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مقدمه

خاطرات مجاهدان راه خدا در هر مقطعی از تاریخ، ابتدا جزئی از وجود 
آن ها و در عرصۀ معرفت، بخشی از معارف جامعه شان و دوستداران و 
رهروان آنان است. از لحاظ جغرافیای زمان، خاطرات ـ فارغ از نوع و 
اندازة متنی آنـ  قطعه ای از تاریخ ملت و جامعه ای است که مجاهدان 
از آن برخواسته اند. در جغرافیای معنوی دین، خاطرات جلوه ای از 
رفتار پیروان و نمودی از میزان فهم و ادراك مجاهدان از معارف دینی 
است و در بعد مجاهدت و مبارزه با دشمنان، خاطرات نقش مهمی در 
توانمندسازی مجاهدان آینده و نسل های بعدی و انتقال روان تخصص 
و تجربه های رزمی برعهده دارند که نه تنها باری از آموزش و تربیت 

دربردارد، دقت و سرعت انتقال را نیز افزایش می دهد.
و  و حفظ  ارزش خاطره، جمع آوری  و  اهمیت  اندك،  این وصف  با 
حراست و انتشار آن نمایان می شود. به همین منظور، هدف مؤسسه 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس معاونت فرهنگی نیروی زمینی 
سپاه برداشتن گامی هر چند کوچک، اما کم نقص در این راه بوده است.
خاطرات کتاب حاضر در گذشته جمع آوری و در مؤسسه حفظ شده 
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بود. به همین دلیل، برای یک دست سازی آن ها و تبدیلشان به زبان 
نوشتار، اندك تغییراتیـ  با حفظ محتواـ در آن ها انجام شده است.

شایان ذکر است که خاطره ها هموارهـ  مگر در مواردی اندكـ  به زبان 
محاوره گرد آوری و هنگام عرضه به عموم، به ادبیات نگارشی تبدیل 
می شوند، اما شرط این تبدیل، حفظ محتوا، در عین نزدیک شدن به 
ادبیات نگارشی است. بنابراین، اگر در خاطره های پیش روـ  خطاب به 
گویندگان و صاحبان ارجمند خاطره ها ـ تفاوتی با اصل آن مشاهده 
می شود، فقط در حد جابه جایی کلمات و حذف حواشی به منظور 

کمک در آسان خوانی آن ها بوده است.
فرمانده  اول خاطرات  این مجموعه شامل سه دفتر است که دفتر 
گردان ها (در چندین جلد)، دفتر دوم خاطرات فرمانده گروهان ها (در 
چندین جلد) و دفتر سوم خاطرات فرمانده دسته ها (در چندین جلد) 

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

مجموعه مساعدت نمایند.

مؤسسه حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

 معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه



شیعه اباعبداهللا(ع) یعنى ایستادگى

علی اکبرنجفی
یگان: لشکر5 نصر، گردان عبداهلل

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: القرنه، عملیات بدر

اعزامی از: نیشابور
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نزدیک اجرای عملیات بدر، بنده و چند تن از بچه های پایگاه به همراه 
امام جمعۀ محترم نیشابور برای سرزدن به رزمندگان و بازرسی از خط 
انجام دادن مأموریت که متوجه  از  و یگان ها به جبهه رفتیم. پس 
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 
عهده  بر  را  ـ خاکی  آبی  عملیات  برای  نیروها  آماده سازی  سنگین 
داشت، مشغول شدم و به رغم میل خودم، که دوست داشتم آزاد باشم، 
مسئولیت یکی از گروهان ها 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 آن ها بهتر کار کنم؛ 

بنابراین در کنار برادران در آموزش ها 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 

شیعه اباعبداهلل)ع( یعنی ایستادگی
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48 ساعت قبل از شروع عملیات، گردان از موضعی که جهت آموزش 
مانور و برنامه های 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 

می کردند و شب بعد به سمت منطقۀ نبرد حرکت می کردند.
بچه ها قباًل با آموزش های ویژه ای که دیده بودند تجربه های خوبی 
کسب کرده بودند و برای این عملیات شور و حال دیگری داشتند. 
بچه هایی که وظیفۀ غواصی به آن ها محول شده بود، در آن هوای سرد، 
بدون هیچ گونه نگرانی، آموزش شنا می دیدند. برای همین انجام دادن 

این کارها برای آن ها شیرین تر بود.
هنگام غروب، گردان به طرف مواضع جدید حرکت کرد. یک سری از 
بچه ها سوار «بلم» بودند که قرار بود به خط بزنند و یک سری دیگر قرار 
بود با قایق های «چینکو»1  به آن ها ملحق شوند. شب را داخل مواضع 
دشمن در هور پارو  زدیم، چون قرار بود 35 یا 40 کیلومتر روی آب 
حرکت کنیم تا به خط برسیم. بنابراین الزم 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 کمین های 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 بلم ران بودند، 
توانستند سریع خودشان را جمع وجور کنند و دشمن فکر کرد که 

نیروی گشتی است و عکس العمل زیادی از خود نشان نداد.
1. چینکو قایقی بومی بین عشایر منطقۀ خوزستان می باشد که بیشتر برای عبور 
از آبراه های باریک از آن استفاده می شود، با پارو حرکت کرده و معموالً بیش از سه 

سرنشین ندارد و برقراری تعادل آن کمی سخت و حساس است.
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روی هم  رفته، بچه ها تا صبح پارو زدند و داخل هور حرکت کردند. 
نزدیکی های صبح، با روشن  شدن هوا، در محلی استقرار پیدا کردیم و 
بچه ها برنامه های استتار را رعایت کردند. باید تا شب در همان موضع 

و در آب می ماندیم.
به مواضع دشمن خیلی نزدیک شده بودیم. هواپیماهای دشمن مرتب 
روی منطقه پرواز می کردند و بیم این می رفت که خدای ناکرده لو 
برویم، چون ما تنها نبودیم و بسیاری از یگان های همجوار به همین 

نحو آمده و در داخل منطقه مستقر شده بودند.
محور عملیات جناح راست الُقرنه 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 
فاصله ای که بین ستون ایجاد شده بود- از محور اصلی اش منحرف 
شد و به جناح چپ، که محدودة تیپ 21 امام رضا (علیه السالم) بود، 
روی جادة خندق رسید و فقط یک گروهان به طرف مواضع اصلی 
رفت. بچه ها همت و تالش کردند با همان یک گروهان به خط بزنند 
و به رغم کمبود نیرو و مقاومت زیاد دشمن بحمداهلل جاپایی1 بگیرند 

و مستقر شوند.
ما به جادة خندق رسیدیم. دشمن مقاومت زیادی می کرد و آتش 
شدیدی می ریخت. تیربارهای دشمن بچه ها را روی آب و جاده خیلی 
اذیت کرد و شهدای زیادی از ما گرفت. بسیاری از نیروها مجروح 
شدند. یکی از بچه ها، که هنوز هم مشغول خدمت هستند، در حین 

2. جاپا یا سرپل اصطالحی است که در مواقع تصرف بخش کمی از منطقۀ دشمن 
استفاده می شود که قابلیت استقرار و ادامۀ عملیات را داشته باشد. 



18

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 بعداً مفقوداالثر شد، برادر حالوتی را به عقب 

منتقل کرد.
پس از اینکه به جاده رسیدیم، مقاومت دشمن شدید شد و آتش 
شدیدی می ریخت 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.
شِب 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 روبه رو شد.
صبح روز دوم، دشمن اقدام به پاتک2 بسیار شدیدی کرد. به  گونه ای 
که با توپ مستقیم و تانک، به سد و خاکریز حمله کرد. دشمن تا عصر 

1. برادر «حالوتی» هنوز(زمان انجام مصاحبه) در سپاه مشغول خدمت است.
2. پاتک به عملیاتی گفته می شود که بعد از انجام تک توسط نیروی مورد هجوم قرار 

گرفته شده صورت می گیرد.
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آتش بسیار پرحجمی روی منطقه ریخت، ولی بچه ها مقاومت بسیار 
جانانه ای داشتند. دشمن از طرف چهارراه رخنه کرد. کمبود نیرو، 
48 ساعت مقابلۀ بی وقفه با دشمن، دادن شهدا و تلفات سنگین و 
زیاد بودن محدودة واگذار شده باعث شد دشمن از چهارراه1  به جناح 
راست و چپ نفوذ کند و کم کم روی آن سد مستقر شود. اما بچه ها 
کم نیاوردند و به رغم آتش سنگین دشمن، با نارنجک و آرپی جی سعی 
 کردند جلوی دشمن را بگیرند تا پیش روی 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.
برادر  بود.  شده  تمام  تقریباً  ما  برای  طریق  این  به  بدر  عملیات 
«چراغچی»، معاون لشکر و «برادر برونسی»،2 فرمانده تیپ جواداالئمه 
(علیه السالم)، از کسانی بودند که واقعاً جانانه می رزمیدند. دالوری های 
این عزیزان را هیچ وقت فراموش نمی کنم. برادر برونسی با اینکه سواد 
صحبتش  معموالً  و  می غرید  شیر  چون  همیشه  نداشت،  چندانی 
این بود که اگر خودمان را شیعه و رهرو حضرت اباعبداهلل الحسین 
به  و  ایستادگی کنیم  باید  تا آخرین لحظه  (علیه السالم) می دانیم، 
مرخصی و ترخیص احتیاج نداشته باشیم. معموالً وقتی حاج آقا برای 
بچه ها صحبت می کرد، به این مسائل اشاره داشت. شهید چراغچی 
قباًل فرماندهی تیپ امام رضا (علیه السالم) را بر عهده داشتند و بعداً 
1. محدوده ای که ما در حال عملیات بودیم حالت چهار راهی داشت و همین موقعیت، 

موجب حساسیت باالی آن شده بود. 
2. شهید «عبدالحسین برونسی» سال ها مفقودالجسد بودند، تا سرانجام با تالش 

برادران تفحص در سال 1389 پیکر این شهید عزیز شناسایی و تشییع شد.
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به عنوان قائم مقام لشکر نصر مشغول به فعالیت شدند که خدا ان شاءاهلل 
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، 
شب های عملیات، وقتی که به دشمن نزدیک می شدیم، ایشان را سر 
راه خودمان می دیدیم؛ 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 علی رغم همۀ مشکالت، ایشان کنار ما بود و با روحی 

آرام بچه ها را هدایت می کرد و مشغول انجام وظیفه بود.
یکی از برادران نقل می کرد وقتی ایشان می خواست به منطقۀ عملیاتی 
بیاید، از طرف فرمانده لشکر اصرار شد که الزم 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 ان شاءاهلل 

روحشان را شاد کند و او را به درجات متعالی برساند!
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معجزه آیه8 سوره یس

ابوالقاسم اقبال منش
یگان: لشکر 7 ولی عصر عج اهلل، 

تیپ 51 حجت، گردان کربال
مسئولیت: فرمانده گروهان

منطقه عملیاتی: بیت المقدس
اعزامی از: اهواز
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23 بعد از چند روزی که در آلفا آلفا1بودیم 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. پایین تر از ما گروهان قدس و در انتها گروهان مکه قرار 
داشت. در این عملیات، فرماندهی گردان با شهید «امیر دباغ زاده» و 

معاونش «عبداهلل محمدیان» بود.
محلی که قرار بود به دشمن حمله کنیم، یک معبر یک متری خیلی 
باریک بود که یک طرف آن خاکریز عراق و سمت دیگر مرداب مانند 
(هور) بود. این معبر هم مین گذاری شده بود و ما باید از این معبر به 

 1 . به بذر یونجه هم آلفاآلفا گفته می شود، 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.

معجزه آیه8 سوره یس
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دشمن حمله می کردیم. 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 بچه ها تقریباً نزدیک صبح بود که خط شکسته شد.

تمیز  را  ژ3 خودش  تیربار  روز  هر  که  تیربارچی،  بچه های  از  یکی 
می کرد، در شکستن خط نقش بسزایی داشت، چون بقیۀ اسلحه ها 
در شب عملیات گیر کرد و فقط تیربار ایشان سرپا بود و کار می کرد.

بیشتر نیروهای گردان ما از بچه های مسجد بودند و از هم شناخت قبلی 
داشتیم؛ طوری که در تاریکی شب همدیگر را تشخیص می دادیم. من 

کمک آرپی جی شهید «علیرضا معتمدزرگر» بودم.
قرار بود گروهان ما تا نزدیک های ریل آهن جادة اهواز ـ خرمشهر 
برود و از آنجا به سمت راست و خاکریزی که حدود 110 کیلومتر 
عمق داشت پیشروی کند. قبل از این خاکریز، جاده ای بود که اکثر 
بچه ها 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 عراقی هایی را که در 
حال فرار می جنگیدند می زدیم تا اینکه به سنگری رسیدیم که خیلی 
مشکوك و مرموز بود. به کمکی ام گفتم یک نارنجک داخل سنگر 
بیندازد و آن را پاکسازی کند تا ما رد شویم. اطراف آنجا نیزارهایی 
بود که عراقی ها کمین کرده بودند. ناگهان از الی نیزارها به طرف ما 
نارنجک پرتاب کردند. ما کمی عقب تر رفتیم و شروع به شلیک کردیم. 
آنجا متوجه شدیم که بقیۀ نیروها پشت سر ما نیامده اند و فقط ما 

پانزده نفر هستیم که با دشمن درگیر شده ایم.
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ما به سمت عقب حرکت کردیم تا با بقیۀ بچه ها برگردیم که یک 
از  تعدادی مجروح شدند. یکی  و  خمپاره وسط بچه ها منفجر شد 
بچه ها، که مجروحیتش زیاد بود، گفت شما بروید. مجروحیت من 
خیلی عمیق است. ولی بچه ها قبول نکردند. شهید «سالمی» و شهید 
زمین  را  آرپی جی ها  داشتند،  کمی  مجروحیت  که  «معتمدزرگر»، 
گذاشتند و آن برادر مجروح را به عقب بردند. من و یکی ـ دو تا از 
بچه ها آرپی جی ها را برداشتیم که اگر عراقی ها به سمتمان آمدند با 

آن ها مقابله کنیم.
به عقب آمدیم و به بچه های خودمان رسیدیم. بچه ها با تعدادی از 
نیروهای عراقی، که حدوداً چهارصد نفر بودند، درگیر شده بودند. آن ها 
با ابتکار شهید «حاج اسماعیل فرجوانی»، فرمانده گردان، از پشت سر 
سنگی میان عراقی ها انداخته و آن ها به خیال اینکه نارنجک است 
تسلیم شده بودند. با همین ترفند، کلی اسیر گرفته بودند. البته چون 
آن منطقه تثبیت نشده بود، ما باید آن ها را می کشتیم1، ولی حاج 

اسماعیل دستور داد که آن ها 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 

 1 . نیروی عملیات کننده 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 می توانند 
تهدیدی جدی بوده و اقدام به عملیات نمایند، حتی در این شرایط اسارت می تواند 
نوعی ترفند برای ناکام سازی نیروی عملیات کننده باشد، اما تشخیص فرماندهی با 

توجه به شناخت موقعیت خودی و دشمن و شرایط جنگ تعیین کننده است. 
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منطقه رفتیم و با انفجار و زدن چند آرپی جی به سنگرهای دشمن، 
منطقه را باز کردیم. نیروهای عراقی سمت راست و روبه رویمان بودند. 
البته آن موقع متوجه نشدیم که آن ها عراقی هستند یا نیروهای خودی، 

چون لباس هایشان از فاصلۀ دور شبیه ما بود.
حاج اسماعیل، چند نفری را، که من هم جزء آن ها بودم، مأمور کرد 
بررسی کنیم ببینیم آن ها نیروهای خودی هستند یا نه. به طرف آن ها 
رفتیم. آن ها هم از فرصت استفاده کردند و بالفاصله پشت خاکریزها 
مستقر شدند و شروع به تیراندازی کردند. یکی از بچه ها، که به زبان 
عربی مسلط بود، با آن ها صحبت کرد و مشخص شد که عراقی هستند. 
مدتی با آن ها درگیر شدیم و چون مکانی که مستقر شده بودیم امن 

نبود، کمی عقب تر آمدیم تا به دشمن مسلط شویم.
تا فردا صبح همان جا ماندیم؛ تا اینکه از طرف تیپ بیت المقدس دستور 
رسید که به محل اولیۀ خودمان، کانال دیوز، برگردیم. در این عملیات، 
سه  تن از بچه های مسجد، به نام های: «بهروز شیوا»، «امیر دباغ زاده» 

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 به عنوان 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.
بچه ها هم آتش شدیدی روی دشمن ریختند تا جایی که دشمن 
عقب نشینی کرد و تا نیم ساعت هیچ عکس العملی نشان نداد. بعد 
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از نیم ساعت، چند گلوله جواب داد. به نظرم آمد که اگر آن موقع 
نیروی کافی وتجهیزات الزم داشتیم، ایران می توانست بعد از عملیات 

بیت المقدس کار را تمام کند و تا بصره و حتی جلوتر پیش برود.
دو شب بعد، که با آزاد سازی 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.
شب های قبل ما پست می دادیم و روزها استراحت می کردیم، 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 می فرستاد و مانور می داد. منّورها دهـ  
پانزده دقیقه روی آسمان روشن می ماند. ما هم از این فرصت استفاده 
می کردیم و چرتی می زدیم. اکثر بچه ها، از جمله خود من، خوابیده 

بودیم که ناگهان فرمانده دسته آمد و بیدارمان کرد.
حدود سه تن از عراقی ها برای بازرسی میدان مین آمده بودند. آن ها 
حتی تا نزدیکی ما پیش آمدند، اما بچه هایی که بیدار بودند شروع 

کردند به خواندن آیۀ 8 سورة مبارکۀ یس.1 
آن شب ما معجزة این آیه را دیدیم که جلوی دید دشمنان را گرفت 
و آن ها نتوانستند ما را ببینند. وقتی عراقی ها از ما فاصله گرفتند، حاج 
اسماعیل دستور داد برگردیم. در آن سکوت شب، صدای بچه ها و راه  

ا َفأَْغَشْیَناُهْم َفُهْم َال یُْبِصُروَن؛ و  ا َوِمْن َخلِْفِهْم َسدًّ 1.  َوَجَعلَْنا ِمن بَْیِن أَیِْدیِهْم َسدًّ
در پیش روی آنان سّدی قرار دادیم، و در پشت سرشان سّدی؛ و چشمانشان را 

پوشانده ایم، لذا نمی بینند!
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رفتنشان باز هم آن ها را آگاه نکرد و خداوند چشم و گوش آن ها 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 بچه های مسجد به حرم 

امام رضا (علیه السالم) مشرف شدیم.
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ساعت ها بمباران جعبه هاى خالى

حسن رجا
یگان: لشکر6 قدس

مسئولیت: فرمانده گروهان ادوات
منطقه عملیاتی: شلمچه، عملیات 

کربالی5
اعزامی از: فومن
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31 قبل از شروع عملیات و حرکت نیروها به طرف خط، همۀ نیروها دست 
در گردن یکدیگر بودند و با گریه از یکدیگر طلب شفاعت می کردند. 
اگر هر انسان سخت دلی هم آن صحنه ها را می دید، همه چیز از یادش 

می رفت و آرام می شد و می خواست به طرف دشمن حمله ور شود.
بنده آن زمان مسئول گروهان ادوات بودم. قرار بود در عملیات کربالی5 
شرکت کنیم. به فرمانده گردان، آقای «اسماعیل تقی لو»، گفتم: «اگر 
قرار است ما در این عملیات شرکت کنیم، اجازه بدهید اول سالح ها 
را به میدان تیر ببریم، امتحانی بکنیم و بعداً 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 مینی کاتیوشا 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 

ساعت ها بمباران جعبه های خالی
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آتش عقب آن، ما سه نفر را مجروح کرد. رانندة ما بسیجی و کارمند 
شهرداری بود، وضع بچه ها را که دید مدام به سر و صورت خود می زد.
به او گفتم: «تو دیگه چرا داد و فریاد می کنی. سریع ماشین را روشن 
کن و ما را به بهداری لشکر ببر.» بچه هایی که مجروح شده بودند از 
شدت جراحت و سوختگی زیاد داد و فریاد می کردند. تا اینکه ما را 
به بهداری لشکر رساند و از آنجا با آمبوالنس روانۀ بیمارستان شهید 

کالنتری اندیمشک شدیم.
بعد از سهـ  چهار روز، دوباره در عملیات کربالی5 شرکت کردم. چون 
ما در آن منطقه پیشروی خوبی داشتیم، عراق هر لحظه تک می کرد و 
شیمیایی می زد و از هر طرف بمباران هوایی می کرد تا بتواند جاهایی 

را که رزمندگان ما به دست آورده بودند پس بگیرد.
انفجار، سنگرهایی که داخل آن بودیم مثل گهواره تکان  از شدت 
می خورد. از هر دو طرف آتش زیادی می ریختند. عراق خیلی مقاومت 
می کرد و هر روز کلی تلفات می داد تا شاید بتواند کاری از پیش ببرد. 
سرانجام هم نتوانست در مقابل رزمندگان کاری که می خواست انجام 

دهد.
از سوی دیگر، ما آن قدر با سالح های نیمه سنگین، خمپاره، کاتیوشا، 
تفنگ 106 میلی متری و آرپی جی11، تیربار و دوشکا تیراندازی کرده 
بودیم که نفس دشمن گرفته شده بود. جعبه های مهمات را به ارتفاع 
پانزده متر روی یکدیگر چیده بودیم. هواپیماهای عراقی هم مدام آن ها 

را بمباران می کردند.
نقطه های هدف آن ها همان جعبه های خالی بود و آن قدر راکت  زدند 
و بمباران کردند که شاید بتوانند آن ها را از بین ببرند ولی تا روز آخر 
نتوانستند جعبه ها را منهدم کنند. بچه ها هم از بمباران در امان بودند.
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در یکی از همان شب هایی که آتش های ادوات و توپخانۀ عراق زیاد 
بود و گردان های 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 بچه ها آمد و گفت: «ماشین 
تویوتا در کنار خاکریز است، کنار آن هم چیزهایی هست، ولی چون 

تاریک است نمی توانیم 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 بچه ها 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.
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نمازى با چاشنى توپ 105 میلیمترى

حشمت اهلل هدایتی
یگان: لشکر16قدس

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: شمال سلیمانیه عراق، 

عملیات نصر4
اعزامی از: رودسر
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37 قبل از عملیات نصر4 از فرمانده گردان حضرت حمزه (علیه السالم)، 
پنجـ  شش روزی مأموریت خواستم که پیش بچه های گردان حضرت 
امام حسین (علیه السالم) بروم. ایشان اول قبول نکرد، اما با اصرار من 
برای ده روز موافقت کرد و ما رفتیم گردان امام حسین (علیه السالم).

را،  برادرها گفتند در خط گروهانی هست که مسئول ندارد و من 
به  بودم،  ـ آمده  تهران  فرماندهی گروهان ـ در  از آموزش  تازه  که 
آنجا فرستادند و من فرمانده گروهان آنجا شدم. برادرهایی که در آن 
گروهان بودند، هیچ یک محاسن به صورت نداشتند و همه محصل 

بودند؛ البته خودم هم تازه ته محاسنی داشتم.
ما با کمک هم کل خط را پوشش دادیم. یک روز گفتند یکی از برادر ها 
شهید شده. باالی سرش رفتیم و دیدیم به علت ترکش خمپاره ای که 
به سرش اصابت کرده بود، مقداری از مغزش بیرون ریخته. بعضی از 
بچه ها وحشت کرده بودند، چون اولین بار بود که شهید می دیدند. من 

نمازی با چاشنی توپ 105 میلیمتری
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پالستیک دستم کردم و وسایلش را روی سینه اش 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 می رفتیم که فرمانده گردان آمد و قرآن باالی 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 مسلط تر 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، زمین گیر 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 16 قدس و گردان سرافراز ابوالفضل 
(علیه السالم) شدم. آنجا هم فرمانده گروهان بودم. اولین عملیات ما 
این عملیات برکات زیادی داشت، چون همۀ مردم  بود.  والفجر10 

دوست داشتند والفجر10 در آن منطقه انجام شود.1 

1 . مردم مسلمان کرد منطقه سلیمانیه به ویژه مردم شهر سید صادق، به این دلیل 
عالقه مند عملیات در آن منطقه بودند که از یوغ رژیم بعثی حاکم بر عراق خارج 
می شدند، رژیمی که به بهانه های مختلف آن ها را مورد اذیت و آزار قرار می داد، زندانی 

کردن و کشتن آنان از جملۀ اذیت و آزارها بود.
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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. والفجر10 در منطقۀ حلبچه، خرمال و 
سیدصادق انجام شد و در همان ساعت های 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 برمی گشتیم، وقت نماز بود. با 
یکی از برادرها در جایی ایستادیم و اقامه بستیم. ناگهان حدود دو ـ 
سه مترِی پشت سر ما یک توپ 105 به زمین خورد. حدود دهـ  پانزده 
سانتی متر به هوا پریدیم، نمازمان را قطع نکردیم اما با ترس و لرز آن 

را ادامه دادیم.
در عملیات بیت المقدس7 هم، به دشمن حمله بردیم و الحمدهلل آنجا 
را هم تصرف کردیم. این عملیات طاقت فرسا در دمای 54ـ  52 درجۀ 
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 موفقیت های زیادی کسب کردند.

اگرچه در مناطق غرب و جنوب، سرما و گرما واقعاً شدید و طاقت فرسا 
بود، اما ایمان و باور بچه ها کاری می کرد که وصف آن آسان نیست.
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افسوس حفظ  نکردن آیت الکرسى

رحمان گودرزی
یگان: لشکر16 قدس، تیپ2، گروهان 

شهید سنایی
منطقه عملیاتی: حاج عمران، عملیات 

کربالی2
مسئولیت: فرمانده گروهان

اعزامی از: لنگرود
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43 من مربی آموزش نظامی بودم و کارم آموزش بود 1، اما در شب عملیات 
کربالی2 شهید «رضوان خواه»، که دوست صمیمی من بود، دست مرا 
گرفت و گفت: «جایی نرو، دوستان خوب باید در سختی ها و در همه 
حال کنار یکدیگر باشند. شما مربی هستی، امشب باید مربی گری 

خودت را نشان بدهی و به عملیات بیایی.»
چون دوستی ما خیلی صمیمی بود، نتوانستم به او نه بگویم. با توجه 

1. معموالً در اوایل دفاع مقدس مربیان آموزش نظامی را کمتر به میدان نبرد اعزام می کردند، 
شاید یکی از دالیل آن حجم باالی نیرویی بود که پیوسته باید آموزش داده می شدند، البته 
مربی گیری نظامی نیز کار سختی است مخصوصاً زمانی که حجم نیرو باال و زمان آموزش 
کم و فشرده باشد، اما اواسط دوران دفاع مقدس شرایط به گونه ای شد که نیاز بود مربیان 
هم در عملیات ها حضور و مشارکت داشته باشند تا انتقال تجربه بهتر و سریع تر انجام شده 

و کیفیت آموزش ها افزایش یابد.

