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فعالیت

خراسان شمالی پیش از تاریخ
براساس یافته های باستان شناسان که مبتنی بر کارهای میدانی و آزمایشگاهی دقیق است، زمان آغاز سکونت انسان در استان به 
دورٔه نوسنگی با سفال در حدود 8000 سال پیش می رسد. از شواهد دورٔه نوسنگی با سفال می توان به تپٔه قلعٔه خان در سملقان و تپٔه 
پهلوان در 4 کیلومتری جنوب غرب شهر جاجرم اشاره نمود. در استان شواهدی از مرحلٔه زندگی غارنشینی پیدا نشده است و آثار 

موجود در سایت های نوسنگی نشان از انسان هایی را دارد که به دلیل شرایط طبیعی مناسب، کشاورزی می کرده اند. 

پیشینه و مفاخر خراسان شمالیدرس دهم

                             شکل 1ــ4ــ  تپۀ باستانی قلعۀ خان در سملقان                                                        شکل 2ــ4ــ نمونه ای از سنگ نگاره های روستای ُجربت

 غیر از آنچه که گفته شد، چند شهر تاریخی و آثار باستانی استان را نام ببرید.

خراسان شمالی در دوره های تاریخی
به معنی  یا »خورآیان« است که از دو کلمٔه»خور«  یافتٔه »خورآسان«  تغییر  برآمدن خورشید؛ خراسان  یعنی خاستگاه  خراسان 
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خورشید و»آسان« و یا »آیان« به معنی ظاهر شدن و برآمدن است. 
شواهد موجود نشان می دهد که، عده ای از آریایی ها در ابتدا خراسان را برای اسکان خود انتخاب نموده و در اینجا سکونتگاه هایی 

را بنا نهاده اند. 
از این جمعیت تازه وارد گروهی در شمال خراسان شامل ِنسا )مرو در ترکمنستان امروزی به عنوان بخشی از خراسان فرهنگی( 
و اطراف آن باقی ماندند و نام قبیله خود »پارت« یا »پَرثََو« )Parsava( را بر این سرزمین جدید نهادند. از این سرزمین در کتیبٔه بیستون 
که قدیمی ترین سند ایرانی محسوب می شود، تحت عنوان ایالت »پَرثََوه« به عنوان یکی از چند ایالت تحت فرمانروایی داریوش اّول 

هخامنشی یاد شده است و خراسان شمالی امروزی یکی از اصلی ترین هسته های این ایالت به شمار می رود. 

 برای مطالعه 

چگونگی شکل گیری حکومت اشکانیان 
بر اساس اسناد موجود در متون یونانی، اسکندر مقدونی پس از حمله به ایران و فروپاشی حکومت هخامنشی، 
به سمت مناطق شرقی ایران و از جمله شمال خراسان لشگرکشی کرد. با غلبٔه اسکندر و جانشینان او )سلوکیان( بر 
شمال خراسان، شورش و ناآرامی در این منطقه شروع شد. سخت گیری های سلوکیان حسِّ انتقام جویی و بیگانه ستیزی 
را در قبایل پارتی برانگیخت. در این راستا دو برادر به نام های َاَرشک و تیرداد که از سران قبایل پارتی بودند، شورشی 
را علیه فراکِلس والی یکی از مناطق خراسان شمالی، آغاز کردند. آنها توانستند سرزمین پارت را از زیر سلطٔه سلوکیان 
خارج نموده و با اعالم پادشاهی َاَرشک و تاج گذاری او در کنار آتشکده  معروف آساک ــ که مکان آن مشخص 

نیست  ــ و به روایتی آستوئن، تأسیس شاهنشاهی اشکانی را اعالم نمایند.

