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مقدمه
خاﻃرات مجاهدان راه خدا در هر مقطعی از تاریﺦ ،ابتدا جﺰﺋی از وجود
آنها و در عرﺻﮥ معرفت ،بﺨشی از معارف جامعﻪشان و دوستداران و
رهروان آنان است .از لحاظ جﻐرافیای زمان ،خاﻃرات ـ فارغ از نوع و
اندازة متنی آن ـ قطعﻪای از تاریﺦ ملت و جامعﻪای است کﻪ مجاهدان
از آن برخواستﻪاند .در جﻐرافیای معنوی دین ،خاﻃرات جلوهای از
رفتار پیروان و نمودی از میﺰان فﻬم و ادراك مجاهدان از معارف دینی
است و در بعد مجاهدت و مبارزه با دشمنان ،خاﻃرات نقش مﻬمی در
توانمندسازی مجاهدان آینده و نسلهای بعدی و انتقال روان تﺨصﺺ
و تجربﻪهای رزمی برعﻬده دارند کﻪ نﻪتنﻬا باری از آموزش و تربیت
دربردارد ،دقت و سرعت انتقال را نیﺰ افﺰایش می دهد.
با این وﺻف اندك ،اهمیت و ارزش خاﻃره ،جمﻊآوری و حفﻆ و
حراست و انتشار آن نمایان میشود .بﻪ همین منﻈور ،هدف مﺆسسﻪ
حفﻆ آﺛار و نشر ارزشهای دفاع مقدس معاونت فرهنﮕی نیروی زمینی
سﭙاه برداشتن گامی هرﭼند کوﭼﮏ ،اما کمنقﺺ در این راه بوده است.
خاﻃرات کتاب حاﺿر در گﺬشتﻪ جمﻊآوری و در مﺆسسﻪ حفﻆ شده

11

12

بود .بﻪ همین دلیل ،برای یﮏدستسازی آنها و تبدیلشان بﻪ زبان
نوشتار ،اندك تﻐییراتی ـ با حفﻆ محتواـ در آنها انجام شده است.
شایان ذکر است کﻪ خاﻃرهها همواره ـ مﮕر در مواردی اندك ـ بﻪ زبان
محاوره گردآوری و هنﮕام عرﺿﻪ بﻪ عموم ،بﻪ ادبیات نﮕارشی تبدیل
میشوند ،اما شرط این تبدیل ،حفﻆ محتوا ،در عین نﺰدیﮏ شدن بﻪ
ادبیات نﮕارشی است .بنابراین ،اگر در خاﻃرههای پیش رو ـ خطاب بﻪ
گویندگان و ﺻاحبان ارجمند خاﻃرهها ـ تفاوتی با اﺻل آن مشاهده
میشود ،فقﻂ در حد جابﻪجایی کلمات و حﺬف حواشی بﻪ منﻈور
کمﮏ در آسانخوانی آنها بوده است.
این مجموعﻪ شامل سﻪ دفتر است کﻪ دفتر اول خاﻃرات فرمانده
گردانها )در ﭼندین جلد( ،دفتر دوم خاﻃرات فرمانده گروهانها )در
ﭼندین جلد( و دفتر سوم خاﻃرات فرمانده دستﻪها )در ﭼندین جلد(
را دربر میگیرد.
امید است فرماندهان محترم گردانها ،گروهان و دستﻪها در دفاع
مقدس ،با ارسال خاﻃرات دقیﻖ خود بﻪ نشانی مﺆسسﮥ حفﻆ آﺛار و
نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروی زمینی سﭙاه ،ما را در تﮑمیل این
مجموعﻪ مساعدت نمایند.

مﺆسسه حفظ آﺛار و نﺸر ارزشهای دفاع مقدس
معاونت فرهنﮕی نیروی زمینی سﭙاه

ﺷﯿﻌﻪ اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ)ع( ﯾﻌﻨﻰ اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ

علی اکبرنجفی
یﮕان :لشﮑر 5نصر ،گردان عبداهلل
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :القرنﻪ ،عملیات بدر
اعزامی از :نیشابور

شیعه اباعبداهلل(ع) یعنی ایستادگی
نﺰدیﮏ اجرای عملیات بدر ،بنده و ﭼند تن از بﭽﻪهای پایﮕاه بﻪ همراه
امامجمعﮥ محترم نیشابور برای سرزدن بﻪ رزمندگان و بازرسی از خﻂ
و یﮕانها بﻪ جبﻬﻪ رفتیم .پﺲ از انجام دادن مﺄموریت کﻪ متوجﻪ
شدیم زمان اجرای عملیات نﺰدیﮏ است ،من تقاﺿای ماندن و شرکت
در عملیات را مطرح کردم کﻪ با ماندن سﻪ نفر از اکیﭗ ما موافقت
شد .یﮑی از آن سﻪ نفر بنده بودم کﻪ در گردان عبداهلل ،کﻪ مﺄموریت
سنﮕین آمادهسازی نیروها برای عملیات آبی ـ خاکی را بر عﻬده
داشت ،مشﻐول شدم و بﻪرغم میل خودم ،کﻪ دوست داشتم آزاد باشم،
مسﺌولیت یﮑی از گروهانها با توجﻪ بﻪ کمبود کادر بﻪ من محول شد.
دو یا سﻪ روز بیشتر بﻪ شروع عملیات نمانده بود ،ولی من پﺬیرفتم و
سعی کردم بیشتر با برادران آشنا شوم تا بتوانم با آنها بﻬتر کار کنم؛
بنابراین در کنار برادران در آموزشها شرکت کردم.
مﺄموریت گردان ما در شﺐ عملیات شﮑستن قسمتی از خﻂ بود و قرار
بود در سمت راست ﭼﻬارراه منطقﮥ عملیات بدر ،کار انجام شود .حدود
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 48ساعت قبل از شروع عملیات ،گردان از موﺿعی کﻪ جﻬت آموزش
مانور و برنامﻪهای مقدماتی عملیات در آنجا تجمﻊ کرده بود بﻪ مواﺿﻊ
جدیدی کﻪ در خﻂ پدافندی بود ،انتقال پیدا کرد .ﭼادرهای انفرادی و
اجتماعی روی آب تعبیﻪ شده بود و روها باید یﮏ شﺐ آنجا استراحت
میکردند و شﺐ بعد بﻪ سمت منطقﮥ نبرد حرکت میکردند.
بﭽﻪها قب ً
ال با آموزشهای ویﮋهای کﻪ دیده بودند تجربﻪهای خوبی
کسﺐ کرده بودند و برای این عملیات شور و حال دیﮕری داشتند.
بﭽﻪهایی کﻪ وﻇیفﮥ غواﺻی بﻪ آنها محول شده بود ،در آن هوای سرد،
بدون هیﭻگونﻪ نﮕرانی ،آموزش شنا میدیدند .برای همین انجام دادن
این کارها برای آنها شیرینتر بود.
هنﮕام غروب ،گردان بﻪ ﻃرف مواﺿﻊ جدید حرکت کرد .یﮏسری از
بﭽﻪها سوار »بلم« بودند کﻪ قرار بود بﻪ خﻂ بﺰنند و یﮏسری دیﮕر قرار
بود با قایﻖهای »ﭼینﮑو« 1بﻪ آنها ملحﻖ شوند .شﺐ را داخل مواﺿﻊ
دشمن در هور پارو زدیم ،ﭼون قرار بود  35یا  40کیلومتر روی آب
حرکت کنیم تا بﻪ خﻂ برسیم .بنابراین ﻻزم بود قسمتی از مسیر را در
شﺐ قبل از عملیات ﻃی کنیم .برای همین شروع بﻪ حرکت کردیم،
اما نیروهای سرستون ما بﻪ یﮑی از کمینهای دشمن برخورد کرد .ما
دلﻬره داشتیم کﻪ مبادا عملیات لو برود ،کﻪ الحمدهلل بﻪ خیر گﺬشت و
دشمن متوجﻪ نشد؛ زیرا از آنجا کﻪ نیروهای سرستون ما بلمران بودند،
توانستند سریﻊ خودشان را جمﻊوجور کنند و دشمن فﮑر کرد کﻪ
نیروی گشتی است و عﮑﺲالعمل زیادی از خود نشان نداد.
 .1ﭼینﮑو قایقی بومی بین عشایر منطقﮥ خوزستان میباشد کﻪ بیشتر برای عبور
از آبراههای باریﮏ از آن استفاده میشود ،با پارو حرکت کرده و معموﻻً بیش از سﻪ
سرنشین ندارد و برقراری تعادل آن کمی سﺨت و حساس است.

روی هم رفتﻪ ،بﭽﻪها تا ﺻبﺢ پارو زدند و داخل هور حرکت کردند.
نﺰدیﮑیهای ﺻبﺢ ،با روشن شدن هوا ،در محلی استقرار پیدا کردیم و
بﭽﻪها برنامﻪهای استتار را رعایت کردند .باید تا شﺐ در همان موﺿﻊ
و در آب میماندیم.
بﻪ مواﺿﻊ دشمن خیلی نﺰدیﮏ شده بودیم .هواپیماهای دشمن مرتﺐ
روی منطقﻪ پرواز میکردند و بیم این میرفت کﻪ خدای ناکرده لو
برویم ،ﭼون ما تنﻬا نبودیم و بسیاری از یﮕانهای همجوار بﻪ همین
نحو آمده و در داخل منطقﻪ مستقر شده بودند.
محور عملیات جناح راست ال ُقرنﻪ بود .تا گرگ و میش هوا آنجا بودیم،
سﭙﺲ بﻪ ﻃرف مواﺿﻊ دشمن حرکت کردیم و حدود ساعت یﮏ
بامداد بﻪ مواﺿﻊ دشمن رسیدیم.
ناگفتﻪ نماند کﻪ دو گروهان از گردان ما -شاید بﻪ دلیل تاریﮑی یا
فاﺻلﻪای کﻪ بین ستون ایجاد شده بود -از محور اﺻلیاش منحرف
شد و بﻪ جناح ﭼﭗ ،کﻪ محدودة تیﭗ  21امام رﺿا )علیﻪالسالم( بود،
روی جادة خندق رسید و فقﻂ یﮏ گروهان بﻪ ﻃرف مواﺿﻊ اﺻلی
رفت .بﭽﻪها همت و تالش کردند با همان یﮏ گروهان بﻪ خﻂ بﺰنند
و بﻪرغم کمبود نیرو و مقاومت زیاد دشمن بحمداهلل جاپایی 1بﮕیرند
و مستقر شوند.
ما بﻪ جادة خندق رسیدیم .دشمن مقاومت زیادی میکرد و آتش
شدیدی میریﺨت .تیربارهای دشمن بﭽﻪها را روی آب و جاده خیلی
اذیت کرد و شﻬدای زیادی از ما گرفت .بسیاری از نیروها مجروح
شدند .یﮑی از بﭽﻪها ،کﻪ هنوز هم مشﻐول خدمت هستند ،در حین
 .2جاپا یا سرپل اﺻطالحی است کﻪ در مواقﻊ تصرف بﺨش کمی از منطقﮥ دشمن
استفاده میشود کﻪ قابلیت استقرار و ادامﮥ عملیات را داشتﻪ باشد.
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عبور از جاده یﮏ تیر کالیبر بﻪ سرش خورد و روی زمین افتاد .ﭼون
قسمتی از مﻐﺰسرش بیرون ریﺨتﻪ بود ،گفتیم حتماً شﻬید شده 1.ﺻبﺢ
از آهی کﻪ کشید و بﺨار از دهانش بیرون زد ،متوجﻪ شدیم هنوز زنده
است» .برادر شیرزاد« ،کﻪ بعدا ً مفقوداﻻﺛر شد ،برادر حالوتی را بﻪ عقﺐ
منتقل کرد.
پﺲ از اینﮑﻪ بﻪ جاده رسیدیم ،مقاومت دشمن شدید شد و آتش
شدیدی میریﺨت و تا ﺻبﺢ برای ما مقدور نشد کﻪ این کالیبر را
خاموش کنیم .برادران ﺻبﺢ از جناح راست نﺰدیﮏ شدند و توانستند
بﻪ پشت دشمن بروند و آن کالیبر را متالشی کنند .جاده آزاد شد و ما
توانستیم بﻪ نیروهای خودمان ملحﻖ شویم ،ولی قسمت اعﻈم گردان
منﻬدم شده بود .برادر »عابدی« ،فرمانده گردان نیﺰ در ساعات اولیﻪ
عملیات شﻬید شد .او یﮑی از نیروهای مﺨلﺺ بسیجی بود.
ما آن روز را در کنار سد پدافند کردیم .قرار بود یﮏ گردان دیﮕر از ما
عبور کند و عملیات را ادامﻪ بدهد کﻪ متﺄسفانﻪ در داخل معبر با کمین
دشمن مواجﻪ شدند و با مشﮑالتی کﻪ برایشان پیش آمد ،نتوانستند
ادامﮥ مسیر بدهند و بﻪ موقﻊ برسند و کار یﮏ مقدار بﻪ تﺄخیر افتاد.
شﺐ بعد )شﺐ دوم( قرار بود عملیات ادامﻪ پیدا کند و از جناح ما
ِ
مسیر عملیات ادامﻪ داده شود ،ولی از جناح ﭼﭗ و راست عملیات با
مشﮑالتی روبﻪرو شد.
ﺻبﺢ روز دوم ،دشمن اقدام بﻪ پاتﮏ 2بسیار شدیدی کرد .بﻪ گونﻪای
کﻪ با توپ مستقیم و تانﮏ ،بﻪ سد و خاکریﺰ حملﻪ کرد .دشمن تا عصر
 .1برادر »حالوتی« هنوز)زمان انجام مصاحبﻪ( در سﭙاه مشﻐول خدمت است.
 .2پاتﮏ بﻪ عملیاتی گفتﻪ میشود کﻪ بعد از انجام تﮏ توسﻂ نیروی مورد هجوم قرار
گرفتﻪ شده ﺻورت میگیرد.

آتش بسیار پرحجمی روی منطقﻪ ریﺨت ،ولی بﭽﻪها مقاومت بسیار
جانانﻪای داشتند .دشمن از ﻃرف ﭼﻬارراه رخنﻪ کرد .کمبود نیرو،
 48ساعت مقابلﮥ بیوقفﻪ با دشمن ،دادن شﻬدا و تلفات سنﮕین و
زیاد بودن محدودة واگﺬارشده باعﺚ شد دشمن از ﭼﻬارراه 1بﻪ جناح
راست و ﭼﭗ نفوذ کند و کمکم روی آن سد مستقر شود .اما بﭽﻪها
کم نیاوردند و بﻪرغم آتش سنﮕین دشمن ،با نارنجﮏ و آرپیجی سعی
کردند جلوی دشمن را بﮕیرند تا پیشروی نﮑند .من تا عصر روز دوم
شاهد این مقاومت جانانﻪ بودم .عصر روز دوم ،بﻪ علت جراحاتی کﻪ
برایم پیش آمد ،بﻪ پشت خﻂ منتقل شدم .همان روز برای درمان و
استراحت با هواپیما بﻪ مشﻬد منتقلم کردند.
عملیات بدر بﻪ این ﻃریﻖ برای ما تقریباً تمام شده بود .برادر
»ﭼراغﭽی« ،معاون لشﮑر و »برادر برونسی« 2،فرمانده تیﭗ جواداﻻﺋمﻪ
)علیﻪالسالم( ،از کسانی بودند کﻪ واقعاً جانانﻪ میرزمیدند .دﻻوریهای
این عﺰیﺰان را هیﭻوقت فراموش نمیکنم .برادر برونسی با اینﮑﻪ سواد
ﭼندانی نداشت ،همیشﻪ ﭼون شیر میغرید و معموﻻً ﺻحبتش
این بود کﻪ اگر خودمان را شیعﻪ و رهرو حضرت اباعبداهلل الحسین
)علیﻪالسالم( میدانیم ،تا آخرین لحﻈﻪ باید ایستادگی کنیم و بﻪ
مرخصی و ترخیﺺ احتیاج نداشتﻪ باشیم .معموﻻً وقتی حاجآقا برای
بﭽﻪها ﺻحبت میکرد ،بﻪ این مساﺋل اشاره داشت .شﻬید ﭼراغﭽی
ال فرماندهی تیﭗ امام رﺿا )علیﻪالسالم( را برعﻬده داشتند و بعدا ً
قب ً
 .1محدودهای کﻪ ما در حال عملیات بودیم حالت ﭼﻬار راهی داشت و همین موقعیت،
موجﺐ حساسیت باﻻی آن شده بود.
 .2شﻬید »عبدالحسین برونسی« سالها مفقودالجسد بودند ،تا سرانجام با تالش
برادران تفحﺺ در سال  1389پیﮑر این شﻬید عﺰیﺰ شناسایی و تشییﻊ شد.
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بﻪعنوان قاﺋممقام لشﮑر نصر مشﻐول بﻪ فعالیت شدند کﻪ خدا انشاءاهلل
درجات ایشان را متعالی کند کﻪ از برادران مﺨلﺺ و وفادار بﻪ اسالم
بودند .آخرین باری کﻪ من ایشان را دیدم شﺐ عملیات بود .ما همیشﻪ،
شﺐهای عملیات ،وقتی کﻪ بﻪ دشمن نﺰدیﮏ میشدیم ،ایشان را سر
راه خودمان میدیدیم؛ یعنی قبل از اینﮑﻪ نیروهای خودی سنﮕرهای
دشمن را تسﺨیر و مواﺿﻊ بﻪ دست آمده را تﺜبیت نمایند ایشان قبل
از همﻪ در سنﮕر دشمن مستقر بود.
ﺻبﺢ عملیات علیرغم همﮥ مشﮑالت ،ایشان کنار ما بود و با روحی
آرام بﭽﻪها را هدایت میکرد و مشﻐول انجام وﻇیفﻪ بود.
یﮑی از برادران نقل میکرد وقتی ایشان میخواست بﻪ منطقﮥ عملیاتی
بیاید ،از ﻃرف فرمانده لشﮑر اﺻرار شد کﻪ ﻻزم نیست شما تشریف
ببرید .ولی ایشان اﺻرار کردند و حتی تقاﺿای قرآن کردند و گفتند اگر
من از ﺻبﺢ تا شﺐ بیﮑار بنشینم ،برایم گران است .ایشان فرد مﻈلومی
بود ،مﻈلوم از این جﻬت کﻪ ناشناختﻪ شﻬید شد .خداوند انشاءاهلل
روحشان را شاد کند و او را بﻪ درجات متعالی برساند!

ﻣﻌﺠﺰه آﯾﻪ 8ﺳﻮره ﯾﺲ

21

ابوالقاسم اقبال منش
یﮕان :لشﮑر  7ولی عصر عﺞ اهلل،
تیﭗ  51حجت ،گردان کربال
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :بیت المقدس
اعزامی از :اهواز
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معجزه آیه 8سوره یس
بعد از ﭼند روزی کﻪ در آلفاآلفا1بودیم و آموزش مﺨتصری دیدیم ،ﭼون
تازه از عملیات آمده بودیم و آمادگی داشتیم ،بﻪ منطقﮥ دب هردان
اعﺰام شدیم .گردان ما در منطقﮥ دب هردان و خﻂ مقدم گروهان کربال
مستقر شد .پایینتر از ما گروهان قدس و در انتﻬا گروهان مﮑﻪ قرار
داشت .در این عملیات ،فرماندهی گردان با شﻬید »امیر دباغزاده« و
معاونش »عبداهلل محمدیان« بود.
محلی کﻪ قرار بود بﻪ دشمن حملﻪ کنیم ،یﮏ معبر یﮏمتری خیلی
باریﮏ بود کﻪ یﮏﻃرف آن خاکریﺰ عراق و سمت دیﮕر مردابمانند
)هور( بود .این معبر هم مینگﺬاری شده بود و ما باید از این معبر بﻪ
 . 1بﻪ بﺬر یونجﻪ هم آلفاآلفا گفتﻪ میشود ،نام مﮑان یا مقرهایی کﻪ در مناﻃﻖ جنﮕی
مورد استفاده قرار گرفتﻪ نیﺰ عموماً مربوط بﻪ خود محل یا منطقﻪ و یا از روی موقعیت
و کاربرد آن بوده است.
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دشمن حملﻪ میکردیم .در شﺐ عملیات ،اول گروهان کربال و قدس
وارد عمل شدند.
دشمن خیلی مقاومت کرد کﻪ خﻂ شﮑستﻪ نشود ،اما با فشار سنﮕین
یﮑی از بﭽﻪها تقریباً نﺰدیﮏ ﺻبﺢ بود کﻪ خﻂ شﮑستﻪ شد.
یﮑی از بﭽﻪهای تیربارﭼی ،کﻪ هر روز تیربار ژ 3خودش را تمیﺰ
میکرد ،در شﮑستن خﻂ نقش بسﺰایی داشت ،ﭼون بقیﮥ اسلحﻪها
در شﺐ عملیات گیر کرد و فقﻂ تیربار ایشان سرپا بود و کار میکرد.
بیشتر نیروهای گردان ما از بﭽﻪهای مسجد بودند و از هم شناخت قبلی
داشتیم؛ ﻃوری کﻪ در تاریﮑی شﺐ همدیﮕر را تشﺨیﺺ میدادیم .من
کمﮏآرپیجی شﻬید »علیرﺿا معتمدزرگر« بودم.
قرار بود گروهان ما تا نﺰدیﮏهای ریل آهن جادة اهواز ـ خرمشﻬر
برود و از آنجا بﻪ سمت راست و خاکریﺰی کﻪ حدود  110کیلومتر
عمﻖ داشت پیشروی کند .قبل از این خاکریﺰ ،جادهای بود کﻪ اکﺜر
بﭽﻪها آن را با جادة اﺻلی اشتباه گرفتﻪ بودند و تنﻬا دستﮥ ما و ﭼند
نفر از گروهان قدس ،کﻪ مجموعاً پانﺰده شانﺰده نفر بودیم ،جلو رفتیم
و پاکسازی کردیم.
ما مشﻐول پاکسازی سنﮕرهای دشمن بودیم و عراقیهایی را کﻪ در
حال فرار میجنﮕیدند میزدیم تا اینﮑﻪ بﻪ سنﮕری رسیدیم کﻪ خیلی
مشﮑوك و مرموز بود .بﻪ کمﮑیام گفتم یﮏ نارنجﮏ داخل سنﮕر
بیندازد و آن را پاکسازی کند تا ما رد شویم .اﻃراف آنجا نیﺰارهایی
بود کﻪ عراقیها کمین کرده بودند .ناگﻬان از ﻻی نیﺰارها بﻪ ﻃرف ما
نارنجﮏ پرتاب کردند .ما کمی عقﺐتر رفتیم و شروع بﻪ شلیﮏ کردیم.
آنجا متوجﻪ شدیم کﻪ بقیﮥ نیروها پشت سر ما نیامدهاند و فقﻂ ما
پانﺰده نفر هستیم کﻪ با دشمن درگیر شدهایم.

ما بﻪ سمت عقﺐ حرکت کردیم تا با بقیﮥ بﭽﻪها برگردیم کﻪ یﮏ
خمﭙاره وسﻂ بﭽﻪها منفجر شد و تعدادی مجروح شدند .یﮑی از
بﭽﻪها ،کﻪ مجروحیتش زیاد بود ،گفت شما بروید .مجروحیت من
خیلی عمیﻖ است .ولی بﭽﻪها قبول نﮑردند .شﻬید »سالمی« و شﻬید
»معتمدزرگر« ،کﻪ مجروحیت کمی داشتند ،آرپیجیها را زمین
گﺬاشتند و آن برادر مجروح را بﻪ عقﺐ بردند .من و یﮑی ـ دو تا از
بﭽﻪها آرپیجیها را برداشتیم کﻪ اگر عراقیها بﻪ سمتمان آمدند با
آنها مقابلﻪ کنیم.
بﻪ عقﺐ آمدیم و بﻪ بﭽﻪهای خودمان رسیدیم .بﭽﻪها با تعدادی از
نیروهای عراقی ،کﻪ حدودا ً ﭼﻬارﺻد نفر بودند ،درگیر شده بودند .آنها
با ابتﮑار شﻬید »حاج اسماعیل فرجوانی« ،فرمانده گردان ،از پشت سر
سنﮕی میان عراقیها انداختﻪ و آنها بﻪ خیال اینﮑﻪ نارنجﮏ است
تسلیم شده بودند .با همین ترفند ،کلی اسیر گرفتﻪ بودند .البتﻪ ﭼون
آن منطقﻪ تﺜبیت نشده بود ،ما باید آنها را میکشتیم ،1ولی حاج
اسماعیل دستور داد کﻪ آنها را بﻪ عقﺐ ببریم.
بعدها مشﺨﺺ شد کﻪ فقﻂ گردان ما توانستﻪ خﻂ را بشﮑند و گردان
سمت راست و ﭼﭗ نتوانستﻪ بودند کاری کنند .ما هم ﭼون از جناحین
تﺄمین نبودیم ،مجبور شدیم بﻪ عقﺐ برگردیم.
دقیقاً یادم نیست بعد از ﻇﻬر یا فردای آن روز بود کﻪ دوباره بﻪ همان
 . 1نیروی عملیاتکننده تا زمانی کﻪ منطقﮥ مورد نﻈر خود را تصرف کامل نﮑرده
و استقرار نیافتﻪ ،بﻪ این علت مجاز بﻪ گرفتن اسیر نیست کﻪ همان اسرا میتوانند
تﻬدیدی جدی بوده و اقدام بﻪ عملیات نمایند ،حتی در این شرایﻂ اسارت میتواند
نوعی ترفند برای ناکام سازی نیروی عملیات کننده باشد ،اما تشﺨیﺺ فرماندهی با
توجﻪ بﻪ شناخت موقعیت خودی و دشمن و شرایﻂ جنﮓ تعیینکننده است.
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منطقﻪ رفتیم و با انفجار و زدن ﭼند آرپیجی بﻪ سنﮕرهای دشمن،
منطقﻪ را باز کردیم .نیروهای عراقی سمت راست و روبﻪرویمان بودند.
البتﻪ آنموقﻊ متوجﻪ نشدیم کﻪ آنها عراقی هستند یا نیروهای خودی،
ﭼون لباسهایشان از فاﺻلﮥ دور شبیﻪ ما بود.
حاج اسماعیل ،ﭼند نفری را ،کﻪ من هم جﺰء آنها بودم ،مﺄمور کرد
بررسی کنیم ببینیم آنها نیروهای خودی هستند یا نﻪ .بﻪ ﻃرف آنها
رفتیم .آنها هم از فرﺻت استفاده کردند و بالفاﺻلﻪ پشت خاکریﺰها
مستقر شدند و شروع بﻪ تیراندازی کردند .یﮑی از بﭽﻪها ،کﻪ بﻪ زبان
عربی مسلﻂ بود ،با آنها ﺻحبت کرد و مشﺨﺺ شد کﻪ عراقی هستند.
مدتی با آنها درگیر شدیم و ﭼون مﮑانی کﻪ مستقر شده بودیم امن
نبود ،کمی عقﺐتر آمدیم تا بﻪ دشمن مسلﻂ شویم.
تا فردا ﺻبﺢ همانجا ماندیم؛ تا اینﮑﻪ از ﻃرف تیﭗ بیتالمقدس دستور
رسید کﻪ بﻪ محل اولیﮥ خودمان ،کانال دیوز ،برگردیم .در این عملیات،
سﻪ تن از بﭽﻪهای مسجد ،بﻪ نامهای» :بﻬروز شیوا«» ،امیر دباغزاده«
و فرمانده گروهان »جلیل کریمی« شﻬید شدند.
ﭼند روزی در کانال دیوز بودیم .نیروهای ما از ﻃریﻖ هویﺰه و پل
کارون پیشروی کرده و دشمن را تقریباً تا مرز عقﺐ راندند؛ البتﻪ بﻪ
جﺰ خرمشﻬر.
بعد از این مرحلﻪ ،بﻪ شلمﭽﻪ اعﺰام شدیم و مدتی بﻪعنوان پدافند
آنجا مشﻐول بودیم ،تا اینﮑﻪ دو شﺐ قبل از عملیات اﻃالع دادند کﻪ
امشﺐ قرار است عملیات آزادسازی خرمشﻬر انجام شود .شما از منطقﮥ
شلمﭽﻪ آتش بریﺰید تا حواس دشمن پرت شود.
بﭽﻪها هم آتش شدیدی روی دشمن ریﺨتند تا جایی کﻪ دشمن
عقﺐنشینی کرد و تا نیمساعت هیﭻ عﮑﺲالعملی نشان نداد .بعد

از نیمساعت ،ﭼند گلولﻪ جواب داد .بﻪ نﻈرم آمد کﻪ اگر آن موقﻊ
نیروی کافی وتجﻬیﺰات ﻻزم داشتیم ،ایران میتوانست بعد از عملیات
بیتالمقدس کار را تمام کند و تا بصره و حتی جلوتر پیش برود.
دو شﺐ بعد ،کﻪ با آزادسازی خرمشﻬر مصادف شد ،حدود دو دستﻪ از
گردان را بردند و با دو دستﻪ از ارتش ادغام کردند کﻪ از منطقﮥ شلمﭽﻪ
بﻪ دشمن تﮏ ایﺰایی بﺰنیم تا دشمن نیروهای خود را از شلمﭽﻪ بﻪ
خرمشﻬر نبرد.
شﺐهای قبل ما پست میدادیم و روزها استراحت میکردیم ،اما آن
روز از ﺻبﺢ آماده بودیم و برای آشنایی و سازماندهی با نیروهای ارتش
رفتﻪ بودیم .خیلی خستﻪ بودیم .دشمن کﻪ متوجﻪ شده بود ایران قرار
است حملﻪ کند ،مرتﺐ هواپیما میفرستاد و مانور میداد .من ّورها ده ـ
پانﺰده دقیقﻪ روی آسمان روشن میماند .ما هم از این فرﺻت استفاده
میکردیم و ﭼرتی میزدیم .اکﺜر بﭽﻪها ،از جملﻪ خود من ،خوابیده
بودیم کﻪ ناگﻬان فرمانده دستﻪ آمد و بیدارمان کرد.
حدود سﻪ تن از عراقیها برای بازرسی میدان مین آمده بودند .آنها
حتی تا نﺰدیﮑی ما پیش آمدند ،اما بﭽﻪهایی کﻪ بیدار بودند شروع
1
کردند بﻪ خواندن آیﮥ  8سورة مبارکﮥ یﺲ.
آن شﺐ ما معجﺰة این آیﻪ را دیدیم کﻪ جلوی دید دشمنان را گرفت
و آنها نتوانستند ما را ببینند .وقتی عراقیها از ما فاﺻلﻪ گرفتند ،حاج
اسماعیل دستور داد برگردیم .در آن سﮑوت شﺐ ،ﺻدای بﭽﻪها و راه
ون؛ و
َ .1و َج َعلْ َنا مِن ب َ ْی ِن أَیْدِی ِﻬ ْم َسدًّا َوم ِْن َخلْ ِف ِﻬ ْم َسدًّا َف َﺄ ْغشَ ْی َنا ُه ْم َف ُﻬ ْم َﻻ یُ ْبصِ ُر َ
سدی؛ و ﭼشمانشان را
سدی قرار دادیم ،و در پشت سرشان ّ
در پیش روی آنان ّ
پوشاندهایم ،لﺬا نمیبینند!
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رفتنشان باز هم آنها را آگاه نﮑرد و خداوند ﭼشم و گوش آنها را
کور و کر کرد .ﺻبﺢ کﻪ شد ،از ﻃرف تیﭗ دستور دادند کﻪ احتیاجی
بﻪ عملیات نیست ،برگردید .ما هم بﻪ اهواز برگشتیم .بعد از آمدن بﻪ
اهواز ،ﭼند روزی ماندیم و بعد با یازده تن از بﭽﻪهای مسجد بﻪ حرم
امام رﺿا )علیﻪالسالم( مشرف شدیم.
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حسن رجا
یﮕان :لشﮑر 6قدس
مسﺌولیت :فرمانده گروهان ادوات
منﻄقه عملیاتی :شلمﭽﻪ ،عملیات
کربالی5
اعزامی از :فومن
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ساعتها بمباران جعبههای خالی
قبل از شروع عملیات و حرکت نیروها بﻪ ﻃرف خﻂ ،همﮥ نیروها دست
در گردن یﮑدیﮕر بودند و با گریﻪ از یﮑدیﮕر ﻃلﺐ شفاعت میکردند.
اگر هر انسان سﺨتدلی هم آن ﺻحنﻪها را میدید ،همﻪﭼیﺰ از یادش
میرفت و آرام میشد و میخواست بﻪ ﻃرف دشمن حملﻪور شود.
بنده آن زمان مسﺌول گروهان ادوات بودم .قرار بود در عملیات کربالی5
شرکت کنیم .بﻪ فرمانده گردان ،آقای »اسماعیل تقیلو« ،گفتم» :اگر
قرار است ما در این عملیات شرکت کنیم ،اجازه بدهید اول سالحها
را بﻪ میدان تیر ببریم ،امتحانی بﮑنیم و بعدا ً وارد عمل شویم «.ایشان
گفتند کﻪ شما حتماً این کار را بﮑنید.
ما همراه راننده و فرمانده ،آن قبضﻪ را بﻪ میدان تیر بردیم و سینﮥ تﭙﻪ
را هدف گرفتیم ،ولی قبضﮥ مینیکاتیوشا شلیﮏ نﮑرد .بنده بﻪ مسﺌول
قبضﻪ گفتم کﻪ گلولﻪ را در بیاور .ایشان گلولﻪ را از توی لولﻪ در آورد
و من گلولﻪ را داخل خود لولﻪ گﺬاشتم کﻪ کل آن قبضﻪ شلیﮏ شد و
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آتش عقﺐ آن ،ما سﻪ نفر را مجروح کرد .رانندة ما بسیجی و کارمند
شﻬرداری بود ،وﺿﻊ بﭽﻪها را کﻪ دید مدام بﻪ سر و ﺻورت خود میزد.
بﻪ او گفتم» :تو دیﮕﻪ ﭼرا داد و فریاد میکنی .سریﻊ ماشین را روشن
کن و ما را بﻪ بﻬداری لشﮑر ببر «.بﭽﻪهایی کﻪ مجروح شده بودند از
شدت جراحت و سوختﮕی زیاد داد و فریاد میکردند .تا اینﮑﻪ ما را
بﻪ بﻬداری لشﮑر رساند و از آنجا با آمبوﻻنﺲ روانﮥ بیمارستان شﻬید
کالنتری اندیمشﮏ شدیم.
بعد از سﻪ ـ ﭼﻬار روز ،دوباره در عملیات کربالی 5شرکت کردم .ﭼون
ما در آن منطقﻪ پیشروی خوبی داشتیم ،عراق هر لحﻈﻪ تﮏ میکرد و
شیمیایی میزد و از هر ﻃرف بمباران هوایی میکرد تا بتواند جاهایی
را کﻪ رزمندگان ما بﻪ دست آورده بودند پﺲ بﮕیرد.
از شدت انفجار ،سنﮕرهایی کﻪ داخل آن بودیم مﺜل گﻬواره تﮑان
میخورد .از هر دو ﻃرف آتش زیادی میریﺨتند .عراق خیلی مقاومت
میکرد و هر روز کلی تلفات میداد تا شاید بتواند کاری از پیش ببرد.
سرانجام هم نتوانست در مقابل رزمندگان کاری کﻪ میخواست انجام
دهد.
از سوی دیﮕر ،ما آنقدر با سالحهای نیمﻪسنﮕین ،خمﭙاره ،کاتیوشا،
تفنﮓ  106میلیمتری و آرپیجی ،11تیربار و دوشﮑا تیراندازی کرده
بودیم کﻪ نفﺲ دشمن گرفتﻪ شده بود .جعبﻪهای مﻬمات را بﻪ ارتفاع
پانﺰده متر روی یﮑدیﮕر ﭼیده بودیم .هواپیماهای عراقی هم مدام آنها
را بمباران میکردند.
نقطﻪهای هدف آنها همان جعبﻪهای خالی بود و آنقدر راکت زدند
و بمباران کردند کﻪ شاید بتوانند آنها را از بین ببرند ولی تا روز آخر
نتوانستند جعبﻪها را منﻬدم کنند .بﭽﻪها هم از بمباران در امان بودند.

در یﮑی از همان شﺐهایی کﻪ آتشهای ادوات و توپﺨانﮥ عراق زیاد
بود و گردانهای پیادة ما در خﻂ منتﻈر مﻬمات لشﮑر بودند ،رانندة
تویوتایی کﻪ قرار بود مﻬمات را برساند ترکش خورده و شﻬید شده بود
و ماشین در کنار خاکریﺰ مانده بود .یﮑی از بﭽﻪها آمد و گفت» :ماشین
تویوتا در کنار خاکریﺰ است ،کنار آن هم ﭼیﺰهایی هست ،ولی ﭼون
تاریﮏ است نمیتوانیم تشﺨیﺺ بدهیم کﻪ ﭼیست!«
ما بﻪ اتفاق هم رفتیم نﺰدیﮏ آن ماشین .دیدیم مﻬمات است .ما دو نفر
با هم آن رانندة شﻬید را کنار خاکریﺰ گﺬاشتیم .من سوار ماشین شدم
و مﻬمات را بﻪ خﻂ مقدم رساندم و آنجا برای بﭽﻪها علت تﺄخیر در
رسیدن مﻬمات را توﺿیﺢ دادم .دوباره برگشتیم و آن شﻬید را پشت
تویوتا گﺬاشتیم و فردا ﺻبﺢ او را بﻪ تعاون لشﮑر تحویل دادیم.
33

34

ﻧﻤﺎزى ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﻰ ﺗﻮپ 105ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮى
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حﺸمت اهلل هدایتی
یﮕان :لشﮑر16قدس
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :شمال سلیمانیﻪ عراق،
عملیات نصر4
اعزامی از :رودسر

36

نمازی با چاشنی توپ  105میلیمتری
قبل از عملیات نصر 4از فرمانده گردان حضرت حمﺰه )علیﻪالسالم(،
پنﺞ ـ شش روزی مﺄموریت خواستم کﻪ پیش بﭽﻪهای گردان حضرت
امام حسین )علیﻪالسالم( بروم .ایشان اول قبول نﮑرد ،اما با اﺻرار من
برای ده روز موافقت کرد و ما رفتیم گردان امام حسین )علیﻪالسالم(.
برادرها گفتند در خﻂ گروهانی هست کﻪ مسﺌول ندارد و من را،
کﻪ تازه از آموزش فرماندهی گروهان ـ در تﻬران ـ آمده بودم ،بﻪ
آنجا فرستادند و من فرمانده گروهان آنجا شدم .برادرهایی کﻪ در آن
گروهان بودند ،هیﭻیﮏ محاسن بﻪ ﺻورت نداشتند و همﻪ محصل
بودند؛ البتﻪ خودم هم تازه تﻪمحاسنی داشتم.
ما با کمﮏ هم کل خﻂ را پوشش دادیم .یﮏ روز گفتند یﮑی از برادرها
شﻬید شده .باﻻی سرش رفتیم و دیدیم بﻪ علت ترکش خمﭙارهای کﻪ
بﻪ سرش اﺻابت کرده بود ،مقداری از مﻐﺰش بیرون ریﺨتﻪ .بعضی از
بﭽﻪها وحشت کرده بودند ،ﭼون اولینبار بود کﻪ شﻬید میدیدند .من
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پالستیﮏ دستم کردم و وسایلش را روی سینﻪاش گﺬاشتم .ایشان
را ،کﻪ شﻬید »محمود ُکرد« نام داشت ،بﻪ شﻬرستان گنبد فرستادند.
گفتند در این منطقﻪ قرار است عملیات انجام شود و باید خودتان را
آماده کنید .با نیروهایی کﻪ داشتیم برای عملیات آماده شدیم .داشتیم
بﻪ ﻃرف پایین میرفتیم کﻪ فرمانده گردان آمد و قرآن باﻻی سرمان
گرفت.
قبل از اینﮑﻪ عملیات را آغاز کنیم ،با فرمانده لشﮑر» ،مرتضی قربانی«،
جلسﮥ توجیﻬی داشتیم .ایشان توﺿیحات اولیﻪ را دادند .ما بﻪ همراه
برادرهای اﻃالعات برای شناسایی منطقﻪ رفتیم .من مسلﻂتر بودم،
ﭼون قبل از اینﮑﻪ برادرها را توجیﻪ کنند ،فرمانده گروهان بودم و
حدود سی روز ارتفاعات رشند و رشند ماﺋوت زیر نﻈر ما بود.
عملیات آغاز شد .فرمانده لشﮑر کلمﮥ رمﺰ را بﻪ گردان گفت .در اولین
دقایﻖ ،منطقﻪ را گرفتیم .بعد از حدود یﮏ ساعت ،بﻪ علت اﺻابت ترکش
خمﭙاره بﻪ لﮕنم ،زمینگیر شدم .برادرها ما را بﻪ پشت منطقﻪ انتقال
دادند .بعد از مداوا و برﻃرف شدن مجروحیت ،بﻪ عملیات والفجر10
اعﺰام شدم .از آن موقﻊ وارد لشﮑر  16قدس و گردان سرافراز ابوالفضل
)علیﻪالسالم( شدم .آنجا هم فرمانده گروهان بودم .اولین عملیات ما
والفجر 10بود .این عملیات برکات زیادی داشت ،ﭼون همﮥ مردم
1
دوست داشتند والفجر 10در آن منطقﻪ انجام شود.
 . 1مردم مسلمان کرد منطقﻪ سلیمانیﻪ بﻪ ویﮋه مردم شﻬر سید ﺻادق ،بﻪ این دلیل
عالقﻪمند عملیات در آن منطقﻪ بودند کﻪ از یوغ رژیم بعﺜی حاکم بر عراق خارج
میشدند ،رژیمی کﻪ بﻪ بﻬانﻪهای مﺨتلف آنها را مورد اذیت و آزار قرار میداد ،زندانی
کردن و کشتن آنان از جملﮥ اذیت و آزارها بود.

