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شک نیست که پرورده این آب و گلیمهر چند که از روی کریمان خجلیـم

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیمدر روی زمین نیست چو کرمان جایی

                               «شاه نعمت اللّٰه ولی»

وجه تسمیۀ کرمان
در باب وجه تسمیٔه کرمان روایات مختلفی در متون تاریخی آمده است. برخی آن را مرکب از دو کلمٔه «کار» و «مان» به معنای 
جایگاه دلیران رزم آزمای دانسته اند. در متون یونانی نیز «گرمانیان» یکی از طوایف شش گانٔه شهرنشین آریایی به شمار آمده اند که این نام 
خود را بر محل سکونتشان نهادند )  گرمان = کرمان  ( و در کتیبٔه داریوش هخامنشی در شوش آمده است که چوب های قیمتی و مقاوم 

درخت َجک برای بنای قصرهای هخامنشی از کرمان )منطقٔه جیرفت( تأمین می شده است.

فعالیت
در مورد وجه تسمیٔه )علت نام گذاری( محل سکونت خود تحقیق کنید و آن را در کالس ارائه نمایید.

سابقۀ تاریخی استان کرمان
این استان یکی از دیرینه ترین کانون های تمدن و فرهنگ ایران و جهان است. با توجه به بررسی ها و حّفاری های اخیر یکی از 
قدیمی ترین تمدن های جهان مربوط به حوضه هلیل رود می باشد. بنا به گفتار و تفاسیر کارشناسان غربی مایه ناب ایرانی، تمدن جیرفت 

است که تمدن بین النهرین را تحت الشعاع قرار داده است. 
دوران چندین هزار ساله تاریخ کرمان را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

الف( قبل از اسالم،   ب(  دوران اسالمی،     ج( معاصر.

درس دهم   : گذشتۀ استان و مراکز اولیۀ تمدن و 
میراث فرهنگی و تاریخی



79

پیشینۀ استان

الف( قبل از اسالم: کرمان در دوره هخامنشی یکی از والیات مهم تابعٔه پارس محسوب می شده است. اردشیر بابکان که محل 
تولد و نشو و نمای او شهر بابک کرمان بود، در آبادانی این مملکت سعی فراوان داشت از جمله اینکه  در شهرکرمان در جوار قلعه دختر، 

قلعٔه اردشیر را بنا نهاد و آن را  گُواشیر  نامید و هنوز آثار خرابه های قلعٔه دختر و قلعٔه اردشیر  بر فراز تپه ای در شرق کرمان پابرجاست.  

شکل 1 ــ4ــ قلعه دختر کرمان

هجری   86 سال  تا  شد.اما  فتح  مسلمانان  توسط  هجری   24 سال  در  کرمان  تاریخی،  روایات  به  بنا  اسالمی:  دوران  ب( 
زرتشتیان درکرمان بیشترین قدرت و قوت را دارا بودند. با به قدرت رسیدن صفاریان، کرمان تا حدودی روی آبادی را به خود دید و 

بناهای متعددی از جمله مسجدی عظیم در جیرفت بنا نهاده شد. 

شکل2 ــ4ــ مجموعۀ تاریخی گنجعلی  خان کرمان
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در آستانه به قدرت رسیدن صفویان، کرمان از جمله مناطقی بود که در معرض حمله و غارت ُازبکان قرار گرفت و شاه اسماعیل 
صفوی با شکست ازبکان ، امنیت را برای کرمان به ارمغان آورد . حاکم مشهور  کرمان در دورهٔ صفویه گنجعلی  خان بود. وی در طول 

سی سال حکومت خود بر کرمان به احداث آثار و بناهای متعدد از جمله کاروانسرا، بازار، حمام، مسجد، مدرسه و آب انبار پرداخت.

شکل 3 ــ4ــ ارگ تاریخی کرمان)میدان ارگ فعلی(

شکل 4 ــ4ــ دروازۀ ناصری کرمان     

شکل5 ــ4ــ حصار و  قسمتی از شهر قدیمی کرمان در عصر قاجار

پس از مرگ کریمخان در آغاز حکومت لطفعلی  خان زند، 
آقا محمد خان قاجار جهت تسخیر شیراز به آنجا حمله نمود.

