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 تولد و كودكي

 كـودكي،  در دوران. ش در شهرستان مياندوآب در يك خانواده مـذهبي و باايمـان متولـد شـد    . ه1333به سال   

تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در اروميه به پايان رسانيد و           .  از دست داد   – كه بانويي باايمان بود      –مادرش را   

وارد جريانـات سياسـي   ) همزمان با شهادت برادرش علي باكري به دست دژخيمان سـاواك (در دوره دبيرستان  

 . شد

 

 

 يسردار فداكار بدر، سرلشكر شهيد مهندس مهدي باكر
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  مذهبي–فعاليتهاي سياسي 

پس از اخذ ديپلم با وجود آنكه از شهادت برادرش بسيار متاثر و متالم بـود، بـه دانشـگاه راه يافـت و در رشـته                        

او . از ابتداي ورود به دانشگاه تبريز يكي از افراد مبارز اين دانشگاه بـود          . مهندسي مكانيك مشغول تحصيل شد    

 . خود به اين شهر آوردبرادرش حميد را نيز به همراه 

از طـرف سـازمان امنيـت       ) طبق اسـناد محرمانـه بدسـت آمـده        (شهيد باكري در طول فعاليتهاي سياسي خود        

 . تحت كنترل و مراقبت بود) ساواك(آذربايجان شرقي 

م پس از مدتي حميد را براي برقراري ارتباط با ساير مبارزان، به خارج از كشور فرستاد تا در ارسـال سـالح گـر                  

 . براي مبارزين داخل كشور فعال شود

 در حـالي كـه در تهـران         –) ره(شهيد مهدي باكري در دوره سربازي با تبعيت از اعالميه حضرت امام خمينـي             

 از پادگان فرار و به صورت مخفيانه زندگي كرد و فعاليتهاي گوناگوني را در جهـت پيـروزي                   –افسر وظيفه بود    

 . انقالب اسالمي نيز انجام داد

  پس از پيروزي انقالب اسالمي

بعد از پيروزي انقالب و به دنبال تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي بـه عضـويت ايـن نهـاد در آمـد و در                         

پس از آن بنا به ضرورت، دادستان دادگـاه انقـالب           . سازماندهي و استحكام سپاه اروميه نقش فعالي را ايفا كرد         

اي را از خود به     ماه با عنوان شهردار اروميه نيز خدمات ارزنده        9اه، به مدت    همزمان با خدمت در سپ    . اروميه شد 

 . يادگار گذاشت

دو روز . مهريه همسرش اسـلحه كلـت او بـود       . ازدواج شهيد مهدي باكري مصادف با شروع جنگ تحميلي بود         

ئوليت جهـاد سـازندگي     بعد از عقد به جبهه رفت و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه، با مس                    

 . اي براي مردم انجام داد استان، خدمات ارزنده

اي را در برقـراري       شهيد باكري در مدت مسئوليتش به عنوان فرمانده عمليات سپاه اروميه تالشـهاي گسـترده              

رغـم فعاليتهـاي      امنيت و پاكسازي منطقه از لوث وجود وابسـتگاه و مـزدوران شـرق و غـرب انجـام داد و بـه                      

روزي در مسئوليتهاي مختلف، پس از شروع جنگ تحميلي، تكليف خويش را در جهـاد بـا كفـار بعثـي و                        شبانه

 .ها شد متجاوزين به ميهن اسالمي ديد و راهي جبهه
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 در دفاع مقدس  نقش شهيد باكري

 

 

محسن رضايي، بشر دوست، شهيد : جلسه تصميم گيري براي عمليات؛ اسامي فرماندهان

 . صفوي، حسين عالئي، ناشناختهمهدي باكري، رحيم

المبين با عنوان معاون تيپ نجف اشرف         شهيد باكري با استعداد و دلسوزي فراوان خود توانست در عمليات فتح           

در اين عمليات يكي از گردانها در محاصره قرار گرفته بود، كه ايشان بـه همـراه                 . در كسب پيروزيها موثر باشد    