افسوس حفظ  نکردن آیت الکرسی
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به اینکه کارم با گردان نبود، به خاطر حفظ دوستی ام با ایشان رفتم. 
آن شب تیپ ما باید سه ارتفاع واریس، کدو و قله شهدا را می گرفت. 
تا اول میدان مین برای گرفتن ارتفاع واریس جلو رفتیم. اما مأموریت 
گردان ما طوری بود که باید گردان های بعدی موفق می شدند و تأمینی 
ایجاد می شد تا ما بتوانیم از پایین به باال برویم. متأسفانه، با توجه به 
آلودگی آن منطقه و حوالی، بعدها گویا برخی از ارزیابی ها 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 
بعثی های عراق آتش زیادی روی سر ما ریختند. تا اول میدان مین 
هم رفته بودیم و تخریبچی ها هم در حال باز کردن معبر بودند، اما هر 
تخریبچی که جلو می رفت، تیربارچی باالی میدان مین آن ها را می زد. 
صحنۀ بسیار عجیبی بود. فرماندهان باالتر پیوسته فشار می آوردند تا به 
هر طریق که شده معبر باز شود، چون یگان و گردان های دیگر موفق 
شده بودند و فقط گردان ما مانده بود. دشمن هم متوجه شده بود و 
به مرور زمان میزان آتش خود را زیاد می کرد. نوع منورهای پیچیده 
با سالح های پشتیبانی و هواپیماها نشان می داد که الاقل عملیات در 
محور گردان ما لو رفته است، ولی به هر طریق و با پافشاری بچه ها 
معبر باز شد و ما تا آن طرف میدان و معبر رفتیم. در این میان، بچه ها 
خبر آوردند که رضوان خواه کنار میدان مین افتاده و شهید شده است.
من فرمانده گروهان شهید احمد سنایی بودم. با توجه به حجم آتش و 
فشار بعثی ها، شنیدن این حرف در روحیه ام تأثیر بدی گذاشت. چند 
نفر از بچه ها، آن شهید بزرگوار را پایین بردند. خدا شهید «امالکی» 
را رحمت کند. تا مرا دید، گفت: «ناراحت شهید رضوان خواه نباش. 
بروید.»  جلو  نباید  دیگر  و  برگردید  باید  که  است  طوری   موقعیت 
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پرسیدم: «برای چه می خواهیم برگردیم؟ حاال که پیشرفت ما خوب 
بوده است.» گفت: «نه، موقعیت طوری است که باید برویم و دوباره از 

یک منطقۀ دیگر وارد عمل شویم.»
از عقب نشینی حرفی نزد. فقط گفت بروید. ناگهان دیدم چند نفر 
شهید رضوان خواه را آوردند. دستم را روی گردنش گذاشتم. گردنش 
سرد شده بود، اما قسمت سینه و کشاله های رانش تقریباً گرم بود 
لحظه  را می کشید. می خواستم یک  آخر  نفس های  و دیگر داشت 
چهره اش را ببینم، اما هوا خیلی تاریک بود. دیگر موقعیت نبود و 
این قدر آتش در آن یک تکه و همان شیار  ریختند که هرکس در فکر 

نجات جانش بود.
در عملیات کربالی5 توفیق پیدا کردم که  به عنوان نیروی کمکی در 
گردان کمیل خدمت شهید«اصغری خواه» باشم. مأموریت ما این بود 
که از شوشتر تا نزدیکی های جاده اهوازـ  خرمشهر حرکت کنیم. یک 
شب آنجا بودیم. شب بعد ما را به خرمشهر انتقال دادند و از آنجا ما را 
سوار تویوتا کردند. نزدیکی های شلمچه کانالی به نام کانال امام رضا 
(علیه السالم) بود. ما را آنجا بردند و گفتند: «بچه ها آمادگی داشته 

باشید، چون امشب باید جزیرة بووارین را پس بگیریم.»
در حین حرکت، یکی از برادران به نام «احمد ثنایع» (که بعداً شهید 
شد) کنارم نشسته بود. خیلی سعی می کردم آیت الکرسی را حفظ 
کنم، چون در آن صحنۀ بحرانی به آن نیاز داشتم. ایشان به من گفت: 
«زیر لب چه زمزمه می کنی؟» گفتم: «آیت الکرسی می خوانم، چون 
عملیات های جنوب خیلی سخت است، برای اینکه جان سالم به در 
ببریم، دارم آیت الکرسی می خوانم.» گفت: «هر وقت تمام کردی، بده 

من هم بخوانم.»
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هوا تاریک شده بود. چراغ قوة کوچکی که در جیبم بود، به او دادم. دیدم 
دارد گریه می کند. گفتم: «احمد برای چه گریه می کنی؟ ترسیده ای؟» 
گفت: «نه آقا! من اصاًل ترسی ندارم، ولی ای کاش من زودتر می خواندم! 
چون وقتی معنی این آیه را خواندم، دیدم خیلی تکان دهنده است. 

کاش من زودتر این را حفظ می کردم و یاد می گرفتم!»
حدود ساعت دهـ  یازده شب به کانال امام رضا (علیه السالم) رسیدیم. 
فرمانده تیپ، آقای  «هامون محمدی»، آمد و به آقای اصغری خواه 
گفت: «گردان کمیل را برای یک مأموریِت بسیار سخت آماده کنید.» 
اصغری خواه گفت: «ما آماده هستیم و مشکلی نداریم. فقط منتظر 

دستور حرکتیم.»
از ساعت 11/5 منتظر ماندیم. دقیقاً ساعت سه بعد از نیمه شب گفتند 
گردان کمیل آمادة حرکت باشد. از کانال امام رضا (علیه السالم) به 
طرف جلو حرکت کردیم. نرسیده به جزیرة بووارین، کانالی بود که 
منطقۀ عملیاتی شروع می شد و بچه های مجروح و شهدا آنجا افتاده 
بودند. همچنین تعدادی از جنازه های عراقی ها هم آنجا بود. آتش هم 

زیاد بود.
محل عملیات گردان کمیل مشخص بود. عراقی ها در سه جناح حضور 
داشتند. آنجا تقریباً منطقه ای بود که دوـ  سه گردان عملیات کرده و 
رفته بودند. قرار بود دو یگان از جناحین وارد عمل شوند که آمدن آن ها 
به دلیل وضعیت منطقه به تأخیر افتاده بود. حاال گردان ما درست در 
وسط حجم آتش عراقی ها قرار گرفته بود. ما تا جایی که می توانستیم 
پیش رفتیم و منتظر ماندیم تا برادر امالکی (که بعداً 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، 
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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 
مانده اید؟» گفتیم: «ما راهنما می خواهیم، کجا باید عملیات کنیم؟ 

یک نفر باید منطقه و جایگاه را به ما نشان بدهد.»
در آن منطقه تردد عراقی ها زیاد بود. آتش آن ها هم در آن لحظه 
زیادتر شده بود. انگار حرکت ما با پاتک عراقی ها مصادف شده بود. 
برادر همدانی وقتی دید که منطقه با آن وضعیت بحرانی تر 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 همین جا پدافند کنید تا ببینیم دستور 

بعدی چیست.»
ما با یک جهش بسیار سریع توانستیم دو تا پاسگاه جزیرة بووارین 
را بگیریم و یک سری عراقی هم اسیر کنیم. سرانجام توانستیم آن 
دو تا پاسگاه را بگیریم. برادر همدانی دوباره آمدند دستی روی سر 
برادر اصغری خواه کشیدند و گفتند: «خدا قوت، خسته نباشید، زحمت 
کشیدید، اینجا نقطۀ استراتژیکی بود و شما موفق شدید آن را بگیرید.»

1. این موضوع یکی از موارد اختالفی در دکترین حاکم بر سازمان های کالسیک نظامی و 
نیروی های سپاه و بسیج بود، در سازمان های 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 می آید. چون جادة خودشان بود و نمی دانستند ما به آنجا 
رسیده ایم. همین که رسیدند، برادر «هادی فدایی»، از پاسدارهای 
خوب سپاه لنگرود (که بعداً شهید شد)، آرپی جی اش را آماده کرد و 
جیپ را، که دوـ  سه نفر از فرماندهان خیلی مهم عراقی  را به منطقۀ 
عملیات می برد،  هدف گرفت و زد. جیپ منفجر شد و همۀ آن ها، به 
جز یک نفرشان، از بین رفتند. یکی از بچه های بسیجی همان یک نفر 

را هم با تیر زد و به درك واصل کرد.
خالصه موفق شدیم جزیرة بووارین را بگیریم و همان جا پدافند کنیم. 
آنجا منطقه ای دشت مانند بود و بچه ها نمی توانستند جان پناه بگیرند. 
همه در فکر بودند که قبل از روشن  شدن هوا جان پناهی برای خودشان 
تهیه کنند. بچه ها با دست و بیلچه و وسایلی که داشتند شروع کردند 
به کندن سنگر که برادر همدانی گفت: «من االن بولدوزر می فرستم 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 سوراخ سوراخ شده بود، اما 
راننده همچنان به کار خودش ادامه می داد. 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 
بچه های سپاه  از  فرمانده گروهان، که  ثنایع»،  برادر «احمد  می زد. 
لنگرود بود و بعدها شهید شد، آمد و از زبان برادر اصغری خواه گفت: 
«چون نزدیک صبح است و هوا در حال روشن  شدن و بولدوزر هم 
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نتوانسته خاکریز بزند، شما به هر طریق ممکن بروید آن سکویی را که 
دوشکا و تیربار دارد و دارد بچه ها را می زند 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 
که  یگان  فعلی  ستاد  رئیس  «حق بین»،  برادر  با  من  کرد.  حرکت 
جانشین گردان بود، مشورت کردم و گفتم: «اگر این ها 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 حق بین و یک 
تیم هم همراه من آمدند. به اتفاق برادر «اکبری» راه افتادیم. چون 
تیر مستقیم می آمد و منطقه خیلی تحت سلطۀ آن ها بود، به صورت 
سینه خیز، از سه جناح  رفتیم. یک لحظه متوجه شدم نیروهای عراقی 
با تیربار، برادر ثنایع و تیم هفت ـ هشت نفره اش 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 
روبه روی ما، که به سرپرستی برادر حق بین پیش می رفت، توانستند 
خودشان را به سکو برسانند و آن را منهدم کنند. چند تا عراقی هم 

آنجا از بین رفتند.
اگر آنجا را نمی گرفتیم، مقاومت چند  روزة ما بی ثمر می شد. نیروهای 
کمکی هم خیلی دیر رسید؛ بنابراین سریع یک سری از بچه ها را باالی 
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 می گرفتیم، روز مجدداً عراقی ها از ما می گرفتند. 

در همان عملیات خمپاره ای در سنگر هادی فدایی، که جانشین یکی 
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از گروهان ها 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 روحیه ام را از دست داده بودم. باالخره 
همان شب من هم مجروح شدم. روز بعد، ساعت دهـ  یازده در یکی از 
بیمارستان های 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

سیف اهلل دولتی
یگان: لشکر 16 قدس گیالن، واحد تعاون

مسئولیت: فرمانده گروهان تعاون
منطقه عملیاتی: استان سلیمانیه عراق، 
عملیات بیت المقدس2، محور تنگه باصفا

اعزامی از: پره سر گیالن
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53 زهرا  یا  رمز  با   1366 سال  دی ماه   25 در  بیت المقدس2  عملیات 
(سالم اهلل 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 نکرد.1ما داخل تنگۀ باصفا و بین دو قلۀ قامیش 
و اوالغلو مستقر بودیم. به مدت 23 روز 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 می رسیم و چند هلی کوپتر غذا و... رساندند.
حدود چهار روز با کمبود غذا مواجه شدیم. برف می بارید. دیگر وسیلۀ 
نقلیه ای تردد نمی کرد و آوردن غذا سهـ  چهار روز طول می کشید. اگر 
بارش برف ادامه پیدا می کرد، دیگر ماشینی نمی توانست بیاید. نیم متر 

1  . تعاون در دفاع مقدس نام واحد یا یگانی بود که در هنگام عملیات، مأموریت آن کمک به 
زخمی ها و جمع آوری و انتقال اجساد شهداء به معراج شهداء جهت انتقال به زادگاه آنان بود.

سربازی با روحیه بسیجی در خط مقدم
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برف در پایین ارتفاع برابر با دو متر برف در باالی آن بود.
در قسمتی که ما بودیم، دو متر و نیم برف نشسته بود. لشکر5 نصر 
کردند.  عقب نشینی  مقداری  عراقی ها  بود.  مستقر  اوالغلو  قلۀ  در 
نیروهای ما ریختند داخل شیار و از آن طرف راه عراقی ها را بستند و 
تار و مارشان کردند. جادة ما همچنان بسته بود، ولی نیروها روحیه ای 
داشتند که یک لحظه غفلت نمی کردند و گرسنگی و ضعف بر آن ها 

تأثیری نداشت.
لشکر5 نصر تعدادی شهید هم داد؛ آن  هم در پاتک. عراقی ها کاًل سه 
پاتک کردند. یک مورد آن به مدت چهار روز ادامه داشت؛ یعنی در این 
چهار روز فقط آتش می ریخت، بدون اینکه نیروها روحیه شان شکسته 
شود و بگویند آتش زیاد است و عقب برویم. همه سعی می کردند 
کارشان را به بهترین شکل انجام دهند تا نتایجی که الزم بود بگیرند.

شب هایی که من در خط بودم، با آن همه برفی که آمده بود، بیشتر 
برای کمک به مجروحان این طرف و آن طرف می رفتم (هرچند سرباز 
بودم، اما با روحیه و تفکر بسیجی  کار می کردم و این بخاطر خدمت 
به انقالب بود). مثاًل ساعت سه نیمه شب بی سیم می زدند که مجروح 

داریم. من سریع خودم را می رساندم.
یک شب بی سیم 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 اصاًل نمی دانستم 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 سهـ  چهار 
متری مان منفجر شد. ولی خوشبختانه یک ترکش از خمپارة 120 هم 

به ما نخورد. از طرف دیگر هم یک منّور زدند تا دید پیدا کنند.



55

برادرهای رسمی سپاه «علیرضا نوری»، «آشوری»، «حمید خودستان»، 
«سید محمد  هاشمی»، «حسین فیروزی»،  «هادی نوروزی»، برادر 
«عباسی»، «جمشید ابراهیمی» و «جمشید فالح پور» همراه ما بودند. 
برادرها می گفتند به یاد خدا باشید، هیچ اتفاقی نمی افتد. مجروح را 
سوار ماشین کردیم که به بهداری برسانیم. ماشین هنوز سه متر هم از 
جایش حرکت نکرده بود که یک خمپاره و یک مینی کاتیوشا 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 نصف شب به مقرمان برگشتیم.
شب بی سیم زدند و گفتند مجروح داریم. در همان منطقۀ بیت المقدس2 
و همان قله یک نفر مجروح شده بود که سوار قاطرش کردم، آن جاده 
دیگر ماشین رو نبود. از یکی از آن ها، که کمی حالش بهتر بود، سؤال 
کردم: «چه جوری مجروح شدی؟» گفت: «داشتم در مقر فرماندهی 
نگهبانی می دادم که ساعت 3/5 شب برادرمان چون سردش بود بیرون 
آمد و خواست ورزش کند. بهش  گفتم برو تو. قبول نکرد و  گفت 
می خواهم نرمش کنم تا بدنم آمادگی پیدا کند. ناگهان یک خمپاره 

کنار ایشان  منفجر شد و هر دوتایمان مجروح شدیم.»
یک شب دیگر، فکر می کنم شب 22 بهمن، که فردایش منتظر نیرو 
برای تعویض بودیم، ساعت 2/5 شب به خط رفتیم، اما راه را تا قله گم 
کردیم. هوا مه آلود و دید خیلی کم بود. از طرفی هم میدان پر از مین 
بود و توی آن هوا نمی شد راه را تشخیص داد. احتمال رفتن روی مین 

خیلی زیاد بود. برای همین مجبور شدیم برگردیم همان جای اول.
بعد از 23 روز به ما مرخصی دادند و برگشتیم. ولی لشکر ما آماده باش 
بود. محور ما از بیت المقدس2 عوض شد و برای عملیات والفجر10 به 

منطقۀ خرمال اعزام شد.



56



57

تیمم بر آب

حمید قربانعلی وکیلی
یگان: لشکر17 علی بن ابی طالب(ع)، 
گردان حضرت معصومه(سالم اهلل علیها)

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: بدر

اعزامی از: قم
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59 عملیات بدر عملیات آبی ـ خاکی بود و تجربه، کار و تخصص خیلی 
زیادی طلب می کرد. 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 همین طور هم شد. لشکرها 
به امکانات خیلی زیادی اعم از شناور، موتور، قایق و بلم های مختلف 
مجهز شدند و به تناسب تحویل امکانات در سطح لشکرها، آموزش ها 

هم شروع شد.
قبل از عملیات، حدود سه ماه در منطقه بودیم که در این مدت در 
یگان دریایی لشکر علی  ابن  ابی طالب (علیه السالم) آموزش نظامی 
می دیدیم. چون از دو ـ سه ماه قبل، بین برادراِن فرماندهی مشخص 

تیمم بر آب
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بود که عملیات یک عملیات آبی است، بنابراین آموزش ها در راستای 
همین هدف انجام می شد.

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 می آمدند و تمرین هایشان را انجام 
می دادند؛ آموزش قایق سواری، شنا و آموزش حرکت در آب هم در 
شب و هم در روز انجام می شد. گردان ها را سوار قایق می کردند و 
گردان به گردان وسط آب گروه شادگان می بردند. آنجا آن ها را با 
همچنین شاخصی  می دادند.  گرا  بهشان  و  می کردند  رها  قطب نما 
داشتیم که با آن تعیین می کردند و می گفتند باید به فالن منطقه 
بروید و گردان ها می رفتند فالن منطقه که به مرور به صورت دقیق و 

کامل تر انجام می شد.
عملیات های فرضی هم در همین منطقه انجام شد. روی هم  رفته از 
لحاظ تخصصی بچه ها به کیفیت جنگ در آب و جنگ های 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 آموزش های الزم روی آن پیاده کرده بودند به منطقه منتقل 
کنند. در مقایسه با عملیات زمینی، این عملیات امکاناتی دوچندان 
طلب می کرد؛ 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 
ـ  هفت  با  لشکر خودمان  از  هر شب  ما  هم شد.  همین طور  شود. 



61

هشت عدد تریلی به اضافۀ چندین کامیون پل هایی را که به آن ها پل های 
کوثری1می گفتند، به منطقه اعزام می کردیم و در منطقه هم به صورت 
خیلی جالبی پوشش داده می شد تا در عکس های شناسایی هوایی دشمن، 

که از منطقه می گرفت، این امکانات شناسایی نشود و منطقه لو نرود.
حدود 20 یا 25 روز قبل از عملیات، به اتفاق یک عده از برادران مأموریت 
یافتیم به منطقۀ عملیاتی برویم. برادران در آنجا از لشکر این امکانات را 

اعزام می کردند و ما هم در آنجا تحویل می گرفتیم و بررسی می کردیم.
از سالمت قایق ها و موتورش که اطمینان پیدا می کردیم، چند تا چند 
تا پشت هم می بستیم. البته اجازه نداشتیم آن ها را با موتورِ روشن 
ببریم. باید کاماًل منطقه را آرام نگه می داشتیم. همۀ یگان ها هم همین 

کار را انجام می دادند.
قایق ها که روی خشکی تخلیه می  شد، همان شب کار اختفا و پوشش 
داخل نیزارها را انجام می دادیم و آن ها را مخفی می کردیم. در بسیاری 
از نیزارها، کوچه های مشخصی ایجاد کرده بودیم که هشت تا ده فروند 
قایق در آن می گذاشتیم و روی آن ها را با نی و چوالن2 می پوشاندیم.

تالش زیادی می طلبید و واقعاً خسته می شدیم. چون نیزارها فشردگی 

 1. این ابزار که به آن ها پل های خیبری هم می گفتند، از جنس کائوچوی مصنوعی تهیه 
می شد که با روی هم قرار گرفتن دوالیۀ ضخیم ورق کائوچو و قرار دادن چارچوبی فلزی در 
اطراف و سوار کردن ورق فلزی نیمه ضخیم گالوانیزه بر سطح باالیی آن، قابلیت شناور شدن 
روی آب را داشت، با کنار هم قرار دادن آن ها که قابلیت چفت و بست نیز داشت، امکان زدن 
پل و شکل دادن جزایر کوچک و متفرق را بر روی آب های هور فراهم می کرد که در دفاع 

مقدس کاربردهای متنوع و خوبی از خود نشان داد.

2. چوالن (جگن)  از گیاهانی است که به همراه :”نی“ و ”بردی“ معموالً در هور و تاالب ها و 
آب گرفتگی حاشیه ی رودها می روید.
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خیلی زیادی داشت و گذاشتن قایق داخل آن ها کار مشکلی بود. در 
عین حال، کار خیلی جالب و لذت بخشی هم بود، که به لطف خدا بچه ها 
با روحیه و عشقی که به کار داشتند، آن را انجام می دادند. کار ارسال 

امکانات به منطقه حدود چهارـ  پنج روز قبل از عملیات تمام شد.
آبی بود؛ یعنی ما حدود یازده ـ دوازده  منطقه یک محدودة کامالً 
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 می رساندیم و از آن طرف هم مجروح و شهید و یک سری 

چیزهای تعمیراتی یا اضافه را به عقب می آوردیم.
همۀ این کارها را باید روی آب انجام می دادیم. واقعاً کار مشکلی بود. همۀ 
امید برادران فرمانده قرارگاه برای ترابری و پشتیبانی همین قایق های 
کوچک لشکرها بود، چون حدوداً دو روز بعد از عملیات هم برادرها موفق 

نشدند که هاورگرافت (شناور آبیـ  خاکی) را به منطقه بیاورند.
هر لشکری یک یا حداکثر دو گردان به داخل منطقه آورده بود که این 
گردان ها به هیچ وجه حق خروج از منطقه را نداشتند. اکثر این گردان ها 
هم به همین شکل مخفی شده بودند. روی آب، مناطقی برای گردان ها 
با همان پل های کوثری ایجاد شد. این پل ها به صورتی بود که چفت 
و بست داشت و به هم متصل می شد و یک فضای تقریباً مفیدی 
روی آب ایجاد می کرد که می شد راحت روی آن چادر زد، تا بچه های 
گردان ها استراحت کنند. این چادرها هم به وسیله پل های دیگر به هم 

ارتباط داده می شد.
وسط آب با کمک همین پل ها منطقۀ باصفایی ایجاد شده بود که حدود 
پانزدهـ  شانزده روز قبل از عملیات بچه ها آنجا زندگی و آموزششان را 
کامل  کردند. برادران غواص شب ها کار می کردند. برادران اطالعات هم 
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اطالعات خودشان را کامل تر می کردند.
همان شبی که قرار بود عملیات انجام شود، دهـ  یازده قایق با همان 
سازماندهی تحویل هر گردان شد و بچه ها از روی همین پل هایی که 

محل استقرارشان بود سوار قایق ها شدند.
باید به صورت غواص عمل می کردند، سوار  برادران اطالعات، که 
بلم های یک یا دو نفره شدند و به صورت پیشرو به منطقه اعزام شدند. 
نیروهای گردان ها هم بعد از این برادران سوار قایق شدند. یک سری 

امکانات نیمه سنگین هم با شناورهای مخصوص حمل می شد.
همۀ برادران به صورت هم زمان در این شناورها قرار گرفتند و برای 
اینکه سکوت منطقه نباید به هم می  خورد، حدود هشتـ  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 دوـ  سه کیلومتر 

بیشتر با خط دشمن فاصله نداشت.
فرصتی دادند تا برادران نماز بخوانند و غذا بخورند. نماز آن شب بسیار 
خاطره انگیز و لذت بخش بود. حس و حالش تأثیر زیادی روی ما 
گذاشت، زیرا قایق و بلم روی آب حالت سکون ندارد و با اندك تکان 
یا جابه جایی افراد تکان می خوردند. در هر قایق، ده ـ پانزده نفر از 
بچه ها در قالب گردان دسته بندی شده بودند. بعضی از برادران موفق 
نشدند وضو بگیرند، چون اجازه نداشتند پوتین ها 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 یکیـ  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.
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ابتدا بین غواص های 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 آن ها را منهدم کنیم.
دستور پیشروی با قایق های روشن از طرف فرمانده لشکر صادر شد. 
منطقۀ  به طرف  داشتند  که  سازماندهی  همان  برادران طبق  همۀ 
دشمن حرکت کردند. منطقۀ دشمن هم حدوداً از چهارصد متر مانده 
به ساحل دشمن کاماًل نا امن بود؛ یعنی موانع مختلفی مانند مین 
و بشکه های انفجاری فوگاز1کار گذاشته بودند که داخل آن ها مواد 
ناپالم بود و تله ای بود که اگر لبۀ قایقی به آن می خورد، موادش به 
صورت تشعشع به سر و صورت بچه ها می پاشید. دوـ  سه نمونه همان 
شب اتفاق افتاد، ولی عمدة موانع دشمن به لطف خدا دفع شد و 
برادران خیلی راحت توانستند از آن ها عبور کنند. همان برادرانی که 
تیم غواصی بودند، کار خنثی  کردن تله ها را با موفقیت کامل انجام داده 

بودند و مشکلی در این قسمت نبود.
به لبۀ ساحل که رسیدیم، قایق ها 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 یک سری سیم خاردارهای پراکنده 
ریخته بود که پروانۀ قایق ها به این سیم  خاردارها گیر می کرد و موتور 

قایق از کار می افتاد.
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 
1 . تله های معروف به فوگاز، مخلوطی از بنزین و گازوئیل به همراه ابزارهای الزم برای تله 
و انفجار بود که در بشکه قرار می گرفت و با منفجر شدن شعاع زیادی را به جهنمی از آتش 

تبدیل می کرد. 
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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 باالی برادران غواص اطالعات 
عملیات می دانم. عملیات با موفقیت خیلی چشمگیری پیش رفت و در 
قسمت پشتیبانی مشکل خاصی پیش نیامد. با اینکه وسیلۀ سنگینی 
اما همین  نبود،  تا روز سوم عملیات پشت سر ما  مثل هاورگرافت 

قایق های 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 22 کیلومتر می شد.
آب راه های خیلی عریض و طویلی هم به صورت خیابان، البالی این نیزارها 
بود که بعضی هایشان به صورت طبیعی وجود داشت و برخی را هم خود 

یگان ها با قطع کردن نی ها به صورت آب راه و جاده درست کرده بودند.
برادران تبلیغات هم با تدبیری که داشتند باالی نی ها را تمثال مبارك 
و مقدس حضرت امام (قدس سره الشریف) و پالکاردها و نوشته های 

مختلفی نصب کرده بودند که بچه ها 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 آن طرف رودخانه (که 

اسمش را فراموش کرده ام) فرار کرده بودند.1
 1. رود 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. 
دشمن همّیت عجیبی نشان داد و متأسفانه چون از جناح راست ما 
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 الزم بود در آب بمانیم و روی کار قایق ها 

نظارت کنیم.
برادران هفتـ  هشت روز در این منطقه مقاومت کردند، ولی درنهایت 

با دستور فرماندهی قرارگاه، از این منطقه عقب نشینی کردیم.
دشمن نیروهای زرهی خودش را از همان پلی عبور داد که از محور 
سمت راست باید برادران به آن می رسیدند و آن را منهدم می کردند 
و موفق نشدند این کار را بکنند.1 دشمن حدوداً تا روز چهارم یا پنجم 
قریب به هزار تانک را وارد منطقه کرد. تانک ها پاتک های خیلی سنگینی 
را روی بچه ها شروع کرده بودند و دوـ  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 گردان ها برادران 
«کلهر» و «غالمپور»، با استقامتی که در همین خط کردند شهید 

 1. پل مورد اشاره که روی دجله قرار دارد، تیمی مجهز و با برنامه ریزی برای انهدام آن 
اعزام شد و اقدام به کارگزاری مواد انفجاری در جای مناسب آن صورت گرفت اما متأسفانه 
علی رغم انفجار، انهدام کارساز نبود و دشمن با عبور گلۀ تانک هایش از این پل توانست 

موجب عدم پیروزی رزمندگان بشود.
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استقامت  از  زیادی  خیلی  خاطرات  و  پیوستند  لقاءاهلل  به  و  شدند 
خودشان باقی گذاشتند.