لطفعلی خان از شیراز فرار کرده تا اینکه به پیشنهاد حاکم نرماشیر 
و بم به کرمان آمده و مردم کرمان از وی حمایت کردند، این خبر 
با  فتح کرمان  برای  لذا  بود.  ناگوار  بسیار  آقا محمد خان  برای 
سپاهی عظیم به سوی کرمان هجوم آورد و پس از ماه ها محاصره 
و سرانجام پس از فتح کرمان دست به کشتار عظیمی زد و هزاران 

نفر از مردم کرمان را کور کرد و شهر به ویرانه ای مبدل شد.
مشروطیت  قضایای  در  کرمان  مردم  قاجاریه،  دورٔه  در 
و آزادی خواهی ایرانیان نقش به سزایی داشتند. این ماجرا از 
تیر خوردن ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی در حرم 
تغییر  ایران را  حضرت عبدالعظیم شروع شد و سرنوشت ملت 

داد.                                 
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ج ( دورۀ معاصر: هم زمان با شروع انقالب اسالمی مردم کرمان همچون گذشته با حضور فعال و شجاعانه خود در صحنٔه 
سیاسی و شرکت در راهپیمایی ها و تحصن ها و مبارزه با رژیم ستم شاهی پهلوی همگام با روحانیت مبارز گام های استواری در رسیدن 
به هدف که سقوط رژیم پهلوی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی بود برداشتند. مسجد جامع و مسجد امام )ملک( دو پایگاه 
اصلی مردم انقالبی در کرمان بود.حادثه ای که باعث تسریع حرکت انقالب در کرمان شد، آتش کشیدن مسجد جامع توسط عمال مزدور 

رژیم در 24 مهر 1357 بود. 

ه حاج میرزا محمدرضا در مسجد  جامع    شکل6 ــ4ــ آیت الّلٰ

شکل 7 ــ4ــ تجمع مردم در آستانۀ پیروزی انقالب در مسجد جامع کرمان

اهمیت ارتباطی وتجاری کرمان در طول تاریخ  
استان کرمان در طول تاریخ چندین هزار ساله خود در مسیر خطوط ارتباطی بزرگ بین ایاالت مجاور خود قرار داشته است، 
جادٔه ادویه راه ارتباطی بسیار مهمی بوده که هند و سواحل دریای عمان را از طریق بنادر مهم جنوبی ایران مثل  میناب )هرمز( و بندر 
تیس به راه مشهور ارتباطی جاده ابریشم در خراسان و هرات متصل می کرده است و همچنین راه ارتباطی مهم فارس به سند و هند از 

کرمان و نرماشیر می گذشته است.
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جاده ادویه از بنادر جنوب شروع شده و از طریق منوجان، کهنوج ، جیرفت و گردنه های کوهستانی کوه های جبال بارز به دشت 
ریگان بم و نرماشیر ختم می شده است و کاروان های تجاری از هند، سند، سیستان، فارس، کرمان، هرات، خراسان و بنادر جنوبی ایران 
به نرماشیر وارد می شدند و کاروان ها پس از استراحت و خرید و فروش ،کاالهای خود را به اقصی نقاط می رساندند. و از اوایل دورٔه 

اسالمی مدتی سیرجان و بعدًا شهر کرمان در محل تالقی این چهارراه ارتباطی نقش خود را ایفا کرده اند.

بیشتر بدانیم  

 آثار تمدن های قدیمی در استان کرمان
وجود تپه های تاریخی فراوان در استان کرمان دلیل قدمت چندین هزار ساله تمدن آن است.

شکل 8 ــ4ــ تپۀ تاریخی کُنار صندل ) تمدن حوزۀ هلیل(

روستای کُنار صندل در فاصلٔه 28 کیلومتری جنوب شهر جیرفت و در حوزهٔ شهرستان جیرفت واقع شده است. 
در این روستا دو تپٔه بزرگ باستانی با فاصله ١٣٠٠ متر از یکدیگر وجود دارد که در ادبیات باستان شناسی با نام های کنار 

صندل جنوبی و کنار صندل شمالی شناخته می شوند. 
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میالد  از  قبل  چهارم  هزارٔه  دوم  نیمٔه  به  مربوط  را  جنوبی(  و  )شمالی  صندل  کنار  یافته های  شناسان  باستان 
می دانند.و تاکنون بیش از 300 اثر مهر از آن به دست آمده است. به نظر می رسد این اثر مهرها، در ارتباط با تأمین 
بر  این مدارک مهرسازی،  بوده اند.  امنیت محتویات کیسه های کوچک، سبدهای کوچک و دیگر ظروف کوچک 
روابط تنگاتنگ این منطقه با فرهنگ های همزمان عصر مفرغ در میان رودان ، درٔه سند و آسیای مرکزی اشاره دارند، 
تنوع موجود در هنر مهرسازی حکایت از این دارد که کنار صندل جنوبی در مرکز شبکٔه فعالی از تجارت راه دور 

