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مقدمه
خاطرات مجاهدان راه خدا در هر مقطعی از تاریخ، ابتدا جزیی از وجود 
مجاهدان است، در عرصه معرفت، بخشی از معارف جامعه مجاهدان و 

دوستداران و رهروان آنان می باشد.
از لحاظ جغرافیای زمان، خاطرات فارغ از نوع و اندازه متنی آن، قطعه 

ای از تاریخ ملت و جامعه ای است که مجاهدان از آن برخواسته اند.
در جغرافیای معنوی دین، خاطرات جلوه ای از رفتار پیروان و نمودی از 

میزان فهم و ادراك مجاهدان از معارف دینی خواهد بود.
برای  با دشمنان، خاطرات شیوه هایی  بعد مجاهدت و مبارزه  و در 
توانمندسازی مجاهدان آینده و نسل های بعدی است که می تواند به 
انتقال روان تخصص و تجربه های رزمی منجر شده و باری از آموزش و 

تربیت بردارد و دقت و سرعت انتقال را افزایش دهد.
و  و حفظ  ارزش خاطره، جمع آوری  و  اهمیت  اندك،  این وصف  با 

حراست و انتشار آن، نمایان می شود.
از این منظر؛ اهمیت خاطره در مؤسسه حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه مورد نظر بوده و 
تمامی مساعی الزم تشریک شده تا گامی هر چند کوچک اما کم 
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نقص برداشته شود.
در  و  جمع آوری  گذشته  در  کرد،  خواهید  مطالعه  که  خاطره هایی 
مؤسسه حفظ شده و امیدواریم از این پس شاهد انتشار پیوسته آن 

باشیم.
نکته ای که شاید الزم باشد متذکر شد این است که خاطره ها همواره- 
مگر مواردی اندك- با زبان محاوره جمع آوری می شوند که هنگام 
عرضه به عموم باید به ادبیات نگارشی تبدیل شوند، اما سیر تبدیل، 
تغییری در محتوا ایجاد نمی کند اال اینکه به قدر ممکن آن را به ادبیات 

نگارشی نزدیک و نزدیک تر سازد.
اگر در خاطره های پیش رو – خطاب به گویندگان و صاحبان ارجمند 
خاطره ها- تفاوتی دیده شد، مربوط به جابجایی و ترتیب دادن و حذف 
حواشی از آنهاست که الزمه یکدستی و حتی االمکان دارای آغاز و 

پایان مشخص بودن آن هاست.
فرمانده  اول خاطرات  این مجموعه شامل سه دفتر است که دفتر 
گردان ها(در چندین جلد)، دفتر دوم خاطرات فرمانده گروهان ها(در 
چندین جلد) و دفتر سوم خاطرات فرمانده دسته ها(در چندین جلد) 

را در بر می گیرد.
دفاع  در  دسته ها  و  گروهان  گردان،  محترم  فرماندهان  است  امید 
مقدس، با ارسال خاطرات دقیق خود به نشانی «مؤسسه حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس نیروی زمینی سپاه»، در تکمیل این 

مجموعه مساعدت نمایند.

مؤسسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

 معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه



 برآفتاب

سید مندلی سیدی
یگان: لشکر 19 فجر

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: عملیات والفجر 8

 اعزامی از: دهدشت
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برآفتاب

عملیات والفجر 8 هنوز شروع نشده بود. سه روز قبل از عملیات، در 
منطقه ای به نام چوئبدة1 آبادان مستقر شدیم تا آموزش های آبی ـ 
خاکی را تکمیل کنیم. قرار بود با غواصی و حرکت شناور در آب، شهر 
استراتژیک فاو را تصرف کنیم. شهید عبدالحسین ولی پور آمد کنارم 
و گفت: «یک مرخصی چهل و هشت ساعته می خواهم. تا قبل از 

عملیات بر می گردم.»
گفتم: «چطور می خواهی تا ِده برآفتاب یاسوج بروی و برگردی؟»

هوای سرد بهمن ماه، نبوِد وسیلۀ نقلیه، وضعیت آماده باش، همگی 
باعث شد که با فرمانده لشکر صحبت کنم. فرمانده ما آقای رودکی بود. 
به او گفتم: «خدا به سید ولی پسری داده به نام سید یحیی. دوست 

دارد قبل از عملیات برود ببیندش.»
فرمانده لشکر نگاهی به سید ولی انداخت و گفت: «ولی پور و سلیمانی 

1 . چوئبده در کنار رود بهمنشیر و از توابع شهرستان آبادان است.
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خیلی فرق کردند. حال دیگری دارند. باشد موافقت می کنم.»
آمدم پیش سید ولی و گفتم وسیلۀ نقلیه تهیه کند. او قبول نکرد و 
گفت: «یکی از هم رزمان توی آبادان وسیلۀ شخصی دارد. می روم آنجا 

پیدایش می کنم.»

سید ولی برگشته بود. بعد از نماز جماعت ظهر و عصر داشتیم به طرف 
خیمه های عزاداری امام حسین (علیه السالم) می رفتیم که سید ولی را 
از دور دیدم. پیراهن شخصی به تن داشت و چفیه اش را پیچیده بود 
دور سرش. مثل همیشه لبخند به لب داشت. مرد با ذوق و ورزشکاری 
بود. مداحی هم می کرد. حسین حسین کنان آمد جلو و گفت: «مژده 

بده، برگشتم.»
یکدیگر را در آغوش گرفتیم. گفت: «از دخترت نامه آورده ام.»

خانۀ دخترم یاسوج بود. تعجب کردم. گفتم: «توی این دو روز چطور 
هم رفتی روستا و هم رفتی یاسوج؟ چه سرعتی!»

گفت: «خوب دیگر. خواستم خداحافظی کنم.»
با خودم گفتم نکند جدی جدی سید ولی برود؟!

غوغایی به پا شده بود. عراق جاده را شیمیایی زده بود. آتش سنگینی 
ریخته بود. کلی مجروح داشتیم. در آن گرد و خاك سید ولی را دیدم. 
ماسک خودش را درآورد و گذاشت روی صورت یکی از براداران بسیجی. 

یاد حرف هایش افتادم؛ یاد لبخندش و بغض راه گلویم را بست.

نبرد فرهنگی
بود. من هم  ما  فرمانده عملیات  احمدی  در عملیات خیبر، سجاد 
جانشین گردان ابوذر بودم. گردان را از دشت عباس به حوالی پایگاه 
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حسینیه انتقال دادیم. پس از آنکه بچه ها نماز مغرب و عشا را خواندند، 
تقسیمات صورت گرفت و هرکسی در موقعیت خودش قرار گرفت. 
آن هوای سرد  توی  منطقه رسیدیم.  به  که  بود  بامداد  ساعت سه 
چادرها را برپا کردیم و به بچه ها فرصت استراحت دادیم. همه خسته 
نبود.  از آقای احمدی  بودند و داخل چادرها مستقر شدند. خبری 
پیدایش نکردم. سرم شلوغ بود و مدام از این چادر به آن چادر می رفتم. 
توی تاریکی دیدم چیزی دارد پشت ماشین حرکت می کند. با احتیاط 
جلو رفتم. دیدم آقای احمدی است. دور خودش پتو پیچیده و سخت 

مشغول راز و نیاز بود.
صبح بود که منافقین در پوشش عراقی ها حمله کردند. یک گردان از 
زنان منافق با ما درگیر شدند. به سجاد احمدی گفتم: «اینجا صحنۀ 

نبرد فرهنگی است.»
سجاد آرم سپاهی که به لباسش بود را کند و مردانه جنگید. حتی یک 
نگاه هم به آن گردان نکرد. توی همان درگیری ها هم با اصابت تیر 

مستقیم دشمن پرکشید و رفت.

قرار
عملیات کربالی 5 بود. علی پناهی، یکی از دوستان خوبم، در آن 
عملیات به ما بی سیم زد و میان حرف هایش گفت: «یادت نرود، اگر 

دهدشت رفتی، اول برو در خانۀ ما.»
گفتم: «اگر تو زودتر رفتی چه؟»

خندید و گفت: «خوب من زودتر می روم و به خانوادة شما سر می زنم.»
گفتم: «خودم می خواهم اول در خانۀ شما را بزنم.»

علی پناهی توی همان عملیات شهید شد و من به شدت مجروح و به 
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بیمارستان مننتقل شدم. سه ماه گذشت و من با تنی نحیف و مجروح 
راهی دهدشت شدم. توی راه یادم افتاد که با شهید پناهی قراری 
داشتیم. به همراهان گفتم باید قبل از هرچیز به خانوادة شهید پناهی 
سر بزنم. البته همسر و فرزندانش گچساران بودند و خانوادة پدری اش 

در روستا.
مرا با برانکارد بردند در خانه شان. برادر شهید در را باز کرد. اتفاقاً همسر 
و فرزند شهید هم آنجا بودند. مانده بودم با چه وضعی از دخترش 
دلجویی کنم و پسرش را چطور دلداری بدهم؟ بچه هایش دورم جمع 
شدند. دستی به سرشان کشیدم و با دیدن چهرة معصومشان، قلبم به 

درد آمد. یاد لبخندهای علی پناهی افتادم.
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از خدا خواسته بود تیر به سرش بخورد

بشیر روشنی
یگان: لشکر7 ولی عصر عجل اهلل فرجه 

الشریف، گردان روح اهلل اراك
منطقه عملیاتی: غرب رودکارون، جاده 

شلمچه(عملیات بیت المقدس)
مسئولیت: فرمانده گردان

اعزامی از: اراك



20



21
با جمعی از نیروهای بسیجی به شکل یک گردان تکمیل به جبهه اعزام 
شدیم. آن زمان تشکیالت به شکل کنونی نبود، هنوز سازمان یگان ها 
مثل اواسط دفاع مقدس شکل نگرفته بود. چند لشکر به نام های 27 
حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و 7 ولی عصر (عجل اهلل 
تعالی فرجه شریف) و یکی دو لشکر و تیپ دیگر بودند که اسم هایشان 
خاطرم نیست. به هر حال گردان ما به نام گردان روح اهلل به لشکر7 

ولی عصر (عجل اهلل تعالی فرجه شریف) محول شد.
قبل از عملیات بیت المقدس، در محدودة دزفول و کنار کرخه چادر 
زدیم. گاهی هم به دشت عباس می رفتیم که چمن زارهای خیلی 

وسیعی داشت.
من مسئول گروهان بودم و فرمانده گردان شهید «نیازعلی طالبی» بود 
که در همان عملیات بیت المقدس شهید شد. ما به سمت خرمشهر 
حرکت کردیم و در پایین جادة اهواز ـ خرمشهر در بیابان ها مستقر 

شدیم.

از خدا خواسته بود تیر به سرش بخورد
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فردا صبح با برادر های مسئول گروهان و گردان نزد چند تن از برادرهای 
ارتشی رفتیم و نسبت به منطقه توجیه شدیم. آن زمان فرماندهی 
لشکر 7 ولی عصر (عجل اهلل تعالی فرجه شریف) را برادر «شوشتری» 
بر عهده داشت. گفتند یک سری از برادران ارتشی  به عنوان بی سیمچی 
با شما کار می کنند و بی سیمچی های شما کنار می مانند. در آن زمان 

بسیج و ارتش در یک یگان سازماندهی شده و در کنار هم بودند.
یکی ـ دو ساعت بعد، چهار ـ پنج نفر از افسرهای ارتش پیش ما 
آمدند و چند نفر را  به عنوان مسئول گردان و مسئول گروهان معرفی 
کردند و گفتند شما هم  به عنوان معاونت کنار آنان مشغول کار شوید. 
چون دستور از طرف فرمانده لشکر بود، اطاعت شد. ولی زیاد برایمان 
دلچسب نبود. فکر نمی کردیم این قضیه به نتیجه برسد و چشممان 

آب نمی خورد.1 
عملیات محور شلمچه آغاز شد. فردای عملیات به طرف جادة شلمچه 
حرکت کردیم. یکی از جاده ها را به ما محول کردند که دشمن در 
پشت آن پدافند می کرد. بدون هیچ شناخت و شناسایی قبلی و با 
شناختی اجمالی حرکت کردیم و پشت یک خاکریز جمع شدیم. 
ساعت حدود 12:30 نیمه شب، حاال ما پشت خاکریز مورد نظرمان 

1. علت عدم خوش بینی نسبت به کار مشترك و تحت مدیریت برادران ارتشی رجوع 
به نوع عملیات دارد، سپاه و بسیج به عملیات با سه اصل غافلگیری/کوچک شمردن 
دشمن در عین شناخت و آگاهی از توانمندی و سالح و تجهیزات و استحکامات او/و 
مقاومت اعتقادی، باور داشتند؛ در حالی که برادران ارتشی به واسطۀ آموزش و تربیتی 
که از گذشته داشتند به نوعی دیگر از عملیات فکر می کردند که با شرایط جبهه 

هم خوانی الزم نداشت.
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بودیم، گفتند به سمت هدف های اصلی تان بروید. ما را در جایی که 
تانک های ارتشی خودمان مستقر بودند، نگه داشتند.

دشمن از منطقه ای که قرار بود عملیات کنیم عقب نشینی کرده و پنج 
ـ شش کیلومتر عقب رفته بود. پشت خاکریز چند ساعتی ماندیم. 
حدود ساعت 3-2/5 تعدادی از بچه های ما، از جمله برادر «نیازعلی 
طالبی»، به سمت جلو حرکت کردند و با یک نیروی دهـ  پانزده نفری 
خط را از دشمن گرفتند. این موضوع را از طریق بی سیم به ما اطالع 
دادند. ما هم به مسئول گروهان گفتیم که جریان بدین صورت است و 
ما باید برویم تا به آن ها کمک کنیم. گفت ما بدون دستور نمی توانیم 

برویم.
چند  بار تأکید کردم، ولی فایده نداشت. گفتم باید از چه کسی دستور 
بگیریم. گفت از فالن سرهنگ که آنجاست و شما باید پیش او بروید. 
پیش سرهنگ رفتیم و قضیه را گفتیم، ولی ایشان گفت باید به ما 
دستور بدهند. مانده بودیم که در این منطقه از چه کسی باید دستور 

بگیریم.
بی سیمچی ما، که از برادران ارتش بود، بی سیم را گذاشته و خوابش 
برده بود. به بی سیمچی خودمان که از بچه های خوب و شجاع سپاه بود، 
گفتم که بی سیم را بردار تا برویم. گفت آقا اذیت می کنند، دادگاهی 
می شویم. به هر حال، با اصرار من همراه سه ـ چهار تا از بچه ها تا 
عمق شش کیلومتری رفتیم تا به خاکریزی رسیدیم که بچه ها با 
عراقی ها درگیر شده بودند. بعد از آن، به جادة آسفالتی رسیدیم که 
متوجه شدیم جادة شلمچه به خرمشهر است. قطب نما، نقشه و کالک 
همراهمان نبود و هیچ شناختی هم از آن منطقه نداشتیم. به هر حال، 

به جادة اصلی شلمچهـ  خرمشهر رسیدیم. ساعت 6-5/5 صبح بود 
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دیدیم یک قبضه تیربار، که به جاده مسلط است، عجیب به سمت ما 
شلیک می کند.

شهید «محمد صفری» آرپی جی دستش بود. پشت یکی از خاکریزها 
چند  دقیقه ای مکث کرد، آرپی جی را با دقت نگه داشت و سپس به 

سمت سنگر و تیربار بعثی ها پرتاب کرد.
وقتی خودمان را به خاکریز رساندیم، دیدیم هیچ کس نیست و این 
تیربارچی که به سمت ما شلیک می کرد، تنها فردی است که مقاومت 
می کند که او هم کشته شد. این بی وجدان بعثی حدود یک  کیلومتر 
فشنگ قطار کرده بود و یکسره داشت تیراندازی می کرد. تلی از پوکه 

در آنجا انباشته شده بود.
عضو  که  فهمیدیم  درآوردیم  جیبش  از  که  را  شناسایی اش  کارت 
حزب بعث است. متوجه شدیم به خاطر همین بود که تا لحظۀ آخر 
سرسختی می کرده و با اینکه خط شکسته شده بود و همۀ عراقی ها 

عقب نشینی کرده بودند، مقاومت می کرد.
به خاکریز رسیدند و پشت جاده  و...  ارتش  پیاده، زرهی،  نیروهای 
مستقر شدند. بعد از 48 ساعت درگیری های پراکندة توپخانه دو طرف، 
که از طرف عراق خیلی شدیدتر بود، آنجا را به ارتش دادند و ما با 

ارتش ماندیم.
تا شب قبل از آزادسازی خرمشهر، که ما را به حد واسط شلمچه و 
زید بردند، چند روزی به منطقه ای دیگر رفتیم. دقیقاً یادم نیست چه 
محوری بود، ولی می دانم از محدودة پاسگاه زید به سمت خاکریزی در 

شلمچه رفتیم و از آنجا وارد عمل شدیم.
پیشروی و حرکتمان خیلی خوب و عالی انجام شد و تا خاکریزی که 
حد واسط ما و دشمن بود رسیده بودیم. پشت خاکریز و جلوی خاکریز 
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دشمن میدان مین بود. نیروهای ارتش و سپاه به صورت مشترك عمل 
می کردند. بچه ها درون چاله هایی که حاال کار سنگر می کردند جمع 
شده بودند. نزدیکی های صبح و حدود ساعت 5- 4/5 بود. هوا داشت 
روشن می شد. عراق هم که متوجه شده بود نیروهای ایرانی تا کجا 
پیشروی کرده و چیزی حدود پانصد متری عراق رسیده اند، با خمپارة 
60، نارنجک، گلوله و هرچه داشت به سر بچه ها می ریخت. از بس 
آتش سنگین و پر حجم بود هیچ کس جرئت حرکت به سمت جلو 
را نداشت. دیدیم اگر اقدامی نکنیم، هوا روشن می شود و همه اسیر 
می شویم. یکی از برادرها، به نام شهید «علی عظیمی»، که تازه به 
عضویت سپاه درآمده بود و هنوز حتی لباس فرم تحویل نگرفته بود، 
کمک بی سیمچی من بود، سرش را پایین انداخت و از این خاکریز رد 
شد. به میدان مین دشمن رفت و به خاکریز دشمن رسید. از خاکریز 
هم رد شد. بچه ها پشت سرش رفتند و راه باز شد. این مسیر که شهید 
عظیمی رفته بود، معبر اصلی برای رد شدن بچه ها و رسیدنشان به 
خاکریز دشمن شد. ما هم با بی سیمچی پشت سرش رفتیم تا اینکه به 

ما گفتند علی عظیمی تیر خورده و شهید شد.
ناگفته نماند که دوـ  سه شب قبل، که در چادر نشسته بودیم و بچه ها 
ذوق و شوق عارفانه و حالت معنوی پیدا کرده بودند، ایشان گفت 
من آرزویم از خدا این است که اگر قرار است شهید شوم، یک تیر به 
سرم بخورد. وقتی بچه ها خبر شهادتش را دادند، گفتم: «چگونه شهید 
شد؟» گفتند: «تیر به سرش خورده و شهید شده.» ایشان با نیت پاك 

از خدا خواست و خدا هم دعایش را مستجاب کرد.
به هر حال، خط شکسته شد و بچه ها خاکریز را از دشمن گرفتند. 
فرمانده گروهان ما، که همان برادر ارتشی بود، از خاکریز که رد شده 
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بود، دستمال سفید به دست گرفته و به سمت عراقی ها رفته بود. به 
بچه های گردان هم گفته بود که پشت سرم بیایید و بچه ها را تا بیست 
متری عراقی ها برده بود. بچه ها وقتی متوجه قضیه شدند که همه 
زمین گیر و یکی ـ دو نفرشان مجروح شده بودند. تعدادی سینه خیز 
و با کلی دردسر خودشان را عقب کشیده بودند. او هم رفته و اسیر 

شده بود.1
آتش دشمن خیلی سنگین شده بود. از زمین و زمان آتش می بارید. 
من با ترکش توپ از ناحیۀ پا مجروح شدم. دیگر نمی توانستم حرکت 
کنم. به بی سیمچی گفتم: «به یکی از مسئوالن گروهان ها خبر بده و 

با آن ها مشغول کار شو.»
پشت خاکریز سنگر کوچکی بود. دراز کشیدم و با یک چفیه پایم را 
بستم. حدود 7-6/5 صبح بود که نیروها از هر طرف آشفته می آمدند و 

می گفتند تمام شد، بچه ها را کشتند، عراق2  دارد می آید.
گفتم قطعاً یا کشته می شوم یا مرا به اسیری می برند. در چاله ای که 
بودم یکی ـ دو تا گونی بود. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که 
گونی ها را روی سرم بکشم تا تیر و ترکش به سرم نخورد. کالشی هم 
که همراهم بود، آماده کردم تا اگر باالی سرم آمدند، حداقل بتوانم دو 

ـ سه نفرشان را بکشم. یک نارنجک هم دستم بود. 

1. عملیات بیت المقدس در اردیبهشت ماه سال 1361 انجام شد، ارتش در این 
شرایط هنوز خود را باز نیافته و از نیروهای ناسالم تسویه نشده بود، حتی بیشتر 
ناهماهنگی ها و گاهی ناهمراهی ها نیز به این عوامل مربوط بود که به لطف الهی کم 

کم برطرف شد و ارتش شد کلمه طیبه.
2. "عراق دارد می آید"، این گزارة خبری از آن جهت بین بچه ها معمول بود که حجم 
آتش و ارتش بعثی عراق را در خود داشت و حتی وحشی گری آنان نیز بیان می کرد.
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در همین فکرها بودم که دیدم تعدادی از تانک های خودی از پشت 
سرمان می آید. نیروهای تازه نفس آمدند و خط را گرفتند. بچه ها هم 

می آمدند وزخمی ها را می بردند. من را به شیراز منتقل کردند.
فردای آن روز بیمارستان خیلی شلوغ شد. همه شیرینی و شربت 
تعارف می کردند، یکدیگر را می بوسیدند و به هم تبریک می گفتند. 

خرمشهر آزاد شده بود.
این  اینکه  از  ادامۀ عملیات نبودم، ولی  خیلی متأسف شدم که در 

پیروزی  نصیب ما شده بود، خدا را شاکر و سپاسگزار بودم.
به تهران منتقل شدم. مدتی در بیمارستان ماندم و دوباره برگشتم و در 
واحد عملیات سپاه مشغول شدم. بعد از مدتی نیز به جبهه اعزام شدم.
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الوعده، وفا

مصطفی نوری ثابت
یگان: لشکر 16 قدس، تیپ دوم

مسئولیت: فرمانده گردان
از  عمومی  خاطرات  منطقۀ عملیاتی: 

انقالب تا دفاع مقدس
اعزامی از: رودسر
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الوعده، وفا

من اصالتاً اهل شمال ایران و حوالی رودسر هستم. اینکه چطور از 
هوای نمناك و سرسبز شمال به شلمچه و هوای گرم جنوب رسیدم، 
ماجرایی دارد. خانواده ای مذهبی داشتم. استعدادم خوب بود. برادر 
بزرگ ترم مرا فرستاد مدرسه. سیزده ساله بودم که با جلسات مذهبی 
آشنا شدم. قبل از انقالب اسالمی بود. با بچه های محله در جلسات 
آگاه  ستمشاهی  رژیم  خیانت های  از  و  می کردیم  شرکت  قرآن 
می شدیم. چندباری هم از سوی پاسگاه منطقه تهدید شدم. گاهی 
توی درگیری ها کتک می خوردم، اما عشق به انقالب و امام خمینی 
(رحمت اهلل علیه) در قلبم ریشه کرده بود. پسر خاله ام روحانی بود و در 
جهت دهی فکری ما نقش زیادی داشت. اعالمیه ها و نوارهای صوتی 
امام خمینی (رحمت اهلل علیه) ما را بیشتر به حرکت وا می داشت. سر از 
پا نمی شناختم. تا اینکه انقالب اسالمی به پیروزی رسید. سال 1359 
با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفتم. شانزده سالم بود. جنگ را 
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نعمتی الهی می دانستم و امتحان بزرگی برای خودم.
و  بدرقه ام می کرد  اعزام  هر  توی  برای خودش.  بود  مادرم شیرزنی 
شعارهای کوبنده می داد. یک بار دیدم که برخالف همیشه دارد اشک 

می ریزد. گفتم: «چی شده؟ روحیه ات را باختی؟»
اشک هایش را پاك کرد و گفت: «برای تو گریه نمی کنم. به خاطر 
عشقت به جبهه اشک شوق می ریزم.» همین صحنه ها روحیۀ مرا 
چند برابر تقویت می کرد. خط مقدم را دوست داشتم و همیشه سعی 
می کردم آنجا بمانم. خیلی از دوستانم را آنجا از دست دادم؛ مثل 
شهید آمر. با دوستم به سنگرش رفته بودیم. با چای از ما پذیرایی کرد. 
عکس امام (رحمت اهلل علیه) را گذاشته بودیم مقابلمان. نگاه می کردیم 
و لذت می بردیم. یک باره آمر گفت: «می خواهم استراحت کنم.» ما 
کمی دلخور شدیم. بلند شدیم و سنگرش را ترك کردیم. هنوز چند 
قدمی دور نشده بودیم که صدای انفجار بلند شد. خمپاره ای آمد و 

نشست روی سنگر آمر.
یکی از دوستان صمیمی من در جبهه برادر حسن پناه بود. بیشتر 
اوقات زندگی، اوایل انقالب و دوران جنگ را باهم بودیم. شب عملیات 
کربالی  5 بود. ساعت دو نیمه شب دو نفری کاغذ و قلم برداشتیم و 
شروع کردیم به نوشتن وصیت نامه. هر دو متأهل بودیم و همسرانمان 
باردار بودند. قرار گذاشتیم که هر کدام نام دیگری را روی فرزندش 
بگذارد. اسم پسر ایشان هم نام منـ  مصطفیـ  شد و حسن پناه در آن 
عملیات شهید شد. پسر من هم که به دنیا آمد ابوالقاسم نام گرفت و 

شد هم نام شهید حسن پناه.
قراری هم با برادر بامروت گذاشته بودیم. شب قبل از عملیات بود و 
چهره اش بسیار نورانی شده بود. من مسئول تعاون لشکر بودم. وظیفه ام 
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این بود که شهدا را از معرکه خارج کنم و پیکرشان را به خانواده های 
چشم انتظارشان برسانم.

رفتم کنار برادر بامروت و گفتم: «اگر با خدا مالقات کردی، شفاعت 
ما یادت نرود.»

و  عقب  برگردانی  را  جنازه ام  که  «به شرطی  گفت:  و  زد  لبخندی 
خانواده ام را چشم انتظار نگذاری. دوست ندارم حتی جنازه ام دست 

عراقی ها بیفتد.»
عملیات شروع شد و برادر بامروت با دوستانش به عنوان فرمانده گردان 
زدند به خط. آنجا بود که شهید شد. اولین کسی بودم که رسیدم 
باالی سرش. می خواستم بلندش کنم که یاد حرف هایش افتادم. گفتم: 

«با مروت الوعده وفا.»
سخت مشغول کار بودم که دستم تیر خورد. جراحتم زیاد نبود. برای 
همین کارم را ادامه دادم. هنگام بازگشت دوباره از ناحیۀ دست و پا 

به شدت مجروح شدم و باالخره مجبور شدم به عقب برگردم.
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این جاده را مى بینید...

اکبر بروجردی
یگان:لشکر17علی بن ابی طالب 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: عملیات خیبر
 اعزامی از: زنجان
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این جاده را می بینید...

عضو یکی از تیپ های خیبر بودیم. قرار بود به همراه سی فروند قایق 
به مجنون حمله کنیم، اما در هور گم شدیم. مدام از طرف فرماندهی 
تماس می گرفتند و منتظر بودند که حمله را آغاز کنیم. همۀ تیپ ها  و 
لشکرها آماده بودند تا رمز گفته شود و حمله را شروع کنند. ما هم مدام 
می گفتیم گم شده ایم و راه را بلد نیستیم. در آن شب تاریک، وسط 
هور مانده بودیم. با اینکه نمی دانستیم دقیقاً باید به کدام سمت برویم، 
باالخره حرکت کردیم. در نیمۀ راه بودیم که چند تا از مین های همراه 
خودمان را شکستیم.1 همین باعث شد دشمن خودی نشان بدهد و ما 
حمله را آغاز کنیم. یک باره همۀ قایق ها را روشن کردیم و رفتیم جلو. 
نیروهای دشمن که به انواع سالح های دوشکا و آرپی جی مجهز بودند، 
شروع کردند به شلیک. به لطف خدا فقط یکی از قایق های بادی پنچر 

1. احتماالً منظور از شکستن در اینجا، به کار انداختن نوعی منور است که در ظاهر شبیه به 
عمل شکستن چوب است.
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شد و تلفات زیادی ندادیم. همه سالم به ساحل رسیدیم. باید عملیات 
پاکسازی را شروع می کردیم. رزمنده های دسته های رزمی تقسیم و 

توی جزیره پخش شدند.
با فرمانده تیپ و معاونش سوار یک موتور شدیم و با یک بی سیم 
جلوتر از همه حرکت کردیم. سه کیلومتری از نیروهای خودی دور 
شده بودیم. به سمت عراق پیش می رفتیم که دیدیم حدود پانزده 
ـ شانزده نفر عراقی جلویمان سبز شدند. همگی مسلح بودند و انواع 
سالح های سبک و آرپی جی همراهشان بود. ایستادیم و چند لحظه ای 
فقط خیره خیره یکدیگر را نگاه کردیم. حدود پنجاه متر فاصله داشتیم. 
عراقی ها سالح هایشان را گرفته بودند به طرف ما. به جز یک موتور، 
هیچ نداشتیم. موتور را نگه داشتیم. ایستادیم. آن ها جرئت شلیک 

نداشتند. از موتور پیاده شدیم. گفتم: «من می روم جلو.»
فرمانده گفت: «نه بگذار من بروم.»

باالخره اصرار من کارساز شد. آرام آرام و بدون سالح ده متری جلو 
رفتم. نفسم را حبس کردم و بلند فریاد زدم: «اسلحه هایتان را بیندازید 

زمین!»
انتظار شنیدن صدای شلیک داشتم، اما دیدم پنج ـ شش نفری که 
جلو بودند به سرعت اسلحه ها را انداختند زمین. جلوتر رفتم. با خودم 
گفتم االن است که با تیربار و آرپی جی کارم را یکسره کنند و شهید 
شوم. دوباره فریاد زدم: «مگر با شما نیستم. اسلحه هایتان را بیندازید 

زمین.»
دوباره سه ـ چهار نفر اسلحه هایشان را گذاشتند زمین و فرار کردند. 
عربی بلد نبودم. جلوتر رفتم و فریادزنان گفتم: «دست هایتان را ببرید 

باال.»
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خودم هم دست هایم را بردم باالی سرم تا منظورم را بفهمند. عراقی ها 
آن قدر خودشان را باخته بودند که فکر کردند من گفته ام لباس هایتان 
را درآورید. همۀ لباس هایشان را درآوردند و تسلیم شدند. به دوـ  سه 
نفرشان گفتم سریع بروید و فراری ها را پیدا کنید. رفتند و حدود یک 
ربع دیگر برگشتند. اصاًل انتظار بازگشتشان را نداشتم؛ گرچه هیچ یک 
را پیدا نکرده بودند. هفت ـ هشت نفری بودند. فرمانده آمد جلو و 

گفت: «حاال می خواهی با این ها چه  کار کنی؟»
بدون هیچ مکثی رو کردم به عراقی ها و گفتم: «این جاده را می بینید؟ 

مستقیم پیچ اول را بپیچید داخل، ما بعداً دنبالتان می آییم.»
عراقی ها به ستون شدند و با دست های باال، راه افتادند. ماهم رفتیم 
دنبال کارمان. سرمان شلوغ بود و ماجرا را فراموش کرده بودیم. غروب 
بود که با موتور برگشتیم. عراقی ها تازه رسیده بودند به نیروهای ما. 
خودشان را به بچه ها معرفی کرده و اسیر شده بودند. خوفی که در دل 

دشمن افتاده بود نعمت خدا بود.
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چاره اى جز پیشروى نبود

سردار شهید حاج سید کمال فاضل
یگان: لشکر 8 نجف

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: عملیات خیبر، بصره و 

العماره عراق
اعزامی از: 
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چاره ای جز پیشروی نبود

عملیات والفجر مقدماتی لو رفته بود و دشمن می دانست که از کدام 
منطقه می خواهیم حمله کنیم. عملیات شروع شده بود. دیگر چاره ای 
و  بود  حرکت  در  گردان  جلوی  ویژه  گروه  پیشروی.  جز  نداشتیم 
یکی یکی کمین های دشمن را خفه می کرد. اگر دیر عمل می شد، 
تیربار  وقت  آن  و  می داد  اطالع  تلفن صحرایی  با  را  حمله  دشمن 
دشمن بود که روی سرمان آتش می ریخت. ما منطقه را به  طور کامل 
شناسایی کرده بودیم و آشنایی خوبی داشتیم. شب قبل از عملیات 
رفتیم و در جنگل های عنقر مستقر شدیم. هواپیماهای دشمن آمدند 
و بمباران شدیدی کردند. ارتفاع خیلی کمی داشتند. حدود شصت نفر 

از نیروهای ما را مجروح و شهید کردند.
باید به سمت جلو حرکت می کردیم. حتی نماز را توی راه و در حال 
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حرکت خواندیم. 1 نیروی اطالعات و عملیات که همراه ما بود، معبری 
را که شناسایی کرده بودند، گم کرد و ما را به اشتباه پشت سر یکی 
از کمین های دشمن  برد.2 من متوجه شدم و به فرمانده گردان اطالع 
دادم، اما توجهی نکرد. گردان کمیل هم راهش را گم کرد و به ما 
پیوست. دشمن ما را بست به رگبار. همه زمین گیر شدیم و به  جای 
اینکه به  طرف دشمن حرکت کنیم، به سمت موضع خودی ها رفتیم. 

نیمه های راه متوجه شدیم و برگشتیم به سمت دشمن.
پیش رویمان یکی در میان  ، سه کانال و پنج میدان مین قرار داشت. 
هرچه تالش کردیم که خط را بشکنیم و به سمت دشمن پیشروی 
کنیم، نشد. گردان ذوالفقار به فرماندهی برادر نوروزی توانسته بود 
خط را بشکند. ما هم تغییر جهت دادیم و از مسیر گردان ذوالفقار 
حرکت کردیم. رفتیم جلو و سنگرها را پاکسازی کردیم. رسیدیم لب 
جادة شنی. دشمن هنوز نمی دانست که جاده را گرفته ایم. تانک ها و 
جیپ  و پی ام پی ها تردد می کردند. منهدمشان کردیم. هوا روشن شد 
و بلدوزرها را آوردیم تا خاکریز بزنیم. دشمن متوجه شد و یک ردیف 

1 . نمازِ در حال حرکت! باور کنید نمازهایی که در شرایط این چنینی خوانده می شد لذتی 
عمیق و ماندگار داشت.

2. گم کردن راه و معبر و تغییر مسیرهای شب عملیات گاه چنان با حکمت بود که انسان 
حیرت می کرد. این به معنی توجیه کردن اشتباهات و خطای طبیعی در کار نیست، بلکه 
گویای حقیقتی است که شاهد بوده ایم. چون بچه ها با اخالص و توسل کارشان را انجام 
می دادند، اما همۀ آنچه در واقعیت صحنه وجود داشت نمی شد کشف و شناسایی کرد. 
بنابراین، تالش خالصانۀ بچه ها موجب می شد که اشتباه و خطایشان هم در رسیدن به 

نتیجه بی ثمر نباشد.
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تانک و تفنگ 106 مقابلمان چید و نیروهای پیاده را پشت سرشان 
آماده کرد. همۀ بلدوزرهایمان را منهدم کرد. فاصله مان با دشمن کمتر 
از پنجاه متر بود. می خواستیم مقاومت کنیم که دستور عقب نشینی 
صادر شد. هرچه اصرار کردیم، یکی از برادرها که با خمپاره کار می کرد 
با ما نیامد. ایستاد و گفت تا آخرین قطرة خون می ایستم. ما پانزده نفر 
بودیم. داشتیم برمی گشتیم که پشت سرمان یک خمپاره منفجر شد. 
چند نفری زخمی شدیم. من ترکش های زیادی خوردم. نیروهای پیادة 
دشمن داشتند به طرف ما سرازیر می شدند. همان جا بیهوش شدم و 

روی زمین افتادم.
از  پر  سرسبز.  و  بزرگ  باغی  باغم؛  یک  توی  می کردم  احساس 
رودهای جاری آب. هوای خوبی داشت. مدتی توی آن باغ بودم. دلم 
نمی خواست خارج شوم. یک دفعه حس کردم کسی محکم زد توی 
گوشم. چشم هایم را که باز کردم، دیدم توی منطقه ام. دایی ام به همراه 
سید جالل طاهری باالی سرم بودند. تصمیم داشتند مرا ببرند عقب. 
دردسرش زیاد بود. راضی نشدم، ولی آن ها با اصرار زیاد مرا گذاشتند 

توی یک پتو و سینه خیز از کنار جاده حرکت کردند.
نزدیک  تا  آتش سنگین  زیر  مرا  نمی شد.  پیدا  دیگر سنگر سالمی 
آمبوالنس سینه خیز بردند. به آمبوالنس که رسیدیم، طاهری برگشت 
تا مقابل دشمن بایستد. توی آن منطقه شیارهایی داشتیم که قرار بود 
بچه ها داخل آن بایستند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند. طاهری 

وقتی برگشت به سمت دشمن با انفجار خمپاره شهید شد.
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کله گاوى

محمد سیفی
یگان: لشکر 8 نجف اشرف
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: شلمچه کربالی 5
اعزامی از: 
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کله گاوی

زمستان 1365 بود که کربالی 5 در شلمچه شروع شد. موضع دشمن 
پوشیده از مین بود و موانع نونی و مثلثی شکل. نقشه اش را اسرائیلی ها 
به دشمن داده بودند.1 جنگ سختی بود، اما بچه های ما موفق شدند 
در اولین ساعت ها دژ مستحکم عراق را منهدم کنند. با شجاعتی که 
بچه ها به خرج دادند حدود پنج ـ شش ساعت سنگرهای نونی شکل 
ضلع جنوبی را هم تصرف کردند. تلفات دشمن در آن عملیات خیلی 

زیاد بود و چندین هواپیمایش سرنگون شد.

1. برخی از گزارش هایی که همان زمان به صورت شفاهی در جبهه مطرح بود، حکایت از 
آن داشت که فکر تمام طراحان رژیم غاصب صهیونیستی و نظام سلطه در غرب و شرق 
پشت نقشۀ مواضع دفاعی عراق در شلمچه بوده است. البته علت آن هم معلوم بود؛ ترس 
از سقوط بصره که می توانست به منزلۀ پیروزی بی چون و چرای ایران باشد موجب چنین 

اقدامی شده بود.