در همين عمليات در منطقـه رقابيـه از         . نظير آنان را از محاصره بيرون آورد         بي تعدادي نيرو، با شجاعت و تدبير     

شـركت كـرد و   ) با همان عنـوان (المقدس  ناحيه چشم مجروح شد و به فاصله كمتر از يك ماه در عمليات بيت             

 . شاهد پيروزي لشكريان اسالم بر متجاوزين بعثي بود

مر زخمي شد و با وجود جراحتهايي كه داشـت در مرحلـه سـوم               المقدس از ناحيه ك     در مرحله دوم عمليات بيت    

 . سيم هدايت كند عمليات، به قرارگاه فرماندهي رفت تا برادران بسيجي را از پشت بي

امان در داخل خاك عراق پرداخت و اين بار نيـز             در عمليات رمضان با سمت فرماندهي تيپ عاشورا به نبرد بي          

يافـت و بـدون احسـاس         ها حضـور مـي      حيت، وي مصممتر از پيش در جبهه      مجروح شد، اما با هر نوبت مجرو      

 . كرد روز تالش مي  هدايت نيروها و طراحي عمليات، شبانه خستگي براي تجهيز، سازماندهي،

در عمليات مسلم بن عقيل با فرماندهي او بر لشكر عاشورا و ايثار رزمندگان سلحشور، بخش عظيمي از خـاك                    

 . و چند منطقه استراتژيك آزاد شدگلگون ايران اسالمي 

شهيد باكري در عمليات والفجرمقدماتي و والفجر يك، دو، سه و چهار با عنوان فرمانده لشكر عاشورا، به همراه 

 . اي را از خود نشـان داد        جانبه  بسيجيان غيور و فداكار، در انجام تكليف و نبرد با متجاوزين، آمادگي و ايثار همه              

ماني كه برادرش حميد، به درجه رفيع شهات نايل آمد، بـا وجـود عالقـه خاصـي كـه بـه او                       در عمليات خيبر ز   
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شهادت حميد يكي از الطاف الهي اسـت كـه   : اش تماس گرفت و چنين گفت داشت، بدون ابراز اندوه با خانواده   

 : اش نوشت اي خطاب به خانواده و در نامه. شامل حال خانواده ما شده است

مانم و بـه خواسـت و راه          ها مي   باشد همچنان در جبهه     وي حميد كه باز كردن راه كربال مي       من به وصيت و آرز    

 . دهم تا اسالم پيروز شود شهيد ادامه مي

ها، را از حضور در تشييع پيكر پاك برادر و همرزمش كـه               تالش فراوان در ميادين نبرد و شرايط حساس جبهه        

روزهـاي سراسـر خطـر قبـل از انقـالب، در مبـارزات سياسـي و در                  برادري كه در    . سالها در كنار بود بازداشت    

 . ها، پا به پاي مهدي، جانفشاني كرد جبهه

نقش شهيد باكري و لشكر عاشورا در حماسه قهرمانانه خيبر و تصرف جزاير مجنـون و مقـاومتي كـه آنـان در                  

 . دفاع پاتكهاي توانفرساي دشمن از خود نشان دادند بر كسي پوشيده نيست

گذشت اما مهدي با جديت، همه نيروهـا          سازي مقدمات عمليات بدر، اگرچه روزها به كندي مي           مرحله آماده  در

را براي نبردي مردانه و عارفانه تهييج و ترغيب كرد و چونان مرشـدي كامـل و عـارفي واصـل، آنچـه را كـه                          

 . دند، با نيروهايش درميان گذاشتمجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت بايد بدانند و در مرحله نبرد بكار بن

 

  نحوه شهادت

 

 رحيم صفوي، شهيد مهدي باكري، حسين عالئي

 معلوم بود كه به زودي به  بعد از شهادت برادرش حميد و برخي از يارانش، روح در كالبد ناآرامش قرار نداشت و               

بـن    پانزده روز قبل از عمليات بدر به مشهد مقدس مشرف شد و با تضـرع از آقـاعلي                 . جمع آنان خواهد پيوست   