قرار داشته است. 
دکتر مجیدزاده سرپرست گروه باستان شناسی حوزٔه هلیل عقیده دارد اگر ما در مورد وجود خط نوشتاری 
اصطالحاً ایالمی تمدن هلیل اتفاق رأی داشته باشیم باید بپذیریم که در حوزٔه هلیل با نسخٔه کهن تری رو به   رو شده ایم که 
سیصد تا چهارصد سال کهن تر از کتیبه های ایالمی نوشتاری به دست آمده در ایالم است. در چنین صورتی باید در 

ایالم  در  نه  ایالمی  جست  وجوی خاستگاه خط 
که در جنـوب شرقی ایـران، در مراکـز فـرهنگی 
حوزه هلیل باشیم؛ زیرا بر اساس یافته های سفالی 
و نتایج آزمایشگاهی کربن 14، تاریخ دژ مرتفع به 

حدود 2500 سال قبل از میالد می رسد.

شکل 9 ــ4ــ آثار مکشوفه از تمدن 
حوزۀ هلیل ) تهیه شده ازسنگ کُلُریت 

یا صابونی(

شکل 10ــ4ــ محوطۀ باستانی تپه یحیی
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مشاهیر کرمان را در طول تاریخ به چهار گروه می توان تقسیم کرد:

الف( نخبگان ،نویسندگان و دانشمندان،
ب( ُشعرا و عرفا،

ج( رجال سیاسی و علمای دورٔه معاصر،
د( هنرمندان. 

 از مهم ترین آنها می توان به افراد زیر اشاره کرد.
الف(  نخبگان، نویسندگان و دانشمندان: ابوعبدالله محمدبن عیسی ماهانی )210 هـ .ق(، افضل الدین ابوحامد کرمانی،  
ابواسحاق کوهبنانی )قرن نهم هـ .ق(، دکتر عباس ریاضی کرمانی، استاد مهدی رجبعلی پور ، استاد احمد بهمنیار کرمانی، استاد احمد 

ناظرزاده کرمانی ، استاد محمد  ابراهیم باستانی پاریزی ،استاد محمود روح االمینی و هوشنگ مرادی کرمانی
ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی: )ریاضی دان و منجم( سال 210 هجری قمری در ماهان متولد شد. 
مقدمات علم ریاضی و نجوم را فرا گرفت و برای ادامه تحصیل عازم بغداد شد. این ریاضی  دان کرمانی برای اولین بار 
هندسه جبری را در دوره ای اسالمی بنیان گذاشت و بحث نسبیت را دربارٔه اعداد گویا و مقولٔه معادالت سه مجهولی 

را مطرح کرد.
ریاضی  دانان و بزرگانی چون عمر خیام نیشابوری، ابن یونس، ابوعراق، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن ندیم 

در آثار خویش مقام علمی او را ستوده اند.
«النسبة فی النسبة» ، « المقالة العاشرة من کتاب اقلیدس» « تألیف زیج» از آثار اوست.

 ب( شعرا وعرفا : شاه شجاع کرمانی)291 هـ .ق(، شیخ اوحدالدین کرمانی)560 ــ 635 هـ .ق(،الله خاتون )قرن هفتم هـ .ق( ، 
سیدشمس الدین محمدبردسیری )هفتم هـ .ق(، عماد فقیه کرمانی ) 690 ــ 773 هـ .ق(، سید شمس الدین محمد ابراهیم بمی،  مالبمانعلی 

راجی ، خواجوی کرمانی )689 ــ 753 هـ .ق( ، شاه نعمت الله ولی کرمانی 
ج( رجال سیاسی وعلمای معاصر: در دورهٔ معاصر بزرگان زیادی از سرزمین کرمان به  پا خاستند که به نام برخی از آنها اشاره 

می شود:
شهید محمدجواد باهنر ،  میرزا رضای کرمانی و آیت الله میرزا محمدرضا مجتهد. 

