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سردار سرتیپ �اسدار علی فضلی، از فرماندهان سپاه �اسداران انقالب اسالمی که در سالهای �س از پیروزی انقالب و به خصوص

بعد از جنگ تحمیلی سمت های نظامی مختلفی چون معاونت عملیات فرماندهی کل سپاه، فرماندهی سپاه سیدالشهدا استان

تهران، ر�است ستاد راهیان نور کشور و جانشینی سازمان بسیج مستضعفین را تجربه کرد.

 
    -زندگینامه

 
    سردار علی فضلی در سال 1340 در شهر تو�سرکان متولد شد. وی از 7 سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد.

    �س از پیروزی انقالب اسالمی، در سال 1358 مدرک دیپلم خود را اخذ نموده و اواخر ارد�بهشت ماه همان سال به عضو�ت سپاه

 
�اسداران انقالب اسالمی درآمد.

    �س از اتمام دوره آموزشی برای مقابله با ضد انقالب راهی خرمشهر گرد�د. با �ا�ان �افتن موضوع خلق عرب در خوزستان، برای

مامور�ت سنگین تری عازم کردستان شد و مدتها در کنار سایر رزمندگان به درگیری با دموکراتها مشغول بود. با آغاز جنگ تحمیلی

عراق علیه ایران به خوزستان برگشت و در عملیات های متعددی به نبرد با دشمن متجاوز بعثی پرداخت. بطور�که در �کی از این

 
عملیات ها از ناحیه چشم مجروح شده و به افتخار جانبازی نائل آمد.

  فرماندهی لشکر المهدی و 10 سید الشهداء و حضور در بسیاری از عملیات جنگی از جمله آزادسازی خرمشهر از سوابق    

درخشان سردار علی فضلی محسوب می شود. وی در چند موقعیت محدود فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله (ص) را نیز بر

 
عهده داشته است.

  سردار فضلی با �ا�ان جنگ تحمیلی از سوی فرماندهی کل قوا به در�افت درجه مفتخر گرد�د. وی در تیر ماه سال 1387، به    

عنوان فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران منصوب شد. پیش از آن، وی معاونت عملیات فرماندهی کل سپاه را نیز بر عهده

 
داشت.

    در سالهای بعد سردار فضلی به عنوان جانشین سردار محمد رضا نقدی در سازمان بسیج مستضعفین و رییس ستاد راهیان نور

کشور مشغول به فعالیت گرد�د. با تشکیل قرارگاه آمادگی رزمی امام هادی علیه السالم در سازمان بسیج مستضعفین، سردار نقدی

 
رئیس وقت این سازمان در اواخر شهریور ماه سال 1391، طی حکمی سردار فضلی را به سمت فرماندهی این قرارگاه منصوب نمود.
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    سردار فضلی در انتخابات ر�است جمهوری سال 88 از محسن رضایی حما�ت کرد. وی در سال 1391، از جمله کسانی بود که

 
توسط کشور آمر�کا تحر�م شد.

 
    -مسئولیتها و سوابق

 
    فرماندهی لشکر المهدی

 
    فرماندهی لشکر 10 سید الشهداء

 
    حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر

 
    فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

 
    معاونت عملیات فرماندهی کل سپاه

 
    فرماندهی سپاه سیدالشهدا استان تهران

 
    جانشین سازمان بسیج مستضعفین

 
    ر�است ستاد راهیان نور کشور

 
    فرماندهی قرارگاه آمادگی رزمی امام هادی علیه السالم در سازمان بسیج مستضعفین

 
    -قرار گرفتن در لیست تحر�مهای اتحاد�ه ارو�ا و آمر�کا

    باراک اوباما بعد از پیروزی در انتخابات ر�است جمهوری ا�االت متحده در سال 2012، در اولین حرکت سیاست خارجی خود در

تاریخ 18 آبان سال 1391(8 نوامبر سال 2012) چهار نفر از مسئوالن نظام جمهوری اسالمی و چندین سازمان خصوصی و غیر

خصوصی را به بهانه نقض حقوق بشر، عدم آزادی بیان و محدود�ت های ا�نترنتی و ارتباطی در ایران، به لیست تحر�م شدگان

 
آمر�کا اضافه کرد.

