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در شهرس�تان درگ�ز از تواب�ع 
استان خراس�ان )فرزند مرحوم 
زیاد و مرحومه شهربانو شجاع. 
مادرش اهل انارک از توابع نایین 
و پدرش از عش�ایر قشقایی بود 
که به استخدام ژاندارمری درآمد 

و سپس به ارتش منتقل شد.(

 تش�کیل گروه انقالبی به همراه دوستان 
انقالبی اش در اصفهان جهت حراس�ت از 

پادگان: پیروزی انقالب تا سال 58

 فرماندهی عملیات غرب کشور با دو درجه ارتقا )سرهنگ 
تمام�ی(:  )از مهم تری�ن اقدام�ات او: تهی�ه طرح های 
عملیاتی که منجر به شکس�تن حصر شهرهای سنندج 
و پادگان های مریوان، بانه و س�قز ش�د. شهر سنندج با 
تشکیل ستاد عملیات مشترک ارتش و سپاه پاسداران 
پ�س از ۲۱ روز مقاوم�ت مدافع�ان این ش�هر، کاماًل از 

تصرف و تسلط نیروهای ضد انقالب خارج شد.(

 از دبیرس�تان امی�ر کبی�ر در 
تهران در رشته ریاضی

فارغ التحصیل با درجه ستوان 
دومی در رسته توپخانه

اس�تعفا از فرماندهی نیروی 
زمینی: )او س�پس با پیشنهاد 
حض�رت آی�ت اهلل خامنه ای 
- ریاس�ت جمهوری وقت- و 
تصویب امام راحل به س�مت 
نمایندگی حضرت امام خمینی 
)ره( در ش�ورای عال�ی دفاع 

منصوب شد.(

  )به همراه تع�دادی دیگر از 
فرماندهان ارتش با پیشنهاد 
رئیس ش�ورای عالی دفاع و 

موافقت امام خمینی(

معاونت بازرس�ی ستاد 
فرماندهی کل نیروهای 

مسلح 

خدمت در لشکر زرهی 
تبری�ز، گ�ردان 3۱7 
)فرمان�ده  توپخان�ه 

آتشبار(

 )صیاد ش�یرازی با دخت�ر عموی 
خ�ودش به نام بانو عفت ش�جاع 
ازدواج کرد که ماحصل آن ۲ فرزند 

پسر و ۲ فرزند دختر بود(

اعزام به آمری�کا برای تکمیل 
تخص�ص توپخان�ه:  )او دوره 
سه ماهه تخصص »هواسنجی 

بالس�تیک« را در ش�هر »فورت 
س�یل« ایالت »اوکالهم�ا« با نمره 

عالی و احراز رتبه نخس�ت از میان ۲۰ 
 عزل از طرف بن�ی صدر به دلیل روحیه افسر آمریکایی و ایرانی به پایان رساند.(

انقالبی:  )صیاد شیرازی پس از فرار بنی 
صدر، به دعوت شهید یوسف کالهدوز، 
مدتی در ستاد مرکزی سپاه پاسداران 

به خدمت پرداخت.
او ک�ه نقش ب�ه س�زایی در همکاری و 
نزدیکی ارتش و س�پاه داش�ت، پس 
از خلع بنی ص�در از فرماندهی کل قوا، 
برای پایان دادن به ناهماهنگی ارتش 
و س�پاه در آن دوران، قرارگاه مشترک 
عملیاتی سپاه و ارتش را راه اندازی کرد 
و به عنوان فرمانده ارشد در آن قرارگاه 

جانشینی ستاد کل نیروهای مسلحمشغول به فعالیت شد.(

ارتقا به درجه سرلشکری  
)همزمان با عید غدیر(

 فرمانده�ی نیروی زمین�ی ارتش: 
)به پیشنهاد رئیس ش�ورای عالی 
دف�اع از س�وی ام�ام خمین�ی )ره( 
منصوب ش�د و فرماندهی این نیرو 
در عملیات هایی نظی�ر ثامن االئمه 
)ع(، طریق الق�دس، فتح المبی�ن و 

بیت المقدس را بر عهده داشت(

ورود به دانشگاه افسری 
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دیپلم

صیاد شیرازی در حالی که به قصد عزیمت به محل کار خود از منزل، 
خارج شده بود مورد سوء قصد یکی از اعضای گروهک تروریستی 
منافقین قرار گرفت و به شدت مجروح شد. اهالی محل که از این 
حادثه مطلع شده بودند بالفاصله او را به بیمارستان انتقال دادند 
اما متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده، تالش پزشکان برای 
نجات او بی نتیجه ماند و امیر سرافراز ارتش اسالم پس از عمری 

مجاهدت در راه خدا به فیض عظیم شهادت نایل آمد.
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