50

گردان ثاراهلل از سه محور خط را شکست و ما به  دنبال آن ها بودیم. 
حدود پنج کیلومتر را با قایق رفتیم. در خشکی،  دژهای مستحکم 
دشمن را یکی پس از دیگری تسخیر کردیم. سنگرهای بتنی دشمن 
پر بود از دو لول، چهارلول و دوشکا. دشمن توپخانه ای قوی داشت و 
آتشی سنگین. هواپیماهای خودی توپخانه اش را بمباران کردند. جلوتر 
به کانال پرورش ماهی رسیدیم. دشمن خیلی مقاومت کرد. باالخره 

آنجا را هم گرفتیم.
بچه های اطالعات عملیات، که کار شناسایی را بر عهده داشتند، شب ها 
تا مواضع دشمن می رفتند و روز هم در کنار عراقی ها بودند تا منطقه را 
با چشم مسلح زیر نظر داشته باشند. گاهی پنجـ  شش روز در منطقۀ 
عراق می ماندند تا شناسایی تکمیل شود. ایثار زیادی داشتند و کارشان 
بسیار حساس بود. در این پیشروی ها، تعداد زیادی از نیروهای دشمن 
را به اسارت گرفتیم. بسیجی ها رفتار خیلی خوبی با اسرا داشتند. 
از قمقمۀ آب خودشان به تشنه های عراقی آب می دادند. عرق ریزان 
و خسته چفیه هایشان را در می آوردند و زخم  های عراقی های مجروح 
را می بستند. این ها کسانی بودند که چند لحظه پیش مقابل بچه ها 
می جنگیدند، اما حاال بچه ها مواظبشان بودند؛ چون دیگر اسیر ما بودند.
کربالی 8 بالفاصله پس از عملیات کربالی 5 انجام شد. می خواستیم 
مواضع خودمان را تثبیت کنیم تا دشمن زیاد در جبهۀ شمالی بر ما 
تسلط نداشته باشد. سمت راستمان منطقه ای بود به نام کله گاوی که 
باید آنجا را تسخیر می کردیم. آن زمان من معاون اول محور بودم، ولی 
چون به منطقه آشنایی کامل داشتم، مسئولیت گردان فاطمه الزهرا 
ما  به من سپردند. دریاچۀ ماهی در جناح چپ  را  (سالم اهلل علیها) 
بود. یک پل خاکی داشت که باید از آن عبور می کردیم و می زدیم 
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به دل دشمن. نیروهای خیلی مخلص و خوبی داشتیم. با اینکه مرا 
نمی شناختند، اما از لحظه ای که معرفی ام کردند، بچه ها گفتند: «گوش 
به فرمان هستیم.» سریع آرپی جی ها را برداشتند و به سمت مواضع  
عراق رفتند. مدتی گذشت و فریاد تکبیر بچه ها را شنیدم. دشمن پا 
به فرار گذاشت و آن منطقه را ترك کرد. رفتیم پشت دریاچۀ ماهی 
مستقر شدیم. باید مواضعمان را مستحکم می کردیم. دشمن از دور با 

تانک شلیک می کرد.
فردای آن روز با دو گردان تانک به مواضع ما نزدیک شد. بچه ها خیلی 
زحمت کشیدند. اصاًل باورم نمی شد. بچه ها آرپی جی ها را گذاشتند 
روی شانه تا تانک ها را هدف قرار دهند. تانک هایی که دشمن در 
کربالی 8 استفاده کرد، T72 بود که اصاًل آرپی جی رویش  اثر نداشت. 
تنها راه، هدف قرار دادن شنی های تانک بود. بچه ها فوق العاده بودند. 
شنِی سی ـ چهل تانک را جلوی خودمان زدند. یکی از بسیجی ها 
رفته بود توی تانک های مجهز دشمن و دوربین دید در شب معروف 
به مادون قرمز برایمان آورد. من تعجب می کردم که چطور نیروهای 
و  عراقی ها  به سمت  رفتند  و  گذشتند  خودمان  خاکریز  از  خودی 
تانک های دشمن را تسخیر کردند. دشمن پیشرفته ترین تانک ها را 

وارد عمل کرده بود، ولی حدود هفتاد درصد گردانش منهدم شد.
بیست و چهار ساعت بعد دشمن دوباره پاتک زد. پشتیبانی هوایی 
شدیدی هم داشت. فشار زیادی وارد کرد و ما بعد از صد و پنجاه 
ماهی  پرورش  کانال  تا  دوباره  کردیم.  عقب نشینی  مقاومت  ساعت 
برگشتیم عقب. البته دشمن زیاد ماندگار نشد و در عملیات بعدی 
مواضع را پس گرفتیم و تا پایان جنگ هم آن منطقه را به صورت 

پدافندی نگه داشتیم.
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روحیه توحیدى

برادر فضیلت
حسین  امام   14 لشکر  یگان: 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

االئمه  ثامن  عملیاتی:  منطقۀ 
(علیه السالم)
اعزامی از: ؟
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روحیه توحیدی

آرزویمان این بود که خدا کمک کند و از آب بگذریم. نفس هایمان توی 
سینه حبس شده بود. دعا می کردیم که دشمن صدای بچه ها را نشنود 
و حرکتمان لو نرود. بچه ها داشتند موانع را پاکسازی می کردند. پایه ها 
را از سر راه برمی داشتند و موانع خورشیدی را با تبر تیز می بریدند. 
نگران بودم که دشمن سر و صدای ما را بشنود و به خط نرسیم. 
ناگهان آسمان تیره شد. اروند موج برداشت و باران باریدن گرفت.1خدا 
دعایمان را مستجاب کرد و صدای باران و هوهوی باد کارها را آسان 
کرد. بچه ها به هم قول داده بودند که اگر یک نفر از آن ها باقی بماند، 
باید خط را بشکند و آن قدر مبارزه کند تا شهید شود. هیچ کس به 
برگشتن و عقب نشینی فکر نمی کرد. قرار بود بچه های غواص بعد از 

1.مد دریا (باال آمدن آب) کم سابقه بود. موج ها و باران نیز به کمک بچه بسیجی های رزمنده 
آمدند تا عملیات والفجر 8 در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شود. عملیاتی که زوایای پنهان آن 

را باید در اسناد محرمانۀ دشمنان جست وجو کرد.
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شکستن خط معبری باز کنند تا پیاده ها1 برسند و ادامۀ عملیات را در 
خشکی بر عهده بگیرند.

عده ای از بچه ها در اروند رود گم شدند. سه نفر از بچه  ها با این تصور 
که به سمت ساحل دشمن می روند، رسیده بودند به ساحل خودمان. 
از ردپای بچه های خودی و چراغ روشن فهمیده بودند که دور زده اند و 
برگشته اند به نقطۀ شروع عملیات. قرارشان را به یاد می آورند. می افتند 
توی آب و نیم ساعت مانده به تک بچه ها، به عملیات می رسند. دو ـ 
سه نفر دیگر هم توی آب گم می شوند و بین راه به غواصان لشکری 
ستون.  انتهای  می روند  می رسند.  خط  به  و  می شوند  ملحق  دیگر 
عراقی ها متوجه می شوند و همه را می بندند به رگبار. از آن ستون 
پانزده نفره، فقط راهنمایی که چراغ قوه به دستش بود باقی می ماند. یاد 
قرارش می افتد و تنهایی آن قدر مقاومت می کند تا بقیۀ قایق ها بیایند 

و عملیات را ادامه دهند.
با وجودی که دشمن در آن منطقه بود و از وضع بچه های ما اطالع 
داشت، باز وقتی بچه های ما را با لباس غواصی می دید وحشت می کرد. 
یکی از عراقی ها بچه ها را دیده بود و وحشت زده جیغ کشیده بود که 

رزمنده ای با نارنجک 41 میلی متری کارش را می سازد.
من از بچه های بی ادعا و کم سن بسیجی درس های زیادی گرفتم. با 
اینکه تجربۀ نظامی چندانی نداشتند، روحیۀ توحیدی شان خوب بود. 
بارها دیدم که رزمنده ای شهید شد، برادرش آمد و گفت نمی گذارم 

1. نیروهای پیاده که آموزش های آبیـ  خاکی دیده بودند، باید بعد از باز شدن معابر از سوی 
نیروهای غواص، با قایق سر می رسیدند و به خط (دژ) دشمن بعثی می زدند و مرحلۀ اصلی 

عملیات را آغاز می کردند.
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اسلحۀ برادرم روی زمین بماند. چه پدرانی که جای پسر شهیدشان 
ایستادند. با اینکه نیاز مالی هم داشتند و نان آور خانواده بودند، آمده 
بودند جبهه. صمیمیت بچه  ها خیلی زیاد بود؛ به  طوری که هرکس 
مرخصی می گرفت، یک روز نشده دلش تنگ می شد و برمی گشت 
جبهه. بچه ها با هم مأنوس بودند. تنهایی نمی توانستند توی شهر طاقت 
بیاورند. هر وقت می رفتند اهواز و دزفول، دسته جمعی جلسات قرآن 
به پا می کردند؛ جلساتی که برای بچه های نوجوان مثل دانشگاه بود. 

اعتقادات بچه ها بود که ما را مقاوم می کرد.
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شجاعت

محمد کریم لطفی
حسین  امام   14 لشکر  یگان: 

 (علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

فتح المبین،  منطقۀ عملیاتی: 
تنگۀ رقابیه

اعزامی از: ایالم
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شجاعت

در عملیات فتح المبین فشار زیادی روی منطقه بود؛ به ویژه از جناح 
راست. البته لشکر محمد رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و تیپ امام 
حسین (علیه السالم) مقاومت خوبی داشتند. همگی از نیروهای شهید 
خرازی بودند. ایثار و همت بچه ها خیلی زیاد بود. روزها به استقبال 
تانک ها و نفرات می رفتند و شب ها هم گشت زنی می کردند. من با 
منطقۀ دهلران در عین خوش آشنا بودم. زمانی که به حاج حسین 
خرازی و نیروهایش رسیدیم، شب بود. با روی گشاده و برخورد خوب 
ما را پذیرفت و به برادران مسئول تدارکات سفارشمان را کرد و به 
اختیارمان  فرماندهان گردان ها دستور داد که هرچه خواستیم، در 
بگذارند. برخورد خوب و خوش اخالقی شهید خرازی ما را تحت تأثیر 

قرار داد و همان جا فعالیتمان را شروع کردیم.
شب پنجم عملیات باران شدیدی گرفت. صبح زود بیدار شدم و بچه ها 
را برای نماز بیدار کردم. دیدم یکی از برادران از سنگر بیرون آمد و بعد 
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از چند قدم با تعجب برگشت عقب. رّد نگاهش را گرفتم و دیدم یک 
ستون از باال به سمت سنگرها سرازیر شده  اند. من برخالف برادرمان 
فکر کردم نیروهای خودی هستند که به دلیل بارندگی دیشب اذیت 
شده اند و االن برای گرفتن آذوقه آمده اند پایین. نزدیک تر که شدند، 
دیدم لباس و حرکاتشان با نیروهای خودی فرق می کند. دستشان را 
گرفته بودند پشت سر. فهمیدم عراقی هستند و توی صف به صورت 
ستونی پایین می آیند. رفتم و از پشت سر آن ها را گرفتم. آن برادرمان 
با تعجب از جلو به آن ها ایست داد. از شوق خودش هم دست هایش 
را گرفته بود باال و می گفت: «دخیل یا خمینی.» وقتی با اسرا صحبت 
کردیم، گفتند که پنج روز است در منطقه اند. فرماندهان قول داده 
بودند که همین روزها عملیات بزرگی انجام دهند و محاصره را بشکنند 
و آزادشان کنند. از میان صحبت هایشان متوجه شدیم یک گردان 

عراقی در قسمت جنوب شرقی پادگان ماست.
منطقه را گشتیم و پیدایشان کردیم. به تعداد نیروهای پادگان خودمان 
اسیر گرفتیم. به پیشنهاد یکی از بچه ها قرار شد سنگرهای تسخیر شده 
را پاکسازی کنیم و پیش برویم. در حین پاکسازی به محل آماد ارتش 
عراق رسیدیم. ماشین های زیادی از دشمن به جا مانده بود. تعدادی 
از برادران بسیجی و سپاهی اسپری رنگ به دست گرفته بودند و روی 
تانک ها و ماشین های عراقی اسم لشکر و یگان خودی را می  نوشتند.1  
من هم میان بچه ها بودم. دیدم برادر بسیجی کم سن و سالی کنار 

1 . معموالً در چنین شرایطی، بچه های هر یگان سعی می کردند غنیمت های به دست آمده 
را به نام لشکر یا تیپ خودشان مصادره کنند. اولین اقدامشان نیز حک کردن نام یگان بر آن 
دستگاه یا ادوات و تجهیزات بود. البته برخی از یگان ها در این عمل چنان سرعتی به خرج 

می دادند که گاهی تصور می شد واحدی ویژة این کار تدارك دیده اند.



63

در یکی از ماشین ها ایستاده و آرم سپاه را رویش حک می کند. آثار 
رد خون  بود. دقت که کردم، دیدم  ماشین  زیادی روی  گلوله های 
تازه ای از الی در ماشین پایین می چکد. رفتم جلو و در را باز کردم. 
یک سرگرد عراقی توی ماشین مخفی شده بود. راننده اش کشته شده 
بود و خودش مجروح. زخمش سطحی بود و اسلحۀ کالشینکف هم 
همراهش. با چشم های گرد شده نگاه می کرد. آوردمش پایین. برادر 
بسیجی خیلی عادی نگاهی به سرگرد عراقی انداخت و به کارش ادامه 

داد. شجاعت و ازخودگذشتگی برادران بسیجی فوق العاده بود.
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         بهتر است من نباشم تا نبینم...

محمد قطبی
یگان: لشکر 14 امام حسین 

(علیه السالم)، تیپ 3 کاشان، گردان امام 
حسین (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: شمال فکه تا شمال 

غربی پادگان عین خوش، والفجر 1 
اعزامی از: راوند کاشان
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بهتر است من نباشم تا نبینم...

عملیات والفجر 1 بود و ستون به سمت دشمن حرکت می کرد که به 
میدان مین وسیعی برخوردیم. عمقش حدود هشتاد متر بود. برادران 
گردان1 تخریب رفتند توی میدان تا راه را باز کنند. یکی از برادران 
تخریبچی وسط های میدان مین، روی زمین دراز کشیده بود. جلو 
رفتم؛ نمی شناختمش. زیر نور منور دیدم بر اثر انفجار مین پایش 
قطع شده و خونریزی شدیدی دارد. اما از چهره اش معلوم بود که حال 
خوشی هم دارد. زیر لب راز و نیاز می کرد. بچه های ستون از کنارش 
عبور می کردند تا به خط دشمن برسند. این رزمندة مجروح درد و رنج 
زیادی تحمل می کرد. مرتب امام زمان (عج اهلل تعالی  فرجه الشریف) را 
صدا می زد و برای اینکه روحیۀ بچه ها تضعیف نشود، با دعا بدرقه شان 
می کرد. به آن ها روحیه می داد و تشویقشان می کرد تا به سمت جلو 

1. سازمان تخریبچی ها را گاه گردان و گاه واحد می نامیدند؛ در برخی از یگان ها نام سازمانشان 
ثبات داشت؛ مثالً یا گردان بود یا واحد،. اما در برخی از یگان ها هر دو نام را به کار می بردند.
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حرکت کنند. شاید در نگاه اول، با دیدن پای قطع شده اش، روحیۀ من 
هم ضعیف شد، اما وقتی شنیدم که می گوید: «سربازان امام زمان به 
پیش، سربازان روح اهلل به پیش»، به حالش غبطه خوردم. روحیه ام 

چند برابر شد. بقیۀ رزمنده ها هم با انگیزة بیشتری به جلو می رفتند.
عملیات تمام شد و ساعت حدود یازده بود. داشتیم بر می گشتیم و 
مسیرمان همان میدان مین بود. به رزمندة مجروح دیشب رسیدیم. 
بی پا شهید شده بود. انگار نگاهش راه گرفته بود و خیره شده بود به 

دورَدست ها؛ جایی نزدیک آینده.

جبهه پر بود از رزمنده هایی که خالصانه مبارزه می کردند. هم با نفس 
خود، هم با دشمن بعثی. مثل شهید علی اربابی که نمونۀ کامل یک 
برای  بروز نمی داد که پاسدار است.  بود. هیچ وقت  بسیجی مخلص 
خودش مقام نظامی قائل نمی شد. سوادش کم بود و عملش زیاد. فقط 
یک بار به جبهه اعزام شده بود و تا پایان جنگ ماند. اوقات زیادی را 
باهم بودیم. دعای همیشگی اش طلب شهادت بود. می گفت: «حتماً 

لیاقتش را نداشته ام که تا حاال شهید نشده ام.»
دوتا از برادرانش شهیده شده بودند. حسرت می خورد و می گفت: «چرا 
باید از دو برادرم، که کم سن تر از من بودند، جا بمانم.» انگار نه انگار که 
زن و فرزند دارد. سه پسر داشت، اما خوب توانسته بود دل بکند و 
آرزوی شهادت کند. نماز شبش ترك نمی شد. خلوت خاصی با خدا 
داشت. فقط یادم می آید یک شب که از رزم برگشته بود، وقت نماز 

صبح رسیدند و نماز شبش را قضا کرد.
در عملیات فاو، نیروها را پشت خط مستقر کرده بودیم. امکانات خیلی 
کم بود. بچه ها به حمام احتیاج داشتند. هوا سرد بود و چند تا تانکر آب 
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داشتیم. برادر اربابی نیمه شب رفت ظرفی تهیه کرد و آب ریخت توی 
تانکر. حمامی درست کرد و خواست گرمش کند که چندتا از بچه ها 
رفتند و کمکش کردند. خیلی ناراحت بود که چرا نتوانسته مخفیانه 

کار کند و کسی متوجه نشود.
شب ها بلند می شد و از سنگر می رفت بیرون. یک شب بیدار شدم و 
دنبالش رفتم. دیدم دارد دستشویی ها را تمیز می کند. صدای پای مرا 
که شنید، در را بست و رفت داخل تا شناخته نشود. این کارهایش ما 
را مطمئن می کرد که او باید شهید شود. به قول بچه ها لباس شهادت 

برازندة تنش بود.
همیشه  شد.  شروع   7 بیت المقدس  عملیات  فاو،  ماجرای  از  پس 
می گفت اگر قرار است عقب نشینی کنیم، بهتر است من نباشم و آن 
روز را نبینم. البته بیت المقدس 7 یکی از عملیات های شگفت انگیز دنیا 
بود. بعد از پیروزی کامل، به دستور فرماندهان باید کمی می آمدیم 
خبر  این  شنیدن  با  اربابی  علی  شود.  حفظ  مواضعمان  تا  عقب تر 
خیلی ناراحت شد. در کل طول مسیر زمانی که داشت نیروها را به 
عقب هدایت می کرد، ناراحت بود و دعا می کرد. در آخرین لحظه که 
نیروهایش همگی می روند عقب، علی اربابی به آرزویش می رسد و 

کسی برگشتنش را نمی بیند.



70



71

ماهفت نفر

علیرضا حیدری
یگان: لشکر 14 امام حسین 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: غرب شوش و 
دزفول، فتح المبین

اعزامی از: اصفهان
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ماهفت نفر

قرار بود عملیات فتح المبین را هم زمان با تحویل سال شروع کنیم.1تیپ 
امام حسین (علیه السالم) به مواضع دشمن نزدیک شد، اما دشمن از 
منطقۀ شوش پاتک کرده بود. فاصله مان با دشمن کمتر از صد متر 
بود. حدود بیست کیلومتر راه رفته بودیم و بچه ها حتی توی میدان 
مین معبرها را باز کرده بودند که دستور عقب نشینی صادر شد. همه 
ناراحت شدند. به عراقی ها خیلی نزدیک بودیم. ماشین هایشان از کنار 

ما عبور می کردند و ما به رغم میل باطنی برگشتیم.
در طول روز، بچه ها استراحت کردند و همان شب دوباره برای عملیات 
آماده شدیم. قرار بود کنار جاده منتظر بمانیم تا بچه ها از باغ طالقانی 
طی  را  جاده  طول  کیلومتر  چهار  باید  وقت  آن  شوند.  عمل  وارد 
می کردیم و می رسیدیم به پل چی خاب. همین کار را کردیم. کنار 

1 . در ساعت 00:30 بامداد 1361/1/2، مرحلۀ اول عملیات فتح المبین با رمز مبارك یازهرا 
(سالم اهلل  علیها) آغاز شد.
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جاده مستقر شدیم و وقتی بچه های باغ وارد عمل شدند، راه جاده را 
گرفتیم و رفتیم جلو. وقتی به دوراهی  رسیدیم، دست چپ را انتخاب 
کردیم و ادامه دادیم. هر چه می رفتیم،  اثری از پل نمی دیدیم. هیچ 
نوشته و عالمتی هم توی جاده نبود. جلوتر که رفتیم به یک تابلو 
برخورد کردیم که با دست خط عراقی ها نوشته بود به طرف العماره. 
همین جا بود که دیدیم پنجاه ـ شصت تا تانک عراقی دارند از جاده 
عبور می کنند. تازه فهمیدیم که راه را اشتباه آمده ایم. تانک ها متوجه 
حضور ما نبودند. سطح جاده یک متر بلندتر از اطراف بود. تانک اول را 
در فاصلۀ چهل متری زدیم. باقی آن ها را هم قبل از اینکه فرصت آتش 
پیدا کنند منفجر کردیم. با بی سیم گفتیم: «پل کجاست؟ پس چرا 
نمی رسیم؟» که خبر دادند اشتباه رفته اید. خواست خدا بود که مسیر 

را اشتباهی بیاییم و این تانک ها سر راهمان قرار گیرند.
صبح دستور رسید که باید برگردید. حدود بیست کیلومتر را اشتباه 
رفته بودیم. هرچه می رفتیم،  راه تمام نمی شد. برگشتیم و روی ارتفاعات 
عین خوش مستقر شدیم. لشکر امام حسین (علیه السالم) هم از سمت 
دشت عباس و جادة شوش آمده و دشمن را دور زده بود. ارتفاعات 
عین خوش دو پادگانش به همراه پل چی خاب و باغ دست بچه های ما 
بود. دشمن از هر طرف که می خواست فرار کند، در چنگ تیپ امام 

حسین (علیه السالم) گیر می افتاد.
تا ظهر توی ارتفاعات عین خوش مستقر بودیم. بعد از ظهر بود که دیدیم 
سهـ  چهار نفربر عراقی دارند از پشت سر به ما نزدیک می شوند. بچه ها 
اسلحه هایشان را آماده کردند. می خواستند تیراندازی کنند که عراقی ها 
آمدند پایین و دست هایشان را به نشانۀ تسلیم باال گرفتند. کم کم دیدیم 
مابقی هم از تپه های رملی سرازیر شدند پایین. حدود چهارصد نفر بودند 
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که همگی دستشان باالی سرشان بود. همه شان را اسیر کردیم.
آمادة ضد حملۀ دشمن بودیم، اما خبری نشد تا ظهر فردا که دیدیم 
تانک های عراقی دارند به سمتمان می آیند؛ بیست و دو تانک عراقی 
با سیصد نفر نیروی پیاده. هوا روشن و همه چیز واضح بود. این تعداد 
نیرو همگی حمله کردند به گردان ما. فرمانده گردان امام جعفر صادق 
(علیه السالم)، که برادر واالیی بود، توی همان ضد حمله بر اثر ترکش 
توپ شهید شد. کالشینکف را برداشتم و با بچه ها برای کمک رفتیم. 
حسین صادقی فرمانده گروهان بود. آمد جلو و گفت: «برادر حیدری تو 
را به خدا آرپی جی زن ها را بردار برو جلو که عراقی ها بچه ها را کشتند.»
یک دپوی کوچک داشتیم که عراقی ها با گلولۀ مستقیم هدف قرارش 
دادند. دپو پاره شد و همۀ بچه هایی که پشت آن بودند پرت شدند 
پایین. جلوتر که رفتم، دیدم یکی از بچه ها آرپی جی می زند. گفتم: 
«برادر اگر می شود آرپی جی را بده به من بهتر می زنم. تو این را بگیر.»
اسلحه ام را دادم به او. یک موشک آرپی جی گذاشتم و روی پانصد متر 
تنظیمش کردم و زدم. دیدم که برد تانک ها نیست. هوا داشت تاریک 
می شد و اگر کاری نمی کردیم، نیروهای پیادة دشمن می آمدند جلو و 
حتماً تپه های عین خوش از دست می رفت. یک ساعتی بود که بچه ها 
داشتند می جنگیدند. اگر خسته می شدند، کار تمام بود. از دست دادن 
تپه ها همان و رفتن باغ و جاده و پادگان عین خوش هم همان. به یکی 

از برادرها گفتم: «اگر حمله کنم، برایم آرپی جی می آوری؟»
سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد و هفت ـ هشت تا موشک آرپی جی 
برداشت و رفتیم جلو. چند نفر هم دنبالمان آمدند. شش ـ هفت 
نفری به تانک ها حمله کردیم. یک گلوله گذاشتم توی قبضه و یکی 
هم گرفتم دستم. مثل اینکه یک نفر به من الهام کرد، بلند گفتم: 
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«یامهدی (عج  اهلل  تعالی  فرجه  الشریف)، فقط امیدم به توست.» سوتکی 
تانک ها.  به سمت  دویدم  و سوت زنان  دهانم  توی  گذاشتم  داشتم. 
جاده صاف بود. دوتا از تانک ها را زدیم. بیست تای دیگر با سیصد نفر 
پیاده نظام پا به فرار گذاشتند و ما به دنبال تانک ها می دویدیم. حدود 
سه کیلومتر توی بیابان تعقیبشان کردیم. واقعاً امداد غیبی خداوند 
شامل حال ما شد. چون هیچ انسان عاقلی قبول نمی کند که بیست 

تا تانک با سیصد نیروی پیاده با دیدن ما هفت نفر پا به فرار بگذارند.
هم زمان با این تهاجم، دشمن ضد حمله ای هم به باغ طالقانی داشت. 
آن طور که بچه ها می گفتند وضعیت آنجا بسیار وخیم بود. خیلی از 
عراقی هایی را که بچه ها گرفته بودند، مست بودند. نفربرشان آمده 
بود توی آسفالت و باسرعت خط دفاع را هم رد کرده بود. در حال 
مستی چیزی نمی فهمیدند. حال آن ها این گونه بود و بچه های ما توی 

سنگرهایشان مشغول نماز شب و مناجات و ذکر خدا بودند.
در طول آن یک هفته، واقعاً لطف خدا شامل حال ما شد. وضعیت 
عجیبی بود. هم دشمن را محاصره کرده بودیم و هم خودمان توی 
محاصره بودیم. همان زمان برادر محسن رضایی به حاج حسین خرازی 
دستور عقب نشینی داد. حسین خرازی1 تمهیدی کرد که عقب نشینی 
- چون موجب شکست می شد- صورت نگیرد و به بچه ها هم چیزی 
نگفت تا همه ایستادگی کنند. شکر خدا بچه ها مقاومت کردند و کمر 

دشمن شکست.
1. کسی که در وسط میدان و در نزدیک ترین نقطه به لبۀ جلویی نبرد و جبهۀ دشمن 
قرار دارد شرایط را محیای پیروزی می بیند و الزم است که از دستاوردها محافظت کند و 
فرماندهی را برای رسیدن به هدفی که از قبل برنامه ریزی شده یاری نماید. از طرفی یکی 
از محاسن هم قدم با نیروهای عمل کننده بودن فرماندهان نیز، همین دریافت های عینی و 

میدانی بود که سرعت و دقت در عمل را افزایش می داد.
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خوابى که تعبیر شد

سید باقر رضوی
یگان: لشکر 14 امام حسین 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان
 منطقۀ عملیاتی: رمضان

 اعزامی از: درچه
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خوابی که تعبیر شد

مرحلۀ اول عملیات رمضان به پایان رسیده بود و داشتیم خودمان را 
برای مرحلۀ دوم آماده می کردیم. دشمن همۀ امکانات و تانک های خود 
را مقابل ما چیده بود. واقعاً اگر ایمان نبود، حتماً وحشت زده می شدیم. 
با حساب عقلی نتیجه این می شد که فردا این تانک ها پیشروی می کنند 
و از سالح های سادة ما مثل آرپی جی و کالشینکف نمی ترسند. اگر جلو 
می آمدند، هرچند تعدادی از تانک هایشان از بین می رفت، خاکریز سقوط 

می کرد و همه قتل عام می شدند.
اما عالوه بر تعداد نیروها و امکانات، تفاوت دیگری هم میان نیروهای ما 
و عراقی ها بود. آن ها در جبهۀ کفر بودند و ما در جبهۀ حق. بچه های ما 
آن قدر قوی بودند که تانک ها اثری در روحیه شان نداشت. در هوای گرم 
نیروهای ما بدون سرپناه و سنگر مقاومت کردند. همه پشت خاکریزهای 

یک متری1 چند روز با دشمن مقابله کردند.

1. خاکریزهای یک متری یعنی حرکت یا باید سینه خیز باشد یا نیم خیز. چند روز امکان 
ایستادن نباشد و جنگیدن و مرگ و خون و آتش هم باشد. آنجا جز ایمان و مردانگی نمی تواند 

کاری از پیش ببرد. خاکریزهای یک متری!
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قرار بود عملیات ساعت نُه شب آغاز شود. من تصور می کردم اگر ما به 
آن سوی خاکریز برویم و دشمن متوجه عملیات ما شود، آن وقت است 
که کالیبر تانک ها کار کنند و همۀ ما شهید شویم. صبح هم باقی تانک ها 

حرکت کنند و از روی ما رد شوند و برسند به پشت خاکریزها.
با شروع عملیات به سمت تانک های دشمن حرکت کردیم و رفتیم 
آن طرف خاکریز. اولین آرپی جی را که شلیک کردیم، یک تانک آتش 
گرفت. صدای غرش تانک های دیگر شروع شد و عقب نشینی کردند. با 
سرعت زیاد و پیاده پشت سر تانک ها دویدیم تا به کانال پرورش ماهی 
رسیدیم. به فرمانده بی سیم زدم که ما به کانال رسیدیم. تعجب کرد و 

گفت: «به این سرعت؟ حتماً اشتباه می کنی.»
چون کل راه را، چیزی حدود شانزده  کیلومتر، دنبال تانک ها دویده بودیم، 
زودتر از زمان در نظر گرفته شده رسیده بودیم. فرمانده دستور داد که به 
سمت چپ برویم و پل را ببندیم. در مسیر پل، تعدادی از برادران شهید 
و مجروح شده بودند. یکی از برداران به صورت، روی زمین افتاده بود. 
آرپی جی جفت پاهایش را از زانو قطع کرده بود. متوجه مجروحیتش که 

شدم، پرسیدم: «از کدام لشکری؟»
گفت: «امام حسین (علیه السالم). نیم ساعتی هست که آمدیم جلو.»

لشکر امام حسین (علیه السالم) زودتر از ما می خواست پل را ببندد، ولی 
عراقی ها قبل از ما ناخواسته این کار را انجام داده بودند. چنان با سرعت پا 
به فرار گذاشته بودند که هنگام عبور از پل چند تانک به هم می خورند و 
متوقف می شوند. حدود شصت تانک را با موتور روشن گذاشته و فرار کرده 
بودند. بچه ها توی تانک ها نارنجک انداختند. تعدادی از تانک های سالم را 

هم آوردیم عقب. بقیه را هم بال گرد های دشمن آمد و منهدم کرد.
صبح عملیات بود و بچه ها جلوی دشمن پدافند می کردند. آتش خیلی 
سنگین بود. تعدادی از بچه ها شهید و مجروح شده بودند. من روی 
خاکریز کنار برادر احمد قاسمی بودم. او پیرمردی شصت ساله بود و با 
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پسرش به جبهه آمده بود. پیرمرد قرآن می خواند و اشک می ریخت. 
پرسیدم: «چرا گریه می کنی حاجی؟»

گفت: «به  خاطر بچه هایی که شهید می شوند. اگر ما پیرمردها برویم، 
طوری نیست. ولی ببین جوان هایمان چطور دارند پرپر می شوند؟»

قرار بود برویم جلو. گفتم: «برادر قاسمی یا خودت یا پسرت باید بمانید.»
گفت: «شما متوجه نیستی چرا هم خودم هم پسرم آمدیم؟»

گفتم: «چرا؟»
گفت: «من می خواهم فردای قیامت به امام حسین (علیه السالم) بگویم 
اگر توی صحرای کربال شما و پسرت بودید، توی کربالی ایران هم من 

و پسرم آمده بودیم.»
پیرمرد، بر خالف روزهای قبل، خیلی خوشحال و شاداب بود. می گفت: 
«دیشب خواب دیده ام که نوری از آسمان آمده و به صورت یک دست به 
طرف ما اشاره کرده. انگار به ما نوید پیروزی می داد.» بصره را نشان داد 

و گفت: «من می دانم شهید می شوم.»
تأیید نکردم و گفتم: «نه.» وقتی دیدم چنین خوابی دیده، اصرارم برای 
عقب رفتنش بیشتر شد. ولی او نرفت. عملیات شروع شد. به آن طرف 
خاکریزها رفتیم. پیرمرد پرچمدار گروه ما بود و جلوی ستون حرکت 
می کرد. توی آن دود و غبار نفسش گرفت و جا ماند. تیربارهای دشمن 
شروع شده بود. رفتم طرفش و کشیدمش توی یکی از سنگرها و گفتم: 

«شما اینجا بمان و صبح بیا جلو.»
یکی از برادرها را هم مأمور کردم و گفتم: «هر وقت نفس حاجی جا آمد، 

او را ببر عقب.»
چند قدمی دور نشده بودم که صدای انفجار بلند شد و یک گلولۀ خمپاره 
از طرف دشمن آمد و کل بدنش را قطعه قطعه کرد. خواب پیرمرد تعبیر 
شد. او نقطۀ اتصال آن نور با زمین بود که حاال به باال می رفت تا در 

قرارگاه قرب الهی آسوده و آرام زنده بماند.
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کنار شهدا نشسته اید و نمى دانید

شجیع
یگان: لشکر 5 نصر

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: بدر (جزیره)

اعزامی از: سبزوار
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کنار شهدا نشسته اید و نمى دانید

با وجود سختی شرایط زمین و هوا، عملیات بدر در بیستم اسفند ماه 
سال 1363 آغاز شد. بچه های اطالعات عملیات همۀ کارها را انجام 
داده بودند و ما اطالعات الزم را دربارة آرایش زمینی و هوایی و توان 
دشمن به دست آورده بودیم. البته چهل کیلومتر از منطقه هور بود و 

همۀ این اطالعات روی نقشه پیاده شده بود.
نشاط عجیبی درون من موج می زد. نمی دانم چرا؟! با اینکه در هر 
عملیات ما به مرگ نزدیک تر می شدیم و باید همسر و فرزند و زندگی 
خودم  با  دائم  بودیم.  خوشحال  ولی  می رفتیم،  و  می کردیم  رها  را 
می گفتم: «خدایا، آنچه دارم یک زندگی است وابستگی های عاطفی. 
همه را رها می کنم تا رضایت تو را جلب کنم.» خیلی خوشحال بودم. 
رفتیم قرارگاه کربال. فرماندهان لشکرها، تیپ ها و گردان ها همه بودند. 
آقای محسن رضایی صحبت کردند. بعد نمایندة امام (رحمت اهلل  علیه) 
حاج آقا محالتی آمدند و صحبت کردند و گفتند: «عزیزان مواظب 

باشید، شما در کنار شهدا نشسته اید و نمی دانید.»
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بچه ها همه گریه کردند. اشک شادی می ریختند. به چهرة یکدیگر نگاه 
می کردند و می گفتند: «تو شهیدی، شفاعتم کن.»

برق ها را روشن کردند. چهره ها عجیب نورانی بود. با خودم گفتم: 
«خدایا کجای دنیا می شود چنین جمعی را پیدا کرد؟ جمعی که در 
آن فرمانده سپاهش گریه می کند، فرمانده لشکرش اشک می ریزد، به 

چهرة یکدیگر نگاه می کنند و گریه امانشان نمی دهد.»
فضایی معنوی حاکم شده بود که در عمرم ندیده بودم. گریۀ بچه ها 
عرفانی بود. مطالب الزم را گفتند و صحبت ها تمام شد. فرماندهان 
همه با هم تصمیم گرفتیم که اگر همۀ نیروها و سالح ها را از دست 
دادیم و کسی برایمان باقی نماند، ما پنج فرمانده دست به دست هم 
و  رفت  دست  از  پایمان  شد،  قطع  دستمان  اگر  بجنگیم.  و  دهیم 
مجروح هم شدیم، آن قدر آرپی جی می زنیم تا بمیریم. همۀ بچه ها 
چنین تعهدی داشتند. جلسه تمام شد و ما برگشتیم. یادم می آید 
توی ارتفاعات گیس گی و کله شعوئن بودیم؛ در عملیات مسلم بن عقیل. 
برایمان غذا فرستادند؛ عدس پلو. باور کنید که غذای بهشتی بود. با 
چهرة گرد گرفته بعد از چهل و هشت ساعت آتش سنگین دشمن، غذا 
واقعاً چسبید. زیر آن آتش مستمر، گفتم: «خدایا هر چقدر بخواهی 
شهید می دهیم، اما قله را نمی دهیم.» شکر خدا عملیات های بعدی هم 

موفق بودند و قله حفظ شد.

دو ـ سه روز مانده بود به عملیات بدر. مقدمات کار انجام شده بود. 
از جادة شهید همت با نیروها به پاسگاه 5 رفتیم که در عمق چهار 
کیلومتری آب هورالعظیم بود. پل خیبری را داخل آب زدیم، نیروها را 
آنجا مستقر کردیم و افراد را در سوله های چهارنفره جا دادیم. دو شب 
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گذشت و باالخره حدود ساعت شش عصر بود که سوار قایق شدیم. 
نماز را هم توی قایق خواندیم. انگار بعضی از بچه ها مأموریت داشتند 
که شهید شوند. در سبزوار مسئول بنیاد شهید تا به حال جبهه نیامده 
بود. قسم می داد می گفت: «شجیع تو را به جدت قسم می دهم که به 
من بگو کی عملیات است؟ من را هم ببر.» چون توی شهر مسئول 
بود، خبرش نمی کردم. آن شب بین بچه ها دیدمش. گفتم: «برای چه 

آمدی؟»
گفت: «آمدم دیگر. به من هم اسلحه بدهید.»

گفتم: «اسلحه دست عراقی هاست.»
برایش یک دست لباس تهیه کردم. صبح هوا سرد بود. پاهایم می لرزید. 

به بچه ها گفتم: «کی شلوار اضافه داره؟»
همان مسئول بنیاد شهید شلوار گرم کن خودش را داد به من و گفت: 

«بپوش.»
گفتم: «خودت؟»
گفت: «بپوش.»

شلوار را گرفتم پایم کردم. گفت: «شجیع این را از پایم درآوردم که اگر 
شهید شدی، روز قیامت من بگویم خدایا من اگر لیاقت شهادت ندارم، 
شلوارم را درآوردم به رزمندة تو دادم که سرما نخوره. تو باید شهادت 

بدهی و شفیع من بشوی.»
گفتم: «ان شاءاهلل که خودت شهید می شوی.»

بچه ها شامشان را در قایق خورده بودند. قرار بود ساعت یازده شب 
قایق ها را حرکت دهیم. برادر خردمندی، که مسئول تیپ بود، گفت 
که گردان من جلوتر از همه حرکت کند. با اطالعاتی که ما از دشمن 
داشتیم تعداد کمین های دشمن را پنج ـ شش نفری محاسبه کرده 



88

بودیم. البته اطالعات محور ما بسیار ناقص بود. قرار بود به کمین ها 
ضربه بزنیم تا فرار کنند. ما گفتیم حداکثر تعداد نیروهای دشمن در 
هر کمین ده نفر هم که باشد، مسئله ای نیست. آتش نیستند که ما 
را بسوزانند. با دو تا آرپی جی حسابشان را می رسیم. قرار بود تیپ 
21 امام رضا (علیه السالم) قبل از ما برود سراغ کمین دشمن و آن ها 
را از سر راه ما بردارد. ما هم باید پس از طی دوازده کیلومتر راه آبی 
به گردان عبداهلل در خشکی می رسیدیم و پس از شکستن خط به 
قرارگاه می رفتیم. البته سر راه ما مانعی به نام تَل بود؛ جایی که قبل ها 
با بمباران هوایی ریشۀ نی ها را سوزانده بودند و گل و خاك باال آمده و 

جایی شبیه جزیره شده بود.
قرار بود بچه ها تهل را منفجر کنند تا قابلیت عبور پیدا کند و ما 
بالفاصله بعد از شنیدن صدای انفجار پیش برویم و مأموریت خود را 
در عمق مواضع دشمن اجرا کنیم. تهل نیم ساعت زودتر منفجر شد، 
اما از موفقیت تیپ امام رضا (علیه السالم) خبری نشد. تصمیم گرفتیم 
خودمان برویم جلو و کمین هفت ـ هشت نفرة دشمن را از سر راه 
برداریم. یک قایق اطالعاِت عملیات به عنوان راهنمای ما سر خط بود 
و پشت سر آن قایقی به  عنوان محافظ و بعد از آن هم ما به  عنوان گروه 
فرماندهی بودیم. یک دوشکا روی قایق من سوار بود. آقای نومدی 
می خواست جلوتر برود. نگذاشتم و گفتم که من فرمانده گردان هستم 
و شما فرمانده تیپ. قایق ما سومین قایق پیش روی همۀ قایق ها بود.

به تهل که رسیدیم، منفجر شده بود. با چهارشاخه ها نی ها را کنار 
زدیم و رد شدیم. حدود هزار نفر نیرو توی بیست قایق با موتور روشن 
پشت سر ما حرکت می کردند. داشتیم به پاسگاه بتنی عراق نزدیک 
می شدیم، غافل از اینکه نیروهای دشمن پشت کالیبرهایشان منتظر 
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ما نشسته اند. در فاصلۀ پنجاه متری از دشمن بودیم که آتش سنگین 
روی ما ریخت. قایق اول که آتش گرفت، قایق دوم که دوشکاچی 
داشت میان نی ها پنهان شد. سعی کردم خونسردی خودم را حفظ 
کنم. گفتم: «دوشکاچی بلند شو و جواب دشمن را بده. من می خواهم 

گرداِن پشت سرمان را هدایت کنم.»
دوشکاچی غافل گیر شده بود. فقط گفت: «من بلد نیستم.»

گفتم: «از دشمن می ترسی؟» و یک کشیده خواباندم توی گوشش تا 
از وحشت بیرون بیاید. فایده ای نداشت و زمان ما کم بود. انداختمش 
کف قایق و پشت دوشکا قرار گرفتم. کاله فلزی روی سرم را انداختم 
زمین. شاید این حس به من دست داد که هرچه داری در بیاور تا 
حائلی نباشد. در میان یک تکه چوب ایستاده بودم. نه سنگری بود 
و نه جان پناهی. زیر پایم آب و باالی سرم آسمان. توی آن تاریکی 
دیوار نی دو طرفم بود و آتش دشمن بر سرم می بارید. هزار نفر پشت 
سر من در حرکت  بودند. آبراه اجازة جنگیدن نمی داد. قایق ها داشتند 
می رسیدند و مثل ترمینال که اتوبوس ها پشت سرهم پارك می کنند، 
دویست قایق پشت سر من ایستاده بود. هریک تیراندازی می کردند به 

قایق جلویی برخورد می کرد.
یکی از امدادهای غیبی همین شجاعتی بود که آن لحظه خدا به من 
داد. اورکتم را هم درآوردم، نشستم پشت دوشکا و شروع کردم به 
شلیک. به دشمن می  گفتم: «تو بزن، من هم می زنم.» یک ساعتی 
که پشت دوشکا بودم هیجان زیادی برایم داشت. چون بدون هیچ 
حفاظتی ایستاده بودم مقابل دشمن و برایش حکم سیبل داشتم. 
وقتی منور می زدند، سنگرشان را می دیدم. وقتی تیر رسام1 می زدند، 
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روشنایی مثل دانۀ تسبیح در آسمان دیده می شد. اگر دست دراز 
می کردم، فشنگ ها از البه الی انگشتانم رد می شدند. از کنار گوشم، از 
سمت چپ، راست. یادم نمی آید که سرم را خم کرده باشم. می دانستم 
که این فشنگ ها به من نمی خورند. با خودم می گفتم: «شجیع به تو 
نمی خورد. کارت را بکن. چه کار داری به فشنگ ها. بگذار بیایند و از 
پهنای این آسمان بگذرند. مگر جا قحط است که بخورند به تو؟ این 

فشنگ ها سهم تو نیست.»
این جنگ تن به تن حدود یک ساعت طول کشید. گفتم به معاونم، 
آقای زنگنه، بگویند بیاید جلو. آتش را خاموش کردم. به محض اینکه 
زنگنه آمد جلو، یک تیر خورد به گردنش و ضربۀ نخاعی شد. زبانش 
بند آمد و افتاد روی زمین. گفتم معاون بعدی بیاید. حسین مهری 
داشت می آمد که مجروح شد. داشتیم تصمیم می گرفتیم که چه 
کسی را بفرستیم جلو. فشنگ کالیبرم تمام شده بود. در همین لحظه 
تیری آمد و نشست توی سینه ام. مثل چاقویی که به هندوانه می زنند 
و صدا می  دهد، صدای شکافته شدن سینه ام را شنیدم. گفتم: «خدایا 
تو شاهدی.» دستم از دوشکا کنده شد و افتادم. سرم را گذاشتم به لبۀ 
قایق و شهادتین را گفتم. لحظۀ خوبی بود. داشتم با دنیا وداع می کردم. 

