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مقدمه

بررســی ریشــه ها و شــرح وقایــع جوامــع بشــری بــا نگــرش تاریخــی، یکــی از 
کارکردهــای متأخــر تاریــخ اســت. البتــه روشــن اســت کــه علــم تاریــخ بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف، در گــردآوری داده هــا و پــردازش آنهــا، از روش هــای تــازه ای بهــره 
بــرده اســت کــه »تاریــخ شــفاهی«یکی از آنهاســت. تاریــخ شــفاهی کــه روشــی تــازه 
بــرای گــردآوری خاطــرات و روایت هــای شــفاهی رخدادهــای تاریخــی اســت، شــاید 
از جهاتــی کهن تریــن شــیوه ی تاریخ نــگاری نیــز بــه شــمار آیــد و بــا تعییــن معیارهــا 
و اســتانداردهای الزم بــرای ایــن روش تــازه - کــه جایــگاه ویــژه ای در تاریخ نــگاری 

ــم تاریخ نــگاری« قلمــداد نمــود. ــوان آن را شــاخه ای از »عل ــه - می ت یافت

در حقیقـت محتـوای تاریـخ شـفاهی، از طریـق فرآینـد مصاحبـه به دسـت می آیـد 
کـه شـامل مشـاهدات و تجربه هـای تاریخـی اشـخاص یا نقل قول هـای آنـان از دیگر 
حاضـران در صحنـه تاریـخ اسـت. تاریـخ شـفاهی بـه واسـطه جزئی نگـری، دخالـت 
»شـناخت روان« در بیـان و نـگارش تاریـخ، مستندسـازی و اصالت بخشـی، روش 
مناسـبی بـرای تدویـن و ثبـت دقیـق تاریخ، و شناسـاندن درسـت رخدادها می باشـد.

ــت مســتندی اســت  ــگاری حاصــل می شــود، روای ــه ی تاریخ ن ــن گون آنچــه از ای
کــه در کنــار اطالعــات دیگــر، تــا انــدازه ای فــراوان، بخشــی از »ناگفته هــا و اســرار« 
ــل  ــان و ح ــر - بی ــخ معاص ــوزه ی تاری ــژه در ح ــی را - به وی ــا«ی تاریخ و »معماه
می کنــد. چنیــن شــیوه ای ایــن بســتر را بــرای محقــق فراهــم می کنــد کــه رخدادهــا 
را نــه از یــک روزنــه، کــه بــه مثابــه نوعــی تجربــه ی گروهــی بنگــرد و بــه واکاوی آن 
بپــردازد، همچنیــن در قضــاوت تاریخــی بــه اســتنادهای بیشــتری دســت یابــد، و در 

ســیر مطالعاتــی، خــود از اعتمــادی بیشــتر و اعتبــاری بهتــر برخــوردار شــود.

ــت  ــدس مل ــاع مق ــه دف ــم ک ــای دوران معاصــر درمی یابی ــه جنگ ه ــا نگاهــی ب ب
ایــران نقطــه ی عطفــی در تاریــخ معاصــر بــه شــمار مــی رود کــه یکــی از ویژگی هــای 
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ــرای  ــن ب برجســته ی آن حضــور همــه ی اقشــار و طبقــات اجتماعــی اســت. بنابرای
نــگارش دقیــق تاریــخ دفــاع مقــدس، بایــد بــه ســراغ شــاهدان عینــی ایــن رخــداد در 
ســطوح مختلــف رفــت. ایــن امــر نیــز تنهــا بــا رعایــت دقیــق اصــول و فرآیندهــای 

تدویــن تاریــخ شــفاهی میســر می شــود.

یکــی از مشــکالت تدویــن تاریــخ شــفاهی در ایــن دوره ایــن اســت کــه هــر چــه از 
ســال های دفــاع مقــدس دورتــر می شــویم، بیمــاری فراموشــی خاطــرات و کاهــش 
حافظــه ناشــی از کهولــت شــاهدان آن، نقــش مخــرب خــود را بیشــتر می نمایانــد. از 
ســوی دیگــر، بــر اثر ســیر طبیعــی تاریخ، در ســال های گذشــته شــماری از فرماندهان 
و رزمنــدگان دفــاع مقــدس رخــت از جهــان فانــی بســته اند کــه ایــن خــود، ضایعــه ی 

جبران ناپذیــری در گــردآوری خاطــرات و تدویــن تاریــخ شــفاهی تلقــی می شــود.

بنابرایــن از آن جــا کــه مــرور زمــان، گــردآوری منابــع شــفاهی تاریــخ دفــاع مقدس 
و تدویــن آن را تهدیــد می کنــد، ضــروری اســت همــه آثــار و اســناد دفــاع مقــدس بــا 
شــیوه های علمــی گــردآوری و ثبــت و منتشــر شــود. در ایــن راســتا »ســازمان اســناد و 
مــدارک دفــاع مقــدس« بــا درک اهمیــت و آگاهــی از ایــن رســالت و مســئولیت و بــا 
انگیــزه ای جهــادی، گام هایــی را در راه ثبــت و نشــر خاطــرات فرماندهــان و نیروهای 
حاضــر در رخدادهــای هشــت ســال دفــاع مقــدس برداشــته اســت؛ دفاعــی کــه پــر 
افتخارتریــن روزهــای مقاومــت و پایــداری ملــت ایــران را پدیــد آورده و امــروز ثبــت 
ــت  ــرو نهض ــون آن در گ ــای گوناگ ــادی ها و زوای ــا، ش ــا، تلخی ه ــط درس ه و ضب

گســترده ای بــرای تحقــق ایــن کار بــزرگ اســت.

امیــد اســت بــا تــوکل بــه خداوند منــان و همــت واالی کارشناســان و متخصصان 
ــه  ــی« را ب ــن »دوران طالی ــدگار ای ــای مان ــم گنجینه ه ــگاری، بتوانی ــه تاریخ ن عرص
ــار و شــهادت در نســل های  ــگ ایث ــج فرهن ــرای تروی ــی ب ــراث گران بهای ــوان می عن

آینــده بــه یــادگار بگذاریــم.
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پیشگفتار

بیــان  از گــردآوری خاطــرات رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس،  هــدف 
ــا در آن دوران  ــدگان م ــتگی های رزمن ــا و از خودگذش ــا، دالوری ه ناگفته ه
می باشــد دورانــی کــه بلــوک شــرق و غــرب در اتحــادی نامیمــون بــه قصــد 
ویــران کــردن ایــن ســرزمین قــد علــم کــرده بودنــد ولــی در برابــر خواســت 
ــدگان جــان برکــف  ــی رزمن ــه شــهادت طلب ــروردگار کــه در روحی و اراده پ
اســالم نمــود پیــدا کــرده بــود، زانــو زدنــد و ســر تســلیم فــرود آوردنــد. در 
واقــع، هــدف نهایــی از چــاپ و نشــر آثــار مرتبــط بــا آن دوران در قالب هــای 
ــم و ارزش هــای  ــام، مفاهی ــال پی ــاب و ... انتق ــم، کت داســتان، خاطــره، فیل
مقــدس آن دوران بــرای نســل های امــروزی و آینــدگان می باشــد. فرضیــه ای 
وجــود دارد کــه می گویــد: »مــا بــه عــدد رزمندگانــی کــه در جنــگ حضــور 
ــن  ــم.« بنابرای ــاز کنی ــه حــوادث آن دوران ب ــم دریچــه ای ب داشــتند، می توانی
چــاپ و نشــر خاطــرات دوران دفــاع مقــدس دارای ارزش و جایــگاه بلنــدی 
می باشــد. کتــاب حاضــر در مقابــل آثــار منتشــر شــده در ایــن رابطــه، تــک 

برگــی اســت از هــزاران.
ــان  ــاع مقــدس، از زب ــخ شــفاهی دوران دف ــت تاری ــر، ثب ــن اث موضــوع ای
ــوش  ــی فرام ــنای ول ــده نام آش ــتاد، فرمان ــردان روس ــرهنگ علی م ــاب س جن
ــی)ع( در لشــکر 19  ــام عل ــروز ام شــده ی گــردان خــط شــکن و همیشــه پی
فجــر اســتان فــارس و تیــپ 48 فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمد می باشــد.

بــه منظــور گــردآوری و تدویــن ایــن اثــر، قریــب بــه 35 ســاعت مصاحبــه 
ــل  ــه دلی ــز انجــام شــده اســت. ب ــاز عزی ــده و جانب ــن فرمان ــا ای حضــوری ب
ــه  ــا توج ــوده و ب ــاب ب ــم اینج ــر و ه ــرف راوی اث ــم از ط ــه ه ــی ک وسواس
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ــاع مقــدس کــه روایت هــا می بایســت  ــخ شــفاهی دف ــار تاری ــت آث ــه ماهی ب
منطبــق بــر حــوادث واقعــی و دارای مــکان و زمــان مشــخص باشــند، نهایت 
ــر اســاس  ــه طــور کامــل، ب ــوده کــه تمــام نگاشــته ها ب ــر ایــن ایــن ب ســعی ب
ــل پردازی هــای مرســوم باشــد.  ــه و تخی ــگاه جانبداران ــدون ن ــات و ب واقعی
بــا ایــن وجــود اگــر در پــاره ای مــوارد در محتــوای کتــاب، احیانــا اشــتباهی 
در اعــالم مکان هــا، اشــخاص، عملیات هــا، اســامی شــهدا، ذکــر ســاعت 
و تاریــخ دقیــق حــوادث صــورت گرفتــه، ناشــی از گــذر زمــان و بــه طبــع آن 

فرامــوش شــدن آنهــا بــوده اســت.
ــای علی مــردان  ــاب آق ــی«، شــامل خاطــرات جن ــر »پوتین هــای غنیمت اث
روســتاد، از دوران نوجوانــی، مبــارزات انقالبی، عضویت در بســیج، دوران 
پاســداری و حضــور فعــال در خطــوط مقــدم از جبهه هــای جنــوب تــا 
شــمال غــرب کشــور می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه موضــوع ایــن کتــاب 
ــعر،  ــل ش ــدس مث ــاع مق ــوزه دف ــی ح ــار ادب ــا آث ــوده و ب ــفاهی ب ــخ ش تاری
داســتان و خاطــره گویــی متفــاوت اســت، و ســبک نوشــتاری تاریخ شــفاهی 
اغلــب بــه صــورت پرســش و پاســخ و البتــه مقــداری بــرای خواننــده کســل 
کننــده می باشــد، بــا نظــر و درخواســت راوی اثــر در مرحلــه تدویــن نهایــی، 
ــه صــورت موضــوع محــور  ــت پرســش و پاســخ ب ــاب از حال ــوای کت محت
تغییــر یافــت کــه در ایــن مرحلــه ســعی بــر آن شــده کــه هیــچ گونــه خللــی در 

محتــوای اصلــی کتــاب رخ ندهــد.
عــالوه بــر محتــوای اصلــی کتــاب، ســعی بــر آن شــده کــه بــا توضیحاتــی 
کــه بــه صــورت پانویــس آمــده، اطالعــات مفیــدی دربــاره مکان هــا، 
اشــخاص، شــهدا، فرماندهــان، تیــپ و لشــکرها و عملیات هــای مختلــف 
ــه نوعــی یــک کار پژوهشــی و مفیــد محســوب می شــود. آورده شــود کــه ب

ایــن اثــر بــا حمایــت مــادی و معنــوی اداره کل حفــظ و نشــر ارزش هــای 



دفــاع مقــدس اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه چــاپ نهایــی رســیده اســت 
کــه جــا دارد  از جنــاب ســرهنگ امیرعبــاس آســمند مدیــر کل محتــرم اداره 
کل حفــظ و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان و مجموعــه همــکاران 
تحــت امــر ایشــان بویــژه جنــاب آقــای ســهراب رجائی نــژاد مدیــر محتــرم 
ــی را داشــته باشــم.  ــاد اســتان نهایــت تشــکر و قدردان اســناد و مــدارک بنی
از بــرادر بزرگــوار و راوی کتــاب، جنــاب ســرهنگ علی مــردان روســتاد 
ــدت  ــول م ــتند در ط ــه داش ــی ک ــکالت و گرفتاری های ــم مش ــی رغ ــه عل ک
مصاحبــه و تدویــن اثــر بــا کمــال خوشــرویی، وقــت و بــی وقــت و بــدون 
منــت پذیــرای مــا شــدند و بــا صداقــت و بــا صبــر و حوصلــه، خاطــرات و 
مشــاهدات خودشــان را در آن دوران پرافتخــار بازگــو نمودنــد، کمــال تشــکر 

ــی را دارم. و قدردان
امیــدوارم چــاپ و نشــر ایــن اثــر کــه »برگــی اســت از هــزاران« بتوانــد در 
آشــنا نمــودن مــردم عزیزمــان بــه خصــوص نســل جــوان، بــا تاریــخ پرافتخار 
دوران دفــاع مقــدس و ســختی ها و دالوری هــای رزمنــدگان و جــان برکفــان 

آن دوران، دریچــه ای نــو بگشــاید.

ابوالحسن ناصرپور

پیشگفتار



باسمه تعالی

ایــن کتــاب را بــه روح پــاک و ملکوتــی امــام راحــل)ره(، روان پــاک شــهداء، 
ــژه  ــه طــور وی ــاع مقــدس و ب ــان دوران دف ــه قهرمان ــازان، آزادگان و هم جانب
دلیرمــردان گــردان خــط شــکن و همیشــه پیــروز امــام علــی)ع( چــه در قالــب 
لشــکر 19 فجــر و چــه در قالــب تیــپ 48 فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
ــار  ــگ، افتخ ــد از جن ــل و بع ــه قب ــودم ک ــان خ ــم. از فرمانده ــم می کن تقدی
ــی را  ــا را داشــتم، کمــال تشــکر و قدردان ــار آنه شــاگردی و رزمندگــی در کن
ــاع مقــدس اســتان  ــظ و نشــر ارزش هــای دف ــت اداره کل حف دارم. از مدیری
ــای ســرهنگ  ــاب آق ــم جن ــرادر خوب ــد و در راس آن ب ــه و بویراحم کهگیلوی
آســمند کــه از چــاپ و نشــر ایــن اثــر حمایــت نمودنــد و مخصوصــا از 
نویســنده و فعــال حــوزه دفــاع مقــدس؛ جنــاب آقــای ابوالحســن ناصرپــور کــه 
تالش هــای زیــادی جهــت گــردآوری و تدویــن خاطــرات ایــن جانــب نمودند، 
بســیار سپاســگزارم. امیــدوارم کــه چــاپ و نشــر آثــار مرتبــط بــا دوران دفــاع 
مقــدس در قالب هــای تاریــخ شــفاهی، شــعر ادبیــات داســتانی و ... و بــه تبــع 
آن خاطــرات ایــن جانــب کــه »بــرگ ســبزی اســت تحفــه درویــش« روزنــه ای 
باشــد جهــت آشــنا شــدن مــردم مــا، بــه خصوص نســل جــوان ایــن مــرز و بوم 
بــا ارزش هــای مانــدگار دوران دفــاع مقــدس و ایــن کــه بداننــد و بداننــد کــه 
آرامــش، امنیــت و عــزت ایــران اســالمی بــه همیــن ســادگی بــه دســت نیامــده، 
بلکــه ریشــه در خــون پــاک هــزاران شــهیدی دارد کــه جــز رضــای خداونــد و 

ســرافرازی میهــن اســالمی، اندیشــه ای دیگــر در ســر نداشــتند.

                                        علیمردان روستاد
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فصل اول: دوران نوجوانی، تحصیل و شکل گیری شبکه فکری

تولد و زادگاه
ـــتان  ـــال 1342 در اس ـــد در س ـــد محم ـــتاد فرزن ـــردان روس ـــب علیم این جان
کهگیلویـــه و بویراحمـــد1، شهرســـتان کهگیلویـــه، روســـتای دره نـــی2 بـــه 
دنیـــا آمـــدم. البتـــه روســـتای مـــا فقـــط ســـه خانـــوار داشـــت. در ایـــن روســـتا، 

1- استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران واقع شده است و دارای پیشینه کهن تاریخی است. هر چند 
در گذشته ای نه چندان دور، جزء یکی از بلوک های مملکت فارس بوده که خود شامل دو قسمت می شد : قسمت 
شمال شرقی که آن را سردسیر و کوهستانی و پشت کوه می نامیدند و قسمت جنوبی و غربی که نره کوه و بهبهان 
نامیده می شد. در عهد باستان محدوده کهگیلویه،  انشان یا انزان نامیده می شد که شامل کهگیلویه و ممسنی بوده 
است. پژوهشگران بر این باورند که مردمان انزان خود بخشی از مردمان پارس بوده و با هخامنشیان هم نژاد بوده اند. 
در سال 1258 هجری قمری،  رامهرمز،  شادگان،  هندیجان،  بندر معشور،  لیراوی و زیدون جزء کهگیلویه و بهبهان 
بوده اند)بهبهان و کهگیلویه دارای سرزمین و محدوده مشترک بوده اند( و از آن تاریخ به بعد مناطق نامبرده از آن جدا 
شدند. از سال 1324 هـ.ش به جهات سیاسی،  بویراحمد از کهگیلویه مجزا و ضمیمه استان فارس گردید. در دهه 
1330 در قلمرو ایل بابویی شهر دوگنبدان شکل گرفت. در پانزدهم آبان ماه 1338،  کهگیلویه نیز از بهبهان جدا 
گردید و شهرستان کهگیلویه با مرکزیت دهدشت شکل گرفت اما هچنان جزء استان خوزستان بود. و سرانجام در 
22 تیرماه 1342 هـ.ش طبق تصویب نامه مجلس شورای ملی وقت،  سرزمین ایالت ششگانه کهگیلویه و بویراحمد 
شامل بویراحمد، طیبی، بهمئی، چرام ، دشمن زیاری و بابویی که تا آن زمان بخشی جزء استان فارس و بخشی جزء 
خوزستان بود از این دو استان جدا شد و به فرمانداری کل تبدیل گردید و متعاقب آن شهر یاسوج مرکز استان در سال 
1344 هـ.ش به واسطه قلمرو ایل بویراحمد و مالحظات سیاسی شکل گرفت و سرانجام در خرداد سال 1355 هـ.ش 
با همان محدوده به استان تغییر یافت.  تشکیالت سیاسی عشایر کهگیلویه و بویراحمد از سال 1330 هـ.ش به بعد 
به تدریج دچار دگرگونی گردید. این روند از سال 1341 که اصالحات اراضی اجرا شد،  شتاب بیشتری گرفت تا قبل 

از آن همه ایالت مذکور به صورت مال،  اوالد،  طایفه و ایل سازمان یافته بودند.
این استان با مساحتی بالغ بر 16264 کیلومترمربع در جنوب غربی ایران قرار گرفته که از شمال با استان چهار محال 
بختیاری، از شمال شرق با استان اصفهان، از شرق با استان فارس، از غرب با استان خوزستان و از جنوب با استان 
بوشهر همجوار است. این استان با مرکزیت یاسوج دارای 8 شهرستان: بویراحمد، کهگیلویه، گچساران، دنا، بهمئی، 
باشت، چرام و لنده، 17 شهر: یاسوج، دهدشت، دوگنبدان، چرام، سی سخت، باشت، لیکک، لنده، سوق، قلعه 
رئیسی، دیشموک، مارگون، گراب سفلی، چیتاب، پاتاوه، مادوان و سرفاریاب و دارای 17 بخش، 41 دهستان و 
1700 آبادی دارای سکنه می باشد. جمعیت این استان بر پایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 برابر با 
713000 نفر بوده که  58 درصد ساکن شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند. بلندترین نقطه استان، قله دنا با 
ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه آن لیشتر به ارتفاع 500 متر از سطح دریا می باشد. این استان، گوشه ای از مهد 
تمدن ایران زمین، دیار کوهستان های سر به فلک کشیده و طبیعت بکر و دست نخورده است.  وجود بیش از 2630 اثر 
تاریخی از دوره نوسنگی تا دوره معاصر، بالغ بر 300 مکان زیارتی و تفرجگاهی، 500 چشمه جوشان آب آشامیدنی 
و معدنی، 20 رودخانه بزرگ و کوچک، بیش از 40 آبشار دائمی و فصلی و ده ها پارک جنگلی، دریاچه های طبیعی، 
سدهای بزرگ و کوچک، دشت های وسیع، جنگل های چشمگیر، مناطق حفاظت شده با گونه های جانوری متعدد، 
غارها و اشکفت ها، باغ های زیبا، کوه های سر به فلک کشیده با دامنه های سر سبز و همچنین  رایحه خوش گیاهان در 

دشت ها و کوهساران بخش کوچکی از جاذبه های این سرزمین می باشد. 

2- روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این روستا در دهستان 
دشمن زیاری قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390 جمعیت آن 13 نفر 4)خانوار( بوده است.
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ـــاق عشـــایری ســـاخته  ـــک ات ـــردار دیگـــرش، هـــر کـــدام ی ـــا دو ب ـــده ب ـــدر بن پ
ـــل  ـــار، از ای ـــل و تب ـــاظ ای ـــه لح ـــد. ب ـــی می کردن ـــم زندگ ـــار ه ـــد و در کن بودن
ـــا آمـــدم  ـــه دنی دشـــمن زیاری1 ، طایفـــه قلنـــدری هســـتم. در یـــک منطقـــه ای ب
ـــایر  ـــع، عش ـــود. در آن موق ـــایری ب ـــکل عش ـــه ش ـــا ب ـــی آنه ـــبک زندگ ـــه س ک
به خصـــوص ایـــل و تبـــار مـــا، در وضعیـــت خوبـــی بـــه ســـر نمی بـــرد. بـــه 
گفتـــه پـــدران و بـــزرگان مـــا، زمانـــی کـــه مـــن بـــه دنیـــا آمـــدم، دوران قحطـــی 
و بدبختـــی بـــود. در آن برهـــه از زمـــان، بـــه قولـــی از هـــر ده طفلـــی کـــه 
بـــه دنیـــا می آمـــد، شـــاید دو الـــی ســـه نفـــر آن زنـــده می مانـــد، مابقـــی را 
بیمـــاری ســـرخک و ســـایر بیماری هـــا از بیـــن می بـــرد. مـــن هـــم در یـــک 
ـــدم. دوران  ـــا آم ـــه دنی ـــود، ب ـــف ب ـــادی ضعی ـــاظ اقتص ـــه از لح ـــواده ای ک خان
ـــه ســـن شـــش- هفـــت  ـــا این کـــه ب ـــدم ت کودکـــی را در همـــان روســـتا گذران
ـــت  ـــه محرومی ـــا توجـــه ب ـــردم. ب ـــدا ک ـــن پی ـــوان راه رفت ســـالگی رســـیدیم و ت
و نبـــود مدرســـه در منطقـــه، از همـــان دوران کودکـــی، شـــغل دامـــداری و 

ـــردم. ـــاب ک ـــی انتخ چوپان
مـــا بـــه صـــورت عشـــایری زندگـــی می کردیـــم. تمـــام زندگـــی مـــا بـــا 
نـــام و عشـــق علـــی)ع( شـــروع می شـــد. بـــه مـــا یـــاد دادنـــد کـــه هنـــگام 
ــا  ــب مـ ــی)ع( در قلـ ــام علـ ــم. امـ ــی بگوییـ ــا علـ ــتن یـ ــتن و نشسـ برخاسـ
ـــادی  ـــدار زی ـــن مـــردم منطقـــه، طرف ـــی در بی ـــام عل ـــن ن جـــای داشـــت، بنابرای
ـــرم  ـــرادر دیگ ـــت. دو ب ـــام داش ـــال ن ـــد ط ـــا، محم ـــر م ـــرادر بزرگ ت ـــت. ب داش
ـــد آخـــری  ـــه فرزن ـــن را ک ـــد و م ـــد بودن ـــان و شـــاه محم ـــای علی فرم ـــه نام ه ب
بـــودم؛ علیمـــردان نـــام نهادنـــد. اســـامی مـــا برگرفتـــه از نـــام ائمـــه اطهـــار 
بـــود. به طـــور کلـــی در طایفـــه و خانـــدان مـــا، چنیـــن نام گذاری هایـــی 
ــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد می باشــد. قلمــرو  1- ایــل دشــمن زیاری یکــی از ایــالت شــش گان
ایــل دشــمن زیــارى بیــن بویراحمــد ســفلى، طیبــى و بختیــارى واقــع شــده اســت. ایــن ایــل از 9 طایفــه 
تشــکیل گردیــده کــه عبارتنــد از: طایفــه الیاســى، طایفــه بویرى، ســادات اســماعیلى، ســادات مشــهدى، 

نــور الدیــن عبــاس، طایفــه ســلطانعلى، طایفــه شــیخ عالــى، طایفــه قلنــدرى، طایفــه نویــى.



4

فصل اول: دوران نوجوانی، تحصیل و شکل گیری شبکه فکری

ـــت. ـــام داش ـــد ن ـــز محم ـــدرم نی ـــم پ ـــی اس ـــود. حت ـــوم ب مرس

شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی منطقه 

محرومیــت و فقــر امکانــات اولیــه ی زندگــی در اســتان مــا و بــه تبــع آن در 
زادگاه مــن بیــداد می کــرد. بــا توجــه بــه این کــه شــغل اکثــر اهالــی آن منطقــه، 
دامــداری و کشــاورزی بــود، بــه محــض این کــه کــودکان مــا پــا می گرفتنــد و 
خــوب و بــد را تشــخیص می دادنــد، بعــد از شــش- هفــت ســالگی دنبــال 
دامــداری و کشــاورزی می رفتنــد. وضعیــت جغرافیایــی مــا بــه گونــه ای 
بــود کــه بــه صــورت متمرکــز نبودیــم و در مواقعــی از ســال، ایــل مــا کــوچ 
می کــرد. حتــی در حــال حاضــر هــم، ایــن رویــه ادامــه دارد و برخــی از 
خانوارهــای مــا بــه صــورت سردســیر و گرمســیر کــوچ می کننــد. بــه گونــه ای 
کــه چهــار الــی پنــج مــاه در سردســیر هســتیم و مابقــی آن را در گرمســیر بــه 
ســر می بریــم. زندگــی ایلــی مــا در روســتاهای قلعــه دختــر، قلعــه گل و قلعــه 
کالت1 بــه ایــن شــکل بــود کــه اوایــل پاییــز تــا دو مــاه بعــد از عیــد نــوروز بــه 
منطقــه گرمســیر می رفتیــم. آن موقــع کــه جــاده و امکانــات نبــود، بــا اســب، 
ــیر  ــمت سردس ــه س ــد ب ــد از عی ــاه بع ــم. دو م ــردد می کردی ــر و االغ ت قاط
ــم. در مناطــق گرمســیری، کشــاورزی  ــرًا دامــدار بودی ــم. اکث کــوچ می کردی
مختصــری در حــد و انــدازه مصــرف خانــواده داشــتیم. معمــواًل کشــاورزی 
ــت اقتصــادی  ــود. در واقــع، فعالی ــج ب ــدم و برن ــه صــورت کاشــت گن ــا ب م
و درآمدزایــی آنچنانــی در منطقــه وجــود نداشــت، همیــن دامــداری و 
کشــاورزیی کــه مــا داشــتیم، بــه زحمــت کفــاف خــرج خانــواده را مــی داد. 
در آن موقــع، واحــد اندازه گیــری بــرای محاســبه مقــدار زمیــن کاشــته شــده، 
»بــار« بــود. بــرای مثــال بــه صــد کیلــو گنــدم، یــک »بــار« گفتــه می شــد. هــر 

1- روستاهای دهستان دشمن زیاری از توابع بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه.
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ــدم و جــو در  ــار گن ــد ب ــات، چن ــا زحمــت فــراوان و کم تریــن امکان ســاله ب
حــدی کــه نیــاز خانــواده بــود، کاشــت و برداشــت می کردیــم. کشــاورزی مــا 
بــا اســتفاده از ابــزارآالت ســنتی و اولیه بود. ماشــین آالت کشــاورزی امروزی 
وجــود نداشــت و مــا مجبــور بودیــم کــه از االغ، قاطــر و گاو اســتفاده کنیــم. 
مــزارع گنــدم اهالــی روســتا، در کــوه و بیابــان بــود و بــه صــورت دیــم کشــت 
می شــد. بنــده نیــز وقتــی بــه ســن شــش ســالگی رســیدم در امــور دامــداری و 

کشــاورزی و چوپانــی بــا خانــواده همــکاری می کــردم.

در آن موقــع، در مناطــق عشــایری، فقــر امکانــات بــود و مثــل امــروز نبود 
کــه تشــک و فــرش و ... باشــد. دارایــی زندگــی مــا دو تــا َنِمــد1 بــه همــراه 
دو- ســه تختــه پتــوی لحــاف بــود. معمــوال مــادران مــا خودشــان گلیــم و 
ــواده  ــراد خان ــادی از اف ــش می آمــد کــه تعــداد زی ــد. گاهــی پی نمــد می بافتن
ــد  ــه و عمــه در یــک اتــاق می خوابیدیــم. هــر چن اعــم از دایــی، عمــو، خال
کــه همــان اتــاق، یــک اتــاق واقعــی هــم نبــود. اتاق هایــی مــا از ســنگ، گل 
و چــوب ســاخته شــده بودنــد. در وســط اتــاق هــم آتــش روشــن می کردیــم و 
دور آن حلقــه می زدیــم. اهــل خانــواده، همگــی زیــر همــان گلیــم می رفتیــم. 
گاهــی پیــش می آمــد کــه همــه اهــل خانــه اعــم از عمــو و پســر عمــو تــا دایی 
و خالــه در همــان یــک اتــاق می خوابیدنــد ولــی چنــان بــا صداقــت و پاکــی 

بــه خــواب می رفتیــم کــه همگــی مثــل خواهــر و بــرادر بودیــم.

از حکومــت شاهنشــاهی و اســتبدادی پهلــوی، چیــزی جــز بــدی نشــنیده 
بودیــم. زمانــی کــه مــا عشــایر بودیــم، از وضعیت زندگــی در شــهرها تعریف 
می کردنــد و از بی حجابــی زنــان و این کــه در شــهرها، زنــان روســری ندارنــد 
ــوع زندگــی شهرنشــینان  ــد. مــا هــم اطالعــی از شــهر و ن تعریــف می کردن

1- َنَمد نوعی بافته سّنتی و زیراندازی است که با پشم تولید می شود.
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نداشــتیم. حتــی بــا کلمــات بــرق، المــپ، ماشــین و ... بیگانــه بودیــم.

در آن زمــان، یــک پاســگاه ژاندارمــری در منطقــه مــا بــود، دقیقــًا در 
خاطــرم هســت کــه وقتــی خســته از کار روزانــه بــه خانــه برمی گشــتیم، مــا را 
ــا  ــد ... م ــی از پاســگاه می آی ــه فالن ــد وگرن ــد: بخوابی می ترســاندند و می گفتن
نیــز وقتــی نگاه مــان بــه ســربازی می افتــاد، فــورا خودمــان را در جایــی پنهــان 
ــده اســت. ــا، مان ــان در اذهــان م ــادی از آن زم ــخ زی ــم. خاطــرات تل می کردی

وضعیت تحصیل و مدرسه

حــدودًا تــا ســن 10 ســالگی، شــغل چوپانــی داشــتم و کمــک کار خانــواده 
ــا بی ســوادی« اعــالم  ــکار ب ــوان »پی ــع، طرحــی تحــت عن ــودم. در آن موق ب
شــده بــود کــه از طــرف دربــار، تعــدادی از معلمیــن را جذب و بــرای آموزش 
روســتاییان اعــزام می کردنــد. کســانی کــه مــدرک ششــم قدیــم داشــتند، در 
روســتاها و بــه صــورت شــبانه، اهالــی روســتا را درس می دادنــد. در واقــع، 
ــه نهضــت ســوادآموزی  شــبیه همــان کاری کــه در زمــان بعــد از انقــالب ب
معــروف گشــت. مــن و چنــد نفــر از خواهــران، بــرادران و بچه هــای 
ــزار می شــد، شــرکت  ــه صــورت شــبانه برگ ــه ب ــا ک ــن کالس ه ــل در ای فامی
می کردیــم. یعنــی در طــول روز، دنبــال دامــداری و کشــاورزی بودیــم و شــب 
ــان پســرعمویی  ــه می شــد، در کالس درس حاضــر می شــدیم. در آن زم ک

داشــتیم کــه مــا را درس مــی داد و خیلــی خــوب هــم تدریــس می کــرد.

ایــن وضعیــت همینطــور ادامــه داشــت تــا این کــه موفــق شــدم تــا کالس 
ســوم ابتدایــی، در همیــن کالس هــای پیــکار بــا بی ســوادی، تحصیــل کنــم. 
بعــد از آن، شــرایط بــرای ادامــه تحصیــل وجــود نداشــت. در واقــع چیــزی 
بــرای ادامــه ی تحصیــل نبــود. هــدف مــا فقــط ایــن بــود کــه بتوانیــم خوانــدن 
و نوشــتن را یــاد بگیریــم. البتــه دوره ی پیــکار بــا بی ســوادی تــا کالس پنجــم 
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بــود، ولــی بــرای ادامــه ی آن بایــد بــه شــهر دهدشــت1 رفتــه و در یــک آزمونــی 
شــرکت می کردیــم. هــر چنــد محــروم بودیــم، ولــی حافظــه و اســتعداد خوبی 
ــن  ــه همی ــا در ادام ــل م ــب فامی ــن، اغل ــز م ــه ج ــه ب ــه ای ک ــه گون ــتیم. ب داش
ــر رســیدند و  ــی باالت ــه مقاطــع تحصیل ــا بی ســوادی، ب ــکار ب کالس هــای پی
ــه  ــع، ب ــدادم. در آن موق ــل ن ــه تحصی ــده، ادام ــی بن ــد شــدند ول ــرًا کارمن اکث
خاطــر نبــود علوفــه در فصــل زمســتان، پدر خانــواده، دام هــای ما را از عشــایر 
جــدا کــرده بــود و بــرای یافتــن چــراگاه بهتــری بــه منطقه دیگــری رفتــه بودیم. 
ــم و دسترســی  ــاده بودی ــا بی ســوادی دور افت ــکار ب ــز از کالس هــای پی ــا نی م

نداشــتیم، همیــن نیــز عاملــی شــد تــا از ادامــه تحصیــل بــاز بمانــم.

نقــش روحانیــون منطقــه در شــکل گیری شــبکه فکــری و نحــوه 
ــالمی ــالب اس ــا انق ــنایی ب آش

ــد.  ــه منطقــه عشــایری مــا می آمدن در همــان زمــان، گاه گاهــی طلبه هایــی ب
اولیــن طلبــه ای کــه بــه روســتای مــا آمــد، شــهید نورالدینــی2 بــود. بــه  طــور 
کلــی طلبه هــای زیــادی داشــتیم مثــل آقــا میراحمــد تقــوی3 کــه در نجــف 
درس خوانــده بودنــد، یــا ســید ضیــاء پرهیــزگار و میــر عبدالعلی قائمــی4 ، که 

1- دهدشت یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد و مرکز شهرستان کهگیلویه می باشد. این شهر 
در قسمت گرمسیری استان واقع شده  است و تابستان هایی گرم و زمستان هایی معتدل دارد. قدمت بافت 
تاریخی دهدشت معروف به »شهر قدیم دهدشت« )بالد شاپور( به  دوران ساسانی می رسد. بر اساس 

سرشماری سال 1395 جمعیت آن 57,036 نفر است.
2- روحانــی شــهید حجــت االســالم ســید علــی نورالدینــی فرزنــد بیــت الــه، متولــد ســال 1332 
روســتای امامــزاده نورالدیــن شهرســتان کهگیلویــه، ایشــان اولیــن شــهید روحانیــت اســتان کهگیلویــه 
و بویراحمــد در صــدر انقــالب مــی باشــد. تاریــخ و محــل شــهادت: 8 دی مــاه ســال 1358 بهبهــان.

3- حجت االســالم حــاج ســید آمیراحمــد تقــوی، متولــد ســال 1302 در بهبهــان و از مشــاهیر اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد می باشــند. ایشــان یــک روحانــی برجســته و ذی نفــوذ و بــه نوعــی پــدر معنــوی 
شهرســتان کهگیلویــه بودنــد. از عمــده فعالیت های ایشــان، تاســیس حــوزه علمیه شهرســتان کهگیلویه 
و رهبــری کننــده مبــارزات انقالبــی مــردم کهگیلویــه بــود. ایــن ســید بزرگــوار در تاریــخ 24 مرداد ســال 

1398 در بیمارســتان امــام خمینــی)ره( دهدشــت، بــه لقاءالله پیوســت.
4- سید ضیاء پرهیزگار و میر عبدالعلی قائمی از روحانیون شهرستان کهگیلویه بودند.
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مرتــب بــه روســتاها می آمدنــد و تبلیــغ دیــن می کردنــد و وجوهــات شــرعی 
ــه خویــی2  ــزد آیت الل ــه نجــف اشــرف1 ن را جمــع آوری نمــوده و معمــواًل ب
کــه مرجــع تقلیــد شــیعیان بــود، می بردنــد. گاهــی نیــز در ایــام تابســتان کــه 
بــه منطقــه سردســیر می رفتیــم، بــرادران روحانــی تشــریف می آوردنــد و بــه 
اقــوام خــود ســر می زدنــد. بــه عنــوان مثــال خانــواده مــا و پــدر مــا، بیشــتر 
بــا ســید ضیــاء و مرحــوم حــاج عبدالعلــی در ارتبــاط بودنــد. همیــن دو نفــر 
کســانی بودنــد کــه وجوهــات شــرعی خانــواده مــا را وصــول می کردنــد. بــه 
طــور کلــی از همــان دورانــی کــه بــه دنیــا آمدیــم، علمایــی بودنــد کــه مــا را 

ــد. ــی می کردن راهنمای
ــی شــنیدم.  ــان شــهید نورالدین ــار از زب ــن ب ــرای اولی بحــث انقــالب را ب
ایشــان در آن موقــع، طلبــه بودنــد. در خاطــرم هســت کــه فصــل پاییــز بــود و 
شــهید نورالدینــی بــرای تبلیــغ مــاه محــرم بــه منطقــه آمــده بودنــد و در منــزل 
مــا ســکنی گزیــده بودنــد. شــب کــه می شــد، بــرای اهالــی خانــواده صحبــت 
می کردنــد. می گفتنــد ســیدی بــه اســم ســید روح اللــه خمینــی هســت 
ــاالت و  ــداوم از کم ــد. م ــم زندگــی می کن ــد اســت و در ق ــه مرجــع تقلی ک
ــان و  ــا ایش ــا را ب ــه م ــتند ک ــعی داش ــد و س ــام)ره( می گفتن ــای ام خوبی ه
اندیشــه های ایشــان آشــنا کننــد. البتــه، پــدران و اغلــب بــزرگان مــا، مقلــد 
امــام خمینــی)ره( بودنــد. وقتــی شــهید نورالدینــی بــه روســتای مــا آمدنــد، 
بــه مــا گفتنــد وقتــی فرزنــدان شــما بــه ســن تکلیــف رســیدند، مقلــد آقــای 
ــدا  ــی ص ــم خمین ــه اس ــد و ب ــام نمی گفتن ــع، ام ــوند. در آن موق ــی ش خمین
1- َنَجــف نــام شــهری در عــراق کــه پیــش از اســالم نیــز محــل ســکونت بــوده اســت؛ امــا اهمیــت 
ایــن شــهر بیشــتر بــه ســبب وجــود حــرم امیرالمومنیــن علــی )ع( و حــوزه علمیــه نجف اشــرف اســت. 
امــروزه ایــن شــهر بــه خاطــر وجــود مرجعیــت دینــی کــه در ســاختار سیاســی قــدرت در عــراق نیــز 

تأثیرگــذار اســت، اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت.
ــی، از  ــد ســال 1278 خــوی آذربایجــان غرب ــی متول ــه ســید ابوالقاســم موســوی خوی ــت الل 2- آی
مراجــع بــزرگ تقلیــد شــیعه. نویســنده مجموعــه 23 جلــدی معجــم رجــال حدیث، همچنیــن صاحب 
اثــر تفســیری البیــان فــی تفســیر القــرآن. تاریــخ وفــات ایشــان بــه ســال 1371 ش در کوفــه می باشــد.
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می زدنــد. از ایشــان ســؤال می کردیــم ک ایــن خمینــی کــه شــما از ایشــان نــام 
می بریــد، کیســت؟ می گفتنــد: خمینــی، یــک ســیدی هســت کــه بــه خاطــر 
ــد  ــه شــاه داشــته اند، رژیــم پهلــوی ایشــان را تبعی ــر علی فعالیت هایــی کــه ب
ــع،  ــد. در واق ــه ســر می برن کــرده و در حــال حاضــر در خــارج از کشــور ب
ــده،  ــن بن ــد. بنابرای ــه مــا معرفــی کنن ــد امــام)ه( را ب ایشــان، ســعی می کردن
بــا راهنمایــی و ســخنان شــهید نورالدینــی بــود کــه بــا امــام خمینــی)ره( و 

انقــالب اســالمی آشــنا شــدم و همــان موقــع، مقلــد ایشــان شــدم.
ــک  ــه؛ ی ــالی دو مرتب ــه س ــرادران طلب ــول، ب ــور معم ــه ط ــع، ب در آن موق
بــار بــرای ایــام محــرم و بــار دیگــر در مــاه مبــارک رمضــان در روســتاهای 
ــبی  ــت مناس ــام، فرص ــن ای ــع، ای ــد. در واق ــدا می کردن ــور پی ــه حض منطق
بــرای کارهــای تبلیغاتــی بــود. مخصوصــًا این کــه آنهــا می گفتنــد از نجــف 
ــود  ــاس ب ــه لب ــز یــک روحانــی ملبــس ب ــه در هــر منطقــه ای نی آمده ایــم. البت
کــه معمــوال ســاکن همــان مناطــق بــود و مــردم را هدایــت می کــرد و بــرای 
ــر  ــه ه ــرد. ب ــکاری می ک ــوت و.. هم ــل ازدواج، ف ــرعی مث ــاری ش ــور ج ام
حــال، وجــود روحانیــت محلــی بــرای عشــایر الزم بــود. بــرای مثــال، ایــل 
دشــمن زیــاری، ســه -چهــار نفــر طلبــه داشــت. کــه اغلــب آنهــا بــرای تبلیــغ 
دیــن، بــه صــورت مخفیانــه فعالیــت می کردنــد و بــه هــر کــس کــه اعتمــاد 
داشــتند در خفــا از امــام و انقــالب می گفتنــد و دربــاره ی امــام زمان)عــج( 
تبلیــغ می کردنــد و بــا روشــنگری و آوردن دلیــل، والیــت امــام را بــه امــام 
زمان)عــج( وصــل می کردنــد. گاهــی در نکوهــش حکومــت پهلــوی حــرف 
می زدنــد و مــداوم تذکــر می دادنــد کــه مواظــب ایــن حکومــت باشــید، ایــن 

حکومــت پوســیده و خائــن بــه اســالم هســت.
امــا بــه هــر حــال، حکومــت، حکومــت شاهنشــاهی بــود. نماینــده ایــن 
حکومــت، خوانینــی بودنــد کــه در هــر منطقــه ای وجــود داشــتند و بــا 
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ــاه  ــم شاهنش ــد. اس ــت بودن ــع حکوم ــد و مداف ــی می کردن ــرافیت زندگ اش
بــرای آنهــا اعوذباللــه مثــل اســم خــدا بــود. مثــاًل فــالن خــان کــه معتــرض 
ــک  ــط ی ــد کــه فق ــا می آین ــداوم می گفــت: »اینه ــود م ــت ب حضــور روحانی
زنــی را عقــد کننــد. اینهــا چطــور بــه خودشــان اجــازه می دهنــد کــه در برابــر 
شاهنشــاه بایســتند و در مقابــل آن قــدرت بــزرگ همایونــی قــد علــم کننــد. 
شــاهی کــه این همــه قــدرت و تــوپ و تانــک دارد. کســی حتــی نبایــد اســم 
شاهنشــاه آریامهــر را کــج بیــاورد... مــردم مــا بایــد او را بــه شاهنشــاه آریامهر 
صــدا بزننــد...« بــه طــور کلــی، ســعی می کردنــد کــه جایــگاه روحانیــون را در 
حــدی کــه وظیفه شــان فقــط عقــد و نــکاح و حضــور در مراســم خاکســپاری 
امــوات اســت، تنــزل دهنــد و ایــن موضــوع را در فرهنــگ مــا جــا بیندازنــد.

ــود.  ــا شــده ب ــا برپ ــزل م ــک شــب جلســه ای در من در خاطــرم هســت ی
همیــن ســید ضیــاء پرهیــزگار آمــده بودنــد و بــرای مــا صحبــت می کردنــد. 
ــت.  ــرا )س( اس ــد زه ــید، فرزن ــن س ــردم! ای ــد: م ــام می گفتن ــاره ی ام درب
نماینــده امــام زمان)عــج( هســت و... بــه طــور کلــی ســعی می کــرد کــه مــردم 

ــد. ــه حکومــت طاغــوت و ظلم هــای آن آگاه کن را نســبت ب
البتــه مــن نمی خواهــم ایــن ُبعــد از رفتــار حکومــت پهلــوی را نقــد و یــا 
تأییــد کنــم. ولــی در منطقــه ی مــا، حتــی خوانیــن مــا به نســبت دیگــر خوانین، 
بــرای ســادات احتــرام خاصــی قائــل بودنــد. یــک روز یــادم هســت کــه خــان 
منطقــه، مهمــان مــا بــود و همزمــان آقــای پرهیــزگار حضور داشــتند. در رســم 
ــتن  ــرای شس ــی ب ــتند. وقت ــان را می شس ــت مهم ــذا، دس ــل از غ ــایر، قب عش
دســت مهمانــان آمدنــد، ابتــدا ســراغ خــان رفتنــد، ولــی خــان قبــول نکــرد و 

گفــت: »اول دســت ســید را بشــویید، احتــرام ایشــان واجــب اســت!«
ــه از مناطــق  ــود- البت موضــوع دیگــری کــه در منطقــه مــا رســم شــده ب
ــر از  ــت جلوت ــه هیچ وق ــد ک ــاد داده بودن ــا ی ــه م ــدارم- ب ــی ن ــر اطالع دیگ



11

پوتین های غنیمتی

ســادات حرکــت نکنیــد. و ایــن کــه مجلســی کــه در آن ســیدی حضــور دارد، 
تــا آن ســید صحبــت نکــرده اســت، شــما نیــز صحبــت نکنیــد. در مجالــس، 
پایین تــر از ســید بنشــینید و ... بــه همیــن خاطــر حرمــت، عشــق و معجــزه 

ســادات از بچگــی در وجــود مــا نهادینــه شــده بــود.

سفرهای شهر به شهر و آشنایی با شخصیت امام)ره( و انقالب اسالمی

15 ســال داشــتم کــه چوپانــی را رهــا کــرده و بــرای پیــدا کــردن کار، بــا دو-
ــه  ــود کــه ب ــان شــدم. ســال 1357 ب ــوام، راهــی شــهر اصفه ــر از اق ســه نف
اصفهــان رفتــم. شــب بــود کــه وارد شــهر شــدیم. بــرای اولیــن بــاری بــود کــه 
ــه روشــنایی،  ــدم. از بزرگــی شــهر و آن هم ــک می دی ــک شــهر را از نزدی ی
متعجــب شــده بــودم. از دوســتانی کــه از مــن بزرگ تــر بودنــد ســؤال 
می کــردم کــه اینهــا چــه هســتند؟ چگونــه ایــن روشــنایی درســت شــده 
اســت؟ مگــر امــکان دارد کــه بهشــتی کــه می گوینــد، همیــن باشــد؟ واقعــًا 

ــم. ــده بودی ــزی ندی آشــنایی نداشــتم. چی
ــه کارگــری مشــغول شــدم. در واقــع  ــدم و ب ــی در اصفهــان مان ــرای مدت ب
ــع، در هیاهــوی  ــودم. در آن موق ــر شــغل داده ب ــه کارگــری تغیی ــی ب از چوپان
اوایــل انقــالب، شــهر اصفهــان ناامــن شــده بــود. مــدت زمــان کوتاهــی آنجــا 
مانــدم و بعــد از آن بــه شــهر بوشــهر رفتــم. زمانــی کــه آنجــا رفتــم، انقــالب 
پیــروز و تثبیــت شــده بــود. مدتــی آنجــا مانــدم و بعــد از آن بــه شــهر بهبهــان1 
رفتــم. آنجــا خواهــرزاده ای بــه نــام کاووس مدنــی زاده2 داشــتم، کــه از طرفــی 
عمــوزاده هــم محســوب می شــدیم. کاووس، بــی ســواد بــود و قبــاًل چوپانــی 
را تجربــه کــرده بــود. در آن دوره، رســوم خاصــی در عشــایر وجــود داشــت. 

1- بهبهــان: شــهری اســت در جنــوب غربــی ایــران اســت. ایــن شــهر مرکــز شهرســتان بهبهــان در 
جنــوب شــرقی اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت.

2- شهید کاووس مدنی زاده فرزند کیامرث متولد سال 1336 تاریخ و محل شهادت: 31 فروردین 
65 فاو.
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بــرای مثــال؛ یــک نفــر کــه گلــه دار بــود بــرای نگهــداری از دام هــای خــود بــه 
چوپــان نیــاز داشــت و از کســانی کــه فرزنــد پســر داشــتند بــرای مــدت معینــی 
چوپــان قــرض می کــرد و بــه ازای آن، چنــد گوســفند پرداخــت می کــرد. 
کاووس کــه از مــن بزرگ تــر بــود، قبــاًل بــه روســتای طولیــاِن1 رفتــه بــود و در 
خانــواده ســادات، مخصوصــًا خانــواده ســید عبدالنبــی رضــا توفیقــی کــه از 
روحانیــون بانفــوذ شهرســتان کهگیلویــه بــود، چوپانــی کــرده بــود. در همانجــا 

نســبت بــه امــام )ره( و انقــالب بــه خوبــی شــناخت پیــدا کــرده بــود.
همــان موقعــی کــه بــه بهبهــان آمــدم، قــرار بــود جمهوری اســالمی بــه رای 
گذاشــته شــود. کاووس بــه مــن می گفــت کــه بایــد بــه جمهــوری اســالمی 
ــاده  ــز آم ــه چی ــد و هم ــی آورده بودن ــع، صندوق های ــی. در آن موق رای بده

شــده بــود. بــه خواهــرزاده گفتــم: مــن مقلــد امــام خمینــی)ره( هســتم.
کاووس گفــت: »امــام خمینــی)ره( فرمــود: نــه شــرقی نــه غربــی، 
ــم.« ــوش دهی ــان گ ــرف امام م ــه ح ــد ب ــا بای ــه م ــالمی... هم ــوری اس جمه

روز رای گیــری، مشــغول کارگــری بودیــم و دســتانمان زیــر ســیمان 
ــی  ــم ول ــری شــرکت کنی ــل و در رای گی ــود، خواســتیم کار را تعطی و گــچ ب
صاحــب کار کــه عقیــده مــا را فهمیــده بــود، بــه مــا اجــازه نمــی داد. وقتــی 
صاحــب کار متوجــه شــد کــه حریــف مــا نمی شــود، گفــت بــه شــما اجــازه 
مــی دهــم ولــی یــه شــرط ایــن کــه بــه جمهــوری اســالمی رای منفــی دهیــم. 
ــم. در  ــالمی رای دادی ــوری اس ــه جمه ــم و ب ــم، رفتی ــول نکردی ــا قب ــی م ول

ــا را از کار اخــراج کــرد. ــت، م نهای
بعــد از آن بــود کــه کــم کــم زمینــه ی پــرورش اندیشــه های امــام)ره( و عشــق 
بــه آن ســید بزرگــوار، توســط کاووس در وجــود مــن، مهیــا شــد. در واقــع، 
بــرای شــناخت امــام)ره( و انقــالب، خواهــر زاده مــن خیلــی تاثیرگــذار بــود. 

1- روستایی که در پنج کیلومتری شهر دهدشت واقع شده است.
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ایشــان علیرغــم بی ســوادی، شــخصیتی مومــن و انقالبــی داشــت و بــرای من 
و امثــال مــن، نقــش هدایتگــری دانــا و روشــنگری توانــا بــود.

حــدود شــش الــی هفــت مــاه در شــهر بهبهــان بــودم و بــه شــغل کارگــری 
ــردار شــدم،  ــود کــه خب ــود. آنجــا ب ــت شــده ب ــودم. انقــالب تثبی مشــغول ب

ــه کردنــد. ــه مــا حمل عراقی هــا ب

حضور بنی صدر در بهبهان

ــی صــدر و شــهید بهشــتی  ــان بن ــی می ــالب، اختالفات ــل انق ــان اوای در هم
بوجــود آمــده بــود. مــن و خواهــرزاده طرفــدار شــهید بهشــتی بودیــم. یــک 
روز، در شــهر بهبهــان درگیــری شــدیدی بیــن طرفــداران شــهید بهشــتی و 
بنــی صــدر رخ داده بــود. طرفــداران شــهید بهشــتی 100 نفــری می شــدند، 
اغلــب خانــم و دانشــجو بودنــد. مــا هــم20 نفــر مــرد بودیــم کــه جلــودار آنهــا 
بودیــم. هــر چنــد شــناخت چندانــی از آنهــا نداشــتیم ولــی مــن و خواهــرزاده 
بــه عنــوان دو نفــر از بچه هــای عشــایر، چمــاق و ســنگ بــه دســت، جلــودار 
ــدر رخ داد.  ــی ص ــداران بن ــا و طرف ــن م ــدیدی بی ــری ش ــم. درگی ــا بودی آنه
ــا  ــر آنه ــا ب ــم. زور م ــم و از ســنگ اســتفاده می کردی ــان بودی عشــایر و چوپ
می چربیــد و قوی تــر بودیــم. بــا هــر ســنگی کــه پرتــاب می کردیــم، عــده ی 

ــد. ــرار می کردن ــادی ف زی
در شــهر بهبهــان، 10 الــی 20 نفــر معمــار بودنــد کــه محــل کار کارگــران و 
این کــه کجــا کار کننــد، توســط آنهــا مشــخص می شــد. اغلــب طرفــدار بنــی 
صــدر بودنــد. بــه همیــن خاطــر، فــردای روزی درگیــری، مــا را اخــراج کردنــد.

آخریــن روزی بــود کــه در شــهر بهبهــان بودیــم. جنــگ شــروع شــده بــود. 
عــده ای از آبادانی هــا کــه جنــگ زده شــده بودنــد، بــه بهبهــان آمــده بودنــد. در 
یــک مســجدی ســر میــدان بیــد بلنــد بهبهــان، تعــداد زیــادی از همیــن جنــگ 
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ــاب  ــد نشســته بودیــم. آفت ــد بلن ــدان بی ــد. ســر می زده هــا تجمــع کــرده بودن
بــه نیمــه رســیده بــود و هــوا خیلــی گــرم بــود. متوجــه شــدم کــه یــک جیــپ 
ژاندارمــری از راه رســید. شــخص آقــای بنــی صــدر داخــل آن جیــپ بــود. 
پیــاده شــد و نــزد جنگ زده هــا رفــت. بــه خواهــرزاده گفتــم کــه بــه راحتــی 
می توانیــم بنــی صــدر را بکشــیم. همراهــان بنــی صــدر، دو ســه نفــر ســرباز 
مســلح بیشــتر نبودنــد. بــه کاوویــس گفتــم: آنهــا را ســرگرم کــن، مــن تفنــگ 

ــرم و او را می کشــیم. ژ3 را از دســت یکــی از ســربازها می گی
در عشــایر کــه بودیــم، تفنگ هایــی مثــل برنــو، تفنــگ ســوزنی، ... 
داشــتیم. هنــوز ژ3 ندیــده بــودم. خودمــان را وســط جمــع رســاندیم. جنــگ 
ــرای بنــی صــدر، دســت  زده هــا جمــع شــده بودنــد، هــورا می کشــیدند و ب
می زدنــد. عــده ای هــم شــعار »درود بــر بنــی صــدر ... مــرگ بــر بهشــتی« ســر 
ــار نمی رفــت. در  ــر ب ــود و زی می دادنــد. خواهــرزاده مــن انســان شــجاعی ب
همیــن زمــان بــود کــه تعصبــش اجــازه نــداد و در میــان انبــوه جمعیــت بلنــد 
شــد و شــعار »مــرگ بــر بنــی صــدر، درود بــر بهشــتی ســر داد« جمعیتــی کــه 
آنجــا بودنــد و اکثــرًا همــان جنگ زده هــا بودنــد، او را محاصــره کردنــد کــه 
ایشــان را بگیرنــد. از نظــر جســمی قوی تــر از خواهــرزاده بــودم. دفــاع کــردم 
و ایشــان را از محاصــره آنهــا در آوردم. مامورینــی کــه بــا بنــی صــدر بودنــد، 
ــه  ــود از آن مخمص ــده ب ــور ش ــر ط ــد. ه ــتگیر کنن ــا را دس ــه م ــتند ک خواس
ــا هــواداران  ــرس این کــه توســط ژاندارمــری و ی ــم و از ت ــدا کردی نجــات پی
بنــی صــدر دســتگیر بشــویم، از بهبهــان فــرار کردیــم و بــه دهدشــت آمدیــم.

ــتی،  ــهید بهش ــداری از ش ــا طرف ــدر و ی ــی ص ــه بن ــر علی ــا ب ــات م اقدام
ــر مجموعــه یــک ســازمانی باشــیم و توســط کســی  ــود کــه زی ــه نب ــن گون ای
ــدازه می دانســتیم کــه  ــن ان ــا همی ــم. ت ــه کار کنی ــا برنام ــت بشــویم و ب هدای
شــهید بهشــتی روحانــی اســت، نزدیــک بــه امــام)ره( و اوالد پیغمبــر اســت 
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و راســت می گویــد. بنــی صــدر هــم چــون بــا بهشــتی و علمــا مشــکل دارد 
ــم. ــتی می دادی ــه بهش ــق را ب ــن ح و... بنابرای

وقتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا توجــه بــه شــعارهایی کــه بــر علیــه 
ــرای  ــال دســتگیری مان وجــود دارد و شــرایط ب ــم، احتم ــی صــدر داده ای بن
ــان شــب راهــی دهدشــت  ــان فراهــم نیســت، هم ــه کار در شــهر بهبه ادام
شــدیم. آنجــا بــه خانــه بــرادر بزرگ تــر خــودم کــه چنــدی قبــل بــه دهدشــت 
آمــده بــود، رفتیــم. بــرادرم بــه مــن گفــت: »علــی مــردان! دیگــه جایــی نــرو، 

ــم و آنجــا مشــغول شــوی.« می خواهــم مغــازه ای اجــاره کن
صاحــب مغــازه، شــخصی بــه نــام ســیدپیرو از اهالــی دهدشــت بــود. یک 
بــاب مغــازه کبابــی بــود کــه صاحبــش قصــد داشــت وســایلش را بفروشــد. 
ــول کــه  ــه مقــداری پ ــه اضاف ــدارم ب ــاد ن ــه ی ــول کــه مبلغــش را ب مقــداری پ
ــم.  ــازه را گرفتی ــم و مغ ــل دادی اخــوی داشــت، روی هــم گذاشــتیم و تحوی
قــرار بــود تــا زمانــی کــه تکلیــف ســربازی مــن معلــوم شــود، در همــان مغــازه 
ــه هــر  ــود. ب ــز ســال 1359 ب ــا پایی ــم. احتمــاال اواخــر تابســتان و ی کار کن
طریقــی شــده بــود، کبابــی را خریدیــم و شــروع بــه کار کردیــم. شــب ها در 

ــدم. ــا می خوابی همانج
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نحوه ورود به بسیج

یــک روز کاووس مــن گفــت کــه می خواهــد عضــو بســیج شــود. اطالعاتــی 
ــه  ــاره ی بســیج نداشــتم. کاووس می گفــت کــه می خواهــد عضــو کمیت درب
انقــالب شــود. باالخــره رفــت و مدتــی در کمیتــه انقــالب دهدشــت 
مشــغول شــد، ولــی ادامــه نــداد. بــه مــن گفــت: »کمیتــه شــهر ماهشــهر نیــرو 

ــروم.« ــهر ب ــه ماهش ــه کمیت ــم ب ــد، می خواه می خواه
کاووس مدتــی نیــز در کمیتــه ماهشــهر مشــغول بــود. مــن نیــز در کبابــی 
ــت و  ــددا برگش ــاه مج ــک م ــد از ی ــرزاده بع ــودم. خواه ــه کار ب ــغول ب مش
گفــت: »فایــده نــدارد، می خواهــم عضــو بســیج ناحیــه دهدشــت بشــوم.«

ــربازی  ــوز س ــد. هن ــیج درآم ــت بس ــه عضوی ــت و ب ــددا رف کاووس مج
نرفتــه بودیــم. ســن مــن بــه 18 ســال نمی رســید ولــی ایشــان از مــن بزرگ تــر 

بــود و 23 ســالی ســن داشــت.
ــودم و  ــده ب ــن خری ــر زمی ــدود 100 مت ــازه، ح ــی کار در مغ ــد از مدت بع
اتاقکــی در آن ســاختم و بــا مــادرم در آن زندگــی می کردیــم. پــدرم کــه 
دوبــاره ازدواج کــرده بــود، در همــان عشــایر مانــده بــود. مــن نیــز همچنــان 

ــودم. ــه کار ب ــی مشــغول ب ــازه کباب در همــان مغ
ــود.  ــده ب ــروع ش ــادان ش ــر آب ــات حص ــود. عملی ــگ ب ــه و جن ــام جبه ای
عــده ای از هــم والیتی هــای مــا گــروه گــروه بــه جبهــه می رفتنــد. در آن 
زمــان، گاهــی پیــش می آمــد کــه عشــایِر مــا بــا اســلحه شــخصی خودشــان 
بــه جبهــه اعــزام می شــدند. در ایــن هیاهــو و شــور و شــوقی کــه بــرای دفــاع 
از خــاک وطــن ایجــاد شــده بــود، انــگار چیــزی مــرا فــرا می خوانــد. کــم کــم 
شــوق جبهــه رفتــن داشــت در درونــم شــعله ور می شــد. در آن زمــان، وقتــی 
در دهــات زندگــی می کردیــم، عــده ای می نشســتند و شــاهنامه و هفــت 
ــا قصه هــای رســتم و  ــرای م ــان ب ــاًل شــاهنامه خوان ــد. مث لشــکر می خواندن
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ســهراب و شــعرهای حماســی می خواندنــد. ایــن نحــوه بیــان آنهــا، خــود بــه 
خــود، شــور و شــوق عجیبــی در درون مــا بوجــود مــی آورد.

معمــوال شــب کــه می شــد خواهــزاده مــن از بســیج بــر می گشــت و نــزد 
مــن می آمــد. یــک شــب بــه خواهــرزاده گفتــم: چــه می شــود کــه مــا هــم ماننــد 
رســتم بشــویم و برویــم در جبهــه و کارهــای رســتم گونــه انجــام دهیــم. بــا او 
درددل می کــردم و از آرزو و رویــای حضــور در جبهــه می گفتــم. کاووس نیــز 
همیشــه از اخبــاری کــه از جبهــه و جنــگ شــنیده بــود بــرای مــن می گفــت. 

همیــن موضــوع، رفتــه رفتــه مــن را بــرای رفتــن بــه جبهــه تشــویق می کــرد.
عامــل دیگــری کــه خیلــی تاثیــر گــذار بــود مربــوط می شــود بــه حضــور دو 
نفــر از همشــهری هایم کــه بعضــی مواقــع مشــتری مــن بودنــد و گاه گاهــی 
ــود  ــنفکر1 ب ــای روش ــا آق ــی از آنه ــد. یک ــذا می خوردن ــد و غ ــا می آمدن آنج
ــس  ــود کــه رئی ــی ب ــای کالن ــام آق ــه ن ــود و دیگــری ب کــه شــغلش معلمــی ب
ــی  ــاظ خانوادگ ــه لح ــا را ب ــاط آنه ــود. ارتب ــت ب ــرورش دهدش ــوزش و پ آم
ــداوم مــن را  ــای روشــنفکر م ــن دو بزرگــوار بخصــوص آق نمی دانســتم. ای
ــی و  ــواالت مذهب ــز س ــی نی ــروم. گاه ــه ب ــه جبه ــه ب ــد ک ــویق می نمودن تش
دینــی می پرســیدند و بــا هــم مباحثــه می کردنــد. کــم کــم بــا ایــن دو بزرگــوار 
دوســت شــدم. روشــنفکر از طایفــه تامــرادی بودنــد. طایفــه آنهــا بــا طایفــه 
ــادی  ــات زی ــت و ارتباط ــرار داش ــم ق ــوار ه ــای در ج ــر جغرافی ــا، از نظ م
داشــتیم. پــدران مــا همدیگــر را می شــناختند. یــک روز بــه آقــای روشــنفکر 
گفتــم کــه خیلــی دوســت دارم بــه جبهــه بــروم ولــی شــرایطش مهیــا نیســت، 

بــه محــض این کــه شــرایط فراهــم شــود، بــه جبهــه خواهــم رفــت.
مـردم منطقـه، در قالـب بسـیج، کاروان- کاروان بـه مناطـق جنگـی اعـزام 
می شـدند. شـور و شـوق عجیبی در دل ها افتاده بود. کاووس که عشـق جبهه 

1- شـهید قبـاد روشـنفکر فرزنـد محّمـد نبی متولد سـال 1336 کهگیلویه، معلم آمـوزش و پرورش. 
تاریـخ و محـل شـهادت: 16 اردیبهشـت سـال 1361 عملیات بیت المقـدس، جبهه فکه.
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داشـت بـا یکـی از همیـن کاروان هـا خـودش را بـه جبهـه رسـاند. ظاهـرا برای 
عملیـات شکسـت حصـر آبـادان اعـزام شـده بودنـد. وقتی از عملیـات حصر 
آبـادان برگشـت، از جبهـه و جنـگ و دالوری های رزمندگان، بـرای ما تعریف 
می کـرد و سـعی می کـرد از لحـاظ فکری من را تحت تاثیر قـرار دهد. کم کم، 

جرقه هـای رفتـن و رسـیدن بـه هـدف، در دل مـن شـعله می گرفت.
ــا  ــه، داشــتم ب ــد از کار روزان ــود. بع ــاری ب غــروب یکــی از روزهــای به
ــه مــا  ــزل روشــنفکر در مســیر خان ــم. من ــه می رفت ــه ســمت خان دوچرخــه ب
ــه و  ــه ایشــان نزدیــک می شــدم، صــدای نال ــه خان ــرار داشــت. هــر چــه ب ق
شــیون بلنــد و بلندتــر می شــد. وقتــی بــه نزدیکی هــای منــزل ایشــان رســیدم، 
ــر  ــا! چــه خب ــم: خدای ــی کــردم و خــوب گــوش دادم. پیــش خــودم گفت مکث
شــده؟ جلوتــر کــه رفتــم، پوســترش را زده بودنــد. بــاورم نمی شــد، ســؤال 
کــردم. گفتنــد کــه روشــنفکر شــهید شــده اســت. بــه عکــس شــهید زل زدم و 
تمــام حر ف هایــی را کــه در ایــن مــدت بــه مــن گفتــه بــود، مــرور می کــردم 
ــود و در دانشــگاه  ــم. شــهید روشــنفکر انســان شــریفی ب و اشــک می ریخت

دزفــول1 درس خوانــده بــود.
همانجـا بـه مردمـی کـه آمده بودند اعالم کردند که امشـب مراسـم دعا برپا 
می شـود. شـب که از راه رسـید، برادران سـپاهی آمدند و روضه خوانی  کردند 
و مراسـم دعـا برگـزار کردنـد. مـن هـم در آن مراسـم بـودم. همانجا بـود که به 

شـدت منقلـب شـدم و تصمیم گرفتم در اسـرع وقت بـه جبهه بروم.
اوایــل تیرمــاه ســال 1361 بــود. هــوا خیلــی گــرم بــود. مــاه رمضــان از راه 
رســیده بــود. بــه احتــرام ایــن مــاه مبــارک، مغــازه را بســتم و تــالش کــردم کــه 

شــهر  ایــن  می باشــد.  خوزســتان  اســتان  در  و  ایــران  غربــی  جنــوب  در  شــهری  ِدزفــول   -1
اهــواز دومیــن شــهر پرجمعیــت اســتان می باشــد کــه در کنار رودخانــه دز و در  از شــهر  بعــد 
ــول یکــی  ــران و عــراق، دزف ــا آغــاز جنگ ای بخش های جلگه ای اســتان خوزســتان واقع شــده اســت. ب
از شــهرهایی بــود کــه بیــش از 160 بــار بــه آن یــورش موشــکی شــد. ایــن حمــالت بــه قــدری زیــاد بــود 

ــد. ــول دادن ــه دزف ــک ها را ب ــهر موش ــی ش ــه معن ــخ« ب ــام »بلدالصواری ــراب ن ــه اع ک
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در ایــن مــدت، مشــغول کار دیگــری شــوم. رفتــم و بــا یــک وانــت اجــاره ای، 
مقــداری هندوانــه و خربــزه آوردم و می فروختــم.

یــک روز طاقتــم بــه ســر آمــده بــود. مقــداری هنداونــه از بــار قبلــی مانــده 
بــود کــه بایــد می فروختــم ولــی دل تــوی دلــم نبــود. نصفــش را فروختــم و 
نصــف دیگــرش را بــی خیــال شــدم. مغــازه بــرادرم همــان نزدیکی هــا بــود. 
بــه او گفتــم: بــرادر! بقیــه هندوانه هــا را خــودت بفــروش. گفــت: »در ایــن 

مــاه رمضــان کجــا مــی روی؟«
گفتم: جایی نمی روم... تا مرکز شهر می روم و بر می گردم.

خیلــی ســریع، بــا دوچرخــه بــه ســمت بســیج رفتــم. وقتــی کــه خداونــد 
بخواهــد سرنوشــت را عــوض کنــد، شــرایط آن را بوجــود مــی آورد. وقتــی 
آنجــا رفتــم، یکــی از بــرادران پاســدار، بــه نــام ایمــور عزیــزی1 آنجــا بــود. 
ــد  ــم. چن ــا هــم ســالم و احــوال پرســی کردی ــود. ب ایشــان مســئول بســیج ب
ــا  ــت: »آق ــن گف ــه م ــن رســید، ب ــه م ــت ب ــی نوب ــد. وقت ــر در صــف بودن نف

ــروی؟« ــه ب ــه جبه ــی ب می خواه
گفتم: بله.

گفت: »شناسنامه ات را بده.«
نگاهــی بــه شناســنامه مــن کــرد و در حالــی کــه لبخنــدی بــر لــب داشــت، 

گفــت: »بــرادر! ســه مــاه کــم داری!«
ســنم بــه 18 ســال نمی رســید، ســه مــاه کــم داشــتم. گفتــم: بــرادر! تــو را 
بخــدا مــن را ثبــت نــام کــن. ســه مــاه کــه چیــزی نیســت. نگاهــی بــه مــن کــرد 
و بــا اشــاره ســر گفــت کــه نــه! نمی شــود. قیافــه ای حــق بــه جانــب گرفتــم 

ــه،  ــراب کهگیلوی ــد ســال 1347 روســتای ت ــی متول ــد ماندن ــراب، فرزن 1 -شــهید ایمــور عزیــزی ت
ایــن شــهید عزیــز مســئولیت پرســنلی و اعــزام نیــروی ســپاه شهرســتان کهگیلویــه را بــر عهــده داشــتند. 
تاریــخ و محــل شــهادت: 4 اســفند ســال 1362 منطقــه عملیاتــی کربــالی 5، بــرادر ایشــان، شــهید 

حســین عزیــزی در تاریــخ 12 فروردیــن ســال 1366 در جبهــه شــلمچه بــه شــهادت رســید. 
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و گفتــم: نــگاه کــن! هیــکل مــن خــوب اســت، بدنــم ورزیــده اســت... مــن 
تــوان جنگیــدن دارم. 

خندیــد و گفــت: »باشــه! چنــد تــا ســؤال از تــو می پرســم، اگــر جــواب 
ــم.«  ــت نامــت می کن دادی، ثب

نشســتم و منتظــر ســوالش مانــدم. چنــد ســؤال دربــاره ی نمــازه و ســوره 
حمــد از مــن پرســید. دو تــا غلــط داشــتم. گفــت: »در نمــاز تــو، دو تــا غلــط 
وجــود دارد، ابتــدا ایــن غلط هــا را درســت کــن، بعــد بیــا تــا ثبــت نامــت کنم.«

گفتــم: بــرادر! مــن می خواهــم بــه جبهــه بــروم کــه نمــازم را صحیــح کنــم 
ــرون  ــن درب بی ــر از ای ــتم. اگ ــروش هس ــاب ف ــن کب ــوم. م ــالح ش ــه اص ک
بــروم مجــددا ســراغ کبابــی مــی روم. مطمئــن بــاش نمــاز مــن هــم اصــالح 
نخواهــد شــد. ایــن را کــه گفتــم، برگشــت و صــورت مــن را بوســید و به بقیه 
همکارانــش گفــت: »ایــن بــرادر را همیــن امــروز ثبــت نــام کنیــد و همیــن 

امــروز هــم اعــزام کنیــد.«

ــده هــم اطالعــی  ــرو داشــتند، بن ــت اعــزام نی ــان روز، نوب  از قضــا، هم
نداشــتم. البتــه می دیــدم کــه عــده ای در حــال رفــت و آمــد هســتند و لبــاس 

ــودم. ــی متوجــه نشــده ب ــد و ... ول می گیرن

ــد  ــودم، گفتن ــی کــه روزه ب ــده دادم و در حال در همــان روز تشــکیل پرون
ــد کــه گرمــای هــوا شــما را اذیــت  ــل از اذان ظهــر حرکــت کنی کــه بایــد قب
نکنــد. گفتــم: همیــن امــروز؟ الاقــل اجــاز بدهیــد کــه مــن بــه مغــازه بــروم 
ــه مغــازه برگشــتم و  ــا دوچرخــه ب و دوچرخــه را آنجــا بگــذارم و برگــردم. ب
هندوانه هــا را بــا یــک مقوایــی پوشــاندم و دوچرخــه را بــه یــک ســتونی قفــل 
کــردم. خواســتم بــه همســایه ســفارش کنــم کــه مواظــب هندوانه هــا باشــد 

ولــی ترســیدم کــه بــه بــرادرم چیــزی بگویــد و مانــع از رفتــن مــن شــود.
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خیلــی ســریع برگشــتم و خــودم را بــه مقــر بســیج رســاندم. ســه دســتگاه 
ــود.  ــر ب ــل از اذان ظه ــد. قب ــوار کنن ــا را س ــه م ــد ک ــاده بودن ــوس آم اتوب
تعــدادی را کفــن پــوش کردنــد. مــن هــم خیلــی خجالتــی بــودم. از طرفــی 
ــا  ــدم. ب ــوش ش ــن پ ــارا کف ــد، ناچ ــن را بشناس ــی م ــه کس ــتم ک نمی خواس
ــمت  ــه س ــاده ب ــورت پی ــه ص ــم، ب ــیده بودی ــن پوش ــه کف ــی ک ــان حالت هم
میــدان اصلــی شــهر می رفتیــم. قــرار بــود از آنجــا ســوار اتوبــوس بشــویم. 
مــن ســومین نفــر در صــف بــودم. در همیــن زمــان بــود کــه متوجــه شــدم 
بــرادرم در همــان نزدیکــی ایســتاده و شــعار می دهــد: »درود بــر رزمنــدگان، 

ــدگان....« ــر رزمن درود ب

ســرم را پاییــن انداختــم و از کنــارش رد شــدم. متوجــه مــن نشــد. ایــن 
در حالــی بــود کــه مــادر بیچــاره مــن در خانــه تــک اتاقــی کــه داشــتیم، تنهــا 
بــود و منتظــر برگشــتن فرزنــدش بــود. جایــی کــه منــزل مــا بــود، تــک افتــاده 
بــود و همســایه ای نداشــت. آب و بــرق هــم نداشــتیم و مجبــور بودیــم کــه بــا 
بشــکه های 20 لیتــری از منــزل همســایه ای کــه بــا مــا فاصلــه زیــادی داشــت، 
آب بیاوریــم. یــک رشــته ســیم بــرق از فاصلــه دور هــم بــرای روشــنایی منزل 

آورده بــودم، ولــی بــه درســتی جــواب نمــی داد.

ــروم  ــه ب ــه جبه ــم و ب ــرک کن ــاره را ت ــا و بیچ ــادری تنه ــه م ــور این ک تص
ســخت بــود. مــادری کــه قــرار بــود همــان روز بــرای ایشــان افطــاری ببــرم. 
ــا  ــی همانج ــده خدای ــک بن ــوم، ی ــوس بش ــوار اتوب ــتم س ــه خواس ــن ک همی
بــود، نشــانی مغــازه را بــه او دادم و گفتــم کــه آنجــا بــرود و بــه علــی فرمــان؛ 
بــرادر مــن، بگویــد کــه علیمــردان بــه جبهــه رفــت. بــه بــرادر مــن بگــو کــه 
ــی اســتفاده کــن،  ــا هــر طــور کــه صــالح می دان هندوانه هــا را بفــروش و ی

دوچرخــه ام را نیــز بــه خانــه ببــر.
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هنـوز عملیـات رمضـان1 شـروع نشـده بـود. از دهدشـت حرکـت کردیـم و 
بـرای آمـوزش نظامـی به پادگان شـهید دسـتغیب2 کازرون3 رفتیـم. از آن طرف، 
آن بنـده خـدا هـم یـادش رفتـه بـود کـه بـه خانـواده مـا اطـالع بدهـد. بـرادر مـن 
هـم کـه بـی خبـر از ماجـرا بـود، بـه خانـه ی خـودش رفتـه بود. وقتی شـب شـد 
و مـن بـه خانـه برنگشـتم، مـادرم نگـران شـده بـود و داد و فریـاد کـرده بـود کـه 
بـرای پسـرم چـه اتفاقـی افتاده اسـت. همان شـب به خانه بـرادرم رفته بـود و از 
آنجـا خودشـان را بـه مغازه رسـانده بودنـد. وقتی رفتند، دیدند کـه هندوانه ها و 
دوچرخـه همانجاسـت ولـی اثـری از من نیسـت. نگرانی آنها بیشـتر شـده بود. 
از همسـایه ها سـؤال کـرده و از مـن خبـر گرفتـه بودنـد. به طـور اتفاقـی همـان 
شـخصی کـه بـه او سـفارش کـرده بـودم، از راه رسـیده بود و به آنهـا گفته بود که 

فالنـی قبـل از ظهـر بـا یـک کاروانـی به جبهـه رفت.

پادگان شهید دستغیب کازرون

همــان شــب اول، وقتــی وارد پــادگان شــهید دســتغیب کازرون شــدم، یکــی 

1- عملیــات رمضــان در تاریــخ 23 تیرمــاه ســال 1361 توســط ســپاه و ارتــش در منطقــه عملیاتــی 
شــلمچه )شــمال غربــی خرمشــهر و شــرق بصــره( بــا رمــز »یــا صاحــب الزمــان ادرکنــی« آغــاز شــد. 
هــدف از ایــن عملیــات فتــح منطقــه ای از خــاک عــراق و گرفتــن امتیــاز ارضــی بــرای پایــان عادالنــه به 
جنــگ دو ســاله در طــی 5 مرحلــه، اجــرا شــد. در ایــن عملیــات 1097 دســتگاه تانــک و نفربــر دشــمن 
منهــدم شــده و 50 تانــک و نفربــر بــه غنیمــت نیروهــای اســالم در آمــد و 8715 تــن از نیروهــای بعثــی 

عراقــی نیــز کشــته، زخمــی و اســیر شــدند.
2- ســید عبدالحســین دســتغیب شــیرازی )1292-1360ش( مجتهــد شــیعه، شــهید محــراب، 
رئیــس حــوزه علمیــه فــارس، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس، امــام جمعــه شــیراز و نماینــده ی 
ــب ســلیم، داســتان های  ــره، قل ــود. گناهــان کبی ــون اساســی ب ــرگان قان ــس خب ــارس در مجل اســتان ف
شــگفت از جملــه آثــار ســید عبدالحســین دســتغیب اســت. ایشــان در مبــارزات انقالب اســالمی نقش 
ــه امامــت جمعــه شــیراز منصــوب شــد. در روز 20 آذر 1360  ــی داشــت و پــس از انقــالب، ب فعال
ش. پــس از اقامــه نمــاز جمعــه در یــک حملــه تروریســتی انتحــاری توســط یکــی از اعضــای منافقیــن 
بــه شــهادت رســید و ســومین شــهید محــراب نــام گرفــت. وی فرزنــد ســید محمدتقــی، بــرادر ســید 

محمدمهــدی و دایــی ســید علی محمــد و ســید علی اصغــر دســتغیب بــود.
3- شهر کازرون مرکز شهرستان کازرون در بخش شرقی استان فارس می باشد. 
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ــدم. نامــش ســید  ــه مغــازه کبابــی می آمــد، دی ــاًل ب از رزمنده هایــی را کــه قب
ــی  ــا هــم داشــتیم. وقت ــی ب ــع، آشــنایی قبل ــود. در واق ــد اســالمیان1 ب محم
مــن را دیــد، بــه گرمــی از مــن اســتقبال کــرد و خیلــی خوشــحال شــد. ســید 

محمــد، مربــی تاکتیــک نظامــی و اســلحه شناســی بــود.
قــرار بــود کــه بــه مــدت 45 روز، دوره ی آمــوزش نظامــی را طــی کنیــم. 
ــور شــدند کــه دوره  ــات رمضــان، مجب ــودن عملی ــش ب ــه در پی ــا توجــه ب ب
آموزشــی را کوتاه تــر و فشــرده برگــزار کننــد. بنابرایــن آمــوزش مــا بیشــتر از 

یــک مــاه طــول نکشــید.

مادر و پادگان شهید دستغیب

بعــد از 20 روز کــه از دوره ی آموزشــی مــا گذشــت، پنــج روزی بــه مــا 
مرخصــی دادنــد. بــه دهدشــت رفتــم. بعــد از پایــان مرخصــی علــی رغــم این 
کــه مــادر اصــرار داشــت پیشــش بمانــم، مجــددا بــه کازرون برگشــتم. پنــج 
روز از برگشــتنم می گذشــت. یــک روز بعــد از ظهــر، در حالــی کــه در حیــاط 
ــردان  ــای علیم ــه آق ــد ک ــالم ش ــو اع ــق بلندگ ــی زدم، از طری ــدم م ــادگان ق پ
روســتاد بــرای مالقــات، جلــوی درب پــادگان حضــور پیــدا کنــد. خــودم را 
بــه درب دژبانــی رســاندم. در کمــال تعجــب دیــدم کــه مــادرم آمــده اســت. 
از دور کــه مــادرم را دیــدم، نگــران شــدم. گفتــم نکنــد خبــری شــده اســت یــا 

کســی از فامیــل فــوت کــرده باشــد. 
مــادر بنــده یــک زن روســتازاده بــود کــه از شــهر اطالعــی نداشــت، ولــی 
طاقــت نیــاورده بــود و در آن گرمــای تابســتان در پــی مــن بــه کازرون آمــده 
بــود. جالــب اینجــا بــود کــه دختــر بــرادرم را کــه پنج ســاله بــود و پســردایی ام 

1- شــهید ســید محمــد اســالمیان فرزنــد عبــدی متولــد ســال 1335 روســتای دوریــزگان از توابــع 
شهرســتان کهگیلویــه. شــهید بزرگــوار طــی چنــد دوره، مربــی آموزش نظامی پادگان آموزشــی دهدشــت 

بــود. ســرانجام در تاریــخ 12 اســفند ســال 1365 در عملیــات کربــالی 5 بــه شــهادت رســیدند. 
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را کــه کالس پنجــم بــود، بــا خــودش آورده بــود. 
ــدم، برگشــتم و خــودم را  ــادرم را دی ــی م ــی، وقت ــه درب دژبان نرســیده ب
نشــان نــدادم. بــرای بــار دوم، بلندگــوی پــادگان اســمم را صــدا زد ولــی بــاز 
ــرو بشــوم. باالخــره  ــا مــادرم روب ــم. نمی خواســتم در آن شــرایط ب هــم نرفت
ــانه  ــگاه ملتمس ــادر و ن ــک های م ــه اش ــودم ک ــران ب ــز، نگ ــود و عزی ــادر ب م
ــی  ــد. از طرف ــرف کن ــودم، منص ــه ب ــه گرفت ــی ک ــده را از تصمیم ــان، بن ایش

ــود.  ــودارم نب ــزی جل ــودم و هیــچ چی ــه ب ــم خــودم را گرفت تصمی
دو ســاعتی از آمــدن مــادر می گذشــت. آســمان رو بــه تاریکــی می رفــت. 
آمــدم ســرکی بکشــم تــا ببینــم چــه بــر ســر آنهــا آمــده اســت. متوجــه شــدم 
کــه مــادرم هنــوز نرفتــه اســت. جلــوی درب دژبانــی، یــک درختــی بــود. زیــر 
ســایه همــان درخــت، همچنــان منتظــر نشســته بودنــد. بــه دژبــان گفتــم کــه 
ایــن خانــم، بــا ایــن بچه هــای خردســال، دنبــال کســی هســتند؟ گفــت: ایــن 
ــم،  ــرای مالقــات پســرش آمــده اســت، هــر چــه صــدا می زنی ــده خــدا، ب بن

پســرش حاضــر نمی شــود.
همــان شــب نــزد اســالمیان رفتــم و گفتــم: ســید جــان! مشــکلی بــرای من 
پیــش آمــده، مــادرم آمــده و جلــوی پــادگان منتظــر مــن نشســته اســت. هــر 
طــور شــده پیــش ایشــان بــرو و راضیــش کــن کــه برگــردد. ســید محمــد نــزد 
مــادر رفــت و بــه ایشــان گفتــه بــود: »مادرجــان! اینجــا مانــدن شــما، خــوب 
ــرای شــما  ــن ب ــد و ای ــه کن ــوری حمل ــده ای، جان ــال دارد درن نیســت. احتم

خطــر دارد.«
ولــی مــادر راضــی نشــده بــود کــه برگــردد. مقــر پــادگان بیــرون از شــهر 
کازرون بــود. اسالمی نســب هــر طــوری شــده بــود مــادر را راضــی کــرد کــه 
بــا یــک مینــی بوســی بــه شــهر کازرون برگردنــد. وقتــی مــادر رفتنــد، از یــک 
ــن شــدند و از  ــال م ــی خی ــد و ب ــودم کــه باالخــره رفتن طــرف خوشــحال ب
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ــا غــم دوری از  ــودم. باالخــره آن شــب را ب ــرای ایشــان ناراحــت ب طرفــی ب
مــادر ســپری کــردم. صبــح کــه شــد، در کمــال نابــاوری مجــددا از بلندگــوی 
پــادگان نــام مــرا صــدا زدنــد. بــاز هــم مالقاتــی و بــاز هــم مــادر!! خــودم را 
جلــوی درب پــادگان رســاندم بــه گونــه ای کــه مــادر متوجــه نشــود. مــادرم باز 
هــم آمــده بــود و جلــوی درب پــادگان نشســته بــود. معلــوم بــود کــه دســت 
بــردار نیســت. خــودم را بــه اســالمیان رســاندم و از ایشــان خواهــش کــردم 
کــه هــر طــور شــده مــادر را راضــی کنــد کــه برگــردد. اسالمی نســب بــه مــن 
گفــت: »بــرادر مــن! معلــوم اســت کــه کوتــاه بیــا نیســت، نــزد مــادر بــرو، یــا 

قانــع اش کــن کــه برگــردد و یــا بــا ایشــان بــرو.«
از یــک طــرف نگــران مــادر بــودم و از طرفــی شــوق رفتــن بــه جبهــه را 
ــع  ــزی نمی توانســت مان ــچ چی ــودم و هی داشــتم. راهــم را انتخــاب کــرده ب
مــن شــود. انــگار کســی و یــا یــک حــس درونــی بــه مــن می گفــت کــه تــو 
حقــی کــه برگــردی نــداری. گفتــم: محمدجــان! تحــت هیــچ شــرایطی، راه 
برگشــتی بــرای مــن وجــود نــدارد، خــودت را اذیــت نکــن. گفــت: »باالخــره 
ــی  ــش م ــت دارد ... دل ــادر حرم ــوی، م ــادر ش ــال م ــی خی ــود ب ــه نمی ش ک

شــکند... هــر طــور شــده بــرو و راضیــش کــن...«
باالخــره مــن و ســیدمحمد مرخصــی ســاعتی گرفتیــم و نــزد ایشــان رفتیم. 
نیمــی از روز را پیــش ایشــان بودیــم، حــرف زدیــم و دلیــل آوردیــم. ولــی قانــع 
ــر،  ــاعت دیگ ــی دو س ــت: »یک ــن گف ــه م ــت و ب ــالمیان برگش ــد! اس نمی ش

پیشــش بمــان. او را بــه شــهر ببــر. تــا غذایــی میــل کنــد، گنــاه دارد.«
وقتی اسالمیان رفت، دست مادرم را گرفتم و بوسیدم و گفتم: مادرجان! 
خواهش می کنم برگرد. من تصمیم را گرفته ام، برگشتنی نیستم. مادر که از 
منصرف کردن من پاک ناامید شده بود، دستی بر سینه خود گذاشت و در حالی 

که اشک می ریخت گفت: »پسرم! شیرم را حاللت نمی کنم.«
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گفتـم: مادرجـان! در حـال حاضـر، حضـور در جبهـه بـرای مـن واجب تـر 
از شـیر تـو اسـت. خـم شـدم و پـای مـادرم را بوسـیدم و گفتـم: تـو می خواهی 
شـیرت را حـالل کنـی و می خواهـی حـالل نکنـی... مـن برگشـتی در کارم 
نیسـت. البتـه مطمئـن بودم، مادر اسـت دیگـر، باالخره من را حـالل می کند. 
بـرای مـن اذن پـدر مـالک بـود کـه اجـازه داده بـود. مقداری پـول بـه او دادم و 

گفتـم کـه ایـن پـول بـرای کرایـه و خرجـی شـما که به دهدشـت برگـردی.
در نهایــت بــه پــادگان رفتــم. مــادرم دلشکســته راهــی شــهر کازرون رفــت. 
روز ســوم کــه شــد، بــاز هــم ســرکله ی مادرجــان مــن پیــدا شــد!!! ایــن بــار 
ــی مــن  ــد ول ــام مــن را صــدا زدن ــادگان ن ــه از بلندگــوی پ ــن مرتب ــز چندی نی
ــد  ــه طــور کامــل ناامی ــار ب نرفتــم ولــی از راه دور نگاهــش می کــردم. ایــن ب
شــده بــود و وقتــی متوجــه شــدند کــه مــن نخواهــم رفــت، همانجــا ســوار 
مینــی بوســی شــدند و بــه شــهر دوگنبــدان رفتنــد. دیگــر خیالــم راحــت شــد 

کــه ایــن بــار مــادرم رفــت و بــر نمی گــردد.

شهید کیان نژاد و اصالح نماز من

زمانــی کــه در پــادگان شــهید دســتغیب بــودم، چــه در اصــول دیــن و چــه در 
مســائل فرعــی دیــن، هــر گونــه مشــکلی داشــتم، شــهیدان کیان نــژاد1، ســید 
صافــی2 و حافــظ3 بــه مــن کمــک می کردنــد. ایــن بــرادران، بــرای مــن کالس 
احــکام می گذاشــتند و در طــول شــب ها، نمــاِز شــب یــادم می دادنــد. 
مخصوصــًا شــهید کیان نــژاد کــه طریقــه صحیــح خوانــدن نمــاز را بــه مــن 

1- شــهید احمــد کیانــژاد فرزنــد گرجــی متولــد ســال 1343 روســتای ســرماهور از توابــع شهرســتان 
کهگیلویــه، تاریــخ و محــل شــهادت: 1 آبــان ســال 1362 خــاک عــراق.

2- شــهید ســید صافــی راســتین فرزنــد محمدعلــی متولــد ســال 1341 روســتای وارگــرو از توابــع 
شهرســتان کهگیلویــه، تاریــخ و محــل شــهادت: 20 بهمــن ســال 1364 فــاو.

3- شــهید حافــظ آبخضــر فرزنــد تیمــور متولــد ســال 1344 ســوق، تاریــخ شــهادت: 22 اســفند 
ــاد. ســال 1362 مهاب
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یــاد دادنــد. اطالعــی هــم نــدارم کــه ایشــان واقعــًا درس طلبگــی خوانــده بــود 
یــا نــه، ولــی در ایــن مــدت کوتاهــی کــه آنجــا بــودم، چنــان از نظــر فرهنگــی 
و دینــی بــا مــن کار کردنــد کــه احســاس می کــردم خــودم یــک عالــم دینــی 
شــده ام. کار بــه گونــه ای پیــش رفــت کــه در آن پــادگان آموزشــی و بــا آن همــه 
ــاز  ــب، نم ــک ش ــرای ی ــی ب ــا، حت ــردگی آموزش ه ــتگی و فش ــار و خس فش
ــازم را  ــی نم ــور کل ــودم را و به ط ــب خ ــاز ش ــد. نم ــع نمی ش ــن قط ــب م ش
اگــر صحیــح باشــد و خــدا قبــول کنــد، مدیــون ایــن ســه شــهید بزرگــوار، 
ــادگان  ــی، حضــور در پ ــه طــور کل ــژاد هســتم. ب ــان ن مخصوصــًا شــهید کی
ــه خیلــی خوبــی بــود، در آنجــا بــود کــه  ــرای مــن تجرب آموزشــی کازرون، ب

آمــاده و مهیــای حضــور در جبهــه شــدم.

خاطره ای از پادگان امیدیه

بعــد از این کــه دوره ی آموزشــی مــا تمــام شــد، بــه مرخصــی چنــد روزه ای رفتم 
ــدم.  ــان گذران ــایری خودم ــه ی عش ــت و در منطق ــد روزی را در دهدش و چن
دوبــاره بــه پــادگان شــهید دســتغیب کازرون برگشــتم. در آن موقــع، عملیــات 
رمضــان در پیــش بــود. البتــه مــا اطالعــی از این عملیــات نداشــتیم. از کازرون 
بــه شــهر دوگنبــدان1 و از آنجــا بــه شــهر بهبهــان2 رفتیــم. مــا را از بهبهــان بــه 

پایــگاه پنجــم شــکاری امیدیــه3 فرســتادند. شــب اول را آنجــا ماندیــم.

1- شـهر دوُگنبَدان)گچسـاران( یکـی از شـهرهای نفـت خیـز جنـوب کشـور و مرکـز شهرسـتان 
گچسـاران در اسـتان کهگیلویه و بویراحمد اسـت. بر اسـاس سرشـماری سـال 1395 بالغ بر 96 هزار 

نفـر جمعیـت دارد.
2- بهبهــان؛ شــهری در جنــوب غربــی ایــران و در اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت. ایــن شــهر 
ــر اســاس سرشــماری ســال  مرکــز شهرســتان بهبهــان در جنــوب شــرقی اســتان خوزســتان اســت. ب

1395 جمعیــت ایــن شــهر بالــغ بــر 122 هــزار نفــر بــوده اســت.
3- امیدیــه مرکــز شهرســتان امیدیــه و یکــی از شــهرهای مهــم تولید نفت در اســتان خوزســتان اســت. 

فاصلــه آن تــا شــهر اهــواز تقریبــَا 125 کیلومتر اســت.
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رزمنــده  ای بــه نــام حــاج طیــب1 داشــتیم کــه از بچه هــای روســتای طولیان 
کهگیلویــه بــود. یگانــه فرزنــد بــود. پــدرش شــیرو نــام داشــت. حاج طیــب 
اســیر شــده بــود. پــدرش گاهــی بــه مغــازه مــا می آمــد و داد و گالیــه می کــرد 
کــه فرزنــدش اســیر شــده اســت. آنطــور کــه می گفتنــد حاج طیــب در رادیــو 
عــراق خــودش را معرفــی کــرده بــود. ایــن موضــوع در ذهــن مــن مانــده بــود. 
ــگاه  ــتراحت در خواب ــرای اس ــدم و ب ــکاری ش ــم ش ــگاه پنج ــی وارد پای وقت
پایــگاه مســتقر شــدیم، بــاالی تختــی کــه روی آن در حــال اســتراحت بــودم، 
در حالــی کــه نگاهــم رو بــه بــاال بــود، متوجــه شــدم بــر روی دیــوار اتــاق، 
ــان، شهرســتان دهدشــت«  ــب، روســتای طولی ــادگاری حاج طی ــه ی »ی جمل
نوشــته شــده اســت. بیــت شــعری زیــر آن نوشــته شــده بــود و زیــر آن گفتــه 
بــود کــه هــر کســی کــه از شهرســتان دهدشــت)کهگیلویه( بــه اینجــا آمــد، 
ــه  ــی ایــن جمل ــد. وقت ــم فاتحــه بخوان ــودم، برای ــه شــهادت رســیده ب اگــر ب
را خوانــدم، اندوهگیــن شــدم. چــون بــه هــر حــال، او یگانــه فرزنــد بــود، بــه 
جبهــه رفتــه بــود و اســیر شــده بــود. همیــن موضــوع، عشــق مــن را بــرای 

حضــور در جبهــه و خــط مقــدم، دوچنــدان کــرد.

اولین حضور در واحد اطالعات تیپ امام سجاد)ع(

صبــح کــه شــد، همگــی بــه خــط شــدیم. بــرادران هوانیــروز آمدنــد. امــورات 
صبحگاهــی انجــام گرفــت. مــا بســیجی بودیــم و زیــر مجموعــه ســپاه بودیــم 
ولــی آن پــادگان متعلــق بــه ارتــش بــود. بعــد از صبحــگاه، مــا را بــه اهــواز 
اعــزام کردنــد. آنجــا کــه رســیدیم، هــوا خیلــی گــرم بــود. مــا را بــه پــادگان 
گلــف بردنــد. در آنجــا، یــک شــب ماندیــم و ســپس بــا عجلــه مــا را ســوار 

1- حــاج طیــب همــت نــژاد، متولــد ســال 1341، روســتای طولیــان شهرســتان کهگیلویــه. در 
عملیــات فتــح المبیــن اســیر شــد. در آن موقــع، کــم ســن و ســال تریــن اســیر بــه شــمار می رفــت. بعــد 

از اســارات بــه اســتخدام ســپاه درآمدنــد و در حــال حاضــر بازنشســته ســپاه پاســداران هســتند. 
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ــر  ــه آن مق ــه ب ــم ک ــه ای رفتی ــه منطق ــهر، ب ــاده اهواز-خرمش ــد. از ج کردن
شــهید دســت بــاال می گفتنــد. آنجــا حالــت بیابانــی داشــت. در آنجــا تعــداد 
زیــادی چــادر بــود. ایــن اردوگاه زیــر مجموعــه ســپاه اســتان فــارس بــود. در 
آن موقــع، اســتان های فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد، بوشــهر و بندرعبــاس 
مجموعــا تحــت عنــوان ســپاه منطقــه 9 شــناخته می شــدند. اعــزام نیروهــای 
ایــن مناطــق از طریــق شــیراز انجــام می گرفــت. معمــواًل عمــده نیروهــا از 
پــادگان صاحــب الزمان)عــج( شــیراز بــه جبهه هــا اعــزام می شــدند. زمانــی 
ــادگان  ــر نظــر پ ــر مجموعــه و زی کــه از کازرون اعــزام شــدیم، در واقــع زی

صاحــب الزمان)عــج( شــیراز اعــزام شــده بودیــم.
ــاز و  ــد از نم ــدیم و بع ــتقر ش ــاال مس ــت ب ــهید دس ــر ش روز اول در مق
ناهــار بــه خــط شــدیم. غافــل از ایــن بودیــم کــه عملیــات رمضــان در پیــش 
اســت. بــه همــراه رزمنده هایــی کــه از شهرســتان کهگیلویــه آمــده بودیــم ســر 
ــان  ــهید کی ــم. ش ــته بودی ــک دس ــی در ی ــری می شــدیم. همگ ــع 23 نف جم
ــا را  ــم، شــهید اســالمیان م ــود. در کازرون کــه بودی ــده دســته ب ــژاد فرمان ن
ســازماندهی کــرده بــود. شــهید صافــی، شــهید حافــظ هــم بودنــد. مــا 23 

نفــر رفیــق صمیمــی شــده بودیــم.
ایــن دســته ها موقــت بــود و زیــر مجموعــه گــردان خاصــی نبــود. بــه خــط 
ــر  ــدم کــه می رســیدیم مجــددا ســازماندهی می شــدیم. حــدود 1000 نف مق
رزمنــده در آنجــا گــرد هــم آمــده بودنــد کــه از کازرون و اطــراف شــیراز اعــزام 
شــده بودنــد. قــرار بــود مــا را در گردان هــای پیــاده، ســازماندهی کننــد کــه هــر 
چــه ســریع تر بــرای حضــور در خــط مقــدم و عملیــات رمضــان آمــاده شــوند.

زمانــی کــه مــا را بــه خــط کردنــد، یکــی از رزمنده هــا کــه فکــر کنــم یکــی 
ــا  ــرای م ــد و ب ــود، آم ــارس ب ــتان ف ــجاد)ع( اس ــام س ــپ ام ــئولین تی از مس
ســخنرانی کــرد. نخســت بــه مــا خیرمقــدم و خوش آمدگویــی گفتنــد. ســپس 
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بــه مــا اعــالم کــرد کــه عملیاتــی در پیــش هســت، بــه تعــدادی افــراد داوطلب 
بــرای خنثــی کــردن میــدان میــن، نیــاز داریــم. کســانی کــه داوطلــب هســتند، 
اعــالم کننــد. در آن لحظــه مــن بلنــد شــدم. شــهید حافــظ و شــهید صافــی 
لباســم را کشــیدند و مــن را نشــاندند. آنهــا گفتنــد: »بابــا! بشــین. مــا بــا هــم 
آمدیــم. بــا هــم بــه عملیــات می رویــم... مــا در یــک دســته هســتیم. هــر کجــا 

کــه برویــم، بایــد بــا هــم باشــیم.«
مــن نیــز ســر جــای خــودم نشســتم. بــرای بــار دوم اعــالم کــرد. دوبــاره 
بلنــد شــدم و اعــالم آمادگــی کــردم. ایــن بــار شــهید کیــان نــژاد مانــع ام شــد. 
شــهید صافــی، جانشــین شــهید کیــان نــژاد بــود. مــن هــم مســئول تــداراک 
دســته بــودم. گفتــم: آقاجــان! اصــال مــن می خواهــم بــه میــدان میــن بــروم. 
شــما بــا مــن چــکار داریــد؟ مــن آمــدم کــه شــهید شــوم. می خواهــم همیــن 
امشــب روی میــن بــروم. یکــی از آنهــا گفــت: »بــرادر مــن! اگــر قــرار اســت 

شــهید شــویم، همــه بــا هــم هســتیم.«
گفتــم: خیلــی خــوب! بیاییــد همــه بــا هــم برویــم. در همیــن حیــن کــه 
بحث هــای یواشــکی و زیــر گوشــی بــا هــم داشــتیم، آن رزمنــده بــرای بــار 
ســوم خواســته اش را اعــالم کــرد. مجــددا بلنــد شــدم. بــاز هــم دوســتان مــن 
خواســتند کــه مانــع شــوند. در همیــن حیــن آقــای رودکــی متوجــه شــدند و 

گفتنــد: »بــرادران! بگذاریــد آن بــرادر بســیجی بیایــد.«
ــه ای  ــدم و در گوش ــرون آم ــع بی ــن جم ــه از ای ــودم ک ــر ب ــن نف ــن اولی م
ــر  ــج نف ــه پن ــن ب ــار داوطلبی ــه طــول کشــید. آم ــج دقیق ایســتادم. حــدود پن
ــد.  ــه بســیجی بودن ــر پاســدار و بقی ــر، دو نف ــج نف ــن پن ــان ای رســید. در می
کیــف بــه دســت ایســتاده بــودم. خواســتم برگــردم کــه از دوســتان 
ــم. مانــع شــدند و گفتنــد حــق برگشــت نــداری. از راه دور  خداحافظــی کن
از آنهــا خداحافظــی کــردم. از دور می دیــدم کــه دارنــد گریــه می کننــد ولــی 



33

پوتین های غنیمتی

حقیقتــا مــن گریــه نکــردم. در حالــی کــه لبخنــدی بــر لــب داشــتم داد زدم: 
خداحافــظ بچه هــا! 