د ( هنرمندان معاصر: زنده یاد ایرج بسطامی، استاد سید علی اکبر صنعتی،استاد روح الله خالقی،جمال الدین موّدب،استاد 
علی قهاری، مرحوم جهانبخش صادقی گوغری )نقاش(

فعالیت
 ــ در مورد یکی از تپه های تاریخی زیر تحقیق کرده و به صورت گزارشی به کالس ارائه دهید.
الف( تپه یحیی صوغان،         ب( تل ابلیس بردسیر،                   ج(  تپه های تاریخی شهداد،

 د( گورستان محطوط آباد حوضٔه هلیل،                                    هـ( قلعه کوچک حوضه هلیل. 
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جدول ١ــ4ــ مشاهیر استان 

نخبگان، 
نویسندگان  و 

دانشمندان

ابو عبدالله محمد ابن عیسی ماهانی)ریاضی دان( والدت 210 هـ.ق
افضل الدین ابو حامد کرمانی )فیلسوف ومورخ و پزشک( والدت530 هـ.ق

ابواسحاق کوهبنانی )فیلسوف وادیب( قرن نهم هجری
احمد علی خان وزیری مورخ مشهور دورٔه قاجار

ناظم االطبا نفیسی پزشک مشهور دورٔه قاجار
دکتر سعید نفیسی کرمانی )پزشک برجسته( والدت1274 هـ.ش

استاد احمد بهمنیار کرمانی )ادیب و فیلسوف( والدت 1268 هـ.ش
دکتر عباس ریاضی کرمانی )منجم( والدت1286 هـ.ش

دکتراحمد ناظر زاده کرمانی  )ادیب واستاد برجسته دانشگاه( والدت1296 هـ. ش
دکترمحمد ابراهیم باستانی پاریزی )مورخ و ادیب واستاد برجسته دانشگاه ( والدت 1304 هـ. ش 

دکتر مهدی رجبعلی پور )ریاضی دان ( معاصر
هوشنگ مرادی کرمانی )نویسنده(معاصر و استاد محمود روح االمینی، حمید فرزام، بهزادی اندوهجردی، رشید یاسمی و...

عرفا وشعرا

الدین کرمانی  اوحد  )وفات829 هـ.ق(، شیخ  بمی  ابراهیم  الدین محمد  )وفات 291 هـ.ق(، سید شمس  شاه شجاع کرمانی 
)والدت 560 هـ.ق(،الله خاتون )صفوه  الدین( قرن هفتم هجری، سید شمس الدین محمدبردسیری )هفتم هـ.ق(، خواجوی 
کرمانی )والدت 689 هـ.ق(، عماد فقیه کرمانی )والدت 690 هـ.ق(، الله خاتون )قرن 7 هـ.ق(، شاه نعمت الله ولی)والدت 
731 هـ.ق( بانو نهانی کرمانی ) قرن نهم هـ.ق(، وصفی کرمانی 1063 هـ.ق، مشتاق علیشاه )وفات 1206هـ.ق(، بی بی جان 
متخلص به حیاتی کرمانی )قرن 12هجری(، مالبمانعلی راجی کرمانی)قرن 13 هجری(، ادیب کرمانی )والدت 1238 هـ.ق( 
ادیب قاسمی کرمانی، وحشی بافقی ، عمادالدین علی فقیه، رونق کرمانی، ظفر کرمانی، مظفر کرمانی، گوهر کرمانی، فؤاد کرمانی 
) والدت 1305هـ.ش(، طاهره صفار زاده  )والدت1227 هـ.ش(، همایون کرمانی)والدت 1290 هـ.ش(، اطهری کرمانی 

)والدت 1315هـ.ش(، عبدالله دهش کرمانی ) ١٢٨٩هـ.ش(.

رجال سیاسی 
وعلما

معلم شهید  اکبـر هاشمی رفسنجانی )والدت1313هـ.ش(،  الله  آیت  ) والدت1312 هـ.ش(،  باهنر  شهید دکتر محمد جواد 
لبیبی،  الله  الله روحـانی، آیت  الله صالحی، آیت  ایـرانمنش )مـدیـر کل آموزش و پرورش کـرمان(، آیت  حجت االسالم علی 
حجت االسالم محمد جواد حجتی کرمانی،  حجت االسالم علی حجتی کـرمانی ، حجت االسالم سید محمود دعایی، حجت االسالم 
موحدی کرمانی، میرزا رضا کرمانی )وفات1314هـ.ق(،ناظم االسالم کرمانی )والدت1280 هـ.ق(، مجد  االسالم کرمانی )والدت 

1288هـ.ق(   }ازرجال سیاسی دوران مشروطیت{، حاج میرزا محمد رضا آیت الله )والدت1243هـ.ش(. 