    در همین راستا وزارت خزانه داری آمر�کا در همان روز در بیانیه ای اعالم کرد که هفده فرد و نهاد حکومتی در ایران را  تحر�م

کرده است. در همین حال "و�کتور�ا نولند" سخنگوی وقت وزارت خارجه آمر�کا در اظهاراتی ادعا کرد که این اقدامات در راستای

 
تعهد آمر�کا برای مقابله با سوء استفاده مقامات ایران علیه شهروندان انجام داده است!

 
    اسامی اشخاص تحر�م شده

    در سندی که به تأیید اوباما رسیده بود، در میان اسامی ذکر شده نام اشخاصی همچون "سردار علی فضلی"، "سردار اسماعیل

احمدی مقدم"، "رضا تقی پور" وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات و "رسول جلیلی" عضو شورای عالی فضای مجازی به چشم

می خورد. در این لیست همچنین نام "محمد مینایی" از اعضای سپاه �اسداران و چند تن از اعضای کتائب حزب الله عراق نیز

 
د�ده می شد.

 
    اسامی نهادهای تحر�م شده

    در کنار نام اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در این سند، نام نهادهای همچون دانشگاه امام حسین (علیه السالم)، هیئت
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نظارت بر مطبوعات، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، شرکت پیک آسا، شرکت امن افزار گستر شر�ف، مرکز بررسی جرائم

 
سازمان �افته (گرداب)، شرکت تهران گسترش ، شرکت ملی نفت ایران، د�ده می شد.

 
    تحر�م از سوی اتحاد�ه ارو�ا

    الزم به �ادآوری است که �ک سال پیش از آن نیز وزرای خارجه اتحاد�ه ارو�ا در نشست روز 23 فروردین 1390 (12 آوریل 2011)

خود 32 مقام ایرانی را به اتهام آنچه به ظن خو�ش نقض حقوق  بشر می نامیدند تحر�م کردند. به دنبال این تحر�م از جانب

 
اتحاد�ه ارو�ا، سا�ت �ایران هسته ای� اسامی این 32 نفر را به نقل از منابع غربی منتشر کرد.

  که نام افرادی چون سردار علی فضلی، سردار محمد رضا نقدی، احمد رضا رادان، حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی،    

 
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای و ... در این لیست د�ده می شد.

 
    -خاطره سردار فضلی از عملیات مسلم بن عقیل

    از مرز سومار تا این تنگه در اشغال عراقیها بود. کامال نسبت به ما د�د داشتند. تو شبهای عملیات که معموال با�د مهتاب باشد،

میتوانستند با دستگاههای الکترونیک و محاسبات خاص کامال ما را زیر نظر بگیرند و عملیات را تحت الشعاع برنامه های

اطالعاتیشان قرار بدهند. به همین دلیل ما با�د قبل از غروب حرکت میکرد�م؛ �عنی قبل از تار�کی با�د بخشی از واحدها و

 
ستونها�مان حرکت میکردند.

    مثل همه عملیاتهای د�گر، حال و هوای خاصی حکمفرما بود. نماز ظهر و عصر را شروع کرد�م؛ آن هم با حال و هوایی که فقط

با�د در آن بود تا آن را احساس کرد. بعد از نماز، توسل به ائمه اطهار (ع) شروع شد. هرکس خودش را به وجود مقدسی متوسل

 
میکرد. تمام آن ناله ها، درد دلها، دعاها و نمازهای قبل از عملیاتهای د�گر برقرار بود.

    از نظر آب و هوا، در آن فصلی که ما بود�م همیشه معمول بود که گرم و خشک باشد. ظهر و کمی بعد از آن هم هوا کامال همان

 
طور بود. گرم و آفتابی.

    اما لطف خدا چیز د�گری میگفت. مه غلیظی آمد و تمام منطقه را پوشاند. شهید واالمقام  �حاج همت� مسئول عملیات در آن

منطقه بود. نیروهای ارتش و سپاه همکاری داشتند. ا�شان تا این مسئله را فهمید، گفت: نیروها همه به ستون �ک و �شت سر هم

 
حرکت کنند و از آن دهانه رد شوند. این درحالی بود که قرار، چیز د�گری بود.

    به خاطر د�د مستقیمی که دشمن داشت قرار بود در �ک فاصله زمانی، ماشینها تک تک عبور کنند، که به لحاظ زمانی این تردد

خیلی سخت بود. و این �کی از نتایج دعا و توسل رزمندگان بعد از نماز بود.

 



1/15/2018 ���� ���� - ز�������� ��دار ����� ��� ����

http://bahonar.ghasam.ir/fa/print/110902/ 5/5

منبع : تسنیم
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ

 
 