مــا چنــد نفــر را از آنجــا بردنــد. بقیــه رزمنده هــا در همــان ارودگاه ماندنــد. 
هــر چنــد تجربــه حضــور در جبهــه را نداشــتم، امــا در پــادگان کازرون توســط 
شــهید اســالمیان بــه خوبــی آمــوزش دیــده بــودم. در آنجــا، آموزش هایــی مثل 
ســالح شناســی، جغرافیــای نظامــی و کار بــا قطــب نمــا و... تجربــه کردیــم. 
البتــه مــن ســواد چندانــی نداشــتم، ولــی آن شــهیِد عزیــز کــه نســبت بــه مــن 
عالقــه ی خاصــی داشــت، طــوری قطــب نمــا را بــه مــن آمــوزش داد، کــه خبره 
ــد و  ــا می آم ــش م ــادگان کازرون پی ــاط پ ــب ها در حی ــان ش ــودم. ایش ــده ب ش
مــا را آمــوزش مــی داد. هــر دو از یــک منطقــه بودیــم. معمــواًل مــن و شــهید 
حافــظ و کیان نــژاد، صافــی بــا هــم بودیــم. ایــن بزرگــواران، عــالوه بــر قطــب 
نمــا، نقشــه خوانــی را تــا حــدودی بــه مــن آمــوزش داده بودند. اســتعداد خیلی 
خوبــی داشــتم، بــا یــک بــار توضیــح، مطالــب را یــاد می گرفتــم. هــدف اصلی 
مــن، حضــور در اولیــن خــط نبرد، تیرانــدازی زیــاد و از پای درآوردن دشــمنان 
بعثــی بــود. روح حماســی داشــتم. ایــن روح حماســی برگرفتــه از داســتان های 
ــوه  ــودم نح ــن خ ــی در ذه ــد. حت ــا می خواندن ــرای م ــه ب ــود ک ــاهنامه ای ب ش

کشــتن افــراد دشــمن را تجســم و تصــور می کــردم.
ــه داشــت.  ــر از آنجــا فاصل مقــری کــه مــا می خواســتیم برویــم، 200 مت
بــه هــر حــال مقــداری از آنجــا دور شــدیم. ماشــین ایســتاد. پیــاده شــدیم. 
در آنجــا ســنگری بــود. روی یــک تابلویــی کــه داخــل ســنگر بــود، نوشــته 
ــد  ــر و... چن ــیر، مفقوداالث ــو، اس ــع عض ــود، قط ــهید، مفق ــود: ش ــده ب ش
ــود: اط.  ــر آن نوشــته شــده ب ــود و زی ــن شــکل نوشــته شــده ب ــه همی ــد ب بن
ــاور  ــم. ب ــه واحــد اطالعــات آمده ای ــه حــال مــا! ب ــم: بچه هــا! خــوش ب گفت
ــن  ــاور. چندمی ــه مــن گفــت: »کمــی طاقــت بی ــا ب ــد. یکــی از آنه نمی کردن



34

فصل دوم: دوران بسیجی و اولین حضور در جبهه های حق علیه باطل

ــه جبهــه آمــده ای؟« ــاری اســت کــه ب ب
گفتم: اولین بار است.

گفت: »از کجا می دانی به واحد اطالعات آمده ایم؟«
گفتــم: اینجــا نوشــته شــده اســت: اســیر، شــهید، مفقــود، اط.... بــاور کنید 

اینهــا بچه هــای اطالعــات هســتند. بــه خــدا! مــن عاشــق اطالعــات هســتم.
ــم.  ــر کنی ــا پ ــد کــه م ــرم آوردن ــدادی ف ــک ســنگری شــدیم. تع داخــل ی
ــم. درســت هــم  ــر کن ــم فرم هــا را پ ــدارم، نمی توان ــی ن ــم: ســواد چندان گفت
می گفتــم، چــون ســواد کمــی داشــتم و خیلــی هــم بــد خــط بــودم. ســواد مــن 

در حــدی بــود کــه اســم و فامیــل خــودم را می نوشــتم.
یکــی از همــان رزمنده هــا کــه شــیرازی بــود و بســیار انســان مومنــی بــود، 
ــر  ــن فرم هــا را پ ــد نیســتی ای ــو کــه بل فرم هــا را از مــن گرفــت و گفــت: »ت

کنــی، چطــور می خواهــی در واحــد اطالعــات کار کنــی؟«
گفتم: آمده ام در واحد اطالعات که برای شناسایی به قلب خاک عراق بروم.

ــا  ــد و کار ب ــت باش ــه دس ــن ب ــد دوربی ــات بای ــان! اطالع ــت: »آقاج گف
ــد باشــد.« ــی بل ــا و نقشــه خوان قطــب نم

گفتــم: در ایــن چیزهایــی کــه گفتــی، مهــارت کافــی دارم. فرم هــا را 
گرفــت کــه پــر کنــد. در همــان زمــان، عینکــش افتــاد. عینکش را برداشــت و 
بــا چفیــه پاکــش کــرد و فرم هــای مــن را نوشــت. فرم هــا را امضــا کــردم. در 
ایــن فرم هــا یــک ســری تعهــدات بــود کــه اگــر اســیر، مفقــود، قطــع عضــو، 
شــهید و ... شــدیم، راضــی هســتیم و بــا رضایــت و درخواســت خودمــان 

ــم. ــن کار را انتخــاب کرده ای ای
ــرای امتحــان  ــه ب ــد ک ــا گفتن ــه م ــاز و صــرف شــام ب ــدن نم ــد از خوان بع
حضــور پیــدا کنیــد. گفتیــم: چــه امتحانــی؟ گفتنــد کــه بایــد ابتــدا در کالس 

ــه خواهــد شــد. ــد، ســپس از شــما امتحانــی گرفت ــدا کنی حضــور پی
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داخــل یــک ســنگری شــدیم. کالســی بــا موضــوع قطــب نمــا گذاشــتند. 
هــر چیــزی کــه مربــی پاســدار بــرای مــا توضیــح مــی داد، مــن می گفتــم: ایــن 

را بلــدم. گفــت: »چطــور می دانــی؟«
گفتم: قبال آموزش قطب نما را طی کرده ام. 

ــا  ــا، کالس قطــب نماســت. از امشــب ت ــرادران! اصــل کار م گفــت: »ب
فــردا، کالس قطــب نماســت. فــردا شــب، امتحانــش برگــزار می شــود. 
کســانی کــه در ایــن امتحــان موفــق بشــوند، بــرای نیروهــای عملیاتــی واحــد 

ــد شــد.« اطالعــات اعــزام خواهن
مــا بــی خبــر از همــه جــا بودیــم و نمی دانســتیم کــه در همیــن شــبی کــه 
در آن هســتیم، آخریــن اقدامــات قبــل از عملیــات رمضــان در حــال انجــام 
اســت و همگــی در حــال مهیــا شــدن بــرای حضــور در ایــن عملیات هســتند 
و فــردا شــب نیــز قــرار اســت عملیــات شــروع شــود. مــن گفتــم کــه حاضــرم 

همیــن امشــب از مــا امتحــان بگیریــد. بقیــه نیــز اعــالم آمادگــی کردنــد. 
ــم  ــری1 کــه فکــر کن ــن باق ــای موم ــش آق ــرای کســب اجــازه، پی ــی ب مرب
در آن موقــع، رئیــس اطالعــات تیــپ بودنــد، رفــت. ایشــان نیــز موافقــت 
کردنــد کــه همــان شــب از مــا امتحــان بگیرنــد. مربــی پاســدار بــه مــا گفــت 
کــه شــما همینجــا بنشــینید تــا مــن بیایــم. بــا موتــورش رفــت و دوری زد و 
برگشــت. ســپس مــا را پیــش پرچــم بردنــد. بــه مــا گفــت: بــرادران! بــرای 
هــر نفــر، چهــار گــرای مختلــف وجــود دارد کــه در چهــار نقطــه در همیــن 

نزدیکی هــا، قــرار دارنــد، بایــد آنهــا را پیــدا کنیــد.
فاصلــه گراهــا از یــک تــا 1000 متــری بــا پرچــم فاصلــه داشــتند. یعنــی 
امــکان داشــت در یــک متــری و یــا در 1000 متــری باشــند. قــرار بــر ایــن 
ــه  ــب ب ــردای آن ش ــد، ف ــدا کن ــه را پی ــار نقط ــه چه ــی ک ــر کس ــه ه ــد ک ش
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــر بودن ــکر 19 فج ــات لش ــات و عملی ــئول اطالع ــری مس ــر مومن باق 1- جعف

ــوم سیاســی و اســتاد دانشــگاه شــیراز می باشــند. ــرای عل دکت
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عملیــات اعــزام شــود. بــه نقشــه گرا هــا نــگاه کــردم، گــرای چهــارم خــودم را 
کــه خوانــدم، طراحــی آن بــه گونــه ای بــود کــه وقتــی از جایــگاه پرچــم شــروع 
می کــردم بایــد یــک منطقــه ای را دور مــی زدم و در نهایــت بــر می گشــتم و 
بــه همــان پرچــم می رســیدم. یقیــن پیــدا کــردم کــه گــرای چهــارم مــن بــود، 
همیــن پرچــم اســت. بــه مربــی گفتــم: چهارمیــن گــرای مــن، همیــن پرچــم 

اســت. مربــی از تشــخیص مــن متعجــب شــده بــود. 
ــر رفتــم، یــک عــدد  ــدا کــردن گــرای اول، نزدیــک بــه1000 مت ــرای پی ب
ــه ای بــود کــه داخــل یــک کیســه ی  قوطــی کنســرو بــود. گــرای دومــی، چفی
پالســتیکی بــود. گــرای ســومی نیــز ســربندی بــود کــه در ریشــه علفــی بســته 
ــود.  ــه الزهــرا )س(« روی آن نوشــته شــده ب ــا فاطم ــه »ی ــود و جمل شــده ب
کمتــر از یــک ســاعت طــول کشــید. گراهــا را برداشــتم و آوردم. همــان 
پاســدار همچنــان کنــار پرچــم نشســته بــود و بــا یــک چــراغ دســتی داشــت 
ــی از  ــل دادم. نگاه ــا را تحوی ــردم و گراه ــالم ک ــه او س ــد. ب ــرآن می خوان ق
ســر تعجــب بــه مــن کــرد و بلنــد شــد و بــر پیشــانی مــن بوســه زد. بــا حالــت 
تعجــب پرســید: »واقعــًا تــو کــی هســتی؟ از کجــا آمــده ای؟ آیــا واقعــًا تــا بــه 

حــال بــه جبهــه نیامــده ای؟«
گفتم: نه! این اولین بار است...
گفت: »واقعًا تو سواد نداری؟«

گفتم: فقط در حد نوشتن نام خودم.
گفــت: »راســتش مــن بــه تــو مشــکوکم ... تصــور می کنــم کــه تــو یــک 

راز و رمــزی داری.«
گفتم: قسـم به امام هشـتم که من یک بچه عشـایری هسـتم، چوپان بودم. 
سـپس داسـتان زندگیـم را برایش تعریف کـردم. گریه اش گرفت. بعـد از آن من 
را به سـنگر فرماندهی برد. داسـتان من را برای بقیه تعریف کرد و گفت که از 
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نظـر مـن، ایـن جوان، یک نابغه هسـت. سـپس با لبخند ملیحـی رو به من کرد 
و گفـت: حاضـری فردا شـب تو را به عملیات ببریم؟«

گفتم: بله.
ــی کــه در تشــخیص گراهــا  ــه ســرعت العمل ــا توجــه ب ــا ایــن وجــود، ب ب
ــده  ــن خاطــر، فرمان ــه همی ــد. ب ــه مــن مشــکوک شــده بودن داشــتم، کمــی ب
دســتور داده بودنــد کــه بنــده را تــا اطــالع ثانــوی همانجــا نگــه دارنــد. آنهــا 
تصــور کــرده بودنــد کــه احتمــال دارد کــه مــن از اعضــای منافقیــن باشــم. 
می خواســتند دربــاره ی مــن بیشــتر تحقیــق کننــد. البتــه اصــال بــه مــن چیــزی 
نگفتنــد. فقــط گفتنــد کــه تــا فــردا اســتراحت کــن، تــا خبــرت کنیــم. بــه آنهــا 
گفتــم: حداقــل تفنگــی بــه مــن بدهیــد کــه در زمــان بیــکاری تیرانــدازی کنــم 

ولــی قبــول نکردنــد.
بعــد از ظهــر همــان روز، آمدنــد و بــه من گفتند کــه دوســت داری تیراندازی 
کنــی؟ گفتــم: بلــه. مــن عاشــق تیرانــدازی هســتم. یــک تفنــگ کالشــنیکف بــا 
چهــار عــدد خشــاب و تعــدادی قوطــی کنســرو خالــی بــه مــن دادنــد و گفتنــد 
بــرو روی آن خاکریــز و هــر چقــدر کــه دوســت داری تیرانــدازی کــن. مــن هــم 

رفتــم و تــا فشــنگ داشــتم، تیرانــدازی کــردم و برگشــتم.
نزدیــک بــه غــروب بــود. فرمانــده اطالعــات تیــپ، آمــد. از ماشــین پیــاده 
ــه مــن گفــت:  ــد ب ــد و صــورت مــن را بوســید. بع ــه طــرف مــن آم شــد. ب

»بــرادر! مــن را حــالل کــن.«
گفتم: برای چه باید تو را حالل کنم؟

گفــت: »حقیقتــا مــا بــه تــو مشــکوک شــده بودیــم، بچه هــای حفاظــت از 
ســپاه دهدشــت دربــاره ی تــو اســتعالم گرفتنــد تــو مشــکلی نــداری... تــو یک 
بســیجی عشــایرزاده هســتی کــه بــا دل پــاک بــه جبهــه آمــدی... حــالل کــن!«

ــا دشــمن بعثــی  ــه جبهــه آمــده ام کــه در راه وطــن ب ــرادر! مــن ب ــم: ب گفت
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ــارزه کنــم. مــن را چــه بــه منافــق؟ مب
گفت: »حاال، واقعًا آماده ی عملیات هستی؟«

گفتم: بله. آماده آماده!
گفت: »وصیت نامه خودت را آماده کن... کیف و وسایلت را بده تا ببرند.«

مــن خیــال نمی کــردم واقعــا عملیاتــی در کار باشــد. بــا کمــک یکــی از 
رزمنده هــا کــه ســوادش از مــن بهتــر بــود، وصیــت نامــه ام را نوشــتم و کیفــم 
را تحویــل دادم و از بقیــه دوســتانم خداحافظــی کــردم و رفتــم. آنهــا ماندنــد 

کــه دوره آموزشــی را طــی کننــد.
ــم،  ــه رفتی ــا ک ــدیم. آنج ــاده ش ــی پی ــم و در مکان ــود. رفتی ــده ب ــب ش ش
ــا  ــه دســت و سرشــان حن ــد، عــده ای هــم ب ــه می کردن عــده ای داشــتند گری
گذاشــته بودنــد. همیــن کارهــا را در پــادگان کازرون، تجربــه کــرده بودیــم. 
از کارشــان خنــده ام می گرفــت. چــون فکــر می کــردم وضعیــت اینجــا مثــل 
همــان پــادگان کازرون هســت. عــده ای بــه مــن گفتنــد کــه تــو هــم بــه دســتت 

ــا بــزن. گفتــم: از ایــن کارهــا خوشــم نمی آیــد. حن
روانــه شــدیم و رفتیــم. یکــی از پاســدارها کــه همــراه مــن بــود، نقطــه ای را 
مشــخص کــرد و از مــن خواســت کــه آنجــا بنشــینم. ســپس گفــت ایــن ســیم 
خــارداری کــه جلــو هســت، ســیم خاردار دشــمن اســت و کمی جلوتــر، میدان 
میــن هســت. آن طــرف میــدان مین، ســنگر کمین عراقی هاســت. یــک گودالی 
درســت کــن و داخــل آن بــرو، ایــن دو تــا چــراغ قــوه را در دســتانت بگیــر، 
بــه محــض این کــه کــه گــردان مــا از اینجــا رد شــد و بــه آن خاکریــز جلویــی 
ــت  ــد شــو و چــراغ قوه هــا را در حال ــد، بلن ــر گفتن ــن کــه تکبی رســیدند همی
روشــن در دســتانت بگیــر تــا لــودار بیایــد و تــو را ببینــد، یعنــی راهنمــای لــودر 

بــاش. بــه راننــده لــودر بگــو کــه اینجــا را بــاز کنــد.
 هــدف ایــن بــود کــه معبــری بــاز شــود و ادوات نظامــی مــا بتواننــد عبــور 
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کننــد. ایــن گردانــی کــه قــرار بــود رد شــود، گــردان خــط شــکن بــود و مــن 
ــخره  ــن را مس ــم م ــاید ه ــی، ش ــوخی می کن ــم: داری ش ــتم. گفت ــر نداش خب

ــم.« ــرادر! جــدی می گوی ــه! ب ــت: »ن ــی؟ گف می کن
کلــی هــم نصیحــت و ســفارش بــه مــن کــرد و گفــت کــه همینجــا بنشــین 
و از جایــت تــکان نخــور. بعــد از آن کــه رفــت، متوجــه شــدم کــه یکــی از 
رزمنده هــا در حالــی کــه روی زمیــن دراز کشــیده بــود، طنابــی بــه خــودش 
بســته بــود، رو بــه جلــو می رفــت و طنــاب هــم دنبالــش می رفــت. ظاهــرا از 

ــد. ــاز کن ــری را ب ــود کــه می خواســت معب بچه هــای تخریب چــی ب
در همانجــا نشســتم و حســابی بــه فکــر فــرو رفتــم. بــه عالم بچگــی خودم 
رفتــم. بــه فکــر پــدر و مــادرم افتــادم. گاهــی فکــر می کــردم کــه خدایــا چــه 

چیــزی بــر ســر مــن آمــده و اینجــا کجاســت؟
ــدازی  ــی تیران ــود. گاه گاه ــم ب ــط حاک ــبی در خ ــش نس ــکوت و آرام س
می شــد ولــی جزئــی بــود. هنــوز هــم بــاور نداشــتم کــه در یــک جنــگ واقعــی 
ــان متوجــه شــدم کــه کمــی  ــودم کــه ناگه ــکار ب ــن اف حضــور دارم. در همی
ــان اول  ــد. هم ــی انجــام می دهن ــد حرکات ــی دارن ــر عراق ــر، دو نف آن طرف ت
خواســتم بــه ســمت آنهــا شــلیک کنــم ولــی بــر اســاس سفارشــی کــه کــرده 

ــد، کاری نکــردم.  ــد و وظیفــه ای کــه داده بودن بودن
نمی دانــم دقیقــًا ســاعت چنــد بــود کــه ناگهــان نیروهــای خــودی، 
گــردان گــردان آمدنــد. ناگهــان ســر و صــدا و اللــه اکبــر بچه هــا بلنــد شــد. 
تیراندازی هــا شــروع شــد. آرپی جــی زن هــا شــلیک می کردنــد. صــدای 
مسلســل ها بلنــد شــده بودنــد. آن شــِب تاریــک، مثــل روز، روشــن شــد. البته 
تردیــد داشــتم کــه آیــا ایــن دو نفــر از نیروهــای خــودی یــا نیروهــای دشــمن 
هســتند. ولــی بعــدا متوجــه شــدم کــه آنهــا تیربارچــی دشــمن بودنــد و خیلــی 
از رزمنده هــا را جلــوی چشــم خــودم بــه شــهادت رســاندند. رزمنده هــای مــا 
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در کمیــن آنهــا گرفتــار شــده بودنــد. 
چنــد لحظــه ای کــه گذشــت، بــه ســمت نیروهــای خــودی رفتــم. دیــدم کــه 
تعــدادی از آنهــا گلولــه خورده انــد و عــده ای هــم تکــه پــاره شــده اند. بــا دیــدن 
ایــن صحنــه، خیلــی ناراحــت شــدم. طاقــت نیــاوردم. بــی خیــال ســفارش ها 
و وظیفــه محولــه شــدم. چهــار عــدد نارنجــک داشــتم و بــا تمــام تــوان بــه 
ســمت ســنگر تیربارچــی دشــمن دویــدم و نارنجک هــا را داخــل ســنگر آنهــا 
ــا خامــوش شــد. در  ــا منفجــر شــد و صــدای تیرباره ــم. ســنگر آنه انداخت
همیــن حیــن، صــدای اللــه اکبــر بلنــد رزمنده هــا بلنــد شــد. رزمنده هــا، اللــه 

اکبــر گویــان داد می زدنــد: خاموشــش کــرد! خاموشــش کــرد!
یکی از آنها داد زد و گفت: »تو کی هستی؟«

گفتــم: اطالعــات! اطالعــات! مــن اطالعاتــی هســتم... ســپس لرکــه ای1 
زدم و گفتــم: زدمــش... زدمــش... یکــی از رزمنده هــا اللــه اکبرگویــان مــن را 

بغــل کــرد. در آن لحظــه احســاس خیلــی خوبــی داشــتم.
بــا هجــوم رزمنده هــا آن خــط شکســته شــد و رزمنده هــای مــا دســته دســته 
از آنجــا عبــور کردنــد و بــه ســمت مواضــع دشــمن رفتنــد. در آن هیاهــو و ســر 
ــه مــن  ــود ب ــه ب و صــدا، یکــی از رزمنده هــا کــه ظاهــرا مــن را اشــتباهی گرفت

گفــت: »گــردان را بــردار و نیروهــا را حرکــت بــده.«
گفتــم: فرمانــده بــه مــن گفتــه اســت کــه تــا لــودر نیایــد همینجــا منتظــر 
ــودر  ــا نزدیــک ســحرگاه منتظــر ل ــم. همانجــا ت ــم بیای ــم. فعــال نمی توان بمان
مانــدم. قبــل از اذان صبــح بــود کــه ســر و کلــه لــودر پیــدا شــد. فــورا بلند شــدم 

و چــراغ زدم. راننــده لــودر بــه مــن گفــت: »حــاال مــن چــکار کنــم؟«
ــاز  ــر را ب ــن معب ــد ای ــه بای ــم ک ــودر گفت ــده ل ــه رانن ــت ب ــاره دس ــا اش ب

1- ُلرَکــه؛ ُلرَکــه وگاَلــه: در زبــان لــری در آوردن نوعــی صــدای ترســناک و روحیــه بخــش بــا کمــک 
لــب و دســت در هنــگام جنــگ وجــدل اســت کــه نقــش خبــر رســانی شــیپور جنــگ را دارد.
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ــام داده ام و  ــه را انج ــت محول ــردم ماموری ــاس می ک ــه احس ــن ک ــی. م کن
ــی  ــردم و در پ ــرک ک ــا را ت ــورا آنج ــدارد، ف ــی ن ــا لزوم ــن در آنج ــودن م ب
ــا کــه  ــه عراقی ه ــان خــط اولی ــا هم ــه ی ــز اولی ــه خاکری ــم. ب ــدگان رفت رزمن
ــوز  ــوا هن ــیدم. ه ــد، رس ــرده بودن ــاز ک ــل ب ــب قب ــودی در ش ــای خ نیروه
ــا  ــده آنه ــد و فرمان ــود. تعــدادی از رزمنده هــا آنجــا نشســته بودن تاریــک ب
کــه شــلوار بســیجی و پیراهــن پاســداری تنــش بــود بــا صــدای بلنــد گفــت: 
»اطالعــات!« گفتــم: بلــه! گفــت کــه ســریع، ایــن نیروهــا را بــردار و ببــر بــه 

ــده. ــل ب ــده گــردان تحوی فــالن فرمان

در آن لحظــه اشــتباهی کــه کــردم ایــن بــود کــه نگفتــم مــن تــازه آمــده ام و 
جایــی را بلــد نیســتم. گفتــم: کجاســت؟ دســتش را نشــان داد و گفــت کــه 
مســتقیم بــرو، خــودت می بینــی. بــی خبــر از همــه چیــز، گــردان را بــا خــودم 
بــردم. 200 متــری از آنجــا دور شــدیم، چــون مســیر را اشــتباهی رفتــه بــودم، 
کســی را ندیــدم. دوری زدم و نیروهــا را مجــددا همانجــا آوردم. بــاز صــدای 

فرمانــده بلنــد شــد و گفــت: »اطالعــات! اطالعــات!«

گفتم: بله!

گفت: »بله و زهرمار! چرا اینجایی؟«

ــتش  ــا دس ــود، ب ــده ب ــی ش ــابی عصبان ــن حس ــت م ــه از دس ــده ک فرمان
ــان  ــن و زم ــه، زمی ــد. در آن لحظ ــن خوابان ــوش م ــم زیرگ ــیده ای محک کش
ــم گذاشــتم و ســرم را  ــوی چشــمانم ســیاه شــد. دســتم را روی گونه های جل
پاییــن انداختــم. فرمانــده دســت بــردار نبــود. مجــددا می خواســت کشــیده ای 
دوم را بزنــد کــه یکــی از رزمنده هــا کــه از بچه هــای اطالعــات بــود و همــان 
کســی بــود کــه چــراغ قــوه را بــه مــن داده بــود، دســتش را گرفــت. بــه فرمانده 
گفــت: »بــرادر! ایــن بنــده خــدا، نیــروی اطالعــات واحــد شــما نیســت. چــرا 

او را زدی؟ ...«
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سـپس، نگاهی از سـر ترحم به من انداخت و گفت: »روسـتاد! اینجا چکار 
می کنیـد؟ تو حق نداشـتی اینجا بیایی. ماموریت تو، چیـز دیگری بود.«

گفتم: حاال که آمده ام، بگذار بروم و تا می توانم از این عراقی ها بکشم.

گفت: »بچه ها گفتند سنگر تیربارچی ها را منفجر کردی...«

گفتم: بله.

گفت: »تبارک الله!«

ایــن را کــه گفــت، همــان فرمانــده ای کــه بــه مــن ســیلی زده بــود، حســابی 
ــه می کــرد و  ــل کــرد و زار زار گری ــن را بغ ــه م ــود. بالفاصل شــرمنده شــده ب
حاللیــت می طلبیــد. اســم کاملــش را نمی دانــم ولــی می دانــم فامیلیــش، زارع 
ــم: حــاال  ــه ایشــان گفت ــود و آخــرش هــم شــهید شــد. ب ــود. بچــه شــیراز ب ب
اجــازه دارم کــه جلوتــر بــروم. نگاهــی کــرد و گفــت: »بــرو بــرادر! بــرو! ...«

ــه  ــمن ادام ــز دش ــت خاکری ــا پش ــم. درگیری ه ــروی کردی ــداری پیش مق
ــدم و در  ــدا ش ــیرازی ج ــدگان ش ــی از رزمن ــه، ول ــم چگون ــت. نمی دان داش
جــای دیگــری بــه بچه هــای بهبهــان ملحــق شــدم. صبــح کــه شــد، اشــتباهی 
از لشــکر ولــی عصر)عــج( خوزســتان کــه نمی دانــم آن موقــع تحــت عنــوان 
ــی کــه  ــدگان در حال ــد نفــر از رزمن ــه، ســر در آوردم. چن ــا ن ــد ی لشــکر بودن
آرپی جــی و تیربــار روی دوششــان بــود، در حالــی کــه مــدام می گفتنــد: یــا 
علــی... یــا حســین... بــه پیــش... در حــال فــرار بودنــد و به جایــی می رفتنــد. 
مــن هــم کــه کالش بــه دســت بــودم، دنبــال آنهــا می دویــدم. در آن لحظــات 

ســر تــا پــا عــرق شــده بودیــم.

نمی دانــم دقیقــًا کجــا بــود ولــی می دانــم کــه پشــت پاســگاه مــرزی زیــد 
ــود. فقــط می دانســتم کــه االن  ــری از عراقی هــا نب ــود. وقتــی می رفتیــم خب ب
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ــپ  ــمت چ ــد1 هســتیم و در س ــگاه زی ــوزه پاس ــم و در ح ــاک عراقی در خ
مــا آبــادان و خرمشــهر و جلــوی مــا شــهر بصــره2 قــرار دارد. ولــی از نظــر 

ــم. ــم کجــا بودی ــی، نمی دان ــِق زمین ــای دقی جغرافی

اولین باری که اسیر شدم

ــده  ــم. حــدود 300 نفــر رزمن ــا نزدیکی هــای ظهــر در حــال حرکــت بودی ت
بودیــم. نزدیکی هــای ظهــر بــه جــاده ای آســفالته ای رســیدیم. کنــار آن جــاده 
آســفالته کــه رســیدیم، متوجــه شــدیم کــه ایــن جــاده از ســمت ایران بــه عراق 
مــی رود. در آنجــا ســنگر گرفتیــم و شــب را همانجــا ماندیــم. خیلــی خســته 
ــد کــه نزدیــک  ــه مــا گفتن ــح کــه شــد ب ــم. صب ــه خــواب رفتی ــم. زود ب بودی
ــر وارد خــاک عــراق شــده ایم. رزمنده هــای مــا عقب نشــینی  ــه 10 کیلومت ب

کــرده و مــا در محاصــره دشــمن قــرار گرفته ایــم. 
ــنگرهای  ــم. س ــاده بودی ــر افت ــا گی ــی عراقی ه ــنگر مثلث ــا در س ــرا م ظاه
ــه می شــد کــه ایــن  ــود و گفت ــه عملیــات رمضــان ب ــی بیشــتر مربــوط ب مثلث
طــرح مثلثــی مربــوط بــه ارتــش اســرائیل اســت کــه در صحــرای ســینا مقابــل 
مصری هــا از آن اســتفاده کــرده بودنــد. در واقــع، دشــمن در ســه طــرف بــه 
صــورت مثلثــی خاکریزهــای درســت کــرده بودنــد. در دو طــرف اســتقامت 
می کــرد و یــک طــرف را کــه بــه ســمت نیروهــای مــا بــود، خالــی می کــرد. 
تــا نیروهــای مــا فریــب بخورنــد و از ایــن فضــای بــاز شــده، اســتفاده کننــد 
و وارد خــاک عــراق بشــوند. بعــد از اینکــه خــوب پیشــروی کردنــد، از دو 

1- زیــد؛ یــک پاســگاه مــرزی بــود کــه در حــد فاصــل منطقــه کوشــک و شــلمچه قرار داشــت. پاســگاه 
زیــد در دوران دفــاع مقــدس بــه پاســگاه گارد مــرزی عــراق تبدیــل شــد و رزمنــدگان اســالم در جریــان 
»عملیــات رمضــان«، ایــن پاســگاه را از چنــگ دشــمن بعثــی درآوردنــد و تــا روزهــای پایانــی جنــگ 

از آن را حفــظ کردنــد.
2- شــهر بصــره، بنــدر اصلــی کشــور عــراق و مرکــز اســتان بصــره  اســت. ایــن شــهر در غــرب شــهر 

خرمشــهر در فاصلــه 54 کیلومتــری آن قــرار دارد.
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طــرف آنهــا را قیچــی کننــد. مــا هیــچ گونــه اطالعــی از ایــن ترفنــد عراقی هــا 
نداشــتیم. فرمانــده گــردان از بچه هــای خوزســتانی و عــرب زبــان بــود. مــا 
ــد برگــردد و هــر کســی  را جمــع کــرد و اعــالم کــرد کــه هــر کــس می توان
نمی خواهــد برگــردد، اســتقامت کنــد. هــر کســی هــم نمی توانــد بــرود و نــه 

می توانــد بجنگــد، خــودش را تســلیم دشــمن کنــد و اســیر شــود.
ــن  ــن حی ــود. در همی ــرم شــده ب ــوا گ ــود. ه ــح ب حــدود ســاعت 9 صب
ــون  ــن کامی ــود، چندی ــه ســمت عــراق ب متوجــه شــدیم کــه از طرفــی کــه ب
نظامــی ایفــا آمدنــد و در همــان نزدیکــی ایســتادند. ســپس تعــدادی تریلــی 
کــه تانک هایــی را حمــل می کردنــد، از راه رســیدند و بــه همــراه نیروهــای 
پیــاده آنهــا مســتقر شــدند. تعــدادی از ماشــین های نظامــی آنهــا بــه همــراه 
نیروهــای پیــاده از همــان جــاده حرکــت کردنــد و بــه ســمت مــا پیشــروی 
کردنــد. فرمانــده گفــت: »مــا ســه حالــت داریــم: شــهادت، اســارت و یــا 

عقــب نشــینی«
عده ای از رزمندگان به ایشان گفتند: »خودت چه نظری داری؟«

گفت: »نظر من، عقب نشینی ست.«
درگیــری بیــن مــا و نیروهــای عراقــی شــروع شــد. آر پــی جــی زن هــای 
ــدند. در  ــه کار ش ــت ب ــا دس ــان تیربارچی ه ــد. همزم ــلیک می کردن ــا ش م
همــان حالــی کــه بــا هــم درگیــر بودیــم، کــم کــم عقب نشــینی می کردیــم. 
ــزه  ــا انگی ــید عراقی ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــش می رف ــوری پی ــرا ط ماج
ــرای کشــتن مــا ندارنــد. شــاید مــا را وســط خــاک خودشــان  و قصــدی ب
می دیدنــد و مطمئــن بودنــد کــه راه برگشــتی نداریــم و ســرانجام کشــته و 

یــا اســیر خواهیــم شــد.
نبــرد، همچنــان ادامــه داشــت. مســافت زیــادی را عقب نشــینی کردیــم. 
ــات رســیدیم.  ــه شــب دوم عملی ــک می شــد. ب کــم کــم، هــوا داشــت تاری
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فرمانــده گــردان اعــالم کــرد بیاییــد از تاریکــی شــب اســتفاده کنیم و چــاره ای 
پیــدا کنیــم. طولــی نکشــید کــه فرمانــده گــردان زخمــی شــد. همزمــان 
جانشــین ایشــان نیــز شــهید شــد. شــخص دیگــری هــم کــه معــاون ایشــان 
بــود، مجــروح و اســیر شــد. در همــان روز، تعــداد زیــادی از رزمنــدگان مــا 
در همــان جــاده، مجــروح و اســیر عراقی هــا شــدند. تعــداد 40 الــی 50 نفــر 
رزمنــده بودیــم. جانشــین فرمانــده گــردان کــه از بچه هــای بهبهــان بــود، مــا 

را جمــع کــرد و گفــت: بــرادران! دیگــر نمی توانــم ادامــه بدهــم.

تیربارچی هــای مــا داشــتند شــلیک می کردنــد و مــن هــم ســنگر بــه 
ســنگر بــا آنهــا عقب نشــینی می کــردم. تــا اینجــای ماجــرا، مــن هنــوز تیــری 
ــی هســتم،  ــه فکــر می کــردم کــه مــن اطالعات ــودم. اینگون شــلیک نکــرده ب

ــه دارم.  ــری، نگ ــای آخ ــرای لحظه ه ــنگ هایم را ب ــردم فش ــعی ک س

فرمانــده نگاهــی بــه آســمان کــرد و بــا اشــاره دســتش بــه مــا گفــت: »آن 
ســتاره، دب اکبــر اســت و آن هــم دب اصغــر. اگــر بــه ایــن ســمت برویــد 
بــه خرمشــهر و آبــادان و اگــر بــه آن ســمت برویــد بــه جبهــه میانــی شــلمچه 
می رســید. مــا حــدود 10 کیلومتــر داخــل خــاک عــراق هســتیم. اگــر 
مســتقیم برویــد، بــه عراقی هــا می خوریــد. از تاریکــی شــب اســتفاده کنیــد 
و بیــن ســنگرها، یکــی- یکــی، فــرار کنیــد. این کــه دســته جمعــی بمانیــم و 

اســتقامت کنیــم، بــی فایــده اســت.«

ــازو زخمــی شــده  ــه ب ــده کــه وزن نســبتا ســنگینی داشــت، از ناحی فرمان
ــرای مــن  ــدگان گفــت: »رمقــی ب ــه رزمن ــارای ایســتادن نداشــت. ب ــود و ی ب
نمانــده اســت. قســمت مــن ایــن اســت کــه اســیر شــوم. تکلیف بر شماســت 
کــه برویــد و مــن را تنهــا بگذاریــد. اگــر آبــی داریــد بــا خودتــان ببریــد. جــاده 
را بــی خیــال شــوید. جلوتــر کــه رفتیــد بــه پیچــی می خوریــد. ایــن پیــچ را 

قیچــی کنیــد و مســتقیم برویــد.«
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ــود.  ــده ب ــی مان ــا باق ــرای م ــی ب ــود. آب کم ــب ب ــاعت دو ش ــدودًا س ح
عــده ای ماندنــد کــه اســیر شــوند. مــا کــه 25 نفــری می شــدیم، از آنهــا 
خداحافظــی کردیــم و رفتیــم. مــن کــه کســی را نمی شــناختم از کســی 
ــا راه  ــراه آنه ــه هم ــتم و ب ــم را روی دوش گذاش ــردم. تفنگ ــی نک خداحافظ
افتــادم. فرمانــده بــه مــا گفتــه بــود کــه بــا خودتــان زیــاد اســلحه و مهمــات 
ــه اینجــا هســتیم. ــد ک ــا بگذاری ــرای م ــات را ب ــد. مهم ــد. ســبک بروی نبری

چهــار خشــاب فشــنگ داشــتم. یکــی داخــل تفنــگ بــود. دیگــری روی 
کمربنــدم بــود، دو تــای دیگــر را نبــردم. البتــه یــک نارنجــک و یــک قطــب 
نمــا هــم داشــتم. معمــواًل کســی کــه قطــب نمــا داشــت، در رده فرماندهــی و 

یــا واحــد اطالعــات بــود.

وقتــی کمــی جلوتــر رفتیــم، در اثــر آتــش شــدید دشــمن، چهار-پنــج نفر از 
بچه هــا، مجــروح شــدند و همانجــا ماندنــد. مــا نیــز بــه راه خــود ادامــه دادیــم. 
یکــی از بــرادران پاســدار کــه لبــاس فــرم بــر تــن داشــت، جلــودار و راه بلــد مــا 
بــود. حــدود دو کیلومتــر بــه ســمت خــاک ایــران عقب نشــینی کردیــم. بعــد از 
آن به جــای این کــه مســتقیم برویــم، راه مــان را کــج کردیــم و بــه ســمت آبــادان 

و خرمشــهر رفتیــم. در واقــع، مســیر برگشــت مــا چندیــن برابــر شــد.

صبــح شــده بــود. تعــدادی از مــا جــا مانــده بودنــد. ایــن بــار 16 نفــری 
می شــدیم. اندکــی از صبــح گذشــته بــود. هــوا بســیار گــرم بــود. بــه دره ای 
ــا  ــم، ب ــه بودی ــی ک ــود. جای ــد ب ــت مانن ــت دش ــا حال ــن آنج ــیدیم. زمی رس
شــکافی کــه درســت شــده بــود یــک آبــراه فصلــی ایجــاد شــده بــود. در آنجــا 
ــه  ــی از از نیروهــای مــا، روحی ــم کــه خیل ــه بســیار دلخراشــی را دیدی صحن
ــدود 60  ــه ح ــدگان ک ــدادی از رزمن ــا تع ــد. در آنج ــت دادن ــود را از دس خ
نفــری می شــدند، در آن دره افتــاده بودنــد. تعــداد زیــادی از آنهــا در همــان 
ــه  ــود. ب ــده ب ــد. یکــی-دو نفــر از آنهــا زن ــه شــهادت رســیده بودن حالــت ب
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یکــی از آنهــا گفتــم: بــرادر! اجــازه بــده تــو را از ایــن وضعیــت نجــات بدهــم 
ــردن  ــدا ک ــات پی ــا از نج ــن! کار م ــرادر م ــه! ب ــت: »ن ــم. گف ــم بروی ــا ه و ب
گذشــته اســت و وضعیــت خوبــی نداریــم. دوامــی نداریــم. شــما برویــد.«

ــتی؟  ــردان هس ــدام گ ــزء ک ــرد ج ــؤال ک ــان س ــا از ایش ــی از رزمنده ه یک
گفــت کــه از بچه هــای تیــپ 33 المهدی)عــج(1 هســتم.

ــاح  ــد کــه قــرار اســت تیــپ المهــدی)ع( در جن ــه بودن ــه مــا گفت ــاًل ب قب
ــم  ــرادر! فکــر کن ــم: ب ــده گفت ــه فرمان ــن خاطــر ب ــه همی ــد. ب چــپ عمــل کن
ــو  ــی ت ــم ول ــتقیم می رفتی ــمت مس ــه س ــد ب ــا بای ــم. م ــتباه می روی ــم اش داری

ــم.« ــت می روی ــه! درس ــت: »ن ــی روی. گف ــری م ــمت دیگ ــه س داری ب
قریــب بــه دو کیلومتــر از آنجــا فاصلــه گرفتیــم. همگــی زانــو بریدنــد و از 
ــر،  ــن نداشــتند. از فاصــه ای دورت ــوان راه رفت شــدت خســتگی و تشــنگی ت
متوجــه شــدیم کــه یــک ماشــین عراقــی دارد بــه ســمت مــا می آیــد. ظاهــرا 
یــک ماشــین تدارکاتــی بــود. در آن نزدیکــی، یــک خاکریــزی بــود. همگــی 
پشــت آن پنــاه گرفتنــد. مــن همانجــا ایســتادم. در ایــن لحظــه، فرمانــده بــه 

مــن تشــری زد و گفــت: »چــرا ایســتاده ای؟ ....«
 مــن نیــز خــودم را بــه پشــت خاکریــز رســاندم. کمــی بــا هــم مشــورت 
کردیــم. اکثــرًا می گفتنــد کــه می خواهیــم اســیر شــویم. پاســداری کــه 
فرمانــده مــا بــود عصبانــی شــد و گفــت: »نــه! نــه! مقاومــت کنیــد. مــا پیــروز 

1- تیــپ 33 المهدی)عــج(؛ در تاریــخ 5 اســفندماه ســال 1360 پیــش از عملیــات فتح المبیــن، در 
پــی گســترش ســازمان رزم ســپاه پاســداران، تیــپ 33 المهدی)عــج( بــه عنــوان زیــر مجموعــه لشــکر 
ــی  ــه فرماندهــی عل ــه و بویراحمــد، ب ــارس، بوشــهر و کهگیلوی 19 فجــر، از نیروهــای اســتان های ف
فضلــی تشــکیل شــد. پــس از عملیــات بیت المقــدس، در تیرمــاه ســال 1361 محمدجعفــر اســدی بــه 
فرماندهــی تیــپ المهــدی منصــوب شــد و تــا پایــان جنــگ نیــز در ایــن جایــگاه فعالیــت کــرد. پــس از 
عملیــات والفجــر 8، ســازمان ایــن تیــپ، بــه لشــکر ارتقــاء یافــت و از آن پــس تحــت عنوان لشــکر 33 
المهــدی بــه فعالیــت خــود ادامــه داد. پــس از جنــگ ایــران و عــراق، لشــکر 33 المهــدی بــه دو یــگان 
مجــزا تقســیم شــد، کــه تیــپ مخصــوص 33 المهــدی در شهرســتان جهــرم و تیــپ 3 انصارالحجــه 

تحــت امــر لشــکر 19 فجــر، در شهرســتان فســا، اســتان فــارس مســتقر گردیــد.
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می شــویم.« ســپس در حالــی کــه آثــار خســتگی در چشــمانش مــوج مــی زد 
بــه مــن نگاهــی کــرد و گفــت: »تــو هــم می خواهــی تســلیم شــوی؟«

گفتم: نه! نه! هرگز.
در آن لحظــه، از عراقی هایــی کــه داخــل ماشــین تدارکاتــی بودنــد، 
ــه ســمت  ــی کــه ماشــین عراقــی داشــت ب ــم. ظاهــرا وقت غافــل شــده بودی
مــا می آمــد، چهــار نفــر از آنهــا پیــاد شــده و خاکریــز را دور زده بودنــد و 
از پشــت ســر مــا درآمــده بودنــد. در لحظــه ای کــه فرمانــده ی مــا، ماشــین 
عراقــی را هــدف گرفتــه بــود، یکــی از عراقی هــا کــه مســلح بــود از پشــت 
ــردم و  ــتم برگ ــرد. خواس ــهید ک ــرار داد و او را ش ــدف ق ــا، او را ه ــر م س
ــکل  ــت. هی ــن را گرف ــر م ــت س ــی از پش ــان عراق ــه هم ــم ک ــدازی کن تیران
نســبتا درشــتی داشــت. بــا یــک دســت پیراهــن مــن را از پشــت ســر گرفتــه 
و بــا دســت دیگــرش، تفنگــش را گرفتــه بــود. در آن لحظــه فقــط بــه فکــر 
فــرار بــودم. کفش هایــم کتانــی بــود و یــک دســت لبــاس بســیجی تنــم بــود. 
معمــوال بســیجی ها در روزهــای اول، کفــش کتانــی می پوشــیدند و پوتیــن 
نظامــی نداشــتند. در حالــی کــه مــن تقــال می کــردم کــه خــودم را رهــا کنــم، 
آن افســر عراقــی، لگــدی محکــم بــه کمــرم زد کــه مــن همانجــا افتــادم. بــه 
زبــان عربــی و اشــاره دســت از مــن خواســت کــه بلنــد شــوم. مــن نیــز بلنــد 
شــدم. بقیــه همرزمــان دســت های خــود را بــه نشــان تســلیم بــاال بردنــد. 
ماشــین عراقــی رســیده بــود و همانجــا ایســتاده بــود. اگــر بقیــه همرزمــان 
کمــک کــرده بودنــد، می توانســتیم آنهــا را بکشــیم و آب و غــذای آنهــا را 

ببریــم. ولــی متاســفانه خیلــی زود تســلیم شــدند.
در حالــی کــه افســر عراقــی از پشــت ســر، کتف مــن را گرفته بود. داشــتم، 
ــه  ــداری ک ــان پاس ــردم. هم ــاز می ک ــم را ب ــای پیراهن ــواش دکمه ه ــواش ی ی
تیــر خــورده بــود، در حالــی کــه نیمــه جــان افتــاده بــود، بــه حالــت ســریع بــه 
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ــه  ــاری زد، دو نفــر از همــان چهــار نفــر عراقــی را ب عقــب برگشــت و رگب
هالکــت رســاند.

بــا صــدای رگبــار گلولــه، آن افســر عراقــی کــه مــن را گرفتــه بــود، 
حواســش پــرت شــد. نگاهــی کــرد تــا ببینــد چــه بــر ســر آن دو نفــر آمــده، در 
همیــن حیــن، از فرصــت اســتفاده کــردم و تکانــی بــه خــودم دادم و خــودم را 
بــه ســمت جلــو کشــاندم. در حالــی کــه پیراهنــم هنــوز در دســت آن عراقــی 
بــود، پــا بــه فــرار گذاشــتم. در حالــی کــه فــرار می کــردم، عراقی هــا از پشــت 
ســر بــه مــن تیرانــدازی می کردنــد. در آن شــرایط از خــوش شانســی مــن یــا 
تقدیــر الهــی، تیــری بــه مــن نخــورد. البتــه مــن احســاس می کــردم کــه آنهــا 
ــد.  ــازی می کردن ــن ب ــا م ــگاری ب ــع، ان ــد. در واق ــن را بزنن ــد م نمی خواهن
ــرار  ــم ف ــا کجــا می توان ــد کــه باالخــره مــن ت ــه فکــر می کردن چــون این گون
کنــم. ولــی مــن بــا ســرعت بــاال در حــال دویــدن بــودم. بــه هــر شــکلی بــود 
از آنجــا فاصلــه گرفتــم و پشــت درختچه هایــی کــه آن اطــراف بــود، خــودم 
ــی  ــتند ول ــن گش ــال م ــی دنب ــد و خیل ــا آمدن ــودم. عراقی ه ــرده ب ــان ک را پنه

نتوانســتند مــن را پیــدا کننــد. بقیــه همرزمــان نیــز اســیر شــدند.
از شــدت تشــنگی داشــتم هــالک می شــدم. آبــی هــم نبــود. از روی 
ناچــاری دو عــدد خیــار گرگویــی1 چیــدم و خــوردم ولــی خیلــی تلــخ بودنــد. 
ــر  ــمانم پ ــی، چش ــدت تلخ ــود. از ش ــس ش ــم خی ــتم دهان ــط می خواس فق
از اشــک شــده بــود. تحمــل کــردم تــا هــوا تاریــک شــد. شــب ســوم بــود. 
تنهایــی بــه راه افتــادم. در ایــن مــدت، غذایــی نخــورده بــودم و تشــنگی هــم 
ــاره ی ســتاره شناســی از  ــی کــه درب ــق اطالعات ــود. از طری ــده ب ــم را بری امان
شــهید اســالمی نســب یــاد گرفتــه بــودم، مســافت زیــادی را بــه ســمت ایــران 

ــی در  ــه ول ــوه ای شــبیه هندوان ــل اســت. می ــه ابوجه ــان هندوان ــو)Gorgoo(: هم ــار گرگ 1- خی
انــدازه بســیار کوچک تــر و بــا طعــم تلــخ اســت، در فارســی بــا نام هــای خربــزه روبــاه ، کــدوی تلــخ، 

ســیب تلــخ نام بــرده شــده اســت.
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ــه  جایــی رســیدم کــه متوجــه شــدم خــط اول عراقی هاســت.  طــی کــردم. ب
ــازماندهی  ــال س ــد و در ح ــده بودن ــتقر ش ــا مس ــمن در آنج ــای دش نیروه
بودنــد. می دانســتم کــه کمــی جلوتــر از خــط اول عــراق، میــدان میــن قــرار 
دارد. بیــن دو تــا ســنگری کــه آنجــا بــود، حرکــت کــردم. کمــی آن طرف تــر، 
موانــع ســیم خــاردار بــود. تعــدادی از عراقی هــا داشــتند بــه ســمت مــرز مــا 
می رفتنــد. هنــگام عملیــات، همــه چیــز قاطــی و درهــم و برهــم بــود و انــگار 
ــادم  کســی متوجــه اطرافــش نمی شــد. پشــت ســر نیروهــای عراقــی راه افت
و رفتــم. احساســم بــه مــن می گفــت کــه از خــط اول عراقی هــا رد شــده ام. 
ــرار  ــا ق ــا و عراقی ه ــای م ــن نیروه ــه بی ــتم ک ــرار داش ــه ای ق ــاال در نقط ح
داشــت. صبــح شــده بــود. تشــنگی بــر مــن فشــار مــی آورد. لب هایــم تــرک 
برداشــته بودنــد، چشــمانم یــارای دیــدن نداشــتند و صورتــم پوســیده شــده 
بــود. مــن یــک بچــه ی عشــایری بــودم، تشــنگی و گرســنگی های زیــادی را 
ــودم.  ــدازه ســختی را تحمــل نکــرده ب ــن ان ــا ای ــودم، امــا ت متحمــل شــده ب
ــاد  ــان شــن راه می افت ــود. گاهــی طوف ــاالی 50 درجــه ب دمــای خوزســتان ب
و بــاد، دانه هــای شــن را مثــل دانه هــای ســاچمه بــه بــه ســر و صــورت مــن 
ــه ای، کــه آن هــم گــم شــده بــود. تنهــا  می کوبیــد. خــودم بــودم و یــک چفی
چیــزی کــه هنــوز بــه همــراه داشــتم، همــان نارنجــک و قطــب نمــا بــود. حتی 
یــادم رفتــه بــود کــه از قطــب نمــا اســتفاده کنــم. گــرای برگشــت و اطالعــات 
ــم،  ــم. هــر چــه می رفت ــا جایــی کــه می توانســتم رفت ــادی هــم نداشــتم. ت زی
ــه ســنگری رســیدم. در آن  ــم ب ــه رفت ــر ک ــام نمی شــد. جلوت ــان تم ــن بیاب ای
ســنگر، جنــازه ی یــک ســرباز عراقــی بــود. متوجــه شــدم کــه قبــال در اینجــا 
ــی  ــد. خیل ــرده و رفته ان ــا ک ــا را ره ــا اینج ــت و عراقی ه ــده اس ــات ش عملی
دنبــال آب گشــتم ولــی پیــدا نکــردم. جلوتــر کــه رفتــم، بــه منطقــه ای میــان 
ــلمچه  ــی ش ــه عموم ــع در منطق ــیدم. در واق ــد رس ــگاه زی ــهر و پاس خرمش
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فعلــی قــرار داشــتم. پدافنــد ایــن منطقــه در دســت ژاندارمــری بــود. خاکریــز 
ــای  ــد. نزدیکی ه ــد بودن ــت و آم ــده ای روی آن رف ــود و ع ــا ب ــی آنج کوتاه
ظهــر بــود. پیراهنــم را درآوردم و تــکان دادم. گفتــم هــر چــه بادابــاد، عالمت 
ــی اگــر از نیروهــای عراقــی باشــند.  ــد، حت ــد و ببرن ــا مــن را ببین می دهــم ت
وقتــی ایــن کار را کــردم، مــن را هــدف قــرار دادنــد و چندیــن تیــر ایــن 
طــرف و آن طــرف مــن شــلیک کردنــد. دوبــاره، پیراهنــم را بــه هــر زحمتــی 
بــود، بــاال بــردم و آن را تــکان دادم. تعــدادی افــراد مســلح بــه ســمت مــن 
آمدنــد. وقتــی رســیدند، متوجــه شــدم نیروهــای خــودی هســتند. اســتواری 
مســئول آنهــا بــود. از تشــنگی، تــوان حــرف زدن نداشــتم. بــا اشــاره ی دســت 
بــه آنهــا فهمانــدم کــه تشــنه هســتم. مــن را بــه ســنگر خودشــان بردنــد و از 
مــن بازجویــی کردنــد. در همــان لحظــه، آقــای اســتوار کــه مربــی آموزشــی 
ــی مــن را در  ــا یــک موتورســیکلتی از راه رســید. وقت ــود، ب مــا در اردوگاه ب
آن وضعیــت دیــد، فــورا مــن را در آغــوش کشــید و از مــن دلجویــی کــرد. 
بعــد از آن مــن را بــه آنهــا معرفــی کــرد. از آنهــا خواســت کــه بــرای مــن آب 
بیاورنــد. مقــداری آب بــه ســر و صــورت مــن زد. بعــد از ایــن کــه مقــداری 

اســتراحت کــردم، بــه مقــر خودمــان پشــت پاســگاه زیــد رفتــم.
در آن موقــع، اطالعــی از نــام عملیــات نداشــتم ولــی بعــدا متوجــه شــدم 
ــام  ــپ ام ــوده و مــن جــزء نیروهــای اطالعــات تی ــات رمضــان ب کــه عملی
ســجاد)ع( اســتان فــارس هســتم. در همیــن عملیــات، قریــب بــه 35 نفــر از 
بچه هــای اطالعــات تیــپ شــهید یــا اســیر شــدند، بــه همیــن خاطــر، تیــپ 

ضربــه ی محکمــی خــورد.
بعــد از آن حوادثــی کــه گذشــت، بــه مقــر تیــپ بازگشــتم. پنــج روز 
اســتراحت کردیــم. همــان چهــار نفــری را کــه قبــاًل بــا بنــده داوطلــب شــده 
ــد.  ــده، ســازماندهی کردن ــه فرماندهــی بن ــم شناســایی ب ــد، در یــک تی بودن
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ــارس  ــان مســئولیتی در اســتان ف ــی کــه در آن زم ــای محمدحســن بیضائ آق
داشــت، معــاون بنــده شــد. دو نفــر دیگــر نیــز آقــای حیــدری و علــوی نــام 
داشــتند. بــه آقــای علــوی بــه خاطــر خــواب زیــاد، علــوِی خــواب آلــود هــم 
می گفتیــم. نمی دانــم نفــر پنجمــی چــه نــام داشــت. ســنگری در پاســگاه زیــد 
بــه مــا دادنــد و کار مــا ایــن بــود کــه در طــول شــب، بــا یــک دوربیــن مــادون 
ــه ســمت خــط  ــان ب ــز، اســلحه کالش و قطب نمــا، از خــط اول خودم قرم
دشــمن حرکــت کــرده و هــر گونــه تحــرک دشــمن را بایــد ثبــت می کردیــم و 
اطالعــات آن را جمــع آوری می کردیــم. بایــد می دیدیــم کــه دشــمن در ایــن 

منطقــه، چــه تحرکاتــی دارد.
ــک  ــد1 پات ــگاه زی ــدوده پاس ــمن در مح ــان، دش ــات رمض ــد از عملی بع
ــن  ــه ای ــاالی 300 دســتگاه از تانک هــای خــود را از دســت داد. هم زد و ب
ــا در  ــن م ــا و مفقودی ــا، کشــته های آنه تانک هــای شــکار شــده، شــهدای م
ایــن مکانــی کــه خــط مــرزی مــا و عــراق بــود و حــدود دو کیلومتــر عــرض 
داشــت، قــرار داشــتند. نقطــه ای نبــود کــه ســنگر یــا تانک ســوخته ای نباشــد. 
هــم ســنگرهایی کــه مــا ســاخته بودیــم و هــم ســنگرهایی کــه دشــمن از قبــل 
داشــت، آنجــا بودنــد. ایــن نقطــه، خــط محکمــی بــرای حفــظ بصــره بــود. 
پاســگاه زیــد یکــی از پاســگاه های مــرزی مــا بــود. روبــروی ایــن پاســگاه، 
پاســگاه عراقی هــا بــود. همیــن االن هــم پاســگاه مــرزی زیــد، نزدیــک 

شــلمچه بــه طــرف جزیــره مجنــون2 قــرار دارد.

1- پاســگاه زیــد یــک پاســگاهی مــرزی اســت و در حــد فاصــل منطقــه کوشــک و شــلمچه قــرار دارد. 
پاســگاه زیــد در دوران دفــاع مقــدس بــه پاســگاه گارد مــرزی عــراق تبدیــل شــد و رزمنــدگان اســالم در 
جریــان »عملیــات رمضــان«، ایــن پاســگاه را از چنــگ دشــمن بعثــی درآوردنــد و تــا روزهــای پایانــی 

جنــگ آن را حفــظ کردنــد.
2- جزیــره مجنــون، منطقــه ای اســت در اســتان بصــره عــراق کــه در نزدیکــی میــدان نفتــی مجنــون و 
شــهر قرنــه قــرار دارد. دو رود دجلــه و فــرات در نزدیکــی ایــن منطقــه بــه هــم می پیوندنــد و سرچشــمه 
ــراق  ــای ع ــط هواپیماه ــراق توس ــران و ع ــگ ای ــه در جن ــن منطق ــد. ای ــد می آورن ــدرود را پدی ارون

بمبــاران شــیمیایی شــد.
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شناسایی در خاک دشمن

ماموریــت مــا، شناســایی وضعیــت دشــمن بــود کــه شــبانه انجــام می گرفت. 
در ایــن ماموریــت، مــن قــدم شــمار بــودم. بیضایــی دوربیــن بــه دســت بــود، 
نفــر ســوم، قطــب نمــا داشــت و نفــر چهــارم و پنجــم، دیــده بــان بودنــد. 
یکــی از دیده بان هــا، جنــاح ســمت چــپ و دیگــری جنــاح ســمت راســت 
ــر  ــود کــه 100 مت ــن ب ــی ای ــا را پوشــش مــی داد. کار بیضای و پشــت ســر م
ــرد و  ــایی می ک ــه را شناس ــز، منطق ــادون قرم ــن م ــا دوربی ــر ب ــه 100 مت ب
اگــر خبــری بــود، گــزارش مــی داد. کار مــن بــه گونــه ای بــود کــه بایــد جلوتــر 
ــن  ــن کــه حواســم باشــد کــه کســی روی می ــه حرکــت می کــردم و ای از بقی
نــرود. بیضایــی پشــت ســر مــن بــود. صــد متــری کــه جلــو می رفتــم، بایــد 
می ایســتادم، می نشســتم و آقــای بیضایــی بــا دوربیــن خــود شــروع بــه 
شناســایی می کــرد. علــوی هــم قطــب نمــا در دســت داشــت و مواظــب بــود 

کــه نکنــد اشــتباهی بــه ســمت چــپ یــا راســت برویــم و گــم شــویم.
هـر شـب تـا خـط اول عراقی هـا تـا 50 متـری سـنگر کمیـن آنهـا پیشـروی 
ثبـت  را  اتفاقـات  و  می کردیـم  نـگاه  قرمـز  مـادون  دوربیـن  بـا  می کردیـم. 
می کردیـم و حتـی تعداد سـربازان عراقی را می شـماردیم. بعضـی مواقع، چون 

می خواسـتیم بـه محـدوده دشـمن نزدیک تـر باشـیم، تـا صبـح می ماندیـم. 
در آن موقــع، دشــمن داشــت بــا احــداث کانالــی، آب را از دجلــه و فــرات 
ــه ســمت شــلمچه هدایــت می کــرد. ایــن منطقــه بیشــتر حالــت خشــکی  ب
ــن  ــا جــاری کــردن آب در ای ــود ب ــن ب ــری داشــت. هــدف دشــمن ای و کوی
منطقــه، زمیــن را بــر مــا مســلح کنــد. ایــن کانــال حــدود 40 متــر گشــادی 
و عمقــی در حــدود پنــج متــر داشــت. عــراق می خواســت منطقــه شــلمچه 
ــاده مــا را  ــور نیروهــای پی ــد و جلــوی عب ــه یــک جزیــره آبــی کن را تبدیــل ب
بگیــرد. یــک بــار کــه خــودم می شــماردم، 18 دســتگاه بیــل مکانیکــی و 27 



54

فصل دوم: دوران بسیجی و اولین حضور در جبهه های حق علیه باطل

دســتگاه لــودر داشــتند خاکبــرداری می کردنــد. همزمــان، خــاک ایــن کانــال 
را پشــت آن می ریختنــد و هــر 100 متــری، یــک دژی درســت می کردنــد. 
البتــه کانــال پــرورش ماهــی1 قبــل از انقــالب درســت شــده بــود و دشــمن 
ــال  ــود آب را داخــل کان ــرار ب ــرد. ق ــم می ک داشــت آن را بازســازی و محک
بیاوردنــد و داخــل ایــن آب، موانــع بکارنــد تــا زرهــی و نیروهــای پیــاده مــا 

نتواننــد در آن حرکــت کننــد.
بعــد از یــک مــاه کار شناســایی، هــر روز مــا را بــه خــط می بردنــد و نحــوه 
خنثــی کــردن میــن، چاشــنی و ... را بــه مــا یــاد می دادنــد. بعــد از آن بــه مــا 
گفتنــد کــه شــما بایــد از خــط اول دشــمن عبــور کنیــد و بــه پشــت خاکریــز 
ــه  ــود. ب ــد نرســیده ب ــه پاســگاه زی ــال آب ب ــوز کان ــه هن ــد. البت دشــمن بروی
مــا گفتنــد از وضعیــت ســاماندهی نیروهــا و اســتحکامات دشــمن اعــم از 

تعــداد نیروهــا، تانک هــا و زرهــی دشــمن، اطالعاتــی کســب کنیــد.
ــک  ــگ کالش، ی ــه تفن ــک قبض ــم، ی ــایی می رفتی ــرای شناس ــه ب ــی ک وقت
ســرنیزه، یــک قطــب نمــا و یــک دوربیــن مــادون قرمــز داشــتیم. هــر کــدام 
یــک عــدد گونــِی بنــدی کــه هــم رنــگ خــاک بــود، داشــتیم و چنــد تــا ســوراخ 
بــه انــدازه دســت ها و ســر در آن درســت کــرده بودیــم. وقتــی بــه خــط دشــمن 
نزدیــک می شــدیم، صبــح کــه می شــد، داخــل آن گونــی می رفتیــم و در همــان 
حالــت دراز می کشــیدیم و روی هــم خــاک می ریختیــم. مجبــور بودیــم بــدون 
این کــه حرکتــی داشــته باشــیم، در همــان حالــت تــا تاریکی شــب بمانیــم. این 
ــا  ــادی، از شــهدای م ــم کــه جنازه هــای زی ــل می ریختی ــن دلی ــه ای خــاک را ب
نیروهــای دشــمن در منطقــه ریختــه شــده بــود. دشــمن اینگونه تصــور می کرد 
کــه مــا جنــازه هســتیم و بــه نوعــی اســتتار می کردیــم. ضمــن این کــه داخــل 
گونــی، تــا حــدودی از طوفــان شــن در امــان بودیــم. ســه مرتبــه ایــن اتفــاق 

1- کانال پرورش ماهی در غرب شلمچه قرار دارد.
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بــرای مــا در میــدان میــن دشــمن رخ داد. یعنــی صبــح شــد و مجبــور شــدیم 
بــه همیــن شــیوه اســتتار کنیــم و تــا غــروب بمانیــم. در ایــن مدت، حتــی برای 

کارهــای اضطــراری مثــل توالــت رفتــن، حــق تــکان خــوردن نداشــتیم. 

معجزه نجات

اواخــر مــرداد مــاه ســال 1361 بــود. یــک روز بــه همــراه یکــی از بســیجی ها 
بــه نــام آقــای بیضایــی می خواســتیم وارد خــط دشــمن بشــویم. مــن و 
بیضایــی در پــادگان کازرون همزمــان دوره آموزشــی را طــی کــرده بودیــم و 
ــگ  ــن ماموریــت، دو قبضــه تفن ــرای ای ــی از هــم داشــتیم. ب شــناخت خوب
کالش، دو عــدد ســرنیزه و یــک عــدد قطــب نمــا داشــتیم. از خوراکی؛ فقط 
یــک عــدد کمپــوت گیــالس داشــتیم کــه وســط میــدان مین دشــمن تمام شــد 
و دو عــدد قمقمــه آب کــه نصــف و نیمــه شــده بودنــد. از خــط اول دشــمن 
عبــور کردیــم. دقیقــًا نمی دانــم کــه چــه فاصلــه ای را رفتــه بودیــم ولــی وقتــی 
بــه پشــت خــط دشــمن رســیدیم، صبــح شــده بــود. طــوری مشــغول بودیــم 
ــوع  ــح شــده اســت. خورشــید می خواســت طل کــه متوجــه نشــدیم کــه صب
ــا! در  ــد. نمــاز مــا قضــا شــده بــود. پیــش خودمــان می گفتیــم کــه خدای کن

ایــن وضعیــت چــکار کنیــم و بــه چــه کســی پنــاه ببریــم.
زمیــن آن منطقــه، ســفت و محکــم بــود. هماننــد خــاک خــط خــودی نبود 
کــه از شــن و ماســه بــود و بــا ســرعت می شــد بــا رفتــن در گونــی و همرنــگ 
شــدن بــا خــاک، اســتتار کــرد. جنــازه ای هــم وجــود نداشــت کــه در میــان 
آنهــا اســتتار کنیــم. یــک لحظــه بــه فکرمــان رســید کــه از خاکریــزی کــه بغــل 
مــا بــود، اســتفاده کنیــم و خودمــان را در ســینه آن اســتتار کنیــم. در انتهــای 
خاکریــز، جایــی کــه کســی نبــود، چنــد عــدد بشــکه 200 لیتــری بــه همــراه 
ــان  ــان را در می ــود. خودم ــده ب ــه ش ــه ریخت ــن قراض ــغال و آه ــداری آش مق

آشــغال ها پنهــان کردیــم. 
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در آنجــا تعــدادی ماشــین جیــپ و خمپــاره اندازهــای دشــمن بــا فاصلــه ی 
نســبتا زیــاد از موقعیــت مــا، مســتقر شــده بودنــد. همزمــان تعــدادی عراقی در 
حــال رفــت و آمــد بودنــد. یکــی از نگهبان هــای  عراقــی در حالــی کــه ســیگاری 
بــر لــب داشــت، آن اطــراف را زیــر نظــر داشــت. در آن لحظــه، تصمیم گیــری 
ســخت بــود. مــا دو نفــر بــا هــم مشــورت کردیــم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه تــا تاریکــی شــب، در میــان همــان آشــغال ها اســتتار کنیــم بلکــه بعــدا راه 
نجاتــی پیــدا کنیــم. در یــک لحظــه، متوجــه شــدیم کــه عراقی هــا از آنجــا دور 
شــدند. نگهبــان عراقــی کــه تنهــا مانــده بــود، اطرافــش را نگاهــی کــرد، وقتــی 

مطمئــن شــد خبــری نیســت، از آنجــا رفــت. نفــس راحتــی کشــیدیم. 
ــان در آن  ــم. ناگه ــته بودی ــابی خس ــم. حس ــده بودی ــل را نخوابی ــب قب ش
شــرایط و در آن هــوای گــرم تابســتان، خوابمــان بــرد. بیضایــی از مــن چاق تــر 
بــود. مــن هــم کــم ســن و ســال تر و هــم الغرتــر از او بــودم. چرتکــی زدیــم و 
بــا عطــش گرمــا، بیــدار شــدیم. حــدود دو ســاعت و شــاید کمــی بیشــتر، آنجــا 
پنهــان شــده بودیــم. از شــدت گرمــای هــوا کاســته شــده بــود. ناگهــان عراقی ها 
ــا  ــی در دســت داشــتند، ت ــی کــه توپ ــد. در حال ــرون آمدن از سنگرهایشــان بی
نزدیکی هــای موقیــت مــا هجــوم آوردنــد ولــی مســلح نبودنــد. نمی دانــم 

تعدادشــان چنــد نفــر بــود. انــگار قصــد داشــتند کــه فوتبــال بــازی کننــد. 
بــازی فوتبــال آنهــا شــروع شــد. در آن لحظــات، اضطــراب، تــرس، رعب 
و وحشــت حکــم فرمــا بــود و ثانیــه بــه ثانیــه آن دلهــره آور و قابــل توصیــف 
نبــود. بیضایــی پســری داشــت و مرتــب اســمش را زمزمــه می کــرد. بــا وجود 
ایــن کــه از مــن بزرگ تــر بــود، بــه او روحیــه مــی دادم. می گفتــم: بــرادر مــن! 
نتــرس. آنهــا حتــی اســلحه هــم ندارنــد، اینهــا دارنــد فوتبــال بــازی می کننــد. 
در حالــی کــه مــا دو تــا اســلحه کالش داریــم. فوقــش مــا را ببینــد، تــا آنهــا 

بخواهنــد برونــد و سالحشــان را بردارنــد، مــا آنهــا را کشــته ایم.
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ــال آنهــا گذشــته بــود. در همیــن زمــان،  حــدود 20 دقیقــه از بــازی فوتب
قــدرت الیــزال الهــی بــروز پیــدا کــرد و از طــرف ایــران،؛ خمپــاره ای شــلیک 
ــته و  ــا کش ــداد از عراقی ه ــورد. تع ــن خ ــه زمی ــا ب ــازی آنه ــط ب ــد و وس  ش
ــرار  ــه ف ــا ب ــد پ ــز کــه هراســان شــده بودن زخمــی شــدند. عــده ای از آنهائنی
گذاشــتند. مــا نیــز از موقعیــت اســتفاده کــرده و خیلــی ســریع خودمــان را 
ــا را  ــه دور بعثی ه ــدیم. از فاصل ــان ش ــاندیم و پنه ــز رس ــت خاکری ــه پش ب
ــد. تعــدادی آمبوالنــس  ــده بودن ــوز زن ــم. تعــدادی از آنهــا هن ــگاه می کردی ن
ــن  ــد و در ای ــد. عراقی هــا ســردرگم شــده بودن ــد کــه زخمی هــا را ببرن آمدن
ــود از آنجــا  ــر طــور شــده ب ــا نشــدند. ه ــو، اصــال متوجــه حضــور م هیاه

ــم و خــط خــودی رســیدیم. ــه گرفتی فاصل

خاطره دوم

مدتــی بعــد از ایــن اتفاقــی کــه گذشــت، یعنــی اواخــر مــرداد مــاه ســال 1361، 
بــه مــا اعــالم کردنــد کــه بایــد همیــن امشــب، دو نفــر از فرمانده هــان گــردان 
را تــا اول میــدان میــن دشــمن ببریــد. مــا در واحــد شناســایی کار می کردیــم و 
کار مــا همیــن بــود. بایــد آنهــا را می بردیــم تــا منطقــه را ببینند و اســتحکامات 
و وضعیــت دشــمن را بررســی کننــد کــه اگــر میســر باشــد، در آنجــا عملیاتــی 
انجــام دهنــد. یکــی از ایــن دو فرمانــده گــردان، آقــای شــهید هاشــم اعتمــادی1 
از بچه هــای اردکان فــارس و دیگــری آقــای تیمــوری از بچه هــای اســتان 
اصفهــان بودنــد. وقتــی فرمانــده گــردان را در اختیــار واحــد اطالعــات قــرار 
ــا  ــد ت ــد جانشــان را بدهن ــاز باشــد بای ــر نی ــی اگ ــه حت ــی این ک ــد یعن می دادن
ایــن فرمانــده گــردان آســیبی نبینــد. بــا توجــه بــه تجربــه ی ســه ماهــه ای کــه در 
1- شــهید هاشم)فرشــاد( اعتمــادی فرزنــد علــی اکبــر، متولــد ســال 1341 روســتای ســنگر از توابع 
شهرســتان ســپیدان فــارس. از مســئولیت های ایشــان؛ واحــد عملیــات و اطالعــات تیــپ 33 المهدی، 
فرمانــده گــردان و مســئول طــرح و عملیــات و ادوات تیــپ امــام ســجاد )ع( و فرمانــده تیــپ مســتقل 

35 امــام حســن )ع( اســتان فــارس. تاریــخ شــهادت: 25 دی مــاه ســال 1365 شــلمچه.
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واحــد اطالعــات کســب کــرده بودیــم و عملیات هــای متعــدد شناســایی که در 
شــب های قبلــی در خطــوط مــرزی انجــام داده بودیــم، راه بلــد شــده بودیــم و 
تــا محــدوده ســنگرهای کمیــن دشــمن را بــه صــورت چشــم بســته می رفتیــم. 
یــاد گرفتــه بودیــم کــه کجــا برویــم، کجــا بایســتیم، کجا اســتراحت کنیــم، کجا 

بخوابیــم، کجــا خطــر هســت، کجــا امــن اســت و...
در نقطــه ای در 100 متــری ســنگر کمیــن دشــمن، یــک مقــری بــود کــه 
محــل اســتقرار تانــک بــه حســاب می آمــد. در عملیــات رمضــان، آنجــا را بــا 
لــودر بــرای ایجــاد موضــع تانــک درســت کــرده بودند. همیــن مــکان را برای 
مقــر خــود انتخــاب کــرده بودیــم. معمــوال در آنجــا دو نفــر جــدا می شــدند 
ــد کــه  ــد و ســه نفــر دیگــر می ماندن ــه ســمت خــط اول دشــمن می رفتن و ب
نگهبانــی بدهنــد. یــک نفــر از نگهبان هــا حــدود 100 متــر عقب تــر از آن دو 
نفــر، نگهبانــی مــی داد. مــن و بیضایــی تــا میــدان میــن دشــمن و گاهــی تــا 
نزدیکــی ســنگرهای دشــمن می رفتیــم و برمی گشــتیم. وقتــی وســط میــدان 
ــه  ــی س ــاق دو ال ــن اتف ــه ای ــم. البت ــازی می کردی ــی س ــم، خنث ــن می رفتی می

مرتبــه بیشــتر رخ نــداد.
مقــداری کــه از شــب گذشــت، مــا پنــج نفــر بــه همــراه دو نفــر فرمانــده، 
بــه ســمت خــط دشــمن حرکــت کردیــم غافــل از این کــه در شــب های قبــل، 
از طــرف دشــمن شناســایی شــده بودیــم و خبــر هــم نداشــتیم. آنهــا بــرای مــا 
کمیــن گذاشــته بودنــد. خیلــی خــوب مســیر رفــت و برگشــت مــا را متوجــه 
شــده بودنــد و حتــی می دانســتند کــه شــب ها در فــالن مقــر مســتقر خواهیــم 

شــد. بنابرایــن منتظــر مــا بودنــد کــه از مــا پذیرایــی کننــد.
ــار  ــی چه ــد. یعن ــرده بودن ــن ک ــودال، کمی ــان گ ــا، در پشــت هم عراقی ه
نفــر پشــت مقــر و دو دســته 20 نفــری در دو طــرف مقــر کمیــن زده بودنــد. 
اینهــا منتظــر ورود مــا بــه مقــر بودنــد کــه مــا را اســیر کننــد. احتمــاال پــی 
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ــا از نیروهــای واحــد اطالعــات و شناســایی هســتیم و  ــد کــه م ــرده بودن ب
اســیر کــردن مــا، بــرای آنهــا خیلــی بــا ارزش اســت.

باالخــره بــه نقطــه ی اول رســیدیم. هفــت نفــر بودیــم. آنجــا بــا دوربیــن 
نگاهــی کردیــم، خبــری نشــد. در همــان نقطــه اول کــه در 100 متــری 
ــان گذاشــتیم. ماموریــت داشــتیم کــه وقتــی مــا  ــود، یــک نفــر، نگهب مقــر ب
ــراه  ــه هم ــات ب ــای اطالع ــر از بچه ه ــیدیم، دو نف ــر رس ــه مق ــر ب ــش نف ش
دو نفــر از فرمانــده گردان هــا حــدود 100 متــر بــه صــورت ســینه خیــز بــه 
ــال،  ــد داخــل همــان کان ــد. دو نفــر هــم بای ســمت عراقی هــا پیشــروی کنن
مــا را پشــتیبانی کننــد. مــن کمــی جلوتــر حرکــت می کــردم. بیضایــی پشــت 
ســر مــن، دوربیــن بــه دســت بــود. پشــت ســر بیضایــی، فــرد اطالعاتــی و 
پشــت ســر او، دو نفــر فرمانــده گــردان بودنــد. از100 متــر اول کــه گذشــتیم، 
ــری حرکــت  ــی از نقطــه 100 مت ــود. وقت ــم، کســی نب ــگاه کردی اطــراف را ن
کردیــم، در یــک لحظــه، احســاس کــردم کــه کســی آنجــا باشــد. بــه بیضایــی 

ــد.  ــد می کن ــا را تهدی ــری م ــم خط ــاس می کن ــم: احس گفت
گفت: »چه خطری؟«

گفتــم: تــو بنشــین و دوربینــت را بــه مــن بــده. دوربیــن را از او گرفتــم. بــا 
دوربیــن اطرافــم را نــگاه کــردم. بعــد دوربیــن را بــه او دادم و گفتــم: بیضایی! 

خــودت، دوبــاره دوربیــن بیانداز.
گفت: »یعنی چه؟ این کارها چیه؟«

گفتــم: حــس ششــم بــه مــن می گویــد کــه مــا در کمیــن افتاده ایــم. 
خــود بیضایــی مجــددا دوربیــن انداخــت. فرمانــده گردان هــا بــه مــا گفتنــد: 

ــه؟« ــر خبری ــده؟... مگ ــه ش ــا چ »بچه ه
شــهید هاشــم اعتمــادی گفــت: »بابــا! خبــری نیســت، خــط آرام اســت. 

ــم.« ــم می گیری ــد تصمی ــیم و بع ــی می نوش ــر، آب ــم در مق می روی
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همــان شــب، عراقی هــا بــه صــورت تــک تیــر، شــلیک می کردنــد. البتــه 
ایــن جزئــی از برنامــه ی آنهــا بــود. نیــروی عراقــی کــه بــه ســنگر می آمــد، بــه 
ــاًل  ــد کــه مث ــاًل آقــای تیربارچــی! شــما ماموریــت داری ــد کــه مث او می گفتن
1000 تیــر شــلیک کنــی. یــا آقــای دوشــکاچی! شــما ماموریــت داریــد کــه تا 
صبــح اینقــدر تیــر شــلیک کنــی. مثــل مــا در مضیقــه نبودنــد، از نظــر ســالح 

و مهمــات تامیــن بودنــد.
آنهــا ایــن بــار کمیــن زده بودنــد و می خواســتند مــا را اســیر کننــد، بنابراین 
تغییــر رویــه نــداده بودنــد و طبــق همــان روش همیشــگی عمــل می کردنــد 
کــه بــه آنهــا شــک نکیــم. باالخــره مــا تصمیــم گرفتیــم کــه وارد همــان کانالــی 

کــه موضــع تانــک بــود، بشــویم. 
ــز  ــینه خاکری ــه س ــودم را ب ــدم. خ ــر ش ــه وارد مق ــودم ک ــری ب ــن نف اولی
ــز رســیدم، در یــک لحظــه  ــه ســینه خاکری ــه محــض این کــه ب چســپاندم. ب
ــار  ــن ب ــود. ای ــدن کالش ب ــارج ش ــن خ ــدای از ضام ــندیم. ص ــی ش صدای
مطمئــن شــدم کــه در اینجــا خبرهایــی هســت. فاصلــه ی صــدا بــا مــا خیلــی 
نزدیــک بــود. عراقی هــا تفنگ هــای خودشــان را مســلح کــرده بودنــد. البتــه 
آنهــا همــان ابتــدا بــا یــک نارنجــک می توانســتند همــه ما را شــهید کننــد ولی 
هدفشــان اســیر کــردن مــا بــود. در یــک لحظــه، برگشــتم و خیلــی آهســته بــه 
بقیــه گفتــم: بخوابیــد، عراقی هــا!... در همیــن لحظــه، لــول اســلحه دشــمن، 
بــاالی ســر مــن قــرار گرفــت. بــه گونــه ای کــه ســر مــن زیــر لــول اســلحه آنهــا 
بــود. در یــک لحظــه صــدای رگبــار گلولــه بلنــد شــد. تمــام گلوله هــا از باالی 
ســر مــن رد شــدند. گرمــای گلوله هــا را احســاس می کــردم ولــی خونســردی 
خــودم را حفــظ کــردم و ســرم را تــکان نــدادم. همزمــان ضامــن نارنجکــم 
را کشــیدم. بــا رگبارهایــی کــه زدنــد، فشنگ شــان تمــام شــد. نارنجنــک را 
زیــر شــکم آنهــا انداختــم. منفجــر شــد و آنهــا را لــت و پــار کــرد. برگشــتم و 
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بــه بچه هــا نگاهــی کــردم. تیمــوری از ناحیــه پــا مجــروح شــده بــود. دقیقــا 
همــان زمانــی کــه مــن اعــالم خطــر کــردم و همــه دراز کشــیدند، تیمــوری، 

کــه عقب تــر از بقیــه دراز کشــیده بــود، مــورد اصابــت قــرار گرفتــه بــود. 
در آن شــرایط، بیضایــی دوربینــش را همانجــا دفــن کــرد. دوربیــن 
بیضایــی مــادون قرمــز و خیلــی کمیــاب بــود و نبایــد از دســت می رفــت. در 
کل لشــکر فجــر، فقــط همیــن دوربیــن مــادون قرمــز وجــود داشــت کــه از 

ارتــش گرفتــه بودنــد.
شــهید هاشــم اعتمــادی، فرماندهــی را بــر عهــده گرفــت. ســعی کــرد بــه 
ــد  ــه بدهــد. گفــت: »اصــال نترســید... اســیر نمی شــوید... بلن ــه مــا روحی ب
شــوید و دفــاع کنیــد.« بعــد، نگاهــی بــه تیمــوری کــرد و گفــت: »تیمــوری.. 

تیمــوری... تیمــوری!«
تیموری جواب داد: »تیر خورده ام. من را بگذارید و زود از اینجا بروید.«

هاشــم بــه مــن گفــت کمــک کــن تیمــوری را ببریــم. خــودم دو دوســت 
تیمــوری را و هاشــم نیــز دو پایــش را گرفــت. او را از کانال بیــرون انداختیم. 
وقتــی او را بــه بیــرون از کانــال انداختیــم، خــودش بــه حالــت ســینه خیــز 
رفــت. هاشــم بــه او گفــت: »همینطــوری رو بــه جلــو، ســینه خیــز بــرو، تــا 

مــا آنهــا را مشــغول کنیــم.«
در همیــن گــپ و گفــت بودیــم کــه از طــرف عــراق، منوری شــلیک شــد و 
هــوا روشــن شــد. نگاهــی بــه اطــراف کردیــم. حــدود 20 نفــر عراقــی از یــک 
طــرف خاکریــز و تعــداد دیگــری از طــرف دیگــر خاکریز، اســلحه به دســت، 
داشــتند بــه ســمت مــا می آمدنــد. چهــار نفــری کــه پشــت ســر مــا بودنــد، 
همانجــا افتــاده بودنــد. شــهید اعتمــادی بــه مــا گفــت کــه »نترســید... هرگــز 
تســلیم نشــوید... همــه پشــت ســر مــن بایســتید.« بعــد، نارنجکــی بیــرون 
ــدازی  ــز تیران ــم، شــما نی ــن نارنجــک را انداخت ــی م کشــید و گفــت: »وقت
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کنیــد.« ضامــن نارنجــک را کشــید و دســتش را بــه حالــت پرتــاب بــاال بــرد. 
فاصلــه زیــادی بــا عراقی هــا نداشــتیم. بــا گفتــن یــا زهــرا )س(، نارنجــک 
ــا  ــاب کــرد، م ــی نارنجــک را پرت ــاب کــرد. وقت ــه ســمت عراقی هــا پرت را ب
ــری  ــا تی ــی از م ــم. کس ــرار کردی ــم و ف ــاری زدی ــدام رگب ــر ک ــر، ه ــد نف چن
ــده  ــی ش ــه زخم ــوری ک ــم. تیم ــینی کردی ــداری عقب نش ــود. مق ــورده ب نخ

بــود، همانجــا مانــد.
از شــانس بــد مــا، همــان رزمنــده ای کــه در 100 متــر اولــی بــرای نگهبانی 
مســتقر شــده بــود و می توانســت بــه مــا کمــک کنــد، خوابــش بــرده بــود. ایــن 
رزمنــده، همزمــان بــا رگبارهــای مــا بیــدار شــد و بــا مــا پــا بــه فرار گذاشــت. 
ــد  ــته و می خواه ــا نشس ــرده و همانج ــرار نک ــه او ف ــود ک ــن ب ــا ای ــور م تص
تیمــوری را نجــات دهــد. آمدیــم و بــه نزدیکــی خاکریــز خودمــان رســیدیم. 
در آنجــا بــا هــم مشــورت کردیــم کــه حــاال چــه کار کنیــم. شــهید اعتمــادی 
نگاهــی بــه مــا کــرد و گفــت: »بچه هــا! مــن بــدون تیمــوری نمی توانــم بیایــم. 
ــوان اســیر نخواهــد شــد. برگردیــد، هــر طــور شــده،  ــه هیــچ عن تیمــوری ب

تیمــوری را نجــات بدهیــم و بیاوریــم.«
خیلــی تشــنه و خســته بودیــم. بــه خاکریــز خــودی رفتیــم تــا آذوقــه ای و 
ــد  ــده و شــهید مجی آبــی برداریــم. در آن موقــع، آقــای نبــی رودکــی؛ فرمان
سپاســی1 مســئول اطالعــات تیــپ امــام ســجاد)ع( نیــز آنجــا بودنــد. قــرار 
ــر از آن نفــری  ــه غی ــر ب ــار نف ــا چه ــم. م ــم و تیمــوری را بیاوری شــد برگردی
کــه خوابــش بــرده بــود بــه همــراه شــهید اعتمــادی و ســه نفــر از رزمنده هــا، 
برانــکادی برداشــتیم و بــه صــورت بــدو بــدو بــه ســمت همــان نقطــه ای کــه 

1- شــهید عبدالمجیــد سپاســی متولــد ســال 1340 در شــهر شــیراز بودنــد. ایشــان خمپاره انــداز و 
فرمانــده گــردان ادوات لشــگر 19 فجــر بودنــد. ســپس بــه عنــوان معــاون عملیــات لشــکر 19 فجــر 
منصــوب شــدند. ســرانجام در تاریــخ 29 اســفندماه ســال 1366 در عملیــات والفجــر10، در حلبچــه 

بــه فیــض شــهادت نایــل آمدنــد.
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تیمــوری افتــاده بــود، رفتیــم. دوربیــن مــا همانجــا مانــده بــود. ایــن را هــم 
اطــالع داشــتیم کــه عراقی هــا بــاز هــم کمیــن خواهنــد زد. خاکریــزی در آن 
نزدیکــی بــود. ســه- چهــار نفــر از رزمنده هــا کــه همــراه مــا آمــده بودنــد، 
پشــت آن خاکریــز رفتنــد. مــن و شــهید اعتمــادی بــه صــورت ســینه خیــز بــه 

ســمت همــان نقطــه ای کــه درگیــر شــده بودیــم، رفتیــم. 
آن چهــار نفــر عراقــی کــه پشــت خاکریــز بودنــد، زخمــی شــده بودنــد. 
از طرفــی بــا نارنجکــی کــه اعتمــادی پرتــاب کــرده بــود، هشــت نفــر دیگــر 
تــز عراقی هــا زخمــی شــده بودنــد و بقیــه از تــرس فــرار کــرده بودنــد. حتــی 

ــد.  ــرده بودن ــان را نب ــای خودش ــا و زخمی ه جنازه ه
ــو  ــم: ت ــادی گفت ــه شــهید اعتم ــر رســیدیم، ب ــه نزدیکی هــای مق ــی ب وقت
ــروم. اعتمــادی گفــت کــه احتمــال  ــال ب ــا مــن داخــل کان همینجــا بمــان ت
ــری نیســت.  ــم: نتــرس! خب ــه انفجــاری گذاشــته باشــند. گفت دارد اینجــا تل
ــری از  ــاندم. خب ــال رس ــل کان ــه داخ ــودم را ب ــز، خ ــینه خی ــورت س ــه ص ب
ــود، جســتجو  ــادی داده ب ــه اعتم ــه نشــانه ای ک ــا توجــه ب ــود. ب ــا نب عراقی ه
کــردم و دوربیــن را پیــدا کــردم. دوربیــن هنــوز ســالم بــود. پشــت خاکریــز 
را نــگاه کــردم، همــان چهــار نفــر عراقــی افتــاده بودنــد و هنــوز زنــده بودنــد. 
ــه ســمت  ــا، نارنجکــی ب ــه این کــه احتمــال دارد یکــی از آنه ــدون توجــه ب ب
ــهید  ــزد ش ــتم. ن ــان را برداش ــم و تفنگ ش ــکی رفت ــد، یواش ــاب کن ــن پرت م
هاشــمی آمــدم. بــا صــدای بلنــد گفتــم: هاشــم! هاشــم! آنهــا زنده انــد... آنهــا 

را نبرده انــد. ســپس تفنگ هایــی را کــه آورده بــودم بــه او دادم. 
بعــد از آن بــا دوربیــن مــادون قرمــز آن اطــراف را بــه خوبــی نــگاه کــردم. 
متوجــه شــدم هشــت نفــر دیگــر تــز بعثی هــا آن طــرف خاکریــز افتاده انــد. 
بــه هاشــم گفتــم: مــی روم کــه تفنگ شــان را بیــاورم. هاشــم گفــت: »خانــه 

خــراب! تــو را می کشــند، بــی خیــال آنهــا شــو. دنبــال تیمــوری بگــرد.«
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گفتــم: اثــری از تیمــوری نیســت. بگــذار فعــال بــروم و ایــن تفنگ هــا را 
بیــاورم. کال عشــق تفنــگ داشــتم. بــا کمــی عصبانیــت گفــت: »بابــا! تفنــگ 

بــرای چیــه؟ ... تیمــوری را پیــدا کــن.«
بقیــه رزمنده هــا، کمــی عقب تــر، پشــت خاکریزهــا مانــده بودنــد. ســریع 
پیــش آنهــا رفتــم و تفنگ هــا را بــه آنهــا دادم و برگشــتم. ســپس مــن و شــهید 
اعتمــادی بــه همــان نقطــه ای کــه تیمــوری را از مقــر بیــرون انداختــه بودیــم، 
رفتیــم. خبــری از تیمــوری نبــود ولــی آثــار خونریــزی پایــش کــه زخمــی شــده 
ــه شــده، مســیری را کــه  ــود. از روی خون هــای ریخت ــده ب ــه جــا مان ــود، ب ب
رفتــه بــود، دنبــال کردیم.مقــداری کــه جلوتــر رفتیــم، بــه نقطــه ای رســیدیم 
ــاده بــود. ولــی از خــودش خبــری نبــود. بــه شــهید  کــه پوتیــن تیمــوری افت
اعتمــادی گفتــم: آخــی! عراقی هــا تیمــوری را برده انــد. هاشــم ایــن بــار 
محکــم و مطمئــن گفــت: »نــه! تیمــوری اســیر نشــده... جنــازه اش را پیــدا 
کــن.« گفتــم: بنــده خــدا! وقتــی اثــری از او نیســت، چطــوری جنــازه اش را 

پیــدا کنــم؟ ولــی باشــد... ســعی می کنــم پیدایــش کنــم.
همانجــا، مــن و هاشــم بــا فاصلــه ســه متــری از هــم نشســته بودیــم. در 
نزدیکــی مــا یــک پلیــت فلــزی افتــاده بــود. انــگاری زیــر ایــن پلیــت، یــک 
گودالــی قــرار داشــت. در حالــی کــه نشســته بــودم، رو بــه ســرزمین عــراق 
کــردم و گفتــم: الســالم علیــک یــا اباعبداللــه! و در حالــی کــه گریــه می کردم، 
گفتــم: آقاجــان! چــرا مــن را شــرمنده کــردی؟ چــرا ایــن امانــت را از دســت 
مــن بــردی؟ مگــر مــا لیاقــت نداشــتیم. چــرا به جــای تیمــوری، مــن را 

نبــردی؟ مــا بــا چــه رویــی پشــت خــط برگردیــم؟ 
در همیــن لحظــه بــود کــه متوجــه شــدیم ســر و صدایــی از زیــر پلیــت بــه 

گــوش می رســد. صدایــی کــه آرام آرام می گفــت: بــرادر! بــرادر! ... 
از جای خود پریدم و گفتم: جان برادر! تیموری! ... تیموری... خودتی؟!
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 تیمــوری از ســر ناچــاری زیــر پلیــت رفتــه بــود. در آن موقعیــت فاصلــه ما 
بــا عراقی هــا حــدودا 100 متــری می شــد. وقتــی تیمــوری را پیــدا کردیــم، از 
ســر شــوق و خوشــحالی ســر و صــدای مختصــری کردیــم. بــه همیــن خاطــر 
ــر  ــا ه ــد. ب ــش گرفتن ــر آت ــا را زی ــا شــدند، و م ــا متوجــه حضــور م عراقی ه
ســختیی کــه داشــت، تیمــوری را برداشــتیم و نــزد بقیــه بچه هــا کــه در 200 

متــری آن طرف تــر مــا، پشــت خاکریــزی منتظــر بودنــد، بردیــم.
همانجا دور هم نشســته بودیم و داشــتیم مشــورت می کردیم. آتش دشــمن 
لحظــه ای قطــع نمی شــد. تیمــوری گفــت: »بــرادران! این طــوری همگــی کشــته 
خواهیــم شــد. بیایــد داخــل ایــن ســنگرها پنــاه بگیریــم. ایــن ســنگرها محکــم 
هســتند، همینجــا می مانیــم تــا آتــش دشــمن خامــوش شــود. آنهــا حداکثــر دو 

ســاعتی آتــش می ریزنــد بعــدش خســته شــده و خامــوش می شــوند.«
تعــدادی ســنگر همانجــا بــود کــه عراقی هــا ســاخته بودنــد. داخــل 
ســنگرها شــدیم. چنــد ســاعتی ماندیــم. آتــش دشــمن خامــوش شــد. پــای 
تیموری از ســه نقطه، شکســته شــده بود. تیموری را روی برانکاد گذاشــتیم 
و بــه خاکریــز خودمــان بردیــم. آنجــا کــه رســیدیم، موقــع اذان صبــح بــود. 
ــه  ــدم. تیمــوری تیمــم گرفــت. او را رو ب ــن نمــاز تیمــوری را آنجــا دی آخری
قبلــه برگرداندیــم. نمــاز صبــح را خوانــد. از او خداحافظــی کردیــم. بعدهــا 

شــنیدیم کــه تیمــوری شــهید شــده اســت.
بعــد از آن، پشــت خــط آمــدم. قریــب بــه ســه مــاه و شــاید کمــی بیشــتر از 
حضــورم در جبهــه می گذشــت و هنــوز بــه مرخصــی نرفتــه بــودم. درخواســت 
ــچ  ــودم هی ــی کــه آنجــا ب ــه برگــردم. در زمان ــه خان تسویه حســاب کــردم کــه ب
ــه ای  ــم، نام ــار ه ــک ب ــرای ی ــی ب ــل نداشــتم. حت ــواده و فامی اطالعــی از خان
ننوشــته بــودم. در آنجــا غریــب بــودم و کســی را نمی شــناختم. تنهــا آشــنایی که 
در ایــن مــدت دیــدم، آن هــم بــه صــورت اتفاقــی، شــهید صافــی و کیان نــژاد 
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بــود. یــک روز، وقتــی کــه داشــتم در یــک خطــی می رفتــم، آنهــا را دیــدم و بــا 
آنهــا حــال و احوالپرســی کــردم. اینهــا از بچه هــای دهدشــت و هــم دوره مــن 

در کازرون بودنــد. 



فصل سوم: دوره پاسداری، 

حضور در عملیات ها
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عضویت در سپاه پاسداران

معمــواًل دوره هــای بســیجی بــرای حضــور در جبهــه، ســه ماهــه بــود. پــس 
ــتم،  ــور داش ــه حض ــیجی در جبه ــورت بس ــه ص ــه ب ــی ک ــان ماموریت از پای
تسویه حســاب کــردم بــه شــهر دهدشــت برگشــتم. در آن موقــع، بایــد بــرای 
ــه پــادگان صاحــب الزمان)عــج( شــیراز می رفتیــم  گرفتــن تسویه حســاب ب
ــای  ــم و کاره ــه شــیراز رفت ــم ب ــن ه ــم. م ــر می کردی و تسویه حســاب را مه
ــه  ــی ب ــم. وقت ــه دهدشــت رفت ــه تسویه حســاب را انجــام دادم و ب ــوط ب مرب
شــهر دهدشــت آمــدم، بــا یــک شــور و حــال دیگــری آمــدم. اســم محلــی مــن 
ــاه، از نظــر  ــد از گذشــت ســه م ــود. حــاال بع ــردان( ب ــی م ــی مردون)عل عل
مــردم منطقــه و فامیــل، ایــن علــی مــردون، دیگــر همــان علــی مــردون ســه 
مــاه قبــل نیســت. علــی مــردون تــازه از جنــگ برگشــته اســت. روحیاتــش 
عــوض شــده و حتــی از نظــر قیافــه تغییــر کــرده و محاســن بلنــد و چفیــه ای 
ــواده،  ــرف خان ــی از ط ــتقبال گرم ــورد اس ــه م ــد ک ــن ش ــردن دارد. ای ــر گ ب

فامیــل و بســتگان قــرار گرفتــم.
چنــد روزی در دهدشــت بــودم. بعــد از آن تصمیــم گرفتــم کــه بــه منطقــه 
پشــت کــوه کــه مقــر عشــایری پــدری بــود، بــروم تــا دیــداری بــا خانــواده و 
بســتگان داشــته باشــم. همــراه بــا مــادرم بــه پشــتکوه رفتــم. در آنجا اســتقبال 

گرمــی از مــن شــد بــه گونــه ای کــه هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــم.
ــت  ــین نمی توانس ــود و ماش ــابی نب ــت و حس ــاده ی درس ــع، ج در آن موق
تــا درب خانــه مــا بــرود. جــاده تــا 500 متــری منــزل پــدری مــا آمــده بــود و 
همانجــا مســدود می شــد. بایــد بقیــه راه را پیــاده می رفتیــم. خانــه پــدر مــا، 
کنــار دهــات قبلی مــان زیــر یــک درخــت بلنــدی بــود. مــن بــه عنــوان کســی که 
تــازه از جبهــه برگشــته مــورد توجــه خــاص خانــواده قــرار گرفتــه بــودم. وقتــی 
زن بــرادر من-کــه االن از دنیــا رفته انــد- فهمیــد کــه مــن آمــده ام، بــا ذوق و 
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شــوق زیــاد ِکل1 مــی زد و ســرود می گفــت و شــروع بــه تیرانــدازی می کــرد. 
در عشــایر رســم بــود کــه بــرای اســتقبال از اشــخاص مهــم، تیرانــدازی 
می کردنــد. معمــواًل زنــان عشــایر همچــون مــردان آنهــا در تیرانــدازی مهــارت 

دارنــد و بــه عنــوان زنــان شــجاع و نتــرس شــناخته می شــوند.
ــان اســتراحت کــردم، ســپس  ــه عشــایری خودم ــد روزی را در منطق چن
بــرای ادامــه کارم بــه دهدشــت برگشــتم و مجــددا مغــازه کبابــی را راه انــدازی 
کــردم. ولــی تــه دلــم بــا جبهــه و جنــگ بــود. در خاطــرم هســت یــک زمــان 
ایــن بســیجی ها پشــت پیراهــن خــود می نوشــتند: »ورود تیــر و ترکــش 
ممنــوع« مــن هــم مثــل بقیــه بســیجی ها ایــن پیراهــن را داشــتم. ولــی بــرای 
احتــرام، ایــن لبــاس مقــدس را در کبابــی نمی پوشــیدم. لباس هــای بســیجیم 

را در گوشــه ای بــه میخــی آویــزان کــرده بــودم.
ــی زاده  ــودم، شــهید کاووس مدن ــی کــه در مغــازه مشــغول ب ــن مدت در ای
همیشــه بــه مــن ســر مــی زد. در ســنین چهــار تــا پنــج ماهه بــود که مــادرش از 
دنیــا رفتــه بــود. پــدر ایشــان کــه عمــوزاده مــا بودنــد، بــا خواهــر بنــده ازدواج 
کــرد. خواهــرم او را ماننــد فرزنــد خــودش می دانســت و او را بــزرگ کــرد. 
بــه نوعــی بــرای مــن، مثــل خواهــرزاده محســوب می شــد. از مــن بزرگ تــر 
بــود و بــه مــن دایــی می گفــت. کاووس، قبــاًل در عملیات هــای دیگــری از 
جملــه عملیــات بیــت المقــدس شــرکت کــرده بــود. ولــی اطالعــی نــدارم کــه 
ــه. بعــد از ایــن عملیات هــا، از  ــا ن ــات رمضــان حضــور داشــتند ی در عملی
جبهــه برگشــته بــود و بــه دهدشــت آمــده بــود. در دهدشــت کــه بــود در پایگاه 
بســیج فعالیــت می کــرد. از طرفــی داشــت خــودش را بــرای حضــوری 
ــاط ایشــان  ــه برگشــتم، ارتب ــی از جبه ــاده می کــرد. وقت ــه آم ــاره در جبه دوب
بــا مــن بیشــتر شــد. هــر روز بــرای بازگشــت بــه جبهــه، هماهنگــی و برنامــه 

1- ِکل زدن نوعــی صداســت کــه زنــان لــر هنــگام جشــن و مخصوصــا در مراســم عروســی بــا صــدای 
بلنــد ادا می کننــد.
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ریــزی می کردیــم. حــدود 20 روز در دهدشــت بــودم. روزی، یکــی از 
ــی مــن آمــد.  ــه مغــازه کباب ــکان1 ب ــام ســید تقــی دری ــه ن ــرادران ســپاهی ب ب
لبــاس فــرم ســپاه بــر تــن داشــت. خیلــی خــوش چهــره و ســرحال بــود. بعــد 
از صــرف غــذا، وقتــی می خواســت بــرود، صدایــم زد و گفــت: »روســتاد! 