هنرمندان

حاج بنان مدنی )خطاط( )والدت 1257 هـ. ق(، حسن خان  )طراح بزرگ فرش(  دورٔه قاجار،استاد روح الله خالقی)موسیقی دان 
و آهنگ ساز سرود ای ایران ، والدت 1285 هـ.ش(، استاد علی اکبر صنعتی )نقاش و  مجسمه ساز موزه های صنعتی کرمان 
و تهران، 1295 هـ.ش( ،استاد علی قهاری )مجسمه ساز،  مجسمه های خواجوی کرمان و رازی تهران( معاصر،حسن ناهید 
)موسیقی دان(معاصر، مرحوم ایرج بسطامی، جمال الدین مؤدب )خطاط(  معاصر، داریوش فرهنگ و امیر دژاکام و مهدی ثانی 

و فرهاد ناظر زاده )هنرمندان سینما وتئاتر(،مسعود مصری ) عکاس( معاصر، جهان بخش صادقی گوغری )نقاش(.

 برای مطالعه 
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شکل11ــ4ــ خواجوی کرمانی

ه ولی شکل 18ــ4ــ میرزا رضای کرمانیشکل 17ــ4ــ سیدعلی اکبر صنعتیشکل 16ــ4ــ شاه نعمت الّلٰ

ه خالقی شکل 12ــ4ــ شهید  شکل 15ــ4ــ روح الّلٰ
دکتر محمد جواد باهنر 

ه هاشمی رفسنجانی شکل 14ــ4ــ شهیدشکل 13ــ4ــ آیت الّلٰ
 حجت االسالم علی ایرانمنش

شکل 20ــ4ــ دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

شکل19ــ4ــ دکتر سعید نفیسی

شکل 23ــ4ــ هوشنگ مرادی کرمانی

شکل 22ــ4ــ ایرج بسطامیشکل 21ــ4ــ ناظم االسالم کرمانی

شکل 25ــ4ــ جهان بخش صادقی گوغری شکل 24ــ4ــ عبدالله دهش کرمانی
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مردم استان کرمان همواره در طول تاریخ به شایستگی نقش خود را در دفاع از کیان ایران اسالمی ایفا کرده اند به نحوی که در 
دوران دفاع مقدس بیش از 120000نفر در جبهه های جنگ حضور داشتند و با تقدیم 6402 شهید، 1473 آزاده و18000جانباز که 
از تعداد 231 شهید فرهنگی و1400شهید دانش آموز می باشند، چنان حضور با  شکوهی در جبهه ها به نمایش گذاشتند که جزء بهترین 
یگان های رزم بودند و در پشتیبانی از جبهه ها نیز با ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی خود، سرآمد همه استان ها شدند. شایان ذکر 

است در میان شهدا، جانبازان و رزمندگان استان از  نوجوانان 11 ساله تا پیرمردان 80 ساله دیده می شود. 

  درس یازدهم   : نقش استان در حراست از کیان 

مرزهای ایران اسالمی

  آیا می دانید

شکل 26ــ4ــ روستای شهید پرور ُگنجان شهرستان رابر

 «روستای گُنجان شهرستان رابر دومین روستای نمونه شهیدپرور کشور به لحاظ داشتن بیشترین تعداد شهید 
به نسبت جمعیت است ».
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استان کرمان اگرچه از نظر جغرافیایی با مرزهای غرب کشور فاصله زیادی داشت به  طوری که حتی بُرد موشک ها و جنگنده های 
عراقی به آن نمی رسید و به نوعی مردم این استان در امنیت کامل به سر می بردند، ولی با احساس تکلیف در پی رهبر و مرجع خود سر 
از پا نشناخته، به جبهه های حق علیه باطل شتافتند و طلوع عشق  بی بدیلی را ترسیم و مفهوم روشن « تعبد در برابر والیت » را به بهترین 

وجه به نمایش گذاشتند. 