هوا خیلی سرد بود .با همان سرمای شدید بﻪ خﻂ دشمن یورش بردیم
و آنجا را هم بﻪ یاری خداوند تصرف کردیم.
با تمام قوا وارد منطقﻪ شدیم .والفجر 10در منطقﮥ حلبﭽﻪ ،خرمال و
سیدﺻادق انجام شد و در همان ساعتهای اولیﻪ تصرف و پاکسازی
ﺻورت گرفت .در این عملیات ،ﭼند نفر از برادران بﻪ فیﺾ شﻬادت
ناﺋل آمدند.
یادم است هنﮕامی کﻪ از این عملیات برمیگشتیم ،وقت نماز بود .با
یﮑی از برادرها در جایی ایستادیم و اقامﻪ بستیم .ناگﻬان حدود دو ـ
سﻪ متریِ پشت سر ما یﮏ توپ  105بﻪ زمین خورد .حدود ده ـ پانﺰده
سانتیمتر بﻪ هوا پریدیم ،نمازمان را قطﻊ نﮑردیم اما با ترس و لرز آن
را ادامﻪ دادیم.
در عملیات بیتالمقدس 7هم ،بﻪ دشمن حملﻪ بردیم و الحمدهلل آنجا
را هم تصرف کردیم .این عملیات ﻃاقتفرسا در دمای  54ـ  52درجﮥ
خوزستان انجام شد .برادرها واقعاً سنﮓ تمام گﺬاشتند .در این عملیات،
بﻪ برادرها آب دیر رسیده بود و همﻪ تشنﻪ بودند ،ولی با لﺐ تشنﻪ تا
آخرین لحﻈﻪ با دشمن جنﮕیدند و موفقیتهای زیادی کسﺐ کردند.
اگرﭼﻪ در مناﻃﻖ غرب و جنوب ،سرما و گرما واقعاً شدید و ﻃاقت فرسا
بود ،اما ایمان و باور بﭽﻪها کاری میکرد کﻪ وﺻف آن آسان نیست.
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اﻓﺴﻮس ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدن آﯾﺖاﻟﮑﺮﺳﻰ
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رحمان گودرزی
یﮕان :لشﮑر 16قدس ،تیﭗ ،2گروهان
شﻬیدسنایی
منﻄقه عملیاتی :حاج عمران ،عملیات
کربالی2
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
اعزامی از :لنﮕرود
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افسوس حفظ نکردن آیتالکرسی
من مربی آموزش نﻈامی بودم و کارم آموزش بود  ،1اما در شﺐ عملیات
کربالی 2شﻬید »رﺿوانخواه« ،کﻪ دوست ﺻمیمی من بود ،دست مرا
گرفت و گفت» :جایی نرو ،دوستان خوب باید در سﺨتیها و در همﻪ
حال کنار یﮑدیﮕر باشند .شما مربی هستی ،امشﺐ باید مربیگری
خودت را نشان بدهی و بﻪ عملیات بیایی«.
ﭼون دوستی ما خیلی ﺻمیمی بود ،نتوانستم بﻪ او نﻪ بﮕویم .با توجﻪ
 .1معموﻻً در اوایل دفاع مقدس مربیان آموزش نﻈامی را کمتر بﻪ میدان نبرد اعﺰام میکردند،
شاید یﮑی از دﻻیل آن حجم باﻻی نیرویی بود کﻪ پیوستﻪ باید آموزش داده میشدند ،البتﻪ
مربیگیری نﻈامی نیﺰ کار سﺨتی است مﺨصوﺻاً زمانی کﻪ حجم نیرو باﻻ و زمان آموزش
کم و فشرده باشد ،اما اواسﻂ دوران دفاع مقدس شرایﻂ بﻪ گونﻪای شد کﻪ نیاز بود مربیان
هم در عملیاتها حضور و مشارکت داشتﻪ باشند تا انتقال تجربﻪ بﻬتر و سریﻊتر انجام شده
و کیفیت آموزشها افﺰایش یابد.
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بﻪ اینﮑﻪ کارم با گردان نبود ،بﻪ خاﻃر حفﻆ دوستیام با ایشان رفتم.
آن شﺐ تیﭗ ما باید سﻪ ارتفاع واریﺲ ،کدو و قلﻪ شﻬدا را میگرفت.
تا اول میدان مین برای گرفتن ارتفاع واریﺲ جلو رفتیم .اما مﺄموریت
گردان ما ﻃوری بود کﻪ باید گردانهای بعدی موفﻖ میشدند و تﺄمینی
ایجاد میشد تا ما بتوانیم از پایین بﻪ باﻻ برویم .متﺄسفانﻪ ،با توجﻪ بﻪ
آلودگی آن منطقﻪ و حوالی ،بعدها گویا برخی از ارزیابیها نشان داد کﻪ
این عملیات از پیش لو رفتﻪ و عراق متوجﻪ شده بود.
حدود ساعت ده ـ یازده شﺐ ،منتﻈر اعالم رمﺰ عملیات بودیم کﻪ
بعﺜیهای عراق آتش زیادی روی سر ما ریﺨتند .تا اول میدان مین
هم رفتﻪ بودیم و تﺨریبﭽیها هم در حال باز کردن معبر بودند ،اما هر
تﺨریبﭽی کﻪ جلو میرفت ،تیربارﭼی باﻻی میدان مین آنها را میزد.
ﺻحنﮥ بسیار عجیبی بود .فرماندهان باﻻتر پیوستﻪ فشار میآوردند تا بﻪ
هر ﻃریﻖ کﻪ شده معبر باز شود ،ﭼون یﮕان و گردانهای دیﮕر موفﻖ
شده بودند و فقﻂ گردان ما مانده بود .دشمن هم متوجﻪ شده بود و
بﻪ مرور زمان میﺰان آتش خود را زیاد میکرد .نوع منورهای پیﭽیده
با سالحهای پشتیبانی و هواپیماها نشان میداد کﻪ ﻻاقل عملیات در
محور گردان ما لو رفتﻪ است ،ولی بﻪ هر ﻃریﻖ و با پافشاری بﭽﻪها
معبر باز شد و ما تا آنﻃرف میدان و معبر رفتیم .در این میان ،بﭽﻪها
خبر آوردند کﻪ رﺿوانخواه کنار میدان مین افتاده و شﻬید شده است.
من فرمانده گروهان شﻬید احمد سنایی بودم .با توجﻪ بﻪ حجم آتش و
فشار بعﺜیها ،شنیدن این حرف در روحیﻪام تﺄﺛیر بدی گﺬاشت .ﭼند
نفر از بﭽﻪها ،آن شﻬید بﺰرگوار را پایین بردند .خدا شﻬید »امالکی«
را رحمت کند .تا مرا دید ،گفت» :ناراحت شﻬید رﺿوانخواه نباش.
موقعیت ﻃوری است کﻪ باید برگردید و دیﮕر نباید جلو بروید«.

پرسیدم» :برای ﭼﻪ میخواهیم برگردیم؟ حاﻻ کﻪ پیشرفت ما خوب
بوده است «.گفت» :نﻪ ،موقعیت ﻃوری است کﻪ باید برویم و دوباره از
یﮏ منطقﮥ دیﮕر وارد عمل شویم«.
از عقﺐنشینی حرفی نﺰد .فقﻂ گفت بروید .ناگﻬان دیدم ﭼند نفر
شﻬید رﺿوانخواه را آوردند .دستم را روی گردنش گﺬاشتم .گردنش
سرد شده بود ،اما قسمت سینﻪ و کشالﻪهای رانش تقریباً گرم بود
و دیﮕر داشت نفﺲهای آخر را میکشید .میخواستم یﮏ لحﻈﻪ
ﭼﻬرهاش را ببینم ،اما هوا خیلی تاریﮏ بود .دیﮕر موقعیت نبود و
اینقدر آتش در آن یﮏ تﮑﻪ و همان شیار ریﺨتند کﻪ هرکﺲ در فﮑر
نجات جانش بود.
در عملیات کربالی 5توفیﻖ پیدا کردم کﻪ بﻪعنوان نیروی کمﮑی در
گردان کمیل خدمت شﻬید»اﺻﻐریخواه« باشم .مﺄموریت ما این بود
کﻪ از شوشتر تا نﺰدیﮑیهای جاده اهواز ـ خرمشﻬر حرکت کنیم .یﮏ
شﺐ آنجا بودیم .شﺐ بعد ما را بﻪ خرمشﻬر انتقال دادند و از آنجا ما را
سوار تویوتا کردند .نﺰدیﮑیهای شلمﭽﻪ کانالی بﻪ نام کانال امام رﺿا
)علیﻪالسالم( بود .ما را آنجا بردند و گفتند» :بﭽﻪها آمادگی داشتﻪ
باشید ،ﭼون امشﺐ باید جﺰیرة بووارین را پﺲ بﮕیریم«.
در حین حرکت ،یﮑی از برادران بﻪ نام »احمد ﺛنایﻊ« )کﻪ بعدا ً شﻬید
شد( کنارم نشستﻪ بود .خیلی سعی میکردم آیتالﮑرسی را حفﻆ
کنم ،ﭼون در آن ﺻحنﮥ بحرانی بﻪ آن نیاز داشتم .ایشان بﻪ من گفت:
»زیر لﺐ ﭼﻪ زمﺰمﻪ میکنی؟« گفتم» :آیتالﮑرسی میخوانم ،ﭼون
عملیاتهای جنوب خیلی سﺨت است ،برای اینﮑﻪ جان سالم بﻪدر
ببریم ،دارم آیتالﮑرسی میخوانم «.گفت» :هر وقت تمام کردی ،بده
من هم بﺨوانم«.
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هوا تاریﮏ شده بود .ﭼراغقوة کوﭼﮑی کﻪ در جیبم بود ،بﻪ او دادم .دیدم
دارد گریﻪ میکند .گفتم» :احمد برای ﭼﻪ گریﻪ میکنی؟ ترسیدهای؟«
گفت» :نﻪ آقا! من اﺻ ً
ال ترسی ندارم ،ولی ای کاش من زودتر میخواندم!
ﭼون وقتی معنی این آیﻪ را خواندم ،دیدم خیلی تﮑاندهنده است.
کاش من زودتر این را حفﻆ میکردم و یاد میگرفتم!«
حدود ساعت ده ـ یازده شﺐ بﻪ کانال امام رﺿا )علیﻪالسالم( رسیدیم.
فرمانده تیﭗ ،آقای »هامون محمدی« ،آمد و بﻪ آقای اﺻﻐریخواه
ِ
مﺄموریت بسیار سﺨت آماده کنید«.
گفت» :گردان کمیل را برای یﮏ
اﺻﻐریخواه گفت» :ما آماده هستیم و مشﮑلی نداریم .فقﻂ منتﻈر
دستور حرکتیم«.
از ساعت  11/5منتﻈر ماندیم .دقیقاً ساعت سﻪ بعد از نیمﻪ شﺐ گفتند
گردان کمیل آمادة حرکت باشد .از کانال امامرﺿا )علیﻪالسالم( بﻪ
ﻃرف جلو حرکت کردیم .نرسیده بﻪ جﺰیرة بووارین ،کانالی بود کﻪ
منطقﮥ عملیاتی شروع میشد و بﭽﻪهای مجروح و شﻬدا آنجا افتاده
بودند .همﭽنین تعدادی از جنازههای عراقیها هم آنجا بود .آتش هم
زیاد بود.
محل عملیات گردان کمیل مشﺨﺺ بود .عراقیها در سﻪ جناح حضور
داشتند .آنجا تقریباً منطقﻪای بود کﻪ دو ـ سﻪ گردان عملیات کرده و
رفتﻪ بودند .قرار بود دو یﮕان از جناحین وارد عمل شوند کﻪ آمدن آنها
بﻪ دلیل وﺿعیت منطقﻪ بﻪ تﺄخیر افتاده بود .حاﻻ گردان ما درست در
وسﻂ حجم آتش عراقیها قرار گرفتﻪ بود .ما تا جایی کﻪ میتوانستیم
پیش رفتیم و منتﻈر ماندیم تا برادر امالکی )کﻪ بعدا ً شﻬید شد( ما
را راهنمایی کند .ناگﻬان خبر رسید امالکی مجروح شده .حدود یﮏ
ساعت آنجا سرگردان بودیم .حجم آتش هم زیاد بود .از لحاظ نﻈامی،

فرمانده لشﮑر نباید در آن ﺻحنﻪ حضور پیدا کند 1،اما با توجﻪ بﻪ اینﮑﻪ
موقعیت آنجا حساس بود ،آمد و گفت» :ﭼرا معطل هستید؟ ﭼرا اینجا
ماندهاید؟« گفتیم» :ما راهنما میخواهیم ،کجا باید عملیات کنیم؟
یﮏ نفر باید منطقﻪ و جایﮕاه را بﻪ ما نشان بدهد«.
در آن منطقﻪ تردد عراقیها زیاد بود .آتش آنها هم در آن لحﻈﻪ
زیادتر شده بود .انﮕار حرکت ما با پاتﮏ عراقیها مصادف شده بود.
برادر همدانی وقتی دید کﻪ منطقﻪ با آن وﺿعیت بحرانیتر شده و
تقریباً یﮏ حالت خاص بﻪ خودش گرفتﻪ ،گفت» :ﭼون پاتﮏ عراق با
عملیات مصادف شده ،بﻬتر است شما در همین جﺰیرة بووارین این دو
تا پاسﮕاه را بﮕیرید .نﺰدیﮏ ﺻبﺢ است و احتمال دارد با روشن شدن
هوا ،اینجا در دید دشمن قرار بﮕیرد و همﮥ شما قلﻊ و قمﻊ شوید .حتماً
این دو تا پاسﮕاه را بﮕیرید و همینجا پدافند کنید تا ببینیم دستور
بعدی ﭼیست«.
ما با یﮏ جﻬش بسیار سریﻊ توانستیم دو تا پاسﮕاه جﺰیرة بووارین
را بﮕیریم و یﮏسری عراقی هم اسیر کنیم .سرانجام توانستیم آن
دو تا پاسﮕاه را بﮕیریم .برادر همدانی دوباره آمدند دستی روی سر
برادر اﺻﻐریخواه کشیدند و گفتند» :خدا قوت ،خستﻪ نباشید ،زحمت
کشیدید ،اینجا نقطﮥ استراتﮋیﮑی بود و شما موفﻖ شدید آن را بﮕیرید«.
 .1این موﺿوع یﮑی از موارد اختالفی در دکترین حاکم بر سازمانهای کالسیﮏ نﻈامی و
نیرویهای سﭙاه و بسیﺞ بود ،در سازمانهای کالسیﮏ بر مبنای دکترین حاکم ،فرمانده
تیﭗ و لشﮑر نباید در لبﮥ جلویی نبرد حاﺿر شوند ،اما در بسیﺞ و سﭙاه انجام تﮑلیف مالك
حضور در نقاط مﺨتلف ﺻحنﮥ نبرد است و کجا بودن و ﭼﮕونﻪ در آن محل حاﺿر شدن
مالك نیست.
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همان لحﻈﻪ دیدیم یﮏ جیﭗ عراقی با ﭼند سرنشین دارد با سرعت
در جاده میآید .ﭼون جادة خودشان بود و نمیدانستند ما بﻪ آنجا
رسیدهایم .همین کﻪ رسیدند ،برادر »هادی فدایی« ،از پاسدارهای
خوب سﭙاه لنﮕرود )کﻪ بعدا ً شﻬید شد( ،آرپیجیاش را آماده کرد و
جیﭗ را ،کﻪ دو ـ سﻪ نفر از فرماندهان خیلی مﻬم عراقی را بﻪ منطقﮥ
عملیات میبرد ،هدف گرفت و زد .جیﭗ منفجر شد و همﮥ آنها ،بﻪ
جﺰ یﮏ نفرشان ،از بین رفتند .یﮑی از بﭽﻪهای بسیجی همان یﮏ نفر
را هم با تیر زد و بﻪ درك واﺻل کرد.
خالﺻﻪ موفﻖ شدیم جﺰیرة بووارین را بﮕیریم و همانجا پدافند کنیم.
آنجا منطقﻪای دشتمانند بود و بﭽﻪها نمیتوانستند جانپناه بﮕیرند.
همﻪ در فﮑر بودند کﻪ قبل از روشن شدن هوا جانپناهی برای خودشان
تﻬیﻪ کنند .بﭽﻪها با دست و بیلﭽﻪ و وسایلی کﻪ داشتند شروع کردند
بﻪ کندن سنﮕر کﻪ برادر همدانی گفت» :من اﻻن بولدوزر میفرستم تا
یﮏ خاکریﺰ موقت در اینجا بﺰند تا حداقل از تیرهای مستقیم دشمن
در امان باشید«.
بعد از مدت کوتاهی ،بولدوزر با یﮏ رانندة بسیجی در سﻪ جناح جﺰیره
خاکریﺰ زد .لبﮥ بولدوزر از تیر دوشﮑا و تیربار سوراخسوراخ شده بود ،اما
راننده همﭽنان بﻪ کار خودش ادامﻪ میداد .همین کﻪ هوا روشن شد،
یﮏ خمﭙاره درست افتاد روی سر رانندة بولدوز و آن بنده خدا را بﻪ
داخل موتور فروبرد و شﻬید کرد .خود بولدوزر هم از کار افتاد.
در جناح ﭼﭗ منطقﻪ ،سﮑویی عراقی بود کﻪ نیروهای ما را با دوشﮑا
میزد .برادر »احمد ﺛنایﻊ« ،فرمانده گروهان ،کﻪ از بﭽﻪهای سﭙاه
لنﮕرود بود و بعدها شﻬید شد ،آمد و از زبان برادر اﺻﻐریخواه گفت:
»ﭼون نﺰدیﮏ ﺻبﺢ است و هوا در حال روشن شدن و بولدوزر هم

نتوانستﻪ خاکریﺰ بﺰند ،شما بﻪ هر ﻃریﻖ ممﮑن بروید آن سﮑویی را کﻪ
دوشﮑا و تیربار دارد و دارد بﭽﻪها را میزند از بین ببرید و آنجا را تصرف
کنید تا یﮏ نقطﮥ سرکوب در اختیار خودمان باشد«.
برادر ﺛنایﻊ این را گفت و همراه ده ـ دوازده نفر از برادرهای گروهان
حرکت کرد .من با برادر »حﻖبین« ،رﺋیﺲ ستاد فعلی یﮕان کﻪ
جانشین گردان بود ،مشورت کردم و گفتم» :اگر اینها از یﮏ جناح
بروند ،احتمال دارد موفﻖ نشوند .بﻬتر است در سﻪ جناح این قلﻪ را
محاﺻره کنیم تا بتوانیم قبل از روشن شدن هوا هدف را بﮕیریم«.
بﻪ این ترتیﺐ ،یﮏ گروه با برادر ﺛنایﻊ ،یﮏ گروه با برادر حﻖبین و یﮏ
تیم هم همراه من آمدند .بﻪ اتفاق برادر »اکبری« راه افتادیم .ﭼون
تیر مستقیم میآمد و منطقﻪ خیلی تحت سلطﮥ آنها بود ،بﻪ ﺻورت
سینﻪخیﺰ ،از سﻪ جناح رفتیم .یﮏ لحﻈﻪ متوجﻪ شدم نیروهای عراقی
با تیربار ،برادر ﺛنایﻊ و تیم هفت ـ هشت نفرهاش را ،کﻪ سمت ﭼﭗ
ما بود ،بﻪ رگبار بست .منطقﻪ تقریباً لجنﺰار و آب بود .از این هفت ـ
هشت نفر فقﻂ یﮏ نفرشان سالم برگشت .اما جناح سمت راست و
روبﻪروی ما ،کﻪ بﻪ سرپرستی برادر حﻖبین پیش میرفت ،توانستند
خودشان را بﻪ سﮑو برسانند و آن را منﻬدم کنند .ﭼند تا عراقی هم
آنجا از بین رفتند.
اگر آنجا را نمیگرفتیم ،مقاومت ﭼندروزة ما بیﺛمر میشد .نیروهای
کمﮑی هم خیلی دیر رسید؛ بنابراین سریﻊ یﮏسری از بﭽﻪها را باﻻی
نقطﮥ سرکوب مستقر کردیم .فردای آن روز ،با روشن شدن هوا ،عراق
پاتﮏ کرد و همان نقطﮥ سرکوب را دوباره از ما گرفت .دقیقاً بﻪ مدت
سﻪ روز ما شﺐ آنجا را میگرفتیم ،روز مجددا ً عراقیها از ما میگرفتند.
در همان عملیات خمﭙارهای در سنﮕر هادی فدایی ،کﻪ جانشین یﮑی
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از گروهانها بود و بﻪ همراه پدر یا عمویش بﻪ منطقﻪ آمده بود ،منفجر
شد و او و دو نفر دیﮕر شﻬید شدند .یﮏ ولولﮥ عجیبی بین سنﮕرها
ایجاد شد .برادر ﺛنایﻊ ،کﻪ فرمانده گروهان ما بود ،نیﺰ شﻬید شد.
من واقعاً با دیدن این ﺻحنﻪ روحیﻪام را از دست داده بودم .باﻻخره
همان شﺐ من هم مجروح شدم .روز بعد ،ساعت ده ـ یازده در یﮑی از
بیمارستانهای تﻬران بستری شدم .عمل جراحی روی من انجام شد و
متﺄسفانﻪ دیﮕر توفیﻖ حضور در این عملیات نصیبم نشد.
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ﺳﺮﺑﺎزى ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺑﺴﯿﺠﻰ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
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سیﻒ اهلل دولتی
یﮕان :لشﮑر 16قدس گیالن ،واحد تعاون
مسﺌولیت :فرمانده گروهان تعاون
منﻄقهعملیاتی:استان سلیمانیﻪ عراق،
عملیات بیت المقدس ،2محور تنﮕﻪ باﺻفا
اعزامی از :پره سر گیالن
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سربازی با روحیه بسیجی در خط مقدم
عملیات بیتالمقدس 2در  25دیماه سال  1366با رمﺰ یا زهرا
)سالماهلل علیﻬا( برای آزاد سازی ارتفاعات غرب شﻬر ماووت عراق آغاز
شد .در این عملیات ،من فرمانده گروهان تعاون بودم .البتﻪ لشﮑر ما
در این عملیات عمل نﮑرد1.ما داخل تنﮕﮥ باﺻفا و بین دو قلﮥ قامیش
و اوﻻغلو مستقر بودیم .بﻪ مدت  23روز در خﻂ بودیم .هجدهم یا
نوزدهم بﻬمن ماه بود کﻪ عراق تﮏ زد و جادة ما را بست .خبر دادند
کﻪ ما با هواپیما بﻪ آنجا میرسیم و ﭼند هلیکوپتر غﺬا و ...رساندند.
حدود ﭼﻬار روز با کمبود غﺬا مواجﻪ شدیم .برف میبارید .دیﮕر وسیلﮥ
نقلیﻪای تردد نمیکرد و آوردن غﺬا سﻪ ـ ﭼﻬار روز ﻃول میکشید .اگر
بارش برف ادامﻪ پیدا میکرد ،دیﮕر ماشینی نمیتوانست بیاید .نیممتر
 . 1تعاون در دفاع مقدس نام واحد یا یﮕانی بود کﻪ در هنﮕام عملیات ،مﺄموریت آن کمﮏ بﻪ
زخمیها و جمﻊآوری و انتقال اجساد شﻬداء بﻪ معراج شﻬداء جﻬت انتقال بﻪ زادگاه آنان بود.
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برف در پایین ارتفاع برابر با دو متر برف در باﻻی آن بود.
در قسمتی کﻪ ما بودیم ،دو متر و نیم برف نشستﻪ بود .لشﮑر 5نصر
در قلﮥ اوﻻغلو مستقر بود .عراقیها مقداری عقﺐنشینی کردند.
نیروهای ما ریﺨتند داخل شیار و از آنﻃرف راه عراقیها را بستند و
تار و مارشان کردند .جادة ما همﭽنان بستﻪ بود ،ولی نیروها روحیﻪای
داشتند کﻪ یﮏ لحﻈﻪ غفلت نمیکردند و گرسنﮕی و ﺿعف بر آنها
تﺄﺛیری نداشت.
لشﮑر 5نصر تعدادی شﻬید هم داد؛ آن هم در پاتﮏ .عراقیها ک ً
ال سﻪ
پاتﮏ کردند .یﮏ مورد آن بﻪ مدت ﭼﻬار روز ادامﻪ داشت؛ یعنی در این
ﭼﻬار روز فقﻂ آتش میریﺨت ،بدون اینﮑﻪ نیروها روحیﻪشان شﮑستﻪ
شود و بﮕویند آتش زیاد است و عقﺐ برویم .همﻪ سعی میکردند
کارشان را بﻪ بﻬترین شﮑل انجام دهند تا نتایجی کﻪ ﻻزم بود بﮕیرند.
شﺐهایی کﻪ من در خﻂ بودم ،با آنهمﻪ برفی کﻪ آمده بود ،بیشتر
برای کمﮏ بﻪ مجروحان اینﻃرف و آنﻃرف میرفتم )هرﭼند سرباز
بودم ،اما با روحیﻪ و تفﮑر بسیجی کار میکردم و این بﺨاﻃر خدمت
بﻪ انقالب بود( .مﺜ ً
ال ساعت سﻪ نیمﻪشﺐ بیسیم میزدند کﻪ مجروح
داریم .من سریﻊ خودم را میرساندم.
یﮏ شﺐ بیسیم زدند و گفتند مجروح داریم .بﻪ خﻂ رفتم ،راه را هم
درست بلد نبودم .تاریﮏ بود و حدود نیم متر برف روی زمین نشستﻪ
بود .یﮏ میدان مین هم بود کﻪ اﺻ ً
ال نمیدانستم کجاست .بﻪ ﻃرف
کمین راه افتادیم .یﮏ شﻬید و یﮏ مجروح روی زمین افتاده بودند .بﻪ
محﺾ اینﮑﻪ مجروح را بلند کردیم ،یﮏ خمﭙاره در فاﺻلﮥ سﻪ ـ ﭼﻬار
متریمان منفجر شد .ولی خوشبﺨتانﻪ یﮏ ترکش از خمﭙارة  120هم
بﻪ ما نﺨورد .از ﻃرف دیﮕر هم یﮏ من ّور زدند تا دید پیدا کنند.

برادرهای رسمی سﭙاه »علیرﺿا نوری«» ،آشوری«» ،حمید خودستان«،
»سید محمد هاشمی«» ،حسین فیروزی«» ،هادی نوروزی« ،برادر
»عباسی«» ،جمشید ابراهیمی« و »جمشید فالحپور« همراه ما بودند.
برادرها میگفتند بﻪ یاد خدا باشید ،هیﭻ اتفاقی نمیافتد .مجروح را
سوار ماشین کردیم کﻪ بﻪ بﻬداری برسانیم .ماشین هنوز سﻪ متر هم از
جایش حرکت نﮑرده بود کﻪ یﮏ خمﭙاره و یﮏ مینیکاتیوشا بﻪ بﻐل
همان جایی کﻪ ماشین ایستاده بود خورد ،باورش کار آسانی نیست ،دو
گلولﻪ انفجاری درست بﻐل شما بﻪ زمین بﺨورد و ماشین هیﭻ آسیبی
نبیند! شﮑر خدا اتفاقی نیفتاد .دوباره نصفشﺐ بﻪ مقرمان برگشتیم.
شﺐ بیسیم زدند و گفتند مجروح داریم .در همان منطقﮥ بیتالمقدس2
و همان قلﻪ یﮏ نفر مجروح شده بود کﻪ سوار قاﻃرش کردم ،آن جاده
دیﮕر ماشینرو نبود .از یﮑی از آنها ،کﻪ کمی حالش بﻬتر بود ،سﺆال
کردم» :ﭼﻪ جوری مجروح شدی؟« گفت» :داشتم در مقر فرماندهی
نﮕﻬبانی میدادم کﻪ ساعت  3/5شﺐ برادرمان ﭼون سردش بود بیرون
آمد و خواست ورزش کند .بﻬش گفتم برو تو .قبول نﮑرد و گفت
میخواهم نرمش کنم تا بدنم آمادگی پیدا کند .ناگﻬان یﮏ خمﭙاره
کنار ایشان منفجر شد و هر دوتایمان مجروح شدیم«.
یﮏ شﺐ دیﮕر ،فﮑر میکنم شﺐ  22بﻬمن ،کﻪ فردایش منتﻈر نیرو
برای تعویﺾ بودیم ،ساعت  2/5شﺐ بﻪ خﻂ رفتیم ،اما راه را تا قلﻪ گم
کردیم .هوا مﻪآلود و دید خیلی کم بود .از ﻃرفی هم میدان پر از مین
بود و توی آن هوا نمیشد راه را تشﺨیﺺ داد .احتمال رفتن روی مین
خیلی زیاد بود .برای همین مجبور شدیم برگردیم همان جای اول.
بعد از  23روز بﻪ ما مرخصی دادند و برگشتیم .ولی لشﮑر ما آمادهباش
بود .محور ما از بیتالمقدس 2عوض شد و برای عملیات والفجر 10بﻪ
منطقﮥ خرمال اعﺰام شد.
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ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮ آب
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حمید قربانعلی وکیلی
یﮕان :لشﮑر 17علی بن ابی ﻃالﺐ)ع(،
گردان حضرت معصومﻪ)سالماهلل علیﻬا(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :بدر
اعزامی از :قم
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تیمم بر آب
عملیات بدر عملیات آبی ـ خاکی بود و تجربﻪ ،کار و تﺨصﺺ خیلی
زیادی ﻃلﺐ میکرد .البتﻪ قبل از عملیات بدر ،عملیات خیبر انجام
شده بود و تجربﮥ نسبتاً مفیدی از آن عملیات کسﺐ شده بود کﻪ از آن
تجربیات هم استفادة زیادی شد.
بعد از عملیات خیبر ،از قرارگاه بﻪ لشﮑرها ابالغ شده بود کﻪ باید یﮏ
واحد مجﺰای آبی ـ خاکی در لشﮑر ایجاد کنند .قرار بود قرارگاه هم
امﮑاناتش را تﻬیﻪ کند و تحویل دهد کﻪ همینﻃور هم شد .لشﮑرها
بﻪ امﮑانات خیلی زیادی اعم از شناور ،موتور ،قایﻖ و بلمهای مﺨتلف
مجﻬﺰ شدند و بﻪ تناسﺐ تحویل امﮑانات در سطﺢ لشﮑرها ،آموزشها
هم شروع شد.
قبل از عملیات ،حدود سﻪ ماه در منطقﻪ بودیم کﻪ در این مدت در
یﮕان دریایی لشﮑر علی ابن ابی ﻃالﺐ )علیﻪالسالم( آموزش نﻈامی
برادران فرماندهی مشﺨﺺ
میدیدیم .ﭼون از دو ـ سﻪ ماه قبل ،بین
ِ
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بود کﻪ عملیات یﮏ عملیات آبی است ،بنابراین آموزشها در راستای
همین هدف انجام میشد.
منطقﮥ انرژی اتمی گروه شادگان نﺰدیﮏ مقر لشﮑر بود کﻪ بﻪ ﺻورت
فصلی در بﻬار آب خیلی زیادی داشت و بﻬترین منطقﻪ برای آموزش
بود .تعداد زیادی از لشﮑرها آنجا میآمدند و تمرینهایشان را انجام
میدادند؛ آموزش قایﻖسواری ،شنا و آموزش حرکت در آب هم در
شﺐ و هم در روز انجام میشد .گردانها را سوار قایﻖ میکردند و
گردان بﻪ گردان وسﻂ آب گروه شادگان میبردند .آنجا آنها را با
قطﺐنما رها میکردند و بﻬشان گرا میدادند .همﭽنین شاخصی
داشتیم کﻪ با آن تعیین میکردند و میگفتند باید بﻪ فالن منطقﻪ
بروید و گردانها میرفتند فالن منطقﻪ کﻪ بﻪ مرور بﻪ ﺻورت دقیﻖ و
کاملتر انجام میشد.
عملیاتهای فرﺿی هم در همین منطقﻪ انجام شد .روی هم رفتﻪ از
لحاظ تﺨصصی بﭽﻪها بﻪ کیفیت جنﮓ در آب و جنﮓهای آبی ـ
خاکی تا حدود خیلی زیادی آشنا شدند و بحمداهلل مشﮑل خاﺻی از
لحاظ آموزشی نبود .تا اینﮑﻪ دستور ارسال امﮑانات بﻪ منطقﮥ عملیاتی
بدر ،کﻪ منطقﮥ خیلی متفاوتی بود ،ﺻادر شد.
همﮥ لشﮑرها باید این امﮑاناتی را کﻪ از قرارگاه تحویل گرفتﻪ بودند و بﻪ
تناسﺐ آموزشهای ﻻزم روی آن پیاده کرده بودند بﻪ منطقﻪ منتقل
کنند .در مقایسﻪ با عملیات زمینی ،این عملیات امﮑاناتی دوﭼندان
ﻃلﺐ میکرد؛ مانند امﮑاناتی برای زندگی و پشتیبانی روی آب ،کﻪ
امﮑانات خیلی وسیﻊ و متنوعی بود.
دستور قرارگاه این بود کﻪ باید شبانﻪ کلیﮥ امﮑانات بﻪ منطقﻪ برده
شود .همینﻃور هم شد .ما هر شﺐ از لشﮑر خودمان با هفت ـ

هشت عدد تریلی بﻪ اﺿافﮥ ﭼندین کامیون پلهایی را کﻪ بﻪ آنها پلهای
کوﺛری1میگفتند ،بﻪ منطقﻪ اعﺰام میکردیم و در منطقﻪ هم بﻪ ﺻورت
خیلی جالبی پوشش داده میشد تا در عﮑﺲهای شناسایی هوایی دشمن،
کﻪ از منطقﻪ میگرفت ،این امﮑانات شناسایی نشود و منطقﻪ لو نرود.
حدود  20یا  25روز قبل از عملیات ،بﻪ اتفاق یﮏ عده از برادران مﺄموریت
یافتیم بﻪ منطقﮥ عملیاتی برویم .برادران در آنجا از لشﮑر این امﮑانات را
اعﺰام میکردند و ما هم در آنجا تحویل میگرفتیم و بررسی میکردیم.
از سالمت قایﻖها و موتورش کﻪ اﻃمینان پیدا میکردیم ،ﭼند تا ﭼند
تا پشت هم میبستیم .البتﻪ اجازه نداشتیم آنها را با موتو ِر روشن
ببریم .باید کام ً
ال منطقﻪ را آرام نﮕﻪ میداشتیم .همﮥ یﮕانها هم همین
کار را انجام میدادند.
قایﻖها کﻪ روی خشﮑی تﺨلیﻪ میشد ،همان شﺐ کار اختفا و پوشش
داخل نیﺰارها را انجام میدادیم و آنها را مﺨفی میکردیم .در بسیاری
از نیﺰارها ،کوﭼﻪهای مشﺨصی ایجاد کرده بودیم کﻪ هشت تا ده فروند
قایﻖ در آن میگﺬاشتیم و روی آنها را با نی و ﭼوﻻن 2میپوشاندیم.
تالش زیادی میﻃلبید و واقعاً خستﻪ میشدیم .ﭼون نیﺰارها فشردگی
 .1این ابﺰار کﻪ بﻪ آنها پلهای خیبری هم میگفتند ،از جنﺲ کاﺋوﭼوی مصنوعی تﻬیﻪ
میشد کﻪ با روی هم قرار گرفتن دوﻻیﮥ ﺿﺨیم ورق کاﺋوﭼو و قرار دادن ﭼارﭼوبی فلﺰی در
اﻃراف و سوار کردن ورق فلﺰی نیمﻪ ﺿﺨیم گالوانیﺰه بر سطﺢ باﻻیی آن ،قابلیت شناور شدن
روی آب را داشت ،با کنار هم قرار دادن آنها کﻪ قابلیت ﭼفت و بست نیﺰ داشت ،امﮑان زدن
پل و شﮑل دادن جﺰایر کوﭼﮏ و متفرق را بر روی آبهای هور فراهم میکرد کﻪ در دفاع
مقدس کاربردهای متنوع و خوبی از خود نشان داد.
 .2ﭼوﻻن )جﮕن( از گیاهانی است کﻪ بﻪ همراه ”:نی“ و ”بردی“ معموﻻً در هور و تاﻻبها و
آبگرفتﮕی حاشیﻪی رودها میروید.
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خیلی زیادی داشت و گﺬاشتن قایﻖ داخل آنها کار مشﮑلی بود .در
عین حال ،کار خیلی جالﺐ و لﺬتبﺨشی هم بود ،کﻪ بﻪ لطف خدا بﭽﻪها
با روحیﻪ و عشقی کﻪ بﻪ کار داشتند ،آن را انجام میدادند .کار ارسال
امﮑانات بﻪ منطقﻪ حدود ﭼﻬار ـ پنﺞ روز قبل از عملیات تمام شد.
منطقﻪ یﮏ محدودة کام ً
ال آبی بود؛ یعنی ما حدود یازده ـ دوازده
کیلومتر با دشمن فاﺻلﻪ داشتیم .در این فاﺻلﻪ ،باید از ابتدای خشﮑی
تا منطقﮥ دشمن ،خودمان ،امﮑاناتمان ،پشتیبانی ،آب و غﺬا و مﻬمات
و ...را بﻪ خﻂ میرساندیم و از آنﻃرف هم مجروح و شﻬید و یﮏسری
ﭼیﺰهای تعمیراتی یا اﺿافﻪ را بﻪ عقﺐ میآوردیم.
همﮥ این کارها را باید روی آب انجام میدادیم .واقعاً کار مشﮑلی بود .همﮥ
امید برادران فرمانده قرارگاه برای ترابری و پشتیبانی همین قایﻖهای
کوﭼﮏ لشﮑرها بود ،ﭼون حدودا ً دو روز بعد از عملیات هم برادرها موفﻖ
نشدند کﻪ هاورگرافت )شناور آبی ـ خاکی( را بﻪ منطقﻪ بیاورند.
هر لشﮑری یﮏ یا حداکﺜر دو گردان بﻪ داخل منطقﻪ آورده بود کﻪ این
گردانها بﻪهیﭻوجﻪ حﻖ خروج از منطقﻪ را نداشتند .اکﺜر این گردانها
هم بﻪ همین شﮑل مﺨفی شده بودند .روی آب ،مناﻃقی برای گردانها
با همان پلهای کوﺛری ایجاد شد .این پلها بﻪ ﺻورتی بود کﻪ ﭼفت
و بست داشت و بﻪ هم متصل میشد و یﮏ فضای تقریباً مفیدی
روی آب ایجاد میکرد کﻪ میشد راحت روی آن ﭼادر زد ،تا بﭽﻪهای
گردانها استراحت کنند .این ﭼادرها هم بﻪ وسیلﻪ پلهای دیﮕر بﻪ هم
ارتباط داده میشد.
وسﻂ آب با کمﮏ همین پلها منطقﮥ باﺻفایی ایجاد شده بود کﻪ حدود
پانﺰده ـ شانﺰده روز قبل از عملیات بﭽﻪها آنجا زندگی و آموزششان را
کامل کردند .برادران غواص شﺐها کار میکردند .برادران اﻃالعات هم

اﻃالعات خودشان را کاملتر میکردند.
همان شبی کﻪ قرار بود عملیات انجام شود ،ده ـ یازده قایﻖ با همان
سازماندهی تحویل هر گردان شد و بﭽﻪها از روی همین پلهایی کﻪ
محل استقرارشان بود سوار قایﻖها شدند.
برادران اﻃالعات ،کﻪ باید بﻪ ﺻورت غواص عمل میکردند ،سوار
بلمهای یﮏ یا دو نفره شدند و بﻪ ﺻورت پیشرو بﻪ منطقﻪ اعﺰام شدند.
نیروهای گردانها هم بعد از این برادران سوار قایﻖ شدند .یﮏسری
امﮑانات نیمﻪسنﮕین هم با شناورهای مﺨصوص حمل میشد.
همﮥ برادران بﻪ ﺻورت همزمان در این شناورها قرار گرفتند و برای
اینﮑﻪ سﮑوت منطقﻪ نباید بﻪ هم میخورد ،حدود هشت ـ نﻪ کیلومتر
را پارو زدند .یﮏ ساعت بعد از مﻐرب ،بﻪ آن منطقﻪ ،کﻪ نقطﮥ رهایی
بود رسیدند و در آن محل توقف کردند .آنجا حدود دو ـ سﻪ کیلومتر
بیشتر با خﻂ دشمن فاﺻلﻪ نداشت.
فرﺻتی دادند تا برادران نماز بﺨوانند و غﺬا بﺨورند .نماز آن شﺐ بسیار
خاﻃرهانﮕیﺰ و لﺬتبﺨش بود .حﺲ و حالش تﺄﺛیر زیادی روی ما
گﺬاشت ،زیرا قایﻖ و بلم روی آب حالت سﮑون ندارد و با اندك تﮑان
یا جابﻪجایی افراد تﮑان میخوردند .در هر قایﻖ ،ده ـ پانﺰده نفر از
بﭽﻪها در قالﺐ گردان دستﻪبندی شده بودند .بعضی از برادران موفﻖ
نشدند وﺿو بﮕیرند ،ﭼون اجازه نداشتند پوتینها را از پا درآورند.
ﭼقدر زیباست! روی آب باشی ،اما تﮑلیف تو تیمم باشد .نماز را با
این شرایﻂ خواندیم و کمی هم استراحت کردیم ،عجﺐ نمازی بود!
بعد از حدود یﮑی ـ دو ساعت توقف در آن منطقﻪ ،فرماندهی لشﮑر،
برادر »غالمرﺿا جعفری« ،دستور پیشروی بﻪ ﻃرف منطقﮥ دشمن را
اعالم کرد .یﮏ کیلومتر دیﮕر با پارو حرکت کردیم.

63

64

ابتدا بین غواصهای ما ،کﻪ نیروهای اﻃالعات بودند ،با سنﮕرهای کمین
دشمن ،کﻪ وسﻂ آب ،یعنی یﮏ کیلومتر نرسیده بﻪ خﻂ خودشان بود،
درگیری ایجاد شد و موفﻖ شدیم آنها را منﻬدم کنیم.
دستور پیشروی با قایﻖهای روشن از ﻃرف فرمانده لشﮑر ﺻادر شد.
همﮥ برادران ﻃبﻖ همان سازماندهی کﻪ داشتند بﻪ ﻃرف منطقﮥ
دشمن حرکت کردند .منطقﮥ دشمن هم حدودا ً از ﭼﻬارﺻد متر مانده
بﻪ ساحل دشمن کام ً
ال نا امن بود؛ یعنی موانﻊ مﺨتلفی مانند مین
1
و بشﮑﻪهای انفجاری فوگاز کار گﺬاشتﻪ بودند کﻪ داخل آنها مواد
ناپالم بود و تلﻪای بود کﻪ اگر لبﮥ قایقی بﻪ آن میخورد ،موادش بﻪ
ﺻورت تشعشﻊ بﻪ سر و ﺻورت بﭽﻪها میپاشید .دو ـ سﻪ نمونﻪ همان
شﺐ اتفاق افتاد ،ولی عمدة موانﻊ دشمن بﻪ لطف خدا دفﻊ شد و
برادران خیلی راحت توانستند از آنها عبور کنند .همان برادرانی کﻪ
تیم غواﺻی بودند ،کار خنﺜی کردن تلﻪها را با موفقیت کامل انجام داده
بودند و مشﮑلی در این قسمت نبود.
بﻪ لبﮥ ساحل کﻪ رسیدیم ،قایﻖها را نتوانستیم بﻪ نﺰدیﮏ ساحل
ببریم و مجبور شدیم بﻪ آب بﺰنیم .آب هم یﮏ تا یﮏ متر و نیم
عمﻖ داشت .دشمن هم در ساحل یﮏسری سیمخاردارهای پراکنده
ریﺨتﻪ بود کﻪ پروانﮥ قایﻖها بﻪ این سیمخاردارها گیر میکرد و موتور
قایﻖ از کار میافتاد.
آن شﺐ عملیات با موفقیت شروع شد ،ﭼون عمدة مشﮑل ما یﮏ
کیلومتر قبل از خﻂ دشمن بود کﻪ با وجود سنﮕرهای کمین و موانﻊ
 . 1تلﻪهای معروف بﻪ فوگاز ،مﺨلوﻃی از بنﺰین و گازوﺋیل بﻪ همراه ابﺰارهای ﻻزم برای تلﻪ
و انفجار بود کﻪ در بشﮑﻪ قرار میگرفت و با منفجر شدن شعاع زیادی را بﻪ جﻬنمی از آتش
تبدیل میکرد.

