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ﺴﺤﻪ ﺣ﮹ﺎٮ ﮹ﯽ
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ /ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﯾﮏ دﻫﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور
ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1341در ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .وی در دوران داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﻧﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را آﻣﻮﺧﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﯿﺮازه ،رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب روز ﮔﺬﺷﺘﻪ طﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺳﺮدار ﺳﺮﺗﯿﭗ ﭘﺎﺳﺪار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐ ﭘﺮور را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه در اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺞ« ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1341در ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ .وی در دوران داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ
را ﻧﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ از
آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﺎل  56ﺑﻪ ھﻤﺮاه  13ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺮاج ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺧﺮاج ﺑﻮد.
وی در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻟﺸﮑﺮ  19ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز درآﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﺸﮑﺮ
 19ﻓﺠﺮ ﺷﺪ.
ﻏﯿﺐ ﭘﺮور در ﺳﺎل ھﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﻟﺸﮑﺮ  19ﻓﺠﺮ را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﻓﺠﺮ ﺑﻌﺪ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوزی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  85ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ  25ﮐﺮﺑﻼ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺳﺎل  85ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻟﺸﮑﺮ  19ﻓﺠﺮ در ﻓﺎرس را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﭙﺎه ﻓﺠﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﯾﺎدﮔﺎر دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺳﺮدار ﺣﺴﯿﻦ ھﻤﺪاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﻗﺮارﮔﺎه
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اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮔﺮدانھﺎی اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﺑﺮﻋﮫﺪه دارد.
ﺳﺮدار ﻏﯿﺐ ﭘﺮور ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  95ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻓﺠﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮدار
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ﻏﯿﺎﺛﯽ داد.
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