شهید کلهر فرمانده گردان سیدالشهدا بود که گردان خط شکن لشکر 
علی بن ابیطالب (علیه السالم) و شاخ لشکر در عملیات ها بود. ایشان 
فرد خیلی آرامی بود؛ یعنی آرامش معنوی و درونی عجیبی داشت و 
خیلی زبانزد بچه ها بود. خیلی کم صحبت می کرد و فرد خوش برخورد 
و شوخ طبعی بود. با برخورد خوبشان خیلی از بچه ها را جذب کرده 
بود. بسیاری از بچه های بسیجی این گردان به خاطر عشق و عالقه ای 
که به اخالص و تعّبد همین شهید عزیزمان داشتند تا دوـ  سه نوبت 
مأموریت هایشان را تمدید می کردند و حتی با اصرار شهید هم به عقب 
نمی رفتند و جزء افراد قسم خورده این گردان بودند و واقعاً افتخارات 

خیلی زیادی هم آفریدند.
شهید غالمپور هم، مانند شهید کلهر، از بچه های قدیمی سپاه قم 
بودند و مورد احترام و وثوق همۀ برادران سپاه قم. ایشان هم تقریباً 
همان خصلت های شهید کلهر را داشت و شجاعت آن ها مثال زدنی بود.
معموالً در عملیات ها، با اینکه خیلی منظم بود، یک شلوار کردی، یک 
بلوز خیلی گشاد و یک کفش کتانی می پوشید که قدرت تحرك و 

مانور بیشتری داشته باشد.
با توجه به اینکه دشمن از تیر مستقیم تانک استفاده می کرد و تیر 
مستقیم تانک هم خیلی قوی است، به هر نقطه از بدن فرد که اصابت 

می کرد آن را کاماًل قطع و به فاصلۀ دورتر پرتاب می کرد.
از این صحنه ها در آن روز و روزهایی که دشمن پاتک می کرد، خیلی 
داشتیم، ولی خوشبختانه هیچ یک از این تلفات و هیچ یک از این 
مقاومت  و  استقامت  نتوانستند  می دادیم  روز  طول  در  که  تلفاتی 
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بچه ها را بشکنند و به لطف خدا همه با روحیۀ کامل می جنگیدند. 
با الفاظ محبت آمیز شهید کلهر به بچه های رزمنده، کل خط یک 
لشکر  برادران  به خصوص  داشت.  عجیبی  خیلی  استقامت  حالت 
علی بن ابیطالب (علیه السالم) که در وسط عمل می کردند و دشمن از 
دو جناح روی این ها فشار می آورد. تا روزهای آخر عملیات، برادران 
شاید چیزی حدود سیصد ـ چهارصد تانک دشمن، از همان هزار 
تانکی که می گفتند در منطقه آورده است، نابود کردند و استقامت 

تاریخی ای 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 صحنه های 
افتخارآمیزی از خودشان به جای بگذارند. به خصوص برادران پدافند 
نیروی هوایی به علت اینکه تراکم هواپیمای دشمن خیلی زیاد بود 
با آتش بارها و سایت های مختلفی که از قبل در آنجا مستقر کرده 
بودند موفق شدند حدود پانزده تا بیست فروند از هواپیماهای دشمن 
دشمن  روی خط  وسیعی  خیلی  عملیات های  و  کنند  ساقط  را 

دهند. انجام 
عقبۀ دشمن بعد از رودخانه و در جادة آسفالت العمارهـ  بصره بود، که 
با دوربین برادران دیده بان دیده می شد. دشمن با تریلی تانک هایش 
را می آورد و روی همین جاده تخلیه می کرد. آن ها تانک ها را روشن 
می کردند و سریع به منطقه می آوردند. این جاده دائماً زیر آتش نیروی 

هوایی و هوانیروز ما بود.
به خصوص در روزهای سوم و چهارم، که درگیری خیلی تشدید شده 
بود، هر هواپیمایی که از دشمن سقوط می کرد، واقعاً عجیب روحیۀ 
نزدیک  بچه ها می داد.  به  زیادی  انگیزة  و  تجدید می کرد  را  بچه ها 



69

منطقه ای که مقرهای آبی و قایق های ما بود، دو تا از هواپیماها در دو 
روز از عملیات سقوط کردند که واقعاً باعث تجدید روحیۀ بچه ها شد.

جهاد سازندگی هم عمدة کارها را قبل از عملیات می کرد و واقعاً 
این جزایر که ما مشکل عقبۀ  نقش کلیدی داشت؛ به خصوص در 
جاها  از  خیلی  بود،  آب  از  پر  منطقه  جای  همه  و  داشتیم  زمینی 
هم آب پیشروی می کرد و خشکی هایی را که ایجاد می شد از بین 
می برد.1برادران جهاد ماه ها قبل از عملیات بدر شبانه روز (مخصوصاً 
شب، چون در روز مشکل دید دشمن را داشتیم)، یک سره کار  کردند 
و خاك  آوردند و در هور مناطقی (جزایر کوچکی) ایجاد کردند که ما 

چون توی آب زندگی می کردیم به آن ها می گفتیم خشکی.
و  می شد  ما  توپخانه های  مقر  عملیات  زمان  در  خشکی ها  این 
توپخانه های دوربُردمان روی این خشکی ها مستقر می شدند. همان 
روز عملیات توپخانه ها اجرای آتش کردند که واقعاً خیلی هم مؤثر 
بود. تنها عقبۀ خشکی ما در جزایر، و به خصوص جزایر شمالی که این 
عملیات انجام شد، فقط همین تپه هایی بود که برادران جهاد سازندگی 
ایجاد کرده بودند و در همان مناطق عقب برای پشتیبانی های بعدی 
بچه ها مقرهای آشپزخانه، حمام عمومی و... درست کرده بودند که 
شاید درظاهر خیلی به چشم نمی آمد و چیزی نبود که هرکسی ببیند 
و متوجه شود، ما که به خاطر کارمان معموالً قبل از عملیات به منطقه 
می رفتیم، ارزش کارهای آن ها را بیشتر درك می کردیم که واقعاً با 

عشق و گمنامی این کارها را انجام می دادند.

1 . تنظیم آب هور به وسیلۀ رودخانه دجله یکی از بازی های جنگی ای بود که اگر عملیات 
بدر با موفقیت به اتمام می رسید در اختیار نیروهای ما قرار می گرفت.
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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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حسین قنبریان
یگان : لشکر17 علی بن ابی

 طالب(علیه السالم)، گردان کربال
منطقه عملیاتی: والفجر3، محورهای 
قندی،  کله  ارتفاعات  مهران، چنگوله، 

قالویزان و دشت مهران
مسئولیت: معاون گروهان

اعزامی از: شاهرود

مقاومت نیروها در کله قندى
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73 بعد از مجروحیت، مدت یکیـ   دو ماه استراحت کردم و خداوند توفیق 
داد دوباره به جبهه بروم و وارد لشکر شوم. آن زمان (تابستان 1362) 
لشکر17 علی  ابن  ابیطالب (علیه السالم) در مقری که معروف به انرژی 
اتمی و در 35 کیلومتری آبادان قرار داشت مستقر بود. بعد از دو 
ـ سه ماه مجروحیت، عملیات محرم هم انجام شده بود و حال که 

می خواستم نزد بچه های تخریب بروم، احساس عجیبی داشتم.
ساعت دوازده نزدیک اذان ظهر بود که وارد لشکر شدم و چشمم به 
بچه های تخریب افتاد. مسئول تخریب، شهید «حمیدرضا محمدی»، 
جلوی شیر آب مشغول شستن لباس بود. هنوز پایم می لنگید. نزد او 
رفتم و سالم و علیک کردم. تعجب کرد که چگونه به لشکر بازگشته ام.
تا مدتی کارهای سبک انجام می دادم. فرمانده لشکر، برادر «مهدی 
زین الدین»، به آموزش بچه های کادر خیلی اهمیت می داد. واقعاً تجربه 

داشت و می خواست این تجربه را به دیگران انتقال دهد.

مقاومت نیروها در کله قندی
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هر چقدر که می توانست فشار می آورد تا بچه ها آموزش الزم را ببینند؛ 
به همین دلیل به بچه های تخریب دستور دادند تا به منطقۀ جفیر 
بروند و میدان مین هایی را که عراق از اوایل جنگ تا آن زمان بر سر 
راه بچه ها ایجاد کرده بود احیاء کنند تا  به عنوان 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 مین ها کار گذاشته شد و بچه ها در 

آن آموزش دیدند و تجربه های خوبی کسب کردند.
در آن منطقه، حدود صد نفر از بچه ها 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 می رسد. کار کردن در آن هوای گرم واقعاً مشکل بود.
کار در آنجا خیلی سخت بود و بچه ها نمی توانستند روزه بگیرند و 
به ناچار روزه شان را می خوردند. البته در جبهه به دلیل اینکه جابه جایی 
یگان ها با توجه به نیاز و شرایط جنگ انجام می شد و معموالً هم جز 
قرارگاه و فرماندهان، یگان ها اطالع دقیقی نداشتند، نیت ده روز، که 
الزمۀ روزه گرفتن است، ممکن نبود. برای اینکه کار پیش برود، ساعت 
سه صبح برمی خواستیم، به گروه های مختلف تقسیم می شدیم و کار 
را به صورت مشارکتی انجام می دادیم. به هرکس مقداری کار محول 
می شد تا پس از انجام دادن آن بتواند در سنگر استراحت کند. همۀ 
کارها را تقسیم می کردیم و خودمان بر کارها نظارت داشتیم. حتی 

مسئول تخریب نیز در این تقسیم کار شریک بود.
ساعت سه صبح می رفتیم و شروع به کوبیدن نبشی می کردیم. وقتی 
عراق می خواست در میدان مین نبشی بکوبد، با دستگاه این کار را انجام 



75

می داد، ولی ما در منطقۀ گرم جفیر وقتی می خواستیم نبشی ای را که 
دو متر طول داشت توی زمین بکاریم، باید باالی تویوتا می ایستادیم و 
به وسیلۀ پتک روی نبشی می کوبیدیم تا سی سانتی متر داخل زمین 
فرو برود. این نمونه ای از مشکالت زیادی بود که وجود داشت و فقط 

تا نه صبح می شد کار کرد، گرما امانمان را می برید.
نیروی  چون  آمد.  پیش  والفجر3  عملیات  شد،  آماده  موانع  وقتی 
تخریب و اطالعات و عملیات باید قبل از همه برای شناسایی به منطقه 
می رفتند، وسایل خود را جمع کردیم و روانۀ منطقۀ والفجر3، به نام 

چنگوله، شدیم که تقریباً سی کیلومتر با مهران فاصله داشت.
قرار بود معبرها شناسایی شده و بچه ها از چند معبر وارد کار شوند. 
یک سری معبرها سمت ارتفاعات کله قندی، آن طرف ایالم، کار می شد، 
یک سری 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 می گرفت. کل راه مشخص بود و معلوم بود که جاده به پشت 
منطقۀ دشمن وصل می شود و تنها راه ارتباطی و پشتیبانی آن هاست.
راه را شناسایی کردیم. در جایی که نیروهای ارتش ما مستقر بودند 
کانالی وجود داشت که از خط مقدم خودمان تا نزدیکی (زیر پای) 
کانال  این  از  عراقی  نیروهای  اینکه  برای  بود.  دشمن کشیده شده 
استفاده نکنند و نتوانند این طرف بیایند، نیروها کانال را مین گذاری 
کرده بودند و مین های تی. ایکس500 (بطری ای، تله ای) در آن کار 
گذاشته بودند تا اگر دشمن روی مین برود، متوجه بشویم. منطقه 

کوهستانی و تپه ماهور 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 بچه ها، چهارـ  پنج  نفری لب دیدگاه 
نشسته بودیم و شهید محمدی ما را توجیه می کرد که وضعیت کانال 
این گونه است و از اینجا می رود و... . بعد به ما گفت: «حاال که توجیه 
شده اید، بروید نماز بخوانید و شام بخورید که بعد با هم برای شناسایی 

تا زیر پای دشمن جلو برویم.»
هنگامی که می خواستیم از لب دیدگاه داخل کانال بشویم، من جلو 
افتادم. فکر می کردم آن ها (محمدی و سعادتمند) هم پشت سرم دارند 
با فاصله می آیند، چون دشمن روی آنجا دید داشت باید به صورت 

نیم خیز داخل کانال راه می رفتیم.
دیگر نمی دانستم آن ها نیامده اند! رفتم و شروع به خواندن نماز کردم. 
در حال خواندن رکعت سوم نماز مغرب بودم و می  خواستم 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 می زند!
همان طور که مشغول خواندن نمازم بودم، ناگهان دیدم یکی از بچه ها، 
که آنجا نگهبانی می داد، دوان دوان به سمت من  آمدـ  هوا دیگر گرگ 
و میش شده بودـ  او با حالت شتاب زده  آمد و داد  زد: «بیایید محمدی 

شهید شد. بیایید برای کمک.»
یّکه 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 بچه ها، به نام «جواد بشری» از بچه های قم، دوان دوان 
راه افتادیم. پرسیدم: «محمدی کجاست؟» گفت: «داخل کانال!» فکر 
 کردیم حتماً ترکش خمپاره به او اصابت کرده و بدون اینکه به میدان 
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مین توجه داشته باشیم وارد کانال شدیم (عرض کانال بیشتر از یک 
متر نبود، منتها داخل آن مین کار گذاشته بودند) و به باالی سر 
آن ها رسیدیم. دیدیم محمدی جلوتر و سعادتمند عقب تر افتاده و 
شهید شده اند. چون مین های تی.ایکس 500 مین های خطرناك و با 

قدرتی اند، با هرکس که برخورد کنند، زنده  ماندنش با خداست.
هنگامی که باالی سرشان رسیدم، هوا تاریک بود و چیزی نمی دیدیم. 
فقط دیدم پاهایشان تکه تکه شده و به چند جای بدنشان ترکش 

اصابت کرده است.
یکی را من و دیگری را آن برادر بغل کرد. به سختی از داخل کانال 
بیرون آمدیم و سریع سوار آمبوالنس شدیم و به طرف بیمارستان 
حرکت کردیم. چون منطقه کوهستانی و آمبوالنس ها نیسانی بود، 
حدود سهـ  چهار صبح بود که به بیمارستان شهید کالنتری اندیمشک 

رسیدیم. هنگامی که رسیدیم، دکتر گفت متأسفانه تمام کرده اند.
صبح بعد از کمی استراحت، دوباره به منطقه برگشتیم. رفتیم داخل 
کانال و محلی را که آن ها روی مین رفته بودند بازدید کردیم. فکر 
می کردیم که آن ها به وسیلۀ خمپاره به شهادت رسیده اند. هنگامی که 
وارد کانال شدیم، دیدیم کانال مین گذاری شده. تعجب کردیم که ما 
چگونه از روی مین ها رد شده ایم و هنوز زنده ایم. کانالی به عرض یک 
متر و با این همه مین! ده ـ بیست متر جلوتر رفتیم. جایی که آن ها 
شهید شده بودند، دو تا مین منفجر شده و کفش و مقداری از گوشِت 
پایشان آنجا افتاده بود. متوجه شدیم که آن ها روی مین رفته اند و این 
لطف خداوند بود که وقتی می خواستیم بچه ها را به عقب منتقل کنیم، 
خودمان روی مین نرفتیم. بازگشتیم و قرار گذاشتیم این موضوع را 

پنهان نگه  داریم، چون عملیات والفجر3 نزدیک بود.
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همۀ بچه ها و گردان ها در منطقه حضور داشتند و آمادة عملیات بودند. 
برای اینکه روحیۀ بچه ها حفظ شود، گفتیم خبر شهادت را به بچه ها 
بگوییم  اگر پرسیدند محمدی و سعادتمند کجا هستند،  و  ندهیم 

مجروح شده اند و محمدی پایش قطع شده.
تخریب  در  و  بود  را، که همشهری شهید محمدی  بچه ها  از  یکی 
مسئولیت داشت، در جریان قرار دادیم و گفتیم ایشان شهید شده  اند، 

کارها را پیگیری کنید.
مسئول اطالعات و یکی از بچه ها برای شناسایی مسیر به داخل کانال 
رفتند که آن ها نیز روی مین رفته و هر دو به شهادت رسیدند. با 
شهادت آن ها تعداد شهدا به چهار تن رسید که دو نفر از آن ها مسئول 
بودند. دیگر نمی توانستیم قضیه را پنهان نگاه داریم. مجبور شدند به 
نیروها بگویند که در همان چنگوله برای آن ها مراسم برگزار کنند. ما 
نیز مجبور شدیم به بچه های تخریب اطالع دهیم. بچه ها گفتند: «چرا 
تا حاال به ما نگفتید؟» گفتیم: «برای اینکه روحیۀ شما آسیب نبیند 
و عملیات به خوبی انجام شود.» برای شهدا مجلسی برگزار کردیم و 

قضیه به پایان رسید و بچه ها همچنان پیگیر کارها بودند.
من از قبل اصرار داشتم به گردان های پیاده بروم،  اما شهید محمدی 
قبول نمی کرد. برحسب وظیفه و کاری که برعهدة من گذاشته بودند 
اجازه نمی داد و می گفت در تخریب بمان. زمانی که ایشان به شهادت 
رسید، دیگر نمی توانستم بمانم. بنابراین به گردان پیاده کربال، که از 

بچه های شهرستان شاهرود بودند، رفتم.
البته بعداً ناراحت بودم که چرا در آن موقعیت، که آن ها به شهادت 
رسیدند، تخریب را رها کردم، ولی با تخصصی که داشتم در گردان 
پیاده وظیفۀ خود را انجام دادم. البته  به عنوان نیروی تخریبچی هم 
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فعالیت می کردم، ولی هنگامی که وارد گردان شدم، معاونت گروهان 
را بر عهده ام 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 علف های 
بلندی داشت و چند نهر آب از آنجا می گذشت. شب عملیات بر اثر 
آتش هوایی که دشمن می ریخت، نیروی اطالعات و عملیات محور 
ما مسیر را گم کردند. ما هم دور خود می گشتیم و مسیر را پیدا 

نمی کردیم.
فرمانده گروهان، شهید «احمد رضایی»، یکی از بچه های باتجربه و 
فداکار که از اوایل جنگ در جبهه ها حضور داشت، خیلی ناراحت شده 

بود. فرماندهی گردان را نیز برادر «علی خانی» برعهده داشت.
یک گردان را داخل نی هایی برده بودیم که طول آن ها سه ـ چهار 
متر بود و احساس می کردیم اگر یک گلوله آتش زا داخل نی ها بزنند 
و نی ها آتش بگیرند، همۀ نیروها از بین می روند. از طرفی شکستن 
نی ها ایجاد سر و صدا می کرد و ما هم به منطقه آشنا نبودیم، چون 
نیروی اطالعات شناسایی کرده بود و ما نمی دانستیم دشمن کجا قرار 
دارد. عبور سیصد تن از بچه ها از داخل نی ها، شکستن آن ها و حرکت 
تجهیزات سر و صدا ایجاد می کرد. خواه ناخواه دشمن متوجه می شد 
و راحت می توانست غافلگیرمان کند و همه را از بین ببرد. در نهایت، 
بچه های کادر وارد عمل شدند و گفتند با امید به خدا  از مسیری حرکت 
می کنیم، ولی چون مبدأ حرکت را می دانستند جهت خود را تشخیص 
می دادند که از کدام سمت (شرق، غرب یا جنوب) دشمن بروند. به این 

طریق توانستیم از منطقۀ نیزار بگذریم و به یک خاکریز برسیم.
هنگامی که به خاکریز رسیدیم، دشمن متوجه تحرکات شده بود و 
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منطقه را تخلیه و از اطراف مهران به طرف پاسگاه دّوراجی عقب نشینی 
کرده بود. وقتی به خاکریز رسیدیم، نمی دانستند کدام سو فرار کنند. 
بچه ها پشت خاکریز ایستادند. یک دستگاه نفربر از بچه های ارتش پر از 
مهمات آنجا بود که وقتی عراق حمله کرده بود، بچه ها آن را همان جا 
گذاشته و عقب رفته بودند (هنگامی  که بچه ها به خط می رسیدند، 
اهلل اکبر می گفتند و سر و صدا می کردند و دشمن وحشت می کرد). 
یکی از بچه ها که اطالع نداشت، فکر کرد نفربر عراقی است. سریع 
نارنجک را داخل نفربر انداخت. نفربر هم که پر از آرپی جی و مهمات 
بود منجر شد و آتش گرفت. هنگامی که این اتفاق افتاد، بچه ها 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 
آن طرف، ارتفاعات قالویزان است و دشمن آنجا قرار دارد و این سمت 
نیروهای خودی هستند و ما رو به نیروهای خودمان پدافند کرده ایم. 

سریع کل بچه ها را 180درجه چرخاندیم و پدافند کردیم.
دشمن متوجه شد نیروهای گشتی ما پشت خاکریز مستقر شده اند 
و دم صبح (هنگامی که هوا گرگ و میش بود) هفت ـ هشت تن از 
نیروهای گشتی خود را برای کسب اطالع فرستاد که آن ها هم تا 

نزدیکی ما آمده بودند و پس از کسب اطالعات الزم برگشته بودند.
تانک های دشمن آرایش گرفتند و حرکت  از دو ـ سه ساعت  بعد 
کردند. هوا دیگر روشن شده بود. کمی آتش ریختند و وقتی دیدند که 
بچه ها مقاومت می کنند و بیشتر از این نمی توانند جلو بیایند، عقب 

رفتند و صبح روز بعد حمله را شروع کردند.
آن منطقه خط فرخ آباد بود که خاکریزی وجود نداشت یا ارتفاع خاکریز 
به یک  متر نمی رسید. وقتی  بچه ها می خواستند از پشت آن رد شوند، 
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باید نیم خیز یا سینه خیز می رفتند.
دشمن آرایش خود را به طرف ما گرفته و مسیر بچه ها را تشخیص 
داده بود. آن روز دشمن فشار پاتک خود را روی جاده ای وارد آورده 
بود که تنها جادة ما بود. آن جاده از سر پیچ دور می زد، به طرف 
مهران می رفت و از فرخ آباد خارج می شد. آنجا را کاماًل بسته بود و لبۀ 
خاکریز را به وسیلۀ گلوله های تانک می زد. می خواست خاکریز را صاف 
و هم سطح زمین کند و نیروهایی را که از آنجا رد می شدند یا کمک 

می رساندند ببیند و از آمدنشان جلوگیری کند.
بچه ها مردانه شروع به جنگیدن کردند. دشمن با تانک و نیروهای خود 
جلو می آمد و بچه ها با آن امکانات کم، زیر آتش و گلوله به نیروها 

مهمات می رساندند.
افراد  از  از طلبه های مبارز و فداکار و  شیخ «محمد تهرانی»، یکی 
پرو پا قرص جبهه ای معتقد و واقعاً پیرو خط امام بود. ایشان مردانه 

برمی خاست و آرپی جی می زد.
وقتی معلوم شد خاکریز صاف شده و تانک های دشمن در حال جلو 
فرمانده گردان،  برادر خانی،  و  تهرانی  آمدن هستند، شیخ محمد 
که به «باباخانی» معروف بود، سی ـ چهل متر جلوتر پشت تپه ای 
کمین کرده و شروع به زدن آرپی جی کردند. آن ها چند تانک را 

منهدم کردند.
یکی از تانک های دشمن، که مقر آن ها را شناسایی کرده بود، یک 
گلولۀ تانک به طرف موضع آن ها شلیک کرد و هر دو از قسمت کمر 
به شدت مجروح و به شهادت رسیدند. پیکر آن ها همان جا ماند و کسی 
جرئت نمی کرد جنازة آن ها را به عقب بیاورد، چون آتش خیلی شدید بود.
یک طرف  از  بودند.  گذاشته  داشتند  توان  و  مهمات  هرچه  بچه ها 



82

خودروها مهمات به خط می آوردند و از طرف دیگر زخمی ها را به عقب 
می بردند. فشار دشمن زیاد شده بود. یک سری از نیروهای دشمن در 
ارتفاع کله قندی مستقر شده بودند (نیروهایی که بعداً مشهور و نام آور 
شدند و مدال گرفتند). با اینکه نیروهای ما از طرف ایالم آمده بودند و 
کله قندی را دور زده بودند، طوری که کله قندی در پشت سر آن ها قرار 
گرفته بود و نیروهای ما خیلی جلوتر موضع عراق را گرفته بودند، ولی 
به دلیل اینکه ارتفاع کله قندی خیلی حساس و مرتفع بود، روی آن 
سرمایه گذاری کرده بودند. حدود یک گردان آن ها باالی ارتفاع مستقر 

بود و مقاومت می کرد.
دشمن سعی می کرد از طرف مهران، خط را بشکند و خود را به جادة 
مهران ـ ایالم برساند و نیروهای کله قندی را آزاد کند و فراری دهد 
تا آن ها کشته نشوند. به همین دلیل همۀ فشار خود را وارد می کرد. 
بچه های ما نیز تصمیم گرفتند تا آخرین نفر ایستادگی کنند. حاال 
دیگر یگان هایی که سمت راست و چپ ما قرار داشتند موضع خود را 

خالی کرده بودند.
فرماندهان آن ها گفته بودند شما مواضع خود را خالی کنید و عقب 
بیایید. فقط ما (گردان کربال) آن وسط باقی مانده بودیم. مسئول خط 
ما، که عقب تر بود، ناگهان متوجه شد که به گردان کربال نگفته اند 

عقب بیاید.
به وسیلۀ بی سیم با فرمانده گردان تماس گرفتند و گفتند: «برادر 
خانی چه کار می کنی؟» برادر خانی هم گفت: «در خط می جنگیم، 
دشمن هم فشار آورده است.» مسئول خط گفت: «سریع نیروها را 
برادر خانی پرسید: «چرا عقب بکشیم. ما شهید و  عقب بکشید.» 
مجروح داده ایم.» مسئول خط گفت: «یگان های چپ و راست شما 
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خالی کرده اند، شما هم به عقب برگردید تا همگی دور نخورده اید.»
تانک ها هر لحظه نزدیک تر می شدند. راهی را هم که بچه ها باید از آن 
به عقب برمی گشتند تانک و تیربار و دیگر سالح ها بسته بود و مرتب 
می زد. در چنین مواقعی که دشمن آتش سنگین دارد و پاتک زده، 
نمی شود یک دفعه به نیروها گفت عقب نشینی و فرار کنید. در حالی 
که باید مسئول گروهان کم کم و با مالیمت بگوید منطقه را خالی 
کنید. از قسمت آخر خط، که اولین گروهان مستقر بود، شروع کردیم 

به فرستادن بچه ها تا اینکه منطقه خالی شد.
چگونه عقب نشینی کردیم؟ در تالقی جایی که جاده پیچ می خورد، 
درست به حالت نود درجه پشت خط واقع می شد، دشمن متوجه شد 
همۀ نیروها از سر پیچ عبور می کنند و همۀ امکانات ما از آنجا می رسد، 

برای همین به وسیلۀ کالیبر و دیگر سالح ها سر پیچ را مرتب می زد.
ما دیدیم اگر از آن نقطه عقب نشینی کنیم دشمن ما را می بیند و همۀ 
بچه ها را زیر آتش می گیرد و هیچ کس نمی تواند سالم برگردد. فرمانده 
گردان، برادر خانی، به یکی از رانندگان آمبوالنس 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 آرپی جی زن و تیربارچی هم این طرف و 
آن طرف پیچ جلوی آمبوالنس قرار داد که به طرف عراقی ها تیراندازی 

کنند.
بچه ها در گرد و خاك آمبوالنس عقب نشینی کردند و به وسیلۀ این 
تاکتیک توانستیم کل نیروها را از آنجا نجات دهیم. بعد از اینکه همۀ 
و  آرپی جی زن  بچه های  و  آمبوالنس  نهایت  رفتند، در  بچه ها عقب 

تیربارچی هم آمدند و تلفات زیادی ندادیم.
شهید  و  جاللی»  «منصور  شهید  آمدند،  عقب  که  افرادی  آخرین 
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«محمدحسین عامریان» و «حسن عامری» بودند. آن ها وقتی بچه های 
بسیجی توان خود را از دست دادند و تجهیزات خود را در منطقه جا 
گذاشتند، تجهیزات بچه ها را ـ حتی دو سه آرپی جی 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 طوالنی بود و همۀ بچه ها 
توانشان را از کف داده بودند. هر ماشینی که می رسید سوار می شدند.