بیشتر بدانیم  
اولین موضع گیری ها و حمایت ها 

ساعت 14/00 آخرین روز شهریور  ماه سال 1359 وقتی هواپیماهای عراقی با هجوم به 19 شهر ایران جنگ 
تحمیلی را آغاز کردند ژاندارمری، شهربانی، پرسنل سپاه و بسیج و ارتش استان کرمان در جبهه ای که قبل از آن توسط 
ضد انقالب داخلی و دشمنان خارجی نظام نوپای اسالمی در غرب و جنوب کشور گشوده شده بود مشغول مبارزه 
بودند. چهارم مهرماه پیکر پاک اولین شهید جنگ تحمیلی، ستوان دوم حمید فالحتی خنامانی، جمعی ژاندارمری استان 

که در نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی در جبهٔه غرب به شهادت رسیده بود در کرمان تشییع شد.
در تاریخ 1359/7/5 حجت االسالم والمسلمین حاج سید یحیی جعفری نمایندٔه حضرت امام)ره( و امام جمعه 
کرمان در نخستین موضع گیری رسمی مسئولین استان در خطبه های نماز جمعه گفت: « درگیری ایران و عراق مرزی 

نیست، بلکه یک توطئٔه گستردٔه صهیونیستی علیه اسالم است». 

با هجوم همه جانبٔه ارتش عراق به مرزهای جنوبی و غربی کشور نفرات نیروهای نظامی و انتظامی استان پهناور کرمان به سوی 
مناطق درگیر، عزیمت کردند.

یگان های فعال رزمی  و پشتیبانی استان در  دفاع مقدس
1ــ لشکر 41 ثـاراللّه: از  لشکرهای مهم سپاه پاسداران و بسیج که بـه لشکر خط  شکن معـروف شد، لشکر 
٤١ ثاراللّه بود. فرماندهی این لشکر در دوران دفاع مقدس بر عهدهٔ سردار سر لشکر حاج قاسم سلیمانی بود. رزمندگان 
این لشکر از عملیات کرخه کور در سال 1360 تا عملیات مرصاد در سال 1367 در 25 عملیات مهم نقش اساسی و 

کلیدی ایفا کردند.  

بیشتر بدانیم  
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شکل 27ــ4ــ عملیات هلیکوپتر کبری در رزم با دشمن متخاصم

ابتدای  2ــ پایگاه هوانیروز  کرمان: از 
جنگ تحمیلی تا پایان دفاع مقدس، ملت ایران در 
بسیاری از عملیات ها حضور داشتند . تیز  پروازان 
از  غیره  و  کبری،214  هلیکوپترهای  با  هوانیروز 
عملیات هـای پدافنـدی ایستگاه ذوالفقاری آبـادان 
در آبان 1359 تا عملیات مرصاد در مرداد 1367 
نقش آفـرین  سپـاه  و   ارتش  مهم  عملیـات های  در 

بودند. 
٣ــ تیپ 38 ذوالفقار سپاه: به عنوان تیپ 
مستقل زرهی در عملیات های مهم و سرنوشت سازی 

تانک های غنیمتی  از  استفاده  با  تیپ مهم که در سازمان رزم سپاه  این  والفجر 8 و کربالی 5 شرکت داشت.  چون 
نیروهای عراق تشکیل شد با استفاده از جوانان کرمانی در دوران دفاع مقدس نقش مهمی را ایفا کرد و یکی از مهم ترین 

یگان های زرهی سپاه محسوب می شود.  
4ــ گردان 808 ارتش: در اسفند 1359 در مرکز آموزشی 05 کرمان تشکیل شد، این گردان در محور 
آفندی و خطوط پدافندی فعال بود و تا سال 1363 در تابعیت مرکز آموزش 05 کرمان بود و سپس به لشکر  88 زرهی 

ارتش جمهوری اسالمی ایران منتقل شد. 
5 ــ گردان 62 خیبر جهاد سازندگی: سال 1361 هم زمان با حمالت پی درپی قوای خودی به نیروهای 
متجاوز عراقی به منظور آزاد سازی مناطق اشغالی، جهاد سازندگی نیز مستقیماً وارد عرصه کارزار شد و با احداث 
جاده، سنگر، پل و به  طور کلی عملیات مهندسی، رزمندگان را یاری می رساند . این گردان بعدًا به تیپ استحکامات 
تغییر نام داد. احداث خاکریزی به طول 14 کیلومتر در عملیات خیبر یکی از اقدامات ارزندٔه گردان مهندسی رزمی 

جهاد سازندگی کرمان است و بعد از جنگ نیز در احداث خاکریز جزیرهٔ مینو )درآبادان( مشارکت داشت. 
6 ــ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی استان کرمان به شکل سه سازمان قدیم کمیته، ژاندارمری، شهربانی و در 
قالب لشکر 28 روح اللّٰه و گردان 205 امداد حضوری فعال در دفاع از کیان مرزهای جمهوری اسالمی داشته و تاکنون 
492 نفر شهید و 609 نفر جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده که از این تعداد 159 نفر شهید و 305 نفر جانباز مربوط به 

دوران هشت سال دفاع مقدس می باشند. 