حکومت اشکانیان: حکومت اشکانیان نخستین دولت ایرانی در سرزمین های شرقی ایران در قرن سوم پیش از میالد بوده 
است. پارت ها که مراکزی همچون ِنسا و سپس ِهکاتوم پیلوس)صد دروازه در هشت کیلومتری دامغان کنونی( از پایتخت های اولیه آنان 
بوده، توانستند بر بسیاری از مناطق فالت ایران و سرزمین های اطراف آن تسلط یابند. آنان اگر چه در نخستین سدٔه حکومت خود مورد 
تهدید و حملٔه َسکاها قرار گرفتند، اما توانستند با غلبه بر مدعیان قدرت همچون امپراتوران روم، یکی از بزرگ ترین امپراتوری های 
جهان باستان در ایران را بعد از هخامنشیان، به وجود آورند. دوران شاهنشاهی اشکانیان بر ایران یکی از پررونق ترین دوران حیات 
تاریخی شمال خراسان شمرده می شود. عالوه بر رونق و آبادی شهرهایی چون ِنسا و هکاتوم پیلوس، مناطق و شهرهای دیگری چون 

ِاسِتوا )َخبوشان در محدودهٔ شهرستان فاروج( نیز به رشد فوق العاده ای دست یافتند. 
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از دورهٔ ساسانیان در استان آثار قابل توجهی وجود ندارد و تنها اثر باقیمانده از این دوره آتشکدٔه اسپاخو است.

شكل 3ــ4ــ حدود پارتیا )خراسان بزرگ( در دوران باستان

شکل 4ــ4ــ آتشکدۀ اسپاخو )دورۀ ساسانی(
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فعالیت

خراسان شمالی پس از ورود اسالم
خراسان شمالی در روزگاران پس از ظهور اسالم به دلیل تحوالت مختلف سیاسی و نظامی، شاهد حضور اقوام مهاجم و مهاجر 

عرب، ترک، مغول، تاتار و ُازبَک در خاک خود بود.
بعد از ظهور اسالم و در زمان خالفت عثمان )سال های30 تا 31 هجری قمری(، بخش هایی از خراسان شمالی از جمله جاجرم، 
اسفراین و سملقان توسط عبدالله بن عامر به اشغال اعراب درآمد. رفتارهای نامناسب ُحّکام عرب، واکنش های جدی خراسانیان را 
به دنبال داشت و نخستین جرقه های استقالل طلبی ایران از خلفای ُاَموی و سپس عباسی در سرزمین خراسان زده شد که از آن جمله 

می توان به قیام عبدالله بن طاهر)طاهر ذوالیمینین( و ابومسلم خراسانی در دورهٔ عباسی اشاره نمود.
دورٔه سامانیان در خراسان را می توان دوران طالیی این خطّه نام نهاد. حملٔه چنگیز به شمال خراسان با تخریب های زیادی مواجه 
بود ولی دورهٔ ایلخانان که جانشینان چنگیز بودند، یکی از شکوفاترین دوره هاست. خراسان شمالی مرکز ولیعهد نشین دورهٔ ایلخانان 
بوده است. در این دوره پس از ایجاد ثبات سیاسی ــ اجتماعی، در شهرهایی چون اسفراین و جاجرم برای نخستین بار در این منطقه 
اقدام به ضرب سکه شد. خراسان شمالی در دورٔه تیموریان نقش برجسته ای را ایفا نموده است. به نقل از شیخ عارف آذری طی 

سال های 800 تا 852 هـ. ق. اسفراین مرکز حکومت ُالُغ بیک بن شاهرخ بوده است. 

شکل5ــ4ــ نمونه سکه الجایتو ضرب سال 711 هـ.ق. در ضرابخانۀ اسفراین                                شکل6ــ4ــ چهار طاقی تیموری در روستای زیارت شیروان

از آثار تاریخی دوره های سلجوقی، مغول و تیموری شهرستان محل زندگی خود گزارشی تهیه کنید و در کالس 
ارائه دهید. 
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 برای مطالعه 