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 فرخ آباد، خط مهران بود که در دشت واقع شده بود. هنگامی 
که دیدند ایران خط را خالی کرده و خط روبه روی ارتفاع قالویزان 
را نیز خالی کرده، این گونه پنداشته بوند که حتماً نقشه ای در کار 
است. فکر می کردند ایران می خواهد از زیر ارتفاع قالویزان آن ها را دور 
بزند. به همین دلیل ترس و وحشت در دل آن ها به وجود آمده بود و 
نیروهایی که روی کله قندی محاصره بودند را رها و عقب نشینی کردند 

و دوباره تانک های خود را روی ارتفاعات قالویزان کشاندند.
صبح روز بعد، به ما گفتند دشمن عقب نشینی کرده است و دوباره 
بروید پشت خط خودتان مستقر شوید. هنگامی که پاتک می شد، همۀ 
بچه ها درگیر نمی  شدند. عده ای که خسته بودند استراحت می کردند 
و بچه های دیگر وارد عمل می شدند. یکی از بچه های بسیجی، که 
داخل سنگر خواب بوده، هنگام پاتک، در آن درگیری و حتی زمانی که 
به  را  عراقی ها خودشان  بود.  نشده  بیدار  بودیم،  کرده  عقب نشینی 
خاکریز رسانده بودند، اما خوشبختانه مستقر نشده بودند و دوباره 
عقب نشینی کرده بودند. او وقتی بیدار می شود و می بیند که کسی در 
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خط نیست و تنهاست، از جاده آهسته آهسته عقب می آید و به بچه ها 
می  رسد. شانس آورده بود که عراقی ها او را به اسارت نبرده بودند.

بودیم. در عملیات  آنجا  و مدتی  خالصه پشت خط مستقر شدیم 
والفجر3، گردان 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 فرخ آباد به ارتفاعات 
کله قندی وصل می شد و به طرف باال می رفت. عملیات والفجر3 در 
تاریخ 1362/5/7 انجام شد که به موفقیت هایی دست یافت و شهر 

مهران آزاد شد.
دشمن از خط فرخ آباد به پاسگاه دّوراجی عقب نشینی کرد. از آن طرف، 
نیروهای یگان 21 امام رضا (علیه السالم) پشت کله قندی را دور زده 
بودند و از کوه های صعب العبور به سختی عبور کرده و چندین شبانه روز 

پشت دشمن خوابیدند و مناطق را آزاد ساختند.
بود،  کله قندی مستقر  روی  نیروهای گردان مخصوص دشمن، که 
ناامید شدند. اگرچه به سختی دوازده روز در منطقه ای که محاصره بود 
مقاومت کردند، در حالی  که شبانه به وسیلۀ هلی کوپتر به آن ها آذوقه 
و مهمات می رساندند و روزها پاتک می زدند و فشار می آوردند که آنجا 

را بشکند و آن ها را خالص کنند، اما مقاومت بچه ها نا امیدشان کرد.
آن  بعثی ها خیلی سماجت کردند و یک نفر از آن ها اسیر نشد، اما یک 
 نفرشان هم زنده باقی نماند. بچه ها همۀ آن ها را به حول و قوة الهی از 

بین بردند و پیروز شدند.
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از ایستادگى خودمان حیرت کردیم

مصطفی نجفی
یگان: لشکر 17 علی 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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89 برای عملیات بدر به منطقه اعزام شدیم. من مسئول گروهان بودم. 
گردان ما حضرت رسول(صلی اهلل علیه و آله وسلم) به فرماندهی شهید 

«اهلل یاری» بود.
آن زمان تعداد نیروها کم بود، برادر عراقی1 مسئول محور گفت: 
گردان شما باید به خط پدافندی طالئیه برود؛ اما ما چون می خواستیم 
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 آن جا را به ما داده بودند، و حاال باید یک بار دیگر این 

1 . مجاهدان عراقی  خود داوطلبانه علیه رژیم بعثی حاکم بر عراق می جنگیدند و طبیعی 
است که با توجه به شناخت و آگاهی و توانمندی هایشان می توانستند در مدیریت و فرماندهی 

نیز سپاه اسالم را یاری کنند.

از ایستادگی خودمان حیرت کردیم
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مسئولیت را قبول می کردیم. دستور را اطاعت کردیم و رفتیم. با شروع 
عملیات کادر گردان هم رفت و تنها کادر گروهان ما که 84 نفر بودیم 
و 50 نیروی کم تجربه که از شهرهای مختلف بودند در آن جا ماندیم 

و باید 5 کیلومتر خط را پدافندی می کردیم.
را  برادران  از  تن  بود. چند  در آن جا 4 کمین1 خیلی خطرناك 
به داخل کمین ها فرستادیم. به دلیل خطرناك بودن مسیر و مکان 
کمین ها کم تر کسی جرئت می کرد 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 کمین ها برسانند.
در آن جا وضعیت طوری بود که حتی اگر دشمن تیراندازی می کرد، 
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 نمی شود 

نگه داشت.» اما ایشان گفت: «باید این جا را نگه دارید.»
مسئول آن 50 نیرویی که فرستاده بودند یکی از بچه های سپاه قم 
بود، او را مسئول یکی از کمین ها کردم و توضیحات الزم را به ایشان 
دادم که باید به کمین ها بروید تا بتوانیم نیروها را تقویت کنیم و گفتم 
 که مسافت کمین ها چگونه است و چه موانعی وجود دارد. ایشان بعد 

1. سنگر کمین را با هدف ایجاد سد یا مانع معموالً کمی جلوتر از خط مقدم تعبیه یا 
ایجاد می کنند تا هنگامی که دشمن بخواهد حمله ای صورت دهد، یا نیرویی برای گشت و 
شناسایی اعزام کند آن ها با خبر شده و فرمانده خط را در جریان قرار دهند که دستور الزم 
را از رده باالتر اخذ کرده و جهت اجرا ابالغ کند؛ البته در برخی موارد، مسئول کمین بسته به 

شرایط خود می تواند اقدام به جلوگیری از حرکت دشمن به سمت خط بکند.
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از توجیه شدن به همراه 2 نفر از بچه ها حرکت کردند و در کمین 2 
پیاده شدند و از آن جا به کمین 3 و بعد 4 رفتند.

آنها اشتباهی  بود و  تا کمین عراقی ها 3 متر فاصله  از کمین 4 
به میدان مین عراق رسیده بودند. نیروهای عراقی با دیدن آنها به 
دنبالشان دویدند و یکی از آنها به روی مین رفت و پایش قطع شد؛ 
چون نمی توانست عقب بیاید  به اسارت عراقی ها درآمد. اسامی نیروها 
هم همراهش بود که به دست دشمن افتاد. آن دو برادر دیگر فرار 

کردند و به کمین 4 رسیدند. 
شب عید بود، اوایل شب بچه ها توی آن حال و هوا تیر هوایی شلیک 
می کردند؛ ناراحت شدم و گفتم: «تیراندازی نکنید چون امکان داره 

دشمن به مواضع ما پی ببره و متوجه تعداد نیروهای ما بشه.»
روی  ابتدا  کرد،  آتش  ریختن  به  شروع  دشمن  شب  ساعت 10 
کمین ها آتش ریخت. سریع به سنگر فرماندهی رفتم و با کمین ها 
تماس گرفتم. ابتدا تماس با کمین 4 قطع شد، بعد با کمین 3 تماس 
گرفتم در حال صحبت کردن بودیم که گفت دیگه با ما صحبت نکنید 
و ارتباط قطع شد. امکان تماس با کمین 2 هم 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 سریع تر به ما نیرو برسانید. آن شب 
تصمیم گرفتم با ده تن از نیروها به وسیلۀ قایق خودم را به کمین ها 
برسانم تا از اوضاع بچه ها و وضعیت دشمن اطالع پیدا کنم. در زیر آن 
آتش تا اسکله رفتم، دیدم که همۀ قایق ها را زده اند و زیر آب رفته اند 



92

و دیگر هیچ قایقی نمانده.
آتش  سنگینی  خاطر  به  اما  داشت،  وجود  محور  وسط  در  راهی 
نمی شد رفت؛ نیروها را به خط بازگرداندم. 15 کیلومتر خط در دست 
ما بود که 5 کیلومتر آن آب و 10 کیلومتر هم پشت آب بود که جزء 

خط مقدم محسوب می شد.
با برادر «مالزینل» که مسئول خط پایین تر بود تماس گرفتم، او  
گفت: «ما چه کار کنیم تعداد نیروها کم است و روحیه اشون از دست 
دادن؛ دشمن آتش زیادی می ریزه.» به او گفتم: «نیروها یکی یکی 
داخل سنگر موضع بگیرند که امکان تیراندازی و مقابله با دشمن و 
جابه جایی 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 4 بنداز تا ببینم چه خبره؟» دوربین را 
انداخت و به من گفت: «اینجاست؟» نگاه کردم اما کمین 4 نبود بلکه 
کمین عراقی ها بود. خودم دوربین را تنظیم کردم و آن را روی کمین 
4 گرفتم و گفتم: «این جا کمین 4 است» و آن برادر گفت: «روزی که 
این جا را تحویل گرفتیم به ما گفتند این جا کمین 4 است و ما حتی 

یک تیر هم به آن جا شلیک نکردیم.»
دوربین را روی کمین 3 گرفتم و دیدم دو نفر سینه خیز به سمت 

آب می آیند. سریع پایین آمدم و به اسکله رفتم.
آن شب باالخره یک قایق از محور تهیه کردم و به سکاندار گفتم: 
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«برید جلو» اما گفت: «االن نمی شه؛ اگه برم دشمن می زنه.» گفتم: 
«االن موقعیتی نیست که مهم باشه که دشمن بزنه یا نزنه! سریع برید 
آن دو نفر را بیارید.» وقتی آن ها را آورد دیدم یکی از آن ها شهید 
«رحمانی» بود. از ایشان سئوال کردم: «چی شده؟»، گفت: «وقتی به 
کمین 2 رسیدیم قصد رفتن به کمین 3 را داشتیم که دشمن آتش 
شدیدی ریخت و نتوانستیم کاری بکنیم. کمین 4 را گرفتند و پس از 
آن دو نارنجک به جلوی کمین 3 که ما آن جا بودیم زدند اما ما سر و 
صدایی نکردیم چون ترسیدیم اسیر بشیم و دشمن هم می ترسید که 
داخل کمین را نگاه کنه و از آن جا تا کمین 4 مین گذاری کردند و 

بعد عقب نشینی کردندو رفتند.»
اگر دشمن حمله می کرد  داشتیم،  ما در خط  این وضعی که  با 
می توانست 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 کمین ها 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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آهو ها ما را نجات دادند

ابوالحسن حاتمی
یگان: لشکر 21 امام رضا (علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: منطقه عمومی ایالم، 

عملیات میمک
اعزامی از: خراسان
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97 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 

می خواهیم یک راهکار را قفل کنیم تا عملیات شروع شود.»
گفتم: «گردان ما خط شکن 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 آن طرف کوه در یک غار مخفی شدیم. 
باز شب راه افتادیم و برای شناسایی رفتیم و کار را انجام دادیم. به قول 

آهو ها ما را نجات دادند
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اطالعاتی ها قلف (قفل)1 کردیم. 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 قمقمه ها 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. یکی تان 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. چشمه ای پایین 
دره بود. خیلی محتاطانه جلو رفت. من کنار یک قلوه سنگ ایستادم. 
نزدیک چشمه که رسید نشست. بعد اشاره کرد، من هم رفتم. دیدم 
اطراف چشمه، دوازده تا آهو روی دست هایشان دراز کشیده اند. 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 می کنند. ما هم نشستیم 
و گریه کردیم. حیوان ها بلند شدند و رفتند چهار پنج متر آن طرف تر 

1 . یعنی 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 نقطه ای برسانند که عملیات از آنجا باید آغاز  شود؛ البته بچه های 
اطالعات با روش های مختلف مثل دیدبانی، یا شناسایی معدود و محدود از معبر قفل شده 

اطالع خواهند داشت.
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نشستند. ما قمقمه ها را پر از آب کردیم و آبی هم خوردیم و سر و 
صورتمان را هم شستیم. به محض اینکه می خواستیم حرکت کنیم، 
یکی از آهوها بلند شد و به سرعت دوید روی قله و همان جا ایستاد و 

دور و برش را نگاه کرد!
غزنوی گفت: «فکر نمی کنی یک سّری در کار باشد؟!» من هم خیلی 
قلبم شکسته بود و داشتم گریه می کردم. گفت: «پاشو برویم یک سری 
بزنیم.» برادرغزنوی پشت سر آهو دوید و رفت باال. به محض اینکه 
رفت باال، آهو پایین آمد. غزنوی دوربین انداخت و اطراف را نگاه کرد. 
پایین که آمد، دیدم به شدت گریه می کند! گفتم: «چیه؟ چرا ناراحت 
شدی؟!» گفت: «بیا بریم باال.» با هم باال رفتیم و با دوربین نگاه کردیم. 
دیدیم دو دسته نیروی دشمن یکی این طرف، یکی آن طرف کمین زده 
و این حیوان می خواست به ما بفهماند که دشمن در کمین شماست.

آنجا فهمیدیم که زمانی که ما رد شده بودیم، دشمن فهمیده بوده و 
دو دسته نیرو یکی این طرف دّره و یکی آن طرف دّره  به عنوان کمین 
گذاشته، که موقع عبور، ما را بزنند یا دستگیر و اسیر کنند. آمدیم و 
بچه ها را برداشتیم و از مسیر دیگری به سمت نیروهای خودمان رفتیم. 
واقعاً برای ما فراموش شدنی نیست، چون این حیوانات می خواستند به 
ما بفهمانند که شب عاشورا شما تنها نیستید که عزاداری می کنید، 
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 

می کرد، کل عملیات لو می رفت.



100



101

قرآن مانع عبور تیر

غفار محمدی
فتح،   48 تیپ  فجر،  لشکر19  یگان: 

گردان امام حسین(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گروهان

منطقه عملیاتی: خیبر، محور طالیه
اعزامی از: گچساران
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103 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 می خواستیم به عملیات برویم، در منطقه ای که محل تجمع 
ما پشت منطقۀ عملیاتی بود، برای باال بردن آمادگی نیروها جهت 

عملیات، آن ها را آموزش می دادیم.
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.» 
از خون حسین (علیه السالم)  او  برادر خجیر گفت: «نه، مگر خون 
رنگین تر است؟ مگر خونش از خون علی اکبرها و علی اصغرها عزیزتر 
است؟! او باید در این عملیات شرکت داشته باشد.» الحمدهلل هر دو نفر 
آن ها از عملیات سالم برگشتند. برادر کوچک تر در آن عملیات بسیجی 

و  به عنوان پیک بود و برادر بزرگ تر فرمانده دسته بود.

قرآن مانع عبور تیر
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لشکر المهدی عملیات را آغاز کرده بود و ما گردان های لشکر 19 فجر 
در همان محور به دنبال آن ها عمل کردیم.1  کانالی بین جاده و دژ قرار 
داشت که ما به صورت یک ستون باید از آن عبور می کردیم. سمت 
راست ما آب و سمت چپمان دژ بود که اگر از آن باال می رفتیم، مورد 

اصابت تیرهای دشمن قرار می گرفتیم.
در حین حرکت، متوجه شدم که این گونه نمی شود گروهان را هدایت 
کرد. خجیر علیزاده، فرمانده دسته یک و نفر اول گروهان بود. او توفیق 

داشت و در جنگ شهید شد.
بتوانیم جلو و عقب گروهان را کنترل  تا  بیرون آمدیم  از کانال  ما 
کنیم، که در حین حرکت به حالت نیم خیز 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 «علی کرم ایلوانزن» را مأمور کردم نیروها را 

راهنمایی کند تا اگر اتفاقی برایم افتاد، آن ها کارم را ادامه دهند.
کم کم احساس کردم نمی توانم جلو بروم. کنار دژ نشستم، طوری که 
نیروها متوجه جراحت من نشده و تضعیف روحیه نشوند. به حالتی 
بی سیم را به دست گرفتم که فکر کنند من دارم تماس می گیرم تا آن ها 
رد شوند. آخرین نفر آن ها از بچه های بهداری بودند که می خواستند 

1. لشکر المهدی عج اهلل تعالی فرجه الشریف، خط شکن بوده و لشکر 19 فجر پشتیبان و 
ادامه دهندة عملیات، در اینگونه موارد اصطالحاً می گویند عملیات عبور از خط را بر عهده 

داشته تا مراحل بعدی عملیات را در آن محور انجام دهد.
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مرا پانسمان کنند، اما اجازه ندادم. گفتم: «پشت سر بچه ها بروید.»
آن ها  به  را  بی سیم  و  آمدند  معاونم  نفر  دو  بود.  من  پیش  بی سیم 
تحویل دادم. به آن ها گفتم جلو بروند. صبح فردا فرمانده گردان، برادر 
«تکاور»، در حالی که سواره (با موتورسیکلت) بر روی دژ گردان را 
هدایت می کرد، با اصابت خمپاره از ناحیۀ پهلو مجروح می شوند 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 آمبوالنس 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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اصًال توجیه نبودیم

عباس رنجبر
یگان: لشکر19فجر، گردان حاج فتوت

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: عملیات خیبر، محور 

هورالهویزه
اعزامی از: 
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109 یک هفته قبل از عملیات، ما را در جریان گذاشتند. عملیات خیبر بود 
ولی نام آن را هنوز به ما نگفته بودند. به همراه «حاج نبی رودکی»، 
برادر  و  محور،  مسئول  سپاسیان»،  «مجید  لشکر 19فجر،  فرمانده 

«استوار»، مسئول طرح و عملیات، به لب هورالهویزه رفتیم.
به ما گفتند: «ممکن است از اینجا سوار قایق شوید. البته دوـ  سه تا طرح 
عنوان کردند که ممکن است شما را هلی برن1 کنیم. آن طور که به ما 
گفتند، قرار بود لشکر ما جزیره را بگیرد؛ بنابراین جزایر خیبر را برای ما 
توجیه کردند و در یکی از قرارگاه ها در قسمت جفیر یک فیلم ویدیویی 

نشان دادند که فیلمبرداری از منطقه بود و ما کامالً توجیه شدیم.

اصالً توجیه نبودیم

1. با هدف سرعت در انتقال نیروهای رزمنده به مناطق مورد نظر عملیاتی، نیروها را با چرخ بال 
(هلی کوپتر) وارد منطقۀ مورد نظر می کنند و چرخ بال در فاصلۀ حدود یک متری از سطح زمین 
قرار می گیرد. بدون آنکه روی زمین بنشیند نفرات رزمنده باید از چرخ بال به زمین فرود آیند. علت 

زمین ننشستن این است که چرخ بال به سرعت و راحت تر بتواند خود را از آن منطقه دور کند.
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یک هفته قبل از عملیات، ما را از سمت عین خوش حرکت دادند. 
لشکر در عین خوش مستقر بود و از آنجا به تنگۀ سعدی حرکت کردیم. 
دوـ  سه روز هم آنجا بودیم. تقریباً همان شِب عملیات به سمت جفیر 

حرکت کردیم که دیدیم عملیات شروع شده.
ما وارد عمل نشدیم. تقریباً یک هفته آنجا مستقر بودیم. هواپیماهای 
نمی کردند.  بمباران  ولی  می آمدند،  پایین  خیلی  سطح  در  دشمن 

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 می کردیم.
دیگر  همین!»  شوید؛  عمل  وارد  قسمت  این  از  باید  «شما  گفتند: 
گویا  و  بود  شده  عوض  طرح ها  نگرفت.  صورت  خاصی  شناسایی 

طرح هایی 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 نمی دانستیم. 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 

عمل کردند.1 
1. جابجایی محور عملیاتی و حتی جابجایی نیروی عمل کننده، در حین عملیات و تغییر 
طراحی هایی که مبتنی بر اطالعات قبل از آغاز عملیات بوده در حین عملیات، از امور طبیعی 
در سازمان های رزم است، به ویژه اینکه دکترین حاکم بر آن سازمان غیر کالسیک بوده و با 
ابتکار و خالقیت نیروهای سازمان رزم شکل گرفته باشد، به عالوه عملیات فریب در جابجایی 
نیرو از شیوه هایی است که در طراحی های 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 می گیرد و در مواقع لزوم نیروی اطالعاتی نیز برای هدایت اطالعاتی 

نیروهای عمل کننده به یگان های تابع اعزام می شوند.
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تقریباً هشت کیلومتر در باتالق رفتیم. اصاًل نسبت به منطقه توجیه 
نبودیم و از منطقه هیچ نمی دانستیم. معاون  ما برادر «محمد کشتکار» 
و «یارمحمدی» بود که در عملیات قدس3 شهید شد. مسئول یکی از 
دسته های ما برادر «حسن منتظری» بود که در بمباران پادگان ابوذر 
شهید شد. برادر «ارجمند» و برادر «کرمی» کاماًل تعجب کرده بودند 

و از کم وکیف عملیات می پرسیدند، اما خودم هم توجیه نبودم.
به هورالهویزه رسیدیم. صددرصد برای ما مشخص نبود دشمن کدام 
طرف است. نمی دانستیم روی دژ باید راه برویم یا کنار آن؛ کنار دژ 
که حرکت می کردیم، به یک سه راهی رسیدیم. آنجا دو گروهان وارد 

عمل شده بودند.
اول  لحظه های  در  هرکدام  گردانمان  دیگر  گروهان های  فرماندهان 
شهید شده بودند. این طور که فرمانده گردان می گفت 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.
از نیمه شب بود که روی دژ  با حاج فتوت تقریباً ساعت یک بعد 
دشمن رسیدیم. البته یک مقدار هم آنجا شلوغ بود؛ مثل اینکه قبل از 
ما لشکر محمد رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) وارد عمل شده 

و عقب نشینی 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 خط شکن بوده. ما االن باید 



112

پیشروی در عمق بکنیم و برویم تا به این جاده برسیم.»
فکر می کنم به آن جاده «دشته» می گفتند. دقیقاً هم مشخص نبود 
که جاده است. می گفت باید هزار متر جلو برویم. تیپ المهدی سیصد 
متر از سنگرهای دشمن را پاکسازی کرده و هفتصد متر هم ما باید 

جلو می رفتیم.
به او گفتم: «حاال یک کمی بهتر شد. کمی به مسئله توجیه شدم.» 
گروهان ما تقریباً دست نخورده بود؛ یعنی هنوز به آن صورت تلفات 
برای پاکسازی دشمن رفتیم. تقریباً  نداده بودیم. حرکت کردیم و 
مشخص نبود وضعیت چگونه است. چون شب بود بعضی از نیروهای 
ما جلوتر از نیروهای دشمن بودند. از لهجه های عربی ای که صحبت 
می کردند متوجه می شدیم که عراقی هستند. آن قدر 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 می رفتیم برویم. بعد دیدیم 
که دیگر نمی شود جلوتر رفت، ایستادیم و از مواضعی که گرفته بودیم 

حفاظت کردیم.1 

1. باید توجه داشت که هر خاطره زاویه نگاه یک رزمنده با توجه به نوع مسئولیت او در 
آن عملیات است که به محدوده ای از منطقه و اتفاقات عملیات مرتبط خواهد بود که او 
می توانسته حس و درك بکند، چون حتی همین محدوده از زاویۀ رزمنده ای دیگر و با 

مسئولیتی متفاوت دارای ابعاد دیگری نیز خواهد بود.
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ادعا مى کنم آن شب ما هیچ کاره بودیم

مرتضی عریان زاده
یگان: تیپ 18 الغدیر

مسئولیت: فرمانده گروهان شناسایی 
اطالعات و عملیات

منطقه عملیاتی: عملیات بیت مقدس 
2، سلیمانیۀعراق، محور تپه های حرمله 

و گرده رش
اعزامی از: یزد
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115 در عملیات بیت المقدس2 یکی از محورهای عملیات را در تپه های 
حرمله برای شناسایی به من واگذار کردند.

شب اول شناسایی، که تقریباً هوا نیمه مهتابی 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 بچه ها حال و هوای معنوی خاصی داشتند. 
چند هفته ای به عملیات بیت المقدس2 نمانده بود. با سه تا از بچه های 

بسیجی وارد عمل شدیم تا محور را شناسایی و تکمیل کنیم.
آن شب به بچه ها گفتم دست به دعا شوید تا ان شاءاهلل این محور، که 
محور سختی است، تکمیل شود و در نزدیکی عملیات اشکالی برای ما 
پیش نیاید. شب بچه ها آیت الکرسی خواندند و حرکت کردیم. هوا هم 

تقریباً نیمه برفی و خیلی سرد بود.