گفتم: «خداحافظ دنیا، با ما این جور تا کردی با دیگران نکن.»
فقط یک لحظه به ذهنم رسید که به یک حمامی دو تومان بدهکارم. 
گفتم نکند روز قیامت یقۀ مرا بگیرد. شاید خدا حرفم را شنید و گفت 
تو هنوز میل داری توی دنیا بمانی و بدهی را بهانه کرده ای. می خواهی 
بمانی، بمان. همین لحظه بود که احساس کردم حالتم حالت شهادت 

1 . گلوله هایی که هم زمان با شلیک تا مقصد نورانی بوده و وحشت زایی خاصی دارند.
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نیست. به سختی بلند شدم به بی سیمچی گفتم با فرمانده تیپ تماس 
بگیرد. گوشی را گرفتم و گفتم: «آقای خردمندی بیا جلو.»

او خودش را به من رساند. اصاًل یادم نبود که خونریزی ریوی کرده ام. 
فشنگ از عقب درآمده بود. خونریزی شدیدی داشتم. دنبال پانسمان 
نبودم. به اطرافم نگاه کردم، دیدم پیکم شهید شده و مسئول مخابراتم 
کنارم افتاده. تا آن لحظه متوجه نشده بودم. آقای خرمندی گفت: 

«دشمن کجاست؟»
با دست به جلو اشاره کردم و گفتم: «آنجاست.»

خردمندی رفت جلو، تیر خورد و دستش مجروح شد. گفتم: «برو 
عقب، من ترتیبش را می دهم. ما یک ساعت دیگر کار آبراه را تمام 

می کنیم.»
نفسم داشت قطع می شد. خونریزی شدید شده بود. ضعف کرده بودم. 
برای اینکه بچه ها سالم بمانند، قایق ها را برگرداندیم. قایق را هدایت 
کردم. بعضی از قایق ها موتورهایشان خراب شده بود و به هم برخورد 

کرده بودند. بچه ها مدام می گفتند: «شجیع کمک کن.»
عصبانی شده بودم. بی سیمچی آمد دلداری ام بدهد گفت: «اگر به 

اعصابت مسلط باشی، بهتر هدایت می کنی.»
یک دفعه ساکت شد. نگاهش کردم. تیر خورده بود به سرش. بدون 
شانۀ یک  روی  را گذاشت  بزند، سرش  فریادی  یا  بگوید  آخ  اینکه 
مجروح و دیگر بلند نشد. با خودم گفتم: «خدایا تو شاهدی که این 
بچه ها چقدر مظلومانه شهید شدند. حتی آه نکشیدند. بعضی ها حتی 

یک تیر هم به سمت دشمن رها نکردند.»
بلند شدم رفتم به سمت قایق های خراب. یکی یکی بکسلشان کردم. 
نمی خواستم هیچ قایقی جا بماند. اگر این طور می شد، عراقی ها فردا 
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صبح سر می رسیدند، قایق و بچه ها را آتش می زدند و بچه ها را با 
بدترین شکنجه شهید می کردند. قامتم را راست کردم و رو به سوی 
دشمن گفتم: «سینه ام را پر از تیر می کنم، اما می ایستم و نمی گذارم 

یک قایق، حتی یک قایق، جا بماند.»
بود.  رفته  من  از  زیادی  خون  بنشینم.  سکاندار  جای  می خواستم 
خون کف قایق داشت از پوتینم می آمد باال. دو تا شهید توی قایق 
داشتیم. یکی از بچه ها هم تیر خورده بود توی دهانش. چهار تا قایق 
را بکسل کردم. دفعۀ آخری که می خواستم برگردم عقب احساس 
ضعف شدیدی کردم. توی آن هوای سرد دندان هایم شق شق به هم 
می خورد. چانه ام را با دست فشار دادم. دستم توانی نداشت تا فکم را 
نگه دارد. افتادم کف قایق. سکاندار اورکتم را انداخت رویم. با پتویی 
خیس و آغشته به خون مرا پوشاند. حرکت قایق را حس می کردم. 
دیگر رمقی برایم نمانده بود. همین قدر یادم می آید که قایق در اسکله 

ایستاد. صدای بچه ها را شنیدم که گفتند: «کیه؟»
جواب دادند: «شجیع.»

محبت داشتند. آمدند زیر بغل مرا گرفتند. گفتم: «شهدا را بیاورید. 
من خودم می آیم.»

تا اورژانس با پای خودم رفتم. روی تخت که دراز کشیدم، بچه ها دورم 
جمع شدند. پیراهنم را درآوردند. گفتم: «چیزی نیست، جای تیر را 

پانسمان کنید، بروم.»
احساس می کردم نباید مسئلۀ خاصی باشد. از پشتم خون آمده بود و 
به لباسم چسبیده بود. همان لختۀ خون از خونریزی شدید جلوگیری 
کرده بود. اورژانس پانسمان مقدماتی را انجام داد و من را فرستادند 
اهواز. در مسیر، آمبوالنس خیلی باال و پایین می رفت. خیلی اذیت 
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باشد.  مجروح  یک  برای  شکنجه  بدترین  دست اندازها  شاید  شدم. 
چندبار توی آمبوالنس نماز خواندم و وسط نماز از هوش رفتم و دوباره 
از نو شروع کردم. سرانجام به بیمارستان رسیدم. قرار شد از آنجا با 
هواپیما اعزامم کنند. چون حالم بد بود، دوباره مرا فرستادند اتاق عمل 
و بعد به بیمارستان امام خمینی (رحمت اهلل  علیه) منتقلم کردند. پس 
از ده روز، به اصرار خودم مرخص شدم. زخمی ها زیاد و روی زمین 

خوابیده بودند.
توی عملیات بدر خیلی ها پرکشیدند. از جمله شهید عبدالحسین 
برونسی. خدا رحمتش کند! یکی از نیروهای خوب و مخلص بود، ولی 

انگار شهادت سهم من نبود.  
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مردان خدا

محسن پویا
یگان: لشکر 7 ولی عصر 

(عجل اهلل تعالی  فرجه  الشریف)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: شرق بزرگراه اصلی 
بصره فاو، عملیات بدر، جادة خندق

اعزامی از: ؟
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مردان خدا

در عملیات بدر، گردان کربال یکی از مأموریت های حساس را برعهده 
گرفت. مسئولیت گردان با شهید فرجوانی بود و اولین عملیات آبی 
ـ خاکی گردان محسوب می شد. قبل از عملیات، آموزش های الزم 
از  با عرض بیش  به گردان داده شد. محل آموزش رودخانه ای بود 
سیصد متر. اوایل زمستان بود و هوا بسیار سرد. بچه ها سخت مشغول 
تمرین های نظامی بودند و استواری و مقاومتشان در تمرین ستودنی بود.
یکی از آموزش ها این بود که بچه ها بدون لباس غواصی شنا کنند. 
فقط با یک الوژاکت1 و لباس نظامی و پوتین باید عرض رودخانه را 
در آن سرما شناکنان می رفتند و برمی گشتند. آب آن قدر سرد بود که 
افراد عادی بیش از ده دقیقه در آن دوام نمی آوردند. شهید فرجوانی 
اولین نفری بود که به آب زد. به  عنوان فرمانده گردان می خواست 

1. . الوژاکت کارِ شناور نگه داشتن فرد را انجام می دهد و برای حرکت خود فرد باید تالش کند.
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خودش همۀ جوانب موضوع را بسنجد. بدن تعدادی از بچه ها در آب 
بی حس شد و مدتی بعد بیهوش شدند. فرمانده گردان هم جزءشان 
بود. تمرین ها آن قدر ادامه داشت تا همۀ بچه ها ورزیده شدند.1 عملیات 
شروع شد. عرض بیست کیلومتری هور باید طی می شد. به یاری خدا 
بچه ها از آب عبور کردند و حدود ساعت ده و نیم شب به خط دشمن 
حمله کردند. در همان ساعت های ابتدایی، دست برادر فرجوانی قطع 
شد. باید برمی گشت عقب. بچه ها با طمأنینه به جنگ ادامه دادند و 
هرکسی وظیفۀ خود را انجام می داد. سه گروهان از بچه های ما وارد 

عمل شدند و عالوه بر خط مقابل، دو جناح را نیز باز کردند.
معمول ماجرا این است که وقتی یک گردان عملیاتی را برعهده گرفت، 
حداکثر باید بتواند خط را بشکند و یکیـ  دو روز در خط بماند. بیش از 
این نمی تواند مقاومت کند و باید سریع تر برگردد. ولی در این عملیات 
بچه ها به  دلیل روحیۀ خوبی که داشتند، یک هفته هم در مقابل 
پاتک های دشمن در منطقه ماندند. بچه ها در عملیات بدر، واقعاً مردان 
خدا بودند و با شجاعت به دل دژ سخت و مسلح دشمن می زدند. 

1. . تمرین و تکرار فعالیت شنا در آب سرد و مأنوس شدن با آب در شرایط سخت تاریکِی شب 
ـ خاکی ورزیده و  و سرمای استخوان سوز آن، تنها راهی بود که می شد برای عملیات های آبی 

آماده شد. این کار رنج و سختی  و مریضی نیز به  همراه داشت، اما باید بدن ها ساخته می شد.
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پنج ضلعى

هاشم شعبانی
یگان: لشکر 7ولی عصر(عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقه عملیاتی: شلمچه، بیت المقدس 7
 اعزامی از: شوشتر
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پنج ضلعی

عراق برای قدرت نمایی چند عملیات انجام داده بود و ما برای اینکه 
به او نشان بدهیم هر وقت اراده کنیم می توانیم به عقب نشینی وادارش 
کنیم، عملیات بیت المقدس7 را در خرمشهرـ  شلمچه طراحی کردیم. 
ما به  عنوان یگان «ش.م.ر»1 در این عملیات حضور داشتیم. از بیست 
و دوم خردادماه سال 1367 وارد منطقه شدیم. موقعیت خودمان را 

برقرار کردیم و آمادة عملیات شدیم.
با  ما در عرض چند کیلومتر  و ماشین های  فرا رسید  شب عملیات 
چراغ های روشن به سمت عراق حرکت کردند. جنگ سرسختانه ای 
درگرفت. با اینکه عراقی  ها آمادگی داشتند و تعداد لشکرهایشان زیاد 
بود، ما توانستیم چند کیلومتر آن ها را به عقب برانیم و به منطقه ای 

1. . ش (شیمیایی)، م (میکروبی) و ر (رادیواکتیوی). این یگان با تجهیزات الزم، که بخشی از 
آن ابتکاری و با خالقیت نیروهای جوان شکل گرفته بود، در مقابل عملیات های غیر انسانی و 

خالف حقوق بین الملل رژیم بعثی حاکم بر عراق می ایستادند.
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معروف به پنج ضلعی برسیم. حدود دو هزار اسیر عراقی گرفتیم که 
این برای عراق شکست بزرگی محسوب می شد. بعد از تخلیۀ منطقه، 
یکی ـ دو شب هم آنجا ماندیم و خودمان مقداری عقب آمدیم. چون 
بمباران شیمیایی عراق زیاد بود، ترجیح دادیم از نیروها در جای بهتری 

استفاده کنیم.
من عضو یگان «ش.م.ر» بودم. چون منطقۀ دشتی وسیع بود، خیلی 
سریع می توانستیم بمب های شیمیایی را پیدا و خنثی کنیم. به سرعت 
بچه ها را از بمباران شیمیایی مطلع می کردیم و نمی گذاشتیم کسی با 

بمباران شیمیایی از بین برود. الحمدهلل موفق هم بودیم.
در حلبچه که بودیم، بمباران های شیمیایی بسیار زیاد بود. تقریباً همۀ 
بچه های ما آلوده شده بودند، ولی به خاطر اهمیت کار و حفظ منطقه، 
هر طوری بود خودشان را سرپا نگه می داشتند. من هم سخت شیمیایی 
شده بودم. نمی توانستم سرپا بمانم. چشم هایم درست نمی دید. فرمانده 
می خواست بفرستدم عقب، ولی با وضعیتی که در آنجا بود، تحت هیچ 

شرایطی حاضر به ترك منطقه نبودم.
بود، کار ما هم زیاد می شد.  بمباران شیمیایی که در حلبچه زیاد 
به  امیدشان  اول  بچه ها  همۀ  داشتیم.  بر عهده  سنگینی  مسئولیت 
خدا بود و بعد به گردان پدافند «ش.م.ر». نیروها مدام به ما مراجعه 
وضعیت  االن  می گفتند  می پرسیدند.  زیادی  سؤاالت  و  می کردند 
منطقه از نظر «ش.م.ر» چگونه است؟ عراق چه عاملی زده؟ چه کار 
باید کرد؟ ما در حد توان، شبانه روز، تالش می کردیم و نمی گذاشتیم 
بچه ها با بمب شیمیایی شهید شوند. در مجموع ده تیم چهارنفره 
بودیم که در منطقه مستقر شدیم و با بی سیم در تماس بودیم. هر 
زمان که جایی از محدودة یگان ما بمباران می شد، خیلی سریع با 
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بی سیم مطلع می شدیم و خودمان را به منطقه می رساندیم. بعد از 
شناسایی نوع بمب، نمونه برداری می کردیم. به بچه ها و ستاد فرماندهی 
اطالع می دادیم تا از ماسک استفاده کنند. شکر خدا، کار خوب پیش 
می رفت. از طرف فرماندهی تیپ به گردان ما تشویقی دادند و با بچه ها 

دسته جمعی به مشهد رفتیم.
با اینکه ما مسئولیتی سازمانی نسبت به روستاهای اطراِف موقعیت 
خود نداشتیم، بچه های دلسوز ما از روی وظیفۀ انسانی برای کمک 
از  می رفتند و بمب ها را در کوچه ها پیدا و خنثی می کردند. یکی 
برادرها در همین ماجرا پس از خنثی کردن دوـ  سه بمب شیمیایی با 
عامل سیاه نور مسموم شد و به شهادت رسید. چون منطقه کوهستانی 
بود، بادهای شدیدی می وزید و بمب های شیمیایِی خنثی نشده در 
ارتفاعات را فعال می کرد. گاهی هم بمب های شیمیایی در منطقۀ 
حلبچه و خاك عراق بود و مواد سمی با وزیدن باد به سمت نیروهای 
ما می آمد. برای بچه ها جا انداخته بودیم که در هر جایی باید ماسک 
همراه خود داشته باشند و با این کار تعداد تلفات شیمیایی را خیلی 

کاهش داده بودیم.
به حلبچه می رفتیم.  برای خنثی کردن بمب های شیمیایی  گاهی 
صحنه های عجیب و دلخراشی بود. کشته ها را روی هم جمع کرده 
و پشته ای ساخته بودند. چهرة مرد و زن را نمی شد از هم تشخیص 
داد. مواد شیمیایی پوستشان را سیاه کرده بود. تنشان تاول زده بود. 
تاول ها باد کرده و ترکیده بودند. پدری را دیدم که دو فرزند خود را 
در بغل گرفته بود و هر سه شهید شده بودند. بچه های کوچکی که در 
کنار مادرشان کشته شده بودند. در حلبچه که راه می رفتیم، از این 
صحنه های دلخراش زیاد می دیدیم. گاهی کنار جاده جنازة سربازان 
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عراقی را می دیدیم که با مواد شیمیایی خودشان جان داده بودند و 
جنازه هایشان سیاه شده و ترکیده و پخش شده بود.

یک بار در سرکشی های عمومی به حلبچه چند تا از فرماندهان سپاه 
هم با ما همراه شدند. از من خواستند وضعیت منطقه را برایشان شرح 
دهم. بین حلبچه و دوجیله رفتیم باالی خاکریز، که از ارتفاعات به ما 
شلیک کردند. پای یکی از بچه ها زخمی شد و ما خودمان را از خاکریز 
پایین انداختیم. سوار ماشین شدیم و منطقه را ترك کردیم. با توجه 
به اینکه در منطقۀ عمومی حلبچه ضد انقالب زیاد بود، ما نتوانستیم 
تشخیص دهیم که این تیراندازی ها از سوی آن ها بود یا نیروهای 
عراقی. بعد از آن ماجرا، دستور صادر شد که به  دلیل زخمی شدن 

تعدادی از بچه ها، وارد حلبچه نشویم.
بود.  واحد مهندسی گم شده  بچه های  از  یکی  بود که  روزی  چند 
بچه های اطالعات سپاه در حلبچه یک ماشین مشکوك را شناسایی 
کردند که چند روزی در یک خانه مانده بود. بچه های حفاظت یگان 
ما با نیروهای قرارگاه هماهنگ کردند و رفتند سراغ ماشین و جنازة 
برادری را که گم شده بود پیدا کردند. مثل اینکه چند روز پیش سه 
نفر از نیروها برای گشت وارد این خانۀ متروکه و مشکوك می شوند که 
عراقی ها محاصره شان می کنند. بچه ها از باالی دیوار فرار می کنند. این 
شهید هم روی دیوار بوده که عراقی ها پایش را می گیرند و می کشند 

پایین و با خنجر بدنش را پاره پاره می کنند.
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یارى خدا

علی رضا مقامی
یگان: لشکر 7 ولی عصر 

(عجل اهلل  تعالی  فرجه الشریف)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: غرب رود کارون، 
عملیات بیت المقدس، جادة اهواز- 

خرمشهر
اعزامی از: شوشتر
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یاری خدا

در جنگ با نیروهای دشمن، می شد با چشم کمک های الهی را دید؛ 
کمک هایی که خیلی وقت ها با محاسبات عقلی هماهنگ نبود. دشمن 
کاماًل مسلح بود و امکانات و نیروهایش از ما بیشتر بود. همین هم باعث 

غرور و اطمینان بیش از حدش شده بود.
عملیات والفجر مقدماتی بود. با بچه ها به خط زدیم. موانع زیاد بود. 
جزر و مد رودخانۀ شط العرب باتالق هایی در دو طرف رودخانه به وجود 
آورد که عمقش به پنجاهـ  شصت و حتی صد متر هم می رسید. شکر 
خدا نیروها از این مانع عبور کردند و به سنگرهای دشمن رسیدند که 
با نظم خاصی طراحی شده بود. سنگری ویژة آرپی جی بود و سنگری 
برای ضد هوایی، تک لول، دولول، چهارلول، سنگر دوشکاهای پایه ثابت 

روی زمین و... . البته استحکامات خوبی هم داشت.
دشمن سنگرهای بتنی محکمی ساخته بود و دورش دیوار هشتاد سانتی 
گلی کشیده بود تا خمپاره و تیرها توی گل فرو روند و اثر نکنند. بچه ها 
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عراقی ها را از پشت تیربارها و ضد هوایی ها پایین می کشیدند. البته 
نیاز  به دوره های زیادی  آبی ـ خاکی  یا جنگ  جنگ در نخلستان 
ایمان خود همه را  با توکل به خدا و شجاعت و  داشت که بچه ها 
پشت سر گذاشتند. حدود ساعت ده شب بود که عملیات را شروع 
کردیم و تا صبح طول کشید. عراقی ها حسابی غافل گیر شده بودند. 
بعضی هایشان هنوز زیر پتو خوابیده بودند. وقتی بیدارشان کردیم، 

اصاًل باور نمی کردند که عملیات شده باشد.
عقیدة بچه ها این بود که حضور در این جنگ، حضور در لشکر امام 
حسین (علیه السالم) است. برای همین با روحیۀ قوی دفاع می کردند و 
فرصت را از دشمن می گرفتند. دشمن بیشتر از پانزده دقیقه مقاومت 
نمی کرد و نیروهایش پا به فرار می گذاشتند. این است نشانۀ یاری خدا.
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نعمت

سید علی بنائی
یگان: لشکر 10 سیدالشهدا 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: شلمچه (تحرکات 
عراق در سال 1367) جادة رضوی 

شلمچه، جادة اهواز - خرمشهر
 اعزامی از: کرج
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نعمت

از عملیات بیت المقدس 6، منطقۀ شاخ شمیران را شناسایی  پس 
می کردیم که لشکر به سمت آبادان مأمور شد. گفتند قرار است به 
آبادان حمله کنند. ما در آبادان مستقر شدیم تا جلوی حملۀ احتمالی 
عراق را بگیریم. قطعنامه پذیرفته شد و زمان عقب نشینی های ما بود. 
همه گریه و زاری می کردیم. ماتم گرفته و کم حرف شده بودیم. دستور 
رسید که به سمت خرمشهر بروید. عراق به جادة اهوازـ  خرمشهر زده 

بود و داشت پیشروی می کرد.
رفتیم قرارگاه، گفتند عراقی ها تا پادگان حمید آمده اند. ما نیز از سمت 
دارخوین وارد منطقه شدیم. شب بود که می خواستیم از روی پل عبور 
کنیم. ستون را آماده کرده بودیم که برویم جلو و بزنیم به دل دشمن، 
یا حداقل جاده را تأمین کنیم تا نیروهای کمکی سر برسند. نیروهای 
ارتش مسئول پل دارخوین بودند و نمی گذاشتند برویم. با مسئولشان 
که روی پل بود صحبت کردم تا پل را وصل کند. گفتم: «بچه ها دارند 

کشته و مجروح می شوند، باید برویم جلو.»



112

هرچه اصرار کردم، فایده ای نداشت. فرمانده می گفت: «من مسئول پل 
هستم. کاری به این کارها ندارم. هرچی می شود بشود.»

عصبانی شدم و سیلی محکمی به او زدم. از روی پل افتاد توی آب. 
ارتشی ها دوره ام کردند و اسلحه کشیدند. فریاد زدم: «به حضرت عباس 
(علیه السالم) اگر نگذارید از پل رد بشویم، به پدافند و کاتیوشا می گویم 
که کل پاسگاه و هر چه هست خراب کنند.»1 رهایم کردند. ما نیز از پل 

عبور کردیم و به طرف پادگان حمید رفتیم.
شب بود که به پادگان حمید رسیدیم. نمی دانستیم دشمن کجاست. 
ضمن هوشیاری تا صبح به بچه ها استراحت دادیم. صبح یکی از بچه ها 

دوان دوان آمد و گفت: «عراقی ها دارند می آیند جلو.»
گفتم: «از کجا؟»

گفت: «از سه راه کوشک.»
گفتم: «دشمن که عقب نشینی کرده بود!»

تا خواستیم به خودمان بجنبیم و قبضه ها را بچینیم، دشمن با تانک و 
بال گرد تا نزدیک پادگان حمید رسید. هرکس را که جلویش می دید 
قتل عام می کرد. از دو محور حسینیه و کوشک آمده بود روی جادة 
بود و یک فلش قوی هم  باز کرده  اهواز  به  آسفالت. یک فلش رو 
رو به خرمشهر، که اگر به سمت اهواز می رفت، حتماً آنجا را تصرف 

1. . در اواخر دفاع مقدس از این اتفاقات به ندرت رخ می داد. چون هماهنگی بین سپاه و ارتش 
در سطح خوبی بود؛ اما در شرایطی مثل این مورد که دشمن وارد مرحلۀ جدیدی از تجاوز شده 
و دوباره به سرزمین ما هجوم آورده بود، ناهماهنگی در این سطح طبیعی بود و باید خود را در 
آن شرایط قرار داد تا بتوان قضاوت کرد. اگرچه ظاهراً هر دو طرف باید به وظیفۀ محوله عمل 
می کردند، درك شرایط از ظرفیت های یک مسئول در میدان عمل است که باید خود را نشان 

دهد و با فهم وضعیت منطقه به کمک یکدیگر بپردازند.
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کرده بود. رفتیم جلو که ببینیم دشمن تا کجا پیشروی کرده، با تانک 
دنبالمان کردند و چند گلوله درشت زدند و برگشتیم. توی پادگان 
حمید مقاومت را ادامه دادیم و عراق را زمین گیر کردیم. جلوتر از آن 

نیامدند.
دو روز بود که چیزی نخورده بودیم. گرسنگی و تشنگی خیلی به ما 
فشار آورده بود. در آن گرمای طاقت فرسا، لب هایمان ترك برداشته 
بود. به قرارگاه نیروهای ارتش رفتم. داخل سنگر تدارکات در صندوقی 
را باز کردم. پر از هلوهای درشت بود که خوابانده بودند توی یخ. همه 

را برداشتم و بردم برای بچه ها.
سر ظهر بود که عراقی ها عقب نشینی کردند. رفتیم جلوتر تا ببینیم چه 
خبر است. حسین پروین آمد و گفت: «قرار است امشب عملیات کنیم.»

گفتم: «کجا؟»
گفت: «قرار است از پشت جادة حسینیه به عراق بزنیم.»

صبح فردا یک جیپ نو تحویل گرفتیم و رفتیم برای شناسایی جادة 
حسینیه. با تویوتای بچه های اطالعات همراه بودیم. توی راه دیدیم 
که یک تانک وسط جاده ایستاده است. عراقی بود. باید دور می زدیم. 
تا آمدیم به خودمان بیاییم، جیپ افتاد توی چاله. خواستیم جیپ را 
درآوریم که تانک به سمت ما حرکت کرد. مجبور شدیم جیپ را رها 

و پای پیاده فرار کنیم تا به ما نرسند.
شب به سمت قرارگاه جنگال1 رفتیم. گفتند قرار است از این نقطه 
عملیات کنیم. البته بچه های لشکر 27 از پایین شلمچه حمله کردند و 

1. جنگال، کوتاه شده جنگ الکترونیک، اصطالحی نظامی و بیانگر کاربرد الکترونیک و امواج 
الکترومغناطیس در نبردهاست و شامل ارتباطات رادیویی، ایجاد اختالل در ارتباطات رادیویی 

دشمن و شنود (استراق سمع گفت وگوهای دشمن) است.
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پیشروی هایی هم داشتند و ما باید در ادامۀ بچه های لشکر 27 عملیات 
می کردیم. صبح فردا ما را برای توجیه فرستادند جلو. گفتند بچه ها تا 
دم سه راه حتی پانصد متر جلوتر هم هستند. ما هم به سمت سه راه 
حرکت کردیم. هنوز پانصد متر تا سه راه مانده بود که چند تانک توی 
دشت دیدیم. به آقای اکبر همزه ای، که از بچه ی های طرح و عملیات 

لشکر 27 بود، گفتم: «این تانک ها چیست؟»
گفت: « تانک های خودمان است.»

گفتم: «اگر برای ماست، چرا سرش رو به ماست؟»
یک دفعه گلوله شلیک شد و یکی از تویوتاها را زد. با سه تویوتای 
دیگر برگشتیم و رفتیم جادة اهواز ـ خرمشهر. حسین پروین و آقای 
سعیدی را دیدم. گفتم: «این خطی که این ها می گویند وجود ندارد. 
اصاًل معلوم نیست خط کجاست. عراق با تانک هایش یک کیلومتر از 

سه راه جلوتر است.»
او گفت: «پس حد را عوض می کنیم و از جادة شهید صفوی می زنیم 

جلو.»
غروب شد. ده کیلومتر باالتر رفتیم تا از آنجا وارد عمل شویم. قرار 
بود از دو طرف دو گردان را وارد عمل کنند. من گردان حضرت قاسم 
(علیه السالم) را با گردان قمر بنی هاشم (علیه السالم) برداشتم تا به 
جلو برویم. نمی دانستیم دشمن کجاست. گفتم بچه ها از لب جاده 
پیاده بروند که اگر دشمن نزدیک شد و درگیر شدیم، بچه ها ضربه 
نخورند. تا جادة رضوی پیاده رفتیم. خبری نبود. صبح شده بود و 
دیگر نمی توانستیم عملیات کنیم. همان جا پدافند کردیم. صبح، آتش 
دشمن شروع شد. بچه ها پناه گرفتند. سریع برگشتیم عقب و یک 
قرارگاه تاکتیکی نه چندان محکم زدیم که برای عملیات در شب آماده 
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باشیم. ظهر بود که آقای سعیدی آمد و گفت: «علی، عراق به خط فشار 
آورده و داره خط را از گردان حضرت قاسم (علیه السالم) می گیرد.»

گفتم: «چه کار کنم؟»
گفت: «برو کمک کن.»

گفتم: «اصغر احمدی که آنجاست.»
گفت: «نمی توانند کاری کنند. برو کمکشان.»

بعضی ها برای احتیاط گفتند تک تک با موتور بروید بهتر است. در آن 
صورت بچه ها فکر می کنند نیروهای کمکی آمده. گفتم فرقی نمی کند 

چه یک دفعه، چه تک تک؛ باید برویم.
رفتیم جلو. آتش عراق سنگین بود و بچه ها را توی سنگر زمین گیر 
کرده بود. رفتیم به پیشانی خط و با چهار نفر دیگر هرچه مهمات بود 
همراه خودمان بردیم و تند تند آتش ریختیم تا فشار عراق کم شد. 
بچه ها جان گرفتند و آمدند باالی خاکریز و درگیر شدند. خط را به 
خط عملیاتی تبدیل کردیم. بچه ها از همه طرف تیراندازی می کردند. 
آرپی جی بود که می رفت به سمت عراقی ها و آن ها نمی توانستند کاری 
کنند. بچه ها خیلی زحمت کشیدند. ساعت سه بود که بی سیم زدند 

بروم عقب. گفتم: «نصراهلل فعاًل اینجا هستم تا ببینم چه می شود.»
اصغر احمدی گفت: «من دارم می روم عقب.»

گفتم: «کجا می روی؟ مثاًل فرمانده گردان هستی. همین جا بمان، 
عباس احمدی می رود و کارها را انجام می دهد.»

تا آمدیم تکان بخوریم، عراق شروع کرد به ریختن آتش. این دفعه 
تا  پانزده  حدود  زدیم.  داشتیم  آرپی جی  هرچه  و  نکردیم  نامردی 
برگشتیم عقب. همان شب  نمی شنید.  آرپی جی زدم. دیگر گوشم 
را  وارد کار شد و جادة رضوی  (علیه السالم)  بنی هاشم  گردان قمر 
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گرفت و رفت جلو.
شب عملیات هیچ آتشی از سوی دشمن نبود. چون فشار آتش ما زیاد 

بود، دشمن تا صبح بیشتر دوام نیاورد. 
بچه ها خوب جنگیدند. آنچه را به آن ها محول می شد به بهترین شکل 
انجام می دادند. از هیچ چیز هم هراس نداشتند. من هم در میان آن ها 
بودم و کار می کردم. آدم جنگ طلبی نیستم، ولی این جنگ ما را 
ساخت. نعمت خوبی بود. حقیقت این است که برای ما جنگ نبود، 

چیز دیگری بود.
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از معراج برگشتم

مجید رضائیان
یگان: لشکر 10 سیدالشهداء 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: شلمچه شرق بصره، 
کربالی 8، جادة جاسم

اعزامی از: تهران
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از معراج برگشتم

پیاده  کالک  روی  را  هوایی  نقشه های  عملیاتی  هر  از  قبل  معموالً 
آن  می پرداختند.  آن  جغرافیایی  موقعیت  بررسی  به  و  می کردند 
عکس ها با زاویه بودند و منطقه را غیر طبیعی نشان می دادند؛ مثاًل 
می گفتند فاصلۀ لشکر 19 فجر با گروهان فتح، 75 متر است؛ در 
صورتی که موقع عملیات در فاصلۀ 25 متری هم بودیم و نیروها باهم 

ادغام می شدند و محاسبات به هم می خورد.
در کربالی 8 دشمن آمادة آماده بود. چهل و نه گردان توپخانه به 
فرماندهی خیراهلل آمادة پذیرایی از بچه های ما بودند. منطقه کشش 
ورود این حجم نیرو را نداشت. باید نیروهای هر دو طرف کم کم وارد 

می شدند که نشد.
برادر حاج کاظم بابایی مسئول کارهای جادة جاسم بود که ابتدای 
عملیات مجروح شد و بقیۀ کارها به من سپرده شد که در وسط ستون 
بودم. از بدو ورود ما به جاده، دشمن متوجه شد و آتش ریخت. راه کارها 
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را در جاهای مشخص ریخته بودند؛ مثاًل در کنار دژ ماهیگیری، از کنار 
جادة جاسم، چون منطقه دشت وسیعی بود، راه کارها در کنار عارضه ها 
بود تا در تاریکی شب مشخص باشد. به جایی نزدیک یک بلدوزر 
سوخته رسیدیم. آنجا برایم خیلی آشنا بود. جایی که قباًل مجروح 
شده بودم و از آنجا سه کیلومتر تا پل شهادت را پیاده برگشتم. شهید 
علی اخالص وند پشت سرم بود. گفتم: «علی آقا، دفعۀ قبلی همین جا 
مجروح شدم. در تکمیلی هم پانصد ـ ششصد متر آن طرف تر تیر 

خوردم. خدا این دفعه را به خیر کند.»
خاکریز جادة جاسم همان جا تمام شد و رسیدیم به جادة صاف. همین 
که بلند شدم، تیر خوردم. تیر از پهلو رد شد، پوستم را سوراخ کرد 
و درآمد. خوشبختانه به روده ها آسیبی نرساند. آن قدر درد نداشتم 
که نیمه راه بمانم. از همین جا بود که دشمن به حضور ما پی برد و 
آتش سنگین ریخت و ستون ناهماهنگ شد. بچه ها پیشروی نکردند. 
از وسط ستون خودم را به جلو رساندم. ستون خیلی پراکنده بود. 
بعدها فهمیدم که دو تا از نیروهای آزاد1 و کم سن و سال داشتند 
برمی گشتند عقب. بچه ها می پرسند کجا می روید؟ می گویند مجید 

رضائیان گفته برویم عقب و به اشتباه نصف بچه ها برمی گردند.
برسانم. هرچه جلوتر می رفتم،  به سر ستون  را  سعی کردم خودم 
می دیدم بچه ها مجروح شده اند و افتاده اند روی زمین. اکثراً پایشان 

1 . نیروی آزاد به کسانی گفته می شد که در دسته یا گروهان خاصی سازماندهی نشده بودند 
و تحت امر فرمانده گردان کارهایی را که پیش می آمد به آن ها محول می کردند یا در حین 
عملیات در جایی که برای دسته ای مشکل نیرویی پیش می آمد، آن ها را مأمور به آن دسته 

می کردند.
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قطع شده بود. رسیدم به چاله ای و دیدم یکی از برادران کرج به نام 
آقای نوراهلل قمی آنجا بود. شناختمش. از آرپی جی زن های خیلی خوب 
ما بود. چون سنش زیاد بود، خیلی محترمانه گفتم: «حاج آقا بلند شو 

چندتا آرپی جی بزن تا آتش کم بشود. گرفتی خوابیدی؟»
پیرمرد جوابی نداد. از توی چاله پایش را آورد باال؛ قطع شده بود. 
پایش را که دیدم از حرف خودم خجالت کشیدم. اصاًل دقت نکردم 
که چرا همه از ناحیۀ پا مجروح شده اند. به راهم ادامه دادم و یک دفعه 
متوجه شدم که وسط میدان مین هستم. یک میدان مین تعجیلی که 
دشمن دو ـ سه شب قبل از عملیات ریخته بود و بچه های اطالعات 
هم خبر نداشتند.1 آنجا نه دستم به تخریبچی می رسید نه به بچه های 
اطالعات. فقط شهید محمدعلی ریاحی همراهم بود. شده بود معاون 
اولم. چاره ای نبود. تمام میدان مین را دویدم تا خودم را به خاکریزی 
برسانم که ظاهراً سر ستون به آنجا رسیده بود. عرض صدمتری میدان 
مین را دویدم و اتفاقی نیفتاد. در آخرین قدم پریدم روی خاکریز. 
صدای انفجاری از پشت سرم شنیدم، ولی دقت نکردم. به جلو نگاه 
کردم. دنبال یک راه کار می گشتم که این سیـ  چهل متر را هم برویم 
و به خاکریز دشمن برسیم. ولی دشمن همۀ راه کارهای ما را رفته  بود. 
ما هنوز به میدان مین اصلی نرسیده بودیم. تخریبچی هم نداشتیم که 
کمکمان کند. از صد و ده نفر نیرو فقط ده نفر نیروی مجروح مانده بود 
که خودشان را رسانده بودند به خاکریز تا از تیرهای مستقیم دشمن 
در امان باشند. همان موقع بود که توپخانه و کاتیوشا و مینی کاتیوشای 

1. میدان مین های تعجیلی را عراقی ها معموالً بدون نقشه و در فرصت های کم ایجاد می کردند؛ 
در این مواقع به جز حضور و لمس، سخت قابل شناسایی بود.
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خودمان هم شروع کرد به شلیک و برای ما جهنمی درست شد. یگان 
کناری هم نتوانسته بود دقیق عمل کند. نیروهای ما هم که کم بودند 
و بیشتر مسئوالن هم شهید شده بودند. نمی توانستیم جلوتر برویم. 
ریاحی از نیروهای اطالعات بود و بیشتر کارهای نقشه را خودش انجام 
داده بود. گفتم: «ریاحی بلند شو بیا، ببین راه کار پیدا می کنی برویم 

جلو یا برگردیم؟»
یک راه کار احتمالی به نام راه کار حضرت زینب (سالم اهلل علیها) گذاشته 
بودند که اگر همۀ راه ها بسته بود، از آنجا برویم. گفتم: « ریاحی؟ بیا 

نگاه کن، چرا جواب نمی دهی؟»
برگشتم، می خواستم چیزی بگویم که دیدم طاق باز روی زمین افتاده. 

گفت: «بیا پایین، من را ببر.»
آمدم پایین خاکریز. دیدم پایش قطع شده. آخرین مین کار خودش 
را کرده بود. صدای انفجاری که چند دقیقه پیش از پشت سرم شنیده 
بودم، به او مربوط می شد. مقداری از پوست پایش هنوز به پوتین وصل 
بود. تیغ جراحی همراهم بود. درآوردم و آن پوست را بریدم و با چفیه 

برایش بستم. گفتم: «بلند شو برو عقب.»
گفت: «نمی روم عقب. گفتی کجا را نگاه کنم؟»

گفتم: «بلند شو برو عقب. خون زیادی ازت رفته. االن شهید می شوی.»
ریاحی خیلی اصرار داشت بماند. من هم گفتم اآلن تکلیف این است که 
برگردد. باالخره با این جمالت وادارش کردم برگردد. راه را به او نشان 
دادم و گفتم از همان عارضه مشخص شده از جادة جاسم برود. تأکید 
کردم که مواظب باشد چون دوباره باید از وسط میدان مین رد می شد. 
البته به یکی از بچه های شجاع گفتم: «تو سالمی. مجروح ها را ببر عقب.»
بندة خدا فکر کرد من ترسیدم. راضی به این کار نشد. ریاحی را سینه خیز 

و تنها راهی کردم. یکی از بچه ها فریاد زد: «نیروی جدید داره میاد.»
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بلند شدم. داشتم نگاه می کردم که یک خمپاره 120 پشت سرم به 
زمین خورد. حس کردم دست و پایم داغ شده. چشمم می سوخت. 
یک ترکش بزرگ درست جایی خورد که عملیات تکمیلی کربالی 5 
هم تیر خورده بود. برگشتم و به مسئول دسته گفتم: «من رفتم عقب، 

شما هم بچه ها را بیاور.»
البته با آن خمپاره چند نفر از بچه های دیگر هم شهید شدند. آتش 
خیلی زیاد بود. به قول بچه ها دشمن میلی متری می زد. من آخرین 
مجروحی بودم که داشتم برمی گشتم. وقتی رسیدم به میدان مین، 
چون پایم مجروح بود، نمی توانستم سینه خیز بروم. با دست مجروح 
هم نمی شد کاری کرد. چفیه ام را بستم دور چشم راستم. چشم چپم 
چون از بچگی تیروکمان بازی می کردم و یک بار تیرخورده بود، شب ها 
دید خوبی نداشت . خوابیدم روی زمین و شروع کردم عرض صدمتری 
میدان مین را به غلت زدن. چون میدان مین تعجیلی بود، مین های 
گوجه ای را زیاد توی زمین فرو نکرده بودند و عمل نمی کرد. اواخر 
میدان مین بود که سعی کردم سینه خیز بروم. یک دفعه حس کردم 
چیزی توی سینه ام فرو رفت. دستم را با احتیاط زیر سینه ام بردم. 
لمسش که کردم، فهمیدم مین است. دست زدم به ته مین. خدا را 
شکر چاشنی نداشت و عمل نکرده بود. منور زدند و توانستم توی 
تاریکی شب کمی ببینم. یک نفر جلویم بود. گفت: «کی هستی؟ چرا 

صورتت این طور شده؟»
از صدایش شناختم. برادر بصیری بود. او هم مثل من خوابیده بود 
روی زمین. توی تاریکی شب صورت گل آلود مرا نشناخته بود. گفتم 
که چشم هایم نمی بیند. یکی از برادرها جلو و دیگری پشت سر من 

سینه خیز حرکت کردند تا من از مسیر منحرف نشوم.
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آن شب غلت زنان از میدان مین عبور کردیم و زیر آن آتش سنگین به 
سی ـ چهل متری خاکریز خودمان رسیدیم. دوتایی کشان کشان مرا 
از داخل شیاری به خاکریز رساندند. تیرهای دشمن از مقابل و اطراف 
خاکریز به سمت ما می آمد. برادرها فکر کردند محاصره شده ایم، ولی 
چون من به نقشۀ آن منطقه وارد بودم، خیالشان را راحت کردم. چون 
عملیات تکمیلی کربالی 5 هم همان جا بودم. کاظم را فرستادم سمت 
چپ را بررسی کند و دوستش، برادر آقایی، را راهی سمت راست 
کردم. حدس می زدم که حد فاصل دژ جاسم و دژ ماهیگیری باشیم. 
قرار شد اگر از دو طرف به دشمن خوردیم، برگردیم عقب. کاظم زودتر 
به دژ ماهیگیری رسید و نیروهای خودی را دید. هوا تقریباً گرگ و 
میش بود که ما هم به خاکریز نیروهای خودی رسیدیم. خون زیادی 

از من رفته بود. رمقی نداشتم و حالت تهوع گرفته بودم.
توی خاکریز بی رمق افتاده بودم که صدای بلندی شنیدم. برگشتم نگاه 
کردم. یک تانک داشت به من نزدیک می شد. بچه ها را دیدم. بچه های 
گردان حضرت زینب (سالم اهلل  علیها) بودند که وارد خط شده بودند. 
برادر بصیری دوید به طرفم. تانک داشت نزدیک تر می شد. چون وسط 
جاده بودم، رانندة تانک مرا نمی دید. دست من به موازات شنی های 
تانک قرار گرفته بود. بصیری فریاد می زد و به سمت من می دوید. 
می دیدم که تانک نزدیک تر می شود. توان این را نداشتم که خودم را 
به طرفی بکشم. شنی های تانک روی بازویم قرار گرفت و لبۀ لباسم 
را کند و رفت. بصیری به من رسید و مرا کنار کشید. نفس عمیقی 
کشیدم. ثانیه ای با مرگ فاصله داشتم. بچه هایی که از صحنه دور 
بودند فکر کردند که رفتم زیر تانک. یکی از بچه های لشکر عاشورا، که 
حدود بیست سانت قدش از من کوتاه تر بود، نزدیک تر شد و با لهجۀ 
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ترکی چیزهایی گفت که کاظم متوجه شد. گفت: «می گوید چرا اینجا 
خوابیدی؟ بیا برویم عقب.»