نمی خواهــی پاســدار بشــوی؟« 
ــم فعــال یــک  ــاس پاســداری را نداری ــم: مــا کــه لیاقــت پوشــیدن لب گفت

بســیجی هســتم.
گفت: »اتفاقا امروز در سپاه بحث شما بود. آقای جان محمد عباسی2 که 
مسئول گزینش سپاه هست، دنبال تو می گشت. تو از نظر ما پاسدار هستی.«

از طرفــی خوشــحال بــودم و از ســویی بــاور نمی کــردم. دریــکان کــه 
رفــت، پشــت ســرش، شــهید مدنــی زاده آمــد. هــر چــه گذشــته بــود برایــش 
تعریــف کــردم. گفــت کــه فــردا بــه ســپاه مــی روم و پیگــری می کنــم. بعــد از 
ظهــر همــان روز، دور هــم نشســته بودیــم کــه آقــای عباســی آمــد. مــن را صدا 
ــم در خدمــت شــما هســتم. گفــت: »دوســت  ــم. گفت زد. پیــش ایشــان رفت

داری پاســدار بشــوی؟«
گفتم: بله که دوست دارم.

گفت: »فعال چند نفر معرف نام ببر و نشانی معرف هایت را بنویس.«
یــک ســری فــرم  بــه مــن داد و گفــت ایــن فرم هــا را پرکــن. مدارکــت را آمــاده 
کــن کــه بــرای ورود بــه ســپاه نیــاز داری. مدارکــی کــه آمــاده داشــتم، همانجــا بــه 
او تحویــل دادم. همزمــان دربــاره خــودم و خانــواده ام ســواالتی می پرســید و در 
فرم هایــی کــه در دســت داشــت، یادداشــت می کــرد. در آخــر بــه مــن گفــت کــه 

1- ســید تقــی دریــکان، بازنشســته ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، از اهالی روســتای ضرغام آباد 
دهدشــت بــود کــه در بســیاری از عملیات هــا حضــوری فعــال داشــت کتــاب خاطــرات او در دوران 

دفــاع مقــدس تحــت عنــوان »بی.ام.پــی ســوار« توســط انتشــارات نشــر مانــا منتشــر شــده اســت. 
2- جان محمد عباسی جانشین سپاه دهدشت بود. 
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شــما پاســدار هســتید. ولــی بایــد دوره آمــوزش پاســداری را طــی کنی.
ــد. روی هــم  ــد کــه تحقیقــات خــودش را انجــام دهن ــای عباســی رفتن آق
ــه  ــی کــه مــن ب ــودم. زمان ــگ برگشــته ب ــه، یــک ماهــی می شــد کــه از جن رفت
عنــوان بســیجی در جبهــه بــودم، بــا توجــه بــه عملکــردی کــه داشــتم و 
تحقیقاتــی کــه دربــاره مــن انجــام داده بودنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده بودند که 
مــن شایســته پوشــیدن لبــاس پاســداری هســتم و می توانــم پاســدار بشــوم. در 
آنجــا نامــه ای بــرای ســپاه دهدشــت فرســتاده بودنــد و گفتــه بودنــد کــه از ایــن 
بــه بعــد، ایشــان شــرایط پاســدار شــدن را دارنــد، ضمــن ثبت نــام از نام بــرده و 

انجــام تحقیقــات تکمیلــی، او را بــه تیــپ امــام ســجاد)ع( برگردانیــد.
اوخــر شــهریور ســال 1361 بــود کــه بــه مــا اعــالم شــد کــه بایــد بــه واحــد 
بســیج دهدشــت رفتــه و آنجــا فعالیــت خــودم را شــروع کنــم. اینگونــه بــود 
کــه لیاقــت پوشــیدن لبــاس پاســداری نصیــب مــن شــد. بــه مــن گفتنــد کــه 
فعــال بایــد در ســپاه دهدشــت مشــغول شــوی و مثل بقیــه پاســدارها، نگهبانی 
بدهــی، وقتــی تعــداد شــما بــه حــد کافــی رســید، بــرای دوره ی آموزشــی 

ــوی. ــزام می ش ــداری اع پاس
اینگونــه بــود کــه مغــازه کبابــی را جمــع کــردم و بــه حوزه بســیج دهدشــت 
رفتــم. حــدود یــک مــاه در بســیج دهدشــت، خدمــت کــردم و نگهبانــی دادم. 
ــرای دوره پاســداری اعــزام  ــا روزی کــه ب ــم ت ــه بســیج رفت از آن روزی کــه ب
شــدم، نزدیــک بــه یــک مــاه و شــاید هــم کمتــر طــول کشــید. حــدودًا اوخــر 
مهــر مــاه ســال 1361 بــود. وقتــی بــه حــد نصــاب رســیدیم، جهــت حضــور 
ــه مســگر1  ــادگان آموزشــی شــهید عبدالل ــه پ در دوره آموزشــی پاســداری، ب

1- ســردار شــهید عبداللــه مســگر، اولیــن شــهید ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، متولــد 
ســال 1334 در تهــران. ایشــان در تاریــخ 13 مهرمــاه 1359 در سوســنگرد بــه شــهادت رســیدند. کتــاب 
»مدافــع فکــور« بــه کوشــش آقــای محســن بغالنــی دربــاره زندگــی نامــه ایــن شــهید واالمقــام بــه چــاپ 

رســیده اســت.
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ــادگان امــام  ــه اســم پ ــادگان ب ــن پ شــیراز اعــزام شــدیم. در حــال حاضــر ای
حســین)ع( شــناخته می شــود و مرکــز لشــکر فجــر هســت.

دوره آموزشــی مــا بــه عنــوان دوره »22« ســپاه شــناخته می شــد. دوره های 
ــدن  ــرای گذران ــر ب ــا 1800 نف ــه 1500 ت ــب ب ــد. قری ســپاه کدگــذاری بودن
دوره پاســداری در شــیراز کــه ســپاه منطقــه 9 محســوب می شــد، حضــور 
داشــتند. زمــان ایــن دوره، ســه مــاه بــود بــه دو دوره 45 روزه ی عمومــی و 

تخصصــی تقســیم می شــد. 
وقتــی بــه شــیراز اعــزام شــدیم، تعداد همشــهری هایی کــه آنجا بودنــد، زیاد 
بودنــد. از جملــه آنهــا شــهید کاووس مدنــی زاده بــود. در آنجــا بــا هــم بودیــم. 
در دوره آموزشــی اول، ســختی های زیــادی کشــیدیم. اوایــل شــکل گیری 
ســپاه بــود. اینگونــه کــه مــن متوجــه شــدم، قبــل از مــا، فقط یکــی- دو گــروه، 
ایــن دوره را طــی کــرده بودنــد. در ایــن دوره، چنــان تحــت فشــار بدنــی قــرار 
گرفتیــم کــه خیلی هــا یــا اخــراج شــدند و یــا انصــراف دادنــد. اغلب مربیــان ما 
ارتشــی بودنــد و از ارتــش بــه ســپاه آمــده بودنــد و سیســتم آمــوزش بدنســازی 
ــد.  ــوزش می دادن ــد و آم ــاده می کردن ــا پی ــود، روی م ــج ب ــش رای ــه در ارت ک
بــرای نمونــه، یــک شــب، شــخصی بــه نــام ســتوده 1400 مرتبــه بــه ما بنشــین 
و پاشــو دادنــد. فــردای همــان شــب، بــاالی 50 نفــر اخــراج شــدند. عــده ای 
هــم اســتعفا دادنــد. چنــد نفــر از آنهــا هــم از کهگیلویــه بودنــد کــه اسم شــان را 
نمی بــرم. بــه هــر شــکل ممکــن و بــا همــه ســختی هایی کــه داشــت، دوره روز 
اول تمــام شــد. ســپس بــرای میــان دوره، چنــد روزی بــه مــا مرخصــی دادنــد. 
کســانی کــه متاهــل بودنــد بــه مرخصــی رفتنــد. مــن مجــرد بــودم، اطالعــی 

نــدارم کــه در آن موقــع، بــه مرخصــی رفتــم یــا نــه.
ــد  ــد و بع ــداری می دادن ــد پاس ــا ک ــه م ــد، ب ــام می ش ــه تم 45 روز اول ک
ــی در 45 روز دوم، پاســدار در حــال  از آن، پاســدار رســمی می شــدیم. یعن
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آمــوزش بودیــم. بعــد از پایــان دوره اول، دوره 45 روز دوم کــه تخصصــی 
بــود، شــروع شــد. چــون قبــاًل تجربــه حضــور در واحــد اطالعات را داشــتم، 
مــن را بــرای دوره ی آموزشــی پیــاده و اطالعــات انتخــاب کردنــد. در کنــار 
ایــن دوره هــا، درخواســت کــردم کــه در دوره هــای تخصصــی تخریــب، 
خنثــی ســازی میــدان میــن و.. شــرکت کنــم. دوســت داشــتم کــه بیشــتر یــاد 

بگیــرم. آذرمــاه ســال 1361بــود، کــه دوره مــا تمــام شــد.
در دوره ی آموزشــی شــیراز، آموزش هایــی مثــل پریــدن از ماشــین، عبــور 
از ســیم خــاردار، عبــور از کانــال فاضــالب و... داشــتیم. یــادم هســت یــک 
شــب کنــار پــادگان شــهید عبداللــه مســگر وارد کانــال فاضــالب شــدیم و از 
پشــت حــرم مطهــر شــاهچراغ)ع( بیــرون زدیــم. زمانــی کــه داخــل کانــال 
بودیــم، فشــنگ های گازی می زدنــد کــه امــواج صوتــی آنهــا از انفجــار گلولــه 
ــم، همدیگــر  ــرون می زدی ــی از فاضــالب بی ــود. وقت ــوپ هــم ســنگین تر ب ت
را نمی شــناختیم، همگــی بــوی تعفــن گرفتــه و ظاهــری نامناســب داشــتیم. 
ــا دانش آمــوز و  ــد ی ــه بودن ــه حــال جبهــه نرفت ــا ب ــی از ایــن رزمنده هــا ت خیل

دانشــجو بودنــد.
منطقـه  پشـت  بـود کـه  ایـن  تجربـه کردیـم،  آموزش هایـی کـه  دیگـر  از 
قصرالدشـت1 شـیراز مـا را گـروه گـروه می کردند و به هر نفـر، یک تفنگ  ام-

1 بـدون فشـنگ بـه همراه سـه عدد پتـو و یک قطب نمـا می دادند و می گفتند 
که شـما باید فردا صبح در پادگان باشـید. ما باید از قصرالدشـت می گذشـتیم 
و کـوه را دور می زدیـم و بـه طـرف منطقـه گویـِم شـیراز می رفتیـم. از همیـن 
منطقه ای که در حال حاضر شـهرک گلسـتان هسـت، کنار کوه می رفتیم و وارد 
پـادگان می شـدیم. در ایـن دوره، بـاالی 200 نفـر از بچه ها از اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد حضـور داشـتند. اکثرًا عشـایر بودیم و برای این نـوع از آموزش ها 

1- یکی از مناطق شهر شیراز است که باغ های آن مشهور است.
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مشـکلی نداشـتیم. در این دوره، هوای همدیگر را داشـتیم و کمک می کردیم و 
گاهی اسـلحه همدیگـر را بر می داشـتیم.

از دیگــر آموزش هــای نظامــی ایــن بــود کــه گاهــی پیــش می آمــد کــه در 
ــد، گاز اشــک آور  ــی همــه در خــواب خــوش بودن ســاعت ســه شــب، وقت
می زدنــد و همــه رزمنده هــا بــا سراســیمگی بیــدار می شــدند و هــر کــس بــه 
فکــر نجــات خــودش بــود. بــه طــور کلــی، اینهــا آموزش هایــی بودنــد کــه در 
پادگان هــای نظامــی مرســوم بــود. هــدف از ایــن آموزش هــای طاقت فرســا، 
ایــن بــود کــه فنــون نظامــی را یــاد بگیریــم و در شــرایط جنگــی قــرار بگیریــم. 
ــادی اعــم از گرســنگی، تشــنگی و خســتگی  ــن دوره، ســختی های زی در ای
ــات  ــه ای کــه تعــدادی از رزمنده هــا زیــر فشــار تمرین ــه گون تحمــل کردیــم ب

دســت و پایشــان شکســت ولــی تلفــات جانــی نداشــتیم.
در دوره آموزشــی 22 کــه بودیــم، آقــای صدیــف مقدســی1، مژدهی فــر2 و 

کرم اللــه محمــدزاده3 از اســتان مــا حضــور داشــتند.
بعـد از دوره آموزشـی بـه مـا گفتنـد که شـما دو دسـته می شـوید: یک دسـته 
بـه صـورت داوطلبانـه بـه جبهـه می رویـد، و دسـته دوم بـرای خدمت در سـپاه 
شهرسـتان ها تقسـیم خواهیـد شـد. قریـب بـه 70 تـا 80 درصـد از بچه هـای 
هـم دوره ی مـا، داوطلـب حضـور در جبهه شـدند. من جزء نیروهایـی بودم که 
روحیاتـم بیشـتر بـا حضـور در خط مقدم سـازگاری داشـت. هـدف اصلی من 
از شـرکت در ایـن دوره و تحمـل این همه سـختی، حضـور در خط مقدم بود.

ــه  ــدیم. ب ــزام ش ــه اع ــه جبه ــرا )س(4 ب ــه الزه ــپ فاطم ــق تی ــا از طری م
ــه  ــه ب ــی ک ــی زمان ــل از آن، یعن ــم. قب ــواز رفتی ــتغیب اه ــهید دس ــادگان ش پ
عنــوان بســیجی بــه جبهــه اعــزام شــده بــودم در قالــب تیــپ امــام ســجاد)ع( 

1- صدیف مقدسی، جانباز 70 درصد شیمیایی اهل دهدشت، از نیروهای زبده دفاع مقدس
2- رحمان مژده ای فر اهل دهدشت که بازنشسته سپاه پاسداران هستند. 

3- از پاسدارای بازنشسته شهرستان چرام هستند. 
4- تیپ فاطمه الزهرا )س( زیر مجموعه لشکر 19 فجر بود. مدتی شهید جواد هرمزپور فرمانده آن بود. 
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بــه اینجــا آمــده بــودم. بــه همیــن خاطــر وقتــی آنجــا رســیدم، همگــی حضــور 
ــناختند. ــن را می ش ــپ، م ــای تی ــر بچه ه ــتند و اکث داش

ــن  ــه عی ــه منطق ــادگان شــهید دســتغیب ب ــه اهــواز رســیدیم، از پ ــی ب وقت
خــوش1، اعــزام شــدیم. در آنجــا، مقــر شــهید دســت باال2 و مقــر ســپاه شــیراز 
بــود. هنــگام تقســیم نیروهــا توســط معاونــت نیــروی انســانی، مــن را بــرای 
واحــد تخریــب انتخــاب کردنــد. شــهید مدنــی زاده در همــان شــیراز مانــد و 
در واحــد اعــزام نیــروی ســپاه، مشــغول بــه کار شــدند. در واقــع، کار ایشــان 
ایــن بــود کــه بــه وســیله اتوبــوس، نیروهــای داوطلــب بســیجی یــا پاســدارها را 
بــه جبهــه می آوردنــد و بــر می گشــتند. خودشــان می گفتنــد کــه بــرای مدتــی 

می خواهنــد در حــوزه اعــزام نیــرو فعالیــت کننــد، ســپس بــه جبهــه بیاینــد.

فرماندهی گروهان

وقتـی داشـتم بـه واحد تخریب می رفتم، شـهید هاشـم اعتمـادی را دیـدم. من 
را بغـل کـرد و بوسـید. بـه مـن گفت: »برادر! کجا رفتی؟ مگه پاسـدار شـدی؟«

گفتــم: بلــه. نامــه را کــه نــگاه کــرد و گفــت: »کــی تــو را بــرای تخریــب 
معرفــی کــرده؟«

گفتم: معاونت نیرو.
گفت: »سوار شو.«

ــا  ــئول آنج ــه مس ــادی ب ــهید اعتم ــم. ش ــرو رفتی ــت نی ــه معاون ــم ب ــا ه ب
ــم  ــم ایشــان را ه ــن. حک ــی ک ــاده معرف ــردان پی ــرای گ ــت: »ایشــان را ب گف
فرمانــده گروهــان بنویــس.« بعــد از آن، مــن را بــه گردانــی در تیــپ فاطمــه 

1- عیــن خــوش، روســتایی در دهســتان دشــت عبــاس از توابــع بخــش موســیان شهرســتان دهلــران 
در اســتان ایــالم ایــران اســت. 

2- شــهید غالمعلــی دســت باال، مســئول آمــوزش لشــکر 19 فجــر اســتان فــارس کــه در تاریــخ 20 
فروردیــن ســال 1362 در بجلیــه بــه شــهادت رســیدند.
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ــزی  ــود. پروی ــده آن ب ــزی فرمان ــای پروی ــه آق ــد ک ــی کردن الزهــرا)س( معرف
از بســیجی های کــوار فــارس بــود. اســم گــردان را نمی دانــم. در اوایــل 
ــا  ــد ی ــده بودن ــش گذران ــگ، بســیجی هایی کــه ســربازی خــود را در ارت جن
بســیجی هایی کــه چندیــن بــار در عملیات هــا شــرکت کــرده بودنــد و تجربــه 
کســب کــرده بودنــد، فرمانــده گــردان می شــدند. جانشــین پرویــزی، آقــای 
فرهــادی بــود کــه از اهالــی نورآبــاد ممســنی فــارس بــود. در آن موقــع، مــن را 

نیــز بــه عنــوان فرمانــده گروهــاِن یکــم معرفــی کردنــد.
وقتــی بــه عنــوان فرمانــده گروهــان معرفــی شــدم، از طــرف رزمنده هــای 
گروهــان مــورد اســتقبال قــرار گرفتــم. فرماندهــی بــرای مــن ســخت بــود. 
مــن یــک بچــه عشــایری بــودم کــه حتــی توانایــی فارســی صحبــت کــردن 
را هــم نداشــتم. حــاال ایــن عشــایری، فرمانــده گروهانــی شــده کــه در ایــن 
گروهــان، انــواع آدم هــا اعــم از امــام جمعــه، بخشــدار، مدیــر کل، دکتــر و 

... حضــور داشــتند.
ــد کــه  ــد. هرچن ــه گروهــان معرفــی کردن ــود کــه مــن را ب بعــد از ظهــری ب
پذیــرش ایــن مســئولیت برایــم ســخت بــود ولــی روحیــه ی خــودم را نباختــم. 
بــه مــن گفتنــد کــه جانشــین گروهــان و فرماندهان دســته را مشــخص کن. بعد 
از آن، گروهــان را بــه خــط و ســازماندهی کــن. بــا خــودم کلــی کلنجــار رفتــم 
کــه چــه کار کنــم. از ایــن پاســدارهایی کــه هــم دوره ی مــن بودنــد، هیــچ کســی 

همــراه مــن نبــود کــه حداقــل یــک مونــس و کمــک کاری داشــته باشــم.
صحبــت کــردن بــرای افــراد گروهــان و دســتور دادن بــه آنها برایم ســخت 
ــم رســید، ایــن بــود کــه وقتــی نیروهــا بــرای  ــه ذهن بــود. تنهــا چیــزی کــه ب
نمــاز ظهــر رفتنــد، جلــوی چــادر یکــی از دســته ها ایســتادم. در آن موقــع، دو 
عــدد چــادر را بــه هــم وصــل می کردنــد و آنجــا مقــر یــک دســته می شــد. 
جلــوی ایــن چــادر ایســتادم، در ذهــن خــودم تصــور کــردم کــه ایــن اســلحه ها 
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آدم هســتند و مــن فرمانــده آنهــا هســتم. می خواهــم بــرای آنهــا حــرف بزنــم. 
بــه اســلحه ها فرمــان »از جلــو نظــام و خبــردار« دادم. بعــد از آن، درب چــادر 
را بســتم و بــا صــدای بلنــد شــروع بــه ســخنرانی کــردم... بســم اللــه الرحمــن 
الرحیــم... شــما بســیجی هســتید... شــما فــالن هســتید... بایــد بــا دشــمن 
چــکار کنیــد و ... بــا ایــن روش، مقــداری تمریــن کــردم. بعــد از آن، بــرای 

نمــاز ظهــر رفتــم.
حقیقتــا در آن موقــع، جــو رزمنــدگان بــه گونــه ای بــود کــه آدم خجالــت 
ــئولیت  ــک مس ــول ی ــی؛ قب ــده ام. فرمانده ــن فرمان ــه م ــد ک ــید بگوی می کش
ــز دادن  ــتن و پ ــرای کالس گذاش ــن آن ب ــود و پذیرفت ــدا ب ــای خ ــرای رض ب

ــود. ــاد ب ــا زی ــدگان م ــالص رزمن ــت و اخ ــود. در آن روزگاران، صداق نب
ــر  ــدم، ه ــان می ش ــی وارد چــادر گروه ــی، وقت ــرش فرمانده ــد از پذی بع
ــزی می گفــت. یکــی می گفــت  ــا شــوخی و مــزاح چی کــدام از رزمنده هــا ب
بــرای فرمانــده چایــی بیاوریــد. یکــی می گفــت: فرمانــده بــاال بنشــیند و...

ــا این کــه روز  ــر مــن ســخت می گذشــت. ت ــی ب ــی خیل یکــی-دو روز اول
ســوم یــا چهــارم بــود کــه ســید علــی محمــد دســتغیب1 بــه گــردان مــا آمــد. 
همــان روز در نمــاز ظهــر، پیــش نمــاز گــردان مــا شــدند. پیــش ایشــان رفتــم و 
گفتــم: ســید! مــن یــک بچــه عشــایری هســتم کــه چنــد ماهــی اســت بــا جبهــه 
و جنــگ آشــنا شــده ام و... کل سرگذشــتم را بــرای ایشــان تعریــف کــردم. بــه 
ایشــان گفتــم حــاال ایــن بــرادران لطــف کردنــد و مــن را بــه عنــوان فرمانــده 

ــفندماه   ــّوم  اس ــت  و س ــّیدعلی اکبر در روز بیس ــوم  س ــد مرح ــتغیب  فرزن ــد دس ــید  علی محّم 1- س
1313 در شــهر شــیراز متولــد شــدند. ایشــان خواهــر زاده شــهید محــراب آیــت الله ســید عبدالحســین 
ــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از جوانــان گــرد او  دســتغیب هســتند. بــا شــروع جنــگ ایــران و عــراق ب
ــود  ــه ســوی جبهه هــا شــده ب ــرو ب ــرای اعــزام نی ــی ب ــد، مســجد قبا)آتشــی ها( محّل جمــع شــده بودن
ــه ی  ــه گفت ــه ایشــان وابســتگی داشــتند. ب ــه نحــوی ب ــارس ب ــگ از اســتان ف ــب فرماندهــان جن و اغل
برخــی رزمنــدگان بســیج و ســپاه اســتان فــارس، حضــور آیت اللــه دســتغیب در جبهه هــا، اثــر مثبتــی 
در روحیــه آنــان داشــت. ایشــان از ســال 1360 تاکنــون عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بوده اســت.
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انتخــاب کردنــد. حقیقتــش، مــن خجالــت می کشــم و حیــا دارم. ایــن را کــه 
گفتــم، در حالــی کــه لبخنــدی بــر لــب داشــت، دســتم را گرفت و بــه من گفت: 
»از مــن ایــن نصیحــت را داشــته بــاش کــه هــر وقــت نیروهــای خــودت را بــه 
خــط می کنــی، ایــن گونــه تصــور کــن کــه از همــه آنهــا برتــر هســتی و اطالعات 

بیشــتری داری. قوی تــر هســتی. بــا قــدرت جلــوی آنهــا صحبــت کــن.« 
گفتم: آقا! مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس در گروهان من هستند. 

گفــت: »بگــذار اینهــا هــم باشــند، حــاال چــه اشــکالی دارد؟ االن خداونــد 
بــه تــو لیافــت داده و فرمانــده شــده ای. قــدرش را بــدان و پــا پــس نکــش.«

در ســال 1361، درســت در زمانــی کــه کمتــر از 20 ســال ســن داشــتم، 
ــان را در ســه-  ــود، گروه ــه هــر شــکلی ب ــودم. ب ــده گروهــان شــده ب فرمان
چهــار روز ســازماندهی کــردم. بعــد از آن، مــا را بــه خــط مقــدم اعــزام 
ــوط مســتقر شــدیم.  ــدات1 و شــیار رب ــی زبی ــد. مــا در منطقــه عملیات کردن
ــودم  ــود. جــوان ب ــه ب ــن شــیارها در آن منطق ــوط یکــی از بزرگتری شــیار رب
ــا انگیــزه  و پــر جنــب و جــوش، تــازه هــم فرمانــده گروهــان شــده بــودم. ب
زیــادی شــروع بــه فعالیــت کــردم. اکثــر شــب ها بــا مجــوز فرمانــده  گــردان و 
مســئول محــور بــرای شناســایی می رفتیــم. مســئول محــور، شــهید اعتمــادی 
و فرمانــده تیــپ، آقــای محســن بنائیــان بــود. در واقــع، محــور در رده باالتــر 
از گــردان و پایین تــر از تیــپ قــرار داشــت. وقتــی بــه خــط می رفتیــم مثــاًل بــه 
هــر ســه- چهــار گردانــی کــه در یــک خــط بودنــد، یــک محــور می گفتنــد.

در آنجــا شــایعه شــده بــود کــه فرمانــده گروهــان یکــم، یــک عشــایرِی 
جســوری هســت کــه ســواد نــدارد و هــر شــب وارد خــط عراقی هــا می شــود 
و می آیــد. چنــد بــار هــم خــود آقــای بنائیــان آمدنــد و صحبت هایــی 
کردنــد و مــن را بــرای ادامــه کار شناســایی تشــویق نمودنــد و بــارک اللــه 

1- منطقه عملیاتی زبیدات در جنوب دهلران واقع شده بود.
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گفتنــد. البتــه ماموریت هــای شناســایی بــا کســب اجــازه از فرمانــده تیــپ 
و فرمانــده گــردان بــود.

اینجــا  مگــر  بنائیــان!  آقــای  تیــپ گفتــم:  فرمانــده  بــه  روز  یــک 
ــه! قــرار اســت در اینجــا عملیــات  خبری)عملیاتــی( هســت؟ گفــت کــه بل
شــود. مــن اطــالع دقیقــی نــدارم کــه کــدام عملیــات بــود ولــی بــه احتمــال 

زیــاد عملیــات والفجــر مقدماتــی1 بــود.
ــداوم  ــدت، م ــن م ــن خــط حضــور داشــتیم. در ای حــدود 45 روز در ای
بــرای شناســایی می رفتیــم ولــی درگیــری ســینه بــه ســینه نداشــتیم. بــا 
وجــودی کــه دشــمن گاه بــه گاه آتــش می ریخــت، ولــی گروهــان مــن در ایــن 
مــدت، هیــچ گونــه شــهید و یــا مجروحــی نــداد. ولــی گروهان هــای دیگــر، 
معمــواًل به طــور روزانــه، شــهید و مجــروح داشــتند. بــه خاطــر این کــه قــرار 
بــود در آنجــا عملیــات بشــود، مــا را تعویــض نکردنــد. در آنجــا منافقیــن هم 
حضــور فعالــی داشــتند شــاید هــم بــه ایــن دلیــل کــه احتمــال می دادنــد کــه 

عملیــات لــو بــرود، مــا را نگــه داشــتند.

فرمانده  منافق

یــک شــب، فرمانــده گــردان بــا مــن تمــاس گرفــت و بــدون مقدمــه گفــت 
ــیجی  ــن بس ــاور و پیراه ــداری را در بی ــن پاس ــر پیراه ــه زودت ــر چ ــه »ه ک
بپــوش.« خیلــی بــرای مــن ســخت بــود. لحــن ایشــان دســتوری و فــوری 
ــه را داخــل  ــه ای و چفی ــود. پیراهــن پاســداری را درآوردم و داخــل چفی ب

1- عملیــات والفجــر مقدماتــی بــا هــدف تصــرف پــل غزیلــه و تصــرف شــهر اســتراتژیک »العماره« 
ــه  ــه« در منطق ــه، یاالل ــه، یاالل ــارک »یاالل ــز مب ــز رم ــا رم ــاه ســال 1361 ب عــراق در روز 17 بهمــن م
عملیاتــی فکــه بــا حضــور رزمنــدگان اســالم بــا اســتعداد نیروهــای بســیج، ســپاه و ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایــران صــورت گرفــت. ایــن عملیــات منجــر بــه انهــدام قابــل توجــه تیپ هــای 905 و 704 
عراقــی و یــک گــردان از نیروهــای ســودانی شــد. در ایــن عملیــات، 2500 نفــر از افــراد دشــمن کشــته 

و زخمــی شــدند و 113 نفــر از آنهــا بــه اســارت رزمنــدگان اســالم درآمــد. 
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ــش  ــور پی ــا موت ــح زود ب ــدم. صب ــال نخوابی ــب اص ــتم. آن ش ــم گذاش کیف
فرمانــده گــردان رفتــم. گفتــم: بــرادر! خبــری شــده؟ گفــت: »بــه مــن اطــالع 
ــن شــما در  ــد نشــده، بنابرای ــت پاســداری شــما تأیی ــه صالحی ــد ک داده ان

حــال حاضــر فقــط یــک بســیجی هســتی.«
ایــن جملــه را کــه گفــت: خیلــی بــر مــن ســخت گذشــت. نزدیکی هــای 
ظهــر بــود، کــه شــهید اعتمــادی آمدنــد. قضیــه را بــه ایشــان گفتــم. شــهید 
اعتمــادی خیلــی ناراحــت شــد و گفــت: »کــی بــه تــو ایــن حــرف را گفتــه؟«

گفتم: آقای پرویزی.
اعتمــادی کــه معلــوم بــود خیلــی ناراحــت شــده، بــا پرویزی تمــاس گرفت 

و گفــت »کــی بــه شــما ایــن حــرف را گفته کــه روســتاد تأیید نشــده؟«
پرویزی گفت: »همین دیشب برای من پیام رسید.«

بعــدا مشــخص شــد کــه برعکــس شــنیده بــود. در واقــع پیــام داده بودنــد 
ــت  ــک دس ــود و ی ــویق ش ــت، تش ــد شماس ــدار جدی ــه پاس ــتاد ک ــه روس ک
لبــاس کــره ای بــه ایشــان اهــدا شــود. پرویــزی این طــور گرفتــه بــود کــه تنبیــه 

و خلــع لبــاس شــود.
مدتــی بــود کــه حــس خوبــی نســبت بــه پرویــزی نداشــتم. در ایــن ماجــرا 
متوجــه شــدم کــه او، آشــی زیــر نیــم کاســه دارنــد. پرویــزی در ظاهــر یــک 
بســیجی بــود کــه قبــاًل شــغل نجــاری داشــت. بچــه اســتان فــارس و ظاهــر 

موجهــی داشــت.
باالخــره شــب عملیــات فــرا رســید. فرمانــده تیــپ، بــرای آخریــن 
سفارشــات، پیــش مــا آمدنــد. بــه ایشــان گفتــم کــه اگــر صــالح می دانیــد، 
گروهــان بنــده بــه صــورت مســتقل وارد عملیــات شــود. نمی خواهــم زیــر 
مجموعــه پرویــزی باشــد. گفــت: »حــاال تو چه مشــکلی بــا پرویــزی داری؟«

گفتــم: مســئله خاصــی نیســت. این طــور راحت تــرم. وقتی این درخواســت 
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را در شــب عملیــات از ســردار بنائیــان کــردم، دســتور داد کــه همــان لحظــه، 
پرویــزی را احضــار کننــد. وقتــی رفتنــد ســراغ پرویزی، از ایشــان خبــری نبود. 
پرویــزی همــان شــب، فــرار را بــر قــرار ترجیــح داده بــود. ظاهــرا نقشــه او ایــن 
بــوده کــه همــان شــب، کالــک عملیــات را بــردارد و فــرار کنــد و بــه هر شــکلی 
ــم.  ــزی را ندیدی ــه عــراق برســاند. پــس از آن، پروی کــه هســت خــودش را ب
حــاال مــن اطالعــی نــدارم کــه آیــا توانســت نقشــه را ببــرد یــا نــه. بعدهــا معلوم 
شــد کــه پرویــزی یکــی از اعضــای منافقیــن و جــزء ســازمان مجادهیــن خلــق 

بــوده اســت.
شــب کــه شــد، بــرای عملیــات حرکــت کردیــم. اطالعــات مــن در همیــن 
ــود. فکــر  ــاه ســال 1361 ب ــات شــد، بهمــن م ــی عملی حــد اســت کــه وقت
کنــم عملیــات والفجــر مقدماتــی بــود. حتــی یــاد دارم کــه یکــی از فرمانــده 
گردان هــا، قنبــری نــام داشــت. همــان شــب، آقــای بنائیــان یــک کالکــی بــه 
مــن داد و گفــت: »شــما گروهــان چهــارِم گــردان قنبــری بــاش، بایــد گروهان 

تــو در ایــن شــیار بمانــد. تــا خبــرت کنیــم.« 
در واقــع، مــا از گــردان قبلــی جــدا شــده بودیــم. در شــب عملیــات، ســه 
گــردان از شــیار ربــوط رد شــدند. ایــن گردان هــا در اقدامــی هماهنــگ، وارد 
ــا  ــد ب ــاده بودن عمــل شــدند و خــط را شکســتند. گروهــان خــودم را کــه آم
تعــدادی از رزمنده هــای ســایر گردان هــا ســازماندهی کردیــم و یــک گروهــان 
مســتقل)بعالوه( چهــار دســته ای درســت کردیــم. معمــواًل گروهان هــا ســه 
دســته داشــتند ولــی گروهــان مــا چهــار دســته ای بــود. فرهــادی کــه جانشــین 

گــردان قبلــی مــا بــود، بــه خواســته خــودش، جانشــین مــن شــد.
بــه مــا گفتنــد کــه شــما همینجــا بمانیــد و فــردا صبــح، همیــن شــیار ربــوط 
ــده  ــح، فرمان ــه یــک دشــتی برســید. بعــد از نمــاز صب ــا ب ــد، ت را ادامــه بدهی
ــال  ــه ی ــه ای کــه بعــدا ب ــه مــن دســتور داد کــه نیروهایــت را روی تپ گــردان ب
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شــهدا معــروف شــد، ببــر. وقتــی روی تپــه رفتیــم، نیروهــای گردان هــای عمــل 
کننــده رفتــه بودنــد و خــط را شکســته بودند ولی تلفــات ســنگینی داده بودند. 
خیلی هــا روی میــن رفتــه بودنــد و خیلی هــا هــم از میــدان میــن عبــور کــرده و 
بــه آن طــرف تپــه رفتــه بودنــد. فکــر کنــم عملیــات لــو رفتــه بــود. بــاالی 400 
ــد و  ــور می دادن ــود داشــتند مان ــا ب ــروی م ــک دشــمن، در دشــتی کــه روب تان
بــه ســمت ســینه تپــه می آمدنــد. خیلــی از پاســدارها کنــار ایــن شــیار ایســتاده 
بودنــد و داشــتند مقاومــت می کردنــد. تعــداد زیــادی از پیکرهــای شــهدا روی 
زمیــن مانــده بــود. مــا هــم بــه کمــک ایــن نیروهایــی کــه مقاومــت می کردنــد، 
ــه یــک دشــتی رســیدیم.  ــر بعــد از خــط اول دشــمن، ب ــم و در 100 مت رفتی
ــان،  ــم. فرمانده ــادی دادی ــات زی ــم. تلف ــر ماندی ــای ظه ــا نزدیکی ه ــا ت آنج
ــن  ــه همی ــد. ب ــه ماندن ــی از شــهدا در آن تپ ــد. خیل دســتور عقب نشــینی دادن
خاطــر، اســم ایــن تپــه را یــال شــهدا نــام نهادنــد. نزدیک هــای ظهــر بــود کــه 
ــه خــط خودمــان آمدیــم. وقتــی آنجــا رســیدیم، مــا  عقب نشــینی کردیــم و ب

ماندیــم، ولــی بقیــه گردان هــای عمــل کننــده برگشــتند.
ــدادی از  ــم. تع ــده بودی ــته ش ــی خس ــود. خیل ــات ب ــد از عملی ــِب بع ش
شــهدا و مجروحیــن در راه مانــده بودنــد. فاصلــه مــا تــا دشــمن، حــدود ســه 
کیلومتــری می شــد کــه تپــه ماننــد بــود. نیروهــای زیــادی در حــال رفــت و 
ــدت دو روز  ــه م ــد. ب ــال می دادن ــن را انتق ــد و شــهدا و مجروحی ــد بودن آم
ــد و  ــل دهی ــد کــه خــط را تحوی ــا گفتن ــه م ــد از دو روز ب ــم. بع آنجــا ماندی
برگردیــد. روی هــم رفتــه، 50 روزی در آن خــط بودیــم و بعــد از آن بــه مقــر 

شــهید دســت بــاال برگشــتیم.

حضور در تیپ امام سجاد)ع(

ــاال  ــی احتم ــاد ول ــی افت ــه اتفاق ــًا چ ــم دقیق ــتیم، نمی دان ــه برگش ــد از آن ک بع
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تیــپ فاطمــه الزهــرا )س( منحــل شــد و مــا بــه تیــپ امــام ســجاد)ع( رفتیــم. 
ــم. به طــور  ــد ماندی ــا نزدیک هــای عی ــاال ت ــر شــهید دســت ب همانجــا در مق
ــگ  ــار جبهــه و جن ــاه در اختی ــن ســه م ــود. ای ــاه ب ــا ســه م ــی ماموریــت م کل
بودیــم. احتمــال داشــت در خــط مقــدم یــا در مقــر تیــپ، پشــت خطــوط جبهه 
ــا در خــط مقــدم  ــت م ــود کــه کل دوران ماموری ــع این طــور نب باشــیم. در واق
باشــد. معمــواًل هــر 45 روزی)بــه غیــر از زمــان آمــاده بــاش( یک بــار مرخصی 

می دادنــد ولــی در ایــن مــدت ســه مــاه، هنــوز بــه مرخصــی نرفتــه بــودم.

اولین حقوق پاسداری

بعــد از پایــان ماموریــت ســه ماهــه، اواخر اســفند ســال 1362، بــه من گفتند 
کــه اگــر دوســت داشــته باشــی، می توانــی کــه از اینجــا تسویه حســاب کنــی 
و بــه ســپاه منطقــه خــودت بــروی، ولــی مــن قبــول نکــردم. نامــه ای بــه مــن 
دادنــد کــه حقــوق ایــن مــدت را از ســپاه کهگیلویــه دریافــت کنــم. مرخصــی 
ده روز ه ای گرفتــم و بــه دهدشــت رفتــم. بــه ســپاه منطقــه رفتــم و ســه مــاه 
حقوقــم را گرفتــم. در آن موقــع، شــیوه پرداخــت حقــوق مثــل حــاال نبــود. 
یــادم هســت کــه ســپاه منطقــه دهدشــت، دفتــری داشــت کــه پرداختی هــا را 
در آن ثبــت مــی کردنــد. همانجــا بــه صــورت دســتی حقــوق ناچیــزی کــه 

فکــر کنــم بیــن 50 تــا 100 تومــان بــود، بــه مــا پرداخــت  کردنــد.

ازدواج

شــب اولــی مرخصــی را پیــش مــادرم مانــدم. پــدر مــا، دو زن داشــتند کــه بــا 
آن یکــی همســر خــود، در عشــایر زندگــی می کردنــد. تصمیــم گرفتــم بــه آنهــا 

هــم ســری بزنــم و آنهــا را ببینــم.
ــا از  ــه خانواده ه ــود ک ــمی ب ــا رس ــایری م ــه ی عش ــع در منطق در آن موق
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ــه  ــد. ب ــزد می کردن ــان، نام ــرای پسرش ــری را ب ــی دخت ــان دوران کودک هم
اصطــالح می گفتنــد کــه فــالن دختــر، ناف بــر فالنــی اســت. حتــی امــکان 
داشــت ایــن اتفــاق در همــان بــدو تولــد نــوزاد اتفــاق بیفتــد. شــش ســاله 
بــودم کــه پــدرم، بــرای مــن، دختــر یکــی از اقــوام را بــه عنــوان همســر آینــده، 
انتخــاب کــرده بودنــد. وقتــی بعــد از ســه مــاه بــه مرخصــی آمــدم، نامــزد مــن 
کالس پنجــم بــود و یــازده ســال ســن داشــت. همــان موقــع کــه بــه منطقــه ی 
عشــایری نــزد پــدر رفتــه بــود، پــدر بــه مــن گفــت کــه حــاال نامــزد تــو بــزرگ 
ــه. هــر  ــم: بل ــی؟ گفت شــده و کالس پنجــم هســت. می خواهــی عروســی کن

طــور صــالح بدانیــد.
ســه روز از مرخصــی مــن گذشــته بود. ســر و ته عروســی بنــده در دو روز، 
خالصــه شــد. در آن موقــع، رســم بــر ایــن بــود کــه در مراســمات عروســی 
تشــمال می زدنــد و حتــی تــا یــک هفتــه الــی ده روز پشــت ســر هــم هلهلــه و 
شــادی بــود، ولــی جشــن ازدواج مــن، بــه نســبت بقیــه جشــن های عروســی، 
ــدر  ــش پ ــه پی ــان روزی ک ــی هم ــزار شــد. یعن ــی مختصــر و ســاده برگ خیل
رفتــم، فــردای آن روز بــا خانــواده و بســتگان بــه منــزل عــروس خانــم رفتیــم. 
ــت   ــا صحب ــا ازدواج م ــا هــم نشســتند و در رابطــه ب ــواده ب ــزرگان دو خان ب

کردنــد و تصمیــم گرفتنــد.
از زمانــی کــه بــه جبهــه رفتــه بــودم و پاســدار شــده بــودم، نظــر اقــوام و 
بســتگان نســبت بــه مــن عــوض شــده بــود و احتــرام زیــادی بــرای مــن قایــل 
بودنــد. آنهــا می دانســتند کــه هــر لحظــه، شــهادت در انتظــار ماســت. در آن 
موقــع، اورکــت پاســداری تنــم بــود، بــه پــدر خانمــم گفتــم: مــن چیــزی از 
خــودم نــدارم. ســرمایه مــن همیــن اورکــت اســت کــه تنــم هســت. آیــا راضی 
هســتی کــه دختــرت را بــه چنیــن آدمــی بدهــی؟ در جــواب مــن گفتنــد: »ایــن 

چــه حرفی ســت کــه می زنــی؟... کــی بهتــر از تــو؟«
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ــد.  ــا ازدواج مــا موافقــت کردن خالصــه ایــن شــد کــه در همــان شــب ب
حتــی خودشــان کمــک کردنــد و بــا خــرج خودشــان، دخترشــان را بــه عقــد 
مــن در آوردنــد. در تاریــخ 27 فروردیــن ســال 1362 ازدواج کردیــم و بــه 
ــی  ــود. زمان ــده ب ــن مان ــی ده روزه م ــه روز از مرخص ــم. س ــت آمدی دهدش
کــه ازدواج کــردم، فقــط بــه مــدت دو شــب توانســتم پیــش همســرم بمانــم. 
شــب ســوم راهــی اهــواز شــدم. تصــور این کــه مــن بــا یــک دختــر 11 ســاله 
عشــایری ازدواج کــرده و او را از دل عشــایر بــه شــهر آورده ام در حالــی 
کــه دارایــی مــا یــک اتاقــی بیــش نیســت کــه آن هــم فاقــد امکانــات اولیــه 
زندگــی اســت، ســخت بــود. ســخت تــر ایــن کــه او را در چنیــن شــرایطی 

ــم.  ــه می رفت ــه جبه ــتم و ب ــا می گذاش تنه

فرماندهی گروهان و خط زبیدات

بعــد از عروســی، بــه جبهــه رفتــم و همســرم را بــا مــادرم تنها گذاشــتم. شــب 
بــود کــه بــه اهــواز رســیدم. در مقر شــهید دســت بــاال از مــن اســتقبال کردند. 
گفتنــد کــه »چــه خــوب شــد کــه آمــدی. بــه تــو خیلــی نیــاز داشــتیم. قــرار 
اســت گردانــی بــه خــط اعــزام شــود، کمبــود فرمانــده گروهــان داریــم.« ایــن 

در حالــی بــود کــه هیــچ کســی از ازدواج مــن خبــر نداشــت.
ــود.  ــی ســه ماهــه داشــت و منحــل شــده ب ــا، ماموریت ــی م گروهــان قبل
ــوری  ــگ، این ط ــان جن ــه در زم ــم. البت ــل گرفت ــدی را تحوی ــان جدی گروه
ــردان،  ــراد گ ــد. اف ــت بمان ــان ثاب ــا گروه ــردان ی ــک گ ــازمان ی ــه س ــود ک نب
ــاه،  ــد از ســه م ــت ســه ماهــه داشــتند. بع ــد و ماموری ــب بســیجی بودن اغل
ــت  ــی کادر گــردان هــم ثاب گــردان مجــددا ســازماندهی می شــد. گاهــی حت
نمی مانــد، یعنــی احتمــال داشــت امــروز فرمانــده گــردان باشــی و فــردای آن 

ــده محــور بشــوی. ــا فرمان ــده گروهــان و ی روز، فرمان
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دو- ســه روزی طــول کشــید کــه گروهــان را ســازماندهی کردیــم. در آن 
ــتان  ــای اس ــان از بچه ه ــود. ایش ــا ب ــردان م ــده گ ــهید زارع فرمان ــع، ش موق
فــارس بــود. اســم گــردان را بــه خاطــر نــدارم. ولــی گردان هــا معمــواًل شــماره 
داشــتند. تــا ســال 1362 ایــن رویــه شــماره گــذاری مرســوم بــود. بــه احتمــال 

زیــاد، نــام گــردان مــا، صاحــب الزمان)عــج( بــود.
ــرهانی،  ــر ش ــد. آن طرف ت ــرهانی2 بردن ــران1 و ش ــه دهل ــه منطق ــا را ب م
ــد.  ــط آوردن ــن خ ــه ای ــا را ب ــت. م ــام داش ــدات ن ــط زبی ــه خ ــود ک ــی ب خط
فاصلــه مــا بــا دشــمن، در بعضــی از مناطــق 500 متــر و در بعضــی جاهــا 
دو کیلومتــر و شــاید هــم کمــی بیشــتر بــود. گروهــان مــا در دشــتی در همــان 

منطقــه بــه صــورت پدافنــدی مســتقر شــد. 
اردیبهشــت ســال 1362 بــود. حــدودًا 40 روزی از حضــور مــا در خــط 
زبیــدات می گذشــت. هنــوز کســی اطالعــی نداشــت کــه مــن ازدواج کــرده ام. 
در چهــل و پنجمیــن روز بــود کــه یکــی بــه گــوش فرمانــده گــردان رســانده 
ــن  ــع، در ذهــن خــودم ای ــه روســتاد ازدواج کــرده اســت. در آن موق ــود ک ب
گونــه تصــور می کــردم کــه می خواهــم مثــل حنظلــه3 بشــوم. همانــی کــه در 
صــدر اســالم، روز بعــد از شــب زفــاف رفــت و در جنــگ احــد بــه شــهادت 

رســید. مــن نیــز سرمســت شــهادت بــودم و ســر از پــا نمی شــناختم.

1-دهلــران؛ مرکــز شهرســتان دهلــران و دومیــن شــهر اســتان ایــالم از نظر جمعیت، وســعت، اهمیت 
اقتصــادی و سیاســی می باشــد کــه بیشــترین مــرز مشــترک با کشــور عــراق را در اســتان داراســت.

2- منطقـه و پاسـگاه شـرهانی در 65 کیلومتـری جنوب شـرقی شـهر دهلـران و در فکـه شـمالی و دامنه 
ارتفاعـات حمریـن قـرار دارد و از طریـق جـاده شـهید خـرازی تـا جـاده دهلـران اندیمشـک و پـادگان 
عین خـوش 25 کیلومتـر فاصلـه دارد. در طـول جنگ، این منطقه به علت وجود ارتفاعـات 175 و 178 
کـه میـدان دیـد وسـیعی از دشـت دهلـران و منطقـه عین خوش تا اسـتان میسـان عـراق داشـت، اهمیت 
نظامـی یافـت و ارتـش عـراق بـا اشـغال ایـن منطقه بـه ایجـاد میادین میـن و موانع اقـدام کرد. بـا اجرای 
عملیات محرم)تاریخ 10 تا 20آبان 1361( بخش مهمی از بلندی های حمرین در منطقه شرهانی آزاد 

شـد ولـی تـا آزادی خرمشـهر بخش هایـی از ایـن منطقه همچنان در اشـغال دشـمن بود.
3- َحْنَظَلـة بْـن َابی عاِمـر، از اصحـاب پیامبـر اکـرم)ص( بودنـد. حنظلـه کـه تـازه ازدواج کـرده بـود، با 
اجازه پیامبر )ص(، شـِب پیش از جنگ احد در کنار همسـرش ماند و صبح روز نبرد، عازِم میدان شـد 

و یـک روز پـس از ازدواجش به شـهادت رسـید.
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ــده  ــودم. فرمان ــته ب ــنگر نشس ــل س ــه داخ ــود ک ــر ب ــگام ظه ــک روز هن ی
گــردان، ســوار بــر موتــوری از راه رســید. همیــن کــه پیــاده شــد، در حالــی کــه 
لبخنــدی بــر لــب داشــت، بــه مــن گفــت: »روســتاد! تــو ازدواج کــرده ای؟ ... 

مبــارک باشــه بــرادر!!«
سرم را پایین گرفتم و گفتم: حاجی! آره! عقد کرده ام.

ــی  ــه مــن نگفتــی؟ چــرا وقت ــی چــه! عقــد کــرده ای؟ چــرا ب گفــت: »یعن
ــه برگــردی؟« ــی ک ــدی، مرخصــی نگرفت آم

حاجــی حســابی نگــران شــده بــود. کســی از بچه هــای منطقــه هــم پیــش 
ــن، دو  ــت م ــرده ام. از ماموری ــن عروســی ک ــه م ــد ک ــر ده ــه خب ــود ک ــا نب م
مــاه و انــدی گذشــته بــود. هــر کاری کــردم کــه بمانــم، فرمانــده قانــع نشــد. 
ــه یکــی از  ــد برگــردی. ب ــن امشــب بای ــد کــه همی ــه مــن گفتن شــهید زارع ب
رزمنده هــا گفــت کــه روســتاد را پشــت خــط ببــر. نمی خواهــم کــه ایشــان در 
خــط باشــند... گنــاه دارد... ایشــان تــازه متاهــل شــده اند... بایــد 20 روز بــه 

مرخصــی برونــد.
مــا را بــا یــک موتــوری بردنــد و بــه مقــر لشــکر فجــر رســاندند. 20 روزی 
بــه مــا مرخصــی اجبــاری دادنــد. به دهدشــت رفتــم. اواخــر بهار که می شــد، 
خانواده هــای مــا، بــه سردســیر می رفتنــد. وقتــی بــه دهدشــت رفتــم، همگــی 

بــه سردســیر رفتــه بودنــد. مــن هــم در پــی آنهــا بــه منطقــه سردســیر رفتم.

خدمت در سپاه دهدشت و اعزام به قصر شیرین

بعــد از 20 روز مرخصــی کــه کنــار خانــواده بــودم، مجــددا بــه جبهــه 
ــه اهــواز رســیدم.  ــود. ب ــم خــرداد ســال 1362 ب برگشــتم. اگــر اشــتباه نکن
بــه مــا گفتنــد کــه شــما بــه مــدت شــش مــاه در جبهــه حضــور داشــته اید، 
متاهــل هــم هســتید، فعــال بایــد بــه مــدت دو مــاه پشــت خــط برویــد و بعــدا 
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برگردیــد. تسویه حســاب کــردم و بــه ســپاه دهدشــت رفتــم. فرمانــده وقــت 
ســپاه دهدشــت، آقــای روشــن قیــاس از پاســداران گچســارانی بــود. مســئول 
عملیــات ســپاه دهدشــت، آقــای هجیــر پرنــدوار1 بــود. در ســپاه دهدشــت، 

جانشــین آقــای پرنــدوار شــدم.
در آن موقــع، بــر خــالف چیــزی کــه امــروز می بینیــم، پاســدارها در 
پادگان هــا، نگهبانــی می دادنــد و پاســبخش بودنــد. دو شــب از حضــور مــن در 
ســپاه دهدشــت می گذشــت. مــاه رمضــان بــود. شــب دوم بود. نوبــت نگهبانی 
بنــده تمــام شــده بــود. روی تخــت دراز کشــیده بــودم. مســئول شــب پیــش 
مــن آمــد و گفــت کــه پیــام داده انــد کــه در شــمال غــرب؛ جبهــه قصرشــیرین2، 
عراقی هــا بــه بســیجی ها حملــه کرده انــد و بــه علــت بــی کســی، ســر تعــدادی 
از بســیجی ها را بیــل باغبانــی قطــع کردنــد. هــر کــدام از رزمنده هــا را کــه تــوان 
فرماندهــی گــردان یــا گروهــان دارد، در اســرع وقــت بــه غــرب کشــور اعــزام 

کنیــد. مــن گفتــم: مــن آمــاده ام، فــردا صبــح حرکــت می کنــم.
گفــت: »تــو مگــر دیوانــه ای؟ االن چنــد روزی بیشــتر نیســت کــه بــه ســپاه 

ــت آمده ای.« دهدش
گفتــم: بــه هــر حــال، فــردا صبــح مــی روم، آنجــا بــه وجــود افــرادی مثــل 

مــن نیــاز دارنــد.
ــد. از  ــده ســپاه آمدن ــود کــه فرمان ــح ب ــردای آن شــب، ســاعت 10 صب ف
ایشــان خواســتم کــه نامــه ماموریــت مــن را بــرای اعــزام بــه شــمال غــرب 
بنویســند. فرمانــده بــا درخواســت مــن مخالفــت کــرد. بــه او گفتــم: بــرادر! 
مــن فرمانــده گروهــان بــودم، خــط شکســتم. مگــر نمی گوینــد کــه در 
1- هجیــر پرنــدوار از اولیــن پاســدارهای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و از فرماندهــان دوران دفــاع 
مقــدس کــه در عملیــات کربــالی 5 جانشــین گــردان امــام محمــد باقــر )ع( لشــکر 25 کربــال بــود. پس 

از جنــگ بــه نیــروی دریایــی ســپاه رفــت و فرمانــده یکــی از تیپ هــای دریایــی شــد. 
2- قصــر شــیرین یکــی از شــهرهای اســتان کرمانشــاه. ایــن شــهر مرکــز بخــش مرکــزی شهرســتان 
قصــر شــیرین در غــرب اســتان کرمانشــاه اســت و در نزدیکــی مــرز ایــران و عــراق قــرار گرفتــه  اســت.
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قصرشــیرین، در تپــه فیضیــه، بســیجی های مــا را ســر بریدنــد؟ مگــر نــه ایــن 
اســت کــه تقاضــای کمــک کردنــد. مــن هــم تجربــه دارم و هــم تــوان فرمانــده 

گردانــی را دارم، اگــر مــن کمــک نکنــم، چــه کســی بایــد کمــک کنــد؟
گفــت: »بــرادر روســتاد! فکــر همــه چیــز را کــرده ای؟ می دانــی کــه پیــام 

داده انــد کــه مــدت زمــان ماموریــت شــما بایــد شــش ماهــه باشــد؟«
گفتم: مشکلی نیست، بنویسد، من خواهم رفت.

ــود کــه در ســپاه دهدشــت مشــغول  حــدود ســه-چهار روزی بیشــتر نب
شــده  بــودم. تیــر مــاه ســال 1362 بــود، ماموریــت گرفتــم کــه به قصر شــیرین 
بــروم. بــه خانــه رفتــم. هــوا خیلــی گــرم بــود. یــک پنکــه ای داشــتیم. مــادرم 
ــکی  ــدا زدم و یواش ــم را ص ــد. خانم ــده بودن ــه خوابی ــر پنک ــرم زی ــا همس ب
گفتــم: مــن دارم بــه جبهــه مــی روم، بــه مــادرم چیــزی نگــو. گفــت: »حــاال 

مــن چــکار کنــم؟ مــن اینجــا می ترســم. تنهــا هســتم.«
در حیــن بگومگــو بودیــم کــه مــادر، صــدای مــا را شــنید. مــادر گفــت: 
ــا  ــا تنه ــا اینج ــد؟ م ــا بمانی ــش م ــد روزی پی ــی چن ــو نمی خواه ــرم! ت »پس

ــم.« ــاز داری ــو نی ــه کمــک ت هســتیم، ب
گفتــم: مادرجــان! تکلیــف ایــن گونــه اســت، مــن بایــد بــه کمــک برادرانم 
بــروم. خالصــه هــر طــور شــده بــود راضی شــان کــردم ولــی داشــتند زار زار 

گریــه می کردنــد.
زندگــی  متاهلــی در آن دوران، مثــل االن نبــود کــه زن و شــوهر نســبت بــه 
هــم بهانــه گیــر هســتند و بــا هــر مشــکل کوچکــی ســر از دادگاه در بیاورنــد. 
در آن موقــع، عشــق و عالقــه واقعــی وجــود داشــت. خانــم بنــده، علــی رغــم 
ــن را درک  ــود. شــرایط م ــل ب ــده و عاق ــی فهمی ــه داشــت، ول ســن کمــی ک
ــد. ــه جــان می خری ــادی را ب ــن دوران ســختی های زی می کــرد و در تمــام ای

ــا او بــرو. در آن موقــع، پــدر  بــه همســرم گفتــم کــه وقتــی پــدرت آمــد ب
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خانــم بنــده یــک ماشــینی داشــت و در همیــن مســیر سردســیر و گرمســیر 
مــا در حــال رفــت و آمــد بــود. در همیــن گفتگــو بودیــم کــه از قضــا، پــدر 
خانــم از راه رســید. بعــد از حــال و احــوال پرســی، ماجــرا را برایــش گفتم. از 
ایشــان خواســتم کــه در ایــن مدتــی کــه مــن نیســتم، دختــرش را با خــودش به 
سردســیر ببــرد. بــا آغــوش بــاز قبــول کــرد و خــودش نیــز مــن را بــه ترمینــال 

دهدشــت رســاند.
ــپار  ــم رهس ــن ه ــدند و م ــیر ش ــی سردس ــان راه ــا پدرش ــن ب ــر م همس
ــه  ــه ب ــتند ک ــن نمی دانس ــواده م ــه خان ــدم. البت ــرب ش ــمال غ ــای ش جبهه ه
کــدام منطقــه خواهــم رفــت. کالم شــان ایــن بــود کــه »خــدا بــه همراهــت.«

ــا آقــای ریحــان صفــری2 و  از دهدشــت بــه یاســوج1 رفتــم. آنجــا هــم ب
یــک نفــر دیگــر بــه اســم آقــای شــفیعی، همســفر شــدم. مــا ســه نفــر بــا یــک 
دســتگاه لنــدرور کــه بــه مــا داده بودنــد بــه ســمت شــیراز حرکــت کردیــم. در 
شــیراز هــم، ســه نفــر دیگــر بــه جمــع مــا اضافــه شــد. قــرار بــود بــه پــادگان 
ابــوذر3 در قصــر شــیرین برویــم. اولیــن بــاری بــود کــه می خواســتم بــه ایــن 
ــرودگاه  ــه وارد ف ــی ک ــم. وقت ــاه رفتی ــه کرمانش ــا ب ــا هواپیم ــروم. ب ــق ب مناط
کرمانشــا شــدیم، بــا هماهنگی هایــی کــه از قبــل شــده بــود، بــا یــک ماشــین 

ــتان  ــت اس ــه مرکزی ــارس، ب ــتان ف ــتان از اس ــدن اس ــدا ش ــا ج ــال 1355 و ب ــوج در س ــهر یاس 1- ش
ــران و در دامنه هــای  ــی ای ــوب غرب ــد. یکــی از شــهرهای لرنشــین در جن ــد درآم ــه و بویراحم کهگیلوی
سرســبز دنــا واقــع شــده اســت. موقعیــت این شــهر در شــمال شــرقی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقع 
شــده کــه دارای آب و هــوای سردســیری می باشــد. از ایــن شــهر بــه عنــوان پایتخــت طبیعــت ایــران نــام 

بــرده می شــود. بــر اســاس سرشــماری ســال 1395 جمعیــت آن بالــغ بــر 108 هــزار نفــر می باشــد.
2-ریحــان صفــری اهــل یاســوج و فرمانده هــان گــردان از جملــه گــردان حضــرت زهــرا)س( تیــپ 

مســتق 48 فتــح یاســوج بودنــد.
ــد از  ــاب، بع ــرپل ذه ــهر س ــرقی ش ــوب ش ــری جن ــادگان در 20 کیلومت ــن پ ــوذر، ای ــادگان اب 3- پ
روســتای ســراب قلعــه شــاهین واقــع در اســتان کرمانشــاه اســت. ایــن پــادگان در دوران جنــگ ایــران 
و عــراق بارهــا مــورد حملــه ارتــش بعثــی عــراق قــرار گرفــت. مهمتریــن آن بمبــاران ایــن پــادگان در 
تاریــخ 16 اســفند ســال 1363 بــود کــه بیــش از یــک هــزار نفــر از رزمنــدگان ارتشــی و ســپاهی بــه در 

جــه رفیــع شــهادت نائــل شــدند .پــادگان ابــوذر را دوکوهــه غــرب می خواندنــد.
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تویوتایــی مــا را ســوار کردنــد و بردنــد. مــا عقــب تویوتــا نشســته بودیــم. 
ظهــر شــده بــود کــه بــه شــهرک ِکِرنــِد کرمانشــاه رســیدیم.

درگیری با اهل حق1

ــیرین  ــه قصرش ــاد ب ــالم آب ــه از اس ــود ک ــیری ب ــن مس ــد در همی ــهرک کرن ش
ــل  ــا اه ــه آنه ــد و ب ــی بودن ــهرک علی الله ــن ش ــردم ای ــت م ــت. اکثری می رف
حــق می گفتنــد. مــا هیــچ گونــه اطالعــی دربــاره ی ایــن مذهــب و عقایــد آنهــا 

نداشــتیم.
بــرای نمــاز و اســتراحت بــه ســپاه منطقــه رفتیــم. قــرار بــود ابتــدا بــه ســرپل 
ذهــاب و از آنجــا بــه پــادگان ابــوذر برویــم. وقتــی پیــاده شــدیم، تعــدادی افــراد 
را دیــدم کــه شــکل و شــمایل خوبــی نداشــتند. ریش هــای تراشــیده و ســبیل 
بلنــدی داشــتند. ظاهــرا بــرای ســبیل خــود ارزش زیــادی قایــل بودنــد. ســبیل 
آنهــا جزئــی از مذهــب آنهــا بــود. امــکان نداشــت کــه ســبیل خــود را بتراشــند.

بعــد از خوانــدن نمــاز بــود، خواســتم وارد آشــپزخانه شــوم. آنجــا یــک 
کوچــه باریــک و حالــت راهــرو ماننــدی داشــت کــه به آشــپزخانه راه داشــت. 
مــا شــش نفــر هــم پشــت ســر هــم بودیــم. در ایــن راهرویــی کــه می رفتیــم، 
متوجــه حضــور افــرادی شــدیم کــه ســبیل های بلنــدی داشــتند. اینهــا آشــپز 
ســپاه بودنــد. مــن بــا عصبانیــت فریــاد زدم:  ای بــر شــما لعنت! شــما چگونه 
آدمــی هســتید؟ اصــال شــما آدم هســتید کــه داریــد غــذا درســت می کنیــد؟ 

ایــن چــه ســپاهی هســت؟ ایــن ســبیل لعنتــی را بتراشــید و ...

1- اهــل حــق بــه کســانی اطــالق می شــود کــه دنبــال حــق و حقیقــت باشــند ولــی در اصطــالح امــروزی 
ــه، زردتشــتی،  ــادات مانوی ــی از اعتق ــد خــاص و ترکیب ــه گروهــی از مــردم اطــالق می شــود کــه عقائ ب
ــده می شــوند و از  ــز نامی ــد و تســامحًا علی اللهــی نی ــاور دارن ــدی را ب مذهــب اســماعیلی و تناســخ هن
ــالم ـ  ــه الّس ــی ـ علی ــرت عل ــص حض ــه باالخ ــورد ائم ــان در م ــد. آن ــاب می آین ــه حس ــیعه ب ــالت ش ُغ
اعتقــادات غلــو آمیــزی دارنــد و اکثــرًا در مناطــق غربــی ایــران ســکونت دارند.)محمــد جــواد مشــکور، 

موســوعه فــرق اســالمی، بیــروت، مجمــع بحــوث اســالمی، چــاپ اول، 1415 هـــ، ص 131.(
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در همیــن موقــع بــود کــه نــگاه  پــر از خشم شــان بــه مــن خیــره شــد. عــده ای 
از آنهــا اهــل حــق و بقیــه هــم ســنی مذهــب بودنــد. یکــی از آنهــا بــه مــن گفــت 
کــه »چــرا داری زر زر می کنــی؟« مــن هــم جــواب تنــدی دادم. دعــوا شــروع 
شــد. چنــد نفــری کــه بــا مــن بودنــد، دخالتــی نکردنــد. بــه تنهایــی در مقابــل 
آنهــا ایســتادم. یــک گونــی ســیب زمینــی آنجــا بــود و بــا ایــن ســیب زمینی هــا 
بــه طــرف آنهــا پرتــاب می کــردم. هــر ســیب زمینــی کــه پرتــاب می کــردم، مثــل 
ــه  ــه آنهــا می خــورد. تــا توانســتم آنهــا را زدم ولــی روی هــم رفت ســنگ بــه کل
کتــک مفصلــی خــوردم. بــا هــر بدبختــی بــود، عــده ای واســطه شــدند و مــا را 

از هــم جــدا کردنــد مــن را بــه نمازخانــه بردنــد.
بعــد از نمــاز و ناهــار بــود. در نمازخانــه نشســته بودیــم کــه فرمانــده ســپاه 
نــزد مــا آمــد و گفــت: بــرادران! ایــن جماعتــی کــه دیدیــد، شــیعه نیســتند. 
اینهــا اغلــب اهــل حــق یــا ســنی مذهــب هســتند. هــر کــدام عقاید خودشــان 
را دارنــد. در آییــن اهــل حــق، کوتــاه کــردن ســبیل، حــرام اســت. نبایــد بــه 
آنهــا توهیــن می کــردی. معلــوم بــود کــه ایــن فرمانــده نیــز گرفتــار آنهــا شــده 
بــود. ولــی مجبــور بــود کــه آنهــا را جــذب کنــد کــه از طــرف دشــمنان جــذب 
نشــوند. در کل، اطالعــات خوبــی بــه مــن داد و بعدهــا ایــن کتــک خــوردن 

بــه درد مــن خــورد.
آخــر ســر کــه خواســتم از ایــن پــادگان برویــم، فرمانــده نــزد مــن آمــد و 
گفــت کــه در اطــراف پــادگان ابــوذر، دهاتــی وجــود دارد کــه ســنی مذهــب 
هســتند. در آنجــا حواســت باشــد کــه بــه خلفــای اهــل ســنت توهیــن نکنــی. 
در حقیقتــا تــا آن موقــع، اطــالع چندانــی در ایــن بــاره نداشــتم. تــا آن زمــان، 
ــک  ــون ی ــه خ ــود ک ــوری ب ــن ط ــت م ــودم و ذهنی ــب ب ــیعه متعص ــک ش ی

شــخص ســنی مذهــب را حــالل می دانســتم.
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وضعیت رزمنده ها در قصر شیرین

در قصــر شــیرین، مشــکلی بــه نــام کمبــود نیــروی بســیجی و کادر نداشــتند. 
ولــی در رســته ی فرماندهــی گــردان، کمبــود نیــرو داشــت. ماموریــت مــا ایــن 
بــود کــه آنجــا برویــم و ایــن نیروهــا را در قالــب گردان هــا ســازماندهی بکنیــم 
ــپ  ــر نظــر تی ــع، آن منطقــه زی ــم. در آن موق و از خــط آنجــا محافظــت کنی
ــام اســتان ها  ــی از تم ــود. رزمنده های ــی اکــرم)ص( کرمانشــاه ب مســتقل نب
در ایــن تیــپ حضــور داشــتند و خــط نگهــدار منطقــه بودنــد. نزدیک تریــن 
خــط مــرزی مــا تــا کربــال، همیــن قصرشــیرین بــود. در آن موقــع، یــاد دارم 

کــه جایــی نوشــته بــود کــه »کربــال 110 کیلومتــر.«
در منطقــه عملیاتــی قصــر شــیرین، وضعیــت بــه گونــه ای بــود کــه حالــت 
ــهربانی  ــام ش ــه ن ــاخه ای ب ــری ش ــع، ژاندارم ــت. در آن موق ــد داش ــه مانن تپ
داشــت. بخشــی از امنیــت منطقــه ی قصرشــیرین را بــه شــهربانی و بخــش 
دیگــرش را بــه بســیجی ها ســپرده بودنــد. در آنجــا بــه علــت عــدم هماهنگــی 
و ضعــف مدیریــت در رده هــای فرمانــده گــردان و فرمانــده گروهــان، 
ــد،  ــه می گفتن ــور ک ــد. این ط ــه بودن ــرزی را گرفت ــه م ــد و تپ ــا آمدن عراقی ه
ــا بیــل باغبانــی، گــردن رزمنــدگان را می زدنــد. وقتــی ایــن خبــر  عراقی هــا ب

را شــنیدم، تنــم لرزیــد.
از پایــگاه ســپاه کرنــد بــه پــادگان ابــوذر رفتیــم و دو شــبی آنجــا ماندیــم. 
وقتــی از بــاالی ایــن پــادگان نــگاه می کــردی، عبــارت »جاویدشــاه« نوشــته 
شــده بــود و از آن بــاال کامــال معلــوم بــود. ایــن پــادگان یکــی از پادگان هــای 
مهــم ارتــش شاهنشــاهی بــود کــه در خاورمیانــه بــی نظیــر بــود. پادگانــی بــا 
ــود.  ــر ب ــد هلیکوپت ــد فرودگاهــی و پ ــه دارای بان ــر ک ــزار نف ــت 20 ه ظرفی
منــازل ســازمانی زیــادی آنجــا بــود. ایــن پــادگان، خــودش دارای واحدهــای 
گاوداری و مــرغ داری بــود کــه گوشــت و لبنیــات نظامیــان را تامیــن می کرد. 



94

فصلسوم:دورهپاسداری،حضوردرعملیاتها

قبــل از انقــالب در اختیــار ارتــش بــود ولــی بعــد از انقــالب، هــم ســپاه و 
هــم ارتــش در آنجــا حضــور داشــتند. پــادگان ابــوذر در جایــگاه خاصــی قــرار 
گرفتــه و نزدیــک بــه ســر پــل ذهــاب بــود کــه غــرب کشــور را به طــور کامــل 

ــن می کــرد. تامی
وقتــی در ایــن پــادگان بــودم، بــرادری بــه نــام امیــری کــه بچــه تهــران بــود 
و بعدهــا شــهید شــد، نــزد مــا آمــد و گفــت کــه مســئول ســتاد تیــپ نبــی 
اکــرم)ص( اســت. از مــا خواســت کــه بــه خــط برویــم و هــر کــدام ســه-

چهــار تپــه را تحویــل بگیریــم. بــه هــر کــدام از مــا، دو تــا ســه تپــه را واگــذار 
کــرد. آقــای صفــری نیــز مســئول محــور شــدند.

بعــد از تقســیم کار، بــه خــط رفتیــم. در آنجــا متوجــه شــدیم کــه بچه هــای 
آنجــا به خصــوص بچه هــای اســتان مــا خیلــی مظلــوم هســتند. تعــدادی از 
بســیجی ها حــدودا چهــار مــاه آنجــا بودنــد ولــی هنــوز حمــام نرفتــه بودنــد. 
آنهــا حتــی فرمانــده ای هــم نداشــتند. هــر 30 نفــری از بســیجی ها در یــک 
تپــه ای مســتقر شــده بــود و یــک نفــر از آنهــا کــه قبــاًل خدمــت ســربازی را 
گذرانــده بــود یــا کســی کــه یــک تــا دو بــار جبهــه رفتــه بــود، فرمانــده آنهــا 
شــده بــود. دو دســتگاه ماشــین داشــتند کــه یکــی بــرای حمــل آب و یــخ بــود 

و دیگــری بــرای آنهــا غــذا مــی آورد. ســنگرها هــم لجــن گرفتــه بودنــد.
موقعیــت خــط، پــای ارتفاعــات آبــداغ و بــه گونــه ای بــود کــه نیروهــای 
ــررس  ــا، چــون در تی ــدگان م ــد. رزمن ــا بودن ــن دســت عراقی ه خــودی پایی
دشــمن بودنــد، در طــول روز، نمی توانســتند تحرکــی داشــته باشــند. حتــی 
کســی کــه تجربــه کافــی داشــته باشــد کــه بــرای آنهــا ســنگری بســازد کــه در 
ــه را  ــه خــط رفتــم، ســه تپ ــود. وقتــی ب تیــررس مســتقیم دشــمن نباشــد، نب
تحویــل گرفتــم. تپه هایــی کــه عراقی هــا آمــده بودنــد و آن جنایــت را انجــام 

داده بودنــد، فیضیــه بــود و دســت چــپ مــا قــرار داشــت.
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وقتــی وضعیــت نابســامان خــط را دیــدم، به قصر شــیرین برگشــتم و برای 
ســاخت ســنگر و بازســازی خــط، تقاضــای لــودر، گونــی، الــوار و... کــردم. 
یــک مــاه طــول کشــید و مــا توانســتیم کــه تغییــر و تحــوالت خوبــی را در 
آنجــا ایجــاد کنیــم. ســنگرهای محکــم، حمــام، جــاده و ســرویس بهداشــتی 
درســت کردیــم. مرتبــا تانکــر آب می آمــد و آب خالــی می کــرد و می رفــت. 
نیروهــای جدیــدی بــه خــط بردیــم و تعــدادی را تعویــض کردیــم. بــه طــور 
کلــی ســر و ســامان خوبــی بــه خــط دادیــم. حتــی اجــازه ندادیــم کــه از قصــر 
شــیرین بــرای مــا غــذا فرســتاده شــود. وســایل آشــپزی را همانجــا بردیــم و 
خودمــان غــذا درســت می کردیــم. در هــر تپــه ای قریــب بــه 20 نفــر رزمنــده 
حضــور داشــت. خودشــان آشــپزخانه داشــتند و حتــی نــان هــم می پختنــد. 
واحــد شناســایی درســت کــرده بودیــم. هــر شــب، اکیــپ شناســایی تــا اول 

میــدان میــن دشــمن می رفــت و وضعیــت آنهــا را بررســی می کــرد.
ــری،  ــا تدابی ــم ب ــعی کردی ــه س ــود ک ــن ب ــم ای ــام دادی ــه انج ــی ک کار دوم
هجــم آتــش دشــمن را کم تــر کنیــم. بــرای ایــن کار، تــک تیراندازهــا و 
ــه  ــه دوشــکا ب ــم کــه اگــر یــک گلول دوشــکاچی ها را مســتقر کردیــم و گفتی
ســمت مــا شــلیک شــد، شــما چهــار گلولــه بــه ســمت آنهــا شــلیک کنیــد. 
بــه تــک تیراندازهــا گفتــم بــه محــض این کــه ســر دشــمن بــاال بیایــد، بزنیــد. 
ــت  ــی هس ــط، خبرهای ــن خ ــه در ای ــد ک ــه ش ــی داد و متوج ــمن، تلفات دش
ــم  ــودش را ک ــش خ ــم آت ــه هج ــد ک ــور ش ــد. مجب ــری آمده ان ــراد دیگ و اف
کنــد. بســیجی ها بــرای مــا تعریــف می کردنــد کــه قبــاًل، عراقی هــا در 
ــیدیم  ــم می ترس ــا ه ــتند، م ــن می کاش ــا می ــری م ــن، در 500 مت روز روش
کــه بــه آنهــا شــلیک کنیــم. یعنــی اجــازه تیرانــدازی بــه مــا نمی دادنــد. ولــی 
ــز جــرأت  ــگام شــب نی ــی هن ــم کــه حت ــر ســر عراقی هــا آوردی مــا، بالیــی ب
میــن گــذاری نداشــتند. اگــر در شــب می خواســتند کــه در میــدان میــن کار 
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کننــد، پنــج نفــر آرپی جــی را می بردیــم و آتــش روی ســر آنهــا می ریختیــم و 
برمی گشــتیم. خالصــه مطلــب این کــه بــه مــدت شــش مــاه در قصــر شــیرین 
ماندیــم. در ایــن شــش مــاه دو گــردان از بســیجی های اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمــد و هــر گــروه در یــک دوره ســه ماهــه آنجــا حضــور داشــتند. در 

ــن تلفــات را داشــته باشــیم. ــم کــه کم تری ــن مــدت ســعی کردی ای

قاری خوش صدا، شهید ضربعلی جاودان1

وقتــی کــه بــه پــادگان ابــوذر رفتــم کــه گــردان را تحویــل بگیــرم، در میــدان 
ــی  ــیمایی نوران ــه س ــی ک ــردم. جوان ــرآن ک ــاری ق ــت ق ــگاه، درخواس صبح
داشــت، داوطلــب شــد. گفــت: »مــن قــاری قــرآن هســتم. اجــازه دارم کــه 

ــم؟« ــرآن بخوان ق
گفتــم: بفرمــا. وقتــی کــه قرآنــش را خوانــد، صوت زیبــای او بــر دل همگان 

نشســت. مــن بــه او گفتــم کــه ســوادی و مدرکی هــم داری؟
گفت: »دیپلم دارم.«

گفتم: اسم و شغلت؟
گفت: »ضربعلی جاودان هستم ... قباًل کارمند بودم.«

گفتم: برادر جاودان! تو می توانی که به بچه های ما قرآن یاد بدهی؟
گفت: »این آرزوی منه.«

ضربعلــی از بســیجی های شهرســتان کهگیلویــه بود. ایشــان قــاری و حافظ 
قــرآن بــود. در شــهر دهدشــت، مــورد اتهام هایــی ناحقــی قــرار گرفتــه بــود. بــه 
او انــگ منافــق زده بودنــد. بــه همیــن خاطــر، شــهر دهدشــت را تــرک کــرده و 
بــه جبهــه آمــده بــود. شــهادت در چهــره ایشــان می باریــد بــه گونــه ای کــه همــه 

ــخ شــهادت: 20  ــد 1343 دهدشــت. تاری ــخ تول ــد کاکا، تاری ــی جــاودان، فرزن 1- شــهید ضربعل
شــهریور ســال 1362 قصرشــیرین.
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رزمنــدگان می گفتنــد کــه او شــهید خواهــد شــد. اگــر از همــان بســیجی هایی 
کــه در آن دوره بودنــد و االن زنــده هســتند، از هــر کــدام کــه پرســیده شــود، 
می گوینــد کــه ضربعلــی جــاودان یــک انســان کاملــی بــود و مــداوم از ایشــان 

بــه خوبــی یــاد می کننــد.
شــهید جــاودان از رفتــار آدم هــا دلــش گرفتــه بــود. گاهی که تنها می شــدیم 
بــا مــن درد دل می کــرد و از جفاهایــی می گفــت کــه در شــهر دهدشــت بــر 
ســر او رفتــه بــود. از کســانی می گفــت کــه بــه ناحــق او را مــورد تهمــت و 

افتــرا قــرار داده بودنــد.
ــه او  ــه صــورت ویــژه مراقــب ایشــان بــودم. ب خیلــی نگرانــش بــودم و ب
نیــاز داشــتم. البتــه نــه مــن! بلکــه قصــر شــیرین، پــادگان ابــوذر و کل جبهــه 
بــه چنیــن انســان های شــریفی نیــاز داشــت. وقتــی آنجــا بــود، بارهــا ســراغ 
ایشــان آمدنــد کــه بــه پــادگان ابــوذر بــرود و فقــط بــه تدریــس قــرآن مشــغول 
ــم در  ــه می خواه ــت ک ــا می گف ــه آنه ــدام ب ــد. م ــی ایشــان نپذیرفتن شــود ول
ــیجی های  ــتاد و بس ــال روس ــه امث ــم و ب ــتاد باش ــار روس ــدم در کن ــط مق خ

حاضــر در خــط مقــدم، قــرآن را آمــوزش دهــم.
ضربعلــی بــا پــای پیــاده، روزی 10 کیلومتــر، ســنگر بــه ســنگر می رفــت 
کــه قــرآن را بــه رزمنده هــا تعلیــم دهــد. یــک روز، پیــش مــن آمــد و گفــت 
ــده،  ــه ای آم ــن نام ــرای م ــواده ب ــد کــه از طــرف خان ــن اطــالع داده ان ــه م »ب

مــی روم کــه تحویــل بگیــرم.« اجــازه گرفــت و بــه تپــه فیضیــه2 رفــت.
داشــتم بــا دوربیــن، تپه هــای اطــراف را نــگاه می کــردم.  در همیــن زمــان، 
یــک خمپــاره 60ی از طــرف دشــمن شــلیک شــد و بــه همــان تپــه فیضیــه 2 
اصابــت کــرد. بــا انفجــار خمپــاره، تعــدادی از بچه هــا روی زمیــن افتادنــد. 
ســوار ماشــین شــدم و ســریع خــودم را بــه آنجــا رســاندم. بــر اثــر انفجــار، 
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ــد،  ــه بودن محمدحســین دارکــوب1 کــه از بســیجی های شهرســتان کهگیلوی
شــهید و ضربعلــی جــاودان هــم بــه شــدت مجــروح شــده بــود. در آن 
ــد  ــه رانندگــی بل ــا ک ــی از بچه ه ــا کمــک یک ــودم. ب ــد نب ــع، رانندگــی بل موق
بــود، ضربعلــی را ســوار بــر ماشــینی کردیــم و بــه قصرشــیرین بردیــم. بــی 
ســیم زدم و بــا التمــاس درخواســت هلیکوپتــر کــردم. کمتــر از یــک ســاعت 
ــه آســانی او  ــه قصــر شــیرین آمــد. نمی خواســتم ب ــر از کرمانشــاه ب هلیکوپت
را از دســت بدهــم. از آنجــا ســوار هلیکوپتــر شــدیم و بــه کرمانشــاه رفتیــم. 
ترکشــی بــه ســر ضربعلــی اصابــت کــرده بــود. در ایــن مســیری کــه می آمدیــم، 
ــر لــب زمزمــه  ــات قــرآن زی ــا فــرودگاه کرمانشــاه، آی ــه ت ــه  فیضی ــی از تپ یعن
می کــرد. در حالــی کــه شــهید جــاودان در بغــل مــن بــود دســتم را محکــم 

ــد.« ــو خواهــم مان ــود و می گفــت: »در قیامــت منتظــر ت ــه ب گرفت
بــه فــرودگاه کرمانشــاه رســیدیم. می خواســتیم او را از بالگــرد پیــاده کنیــم 
کــه بــا هواپیمــا بــه تهــران اعــزام شــود. دیگــر رمقــی برایــش نمانــده بــود. در 
حالــی کــه در آغــوش مــن دراز کشــیده بــود، گفــت: »روی مــن را بــه ســمت 
کربــال برگــردان. می خواهــم بــه آقــا امــام حســین)ع( ســالم دهــم.« رویش را 
بــه ســمت کربــال برگردانــدم. بــا تمــام توانــی کــه برایــش مانــده شــهادتین را 
گفــت. بــا صــدای بریــده بریــده بــر بــی بــی فاطمــه الزهــرا )س( داد و همین 
کــه خواســت نــام امــام حســین)ع( را بگویــد، شــهید شــد. مــات و مبهــوت 
بــه چهــره آســمانی اش نــگاه می کــردم و اشــک می ریختــم. اینچنیــن بــود کــه 

یکــی از بهتریــن یارانــم را از دســت دادم.

پایان ماموریت در منطقه قصر شیرین

ــه  ــار ب ــک ب ــودم، فقــط ی ــن شــش ماهــی کــه در قصرشــیرین ب در طــول ای

1- شــهید محمدحســین دارکــوب فرزنــد احمــد، متولد ســال 1346 روســتای تنگ پیرزال شهرســتان 
کهگیلویــه کــه در تاریــخ 20 شــهریور ســال 1362 در منطقــه قصر شــیرین به شــهادت رســید. 
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مرخصــی رفتــم. بــا همــکاری ســایر رزمنــدگان، توانســتیم کــه آن خــط را ســر 
و ســامان بدهیــم و احیــا کنیــم. در ایــن مــدت، بــه جــز همــان دو نفــری کــه 
قبــاًل نــام بــردم، شــهیدی ندادیــم. یــک نفــر هــم مجــروح داشــتیم که اســمش 
را بــه خاطــر نــدارم. البتــه در آنجــا درگیــری ســازمان یافتــه ای نداشــتیم. چون 
ــا  ــای م ــم. درگیری ه ــام ندادی ــی انج ــات خاص ــمن، عملی ــه دش ــا و ن ــه م ن
ــا و هــم نیروهــای دشــمن در  ــود. هــم رزمنده هــای م مــوردی و محــدود ب
ــه  ــرون می آمــد، ب ــد و اگــر کســی از ســنگرش بی ســنگر های خودشــان بودن
ســمت او شــلیک می شــد. گاهــی نیــز خمپــاره ای شــلیک می کردیــم و آنهــا 
جــواب می دادنــد و برعکــس. به طــور کلــی، زمانــی کــه دشــمن می خواســت 
تغییــرات و تحرکاتــی داشــته باشــد یــا مثــاًل میــدان میــن خودش را گســترش 
بدهــد، مــا مانــع می شــدیم و اجــازه هیــچ گونــه حرکتــی بــه آنهــا نمی دادیــم. 
همانجــا بودیــم کــه تیــپ احمــد بــن موســی )ع( اســتان فــارس آمــد و خط 
را از مــا تحویــل گرفــت. تعــدادی از رزمنده هــای اســتان مــا از جملــه حــاج 
اصغــر حبیبــی1 و شــهید عنایت اللــه بازگیــر2 یــک گردانــی در قالــب همیــن 
تیــپ داشــتند. آنهــا بــه مــن اصــرار کردنــد کــه مــن نیــز آنجــا بمانــم و گردانــی 

تحویــل بگیــرم، ولــی نپذیرفتــم و گفتــم کــه می خواهــم بــه جنــوب بــروم.

دوره آموزشی فرمانده گردانی

ماموریـت مـا در قصـر شـیرین تمـام شـد. بـرای اسـتراحت چنـد روزه ای بـه 
دهدشـت رفتـم. دو روزی از مرخصـی مـن گذشـته بـود کـه طـی نامـه ای بـه 

1- علــی اصغــر حبیبــی متولــد ســال 1339 شــهر چــرام و از فرمانــده گردان هــای دوران دفاع مقدس 
بودنــد. آخریــن مســئولیت ایشــان جانشــین فرماندهی ســپاه فتح اســتان کهگیلویــه و بویراحمد بود.

2- شــهید عنایت الله بازگیر فرزند خداخواســت در ســال 1342 در روســتای امامزاده نورالدین)ع( 
از توابــع شهرســتان کهگیلویــه متولــد شــد. شــهید بزرگــوار در جریــان عملیــات والفجــر8 بــه تاریــخ 
21 اســفندماه ســال 1364 در حالــی کــه فرماندهــی گردانــی از لشــکر 19 فجــر را بــر عهــده داشــتند، 

در اروندکنــار بــه شــهادت رســیدند. 
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مـا ابـالغ شـد کـه قـرار اسـت یـک دوره ی آموزشـی مختـص فرمانده هـان 
گردان ها برگزار شـود، کسـانی که مایل هسـتند، می توانند شـرکت کنند. این 
دوره در شـیراز برگـزار می شـد. مـن نیـز بـرای دوره آموزشـی به شـیراز رفتم.

ــه دوره هــا فــرق داشــت. ایــن  ــا بقی دوره ی آمــوزش فرماندهــی گــردان ب
ــود. وقتــی  ــا دوره آموزشــی »دافــوس« فعلــی ب دوره در واقــع هــم ردیــف ب
بــه ســپاه شــیراز اعــزام شــدم، چنــد نفــر از بچه هــای منطقــه از جملــه؛ آقــای 
فرامــرز کبوتــری از پاســداراهای شهرســتان چــرام و شــهید دارا راهخداپــور1 
نیــز حضــور داشــتند. ایــن دوره آموزشــی، چهــار مــاه طــول کشــید و بعــد از 

آن بــرای طــرح لبیــک اعــزام شــدم.

طرح لبیک

ــه  ــای بســیجی ب ــزام سراســری نیروه ــه اع ــود ک ــاه ســال 1362 ب ــن م بهم
ــد. در  ــای کار بیاین ــه پ ــه هم ــود ک ــن ب ــدف ای ــود. ه ــده ب ــاز ش ــا آغ جبهه ه
ایــن طــرح کــه بــا نــام طــرح »لبیــک یــا خمینــی« نامگــذاری شــده بــود. بــه 
هــر اســتانی بــه انــدازه جمعیــت و تــوان آن، تیــپ و لشــکر داده بودنــد. بــه 
ــده  ــع، فرمان ــد. در آن موق ــز مجــوز تشــکیل یــک لشــکر دادن ــا نی اســتان م
ســپاه اســتان آقــای جمشــیدی2 بودنــد، کــه در ایــن طــرح بــه عنــوان فرمانــده 
لشــکر اســتان مــا انتخــاب شــدند. ســپاه و بســیج شهرســتان های کهگیلویــه، 
بویراحمــد و گچســاران هــر کــدام یــک تیــپ داشــتند. در ایــن طــرح، بایــد 
تمــام نیروهایــی کــه پشــت خــط بودنــد اعــم از نیروهــای داوطلــب مردمــی 
و کادر ســپاه، حتــی نیروهــای بســیجی ادارات، بــه مــدت 45 روز بــه جبهــه 

1- شــهید دارا راهخداپــور فرزنــد ســیف اللــه متولــد ســال 1340 شــهر ســوق از توابــع شهرســتان 
کهگیلویــه. تاریــخ شــهادت: 11 خــرداد مــاه ســال 1373 تنــگ پیــرزال کهگیلویه)درگیــری بــا اشــرار( 
2- ســردار مهــدی جمشــیدی، زاده شهرســتان بویراحمــد می باشــند. از ســوابق مســئولیت های ایشــان 
می تــوان بــه فرمانــده ســپاه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد،  مســئول ســازمان بســیج جامعــه عشــایری 

کشــور نــام بــرد. در حــال حاضــر جانشــین معاونــت فرهنگــی ســپاه پاســداران کشــور هســتند. 
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اعــزام می شــدند. همــه ایــن نیروهــا بایــد در مکان هایــی کــه مشــخص کــرده 
بودنــد، اردوگاه می زدنــد و گردان هــا را ســازماندهی می کردنــد.

ــا  ــود. ب ــرور1 ب ــس پ ــاج یون ــه ح ــای کهگیلوی ــی از گردان ه ــده یک فرمان
ــه  ــه ای کــه داشــتم، ب ــودم و تجرب ــه دوره آموزشــی کــه طــی کــرده ب توجــه ب
عنــوان جانشــین ایشــان انتخــاب شــدم و بــه منطقــه دشــت عبــاس2 کــه از 
پــل کرخــه3 تــا دهلــران امتــداد داشــت، اعــزام شــدیم. البتــه ســازمان ایــن 
لشــکر  ها و تیپ هــا موقتــی بــود. در واقــع، می خواســتند در مناطــق جنــوب 
تجمــع کننــد و بــرای عملیــات خیبــر4 آمــاده شــوند. هــدف ایــن بــود کــه اگــر 
در عملیــات خیبــر موفــق شــدیم، جنــگ را ادامــه بدهیــم و بصــره5 را فتــح 
ــه  ــدگان ب ــر رزمن ــات و گســتردگی آن، اکث ــت عملی ــه خاطــر اهمی ــم. ب کنی
ــه  ــه منطق ــرار داشــتند، ب ــف کــه در پشــت خــط ق همــراه واحدهــای مختل
ــرای اداره امــور  ــی اعــزام شــدند. تعــداد کمــی پاســدار و بســیجی ب عملیات

ــه جبهــه اعــزام شــدند. ــه ب ــد و بقی ســپاه شهرســتان ها ماندن

1-یونــس پــرور از بنیانگــذاران ســپاه گچســاران بــود. ایشــان در ایــام دفــاع مقدس مســئولیت فرمانده 
گــردان داشــتند و در حــال حاضر بازنشســته ســپاه پاســداران هســتند. 

2- دشت عباس، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایالم ایران است.
3- رود کرخــه ســومین رود بلنــد ایــران پــس از کارون و ســفیدرود اســت. ایــن رود کــه از کوه هــای 
زاگــرس سرچشــمه می گیــرد و در شــمال خوزســتان )پــل زال( از بــه هــم پیوســتن دو رودخانــه زال 
، ســیمره و کرخــه را در شهرســتان اندیمشــک تشــکیل داده و پــس از طــی مســیری نزدیــک بــه 755 
ــزد.  ــراق می ری ــران و ع ــان ای ــرز می ــم در م ــاالب هورالعظی ــه ت ــی ب ــوب غرب ــت جن ــر در جه کیلومت
ــام »پــل نــادری« هــم نامیــده می شــود، در 10 کیلومتــری اندیمشــک و در جــاده  ــه ن پــل کرخــه کــه ب

اندیمشــک- دهلــران قــرار دارد.
4- عملیــات خیبــر در تاریــخ 3 اســفند ســال 1362 در شــرق رودخانــه ی دجله و داخــل هورالهویزه، 
بــه منظــور تصــرف بخــش شــرقی رودخانــه ی دجلــه و جزایــر مجنــون و جلوگیــری از تقویــت ســپاه 
ســوم عــراق بــا رمــز یــا رســول اللــه )ص(، بــه طــور مشــترک توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
و ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران اجــرا شــد و در تاریــخ 22 اســفند 1362 بــا رســیدن بــه اهــداف 
خــود از جملــه آزاد ســازی منطقــه ای بــه وســعت 1000 کیلومتــر مربــع در هــور، 140 کیلومتــر مربــع 

در جزایــر مجنــون و 40 کیلومتــر مربــع در طالییــه، بــا موفقیــت پایــان پذیرفــت.
5- شــهر بصــره، بنــدر اصلــی کشــور عــراق و مرکــز اســتان بصــره  اســت. ایــن شــهر در فاصلــه 54 

کیلومتــری غــرب خرمشــهر واقــع شــده اســت.
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ماموریـت لشـکر اسـتان ما، پشـتیبانی از لشـکر فجر اسـتان فارس بـود. در 
اسـتان فارس نیز سـه لشـکر مقاومتی در قالب طرح لبیک تشـکیل شـده بود.

عملیات خیبر1

دو روز قبــل از عملیــات خیبــر بــود. رزمنده هــایی که در طــرح لبیک بودند، 
آمــاده بودنــد کــه بــر اســاس ماموریــت هــای ابالغــی بــه خــط بزننــد. بــه مقــر 
ــم. بچه هــای اســتان  ــود، رفت ــاال کــه مقــر بچه هــای لشــکر فجــر ب دســت ب
ــب دو گــردان در لشــکر فجــر ســازماندهی  ــه و بویراحمــد در قال کهگیلوی
شــده بودنــد. آقــای ســید مندنــی ســیدی2 فرمانــده گــردان امــام علــی)ع( کــه 
ــردان  ــده گ ــای ذکاوت3 فرمان ــت و آق ــام داش ــوذر ن ــردان اب ــع، گ در آن موق
دیگــری بــود. بــه گــردان امــام علــی)ع( رفتــم. بــا رزمنده هــا، ســالم و احــوال 
پرســی کــردم. آنهــا از مــن خواســتند کــه پیــش آنهــا بمانــم ولــی چــون جــای 
دیگــری جانشــین گــردان بــودم، نمی توانســتنم گــردان را رهــا کنــم، بنابرایــن 
از آنهــا خداحافظــی کــردم و رفتــم. دو روز بعــد، شــهید علــی همایون فــر4 کــه 
از بچه هــای دهدشــت بودنــد و رفاقــت خاصــی بــا هــم داشــتیم، ســوار بــر 

1- عملیــات خیبــر در تاریــخ 3 اســفند ســال 1362 در شــرق رودخانــه ی دجله و داخــل هورالهویزه، 
بــه منظــور تصــرف بخــش شــرقی رودخانــه ی دجلــه و جزایــر مجنــون و جلوگیــری از تقویــت ســپاه 
ســوم عــراق بــا رمــز یــا رســول اللــه )ص(، بــه طــور مشــترک توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــه اهــداف  ــا رســیدن ب و ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران اجــرا شــد. در تاریــخ 22 اســفند 1362 ب
خــود از جملــه آزاد ســازی منطقــه ای بــه وســعت 1000 کیلومتــر مربــع در هــور، 140 کیلومتــر مربــع 

در جزایــر مجنــون و 40 کیلومتــر مربــع در طالییــه، بــا موفقیــت پایــان پذیرفــت.
2- ســید مندنــی ســیدی اهــل دهدشــت، از اولیــن فرماندهــان گــردان لشــکر 19 فجــر از جملــه گردان 

خــط شــکن امــام علــی)ع( بود. 
3- احمــد ذکاوت، زاده شهرســتان بویراحمــد و از فرماندهــان شــاخص گــردان در لشــکر 19 فجــر 

و تیــپ 48 فتــح بودنــد.
4- شــهید علــی همایونفــر فرزنــد بهمــن بــا مســئولیت فرماندهــی گــردان، تاریــخ و محــل تولد: ســال 
1342 روســتای زنگــوا از توابــع شهرســتان بویراحمــد، تاریــخ و محــل شــهادت: 12 اســفند ســال 

1362 عملیــات خیبر-طالییــه قدیــم
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یــک موتــوری نــزد مــا آمدنــد. زمانــی کــه می خواســت برگــردد، داشــتند یکــی 
یکــی بــا بچه هــا خداحافظــی می کــرد. نوبــت بــه مــن کــه رســید، یواشــکی 
ــا تــو کار دارم.« کمــی از چــادر  ــا آن طــرِف گــردان، ب ــه مــن گفــت کــه »بی ب
فرمانــده گــردان فاصلــه گرفتــم و پیــش او رفتــم. بــه مــن گفــت: »روســتاد! ما 

امشــب بــرای عملیــات می رویــم. تــو می خواهــی بیایــی یــا نــه؟«
گفتم: عملیات در کجاست؟

گفت: »قرار است امشب گردان امام علی)ع( در طالیه به خط بزند.«
ــود. پیــش  ــود، داخــل چــادر ب ــده گــردان ب ــرور کــه فرمان حــاج یونــس پ
خــودم گفتــم کــه اگــر بخواهــم از فرمانــده گــردان مرخصــی بگیــرم کــه قبــول 
نمی کننــد. تصمیــم گرفتــم بــدون این کــه بــه کســی چیــزی بگویــم، بــه گــردان 
ــه  ــر ب ــا همایون ف ــن ب ــم، م ــردان گفت ــای گ ــه بچه ه ــروم. ب ــی)ع( ب ــام عل ام
گــردان امــام علــی)ع( مــی روم و بــر می گــردم. مــن رفتــم ولــی رفتــن مــن 

همانــا و برگشــتن همانــا.
بــه محــض ایــن کــه بــه گــردان امــام علــی)ع( رســیدیم، همــه ســوار شــده 
بودنــد. مــن جــزء ایــن گــردان نبــودم، کارت شناســایی و پالکــی هــم نداشــتم. 
ــد.  ــت بودن ــاده حرک ــد و آم ــده بودن ــا ش ــین های تویوت ــوار ماش ــا س رزمنده ه
ــود.  ــا شــده ب ــه ای برپ ــو و غلغل ــات، هیاه ــارش عملی ــا صــدای م ــان ب همزم
ــن  ــات برســند. م ــه عملی ــه ب ــد ک ــم ســبقت می گرفتن ــدگان اســالم از ه رزمن
بالتکلیــف مانــده بــودم کــه در ایــن شــرایط، چــه کنــم. همایون فــر به مــن گفت: 
»چــون مــن پیــک گــردان هســتم، نمی شــود بــا مــن بیایــی. ولــی ســوار یکــی از 

ــا، انشــاءالله در طالیــه همدیگــر را می بینیــم.« همیــن ماشــین ها بشــو و بی
خــودم را داخــل یکــی از ماشــین ها انداختــم و ســوار شــدم. وســط آنهــا 
نشســته بــودم و نمی دانســتم کــه از کــدام منطقــه عبــور می کنیــم. تــا ایــن کــه 
بــه طالیــه رســیدیم. حــاال شــب دوم یــا ســوم عملیــات خیبــر هســت. هــدف 
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ایــن بــود کــه لشــکر فجــر بــه طالیــه بزنــد تــا جزیــره مجنــون تثبیــت شــود. 
بنــده هیــچ گونــه اطالعــی از وضعیــت اســتراتژی دشــمن نداشــتم حتــی از 
ایــن کــه نیروهــای خــودی چنــد گــردان هســتند و کجــا و چگونــه می خواهند 
عمــل کننــد، نداشــتم. ایــن کار مــن از نظــر نظامــی تمــرد محســوب می شــد 

ولــی عشــق عملیــات چیــز دیگــری بــود.
در طالیــه، مــا را پیــاده کردنــد و گفتنــد کــه بایــد ایــن بخــش از مســیر را 
بــه صــورت پیــاده برویــم. در همانجــا شــهید اعتمــادی را دیــدم. روبوســی 

کردیــم. گفــت: »تــو چــرا اینجایــی؟«
ــدون  ــدم ب ــور ش ــم و مجب ــات باش ــه در عملی ــتم ک ــت داش ــم: دوس گفت

ــم. ــردان بیای ــده گ اجــازه فرمان
گفــت: »بــرادر! نگــران نبــاش. تــو هــم کــه نیــروی رســمی لشــکر فجــر 
ــن  ــا همی ــت ب ــکلی نیس ــم. مش ــازه می ده ــو اج ــه ت ــودم ب ــن خ ــتی. م هس

بچه هــا پیشــروی کــن.«
همــراه بــا گــردان امــام علــی)ع( بــه خــط زدم. دقیــق هــم اطالعی نداشــتم 
کــه چنــد گــردان و گروهــان هســتیم. اطالعــات مــن در حــد مشــاهدات مــن 
بــود. در پیــچ طالیــه پیــاده شــدیم و مقــداری از مســیر را پیــاده رفتیــم. زمیــن 
آنجــا باتــالق بــود. در همیــن پیچــی کــه باتــالق بــود، تعــداد زیــادی کیســه 
خــواب، چفیــه و جنــازه می دیــدم کــه روی هــم ریختــه شــده بودنــد. از میــان 
جنازه هــا، تعــدادی از نیروهــای دشــمن و تعــدادی هــم از شــهدای مــا بودند. 
خــم شــدم و اســلحه ی کالشــی برداشــتم. در همیــن حیــن بــود کــه همایونفــر 
کــه پیــاده بــود، از راه رســید. بــا هــم رفتیــم و بــه نقطــه ای رســیدیم کــه اطالع 
نــدارم کجاســت و چــه نــام داشــت. در آنجا نیروهــای خودی زمین گیر شــده 
ــد  ــم. تعــدادی می گفتن ــه ســمت راســت بروی ــد ب ــد. تعــدادی می گفتن بودن
ــم. در  ــد کــه مســتقیم حرکــت کنی ــه ســمت چــپ و عــده ای می گفتن کــه ب
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یــک ســه راهــی گیــر کــرده بودیــم. در یــک لحظــه دیــدم کــه شــخص قــد 
بلنــدی در حالــی کــه لرکــه مــی زد از راه رســید. از یکــی از رزمنده هــا پرســیدم 
ایــن کیــه؟ گفــت کــه ذکاوت اســت. آقــای ذکاوت داشــت بــه ســمت چــپ 
می رفــت. بــه مــا گفتنــد کــه گــردان امــام علــی)ع( بــه ســمت مســتقیم بــرود. 
ــژن  ــد را نمی شــناختم. از بچه هــای لشــکر فجــر، بی کســانی کــه آنجــا بودن
علم الهــدی1، مندنــی ســیدی و شــهید همایون فــر، شــهید ســجاد احمــدی2 
ــال آنهــا می گشــتم کــه  ــرز پناهــی3 را می شــناختم. داشــتم دنب و شــهید فریب
ــم  ــروی کردی ــو پیش ــمت جل ــه س ــب، ب ــی ش ــم. در تاریک ــان باش در کنارش
ــن  ــا را زمی ــی، م ــه ای رســیدیم. در آنجــا دوشــکاچی عراق ــک منطق ــه ی و ب
گیــر کــرد. ســمت چــپ و راســت مــا باتــالق بــود و روبــروی مــا هــم یــک 
دژی بــود. یــک نفــر کــه احتمــاال شــهید جرنــگ بــود، داد مــی زد و مــداوم 
می گفــت کــه آرپی جــی زن! آرپی جــی زن! ... مــن گفتــم: بــرادر! آرپی جــی 

بــرای چــه می خواهــی؟ گفــت: دوشــکا ... دوشــکا را خامــوش کنیــد.
در همــان لحظــه، همایونفــر نــزد مــن آمــد و بــه مــن گفــت: روســتاد! بیــا 
دوشــکا را بزنیــم. گفتــم: بــرادر! تــو فرمانــده و مــن هــم مطیــع، حــاال چــکار 
کنیــم؟ رزمنــده دیگــری بــه مــا اضافــه شــد. جــاده ای در آنجــا بــود. تصمیــم 
گرفتیــم کــه مــن وســط جــاده، شــهید همایونفــر ســمت چــپ و آن رزمنــده 

دیگــر بــه ســمت راســت جــاده حرکــت کنیــم. 
ــر ایــن بــود کــه مــن در وســط جــاده  شــب از نیمــه گذشــته بــود. قــرار ب

1- بیــژن علم الهــدی از نیروهــای قدیمــی ســپاه دهدشــت و جانشــین آقــای روســتاد در گــردان امــام 
علــی)ع( کــه در حــال حاضــر بازنشســته ســپاه پاســداران هســتند. 