ادعا می کنم آن شب ما هیچ کاره بودیم
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به سمت منطقۀ دشمن حرکت کردیم. بین راه دو تا از بچه ها را جهت 
تأمین گذاشتیم و با بقیه جلو  رفتیم و شناسایی  کردیم. طبق عالمتی 
که به ما داده بودند باید تا پنجاه متری سنگر دشمن می رفتیم. چون 
شب بود و ما در شیار راه می رفتیم، از عالمتی که برایمان قرار داده 

بودند گذشته بودیم.
وقتی متوجه شدیم که یکی از بچه ها گفت بایست! یک دفعه 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 

شده ایم و از هیچ میدان مینی هم نگذشته ایم!
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 وسیله ای بودیم و من می توانم اینجا ادعا کنم که ما آن شب 
هیچ کاره بودیم. هیچ قدرتی نمی توانست به جز قدرت الهی ما را به 

این منطقه برساند.
منطقه ای بود که باید از بین دو تپۀ دشمن می گذشتیم 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 آن ها را 

توجیه کردیم تا شب عملیات دچار اشکال نشوند.
عملیات بیت المقدس2 فرارسید. بچه ها آماده شدند. یک گروهان به ما 
داده بودند تا یک محور را، که مسئولیتش بر عهدة من بود، آزاد کنیم. 
از شیار ارتفاعات گرده رش پایین آمدیم و داخل جادة دشمن شدیم. از 

جاده گذشتیم و تقریباً آمدیم وسط.
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گفته بودند 1/15 دقیقه 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، بچه ها را پایین تپه خواباندیم. چون تا دشمن فاصله 

خیلی کمی بود، صدای آن ها را به خوبی می شنیدیم.
آنجا خیلی دلهره داشتم. به خودم می گفتم نکند حاال که این قدر زود 
رسیدیم، دشمن متوجه شود و به خاطر محور ما، محورهای دیگر هم 
لو برود! حتی یکی از بچه ها از سرمای بسیار زیاد سرفه می کرد و این 
نگرانی ما را بیشتر می کرد. با بچه ها دست به دعا شدیم تا اینکه وقت 

عملیات فرا رسید.
درست ساعت 1/15 دقیقه محور بغلی ما شروع به تیراندازی کرد. 
از سنگر بیرون ریخته و شروع به سر و صدا  نیروهای دشمن فوراً 
کردند. یکی از آن ها اسلحه را مسلح کرد و روی بچه ها رگبار بست که 

خوشبختانه تیرهای دشمن نتوانست از ما تلفاتی بگیرد.1 
در همان لحظه، چند تا از بچه ها ایثارگرانه جلوی رگبار دشمن بلند 

 1. در زمان پیش از آغاز عملیات یکی از سخت ترین لحظه ها، همین زمانی بود که درست در 
نزدیک ترین فاصله با دشمن قرار داشتید و باید تا زمان اعالم رسمی آغاز عملیات در سکوت 
مطلق انتظار می کشیدید! کوچک ترین صدا یا خطایی که موجب جلب توجه دشمن می شد 
مساوی بود با فاجعه ای به نام لو رفتن عملیات و باال رفتن تلفات و سخت شدن شکستن 
خط دشمن؛ حقیقتاً هرچه عمیق تر به موضوع توجه می شود خدایی بودن لو نرفتن در این 
لحظات بیشتر و بهتر درك می شود، 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 می آید، در تاریکی با تجهیزات نظامی یک ذره بی دقتی 

صدای تجهیزات وجود دارد و....
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شدند و با شلیک سه گلولۀ آرپی جی، آن عراقی، سنگر و چند تا از 
نیروهای آن ها را از پا درآوردند. بچه ها به باالی 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 می کرد. تا اینکه در 
محاصره قرار گرفت. در آن محورها حدود 170 اسیر و ده ها تن به 

هالکت رسیدند و عملیات با موفقیت کامل به پیروزی رسید.
در آن هوای سرد و برفی بچه ها از روحیۀ بسیار باالیی برخوردار بودند. 
گرده رش، که ارتفاع بسیار بزرگی بود، فقط جاده ای به طول چند 
کیلومتر تا باالی این ارتفاع زده بودند که هر ماشینی قادر به باال رفتن 
از شیب سخت این ارتفاع نبود و هیچ تانکر آبی باال نمی آمد. روزهای 
از آب برف استفاده می کردیم. آب  با هلی کوپتر می آمد و  اول غذا 
برف را در بشکه می ریختیم و از آن آب برای خوردن و وضو استفاده 
با این حال، بچه ها هرگز این سختی ها را به روی خود  می کردیم. 

نمی آوردند و برای عملیات لحظه شماری می کردند.
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روحیه شهید مثال زدنى بود

فریبرز خلیلیان
یگان: تیپ 44 قمربنی هاشم(علیه السالم)، 

گردان توحید
مسئولیت: فرمانده گروهان شهید بهشتی

منطقه عملیاتی: خیبر
اعزامی از:
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121 در عملیات خیبر در گردان توحید از تیپ قمر بنی هاشم 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 
در  جفیره  نام  به  منطقه ای  در  می شد،  عملیات  وارد  باید  که  بود 
منطقۀ جفیر بودیم که مقر خاکی داشت و باید از آنجا به منطقۀ 
عملیاتی هلی برن می شدیم. ما در جفیره دو ـ سه روز بودیم تا هر 
زمان که دستور آمد حرکت کنیم و به کمک برادرهایی برویم که 

قباًل به عملیات رفته بودند.
و گفت:  آمد  فرمانده گروهان  برادران  از  یکی  روزها،  آن  از  یکی  در 
«می خواهیم بچه ها را به صبحگاه ببریم.» برادر «نوروزی» هم موافقت 
کرد. نیروها را برداشتیم تا برای صبحگاه و نرمش به محل مورد نظر ببریم. 

روحیه شهید مثال زدنی بود
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در حالی که از خاکریزها دور می شدیم، سر و کلۀ دو تا میگ1عراقی پیدا 
شد. بچه ها مشغول تماشای میگ ها بودند و آن ها را به همدیگر نشان 

می دادند که سه تای دیگر از آن طرف به سمت بچه ها آمد.
پنج تا هواپیمای عراقی در سطح خیلی پایینی آمدند و روی سر بچه ها 
آتش ریختند. آتش هم زمان پنج فروند میگ وحشت ایجاد می کند. از 
آنجایی که خدا می خواست و همیشه لطف خدا شامل حال رزمندگان 
اسالم است، هیچ یک از برادران با آتش هایی که این پنج هواپیما ریختند، 

زخمی هم نشدند و آن ها نتوانستند به نیروها ضربه ای وارد کنند.
انداخت، ولی راکتش در فاصلۀ خیلی دور  از آن ها راکت هم  یکی 
عمل کرد و منفجر شد. بچه ها خیلی روحیه گرفتند. ما هرچه به 
برادرها می گفتیم برادرها بخوابید که زخمی نشوید، کسی گوش به 
این حرف ها نمی داد. تا اینکه با خواست خدا، پدافندها یکی از آن ها 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 به عنوان 
خط پدافندی تحویل گرفتیم. ولی وقتی وارد خط شدیم، دیدیم این 

 1. میگ 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 1983 وارد خدمت شد که همچنان توسط 
روسیه و بسیاری کشورهای دیگر استفاده می شود. هواپیمای میگ-29 از بهترین محصوالت 
صادراتی برای شوروی در زمان خود و برای روسیه در حال حاضر بوده است. میگ-29 به 
همراه سوخو-27 به منظور رقابت با جنگنده های آمریکایی اف-15 ایگل و اف-16 فالکن 
ساخته شدند. رژیم بعثی حاکم بر عراق یکی از چندین کشوری بود که از جنگنده های میگ 

برخوردار بود.
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خط پدافندی با خط پدافندی های دیگر خیلی فرق دارد. فرقش دراین 
بود که آتش دشمن بی حد زیاد بود. آن موقع هنوز عملیات خیبر تمام 
نشده بود و برادران رفت و آمد می کردند. آتش دشمن خیلی زیاد بود 

و ما در آنجا هیچ امکاناتی نداشتیم.
هم  خاکریز  این  بود.  کم  خیلی  ارتفاعش  که  داشتیم  خاکریزی 
هنگامی که نیروها به عقب برمی گشتند، به وسیلۀ لودرهای عراقی، که 

در عملیات از آن ها به غنیمت گرفته بودیم، زده شده بود.
خاکریز هم پیوسته نبود و به فاصلۀ دهـ  پانزده متر یک بیل زده بودند که 
یک نیرو می توانست پشت آن مستقر شود. بعضی جاها خاکریزش یک 

متر بود، بعضی جاها یک متر و نیم و بعضی جاها اصالً 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 معموالً بعد از عملیات ها گاه تا هفتادـ هشتاد روز ادامه 

داشت) و بدون هیچ امکاناتی از آب، گذشته و هلی برن شده بودیم.1 
عراق پاتک های مهمش را در جزیرة مجنون انجام داد. در پاتک هایی 
که عراق برای باز پس گیری جزایر کرد و آتش شدید و حمله ای که 
انجام داد، بچه ها با یاری خدا و رشادت های برادر نوروزی و برادرهای 

دیگر نگذاشتند که به هدفش برسد.

1. در 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...می تواند باشد که معموالً 
پس از عملیات و تثبیت خط و استقرار نیرو به وسیلۀ واحدهای پشتیبانی رزم، تدارك و 

تأمین می شود.
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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 می زد. دوـ  
سه روز اول، که تازه مستقر شده بودیم و هنوز عراق پاتک نکرده بود 
و آتش آن ها هنوز سنگین بود، نیروهای مهندسی یک دستگاه بلدوزر 
را که از عراقی ها 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 150 متر زده شد که بنا بود شب بعد آن را ادامه 
دهند. فردای آن روز، تقریباً یک دسته از نیروها، که حدود 22 نفر 
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 هیچ وقت در سنگر و پشت بی سیم نمی ماند و همیشه در 
ـ شش متری خاکریز عراقی ها  کنار بچه ها و عامل روحیۀ آن ها بود، تا پنج 
نیروها را با کمپرسی می آورد و پیاده می کرد و خودش در آن قسمتی که 
آتش خیلی سنگین و خطرناك بود و کمتر کسی به آنجا می رفت، کار 

می کرد، آرپی جی می زد، با کالش کار می کرد و نارنجک می زد.
آنجا بود که بچه ها روحیه می گرفتند، به طرف او می رفتند و کمک 
می کردند. آن روز با آن شانزده نیرو توانست در آن قسمت مقاومت 
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کند. او نیرو می خواست و ما برایش نیرو بردیم که کمکش بکنیم. 
نیروها باید از کانال رد می شدند. نزدیکی های خاکریزشان یک جاده 
بود که آن ها جاده را بریده بودند و نیروها باید از وسط آن جاده و 
بریدگی به پشت خاکریز می رفتند، 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 می زد.
ما دو ـ سه دسته نیرو برداشتیم که به کمک برادر نوروزی برویم. 
وقتی خواستیم یکی یکی 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 آن ها هم این بود که عراق روی آن بریدگی چند تا تانک 
گذاشته بود که هم با تیر مستقیم توپ می زدند و هم تیربارهایشان روی 
این قسمت کار می کرد. هیچ راهی نبود و به  طور کلی راه بسته شده 
بود. با بی سیم به برادر نوروزی گفتیم: «نمی توانیم نیروها را به آن طرف 
بفرستیم.» نوروزی گفت: «هیچ مسئله ای نیست. نمی خواهد نیرو به 
اینجا بیاورید.» ولی با چشم خودمان می دیدیم که آنجا چه می گذرد. 

می گفت: «نه هیچ مسئله ای نیست، عراقی ها االن فرار می کنند.»
برادرها را برگرداندیم باالتر و از آنجا یک نیرو فرستادیم که به اصطالح 
باید از روی خاکریز می دویدند و می رفتند. یکی از بچه ها دوید که 

توسط کالیبری که آنجا کار می کرد تیر خورد و شهید شد.
سرانجام نتوانستیم برادرها را به آن طرف خاکریز بفرستیم. با بی سیم 

گفتند: «برادرها را برگردانید و همان جا 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 باالخره 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.

از  بچه ها  اما  بودند؛  آمده  آن ها  نزدیک  تا  هم  دشمن  نیروهای 
تاکتیک هایی استفاده کرده بودند که دشمن در مانده بود! نارنجک ها 
را ِگل گرفته بودند و ضامنش را درآورده بودند. ِگل ها که خشک شد، 
نارنجک ها را الی چفیه و به اصطالح محلی خودمان الی قلوه سنگ 
گذاشتند و پرت  کردند وسط عراقی ها. گل ها به زمین که می خورد 
می شکست و منفجر می شد و مثل خمپارة 60عمل می کرد. این یک 

تاکتیک نظامی جدید و خیلی عجیب بود.
آن روز را کامالً مقاومت کردند و ما شبانه توانستیم آن نیروها را تعوض 
کنیم و به جای آن ها 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 

عالقه داشت و خیلی از خود گذشتگی و ایثار می کرد.1 
در حال برگشت از جزیره، بمب شیمیایی زدند. نوروزی سعی کرد 
نیروها را از منطقه خارج کند تا روی آن ها اثری نداشته باشد. اما 
به  را  ایشان  و  گذاشت  اثر  خودش  روی  سمی  گازهای  متأسفانه 
بیمارستان بردند. دو ـ سه روز هم در بیمارستان بود و در نهایت به 

شهادت رسید.
در عملیات خیبر، جادة تدارکاتی مان به طور کلی بسته شده بود و 

1. حضور میدانی فرماندهان بسیج و سپاه در سخت ترین نقطه ها و قرار داشتن کنار نیرویی 
که در شرایط پیچیده و سخت عملیات نقش ایفا می کند یکی از رموز توفیق و غلبه بر 
دشمنی بود که در داشتن نیرو و تسلیحات و تجهیزاِت روز دنیا هیچ مشکلی پیش رو نداشت.
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امداد خداوندی نگذاشت که بچه ها از تشنگی شهید شوند. ما سه روز 
و سه شب بدون آب و غذا مانده بودیم. چون آتش توپخانۀ دشمن 
خیلی شدید بود و اصاًل تردد ماشین غیر ممکن شده بود. در قسمتی 
از منطقه، یکی از گردان ها مستقر شده بود و تعدادی از نیروهایش 
شهید و زخمی شده و به عقب رفته بودند. برادر نوروزی گفتند یکی از 
گروهان ها به آنجا برود و مستقر شود. یکی از برادرها رفت که نیروها را 

به قسمت مورد نظر ببرد.
نیروهایی که در بی آبی و تشنگی از پا افتاده بودند و دیگر حال راه 
رفتن نداشتند، گفتند می رویم! سه روز بود که در آن گرما و آن آتش 

سوزان که دشمن درست کرده بود، آب نخورده بودند.
بچه ها که داشتند حرکت می کردند، برادر نوروزی گفت: «شما بروید 
نیروها حرکت  است!»  پیدا می شود، خدا کریم  ان شاءاهلل آب  آنجا، 
کردند و رفتند روی آن خطی که باید مستقر می شدند؛ نزدیک خط 
که رسیدند، بی سیم زدند و گفتند که آقا دو تا بیست لیتری آب پیدا 

کرده ایم.
این یکی از الطاف الهی بود که آنجا شامل حال بچه ها شد. بچه ها آن 
آب را خوردند و سرحال شدند. من سوار موتور شدم و رفتم آب پیدا 
کنم و بیاورم تا بچه ها از تشنگی شهید نشوند؛ اما دیدم یک ماشین 
توی آن آتش شدید به سمت ما می آید! ماشین رسید و دیدیم بیست 

تا بشکۀ بیست لیتری آب آورده.
حدود نیم ساعت بعد، دوباره پاتک عراق شروع شد. بچه ها این دفعه 
بیایند. همان روز حدود 30-35  نگذاشتند عراقی ها خیلی نزدیک 

تانک عراقی زده شد و عراق عقب نشینی کرد.
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انفجار پل شادى بچه ها

محمد حسین پور
یگان: تیپ44 قمربنی هاشم(علیه السالم)

مسئولیت: فرمانده گروهان
منطقه عملیاتی: عملیات بدر، محور جزایر 

مجنون، شرق بزرگراه اصلی بغداد- بصره
اعزامی از: بروجن
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به  بروجن  پاسداران شهرستان  از طریق سپاه  که  بود  سال 1362 
تیپ 44 قمر بنی هاشم (علیه السالم) اعزام شدم. عملیات بدر در یک 
منطقۀ آبیـ  خاکی1 انجام شد. ما چند روز قبل از عملیات وارد منطقۀ 
جزایر مجنون شدیم. آنجا عقبۀ تیپ بود. باید آمادگی های الزم برای 
اجرای عملیات انجام می شد. گردان ها و همین طور واحد های رزمی و 
پشتیبانی رزمی آنجا مستقر شدند و برای باال بردن آمادگی های الزم 

جهت اجرای عملیات آموزش هایی دیدند.

1 . عملیات آبی - خاکی همانگونه که از اسم آن مشخص است به عملیاتی گفته می شود 
که بخشی از منطقۀ عملیاتی را آب دربر بگیرد، طبیعی است که در چنین عملیاتی آموزش 
و تمرین های رزمی متفاوت نیاز است و به تجهیزات و ابزارهای مختلف دریایی باید مجهز 
بود، شناورهایی که تناسب الزم با نوع آبگرفتگی نیز داشته باشند؛ مضاف بر این ها عملیات 
باید از پوشش هوایی باالیی برخوردار باشد تا آسیب پذیری نیروهای شناور کاهش یافته و 

به اهداف مورد نظر برسند.

انفجار پل شادی بچه ها
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واحد تخریب هم آنجا حضور پیدا کرد تا کارها و ارزیابی هایی را که 
الزم بود برای عملیات به دست بیاورد انجام دهد، تا عملیات با موفقیت 
انجام شود. وقتی آنجا حضور پیدا کردیم، یک سری بسیجی به ما مأمور 

شده بودند که باید آموزش می دیدند.
بسیجی ها را آموزش دادیم و نسبت به عملیات و مأموریتی که باید 
انجام می شد 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 آن طرف آب به یک منطقۀ خاکی که بین 

جزایر بود متصل می کرد.
ما در دو گروه دسته بندی شدیم و برای انهدام پل مأموریت پیدا کردیم. 
گروه اول به فرماندهی شهید «اسماعیل زاده»، که مرکب از شانزده نفر 
از یازده نفر تشکیل می شد و  بودند، و گروه دوم هم که ما بودیم 
مسئولیت آن ها به عهدة من بود. هر گروه جداگانه در زمینۀ انفجار و 
آتش گذاری پل تمرین می کرد. شروع کار بر این منوال بود که هر گروه 
به اتفاق گردان های پیاده به جلو برود و آنجا کارش را شروع کند. گروه 
اول، که گروه شهید اسماعیل زاده بود، مأمور شد به گردان حضرت 
رسول(صلوات اهلل علیه وآله وسلم) و ما هم اگر اشتباه نکنم، مأمور به 
گردان یا مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه شریف) بودیم. قرار بر این شد که 
چون ما اسلحه ای جز مواد منفجره و وسایل دیگر در دست نداشتیم 
یک گروهان پیاده حفاظت ما را به عهده بگیرد و گروه ها را تا نزدیک 

پل حفاظت کند.
شب که شد ما به طرف منطقۀ عملیاتی حرکت کردیم و سوار قایق ها 
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 بچه ها داخل 
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گردان نشوند که آنجا آن ها را گم کنیم. ما دو قایق از فرمانده گردان 
گرفتیم و به اتفاق گروه حرکت کردیم. آتش دشمن خیلی شدید و 
مسیر هم خیلی طوالنی بود. یک تعدادی قایق  در مسیر غرق شده 
بودند و ما خیلی بین راه معطل شدیم. چند جایی بچه ها توی آب 
افتادند و ما آن ها را دو باره توی قایق ها کشیدیم. با توجه به نفرات زیاد 

و نیزارها، قایق ها به سختی جلو می رفتند.
به هر حال به آن طرف آب و روی خشکی رسیدیم. وقتی از قایق پیاده 
شدیم، گروه را جمع کردیم و با یک حضور و غیاب بچه ها را به ستون 
کردیم که به جلو برویم. یکی از بچه های گروه شهید اسماعیل زاده آمد 
و گفت: «اسماعیل زاده را ندیدید.» گفتم: «نه.» گفت: «اسماعیل زاده 
نیست. هرچه می گردیم، او را پیدا نمی کنیم.» گفتم: «اینجا نمی شود 
معطل کرد. آتش دشمن خیلی شدید است و اجازة اینکه ما بایستیم 

نمی دهد. ممکن است تلفات بدهیم.»
با آقای «قصری» که در آن زمان فرمانده تخریب بودند تماس گرفتیم. 
ایشان گفتند اگر اسماعیل زاده را پیدا نمی کنید، با گروه «حسین پور» 
برویدـ  یعنی با گروه ما به جلو بروند. ما آن ها را به خط کردیم و گروه 
خودمان و گروه شهید اسماعیل زاده 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 حدوداً بیست کیلومتر منطقۀ دشمن از اینجا تدارك 
می شد. به همین خاطر مسئوالن 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 برنامه ای 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 بچه ها 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 بچه ها گفتم که 
فوراً او را به عقب برسانند. چون آنجا یک منطقۀ خیلی وسیعی بود و 
اگر کسی در آنجا می ماند، مشکل بود که امدادگران یا بچه های بهداری 
بتوانند به او برسند و او را ببرند. ما فوراً او را به عقب فرستادیم و دوباره 
ادامه دادیم. وقتی به پل رسیدیم، دو ـ سه خاکریز که به نظر می آمد 
سکوی تانک یا 106 باشد دیدیم. من به بچه ها گفتم که متفرق شوند 
پشت خاکریزها و توی گودال ها پناه بگیرند و خودم به خاطر ارزیابی 
پل که وضعیت چگونه است، چه نوع پلی است و چقدر مواد منفجره 

برای انفجار می خواهد روی پل رفتم.
آتش خیلی شدید بود. لشکرها و گردان های مجاور درگیر شده بودند. 
دشمن هم احساس کرده بود که از اینجا عملیات می شود. البته بچه ها 
حمله کرده بودند و این منطقه آزاد شده و دشمن عقب نشینی کرده 
بود، ولی اینجا را زیر آتش گرفته بود. من به تنهایی روی پل رفتم، 
نگاهی به پل انداختم و دیدم که پل محکمی است. زیر آن آهن کشی 
شده بود. به خصوص پایه های محکمی داشت. به هر حال متوجه شدم 
که اگر یک گروه روی پل می آمد، پل منفجر نمی شد، چون مواد 
منفجرة ما تی ان تی و... نبود؛ ام19ضد تانک بود که 20 الی 23پوند 
مواد دارند. با اینکه مواد آن ها هم فشرده شده است و قدرت انفجارشان 
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خیلی زیاد است، اما نمی توانست پل را منفجر کند و اگر هم منفجر 
می کرد، آن طور که باید و شاید متالشی نمی شد.

به هر حال من برگشتم و به بچه ها گفتم: «یکی یکی می روید و این 
مواد منفجره و مین ها را روی پل می گذارید و برمی گردید.» روی پل 
رفتم. بچه ها مین ها را می آوردند، من می گرفتم و روی پل می گذاشتم 
این مین های  از  نصفی  تا حدوداً  به عقب می فرستادم.  را  بچه ها  و 
ضد تانک را روی پل آتش گذاری کردم. کولۀ انفجاری را باز کردم، 
چاشنی گذاری داخل مین ها را انجام دادم، به وسیلۀ فتیلۀ انفجاری 
آن ها را به هم ارتباط دادم، آتش گذاری الکتریکی سیم را کشیدم و 
عقب آمدم و با مگنیت1 پل را منفجر کردیم. مرحلۀ اول رفتم و دیدم 
که پل منفجر شده، شکست خورده و پایین هم رفته، منتها اگر یکی از 
این نردبان های کشویی می گذاشتند، نیروی پیاده می توانست رد شود 
و اگر الوار هم می آوردند، امکان اینکه خودرو یا تانک بتواند عبور و مرور 
کند وجود دارد. نصفی از مواد دیگر ما مانده بود که می خواستیم در 
مرحلۀ دوم پل را بزنیم، ولی آتش خیلی شدید شد. چند قبضه دوشکا 
از آن طرف آب و روبه روی 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 می شد تا دیگر امکان رفت و آمد سد شود، صورت نگرفت. 
چند دقیقه ای پشت خاکریز ایستادم و دیدم آتش دشمن بسیار زیاد 
شده است. مشکل بود دیگر بتوانیم برای مرحلۀ دوم پل را بزنیم. به 

1 . دستگاه کوچکی که به اندازة انفجار چاشنی الکتریکی برق تولید می کند و انفجار مورد 
نظر با آن رخ می دهد.
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هر حال چند دقیقه ای آنجا ایستادیم تا ببینیم آتش سبک تر می شود. 
کمی آتش سبک تر شد، ولی نه به آن صورت که دیگر آتش نریزند.

بچه ها یکی یکی، مثل مرحلۀ اول، مین ها را آوردند روی پل چیدیم و 
برای مرحلۀ دوم پل را منفجر کردیم. از دو قسمت پل منفجر شد و 
کاماًل پایین افتاد. بعد از انفجار پل، فوراً بچه ها را به ستون کردیم و 
از منطقه بیرون کشیدیم. خدا شهید «شاهمرادی» را رحمت کند، به 
وسیلۀ بی سیم اطالع داد بچه های تخریب را آنجا نگه دارید، اگر نیاز 
شد به بچه های پیاده کمک کنند. بنا به دستوری که ایشان دادند، ما 
بچه ها را آوردیم پشت یک خاکریز و آنجا پناه گرفتند. بچه ها 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 به درستی منفجر نشده؛ یعنی ارتباط کاماًل 
قطع شده بود، ولی باید قسمتی که پایین رفته کامالً منهدم شود تا 
دیگر امکان اینکه آن ها پل را از کف آب بلند کنند و باال بیاورند و 
جاسازی کنند از بین برود. فردای آن روز شهید اسماعیل زاده 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 صحنه ها را می دید منقلب 
می شد. داخل گروه همه جور آدمی داشتیم؛ بچه های کم سن و سال 
و بسیجیانی که چطور به جبهه آمده بودند، کشش و وضعیت جسمی 
آن ها در آن حدی نبود که این مین ها را با آن وزن حمل کنند، ولی 
عاشقانه به جلو می آمدند. بعد از اینکه پل منفجر شد، این خستگی ها 
به طور کلی برطرف شد. همه شاد بودند و بی اختیار فریاد می زدند. 
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بعضی ها بی اختیار گریه می کردند. شور و حال خاصی بین بچه ها دیده 
می شد و خستگی  از تن همه در رفت. مثل اینکه تازه می خواستیم 
وارد عملیات شویم. اصاًل کسی احساس خستگی نمی کرد. آدم به 
چهرة بچه ها که نگاه می کرد، احساس می کرد که این ها توان دارند 
ده ها کیلومتر دیگر را با همان مین ها با همان برنامه با همان آتشی که 
آن شب دشمن داخل منطقه می ریخت جلو بروند و باز هم با دشمن 

بجنگند.
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گلوله هایى که در هوا کمانه مى کرد

علی اکبر احسن زاده
یگان: لشکر14 امام حسین(علیه السالم)، 

گردان امام محمد باقر(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گروهان

منطقه عملیاتی: خیبر، محور خط زیر 
طالئیه

اعزامی از: کاشان
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141 در عملیات خیبر، ما داشتیم به طرف خط زید و طالئیه می رفتیم. من 
مسئول گروهان بودم و برادر «هادی رجایی» مسئول گردان بود. گردان 
ما متشکل از بچه های کاشان بود. من بهترین و بزرگ ترین امداد غیبی را 
در این عملیات شاهد بودم. گروهان ما در جلوی گردان به طرف دشمن 
می رفت. دشمن با تیربار و گلوله های رسام1  به طرف ما شلیک می کرد. 
بچه ها با حالت خنده به من می گفتند: «احسن زاده! ببین تیرها به طرف 
صورت ما می آید، اما نزدیک که می شود به طرف باال می رود! مثل اینکه 

به سطح آهنی و یا بتون آرمه می خورد و کمانه می کند.»
از عقب ستون با عجله به طرف جلو دویدم. تصور می کردم تیرباری که 
جلوی ستون، ما را هدف گرفته؛ نیرویی از ستون ما را باقی نگذاشته، اما 
دیدم که نیروها سالم اند! صلوات می فرستند و برای امام و پیروزی شان 

دعا می کنند.
1. نوعی گلوله که به محض شلیک درخشان و شعله ور می شود و رعب و وحشت ایجاد می کند.