و ) ره(سپس خدمت حضرت امام خميني    . خواسته بود كه خداوند توفيق شهدت را نصيبش نمايد        ) ع(الرضا  موسي

 . ار و التماس درخواسـت كـرد كـه بـراي شـهادتش دعـا كننـد       اي رسيد و با گريه و اصر     اهللا خامنه   حضرت آيت 
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، به خاطر شرايط حسـاس عمليـات، طبـق معمـول، بـه              25/11/63اين فرمانده دالور در عمليات بدر در تاريخ         

هاي كارزار وارد شد و در حالي كه رزمندگان لشكر را در شرق دجله از نزديك هدايت مـي                     خطرناكترين صحنه 

ا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتكهاي دشمن تثبيت نمايد، كه در نبردي دليرانه، براثر نمود ت كرد، تالش مي

 . اصابت تير مستقيم مزدوران عراقي، نداي حق را لبيك گفت و به لقاي معشوق نايل گرديد

دادند، قايق حامـل پيكـر وي، مـورد هـدف             هنگامي كه پيكر مطهرش را از طريق آبهاي هورالعظيم انتقال مي          

 . جي دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دريا پيوست آرپي

بـاري از تقـوي و        و كوله ) ع(الحسين  و عشقي آتشين به اباعبداهللا    ) ع(او با حبي عميق به اهل عصمت و طهارت        

اهللا، از همرزمانش سبقت گرفت و به ديار دوست شتافت و در جنات عدن الهي به               يك عمر مجاهدت في سبيل    

دانسـت و     شهيد باكري در مقابل نعمات الهي خود را شرمنده مـي          . ان و غيرقابل احصاء دست يافت     نعمات بيكر 

چه كنم كه   : اش اشاره كرده است كه      در وصيتنامه . تنها به لطف و كرم عميم خداوند تبارك و تعالي اميدوار بود           

 . تهيدستم، خدايا قبولم كن

كند و در مراسم شهادت ايشـان، راز و       ه معرف او اشاره مي    شهيد محالتي از بين تمام خصلتهاي واالي شهيد ب        

  :كند و از زبان شهيد مي گويد نياز عاشقانه وي را با معبود بيان مي

شدي   خون بايد مي  . داشتني و پرستيدني هستي، هيهات كه نفهميدم        خدايا تو چقدر دوست   

  .تگف يافتي تا همه سلولهايم هم يارب يارب مي و در رگهايم جريان مي

اين بيان عارفانه بيانگر روح بلند و سرشار از خلوص آن شهيد واالمقام است كه تنها در سايه خودسازي و سير                     

 . و سلوك معنوي به آن دست يافته بود

 

 باكري به روايت يكي از همرزمانش شهادت مهدي

 امان با كفار بعثـي در غـرب         امروز برادر بسيار عزيز، و دوست قديمي ام مهدي باكري، بعد از چند روز نبرد بي               

 كنار رزمندگان بسيجي و مثل يك تك ور مشغول زدن آر پي جي بـه تانكهـاي دشـمن     دجله ـ در حاليكه در 

جنازه او را كه در قايق گذاشته بودند تا از دجلـه  .  تير به سر مباركش به شهادت رسيد بود ـ بر اثر اصابت يك 

 . به دجله افتاد و آب جنازه را بردعبور دهند، بر اثر اصابت آر پي جي دشمن
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 باختران؛ شهيد مهدي باكري در كنار همرزم و دوست قديمي اش حسين عالئي

مدت زيادي در زمان حصر     . او كه فرمانده لشكر عاشورا بود، از ابتداي جنگ در نبرد با كفار بعثي شركت داشت               

 سپاه اروميه رفتم ـ و مسئول عمليات سپاه، برادر  بعد زماني كه من به. آبادان، در اين شهر با دشمن مي جنگيد

مهدي اميني در نبرد با مزدوران دمكرات به شهادت رسيد ـ او به عنوان فرمانده عمليات سپاه اروميه، ضـربات   