2- شــهید ســجاد احمــدی فرزنــد قلــی، تاریــخ و محــل تولــد: ســال 1338 روســتای چهــار راه از 
توابــع گچســاران، تاریــخ و محــل شــهادت: 12 اســفند ســال 1362 عملیــات خیبــر، طالییــه قدیــم

3- شــهید فریبرز پناهی در ســال 1338 در روســتای دم تنگ ســپو از توابع بخش مرکزی شهرســتان 
کهگیلویــه دیــده بــه جهــان گشــود. ایــن شــهید بزرگــوار در چندیــن عملیــات از جملــه عملیــات بــدر، 
خیبــر، والفجــر 8، کربــالی 4 و 5 بــه عنــوان فرمانــده گــردان لشــکر فجــر حضــور داشــت. ایشــان در 

تاریــخ 21 دی مــاه ســال 1365 در عملیــات کربــالی 5 در منطقــه شــلمچه بــه شــهادت رســید. 
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غلــط بخــورم، تیرانــدازی کنــم تــا دوشــکاچی ســرگرم شــود و دو نفــر دیگــر 
از دو طــرف جــاده بیاینــد و بــه او نزدیــک شــوند، بلکــه بتواننــد نارنجکــی بــه 
ســمت او پرتــاب کننــد. در نقطــه ای دیگــر، چنــد نفــر آرپی جــی زن داشــتند 
ــه کســی فرصــت  ــد. دوشــکاچی ب ــه ســمت دوشــکاچی شــلیک می کردن ب
نمــی داد و همــه را هــدف قــرار مــی داد. در حــال تیرانــدازی و غلــط خــوردن 
ــم. آن دو نفــر هــم از طرفیــن جــاده،  ــو می رفت ــر جل ــودم. دو متــر- دو مت ب
خودشــان را بــه ســمت دوشــکا رســاندند. یــک لحظه صــدای انفجــاری بلند 
شــد. دوشــکا خامــوش شــد. خــودم را بــه ســنگر دوشــکاچی رســاندم. وقتــی 
آنجــا رســیدم، لرکــه ای زدم و بچه هــا را صــدا زدم کــه ســنگر دوشــکاچی را 

گرفتیــم، بــه پیــش ... بیاییــد ...
داخــل ســنگر نشســتم. متوجــه شــدم کــه از بــس ایــن دوشــکاچی طــی ایــن 
ســه شــبانه روز شــلیک کــرده بــود کــه نصــف ســنگر او از پوکه هــای خالــی پــر 
شــده بــود. ســه - چهــار نفــر عراقــی در ســنگر افتــاده بودنــد. دقیقــًا معلــوم 
نبــود کــه آرپی جــی زن هــا او را زده انــد یــا ایــن دو نفــری کــه نارنجــک پرتــاب 
می کردنــد. چندیــن بــار همایونفــر را صــدا زدم ولــی اثــری از او نبــود. خیلــی 
ــرد.  ــوان کاری ک ــه بت ــود ک ــه ای نب ــه گون ــش ب ــت آت ــتم. وضعی ــال او گش دنب
ــود کــه  ــح ب ــه می ریخــت. نزدیک هــای صب ــه نقطــه را گلول دشــمن، نقطــه ب
متوجــه شــدم افــراد خــودی در حــال عقب نشــینی هســتند. مــن هــم ماموریتی 
نداشــتم. در همــان ســنگری کــه بــودم، یــک کیفــی کــه لباس هایــی داخلــش 
بــود بــه همــراه یــک قبضــه تیربــار و یــک قبضــه کالش را برداشــتم و همــراه 

بقیــه رزمنده هــا بــه عقــب برگشــتم.
در میان آتش سنگین دشمن، به پشت خاکریزی رسیدم. تعدادی ماشین 
آنجا بودند. آقای نبی رودکی آنجا بود و داد می زد: سوار شوید .. سوار شوید..

ــو اینجــا  ــن گفــت: »ت ــه م ــی ســالم و احــوال پرســی کــردم. ب ــا نب ــا آق ب
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چــکار می کنــی؟ مگــر تــو در طــرح لبیــک نیســتی؟ کــی بــه تــو اجــازه داده 
اســت کــه اینجــا بیــای؟«

ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم. بــه من تشــری زد و گفــت: »خانــه ات آباد! 
چــرا بــدون اجــازه آمــدی؟ ســریع ســوار شــو و بــرو عقــب... تــو ماموریــت 
ــداری. اگــر اینجــا کشــته شــوی، کــی  ــو کــه کارت و پــالک هــم ن ــداری. ت ن
می دانــد کــه تــو کــی هســتی ... بــرو ســریع تسویه حســاب کــن و بیــا لشــکر.«

خــودم را داخــل یــک ماشــینی انداختــم. زیــر آتــش دشــمن بودیــم. 
همزمــان داشــتم همایون فــر را صــدا مــی زدم بلکــه او را پیــدا کنــم. نزدیــک 
صبــح شــده بــود کــه بــرای یــک لحظــه شــهید فریبــرز پناهــی را دیــدم. بــا 

ــی...! ــی! ... پناه ــد داد زدم: پناه ــدای بلن ص
ــواب داد:  ــد ج ــدای بلن ــا ص ــد، ب ــن ش ــه م ــی متوج ــهید پناه ــی ش وقت

روســتاد! اینجــا چــکار می کنــی؟
گفتم: داستانش مفصل است از بچه ها چه خبر؟ همایون فر را ندیدی؟

گفت: » نه ... ولی می دانم که سجاد احمدی شهید شده است.«
ــم.  ــح را خواندی ــاز صب ــیدیم. نم ــزی رس ــک خاکری ــت ی ــا پش ــم ت رفتی
ماشــین هایی دیگــری آمدنــد و مــا را ســوار کردنــد. بــا همــان تیربــار و 
کالش، فــردا بعــد از ظهــر بــه دشــت عبــاس رســیدم. مقــر مــا کنــار جــاده 
بــود. در مســیر پیــاده شــدم و بــه چــادر فرماندهــی رفتــم. فرمانــده گــردان کــه 
بــه شــدت عصبانــی بــود، وقتــی مــرا دیــد، بــه مــن تشــری زد و گفــت: »چــرا 

بــدون هماهنگــی رفتــی. مگــر تــو جانشــین گــردان نبــودی؟«
ــرای لشــکر  ــاری ب ــرادر! مــن کار بــدی نکــردم. رفتــم یــک تیرب ــم: ب گفت
آوردم! خالصــه هــر طــور شــده بــود، بــه خیــر گذشــت و مــن را بخشــید.

بعــد از عملیــات خیبــر، ماموریــت مــن در طــرح لبیــک تمــام شــد. 
ــون  ــت. چ ــدازه اس ــن ان ــر در همی ــات خیب ــاره ی عملی ــن درب ــات م اطالع
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ماموریــت و مســئولیتی در آن عملیــات نداشــتم و از طــرح و نقشــه آن هــم 
اطالعــی نداشــتم، بنابرایــن بیشــتر از ایــن چیــزی نمی دانــم. مــن بــه عنــوان 
یــک نیــروی تــک ور، ســر خــود و شــبانه وارد عملیــات شــدم و صبــِح شــب 

عملیــات برگشــتم.
ــم و  ــن نمی رفت ــب، م ــر آن ش ــه اگ ــود ک ــن ب ــدا در ای ــت خ ــاید حکم ش
ــا  ــات م ــا تلف ــه بس ــد و چ ــدم نمی ش ــردم آن دوشــکاچی منه کمــک نمی ک
خیلــی ســنگین تر می شــد. البتــه نمی خواهــم بگویــم کــه مــن ایــن کار را 
کــردم ولــی بــی تاثیــر هــم نبــودم. بعدهــا شــنیدم کــه حــرف آقــای رودکــی، 
شــهید اعتمــادی و دیگــر بچه هــای لشــکر ایــن بــود کــه اگــر آن دوشــکا زده 

ــید. ــر می رس ــج براب ــه پن ــا ب ــات م ــد، تلف نمی ش
ــال  ــه احتم ــد. ب ــود ش ــر مفق ــی همایون ف ــهید عل ــات، ش ــن عملی در ای
خیلــی زیــاد، بعــد از شــهادت، جنــازه شــهید در آن شــلوغی و رفــت و آمــد، 
زیــر باتــالق فــرو رفتــه بــود. مــن خــودم دیــدم کــه بعضــی از شــهدا در همیــن 
وضعیــت زیــر باتــالق رفتنــد و دفــن شــدند. چنــد ســال پیــش، پیکــر پــاک 

ایشــان پیــدا شــد و بــه کشــور بازگشــت.
در همــان شــب عملیــات، یــک بســیجی را دیــدم کــه قــد کوتاهــی 
داشــت. در آن هیاهــو و رفــت و آمــد، پایــش در باتــالق گیــر کــرده بــود و 
بــه حالــت خمیــده، روی باتــالق افتــاده بــود. پــای یکــی از رزمنده هــا، روی 
کمــرش رفــت و به طــور کامــل در باتــالق فــرو رفــت بــه گونــه ای کــه فقــط 
ــی  ــا یک ــش دادم و ب ــیدم و نجات ــرون کش ــود. او را بی ــدا ب ــت های او پی دس
از ایــن چفیه هــای بــزرگ عربــی، ســر و صــورت او را پــاک کــردم. گفتــم: 
ســالمی؟ گفــت: بلــه. گفتــم: برگــرد و بیشــتر از ایــن پیشــروی نکــن. جثــه 
کوچــی داری و زیــر باتــالق مــی روی. در آن لحظــات، آتــش دشــمن امــان 
ــر  ــه زی ــا حواســش ب ــد و ی ــرای کســی کاری کن ــد ب نمــی داد کــه کســی بتوان
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پایــش باشــد. مــا فقــط بایــد جلــو می رفتیــم، دیگــر توجهــی بــه اطــراف و یــا 
ــم. ــان نمی کردی ــر پایم زی

حضور در لشکر 19 فجر

وقتــی طــرح لبیــک تمــام شــد، نیروهــای مردمــی، پاســدارها و بســیجی هایی 
ــد، همگــی  ــروف بودن ــه مقاومــت مع ــه نیروهــای ناحی ــع، ب کــه در آن موق
بماننــد،  دارنــد  دوســت  را کــه  آنهایــی  کــه  اعــالم کردنــد  برگشــتند. 

تسویه حســاب کننــد و بــه تیــپ و لشــکرها برونــد.
ــد. بعــد از  ــه مــا دادن بعــد از اتمــام ماموریــت، مرخصــی پنــج روزه ای ب
گذشــت مدتــی، تسویه حســاب کــردم کــه بــه لشــکر 19 فجر بــروم. تاریخش 
ــل ســال  ــم کــه اوای ــی حــدس می زن ــدارم ول ــاد ن ــه ی ــق ب ــه صــورت دقی را ب
1363 بــود کــه بــه حــوزه معاونــت نیــروی لشــکر رفتــم؛ جایــی کــه نیروها را 
تقســیم می کردنــد. وقتــی معرفــی نامــه را تحویــل دادم، مــن را می شــناختند 
و از مــن اســتقبال کردنــد. واحدهــای لشــکر؛ شــامل عملیــات، ادوات، 
ــد کــه  ــه مــن گفتن ــا ب تخریــب، اطالعــات و پشــتیبانی و ... می شــدند. آنه
در هــر واحــدی کــه دوســت داری، تــو را معرفــی می کنیــم. مــن گردان هــای 

پیــاده را انتخــاب کــردم.
بعــد از عملیــات خیبــر، خیلــی از گردان هــا منحــل شــده بودنــد. خیلــی 
از افــراد گردان هــا، شــهید، مجــروح و یــا شــیمیایی شــده بودنــد. خیلــی از 
ــد.  ــا و دســته ها دچــار مشــکل شــده بودن ــا، گروهان ه ــان گردان ه فرمانده
بنــده را بــه واحــد عملیــات معرفــی کردنــد. در ابتــدای کار، طــرح عملیــات 
ــم، چــون ایــن  از مــن خواســت کــه گــردان ابوالفضــل)ع( را فرماندهــی کن
گــردان متالشــی شــده بــود و فرماندهــان آن بــه شــهادت رســیده بودنــد ولــی 
ــوذر  ــه این کــه بچه هــای اســتان مــا در گــردان اب ــا توجــه ب ــم. ب مــن نپذیرفت
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بودنــد، بــرای ادامــه خدمــت، گــردان ابــوذر را انتخــاب کــردم. ایــن گــردان 
بعــد از آن زمــان، بــه گــردان امــام علــی)ع( تغییــر نــام داد.

معرفــی نامــه را گرفتــم کــه خــودم را بــه گــردان امــام علــی)ع( معرفــی کنم. 
ایــن گــردان در مقــری بیــن اهــواز و خرمشــهر چــادر زده بودنــد. هــوا خیلــی 
گــرم شــده بــود. بعــد از عملیــات خیبــر، دشــمن، مناطــق جنــوب را مرتب و 
گاهــی تــا 10 مرتبــه در روز بمبــاران می کــرد. نیــروی هوایــی دشــمن، جــان 
ــر  ــون جزای ــد. چ ــت می کردن ــی آن را حمای ــورهای غرب ــود و کش ــه ب گرفت
مجنــون را از عــراق گرفتــه بودیــم و بــه نوعــی شکســت ســنگینی بــرای عراق 
محســوب می شــد، همــه دنیــا دســت بــه دســت هــم داده بودنــد کــه از طریــق 

بمبــاران هوایــی، روحیــه ی رزمنــدگان مــا را خــراب کننــد.
ــه  ــد. ب ــن کردن ــی از م ــتقبال خوب ــا اس ــدم، بچه ه ــردان ش ــی وارد گ وقت
ــود.  ــده گــردان ب ــی ســیدی فرمان ــای ســید مندن ــم. آق چــادر فرماندهــی رفت
از مــن اســتقبال گرمــی کــرد و بــه مــن گفــت: »کار خوبــی کــردی کــه آمــدی. 
ــد و جرنــگ  ــده گروهان هــا می خواهــد کــه تسویه حســاب کن یکــی از فرمان
هــم شــهید شــده، در حــال حاضــر، گــردان بــه شــما نیــاز دارد... چــه خــوب 

شــد کــه آمــدی.«
بــه فرمانــده گــردان گفتــم بگذاریــد کــه چنــد روزی در چــادر فرماندهــی و 
در کنــار خودتــان باشــیم تــا بیشــتر بــا بچه هــا آشــنا شــویم. چنــد روزی کــه در 
چــادر فرماندهــی بودیــم، بــا خصوصیــات اخالقــی و مدیریتی شــهید بزرگوار 
ــا هــم رفیــق  ــاًل ب ــد کــه قب سیدمحمدحســین غیب پــرور1 آشــنا شــدم. هرچن
بودیــم و بــا هــم ارتبــاط داشــتیم، ولــی یکــی از بهتریــن دوران زندگــی من همان 

چنــد روزی بــود کــه در چــادر فرماندهــی و در کنــار ایــن شــهید عزیــز بــودم.

1- شــهید ســید محمدحســین غیب پــرور متولــد ســال 1340 روســتای دهنــو شهرســتان کهگیلویــه 
ــخ 16  ــه در تاری ــود ک ــدس ب ــاع مق ــان دوران دف ــت و از فرمانده ــه دهدش ــپاه ناحی ــام س ــم مق و قائ

اردیبهشــت ســال 1363 در محــور پاســگاه زیــد عــراق بــه درجــه رفبــع شــهادت نایــل آمــد.
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هواپیماهـای عراقی هـا بـه صـورت روزانـه بـرای بمبـاران می آمدند. مسـاله 
اصلـی مـا در زمـان جنـگ، بحـث نمـاز بـود. گاهـی پیـش می آمـد کـه بـرای 
نمـاز خوانـدن وضـو می گرفتیـم و همیـن کـه مهیای نمـاز خواندن می شـدیم، 
هواپیماهـای دشـمن می آمدنـد و بمبـاران می کردنـد. بعـدا تصمیم گرفته شـد 

کـه نمـاز جماعـت را بـه صـورت دسـته ای و در چادرهـا بخوانیـم.
بــه مــا گفتنــد کــه هــر کــس طــرح و ایــده ای دارد، بیــان کنــد. مــن بــه ســیدی 
گفتــم کــه چادرهــا را بــه صــورت پراکنده و در ســینه خاکریزها بزنیــم و اطراف 
هــر چــادر را خنــدق بزنیــم. زمانــی کــه دشــمن بمبــاران می کنــد، بچه هــای مــا 
داخــل گــردان بپرنــد تــا از دیــد تیــر دشــمن در امــان باشــند. ایــن تصمیــم عملی 
شــد. بــه محــض این کــه هواپیماهــای دشــمن می آمدنــد، بچه هــا بــا شــنیدن 
صــدای هواپیمــا بــه داخــل کانال هــا می رفتنــد. خندق هــا بــه گونــه ای بــود کــه 
یــک رزمنــده بتوانــد در آن بنشــیند. ایــن کار باعــث شــد کــه تــا حــدود زیــادی از 
بمباران هــای دشــمن در امــان باشــیم. بعــد از آن موقــع، ســه مرتبــه، گــردان مــا 
بمبــاران شــد. در ایــن بمباران هــا، حتــی یــک نفــر هــم تلفــات ندادیــم. تلفــات 

مــا اغلــب چــادر و اســلحه بــود.

شهید شدن غیب پرور

نیمه هــای اردیبهشــت ســال 1363 بــود. یــک روز بعــد از ظهــر بــه مــا اعــالم 
کردنــد کــه بچه هــا بــرای شناســایی خــط، بــه پیــچ کوشــک1 و به ســمت چپ 
پاســگاه زیــد برونــد. قبــاًل در ایــن منطقــه شناســایی کــرده بــودم و اطالعــات 
کاملــی از پاســگاه زیــد داشــتم. می دانســتم کــه از نظــر جغرافیــای در کــدام 

ــه شــمال  ــه در منتهی الی ــد عارضــه ای اســت ک ــاور و فاق ــام پاســگاه و صحــرای پهن ــک، ن 1- کوش
غــرب محــور ُدِبّ َحــردان بــه طالئیــه و در غــرب جــاده اهــواز- خرمشــهر واقــع شــده بــود. صحــرای 
ــه  ــود و ب ــه ســوی اهــواز ب ــش روی یگان هــای زرهــی دشــمن ب ــگ محــور پی ــدای جن کوشــک در ابت
ــع شــده  ــن صحــرا واق ــد و کوشــک کــه در ای ــم، جدی ــه قدی ــل پاســگاه های مــرزی طالئی ــن دلی همی
اســت در ســه روز اول جنــگ ســقوط کــرد. پاســگاه کوشــک بعــد از 19 مــاه اشــغال، در مرحلــه دوم 

ــد. ــدس آزاد ش ــات بیت المق عملی
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منطقــه هســت و وضعیــت خــط آن بــه چــه شــکل اســت. آقــای ســیدی بــه من 
گفــت کــه گــردان را اداره کــن، بــه همــراه تعــدادی از بچه هــا بــرای شناســایی 
خــط می رویــم و بــر می گردیــم. گــردان را تحویــل گرفتــم و آنهــا رفتنــد. شــهید 
ــدا  ــه بع ــد ک ــه ش ــم چ ــود. نمی دان ــردان ب ــین گ ــوان جانش ــه عن ــرور ب غیب پ
آقــای ســیدی بــا آنهــا نرفــت. احتمــاال جــای دیگــری رفتــه بــود. فرمانده هــان 
ــب  ــهید غی ــراه ش ــه هم ــته ها ب ــان دس ــر از فرمانده ه ــد نف ــا و چن گروهان ه
ــرای  ــی1 ب ــف مقدس ــر و صدی ــه بازگی ــهید عنایت الل ــدی، ش ــرور، علم اله پ
شناســایی رفتنــد. مــن هنــوز بــه عنــوان فرمانــده گروهــان معرفــی نشــده بــودم. 
در آن لحظــه ای کــه در آنجــا بــودم، آقــای عبــاس فالحــی2 فرمانــده گروهــان 
بــود ولــی تسویه حســاب کــرده بــود و می خواســت بــرود. جانشــین گروهــان 
داشــت گروهــان را هدایــت می کــرد. کســانی کــه بــرای شناســایی رفتــه بودند، 
دیــر آمدنــد. شــب شــد و نمــاز مغــرب و عشــا را خواندیــم. رزمنده هــا کنــار 
ــده داشــتند دعــا می خواندنــد. یکــی  چادرهــای خودشــان بــه صــورت پراکن
ــت  ــدا زد و گف ــن را ص ــود، م ــران ب ــی نگ ــه خیل ــی ک ــا، در حال از رزمنده ه
ــی،  ــرور شــهید شــده اســت. پیکــر شــهید را در عقــب یــک وانت کــه غیب پ
ــه  ــه چــه شــکلی ب ــن موضــوع را ب ــه ای ــم ک ــی گذاشــته اند. نمی دانی الی پتوی
بســیجی ها بگوییــم. هــر طــور شــده، ســیدی را خبــردار کــن و خــودت هــم بــه 

گونــه ای بــه بچه هــا اطــالع بــده.
ــن وارد شــد. حضــور  ــه م ــه روحــی ب ــن ضرب ــود کــه بزرگتری در آنجــا ب
ــاب  ــه حس ــر ک ــر نظ ــود. از ه ــردان ب ــکای گ ــوت و ات ــه ق ــرور، نقط غیب پ

1- صدیــف مقدســی؛ متولــد ســال 1346 در شهرســتان کهگیلویــه هســتند. آقــای مقدســی در حــال 
حاضــر بازنشســته ســپاه پاســداران و از جانبــازان آن دوران می باشــند کــه در عملیات هــای والفجــر 8 

و کربــالی 4 از ناحیــه ریــه، چشــم و پوســت بــه درجــه جانبــازی نایــل آمدنــد. 
2- عباســعلی فالحــی اهــل بویراحمــد و یکــی از فرمانده هــان گــردان در دوران دفــاع مقــدس بــود. 
زمانــی مدیــر کل اداره حفــظ و نشــر آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 

بودنــد و در حــال حاضــر بازنشســته ســپاه پاســداران هســتند.
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کنیــم، انســان شایســته ای بــود. شــاید از نظــر نظامــی خیلــی برجســته نبــود، 
ولــی از بعــد اخالقــی، معنــوی و تذکــرات دوســتانه، ایشــان بــه عنــوان یــک 
تکیه گاهــی بــرای بچه هــای اســتان مــا در لشــکر 19 فجــر و مخصوصــًا در 
ایــن گــردان بــود. خــودش احــکام درس مــی داد، پیــش نمــاز بــود و مســایل 
ــه  ــح مــی داد. بســیجی های گــردان، عالق ــن شــکل توضی ــه بهتری ــی را ب دین

خاصــی بــه او داشــتند و بــه او وابســته بودنــد.
در آن لحظــه و در آن شــرایط ســخت، تصمیــم لحظــه ای گرفتــم و بــه او 
گفتــم کــه اوال نبایــد شــهید را بــا وانــت می آوردیــد، مگــر قحطــی آمبوالنس 
بــود. گفــت کــه کار مــا عجلــه ای بــود و فکــر کردیــم کــه می توانیــم شــهید 
ــی  ــم و خیل ــن خاطــر منتظــر آمبوالنــس نماندی ــه همی ــم. ب را نجــات بدهی

ســریع او را آوردیــم. 
ــت  ــه پش ــت را ب ــهید اس ــل ش ــه حام ــی ک ــه وانت ــم ک ــده گفت ــه آن رزمن ب
خاکریــز بیاوریــد. مــن ســراغ ســیدی خواهــم رفت. شــما ترتیــب آمبوالنس را 
بدهیــد. بایــد بســیجی ها بــا شــهید، وداع کننــد. ســراغ ســیدی را گرفتــم. کنــار 
چــادری نشســته بــود و بــه همــراه چنــد نفــر از بســیجی ها در حــال خوانــدن 
دعــا بودنــد. او را صــدا زدم. بــه طــرف مــن آمــد. بــه مــن گفــت: »روســتاد! چه 

خبــر شــده اســت؟ مگــر کســی از بچه هــا شــهید شــده؟«
گفتم: بله. غیب پرور شهید شده!

دســتانش را بــه ســمت آســمان بــاال بــرد. ســید بــود و قلــب پاکی داشــت. 
گفــت: »یــا فاطمــه الزهــرا)س(! ایــن ســید، اوالد پیغمبــر را از مــا بپذیــر.« 

ســپس گفــت: »حــاال جنــازه شــهید کجاســت؟«
وقتــی گفتــم کــه جنــازه شــهید را داخــل وانــت گذاشــته اند، خیلــی 

ناراحــت و عصبانــی شــد. فریــاد زد: »چــرا وانــت؟«
گفتــم: تقصیــری ندارنــد. آنهــا در خــط بودنــد، کــم تجربــه بودنــد، شــاید 
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هــم می خواســتند او را نجــات دهنــد ... نگرانــی و عصبانیــت فایــده نــدارد.
گفــت: »مبــادا شــهید را بــا وانــت پیــش بســیجی ها بیاوریــد. خیلــی زود 
ــه  ــد و ب ــک آمبوالنســی بگذارن ــا شــهید را داخــل ی ــر کــن ت ــداری را خب به
وســط گــردان بیاورنــد. بــه بچه هــا خیلــی تجمــع نکننــد. شــاید دشــمن مــا را 

بمبــاران کنــد و از مــا تلفــات بگیــرد.«
حــرف ســیدی درســت بــود. تــا ایــن اواخــر کــه در جنــگ بودیــم و 
مخصوصــًا در لشــکر فجــر، جاســوس های زیــادی داشــتیم کــه بــرای 
ســازمان منافقیــن خبرچینــی می کردنــد. در چنیــن مواقعــی خیلــی زود، 

خبرهــا را بــه دشــمن می رســاندند.
پیکــر شــهید را بــا آمبوالنســی بــه وســط چادرهــای گــردان آوردنــد. 
ــد از  ــد. بع ــا شــهید وداع می کردن ــد و ب ــا، دسته-دســته می آمدن گروهان ه
آن، پیکــر شــهید را بــه ســمت معــراج الشــهدا انتقــال دادند. شــهادت ایشــان 

ــود. ــد ســال 1363، اواخــر اردیبهشــت ب بعــد از عی

اسیر گرفتن از عراقی ها

ــه ســمت شــلمچه رفتیــم و در  ــود کــه ب روز 18 اردیبهشــت ســال 1363 ب
ــوان  ــه عن ــن را ب ــل از آن، م ــد مســتقر شــدیم. قب ــپ پاســگاه زی ســمت چ
فرمانــده گروهــان معرفــی کــرده بودنــد. هجــم آتــش مــا نســبت بــه دشــمن 
ضعیــف بــود. وقتــی وارد خــط شــدیم، تغییــر و تحوالتــی در آنجــا بوجــود 
آوردیــم. ســنگرها را تعمیــر کردیــم و آنهــا را محکــم کردیــم. معمــواًل وقتــی 
تغییــر و تحوالتــی در خــط اتفــاق می افتــاد، از نظــر نظامــی دو مفهــوم 
ــا  ــد، ی ــدن کن ــه ای از خــط دی ــی رتب ــود کــه شــخص عال ــرار ب ــا ق داشــت؛ ی

ــاده می شــوند. ــدی آم ــات جدی ــرای عملی ــد ب ــا دارن ــن نیروه ــه ای این ک
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در آن موقــع، هنــوز آب ارونــد1 را در منطقــه شــلمچه رهــا نکــرده بودنــد. 
در طــول روز، خــط دشــمن را زیــر نظــر داشــتیم و بــا دوربیــن می پاییدیــم. 
بیــن مــا و خــط عراقی هــا، پرچم هــای ســفید رنگــی کــه خیلــی ریــز بودنــد، 
در زمیــن کوبیــده شــده بــود. بــه فاصلــه هــر 50 تــا 100 متــری یــک عــدد 
از ایــن پرچم هــا وجــود داشــت. در آنجــا فهمیــدم کــه ایــن پرچم هــا، 
ــب ها  ــه ش ــمن ک ــای دش ــتند. نیروه ــمن هس ــن دش ــنگرهای کمی ــانه س نش
بــرای شناســایی می آینــد، وقتــی بــه ایــن پرچم هــا برخــورد می کردنــد، 
ــر ایــن، تــک  می فهمیدنــد کــه اینجــا، اوِل میــدان میــن آنهاســت. عــالوه ب
رشــته ســیم خــارداری بعــد از میــدان میــن خودشــان بــه ســمت مــا کشــیده 
بودنــد. در آخــر ایــن میــدان، چنــد نفــر نگهبــان گذاشــته بودنــد و آنجــا را رها 
نمی کردنــد. نیروهــای دشــمن، شــب ها در ایــن ســنگرها کمیــن می کردنــد 
کــه اگــر قصــد حملــه ای از ســوی رزمنــدگان مــا باشــد، قبــل از همــه، اینهــا 
درگیــر شــوند و مــا نتوانیــم میــدان میــن را خنثــی کنیــم. ســالح آنهــا، 

کالشــنیکف و تیربــار بــود.
در بعــد از ظهــر یکــی از روزهــای بهــاری بــود کــه تعــدادی از مســئولین 
ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــتیم. ب ــه داش ــط جلس ــان خ ــد و در هم ــده بودن ــکر آم لش
مدتــی اســت از وضعیــت خــط دشــمن و اســتعداد آنهــا خبــر نداریــم. مــن بــه 
شــوخی- شــوخی گفتــم کــه اجــازه بدهیــد کــه مــا برویــم و چنــد نفــر از ایــن 
عراقی هــا را اســیر کنیــم تــا وضعیــت خودشــان را بــرای مــا توضیــح دهنــد. 

آقــای نبــی رودکــی گفتنــد: »مگــر بــه همیــن راحتــی می شــود؟«

ــران و  ــی ای ــوب غرب ــت در جن ــاوری اس ــه ی پهن ــرب( رودخان ــط الع ــد )ش ــا ارون ــدرود ی 1- َارون
ــد آمده اســت.  ــرات و ســپس کارون پدی ــه، ف ــزش رودهــای دجل ــران و عــراق کــه از همری ــرز ای در م
ریزشــگاه ارونــدرود در میــان شــهر ایرانــی اروندکنــار و شــهر عراقــی فــاو اســت. بصــره، خرمشــهر، 
آبــادان، خســروآباد و فــاو از جملــه بندرهــای مهــم ایــن آبــراه هســتند کــه نقــش چشــمگیری در رونــق 
ــر  ــران و عــراق در 15 اســفند ســال 1353 طــی معاهــده 1975 الجزای ــد. ای ــه دارن ــی منطق بازرگان

ژرفــگاه ارونــدرود را بــه عنــوان خــط مــرزی میــان دو کشــور تعییــن کردنــد.
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گفتــم: بلــه می شــود، قبــاًل در واحــد اطالعــات در ایــن منطقــه کار 
کــرده ام. تجربــه زیــادی دارم، از وضعیــت خــط دشــمن، اطالعــات خوبــی 
دارم حتــی ســنگرهای کمیــن و کانال هــای آنهــا را بلــد هســتم. می توانــم ایــن 

ماموریــت را انجــام بدهــم.
ــه خطــوط  ــی خــوب! اگــر امــکان داره، امشــب، ســرکی ب ــد: »خیل گفتن

ــزن.« دشــمن ب
شــب کــه شــد بــه ســیدی گفتــم کــه یــک دســته خمپاره انــداز 60 
می خواهــم. هــر تعــداد خمپــاره 60 داریــد، جمــع کنیــد. تعــدادی خمپــاره 
60 کــه فکــر کنــم شــش عــدد بودنــد، جمــع کردیــم. آقــای ســید فضل علــی 
ــه او  ــد ب ــم بای ــر ه ــه نف ــتم. دو- س ــا گذاش ــئول خمپاره ه ــینی1 را مس حس
کمــک می کردنــد. حســینی، بســیار انســان شــجاع و نترســی بــود و بــا 

مهــارت باالیــی خمپــاره 60 را مثــل کالشــنیکف شــلیک می کــرد.
فاصلــه مــا بــا دشــمن، تقریبــا دو کیلومتــر بــود. بــه حســینی گفتــم: 
ــاده کــن. هــرگاه صــدای لرکــه ی مــن را  ــه داری، آم حســینی! هــر چــه گلول
شــنیدی، بــدان کــه در آنجــا گیــر افتــاده ام یــا دارم می آیــم. بــه دشــمن، امــان 

ــزن. ــی را کــه هســتم، ب ــده و همانجای ن
ــا 500  ــر ت ــار نف ــراه آن چه ــه هم ــرو ب ــته نی ــک دس ــا ی ــد ب ــه ش ــب ک ش
متــری بــه ســمت عراقی هــا پیشــروی کردیــم. پشــت یــک خاکریــزی، ســنگر 
گرفتیــم. بــه افــراِد دســته گفتــم کــه شــما همینجــا ســنگر بگیریــد و جلوتــر 
ــه ســمت مواضــع دشــمن حرکــت  ــده، ب ــار رزمن ــه همــراه آن چه ــد. ب نروی
کردیــم. متوجــه شــدیم کــه 10 الــی 20 متــری بــا پرچم هــای ســفید فاصلــه 
داریــم. بــه بقیــه گفتــم کــه در همیــن چالــه- چوله هــا ســنگر بگیریــد. مــن 

1- ســید فضل علــی حســینی از پاســداران بــا ســابقه روســتای ده برآفتــاب شهرســتان بویراحمــد در 
دوران دفــاع مقــدس بودنــد. ایشــان تقریبــا در تمــام دوران دفــاع مقــدس، در جبهه هــای حــق علیــه 

باطــل حضــور داشــتند. ســید فضل علــی در ســال 1371 بــه رحمــت خــدا رفتنــد. 
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تنهایــی خواهــم رفــت، ببینــم کــه در ایــن کانالــی کــه عراقی هــا جلــوی میــدان 
ــت.  ــر هس ــه خب ــد، چ ــردد می کنن ــرده و در آن ت ــت ک ــان درس ــن خودش می

اصــال آدمــی زادی آنجــا هســت یــا نــه؟
بــا احتیــاط و آهســته رفتــم تــا بــه لــب کانــال رســیدم. عراقی هــا، 
ــول روز،  ــد. در ط ــع می کردن ــح جم ــد و صب ــبانه می چیدن ــا را ش نگهبان ه
کســی تشــخیص نمــی داد کــه در اینجــا کانالــی و نگهبانــی باشــد. در ایــن 
کانــال، تیربارچی هــا و افــراد کالش بــه دســتی بودنــد کــه در هــر 100 
تــا 150 متــری، ســه نفــر مســتقر شــده بودنــد. در فاصله هــای مشــخصی، 
چاله هایــی کنــده بودنــد کــه یــک تــا دو متــر عمــق داشــت و ســه نفــر در آن 
جــای می گرفــت، بــه گونــه ای کــه دو نفــر از آنها در همــان چالــه می خوابیدند 
و یــک نفــر ایســتاده بــود و از لبــه چالــه، اطــراف را می پاییــد. اگــر خطــری 
ــه در  ــان ک ــه افرداش ــا بقی ــدند ت ــر می ش ــد درگی ــرد بای ــد می ک ــا را تهدی آنه

پشــت میــدان میــن بودنــد، متوجــه شــوند و بــه کمــک آنهــا بیاینــد.
ــا...«1 را خوانــدم و وارد کانــال شــدم. در فاصلــه پنــج الــی  آیــه »وجعلن
شــش متــری، متوجــه نــوری شــدم کــه بــه ســمت بیــرون می تابیــد. یــواش 
ــور رســاندم. متوجــه شــدم کــه آنجــا  ــه ســمت مرکــز ن ــواش، خــودم را ب ی
ــک چــراغ موشــی، روشــن اســت.  ــه آن گــودال، ی ــی اســت و ت ــک گودال ی
ــه  ــت خــاک ریخت ــد. روی پلی ــی پوشــیده بودن ــک پلیت ــا ی ســر گــودال را ب
بودنــد بــه گونــه ای کــه هــم ســطح زمیــن شــده بــود. حتــی معلــوم نبــود کــه 
خــاک ایــن گــودال را کجــا ریختــه بودنــد. بــه هیــچ عنــوان کســی تشــخیص 
ــه داخــل آن کــردم. ســه نفــر،  ــی باشــد. نگاهــی ب نمــی داد کــه اینجــا گودال
عراقــی بودنــد. دو نفــر از آنهــا خــواب بــود و یکــی از آنهــا کــه ســرش کمــی 

ــِن َاْیِدیِهــْم َســّدًا َوِمــْن َخْلِفِهــْم َســّدًا َفَاْغَشــْیَناُهْم َفُهــْم َلا  ــا ِمــن َبْی 1- آیــه 9 ســوره یاســین: »َو َجَعْلَن
ُیْبِصــُروَن؛ و ]مــا[ فــراروی آنهــا ســّدی و پشــت سرشــان ســّدی نهــاده و پــرده ای بــر ]چشــمان[ آنــان 

ــد. ــد ببینن ــرو گســترده ایم، در نتیجــه نمی توانن ف
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ــا  ــت، ب ــت داش ــاری در دس ــه تیرب ــی ک ــود در حال ــده ب ــرون آم ــال بی از کان
ــه  ــتم ک ــرد. می دانس ــگاه می ک ــودش را ن ــوی خ ــز، جل ــادون قرم ــن م دوربی
بیــن ایــن ســنگر تــا ســنگر بعــدی بــاالی 100 تــا 150 متــر فاصلــه هســت. 
کانــال اصلــی حــدودًا یــک و نیــم متــر، ارتفــاع داشــت و می شــد کــه در آن 
بــه صــورت دوال- دوال حرکــت کــرد. نگاهــی کــردم، دیــدم کــه تجهیــزات 
ایــن دو نفــر کــه دو تــا کالش بــا خشــاب های آنهــا بــود، ســینه دیــوار گــودال 
گذاشــته شــده اســت. دســتم را داخل کانال بردم و آنها برداشــتم و بیرون از 
گــودال گذاشــتم ولــی هیــچ کــدام متوجــه نشــدند. حتــی آن عراقــی کــه بیــدار 
بــود، متوجــه نشــد کــه پشــت ســر او چــه خبــر هســت. شــاید اگــر وجــود 
کســی را حــس کــرده بــود، خیــال می کــرد کــه دوســتانش از خــواب بیــدار 
شــده اند. یواشــکی بــا دســتم بــه پشــت همیــن عراقیــه کــه بیــدار بــود، زدم. 
وقتــی برگشــت و مــن را نــگاه کــرد، مــات و مبهــوت شــده بــود. بــه حالــت 
نظامــی بــه او گفتــم کــه هیــچ چــزی نگــو. هیــچ گونــه ســر و صدایــی نکــرد 
و فقــط گفــت: »دخیــل...« دســتم را جلــوی دهــان او گذاشــتم و او را وادار 
ــردارم،  ــارش را ب ــش را برداشــتم. خواســتم تیرب ــه ســکوت کــردم. دوربین ب
دیــدم کــه ســنگین هســت، بــی خیالــش شــدم. اشــاره کــردم کــه ایــن دو نفــر 
را بیــدار کــن. بــه عربــی، چیــزی بــه آنهــا گفــت. آنهــا ســریع بــه ســمت بــاال 
پریدنــد. وقتــی بــاال آمدنــد اشــاره کــردم کــه ســکوت کنیــد. آنهــا نیــز چیــزی 
نگفتنــد. نمی دانســتند کــه مــن تنهــا هســتم. آنهــا را از روی گــودال هــل دادم 
و بــه ســمت خــاک خودمــان پــرت کــردم. حقیقتــا آنهــا می توانســتند فــرار 
کننــد ولــی حســابی ترســیده بودنــد. حتــی نارنجکــی کــه دور کمرشــان بــود، 
هنــوز بــود و مــن یــادم رفتــه بــود کــه آنهــا را تفتیــش کنــم. اینهــا می توانســتند 
کــه بــا همــان نارنجک هــا، مــن را بکشــند ولــی هیــچ گونــه حرکــت اضافــی 

انجــام ندادنــد.
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جلوتـر کـه آمـدم، سـه- چهـار نفـری از بچه هـا که پشـت کانال بودنـد، بی 
حوصلگـی کردنـد و بلند شـدند و با لحن خاصـی گفتند: »روسـتااااد ... چکار 

کـردی؟ وای... اسـیر گرفتـی؟« گفتم: بابا! یـواش... یواش... سـاکت..
چهــار نفــر آمدنــد و ایــن اســرا را تحویــل گرفتنــد. در همیــن حین دشــمن 
متوجــه شــد. در آنجــا بــود که مــن داد زدم: حســینی! بــزن... حســینی! بزن... 
مــا هــم بــا ســه نفــر اســیر عراقــی پــا بــه فــرار گذاشــتیم. اگــر بگویــم کــه در 
طــول هشــت ســال دوران دفــاع مقــدس، یکــی از شــجاع ترین رزمنده هــای 
مــا، همیــن فضل علــی بــود، دروغ نگفتــه ام. همزمــان بــا شــلیک خمپاره هــا، 
ــدگان را  ــه رزمن ــه روحی ــت ک ــی راه می انداخ ــان هیاهوی ــی زد و چن ــه م لرک
دو چنــدان می کــرد. حســینی از خاکریــز خودمــان فاصلــه گرفتــه بــود و 
ــر  ــراه ســه نف ــه هم ــود. خــودش ب ــری وارد خــاک دشــمن شــده ب 500 مت
ــی  ــد و خیل دیگــر، پشــت یکــی از خاکریزهــای قدیمــی مســتقر شــده بودن
ــود،  ــا نب ــای آنه ــد. اگــر خمپاره ه ــاران کردن ــاره ب ــا را خمپ ســریع، عراقی ه
خیلــی راحــت مــا را اســیر می کردنــد. در آن لحظــه، حالــت یــک عملیــات 
بوجــود آمــد و آنجــا زیــر آتــش شــدید دشــمن قــرار گرفــت. شــاید از خاکریز 
دشــمن تــا خاکریــز خــودی، پنــج دقیقــه بیشــتر طــول نکشــید کــه مــا رفتیــم 
ــان تــا گلولــه داشــت،  و رســیدیم. خداونــد یــار مــا بــود. فضل علــی همچن
شــلیک می کــرد. بعــد از این کــه مهماتــش تمــام شــد، در حالــی کــه مقــداری 

از ناحیــه پــا می لنگیــد، دوان- دوان پشــت ســر مــا آمــد.

نارنجک های اسیر عراقی

پشــت خاکریــز خــودی رســیدیم. بچه هــا اینقــدر ذوق زده شــده بودنــد کــه 
اســیران عراقــی را در حالــی کــه هنــوز تعــدادی نارنجــک دور کمــر یکــی از 
آنهــا بســته بــود، بــا همیــن وضعیــت بــه ســنگر فرماندهــی بردنــد. فرمانــده و 
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مســئول عملیــات لشــکر و چندیــن نفــر دیگــر از فرماندهان رده باالی لشــکر 
بــه همــراه فرمانــده گــردان مــا در ایــن ســنگر نشســته بودنــد. عراقی هایــی کــه 
اســیر شــده بودنــد، درشــت انــدام و هیکلــی بودنــد. آنهــا را بــه داخــل ســنگر 
هــل دادیــم و گفتیــم بفرمــا! آقــا نبــی! ایــن هــم اســیری کــه قولــش را بــه شــما 
ــی،  ــا نب ــد. آق ــد و التمــاس می کردن ــل می گفتن ــم. عراقی هــا، دخی داده بودی
خیلــی زود نگاهــش بــه نارنجک هــا افتــاد و رو بــه مــا کــرد و داد زد: »خانــه 
خراب هــا! حداقــل نارنجک هــای ایــن اســیر را می گرفتیــد... اگــر االن ایــن 

عراقــی نارنجکــی منفجــر می کــرد، همــه شــما کــه شــهید می شــدید.«
بعــد از ایــن ماجــرا، بیــن بچه هــای لشــکر زمزمــه شــده بــود کــه چنــد نفــر 
از بچه هــای لــر در اینجــا هســتند و از کلــه خودشــان خبــر ندارنــد، شــب ها 
می رونــد و اســیر می آورنــد، هــر کاری کــه دلشــان بخواهــد، می کننــد و ... 
بعــد از آن، بچه هــای اســتان مــا، محبوبیــت خاصــی بیــن ســایر افــراد لشــکر 
درســت کــرده بودنــد. تعــداد مــا، ســی-چهل نفــری می شــد. بــا هــم پیمــان 

بســته بودیــم کــه تــا زنــده هســتیم، بــا هــم باشــیم.
ماموریــت مــا در ایــن منطقــه تمــام شــد. چنــد روزی بــه مرخصــی رفتیــم 
و بــر  گشــتیم. بعــد از آن، بــه پــادگان معــاد رفتیــم و دوره هــای آموزشــی مانند 
دوره تخریــب، کار بــا تانــک و رانندگــی لــودر و بولــدوزر و... را گذراندیــم. 
گاهــی، اردوی کــوه نــوردی در هــوای ســرد را داشــتیم کــه از پــادگان معــاد 

بــه ســمت اندیمشــک1 و دو کوهــه2 می رفتیــم و...

ــه  ــرار گرفت ــی ق ــرس میان ــه زاگ ــتان و در کوه پای ــتان خوزس ــمال اس ــهرهای ش ــک از ش 1- َاندیِمش
ــه توســط 54  ــه مــدت 1 ســاعت و 45 دقیق ــاه 1365 شــهر اندیمشــک ب ــارم آذر م اســت. روز چه
ــه قــرار گرفــت و تعــداد زیــادی از ســاکنان شــهر  ــده نیــروی هوایــی عــراق مــورد حمل فرونــد جنگن
ــی دوم  ــگ جهان ــس جن ــه پ ــن حمل ــوان طوالنی تری ــه عن ــه را ب ــن حمل ــدند. ای ــروح ش ــهید و مج ش

ــود. ــاد می ش ــرد، ی ــی ک ــک قصاب ــدام در اندیمش ــه ص ــوان روزی ک ــا عن ــند و از آن ب می شناس
ــوده  اســت. ایــن  ــدگان در دفــاع مقدس ب ــادگان دوکوهــه  یکــی از پادگان هــای آماده ســازی رزمن 2- پ
پــادگان در فاصلــه 7کیلومتــری شــمال شــهر  اندیمشــک و 160 کیلومتــری  اهــواز در مجــاورت جــاده 

اندیمشــک - خرم آبــاد قــرار گرفتــه اســت.
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بمباران پادگان

حــدود چهــار مــاه بعــد از پایــان ماموریــت مــا در محــدوده پاســگاه زیــد، 
بــه لشــکر فجــر ماموریــت دادنــد کــه بــه مناطــق غــرب کشــور برویــد. بایــد 
بــه منطقــه غــرب و بــه پــادگان ابــوذر می رفتیــم. احتمــاال بهمــن مــاه ســال 
1363 بــود کــه رفتیــم و در منطقــه عمومــی ســومار1 مســتقر شــدیم. بــه مــا 
گفتنــد کــه لشــکر 19 فجــر، بایــد اینقــدر در ایــن منطقــه شناســایی انجــام 
ــن  ــود. ای ــم ش ــراق فراه ــی ع ــهرک مندل ــح ش ــرای فت ــرایط ب ــه ش ــد ک بده

شــهرک کــه در اســتان دیالــه2 عــراق بــود، خالــی از ســکنه شــده بــود.
پــس از شناســایی های مکــرر و گســترده، مــا را بــه پــادگان ابــوذر اعــزام 
کردنــد. ایــن پــادگان در نزدیکــی ســر پــل ذهــاب واقــع شــده اســت. چــون 

قبــاًل بــه آنجــا رفتــه بــودم، بــا شــرایط آن منطقــه آشــنایی داشــتم.
قــرار بــود در مناطــق جنــوب، عملیــات بزرگــی انجــام دهنــد. بعــدا 
فهمیدیــم کــه ایــن عملیــات همــان عملیــات بــدر3 بــوده اســت. بــرای ایــن 
عملیــات مهــم، نیــاز بــود کــه دشــمن را جــای دیگری مشــغول کننــد. در واقع، 
عملیــات مــا، ایذایــی بــود و مــا هــم هیــچ گونــه اطالعــی نداشــتیم. البتــه به ما 

می گفتنــد کــه عملیــات اصلــی در همیــن منطقــه رخ خواهــد داد.
وقتــی داخــل شــهر ســومار شــدیم، می دیــدم کــه در آنجــا ارتــش مســتقر 
ــه و ریــش داشــتیم.  ــم و چفی ــا هــم بســیجی و پاســدار بودی شــده اســت. م

1- سومار: یکی از شهرهای مرزی در شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه می باشد.
2- اســتان دیالــه یــا دیالــی از اســتان های شــرقی کشــور عــراق کــه بــا اســتان های کرمانشــاه و ایــالم 

ــران هم مــرز اســت. در ای
3- عملیــات بــدر در تاریــخ 13 اســفند 1363 در شــرق رودخانــه ی دجلــه و داخــل هورالهویــزه، بــه 
منظــور تصــرف هورالهویــزه و جــاده ی بصــره- العمــاره و همچنیــن تهدیــد بصــره از شــمال، توســط 
ایــران بــا رمــز یــا فاطمــه الزهــرا )س(، بــه طــور مشــترک توســط ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــه  ــا عــدم دســتیابی ب و ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران اجــرا شــد و در تاریــخ 26 اســفند 1363 ب

اهــداف اصلــی خــود، پایــان پذیرفــت.



122

فصلسوم:دورهپاسداری،حضوردرعملیاتها

بــرادران ارتشــی را می دیدیــم کــه بیشــتر ســبیل داشــتند. روحیــات مــا، کمــی 
بــا هــم متفــاوت بــود. در آنجــا اعــالم کردیــم کــه از بچه هــای جهــاد هســتیم و 

ــم. ــرای جــاده ســازی آمده ای ب
ــد.  ــردد کنی ــول روز ت ــما در ط ــه ش ــد ک ــا می گفتن ــه م ــع ب ــی مواق بعض
مــا بــه ایــن وضعیــت مشــکوک شــده بودیــم کــه اگــر قــرار اســت عملیــات 
اصلــی اینجــا باشــد چــه ضرورتــی دارد کــه مــا بایــد در طــول روز تــردد کنیم. 
ــا در حــال تــردد و جــا به جایــی بــود.  روزی پنــج الــی شــش ماشــین تویوت
کمــی مشــکوک شــده بودیــم کــه نکنــد عملیــات مــا عملیــات فریــب باشــد و 

عملیــات اصلــی، جــای دیگــری باشــد.
لشــکر مــا در پــادگان ابــوذر مســتقر شــده بــود. گاهــی بــرای شناســایی بــه 
منطقــه ســومار می رفتیــم. بعــد از چهــار- پنــج روز بــاز می گشــتیم. جایــی 
کــه بــرای شناســایی می رفتیــم، بــرادران ارتشــی، نگــه دارنــده آن خــط بودنــد.

چنــد روزی بــود کــه در پــادگان ابــوذر، غــل غلــه ای برپــا شــده بــود. بیــش 
از 20 هــزار رزمنــده، 500 دســتگاه تانــک و نفربــر و هــزار دســتگاه تویوتــا 
وارد پــادگان شــد. از تمــام تیــپ و لشــکرهای ســپاه، بــه صــورت شــبانه روز، 
نیروهــا وارد پــادگان ابــوذر می شــدند. وضعیــت ایــن پــادگان بــه گونــه ای بــود 
کــه حتــی گاوداری  پــادگان را از آدم پــر کــرده بودنــد. ایــن پــادگان، دســت 
نیروهــای ارتشــی بــود کــه دو بلــوک از ســاختمان های آن، منــازل مســکونی 
ــوک دیگــرش، فرماندهــی لشــکر غــرب  ــود و دو بل خانواده هــای ارتشــی ب
ــم کــه آره! اصــل  ــدا کردی ــن پی ــود. در آنجــا شــک مــا برطــرف شــد و یقی ب

عملیــات در همیــن منطقــه اســت.
هــدف ایــن بــود کــه همــه نیروهــا را بــه اینجــا بیاورنــد تــا دشــمن تــوان 
ــاورد و  ــرب بی ــمت غ ــه س ــد و ب ــی کن ــوب خال ــودش را در جن ــوای خ و ق

ــد. ــه دشــمن وارد کنن ــه اساســی را ب ــد و ضرب ــا شــبانه برگردن نیروهــای م
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کارهــای مقدماتــی عملیــات بــدر و طراحی هــای آن تکمیــل شــده بــود. 
ــد و  ــده بودن ــه ش ــا توجی ــا و گروهان ه ــکرها، گردان ه ــپ و لش ــده تی فرمان
ــود کــه وقتــی کــه دشــمن  ــود. مقــرر شــده ب ماموریت هــا مشــخص شــده ب
بــه ســمت غــرب هجــوم آورد، ظــرف 48 ســاعت، پــادگان را تخلیــه کننــد 
ــودم  ــن خ ــد. م ــا وارد کنن ــی را در آنج ــه نهای ــد و ضرب ــوب بیاین ــه جن و ب
شــاهد بــودم کــه وقتــی ماشــین های یدک کــش و کمرشــکن می آمدنــد، 
ــد  ــاده نمی کردن ــا را پی ــی تانک ه ــت ول ــرار داش ــی ق ــدام، تانک ــر ک روی ه
بلکــه می رفتنــد و در گوشــه ای از پــادگان مســتقر می شــدند. یــا مثــاًل، وقتــی 
تیــپ 110 شــهید بروجــردی مهابــاد1 آمــد و در آنجــا مســتقر شــد، بــاالی 
200 دســتگاه تویوتــا داشــتند. هــر تویوتایــی یــک دوشــکا روی آن نصــب 
بــود. ماشــین ها بــه صــورت دایــره ای مســتقر شــده بودنــد. مــا هــم اطالعــی 
ــه  ــی حمل ــه شــهر مندل ــد کــه شــبانه ب ــا آمدن ــم کــه اینه نداشــتیم و می گفتی
کننــد. در ایــن هیاهــو و رفــت و آمــد، مــا هــم داشــتیم عملیــات شناســایی 

را تکمیــل می کردیــم.
بــه مــا اعــالم کــرده بودند کــه هــر روز هنگام نماز ظهــر، یک نفــر از بزرگان 
کشــوری بــه پــادگان می آینــد. مثــاًل یکــی از مراجــع تقلیــد یــا یکــی علمــای قــم 
بــه آنجــا خواهنــد آمــد و ســخنرانی می کننــد. رزمنــدگان لشــکر فجــر، در پنــج 
الــی شــش ســاختمان آنجــا مســتقر شــده بودنــد ولــی تجهیــزات لشــکر آمــاده 
حرکــت بــود. معمــواًل قبــل از نمــاز ظهــر وضــو می گرفتیــم و بــه صورت ســینه 
زنــی بــه میــدان صبحــگاه می رفتیــم. بعــد از خوانــدن نمــاز ظهــر، هــر کســی به  

جایــی کــه بــرای ناهــار خــوردن مشــخص کــرده بودنــد، می رفــت.
یــک روز، نیــم ســاعتی قبــل از اذان ظهــر، وضــو گرفتــه بــودم و در اتاقکی 
در طبقــه ســوم یکــی از بلوک هــا نشســته بــودم. هــوا خیلــی ســرد بــود. 

1- َمهاباد، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین در استان آذربایجان غربی می باشد.
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پیراهــن کاموایــی و شــلوار پاســداری تنــم بــود. داشــتم قــرآن می خوانــدم کــه 
شــهید ســید عنایــت اللــه بازگیــر1 داخــل شــد. در حالــی کــه وضــو گرفتــه بود 
و کفش هایــش داخــل دســتش بــود، بــه مــن گفــت: »بیــا بــا هــم برویــم ســینه 
زنــی ... برویــم صــف اول.« نمی دانــم دقیقــًا چــه کســی آمــده بــود. ولــی فکــر 
کنــم بــه مــن گفــت کــه امــام جمعــه کازرون آمــده اســت. بــه هــر حــال، هــر 

کســی آمــده بــود مــورد عالقــه شــهید بازگیــر بــود.
همیــن کــه خواســتم قــرآن را ببوســم و آن را ببنــدم، بــه طــرز وحشــتناکی 
درب اتــاق کنــده شــد. شــهید بازگیــر جلــوی درب اتــاق ایســتاده بــود. بــه 
طــرز عجیبــی درب اتــاق بــه کمــرش خــورد و او را وســط اتــاق انداخــت. 

مــن خیــال کــردم زلزلــه آمــده اســت. گفتــم: یــا امــام زمان)عــج(...
شــهید بازگیــر بلنــد شــد و خیلــی زود از اتــاق خــارج شــدیم. قیامتــی بــر پــا 
شــده بــود. هــر کســی بــه ســمتی در حــال فــرار بــود. هواپیماهــای عراقــی در 
حــال بمبــاران پــادگان بودنــد. همــراه بــا شــهیدان بازگیــر، ولی پــور2، جمالــی3 
و آقــای آالکــس دســتاران4 و تعــداد دیگــری از رزمنده هــا، از ســاختمان خارج 
شــدیم. یــک کانتینــری جلــوی درب ســاختمان بــود کــه تشــکیالت گــردان مــا 
در آن قــرار داشــت. نیمــی از آن مهمــات بــود و نیــم دیگــرش پتــو، چفیــه و 
لبــاس بــود. مــا چنــد نفــر بــرای پنــاه گرفتــن، زیــر کانتینــر رفتــه بودیــم. در یک 
لحظــه بــه خــود آمــدم و بــه بچه هــا داد زدم: بچه هــا! ایــن کانتینــر کــه همــه اش 

1- شــهید ســید عنایت اللــه بازگیــر، فرزنــد خداخواســت متولــد ســال 1340 امــام زاده نورالدیــن 
شهرســتان کهگیلویــه. تاریــخ و محــل شــهادت: 21 بهمــن مــاه ســال 1364 اروندکنــار

2 -شــهید ســید عبدالحســین ولی پــور فرزنــد ســید خلیفــه متولــد ســال 1345 روســتای ده برآفتــاب 
شهرســتان بویراحمــد. ایشــان در اغلــب عملیات هــا معــاون گــردان بــود و در چندیــن عملیــات 
فرماندهــی گــردان را بــر عهــده داشــت. ســرانجام در تاریــخ 2 اســفند ســال 1364، بــا ســمت 

ــه شــهادت رســید.  ــاو ب ــاران شــیمیایی ف ــر بمب فرماندهــی گــردان در اث
ــع  ــد از تواب ــتای آرن ــال 1341 روس ــد س ــی، متول ــد ول ــد فرزن ــی آرن ــم جمال ــهید عبدالکری 3- ش

شهرســتان چــرام. تاریــخ و محــل شــهادت: 3 خردادمــاه ســال 1365 پیــچ انگیــزه
4- آالکس دستاران؛ از رزمندگان دهدشتی از ایل دشمن زیاری که در حال حاضر بازنشسته سپاه هستند. 
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مهمــات اســت، االن اســت کــه منفجــر شــود و همــه مــا را تکــه پاره کنــد، زود 
باشــید فــرار کنیــد تــا جــای دیگــری برویــم. خیلــی ســریع، فــرار کردیــم و بــه 

گوشــه ای از پــادگان رفتیــم.
اطــراف پــادگان ابــوذر، میــدان میــن بــود. ایــن پــادگان، یــک درب دژبانــی 
داشــت. جمعیــت دو -ســه هــزار نفــری را مشــاهده کردیــم کــه دارنــد فــرار 
ــرادران!  ــرادران! ب ــد. داد زدم: ب ــن می رون ــدان می ــمت می ــه س ــد و ب می کنن
میــدان میــن ... میــدان میــن ... برگردیــد... برگردیــد ... دو-ســه نفــر 
بســیجی توجهــی نکردنــد و از روی ســیم خاردارهــا پریدنــد. مین هــا منفجــر 

شــدند... یکــی پایــش قطــع شــده بــود، دیگــری دســتش و...
بــا صــدای انفجــار مین هــا، ایــن مــوج جمعیتــی کــه می خواســتند بــه آن 
ــادگان  ــه درب پ ــد ک ــتند و داد می زدن ــیمه برگش ــد، سراس ــرار کنن ــمت ف س
کجاســت؟ درب پــادگان کجاســت؟ و ... هواپیماهــا هــم داشــتند بــه شــدت 
ــدا  ــه ای، لوحــی پی ــی از رزمنده هــا، تخت ــد. خیل ــاران می کردن ــادگان را بمب پ

کردنــد و از روی ســیم خــاردار رد شــدند.
ــار پــادگان بــود کــه یــک چهــار لــول ضدهوایــی روی آن قــرار  تپــه ای کن
داشــت. فاصلــه زیــادی بــا مــا داشــت. داد زدم: مســلمان! ضدهوایــی! ضــد 
هوایــی! بــزن ... بــزن ... ولــی طولــی نکشــید هواپیماهــای دشــمن، چهــار 
لــول را هــم زدنــد. همزمــان رادار اصلــی منطقــه کــه در نــوک قلعــه ای قــرار 
داشــت و دســت ارتــش بــود، آتــش گرفــت. چیــزی کــه مــن مشــاهده کــردم، 
در اطــراف پــادگان، پدافنــد مناســبی کــه بتوانــد در مقابــل حمــالت هوایــی 
دشــمن مقابلــه کنــد، ندیــدم. حــاال فرماندهــان چــه جوابــی در ایــن رابطــه 

ــد، نمی دانــم. دارنــد کــه بگوین
هواپیماهــای دشــمن از نــوع میــگ بودنــد. بــا چشــم عــادی، بــه ســختی 
دیــده می شــدند. وقتــی موشــک و راکــت  آنهــا تمــام شــد، بــا کالیبــر بــه جــان 
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رزمنــدگان افتادنــد. داد زدم بــه بچه هــا! کاووس! ولی پــور! بازگیــر! جمالــی! 
... بابــا، بیاییــد برویــم پشــت ایــن دوشــکاها، شــاید کاری کردیــم. نزدیــک 
بــه صــد ماشــین دوشــکا بودنــد کــه آنجــا پــارک شــده بودنــد. شــهید ولی پــور 
و بازگیــر پشــت دوشــکا رفتنــد و تعــدادی هــم شــلیک کردنــد ولــی دردی را 
دوا نمی کــرد. بعــد از بمبــاران مرکــز پــادگان، بــه ســراغ ارتشــی ها رفتنــد و 

تــا مهمــات داشــتند، زدنــد و رفتنــد.
لحظــات تلخــی بــود. دنیــا بــرای مــا بســان جهنمــی شــده بــود. هــر نقطه ای 
ــود. خیلی هــا  ــاده ب ــادی از شــهدا افت ــداد زی ــازه تع ــگاه می کــردم، جن را کــه ن
مجــروح شــده بودنــد و دســت و پایشــان قطــع شــده بــود. نیروهــا داشــتند از 
درب پــادگان بیــرون می زدنــد. در آن لحظــات، رزمنــدگان گــردان مــا، از پادگان 
ــد،  ــی آرن ــه همــراه ولی پــور، جمال ــد. ب ــه ســینه کــوه زده بودن ــد و ب ــه بودن رفت

بازگیــر و مدنــی زاده جلــوی یکــی از ســاختمان ها ایســتاده بودیــم.
ســاختمان های پــادگان، اغلــب پنــج و شــش طبقــه بودنــد. شــاید 
طبقه هــای زیریــن آنهــا پناهــگاه بــود. چــون حملــه غافلگیرانــه بــود، کســی 
نمی دانســت کــه پناهگاه هــا کجــا هســتند. رعــب و وحشــتی درســت شــده 

ــد. ــرار می کردن ــتند ف ــی داش ــت همگ ــن جمعی ــود و ای ب
بعــد از پایــان مرحلــه اول بمبــاران، بلندگــوی پــادگان روشــن شــد و 
ــادگان هســتند، کســانی کــه  داد مــی زد کــه برادرانــی کــه داخــل و اطــراف پ
رانندگــی بلــد هســتند، تانک هــا را از پــادگان خــارج کنیــد. در هــر نقطــه ای 
ــود و 50 دســتگاه  ــی کمــر شــکن ایســتاده ب ــم، 50 تریل ــگاه می کردی کــه ن

ــود. ــا ب ــر روی آنه تانــک و نفرب
مرحلــه اول بمبــاران کــه تمــام شــد، هــر نقطــه ای از پــادگان را کــه نــگاه 
می کردیــم از جنــازه شــهدا و مجروحیــن پــر شــده بــود. تعــداد زیــادی 
آمبوالنــس آمدنــد. مــن و شــهید ولــی پــور بــه همــراه تعــدادی از رزمنــدگان 
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ــی کــه  ــه محل ــم و ب ــود آن را کــول می کردی گــردان، هــر کجــا مجروحــی ب
آمبوالنس هــا توقــف کــرده بودنــد، می بردیــم. آمبوالنس هــا، مجروحیــن 
ــد.  ــال می دادن ــاد انتق ــاب و اســالم آب ــل ذه ــل پ ــری مث ــای دیگ ــه جاه را ب
آنقــدر شــدت بمبــاران زیــاد بــود کــه حتــی گاوداری پــادگان کــه بخشــی از آن 
در اختیــار رزمنــدگان بــود، منهــدم شــده بــود و گاوهــای زیــادی تکه-پــاره 
شــده بودنــد. در هنــگام حملــه هوایــی دشــمن، شــاید بــاالی هــزار نفــر از 
ــع کــرده  ــام تجم ــا در صــف حم ــد و ی ــا بودن ــا داخــل حمام ه ــا ی رزمنده ه
بودنــد و قریــب بــه 400 نفــر ســرباز ارتشــی کــه پایــان خدمــت آنهــا اعــالم 
شــده بــود و در میــدان صبحــگاه جمــع شــده بودنــد و منتظــر خداحافظــی 
بــا فرماندهــان و دوســتان خــود بودنــد، در اینجــا غافلگیــر شــدند. بــه همیــن 
ــادگان  ــای پ ــه در حمام ه ــد ک ــانی بودن ــا، کس ــهدای م ــترین ش ــر، بیش خاط

بودنــد و یــا در میــدان صبحگاهــی ارتــش تجمــع کــرده بودنــد.
خانــواده ارتشــی ها کــه در ســاختمان های مســکونی پــادگان بودنــد، حتــی 
ــب  ــی نصی ــاران ب ــد از بمب ــا بودن ــایگی پادگان ه ــه در همس ــتاهایی ک روس
ــه  ــد ک ــوم می آوردن ــادگان هج ــمت پ ــه س ــتند ب ــتایی ها داش ــد. روس نماندن
نجــات پیــدا کننــد. در میــان ایــن جماعــت، زن هــا و کــودکان زیــادی بودنــد 

کــه دســت و پایشــان قطــع شــده بــود.
ســه-چهار ســاعتی از بمبــاران اولیــه گذشــته بــود. درب دژبانــی پــادگان 
بــاز شــده بــود و خیلی هــا از پــادگان رفتــه بودنــد. تعــداد زیــادی از رزمندگان، 
هنــوز در پــادگان مانــده بودنــد کــه بــه بقیــه کمــک کننــد. نزدیــک بــه ســاعت 
ســه بعــد از ظهــر بــود کــه مجــددا ســر و کلــه ی هواپیماهــای دشــمن 
ــا متوجــه شــده  ــد. اینه ــه کردن ــادگان حمل ــه پ ــار دوم ب ــرای ب ــدا شــد و ب پی
بودنــد کــه زمینــه بــرای آنهــا فراهــم شــده و پــادگان فاقــد پدافنــد درســت و 
حســابی اســت، بنابرایــن بــا خیالــی آســوده، بــرای بمبــاران بعدی، برگشــتند. 
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هواپیماهــای دشــمن، بــرای بــار دوم، پــادگان را بمبــاران کردنــد ولــی چــون 
اکثــر رزمنــدگان از پــادگان رفتــه بودنــد، ایــن بــار تلفــات زیــادی ندادیــم. در 
ایــن مرحلــه، جنگنده هــای عراقــی، ســراغ تانک هــا و ماشــین های دوشــکا 

رفتنــد و تعــدادی از آنهــا را منهــدم کردنــد.

سری که از تن جدا شد

در آن شــرایطی کــه دشــمن داشــت پــادگان را بمبــاران می کــرد، یکــی از 
پاســدارها در حالــی کــه بــر موتــوری ســوار بــود داشــت داخــل پــادگان 
می گشــت و بــا یــک بلندگــوی دســتی فریــاد مــی زد: کســانی کــه راننــده هســتند 
ــد و  ــن کنن ــا را روش ــا، تانک ه ــا، اتوبوس ه ــن تریلی ه ــد، ای ــی دارن و توانای
آنهــا را از پــادگان خــارج کننــد. در حالــی کــه ایــن رزمنــده عزیــز داشــت داخــل 
محوطــه پــادگان دور مــی زد و خواســته اش را فریــاد مــی زد، ترکشــی بــه گــردن 
مبــارک ایشــان اصابــت کــرد و ســرش را از بــدن جــدا کــرد. دقیقــا او را زیــر 
نظــر داشــتم. در حالــی کــه هنــوز ســوار بــر موتــور بــود، همچنــان می رفــت تــا 
بــه بلــواری کــه وســط پــادگان بودظــغ برخــورد کــرد و افتــاد. مــن کــه خیلــی 
صــاف و صــادق بــودم، پریــدم و ســر او را برداشــتم و داد زدم: بچه هــا کمــک 
ــن  ــه داشــتیم ســر ای ــی ک ــش بچســپانیم. در حال ــه بدن ــا ســرش را ب ــد ت کنی
شــهید را بــه بدنــش می بســتیم، آمبوالنســی از راه رســید. بــه راننــده  آمبوالنــس 
ــد کــه نجاتــش دهیــم. پاییــن آمــد و گفــت:  خواهــش کردیــم کــه کمــک کن
»بــرادران! مگــر شــما ســاده اید؟ این کــه شــهید شــده، بگذاریــد راحــت شــهید 

شــود. بهتــر اســت او را رو بــه قبلــه کنیــد.«
بــه همــراه چنــد نفــر از رزمنده هــای گــردان، بــه ســمت ماشــین های 
دوشــکا رفتیــم و بــه ســمت هواپیماها شــلیک کردیــم ولی کار از کار گذشــته 
بــود و اینهــا بــرای بــار دوم، خیلــی راحت تــر زدنــد و رفتنــد. در مرحلــه دوم، 
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ــود.  ــاد ب ــی زی ــات ســاختمانی و ادوات ــی تلف ــود ول ــر ب ــات انســانی کم ت تلف
کســانی کــه در ســاختمان های چنــد طبقــه بودنــد، بــه طبقه هــای زیریــن پنــاه 
ــد، ایــن  ــه نــوک ســاختمان ها می زدن ــا موشــک ب ــد. هواپیماهــا ب ــرده بودن ب

ــم می شــد. ــرک می خــورد و دو نی ــه ت ــل هندوان ســاختمان ها مث
ــهدا  ــای ش ــع آوری جنازه ه ــه جم ــروع ب ــاران، ش ــه دوم بمب ــد از مرح بع
و مجروحیــن کردیــم. خیلــی از اجســاد، کامــل نبودنــد و تکــه- پــاره شــده 
ــل  ــم و داخ ــی می ریختی ــل گون ــهدا را داخ ــاره ش ــاره پ ــای پ ــد. پیکره بودن
تویوتاهــا می گذاشــتیم کــه بــه ســر پل ذهــاب ببرنــد. جــاده از آمبوالنس هایی 
کــه بــرای انتقــال مجروحیــن و شــهدا آمــده بودنــد، پــر شــده بــود. تعــداد 
زیــادی از ماشــین های شــخصی نیــز آمدنــد و در قســمتی کــه ارتشــی ها 

ــد. ــل می کردن ــا را منتق ــن و جنازه ه ــد و مجروحی ــک کردن ــد کم بودن
ــت پراکندگــی،  ــود. حال ــادگان حاکــم شــده ب ــدی در پ شــرایط بســیار ب
پریشــانی و رعــب و وحشــت داشــتیم. چندیــن ماشــین 911 کــه روی آنهــا 
ضدهوایــی بســته شــده بــود، آمدنــد و اطــراف پادگان مســتقر شــدند. حدودًا 
ســاعت پنــج بعــد از ظهــر بــود کــه بــرای بــار ســوم، شــش فرونــد هواپیمــای 
عراقــی آمدنــد و بــرای آخریــن بــار، پــادگان را بمبــاران کردنــد. ســه هواپیمــا 
ــدری  ــا ضرب ــد. اینه ــر آمدن ــت دیگ ــا در جه ــه هواپیم ــرف و س ــک ط از ی

ــد. ــاران می کردن بمب
ــوی درب  ــد، جل ــار ســوم آمدن ــرای ب ــای دشــمن ب ــه هواپیماه ــی ک زمان
دژبانــی بــودم. یــک لحظــه نــگاه کــردم و یــک ضدهوایــی را دیــدم کــه روی 
یــک ماشــین 911، جلــوی درب پــادگان بســته شــده اســت. داد زدم: بزن ... 
بــرادر! بــزن... ولــی هیــچ عکس العملــی انجــام نمــی داد. بــه نظــر می رســید 
ــودن و  ــادگان ب ــی اطــراف پ ــدادی ضدهوای ــان تع ــود. همزم کــه ترســیده ب
ــی  ــز خیل ــن نی ــد. م ــی شــلیک می کردن ــه ســمت جت هــای عراق داشــتند ب
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ــد  ســریع خــودم را بــه ضدهوایــی رســاندم و پشــت آن نشســتم. بقیــه رفتن
و داخــل یــک شــیاری در همــان نزدیکــی پنــاه گرفتنــد. ســربازی کــه پشــت 
ضدهوایــی بــود داشــت از تــرس می لرزیــد. بــه او گفتــم کــه اصــال نتــرس، 
ــرای مــن  ــد. ب ــی چطــوری کار می کن ــن ضدهوای ــه مــن بگــو کــه ای فقــط ب
گلولــه ســوار کــن. گفــت کــه چهــار خشــابش پــر اســت، ایــن پــدال ســمت 
چــپ و ایــن هــم پــدال ســمت راســت اســت. بعــد از آن پاییــن پریــد و رفت.

قبــاًل آمــوزش ضدهوایــی تــک لــول و تــا حــدودی آمــوزش دو لــول دیــده 
بــودم. تــا انــدازه ای بلــد بــودم کــه بــا گرداننــده آن کار کنــم. در همــان لحظــه، 
ســه فرونــد هواپیمــا بــا هــم آمدنــد. هــر دو پایــم را همزمــان، روی پدال هــا 
ــی ســریع، همــه گلوله هــا شــلیک شــدند. متوجــه شــدم کــه  گذاشــتم، خیل
یکــی از هواپیماهــا مــورد هــدف قــرار گرفــت و دودی از آن بلنــد شــد. 
ــرد.  ــلیک ک ــکی ش ــن، موش ــمت م ــه س ــا ب ــی از آنه ــه، یک ــان لحظ در هم
ــه  ــن، موشــک ب ــدن م ــا پری ــان ب ــدم. همزم گاه از روی ماشــین پری ناخــودآ
ــه هــوا رفــت. مــن داخــل  ــت کــرد. ماشــین منفجــر شــد و ب ماشــین اصاب
ــودم. از شــدت انفجــار، یکــی از درب هــای ماشــین 911  ــاده ب ــی افت کانال
ــر درب ماشــین 911 کــه در حــال  ــاد. زی ــًا روی مــن افت ــده شــد و دقیق کن
آتــش گرفتــن بــود، افتــاده بــودم ولــی فاصلــه مــن بــا درب بــه گونــه ای بــود 
کــه آتــش بــه مــن نمی رســید. همرزمــان مــن کــه آنجــا بودنــد، داد و فریــادی 
راه انداختنــد کــه روســتاد هــم شــهید شــد. از درون همــان چالــه، بچه هــا را 
صــدا زدم کــه مــن زنــده ام ... زنــده ام ... بابــا ســوختم ... کمــک ... کمــک ... 
وقتــی بچه هــا صــدای مــن را شــنیدند، ســریع آمدنــد و مــن را نجــات دادنــد.

پناه گرفتن سگ ها در غارها

اینقــدر ایــن بمبــاران شــدید و ترســناک بــود کــه تمام مــردم و حتــی حیوانات 
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منطقــه دچــار رعــب و وحشــت شــده و فــرار کــرده بودنــد. غــاری در همــان 
نردیکــی بــود. عــده ای می خواســتند کــه در همــان غــار پنــاه بگیرنــد. قبــل از 
آنهــا، دو قــالده ســگ فــرار کــرده بودنــد و بــه داخــل غــار پنــاه گرفتــه بودنــد. 
یکــی از برادرانــی کــه در تبلیغــات گــردان مــا کار می کــرد. از طریــق بلندگــوی 
دســتی داد مــی زد: »ســگ! بیــا بیــرون... ســگ! بیــا بیــرون...« بــه گونــه ای 
کــه حتــی در آن شــرایط تلــخ، خنده مــان گرفــت. گفتــم: بابــا!  ایــن ســگ ها 
ــا حــاال  ــان راحــت، ت ــد، خیالت از تــرس جــان خودشــان داخــل غــار رفته ان
ــر و  هــم کــر شــده اند. اگــر مــرد هســتی، بــرو داخــل غــار و دم آنهــا را بگی

بیرونشــان کــن. بــا هــم رفتیــم داخــل و ســگ ها را بیــرون کردیــم.
ــود.  ــده ب ــراب ش ــا خ ــات بچه ه ــوذر، روحی ــادگان اب ــاران پ ــد از بمب بع
ــه  ــد، ب ــده بودن ــکرها مان ــا و لش ــه از تیپ ه ــی ک ــادی از نیروهای ــداد زی تع

ــد. ــرک کردن ــادگان را ت ــبانه، پ ــورت ش ص
زمســتان ســال 1363 بود،1هــوا بســیار ســرد بــود. دو روز بعــد از آن 
حادثــه تلــخ، از مــا خواســتند کــه پــادگان را تــرک کــرده و بــه منطقــه ســومار 
برویــم. مــا نیــز بــه همــراه لشــکر فجــر بــه منطقــه ســومار رفتیــم و در آنجــا 
مســتقر شــدیم. چادرهــا را در یــک شــیاری برپــا کــرده بودیم کــه هواپیماهای 
دشــمن نتواننــد مــا را بمبــاران کننــد. اینقــدر رزمنــدگان مــا دچــار وحشــت 
ــرس غــرش هواپیماهــای دشــمن، در طــول شــب ها  ــد کــه از ت شــده بودن

ــد. ــی نمی خوابی کس

شناسایی در خاک دشمن

ــت،  ــن ماموری ــا ســپردند. در ای ــه گــردان م ــی ب ــم، ماموریت در آنجــا کــه بودی
می بایســت فرمانــده گــردان بــه همــراه فرماندهــان گروهان هــا از میــدان میــن 

1- بمبــاران پــادگان ابــوذر در تاریــخ 16 اســفند ســال 1363 بــود کــه طــی چهــار بــار حملــه هوایــی، بالــغ 
بــر 1200 نفــر از رزمنده هــا شــهید و مجــروح شــدند. 
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ــدان میــن دشــمن  ــه پشــت می ــرای شناســایی ب ــد و ب ــور می کردن دشــمن عب
می رفتنــد. وضعیــت بــه گونــه ای بــود کــه بایــد ســه مرحلــه از ســنگرهای کمین 
ــه خــط اول دشــمن می رســیدیم. در  ــم و ب ــی دشــمن را رد می کردی و نگهبان
ایــن ماموریــت، آقــای ســیدی فرمانــده گــردان، شــهید ولی پــور جانشــین، مــن 
و شــهید بازگیــر و آقــای مقدســی هــم کــه فرمانــده گروهان هــا بودیــم، شــبانه 
بــه راه افتادیــم. مــا توانســتیم از هــر ســه کمیــن عبــور کنیــم و وســط میــدان 
میــن برســیم. داشــتیم منطقــه را شناســایی می کردیــم. کــم کــم داشــت صبــح 
می شــد و دشــمن در حــال برگشــت بــود. شــرایط بــرای ادامــه کار میســر نبــود. 
تصــور کردیــم کــه راه بازگشــتی نداریــم و کارمــان تمــام شــده اســت. تصمیــم 
ــه  ــا ب گرفتیــم تــا جایــی کــه امــکان دارد وســط همیــن میــدان دفــاع  کنیــم ت
شــهادت برســیم. در هنــگام رفتــن، بــه حالیــت ســینه خیــز حرکــت می کردیــم 
و زمانــی کــه برگشــتیم حالــت نیــم خیــز داشــتیم. در هنــگام بازگشــت، اولیــن 
ــدی رخ داد.  ــن کــه رســیدیم، اتفــاق ب ــن کمی ــه دومی ــم. ب ــن را رد کردی کمی
یــک لحظــه متوجــه شــدیم کــه از آن مســیری کــه آمده ایــم، منحــرف شــده ایم. 
وقتــی کــه بــه ســمت عــراق می رفتیــم، بنــده اولیــن نفــر بــودم. وقــت برگشــتن، 
آخریــن نفــر صــف شــده بــودم. هــر طــور شــده بــود خــودم را رســاندم و نفــر 
دوم بعــد از آقــای ســیدی قــرار گرفتــم. در همــان حالتی که با احتیاط و آهســته 
در حــال برگشــت بودیــم، نگاه مــان بــه هــم جــا بــود. یــک لحظــه نــگاه کــردم، 
متوجــه شــدم کــه ســیم تلــه ی میــِن ضــِد نفــر بــه پــای ســیدی چســبیده شــده 
اســت. اگــر ســیدی پایــش را تــکان مــی داد، میــن منفجــر می شــد و کار همــه 
مــا تمــام می شــد. قبــاًل تخریب چــی بــودم و در ایــن حــوزه کار کــرده بــودم. بــه 
ســیدی گفتــم از جایــش تــکان نخــورد. خیلی ســریع، دســتم را از میــان پاهای 
ســیدی رد کــردم و ســیم تلــه را گرفتــم. گفتــم: ســیدی! تله میــن! پایــت را آرام 
بلنــد کــن. دو طــرف ســیم را گرفتــم. می دانســتم کــه ایــن ســیم، بــه هــر ســمتی 
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کشــیده شــود، منفجــر خواهــد شــد. بــا اســتمداد از خداونــد و بــا آرامــش، بــه 
گونــه ای رهایــش کــردم کــه منفجــر نشــد و بــه ســالمت از ایــن ســیم تلــه عبور 
کردیــم. رفتیــم تــا بــه ســنگر ســوم یعنــی آخریــن کمیــن دشــمن رســیدیم. در 
اینجــا، آخریــن نفــر شــده بــودم. فاصلــه زیــادی بــا ســنگر دشــمن نداشــتیم. 
بایــد از کنــار ســنگر می رفتیــم و دورش می زدیــم. داشــتیم بــه همدیگــر روحیه 
می دادیــم و همدیگــر را بــه آرامــش و آهســته رفتــن دعــوت می کردیــم. قبــل 
از عبــور از ایــن کمیــن، بــا هــم مشــورت کوتاهــی کــرده بودیــم. گفتــه بودیم که 
اینهایــی کــه داخــل ســنگر هســتند، دو نفــر هســتند و در نهایتــش مــا را ببینــد، 
ــم آمــد. ســه نفــر از بچه هــا رد شــدند. چهارمــی کــه  ــر خواهی از پــس آنهــا ب
می خواســت رد شــود، یکــی از عراقی هــا بلنــد شــد. فاصلــه خیلــی نزدیکــی 
بــود و شــاید کمتــر از ســه متــر بــود. یــک لحظــه متوجــه شــدم کــه دســتش بــه 
ــه ســمت مــا پرتــاب  ــاال حرکــت کــرد. می خواســت نارنجکــی را ب ســمت ب
کنــد. بــه حالــت نیــم خیــز، خــودم را بــاال کشــیدم. همزمانــی کــه آن عراقــی 
دســتش را بــاال بــرد کــه نارنجــک را پرتــاب کنــد، دســت مــن، دقیقــًا مســاوی 
دســتش قــرار گرفــت. بــه خواســت خــدا و معجــزه الهــی، دســتم بــاال رفــت و 
بــه نارنجــک برخــورد کــرد و برگشــت. همیــن کــه خواســت دســت به اســلحه 
شــود، نارنجــک روی صورتــش منفجــر شــد و هــالک شــد. ترکشــی نیــز بــه 

لــب مــن اصابــت کــرد و لبــم شــکاف برداشــت.
بچه هــای مــا کــه در حــال فــرار بودنــد، خیــال می کردنــد کــه نارنجــک در 
صــورت مــن منفجــر شــده اســت. هــوا هنــوز تاریــک بــود. بــه بچه هــا گفتــم: 
برویــد کــه مــن مشــکلی نــدارم. دنبــال بچه هــا رفتــم تــا بــه دره ای رســیدیم. 
همانجــا نشســتیم و کمــی اســتراحت کردیــم و نمــاز صبــح را خواندیــم. لــب 

مــن را کــه زخمــی شــده بــود، پانســمان کردنــد و خونریــزی آن بنــد آمــد.
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عملیات بدر

بعــد از پایــان ماموریــت مــا در شــمال غــرب، بــه پــادگان معــاد در جنــوب 
رفتیــم. عملیــات بــدر شــروع شــده بــود. ایــن پــادگان، کنــار پــادگان شــهید 
غالمــی و بغــل ســه راه خرمشــهر بــه ســمت حمیدیــه بــود. البته یــک پادگانی 
هــم در کــوت عبداللــه1 بــه اســم پــادگان شــهید دســتغیب داشــتیم. نیروهــای 
ــد کــه  ــا اعــالم کردن ــه م ــی ب ــن پادگان هــا مســتقر شــدند ول لشــکر در همی
ــره  ــمت جزی ــه س ــکر ب ــات لش ــا و اطالع ــا، گروهان ه ــان گردان ه فرمانده
مجنــون برونــد. گــردان مــا نیــز ماموریــت یافــت کــه بــه جزیــره مجنــون برود.

ــی)ع( را  ــام عل ــردان ام ــه گ ــود ک ــدر ب ــات ب ــا ســوم عملی شــب دوم و ی
در جزیــره مجنــون مســتقر کردیــم. فرمانــده لشــکر بــه همــراه فرمانده هــان 
گردان هــا و گروهان هــا و شــهید مجیــد سپاســی کــه مســئول عملیــات لشــکر 
بــود، ســوار بــر قایــق شــدیم و بــه خــط اول عراقی هــا کــه شکســته شــده بــود، 
رفتیــم. بعــد از ظهــری بــود کــه بــه آنجا رســیدیم. در یکــی از مقرهــا، درگیری 
ســنگینی بیــن نیروهــای خــودی و افــراد دشــمن رخ داده بــود. ســنگینی آتــش 
بــه گونــه ای بــود کــه گلولــه بــه گلولــه می خــورد. عملیــات بــدر، عملیــات آبــی 
و خاکــی بــود بــه گونــه ای کــه بایــد از داخــل آب می گذشــتیم و در خشــکی 
بــا عراقی هــا می جنگیدیــم. خیلــی از نیروهــای مــا از دجلــه و فــرات گذشــته 
ــه  ــات از جمل ــن عملی ــد. ای ــر شــده بودن ــا درگی ــا عراقی ه و در آن طــرف ب
عملیات هایــی بــود کــه هــم ســپاه و هــم ارتــش، حضــور مســتقیم داشــتند. 
مقــری کــه مــا در آن حضــور داشــتیم، مقــر فرمانــده ســپاه بــود و شــخص 

آقــای محســن رضایــی2 آنجــا بــود.
1- کوت عبدالله نام منطقه ای در جنوب بخش شرقی شهر اهواز مرکز استان خوزستان است.

2- محســن رضایــی، متولــد ســال 1333 در شــهر مســجد ســلیمان و از بنیانگــذاران ســپاه پاســداران 
می باشــد و هــم  اکنــون بــه  عنــوان دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، فعالیــت می کنــد. ایشــان 
ــرای مــدت 16 ســال، فرماندهــی ســپاه پاســداران انقــالب  ــا 1376 ب ــه ســال های 1360 ت در فاصل

اســالمی را برعهــده داشــتند.
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جلسه فرماندهان و بمباران هوایی

ــه همــراه شــهید  ــده لشــکر ب وقتــی وارد مقــر شــدیم، آقــای رودکــی؛ فرمان
ــر  ــد نف ــراه چن ــه هم ــود ب ــده لشــکر ب ــگ کنن ــه مســئول هماهن ــادی ک اعتم
دیگــر از فرماندهــان و مســئولین لشــکر، آنجــا بودنــد. آنهــا داخــل یکــی از 
ــی  ــای کاف ــود و فض ــی ب ــنگر کوچک ــد. س ــته بودن ــی نشس ــنگرهای عراق س
ــی آن  ــد و کم ــرون آمدن ــی بی ــت. همگ ــداد نداش ــن تع ــتن ای ــرای نشس را ب
طرف تــر، پتویــی پهــن کردنــد و نشســتند. در همیــن لحظــه، دیــدم کــه آقــا 
محســن و شــهید صیــاد شــیرازی1 آمدنــد و داخــل همــان ســنگری شــدند 
کــه فرماندهــان لشــکر بــه تازگــی از آن بیــرون آمــده بودنــد. گفتــم: بچه هــا! 
آقــا محســن هــم همیــن جاســت. در همیــن لحظــات بــود کــه هواپیماهــای 
ــد. همــه افــرادی کــه آنجــا  ــاران  کردن دشــمن از راه رســیدند و آنجــا را بمب
بودنــد ســریعا داخــل ســنگرها شــدند و پنــاه گرفتنــد. در آن لحظــات، مــن 
و شــهید بازگیــر و یــک نفــر دیگــر روی خاکریــز ایســتاده بودیــم و داشــتیم 
ــا از  ــی از رزمنده ه ــد، یک ــمن رفتن ــای دش ــی هواپیماه ــم. وقت ــه می زدی لرک
داخــل ســنگر بیــرون آمــد و گفــت: »بابــا! شــما ســرخ پوســت هســتید، چــه 
هســتید؟ چــرا داد و بیــدا می کنیــد... مگــر نمی بینیــد چــه خبــر شــده، چــرا 

ــنگر؟« ــل س ــد داخ نمی آیی

1- شــهید ســپهبد علــی صیــاد شــیرازی در ســال 1323 در شهرســتان درگــز اســتان خراســان دیــده 
بــه جهــان گشــود. ایشــان از فرماندهــان ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران کــه پیــش از پیــروزی انقــالب 
اســالمی بــه  مــدت چنــد ســال در بخش هــای مختلــف ارتــش بــه ویــژه در غرب کشــور بــه پاســداری از 
کشــور پرداخــت و تالش هــای وی پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در ســاماندهی ارتــش و ســاختار 
نیروهــای مســلح متجلــی شــد. از مســئولیت های ایشــان می تــوان بــه فرماندهــی نیــروی زمینــی ارتــش 
جمهــوری اســالمی، عضویــت  شــورای  عالــی دفــاع، معاونــت  بازرســی ســتاد فرماندهــی کل نیروهــای 
مســلح و جانشــین رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح نــام بــرد. شــهید صیــاد کــه نقــش موثــری در 
شکســت منافقیــن در عملیــات مرصــاد داشــت و منفقیــن کــوردل کینه هــای زیــادی از ایشــان داشــتند 
ــل تروریســت  ــورد ســوء قصــد عوام ــاه ســال 1378، م ــن م ــح روز شــنبه 21 فروردی ســرانجام صب

منافقیــن قــرار گرفــت و بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد. 
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ما نیز به همان سـنگری رفتیم که آقا محسـن بودند. آقا محسـن رو کرد به 
ما و گفتند: »شـما مگر دیوانه هسـتید؟ داشـتید آن بیرون چکار می کردید؟«

ــه  ــی ک ــک هواپیمای ــم. ی ــه بدهی ــا روحی ــه بچه ه ــم: می خواســتیم ب گفتی
ــداره و... ــرس ن ت

گفتند: »شما چکاره هستید؟«
گفتیــم: مــا لــر هســتیم و از فرمانده هــان گروهــان در گــردان امــام 
علــی)ع( هســتیم. آقــا محســن دو بــار اصطــالح »فرزنــد آریوبــرزن« را 
دربــاره مــن بــکار بردنــد. یکــی همینجــا بــود کــه بــه مــا گفتنــد کــه »اینهــا 
فرزنــدان آریوبــرزن هســتند« یــک بــار دیگــر هــم در شــب عملیــات والفجــر 

ــد. ــه مــن گفتن ــه را ب ــن جمل 8، ای
البتــه قبــل از این کــه هواپیماهای دشــمن از راه برســند و مــا را بمباران کنند، 
مــن و شــهید بازگیــر کنــار آب ایســتاده بودیــم کــه شــهید محمــد اســالمیان از 
راه رســید. شــهید اســالمیان فرمانــده گردانــی در تیــپ احمــد بــن موســی)ع( 
اســتان فــارس بــود. قایقــی داشــت و شــش- هفــت نفــر بســیجی در آن قایــق 

بــود. بــا هــم روبوســی کردیــم. گفتــم: محمــد! چــکار کردیــد؟
ــی ســرش  ــد. یک ــر مانده ان ــد نف ــن چن ــط ای ــن، فق ــردان م ــت: »از گ گف

ــش شکســته.« بســته اســت، یکــی دســتش و دیگــری پای
شــهید بازگیــر کــه بــرادر خانــم او بــود بــه شــوخی گفــت: »محمــد! تــو که 
عرضــه نداشــتی چــرا فرمانــده گــردان شــدی؟« اســالمیان خندیــد و گفــت: 

»آن موقــع کــه مــن فرمانــده گــردان بــودم، تــو عــددی نبــودی.«
بازگیر خندید و گفت: »حاال بگو فرمانده شجاع ما، گردان را چکار کردی؟«

ــد.  ــر مانده ان ــد نف ــن چن ــط همی ــن، فق ــردان م ــدم! از گ ــه ج ــت: »ب گف
ــد.« ــرار کردن ــم ف ــده ای ه ــیر و ع ــدادی اس ــدند، تع ــهید ش ــده ای ش ع

ــم. از  ــوال کردی ــی )ع( س ــن موس ــد ب ــپ احم ــر تی ــاره مق ــان درب از ایش
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فاصلــه ای دورتــر، چنــد عــدد درخــت خرمــا را نشــان داد و گفــت: »مقــر 
ــا در آنجاســت.« ــپ م تی

نبرد با تانک ها و ماموریت در جزیره مجنون

بمبــاران کــه تمــام شــد. فرماندهــان لشــکر از ســنگر بیــرون آمدنــد. در یــک 
لحظــه متوجــه شــدیم کــه در جنــاح ســمت چــپ مــا کــه دجلــه و فــرات بــود، 
ــی  ــد. نیروهای ــا می آین ــه ســمت م ــان ب ــد غــرش کن ــی دارن تانک هــای عراق
کــه آنجــا بودنــد کار خاصــی نمی کردنــد. یــک خاکریــز هاللــی زده بودنــد و 
یــک آرپی جــی زنــی هــم بــود کــه گاه گاهــی بــه ســمت آنهــا شــلیک می کــرد. 
عــده ای هــم در حــال فــرار بودنــد. شــهید بازگیــر بــه شــهید سپاســی گفــت 
کــه اجــازه  دهیــد کــه مــا ســه-چهار نفــر برویــم و جلــوی ایــن تانک هــا را 
بگیریــم. شــهید سپاســی داخــل ســنگر رفــت و بــا آقــا نبــی مشــورتی کردنــد. 
آقــا نبــی، ابتــدا مخالفــت کردنــد ولــی بعــد کــه متوجــه شــدند آقــای محســن 
رضایــی فرمانــده ســپاه آنجــا هســتند و پیشــروی تانک هــای دشــمن، 
می توانــد خطرنــاک باشــد بــه مــا گفتنــد کــه برویــد و کار آنهــا را تمــام کنیــد.

همیــن کــه خواســتیم حرکــت کنیــم، مجیــد کریمــی1 در حالــی کــه ســوار 
بــر موتــوری بــود، از راه رســید. بــه او گفتیــم کــه تــو اینجــا چــکار می کنــی؟ 
گفــت: »بابــا! همیــن گردانــی کــه پشــت بــه دشــمن و رو بــه میهــن اســت، 

گــردان مــن اســت.«
ــر از  ــتی پ ــه پش ــراه دو کول ــه هم ــی ب ــک آرپی ج ــر، ی ــهید بازگی ــن و ش م
1- ســردار حــاج ســید مجیــد کریمــی از فرماندهــان دلیــر اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در دوران 
دفــاع مقــدس بــود. خانــواده ســردار کریمــی در هشــت ســال دفــاع مقــدس عــالوه بــر تقدیــم یکــی 
از فرزندانشــان بــه نــام شــهید ســید ســعید کریمــی، یکــی دیگــر از فرزندانشــان بــه نــام ســید مهــدی 
کریمــی در دژ معــروف پــد خنــدق بــه اســارت بعثیــان درآمــد. همچنیــن پــدر بزرگوارشــان مرحــوم 
ــدگان در  ــگ و پشــتیبان رزمن ــده در جبهه هــای جن ــه نیروهای رزمن ــه کریمــی از جمل حــاج ســید نورالل
عقبــه جبهه بــود. ســردار کریمــی پــس از تحمــل ســال ها ناراحتــی ناشــی از عــوارض شــیمیایی و تحمــل 

نامهربانی هــا روز هشــتم اســفند ســال 1387بــه جمــع یــاران شــهیدش پیوســت.
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گلولــه آرپــی جــی برداشــتیم و پشــت ســر او نشســتیم و رفتیــم. آقــای ســیدی 
ــد.  ــد و آمدن ــه همــراه یکــی از رزمنده هــا، پشــت ســر مــا حرکــت کردن ــز ب نی
کمــی جلوتــر، بــه یــک پیچــی رســیدیم. موتــور افتــاد و مــا پیــاده شــدیم. آنجــا 
فهمیدیــم کــه ایــن بســیجی هایی کــه آنجــا هســتند، کار بــا آرپی جــی را هــم بلــد 
نیســتند و نمی تواننــد تانک هــا را بزننــد. اینهــا افــراد گــردان کریمی بودنــد. آنها 
قبــال در کردســتان جنگیــده بودنــد. جنــگ تاکتیکــی و نفــر بــه نفر کــرده بودند 
و تجربــه کافــی بــرای شــکار تانــک نداشــتند. جالــب اینجــا بــود کــه عــده ای از 

آنهــا می خواســتند کــه بــا تیربــار جلــوی هجــوم تانک هــا را بگیرنــد.
مــا ســه نفــر، آرپی جــی زن بودیــم. هــر نفــر به طــور میانگیــن هشــت تــا 
ــه ای کــه شــلیک  ــم هــر گلول ــم. فکــر کن ــه آرپی جــی شــلیک کردی 10 گلول
می شــد، بــه هــدف می خــورد. تعــداد تانک هــای دشــمن، خیلــی زیــاد بــود 
ــت  ــب و وحش ــمن، رع ــای دش ــدادی از تانک ه ــدن تع ــدم ش ــا منه ــی ب ول
عجیبــی میــان نیروهــای عراقــی افتــاده بــود. بــه همیــن خاطــر، خیلــی زود، 

ــد. ــینی کردن عقب نش
ــا،  ــینی بعثی ه ــمن و عقب نش ــای دش ــدادی از تانک ه ــکار تع ــد از ش بع
بــه مــا پیــام دادنــد کــه ســریع برگردیــد کــه می خواهیــم گــردان را بیاوریــم و 
جلــوی هجــوم دشــمن را بگیریــم. دوســت نداشــتیم برگردیــم، چــون اطــالع 
ــا  ــن موســی )ع( ت داشــتیم کــه بچه هــای تیپ هــای المهــدی)ع( و احمــد ب
ــا دشــمن  ــد ب ــد و دارن ــری عمــق خــاک عــراق، پیشــروی کرده ان 10 کیلومت
می جنگنــد. اغلــب بچه هــای اســتان مــا نیــز در ایــن دو تیــپ بودنــد. وقتــی 
ــی رودکــی  ــاد شــیرازی و نب ــا محســن، صی ــه آق برگشــتیم متوجــه شــدیم ک
همانجــا ایســتاده اند و هنــوز نرفته انــد. آقــا نبــی بــه مــا گفتنــد کــه فعــال نیــازی 
نیســت فرمانده هــان گروهان هــا، نیروهــای خــود را بــه ایــن طــرف بیاوریــد.