متنوع سد کرده بودند .اما وقتی بﻪ خشﮑی رسیدیم ،دیﮕر مشﮑلی جﺰ
جنﮕیدن نداشتیم.
بﻪ لطف خدا لشﮑر ما در همان ابتدای شروع عملیات بﻪ موفقیت
دست پیدا کرد کﻪ آن را مرهون رشادت باﻻی برادران غواص اﻃالعات
عملیات میدانم .عملیات با موفقیت خیلی ﭼشمﮕیری پیش رفت و در
قسمت پشتیبانی مشﮑل خاﺻی پیش نیامد .با اینﮑﻪ وسیلﮥ سنﮕینی
مﺜل هاورگرافت تا روز سوم عملیات پشت سر ما نبود ،اما همین
قایﻖهای کوﭼﮏ توانست مشﮑل پشتیبانی لشﮑر ما را حل کند.
در کار ارسال مﻬمات ،ارسال تدارکات ،غﺬای داغ بﻪ سنﮕرهای خﻂ
مقدم نیﺰ هیﭻ مشﮑلی وجود نداشت .مسافت راه از ابتدای خشﮑی ما
تا ابتدای ساحل دشمن حدود یازده کیلومتر بود ،کﻪ رفت و برگشتش
حدود  22کیلومتر میشد.
آبراههای خیلی عریﺾ و ﻃویلی هم بﻪ ﺻورت خیابان ،ﻻبالی این نیﺰارها
بود کﻪ بعضیهایشان بﻪ ﺻورت ﻃبیعی وجود داشت و برخی را هم خود
یﮕانها با قطﻊ کردن نیها بﻪ ﺻورت آبراه و جاده درست کرده بودند.
برادران تبلیﻐات هم با تدبیری کﻪ داشتند باﻻی نیها را تمﺜال مبارك
و مقدس حضرت امام )قدس سره الشریف( و پالکاردها و نوشتﻪهای
مﺨتلفی نصﺐ کرده بودند کﻪ بﭽﻪها در شﺐ گم نشوند.
خﻂ دشمن بﻪ لطف و یاری خداوند همان شﺐ شﮑستﻪ شد و برادران
تقریباً تا ﻇﻬر فردای عملیات حدود هشتاد درﺻد از اهداف از پیش
تعیین شده را گرفتﻪ بودند و دشمن هم تقریباً بﻪ آنﻃرف رودخانﻪ )کﻪ
1
اسمش را فراموش کردهام( فرار کرده بودند.
 .1رود مورد اشاره دجلﻪ است کﻪ یﮑی از اهداف عملیات بدر ،آزاد سازی مناﻃﻖ و جادة
اﺻلی اﻃراف آن بﻪ سمت بصره بود.
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روز سوم عملیات ،دشمن خودش را در منطقﻪ پیدا کرد و فﻬمید کﻪ
از کجا ﺿربﻪ خورده و حمالت هوایی و هوانیروز دشمن شروع شد.
همیت عجیبی نشان داد و متﺄسفانﻪ ﭼون از جناح راست ما
دشمن ّ
یﮑی ـ دو تا از لشﮑرها نتوانستﻪ بود خوب عمل کند و سمت راست
منطقﻪ دست نیروهای دشمن بود و هنوز سقوط نﮑرده بود ،موفﻖ
شدند منطقﻪ را پﺲ بﮕیرند .البتﻪ من اﻃالعات خوبی از پاکسازی
منطقﻪ در خاﻃرم نیست و علتش هم این است کﻪ آن شﺐ اجازه
نداشتیم وارد خشﮑی شویم و ﻻزم بود در آب بمانیم و روی کار قایﻖها
نﻈارت کنیم.
برادران هفت ـ هشت روز در این منطقﻪ مقاومت کردند ،ولی درنﻬایت
با دستور فرماندهی قرارگاه ،از این منطقﻪ عقﺐنشینی کردیم.
دشمن نیروهای زرهی خودش را از همان پلی عبور داد کﻪ از محور
سمت راست باید برادران بﻪ آن میرسیدند و آن را منﻬدم میکردند
و موفﻖ نشدند این کار را بﮑنند 1.دشمن حدودا ً تا روز ﭼﻬارم یا پنجم
قریﺐ بﻪ هﺰار تانﮏ را وارد منطقﻪ کرد .تانﮏها پاتﮏهای خیلی سنﮕینی
را روی بﭽﻪها شروع کرده بودند و دو ـ سﻪ خاکریﺰ عریضی را کﻪ آنجا بود
با گلولﮥ مستقیم تانﮏ هدف قرار داده و هم سطﺢ زمین کردند.
تقریباً تعداد زیادی از برادران ،از جملﻪ فرماندهان گردانها برادران
»کلﻬر« و »غالمﭙور« ،با استقامتی کﻪ در همین خﻂ کردند شﻬید
 .1پل مورد اشاره کﻪ روی دجلﻪ قرار دارد ،تیمی مجﻬﺰ و با برنامﻪریﺰی برای انﻬدام آن
اعﺰام شد و اقدام بﻪ کارگﺰاری مواد انفجاری در جای مناسﺐ آن ﺻورت گرفت اما متﺄسفانﻪ
علیرغم انفجار ،انﻬدام کارساز نبود و دشمن با عبور گلﮥ تانﮏهایش از این پل توانست
موجﺐ عدم پیروزی رزمندگان بشود.

شدند و بﻪ لقاءاهلل پیوستند و خاﻃرات خیلی زیادی از استقامت
خودشان باقی گﺬاشتند.
شﻬید کلﻬر فرمانده گردان سیدالشﻬدا بود کﻪ گردان خﻂشﮑن لشﮑر
علیبنابیطالﺐ )علیﻪالسالم( و شاخ لشﮑر در عملیاتها بود .ایشان
فرد خیلی آرامی بود؛ یعنی آرامش معنوی و درونی عجیبی داشت و
خیلی زبانﺰد بﭽﻪها بود .خیلی کم ﺻحبت میکرد و فرد خوشبرخورد
و شوخﻃبعی بود .با برخورد خوبشان خیلی از بﭽﻪها را جﺬب کرده
بود .بسیاری از بﭽﻪهای بسیجی این گردان بﻪ خاﻃر عشﻖ و عالقﻪای
تعبد همین شﻬید عﺰیﺰمان داشتند تا دو ـ سﻪ نوبت
کﻪ بﻪ اخالص و ّ
مﺄموریتهایشان را تمدید میکردند و حتی با اﺻرار شﻬید هم بﻪ عقﺐ
نمیرفتند و جﺰء افراد قسمخورده این گردان بودند و واقعاً افتﺨارات
خیلی زیادی هم آفریدند.
شﻬید غالمﭙور هم ،مانند شﻬید کلﻬر ،از بﭽﻪهای قدیمی سﭙاه قم
بودند و مورد احترام و وﺛوق همﮥ برادران سﭙاه قم .ایشان هم تقریباً
همان خصلتهای شﻬید کلﻬر را داشت و شجاعت آنها مﺜالزدنی بود.
معموﻻً در عملیاتها ،با اینﮑﻪ خیلی منﻈم بود ،یﮏ شلوار کردی ،یﮏ
بلوز خیلی گشاد و یﮏ کفش کتانی میپوشید کﻪ قدرت تحرك و
مانور بیشتری داشتﻪ باشد.
با توجﻪ بﻪ اینﮑﻪ دشمن از تیر مستقیم تانﮏ استفاده میکرد و تیر
مستقیم تانﮏ هم خیلی قوی است ،بﻪ هر نقطﻪ از بدن فرد کﻪ اﺻابت
میکرد آن را کام ً
ال قطﻊ و بﻪ فاﺻلﮥ دورتر پرتاب میکرد.
از این ﺻحنﻪها در آن روز و روزهایی کﻪ دشمن پاتﮏ میکرد ،خیلی
داشتیم ،ولی خوشبﺨتانﻪ هیﭻیﮏ از این تلفات و هیﭻیﮏ از این
تلفاتی کﻪ در ﻃول روز میدادیم نتوانستند استقامت و مقاومت
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بﭽﻪها را بشﮑنند و بﻪ لطف خدا همﻪ با روحیﮥ کامل میجنﮕیدند.
با الفاظ محبتآمیﺰ شﻬید کلﻬر بﻪ بﭽﻪهای رزمنده ،کل خﻂ یﮏ
حالت استقامت خیلی عجیبی داشت .بﻪخصوص برادران لشﮑر
علیبنابیطالﺐ )علیﻪالسالم( کﻪ در وسﻂ عمل میکردند و دشمن از
دو جناح روی اینها فشار میآورد .تا روزهای آخر عملیات ،برادران
شاید ﭼیﺰی حدود سیصد ـ ﭼﻬارﺻد تانﮏ دشمن ،از همان هﺰار
تانﮑی کﻪ میگفتند در منطقﻪ آورده است ،نابود کردند و استقامت
تاریﺨیای از خود نشان دادند.
روز سوم و ﭼﻬارم عملیات فشار هوایی دشمن افﺰایش یافت .برادران
هوانیروز و نیروی هوایی ما هم بﻪ لطف خدا توانستند ﺻحنﻪهای
افتﺨارآمیﺰی از خودشان بﻪ جای بﮕﺬارند .بﻪخصوص برادران پدافند
نیروی هوایی بﻪ علت اینﮑﻪ تراکم هواپیمای دشمن خیلی زیاد بود
با آتشبارها و سایتهای مﺨتلفی کﻪ از قبل در آنجا مستقر کرده
بودند موفﻖ شدند حدود پانﺰده تا بیست فروند از هواپیماهای دشمن
را ساقﻂ کنند و عملیاتهای خیلی وسیعی روی خﻂ دشمن
انجام دهند.
عقبﮥ دشمن بعد از رودخانﻪ و در جادة آسفالت العماره ـ بصره بود ،کﻪ
با دوربین برادران دیدهبان دیده میشد .دشمن با تریلی تانﮏهایش
را میآورد و روی همین جاده تﺨلیﻪ میکرد .آنها تانﮏها را روشن
میکردند و سریﻊ بﻪ منطقﻪ میآوردند .این جاده داﺋماً زیر آتش نیروی
هوایی و هوانیروز ما بود.
بﻪخصوص در روزهای سوم و ﭼﻬارم ،کﻪ درگیری خیلی تشدید شده
بود ،هر هواپیمایی کﻪ از دشمن سقوط میکرد ،واقعاً عجیﺐ روحیﮥ
بﭽﻪها را تجدید میکرد و انﮕیﺰة زیادی بﻪ بﭽﻪها میداد .نﺰدیﮏ

منطقﻪای کﻪ مقرهای آبی و قایﻖهای ما بود ،دو تا از هواپیماها در دو
روز از عملیات سقوط کردند کﻪ واقعاً باعﺚ تجدید روحیﮥ بﭽﻪها شد.
جﻬاد سازندگی هم عمدة کارها را قبل از عملیات میکرد و واقعاً
نقش کلیدی داشت؛ بﻪخصوص در این جﺰایر کﻪ ما مشﮑل عقبﮥ
زمینی داشتیم و همﻪ جای منطقﻪ پر از آب بود ،خیلی از جاها
هم آب پیشروی میکرد و خشﮑیهایی را کﻪ ایجاد میشد از بین
میبرد1.برادران جﻬاد ماهها قبل از عملیات بدر شبانﻪروز )مﺨصوﺻاً
شﺐ ،ﭼون در روز مشﮑل دید دشمن را داشتیم( ،یﮏسره کار کردند
و خاك آوردند و در هور مناﻃقی )جﺰایر کوﭼﮑی( ایجاد کردند کﻪ ما
ﭼون توی آب زندگی میکردیم بﻪ آنها میگفتیم خشﮑی.
این خشﮑیها در زمان عملیات مقر توپﺨانﻪهای ما میشد و
توپﺨانﻪهای دوربُردمان روی این خشﮑیها مستقر میشدند .همان
روز عملیات توپﺨانﻪها اجرای آتش کردند کﻪ واقعاً خیلی هم مﺆﺛر
بود .تنﻬا عقبﮥ خشﮑی ما در جﺰایر ،و بﻪخصوص جﺰایر شمالی کﻪ این
عملیات انجام شد ،فقﻂ همین تﭙﻪهایی بود کﻪ برادران جﻬاد سازندگی
ایجاد کرده بودند و در همان مناﻃﻖ عقﺐ برای پشتیبانیهای بعدی
بﭽﻪها مقرهای آشﭙﺰخانﻪ ،حمام عمومی و ...درست کرده بودند کﻪ
شاید درﻇاهر خیلی بﻪ ﭼشم نمیآمد و ﭼیﺰی نبود کﻪ هرکسی ببیند
و متوجﻪ شود ،ما کﻪ بﻪ خاﻃر کارمان معموﻻً قبل از عملیات بﻪ منطقﻪ
میرفتیم ،ارزش کارهای آنها را بیشتر درك میکردیم کﻪ واقعاً با
عشﻖ و گمنامی این کارها را انجام میدادند.
 . 1تنﻈیم آب هور بﻪ وسیلﮥ رودخانﻪ دجلﻪ یﮑی از بازیهای جنﮕیای بود کﻪ اگر عملیات
بدر با موفقیت بﻪ اتمام میرسید در اختیار نیروهای ما قرار میگرفت.
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حضور ﺛابت ما در این منطقﻪ حدود ﭼﻬل روز ﻃول کشید؛ یعنی
بیست روز قبل از عملیات و بیست روز بعد از عملیات کﻪ امﮑاناتمان را
بﻪ عقﺐ منتقل کردیم.
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﮐﻠﻪﻗﻨﺪى
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منﻄقه عملیاتی :والفجر ،3محورهای
مﻬران ،ﭼنﮕولﻪ ،ارتفاعات کلﻪ قندی،
قالویﺰان و دشت مﻬران
مسﺌولیت :معاون گروهان
اعزامی از :شاهرود
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مقاومت نیروها در کلهقندی
بعد از مجروحیت ،مدت یﮑی ـ دو ماه استراحت کردم و خداوند توفیﻖ
داد دوباره بﻪ جبﻬﻪ بروم و وارد لشﮑر شوم .آن زمان )تابستان (1362
لشﮑر 17علی ابن ابیطالﺐ )علیﻪالسالم( در مقری کﻪ معروف بﻪ انرژی
اتمی و در  35کیلومتری آبادان قرار داشت مستقر بود .بعد از دو
ـ سﻪ ماه مجروحیت ،عملیات محرم هم انجام شده بود و حال کﻪ
میخواستم نﺰد بﭽﻪهای تﺨریﺐ بروم ،احساس عجیبی داشتم.
ساعت دوازده نﺰدیﮏ اذان ﻇﻬر بود کﻪ وارد لشﮑر شدم و ﭼشمم بﻪ
بﭽﻪهای تﺨریﺐ افتاد .مسﺌول تﺨریﺐ ،شﻬید »حمیدرﺿا محمدی«،
جلوی شیر آب مشﻐول شستن لباس بود .هنوز پایم میلنﮕید .نﺰد او
رفتم و سالم و علیﮏ کردم .تعجﺐ کرد کﻪ ﭼﮕونﻪ بﻪ لشﮑر بازگشتﻪام.
تا مدتی کارهای سبﮏ انجام میدادم .فرمانده لشﮑر ،برادر »مﻬدی
زینالدین« ،بﻪ آموزش بﭽﻪهای کادر خیلی اهمیت میداد .واقعاً تجربﻪ
داشت و میخواست این تجربﻪ را بﻪ دیﮕران انتقال دهد.
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هر ﭼقدر کﻪ میتوانست فشار میآورد تا بﭽﻪها آموزش ﻻزم را ببینند؛
بﻪ همین دلیل بﻪ بﭽﻪهای تﺨریﺐ دستور دادند تا بﻪ منطقﮥ جفیر
بروند و میدان مینهایی را کﻪ عراق از اوایل جنﮓ تا آن زمان بر سر
راه بﭽﻪها ایجاد کرده بود احیاء کنند تا بﻪعنوان یﮏ منطقﮥ آموزشی
از آن استفاده شود.
این کار انجام شد .در منطقﮥ جفیر بﻪ ﻃول ﭼﻬار و عرض دو کیلومتر
میدان مین احداث و انواع و اقسام مینها کار گﺬاشتﻪ شد و بﭽﻪها در
آن آموزش دیدند و تجربﻪهای خوبی کسﺐ کردند.
در آن منطقﻪ ،حدود ﺻد نفر از بﭽﻪها عضو گروه تﺨریﺐ بودند کﻪ از
شﻬرهای مﺨتلف از جملﻪ محالت ،خمین ،دلیجان ،ابﻬر و قم آمده بودند.
هوا خیلی گرم بود .اواسﻂ تابستان گرمای هوای منطقﮥ جفیر بﻪ حدود
پنجاه درجﻪ میرسد .کار کردن در آن هوای گرم واقعاً مشﮑل بود.
کار در آنجا خیلی سﺨت بود و بﭽﻪها نمیتوانستند روزه بﮕیرند و
بﻪناﭼار روزهشان را میخوردند .البتﻪ در جبﻬﻪ بﻪ دلیل اینﮑﻪ جابﻪجایی
یﮕانها با توجﻪ بﻪ نیاز و شرایﻂ جنﮓ انجام میشد و معموﻻً هم جﺰ
قرارگاه و فرماندهان ،یﮕانها اﻃالع دقیقی نداشتند ،نیت ده روز ،کﻪ
ﻻزمﮥ روزه گرفتن است ،ممﮑن نبود .برای اینﮑﻪ کار پیش برود ،ساعت
سﻪ ﺻبﺢ برمیخواستیم ،بﻪ گروههای مﺨتلف تقسیم میشدیم و کار
را بﻪ ﺻورت مشارکتی انجام میدادیم .بﻪ هرکﺲ مقداری کار محول
میشد تا پﺲ از انجام دادن آن بتواند در سنﮕر استراحت کند .همﮥ
کارها را تقسیم میکردیم و خودمان بر کارها نﻈارت داشتیم .حتی
مسﺌول تﺨریﺐ نیﺰ در این تقسیم کار شریﮏ بود.
ساعت سﻪ ﺻبﺢ میرفتیم و شروع بﻪ کوبیدن نبشی میکردیم .وقتی
عراق میخواست در میدان مین نبشی بﮑوبد ،با دستﮕاه این کار را انجام

میداد ،ولی ما در منطقﮥ گرم جفیر وقتی میخواستیم نبشیای را کﻪ
دو متر ﻃول داشت توی زمین بﮑاریم ،باید باﻻی تویوتا میایستادیم و
بﻪ وسیلﮥ پتﮏ روی نبشی میکوبیدیم تا سی سانتیمتر داخل زمین
فرو برود .این نمونﻪای از مشﮑالت زیادی بود کﻪ وجود داشت و فقﻂ
تا نﻪ ﺻبﺢ میشد کار کرد ،گرما امانمان را میبرید.
وقتی موانﻊ آماده شد ،عملیات والفجر 3پیش آمد .ﭼون نیروی
تﺨریﺐ و اﻃالعات و عملیات باید قبل از همﻪ برای شناسایی بﻪ منطقﻪ
میرفتند ،وسایل خود را جمﻊ کردیم و روانﮥ منطقﮥ والفجر ،3بﻪ نام
ﭼنﮕولﻪ ،شدیم کﻪ تقریباً سی کیلومتر با مﻬران فاﺻلﻪ داشت.
قرار بود معبرها شناسایی شده و بﭽﻪها از ﭼند معبر وارد کار شوند.
یﮏسری معبرها سمت ارتفاعات کلﻪقندی ،آنﻃرف ایالم ،کار میشد،
یﮏسری هم اﻃراف مﻬران و در ارتفاعات قالویﺰان و دشت مﻬران و
مﻬران بود.
یﮏ روز ،تقریباً هنﮕام غروب ،برای شناسایی بﻪ مقر توپﺨانﮥ ارتش
رفتیم .مسیری کﻪ برای شناسایی آن رفتﻪ بودیم در پشت قالویﺰان
قرار میگرفت .کل راه مشﺨﺺ بود و معلوم بود کﻪ جاده بﻪ پشت
منطقﮥ دشمن وﺻل میشود و تنﻬا راه ارتباﻃی و پشتیبانی آنهاست.
راه را شناسایی کردیم .در جایی کﻪ نیروهای ارتش ما مستقر بودند
کانالی وجود داشت کﻪ از خﻂ مقدم خودمان تا نﺰدیﮑی )زیر پای(
دشمن کشیده شده بود .برای اینﮑﻪ نیروهای عراقی از این کانال
استفاده نﮑنند و نتوانند اینﻃرف بیایند ،نیروها کانال را مینگﺬاری
کرده بودند و مینهای تی .ایﮑﺲ) 500بطریای ،تلﻪای( در آن کار
گﺬاشتﻪ بودند تا اگر دشمن روی مین برود ،متوجﻪ بشویم .منطقﻪ
کوهستانی و تﭙﻪماهور بود و حفاﻇت از آن آسان نبود.
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یﮏ روز ،هنﮕام غروب ،لﺐ دیدگاه نشستیم .من ،برادر محمدی و
برادر»سعادتمند« و یﮑی دیﮕر از بﭽﻪها ،ﭼﻬار ـ پنﺞ نفری لﺐ دیدگاه
نشستﻪ بودیم و شﻬید محمدی ما را توجیﻪ میکرد کﻪ وﺿعیت کانال
اینگونﻪ است و از اینجا میرود و . ...بعد بﻪ ما گفت» :حاﻻ کﻪ توجیﻪ
شدهاید ،بروید نماز بﺨوانید و شام بﺨورید کﻪ بعد با هم برای شناسایی
تا زیر پای دشمن جلو برویم«.
هنﮕامی کﻪ میخواستیم از لﺐ دیدگاه داخل کانال بشویم ،من جلو
افتادم .فﮑر میکردم آنها )محمدی و سعادتمند( هم پشت سرم دارند
با فاﺻلﻪ میآیند ،ﭼون دشمن روی آنجا دید داشت باید بﻪ ﺻورت
نیمخیﺰ داخل کانال راه میرفتیم.
دیﮕر نمیدانستم آنها نیامدهاند! رفتم و شروع بﻪ خواندن نماز کردم.
در حال خواندن رکعت سوم نماز مﻐرب بودم و میخواستم سالم بدهم
کﻪ ناگﻬان ﺻدای انفجاری بﻪ گوشم رسید .فﮑر کردم دشمن خمﭙاره
زده! بعد از ﭼند دقیقﻪ ،باز ﺻدای انفجار دیﮕری آمد! اهمیت ندادم و
گفتم حتماً دشمن بﻪ ﺻورت پراکنده خمﭙاره میزند!
همانﻃور کﻪ مشﻐول خواندن نمازم بودم ،ناگﻬان دیدم یﮑی از بﭽﻪها،
کﻪ آنجا نﮕﻬبانی میداد ،دواندوان بﻪ سمت من آمد ـ هوا دیﮕر گرگ
و میش شده بود ـ او با حالت شتابزده آمد و داد زد» :بیایید محمدی
شﻬید شد .بیایید برای کمﮏ«.
ی ّﮑﻪ خوردم! » :ﭼی شد؟! مﮕر محمدی پشت سرم برای نماز نیامده
بود؟!« پشت سر خود را نﮕاه کردم ،دیدم محمدی نیست .سریﻊ همراه
یﮑی دیﮕر از بﭽﻪها ،بﻪ نام »جواد بشری« از بﭽﻪهای قم ،دواندوان
راه افتادیم .پرسیدم» :محمدی کجاست؟« گفت» :داخل کانال!« فﮑر
کردیم حتماً ترکش خمﭙاره بﻪ او اﺻابت کرده و بدون اینﮑﻪ بﻪ میدان

مین توجﻪ داشتﻪ باشیم وارد کانال شدیم )عرض کانال بیشتر از یﮏ
متر نبود ،منتﻬا داخل آن مین کار گﺬاشتﻪ بودند( و بﻪ باﻻی سر
آنها رسیدیم .دیدیم محمدی جلوتر و سعادتمند عقﺐتر افتاده و
شﻬید شدهاند .ﭼون مینهای تی.ایﮑﺲ  500مینهای خطرناك و با
قدرتیاند ،با هرکﺲ کﻪ برخورد کنند ،زنده ماندنش با خداست.
هنﮕامیکﻪ باﻻی سرشان رسیدم ،هوا تاریﮏ بود و ﭼیﺰی نمیدیدیم.
فقﻂ دیدم پاهایشان تﮑﻪتﮑﻪ شده و بﻪ ﭼند جای بدنشان ترکش
اﺻابت کرده است.
یﮑی را من و دیﮕری را آن برادر بﻐل کرد .بﻪسﺨتی از داخل کانال
بیرون آمدیم و سریﻊ سوار آمبوﻻنﺲ شدیم و بﻪ ﻃرف بیمارستان
حرکت کردیم .ﭼون منطقﻪ کوهستانی و آمبوﻻنﺲها نیسانی بود،
حدود سﻪ ـ ﭼﻬار ﺻبﺢ بود کﻪ بﻪ بیمارستان شﻬید کالنتری اندیمشﮏ
رسیدیم .هنﮕامیکﻪ رسیدیم ،دکتر گفت متﺄسفانﻪ تمام کردهاند.
ﺻبﺢ بعد از کمی استراحت ،دوباره بﻪ منطقﻪ برگشتیم .رفتیم داخل
کانال و محلی را کﻪ آنها روی مین رفتﻪ بودند بازدید کردیم .فﮑر
میکردیم کﻪ آنها بﻪ وسیلﮥ خمﭙاره بﻪ شﻬادت رسیدهاند .هنﮕامیکﻪ
وارد کانال شدیم ،دیدیم کانال مینگﺬاری شده .تعجﺐ کردیم کﻪ ما
ﭼﮕونﻪ از روی مینها رد شدهایم و هنوز زندهایم .کانالی بﻪ عرض یﮏ
متر و با اینهمﻪ مین! ده ـ بیست متر جلوتر رفتیم .جایی کﻪ آنها
ِ
گوشت
شﻬید شده بودند ،دو تا مین منفجر شده و کفش و مقداری از
پایشان آنجا افتاده بود .متوجﻪ شدیم کﻪ آنها روی مین رفتﻪاند و این
لطف خداوند بود کﻪ وقتی میخواستیم بﭽﻪها را بﻪ عقﺐ منتقل کنیم،
خودمان روی مین نرفتیم .بازگشتیم و قرار گﺬاشتیم این موﺿوع را
پنﻬان نﮕﻪ داریم ،ﭼون عملیات والفجر 3نﺰدیﮏ بود.
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همﮥ بﭽﻪها و گردانها در منطقﻪ حضور داشتند و آمادة عملیات بودند.
برای اینﮑﻪ روحیﮥ بﭽﻪها حفﻆ شود ،گفتیم خبر شﻬادت را بﻪ بﭽﻪها
ندهیم و اگر پرسیدند محمدی و سعادتمند کجا هستند ،بﮕوییم
مجروح شدهاند و محمدی پایش قطﻊ شده.
یﮑی از بﭽﻪها را ،کﻪ همشﻬری شﻬید محمدی بود و در تﺨریﺐ
مسﺌولیت داشت ،در جریان قرار دادیم و گفتیم ایشان شﻬید شدهاند،
کارها را پیﮕیری کنید.
مسﺌول اﻃالعات و یﮑی از بﭽﻪها برای شناسایی مسیر بﻪ داخل کانال
رفتند کﻪ آنها نیﺰ روی مین رفتﻪ و هر دو بﻪ شﻬادت رسیدند .با
شﻬادت آنها تعداد شﻬدا بﻪ ﭼﻬار تن رسید کﻪ دو نفر از آنها مسﺌول
بودند .دیﮕر نمیتوانستیم قضیﻪ را پنﻬان نﮕاه داریم .مجبور شدند بﻪ
نیروها بﮕویند کﻪ در همان ﭼنﮕولﻪ برای آنها مراسم برگﺰار کنند .ما
نیﺰ مجبور شدیم بﻪ بﭽﻪهای تﺨریﺐ اﻃالع دهیم .بﭽﻪها گفتند» :ﭼرا
تا حاﻻ بﻪ ما نﮕفتید؟« گفتیم» :برای اینﮑﻪ روحیﮥ شما آسیﺐ نبیند
و عملیات بﻪخوبی انجام شود «.برای شﻬدا مجلسی برگﺰار کردیم و
قضیﻪ بﻪ پایان رسید و بﭽﻪها همﭽنان پیﮕیر کارها بودند.
من از قبل اﺻرار داشتم بﻪ گردانهای پیاده بروم ،اما شﻬید محمدی
قبول نمیکرد .برحسﺐ وﻇیفﻪ و کاری کﻪ برعﻬدة من گﺬاشتﻪ بودند
اجازه نمیداد و میگفت در تﺨریﺐ بمان .زمانی کﻪ ایشان بﻪ شﻬادت
رسید ،دیﮕر نمیتوانستم بمانم .بنابراین بﻪ گردان پیاده کربال ،کﻪ از
بﭽﻪهای شﻬرستان شاهرود بودند ،رفتم.
البتﻪ بعدا ً ناراحت بودم کﻪ ﭼرا در آن موقعیت ،کﻪ آنها بﻪ شﻬادت
رسیدند ،تﺨریﺐ را رها کردم ،ولی با تﺨصصی کﻪ داشتم در گردان
پیاده وﻇیفﮥ خود را انجام دادم .البتﻪ بﻪعنوان نیروی تﺨریبﭽی هم

فعالیت میکردم ،ولی هنﮕامیکﻪ وارد گردان شدم ،معاونت گروهان
را بر عﻬدهام گﺬاشتند کﻪ فرماندهی آن برعﻬدة برادر »محمدحسین
عامریان« بود کﻪ او هم سعادت داشت و شﻬید شد.
عملیات آغاز شد .منطقﮥ عملیات جﺰء مناﻃقی بود کﻪ نیﺰار و علفهای
بلندی داشت و ﭼند نﻬر آب از آنجا میگﺬشت .شﺐ عملیات بر اﺛر
آتش هوایی کﻪ دشمن میریﺨت ،نیروی اﻃالعات و عملیات محور
ما مسیر را گم کردند .ما هم دور خود میگشتیم و مسیر را پیدا
نمیکردیم.
فرمانده گروهان ،شﻬید »احمد رﺿایی« ،یﮑی از بﭽﻪهای باتجربﻪ و
فداکار کﻪ از اوایل جنﮓ در جبﻬﻪها حضور داشت ،خیلی ناراحت شده
بود .فرماندهی گردان را نیﺰ برادر »علیخانی« برعﻬده داشت.
یﮏ گردان را داخل نیهایی برده بودیم کﻪ ﻃول آنها سﻪ ـ ﭼﻬار
متر بود و احساس میکردیم اگر یﮏ گلولﻪ آتشزا داخل نیها بﺰنند
و نیها آتش بﮕیرند ،همﮥ نیروها از بین میروند .از ﻃرفی شﮑستن
نیها ایجاد سر و ﺻدا میکرد و ما هم بﻪ منطقﻪ آشنا نبودیم ،ﭼون
نیروی اﻃالعات شناسایی کرده بود و ما نمیدانستیم دشمن کجا قرار
دارد .عبور سیصد تن از بﭽﻪها از داخل نیها ،شﮑستن آنها و حرکت
تجﻬیﺰات سر و ﺻدا ایجاد میکرد .خواهناخواه دشمن متوجﻪ میشد
و راحت میتوانست غافلﮕیرمان کند و همﻪ را از بین ببرد .در نﻬایت،
بﭽﻪهای کادر وارد عمل شدند و گفتند با امید بﻪ خدا از مسیری حرکت
میکنیم ،ولی ﭼون مبدأ حرکت را میدانستند جﻬت خود را تشﺨیﺺ
میدادند کﻪ از کدام سمت )شرق ،غرب یا جنوب( دشمن بروند .بﻪ این
ﻃریﻖ توانستیم از منطقﮥ نیﺰار بﮕﺬریم و بﻪ یﮏ خاکریﺰ برسیم.
هنﮕامیکﻪ بﻪ خاکریﺰ رسیدیم ،دشمن متوجﻪ تحرکات شده بود و
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منطقﻪ را تﺨلیﻪ و از اﻃراف مﻬران بﻪ ﻃرف پاسﮕاه د ّوراجی عقﺐنشینی
کرده بود .وقتی بﻪ خاکریﺰ رسیدیم ،نمیدانستند کدام سو فرار کنند.
بﭽﻪها پشت خاکریﺰ ایستادند .یﮏ دستﮕاه نفربر از بﭽﻪهای ارتش پر از
مﻬمات آنجا بود کﻪ وقتی عراق حملﻪ کرده بود ،بﭽﻪها آن را همانجا
گﺬاشتﻪ و عقﺐ رفتﻪ بودند )هنﮕامی کﻪ بﭽﻪها بﻪ خﻂ میرسیدند،
اهللاکبر میگفتند و سر و ﺻدا میکردند و دشمن وحشت میکرد(.
یﮑی از بﭽﻪها کﻪ اﻃالع نداشت ،فﮑر کرد نفربر عراقی است .سریﻊ
نارنجﮏ را داخل نفربر انداخت .نفربر هم کﻪ پر از آرپیجی و مﻬمات
بود منجر شد و آتش گرفت .هنﮕامی کﻪ این اتفاق افتاد ،بﭽﻪها سریﻊ
رفتند پشت خاکریﺰ و ﭼون تاریﮏ بود و دید نداشتیم ،برعﮑﺲ بﻪ ﻃرف
خودمان پدافند کردیم .هنﮕامی کﻪ هوا گرگ و میش شد ،ناگﻬان دیدیم
آنﻃرف ،ارتفاعات قالویﺰان است و دشمن آنجا قرار دارد و این سمت
نیروهای خودی هستند و ما رو بﻪ نیروهای خودمان پدافند کردهایم.
سریﻊ کل بﭽﻪها را 180درجﻪ ﭼرخاندیم و پدافند کردیم.
دشمن متوجﻪ شد نیروهای گشتی ما پشت خاکریﺰ مستقر شدهاند
و دم ﺻبﺢ )هنﮕامیکﻪ هوا گرگ و میش بود( هفت ـ هشت تن از
نیروهای گشتی خود را برای کسﺐ اﻃالع فرستاد کﻪ آنها هم تا
نﺰدیﮑی ما آمده بودند و پﺲ از کسﺐ اﻃالعات ﻻزم برگشتﻪ بودند.
بعد از دو ـ سﻪ ساعت تانﮏهای دشمن آرایش گرفتند و حرکت
کردند .هوا دیﮕر روشن شده بود .کمی آتش ریﺨتند و وقتی دیدند کﻪ
بﭽﻪها مقاومت میکنند و بیشتر از این نمیتوانند جلو بیایند ،عقﺐ
رفتند و ﺻبﺢ روز بعد حملﻪ را شروع کردند.
آن منطقﻪ خﻂ فرخآباد بود کﻪ خاکریﺰی وجود نداشت یا ارتفاع خاکریﺰ
بﻪ یﮏ متر نمیرسید .وقتی بﭽﻪها میخواستند از پشت آن رد شوند،

باید نیمخیﺰ یا سینﻪخیﺰ میرفتند.
دشمن آرایش خود را بﻪ ﻃرف ما گرفتﻪ و مسیر بﭽﻪها را تشﺨیﺺ
داده بود .آن روز دشمن فشار پاتﮏ خود را روی جادهای وارد آورده
بود کﻪ تنﻬا جادة ما بود .آن جاده از سر پیﭻ دور میزد ،بﻪ ﻃرف
مﻬران میرفت و از فرخآباد خارج میشد .آنجا را کام ً
ال بستﻪ بود و لبﮥ
خاکریﺰ را بﻪ وسیلﮥ گلولﻪهای تانﮏ میزد .میخواست خاکریﺰ را ﺻاف
و همسطﺢ زمین کند و نیروهایی را کﻪ از آنجا رد میشدند یا کمﮏ
میرساندند ببیند و از آمدنشان جلوگیری کند.
بﭽﻪها مردانﻪ شروع بﻪ جنﮕیدن کردند .دشمن با تانﮏ و نیروهای خود
جلو میآمد و بﭽﻪها با آن امﮑانات کم ،زیر آتش و گلولﻪ بﻪ نیروها
مﻬمات میرساندند.
شیﺦ »محمد تﻬرانی« ،یﮑی از ﻃلبﻪهای مبارز و فداکار و از افراد
پرو پا قرص جبﻬﻪای معتقد و واقعاً پیرو خﻂ امام بود .ایشان مردانﻪ
برمیخاست و آرپیجی میزد.
وقتی معلوم شد خاکریﺰ ﺻاف شده و تانﮏهای دشمن در حال جلو
آمدن هستند ،شیﺦ محمد تﻬرانی و برادر خانی ،فرمانده گردان،
کﻪ بﻪ »باباخانی« معروف بود ،سی ـ ﭼﻬل متر جلوتر پشت تﭙﻪای
کمین کرده و شروع بﻪ زدن آرپیجی کردند .آنها ﭼند تانﮏ را
منﻬدم کردند.
یﮑی از تانﮏهای دشمن ،کﻪ مقر آنها را شناسایی کرده بود ،یﮏ
گلولﮥ تانﮏ بﻪ ﻃرف موﺿﻊ آنها شلیﮏ کرد و هر دو از قسمت کمر
بﻪشدت مجروح و بﻪ شﻬادت رسیدند .پیﮑر آنها همانجا ماند و کسی
جرﺋت نمیکرد جنازة آنها را بﻪ عقﺐ بیاورد ،ﭼون آتش خیلی شدید بود.
بﭽﻪها هرﭼﻪ مﻬمات و توان داشتند گﺬاشتﻪ بودند .از یﮏ ﻃرف

81

82

خودروها مﻬمات بﻪ خﻂ میآوردند و از ﻃرف دیﮕر زخمیها را بﻪ عقﺐ
میبردند .فشار دشمن زیاد شده بود .یﮏسری از نیروهای دشمن در
ارتفاع کلﻪقندی مستقر شده بودند )نیروهایی کﻪ بعدا ً مشﻬور و نامآور
شدند و مدال گرفتند( .با اینﮑﻪ نیروهای ما از ﻃرف ایالم آمده بودند و
کلﻪقندی را دور زده بودند ،ﻃوریکﻪ کلﻪقندی در پشت سر آنها قرار
گرفتﻪ بود و نیروهای ما خیلی جلوتر موﺿﻊ عراق را گرفتﻪ بودند ،ولی
بﻪ دلیل اینﮑﻪ ارتفاع کلﻪقندی خیلی حساس و مرتفﻊ بود ،روی آن
سرمایﻪگﺬاری کرده بودند .حدود یﮏ گردان آنها باﻻی ارتفاع مستقر
بود و مقاومت میکرد.
دشمن سعی میکرد از ﻃرف مﻬران ،خﻂ را بشﮑند و خود را بﻪ جادة
مﻬران ـ ایالم برساند و نیروهای کلﻪقندی را آزاد کند و فراری دهد
تا آنها کشتﻪ نشوند .بﻪ همین دلیل همﮥ فشار خود را وارد میکرد.
بﭽﻪهای ما نیﺰ تصمیم گرفتند تا آخرین نفر ایستادگی کنند .حاﻻ
دیﮕر یﮕانهایی کﻪ سمت راست و ﭼﭗ ما قرار داشتند موﺿﻊ خود را
خالی کرده بودند.
فرماندهان آنها گفتﻪ بودند شما مواﺿﻊ خود را خالی کنید و عقﺐ
بیایید .فقﻂ ما )گردان کربال( آن وسﻂ باقی مانده بودیم .مسﺌول خﻂ
ما ،کﻪ عقﺐتر بود ،ناگﻬان متوجﻪ شد کﻪ بﻪ گردان کربال نﮕفتﻪاند
عقﺐ بیاید.
بﻪ وسیلﮥ بیسیم با فرمانده گردان تماس گرفتند و گفتند» :برادر
خانی ﭼﻪ کار میکنی؟« برادر خانی هم گفت» :در خﻂ میجنﮕیم،
دشمن هم فشار آورده است «.مسﺌول خﻂ گفت» :سریﻊ نیروها را
عقﺐ بﮑشید «.برادر خانی پرسید» :ﭼرا عقﺐ بﮑشیم .ما شﻬید و
مجروح دادهایم «.مسﺌول خﻂ گفت» :یﮕانهای ﭼﭗ و راست شما