در دورٔه صفویه اقوام شمالی ُازبک و ترکمن به طور مداوم به مرزهای شمال خراسان یورش می آوردند. شاه عباس یکم پس از 
رسیدن به قدرت، برای مقابله با حمالت پی درپی آنان ایالت کرد )کُرمانج( شادلو، قراچورلو و زعفرانلو ساکن در شمال غرب ایران را به 
این منطقه کوچاند. با توجه به روحیٔه دالوری و سلحشوری کردها، شاه عباس از توان رزمی این قوم استفاده کرد و امنیت را در شمال 
خراسان برقرار نمود. ایالت کرد در درگیری های نظامی دوران صفویه، افشاریه و زندیه نقش مهمی ایفا کردند. کردها به علت اعتقاد 
به حاکمیت صفویه، هیچ گاه به طور کامل زیر سلطٔه حکومت های بعد از صفویه تا ابتدای دورٔه قاجاریه نرفتند و به دلیل داشتن مذهب 
مشترک با ساکنان اصلی خراسان، از سلطٔه سایر مدعیان سیاسی نظیر ُازبکان، افغان ها و ترکمن ها حمایت نکردند و در بسیاری موارد 

سپر بالی سایر مناطق ایران در برابر حمالت این گروه ها بودند. 

جدول 1ــ4ــ مشاهیر استان خراسان شمالی

شهرتمحل توّلدنامردیف

نویسنده کتاب المسنداسفراینابوعوانه اسفراینی1

ابویوسف یعقوب بن سلیمان بن داود 2
اسفراینی

مخزن دار کتابخانه نظامیه بغداد و نویسنده بدایع االخبار و روایع االشعار و اسفراین
سیرالخالفه

از وزیران عصر سامانی و غزنویاسفراینابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی3

علم حدیث، قرن 5 هـ.ق.اسفراینابومحمد اسفراینی4

علم رجال و از صحابه امام رضا، امام جواد و امام هادی)ع(جاجرمابوالحسن علی ابن مهزیار5

ابوالمظفرشاهفور بن طاهر بن محمد ٦
اسفراینی

اولین نویسنده تفسیر قرآن به زبان فارسیاسفراین

نویسنده کتاب های تاریخ ابیورد، نساء ابیورد و البیرانگیفان ابوالمظفر ابیوردی٧

ریاضی دان و منّجم قرن 5 هـ.ق.اسفراینابوحاتم مظفر اسفزاری٨

فقیه، عالم و عارف سدٔه 5 هـ.ق.جاجرمابوعلی جاجرمی9

کلید دار و خادم خانه خدا، نویسنده علم الّنجوم و مختصرالَمعالیشیروانبابا توکل ُجلیانی1٠

شاعر دورٔه خوارزمشاهیاناسفراینَسراج اسفراینی 11

از مشاهیر قرن 7 هـ.ق.جاجرمبدر الّدین بن عمر جاجرمی12
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نخستین معّلم زن بجنوردیبجنورداختر وحدت13

عارف و شاعر قرن 9 هـ.ق. و نویسنده ریاض ااَلفیاض، المصباح و غزلّیات اسفراینشیخ رشیدالّدین محمد بیدوازی14

از فضالی سدٔه  7 و 8 هـ.ق. و نویسنده مونس ااَلحرارجاجرممحمد بن بدر جاجرمی15

عالءالدین محمد بن احمد بهشتی 1٦
اسفراینی

ریاضی دان و نویسندٔه رساله فی الحساب و الجبر و المقابله اسفراین

شاعر سدٔه ٨ و9، نویسندٔه آثار سعی الصفا، جواهراالسرار، بهمن نامه، دیوان اسفراینشیخ آذری1٧
اشعار و....

از عالمان قرن 9 هـ.ق. و نویسندٔه 22 جلد کتاب شیروانسعدالّدین تفتازانی1٨

از فالسفه و معاصران آخوند خراسانی جاجرم محمد خراشایی 19

از شاگردان آیت الله آخوند خراسانی، از مخالفان رضاخان و مجتهد قرن جاجرمسید عبدالحّی بنی هاشمی2٠
13هـ.ق.