با جثۀ کوچکش خیلی قوی بود و زیر آن آتش سنگین مرا به پست 
را  بقیه  تا  بودم  معطل  امداد  در پست  دقیقه ای  رساند. چند  امداد 
پانسمان کردند. چون مجروحیتم خیلی شدید بود، دست و پایم را 
گرفتند و انتهای آمبوالنس گذاشتند. خون زیادی از من رفته بود. 
متوجه اوضاع بودم، اما نمی توانستم چیزی بگویم. برادر بصیری از 

راننده پرسید: «این خوب می شود؟»
راننده هم گفت: «مثل اینکه تمام کرده.»

بچه ها فکر کرده بودند من رفتم زیر تانک. راننده هم که آب پاکی را 
ریخته بود روی دست بصیری. توی کل گردان و بین بچه های خط 
خبر شهادت من پخش شده بود. از طرفی هم من و چند مجروح دیگر 
توی آمبوالنس بودیم. راننده یک جا نگه داشت و مجروح ها را پیاده 
کرد. مقداری رفت جلوتر و نگه داشت. چند نفر با برانکارد آمدند و 
مرا بردند. از یک راهروی خلوت رد شدیم. چشم هایم به زور می دید. 
اورژانس پشت خط هم همین طور سوله مانند بود، ولی نه با این سکوت. 
به یک محوطۀ باز رسیدیم. برانکارد را گذاشتند زمین. یک نفر آمد 
باالی سرم. کارتم را از داخل جیبم در آورد و شمارة پالك را نوشت. 
مثل مرده ها با من رفتار می کرد. پیراهنم را کنار زد و خواست روی تنم 
چیزی بنویسد که من تمام نیرویم را جمع کردم و با بی حالی دستش 

را گرفتم و گفتم: «چه می کنی؟»
بندة خدا فریاد زد و گفت: «این زنده  است.»

تازه متوجه شدم که اینجا معراج شهداست. آمدند و مرا با حالتی 
مچاله انداختند پشت ماشین و سریع بردند اورژانس. بعد از دو ـ سه 
بیمارستان در پشت خط به تهران منتقل شدم؛ بیمارستان سنائی 
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تهران که اصاًل تخصصی در زمینۀ چشم نداشت. دو روز از مجروحیت 
من می گذشت و هنوز دست و صورتم خونی و گل آلود بود و چشم هایم 
را هم پانسمان نکرده بودند. با خانه تماس گرفتم. مادرم با خانواده 
آمدند و برایم ناهار آوردند. عدس پلو با گوشت. خیلی گرسنه بودم. 
بدترین  چشمی  بیمار  برای  که  حالی  در  خوردن.  به  کردم  شروع 
چیز، خوردن است. تازه هوس ساندویچ کردم. برادرم رفت و برایم 
ساندویچ خرید. بعد از آن به بیمارستان لبافی نژاد منتقل شدم. به آنجا 
که رسیدم، داد و بیداد کردند که چرا غذا خوردی؟ چرا چشمت را 

پانسمان نکرده اند. خالصه آنجا بستری شدم.
در همین زمان، بچه های محلۀ ما، که عضو گردان علی اصغر (علیه السالم) 
بودند، سری به گردان ما می زنند و جویای احوال من می شوند. بچه ها 
می گویند شهید شده. همگی می روند معراج شهدای اهواز، چون فراموش 
کرده بودند نام مرا از فهرست شهدا خط بزنند. بچه ها با دیدن نام من 
در فهرست می بینند و به یقین می رسند که شهید شده ام. چند روزی 
می گذرد. بچه ها برای اینکه مطمئن شوند، با منزل تماس می گیرند و 
متوجه می شوند مجروح شده ام. چشمم را تخلیه کردند و از عملیات 

کربالی 4 تا کربالی 8 بستری بودم.
وقتی خبر دادند که ریاحی شهید شده، خیلی ناراحت شدم. ریاحی 
یک رفیق واقعی بود. وقتی پایش قطع شد، حتی یک آخ هم نگفت. 
دنبال  را  قطع شده  پای  سینه خیز  شود.  تضعیف  من  روحیۀ  مبادا 
خودش کشیده بود. چون یک چشمش مصنوعی بود، توی تاریکی 
شب یک مین گوجه ای زیر سینه اش عمل کرد و به آسمانی ها رسید تا 
در قرارگاه نظر به وجه اهلل آرام و امن همراه با رفقا وصال یابد و قهقهۀ 

مستانه سر دهد.
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انت ایرانى!

علی اکبر نجفی
یگان: لشکر 5 نصر

مسئولیت: فرمانده گردان
ارتفاعات  والفجر 3،  منطقۀ عملیاتی: 

کله قندی
اعزامی از: نیشابور
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انت ایرانی!

پس از تکمیل شناسایی های منطقه، من به  عنوان معاون دوم تیپ 
امام موسی کاظم (علیه السالم) مشغول به کار شدم. فرمانده گردان 
شهید مائی و معاون اولش سید قاسم موسوی بود که مفقود االثر شد. 
مشغول انجام دادن مقدمات عملیات والفجر 3 بودیم. مأموریت گردان 
ما پشتیبانی بود و به  طور مستقیم خط شکن نبودیم. قرار بود یکی از 
گروهان های ما پیشاپیش حرکت کند و با بولدوزر خاکریز محوطۀ 
عمومی عملیات را تأمین کند تا پس از تصرف ارتفاعات کله قندی، 
پدافند نیروها از پشت خاکریزها شروع شود. گردان ما بسیجی کم سن 
و سال زیاد داشت. طبق دستور قرار شد بچه های کمتر از هفده سال 
را وارد عملیات نکنیم. بچه ها خیلی اعتراض کردند و مجبور شدیم 

گوشه ای از کار را به آن ها بدهیم.
شب اول، خاکریزها احداث شد. اولین جایی که با نیروهای دشمن 
زود  و  نکرد  مقاومت  زیاد  دشمن  بود.  دراژه  پاسگاه  شدیم  مواجه 
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تسلیم شد. تعدادی اسیر هم گرفتیم. از آنجا به سمت دامنۀ ارتفاعات 
کله قندی حرکت کردیم. نزدیک صبح به یکی از قرارگاه های دشمن 
رسیدیم. قرارگاه برایش خیلی مهم بود. آتش سنگین روی سرمان 
می ریخت. رانندگان، با وجود آتش سنگین، پشت فرمان نشستند و 
خاکریز زدند. دشمن سعی می کرد بلدوزرها را هدف قرار دهد. بچه ها 

هیچ ترسی نداشتند و تا آخر کار ایستادند.
بایستی آتش دشمن را کم می کردیم. تصمیم گرفتیم از شیاری در 
جناِح راست دشمن را هدف قرار دهیم، اما با موانع دشمن از جمله 
میدان مین مواجه شدیم که فرصتی برای پاکسازی آن نبود. تصمیم 
گرفتیم پشت خاکریز بمانیم تا دستور برسد. تا صبح از مهماتمان 
استفاده کردیم. چندتا از بچه ها شهید و مجروح شدند. دو کیلومتر خط 
موازی با دشمن داشتیم و کمتر از یک گروهان نیرو. صبح زود دشمن 
با چند تانک شروع به حمله کرد. بچه ها با اینکه تا صبح درگیر بودند و 
خسته، با هوشیاری تمام آرپی جی به دست گرفتند. پس از هر شلیک، 

تغییر موضع می دادند تا دشمن از تعداد کم ما مطلع نشود.
دشمن با نیروی زرهی و پیاده اش وارد عملیات شده بود. می خواست 
پاتک کند، اما بچه ها با روحیۀ خوبی مقاومت کردند و دشمن مجبور به 
عقب نشینی شد. ساعت نه صبح بود که نیروی کمکی و مهمات رسید 
و وضع خط روبه راه شد. همه از خستگی رمقی برایشان نمانده بود. 
بچه ها نمی دانستند غذا بخورند یا بخوابند. قرار بود فردا شب عملیات 
شود. البته چون شناسایی کامل انجام نشده بود، عملیات به شب های 
بعد موکول شد. برای پاکسازی از آتش زیاد توپخانۀ خودی استفاده و 
جناح راست را تصرف کردیم. مقابل جناح راست شیاری قرار داشت 
که برای دو طرف بسیار مهم بود و تقریباً حکم کلید منطقه را داشت. 
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سرهنگ جاسم عراقی با دو گردان از نیروهایش اطراف شیار بودند. 
مقاومت می کردند تا به نیروهای عراقی مستقر در ارتفاعات کله قندی 
تدارکات برسانند. آتش زیاد می ریختند. دشمن از ارتفاعات به توپخانه 
گرا می داد تا شیار را کامل تصرف کند. بچه ها شب ها نگهبانی و گشت 
داشتند. یکی از همین بچه های کم سن و سال پاس بخش بود و به 
سنگرها سرکشی می کرد. به یکی از سنگرها که می رسد، می بیند 
یک نفر نشسته به شانه اش می زند و می گوید: «حواست را جمع کن! 
عراقی ها همین نزدیکی ها هستند.» مرد خیره خیره نگاهش می کند 
و می گوید: « انت ایرانی؟» این رزمنده متوجه می شود که این سنگر 
خودی نیست. عراقی اسلحه اش را می گیرد به طرف رزمنده، ماشه اش 
را می چکاند، اما اسلحه اش گیر می کند. نیروهای خودی می رسند و او 

را به درك واصل می کنند.
روز دهم عملیات بود. دشمن حدود بیست پاتک انجام داده بود. صبح 
همان روز هم حمله کرد، ولی به دلیل مقاومت بچه ها توی گودال 
و چاله های اطراف پنهان شدند. بیست و چهار ساعت بعد بچه ها به 
منطقه رفتند و متوجه شدند نیروهای دشمن از دیروز هنوز توی 
چاله ها مانده اند. روحیه شان را باخته بودند و بعد از مدتی اسیر شدند.
شب دهم بود. برای استراحت رفتم توی سنگر. به بچه ها گفتم اگر 
خبری شد، بیدارم کنند. همان شب متوجه شدیم که دشمن از نقطۀ 
خاصی مدام منور می زند. فکر نمی کردیم مسئلۀ خاصی باشد. تا 
ساعت سه نیمه شب هم خبری نبود؛ تا اینکه از طرف تیپ اعالم شد 
نیروهای دشمن که در کله قندی مستقر بودند به سمت خط حرکت 
کردند و به احتمال قوی االن پشت مواضع شما هستند و قصد عبور 

از شیار را دارند.
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از پشت سرمان که مواضعی برای دفاع نداشتیم. دو طرف ما دشمن 
بود. آمدیم توی جاده درازکش و خیلی ساده موضع گرفتیم. لحظات 
سختی بود. احتمال می دادیم اسیر شویم. درازکش در انتظار باقی ماندة 
دو گردان دشمن بودیم. حدود دویست و هفتاد نفر از نیروهای دشمن 
داشتند به سمت ما می آمدند؛ نیروهای کارکشته ای که این مدت روی 

ارتفاعات دوام آورده  بودند.
با فشاری که دشمن به خط وارد می کرد می خواست نیروهایش را از 
شیار عبور دهد. دشمن هنگام عبور از خاکریز غافل گیر شد. بچه ها 
سروان دیده بانشان را هدف قرار دادند و بقیه حساب کار دستشان آمد. 
عده ای هم مجروح شده بودند؛ از جمله سرهنگ جاسم. نیروهایشان 

خیلی به او اعتراض کرده و با اجبارِ او، ادامۀ مسیر را آمده بودند.
انتظار اسارت بودیم. دشمن  درگیری تا صبح ادامه داشت و ما در 
آمده بود و توی خاکریزهایی که از قبل برای دفاع از خودمان زده 
بودیم مستقر شده بود. هوا روشن شد. نیروهای دشمن پشت سر ما 
بودند و داشتند از کمپوت ها و تانکرها استفاده می کردند؛ چون در 
این مدت توی ارتفاعات از آب و غذا محروم بودند. اول فکر کردیم که 
نیروی کمکی برایمان آمده، اما بعد که آتش روی مواضع ما شدید شد، 
فهمیدیم عراقی اند. چهل و پنج دقیقه ای آتش سنگین ادامه داشت. 
تعدادی از بچه ها مجروح شدند. ماشینی که برای رساندن مهمات 
راننده اش شهید شد.  افتاد و  از کار  با آتش دشمن  بود  اعزام شده 
از جناح راست به دشمن حمله کردیم. بیشتر از دو ـ سه آرپی جی 
شلیک نکرده بودیم که طبق معمول زیرپوش ها به روی اسلحه آمد و 

الدخیل الدخیل شروع شد.
صبح شده و درگیری خاتمه پیدا کرده بود. جالب اینجا بود که ما 
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آن قدر درگیر پشت خط شدیم که به خود خط توجه نداشتیم. کافی 
بود دشمن حرکتی می کرد و آنچه نباید بشود می شد. ولی از آنجا که 

خدا همه جای جنگ با ما بود، نگرانی وجود نداشت.
ساعت هشت صبح بود که خبر رسید هنوز سرهنگ جاسم توی منطقه 
است. برای گشت زنی گروهی را اعزام کردیم. بچه ها اعالم کردند جاسم 

دستگیر شد و چون به شدت مجروح بود دوام نیاورد.
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عهد، جانى تازه بود

محمد ابراهیم رضایی
یگان: لشکر 17 علی بن ابی طالب 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: تکاب، سنندج
اعزامی از: خمین
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عهد، جانی تازه بود

سال 1359، قبل از شروع جنگ تحمیلی، ما در کردستان بودیم و با 
ضد انقالب مبارزه می کردیم. در حال پاکسازی منطقه بودیم که عراق 
حمله کرد. با جماعتی از مردم کردستان به مناطق مرزی آمدیم و در 

جبهۀ نوسود شروع کردیم به پاکسازی مقدماتی.
روزهای اول جنگ بود. حدود بیست نفر بودیم که به مرزها اعزام 
شدیم؛ نیروهایی مردمی که جنگ های منظم ندیده بودیم. همین طور 
ندیده  مقاومت می کردیم. خمپاره ای  و  به سمت دشمن می رفتیم 
بودیم. آرپی جی را شیپور فرض می کردیم! عراق جنگ را ناگهانی آغاز 

کرده بود و ما توی مرزها هر طور که می شد، دفاع می کردیم.
در یکی از محورهای نوسود بودیم و حدود سه روز در آنجا مبارزه 
کردیم. در این مدت، نه آبی به ما رسید و نه غذایی. روز اول ذخیرة 
غذایی را مصرف کردیم. روز دوم آنچه باقی مانده بود سهمیه بندی 
کردیم. غذا به طور کامل تمام شد و انتظار ما سه روز طول کشید. 
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بچه ها سخت خسته و گرسنه بودند. دور هم جمع شدیم و با هم عهد 
بستیم تا زنده ایم از مرزهای اسالم دفاع کنیم. انگار این قرار و عهد 
جان تازه ای به همه داد. مقاومت بچه ها جانانه بود. برف ها را کنار 
می زدند تا شاید خرمایی یا چیزی پیدا کنند. روز سوم بود. از میان 
آب و برف خرماهای خشکیده پیدا و بین یکدیگر تقسیم می کردند و 
می خوردند. روز آخر حدود سی نفر بودیم و پنج قرص نان داشتیم. هر 
نان را شش تکه کردیم؛ تکه هایی کوچک. سهم نان هرکس را می بردم 
در سنگرش. بیرون هر یک از سنگرها داد می زدم و می گفتم: «برادر 
سهمیۀ صبحانه تان را آورده ام.» و از داخل سنگر جواب می آمد: «ببرید 

سنگرهای بعدی. شاید آن ها گرسنه تر باشند.»
از روحیۀ بچه ها خیلی تحت تأثیر قرار می گرفتم. می رفتم می نشستم 
همه  انگار  گذشت.  هم  سوم  روز  می ریختم.  اشک  و  سنگر  پشت 
فراموشمان کرده بودند. رمقی برای بچه ها نمانده بود. جلوی سنگر 
نشسته بودند و انتظار آذوقه می کشیدند. تا اینکه دیدیم از دور چیزی 
دارد به ما نزدیک می شود. بچه ها سالح به دست گرفتند. یکی رفت 

جلوتر و گفت: «یک قاطر است.»
گفتم: «تنهاست؟»

گفت: «آره.»
همه نا امید شدیم و نشستیم. قاطر نزدیک تر شد. باری توی خورجینش 

بود. بچه ها رفتند جلو و گفتند: «آذوقه است.»
بار را خالی کردند. دیدم همه جمع شدند و اشک می ریزند و کسی 

چیزی نمی خورد. رفتم جلو گفتم: «چی شده؟»
یکی از بچه ها، همان طور که اشک می ریخت، گفت: «حاجی نگاه کن.»
دیدم داخل خورجین پر از پاکت های کوچک خشکبار و سنجد است که 
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از اطراف روستای محالت آمده بود. گفت: «حاجی، این ها هدیۀ مردم 
است. نوشته هدیه به سربازان امام زمان (عج اهلل تعالی  فرجه الشریف). 

این ها ما را سرباز امام زمان می دانند.»
من هم اشک توی چشمانم حلقه زد.

باید برای پاکسازی دو روستا مسافتی حدود هشت کیلومتر را طی 
می کردیم. هنوز پانصد متر از روستای اول نگذشته بودیم که باران 
شدیدی باریدن گرفت. همۀ لباس هایمان خیس شد. پوتین هایمان 
پر از آب بود. شب بود که به روستای دوم رسیدیم. چون منطقه را 
شناسایی نکرده بودیم، احتمال هر خطری را می دادیم. مقری نداشتیم 
تا از منطقه اطالعاتی به  یکی از خانه ها را زدیم  و آواره بودیم. درِ 
 دست بیاوریم. پسربچه ای آمد در را باز کرد و فقط ساختمان خالی را 
نشانمان داد. هوا سرد بود و با لباس های خیس از سرما می لرزیدیم. 
وارد ساختمان شدیم. هیچ وسیله ای پیدا نکردیم. انگار از در و دیوارش 
سرما می بارید. لباس های خیسمان را درآوردیم. فقط چند تا گلیم 
پاره پیدا کردم. آوردیم انداختیم رویمان. سرمای زمستانِی کردستان 
نشسته بود توی استخوانمان. دندان هایمان به هم می خورد. شب را تا 
صبح توی سرما سر کردیم و هیچ کس اعتراضی نکرد؛ با اینکه خیلی 
از این نیروها یک شب را هم بیرون از خانه صبح نکرده بودند و اصاًل 

تجربۀ چنین سختی هایی را نداشتند.
صبح شده بود و می بایست برای پاکسازی داخلی حرکت می کردیم. 
توی سه راهی بیجارـ  سنندجـ  دیوان دره بودیم که خبر رسید روستای 
جعفرآباد، حوالی تکاب، در حال سقوط است. نیروهای ما کم بود، اما 
به سمت جعفرآباد حرکت کردیم. شب بود که رسیدیم. از وضعیت 
دشمن و موقعیت روستا هیچ اطالعاتی نداشتیم. رفتیم توی مقر. 
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حدود هفتـ  هشت نفر بودیم. همان شب دشمن حمله کرد و مقر را 
زیر آتش سنگین گرفت. همگی رفتیم روی پشت بام. یک کالیبر پنجاه 
داشتیم که کار نمی کرد. کالیبر دیگری هم بود که در هر گلنگدنی که 
می کشیدیم بیشتر از یک تیر شلیک نمی کرد. نیروها توجیه نبودند 
و از طرفی پایگاه دشمن در صد متری ما بود و رگباری به ما شلیک 
می کرد. چند نفر توی مقر ماندند تا آتش دشمن را جواب دهند و بقیه 
رفتیم بیرون، توی جنگل پخش شدیم تا دشمن فکر کند تعدادمان 
زیاد است. با اینکه دشمن از قبل می دانست تعداد نفرات ما کم است، 
با رشادت بچه ها به اطالعات خود شک کرد. تا صبح مقاومت کردیم و 
باالخره دشمن نا امید شد و برگشت. هفت ـ هشت نفری توانستیم با 

همان امکانات کم، روستا را از سقوط نجات دهیم.
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کله معلق رفت پایین

فرامرز جهانی
یگان: لشکر 10 سیدالشهداء 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: گیالنغرب
اعزامی از: کرج
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کله معلق رفت پایین

در گیالنغرب مسئول گردان بودم. سه ماه به عنوان نیروهای پدافند آنجا 
توی خاکریزها مستقر بودیم. گاهی ما بر سر دشمن آتش می ریختیم 
و گاهی آن ها با آتش پاسخمان را می دادند. در همین تبادل آتش 
هم تعدادی شهید دادیم. ما اعتقاد داشتیم که نیروها را خدا هدایت 

می کند.
قلۀ چرمیان دست نیروهای دشمن و قلۀ جال بند و بازی دراز دست 
ما بود. عراقی ها یک تک تیرانداز داشتند که چندتا از بچه های ما را 
زده بود. همه می شناختیمش. هر روز غروب که آفتاب از پشت سر ما 
غروب می کرد، می آمد و با تفنگ دوربین دار خود روی ارتفاع چرمیان 
می نشست و نیروهای ما را می زد. حدود پنجـ  شش نفر از بچه های ما 
را از همان سنگر دیده بانی شهید کرده بود. یک  بار از فاصلۀ ششصد 
توی  بود  تیرش خورده  بودکه  تیراندازی کرده  دقیق  آن قدر  متری 
از آنجا به چشم دیده بان اصابت کرده و از پشت  شیشۀ دوربین و 
سرش بیرون آمده بود. تازه بعد از تیراندازی می آمد سر قله می نشست 
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و به زبان عربی ناسزا می گفت. بچه ها خیلی ناراحت بودند.
یک روز تیربار گرینوف را برداشتیم و از کنار تپه رفتیم جلو و تیربار 
را مستقر کردیم. البته گرینوف، آن هم از نوع تیربار، از آن فاصله 
اصاًل دقت تیر ندارد. ما از ظهر مستقر شدیم و تا غروب منتظرش 
ماندیم. باالخره تک تیرانداز آمد. از آنجایی که خدا با ما بود، آن روز 
برخالف همیشه ننشست. آمد و نوك صخره ایستاد. من حد و حدود 
تک تیرانداز را در نظر گرفتم و صخره را به رگبار بستم. به لطف خدا، از 
آن باال کله معلق شد و با اسلحه اش افتاد پایین. خودش به سمتی افتاد 
و اسلحه اش سمت دیگر. بچه های گشت رفتند و اسلحه اش را آوردند. 
این تیرها را خدا هدایت می کرد. آن وقت ها اوایل جنگ بود. وسایل ما 
خیلی ابتدایی بود و ما از نظر تاکتیکی هم هنوز آن چنان رشد نکرده 
بودیم. اما خدا با ما بود. توکل به خدا باعث می شد فکرهای کارساز و 

عمل توأم با موفقیت برایمان رقم بخورد.
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جاى پاى اسب

ابراهیم نادری
یگان: لشکر 17 علی ابن ابی طالب 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: محرم
اعزامی از: ؟
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جای پای اسب

در مرحلۀ چهارم عملیات محرم، همانند مراحل قبلی، باید وارد عملیات 
می شدیم. باران هم می بارید. با توجه به آن باران شدید، آماده باش 
عراقی ها از بین رفت. در حین رفتن بودیم که بعضی از برادران متوجه 

شدند داریم مسیر را اشتباه می رویم.
هنگام اذان صبح بود. مختصات را که دادیم، گفتند اشتباه رفتید، 
و  می کردیم  توکل  باید  نبودیم،  بلد  را  منطقه  چون  و  برگردید 
برمی گشتیم. برادران جلوی ستون گفتند اینجا جای پای اسب است، 
اما آن منطقه رملی بود و می دانستیم که در آنجا اسبی وجود ندارد. 
حیرت کردیم! واقعاً جای پای اسب آن شب و در آن بیابان سرگشتگی 
ما چه معنی می داد؟ یعنی این نشانه است که جلو می رود و راه را نشان 
می دهد و ما باید با آن پیش برویم؟ قوت قلب پیدا کردیم و جلو رفتیم 
تا به خط دوم دشمن رسیدیم. دشمن فکر کرد ما از پشت آمده ایم 

آن ها را دور بزنیم؛ در حالی که ما اشتباه رفته بودیم.
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تعدادی از نیروهای دشمن مانده بودند تا با ما در گیر شوند و بقیۀ 
نیروهایشان فرار  کردند. دیدیم از سمت جلو تیراندازی می شود. با 
شهید زین الدین، که فرمانده تیپ بود، تماس گرفتم و گفتم: «اینجا 

صدای تیراندازی میاد. نیروها خودی اند یا دشمن؟»
گفت: «خودی.»

گفتم: «پس بگید تیر اندازی نکنند.»
اما ناگهان چند دقیقه بعد گفتند: «دشمن است، دشمن است!»

اولین مجروح را همان جا دادیم. هرچه جلوتر می رفتیم، جای پای اسب 
بیشتر می شد و یکی یکی مجروح می دادیم. از خط دوم گذشتیم و به 
تپه های رملی  دشت رسیدیم که در خط اول بود و دشمن در ارتفاعات 
آن مستقر بود. حدوداً دو تیپ پیادة دشمن در سمت راست و یک تیپ 

زرهی دشمن در سمت چپ ما بودند.
آن شبی که عملیات کردیم، صبحش قرار بود عراق به پاسگاه های 
شرهانی و زبیدات پاتک کند و جادة آسفالت را بگیرد و ما را عقب 
بفرستد. اما سه تیپ آمادة عملیات بودند. شب حرکت کردیم و روز 
بعد دشمن ما را پشت سر خودش دید و فکر کرد که می خواهیم آن ها 

را دور بزنیم. اما واقعیت این بود که ما به این نیت نرفته بودیم.
وارد محدودة خط اولشان شدیم. به جرئت می گویم که سه ـ چهار 
هزار نفر از سمت راست با سیصد متر فاصله و سمت چپ سیصد تانک 
و نفربر بودند که آن ها به سمت خط دوم خودشان می رفتند، ما هم به 
سمت خط اول می رفتیم. اما چون احتمال می دادیم اسیر شویم، کل 

گردان با هم نرفتیم.
عراق نیروی زیادی داشت. می خواستیم گردان دو قسمت شود تا اگر 
درگیری شد، از دو جناح وارد شویم. در سه مرحله عملیات را انجام 
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داده بودیم. دویست نفر از نیروها مانده بودند و تعدادی هم زخمی 
شده بودند.

هفت ساعت راه  آمده بودیم. بچه ها آب و غذا نخورده و خیلی هم 
خسته بودند. هنوز به خط دوم دشمن نرسیده بودیم که بچه ها همۀ 
را  پوتین هایشان  برادرها هم  از  باز کردند. بعضی  را  تجهیزات خود 
در آوردند. بعضی دیگر تا زانو در ماسه رفته و شلوارهایشان را باال زده 
بودند. به یکی از برادرها گفتم: «ببین در ستون چه کسی آرپی جی 

داره؟»
باالخره یک آرپی جی و سه موشک پیدا کردیم. چون نیروهای دشمن 
خیلی زیاد بود، گفتم: «فعاًل نزن.»، اما بعد توکل بر خدا کردم و گفتم 
دشمن که با این همه نیرو فرار می کند، پس ما هم نباید عقب بکشیم. 
یکی از تانک ها را زدیم. همین باعث شد خدمه های بقیۀ تانک ها پایین 
بیایند و فرار کنند و تانک ها با موتور روشن باقی بماند. هیچ یک از بچه ها 
تیربار نداشتند. آرپی جی هم نبود. به همه گفتم: «همۀ فشنگ هایتان 

را بر سرشان خالی کنید.»
همچنان که می آمدیم تا به خط اول برسیم، تیر اندازی هم می کردیم. 
زین الدین  برادر  با  سپس  ماندیم.  همان جا  شب  تا  رسیدیم،  وقتی 
تماس گرفتم و گفتم که رسیدیم و کسی اینجا نیست. ایشان گفتند: 

«بایستید نیروهای ما هم می آیند.»
ولی گفتم: «تانک و نفربر خیلی زیاد است. تیپی که قرار بوده پاتک 

کند کلیۀ تجهیزاتش اینجا جا مانده. چه کنیم؟»
ایشان هم گفتند: «هدف ما این بود که آرایش دشمن را بر هم بزنیم.» 
و دستور منهدم کردن همۀ تجهیزات را دادند. برادرها جعبۀ نارنجک ها 
را باز کردند و هر کسی با پنج ـ شش نارنجک به سمت پی ام پی ها و 
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تانک ها رفتند و منفجرشان کردند.
قرار شد برگردیم، اما نمی دانستیم معبر کجاست. می دانستیم که دو 
ـ  سه متری مان میدان مین است. مین ها روی زمین مشخص بودند. 
ناگهان دیدیم تعدادی از بچه ها از داخل میدان مین سر درآوردند. 
خیلی عجیب بود. باالخره همه عبور کردیم و فقط یک میِن منور 
منفجر شد. همان زمان نیروهای کمکی و تخریبچی ها رسیدند. تعداد 
مین ها آن قدر زیاد بود که یک تویوتا مین جمع شده بود. اما عجیب 
بود که با آن فشردگی میدان مین حتی یک نفر هم روی مین نرفت! 
وحشت دشمن کاماًل هویدا بود. با اینکه ما هیچ تجهیزاتی نداشتیم، 
باز هم آن ها، با وجود ازدیاد نیرویی که داشتند، مثل گوسفند فرار 
می کردند. خدا را شکر کردم؛ چون هرچه بود واقعاً یک امداد غیبی 
بود. ما چیزی نداشتیم جز دل و جانی که بی هیچ توقعی با توکل و 

توسل در این راه گذاشته بودیم.
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رمز موفقیت

محمدصادق پورمحلی
یگان: تیپ 28 صفر، گردان حضرت 

رسول (صلی اهلل  علیه  و آله  و سلم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: عملیات فتح المبین، 
غرب شوش، محور سایت

اعزامی از: دزفول
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رمز موفقیت

روز اول مهر بود. همگی آماده بودیم برویم سرکالس درس که عراق 
دزفول را بمباران کرد. شانزده سال بیشتر نداشتم. متوجه شدم جنگ 
شروع شده و باید کاری می کردم. داوطلبانه رفتم و توی پایگاه مقاومت 

محله فعالیت کردم. بعد از مدتی هم راهی جبهه شدم.
عراق اوایل به صورت پاسگاهی جلو می آمد. از شوش تا کرخه، وظیفۀ 
تأمین نیرو داشتیم. یادم می آید که در عملیات فتح المبین، توپچی 
106 بودم. کار را در دو مرحله انجام دادیم. خاکریز اول سرخه نادری 
بود و تا سه راهی قهوه خانه ادامه داشت. از سه راهی تا شط بچه ها پیاده 
رفتند. هوا روشن شده بود. دو گردان تانک پشت یکی از خاکریزها 
موضع گرفته و شلیک می کردند. با روشن شدن هوا وسعت دید ما 
هم بهتر شده بود. یکی از برادران، به نام علی پیران پور، در آن منطقه 
بود و 106 شلیک می کرد. تانک های دشمن هفتصدمتری با ما فاصله 
داشتند. شروع کردیم به شلیک. من و یکی از برادران سه گلولۀ توپ 
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شلیک کردیم. کم کم تانک ها از پشت خاکریز بیرون آمدند و فرار 
کردند. با اینکه تجهیزات دشمن از ما بیشتر بود، ترسی که خداوند در 
دلشان انداخت کارساز شد. روی خاکریز مستقر شدیم و با آزادسازی 

سایت، مرحلۀ دوم عملیات شروع شد.
با هر وسیله ای که داشتیم به سمت عراق شلیک می کردیم. بچه ها یک 
آیفای عراقی را زدند و بقیۀ تانک ها پشتش گیر کردند و مجبور شدند 
عقب نشینی کنند. بچه های گردان ولی عصر (عج اهلل  تعالی  فرجه  الشریف) 
در بستر رودخانه نزدیک سایت آمادة عملیات شدند. هوا سرد بود 
اما  برزنت کشیدیم،  توپ های 106  روی  می بارید.  باران  به شدت  و 
همچنان آب به داخلش نفوذ می کرد. فکر می کردیم بچه ها زمین گیر 

شوند و ادامۀ راه ممکن نباشد.
عزم بچه ها این چنین بود. صبح زود با خارهای اطراف آتشی روشن 
کردند و گرم شدند و به راهشان ادامه دادند. بین بچه ها شهید افروشه 
را به خاطر دارم. بعضی شب ها در گردان بیدار می ماند و نگهبانی می داد. 
می گفت: «نباید نگران بچه ها بود. خدا هوای همه را دارد.» خیلی به 
حضرت زهرا (سالم اهلل  علیها) متوسل می شد. خودش می گفت: «یکی 
از شب ها که نگهبانی ام تمام شده بود، برگشتم توی چادر استراحت 
کنم. از دور بانویی را دیدم، فکر کردم از خواهران امدادگر است. رفتم 
جلو و گفتم: ‘خانم اینجا امنیت ندارد. عراقی ها همه جا هستند. راضی 
به زحمت شما نیستیم.’ لبخندی زد. گفتم: ‘اینجا فقط هوا سرد است 
و پتو کم داریم.’ ایشان گفتند: ‘نگران سرما خوردن بچه ها نباش. خدا 
درستش می کند.’ بعد تنهای تنها رفت. با وجود هوای سرد، صبح همه 
صحیح و سالم بودند. همان شب بچه ها با رمز یا زهرا (سالم اهلل  علیها) 
عملیات کردند و پیش رفتند. رادار 4 و 5 را آزاد کردند و موفقیت 

زیادی نصیبشان شد.»
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پاداش شجاعت

امان اهللا گشتاسبی
یگان: تیپ 48 فتح، گردان امام حسین 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: کربالی 5، شلمچه
اعزامی از: گچساران
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پاداش شجاعت

در عملیات کربالی 5، برای تک زدن به دشمن، گردان را آماده کردیم. 
قرار بود پلی را هم تصرف کنیم تا ارتباط دشمن با کانال  ماهی قطع 
شود. برادران بسیجی را جمع کردم و اهمیت حمله در این منطقه را 
توضیح دادم. اگر خوب عمل  می کردیم، حضور دشمن کم می شد و 

عقبۀ خطوط ما را تأمین می کرد.
نیروها آماده بودند، ولی عملیات انجام نشد. بچه ها خیلی ناراحت شدند؛ 
حتی اعتراض هم کردند. همه را جمع کردم و گفتم: « اگر هدفتان 
خدمت به اسالم باشد، مطمئن باشید که هرکجا باشید کارتان درست 

است. اگر شهادت قسمت شما باشد، حتماً خدا نصیبتان می کند.»
گرفتن خط برای ما آسان بود، چون بچه ها جسارت باالیی برای حمله 
داشتند و از چیزی نمی ترسیدند. اما نگهداری خط کار مشکلی بود. 
چون تجهیزات و آتش دشمن زیاد و سنگین بود، ما را مأمور پدافند 
از خط کردند. اگر کسی دو ـ سه روز در خط مقدم می ماند و ترکش 
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نمی خورد، بچه ها می گفتند معجزه شده. در کربالی 5 هم همین طور 
بود. دشمن در خط پدافندی بیشتر از شب عملیات فشار می آورد. 
شب اول عملیات، دشمن آمادگی نداشت و ما از غافل گیری او نهایت 
شد،  سنگین  دشمن  آتش  که  بعد  روزهای  اما  کردیم.  را  استفاده 

به سختی می توانستیم از سنگری به سنگر دیگر برویم.
و  حرکت  کوچک ترین  داشت.  ما  مواضع  روی  کاملی  دید  دشمن 
صدایی که از خط مقدم ما می دید یا می شنید، با شلیک پاسخ می داد. 
سه ـ چهار روز تلفات و زخمی زیادی دادیم. هر روز رأس ساعت دو 
و نیم بعد از ظهر غذا می آوردند و دشمن آتش خود را سنگین تر 
می کرد. وضعیت سختی بود. ما برای هر وعده توزیع آب و غذا مجروح 
می دادیم. به بچه ها گفتم: «حفظ این خط یعنی حفظ خون شهدای 

این عملیات.»
بچه ها همگی قول دادند هرطور شده خط را حفظ کنند. بیست و چهار 

روز گذشت. به برادران گفتم: «مقاومت یک طرفۀ ما فایده ای نداره.»
دو نفر از فرماندهان دسته ها را صدا زدم. هشتاد گلوله  خمپاره را خرج 
زده و آماده کردیم. نقشۀ ما این بود که قبل از اجرای آتش عراقی ها، ما 
آتش کنیم. می دانستیم که عراق رأس ساعت دو و سی دقیقه شروع 
می کند به آتش ریختن. ما ساعت دو و بیست دقیقه شروع کردیم به 
شلیک. از سنگر فرماندهی شروع کردیم و تا سیـ  چهل متری هرچه 

سنگر بود، هدف قرار دادیم.
دوتا بسیجی شجاع لخت شدند و گفتند اگر قرار است ترکش بخوریم، 
دوست نداریم حتی پیراهن ما مانع باشد. یک سره شلیک می کردیم و 
فقط داخل دو قبضه شصت گلوله می گذاشتیم. دیگر فرصتی نبود که 
هدف گیری دقیقی داشته باشیم. مدتی گذشت و توی خط مقدم عراق 
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غوغایی به پاشد. صدای شیون و فریادشان به گوش ما هم می رسید. 
آمبوالنس های عراقی بودند که برای انتقال مجروحان سر می رسیدند. 
آن روز تلفات سنگینی به آن ها وارد شد و این مسئله باعث شد که 
پاداش  بچه ها  کند.  اختیار  سکوت  شلمچه  در  همیشه  برای  عراق 

شجاعت خود را گرفتند.
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بى سیم پیدا کردیم...

علیمردان روستا
یگان: لشکر 19 فجر

مسئولیت: فرمانده گردان غواصان
منطقۀ عملیاتی: والفجر 8، اروند رود

اعزامی از: دهدشت
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بی سیم پیدا کردیم...