خالی کردهاند ،شما هم بﻪ عقﺐ برگردید تا همﮕی دور نﺨوردهاید«.
تانﮏها هر لحﻈﻪ نﺰدیﮏتر میشدند .راهی را هم کﻪ بﭽﻪها باید از آن
بﻪ عقﺐ برمیگشتند تانﮏ و تیربار و دیﮕر سالحها بستﻪ بود و مرتﺐ
میزد .در ﭼنین مواقعی کﻪ دشمن آتش سنﮕین دارد و پاتﮏ زده،
نمیشود یﮏدفعﻪ بﻪ نیروها گفت عقﺐنشینی و فرار کنید .در حالی
کﻪ باید مسﺌول گروهان کمکم و با مالیمت بﮕوید منطقﻪ را خالی
کنید .از قسمت آخر خﻂ ،کﻪ اولین گروهان مستقر بود ،شروع کردیم
بﻪ فرستادن بﭽﻪها تا اینﮑﻪ منطقﻪ خالی شد.
ﭼﮕونﻪ عقﺐنشینی کردیم؟ در تالقی جایی کﻪ جاده پیﭻ میخورد،
درست بﻪ حالت نود درجﻪ پشت خﻂ واقﻊ میشد ،دشمن متوجﻪ شد
همﮥ نیروها از سر پیﭻ عبور میکنند و همﮥ امﮑانات ما از آنجا میرسد،
برای همین بﻪ وسیلﮥ کالیبر و دیﮕر سالحها سر پیﭻ را مرتﺐ میزد.
ما دیدیم اگر از آن نقطﻪ عقﺐنشینی کنیم دشمن ما را میبیند و همﮥ
بﭽﻪها را زیر آتش میگیرد و هیﭻکﺲ نمیتواند سالم برگردد .فرمانده
گردان ،برادر خانی ،بﻪ یﮑی از رانندگان آمبوﻻنﺲ گفت» :شما ماشین
را سر پیﭻ ببر و با سرعت جلو عقﺐ کن تا گرد و خاك بلند شود و
دشمن قادر نباشد ببیند «.یﮏ آرپیجیزن و تیربارﭼی هم اینﻃرف و
آنﻃرف پیﭻ جلوی آمبوﻻنﺲ قرار داد کﻪ بﻪ ﻃرف عراقیها تیراندازی
کنند.
بﭽﻪها در گرد و خاك آمبوﻻنﺲ عقﺐنشینی کردند و بﻪ وسیلﮥ این
تاکتیﮏ توانستیم کل نیروها را از آنجا نجات دهیم .بعد از اینﮑﻪ همﮥ
بﭽﻪها عقﺐ رفتند ،در نﻬایت آمبوﻻنﺲ و بﭽﻪهای آرپیجیزن و
تیربارﭼی هم آمدند و تلفات زیادی ندادیم.
آخرین افرادی کﻪ عقﺐ آمدند ،شﻬید »منصور جاللی« و شﻬید
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»محمدحسین عامریان« و »حسن عامری« بودند .آنها وقتی بﭽﻪهای
بسیجی توان خود را از دست دادند و تجﻬیﺰات خود را در منطقﻪ جا
گﺬاشتند ،تجﻬیﺰات بﭽﻪها را ـ حتی دو سﻪ آرپیجی و تیربار ـ روی
شانﻪ خود انداختﻪ بودند تا بﻪ دست دشمن نیفتد.
سریﻊ از داخل مﻬران بیرون آمدیم و بﻪ منطقﮥ ﭼنﮕولﻪ ،کﻪ قبل از
عملیات مستقر بودیم ،رفتیم .مسیر خیلی ﻃوﻻنی بود و همﮥ بﭽﻪها
توانشان را از کف داده بودند .هر ماشینی کﻪ میرسید سوار میشدند.
دشمن تصور کرده بود کﻪ جمﻬوری اسالمی قصد دارد تاکتیﮑی بﻪ کار
گیرد و بﻪ همین دلیل خﻂ مﻬران را خالی کرده بود .خﻂ رودخانﮥ
گاوی و فرخآباد ،خﻂ مﻬران بود کﻪ در دشت واقﻊ شده بود .هنﮕامی
کﻪ دیدند ایران خﻂ را خالی کرده و خﻂ روبﻪروی ارتفاع قالویﺰان
را نیﺰ خالی کرده ،اینگونﻪ پنداشتﻪ بوند کﻪ حتماً نقشﻪای در کار
است .فﮑر میکردند ایران میخواهد از زیر ارتفاع قالویﺰان آنها را دور
بﺰند .بﻪ همین دلیل ترس و وحشت در دل آنها بﻪ وجود آمده بود و
نیروهایی کﻪ روی کلﻪقندی محاﺻره بودند را رها و عقﺐنشینی کردند
و دوباره تانﮏهای خود را روی ارتفاعات قالویﺰان کشاندند.
ﺻبﺢ روز بعد ،بﻪ ما گفتند دشمن عقﺐنشینی کرده است و دوباره
بروید پشت خﻂ خودتان مستقر شوید .هنﮕامیکﻪ پاتﮏ میشد ،همﮥ
بﭽﻪها درگیر نمیشدند .عدهای کﻪ خستﻪ بودند استراحت میکردند
و بﭽﻪهای دیﮕر وارد عمل میشدند .یﮑی از بﭽﻪهای بسیجی ،کﻪ
داخل سنﮕر خواب بوده ،هنﮕام پاتﮏ ،در آن درگیری و حتی زمانیکﻪ
عقﺐنشینی کرده بودیم ،بیدار نشده بود .عراقیها خودشان را بﻪ
خاکریﺰ رسانده بودند ،اما خوشبﺨتانﻪ مستقر نشده بودند و دوباره
عقﺐنشینی کرده بودند .او وقتی بیدار میشود و میبیند کﻪ کسی در

خﻂ نیست و تنﻬاست ،از جاده آهستﻪآهستﻪ عقﺐ میآید و بﻪ بﭽﻪها
میرسد .شانﺲ آورده بود کﻪ عراقیها او را بﻪ اسارت نبرده بودند.
خالﺻﻪ پشت خﻂ مستقر شدیم و مدتی آنجا بودیم .در عملیات
والفجر ،3گردان کربال حدود ده شﻬید و ﭼند مجروح داد .عملیات
در سراسر دشت مﻬران ،کﻪ بﻪ حالت نود درجﻪ و برای آزادسازی شﻬر
مﻬران بود ،انجام شد .خﻂ رودخانﮥ گاوی و خﻂ فرخآباد بﻪ ارتفاعات
کلﻪقندی وﺻل میشد و بﻪ ﻃرف باﻻ میرفت .عملیات والفجر 3در
تاریﺦ  1362/5/7انجام شد کﻪ بﻪ موفقیتهایی دست یافت و شﻬر
مﻬران آزاد شد.
دشمن از خﻂ فرخآباد بﻪ پاسﮕاه د ّوراجی عقﺐنشینی کرد .از آنﻃرف،
نیروهای یﮕان 21امام رﺿا )علیﻪالسالم( پشت کلﻪقندی را دور زده
بودند و از کوههای ﺻعﺐالعبور بﻪ سﺨتی عبور کرده و ﭼندین شبانﻪروز
پشت دشمن خوابیدند و مناﻃﻖ را آزاد ساختند.
نیروهای گردان مﺨصوص دشمن ،کﻪ روی کلﻪقندی مستقر بود،
ناامید شدند .اگرﭼﻪ بﻪسﺨتی دوازده روز در منطقﻪای کﻪ محاﺻره بود
مقاومت کردند ،در حالی کﻪ شبانﻪ بﻪ وسیلﮥ هلیکوپتر بﻪ آنها آذوقﻪ
و مﻬمات میرساندند و روزها پاتﮏ میزدند و فشار میآوردند کﻪ آنجا
را بشﮑند و آنها را خالص کنند ،اما مقاومت بﭽﻪها نا امیدشان کرد.
آن بعﺜیها خیلی سماجت کردند و یﮏ نفر از آنها اسیر نشد ،اما یﮏ
نفرشان هم زنده باقی نماند .بﭽﻪها همﮥ آنها را بﻪ حول و قوة الﻬی از
بین بردند و پیروز شدند.
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از اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﺧﻮدﻣﺎن ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﯾﻢ
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مﺼﻄفی نجفی
یﮕان :لشﮑر  17علی بن ابی ﻃالﺐ )علیﻪ
السالم( ،گردان حضرت رسول)ﺻلی اهلل
علیﻪ و آلﻪ و سلم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :ﻃالﺋیﻪ ،پدافند
ﻃالﺋیﻪ همﺰمان با عملیات بدر
اعزامی از :قﺰوین
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از ایستادگی خودمان حیرت کردیم
برای عملیات بدر بﻪ منطقﻪ اعﺰام شدیم .من مسﺌول گروهان بودم.
گردان ما حضرت رسول)ﺻلی اهلل علیﻪ و آلﻪ وسلم( بﻪ فرماندهی شﻬید
»اهللیاری« بود.
1
آن زمان تعداد نیروها کم بود ،برادر عراقی مسﺌول محور گفت:
گردان شما باید بﻪ خﻂ پدافندی ﻃالﺋیﻪ برود؛ اما ما ﭼون میخواستیم
در عملیات شرکت کنیم مﺨالفت کردیم .ایشان کمی ناراحت شد و
گفت» :این یﮏ دستور است و شما باید بﻪ خﻂ ﻃالﺋیﻪ بروید«.
ما سﻪ گردان قبال هم برای پدافندی خﻂ ﻃالﺋیﻪ رفتﻪ بودیم و
وﻇیفﮥ حفاﻇت از آنجا را بﻪ ما داده بودند ،و حاﻻ باید یﮏبار دیﮕر این
 . 1مجاهدان عراقی خود داوﻃلبانﻪ علیﻪ رژیم بعﺜی حاکم بر عراق میجنﮕیدند و ﻃبیعی
است کﻪ با توجﻪ بﻪ شناخت و آگاهی و توانمندیهایشان میتوانستند در مدیریت و فرماندهی
نیﺰ سﭙاه اسالم را یاری کنند.
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مسﺌولیت را قبول میکردیم .دستور را اﻃاعت کردیم و رفتیم .با شروع
عملیات کادر گردان هم رفت و تنﻬا کادر گروهان ما کﻪ  84نفر بودیم
و  50نیروی کم تجربﻪ کﻪ از شﻬرهای مﺨتلف بودند در آن جا ماندیم
و باید  5کیلومتر خﻂ را پدافندی میکردیم.
در آن جا  4کمین 1خیلی خطرناك بود .ﭼند تن از برادران را
بﻪ داخل کمینها فرستادیم .بﻪ دلیل خطرناك بودن مسیر و مﮑان
کمینها کمتر کسی جرﺋت میکرد کﻪ برای بردن غﺬا بﻪ آن جا برود.
لﺬا این مسﺌولیت را تقسیم بندی کردیم و بﻪ برادران سﭙاهی گفتیم
شبی دو نفر غﺬا و مﻬمات را بﻪ کمینها برسانند.
در آن جا وﺿعیت ﻃوری بود کﻪ حتی اگر دشمن تیراندازی میکرد،
ما اجازة تیراندازی نداشتیم .با شروع عملیات بدر تمامی نیروها برای
شرکت در عملیات رفتند و آن منطقﻪ خالی شد .ﭼون مسﺌول خﻂ
شده بودم بﻪ مسﺌول محور گفتم» :منطقﻪ را با این ﭼند نیرو نمیشود
نﮕﻪ داشت «.اما ایشان گفت» :باید اینجا را نﮕﻪ دارید«.
مسﺌول آن  50نیرویی کﻪ فرستاده بودند یﮑی از بﭽﻪهای سﭙاه قم
بود ،او را مسﺌول یﮑی از کمینها کردم و توﺿیحات ﻻزم را بﻪ ایشان
دادم کﻪ باید بﻪ کمینها بروید تا بتوانیم نیروها را تقویت کنیم و گفتم
کﻪ مسافت کمینها ﭼﮕونﻪ است و ﭼﻪ موانعی وجود دارد .ایشان بعد
 .1سنﮕر کمین را با هدف ایجاد سد یا مانﻊ معموﻻً کمی جلوتر از خﻂ مقدم تعبیﻪ یا
ایجاد میکنند تا هنﮕامی کﻪ دشمن بﺨواهد حملﻪای ﺻورت دهد ،یا نیرویی برای گشت و
شناسایی اعﺰام کند آنها با خبر شده و فرمانده خﻂ را در جریان قرار دهند کﻪ دستور ﻻزم
را از رده باﻻتر اخﺬ کرده و جﻬت اجرا ابالغ کند؛ البتﻪ در برخی موارد ،مسﺌول کمین بستﻪ بﻪ
شرایﻂ خود میتواند اقدام بﻪ جلوگیری از حرکت دشمن بﻪ سمت خﻂ بﮑند.

از توجیﻪ شدن بﻪ همراه  2نفر از بﭽﻪها حرکت کردند و در کمین 2
پیاده شدند و از آنجا بﻪ کمین  3و بعد  4رفتند.
از کمین  4تا کمین عراقیها  3متر فاﺻلﻪ بود و آنﻬا اشتباهی
بﻪ میدان مین عراق رسیده بودند .نیروهای عراقی با دیدن آنﻬا بﻪ
دنبالشان دویدند و یﮑی از آنﻬا بﻪروی مین رفت و پایش قطﻊ شد؛
ﭼون نمیتوانست عقﺐ بیاید بﻪ اسارت عراقیها درآمد .اسامی نیروها
هم همراهش بود کﻪ بﻪ دست دشمن افتاد .آن دو برادر دیﮕر فرار
کردند و بﻪ کمین  4رسیدند.
شﺐ عید بود ،اوایل شﺐ بﭽﻪها توی آن حال و هوا تیر هوایی شلیﮏ
میکردند؛ ناراحت شدم و گفتم» :تیراندازی نﮑنید ﭼون امﮑان داره
دشمن بﻪ مواﺿﻊ ما پی ببره و متوجﻪ تعداد نیروهای ما بشﻪ«.
ساعت  10شﺐ دشمن شروع بﻪ ریﺨتن آتش کرد ،ابتدا روی
کمینها آتش ریﺨت .سریﻊ بﻪ سنﮕر فرماندهی رفتم و با کمینها
تماس گرفتم .ابتدا تماس با کمین  4قطﻊ شد ،بعد با کمین  3تماس
گرفتم در حال ﺻحبت کردن بودیم کﻪ گفت دیﮕﻪ با ما ﺻحبت نﮑنید
و ارتباط قطﻊ شد .امﮑان تماس با کمین  2هم نبود .سریﻊ با محور
تماس گرفتم اما مسﺌول محور هم خودش رفتﻪ بود عملیات و شﻬید
شده بود.
بﻪ هر ﻃریقی بود با مسﺌول لشﮕر تماس گرفتم و وﺿعیت خﻂ
ﻃالﺋیﻪ را برای ایشان توﺿیﺢ دادم کﻪ امﮑان دارد دشمن جلو بیاید و
این قسمت را از ما بﮕیرد ،هر ﭼﻪ سریﻊتر بﻪ ما نیرو برسانید .آن شﺐ
تصمیم گرفتم با ده تن از نیروها بﻪ وسیلﮥ قایﻖ خودم را بﻪ کمینها
برسانم تا از اوﺿاع بﭽﻪها و وﺿعیت دشمن اﻃالع پیدا کنم .در زیر آن
آتش تا اسﮑلﻪ رفتم ،دیدم کﻪ همﮥ قایﻖها را زدهاند و زیر آب رفتﻪاند
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و دیﮕر هیﭻ قایقی نمانده.
راهی در وسﻂ محور وجود داشت ،اما بﻪ خاﻃر سنﮕینی آتش
نمیشد رفت؛ نیروها را بﻪ خﻂ بازگرداندم 15 .کیلومتر خﻂ در دست
ما بود کﻪ  5کیلومتر آن آب و  10کیلومتر هم پشت آب بود کﻪ جﺰء
خﻂ مقدم محسوب میشد.
با برادر »مالزینل« کﻪ مسﺌول خﻂ پایینتر بود تماس گرفتم ،او
گفت» :ما ﭼﻪ کار کنیم تعداد نیروها کم است و روحیﻪاشون از دست
دادن؛ دشمن آتش زیادی میریﺰه «.بﻪ او گفتم» :نیروها یﮑی یﮑی
داخل سنﮕر موﺿﻊ بﮕیرند کﻪ امﮑان تیراندازی و مقابلﻪ با دشمن و
جابﻪجایی نیرو فراهم بشﻪ ،تا بتونیم سریﻊ موﺿﻊ خودمون را تﻐییر
بدیم و بﻪ سنﮕر بعدی بریم .اینجوری شاید دشمن تصور کنﻪ نیروی
زیادی داریم«.
آن شﺐ تا ﺻبﺢ با این تاکتیﮏ خﻂ را حفﻆ کردیم .نﺰدیﮏ ﺻبﺢ
بود کﻪ آتش دشمن کم شد .وقتی هوا روشن شد سریﻊ با تویوتا بﻪ
دیدبانی کاتیوشا رفتم ،روی دکل دیدبانی رفتم و بﻪ برادر دیدبان
گفتم» :دوربین را روی کمین  4بنداز تا ببینم ﭼﻪ خبره؟« دوربین را
انداخت و بﻪ من گفت» :اینجاست؟« نﮕاه کردم اما کمین  4نبود بلﮑﻪ
کمین عراقیها بود .خودم دوربین را تنﻈیم کردم و آن را روی کمین
 4گرفتم و گفتم» :اینجا کمین  4است« و آن برادر گفت» :روزی کﻪ
اینجا را تحویل گرفتیم بﻪ ما گفتند اینجا کمین  4است و ما حتی
یﮏ تیر هم بﻪ آنجا شلیﮏ نﮑردیم«.
دوربین را روی کمین  3گرفتم و دیدم دو نفر سینﻪ خیﺰ بﻪ سمت
آب میآیند .سریﻊ پایین آمدم و بﻪ اسﮑلﻪ رفتم.
آن شﺐ باﻻخره یﮏ قایﻖ از محور تﻬیﻪ کردم و بﻪ سﮑاندار گفتم:

»برید جلو« اما گفت» :اﻻن نمیشﻪ؛ اگﻪ برم دشمن میزنﻪ «.گفتم:
»اﻻن موقعیتی نیست کﻪ مﻬم باشﻪ کﻪ دشمن بﺰنﻪ یا نﺰنﻪ! سریﻊ برید
آن دو نفر را بیارید «.وقتی آنها را آورد دیدم یﮑی از آن ها شﻬید
»رحمانی« بود .از ایشان سﺌوال کردم» :ﭼی شده؟« ،گفت» :وقتی بﻪ
کمین  2رسیدیم قصد رفتن بﻪ کمین  3را داشتیم کﻪ دشمن آتش
شدیدی ریﺨت و نتوانستیم کاری بﮑنیم .کمین  4را گرفتند و پﺲ از
آن دو نارنجﮏ بﻪ جلوی کمین  3کﻪ ما آنجا بودیم زدند اما ما سر و
ﺻدایی نﮑردیم ﭼون ترسیدیم اسیر بشیم و دشمن هم میترسید کﻪ
داخل کمین را نﮕاه کنﻪ و از آنجا تا کمین  4مین گﺬاری کردند و
بعد عقﺐ نشینی کردندو رفتند«.
با این وﺿعی کﻪ ما در خﻂ داشتیم ،اگر دشمن حملﻪ میکرد
میتوانست تا اهواز پیش بیاید .اما روحیﮥ دشمن بسیار ﺿعیف بود و
جرﺋت نداشت؛ ﭼون با توجﻪ بﻪ اﻃالعاتی کﻪ از خﻂ و نیروی کم ما
داشت جلو نیامد.
شﺐ بعد ،از محور نیرو گرفتیم و با ﭼند تن از برادرها کمینها را از
ﭼنﮓ دشمن در آوردیم و با توجﻪ بﻪ نیروی کمی کﻪ داشتیم مقاومت
کردیم .مقاومتی کﻪ خودمان هم حیرت کردیم از ایستادگی خودمان.
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آﻫﻮﻫﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ
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ابوالحسن حاتمی
یﮕان :لشﮑر  21امام رﺿا )علیﻪ السالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :منطقﻪ عمومی ایالم،
عملیات میمﮏ
اعزامی از :خراسان
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آهوها ما را نجات دادند
قبل از عملیات میمﮏ ،تقریباً یﮏ روز مانده بﻪ تاسوعا ،برادر »غﺰنوی«،
کﻪ معاونت اﻃالعات لشﮑر نصر بود و با من ﺻمیمیت و رفاقت داشت
و البتﻪ سعادت شﻬادت هم داشت و رفت ،بﻪ پادگان شﻬید حیدری
ایالم آمد و احوالﭙرسی کرد و گفت» :عملیات نﺰدیﮏ است و ما فردا
میخواهیم یﮏ راهﮑار را قفل کنیم تا عملیات شروع شود«.
گفتم» :گردان ما خﻂشﮑن است ،من هم بیایم؟!«
گفت» :هماهنﮓ کن تا برویم«.
من رفتم با فرمانده گردان ﺻحبت کردم و ایشان هم پﺲ از اﺻرار زیاد
بنده موافقت کردند.
یﮏ قمقمﻪ آب و ﭼند تا نارنجﮏ برداشتیم و ﭼﻬار نفری رفتیم .غروب
آفتاب از مرز رد شدیم .رفتیم پشت خﻂ دشمن و توی خاك عراق.
شﺐ را آنجا بودیم .روز را هم آنﻃرف کوه در یﮏ غار مﺨفی شدیم.
باز شﺐ راه افتادیم و برای شناسایی رفتیم و کار را انجام دادیم .بﻪ قول
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اﻃالعاتیها قلف )قفل( 1کردیم .روز بعد ،در راه برگشت ،آبمان تمام
شده بود ،ولی مقداری جیرة غﺬایی جنﮕی داشتیم .یﮏ مقدار هم از
آنجا گیر آوردیم.
روز تاسوعا بود .تشنﻪ بودیم .بنیﻪ من و غﺰنوی قوی بود و زیاد از حال
نرفتﻪ بودیم؛ ولی دو نفر دیﮕر یﮏ مقدار ﺿعیف بودند و خیلی تشنﻪ
شده بودند .غﺰنوی گفت» :اینجا ﺻبر کنید تا من دوری بﺰنم .شاید
آب پیدا کردم «.ما قمقمﻪها را بﻪ ایشان دادیم و ایشان حرکت کرد.
ما هم در شﮑاف غار نشستیم .یﮏ ساعتی ﻃول کشید تا آمد و گفت:
»آن عقﺐ دره ،علف و ...وجود دارد .احتمال دارد آب هم باشد ،ولی
جرﺋت نﮑردم تنﻬایی بروم .یﮑیتان بیایید با فاﺻلﻪ از هم برویم «.من
بلند شدم .ﭼﻬار تا قمقمﻪ برداشتیم و رفتیم.
حدود ﺻد متر از هم فاﺻلﻪ داشتیم .او جلو رفت .ﭼشمﻪای پایین
دره بود .خیلی محتاﻃانﻪ جلو رفت .من کنار یﮏ قلوهسنﮓ ایستادم.
نﺰدیﮏ ﭼشمﻪ کﻪ رسید نشست .بعد اشاره کرد ،من هم رفتم .دیدم
اﻃراف ﭼشمﻪ ،دوازده تا آهو روی دستهایشان دراز کشیدهاند .مﺜل
اینﮑﻪ خواب بودند .تا ما را دیدند ،یﮑی از آن آهوها بلند شد ،بﻪ حالت
احترام سری تﮑان داد و باز هم آنجا خوابید.
وقتی نﺰدیﮏ شدیم ،دیدیم این حیوانات گریﻪ میکنند .ما هم نشستیم
و گریﻪ کردیم .حیوانها بلند شدند و رفتند ﭼﻬار پنﺞ متر آنﻃرفتر
 . 1یعنی دیﮕﻪ تردد ممنوع تا شﺐ عملیات ،علت آن هم محفوظ ماندن مسیر از دید دشمن
تا هنﮕام عملیات است ،کﻪ نیروهای عمل کننده بدون دغدغﮥ لو رفتن قبلی معبر بتوانند
از آن مسیر خود را بﻪ نقطﻪای برسانند کﻪ عملیات از آنجا باید آغاز شود؛ البتﻪ بﭽﻪهای
اﻃالعات با روشهای مﺨتلف مﺜل دیدبانی ،یا شناسایی معدود و محدود از معبر قفل شده
اﻃالع خواهند داشت.

نشستند .ما قمقمﻪها را پر از آب کردیم و آبی هم خوردیم و سر و
ﺻورتمان را هم شستیم .بﻪ محﺾ اینﮑﻪ میخواستیم حرکت کنیم،
یﮑی از آهوها بلند شد و بﻪ سرعت دوید روی قلﻪ و همان جا ایستاد و
دور و برش را نﮕاه کرد!
سری در کار باشد؟!« من هم خیلی
غﺰنوی گفت» :فﮑر نمیکنی یﮏ ّ
قلبم شﮑستﻪ بود و داشتم گریﻪ میکردم .گفت» :پاشو برویم یﮏ سری
بﺰنیم «.برادرغﺰنوی پشت سر آهو دوید و رفت باﻻ .بﻪ محﺾ اینﮑﻪ
رفت باﻻ ،آهو پایین آمد .غﺰنوی دوربین انداخت و اﻃراف را نﮕاه کرد.
پایین کﻪ آمد ،دیدم بﻪشدت گریﻪ میکند! گفتم» :ﭼیﻪ؟ ﭼرا ناراحت
شدی؟!« گفت» :بیا بریم باﻻ «.با هم باﻻ رفتیم و با دوربین نﮕاه کردیم.
دیدیم دو دستﻪ نیروی دشمن یﮑی اینﻃرف ،یﮑی آنﻃرف کمین زده
و این حیوان میخواست بﻪ ما بفﻬماند کﻪ دشمن در کمین شماست.
آنجا فﻬمیدیم کﻪ زمانی کﻪ ما رد شده بودیم ،دشمن فﻬمیده بوده و
دره بﻪعنوان کمین
دره و یﮑی آنﻃرف ّ
دو دستﻪ نیرو یﮑی اینﻃرف ّ
گﺬاشتﻪ ،کﻪ موقﻊ عبور ،ما را بﺰنند یا دستﮕیر و اسیر کنند .آمدیم و
بﭽﻪها را برداشتیم و از مسیر دیﮕری بﻪ سمت نیروهای خودمان رفتیم.
واقعاً برای ما فراموششدنی نیست ،ﭼون این حیوانات میخواستند بﻪ
ما بفﻬمانند کﻪ شﺐ عاشورا شما تنﻬا نیستید کﻪ عﺰاداری میکنید،
ما هم عﺰاداریم .این یﮑی از امدادهای غیبی الﻬی بود کﻪ عملیات را
واقعاً پیروز نﮕﻪ داشت .ﭼون اگر دشمن جلوی ما را گرفتﻪ و ما را اسیر
میکرد ،کل عملیات لو میرفت.
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ﻏفار محمدی
یﮕان :لشﮑر 19فجر ،تیﭗ  48فتﺢ،
گردان امام حسین)علیﻪالسالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :خیبر ،محور ﻃالیﻪ
اعزامی از :گﭽساران
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قرآن مانع عبور تیر
عملیات در محور ﻃالﺋیﻪ انجام شد و ما از دشت عباس بﻪ ﻃرف منطقﮥ
عملیاتی حرکت کردیم .در آنجا ﭼند روزی ماندیم و بﻪ خﻂ رفتیم.
وقتی میخواستیم بﻪ عملیات برویم ،در منطقﻪای کﻪ محل تجمﻊ
ما پشت منطقﮥ عملیاتی بود ،برای باﻻ بردن آمادگی نیروها جﻬت
عملیات ،آنها را آموزش میدادیم.
برادر »خجیر« یا »هﮋبر علیﺰاده« در ﭼادر من بودند .او برادر کوﭼﮑی
داشت کﻪ همراهش بود .یﮑی از برادرها آمد و گفت» :بﮕﺬار ایشان
بماند .حداقل یﮏ نفر از شما در این عملیات شرکت داشتﻪ باشد«.
برادر خجیر گفت» :نﻪ ،مﮕر خون او از خون حسین )علیﻪالسالم(
رنﮕینتر است؟ مﮕر خونش از خون علیاکبرها و علیاﺻﻐرها عﺰیﺰتر
است؟! او باید در این عملیات شرکت داشتﻪ باشد «.الحمدهلل هر دو نفر
آنها از عملیات سالم برگشتند .برادر کوﭼﮏتر در آن عملیات بسیجی
و بﻪعنوان پیﮏ بود و برادر بﺰرگتر فرمانده دستﻪ بود.
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لشﮑر المﻬدی عملیات را آغاز کرده بود و ما گردانهای لشﮑر  19فجر
در همان محور بﻪ دنبال آنها عمل کردیم 1.کانالی بین جاده و دژ قرار
داشت کﻪ ما بﻪ ﺻورت یﮏ ستون باید از آن عبور میکردیم .سمت
راست ما آب و سمت ﭼﭙمان دژ بود کﻪ اگر از آن باﻻ میرفتیم ،مورد
اﺻابت تیرهای دشمن قرار میگرفتیم.
در حین حرکت ،متوجﻪ شدم کﻪ اینگونﻪ نمیشود گروهان را هدایت
کرد .خجیر علیﺰاده ،فرمانده دستﻪ یﮏ و نفر اول گروهان بود .او توفیﻖ
داشت و در جنﮓ شﻬید شد.
ما از کانال بیرون آمدیم تا بتوانیم جلو و عقﺐ گروهان را کنترل
کنیم ،کﻪ در حین حرکت بﻪ حالت نیمخیﺰ یﮏ تیر مستقیم بﻪ سینﮥ
من اﺻابت کرد .با عنایت خداوند تیر درست در پشت قرآنی کﻪ در
جیبم بود خورد و قرآن اجازه نداد کﻪ از پشت بیرون بیاید و در شﮑم
من فرو برود .درست در زیر قرآن مانده بود .موقعی کﻪ من زخمی
شدم ،هنوز تیر سرد بود و اهمیت ندادم .کمی جلوتر رفتم و معاون
گروهان »الماس باقرپور« و »علیکرم ایلوانﺰن« را مﺄمور کردم نیروها را
راهنمایی کند تا اگر اتفاقی برایم افتاد ،آنها کارم را ادامﻪ دهند.
کمکم احساس کردم نمیتوانم جلو بروم .کنار دژ نشستم ،ﻃوری کﻪ
نیروها متوجﻪ جراحت من نشده و تضعیف روحیﻪ نشوند .بﻪ حالتی
بیسیم را بﻪ دست گرفتم کﻪ فﮑر کنند من دارم تماس میگیرم تا آنها
رد شوند .آخرین نفر آنها از بﭽﻪهای بﻬداری بودند کﻪ میخواستند
 .1لشﮑر المﻬدی عﺞاهلل تعالی فرجﻪالشریف ،خﻂ شﮑن بوده و لشﮑر  19فجر پشتیبان و
ادامﻪ دهندة عملیات ،در اینﮕونﻪ موارد اﺻطالحاً میگویند عملیات عبور از خﻂ را بر عﻬده
داشتﻪ تا مراحل بعدی عملیات را در آن محور انجام دهد.

مرا پانسمان کنند ،اما اجازه ندادم .گفتم» :پشت سر بﭽﻪها بروید«.
بیسیم پیش من بود .دو نفر معاونم آمدند و بیسیم را بﻪ آنها
تحویل دادم .بﻪ آنها گفتم جلو بروند .ﺻبﺢ فردا فرمانده گردان ،برادر
»تﮑاور« ،در حالی کﻪ سواره )با موتورسیﮑلت( بر روی دژ گردان را
هدایت میکرد ،با اﺻابت خمﭙاره از ناحیﮥ پﻬلو مجروح میشوند کﻪ بﻪ
مدت دو ماه در شیراز بیﻬوش بودند و سرانجام درمان شد.
از آنجا بﻪ عقﺐ برگشتم .برادر»عباسی« ،مسﺌول نیروهای بﻬداری
در گردان ،وقتی مرا دید ،زخمم را پانسمان کرد و با آمبوﻻنﺲ بﻪ
عقﺐ فرستاد .از آنجا مرا بﻪ اهواز بردند و از اهواز با هواپیما بﻪ شیراز
منتقل شدم.
وقتی مرا پایین گﺬاشتند ،برانﮑارد کناری من گفت» :برادر محمدی
ﭼطوری؟« وقتی نﮕاه کردم ،متوجﻪ شدم برادر عباسی است؛ همان
کسی کﻪ در خﻂ مرا پانسمان کرد .بﻪ ایشان گفتم» :شما ﭼطوری
مجروح شدید؟« گفت» :تیر مستقیم بﻪ شﮑمم اﺻابت کرده است«.
هر دوی ما را بﻪ بیمارستان بردند .در آنجا مرا عمل کردند .بعد از مدتی
کﻪ در بیمارستان بودم ،بﻪ محل و دوباره بﻪ لشﮑر رفتم.
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اﺻ ً
ﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ
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عباس رنجبر
یﮕان :لشﮑر19فجر ،گردان حاج فتوت
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :عملیات خیبر ،محور
هورالﻬویﺰه
اعزامی از:
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اص ً
ال توجیه نبودیم
یﮏ هفتﻪ قبل از عملیات ،ما را در جریان گﺬاشتند .عملیات خیبر بود
ولی نام آن را هنوز بﻪ ما نﮕفتﻪ بودند .بﻪ همراه »حاجنبی رودکی«،
فرمانده لشﮑر 19فجر» ،مجید سﭙاسیان« ،مسﺌول محور ،و برادر
»استوار« ،مسﺌول ﻃرح و عملیات ،بﻪ لﺐ هورالﻬویﺰه رفتیم.
بﻪ ما گفتند» :ممﮑن است از اینجا سوار قایﻖ شوید .البتﻪ دو ـ سﻪ تا ﻃرح
عنوان کردند کﻪ ممﮑن است شما را هلیبرن 1کنیم .آنﻃور کﻪ بﻪ ما
گفتند ،قرار بود لشﮑر ما جﺰیره را بﮕیرد؛ بنابراین جﺰایر خیبر را برای ما
توجیﻪ کردند و در یﮑی از قرارگاهها در قسمت جفیر یﮏ فیلم ویدیویی
نشان دادند کﻪ فیلمبرداری از منطقﻪ بود و ما کام ً
ال توجیﻪ شدیم.
 .1با هدف سرعت در انتقال نیروهای رزمنده بﻪ مناﻃﻖ مورد نﻈر عملیاتی ،نیروها را با ﭼرخبال
)هلی کوپتر( وارد منطقﮥ مورد نﻈر میکنند و ﭼرخبال در فاﺻلﮥ حدود یﮏ متری از سطﺢ زمین
قرار میگیرد .بدون آنﮑﻪ روی زمین بنشیند نفرات رزمنده باید از ﭼرخبال بﻪ زمین فرود آیند .علت
زمین ننشستن این است کﻪ ﭼرخبال بﻪ سرعت و راحتتر بتواند خود را از آن منطقﻪ دور کند.
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یﮏ هفتﻪ قبل از عملیات ،ما را از سمت عینخوش حرکت دادند.
لشﮑر در عینخوش مستقر بود و از آنجا بﻪ تنﮕﮥ سعدی حرکت کردیم.
شﺐ عملیات بﻪ سمت جفیر
دو ـ سﻪ روز هم آنجا بودیم .تقریباً همان ِ
حرکت کردیم کﻪ دیدیم عملیات شروع شده.
ما وارد عمل نشدیم .تقریباً یﮏ هفتﻪ آنجا مستقر بودیم .هواپیماهای
دشمن در سطﺢ خیلی پایین میآمدند ،ولی بمباران نمیکردند.
پروازشان فقﻂ برای شناسایی بود.
حدود یﮏ هفتﻪ از عملیات خیبر گﺬشتﻪ بود کﻪ بﻪ ما گفتند آماده
شوید ،امشﺐ شما عملیات دارید .ﺻبﺢ برای شناسایی بﻪ منطقﮥ جفیر
رفتیم .دژی بود کﻪ باید از آنجا عملیات را شروع میکردیم.
گفتند» :شما باید از این قسمت وارد عمل شوید؛ همین!« دیﮕر
شناسایی خاﺻی ﺻورت نﮕرفت .ﻃرحها عوض شده بود و گویا
ﻃرحهایی قبلی کﻪ قرار بود انجام شود تﻐییر کرده بودند.
شﺐ نیروها را با تویوتا حرکت دادیم و بﻪ ﻃالﺋیﻪ آمدیم .ما را برای
شناسایی بﻪ جای دیﮕری بردند ،ولی از جای دیﮕر وارد عمل شدیم.
حتی زمان عملیات را هم نمیدانستیم .فرمانده گردان ،حاج »فتوت«،
نیﺰ نیم ساعت قبل از عملیات توجیﻪ شده بود؛ یعنی حتی از جایی
کﻪ ﺻبﺢ برای شناسایی رفتیم ،وارد عمل نشدیم و از ﻃالﺋیﻪ ما را وارد
1
عمل کردند.
 .1جابجایی محور عملیاتی و حتی جابجایی نیروی عمل کننده ،در حین عملیات و تﻐییر
ﻃراحیهایی کﻪ مبتنی بر اﻃالعات قبل از آغاز عملیات بوده در حین عملیات ،از امور ﻃبیعی
در سازمانهای رزم است ،بﻪویﮋه اینﮑﻪ دکترین حاکم بر آن سازمان غیر کالسیﮏ بوده و با
ابتﮑار و خالقیت نیروهای سازمان رزم شﮑل گرفتﻪ باشد ،بﻪعالوه عملیات فریﺐ در جابجایی
نیرو از شیوههایی است کﻪ در ﻃراحیهای آتش و پاتﮏ دشمن مﺆﺛر است .ﺿمن اینﮑﻪ همواره
اﻃالعات مورد نیاز از منطقﮥ عملیات-عالوه بر خود یﮕان -توسﻂ قرارگاه فرماندهی تﻬیﻪ و
در اختیار یﮕان تابﻊ قرار میگیرد و در مواقﻊ لﺰوم نیروی اﻃالعاتی نیﺰ برای هدایت اﻃالعاتی
نیروهای عمل کننده بﻪ یﮕانهای تابﻊ اعﺰام میشوند.

تقریباً هشت کیلومتر در باتالق رفتیم .اﺻ ً
ال نسبت بﻪ منطقﻪ توجیﻪ
نبودیم و از منطقﻪ هیﭻ نمیدانستیم .معاون ما برادر »محمد کشتﮑار«
و »یارمحمدی« بود کﻪ در عملیات قدس 3شﻬید شد .مسﺌول یﮑی از
دستﻪهای ما برادر »حسن منتﻈری« بود کﻪ در بمباران پادگان ابوذر
شﻬید شد .برادر »ارجمند« و برادر »کرمی« کام ً
ال تعجﺐ کرده بودند
و از کم وکیف عملیات میپرسیدند ،اما خودم هم توجیﻪ نبودم.
بﻪ هورالﻬویﺰه رسیدیم .ﺻددرﺻد برای ما مشﺨﺺ نبود دشمن کدام
ﻃرف است .نمیدانستیم روی دژ باید راه برویم یا کنار آن؛ کنار دژ
کﻪ حرکت میکردیم ،بﻪ یﮏ سﻪراهی رسیدیم .آنجا دو گروهان وارد
عمل شده بودند.
فرماندهان گروهانهای دیﮕر گردانمان هرکدام در لحﻈﻪهای اول
شﻬید شده بودند .اینﻃور کﻪ فرمانده گردان میگفت فقﻂ من و او
مانده بودیم؛ همﮥ برادران رفتﻪ بودند .بعضی هم زخمی شده بودند.
برادر »پورکمال« ،برادر »علیﺰاده« ،برادر »جﻬرمی« و برادر »یداهلل
اسﮑندری« ،کﻪ فرمانده گروهان یﮏ بود ،زخمی شده و از منطقﻪ
خارجش کرده بودند و برادر »پیران امیری« هم شﻬید شده بود؛ یعنی
کﺲ دیﮕری نبود ،فقﻂ بنده با حاج فتوت بودیم.
با حاج فتوت تقریباً ساعت یﮏ بعد از نیمﻪ شﺐ بود کﻪ روی دژ
دشمن رسیدیم .البتﻪ یﮏ مقدار هم آنجا شلوغ بود؛ مﺜل اینﮑﻪ قبل از
ما لشﮑر محمد رسولاهلل )ﺻلی اهلل علیﻪ و آلﻪ و سلم( وارد عمل شده
و عقﺐنشینی کرده بودند.
حاج فتوت ،فرمانده گردان ،ﻇرف ده دقیقﻪ ما را توجیﻪ کرد .موقعی ما
را توجیﻪ کرد کﻪ دیﮕر کسی نبود؛ بنده بودم و خودش .ایشان گفت:
»تیﭗ المﻬدی وارد عمل شده و قبل از ما خﻂشﮑن بوده .ما اﻻن باید
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پیشروی در عمﻖ بﮑنیم و برویم تا بﻪ این جاده برسیم«.
فﮑر میکنم بﻪ آن جاده »دشتﻪ« میگفتند .دقیقاً هم مشﺨﺺ نبود
کﻪ جاده است .میگفت باید هﺰار متر جلو برویم .تیﭗ المﻬدی سیصد
متر از سنﮕرهای دشمن را پاکسازی کرده و هفتصد متر هم ما باید
جلو میرفتیم.
بﻪ او گفتم» :حاﻻ یﮏکمی بﻬتر شد .کمی بﻪ مسﺌلﻪ توجیﻪ شدم«.
گروهان ما تقریباً دستنﺨورده بود؛ یعنی هنوز بﻪ آنﺻورت تلفات
نداده بودیم .حرکت کردیم و برای پاکسازی دشمن رفتیم .تقریباً
مشﺨﺺ نبود وﺿعیت ﭼﮕونﻪ است .ﭼون شﺐ بود بعضی از نیروهای
ما جلوتر از نیروهای دشمن بودند .از لﻬجﻪهای عربیای کﻪ ﺻحبت
میکردند متوجﻪ میشدیم کﻪ عراقی هستند .آنقدر پیشروی کردیم
تا بﻪ کانال رسیدیم .یﮏ دستﻪ از توی کانال رفتیم و یﮏ دستﻪ از روی
خاکریﺰ.
ﭼون یﮏ شﺐ قبل لشﮑری کﻪ وارد عمل شده بود ،خاکریﺰ را از دو
قسمت زده بود ،ما اﻃالع نداشتیم و همین باعﺚ شد کﻪ تقریباً سیصد
ـ ﭼﻬارﺻد متر جلوتر از آنجایی کﻪ باید میرفتیم برویم .بعد دیدیم
کﻪ دیﮕر نمیشود جلوتر رفت ،ایستادیم و از مواﺿعی کﻪ گرفتﻪ بودیم
1
حفاﻇت کردیم.

 .1باید توجﻪ داشت کﻪ هر خاﻃره زاویﻪ نﮕاه یﮏ رزمنده با توجﻪ بﻪ نوع مسﺌولیت او در
آن عملیات است کﻪ بﻪ محدودهای از منطقﻪ و اتفاقات عملیات مرتبﻂ خواهد بود کﻪ او
میتوانستﻪ حﺲ و درك بﮑند ،ﭼون حتی همین محدوده از زاویﮥ رزمندهای دیﮕر و با
مسﺌولیتی متفاوت دارای ابعاد دیﮕری نیﺰ خواهد بود.