از علمای معروف خراسانجاجرمآیت الله محمد تقی بجنوردی21

عالم، عارف، مجتهد و مدرس حوزٔه علمیٔه نجف اسفراینشیخ عبدالّرحیم مقامی مقیم22

از مدافعان مردم و مخالفان حکومت پهلویجاجرمحاج میرزا احمد مرتضوی23

اولین مؤسس مدارس نوین برای َایتام و مساکین قبل از انقالب مشروطه در بجنوردشجاع الممالک بجنوردی24
بجنورد

خّطاط و از مؤسسین مدارس نوین دورٔه قاجاریه در شیروان شیروانحاج مال عبدالله25

مؤسس نخستین مدرسٔه نوین دخترانه منطقٔه خراسان در سال 1295هـ.ش.شیروانشعبان خانباشی2٦

نویسنده آثاری چون دیوان اشعار، شرح نهج البالغه و شرح دعای جوشن اسفراینمال عبدالمجید سالک2٧
کبیر در قرن 13هـ.ق.

از شعرای قرن 13هـ.ق.اسفراینمال شمس الّدین محمد بیدوازی2٨

مؤسس حوزٔه علمیٔه سلطانیٔه بجنوردبجنوردسید محمد حسین حسینی بجنوردی29

از مدرسان حوزٔه علمیٔه نجفجاجرمآیت الله سید حسین بجنوردی3٠

شاعر اهل بیت، نویسندٔه نسخه های تعزیه خوانی و سوگواری امام حسین )ع(بجنوردکربالیی غالمرضا دلیر31
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سید مرتضی رضوی نژاد)عارف 32
بجنوردی(

شاعر، عارف، معّلم و دارای دیوان شعرجاجرم

پزشک معروف بجنورد در اواخر سلسلٔه قاجاریه و بنیانگذار دبیرستان هّمت بجنورددکتر اسماعیل خان سامی)نّیرالحکماء(33
بجنورد

بجنورددکتر حسین سامی راد34

مؤّسس بهداری خراسان، رئیس بیمارستان امام رضا)ع( مشهد، مؤّسس 
دانشگاه فردوسی و دانشکدٔه پزشکی مشهد ، نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای مّلی و مؤلف کتاب های »سالمتی و بیماری های کودکان« و »پرورش 

کودکان« و چاپ مقاالت علمی به زبان فرانسه 

خراسان شمالی  قبل از انقالب اسالمی
الیحٔه  با  را  امتحان  این  رژیم  دارد؟  اقتدار  هنوز  روحانّیت  آیا  بداند  می خواست  شاه  رژیم  دی  بروجر الله  آیت  رحلت  با 
انجمن های ایالتی و والیتی آزمود و نتیجه آن شد که، امام خمینی )ره( به رژیم فهماند که روحانیت بیشتر از گذشته قدرت کسب 
نموده است. بنابراین رهبر کبیر انقالب حرکت خود را آغاز نمودند. جامعٔه روحانیت بجنورد با اطالع از فتوای امام خمینی )ره( 
دربـاره رفـراندوم، »انقالب سفید« را تحریم کرد. اعالمیٔه امام مبنی بر تحریم و عدم شرکت در انقالب شاه و ملت به شهرستان ها 
برانگیخته و سیطرٔه رژیم و همکاری  امنیتی را  به اوج خود رساند. این قضیه حساسّیت دستگاه  رسیده و حرکت های مردمی را 
خوانین با دستگاه حاکم، حرکت قیام 15 خرداد در بجنورد را به یک حرکت خزنده و ناشناخته مبّدل ساخت که اوج حرکت های 
مهمان نواز،  الله  آیت  چون  مبارزانی  ساخت.  می  نزدیک  انقالب  پیروزی  ماه های  به  ا  ر آنها  استان،  شهرهای  سایر  در  مردمی 
حجت االسالم والمسلمین قاسم َارحامی، حجت االسالم والمسلمین برات محمد شادلو، میرزا بابا مرتضوی، حاج حسین پیلَتن، 
منوچهر آروین، فاطمه سلیمی، حبیب الله پایدار و … در شهر بجنورد حرکت های اعتراضی، راهپیمایی ها و اعتصابات را رهبری 
نام  می کردند. از نخستین شهدای راه انقالب در شهرستان بجنورد می توان شهیدان حسن آبادی و منصور سیران حصاری را 