عملیات والفجر 8 بود و من فرمانده گردان غواصان بودم. بچه های 
می شود. شب  نوشته  درباره شان  کمتر  بودند.  مظلوم  خیلی  غواص 
عملیات از قسمت قصر دشت آبادان وارد آب شدیم. باید به نهر عقاب 
می رسیدیم و عملیات را رأس ساعت ده شب شروع می کردیم. اگر 
نمی توانستیم خط را بشکنیم، بچه ها بعد از ما با آتش مستقیم وارد 

عمل می شدند.
جمع کردن بچه ها خیلی سخت بود. آن ها می بایست با تجهیزات و 
سالح های سنگین  توی آب شنا می کردند و موانع آبی را از سر راه 
برمی داشتند. تحمل سنگینی آرپی جی، کالشینکف، نارنجک و سرنیزه 
مرد می خواست. برای اینکه ارتباط ما با ستاد فرماندهی قطع نشود، 
به بی سیم نیاز داشتیم. بی سیم های ما پیشرفته نبود و توی آب از کار 
می افتاد. بچه ها چندتا بی سیم از شهربانی گرفته بودند و بدنۀ آن را 
در تیوپ موتور سیکلت پرس کرده بودند تا زیر آب ساعتی دوام داشته 
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باشند. تازه بعدش شارژ بی سیم ها تمام می شد.
ساعت هفت غروب رفتیم توی آب. سه ساعتی شنا کرده بودیم که 
باید  حاال  آمده ایم.  اشتباه  را  متر  متوجه شدیم هشتصد  راه  وسط 
برخالف جهت آب این هشتصد متر را برمی گشتیم. عملیات رأس 
ساعت ده شب شروع می شد. اگر سر ساعت نمی رسیدیم، بچه های 
خودی از پشت با آتش مستقیم عمل می کردند و آن وقت نیروهای ما 

زیر آتش سنگین خودی و دشمن پرپر می شدند.
لحظات سختی بود. کاری از دستم برنمی آمد. متوسل شدم به حضرت 
نوکری  توی جبهه  و گفتم: «من که همیشه  زهرا (سالم اهلل علیها) 
سادات را می کنم، یا زهرا این ها بچه های تو هستند. نگذار پرپر شوند.»
زیرچشمی به بسیجی ها نگاه کردم. دیدم همه داخل آب، مثل مرغی 
که جوجه ها دورش جمع شوند، دور من حلقه زده اند. هیچ کس جز 
من نمی دانست که اشتباه آمده ایم. بچه ها با اشاره می گفتند: «آقا چه 

کنیم؟ بزنیم به خط؟»
حسین  امام  بی کسی  و  کربال  صحرای  یاد  گرفت.  را  گلویم  بغض 
(علیه السالم) افتادم و به حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) گفتم: «ما که 
آمدیم شهید بشویم، پس اجازه بده اول مأموریتمان را انجام بدهیم؛ 
بعد فدا شویم.» هنوز راز و نیازم تمام نشده بود که صدای وحشتناکی 
به گوش رسید. طوفان شد. نخل ها به هم می خوردند و نم نم باران 
صورت هایمان را خیس می کرد. کم کم تگرگ گرفت. باد خالف جهت 
آب وزید و ما هم حرکت کردیم. در پانزده دقیقه، هشتصد متر را 
برگشتیم و رسیدیم به خط. به ساعتم نگاه کردم؛ ده و ربع بود. نگاهی 
به آسمان کردم؛ صاِف صاف بود. رو کردم به خط ایران. خبری نبود. 
نمی دانستم بچه ها کی قرار است از عقب آتش بریزند. باز به حضرت 
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زهرا (سالم اهلل علیها) متوسل شدم گفتم: «بچه هایت را نجات بده.»
بچه ها را توی آب ساماندهی کردم. نمی شد حرف زد. فقط با اشارة 
دست همه را تقسیم بندی کردم. همۀ بچه ها از موانع رد شدند. آخرین 
نفر خودم بودم. می خواستم جلو بیایم که حس کردم توی آب چیزی 
پایم را گرفت. فکر کردم کوسه است. آرام آرام از آب بیرون آمد و گفت: 
«برادر سالم. غواصم. گم شدم. من را به فرمانده تان برسان تا خط را 

بشکنم.»
گفتم: «باشد. ده مترِی دشمنیم. پشت سر من بیا.»

بود.  نگاه کردم؛ ده و بیست دقیقه  بیرون. به ساعتم  از آب آمدیم 
گفتم حتماً عملیات لو رفته. همۀ بسیجی ها رسیده بودند به خشکی، 
کفش هایشان را درآوردند و انداختند توی آب. اسلحه ها را از ضامن 
خارج کردند و آمادة جنگ شدند. دو دل بودم که شروع کنیم یا نه. 
برگشتم به بسیجی گم شده گفتم: « تو مال لشکر نصری؟ نیروهایتان 

کجایند؟»
گفت: «نمی دانم. توی آب گم شدم. فقط بگو این خط عراق است؟ من 

می خواهم بجنگم.»
سکوت مطلق بود. فکرهایی مثل باد از مغزم می گذشت. با خودم گفتم: 

«نکند عملیات نشود؟ نکند بچه ها اسیر شوند؟»
یک دفعه از دور مین منوری روشن شد. همان جایی که قرار بود تیپ 
المهدی (عج اهلل تعالی  فرجه  الشریف) عملیات کند، غواص ها توی آب 
مثل ماهی حرکت کردند. عراقی ها تک تک شروع کردند به شلیک. 
یک گلولۀ 120 افتاد کنارم. این عالمت خط ایران بود که می خواست 
با آتش منحنی پشتیبانی کند. کنار سنگر عراقی ها ایستاده بودم. ضد 
هوایی بود که وحشتناك تیراندازی می کرد. یک عراقی رفت کنار 
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روشن شدن  لحظۀ  کرد.  تعارف  به همه سیگار  و  ایستاد  دوستش 
سیگار یادم است. بسم اهلل را توی قلبم گفتم و با یک تکبیر دو تا 
نارنجک انداختم توی سنگرشان و حمله را شروع کردیم. بچه ها سخت 
می جنگیدند. به لطف خدا خط را شکستیم. میدان های مین باز شده 
بود. باید به عقب خبر می دادم. هرچه با بی سیم ور رفتم نشد. آب رفته 
بود تویش. کار نمی کرد. باید به لشکر فجر خبر می  دادم که خط را 
شکستیم. دیدم کنار سنگر یک دبۀ نفت است. دبۀ بیست لیتری را به 
دندان گرفتم و رفتم باالی نخل خرما. نفت را از آن باال ریختم روی 
درخت و پریدم پایین. چراغ دریایی را انداختم به سمت درخت و رفتم 
توی آب. چهار نفر از بچه ها را هم گذاشتم روی سنگری ایستادند و رو 
به ایران تکبیر گفتند. یک دفعه متوجه شدم چند نفر صدایم می کنند. 

گفتند: «حاجی بیا، بی سیم پیدا کردیم. مال عراقی هاست.»
هرچه تالش کردم فرکانس ایران را ببندم، نشد. یک لحظه صدایی 
از بی سیم آمد. فرمانده لشکر بود که داشت به برادر زارع می گفت: 
«صدای حاج روستا میاد. برید سراغش. به طرف آتش.» این را شنیدیم 

و بی سیم قطع شد.
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رشادت پیش مرگ نوجوان

خدابخش کرمی
یگان: تیپ 33 المهدی

مسئولیت: فرمانده گردان (زمان 
خاطره: رزمندة جنگ های نامنظم)

منطقۀ عملیاتی: جبهۀ غرب، محور 
مریوانـ  سنندج

اعزامی از: کازرون

خدابخش کرمی
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رشادت پیش مرگ نوجوان

بیست سال بیشتر نداشتم. اوایل انقالب بود. هربار که از مقابل دفتر سپاه 
عبور می کردم و نگهبانی را اسلحه به دست می دیدم، آه می کشیدم. با 
خودم می گفتم: «کاش می توانستم به اسالم و کشورم خدمت بکنم.» 
اصاًل باورم نمی شد که دو ماه بعد از کردستان سر درآوردم. چیزی 
نگذشت که رؤیای من عملی شد و با معرفی یکی از دوستانم، همراه 
هفتاد نفر از بچه های کازرون به کردستان اعزام شدیم. سال 1358 بود 
و اوضاع سنندج ناآرام. پنج روز توی پادگان سنندج بودیم. به ما گفتند: 
«می خواهیم برویم خط مقدم. اگر به شما گفتند توی آشپزخانه پیاز 

پوست بگیرید و نیروی تدارکاتی باشید هم قبول کنید.»
آرام شده.  اوضاع  «فعاًل  گفت:  برادر صفوی  بعد  آرام شدند.  بچه ها 
یک گروه از بچه ها با نیروهای کومله درگیر شدند. باید صبر کنید تا 

برگردند.»
بعد هم همگی به سمت مریوان حرکت کردیم. توی راه به کمین های 
مختلف کومله ها برخوردیم. گاهی مردم می آمدند کنار جاده و می گفتند 
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کومله ها جلوتر جاده را بسته اند و تیراندازی می کنند. ماهم درگیر 
می شدیم و راه را باز می کردیم. چهل و هشت ساعتی توی راه بودیم. 
منطقۀ حساس و خطرناکی بود. شب را توی پادگان ارتش ماندیم 
و صبح زود به سمت مریوان حرکت کردیم. عده ای از برادران برای 
نگهبانی از پادگان همان جا ماندند و ما رفتیم جلوتر و توی گردنۀ گاران 
مستقر شدیم. منطقۀ سرد و صعب العبوری بود. قرار بود نیروها هر ده 
روز یک بار جابه جا شوند تا استراحتی بکنند. امکانات آنجا صفر بود. 
یک حلب بیست لیتری برمی داشتیم و صدها متر می رفتیم پایین تا 
آب بیاوریم. حدود صد و پنجاه نفر بودیم. عده ای از بچه های ارتش هم 
بودند. دو ماه از حضور ما در گردنه می گذشت. بارها اتفاق می افتاد که 
هنگام آوردن آب درگیر می شدیم. تنها وسیلۀ نقلیۀ ما یک ماشین زیل 

ارتشی بود. تانکر چرخداری را به پشتش می بستیم و آب می آوردیم.
بعد از ظهر آرامی بود. توی سنگر نشسته بودیم که بی سیم زدند و خبر 
دادند ماشینی که رفته بود آب بیاورد درگیر شده. جیپ کوچکی را 
که از ضد انقالب ها گرفته بودیم سوار شدیم و رفتیم به سمت منطقۀ 
درگیری. تانکر آب و ماشین از دره سقوط کرده بود و چند سرباز شهید 
شده بودند. یکی از نیروها دستش مانده بود زیر الستیک ماشین. درد 
زیادی داشت. ناله می کرد و کمک می خواست. رفتم پایین. خاك های 
زیر دستش را خالی کردم و با زحمت فراوان دستش را آوردم بیرون. 
بی سیم زدیم بال گرد آمد و زخمی ها و کشته ها را برد. پنج ـ شش 
نفری هم سالم بودند. نوجوان پانزده ساله ای از پیش مرگان کرد همراه 
آن ها بود. وقتی که کومله و ضد انقالب ماشین را محاصره می کنند، 
می گویند بچه ها تسلیم شوند و اسلحه هایشان را تحویل دهند. ماشین 
به دلیل سرعتی که داشته، توی دره سقوط می کند. این نوجوان اسلحه 
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و خشاب همۀ بچه ها را جمع می کند. آن قدر تیر می اندازد که محاصره 
شکسته می شود و ضد انقالب ها فرار می کنند. با رشادت این نوجوان، 

بچه ها نجات پیدا کرده و کومله ها  پا به فرار گذاشته بودند.
به نزدیک ترین روستای آن جاده رفتیم و از اهالی پرسیدیم که ضد 
انقالب ها کجا رفتند؟ اول اظهار بی اطالعی کردند، ولی با اصرار ما، 
جاده را نشان دادند. راه افتادیم تا به جنگل رسیدیم. دیدیمشان. خیلی 

دور بودند. تیراندازی کردیم. فایده ای نداشت. به مقر برگشتیم.
چند روزی از این حادثه گذشت. خبر دادند که نیروهای ارتش از 
شده اند.  درگیر  راه  توی  و  کرده   حرکت  مریوان  سمت  به  سنندج 
رفتیم کمکشان. حدود صد و پنجاه سرباز بودند که با همۀ امکانات 
و تجهیزات از تهران اعزام شده بودند. شناخت آن چنانی از منطقه 
نداشتند. توی مسیر دو تا از برادراِن باتجربه را هم سوار می کنند. برای 
استراحت توی جنگل پراکنده می شوند و می خوابند و با کمین دشمن 
محاصره می شوند. تنها چیزی که باعث شد این صد و پنجاه نفر نجات 
پیدا کنند، تیزی و سرعت همین دو برادر باتجربه بود. آن قدر به سمت 
نیروهای کومله تیراندازی کردند که محاصره شکسته شد. وقتی ما 

رسیدیم، با کالیبر 50 شلیک کردیم و آن ها فرار کردند.
اواخر مأموریت من بود. روی یک تپۀ بلند مستقر بودیم که صدایی 
مثل خراشیده شدن بلند شد. از چادرها آمدیم بیرون. می خواستیم 
ببینیم چه خبر است. چندتا هواپیما داشت با سرعت به سمت سنندج 
حرکت می کرد. چون روی تپه بودیم، هواپیماها از زیر پای ما عبور 
کردند و دیده شدند. چندتا از بچه ها خوشحال شدند و گفتند: «تا 
این همه هواپیما داریم دیگر غصه ای نداریم. از دست ضد انقالب هم 

راحت شدیم.»
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یک ربع از این ماجرا گذشت و رادیو سنندج آژیر خطر پخش کرد و 
گفت که هواپیماهای عراق سنندج را بمباران کردند. یکی از هواپیماها 
را در فرودگاه سنندج منهدم کردند و دوتای دیگر برگشتند. اگر ما 
آمادگی و تجهیزات داشتیم، خیلی راحت می توانستیم هواپیماها را 
بزنیم. ده دقیقه بعد دیدیم که هواپیماهای خودی بلند شدند و دشمن 
را از مرز بیرون کردند. به من مأموریت دادند که بروم دنبال نیروهای 

جایگزین و بیاورمشان آنجا.
سوم مهرماه بود و چند روزی از شروع جنگ گذشته بود. با یکی از 
برادرها به سمت سنندج حرکت کردیم. برخالف همیشه، که با جیپ و 
آرپی جی و تجهیزات می رفتیم، این بار با مینی بوس و لباس شخصی به 
راه افتادیم. مینی بوس خلوت بود. راننده و شاگردش و دو نفر از اهالی 
کردستان با لباس محلی بودند. بیست کیلومتر بیشتر نرفته بودیم که 
از دور دیدم عده ای مسلح جاده را بسته اند. توی سرازیری جاده بودیم و 
اطراف هم کوه و جنگل بود و نمی شد مسیر را تغییر دهیم. جیب هایم 
را گشتم تا کارت شناسایی ام را پیدا کنم و بیندازم دور. پیدایش نکردم. 

به راننده گفتم: «این ها کی اند؟»
گفت: «دشمن، چه کار کنم؟»

گفتم: «هیچی، دیگر چاره ای نیست. برو جلو.»
مینی بوس آرام رفت و جلویشان ایستاد. چند نفر مسلح درِ مینی بوس 

را باز کردند و رو به ما دو تا گفتند: «شما چه کاره هستید؟»
توی راه به این سؤاالت فکر کرده بودم، ولی با رفیقم هماهنگ نبودیم. 
چون لباس کردی به تن نداشتیم، مشکوك تر به نظر می رسیدیم. 
نفس عمیقی کشیدم و خیلی عادی گفتم: «برادرمان سرباز است، 

آمدیم مالقاتش.» گفتند: «کارت شناسایی؟»
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گفتم: «چیزی همراهم نیست.»
گفتند: «بیایید پایین.»

گفتم: «برای چی؟»
با همان لهجۀ کردی گفت: «برارکا، نترس بیا کارت نداریم.»

دوتایی رفتیم پایین. مرد کرد زبان سبیل کلفتی داشت. با چشمان 
سیاهش خیره نگاهم کرد. همکارم را نشان داد و گفت: «کیه؟»

گفتم: «برادرم.»
من و رفیقم یک کلت بسته بودیم به کمر و توی جیب من یک نارنجک 
جنگی بود. این ها بدون اینکه حرفی بزنند، آمدند جلو. پیراهن های ما 
را زدند باال و کلت های ما را گرفتند. از آنجا که خدا دشمنان ما را از 
احمق ها قرار داده، دیگر تفتیش را ادامه ندادند. رفیقم دست کرد توی 

جیبش و گفت: «بیا این  هم فشنگ هایش.»
با این حرکت اطمینانشان بیشتر شد و دیگر ما را نگشتند. دستم توی 
جیبم بود و بدنۀ نارنجک را لمس می کردم. مسئولشان دستور داد که 
ما را ببرند و توی دره بنشانند تا بعد. توی راه داشتم فکر می کردم 
اگر دست این ها اسیر شویم، حتماً شکنجه خواهیم شد. معلوم نیست 
چقدر بتوانیم طاقت بیاوریم. دوست نداشتم برای بچه ها دردسرساز 
شوم. متأسفانه حرف ها و حرکاتمان را هم با همکارم هماهنگ نکرده 

بودیم. حتماً توی بازجویی های جداگانه به کارمان پی می بردند.
با خودم گفتم: «تا وقتی نفس می کشم، مقاومت می کنم.» نارنجک را 
از توی جیبم درآوردم، ضامنش را کشیدم و به سرعت پرتاب کردم به 
طرف دشمن. همگی خوردند زمین و من به طرف کوه دویدم. انتظار 
داشتم هر لحظه از پشت سر شلیک کنند و تیری به من اصابت کند. 
دوستم برگشت و رفت عقب. دو ـ سه بار برگشتم و نگاه کردم. بار 
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چهارم بود که دیدم او را زدند، مرا هم بستند به رگبار. فقط می دویدم. 
احساس کردم پای راستم می سوزد. نارنجکی تفنگی زده بودند به پایم. 
کمی که دورتر شدم، لباس هایم را درآوردم و همگی را پیچیدم توی 

چفیه تا همرنگ زمین شوم و استتار کنم.
حدود بیست کیلومتر راه آمده بودم. چهار ساعت بود که از کوه باال 
می رفتم. زخم پایم بدجوری آزارم می داد. از دور چند نفر را دیدم که به 
طرفم می آیند. هیچ سالحی نداشتم. دوان دوان رفتم و الی درخت ها 
پنهان شدم. چند نفر کشاورز بودند که داشتند از مزرعه برمی گشتند. با 
خودم گفتم: «دیده نشوم بهتر است.» از رفتن آن ها که مطمئن شدم، 
آمدم بیرون و به راهم ادامه دادم. خسته بودم. دیگر رمقی برایم نمانده 
بود، ولی باید می رفتم. رسیدم به قلۀ کوه. آنجا سنگری ساخته بودند 
که تویش پر از خمپاره و قوطی کنسرو بود. معلوم بود مقر سرکردة 
ضد انقالب است. خالی بود. از آن باال جادة مریوان دیده می شد. ده 
کیلومتر بعد از جاده، مقر نیروهای خودی بود. چند دقیقه ای نشستم 
تا استراحت کنم. صداهایی از پایین کوه به گوشم می رسید. پنهانی 
نگاه کردم. چند نفر با لهجۀ کردی حرف می زدند. همان هایی بودند 
که تعقیبم می کردند. بیشتر از ده متر با من فاصله نداشتند، اما چون 
نوك قله بودم، مرا نمی دیدند. با بی رمقی بلند شدم و از سرازیری کوه 
به سمت جاده حرکت کردم. با خودم گفتم: «به خاطر آن بالیی که به 

سرشان آوردم، اگر دستشان به من برسد تکه پاره ام می کنند.»
کنار جاده ایستادم. وانت بار از کنارم عبور کرد. چندتا نیروی مسلح 
پشت وانت نشسته بودند. فکر کردم ضد انقالب اند. چند متر جلوتر 
وانت ایستاد و تعدادی از بچه های سپاه را سوار کرد. خیالم راحت 
شد. پیاده تا پاسگاه رفتم. یک سرباز مسلح جلوی در بود که دور تا 



175

دور کمرش هم فشنگ تیربار بسته بود. سر و وضع خاکی و پاهای 
خون آلود مرا که دید گفت: «کی هستی؟»

گفتم: «خودی ام.»
باورش نمی شد. چند نفر از بچه ها آمدند بیرون مرا شناختند. دستم 
را گرفتند و بردند داخل. ماجرای درگیری ام را تعریف کردم. ساعت 
هشت شب بود. ماشینی که برای پاسگاه شام آورده بود خواست موقع 
برگشت مرا هم ببرد بیمارستان. هنوز از پاسگاه خارج نشده بودیم 
که کومله حمله کرد و آنجا را به آتش بست. چندتا از بچه ها کمک 
کردند تا از ماشین پیاده شوم. آشنا بودند. مرا شناختند. فکر می کردند 
شهید شدم. از اینکه می دیدند زنده ام خوشحال بودند. باالخره با شلیک 
گلولۀ توپ و تانک دشمن پراکنده شد. مرا به بیمارستان رساندند. 
چهل و هشت ساعت بعد که به هوش آمدم، بچه ها ماجرا را این گونه 
برایم تعریف کردند: توی جاده بودند که یک وانت بار ماجرای پرتاب 
نارنجک مرا دیده و به نیروها خبر داده که یک کشته و دو تا زخمی 
به جا گذاشته. دوستان با سرعت خودشان را به جاده می رسانند. پیکر 
شهید میرجاوه را برمی دارند و کارت شناسایی مرا هم وسط جاده پیدا 
می کنند. از رد خون پایم می فهمند که زخمی شده ام، اما هرچه جلو 
می روند، پیدایم نمی کنند. در راه رانندة مینی بوسی را که ما مسافرش 
بودیم می بینند. سراغ ما را می گیرند و راننده به دروغ می گوید به 
مقصد رساندمشان. تازه بعد از دستگیری راننده بچه ها می فهمند که 
او هم با ضد انقالب همکاری می کرده. بچه ها فکر کرده بودند که من 
اسیر ضد انقالب شده ام، برای همین از دیدن من توی پاسگاه خیلی 

تعجب کردند.
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معجزة توسل

علی اکبر شاکری
یگان: تیپ 18 جواداالئمه (علیه 

السالم)، گردان جنداهلل
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقه عملیاتی: والفجر مقدماتی، 
شمال فکه
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معجزة توسل

والفجر مقدماتی بود. از مقر شهید رجایی1 حرکت کردیم به سمت دشمن. 
شب بود و منطقه رملی. بچه ها به سختی راه می رفتند. یک دفعه باران 
بارید. صورتمان خیس شد. همه نیروی دوباره ای گرفتند و خوشحال 
شدند. باران با خودش شور و هیجان آورده بود. بچه ها به جنب و جوش 
افتادند. باالخره رسیدیم به ارتفاعات چوما. دشمن فرار کرده و سنگرهای 
خالی اش باقی بود. ما هم رفتیم جلوتر. از میدان مین عبور کردیم و 
رسیدیم به آخرین حدی که برای گردان ما مشخص کرده بودند. قرار 
بود از آنجا حمله را شروع کنیم. ولی گرداِن سمت چپ عمل نکرده بود 

و به ما دستور دادند به ارتفاعات چوما برگردیم و در آنجا مستقر شویم.

1 . در دفاع مقدس، یگان ها بنا به نیازهایی که در هر منطقه پیش می آمد با زدن خاکریزی 
معموالً دایره ای شکل و ایجاد شرایط برای زندگی موقِت نیروها، مقری را می ساختند و نامی نیز 
برای آن انتخاب می کردند که در ارتباطات تسهیل شود. عموم این مقرها بعد از دفاع مقدس به 

کاربری قبل خود تغییر شکل و حالت داده شدند.
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یکی از بچه های اطالعاِت عملیات، که بلِد راه بود، با تخریبچی جلوتر 
از همه حرکت کرد. چندقدمی نرفته بود که پایش رفت روی مین. 
زمان  امام  به  همه  می خواست.  بلدچی  که  درازی  راه  و  ماندیم  ما 
(عج اهلل تعالی  فرجه الشریف) متوسل شدیم. خمپاره و منور بود که مدام 
روی سرمان می ریخت. چاره ای نبود. می بایست حرکت می کردیم. خیلی 
نگران بودم. من مسئول جان همۀ بچه های گردان بودم و نمی خواستم 
کسی آسیبی ببیند. پا گذاشتیم توی میدان مین. صدای ضربان قلبم را 
می شنیدم. گردان ما باید سالم به ارتفاعات می رسید، وگرنه خط خالی 
می ماند و سقوط می کرد. فقط زیر لب دعا می کردم. راه افتادیم. آخرین 
نفر که قدم آخر را برداشت و از میدان مین بیرون آمد، نفس عمیقی 
کشیدم. با شوق به چهرة تک تک بچه ها نگاه و خدا را از ته دل شکر 
کردم. ارتفاعاتی را که قبالً دست دشمن بود گرفتیم و در منطقۀ رملی 
خط پدافندی درست کردیم. با ارتفاعاتی که در دست داشتیم به  طور 
کامل بر دشمن مسلط شدیم. اتفاق های آن شب برای من مثل معجزه 

می ماند.
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جزیره دور

حسن کاظمی نسب
یگان: لشکر الغدیر، گردان قمر 

بنی هاشم (علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: والفجر 8، فاو
اعزامی از: ؟
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جزیره دور

قبل از عملیات والفجر 8 بود. همگی برای آموزش رفتیم خرمشهر. 
حدود بیست روز غواصی و شنا را توی کارون تمرین کردیم. اغلب 
شب ها می رفتیم توی آب، زیرا تمرین در روز خطر لو رفتن عملیات 
را به دنبال داشت. بیشترین فشار روی بچه های گردان تخریب بود. 
سرعت عمل برای این افراد بسیار مهم بود؛ چون باید قبل از عملیات 
از  قبل  را  تخریب  بچه های  همین  از  یکی  پای  می کردند.  حرکت 
عملیات سالک زد. اوضاع پایش بسیار وخیم بود. به اجبار فرستادیمش 
بیمارستان یزد. یک هفته ای باید بستری می شد. وقتی فهمیده بود 
عملیات نزدیک است، از بیمارستان فرار کرده بود. اصرار داشت که 
در عملیات شرکت کند. هرچه گفتیم که آب برای پایت ضرر دارد، 
گوش نکرد. نشسته بود و زار زار گریه می کرد و می گفت: «چرا من 
نباید لیاقت شهادت داشته باشم؟» حریفش نشدیم و او ماندگار شد. 
هر شب، وقتی همۀ بچه ها می خوابیدند، می رفت توی آب و تنهایی 
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تمرین می کرد. می خواست هیچ بهانه ای برای نبردنش نداشته باشیم.
بعد از چند شب آمد و گفت: «من آمادگی عملیات را دارم. باید من را 

هم بفرستید جلو.»
ما که جوابی نداشتیم، او را هم توی گروه جا دادیم. می دانستیم پایش 

خیلی درد می کند و غواصی امانش را می برد، اما چاره ای نبود.
ما بچه های تخریب، دو ساعت زودتر حرکت کردیم تا دشمن را سرگرم 
کنیم. قرار بود درگیر شویم تا نیروهای بعدی هم برسند. سرعت آب اروند 
خیلی زیاد بود. با هزار زحمت خودمان را رساندیم آن طرف رودخانه. 
سیم خاردارهای زیادی بود. بایستی معبر می زدیم. هم عجله داشتیم، 
هم می  خواستیم طوری عمل کنیم که دشمن متوجه حضور ما نشود. به 
لطف خدا آب به حالت مد رسید و کم کم باال آمد و روی موانع را گرفت. 

قایق ها توانستند به راحتی از روی سیم  خاردارها عبور کنند.
به همراه نیروها از اروند عبور کردیم و توی خاك دشمن پیاده شدیم. 
بیست نفر بیشتر نبودیم. با عراقی ها درگیر شدیم. قرار بود تا نیروی 
رزمی وارد خط نشده اهلل اکبر نگوییم و دشمن را کاماًل آگاه نکنیم. اما 
بچه ها شوق زیادی داشتند. به دشمن حمله کردند و صدای تکبیرشان 
بلند شد. دشمن متوجه عملیات ما شد و شدت عمل زیادی به خرج 
داد. عده ای از عراقی ها فرار کردند، اما یک پدافند بود که به شدت 
مقاومت می کرد و مانع بزرگی برای عبور از جاده بود. از چند تا کانال 
عبور کردیم. مسیر پر پیچ و خمی بود. خودمان را رساندیم به آن 
پدافند سمج. گفتم: «پدافند قفل کرده و نمی تواند باال را بزند. برویم 

باالی سنگر، از آنجا با آرپی جی بزنیمش.»
رفتیم باالی سنگر. عراقی  متوجه حضور ما شد، ولی چون لوله های 
تیربارش را رو به پایین تنظیم کرده بود، نمی توانست کاری بکند. 
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از آن طرف سیم های خاردار سر  خواستیم شلیک کنیم که بچه ها 
رسیدند و یک نارنجک انداختند توی سنگر این پدافند سمج و کارش 

را تمام کردند.
ادامۀ کار ما روی جاده بود. می بایست پس از عبور از جاده به جزیرة 
ام الرصاص و ام الباقی می رسیدیم. حاال نیروهای رزمی هم توی جاده 
بودند. جلوتر از همه حرکت کردیم تا اگر به مانع یا میدان مین برخورد 

کردیم، کار تخریبش را انجام دهیم.
با تصرف این دو جزیره می توانستیم دشمن را محاصره کنیم. متأسفانه 
کار نیروهای رزمی طول کشید. صبح شد و نیروهای دشمن توی 
جزیره پراکنده بودند. بچه های غواص افتادند توی آب و مجروح ها را 
هم با قایق آوردیم این طرف آب. کار حمل و نقل تا غروب آن روز طول 
کشید. با خرج های آرپی جی توی جاده سنگر درست کردیم و بچه ها 
را پناه دادیم. با تاریکی هوا، فشار دشمن بیشتر شد. می خواست جلو 
بیاید و جزیره را از ما پس بگیرد. ساعت هفت شب بود که از فرماندهی 
خبر دادند عراقی ها از جزیرة ام الباقی به ام الرصاص آمده اند. شما باید 
ام الرصاص  به  را  قایق خودشان  با  نیروها  از  عده ای  کنید.  مقاومت 
رساندند. به ما هم دستور دادند که چون تخریبچی هستیم، باید برویم 
جلو و وسط جزیره، بعد از سه راهی، مین ضد تانک بکاریم. سه راهی 
تنها مسیری بود که نیروهای زرهی و مهندسی دشمن می توانست 
عبور کند، به خط اول برسد و جزیره را از ما بگیرد. با مین گذاری ما 
دشمن دست کم دو ساعتی معطل می شد. تا آن وقت هم نیروهای ما 

می توانستند از اروند عبور کنند.
من و برادر باقری رفتیم جلو و رسیدیم به سه راهی. برای کار گذاشتن 
باید گودالی حفر می کردیم و مین را در آن  مین ضد تانک حتماً 
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قرار می دادیم. بیل و ابزاری نداشتیم. زمین خیلی سفت بود و کنده 
نمی شد. برگشتم عقب تا بیل بیاورم. اسلحه نداشتم. هوا تاریک بود و 
عراقی ها در منطقه پراکنده بودند. من هم تنهایی حرکت کرده بودم. 
یک نفر را کنار جاده دیدم. خوشحال شدم که باالخره توی این تاریکی 
چشمم به آدمیزاد افتاد. کنار سنگر ایستاده بود. رفتم جلو. سالم دادم 
و با ذوق و شوق گفتم: «برادر مال کدام لشکری؟ چرا تنها نگهبانی 

می دهی؟ خطر داره ها!»
چیزی نگفت. شک کردم که نکند عراقی باشد. سرعت خودم را زیاد 
کردم و دور شدم. از سنگرهای عقب بیل و کلنگ پیدا کردم. نه جرئت 
داشتم بروم جلو، نه کسی بودم که باقری را منتظر بگذارم. با خودم 

گفتم: «باید حتماً بروم جلو، وگرنه بچه ها تلف می شوند.»
جاده را گرفتم و رفتم جلو. توی راه به نگهبان عراقی فکر می کردم. 
گفتم اگر خواست حمله کند، با بیل می افتم به جانش. خوشبختانه او 
دیگر آنجا نبود. حاال یا فرار کرده بود یا رفته بود به رفقایش خبر بدهد. 
بیل را به برادر باقری رساندم. از اینکه او در کنارم بود خوشحال بودم؛ 

چون کارش مهمات سازی بود و تبحر خاصی داشت.
مشغول کندن چاله بودم. بیست متر پشت سر ما سنگری بود که مدام 
نوری از آنجا روشن و خاموش می شد. به حضور عراقی ها شک کردم. 
برادر باقری گفت: «برو ببین چه خبر است؟ اگر عراقی بود، گوشش را 

بگیر، بیاور اینجا تا به ما کمک کند.»
مین ها را به برادر باقری سپردم و رفتم طرف سنگر. دورتادور سنگر 
را گشتم. کسی نبود. همه جا تاریک بود. رفتم تو. کسی نبود. خیالم 
راحت شد و برگشتم پیش برادر باقری. مشغول کار بودیم که دیدم 

دو تا عراقی باالی سرم هستند. داد زدم و به باقری گفتم: «عراقی.»
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یک اسلحه بیشتر نداشتیم؛ آن هم دست باقری بود. تا خواست اسلحه 
را مسلح کند، عراقی آمد و اسلحه را از دستش گرفت. من پا به فرار 
گذاشتم. باقری زانویش مجروح بود و نمی توانست بدود. اما قد بلندی 
داشت. با دستش زده بود توی سر عراقی ها، تفنگ را پس گرفته و 
دنبال من راه افتاده بود. پنجاه متری دویده بودم. برگشتم ببینم باقری 
چه می کند. دیدم او هم پشت سر من دارد می دود. صدمتری راه آمده 
بودیم که دیدیم از آن طرف جاده، یک عراقی دیگر دارد به سمت ما 
می آید. وسیلۀ دفاعی نداشتیم. اعتنایی نکردیم و با سرعت از سه راهی 
رد شدیم. برادر باقری اسلحه را مسلح کرد تا عراقی ها را بزند. یکی ـ 
دو تا تیر که زد، اسلحه گیر کرد. آن را پرت کرد سمت عراقی ها و 
دنبال من دوید. به ساحل که رسیدیم، نشستیم توی قایق و به سمت 
نیروهای خودی حرکت کردیم. نفس عمیقی کشیدم و به عقب نگاه 

کردم؛ به جزیره ای که آرام آرام توی چشمم کوچک و دور می شد.
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سرگلو

احمد مؤمنی
یگان: لشکر 57 ابوالفضل 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: عملیات 

بیت المقدس 2، سلیمانیۀ عراق، 
شمال غربی مائوت، محور االغلو

اعزامی از: ؟
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سرگلو

عملیات بیت المقدس 2 بود. قسمتی از عملیات با موفقیت انجام شد و 
قرار بود بقیۀ آن به صورت تعقیبی و با اصل غافل گیری انجام شود. باید 
به دنبال نیروهای عراقی تا شهر سلیمانیه می  رفتیم و آنجا را تصرف 
می کردیم. تعدادی از نیروهای اطالعاِت عملیات زودتر از ما اعزام شده 
و کارهای مقدماتی را انجام داده بودند. تعدادی از فرماندهان هم رفته 
بودند نزد بچه های اطالعات تا توجیه شوند. من هم بایستی با چرخ بال 
اعزام می شدم تا به آن ها برسم. منطقه ماشین رو نبود و باید ارتفاعات 

زیادی را پای پیاده طی می کردیم.
مهمات را هم با چرخ بال به منطقه رسانده بودند. اوضاع جوی نامساعد 
بود. هواپیماهای عراق هر لحظه توی آسمان خودنمایی می کردند. 
باالخره، بعد از سه روز، جّو مساعد شد و با چرخ بال اعزام شدم. جایی 
که نیروها مستقر بودند امکان پرواز نداشت. در فاصلۀ دورتر از نیروها 
پیاده شدم و بقیۀ راه را پیاده رفتم. نیروهای کرد جالل طالبانی راه 
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را نشانم دادند. دو ساعتی طول کشید تا آنکه شب به برادران رسیدم. 
آنجا توضیحات الزم را دادند که این منطقه از دست صدام خارج شده 
و کردها اداره اش می کنند. اما عملیات لو رفته و عراق فهمیده که داخل 
خاکش هستیم. برای همین هم آتش منطقه را سنگین تر کرده بود. 
پس از جلسۀ توجیهی با برادران کرد، در مسیر به برخی از روستاها 
سر زدم و سختی و رنج مردم را  دیدم. از آن ها پرسیدم: «تغذیه و دارو 

و امکانات از کجا به این مناطق می رسد؟»
چون فاصله تا ایران زیاد بود و مسیر پر از کوه و موانع طبیعی، تنها 
امید برادران کرد به این عملیات بود تا شاید از طریق منطقۀ االغلو 
راهی باز شود و به مردم روستایی این مناطق امکاناتی برسد. البته 
موقتاً با دامداری و کشاورزی امورات خود را می گذراندند. گاهی هم 

برای گرفتن امکانات و دارو، به طرف عراق کمین می زدند.
شب قبل از عملیات، اولین تیپ از نیروهای ما رسیدند. همان شب 
دشمن منطقه را شیمیایی کرد و اکثر بچه ها آسیب دیدند. عملیات 
لو رفته بود و دیگر نمی شد از اصل غافل گیری استفاده کرد. ماندن ما 
آنجا بی فایده بود. تیپ ها شروع کردند به عقب نشینی. ما هم با پای 
پیاده و کلی تجهیزات، روستا به روستا، حرکت کردیم. بعد از ظهر بود 
که برای استراحت وارد مسجد روستایی به نام سرگلو شدیم. برادرها 
خسته بودند و خوابیدند. ناگهان هواپیماهای عراقی سر رسیدند و 
روستا را بمباران کردند. شیشه های مسجد خرد شد و ریخت روی 
بچه ها. بعضی ها آن قدر خسته بودند که متوجه نشدند. دیگر آنجا امن 
نبود. بلند شدیم و با وجود خستگی زیاد بچه ها، به سمت ایران حرکت 
کردیم. بین راه به کوه هایی صعب العبور برخورد کردیم. شاید اگر به 
اختیار خودمان بود و در شرایط عادی، عبور از آنجا برایمان غیر ممکن 
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می شد، اما جنگ بود و باید این راه را طی می کردیم. مجروح بودم و 
قرار بود با چرخ بال بروم. اما چنان صفا و صمیمیتی بین برادران بود که 
از راه هوایی منصرف شدم. با اینکه پیاده روی برایم مشکل بود، ترجیح 
دادم با بچه ها حرکت کنم. برادران لطف داشتند و می گفتند: «حاجی 

اگر همه با  هم جا بمانیم، نمی گذاریم شما جا بمانید.»
یکی خمیر درست می کرد و دیگری آتش را آماده می کرد. یکدلی 
بچه ها را هیچ وقت فراموش نمی کنم. در بین راه، صحنه ای دیدیم که 
واقعاً برای همه ناراحت کننده بود. همان تیپی که شیمیایی شده بودند 
و یک  روز زودتر از ما برگشتند، به شب خورده بودند. به دلیل تاریکی 
و مه غلیظ، در کوهستاِن برفی گم شده و سه نفر از آن ها از سرما و 

گرسنگی شهید شده بودند.
رفتم باالی سر یکی از شهدا. از رد پایش توی برف ها مشخص بود 
که جلوتر رفته تا راه را پیدا کند. بعد از چند ساعت پیاده روی توی 
سرما، توانش را از دست می دهد و می افتد. عصایش را فرو می کند توی 
زمین و کوله اش را می گذارد تا نشانه ای داشته باشد. سرما زیاد بود و 
نمی شد شهدا را با خودمان بیاوریم. همان جا به خاك سپردیمشان و 

راه را ادامه دادیم.
شکرخدا رودخانه یخ زده بود. با آن همه سالح و تجهیزاِت سنگین 
از آنجا عبور کردیم. در مسیر حرکت به سمت یاق شهر رفتیم. باورم 
نمی شد اثری از لشکر نبود. قباًل بچه ها آنجا چادر زده بودند. همه 
مستقر بودند، ولی حاال خبری نبود. فقط یک آیفا آنجا بود. راننده اش 
را پیدا کردیم و سراغ لشکر را گرفتیم. گفت: «همۀ منطقه را طوفان 

گرفت. بچه ها رفتند و توی گمو مستقر شدند.»
آنجا غاری داشت که بچه های اطالعاِت عملیات مستقر بودند. مقابل 
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غار هم رودخانۀ بزرگ و پر آبی بود که کسی نمی توانست از آن رد شود. 
سراغ غار را گرفتم، گفت: «فقط برادر توکلی آنجاست.»