ــا خــط اول عراقی هــا،  ــود ت ــره کــه دســت مــا ب از همــان بخشــی از جزی
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پــل خیبــری1 زده بودنــد. نیمــی از پــل، قابلیــت تــردد ماشــین را داشــت و 
نصــف دیگــرش فقــط نفــررو بــود. آقــا محســن بــه آقــا نبــی گفــت: »ســه تــا 
از گردان هایــت را از اول پــل خیبــری تــا جایــی کــه نفــری می شــود، مســتقر 
کــن. ایــن قســمت از پــل را کــه نفــری می شــود، در صورتــی کــه نیروهــای 
دشــمن آمدنــد و خواســتند از آن عبــور کننــد، همیــن امشــب توســط روســتاد 
منفجــر شــود. در صورتــی کــه دشــمن روی آن نیامــد، آن را بــرای یکــی دو 
ــد، احتمــال دارد مجروحــی داخــل خــاک عــراق  روز دیگــر نگهــداری کنی

باشــد و نیــاز باشــد کــه از روی آن عبــور کنــد.«
مــا رفتیــم و همــان شــب، گروهــان را آوردیــم و روی همیــن پــل خیبــری 
مســتقر کردیــم. حــدودًا بــه فاصلــه هــر 20 متــر، یــک تکــه پل خیبــری داخل 
آب می انداختنــد و مــا ســوار آنهــا می شــدیم. تــا ســه روز همانجــا ماندیــم. 
شــب اول، تعــداد زیــادی از نیروهــا روی همیــن پــل گذشــتند و بــه عقــب 
آمدنــد. شــب دوم حــدود پنجــاه نفــری آمدنــد و شــب ســوم، کســی نیامــد. 
عراقی هــا به طــور کامــل آمدنــد و در آن بخــش از خشــکی کــه آن طــرف  مــا 

بــود، مســتقر شــدند.
ــا  بعــد از آن بــه مــن پیــام دادنــد کــه میله هــای پــل نفــری را آزاد کــن. ب
کمــک قایــق، میله هــای پــل را کشــیدیم. ایــن پــل شــناور رفــت و بغــل پــل 
دیگــر جــای گرفــت. پل بازتر شــده بود و کار برای سنگرســازی و اســتراحت 
ــای  ــی از گروهان ه ــه یک ــد ک ــا گفتن ــه م ــود. ب ــر شــده ب ــا بهت ــردن نیروه ک
ــره،  ــرود. در بخــش شــمالی جزی ــون شــمالی ب ــره مجن ــه جزی شــما، بایــد ب
عراقی هــا، داشــتند پاتــک می زدنــد. آنهــا می خواســتند کــه بیایــد و بعــد از 

ــود.  ــی ب ــای رزم ــزات و نیروره ــال تجهی ــرای انتق ــه روی آب ب ــدون پای ــناور و ب ــل ش ــی پ 1- نوع
نیروهــای پشــتیبانی و مهندســی جنــگ جهــاد )پ.م.ج.ج( در بهمن مــاه ســال 1362 یــک پــل شــناوِر 
14 کیلومتــری بــه نــام »پــل خیبــر« بــر روی هورالعظیــم ســاختند کــه راه مهــِم ارتباطــی عقبــه ی جبهــه 

بــا خــط مقــدِم »جزایــر مجنــون« بــود.
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عملیــات بــدر، کل جزیــره را تصــرف کنــد. شــهید بازگیــر بــه جزیــره مجنــون 
شــمالی رفــت ولــی گروهــان مــن در همــان جزیــره مجنــون جنوبــی مانــد. 
اطالعــی نــدارم کــه گروهــان ســوم مــا کــه فرمانــده اش آقــای مقدســی بــود، 

در کجــا مســتقر شــدند.
چنــد روزی در همــان جزیــره مجنــون ماندیــم و بعــد از پایــان عملیــات 
بــدر و پایــان ماموریــت، بــرای اســتراحت بــه پشــت خــط مقــدم برگشــتیم. 
معمــواًل، بعــد از هــر عملیاتــی، تیــپ و لشــکرهای عمــل کننــده می رفتنــد تــا 
بــرای عملیــات بعــدی آمــاده شــوند یــا در خطــوط پدافنــدی شــرکت کننــد. 
بعــد از عملیــات بــدر، مــا بــه مرخصــی چنــد روزه ای رفتیــم و مجــددا بــه 

پــادگان معــاد برگشــتیم.

اوقات فراغت و صفات بسیجی ها

ــازماندهی  ــردان س ــک گ ــب ی ــدند و در قال ــع می ش ــا جم ــه نیروه ــی ک وقت
می شــدند، رزمنده هــای گــردان، مرتــب در حــال آمــوزش بودنــد. در پــادگان 
معــاد کــه بودیــم، نیروهــا را میــدان  تیــر می بردیــم، رزم شــبانه می رفتنــد و 
ســعی می شــد کــه بــا عملیــات آبــی و خاکــی و زندگــی در شــرایط ســخت 

آشــنا شــوند.
امــروزه می بینیــد کــه وقتــی دربــاره مــد روز بحــث می شــود، بیشــتر 
ــد. در  ــرف می زنن ــاس و... ح ــی، لب ــه، گوش ــین، خان ــالن ماش ــه ف ــع ب راج
آن دوران مقــدس، مــا نیــز مــد روز داشــتیم امــا مــد روز مــا، نحــوه خنثــی 
کــردن میــن، ابتــکار و خالقیت هــای رزمنــدگان در شکســتن خــط دشــمن، 
شــب زنده داری هــای طوالنــی، شســتن لبــاس رزمنــدگان و در نهایــت 
ــم،  ــی گــردان را ســازماندهی می کردی ــادم هســت وقت ــود. مــن ی شــهادت ب
ــرًا  ــراض داشــتند. اکث بســیجی های مــا، روی شــماره گروهــان و دســته اعت
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ــر وارد خــط  ــه زودت ــد ک ــا دســته اول برون ــان ی ــه گروه ــه ب می خواســتند ک
مقــدم شــوند. بــه همیــن خاطــر، در ایــن اواخــر مجبــور بودیــم کــه به جــای 
ــه اســامی خاصــی  شــماره گــذاری عــددی دســته ها و گروهان هــا، آنهــا را ب
مثــل بــدر، خیبــر، امــام علــی)ع(، مالــک اشــتر، ســلمان فارســی و .... 

ــم. نامگــذاری کنی

وضعیت غذا و مسائل بهداشتی

در خطــوط پدافنــدی، همــه چیــز بســتگی بــه گــردان پشــتیبان کننــده داشــت. 
ــنگرهای  ــی در س ــتیم. حت ــرار داش ــی ق ــت خوب ــر، در وضعی ــکر فج در لش
کمیــن، غــذای گــرم می آمــد. بــه طــور کلــی در ســتاد لشــکر، قانــون بــر ایــن 
بــود کــه در طــول شــب غــذا را می پختنــد و فــردا اول وقــت غــذا را بــه نیروها 
می رســاندند. چــون خطــر حملــه دشــمن بــود، بنابرایــن غــذا خــوردن مــا، 
بیشــتر بــه صــورت انفــرادی بــود. گاهــی هــم پیــش می آمــد کــه در شــرایط 

عملیــات بودیــم و بــرای چنــد روز پشــت ســر هــم، غذایــی درکار نبــود.
ــن داشــت کــه در  ــه ای ــگ بســتگی ب ــه و جن ــان جبه حمــام کــردن در زم
ــی کــه در خــط مقــدم  ــاًل زمان کــدام منطقــه و در چــه شــرایطی باشــیم. مث
ــا زمانــی کــه در پشــت خــط و یــا در خــط پدافنــدی بودیــم، فــرق  بودیــم ب
ــم، معمــواًل کســی حمــام  ــدی کــه بودی ــال در خــط پدافن ــرای مث داشــت. ب
نمی کــرد. ولــی بــرای شــرایط اضطــراری، یــک تانکــر دو هــزار لیتــری زیــر 
ــر کســی  ــر می شــد و اگ ــر شــبانه پ ــن تانک ــد. ای ــرده بودن خــاک اســتتار ک
ــا یــک بشــکه ای، ســطلی و ... آب مــی آورد و در  ــی داشــت، ب حمــام واجب

ــرد. ــام می ک ــزی، حم ــا خاکری ــوار ی ــار دی کن
ــردد  ــر ت ــود، اگ ــوع ب ــط ممن ــردد در خ ــول روز، ت ــی، در ط ــور کل ــه ط ب
می کردیــم، مــورد هــدف قــرار می گرفتیــم. بعــد از نمــاز صبــح، دو ماشــین 
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تویوتــا می آمدنــد و در محوطــه گــردان حرکــت می کردنــد و 10 تــا 15 
نفــر از رزمندگانــی را کــه می خواســتند حمــام کننــد، ســوار می کردنــد و بــه 
پشــت خــط می بردنــد. البتــه ایــن کار بــا هماهنگــی و اجــازه فرمانــده گــردان، 
گروهان هــا و دســته ها بــود. آنهــا بعــد از حمــام و اســتراحت هنــگام غــروب 
بــه مقــر گــردان بــر می گشــتند و گاهــی بــا ماشــین های تدارکاتــی و غــذا بــر 

می گشــتند.
در آن وضعیــت، پــادگان شــیک و مرتبــی کــه نداشــتیم. در واقــع، پادگانــی 
ــم. هــر  ــا شــیاری، چــادر می زدی ــان ی ــم در یــک بیاب ــود بلکــه مــا می رفتی نب
چــادری بــرای 10 نفــر رزمنــده بــود. هــر دســته ای 10 تــا 20 نفــری بــرای 
ــه  ــه-چهار تخت ــز س ــی نی ــت. گاه ــتی داش ــرویس بهداش ــک س ــودش ی خ
چــادر را ســر هــم می کردیــم و نمازخانــه درســت می کردیــم. در کنــار ایــن 
ــتی  ــرویس بهداش ــدد س ــج ع ــا پن ــار ت ــم، چه ــه از ه ــا فاصل ــه و ب نمازخان
درســت می کردیــم. ایــن ســرویس های بهداشــتی اغلــب بــا گونــی و پلیــت 
ــن را گــود کــرده  ــر، زمی ــر آن طرف ت ــه 100 مت ــا فاصل درســت می شــدند. ب
بودیــم و ســه تــا چهــار تانکــر آب دو هــزار لیتــری زیــر خــاک، کــرده بودیــم. 

ــرد. ــر می ک ــا را پ ــد و اینه ــر آب ســیار می آم تانک

مراسمات مذهبی

ــدان  ــا را دوچن ــروی م ــی داد و نی ــوان م ــا ت ــه م ــه ب ــزی ک در آن شــرایط، چی
ــا ســالح ایمــان  می کــرد، همیــن مراســمات مذهبــی بــود. رزمنــدگان مــا ب
و اعتقــادات مذهبــی کــه داشــتند بــه جنــگ بــا دشــمن رفتــه بودنــد. در آن 
ــه داشــت.  ــه شــرایط منطق ــی، بســتگی ب ــع، اجــرای مراســمات مذهب موق
ــی  ــته جمع ــورت دس ــه ص ــی ب ــمات مذهب ــه مراس ــد ک ــش می آم ــی پی گاه
ــم  ــتون پنج ــوذ س ــه نف ــه ب ــا توج ــوارد و ب ــب م ــی در اغل ــد ول ــرا می ش اج
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دشــمن و امــکان هــدف قــرار گرفتــن تجمعــات، بیشــتر ســعی می شــد کــه 
ایــن مراســمات بــه صــورت انفــرادی یــا ســه تــا چهــار نفــره داخــل ســنگرها 
برگــزار شــود. معمــواًل، هــر ســنگری، ســه تــا چهــار نفــر رزمنــده داشــت. 
حتــی ســنگرهای اســتراحت هــم بیشــتر از پنــج نفــر نبودنــد. هــر ســنگری 

ــد. ــزار می کردن ــارت برگ ــا و زی ــم دع ــان مراس ــرای خودش ب

ــه  ــامل س ــه ش ــتیم ک ــه داش ــی در جبه ــت نظام ــه وضعی ــی س ــور کل به ط
مرحلــه عملیــات، آفنــد و پدافنــد می شــد. وقتــی در خــط پدافنــدی بودیــم، 
مــا در حالــت دفــاع از خــط خــودی بودیــم و به طور نســبی، وضعیــت منطقه 
در حالــت نیمــه آرامــش بــود. در خــط پدافنــدی می توانســتیم حمــام کنیــم، 
اســتراحت کنیــم و گاهــی بــه پشــت خــط برویــم و تماســی بــا خانــواده داشــته 
باشــیم. در زمــان آفنــدی، مــا در وضعیــت حملــه قــرار داشــتیم، گاهــی حمله 
ــد  ــه پدافن ــاز ب ــد از آن نی ــم و بع ــه ای مــی زدی ــه دشــمن ضرب ــم و ب می کردی
ــود. در  ــات هــم ســخت تر ب ــه، از عملی ــن مرحل داشــتیم. گاهــی شــرایط ای
ــه و  ــه جانب ــه هم ــک حمل ــود ی ــرار ب ــه ق ــی ک ــی زمان ــات، یعن ــه عملی مرحل
ســازماندهی شــده انجــام بدهیــم، خبــری از ایــن چیزهــا نبــود، بلکــه تقابــل 

گلولــه و گوشــت بــود.

ورزش و سرگرمی

ــه در  ــی ک ــی زمان ــود. ول ــری از ورزش و ســرگرمی نب ــه خب ــدم ک در خــط مق
ــر  ــد از ظه ــح و بع ــگام صب ــه ورزش در هن ــه دو مرحل ــم، روزان ــادگان بودی پ
ــی، بازی هــای خــاص  ــر قوم ــر اســتان، شهرســتان و ه داشــتیم. در آنجــا ه
خــودش را داشــت. زمانــی کــه در لشــکر 19 فجر بودیــم، ایام فراغــت، عالوه 
ــل  ــان مث ــی خودم ــای محل ــال، بازی ه ــال، فوتب ــل والیب ــی مث ــر ورزش های ب



144

فصلسوم:دورهپاسداری،حضوردرعملیاتها

چوگــو1، گرنــا2، الختــر3، چوکلــی4 و کلکلــه5 را انجــام می دادیــم کــه متاســفانه 
ــد. ــا ندارن ــن بازی ه ــا، اطالعــی از ای ــروزی م ــی از جوان هــای ام خیل

گاهــی شــب ها، رزمنده هــا دور هــم می نشســتند و جشــن پتــو داشــتند. 
از وضعیــت همدیگــر تعریــف می کردنــد. در آنجــا از همــه اســتان های 
کشــور حضــور داشــتند. مثــاًل اگــر 12 نفــر در یــک چــادر بودنــد، احتمــال 
داشــت کــه هــر کــدام از یــک اســتان باشــند ولــی شــرایط بــه گونــه ای بــود کــه 

انــگاری ســال ها بــا هــم بودنــد.
ــا 20  ــا فرماندهــی دســته ها، هــر 10 ت ــده گــردان ت معمــواًل از رده فرمان
نفــری یــک دســتگاه رادیــو داشــتند. ایــن رادیوهــا امانتــی بودنــد کــه بعــدا 
بایــد تحویــل می دادنــد. ولــی از تلویریــون خبــری نبــود. چــون برق نداشــتیم. 
ســر و کار مــا بــا بیابــان و کوهســتان بــود. چــراغ قــوه و چــراغ اللــه نفتــی 

1- بــازی چوگــو: ایــن بــازی همــان چــوگان بــازی قدیــم اســت و ابــزار آن چــوب و گــوی بــه معنــی 
تــوپ اســت. بــازی بــه صــورت گروهــی و در دو گــروه مســاوی انجــام می شــود.

2- بــازی گرنــا: ایــن بــازی بــه نــام شــال کــو یــا گرنــا دوال هــم معــروف اســت. بــازی بــه صــورت دو 
گــروه از مــردان تقریبــًا هــم قــد و قــواره صــورت می گیــرد. وســیله بــازی طنــاب اســت کــه یــک تیــم 
ــم داخــل  ــل ســعی دارد طناب هــای تی ــم مقاب ــد. تی ــدان از طناب هــای خــود محافظــت می کن در می
میــدان را بــا زور و یــا زیرکــی بربایــد. افــراِد دروِن میــدان، بــا پــای خــود بــه پــای افــراد بیــرون از دایــره 
می زننــد. برنــده بــازی تیمــی اســت کــه فــرد بیــرون از میــدان یــا دایــره را بزنــد. در غیــر ایــن صــورت، 
تیــم بیــرون از دایــره بــا طناب هایــی کــه ربوده انــد افــراد درون دایــره را تــا ناحیــه زیــر زانــو می زننــد.

3-بــازی الختــر:  ایــن بــازی بیشــتر در فصــل بهــار و بــه صــورت گروهــی برگــزار می شــود. دو گــروه 
برابــر از نظــر تعــداد بــا یــک دســت انگشــت شــصت پــا را می گیرنــد و بــا دســت دیگــر در حالــت 
ایســتاده افــراد تیــم مقابــل را هــل می دهنــد. فــردی کــه دســتش از پایــش جــدا شــود و یــا بــه زمیــن 

بیفتــد بازنــده اســت .
4-چوکلــی: ایــن بــازی بــا دوچــوب، یکــی بــزرگ و دیگــری کوچــک انجــام می شــد. ایــن بــازی بیــن 
دو تیــم برگــزار می شــد. تیــم شــروع کننــده بایــد چالــه ای بکنــد و چــوب کــوچ را روی دو تــا ســنگ قرار 
دهــد و بــا چــوپ بــزرگ بــه زیــر چــوب کوچــک بزنــد. تیــم مقابــل بایــد بــا دســت یــا چــوب دیگــری، 

چــوب پرتــاب شــده را مهــار کنــد تــا برنــده شــود. 
5- ِکل یــا ِکل ِکَل بــرد: ابــزار ایــن بــازی ســنگ اســت. معمــواًل دو گــروه رقیــب، هــر کــدام ســه تختــه 
ســنگ را بــه عنــوان ِکل انتخــاب و در فاصلــه  معینــی از هــم قــرار می دهنــد. دو تیــم، ســعی می کننــد 
کــه بــا پرتــاب ســنگ، کل هــای حریــف را بزننــد. شــرط اصلــی برنــده بودنــد، زدن آخریــن کل اســت. 
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داشــتیم کــه در بعضــی مواقــع نمی شــد آنهــا را روشــن کــرد.
از دیگــر امــور جــاری مــا در دوران دفــاع مقــدس، ایــن بــود کــه مرتــب 
از  و  ایثــار  روحیــه  می شــدیم.  قــرآن حاضــر  و  احــکام  در کالس هــای 
خودگذشــتگی در میــان رزمنده هــا مــوج مــی زد. همیشــه بــه همدیگــر کمــک 
می کردیــم. مثــال گاهــی مواقــع، صبــح کــه بلنــد می شــدیم متوجــه می شــدیم 
ــای  ــا چــادر نیروه ــی ت ــم از چــادر فرمانده ــا، اع ــه چادره ــوی هم ــه جل ک
عــادی، همــه کفش هــا واکــس زده و مرتــب شــده اند. یــا مثــاًل یکــی شــب 
ــود. حــاال چــه  ــا را شســته ب ــه رزمنده ه ــود و لباس هــای بقی ــده ب ــدار مان بی
کســی آمــده و در ایــن گرمــا یــا ســرما، ایــن کارهــا را کــرده، مشــخص نبــود.

تا زنده ایم رزمنده ایم و صیغه برادری

شــعار همیشــگی مــا ایــن بــود کــه »تــا زنده ایــم، رزمنده ایــم.« همیشــه نگــران 
بودیــم کــه نکنــد روزی برســد کــه کاله به جــای چفیــه بیایــد، جنــاب، جــای 
ــا  ــرای م ــه ب ــرد. چفی ــی را بگی ــش کتون ــای کف ــن، ج ــرد، پوتی ــرادر را بگی ب
خیلــی بــا ارزش و مقــدس بــود. ایــن چفیــه بــرای مــا، هــم حولــه مــا بــود، 
هــم عــرق گیــر، هــم شــال گــردن، هــم پتــو بــود. از ویژگی هــای مقــام معظــم 
رهبــری ایــن اســت کــه در اغلــب مواقــع، چفیــه ای بــر گــردن دارد. ایــن کار 
رهبــری عزیــز نشــان از ارادت ایشــان و گرامی داشــت یــاد و خاطــره شــهدا، 

رزمنــدگان و جانبــازان دوران دفــاع مقــدس اســت.
زمانــی کــه مــا در بســیج و ســپاه مشــغول خدمــت بودیــم، چیــزی بــه نــام 
درجــه و رتبــه نبــود. همــه، یــک رنــگ و یکنواخــت بودنــد بــه گونــه ای کــه 
فرقــی بیــن فرمانــده بــا بقیــه نیروهــای عــادی نبــود. معنــای فرماندهــی یعنــی 

قبــول مســئولیت بیشــتر بــود.
یــک کاری کــه در آنجــا مرســوم بــود ایــن بــود کــه بعضــی از رزمنده هــا بــا 
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هــم صیغــه بــرادری می خواندنــد. حقیقتــا مــن کــه نخوانــدم ولــی خیلــی از 
دوســتان صیغــه بــرادری می خواندنــد و مثــل بــرادر بــا هــم رفتــار می کردنــد.

نحوه ارتباط با خانواده و شرایط مرخصی

ارتبــاط مــا بــا خانــواده از ســه طریــق بــود. اول، بــا نوشــتن نامــه بــود. معمــواًل 
پیــک تعــاوِن گــردان مامــور بــود کــه نامه هــای بســیجی ها را در هــر نقطــه ای 
ــدام  ــر ک ــکرها ه ــا و لش ــا، تیپ ه ــرد. یگان ه ــع آوری می ک ــند، جم ــه باش ک
کــد مخصوصــی داشــتند. پیــِک گــردان، نامه هــا را بــه مرکــز تحویــل مــی داد و 
نامه هــای رســیده را بــا خــودش مــی آورد. در بیشــتر مواقــع، ایــن پیک ماشــینی 
در اختیــار نداشــت و بــا ماشــین غــذا می رفــت و بــر می گشــت. در ایــن 
بیــن، بچه هــای اســتان مــا واقعــًا مظلــوم بودنــد. بــرای مثــال، رزمنــده ای کــه 
خانــواده اش در روســتاهای دورافتــاده و محــروم ســیالب و کلــوار1 بــود، وقتی 
ــه مــدت ســه مــاه،  ــد، معمــواًل ب در فصــل زمســتان، بــرف ســنگینی می باری
جــاده ی روســتا قطــع می شــد. حــاال بایــد تصــور کــرد کــه ایــن نامــه چگونــه 
ــا، گاهــی می شــد  ــول خــود رزمنده ه ــه ق ــواده او می رســید. ب ــه دســت خان ب
کــه خودشــان قبــل از وصــول نامه هــا بــه خانــه می رســیدند. یعنــی ماموریــت 
تمــام می شــد، بســیجی بــه خانــه بــر می گشــت و یــک مــاه بعــد از آن، مامــور 

پســت، نامــه را مــی آورد. وضعیــت ارتباطــات اســتان مــا بــه ایــن گونــه بــود.
دومیــن راه ارتباطــی مــا بــا خانــواده، از طریــق تمــاس تلفنــی بــود. 
ــی را در مراکــز  ــم، مخابرات های ــوب بودی ــی کــه در مناطــق جن ــاًل، زمان مث
شهرســتان ها، مخصوصــًا شــهرهای جنگــی راه انــدازی کــرده بودنــد. بــرای 
یــک تلفــن زدن ســاده، بایــد ســاعت هفــت صبــح بــه آنجــا می رفتیــم. کمتــر 
ــی در  ــه زمان ــاد دارم ک ــی ی ــم. حت ــن نبودی ــف تلف ــاعت در ص ــار س از چه

ــور و کوهســتانی زیالیــی از توابــع بخــش  1- روســتاهای ســیالب و کلــوار در منطقــه صعــب العب
مارگــون شهرســتان بویراحمــد واقــع شــده اســت.
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اهــواز بــودم و قــرار بــود یــک عملیاتــی شــروع شــود، ســه روز طــول کشــید 
ــن  ــه تلف ــر کجــا، دک ــه در ه ــود ک ــن رســید. این طــوری نب ــه م ــت ب ــا نوب ت
ــر  ــه راحت ت ــود ک ــده ب ــه ای ش ــه گون ــرایط ب ــگ، ش ــر جن ــه اوخ ــد. البت باش
می توانســتیم تمــاس تلفنــی برقــرار کنیــم. چــون مراکــز تلفنــی را زیــاد کــرده 
بودنــد و رزمنده هــا کمتــر معطــل می شــدند. از طرفــی، در ایــن قضیــه، 
بچه هــای مــا اســتثنا بودنــد و شــرایط ســخت تــری داشــتند. چــون تعــداد 

ــتند. ــن داش ــط تلف ــا، خ ــای رزمنده ه ــی از خانواده  ه کم
راه ســومی کــه بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا خانــواده وجــود داشــت، 
مرخصــی بــود. معمــواًل هــر 45 روزی یــک بــار بــه مــا مرخصــی می دادنــد 
ولــی گاهــی آماده بــاش بــود و تــا شــش مــاه نمی شــد کــه بــه مرخصــی 
ــه نیروهــای  ــت ســه ماهــه ی بســیجی ها، ب ــان ماموری ــا پای ــم. گاهــی ب بروی

کادر هــم مرخصــی می دادنــد.
البتــه بعــد از مرخصــی، در اغلــب مناطــق اســتان مــا، به دلیــل محرومیت 
و نداشــتن زیرســاخت های مناســب راه و ترابــری، رســیدن بــه خانــه بســی 
دشــوار بــود. وقتــی قــرار بــود کــه یکــی از بچه هــای مــا از روســتاهای 
زیالیــی1 بــه جبهــه بیاینــد و یــا از جبهــه برگــردد، شــرایط ســختی داشــت. 
اوال؛ جــاده ای نبــود. اگــر هــم بــود، ماشــینی نبــود و مــردم بــا تراکتــور رفــت 
و آمــد می کردنــد. جاهایــی مثــل ســیالب کلــوار، اطــراف مناطــق دیشــموک2 
و جــاورده3 و نقطه هــای دورافتــاده، هیــچ امکاناتــی نداشــتند. در بعضــی از 
مناطــق، بایــد یکــی- دو روز پیــاده روی می کردنــد تــا فقــط بــه جاده برســند. 

1- زیالیــی، دهســتانی اســت از توابــع بخــش مارگــون شهرســتان بویراحمــد در اســتان 
بویراحمــد. و  کهگیلویــه 

2- دیشــموک: شــهری اســت در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و شهرســتان کهگیلویــه. جمعیــت این 
شــهر بــر اســاس سرشــماری ســال 1395، 5791 نفــر می باشــد. 

3- جــاورده، روســتایی از توابــع بخــش چاروســا شهرســتان کهگیلویــه در اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمــد اســت.
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بــا همــه ایــن مشــکالت، بچه هــای اســتان مــا ســنگ تمــام می گذاشــتند و در 
جبهه هــای حــق علیــه باطــل، پیشــتاز بودنــد و خــوش درخشــیدند.

دوری از خانــواده، شــرایط خیلــی ســختی مخصوصــًا اوایــل جنــگ، بــرای 
مــا بوجــود آورده بــود ولــی کــم کــم بــا ایــن شــیوه زندگــی انــس گرفتــه بودیــم. 
مگــر می شــود، کســی دلتنــگ پــدر و مــادر و همســر و فرزنــد خــودش نشــود. 
هــر لحظــه دلتنــگ آنهــا بودیــم ولــی جنــگ و دفــاع از میهــن عزیزمــان، در 
ــن  ــم و همی ــه جبهــه آمده ای ــرای چــه ب ــود. چــون می دانســتیم کــه ب اولویــت ب
هــدف واالی مــا، انگیــزه ای می شــد کــه مشــکالت و ســختی های اینچنینــی 

را تحمــل کنیــم.

نوشتن وصیت نامه

بــرای هــر عملیــات و یــا بــرای رفتــن بــه خطــوط پدافنــدی، بــه گــردان اعــالم 
می شــد کــه قــرار اســت بــه خــط پدافنــدی برویــد. یــک واحــدی مســتقلی بــه 
نــام واحــد تعــاون داشــتیم کــه در هــر گــردان یــا تیپ و لشــکری مســتقر بود. 
ــل  ــد. قب در آنجــا، پاکت هــای مخصــوص وصیت نامــه درســت کــرده بودن
از هــر عملیــات یــا ماموریتــی، پاکــت و کاغــذی بــه بچه هــا می دادنــد کــه 
وصیت نامــه ی خودشــان را بنویســند و در ساک شــان بگذارنــد. رزمنده هــا، 
ســاک و وســایل اضافــی را تحویــل واحــد تعــاون می دادنــد و کولــه پشــتی 
نظامــی را بــر می داشــتند. خــود مــن تــا اواخــر جنــگ، 23 بــار وصیت نامــه 
نوشــته بــودم. حــاال چــه بالیــی بــر ســر آنهــا آمــد، متاســفانه اطالعــی نــدارم.

ــه دلخــواه خــودش می نوشــت.  هــر کســی خــودش وصیت نامــه اش را ب
ــا  ــد ت ــتند می گفتن ــواد داش ــه س ــانی ک ــه کس ــتند، ب ــواد نداش ــه س ــانی ک کس
ــوال  ــت. معم ــه داش ــک طلب ــته ای ی ــر دس ــه، ه ــند. همیش ــان بنویس برای ش

می نوشــتند. را  رزمنده هــا، وصیت نامه هــا  زبــان  از  طلبه هــا، 
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ــبهه را  ــن ش ــی، ای ــر دلیل ــه ه ــا ب ــرض و ی ــده ای از روی غ ــفانه ع متاس
ــان  ــتند و خودش ــان نوش ــهدا را برایش ــه ش ــه وصیت نام ــد ک ــاد می کنن ایج
ــوده اســت. مــن شــهادت می دهــم کــه  نقشــی نداشــته اند. هرگــز اینطــور نب
تمــام وصیت نامــه شــهدا، حــرف خودشــان اســت. حتــی کســانی کــه ســواد 
نداشــتند، پاییــن برگــه وصیت نامــه را انگشــت می زدنــد. بعــد از شــهادت، 
کیــف و وســایل او را بــه همــراه وصیت نامــه، تحویــل خانــواده می دادنــد. 
خیلــی از رزمنده هــا بــرای یــک عملیــات، ده بــرگ وصیت نامــه می نوشــتند.

عملیات قدس 13

بعــد از عملیــات بــدر، چنــد روزی بــه مرخصــی رفتیــم و برگشــتیم. دو-ســه 
ماهــی طــول کشــید تــا گردان هــا را مجــددا ســازماندهی و آمــاده کردیــم. بعــد 
از مدتــی، بــه لشــکر فجــر گفتــه شــد کــه یــک عملیاتــی را در منطقــه عمومی 

دهلــران کــه در حــوزه اســتحفاظی بــرادران ارتشــی بــود، انجــام دهد.
حــدودا تیرمــاه ســال 1364 بــود. بــه لشــکر فجــر ماموریــت دادنــد کــه در 
قالــب ســه گــردان بــه منطقــه عمومــی دهلــران برونــد و در کنــار رودخانــه ی 
ــا و  ــان گردان ه ــا فرمانده ــد. م ــام دهن ــی را انج ــه(، ماموریت میمک2)میم
گروهان هــا نمی دانســتیم کــه ایــن عملیــات، ایذایــی اســت. در واقــع، 
ــه یگان هــای دشــمن  ــه زدن ب هــدف از ایــن عملیــات، صرفــا نفــوذ و ضرب
1- عملیــات قــدس 3، در تاریــخ 19 تیرمــاه ســال 1364 بــا رمــز »الحــول والقــوه االباللــه العلــی 
العظیــم. انــا فتحنــا لــک فتحــًا مبینــا. یاامــام صــادق)ع(، یــا امــام صــادق)ع(، یــا امــام صــادق)ع(، 
اللــه اکبــر« در منطقــه عمومــی دهلــران ـ طیــب، غــرب رودخانــه میمــه شــروع شــد. ایــن عملیــات 
توســط لشــکر19 فجــر بــا ســه گــردان و یــک گروهــان مأمــور و پشــتیبانی توپخانــه و هوانیــروز ارتــش 
انجــام گرفــت. هــدف عملیــات انهــدام و اســارت نیروهــای دشــمن در تپــه194 و انهــدام تجهیــزات 
دشــمن بــود. در ایــن عملیــات کــه بــه مــدت یــک روز طــول کشــید عــالوه بــر انهــدام بخــش قابــل 
توجهــی از تجهیــزات نظامــی دشــمن، حــدود 700 نفــر از نیروهــای دشــمن کشــته و زخمــی و 50 

نفــر از آنهــا اســیر شــدند. 
2- منطقــه میمــک در غــرب ایــالم و در کنــار مــرز ایــران و عــراق قــرار دارد، منطقه میمــک از جنوب 

بــه صالــح آبــاد و از شــمال بــه ســومار و از شــرق بــه چــوار و از غــرب بــه عــراق محــدود می شــود.
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بــود کــه در ارتفاعاتــی کــه کنــار همیــن رودخانــه بــود، مســتقر شــده بودنــد. 
البتــه در ظاهــر ماجــرا، بــه مــا گفتــه بودنــد کــه برویــد و آنجــا را فتــح کنیــد 

و همانجــا بمانیــد.
ــالغ شــد.  ــاِت شناســایی تمــام شــد. ماموریت هــا اب ــه عملی مراحــل اولی
لشــکر بــه منطقــه دشــت عبــاس اعــزام شــد. در مقــر شــهید دســت بــاال کــه 
ایــن بــار در منطقــه دشــت عبــاس بــود، آموزش هــای الزم داده شــد. لشــکر 
ــاال  فجــر در هــر کجــا کــه می رفــت، اســم مقــر خــودش را شــهید دســت ب
می گذاشــت. یعنــی اگــر قــرار بــود در یــک مقــری بــرای مدتــی مثــاًل یــک مــاه 
بمانیــم، اســم مقــر را شــهید دســت بــاال می گذاشــتند. فرقــی نداشــت کــه کجا 
باشــد. یــک تابلویــی داشــتیم، می بردنــد و نصــب می کردنــد. می گفتنــد کــه 
لشــکر در کجــا مســتقر هســت؟ می گفتنــد: دشــت عباس، مقر شــهید دســت 

بــاال. یــا در جــاده خرمشــهر-اهواز، مقــر شــهید دســت بــاال.
ــم. در آنجــا متوجــه  ــاس آموزش هــای الزم را دیدی در منطقــه دشــت عب
شــدیم کــه ایــن عملیاتــی کــه در پیــش هســت، عملیــات آبی-خاکــی نیســت 
ــیارها رد  ــات و ش ــد از ارتفاع ــت. بای ــتانی اس ــات کوهس ــک عملی ــه ی بلک
می شــدیم. ســه -چهــار روز قبــل از عملیــات، تــا رده فرمانــده گروهان هــا 
را بــه منطقــه عملیاتــی بردنــد. مــن هــم فرمانــده یکــی از گروهان هــای 
گــردان امــام علــی)ع( بــودم. آقــای مقدســی و شــهید بازگیــر نیــز فرمانــده 
گروهــان بودنــد. ســیدی فرمانــده گــردان و جانشــین ایشــان، شــهید ولی پــور 
بودنــد. شــهید جمالی آرنــد نیــز بــه عنــوان نیــروی احتیــاط در گــردان بودنــد 
کــه اگــر فرمانــده گروهانــی شــهید شــد، جــای او را بگیــرد. رســم بــود کــه 
یــک فرمانــده گــردان، ســه تــا چهــار نفــر در حــد فرمانــده گــردان یــا جانشــین 
ــا جانشــین گــردان  ــی ی ــده گروهان گــردان را نگــه می داشــت کــه اگــر فرمان

شــهید شــود، فــورا جایگزیــن شــود.
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ــد. بچه هــای  ــد، ارتشــی بودن ــدی بودن ــی کــه در خــط اول پدافن نیروهای
ــز و  ــرای احــداث جــاده، خاکری ــد. آنهــا ب ــز آنجــا بودن جهــاد اســتان مــا نی

تعمیــرات خــط، آمــده بودنــد.
چهــار گــردان عمــل کننــده لشــکر فجــر، ماموریــت داشــتند کــه ســه تــا 
ــه  ــرود و ب ــد ب ــا بای ــن گردان ه ــی از ای ــد. یک ــروی کنن ــر، پیش ــار کیلومت چه
ــز بایــد  ــد. یکــی از گردان هــا نی عمــق بزنــد و پشــت ســر دشــمن عمــل کن
از جنــاح چــپ دشــمن نفــوذ کــرده و پــس از گذشــتن از ســنگرهای کمیــن 

دشــمن، ماموریــت خــودش را انجــام دهــد.
بــرای انجــام ایــن عملیــات، بــا موانعــی برخــورد کردیــم. نخســت ایــن که 
آرایــش دشــمن، بــه صــورت پاســگاهی بــود. حتــی ســنگرهای کمیــن آنهــا به 
صــورت پاســگاهی بــود و در منطقــه، پراکنــده بودنــد. وضعیــت بــه گونــه ای 
ــن  ــدان می ــی می ــد. ول ــن کاشــته بودن ــود کــه اطــراف هــر پاســگاهی را می ب
منظمــی نبــود کــه کل مــرز را میــن گــذاری کــرده باشــند. از طرفــی بــا توجــه 
بــه این کــه ایــن منطقــه، علفــزار بــوده، علف هــا بــاال آمــده و خشــک شــده 
بودنــد. بــه هیــچ عنــوان نمی شــد کــه در حالــت ســکوت از کنــار ســنگری رد 
شــویم، چــون هنــگام راه رفتــن، صــدای خــش خــش علف هــا بلنــد می شــد.

در ایــن عملیــات، گروهــان مــن، یــک گروهــان بعــالوه بــود. یعنــی گــردان 
بــه دو گروهــان تقســیم می شــد و یــک دســته بــه گروهان هــای ســه دســته ای 
ــت شــده و  ــع، گروهــان تقوی ــه مواق ــن گون ــن، در ای ــه می شــد. بنابرای  اضاف
ــه ســنگرهای  ــود ک ــن ب ــا ای ــت م ــه گــردان می شــود. ماموری ــا شــبیه ب تقریب
کمیــن اولــی و دومــی را کــه بــا فاصلــه 500 متــر، پشــت ســر هــم بودنــد، رد 
می کردیــم و در ادامــه دور می زدیــم و بــه ســمت چــپ می رفتیــم. ارتفاعاتــی 
در حــدود 1400 متــر از ســطح دریــا کــه بلندتریــن قلعــه منطقــه بــود در آنجا 
بــود. ایــن ارتفاعــات از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود. در میــان اهالــی آن 
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منطقــه، ایــن ارتفاعــات بــه ارتفاعــات، »فــره ســیاه« معــروف بــود.
شــب قبــل از عملیــات، بنــده و جانشــین گروهــان بــه همــراه دو نفــر از 
بچه هــای اطالعــات کــه ســرجمع چهــار نفــر می شــدیم، بــا لبــاس ارتشــی 
ــور از  ــس از عب ــا توانســتیم پ ــزام شــدیم. م ــه اع ــه منطق ــرای شناســایی ب ب
کمیــن اول و دوم بــه نقطــه ای برســیم کــه بچه هــای اطالعــات لشــکر بــرای 

مــا شناســایی کــرده بودنــد.
بــه  طــور کلــی، قبــل از هــر عملیــات، اطالعات لشــکر یــا تیپ، شناســایی 
ــه  ــود ک ــه شناســایی ب ــن مرحل ــا آخری ــی داد. شناســایی م ــه را انجــام م اولی
مختــص فرماندهــان عمــل کننــده بــود. در ایــن مرحلــه، فرمانده هــان گــردان 
یــا گروهان هــا را بــه آنجــا می بردنــد و بــه آنهــا توضیــح می دادنــد کــه شــما، 
یــک شــب دیگــر بایــد نیروهــای خــودت را اینجــا بیــاوری و بــه ایــن شــکل 

عمــل کنــی.
وقتــی بــرای شناســایی رفتیــم، در آنجــا، متوجــه شــدم کــه اطالعاتــی کــه 
واحــد اطالعــات لشــکر بــه مــا داده، کامــل نیســت. خــوب کــه نــگاه کــردم، 
متوجــه شــدم کــه ایــن ارتفاعــی کــه قــرار اســت روی آن برویــم، در کنــارش، 
یــک ارتفــاع کوچکــی هســت کــه حالــت گردنــه ماننــدی دارد و قبــاًل دربــاره 
آن گردنــه چیــزی بــه مــا نگفتــه بودنــد. خواســتم بــروم و روی همیــن ایــن 
گردنــه، وضعیــت را بررســی کنــم. در ابتــدا بــا مــن مخالفــت کردنــد ولــی هر 
طــوری شــده بــود، رفتــم. وقتــی روی ایــن گردنــه رفتــم و خــوب نــگاه کــردم، 

فهمیــدم کــه نقطــه قــوت مــا در همینجاســت.
بعــد از عملیــات شناســایی، بــه لشــکر برگشــتیم. فرمانــده لشــکر بــا 
فرمانده هــان گردان هــا و گروهان هــا جلســه ای گذاشــتند و آخریــن نکته هــا را 
یــادآوری کردنــد. گــردان امــام علــی)ع( دو گروهــان و یک دســته ویژه داشــت. 
فرمانــده گــردان، آقــای ســیدی بــود. گروهــان من چهار دســته داشــت که شــهید 
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کاووس مدنــی زاده، بهمــن خشــاوه1، شــهید ســید احســان حسینی دوســت2 و 
ــوان فرماندهــان دســته ها حضــور داشــتند.  ــه عن یکــی دیگــر از رزمنده هــا، ب
گروهــان دیگــر مــا نیــز چهــار دســته شــد کــه فرماندهــی آن را شــهید ولی پــور 
بــر عهــده داشــت. از طرفــی بــا توجــه بــه ایــن کــه گروهان شــهید بازگیر تقســیم 
شــده بــود، شــهید بازگیــر و شــهید جمالی آرنــد بــه گروهــان مــا آمدنــد کــه اگــر 
مــن شــهید شــدم، گروهــان را هدایــت کننــد. ضمــن ایــن کــه گروهــان مــن بــا 

حضــور ایــن نیروهــای زبــده، تقویــت شــده بــود.

پتوهایی که گره گشا شدند

ــود.  ــا محــول شــده ب ــه م ــژه ای ب ــت وی ــود و ماموری ــده ای ب ــات پیچی عملی
ــه،  ــن تپ ــار ای ــتند. کن ــرار داش ــه ای ق ــوک تپ ــمن در ن ــن دش ــنگرهای کمی س
یــک آبــراه فصلــی بــود. بایــد از یــک شــیار خیلــی بزرگــی، بــه ســمت پاییــن 
ــت  ــن داشــت، وضعی ــزار خشــکی کــه آن زمی ــه علف ــا توجــه ب ــم. ب می رفتی
ــن می نشســت، دشــمن  ــده ای روی زمی ــی اگــر پرن ــود کــه حت ــه ای ب ــه گون ب
ــا  ــه م ــم. ب ــد فکــری می کردی ــن مشــکل، بای ــرای حــل ای متوجــه می شــد. ب
ــس،  ــر ک ــد و ه ــه ای بگیری ــته ها جلس ــان دس ــا فرمانده ه ــه ب ــد ک ــالم ش اع
طرحــی بــه نظــرش می رســد کــه بــه چــه شــکلی از ســنگرهای کمیــن دشــمن 

رد شــویم کــه متوجــه صــدای پــای مــا نشــوند، اعــالم کنــد.
بــه همــراه فرمانده هــان دســته ها جهــت یافتــن راهــی بــرای عبــور از ســد 
ــز  ــه صــورت شــتر مرغــی و ســینه خی ــه دشــمن، وارد شــیار شــدیم. ب اولی

1- شــهید بهمــن خشــاوه فرزنــد ســید علــی متولــد ســال 1345 روســتای پازنــان ده ُچــل در 
شهرســتان کهگیلویــه. در تاریــخ 4 تیرمــاه ســال 1367 بــا ســمت فرماندهــی گروهــان در حماســه پــد 

ــه شــهادت رســید.  ــدق ب خن
2- شــهید ســید احســان حسینی دوســت فرزنــد ســید ســید ابراهیــم، متولــد ســال 1342 روســتای 
سرســیزان شهرســتان پاســارگاد اســتان فــارس، مســئولیت: فرمانــده گروهــان و جانشــین گــردان امــام 

علــی )ع(، تاریــخ شــهادت: 25 اردیبهشــت مــاه 1365 فکــه.
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رفتیــم، جــواب نــداد. تمــام تاکتیک هــای نظامــی را بــه کار بردیــم ولــی بــی 
فایــده بــود چــون همــه روش هــا، ســر و صــدا ایجــاد می کــرد. از آن طــرف، 
ــی  ــود ول ــی انجــام داده ب ــور هــم در گروهــان خــودش کارهای شــهید ولی پ

نتیجــه ای نگرفتــه بــود.
هنگامــه اذان ظهــر بــود. در چــادر فرماندهــی نشســته بودیــم. بــرای گرفتن 
وضــو از چــادر بیــرون رفتــم. معمــوال در آن موقــع، بــرای درب توالــت، از 
ــد  ــو را بلن ــم، پت یــک پتویــی اســتفاده می کردیــم. وقتــی داخــل توالــت رفت
کــردم، همیــن کــه پتــو را در دســتم گرفتــم، فکــری بــه ذهنــم رســید. گفتــم: 
یافتــم!! ایــن پتــو، مشــکل گشاســت. خشــاوه و مدنــی زاده را صــدا زدم. گفتم 
یــک تکــه پتــوی کهنــه می خواهــم. یکــی از آنهــا فــورا تکــه ای از یــک پتــوی 
ــه  بــرای مــن آورد. گفتــم: ایــن پتــو را پــاره کنیــد و بــه کــف پوتین تــان  کهن
ببندیــد! آنهــا نیــز یــک تکــه پتویــی بــه انــدازه کــف پوتین شــان پــاره کردنــد 
و کــف کفش شــان بســتند و راه رفتنــد. متوجــه شــدیم کــه صــدای چندانــی 
نــدارد. ایــن پتــو باعــث می شــد کــه صــدا جــذب شــود و مانــع از شــنیدن 

خــش خــش علف هــای خشــک بشــود.
ــد از  ــر، بای ــی 50 مت ــول تقریب ــه ط ــم ب ــه، آن ه ــط در دو نقط ــه فق البت
ایــن شــیوه اســتفاده می کردیــم. نمی خواســتیم کــه ایــن چنــد کیلومتــر را بــا 
پتــو برویــم. ایــن کار را تمریــن کردیــم. جــواب داد. بــا خوشــحالی خــودم 
را بــه چــادر فرمانــده لشــکر رســاندم و مثــل دانشــمندی کــه کشــف بــزرگ 
علمــی کــرده باشــد، گفتــم: یافتــم.! یافتــم..! رمــز را دریافــت کــردم! فرمانــده 

گفــت: »چیــه؟ چــه خبــره؟ روســتاد!«
گفتم: فرمانده! با این پتو، می شود رفت.

فرمانــده لشــکر بــه همــراه فرمانــده گردان هــا آمدنــد و تمریــن کردیم. ایشــان 
نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن کار جــواب می دهــد. در آن موقــع، اکثــر 
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ــی و ورزشــی  ــن کفش هــای کتون ــن نداشــتند و از همی ــا پوتی بســیجی های م
اســتفاده می کردنــد. وقتــی ترفنــد پتــو مــورد تأییــد قــرار گرفــت، گروهــان مــا و 

گروهــان شــهید ولی پــور به طــور کامــل از ایــن روش اســتفاده کردنــد.
بــرای عملیــات قــدس 3، گــردان امــام علــی)ع( در قالب دو گروهــان و یک 
دســته ویــژه ســازماندهی شــد. دســته ویــژه کــه بــه فرماندهــی آقــای صدیــف 
مقدســی بــود، بــرای فریــب دادن دشــمن در نقطــه دیگــری اســتفاده می شــد. به 
ایــن دســته ماموریــت دادنــد کــه در جایــی مســتقر شــوند و از روبرو، دشــمن را 

ســرگرم کننــد تــا گروهــان بنــده بتوانــد از پشــت، بــر دشــمن مســلط شــود.
اواخــر تیرمــاه ســال 1364 بــود. شــب عملیــات1 فــرا رســید. بــر اســاس 
ــران در  ــی دهل ــه عموم ــد در منطق ــات بای ــن عملی ــی، ای طــرح و نقشــه قبل
ارتفاعاتــی کــه آن طــرف رودخانــه میمــه بــود، انجــام می گرفــت. بــا گفتــن 
»بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« از خــط خودی عبــور کردیم. در ایــن عملیات، 
چهــار گــردان از لشــکر 19 فجــر؛ شــامل گردان هــای امــام حســین)ع(، امــام 

حســن)ع(، امــام علــی)ع( و امــام مهدی)عــج( حضــور داشــتند.
در اینجــا مــن فقــط می توانــم ماموریــت گروهــان خــودم را توضیــح 
ــود کــه در قالــب چهــار دســته از  ــن ب ــده ای می دهــم. ماموریــت گروهــان بن
نیروهــای پیــاده، از ســنگرهای کمین دشــمن رد شــده و ارتفاعاتــی را بگیرد. 
ــن دشــمن،  ــا از ســنگرهای کمی ــد از گذشــتن م ــن شــد کــه بع ــر ای ــرار ب ق
گــردان امــام حســن)ع( حملــه کنــد و ســنگرهای کمیــن و پاســگاه هایی را 
کــه مــا از آنهــا رد شــده بودیــم را از بیــن ببــرد تــا خطــری از پشــت ســر مــا را 
تهدیــد نکنــد و نیــروی پشــتیبانی بتوانــد از پشــت ســر بــه مــا کمــک کنــد. مــا 
توانســتیم کــه از ســنگر کمیــن اول و دوم رد شــویم و بــه اول میــدان میــن و 

ســیم خــاردار دشــمن برســیم.

ــب، در  ــه عمومــی دهلران-طی ــاه ســال 1364 در منطق ــر م ــات قــدس 3 در شــب 20 تی 1- عملی
جبهــه میانــی جنــگ شــروع شــد. 
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وضعیت دشمن در عملیات قدس 3

ــای دشــمن  ــی از نیروه ــداد کم ــد، تع ــا داده بودن ــه م ــه ب ــی ک ــق اطالعات طب
ــن  ــه در ای ــد. و این ک ــرار دارن ــاع ق ــن ارتف ــی روی ای ــر عراق ــر 30 نف حداکث
ارتفــاع، جــاده ای نیســت و اینهــا بــه وســیله ی االغ و قاطــر و ... تغذیــه 
می شــوند. وقتــی کــه وضعیــت دشــمن را بــه ایــن شــکل بــه بنــده گــزارش داده 
ــن تعــداد  ــه هــر شــکل از عهــده ای ــده هــم تصــور می کــردم کــه ب ــد، بن بودن
عراقــی بــر می آییــم. بعــدا فهمیدیــم کــه از اســاس، ایــن اطالعات غلط اســت.

مــا رفتیــم و ارتفاعــی را کــه عراقی هــا روی آن مســتقر شــده بودنــد دور 
ــن  ــا دور ای ــود. دور ت ــه طــرف مــرز خــودی شــده ب ــم. حــاال روی مــا ب زدی
ارتفــاع، میــدان میــن و ســیم خــاردار بــود. وقتــی بــه معبــری کــه روبــروی 
ــه  ــت قبض ــردم. هش ــتقر ک ــرو مس ــته نی ــک دس ــیدیم، ی ــود، رس ــاع ب ارتف
ــراد  ــه اف ــره دادم. بقی ــن دســته 22 نف ــه ای ــار ب ــک قبضــه تیرب آرپی جــی و ی
تفنــگ کالش داشــتند. آرپــی زن هــا تعــداد زیــادی گلولــه بــا خودشــان 
ــا  ــی ب ــه آرپی ج ــی، 9 گلول ــی زن ــر آرپی ج ــی ه ــور طبیع ــر به ط ــتند. اگ داش
ــد. ــرده بودن ــا خودشــان ب خــودش حمــل می کــرد، اینهــا تعــداد بیشــتری ب

ایــن دســته22 نفــره، ماموریــت داشــتند در زمانــی کــه ســه دســته دیگــر از 
ایــن ارتفــاع دارد بــاال می رونــد، در صورتــی کــه دشــمن از نــوک قلعــه بــا مــا 
درگیــر شــود، از روبــرو آنهــا را هــدف قــرار دهنــد. فاصلــه هوایــی بیــن آنهــا و 
عراقی هــا زیــاد نبــود. ولــی فاصلــه زمینــی قریــب بــه 500 متــر بــود. مســیر مــا 
یــک حالــت نعــل اســبی داشــت کــه ابتــدا بــه ســمت پاییــن می رفــت و ســپس 
ــا مشــکلی  ــرای م ــود کــه اگــر در هــر شــرایطی ب ــن ب ــاال می آمــد. هــدف ای ب
درســت شــد، ایــن دســته، درگیــر شــوند تا مــا برگردیــم و یــا از راه دیگــری باال 
برویــم. ایــن طــرح را همــان شــبی کــه بــرای شناســایی رفتیــم، در ذهــن خــودم 
پیــاده کــرده بــودم و اصــال در طــرح عملیــات نبــود. البتــه بــا فرمانــده گــردان و 
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فرمانــده لشــکر نیــز مشــورت کــرده بــودم و آنهــا نیــز قبــول کــرده بودنــد.
قانــون عملیــات ایــن بــود کــه قبــل از هــر اقدامــی، واحدهــای تخریــب و 
ــد.  ــاز می کنن ــر را ب ــد و معب ــده حرکــت می کنن ــل کنن ــوی عم ــات جل اطالع
ــده  ــروی عمــل کنن ــا نی ــد ت ــاز می کنن ــدان میــن و ســیم خــاردار را ب ــی می یعن
برســد. تخریب چی هایــی کــه جلوتــر از بقیــه حرکــت می کننــد، قرقــره ای بــه 
همــراه خودشــان دارنــد. ایــن معبــری کــه بــاز می شــد، طنــاب ســفیدی روی 
آن می کشــیدند. ایــن طنــاب را تــا آخریــن نقطــه میــدان میــن وصــل کــرده یــا 
نگــه می دارنــد تــا نیــروی عمــل کننــده، روی ایــن طنــاب ســفید حرکــت کنــد. 
احتمــال داشــت کــه اگــر کمــی ایــن طــرف یــا آن طــرف طنــاب حرکــت کننــد، 
ــدان  ــی اول می ــی، وقت ــد. از طرف ــن برون ــتباهی روی می ــا اش ــای م رزمنده ه
ــکوت  ــد. در س ــی باش ــکوت رادیوی ــیم ها در س ــد بی س ــیدیم، بای ــن رس می
ــی  ــدارد. از زمان ــا بی ســیم را ن رادیویــی، هیــچ کــس حــق صحبــت کــردن ب
کــه حرکــت می کردیــم تــا زمانــی کــه فرمانــده لشــکر یــا فرمانــده گــردان، از 
طریــق بی ســیم، فرمانــده گروهــان را صــدا بزنــد، در ســکوت رادیویــی بــود. 
ایــن ســکوت رادیویــی بــا بی ســیم خامــوش فــرق دارد. در اینجــا، بــی ســیم 
مــا روشــن اســت، ولــی حــق صحبــت کــردن نداریــم. در ایــن شــرایط نــه من و 
نــه فرمانده هــان دســته حــق صحبــت کــردن نداشــتند. هــر کــدام از فرماندهان 
ــده گروهــان، دو عــدد بی ســیم داشــت.  ــک عــدد بی ســیم و فرمان دســته، ی
فرمانــده گــردان بــا یــک بی ســیم بــا دســته ها و بــا بی ســیم دیگــر بــا فرمانــده 
گردانــش در تمــاس اســت. یــک بی ســیم هــم در کنــار فرمانــده گروهــان بــود 
کــه متعلــق بــه واحــد توپخانــه بــود کــه بــه آن دیده بــان می گفتنــد. دیده بــان بــا 

گــرا دادن، آتــش توپخانــه را هدایــت می کــرد.
وقتــی از ســنگرهای کمیــن دشــمن رد شــدیم، بایــد بــه فرمانــده گــردان 
گــزارش می دادیــم. در لحظــه ای کــه مــا در ســکوت رادیویــی بودیــم، متوجــه 
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ــکر، پشــت بی ســیم آمــده اســت. یعنــی  ــخص فرمانــده لش شــدم کــه ش
ــی  ــای نب ــد، شــخص آق ــده گــردان مــن را صــدا بزن ــه  جــای این کــه فرمان ب
ــن  ــم: از کمی ــن گــزارش کار خواســت. گفت ــن را صــدا زد و از م رودکــی م
اول و دوم رد شــدم. گفــت: »بــه محــض اینکــه بــه اول میــدان مین رســیدی، 

گــزارش بــده.«
بــه اول میــدان میــن کــه رســیدم، شاســی بــی ســیم را فشــار دادم و خیلــی 
آهســته، گــزارش مختصــری بــه فرمانــده لشــکر دادم. گفــت: اجــازه بــده کــه 

نیروهایــت وارد میــدان بشــوند.
دو دســته از نیروهایــم را وارد میــدان میــن کــردم. خــودم، اول میــدان میــن 
نشســتم. بعــد از آن، ســومین دســته وارد میــدان میــن شــد. آخریــن نفــر دســته 
ســوم، کنــار مــن نشســت. هنــوز رمــز عملیــات صــادر نشــده بــود. قرار بــر این 
بــود کــه اولیــن دســته  کــه فرمانــده اش شــهید خشــاوه بــود، وقتــی وارد میــدان 
میــن شــد و بــه آخــر میــدان میــن رســید، منتظــر بمانــد تــا از طریــق بی ســیم 
بــه او بگویــم کــه وارد عمــل شــود. از طرفــی بــه فرمانــده لشــکر گــزارش دادم 
کــه نیروهــا وارد میــدان میــن شــده اند و آمــاده هســتند کــه شــروع کننــد. غافل 
از ایــن بــودم کــه در آن جلــو، مشــکلی پیــش آمــده اســت. مشــکل اینجــا بــود 
ــی  ــاردار توپ ــیم خ ــه س ــرده و ب ــاز ک ــن را ب ــدان می ــا، می ــی م ــه تخریب چ ک
چهــار رشــته ای رســیده بــود. وقتــی ســه رشــته را قطــع کــرده بــود، ســیم چین 
ــود.  ــم شــده ب ــن گ ــی شــب، ســیم چی ــود و در آن تاریک ــاده ب از دســتش افت
وضعیــت زمیــن آنجــا بــه گونــه ای بــود کــه مقــداری شــیب داشــت. هــر چیزی 

کــه می افتــاد، دو- ســه متــری وارد میــدان میــن می شــد.
در آموزش هایــی کــه تجربــه کــرده بودیــم بــه مــا یــاد داده بودنــد کــه در 
ــزارش  ــر گ ــه همدیگ ــی ب ــکی و درگوش ــورت یواش ــه ص ــرایطی ب ــن ش چنی
بدهیــم تــا بــه نفــر آخــر برســد. ایــن پیــام رد و بــدل شــد تــا بــه نفــر آخــری 
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ــود، رســید. نفــر آخــری،  ــر کــه از پاســدارهای یاســوجی ب کــه آقــای دلپذی
ــت: »ســیم چین، گــم شــده.« ــن گذاشــت و گف ســرش را در گــوش م

بــرای احتیــاط، آخریــن نیــروی هــر دســته را یــک آرپی جــی زن گذاشــته 
بــودم. بــه آنهــا گفتــه بــودم کــه اگــر نیروهــا وارد معبــر شــدند و میــدان میــن 
ــروی و  ــو ب ــب و جل ــی عق ــتی و می توان ــو آزاد هس ــد، ت ــکلی ش ــار مش دچ

کمــک کنــی.
ــو  ــم: ت ــه او گفت ــه ســیم چین گــم شــده، ب ــت ک ــر گف ــای دلپذی ــی آق وقت
ــه  ــر ک ــک نف ــدازه ی ــه ان ــه، ب ــت. در آن لحظ ــم رف ــو خواه ــن جل ــان، م بم
بخواهــد ســینه خیز حــرک کنــد، معبــر بــاز شــده بــود. هــر طــور شــده بــود، 
خــودم را از کنــار بســیجی ها بــه آن جلــو رســاندم. در همیــن لحظــات، آقــای 
نبــی رودکــی بــه تمــام نیروهــای عمــل کننــده اعــالم کــرد کــه آمــاده باشــید تــا 
رمــز عملیــات صــادر شــود. مــن کــه از همــه چیــز غافــل شــده بــودم خیلــی 
ســریع خــودم را بــه نفــر اول رســاندم، فاصلــه مــا بــا دشــمن، خیلــی کــم و بــه 
حالــت شــیب دار بــود. در آن لحظــه، نگهبــان عراقــی بــاالی ســر مــا ایســتاده 
بــود. شــاید هــم صــدای پــچ پــچ و صــدای پــای مــا را می شــنید ولــی برایــش 

قابــل تصــور نبــود کــه مــا بتوانیــم تــا آنجــا نفــوذ کــرده باشــیم.
آن شــب، یــک شــب مهتابــی بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه مــا تپــه را دور زده 
بودیــم و از پشــت عراقی هــا درآمــده بودیــم، حســن مهتــاب آن شــب ایــن بــود 
از ســمت مــرز خــودی بــود و ســایه ایــن ارتفــاع را روی بچه هــای مــا انداختــه 
بــود. ایــن ارتفــاع و نــوک آن، حالــت کاله ماننــدی داشــت و بــه نوعــی، یــک 
ــه  ــود. فاصل ــان عراقــی روی نــوک ایــن پرتــگاه ایســتاده ب ــود. نگهب پرتــگاه ب

اولیــن نیــروی خــودی بــا نگهبــان عراقــی، ســه متــر بــود.
ــا  ــه ب ــن ک ــی از بی ســیم چی های م ــر رســیدم. یک ــن نف ــه اولی ــا ب ــم ت رفت
لشــکر و فرمانــده گــردان در تمــاس بــود، همــراه مــن بــود. اولیــن حرکتــی کــه 
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کــردم، ســیم چین فرمانــده دســته را گرفتــم و بــه تخریب چــی دادم. همیــن 
کــه ســیم چین را بــه او دادم کــه ســیم آخــری را قطــع کنــد، رمــز عملیــات، بــا 

اســم مقــدس »یــا امــام جعفــر صــادق)ع(« صــادر شــد.
وقتــی کــه رمــز عملیــات توســط فرمانــده قــرارگاه یــا فرمانــده لشــکر صــادر 
می شــود، یعنــی تمام کســانی کــه آماده انــد، از جملــه توپخانــه، ادوات، خمپاره 
ــن اســت،  ــدان می ــی کــه در می ــده، نیروی ــروی عمــل کنن چــی، منورچــی، نی
نیرویــی کــه پشــت میــدان میــن هســت و... همــه بایــد کارشــان را آغــاز کنند. 

چــون مــا در ســکوت رادیویــی بودیــم، هنــوز رمــز را اعــالم نکــرده بــودم.
بودنــد.  نشســته  میــن  میــدان  در  آماده بــاش  حالــت  در  نیروهــا، 
رزمنده هــای مــا روی کاله شــان یــک تکــه گونــی کشــیده بودنــد و یــک حالــت 
اســتتارمانندی درســت شــده بــود. در آن لحظــه، وقتــی آن افســر عراقــی بــه 

طــرف مــا نــگاه می کــرد، چیــزی را نمی دیــد.
رمــز عملیــات صــادر شــده بــود و گردان هــای دیگــر، شــروع کــرده بودنــد. 
فقــط مــا، در ســکوت مانــده بودیــم. حتــی گروهــان شــهید ولی پــور کــه 
فاصلــه 500 متــری بــا مــا داشــت، شــروع کــرده بــود. رزمنــدگان آن گروهــان، 

تکبیرگویــان در حــال شکســتن خــط خودشــان بودنــد.
ــد.  ــه بودن ــتور حمل ــر دس ــود و منتظ ــاب ب ــب و ت ــا در ت ــب  رزمنده ه قل
ــی  تخریب چــی، ســیم آخــری را قطــع کــرد. ســیم خــاردار کــه حالــت توپ
ماننــد داشــت، مثــل فنــر رهــا شــد و بــه مین هــای منــور برخــورد کــرد. هــوا 
روشــن شــد و نگهبــان عراقــی متوجــه حضــور مــا شــد. نگهبــان عراقــی، دو 
دســتش را روی لبــه ســنگر گذاشــت. به طــور کامــل بدنــش را بیــرون آورد تــا 
نگاهــی کنــد و ببینــد چــه خبــر شــده اســت. در یــک لحظــه تصمیــم گرفتــم 
کــه دســت بــه نارنجــک کنــم. ولــی فکــر کــردم کــه اگــر نارنجکــی پرتــاب 
کنــم، احتمــال دارد کــه بــر برگــردد و بــه خــود مــا آســیب بزنــد. بخشــی از 
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آیــه الکرســی را خوانــدم و خیلــی ســریع، کالشــم را بــاال زدم و یــک گلولــه، 
شــلیک کــردم کــه دقیــق بــه پیشــانی او خــورد. جنــازه اش بــه ســمت خــود من 
پرتــاب شــد. فــورا جــا خالــی دادم. جنــازه نگهبــان در میــدان میــن افتــاد و 

چنــد عــدد از مین هــا را منفجــر کــرد ولــی بــه کســی آســیبی نرســاند.
ــن  ــده!؟ چــه شــده!؟... در همی ــد: چــه شــده فرمان بســیجی ها داد می زدن
زمــان بــود کــه رمــز عملیــات را اعــالم کــردم و گفتیــم ســریع بــاال بپریــد. ولــی 
ــر  ــورد و ب ــز می خ ــد، لی ــاال می پری ــمت ب ــه س ــه ب ــا ک ــدام از رزمنده ه ــر ک ه
می گشــت. خــاک ســفت و صافــی داشــت. وقتــی آن عراقــی در میــدان افتــاد 
و تعــدادی میــن، منفجــر شــده بــود، انــگاری بچه هــا ترســیده بودنــد و روحیــه 
آنهــا خــراب شــده بــود. تصــور کــردم بــه حرکــت روحیــه بخشــی نیــاز داریــم. 

در آن لحظــه لرکــه ای  زدم و  گفتــم: بــه پیــش... نترســید... بــاال برویــد...
در اینجــا بــود کــه غیــرت لــری رزمنده هــا بیــدار شــد. آقــای دلپذیــر کــه 
ــه  ــوک تپ ــه ســمت ن ــه آرپی جــی ب ــک گلول ــود، خودســرانه ی آخــر ســتون ب

شــلیک کــرد و لرکــه ای زد و  گفــت: »بگیــرش کــه آمــدم!«
بــه محــض این کــه آقــای دلپذیــر شــلیک کــرد، بقیــه آرپی جــی زن هــا کــه 
تعدادشــان هشــت نفــر بــود، شــلیک کردنــد. بــا شــلیک آرپــی جی هــا، بقیــه 
رزمنده هــا روحیــه گرفتنــد. بعــد از آن، شــهید مدنــی زاده کــه خیلــی چابــک و 
زیــرک بــود، بــه هــر شــکلی بــود، خــودش را بــه بــاالی تپه رســاند. مدنــی زاده 
ــرد. هــر طــور شــده  ــاال می ب یکــی- یکــی دســت بچه هــا را می گرفــت و ب

بــود، خودمــان را بــه بــاالی تپــه رســاندیم.
ماموریــت مــا بــه ایــن شــکل بــود کــه شــهید خشــاوه بایــد به جناح ســمت 
ــده ی  ــت. فرمان ــاح ســمت چــپ می رف ــه جن ــی زاده ب راســت و شــهید مدن
ــت.  ــد از وســط می رف ــدارم، بای ــه خاطــر ن ــه اســمش را ب دســته دیگــری ک
ــق  ــد کــه از طری ــش روی کــرده بودن ــدار کمــی پی دســته شــهید خشــاوه مق
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بی ســیم بــه مــن اعــالم کردنــد کــه بــه جــاده برخوردیــم. همیــن کــه گفــت 
بــه جــاده خــوردم، طــرح و برنامــه ای کــه در ذهنــم بــود، عــوض شــد و همــه 
چیــز خــراب شــد. چــون بــه مــا گفتــه بودنــد کــه روی ایــن ارتفــاع، جــاده ای 
نیســت و اســتعداد دشــمن، 20 نفــر و نهایتــا 30 نفــر اســت. وجــود جــاده، 
یعنــی این کــه در اینجــا، تانــک، تــوپ، ضــد هوایــی وجــود دارد. از طرفــی، 
بــه مــا گفتــه بودنــد کــه روی ایــن ارتفــاع، حــدود نیــم هکتــار وســعت دارد. 
وقتــی روی ارتفــاع رفتیــم، از یــک طــرف بــه مــن گــزارش می دادنــد کــه بــه 
جــاده خوردیــم و از یــک طــرف اعــالم می کردنــد کــه در اینجــا، اصــال از 
عراقی هــا خبــری نیســت. وضعیــت کمــی پیچیــده شــده بــود. بــرای روشــن 
ــوری شــلیک کــردم. هــوا روشــن شــد. در  ــه من شــدن موضــوع، یــک گلول
اینجــا متوجــه شــدم کــه  ایــن ارتفــاع، از ده هکتــار هــم بیشــتر وســعت دارد. 
بنابرایــن بــا چیــزی کــه بــه مــا گفتــه بودنــد، خیلــی تفــاوت داشــت. در آنجــا 
ــاید  ــت. ش ــر نیس ــر و 20 نف ــا 10 نف ــا ب ــری م ــه درگی ــردم ک ــدا ک ــن پی یقی
ــتور  ــم دس ــه نیروهای ــه ب ــود ک ــا ب ــد. در اینج ــده باش ــا خوابی ــکری اینج لش
ــه هــم وصــل شــوند  ــد ب ــد، ســعی کنن ــه نکنن ــرای پیشــروی عجل دادم کــه ب
و گام بــه گام جلــو برونــد. از آن طــرف بــه بهمــن خشــاوه گفتــم، هــر چــه 
آرپی جــی زن داری، در جــاده مســتقر کــن. بــه آن دســته آرپی جــی زن کــه در 
آن طرف تــر مــا مســتقر شــده بودنــد، گفتــم: خودتــان را برســانید و بــه کمــک 
بهمــن بیاییــد. شــهید احســان حسینی دوســت کــه از بچه هــای اســتان فــارس 
بــود فرمانــده آن دســته بــود. خیلــی ســریع نیروهــای خــودش را آورد. شــهید 
بازگیــر و شــهید جمالی آرنــد نیــز آمدنــد. مقــداری بــا هــم مشــورت کردیــم. 
ــم: این طــور  ــری نیســت. گفت ــد کــه در اینجــا از عراقی هــا خب آنهــا می گفتن
نیســت. ماموریــت مــا خیلــی ســنگین اســت. اینهــا یــا هنــوز بیــدار نشــده اند 
و یــا اگــر بیــدار شــده اند، دارنــد نقشــه ای می ریزنــد. شــاید هــم دارنــد اینجــا 
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را خالــی می کننــد و بــه  جــای دیگــری می رونــد. خــوب کــه بررســی کردیــم، 
متوجــه شــدم کــه دور تــا دور ایــن ارتفــاع، یــک کانالــی هســت. ســه عــدد 
کانــال فرعــی از ایــن کانــال جــدا می شــد و بــه وســط ارتفــاع می رفــت. بــه 
بچه هــا گفتــم: ایــن ســه کانــال بــه منزلــه وجــود ســه فرمانــده عراقــی اســت.

ــی  ــم، نارنجک ــور کنی ــا عب ــی از کانال ه ــه از یک ــتیم ک ــه خواس ــن ک همی
زیــر پــای شــهید جمالــی منفجــر شــد و او را مجــروح کــرد. متوجــه شــدیم 
کــه ســنگری در همــان نزدیکــی اســت. داخــل ســنگر را نــگاه کردیــم، آب، 
غــذا و امکانــات بــود ولــی کســی آنجــا نبــود. یــک لحظــه نــگاه کردیــم کــه 
ســه نفــر از عراقی هــا از همیــن ســنگر بیــرون آمــده  و کمــی پایین تــر از مــا 
ایســتاده اند. در واقــع اینهــا همــراه همــان نگهبانــی بودنــد کــه کشــته شــده 
بــود ولــی از تــرس، کاری نمی کردنــد. یکــی از بچه هــا، نارنجکــی انداخــت 

و کار آنهــا را تمــام کــرد.

اسیرشدن فرمانده عراقی

تپــه کوچکــی روی آن ارتفــاع بــود. یــک دوشــکایی روی آن تپــه بــود و مرتب 
شــلیک می کــرد. دوشــکاچی نمی دانســت از کــدام ســمت بــه او حملــه شــده 
اســت. دســت پاچــه بــود و عمدتــا رو بــه ایــران شــلیک می کــرد. متوجــه هــم 
نبــود کــه مــا پشــت ســر آنهــا هســتیم. بــا توجــه بــه ایــن کــه لحظــه ای شــلیک 
ــود نیروهــای خــود را وارد دشــت  ــرار ب دوشــکاچی قطــع نمی شــد، اگــر ق
ــد و  ــر، جمالی آرن ــهید بازگی ــن و ش ــد. م ــنگین می ش ــا س ــات م ــم، تلف کنی
مدنــی زاده چنــد قبضــه آرپی جــی برداشــتیم و بــه ســمت دوشــکاچی رفتیــم. 
وقتــی کــه جلوتــر رفتیــم، بــه جــاده ای رســیدیم کــه زیرســازی شــده بــود و 
شــاید تــا 50 کیلومتــر بــه ســمت ایــران امتــداد داشــت. وقتــی بــه دوشــکاچی 
نزدیــک شــدیم، یکــی از بچه هــا، نارنجکــی انداخــت و دوشــکاچی از بیــن 
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رفــت. وقتــی آنجــا رســیدیم، کــس دیگــری آنجــا نبــود ولــی کمــی مشــکوک 
ــوده  ــا نب ــی، تنه ــن عراق ــاال ای ــم احتم ــا گفت ــه بچه ه ــید. ب ــر می رس ــه نظ ب

اســت، مواظــب خودتــان باشــید.
یــک تشــک بزرگــی همانجــا افتــاده بــود. روی تشــک نشســتم. همیــن کــه 
نشســتم، یــک نفــر از زیــر تشــک داد زد: »دخیــل.. دخیــل...« خیلــی ســریع 
از جایــم پریــدم. یــک عراقــی زیــر تشــک بــود. او را اســیر کردیــم. طلبــه ای 
همــراه مــا بــود کــه از بچه هــای شهرســتان نورآبــاد ممســنی اســتان فــارس 
بــود و بــه زبــان عربــی مســلط بــود. بــه زبــان عربــی بــه آن اســیر گفــت کــه 

»بلنــد شــو... تــو را نمی کشــیم...«
آن عراقی گفت: »شما پاسدارهای خمینی هستید یا ارتش خمینی؟«

طلبه گفت: »چه فرقی دارد؟«
آن عراقــی گفــت: بــه مــا گفته انــد کــه اگــر پاســدارهای خمینــی آمدنــد، 
شــما را زنــده زنــده آتــش می زننــد. می خواهــم بدانــم کــه اگــر ارتشــی 

ــا ســپاهی.  هســتید ی
در همیــن حینــی کــه طلبــه داشــت حرف هــای او را بــرای مــا ترجمــه 
ــه  ــه او دادم و اشــاره کــردم کــه آب بنوشــد. آن طلب ــم را ب می کــرد، قمقمــه آب
چــراغ قــوه خــودش را روشــن کــرد و نــور آن را روی آیــه قرآنــی کــه روی جیــب 

مــن نوشــته شــده بــود، گذاشــت. گفــت: »ایــن پاســدار خمینــی اســت.«
ــدار  ــا پاس ــه م ــم ک ــردم. گفت ــوازش ک ــورد، او را ن ــش را خ ــه آب ــی ک وقت
ــر اســت؟  ــه مــا بگــو کــه اینجــا چــه خب هســتیم و اســیران را نمی کشــیم. ب
بــه زبــان عربــی بــه طلبــه گفــت کــه اینجــا مقــر فرماندهــی تیــپ1 اســت. از 
راه دور، نقطــه ای را بــه مــا نشــان داد و گفــت کــه فرمانــده تیــپ مــا، آنجــا 
خوابیــده اســت. امشــب یــک گــردان تــازه نفســی آمــده اســت کــه فــردا صبــح 

1- یــگان دشــمن، در ایــن عملیــات، تیــپ805 از لشــکر14عراق بــود. )نقــل از پایــگاه مرکــز اســناد 
و تحقیقــات دفــاع مقــدس(
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بــه خــط بــرود. همــه آنهــا داخــل پشــه بندهــا خوابیده انــد.
مــن کــه حرف هــای او را بــاور نمــی کــردم، منــوری شــلیک کــردم. دیدیــم 
کــه ایــن ارتفــاع مثــل دانه هــای قارچــی کــه در بهــار ســبز می شــود، از پشــه 

بندهــای رنگارنــگ پوشــیده شــده بــود.
یــک ســیمی آنجــا رد می شــد. اســیر عراقــی بــه مــا گفــت کــه ایــن ســیم 
ــر از  ــی جلوت ــا خیل ــا متصــل اســت. مقــر گردان هــای م ــه خــط م تلفــن، ب
اینجاســت. اینجــا فقــط ســه- چهــار نفــر نگهبــان دارد. حــدود 60 دســتگاه 
ــی  ــن دســتگاه ضــد هوای ــر دارد و چندی ــد هلیکوپت ــم. اینجــا پ ــک داری تان
وجــود دارد ولــی در طــول شــب ها خامــوش هســتند. بــه هــر حــال، گــزارش 

کاملــی از آمــار و تعــداد نیروهــای عراقــی را بــه مــا داد.
اولیــن کاری کــه کردیــم ســیم های تلفــن را قطــع کردیــم. فاصلــه مــا 
بــا ســنگر فرماندهــی 400 متــری می شــد. مــن و آن طلبــه، دوان-دوان 
ــا  ــده عراقی ه ــنگر فرمان ــه س ــان را ب ــم و خودم ــا رفتی ــه بنده ــان پش در می
ــی هــم  ــدر آنجــا را امــن می دانســتند کــه اگــر ســر و صدای رســاندیم. اینق
شــنیده می شــد، خیــال می کردنــد کــه نیروهــای خودشــان اســت و در حــال 
رفــت و آمــد هســتند. از طرفــی خودشــان نیــز عــادت داشــتند بــرای احتیاط، 
گاه گاهــی شــلیک کننــد و اگــر تیرانــدازی هــم می شــد، بــرای آنهــا طبیعــی 
بــه نظــر می رســید. بــه نیروهــای خــودی گفتــه بودیــم کــه فعــال تیرانــدازی 
ــایر  ــا در س ــه گروهان ه ــی بقی ــت ول ــر اس ــه خب ــا چ ــم اینج ــا ببینی ــد ت نکنن

مناطــق درگیــر بودنــد.
بــاالی ســر فرمانــده عراقــی رســیدیم. فرمانــده جــوان کــه بــدن ورزیــده ای 
هــم داشــت، بــا لبــاس راحتــی روی تختــی کــه داخل پشــه بنــد بــود، خوابیده 
بــود. یــک ملحفــه ی ســفیدی روی خــودش کشــیده بــود. ملحفه را برداشــتم 
و اســلحه را زیــر گوشــش گذاشــتم. چشــمانش را بــاز کــرد و بــه مــن نگاهــی 
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کــرد. مــات و مبهــوت شــده بــود. بــا اشــاره دســت بــه او گفتــم: ســس!!! 
ــه بــه زبــان عربــی بــه او گفــت: »بلنــد شــو.. نتــرس... تــو اســیری...«  طلب
وقتــی گفــت تــو اســیری، دســتانش را بــه ســمت اســلحه  بــرد ولــی ناگهــان 
نیــم نگاهــی بــه لــول اســلحه مــن کــرد، دســتانش را بــه حالــت تســلیم، بــاال 
بــرد. اســیر عراقــی را از پشــه بنــد بیــرون بردیــم. بــه آن بــرادر طلبــه گفتــم کــه 

فعــال چیــزی بــه او نگــو تــا از اینجــا دور شــویم. 
کل ایــن ماجــرا بیشــتر از 10 دقیقــه طــول نکشــیده بــود. عراقی هــا آنجــا 
را منطقــه امنــی می دانســتند. نــه گلولــه ای شــلیک می شــد و نــه هواپیمایــی 
ــت  ــود کــه حال ــاع ب ــن ارتف ــک شــیاری روی ای ــاران می کــرد. ی ــا را بمب آنه
غــار ماننــد داشــت. تمــام ماشــین هایی کــه نیروهــا را آورده بودنــد، داخــل 
ایــن غــار رفتــه بودنــد و پیــدا نبودنــد. نیروهــای عراقــی روی ارتفــاع پراکنــده 
شــده بودنــد و هــر کســی داخــل پشــه بنــد خــودش بــه خــواب رفتــه بــود. 
شــاید ایــن دوشــکاچی، بــرای اولیــن بــاری بــود کــه شــلیک می کــرد. چــون 
آن منطقــه بــرای آنهــا امــن بــود. اینجایــی کــه مــا نفــوذ کــرده بودیــم، شــاید 
خــط اولیــه آنهــا قریــب بــه 10 کیلومتــر آن طرف تــر بــود و اینجــا مقــر 

ــود. ــده تیپ شــان ب فرمان
کمــی از آنجــا دور شــدیم. بــه فرمانــده عراقــی گفتــم که شــما در محاصره 
کامــل هســتید، بهتــر اســت تســلیم شــوید و گرنــه همــه شــما کشــته خواهیــد 
ــم کــه ایــن نقــاط  ــد، گفت ــه دســته ای کــه روی ارتفــاع بودن شــد. همزمــان ب
ســفیدی کــه می بینیــد نیروهــای دشــمن هســتند، بــا تیربــار و کالش، اینهــا 
ــر  ــا، غافلگی ــد، عراقی ه ــه کار کردن ــروع ب ــا ش ــی تیرباره ــد. وقت را درو کنی
شــده بودنــد و هــر کــس، هــر چیــزی داشــت برمی داشــت و فــرار می کــرد. 
یــک شــیاری آنجــا بــود کــه همگــی بــه ســمت آن هجــوم می آوردنــد. ایــن 
شــیار، میــدان میــن خودشــان بــود. تعــداد زیــادی از آنهــا روی میــن رفتنــد. 
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ــد  ــد. تعــدادی هــم در ســنگرها بودن ــه اســتقامتی نکردن عراقی هــا هیچ گون
کــه بچه هــا، آنجاهــا را پاکســازی کردنــد.

نزدیــک بــه ســپیده دم بــود و مــا همچنــان در همــان ارتفــاع مانــده 
بودیــم. تــا آن لحظــه، دو نفــر اســیر داشــتیم. صبــح کــه شــد 53 نفــر دیگــر 
ــان را  ــه خودش ــد ک ــانی بودن ــیران کس ــن اس ــی از ای ــم. خیل ــیر کردی را اس
داخــل ســوراخ ها و ســنگرها پنهــان کــرده بودنــد. عــده ای از آنهــا هــم کنــار 

ماشــین ها خوابیــده بودنــد.
تــا اینجــای کار، تلفــات بســیار ســنگینی از دشــمن گرفتیــم. ولــی از طــرف 
نیروهــای خــودی، بــه جــز شــهید جمالــی آرنــد، کــه آن هم مجــروح شــده بود، 
تلفاتــی نــداده بودیــم. دمدمه هــای صبــح بــود کــه یکــی از عراقی هــا نارنجکــی 
بــه طــرف مــن پرتــاب کــرد. شــهید مدنــی زاده خــودش را بیــن مــن و آن عراقی 

پرتــاب کــرد و از ناحیــه دســت و پهلــو جراحــت ســطحی برداشــت.
صبــح کــه شــد؛ نمــاز را خواندیــم. تعــداد اســیران عراقــی 55 نفــر 
ــه پشــت  ــد کــه اســیران را ب ــه مــن دســتور دادن ــان ب ــن زم می شــدند. در ای
ــه  ــد ب ــی زاده و جمالی آرن ــر و مدن خــط منتقــل کــن. از طرفــی، شــهید بازگی
مــن فشــار آوردنــد کــه مجروحیــن عراقــی را جمــع کنیــم و در یــک نقطــه ای 
بگذاریــم. 25 نفــر از مجروحیــن عراقــی را جمــع کردیــم و در یــک ســایه ای 
گذاشــتیم. در همیــن حیــن بــود کــه دســتور عقب نشــینی صــادر شــد. بــه مــا 
دســتور دادنــد کــه عملیــات شــما ایذایــی بــوده، همیــن انــدازه، بــس اســت، 
برگردیــد. مجروحیــن عراقــی را بگذاریــد و اســیران را بیاوریــد. وقتــی ایــن 

دســتور صــادر شــد، نیروهــای مــا بــا هلهلــه و شــادی بــه راه افتادنــد.
ــا  از آن طــرف، نیروهــای گروهــان شــهید ولی پــور در منطقــه خودشــان ب
ــاده بــود  ــر شــده بودنــد، نمی دانــم چــه اتفاقــی افت پاســگاه های دشــمن درگی
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ــود.  ــر شــده ب ــا عراقی هــا درگی ــی فقــط دســته شــهید المــاس خشــانی1 ب ول
ــد. وقتــی  خشــانی و چهار-پنــج نفــر از بســیجی هایش مجــروح شــده بودن
متوجــه پیــروزی مــا شــده بودنــد و دیدنــد کــه بــر ارتفــاع مســلط شــده ایم از 
همــان معبــری کــه بــاز کــرده بودیــم، هجــوم آوردنــد و نــزد مــا آمدنــد. شــروع 
بــه هلهلــه و شــادی و تیرانــدازی کردنــد. مــن نیــز هیــچ گونه اطالعی نداشــتم.

فرمانــده گــردان، خــودش را بــه مــا رســاند. وقتــی آمــد، آفتــاب بــاال آمــده 
بــود. دســتور عقب نشــینی صــادر شــده بــود. بســیجی ها بــه ســمت معبــری 
کــه شــب گذشــته بــاز کــرده بودیــم، هجــوم آوردنــد. زمانــی کــه بچه هــا وســط 
میــدان میــن رســیده بودنــد، در یــک لحظــه، یکــی از اســرای عراقــی، خــودش 
را روی میــدان میــن پرتــاب کــرد. تعــدادی میــن، منفجــر شــد و نزدیــک بــه 
هشــت تــا 9 نفــر مجــروح و ســه-چهار نفــر از رزمنده هــای مــا هــم شــهید 
شــدند. در ایــن لحظــه، مــن و شــهید بازگیــر هنــوز هیــچ اطالعی از ایــن اتفاق 
نداشــتیم. مــا پیــش مجروحیــن عراقــی بودیــم و بــه آنهــا رســیدگی می کردیــم.

در انتهــای ماموریــت، بــه رزمنده هــا گفتــم کــه تمــام ماشــین ها و تانک های 
دشــمن را منفجــر کننــد. بســیجی ها، حدود 70 دســتگاه ماشــین آالت نظامی 
و 35 دســتگاه تانــک را بــا آرپی جــی زدنــد و منهــدم کردنــد. ایــن ماشــین ها 

کــه آتــش گرفتــه بــود، گــرد و غبــار وحشــتناکی بوجــود آمــده بود.

ناسپاسی افسر عراقی

وقتــی نیروهــا در حــال عقب نشــینی بودنــد، مــن و شــهید بازگیــر مانــده  
بودیــم کــه مجروحیــن عراقــی را جمــع کنیــم و آنهــا را پانســمان کنیــم. بعــد 
از آن، تــا جایــی کــه امــکان دارد، بقیــه اســتحکامات دشــمن را منهــدم 

ــر ســال  ــد امیــدوار ، متولــد ســال 1348، تاریــخ شــهادت: 19 تی 1- شــهید المــاس خشــانی؛ فرزن
ــران 1364، جبهــه دهل
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کنیــم. شــروع بــه انهــدام تجهیــزات دشــمن نمودیــم و همزمــان، مجروحیــن 
ــود  ــاد ب ــی زی عراقــی را جمــع آوری می کردیــم. تعــداد کشــته های آنهــا خیل
ولــی حــدود 25 نفــر از نیروهــای عراقــی توســط تیــر مســتقیم بچه هــای مــا 

مجــروح شــده بودنــد و هنــوز زنــده بودنــد و بــه کمــک نیــاز داشــتند.
ــران  ــی از افس ــم، یک ــال می دادی ــن را انتق ــتیم مجروحی ــه داش ــی ک زمان
عراقــی از ناحیــه بــازو مجــروح شــده بــود و روی زمیــن افتــاده بــود. 
ــش  ــر بغل ــود، اســلحه کالشــی را زی همانطــور کــه از پشــت دراز کشــیده ب
پنهــان کــرده بــود. دکمه هــای پیراهنــم بــاز بــود و بــا وزش بــاد، در آســمان 
ــتم را  ــم. دس ــد کن ــی را بلن ــروح عراق ــه مج ــدم ک ــم ش ــورد. خ ــاب می خ ت
زیــر بغلــش کــردم. در یــک لحظــه صــدای رگبــار کالش بلنــد شــد. گرمــای 
گلوله هــا را در پهلــوی ســمت چپــم حــس کــردم. از آنجایــی کــه خداونــد، 
مــرگ مــن را در آن لحظــه قــرار نــداده بــود و می خواســت کــه او را شــرمنده 
ــال پیراهــن مــن  ــه ب ــه مــن نرســید و همــه گلوله هــا ب ــچ آســیبی ب ــد، هی کن

ــاره کــرد. خــورد و آن را پ
اســلحه را از او گرفتــم. بــه شــدت عصبانــی بــودم. در همیــن لحظه شــهید 
بازگیــر آمــد و مــن را گرفــت. اجــازه نــداد کوچک تریــن آســیبی بــه او بزنــم. بــه 
 جــای این کــه او را تنبیــه کنــد، صورتــش را بوســید و بــه مــن گفــت: »این کــه 
اســیر اســت... ترســیده اســت... اینجــا مــا پیــروز هســتیم. از غفلــت و نادانــی 

خــودش، یــک کاری کــرد، تــو ببخشــش...«
از طرفــی، افســر عراقــی خیلــی ترســیده بــود. چــپ چــپ، بــه مــن نــگاه 
می کــرد. فکــر می کــرد کــه او را خواهــم کشــت. داشــت التمــاس می کــرد و 
دســت و پــای شــهید بازگیــر را می بوســید. بازگیــر اشــاره ای کــرد کــه از آنجــا 
بــروم. مــن نیــز داخــل یکــی از همــان ســنگرها رفتــم و کلمــن آبــی آوردم. بــه 

او آب دادیــم. بلنــدش کردیــم و او را در ســایه ای گذاشــتیم.
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حــدودًا ســاعت 10 صبــح بــود کــه مــن و بازگیــر می خواســتیم از ارتفــاع 
پاییــن برویــم. تعــدادی از ســالح ها را بــا نارنجــک تلــه گــذاری کــرده بودیــم 
کــه اگــر عراقی هــا پشــت ســر مــا رســیدند و خواســتند اســتفاده کننــد، منفجر 
شــوند. بــه میــدان میــن رســیدیم. وضعیــت بــه هــم ریختــه ای بــود. دو جســد 
عراقــی داخــل میــدان میــن افتــاده بــود. البتــه یکــی از جســدها همانــی بــود کــه 
دیشــب تیــر خــورده بــود. بعــدا فهمیدیــم کــه ایــن جســد دوم متعلــق بــه اســیر 

عراقــی بــوده کــه بــه تازگــی خــودش را روی میــن انداختــه بــود.
ــار،  ــه تیرب ــه این هم ــدیم ک ــه ش ــدیم و متوج ــن ش ــدان می ــی وارد می وقت
آرپی جــی و... افتــاده، حیــف اســت کــه تعــدادی از آنهــا را نبریــم. غافــل از 
این کــه بایــد هفــت کیلومتــر در آن هــوای گــرم، پیــاده روی کنیــم. آب کافــی 
ــی خســته  ــم و خیل ــده بودی ــه نخوابی ــم نداشــتیم. 48 ســاعتی می شــد ک ه
ــا  ــود، از آنه ــی کــه در ســنگرهای دشــمن ب ــا وجــود همــه امکانات ــم. ب بودی

ــم کــه آنهــا را مســموم کــرده باشــند. ــم. تصــور می کردی اســتفاده نکردی
بــرای تامیــن ســالح در مضیقــه و تحریــم بودیــم. بــرای مــا ســنگین بــود 
کــه یــک تیربــاری از مــا در خــاک دشــمن بمانــد. تعــدادی از اینهــا را جمــع 

کردیــم و بــا خودمــان آوردیــم.
ــی  ــک دســته از گروهان ــه داشــتیم برمی گشــتیم، ی ــن مســیری ک در همی
تعــدادی  هنــگام عملیــات،  در  بــود،  آن  فرمانــده  ولی پــور  کــه شــهید 
ــر از  ــا ســه-چهار نف ــود. شــهید المــاس خشــانی ب ــا زخمــی شــده ب از آنه
بســیجی هایی کــه مجــروح شــده بودنــد، در یــک تپــه ای گیــر افتــاده بودنــد. 
هنــوز خبــری از عراقی هــا نبــود، چــون مــا عقبــه تیــپ آنهــا را متالشــی کــرده 
بودیــم. از طرفــی، گردان هــای تیــپ 33 المهــدی)ع( از مســیر دیگــری رفتــه 
بودنــد و در عمــق عمــل کــرده بودنــد. آنهــا نیــز ضربــه محکمــی بــه عقبــه 
لشــکر عراقی هــا زده بودنــد. نیروهــای دشــمن ســرگردان و پریشــان بودنــد 
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و قــدرت تصمیــم گیــری نداشــتند. در واقــع، ایــن قــدرت را نداشــتند کــه 
سریع الســیر ســازماندهی کننــد و بــه مــا حملــه کننــد. تنهــا چیــزی کــه مــا را 
تهدیــد می کــرد، آتــش خمپــاره و کاتیوشــاهای دشــمن بــود کــه همزمــان بــا 

ــد. ــا را می کوبی ــا، آنج ــینی م عقب نش
حــدودًا یــک کیلومتــر پیــاده روی کردیــم و بــه تپــه ای کــه شــهید ولی پــور 
ــه ی  ــه نقط ــه ای رســیدیم ک ــه نقط ــد، رســیدیم. ب ــل کن ــود آنجــا عم ــرار ب ق
رهایــی گروهــان مــا و گروهــان شــهید ولی پــور در شــب قبــل بــود. تصــور 
نمی کردیــم کــه کســی در اینجــا مجــروح شــده باشــد. چنــد دقیقــه ای آنجــا 
نشســتیم و اســتراحت کوتاهــی کردیــم. دوبــاره راه افتادیــم. همیــن کــه 
خواســتیم حرکــت کنیــم، متوجــه آثــار خونریــزی شــدیم. کمــی آن طرف تــر، 

یــک جفــت کفــش افتــاده بــود.
آمــده  بــرای شناســایی  قبــل، بچه هــای اطالعــات لشــکر  روزهــای 
ــرای  ــا و خــط دشــمن، دو- ســه نقطــه را ب ــن خطــوط م ــا، بی ــد. اینه بودن
اورژانس هــای صحرایــی مشــخص کــرده بودنــد کــه اگــر کســی مجــروح یــا 
شــهید شــد، او را بــه ایــن مکان هــا منتقــل کننــد. آنجــا، مقــدار زیــادی ســرم 

ــد بودیــم. ــد. جــای آنهــا را بل ــه، گذاشــته بودن و کمک هــای اولی
وقتــی متوجــه خون هــا شــدیم، نشســتیم و بــا هــم مشــورت کردیــم. 
گفتیــم کــه مــا هنــوز در خــط دشــمن هســتیم و ایــن نشــان می دهــد کــه در 

ــد. ــی گرفته ان ــا تلفات ــای م ــا از بچه ه اینج
ســر و صدایــی هــم شــنیده نمی شــد. خودمــان داد و بیــداد کردیــم: کســی 
ــن دشــمن،  ــوز یکــی از ســنگرهای کمی ــری نشــد. هن ــی خب اینجاســت؟ ول
ــر  ــود و مــا پشــت ســر او قــرار داشــتیم. 100 متــری، جلوت ــر از مــا ب جلوت
آمدیــم. متوجــه شــدیم کــه یکــی دارد نالــه می کنــد. بــه ســمت صــدا رفتیــم. 
جوانــی زیــر درختچــه ای رفتــه بــود و داشــت اشــهد خــودش را می خوانــد. 
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از بچه هــای گــردان امــام حســن)ع( یــا گروهــان شــهید ولی پــور بــود. قطــع 
نخــاع شــده بــود. بــرای مــا جــای ســؤال بــود کــه چگونــه این همــه نیــرو از 
کنــار او رد شــدند و او را ندیدنــد. وقتــی بــاالی ســر او رســیدم، گفــت کــه 
ایرانــی هســتید یــا عراقــی؟ گفتــم: نــه. نتــرس. ایرانــی هســتیم. لباس هــای 
مــن بــا خــون مجروحیــن عراقــی کــه جــا بــه جــا کــرده بــودم، کامــل خونــی 
شــده بــود. شــهید بازگیــر بــا همــه شــجاعتی کــه داشــت، از خــون، بــدش 
می آمــد. می گفــت کــه خــون نجــس اســت. خیلــی حساســیت داشــت. اگــر 

ــه لباســش می خــورد، پرتــش می کــرد. یــک قطــره خــون ب
ــار  ــن چه ــی کــه ســر ای ــن خون ــد ای ــم کــه نکن ــرادر مجــروح گفت ــه آن ب ب
ــه. مجــروح شــدم... قــرار  ــه شــده، خــون توســت؟ گفــت: »بل راهــی ریخت
بــود بچه هــا بیاینــد و مــن را ببرنــد. مــن خــودم را زیــر ایــن درختچــه رســاندم 

و در اینجــا خوابــم بــرد یــا بــی هــوش شــدم ... کســی مــرا ندیــد.«
شــرایط وحشــتناکی حاکــم بــود. هــوا گــرم بــود و آتــش دشــمن، داشــت 
بیشــتر می شــد. شــهید بازگیــر دو پایــش را گرفــت و مــن او را کــول کــردم. 
هــر چــه ســالح آورده بودیــم، همانجــا گذاشــتیم و آمدیــم. نصــف راه را آمده 
بودیــم. تشــنگی، امانمــان را بریــده بــود. بــه هــر شــکلی بــود، خودمــان را زیر 
یــک صخــره ای کــه کمک هــای اولیــه امــداد آنجــا بــود، رســاندیم. آبــی نبــود. 
از ســر ناچــاری، هــر کــدام، یــک ســرم را بــاز کردیــم و خوردیــم. خواســتیم 
او را پانســمان کنیــم. دیدیــم فایــده نــدارد. تیــر بــه شــکمش خــورده بــود و 
دقیــق از وســط نخاعــش بیــرون رفتــه بــود. پاهــای ایــن رزمنــده کامــال بــی 
حرکــت شــده بــود. بانــداژی دور شــکمش پیچاندیــم. برانــکادی همــان جــا 

بــود. او را روی برانــکادی گذاشــتیم و لنــگان لنــگان حرکــت کردیــم.
ــه خــط خــودی  ــد و ب ــب نشــینی، آمدن ــه محــض عق ــردان ب ــای گ نیروه
رســیدند. در آنجــا، ماشــین هایی آمــاده بودنــد. همــه را ســوار کردنــد و بــه مقر 
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تاکتیکــی کــه دو شــب قبــل در آنجــا اســتراحت کــرده بودیــم، بردنــد. غافــل از 
این کــه کســی بــه فکــر مــن و شــهید بازگیــر باشــد. در اینجــا یــک نفــر، آن هــم 
شــهید کاووس مدنــی زاده بــود کــه بــه فکــر مــا افتــاده بــود. گفتــه بود که شــهید 
بازگیــر و روســتاد هنــوز نیامده انــد، مــن بایــد بــه خــط برگــردم. بــه او گفتــه 
بودنــد کــه خــط دشــمن اســت و خطرنــاک، ولــی زیــر بــار نرفتــه بــود. فاصلــه 
ــود. از شــدت  ــود. یــک ســرازیری آنجــا ب ــر ب ــا آنهــا بیــش از دو کیلومت مــا ب
تشــنگی و خســتگی، بریــده بودیــم و همانجــا نشســته بودیــم. ناگهــان متوجــه 
ــا پارچــه ســفیدی عالمــت می دهــد.  ــه دور، ب ــه یکــی دارد از فاصل شــدم ک
همــان موقــع شــهید مدنــی زاده دســتش زخمــی شــده بــود و آن را بــا پارچــه  
ســفیدی بســته بــود. از فاصلــه دو کیلومتــری بــا لهجــه محلــی، مــن و بازگیــر 
را صــدا مــی زد. بــه مــا نزدیــک و نزدیک تــر شــد. بــا خــودش، کلمــن آب و 

مقــداری غــذا آورده بــود. گفتــم: بازگیــر! می دانــی کــی آمــده؟ 
گفت: »نه.« 

گفتم: کاووس! آمده و آب هم آورده.
گفت: »مگه می شه؟«

گفتــم: آره. ســپس روحیــه گرفتیــم و خودمــان را کمــی جلوتــر رســاندیم 
کــه شــهید مدنــی زاده آمــد و بــه مــا رســید. اگــر آن آب را نمــی آورد، قطعــًا مــا 

ســه نفــر، تلــف می شــدیم.
شــرح آن لحظــات، قابــل وصــف نیســت. آدم تشــنه باشــد و آب ســرم 
گــرم هــم خــورده باشــد، چــه بالیــی ســر او خواهــد آمــد. از حــال رفتگــی و 
خســتگی یــک طــرف، تشــنگی و گرســنگی از یــک طــرف، امان مــان را بریــده 
بــود. مضــاف بــر ایــن  کــه مــا داشــتیم در آن شــرایط، یــک مجروحــی را کــه 
قطــع نخــاع شــده بــود، حمــل می کردیــم. یــک انســان، هــر چقــدر هــم کــه 
قــوی باشــد، در چنیــن شــرایطی، کــم مــی آورد. البتــه زمانــی کــه کاووس آمد، 
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ــاره گرفتیــم. جایــی نشســتیم و آب و نانــی خوردیــم. ســر حــال  جانــی دوب
شــدیم. مجــروح را برداشــتیم و آمدیــم.