برد.
در سایر شهرهای استان نیز حرکت ها و قیام های مردمی شکل گرفت. به عنوان مثال در شهر شیروان افرادی چون حجت االسالم 
والمسلمین شهرستانی رئیس حوزه علمیٔه حکیم، حاج آقا عبدالله کریم زاده، کاظم صبوری، سیدعلی اکبر طاهری، میرزا حسین طاهری 
و رجبعلی الهی، حرکت های انقالبی و راهپیمایی ها را رهبری کردند و اولین شهدای انقالب این شهرستان شهید رمضانعلی خوشقامت 

و شهید علی تقویان هر دو از معلمین و جامعه فرهنگیان  شیروان بودند.



9٨

شکل7ــ4ــ تصاویری از فعالیت ها و راهپیمایی های قبل از انقالب اسالمی در استان



99

پیشینۀ تاریخی استان

فعالیت

نقش مردم در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمیدرس یازدهم

شهیدان استان خراسان شمالی، همچون ستاره در آسمان نورانی ایران اسالمی  می درخشند. آنها در طول 8 سال دفاع مقدس، 
معلّم درس استقامت و پایداری بودند. آنها در دامان کوهستان های بجنورد، شیروان، اسفراین و فاروج، استواری، در پهنای دشت های 

سرسبز مانه و سملقان، آزادگی و در هوای گرم کویرهای گرمه و جاجرم، استقامت را آموخته بودند. 
مردم شهیدپرور استان  مانند سایر ملت ایران، در قالب اصناف، سازمان ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی در دفاع مقدس 

حضور داشتند. جلوه هایی از مشارکت مردم استان در 8 سال دفاع مقدس را به شرح زیر می توان نام برد:
ــ حضور در جبهه ها به صورت داوطلبانه و بسیجی 

ــ تقدیم شهدای بسیار از بسیج مردمی  به خصوص در عملیات های کربالی 4 و 5 
ــ حضور در تیپ های لشگر 5 نصر سپاه پاسداران و گردان های فتح اللّه، نصراللّه، رسول اللّه، حبیب اللّه، ثاراللّه، فجراللّه ، امام 

حسین )ع ( و ادوات و ... 
ــ حضور مؤثر اقوام کرد، تات، ترک، ترکمن و سایر قومیت های استان در تیپ ویژهٔ شهدا به فرماندهی سردار شهید محمود 

کاوه 
ــ جمع آوری کمک های مردمی و ارسال به جبهه ها، اهدای خون به مجروحان جنگ و ... 

 »هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند، زنده نیست.« امام خمینی)ره( 

          شکل 8 ــ4ــ اعزام نیرو و تجهیزات به جبهه های جنگ )بجنورد 1364(                       شکل ٩ــ4ــ اعزام نیرو به جبهه های جنگ )شهرستان شیروان(
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شکل 10ــ4ــ بسیج مستضعفین )شهرستان بجنورد(

در جدول زیر نام و مشخصات تعدادی از عملیات هایی که رزمندگان استان در آن حضور داشته اند، آورده شده 
است. با کمک بزرگ ترها و دبیر خود جاهای خالی جدول را کامل کنید :  

هدف ــ نتیجهزمان عملیاترمز عملیاتمحور عملیاتنام عملیات

…………………شرق بصرهرمضان
61/04/23 تا 
1361/05/07

و  دشمن  انسانی  نیروی  و  تجهیزات  انهدام 
تصرف منطقه عمومی زید در خاک عراق

…………………
غربی  جنوب  کارون،  غرب 

اهواز و شمال خرمشهر
10 / 02 / 1361یا علیّ بن ابی طالب )ع (

و  حمید  پادگان  هویزه،  خرمشهر،  آزادسازی 
َشَلمچه

…………………عاشورا
الحسین  عبدا...  ابا  یا 

)ع(
آزادسازی ارتفاعات مرزی میَمک و ...1363/07/25

به  معروف   ،8 والفجر 
فتح فاو

یا زهرا )س(فاو
64/11/20 تا 
1365/02/09

..............................