ادﻋﺎ ﻣﻰﮐﻨﻢ آن ﺷﺐ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎره ﺑﻮدﯾﻢ
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مرتﻀی عریان زاده
یﮕان :تیﭗ  18الﻐدیر
مسﺌولیت :فرمانده گروهان شناسایی
اﻃالعات و عملیات
منﻄقه عملیاتی :عملیات بیت مقدس
 ،2سلیمانیﮥعراق ،محور تﭙﻪهای حرملﻪ
و گردهرش
اعزامی از :یﺰد
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ادعا میکنم آن شب ما هیچ کاره بودیم
در عملیات بیتالمقدس 2یﮑی از محورهای عملیات را در تﭙﻪهای
حرملﻪ برای شناسایی بﻪ من واگﺬار کردند.
شﺐ اول شناسایی ،کﻪ تقریباً هوا نیمﻪمﻬتابی بود ،بیشتر از نصف راه
نتوانستیم برویم و مجبور بﻪ بازگشت شدیم .ﭼند شﺐ بعد ،کﻪ مﻬتاب
غروب کرده و هالل ماه کم شده بود ،دوباره بﻪ ما مﺄموریت داده شد تا
محور را تﮑمیل کنیم.
آن ایام ،ایام فاﻃمیﻪ بود و بﭽﻪها حال و هوای معنوی خاﺻی داشتند.
ﭼند هفتﻪای بﻪ عملیات بیتالمقدس 2نمانده بود .با سﻪ تا از بﭽﻪهای
بسیجی وارد عمل شدیم تا محور را شناسایی و تﮑمیل کنیم.
آن شﺐ بﻪ بﭽﻪها گفتم دست بﻪ دعا شوید تا انشاءاهلل این محور ،کﻪ
محور سﺨتی است ،تﮑمیل شود و در نﺰدیﮑی عملیات اشﮑالی برای ما
پیش نیاید .شﺐ بﭽﻪها آیتالﮑرسی خواندند و حرکت کردیم .هوا هم
تقریباً نیمﻪبرفی و خیلی سرد بود.

115

116

بﻪ سمت منطقﮥ دشمن حرکت کردیم .بین راه دو تا از بﭽﻪها را جﻬت
تﺄمین گﺬاشتیم و با بقیﻪ جلو رفتیم و شناسایی کردیم .ﻃبﻖ عالمتی
کﻪ بﻪ ما داده بودند باید تا پنجاهمتری سنﮕر دشمن میرفتیم .ﭼون
شﺐ بود و ما در شیار راه میرفتیم ،از عالمتی کﻪ برایمان قرار داده
بودند گﺬشتﻪ بودیم.
وقتی متوجﻪ شدیم کﻪ یﮑی از بﭽﻪها گفت بایست! یﮏدفعﻪ ﺻدای
ﭼند عراقی را کﻪ از سنﮕر بیرون آمده بودند شنیدیم .آنجا متوجﻪ
شدیم عالوه بر اینﮑﻪ از آن هدف گﺬشتیم ،تقریباً داخل مقر دشمن
شدهایم و از هیﭻ میدان مینی هم نﮕﺬشتﻪایم!
دشمن تازه در آنجا پدافند کرده بود ،برای همین هنوز هیﭻ استحﮑاماتی
نداشت .من آن شﺐ خیلی خوشحال شدم .گفتم واقعاً ﭼﻪ قدرتی بود
کﻪ توانست امشﺐ ما را بﻪ این ﺻورت بﻪ موفقیت برساند .در اﺻل ما
نبودیم .ما وسیلﻪای بودیم و من میتوانم اینجا ادعا کنم کﻪ ما آن شﺐ
هیﭻکاره بودیم .هیﭻ قدرتی نمیتوانست بﻪ جﺰ قدرت الﻬی ما را بﻪ
این منطقﻪ برساند.
منطقﻪای بود کﻪ باید از بین دو تﭙﮥ دشمن میگﺬشتیم تا بتوانیم بﻪ
آن محل برسیم .بعد از بازگشت از شناسایی ،گفتند محور شما تﮑمیل
است و دیﮕر احتیاج بﻪ گشت شناسایی ندارد .فقﻂ یﮏ شﺐ قبل از
عملیات ،فرمانده گردان را برای توجیﻪ بﻪ آن منطقﻪ آوردیم و آنها را
توجیﻪ کردیم تا شﺐ عملیات دﭼار اشﮑال نشوند.
عملیات بیتالمقدس 2فرارسید .بﭽﻪها آماده شدند .یﮏ گروهان بﻪ ما
داده بودند تا یﮏ محور را ،کﻪ مسﺌولیتش بر عﻬدة من بود ،آزاد کنیم.
از شیار ارتفاعات گردهرش پایین آمدیم و داخل جادة دشمن شدیم .از
جاده گﺬشتیم و تقریباً آمدیم وسﻂ.

گفتﻪ بودند  1/15دقیقﻪ بامداد باید عملیات شروع بشود .ساعت تقریباً
یﮏ ربﻊ بﻪ یﮏ بود کﻪ بﻪ محور رسیدیم .نیم ساعت زودتر از وقت
مقرر .با این حال ،بﭽﻪها را پایین تﭙﻪ خواباندیم .ﭼون تا دشمن فاﺻلﻪ
خیلی کمی بود ،ﺻدای آنها را بﻪخوبی میشنیدیم.
آنجا خیلی دلﻬره داشتم .بﻪ خودم میگفتم نﮑند حاﻻ کﻪ اینقدر زود
رسیدیم ،دشمن متوجﻪ شود و بﻪ خاﻃر محور ما ،محورهای دیﮕر هم
لو برود! حتی یﮑی از بﭽﻪها از سرمای بسیار زیاد سرفﻪ میکرد و این
نﮕرانی ما را بیشتر میکرد .با بﭽﻪها دست بﻪ دعا شدیم تا اینﮑﻪ وقت
عملیات فرا رسید.
درست ساعت  1/15دقیقﻪ محور بﻐلی ما شروع بﻪ تیراندازی کرد.
نیروهای دشمن فورا ً از سنﮕر بیرون ریﺨتﻪ و شروع بﻪ سر و ﺻدا
کردند .یﮑی از آنها اسلحﻪ را مسلﺢ کرد و روی بﭽﻪها رگبار بست کﻪ
1
خوشبﺨتانﻪ تیرهای دشمن نتوانست از ما تلفاتی بﮕیرد.
در همان لحﻈﻪ ،ﭼند تا از بﭽﻪها ایﺜارگرانﻪ جلوی رگبار دشمن بلند
 .1در زمان پیش از آغاز عملیات یﮑی از سﺨتترین لحﻈﻪها ،همین زمانی بود کﻪ درست در
نﺰدیﮏترین فاﺻلﻪ با دشمن قرار داشتید و باید تا زمان اعالم رسمی آغاز عملیات در سﮑوت
مطلﻖ انتﻈار میکشیدید! کوﭼﮏترین ﺻدا یا خطایی کﻪ موجﺐ جلﺐ توجﻪ دشمن میشد
مساوی بود با فاجعﻪای بﻪنام لو رفتن عملیات و باﻻ رفتن تلفات و سﺨت شدن شﮑستن
خﻂ دشمن؛ حقیقتاً هرﭼﻪ عمیﻖتر بﻪ موﺿوع توجﻪ میشود خدایی بودن لو نرفتن در این
لحﻈات بیشتر و بﻬتر درك میشود ،تصور اینﮑﻪ یﮑصد نفر برای ﭼندین دقیقﻪ و گاه یﮏ
ساعت در سﮑوت مطلﻖ باشند ﭼندان کار آسانی نیست ،ﭼون در سرما و گرما و راه رفتن و
خستﮕی التﻬاب سینﻪ و گلو پیش میآید ،در تاریﮑی با تجﻬیﺰات نﻈامی یﮏ ذره بی دقتی
ﺻدای تجﻬیﺰات وجود دارد و....
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شدند و با شلیﮏ سﻪ گلولﮥ آرپیجی ،آن عراقی ،سنﮕر و ﭼند تا از
نیروهای آنها را از پا درآوردند .بﭽﻪها بﻪ باﻻی تﭙﻪ ریﺨتند و داخل
کانال دشمن شدند و شروع کردند بﻪ پاکسازی خﻂ و حدی کﻪ بﻪ ما
داده بودند.
در محور ما ،دشمن تا ساعت ده ﺻبﺢ مقاومت میکرد .تا اینﮑﻪ در
محاﺻره قرار گرفت .در آن محورها حدود  170اسیر و دهها تن بﻪ
هالکت رسیدند و عملیات با موفقیت کامل بﻪ پیروزی رسید.
در آن هوای سرد و برفی بﭽﻪها از روحیﮥ بسیار باﻻیی برخوردار بودند.
گردهرش ،کﻪ ارتفاع بسیار بﺰرگی بود ،فقﻂ جادهای بﻪ ﻃول ﭼند
کیلومتر تا باﻻی این ارتفاع زده بودند کﻪ هر ماشینی قادر بﻪ باﻻ رفتن
از شیﺐ سﺨت این ارتفاع نبود و هیﭻ تانﮑر آبی باﻻ نمیآمد .روزهای
اول غﺬا با هلیکوپتر میآمد و از آب برف استفاده میکردیم .آب
برف را در بشﮑﻪ میریﺨتیم و از آن آب برای خوردن و وﺿو استفاده
میکردیم .با این حال ،بﭽﻪها هرگﺰ این سﺨتیها را بﻪ روی خود
نمیآوردند و برای عملیات لحﻈﻪشماری میکردند.

روﺣﯿﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺜﺎلزدﻧﻰ ﺑﻮد
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فریبرزخلیلیان
یﮕان:تیﭗ44قمربنیهاشم)علیﻪالسالم(،
گردان توحید
مسﺌولیت :فرمانده گروهان شﻬید بﻬشتی
منﻄقه عملیاتی :خیبر
اعزامی از:
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روحیه شهید مثالزدنی بود
در عملیات خیبر در گردان توحید از تیﭗ قمر بنیهاشم بودیم و برادر
نوروزی فرمانده گردان بود .من آن موقﻊ یﮏ رزمنده بودم و با شﻬید
نوروزی بﻪ جبﻬﻪ آمدم.
تا اینﮑﻪ زمان عملیات رسید ،ولی ﭼون گردان ما پنجمین گردانی
بود کﻪ باید وارد عملیات میشد ،در منطقﻪای بﻪ نام جفیره در
منطقﮥ جفیر بودیم کﻪ مقر خاکی داشت و باید از آنجا بﻪ منطقﮥ
عملیاتی هلیبرن میشدیم .ما در جفیره دو ـ سﻪ روز بودیم تا هر
زمان کﻪ دستور آمد حرکت کنیم و بﻪ کمﮏ برادرهایی برویم کﻪ
قب ً
ال بﻪ عملیات رفتﻪ بودند.
در یﮑی از آن روزها ،یﮑی از برادران فرمانده گروهان آمد و گفت:
»میخواهیم بﭽﻪها را بﻪ ﺻبحﮕاه ببریم «.برادر »نوروزی« هم موافقت
کرد .نیروها را برداشتیم تا برای ﺻبحﮕاه و نرمش بﻪ محل مورد نﻈر ببریم.
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در حالی کﻪ از خاکریﺰها دور میشدیم ،سر و کلﮥ دو تا میﮓ1عراقی پیدا
شد .بﭽﻪها مشﻐول تماشای میﮓها بودند و آنها را بﻪ همدیﮕر نشان
میدادند کﻪ سﻪ تای دیﮕر از آنﻃرف بﻪ سمت بﭽﻪها آمد.
پنﺞ تا هواپیمای عراقی در سطﺢ خیلی پایینی آمدند و روی سر بﭽﻪها
آتش ریﺨتند .آتش همزمان پنﺞ فروند میﮓ وحشت ایجاد میکند .از
آنجایی کﻪ خدا میخواست و همیشﻪ لطف خدا شامل حال رزمندگان
اسالم است ،هیﭻیﮏ از برادران با آتشهایی کﻪ این پنﺞ هواپیما ریﺨتند،
زخمی هم نشدند و آنها نتوانستند بﻪ نیروها ﺿربﻪای وارد کنند.
یﮑی از آنها راکت هم انداخت ،ولی راکتش در فاﺻلﮥ خیلی دور
عمل کرد و منفجر شد .بﭽﻪها خیلی روحیﻪ گرفتند .ما هرﭼﻪ بﻪ
برادرها میگفتیم برادرها بﺨوابید کﻪ زخمی نشوید ،کسی گوش بﻪ
این حرفها نمیداد .تا اینﮑﻪ با خواست خدا ،پدافندها یﮑی از آنها را
زد و در هور انداخت .ما از راه دور دیدیم کﻪ آتش گرفت و روی هور
سقوط کرد.
شﺐ بﻪ سمت جﺰیره حرکت کردیم و خﻂ جﺰیرة جنوبی را بﻪعنوان
خﻂ پدافندی تحویل گرفتیم .ولی وقتی وارد خﻂ شدیم ،دیدیم این
 .1میﮓ هواپیمایی جنﮕنده با هدف ایجاد برتری هوایی است کﻪ توسﻂ شرکت میﮓ در
اتحاد جماهیر شوروی)سابﻖ( ﻃراحی و ساختﻪ شد .ﻃراحی این هواپیما در دهﮥ 1970
آغاز و اولین فروند از این هواپیما در سال  1983وارد خدمت شد کﻪ همﭽنان توسﻂ
روسیﻪ و بسیاری کشورهای دیﮕر استفاده میشود .هواپیمای میﮓ 29-از بﻬترین محصوﻻت
ﺻادراتی برای شوروی در زمان خود و برای روسیﻪ در حال حاﺿر بودهاست .میﮓ 29-بﻪ
همراه سوخو 27-بﻪ منﻈور رقابت با جنﮕندههای آمریﮑایی اف 15-ایﮕل و اف 16-فالﮑن
ساختﻪ شدند .رژیم بعﺜی حاکم بر عراق یﮑی از ﭼندین کشوری بود کﻪ از جنﮕندههای میﮓ
برخوردار بود.

خﻂ پدافندی با خﻂ پدافندیهای دیﮕر خیلی فرق دارد .فرقش دراین
بود کﻪ آتش دشمن بیحد زیاد بود .آن موقﻊ هنوز عملیات خیبر تمام
نشده بود و برادران رفت و آمد میکردند .آتش دشمن خیلی زیاد بود
و ما در آنجا هیﭻ امﮑاناتی نداشتیم.
خاکریﺰی داشتیم کﻪ ارتفاعش خیلی کم بود .این خاکریﺰ هم
هنﮕامیکﻪ نیروها بﻪ عقﺐ برمیگشتند ،بﻪ وسیلﮥ لودرهای عراقی ،کﻪ
در عملیات از آنها بﻪ غنیمت گرفتﻪ بودیم ،زده شده بود.
خاکریﺰ هم پیوستﻪ نبود و بﻪ فاﺻلﮥ ده ـ پانﺰده متر یﮏ بیل زده بودند کﻪ
یﮏ نیرو میتوانست پشت آن مستقر شود .بعضی جاها خاکریﺰش یﮏ
متر بود ،بعضی جاها یﮏ متر و نیم و بعضی جاها اﺻ ً
ال نبود.
سنﮕر هم نداشتیم .برادرها فقﻂ پشت خاکریﺰ مستقر شدند و شروع بﻪ
کندن سنﮕر کردند .دو روز مشﻐول این کار شدیم؛ البتﻪ بدون الوار و
گونی .ما یﮏ هفتﻪ بعد از عملیات بﻪ آنجا رسیده بودیم )یعنی در شرایﻂ
جنﮓ شدید کﻪ معموﻻً بعد از عملیاتها گاه تا هفتادـ هشتاد روز ادامﻪ
1
داشت( و بدون هیﭻ امﮑاناتی از آب ،گﺬشتﻪ و هلیبرن شده بودیم.
عراق پاتﮏهای مﻬمش را در جﺰیرة مجنون انجام داد .در پاتﮏهایی
کﻪ عراق برای بازپﺲگیری جﺰایر کرد و آتش شدید و حملﻪای کﻪ
انجام داد ،بﭽﻪها با یاری خدا و رشادتهای برادر نوروزی و برادرهای
دیﮕر نﮕﺬاشتند کﻪ بﻪ هدفش برسد.
 .1در اینجا منﻈور از امﮑانات ،امﮑاناتی است کﻪ فوق فردی باید بﻪ منطقﻪ منتقل شود،
تجﻬیﺰات انفرادی کﻪ هر رزمنده بﻪ میﺰان مورد نیاز و نوع کارکردی کﻪ در سازمان دارد بﻪ
همراه خواهد داشت .این امﮑانات شامل گونی ،الوار ،تانﮑر آب و...میتواند باشد کﻪ معموﻻً
پﺲ از عملیات و تﺜبیت خﻂ و استقرار نیرو بﻪ وسیلﮥ واحدهای پشتیبانی رزم ،تدارك و
تﺄمین میشود.
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برادرها با دست خالی ،بدون هیﭻ امﮑانات ،تجﻬیﺰات و مﻬمات ،فقﻂ
با توکل بﻪ خدا از خود گﺬشتﮕی نشان دادند .ما در آن منطقﻪ جﺰیرة
جنوبی فقﻂ یﮏ خمﭙاره داشتیم کﻪ توانستیم بﻪ یاری خدا در مقابل
دشمن مقاومت کنیم.
عراق هم در آن یﮏ هفتﻪ و ﭼﻬار روز ،پشت سر هم پاتﮏ میزد .دو ـ
سﻪ روز اول ،کﻪ تازه مستقر شده بودیم و هنوز عراق پاتﮏ نﮑرده بود
و آتش آنها هنوز سنﮕین بود ،نیروهای مﻬندسی یﮏ دستﮕاه بلدوزر
را کﻪ از عراقیها غنیمت گرفتﻪ بودیم و توی کانال افتاده بود درست
کردند و راه انداختند.
یﮏ شﺐ برادر نوروزی آمد و گفت کﻪ دو کیلومتر جلوتر ،یﮏ خاکریﺰ
بﺰنیم کﻪ از نﻈر نﻈامی بﻬتر باشد .لودر و بلدوزرها کار کردند و یﮏ
خاکریﺰ در حدود  150متر زده شد کﻪ بنا بود شﺐ بعد آن را ادامﻪ
دهند .فردای آن روز ،تقریباً یﮏ دستﻪ از نیروها ،کﻪ حدود  22نفر
بودند ،بﻪ همراه برادر نوروزی رفتند توی آن خاکریﺰ مستقر شدند و
شروع بﻪ کندن سنﮕر کردند .اما روز بعد ،کﻪ پاتﮏ و آتش شدید عراق
شروع شد ،ده تا از نیروها در همانجا شﻬید و مجروح شدند .حملﻪ و
آتش شدید دشمن روی آن شانﺰده نفر خیلی زیاد بود.
برادر نوروزی ،کﻪ هیﭻوقت در سنﮕر و پشت بیسیم نمیماند و همیشﻪ در
کنار بﭽﻪها و عامل روحیﮥ آنها بود ،تا پنﺞ ـ شش متری خاکریﺰ عراقیها
نیروها را با کمﭙرسی میآورد و پیاده میکرد و خودش در آن قسمتی کﻪ
آتش خیلی سنﮕین و خطرناك بود و کمتر کسی بﻪ آنجا میرفت ،کار
میکرد ،آرپیجی میزد ،با کالش کار میکرد و نارنجﮏ میزد.
آنجا بود کﻪ بﭽﻪها روحیﻪ میگرفتند ،بﻪ ﻃرف او میرفتند و کمﮏ
میکردند .آن روز با آن شانﺰده نیرو توانست در آن قسمت مقاومت

کند .او نیرو میخواست و ما برایش نیرو بردیم کﻪ کمﮑش بﮑنیم.
نیروها باید از کانال رد میشدند .نﺰدیﮑیهای خاکریﺰشان یﮏ جاده
بود کﻪ آنها جاده را بریده بودند و نیروها باید از وسﻂ آن جاده و
بریدگی بﻪ پشت خاکریﺰ میرفتند ،اما عراق آن خاکریﺰ را با دو ـ سﻪ
تانﮏ دور زده بود و مستقیم رو بﻪ آن جاده کرده بود؛ یعنی آن جاده
را با گلولﻪ مستقیم میزد.
ما دو ـ سﻪ دستﻪ نیرو برداشتیم کﻪ بﻪ کمﮏ برادر نوروزی برویم.
وقتی خواستیم یﮑییﮑی نیروها را از خاکریﺰ رد کنیم ،نفر اول با گلولﮥ
مستقیم شﻬید شد .نفر دومی هم رفت و شﻬید شد .نفر سومی زخمی
شد ،کﻪ او را عقﺐ کشیدیم ،نفر ﭼﻬارمی هم شﻬید شد.
علت شﻬادت آنها هم این بود کﻪ عراق روی آن بریدگی ﭼند تا تانﮏ
گﺬاشتﻪ بود کﻪ هم با تیر مستقیم توپ میزدند و هم تیربارهایشان روی
این قسمت کار میکرد .هیﭻ راهی نبود و بﻪ ﻃور کلی راه بستﻪ شده
بود .با بیسیم بﻪ برادر نوروزی گفتیم» :نمیتوانیم نیروها را بﻪ آنﻃرف
بفرستیم «.نوروزی گفت» :هیﭻ مسﺌلﻪای نیست .نمیخواهد نیرو بﻪ
اینجا بیاورید «.ولی با ﭼشم خودمان میدیدیم کﻪ آنجا ﭼﻪ میگﺬرد.
میگفت» :نﻪ هیﭻ مسﺌلﻪای نیست ،عراقیها اﻻن فرار میکنند«.
برادرها را برگرداندیم باﻻتر و از آنجا یﮏ نیرو فرستادیم کﻪ بﻪ اﺻطالح
باید از روی خاکریﺰ میدویدند و میرفتند .یﮑی از بﭽﻪها دوید کﻪ
توسﻂ کالیبری کﻪ آنجا کار میکرد تیر خورد و شﻬید شد.
سرانجام نتوانستیم برادرها را بﻪ آنﻃرف خاکریﺰ بفرستیم .با بیسیم
گفتند» :برادرها را برگردانید و همانجا در کانال بﻪ خﻂ بنشانید«.
ما نیروها را برگرداندیم و با یﮑی از برادرانی کﻪ آنجا بود بﻪ شﮑل خﻂ
تیره نشاندیم و منتﻈر بودیم کﻪ باﻻخره آتش دشمن سبﮏ شود و
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نیروها را بﻪ کمﮏ او ببریم .آن روز شﻬید نوروزی با همان شانﺰده نیرو
در مقابل دشمن مقاومت کردند.
نیروهای دشمن هم تا نﺰدیﮏ آنها آمده بودند؛ اما بﭽﻪها از
تاکتیﮏهایی استفاده کرده بودند کﻪ دشمن در مانده بود! نارنجﮏها
را گِل گرفتﻪ بودند و ﺿامنش را درآورده بودند .گِلها کﻪ خشﮏ شد،
نارنجﮏها را ﻻی ﭼفیﻪ و بﻪاﺻطالح محلی خودمان ﻻی قلوهسنﮓ
گﺬاشتند و پرت کردند وسﻂ عراقیها .گلها بﻪ زمین کﻪ میخورد
میشﮑست و منفجر میشد و مﺜل خمﭙارة 60عمل میکرد .این یﮏ
تاکتیﮏ نﻈامی جدید و خیلی عجیﺐ بود.
آن روز را کام ً
ال مقاومت کردند و ما شبانﻪ توانستیم آن نیروها را تعوض
کنیم و بﻪ جای آنها فقﻂ سی نیرو بفرستیم .برادر نوروزی فردای آن
روز را هم خودش آنجا ماند و هرﭼﻪ ما گفتیم» :شما بﻪ عقﺐ بیایید
بﮕﺬارید فرمانده گروهان آنجا باشد و شما از اینجا هدایت کنید «.گفت:
»نﻪ ،من خودم باید اینجا در خﻂ مقدم باشم «.ایشان بﻪ نیروها خیلی
1
عالقﻪ داشت و خیلی از خود گﺬشتﮕی و ایﺜار میکرد.
در حال برگشت از جﺰیره ،بمﺐ شیمیایی زدند .نوروزی سعی کرد
نیروها را از منطقﻪ خارج کند تا روی آنها اﺛری نداشتﻪ باشد .اما
متﺄسفانﻪ گازهای سمی روی خودش اﺛر گﺬاشت و ایشان را بﻪ
بیمارستان بردند .دو ـ سﻪ روز هم در بیمارستان بود و در نﻬایت بﻪ
شﻬادت رسید.
در عملیات خیبر ،جادة تدارکاتیمان بﻪﻃور کلی بستﻪ شده بود و
 .1حضور میدانی فرماندهان بسیﺞ و سﭙاه در سﺨتترین نقطﻪها و قرار داشتن کنار نیرویی
کﻪ در شرایﻂ پیﭽیده و سﺨت عملیات نقش ایفا میکند یﮑی از رموز توفیﻖ و غلبﻪ بر
دشمنی بود کﻪ در داشتن نیرو و تسلیحات و تجﻬیﺰاتِ روز دنیا هیﭻ مشﮑلی پیشرو نداشت.

امداد خداوندی نﮕﺬاشت کﻪ بﭽﻪها از تشنﮕی شﻬید شوند .ما سﻪ روز
و سﻪ شﺐ بدون آب و غﺬا مانده بودیم .ﭼون آتش توپﺨانﮥ دشمن
خیلی شدید بود و اﺻ ً
ال تردد ماشین غیر ممﮑن شده بود .در قسمتی
از منطقﻪ ،یﮑی از گردانها مستقر شده بود و تعدادی از نیروهایش
شﻬید و زخمی شده و بﻪ عقﺐ رفتﻪ بودند .برادر نوروزی گفتند یﮑی از
گروهانها بﻪ آنجا برود و مستقر شود .یﮑی از برادرها رفت کﻪ نیروها را
بﻪ قسمت مورد نﻈر ببرد.
نیروهایی کﻪ در بیآبی و تشنﮕی از پا افتاده بودند و دیﮕر حال راه
رفتن نداشتند ،گفتند میرویم! سﻪ روز بود کﻪ در آن گرما و آن آتش
سوزان کﻪ دشمن درست کرده بود ،آب نﺨورده بودند.
بﭽﻪها کﻪ داشتند حرکت میکردند ،برادر نوروزی گفت» :شما بروید
آنجا ،انشاءاهلل آب پیدا میشود ،خدا کریم است!« نیروها حرکت
کردند و رفتند روی آن خطی کﻪ باید مستقر میشدند؛ نﺰدیﮏ خﻂ
کﻪ رسیدند ،بیسیم زدند و گفتند کﻪ آقا دو تا بیستلیتری آب پیدا
کردهایم.
این یﮑی از الطاف الﻬی بود کﻪ آنجا شامل حال بﭽﻪها شد .بﭽﻪها آن
آب را خوردند و سرحال شدند .من سوار موتور شدم و رفتم آب پیدا
کنم و بیاورم تا بﭽﻪها از تشنﮕی شﻬید نشوند؛ اما دیدم یﮏ ماشین
توی آن آتش شدید بﻪ سمت ما میآید! ماشین رسید و دیدیم بیست
تا بشﮑﮥ بیستلیتری آب آورده.
حدود نیم ساعت بعد ،دوباره پاتﮏ عراق شروع شد .بﭽﻪها این دفعﻪ
نﮕﺬاشتند عراقیها خیلی نﺰدیﮏ بیایند .همان روز حدود 30-35
تانﮏ عراقی زده شد و عراق عقﺐنشینی کرد.
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محمد حسین پور
یﮕان :تیﭗ 44قمربنی هاشم)علیﻪالسالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :عملیات بدر ،محور جﺰایر
مجنون ،شرق بﺰرگراه اﺻلی بﻐداد -بصره
اعزامی از :بروجن
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انفجار پل شادی بچهها
سال  1362بود کﻪ از ﻃریﻖ سﭙاه پاسداران شﻬرستان بروجن بﻪ
تیﭗ  44قمر بنیهاشم )علیﻪالسالم( اعﺰام شدم .عملیات بدر در یﮏ
منطقﮥ آبی ـ خاکی 1انجام شد .ما ﭼند روز قبل از عملیات وارد منطقﮥ
جﺰایر مجنون شدیم .آنجا عقبﮥ تیﭗ بود .باید آمادگیهای ﻻزم برای
اجرای عملیات انجام میشد .گردانها و همینﻃور واحدهای رزمی و
پشتیبانی رزمی آنجا مستقر شدند و برای باﻻ بردن آمادگیهای ﻻزم
جﻬت اجرای عملیات آموزشهایی دیدند.
 . 1عملیات آبی  -خاکی همانﮕونﻪ کﻪ از اسم آن مشﺨﺺ است بﻪ عملیاتی گفتﻪ میشود
کﻪ بﺨشی از منطقﮥ عملیاتی را آب دربر بﮕیرد ،ﻃبیعی است کﻪ در ﭼنین عملیاتی آموزش
و تمرینهای رزمی متفاوت نیاز است و بﻪ تجﻬیﺰات و ابﺰارهای مﺨتلف دریایی باید مجﻬﺰ
بود ،شناورهایی کﻪ تناسﺐ ﻻزم با نوع آبﮕرفتﮕی نیﺰ داشتﻪ باشند؛ مضاف بر اینها عملیات
باید از پوشش هوایی باﻻیی برخوردار باشد تا آسیﺐپﺬیری نیروهای شناور کاهش یافتﻪ و
بﻪ اهداف مورد نﻈر برسند.
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واحد تﺨریﺐ هم آنجا حضور پیدا کرد تا کارها و ارزیابیهایی را کﻪ
ﻻزم بود برای عملیات بﻪ دست بیاورد انجام دهد ،تا عملیات با موفقیت
انجام شود .وقتی آنجا حضور پیدا کردیم ،یﮏسری بسیجی بﻪ ما مﺄمور
شده بودند کﻪ باید آموزش میدیدند.
بسیجیها را آموزش دادیم و نسبت بﻪ عملیات و مﺄموریتی کﻪ باید
انجام میشد توجیﻬشان کردیم .خودمان هم برای اجرای عملیات
آماده شدیم .وﺿعیت بﻪ این ﺻورت بود کﻪ پلی روی دجلﻪ بود و
ارتباط منطقﮥ دشمن را از آنﻃرف آب بﻪ یﮏ منطقﮥ خاکی کﻪ بین
جﺰایر بود متصل میکرد.
ما در دو گروه دستﻪبندی شدیم و برای انﻬدام پل مﺄموریت پیدا کردیم.
گروه اول بﻪ فرماندهی شﻬید »اسماعیلزاده« ،کﻪ مرکﺐ از شانﺰده نفر
بودند ،و گروه دوم هم کﻪ ما بودیم از یازده نفر تشﮑیل میشد و
مسﺌولیت آنها بﻪ عﻬدة من بود .هر گروه جداگانﻪ در زمینﮥ انفجار و
آتشگﺬاری پل تمرین میکرد .شروع کار بر این منوال بود کﻪ هر گروه
بﻪ اتفاق گردانهای پیاده بﻪ جلو برود و آنجا کارش را شروع کند .گروه
اول ،کﻪ گروه شﻬید اسماعیلزاده بود ،مﺄمور شد بﻪ گردان حضرت
رسول)ﺻلواتاهللعلیﻪوآلﻪوسلم( و ما هم اگر اشتباه نﮑنم ،مﺄمور بﻪ
گردان یا مﻬدی )عجلاهللتعالیفرجﻪشریف( بودیم .قرار بر این شد کﻪ
ﭼون ما اسلحﻪای جﺰ مواد منفجره و وسایل دیﮕر در دست نداشتیم
یﮏ گروهان پیاده حفاﻇت ما را بﻪ عﻬده بﮕیرد و گروهها را تا نﺰدیﮏ
پل حفاﻇت کند.
شﺐ کﻪ شد ما بﻪ ﻃرف منطقﮥ عملیاتی حرکت کردیم و سوار قایﻖها
شدیم .من آنجا بﻪ فرمانده گردان ،کﻪ بﻪ نﻈرم حاج »عباس کیانی«
بود ،گفتم دو قایﻖ بﻪ ما بدهید کﻪ ما گروه را جلو ببریم و بﭽﻪها داخل

گردان نشوند کﻪ آنجا آنها را گم کنیم .ما دو قایﻖ از فرمانده گردان
گرفتیم و بﻪ اتفاق گروه حرکت کردیم .آتش دشمن خیلی شدید و
مسیر هم خیلی ﻃوﻻنی بود .یﮏ تعدادی قایﻖ در مسیر غرق شده
بودند و ما خیلی بین راه معطل شدیم .ﭼند جایی بﭽﻪها توی آب
افتادند و ما آنها را دو باره توی قایﻖها کشیدیم .با توجﻪ بﻪ نفرات زیاد
و نیﺰارها ،قایﻖها بﻪسﺨتی جلو میرفتند.
بﻪ هر حال بﻪ آنﻃرف آب و روی خشﮑی رسیدیم .وقتی از قایﻖ پیاده
شدیم ،گروه را جمﻊ کردیم و با یﮏ حضور و غیاب بﭽﻪها را بﻪ ستون
کردیم کﻪ بﻪ جلو برویم .یﮑی از بﭽﻪهای گروه شﻬید اسماعیلزاده آمد
و گفت» :اسماعیلزاده را ندیدید «.گفتم» :نﻪ «.گفت» :اسماعیلزاده
نیست .هرﭼﻪ میگردیم ،او را پیدا نمیکنیم «.گفتم» :اینجا نمیشود
معطل کرد .آتش دشمن خیلی شدید است و اجازة اینﮑﻪ ما بایستیم
نمیدهد .ممﮑن است تلفات بدهیم«.
با آقای »قصری« کﻪ در آن زمان فرمانده تﺨریﺐ بودند تماس گرفتیم.
ایشان گفتند اگر اسماعیلزاده را پیدا نمیکنید ،با گروه »حسینپور«
بروید ـ یعنی با گروه ما بﻪ جلو بروند .ما آنها را بﻪ خﻂ کردیم و گروه
خودمان و گروه شﻬید اسماعیلزاده را بﻪ ستون بﻪ ﻃرف پل حرکت
دادیم.
بﻪ ما گفتﻪ بودند حتی اگر شده یﮏ ﭼاشنی هم روی این پل منفجر
شود ،باید حتماً منفجر شود و اگر یﮏ نفر از شما هم زنده بماند ،باید
خود را بﻪ پل برساند و این مﺄموریت را انجام دهد .ﭼون این پل خیلی
اهمیت داشت و حدودا ً بیست کیلومتر منطقﮥ دشمن از اینجا تدارك
میشد .بﻪ همین خاﻃر مسﺌوﻻن خیلی تﺄکید داشتند کﻪ این پل بﻪ
هر نحوی کﻪ شده باید منفجر شود ،تا فردای عملیات دشمن نتواند
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از این پل عبور و مروری داشتﻪ باشد .بﻪ هر حال ما دو گروه را بﻪ
ستون کردیم و با آن برنامﻪای کﻪ داشتیم بﻪ ﻃرف پل بﻪ راه افتادیم و
الحمدهلل زیر آتش زیاد دشمن تلفاتی هم نداشتیم.
تا اینﮑﻪ از آخر ستون سر و ﺻدایی بلند شد .من خودم را بﻪ آنجا
رساندم و دیدم کﻪ تیر بﻪ پای راست یﮑی از بﭽﻪها اﺻابت کرده .با
توجﻪ بﻪ اینﮑﻪ خودم مواد منفجره دستم نبود و یﮏ کولﻪ انفجاری
داشتم ،مواد منفجرة آن فرد را بﻪ دست گرفتم و بﻪ بﭽﻪها گفتم کﻪ
فورا ً او را بﻪ عقﺐ برسانند .ﭼون آنجا یﮏ منطقﮥ خیلی وسیعی بود و
اگر کسی در آنجا میماند ،مشﮑل بود کﻪ امدادگران یا بﭽﻪهای بﻬداری
بتوانند بﻪ او برسند و او را ببرند .ما فورا ً او را بﻪ عقﺐ فرستادیم و دوباره
ادامﻪ دادیم .وقتی بﻪ پل رسیدیم ،دو ـ سﻪ خاکریﺰ کﻪ بﻪ نﻈر میآمد
سﮑوی تانﮏ یا  106باشد دیدیم .من بﻪ بﭽﻪها گفتم کﻪ متفرق شوند
پشت خاکریﺰها و توی گودالها پناه بﮕیرند و خودم بﻪ خاﻃر ارزیابی
پل کﻪ وﺿعیت ﭼﮕونﻪ است ،ﭼﻪ نوع پلی است و ﭼقدر مواد منفجره
برای انفجار میخواهد روی پل رفتم.
آتش خیلی شدید بود .لشﮑرها و گردانهای مجاور درگیر شده بودند.
دشمن هم احساس کرده بود کﻪ از اینجا عملیات میشود .البتﻪ بﭽﻪها
حملﻪ کرده بودند و این منطقﻪ آزاد شده و دشمن عقﺐنشینی کرده
بود ،ولی اینجا را زیر آتش گرفتﻪ بود .من بﻪتنﻬایی روی پل رفتم،
نﮕاهی بﻪ پل انداختم و دیدم کﻪ پل محﮑمی است .زیر آن آهنکشی
شده بود .بﻪخصوص پایﻪهای محﮑمی داشت .بﻪ هر حال متوجﻪ شدم
کﻪ اگر یﮏ گروه روی پل میآمد ،پل منفجر نمیشد ،ﭼون مواد
منفجرة ما تیانتی و ...نبود؛ ام19ﺿد تانﮏ بود کﻪ  20الی 23پوند
مواد دارند .با اینﮑﻪ مواد آنها هم فشردهشده است و قدرت انفجارشان

خیلی زیاد است ،اما نمیتوانست پل را منفجر کند و اگر هم منفجر
میکرد ،آنﻃور کﻪ باید و شاید متالشی نمیشد.
بﻪ هر حال من برگشتم و بﻪ بﭽﻪها گفتم» :یﮑییﮑی میروید و این
مواد منفجره و مینها را روی پل میگﺬارید و برمیگردید «.روی پل
رفتم .بﭽﻪها مینها را میآوردند ،من میگرفتم و روی پل میگﺬاشتم
و بﭽﻪها را بﻪ عقﺐ میفرستادم .تا حدودا ً نصفی از این مینهای
ﺿد تانﮏ را روی پل آتشگﺬاری کردم .کولﮥ انفجاری را باز کردم،
ﭼاشنیگﺬاری داخل مینها را انجام دادم ،بﻪ وسیلﮥ فتیلﮥ انفجاری
آنها را بﻪ هم ارتباط دادم ،آتشگﺬاری الﮑتریﮑی سیم را کشیدم و
عقﺐ آمدم و با مﮕنیت 1پل را منفجر کردیم .مرحلﮥ اول رفتم و دیدم
کﻪ پل منفجر شده ،شﮑست خورده و پایین هم رفتﻪ ،منتﻬا اگر یﮑی از
این نردبانهای کشویی میگﺬاشتند ،نیروی پیاده میتوانست رد شود
و اگر الوار هم میآوردند ،امﮑان اینﮑﻪ خودرو یا تانﮏ بتواند عبور و مرور
کند وجود دارد .نصفی از مواد دیﮕر ما مانده بود کﻪ میخواستیم در
مرحلﮥ دوم پل را بﺰنیم ،ولی آتش خیلی شدید شد .ﭼند قبضﻪ دوشﮑا
از آنﻃرف آب و روبﻪروی ما شروع بﻪ زدن جایی کردند کﻪ انفجار رخ
داده بود .دیﮕر امﮑان اینﮑﻪ کسی برود و برای مرحلﮥ دوم کاری انجام
دهد خیلی مشﮑل بود .مﺄموریت انجام شده بود ،ولی بﻪ آن ﺻورتی کﻪ
باید انجام میشد تا دیﮕر امﮑان رفت و آمد سد شود ،ﺻورت نﮕرفت.
ﭼند دقیقﻪای پشت خاکریﺰ ایستادم و دیدم آتش دشمن بسیار زیاد
شده است .مشﮑل بود دیﮕر بتوانیم برای مرحلﮥ دوم پل را بﺰنیم .بﻪ
 . 1دستﮕاه کوﭼﮑی کﻪ بﻪ اندازة انفجار ﭼاشنی الﮑتریﮑی برق تولید میکند و انفجار مورد
نﻈر با آن رخ میدهد.
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هر حال ﭼند دقیقﻪای آنجا ایستادیم تا ببینیم آتش سبﮏتر میشود.
کمی آتش سبﮏتر شد ،ولی نﻪ بﻪ آن ﺻورت کﻪ دیﮕر آتش نریﺰند.
بﭽﻪها یﮑییﮑی ،مﺜل مرحلﮥ اول ،مینها را آوردند روی پل ﭼیدیم و
برای مرحلﮥ دوم پل را منفجر کردیم .از دو قسمت پل منفجر شد و
کام ً
ال پایین افتاد .بعد از انفجار پل ،فورا ً بﭽﻪها را بﻪ ستون کردیم و
از منطقﻪ بیرون کشیدیم .خدا شﻬید »شاهمرادی« را رحمت کند ،بﻪ
وسیلﮥ بیسیم اﻃالع داد بﭽﻪهای تﺨریﺐ را آنجا نﮕﻪ دارید ،اگر نیاز
شد بﻪ بﭽﻪهای پیاده کمﮏ کنند .بنا بﻪ دستوری کﻪ ایشان دادند ،ما
بﭽﻪها را آوردیم پشت یﮏ خاکریﺰ و آنجا پناه گرفتند .بﭽﻪها خیلی
خستﻪ شده بودند .از سر شﺐ تا ﺻبﺢ یا پیاده راه رفتﻪ یا بار سنﮕین
بﻪ دوش کشیده بودند .وقتی پشت خاکریﺰ پناه گرفتند ،خوابشان برد.
ﺻبﺢ آقای قصری ،فرمانده تﺨریﺐ ،آمدند و از پل بازرسی کردند.
نﻈر ایشان این بود کﻪ پل بﻪدرستی منفجر نشده؛ یعنی ارتباط کام ً
ال
قطﻊ شده بود ،ولی باید قسمتی کﻪ پایین رفتﻪ کام ً
ال منﻬدم شود تا
دیﮕر امﮑان اینﮑﻪ آنها پل را از کف آب بلند کنند و باﻻ بیاورند و
جاسازی کنند از بین برود .فردای آن روز شﻬید اسماعیلزاده یﮏ
گروهی تشﮑیل دادند و مﺄمور شدند کﻪ آن مرحلﻪ از انفجار پل را هم
ایشان انجام دهند.
اینجا باید متﺬکر شوم کﻪ وقتی آدم آن ﺻحنﻪها را میدید منقلﺐ
میشد .داخل گروه همﻪ جور آدمی داشتیم؛ بﭽﻪهای کم سن و سال
و بسیجیانی کﻪ ﭼطور بﻪ جبﻬﻪ آمده بودند ،کشش و وﺿعیت جسمی
آنها در آن حدی نبود کﻪ این مینها را با آن وزن حمل کنند ،ولی
عاشقانﻪ بﻪ جلو میآمدند .بعد از اینﮑﻪ پل منفجر شد ،این خستﮕیها
بﻪ ﻃور کلی برﻃرف شد .همﻪ شاد بودند و بیاختیار فریاد میزدند.