 .محكمي به ضد انقالب در كردستان زد و عمليات آزاد سازي شهر اشنويه با فرماندهي او صورت گرفت

 1363 اسفند 25شنبه، .يكي از فرماندهان دفاع مقدس  يعالئ دست نوشته ي حسين

  

 خاطـــــرات

 

  1خاطره 

بلـه  ... مثل اينكه شما هـم        ...اند    خوابهاي خوشي برايت ديده   !  آقا مهدي ":  ، مهدي را ديدم و گفتم       در بيت امام  

يكـي از   .  اسـت همـه خبرهـا كـه پـيش شم        :   گفـتم  "؟  چه خبر شده است   ":  تبسمي كرد و با تعجب پرسيد      "...

: پرسـيده بـود   .  سـازند   فرماندهان گردان كه يك ماه پيش شهيد شد، خواب ديده بود، در بهشت منزلي زيبا مي               

 باز پرسيده ". قرار است شخصي به جمع بهشتيان بپيوندد":  گفتند"كنيد؟ اين خانه را براي چه كسي آماده مي"

پاسـخ  ":   گفتم ". ادامه بده   ...خوب  ":  سر تكان داد و گفت    مهدي مشتاقانه   .   بعد سكوت كردم   "؟  او كيست ": بود

 سـرش را پـايين   ". خالصه آقا مالئكه را خيلي به زحمت انداختي   .  قرار است مهدي باكري به اينجا بيايد      : دادند

،   دهـيم   با اين كارهايي كه ما انجام مي      ! بنده خدا ":  انداخت و رنگ رخسارش به سرخي گراييد و به آرامي گفت          

 سپس فرو رفـت     ". دهند  ايستند و راهمان نمي     جلو در بهشت مي   !  مگر بسيجيها اجازه دهند كه به بهشت برويم       

 .  كند ديگر مطمئن بودم كه مهدي آخرين روزهاي فراغ از يار را سپري مي.  و از من دور شد
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  2خاطره 

ـ         آيد، در حالي كه گونه      روزي از مدرسه به خانه مي      ودش ، حكايـت از عمـق سـرمايي         ها و دستهاي سـرخ و كب

دو روز  .  گيرد كه پالتويي برايش تهيه كند       پدرش همان شب تصميم مي    .  كند كه در جانش رسوخ كرده است        مي

، پـالتو را بـه گوشـه     گردد با شدت نـاراحتي  غروب كه از مدرسه برمي .  رود  بعد با پالتويي نو و زيبا به مدرسه مي        

نگرند، و مهدي در حالي كه اشك از ديـدگانش            اده با حالت متعجب به او مي      همه اعضاي خانو  .  افكند  اطاق مي 

دسـتي مـن در كنـارم از         كه دوست بغل    شويد من پالتو بپوشم در حالي       چگونه راضي مي  ": گويد  ، مي   جاري است 

 ".سرما بلرزد

 مهدي باكري وصيتنامه سردار بدر شهيد

 

.  ، باز هـم كـم اسـت          نعمت اسالم و امام را به بما عنايت فرموده         روز شكرگزار خدا باشيم كه      اگر شبانه !  عزيزانم

بدانيـد اسـالم تنهـا راه نجـات و سـعادت              . ... ساز ماست   ، تنها چاره    آگاه باشيم كه صدق نيت و خلوص در عمل        

 .  ماست

اهميت زيـاد بـه     .  پشتيبان و از ته قلب مقلد امام باشيد       .  هميشه به ياد خدا باشيد و فرامين خدا را عمل كنيد          ... 

همواره تربيـت حسـيني و      .  و شهدا بدهيد كه راه سعادت و توشه آخرت است         )  ع(دعاها و مجالس ياد اباعبداهللا      

و فرزندان خود را نيز همانگونه تربيت كنيـد كـه سـربازاني بـا               .  زينبي بيابيد و رسالت آنها را رسالت خود بدانيد        

   . براي اسالم بار بيايند)  ع( وارث حضرت ابوالفضل ايمان و عاشق شهادت و علمداراني صالح و
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