…………………………………………………………………………..............................

در دوران دفاع مقّدس حدود 35000 نفر از استان خراسان شمالی به جبهه های نبرد اعزام شدند. از این تعداد 2628 نفر به 
شهادت رسیدند، 6173 نفر به افتخار جانبازی نائل آمدند و 378 نفر نیز از آزادگان سرافراز هستند.   
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فعالیت

در 9 نقطه از شهرستان های استان، پیکر پاک 31 شهید گمنام دفن شده که در هر یک بنای یادبودی ایجاد 
شده است. 

ــ  )بجنورد  اسالمی   میهن  به  استان  آزادگان  بازگشت  1٢ــ4ــ  شکل   
 )1369

خیریه  )مؤسسۀ  جبهه  به  بجنورد  شهرستان  اهالی  اهدایی  1١ــ4ــ  شکل 
خاتم االنبیاء و هالل احمر(

                 شکل 13ــ4ــ حرم شهدای گمنام ــ  شهر بجنورد                                                    شکل 14ــ4ــ موقعیت حرم شهدای گمنام در استان

ــ وصیت نامٔه یکی از شهدای محل سکونت خود را تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. 
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مشارکت ارگان ها و نهادهای غیر رزمی استان در دفاع مقدس  
ــ  نیروی فنی  بر اعزام 6500 رزمندهٔ جهادگر و  ١ــ جهاد سازندگی: ستاد پشتیبانی جنِگ جهاد سازندگی استان عالوه 
مهندسی، ایثار 39 جهادگر شهید، بیش از 500 نفر جانباز، 8 نفر آزاده، و اعزام ده ها کمپرسی و ماشین آالت راه سازی، نیازهای 

مختلف جنگ در جبهه های غرب و جنوب کشور را تأمین نمود.
٢ــ آموزش و پرورش: این ارگان عالوه بر حضور فّعال در جبهه های جنگ و تقدیم 59 شهید فرهنگی و 372 دانش آموز 
شهید، در تأمین مایحتاج رزمندگان اسالم پیشقدم بوده است. فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی این دستگاه در آماده سازی سایر اقشار 

جامعه برای شرکت در دفاع مقدس دارای اهمیت زیاد است. 
٣ــ جمعیت هالل احمر: این جمعیت 12 نفر از بهترین نیروهایش را تقدیم حفظ و حراست از دستاوردهای انقالب اسالمی 
نموده است. جمع آوری هدایای مردمی  و ارسال آن به جبهه، تأمین نیروهای تخصصی جبهه مانند پزشک و امدادگر توسط واحد امداد 
جبهه، استقرار نقاهت گاه جمعیت هالل احمر با 1200 تخت برای استراحت و مداوای اّولیٔه رزمندگان مجروح و شیمیایی در اهواز، 

از دیگر اقدامات جمعیت هالل احمر استان می باشد.