بعضیها بیاختیار گریﻪ میکردند .شور و حال خاﺻی بین بﭽﻪها دیده
میشد و خستﮕی از تن همﻪ در رفت .مﺜل اینﮑﻪ تازه میخواستیم
وارد عملیات شویم .اﺻ ً
ال کسی احساس خستﮕی نمیکرد .آدم بﻪ
ﭼﻬرة بﭽﻪها کﻪ نﮕاه میکرد ،احساس میکرد کﻪ اینها توان دارند
دهها کیلومتر دیﮕر را با همان مینها با همان برنامﻪ با همان آتشی کﻪ
آن شﺐ دشمن داخل منطقﻪ میریﺨت جلو بروند و باز هم با دشمن
بجنﮕند.
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علی اکبر احسن زاده
یﮕان:لشﮑر14امامحسین)علیﻪالسالم(،
گردان امام محمد باقر)علیﻪ السالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :خیبر ،محور خﻂ زیر
ﻃالﺋیﻪ
اعزامی از :کاشان
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گلولههایی که در هوا کمانه میکرد
در عملیات خیبر ،ما داشتیم بﻪ ﻃرف خﻂ زید و ﻃالﺋیﻪ میرفتیم .من
مسﺌول گروهان بودم و برادر »هادی رجایی« مسﺌول گردان بود .گردان
ما متشﮑل از بﭽﻪهای کاشان بود .من بﻬترین و بﺰرگترین امداد غیبی را
در این عملیات شاهد بودم .گروهان ما در جلوی گردان بﻪ ﻃرف دشمن
میرفت .دشمن با تیربار و گلولﻪهای رسام 1بﻪ ﻃرف ما شلیﮏ میکرد.
بﭽﻪها با حالت خنده بﻪ من میگفتند» :احسنزاده! ببین تیرها بﻪ ﻃرف
ﺻورت ما میآید ،اما نﺰدیﮏ کﻪ میشود بﻪ ﻃرف باﻻ میرود! مﺜل اینﮑﻪ
بﻪ سطﺢ آهنی و یا بتونآرمﻪ میخورد و کمانﻪ میکند«.
از عقﺐ ستون با عجلﻪ بﻪ ﻃرف جلو دویدم .تصور میکردم تیرباری کﻪ
جلوی ستون ،ما را هدف گرفتﻪ؛ نیرویی از ستون ما را باقی نﮕﺬاشتﻪ ،اما
دیدم کﻪ نیروها سالماند! ﺻلوات میفرستند و برای امام و پیروزیشان
دعا میکنند.
 .1نوعی گلولﻪ کﻪ بﻪ محﺾ شلیﮏ درخشان و شعلﻪور میشود و رعﺐ و وحشت ایجاد میکند.
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وقتی جلوی ستون رسیدم ،هیﭻیﮏ از نیروهای ما مجروح نشده بود.
فقﻂ ﭼند تیر از داخل کولﻪپشتیهای آرپیجی رد شده ،ولی منفجر
نشده بودند .در ﺻورتی کﻪ اگر کوﭼﮏترین تیری بﻪ آرپیجی یا بﻪ
خرجش بﺨورد ،منفجر شده و آتش میگیرد .اما اینگونﻪ نشد! بیشتر
گلولﻪها بﻪ اﻃرافمان میخورد .منور کﻪ زده میشد ،بﻪ بﭽﻪها میگفتیم:
»روی زمین بنشینید یا درازکش شوید تا دشمن دیدی نداشتﻪ باشد«.
ولی بﭽﻪها میگفتند» :دیﮕر فرﺻتی نیست کﻪ درازکش شویم «.بﭽﻪها
بﺰرگترین درس را بﻪ ما ،کﻪ خدمتﮕﺰار آنها بودیم ،میدادند.
در حالی کﻪ آسمان با نور منورها مانند روز روشن شده بود ،بﭽﻪها
زمینگیر نمیشدند؛ آنها همﮥ موانﻊ را ـ از جملﻪ  1200متر میدان
مین ،سیمخاردارهای رشتﻪای ،حصاری و حلقوی کﻪ روی هم ریﺨتﻪ
شده بود ،کانالهای پشت سر هم و کمینها ،خاکریﺰ مقدم و خاکریﺰ
بﻪ هم متصل شده ،کﻪ ارتباط سراسری داشت ـ پشت سر گﺬاشتند .با
همان آرایشی کﻪ در ابتدا و پشت خاکریﺰ داشتیم ،دوباره درگیر شدیم.
دشمن اﺻ ً
ال فﮑرش را هم نمیکرد کﻪ در محاﺻرة ما بیفتد.
بﭽﻪهای ما نیروهای دشمن را دور زدند و ﭼند عراقی را اسیر کردند؛ ما
از آنها پرسیدیم» :در اینجا ﭼقدر نیرو و ﭼند دستﮕاه تانﮏ دارید؟«
آنها اخبار اشتباه میدادند و آن ﻃوری کﻪ ما خبر داشتیم و از منطقﻪ
پیدا بود ،خبرها را ﺻحیﺢ نمیدادند.
در همان عملیات ،برای مرحلﮥ بعدی ،کﻪ در ﻃالﺋیﻪ بود ،آماده شدیم.
در عملیات ﻃالﺋیﻪ ،دوباره گردان ما وارد عمل شد .یﮏ بیسیمﭽی
داشتیم کﻪ قب ً
ال در مریوان ﭼند تیر بﻪ دست و قلبش اﺻابت کرده بود.
گفت» :من دوست دارم بیسیمﭽی شما باشم!« با توجﻪ بﻪ قد کوتاهی
کﻪ داشت ،ابتدا قبول نﮑردم ،ولی قسم خورد و گفت تا آخرین لحﻈﻪ

با شما میآیم .او بیسیمﭽی من شد ،ﻃوری کﻪ گوشی بیسیم از زیر
بند حمایلش جدا نمیشد و تا آخرین لحﻈﻪ با من بود.
هنﮕامی کﻪ از داخل آبهای هور )حدود یﮏ تا دو کیلومتر( و از
باتالقهای دست راست جادة ﻃالﺋیﻪ بﻪ ﻃرف دشمن میرفتیم ،اگر
بیسیم روی دوش آن برادر بود ،آب داخلش میرفت ،ولی ایشان
بیسیم را روی دست گرفتﻪ و پشت سر من سریﻊ حرکت میکرد و
من با گردان و از آنجا با لشﮑر تماس داشتم.
در همان لحﻈات اول ،خﻂ شﮑستﻪ شد .ما بﻪ ﻃرف جلو و بﻪ جادة
آسفالتﻪ ،کﻪ از پشت منطقﻪ بﻪ جﺰیرة مجنون منتﻬی میشد ،رفتیم.
دشمن پاتﮏهای خیلی سنﮕینی بﻪ ما زد.
همانگونﻪ کﻪ از اسم عملیات پیداست ،در آن عملیات در جﺰیره خیلی
گلولﻪ ریﺨتﻪ شده بود .بﭽﻪها خیلی مقاومت کردند .ساعت شش همان
روز دشمن یﮏ پاتﮏ زد ،اما بﭽﻪها تعداد زیادی از نیروهای دشمن را
کشتند .ساعت هشت ،یعنی دو ساعت بعد هم یﮏ پاتﮏ کرد و پشت
خﻂ ،نیرو پیاده کرد .بﭽﻪها آنها را هم از پا درآوردند.
باز یﮏ پاتﮏ در ساعت یازده زده شد کﻪ بیشترین آتش را در همان
خﻂ ریﺨت؛ در آن موقﻊ نﻪ نیروی پشتیبان میتوانست بﻪ ما برسد و نﻪ
ما میتوانستیم بﻪ عقﺐ برگردیم .مجبور شدیم تا آنجایی کﻪ میتوانیم
با آنها درگیر شویم .در یﮏ لحﻈﻪ احساس کردم بﻪ غیر از ﭼند نفر،
بقیﻪ مجروح یا شﻬید شدهاند.
دشمن هم در پشت جادة آسفالتﻪ بﻪ ﻃرف جلو آمده بود و روی جادة
آسفالت بود و ما هم پشت جاده بودیم .در همان حین ،مشاهده کردیم
کﻪ از باﻻ بﻪ ﻃرف ما تیر میزنند؛ ﻃوری کﻪ دشمن باﻻی خاکریﺰ و
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ما در سنﮕر و پایین خاکریﺰ بودیم ،اما باز هم درگیری را ادامﻪ دادیم
و تسلیم نشدیم.
یﮑی از نیروهای عراقی با یﮏ خشاب کامل بﻪ ﻃرف ما شلیﮏ کرد و
از باﻻی سر ،دورتادور ما و حتی بﻪ ﻃرف شﮑم ما هم شلیﮏ کرد! در
آنجا فﮑر کردم کارم تمام شده ،اما خدا کمﮏ کرد و هیﭻکﺲ حتی
زخمی هم نشد .بعد فرماندهان باﻻترمان گفتند» :هرکﺲ میتواند بﻪ
عقﺐ بیاید «.و ما هم بﻪ عقﺐ برگشتیم.
نﮑتﮥ حاﺋﺰ اهمیت این است کﻪ وقتی بﻪ ﻃرف خاکریﺰهای پشت دشمن
حرکت کرده و بﻪ جادة آسفالتﻪ رسیدیم و همان جا کار دشمن را تمام
کرده و مستقر شدیم ،هریﮏ از بﭽﻪها در حال انجام دادن کاری بودند؛
یﮑی آواز میخواند ،یﮑی شوخی میکرد ،حتی بعضیها با هم کشتی
میگرفتند .یﮑی اسلحﻪاش را راحت و با آرامش باز کرده بود و داشت
آن را تمیﺰ میکرد کﻪ تصور میکردی در یﮑی از اتاقهای پادگان و
عقبﻪ است .دیﮕری کنسرو باز کرده و میخورد .بیسیمﭽی ،از شدت
خستﮕی ،نشستﻪ بﻪ خواب رفتﻪ بود و گوشی بیسیم با همان دستان
مبارکش در کنار گوشش بود ،ولی هرﭼﻪ از باﻻ با او تماس میگرفتند،
بیدار نمیشد .اﺻ ً
ال قابل تصور نبود کﻪ اینجا خاکریﺰی هست کﻪ ﭼند
لحﻈﻪ قبل در دست دشمن بوده یا جادهای اینجا هست کﻪ دشمن
با ماشین از آن عبور میکند 1.وقتی دشمن کاتیوشا شلیﮏ میکرد،
ﺻدایش شبیﻪ ﺻدای ﺿرب و دهل یا ﺻدای زنجیرزنی بود.
 .1توسل و توکل در انجام وﻇیفﻪ برآمده از اعتمادی است کﻪ مبنای آن اعتقاد قلبی یا همان
توحید است ،موحد در همﻪ حال آرامش دارد ،ﭼون خود را در سایﮥ قدرتی مستقر میداند
کﻪ همﻪ ﭼیﺰ در قبضﮥ قدرت بالمنازع اوست؛ لﺬا او در همﻪ حال خود را در توسل میداند و
توکل را در عمل نشان میدهد.

من کﻪ خدمتﮕﺰار بﭽﻪها بودم ،بیدار ماندم و مدام با اینور و آنور
تماس گرفتم .وقتی بﭽﻪها بﻪ زمین میافتادند و شﻬید میشدند،
میگفتند» :سالم ما را بﻪ امام برسانید «.اﺻ ً
ال سراغ فرزندشان و پدر
و مادرشان را نمیگرفتند و فقﻂ میگفتند» :بﭽﻪها بﻪ جلو بروید و بﻪ
کربال برسید و پیروزی را بﻪ دست آورید«.
شﻬدای ما هنﮕام شﻬادت دستشان را روی سینﻪ میگﺬاشتند و
میخوابیدند یا بﻪ ﻃرف کربال شﻬید میشدند .در ﺻورتی کﻪ نیروهای
دشمن از روی سینﻪ بر زمین میافتادند و این نشاندهنده این بود کﻪ
فرار میکردند و از عقﺐ تیر میخوردند .ولی نیروهای ایرانی هیﭻگاه
پشت بﻪ دشمن نمیکردند.
این عملیات برای ما خیلی سنﮕین بود! بﭽﻪها تا آخرین لحﻈﻪ با ما
بودند و اکﺜرشان مفقود شدند؛ مانند برادر »باباکمالی« و »قاسمپور«
کﻪ حتی جنازهشان هم پیدا نشد و در همان منطقﻪ ماندند .برادرانی
مانند »دﻻوریانیها« کﻪ دو نفر بودند و همانجا ماندند و برادران زیادی
در همانجا مفقود شدند .همﭽنین برادران عﺰیﺰی از جملﻪ معاون
گردان حضرت موسی بن جعفر )علیﻪالسالم( ،برادر »ملﮑیان« ،کﻪ
معاون شﻬید »آقاخانی« بود ،و برادر »اﺻﻐر ترابی« کﻪ در عملیات قبل
مسﺌول گروهان و در والفجر مقدماتی بﻪ شﻬادت رسید و برادر»شریفی
مﻬر« کﻪ در والفجر 8بﻪ شﻬادت رسید .اینها تا آخرین لحﻈﻪ جنﮕیدند
و جنﮕیدنشان باعﺚ شد کﻪ خﻂهای عقﺐ حفﻆ شود و نیروهای سالم
و پشتیبان بتوانند بیشتر کمﮏ کنند و سالم بمانند.
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ﻃﻮﻓﺎن اﻣﺪاد اﻟﻬﻰ
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علی نﺼر ایمان
یﮕان:لشﮑر14امامحسین)علیﻪالسالم(،
گردان یا زهرا)سالم اهلل علیﻬا( ،گروهان
شﻬیدباهنر
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :رمضان
اعزامی از :اﺻفﻬان
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طوفان امداد الهی
در عملیات رمضان ،دشمن خیلی قوی عمل کرد .جنﮓ را در عملیات
ﭼﺰابﻪ دیدم ،اما در عملیات رمضان جنﮓ شروع شد و دشمن روبﻪروی
ما ایستاد .در خاك دشمن شروع کردیم بﻪ جنﮕیدن.
در خانﮥ همسایﻪای کﻪ پَستیها و بلندیهایش را نمیدانستیم ،با قوای
زیاد دشمن مواجﻪ شدیم .بﭽﻪها همان شﺐ بﻪ محوﻃﻪ و قرارگاههایی
کﻪ باید میگرفتیم رسیدند .ﺻبﺢ روز دوم ما را بﻪ خﻂ اول بردند .آنجا
جادة شنیای بود کﻪ ارتفاع آن از سطﺢ زمین شاید سی سانتیمتر
بود .ما گردان یا زهرا )سالماهلل علیﻬا( بودیم .خدا رحمت کند برادرمان
»ﺻفاتاج« را کﻪ در عملیات پیروزمندانﮥ والفجر 2بﻪ شﻬادت رسید.
او فرمانده گردان بود و من فرمانده گروهان شﻬید باهنر و مدتی هم
فرمانده گروهان شﻬید بﻬشتی بودم.
پشت این بﻪاﺻطالح خاکریﺰ ،دشمن تانﮏهای تی 72را آرایش داده
بود و خیلی آتش میریﺨت کﻪ بسیاری از بﭽﻪها همانجا شﻬید یا
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مجروح شدند.
تانﮏهای دشمن تا دپو آمد .ﺻبﺢ کﻪ شد ،یازده پاتﮏ زده بودند .آن
روز هوا خیلی گرم بود .آب و غﺬا هم نرسید .بﭽﻪها آرپیجی و مﻬمات
نداشتند .وﺿﻊ خیلی بدی بود .نیرو خیلی کم شده بود .همﻪ مجروح یا
شﻬید شده بودند و پیﮑرهایشان روی زمین افتاده بود .آمبوﻻنﺲ هم
نبود کﻪ آنها را بﻪ عقﺐ ببرد .وﺿﻊ بدی بود .حدود  1/5کیلومتر خﻂ
دست ما بود ،با هجده نفر نیروی سالم و ده ـ پانﺰده نفر مجروح کﻪ نالﻪ
2
میکردند .گرما خیلی شدید بود و باد هم شروع بﻪ وزیدن کرده بود.
همانﻃور کﻪ بین بﭽﻪها قدم میزدم و عرﺻﻪ بر من تنﮓ شده بود،
سر بر خاك گﺬاشتم و سر خدا داد زدم .وقتی سرم را بﻪ آسمان بلند
کردم دیدم تعداد زیادی پرنده در هواست .از بﭽﻪها پرسیدم» :شما
هم میبینید «.گفتند» :بلﻪ «.گفتم» :اینها اینجا ﭼﻪ میکنند ،ترکش
میخورند و کشتﻪ میشوند «.کﻪ از باﻻی سرما ﭼرخی زدند و رفتند.
ﻃوفان ﭼنان شدید شد کﻪ ما جلومان را نمیدیدیم .داد میزدیم:
»خدایا بﺲ است ،اینها ﭼیست؟«
تعدادی گلولﮥ آرپیﭼی آنجا بود کﻪ بﻪ سمت تانﮏها میزدیم .هنوز
1

150

 . 1دپو در محیﻂهای ﺻنعتی بﻪ محوﻃﻪای گفتﻪ میشود کﻪ در آن مواد خام انبار یا انباشتﻪ
میشوند تا بعدا ً در فرآیند تولید بﮑار روند .در دفاع مقدس این اﺻطالح برای روی هم انباشتﻪ
کردن خاك یا شن و ماسﻪ کﻪ معموﻻً در عقبﮥ محدودة عملیات انجام میشد بﮑار میبردند،
خاك یا شن و ماسﻪهای دپو شده را در هنﮕام عملیات یا پﺲ از عملیات برای تحﮑیم مواﺿﻊ
یا احداث جاده و ...بﻪ منطقﻪ و خطوط اول و دوم حمل میکردند.
 . 2برای اﻃالع دقیﻖ از ﭼﮕونﮕی عملیات و ﭼرایی وﺿعیت آن ،مناسﺐ است بﻪ نوشتﻪهای
تحلیلی و کتابهای مربوط بﻪ این عملیات مراجعﻪ شود

ﻃوفان نﺨوابیده بود کﻪ آمبوﻻنﺲ رسید .پشت سر آن مﻬمات هم
آوردند .نﺰدیﮏ غروب وقتی ﻃوفان فروکش کرد و گرد و غبار بر ﻃرف
شد ،دیدم اکﺜر تانﮏهای دشمن آتش گرفتﻪ .شاید بﻪ زبان گفتنش
آسان باشد ،اما برای ما کﻪ این ﺻحنﻪ را دیده بودیم خیلی عجیﺐ
بود .نماز مﻐرب و عشا را خواندیم و تا فردا ﺻبﺢ با وجود آتش شدید
دشمن ،راحت خوابیدیم .فردا شﺐ کﻪ حملﻪ شد ،حدود هفده ـ هجده
تانﮏ را در محوﻃﻪ زده بودند کﻪ بﻪ خدا قسم تعداد زیادی از تانﮏها
در برد آرپیجی نبودند .این امداد الﻬی بود .عجیﺐتر اینﮑﻪ این پرندهها
حدود یﮏ ساعت بعد بﻪ همانجایی کﻪ آمده بودند برگشتند .این
ﻃوفان یﮏ امداد الﻬی بود کﻪ باعﺚ آتشگرفتن تانﮏها و در امان
ماندن ما از آتش شدید آنها شد.
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دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ راز ﭘﯿﺮوزى
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محمود زارع حسینعلی
یﮕان :لشﮑر  31عاشورا ،گردان حضرت
علیاﺻﻐر)علیﻪالسالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :شلمﭽﻪ ،عملیات
کربالی  ،5محور پنﺞ ﺿلعی ،جﺰیره بوارین
اعزامی از :مرند

154

دعا و نیایش راز پیروزی
عملیات کربالی  5بﻪ علت حساسیت منطقﮥ عملیاتی و کاری کﻪ
میخواستیم انجام دهیم خیلی بااهمیت بود.
1
قرار شد شﺐ اول نیروهای دیﮕر ،خیﺰ اولیﻪ را بردارند و شﺐ دوم
گردان ما و گردانهای دیﮕر وارد منطقﻪ شوند و عملیات را ادامﻪ دهند.
قبل از شﺐ دوم یا روز اول عملیات ،نیروهای ما با سازمان رزمی در
کانال مستقر شدند .شﺐ ،حرکت کردیم و با قایﻖ بﻪ آنﻃرف خاکریﺰ
رفتیم .بعد از مدتی ،بﻪ پنﺞﺿلعی رسیدیم .در پنﺞﺿلعی آتش دشمن
بیشتر شد .هرﭼقدر بﻪ ﻃرف خﻂ میرفتیم و نﺰدیﮏتر میشدیم آتش
دشمن شدیدتر میشد .ما باید از بﻐل کانال 2رد میشدیم .در منطقﮥ
عملیاتی ،یﮏ جاده ،یﮏ قرارگاه و یﮏ دژ مستحﮑم بﻪ ﻃول یﮏ
 .1عبور از کمین ،میدان مین و شﮑستن خﻂ اول دشمن و ایجاد شرایﻂ مناسﺐ برای تداوم
عملیات توسﻂ یﮕانهای دیﮕر.
 .2کانال ماهی کﻪ در عملیات کربالی 5معروف است.
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کیلومتر اینﻃرف و آنﻃرف جاده بود و بعد هم سنﮕرهایی کﻪ بﻪ ﺻورت
خاکریﺰهای هاللی بود و گردان ما ،یعنی گردان علیاﺻﻐر)علیﻪالسالم(
و گردان امام سجاد)علیﻪالسالم( ،باید در این منطقﻪ عملیات میکرد.
شﺐ ،وقتی بﻪ ستون کنار کانال رسیدیم ،نیروها برای عملیات رها
شدند .خدا شاهد است وقتی بﭽﻪها میخواستند بﻪ عملیات بروند،
روحیﮥ خیلی باﻻیی داشتند؛ در ﺻورتی کﻪ در شﺐ دوم ،آتش خیلی
شدید دشمن را با ﭼشم میدیدند و این مساﺋل میتوانست باعﺚ
وحشت نیروها شود ،ولی بﭽﻪها با ﭼنان شور و شوقی جلو میرفتند
کﻪ آتش پرحجم منطقﻪ خللی در روحیﮥ آنها بﻪ وجود نمیآورد.
وقتی از کانال رد شدیم ،در تیررس آتش دشمن قرار گرفتیم .دشمن
همﻪجای جاده را تحت نﻈر داشت و آتش میریﺨت .گروهان بﻪ ستون
از زیر آتش رد شد .ما بﻪ دنبال گردانی رفتیم کﻪ میخواست عمل
کند .ابتدا آنها خﻂ را شﮑستند و بعد ما از پﻬلوی آنها رد شدیم
و بﻪ سمت راست قرارگاه رفتیم و بﻪ دژ زدیم .قرار بود تا سﻪراهی
برویم .با اینﮑﻪ شﺐ دوم عملیات بود و مشﺨﺺ بود کﻪ عملیات در
سمت راست و ﭼﭗ ما شروع شده ،بﭽﻪها تا دهمتری سنﮕر دوشﮑای
بعﺜیها رفتﻪ بودند و این مسﺌلﻪ نشاندهندة شجاعت بﭽﻪهای ما بود.
یﮑی از برادرها دوشﮑا را خاموش کرد 1و با ﺻدای بلند بﭽﻪها را ﺻدا
کرد .ناگﻬان عراقیها فﻬمیدند ما وارد قرارگاه شدهایم .برادرها مدام
آرپیجی میزدند و با تیربار کار میکردند .هر آرپیجی کﻪ بﻪ ﻃرف
دشمن شلیﮏ میشد ،نیروهای دشمن تیربار و دوشﮑای خود را بﻪ
ﻃرف او میگرفتند ،تا او را بﺰنند .ولی بﭽﻪها با اینهمﻪ آتش ،بلند
میشدند و آرپیجی میزدند و سنﮕرهای عراقی را یﮑی پﺲ از دیﮕری
 .1اﺻطالح خاموش کردن بﻪ معنی انﻬدام است.

منﻬدم میکردند .تا ساعت ﭼﻬار ﺻبﺢ ،درگیر بودیم .در این درگیری،
تعداد زیادی از نیروهای عراقی کشتﻪ شدند.
ساعت ﭼﻬار ﺻبﺢ ،بنا بﻪ موقعیت منطقﻪ ،ﭼندﺻدمتری عقﺐ آمدیم
و همانجا پشت یﮏ خاکریﺰ پدافند کردیم .منطقﮥ خوبی بود و
میتوانستیم از آنجا جواب تانﮏهای دشمن را بدهیم.
برخالف همیشﻪ ،کﻪ دشمن ﺻبﺢ برای شناسایی خﻂ میآمد و بعد
آتش و پاتﮏ میزد ،آن روز ﺻبﺢ اول وقت دشمن پاتﮏ خود را شروع
کرد و هر دو ساعت تیﭗهای خود را در منطقﻪ تعویﺾ میکرد .آن
روز تا ساعت ﭼﻬار بعدازﻇﻬر عراق یازده تیﭗ وارد منطقﻪ کرد ،در
حالی کﻪ ما فقﻂ یﮏ گروهان بودیم .آن هم در شرایطی کﻪ بعد از
کلی پیادهروی و عملیات شبانﻪ ،از ﺻبﺢ زود تا ﭼﻬار پنﺞ بعدازﻇﻬر
جلوی پاتﮏ دشمن ایستاده بودیم .عراق از همان ابتدای ﺻبﺢ پاتﮏ
خود را شروع کرد و با قدرت تمام و با هر سالحی کﻪ داشت روی همان
یﮏ تﮑﻪ خاکریﺰی کﻪ ما بودیم آتش ریﺨت .بﭽﻪهای آرپیجیزن
پشت سر هم شلیﮏ میکردند و تانﮏها و نیروهای عراقی را میزدند.
بﭽﻪهایی کﻪ برای آرپیجیزنها مﻬمات میآوردند هم خستﻪ شده
بودند .عراقیها گاهی عقﺐنشینی میکردند ،اما دوباره با یﮏ تیﭗ و
سازماندهی دیﮕر وارد منطقﻪ میشدند و تا جلوی خاکریﺰ میآمدند.
زبان از ترسیم حماسﻪآفرینی بﭽﻪها قاﺻر است و کلمات قادر نیستند
این حماسﻪها را تشریﺢ کنند .نیروهای ما در مقابل یازده تیﭗ از
نیروهای دشمن ایستادند؛ سی ـ ﭼﻬل نفر در مقابل ﭼﻬل هﺰار نفر.
عراق این نیروها را بﻪ منطقﻪ میآورد و برمیگرداند ،ولی نیروهای ما با
تﮑیﻪ بﻪ ایمان و در حالی کﻪ فقﻂ پنﺞ ـ شش قبضﻪ آرپیجی و ﭼند
تیربار و یﮏ دوشﮑا بیشتر نداشتند ،کﻪ آن هم گاهی خراب میشد ،با
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کمبود مﻬمات یﮏتنﻪ در مقابل دشمن میجنﮕیدند.
ساعت ﭼﻬار بعدازﻇﻬر آتش عراقیها آهستﻪآهستﻪ کم شد .عراقیها
تا جلوی خاکریﺰ میآمدند ،پاتﮏ میکردند و بﭽﻪها یﮑییﮑی آنها را
اسیر میکردند و اگر مقاومت نشان میدادند ،همانجا حسابشان را
1
میرسیدند.
تﮏتﮏ نیروهای آن یازده تیﭗ آمدند ،ﺿربﻪ خوردند و برگشتند .شﺐ
بعد هم برادران یﮏ عملیات دیﮕری در منطقﻪ انجام دادند و ما برای
سازماندهی و آمادهشدن مرحلﮥ دوم بﻪ عقﺐ آمدیم.
برای اینﮑﻪ خﻂ پدافندیمان را گسترش دهیم ،مرحلﮥ دوم عملیات را
از سمت ﭼﭗ کانال و اﻃراف نﺨلستان شروع کردیم .شﺐ قبل ،عراق
دو تیﭗ وارد منطقﻪ کرده بود .شﺐ ،نیروها را ،کﻪ فقﻂ یﮏ گردان بود،
تقسیم کردیم و وسﻂ این دو تیﭗ یﮏ خاکریﺰ دوجداره زدیم و دو
تیﭗ را از هم جدا کردیم؛ یﮏ تیﭗ سمت راست افتاد ،یﮏ تیﭗ سمت
ﭼﭗ .میخواستیم جﺰیرة بووارین را بﮕیریم .بیست و ﭼﻬار ساعت،
بیامان ،روی سر آنها آتش ریﺨتیم .بﭽﻪها پشت سرهم میرفتند
تانﮏهای دشمن را میزدند .بعد عراقیها از همانجا تانﮏهای خود را
مانور میدادند و میخواستند وارد جاده کنند .اما بﭽﻪها از جاده عبور
میکردند و تانﮏها را میزدند .تانﮏها بﻪ مقر تیﭗها برمیگشتند و
باز جلو میآمدند.
 .1نبرد شلمﭽﻪ اگر در تاریﺦ بی نﻈیر نباشد ،قطعاً کم نﻈیر خواهد بود ،ایستادن دودستﻪ
در مقابل ﭼندین تیﭗ رزمی مجﻬﺰ و منسجم ،حقیقتی است کﻪ نمیتوان در آن تردیدی روا
داشت .جای جای عملیات کربالی 5ﭼنین بود و این مقاومت زیر شدیدترین و پیﭽیدهترین
آتش دشمن انجام میشد کﻪ ترکیبی از سالحهای مﺨتلف آنرا شﮑل میدادند.

از یﮏ محور دیﮕر گردان دیﮕری هم وارد عمل شد تا اینﮑﻪ یﮏ
تیﭗ از این دو تیﭗ را کام ً
ال منﻬدم کردیم و تقریباً حدود سی و پنﺞ
دستﮕاه تانﮏ ،تعداد زیادی تجﻬیﺰات مﺜل دوشﮑا و شیلیﮑا و ﺿد
هوایی غنیمت گرفتیم .کانال پر از اجساد عراقی بود .ما اینﻃرف کانال
بودیم و عراقیها آنﻃرف .آنها از روبﻪرو با ما میجنﮕیدند و مدام
عقﺐنشینی میکردند .آنها آنقدر زبون بودند کﻪ با کمترین فشا ِر
ما حدود ﺻد تا دویست متر عقﺐ میرفتند .ما هم زیاد خودمان را
بﻪ زحمت نمیانداختیم .یﮏ مقدار کﻪ بﻪ آنها فشار میآوردیم ،فرار
1
میکردند و ما یﮑییﮑی آنها را میزدیم.
برای مرحلﮥ سوم عملیات بﻪ عقﺐ آمدیم تا سازماندهی شویم .نیروهای
ما در دو مرحلﻪ عملیات کرده بودند .در این مرحلﻪ ،عدهای شﻬید و
برخی زخمی شده بودند .آنهایی هم کﻪ سالم بودند ،بﻪ قدری خستﻪ
شده بودند کﻪ یارای هیﭻ کاری را نداشتند .البتﻪ برخی اندك هم از
فرط خستﮕی و فشار جنﮓ روحیﻪشان را از دست داده بودند .آغاز
مرحلﮥ سوم عملیات در این شرایﻂ کمی سﺨت بود .در نتیجﻪ ،قرار
شد عملیات سوم بﻪ ﺻورت داوﻃلبانﻪ برگﺰار شود .گفتند هرکﺲ دلش
میخواهد در عملیات شرکت کند بیاید .تعدادی از برادرها داوﻃلﺐ
شدند .آنها کسانی بودند کﻪ در مرحلﮥ اول و دوم شبانﻪروز کار کرده
بودند و حتی برای یﮏ روز یا یﮏ شﺐ هم استراحت نﮑرده بودند،
ولی باز داوﻃلﺐ شدند .با اینﮑﻪ بعضی از آنها مجروح بودند ،با همان
 . 1دشمن بعﺜی در رودرویی با رزمندگان ما ناتوان و همﮥ قدرت و توانایی و حرکت خود را
در آتش حجیم و سنﮕین و ادوات زرهی میداد کﻪ فرزندان اسالم با آن نیﺰ مقابلﻪ میکردند.
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مجروحیت داوﻃلبانﻪ بﻪ خﻂ آمدند .ما آنها را سازماندهی کردیم و بﻪ
جلو فرستادیم.
در این عملیات ،قرار بود بقیﮥ جﺰیرة امالطویل و اروند ﺻﻐیر را پﺲ
بﮕیریم .شبانﻪ از همان خاکریﺰ دوجدارهای کﻪ زده بودیم عبور کردیم
و وارد نﺨلستان شدیم .باقی نیروهای دو تیﭗ عراقی ،کﻪ دو شﺐ قبل
منﻬدم شده بودند ،فرار کردند و در نﺨلستان پنﻬان شدند .امﮑان داشت
از پشتسر با ما درگیر شوند و ستون ما را در همان نﺨلستان متوقف
کنند .احتمال اینﮑﻪ ستون نیروهای ما در نﺨلستان متوقف شود خیلی
زیاد بود ،ولی خداوند آنها را کور کرده بود .نیروهای ما از روی جاده
رد شدند و بﻪ ﻃرف جﺰیرة امالطویل رفتند ،ولی عراقیها آنها را
ندیدند .روی همان جاده یﮏ دوشﮑای آکبند بود کﻪ تازه وارد منطقﻪ
کرده بودند .اگر از این دوشﮑاها استفاده میکردند ،تلفات زیادی از ما
میگرفتند و عملیاتمان بﻪ تعویﻖ میافتاد .ولی خدا آنﭼنان روحیﮥ
عراقیها را گرفتﻪ بود کﻪ اسلحﻪهای خود را گﺬاشتﻪ و فرار کرده بودند.
ما تا انتﻬای جﺰیرة امالطویل رفتیم .بﭽﻪها هم سمت راست در نﻬر
جاسم وارد عمل شدند و در سیاهی شﺐ بﻪ دشمن تاختند و آنها را
زدند و پﺲماندههای آنها را هم بﻪ اسارت گرفتند .منطقﻪای کﻪ قرار
بود در مرحلﮥ سوم تصرف شود ،آزاد شد و ما شﺐ پدافند کردیم.
عراقیهایی کﻪ در آنجا بودند از ﻃریﻖ شﻂالعرب تﻐﺬیﻪ میشدند .ما
روی آنها آتش میریﺨتیم .آنها شوکﻪ شدند و فﮑر میکردند ما اﻻن
کار آنها را تمام میکنیم .منتﻈر بودند کﻪ برسیم و عملیات کنیم .آن
شﺐ ما حملﻪ نﮑردیم .ولی از شﺐ تا ﺻبﺢ مدام با خمﭙارة  ،60دوشﮑا،
شلیﮑا ،تانﮏ و سالحهای سنﮕین ما را میزدند .هواپیماهای دشمن
منور میریﺨت و تانﮏهای آنها هم پشت سرهم کار میکرد .تا ﺻبﺢ

یﮏریﺰ آتش ریﺨتند .بﭽﻪهای ما هم تا ﺻبﺢ راحت استراحت کردند
تا برای شﺐ بعد آماده باشند.
عراقیها ﭼنان ترسیده بودند کﻪ حتی وقتی میخواستند پستهای
نﮕﻬبانیشان را عوض کنند دستشان را از روی ماشﻪ برنمیداشتند
و در همان حال پست را تعویﺾ میکردند تا تیراندازی قطﻊ نشود.
نوارهای تیربارها پشت سر هم شلیﮏ میشد و پشت سر هم کار
میکرد .مشﺨﺺ بود کﻪ ترس وجود عراقیها را فراگرفتﻪ.
منطقﮥ شلمﭽﻪ ،کﻪ عملیات کربالی  5انجام شد ،شاید از نﻈر وسعت
کمتر از عملیاتهای دیﮕر بود ،ولی از نﻈر انﻬدام نیرو و تجﻬیﺰات
خیلی بیشتر از عملیات والفجر  8و حتی فتﺢالمبین بود .این عملیات
خیلی روی نیروهای دشمن تﺄﺛیر گﺬاشت و عراقیها حسابی بﻪ وحشت
افتاده بودند .این موﺿوع باعﺚ شده بود کﻪ هروقت بﺨواهیم بتوانیم
در این منطقﻪ گلوی ﺻدام را فشار دهیم تا این رژیم را ساقﻂ کنیم.
منطقﮥ عملیاتی کربالی  ،5قبل از اینﮑﻪ آب انداختﻪ شود 1،همان
منطقﮥ عملیاتی رمضان بود .عراق در آنجا از همان اوایل میدانهای
مین وسیعی درست کرده بود .یادم میآید میدانهایی کﻪ در آنجا
درست کرده بودند گستردگی زیادی داشت ،ﭼون کنار سنﮕرهای
مﺜلﺜی عراق بود .بعد در آن منطقﻪ آب رها کردند و کاری کردند
کﻪ مینها زیر آب برود .این منطقﻪ مانﻊ بﺰرگی بر سر راه رزمندگان
 .1یﮑی از شﮕردهای دشمن بعﺜی برای پیشگیری از عملیات رزمندگان اسالم و یا کند
و سﺨت کردن عملیات آنها ،استفاده از آب بود ،با رها کردن آب بﻪ ﺻورت هدایت شده
در منطقﻪ ،مانعی در جلو خﻂ خود ایجاد میکرد کﻪ با اﻃمینان بیشتری بتواند در مقابل
رزمندگان اسالم پدافند کند.
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اسالم بود .از ﻃرف دیﮕر ،سیمهای خاردار حلقوی ،ﭼادری و فرشی
بود کﻪ حدود یﮏ کیلومتر مانده بﻪ خﻂ دشمن کشیده بودند .این
سیمها روی آب بود .حدود پانﺰده ـ شانﺰده رشتﻪ سیم خاردار بود
کﻪ بﻪ همدیﮕر ارتباط داشتند .ﺻد متر جلوتر و در خﻂ اول دشمن
سنﮕرهای کمین قرار داشت کﻪ دشمن از آنجا بر کل منطقﻪ مسلﻂ
بود؛ یعنی اگر از دو یا سﻪ کیلومتری آن سنﮕرها نیرویی رد میشد،
قابل رؤیت بود .برادرها تعریف میکردند ،شﺐ اول کﻪ نیروها رها شدند
و حدود سﻪ کیلومتر از ما فاﺻلﻪ گرفتﻪ بودند ،ما آنها را میدیدیم و
مشﺨﺺ بودند؛ با اینﮑﻪ سﻪ کیلومتر از ما فاﺻلﻪ داشتند .ما خداخدا
میکردیم کﻪ عراقیها متوجﻪ نشوند؛ وگرنﻪ عملیات لو میرفت .ولی
بﻪ حول و قوة الﻬی عراقیها کور بودند و واقعاً نمیدیدندُ .مﻬر بر قلﺐ،
ﭼشم و گوش آنها زده شده بود .آن برادران رفتند و بدون اینﮑﻪ
مسﺌلﻪای پیش بیاید ،بﻪ خﻂ زدند.
خاکریﺰ کنار آب بود .در آن خاکریﺰها هم سنﮕرهای متعدد بتونآرمﻪای
ساختﻪ بودند .روی خاکریﺰها کانال زده بودند و پشت سرشان هم
جادههای ارتباﻃی بود کﻪ بﻪ قرارگاههای خود وﺻل کرده بودند.
اﻃراف قرارگاه هم خاکریﺰ هاللی بود .بﻪ گفتﮥ برادران ،اینها ﻃرحهای
ﺻﻬیونیستها و فرانسویها بود .عراقیها با کمﮏ کشورهایی مانند
شوروی و رژیم جعلی اسراﺋیل و آمریﮑا و بﻬرهگیری از کلیﮥ ﻃرحهای
غربی و شرقی ،آن منطقﻪ را از نﻈر موانﻊ تجﻬیﺰ کرده بودند تا با
نیروهای اسالم مقابلﻪ کنند .الحمدهلل آنها نتوانستند تا آن مدت زمانی
کﻪ پیشبینی کرده بودند در مقابل نیروهای ما بایستند .اینها همﻪ از
معجﺰات الﻬی بود .ما بﻪ لطف خدا و عﻈمت فاﻃمﮥ زهرا)سالماهللعلیﻬا(
از آن موانﻊ رد شدیم و بﻪ پیروزی دست یافتیم .دژهایی کﻪ عراق