رفتیم طرف غار و با صدای بلند فریاد زدیم: «برادر توکلی، ما آمدیم.»
مثل اینکه خواب بود، بیدار شد و بولدوزر را فرستاد آن طرف رودخانه تا 
سوار شویم. به غار که رسیدیم، یکی از برادرانی که همراهمان بود سرما 
خورده بود و به شدت سرفه می کرد. توی مسیر مدام آرزو می کرد یک 
شیشه شربت سرماخوردگی پیدا کند. به محض اینکه وارد غار شدیم، 
شربت سرماخوردگی پیدا کرد و همه را تا آخر سر کشید. همگی 
کلی خندیدیم. قرار شد مدتی توی غار استراحت کنیم. آقای توکلی 
وسیله ای جز بولدوزر نداشت؛ یعنی باید ادامۀ مسیر را هم پیاده طی 
می کردیم. فقط منتظر ما بود که برگردیم و او هم منطقه را ترك کند.
هنگام بازگشت، صحنه های عجیبی می دیدیم. همه جا را آب گرفته 
بود. طوفان همۀ پل ها را شکسته و راه ها را خراب کرده بود. انگار آن 
سرزمین تغییر کرده بود. عده ای از مردم روستاهای کردنشین عراق به 
سمت ایران حرکت کرده بودند. مسیری را که به سختی طی کردیم، 
آن ها هم آمده بودند. زنی دوتا بچه اش را پشتش گرفته بود و پای 
پیاده توی برف ها حرکت می کرد. همه جا را آب گرفته بود. فقط گاهی 

چرخ بال می آمد و امکانات اولیه را به بچه ها می رساند.
توی راه زنی را دیدم که نوزادی را بغل گرفته و می دوید. بچه  توی 
بغلش یخ زده بود، اما مادرش نمی دانست و تمام راه او را با خودش 
زمین  را  آن  مرده،  نوزادت  که  گفتند  بچه ها  وقتی  تازه  بود.  آورده 
گذاشت و به راهش ادامه داد. متأسفانه جاده خراب شده بود و ماشین 
نمی توانست حرکت کند تا این بندگان خدا را سوار کنیم و به روستایی 
برسانیم. فقط توانستیم آن ها را توی سنگرهای بین راه مستقر کنیم. 
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چند روزی طول کشید تا پل تعمیر شود. پس از تعمیر پل، آوارگان را 
در آن سوی رودخانه در اردوگاه پناه دادیم. خودم شاهد بودم که بچه ها 
جیرة غذایی  خودشان را به آوارگان می دادند تا توی مسیر تلف نشوند. 
ما هم پای پیاده خودمان را به بانه رساندیم. هنوز خستگی توی تنمان 
بود که مأموریت جدید رسید. بچه ها با اینکه خسته بودند، نه تنها 

اعتراضی نکردند، بلکه با گشاده رویی استقبال هم کردند.
در مسیر حرکت به سمت مقر فرماندهی، داشتیم با بچه ها از حاج  آقای 
نوری تعریف می کردیم که روحانی گردان با تعریف های ما مشتاق 
دیدار ایشان شد. او گفت: «من فرماندهان زیادی را دیده ام. می خواهم 

فرمانده شما را هم، که این قدر از اخالصش تعریف می کنید، ببینم.»
البته این را هم گفت که تا به حال با هر فرماندهی دیدار کرده شهید 
شده! وقتی رسیدیم، برادر نوری سرش شلوغ بود. وارد سنگرش شدم 
و توجیهات الزم انجام شد. قبل از اینکه خداحافظی کنم، گفتم یکی 
از دوستان روحانی مشتاق حضور هستند. ایشان با اینکه خیلی خسته 
بود و تازه از عملیات برگشته بود، پذیرفت. لباس هایش پاره پاره بود و 
حتی فرصت نکرده بود لباس تهیه کند. روحانی رزمنده وارد شد. سالم 
کردند و مقابل هم نشستند. سکوت مطلق برقرار شد. این دو نفر فقط 
به هم نگاه کردند و فرمانده کمی صحبت کرد. ده دقیقه ای گذشت و 
رزمندة روحانی بلند شد. خدا حافظی کردند و رفتیم. توی راه با من 
هیچ صحبتی نکرد. به گردان که رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم. 

گفتم: «حاج آقا چی شد؟ شما را برق گرفت؟ چرا حرف نمی زنید؟»
فقط در جوابم گفت: «ما مثل شمس و موالنا شدیم که به هم رسیدیم. 
وقتی که عارفی را دیدی، دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. همه چیز 

را می فهمی.»
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همیشه می گفت به خدا قسم اگر به احترام لباس پیغمبر نبود، همه چیز 
را رها می کردم و مثل یک بسیجی گمنام به خط می زدم.
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یادگار مرصاد

پس از شهادت برادر ستار ابراهیمی، برادر شادمانی فرمانده گردان 
دلهرة  بودم.  دزفول  اردوگاه  در  گردان شدم.  معاون  شدند. من هم 
عجیبی داشتم. ساعت یازده شب بود. به خانه تلفن زدم تا مطمئن 
شوم که آنجا خبری نیست. ساعت دوازده شب بود که به سمت آبادان 
حرکت کردیم و با چند تا از برادرهای دیگر به سمت خط رفتیم تا 
توجیه شویم. قرار بود خط را از آن ها تحویل بگیریم. رفتیم و سنگرها 
را بررسی کردیم. هنوز ده متری از خط فاصله نگرفته بودیم که یک 
خمپارة 60 زدند. اعتنایی نکردیم و به راهمان ادامه دادیم. این دفعه 
یک خمپاره فرودآمد و خورد جلوی پای ما. به بچه ها گفتم: «دشمن 

سِر ما را از پشت خاکریز دیده. برویم سمت سنگرها.»
در همین حال، یک خمپاره افتاد وسط جمع ما و چهار نفر از همراهان 
مجروح شدند. یک ترکش بزرگ هم خورد توی شکم من و به سمت 
قلبم حرکت کرد. بی سیم زدم که آمبوالنس بیاید. نفسم تنگ شد. 
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خونریزی داخلی داشتم و نمی دانستم. بچه ها آمدند و مرا بردند توی 
سنگر. خودشان رفتند بیرون. دوباره خمپاره ای فرودآمد و آن ها جلوی 
سنگر مجروح شدند. این بار ترکشی به من نخورد، اما جای ترکش های 
قبلی به شدت آزارم می داد. خون زیادی از بدنم رفته بود. نمی توانستم 
از جایم تکان بخورم. چند نفر رفتند و یک تویوتا آوردند جلوی سنگر. 
مجروح ها را با تویوتا فرستادند عقب، ولی چون اوضاع من خیلی وخیم 
بود، تا آمدن آمبوالنس صبر کردند. چشم هایم آرام آرام داشت بسته 
می شد. فقط صدای آمبوالنس را شنیدم و حس کردم که سوارم کردند. 
توی راه بیهوش بودم. زمانی که گذاشتنم روی تخت بیمارستان، نفسم 
باال نمی آمد. نمی توانستم تنم را حرکت دهم. پرستارها باالی سرم 

بودند. فقط شنیدم که گفتند: «شهید شده.»
خیلی تالش کردم که بگویم زنده ام. همۀ نیرویم را جمع کردم، اما 
فقط گلویم خرخر آهسته ای کرد. یکی از پرستاران شنید و گفت: «نه، 

زنده است.»
در همان اورژانس صحرایی من را به اتاق عمل بردند. خون لخته شدة 
توی شکمم را بیرون کشیدند و به آبادان اعزامم کردند. بعد هم به اهواز 
و از آنجا به مشهد رفتم. حدود چهل روز بستری بودم. یکی از ترکش ها 
به دست چپم خورده و رگش را قطع کرده بود. نزدیک بود قطعش 

کنند، اما به لطف خدا، بعد از جراحی، خوب شد.
پس از چند روز استراحت، به تهران رفتم و آموزش نظامی دیدم. قصد 
داشتم به شهر همدان بروم. ماه رمضان 1367 بود که عملیات باز پس 
گیری فاو توسط عراق آغاز شد. تلفن که زدند، به سمت فاو حرکت 
کردم. از آنجا به تنگۀ چهارزبر اعزام شدم. حدود دو ماه بدون نیروی 
کافی آنجا دوام آوردیم. تازه قطعنامۀ 598 پذیرفته شده بود که نیروی 
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جدید از راه رسید. ما که فکر می کردیم جنگ تمام شده و از شهدا جا 
مانده ایم، خیلی ناراحت بودیم.1 

مدتی گذشت و ما هنوز توی منطقه بودیم. من درخواست یک تویوتای 
نو داده بودم که ماشینی کهنه نصیب گردان شد. خیلی دلخور بودم. 
بلند شدم و به طرف ستاد لشکر رفتم. می خواستم اعتراض کنم. رفتم 
توی چادر. حاج میرزا سوگی رئیس ستاد بود و داشت با تلفن صحبت 
می کرد. نشستم تا صحبتش تمام شود. با یک دست لباس کردی، 
خیلی بی ادعا، نشسته بود. چندتا از بچه های اطالعاِت عملیات هم توی 
چادر بودند. حاج میرزا مدام می گفت: «به اسالم آباد نزدیک شده...! 

دشمن...!»
نگاهی به بچه ها کردم. باخنده گفتم: «این ها چه می گویند؟ دشمن 

که رفت...»
از اسالم آباد رد  حاج میرزا گوشی را که قطع کرد، گفت: «دشمن 
شده. خط را شکسته و می خواهد از شهر عبور کند. بروید و هرجا به 

نیروهایش رسیدید، درگیر شوید.»
مسئلۀ تویوتا یادم رفت. به حاج میرزا گفتم: «دو تا گروهان داریم. االن 

حرکت می کنیم.»
رفتم مهمات را جور کنم. گلولۀ آرپی جی زیاد داشتیم، اما فشنگ 

1 . این ناراحتی ها به دلیل دوست داشتن جنگ نبوده و نیست؛ جهاد و زندگی جهادی دنیایی 
دارد که در همین خاطرات می شود بخش مهمی از آن را درك کرد. مطابق آیۀ 24 سورة اعراف، 
خداوند انسان را به دلیل عداوتی که بعضی به یکدیگر داشتند به زمین فرستاد تا تمرین مهربانی 
و محبت بکنند و جبهه بچه ها را به اوج محبت و مهربانی رسانده بود و هرجا جهاد الهی باشد 

قاعده همین است.
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تیربار نه. تک تیراندازها را هم که نمی شد بدون فشنگ برد. هرچه بود، 
برداشتیم و حرکت کردیم. ساعت دو بعد از نیمه شب بود که به سمت 
تنگۀ چهارزبر رفتیم. توی راه چراغ آمبوالنس و تانک ها روشن بود. 
منافقین خرمن مردم روستایی را آتش زده و هرچه سر راهشان بود، 

نابود کرده بودند.
حساس ترین نقطۀ تنگه دو طرف جاده بود. یک گروهان را فرستادم 
سمت چپ تنگه و خودم هم با یک گروهان به سمت راست تنگه 
رفتم. ساعت چهار صبح بود که با بی سیم اعالم کردم بچه ها نمازشان 
را با تیمم بخوانند و هرکسی سنگری پیدا کند. تیربارچی ها هم پشت 
تیربارها مستقر شوند. ساعتی طول کشید. هوا گرگ و میش بود که 
صدایی آمد. نگاه کردیم. ماشین های سفیدی با چراغ ها و بلندگوهای 
روشن نزدیک می شدند. روی هریک تیربار دو لول و چهارلول گذاشته 
بودند. خواستیم بلند شویم که با تیربار به طرف ما آتش مستقیم 
ریختند. خبر داشتند که ما کجا مستقر شده ایم. ابتکار عمل را از ما 
گرفتند. حجم آتش زیاد بود و بچه ها غافل گیر شده بودند. فقط یک 
لحظه دیدم بیژن طهماسبی آرپی جی را از دست بچه ها بیرون کشید، 
بلند شد و به سرعت به طرف دشمن شلیک کرد. یکی از خودروهای 
دشمن آتش گرفت. همین باعث توقف منافقین شد. یک دفعه کل 
آرپی جی زن ها بلند شدند و تیربارچی ها شلیک کردند. دوـ  سه ساعتی 
از ماشین های دشمن  تا  مبارزة بچه ها طول کشید. هفت ـ هشت 
منهدم شد. نیروی زیادی به هالکت رسید. مهماتمان تمام شده بود. 
یک سری از نیروهای متفرقه رفتند توی جاده، ولی من اجازه ندادم 

نیروها پستشان را ترك کنند.
دشمن فکر کرد ما پراکنده شده ایم و دوباره حرکت کرد و تا وسط 
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جاده آمد. یک دفعه شلیک کردیم و تلفات زیادی گرفتیم. تا ساعت 
نه صبح دشمن داشت مقاومت می کرد. باالخره به این نتیجه رسید 
که با ماشین نمی تواند از جاده عبور کند. تیربارهایش را پیاده کرد و 
آرایش نظامی گرفت. می خواست ارتفاعات را بگیرد و نیروها را قیچی 
کند. تعداد ما هم کم بود. اگر ارتفاعات را می گرفتیم، جاده رها می شد 

و برعکس.
خواست خدا این بود که ارتفاعات به طور طبیعی پشت سرهم بود. اگر 
دشمن اولین تنگه را می گرفت، باز در دومین تنگه بچه های ما حضور 
داشتند. ساعت یازده صبح بود که باالخره یکی از جیپ های دشمن 
با سرعت از تنگه عبور کرد و طلسم تنگه شکسته شد. یکی از بچه ها 
با فاصلۀ بیش از دویست متر آرپی جی شلیک کرد. آرپی جی خورد به 
ماشین و منهدم شد. اگر آن ماشین عبور می کرد، بچه ها را دور می زد 

و همه را از پشت سر به توپ مستقیم می بست.
وقتی مطمئن شدم که پشت خط دست نیروهای خودی است، بچه ها 
را بردم عقب. بیش از این ماندن صالح نبود. هم دشمن می خواست 
از ما تلفات بگیرد هم بچه ها خسته و تشنه و گرسنه بودند. ما آمدیم 

عقب و گردان های دیگر به ترتیب رفتند و درگیر شدند.
شب سوم بود که به ما مأموریت دادند به سمت پادگان شهید شهبازی 
مسیر  کردیم.  حرکت  شبانه  کنیم.  پاکسازی  را  روستایی  و  برویم 
کوهستانی و شیب زیاد باعث شد که راه دو ساعته را هفت ساعته طی 

کنیم. باالخره به گردان 160 رسیدیم.
یکی از تیربارهای دشمن خط را بسته بود و اجازة گسترش نمی داد. 
ما ابتدا، بدون درگیری، تیربار را شناسایی کردیم. یک آرپی جی زن 
سمت راست و یکی سمت چپ مستقر کردیم و مثلثی تشکیل شد. 
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طوری برنامه ریزی کردیم که وقتی تیربار دشمن شلیک کرد، هر دو 
آرپی جی زن هم زمان نشانه گیری اش کنند. این گونه تیربار دشمن را از 
کار انداختیم و سریع دسته ها را وارد عمل کردیم. ساعت پنج صبح 
بود که رسیدیم لب جاده. نماز را همان جا خواندیم. هوا که روشن شد، 
دیدیم جاده پر از جنازة منافقین است. طبق اسناد، ساعت سه بامداد 
دستور عقب نشینی را دریافت کرده بودند. آن هایی که راه را بلد بودند 
و بی سیم داشتند فرار کرده بودند. باقی مانده شان هم کشته شدند. دو 
نفر هم اسیر گرفتیم و فرستادیمشان عقب. در بین جنازه ها زنان و 
مردان با همۀ امکانات و تجهیزات جنگی، اما بی هدف، دیده می شدند.
ساعت هشت صبح بود که اطالع دادند چند نفر از منافقین سمت 
راست شما هستند. ده نفری می شدند که  بچه ها همه را هالك کردند. 
همه چیز ساعت هشت صبح تمام شد. مسئول گروهان صبح به من 
بی سیم زد و گفت: «صدای یک منافق را می شنوم. کمک می خواهد. 

چه کنیم؟»
اگر  کن.  کمکش  بشود،  اسیر  می خواهد  اگر  کن،  «بررسی  گفتم: 

نمی خواهد، تیر خالص بزن.»
برگشت و گفت: «می گوید مهدی ستوده ام. ادعا می کند خودی است.»
تا نامش را شنیدم، شناختمش. از بچه های گردان 154 بود. سریع 
زخمی شده  داشت.  وخیمی  اوضاع  باالی سرش.  رساندم  را  خودم 
بود. از گردان جا مانده و کسی پیدایش نکرده بود. منافقین که آمده 
بودند توی جاده، از روی لباس و زبان فارسی شان فکر می کند خودی 
هستند. کمک می خواهد. چندتا منافق می آیند باالی سرش. به جای 
کمک، لولۀ اسلحه را می گذارند روی زخمش و دوباره تیر می زنند. 
می خواستند زجرکش شود. رهایش می کنند توی جاده. بندة خدا 
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توی این چند روز زخمی و گرسنه مانده بود آنجا. فقط یک قمقمه 
تا نیمه آب داشت که هر چند ساعت قطره ای آب می خورد. وقتی 
رسیدیم باالی سرش، داشت بیهوش می شد. خون زیادی از او رفته 
بود. فرستادیمش عقب. االن زنده است و سالم. معلم شده و به بچه ها 

درس می دهد. او یکی از یادگارهای مرصاد است.
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داغى تیرها را ...

احمد فرهاد
یگان: لشکر 27 حضرت رسول 

(صلی   اهلل  علیه  و  آله  و  سلم)، گردان انصار
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: والفجر مقدماتی، 
محور پاسگاه های رشیدیه و طاووسیه، 

فکه و شرق العماره
اعزامی از: تهران

احمد فرهاد
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داغی تیرها را ...

برای عملیات والفجر مقدماتی به پادگان دوکوهه رفتیم. پس از یک ماه 
آموزش، به منطقه ای نزدیک فکه اعزام شدیم. چادرها را برپا کردیم و 
منتظر بودیم کار بچه های شناسایی تکمیل شود. توی این شب ها، که 
مراسم دعای کمیل و زیارت عاشورا برپا می شد، بچه ها حال و هوای 

خاصی داشتند.1
یک روز قرار شد ما هم برای شناسایی برویم جلو. بلدچی نداشتیم. 
خودمان راه افتادیم. سر راه از یک دژبانی هم گذشتیم و رفتیم جلو. 

1 . بیان حال و هوای عزاداری، دعاها و زیارت عاشورای جبهه کار آسانی نیست. بخشی از این 
حس و حال هنگامی که شهدای تفحص شده می آیند و مراسمی برپا می شود قابل درك است، 
اما همۀ آن نیست؛ وقتی زندگی را با اراده و اختیار رها کرده باشید و به سمت و سویی رفته 
باشید که مرگ در آن برجسته و نزدیک باشد. دعا و زیارت یعنی راه پیوستن دل به پاك ترین و 
مهربان ترین انسان ها. اکنون این حال و هوا را چطور می توان وصف کرد؟ لذت و انبساط خاطری 

را که بعد از توسل در این شرایط ایجاد می شود فقط باید بود تا عمقش را حس کرد.
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ده دقیقه بعد، از پشت سر صدای شلیک بلند شد. به سرعت برگشتیم 
عقب. جریان را پرسیدیم و گفتند به اشتباه رفته ایم طرف عراقی ها. 

آن ها هم آنجا کمین کرده بودند و منتظر بودند اسیرمان کنند.
شب قبل از عملیات، برادران همگی جمع شدند. دعای توسل خواندیم 
و سینه زنی کردیم. شبانه به سمت خط حرکت کردیم و رسیدیم به 
نقطۀ رهایی. تا شروع عملیات قدری فرصت داشتیم. هرکس مشغول 
کاری بود؛ یکی دعا می خواند، دیگری قرآن تالوت می کرد، بعضی ها 
هم وصیت نامه می نوشتند. رزمنده ها حنا درست کرده بودند و هرکس 

به عنوان تبرك کمی به سر و صورتش می زد.
باالخره زمان حرکت فرارسید. شام نخورده به راه افتادیم. تیمم کردیم 
و نماز را در حال حرکت خواندیم تا به موانع عراقی ها رسیدیم. خیلی 
طویل نبود. پنج  متر طول و پانزده متر عمق داشت. برادران تخریبچی 
رفته بودند پشت سیم های خاردار و راه را تکه تکه باز کرده بودند. 
بعضی از برادران در حین خنثی کردن مین مجروح شده بودند. منتظر 
باز شدن راه بودیم. یکی از نیروها در حال جابه جایی بود که پایش 
رفت روی یکی از مین های منور. عراقی ها دور مین را الستیک و روغن 
ریخته بودند تا با منفجر شدن مین، آتش بلند شود و متوجه حضور ما 
شوند. همین اتفاق هم افتاد و عراقی ها که متوجه حضور ما شده بودند، 
با دوشکا شلیک کردند. زمین رملی بود و ما درازکش سرها را توی 
زمین فرو بردیم تا آسیب نبینیم. داغی تیرهایی را که از باالی سرمان 

می گذشت حس می کردیم.
دو نفر از بچه ها مجروح شدند. امدادگران به سرعت آمدند و برانکاردها را 
به صورت کتابی از موانع عبور دادند تا به مجروحان برسند. گروهان ما 
هم خطی آرایش گرفت. بلند شدیم و شروع کردیم به پاکسازی. اولین 
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بار بود که نیروهای سودانی1 را مقابل خودمان می دیدیم. خیلی هم 
مقاومت می کردند. چند سنگر و دوشکا بود که مرتب آتش می ریخت. 
نیروها از دو طرف چپ و راست به سمت سنگرشان رفتند، اما شهید و 
مجروح شدند. تا اینکه بچه ها خودشان را به باالی سنگر رساندند و با 
نارنجک آن سنگر را منهدم کردند. باالخره بعد از یک ساعت توانستیم 

آتش را خاموش کنیم.
به  دادیم.  ادامه  به سمت جلو  را  گرفتن خط، حرکت خود  از  بعد 
خاکریزها رسیدیم و تا صبح آنجا ماندیم. منطقه هنوز به  طور کامل 
پاکسازی نشده بود و عراقی ها توی سنگرهای اطراف بودند. صبح که 
شد، ما را از هر طرف بستند به آتش دوشکا. خیلی از بچه ها افتادند 
زمین. نمی توانستیم آن ها را ببریم عقب. برگشتیم. گروهان ها به هم 
خورده بودند. توی محاصره بودیم. در فاصلۀ بیست متری ما، چهار نفر 
با هم بودند. یک خمپارة 120 آمد و افتاد بینشان. انگار بال درآوردند. 
پانزده متری به طرف آسمان بلند شدند. دست و پایشان قطع شد و 
شهید شدند. در میان راه به منطقه ای رسیدیم که عراق از هر دو طرف 
شلیک می کرد. راه عبور نداشتیم. اگر هم می ماندیم، زیر آتش سنگین 
دویدیم.  به سرعت  و  را خواندیم  «وجعلنا...»2  آیۀ  می رفتیم.  بین  از 
منطقه رملی بود و حرکت سخت. تیرها جلوی پایمان فرود می آمد. 
رفتیم توی میدان مین. نمی دانستیم بچه های تخریب مین ها را خنثی 
کرده اند یا نه. با توکل به خدا از آنجا هم گذشتیم تا به یک منطقۀ امن 

1 .گزارش ها حضور نیرو از یازده کشور در جنگ رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران را تأیید 
می کند. سودان در زمان جعفر نمیری، مصر هجده هزار نیرو (به استعداد دو لشکر) به اعتراف 

مبارك مخلوع، اردن و... .
 2. آیۀ 9 سورة مبارکۀ یس. با تالوت این آیه چشم دشمن شما را نخواهد دید.
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رسیدیم. میان راه از شدت گرسنگی و تشنگی بیهوش شدم و دیگر 
متوجه چیزی نشدم.

چشم که باز کردم، دیدم توی پاسگاه دزفول هستم. از هشت صبح 
که مرا به بیمارستان آورده بودند، تا چهار بعد از ظهر بیهوش بودم. به 
دستم سرم وصل کرده بودند. دکتر که آمد، نیم خیز شدم و گفتم: «من 

باید بروم منطقه. بچه ها جا مانده اند و من اینجا هستم.»
دکتر گفت: «آرام باش. بدنت ضعیف شده. باید یک مدت اینجا باشی.»

بلند شدم و گفتم: « با مسئولیت خودم می روم.»
باالخره دکتر را راضی کردم. برگه ای را امضا و با مسئولیت خودم 
بیمارستان را ترك کردم. هیچ پولی توی جیبم نبود. با ماشین های 
سپاه خودم را به منطقه رساندم و به همان منطقه ای رفتم که قرار 
بود بعد از عملیات بچه ها آنجا جمع شوند. همه آنجا بودند. وقتی مرا 
دیدند، خوشحال شدند. یکی از بچه های گردان کسی را توی خط 
دیده بود که دمر افتاده و چون هم قد من بوده، فکر کرده بودند شهید 

شده ام و اسم مرا جزء شهدا نوشته بودند.1 
 

1 . نقش فرمانده در نشاط نیرو و سامان بخشی سازمان آن برجسته است، اما فرماندهی در 
جنگ ما، که با دل و جان بچه ها سر و کار داشت، جور دیگری بود.
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خدا چشم بیناى ما

محمد امینی
یگان: لشکر 27 حضرت رسول 

(صلی اهلل  علیه  و آله  و سلم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: کربالی 1، محور 
مهران، ارتفاعات قالویزان

اعزامی از: تهران
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خدا چشم بینای ما

کالک و نقشه آماده بود و شهید دستواره داشت برای همۀ اعضا صحبت 
می کرد. به ابزار و نقشه ها اشاره می کرد و می گفت: «این ها وسیله است. 
وظیفۀ ما این است که نکات نظامی را رعایت کنیم. منتها باید فقط از 
خدا بخواهیم، بعد وارد کار شویم. باید خدا پای ورقه اش را امضا کند. 

تا او نخواهد، هرچه ما به در و دیوار بزنیم، کاری از پیش نمی رود.»
می خواست،  خدا  اگر  را  عملیات ها  سخت ترین  بودیم  دیده  بارها 
به راحتی انجام می شد. اگر هم گاهی طعم شکست را می چشیدیم، 

حتماً مصلحتی بوده که ما درك نمی کردیم.
بعد از عملیات والفجر 8، کربالی 1 شروع شد. ظهر روزی که قرار بود 
عملیات صورت گیرد، فرماندهان برای حمله دو دل شدند. همۀ ترددها 
کنترل شده و مقدمات کار آماده بود. از بعد از ظهر که دو دلی و اضطراب 
پیش آمد، همۀ کارها از دستمان در رفت. اما یاری خداوند شامل حال 
ما بود. گرد و غبار غلیظی توی منطقه به پا شد و دید دشمن را کور 
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کرد؛ وگرنه متوجه حرکات ما می شد و عملیات لو  می رفت.
شک داشتیم، اما ته دلمان مطمئن بودیم که تا اینجای کار را طبق 
وظیفه عمل کرده ایم. منتظر بودیم عملیات شروع شود. زمان موعود 
فرارسید، اما خبری نشد. یک ربع گذشت، نیم ساعت گذشت و اتفاقی 
نیفتاد. اضطراب من بیشتر شد. انگار دشمن متوجه حضور ما شده 
بود. سرتاسر خطی را که قرار بود یگان ها از آنجا وارد عمل شوند، منور 
می زد. همۀ حرکات ما را زیر نظر داشت. در یکی از راه کارها، آن قدر 
منور دشمن زیاد بود که بچه ها تا ده دقیقۀ اول زمین گیر شده بودند.

چاره ای نبود. با انتظار کشیدن مشکلی حل نمی شد. تصمیم گرفتیم 
سینه خیز به سمت مواضع دشمن حرکت کنیم. بچه ها نگران بودند. 
بی فایده  دشمن  غافل گیری  و  رفته  لو  عملیات  که  بودند  فهمیده 
است. اضطراب را می شد در چشم های براق از نور منور بچه ها خواند. 
هیچ کس نمی توانست به نتیجۀ این عملیات خوش بین باشد. در آن 
هنگام، ناگهان شهید دستواره از پشت بی سیم اعالم کرد: «از این 
بابت نگران نباشید. دشمن می خواهد فرار کند. منتظر خاموش شدن 

منورها نباشید. دشمن را دنبال کنید.»
هیچ کس نمی دانست او این حرف ها را با چه سندی می زند، ولی همه 

دلگرم شدیم و حرکت کردیم.
شب های قبل از عملیات، که خودمان برای شناسایی رفته بودیم، از 
منطقه ای عبور می کردیم که یک ردیف سیم خاردار بود. سیم ها را در 
نقطۀ مشخصی باال می زدیم، رد می شدیم و بعد از شناسایی دوباره از 
همان قسمت برمی گشتیم. همین مسیر را برای نیروها در نظر گرفته 
بودیم. آن شب به محض اینکه بچه ها خواستند از سیم های خاردار 
ایستاده و منتظرشان  آماده  عبور کنند، دیدند در آن طرف دشمن 
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است. اما صحبت های شهید دستواره کارساز بود. انگار همه به آن فکر 
می کردند. از شدت منورهای دشمن، منطقه روشن روشن بود. دیگر 
چیزی برای پنهان کردن باقی نمانده بود. بچه ها در اولین حرکت به 
سمت دشمن یورش بردند. انگار نه انگار که دشمن در آماده ترین شکل 
جلویشان ایستاده است. حرف های شهید دستواره عملی شد و دشمن 

با اولین حرکت بچه های ما، فرار را بر قرار ترجیح داد.
به این ترتیب، همۀ مراحل عملیات کربالی 1 به خوبی انجام شد. در 
مرحلۀ دوم و سوم آن، مهران آزاد شد. بعد از آن هم ارتفاعات قالویزان 
را تصرف کردیم و در مرحلۀ آخر، نوبت گردان حمزه شد. آماده بود 
که وارد عمل شود. شبانه اقدام کرد. دشمن هم برای مقابله نیروهای 
زیادی را به منطقه آورده بود. زمان حملۀ ما، عراق خیلی وحشت زده 
شده بود. وقتی به خط دشمن زدیم و رفتیم جلو، تعدادی جنازة عراقی 
روی زمین افتاده بود. معلوم نبود که از کجا تیر خورده اند. نیروهای ما 

َ ست ها عراقی ها را دنبال کردند. تا دورد 
شب حمله که مردد و دو دل بودیم، اگر خدا پای ورقۀ ما را امضا 
نمی کرد، وضعیت به این شکل نمی شد و نمی توانستیم به این آسانی 
دشمن را با ذلت و خواری از منطقه بیرون برانیم. آن شب نه دید ما به 
آن وسعت بود و نه از عاقبت کار خبر داشتیم که بتوانیم همۀ جوانب 
را بسنجیم. فقط تا جایی که توانستیم طبق وظیفه عمل کردیم و 

توکلمان به خدا بود. آن شب خدا چشم بینای ما شد.
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کالش و تانک

محمدجعفر مظاهری
یگان: تیپ انصارالحسین (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گردان 
منطقۀ عملیاتی: رمضان، جادة اهوازـ  

خرمشهر، منطقۀ کوشک
اعزامی از: همدان
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کالش و تانک

پس از عقب نشینی دشمن از منطقۀ سرپل ذهاب، گردان ما در منطقۀ 
کوشک وارد عمل شد. شب عملیات یکی از دژهای دشمن را تصرف 
کردیم؛ البته منطقه کامل پاکسازی نشد و مقداری از آن دست دشمن 
بود. با روشن شدن هوا، دشمن از همان اندك فضای موجود نیز استفاده 
کرد و شروع کرد به آتش ریختن روی ما و دشت های اطراف. پدافند 
هوایی، تیربار و شلیک تانک، منطقه را به جهنمی از آتش تبدیل کرده 
بود. تنها پناهگاه ما یک خاکریز چهلـ  پنجاه متری بود. اگر از خاکریز 
بیرون می آمدیم، مورد هدف تیر مستقیم دشمن قرار می گرفتیم. با 

پیشروی عراقی ها بچه ها را کشیدیم عقب و توی خاکریز جا دادیم.
در طول سه شبانه روز، دشمن بیش از پانزده پاتک قوی روی ما انجام 
داد. در این مدت، به دلیل آتش سنگین تیپ زرهی دشمن، ارتفاع 
خاکریز ما نصف شده بود. تمام توپخانۀ دشمن روی این خاکریز متمرکز 
شده بود. حرکت نیروهای دشمن برای تصرف آنجا لحظه ای قطع 
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نمی شد. خاکریز برای ما اهمیت حساسی داشت. اگر آن را از دست 
می دادیم، دیگر جایی برای ماندن نداشتیم. همه مان اسیر می شدیم و 
عملیات رمضان شکست می خورد. بچه ها غیورانه ایستادگی کردند و 
یکی یکی زخمی و شهید  شدند. تنها سالحی که ما در اختیار داشتیم، 
چند قبضه خمپاره و چند کالشینکف بود. بچه ها خیلی خسته بودند. 
گرمای جنوب طاقت فرسا بود. به ویژه برای بچه های ما که از سوی 
غرب روانۀ منطقه شده بودند. اما پاتک های دشمن را به خوبی جواب 

می دادند و راهش را سد کرده بودند.
در یکی از تهاجمات، دشمن با تیپ زرهی قوی به منطقه آمد. تانک ها 
به صد متری خاکریز رسیده بودند. چاره ای نداشتیم جز اینکه به سمت 
تانک ها حرکت کنیم. چندتا از بچه ها با کالشینکف به سمت تانک ها 
دویدند. همین حرکت شجاعانۀ بچه ها باعث فرار صد فروند از تانک های 
دشمن شد. این اعجاز خدا بود که تعداد اندك بچه های ما دشمن را 
ترساند و فراری داد. بچه ها حدود چهارصد متر با شلیک کالشینکف 

تانک ها را به عقب راندند.
تا  هم  گاهی  می آورد.  فشار  به شدت  و  بود  شدید  عراق  تهاجم 
پنجاه متری ما می آمد و ما با نارنجک دستی آتش می ریختیم و بعد 
دنبال می کردند. در محل  را  تانک ها  و  یورش می آوردند  رزمنده ها 
اتصال خاکریز با دژ دشمن، سنگری قرار داشت که برای ما خیلی 
مهم بود؛ چون از آنجا می توانستیم پست دژ را زیر نظر داشته باشیم 
و مانع نفوذ نیروهای عراقی شویم. اگر آن سنگر را از دست می دادیم، 
حتماً محاصره می شدیم. همیشه یکی از نیروها توی سنگر بود. دشمن 
متوجه این مسئله شده بود و سنگر را مرتب زیر آتش می گرفت. چندتا 
از تیربارهای سنگین خودش را دقیق روی این سنگر تنظیم کرده بود 
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و دائم آتش می ریخت و سعی داشت به دژ نزدیک شود.
هریک از برادران ما که داخل این سنگر می رفت، بیشتر از پنج دقیقه 
نمی توانست مقاومت کند و بعد از شلیک یکیـ  دو آرپی جی، از ناحیۀ 
سر مورد اصابت گلوله قرار می گرفت و شهید می شد. رزمندة دیگری 
می رفت و جای خالی هم سنگرش را پر  می کرد. با اینکه همه سرنوشت 
حضور در آن سنگر را می  دانستند، باز هم وقتی نگاه می کردم، می دیدم 
پشت خاکریز صف طوالنی تشکیل شده و برادران منتظرند تا نوبت 
از یکدیگر سبقت  حضور در سنگر به آن ها برسد. سعی می کردند 
بگیرند. باهم صحبت می کردند، التماس می کردند که اجازه بگیرند و 
زودتر از دیگران وارد سنگر شوند. هرکسی وارد سنگر می شد، پستش 
را از شهید قبلی تحویل می گرفت و پیکر او را بیرون می آورد و بی وقفه 

به سمت دشمن شلیک می کرد.
سه شبانه روز طی شد و در این مدت چهلـ  پنجاه نفر از نیروهای ما 
توی آن سنگر شهید شدند. دشمن که استقامت و مبارزة بچه های ما 

را دید، از نفوذ در این منطقه نا امید شد و پا به فرار گذاشت.
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عراقى ها در لباس بسیجى

رسول پازنگ
یگان: تیپ 21 امام رضا (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: کربالی 5، شلمچه

اعزامی از: بجنورد
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عراقی ها در لباس بسیجی

دانش آموز بودم که برای عملیات رمضان به جبهه رفتم. قد کوتاه و جثۀ 
کوچکی داشتم. برای همین بچه ها به شوخی می گفتند: «معلوم نیست 
اینجا دانشگاه است یا کودکستان!» با شنیدن این حرف ها خوشحال 
می شدم که توی جبهه هستم. چند ماهی کوشک بودم. برای عملیات 
تک تیرانداز شدم؛ چون 45 کیلو بیشتر وزن نداشتم و برای حمل 
آرپی جی می بایست آمادگی حمل پنجاه کیلو را می داشتم. خدا قدرتی 

عجیب به ما داده بود.
پشت جبهه منتظر بودیم. به ما وعدة عملیات داده بودند. با برادران 
صحبت کردیم، یکدیگر را در آغوش گرفتیم و خداحافظی کردیم. 
بعد از صحبت فرماندهان، ساعت دوازده شب بود که به خط رسیدیم. 
فرمانده وسط ایستاد و بچه ها دورش حلقه زدند. دربارة موقعیت منطقه 
صحبت کرد و بچه ها که توجیه شدند، فرمانده محل را ترك کرد. 
بچه ها همین طور دور هم دعا می خواندند که یک خمپاره آمد افتاد 
وسط جمع. شکر خدا عمل نکرد. یکی آب آورد و ریخت رویش. کمی 
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بلدوزر  با  بعد هم  آوردند.  از زمین درش  با سرنیزه  که خنک شد، 
خاکریز را شکافتند و یک محور باز کردند. راه باز شد و به سمت 
دشمن حرکت کردیم. کمتر از پنجاه متر با دشمن فاصله داشتیم. 
هنوز متوجه همهمۀ ما نشده بودند. البته اطالع داشتند که عملیاتی 
نزدیک خاکریز  نمی دانستند.  دقیق  را  منطقۀ حمله  ولی  داده،  رخ 
دشمن رسیدیم و سریع وارد عمل شدیم. من که تا آن روز حضور در 
جبهه را تجربه نکرده بودم، دیدم با شلیِک اولین منور همه روی زمین 
خوابیدند تا دیده نشوند. من همین طور ایستاده بودم. ناگهان زیر نور 
دیدم کسی روی زمین افتاده. حدس زدم که از بچه های خودمان باشد. 
رفتم جلوتر. فکر کردم زخمی شده. خواستم سرش را روی زانویم 
بگیرم تا در این لحظات آخر حس غربت نداشته باشد. کنارش نشستم 
و سرم را به صورتش نزدیک کردم تا حالش را بپرسم. تازه متوجه شدم 
که عراقی است. به یک باره گفت: «دخیل خمینی!» اما چهرة کم سن و 
سال مرا که دید، سرم را به شدت روی سینه اش فشار داد. پاهایم توی 
هوا آویزان بود. نفسم داشت بند می آمد. داشتم خفه می شدم. هرچه 
دست و پا می زدم، فایده ای نداشت. هوا گرم بود. به همین دلیل سر 
تراشیده ام، که عرق کرده بود، از دستش لیز خورد و رها شد. به سرعت 

پریدم روی کانال و اسلحه کشیدم و او را به درك واصل کردم.
به خیال  آنجا می خواستند  رفتیم.  عراقی ها  زرهی  لشکر  به سمت 
خودشان ما را فریب دهند. رفته بودند و زیر تانک هایشان پنهان شده 
بودند. ما هم که دستشان را خوانده بودیم، سر راهمان هیچ غنیمتی 
نگرفتیم. به هر تانک سالمی که می رسیدیم، منهدمش می کردیم. 
عراقی ها که این صحنه را دیدند، از البه الی تجهیزات درآمدند و پا 

به فرار گذاشتند.
کردند.  خط  به  را  ما  که  بود  صبح  چهار  ساعت  ماندیم.  همان جا 
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می خواستیم پشت خاکریز دشمن مستقر شویم و شبانه به بخش 
زرهی آن حمله کنیم. همین طور که داشتیم به ستون جلو می رفتیم، 
زمین.  افتادم  و  شدم  مجروح  شد.  منفجر  نزدیکمان  خمپاره ای 
هشتادمتری بیشتر با عراقی ها فاصله نداشتیم. آن ها با دوربین ما را 
زیر نظر داشتند و می خواستند با تانک از روی ما رد شوند. چشم هایم 
را بستم و همه چیز را سپردم به خدا. چند ساعتی گذشت. بچه های 
خودی با تفنگ 106 تانک های عراقی را به آتش کشیدند و مرا به 

همراه سایر مجروح ها به بیمارستان منتقل کردند.
قرارگاه  از عملیات کربالی 5، در  قبل  ادامۀ حضورم در جبهه،  در 
کمیل  دعای  بچه ها شب های جمعه  بودیم.  مستقر شده  تاکتیکی 
می خواندند. سه شنبه ها هم دسته جمعی دعای توسل می خواندیم. 
همۀ گردان، یک پارچه دست به دعا بودند تا عملیاتی برگزار شود. همه 
آرزومند شهادت بودند. آن لحظه ای که دستور آماده باش رسید و به 
نیروها خبر دادم که آماده شوند، همه از خوشحالی تکبیر سر دادند و 

خدا را شکر کردند.
زمان عملیات فرارسید. نیروها سوار ماشین شدند و به سمت منطقه 
حرکت کردیم. توی ماشین برادران یکدیگر را در آغوش می گرفتند، 
اشک می ریختند و حاللیت می طلبیدند. بعضی ها زیر لب ذکر می گفتند. 
صبح شد و ما دیر رسیدیم. عملیات شروع شده بود و نمی توانستیم 
وارد عمل شویم. همه متأسف شدند. خیلی ها اشک می ریختند و دعا 
می کردند که آن ها هم بتوانند وارد عملیات شوند. همان زمان بود که 
برادر قائمی، که فرمانده تیپ بود، آمد و گفت: «حرکت کنید و دشمن 

را از نخلستان بیرون کنید.»
بچه ها ناهارنخورده با شور خاصی از جا بلند شدند و رفتند جلو. تقریباً 
به خط نزدیک شده بودیم. کالیبرهای دشمن روبه رویمان قرار داشت، 
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اما فرصت نکرده بودند دقیق تنظیمش کنند. گاه گاهی یکی  می آمد 
سنگرش.  توی  می رفت  دوباره  و  در می آمد  صدایش  می زد،  تیری 
رساندند.  دشمن  خاکریز  به  را  خودشان  به سرعت  رزمنده  برادران 
نارنجک ها را درآوردند و سنگرهای عراق را منهدم کردند. آن ها هنوز 
متوجه حملۀ ما نشده بودند. برادرها از حد خودشان هم جلوتر رفتند. 
یک خودروی عراقی در حال مهمات رسانی بود که یکی از بچه ها با 
آرپی جی منهدمش کرد. مهمات به سمت دشمن پرتاب شد و عراقی ها 

با گلوله های خودشان از بین رفتند.
مدتی مبارزه کردیم. مهماتمان تمام شد و راهی هم برای برگشت 
و تجدید قوا نبود. یکی از رزمنده ها یک عراقی را توی سنگر دید. 
رفت جلوتر. می خواست اسلحه اش را بگیرد. مدتی بعد، از توی سنگر 
صدایمان زد. همگی رفتیم به طرفش. بلند فریاد می زد و می گفت: 

«بیایید، بیایید اینجا...»
آنجا سنگر مهمات عراقی هاست.  داخل سنگر که شدیم فهمیدیم 
بچه ها مجهز شدند و به سمت کانال حرکت کردیم. عمق کانال بیش 
از دو متر بود و لبریز از عراقی. تعدادی از عراقی ها کامالً سوخته بودند 

و در حین سوختن دود از آن ها بلند می شد.
شور  با  برادران  شویم.  مستقر  همان جا  رسید  دستور  و  شد  غروب 
خیلی  عراق  بتونی  سنگرهای  داشتند.  عالقه  پیشروی  به  عجیبی 
محکم بود و آرپی جی تأثیر چندانی رویش نداشت. عراق خیلی روی 
استحکام سنگرهایش حساب کرده بود و اصاًل فکر نمی کرد که آسیبی 
به آن ها برسد. برادران آرپی جی را به دوش گرفتند و با رمز یازهرا 
(سالم اهلل  علیها) شلیک کردند. یکی از بچه ها آن قدر آرپی جی زده بود 
که از گوشش خون می آمد. من هم کنارش ایستاده بودم که یک 
آرپی جی از سمت دشمن آمد و در فاصلۀ نیم متری ما افتاد. بخشی از 
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دم هدایت کنندة آرپی جی به پای برادر کناری اصابت کرد، اما به لطف 
خدا منفجر نشد و آسیبی ندیدیم.