ایــن عملیــات به طــور کلــی، توســط لشــکر 19 فجــر انجــام گرفــت. مــن 
فقــط دربــاره گــردان خودمــان )امــام علــی)ع(( توضیــح توضبــح دادم. 
فرمانــده گــردان مــا جنــاب آقــای ســید مندنــی ســیدی بودنــد. آقــای ســیدی، 
گاه بــه مســائل جنــگ  انســانی بســیار شــجاع، زیــرک، خســتگی ناپذیــر و آ
بــود. در چندیــن عملیــات یــا خطــوط پدافنــدی کــه در خدمــت ایشــان بودم، 

یــاد نــدارم جایــی باشــد کــه پایــش لرزیــده باشــد.
کســان دیگــری کــه در ایــن عملیــات نقــش بــه ســزایی داشــتند و افتخــار 
بــه شــهیدان عنایت اللــه  بــوده، از شــهدا می تــوان  آنهــا  پیــروزی از آن 
بازگیــر، جمالــی آرنــد، کاووس مدنــی زاده، بهمــن خشــاوه، احمــد نیکنــام1 
ــه جــز شــهید  ــا ب ــه اینه ــرد. هم و شــهید احســان حسینی دوســت اشــاره ک

ــد. ــا بودن ــتانی م ــم اس ــت، ه حسینی دوس
کســانی کــه در حــال حاضــر زنــده هســتند می تــوان از آقــای ســید مندنــی 
ــژن علم الهــدی،  ــده گــردان، صدیــف مقدســی، بی ــوان فرمان ــه عن ســیدی ب
ســید محمدزمــان ســیاوش2، ســید رحیــم فاطمــی)از اســتان فــارس(، 
دلپذیــر و فریبــرز رواز کــه کوچکتریــن بســیجی مــا و از بچه هــای روســتای 

نــره گاه یاســوج بــود، نــام بــرد.
فریبــرز رواز در ایــن عملیــات، مســئول انتقــال اســرا بــود. ســن و ســال 
ــد کوتاهــی  کمــی داشــت و جــای دیگــری نمی شــد از او اســتفاده کــرد. ق
ــه  ــت ک ــود. می گف ــور ب ــجاع و جس ــیار ش ــیجی بس ــک بس ــی ی ــت ول داش
حتمــا بایــد بیایــم و در شکســتن خــط، مشــارکت کنــم. چنــد مــاه بعــد از ایــن 

1- شــهید احمــد نیکنــام فرزنــد علــی، متولــد ســال 1345 روســتای چنارســتان ســفلی می باشــند کــه 
در تاریــخ 16 بهمــن ســال 1364 در منطقــه عملیاتــی فــاو بــه شــهادت رســیدند.

2- سید محمدزمان سیاوش؛ پاسدار بازنشسته از اهالی شهرستان لنده می باشند. 
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عملیــات، بــرادر ایشــان در عملیــات دیگــری شــهید1 شــدند.
خیلی هــا هــم در گــردان مــا و هــم در گردان هــای دیگــری در ایــن عملیــات 
غرورآفریــن، نقــش آفرینــی کردنــد. به طــور کلــی، اینهایی که نــام بــردم از گردان 
ــرادی کــه در گردان هــای  ــد. اســامی ســایر اف ــا بودن ــا و هــم اســتانی های م م

دیگــر و یــا از اســتان فــارس بودنــد را نمی دانــم یــا فرامــوش کــرده ام.
 بــه طــور کلــی، بچه هــای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در قالــب لشــکر 
19 فجــر اســتان فــارس در ایــن عملیــات غرورآفریــن، خــوش درخشــیدند، 

شــجاعانه جنگیدنــد و نقــش بســیار مهمــی در ایــن پیــروزی داشــتند.

شهید شدن الماس خشانی

عملیــات کــه تمــام شــد، بــه پشــت خــط برگشــتیم. متوجــه شــدیم کــه الماس 
خشــانی نیامــده اســت. از فرمانــده لشــکر خواســتیم کــه اجــازه دهــد مــا بــه 
خــط برویــم و قبــل از این کــه دشــمن اســتقرار پیــدا کنــد، المــاس خشــانی را 
پیــدا کنیــم. شــاید مجــروح و زنــده باشــد بلکــه او را برگردانیــم. بــا خشــانی، 
مدنــی زاده و خشــاوه بچــه یــک منطقــه و یــک دهــات بودیــم. مــا چنــد نفــر 

خیلــی خاطــر همدیگــر را می خواســتیم.
ــا ســه نفــر از بچه هــای اطالعــات لشــکر، تــا  شــب بعــد از عملیــات، ب
آن نقطــه ای کــه بســیجی ها نشــانی داده بودنــد، رفتیــم. در یــک سینه کشــی، 
ســه نفــر افتــاده بودنــد. بــه احتمــال زیــاد، یکــی از آنهــا، شــهید خشــانی بــود. 
نیروهــای دشــمن آمــده بودنــد و در آنجــا مســتقر شــده بودنــد و در دو طــرف 
جنازه هــا، نگهبانــی می دادنــد. می دانســتند کــه مــا بــرای پاکســازی منطقــه 
ــازه شــهدا خواهیــم آمــد. خیلــی هوشــیار شــده بودنــد. بعــد از  و بــردن جن
شــب دوم و ســوم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اگــر اینهــا در ایــن منطقــه هــم 
1- شــهید جعفــر رواز، فرزنــد حســین، تاریــخ و محــل تولــد: ســال 1364 روســتای قــوام آبــاد علیــا 

یاســوج. مســئولیت: جانشــین گــردان، تاریــخ شــهادت: 20 آذر ســال 1364شــط علــی
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باشــند، تــا حــاال هــم بــه شــهادت رســیده اند. چــون هــوا خیلــی گــرم بــود و 
بــا ایــن تشــنگی و گرســنگی، کســی بیشــتر از دو روز، دوام نمــی آورد.

شــهید خشــانی یــک بســیجی شــجاع و نترســی بــود. هــم محلــی بودیــم. 
بــا هــم صمیمــی و رفیــق بودیــم. همدیگــر را بــه اســم پدربزرگ مــان صــدا 
می زدیــم. او بــه مــن می گفــت: فرزنــد حســنعلی و مــن هــم بــه او می گفتــم: 
فرزنــد علــی آغــا. وقتــی خشــانی مفقــود االثــر شــد، ایــن پیــروزی بــزرگ در 

کامــم تلــخ شــد.

استقبال بزرگ از لشکر فجر و پیراهن خون آلود

ــرا  ــه جــا را ف ــدس 3، هم ــات ق ــدگان اســالم در عملی ــت رزمن ــر موفقی خب
گرفتــه بــود. همــه جــا از ایــن عملیــات ویــژه حــرف می زدنــد. بــا توجــه بــه 
موفقیــت بزرگــی کــه لشــکر 19 فجــر بدســت آورده بــود، بایــد در قالــب یک 
لشــکر پیــروز بــه اســتان فــارس بــاز می گشــتند و از آنهــا اســتقبال می شــد، به 
همیــن خاطــر، بــه مــا مرخصــی ندادنــد. گفتنــد کــه آقــای ســیدی؛ فرمانــده 
ــتاد  ــور و روس ــهید ولی پ ــه ش ــا ک ــان گروهان ه ــراه فرمانده ه ــه هم ــردان ب گ
باشــد، بایــد بماننــد و بــه شــیراز برونــد. بــه مــا گفتنــد کــه بعــد از زیــارت 

شــاهچراغ، آزاد هســتید و می توانیــد بــه مرخصــی برویــد.
باالخــره مــا مجبــور شــدیم کــه همــراه لشــکر به شــیراز برویــم. قبــل از این 
 کــه حرکــت کنیــم، کولــه پشــتی خــودم را بچه هــا دادم کــه بــه دهدشــت ببرند. 
کار مــا عجلــه ای بــود، وقتــی بــرای شســتن لباس هــا نداشــتیم. لباس هــای 
ــه  ــود، داخــل کیســه ای پالســتیکی داخــل کول ــی شــده ب ــه خون خــودم را ک
پشــتی گذاشــته بــودم. غافــل از این کــه همــان پیراهنــی کــه بــاالی 20 گلولــه 
خــورده و کامــال خونــی بــود، در میــان آنهــا بــود. خــودم بــه شــیراز رفتــم و 
از طــرف دیگــر، کولــه پشــتی مــن بــه دهدشــت رســید. در آن موقــع، مثــل 
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حاالهــا نبــود کــه مرتــب تمــاس تلفنــی باشــد و از احــوال مــا باخبــر باشــند. 
مــن نیــز یــادم رفــت کــه بــه خانــه تلفــن بزنــم.

از قضــا، همــان کســی کــه کولــه پشــتی را بــه او داده بــودم، در شــهر 
ــده دیگــری داده بــود کــه  ــه رزمن ــه پشــتی را ب ــاده شــده بــود. کول بهبهــان پی
ببــرد. آن شــخص هــم کولــه پشــتی را بــه خانــه مــا بــرده بــود و تحویــل داده 
بــود. وقتــی ســراغ مــن را گرفتــه بودنــد، گفتــه بــود کــه بــه همــراه بچه هــای 

لشــکر بــه شــیراز رفــت.
عصــر کــه شــد، خانــواده مــن، کولــه پشــتی را بــاز کــرده بودنــد. وقتــی 
کــه کولــه پشــتی را بــاز کــرده بودنــد، لباس هــای خونــی مــن را دیــده بودنــد. 
شــیون و زاری از خانــه مــا بلنــد شــد. همســایه ها جمــع شــدند. هــر کســی 
ــده  ــد، می گفــت کــه حتمــا شــهید شــده اســت. آن بن پیراهــن مــن را می دی
ــود. هــر چــه قســم  ــران شــده ب ــود، حی ــه پشــتی را آورده ب ــی کــه کول خدای

ــرد. ــاور نمی ک ــی ب ــورد، کس می خ
از آن طــرف، یــک شــب تــا صبــح طــول کشــید تــا بــه شــیراز رســیدیم. 
قبــل از این کــه مراســم شــاهچراغ شــروع شــود، داخــل یــک دفتــر مخابراتــی 
ــه  ــرم و حــال و احوال شــان را بپرســم. ب ــواده تماســی بگی ــا خان ــم کــه ب رفت
منــزل بــرادرم تلفــن زدم. صــدای نالــه و شــیون از خانــه بلنــد شــده بــود. کل 
فامیــل مــا از عمــه، خالــه، عمــو و... همــه آنجــا بودنــد و داشــتند گریــه و 

زاری می کردنــد.
وقتــی بــرادرم صــدای مــن را شــنید، بــاور نمی کــرد. چندیــن بــار پشــت 

ســر هــم تکــرار می کــرد: »علیمــردان!... علیمــردان!... تــو زنــده ای ککا؟«
ــده نباشــم؟ کمــی از حــال و  ــود زن ــرار ب ــده ام، مگــر ق ــه کــه زن ــم: بل گفت
احــوال همدیگــر پرســیدیم. همیــن کــه فهمیدنــد کــه مــن زنــده هســتم، بــه 

ــه مــا بلنــد شــد.  جــای شــیون و نالــه، صــدای »ِکل« از خان
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قبــل از این کــه بــه شــیراز برســیم، خبــر ایــن پیــروزی در همــه جای کشــور 
بــه  خصــوص در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و اســتان فــارس پخش شــده 
بــود. مــردم در بیــن راه از مــا اســتقبال می کردنــد. از مســیر دشــت ارژن تــا 
نرســیده بــه شــهر شــیراز کــه قریــب بــه 70 کیلومتــر اســت، تعــداد زیــادی 

گوســفند و شــتر را قربانــی کردنــد.
ــب روحــی  ــاب گســترده ای داشــت و موجــب تقوی ــات، بازت ــن عملی ای
ــوان  ــع می ت ــوب و شــمال غــرب شــد. در واق ــدگان در جبهه هــای جن رزمن
گفــت کــه ایــن عملیــات از بهتریــن عملیات هــای مــا از لحــاظ تاکتیکــی، 
نفــوذ بــه عمــق خاک دشــمن بــود. در این ماموریــت بــزرگ، کمترین تلفات 
ــگاه های  ــات در دانش ــن عملی ــر، ای ــال حاض ــم در ح ــر کن ــتیم. فک را داش

نظامــی مــا بــه عنــوان یــک الگــو تدریــس می شــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه نقــش ارتــش مــا در ایــن عملیــات، ریختــن آتــش 
پشــتیبانی بــود. واحــد توپخانــه ارتــش در اطــراف همــان مناطــق مســتقر بــود 

و از آتــش پشــتیبانی آنهــا اســتفاده می شــد.

سخنرانی در شاهچراغ

طبــق برنامــه ای کــه بــه مــا اعالم شــده بود، یکی از ســخنرانان مراســم اســتقبال 
ــر  ــرم مطه ــه ح ــادی در محوط ــت زی ــودم. جمعی ــده ب ــاهچراغ)ع(، بن در ش
شــاهچراغ)ع( جمــع شــده بودنــد. قبــل از مــن، دو نفــر از پاســدارها رفتنــد و 
صحبــت کردنــد. نوبــت بــه مــن رســیده بــود. پیــش خــودم می گفتــم: خدایــا! 
مــن، علیمــردان روســتاد، یــک بچــه عشــایرِی بی ســواد چگونــه جلــوی ایــن 
همــه جمعیــت حــرف بزنــم. در آن موقــع 22 ســال ســن بیشــتر نداشــتم و ثرار 

گرفتــن جلــوی اینهمــه جمعیــت و ســخنرانی کــردن، برایــم ســخت بــود. 
قبــل از این کــه بخواهــم بــاال بــروم و پشــت تریبــون قــرار بگیــرم، آقــای نبی 
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رودکــی بلنــد شــد و دســتان مــن را گرفــت و گفــت: »یــک لیــوان آب بخــور، 
نتــرس عزیــزم! بســم اللــه بگــو و عملیــات را درســت توضیــح بــده ...«

هــر طــور شــده بــود، پشــت تریبــون رفتــم. نگاهــی بــه جمعیــت کــردم و 
ــه داد. حــدود 20 دقیقــه، راجــع  ــه مــن روحی صلواتــی فرســتادم. خداونــد ب
ــردم. در  ــردم و مســئولین ســخنرانی ک ــرای م ــات آن، ب ــات و جزئی ــه عملی ب
آن جمعیــت، از ســید علــی محمــد دســتغیب کــه همیشــه حضــور داشــتند و 
جلــودار بودنــد تــا امــام جمعــه، اســتاندار، شــهردار و کلیــه مســئولین اســتانی 

حضــور داشــتند.

سرنوشت فرمانده تیپ عراقی ها و سایر اسرای عملیات قدس 3

عــده ای از بچه هــا می گفتنــد کــه همــان کســی کــه روی میــن رفــت، فرمانــده 
تیــپ بود)اللــه اعلــم(. ولــی بعــد از شــش ســال، در یکــی از مصاحبه هایــی 
کــه عراقی هــا انجــام داده بودنــد، همیــن فرمانــده تیــپ عراقــی گفتــه بــود کــه 
مــن بــا لبــاس راحتــی خــواب بــودم کــه پاســدارها بــاالی ســر مــن آمدنــد. من 
می دانســتم کــه او فرمانــده تیــپ هســت ولــی او انــکار می کــرد. اســرا را کــه 
تعدادشــان 54 نفــر بــود، تحویــل دادیــم کــه بــه پشــت جبهــه منتقــل شــدند 

و دیگــر آنهــا را ندیــدم.
بعــد از عملیــات قــدس 3 و حضــور در شــیراز بــه مرخصی رفتــم. حدودًا 

20 روزی در کنــار خانــواده بــودم. بعــد از مرخصــی به اهواز برگشــتم.
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عملیات والفجر 18 و آموزش غواصی

یکــی از مقرهــای آموزشــی لشــکر فجر، پشــت ســد گتوند2 بود. تابســتان ســال 
1364 بــود. در حــال آمــوزش نیروهــا بودیــم. یــک روز، آقــای نبــی رودکــی بــه 
مقــر آموزشــی آمدنــد. زمانــی کــه می خواســت برگــردد، بــه مــن گفــت کــه »بیــا 
بــا هــم بــه اهــواز برویــم، بــا تــو کار دارم.« همــراه آغــا نبــی بــه اهــواز رفتــم. در 

همیــن مســیری کــه می رفتیــم، بــه او گفتــم: حاجــی جریــان چیــه؟
گفــت: »روســتاد! یــک ماموریــت ویــژه ای برایــت دارم. فعــال مــی خواهم 
ــک  ــا ی ــه ت ــرد ک ــن ده روز، برگ ــد از ای ــی، بع ــتمت مرخص ده روزی بفرس
ســال از مرخصــی خبــری نیســت. ضمنــا پیــش بینــی کــن کــه در ایــن مــدت، 

حقوقــت را چگونــه دریافــت کنــی.«
گفتم: حاجی! نیازی به مرخصی ندارم. همسرم با مادر و برادرم در دهدشت 

زندگی می کنند، مشکلی خاصی ندارند. هر ماموریتی داری ابالغش کن.
گفــت: »خیلــی خــوب! صبــح فــردا، نیروهــا بــه ســد دز3 می رونــد. 

1- عملیــات والفجــر 8 یــک عملیــات آبــی- خاکــی گســترده بــود کــه در آن نیروهای ســپاه پاســداران 
و ارتش)پشــتیبانی توپخانــه ای( بــا اســتفاده از اصــل غافلگیــری نیروهــای عراقــی از ارونــدرود عبــور 
کــرده و شــبه جزیره فــاو در جنــوب عــراق را فتــح کردنــد. ایــن عملیــات در ســاعت 22:10 روز 20 
بهمــن 1364 بــا رمــز »یــا فاطمــه الزهــرا« در منطقــه خســروآباد تــا راس البیشــه آغــاز گردیــد. از نتایــج 
ایــن عملیــات می تــوان بــه تصــرف شــهر بنــدری و مّهــم فــاو و آزاد ســازی 600 کیلومترمربــع، انهــدام 
ــدام 39  ــیر و انه ــی و 2365 اس ــا زخم ــته ی ــر 9000 کش ــغ ب ــمن )بال ــزات دش ــرو و تجهی ــیع نی وس
هواپیمــا، 5 هلی کوپتــر، 540 تانــک و نفربــر، 75 قبضــه تــوپ، 5 دســتگاه ماشــین آالت مهندســی و 
250 خــودرو، تســلط بــر ارونــدرود، تأمیــن شــمال خلیــج فــارس و ایجــاد امــکان تــردد کشــتی ها بــه 
بنــدر امــام خمینــی، تصــرف دو پایــگاه موشــکی ســاحل بــه دریــا، انســداد راه عــراق بــه خلیج فــارس و 

هم مــرز شــدن بــا کویــت نــام بــرد.
ــا یکــی از بزرگ تریــن ســدهای ایــران بــر روی رودخانــه کارون در جنــوب غربــی  2- ســّد ُگتَونــد ُعلی
کشــور اســت. این ســد، در فاصله 380 کیلومتری از ریزشــگاه رودخانه کارون، در فاصله 25 کیلومتری 

شــمال شــهر شوشــتر و در 10 کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر گتونــد در اســتان خوزســتان قــرار دارد.
3- سد دز در 23 کیلومتری شمال شرقی اندیمشک واقع شده است. 
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می خواهیــم از بچه هــای لشــکر، یــک تســتی بگیریــم. ایــن راز بایــد محفــوظ 
باشــد. شــما بایــد بــرای یــک عملیــات بســیار بــزرگ، یــک آمــوزش پنــج-

شــش ماهــه ای را بگذرانیــد.«
ــد  ــت. نمی ش ــه هس ــژه چ ــت وی ــن ماموری ــور از ای ــه منظ ــتم ک نمی دانس
ــی پیــش خــودم  ــا نبــی ســؤال کــرد. ول بیشــتر از ایــن کنجــکاو شــد و از آق
تصــور می کــردم کــه قــرار اســت کــه مــن را بــه لبنــان یــا ســوریه بفرســتند.

ــه  ــا را ب ــی، گردان ه ــی- خاک ــای آب ــرای آموزش ه ــد روز، ب ــد از چن بع
ــا  ــرای م ــد دز ب ــود. س ــرم ب ــی گ ــوا خیل ــود و ه ــتان ب ــد. تابس ــد دز بردن س
دلچســپ بــود و بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش بــود. حــدودًا ســه هــزار نفــر از 
تیــپ و لشــکرهای ســپاه آمــده بودنــد. قــرار بــود کــه مســیری بــه طــول چهــار 
کیلومتــر را بــه صــورت رقابتــی شــنا کننــد. می خواســتند تعــدادی را بــرای 

دوره هــای غواصــی انتخــاب کننــد.
داشــتیم بــه ســمت ســد می رفتیــم، شــهید بازگیــر کــه شــنا بلــد نبودنــد، 
بــه مــن گفــت: »روســتاد! قــرار اســت کــه شــما را بــه ســینه  ی آن کوهــی کــه 
آنطــرف دز هســت، ببرنــد. بایــد در مســابقه شــنا شــرکت کنــی، اعــالم 
کرده انــد کــه نفــر اول تــا نفــر پنجاهــم، جایــزه دارد. کاری کــن کــه حداقــل 

جــزء 50 نفــر باشــی.«
گفتم: من اگر نفر اول نباشم، دوم که هستم.

گفــت: »می خواهــم هــم نفــر اول باشــی، هــم کاری کــن کــه حداقــل 20 
دقیقــه قبــل از همــه برســی...«

در آن شــرایط، شــهید بازگیــر خیلــی بــه مــن روحیــه دادنــد. ســپس از او 
ــه  ــا کاروان ســنگینی ب ــاب، مــا را ب ــل از غــروب آفت ــم. قب جــدا شــدم و رفت
آن طــرِف ســد دز بردنــد. در آنجــا مــا را بــه دســته های 100 نفــری تقســیم 
کردنــد و بــه هــر کــدام یــک جلیقــه نجاتــی دادنــد. لباس هــای مــا را گرفتنــد 
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و داخــل ماشــین ها گذاشــتند. لبــاس شــنای مــا یــک شــلوارک بــا یــک زیــر 
پیراهنــی ســبک بــود. هــر 100 نفــری در یــک ردیــف قــرار گرفتنــد. بیــن 
ــان  ــور همزم ــد به ط ــر، بای ــر 100 نف ــود. ه ــه ب ــر فاصل ــم مت ــا، نی صف ه
داخــل آب می شــدند. مــن در ردیــف چهــارم بــودم. قبــل از این کــه داخــل 
آب بپــرم، ســنگ ریــزه کوچکــی زیــر زبانــم گذاشــتم. ایــن تجربــه ای بــود کــه 
ــی  ــم، وقت ــا دوی ســرعت می رفت ــاده روی ی ــرای پی خــودم داشــتم. هــرگاه ب
می دویــدم، ســنگ ریــزه ای بــه انــدازه یــک عــدس زیــر زبانــم می گذاشــتم. 

بــا ایــن ســنگ  ریــزه بــازی می کــردم کــه دهانــم خشــک نشــود.
بــا شــلیک گلولــه مربــی، خودمــان را داخــل آب انداختیــم. از نفــر اول تــا 
نفــر آخــر، در زمانــی کمتــر از ســه دقیقــه، داخــل آب شــدیم. در نقطــه مقابل 
مــا، یعنــی آن طــرف ســد، چراغ هــای بســیار بزرگــی روشــن کــرده بودنــد. بــه 
مــا گفتنــد کــه نقطــه پایانــی، همــان چراغ هایــی اســت کــه روشــن اســت. دو 
طــرف ایــن نیروهــا، قایق هایــی حرکــت می کردنــد کــه اگــر کســی خســته 

شــود یــا نتوانــد ادامــه دهــد، بــه او کمــک کننــد.
در همــان نقطــه شــروع، جلیقــه خــودم را درآوردم و بــا فاصلــه ای جلوتــر، 
پرتابــش کــردم. همیــن طــور جلیقــه را بــر می داشــتم و پرتــاب می کــردم و 
می رفتــم. بــا یــک بغــل انداختــن، دو متــر جلــو می رفتــم. مثــل یــک پرنــده ای 
ســوار بــر آب شــده بــودم. همینطــور کــه می رفتــم، متوجــه شــدم کــه فاصلــه 
مــن بــا کســانی کــه پشــت ســر مــن بودند، خیلــی زیاد شــده اســت. کســانی را 
کــه خســته می شــدند و یــا نمی خواســتند ادامــه دهنــد، ســوار بــر قایق هایــی 

می کردنــد و همانجــا نگــه می داشــتند تــا مســابقه تمــام شــود.
بــه پایــان خــط نزدیــک شــدم. در آنجــا عــده ای از رزمنــدگان، منتظــر مــا 
ــم و ســر و  ــه راه انداخت ــان، هیاهویــی ب ــه خــط پای ــد. کمــی نرســیده ب بودن
ــودم. در آن طــرف آب،  ــگار کــه قهرمــان جهــان شــده ب صــدا می کــردم. ان



185

پوتین های غنیمتی

شــهید بازگیــر، منتظــر مــن ایســتاده بــود. وقتــی متوجــه ســر و صــدای مــن 
شــد، مــن را شــناخت. بــا همــان لهجــه و ســبک محلــی، لرکــه مــی زد و مــن 
را تشــویق می کــرد. حــدود 15 دقیقــه طــول کشــید تــا بــه آخــر خــط رســیدم. 
مــن نفــر اول شــده بــودم. بچه هایــی کــه آنجــا بودنــد از مــن اســتقبال کردنــد 

و مــن را بغــل کردنــد.
ــک  ــر اول، ی ــزه نف ــد. جای ــزه بدهن ــر اول، جای ــه 50 نف ــه ب ــود ک ــرار ب ق
موتــور ســیکلت بــود کــه بــه مــن هــم نرســید. در واقــع نمی دانــم کــدام یــک 

ــرد. ــت و ب ــن را گرف ــزه م ــا جای از بچه ه
چنـد روزی از ایـن ماجـرا گذشـت. بعـد از آن، آقـای رودکی به من گفتند که 
شـما بایـد رسـما گـردان غـواص را تشـکیل بدهیـد. آقا نبـی به من گفتنـد که از 
همیـن امـروز، نیروهـای گـردان غـواص را انتخاب کن. باید از این لشـکر کنده 
شـوی و بـه جاهـای دیگـری برای آموزش بروی و کسـی هم نباید بفهمد و البته 

قبل از آن، یک سـری تسـت و آزمون عملی از شـما گرفته خواهد شـد.
مــا را بــه  جایــی در همــان ســد دز بردنــد. ســه-چهار روزی تســت های 
وحشــتناکی از مــا گرفتنــد. بعــد از تســت شــنا، مــا را بردنــد و در یــک 
دســتگاهی گذاشــتند کــه اســمش را نمی دانــم. ایــن دســتگاه، چنــان فشــاری 
ــا  ــان م ــدان پوســیده ای داخــل ده ــک دن ــر ی ــه اگ ــا وارد می کــرد ک ــر م را ب
ــزش مشــکل  ــی شــد. اگــر کســی از بچگــی آپاندی ــاره م ــورا تکــه پ ــود، ف ب
داشــت، در ایــن دســتگاه، پــاره می شــد. کوچک تریــن زخــم یــا خراشــی کــه 
قبــاًل در بــدن بــود، بــاز می شــد. قبــل از آن بــه مــا گفتــه بودنــد کــه ایــن تســت 
بــرای ایــن اســت کــه در آینــده کــه زیــر آب رفتیــد، بتوانیــد اســتقامت کنیــد.

حــدود ســه تــا چهــار دقیقــه در آن دســتگاه بــودم، هیــچ مشــکلی بــرای 
مــن پیــش نیامــد. بعــد از تســت های اولیــه کــه انجــام گرفــت، مامــور شــدم 
کــه یــک گــردان غــواص را جهــت گذرانــدن دوره آموزشــی تشــکیل دهــم. 
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بایــد فرمانده هــان گروهــان و دســته ها را مشــخص می کردیــم. گــردان 
غــواص مثــل گــردان پیــاده نبــود. تعــداد افــراد گــردان غــواص کم تــر و 100 
ــردان  ــای گ ــرق داشــت. تیم ه ــی دســته بندی و ســازمانش ف ــود. حت ــره ب نف

غــواص دو نفــره و گروهــش چهــار نفــره بــود.
حـدودًا 20 روز بعـد از عملیـات قـدس 3، یعنـی اواسـط مـرداد مـاه سـال 
1364بـود. بعـد از گذارندن دوره ی آموزشـی کوتاه مدت، مـا را به اهواز اعزام 
کردنـد. یـک شـب، بعـد از نماز مغرب و عشـاء، حـدود 20 دسـتگاه اتوبوس 
در حالـی کـه گل مالـی و پـرده کشـی شـده بودنـد، آمدند و در میـدان صبحگاه، 
ما را سـوار کردند. 400 نفری می شـدیم. از این تعداد، فقط 20 نفر از آنها را 
می شـناختم. از دوسـتان نزدیک من فقط بهمن خشـاوه در میان آن جمع بود. 
ولـی همـان شـب، بهمن را از من جـدا کردند. او داخل اتوبـوس دیگری رفت. 

آنهـا را بـه بنـدر انزلی و مـا را به  جای دیگری فرسـتادند.
در ایــن مســیری کــه می رفتیــم، اتوبوس هــا حــق توقــف نداشــتند. فقــط 
بــرای ســرویس بهداشــتی و آن هــم در یــک یــا دو نقطــه ای کــه از قبــل 
ــا هــم نمی  دانســتیم کــه  ــد، اجــازه توقــف داشــتند. م مشــخص کــرده بودن
بــه کجــا اعــزام خواهیــم شــد. وقتــی کــه حرکــت کردیــم، خــودم را بــه بــی 
خیالــی زدم و خوابیــدم. مــن فقــط بــه یــاد دارم زمانــی کــه، بــرای نمــاز صبــح 
بیــدار شــدیم، جایــی نوشــته بــود »بندرعبــاس«. در آنجــا پیــش خــودم گفتم: 
ــاب  ــد مین ــه »س ــه ب ــود ک ــر ب ــای ظه ــاس؟. نزدیکی ه ــرا بندرعب ــا! چ خدای

بندرعبــاس« رســیدیم و در آنجــا مســتقر شــدیم.
قبــل از ایــن کــه مــا آنجــا برویــم، بچه هــای لشــکر رفتــه بودنــد و جاهایــی 
را بــرای اســتقرار نیروهــا مشــخص کــرده بودنــد. مــا را در خانه هایــی کــه در 
همــان اطــراف بــود، اســکان دادنــد. بــه مــن اعــالم کردنــد کــه از بیــن 400 
نفــری کــه آنجــا هســتند، 80 تــا 100 نفــر را انتخــاب کــن. وقتــی آموزش هــا 
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شــروع شــد، در همــان روز اول و دوم بیــش از 200 نفــر، انصرافــی دادنــد.
ــم  ــا می زدی ــود کــه ســاعت 3 نصــف شــب، برپ ــه ای ب ــه گون آموزش هــا ب
ــا  ــم. رزمنده هــای غــواص می بایســت ت ــاب می انداختی و آنهــا را در ســد مین
ــاز  ــد و نم ــرون می آمدن ــد از آن، بی ــد و بع ــد می ماندن ــح، در آب س اذان صب
می خواندنــد. چهــار دنــده خرمــا می خوردنــد و دوبــاره داخــل آب می شــدند 
و تــا ســاعت 10 صبــح تمریــن می کردنــد. بعــد از آن، می رفتنــد و تــا ســاعت 

3 تــا 4 بعــد از ظهــر اســتراحت می کردنــد.
دوره اول مــان چهــار مــاه طــول کشــید. اوایــل زمســتان بــود و هــوا ســرد 
ــتند  ــد و نمی  توانس ــن دوره می بریدن ــه در ای ــی ک ــام نیروهای ــود. تم ــده ب ش
ــه  ــی قرنطین ــک پادگان ــا را در ی ــد. آنه ــی نمی  رفتن ــه مرخص ــد، ب ــه دهن ادام
می کردنــد. در آنجــا، امکانــات و غــذای خوبــی داشــتیم. دوره آمــوزش 

ــا اول بهمــن مــاه، طــول کشــید. غواصــی ت
در این مدت، تنها کسی که پیش ما می آمد، امام جمعه میناب بود. ماهی 
یک بار و آن هم در شب های جمعه می آمد و دعای کمیل را برگزار می کرد و 
برای ما مقداری سخنرانی می کرد و می رفت. دومین کسی که پیش ما می آمد، 
آقای نبی رودکی بود که هر ده روزی، یک بار به ما سر می زد. یکی- دو روز 

پیش ما می ماند و گاهی نیز همراه ما داخل آب می شد.
در ایـن دوره آموزشـی، تمـام آموزشـی را کـه بایـد در خشـکی می دیدیم، 
در آب تجربـه می کردیـم. مثـاًل این کـه وقتـی در آب هسـتیم، چگونـه بـا 
سـالح های مختلـف تیرانـدازی کنیـم و یـا نحـوه عبـور از موانـع در شـب 
از آموزش هـای مـا خیلـی تخصصـی بـود.  را تمریـن می کردیـم. بعضـی 
مثـال فقـط فرماندهـان گردان هـا و گروهان هـا تـا عمـق 25 متـری آب یـا 
بـه اصطـالح، قـوس می رفتنـد. بـرای قـوس، یـک طنـاب 50 تـا 60 متـری 
بـه یـک تیوپـی می بسـتند و سـر دیگـر آن را بـا یـک وزنـه صـد کیلویـی گره 
می زدنـد و وزنـه را داخـل آب پرتـاب می کردنـد. مـا بایـد تا جایـی که وزنه 
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را لمـس می کردیـم، پاییـن می رفتیـم. در عمـق 24 متـری، سـینوزیت مـن 
پـاره شـد و یکـی از دندان هـای آسـیاب مـن که مقداری پوسـیدگی داشـت، 

کنده شـد.
اول بهمــن مــاه ســال 1364 بــود. دوره آموزشــی مــا تمــام شــد، در حالــی 
کــه تعــداد مــا بــه 75 نفــر رســیده بــود. بــه همــان شــیوه ای کــه مــا را آورده 
بودنــد، مــا را بــه دارخویــن1 بردنــد. البتــه قبــل از رســیدن ما، بچه های لشــکر 
رفتــه بودنــد و در کنــار رودخانــه کارون2 مســتقر شــده بودنــد و چادرهایــی 
ــد کــه اینهــا چادرهــای  ــه مــا گفتن ــاده شــدیم ب ــی پی ــد. وقت ــا کــرده بودن برپ
شــما هســتند ولــی حــق بیــرون رفتــن نداریــد. بایــد در اینجــا روزی چهــار-

پنــج ســاعت آمــوزش ببینیــد و ادامــه ماموریــت را انجــام دهیــد. البتــه تاکیــد 
کردنــد کــه بــه بچه هــا ســخت نگیریــد و کمــی بــه آنهــا اســتراحت دهیــد تــا 

از نظــر جســمی تحلیــل نرونــد.
ــتیم و  ــکلی نداش ــی مش ــر غذای ــی از نظ ــه در آن دوره آموزش ــد ک ــر چن ه
گوشــت شــتر، عســل، گــردو و خرمــا، خــوراک مــا بــود، ولــی رزمنده هــا زیــر 

فشــار طاقــت فرســای تمرینــات از نظــر جســمی ضعیــف شــده بودنــد.
ــن  ــه م ــردان ب ــازماِن گ ــویم، س ــزام ش ــاس اع ــه بندرعب ــه ب ــل از این ک قب
ابــالغ شــده بــود. ولــی هــر چــه دنبــال خشــاوه می گشــتم، او را پیــدا نکــردم. 
ــر  ــت. از نظ ــته داش ــا دس ــه ت ــان، س ــه گروه ــای س ــه  ج ــی ب ــردان غواص گ
ســازمانی بــه گــردان غــواص، گروهــان می گفتنــد ولــی در عمــل، کار یــک 

1- دارُخویــن شــهری در بخــش مرکــزی شهرســتان شــادگان در اســتان خوزســتان اســت. دارخویــن در 
زمــان حصــر آبــادان تبدیــل بــه خــط مقــدم جبهــه ی جنــگ گشــته بــود و بعد از شکســت حصــر آبــادان نیز 
منطقــه ی تــدارکات عملیــات بــود. ایــن منطقــه در دوران جنــگ با مقاومت شــدید خــود در برابر دشــمن، 

شــاهد ویرانــی و شــهادت بســیاری از رزمنــدگان بوده اســت.
ــه ایــران اســت. همچنیــن تنهــا رود ایــران اســت کــه  2- رود کارون پرآب تریــن و بزرگ تریــن رودخان
بخشــی از آن قابــل کشــتیرانی اســت. سرچشــمه اصلــی آن زردکــوه بختیــاری در اســتان چهــار محــال و 
بختیــاری اســت. رود کارون در مــرز ایــران و عــراق، بــه ارونــدرود پیوســته و روانــه خلیــج فارس می شــود.
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گــردان را انجــام مــی داد. جانشــین مــن در گــردان غــواض، آقــای جوالئیــان1 
از بچه هــای اســتان بوشــهر بــود. یکــی دیگــر از فرماندهــان گروهــان مــن، 
آقــای خادمــی از بچه هــای اســتان فــارس بــود. نــام فرمانــده گروهــان ســوم 
هــم بهمــن خشــاوه بودنــد. ولــی قبــل از رفتــن مــا بــه ســد مینــاب، ناگهــان 

خشــاوه ناپیــدا شــد. 
وقتــی کــه از بچه هــای گــردان امــام علــی)ع( جــدا شــدم، آن طــور کــه برایــم 
تعریــف  کردنــد، شــهدای عزیــزی مثــل شــهید بازگیــر، مدنــی زاده، ولی پــور، 
ــه  ــرای مــن گری ــد. اینهــا شــب و روز ب ــام و... آنجــا بودن ــد، نیکن ــی آرن جمال
می کردنــد. آنهــا هیــچ خبــری از شــهادت یــا اســارت مــن نداشــتند. از طرفــی، 
مــن نیــز دلــم بــرای آنهــا تنگ شــده بــود و اطالعی از سرنوشت شــان نداشــتم. 
ــم، در  ــی اینجــا آمدی ــا شــهید شــده اند. وقت ــه آنه ــردم ک گاهــی تصــور می ک

تکاپــو بــودم کــه هــر طــور شــده ســراغی از آنهــا بگیــرم.
جایــی کــه چــادر مــا بــود، قرنطینــه شــده بودیــم. پشــت چــادر مــا را ســیم 
خــارداری کشــیده بودنــد و اجــازه بیــرون رفتن نداشــتیم. شــبی وسوســه شــدم 
کــه مقــداری از چــادر فاصلــه بگیــرم، ببینــم کــه آن طــرف چــه خبــر اســت. 
ــم. خــوب کــه  ــرون رفت ــا زدم و یواشــکی از چــادرم بی ــه دری بنابرایــن دل را ب
ــی  ــر، ســر و صدای ــری آن طرف ت ــه در50 مت ــم، متوجــه شــدم ک ــر رفت جلوت
بــه گــوش می رســد. پیــش خــودم گفتــم: خدایــا! چــه کســانی اینجــا مســتقر 
شــده اند!؟ بیشــتر کــه دقــت کــردم، دیــدم کــه نزدیــک بــه 200 چــادر، در میان 
ایــن درخت هــا برپــا شــده اســت. فهمیــدم کــه ایــن تعــداد چــادر بــرای یــک 

لشــکر اســت. در آن لحظــه کار خاصــی نکــردم و زود بــه چــادرم برگشــتم.
فــردای آن شــب، آقــا نبــی نــزد مــا آمدنــد. ایشــان خیلــی بــرای مــن احتــرام 

1- شــهید احمــد جوالئیــان در ســال 1344 در روســتای محــرزی رودهلــه از توابــع اســتان بوشــهر دیده 
بــه جهــان گشــود و در 21 بهمــن مــاه ســال 1364 در اروندکنــار در عملیــات آزادســازی فــاو بــه فیــض 

شــهادت نائــل آمــد.
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ــی! یــک لحظــه مــن را پیــش بچه هــای  ــا نب ــم کــه آق ــه او گفت ــود. ب قایــل ب
گــردان امــام علــی)ع( ببریــد، می خواهــم بچه هــا را ببینــم و برگــردم. گفتنــد: 
»نــه! اصــال نمی شــود. دیــدار تــو بــا بچه هــای گــردان امــام علــی)ع( یــا در 

بهشــت اســت یــا در صبــح عملیــات.«
ایشــان بــه مــا هــم چیــزی در ارتبــاط بــا زمــان و مــکان عملیــات نمی  گفتند. 

مــن نیــز پافشــاری نمی کــردم چــون می دانســتم بــی فایــده اســت. 
شــب بعــدی جســورتر شــدم و دوبــاره از چــادرم فاصلــه گرفتــم. ایــن بــار 
تــا 50 متــری یکــی از چادرهــا رفتــم. غافــل از این کــه همیــن چــادری کــه 
ــی زاده اســت و همــه  در نزدیکــی آن ایســتاده ام، چــادر شــهید کاووس مدن

دوســتانی کــه دنبــال آنهــا هســتم در همیــن چــادر جمــع هســتند.
داخــل یــک چالــه ای نشســتم. دیــدم رزمنــده ای آمــد و در آن نزدیکی، پتویی 
پهــن کــرد و نشســت. نفــرات بعدی، یکی-یکــی آمدند و نشســتند. آنها خیلی 
آهســته حــرف می زدنــد. صــدای نفــس شــهید بازگیــر را می شــناختم. همیــن 

کــه آمــد و نشســت، گفــت: »کاووس! کاووس! ... ایــن چایــی چــه شــد؟«
دیگــر طاقــت نیــاوردم. گفتــم: چایــی پیــش مــن اســت!! بعــد از آن، حالتــی 
ــاوری و  ــا در اوج ناب ــود. آنه ــرار نمی  ش ــز تک ــه هرگ ــد ک ــود آم ــا بوج در آنج
مــن هــم در اوج نابــاوری، همدیگــر را بغــل کردیــم. گریــه و زاری بلنــد شــد و 
همگــی اشــک شــوق می ریختیــم. ســپس تــا نمــاز صبــح نشســتیم. اصــال بــه 
هــم نگفتیــم کــه تــو کجــا بــودی و مــن کجــا بــودم. از اســرار نظامــی چیــزی 
نپرســیدیم. فقــط از آنهــا ســراغ خانــواده ام را گرفتــم. از شــیون و زاری خانــواده 
مــن می گفتنــد. آن طــور کــه می گفتنــد، وقتــی شــهید مدنــی زاده بــه مرخصــی 
می رفتنــد، دزدکــی می رفتنــد و برمی گشــتند کــه خانــواده مــن چیــزی نفهمنــد. 

شــهید بازگیــر می گفــت کــه مــن اصــال نمی  توانســتم بــه محلــه شــما بــروم.
آن شــب، برگشــتم و بــه چــادرم رفتــم و نمــاز صبــح را خوانــدم. ســاعت 
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ــد.  ــه از اینجــا بروی ــاده باشــید ک ــه آم ــد ک ــه اعــالم کردن ــود ک ــح ب 10 صب
گفتیــم: کجــا برویــم؟ گفتنــد کــه مکانــش نامعلــوم اســت. چادرها و اســباب 
و اثاثیــه را جمــع کنیــد کــه ســریع تر برویــم. ایــن بــار یقیــن پیــدا کــردم کــه 
عملیــات نزدیــک اســت. امــا نمی دانســتیم کــه دقیقــًا کجاســت و گســتردگی 

و هــدف آن چگونــه اســت.
شــش-هفت روز، قبــل از عملیــات بــود. دوره هــای آموزشــی ما تمام شــده 
بــود. مــا را بــه آبــادان بردنــد. وصیت نامه هــا را نوشــتیم. همــه چیــز آمــاده بــود. 
تنهــا مشــکل مــا ایــن بــود کــه لبــاس  مــا، همــان لباســی بــود کــه شــش مــاه پیش 
بــه مــا داده بودنــد. قــرار بــود کــه بــه مــا لبــاس نــو بدهنــد. در یــک روســتایی در 
منطقــه آبــادان مســتقر شــدیم. از گنبد مســجد روســتا بــرای دیده بانی اســتفاده 
می کردیــم و ارونــد را زیــر نظــر داشــتیم. حــاال دیگــر ماموریــت هــر گردانــی 
مشــخص شــده بــود. دیگــر می دانســتیم کــه بایــد در ارونــد عملیــات انجــام 
ــا فــالن عــرض و  ــد ب ــد کــه ایــن تکــه از ارون ــه بودن ــه مــا گفت ــاًل ب ــم. مث دهی
طــول، ســهمیه گــردان شماســت. حتــی مشــخص کــرده بودیــم کــه مثــاًل ایــن 
ســه رزمنــده غــواض، مخصــوص فــالن ســنگر دشــمن هســتند. گــردان مــا، 
شــش نفــر آرپی جــی زن داشــت. مشــخص کردیــم کــه اینهــا در کــدام نقطــه از 

آب بماننــد و اگــر الزم شــد از آرپی جــی اســتفاده کننــد.
بعــد از این کــه ماموریــت نیروهــا مشــخص شــد، نوبــت بــه ایــن رســید 
کــه فرمانده هــان گردان هــا، شناســایی منطقــه عملیاتــی را شــروع کننــد. ســه 
شــب قبــل از عملیــات، بــه همــراه نیروهــای اطالعــات لشــکر، رفتیــم و در 
نقطــه ای کــه قــرار بــود عمــل کنیــم، وضعیــت دشــمن، شــامل اســتحکامات 
و ســنگرهای آنهــا را از نزدیــک دیدیــم و شناســایی کردیــم. قبلــش بــه مــن 
گفتــه بودنــد کــه در قــرارگاه جلســه ای هســت و بایــد حضــور داشــته باشــی. 
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شرح عملیات در حضور فرماندهان ارشد لشکری و کشوری

بعــد از کار شناســایی، بایــد جهــت پــاره ای توضیحــات بــه مرکــز فرماندهــی 
قــرارگاه می رفتیــم و در جلســه ای کــه در پــادگان گلــف اهــواز برگــزار می شــد، 
شــرکت می کردیــم. بــه همــراه آقــای نبــی رودکــی، شــهید اعتمــادی و شــهید 
مجیــد سپاســی1 و موســی ســلیمانی، بــا یــک پاترولــی بــه اهــواز رفتیــم. در 
بیــن راه، آقــا نبــی و بچه هــای شــیراز می دانســتند کــه چــه کســی آنجاســت 
ولــی مــن نمی  دانســتم. در بیــن راه کــه می رفتیــم، بنــده را توجیــه می کردنــد 
و بــه مــن روحیــه می دادنــد کــه نکنــد یــک وقــت بترســم و یــا مشــکلی پیــش 
بیایــد. نزدیکی هــای اهــواز کــه رســیدیم، بــه مــن گفتنــد کــه مــا پیــش بــرادر 
محســن می رویــم. احتمــاال ســید احمــد و آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم 
باشــند. فرمانــده تیــپ و لشــکرهای زیــادی آنجــا هســتند. آنجــا کــه رفتــی، 

فارســی حــرف بــزن و خــوب توضیــح بــده.
ــم:  ــم می گفت ــن ه ــد. م ــرار می کردن ــالت را تک ــن جم ــار، ای ــن ب چندی
ــان  ــی ایش ــم داد. ول ــواب خواه ــی ج ــه خوب ــد ب ــوالی باش ــر س ــید. ه نترس
ــی! از چــه  ــا نب ــم: آق ــی گفت ــا نب ــه آق ــه شــوخی ب ــن ب اضطــراب داشــتند. م
می ترســی؟ مــن زیــر درخــت بلــوط بــه دنیــا آمــدم و حــاال هــم می خواهــم 
از ارونــد عبــور کنــم. بــرادر محســن و دیگــران کجــا بــه دنیــا آمدنــد و کجــا 
زندگــی می کننــد، مــن نمی  دانــم. از چــه بترســم؟ اینهــا کــه از ارونــد، بدتــر 

ــتند. ــخت تر نیس ــه س ــمن ک ــط اول دش ــتحکامات و خ ــتند. از اس نیس
ــه  ــم آنجــا ک ــا می ترســی، می گوی ــه از آنه ــم ک ــی گفــت: »نمی  گوی ــا نب آق
ــه  ــای رفســنجانی و بقی ــا محســن و شــخص آق ــی، حواســت باشــه، آق رفت

1- شــهید عبدالمجیــد سپاســی متولــد ســال 1340 در شــهر شــیراز می باشــند. ایشــان از ســن 15 
ســالگی در جبهه هــای حــق علیــه باطــل حضور داشــتند و جــزء فرماندهــان گردان هــای ادوات)خمپاره 
و ...( لشــگر 19 فجــر بودنــد. شــهید سپاســی در تاریــخ 29 اســفند مــاه ســال 1366 بــه عنــوان معاون 

عملیــات لشــکر 19 فجــر، در عملیــات والفجــر10، در حلبچــه بــه فیــض شــهادت نایــل آمد.
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ــاش.« ــرس و اضطــراب نداشــته ب ــان ارشــد آنجــا هســتند، ت فرمانده
گفتم: خوب، اگر نگران هستید، بگذارید سلیمانی، صحبت کند.

گفت: »نه، نمی شه، باید خودت حرف بزنی«
بــه مرکــز فرماندهــی قــرارگاه در پــادگان گلــف رســیدیم. آنجــا کــه رفتــم، 
ــر  ــکرهای دیگ ــپ و لش ــی از تی ــای غواص ــه گردان ه ــدم ک ــه ش ــازه متوج ت
نیــز حضــور دارنــد. حتــی لشــکر فجــر، بــه جــز گــردان مــا، گــردان غــواص 
دیگــری دارد و فرمانــده آن همیــن موســی ســلیمانی1 اســت کــه همــراه مــا 

ــود. ــارس ب ــود و از بچه هــای خشــت و کمــارج2 ف ب
غــواص   فرمانده هــان گردان هــای  بــود کــه  ایــن  قــرارگاه  برنامــه ی 
ــان  ــواالت فرمانده ــه س ــدند و ب ــه می ش ــات توجی ــرای عملی ــد و ب می آمدن

ارشــد نظامــی پاســخ می دادنــد.
در نمازخانــه ی قــرارگاه، تعــدادی صندلــی چیــده بودنــد و همگان نشســته 
بودنــد. ســه گــروه بایــد در آن شــب توضیــح می دادنــد. عــالوه بــر مــا، 
بچه هــای مشــهد یــا تهــران و بچه هــای تیــپ علــی بــن ابــی طالــب)ع( قــم 
نیــز حضــور داشــتند. از آنجــا کــه حفاظــت اطالعــات بــه شــدت رعایــت 
ــا هســتند.  ــا از کــدام یگان ه ــه اینه ــد ک ــا نمی  گفتن ــه م ــن ب می شــد، بنابرای
وقتــی وارد شــدیم، در صندلی هایــی کــه در ردیــف آخــری بودنــد، نشســتیم. 
برنامــه بــا تــالوت آیــات قــرآن کریــم آغــاز شــد. آقــا محســن، مرحــوم 
آیت اللــه رفســنجانی و ســیداحمد خمینــی نشســته بودنــد. تعــداد دیگــری از 

ســران نظامــی نیــز بودنــد کــه مــن آنهــا را نمی شــناختم.
ــر  ــد کــه حــدودًا دو در ســه مت ــوار زده بودن ــه دی یــک پــرده ی نمایشــی ب

1- موســی ســلیمانی بــرادر شــهید باقــر ســلیمانی اســت. شــهید باقــر ســلیمانی در تاریــخ 22 بهمــن 
ســال 1364 در عملیــات والفجــر 8 در محــور فــاو بــه شــهادت رســیدند. 

2- ِخشــت یکــی از شــهرهای شهرســتان کازرون در اســتان فــارس می باشــد. ایــن شــهر مرکــز بخــش 
خشــت و کمــارج و در 45 کیلومتــری جنــوب غربــی کازرون واقــع شده اســت.
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ــش  ــرده نمای ــن پ ــر را روی ای ــور، تصاوی ــو پروژکت ــق ویدئ ــد. از طری می ش
می دادنــد. آقــا محســن جلوتــر ایســتاده بــود و توضیحاتــی می دادنــد. 
ــه  ــه را روی صفح ــان نقط ــی داد، هم ــح م ــه توضی ــی ک ــر مکان ــاره ی ه درب
نمایــش می انداختنــد. پــس از آن، فرمانــده گردانــی کــه بایــد در آنجــا عمــل 
کنــد، می رفــت و توضیــح مــی داد کــه مــن در اینجــا چگونــه عمــل خواهــم 
ــا  ــت، آق ــام داش ــا ابه ــر کج ــد. ه ــم ش ــمن رد خواه ــع دش ــرد و از موان ک
محســن یادداشــت می کــرد و در آخــر از او می پرســید. بــه همیــن ترتیــب، 

ــیدند. ــواالتی می پرس ــز س ــان نی ــایر فرمانده س
قبــل از مــا، یــک گروهــی رفتنــد و بــه همیــن ســبک، توضیــح داده بودنــد. 
ایــن کار بــرای مــن خــوب شــد. مقــداری روحیــه گرفتــم. وقتی نشســته بودیم، 
آقــا نبــی بــه مــن  گفتنــد: »نــگاه کــن، این بنــده خــدا نمی  توانــد توضیــح بدهد، 

اضطــراب دارد، نکنــد کــه تــو هــم مثــل ایــن باشــی هــا!«
گفتم: »آقا نبی! .. نترس ... من اینها را می گذارم توی جیبم.«

نوبــت بــه لشــکر فجــر رســید. همیــن کــه گفتنــد بچه هــای فجــر، مــا پنج- 
شــش نفــر بلنــد شــدیم و جلــو رفتیــم. آقــا نبــی بــه مــن گفــت کــه »تــو بــرو.« 
در حالــی کــه لبــاس بســیجی داشــتم و چفیــه ای دور گردنــم بــود، جلــو رفتــم. 
قبــل از آن، آقــا نبــی بــه مــن گفتــه بــود کــه اگــر ســالم کــردی ولــی بــه تو دســت 
ندادنــد، نمی خواهــد کــه بــه آنهــا دســت بدهــی. حرفــش حســاب بــود. اینهــا 

شــخصیت های اول مملکــت بودنــد، شــاید اجــازه دســت دادن نمی دادنــد.
وضعیــت بــه گونــه ای بــود کــه جایگاهــی کــه بایــد می رفتــم و آنجــا 
توضیــح مــی دادم، حــدود نیــم متــری باالتــر بــود. یعنــی حالــت ســکو ماننــد 
ــن ایســتادم. ســالم  ــن پایی ــی همی ــم. ول ــاال می رفت ــد از پله هــا ب داشــت. بای
کــردم. آقــا محســن دســتش را بــه ســمت مــن دراز کــرد و بــا مــن دســت داد 
ــا  ــار ب و مــن را بغــل کــرد. هــر چنــد قبــال مــن را دیــده بودنــد و یکی-دوب
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ایشــان همــکالم شــده بــودم ولــی شــناخت چندانــی از مــن نداشــتند. ولــی 
می دانســت کــه مــن فرمانــده گــردان غــواص هســتم و بایــد در ایــن عملیــات 
بــزرگ، عمــل کنــم بنابرایــن بــه مــا احتــرام می گذاشــتند. بــا فرمانــده قبلــی 
ــی کــه هفــت و هشــت  ــی آن جماعت ــود. حت ــار کــرده ب ــه رفت ــز همینگون نی
و ســیداحمد  رفســنجانی  آیت اللــه  مرحــوم  از جملــه  نفــری می شــدند 
خمینــی بــا مــن روبوســی کردنــد. فرمانــده قبــل از مــن، خــودش را معرفــی 
نکــرده بــود ولــی وقتــی نوبــت بــه مــن رســید، آقــا محســن از مــن خواســت 
کــه خــودم را معرفــی کنــم. در آن موقــع، مثــل االن نبــود کــه بــه ســبک نظامی 
ــه....  ــم الل ــم: بس ــتادم و گفت ــادی ایس ــی ع ــم. خیل ــی کنی ــان را معرف خودم
این جانــب علیمــردان روســتاد از اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، شهرســتان 
کهگیلویــه، فرمانــده گــردان غــواص هســتم کــه قــرار اســت در نهرالعقــاب 
عملیــات انجــام دهــد. امیــد پیــروزی بــا ماســت. خــدا بــا ماســت. دشــمن را 

شکســت خواهیــم داد.
ــه مــن کــرد  ــان آقــای رضایــی نقــش بســت. رو ب ــر لب لبخنــد رضایــت ب

ــم: آره. ــری؟« گفت ــو ل ــه ... ت ــارک الل ــه ... ب ــارک الل گفــت: »ب
مجددا گفت: »بارک الله...«

یــک میلــه بلنــدی در دســت آقــای رضایــی بــود کــه آنتــن ماننــد بود. تــا آن 
موقــع چنیــن چیــزی ندیــده بــودم. پروژکتــور روشــن شــد. محــوری کــه قــرار 
بــود در آنجــا عملیــات کنیــم، روی پــرده ســفید نقــش بســت. آقــا محســن به 

مــن گفــت: »توضیح بــده.«
قبــل از آن، آقــا نبــی بــه مــن گفتــه بــود که آقــای مرتضــی قربانــی1، فرمانده 
لشــکر 25 کربــال، فرمانده هــان گردان هــای غــواص را ســؤال پیــچ می کنــد، 
ــرای بچه هــای جبهــه، دوســت  ــه آقــا مرتضــی ب ــه او باشــد. البت حواســت ب
1- ســردار مرتضــی قربانــی، از فرماندهــان شــاخص دوران دفــاع مقــدس و فرمانــده لشــکر 25 کربال 

اســتان مازنــدران کــه نقــش مهمــی در عملیــات والفجــر 8 و فتــح فاو داشــت.
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داشــتنی و قابــل احتــرام بــود.
20 دقیقــه وقــت داشــتم. مطالبــی را کــه نیــاز بــود گفتــه شــود، بــرای آنهــا 
خیلــی خــوب توضیــح دادم. آقــا مرتضــی و خــود آقــای رضایــی، چندیــن 
ســؤال از مــن پرســیدند کــه بــاز هــم بــه خوبــی جــواب دادم. وقتــی توضیــح 
ــوم  ــه مرح ــود ب ــن ب ــول م ــتش روی ک ــن دس ــا محس ــه آق ــی ک دادم، در حال
هاشــمی نگاهــی کــرد و گفــت: »ایــن، فرزنــد آریوبــرزن اســت... بــارک الله.. 

ایــن، موفــق میشــه.« 

درخواست دیدار با امام خمینی)ره(

جلســه مــا در پــادگان گلــف تمام شــد و ما برگشــتیم. بعــد از ظهِر قبل از شــب 
عملیــات بــود. بچه هــای گــردان مــا در یــک ســاختمانی جمــع شــده بودنــد. 
فیلــم بردارهــا آمدنــد و فیلــم بــرداری می کردنــد و مصاحبــه می گرفتنــد. االن، 
همــه ایــن فیلم هــا موجــود هســت. در همــان روز و بــرای آخریــن بــار، آقــا نبی 
آمدنــد و بــرای مــا ســخنرانی کردنــد و از اهمیــت عملیــات گفتنــد. در آخــر بــه 
مــا گفتنــد: »بــرادران مــن! امشــب، شــب خداحافظی اســت. شــاید ایــن دیداِر 

آخــر مــا باشــد. هــر خواســته ای کــه داریــد، بگویید.«
در آن موقــع، مثــل حــاال نبــود. بــا هــر چــه عشــق بــود قــدم در مســیری 
گذاشــتیم کــه انتهــای آن یــا پیــروزی و ســرافرازی میهــن بــود یــا شــهادت 
و رســتگاری در دو عالــم بــود. دفــاع در برابــر یــک دشــمن تــا بــن دنــدان 
مســلح، کار آســانی نبــود. در میــدان نبــرد، »حلــوا خیــرات نمی کردنــد« بلکــه 
تقابــل گلولــه و گوشــت بــود. عشــایرزاده و دل کنــده از دنیــا بودیــم و بــرای 
مــام وطــن و ارزش هــای انقالبــی خــود از هــر چــه کــه رنــگ و بــوی دنیــوی 
داشــت، گذشــتیم. رفتــه بودیــم تــا بــه واژه بســیج و بســیجی معنــا و مفهــوم 
ــا  ــود. م ــی ب ــه آنچنان ــه خان ــول و ن ــه پ ــه ماشــین، ن ــا ن ــم. خواســته ی م دهی
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حتــی درخواســت نکردیــم کــه بعــد از مــا، بــه خانواده هایمــان کمــک مــادی 
بشــود. مــا فقــط یــک خواســته داشــتیم، دیــدار بــا امــام! بــه آقــا نبــی گفتیــم: 
مــا از تــو می خواهیــم کــه از آقــا محســن قــول بگیــری کــه بعــد از عملیــات، 
هــر کــدام از مــا زنــده مانــد، بــه دیــدار امــام بــرود... مــا هــم قــول می دهیــم 
کــه هــر کــدام از مــا بــه شــهادت رســید، در آن دنیــا همدیگــر را شــفاعت 
کنیــم. اگــر مــا بــه شــهادت رســیدیم، اســیر شــدیم و یــا هــر بالیــی بــر ســر 
مــا آمــد و از زیــارت امــام محــروم شــدیم، شــما مدیونیــد کــه از طــرف مــا 

بــه زیــارت امــام برویــد.
ایــن خواســته ی بچه هــای غــواص گــردان مــن بــود. وقتــی ایــن خواســته 
را بیــان کردیــم، آقــا نبــی، مثــل کســی کــه در رودربایســتی قــرار بگیــرد و یــا 
معــذور باشــد، جــا خــورد. کمــی مکــث کــرد و گفــت: »ســعی می کنــم ولــی 

قولــی نمی دهــم. اجــازه دهیــد کــه بی ســیمی بزنــم...«
خوشــبختانه خیلــی زود جوابــش را گرفــت. این کــه بــا چــه کســی داشــت 
صحبــت می کــرد، نمی  دانــم. ولــی بــا خوشــحالی بــه غواص هــا ایــن قــول 
را داد کــه مــن قــول شــرف می دهــم کــه بعــد از عملیــات، شــما را بــه 

دستبوســی حضــرت امــام ببــرم.
ــال  ــود. قب ــاس مناســب غواصــی ب ــا داشــتیم، نداشــتن لب مشــکلی کــه م
ــًا  ــون واقع ــد داد. چ ــی خواهن ــاس غواص ــه لب ــد ک ــده داده بودن ــا وع ــه م ب
ــه شــده بودنــد و در مقابــل آب نفوذپذیــر بودنــد. حــاال  لباس هــای مــا کهن

ــود. ــری نب ــاس خب ــوز از لب ــی هن ــود، ول ــات ب ــل از عملی روز قب
بعــد از ظهــِر روز 19 بهمــن مــاه ســال 1364 مــا را ســوار بــر قایــق کردند 
و بــه خســروآباد1 بردنــد. قــرار بــود آن شــب، بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا بــه 
ارونــد بزنیــم. همــه رزمنده هــا ســوار بــر ماشــین های تویوتایــی شــده بودنــد 
1- ُخســروآباد روســتا و بنــدر کوچکــی اســت کــه در کرانــه ارونــدرود در شهرســتان آبــادان اســتان 

خوزســتان واقــع شــده اســت.



198

فصل چهارم: عملیات والفجر 8 و نبرد در فکه

کــه قــرار بــود مــا را بــه نقطــه مــرزی ببرنــد. یــک لحظــه دیــدم کــه آقــا نبــی بــا 
یــک ماشــین تویوتایــی و بــا کلــی خوشــحالی دارنــد می آینــد. همیــن کــه بــه 

مــا نزدیــک شــدند بــه مــن گفتنــد: »بــه بچه هــا بگــو پیــاده شــوند...«
 گفتم: حاجی چه شده؟

گفت: »لباس رسید... لباس رسید...«
بــا دیــدن لباس هــای غواصــی، خیلــی خوشــحال شــدیم. مثــل ایــن بــود کــه 
در عملیــات پیــروز شــده باشــیم. آقــا نبی از ماشــین بیرون پریدنــد و همینطور 
ــد. هــر  ــاب می کردن ــه طــرف بچه هــا پرت ــاس  را یکی-یکــی ب ســاک های لب

دســت لبــاس غواصــی داخــل یــک ســاک بــود.
بعــد از آن کــه مــن ســؤال کــردم کــه جریــان ایــن لباس هــا چــه بــوده اســت، 
گفتنــد کــه قبــاًل آقــای رفیق دوســت1 رفتــه بودنــد و ایــن لباس هــا را از کــره 

شــمالی خریــداری کــرده بودند.
مــا پیــاده شــدیم و لبــاس نــوی غواصــی پوشــیدیم. بچه هــا بــا کلــی 
خوشــحالی و شــادابی و بــا روحیــه بــاز، مهیــای رفتــن شــدند. ماموریــت مــا 

ــود کــه در خســروآباد وارد نهــر خودمــان بشــویم.  ایــن ب

غواصی در اروند و استحکامات دشمن

وصیت نامه هــای خودمــان را نوشــتیم و تحویــل دادیــم. در ایــن عملیــات، 
بــه هــر کــدام از مــا غواصــان، پنج عــدد پــالک داده بودنــد. یکــی دور گردن، 
دو عــدد دور دســت ها و دو عــدد هــم دور پاهــای مــا بــود. دلیلــش ایــن بــود 
کــه اگــر ایــن غــواص در آب، تکــه- پــاره شــود، هــر عضــوی از بدنــش پیــدا 

شــود، بتواننــد او را شناســایی کننــد. 

1- محســن رفیــق دوســت، متولــد ســال 1319 در تهــران می باشــد. از مســئولیت های مهــم ایشــان 
می تــوان بــه وزیــر ســابق ســپاه و ریاســت بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی اشــاره کــرد.
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باالخــره شــب موعــود فــرا رســید. نحــوه ماموریــت مــا بــه ایــن شــکل بــود 
کــه بایــد ســاعت 7 عصــر، وارد آب می شــدیم و راس ســاعت 10 شــب، خــط 
دشــمن را می شکســتیم. بــه مــا گفتــه بودنــد کــه اگــر غواصــی راس ســاعت 10 
شــب نتوانســت خــط دشــمن را بشــکند، یــا بــه هــر دالیلــی گیــر افتــاد، خــودش 

را نجــات دهــد کــه مــا، آن نقطــه را بــا آتــش مســتقیم توپخانــه می زنیــم. 
ــر قــرآن رد شــدیم. از فرمانــده و دیگــر مســئولین  ــم و از زی بســم الله گفتی
لشــکر خداحافظــی کردیــم و ســر ســاعت مقــرر داخــل آب رفتیــم. رودخانــه 
ارونــد، نقطــه صفــر مــرزی مــا و عــراق بــود. خــط مــرزی مــا وســط رودخانــه 
قــرار داشــت. امکاناتــی کــه در اختیــار مــا بــود: چهــار دســتگاه بی ســیم از نــوع 
شــالقی بــود. قبــل از عملیــات، بچه هــای لشــکر ایــن بــی ســیم ها را شــارژ 
ــرف آن  ــر دو ط ــازی و ه ــوپ جاس ــک تی ــدام را در ی ــر ک ــد و ه ــرده بودن ک
ــد،  ــد کــه در مقابــل آب مقــاوم باشــد. اگــر آب می دیدن را پــرس کــرده بودن
ــه  ــده گــردان و بقی ــن بی ســیم ها، دســت فرمان خــراب می شــدند. یکــی از ای
در اختیــار فرمانده هــان گروهان هــا بودنــد. ســالح مــا کالش و ســرنیزه بــود. 

پنــج - شــش نفــر آرپی جــی زن و تعــدادی هــم نارنجــک داشــتیم.
از دهانــه خلیــج فــارس تــا پشــت خرمشــهر، از دو طــرف ارونــد هــم بــه 
ســمت ایــران و هــم بــه ســمت عــراق، کانال هــای کشــیده بودنــد. بــه ایــن 
کانال هــا، نهــر گفتــه می شــد. عمــق ایــن کانال هــا، پنــج- شــش متــر بــود. 
طــول آنهــا از 10 تــا 20 کیلومتــر متفــاوت بــود. بــرای آبیــاری نخلســتانی کــه 
ــد.  ــا، اســتفاده می کردن ــن کانال ه ــد، از ای ــادان و خرمشــهر بودن اطــراف آب
اگــر کانالــی بــه طــول دو کیلومتــر وارد خــاک ایــران شــده بــود، از آن طــرف 
نیــز دو کیلومتــر کانــال کشــیده بودنــد. عشــایر آن منطقــه، در کنــار ســاحل 

ارونــد، ســاخت و ســاخت کــرده بودنــد.
ــا  ــن 100 ت ــه بی ــد جــزر می شــود، آب رودخان ــه ارون ــی آب رودخان وقت
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150 متــر پاییــن مــی رود. جایــی کــه قــرار بــود مــا عمــل کنیــم، هنــگام جــزر، 
ــر و  ــن 100 مت ــع، ای ــن مواق ــت. در ای ــن می رف ــر، آب پایی حــدود 100 مت

ــد. ــدا می کردن ــی پی ــت باتالق تمــام کانال هــا حال
دشــمن از طراحــان نظامــی دنیــا اســتفاده کــرده بــود. بعضی هــا می گفتند که 
افســران اســرائیلی و آمریکایــی و حتــی شــوروی ســابق، طرحــی بــه صــدام داده 
بودنــد کــه بــر اســاس آن، ســه ردیــف دژ محکــم از کنــار ارونــد تــا دهانــه خلیج 
فــارس پیــاده کــرده بودنــد کــه نیروهــای مــا بــه هیــچ وجــه نتواننــد نفــوذ کننــد 
و خطــری از جانــب مــا متوجــه شــهرهای بصــره و فــاو نشــود. بــرای ایــن کار، 
اوال، 100 متــر اول از کنــار ســاحل را، یعنــی جایــی کــه هنــگام جــزر، باتالقــی 
می شــد، میــن گــذاری کــرده و ســپس بــه وســیله میله هــای بــزرگ خورشــیدی 
مســلح کــرده بودنــد. بــرای درســت کــردن میله هــای خورشــیدی، 14 شــاخه 
ــد و  ــدری جــوش داده بودن ــه صــورت ضرب ــری را روی هــم ب ــور 12 مت آرمات
همینطــور 14 شــاخه دیگــر گذاشــته بودنــد تــا ارتفــاع میله هــای خورشــیدی به 
دو تــا ســه متــر برســد. پشــت بنــد ایــن میله هــای خورشــیدی، دژ بتنی محکمی 
بــا ارتفــاع 2/5 متــر و بــا قطــر یــک متــر ســاخته بودنــد. میله هــای خورشــیدی 
بــه گونــه ای بــاال آمــده بودنــد کــه دقیقــًا یک متــر باالتــر از دژ قــرار داشــتند. البته 
خــود میله هــای خورشــیدی را بــا بشــکه های 200 لیتــری مــواد منفجــره، تلــه 
گــذاری کــرده بودنــد. هنگامــی کــه آب رودخانــه در حالــت مــد قــرار داشــت، 
نــوک ایــن مانــع خورشــیدی، نیــم متــر تــا یــک متــر از آب بیــرون مــی زد. اینهــا 
را بــه گونــه ای ســاخته بودنــد کــه جــز و مــد و امــواج خروشــان ارونــد، نتوانــد 
بــه آنهــا آســیبی بزنــد و آنهــا را جابــه جــا کنــد. ســر آرماتورهــای خورشــیدی را 
کــه بــه ســمت مــا بــود، بــه حالــت شــیب دار و نیــزه ماننــد بــرش زده بودنــد کــه 
اگــر نیروهــای مــا بــا قایــق و لنــج، حملــه کننــد، اینهــا مانــع شــوند و قایــق آنهــا 
را ســوراخ ســوراخ کننــد. بعــد از آن، روی همیــن میله هــای خورشــیدی را ســیم 
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خــاردار بافتــه بودنــد. در بعضــی جاهــا تــا چندیــن ردیــف ســیم خاردار کاشــته 
بودنــد. ردیــف اول، ســیم خــاردار توپی)حلقــوی( ردیــف دوم، ســیم خــاردار 
فرشــی و ردیــف ســوم ســیم خــاردار نامنظــم ریختــه بودنــد. ســیم خاردارهــا به 
گونــه ای بــود کــه بــه هیــچ عنــوان آب به بــاالی آنهــا نمی  رســید. در نهایــت روی 

ســیم خــاردار را میــن کاشــته شــده بودنــد.
بعــد از دیــوار بتنــی، بــه فاصلــه 100 متــری از ارونــد، دهانــه تمــام کانال هــا 
ــه  ــت. دهان ــودش را داش ــع خ ــز موان ــال نی ــر کان ــد. ورودی ه ــته بودن را بس
ــن میله هــای  ــه ســبک همی ــی ب ــود. یعن ــه ب ــه نهرهــا را، تیرآهــن 12 بافت هم
ــد. روی  ــرده بودن ــتفاده ک ــن اس ــور از تیرآه ــای آرمات ــی به ج ــیدی ول خورش
نهرهــا پــل فلــزی نفــر رو، درســت کــرده بــود و داخــل نهرهــا نیــز از میله هــای 
خورشــیدی اســتفاده کــرده بودنــد. ولــی میــن کاری نشــده بــود. همیــن نقطــه 
بعــدا پناهگاهــی بــرای مــا غواصــان شــده بــود. نبــش هــر کانالــی، یــک ســنگر 
ضدهوایــی ســاخته بــود. بغــل ایــن ضدهوایــی، یــک ســنگر آرپی جــی زن بــود 
کــه ایــن ســنگر را پشــتیبانی می کــرد. در بعضــی جاهــا ســنگرهای تیربارچــی 
یــا کالش بــود کــه همگــی بــر ارونــد مســلط بودنــد. وســط پــل فلــزی، یــک 
عــدد دوشــکا گذاشــته بودنــد. فاصلــه هــر کانــال تــا کانــال بعــدی، 1000 متر 
بــود. یعنــی در ایــن هــزار متــر، ســنگرهای مختلفــی از آرپــی جــی، کالش، 

تیربــار و ... بــه کار بــرده بــود.
عــرض هــر کانــال، بیــن 20 تــا 40 متــر بــود. در اینجایــی کــه قــرار بــود 
مــا عمــل کنیــم، دو ســنگر ضــد هوایــی دو لــول وجــود داشــت. یــک ســنگر 
دوشــکا ســر پــل مســتقر شــده و بیــن ســنگر دوشــکا و دو لــول، دو تــا ســنگر 
دیگــری وجــود داشــت. ســنگرها را بــه گونــه ای ســاخته بودنــد کــه ســنگر 
اســتراحت آنهــا کنــار ســنگر نگهبانی شــان بــود. یعنــی آن تعــداد از نیروهــای 
عراقــی کــه در ســنگر اســتراحت مســتقر شــده بودنــد، بــه راحتــی بــه ســنگر 
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نگهبانی شــان دسترســی داشــتند.
بحــث دیگــری کــه وجــود داشــت، ایــن بــود کــه ضــد هوایی هــا تــک لــول 
و دولــول، بــه صــورت شــبانه ســهمیه داشــتند کــه میــزان مشــخصی شــلیک 
می کردنــد. بقیــه ســالح هایی کــه روی پــل بــکار بــرده بودنــد، به طــور کامــل 
در نقطــه کــور قــرار داشــتند و بــا نخ هــای خرمــا، آنهــا را اســتتار کــرده بودنــد.

اینهــای کــه گفتــم، موانــع و تجهیــزات اولیــه دشــمن بــود. پشــت ســر ایــن 
ســنگرها و کمــی بــا فاصله تــر، جــاده ای بــود کــه کانال هــا را قطــع می کــرد 
و گاهــی 100 متــر بــا پل هــای آهنــی فاصلــه داشــت و بــه عنــوان خــط دوم 
ــالح های 106،  ــک و س ــط دوم، تان ــد. روی خ ــاب می آم ــه حس ــمن ب دش
خمپاره اندازهــا و دیگــر ســالح های منحنــی زن را بــکار بــرده بــود کــه اگــر 

خبــری شــد، ارونــد را زیــر آتــش ســنگین قــرار دهنــد.
ــود و  ــه ب ــا رفت ــکر باره ــات لش ــد اطالع ــات، واح ــروع عملی ــل از ش قب
اینهــا را شناســایی کــرده بــود. حتــی می دانســتند کــه در کجاهــا ســنگر 
دوشکاســت و دشــمن در دژ دوم خــودش چقــدر نیــرو دارد. ایــن اطالعــات 
را بــه مــا داده بودنــد ولــی بــاز هــم قانــع نشــدم و یــک شــب قبــل از عملیــات 

رفتــم و همــه اینهــا را از نزدیــک دیــدم و لمــس کــردم.
ماموریــت هــر کــدام از مــا مشــخص شــده اســت. مثــاًل مشــخص بــود 
کــه ســه نفــر بــرای ســنگر دوشــکا، ســه نفــر بــرای ســنگر ضــد هوایــی، دو 
نفــر بــرای ســنگر آرپــی جــی، یــک نفــر بــرای ســنگر کالش و دو نفــر بــرای 

ــد. ــار می رون ســنگر تیرب
حــدود 200 تــا 300 متــر، عــرض معبــری بــود کــه بایــد بــاز می شــد. در 
اینجــا تعــداد 20 نفــر غــواِص تخریب چــی داشــتیم کــه هــر کــدام 20 کیلــو 

مــواد منفجــر بــا خــودش داشــت.
ــواع  ــود و ان ــا مســلح کــرده ب ــر م ــن دژی کــه دشــمن داخــل آب ب ــر ای زی
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ــان  ــرور زم ــه م ــا ب ــی از کانال ه ــه یک ــود، دهان ــته ب ــن گذاش ــور و تیرآه آرمات
ــدا کــرده  ــا پی ــرای م ــن نقطــه را ب ــود. بچه هــای اطالعــات، ای ــی شــده ب خال
بودنــد. وقتــی کــه آب، جــزر می شــد و بــه ســمت پاییــن می رفــت، زیــر ایــن 
تیرآهن هــا، آب می مانــد. بــه خاطــر همیــن آب، دشــمن متوجــه نمی  شــد کــه 
زیــر آنهــا خالــی شــده اســت. اینجــا بــرای مــا، یــک نقطــه ورودی شــده بــود. 
مــا از همیــن نقطــه ضعــف دشــمن اســتفاده کردیــم و بعــدا توانســتیم یــک 

دســته از نیروهایمــان را توانســتیم از همیــن نقطــه عبــور دهیــم.
بچه هــای اطالعــات در ســمت چــپ همــان کانــال، ســه نقطــه را بــرای مــا 
مشــخص کــرده بودنــد و بــه مــا اعــالم کــرده بودنــد کــه آرماتورهــای اینجاهــا 
جــوش درســت و حســابی ندارنــد. بــه مــا گفتــه بودنــد وقتــی کــه آب مــد شــد، 
می بایســت زیــر ایــن موانــع رد شــوید. اگــر هــم آب جــزر شــد، بایــد خودتــان 
را بــه باتــالق پچســپانید و زیــر موانــع بــه حالــت ســینه خیــز کامــل، حرکــت 

کنیــد. بــه میــدان میــن کاری و موانــع بــاالی ســر، کاری نداشــته باشــید.
ــرده بــود، بشــکه های فــوگاز بــود.  ــه کار ب موانــع دیگــری کــه در اینجــا ب
ــوگاز،  ــود. ف ــوگاز گذاشــته ب ــک بشــکه ف ــی ی دشــمن، در ورودی هــر کانال
بشــکه های 200 لیتــری بودنــد کــه پــر از مــواد منفجــره و در یــک نقطــه ای 
مســتقر شــده بودنــد. ایــن بشــکه ها را تلــه گــذاری کــرده بودنــد کــه در 
صــورت حملــه رزمنــدگان مــا، آنهــا را منفجــر کننــد. بــا انفجــار ایــن 

بشــکه ها تــا 500 متــر در اطــراف آن، هــر جونــده ای از بیــن می رفــت.
ــر  ــه ه ــتیم ک ــی داش ــر تخریب چ ــمن، 20 نف ــع دش ــب موان ــرای تخری ب
نفــر، 20 کیلوگــرم مــواد منفجــره داشــت. آنهــا مــواد را داخــل کوله پشــتی 
گذاشــته بودنــد. ایــن مــواد، آب بنــدی و پلــم شــده بــود. هــر 20 کیلویــی بــه 
هــم پیوســته و بــه صــورت یــک کیلو-یــک کیلــو تلــه گــذاری شــده بــود و بــه 
آنهــا، آهــن ربــا وصــل شــده بــود. ایــن 20 نفــر در 20 نقطــه کــه اغلــب در 
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ــه  ــد و ایــن مــواد منفجــره را طــوری ب ــود، بایــد تــو می رفتن ــه نهرهــا ب دهان
موانــع می چســباندند کــه وقتــی انفجــار شــد، تمــام ایــن موانــع غــرق شــوند. 
ــکه های  ــن، بش ــر ای ــالوه ب ــتیم. ع ــره داش ــواد منفج ــو م ــع،400 کیل در واق
فــوگاز و میــدان میــن هــم بــود. وقتــی همــه اینهــا بــا هــم منفجــر می شــد، 

ــد. ــزی باقــی نمی  مان دیگــر چی

عبور از اروند

تعــداد رزمنــدگان گــردان مــن، تقریبــا 80 نفــر بــود. رزمنده هــا را بــه 
ــم  ــر ه ــت س ــا پش ــن ردیف ه ــردم. ای ــیم ک ــری تقس ــت نف ــف هش 10ردی
ــود کــه دو نفــر اطالعاتــی  قــرار داشــتند. نحــوه حرکــت مــا بدیــن شــکل ب
و فرمانــده گــردان در ردیــف اول، جلــودار بودنــد. ایــن دو نفــر اطالعاتــی 
ــود کــه از هــم جــدا شــوند.  ــه فرمانــده گــردان چســبیده بودنــد. طــوری نب ب
ــاب  ــه وســیله دو عــدد طن فرمانــده گــردان، می بایســت کل ایــن گــردان را ب
هدایــت  کنــد. ارتبــاط مــن بــا فرمانــده گروهان هــا بــا طنــاب بــود. مثــاًل اگــر 
بــا دســت راســتم، چهــار ضربــه بــه طنــاب مــی زدم یعنــی فالنــی بــا تــو کار 
دارم. چگونگــی کار بــا طنــاب، در آب کمــی پیچیــده بــود. هــر حرکتــی بــا 
طنــاب رمــز خــاص خــودش را داشــت. یــک نیــروی غــواص بایــد همــه ایــن 
ــد کــه یــک غــواص  رمزهــا را در ذهــن خــودش داشــت. حــاال تصــور کنی
بایــد هــم دغدغــه شکســتن خــط دشــمن را داشــته باشــد و هــم رمزهــا را 
ــود. ضمــن این کــه  ــزی جــز معجــزه الهــی نب ــن چی ــه خاطــر بســپارد و ای ب
پوشــیدن لبــاس غواصــی خیلــی ســخت بــود. در ایــن لبــاس، حتــی نفــس 

ــم ســخت می شــد. کشــیدن ه
بــر اســاس محاســباتی کــه کارشناســان انجــام داده بودنــد، گفتــه بودنــد کــه 
رودخانــه ارونــد، در شــب عملیــات، جــزر نمی  شــود. یعنــی برنامــه ی مــا، بــر 
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ــی نیروهــای  ــع زمان ــود. در واق ــزی شــده ب ــد شــدن آب، طــرح ری اســاس م
عمــل کننــده مــا می توانســتند بــا شــنا کــردن یــا بــا قایــق از موانــع دشــمن عبور 
کننــد کــه آب مــد شــده باشــد و باالتــر از موانــع کاشــته شــده قــرار می گرفــت. 

ولــی وقتــی وســط آب رســیدیم، برعکــس شــد و آب رودخانــه، جــزر شــد.
مشــکل دیگــری کــه مــا را تهدیــد می کــرد، خطــر درنــدگان دریایــی بــود. 
در ایــن شــرایط، خیلــی احتیــاط می کردیــم. هــر لحظــه امــکان داشــت کــه 
بــا کوســه ای برخــورد کنیــم و مــا را تکــه و پــاره کنــد. مشــکل بعــدی امــواج 
رودخانــه بــود. گاهــی از شــدت امــواج جــا بــه جــا می شــدیم و چنــد متــری 
از هــم فاصلــه می گرفتیــم. چنــد دقیقــه ای طــول کشــید تــا همدیگــر را پیــدا 
کنیــم. مثــال وقتــی رودخانــه جــزر شــد، امــواج آب، مــا را تــا 600 متــری 
ــرد. در آن لحظــات، اجــازه روشــن  ــه جــا ک ــاب جــا ب ــر عق ــر از نه پایین ت
کــردن بی ســیم را نداشــتم. بایــد می رفتــم و لــب موانــع دشــمن، بی ســیم را 
روشــن می کــردم. شــرایط اضطــراری پیــش آمــده بــود. خواســتم بی ســیم را 
روشــن کنــم. همیــن کــه دســتم را بــردم کــه بی ســیم را روشــن کنــم، متوجــه 
شــدم کــه آب، داخــل بی ســیم نفــوذ کــرده و از کار افتــاده اســت. بی ســیم 
ــیم را  ــود. بی س ــر نب ــل تعمی ــود و قاب ــالقی ب ــیم های ش ــوع بی س ــن، از ن م
ــود  داخــل آب انداختــم کــه حداقــل دو کیلویــی ســبک تر شــوم. در آنجــا ب
کــه تصمیــم گرفتــم مثــل عملیــات قــدس 3، خــودم تصمیــم بگیــرم و بــه 
ــد  ــب می گفتن ــم. در آن لحظــات، بچه هــای اطالعــات مرت ــوکل کن خــدا ت
ــا  ــم کــه م ــا گفت ــه آنه ــم و... مــن ب ــم، چــه کار کنی ــر نگردی ــم، ب کــه برگردی
ماموریــت را ادامــه می دهیــم. حتــی در آن لحظــه بــه فکــر مــن نرســید کــه 
ســه نفــر از نیروهــای مــن، بی ســیم دارنــد. ایــن ســه نفــر، اجــازه صحبــت 

نداشــتند و از طرفــی هــم نمی  دانســتند کــه بی ســیم مــن خــراب اســت.
در آن لحظــات نفــس گیــر، تمــام فکــر مــن ایــن بــود کــه چگونــه از موانــع 
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عبــور کنیــم. نگاهــی بــه ســاعت کــردم. ســاعت 9:45 دقیقــه بــود. بــه مــا 
گفتــه بودنــد کــه اگــر در ســاعت 10، خــط را نشکســتید، از آنجــا فــرار کنید 
کــه مــا آنجــا را بــا آتــش توپخانــه، بــاز خواهیــم کــرد. می دانســتم تــا دقایقــی 
دیگــر، آنجــا، جهنــم می شــود و امــکان زنــده بودنــی بــرای مــا نیســت. 600 

متــر از هــدف دور شــده بودیــم و وقــت کمــی داشــتیم.
بــه هــر زحمتــی بــود خودمــان را تــا 100 متــری موانــع رســاندیم. عمــق 
آب تــا کمربندمــان بــود. در آن تاریکــی شــب، زانــو زده بودیــم و آنقــدر بــه 
هــم نزدیــک شــده بودیــم کــه ســِرمان بــه هــم می خــورد. بــا اشــاره و رمــز بــا 

هــم ارتبــاط داشــتیم.
در همــان لحظــات یکــی از طناب هــا پــاره شــد و از رده خــارج شــد. از 
ــد. اینهــا منتظــر  ــر کــف، منتظــر دســتور بودن طرفــی، غواص هــای جــان ب
بودنــد کــه مــن اشــاره کنــم و هر کســی بــرود و ماموریتــش را انجــام دهد. در 
اینجــا بــود کــه اتفــاق خاصــی افتــاد. هــوا ابــری شــد ولــی بــاران نمی  باریــد. 
دســت هایم را بــاال بــردم و بــه آقــا امــام حســین)ع( ســالم کــردم. بــی بــی 
دو عالــم! فاطمــه زهــرا )س(! را خطــاب قــرار دادم. گفتــم: منــم! روســتاد 
چوپــان... هیــچ چیــزی نــدارم. در بیــن ایــن 80 نفــر، بــاالی 20 نفــر از آنها، 
ــه مــن لیاقــت  ســید اســت. اینهــا، بچه هــای تــو هســتند. وقتــی کــه خــدا ب
فرماندهــی داده، از خــدا بخواهیــد کــه کمکــم کنــد. بعــد از آن بــود کــه جــان 
دوبــاره ای در وجــود مــن ظاهــر شــد. یــک آن، بلنــد شــدم و اشــاره کــردم کــه 
»فین هــا« را در بیاوریــد. فین هــا همــان تکــه ای اســت کــه ماننــد دم ماهــی 
اســت و در کــف پــای غــواص قــرار دارد. بــدون فیــن، غواصــی و حرکت در 
آب، ممکــن نیســت. البتــه بــا وجــود ایــن فین هــا، راه رفتــن در آب ســخت 
بــود. یــا بایــد شــنا می کردیــم و یــا بایــد فین هــا را دور می انداختیــم. جایــی 

کــه آمــده بودیــم، کــم عمــق بــود و تــا کمربنــد بــود، بایــد راه می رفتیــم.
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همیــن کــه خواســتیم فین هــا را دربیاوریــم، رعــد و برقــی زد و از آســمان، 
تگرگــی باریــدن گرفــت. چنــان ســر و صدایــی بلند شــد و بادی وزیــدن گرفت 
کــه تمــام درختــان خرمــا بــه صــدا درآمدنــد. شــاخه های خشــکیده درختــان 
ــت ترســناکی بوجــود  ــه هــم می خــورد و ســر و صــدا می کــرد. حال ــا ب خرم
آمــده بــود. احســاس کــردم کــه نزدیــک اســت رعــد و بــرق، بچه هــای مــا را 
بکشــد. البتــه ایــن رعــد و بــرق و بــاران، بــرای مــا نعمتــی شــد. رعــد و بــرق و 
وزش بــاد، باعــث شــد کــه عراقی هــا بترســند و داخــل ســنگرهای خــود بروند 
و ســر و صــدای مــا را نشــنوند. از این فرصت اســتفاده کردیــم و دوان - دوان 
خودمــان را بــه نقطــه مــورد نظــر رســاندیم. مــا به جایــی رســیدیم کــه عمق آب 
تــا زانــو و شــاید هــم کمتــر بــود. نگاهــی بــه ســاعت کــردم. دقیقــًا ســاعت 10 
بــود. بعــد از این کــه مــا بــه آب زدیــم، ظاهــرا از طــرف قــرارگاه اعــالم کــرده 
بودنــد کــه زمــان شــروع عملیــات، ســاعت 10 و 20 دقیقــه اســت. در واقــع 
20 دقیقــه ای بــه غواص هــا جهــت هماهنگــی وقــت داده بودنــد ولــی مــا از 

ایــن موضــوع، اطالعــی نداشــتیم.
اول موانــع رســیدیم و بســم اللــه گفتیــم. بــا دســتور مــن، نیروها به ســمت 
ماموریت هــای خــود حرکــت کردنــد. بــر اســاس آموزش هــای قبلــی، وقتــی 
اول موانــع دشــمن رســیدم، یــک بــار دیگــر بــا ایمــا و اشــاره، ماموریت هــا 
را ابــالغ کــردم. هــر غواصــی ماموریــت خــودش را می دانســت و آرام آرام بــه 
ســمت موانــع حرکــت  کــرد. آرپی جــی زن هــا آمــاده و منتظــر دســتور بودنــد 
ــدازی شــد، همــان نقطــه را  کــه اگــر در نقطــه ای از طــرف عراقی هــا تیران

بزننــد. ماموریــت بنــده نیــز منهــدم کــردن ســنگر ضدهوایــی دو لــول بــود.
ــی  ــد، ول ــور می زدن ــی من ــته، گاه گاه ــب های گذش ــد ش ــه مانن ــا ب عراقی ه
ــری  ــانه ای از درگی ــود و نش ــکوت ب ــت آرام و س ــط در حال ــی، خ ــور کل به ط
نبــود. ولــی صــدای رعــد و بــرق و بــاد و باران، ترس و وحشــت زیــادی در دل 
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دشــمن انداختــه بــود. همــه نیروها تقســیم شــده بودند بــه جز دو نفــر غواصی 
ــد. در یــک  ــد و در دو طــرف مــن نشســته بودن کــه محافــظ خــود مــن بودن
لحظــه احســاس کــردم یکــی از رزمنده هــا از داخــل آب، پــای مــن را گرفــت. 
ــا نیســت بلکــه یکــی از غواصــان گردان هــای  متوجــه شــدم کــه از گــردان م
دیگــر بــود کــه گــم شــده بــود. کــم ســن و ســال بــود. یواشــکی در گــوش مــن 
گفــت کــه مــن غــواص هســتم، گــم شــدم، مــن را پیــش فرمانــده ات ببــر. حاال 
ایــن غــواص از کــدام لشــکر یــا گــردان بــود، مــن نمی  دانســتم. مــن هــم در 
گوشــش خوانــدم کــه فعــال کنــار خــودم بــاش. کنــار مــن نشســت. چهــار نفــر 
شــدیم. یــک لحظــه شــیطان بــه مــن گفــت کــه برگــردم و دســتور عقب نشــینی 
صــادر کنــم. چــون خــط آرام بــود و تصــور می کــردم کــه شــاید عملیاتــی درکار 

نباشــد. از طرفــی هیــچ گونــه ارتباطــی بــا فرمانــده لشــکر نداشــتم.
در همــان لحظاتــی کــه پــر از تردیــد و دو دلــی بــودم، ذکــر می گفتــم و دعــا 
می کــردم. خــودم را در اختیــار خــدا گذاشــتم و از او درخواســت کمــک کــردم. 
در اینجــا دو اتفــاق افتــاد. یــک خمپــاره ی 120 آمــد و در دو متــری مــن داخل 
ــاره از طــرف بچه هــای  ــن خمپ ــدم کــه ای ــی منفجــر نشــد. فهمی آب شــد ول
لشــکر اســت. عمــدا ضامنــش را نکشــیده بودنــد کــه منفجــر نشــود. در واقــع 

ایــن یــک هشــداری از طــرف لشــکر بــه مــا بــود کــه اقدامــی کنیــم.
وقتــی خمپــاره بــه آب خــورد، فهمیــدم کــه نــه! عملیــات برقــرار اســت 
ــود کــه  ــی در آن ایجــاد شــده باشــد. در اینجــا ب ــی احتمــال دارد تغییرات ول
قــدرت گرفتــم و بســم اللــه گفتــم و بــرای ماموریــت خــودم رفتــم. از موانــع 

ــه ســنگر دشــمن رســاندم. ــور کــردم و خــودم را ب عب
ســاعت10 و 15 دقیقــه بــود. کنــار ســنگر دولــول دشــمن رســیدم. هیــچ 
گونــه صدایــی از نیروهایــی خــودی بــه گــوش نمی  رســید. مثــل شــب های 
گذشــته، تمــام خــط آرام بــود. عراقی هــا هــر نیــم ســاعت تــا یــک ســاعتی، 
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ــق  ــا طب ــای آنه ــا و تیراندازه ــد. تیربارچی ه ــلیک می کردن ــوری ش ــک من ی
برنامــه و روال شــب های گذشــته شــلیک می کردنــد. بــاز هــم وسوســه شــدم 

کــه بــی خیــال عملیــات شــوم.
بــاران داشــت بــه صــورت نــم نــم و آهســته می باریــد. نگاهی بــه ضدهوایی 
دولــول کــردم. یکــی از ســربازان عراقی پشــت آن نشســته بــود. رادیوی کوچک 
خــودش را روشــن کــرده بــود. از داخــل ســنگرش، نــور ضعیفــی بــه ســمت 
بــاال می تابیــد. البتــه جهــت نــور بــه ســمت مــا نبــود کــه کســی احســاس کنــد 
در اینجــا ســنگری هســت. دســتم را بــردم کــه نارنجکــم را در بیــاورم. دســتم 
ــالق،  ــر بات ــه خاط ــا ب ــی، نارنجک ه ــود. از طرف ــخ زده ب ــرما، ی ــدت س از ش
ِگل مالــی شــده بودنــد. همــان غواصــی کــه تــازه آمــده بــود، کمــک کــرد و دو 
عــدد نارنجــک بیــرون کشــید و بــه مــن داد. دو عــدد نارنجــک، داخــل دســتم 
بودنــد. بــا دندانــم ضامن شــان را کشــیده بــودم. منتظــر خبــر و جرقــه ای بــودم.

قبــل از آن بــه بچه هــای غــواص گفتــه بــودم کــه رمــز عملیــات، »یــا فاطمه 
ــم غافــل از این کــه  ــه بودی ــن خودمــان گفت ــن را بی الزهــرا )س(« اســت. ای
ــه  ــا فاطمــه الزهــرا )س(« اســت. مــن ب رمــز عملیــات، در واقــع همــان »ی
ــد و  ــه و بویراحم ــهر، کهگیلوی ــتان های بوش ــب از اس ــه اغل ــم ک غواص های
فــارس بودنــد، یــاد داده بــودم کــه مــا عشــایری ها یــک لهجــه ای داریــم، یــک 
رمــزی داریــم کــه بــه آن لرکــه می گوییــم. در زمــان آمــوزش، شــیوه لرکــه زدن 

را بــه آنهــا یــاد داده بــودم. 80 درصــد اینهــا بوشــهری بودنــد.
هــر غواصــی کنــار ســنگر هــدف رفتــه و نارنجــک بــه دســت، منتظــر اعالم 
رمــز عملیــات از طــرف مــن بــود. در همیــن لحظــه متوجه شــدم که در ســمت 
چــپ مــن؛ بــه ســمت دهانــه خلیــج فــارس، منــوری روشــن شــد. بــه محــض 
این کــه میــن منــور روشــن شــد، عراقی هــا درگیــر شــدند. از فاصلــه دور و در 
آن نــوری کــه منــور ایجــاد کــرده بــود، غواص هــای خــودی را دیــدم. در آنجــا 
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فهمیــدم کــه بلــه! عملیــات شــروع شــده اســت. در اینجــا مــن متوجه شــدم که 
بــه غیــر از مــا، غواص هــای دیگــری هــم هســتند. وقتــی وضعیــت را دیــدم، 
ــن کــه خواســتم  ــم. همی ــات را شــروع کنی ــز عملی ــم کــه مــا نی ــم گرفت تصمی
نارنجکــم را پرتــاب کنــم، یکــی از عراقی هــا کــه ظاهــرا پاســبخش بــود، از راه 
رســید. بــه ســنگر ضدهوایــی نزدیــک شــد. داشــت بــه زبــان عربــی بــه همــان 
عراقــی کــه در ســنگر ضدهــوای بــود، حــرف مــی زد. ســپس ســیگاری را از 
جیبــش درآورد و بــه او تعــارف کــرد. اینهــا آنقــدر خاطــر جمــع و امــن بودنــد 
کــه حتــی پشــت ایــن ضدهوایــی هــم ســیگار می کشــیدند. از همــان نــوری 
کــه از تــه ســنگر بیــرون می آمــد آنهــا را می دیــدم ولــی آنهــا متوجــه مــن نشــده 
بودنــد. وقتــی ســیگار را تعــارف کــرد، همــان عراقــی کــه پشــت دولــول بــود، 
دســتش را کشــید کــه ســیگار را بگیــرد. در همیــن لحظــه، هــر دو نارنجکــم را 
بــه طرفشــان پرتــاب کــردم. عیــن کلمه ای کــه در لحظــه پرتــاب نارنجک گفتم 
ایــن بــود کــه »مــش قلــی بفرمــا« حــاال ایــن »مــش قلــی« کــی بــود و از کجــا بــه 
ذهــن مــن رســید، نمی  دانــم. بعــد از پرتــاب نارنجک هــا، خیلــی ســریع، روی 
ســنگر پریــدم. آنقــدر ایــن ســنگرها محکــم بودنــد کــه اگــر کاتیوشــا هــم بــه 

ــر نمی کــرد. آنهــا می خــورد، اث
قبــل از این کــه رمــز عملیــات را بــه زبــان بیــاورم، صــدای شــلیک کلتــی بــه 
گوشــم خــورد. دقیقــًا نمی دانــم کجــا بــود. وقتــی روی ســنگر پریــدم، لرکــه ای 
زدم و گفتــم: »یــا فاطمــه الزهــرا )س( ... یــا فاطمــه الزهــرا )س(... به پیش... 
بکشــید...« در همیــن لحظــه، آرپی جــی زن هــا شــلیک کردنــد و هــر غواصــی 
نارنجــک خــودش را بــه ســمت ســنگرهای هــدف، پرتــاب می کــرد. همزمــان 
صــدای مهیــب انفجــار مین هــا و بشــکه های فــوگاز، بلنــد شــد. صــدای 
وحشــتناکی درســت شــد بــه گونــه ای کــه انــگار زمیــن لــرزه 7 ریشــتری آمــده 

اســت. در آن لحظــه، شــاید خیلــی از عراقی هــا در خــواب ســکته کردنــد.
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بــه محــض اینکــه بچه هــای تخریــب انفجــار زدنــد، تمــام موانــع دشــمن 
از بیــن رفــت. انفجــار بــه نحــو احســن عمــل کــرد. قریــب بــه یــک تــا دو 
متــر، دهانــه زمیــن بــاز شــد و گــود شــد. هــر چــه موانــع بــود، داخــل ایــن 
ــی بعــد از  ــود ول ــد، جــزر شــده ب شــیار رفــت. از شــدت انفجــار، آب ارون

انفجــار بــه حالــت قبــل برگشــت.
ــر آمــد  ــه یــک دقیقــه نرســید کــه خب وقتــی روی ســنگر پریــدم، شــاید ب
ــود.  ــن ب ــردان م ــان جانشــین گ ــان شــهید شــده اســت. جوالئی ــه جوالئی ک
ماموریــت ایشــان انهــدام ســنگر تــک لــول بــود. بــه همیــن خاطــر، ســنگر 
تــک لــول دشــمن، هنــوز داشــت مقاومــت می کــرد. در واقــع، تنهــا ســنگری 
کــه هنــوز فعــال بــود، همــان تــک لــول بــود. داد زدم: بچه هــا ... تــک لــول 
... تــک لــول... پنج-شــش نفــر آرپی جــی زن از داخــل آب، تــک لــول را 
ــز منفجــر شــد. وقتــی ســنگرهای  هــدف قــرار دادنــد. ســنگر تــک لــول نی
ــد.  ــاز ش ــا ب ــدند، راه م ــول زده ش ــول و دو ل ــک ل ــی، ت ــکا، ضدهوای دوش
خیلــی ســریع خودمــان را پشــت دژ رســاندیم. آنجــا را بــه  طــور کامــل 
ــالم  ــه س ــود، بقی ــده ب ــهید ش ــه ش ــان ک ــز جوالئی ــه ج ــم. ب ــازی کردی پاکس
بودنــد. تصــور می کنــم ایشــان قبــل از این کــه رمــز عملیــات را صــادر کنــم، 

ــد. ــه بودن ــه قــرار گرفت توســط پاســبخش دشــمن، هــدف گلول
شــاید دو- ســه دقیقــه ای از حملــه مــا گذشــته بــود کــه عملیــات سراســری 
در سراســر معبرهــا شــروع شــد. فکــر کنــم، مــا کمــی جلوتــر از بقیــه شــروع 
کــرده بودیــم. وقتــی کار مــا تمــام شــد، می دانســتم طبــق قــرار قبلــی، نیروهــای 
خــودی آنجــا را بــا توپخانــه هــدف قــرار خواهنــد داد. لحظاتــی بعــد، آســمان 

شــب گلولــه  بــاران شــد. انــگار فقــط از ســمت ایــران گلولــه می آمــد.
در آن لحظــه مــا نمی  دانســتم چند گــردان غواص در حال ماموریت هســتند. 
تصــورم ایــن بــود کــه ایــن ماموریــت فقــط مختــص لشــکر فجــر اســت. هر چه 
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عراقــی در آن معبــر بــود، کشــته شــده بودنــد. ســایر نیروهــای دشــمن، متوجــه 
حملــه غافلگیرکننــده رزمنــدگان مــا شــده بودنــد و از دو طــرف فشــار آوردنــد. 
مــا کــه مهمات مــان تمــام شــده بــود، از مهمات هــای دشــمن اســتفاده کردیــم. 