ساختﻪ بود حدود یﮏ کیلومتر ﻃول داشت و برای اینﮑﻪ بتوانند آنها
را حفﻆ کنند در هر ده ـ پانﺰده متر یﮏ دوشﮑا و شلیﮑا قرار داده
بودند .ما توانستیم با کمترین نیرو و تلفات منطقﻪ را آزاد کنیم و همﮥ
اینها از لطف خدا بود و ما وسیلﮥ کوﭼﮑی بیش نبودیم.
1
مسﺌول گروهان ما ،شﻬید »محمدلو« ،آرپیجی میزد  .خوب یادم
هست در آنجا عراق خیلی آتش میریﺨت .کنار خاکریﺰ و پشت
خاکریﺰ را هم میزد .ایشان تﮑبیر میگفت و بﭽﻪها را بﻪ مقاومت
تشویﻖ میکرد و خودش پشت سر هم آرپیجی میزد .آتشی کﻪ از
عقبﮥ آرپیجی ایشان درمیآمد واقعاً قلﺐ دشمن را میلرزاند .همانجا
برادران ما مقاومت و جانفشانی کردند و منطقﻪ را حفﻆ کردند .عراقیها
با آنهمﻪ نیرو و تجﻬیﺰات نتوانستند کاری از پیش ببرند.
برادران بسیجی شﻬید محمدلو را ﺻدا
هرجا مسﺌلﻪای پیش میآمد
ِ
میکردند .ایشان هم تا ﺻدای بﭽﻪها را میشنید با یﮏ آرپیجی یا
تیربار خودش را بﻪ بﭽﻪها میرساند و شروع میکرد بﻪ آتش ریﺨتن.
او بﭽﻪها را بﻪ مقاومت تشویﻖ میکرد .بﭽﻪها میگفتند تانﮏها دارند
جلو میآیند ،ایشان میگفت آرپیجی جمﻊ کنید ،نارنجﮏ جمﻊ
کنید ،اگر آرپیجیهای ما تمام شد با نارنجﮏ و اگر هم تمام شد
همینجا میمانیم و با دستهایمان میجنﮕیم .ایشان با شلیﮏ ﭼﻬار
آرپیجی ،دو تانﮏ را منﻬدم میکرد .در آخرین لحﻈات ،تیر خورد و
 .1یعنی کار و زار آنقدر سﺨت و تعیین کننده شده است کﻪ فرمانده گروهان هم کار مستقیم
شلیﮏ موشﮏ آرپیجی را انجام میدهد .بﻪ عبارتی در ﭼنین شرایطی ماشین اﺻلی دشمن
کﻪ با تﮑیﻪ بر آن میخواهند برتری خود را اﺛبات کنند را باید از کار انداخت و همﻪ در این
کار سعی و تالش میکنند.
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بر زمین افتاد .خواستم او را بلند کنم کﻪ مﺨالفت کرد .گفتم :اﻻن
بﭽﻪها میآیند .شما باید بﻪ عقﺐ بروی .اگر بیایند شما را اینگونﻪ
ببینند ،ناراحت میشوند .گفت :نﻪ .من تا زنده هستم از منطقﻪ عقﺐ
نمیروم .ایشان در همان وﺿعیت ،کﻪ سﻪ گلولﮥ دوشﮑا خورده بود،
خودش را باﻻی خاکریﺰ کشاند و از همانجا با آرپیجی شروع کرد بﻪ
شلیﮏ .بﭽﻪها بﻪ هیجان آمده بودند .وقتی دیدند یﮏ فرمانده اینگونﻪ
رشادت بﻪ خرج میدهد ،با انﮕیﺰة بیشتری آتش میریﺨتند .وقتی
میخواستند ایشان را بﻪ عقﺐ ببرند ،گفت :من را روی همان جادهای
کﻪ منتﻬی بﻪ کربالست بﮕﺬارید تا همانجا بﻪ شﻬادت برسم .اگر اﻻن
من را ببرید ،بین راه شﻬید میشوم .من آرزویی جﺰ این ندارم .ایشان
را همانﻃور کﻪ گفتﻪ بود روی جاده گﺬاشتیم .تا آخرین لحﻈات ،ذکر
یا زهرا ،یا اهلل ،یا مﻬدی از لبش محو نمیشد.
برادران غواص هم نقش مﻬم و عمدهای در عملیات داشتند .آنها در
عملیاتهای بدر ،والفجر  8و کربالی  4و  5خطوط را میشﮑستند و
بعد نیروهای پیاده میرفتند و از خطی کﻪ آن برادران شﮑستﻪ بودند
رد میشدند و در منطقﻪ عملیات میکردند و عملیات را بﻪ پیروزی
میرساندند.
حرکت اول ما واقعاً مدیون رشادت برادران غواص است؛ برادرانی
کﻪ خیلی زحمت کشیدند و خطوط اول را باز کردند .همﭽنین در
این عملیات ،برادران غواص با شجاعت زیاد و زحمت فراوان از این
آبگرفتﮕی رد شدند و بعد خطوط را شﮑستند.
در سنﮕرهای ما ،کتاب دعا ،قرآن ،مفاتیﺢ و کتابهای معنوی زیادی
وجود داشت کﻪ بﭽﻪها با قراﺋت آنها و الﮕوبرداری از سیرة اﺋمﻪ
خودشان را برای عملیات آماده میکردند .وقتی برای پاکسازی بﻪ

داخل سنﮕرهای بعﺜیهای عراقی میرفتیم ،کنار تﺨتﺨوابهای آنها
پر از مجالت خارجی با عﮑﺲهای مبتﺬل بود کﻪ آدم شرم میکرد
آنها را نﮕاه کند .وقتی کﻪ بﭽﻪها بﻪ بعضی از سنﮕرها میرفتند ،بینی
خود را میگرفتند تا بوی تعفن مشروبات الﮑلی موجود در سنﮕر بﻪ
مشام آنها نﺨورد .عراقیها با این روحیﻪ برای عملیات و مقابلﻪ با
ما آماده میشدند و برای همین هم تاب و تحمل مقاومت در مقابل
نیروهای ما را نداشتند.
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ﺟﺰﯾﺮه اى ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﻮاع
ﮔﻠﻮﻟﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻮد
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جزیره ای که با چهار و نیم میلیون
انواع گلوله واقع ًا مجنون بود

قبل از عملیات خیبر ،یﮏسری آموزش آبیخاکی دیدیم کﻪ قب ً
ال هیﭻ
اﻃالعی دربارة آن نداشتیم 1.فقﻂ توجیﻪ شده بودیم کﻪ جبﻬﻪ رفتن با
کشتﻪ شدن ،مجروحیت یا اسیر شدن و ...همراه است.
پانﺰده روز آموزش آبیخاکی دیدیم کﻪ ده روز آن آموزش با بلم بود .در
ابتدا نمیدانستیم بلم ﭼیست؟! سﻪ نفر ،سﻪ نفر داخل بلم مینشستیم،
پارو میزدیم و میرفتیم توی هورالعﻈیم ،داخل نیﺰارها و عمل استتار
و اختفا انجام میدادیم و خودمان را از دید و تیر دشمن فرﺿی پنﻬان
میکردیم .بعد از اینﮑﻪ پانﺰده رو ِز آموزشی تمام شد ،ما را بﻪ منطقﮥ
 .1در پادگانهایی کﻪ نیروهای اعﺰامی از شﻬرستانها آموزش میدیدند ،آموزش جنبﮥ
عمومی داشت و بیشتر با تاکتیﮏهای عمومی نبرد و تﮑنیﮏهای استفاده از سالحهای
عمومی آشنا میشدند و آموزشهای مورد نیا ِز مﺄموریت یﮕانها در عملیاتهای مﺨتلف،
بیشتر توسﻂ پادگانهای نﺰدیﮏ بﻪ ﺻحنﮥ نبرد و واحد آموزش خو ِد یﮕانها در مقرها و
مراکﺰی کﻪ بﻪ همین منﻈور تدارك شده بود انجام میگرفت.
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رقابیﻪ تﭙﻪهای مِشتاق بردند و بعد از یﮏ هفتﻪ گفتند کﻪ برای عملیات
خیبر آماده شوید.
در مرحلﮥ اول عملیات ،گروهی از بﭽﻪهای غواص جلو حرکت کردند و
قایﻖ بدون موتور و با پارو پشت سر
رفتند .گروهی از بﭽﻪها هم با بلم و ِ
آنها رفتند؛ البتﻪ تا بﻪ خﻂ اول دشمن رسیدند ،خﻂ اول را شﮑستند.
وقتی خﻂ شﮑستﻪ شد ،گردان پشتیبانی ،کﻪ گردان ما بود ،وارد عمل
شد و جﺰیرة مجنون بﻪ دست ما افتاد .دشمن ابتدا از خودش ﺿعف
نشان داد و بﻪ عقﺐ رفت و در جﺰیرة رتیل مستقر شد .وقتی جﺰیرة
مجنون تﺜبیت شد ،گردان ما را بﻪ وسیلﮥ دو ﭼرخبال )هلیکوپتر( بﻪ
آنﻃرف خﻂ هلیبرن کردند ،ﭼون آتش دشمن زیاد بود و نمیشد با
بلم یا قایﻖ جلو رفت.
تا آن روز ما از گازهای شیمیایی و تجﻬیﺰاتِ مقابلﻪ با آن اﺻ ً
ال خبر
نداشتیم .بﻪ ما گفتند کﻪ امﮑان دارد شیمیایی بﺰنند .دشمن حجم
زیادی آتش ریﺨت کﻪ گفتﻪ شد حدود ﭼﻬار میلیون و پانصد هﺰار
گلولﻪ در منطقﻪ ریﺨتﻪ و منطقﻪ را زیر و رو کرده است .وقتی دید
بﭽﻪها خیلی مقاومت میکنند از گلولﻪهای شیمیایی استفاده کرد.
ما با سالحهای شیمیایی آشنا نبودیم و ماسﮏ و تجﻬیﺰات ﻻزم برای
مقابلﻪ با آن نداشتیم .اکﺜر بﭽﻪها یا شﻬید شدند یا مصدوم و تلفات
1
زیادی دادیم.
 .1مطابﻖ قوانین بینالمللی استفاده از سالح شیمیایی)کشتارجمعی( ممنوع است و نﻈام
جمﻬوری اسالمی هنﮕامی کﻪ متوجﻪ عدم پایبندی رژیم بعﺜی حاکم بر عراق شد ،نسبت بﻪ
تﻬیﮥ تجﻬیﺰات و امﮑانات پدافند شیمیایی و آموزش و تجﻬیﺰ نیروها اقدام کرد ،اگرﭼﻪ دنیای
تحت سیطرة نﻈام سلطﻪ موانﻊ سﺨت و ﺻعبی بر سر راه آن قرار داده بود اما بﻪ سﺨتی
بﺨشی خریداری و بﺨشی نیﺰ با خالقیت و نوآوری در داخل تﺄمین شد.

دومین مسﺌلﻪ هم این بود کﻪ در آنجا هیﭻ امﮑاناتی نداشتیم؛ نﻪ
امﮑانات تدارکاتی و نﻪ تسلیحاتی .هیﭻ وسیلﻪای حتی برای حمل
شﻬدا و مجروحان نبود .وقتی عملیات را شروع کردیم و جلو رفتیم
پشت یﮏ خاکریﺰ پدافند کردیم کﻪ دیدیم خود بعﺜیها آمدهاند و در
حال خنﺜی کردن میدان مین هستند .یﮏ خاکریﺰ بود کﻪ عرض و
ارتفاع آن حدود سﻪ متر بود و نسبتاً خاکریﺰ محﮑمی دیده میشد کﻪ
حدود دویست ـ سیصد متر از پشت این خاکریﺰ را پوشش داده بودیم.
وقتی بﭽﻪها از روی خاکریﺰ شمارش کردند ،دیدند حدود  450تانﮏ
تی 72روبﻪروی خاکریﺰ آرایش گرفتﻪ و همﻪ همزمان شلیﮏ میکنند.
ما هم گلولﻪ آرپیجی کم داشتیم و بﻪ دشمن دسترسی نداشتیم؛
یعنی گلولﻪهایی کﻪ شلیﮏ میشد بﻪ تانﮏها اﺻابت نمیکرد تا اینﮑﻪ
اینها میدان مین را خنﺜی کردند و بﻪ جلو آمدند و آنقدر گلولﻪ بﻪ
خاکریﺰ زدند کﻪ با دشت یﮑی شد .هریﮏ از بﭽﻪها یﮏ گوشﻪای یا
پشت بوتﻪای یﮏ گودال می َکند و عمل اختفا انجام میداد کﻪ فقﻂ از
تیر دشمن محفوظ باشد.
یﮑی از بﭽﻪها ،بﻪ نام »محمد بابایی« ،کﻪ از دوستان ﺻمیمی بنده
بود ،گفت» :برویم یﮑی از این تانﮏها را بﺰنیم ،بلﮑﻪ اینها عقﺐنشینی
کنند «.یﮏ کانال کوﭼﮑی پیدا کردیم کﻪ عمﻖ آن حدود نیممتر
بود .هیﭻیﮏ هم آرپیجیزن نبودیم .محمد گفت» :من بﻪعنوان
آرپیجیزن و شما هم بﻪعنوان کمﮏ بیا «.دو تا گلولﻪ آرپیجی و
ﭼند تا نارنجﮏ برداشتیم و حرکت کردیم .داخل کانال نشستیم و یﮏ
آرپیجی شلیﮏ کردیم .خوشبﺨتانﻪ بﻪ تانﮏ اﺻابت کرد و تانﮏ آتش
گرفت .آنها هم این عمل ما را بیجواب نﮕﺬاشتند و یﮏ خمﭙاره60
بﻪ سمت موﺿﻊ ما زدند کﻪ کنار ما بﻪ زمین خورد.
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بعد از انفجار خمﭙاره ،هر دو نفرمان خوابیدیم ،ولی آقای بابایی هیﭻ
عﮑﺲالعملی نشان نمیداد .ﭼند ترکش خیلی ریﺰ هم بﻪ بنده خورده
بود .من او را ﺻدا زدم ،جواب نداد .دیﮕر بﻪ شﻬادت رسیده و پرواز
کرده بود .پیﮑر شﻬید بابایی را تﻪ کانال قرار دادم کﻪ دیﮕر ترکش
نﺨورد .عراقیها آن منطقﻪ را زیر آتش گرفتند .خودم را سینﻪخیﺰ بﻪ
بﭽﻪها رساندم و بﻪ آنها گفتم» :آقای بابایی شﻬید شد ،بروید ایشان
را بیاورید«.
آتش دشمن خیلی زیاد بود .بعد از مجروحیت ،مرا بﻪ بیمارستان
ﺻحرایی و سﭙﺲ بﻪ نقاهتﮕاه شﻬید تﺨتی اهواز بردند .ﭼند روزی
در آنجا بستری بودم .ﭼون مجروحیتم سطحی بود ،قبول نﮑردم کﻪ
بﻪ شﻬرستان برگردم و دوباره بﻪ تیﭗ برگشتم کﻪ گفتند ﭼون شما
توانایی رزمی ندارید و خون زیادی از شما رفتﻪ ،همانجا در تیﭗ
بمانید و اجازه ورود دوباره بﻪ عملیات را بﻪ من ندادند .بﭽﻪها کﻪ آمدند،
از آنجا پایانی 1گرفتم و بﻪ شﻬرستان برگشتم.

 .1نامﻪ یا گواهی پایان مﺄموریت.

ﺳﺮدرﮔﻤﻰ و ﺑﻰﻧﻈﻤﻰ در
ﮐﺮﺑﻼى4

173

محسن درگاهی

یﮕان :لشﮑر 8نجف اشرف ،گردان حضرت
رسول)ﺻلی اهلل علیﻪ و آلﻪ و سلم(

مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقه عملیاتی :کربالی ،4شلمﭽﻪ
جنوب جﺰیره نینوا ،محور ام الرﺻاص
اعزامی از :قﺰوین
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سردرگمی و بینظمی در کربالی4
گردان ما اسمش حضرت رسول )ﺻلی اهلل علیﻪ و آلﻪ و سلم( و
تﺨصصش غواﺻی بود ،کﻪ ﻃی عملیاتهای کربالی  4و 5حدود
هشتماه در منطقﻪ بود.
قرار بود گردان شش ماه تعﻬد بدهد و دورههای مﺨصوﺻی ببیند تا
بﻪعنوان یﮏ گردان ویﮋه عمل کند 1.اعضای گردان ،بﭽﻪهای خیلی
خوب ،مﺨلﺺ و باایمانی بودند؛ ﻃوری کﻪ من گردانی بﻪ این ﺻورت
هماهنﮓ و متفﻖ ،ﭼﻪ از نﻈر کادر رسمی و ﭼﻪ از نﻈر بسیجیان،
ندیده بودم.
زمان شروع عملیات و منطقﮥ عملیاتی ما نیﺰ تا حدودی مشﺨﺺ بود،
 .1در ﭼنین شرایطی بیشتر بﭽﻪهای عالقﻪمند ماندگاری در جبﻬﻪ گرد هم جمﻊ میشدند
و خودبﺨود گردانی با نیرو و فرماندهان ﺛابت شﮑل میگرفت کﻪ میتوانست در مواقﻊ خاص،
تعﻬد نوعی عملیات ویﮋه بدهد و فرماندهان یﮕان نیﺰ نسبت بﻪ آن نﮕاه متمایﺰی پیدا کرده و
از کارکردهای آن در تحقﻖ اهداف و مﺄموریتهای محولﻪ از سوی قرارگاه استفاده میکردند.
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اما قرار بود در یﮏ منطقﮥ دیﮕری نیﺰ عملیات شود ،کﻪ البتﻪ گردان ما
در این عملیات مﺄموریتی نداشت .بﻪخاﻃر عملیات بﺰرگی کﻪ قرار بود
در آینده انجام شود .علتش هم این بود کﻪ گردان ما تﺨصﺺ غواﺻی
داشت و روی آن خیلی سرمایﻪگﺬاری شده بود؛ بﭽﻪها دورههای
مﺨصوص شنا و غواﺻی دیده بودند و منتﻈر بودند تا زمان شروع
عملیات مورد نﻈر فرا برسد.
البتﻪ مدت  8-9ماه ﻃول کشید ،بﻪ همین خاﻃر بعضی از بﭽﻪها کمی
دلسرد شده بودند ،علتش هم این بود کﻪ بین ما دانشجو زیاد بود و بﻪ
درسشان نمیرسیدند.
بعد از مدتی ،قرار شد برای دورة سوم آموزش غواﺻی بﻪ جایی کﻪ
مشابﻪ منطقﮥ عملیاتی بود برویم .حدود  20-25روز بﻪ شروع عملیات
کربالی 4مانده بود کﻪ میخواستند مانند عملیات والفجر 8عمل کنند.
از مرخصی کﻪ آمدیم ،شﺐ بﻪﻃور مﺨفیانﻪ ما را بﻪجایی بردند کﻪ باید
لباسها را عوض میکردیم .بﻪ هریﮏ از ما یﮏ دست لباس غواﺻی
دادند و ما را بﻪ منطقﮥ عملیاتی والفجر 8بردند کﻪ بﻪ منطقﮥمورد
نﻈر شباهت داشت .آب آنجا مانند رودخانﻪ بود و ما باید از نقطﮥ
باﻻتر آن عملیات میکردیم .در منطقﮥ روبﻪروی فاو ،یعنی منطقﮥ
عملیاتی والفجر ،8شروع بﻪ آموزش کردیم .همان روز اول آموزش
از اینﻃرف رودخانﻪ بﻪ آنﻃرف رودخانﻪ رفتیم .من در آن موقﻊ
مسﺌول گروهان بودم.
در ﻃول این آموزش ،نقاط ﺿعف ،مساﺋل و مشﮑالت زیادی دیده شد.
ﭼون از بﭽﻪهایی کﻪ در والفجر 8شرکت کرده بودند ،مشورت گرفتﻪ و
مساﺋل پرسیده شد ،باید برای این عملیات آن مشﮑالت حل میشد.

اما این اتفاق نیفتاد؛ حتی بعضی از لباسها برای بﭽﻪها بﺰرگ و بعضی
1
کوﭼﮏ بود.
البتﻪ با همﮥ این مشﮑالت و با وجود اینﮑﻪ آب سرد بود ،آنقدر اخالص
در بین بﭽﻪها باﻻ بود کﻪ ﭼنین مساﺋلی را بﻪ روی خودشان نمیآوردند.
خﺐ البتﻪ این مساﺋل و مشﮑالت باعﺚ کندی کار میشد؛ ﻃوری
کﻪ بعضی وقتها هنﮕامیکﻪ بﭽﻪها بعد از دو ساعت از آب بیرون
میآمدند ،بیحﺲ میشدند و میافتادند روی زمین و شروع میکردند
بﻪ لرزیدن و نمیتوانستند راه بروند .باید آنها را سوار ماشین میکردیم
و میبردیم و آب گرم روی آنها میریﺨتیم تا کمکم حالشان بﻬتر
شود .اگر میخواستند عرض رودخانﻪ را بروند و برگردند ،خیلی بیشتر
ﻃول میکشید .عرض رودخانﻪ حدود هفتصد متر بود.
گاهی اوقات هم آب َمد بود و سرعت آب حدود سی ـ ﭼﻬل کیلومتر
بﻪ ﻃرف خرمشﻬر جریان داشت .اگر توی جﺬر میافتادیم ،ﭼون
سرعت آب خیلی زیاد بود ،بﭽﻪها باید با قدرت خیلی زیادی پا )فین(
میزدند .در غیر این ﺻورت ،آب آنها را با خود میبرد بﻪ سمت دریا و
خیلی ﻃول میکشید تا بروند و برگردند .اما هنﮕام مد ،خیلی راحتتر
میتوانستند ﻃول یا عرض رودخانﻪ را ﻃی کنند.
در آب راکد هم خیلی میافتادیم .ﭼون در آب راکد قب ً
ال تمرین
داشتیم ،فقﻂ میخواستیم کﻪ بﭽﻪها قدرتشان بیشتر شود و بتوانند در
شرایﻂ جﺬر و مد آب اروند هم خوب حرکت کنند.
از این مسﺌلﻪ گﺬشتﻪ ،اوایل کار نیروی گردان زیاد بود .هر دستﻪ حدود
 .1بﺨشی از این مشﮑالت بﻪ محدودیتهایی رجوع داشت کﻪ نﻈام سلطﻪ علیﻪ جمﻬوری
اسالمی بﮑار گرفتﻪ بود.
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 21-22نفر بودند ،کﻪ بعضی ﺿعف بدنی داشتند و نمیتوانستند
خودشان را بﮑشند؛ ما هم در هر دستﻪ ﭼند نفر نیروی قدرتمندتر
گﺬاشتیم تا کسانی را کﻪ نمیتوانستند خود را در آب بﮑشند ،در
عملیات کنار بﮕﺬاریم و از آنهایی کﻪ قدرت بدنیشان بیشتر است
استفاده کنیم .اما مسﺌوﻻن آنها را مسلﺢ نمیکردند و ما با مشﮑالت
زیادی مواجﻪ میشدیم .بعضی هم کﻪ میخواستند بیایند بﻪ آنها
لباس غواﺻی نمیدادند و مجبور میشدند هر روز از یﮏ نفر لباس
بﮕیرند یا بعضی روزها نیایند.
اسلحﻪ مسﺌلﮥ مﻬمی است .غواص باید در عملیات با اسلحﻪ و خشاب
و مﻬمات و کلی بار توی آب بیفتد ،ولی بﻪ آنها اسلحﻪ نداده بودند.
همینﻃوری توی آب میافتادند؛ مسﺌولیت آنها بﻪ عﻬدة ما بود ،ولی
ما هم هرﭼﻪ تالش میکردیم و میگفتیم بﻪ حرف ما بﻬا نمیدادند.
هرﭼﻪ میگفتیم کﻪ بﻪ اینها اسلحﻪ بدهید ،اینها برای تمرین بﻪ
اسلحﻪ نیاز دارند تا هنﮕام عملیات آماده و ورزیده شوند ،ولی کسی
بﻪ حرف ما گوش نمیکرد .این بﭽﻪها بدون اسلحﻪ میآمدند ،یا یﮏ
اسلحﻪای پیدا میکردند میآوردند یا اگر یﮑی مریﺾ میشد ،اسلحﻪ
او را میگرفتند.
من در والفجر 8غواص نبودم و در گردان پیاده بودم ،ولی بﭽﻪهای
غواﺻی کﻪ در والفجر 8شرکت کرده بودند میگفتند در آن عملیات
یﮏ نفر مﺄمور غواصها بود و آنها را هدایت میکرد کﻪ ﭼﻪ کنند کﻪ
خودشان را برای عملیات آماده کنند .ﭼون عملیات در آب انجام شده
بود ،جلیقﻪهایی درست کرده بودند برای آرپیجیزنها کﻪ جای سﻪ
تا موشﮏ و ...داشت .ﻃوری آن را تنﻈیم کرده بودند کﻪ تا لبﮥ دهانش
آب بیاید نﻪ کمتر و نﻪ بیشتر .ﭼون اگر سبﮏ باشد ،موقﻊ پا زدن

پاهایش روی آب میآید و سر و ﺻدا تولید میکند .اگر خیلی سنﮕین
باشد توی آب فرو میرود و باﻻآمدن برایش سﺨت است و باید آنقدر
پا بﺰند تا باﻻ بیاید کﻪ در آبهای جریاندار خیلی مشﮑلتر است ،کﻪ
بتوانند خودشان را نﮕﻪ دارند.
ما هرﭼﻪ گفتیم ﭼنین جلیقﻪهایی بﻪ ما بدهید یا امﮑاناتش فراهم
کنید کﻪ ما خودمان درست کنیم ﭼون با این روش بﭽﻪها نمیتوانند
در عملیات شرکت کنند ،پاسﺨی نمیگرفتیم .ﭼند روز قبل از اینﮑﻪ
آموزشها تمام شود ،معاونها و مسﺌولهای گروهان و گردان را بﻪ
منطقﮥ عملیاتی بردند .برای اولین بار بود کﻪ ما میرفتیم منطقﮥ
عملیاتی را ببینیم .ما هنوز خﻂ را ندیده بودیم .شﺐ خیلی روشن
و مﺜل روز بود .شﺐ ﭼﻬاردهم یا پانﺰدهم ماه بود .بﭽﻪهای اﻃالعات
هم میگفتند اگر امشﺐ بروید ،شما را میبینند و ناراﺿی بودند .ولی
دستور آمد کﻪ باید بروید .گفتیم میرویم ولی اگر عملیات لُو برود یا ما
را ببینند ،بﻪ ما مربوط نیست.
رفتیم ببینیم کﻪ آب ﭼﻪ ساعتی راکد میشود .حدود ساعت 2/5
توی آب رودخانﻪ اروند افتادیم .هوا مﻬتابی بود و مﺜل روز روشن و
ما خﻂ عراق را بﻪراحتی با ﭼشم میدیدیم .وقتی بﻪ سیمخاردارهای
عراق رسیدیم ،گوشم را کﻪ از آب بیرون آوردم ،شنیدم عراقیها با هم
ﺻحبت میکنند .یﮏ نفر خشاب پر میکرد ،یﮑی گلنﮕدن میکشید.
حدود سیصد متر با آنها فاﺻلﻪ داشتیم .نمیدانم کﻪ ما را دیده بودند یا
نﻪ .حدود هفت ـ هشت دقیقﻪ آنجا ماندیم و بﻪ اﻃراف سرك کشیدیم.
از روبﻪروی خرمشﻬر تا جﺰیرة امالرﺻاص توی آب بودیم .سنﮕرهای
ﻃرف راست و ﭼﭗ را نﮕاه کردیم .لباسهای من نازك و آب سرد بود.
کفشهایم هم بﺰرگ بود و آب توی آن جریان داشت .خیلی سردم
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شده بود .میخواستم کﻪ بیشتر بمانم ،اما دندانهایم بﻪ هم میخورد.
ترسیدم با ﺻدای برخورد دندانهایم بﻪ هم ،عراقیها بفﻬمند کﻪ ما
1
اینجا هستیم.
مسﺌول معبر گفت کﻪ برگردیم .حاﻻ حدود سﻪ تا ﭼﻬار متر تا خﻂ
آنها فاﺻلﻪ داشتیم کﻪ برگشتیم .با وجود اینﮑﻪ مﻬتاب بود و عراقیها
باﻻی سر ما بودند ،شﮑر خدا ما را ندیدند .وقتی رسیدیم ،دست و
پاهایم را از شدت سرما نمیتوانستم تﮑان بدهم و افتادم توی تویوتا.
ﭼندتا پتو روی من انداختند .کمی کﻪ حرکت کردیم ،لباسمان را
عوض کردیم.
ما دو گردان بودیم و حدود شش تا معبر پیشبینی شده بود .گردان
انبیاء بﭽﻪهای نجفآباد و همﻪ غواص بودند .مسﺌولیت سﻪ معبر با
آنها بود و سﻪ معبر با ما .سﻪ تا مسﺌول گروهانهای گردان انبیاء با
معاونهایشان و سﻪ تا هم از گردان ما در آب رفتیم ،یعنی توی خﻂ
یﮏ لشﮑر کﻪ حدود سﻪ کیلومتر میشد از شش نقطﻪ توی آب افتاده
بودند و فاﺻلﻪها از یﮑدیﮕر حدود ﺻد تا دویست متر بود.
دشمن بﭽﻪهای گردان انبیاء را از دو معبر دیده و حسابی بﻪ روی
آنها آتش ریﺨتﻪ بود .آنها هم برگشتﻪ بودند .فقﻂ »ابوالفضل
ّ
فالح شیروانی« مانده بود کﻪ خدا بیامرزدش و اگر زنده است ،خدا
نﮕﻬدارش باشد .آدم خیلی شجاعی بود .یﮏدفعﻪ دیدیم کﻪ او با یﮏ
حالت خیلی آشفتﻪ ،موهای ژولیده ،ﭼشمهای بادکرده و ﺻورت
کبود آمد .خیلی نﮕران شدیم.
 .1اندازه بودن لباس غواﺻی موجﺐ میشود کﻪ آب قرار گرفتﻪ در لباس ،با دمای بدن هماهنﮓ
شده و ﭼون گردش آب در آن در کمترین وﺿعیت قرار دارد ،از سرما پیشگیری کند؛ اما
تحریمهایی کﻪ همواره علیﻪ ایران بوده ،در دفاع مقدس هم یﮑی از مشﮑالت جدی بود.

تعریف کرد کﻪ در خﻂ عراقیها در حال وراندازی منطقﻪ بودهاند کﻪ
نﮕﻬبان آنها را میبیند .دو نفرشان فرار میکنند و ﻻی علفها پنﻬان
میشوند .فقﻂ برادر شیروانی میماند .سرباز عراقی یﮏ خشاب خالی
میکند ،البتﻪ بﻪ او نمیخورد .او کﻪ وﺿعیت را اینگونﻪ میبیند ،سرش
را زیر آب میکند و آنجا میایستد .عراقی هم از روی دیوار بﻪ سر او
کلوخ میاندازد کﻪ تسلیم شود .میخواستﻪ او را بﻪ اسارت بﮕیرد .او
سرش را از آب بیرون نمیآورد .هفت تا هشت نارنجﮏ پﻬلوی ایشان
میاندازد .معاونش کﻪ کنار او بود ،شﻬید میشود .موج نارنجﮏها او را
در آب بﻪ هم میپیﭽاند و بیحﺲ میشود .او بﻪ امام زمان )عجل اهلل
تعالی فرجﻪ شریف( متوسل میشود .بدنش بیحﺲ و کام ً
ال فلﺞ شده
بود .محلی کﻪ آب کارون بﻪ اروند میریﺰد ،شدت آب زیاد میشود و
گرداب شدیدی ایجاد میکند .او درون این گرداب میافتد .عراقی هم
حدود سی ـ ﭼﻬل متر دنبال او آمده و بﻪ خیال اینﮑﻪ او مرده است
برگشتﻪ بود .آب ایشان را بﻪ ﻃرف دیوارها و ساحل خودمان میآورد.
حالش کﻪ بﻬتر شده بود ،بلند میشود و میآید .دو تا همراهش
میگفتند او شﻬید شده ،ولی الحمدهلل او سالم برگشتﻪ بود.
ما رفتیم و آمدیم ،ولی عراق از آن شﺐ بﻪ بعد بﻪ سربازهایش آمادهباش
داد .نیروهای عراقی کﻪ اسیر گرفتﻪ بودیم میگفتند ما از د ِه شﺐ پیش
)یعنی زمانی کﻪ ما در آب بودیم( آماده باش بودیم.
اﺻ ً
ال تصور نمیکردیم کﻪ آن شﺐ عملیات شروع شود .در این فﮑر
بودیم کﻪ امشﺐ را راحت میخوابیم و فردا ﺻبﺢ همﮥ کارهایمان
را انجام میدهیم و فردا شﺐ عملیات آغاز میشود .یﮏ ﭼنین
تصوری داشتیم .اما ساعت دو نیمﻪشﺐ مسﺌوﻻن با عجلﻪ آمدند و
نارنجﮏاندازها را بﻪ بﭽﻪها دادند و گفتند بروید آزمایش کنید .معموﻻً
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گروهانی کﻪ میخواست عملیات کند و بجنﮕد شﺐ قبل حدود دو
یا سﻪ ساعت میخوابید ﭼون همﻪ خستﻪ بودند .برادر »سید باقر
احمدی« ،معاون یﮑی از گروهانها ،کﻪ ﻃلبﻪ بود و تقریباً از زمان
شروع جنﮓ تحمیلی در ﺻحنﻪهای نبرد حضور داشت و همﮥ بﭽﻪهای
قﺰوین او را میشناختند و بﻪ سیدباقر معروف بود ،میگفت» :من فﮑر
1
نمیکردم ﭼنین مسﺌلﻪای پیش بیاید و امشﺐ عملیات باشد«.
هنﮕامیکﻪ اینها را جلو بردند ،عراق متوجﻪ شده و شروع بﻪ تیراندازی
کرده بود .گروهان ما قرار بود ﺿلﻊ غربی کارون عمل کند و نوك
جﺰیرة امالرﺻاص ،کﻪ دهانﮥ کارون است و مﻬمترین منطقﮥ عملیاتی
کربالی 4بود ،بﺰند بﻪ خﻂ عراق.
روبﻪروی دهانﮥ کارون منطقﻪ خیلی حساس و بﻪ نوك پیﮑان معروف
بود .اگر لشﮑر ما میتوانست آنجا را بﮕیرد ،حدود پنجاه درﺻد عملیات
حل بود .اگر نمیتوانست ،عملیات میلنﮕید.
حدود ساعت ﭼﻬار بعد از ﻇﻬر بﻪ ما گفتند بﻪ منطقﮥ عملیاتی بروید.
باورم نمیشد .بﭽﻪها با خستﮕی وسایل و تجﻬیﺰاتشان را آماده کردند.
بعضی بﭽﻪها کفش نداشتند و جوراب داشتند و نمیتوانستند با آن
راه بروند .آنجا تازه کتانی میدادند .بدون اینﮑﻪ قب ً
ال امتحان کرده
باشند .همﻪ کتانیها را دور ریﺨتند ،ﭼون نمیشد از آنها استفاده
کرد .پیشنﻬادهای ما تازه خودش را نشان داد یا جلیقﻪهایی آوردند
بدون اینﮑﻪ قب ً
ال امتحان شده باشد .بﭽﻪها برداشتند و توی ماشین
ریﺨتند .گفتند میبریم آنجا یﮏ کاری میکنیم .همﮕی سوار ﭼﻬار
تویوتا شدیم .حدود سی ـ ﭼﻬل کیلومتر جلوتر پلی بود کﻪ باید آنجا را
 . 1ایشان مفقود شدند.

دور میزدیم و بﻪ محل میرفتیم.
تا رسیدیم ،هوا تاریﮏ و شﺐ شده بود .برای اولین بار بود کﻪ این
منطقﮥ عملیاتی را میدیدیم .آنقدر مسﺌلﻪ گیﺞکننده بود کﻪ خدا
میداند.
مسﺌول معبر ما یﮏسری را پیاده کرد ،ﭼون یﮏ دستﻪ قرار بود از
یﮏ محور دیﮕر بروند .جلیقﻪها را اشتباهی پایین ریﺨتﻪ بودند .وسایل
بﭽﻪها جابﻪجا شده بود .بﭽﻪها دنبال وسایلشان میگشتند .حدود نﻪ
کیلومتر برگشتیم و ﭼند جلیقﮥ دیﮕر برداشتیم و آمدیم.
وقتی کﻪ آمدیم ،بلد نبودیم کﻪ از کجا کنار آب و پیش بﭽﻪها برویم.
خیلی گشتیم تا آنها را پیدا کردیم .میخواستیم جلیقﻪها را پﺨش
کنیم کﻪ دیﮕر دیر شده بود .لباس خود من نبود .بﻪ یﮑی از بﭽﻪها
گفتم» :تو لباست را بﻪ من بده ،تو نمیخواهد بیایی «.لباسهای او را
پوشیدم و راه افتادم .اینﻃور کﻪ بﭽﻪهای اﻃالعات قرار گﺬاشتﻪ بودند،
هر دستﻪ باید پنﺞدقیقﻪ بعد از دستﮥ دیﮕر راه میافتاد.
اﻃالعاتی دوم از جایی کﻪ باید دستﻪ توی آب
دستﮥ اول راه افتاد.
ِ
میافتاد خبر نداشت .یعنی کشتی زده بود و نمیدانست از کجا باید
برود .دستﮥ جلویی راه افتاد و بﭽﻪها و تﺨریبﭽیها و ﻃنابها را برد و
ما ماندیم .ساعت حدود  9/5یا یﮏربﻊ بﻪ ده باید توی آب میافتادیم.
قرار بود عملیات بﻪ ﻃور همزمان ساعت  10یا  10/5شروع شود.
از ساعت نﻪ اﻃراف بوارین پتروشیمی عراق درگیری بود .همﻪﭼیﺰ
خیلی بینﻈم بود .هرکﺲ در یﮏ فاﺻلﻪ راه میافتاد .یﮏسری ساعت
هفت توی آب افتاده بودند ،یﮏسری ساعت هشت ،یﮏسری ساعت
 .9/15از ﻻبﻪﻻی کشتیها کﻪ میرفتیم ،یﮏ سوراخ تنﮕی بود .یﮑی از
بﭽﻪها آنجا گیر کرد .مسﺌول معبر هم خیلی سریﻊ میرفت ،ولی ﭼون
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بﭽﻪهای ما عادت نداشتند لیﺰ میخوردند .خود من هم حدود ده ـ
دوازده بار زمین خوردم .ﭼون آنجا گل و لیﺰ بود .ما هم کفش نداشتیم،
با جوراب غواﺻی بودیم و بار هم زیاد داشتیم .برای همین مدام لیﺰ
میخوردیم .کفشهای غواﺻی )فین( و اسلحﻪ و وسایل دیﮕر دستمان
بود .تا بﻪ محل رسیدیم ،اسلحﻪمان گِلی شده بود.
بﭽﻪهای گروهان لشﮑر انصارالحسین )علیﻪالسالم( با بﭽﻪهای گروهان
ما قاﻃی شده بودند .توی آن موقعیت ،همﮥ گروهانهای باﻻیی
درگیری را شروع کرده بودند و توی آب افتاده بودند .عراق هم آتش
میریﺨت .بﭽﻪها را پیدا کردیم ،اما دیر شده بود .آتش هم شدید بود.
ﭼند تا از بﭽﻪهای ما همانجا شﻬید شدند.
عملیات لو رفتﻪ بود و آتش سنﮕین بود .من هم مجبور شدم همﮥ
بﭽﻪهایی را کﻪ مانده بودند بﮑشم توی سنﮕر .حدود ده ـ پانﺰده نفر
را پیدا کردم کﻪ آنها را توی سنﮕر کشیدم کﻪ بیخودی تلف نشوند.
ﭼند نفر مجروح شده بودند کﻪ آمبوﻻنﺲ آنها را بﻪ عقﺐ برد .شﻬیدها
را هم عقﺐ آوردیم .حدود یﮏربﻊ بﻪ هفت ﺻبﺢ دیدیم کﻪ بﭽﻪها
یﮑییﮑی دارند برمیگردند.
ما نتوانستیم برویم .بعدا ً فﻬمیدیم بﭽﻪهای دیﮕری هم کﻪ بﻪ خﻂ
زده بودند یا با قایﻖ رفتﻪ بودند ،نتوانستﻪ بودند کاری کنند .گویی
عملیات لو رفتﻪ بود .فقﻂ بعضی بﭽﻪها توانستﻪ بودند در یﮏ نقطﻪ
معبر کوﭼﮑی باز کنند کﻪ ﭼند نفر رد شده بودند .گردانهای دیﮕر
هم از آنجا وارد شده بودند .ولی در کل نتوانستﻪ بودند کاری بﮑنند و
همﻪ را عقﺐ کشیدند.
قبل از عملیات ،بﻪ ما میگفتند توی منطقﮥ شما دو تا آرپیجی یازده
است و یﮏ دو لول .وقتی کﻪ عملیات شد ،دیدیم در منطقﻪ گروهان ما

کﻪ قرار بود دو دستﻪ عمل کند ،حدود سﻪ تا دولول و هفت ـ هشت تا
آرپیجی یازده و بیاندازه دوشﮑا و تیربار بود .دشمن سنﮕرها را مﺨفی
کرده بود .عراقیها شﺐها از سنﮕرها بیرون میریﺨتند و کار میکردند.
روزها یﮏنفر هم از توی سنﮕرها بیرون نمیآمد .بعد از عملیات ،من
داشتم با دوربین نﮕاه میکردم کﻪ دیدم یﮏ سنﮕر خراب شد .جیﭗ
حامل تفﮓ  106بیرون آمد و شروع کرد بﻪ زدن گلولﻪ .ﭼند تا زد ،بعد
دوباره گونیها را جلویش ﭼیدند .انﮕار نﻪ انﮕار گویی یﮏ دیوار بود.
در این عملیات ،حدود شصت ـ هفتاد درﺻد گردان ما متالشی شد.
البتﻪ از گروهان ما یﮏ دستﻪ قرار بود بﻪ پشت جﺰیرة امالرﺻاص برود
کﻪ نتوانستﻪ بود برود و دو تا مجروح داده بود .این دستﻪ هم ﭼﻬار ـ
پنﺞ مجروح و سﻪ تا شﻬید داد و بقیﻪ الحمدهلل سالم ماندیم؛ یعنی
سالمترین گروهان ،گروهان ما بود .ولی گردان برادر »فالح شیروانی«
یعنی گردان انصارالرسول )ﺻلی اهلل علی محمد و آلﻪ و سلم( با قایﻖ
رفتﻪ بودند و ک ً
ال از یﮏ گروهان شصتنفره ده ـ یازده نفر برگشتند.
گردان دیﮕری کﻪ گردان انصارالحسین )علیﻪالسالم( بود ،آنها هم همﻪ
غواص بودند .از بین آنها فقﻂ ﭼندتایی کﻪ بین راه مجروح شدند،
برگشتند و همﮥ آنهایی کﻪ آنﻃرف خﻂ رفتند دیﮕر برنﮕشتند .فقﻂ
دو ـ سﻪ نفر توانستﻪ بودند فرار کنند و ک ً
ال از این گردان هم فقﻂ ده
ـ پانﺰده نفر برگشتند .از آن دو گروهان فقﻂ یﮏ دستﻪ سالم برگشتﻪ
بود .گروهان ما هم کﻪ ﭼیﺰی نشده بود حدود سﻪ شﻬید و ﭼﻬار ـ پنﺞ
نفر مجروح داد.
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ابتدا همﻪ میگفتند اینجا عراق ﭼیﺰی ندارد ،بعد کﻪ رفتیم دیدیم بﻪ
این ﺻورتی است کﻪ شرح دادم .و ما ﭼون در عملیات کربالی 4کلی
1
تلفات داده بودیم ،در عملیات کربالی 5نقش ﭼندانی نداشتیم.
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 .1روایت فوق از عملیات کربالی ،4گویای بﺨشی از مشﮑالت واقعی آن است کﻪ متﺄسفانﻪ
دلیل برخی از آنﻬا نادیده گرفتن نﻈرات نیروهای عمل کننده بود؛ نیروهایی کﻪ تجربﮥ عملی
عملیات والفجر 8نیﺰ داشتند و واقعیتهای زمین و ساحل خودی و دشمن را درك میکردند و
بیان هم کردند ،البتﻪ ناگفتﻪ نماند کﻪ برخی از فرماندهان نیﺰ حرفها را شنیدند ،اما باید در آن
مقطﻊ کاری ﺻورت میگرفت و ﻇاهرا ًمنطقﻪای مناسﺐتر از آنجا کﻪ متناسﺐ با زمان و شرایﻂ
نیروهای خودی باشد سراغ نداشتند؛ ناگفتﻪ نماند کﻪ همین عملیات کربالی ،4زمینﻪساز
شرایﻂ ﻻزم برای انجام عملیات مﺆﺛر بر تضعیف و تحقیر ماشین جنﮕی حﺰب بعﺚ و متحول
کنندة دیدگاههای بینالمللی نسبت نقش ایران در حفﻆ جایﮕاه خود و تﻐییر روند جنﮓ ،بﻪنام
کربالی 5را فراهم ساخت.

