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تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۱ - ۰۱:۵۷کد خبر: ۴۰۱۹۲۸۱

دانشنامه دفاعي - امنيتي/

سرلشكر فيروزآبادی را بيشتر بشناسيم

رئيس ستاد كل نيروهای مسلح در سال ۱۳۳۰ در شهر مشهد متولد شد و تحصیالت خود را تا مقطع دکترای پزشکی در
اين شهر ادامه داد.

به گزارش خبرنگار دفاعي -_امنيتي باشگاه خبرنگاران،
مشهد شهر  در   ۱۳۳۰ سال  در  فیروزآبادی  حسن  سید 
متولد شد و تحصیالت خود را تا مقطع دکترای پزشکی
پزشکی علوم  دانشگاه  از  و  داد  ادامه  شهر  اين  در 

مشهد، دکترای پزشکی خود را اخذ كرد.

زندگيزندگي  نامهنامه

و ایران  دورانجنگ  در  مسلح  نيروهاي  ستاد كل  رئيس 

عراق به عنوان فرمانده وقت قرارگاه خاتم االانبياء، فعالیت می کرد و پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۸ مقام معظم

رهبري، وی را به درجه سرلشکری نائل و به ریاستستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران  منصوب کرد.

پزشکي علوم  دانشگاه  و  پزشکي تهران  علوم  دانشگاه  علمي  هيئت  عضو  فيروزآبادي  حسن  سيد  سرلشکر بسيجي 

بقيه الله االعظم(ع) با مرتبه استادیاری و رئيس هيئت امناي دانشگاه عالي دفاع ملي و همچنین آشنا به زبان های
عربی و انگلیسی است.

تاليفات و  تاليفاتآثار  و  آثار 

علم)، رسالت توليد  نرم افزاري(نهضت  جنبش  جمله:  از  مقاالتي  تاکنون  فيروزآبادي  سرلشكر  است  ذكر  به  الزم 
مسلمانان تکليف  و  انتظار  مهدويت، استراتژي  رهنامه(دکترين)  خميني(ره)،  امام  حضرت  ديدگاه  از  مسلح  نيروهاي 

منتظر مهدي(عج)  قيام  امام عصر(ع)،  مکتب  در  و  قرآن  در  علميه  و حوزه  روحانيت  اصالت  ظهور،  زمينه سازي  در 
ماست ( به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی )، بازمهندسي عمليات رواني، بسیج قلب امام (ره)، از جهاد تا جهاد،
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نقش حضرت امام(ره)، مراجع و روحانیت در دفاع مقدس، مجموعه مقاالت، گنجينه دل، راه امام(ره)، ثبات انقالب

و شناخت جريان فتنه و داليل ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، اعتماد به نفس ملي و فردي و ده ها مقاله پژوهشي
ديگر ارائه داده است.

اسالمي انقالب  پيروزي  از  پس  اسالميسوابق  انقالب  پيروزي  از  پس  سوابق 

_ عضو هیات موسس جهاد سازندگی خراسان

_ مسوول هیات واگذاری زمین شمال خراسان

_ فارغ التحصیل از دانشگاه مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

_ مسئول جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۶۰ با حکم شهید رجایی

_ عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور در سال ۱۳۶۱ با حکم نخست وزير سابق

_ معاون امور دفاعی نخست وزیر در سال ۱۳۶۴

_ جانشین نخست وزیر در قرار گاه خاتم االانبياء

_ مسئول ستاد امداد و درمان جنگ

_ مسئول امور پناهگاه ها و دفاع غیر عامل و پدافند ش. م. ه.

_ دبیر کمیسیون مهندسی صنعتی جنگ دولت و مسوول کمیته ساخت موشک زمین به زمین

_ مسئول کمیته تحقیقات مهندسی صنعتی جنگ و صدها طرح صنعتی و موشکی

_ جانشین رئیس ستاد فرماندهی کل قوا

_ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۶۸ تا کنون با حکم مقام معظم رهبري

_ نائل شدن به درجه سرلشکر بسیجی از سوی فرماندهی کل قوا

_ عضو شورای عالی امنیت ملی از بدو تأسیس تا کنون

_ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
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_ عضو بسیج مستضعفین و خادم آستان قدس رضوی

_ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

_ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

_ رئیس هیات امنا ی دانشگاه عالی دفاع ملی

_ عضو هیات تحریریه مجله علمی کوثر

فتنه 8888 جريان  در  زمان(عج)  امام  به  خطاب  فيروزآبادي  فتنه نامه  جريان  در  زمان(عج)  امام  به  خطاب  فيروزآبادي  نامه 

وی در جریان فتنه 88 در نامه ای خطاب به امام زمان(عج) نوشت: ای صاحب و آقای ما، شما شاهدی که نیروهای

مسلح و بسیج هر 4 کاندیدا را از یاران انقالب می دانستند و مانند مردم ایران و با تشخیص خود کم یا زیاد به آنها

نصیب بی  آن  از  که  تهمت ها  و  فحاشی ها  چه  و  نکردند  ما  نثار  که  ناسزاها  چه  که  ناظری  وجود  این  با  دادند.  رای 

را ما  دادند.  ستمکاران  لقب  ما  به  برخاستیم،  مردم  از  دفاع  به  چون  و  کردند  دار  خدشه  را  مردم  امنیت  نماندیم. 
متجاوزان به حقوق مردم معرفی کردند. می خواستند ما در این میدان آزمایش همچون خودشان رو سیاه کنند، گویا

نمی دانند اسالم و قرآن و اهل بیت و امام(ره) و قانون اساسی برقرار و تکلیف همه روشن است.

کار آن گاه برایمان سخت شد و روحمان به درد آمد که اتاق فرمان خارجی ها و بعضی داخلی ها به هم پیوند خورد و
چهره پاک نظام در کلمات سخیف و زهر آلوده آن ها گرد آلوده شد و در این غبار کذایی برای عده ای لحظه ای حق

در محاق شد، اما خدای بزرگ را شاکریم که فصل الخطاب رهبری، دل ها را آرام کرد و بصیرت آفرید.

انتهای پيام/ش3