گلوله هایی که در هوا کمانه می کرد
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وقتی جلوی ستون رسیدم، هیچ یک از نیروهای ما مجروح نشده بود. 
فقط چند تیر از داخل کوله پشتی های آرپی جی رد شده، ولی منفجر 
نشده بودند. در صورتی  که اگر کوچک ترین تیری به آرپی جی یا به 
خرجش بخورد، منفجر شده و آتش می گیرد. اما این گونه نشد! بیشتر 
گلوله ها به اطرافمان می خورد. منور که زده می شد، به بچه ها می گفتیم: 
«روی زمین بنشینید یا درازکش شوید تا دشمن دیدی نداشته باشد.» 
ولی بچه ها می گفتند: «دیگر فرصتی نیست که درازکش شویم.» بچه ها 

بزرگ ترین درس را به ما، که خدمتگزار آن ها بودیم، می دادند.
در حالی که آسمان با نور منورها مانند روز روشن شده بود، بچه ها 
زمین گیر نمی شدند؛ آن ها همۀ موانع را ـ از جمله 1200 متر میدان 
مین، سیم خاردارهای رشته ای، حصاری و حلقوی که روی هم ریخته 
شده بود، کانال های پشت سر هم و کمین ها، خاکریز مقدم و خاکریز 
به هم متصل شده، که ارتباط سراسری داشتـ  پشت سر گذاشتند. با 
همان آرایشی که در ابتدا و پشت خاکریز داشتیم، دوباره درگیر شدیم. 

دشمن اصاًل فکرش را هم نمی کرد که در محاصرة ما بیفتد.
بچه های ما نیروهای دشمن را دور زدند و چند عراقی را اسیر کردند؛ ما 
از آن ها پرسیدیم: «در اینجا چقدر نیرو و چند دستگاه تانک دارید؟» 
آن ها اخبار اشتباه می دادند و آن  طوری  که ما خبر داشتیم و از منطقه 

پیدا بود، خبرها را صحیح نمی دادند.
در همان عملیات، برای مرحلۀ بعدی، که در طالئیه بود، آماده شدیم. 
در عملیات طالئیه، دوباره گردان ما وارد عمل شد. یک بی سیمچی 
داشتیم که قباًل در مریوان چند تیر به دست و قلبش اصابت کرده بود. 
گفت: «من دوست دارم بی سیمچی شما باشم!» با توجه به قد کوتاهی 
که داشت، ابتدا قبول نکردم، ولی قسم خورد و گفت تا آخرین لحظه 
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با شما می آیم. او بی سیمچی من شد، طوری که گوشی بی سیم از زیر 
بند حمایلش جدا نمی شد و تا آخرین لحظه با من بود.

هنگامی که از داخل آب های هور (حدود یک تا دو کیلومتر) و از 
باتالق های دست راست جادة طالئیه به طرف دشمن می رفتیم، اگر 
بی سیم روی دوش آن برادر بود، آب داخلش می رفت، ولی ایشان 
بی سیم را روی دست گرفته و پشت سر من سریع حرکت می کرد 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 می شد، رفتیم. 

دشمن پاتک های خیلی سنگینی به ما زد.
همان گونه که از اسم عملیات پیداست، در آن عملیات در جزیره خیلی 
گلوله ریخته شده بود. بچه ها خیلی مقاومت کردند. ساعت شش همان 
روز دشمن یک پاتک زد، اما بچه ها تعداد زیادی از نیروهای دشمن را 
کشتند. ساعت هشت، یعنی دو ساعت بعد هم یک پاتک کرد و پشت 

خط، نیرو پیاده  کرد. بچه ها آن ها را هم از پا درآوردند.
باز یک پاتک در ساعت یازده زده شد که بیش  ترین آتش را در همان 
خط ریخت؛ در آن موقع نه نیروی پشتیبان  می توانست به ما برسد و نه 
ما می توانستیم به عقب برگردیم. مجبور شدیم تا آنجایی که می توانیم 
با آن ها درگیر شویم. در یک لحظه احساس کردم به غیر از چند نفر، 

بقیه مجروح یا شهید شده اند.
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 باال به طرف ما تیر می زنند؛ طوری  که دشمن باالی 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 باالی سر، دورتادور ما و حتی به طرف شکم ما هم شلیک کرد! در 
آنجا فکر کردم کارم تمام شده، اما خدا کمک کرد و هیچ کس حتی 
زخمی هم نشد. بعد فرماندهان باالترمان گفتند: «هرکس می تواند 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 بچه ها در حال انجام  دادن کاری بودند؛ 
یکی آواز می خواند، یکی شوخی می کرد، حتی بعضی ها با هم کشتی 
می گرفتند. یکی اسلحه اش را راحت و با آرامش باز کرده بود و داشت 
آن را تمیز می کرد که تصور می کردی در یکی از اتاق های پادگان و 
عقبه است. دیگری کنسرو باز کرده و می خورد. بی سیمچی، از شدت 
خستگی، نشسته به خواب رفته بود و گوشی بی سیم با همان دستان 
مبارکش در کنار گوشش بود، ولی هرچه از باال با او تماس می گرفتند، 
بیدار نمی شد. اصاًل قابل تصور نبود که اینجا خاکریزی هست که چند 
لحظه قبل در دست دشمن بوده یا جاده ای اینجا هست که دشمن 
با ماشین از آن عبور می کند.1 وقتی دشمن کاتیوشا شلیک می کرد، 

صدایش شبیه صدای ضرب و دهل یا صدای زنجیرزنی بود.
 1. توسل 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 می داند 
که همه چیز در قبضۀ قدرت بالمنازع اوست؛ لذا او در همه حال خود را در توسل می داند و 

توکل را در عمل نشان می دهد.
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من که خدمتگزار بچه ها بودم، بیدار ماندم و مدام با این ور و آن ور 
تماس گرفتم. وقتی بچه ها به زمین می افتادند و شهید می شدند، 
می گفتند: «سالم ما را به امام برسانید.» اصاًل سراغ فرزندشان و پدر 
و مادرشان را نمی گرفتند و فقط می گفتند: «بچه ها به جلو بروید و به 

کربال برسید و پیروزی را به دست آورید.»
و  می گذاشتند  سینه  روی  را  دستشان  شهادت  هنگام  ما  شهدای 
می خوابیدند یا به طرف کربال شهید می شدند. در صورتی  که نیروهای 
دشمن از روی سینه بر زمین می افتادند و این نشان دهنده این بود که 
فرار می کردند و از عقب تیر می خوردند. ولی نیروهای ایرانی هیچ گاه 

پشت به دشمن نمی کردند.
این عملیات برای ما خیلی سنگین بود! بچه ها تا آخرین لحظه با ما 
بودند و اکثرشان مفقود شدند؛ مانند برادر «باباکمالی» و «قاسم پور» 
که حتی جنازه شان هم پیدا نشد و در همان منطقه ماندند. برادرانی 
مانند «دالوریانی ها» که دو نفر بودند و همان جا ماندند و برادران زیادی 
در همان جا مفقود شدند. همچنین برادران عزیزی از جمله معاون 
گردان حضرت موسی بن جعفر (علیه السالم)، 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 والفجر8 به شهادت رسید. این ها تا آخرین لحظه جنگیدند 
و جنگیدنشان باعث شد که خط های عقب حفظ شود و نیروهای سالم 

و پشتیبان بتوانند بیشتر کمک کنند و سالم بمانند.
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طوفان امداد الهى

علی نصر ایمان
یگان: لشکر14 امام حسین(علیه السالم)، 
گردان یا زهرا(سالم اهلل علیها)، گروهان 

شهیدباهنر
مسئولیت: فرمانده گروهان

منطقه عملیاتی: رمضان
اعزامی از: اصفهان
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149 در عملیات رمضان، دشمن خیلی قوی عمل کرد. جنگ را در عملیات 
چزابه دیدم، اما در عملیات رمضان جنگ شروع شد و دشمن روبه روی 

ما ایستاد. در خاك دشمن شروع کردیم به جنگیدن.
در خانۀ همسایه ای که پَستی ها و بلندی هایش را نمی دانستیم، با قوای 
زیاد دشمن مواجه شدیم. بچه ها همان شب به محوطه و قرارگاه هایی 
که باید می گرفتیم رسیدند. صبح روز دوم ما را به خط اول بردند. آنجا 
جادة شنی ای بود که ارتفاع آن از سطح زمین شاید سی سانتی متر 
بود. ما گردان یا زهرا (سالم اهلل علیها) بودیم. خدا رحمت کند برادرمان 
«صفاتاج» را که در عملیات پیروزمندانۀ والفجر2 به شهادت رسید. 
او فرمانده گردان بود و من فرمانده گروهان شهید باهنر و مدتی هم 

فرمانده گروهان شهید بهشتی بودم.
پشت این به اصطالح خاکریز، دشمن تانک های تی72 را آرایش داده 
بود و خیلی آتش می ریخت که بسیاری از بچه ها همان جا شهید یا 

طوفان امداد الهی
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مجروح شدند.
تانک های دشمن تا دپو1 آمد. صبح که شد، یازده پاتک زده بودند. آن 
روز هوا خیلی گرم بود. آب و غذا هم نرسید. بچه ها آرپی جی و مهمات 
نداشتند. وضع خیلی بدی بود. نیرو خیلی کم شده بود. همه مجروح یا 
شهید شده بودند و پیکرهایشان روی زمین افتاده بود. آمبوالنس هم 
نبود که آن ها را به عقب ببرد. وضع بدی بود. حدود 1/5 کیلومتر خط 
دست ما بود، با هجده نفر نیروی سالم و دهـ  پانزده نفر مجروح که ناله 

می کردند. گرما خیلی شدید بود و باد هم شروع به وزیدن کرده بود.2
همان طور که بین بچه ها قدم می زدم 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 بچه ها پرسیدم: «شما 
هم می بینید.» گفتند: «بله.» گفتم: «این ها اینجا چه می کنند، ترکش 
می خورند و کشته می شوند.» که از باالی سرما چرخی زدند و رفتند. 
طوفان چنان شدید شد که ما جلومان را نمی دیدیم. داد می زدیم: 

«خدایا بس است، این ها چیست؟» 
تعدادی گلولۀ آرپی چی آنجا بود که به سمت تانک ها می زدیم. هنوز 

1 . دپو در محیط های صنعتی به محوطه ای گفته می شود که در آن مواد خام انبار یا انباشته 
می شوند تا بعداً در فرآیند تولید بکار روند. در دفاع مقدس این اصطالح برای روی هم انباشته 
کردن خاك یا شن و ماسه که معموالً در عقبۀ محدودة عملیات انجام می شد بکار می بردند، 
خاك  یا شن و ماسه های 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 می کردند.
2 . برای اطالع دقیق از چگونگی عملیات و چرایی وضعیت آن، مناسب است به نوشته های 

تحلیلی و کتاب های مربوط به این عملیات مراجعه شود
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طوفان نخوابیده بود که آمبوالنس رسید. پشت سر آن مهمات هم 
آوردند. نزدیک غروب وقتی طوفان فروکش کرد و گرد و غبار بر طرف 
شد، دیدم اکثر تانک های 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 هفدهـ  هجده 
تانک را در محوطه زده بودند که به خدا قسم تعداد زیادی از تانک ها 
در برد آرپی جی نبودند. این امداد الهی بود. عجیب تر اینکه این پرنده ها 
حدود یک ساعت بعد به همان جایی که آمده بودند برگشتند. این 
طوفان یک امداد الهی بود که باعث آتش گرفتن تانک ها و در امان 

 ماندن ما از آتش شدید آن ها شد.
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دعا و نیایش راز پیروزى

محمود زارع حسینعلی
یگان: لشکر 31 عاشورا، گردان حضرت 

علی اصغر(علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گروهان

عملیات  شلمچه،  عملیاتی:  منطقه 
کربالی 5، محور پنج ضلعی، جزیره بوارین

اعزامی از: مرند

دعا و نیایش راز پیروزى
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عملیات کربالی 5 به علت حساسیت منطقۀ عملیاتی و کاری که 

می خواستیم انجام دهیم خیلی با اهمیت بود.
اولیه1را بردارند و شب دوم  قرار شد شب اول نیروهای دیگر، خیز 
گردان ما و گردان های 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 آن طرف خاکریز 
رفتیم. بعد از مدتی، به پنج ضلعی رسیدیم. در پنج ضلعی آتش دشمن 
بیشتر شد. هرچقدر به طرف خط می رفتیم و نزدیک تر می شدیم آتش 
دشمن شدیدتر می شد. ما باید از بغل کانال2 رد می شدیم. در منطقۀ 
عملیاتی، یک جاده، یک قرارگاه و یک دژ مستحکم به طول یک 

1. عبور از کمین، میدان مین و شکستن خط اول دشمن و ایجاد شرایط مناسب برای تداوم 
عملیات توسط یگان های دیگر. 

2. کانال ماهی که در عملیات کربالی5 معروف است.

دعا و نیایش راز پیروزی
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کیلومتر این طرف و آن طرف جاده بود و بعد هم سنگرهایی که به صورت 
خاکریزهای هاللی بود و گردان ما، یعنی گردان علی اصغر(علیه السالم) 
و گردان امام سجاد(علیه السالم)، باید در این منطقه عملیات می کرد.

شب، وقتی به ستون کنار کانال رسیدیم، نیروها برای عملیات رها 
شدند. خدا شاهد است وقتی بچه ها می خواستند به عملیات بروند، 
روحیۀ خیلی باالیی داشتند؛ در صورتی که در شب دوم، آتش خیلی 
شدید دشمن را با چشم می دیدند و این مسائل می توانست باعث 
وحشت نیروها شود، ولی بچه ها با چنان شور و شوقی جلو می رفتند 
که آتش پرحجم منطقه خللی در روحیۀ آن ها به  وجود نمی آورد. 
وقتی از کانال رد شدیم، در تیررس آتش دشمن قرار گرفتیم. دشمن 
همه جای جاده را تحت نظر داشت و آتش می ریخت. گروهان به ستون 
از زیر آتش رد شد. ما به دنبال گردانی رفتیم که می خواست عمل 
کند. ابتدا آن ها خط را شکستند و بعد ما از پهلوی آن ها رد شدیم 
و به سمت راست قرارگاه رفتیم و به دژ زدیم. قرار بود تا سه راهی 
برویم. با اینکه شب دوم عملیات بود و مشخص بود که عملیات در 
سمت راست و چپ ما شروع شده، بچه ها تا ده متری سنگر دوشکای 
بعثی ها رفته بودند و این مسئله نشان دهندة شجاعت بچه های ما بود. 
یکی از برادرها دوشکا را خاموش کرد1 و با صدای بلند بچه ها را صدا 
کرد. ناگهان عراقی ها فهمیدند ما وارد قرارگاه شده ایم. برادرها مدام 
آرپی جی می زدند و با تیربار کار می کردند. هر آرپی جی که به طرف 
دشمن شلیک می شد، نیروهای دشمن تیربار و دوشکای خود را به 
طرف او می گرفتند، تا او را بزنند. ولی بچه ها با این همه آتش، بلند 
می شدند و آرپی جی می زدند و سنگرهای عراقی را یکی پس از دیگری 

 1. اصطالح خاموش کردن به معنی انهدام است.
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منهدم می کردند. 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  بود  خوبی  منطقۀ  کردیم.  پدافند  خاکریز  یک  پشت  همان جا  و 

می توانستیم از آنجا جواب تانک های دشمن را بدهیم.
برخالف همیشه، که دشمن صبح برای شناسایی خط می آمد و بعد 
آتش و پاتک می زد، آن روز صبح اول وقت دشمن پاتک خود را شروع 
کرد و هر دو ساعت تیپ های خود را در منطقه تعویض می کرد. 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 پیاده روی 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. بچه های آرپی جی زن 
پشت سر هم شلیک می کردند و تانک ها و نیروهای عراقی را می زدند. 
بچه هایی که برای آرپی جی زن ها مهمات می آوردند هم خسته شده 
بودند. عراقی ها گاهی عقب نشینی می کردند، اما دوباره با یک تیپ و 
سازماندهی دیگر وارد منطقه می شدند و تا جلوی خاکریز می آمدند. 

زبان از ترسیم حماسه آفرینی بچه ها قاصر است و کلمات قادر نیستند 
از  این حماسه ها را تشریح کنند. نیروهای ما در مقابل یازده تیپ 
نیروهای دشمن ایستادند؛ سی ـ چهل نفر در مقابل چهل هزار نفر. 
عراق این نیروها را به منطقه می آورد و برمی گرداند، ولی نیروهای ما با 
تکیه به ایمان و در حالی  که فقط پنج ـ شش قبضه آرپی جی و چند 
تیربار و یک دوشکا بیشتر نداشتند، که آن هم گاهی خراب می شد، با 
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کمبود مهمات یک تنه در مقابل دشمن می جنگیدند.
 ساعت چهار بعدازظهر آتش عراقی ها آهسته آهسته کم شد. عراقی ها 
تا جلوی خاکریز می آمدند، پاتک می کردند و بچه ها یکی یکی آن ها را 
اسیر می کردند و اگر مقاومت نشان می دادند، همان جا حسابشان را 

می رسیدند.1  
تک تک 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 آماده شدن مرحلۀ دوم به عقب آمدیم.
برای اینکه خط پدافندی مان 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. می خواستیم جزیرة بووارین را بگیریم. بیست و چهار ساعت، 
بی امان، روی سر آن ها آتش ریختیم. بچه ها پشت سرهم می رفتند 
تانک های دشمن را می زدند. بعد عراقی ها از همان جا تانک های خود را 
مانور می دادند و می خواستند وارد جاده کنند. اما بچه ها از جاده عبور 
می کردند و تانک ها را می زدند. تانک ها به مقر تیپ ها برمی گشتند و 

باز جلو می آمدند.

 1. نبرد 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 نمی توان در آن تردیدی روا 
داشت. جای جای عملیات کربالی5 چنین بود و این مقاومت زیر شدیدترین و پیچیده ترین 

آتش دشمن انجام می شد که ترکیبی از سالح های مختلف آن را شکل می دادند.
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اینکه یک  تا  از یک محور دیگر گردان دیگری هم وارد عمل شد 
تیپ از این دو تیپ را کاماًل 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 این طرف کانال 
بودیم و عراقی ها آن طرف. آن ها از روبه رو با ما می جنگیدند و مدام 
عقب نشینی می کردند. آن ها آن قدر زبون بودند که با کمترین فشاِر 
ما حدود صد تا دویست متر عقب می رفتند. ما هم زیاد خودمان را 
به زحمت نمی انداختیم. یک مقدار که به آن ها فشار می آوردیم، فرار 

می کردند و ما یکی یکی آن ها را می زدیم.1 
برای مرحلۀ سوم عملیات به عقب آمدیم تا سازماندهی شویم. نیروهای 
ما در دو مرحله عملیات کرده بودند. در این مرحله، عده ای شهید و 
برخی زخمی شده بودند. آن هایی 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 روحیه شان 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 
می خواهد در عملیات شرکت کند بیاید. تعدادی از برادرها داوطلب 
شدند. آن ها کسانی بودند که در مرحلۀ اول و دوم شبانه روز کار کرده 
بودند و حتی برای یک روز یا یک شب هم استراحت نکرده بودند، 
ولی باز داوطلب شدند. با اینکه بعضی از آن ها مجروح بودند، با همان 

1 . دشمن بعثی در رودرویی با رزمندگان ما ناتوان و همۀ قدرت و توانایی و حرکت خود را 
در آتش حجیم و سنگین و ادوات زرهی می داد که فرزندان اسالم با آن نیز مقابله می کردند.
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مجروحیت داوطلبانه به خط آمدند. ما آن ها را سازماندهی کردیم و به 
جلو فرستادیم.

در این عملیات، قرار بود بقیۀ جزیرة ام الطویل و اروند صغیر را پس 
بگیریم. شبانه از همان خاکریز دوجداره ای 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 پشت سر 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 آن ها را کور کرده بود. نیروهای ما از روی جاده 
رد شدند و به طرف جزیرة ام الطویل  رفتند، ولی عراقی ها آن ها را 
ندیدند. روی همان جاده یک دوشکای آکبند بود که تازه وارد منطقه 
کرده بودند. اگر از این دوشکاها استفاده می کردند، تلفات زیادی از ما 
می گرفتند و عملیاتمان به تعویق می افتاد. ولی خدا آن چنان روحیۀ 
عراقی ها را گرفته بود که اسلحه های خود را گذاشته و فرار کرده بودند. 
ما تا انتهای جزیرة ام الطویل رفتیم. بچه ها هم سمت راست در نهر 
جاسم وارد عمل شدند و در سیاهی شب به دشمن تاختند و آن ها را 
زدند و پس مانده های آن ها را هم به اسارت گرفتند. منطقه ای که قرار 

بود در مرحلۀ سوم تصرف شود، آزاد شد و ما شب پدافند کردیم.
عراقی هایی که در آنجا بودند از طریق شط العرب تغذیه می شدند. ما 
روی آن ها آتش می ریختیم. آن ها شوکه شدند و فکر می کردند ما االن 
کار آن ها را تمام می کنیم. منتظر بودند که برسیم و عملیات کنیم. آن 
شب ما حمله نکردیم. ولی از شب تا صبح مدام با خمپارة 60، دوشکا، 
شلیکا، تانک و سالح های سنگین ما را می زدند. هواپیماهای دشمن 
منور می ریخت و تانک های آن ها هم پشت سرهم کار می کرد. تا صبح 
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یک ریز آتش ریختند. بچه های ما هم تا صبح راحت استراحت کردند 
تا برای شب بعد آماده باشند.

عراقی ها چنان ترسیده بودند که حتی وقتی می خواستند پست های 
نگهبانی شان را عوض کنند دستشان را از روی ماشه برنمی داشتند 
و در همان حال پست را تعویض می کردند تا تیراندازی قطع نشود. 
نوارهای تیربارها پشت سر هم شلیک می شد و پشت سر هم کار 

می کرد. مشخص بود که ترس وجود عراقی ها را فراگرفته.
منطقۀ شلمچه، که عملیات کربالی 5 انجام شد، شاید از نظر وسعت 
کمتر از عملیات های دیگر بود، ولی از نظر انهدام نیرو و تجهیزات 
خیلی بیشتر از عملیات والفجر 8 و حتی فتح المبین بود. این عملیات 
خیلی روی نیروهای دشمن تأثیر گذاشت و عراقی ها 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  5، قبل از اینکه آب انداخته شود،1 همان 
منطقۀ عملیاتی رمضان بود. عراق در آنجا از همان اوایل میدان های 
مین وسیعی درست کرده بود. یادم می آید میدان هایی 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 مین ها زیر آب برود. این منطقه مانع بزرگی بر سر راه رزمندگان 

1. یکی از شگردهای دشمن بعثی برای پیش گیری از عملیات رزمندگان اسالم و یا کند 
و سخت کردن عملیات آن ها، استفاده از آب بود، با رها کردن آب به صورت هدایت شده 
در منطقه، مانعی در جلو خط خود ایجاد می کرد که با اطمینان بیشتری بتواند در مقابل 

رزمندگان اسالم پدافند کند.
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اسالم بود. از طرف دیگر، سیم های خاردار حلقوی، چادری و فرشی 
بود که حدود یک کیلومتر مانده به خط دشمن کشیده بودند. این 
سیم ها 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 می شد، 
قابل رؤیت بود. برادرها تعریف می کردند، شب اول که نیروها رها شدند 
و حدود سه کیلومتر از ما فاصله گرفته بودند، ما آن ها را می دیدیم و 
مشخص بودند؛ با اینکه سه کیلومتر از ما فاصله داشتند. ما خدا خدا 
می کردیم که عراقی ها متوجه نشوند؛ وگرنه عملیات لو می رفت. ولی 
به حول و قوة الهی عراقی ها کور بودند و واقعاً نمی دیدند. ُمهر بر قلب، 
چشم و گوش آن ها زده شده بود. آن برادران رفتند و بدون اینکه 

مسئله ای پیش بیاید، به خط زدند.
خاکریز کنار آب بود. در آن خاکریزها هم سنگرهای متعدد بتون آرمه ای 
ساخته بودند. روی خاکریزها کانال زده بودند و پشت سرشان هم 
بودند.  کرده  وصل  خود  قرارگاه های  به  که  بود  ارتباطی  جاده های 
اطراف قرارگاه هم خاکریز هاللی بود. به گفتۀ برادران، این ها طرح های 
صهیونیست ها و فرانسوی ها بود. عراقی ها با کمک کشورهایی مانند 
شوروی و رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا و بهره گیری از کلیۀ طرح های 
غربی و شرقی، آن منطقه را از نظر موانع تجهیز کرده بودند تا با 
نیروهای اسالم مقابله کنند. الحمدهلل آن ها نتوانستند تا آن مدت زمانی 
که پیش بینی کرده بودند در مقابل نیروهای ما بایستند. این ها همه از 
معجزات الهی بود. ما به لطف خدا و عظمت فاطمۀ  زهرا(سالم اهلل علیها) 
از آن موانع رد شدیم و به پیروزی دست یافتیم. دژهایی که عراق 
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ساخته بود حدود یک کیلومتر طول داشت و برای اینکه بتوانند آن ها 
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 

این ها از لطف خدا بود و ما وسیلۀ کوچکی بیش نبودیم. 
مسئول گروهان ما، شهید «محمدلو»، آرپی جی می زد1. خوب یادم 
پشت  و  خاکریز  کنار  می ریخت.  آتش  خیلی  عراق  آنجا  در  هست 
خاکریز را هم می زد. ایشان تکبیر می گفت و بچه ها را به مقاومت 
تشویق می کرد و خودش پشت سر هم آرپی جی می زد. آتشی که از 
عقبۀ آرپی جی ایشان درمی آمد واقعاً قلب دشمن را می لرزاند. همان جا 
برادران ما مقاومت و جانفشانی کردند و منطقه را حفظ کردند. عراقی ها 

با آن همه نیرو و تجهیزات نتوانستند کاری از پیش ببرند. 
هرجا مسئله ای پیش می آمد برادراِن بسیجی شهید محمدلو را صدا 
می کردند. ایشان هم تا صدای بچه ها را می شنید با یک آرپی جی یا 
تیربار خودش را به بچه ها می رساند و شروع می کرد به آتش  ریختن. 
او بچه ها را به مقاومت تشویق می کرد. بچه ها می گفتند تانک ها دارند 
نارنجک جمع  ایشان می گفت آرپی جی جمع کنید،  جلو می آیند، 
کنید، اگر آرپی جی های ما تمام شد با نارنجک و اگر هم تمام شد 
همین جا می مانیم و با دست هایمان می جنگیم. ایشان با شلیک چهار 
آرپی جی، دو تانک را منهدم می کرد. در آخرین لحظات، تیر خورد و 

1. یعنی کار و زار آنقدر سخت و تعیین کننده شده است که فرمانده گروهان هم کار مستقیم 
شلیک موشک آرپی جی را انجام می دهد. به عبارتی در چنین شرایطی ماشین اصلی دشمن 
که با تکیه بر آن می خواهند برتری خود را اثبات کنند را باید از کار انداخت و همه در این 

کار سعی و تالش می کنند.
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بر زمین افتاد. خواستم او را بلند کنم که مخالفت کرد. گفتم: االن 
بچه ها می آیند. شما باید به عقب بروی. اگر بیایند شما را این گونه 
ببینند، ناراحت می شوند. گفت: نه. من تا زنده هستم از منطقه عقب 
نمی روم. ایشان در همان وضعیت، که سه گلولۀ دوشکا خورده بود، 
خودش را باالی خاکریز کشاند و از همان جا با آرپی جی شروع کرد به 
شلیک. بچه ها به هیجان آمده بودند. وقتی دیدند یک فرمانده این گونه 
رشادت به خرج می دهد، با انگیزة بیشتری آتش می ریختند. وقتی 
می خواستند ایشان را به عقب ببرند، گفت: من را روی همان جاده ای 
که منتهی به کربالست بگذارید تا همان جا به شهادت برسم. اگر االن 
من را ببرید، بین راه شهید می شوم. من آرزویی جز این ندارم. ایشان 
را همان طور که گفته بود روی جاده گذاشتیم. تا آخرین لحظات، ذکر 

یا زهرا، یا اهلل، یا مهدی از لبش محو نمی شد.
برادران غواص هم نقش مهم و عمده ای در عملیات داشتند. آن ها در 
عملیات های بدر، والفجر 8 و کربالی 4 و 5 خطوط را می شکستند و 
بعد نیروهای پیاده می رفتند و از خطی که آن برادران شکسته بودند 
رد می شدند و در منطقه عملیات می کردند و عملیات را به پیروزی 

می رساندند. 
برادرانی  است؛  غواص  برادران  رشادت  مدیون  واقعاً  ما  اول  حرکت 
که خیلی زحمت  کشیدند و خطوط اول را باز کردند. همچنین در 
این عملیات، برادران غواص با شجاعت زیاد و زحمت فراوان از این 

آب گرفتگی رد شدند و بعد خطوط را شکستند. 
در سنگرهای ما، کتاب دعا، قرآن، مفاتیح و کتاب های معنوی زیادی 
ائمه  سیرة  از  الگوبرداری  و  آن ها  قرائت  با  بچه ها  که  داشت  وجود 
خودشان را برای عملیات آماده می کردند. وقتی برای پاکسازی به 
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داخل سنگرهای بعثی های عراقی می رفتیم، کنار تختخواب های آن ها 
پر از مجالت خارجی با عکس های مبتذل بود که آدم شرم می کرد 
آن ها را نگاه کند. وقتی که بچه ها به بعضی از سنگرها می رفتند، بینی 
خود را می گرفتند تا بوی تعفن مشروبات الکلی موجود در سنگر به 
مشام آن ها نخورد. عراقی ها با این روحیه برای عملیات و مقابله با 
ما آماده می شدند و برای همین هم تاب و تحمل مقاومت در مقابل 

نیروهای ما را نداشتند.
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169 قبل از عملیات خیبر، یک سری آموزش آبی خاکی دیدیم که قبالً 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 آبی خاکی دیدیم که ده روز آن آموزش با بلم بود. در 
ابتدا نمی دانستیم بلم چیست؟! سه نفر، سه نفر داخل بلم می نشستیم، 
پارو می زدیم و می رفتیم توی هورالعظیم، داخل نیزارها و عمل استتار 
و اختفا انجام می دادیم و خودمان را از دید و تیر دشمن فرضی پنهان 
می کردیم. بعد از اینکه پانزده روزِ آموزشی تمام شد، ما را به منطقۀ 
1. در پادگان هایی که نیروهای اعزامی از شهرستان ها آموزش می دیدند، آموزش جنبۀ 
عمومی داشت و بیشتر با تاکتیک های عمومی نبرد و تکنیک های استفاده از سالح های 
عمومی آشنا می شدند و آموزش های مورد نیازِ مأموریت یگان ها در عملیات های مختلف، 
بیشتر توسط پادگان های نزدیک به صحنۀ نبرد و واحد آموزش خوِد یگان ها در مقرها و 

مراکزی که به همین منظور تدارك شده بود انجام می گرفت.