فرماندهان و شهدای شاخص استان کرمان
از فرماندهان شاخص دفاع مقدس استان می توان سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرماندٔه لشکر 41 ثاراللّٰه 
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شکل 28ــ4ــ حجت االسالم سید یحیی جعفری ورزمندگان دفاع مقدس

فعالیت
جانفشانی  همه  این  اگـر  شما  نظر  به  ١ــ 
سرنوشتی  چه  ما  نبود،  اسالمی  انقالب  شهیدان 

داشتیم؟
٢ــ وظیفٔه ما در مقابل پاسداری از خون 

شهیدان انقالب اسالمی چیست؟ 

شکل29ــ4ــ دانش آموز شهید علی عرب

و امیر سرتیپ حسین حسنی سعدی که از اولین 
روزهای مقاومت در خرمشهر حضور داشت را 
نام برد. و از سرداران و امیران شهید دوران دفاع 
محمد مهدی  شهید  سرداران  به  می توان  مقدس 
کازرونی، عبدالمهدی مغفوری، محمد مشایخی، 
حمید عرب نژاد، مهدی زندی نیا، یونس زنگی آبادی، 
احمد  امینی، علی  اکبر محمد حسینی و امیران ارتش 
و  خدامی،  شهید  خلبان  گنجویی،  اشرف  شهید 
خلبان  سیدحسین حسینی و از شهدای شاخص 
جهاد سازندگی شهید محمد آرمان  و از شهدای 

شاخص نیروی انتظامی  شهید منصور زنده روح را می توان نام برد. 
شاخص ترین شهدای روحانی استان شهید حجت االسالم حاج علی ایرانمنش )مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان( که به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و همچنین شهید شیخ عباس شیرازی،  مسئول تبلیغات کل دفاع 
مقدس می باشند. همچنین در دوران دفاع مقدس معلمین و دانش آموزان زیادی در جبهه های حق علیه باطل حضور 
داشتند که شاخص ترین فرهنگیان شهید سردار شهید محمدرضا کاظمی، آزاده شهید  محمد شهسواری، شهید اکبر 
قاضی زاده  و شهید سید علی میر تاج الدینی هستند و از شاخص ترین شهدای دانش آموز نیز می توان به شهید   علی عرب 

و شهیدعلی ایرانمنش اشاره کرد.
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یادمان ها و گلزارهای شهدای استان 
حرم   27 و  شهید  گلزار   818 با  کرمان  استان 
کشور  نمونٔه  استان های  از  یکی  گمنام،  شهدای  مطهر 
سال 1376  در  که  مقدس  دفاع  موزه  همچنین  است. 
بــرگـزاری کنگرٔه  سرداران 8000  شهید  بـه هنگـام 
هرمزگان  و  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان  استان های 
و  شد  افتتاح  کشور  مقدس  دفاع  موزٔه  اولین  به  عنوان 
ستاد معراج شهدا یادگار 6402 شهید و سرداران شهید 
استان، از جمله یادمان های دفاع مقدس استان به شمار 
می آیند.نصب تصاویر کاشی شهدا در سطح شهرهای 
شهرهای  میادین  در  مقدس  دفاع  تندیس های  و  استان 

استان از دیگر یادمان های دفاع مقدس است.

فعالیت
علی  شهید  دانش آموزان  دربـارٔه  ١ــ 

عرب و علی ایرانمنش چه می دانید؟
محل  شهرستان  شاخص  شهدای  2ــ 
از  گـزارشی  و  ببریـد  نـام  را  خـود  سکونت 
زندگینامه و وصیتنامه یکی از آنها را به کالس 

ارائه نمایید.
شکل 30ــ4ــ دانش آموزان رزمندۀ کرمانی در جبهۀ دفاع مقدس

شکل 31ــ4ــ  بنای یادمان شهدای گمنام استان کرمان

شکل32ــ4 ــ موزۀ دفاع مقدس استان کرمان
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 برای مطالعه 
پادگان های آموزشی استان کرمان که در امرآموزش و اعزام رزمندگان فعال بودند. 