دشمن موانع زیادی داشت. داخل آب سیم خاردار و مین های زیادی 
کاشته بود. بچه های ما فقط با یک آموزش یک ماهه طوری از این موانع 
عبور می کردند که انسان تعجب می کرد. سنگرهای عراقی آن سوی آب 
بود. منورهایشان آن قدر زیاد بود که همۀ سطح آب را روشن می کرد 
و حتی گنجشک هم نمی توانست تکان بخورد. بچه ها با ذکر یا فاطمه 
(سالم اهلل  علیها) جلو رفتند. کالیبر عراقی ها به سوی بچه ها شلیک 
می کرد و آن ها شجاعانه و بی پروا به راه خود ادامه می دادند. انگار خدا 
دشمن را کر و کور کرده بود. برادران رزمنده باالخره به خاکریز عراق 
رسیدند و همه را به درك واصل کردند. دیگر منطقه در دست ما بود 

و به پاکسازی نیاز داشت.
عده ای از عراقی ها لباس بسیجی به تن کردند و به سمت ما آمدند. به 
خیال اینکه ما نمی شناسیمشان. ما کاماًل متوجه شدیم که عراقی اند. 
رمز را از آن ها پرسیدیم، نتوانستند پاسخ دهند. درگیر شدیم و همگی 

آن ها کشته شدند.
در آن شرایط، روحیۀ بچه ها خیلی خوب بود. یک معاون روحانی 
داشتیم که خیلی خوش اخالق بود و به بچه ها روحیه می داد. مشغول 
تحصیل بود و ماه های تعطیلی و مرخصی اش را در جبهه می گذراند. 
در آرپی جی زدن مهارت زیادی داشت و آرپی جی به دوش به سنگر 
دشمن حمله ور می شد. به  طور کلی روحیۀ بچه ها باال بود و آرامش 
و  بود  نشسته  کانال  توی  بسیجی  برادران  از  یکی  داشتند.  خاصی 
مناجات می کرد. عده ای از عراقی ها که می خواستند از پشت ما را 
دور بزنند و قیچی کنند آمده و نشسته بودند کنارش. فکرش را هم 
نمی کردند که آمده اند پیش ایرانی ها. همین که برادر بسیجی بر گشت 
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و چشمشان به سربند یازهرا (سالم اهلل  علیها) افتاد، دست ها را گرفتند 
باال و تسلیم شدند.

ارادة بچه ها هم مثال زدنی بود. شهید رضایی را به خاطر دارم. از بچه های 
نمونۀ گردان شهید باهنر بود. آن قدر به سمت دشمن آرپی جی زده 
بود و دشمن هم به سمت او شلیک کرده بود که دست و پا و گوشش 
را موج گرفته بود. نمی توانست از جایش بلند شود. در حالت درازکش 

شلیک می کرد و بلند فریاد می زد: «یا فاطمه الزهرا (سالم اهلل علیها)»
خودم را به او رساندم و حالش را پرسیدم. خیلی محکم گفت: «به 
من کاری نداشته باشید. بروید جلوی دشمن را بگیرید. نگذارید جلو 

بیاید.» هنوز چهرة مصممش توی ذهنم است.
آتش دشمن سنگین بود، ولی کاری از پیش نمی برد. ما هم مقاومت 
جانانه ای داشتیم و حسابی کالفه اش کرده بودیم. سابقه نداشت دشمن 
نیمه شب، آن هم در هوای ابری، بمباران هوایی داشته باشد. اما آن 
شب حدود ساعت یک بامداد، خشمگینانه و بی هدف، بمباران هوایی 

کرد.
به لطف خدا به هیچ کس آسیبی نرسید. گاهی هواپیماهای عراقی 
کلی  و  نیروهای خودشان  روی سر  را می ریختند  بمب ها  به اشتباه 

خسارت جانی و مالی به جا می گذاشتند.
انبار بمب شیمیایی داشت که توپخانۀ  در محور مقابل، عراق یک 
نیروهای ما آنجا را به آتش کشید و با انفجار آن انبار، تعداد زیادی از 
نیروهای دشمن هالك شدند و عراق تا مدت ها نتوانست از توپخانه اش 
استفاده کند. در منطقه، دشمن بمباران شیمیایی هم کرد. نیروهای 
پدافند «ش.م. ر» آماده بودند. به سرعت دست به کار شدند و آن را 

خنثی کردند. به کسی آسیبی نرسید و به ماسک هم نیازی نشد.
توی خط تردد داشتیم که دیدیم از دور یک سیاهی روی زمین می خزد 
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و به ما نزدیک می شود. جلوتر رفتیم. عراقی بود که داشت سینه  خیز 
به طرف نیروهای ما می آمد. تا ما را دید، خودش را روی زمین پهن 
کرد که نبینیمش. رسیدیم باالی سرش. خواستیم شلیک کنیم که 
تسلیم شد و گفت ما خودمان آمده ایم تا تسلیم نیروهای ایران شویم. 
عده ای هم پشت سرش بودند. آن ها را به پشت خط منتقل کردیم. 
اسرای عراقی خیلی پژمرده و خوار و گل آلود بودند. اصاًل هیبت یک 
فرد مسلمان را نداشتند. برادران ما با اسرا رفتار خیلی خوبی داشتند. 
وضعیتشان را از آن ها پرسیدیم. یکی شان گفت: «من نجار بودم و 
پشت خط نجاری می کردم که برای عملیات ایران به من اسلحه دادند 

و بدون هیچ آموزشی مرا به اجبار فرستادند جلو.»
معلوم بود که عراق نیروی نظامی کافی ندارد و به زور متوسل شده. 
نیروهایش را هم تهدید کرده بود که فرار از جنگ مساوی است با 
اسارت و آزار خانواده هایشان. آن وقت این سمت جبهه، نیروهای ما با 
وجود مجروحیت و اصرار ما برای انتقال به عقب و درمان، باز هم به 

مبارزه ادامه می دادند.
می زدم.  آرپی جی  داشتم  من  و  بود  درگیری ها  همین  از  یکی  در 
گوش هایم سنگین شده بود و چیزی نمی شنیدم. حتی صدای سوت 
خمپاره هایی را که از بیخ گوشم می گذشتند نمی شنیدم. به سرعت 
شلیک می کردم و یک نفر هم از پشت به آرپی جی خرج تازه وصل 
می کرد. برای همین نمی شد با شلیک دشمن خم و راست شوم. یکی 
از خمپاره های دشمن آمد و پشت سرم توی زمین کوبیده شد. مرا موج 
گرفت و دیگر چیز زیادی متوجه نشدم. بچه ها به پشت خط منتقلم 

کردند. چند روز بعد، که حالم رو به راه شد، دوباره برگشتم منطقه.
در عملیات کربالی 4 قرار نبود جایی را تصرف کنیم. دستور رسید 
که برویم و انهدام نیرو کنیم. من هم یک دسته از نیروهای گردان را 
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برداشتم و رفتیم جلو. یکی از برادران عزیز گردان ما ابوالحسن ذره پرور 
بود. خلوص خاصی داشت. با اینکه من فرمانده اش بودم، از او روحیه 

می گرفتم.
جلو رفتیم. یک تانک دشمن را منهدم و چند تا از کالیبرهایش را هم 
خاموش کردیم. در مسیر ما موانع زیادی بود. تخریبچی همراهمان 
نبود و مجبور شدیم از کنار مین های گوجه ای بگذریم. مین ها را از 
چاشنی  می گذاشتیم. حتی  گوشه  یک  و  بر می داشتیم  زمین  روی 
مین ها را هم باز نمی کردیم. فقط برای خودمان معبری ساختیم و 
پیش رفتیم. داخل سنگر دشمن خبری از عراقی ها نبود. هیچ سر و 
صدایی توی بیابان نبود. چندتا ماشین داشتند عبور می کردند. تانکی 
هم همراهشان بود. فهمیدیم که عراقی اند. یکی از برادران با آرپی جی 

تانک را منهدم کرد و ماشین ها هم فرار کردند.
مأموریت ما تا همین جا بود. با بچه ها برگشتیم. فقط ده نفر از نیروها 
را برده بودیم جلو. همگی تیربارچی و آرپی جی زن بودند. تک تیراندازها 
را نبرده بودیم، چون در آنجا برای عراق امکان حمله نبود. ما هم به 
قصد حمله نرفته بودیم. قرار نبود جایی را هم تصرف کنیم. فقط 
می خواستیم ضربۀ انهدامی به بعثی ها وارد کنیم و زمانی بدهیم تا از 

خواب بیدار شوند.1 
بودند.  نشده  عمل  وارد  بیشتر  گردان  چهار  ـ  عملیات، سه  آن  در 
عملیات های پیروزمندانۀ کربالی 4 و 5 هشداری بود برای عراق و 

نعمتی برای ما.

1. به احتمال زیاد این اقدام، همان عملیات ایذایی با هدف فریب دشمن از موضوع یا اقدامی 
مهم در جایی دیگر بوده است.
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بچه هاى هنرمند

محمد جواد اسالمی
یگان: تیپ کربال، گردان 

علی بن ابی طالب (علیه  السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: رمضان، جادة اهوازـ  
خرمشهر، محور نرسیده به بوبیان

اعزامی از: قم
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بچه های هنرمند

پس از عملیات بیت المقدس، چهار گردان نصف و نیمه به من دادند 
تا همه را در قالب یک گردان سازماندهی کنم. ستاد عملیات جنوب 
در محلی به نام گلف بود. آن روز ما با همۀ فرماند هان تیپ و لشکرها 
دعوت بودیم. همگی رفتیم آنجا و آقای محسن رضایی برایمان صحبت 
کردند. ایشان هدف عملیات جدید را گفتند. این عملیات با هدف تنبیه 
متجاوز، افزایش روحیۀ رزمندگان و حمله به بخشی از منطقۀ بصره 
انجام می شد. من هم مطالب الزم را به دقت یادداشت می کردم. به یاد 
دارم که جمله ای از امام (رحمت اهلل علیه) را توی دفترم نوشتم: «خدا 
را شکر کنید که شما را برای این جنگ انتخاب کرد و انگشت بر شما 
گذاشت و این عملیات های اسالمی به دست شما اجرا می شود. ای 

کاش من هم یک پاسدار بودم!»
عملیاْت رمضان نام گرفت. از پاسگاه حسینیه و دژ مرزی عراق شروع 
کردیم. دشمن حس کرده بود که بصره در خطر است. برای همین 
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کل آن منطقه را فرستاده بود زیر آب. شب عملیات، در حال شکافتن 
دژ مرزی عراق بودیم که متوجه پیشرفت آب شدیم. باید نیروهای 
پیاده و امکانات زرهی را عبور می دادیم. بچه ها به سرعت خاکریز زدند 
تا آب داخل منطقۀ عملیاتی نفوذ نکند. دشمن 250 تا 400 متری 
دشت را مانع گذاری کرده بود. انواع سیم خاردار و مین کار گذاشته بود. 
عراق همۀ شیوه های خاکریززنی  ما را در عملیات های بیت المقدس، 
فتح المبین، طریق القدس و... تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده بود 
که اگر نیروهای ایرانی به پشت خاکریزها برسند، دیگر کسی نمی تواند 
کاری انجام دهد. برای همین هم تصمیم گرفتند خاکریزی نزنند تا 
هنگام پدافند برای ما خاکریزی وجود نداشته باشد. نیروهای خودش 

را هم توی کانال مستقر کرده بود.
قدم های کوچکمان در دهالویه و آبادان زمینه ساز گام های بلند ما بود. 
این عملیات در پنج مرحله انجام شد که در مرحلۀ اول، نیروها به خوبی 
برادر عاصی زاده  و گردان  ما  مواضع کنند. گردان  تثبیت  توانستند 
خط شکن بودند و گردان امام صادق (علیه السالم) هم از سمت شمال 
کارِ پشتیبانی را به عهده داشت. قبل از حمله به اندازة کافی معبرها 
و موانع را شناسایی کرده بودیم. گروهان برادر زکی زاده جلوتر از همه 
حرکت می کرد و بقیه به دنبال او بودند. عملیات بسیار حساسی بود. 
بچه ها در سکوت مطلق میدان مین دویست متری را پاکسازی کردند و 
دشمن هنوز متوجه ما نشده بود. در حال خنثی کردن آخرین مین ها 
بودند که گردان برادر عاصی زاده کمی زودتر شروع کرد1 و موقعیت ما 

1. این اتفاق به معنی ناهماهنگی یا تعجیل در اقدام نیست. این برادر از زاویۀ نگاه خود موضوع 
را مطرح می کند، حال آنکه در آن محدوده از خط شاید دشمن متوجه شده یا اتفاق دیگری 
رخ داده است که باید عملیات آغاز می شده؛ اصل غافل گیری سطوحی دارد که هر چقدر میزان 

غافل گیری باالتر باشد موفقیت بیشتر خواهد بود.
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هم لو رفت. موضوع مهم تر این بود که بچه های تخریِب گردان برادر 
عاصی زاده هنوز موفق به تخریب کامل میدان مین نشده بودند. بچه ها 
هیچ سنگر و حفاظی نداشتند. با شروع آتش دشمن همگی روی زمین 
دراز کشیدند. دشمن توی کانال مستقر بود و تیرهای زمینی شلیک 
می کرد. از دهانۀ تیربار دشمن بی امان آتش شعله می کشید. یکی از 
برادراِن آرپی جی زن ماهر گردان ما بلند شد و زیر آن آتش سنگین 
شجاعانه ایستاد و تیربار را هدف قرار داد. با خاموش شدن تیربار بچه ها 
فرصتی پیدا کردند و به سرعت بلند شدند و دو متر باقی مانده از میدان 
مین را با پرش طی کردند. زدند به دل خط و آن را به خوبی شکستند.
وظیفۀ ما تصرف جادة خاکی پاسگاه زید به پاسگاه بوبیان بود. این 
جاده پنج کیلومتر با خط مرزی فاصله داشت. حدود یک ساعت از 
عملیات گذشته بود که جاده را تصرف و به همت بچه ها پاکسازی 
کردیم. قسمت دوم عملیات به عهدة گردان پشتیبانی کنندة ما، یعنی 
گردان امام حسن (علیه السالم)، بود. بعد از آن هم گردان زرهی ارتش 
می بایست از خرمشهر می آمد و از جادة زید ـ بوبیان راه گردان امام 
صادق (علیه السالم) را ادامه می داد. آن وقت بود که نیروهای ما تا کانال 

پرورش ماهی را در دست می گرفتند.
ما دومین تیپی بودیم که به هدف رسیدیم و منطقه را تصرف کردیم. 
حاال نوبت گردان زرهی بود که کار را ادامه دهد. دشمن عقب نشینی 
کرد و تانک ها و خودروهایش را یک کیلومتر بعد از آن جاده برد. 
تانک های واحد زرهی وارد منطقه شدند، اما با هدف قرار گرفتن تانک 
فرماندهی، کار ادامه نیافت و بچه های تیپ امام حسین (علیه السالم) 

هم موفق نشدند به کانال پرورش ماهی برسند.
مرحلۀ دوم عملیات تصرف جاده تا کانال پرورش ماهی بود. به سرعت 
خط را بازسازی کردیم. به  جای افرادی که شهید شده بودند، نفرات 
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جدید مستقر کردیم. سالح ها را تنظیم کردیم و به سمت کانال پرورش 
ماهی راه افتادیم و آنجا را تصرف کردیم. تعداد زیادی از تانک های 
دشمن را روی پل منهدم کردیم. اما جناح راست ما خالی بود. با اینکه 
شب بود، پیشروی خوبی داشتیم، اما تنها بودیم. صبح فردا، دشمن 

پاتک زد و دستور عقب نشینی صادر شد.
مرحلۀ سوم عملیات به عهدة گردان امام صادق (علیه السالم) بود. 
فرمانده گردان صبح زود داشته برای شناسایی موقعیت منطقه دیده بانی 
می کرده که گلولۀ دشمن به او اصابت می کند و شهید می شود. با از 
دست دادن چند تا از افراد اصلی، گردان امام صادق (علیه السالم) به 

نیروهای ما پیوست و مرحلۀ سوم عملیات هم به ما واگذار شد.
پاتک های دشمن از اوایل صبح شروع می شد و تا اواخر شب ادامه 
ماه  بود.  بریده  را  بچه ها  امان  تیرماه جنوب،  گرمای شدید  داشت. 
رمضان هم بود. بچه ها با زبان روزه و ذکرگویان، توی گرما، مبارزه 
می کردند. چاره ای نبود. باید گردان را تکمیل می کردم و عملیات را 

ادامه می دادم. ماندن ما در منطقه خطرناك تر بود.
ظهر بود و قرار شد عملیات را شب انجام دهیم. چهار ساعت بیشتر 
فرصت نداشتم تا هم گردان را ترمیم کنم و هم با بچه ها حرف بزنم و 
آن ها را برای حمله آماده کنم. همه را در خط مقدم جمع کردم. نگران 

پاتک های شدید دشمن بودم که باعث پراکندگی نیروها نشود.
فرماندهان گروه ها و دسته ها را صدا کردم و توجیه مختصری دربارة 
ادامۀ عملیات صورت گرفت. قبل از اینکه بچه ها جمع شوند، هفت 
ـ هشت بار آیت الکرسی خواندم به این نیت که در این مدت توپ 
و خمپاره به سمت بچه ها نیاید و کسی آسیب نبیند. امیدوار بودم 
قبول  هم  بچه ها  خدا  شکر  باشد.  اثرگذار  آن ها  روی  صحبت هایم 
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کردند که گردان را همراهی کنند. با توکل به خدا و خیال راحت در 
یک کیلومتری خط دشمن، پاتک را انجام دادیم و موفق هم بودیم. 
رسیدیم به کانال پرورش ماهی، اما متأسفانه به خاطر ضعف دو جناح، 

مجبور به عقب نشینی شدیم.
بچه ها خسته بودند. احتیاط بر این بود که گردان را ترخیص کنیم. 
موقعیتی نبود که بتوانیم عملیاتی انجام دهیم. همگی به پایگاه شهید 
بهشتی رفتیم که مقر تیپ کربال بود. از آنجا بچه ها را مرخص کردیم. 
بیشتر از یک روز نگذشته بود که فرمانده تیپ درخواست کرد تیپ 
جدیدی تشکیل دهم. هیچ نیرویی برای من باقی نمانده بود. همه 
را فرستاده بودم عقب. گفتم برای اجرای مرحلۀ پنجم دیگر نیرویی 
نداریم. قرار شد از نیروهایی که به تازگی اعزام شده بودند استفاده 
کنیم. من هم قبول کردم و یک گردان تازه نفس سازماندهی کردم و 

طی دو روز خودمان را به منطقه رساندیم.
مراحل چهارگانۀ عملیات رمضان، همگی از سمت راست پاسگاه زید 
شروع شده بود. اما این بار قرار شد از سمت چپ حمله را آغاز کنیم. 
دشمن در وسعت دو کیلومتری دشت پراکنده بود و با تانک ها به نوعی 
برای خودش سنگر تشکیل داده و هفت کیلومتر بعدی را با موانع مثلثی 
مستحکم کرده بود. می شد حدس زد که این شکل از آرایش نظامی 
ایدة اسرائیل است. بیل مکانیکی های عظیمی آورده بود. آن قدر بزرگ 
بودند که بچه های دیده بانی تصور کرده بودند دکل دیده بانی عراق 
است. گرای بیل ها را گرفتند تا روی به اصطالح دیده بانی عراق آتش 
بریزند. صبح که بچه ها چند تا اسیر گرفتند، متوجه شدند که دکلی 
در کار نیست و بیل مکانیکی های امریکایی جلویشان قد علم کرده. 
عراقی ها کانال هایی با عمق چهارمتر کنده بودند و توی آن را پر از مین 
و سیم خاردار کرده و رویش نفت سیاه ریخته بودند. این کانال ها خیلی 
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طوالنی بودند. عراق یک سر کانال را آتش زد تا با سوختن نفت، خط 
آتش مانع ورود بچه ها شود. موانع مثلثی ایدة جدیدی بود. در هر رأس 
مثلث یک دسته تانک عراقی مستقر شده بود و میان آن فاصله هایی 
داشت. این فاصله حفرة قتل عام نام داشت. بچه ها وارد مثلث می شدند 
و از چینش ظاهری تانک ها فکر می کردند به خاکریز رسیدند. با ورود 
بچه ها، تانک های سه ضلع درگیری را شروع می کردند. سه مثلث بود 
که در فاصلۀ سه کیلومتری از یکدیگر قرار داشتند و بچه ها باید آن ها را 
می گرفتند. با عبور از این سه مثلث امکان پدافند برای ما فراهم می شد. 
بچه ها تالش زیادی کردند و موفق به تسخیر هر سه آن ها شدند. کار 

ما تمام شده بود و می بایست برمی گشتیم.
برادران طرح و عملیات آمدند و از روی نقشه گرا گرفتند تا دژ مرزی 
دشمن را هدف قرار دهند. گراها را به بخش مهندس رزمی جهاد دادند. 
هنوز بچه های خودی فرصت نکرده بودند خاکریزها را تکمیل کنند. 
در حین مبارزه خاکریز هم می زدند. بچه های جهاد با شجاعت زیادی 
زیر آتش سنگین دشمن کار می کردند. قرار بود عده ای از نیروهای ما 
از جناح راست و عده ای از جناح چپ وارد عمل شوند و مثلثی های 
عراق را بگیرند. با اشتباهی که در گراها شده بود، یکی از مثلث های 
وسط باقی مانده بود و کسی اطالع نداشت. شب بود که بچه ها گفتند 
از پشت به ما تیراندازی می شود. بچه ها را فرستادیم تا به نیروها ملحق 
شوند. بین نیروهای الحاقی ما و دشمن بر سر تصرف همین دویست 
متِر وسط درگیری شدیدی رخ داد. تصور ما این بود که با تصرف تکۀ 

میانی زمین، الحاق برقرار و عملیات تمام می شود.
نیمه شب بود که به ما اطالع دادند مواظب منطقۀ پشت سرمان باشیم. 
نیروهای دشمن در بخش میانی مانده بودند و دستور عقب نشینی 
نداشتند. قرار بود آن ها با تانک های زرهی شان از پشت سر و بقیۀ 
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دشمن هم از مقابل حمله کنند و منطقه را از ما پس بگیرند.
قبل از اقدام دشمن، فرماندهان ما به موقع تصمیم گرفته بودند. دستور 
دادند که منطقه را شبانه تخلیه کنیم تا تلفات انسانی و تجهیزات 
نداشته باشیم. معموالً پاتک های دشمن این طور بود که از صبح تا ظهر 
آتش می ریخت. زمان کوتاهی را برای غذا استراحت می کرد و دوباره تا 
شب سرتاسر خط را یکسره هدف قرار می داد. پس از مدتی، خودش 
متوجه شد که آتش او در این وسعت جواب نمی دهد. برای همین 
فشار را به ترتیب روی یک جناح متمرکز کرد. از صبح جنگیده بودیم. 
بچه ها خسته بودند. در طول روز، نود تا از تانک های زرهی دشمن را 
به پشت خاکریزها رانده بودیم. همه خوابیدیم. خبر رسید که عراقی ها 
دارند پیشروی می کنند. معاون من شهید علی اکبر زائری بود. به او 

گفتم: «بچه ها را بیدار کن.»
بچه ها بلند شدند. سر اینکه چه کسی آرپی جی بزند دعوا بود. بلند 
شدم و آرپی جی را برداشتم. زیر لب بسم اهلل گفتم، رو به بچه ها کردم 

و گفتم: «آمادة تکبیرش باشید.»
با اینکه مسافت را تنظیم نکرده بودم، ولی دقیقاً به نفربر اصابت کرد. 
بچه ها خوشحال شدند و تکبیر گفتند. هم زمان با ما تیپی که در جناح 
راست ما بود، تانک دیگری زد. نقشۀ دشمن برمال شد و برگشت. آن 

شب تا صبح راحت خوابیدیم.
بچه ها واقعاً از خود گذشتگی زیادی داشتند. هیچ کس را نمی شد بیکار 
دید. گاهی که کار بچه ها سبک تر می شد، از روی خاکریز با دوربین 
تانک های عراقی را رصد می کردند. توی یکی از همین رصدها بود 
که تانک عراقی شلیک کرد و گلوله اش آمد و نشست روی خاکریز؛ 
شهید  چهرة  هنوز  شدند.  شهید  همگی  بچه ها.  سینۀ  زیر  درست 
بود. خون  کرده  اصابت  دهانش  به  ترکش  دارم.  به خاطر  را  فرزانه 
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کل چهره اش را گرفته بود، ولی تا آخرین نفس صدای «یامهدی» 
(عج اهلل تعالی  فرجه  الشریف) او قطع نشد.

با وجود چنین نیروهای شجاع و مخلصی عراق حتی با مجهزترین 
تیپ های زرهی جرأت پیشروی نداشت. در یکی از همین حمله ها، 
تانک های دشمن شبانه قصد پیشروی داشتند که بچه های لشکر نجف 
اشرف شروع می کنند به انهدام تانک ها. با آتش گرفتن یکیـ  دو تا از 
تانک های عراقی، بقیه عقب نشینی می کنند. بچه ها به این هم راضی 
نمی شوند و با پای برهنه می دوند دنبالشان. چند نفری می پرند روی 
یکی از همین نفربرها و سر راننده را می گیرند و می کشند بیرون. 
راننده را با دست خالی اسیر می کنند و نفربر را غنیمت می گیرند. 

جنگیدن با دست خالی و در سرما و گرما، هنر بچه های ما بود.
شهید ابوعمار یکی از همین بچه های هنرمند بود. یک روز در جیپ 
فرماندهی نشسته بودیم. داشتیم از جلسه برمی گشتیم و به منطقه 
می رفتیم. برای اینکه گرد و خاك جاده بخوابد، نفت ریزی شده بود. 
ظهر تابستان بود و گرمای جنوب بیداد می کرد. من صورتم را با دست 
پوشانده بودم تا از غبار و گرما و نفت در امان باشد. دیدم ابوعمار با 
دستش نسیم گرم را به سمت صورتش می فرستد. تعجب کردم و 
گفتم: «چه کار می کنی؟» گفت: «دارم گرما می خورم. شاید از گرمای 
جهنم کم شود.» همین خلوص و اعتقاد بود که او را به آرزویش رساند. 
ْقَتِدرٍ»  بال وصالش باز شد و پرواز کرد تا «فِی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِیک مُّ

(القمر/ 55).1

1. در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند عزت و سلطنت جاودانی متنعمند.
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بچه هاى اخالص

اسماعیل زبیری
یگان: تیپ حضرت ابوالفضل (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: والفجر 6، محور چزابه

اعزامی از: اهواز
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بچه های اخالص

تیپ امام سجاد (علیه السالم) تازه تشکیل شده بود و برادر اصغر معینی 
مسئول آن بود. تعدادی از بچه ها را که می شناخت جمع کرد و گفت: 
«قرار است به منطقه برویم. هرکسی آمادگی دارد، بسم اهلل...» من هم 
یکی از کسانی بودم که به تیپ امام سجاد (علیه السالم) ملحق شده 
بودم. رفتیم منطقه. از میان اروندرود، اروندکنار و جزیرة مینو، مسئولیت 
جزیرة مینو را به من دادند. سهـ  چهار روزی کارهای جاماندة آنجا را 
انجام دادم. تصمیمات جدیدی هم داشتم که یکی از برادران نامه ای از 
طرف حاج  اصغر آورد و گفت: «حاجی گفته سریع وسایل و نیروهایت 

را جمع کن و بیا کارت دارم.»
من هم بچه های طرح و برنامه، اطالعات و تدارکات را برداشتم و رفتیم 
پیش حاج اصغر. گفتند عملیات خیبر نزدیک است. سه تا گردان 
تشکیل شد. گردان اول ما بودیم، دومی نیروهای شهید یزدانیان بودند 
و مسئولیت گردان سوم را برادر دهنوی زاده به عهده داشت. تقسیم 
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کار شد و با اتوبوس ها به سمت سوسنگرد حرکت کردیم. هیچ یک از 
نیروها هم مهمات نداشتند. چند کیلومتری که رفتیم، گفتند پیاده 

شوید و به سمت خط بروید.
به هریک از بچه ها یک خشاب پر و گلولۀ آرپی جی دادند. بی سیمچی ها 
هم صاحب بی سیم شدند. برنامه کمی تغییر کرد. قرار شد گردان 
برادر یزدانیان جلوتر از ما به سمت خط برود و ما هم رفتیم سراغ 
خاکریزهای سوم و چهارم. با منطقه آشنا نبودیم. یکی از بچه های 
اطالعات همراهی مان کرد و ما را تا خاکریز اول برد. جایی بود پر از 
سیم خاردار و تانک سوخته. شبیه خاکریز اول نبود. برای اطمینان از 

نیروی اطالعات پرسیدم: «مطمئنی خاکریز اول اینجاست؟»
او هم نگاه دقیقی کرد، سری تکان داد و با اطمینان گفت: «بله.»

به یقین نرسیده بودم. با آقای احمدی تماس گرفتم. او هم گفت: 
«مطمئن باش، کسی را فرستادیم که این کاره است. درست است. دو 

چشم شما اشتباه نمی کند.»
بچه ها به نیروهای اطالعات می گفتند: «دو چشم.» دو چشم با لباس 
سپاه جلوتر از همه حرکت می کرد. من پشت او بودم و گردان به 
دنبال ما می آمد. داشتیم بین دو خاکریز می رفتیم که ناگهان آتش 
دشمن شروع شد. با آقای احمدی تماس گرفتم. گفت درست است، 
رسیدیم سر خاکریز اول. برخالف انتظار ما، خیلی شلوغ بود. پر از 
تفنگ 106 و تانک. مدام با بی سیم می گفتم: «پس چرا از پشت سر 

دارند شلیک می کنند؟»
حاجی گفت: «اگر به خاکریز دشمن رسیدید، حمله کنید.»

از بی سیم  را  ما  برادر شهبازی، که حرف های  و  اصغر معینی  حاج 
می شنیدند، سوار موتور شدند و به طرف ما آمدند. گفتند: «اینجا تازه 
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خاکریز اول ماست. باید جلوتر بروید تا به خاکریز عراق برسید.»
من گفتم: «آخر اطالعات ما را راهنمایی کرد.»

سرم را چرخاندم تا نشانش دهم، اما هرچه گشتم، اثری از او نبود. 
گفتم: «حاال چه کار کنم؟» حاج اصغر گفت: «دیگر دیر شده. گردان 
برگشته. شما هم  داده. حاال هم  و مجروح  یزدانیان شهید  شهید 

بروید عقب.»
من نمی توانستم برگردم. پای برگشتن نداشتم. اصرار کردم برای ماندن. 
حاج اصغر هم قبول کرد و گفت: «خودت بمان و نیروها را بفرست به 

خاکریز سوم و چهارم.»
پس از استقرار نیروها در سنگر، شهید نادر یزدانیان بی سیم زد و گفت: 
«با حاجی کار دارم. تانک های دشمن آمدند. چندتایشان را زدیم، ولی 

بی فایده است. دیگر کسی را ندارم.»
داشت صحبت می کرد که صدای خمپاره ای آمد و نادر دیگر حرفی 
نزد. فهمیدم که شهید شده. همان جا نشستم روی زمین. دیگر طاقت 
نداشتم. دشمن آنجا را مرتب می کوبید. از فرمانده اجازه گرفتم تا 
بروم جلو. مخالفت کرد. اصرار کردم و گفتم نادر شهید شده. حداقل 
می توانستم او را بیاورم عقب. با خواهش و اصرار زیاد، باالخره فرمانده 
را راضی کردم. یک ماشین برداشتم و رفتم جلو. دشمن خیلی شلیک 
می کرد. فقط امیدوار بودم که پنچر نشوم. از دور پیکر نادر را دیدم. 
پیاده شدم و او را برداشتم. چند تا از شهدا و مجروحان دیگر هم 
بودند. همه را سوار کردم و برگشتیم عقب. دوست نداشتم بچه ها با تیر 

خالص دشمن شهید شوند.
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هم زمان با ما در منطقۀ چزابه عملیات خیبر شروع شد. هدف ما این 
بود که دشمن را سرگرم کنیم تا نیروهای خیبر پیشروی کنند.1 به 
ما گفتند بروید بستان. توی یکی از روستاها مستقر بودیم که دستور 
رسید برای کمک به چزابه اعزام شویم. توی جلسه ای که در سپاه قدس 
تشکیل شد، برادر مرتضایی صحبت کردند و از جزئیات عملیات گفتند. 
قرار شد یک نفر مسئولیت عملیات را بر عهده بگیرد. همۀ فرماندهان 
شهید داده بودند و نیروهایشان تکمیل نبود. حاج اصغر معینی داوطلب 
شد که خیبر را انجام دهد. فقط بیست و چهار ساعت فرصت خواست 
تا نیروی الزم را فراهم کند و گفت: «ما خط را می شکنیم و بقیه پشت 

سر ما حرکت کنند.»
همه قبول کردند، حاج اصغر، من و برادر دهنوی زاده را مأمور کرد به 

اهواز برویم و نیرو جمع کنیم.
با هماهنگی های مختلف به پایگاه شهید رجایی رسیدیم. آنجا قباًل 
دبیرستان بود. تعدادی از نیروهایی را که می شناختیم جدا کردیم. 
دویست نفری شدند. همگی به سمت منطقه رفتیم. دوازده ساعت 
طول کشید تا نیروها را تجهیز کنیم. با راهنمایی حاج اصغر، نیروها 
را به سه گروهان آرپی جی زن، تیربارچی و تک تیرانداز تقسیم کردیم. 

چند نفر را هم گذاشتیم روی جیپ تا به بچه ها مهمات برسانند.
در مدت بیست و چهار ساعت تیپ را آماده کردیم و شبانه به بستان 
برادر معین پور  قرار شد گروهان  بودیم که  آمادة عملیات  رسیدیم. 

1 . نیروی اطالعاِت عملیات در این مواقع به خوبی متوجه مأموریت می شود و کاری را که از 
طریق مسئول به او محول شده انجام می دهد. این عملیات ایذایی و با هدف فریب دشمن بوده 
و واجد ویژگی هایی از نوع خودش است که نیروی شناسایی آن ها را به آن مقصد و مقصود 

رسانده است.
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خط شکن باشد. ما هم گروهان ها را ترکیب کردیم و به صورت یک 
تیپ درآوردیم. دو گروهان باقی مانده بود که مسئولیتش را به من 

محول کردند.
گروهان اخالص، خط را شکست. بچه های این گروهان همۀ سرمایۀ 
رزمی ما بودند. پس از شکستن خط، پشتیبانی نبود. برای همین عراق 
جان گرفت و پاتک های سنگینی اجرا کرد. اغلب بچه ها شهید شدند. 
وقتی عراق جلو آمد، همه را به شهادت رساند. حتی اسیر هم نگرفت. 
بعدها ما شبانه برای شناسایی می رفتیم و هنگام بازگشت، پیکر شهدا 

را می آوردیم. بچه های اخالص همگی رفتند تا خاکریز بماند.
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مجاهدان عراقى

عباس کیانی
یگان: تیپ قمر بنی هاشم (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: فتح المبین، شوش

اعزامی از: چهارمحال و بختیاری

عباس کیانی
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مجاهدان عراقی

عملیات فتح المبین بود و من مسئول 140 نفر از بچه های شهرکرد 
محسوب  شوش  منطقۀ  نیروهای  قدیمی ترین  از  تقریباً  که  بودم 
می شدند. پنج روز به عملیات مانده بود. بچه ها را کشیدیم عقب تا 
استراحت کنند. قرار بود بچه های همایون شهر اصفهان از سمت چپ و 

ما هم از منطقۀ شهید ترکی جلو برویم.
شب قبل از عملیات بود که صدای توپخانه بلند شد. فهمیدیم عراق 
پاتک زده. چند تا از بچه های سمت چپ شهید و تعدادی از ارتشی ها 
هم اسیر شده بودند. عراق پیشروی می کرد و می خواست جادة شوش 
را بگیرد. یک گروه از نیروهای پشتیبانی رفتند طرف خط. ساعت شش 
صبح بود که ما هم وارد عملیات شدیم. حرکتمان در شب فایده ای 
نداشت. چون دشمن با دوربین مادون قرمز ما را می دید و می بست 
به رگبار. بیست نفرمان از سمت چپ و بیست نفر هم از سمت راسِت 
تپه آمدیم. اسیرانمان را آزاد کردیم و مبارزه تا نه صبح طول کشید. 
تپه ای را محاصره کردیم و حدود هفتصد نفر از عراقی ها کشته و صد 



256

نفری هم اسیر شدند. بعد از ساعت دو شب، عملیات فتح المبین شروع 
شد. به دلیل حساسیت مکانی  منطقه، دشمن با سه لشکر حاضر شده 
بود. مبارزة سختی بود. پنج روز در شوش ماندیم و نتوانستیم خط را 
بشکنیم. تا اینکه بچه ها از طرف دشت عباس آمدند و از پشت سر 
دشمن را محاصره کردند. این هم امداد غیبی بود. درست نیروها همان 
لحظه ای رسیدند که دشمن به دشت عباس رسیده و نیروهایش را 
پیاده کرده بود. دشمن هم که دید رقابیه دست ما افتاده، از نیمۀ راه 
برگشت. ما در فاصلۀ شوش تا رقابیه توانستیم بیشترین اسیر را بگیریم.
اولین شب بعد از حمله تعدادی از بچه های ما اسیر شدند. البته ما 
سه گروهان داشتیم که از منطقۀ شهید ترکی آمده بودند. عالوه بر 
اسرا، سی و پنج نفر هم مفقود شدند. مدتی بعد رفتیم تا منطقه 
را بگردیم و شهدا را پیدا کنیم. بعضی جاها به عربی نوشته بودند 
«قبرستان ایرانی». فهمیدیم که مجاهدین عراقی نوشته اند. ما همان 
روز فتح المبین چند نفر از مجاهدین عراقی را هم اسیر کردیم. آن ها 
لباس هایشان را درآوردند و جای شالق های روی تنشان را نشان دادند. 
می گفتند: «چند بار فرار کردیم و باز ما را به زور شالق به خط مقدم 

آوردند.»
معلوم بود بین آن هایی که بچه ها را شهید کرده بودند، مجاهدین 
عراقی هم بودند که بچه ها را به خاك سپرده  بودند و نوشته  بودند 

«قبرستان ایرانی».
جلوتر رفتیم و پیکر بچه ها را از خاك بیرون کشیدیم. باید می بردیمشان 
عقب. شهدا دوازده نفر بودند. هریک را به وضع فجیعی شهید کرده 
بودند. یکی را توی حلقش گل فرو کرده بودند و آهسته آهسته خفه 
شدنش را به تماشا نشسته بودند. میلۀ داغی را از کف پای یکی فرو 
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کرده و از رانش درآورده بودند. وقتی پیکرش را در آغوش گرفتم، هنوز 
میله توی پایش بود. بعضی ها را در توری های تکه ای نازك پیچیده و 
خفه کرده بودند. عده ای را هم سر بریده بودند. با دیدن این شهدا یاد 

شهدای صدر اسالم افتادم و به یاد شهدای کربال اشک ریختم.
در جبهۀ شوش شهدای زیادی دیدم، اما دو نفر از آن ها همیشه مقابل 
چشمان من اند؛ اولی شهید رستمی بود. توی سنگر نشسته بود کنارم 
و داشتیم باهم درد و دل می کردیم. ناگهان خمپاره ای خورد پشت تپه. 
چند تا ترکش از پتویی که جلوی درِ سنگر آویزان بود آمد داخل. به 
من نخورد و مستقیم نشست روی پیشانی رستمی. شهید دوم حسن 
احمدی بود. شصت سال سن داشت. وقتی خمپاره خورد، چهره اش 

نورانی بود. آرام زیر لب گفت: «السالم علیک یا اباعبداهلل» و رفت.
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اسارت 300 عراقى با یک بلندگو

غالمرضا شریفی
یگان: لشکر 17 علی بن ابی طالب 
(علیه السالم)، گردان امام حسین 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: عملیات کربالی 5، 
شلمچه

اعزامی از: اراك
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اسارت 300عراقی با یک بلندگو

پس از عملیات کربالی 4، دشمن تبلیغات زیادی علیه ما راه انداخت و 
سعی کرد ما را شکست خورده جلوه دهد. دشمن سرمست از پیروزی 
بود. البته فکر می کرد پیروز شده که ما کربالی 5 را آغاز کردیم. من 
مسئول گردان امام حسین (علیه السالم) بودم. مأموریت ما این گونه بود 
که پس از شکسته شدن خط پیشروی کنیم و یکی از مقرهای تیپ 

عراق را بگیریم.
بار عرض  این  بود،  عملیاتی وسیع  منطقۀ  که  برخالف کربالی 4، 
منطقه شش ـ هفت کیلومتر بیشتر وسعت نداشت. تقریباً می شد 
سمت راست جزیرة بووارین، کنار کانال پرورش ماهی. قرار بود به 
داخل خطوط عراق نفوذ کنیم. ابتدای مسیر ما جاده ای نبود که عبور 
کنیم. قسمتی از آب را، که عمق مناسبی برای حرکت قایق داشت، 
اسکله زده بودند. اسکله بسیار کوچک بود و باید حدود ششصد قایق 
از آن عبور می کردند. هواپیماهای عراقی هم مرتب می آمدند و بمباران 
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می کردند. فرمانده می گفت: «اگر از یک گردان یک گروهان را سالم 
ببری، کار بزرگی انجام داده ای.»