ﺳﯿﺪ ﭘﻠﻨﮓ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ
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سیدابراهیمهاشمی
یﮕان:لشﮑر10سیدالشﻬداء)علیﻪالسالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان حضرت
زینﺐ )سالم اهلل علیﻬا( ،گردان امام علی
)علیﻪ السالم)
منﻄقهعملیاتی :عملیات بیتالمقدس
 ،7شلمﭽﻪ
اعزامی از :تﻬران
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سید پلنگ شهید شد
با اتوبوس بﻪ سمت اهواز و سﭙﺲ بﻪ ﭼنﮕال 1رفتیم و از آنجا بﻪ عقبﮥ
لشﮑر ،10لشﮑر 27هم آنجا بود .برادر »محتشم« برای گردان امام
علی )علیﻪاسالم( از لشﮑر ،10تعدادی غﺬا و شربت تﻬیﻪ کرده بود.
تعدادی پاکت نامﻪ هم برایشان داشت.
بنده از ﻃرف »جواد مجلسی« با اﻃالعات ﺻحبت کردم و منطقﮥ
عملیات را شبانﻪ دیدیم کﻪ ﭼﮕونﻪ عملیات اجرا شود .پیش از ما،
برادران لشﮑر ،27عملیات انجام داده بودند ،خستﻪ شده بودند و ما
2
باید جایﮕﺰین آنها میشدیم.
 .1در دست و نشتﻪ این خاﻃره واژه ﭼنﮕال آمده است ،اما بﻪ احتمال قوی باید جنﮕال باشد و
اشتباه توسﻂ پیاده کننده ﺻورت گرفتﻪ است .جنﮕال اﺻطالحی است کﻪ بیانﮕر مرکﺰ یا مقر
جنﮓهایالﮑترونیﮏ)مﺨابرات(است.

 .2بﻪ جایﮕﺰینی نیروی جدید با نیروهای مستقر در خﻂ پدافند یا آفند،
تعویﺾ خﻂ هم میگفتند.
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ﭼون برادر ایروانی تنﻬا بود ،من بﻪ همراه ایشان با گروهان حضرت
زینﺐ )سالماهلل علیﻬا( بﻪ عملیات رفتم .بﻪ همراه معاون گروهان بﻪ
سمت جلو و خاکریﺰها حرکت کردیم .رانندههایی کﻪ ما را بﻪ جلو
میبردند ،ما را پیاده کردند .از تویوتاها کﻪ پیاده شدیم بﻪ گروهان گفتم
کﻪ هماهنﮕی خودشان را حفﻆ کنند.
»محسن ﺻادقی« ،معاون گروهان را خواستم و گفتم» :بعضی از
برادرها هنوز آماده نیستند .آنها را آماده کنید .توجﻪ داشتﻪ باشید کﻪ
اینها در کوهستان جنﮕیدهاند ،ممﮑن است در جای ﺻاف و هموار بﻪ
مشﮑل بﺨورند «.در همین حین متوجﻪ تانﮏهای دشمن شدم ،یﮑی
از برادرها داد زد» :ایفا«.
رفتم روی خاکریﺰ ،دیدم روی ایفا یﮏ دوشﮑاست کﻪ قصد زدن
نیروهای روی خاکریﺰ را دارد .بﭽﻪها بالفاﺻلﻪ با آرپیجی ایفا و ﭼند
تانﮏ دیﮕر را زدند .ﭼیﺰی نﮕﺬشت کﻪ عراقیها یﮏباره حملﻪ کردند.
ﭼند تا از برادرانی کﻪ با هم بﻪ جلو رفتﻪ بودند ،شﻬید شدند.
برادر جواد مجلسی فرمان شروع عملیات را داد .خﻂ شﮑستﻪ شد.
ﭼﻬار دستﮕاه تانﮏ عراقی از دشمن بﻪ جا ماند و نیروهایشان فرار
کردند .برادرها تانﮏها را بﻪ عقﺐ بردند .هواپیماهای عراقی شروع بﻪ
بمباران کردند و این عملیات ،کﻪ از شﺐ آغاز شده بود ،تا ﻇﻬر روز بعد
ادامﻪ داشت.
ساعت دوازده ﻇﻬر ،بﻪ وسیلﮥ توپ مستقیم مجروح شدم .یﮑی از
برادران امدادگر سرم را بست .با برادر ایروانی نشستﻪ بودیم و ﺻحبت
میکردیم کﻪ یﮏ خمﭙاره 81بﻪ زمین خورد و من از ناحیﮥ شﮑم ،پا و
سر دوباره مجروح شدم .جراحت من بسیار عمیﻖ بود.
ما تعدادی قمقمﻪ پر از آب داشتیم کﻪ )با کمﮏ خدا و امداد غیبی(

با خمﭙاره از بین رفت و هیﭻ آبی نداشتیم .بعد دانستیم کﻪ بﻪ خاﻃر
جراحت زیادی کﻪ داشتیم ،اگر قطرهای آب میخوردیم ،شﻬید
میشدیم.
برادر ایروانی ،کﻪ از ناحیﮥ بازو مجروح شده بود ،با بیسیم بﻪ جواد
مجلسی اﻃالع داد کﻪ برادر سید پلنﮓ مشﻬدی شد؛ یعنی شﻬید
شد )من بﻪ خاﻃر لباس پلنﮕی کﻪ بﻪ تن داشتم بﻪ سید پلنﮓ معروف
بودم(.
ﭼﻬار ـ پنﺞ روز در  ICUبیمارستان امام حسین )علیﻪالسالم( در
عقبﮥ همانجا بودم .بعد بﻪ باختران و سﭙﺲ بﻪ تﻬران فرستاده و در
بیمارستان شﻬدای تجریش بستری شدم.
آن روزها دشمن تبلیﻐات وسیعی کرده بود کﻪ مردم ،دکترها و ...از
وﺿعیت جنﮓ راﺿی نیستند ،اما من در بیمارستان خالف آن را دیدم.
دکتر »حسن تاج« ،کﻪ بسیار دکتر پرتالش و دلسوزی بود ،عمل پای
مرا انجام داد کﻪ بسیار عمل سنﮕینی بود و پای من باید کوتاه میشد.
آن روزها برادرم سرباز بود .پدرم بﻪ امور شﻬدا زنﮓ زده بود کﻪ دربارة
ایشان بﭙرسد کﻪ اسم بنده را گفتﻪ بودند و ایشان بسیار تعجﺐ کرده
بود .برادرم محسن ،کﻪ در توپﺨانﮥ ارتش بود ،جراحت سطحی برداشتﻪ
بود و مجددا ً بﻪ عملیات برگشتﻪ بود.
ساعت ﭼﻬار بعد از ﻇﻬر یﮑی مرا از خواب بیدار کرد .نﮕاه کردم دیدم
پدرم است .فﮑر میکردم شاید از رفتن من بﻪ جبﻬﻪ ناراحت باشد؛ اما
لﺐ باز کرد و گفت» :ناراحت نباش .اجر شما ،اجر شﻬید است«.
آنجا دانستم کﻪ پدرم از اینﮑﻪ ما بﻪ جبﻬﻪ میرویم و در عملیاتها
شرکت میکنیم خوشحال و راﺿی است.
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ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮى ﻣﻘﺮ زرﻫﻰ
دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ
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ابوالفﻀل اسالمی
یﮕان:لشﮑر10سیدالشﻬداء)علیﻪالسالم،
گردانامامسجاد)علیﻪالسالم)
مسﺌولیت :فرمانده گروهان و گردان
منﻄقه عملیاتی :کربالی ،5شلمﭽﻪ،
محور کانال ماهی
اعزامی از :تﻬران
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با کمترین درگیری مقر زرهی دشمن از بین رفت
قرار بود در عملیات کربالی ،5لشﮑر  10سیدالشﻬدا )علیﻪالسالم( در
پنﺞﺿلعی کار کند و همراه لشﮑر  19فجر باشد .گردانهای حضرت
علیاکبر )علیﻪالسالم( و حضرت زینﺐ )سالماهلل علیﻬا( از روبﻪرو بﺰنند
و گردان امام سجاد )علیﻪالسالم( از پﻬلو روی دژ 19فجر کار کند و
اگر آن دو گردان نتوانستند کار کنند ،ادامﮥ کار آنها را انجام بدهد.
همانﻃور هم شد .گردان حضرت علیاکبر )علیﻪ السالم( نتوانست از
موانﻊ عبور کند.گردان حضرت زینﺐ )سالماهلل علیﻬا( را سوار پیانپی
کرده بودند و ﭼون پیانپیها ﻇریف هستند ،وسﻂ راه آنها را بﻪ
دوشﮑا میبندند کﻪ سوراخ و درونش پر از آب میشود.
»حاج علی متوسل« بﻪ گردان امام سجاد )علیﻪالسالم( گفت» :امید
ما بﻪ شماست .اگر شما کار نﮑنید ،این عملیات هم مﺜل عملیات
کربالی 4میشود و آبرویمان 1میرود ،حواستان باشد!«
 .1عملیات کربالی 4بﭽﻪها همﻪی تالششان انجام دادند اما تقدیر بﻪ پیروزی نبود و عملیات
کربالی  5توانست آن عدم توفیﻖ را جبران کند
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بﭽﻪها هم تازیدند ،روی دژ انداختند و با مشت و لﮕد بﻪ جان عراقیها
افتادند؛ یﮏ جنﮓ تمامعیار تنبﻪتن راه افتاد؛ کانالهای عملیات
کربالی 5پر از جنازههای عراقی بود.
فرمانده گردان» ،عباس رﺿی« ،یﮏسره درون کانال میدوید و بﭽﻪها را
رهبری میکرد .خودش هم با مشت و لﮕد بﻪ جان عراقیها افتاده بود.
روبﻪروی دژ ،یﮏسری خاکریﺰهای مقطﻊ بود .بﻪ ما مﺄموریت دادند کﻪ
بﻪ خاکریﺰ مقطﻊ بروید .ما همراه یﮏ دستﻪ بﻪ ﻃرف خاکریﺰ رفتیم.
اﻃالعات آنﭼنان کﻪ باید روی منطقﻪ کار نﮑرده بود 1.بﻪ ما گفتند
اینجا یﮏ جادة فرعی است کﻪ بﻪ خاکریﺰ مقطﻊ میرسد ،ولی دیدیم
کانالی بﻪ ارتفاع ﭼﻬار متر پر از سیمخاردار است و نمیشود از آنجا
عبور کرد.
ناگﻬان بﻪ تیربار برخورد کردیم .تیربار هم شروع بﻪ شلیﮏ کرد و یﮏ
دستﻪ را بﻪ رگبار بست .بﻪ من هم تیری اﺻابت کرد و با زحمت زیاد
بﭽﻪها را بﻪ عقﺐ کشاندیم.
ﺻبﺢ روز بعد ،کل دژ را تمام کردیم و از پشت خاکریﺰ مقطﻊ پایین
آمدیم .آن وسﻂ ،دشمن یﮏ مقر زرهی داشت .بﻪ بﭽﻪها اعالم
کردیم کﻪ این عملیات سرنوشتساز است ،ما هر ﻃور شده باید پیروز
 .1فاﺻلﮥ زمانی بین عملیات کربالی ،(1365/10/3) 4تا کربالی ،(1365/10/19) 5حدود
 16-15روز بود ،در این مدت انجام عملیاتهای شناسایی عمقی کﻪ بتوان محور و معابر دشمن
در پشت خﻂهای اول و دوم را شناسایی کرد امری غیر ممﮑن بود ،بیشتر اﻃالعات برگرفتﻪ
از داشتﻪهای قبل از عملیات کربالی ،4نقشﻪهای نﻈامی ،عﮑﺲهای هوایی و بعضاً تالشهای
دیدبانی نیروهای اﻃالعات بود و بﻪ ﺻورت فشرده و محدود نیﺰ محور و معابر قبل از خﻂ اول
دشمن مورد شناسایی ﻻزم قرار گرفتﻪ بود کﻪ در پیشبرد عملیات و رسیدن بﻪ اهداف مﺆﺛر
واقﻊ شد.

این عملیات باشیم .سرهنﮓ پیری در بین ما بود کﻪ از جان مایﻪ
میگﺬاشت و خیلی مقاومت میکرد.
فرمانده گردان یﮏ آرپیﭼی برداشت .بﭽﻪها هم بﻪ دنبالش رفتند.
با کمترین درگیری ،مقر زرهی از بین رفت و حدود یازده تانﮏ بﻪ
غنیمت بردیم.
بعد از آن قرار بود لشﮑر 27از ما عبور کند کﻪ همراه دو ـ سﻪ لشﮑر
دیﮕر آمدند و بﻪ یاری خدا عبور کردند .در آخرین مرحلﮥ تﮑمیلی
عملیات کربالی ،5در نوك کانال ماهی توانستیم دشمن را ،کﻪ بسیار
مقاومت میکرد ،بﻪ عقﺐ برانیم .عباس زخمی شد و بﻪ عقﺐ رفت و
فرماندهی یﮕان مدیریت گردان را گردن من انداختند.
197

198
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نادر ادیبی
یﮕان :لشﮑر  27حضرت رسول
)ﺻلیاهلل علیﻪ و آلﻪ و سلم( ،گردان
مسلم بن عقیل )علیﻪالسالم(
مسﺌولیت :فرمانده گروهان
منﻄقهعملیاتی:عملیاتبیتالمقدس
 ،2محور گرده رش
اعزامی از :تﻬران
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روز تولدش شهید شد
در عملیات بیتالمقدس 2سال  ،1366در لشﮑر 27گردان مسلم بن
عقیل )علیﻪالسالم( مسﺌول گروهان بودم .بعد از اعﺰام بﻪ منطقﻪ بﻪ
پادگان آناهیتا رفتم .بعد از آموزش ،ما را برای شناسایی در اوایل
بﻬمن  1366بﻪ منطقﮥ عمومی ماﺋوت بردند و حد لشﮑر را در تنﮕﮥ
»حرمدان« و »شاخ عامری« مشﺨﺺ کردند.
بعد از شناسایی ،ما را بﻪ مرخصی فرستادند و بعد کﻪ برگشتیم اعالم
کردند کﻪ نیروها سریعاً باید تجﻬیﺰات بﮕیرند و بﻪ منطقﻪ بروند .گروهان
ما سﻪ دستﻪ داشت بﻪ نامهای هجرت ،جﻬاد و شﻬادت کﻪ بﻪ جرﺋت
میتوانم بﮕویم بﻬترین نیروها را در ﻃول مدتی کﻪ در منطقﻪ بودم ،در
این گردان دیدم.
تجﻬیﺰات را تحویل گرفتیم و ساعت ﭼﻬار ﺻبﺢ بﻪ ﻃرف منطقﻪ حرکت
کردیم .اولین نقطﮥ تجمﻊ ما در سقﺰ بود کﻪ هوای خیلی سردی داشت.
بﻪ علت سردی هوا ،داخل سولﻪها متمرکﺰ شدیم تا اینﮑﻪ تعدادی
کامیون بنﺰ ده تن و خاور برای حمل نیروها آمدند.
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سوار شدیم و حرکت کردیم .حدود پنﺞ ساعت تا نقطﮥ تجمﻊ
بعدی ما ،کﻪ اﻃراف بانﻪ ـ سردشت قرار داشت ،راه بود .بﭽﻪها پشت
ماشین سرمای بسیار زیادی را تحمل کردند .بعد از پنﺞ ساعت راه و
نﺰدیﮑیهای غروب بﻪ منطقﮥ مورد نﻈر ،کﻪ بﻪ نام شﻬید ﭼمران بود،
رسیدیم .بﻪ علت وﺿعیتی کﻪ در آن شرایﻂ داشتیم ،بﭽﻪها مشﮑالت
1
غﺬایی زیادی تحمل کردند ،آن هم در سرمای شدید.
شﺐ را در آن منطقﻪ خوابیدیم و ﺻبﺢ روز بعد ،با همان کامیونها بﻪ
ﻃرف نقطﮥ تجمﻊ بعدی ،کﻪ داخل خود منطقﮥ عملیاتی قرار داشت،
حرکت کردیم .اسم آن نقطﻪ شﻬید مطﻬری بود کﻪ داخل منطقﮥ عمومی
ماﺋوت قرار داشت .آنجا مستقر شدیم و دوباره برای شناسایی با تعدادی
از برادران مسﺌول بﻪ جلو رفتیم و مناﻃﻖ عملیاتی را شناسایی کردیم.
برادر »حمیدرﺿا لریجانی« از بسیجیان بسیار خوب و باسابقﮥ جنﮓ
بود .زمانی کﻪ خواستیم دستﮥ هجرت را بﻪ ایشان واگﺬار کنیم خیلی
اﺻرار میکرد کﻪ من نمیتوانم و قبول نمیکنم .با توجﻪ بﻪ اینﮑﻪ در
گﺬشتﻪ در لشﮑر سیدالشﻬداء )علیﻪالسالم( مسﺌول گروهان هم بود،
یعنی تجربﻪ هم داشت ،قبول نمیکرد.
گفتم» :بﻪ خاﻃر وﺿعیت خاص و جنﮓ سﺨتی کﻪ در پیش داریم
باید قبول کنید «.کﻪ ایشان پﺬیرفت .قبل از اینﮑﻪ بﻪ ﻃرف منطقﻪ
حرکت کنیم ،میگفت» :نمیدانم ﭼرا دوست دارم در این منطقﻪ
 .1ابتدای ورود بﻪ منطقﮥ جدید کﻪ هنوز تدارکات استقرار نیافتﻪ ،آشﭙﺰخانﻪ بﻪ راه نشده و نیروهای
پشتیبانی و تدارك آمادگی ﻻزم برای پاسﺦگویی بﻪ نیازهای بﭽﻪها ندارند ،معموﻻً شرایﻂ سﺨت
اما کوتاهی بود کﻪ همین هم خودش دنیایی داشت برای بﭽﻪها .باید توجﻪ داشت کﻪ جبﻬﮥ اسالم
جبﻬﮥ محدودیتها بود؛ محدودیتهایی کﻪ ﻇالمانﻪ بر ما تحمیل میشد و اما برای بﭽﻪها سازگاری
با ﻃیﺐ خاﻃر و لﺬتهای معنوی بود در عین سﺨتی و مشقتهای فراوان آن.

عملیات شود!« در عملیات قبلی )عملیات نصر ،(4روی تﭙﮥ دوقلو عمل
کرده بودند و خاﻃرات خوبی داشت و دوستان خیلی خوبش آنجا جا
مانده بودند کﻪ بعد از پنﺞ سال پیﮑرهای مطﻬرشان را از منطقﻪ آورده
بودند .میگفت» :قبل از اینﮑﻪ بﻪ جبﻬﻪ بیایم ،خواهرم خواب دیده کﻪ
من ازدواج کردم« .ایشان تﮏفرزند پسر بود و بﻪ خاﻃر اینﮑﻪ خیلی
بﻪ جبﻬﻪ میآمد ،فشار زیادی از سوی خانواده متحمل میشد ،ولی بﻪ
خاﻃر شدت عالقﮥ ایشان بﻪ منطقﻪ ،نمیتوانستند مانﻊ آمدنش شوند.
قبل از اینﮑﻪ اعﺰامی بﮕیرد و بﻪ منطقﻪ بیاید ،با موتور تصادف کرده بود
و استﺨوان ترقوهاش )روی شانﻪ( شﮑستﻪ بود .دکتر گوشیهایی بﻪ او
داده بود کﻪ بستﻪ بود تا بتوانند استﺨوانش را بﻪ نحوی داخل نﮕﻪ دارند.
در آموزشها گاهی کﻪ زمین میخورد ،درد زیادی میکشید.
داخل منطقﻪ کﻪ رفتیم بﻪ من گفت» :روز سیام بﻬمنماه تولد من
است «.من با توجﻪ بﻪ شناختی کﻪ از روحیاتش داشتم ،دلم خالی
شده بود و واهمﻪ داشتم کﻪ نﮑند ایشان شﻬید شود .ﭼون بﻪ ایشان
عالقﻪ داشتم .بعد از شناسایی کﻪ برگشتیم ،ایشان در عین شجاعت
و دﻻوری ،خیلی اﺻرار کرد کﻪ بﮕﺬارید من آزاد و آرپیجیزن باشم
ﭼون عالقﻪ دارم؛ حتی یﮑی دو بار پیش من گریﻪ کرد کﻪ بﮕﺬارید من
آزاد باشم.
بﻪ ﻃرف منطقﻪ حرکت کردیم .جاده باریﮏ بود و هوا ناجور .بﭽﻪها را از
یﮏ مسیر پانﺰده کیلومتری ،کﻪ حدود هشت ساعت ﻃول کشید ،سوار
ماشین کردیم .ﭼون جاده باریﮏ بود ،ترافیﮏ خیلی بدی ایجاد شده
بود .در بین راه ،واقعاً بﭽﻪها سرمای زیادی را تحمل کردند .از کامیون
هم نمیتوانستند پیاده شوند .مشﮑالت زیادی را متحمل شدند تا بﻪ
قرارگاه تاکتیﮑی لشﮑر رسیدیم.
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غﺬای مﺨتصری خوردیم و با تویوتا و ماشین سبﮏ بﻪ سمت جلو
حرکت کردیم .از ارتفاع گردهرش کﻪ میخواستیم باﻻ برویم ،جاده
آنقدر خراب بود کﻪ ماشینهایی مﺜل تویوتا قادر بﻪ حرکت نبودند.
مجبور شدیم پیاده شویم .بﭽﻪها عمدتاً همراه خودشان تجﻬیﺰات
انفرادی بﻪ اﺿافﮥ مﻬمات اﺿافی ،کیسﻪخواب و پتو داشتند؛ یعنی هر
نفر ﭼیﺰی حدود  25کیلوگرم اﺿافﻪ وزن داشت.
جایی کﻪ ما باید میرفتیم روی ارتفاع گردهرش با شیﺐ هشتاد درجﻪ
بود و بﭽﻪها خیلی سﺨتی کشیدند .اواسﻂ راه بودیم کﻪ آفتاب غروب
کرد .قاﺋممقام لشﮑر حاج »حسین اهللکرم« ﺻدا زد کﻪ بیایید باﻻ.
رفتیم باﻻ .گفت» :امشﺐ باید عملیات کنید و ﻻزم است سریﻊ توجیﻪ
شوید «.سوار آمبوﻻنسی شدیم کﻪ در باﻻی ارتفاع بود و جلو رفتیم و
بﻪ مقری کﻪ فرماندهی لشﮑر حضور داشت رسیدیم.
گفتند» :امشﺐ عملیات لﻐو شد «.بﻪ علت وﺿﻊ بد آب و هوا ،تعداد
کمی ماشین جور شد و بﭽﻪها را آوردیم نﺰدیﮏتر .ﭼادر و مقری
نداشتیم کﻪ داخل آن مستقر شویم؛ دو ـ سﻪ تا ﭼادر برای بﭽﻪها
درست کردیم .وﺿﻊ ﭼادرها هم خوب نبود .زیرانداز هم نبود .وقتی
بﭽﻪها آمدند استراحت کنند ،کف زمین گل بود و آب جمﻊ شده
بود؛ ﭼون هوا سرد بود ،یﺦ زده بود! بعضی از بﭽﻪها کیسﻪخواب و پتو
نداشتند و همینجوری خوابیدند .ﭼوب جمﻊ کردیم با سﻪ تا ﻻستیﮏ
تراکتور و تا ﺻبﺢ روی آن خوابیدیم.
فردا کﻪ ﭼادر رسید ،گفتند فع ً
ال ﭼادر بﺰنید و بﭽﻪها مشﻐول شدند و
ﭼادر زدند .گروهان ما حدود  150نفر نیرو داشت کﻪ آنها را در سﻪ
دستﻪ سازماندهی کرده بودیم .سﻪ ﭼادر ﭼﻬاردهنفره بﻪ ما دادند کﻪ
شاید برای یﮏ دستﻪ هم کفاف نمیداد.

حدود ﻇﻬر اعالم کردند باید با مسﺌوﻻن دستﻪها بروید جلو 1.با لریجانی
و اقدسی ،کﻪ مسﺌول دستﻪ بودند ،و بقیﻪ برای شناسایی منطقﻪ رفتیم
و برگشتیم .حدود ساعت شش بعد از ﻇﻬر اعالم کردند کﻪ بﭽﻪها
سریﻊ برای رفتن بﻪ جلو جمﻊ شوند.
بﻪ همراه فرمانده لشﮑر ،سوار تویوتا شدیم و حرکت کردیم .حدود ده
کیلومتر با ماشین رفتیم و از آنجا پیاده شدیم .ساعت هشت شﺐ و
هوا تاریﮏ بود کﻪ بﻪ ما خبر دادند عراقیها یﮏسری تجﻬیﺰات جدید
آوردند کﻪ ﻃبﻖ آن ،نیروها را سازماندهی کردیم .از خﻂ خودمان کﻪ
رد شدیم ،از خاکریﺰ فاﺻلﻪ گرفتم کﻪ بروم جلوی ستون .دیدم جلوی
برادر »میرﺻمدی« ،کﻪ در آن عملیات هم شﻬید شد ،ستون نیست.
گفتم» :ﭼی شد؟«
گفت» :قبل از اینﮑﻪ بﻪ ستون برسیم ستون گم شد!«
گفتم» :عیبی ندارد حرکت کنید«.
با بیسیم با گردان تماس گرفتم کﻪ اﻻن ستون گم شده و ما داریم
بﻪ ﻃرف مسیری کﻪ ﺻبﺢ قرار گﺬاشتﻪ بودیم حرکت میکنیم .پیﮏ
گردان اواسﻂ راه بﻪ ما رسید.
گفتم» :ستون کجاست؟«
او هم بیاﻃالع بود و ستون را پیدا نﮑرده بود .براساس شناسایی ﺻبﺢ
حرکت کردیم و بﭽﻪها را از آب رودخانﻪ عبور دادیم و بﻪ نﺰدیﮑی
ارتفاعاتی کﻪ عراقیها روی آن مستقر بودند رسیدیم .یﮑی از برادران
تﺨریبﭽی گردان ،بﻪ اسم »آتشی« ،گفت من ستون را پیدا کردم .ما
 .1اﺻطالح جلو رفتن در جبﻬﻪ ،بﻪ معنی بازدید از خﻂ حد ،شناسایی ،توجیﻪ شدن توسﻂ
بﭽﻪهای اﻃالعات شناسایی و ﻃرح و عملیات و بﻪﻃور کلی شناختن بیشتر منطقﻪ و محدودة
مﺄموریتاست.
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بﻪ ﻃرف آنها رفتیم کﻪ دیدم گردان عمار از لشﮑر میخواهد عملیات
را شروع کند .یﮏ راهی بود کﻪ این گردان باید باز میکرد و ما بقیﮥ
کار را ادامﻪ میدادیم.
گردان عمار بﻪ مشﮑل برخورد و عراقیها مقاومت کردند .یﮑی از
گروهانهای گردان رفت بﻪ کمﮏ گردان عمار و کار را دنبال کرد و
آن مسیر باز شد .همینجور داخل ستون و در سینﻪکش ارتفاع اﻻغلو
نشستﻪ بودیم تا گردان عمار کارش را تمام کند کﻪ دیدم یﮏ تعداد
نیرو از باﻻ بﻪ ﻃرف ستون حرکت میکند .سریﻊ تعدادی را فرستادم
کﻪ از ستون پنجاه متر فاﺻلﻪ بﮕیرند و باﻻ مستقر شوند کﻪ ببینند آنها
ﭼﻪ کسانی هستند.
لریجانی هم از ستون فاﺻلﻪ گرفت و رفت باﻻ .بﭽﻪها پشت یﮏسری
بوتﻪ خودشان را مﺨفی کردند .عراقیها کﻪ رسیدند غافلﮕیر شدند؛
بﭽﻪها آنها را کﻪ حدود ده نفر بودند با دست گرفتند و بﻪ ستون
آوردند .بﻪ خاﻃر اینﮑﻪ شﺐ و در حین عملیات بودیم ،نمیتوانستیم
آنها را انتقال دهیم.
بﻪ علت سرمای زیادی کﻪ در آن منطقﻪ وجود داشت ،بعضیها از
سرما پاهایشان حﺲ حرکت نداشت و بﻪسﺨتی میتوانستند خودشان
را حرکت بدهند؛ بﻪ همین دلیل یﮏ مقدار آنها را نرمش دادیم تا
توانستند خودشان را برای حرکت آماده کنند.
من جلو رفتم .دیدم گردان عمار کارش را تمام کرده و رخنﻪای باز
شده کﻪ میتوانیم داخل منطقﮥ عراقیها و قرارگاه تاکتیﮑی برویم کﻪ
یﮏسری وسایل زرهی داشت .بﻪ ﻃرف جادهای کﻪ بین ارتفاع دلوش
و اﻻغلو بود حرکت کردیم کﻪ در انتﻬای این جاده قرارگاه عراق قرار
داشت.

در جاده مستقر شدیم تا بﭽﻪهای اﻃالعات مسیرها را پیدا کنند 1و
بتوانیم وارد قرارگاه تاکتیﮑی بشویم و آن را منﻬدم کنیم .قرار بود بعد
از ما گردان دیﮕری بیاید و از آن مسیر رد شود و یﮏ ارتفاعی را بﮕیرد.
با ﭼند نفر از بﭽﻪهای اﻃالعات عملیات رفتیم مقداری از مسیر را
شناسایی کردیم و برگشتیم کﻪ بﭽﻪها را بیاوریم .دیدیم شش نفر دارند
بﻪ ﻃرف ما میآیند .فﮑر کردیم بﭽﻪهای خودمان هستند .ﭼون معاون
گردان با بﭽﻪهای دیﮕر رفتﻪ بود اﻃراف را شناسایی بﮑند.
آنها هم فﮑر کردند ما عراقی هستیم؛ بﻪ هم رسیدیم ،دیدیم
گشتیهای عراقی هستند .ﭼون خیلی نﺰدیﮏ شده بودند ،بﻪ ﻃرف
هم تیراندازی کردیم .دو نفرشان فرار کردند و بقیﻪ کشتﻪ شدند .از
2
ما هم دو نفر مجروح شدند کﻪ اسم یﮏ نفرشان »خسروشاهی« بود.
این دو مجروح را بﻪ یﮑی از گروهانها سﭙردیم و گفتیم اگر رفتید
عقﺐ ،این دو نفر را هم با خودتان ببرید .رفتیم جلو و یﮑی از دستﻪها
را برای تﺄمینمان گﺬاشتیم عقﺐ و با دستﻪهای لریجانی و اقدسی بﻪ
سمت قرارگاه تاکتیﮑی حرکت کردیم .ساعت پنﺞ ﺻبﺢ بﻪ برادر کارگر
فرمانده گردان گفتم زمان زیادی ﻻزم داریم برای اینﮑﻪ بتوانیم قرارگاه
را پاکسازی کنیم تا گردان بعدی بتواند هدف بعدی را تﺄمین کند.
با فرماندهی لشﮑر تماس گرفتﻪ شد کﻪ گفتند» :برگردید حد پشتتان
را پاکسازی کنید و مستقر شوید و شﺐ بعد کار را ادامﻪ دهید «.ما
 .1شناسایی حین عملیات ،کار مسیریابی و انتﺨاب بﻬترین راهکار برای نفوذ بﻪ مواﺿﻊ دشمن
برعﻬدة نیروهای اﻃالعات بود .این اقدام کﻪ همﺰمان با عملیات ،شناسایی ﺻورت بﮕیرد برمبنای
تجربیات قبلی ،اﻃالعات دیدبانی ،احیاناً عﮑﺲهای هوایی ،تﺨلیﮥ اسراء و شناخت حضوری در
میدان عمل ﺻورت میگرفت.
 .2بعدا ً در یﮑی از عملیاتها شﻬید شد.
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حتی قرارگاه را محاﺻره کرده و سﻪ راهﮑار برای زدن بﻪ این قرارگاه
مشﺨﺺ کرده بودیم ،ولی برای زدن بﻪ ارتفاع زمان ﻻزم بود .اگر هوا
روشن میشد ،مشﮑل پیش میآمد .ما بﻪ خﻂ حدی کﻪ از آنﻃرف
رخنﻪ کرده بودیم برگشتیم .دیدیم دو نفری کﻪ قب ً
ال مجروح شدند
آنجا افتادهاند.
با اینﮑﻪ مجروحیت شدیدی داشتند و خون زیادی هم از آنها رفتﻪ
بود ،یﮏ کلمﻪ اعتراض نﮑردند کﻪ ﭼرا ما را عقﺐ نبردید .باﻻخره بﭽﻪها
همت کردند ،با اینﮑﻪ راه ﻃوﻻنی و گلآلود بود ،آنها را عقﺐ بردیم کﻪ
یﮏ نفرشان هم در بین راه شﻬید شد.
در مسیر ،منطقﻪ را پاکسازی کردیم و رفتیم روی دو ارتفاع کﻪ دو
ﻃرف جاده بود مستقر شدیم .جﻬادسازندگی هم آمد سریﻊ خاکریﺰ
زد .دستﮥ جﻬاد داخل خاکریﺰ مستقر شد و دستﮥ هجرت روی ارتفاع.
من رفتم پیش بﭽﻪهای دستﮥ هجرت .بﭽﻪها از شدت خستﮕی تاب راه
رفتن نداشتند .ما رسیدیم باﻻی ارتفاع و یﮏسری از برادرها را پﺨش
کردیم .عراق ،کﻪ از باﻻی ارتفاع اﻻغلو بﻪ ما دید داشت ،متوجﻪ شد کﻪ
ما آنجا خﻂ تشﮑیل دادهایم .من داشتم بﻪ بعضی از بﭽﻪها سرکشی
میکردم ،کﻪ سﻪ نفر را دیدم .پرسیدم» :از کدام گردان هستید؟«
گفتند» :عمار و اینجا جا ماندهایم .بﭽﻪهایمان هم بﻪ عقﺐ رفتند«.
بﻪ آنها گفتم» :راه را بلد هستید بروید عقﺐ؟«
گفتند» :نﻪ«.
یﮏ نفرشان پشتش بﻪ ﻃرف من بود .دو نفرشان هم بﻪ من نﮕاه
میکردند .بﻪ آنها گفتم» :شما یﮏ سنﮕر درست کنید تا من با
گردانتان تماس بﮕیرم و بﮕویم کﻪ بیایند دنبال شما «.در همین حین
کﻪ داشتم با آنها ﺻحبت میکردم ،فردی کﻪ پشتش بﻪ ﻃرف من بود

خم شد .یﮑی از آن دو نفر گفت »ﻃالبی« شﻬید شد .نﮕاه کردم بﻪ او
دیدم از باﻻی ارتفاع اﻻغلو با سیمینوف ،دقیقاً پیشانی او را زده بودند.
آن دو نفر بﻪ اﺿافﻪ شﻬیدشان را بﻪ عقﺐ فرستادیم.
شﻬید لریجانی آمد و گفت» :من خستﻪ شدم از بﺲ راه رفتم میخواهم
استراحت کنم «.گفتم» :ﭼند نفر از بﭽﻪها را بفرست در فالن نقاط
مستقر شوند تا خودت استراحت کنی «.حدود پنﺞ دقیقﻪ نﮕﺬشتﻪ بود
کﻪ یﮑی از بﭽﻪها آمد و گفت» :ﭼند تن از بﭽﻪها شﻬید شدند «.سریﻊ
رفتیم و دیدیم میرﺻمدی با ﭼﻬار نفر دیﮕر از بﭽﻪها داخل ﭼادرهایی
کﻪ سنﮕر کنده و نشستﻪ بودند ،خمﭙاره  60عراقیها مستقیم بﻪ داخل
سنﮕر آنها خورده و ﭼﻬار نفرشان شﻬید شدهاند .جنازهها را کﻪ آوردند،
یﮑی گفت» :یﮏ جنازة دیﮕر آنجا افتاده کﻪ من او را نشناختم«.
گفتم» :او را بﻪ سنﮕر ما بیاورید «.آوردند دیدم »حمید لریجانی« است.
یادم آمد کﻪ قبل از عملیات ﭼقدر ایشان میگفت» :تولد من سیام
بﻬمن است «.ما روز سیام بﻬمن عملیات کردیم و ایشان ترکش بﻪ
قلبش خورد و شﻬید شد؛ داخل جیبش یﮏ دفترﭼﮥ خاﻃرات ،اسم
بﭽﻪهای دستﻪ ،یﮏسری آیات قرآن و یﮏ زیارت عاشورا بود .ایشان
از معدود کسانی بود کﻪ واقعاً عشﻖ بﻪ شﻬادت داشت و خیلی هم بﻪ
بﭽﻪهای دستﻪاش عالقﻪ داشت .یﮏ نفر از بﭽﻪهای دستﻪشان شﺐ
قبل از عملیات داشت نماز میخواند .ما نشستﻪ بودیم و جا نبود .ایشان
اعتراض میکرد بﻪ برادرمان کﻪ ﭼرا نماز میخوانید .گفتم» :ﭼﻪ کارش
داری؟ بﮕﺬار نمازش را بﺨواند!«
گفت» :نماز شﺐ میخواند«.
گفتم» :خوب بﺨواند!«
گفت» :آخر میترسم شﻬید شود!«
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عالقﮥ عجیبی بﻪ بﭽﻪهایش داشت .بﭽﻪها هم او را خیلی دوست
داشتند .ایشان شﻬید شد و بﭽﻪها او را عقﺐ بردند .اقدسی هم داشت
مقداری مﻬمات و مواد غﺬایی میآورد کﻪ فﻬمید حمید شﻬید شده،
رفت ﺻورت حمید را بوسید .ﭼیﺰی نﮕﺬشت کﻪ ﺻدای توپ مستقیمی
شنیده شد .بﭽﻪها تا بﻪ ﻃرف اقدسی رفتند ،دیدند کﻪ سر از بدنش
جدا شده.
شدت آتش دشمن خیلی زیاد بود .بﭽﻪها را جمﻊ و جور و سازماندهی
مجدد کردیم .ساعت سﻪ بعد از ﻇﻬر تعدادی تانﮏ و نیروی عراقی از
جلوی خاکریﺰ ما بﻪ ﻃرف بﭽﻪها سرازیر شدند .سریﻊ بﻪ بﭽﻪهای پایین
اعالم کردیم بﻪ محﺾ نﺰدیﮏ شدن عراقیها تیراندازی را شروع کنند.
بﭽﻪها هم بﻪشدت آتش ریﺨتند .ما هم از باﻻ بﻪ ﻃرف عراقیها آتش
ریﺨتیم کﻪ عراقیها شروع بﻪ عقﺐنشینی کردند .نیروهای عراقی هم
پشت تانﮏها مﺨفی شده بودند و داشتند بﻪ ﻃرف عقﺐ میرفتند،
کﻪ در یﮏ لحﻈﻪ بﭽﻪهایی کﻪ داخل خاکریﺰ بودند و تعدادی کﻪ
روی ارتفاع بودیم ،بﻪسرعت بﻪ ﻃرف عراقیها حرکت و بﻪ آنها حملﻪ
کردیم .شاید هیﭻ جا سابقﻪ نداشتﻪ باشد بﭽﻪها با اینهمﻪ مشﮑالت،
وقتی عراقیها پاتﮏ میکنند ،اینﻃور بجنﮕند .در حالی کﻪ عراقیها
روی ارتفاعات مستقر بودند و بﻪ ﻃرف ما تیراندازی میکردند ،ولی
عشﻖ بﻪ شﻬادت و امام نمیگﺬاشت اینها یﮏ جا بنشینند .بﻪ ﻃرف
تانﮏها حرکت کردند و آنها را دنبال کردند کﻪ تانﮏها هم با سرعت
زیاد دنده عقﺐ میرفتند .بﭽﻪها از همﻪ ﻃرف آتش میریﺨتند .تعداد
زیادی از عراقیها کشتﻪ شدند و یﮑی دو تانﮏ هم منﻬدم شد.
بﭽﻪها بعد از فرار عراقیها بﻪ پشت خاکریﺰ برگشتند .مجدد آنها
را سازماندهی کردیم» .پسندیده« آنجا شﻬید شد .شﻬید پسندیده

از بﭽﻪهای درسخوان بود و حتی پدرش آمده بود و میگفت:
»من حاﺿر هستم حدود پانﺰده نیرو از محلمان بفرستم ،ولی ایشان
را بﮕﺬارید بیاید درسش را بﺨواند «.رفتن یا نرفتن او دست کسی
جﺰ خودش نبود! شﺐ قبل از عملیات گفت» :اگر من تسویﻪحساب
میکردم و میرفتم و عملیات میشد ،میترکیدم«.
در منطقﻪ حدود دوازده نفر شﻬید دادیم .گاهی کﻪ شﺐها سر میزدم،
میدیدم خیلی از این برادرها با وجود سن کمشان با ﭼﻪ گریﻪهایی
نماز شﺐ میخوانند.
بعد از  48ساعت ،گردان بعدی بﻪ جای ما آمد و ما هم تجﻬیﺰات
را جمﻊ و جور کردیم و بﻪ ﻃرف عقﺐ حرکت کردیم .ﭼون منطقﻪ
محدودیت خودرویی داشت ،پیاده بﻪ عقﺐ آمدیم .تعدادی از بﭽﻪها
پایشان سیاه شد و آن را قطﻊ کردند و هنوز کﻪ هنوز است مشﮑالت
جسمی زیادی را با خودشان بﻪ دوش میکشند؛ اما لبﺨند رﺿایتشان
1
همواره دید نیست.

 .1شاید بﻪ ذهن کسی کﻪ این خاﻃرات را مطالعﻪ میکند ﭼنین خطور کند کﻪ اینها ﭼقدر
راحت از مرگ و کشتﻪ شدن حرف میزنند؛ باید گفت درست است راحت حرف میزنند ،اما
کسانی راحت حرف میزنند کﻪ خود در میان آتش و تیر و ترکش قرار داشتﻪ و برای رفتن
حاﺿر و آماده بودهاند ،مضاف بر این ،آنجا –درفرهنﮓ بسیجی کﻪ جﻬاد و ایﺜار و عشﻖ اساس
آن است -برای شﻬادت و بﻪ آغوش کشیدن مرگ مسابقﻪ بود و هست ،ﭼرا کﻪ اگرﭼﻪ زندگی
زیباست! اما شﻬادت از آن زیباتر است)شﻬیدآوینی( و خونین بﻪ دیدار معشوق رفتن عین حیات
و زندگی است و جﻬاد و جنﮓ یعنی پﺬیرش مرگ و شﻬادت.
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