١ــ پادگان 05کرمان نیروی زمینی ارتش: جهت آموزش سربازان وظیفه و اعزام آنها به یگان های رزم ارتش 
جمهوری اسالمی ایران  در جبهه های نبرد فعالیت داشت.

٢ــ پادگان های قدس ، شهید بهشتی و امام حسین )ع( سپاه پاسداران  انقالب اسالمی که آموزش نیروهای 
بسیجی،پاسدار و سرباز وظیفه را جهت اعزام به لشکر 41 ثاراللّه )سپاه پاسداران انقالب اسالمی( به عهده داشت.  

رزم   یگان های  پشتیبانی  بر  ایران: عالوه  اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی  دریایی سیرجان  پایگاه  ٣ــ 
جهت آموزش سرباز وظیفه و اعزام آنها به مناطق و پایگاه های دریایی فعالیت می کرد. 

در این پادگان ها ده ها هزار نفر رزمنده  در دوران دفاع مقدس آموزش دیده و به یگان های درگیر در عملیات ها 
و خطوط پدافندی اعزام شدند.

محل اسکان مهاجرین جنگ 
استان کرمان در دوران دفاع مقدس پذیرای جمع زیادی از هموطنان ساکن در مناطق جنگی کشور بود که 
این افراد در شهرک اروند شهر کرمان )محلٔه پانصد دستگاه( و همچنین منازل سازمانی شهرک مهاجران ) بلوار شهید 
عباس پور کرمان ( و مهمان شهر جیرفت سکونت داشتند . تعداد زیادی از این مهاجرین پس از جنگ به شهرهای خود 

بازگشته و تعدادی نیز استان کرمان را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کردند. 

اعزام های شاخص  
مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  استان  رزمندگان 
بـه صورت    متناوب   بــه  جبهه هـا  عزیمت    می کردند. 
سراسری  اعزام  با  هم زمان  استان،  اعزام  بزرگ ترین 
سپاهیان حضرت محمد )ص( در آذرماه 1365بود. در 
این اعزام بیش از 15 هزار نفر  رزمنده به جبهه عزیمت 
کـردنـد. همچنین عملیات هـای والفجر 8  بـــا حــضور 
9126  نفر  شاهد  حضور  بـا   5 کـربالی  و   5440    نـفـر  
عملیات ها  در  کرمان  استان  رزمندگان  حضور  بیشترین 

بود. 
شکل33ــ4ــ اعزام رزمندگان کرمانی به جبهه های حق علیه باطل
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کمک های مردمی
سایر  سرآمد  مردمی  کمک های  حوزٔه  در  کرمان  استان 
استان های کشور بود. اعزام کاروان هایی با بیش از 300 دستگاه 
انواع مختلف خودرو، همراه با حمل  کمک های مردم شهید پرور 

کرمان در نوع خود کم نظیر بود. 
میلیون   6350 مقدس  دفاع  سال  هشت  در  مجموع  در 
ریال کمک نقدی و اقالم قابل توجهی  کمک های غیرنقدی مردم 

استان به جبهه های حق علیه باطل ارسال شد. 
و  جمع آوری  مراکز  مهم ترین  استان  سطح  در  مساجد 
زینبیٔه  و  کرمان  جامع  مسجد  بودند.  مردمی  کمک های  ارسال 

 شکل34ــ4ــ نمونه ای از کمک های مردم استان کرمان در طول رفسنجان از عمده ترین این مراکز به شمار می آیند. 
هشت سال دفاع مقدس

 برای مطالعه 
جدول 2 ــ4ــ میزان اقالم مهم کمک های غیر نقدی مردم استان کرمان در طول دفاع مقدس

واحد میزان اقالم
تن١٣٩6نان خشک

عدد7٤٢٤٠گونی
تن6٣5٣مرکبات
تن١١7٠خرما

قوطی٨١٩٢٠٠کمپوت و کنسرو
تن٢٠٣١٤آرد و گندم

کیلو١٤٨طال و جواهرات
کارتن١١٠٠٠مواد بهداشتی

کارتن١٢٩٢٠سایر خوراکی ها
دستگاه٣6٠انواع خودروهای سبک و سنگین

دستگاه7٠٠موتورسیکلت
دست5٠٠٠پتو، پوشاک و البسه

تن5٢٠پسته
رأس٤٨٩٠گاو و گوسفند



فصل پنجم

توانمندی های استان کرمان