تعــدادی از افــراد دشــمن را کــه در ســنگرها باقــی مانــده  بودنــد از بیــن بردیــم.
تــا اینجــای کار، هنــوز هــم بــه فکــرم نرســیده بــود کــه بی ســیم فرمانــده 
دســته را بگیــرم و بــا فرمانــده لشــکر تمــاس بگیــرم. شــهید خشــاوه و خادمی 
ــد و  ــرده بودن ــن ک ــیم ها را روش ــد، بی س ــا  بودن ــان گروهان ه ــه فرمانده ه ک

دنبــال مــن می گشــتند چــون خودشــان اجــازه صحبــت نداشــتند.
بایــد راهــی بــرای ارتبــاط بــا عقبــه لشــکر پیــدا می کــردم. در کنــار یکــی 
از ســنگرهای دشــمن، دبــه 20 لیتــری نفتــی پیــدا کــردم. تعــدادی نخــل در 
همــان اطــراف بــود. هــر طــور شــده بــود از یکــی از نخل هایــی کــه آنجــا بــود 
و خشــکیده بــود، بــاال رفتــم و دبــه نفــت را روی شــاخ و برگــش ریختــم. از 
درخــت پاییــن آمــدم. یــک چــراغ نفتــی از داخــل یکــی از ســنگرهای دشــمن 
برداشــتم و آن را چرخانــدم و بــه ســمت نخــل پــرت کــردم. تــاج نخــل آتــش 
گرفــت. هدفــم ایــن بــود کــه عالمتــی بدهــم تــا مــا را ببینــد. بــا تمــام تــوان داد 
مــی زدم »آقــا نبــی.. . هــای... هــای... خــط شکســته شــد.... بیاییــد...« از ایــن 
طــرف بــه بچه هــا روحیــه مــی دادم کــه نترســید، دفــاع کنیــد، مــا پیــروز شــدیم.

داشــتیم بــا چنــگ و دنــدان دفــاع می کردیــم. ســنگر بــه ســنگر، می رفتیــم 
و نارنجــک می زدیــم. در همیــن لحظــات بــود کــه آقــای خادمــی از راه رســید. 
داشــت داد مــی زد و می گفــت: »آقــا! بی ســیمت! بی ســیم بــا تــو کار داره.«

گفتم: خانه خراب! من که بی سیم ندارم.
گفت: »بیا جواب بده، آقا نبی پشت خطه«

بی ســیم را گرفتــم و بــا صــدای بلنــد گفتــم: آقــا نبــی! مــا پیــروز شــدیم... 
پیــروز شــدیم... خــط را شکســتیم ...
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گفت: »روستاد! تو همان آتشی؟«
گفتــم: آره. همیــن کــه گفتــم خــط را شکســتیم، صــدای شــادی و هلهلــه 
و صلــوات بلنــد شــد. در همــان لحظــه ای کــه آقــا نبــی داشــت بــا مــن حــرف 
ــو  ــاده داد مــی زد کــه جل ــه فرمانــده گــردان پی ــا بی ســیم دیگــری ب مــی زد، ب

برویــد، خــط شکســته شــد.
قــرار بــود کــه مــا غواصــان خــط را بشــکنیم و بعــد از آن گردان هــای پیاده، 
کــه همگــی آمــاده و مجهــز، داخــل قایق هــا نشســته بودنــد، خودشــان را بــا 
ــتند  ــی نداش ــدرت دفاع ــه ق ــا ک ــانند. غواص ه ــا برس ــه غواص ه ــرعت ب س
کــه بتواننــد خــط را نگــه دارنــد. اگــر نیــم ســاعت طــول می کشــید، دشــمن 

دوبــاره خــط را پــس می گرفــت.
ــه از صــدای  ــد رســید. البت ــه زودی قایق هــای مــا خواهن می دانســتم کــه ب
قایق هــا متوجــه می شــدم کــه آنهــا دارنــد داخــل آب می آینــد و بــر می گردنــد. 
ــه آقــا نبــی گفتــم: آقــا نبــی! اینهــا چــرا نمی  آینــد. گفــت: »فرمانــده گــردان  ب

می گویــد کــه چراغــت خامــوش اســت.«
بــه همیــن خاطــر دو عــدد چــراغ قــوه کــه ســر جلویــی آنهــا بــه طــول 20 
ــه ســمت  ــود، روشــن کــردم و ب ــکا پوشــانده شــده ب ــه پلی ــا لول ســانتی متر ب
ــل  ــای عم ــه قایق ه ــید ک ــول نکش ــادی ط ــان زی ــم. زم ــا گرفت ــیر قایق ه مس
کننــده بــا ســرعت آمدنــد. جایــی نبــود کــه بشــود قایق هــا را نگــه داشــت. 
بایــد بــا ســرعت می آمدنــد و از آب بیــرون می زدنــد. ایــن احتمــال هــم 
وجــود داشــت کــه هنــگام فــرود قایــق، عــده ای شــهید و مجــروح شــوند.

عبور نافرجام قایق ها

وقتــی روی ســنگر ایســتاده بــودم و داشــتم ایــن قایق ها را زیر نظــر می گرفتم. 
ــی  ــا ســرعت خیل در یــک لحظــه متوجــه شــدم کــه یکــی از قایق هــا دارد ب
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ــه مــا نزدیــک می شــود. داد و بیــداد کــردم کــه آهســته تر... مواظــب  زیــاد ب
ــه  ــد و نرســیده ب ــا ســرعت آم ــق ب ــن قای ــود. ای ــر شــده ب ــی دی باشــید... ول
خشــکی، مثــل ایــن کــه بــه مانعــی خــورده باشــد، بلنــد شــد و از بــه درخــت 
خرمایــی در آن نزدیکــی بــود، برخــورد کــرد. صحنــه دلخراشــی رقــم خــورده 

بــود بــه گونــه ای کــه تعــدادی از رزمنــدگان مــا شــهید و مجــروح شــدند.
ــود کــه غواص هــای مــا  ــن ب ــخ دیگــری کــه در آنجــا رخ داد ای اتفــاق تل
بــرای این کــه شناســایی نشــوند، خودشــان را شــل مالــی کــرده بودنــد حتــی 
اگــر گل مالــی نمی  کردیــم، خودمــان گل مالــی می شــدیم چــون بایــد از 
زیــر باتــالق رد می شــدیم. بــه محــض این کــه گــردان اولــی کــه از بچه هــای 
شــیراز بودنــد و شــهید مهــدی زارع1 فرمانده شــان بــود، پیــاده شــدند، یکــی 
از بســیجی های گــردان کــه تصــور می کــرد ایــن غواصــان، عراقــی هســتند 
آنهــا را زیــر رگبــار گرفــت. در اینجــا بــود کــه بهمــن خشــاوه و پنــج نفــر دیگر 
ــودم، داد  از غواصــان مــا زخمــی شــدند. مــن کــه مــات و مبهــوت شــده ب

ــد! ... خــودی هســتند... زدم: نزنیــد! غواص هــا را نزنی
در نهایــت، صحنــه تلخــی رقــم خــورد. ایــن غواصانــی کــه بــا ایــن همــه 
شــجاعت و در اوج مظلومیــت، رفتــه بودنــد و ایــن پیــروزی بــزرگ را 
بدســت آورده بودنــد، بــه دســت نیروهــای خــودی زخمــی شــدند. بچه هــای 
آن گــردان، وقتــی متوجــه شــدند کــه چــه اشــتباه بزرگــی انجــام داده انــد، بــه  
جــای این کــه ماموریــت خودشــان را ادامــه دهنــد، ایــن غواص هــای مجروح 

را کــول کــرده بودنــد و بــه ســر و ســینه می زدنــد و شــیون می کردنــد.
وقتــی وضعیــت را ایــن گونــه دیــدم، بــا یــک بلندگــوی دســتی اعــالم کردم 
ــد و  ــمن از راه می رس ــد، دش ــه دهی ــر ادام ــد. اگ ــش کنی ــرداران! تمام ــه ب ک

1- شــهید مهــدی زارع در ســال 1334 در روســتای هفــت انجــان شهرســتان بیضــاء اســتان فــارس 
متولــد شــد و در چهــارم دی مــاه ســال 1365 در حالــی کــه مســوولیت فرماندهــی گــردان امــام حســین 

)ع( را برعهــده داشــت در عملیــات کربــالی 4 در منطقــه شــلمچه بــه شــهادت رســید.
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اینجــا را از مــا می گیــرد، تــو را بــه جــان فاطمــه زهــرا )س(، غواص هــا را 
زمیــن بگذاریــد و بیشــتر از ایــن، وقــت را تلــف نکنیــد. بعــد از التماس هــای 
مــن بــود کــه کمــک کردنــد و غواص هایــی را کــه مجــروح یــا شــهید شــده 
بودنــد، یکجــا جمــع کردنــد کــه بــه پشــت خــط انتقــال دهنــد. خودشــان هــم 

بــه ســمت شــهر فــاو پیشــروی کردنــد.
ماموریــت گــردان غــواص، پایــان یافتــه بــود. از اینجا بــه بعــد، گردان های 
عمــل کننــده می بایســت ماموریــت گردان هــای غــواص را ادامــه می دادنــد. 
ــه  ــد ک ــتور دادن ــن دس ــه م ــی ب ــی رودک ــای نب ــت، آق ــان ماموری ــد از پای بع
ــات و  ــه عملی ــا ادام ــم ب ــه دل ــن ک ــرد. م ــب برگ ــه عق ــت ب ــراه گردان ــه هم ب
نقش آفرینــی بیشــتر بــود، گــردان را ســوار بــر قایق هایــی کــردم و بــه عقــب 

فرســتادم ولــی خــودم در همــان نقطــه مانــدم.

قراری برای ماندن

دو-ســه شــب قبــل از عملیــات، یعنــی همــان شــبی کــه بعــد از مدت هــا، 
بچه هــای گــردان امــام علــی)ع( را دیــدم، وعــده ای بــا هــم گذاشــته بودیــم. 
آنهــا گفتــه بودنــد کــه مــا گــردان ســوم هســتیم کــه در شــب اول وارد عملیات 
می شــویم. بــه شــهید بازگیــر گفتــم: ماموریــت مــا نهــر عقــاب اســت. پشــت 
یکــی از ســنگرهای دشــمن، یــک نخــل خرمایــی هســت کــه از همــه بلندتــر 
اســت، اگــر انشــاءلله زنــده مانــدم، زیــر آن نخــل منتظــر شــما می مانــم. اگــر 
آمدیــد و مــرا ندیدیــد، بدانیــد کــه شــهید شــده ام. ایــن، وعــده ای بیــن مــن و 

شــهید بازگیــر، شــهید کاووس مدنــی زاده و بقیــه دوســتان بــود.
حــاال ماموریــت مــا در بــاز کــردن معبــر بــه پایــان رســیده بــود، فرمانــده 
لشــکر از مــن خواســتند کــه با گــردان به عقــب برگردم. داشــتم افراد گــردان را 
بــه همــراه جنــازه شــهدا بــه پشــت خــط می فرســتادم. جنــازه شــهید جوالئیــان 
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داخــل آخریــن قایقــی بــود کــه قــرار بــود بــه عقــب برگــردد. در همیــن زمــان، 
آقــای ســلطان آبــادی1 کــه جانشــین لشــکر بودنــد، بــه همــراه گــردان دیگــری 
از راه رســیدند. همیــن کــه پیــاده شــد، بــه مــن خســته نباشــید گفــت و مــن را 
در آغــوش کشــید. کمــی دربــاره نحــوه بــاز کــردن معبــر ســلطان آبادی بــرای 
ایشــان توضیــح دادم. از مــن دربــاره ادامــه ماموریــت ســوال کردنــد. گفتــم کــه 

ماموریــت مــن تمــام شــده، آقــا نبــی بــه مــن گفتــه کــه بــه عقــب برگــرد.
گفت: »یعنی دوست داری بمونی؟«

گفتم: تازه اول کارم هست، می خواهم تا آخر بمانم.
گفت: »ولی ماموریت تو تمومه!«

دســتش را گرفتــم و روی جنــازه شــهید جوالئیــان گذاشــتم. گفتــم: آقــای 
ســلطان آبادی! کاری بــه ماموریــت و پایــان ماموریــت نــدارم. تــو را بــه ایــن 
بــدن گــرم ایــن شــهید، َقَســم، از آقــا نبــی بخــواه کــه بگــذارد مــن همچنــان بــا 

ایــن بچه هــا باشــم، نمی  خواهــم کــه برگــردم.
ــدی زد.  ــن کــرد و لبخن ــی شــده م ــره خســته و شــل مال ــه چه نگاهــی ب
مــن را بغــل کــرد و بوســید. گفــت: »بــرادر مــن! االن چندیــن شــب اســت 
کــه نخوابیــده ای و اســتراحتی نکــرده ای ... تکلیفــت را انجــام داده ای، 
ــی،  ــروزی را هــم بدســت آوردی، فعــال برگــرد. آنجــا کــه رفت ــن پی بزرگتری
بچه هــای غــواص را مجــددا ســازماندهی کــن و اســتراحتی کــن. فــردا بعــد 
از ظهــر، خــودم دســتور می دهــم کــه در قالــب یــک گروهــان ویــژه ی عمــل 
کننــده بیایــی و وارد عمــل بشــی.« گفتــم: بــرادر! مــن بــا بچه هــای گــردان 
امــام علــی)ع( قــراری گذاشــته ام کــه منتظرشــان خواهــم مانــد. نگذاریــد کــه 
خلــف وعــده کنــم، پیــش ایــن بچه هــا خرابــم نکنیــد. بچه هــای مــا، امشــب 
خواهنــد آمــد و احتمــال دارد کــه خیلــی از آنهــا امشــب بــه شــهادت برســند، 

1- سردار قاسم سلطان آبادی جانشین لشکر 19 فجر در دوران دفاع مقدس بودند. 
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ــار آنهــا باشــم. می خواهــم کن
وقتــی ســلطان آبــادی دیــد کــه حریــف مــن نمی شــود، بی ســیم را برداشــت 
و بــا آقــای رودکــی تماســی گرفــت. گفــت: »ایــن آقــا، ول کــن نیســت، دســتم 
را گرفتــه و بــه جنــازه شــهید قســمم داده کــه بمانــد. می گویــد کــه وعــده کــرده 

کــه دوســتانش را اینجــا ببینــد و بــا آنهــا باشــد، تکلیف چیســت؟«
ــان،  ــده ات بم ــو، روی وع ــتاد بگ ــه روس ــت: »ب ــش گف ــی در جواب رودک

ــدارد.« ــکالی ن اش
ســلطان آبــادی و گردانــی کــه بــا او بــود، از آنجــا رفتنــد. ســاعت حــدودا 
12 شــب بــود، بــه نیــت این کــه گــردان امــام علــی)ع(، خواهــد آمــد، کنــار 
همــان نخــل خرمــا، نشســته بــودم. لبــاس غواصــی، خیلــی اذیتــم می کــرد. 
بــا ســرنیزه، لباس هــا را تکــه پــاره کــردم و کنــار ســنگر عراقی هــا گذاشــتم. 
ــوه ای در  ــراغ ق ــی داد و چ ــی م ــا نگهبان ــه همانج ــیجی ها ک ــی از بس ــه یک ب
ــی،  ــنگرهای عراق ــن س ــل ای ــد داخ ــرود و ببین ــه ب ــم ک ــت، گفت ــت داش دس
ــک  ــت. ی ــت و برگش ــریع رف ــی س ــیجی خیل ــد. آن بس ــدا نمی کن ــی پی لباس
دســت لبــاس شــیک و نــوی عراقــی برایــم آورد. لباس هــا را پوشــیدم ولــی 
بــاز هــم ســردم بــود. پتویــی برداشــتم و دور خــودم پیچانــدم. در اینجــا بــه 
فکــرم نرســیده بــود کــه یــک جفــت پوتینــی بپوشــم. ضمــن ایــن کــه پوشــیدن 
لبــاس دشــمن، خیلــی خطرنــاک بــود. شــب بــود و احتمــال داشــت توســط 
نیروهــای خــودی کشــته شــوم. بــه همــان بســیجی گفتــم کــه حواســش باشــد 
ــد. چــون داخــل ســنگر امــن  ــه اشــتباه، مــن را نزنن کــه نیروهــای خــودی ب
ــت. گوشــه ای  ــر کســی می رســید، نارنجکــی می انداخــت و می رف ــود، ه نب

بیــرون از ســنگر، تکیــه زدم و مقــداری خوابیــدم.
بــرای نمــاز صبــح بیــدار شــدم. بــه آن بســیجی گفتــم: گــردان امــام 

نیامــد؟ علــی)ع( 
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گفت: »نه. هنوز نیامده اند.«
گفتم: پس، این همه نیرو که می آیند و می روند، کی هستند؟

ــپ المهــدی)ع( هســتند.  ــه1 و تی ــا بچه هــای لشــکر ثارالل گفــت: »اینه
ــد.« ــا می رون ــده، از اینج ــاز نش ــان ب محورش

گفتم: مگر آنها هم هستند؟
گفت: »انگار تو خبر نداری که از اینجا تا بصره، عملیات است.«

ســپس، تیمــم گرفتــم و نمــازم را خوانــدم. بعــد از نمــاز، بــاز هــم خوابــم 
بــرد. گــردان امــام علــی)ع( از را رســیده بــود. درخــت خرمــا، حــدودا چنــد 
متــری بــا مــن فاصلــه داشــت. شــهید بازگیــر پــای درخــت خرمــا آمــده بــود 
ولــی مــن را پیــدا نکــرده بــود. در حالــت خــواب و بیــداری بــودم. احســاس 
کــردم یکــی دارد مــرا صــدا می زنــد. صــدای شــهید بازگیــر بــود. دو -ســه 
ــه دارم خــواب  ــردم ک ــن را صــدا زد. تصــور ک ــم، م ــه اســم کوچک ــه ب مرتب

ــم. ــزی نگفت ــم، چی می بین
ــان بســیجی  ــن را از هم ــود، ســراغ م ــد شــده ب ــه ناامی ــر ک شــهید بازگی
گرفتــه بــود. ولــی هــر دلیلــی، آن بســیجی چیــزی بــه او نگفتــه بــود. البتــه 
مــن هــم بــه ایــن بنــده خــدا چیــزی نگفتــه بــودم کــه کــی هســتم و منتظــر چــه 

کســی هســتم.
ــمم را  ــد، اس ــدای بلن ــا ص ــر ب ــهید بازگی ــه ش ــود ک ــارم ب ــار چه ــرای ب ب
صــدا زد. ولــی ایــن بــار شــیون می کــرد و داد و فریــاد راه انداختــه بــود. در 
همیــن لحظــه به طــور کامــل بیــدار شــدم و گفتــم: بازگیــر! چــرا داد و فریــاد 

ــه در  ــود ک ــان ب ــتان کرم ــالمی در اس ــداران اس ــپاه پاس ــد س ــکرهای قدرتمن ــه از لش ــکر ثارالل 1- لش
ــود  ــه ب ــپ 41 ثارالل ــن لشــکر، تی ــه ای ــع خاســتگاه اولی ــادی شــرکت داشــت. در واق عملیات هــای زی
کــه بــا عنــوان ســپاه منطقــه 6 کشــوری بــا مرکزیــت کرمــان، ســپاه پاســداران اســتان های هرمــزگان و 
سیستان و بلوچســتان را هــم تحــت پوشــش داشــت. در تاریــخ 18 بهمــن مــاه ســال 1361 بــا گســترش 
ســازمان آن بــه ســه تیــپ و یــک گــردان زرهــی، بــه لشــکر 41 ثاراللــه تغییــر نــام داد. فرماندهــی این یگان 
را از بــدو تشــکیل تــا انتهــای دوران دفــاع مقدس، شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی بر عهده داشــته اســت.
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ــده ام. ــن زن ــی؟ م می کن
بازگیر که مات و مبهوت شده بود، به سمت من دوید و من را بغل کرد.

دردسر لباس عراقی و ادامه ماموریت در فاو

قبــل از طلــوع آفتــاب، بــا همــان پوشــش افســران عراقــی، بــا بــه پــای 
رزمنده هــای گــردان امــام علــی)ع( در حالــی کــه پــا برهنــه بــودم، راه افتــادم. 
20 متــری کــه جلوتــر رفتــم، متوجــه شــدم کــه شــلواری کــه پوشــیده ام خیلــی 
ــن  ــا ای ــه ب ــت ک ــن داد و گف ــه م ــه ای ب ــر، چفی ــهید بازگی ــت. ش ــاد اس گش
چفیــه، شــلوارت را ببنــد. از طرفــی، ســر و صورتــم گل مالــی شــده بــود و دو 

شــبانه روز بــود کــه غذایــی نخــورده بــودم.
گــردان مــا بــه ســمت شــهر فــاو در حــال پیشــروی بــود. فرمانــده گــردان 
امــام علــی)ع(، آقــای ســیدی بودنــد. شــهید بازگیــر معــاون و شــهید ولی پــور 
جانشــین ایشــان بودنــد. فرمانــده یکــی از گروهان هــا آقــای مقدســی، 
فرمانــده گروهــان دیگــر، شــهید جمالی آرنــد بودنــد. نمــی دانــم چــه کســی 

فرمانــده گروهــان ســوم بــود.
در همیــن مســیری کــه می رفتیــم، ســلطان آبــادی را دیدیــم. بــه مــا گفــت: 
ــب)س(، در  ــردان حضــرت زین ــردان شــما عــوض شــده، گ ــت گ »ماموری
یــک چهــار راهــی بــه ســمت فــاو زمیــن گیــر شــده، بشــتابید و بــه کمــک آنهــا 
برویــد. اگــر نرویــد، وضعیــت خــراب می شــود. یــک گروهــان از شــما بــه 

کمــک گــردان حضــرت زینــب )س( بــرود.«
حـدودا دو کیلومتـر وارد خـاک عـراق شـده بودیـم. داشـتیم منطقـه را 
پاکسـازی می کردیـم. آنجـا یـک جـاده ای بـود که از شـهر فاو برای روسـتاهای 
اطـراف می رفـت. سـاعت 8 صبـح بود. شـهید بازگیـر گفت که یـک گروهانی 
برداریـم و بـه کمـک گـردان حضـرت زینـب )س( برویـم. من نیز بـا آنها رفتم. 
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فرمانده گروهان ما، شـهید جمالی آرند بود. دو گروهان دیگر، ادامه ماموریت 
دادنـد و بـه سـمت جـاده آسـفالته و خـور رفتند تا بـه بچه های لشـکر ثارالله یا 

تیـپ المهـدی)ع( ملحـق شـوند و آنجا را پاکسـازی کنند.
ــه یگان هــای دیگــری وصــل  ــاح راســت رفــت کــه ب ــه جن گروهــان مــا ب
شــویم. دقیقــًا نمی  دانــم کــدام یگان هــا بودنــد چــون در طــرح توجیهــی آنهــا 
ــل  ــن پ ــی در اطــراف ای ــی رســیدیم. خانه های ــک پل ــه ی ــا ب ــم ت ــودم. رفتی نب
بودنــد. یــک خانــه خیلــی بزرگــی، اول همــان پــل بــود. ظاهــرا ایــن خانــه، 
ــی  ــتیم. عراقی های ــم نمی  دانس ــا ه ــوده و م ــه ب ــن منطق ــپزخانه ای ــز آش مرک
کــه در ایــن منــازل بودنــد، همگــی زنــده بودنــد. اینهــا مــردم عــادی نبودنــد، 
ــاه  بلکــه ســربازان و افســران ارتــش بعــث بودنــد کــه داخــل ایــن منــازل پن
گرفتــه بودنــد. کمــی آن طرف تــر، شــهر فــاو در محاصــره نیروهــای مــا بــود 
و اینهــا نمی  توانســتند فــرار کننــد. از ایــن طــرف مــا نیــز آمــده بودیــم و حلقــه 

محاصــره را کامــل کــرده بودیــم.
ــرو کــه دشــمن داشــت دفــاع می کــرد، حــدود  ــا نقطــه روب از ســر پــل ت
500 متــری می شــد. یــک ســاختمان محکمــی در آنجــا بــود کــه دوشــکایی 
روی آن بــود و گــردان حضــرت زینــب)س( را زمیــن گیــر کــرده بــود. ایــن 
دوشــکا، تیــر تــراش مــی زد. پشــت ایــن ســاختمان، مرکــز بهــداری بعثی هــا 
و 10 تــا 15 ســاختمان دیگــری وجــود داشــت. در واقــع، اینجــا مرکــز 
پشــتیبانی و درمانــی آنهــا بــود. تمــام مجروحیــن عراقــی کــه در ایــن منطقــه 
ــی  ــا خیل ــرای آنه ــن نقطــه ب ــد. ای ــه اینجــا می آوردن مجــروح می شــدند را ب
مهــم بــود. معلــوم بــود کــه آن دوشــکا از همــان اوایــل جنــگ تاکنــون همــان 
ــود کــه  ــرای زمانــی ب ــه کارکــرد ایــن دوشــکا بیشــتر ب ــوده اســت. البت ــاال ب ب
ــاختمان،  ــراف آن س ــوند. اط ــاران ش ــا بمب ــای م ــرف نیروه ــود از ط ــرار ب ق
خاکریــزی بــود کــه دو ســه تــا تیربارچــی گذاشــته بودنــد و داشــتند شــلیک 
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می کردنــد. مقــر بســیار محکمــی بــود و بــه همیــن خاطــر، گــردان حضــرت 
زینــب)س( در اینجــا زمیــن گیــر شــده بــود.

شهید شدن باقر سلیمانی1

ــی  داد.  ــازه نم ــکاچی اج ــی دوش ــتند. ول ــل می گذش ــد از پ ــا بای ــای م نیروه
یــک تیرباریچــی نیــز در فاصلــه 100 متــری، جلوتــر از دوشــکا قــرار گرفتــه 
بــود. موقعیــت آنجــا، چیــزی شــبیه ایســت بازرســی بــود. ایــن تیربارچــی هم 
پــل را تیرتــراش مــی زد. هیــچ جنبنــده ای نمی توانســت زنــده از روی پــل رد 
شــود. ناچــار شــدیم مقــداری عقب تــر بیاییــم. مــن و شــهید بازگیــر پشــت 
یــک دیــواری نشســتیم. شــهید باقــر ســلیمانی را صــدا زدیــم، نــزد مــا آمــد. 
ــود. ایشــان  ــه ب ــی داشــت و خــوش قیاف ــره نوران ــد و چه ــی بلن ــر، اندام باق

بــرادر موســی ســلیمانی بــود کــه او هــم فرمانــده گــردان غــواص بــود.
ــت: »از  ــرد. گف ــن روبوســی ک ــا م ــرد و ب ــم ک ــد، بغل ــرا دی ــر م ــی باق وقت
ــط را  ــد؟ خ ــروح ش ــد؟ مج ــهید ش ــی، ش ــداری؟ نمی  دان ــری ن ــی خب موس

شکســت؟ و...«
ــر ســر موســی و  ــم چــه بالیــی ب ــدارم. نمی  دان ــری ن ــم: از موســی خب گفت
گردانــش آمــد. از او خواســتم کــه از وضعیــت دشــمن، بگویــد. زیــر درخــت 
خرمایــی نشســته بــودم و باقــر ایســتاده بــود. باقــر آدم جذابــی بــود و بــا لهجــه 
خشــتی و بوشــهری حــرف مــی زد. گفــت: »بذاریــد، قطــره ای آبــی بخــورم و 

ــم.« بعــدا حــرف می زن
شــهید بازگیــر گفــت: »باقــر! نونــی، چیــزی پیشــت نیســت، بخوریــم؟ 

ــا حــاال چیــزی نخــورده اســت.« روســتاد، از دیشــب ت
یــک بســیجی کــه آن طرف تــر بــود، صــدای مــا را شــنید، گفــت: »بــرادر! 
1- شــهید باقر ســلیمانی فرزند غالمحســین متولد ســال 1337 شــهر خشــت شهرســتان کازرون در 

اســتان فــارس. تاریــخ شــهادت: 22 بهمــن مــاه ســال 1364 ارونــد کنار
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مقــداری غــذا پیــش مــن هســت.«
ــد. آن  ــا بخورن ــن مهمان ه ــا ای ــار ت ــود بی ــر می ش ــه اگ ــت ک ــر گف بازگی
بســیجی کــه مقــداری بــا مــا فاصلــه داشــت، هنــوز نیامــده بــود. باقــر نیــز 
هنــوز ســرپا ایســتاده بــود. قمقمــه اش را بــاز کــرد کــه آبــی بنوشــد. مــن هــم 
زیــر پــای باقــر نشســته بــودم. در یــک لحظه احســاس کــردم چیز داغــی روی 
ســرم ریخــت. نگاهــی بــه طــرف بــاال کــردم کــه بگویــم: باقــر! آب نریــز!! 
همینطــور کــه نــگاه کــردم، دیــدم کــه باقــر عزیــز، در حالــی کــه قمقمــه آب 
تــوی دســتش هســت، خشــکش زده و از قلبــش خــون فــواره می کنــد. فکــر 
کنــم دوشــکاچی یــا تیربارچــی دشــمن او را زده بــود. باقــر در همــان لحظــه 

شــهید شــد. او را رو بــه قبلــه کردیــم و اشــهدش.. را خواندیــم.
بعــد از ایــن حادثــه، شــهید بازگیــر به شــدت منقلب شــد. گفــت: »هرطور 
شــده بایــد ایــن دوشــکاچی را بزنیــم.« همفکــری کردیــم. نظــر همدیگــر را 
قبــول داشــتیم. بــه مــن گفــت: »روســتاد! دیگــر ایــن بچه هــای گــردان باقــر 

ــه درد ماموریــت نمی  خورنــد. اینهــا روحیه شــان را باخته انــد.« ب
ــد  ــازه شــهید ســلیمانی جمــع شــده بودن تعــدادی از رزمنده هــا، دور جن
ــده  ــک فرمان ــب)س(، ی ــرت زین ــردان حض ــد. گ ــه می کردن ــتند گری و داش
ــه از  ــرایط ک ــود. در آن ش ــرس ب ــجاع و نت ــی ش ــه خیل ــت ک ــی داش گروهان
ــا وســط جــاده  ــر می داشــت و ت ــد، آرپی جــی را ب ــه می باری هــر طرفــی گلول
می دویــد، شــلیک می کــرد و بــر می گشــت. همزمــان، نیروهــای دشــمن او 
ــه تکــرار کــرد. دســت  ــن مرتب ــن کار را چندی ــد. ای ــاران می کردن ــه ب را گلول
ــاط کــن.  ــرادر مــن! خودکشــی نکــن، احتی ــم: ب ــش زدم و گفت آخــر، صدای
آرپی جــی را از او گرفتــم و ســه مرتبــه بــه ســمت دوشــکا شــلیک کــردم، ولــی 

بــه هــدف اصابــت نکــرد.
جــاده ای کــه آنجــا بــود، زیرســازی شــده بــود و حالــت برآمدگــی داشــت. 
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از ایــن برآمدگی هــا بــه عنــوان پناهــگاه اســتفاده می کردیــم. تعــدادی از 
ــد.  ــه بودن ــرار گرفت ــن نیزارهــا و جــاده ق ــار جــاده؛ بی نیروهــای عراقــی، کن
نمی  شــد داخــل نیزارهــا رفــت. چــون احتمــال داشــت عراقی هــای زیــادی 
آنجــا باشــند و از طرفــی، احتمــال حملــه حیوانــات وحشــی مثــل گــراز وجود 
داشــت. البتــه خــود نیزارهــا، چنــان بــه هــم چســبیده بودنــد کــه راه رفتــن در 
آنهــا دشــوار بــود. اول خواســتیم کــه نیزارهــا را آتــش بزنیــم. تعــدادی قبــول 
کردنــد و عــده ای هــم مخالفــت می کردنــد. در آخــر گفتیــم کــه بهتریــن کار 
ایــن اســت کــه دو دســته نیــرو برداریــم، 10 نفــر اینطــرف جــاده و 10 نفــر 
ــم.  ــزار و جــاده حرکــت کنی ــن نی ــز بی ــه صــورت ســینه خی آنطــرف جــاده ب
مابقــی نیروهــا، ایــن دوشــکاچی را ســرگرم کننــد تــا بقیــه بتواننــد خودشــان 

را نزدیــک کننــد.

پاکسازی ساختمان آشپزخانه

ــه صــورت ســینه  از برآمدگــی جــاده، می شــد اســتفاده کــرد و مســافتی را ب
خیــز رفــت. این طــوری دوشــکاچی هــم مــا را نمی  دیــد و نمی  توانســت 
مــا را بزنــد. ولــی غافــل از ایــن بودیــم کــه یــک تیربارچــی در وســط جــاده 
منتظــر ماســت. قــرار بــود کــه همینطــوری تــا نزدیــک ســاختمان برویــم و هر 
گروهــی کــه توانســت ســاختمان را دور بزنــد، از پشــت بــه آن ضربــه بزنــد. 
قــرار شــد دو نفــر آرپی جــی زن بــا کمکی هایشــان و ســرجمع، ده نفــری بــا 
مــن باشــند و دو نفــر هــم بــا شــهید بازگیــر برونــد. قبــل از این کــه بخواهیــم 
بــه ســمت هــدف حرکــت کنیــم، متوجــه همــان ســاختمان بزرگــی شــدم کــه 
نزدیــک پــل بــود. بــه همــان فرمانــده گروهــان گفتــم کــه ایــن ســاختمان را 
پاکســازی کــردی؟ گفــت: »نــه.« گفتــم: خانــه خــراب! شــاید اینجــا پــر از 
عراقــی باشــد. هــر طــور شــده بــود خودمــان را بــه آن ســاختمان رســاندیم. 
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درب ســاختمان نیمه بــاز بــود. کمــی فشــار دادم، بــاز شــد. بــا احتیــاط وارد 
آنجــا شــدیم. خــوب کــه نــگاه کردیــم، متوجــه شــدیم کــه بــوی غــذا می آیــد 
ولــی از عراقی هــا خبــری نبــود. ظاهــرا آنجــا آشــپزخانه عراقی هــا بــوده 
اســت. وســط حــال ایــن ســاختمان، ســفره غذایــی، پهــن شــد بــود. هنــوز از 
تخــم مرغ هــای آب پــزی کــه روی ســفره بــود، بخــار بلنــد می شــد. معلــوم 
ــده شــده اســت. اجــاق  آشــپزخانه  ــا پوستشــان کن ــن تازگی ه ــه همی ــود ک ب
روشــن بــود و کتــری بزرگــی روی آن بــود. فالکــس چــای هــم روی ســفره 
بــود. بــه بازگیــر اشــاره ای کــردم، آمــد. گفتــم: مــن خیلــی گرســنه هســتم. همه 
چیــز آمــاده اســت بیــا بخوریــم. گفــت: »نگاهــی بــه تخــم مرغ هــا کــن، تــازه 

پوستشــان کنــده شــده، حتمــا کســی اینجاســت.«
ــار  ــر نگذاشــت کــه مــن چیــزی بخــورم. یکــی از بچه هــا یــک رگب بازگی
کالش تــوی ســاختمان خالــی کــرد. خبــری از آدمــی زاد نبــود. بازگیــر و 
همــان فرمانــده گروهــان کمــی آن طرف تــر مــن ایســتاده بودنــد و هــی مرتــب 
ــزی نخــور.. خطرناکــه، شــاید ســمی باشــند...« ــد: »روســتاد! چی می گفتن

 ولــی مــن گوشــم بدهــکار ایــن حرف هــا نبــود. یــک شــبانه روز بــود کــه 
چیــزی نخــورده بــودم. طاقــت نیــاوردم، روی ســفره ای نشســتم کــه عراقی ها 
قبــل از رســیدن مــا آمــاده کــرده بودنــد. همــه چیــز آمــاده و مهیــا بــود. دســتم 
را بــردم کــه تکــه نانــی بــردارم. ســفره ی پهــن شــده، دقیقــا روبــروی پنجــره 
بــود. یــک پــرده بــزرگ و ضخیمــی بــه پنجــره آویــزان شــده بــود. همزمــان 
گاه، نیــم نگاهــی بــه طــرف پنجــره انداختــم.  کــه نــان را برداشــتم، ناخــودآ
پــرده آویــزان شــده مقــداری برجســتگی داشــت و داشــت تــکان می خــورد. 
وضعیــت کمــی مشــکوک بــه نظــر می رســید. در یــک لحظــه متوجــه شــدم 
ــت  ــید، دو جف ــاق می رس ــف ات ــه ک ــه ب ــی ک ــی جای ــرده، یعن ــای پ ــه انته ک
پوتیــن نظامــی پیــدا هســتند. یقیــن پیــدا کــردم کــه کســی پشــت پــرده اســت. 
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ــم را  ــردم و کالش ــتم را ب ــتم، دس ــرده داش ــه پ ــی ب ــم نگاه ــه نی ــی ک در حال
کــه آمــاده شــلیک بــود، برداشــتم. همزمــان لــول اســلحه یکــی از عراقی هــا 
ــه  ــی  ک ــر عراق ــاری زدم. آن دو نف ــریع رگب ــی س ــد. خیل ــرون آم ــرده بی از پ
پشــت پــرده بودنــد، روی ســفره افتادنــد. انــگار قســمت نبــود کــه مــن چیزی 
بخــورم. ســاختمان را پاکســازی کردیــم و خیلــی زود از آنجــا بیــرون رفتیــم.

شهید شدن عنایت الله بازگیر

هنــوز بــا همــان لباس هــای عراقــی و بــدون کفــش، راه می رفتــم. در آن 
شــرایط، پــا برهنگــی از یــادم رفتــه بــود. داشــتیم بــه ســمت مواضــع دشــمن، 
ــت  ــی، پش ــای کمک ــا نیروه ــی زن ب ــر آرپی ج ــه نف ــم. س ــروی می کردی پیش
ســر مــن حرکــت می کردنــد. از کنــار پــل پاییــن رفتیــم و از طــرف دیگــر پــل، 
بــاال آمدیــم. آن طــرف پــل، هجــم آتش دشــمن، ســنگین بــود. مقداری ســینه 
ــه بچه هــا، پشــت ســر مــن هســتند.  ــود کــه بقی ــم. تصــورم ایــن ب ــز رفت خی
مقــداری کــه رو بــه جلــو حرکــت کــردم، متوجــه شــدم کــه بقیــه رزمنده هــا 
ــز  ــن نی ــد. م ــته بودن ــل، نشس ــار پ ــد و در کن ــته بودن ــا برگش ــد. آنه نیامده ان
ــم. در یــک لحظــه متوجــه  ــر رفت ــر جلوت ــز، 300 مت ــه صــورت ســینه خی ب
صدایــی پشــت ســر خــودم شــدم. نــگاه کــردم، بازگیــر بــود. گفتــم: بازگیــر! 
مگــر تــو آنطــرف نبــودی؟ پــس نیروهــای مــن کجــا رفتنــد؟ گفــت: »بــرادر 
مگــه خبــر نــداری! نیروهــا برگشــتند... مــن هــم کــه می دانســتم کــه تــو بــر 

ــه ایــن طــرف آمــدم.« نمی گــردی، از روی جــاده غلــط خــوردم و ب
کمــی بــا هــم مشــورت کردیــم. بازگیــر، یــک آرپی جــی و دو گلوله داشــت. 
ــنگ  ــاب فش ــک خش ــی و ی ــه آرپی ج ــا دو گلول ــرادر! ب ــم: ب ــر گفت ــه بازگی ب

کالش، ادامــه دادن، بــی فایــده اســت، برگردیــم و تعــدادی نیــرو بیاوریــم.
در حالــی کــه لبخنــد روحیــه بخشــی بــر لــب داشــت، گفــت: »چــه 
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می گویــی؟ نگــران نبــاش ککا! می رویــم و بــا همیــن دو گلولــه آرپــی جــی، 
می زنیمــش.« ســپس دســتی بــر شــانه  ی مــن زد و گفــت: »راســتش را بگــو، 

مگــه ترســیدی؟ تــو کــه ترســی نداشــتی.«
گفتم: برادر! بحث ترس نیست، بحث تدبیر است.

در حالی که می خندید، گفت: »بابا! بیا ادامه بدیم. تدبیر کیلویی چنده!!«
مــا دو نفــر راه افتادیــم. تــا 100 متــری دوشــکاچی رســیدیم. دوشــکا بــه 
کســی امــان نمــی داد. در یــک لحظــه متوجــه شــدم کــه بازگیــر از پشــت ســر، 
مــچ پایــم را گرفــت. درخــت خشــکی آنجــا بــود. وقتــی پــای مــن را گرفــت، 
تصــور کــردم کــه می خواهــد بگویــد کــه زیــر ایــن درخــت اســتراحت کنیــم. 

نمی  شــد حــرف زد. بــا اشــاره بــه او گفتــم: چــه شــده؟ چــه خبــره؟
گفت: »بنشین.«

گودالــی همانجــا بــود. داخــل آن گــودی نشســتیم. گفــت: »چیــزی نگــو، 
انــگار صــدای کســی می آیــد.«

بغل تیربارچی رسیده بودیم. گفتم: این صدایی که می گویی از کدام طرفه؟
گفت: »همین بغل دستمان. خوب گوش بده... صدای تیربار است.«

گفتم: بگذار کمی جلوتر برویم.
گفت: »نه! نرو، همینجا نگاه می کنیم.«

کمی سرش را باال برد و فورا برگشت. گفت: »بنشین که دیدمش.«
بدشانســی اینجــا بــود کــه در آن لحظه، نارنجکــی با خودمان نداشــتیم. اگر 
نارنجــک داشــتیم، کار مــا خیلــی راحت تــر بــود. شــهید بازگیــر، آرپی جــی را 
برداشــت و یواشــکی بــه مــن گفــت: »تیربــار... تیربــار همیــن بغــل دســتمونه، 

االن کارش را تمــام می کنــم.«
بــه حالــت نیــم خیــز بلنــد شــد، نیــم تنــه اش، بــاالی گــودی رفــت. قبــل 
از ایــن کــه آرپی جــی را شــلیک کنــد، صــدای وز وز گلولــه ای را شــنیدم کــه 
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ــد شــد.  ــر بلن ــه الزهــرا)س(ی بازگی ــا فاطم ــا رد شــد. صــدای ی ــار م از کن
برگشــت و آرپی جــی را زمیــن گذاشــت و گفــت: »قلبــم.. روســتاد! قلبــم ...«

مــن کــه نمی دانســتم کــه چــه بالیــی ســر بازگیــر آمــده، گفتــم: نتــرس! زیــر 
دســت خــورده، خبری نیســت.

گفت: »نه. تیِر کاری ست.« سپس همانجا دراز کشید.
تصــور نمی  کــردم کــه بازگیــر مشــکل حــادی داشــته باشــد، گفتــم مجروح 
شــده و او را بــر می گردانــم. فرصــت کــم بــود. خیلــی ســریع، بلنــد شــدم و 
آشــکارا، آرپی جــی را برداشــتم و جلــو رفتــم. 10 متــری، جلوتــر رفتــم. در 
یــک لحظــه، هــم دوشــکاچی و هــم تیربارچــی مــن را دیدنــد. نــگاه کــردم، 
دیــدم کــه یــک افســر عراقــی داشــت از داخل دریچــه ای در همان ســاختمانی 
کــه بغــل ایــن دوشــکاچی بــود بــه مــن اشــاره می کنــد کــه برگــرد... بــه طــرف 

ایرانی هــا برگــرد...
ــال می کــرد کــه مــن  ــه رنــگ لباســم، ایــن افســر عراقــی، خی ــا توجــه ب ب
از نیروهــای خودشــان هســتم. چــون صورتــم ریــش داشــت، فــورا صورتــم 
را بــه طــرف نیروهــای خــودی برگردانــدم کــه عراقی هــا مــن را نبیننــد. 
نــگاه کــردم، دیــدم کــه در چنــد قدمــی همانجایــی کــه بازگیــر افتــاده، یــک 
تیربارچــی و دو نفــر دیگــر دارنــد پــل و اطــراف آنجــا را می زننــد. مــن نیــز 
وســط جــاده، ایســتاده بــودم. دارایــی مــن، یــک گلولــه آرپی جــی بــود. بــاالی 
ســرم، دوشــکاچی و آن طرف تــر، تیربارچــی عراقــی بــود. در همــان لحظاتــی 
کــه بازگیــر کنــار جــاده افتــاده بــود، گاهــی دســتش را بــاال و پاییــن می کــرد 
و داشــت مــن را صــدا مــی زد. ســاعت زرد طالیــی کــه بــر دســت داشــت، 
داشــت خودنمایــی می کــرد. از طرفــی، دوشــکاچی بــه مــن اشــاره می کــرد 
کــه بــا آرپی جــی او را بزنــم. حــدود 30 متــری بــا تیربارچــی فاصلــه داشــتم. 
دوشــکاچی داشــت عقبــه را مــی زد، حواســش بــه من نبود. خواســتم دوشــکا 
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را بزنــم، دیــدم نمی  شــود ولــی تیربارچــی هــدف راحتــی بــود. بــا همــان تــک 
گلولــه، تیربارچــی را هــدف قــرار دادم. تیربارچــی بــا دو نفــر کمکــی اش، بــه 

درک واصــل شــدند و سنگرشــان محــو شــد.
آرپــی جــی را برداشــتم و پشــت همــان ســاختمانی رفتــم کــه دوشــکاچی 
روی آن مســتقر شــده بــود. البتــه گلولــه ای هــم نداشــتم. بــه ایــن امیــد رفتــم که 
بلکــه آنجــا ســالحی پیــدا کنــم. وقتــی پشــت ســاختمان رســیدم، متوجه شــدم 
کــه ایــن مــکان، بهــداری بعثی هاســت. آنجا یــک ســاختمان دو طبقه بــود. راه 
پلــه ای داشــت کــه از بیــرون بــه طبقــه بــاال می رفــت. بــه ذهنــم رســید کــه از 
پله هــا بــاال بــروم و داخــل ســاختمان بــا عراقی هــا درگیــر بشــوم. روی پله هــای 
ســاختمان، تعــدادی مجــروح عراقــی در حالــی کــه بــه آنهــا ســرم وصــل شــده 
بــود، دراز کشــیده بودنــد. بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه اگــر بــا چنیــن وضعیتــی 
بــروم، مــن را خواهنــد دیــد. برگشــتم و بــه ســمت بازگیــر آمــدم کــه جلــوی 
همــان ســاختمان افتــاده بــود. دیــدم کــه ســه نفــر عراقــی، دارنــد بــه صــورت 
نیــم خیــز بــه ســمت بازگیــر می رونــد. نمی  دانــم از کجــا پیدایشــان شــده بــود. 
ظاهــرا، هــدف آنهــا، ســاعت بازگیــر بــود. دو بــار داد زدم: بازگیر...بازگیــر... 

بــزن... بــزن... ولــی بازگیــر، هیــچ حرکتــی نمی  کــرد.
در همیــن قســمتی کــه عراقی هــا بودنــد، نیــزاری وجــود نداشــت. از وســط 
جــاده دویــدم و بــه ســمت بازگیــر رفتــم. ایــن دوشــکاچی می توانســت مــن را 
بزنــد ولــی تصــورش ایــن بــود کــه از خودشــان هســتم. از ایــن ســه نفــر عراقی، 
ســبقت گرفتــم ولــی برنگشــتم کــه صورتــم را ببیننــد. آنهــا فکــر می کردنــد کــه 
از خودشــان هســتم و مــی روم کــه ســاعت بازگیــر را بــردارم. بــه عربــی چیــزی 
بــه مــن گفتنــد ولــی مــن جوابــی نــدادم. بــه بازگیــر رســیدم. گلولــه آرپی جــی را 
برداشــتم و ســر بازگیــر دادی زدم و گفتــم: مگــر نمی  گویــم اینهــا را بــزن؟ چــرا 
ــی  جــی  ــه آرپ ــود، گلول ــه طــرف عراقی هــا ب ــی کــه پشــتم ب ــی؟ در حال نمی  زن
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را ســوار کــردم و فــورا برگشــتم. عراقی هــا بــه فاصلــه 20 متــری مــا رســیده 
بودنــد. یــک لحظه، ایســتادند. در اینجا متوجه شــدند که از خودشــان نیســتم. 
در تعجــب مانــدم کــه چــرا بــه ســمت مــن تیراندازیــی نکردنــد. به آنهــا فرصت 
ــن  ــردم. در ای ــان ک ــا زدم و هالک ش ــط آنه ــی وس ــان آرپی ج ــا هم ــدادم و ب ن
لحظــه، دوشــکاچی کــه متوجــه مــن شــده بــود، ســر دوشــکا را بــه ســمت مــن 

پاییــن آورد. آرپی جــی را انداختــم و بــه بازگیــر گفتــم: دوشــکا... دوشــکا...
بازگیر آهسته گفت: »برویم توی نیزارها که ما را نبینند.«

بازگیــر را روی کولــم ســوار کــردم و بــه نیزارهــا بردم. هنوز هم نمی  دانســتم 
کــه کجــای بدنــش تیر خــورده اســت. دوشــکاچی به طــور وحشــتناکی نیزارها 
را هــدف قــرار مــی داد. بــا پاهــای برهنــه، در حالــی کــه بازگیــر را روی کولــم 
بــود، در ایــن نیــزار می دویــدم. بازگیــر بــه مــن گفــت: »بــرادر! نــه خــودت را 
اذیــت کــن و نــه مــن را زجــر بــده. گوشــه ای پیــدا کــن و جنــازه مــن را همانجــا 

بگــذار. االن اســت کــه دوشــکا، هــر دوی مــا را درو کنــد.«
گفتم: نه! نه! ... من می برمت.

از نیزارها بیرون رفتیم و به یک ســاختمانی رســیدیم. آن طرف ســاختمان 
چرخیــدم و بــه کنــار همــان پلــی رســیدم کــه نیروهــای خــودی نشســته بودنــد. 
ــد. نخل هــای خرمــا  ــود بودن ــزی ایــن طــرف پــل ب ــر و تمی ســاختمان های ت
داخــل آنهــا خودنمایــی می کــرد. بــدن نیمه جــان بازگیــر را داخــل حیــاط یکــی 
از همــان ســاختمان ها گذاشــتم. بغلــش کــردم و او را نــوازش کــردم. گفتــم: 
ــد.  ــم نمی  آم ــی ه ــود و خون ــوم نب ــال معل ــرادر!؟ اص ــورده ب ــر خ ــت تی کجای
همینطــور کــه بــه چشــمان مــن زل زده بــود، متوجــه شــدم کــه دهانــش پــر از 
خــون شــده اســت. از مــن خواســت کــه مقــداری بــه او آب بدهــم. وضعیــت 
خوبــی نداشــت. چنــد لحظــه ای او را بغــل کــردم. بســیجی های گــردان امــام 
ــر از  ــج نف ــد. چهار-پن ــک کنن ــد و کم ــه زود بیاین ــدا زدم ک ــی)ع( را ص عل
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بســیجی ها آمدنــد. بازگیــر را بغــل کــردم و در نقطــه ای از حیــاط؛ زیــر ســایه ی 
ــه  ــه ب ــر ســر و صــورت  کشــیدم. گلول یکــی از نخل هــا گذاشــتم. دســتم را ب
قلبــش خــورده بــود و از پشــت، زیــر شــانه راســتش بیــرون زده بــود. بــه بچه ها 
 گفتــم: اگــر آب میــوه ای، کامپوتــی داریــد، بیاوریــد. در همیــن لحظــه، شــهید 
شــفیعیان1 آمدنــد. شــفیعیان، از بســیجی های روســتای مــوردراز یاســوج بود. 
وقتــی شــهید شــفیعیان آمدنــد، خیلــی نگــران شــد و گفــت: »حــاال چــکار 

کنیــم؟ این کــه حالــش خیلــی بــده.«
گفتم: کمک کن بازگیر را به آن طرف پل ببریم.

گفــت: »چنــد لحظــه ای صبــر کــن تــا برانــکادی پیــدا کنــم و او را بــه یــک 
شــکلی، آن طــرف پــل ببریم.«

در حالــی کــه شــفیعیان بــاالی ســر مــا ایســتاده بــود، همینطــور داشــت 
ــم، در یــک لحظــه احســاس  ــم و چــکار نکنی حــرف مــی زد کــه چــکار کنی
کــردم آب داغــی روی ســر و صــورت مــن ریختــه شــد. نگاهــی بــه طــرف 
بــاال کــردم. شــهید شــفیعیان در حالــی کــه هنــوز حالــت ایســتاده داشــت، 
شــکمش به طــور کامــل پــاره شــده بــود. تیــر دوشــکا دقیقــا از ســمت پهلــو به 
شــکمش خــورده بــود. شــفیعیان آن طــرف افتــاد و دل و روده اش، اینطــرف 
افتــاد. بعــد از آن، ســه -چهــار نفــر از بســیجی های گــردان آمدنــد، جنــازه 

شــهید شــفیعیان را بردنــد.
در آنجــا یــک پیرمــرد بســیجی بــه نــام ســلیمی داشــتیم. ســلیمی از 
بچه هــای شــیراز بــود و انســان متدینــی بــود. بــه قــول خــودش قبــاًل اســتاد 
دانشــگاه و در زمــان شــاه، رئیــس آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس بــوده 
اســت. وقتــی کــه ســلیمی بــی تابــی مــن را دیــد، آب میوه ای داشــت، ســرش 
را بــاز کــرد. بازگیــر را بغــل کــرد و مقــداری از آب میــوه را داخــل دهانــش 
ــوردراز از توابــع  ــتای م ــال 1364 در روس ــرام متولــد س ــد به ــهید کرم اللــه شــفیعیان فرزن 1- ش

ــاو ــال 1364 ف ــاه س ــن م ــهادت: 21 بهم ــل ش ــخ و مح ــد. تاری ــتان بویراحم شهرس
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ریخــت. شــهید بازگیــر، آمیــوه را بــاال آورد. ســلیمی گفــت: »روســتاد! کار 
بازگیــر تمــام اســت. بازگیــر را رو بــه قبلــه کــن.«

گفتم: یعنی چی؟
گفــت: »بازگیــر، قلبــش پــاره شــده اســت و خــون وارد شــکمش شــده، 

دیگــه کارش تمــام اســت.«
گفتم: نه. بازگیر زنده می ماند.

گفت: »مسلمان! من میگویم، کارش تمام است.«
در همیــن بگــو مگــو بودیــم کــه بازگیــر مــن را صــدا زد. پیــش بازگیــر رفتم 
و ســرش را تــوی بغلــم گذاشــتم. لحظــات دردناکــی بــود. وقتــی ســرش را 
تــوی بغلــم گذاشــتم، بــه مــن گفــت: »حواســت بــه خانــواده مــن باشــه ... 

دختــرم معصومــه را بــه تــو می ســپارم ...«
در حالــی کــه اشــک می ریختــم گفتــم: خانــواده تــو خانــواده خــودم 
هســتند... نگــران نبــاش... بازگیــر! شــفاعتم کــن!.. در آن دنیــا شــفاعتم کن!

در حالــی کــه صدایــش لــرزان شــده بــود، گفــت: »همیشــه بــا هــم بودیــم. 
در آن دنیــا نیــز بــا هــم خواهیــم بــود.«

ــه بــودم و دســت دیگــرم،  ــر را گرفت ــا یــک دســتم، دســت شــهید بازگی ب
زیــر ســرش بــود. صورتــش را می بوســیدم و گریــه می کــردم. بــه مــن گفــت: 

»بازگیــر! ســرم را بــه طــرف کربــال برگــردان...«
رنگــش و رخســارش ســفید شــده بــود. ســرش را بــه ســمت کربــال 
ــه حضــرت فاطمــه)س( کــرد. در  ــز، ســالمی ب ــل از هــر چی ــدم. قب برگردان
حالــی کــه می خواســت بلنــد شــود، بــا هــر زحمتــی بــود، زبانــش را چرخواند 
و گفــت: »الســالم علیــک یــا اباعبــدال....« ولــی جملــه اش ناتمــام مانــد و 

روح پاکــش بــه آســمان پــرواز کــرد.
آن  در  انداختــم.  صورتــش  روی  چفیــه ای  و  بســتم  را  چشــمانش 
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لحظــات، مثــل آدم دیوانــه ای شــده بــودم کــه هیــچ چیــزی برایــش، معنــا 
و مفهومــی نداشــت. 

کمین روی نخل خرما

بعــد از ایــن کــه بازگیــر شــهید شــد، برگشــتم و پشــت همــان ســاختمانی رفتــم 
کــه باقــر ســلیمانی شــهید شــده بــود. در آنجــا گفتــم کــه بایــد تدبیــری بــه کار 
ببــرم و ایــن دوشــکاچی را بزنــم. آقــای علم الهــدی، یکــی از پاســداران گــردان 
امــام علــی)ع( بــود. یگانــه فرزنــد و عزیــز بــود. همــه رزمنده هــا او را احتــرام 
می کردنــد. خــودش هــم انســان باجذبــه و شــیرینی بــود. هــم نوحــه ســرایی 
می کــرد و هــم نامــه نویــس خوبــی بــرای مــا بــود. بــه نوعی، همــه کاره مــا بود. 
ــا آرپی جــی زن بــرداری و پشــت آن ســاختمان  گفتــم: بیــژن! می توانــی دو ت
بــروی، ولــی از ایــن راهــی کــه مــن رفتــم، نــروی؟ گفــت: »آره. چــرا نتوانــم؟«

ــد.  ــژن بروی ــه همــراه بی ــم ب ــاده کــردم و گفت ــرو آم ــج نفــری نی چهار-پن
آنجــا تعــدادی ســاختمان بــود کــه بــه صــورت پشــت بــه پشــت قــرار گرفتــه 
بودنــد. مــا غافــل از  ایــن بودیــم کــه داخــل همیــن ســاختمانی کــه مــد نظــر 
ماســت، بــاالی 100 نفــر عراقــی، هســتند و مــا خبــر نداریــم. حــاال چگونــه 
ــاال،  ــتم. احتم ــود، نمی  دانس ــده ب ــاختمان ش ــن س ــرو وارد ای ــه نی ــن هم ای
عراقی هایــی کــه از آن اطــراف میــدان نبــرد، فــرار کــرده بودنــد، رفتــه بودنــد 
ــد. پشــت ایــن ســاختمان ها، یــک  ــه بودن ــاه گرفت و در ایــن ســاختمان ها پن
ــر، متوجــه آن می شــدیم،  ــل از شــهید شــدن بازگی ــر قب ــه اگ ــود ک ــی ب کانال
تلفــات مــا، خیلــی کمتــر می شــد. شــاید می توانســتیم داخــل همیــن کانــال 

ــم. ــم و دوشــکاچی را دور بزنی بروی
ــدن  ــد و در حــال دوی ــو رفتن ــر از بســیجی ها جل ــج نف ــا چهار-پن ــژن ب بی
بودنــد. حــس ششــم بــه مــن گفــت کــه مواظــب آنهــا باشــم. همیــن که برگشــتم 
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تــا ببینــم کــه آیــا از ســاختمان رد شــده اند، متوجــه شــدم کــه دریچــه ی داخل آن 
ســاختمان بــاز شــده اســت. دیــدم کــه در آن دریچــه، گــرد و خاکــی بلنــد شــده 
اســت. در یــک لحظــه، متوجــه شــدم کــه علم الهــدی، مثــل مــرغ ســرکنده ای به 
خــودش پیچیــد و افتــاد. بســیجی هایی کــه بــا او بودنــد، فــرار کردنــد. داد زدم: 
چــه شــده؟ ... چــرا فــرار می کنیــد؟ گفتنــد »بیــژن شــهید شــد.« خــودم را بــه 
بیــژن رســاندم. بیــژن زنــده بــود ولــی گلولــه ای بــه پایــش خــورده بــود. جثــه ی 
ریــز و کوچکــی داشــت. بغلــش کــردم و او را پیــش جنــازه شــهید بازگیــر بردم.

بعــد از آن کــه بیــژن را زدنــد، پــی بــردم کــه بیــژن را از همــان ســاختمانی 
کــه در آن نزدیکــی بــود، هــدف قــرار داده انــد. در یــک لحظــه، نگاهــم بــه یــک 
کالش قنداقــی کــه قنداقــش تــرک برداشــته بــود، افتــاد. خشــاب 90 گلولــه ای 
ــه ای زدم کــه دور  ــر چفی ــی هــم زی داشــت. آن را برداشــتم. دو خشــاب اضاف
کمــرم بســته بــودم. از درخــت خرمایــی کــه نزدیک ســاختمان بــود، بــاال رفتم. 
ــک  ــد و ی ــا را کمــی صــاف کــرده بودن ــن درخــت خرم ــاًل روی ای ظاهــرا، قب
جایگاهــی بــرای نشســتن درســت کــرده بودنــد. وســط درخــت خرمــا نشســتم. 
از بــاال کــه نــگاه کــردم، کانالــی از آن پشــت معلــوم بــود. به محض این کــه روی 
درخــت خرمــا رفتــم، اشــاره ای بــه بــه یکــی از رزمنده هــا کــه فرمانــده گروهــان 

بــود، کــردم و گفتــم کــه یــک آرپی جــی بــه ایــن ســاختمان شــلیک کنــد.
گفت: »چه می گویی؟ مگر دیوانه شدی؟«

داد کشیدم و گفتم: وقتی می گویم بزن، یعنی بزن!
ــرد. در  ــلیک ک ــاختمان ش ــط س ــی، وس ــی ج ــک آرپ ــن، ی ــب م ــا نهی ب
یــک لحظــه، انفجــار ترســناکی رخ داد. پنجــره ای از پشــت ســاختمان بــاز 
شــد. اولیــن عراقــی، سراســیمه خــودش را بــه لــب پنجــره رســاند. همیــن 
کــه دســتش را روی لبــه پنجــره گذاشــت کــه داخــل کانــال بپــرد، او را زدم. 
ــد،  ــاد. ایــن افــرادی کــه داخــل ســاختمان بودن ــال افت ــازه اش داخــل کان جن
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خیــال می کردنــد کــه کســانی کــه می پرنــد، دارنــد از پشــت ســاختمان فــرار 
می کننــد. عراقی هــا از تــرس انفجارهــای بعــدی بــه ســمت پنجــره هجــوم 
می آوردنــد و مــن هــم در آرامــش نشســته بــودم و یکی-یکــی آنهــا را می زدم. 
تعــدادی زیــادی از افــراد دشــمن را همانجــا بــه هالکــت رســاندم تعــدادی 
هــم فــرار کردنــد. نفــر آخــری کــه دو پایــش داخــل پنجــره شــده بــود، متوجــه 
ــرد و داد  ــاال ب ــد کشــته می شــوند. پارچــه ســفیدی را ب شــد کــه اینهــا دارن
زد: تسلیم...تســلیم... چنــد گلولــه بــه طــرف ســاختمان شــلیک کردم، کســی 
بیــرون نیامــد. بقیــه عراقی هــا داخــل همــان ســاختمان ماندنــد. از درخــت 
ــد نفــر از بچه هــای  ــه راه انداختــم. چن خرمــا پاییــن آمــدم. داد و فریــادی ب
لشــکر آمدنــد و بــه ســمت ســاختمان هجــوم بردنــد و آن تعــداد از عراقی  هــا 

را کــه زنــده مانــده بودنــد، اســیر کردنــد.
نزدیکی هــای ظهــر شــده بــود. دوشــکاچی، همچنــان داشــت شــلیک 
می کــرد. ولــی از زمانــی کــه تیربارچــی زده شــد، هجــم آتــش دشــمن ســبک تر 
شــده بــود. یــک ماشــین 911 عراقــی همانجــا بــود. مقــدار کمــی رانندگــی 
بلــد بــودم. بــا یــک تکــه فلــزی داخــل جــا ســویچی ماشــین کــردم، روشــن 
شــد. بــا همــان ماشــین آمــدم کــه از روی پــل رد شــوم. دوشــکاچی داشــت از 
پشــت ســر بــه ســمت مــن شــلیک کــرد. وقتــی می خواســتم از روی پــل دور 
بزنــم، چندیــن گلولــه بــه جــام جلویــی 911 خــورد ولــی بــه خــودم آســیبی 
نرســید. دور زدم و آن طــرف پــل ایســتادم، طــوری کــه در تیــررس دوشــکاچی 
نباشــم. پیکرهــای شــهید بازگیــر و شــهید شــفیعی را داخــل ماشــین گذاشــتم. 

ــا خــودم بــردم. علم الهــدی را هــم ســوار کــردم و ب
ــا!  ــن رســید و گفــت: آق ــه م ــک از بچه هــای شــیراز ب ــه ی راه، ی در میان
مــن راننــده ام، بگــذار مــن رانندگــی کنــم. از اینجــا بــه بعــد، فیلــم آن موجــود 
ــین)کابین  ــوی ماش ــه جل ــی ک ــان جوان ــتند، هم ــم مس ــن فیل ــت. در ای اس
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ــده اســت. ــوز زن ــی هن ــای علم الهــدی اســت ول ــاده اســت، آق ــی( افت جلوی
در آن لحظــات، داشــتم بــا حالــت دیوانــه وار بــا ســیدی صحبــت 
ــدند،  ــهید ش ــفیعی ش ــر و ش ــه بازگی ــی دادم ک ــزارش م ــه او گ ــردم و ب می ک

ــم؟ ــکار کن ــن چ ــت، م ــتور چیس دس
گفت: »نیروها را جمع کن و نزد ما بیا.«

ــزد  ــد ن ــهید جمالی آرن ــراه ش ــه هم ــم و ب ــع کردی ــا را جم ــز نیروه ــا نی م
بچه هــای گــردان رفتیــم.

بمباران شیمیایی در فاو

ــن  ــرد. در همی ــاران می ک ــا را بمب ــع م ــب مواض ــت مرت ــراق داش ــش ع ارت
و  مدنــی زاده  ولی پــور،کاووس  داشــتیم می رفتیــم، شــهید  مســیری کــه 
تعــدادی از رزمنده هــا از نیزارهــا بیــرون آمدنــد و مــن را صــدا  زدنــد. بــه مــن 

ــد. ــا مــن روبوســی کردن کــه رســیدند، در آغوشــم کشــیدند و ب
کمــی قبــل از اذان ظهــر بــود. بچه هــا بــه مــن تعــارف کردنــد کــه دو روز 
اســت کــه غــذا نخــورده ای، نــان و کنســروی هســت، بیــا بــا هــم بخوریــم. 
ــا  ــد. همانج ــارش رد می ش ــده ای از کن ــه آب گندی ــود ک ــی ب ــا درخت در آنج
نشســته بودیــم. در همیــن لحظــه بــود کــه ســر و کلــه یکــی از هواپیماهــای 
دشــمن پیــدا شــد. هــر کســی بــه طرفــی می دویــد کــه ســرپناهی پیــدا کنــد. 
شــهید نیکنــام عصبانــی شــد و گفــت: »بابــا! ایــن نونــا )نان هــا( را بــاز کــن 

بخوریــم، بــی خیــال شــو.«
هواپیمــای اولــی رد شــد و رفــت ولــی کاری نکــرد. شــهید نیکنــام، یکــی 
ــم. کنســرو  ــه ریختی ــاز کــرد. نان هــا را روی چفی از کنســروهای ماهــی را ب
ــک  ــه موش ــم ک ــه بگویی ــم الل ــتیم بس ــم. خواس ــه کردی ــا وارون را روی نان ه
شــیمیایی دشــمن، بــه فاصلــه10 متــری مــا بــه زمیــن خــورد. تعــدادی کــه 
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ماســک داشــتند، پوشــیدند ولــی در آن لحظــه، مــن ماســکی نداشــتم. تنهــا 
ــه آتــش کشــید،  ــزار را ب ــود کــه یکــی از بچه هــا، نی ــن ب ــم ای کاری کــه کردی
مــن هــم چفیــه را داخــل آب انداختــم و دور ســرم گذاشــتم و شــروع بــه غــذا 
خــوردن کــردم. دو ســه روزی بــود کــه غــذا نخــورده بــودم. همــان کنســرو 
ــه  ــت. البت ــده اس ــز ش ــور قرم ــمان ولی پ ــه چش ــدم ک ــوردم. دی ــی را خ ماه

ــود.  ــدان کارســاز نب شــیمیایی آن روز، چن
ــم.  ــیدی رفت ــی و س ــای مقدس ــش آق ــل، پی ــی مفص ــپ و گفت ــد از گ بع
ســیدی بــه مــن گفــت کــه ماموریــت ادامــه دارد. بایــد از جــاده آســفالته بــه 
ســمت خــور برویــم. گروهــان را مجــددا ســازماندهی کردیــم. فرمانده لشــکر 
و بــه طــور کلــی، هــر نیرویــی کــه از لشــکر می آمــد، بــه اســتقبال مــا می آمــد و 

مــا را بغــل می کردنــد. کســی امیــدی بــه زنــده مانــدن مــا نداشــتند. 
در پشــت خــور، یــک جــاده ای آســفالته ای بــود. ایــن جــاده از شــهر فــاو 
بــه دهانــه خلیــج فــارس می رفــت. ســاعت 3 بعــد از ظهــِر روز اول عملیــات 

بــود. ســیدی بــه مــن گفــت: »از ایــن لحظــه تــو فرمانــده گردانــی.«
گفتــم: نــه. لبــاس مــن عراقــی اســت. شــهید بازگیــر را از دســت داده ام 
و روحیــه درســت و حســابی نــدارم. خــودت فرمانــده بمــان، مــن هــم 
ــه  ــی ب ــول کــرد ول ــد، قب ــن را دی ــت م ــم. ســیدی کــه وضعی ــارت می مان کن
بی ســیم چی هایش گفــت کــه همــراه روســتاد حرکــت کنیــد، روســتاد 
ــم و  ــم بودی ــا ه ــا ب ــی، م ــور کل ــی به ط ــد. ول ــت می کن ــا را هدای گروهان ه

کنــار هــم حرکــت می کردیــم.
بایــد از جــاده آســفالته بــه ســمت خــور می رفتیــم و ســنگرهایی را کــه کنار 
خــور بودنــد، پاکســازی می کردیــم. ســازماندهی شــدیم و در قالــب چهــار 
ســتون بــه ســمت نیروهــای عراقــی حرکــت کردیــم. هــر تعــداد عراقــی کــه در 
جنــاح چــپ مــا بودنــد، یــا بــه خلیــج فــارس می زدنــد و نابــود می شــدند، 
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یــا اســیر می شــدند. از آن طــرف هــم ســایر لشــکرهای عمــل کننــده بیــکار 
نبودنــد و مــداوم در حــال پاکســازی منطقــه بودنــد. وضعیــت بــه گونــه ای 

بــود کــه مــا رفتــه بودیــم و پشــت ســنگرهای دشــمن مســتقر شــده بودیــم.

پوتین های غنیمتی

لحظــه ای کــه شــهید بازگیــر داشــت جــان مــی داد، می دانســت کــه مــن کفــش 
نــدارم، اصــرار کــرد کــه پوتین هایــش را در بیــاورم ولــی مــن قبــول نمی کــردم.

گفــت: »بــرادر! کار مــن تمــام اســت، ایــن پوتین هــا را بپــوش ... بــه 
ــوره.« دردت می خ

داســتان ایــم پوتین هــا بــه عملیــات قــدس 3 برمی گــردد. یعنــی زمانــی کــه 
داشــتیم مجروحیــن عراقــی را جــا بــه جــا می کردیــم، یکــی از افســران عراقــی 
کــه مجــروح شــده بــود، در حالــی کــه می خواســتم او را جــا بــه جــا کنــم، بــا 
تفنــگ کالشــنیکفی کــه زیــر پیراهــن خــودش پنهــان کــرده بــود، از روبــرو، مــن 
را بــه رگبــار بســت ولــی از خــوش شانســی مــن، هیــچ گونــه آســیبی ندیــدم. در 
ــم. شــهید  ــه شــدت عصبانــی شــدم و می خواســتم کاری بکن آن لحظــه مــن ب
بازگیــر مانــع شــدند. ایــن عراقــی یــک جفت پوتیــن برزنتــی نویی پوشــیده بود. 
شــهید بازگیــر بــه مــن گفــت کــه تنبیــه عراقی هــا ایــن اســت کــه پوتین شــان را 
دربیاوریــم. پوتین هــای تمیــزی بودنــد. آن جفــت پوتیــن نــو را از قــدس 3 بــه 
ــروم،  ــت غواصــی ب ــرای ماموری ــی کــه می خواســتم ب غنیمــت برداشــتم. زمان
شــهید بازگیــر بــه مــن گفتتنــد کــه ایــن پوتین هــا را بــرای یــادگاری بــه مــن بــده. 
ــا  ــن پوتین ه ــع، ای ــر دادم. در واق ــهید بازگی ــه ش ــا را ب ــع، پوتین ه ــان موق هم
همان هایــی بودنــد کــه روزی خــودم بــه او داده بــودم. حــاال کــه داشــت جــان 
مــی داد، بــه مــن گفــت کــه ایــن پوتین هــای یــادگاری را بپــوش. باالخــره مــن 
را مجبــور کــرد کــه پوتین هــا را بپوشــم. بنابرایــن، لبــاس و پوتینــی کــه داشــتم، 
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غنیمتــی عراقی هــا بودنــد و هــر لحظــه، خطــر مــن را تهدیــد می کــرد.

کلت منوری که ناجی من شد

صبــح عملیــات، زمانــی کــه کــه شــهید بازگیــر پیــش مــن آمدنــد، یــک کلــت 
منــوری داشــتند. قبــل از آن، یــک گلولــه بــا همــان کلت شــلیک کــرده بودند که 
مــا را پیــدا کننــد. گلولــه دوم را ســوار کــرده ولــی شــلیک نکــرده بودنــد. وقتــی 
چفیــه را بــه مــن دادنــد کــه بــه کمــرم ببنــدم، بــه مــن گفتنــد کــه ایــن کلــت منور 
پیــش تــو باشــد. ایــن کلــت منــور را همــان صبــح عملیــات، زیــر چفیــه ای کــه 
بــه جــای کمربنــد بســته بــودم، زده بــودم. بــا ایــن  همــه درگیــری و دوندگــی کــه 

بوجــود آمــد، هنــوز متوجــه نشــده بــودم کــه کلــت منــوری همــراه دارم.
بعــد از آن همــه ماجرایــی کــه بــر ســر مــا گذشــت، به ســمت دشــمن حرکت 
کردیــم و بــه نقطــه ای رســیدیم خطــوط لوله هــای انتقــال نفــت بــود. روی ایــن 
لوله هــای نفــت، خــاک ریختــه بودنــد. مــا رفتیــم و پشــت ایــن لوله هــا، ســنگر 
گرفتیــم. نیروهــای دشــمن هجــوم آوردنــد. در واقــع، اینهــا، نیروهایــی بودنــد 
ــد. از  ــن خــور1 ســنگر داشــتند و از آنجــا محافظــت می کردن ــاًل در ای کــه قب
طرفــی، عراقی هایــی کــه قبــاًل فــرار کــرده بودنــد، بــه آن منطقــه رفتــه بودنــد 
و مجــددا ســازماندهی و آمــاده دفــاع شــده بودنــد. همــه اینهــا بــه ســمت مــا 
برگشــتند. وقتــی کــه بــا هــم درگیــر شــدیم، آن تعــداد ســالحی کــه کــه در خــور 
داشــتند و همگــی بــه ســمت مــرز مــا نشــانه رفتــه بودنــد، بــا دیــدن رزمنده های 

مــا، بــه ســمت مــا کــه پشــت ســر آنهــا قــرار داشــتیم، برگردانــده شــدند.
هنگامــی کــه درگیری هــا شــروع شــد، نیروهــای مــا کــه کمــی جلوتــر رفتــه 
ــد نفــر از آنهــا  ــن کــه چن ــد، چــون ســنگر و پناهگاهــی نداشــتند، همی بودن
مجــروح شــد، عقب نشــینی کردنــد. زمانــی کــه اینهــا عقب نشــینی کردنــد، 

1- خور به خلیج های کوچک به ویژه در منطقه خلیج فارس گفته می شود؛ مانند خور موسی در 
استان خوزستان
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ــه  ــاک ریخت ــه، خ ــن لول ــودم. روی ای ــبیده ب ــی چس ــه نفت ــک لول ــه ی ــن ب م
ــینی  ــتند عقب نش ــا داش ــی بچه ه ــت. وقت ــی داش ــداری برآمدگ ــد و مق بودن
فــرار  داد زدم: بچه هــا!  بــودم،  می کردنــد، در حالــی کــه دراز کشــیده 
نکنیــد... بمانیــد... ســنگر بگیریــد... اینهــا، گلوله شــان، تمــام می شــود....

از آن طــرف، در قســمت ســمت چــپ مــا، نیروهــای گروهــان مقدســی 
را پاکســازی می کردنــد. تعــدادی  بودنــد و داشــتند دژ  بــه دژ رســیده 
ــه  ــف رفت ــر ک ــان ب ــی، ج ــان مقدس ــا و گروه ــن م ــکر، بی ــای لش از نیروه
ــن  ــه ای ــد. ب ــر شــده بودن ــا درگی ــا عراقی ه ــک ب ــه ای نزدی ــا فاصل ــد و ب بودن
رزمنده هایــی کــه داشــتند عقب نشــینی می کردنــد، داد و فریــاد مــی زدم کــه 
ــد...  ــت کنی ــد ... مقاوم ــا می جنگن ــا عراقی ه ــد ب ــا دارن ــای م ــد بچه ه ببینی

ــده نداشــت. ــی فای ول
رزمنده هــای مــا، 500 تــا 600 متــری عقب نشــینی کردنــد و کنــار 
جــاده آســفالته ای کــه آنجــا بــود، ســنگر گرفتنــد. ولــی مــن همانجــا مانــدم. 
ــد،  ــازی می کنن ــرف پاکس ــد از آنط ــه دارن ــی ک ــا نیروهای ــدم ت ــر مان منتظ

ــه آنهــا برســم. ــد و ب جلوتــر بیاین
در همــان لحظــات، متوجــه یــک تیربارچــی عراقــی شــدم کــه روی یــک 
دژی بــود و داشــت بچه هــا را درو می کــرد. فاصلــه اش بــا مــن زیــاد نبــود. 
تــک لــول ضدهوایــی دیگــری بــا فاصلــه حــدودی 300 متــری مــن، روی 
خاکریــز دیگــری بــود. ایــن تــک لولــه داشــت یکی-یکــی، رزمنده هــای مــا 
ــا  ــم هــر طــور شــده ی ــم گرفت ــود کــه تصمی ــرار مــی داد. اینجــا ب را هــدف ق
تیربــار را خفــه کنــم یــا تــک لــول را بزنــم. چــون ممکــن بــود، همــه بچه هــا 
را شــهید کننــد. تعــدادی از بســیجی ها، مجــروح شــده بودنــد و ایــن وســط 
افتــاده بودنــد. حــدود 20 نفــر از تکاورهــای عراقــی، آمــاده بودنــد کــه بیایند 
ــه  ــه تکی ــه لول ــد. مــن هــم ب ــا تیرخــالص بزنن ــد ی ــن بســیجی ها را ببرن و ای
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داده بــودم بــه گونــه ای کــه پیدایــم نبــود. در همیــن حــال، یــک نفــر عراقــی 
از روی مــن پریــد و رفــت. از جایــم تــکان نخــوردم. هیــچ گونــه اســلحه ای 
ــودم، صــدای نفس هــای یکــی از  ــه چســپیده ب ــه لول ــی ب هــم نداشــتم. وقت
ــه  ــان لحظ ــرد. در هم ــا بپ ــت از همانج ــه می خواس ــنیدم ک ــا را ش عراقی ه
ــودم. اول تصــور  ــرم بســته ب ــه روی کم ــت ک ــوری رف ــت من دســتم روی کل
کــردم کــه کلــت جنگــی شــهید بازگیــر اســت. نگاهــش کــه کــردم دیــدم کــه 
نــه! کلــت منــور اســت. نفــر دوم هــم پریــد و رفــت. وقتــی نفــر ســوم پریــد، 
همیــن کــه بــه زمیــن خــورد، مــن را دیــد. فــورا دســتش بــه ســمت اســلحه 
بــرد. چــون لبــاس مــن عراقــی بــود، لحظــه ای مکــث کــرد. تردیــد داشــت کــه 
گاه گفتــم یــا فاطمــه  مــن عراقــی هســتم یــا ایرانــی. در ایــن فرصــت، ناخــودآ
الزهــرا )س( و کلــت منــور را داخــل صورتــش شــلیک کــردم. گلولــه منــور 
در فاصلــه یــک متــری و بــا همــان آتشــی کــه داشــت، بــه صورتــش خــورد. 
ــودش  ــاد و دور خ ــن افت ــا روی زمی ــد و همانج ــد ش ــی بلن ــر عراق داد افس
می پیچیــد بــه گونــه ای کــه دیگــر نمی توانســت کاری بکنــد. نگاهــی بــه 
تیربارچــی کــردم، انــگار متوجــه درگیــری مــا شــده بــود. لــول تیربــارش را بــه 
ســمت مــن چرخانــد ولــی شــلیک نمی کــرد. شــاید او هــم تصــور می کــرد 
کــه مــن از خودشــان هســتم. در یــک لحظــه تصمیــم گرفتــم و خیلــی ســریع 
بــه ســمت تیربارچــی دویــدم. بــه یــک متــری تیربارچــی رســیدم. تیربارچــی، 
نــوار گلولــه را ســوار کــرده بــود و داشــت شــلیک می کــرد. عراقی هــا در آن 
لحظــات، حالــت دســت پاچگــی داشــتند. نرســیده بــه تیربارچــی بــه ســینه 
خاکریــز چســبیدم و ســرم را بــاال نیــاوردم. لــول تیربــارش را خیلــی پاییــن 
نیــاورد. شــاید تصــور می کــرد کــه لــول تیربــارش مســتقیم روی ســینه مــن 
اســت. دســتش کــه بــه ماشــه تیربــار رفــت، خیلــی ســریع، تیرهایــش خالــی 
ــوختند.  ــرم، س ــت س ــای پش ــداری از موه ــا، مق ــرارت گلوله ه ــا ح ــد. ب ش
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ــارش  ــن کــه تصــور کــردم کــه خشــاب تیرب ــه قطــع شــد. همی صــدای گلول
تمــام شــده، بلنــد شــدم و بــه حالــت نیــم خیــز بــه ســمتش رفتــم. هنــوز یــک 
گلولــه داخــل تیربــار مانــده بــود. می خواســت نــوار تیربــار را عــوض کنــد. 
ــه  ــد شــدم، گلول ــز بلن ــم خی ــت نی ــه حال ــی ب ــاز داشــت. وقت کمــی زمــان نی
آخــری شــلیک شــد و گوشــه رانــم را ورق کــرد. در آن لحظــه، متوجــه بدنــم 
گــرم بــود و متوجــه نشــده بــودم. بــه او فرصــت نــدادم کــه نــوار تیربــارش 
را عــوض کنــد. در حالــی کــه دو دســتش مشــغول ســوار کــردن نــوار بــود، 
دســتم را دور گردنــش حلقــه کــردم. ســرش را چرخانــدم و انگشــت شســتم 
را زیــر گلویــش فــرو بــردم. تیربــار را بلنــد کــردم و چنــان محکــم بــه ســرش 

کوبانــدم کــه همــان لحظــه، او را از پــای درآوردم.
ــروم.  ــول ب بعــد از تمــام شــدن کار تیربارچــی، می خواســتم ســراغ تــک ل
ــع  ــور جم ــان خ ــت هم ــا، پش ــادی از عراقی ه ــداد زی ــه تع ــدم ک ــه ش متوج
شــده اند. بعثی هــا پشــت یــک دژ محکــم و بلنــدی تجمــع کــرده بودنــد. ایــن 
دژ، ســه-چهار متــر ارتفــاع داشــت و در زمــان جــزر و مــد، مانــع از ورود آب 
بــه شــهر فــاو می شــد. داخــل ایــن دژ، ســنگرهای محکمــی ســاخته بودنــد. 
همزمــان تعــداد زیــادی قایــق در حــال رفــت و آمــد بودند. هــر قایقی کــه از راه 
می رســید، تعــداد زیــادی از نیروهــای بعثــی، بــا سراســیمگی، خودشــان داخل 
قایــق می انداختنــد. عراقی هــا دچــار تــرس و وحشــت زیــادی شــده بودنــد و 
بــا عجلــه و دســت پاچگــی در حــال فــرار بودنــد. همیــن تــرس و ازدحــام آنها، 
باعــث شــده بــود کــه تعــدادی از ایــن قایق هــا، در میانــه راه غرق شــوند. شــاید 
اگــر تدبیــری بــه کار می بــردم و بــر روی همــان تیربــار، نــوار ســوار می کــردم، 
می توانســتم خیلــی از آنهــا را بکشــم. ولــی ایــن وضعیــت را کــه دیــدم، گفتــم 

کــه مــن، یــک نفــر در برابــر ایــن همــه عراقــی! بهتــر اســت برگــردم.
در همــان لحظــه ای کــه می خواســتم بــه ســمت نیروهــای خــودی برگــردم، 
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در فاصلــه 200 متــری، چهار-پنــج نفــر از بچه هــای لشــکر بــا ایــن عراقی هــا 
درگیــر شــده بودنــد. یــک پاســداری کــه لبــاس فــرم ســپاه بــر تــن داشــت، بــا 
دســت خالــی، جلــوی عراقی هــا ایســتاده بــود. آن عراقی هــا اســلحه داشــتند 
ــت و  ــا مش ــتند ب ــا داش ــد. بعثی ه ــر نمی  زدن ــا تی ــرا او را ب ــم چ ــی نمی  دان ول
لگــد، او را می زدنــد. ناگهــان یــک عراقــی دیگــری از پشــت ســر آمــد و بــا یک 
وســیله ای شــبیه بیــل، بــه ســر ایــن پاســدار کوبیــد و ســرش را دو نیــم کــرد. 
صحنــه بســیار دلخراشــی بــود. ولــی از دســت مــن کاری ســاخته نبــود. ناچــارا 
بــه ســمت نیروهــای خــودی فــرار کــردم. در اینجــا بــود کــه عراقی هــا متوجــه 

شــدند کــه مــن ایرانــی هســتم و مــن را زیــر رگبــار گلولــه گرفتنــد.
ــه  ــم زخمــی شــده اســت. ب ــودم کــه پای ــوز متوجــه نشــده ب ــا اینجــا هن ت
نقطــه میانــی نیروهــای خــودی و نیروهــای دشــمن کــه رســیدم، پناهگاهــی 
پیــدا کــردم و آنجــا پنــاه گرفتــم. آنجــا متوجــه پوتینــم شــدم کــه پــر از خــون 
ــود و  ــده ب ــکافته ش ــم ش ــرف ران ــت. دو ط ــده اس ــاره ش ــلوارم پ ــده و ش ش
ــردم و روی زخــم   ــاره ک ــن شــلوارم را پ ــرد. پایی ــزی می ک داشــت خــون ری
ــتخوان  ــه اس ــی ب ــود ول ــده ب ــتخوانم رد ش ــل اس ــه از بغ ــتم. گلول ــم بس پای
آســیبی نــزده بــود.. بــه هــر زحمتــی بــود بلنــد شــدم و مقــداری لنــگان لنــگان 
رفتــم، بعــدش افتــادم. خــون زیــادی از مــن رفتــه بــود. مقــداری ســینه خیــز 
رفتــم. نزدیکی هــای نیروهــای خــودی کــه رســیدم، مــن را بــه رگبــار بســتند. 
یــک شــیاری آنجــا بــود، خــودم را داخــل شــیار انداختــم. هــر چــه دســتم را 

بــاال می بــردم کــه مــن تســلیم هســتم، فایــده نداشــت.
زمانــی کــه فرمانــده گروهــان بــودم، شــخصی مســئول پرســنلی گروهانــم 
بــود. بچــه اقلیــد فــارس بــود. آن شــخص صدایــم را شــناخت. مــن را صــدا 
زد، جوابــش دادم. آمــد و مــن را کــول کــرد و بــه لــب جــاده آســفالت بــرد. بعــد 
از آن بــود کــه آقــای قاســم ســلطان آبــادی کــه جانشــین لشــکر بودنــد، آمدنــد. 
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وقتــی مــن را دیدنــد، مقــداری نیــز داد و بیــداد کــرد و گفــت: »تیــر خــوردی؟ 
مگــر نگفتــم جلوتــر نــرو؟ چــرا این طــوری کــردی؟... بــه تــو نیــاز داشــتم.«

گفتــم: بــرادر! حــاال کاری اســت کــه شــده اســت. جراحــت مــن ســطحی 
اســت، مشــکلی نیست.

مجروح شدن در فاو و اعزام به شهر یزد

ــلطان  ــرد. س ــروب می ک ــت غ ــید داش ــود و خورش ــروب ب ــای غ نزدیک ه
آبــادی، مــا را ســوار موتــوری کردنــد و بــا خودشــان بردند. در همین مســیری 
ــدادی از  ــراه تع ــه هم ــی زاده ب ــهید کاووس مدن ــم، ش ــتیم می رفتی ــه داش ک
رزمنده هــا داشــتند بــه ســمت مــا می آمدنــد. کاووس، فرمانــده دســته بــود. 
فهمیــده بــود کــه مــن جلوتــر هســتم. ســریع دســته را جمع کــرده بــود و آورده 
بــود کــه بــه کمــک مــن بیایــد. هــی داد و بیــداد می کــرد کــه زودتــر برویــد 

ــر اســت ... االن شــب می شــود... روســتاد جلوت
وقتــی نزدیــک مدنــی زاده رســیدم، بــه ســلطان آبــادی گفتــم بــه کاووس نگو 
کــه مــن زخمــی شــده ام، روحیــه اش خــراب می شــود. ســلطان آبــادی مــن را 
بــا چفیــه ای بــه خــودش بســته بــود. نگــران بــود کــه من ضعــف نکنــم و بیفتم. 
ــی زاده  ــه شــهید مدن ــن انداخــت. ب ــه اش را روی ســر م ــادی چفی ســلطان آب
رســیدیم. ســلطان آبــادی بــه مدنــی زاده گفــت: »کاووس! چطوری شــیرمرد؟«

کاووس گفت: »حاج آقا! تو چطوری؟ این عراقیه، کیه پشت سرت؟«
گفت: »این عراقی، اسیره، می خواهم ببرمش پشت.«

در همــان لحظــه، شــهید مدنــی زاده بــا حالــت عصبانــی، لگــدی بــه مــن 
زد. دقیقــًا بــه بــه همــان پــای زخمــی مــن خــورد. بــه ســلطان آبــادی گفــت: 

»ایــن عراقــی فــالن- بهمــان کــرده را بیانــداز تــا ســقط کنــد.«
سلطان آبادی گفت: »نه... می خواهم ببرمش، کارش داریم.«
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ــده ام گرفــت. حــدودًا 20 متــری از  در ایــن لحظــه بــود کــه مقــداری خن
کاووس فاصلــه گرفتــه بودیــم کــه بــه مــا مشــکوک شــد. صــدا زد: »قاســم ... 

قاســم... قاســم«
قاسم گفت: »بله... چکار داری کاووس؟«

کاووس گفت: »برگرد، ببینم«
قاسم گفت: »چه شده؟ چرا برگردم؟«

کاووس گفت: »این عراقیه که پشت سر توست، روستاد نیست؟«
تــازه یــادش آمــده بــود کــه لبــاس مــن عراقــی بــود. ســلطان آبــادی گفــت: 
»نــه.. نــه... روســتاد، جلوتــر روی جــاده آســفالته اســت، بــرو جلــو ... بــرو 

جلــو... بــه روســتاد بــرس، کمکــش کــن.«
کاووس هــم، لرکــه ای زد و رفــت. مــا نیــز رفتیــم تا به اســکله رســیدیم. آنجا 
مــا را داخــل قایقــی گذاشــتند. آقــای ســلطان آبــادی بــه ســکاندار قایــق گفت که 
ایــن شــخص فرمانــده گــردان غــواص اســت، حواســت به او باشــد. وقتــی به آن 

طــرف رســیدی، بــه بچه هــای لشــکر بگــو کــه بــه او رســیدگی کنند.
وقتــی بــه اســکله آبــادان رســیدیم، قایق هــای زیــادی در صــف بودنــد و 
ــن کــه رســیدیم، ســکاندار  ــد. همی ــاده می کردن ــن را پی ــت مجروحی ــه نوب ب
قایــق، بــه دلیــل خســتگی، تشــنگی و یــا هــر دلیلــی بــود، مــن را گذاشــت 
ــم را  ــوز پای ــودم. هن ــز همینطــور داخــل قایــق رهــا شــده ب و رفــت. مــن نی
پانســمان نکــرده بودنــد. در آنجــا هیــچ کــس بــه مــن توجهــی نداشــت. هــر 
ــه  ــرد. مــن مجــروح هســتم ب ــا! یکــی دســت مــن را بگی ــم: باب چــه می گفت
پانســمان نیــاز دارم ... یکــی مــن را پانســمان کنــد... مــن روســتاد؛ فرمانــده 

ــه مــن توجهــی نمی کــرد. ــی کســی ب گــردان غــواص هســتم... ول
بعــد از حــدود یــک ســاعت معطلــی، مســئول پرســنلی گــردان امــام 
علــی)ع(، آمــد. وقتــی مــن را در چنیــن وضعیتــی دیــد، خیلــی ناراحــت شــد 
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ــی در  ــس صحرای ــه اوراژان ــن را ب ــورا م ــید. ف ــه دادم رس ــرایط ب و در آن ش
خســروآباد بــرد. آنجــا زخــم پایــم را پانســمان کردنــد. ولــی چــون زخــم پایم، 
کاری بــود و خــون زیــادی از مــن رفتــه بــود، بعــد از پانســمان اولیــه، بنــده را 
بــه همــراه تعــداد دیگــری از مجروحیــن، ســوار بــر اتوبوســی کــه مخصــوص 

حمــل مجروحیــن بــود، کــرده و بــه اهــواز فرســتادند.
در گوشــه ای از اتوبــوس دراز کشــیده بــودم. از یــک طــرف زخمــی بــودم 
و از طرفــی، خســتگی و گرســنگی فشــار مــی آورد. هنــوز وقــت نکــرده بــودم 
کــه لبــاس عراقیــم را عــوض کنــم. در بیــن راه، وقتــی نــگاه یــک رزمنــده ی 
بســیجی بــه مــن و لباســم افتــاد، بــه خیــال ایــن کــه مــن عراقــی هســتم، بلنــد 
شــد و خــودش را روی مــن انداخــت و شــروع بــه کتــک  کاری مــن کــرد. هــر 
چــه می گفتــم کــه مــن ایرانیــم، عراقــی نیســتم، بــا مــن کاری نداشــته بــاش، 
بــی فایــده بــود. فرصــت التمــاس و حــرف زدن بــه مــن نمــی داد. خالصــه 
ایــن شــد کــه کتــک مفصلــی خــوردم. راننــده اتوبــوس و دو نفــر دیگــر کــه 
امدادگــر بودنــد، پریدنــد و ایــن بســیجی را گرفتنــد. بــا هــر بدبختــی بــود او را 
قانــع کردنــد کــه ایــن بنــده خــدا ایرانــی اســت، داخــل خــاک عــراق بــوده و 
لبــاس عراقــی پوشــیده اســت. ظاهــرا آن بســیجی دچــار مــوج انفجــار شــده 
بــود و از حالــت طبیعــی خــارج شــده بــود. هــی داد مــی زد کــه ایــن عراقیــه... 

نبایــد پیــش مــا باشــد و ...
بـه هـر شـکلی بـود مـا را بـه یکـی از بیمارسـتان های اهـواز رسـاندند. آنجـا 
متوجـه شـدند کـه پـای مـن، بـه شـدت عفونـت کـرده اسـت. همـان شـب، 
تصمیـم گرفتنـد کـه بـرای ادامـه معالجه، بنـده را به یـزد اعزام کننـد. در نهایت 
مـا را بـا هواپیمـا بـه یـزد اعزام کردنـد. وارد فرودگاه یزد شـدیم. نیمه شـب بود 
و هـوا خیلی سـرد بـود. در فرودگاه یزد، مردم به اسـتقبال مجروحین می آمدند 
و آنهـا را بـا ماشـین های شـخصی به بیمارسـتان ها منتقل می کردنـد. نوبت به 
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من که رسـید، دو- سـه نفر آمدند و من را به بیمارسـتان امیرالمومنین)ع( یزد 
بردنـد. در آنجـا، کامـال بـی هوش شـده بودم.

ــذی  ــه کاغ ــد، روی تک ــرده بودن ــزام ک ــده را اع ــد، بن ــب ارون ــی از ل وقت
ــه  ــن تک ــواص« ای ــردان غ ــده گ ــتاد؛ فرمان ــردان روس ــد: »علیم ــته بودن نوش
کاغــذ را بــه یــه جایــی از بــدن مــن چســپانده بودنــد، شــایدم داخــل پرونده ام 
گذاشــته بودنــد. فــردا ظهــر بــود کــه در بیمارســتان بــه هــوش آمــدم. حــاال یــا 
بــی هــوش شــده بــودم یــا بــه خــواب رفتــه بــودم. بیــدار کــه شــدم، دیــدم کــه 

داخــل بیمارســتان هســتم. البتــه حواســم بــود کــه تــا یــزد آمــده بــودم.
ــن  ــود. ای ــود، همانجــا ب ــان ب ــی هــم مهرب یــک پرســتار خانمــی کــه خیل
پرســتار مــداوم بــه مــن نــگاه می کــرد و گریــه می کــرد. عیــن یــک مــادر، دور 
مــن می چرخیــد. بــرای مــن آب و غــذا آورد. آثــار شــل و گلــی کــه از ارونــد 
روی ســر و صورتــم مانــده بــود. شستشــو داد. از او ســؤال کــردم کــه مــادر! 

مــن می توانــم تلفنــی بــه خانــواده بزنــم و خبــر بدهــم؟
گفت: »آره عزیزم! می توانی، ولی فعال نباید از تختت پیاده بشی.«

بــه خــودم تکانــی دادم و دیــدم کــه راحــت می توانــم پیــاده بشــوم. گفتــم: 
مــادر! مــن می توانــم پیــاده بشــوم، مشــکلی نــدارم.

گفــت: »نــه. برایــت خــوب نیســت. اینجــا تلفــن هســت، ســیمش خیلــی 
بلندســت. مــی آورم کنــار تختــت، تمــاس بگیــر.« ســریع رفت و با یک گوشــی 
تلفــن برگشــت. دیــدم خیلــی از ایــن مجروحینــی کــه روی تخت هــا هســتند، 
درخواســت می کردنــد کــه تلفــن را بــه آنهــا بدهــد کــه تماســی بگیرنــد. ولــی 
ایــن مــادر، تلفــن را از همــه تخت هــا عبــور داد و پیــش مــن گذاشــت. علــت 

را نمی  دانســتم. نگاهــش کــردم و گفتــم: مــادر! مگــه مــن را می شناســی؟
گفت: »نه.«

گفتم: پس بقیه چه؟ آنها هم می خواهند تلفن بزنند.
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گفــت: »اینهــا هرکــدام چندیــن مرتبــه تلفــن زدنــد، بــا خانواده شــان 
صحبــت کردنــد، حــاال نوبــت شماســت.«

از تیرمــاه ســال 1364 تــا آن لحظــه کــه 8 ماهــی می شــد، کامــال از 
خانــواده ام بی خبــر بــودم. هیــچ گونــه ارتبــاط تلفنــی بــا آنهــا نداشــتم 
ــی  ــم و حت ــه بودی ــودم. چــون قرنطین ــه ای ننوشــته ب ــا نام ــرای آنه ــی ب و حت
اجــازه نوشــتن نامــه را هــم نداشــتیم. بعــد از عملیــات بــزرگ والفجــر 8، 
خانواده هــا گــوش بــه زنــگ بودنــد. یکــی داخــل بیمارســتان، یکــی داخــل 
ســردخانه می رفــت. یکــی بــه تعــاون ســپاه می رفــت و گریــه و التمــاس 
ــی از  ــا مجروح ــده ای ی ــرگاه رزمن ــد. ه ــان بودن ــال فرزندانش ــرد و دنب می ک
ــد  ــد و التمــاس می کردن ــا پیشــش می رفتن ــا برمی گشــت، خانواده ه جبهه ه

و از فرزندشــان ســراغی می گرفتنــد.
بعــد از هفــت مــاه، بــرای اولیــن بــار از بیمارســتان یــزد بــه خانه بــرادرم تلفن 
زدم. همســرم گوشــی را برداشــت. همیــن کــه گفتم: ســالم، بــی امان گریــه کرد.