جزیره ای که با چهار و نیم میلیون 
انواع گلوله واقعاً مجنون بود



170

رقابیه تپه های ِمشتاق بردند و بعد از یک هفته گفتند که برای عملیات 
خیبر آماده شوید.

در مرحلۀ اول عملیات، گروهی از بچه های غواص جلو حرکت کردند و 
رفتند. گروهی از بچه ها هم با بلم و قایِق بدون موتور و با پارو پشت سر 

آن ها 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 چرخ بال (هلی کوپتر) به 
آن طرف خط هلی برن کردند، چون آتش دشمن زیاد بود و نمی شد با 

بلم یا قایق جلو رفت.
تا آن  روز ما از گازهای شیمیایی و تجهیزاِت مقابله با آن اصاًل 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 
بچه ها خیلی مقاومت می کنند از گلوله های شیمیایی استفاده کرد. 
ما با سالح های شیمیایی آشنا نبودیم و ماسک و تجهیزات الزم برای 
مقابله با آن نداشتیم. اکثر بچه ها یا شهید شدند یا مصدوم و تلفات 

زیادی دادیم.1 
1. مطابق قوانین بین المللی 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.
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نه  نداشتیم؛  امکاناتی  آنجا هیچ  بود که در  این  دومین مسئله هم 
امکانات تدارکاتی و نه تسلیحاتی. هیچ وسیله ای حتی برای حمل 
شهدا و مجروحان نبود. وقتی عملیات را شروع کردیم و جلو رفتیم 
پشت یک خاکریز پدافند کردیم که دیدیم خود بعثی ها آمده اند 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 می شد که 
حدود دویستـ  سیصد متر از پشت این خاکریز را پوشش داده بودیم. 
وقتی بچه ها از روی خاکریز شمارش کردند، دیدند حدود 450 تانک 
تی72 روبه روی خاکریز آرایش گرفته  و همه هم زمان شلیک می کنند.
ما هم گلوله آرپی جی کم داشتیم و به دشمن دسترسی نداشتیم؛ 
یعنی گلوله هایی که شلیک می شد به تانک ها اصابت نمی کرد تا اینکه 
این ها میدان مین را خنثی کردند و به جلو آمدند و آن قدر گلوله به 
خاکریز زدند که با دشت یکی شد. هریک از بچه ها یک گوشه ای یا 
پشت بوته ای یک گودال می َکند و عمل اختفا انجام می داد که فقط از 

تیر دشمن محفوظ باشد.
یکی از بچه ها، به نام «محمد بابایی»، که از دوستان صمیمی بنده 
بود، گفت: «برویم یکی از این تانک ها را بزنیم، بلکه این ها عقب نشینی 
کنند.» یک کانال کوچکی پیدا کردیم که عمق آن حدود نیم متر 
بود. هیچ یک هم آرپی جی زن نبودیم. محمد گفت: «من  به عنوان 
آرپی جی زن و شما هم  به عنوان کمک بیا.» دو تا گلوله آرپی جی و 
چند تا نارنجک برداشتیم و حرکت کردیم. داخل کانال نشستیم و یک 
آرپی جی شلیک کردیم. خوشبختانه به تانک اصابت کرد و تانک آتش 
گرفت. آن ها هم این عمل ما را بی جواب 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 
عکس العملی نشان نمی داد. 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. عراقی ها آن منطقه را زیر آتش گرفتند. خودم را سینه خیز به 
بچه ها رساندم و به آن ها گفتم: «آقای بابایی شهید شد، بروید ایشان 

را بیاورید.»
بیمارستان  به  از مجروحیت، مرا  بود. بعد  آتش دشمن خیلی زیاد 
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، همان جا در تیپ 
بمانید و اجازه ورود دوباره به عملیات را به من ندادند. بچه ها که آمدند، 

از آنجا پایانی1 گرفتم و به شهرستان برگشتم.

 1. نامه یا گواهی پایان مأموریت.
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جنوب جزیره نینوا، محور ام الرصاص

اعزامی از: قزوین
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175 و  سلم)  و  آله  و  علیه  اهلل  (صلی   رسول  اسمش حضرت  ما  گردان 
و5 حدود  کربالی 4  عملیات های  که طی  بود،  غواصی  تخصصش 

هشت ماه در منطقه بود.
قرار بود گردان شش ماه تعهد بدهد و دوره های مخصوصی ببیند تا 
به عنوان یک گردان ویژه عمل کند.1 اعضای گردان، بچه های 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، 

1. در چنین شرایطی بیشتر بچه های عالقه مند ماندگاری در جبهه گرد هم جمع می شدند 
و خودبخود گردانی با نیرو و فرماندهان ثابت شکل می گرفت که می توانست 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 مأموریت های محوله از سوی قرارگاه استفاده می کردند.

سردرگمی و بی نظمی در کربالی4
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اما قرار بود در یک منطقۀ دیگری نیز عملیات شود، که البته گردان ما 
در این عملیات مأموریتی نداشت. به خاطر عملیات بزرگی که قرار بود 
در آینده انجام شود. علتش هم این بود که گردان ما تخصص غواصی 
دوره های  بچه ها  بود؛  شده  سرمایه گذاری  خیلی  آن  روی  و  داشت 
مخصوص شنا و غواصی دیده بودند و منتظر بودند تا زمان شروع 

عملیات مورد نظر فرا برسد.
البته مدت 9-8 ماه طول کشید، به همین خاطر بعضی از بچه ها کمی 
دلسرد شده بودند، علتش هم این بود که بین ما دانشجو زیاد بود و به 

درسشان نمی رسیدند.
بعد از مدتی، قرار شد برای دورة سوم آموزش غواصی به جایی که 
مشابه منطقۀ عملیاتی بود برویم. حدود 25-20 روز به شروع عملیات 
کربالی4 مانده بود که می خواستند مانند عملیات والفجر8 عمل کنند.
از مرخصی که آمدیم، شب به طور مخفیانه ما را به جایی بردند که باید 
لباس ها را عوض می کردیم. به هریک از ما یک دست لباس غواصی 
دادند و ما را به منطقۀ عملیاتی والفجر8 بردند که به منطقۀمورد 
نظر شباهت داشت. آب آنجا مانند رودخانه بود و ما باید از نقطۀ 
باالتر آن عملیات می کردیم. در منطقۀ روبه روی فاو، یعنی منطقۀ 
عملیاتی والفجر8، شروع به آموزش کردیم. همان روز اول آموزش 
از این طرف رودخانه به آن طرف رودخانه رفتیم. من در آن موقع 

مسئول گروهان بودم.
در طول این آموزش، نقاط ضعف  ، مسائل و مشکالت زیادی دیده شد. 
چون از بچه هایی که در والفجر8 شرکت کرده بودند، مشورت گرفته و 
مسائل پرسیده شد، باید برای این عملیات آن مشکالت حل می شد.
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اما این اتفاق نیفتاد؛ حتی بعضی از لباس ها برای بچه ها بزرگ و بعضی 
کوچک بود.1 

البته با همۀ این مشکالت و با وجود اینکه آب سرد بود، آن قدر اخالص 
در بین بچه ها باال بود که چنین مسائلی را به روی خودشان نمی آوردند. 
البته این مسائل و مشکالت باعث کندی کار می شد؛ طوری  خب 
که بعضی وقت ها هنگامی که بچه ها بعد از دو ساعت از آب بیرون 
می آمدند، بی حس می شدند و می افتادند روی زمین و شروع می کردند 
به لرزیدن و نمی توانستند راه بروند. باید آن ها را سوار ماشین می کردیم 
و می بردیم و آب گرم روی آن ها می ریختیم تا کم کم حالشان بهتر 
شود. اگر می خواستند عرض رودخانه را بروند و برگردند، خیلی بیشتر 

طول می کشید. عرض رودخانه حدود هفتصد متر بود.
گاهی اوقات هم آب َمد بود و سرعت آب حدود سی ـ چهل کیلومتر 
چون  می افتادیم،  جذر  توی  اگر  داشت.  جریان  خرمشهر  طرف  به 
سرعت آب خیلی زیاد بود، بچه ها باید با قدرت خیلی زیادی پا (فین) 
می زدند. در غیر این صورت، آب آن ها را با خود می برد به سمت دریا و 
خیلی طول می کشید تا بروند و برگردند. اما هنگام مد، خیلی راحت تر 

می توانستند طول یا عرض رودخانه را طی کنند.
تمرین  قباًل  راکد  آب  در  می افتادیم. چون  راکد هم خیلی  آب  در 
داشتیم، فقط می خواستیم که بچه ها 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 

1. بخشی از این مشکالت به محدودیت هایی رجوع داشت که نظام سلطه علیه جمهوری 
اسالمی بکار گرفته بود.
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نمی توانستند  و  بدنی داشتند  بودند، که بعضی ضعف  نفر   21-22
خودشان را بکشند؛ ما هم در هر دسته  چند نفر نیروی قدرتمندتر 
گذاشتیم تا کسانی  را که نمی توانستند خود را در آب بکشند، در 
عملیات کنار بگذاریم و از آن هایی که قدرت بدنی شان بیشتر است 
استفاده کنیم. اما مسئوالن آن ها را مسلح نمی کردند و ما با مشکالت 
زیادی مواجه می شدیم. بعضی هم که می خواستند بیایند به آن ها 
لباس غواصی نمی دادند و مجبور می شدند 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 آن ها اسلحه نداده بودند. 
همین طوری توی آب می افتادند؛ مسئولیت آن ها به عهدة ما بود، ولی 
ما هم هرچه تالش می کردیم و می گفتیم به حرف ما بها نمی دادند. 
هرچه می گفتیم که به این ها اسلحه بدهید، این ها برای تمرین به 
اسلحه نیاز دارند تا هنگام عملیات آماده و ورزیده شوند، ولی کسی 
به حرف ما گوش نمی کرد. این بچه ها بدون اسلحه می آمدند، یا یک 
اسلحه ای پیدا می کردند می آوردند یا اگر یکی مریض می شد، اسلحه 

او را می گرفتند.
من در والفجر8 غواص نبودم و در گردان پیاده بودم، ولی بچه های 
غواصی که در والفجر8 شرکت کرده بودند می گفتند در آن عملیات 
یک نفر مأمور غواص ها بود و آن ها را هدایت می کرد که چه کنند که 
خودشان را برای عملیات آماده کنند. چون عملیات در آب انجام شده 
بود، جلیقه هایی درست کرده بودند برای آرپی جی زن ها 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 
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پاهایش روی آب می آید و سر و صدا تولید می کند. اگر خیلی سنگین 
باشد توی آب فرو می رود و باالآمدن برایش سخت است و باید آن قدر 
پا بزند تا باال بیاید که در آب های جریان  دار خیلی مشکل تر است، که 

بتوانند خودشان را نگه دارند.
ما هرچه گفتیم چنین جلیقه هایی به ما بدهید یا امکاناتش فراهم 
کنید که ما خودمان درست کنیم چون با این روش بچه ها نمی توانند 
در عملیات شرکت کنند، پاسخی نمی گرفتیم. چند روز قبل از اینکه 
آموزش ها تمام شود، معاون ها و مسئول های گروهان و گردان را به 
بود که ما می رفتیم منطقۀ  اولین  بار  برای  بردند.  منطقۀ عملیاتی 
عملیاتی را ببینیم. ما هنوز خط را ندیده بودیم. شب خیلی روشن 
و مثل روز بود. شب چهاردهم یا پانزدهم ماه بود. بچه های اطالعات 
هم می گفتند اگر امشب بروید، شما را می بینند و ناراضی بودند. ولی 
دستور آمد که باید بروید. گفتیم می رویم ولی اگر عملیات لُو برود یا ما 

را ببینند، به ما مربوط نیست.
رفتیم ببینیم که آب چه ساعتی راکد می شود. حدود ساعت 2/5 
توی آب رودخانه اروند افتادیم. هوا مهتابی بود و مثل روز روشن و 
ما خط عراق را به راحتی با چشم می دیدیم. وقتی به سیم خاردارهای 
عراق رسیدیم، گوشم را که از آب بیرون آوردم، شنیدم عراقی ها با هم 
صحبت می کنند. یک نفر خشاب پر می  کرد، یکی گلنگدن می کشید. 
حدود سیصد متر با آن ها فاصله داشتیم. نمی دانم که ما را دیده بودند یا 
نه. حدود هفتـ  هشت دقیقه آنجا ماندیم و به اطراف سرك کشیدیم. 
از روبه روی خرمشهر تا جزیرة ام الرصاص توی آب بودیم. سنگرهای 
طرف راست و چپ را نگاه کردیم. لباس های من نازك و آب سرد بود. 
کفش هایم هم بزرگ بود و آب توی آن جریان داشت. خیلی سردم 
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شده بود. می خواستم که بیشتر بمانم، اما دندان هایم به هم می خورد. 
ترسیدم با صدای برخورد دندان هایم به هم، عراقی ها بفهمند که ما 

اینجا هستیم.1 
مسئول معبر گفت که برگردیم. حاال حدود سه تا چهار متر تا خط 
آن ها فاصله داشتیم که برگشتیم. با وجود اینکه مهتاب بود و عراقی ها 
باالی سر ما بودند، شکر خدا ما را ندیدند. وقتی رسیدیم، دست و 
پاهایم را از شدت سرما نمی توانستم 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 پیش بینی شده بود. گردان 
انبیاء بچه های نجف آباد و همه غواص بودند. مسئولیت سه معبر با 
آن ها بود و سه معبر با ما. سه تا مسئول گروهان های گردان انبیاء با 
معاون  هایشان و سه تا هم از گردان ما در آب رفتیم، یعنی توی خط 
یک لشکر که حدود سه کیلومتر می شد از شش نقطه توی آب افتاده 

بودند و فاصله ها از یکدیگر حدود صد تا دویست متر بود.
دشمن بچه های گردان انبیاء را از دو معبر دیده و حسابی به روی 
«ابوالفضل  فقط  بودند.  برگشته  هم  آن ها  بود.  ریخته  آتش  آن ها 
فاّلح شیروانی» مانده بود که خدا بیامرزدش و اگر زنده است، خدا 
نگهدارش باشد. آدم خیلی شجاعی بود. یک دفعه دیدیم که او با یک 
و صورت  بادکرده  ژولیده، چشم های  موهای  آشفته،  خیلی  حالت 

کبود آمد. خیلی نگران شدیم.
1. اندازه بودن لباس غواصی موجب می شود که آب قرار گرفته در لباس، با دمای بدن هماهنگ 
شده و چون گردش آب در آن در کمترین وضعیت قرار دارد، از سرما پیش گیری کند؛ اما 

تحریم هایی که همواره علیه ایران بوده، در دفاع مقدس هم یکی از مشکالت جدی بود.
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تعریف کرد که در خط عراقی ها در حال وراندازی منطقه بوده اند که 
نگهبان آن ها را می بیند. دو نفرشان فرار می کنند و الی علف ها پنهان 
می شوند. فقط برادر شیروانی می ماند. سرباز عراقی یک خشاب خالی 
می کند، البته به او نمی خورد. او که وضعیت را این گونه می بیند، سرش 
را زیر آب می کند و آنجا می ایستد. عراقی هم از روی دیوار به سر او 
کلوخ می اندازد که تسلیم شود. می خواسته او را به اسارت بگیرد. او 
سرش را از آب بیرون نمی آورد. هفت تا هشت نارنجک پهلوی ایشان 
می اندازد. معاونش که کنار او بود، شهید می شود. موج نارنجک ها او را 
در آب به هم می پیچاند و بی حس می شود. او به امام زمان (عجل اهلل 
تعالی فرجه شریف) متوسل می شود. بدنش بی حس و کاماًل فلج شده 
بود. محلی که آب کارون به اروند می ریزد، شدت آب زیاد می شود و 
گرداب شدیدی ایجاد می کند. او درون این گرداب می افتد. 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 می آورد. 
همراهش  تا  دو  می آید.  و  می شود  بلند  بود،  بهتر شده  که  حالش 

می گفتند او شهید شده، ولی الحمدهلل او سالم برگشته بود.
ما رفتیم و آمدیم، ولی عراق از آن شب به بعد به سربازهایش آماده باش 
داد. نیروهای عراقی که اسیر گرفته بودیم می گفتند ما از دهِ شب پیش 

(یعنی زمانی که ما در آب بودیم) آماده باش بودیم.
اصاًل تصور نمی کردیم که آن شب عملیات شروع شود. در این فکر 
را راحت می خوابیم و فردا صبح همۀ کارهایمان  بودیم که امشب 
چنین  یک  می شود.  آغاز  عملیات  شب  فردا  و  می دهیم  انجام  را 
تصوری داشتیم. اما ساعت دو نیمه شب مسئوالن با عجله آمدند و 
نارنجک اندازها را به بچه ها دادند و گفتند بروید آزمایش کنید. معموالً 
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گروهانی که می خواست عملیات کند و بجنگد شب قبل حدود دو 
باقر  برادر «سید  بودند.  یا سه ساعت می خوابید چون همه خسته 
از زمان  احمدی»، معاون یکی از گروهان ها، که طلبه بود و تقریباً 
شروع جنگ تحمیلی در صحنه های نبرد حضور داشت و همۀ بچه های 
قزوین او را می شناختند و به سیدباقر معروف بود، می گفت: «من فکر 

نمی کردم چنین مسئله ای پیش بیاید و امشب عملیات باشد.»1 
هنگامی که این ها را جلو بردند، عراق متوجه شده و شروع به تیراندازی 
کرده بود. گروهان ما قرار بود ضلع غربی کارون عمل کند و نوك 
جزیرة ام الرصاص، که دهانۀ کارون است و مهم ترین منطقۀ عملیاتی 

کربالی4 بود، بزند به خط عراق.
روبه روی دهانۀ کارون منطقه خیلی حساس و به نوك پیکان معروف 
بود. اگر لشکر ما می توانست آنجا را بگیرد، حدود پنجاه درصد عملیات 

حل بود. اگر نمی توانست، عملیات می لنگید.
حدود ساعت چهار بعد از ظهر به ما گفتند به منطقۀ عملیاتی بروید. 
باورم نمی شد. بچه ها با خستگی وسایل و تجهیزاتشان را آماده کردند. 
بعضی بچه ها کفش نداشتند و جوراب داشتند و نمی توانستند با آن 
راه بروند. آنجا تازه کتانی می دادند. بدون اینکه قباًل امتحان کرده 
باشند. همه کتانی ها را دور ریختند، چون نمی شد از آن ها استفاده 
کرد. پیشنهادهای ما تازه خودش را نشان داد یا جلیقه هایی آوردند 
بدون اینکه قباًل امتحان شده باشد. بچه ها برداشتند و توی ماشین 
ریختند. گفتند می بریم آنجا یک کاری می کنیم. همگی سوار چهار 
تویوتا شدیم. حدود سیـ  چهل کیلومتر جلوتر پلی بود که باید آنجا را 

1 . ایشان مفقود شدند.



183

دور می زدیم و به محل می رفتیم.
تا رسیدیم، هوا تاریک و شب شده بود. برای اولین  بار بود که این 
منطقۀ عملیاتی را می دیدیم. آن قدر مسئله گیج کننده بود که خدا 

می داند.
مسئول معبر ما یک سری را پیاده کرد، چون یک دسته قرار بود از 
یک محور دیگر بروند. جلیقه ها را اشتباهی پایین ریخته بودند. وسایل 
بچه ها جابه جا شده بود. بچه ها دنبال وسایلشان می گشتند. حدود نه 

کیلومتر برگشتیم و چند جلیقۀ دیگر برداشتیم و آمدیم.
وقتی که آمدیم، بلد نبودیم که از کجا کنار آب و پیش بچه ها برویم. 
خیلی گشتیم تا آن ها را پیدا کردیم. می خواستیم جلیقه ها را پخش 
کنیم که دیگر دیر شده بود. لباس خود من نبود. به یکی از بچه ها 
گفتم: «تو لباست را به من بده، تو نمی خواهد بیایی.» لباس های او را 
پوشیدم و راه افتادم. این طور که بچه های اطالعات قرار گذاشته بودند، 

هر دسته باید پنج دقیقه بعد از دستۀ دیگر راه می افتاد. 
دستۀ اول راه افتاد. اطالعاتِی دوم از جایی که باید دسته توی آب 
می افتاد خبر نداشت. یعنی کشتی  زده بود و نمی دانست از کجا باید 
برود. دستۀ جلویی راه افتاد و بچه ها و تخریبچی ها و طناب ها را برد و 
ما ماندیم. ساعت حدود 9/5 یا یک ربع به ده باید توی آب می افتادیم. 
یا 10/5 شروع شود.  به طور هم زمان ساعت 10  بود عملیات  قرار 
از ساعت نه اطراف بوارین پتروشیمی عراق درگیری بود. همه چیز 
خیلی بی نظم بود. هرکس در یک فاصله راه می افتاد. یک سری ساعت 
هفت توی آب افتاده بودند، یک سری ساعت هشت، یک سری ساعت 
9/15. از البه الی کشتی ها که می رفتیم، یک سوراخ تنگی بود. یکی از 
بچه ها آنجا گیر کرد. مسئول معبر هم خیلی سریع می رفت، ولی چون 
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بچه های ما عادت نداشتند لیز می خوردند. 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 
می خوردیم. کفش های غواصی (فین) و اسلحه و وسایل دیگر دستمان 

بود. تا به محل رسیدیم، اسلحه  مان ِگلی شده بود.
بچه های گروهان لشکر انصارالحسین (علیه السالم) با بچه های گروهان 
باالیی  گروهان های  همۀ  موقعیت،  آن  توی  بودند.  شده  قاطی  ما 
درگیری را شروع کرده بودند و توی آب افتاده بودند. عراق هم آتش 
می ریخت. بچه ها را پیدا کردیم، اما دیر شده بود. آتش هم شدید بود. 

چند تا از بچه های ما همان جا شهید شدند.
عملیات لو رفته بود و آتش سنگین بود. من هم مجبور شدم همۀ 
بچه هایی را که مانده بودند بکشم توی سنگر. حدود ده ـ پانزده نفر 
را پیدا کردم که آن ها را توی سنگر کشیدم که بی خودی تلف نشوند. 
چند نفر مجروح شده بودند که آمبوالنس آن ها را به عقب برد. شهیدها 
را هم عقب آوردیم. حدود یک ربع به هفت صبح دیدیم که بچه ها 

یکی یکی دارند برمی گردند.
ما نتوانستیم برویم. بعداً فهمیدیم بچه های دیگری هم که به خط 
زده بودند یا با قایق رفته بودند، نتوانسته بودند کاری کنند. گویی 
عملیات لو رفته بود. فقط بعضی بچه ها توانسته بودند در یک نقطه 
معبر کوچکی باز کنند که چند نفر رد شده بودند. گردان های دیگر 
هم از آنجا وارد شده بودند. ولی در کل نتوانسته بودند کاری بکنند و 

همه را عقب کشیدند.
قبل از عملیات، به ما می گفتند توی منطقۀ شما دو تا آرپی جی یازده 
است و یک دو لول. وقتی که عملیات شد، دیدیم در منطقه گروهان ما 
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که قرار بود دو دسته عمل کند، حدود سه تا دولول و هفتـ  هشت تا 
آرپی جی یازده و بی اندازه دوشکا و تیربار بود. دشمن سنگرها را مخفی 
کرده بود. عراقی ها شب ها از سنگرها بیرون می ریختند و کار می کردند. 
روزها یک نفر هم از توی سنگرها بیرون نمی آمد. بعد از عملیات، من 
داشتم با دوربین نگاه می کردم که دیدم یک سنگر خراب شد. جیپ 
حامل تفگ 106 بیرون آمد و شروع کرد به زدن گلوله. چند تا زد، بعد 

دوباره گونی ها 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 ام الرصاص 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 
سالم ترین 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 کاًل از یک گروهان شصت نفره ده ـ یازده نفر برگشتند. 
گردان دیگری که گردان انصارالحسین (علیه السالم) بود، آن ها هم همه 
غواص بودند. از بین آن ها فقط چندتایی که بین راه مجروح شدند، 
برگشتند و همۀ آن هایی که آن طرف خط رفتند دیگر برنگشتند. فقط 
دو ـ سه نفر توانسته بودند فرار کنند و کاًل 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 چهارـ  پنج 

نفر مجروح داد.



