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بدون ذره ای ترس
بر اساس خاطراتی از شهید حاج مهدی کازرونی

نویسنده: محسن بغالنی  



مقدمه
آخرین نگاه

چادر برای خانم های سپاه دانش
جشن تاجگذاری

نماز؟ تو مدرسه ی نظام؟
قرآن برای عزاداری نیست!

عروسی خوبان
اسم بچه ها رو چی گذاشتین؟ 

تازه پاسدار
هیئت حّل اختالف
من فقط ذکر گفتم

اسیر تنومند بلند قامت! 
من نباید بترسم 

خانه دوست کجاست؟
بفرما آب رادیاتور!

بچه ها را فدای خودت می کنی!!؟
خدارا شکر که ارباب از من راضی شد

در فراغ یاران سفر کرده ...
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مقدمه
استراتژی تعقیب متجاوز که پس از آزادسازی خرمشهر در دستور کار قرار گرفت بود، 
با هدف مورد تهدید قرار دادن بصره دنبال شد. ولى پس از عملیات والفجر مقدماتى و 
عدم موفقیت عملیات های جبهه ی جنوب بار دیگر شرایط جنگ به نحوی تغییر پیدا 
کرد که به نظر مىرسید با افزایش توانایىهای نظامى دشمن، بدون تغییرات اساسى در 
شیوه ی نبرد، ادامه ی جنگ مشکل خواهد بود. از این رو، تا رسیدن به نقطه ی مطلوب 
الزم بود روند عملیات ها ادامه یافته و از رکود جبهه به مدت زیاد جلوگیری شود. در این 
میان، توجه طراحان نظامى به جبهه ی شمالى  به منظور مورد تهدید قرار دادن کرکوک 
به عنوان مهم ترین هدف در این جبهه  جلب  شد. برای تحقق این منظور نیز مى بایست 

یکى از دو استان اربیل و یا سلیمانیه عراق پشت سر گذاشته  مى شد.
     پس از این تصمیم عملیات های والفجر2 در منطقه ی غرب پیرانشهر ، والفجر3 در 
منطقه ی مهران و والفجر4 در جبهه شمالى، سلیمانیه و پنجوین انجام شد. در این 
عملیات که به منظور تصرف منطقه ی شیلر و کاهش فاصله ی بین نیروهای خودی در 

دو محور بانه و مریوان طراحى شده بود، شهید مهدی کازرونى آسمانى شد.
    خواننده گرامى،اثری که اکنون پیش روی شماست، در واقع حاصل دسترنج بسیاری 
از عالقمندان و دلسوختگان شهدای ایران اسالمى است که توسط نویسنده به شیوه ی 
خاطره داســتان در این کتاب نگاشــته و توسط مؤسسه فرهنگى هنری قدروالیت 
به زیور طبع آراسته شده است. لذا برای تقدیر و حرمت نهادن به تالش بى شائبه 
این جهادگران عرصه ی ادبیات دفاع مقدس، منابع کتاب حاضر به شرح ذیل معرفى 

مى گردند: 
     مجموعه کتاب های رسم خوبان: مؤسسه ی فرهنگى هنری قدروالیت، کتاب روزهای 
سخت نبرد : سپاه و کنگره شهدای کرمان، سایت نوید شاهد کرمان، سایت ثقلین و سایت 

تبیان.