آتش سنگین دشمن امانمان را بریده بود. بچه ها نه سنگری داشتند 
نه جان پناهی. روی اسکله ایستاده بودم و هدایتشان می کردم تا سوار 
قایق شوند و اسکله را ترك کنند. اصاًل به گلوله هایی که زوزه کشان 
از کنارم می گذشتند توجهی نداشتم. با خودم می گفتم: «اگر وقتش 

باشد، بهت می خورد.»
عمق آب کم بود و نگران بودم که مبادا قایق ها وسط راه گیر کنند و 
بچه ها زیر آتش سنگین دشمن بمانند. به لطف خدا همۀ قایق ها را از 
اسکله راهی کردم و حتی یک مجروح هم نداشتیم. کاری انجام شد 
که با هیچ یک از معیارهای نظامی دنیا هماهنگی نداشت. عملیات با 
یک روز تأخیر انجام شد. ظهر جمعه بود که حرکت کردیم و به منطقه 

رسیدیم.
نیروها قبل از ما خط را شکسته بودند. جنازه های عراقی روی زمین بود 
و سنگرهایشان منهدم شده بود. غنیمت زیادی به دست آورده بودند.1  
ما رفتیم تا ادامۀ کار آن ها را انجام دهیم. مقابل ما جادة آسفالته ای 
بود که باید از همان نقطه تک را ادامه می دادیم تا به شهرك دوعیجی 
می رسیدیم. قرار بود دوعیجی را بگیریم و بعد لشکر نصر و 21 امام 
رضا (علیه السالم) از سمت چپ و راست وارد عمل شوند. شهرك 
دوعیجی بسیار شلوغ بود و نمی شد که بچه های اطالعات وارد آن 
شوند و شناسایی کنند. از طرفی برای رسیدن به شهرك می بایست 

 1.تجهیزات نظامی و ادواتی که با عقب نشینی دشمن به دست بچه های یگان ها می افتاد معموالً 
به سرعت بهره برداری و علیه خود آن ها استفاده می شد.
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از دژها و کانال های زیادی عبور می کردیم که همگی دست عراقی ها 
بود. وقتی به منطقه رسیدیم، دیدیم خیلی وسیع تر از آن است که فکر 

می کردیم.
از فرماندهی هم دستور رسید که برای این منطقۀ وسیع فقط دو 
دسته بفرستم و چهار دستۀ باقی مانده را به سمت لشکر نصر راهی 
کنم. ما پشت جادة شلمچه مستقر بودیم، ولی چون لشکر نصر کار 
خود را انجام داده بود، ما هم دوباره برگشتیم. داشتم نیروها را هدایت 
می کردم که یک آرپی جی 11 کنارم منفجر شد و دیگر چیزی متوجه 
داده  انجام  را  کارها  بقیۀ  عقب. خودشان  آوردند  مرا  بچه ها  نشدم. 
بودند. شهرك دوعیجی را تصرف کردند و به دنبال آن جزیرة بووارین، 

ام الطویل و ماهی هم آزاد شد.
پس از چند روز، دوباره برگشتم جلو.1 موقعیت حساسی بود. پدافند 
کرده بودیم تا منطقه را حفظ کنیم. دشمن هر روز حمله می کرد. 
کشته های زیادی هم می داد، اما موفق نمی شد. چرخ بال های دشمن 
هر روز منطقه را هدف قرار می دادند. ایستادگی بچه ها خوب بود و 
تبلیغات دشمن کاری از پیش نبرد. بچه ها با عقیده مبارزه می کردند. 
البته اولین بارشان هم نبود؛ مثاًل توی عملیات والفجر 8 عراقی ها چند 
تا از پل های ما را زده بودند و با بلندگو اعالم می کردند: «پل های شما 

منهدم شده، ایرانی ها بیایید اسیر شوید.»

1 . این بازگشت به خط رزمندگان اعم از فرماندهان و دیگران، در شرایطی که مجروح شده اند و 
می توانند از معرکه دور باشند نمونه ای از رفتار بسیجی است. فرهنگ بسیجی، که پایه و اساس 
آن را ایمان، اخالص و ایثار شکل می دهد، نیرو را این گونه بار می آورد؛ فرهنگی که باید در حفظ 

و ترویج آن همت گماریم.
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آن قدر احمق بودند که نمی دانستند ما از اروندرود بدون پل گذشتیم 
و آمدیم جلو. خودمان هم می دانستیم پلی پشت سرمان نیست و راه 
برگشتی نداریم. با این حال، حمله کردیم و آن منطقه را گرفتیم. 
دشمن خیال می کرد اگر چهار تا پل را در اهواز و آبادان منهدم کند، 

ما الدخیل گویان تسلیم خواهیم شد.
ما هم تبلیغات را شروع کردیم و با بلندگو اعالم کردیم که عراقی ها 
بیایند به جمهوری اسالمی ایران پناهنده شوند و خودشان را تسلیم 
کنند. اتفاقاً یک سرهنگ2 عراقی آمد و خودش را تسلیم کرد. بلندگو 
را دادیم به او، برای نیروهایش صحبت کرد و سیصد نفر از نیروهایش 
را با همین تبلیغات کشاند به طرف ما و اسیر شدند. بچه های ما واقعاً 

به کاری که می کردند ایمان داشتند.



265

استوارتر از قبل

سید مرتضی هاشمی
یگان: تیپ قمر بنی هاشم 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: خط پدافندی محور 
سوسنگرد

اعزامی از: شهرکرد
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استوارتر از قبل

شهید اسداهلل کیانی فرمانده دسته بود. آن زمان اوایل جنگ و سپاه در 
حال شکل گیری بود. ما کنار برادر کیانی در شوش بودیم که گفتند 
باید بروید شهرکرد. قبل از حرکت با بچه ها رفتیم نماز جمعه. حاج آقا 
طاهری خرم آبادی صحبت می کرد. خیلی هم از پیشروی های عراق 
«ای  می گفت:  و  می ریخت  اشک  که حتی  می آید  یادم  بود.  متأثر 
ارتشی ها، ای سپاهی ها به داد ملت برسید. عراق می خواهد اهواز را 
بگیرد و همۀ جمعیت دو میلیون نفری اش را آواره کند. جلوی این 

فاجعه را بگیرید.»
صحبت های ایشان خیلی روی ما تأثیر گذاشت. آن روزها زمانی بود 
که عراق خیلی پیشروی کرده بود. اوج لشکرکشی هایش بود. بستان 
و اطراف آن را تصرف کرده بود. ظاهراً سوسنگرد را هم یکی ـ دو بار 
گرفته بود و حاال می خواست برای سومین بار آنجا را به دست بگیرد.

بچه ها از اوضاع پیش آمده خیلی ناراحت بودند. دو روز بعد، شهید 
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چمران دستور داد که نیرو بفرستند. ما را هم به سوسنگرد فرستادند. 
بعد از ظهر بود که سه ـ چهار تا اتوبوس آوردند و با بچه ها رفتیم به 
سمت سوسنگرد. پنج کیلومتر مانده به آنجا پیاده مان کردند. عراق 
بین  رفت.  اتوبوس جلوتر  با  نمی شد  و  بود  کرده  تصرف  را  همه جا 
سوسنگرد و بستان یک پل باقی مانده بود که اگر عراق از آن عبور 
می کرد، سوسنگرد را در اختیار می گرفت. دشمن همۀ تالش خود را 
می کرد. برنامه ریزی کرده بود که با تصرف سوسنگرد به سمت اهواز 

حرکت کند و پس از مدتی آنجا را هم به چنگ خود درآورد.
به ما دستور دادند که به سمت سوسنگرد برویم و در ابتدای ورودی 
شهر، عراق را محاصره کنیم و نگذاریم که وارد شهر شود. توی مسیر 
پیاده روی مان اهالی شهر را می دیدیم که آواره شده بودند. زن و بچه، 
با پای پیاده، پتو و ساك به دست، گرسنه و تشنه، توی بیابان حرکت 
می کردند. مردهایشان یا اسیر شده بودند، یا شهید. زن های آواره دست 
بچه های قد و نیم قد را گرفته بودند و زیر آفتاب به سمت حمیدیه و 
اهواز می رفتند. توی یک ساعت پیاده روی مان تا شهر، بچه ها کلی با 

دیدن این صحنه های دلخراش اشک ریختند.
به شهر که رسیدیم، همه چیز ویران شده بود. نخستین بار بود که 
می دیدیم دشمن وارد شهر شده. همه چیز را از بین برده بودند. بچه ها 
گریه می کردند. دشمن با توپ و تانک افتاده بود به جان شهر و مغازه ها 

و تیرهای برق را با خاك یکسان کرده بود.
رفتیم کنار همان پلی که عراق می خواست از آن عبور کند و شهر 
با  را بگیرد. دو هفته ای آنجا بودیم. فشار زیادی رویمان بود. عراق 
تیر مستقیم، توپخانه و تانک شلیک می کرد. حتی فرصت نمی کردیم 
پوتین ها را از پایمان درآوریم. یک سره تیربارهای دشمن کار می کرد. 
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اما مقاومت ما خوب بود. سالح سبکمان ژ3 بود و فقط خمپاره 60 
داشتیم. با همین ها آتش سنگین دشمن را جواب می دادیم. عراق تالش 
زیادی می کرد تا هرطور شده از پل عبور کند. پنج روز متوالی آتش 
می ریخت و ما مقاومت می کردیم. این اواخر ارتش هم با تانک هایش به 
ما پیوست و عراق را درمانده تر کرد. با هر شلیکی که به سمت دشمن 
داشتم، چهرة آفتاب سوختۀ یکی از کودکان آوارة سوسنگرد به یادم 
می آمد و اشک از گوشۀ چشمم ُسر می خورد. زیر لب ذکر می گفتم و 

استوارتر از قبل شلیک می کردم.
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یادگار حاج عمران

ولی اهللا میرهاشمی
یگان: تیپ 57 حضرت ابوالفضل 

(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: عملیات نصر 9، محور 
حاج عمران، ارتفاعات 206، 208 و 185 

اعزامی از: خرم آباد
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یادگار حاج عمران

عراقی ها شاخ شمیران را گرفته بودند. هنوز بچه های کمکی نرسیده 
بودند. شهید محمدی آنجا تنها بود، ولی خوب مقاومت کرده و سه ـ 
چهار ساعتی مبارزه طول کشیده بود. روی قلۀ شاخ شمیران سه گردنۀ 
تیز وجود داشت. شهید محمدی از هر گردنه تیری شلیک می کرد و 
به سرعت جایش را با گردنۀ دیگر عوض می کرد. عراقی ها هم که فکر 
کرده بودند یک دستۀ ایرانی آنجاست. کل قله را به رگبار بسته بودند. 
یکی از تیرها خورده بود به اسلحۀ او و از وسط دو نیم شده بود. با 
شکستن اسلحه، برادر محمدی دیگر وسیله ای برای تیراندازی نداشت. 
برای همین بعد از سهـ  چهار ساعت، به سمت نیروهای خودی به راه 

افتاده بود.
خودش می گفت: «دل برگشتن نداشتم. آهسته به سمت بچه های 
خودمان حرکت کردم. بعد از هر چند قدم می ایستادم و به سنگرها 
نگاه می کردم. بچه ها را می دیدم که تا همین چند ساعت پیش مقاومت 
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می کردند و حاال افتاده بودند روی خاك.»
خود برادر محمدی هم مجروح شده بود. ما عقب بودیم که بچه های 
و  گذاشته  عقب تر  کیلومتر  دو  را  محمدی  آوردند  خبر  امدادگر 
برگشته اند. دوـ  سه ساعت بعد، یکی از بچه ها دوان دوان آمد و گفت: 

«حاجی، محمدی جلوتر افتاده و شهید شده.»
گفتم: «محال است. امدادگرها خودشان بردنش عقب.»

با بچه ها رفتیم جلو. رسیدیم باالی سرش. خودش بود. تیر مستقیم 
خورده بود به پیشانی اش. تعجب کردم. از بچه ها پرسیدم: «چی شده؟»
گفتند: «گویا بعد از اینکه امدادگرها او را رسانده بودند به عقب، زخمش 
را پانسمان و مسکن هم به او تزریق می کنند. به هوش که می آید، بلند 

می شود و به سمت خط حرکت می کند.»
دشمن  می شوند.  درگیر  عراقی ها  با  دیگر  نفر  چند  همراه  به  آنجا 
که مقاومتش را می بیند، یکی از تک تیراندازها را می فرستد تا برادر 
محمدی را نشانه بگیرد. او هم با قناسه می زند و تیر می نشیند روی 

پیشانی شهید محمدی.
بچه ها در آن منطقه مقاومت زیادی داشتند. ما روی تپه بودیم و با 
عراق حدود صد متر فاصله داشتیم. عراق قبضۀ توپ و خمپاره مستقر 
کرده بود و تپه را به شدت می زد. ما که توی معرکه بودیم زیاد به حجم 
آتش توجه نداشتیم، اما بچه هایی که از دور نگاه می کردند، می گفتند: 

«تپه شبیه کوه آتشفشان شده بود.»
عراقی ها با پشتیبانی آتش توپخانه شان پیشروی می کردند. هر وقت 
آتش دشمن قطع می شد، می فهمیدیم که عراقی ها از تپه آمده اند باال 
و به بچه ها اطالع می دادم که مواظب باشند. از صبح تا ظهر درگیر 
بودیم. همان ساعت های اولیۀ صبح مجروح شدم، اما عقب نرفتم. برادر 
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محمدی معاونم بود که شهید شد. نمی توانستم بچه ها را تنها رها کنم. مرا 
بردند توی یک سنگر که سقف هم نداشت. گفتم زخم پاهایم را سفت 

ببندند تا خونریزی ناتوانم نکند. از همان جا هم نیروها را هدایت می کردم.
زیر آتش سنگین دشمن، بچه ها خوب ایستادگی می کردند. تعداد 
زیادی مجروح شده بودند. یکی از رزمنده ها دو دستش قطع شده بود 
و سر و صورتش پر از ترکش بود. امیدی به زنده ماندنش نداشتیم. اما 
به بچه ها گفتم که او را ببرند عقب. رزمندة دیگری که از طالب بود، 
بر اثر انفجار خمپاره موج گرفته بودش. شکر خدا االن هر دو سالم اند. 
رزمنده ای که امید به زنده بودنش نداشتیم، سال ها بعد به دانشگاه 

رفت و طلبۀ جوان هم عالم بزرگی شد.
پیروزی ما و حفظ تپه به دلیل مقاومتی بود که من شاهد آن بودم. 
زیر آتش قبضه های توپ و خمپارة دشمن، بچه های ما بی سنگر در 
حال مبارزه بودند. زمین ارتفاعات حاج عمران خاك سختی داشت و 
حفر سنگر کار مشکلی بود. حتی یک دستگاه بالگرد هم نداشتیم که 
ما را پشتیبانی کند. با دست خالی مقابل تجهیزات و حمله های مداوم 
دشمن ایستادیم. دشمن با چهارصد قبضه توپ و تعداد زیادی بالگرد 

جلو می آمد. البته به لطف خدا کاری از پیش نبرد.
دستور رسید که خط را تحویل نیروهای ارتش دهیم تا تثبیتش کنند. 
نیروها را جمع کردم و همگی به راه افتادیم. زخم پایم یادگاری حاج 
عمران بود. توی مسیر یاد ورودمان به این ارتفاعات افتادم. چهارصد 
نفر همراهم بود. برخی مجروح شده و به عقب منتقل شده بودند، ولی 
اکثر بچه ها را در ارتفاعات حاج عمران جا گذاشته بودم. مسیر برگشت 

را با شصت نفر طی می کردم و به یاد شهدا ذکر می گفتم.
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 شیار معجزه

حسن فالح
یگان: لشکر 25 کربال، گردان بنی هاشم

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: والفجر 6

اعزامی از: قائمشهر
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شیار معجزه

و علف.  بی آب  و  بود  بودیم. همه  جا خشک  والفجر6  در عملیات 
گرمای زیاد امان ما را بریده بود. بچه ها به شدت تشنه بودند. همه 
دعا می کردیم که آب پیدا کنیم و تشنگی مان رفع شود. هرکس برای 
خود توسل می کرد. من هم با خدا درددل کردم و گفتم: «خدایا این 

رزمنده ها برای رضای تو دارند می جنگند. خودت کمک کن.»
بغض کرده بودیم. ناگهان آسمان ابری شد و باران بارید. همه خوشحال 
شدند و صورت هایشان را گرفتند رو به آسمان. لب های خشک بچه ها 
با آب باران تر شد. انگار همه جان تازه ای گرفتند. پس از باران، از آن 

شیار عبور کردیم و رفتیم جلو.
مدتی بعد، من و عده ای از بچه ها برای آوردن غذا برگشتیم عقب. 
دو باره می بایست از آن شیار عبور می کردیم. هوا تاریک بود. از همان 
ابتدای شیار تا چشم کار می کرد مین بود. مین والمری که قاتل هر 
جنبنده ای است، اگر منفجر می شد، چند صد ساچمه داشت که کار 
همه را می ساخت. اصاًل باورم نمی شد. شب گذشته همۀ بچه ها از 
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همین شیار عبور کرده بودند و حتی یک نفر هم آسیب ندیده بود! 
چاره ای نداشتیم. باید از آنجا رد می شدیم و برای نیروها غذا می آوردیم. 
خیلی نگران بچه ها بودم. با توکل به خدا شیار را پشت سر گذاشتیم. 
با روشن شدن هوا، بچه های تخریبچی آمدند و به خنثی کردن مین ها 
مشغول شدند. آن ها هم باورشان نمی شد که شب عملیات همه از این 

شیار به سالمت عبور کرده اند.
از فرمانده گروهان ها  تا  اینکه دو  با  نیروها مقاومت خوبی داشتند. 
شهید شدند و بعضی هم مجروح، اما رزمنده ها پنجاه ساعت توی 
خط ماندند و روحیۀ خوبی داشتند. در این مدت، عراق چند بار قصد 
حمله کرد. بچه ها هوشیار بودند و با نارنجک دشمن را عقب کشاندند 

و خسارت های زیادی به عراق وارد کردند.
گردان حمزه نیز هم زمان با ما چندین ساعت توی خط ماند. درگیری 
توی محور آن ها شدید بود. آن زمان شهید ناصر بهداشت فرمانده 
تمام  بچه ها  همۀ  فشنگ  که  می رسد  جایی  به  مبارزه  بود.  گردان 
می شود. چیزی برای شلیک باقی نمی ماند. عراقی ها از قطع شدن 
تیرهای بچه ها متوجه می شوند که گلوله ای در کار نیست و خودشان را 
می رسانند باالی قله. می خواستند بچه ها را به اسارت بگیرند که طوفان 
شدیدی به پا می شود. گرد و غبار غلیظ همه جا را فرا می گیرد. جهت 
طوفان به سمت عراقی ها بوده و آن ها را یکی یکی از قله پرت می کند 
پایین و همگی تار و مار می شوند. بچه ها به سرعت برمی گردند عقب، 

تجهیزاتشان را کامل می کنند و دو باره می روند به سمت عراق.
وقتی به این امدادهای غیبی خدا فکر می کنم، یاد صحبت های حضرت 
امام (رحمت اهلل  علیه) می افتم که می فرمود: «دست خدا باالی سر این 

انقالب است.»
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گاز سیانور

علی اکبر نجفی
یگان: لشکر امام رضا 

(علیه السالم)، گردان (احتیاط) قائم 
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: کربالی 8، شلمچه، 
محور پدافندی پاسگاه بوبیان

اعزامی از: نیشابور
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گاز سیانور

برای نماز جمعه رفته بودم اهواز. بعد از نماز، دو باره برگشتم خرمشهر. 
ماشین را گذاشتم حدود دویست متری محل استقرارمان. آخر شب بود. 
مثل همیشه داشتم دنبال مسواکم می گشتم. یادم آمد توی ماشین جا 
گذاشته ام. چاره ای نبود. دویست متر را باید طی می کردم. تا ماشین 
پیاده رفتم. مسواك را گذاشته بودم کنار ماسکم. همین که خواستم 
اینکه  با  آوردم.  با خودم  را هم  افتاد. آن  بردارم، ماسک  را  مسواك 
فرماندهان خیلی تذکر می دادند و مدام سفارش می کردند که ماسک ضد 
شیمیایی همیشه همراهمان باشد، ولی اغلب بچه ها توجهی به ماسک 

نداشتند. ناگفته نماند همراه داشتن آن همه  جا دست و پاگیر بود.
موقع خواب ماسک را گذاشتم باالی سرم و گفتم: «مزاحم!» حدود 
روی خرمشهر سنگین تر  آتش دشمن  که  بود  دوازده شب  ساعت 
شد و ما هم غافل گیر شدیم و هم مشکوك. همگی کنجکاو بودیم و 
می خواستیم علت پرکاری شبانۀ دشمن را بدانیم. از خواب بیدار شدم 
و با اولین نفس عمیق فهمیدم که دشمن شیمیایی زده است. سریع 
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ماسک زدم. بچه ها بیدار شدند و مثل من ماسک زدند. دشمن از گاز 
سیانور استفاده کرده بود. بعضی ها که خوابشان عمیق بود، دیر بیدار 
شدند و با همان چند نفس اول به شدت حالشان بد شد. شیمیایی 
بدجور رویشان تأثیر گذاشت. با دیدن این وضع سریع دست به کار 
شدم و مجروح ها را به اورژانس رساندم. از بین همۀ بچه های گردان 
تنها کسی که کارش به بیمارستان نکشید من بودم. چون ماسک باالی 

سرم بود و آن را سریع استفاده کردم.
گردان ما، گردان احتیاط بود. توی خرمشهر منتظر بودیم تا هر وقت 
به کمک ما احتیاج شد، برویم جلو. پس از جریان شیمیایِی شبانه و 
بستری شدن بچه ها، من جزء معدود افراد سالمی بودم که توفیق 
حضور در کربالی 5 برایم فراهم شد. لشکر ما در جناح راست عملیات 
حضور داشت. با اینکه فرصت کم بود و دشمن هم اطمینان داشت ما 
حتماً عملیات را ادامه خواهیم داد، نیروهای غواص شناسایی های خوبی 
انجام داده بودند و مرحلۀ نخست هم به خوبی پیش رفت. عملیات آبی 
ـ خاکی بود و طبق روال، اول برادران غواص به آب زدند و با موفقیت 

خط را شکستند.
مشکالت فراوانی داشتیم. از جمله اینکه منطقه طوری نبود که بتوانیم 
وسایل سنگین مهندسی را حمل و نقل کنیم و خاکریز بزنیم. آتش 
دشمن هم شدید بود و مدام جاده ها را می زد. برای همین پای ما کمتر 
به خشکی می رسید و در جناح راست، بیشتر در آب می جنگیدیم. 
مسئوالن تصمیم گرفتند این جناح را در پاسگاه بوبیان مستقر کنند. 
در جناح چپ، کانال ماهی پنج ضلعی و کله گاوی قرار داشت که بچه ها 
در آنجا مشغول بودند. از پاسگاه بوبیان پدافند از خط را شروع کردیم. 
فاصلۀ ما با دشمن خیلی کم بود و او هم روی خط حساس شده بود و 

تالش می کرد به ما ضربه وارد کند.
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اواخر بهار بود و هوا رو به گرمی می رفت. نیروهای ما، که تا پیش از 
این در سرمای کردستان می جنگیدند، حاال باید دمای 50 درجه و 
هوای شرجی را تحمل می کردند. خط تازه تثبیت شده بود و سنگرها 
تعجیلی بود؛ هر سنگر، پنج تا هشت نفر را در خود جای می داد و 
بچه ها در آن هوای شرجی با پشه های مزاحم و بدون هیچ امکاناتی 
سر می کردند. اعتراضی هم نداشتند. آتش سنگین دشمن هم گرما را 

شدیدتر می کرد.
شب ها دشمن خمپارة 60 می زد. بیرون سنگر خوابیدن هم ممکن 
نبود. بچه ها باید توی سنگر می خوابیدند و تنشان عرق سوز شده بود. 
ولی با وجود نداشتن خواب راحت شبانه، در طول روز تالش و روحیۀ 
خوبی داشتند. به یاد دارم که برادر عبداهلل زاده در گرمای مرداد ماه بیل 
و کلنگ به دست گرفته بود و کانال حفر می کرد. از شدت گرما تب 
داشت و بیمار بود، اما در کنار دیگران به کارش ادامه می داد و راضی 
نمی شد استراحت کند. به خاطر ندارم که حتی یک بار در مأموریتی 
که داشت قصور کرده باشد. صبر و مقاومت او برای همۀ ما درس 
بزرگی بود. حتی ناخوشایندترین دستورات را می پذیرفت و با خلوص 
و اشتیاق انجام می داد. سال 1366 بود که با اصابت ترکش خمپاره به 

شهادت رسید.
جبهه جای بچه های خالص بود. کسانی که شب را تا نیمه نگهبانی 
می دادند و وقتی به سنگر برمی گشتند توی سرما و گرمای شدید، 
نماز شبشان ترك نمی شد. خواب راحتی هم نداشتند. چون هر لحظه 
امکان تک یا پاتک از سوی دشمن وجود داشت، بچه ها مجبور بودند 

با لباس نظامی و مجهز به فشنگ و سالح بخوابند.
در طول روز، برادران برای سرکشی به سنگرهای کمین می رفتند. در 
یکی از همین سرکشی ها نیروهای دشمن را دیده بودند که در خواب 
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غفلت به سر می بردند، ولی چون قرار نبود سر و صدا شود، برگشتند و 
اطالعات حاصل از موقعیت دشمن را گزارش دادند. بچه ها می گفتند 
هفتـ  هشت نفر عراقی توی سنگر خوابیده بودند. یکی از آن ها بیدار 
می شود و با دیدن برادران ما وحشت می کند و قبل از شلیک او، بچه ها 

کارش را می سازند.
زیاِد  تجهیزات  با  ما هم وحشت داشت.  تعداد کم  از  دشمن حتی 
را  بلندگو صحبت هایی  با  تبلیغات متوسل می شد.  به  باز هم  خود 
پخش می کرد تا بچه ها را دلسرد کند. اعالمیه هایی را می خواند و 
از صدام و خودشان تعریف می کرد. بچه ها هم با آرپی جی و نارنجک 
علی  حضرت  درنیاید.  صدایش  دیگر  تا  می دادند  را  دشمن  جواب 
(علیه السالم) می فرمایند: «رزمندگان اسالم بینش خود را در اسلحه ها 

و شمشیرهایشان حمل می کنند.»
واقعاً برادران ما نمونۀ این رزمندگان بودند و دستورات اسالم را مو به مو 
اجرا می کردند. حتی در برخورد با اسرای عراقی بسیار مدارا داشتند. 
اینکه توی منطقه آب  با  از آب قمقمۀ خودشان به اسرا می دادند، 

به سختی پیدا می شد.
در عملیات والفجر 3، یکی از عراقی ها شبانه از ارتفاعات کله قندی به 
سمت ما سرازیر شد و رسید به نگهبان ما که از خستگی خوابش برده 
بود. نگهبان را بیدار کرده و خواسته بود به ایران پناهنده شود. او هم 
اسیر را به سنگر فرماندهی منتقل کرد. فصل تابستان بود و توی سنگر 
همگی هندوانه می خوردند. برادران هندوانه خود را گذاشتند جلوی 
اسیر عراقی. از تعجب چشم هایش گرد شد و گفت: «تبلیغاتی که 
عراق علیه شما کرده، اصاًل با این رفتار شما نمی خواند.» زل زده بود 
به هندوانه. بچه ها گفتند: «اخوی تا سرد نشده، بخور.» و همگی بلند 

خندیدند. روحیۀ بچه ها واقعاً خوب بود.
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تنگۀ فتح

حسینی
یگان: تیپ مستقل 18 الغدیر

مسئولیت: فرمانده گردان
منطقۀ عملیاتی: غرب شوش و دزفول

اعزامی از: ؟
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تنگۀ فتح

ما  می رسید.  راه  از  داشت  فتح المبین  عملیات  زمان  و  بود  غروب 
عضو تیپ ثاراهلل بودیم و قرار بود بعد از حمله، تیپ زرهی ارتش هم 
همراهی مان کند. شب عملیات فرا رسید. بچه ها شجاعانه حمله کردند 
و در همان لحظات اولیه خط دشمن شکسته شد. برنامه این بود که 
شبانه خط را بشکنیم، جلو برویم و کل منطقه را پاکسازی کنیم و 
صبح زود، پشت جادة آسفالته دشت عباس خاکریز بزنیم. نمی دانم چه 
شد. شاید خداوند می خواست تکیۀ زیادی به سالح و تجهیزات نداشته 
باشیم. به خاطر دارم که تا بچه های تیپ زرهی ارتش خواستند به خود 

بجنبند و به ما برسند، هوا روشن شد.
حدود دویست دستگاه تانک عراقی وارد منطقه شد. پاتک بعثی ها شروع 
شد. در همان لحظات اولیه، اکثر تانک ها و وسایل زرهی ما را زدند. کل 
منطقه را دود فرا گرفته بود. تعداد نیروهایمان کم بود و منطقه وسیع. 
همه خسته بودیم. دو شب بود که درست و حسابی نخوابیده بودیم. 
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چاره ای نبود. بایستی در منطقه می ماندیم. خاکریز اول را رفتیم عقب 
و از پشت خاکریز دوم با دشمن مبارزه کردیم. یادم می آید صبح زود، 
که دشمن پاتک زد، فرمانده عملیات، اشجع، هم حضور داشت. آمد 
بیرون و خواست بچه ها را ساماندهی کند. نیروها خیلی پراکنده بودند. 
هرکسی از یک گردان بود. هیچ کس هم فرمانده نداشت. نیروها را صدا 
می زدیم. همگی جمع می شدند، تا می خواستیم دسته بندی شان کنیم، 
هواپیماهای دشمن سر می رسیدند و شروع می کردند به بمباران منطقه. 
نیروها را می فرستادیم داخل سنگرهایشان و پس از بمباران دوباره 
می آمدند بیرون. آن روز تا ظهر تقریباً پنج ـ شش مرتبه دسته بندی 
نیروها به هم خورد. تا اینکه بالخره نیروها، همان طور آشفته، توی 
منطقه ایستادند. نیروهای زرهی دشمن آمدند جلو. هنوز به خاکریز 
اول نرسیده بودند که چند نفر از بچه های آرپی جی زن حرفه ای رفتند 
جلو. حدود پنج ـ شش دستگاه از تانک هایشان را به آتش کشیدند 
و دوباره برگشتند عقب و این حمالت چندبار تکرار شد و دشمن هر 
بار با تانک های آتش گرفته می رفت عقب. سه ـ چهار روزی وضعیت 
همین طور بود تا اینکه روز چهارم تصمیم گرفتیم تنگه ای را که دشمن 
از آنجا پیشروی می کرد و پاتک می زد ببندیم. رفتیم به سمت تنگه. 
مبارزة سختی بود. تنگه بسته شد و دشمن از منطقه عقب نشینی کرد. 

آنجا برای ما شد تنگۀ فتح.
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فکر کرد شهید شدم

محمدرضا نیرومند
یگان: لشکر 25 کربال، گردان 
علی ابن ابی طالب (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده
منطقۀ عملیاتی: والفجر 6، دهلران، 

محور چیالت
اعزامی از: بابل
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فکر کرد شهید شدم

پس از تقسیم نیروها، در منطقۀ چیالت مستقر شدیم. تجهیزات و 
سالح به بچه ها رساندیم و نیروها کامل آمادة عملیات بودند. حدود 
ساعت نُه شب بود که بچه های شناسایی هم به ما پیوستند و همگی 
آمادة حرکت شدیم. اولین عملیاتی بود که به این سرعت کار را شروع 
می کردیم. همۀ صحبت ها و توجیه ها انجام شده بود، ولی من از ته دل 

به این عملیات خوش بین نبودم.
از میان رودخانۀ چیالت رد  شدیم. هوا تاریک بود. حس کردم َشَبحی 
در اطراف ما تکان می خورد. از بچه های اطالعات پرسیدم که آیا منطقه 
را شناسایی کرده اند؟ آن ها هم با اطمینان سر تکان دادند. با خودم 

گفتم: «شبح و سایه کجا بود؟ خیاالتی شده ام.»
بچه هایی که قرار بود وارد عمل شوند، با آرپی جی و تیربار به سنگر 
عراقی ها حمله کردند. حدس من درست بود. شبح ها همان نیروهای 
عراقی بودند و آتش سنگینی روی ما ریختند. افراد را توی سینۀ کوه 
جابه جا کردیم. چاره ای نبود، باید می رفتیم جلو. حدود ده متری از 
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میدان مین نگذشته بودیم که یکی از برادرهای جلویی من رفت روی 
مین و با آن انفجار پای من هم زخمی شد. بچه هایی که کنارم بودند 
شهید و عده ای دیگر هم مجروح شدند. فریاد کشیدم. یکی از برادرها 

را صدا زدم و گفتم: «نیروها را ببر جلو. مانعی سر راه نیست.»
نیروهای برادر خوش رو هم معبر اصلی را پیدا نکرده بودند و از معبر 
دیگری وارد عمل شده بودند. نیروها در حال پیشروی بودند. بلند شدم و 
خواستم زخمم را پانسمان کنم که تیری آمد و نشست توی سینه ام. فقط 
سوزشی احساس کردم و از حال رفتم. یکی از برادران، به نام مؤمنی، مرا 
به عقب منتقل کرد. فکر می کرد شهید شده ام. روی من پرچمی انداخت 

و مدتی بعد یکی از امدادگرها آمد و تشخیص داد که زنده ام.
عمل  چند  بودم،  بستری  بیمارستان  در  که  پانزده روزی  فاصلۀ  در 
جراحی داشتم. از عملیات خبر گرفتم، بچه ها گفتند که خوب پیش 
رفته و برادر صادقی نیروها را به خوبی هدایت کرده است. با اینکه 
نیروها تجربۀ زیادی نداشتند، جاده را بسته بودند و بقیه از پایین تپه 

معبر را رد کردند.
بیست و چهار ساعت بعد خبر آوردند که بچه های لشکر ویژة 25 خوب 
عمل نکرده اند. همان منطقه ای بود که قباًل شناسایی اش کرده بودم. از 
دور مسیر را با دوربین نگاه کرده بودم، هیچ مانعی سر راه نبود. احتمال 
دادم که بچه های اطالعاِت عملیات موقع حمله راه را اشتباه رفته اند1 و 
این چنین گرفتار آتش سنگین دشمن شده اند. منتظر بودم حالم خوب 

شود و دو باره کنار بچه ها باشم.
1 . کتک خور بچه های شناسایی ملس بود. بیشتر تقصیرها را گردن آن ها می انداختند؛ البته این دلیل 
اهمیت و ارزش و سنگینی و حساسیت کار این بچه ها هم هست. بچه های اطالعات همۀ کارهای 
فرماندهی و مدیریت نیروها را باید راهنمایی می کردند و دلیل آن هم باال بودن اطالعات و شناخت 
آن ها از منطقه و موقعیت یگان و قدرت تصمیم گیری و جسارت آنان بود. به تعبیری می توان گفت هر 
نیروی عادی اطالعات قدرت مدیریتی اش در حد یک فرمانده گردان یا الاقل فرمانده گروهان بود. اما باید 

پذیرفت که خطا و اشتباه نیز در این میان رخ بدهد.
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شیرین ترین خاطره

احمد معمارپور
یگان: لشکر 27 حضرت رسول(صلی اهلل 

علیه  و آله و سلم)
مسئولیت: فرمانده گردان

منطقۀ عملیاتی: خاطرات دوران 
آموزش در پادگان

اعزامی از: پادگان مالک اشتر تهران
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شیرین ترین خاطره

توی راه اصالً باورم نمی شد که دارم به طرف جبهه حرکت می کنم. در 
تهران شنیده بودم که می گفتند جبهه دانشگاه عشق است، کربالست 
و... . می گفتند آنجا همه یکی هستند. کارگر و مهندس نداریم. استاد و 
شاگردی در کار نیست. حاال داشتم به سمت یکی از آرزوهای بزرگم 
حرکت می کردم. اشک از چشم هایم جاری می شد. حال و هوای خاصی 
داشتم. حدود ساعت چهار صبح بود که به شهر اندیمشک نزدیک شدیم. 
رفتیم پادگان دوکوهه نمازمان را خواندیم و منتظر شدیم تقسیممان 
کنند. همگی یک گروه از بچه های پادگان مالک اشتر تهران بودیم که 
باهم به واحد تخریب لشکر 27 حضرت رسول (صلی اهلل  علیه  و آله  و سلم) 
منتقل شدیم. مسئول گردان، ما را که دید گفت: «جثۀ شما کوچک 

است. اینجا به شما نیازی نیست.»
دوباره برگشتیم پادگان دوکوهه. دهـ  دوازده ساعت توی پادگان معطل 
بودیم تا آنکه پرونده هایمان را دادند به دستمان و گفتند االن نیروی 
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لشکر ابوذر هستید. برادر نوری فرمانده لشکر بود. ما به عنوان پشتیبانی 
به منطقه اعزام شدیم. تقریباً در پنج کیلومتری پادگان دوکوهه در کنار 
رودخانۀ حسینیه اردوگاه زدیم. هنوز نیروهای لشکر از تهران نرسیده 
بودند. ما را به واحد مدیریت معرفی کردند. آنجا به عنوان نیروی عادی 
وظیفۀ حفاظت از اردوگاه را بر عهده داشتیم. مدتی بعد نیروهای لشکر 
رسیدند. عملیات خیبر با رمز یازهرا (سالم اهلل  علیها) آغاز شده بود. ما را 
به منطقۀ جفیر بردند که جایی در جزیرة مجنون بود. عملیات با موفقیت 

به پایان رسید و به مداخلۀ لشکر ما نیازی نشد.
آن زمان اطالعات نظامی زیادی نداشتم و سنم کم بود. یک موشک 
آرپی جی 7 توی منطقه داشتیم. بچه ها می خواستند از بین برود. برایش 
چاشنی گذاشتند و منفجر شد. بعد از انفجار، رفتم جلو و الشۀ منفجر شده 
را توی دست گرفتم. ناگهان یکی از چاشنی های باقی مانده توی دستم 
منفجر شد. غافل گیر شدم. همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. چشم هایم 
را بستم و فکر کردم زنده ماندنم بعید است. چشم که باز کردم، دستم 
سالم بود. به لطف خدا مسئلۀ خاصی پیش نیامد. فقط یک ترکش ریز 
توی پیشانی ام فرو رفته بود. بعدها فهمیدم که قدرت آن چاشنی تا جایی 

بوده که می بایست چهار تا از انگشتانم را از دست می دادم.
همۀ اتفاق های جبهه برایم شیرین و دل انگیز بود؛ به ویژه زمانی که در 
باران های شدید و سیل آسای جنوب، پست داشتم و نگهبانی می دادم. 
سر تا پا خیس بودم، اما از ته دل از حضورم در آنجا لذت می بردم. مدتی 
گذشت. دانش آموز بودم و می بایست بر می گشتم تهران. آمدم و مدتی در 
خانه بودم. نمی توانستم درس بخوانم. حال و هوای جبهه داشتم. پدرم 
بار اول برای حضورم در جبهه خیلی مخالفت کرده بود، اما وقتی شوق 
مرا می دید، دیگر چیزی نمی گفت. یادم می آید دورة آموزشی را که 
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توی پادگان می گذراندم، به دیدنم می آمد و کلی میوه و شیرینی برایم 
می آورد. روزهای عید نوروز بود. ورود ما به پادگان هم خیلی متفاوت 
بود. من و چندتا از بچه های هم سنم موقع ورود به پادگان به خاطر جثۀ 
کوچکمان توی دژبانی معطل شدیم. نگهبان درِ ورودی گفت: «جثۀ 
شما کوچک است. نمی توانید آموزش ببینید.» خیلی اشک ریختیم و 
التماس کردیم، اما بی فایده بود. همان جا ایستاده بودیم که سر نگهبان 
شلوغ شد و البه الی جمعیت رفتیم داخل پادگان. حضورم در جبهه جزء 

شیرین ترین خاطرات زندگی ام است.
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