186

ابتدا همه می گفتند اینجا عراق چیزی ندارد، بعد که رفتیم دیدیم به 
این صورتی است که شرح دادم. و ما چون در عملیات کربالی4 کلی 

تلفات داده بودیم، در عملیات کربالی5 نقش چندانی نداشتیم.1 

1. روایت فوق از عملیات کربالی4، گویای بخشی از مشکالت واقعی آن است که متأسفانه 
دلیل برخی از آنها نادیده گرفتن نظرات نیروهای عمل کننده بود؛ نیروهایی که تجربۀ عملی 
عملیات والفجر8 نیز داشتند و واقعیت های زمین و ساحل خودی و دشمن را درك می کردند و 
بیان هم کردند، البته ناگفته نماند که برخی از فرماندهان نیز حرف ها را شنیدند، اما باید در آن 
مقطع کاری صورت می گرفت و ظاهراً منطقه ای مناسب تر از آنجا که متناسب با زمان و شرایط 
نیروهای خودی باشد سراغ نداشتند؛ ناگفته نماند که همین عملیات کربالی4، زمینه ساز 
شرایط الزم برای انجام عملیات مؤثر بر تضعیف و تحقیر ماشین جنگی حزب بعث و متحول 
کنندة دیدگاه های بین المللی نسبت نقش ایران در حفظ جایگاه خود و تغییر روند جنگ، به نام 

کربالی5 را فراهم ساخت.
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سید پلنگ شهید شد

سیدابراهیم هاشمی
یگان: لشکر 10 سیدالشهداء( علیه السالم )

حضرت  گروهان  فرمانده  مسئولیت: 
زینب (سالم اهلل علیها)، گردان امام علی 

(علیه السالم(
منطقه عملیاتی:   عملیات   بیت المقدس 

7،  شلمچه
اعزامی از: تهران
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با اتوبوس به سمت اهواز و سپس به چنگال1 رفتیم و از آنجا به عقبۀ 
لشکر10، لشکر27 هم آنجا بود. برادر «محتشم» برای گردان امام 
علی (علیه اسالم) از لشکر10، تعدادی 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 لشکر27، عملیات انجام داده بودند، خسته شده بودند و ما 

باید جایگزین آن ها می شدیم.2 

1. در 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 

جنگ های الکترونیک(مخابرات) است.
آفند،  یا  پدافند  خط  در  مستقر  نیروهای  با  جدید  نیروی  جایگزینی  به   .2

تعویض خط هم می گفتند.

سید پلنگ شهید شد
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چون برادر ایروانی تنها بود، من به همراه ایشان با گروهان حضرت 
زینب (سالم اهلل علیها) به عملیات رفتم. به همراه معاون گروهان به 
سمت جلو و خاکریزها حرکت کردیم. راننده هایی که ما را به جلو 
می  بردند، ما را پیاده کردند. از تویوتاها که پیاده شدیم به گروهان گفتم 

که هماهنگی خودشان را حفظ کنند.
از  «بعضی  گفتم:  و  خواستم  را  گروهان  معاون  صادقی»،  «محسن 
برادرها هنوز آماده نیستند. آن ها را آماده کنید. توجه داشته باشید که 
این ها در کوهستان جنگیده اند، ممکن است در جای صاف و هموار به 
مشکل بخورند.» در همین حین متوجه تانک های دشمن شدم، یکی 

از برادرها داد زد: «ایفا.»
زدن  قصد  که  دوشکاست  یک  ایفا  روی  دیدم  خاکریز،  روی  رفتم 
نیروهای روی خاکریز را دارد. بچه ها بالفاصله با آرپی جی ایفا و چند 
تانک دیگر را زدند. چیزی نگذشت که عراقی ها یک باره 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 تانک ها 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.
از  به وسیلۀ توپ مستقیم مجروح شدم. یکی  ساعت دوازده ظهر، 
برادران امدادگر سرم را بست. با برادر ایروانی نشسته بودیم و صحبت 
می کردیم که یک خمپاره81 به 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) 
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با خمپاره از بین رفت و هیچ آبی نداشتیم. بعد دانستیم که به خاطر 
شهید  می خوردیم،  آب  قطره ای  اگر  داشتیم،  که  زیادی  جراحت 

می شدیم.
برادر ایروانی، که از ناحیۀ بازو مجروح شده بود، با بی سیم 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 ICU بیمارستان امام حسین (علیه السالم) در 
عقبۀ همان جا 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 می شد.
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 مجدداً به عملیات برگشته بود.
ساعت چهار بعد از ظهر یکی مرا از خواب بیدار کرد. نگاه کردم دیدم 
پدرم است. فکر می کردم 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 می رویم و در عملیات ها 

شرکت می کنیم خوشحال و راضی است.
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با کمترین درگیرى مقر زرهى 
دشمن از بین رفت

ابوالفضل اسالمی
یگان:لشکر10سیدالشهداء(علیه السالم، 

گردان امام سجاد(علیه السالم(
مسئولیت: فرمانده گروهان و گردان

منطقه عملیاتی: کربالی5، شلمچه، 
محور کانال ماهی
اعزامی از: تهران
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195 قرار بود در عملیات کربالی5، لشکر 10 سیدالشهدا (علیه السالم) در 
پنج ضلعی کار کند و همراه لشکر 19 فجر باشد. گردان های حضرت 
علی اکبر (علیه السالم) و حضرت زینب (سالم اهلل علیها) از روبه رو بزنند 
و گردان امام سجاد (علیه السالم) از پهلو روی دژ 19فجر کار کند و 

اگر آن دو گردان نتوانستند کار کنند، ادامۀ کار آن ها را انجام بدهد.
همان طور هم شد. گردان حضرت علی اکبر (علیه السالم) نتوانست از 
موانع عبور کند.گردان حضرت زینب (سالم اهلل علیها) را سوار پی ان پی 
کرده بودند و چون پی ان پی ها ظریف هستند، وسط راه آن ها را به 

دوشکا می بندند که سوراخ و درونش پر از آب می شود.
«حاج علی متوسل» به گردان امام سجاد (علیه السالم) گفت: «امید 
ما به شماست. اگر شما کار نکنید، این عملیات هم مثل عملیات 

کربالی4 می شود و آبرویمان1 می رود، حواستان باشد!»

با کمترین درگیری مقر زرهی دشمن از بین رفت

1. عملیات کربالی4 بچه ها همه ی تالششان انجام دادند اما تقدیر به پیروزی نبود و عملیات 
کربالی 5 توانست آن عدم توفیق را جبران کند
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بچه ها هم تازیدند، روی دژ انداختند و با مشت و لگد به جان عراقی ها 
عملیات  کانال های  افتاد؛  راه  تن به تن  تمام عیار  یک جنگ  افتادند؛ 

کربالی5 پر از جنازه های عراقی بود.
فرمانده گردان، «عباس رضی»، یک سره درون کانال می دوید و بچه ها را 

رهبری می کرد. خودش هم با مشت و لگد به جان عراقی ها افتاده بود.
رو به روی دژ، یک سری خاکریزهای مقطع بود. به ما مأموریت دادند که 
به خاکریز مقطع بروید. ما همراه یک دسته به طرف خاکریز رفتیم. 
اطالعات آن چنان که باید روی منطقه کار نکرده بود.1 به ما گفتند 
اینجا یک جادة فرعی است که به خاکریز مقطع می رسد، ولی دیدیم 
کانالی به ارتفاع  چهار متر پر از سیم خاردار است و نمی شود 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 

بچه ها را به عقب کشاندیم.
صبح روز بعد، کل دژ را تمام کردیم و از پشت خاکریز مقطع پایین 
اعالم  بچه ها  به  داشت.  زرهی  مقر  یک  دشمن  وسط،  آن  آمدیم. 
کردیم که این عملیات سرنوشت ساز است، ما هر طور شده باید پیروز 
 1. فاصلۀ زمانی بین عملیات کربالی4 (1365/10/3)، تا کربالی5 (1365/10/19)، حدود 
15-16 روز بود، در این مدت انجام عملیات های شناسایی عمقی که بتوان محور و معابر دشمن 
در پشت خط های اول و دوم را شناسایی کرد امری غیر ممکن بود، بیشتر اطالعات برگرفته 
از داشته های قبل از عملیات کربالی4، نقشه های نظامی، عکس های هوایی و بعضاً تالش های 
دیدبانی نیروهای اطالعات بود و به صورت فشرده و محدود نیز محور و معابر قبل از خط اول 
دشمن مورد شناسایی الزم قرار گرفته بود که در پیشبرد عملیات و رسیدن به اهداف مؤثر 

واقع شد.
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این عملیات باشیم. سرهنگ پیری در بین ما بود که از جان مایه 
می گذاشت و خیلی مقاومت می کرد.

فرمانده گردان یک آرپی چی برداشت. بچه ها هم به دنبالش رفتند. 
با کمترین درگیری، مقر زرهی از بین رفت و حدود یازده تانک به 

غنیمت بردیم.
بعد از آن قرار بود لشکر27 از ما عبور کند که همراه دو ـ سه لشکر 
دیگر آمدند و به یاری خدا عبور کردند. در آخرین مرحلۀ تکمیلی 
عملیات کربالی5، در نوك کانال ماهی توانستیم دشمن را، که بسیار 
مقاومت می کرد، به عقب برانیم. عباس زخمی شد و به عقب رفت و 

فرماندهی یگان مدیریت گردان را گردن من انداختند.
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روز تولدش شهید شد

نادر ادیبی
رسول  حضرت   27 لشکر  یگان: 
گردان  سلم)،  و  آله  و  علیه  (صلی اهلل 

مسلم بن عقیل (علیه السالم)
مسئولیت: فرمانده گروهان

منطقه عملیاتی: عملیات     بیت المقدس 
2، محور گرده رش
اعزامی از: تهران
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در عملیات بیت المقدس2 سال 1366، در لشکر27 گردان مسلم بن 
عقیل (علیه السالم) مسئول گروهان بودم. بعد از اعزام به منطقه به 
اوایل  برای شناسایی در  را  از آموزش، ما  بعد  آناهیتا رفتم.  پادگان 
بهمن 1366 به 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 نام های هجرت، جهاد و شهادت که به جرئت 
می توانم 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 سوله ها متمرکز شدیم تا اینکه تعدادی 

کامیون بنز ده تن و خاور برای حمل نیروها آمدند.

روز تولدش شهید شد
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تجمع  نقطۀ  تا  ساعت  پنج  حدود  کردیم.  حرکت  و  شدیم  سوار 
بعدی ما، که اطراف بانه ـ سردشت قرار داشت، راه بود. بچه ها پشت 
ماشین سرمای بسیار زیادی را تحمل کردند. بعد از پنج ساعت راه و 
نزدیکی های غروب به منطقۀ مورد نظر، که به نام شهید چمران بود، 
رسیدیم. به علت وضعیتی که در آن شرایط داشتیم، بچه ها مشکالت 

غذایی زیادی تحمل کردند، آن هم در سرمای شدید.1 
شب را در آن منطقه خوابیدیم و صبح روز بعد، با همان کامیون ها 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 با سابقۀ جنگ 
بود. زمانی که خواستیم دستۀ هجرت را به ایشان واگذار کنیم خیلی 
اصرار می کرد که من نمی توانم و قبول نمی کنم. با توجه به اینکه در 
گذشته در لشکر سیدالشهداء (علیه السالم) مسئول گروهان هم بود، 

یعنی تجربه هم داشت، قبول نمی کرد.
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، می گفت: «نمی دانم چرا دوست دارم در این منطقه 
 1. ابتدای ورود به منطقۀ جدید که هنوز تدارکات استقرار نیافته، آشپزخانه به راه نشده و نیروهای 
پشتیبانی و تدارك آمادگی الزم برای پاسخ گویی به نیازهای بچه ها ندارند، معموالً شرایط سخت 
اما کوتاهی بود که همین هم خودش دنیایی داشت برای بچه ها. باید توجه داشت که جبهۀ اسالم 
جبهۀ محدودیت ها بود؛ محدودیت هایی که ظالمانه بر ما تحمیل می شد و اما برای بچه ها سازگاری 

با طیب خاطر و لذت های معنوی بود در عین سختی و مشقت های فراوان آن.
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عملیات شود!» در عملیات قبلی (عملیات نصر4)، روی 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. می گفت: «قبل از اینکه به جبهه بیایم، خواهرم خواب دیده که 
من ازدواج کردم». ایشان تک فرزند پسر بود و به خاطر اینکه خیلی 
به جبهه می آمد، فشار زیادی از سوی خانواده متحمل می شد، ولی به 
خاطر شدت عالقۀ ایشان به منطقه، نمی توانستند مانع آمدنش شوند.

قبل از اینکه اعزامی بگیرد و به منطقه بیاید، با موتور تصادف کرده بود 
و استخوان ترقوه اش (روی شانه) شکسته بود. دکتر گوشی هایی به او 
داده بود که بسته بود تا بتوانند استخوانش را به نحوی داخل نگه دارند. 

در آموزش ها گاهی که زمین می خورد، درد زیادی می کشید.
داخل منطقه که رفتیم به من گفت: «روز سی ام بهمن ماه 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 دالوری، خیلی اصرار کرد که بگذارید من آزاد و آرپی جی زن 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. بچه ها 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 بچه ها سرمای زیادی را تحمل کردند. از کامیون 
هم نمی توانستند 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 گرده رش که می خواستیم باال برویم، جاده 
آن قدر خراب بود که ماشین هایی مثل تویوتا قادر به حرکت نبودند. 
مجبور شدیم پیاده شویم. بچه ها عمدتاً همراه خودشان تجهیزات 
انفرادی به اضافۀ مهمات اضافی، کیسه خواب و پتو داشتند؛ یعنی هر 

نفر چیزی حدود 25 کیلوگرم اضافه وزن داشت.
جایی که ما باید می رفتیم روی ارتفاع گرده رش با شیب هشتاد درجه 
بود و بچه ها خیلی سختی کشیدند. اواسط راه بودیم که آفتاب غروب 
کرد. قائم مقام لشکر حاج «حسین اهلل کرم» صدا زد که بیایید باال.
رفتیم باال. گفت: «امشب باید عملیات کنید و الزم است سریع توجیه 
شوید.» سوار آمبوالنسی شدیم که در باالی 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 بچه ها را آوردیم نزدیک تر. چادر و مقری 
نداشتیم که داخل آن مستقر شویم؛ دو ـ سه تا چادر برای بچه ها 
درست کردیم. وضع چادرها هم خوب نبود. زیرانداز هم نبود. وقتی 
بچه ها آمدند استراحت کنند، کف زمین گل بود و آب جمع شده 
بود؛ چون هوا سرد بود، یخ زده بود! بعضی از بچه ها کیسه خواب و پتو 
نداشتند و همین جوری خوابیدند. چوب جمع کردیم با سه تا الستیک 

تراکتور و تا صبح روی آن خوابیدیم.
فردا که چادر رسید، گفتند فعاًل چادر بزنید و بچه ها مشغول شدند و 
چادر زدند. گروهان ما حدود 150 نفر نیرو داشت که آن ها را در سه 
دسته سازماندهی کرده بودیم. سه چادر چهارده نفره به ما دادند که 

شاید برای یک دسته هم کفاف نمی داد.
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حدود ظهر اعالم کردند باید با مسئوالن دسته ها 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 بچه ها 

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 عراقی ها یک سری 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 بی سیم با گردان تماس گرفتم که االن ستون گم شده و ما داریم 
به طرف مسیری که صبح قرار گذاشته بودیم حرکت می کنیم. پیک 

گردان اواسط راه به ما رسید.
گفتم: «ستون کجاست؟»

او هم بی اطالع بود و ستون را پیدا نکرده بود. براساس شناسایی صبح 
حرکت کردیم و بچه ها را از آب رودخانه عبور دادیم و به نزدیکی 
ارتفاعاتی که عراقی ها روی آن مستقر بودند رسیدیم. یکی از برادران 
تخریبچی گردان، به اسم «آتشی»، گفت من ستون را پیدا کردم. ما 

 1. اصطالح جلو رفتن در جبهه، به معنی بازدید از خط حد، شناسایی، توجیه شدن توسط 
بچه های اطالعات شناسایی و طرح و عملیات و به طور کلی شناختن بیشتر منطقه و محدودة 

مأموریت است.
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به طرف آن ها رفتیم که دیدم گردان عمار از لشکر می خواهد عملیات 
را شروع کند. یک راهی بود که این گردان باید باز می کرد و ما بقیۀ 

کار را ادامه می دادیم.
از  یکی  مقاومت کردند.  عراقی ها  و  برخورد  به مشکل  گردان عمار 
گروهان های گردان رفت به کمک گردان عمار و کار را دنبال کرد و 
آن مسیر باز شد. همین جور داخل ستون و در سینه کش ارتفاع االغلو 
نشسته بودیم تا گردان عمار کارش را تمام کند که دیدم یک تعداد 
نیرو از باال به طرف ستون حرکت می کند. سریع تعدادی را فرستادم 
که از ستون پنجاه متر فاصله بگیرند و باال مستقر شوند که ببینند آن ها 

چه کسانی هستند.
لریجانی هم از ستون فاصله گرفت و رفت باال. بچه ها پشت یک سری 
بوته خودشان را مخفی کردند. عراقی ها که رسیدند غافلگیر شدند؛ 
بچه ها آن ها را که حدود ده نفر بودند با دست گرفتند و به ستون 
آوردند. به خاطر اینکه شب و در حین عملیات بودیم، نمی توانستیم 

آن ها را انتقال دهیم.
به علت سرمای زیادی که در آن منطقه وجود داشت، بعضی ها از 
سرما پاهایشان حس حرکت نداشت و به سختی می توانستند خودشان 
را حرکت بدهند؛ به همین دلیل یک مقدار آن ها را نرمش دادیم تا 

توانستند خودشان را برای حرکت آماده کنند.
من جلو رفتم. دیدم گردان عمار کارش را تمام کرده و رخنه ای باز 
شده که می توانیم داخل منطقۀ عراقی ها و قرارگاه تاکتیکی برویم که 
یک سری وسایل زرهی داشت. به طرف جاده ای که بین ارتفاع دلوش 
و االغلو بود حرکت کردیم که در انتهای این جاده قرارگاه عراق قرار 

داشت.
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در جاده مستقر شدیم تا بچه های اطالعات مسیرها را پیدا کنند1  و 
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 بچه های اطالعات عملیات رفتیم مقداری از مسیر را 
شناسایی کردیم و برگشتیم که بچه ها را بیاوریم. دیدیم شش نفر دارند 
به طرف ما می آیند. فکر کردیم بچه های خودمان هستند. چون معاون 

گردان با بچه های دیگر رفته بود اطراف را شناسایی بکند.
دیدیم  رسیدیم،  هم  به  هستیم؛  عراقی  ما  کردند  فکر  هم  آن ها 
گشتی های عراقی هستند. چون خیلی نزدیک شده بودند، به طرف 
هم تیراندازی کردیم. دو نفرشان فرار کردند و بقیه کشته شدند. از 
ما هم دو نفر مجروح شدند که اسم یک نفرشان «خسروشاهی» بود.2 
این دو مجروح را به یکی از گروهان ها سپردیم و گفتیم اگر رفتید 
عقب، این دو نفر را هم با خودتان ببرید. رفتیم جلو و یکی از دسته ها 
را برای تأمینمان گذاشتیم عقب و با دسته های لریجانی و اقدسی به 
سمت قرارگاه تاکتیکی حرکت کردیم. ساعت پنج صبح به برادر کارگر 
فرمانده گردان گفتم زمان زیادی الزم 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 

 1. شناسایی حین عملیات، کار مسیریابی و انتخاب بهترین راه کار برای نفوذ به مواضع دشمن 
برعهدة نیروهای اطالعات بود. این اقدام که همزمان با عملیات، شناسایی صورت بگیرد برمبنای 
تجربیات قبلی، اطالعات دیدبانی، احیاناً عکس های هوایی، تخلیۀ اسراء و شناخت حضوری در 

میدان عمل صورت می گرفت.
2. بعداً در یکی از عملیات ها 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 الزم بود. اگر هوا 
روشن می شد، مشکل پیش می آمد. ما به خط حدی که از آن طرف 
رخنه کرده بودیم برگشتیم. دیدیم دو نفری که قبالً مجروح شدند 

آنجا افتاده اند.
با اینکه مجروحیت شدیدی داشتند و خون زیادی هم از آن ها رفته 
بود، یک کلمه اعتراض نکردند که چرا ما را عقب نبردید. باالخره بچه ها 
همت کردند، با اینکه راه طوالنی و گل آلود بود، آن ها 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 بچه های دستۀ هجرت. بچه ها از شدت خستگی تاب راه 
رفتن نداشتند. ما رسیدیم باالی ارتفاع و یک سری از برادرها را پخش 
کردیم. عراق، که از باالی ارتفاع االغلو به ما دید داشت، متوجه شد که 
ما آنجا خط تشکیل داده ایم. من داشتم به بعضی از بچه ها سرکشی 
می کردم، که سه نفر را دیدم. پرسیدم: «از کدام گردان هستید؟» 

گفتند: «عمار و اینجا جا مانده ایم. بچه هایمان هم به عقب رفتند.»
به آن ها گفتم: «راه را بلد هستید بروید عقب؟»

گفتند: «نه.»
یک نفرشان پشتش به طرف من بود. دو نفرشان هم به من نگاه 
با  تا من  به آن ها گفتم: «شما یک سنگر درست کنید  می کردند. 
گردانتان تماس بگیرم و بگویم که بیایند دنبال شما.» در همین حین 
که داشتم با آن ها صحبت می کردم، فردی که پشتش به طرف من بود 
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خم شد. یکی از آن دو نفر گفت «طالبی» شهید شد. نگاه کردم به او 
دیدم از باالی ارتفاع االغلو 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 می خواهم 
استراحت کنم.» گفتم: «چند نفر از بچه ها را بفرست در فالن نقاط 
مستقر شوند تا خودت استراحت کنی.» حدود پنج دقیقه نگذشته بود 
که یکی از بچه ها آمد و گفت: «چند تن از بچه ها شهید شدند.» سریع 
رفتیم و دیدیم میرصمدی با چهار نفر دیگر از بچه ها داخل چادرهایی 
که سنگر کنده و نشسته بودند، خمپاره 60 عراقی ها مستقیم به داخل 
سنگر آن ها خورده و چهار نفرشان شهید شده اند. جنازه ها 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 می گفت: «تولد من سی ام 
بهمن است.» ما روز سی ام بهمن عملیات کردیم و ایشان ترکش به 
قلبش خورد و شهید شد؛ داخل جیبش یک دفترچۀ خاطرات، اسم 
بچه های دسته، یک سری آیات قرآن و یک زیارت عاشورا بود. ایشان 
از معدود کسانی بود که واقعاً عشق به شهادت داشت و خیلی هم به 
بچه های دسته اش عالقه داشت. یک  نفر از بچه های دسته شان شب 
قبل از عملیات داشت نماز می خواند. ما نشسته بودیم و جا نبود. ایشان 
اعتراض می کرد به برادرمان که چرا نماز می خوانید. گفتم: «چه کارش 

داری؟ بگذار نمازش را بخواند!»
گفت: «نماز شب می خواند.»

گفتم: «خوب بخواند!»
گفت: «آخر می ترسم شهید شود!»
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را خیلی دوست  او  بچه ها هم  بچه هایش داشت.  به  عالقۀ عجیبی 
داشتند. ایشان شهید شد و بچه ها او را عقب بردند. اقدسی هم داشت 
مقداری مهمات و مواد غذایی می آورد که فهمید حمید شهید شده، 
رفت صورت حمید را بوسید. چیزی نگذشت که صدای توپ مستقیمی 
شنیده شد. بچه ها تا به طرف اقدسی رفتند، دیدند که سر از بدنش 

جدا شده.
شدت آتش دشمن خیلی زیاد بود. بچه ها را جمع و جور و سازماندهی 
مجدد کردیم. ساعت سه بعد از ظهر تعدادی تانک و نیروی عراقی از 
جلوی خاکریز ما به طرف بچه ها سرازیر شدند. سریع به بچه های پایین 
اعالم کردیم به محض نزدیک  شدن عراقی ها تیراندازی را شروع کنند.
بچه ها هم به شدت آتش ریختند. ما هم از باال به طرف عراقی ها آتش 
ریختیم که عراقی ها شروع به عقب نشینی کردند. نیروهای عراقی هم 
پشت تانک ها مخفی شده بودند و داشتند به طرف عقب می رفتند، 
که در یک لحظه بچه هایی که داخل خاکریز بودند و تعدادی که 
روی ارتفاع بودیم، به سرعت به طرف عراقی ها حرکت و به آن ها حمله 
کردیم. شاید هیچ جا سابقه نداشته باشد بچه ها با این همه مشکالت، 
وقتی عراقی ها پاتک می کنند، این طور بجنگند. در حالی که عراقی ها 
روی ارتفاعات مستقر بودند و به طرف ما تیراندازی می کردند، ولی 
عشق به شهادت و امام نمی گذاشت این ها یک جا بنشینند. به طرف 
تانک ها حرکت کردند و آن ها را دنبال  کردند که تانک ها هم با سرعت 
زیاد دنده عقب می رفتند. بچه ها از همه طرف آتش می ریختند. تعداد 

زیادی از عراقی ها کشته شدند و یکی دو تانک هم منهدم شد.
بچه ها بعد از فرار عراقی ها به پشت خاکریز برگشتند. مجدد آن ها 
را سازماندهی کردیم. «پسندیده» آنجا شهید شد. شهید پسندیده 
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می گفت:  و  بود  آمده  پدرش  حتی  و  بود  درس خوان  بچه های  از 
«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 تسویه حساب 

می کردم و می رفتم و عملیات می شد، می ترکیدم.»
در منطقه حدود دوازده نفر شهید دادیم. گاهی که شب ها سر می زدم، 
می دیدم خیلی از این برادرها با وجود سن کمشان با چه گریه هایی 

نماز شب می خوانند.
بعد از 48 ساعت، 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 بچه ها 
پایشان سیاه شد و آن را قطع کردند و هنوز که هنوز است مشکالت 
جسمی زیادی را با خودشان به دوش می کشند؛ اما لبخند رضایتشان 

همواره دید نیست.1 

1. شاید به ذهن کسی که این خاطرات را مطالعه می کند چنین خطور کند که این ها چقدر 
راحت از مرگ و کشته شدن حرف می زنند؛ باید گفت درست است راحت حرف می زنند، اما 
کسانی راحت حرف می زنند که خود در میان آتش و تیر و ترکش قرار داشته و برای رفتن 
حاضر و آماده بوده اند، 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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