قسمتی از وصیت نامۀ شهید عبدالرضا زیبایی : »جوانان، مراقب خودتان باشید که در قرآن است که می فرماید: 
در جوانی خود را از گناه نگه دارید و تقوا پیشه کنید و به تهذیب نفس خود بپردازید.«

قسمتی از وصیت نامۀ شهید علی احمدزاده :  »ای دانش آموزان با ایمان، نباید سنگر مدرسه را خالی کنید 
زیرا انقالب اسالمی ما به متخصص های با ایمان و متعهد و با اخالص نیاز دارد.«

 برای مطالعه 

 سردار شهید : ایرج رستمی  
جانشین شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم

سردار شهید : رجبعلی محمد زاده
فرمانده سپاه سلماِن سیستان و بلوچستان
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امیر شهید : محمد علی صفا
فرمانده گردان تکاوران نداجا،

شکارچی تانک و رزمی کار

سردار شهید : حاج محمد فرومندی
قائم مقام لشکر 5 نصر

سردار شهید : جالل الّدین موفق یامی
معاون تیپ امام صادق )ع(

سردار شهید : َوَهب اصغری راد
فرمانده مخابرات تیپ ویژه شهدا

سردار شهید : حاج مهدی وحیدی 
فرمانده محوِر لشکر 5 نصر 

سردار شهید : بهمن پارسا
فرماندۀ گردان

سردار شهید : محمد جواد محمد نیا
فرماندۀ تیپ



1٠4

 برای مطالعه 

جدول2ــ4ــ اسامی  و مشخصات سرداران ــ  نمایندگان شهید استان خراسان شمالی 

محل شهادتتاریخ شهادتسمتنامنام خانوادگیشهرستانردیف

مریوان٨ 1/٠ ٦5/٠معاون تیپ ویژه شهداءعلی اصغرپیرزادهاسفراین1

فاو٦4/12/22فرماندٔه گردانعلی اکبرمرادیاناسفراین2

کامیاران1 5/٠ ٠/  ٦1فرماندٔه گردانمحمدقنبری اسفراین3

شلمچه)عملیات رمضان( 24 /2 ٠/  ٦1معاون گردان حمزه محرابی صالح آبادیاسفراین4

تنگٔه چّزابه٨ ٠/ 12/ ٦٠فرماندٔه گردانفرج الّلهعاقبتیاسفراین5

تنگٔه چّزابه4 ٠/ 3 ٠/  ٦1فرماندٔه اطالعات عملیاتحسینخردمندیاسفراین٦

سومار3 ٠/ ٨ ٠/ ٦1فرماندٔه گردانعلی اکبررباط سرپوشیاسفراین٧

پنجِوین29 /٨ ٠/ ٦2فرماندٔه گردانمحمودعیسی زادهاسفراین٨

فاو23 / 11/ ٦4فرماندٔه گردانسّید ابراهیمشجیعیاسفراین9

کربالی 2٠5 /1٠ / ٦5قائم مقام لشگرحاج محمدفرومندیاسفراین1٠

مهران31 / 2 ٠ / ٦5مسئول محور لشگرسّید محمدحسین زادهبجنورد11

جزیره مجنون  25 / 12/ ٦3فرماندٔه گردان اسد الّلهاسعدیبجنورد 12

شلمچه 12/ 12/ ٦5جانشین گردان محمدایزانلوبجنورد 13

شلمچه23 /1٠/ ٦5جانشین گردان غالمعلی گنابادیبجنورد14

محور حسینیه 29 / 9 ٠/ ٧٠فرماندٔه گردانرستمعلینوریبجنورد15

مهران1٠ / 5 ٠/ ٦2مسئول بهداری لشگرعباسعلیقدوسی مقدمبجنورد1٦

َسراوان15 / 1 ٠/ ٦3فرماندٔه گردانقنبر علیمنفردیبجنورد1٧

مریوان3 ٠/ 2 ٠/ ٦5فرماندٔه گردانخلیل الّلهبهاریبجنورد1٨

شوش5 ٠/ 1 ٠/ ٦1فرماندٔه گردانداوودگریوانیبجنورد19

عملیات نصر 1٨٨ / 9 ٠/ ٦٦فرماندٔه گردانسّید ابراهیمآل نبیبجنورد2٠

ماووت25 / ٠1/ ٦٦فرماندٔه گردانعلیرمضانیبجنورد21
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کربالی 235 / 1٠ / ٦5فرماندٔه گردانحاج حسنمحّقربجنورد22

اقدام تروریستی2٦ / ٧ ٠/ ٨٨ فرماندٔه  سپاهرجبعلی محمد زادهبجنورد23

قالویزان29 / ٠2/ ٦5فرماندٔه گردانسّید محمدمحجوبشیروان24

کربالی 245 / 1٠ / ٦5فرماندٔه گردانحسینمحمودیشیروان25

شلمچه22/ 1٠/ ٦5فرماندٔه گردان انوشیروانرضایی فاضلشیروان2٦

قالویزان21 / 12 / ٦3فرماندٔه گردانابوالفضلشاکریشیروان2٧

میَمک29/ ٠٧ / ٦3فرماندٔه گردانرحیمبرزگرشیروان 2٨

جزیرٔه مجنون 4 ٠/ 4 ٠/ ٦٧فرماندٔه گردانبهمنپارساشیروان 29

میَمک2٧ / ٧ ٠/ ٦3فرماندٔه گردانمحمد علیعباسیفاروج 3٠

قالویزان29 / 2 ٠ / ٦5فرماندٔه گردانمهدیشوشتریفاروج31

کربالی 45 ٠/ 1٠/ ٦5معاون تیپجالل الدینموّفق یامیفاروج32

مهران31 / 2 ٠/ ٦5فرماندٔه گردانعلی اکبرمیرزاییگرمه33

فاو3 ٠/ 9 ٠/ ٦5مسئول تعاون لشگر 5 نصراسماعیلرمضانیگرمه34

َفّکه24 / 1 ٠/ ٦2فرماندٔه گردانمحمد حسینعسگر زادهگرمه35

سردشت2 ٠ / ٧  ٠/ ٦2معاون فرماندٔه گردانعباسمحرابیگرمه3٦

جزیرٔه مجنون1 ٠/ 12 / ٦2فرماندٔه تیپمحمد جوادمحمد نیاگرمه3٧

خرمشهر19 / 1٠ / ٦5مسئول عملیات تیپمحمودمحمد نیاگرمه3٨

بجنورد)جانباز شهید(21 / 9 ٠/ ٨٧فرماندٔه مخابرات تیپَوَهباصغری رادجاجرم39

ِدهالویه31  / 3  ٠/ ٦٠جانشین شهید چمرانایرجرستمیمانه و سملقان 4٠

سرو15 / 1٠ / ٦3فرماندٔه گردانسید نور الّلهیزدانیمانه و سملقان 41

کربالی 5)شلمچه(25 / 1٠ / ٦5مسئول بهداری علینجفیمانه و سملقان42

شلمچه12 /12/ ٦5جانشین گردانشاه رضارضاییمانه و سملقان 43

ماووت24 / 12 / ٦٦جانشین گردانرمضانعلی صمدیمانه و سملقان44

کربالی 1٧5  / 11 / ٦5فرماندٔه گردانمحمد ولیپاکدلمانه و سملقان45

قالویزان13 / 4  ٠/ ٦5معاون فرماندٔه گردانقربانعلیبراتیمانه و سملقان4٦
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عملیات بدر25 / 12 / ٦5فرماندٔه محور لشگرحاج مهدیوحیدیمانه و سملقان4٧

ماووت)عملیات بیت المقّدس(25/ 1٠/ ٦٦فرماندٔه گردان محمد رحیم حسن زاده مانه و سملقان 4٨

نمایندٔه مجلس شورای محمدکالتهبجنورد49
اسالمی

سانحٔه هوایی1 ٠/ 12 / ٦4

نمایندٔه مجلس شورای قاسمصادقیگرمه5٠
اسالمی

دفتر حزب جمهوری اسالمی٧  ٠/ ٠4 / ٦٠

نمایندٔه مجلس شورای محمد حسنطیبیاسفراین51
اسالمی

دفتر حزب جمهوری اسالمی٧ ٠/ ٠4 / ٦٠