همســرم کــه مــات و مبهــوت مانــده بــود گفــت: »علی مــردون! ... 
بیمارســتانی؟«  ... زنــده ای؟ 

گفتم: اهوازم... هیچ مشکلی هم ندارم.
گفت: »ولی انگار این صدای تو از بیمارستانه ... کدام بیمارستانی؟«

بــاز هــم گفتــم کــه مــن اهــواز هســتم، تلفــن زدم کــه بگویــم ســالم هســتم 
و حالتــون را بپرســم. ســپس بــا بقیــه خانــواده احــوال پرســی کــردم. بــرادر 
بنــده پشــت خــط آمــد و بــا حالتــی پــر از شــوق گفــت: علی مــردان کجایــی؟

گفتــم: اهــوازم و تــا چنــد روز دیگــر بــه خانــه برمی گــردم. زیــاد نمی  شــد 
ــالمتی  ــر س ــا خب ــه رزمنده ه ــود ک ــی ب ــن کاف ــرد. همی ــت ک ــن صحب ــا تلف ب
خودشــان را بــه خانــواده می دادنــد. اهــل خانــواده همگــی خوشــحال شــدند. 
ــه همســرم می گفــت  ــرادرم داشــت ب ــم، ب ــل از این کــه تلفــن را قطــع کن قب
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کــه نمی خواهــد اصــرار کنــی کــه علی مــردان کجاســت. خــودم مــی روم 
ــم. ــداش می کن ــرات و پی مخاب

بعــد از آن بــود کــه بــرادرم بــه اداره مخابــرات دهدشــت رفته بــود و برایش 
گفتــه بودنــد کــه ایــن تمــاس از شــهر یــزد گرفتــه شــده اســت، ولــی نگفتــه 
بودنــد کــه دقیقــًا کجــای یــزد اســت. بــرادر مــن شــماره بیمارســتان های یــزد 
را گرفتــه بــود. دومیــن بیمارســتان کــه بــا آن تمــاس گرفتــه بــود، بیمارســتان 
ــه او  ــود. پرســنل بیمارســتان، حقیقــت ماجــرا را ب ــزد ب ــن)ع( ی امیرالمونی

گفتــه بودنــد در حالــی کــه مــن نیــز هیــچ گونــه اطالعــی نداشــتم.
ــرعمه ام  ــا پس ــود ب ــر ب ــودم بزرگ ت ــه از خ ــرادرم ک ــان روز، ب ــردای هم ف
ــی از  ــا یک ــزد ب ــدار ی ــه، فرمان ــود ک ــتری ب ــدند. روز دوم بس ــزد ش ــه ی روان
مســئولین آمــوزش و پــرورش یــزد بــه عیــادت مجروحیــن آمدنــد. بعــد از 
ایــن کــه همــه مجروحیــن را عیــادت کردنــد، همگــی دور تخــت مــن حلقــه 
زدنــد. یکــی از مــن می پرســید: آقــا! ایــن غواص هــا چطــوری عمــل کردنــد؟ 
ــه امــام حســین)ع( بگــو کــه از غواص هــا، کســی  ــو را ب یکــی می گفــت: ت

هــم شــهید شــد؟ چــه بالیــی بــر سرشــان آمــد و ...
مــن خــودم را بــه آن راه مــی زدم کــه بابــا! مــن اصــال غــواص نیســتم. غافل 
از این کــه بــاالی تخــت مــن نوشــته بودنــد کــه ایشــان غــواص هســتند. در 
ــر  ــدی ب ــه لبخن ــی ک ــت و در حال ــن را گرف ــت م ــدار، دس ــه، فرمان آن لحظ
لــب داشــت، گفــت: »عزیــزم! بــاالی ســرت نوشــته اند کــه چــکاره هســتی، 
ــه چــه  ــم، ک ــم بفهمی ــا هــم دوســت داری ــی نیســتیم!... م ــا عراق ــرس، م نت
ــروزی  ــر پی ــه خب ــد ک ــت دارن ــا دوس ــده ... اینه ــون آم ــر رزمند ه هام ــر س ب

ــان شــما بشــنوند...« فرزندانشــان را در جبهــه و جنــگ از زب
بعــد از ایــن بــود کــه متوجــه شــدم کــه ایــن پرســتار و ایــن تیــم پزشــکی کــه 
بــه مــن رســیدگی ویــژه ای داشــتند، بــه خاطــر ایــن بــوده کــه من غــواص بــوده ام.
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ــر شــد، خانــم پرســتار پیــش مــن آمــد و شــروع  ــم بهت مقــداری کــه حال
بــه درد دل کــرد. باالخــره حــرف دلــش را زد و بــه مــن  گفــت کــه حقیقــت 
ماجــرا ایــن اســت کــه مــا می دانیــم کــه تــو غــواص هســتی. غواص هایــی کــه 
ایــن عملیــات را انجــام دادنــد مظلــوم هســتند و حــق بزرگــی بــر گــردن مــا 
دارنــد. وقتــی گفتــی کــه از تیرمــاه تاکنــون از خانــواده ات بــی خبــر بــوده ای، 
ــواده ات ســوخت. ضمــن این کــه مــن خــودم  ــه حــال خــودت و خان ــم ب دل
مــادر شــهید هســتم و جگــر گوشــه ام را در عملیــات خیبــر از دســت داده ام و 

می دانــم درد فــراق فرزنــد یعنــی چــه...
ــه  ــد، ب ــم لرزی ــادر شــهید هســتم، ســتون فقرات ــن م ــن کــه گفــت م همی

ــدم. ــان ش ــرمنده ایش ــم آوردم و ش ــا ک ــه حقیقت ــه ای ک گون
ــده  ــح، خوابی ــودم، بعــد از نمــاز صب ــود کــه در بیمارســتان ب روز ســوم ب
بــودم. بیــدار کــه شــدم متوجــه شــدم کــه بــرادرم بــا پســرعمه ام بــاالی ســرم 
ایســتاده اند. چنــد روزی را در آن بیمارســتان بســتری بــودم، ســپس از 

ــم. ــه دهدشــت رفتی ــه همــراه آنهــا ب بیمارســتان مرخــص شــدم و ب
ــزد مرخــص شــدم، دو  ــن)ع( ی بعــد از این کــه از بیمارســتان امیرالمومنی
ــی  ــان، وقت ــم. در آن زم ــه دهدشــت رفت ــد. ب ــن اســتراحت دادن ــه م ــی ب ماه
ــردم  ــت م ــف و محب ــورد لط ــتند، م ــر می گش ــان ب ــه خانه هایش ــا ب رزمنده ه
مواجــه می شــدند ولــی چــون شــهدای زیادی می آوردند، بیشــتر ســرگرم شــهدا 
بودنــد. از طرفــی خــود رزمنده هــا، نمی  خواســتند کــه کســی بــه استقبالشــان 
بیایــد. باالخــره روی خانــواده شــهدا اثــر می گذاشــت. ســعی می کردنــد کــه 
مخفیانــه بیاینــد و برونــد. زمانــی کــه بــه دهدشــت رفتــم، فرمانــده ســپاه، امــام 
جمعــه و تمــام ارگان هــای دولتــی بــه منــزل مــا آمدنــد. حتــی از لشــکر فجــر، 

تعــدادی از فرماندهــان و پاســداران بــه عیــادت مــن آمدنــد. 
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حضور دوباره در فاو

عملیـات والفجـر 8، همچنـان ادامـه داشـت و هـر روز آن بـا 10 عملیـات 
برابـری می کـرد. در ایـن مـدت، دشـمن، هـر شـبانه روزی بیـن دو تا چهـار بار 
پاتـک مـی زد. مـدام آتـش می ریخـت و فشـار مـی آورد. در ایـن عملیـات، کمر 
دشـمن شکسـته شـده بـود. تمام قـدرت نظامی خـودش را بکار بـرده بود بلکه 
بتوانـد شـهر فـاو را پس بگیـرد. در مقابل، رزمندگان اسـالم، مرتبـا گردان ها را 
سازماندهی می کردند و وارد عمل می شدند. در آن روزها، خیلی از رزمندگان 

مـا شـیمیایی شـده بودنـد و بـا کمبود نیـرو مواجه شـده بودیم.
بعــد از 12 روزی کــه در خانــه بســتری بــودم، بــه بهــداری ســپاه دهدشــت 
رفتــم کــه پانســمان پایــم را عــوض کنــم. عفونــت پایــم خــوب شــده بــود و 
ــروم و کارهــای شــخصی خــودم را انجــام  ــدون عصــا، راه ب می توانســتم ب

بدهــم. بــه خانــه آمــدم و گفتــم کــه می خواهــم فــردا بــه جبهــه بــروم.
وقتــی گفتــم کــه می خواهــم بــه جبهــه بــروم، خانــواده بــه مــن  گفتنــد کــه 
تــو هنــوز خــوب نشــده ای، حقــوق هــم نگرفتــه ای بــا کــدام پــول می خواهــی 
بــه جبهــه بــروی. خــرج و مخــارج مــا چــه می شــود. صبــح روز بعــد، عصــا 
زنــان بــه ســپاه شهرســتان رفتــم. نمی  دانــم کــه حقــوق مــن چقــدر بــود، هــر 

چــه بــود، آن را بــه مــن دادنــد.
ــود. ظهــر  ــاد شــهید دهدشــت ب ــان رئیــس بنی در آن موقــع، آقــای کریمی
همــان روز بــرای سرکشــی بــه منــزل مــا آمــد. گفتــم: حاجــی! یــک ماشــینی 
برایــم تهیــه کــن کــه بــه اهــواز بــروم. آقــای کریمیــان نگــران شــد و گفــت: »تو 
بعــد از چنــد مــاه، چنــدی روزی اســت کــه آمــدی، حــاال هــم کــه مجــروح 

هســتی، بگــذار کمــی بهتــر شــوی، بعــدا بــرو...«
گفتــم: حاجــی! مــن مشــکل خاصــی نــدارم، شــما فقــط لطــف کنیــد کــه 
یــک وســیله ای بــرای مــن پیــدا کنیــد کــه خــودم را بــه فــاو برســانم، هــر طــور 
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شــده بایــد بــروم. مانــدن مــن در اینجــا ســودی نــدارد.
بعــد از ظهــر بــود، لنــدروری آمــد و گفــت کــه بــه مــن ماموریــت داده اند که 
شــما را بــه اهــواز ببــرم. با دو- ســه نفــر از رزمنده هــا به اهواز رفتیــم. در آنجا، 
آقــا نبــی از مــن اســتقبال کردنــد و گفتنــد کــه چــرا نمانــدی؟ چــرا اســتراحت 

نکــردی؟ گفتــم: حاجــی! مانــدن مــن بــی فایــده بــود، بایــد می آمدم.
گفــت: »اکثــر بچه هــای گــردان، شــیمیایی شــده اند. عــده ای لــت و پــار 

شــده  و هنــوز در بیمارســتانند. عــده ای نیــز شــهید شــده اند.«
گفتم: حاال من چکار کنم؟ تکلیف چیست؟

ــردان را  ــم... گ ــو می ده ــه ت ــدار ب ــر پاس ــار نف ــه -چه ــال س ــت: »فع گف
ســازماندهی کــن و آماده بــاش کــه هــر لحظــه نیــاز شــد، بــه خــط بــروی.«

گــردان را تحویــل گرفتــم. امکانــات اولیــه و چارچــوب گــردان، موجــود 
بــود. قانــون گردان هــا این طــور بــود کــه هــر ســه ماهــی، یــک بــار، ایــن گــردان 
منحــل می شــد. یعنــی بســیجی ها تسویه حســاب می کردنــد و پاســدارها 
بــه مرخصــی می رفتنــد. پاســدارها هــم بــر اســاس ماموریتــی کــه داشــتند در 
گــردان بودنــد. مثــاًل ماموریــت پاســداری 40 روز، یکــی شــش مــاه و دیگــری 

ســه مــاه بــود.
خیلــی ســریع، گــردان را ســازماندهی کــردم. دو-ســه روزی در پــادگان 
ــم و  ــداری می رفت ــه به ــی ب ــودم، گاه ــه ب ــا ک ــم. در آنج ــواز ماندی ــاد اه مع

ــد. ــل ش ــبی حاص ــودی نس ــا بهب ــردم ت ــوض می ک ــم را ع ــمان پای پانس
ــد کــه دشــمن در جــاده فــاو- ام  ــه مــا اطــالع دادن بعــد از دو-ســه روز، ب
القصــر، فشــار ســنگینی آورده اســت، بایــد ســریع بــه خــط برویــد. گــردان مــا 
نیــز بــه جــاده فــاو- و ام القصــر اعــزام شــد. وضعیــت بــه گونــه ای بــود کــه هــر 
گردانــی بــه خــط می رفــت، بیشــتر از چهــار تــا پنــج روز نمی  توانســت بمانــد. 
بایــد در هــر شــبانه روزی، ســه تــا چهــار پاتــک دشــمن را جــواب می دادیــم.
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وقتــی بــه جــاده فــاو- ام القصــر رفتیــم، تعــداد پاســداران مــا حداکثر شــش 
نفــر بودنــد. از اســتان مــا، شــهید کاووس مدنــی زاده مســئول پشــتیبانی گــردان 
بــود و آقــای اله کــس دســتاران بــه همــراه چهار نفــر از پاســدارهای شــیرازی در 

گــردان مــا حضــور داشــتند. ســایر رزمنده هــای گــردان بســیجی بودنــد.
شــرایط جــاده فــاو- ام القصــر قابــل وصــف نیســت. در آنجــا وضعیــت 
بــه گونــه ای بــود کــه دشــمن، فرصــت ســرخاریدن نمــی  داد. وقتــی بــه خــط 
ــنگر  ــوع س ــا دو ن ــم. در آنج ــت کردی ــن درس ــنگر کمی ــدادی س ــم، تع رفتی
کمیــن داشــتیم؛ یکــی ســنگر کمینــی کــه شــبانه داخــل آن می شــدیم و روز 
کــه می شــد، برمی گشــتیم. ســنگر دیگــری هــم بــود کــه در طــول روز در آن 

ــم. ــا می ماندی ــم و همانج ــن می کردی کمی
کمــی جلوتــر از خاکریــز خــودی، یــک کانالــی درســت کــرده بودیــم کــه 
فاصلــه ای 50 متــری بــا مــا داشــت. مثــاًل 10 تا 20 نفــر آرپی جــی زن از اول 
صبــح می رفتنــد و تــا اوایــل شــب، داخــل ایــن کانــال می ماندنــد. تعــدادی 
نیــز ســنگر کمیــن در فاصلــه 50 متــری جلوتــر از ایــن کانــال، درســت کــرده 
بودیــم کــه فاصلــه چندانــی بــا خــط دشــمن نداشــت، بــه گونــه ای کــه صــدای 
از بچه هــا،  تعــدادی  راحتــی می شــنیدیم.  بــه  را  حــرف زدن عراقی هــا 
ــا  ــت دشــمن و تحــرکات آنه ــا از وضعی ــد و مرتب ــه آنجــا می رفتن شــب ها ب
گــزارش می دادنــد. از طرفــی، بقیــه گردان هــا در خطــوط طولــی و عرضــی 

مــا نیــز مســتقر شــده بودنــد و جلــوی پاتک هــای دشــمن را می گرفتنــد.
نــوروز ســال 1365 تمــام شــده بــود ولــی از عیــد آن ســال، فاصلــه زیادی 
نگرفتــه بودیــم. ایــن چنــد روزی کــه در خط بودیــم، از خودگذشــتگی  زیادی 
از رزمنــدگان دیــدم. بــرای مثــال، یــک طلبه داشــتیم کــه فرمانــده دســته  بــود 
و در یکــی از همــان شــب ها، زمانــی کــه در ســنگر کمیــن بــود، پایــش قطــع 
شــده بــود. دســتور دادم کــه او را بــه عقــب بیاورنــد ولــی قبــول نمی کــرد. 
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خــودم بــه ســنگر کمیــن رفتــم و بــا خواهــش و تمنــا از او خواســتم کــه بــه 
ــده!  ــن گفــت: »فرمان ــه م ــه ب ــن طلب ــت. ای ــی نمی پذیرف عقــب برگــردد، ول
پــای مــن قطــع شــده، ولــی قلبــم هنــوز کار می کنــد. تــا قلبــم کار می کنــد، 

می مانــم. اگــر تانــک دشــمن بیایــد، بــا قلبــم شــکارش می کنــم.«
پــای ایــن طلبــه خونریــزی زیــادی داشــت. بــا یــک تکــه پارچــه، پایــش 
را بســته بودیــم. در نهایــت تــا اذن صبــح، همانجــا مانــد ولــی بــا اصــرار و 

خواهــش او را بــه عقــب منتقــل کردیــم.
ــه و  ــارس و کهگیلوی ــا، از بســیجی های اســتان های ف ــای م ــرًا نیروه اکث
بویراحمــد بودنــد. وضعیــت خــط بــه گونــه ای بــود کــه نمی  شــد حتــی بــرای 
نیــم ســاعت خوابیــد. لحظــه ای نبــود کــه آتــش دشــمن خامــوش شــود. ایــن 
ــی محســوب می شــد و ســعی داشــت  ــرای دشــمن، شــاهرگ حیات جــاده ب

متــر بــه متــر ایــن جــاده را آزاد کــرده و پیشــروی کنــد.

شهید شدن کاووس مدنی زاده

در آن موقــع، شــهید مدنــی زاده، مســئول پشــتیبانی گــردان بــود. صبــح همــان 
روز بــا موتــور پیشــش رفتــه بــودم. همانجــا حمــام کــرده بــودم و لباس هایــم 
را شســته بــودم. همــان روز بــه کاووس گفتــه بــودم کــه دیگــر نیــازی نیســت 
کــه شــب ها بــه خــط بیایــد. گفــت: »چنــد روز دیگــر تسویه حســاب می کنــم 

و از اینجــا مــی روم.«
گفتم: چرا؟ مگر خسته شده ای؟ فعال بمان، با هم می رویم.

گفت: »نه. این طوری نمی  توانم ادامه بدم.«
هیچ وقــت از ایــن حرف هــا نمــی  زد، شــاید دلــش می خواســت کــه در خــط 

مقــدم باشــد و شــاید هــم از مســئله ای ناراحــت بــود ولــی من نمی دانســتم.
گفتم: اگر مشکلی هست، تا همین االن تسویه حسابت را بنویسم.
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گفت: »نه... حاال نه... این چند روز می مانم... بعد...«
هـر چـه بـود، حرفـش ایـن بـود کـه دقیقـًا بعـد از 31 روز، تسویه حسـاب 
می خواهد. به او گفتم به محض این که از خط برگشتیم، به تو تسویه حساب 
می دهـم. کاووس از مـن بزرگ تـر بـود ولـی بـا ایـن وجـود، بـرای مـن احتـرام 
زیـادی قائـل بـود. مـن هـم خیلـی دوسـتش داشـتم. در چندین عملیـات که با 

هـم بودیم، شـجاعت زیـادی از خـودش نشـان داده بود.
در آن خــط کــه بودیــم، شــب کــه می شــد، درگیری  هــا بــا دشــمن بیشــتر 
می شــد. هــرگاه درگیــری شــروع می شــد، کاووس، پشــت بی ســیم می آمــد. 
مــدام داد و فریــاد مــی زد. لرکــه مــی زد و می گفــت کــه می خواهــم بیایــم و ... 
ــم »دیگــه امشــب،  ــه او گفت ــم، ب ــن روزی کــه پیشــش کاووس رفت آخری
ــنه  ــی کاووس تش ــان ...« ول ــا بم ــا!! ... همینج ــاری ه ــازی در نی ــه ب دیوون

ــاره دشــمن نداشــت.  ــه و خمپ ــود. هراســی از گلول خطــر کــردن ب
ــت و  ــرار داش ــط ق ــوک خ ــا در ن ــن، تقریب ــنگر م ــم س ــه بودی ــا ک در آنج
ــود کــه در  ــادی نداشــتم. طــوری ب ــه زی ــن دشــمن فاصل ــا ســنگرهای کمی ب
صــورت حملــه دشــمن، اولیــن خطــر، متوجــه ســنگر فرماندهــی بــود. یعنــی 
ــروی  ــه پیش ــر ک ــد، 100 مت ــمن وارد می ش ــر دش ــه اگ ــود ک ــه ای ب ــه گون ب

می کــرد بــه ســنگر فرماندهــی می رســید. 
شــب پنجــم یــا ششــم بــود کــه اتفــاق ناخوشــایندی بــرای مــن رخ داد. 
حمــالت توپخانــه ای دشــمن شــروع شــد. داخــل ســنگر نشســته بودیــم کــه 
یــک گلولــه توپــی بــه ســنگر مــا خــورد و ســنگر روی ســر مــا خــراب شــد. 
ــوار  ــه ای و ال ــای ماس ــا گونی ه ــز و ب ــر خاکری ــا، زی ــنگرهای م ــوال س معم
ضخیــم ســاخته شــده بودنــد. ورودی ســنگر مــا، کمــی پیــچ داشــت. همیــن 
کــه گلولــه تــوپ بــه ســنگر خــورد، ایــن ورودی کامــال بســته شــد. بــه گونــه ای 
ــیمی  ــاط بی س ــوز ارتب ــه هن ــتیم. البت ــرون نداش ــه بی ــوذی ب ــچ راه نف ــه هی ک
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ــت  ــردان را هدای ــنگر، گ ــان س ــل هم ــتم از داخ ــود. داش ــده ب ــع نش ــا قط م
می کــردم. نیروهایــی کــه داخــل ســنگر بودنــد، دنبــال روزنــه ای می گشــتند 
کــه خودشــان را نجــات دهنــد. همزمــان، بی ســیم چی  مــا، از بچه هایــی کــه 
بیــرون از ســنگر بودنــد، درخواســت می کــرد کــه کمــک کننــد و راه ســنگر را 
بــاز کننــد. ولــی بــه دلیــل هجــم ســنگین آتــش دشــمن و یــا هــر دلیلی، کســی 
ــی زاده از  ــن، شــهید مدن ــن حی ــا نداشــت. در همی ــت م ــه وضعی ــی ب توجه
طریــق بی ســیم متوجــه وضعیــت مــا می شــود. فــورا یــک ماشــین مهمــات 

بــار می زنــد و بــه همــراه یــک راننــده ای بــه ســمت مــا حرکــت می کنــد.
سـنگر ما سـر یک سـه راهی قرار داشـت. آنجا یک تکه خاکریزی درسـت 
کـرده بودیـم. موقعیـت مـا به گونه ای بـود که در یک طـرف، آب و طرف دیگر، 
خشـکی بود. یک تیربارچی و یک دوشـکاچی در دو سـر خاکریز مستقر کرده 
بودیـم. بـه دوشـکاچی گفته بودم که اگر نیروهای دشـمن داخـل آب یا از کناره 

آمدنـد و خواسـتند کـه ما را دور بزنند، آنهـا را درو کن.
آن گونــه کــه بعــدا یکــی از دوشــکاچی های گــردان برایــم تعریــف می کــرد، 
وقتــی کــه مدنــی زاده شــنید کــه ســنگر مــا تخریــب شــده و مــا گیــر افتاده ایــم، 
آمــده بــود کــه مــن را نجــات بدهــد. کمــی قبــل از رســیدن کاووس، نیروهــای 
دشــمن، پاتــک اولیــه را از روبــرو شــروع کردنــد. آرپی جــی زن هــا دســت بــه 
کار شــدند و همزمــان آتــش پشــتیبانی مــا، دشــمن را هــدف قــرار مــی داد. در 
آن لحظــات، شــهید مدنــی زاده بــا ماشــینش از راه می رســند. وقتــی کــه بــه 
ســنگر مــا رســید. مدنــی زاده از ماشــین پیــاده شــده بــود. در آن لحظــه، شــاید 
ســنگر مــا را گــم کــرده بــود و یــا این کــه آتــش ســنگین دشــمن بــه او امــان 
نــداده بــود، بــه هــر حــال، ســراغ ســنگر مــا نیامــده بــود. وقتــی می بینــد کــه 
دشــمن دارد حملــه می کنــد و دوشــکاچی مــا در شــلیک کــردن بــه ســمت 
نیروهــای دشــمن، تردیــد دارد، از همانجــا، دوان دوان خــودش را بــه پشــت 
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دوشــکا رســانده بــود و دوشــکا را از او گرفتــه بــود.
بــه گفتــه، دوشــکاچی، در آن لحظــات، هــر ده دقیقــه ای یــک بــار، منــور 
ــور می زدنــد، هــوا روشــن می شــد و آرپی جــی زن هــا،  زده می شــد. وقتــی من
می توانســتند تانک هــا را شــکار کننــد. در آن لحظــه ای کــه هــوا روشــن شــده 
بــود. مدنــی زاده وقتــی می بینــد کــه قریــب بــه دو گــردان از نیروهــای عراقــی، 
در ســکوت کامــل، دارنــد می آینــد کــه نعــل اســبی خاکریــز را دور زده و 
گــردان مــا را قیچــی کننــد، پشــت دوشــکا رفتــه و نیروهــای دشــمن را زیــر 
ــار می گیــرد. خشــاب اولــش تمــام شــد. بعــد از کمــی مکــث، خشــاب  رگب
ــار کــرد. بعــد  ــه رگب ــود. مجــددا دوشــکا شــروع ب دومــش را ســوار کــرده ب
ــی شــد، دوشــکاچی آرام شــده و دیگــر  از این کــه نیمــی از خشــاب دوم خال
شــلیکی نکــرده بــود. البتــه مــا هــم کــه داخل ســنگر گیــر افتــاده بودیــم، متوجه 
خامــوش شــدن صــدای دوشــکا شــدیم. در همــان لحظــه، بــه بقیــه گفتــم کــه 
دوشــکا خامــوش شــد، احتمــاال عراقی هــا او را زدنــد. در همیــن بگــو مگــو 

بودیــم کــه تعــدادی آمدنــد و گونی هــا را برداشــتند و مــا بیــرون آمدیــم.
ــرون آمــدم، متوجــه  ــی از ســنگر تخریــب شــده، بی ــود. وقت نیمــه شــب ب
شــدم کــه دشــمن از روبــرو نتوانســته بــود کاری از پیــش ببــرد. ســریع دویــدم و 
خــودم را بــه دوشــکا رســاندم. یکــی از رزمنده هــا، در حالــی کــه ســرش تقریبــا 
قطــع شــده بــود، نزدیــک دوشــکا افتــاده بــود. دو نفــر بســیجی کــه محافــظ 
ــد.  ــز، دراز کشــیده بودن ــد، بغــل دوشــکا، در ســینه خاکری دوشــکاچی بودن
گفتــم: چــه خبــره؟ گفتنــد: »هیچــی. خمپــاره ای بــه دوشــکا خــورد، یــک نفــر 

شــهید شــد و مــا هــم ترســیدیم.«
ــد.  ــردی می وزی ــاد س ــدام ب ــم، م ــک آب بودی ــه نزدی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
دوشــکاچی  مــا بــا خــودش یــک پتویــی می بــرد و دور خــودش می پیچانــد کــه 
ســردش نشــود. روز کــه می شــد، پتــو را دور دوشــکا می انداخــت کــه اســتتار 



257

پوتین های غنیمتی

شــود. گفتــم: جنــازه شــهید را الی پتــو و در گوشــه ای بگذاریــد، تــا بعــدا آن را 
ببرنــد. در آن لحظــه، هــوا تاریــک بــود و مــن هــم نمی دانســتم کــه ایــن شــهید، 
کــدام یــک از رزمنده هاســت. دشــمن هــم فرصــت نــداد کــه دقــت بیشــتری 
کنــم. جنــازه را الی یــک پتویــی گذاشــتیم. در همــان شــب، یک ماشــین پی ام 
پی)خشــایار(1 بــه خــط مــا آمــد. ایــن ماشــین ها شــب ها می آمدنــد و شــهدا و 
مجروحیــن را جمــع می کردنــد و می بردنــد. وقتــی آمــد، گفتــم کــه جنــازه ایــن 

شــهید را بگذاریــد داخــل ایــن ماشــین تــا ببرنــد.
دشــمن امــان نمــی داد و داشــت بــر خــط ما مســلط می شــد. در آن وضعیت، 
چــاره ای ندیــدم جــز این کــه خــودم پشــت دوشــکا بــروم. وقتــی پشــت دوشــکا 
رفتــم، نگاهــی بــه اطرافــم کــردم. در فاصلــه 100 متــری دوشــکا، تعــداد زیــادی 
از عراقی هــا داشــتند هجــوم می آوردنــد. عمــق آب آنجــا تــا زیــر کمربنــد بــود. 
نگاهــی بــه داخــل آب انداختــم، حالــت عجیــب و مشــکوکی داشــت. گفتــم که 
یکــی منــور بزنــد، ببینــم داخــل ایــن آب چــه خبــر اســت. وقتــی منــور زدنــد، 
دیــدم کــه ســه ردیــف از عراقی هــا داخــل آب هســتند و دارنــد بــه ســمت مــا 
می آینــد. قبــل از مــن، شــهید مدنــی زاده اینهــا را دیــده بــود و خشــاب دوشــکا 
ــود. در یــک لحظــه، خــودم را جمــع  ــی کــرده ب ــن عراقی هــا خال را روی همی
کــردم و دوشــکا را مســلح کــردم. بــه آن دو بســیجی گفتــم کــه هــر چــه خشــاب 
هســت، آمــاده کنیــد و پشــت ســر هــم، گلولــه گــذاری کنیــد. عراقی هــا کامــال 
پشــت نیروهــای مــا رســیده بودنــد و احتمــال داشــت هنــگام تیرانــدازی مــن، 
نیروهــای خــودی نیــز هــدف قــرار بگیرنــد. بــه پیــک گفتــم کــه بی ســیم بزنــد و 
بــه نیروهایــی کــه در آن طرف تــر مســتقر شــده اند، بگویــد کــه سرشــان را پاییــن 
ببرنــد. در آن شــب، کار آن دو بســیجی ایــن بــود کــه بــدون وقفــه، خشــاب پــر 
می کردنــد و مــن نیــز پشــت ســر هــم تیرانــدازی می کــردم. تــا خــود صبــح، این 

ــوش آبی-خاکــی ســاخت شــوروی  ــر زره پ ــر خشــایار، نفرب ــی نفرب ــام ایران ــا ن ــی آر-50 ب 1- بی ت
ــای تانــک ســبک پی تــی-76 طراحــی شــده  اســت. ــر مبن اســت کــه ب
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وضعیــت ادامــه داشــت. نمی  دانــم در آن شــب، چنــد خشــاب خالــی کــردم ولی 
ــرای  ــور می شــدم گاهــی ب ــه مجب ــدر داغ می شــد ک ــول دوشــکا آنق ــم ل می دان
چنــد دقیقــه ای شــلیک نکنــم تــا لــول دوشــکا ذوب نشــود. اواخــر شــب کــه 
منــور زدم، متوجــه شــدم کــه عراقی هــا، دیگــر قــدرت پیشــروی ندارنــد، اکثــرًا 

یــا کشــته شــده اند و یــا فــرار کرده انــد.
آن شــب تمــام شــد و عراقی هــا نتوانســتند کاری بکننــد. نمــاز صبــح را 
خوانــده بــودم، بغــل دوشــکا نشســته بــودم کــه هــوا روشــن شــود و ببینــم این 
تعــداد عراقــی کــه اینجــا آمده انــد، چنــد نفرشــان کشــته یــا مجــروح شــده اند. 
ناگهــان، دو نفــر موتــور ســوار بــا لبــاس  تــر و تمیز پاســداری از راه رســیدند. 
یکــی از آن دو نفــر، آقــای رحیــم صفــوی1 و دیگــری آقــای شــمخانی2 بودند. 
اینهــا از فرماندهــان قــرارگاه بودنــد. وقتــی رســیدند، ســالم کردنــد و گفتنــد: 

»ایــن دوشــکاچی کیه؟ روســتاد کجاســت؟«
گفتم: در خدمت شما هستم ... خودم روستاد هستم ... بفرمایید.

بــا مــن روبوســی کردنــد و حــال و احوالــی پرســیدند. رحیــم صفــوی بــه مــن 
گفــت: »دوشــکاچی کیه؟«

گفتم: خودم بودم.
گفت: »تو چه کار کردی دیشب؟«

وقتــی ایــن ســؤال را از مــن پرســید، لحظــه ای جــا خــوردم. تصــورم ایــن 

ــم  ــردار رحی ــند. س ــان می باش ــهر اصفه ــال 1331 در ش ــد س ــوی متول ــم صف ــی رحی ــید یحی 1- س
صفــوی در طــول دوران دفــاع مقــدس از فرماندهــان ارشــد ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و در فاصله 
ســال های 1368 تــا 1376 بعنــوان جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران و بــرای مــدت یــک دهــه از 
1376 تــا 1386 نیــز فرمانــده کل ســپاه پاســداران را عهــده دار بودنــد. هم اکنــون نیــز به عنــوان دســتیار و 
مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری در امــور نیروهــای مســلح، رئیــس پژوهشــگاه علــوم و معــارف دفــاع 

مقــدس، مــدرس دانشــگاه امام حســین)ع( و دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی در حــال فعالیــت می باشــند.
2- امیــر دریابــان علــی شــمخانی زاده 1334 در اهــواز، از فرماندهان ارشــد ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در دوران دفــاع مقــدس، دبیــر فعلــی شــورای عالــی امنیــت ملــی جمهــوری اســالمی ایــران و 

فرمانــده ســابق نیــروی دریایــی ارتــش و وزیــر دفــاع در دولت هــای هفتــم و هشــتم می باشــند.
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بــود کــه دیشــب، نیروهــای خــودی را زدم. گفتــم: مگــر چــکار کــردم؟ مــن 
فقــط ایــن قســمتی را کــه آب بــود، مــی زدم.

گفت: »می دانی چکار کردی؟«
گفتــم: مــن کار خاصــی نکــردم ... مــن فقــط لــب آب و ســینه خاکریــز 
را مــی زدم ولــی نیروهــای خودمــان ایــن طــرف خاکریــز بودنــد، گمــان نکنــم 

کــه خودی هــا را زده باشــم.
گفــت: »دیشــب از طریــق بی ســیم، مکالمــات عراقی هــا را شــنود کردیــم. 
شــما یــک تیــپ عراقــی را اینجــا زمین گیــر کــردی. اینها همــه تــکاور بودند.«

البتــه همــان زمــان کــه داشــتم بــا دوشــکا، نیروهــای دشــمن را هــدف قرار 
ــو  ــا ت ــرارگاه ب ــا! ق ــه آق ــت ک ــد و می گف ــب می آم ــی دادم، بی ســیم چی مرت م

کار دارد. مــن هــم می گفتــم: بگــو، صبــح کــه شــد، جــواب می دهــم.
در همــان شــب، یــک بــار نیــز بی ســیم چی نــزد مــن آمــد و  گفــت کــه آقــا 
نبــی، دارد فریــاد می زنــد کــه ایــن دوشــکاچی کیســت؟ ... بی ســیم چی بــه 
ایشــان گفتــه بــود کــه روســتاد اســت. آقــا نبــی بــه بی ســیم چی گفتــه بــود: 

»بگــو بزنــد.. بگــو بزنــد.«
به آقای رحیم صفوی گفتم: یعنی من دیشب کسی را کشتم؟

ــادی از  ــم... تعــداد زی ــرادر! دیشــب عراقی هــا را شــنود کردی ــد: »ب گفتن
عراقی هــا را کشــته یــا زخمــی کــرده ای. وقتــی روز بشــود، خــودت می بینــی.«

ــه هــر کــس می خــورد، امــکان  ــود، ب ــه دوشــکا ســفت و محکــم ب گلول
نداشــت کــه جــان ســالم ببــرد. عراقی هــا بــه صــورت ردیفــی هجــوم آورده 
بودنــد. احتمــال داشــت هــر گلولــه دوشــکایی بــه چندیــن نفــر بخــورد. البتــه 
دقیقــًا نمی  دانســتم کــه ایــن گلوله هــا بــه کجــا می خورنــد. تصــور می کــردم 

کــه دارم ســینه خاکریــز را می زنــم.
بعــد از گــپ و گفتــی کــه بــا فرماندهــان قــرارگاه داشــتم، به من گفتنــد که به 
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نیروهــا آماده بــاش بدهیــد کــه اگــر کســی از ایــن عراقی هــا ســالم مانــده بــود، 
آنهــا را دســتگیر کننــد. آنهایــی را کــه کشــته شــده اند، بگذاریــد کــه داخــل آب 
بماننــد ولــی اسلحه شــان را جمــع کنیــد. ســپس تاکیــد کردنــد کــه بــه بچه هــا 
ــاک  ــی خطرن ــی و خیل ــژه عراق ــا نیروهــای وی ــب باشــند، اینه ــد، مراق بگویی
هســتند، حواسشــان باشــد کــه بــرای یــک اســلحه ای، وســط عراقی هــا نرونــد. 

احتمــال دارد کســی از آنهــا زنــده باشــد و بــه آنهــا آســیبی بزنــد.
بعــد از آن، ســر شــوخی را بــاز کردنــد و داشــتند ســر بــه ســر مــن 
می گذاشــتند. در همیــن بگــو و بخنــد بودیــم، کــه بــه شــمخانی گفتم: بــرادر! 
ــد  ــل از این کــه بخواهن مواظــب اتــوی لباســت بــاش کــه خــراب نشــود. قب
ســوار موتــور بشــوند و برونــد، یکــی از آنهــا کــه فکــر کنــم آقــای شــمخانی 
بــود، کمــی جلوتــر آمــد و خــودش را داخــل باتالق هــا انداخــت و شــل مالــی 
کــرد. بعــد از آن، مــن را بغــل کــرد و بوســید و گفــت: »تــو افتخــار مایــی... 

تــا امــام شــماها را دارد، غمــی نــدارد...«
بعــد از رفتــن آنهــا، همــان دوشــکاچی دیشــبی پیــش مــن آمــد و بــا لهجــه 

شــیرازی بــه مــن گفــت: »می دونــی کاووســو شــهید شــد؟«
گفتم: یک بار دیگر بگو.. کاووسو کیه؟

گفت: »بابا! همین کاووسو که تدارکاته... همین دیشب شهید شد.«
در یــک لحظــه شــوکه شــدم، گفتــم: چــه می گویــی بــرای خــودت؟ کجــا 

شــهید شــد؟
گفت: »همین شهیدی که گذاشتی الی پتو، کاووس بود.«

در آن لحظــه، دنیــا در برابــر چشــمانم تاریــک شــد و انــگار تمــام دنیــا روی 
ــو.  ــاره بگ ــه دوب ــردم ک ــؤال می ک ــی از او س ــار پیاپ ــه ب ــد. س ــراب ش ــرم خ س
صلــوات می فرســتاد و دوبــاره جوابــم را مــی داد. بــار چهــارم بــود کــه یکــی از 
بســیجی ها بــه زبــان آمــد و گفــت کــه بــرادر! چــرا این همــه عصبانــی می شــوی؟ 
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بابــا! همیــن کاووس مدنــی زاده کــه مســئول پشــتیبانی خودمــان بــود، دیشــب با 
ایــن ماشــینی کــه اینجاســت، مهمــات آورد. ایــن مهمــات دوشــکایی کــه تــا 
صبــح مــی زدی، همین هایــی بــود کــه کاووس آورده بــود. مــا نشســته بودیــم کــه 
ــا... و  ــا... عراقی ه ــت: عراقی ه ــت و گف کاووس رســید و پشــت دوشــکا رف
ــدازی کــرد. خشــاب اول تمــام شــد، دومــی را ســوار کــرد و  ــه تیران شــروع ب

مقــداری شــلیک کــرد کــه خمپــاره 60 بــه او خــورد.
گفتم: چرا دیشب نگفتید؟

گفتند: »ما چه می دانستیم... ما ترسیدیم...«
ــو زدم. بیشــتر از دو ســاعت داخــل  در آن لحظــه، کمــرم شکســت و زان
ســنگر نشســته بــودم و نالــه و زاری می کــردم. بعــد از آن، بســیجی ها آمدنــد 
و گفتنــد: »آقــا! عراقی هــا را چــکار کنیــم؟ تعــداد زیــادی از عراقی هــا 
ــم؟« ــد... چکارشــان کنی ــد. تعــدادی داخــل آب افتاده ان ــا قطع ان دســت و پ

ــام کاووس را از  ــه انتق ــم ک ــدا گفت ــدم. ابت ــود آم ــه خ ــه ب ــود ک ــا ب در آنج
مجروحیــن عراقــی بگیریــم. ســپس گفتــم کــه ایــن کار، صحیــح نیســت. بــه 
ــا ســالم اســت  ــد کــه اگــر کســی از آنه ــد، ببین ــگاه کنی ــم: ن بســیجی ها گفت
اســیرش کنیــد. اگــر هــم کســی زنــده بــود و می خواســت مقاومــت کنــد، او 
ــد.  ــع کردن ــا را جم ــدند و جنازه ه ــه کار ش ــت ب ــیجی ها دس ــید. بس را بکش
حــدودا 200 نفــری می شــدند. عــده ای از آنهــا هــم مجــروح شــده بودنــد و 

همــان شــب رفتــه بودنــد.
ــی  ــال و روز خوش ــودم. ح ــط ب ــل خ ــن داخ ــت. م ــه روزی گذش دو-س
نداشــتم و بــی حوصلــه شــده بــودم. بعــد از شــهید بازگیــر، شــهید ولی پــور 
ــود. در آن لحظــات،  ــی زاده ب ــن، شــهید مدن ــز م ــه چی ــی، هم و شــهید وفای
خــودم را بــی یــار و یــاور تصــور می کــردم. ســاعت 8 و 9 شــب بــود کــه آقــا 
نبــی آمدنــد. ایشــان کــه خیلــی ســعی می کــرد بــه مــن روحیــه بدهــد، بــه مــن 
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گفتنــد: »فعــال وضعیــت مناســبی نــداری، امشــب، گــردان را بــه عقــب ببــر یا 
اصــال کاری بــه گــردان نداشــته بــاش و بــا یــک موتــوری بــه اســکله بــرو. از آن 
طــرف، ماشــین آمــاده اســت، ســریع بــه اهــواز بــرو، فــردا صبــح بعــد از نمــاز، 
حرکــت کــن و بــه دهدشــت بــرو. مراســم تشــییع جنــازه شــهید مدنــی زاده فردا 

در دهشــت برگــزار می شــود.«
ــول  ــازه شــهید نباشــم. قب ــود کــه در مراســم تشــییع جن ــم ســخت ب برای
کــردم، ولــی گفتــم کــه همیــن امشــب بــه دهدشــت مــی روم. گفــت: »اگــر 
ــو باشــد،  ــد ماشــین مــن پیــش ت ــروی، ایــن کلی ــه دهدشــت ب می خواهــی ب
ماشــین، لــب اســکله، پــارک شــده اســت. فعــال بــا موتور یکــی از بســیجی ها 
ــر. نگــران گــردان هــم  ــردار و بب ــرو و از آنجــا ماشــین را ب ــا لــب اســکله ب ت
ــردا  ــا برگــردی. ف ــر گــردان می گــذارم ت ــاش، فعــال یکــی از بچه هــا را َس نب

ــم.« ــردان را عــوض می کن ــم گ ه
وقتــی بــه اســکله رســیدم، با همــان وضعیت و شــکل و قیافه ای که داشــتم، 
حرکــت کــردم. هنــگام نمــاز صبــح بــود کــه بــه دهدشــت رســیدم. بــه منــزل 
شــخصی خــودم رفتــم ولــی کســی آنجــا نبــود. همــه اهــل خانــه رفتــه بودنــد. 
از یکــی کــه آنجــا مانــده بــود، ســؤال کــردم کــه: بقیــه کجــا هســتند؟ گفــت کــه 

همگــی بــه دهــات رفتنــد، فــردا، جنــازه شــهید مدنــی زاده را می برنــد. 
نمــاز صبــح را خوانــدم، و خیلــی ســریع حرکــت کــردم و آفتــاب نــزده، 
بــه روســتا رســیدم. آن گونــه کــه شــنیدم، اهــل فامیــل، شــیونی کــه بــرای مــن 
کــرده بودنــد، کمتــر از شــیون کاووس نبــوده اســت. آنهــا تصــور می کردنــد 

کــه جنــازه مــن بعــد از جنــازه کاووس خواهــد آمــد.
مراســم خاکســپاری باشــکوهی بــرای شــهید مدنــی زاده برگــزار شــد. زمانــی 
کــه در مراســم بــودم، اهــل خانــواده بــه مــن می گفتنــد کــه همیــن االن، جــای 
قبــر خــودت را مشــخص کــن، چــون دیــر یــا زود، شــهید خواهــی شــد. همــان 
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جایــی کــه قبــر شــهید مدنــی زاده بــود، بغــل آن قبــر، یک درختــی بود، بــه فامیل 
خــودم گفتــم کــه اگــر شــهید شــدم، کنــار همیــن درخــت، مــن را خــاک کنیــد.

دیدار با امام خمینی)ره(

روز ســوم بعــد از مراســم خاکســپاری شــهید مدنــی زاده بــه جبهــه برگشــتم. 
اردیبهشــت مــاه ســال 1365 بــود. در آن موقــع، شــاکله گــردان از هــم پاشــیده 
ــه شــیمیایی و مجــروح شــده  ــا ک ــای م ــدادی از بچه ه ــوز تع ــود. هن شــده ب
ــه  ــه اهــواز آمــدم، ب بودنــد، از بیمارســتان ها مرخــص نشــده بودنــد. وقتــی ب
ــد. از  ــام)ره( بروی ــدار ام ــه دی ــه ب ــد ک ــاده کنی ــان را آم ــد کــه خودت ــن گفتن م
ــب  ــان ش ــدیم. هم ــری می ش ــا 60 نف ــداد 50 ت ــردان، تع ــای دو گ غواص ه
ســوار اتوبــوس شــدیم و بــه ســمت تهــران حرکــت کردیــم. فــردا بعــد از ظهــر 
بــود کــه بــه تهــران رســیدیم و بــه دیــدار امــام)ره( رفتیــم. در آن موقــع، قریــب 
بــه 1000 نفــر از رزمنده هــا از همــه یگان هــا خدمــت امــام)ره( آمــده بودنــد.

در آن روز، رزمنده هــا یکــی- یکــی خدمــت امــام)ره( می رســیدند و بــا 
ایشــان ســالم و احوالپرســی می کردنــد. وقتــی نوبــت بنــده رســید، خدمــت 
امــام)ره( رســیدم. وقتــی دســت ایشــان را بوســیدم، اتفــاق خیلــی خــاص و 
مبارکــی بــرای مــن رخ داد. در آن لحظــه، امــام)ره( جعبــه ای کوچکــی بــه من 

دادنــد و گفتنــد: »فرزنــدم! ایــن هدیــه بــرای توســت.«
در آن لحظــه، از خوشــحالی در پوســت خــودم نمی گنجیــدم. همــه 
نگاه هــا متوجــِه مــن شــده بودنــد. بــرای مــن یــک افتخــار بزرگــی بــود کــه 
بیــن آن همــه نیرویــی کــه از طــرف لشــکر آمــده بودنــد، از دســتان مبــارک 
حضــرت امــام)ه( هدیــه ای دریافــت کنــم. در آن لحظــات همــه رزمنده هــا 
کنجــکاو بودنــد کــه حضــرت امــام)ره( چــه هدیــه ای بــه مــن داده انــد. بعــد 

ــاز کــردم، یــک عــدد ســاعت مچــی بــود. ــه را ب از مالقــات، جعب
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حضور در فکه و مجروحیت شدید

بعــد از دیــدار بــا امــام)ره( بــه اهــواز برگشــتیم. دو روز در اهــواز بودیــم 
کــه آقــا نبــی بــه مــن گفتنــد کــه بــه گتونــد بــروم و گــردان را ســازماندهی کنم. 
صبــح زود، بــه گتونــد رفتــم. در آنجــا، 300 تــا 400 نفــر بســیجی داشــتم. 
زمانــی کــه داشــتم آنهــا را ســازماندهی می کــردم، بــه مــا اعــالم کردنــد کــه 
دشــمن، در فکــه1 پاتــک زده اســت. در آن موقــع، بــرادران ارتشــی در فکــه 
مســتقر شــده بودنــد. بــه مــا گفتنــد کــه عراقی هــا تــا فکــه و شــرهانی آمــده 
و جــاده مهــران2 و دهلــران را قطــع کرده انــد و پــل چمســری را گرفته انــد. 
ــدی حضــور داشــتیم،  ــن خــط پدافن ــاًل در در ای ــه این کــه قب ــا توجــه ب ب
اطالعــات کاملــی از ایــن منطقــه داشــتیم. از طــرف فرماندهــی لشــکر، 
بی ســیم زدنــد کــه آمــوزش مختصــری بــه افــراد گــردان بــده و آنهــا را مســلح 

ــد. ــوی عراقی هــا را بگیرن ــد و جل ــه پــل چمســری برون کــن کــه امشــب ب
در آن موقعیــت، از کادر اصلــی گــردان مــا، فقط شــهید حسینی دوســت و 
یکــی از پاســدارها کــه اســمش را نمی  دانــم، حضــور داشــتند. یکــی از نــکات 
قــوت مــن ایــن بــود کــه در ســازماندهی نیروهــا، ســریع عمــل می کــردم. در 
چنیــن شــرایطی، خیلــی ســریع مســئولیت های افــراد گــردان و گروهان هــا 
ــه؟  ــمت چی ــم: اس ــیجی می گفت ــک بس ــه ی ــاًل ب ــردم. مث ــخص می ک را مش
می گفــت: حســین. می گفتــم: قبــاًل جبهــه بــودی؟ می گفــت: دو بــار. 
می گفتــم: تــو فرمانــده اینهــا هســتی... بــرو پشــت کانتینــر و اســلحه بگیــر.. 
از یــک طــرف اســلحه می گرفــت و از طــرف دیگــر، کارت پــالک می گرفــت 

و بــه میــدان تیــر می رفــت.

1- فکــه، منطقــه ای بیابانــی در شــمال غربــی خوزســتان و جنــوب شــرقی اســتان ایــالم اســت. جنــس 
خــاک ایــن منطقــه رملــی و ســرزمین شــن های روان اســت. فکــه یکــی از محورهــای اصلــی حملــه ی 

ارتــش بعثــی عــراق بــه محــور شــمال خوزســتان بــود.
2- شهر مهران، مرکز بخش مرکزی شهرستان مرزی مهران در استان ایالم است.
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میــدان تیــر مــا، 200 متــر، آنطــرف چادرهــای مــا بــود. دو نفــر پاســدار 
کادر، مســئول آنجــا بودنــد. چهــار عــدد ســیبل زده بودیــم و هــر کــس بــا هر 
اســلحه ای در دســتش بــود، تمریــن می کــرد. بــه ایــن شــکل، در همــان یــک 

روز، آمــوزش دادیــم و ســازماندهی کردیــم.
غــروب یکــی از روزهــای اردیبهشــت ســال 1365 بــود. بــه همــه اعــالم 
کــردم کــه نیــم ســاعت وقــت داریــد کــه وصیت نامه هایتــان را بنویســید. افــراد 
گــردان وصیــت نامه هایشــان را نوشــتند. نمــاز مغــرب و عشــا را خواندیــم و 
ســوار بــر ماشــین ها شــدیم و بــه ســمت دشــت عبــاس رفتیــم. شــب بــود کــه 
بــه دشــت عبــاس رســیدیم. داخــل ماشــین ها، مقــداری اســتراحت کردیــم. 
صبــح کــه شــد، بــه داخــل یــک شــیاری رفتیــم. واحــد پشــتیبانی مــا  در شــهر 
فــاو بــود. معمــواًل اگــر قــرار بــود نیرویــی بــرای عملیاتــی بــرود، باید یــک روز 
اســتراحت کنــد و بــه خوبــی توجیــه شــود، ولــی در آنجــا کســی نبــود کــه مــا را 
توجیــه کنــد. خبــری از آب و غــذا نبــود. موقعیــت مــا، یــک منطقــه ای بــود کــه 
حالــت کویــری داشــت. گرمــای خوزســتان، امــان بچه هــا را بریــده بــود. بــا 
آن منطقــه آشــنایی کاملــی داشــتم. ســریع، نیروهــا را داخــل نیــزاری کــه کنــار 
آبــی بــود، بــردم و گفتــم همینجــا اســتراحت کنیــد و از ایــن آب اســتفاده کنید.

ــد. تعــدادی  ــه بودن ــی از نیروهــای ارتشــی رفت ــم. خیل ــه مرکــز ارتــش رفت ب
ماشــین از اندیمشــک آمــده بودنــد کــه به ســمت مهــران برونــد. وقتی زیــر آتش 
قــرار گرفتــه بودنــد، همانجــا مانــده بودنــد. داخــل ایــن ماشــین ها غــذا، کنســرو 
ــم.  ــه بچه هــا دادی ــم و ب ــی کردی ــا را خال ــود. آنه ــادی ب و جیره هــای جنگــی زی
غــروب کــه شــد، آقــا نبــی، خــودش را بــه مــا رســاند. بــه مــن گفــت که دیشــب، 
بچه هــای لشــکر علــی بــن ابــی طالــب)ع(، از پــل چمســری وارد شــده و تا این 
لحظــه، دشــمن را کوبیده انــد. اینهــا دارنــد دشــمن را مجبــور بــه عقب نشــینی 

می کننــد. شــما بایــد بــه شــیار ربــوط برویــد و بــه آنهــا کمــک کنیــد.
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ــم کــه  ــی گفت ــا نب ــه آق ــوط را داشــتم. ب ــه حضــور در شــیار رب ــاًل تجرب قب
شــیار ربــوط خیلــی وحشــتناک اســت. حــاال مــن در ســمت چپــش بــروم یــا 

در ســمت راســتش؟
گفت: »شما از سمت چپ حرکت کن.«

ــمن  ــر دش ــد. مق ــی می رس ــک چهارراه ــه ی ــه ب ــپ ک ــمت چ ــم: س گفت
ــد  ــک گذاشــته، پ ــر، دشــمن تان ــن مق ــار راهــی ســت. در ای ــان چه در هم
هلیکوپتــر و خیلــی امکانــات دارد، مــن بــا یــک گــردان و ســه نفــر پاســدار 

کــه نمی  توانــم کاری کنــم.
گفت: »حاال شما، تا هر کجا که توانستید بروید.«

در همــان شــب، شــهید محمــد اسالمی نســب1 کــه بچــه شــیراز بــود بــه 
مــا ملحــق شــد. وقتــی آمــد، روحیــه گرفتیــم. تجربــه اش از مــا بیشــتر بــود 
و در مقیــاس یــک فرمانــده لشــکر توانایــی داشــت. قبــاًل بــا هــم کار کــرده 
بودیــم. بــه او گفتــم کــه تــو فرمانــده گــردان مــا بــاش، مــن هــم فرمانــده یکــی 
از گروهان هــا می شــوم. شــهید حسینی دوســت فرمانــده گروهــان دوم و آن 
پاســدار هــم فرمانــده گروهــان ســوم می شــود. شــهید اسالمی نســب قبــول 
نمی کــرد کــه فرمانــده باشــد، گفــت: »بــرادر! مــن و شــما نداریــم، همــه بــا 

ــده گروهــان ســوم می شــوم.« ــم ... مــن فرمان هــم کار می کنی
ــدان میــن  ــه بازکــردن می ــازی ب ــود کــه نی ــود ایــن ب ــی کــه در آنجــا ب مزیت
نبــود و ســیم خــارداری هــم نبــود. بایــد مســتقیم می رفتیــم و هــر کجــا کــه 

عراقی هــا را می دیدیــم، بــا آنهــا درگیــر می شــدیم.
ــک هســتم،  ــم: گروهــان ی ــم. مــن گفت ســه نفــری نشســتیم و شــور کردی
اسالمی نســب گروهــان دوم و حسینی دوســت، گروهــان ســوم را فرماندهــی 

ــع  ــگان از تواب ــد ســال 1333 روســتای الزن ــد نجــات، متول 1- شــهید محمــد اسالمی نســب فرزن
شهرســتان داراب، شــهید بزرگــوار فرمانــده گــردان امــام رضــا )ع( لشــکر19 فجــر بودنــد و در تاریــخ 

4 دی ســال 1365 در عملیــات کربــالی 4 محــور شــلمچه بــه شــهادت رســیدند. 
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کنــد. تــا ایــن را گفتــم، شــهید حسینی دوســت گریــه کــرد. گفتــم: چــرا گریــه 
می کنــی؟ گفــت: »در عملیــات قــدس 3، مــن فرمانــده دســته یکــم بــودم، ولی 
مــن را گذاشــتی دســته چهــارم. مــن فرزنــد زهــرا)س( هســتم و تــو خلقــی. 
حــاال تــو می خواهــی بیــرق را بــه دســت بگیــری؟ تــو را بــه جــان زهــرا )س( 

گروهــان یکــم را بــه مــن بــده.«
تــا ایــن را گفــت، تمــام ســتون بدنــم لرزیــد. بغلش کــردم و گفتــم: عزیزم! 

قبــول! تــو گروهــان یکــم هســتی ولــی بــرو و آخــر بیا.
گفــت: »نــه. بــرادر! مــن گروهــان یــک می شــوم که قبــل از بقیه حرکــت کنم. 

اول حسینی دوســت فدا خواهد شــد، بعد از آن، روســتاد شــهید می شــود.«
بــه هــر حــال تســلیم خواســته او شــدم. مــا حرکــت کردیــم و بــه یــک ســه 
راهــی رســیدیم. وضعیــت دشــمن نامشــخص بــود. وضعیــت نامشــخصی 
داشــتیم. وضعیــت مــا اینگونــه بــود کــه بایــد می رفتیــم و هــر کجــا کــه بــه 
ــه  ــه ســه راهــی رســیدیم، ب ــی ب ــر می شــدیم. وقت دشــمن می رســیدیم، درگی
آقــای رودکــی خبــر دادم. در ایــن بیــن، منافقیــن مــدام روی فرکانس بی ســیم 
مــا می آمدنــد و مــا را اذیــت می کردنــد. هــر چــه کانــال عــوض می کردیــم، 

بــاز روی کانــال مــا می آمدنــد.
ــک  ــده و ی ــت را ســمت چــپ حرکــت ب ــی گفــت: »یــک گروهان ــا نب آق
گروهانــت را ســمت راســت ... خــودت هــم وســط حرکــت کــن ... از ایــن 

ســه نقطــه پاکســازی کنیــد و جلــو برویــد.« 
بســم اللــه گفتیــم و شــروع کردیــم. در همــان لحظــات اولیــه درگیــری، 
فرکانــس بی ســیم مــن روی فرکانــس علــی فضلــی1 افتــاد. آقای فضلــی در آن 
موقــع، فرمانــده تیــپ ســید الشــهداء تهــران بــود. شــک کــرده بــودم که شــاید 

ــده  ــد ســال 1340 در شــهر تویســرکان اســتان همــدان، ایشــان فرمان ــی فضلــی، متول 1- ســردار عل
تیــپ 33 حضــرت المهدی)عــج( و ســابقه فرماندهــی لشــکر المهدی)عــج( و 10 ســید الشــهداء را در 
کارنامــه دارنــد. در بســیاری از عملیــات جنگــی از جملــه آزادســازی خرمشــهر نقــش موثــری داشــت و 
در چنــد موقعیــت محــدود هــم فرماندهــی لشــکر 27 محمــد رســول اللــه )ص( را بــر عهــده گرفتنــد.
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از منافقیــن باشــد. می گفــت: »بابــا! مــن علــی فضلــی هســتم.«
گفتم: اگر تو علی فضلی هستی، من هم علِی  مردان هستم.

آخــرش وقتــی متوجــه شــد کــه مــن قبــول نمی کنــم بــه زبــان لــری بــه مــن 
گفــت: »علــی مــردون، قربونــت بــرم، مــو علیــم بــه خــدا مــو علیــم ... مــن 
گیــر کــردم، هــر فرکانســی مــی روم، منافقیــن می آینــد. ایــن فرکانــس را بــه 

هــزار بدبختــی گیــر آوردم ... از ایــن فرکانــس خــارج شــو...«
وضعیـت آنهـا بـه گونه ای بـود که وقتی تیپ آنهـا وارد عمل شـده بود، چهار 
تیـپ عراقـی، روبرویـش قـرار داشـتند. مـن هـم نمی  دانسـتم. وقتی فهمیـدم که 

علی فضلی اسـت، کمی سـر به سـرش گذاشـتم و با ایشـان شـوخی کردم.
بی ســیم های مــا معمــواًل 30 کانالــه بودنــد. احتمــاال در آن شــرایط، 
منافقیــن 30 عــدد بی ســیم گذاشــته بودنــد و هر بی ســیمی یکــی از کانال های 
مــا را رصــد می کــرد. منافقیــن، مرتــب بــه مــا توهیــن و فحاشــی می کردنــد. 
ــاًل  ــل مــا را می شــناختند. مث ــه اســم و فامی ــی گاهــی پیــش می آمــد کــه ب حت
می گفتنــد کــه آهــای علیمــردان روســتاد فرزنــد فالنــی، لــر کهگیلویــه ای... 
ــرای مــن جــای ســوال داشــت کــه اینهــا از  ــم. ب برگــرد کــه گردنــت را می زنی

ــد. ــق را از کجــا می دانن ــن اطالعــات دقی ــد و ای کجــا آمده ان
شــنود بی ســیمی از یــک طــرف، جنــگ و درگیــری و کمبــود نیــرو از 
طــرف دیگــر، مــا را نگــران کــرده بــود. بــه بی ســیم چی ها گفتیــم کــه چــراغ 
قوه هــا را روشــن کنیــد و بــا هــم رمــزی صحبــت کنیــد. راهــی نیســت، هــر 

ــد... ــردارد و بجنگ ــی ب ــی آرپی ج کس
بــا همیــن گــردان و ســه-چهار نفــر پاســدار و بســیجی های یکــی- 
ــا  ــه از کج ــتیم ک ــتیم و نمی  دانس ــا را نمی  دانس ــم آنه ــی اس ــه حت دو روزه ک
آمده انــد، خیلــی خــوب مقاومــت کردیــم و توانســتیم نزدیــک بــه پنــج 

ــم. ــب راندی ــه عق ــمن را ب ــر دش کیلومت
در ایــن ماموریــت، همــه چیــز پیچیــده بــود؛ بســیجی یــک روزه... 
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بی ســیم شــنود شــده... تاریکــی شــب و گــردان نامنظــم ... ضمــن این کــه 
هیــچ گونــه آتــش پشــتیبانی نداشــتیم. توپخانــه و ادوات مــا نتوانســتند بیاینــد 
ــود  ــن ب ــم ای ــا می توانســتیم انجــام دهی ــا کاری کــه م و مســتقر بشــوند. تنه
کــه وقتــی دشــمن را عقــب بردیــم و بــه توپخانــه ارتــش رســیدیم، از آنهــا 
اســتفاده کنیــم. توپخانــه ارتــش جلوتــر بــود. وقتــی دشــمن تــا جــاده مهــران 

و دهلــران آمــده بــود، توپخانــه را هــم گرفتــه بــود.

بازگشت از سردخانه

ــپ  ــم، تی ــه پیشــروی می کردی ــه فک ــه داشــتیم در منطق ــی ک ــن حین در همی
ســید الشــهداء در ســمت چپ مــان بــود. اگــر یــگان دیگــری در جنــاح 
دیگرمــان بــود یــا نــه، خبــر نداشــتیم. از ســمت چــِپ شــیار ربــوط در حــال 
پیشــروی بودیــم. حــدود ســه-چهار کیلومتــر پیشــروی کردیــم کــه ارتباطــی 
ــا حسینی دوســت قطــع شــد. وقتــی صدایــش قطــع شــد،  بی ســیمی مــن ب
ــه شــهادت رســیده اســت. در اینجــا  احســاس کــردم کــه حسینی دوســت ب
بــرای یــک بــار دیگــر، کمــرم شکســت و از لحــاظ روحــی و روانــی بــه هــم 
ــی  ــد، کس ــده باش ــهید ش ــت، ش ــر حسینی دوس ــه اگ ــتم ک ــم. می دانس ریخت
ــوان  ــن صــورت، آن گروهــان ت ــد. در ای ــت کن نیســت کــه گروهــان را هدای
ــه  ــه چ ــردم ک ــاد ک ــیم داد و فری ــق بی س ــدارد. از طری ــت را ن ــه ماموری ادام
ــد  شــده؟ بی ســیم چی جــواب داد کــه حسینی دوســت، شــهید شــد. هرچن
کــه قبــاًل، دو- ســه نفــر از بچه هــای بســیجی را بــرای جانشــینی آن گروهــان 
مشــخص کــرده بــودم، ولــی آنهــا نتوانســتند کــه گروهــان را هدایــت کننــد. 
آنهــا بســیجی و کــم تجربــه بودنــد، بنابرایــن، آن گروهــان زمیــن گیــر شــدند.

در آنجــا بــا شــهید اسالمی نســب مشــورت کــردم و در همــان آتــش 
ــه کمــک  ــه ب ــن اســت ک ــا راه ای ــه تنه ــت ک ــن گف ــه م ــری شــدید، ب و درگی
همدیگــر، گــردان را هدایــت کنیــم. تــو بــه ســمت گروهــان حسینی دوســت 
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ــو بکشــانی. ــه ســمت جل ــا خــودت ب ــی بســیجی ها را ب بکــش، بلکــه بتوان
مشــکلی کــه مــا داشــتیم ایــن بــود کــه تعــدادی از منافقیــن در ایــن 
عملیــات حضــور داشــتند و داخــل گــردان مــا نفــوذ کــرده بودنــد. وضعیتــی 
در آن شــب حاکــم بــود کــه اعتمــادی بــه هیــچ کــس نبــود. بــا ایــن وجــود، 
ــا ســر یــک چهــار راهــی ادامــه داشــت. ســه دســتگاه تانــک  درگیری هــا ت
ــان  ــا تیربارهایش ــا، ب ــن تانک ه ــود. ای ــی ب ــار راه ــان چه ــر هم ــمن س دش
ــد نفــر  ــه همــراه چن ــد. مــن و شــهید اســالمی نســب ب رزمنده هــا را می زدن
از بســیجی ها، از دو طــرف آنهــا هجــوم آورده و تکبیرگویــان بــه ســمت آنهــا 
حملــه کردیــم. ناگهــان خدمــه تانک هــا پیــاده شــده و پــا بــه فــرار گذاشــتند. 

ــم. ــه غنیمــت گرفتی ــم و تانک هــا را ب ــرار دادی ــه را هــدف ق خدم
بعــد از آن، هــر کــدام از مــا بــه ســمتی، در حــال پیشــروی بودیــم. همینطور 
ــا  ــدم و ب ــزی رد می ش ــک خاکری ــار ی ــیم چی کن ــا بی س ــراه ب ــتم هم ــه داش ک
بی ســیم حــرف مــی زدم، صــدای ســوت خمپــاره ا ی بــه گوشــم خــورد. خمپاره 
ــه ســینه بی ســیم چی مــن خــورد و  ــاالی کتــف مــن رد شــد و درســت ب از ب
منفجــر شــد. بی ســیم چی مــن کــه تعــدادی نارنجــک بــه کمــرش بســته بــود 
در فاصلــه 10 متــری آن طرف تــر، پــرت شــد و بــه ســینه خاکریــز چســپید. در 
ایــن زمــان، ســیم بی ســیم قطــع شــده و فقــط گوشــی بی ســیم در دســت مــن 
ــا ایــن اتفــاق، نارنجک هــای کــه همــراه بی ســیم چی  مانــده بــود. همزمــان ب
بــود، منفجــر شــدند و تعــداد زیــادی از ایــن ترکش هــا بــه بــدن مــن اصابــت 
کــرد. همانجــا در حالــت نیمــه هوشــیاری روی زمیــن افتــاده بــودم. لحظــه ای 
ــا  ــی ...آق ــا نب ــی زدم: آق ــیم، داد م ــی بی س ــان گوش ــا هم ــدم. ب ــوش آم ــه ه ب
نبــی... در واقــع، داشــتم گــزارش مــی دادم بــه آقــا نبــی کــه تانک هــا را گرفتیــم. 
در همیــن لحظــه بــود کــه اسالمی نســب بــاالی ســر مــن آمــد. هنــوز بــه هــوش 
ــید.  ــم را بوس ــرد و صورت ــل ک ــن را بغ ــتم. م ــودم را داش ــار خ ــودم و اختی ب
خاک هــای صورتــم را پــاک کــرد و صورتــم را تمیــز کــرد و گفــت: »روســتاد! 
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در آن دنیــا شــفاخواه مــن بشــو و مــا را فرامــوش نکــن!«
وضعیــت مــن بــه گونــه ای بــود کــه سراســر وجــودم ترکــش خــورده بــود و 
غــرق خــون شــده بــودم و هیــچ کــس تصــور نمی  کــرد کــه مــن زنــده بمانــم. 
در حالــی کــه هنــوز هــوش خــودم را داشــتم. گفتــم: ســید! بچه هــا چه شــدند؟

گفت: »تو به فکر خودت باش، بچه ها همه خوب هستند.«
در ایــن ماموریــت، چهــار نفــر بی ســیم چی داشــتم کــه یکــی از آنهــا در 
همینجــا شــهید شــدند. یکــی از آنهــا، دو پایــش قطــع شــد و دو نفــر دیگــر 

نیــز بــه شــدت مجــروح شــدند.
همانجــا بودیــم کــه یــک نفربــر بــی ام پــی از راه رســید. اسالمی نســب بــه 
کمــک دو نفــر دیگــر، مــن را داخــل نفربــر گذاشــتند کــه به عقب منتقــل کنند. 
ــاره بی هــوش شــدم. در  ــا اینجــا هــوش خــودم را داشــتم ولــی بعــدش، دوب ت
میانــه راه، بــرای چنــد لحظــه بــه هــوش  آمــدم. نمی دانســتم کجا هســتیم. تصور 
ــک لحظــه،  ــن اســیر شــده ام. در ی می کــردم کــه در خــاک عــراق هســتم و م
مســئول پرســنلی گردان را دیدم. معمواًل، پرســنلی اســامی را یادداشــت می کرد 
و مســئول تعــاون، کارت و پالک هــا را صــادر می کــرد. گاهــی هــم یــک نفــر، 
هــر دو کار را بــا هــم انجــام مــی داد. ایــن مســئول پرســنلی، در همــان لحظــه، 
ســاعتم را از دســتم درآورد. از او درخواســت آب کــردم، ولــی نمی  دانــم کــه آبــی 
بــه مــن داد یــا نــه، چــون بعــدش بــی هــوش شــدم. جــای دیگــری چشــمانم را 
بــاز کــردم، دیــدم کــه داخــل یــک هلیکوپتــر هســتم. وقتــی که نــگاه کــردم، دیدم 
ــد از آن،  ــد. بع ــرار می کنن ــد ف ــن هســتند و دارن کــه تعــدادی گوســفند آن پایی
نمی  دانــم کــه چــه بالیــی بــر ســرم آمــد. ولــی در یــک لحظــه احســاس کــردم کــه 
دارم یــخ می زنــم. بــه شــدت ســردم شــده بــود. وقتــی نفــس می کشــیدم، ایــن 
نفــس بــر می گشــت و بــه صــورت خــودم می خــورد. ظاهــرا مــن را بــه معــراج 
شــهدای دزفــول آورده بودنــد و بــه همــراه دیگــر شــهدا، در ســردخانه گذاشــته 
بودنــد. بــه قــول دوســتان کــه بعدهــا تعریــف می کردنــد، وقتــی می خواســتند 
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کــه جنــازه شــهدا را بــا هواپیمــا به جــای دیگــری انتقــال بدهنــد، یــک شــخصی 
متوجــه می شــود کــه کاور پالســتیکی کــه جلــوی صــورت مــن اســت، دارد بازی 
می کنــد و بخــار گرفتــه اســت. همانجــا مــن را بیــرون می کشــد و داد می زنــد 

کــه ایــن بنــده خــدا زنــده اســت!
ــواز  ــتانی در اه ــه بیمارس ــد و ب ــرون آوردن ــردخانه بی ــده را از س ــورا بن ف
منتقــل کردنــد. روز ســوم بعــد از مجروحیــت بــود کــه مــن را بــه تهــران اعزام 
کردنــد. لحظــه ای چشــمانم را بــاز کــردم، دیــدم کــه داخــل یــک هواپیمایــی 
هســتم. هواپیمــا از نــوع بــاری بــود، از همان هایــی کــه داخل شــان تــور زده 
ــود. چــون  ــن نشســته ب ــد. هواپیمــا روی زمی ــکارد بســته بودن ــد و بران بودن

ــد.  ــد و اجــازه پذیــرش نمی  دادن ــر شــده بودن بیمارســتان ها پ
یــک نفــر بــا لبــاس پرســتاری داخــل راهــروی هواپیما داشــت مرتبــا رفت 
و آمــد می کــرد. هــر چــه نــگاه کــردم کــه ببینــم ایــن شــخص، ایرانــی  اســت 
ــی  ــده ام. خیل ــیر ش ــه اس ــردم ک ــور می ک ــدادم. تص ــخیص ن ــی، تش ــا عراق ی
تشــنه بــودم. وقتــی آن شــخص، بــرای لحظــه ای از آنجــا دور شــد. نگاهــی 
ــن وصــل  ــه م ــاالی ســرم، ب ــک ســرمی از ب ــدم کــه ی ــم کــردم. دی ــه اطراف ب
ــا دنــدان پــاره اش کــردم.  شــده اســت. یواشــکی ســرم را پاییــن کشــیدم و ب
نصفــش را خــورده بــودم کــه آن پرســتار برگشــت. ســرم را ســر جایــش قــرار 
دادم. گفتــم کــه شــاید عراقــی باشــند، خــودم را بــه مــردن زدم، کــه بــی خیــال 
مــن شــوند. پرســتار از بغــل دســت مــن رد شــد. هنگامــی کــه برگشــت، در 
آن ردیفــی کــه بغــل دســت مــن بــود، یکــی از رزمنده  هــا کــه هــر دو پایــش 
ــت، دادی  ــودش را داش ــواس خ ــوش و ح ــال ه ــی کام ــود ول ــده ب ــع ش قط
ــی کســی  ــا فاطمــه زهــرا )س(...« ول زد و گفــت: »وای ... وای .... بگــو ی
جوابــش نــداد. بــار دوم گفــت: »آقــای امدادگــر... آقــای امدادگــر... بگــو یــا 

فاطمــه زهــرا)س(.... فرمانــده مــن بــه هــوش نیومــد؟«
تــا ایــن را گفــت، متوجــه شــدم کــه ایــن شــخص، یکــی از بی ســیم چی های 
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خــودم هســت. همیــن کــه گفــت: فرمانــده مــن بــه هــوش نیامــد، پرســتار بــه 
طرفــش برگشــت و گفــت: »نبضــش خوبــه، ولــی هنــوز بــه هــوش نیامــده.«

بــه آن رزمنــده گفتــم: بــرادر! ایرانــی هســتی؟ وقتــی ایــن را گفتــم، برگشــت 
و گفــت: »روســتاد! زنــده ای؟ جانــم فدایــت... مــن دو پایــم قطــع شــده ولــی 

تــو، یــک روز داخــل ســردخانه بــودی...«
ــف  ــن تعری ــرای م ــن بی ســیم چی داســتان ســردخانه را ب ــع، همی در واق

کــرد. بــه او گفتــم: »االن کجاییــم؟ عراقیــم؟ ایرانیــم؟ کجاییــم؟«
گفــت: »نــه بــرادر! االن فــرودگاه مهرآبادیــم... دارنــد همینجــا مــا را 

می کننــد.« درمــان 
گفتــم: ولــی مــن آب ُســرم را خــورده ام ... بگــو بــه مــن آب بدهنــد. همین 
را گفتــم کــه پنــج- شــش نفــر پرســتار آمدنــد و دور مــا حلقــه زدنــد و داد 

زدنــد: »زنــده شــدی رزمنــده؟ برگشــتی؟ ... خدایــا شــکرت...«
مــن هــم هــاج و واج1 مانــده بــودم. از درد بــه خــودم می پیچیــدم. جایــی از 
بــدن مــن نبــود کــه ترکــش نخورده باشــد. حتــی زخمی کــه در عملیــات والفجر 
8 داشــتم، بــاز شــده بــود. ســتون فقراتــم، ضربــه خــورده بــود و نمی  توانســتم 
ســر و گردنــم را بلنــد کنــم. یــک ســاعتی هــوش خــودم را داشــتم و داشــتند من 
را مــداوا می کردنــد. یــادم هســت کــه بــه همــان بی ســیم چی گفتــم کــه هنــوز 
دســت و پــای مــن ســالم هســتند، ولــی پایــم جمع نمی  شــود، انــگار َســرم از تن 
کنــده شــده اســت. در همــان لحظــه، یکــی از امدادگرهــا آمــد و گفــت: »بــرادر! 

ســتون فقراتــت ضربــه خــورده، حرکــت نکن.«
ــه  ــی ب ــار، زمان ــن ب ــی ای ــم ول ــا بودی ــدت در آن هواپیم ــه م ــم چ نمی دان
هــوش آمــدم کــه داخــل بیمارســتان بــودم و تــازه از اتــاق عمــل بیــرون آمــده 
ــد. در آنجــا،  ــرده بودن ــران ب ــر« ته ــه »بیمارســتان هفــت تی ــن را ب ــودم. م ب
دکتــر ســروش از متخصصیــن آن بیمارســتان مــن را نجــات دادنــد و ســتون 

1- هاج و واج: متحیر. مات و مبهوت
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فقــرات مــن را جــا انداختــه بــود.
ــی  ــد. وقت ــرده بودن ــمان ک ــم را پانس ــای بدن ــام اعض ــتان، تم در آن بیمارس
روی تخــت بیمارســتان بــودم، بــه مــن گفتنــد کــه اول صبــح بــود کــه تــو را بــه 
بیمارســتان آوردنــد، االن هــم از اتــاق عمل بیرون آمدی، خدا را شــکر مشــکلی 
نــداری، خونریــزی بدنــت مهــار شــده ولــی فعــال نبایــد تحرکــی داشــته باشــی.

نزدیکی هــای ظهــر بــود کــه دکتــر ســروش بــاالی ســر مــن آمــد و گفــت: 
»رزمنــده عزیــر! مشــکلی فعــال نــداری ولی یک خطری تــو را تهدیــد می کند.«

گفتم: چه خطری آقای دکتر؟
گفــت: »یــک قطعــه شــیء فلــزی کــه از یــک دانــه عــدس هــم ریز تــر اســت 
از گــوش ســمت چپــت وارد شــده و تــا نزدیــک ســتون فقــرات شــما نفــوذ 
ــار، بایــد چــک  کــرده ... خونریــزی را مهــار کردیــم ولــی هــر ماهــی یــک ب
ــاک اســت اگــر سرســری بگیــری، ممکــن  بشــوی. ایــن شــیء فلــزی خطرن

ــرد.« ــن می ب ــو را از بی اســت، ت
همــان موقــع، ایــن موضــوع را داخــل پرونــده ی مــن یادداشــت کــرد. مــن 
هــم بــه کلــی یــادم رفــت کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کنــم. در حــال حاضــر، 
بــرای مــن مشــکل ســاز شــده و تمــام عذابــی کــه از ناحیــه گوش هایــم 

می کشــم، بــه خاطــر همیــن اســت.
مدتــی در بیمارســتان بســتری بــودم. خــرداد ســال 1365 بــود. بعــد از چنــد 
روزی بســتری، بــا یــک اتوبوســی بــه شــیراز رفتــم. در آنجــا آقــای نبــی رودکــی 
ــه  ــس ب ــتگاه آمبوالن ــک دس ــا ی ــن را ب ــه م ــد ک ــتور دادن ــدند و دس ــه ش متوج
دهدشــت ببرنــد. مــا چــون عشــایر بودیــم، خانــواده مــا در آن موقــع، کــوچ کرده 
و بــه منطقــه سردســیر رفتــه بودنــد. بــا همــان آمبوالنــس مــن را بــه سردســیر 
بردنــد. در آنجــا کــه بــودم، ترکش هــای بدنــم را کــه بعضــی از آنهــا خیلــی ریــز 
بودنــد، بــا خاریــدن و ســوزن خیاطــی در مــی آوردم. رفتــه رفتــه، زخم هــای بــدن 

و خونریزی هایــی کــه داشــتم، خــوب شــدند.
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تیپ 48 فتح1 و فرماندهی گردان امام علی)ع(

بــا شــرایطی کــه مــن داشــتم، حداقــل شــش تــا هفــت مــاه، بــه من اســتراحت 
ــول  ــتر از 20 روز ط ــه، بیش ــم رفت ــی روی ه ــت ول ــق می گرف ــکی تعل پزش
نکشــید کــه بــه مقــر لشــکر فجــر برگشــتم. وقتــی آنجــا رفتــم، آقــای رودکــی 
و جانشــین ایشــان بــه ســفر حــج رفتــه بودنــد. شــهید هاشــم اعتمــادی کــه 
بــا هــم دوســت بودیــم و میانــه خوبــی داشــتیم، مــن را بغــل کــرد و روبوســی 
کــرد. مقــداری راجــع بــه مجروحیتــم پرســید و مــن را دلــداری داد. گفــت: 

»روســتاد! ســخنی بــا تــو دارم، امیــدوارم تصمیــم درســتی بگیــری.«
گفتم: چه سخنی؟

ــه  ــح، ک ــپ 48 فت ــوان تی ــه عن ــده ب ــکیل ش ــی تش ــدا تیپ ــت: »جدی گف
مختــص اســتان شماســت، بایــد آنجــا بــروی.«

گفتم: ولی من دوست دارم اینجا باشم، بگذارید در همین لشکر بمانم.
ــما،  ــتان ش ــای اس ــه بچه ه ــتور داده ک ــن دس ــا محس ــرادر! آق ــت: »ب گف
همگــی بــه تیــپ خودشــان برونــد و افتخاراتشــان را بــرای اســتان خودشــان 
ثبــت کننــد. تــو کــه این همــه افتخــار بــرای لشــکر فجــر آوردی، بــرو و 

ــت کــن.« ــرای اســتان خــودت ثب ــت را ب افتخارات
ــده  ــاب فرمان ــر، در غی ــکر فج ــور در لش ــا حض ــد از مدت ه ــرانجام بع س
لشــکر، تسویه حســاب کــردم و بــه تیــپ 48 فتــح رفتــم. تقریبــًا اواخــر تیرمــاه 

1- پــس از عملیــات والفجــر 8، رزمنــدگان اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا تیــپ 15 امــام حســن)ع( 

کــه از نیروهــای اســتان خوزســتان بودنــد ادغــام و پــس از مدتــی به اســتان واگذار شــد. شــهید ســیف الله 

حیدرپــور کــه در آن موقــع فرمانــده تیــپ بودنــد بــا اســتخاره بــه قرآن اســم تیــپ را 48 فتح گذاشــتند. پس 

از آن کــه تیــپ مســتقل شــد، خیلــی از رزمنده هــای اســتان کــه در قالــب ســایر تیــپ و لشــکرها بودنــد، بــه 

ایــن تیــپ ملحــق شــدند. از افتخــارات ایــن تیــپ، حضــور مقتدرانــه در عملیات هــای کربــالی 1، 4، 5، 

8، 10، نصــر4، بیــت المقــدس 2 و 4 و حماســه پــد خنــدق بــود.
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ســال 1365بــود کــه تیــپ 48 تشــکیل شــده بــود. اغلــب بچه هــای کادر گــردان 
امــام علــی)ع( کــه در لشــکر 19 فجــر بــا هــم بودیــم و اکثــرًا از بچه های اســتان 

و شهرســتان کهگیلویــه بودنــد، مامــور شــدند کــه بــه تیــپ 48 برونــد. 
ــه همــراه تعــدادی از رزمنده هــای اســتان کــه از لشــکر فجــر  ســرانجام ب
تســویه حســاب گرفتــه بودنــد، بــه دهدشــت رفتیــم. در آن موقع، ســپاه ناحیه 
ــد کــه  ــه مــا گفتن ــد. ب ــه صــورت یــک واحــد بودن ــی ســپاه ب ــروی زمین و نی
برویــد و پــادگان دشــت مــازه دهدشــت را بــه عنــوان یــک پــادگان آموزشــی، 

ســازماندهی کنیــد.
در آن موقــع، نیروهایــی کــه از جبهــه بــر می گشــتند، روحیــات خاصــی 
داشــتند. بــه دشــت مــازه کــه رفتیــم، همچــون زمانــی کــه در جبهــه بودیــم، 
ــم کــه ســپاه دهدشــت،  ــه آمــوزش نیروهایــی کردی ــم و شــروع ب چــادر زدی

پذیــرش کــرده بــود.
اوایــل تابســتان ســال 1365 بــود. هــوا گــرم بــود ولــی طــوری بــود کــه 
ــا را  ــک دوره 45 روزه، نیروه ــرای ی ــرد. ب ــی ک ــادر زندگ ــل چ ــد داخ می ش
در ایــن پــادگان ســازماندهی و آمــوزش دادیــم. در ایــن مدتــی کــه داشــتیم 
ــا فرمانــده و تشــکیالت تیــپ  نیروهــا را آمــوزش می دادیــم، دوســتان مــا ب
تیــپ 48، مــدام در ارتبــاط بودنــد. آنهــا بــه فرمانــده تیــپ و ســایر مســئولین 
تیــپ گفتــه بودنــد کــه نیروهــای کادر گــردان امــام علــی)ع( کــه نیروهــای بــا 
ــادگان دشــت مــازه  ــد، در پ ــه و کیفــی هســتند، از لشــکر فجــر آمده ان تجرب
دهدشــت هســتند. بایــد بــه آنهــا یــک گردانــی بدهیــد تــا بیاینــد و کار کننــد.

مقــر تیــپ 48 فتــح در پــادگان شــهید غالمــی اهــواز بــود و گردان هــای 
ــد منتظــری2، پشــت  ــادگان شــهید محم ــپ در اطــراف شوشــتر1 و در پ تی

1- شــهر شوشــتر، مرکــز شهرســتان شوشــتر در قســمت شــمالی اســتان خوزســتان در فاصلــه 90 
کیلومتــری از شــهر اهــواز قــرار دارد.

2- شــهید محمــد منتظــری فرزنــد ارشــد آیــت اللــه حســین علی منتظــری، متولــد ســال 1323 در 
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شــهرک شــهید چمــران مســتقر شــده بــود. در آن موقــع، گردان هــای تیــپ 
ــذاری  ــه و... نامگ ــزب الل ــه، ح ــه، روح الل ــه، یدالل ــیف الل ــای س ــه نام ه ب
می شــدند. اینهــا از قالــب محــور ســوم لشــکر 25 کربــال و تیــپ 15 امــام 
حســن مجتبــی)ع(، لشــکر 19 فجــر و ســایر تیــپ و لشــکرها درآمــده بودند 
و تیــپ 48 را تشــکیل داده بودنــد. در آن موقــع، ســردار حیدرپــور1 فرمانــده 
تیــپ و ســید مجیــد کریمــی بــه عنــوان جانشــین تیــپ معرفــی شــده بــود.

بــه مــرور زمــان، تیــپ 48 فتــح، ســر و ســامان کاملــی گرفتــه بــود و در 
ماموریت هایــی کــه بــه آنهــا محــول شــده بــود، شــرکت می کردنــد. ســرانجام 
بعــد از مدتــی کــه در پــادگان دشــت مــازه بودیــم، مامــور شــدیم و بــه همــراه 
چنــد نفــر از دوســتان از جملــه آقــای علم الهــدی، محمــد زمــان ســیاوش، 
صدیــف مقدســی، محمــدزاده، غالمحســن توفیقی پــور، شــهید خشــاوه و 
ــپ، در  ــر تی ــه مق ــا در خاطــرم نیســت، ب ــه اســامی آنه ــری ک ــدادی دیگ تع

پــادگان شــهید غالمــی اهــواز رفتیــم.
ــپ  ــده تی ــپ رســیدیم. در آنجــا فرمان ــر تی ــه مق ــود کــه ب ــر ب ــل از ظه قب
بــه گرمــی از مــا اســتقبال کــرد. ســپس بــه مــا گفتنــد کــه بایــد بــه شوشــتر 
برویــد و گــردان روح اللــه را تحویــل بگیریــد. البتــه تاکیــد کردنــد کــه در 

نجــف آبــاد اصفهــان هســتند. ایشــان از مبــارزان فعــال بــر علیــه حکومــت پهلــوی بــود کــه بارهــا در 
ایــن راه بــه زنــدان افتــاد. پــس از انقــالب، بــه عنــوان نماینــده اولیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی 
برگزیــده شــد. ایشــان در روز 7 تیــر ســال 1360 در حادثــه بمب گــذاری در دفتــر حــزب جمهــوری 

اســالمی بــه شــهادت رســید. 
1- شــهید ســیف اللــه حیدرپــور، متولــد ســال 1339 در شهرســتان شــهرضا اســتان اصفهــان بودند. 
ایشــان در دوران دفــاع مقــدس، جانشــینى فرماندهــى تیــپ 44 قمــر بنــى هاشــم و فرماندهــى تیــپ3 
لشــکر 25 کربــال و فرماندهــى تیــپ 48 فتــح را در کارنامــه خــود دارنــد. پــس از پایــان جنــگ نیــز 
ــی،  ــون زره ــوم و فن ــکده عل ــى دانش ــل فرمانده ــى از قبی ــى و مدیریت ــئولیت هاى اجرای ــدى مس تص
فرماندهــى لشــکر3 ویــژه شــهدا و جانشــینى فرماندهــى قــرارگاه مرکــزى صاحــب الزمــان )عــج( را 
عهــده دار بودنــد. پــس از پایــان دفــاع مقــدس مفتخــر بــه دریافــت نشــان فتــح از ســوى مقــام معظــم 
رهبــرى گردیــد. ســرانجام در اثــر جراحــات بدنــی و مصدومیت هــاى شــیمیایی دوران دفــاع مقــدس، 

در تاریــخ 15 بهمــن مــاه ســال 1386 بــه یــاران آســمانى اش پیوســت.
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حــال حاضــر، ایــن گــردان، فرمانــده و نیــروی کادری نــدارد. در واقــع بایــد 
می رفتیــم و اســکلت گــردان را تحویــل می گرفتیــم.

مــا هــم بــه شوشــتر رفتیــم و بــرای اســتراحت بــه یکــی از مســاجد شــهر 
رفتیــم. داخــل مســجد نشســته بودیــم و داشــتیم راجــع بــه کادر گــردان حرف 
می زدیــم. در آن لحظــه، تعــدادی از بچه هــا کــه نســبت بــه مــن لطــف 

داشــتند، اصــرار داشــتند کــه مــن فرمانــده گــردان باشــم.
در واقــع، بــا نظــر فرمانــده تیــپ، فرمانــده گــردان انتخــاب می شــد ولــی 
ــه  ــا توجــه ب ــد، ب ــی)ع( آمده ان ــام عل ــردان ام ــای گ ــه بچه ه ــد ک ــی گفتن وقت
ــده ی  ــه ش ــوع پذیرفت ــا، موض ــه رزمنده ه ــرای هم ــتم، ب ــه داش ــه ای ک تجرب
بــود کــه روســتاد، فرمانــده گــردان اســت. فرمانــده تیــپ نیــز گــردان را بــه 
ــم کــه چــه کســی، چــه  ــم می گرفتی ــان تصمی ــد خودم ــود و بای ــا ســپرده ب م
ــد  ــن بودن ــا م ــه ب ــی ک ــن رزمنده های ــی، ای مســئولیتی داشــته باشــد. از طرف
اصــرار داشــتند کــه فرماندهــی را بپذیــرم. بــا توجــه بــه صداقــت و صمیمیتی 
کــه بیــن مــا بــود،  گفتــم: نــه، نمی خواهــم چیــزی بــه نــام فرماندهــی باشــد، 
ــرد و  ــول نمی ک ــی قب ــچ کس ــی هی ــم. ول ــم کار بکنی ــا ه ــی ب ــد همگ بگذاری
ــده، یکــی جانشــین و یکــی  ــد یکــی فرمان اصــرار داشــتند کــه باالخــره بای

معــاون و... بشــود.
ــت،  ــود داش ــا وج ــن بچه ه ــه بی ــی ک ــدت و یکپارچک ــه وح ــه ب ــا توج ب
گــردان را بــه گونــه ای ســازماندهی کردنــد کــه بنــده به عنــوان فرمانــده گردان، 
ــوان  ــه عن ــی ب ــف مقدس ــردان و صدی ــین گ ــوان جانش ــه عن ــدی، ب علم اله
شــخص دوم گــردان انتخــاب شــدند و بــه همیــن ترتیــب، فرمانده هــان 

گروهان هــا را مشــخص کردنــد.
شــب را در مســجد خوابیدیــم و فــردا صبــح زود، حرکــت کردیــم و بــه مقــر 
ــر بســیجی  ــد نف ــد و چن ــدادی چــادر زده بودن ــم. در آنجــا، تع ــا رفتی گردان ه
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داخــل چادرهــا بودنــد. بــه مــا گفتنــد کــه بــرای مقدمــه، فعــال ایــن چادرهــا را 
تحویــل بگیریــد و تــا زمــان اعــزام نیــرو، منتظــر بمانیــد و نیرو تحویــل بگیرید.

ــک چــادری مســتقر شــده  ــر بســیجی داخــل ی در آنجــا، ســه-چهار نف
بودنــد. امــوال گــردان را داخــل دو عــدد چــادر گذاشــته بودنــد و درب آنهــا 
را بســته بودنــد. ایــن بســیجی ها اصــال مــا را تحویــل نمی  گرفتنــد و بــه مــا 

می گفتنــد کــه از همــان راهــی کــه آمدیــد، برگردیــد.
باالخــره پیــش آنهــا نشســتیم و صحبــت کردیــم. بــا آنهــا حــرف زدیــم. 
ــرداران هــم فرمانــده  گفتیــم کــه مــن فرمانــده گــردان شــما هســتم و ایــن ب
گروهان هــا هســتند و... اینهــا، کادر گــردان هســتند ولــی می گفتنــد کــه 
چیــزی از طــرف تیــپ، بــه مــا اعــالم نشــده اســت. بایــد به طــور رســمی بــه 
مــا اعــالم کننــد. در نهایــت، مقــداری آب و نــان و کنســروی آوردنــد و از مــا 
پذیرایــی کردنــد. بعــد از ظهــر همــان روز، کــم کــم بــه یقیــن رســیدند کــه 
مــا فرماندهــان آنهــا هســتیم. مــا نیــز درب چادرهــا را بــاز کردیــم کــه ببینیــم 
وضعیــت امکانــات گــردان چگونــه اســت. همــه چیــز را صورتجلســه کردیم.

دو-ســه ســالی بــود کــه ایــن گردان هــا در قالــب محور ســوم از لشــکر 25 
کربــال فعالیــت می کردنــد. در واقــع، محــور ســوم لشــکر کربــال، مســئولین 

محــور و فرماندهــان گردان هــا از بچه هــای اســتان مــا بودنــد.
ــواز  ــه اه ــردان ب ــر از کادر گ ــی-دو نف ــراه یک ــه هم ــد روز، ب ــد از چن بع
برگشــتم. اعــالم کــردم کــه چارچــوب گــردان مــا آمــاده اســت، بــه مــا نیــرو 

ــم. ــرش و ســازماندهی کنی ــد کــه پذی بدهی
در زمــان جنــگ، هســته اصلــی گردان هــا از بســیجی ها تشــکیل می شــد 
کــه ماموریــت ســه ماهــه داشــتند. یعنــی امــکان داشــت کــه ســه مــاه، فرمانده 
گــردان و بعــد از آن فرمانــده تیــپ و شــاید هــم یــک آرپــی زن می شــدیم. 
کال مســئولیت ها ثابــت نبــود بلکــه تــا حــدودی داوطلبانــه بــود. معیارهــای 
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یــک فرمانــده خــوب، پذیــرش شــهادت، داشــتن روحیــه از خودگذشــتگی، 
شــجاعت و شــهامت بــه همــراه عشــق و  ایمــان و تقــوا بــود.

از ســال 1361 تــا آن لحظــه، در گردانــی حضــور داشــتم کــه مزیــن بــه 
نــام مبــارک امــام علــی)ع( بــود و ایــن نــام بــرای بنــده خــوش یمــن بــود، در 
همــان اوایــل کــه فرماندهــی گــردان را پذیرفتــم، شــرط کــردم کــه بایــد اســم 
گردانــم، امــام علــی)ع( باشــد. مســئولین تیــپ، در ابتــدا نپذیرفتنــد و گفتند 
کــه بایــد اســم گــردان شــما ثاراللــه باشــد ولــی وقتــی اصــرار مــن را دیدنــد، 
بــا تغییــر نــام گــردان موافقــت کردنــد. در نهایــت فرمانــده تیــپ و شــورای 
تیــپ نشســتند و تصمیــم گرفتنــد کــه اســامی یداللــه، ســیف الله، ثاراللــه و 
... را عــوض کننــد و نام هــای دیگــری بــر گردان هــا بگذرانــد. بنابرایــن، نــام 
گردان هــای تیــپ، بــه حضــرت رســول)ص(، یــا زهــرا)س(، امــام علــی)ع( 

و امــام ســجاد)ع( و... تغییــر یافــت.
گــردان مــا، از نظــر نیــروی انســانی در مضیقــه بــود. بــه همیــن خاطــر، 
بــرای جــذب نیروهــای تــازه نفــس بــه اســتان آمــدم. از آنطــرف، بــه جانشــین 
ــه  ــات اولی ــا و امکان ــا را برپ ــه چادره ــودم ک ــپرده ب ــردان س ــه کادر گ و بقی
گــردان را فراهــم کننــد. بچه هــای گــردان، مکانــی را در شوشــتر، پیــدا 
ــد.  ــر گــردان را انجــام داده بودن ــاده ســازی مق ــد و کارهــای آم کــرده بودن
ــم کــه  ــدان رفت ــه شــهر دوگنب ــدم و ســپس ب یــک شــب را در دهدشــت مان
در آنجــا تعــدادی نیــرو بــرای گــردان تحویــل بگیــرم و ســازماندهی کنــم. در 
آنجــا، تعــداد زیــادی اعــم از بســیجی و  پاســدار در مرکــز ســپاه گچســاران 
جمــع شــده بودنــد کــه بیــن گردان هــا تقســیم شــوند. یکــی از پاســدارها کــه 
مســئول اعــزام نیــرو بــود، لیســت گردان هــای تیــپ را در اختیــار داشــت و 
کار تقســیم بنــدی نیروهــا را انجــام مــی داد. در همــان ابتــدا اعــالم  کــرد کــه 
ــه ســتاد  ــل شــوند، ســپس ب ــپ اســت کــه تکمی ــا گردان هــای تی ــت ب اولوی
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ــردان  ــم گ ــی اس ــال، وقت ــرای مث ــم. ب ــرو می دهی ــا نی ــه واحده ــپ و بقی تی
حضــرت رســول)ص( یــا گــردان حضــرت زهــرا)س(، را می خوانــد، تعــداد 
ــد. در  ــه آن گــردان برون ــد می شــدند و داوطلــب می شــدند کــه ب ــادی بلن زی
کمــال تعجــب، زمانــی کــه اســم گــردان امــام علــی)ع( را می خوانــد، کســی 

ــدند. ــاکت می ش ــه س ــد و هم ــب نمی  ش داوطل
ــود کــه  ــن رزمنده هــای اســتان پخــش شــده ب ــع، شــایعه ای بی در آن موق
ایــن گــردان امــام علــی)ع(، زیــر مجموعــه تیــپ 48 نیســت بلکــه گردانــی از 
لشــکر فجــر اســت. از طرفــی، بســیجی ها نمی  خواســتند کــه بــه لشــکر فجــر 
برونــد بلکــه می خواســتند داخــل یــگان اســتان خودشــان خدمــت کننــد. بــه 
همیــن خاطــر، وقتــی ســه بــار نــام گــردان امــام علــی)ع( خوانــده شــد، کســی 
اعــالم حضــور نکــرد. بــرای بــار چهــارم کــه اســم گــردان امــام علــی)ع( را 
خوانــد، چهار-پنــج نفــر آن هــم بــا اکــراه داوطلــب شــدند. ایــن چهــار- 
پنــج نفــر نیــز بــه لطــف آن آشــنایی قبلــی کــه بــا هــم داشــتیم، قبــول کــرده 
بودنــد. وقتــی ایــن وضعیــت را مشــاهده کــردم، عصبانــی شــدم و به مســئول 
اعــزام نیــرو گفتــم: اولویــت بــا مــن اســت. چــون بقیــه گردان هــا نیــرو دارنــد 
و تــا حــدودی تکمیــل هســتند ولــی گــردان مــن هیــچ نیرویــی نــدارد و کال 
صفــر اســت. ســپس از او درخواســت کــردم کــه پنــج دقیقــه بــه مــن فرصــت 
بدهــد، تــا بــا ایــن بســیجی ها حــرف بزنــم. بلندگــو را گرفتــم و بــرای آنهــا 
توضیــح دادم. بــه آنهــا گفتــم: این طــور نیســت کــه مــا بــرای لشــکر فجــر نیرو 
بگیریــم، مــا نیــز از خودتــان هســتیم. مــا فقــط اســم گــردان را بــه گــردان امــام 
علــی)ع( تغییــر دادیــم. مطمئــن باشــید همــه ایــن نیروهــا بــا هــم بــه تیــپ 
48 فتــح می رونــد. وقتــی ایــن را گفتــم، بســیجی ها تکبیــر گفتنــد. مــن کــه 
350 نفــر نیــرو می خواســتم، 500 نفــر بلنــد شــدند و داوطلــب شــدند. بعــد 
ــی  ــا اتوبوس های ــم و ب ــازماندهی کردی ــی و س ــیجی ها را نام نویس از آن، بس
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کــه مهیــا شــده بــود، بــه شوشــتر بردیــم.
در آن موقــع، علم الهــدی و مقدســی جانشــین گــردان بودنــد. شــهید بهمــن 

خشــاوه، آقــای محمــدزاده و آقــای ســجادی نیــز فرماندهــان گروهــان بودند.

عملیات کربالی 4

نیروهــای جدیــد را ســازماندهی کردیــم. حــدودًا یــک مــاه تــا 45 روز، 
ــم، از کانال هــای  کار آمــوزش آنهــا طــول کشــید. داخــل شوشــتر کــه بودی
کشــاورزی بــرای آمــوزش نیروهــا اســتفاده می کردیــم. رزمنده هــا را بــا 
اســلحه و تجهیــزات داخــل آب می انداختیــم و آنهــا را آمــوزش می دادیــم. 
بــا همــه کمبودهایــی کــه داشــتیم، آنطــور کــه نیــاز بــود، نیروهــا را آمــوزش 
می دادیــم. وقتــی بــه مــا اعــالم شــد کــه بــرای آمــوزش نیروهــا از کانال هــای 
آب اســتفاده کنیــد، متوجــه شــدم کــه عملیــات بعــدی مــا، یــک عملیــات 

ــادان صــورت خواهــد گرفــت. آبی-خاکــی اســت کــه احتمــاال در آب
کار آمــوزش نیروهــا بــه اتمــام رســید. کــم کــم داشــتیم بــرای حضــور در 
ــود کــه  ــاری ب ــن ب ــات آبــی- خاکــی کربــالی4 آمــاده می شــدیم. اولی عملی
قــرار بــود در قالــب تیــپ 48 فتــح، وارد عملیــات بشــویم. قبــال بــه عنــوان 
فرمانــده گــردان غــواص، تجربــه عبــور از ارونــد را داشــتم. می دانســتم کــه از 
ارونــد عبــور کــردن چــه ســختی هایی دارد. بــه هــر حــال، گــردان را حرکــت 

دادیــم و بــه صــورت شــبانه بــه آبــادان بردیــم و در آنجــا مســتقر شــدیم.
قبــل از هــر عملیاتــی نیــاز بــود کــه نیروهــا، مخصوصــًا فرماندهــان 
گردان هــا و گروهان هــا، دو- ســه روزی در منطقــه عملیاتــی باشــند تــا 
ــی کــه ماموریــت گــردان  ــی در اینجــا، از زمان ــه شــوند، ول ــی توجی ــه خوب ب
مــا ابــالغ شــد، فرصــت چندانــی نداشــتیم و می بایســت در شــب بعــد، بــه 
عنــوان نیــروی عمــل کننــده، وارد عمــل می شــدیم. به طــور معمــول، حداقــل 



284

فصل پنجم: حضور در تیپ 48 فتح

10 روز تــا یــک مــاه قبــل از شــروع هــر عملیاتــی، توجیــه می شــدیم. یعنــی 
ــده را  ــا تیــپ می آمــد و فرماندهــان گردان هــای عمــل کنن ــده لشــکر ی فرمان
بــه منطقــه عملیاتــی می بردنــد و آنهــا را توجیــه و راهنمایــی می کردنــد. در 
واقــع، فرماندهــان ارشــد، بــه فرمانده هــان گــردان اعتمــاد داشــتند و نظــرات 
آنهــا را دربــاره نــوع ماموریــت و تــوان گردان هــا جویــا می شــدند و متناســب 
بــا نــوع ماموریــت محولــه، از فرمانده هــان گردان هــا می خواســتند کــه 
نیروهایشــان را آمــوزش دهنــد. بــرای عملیــات کربــالی 4 کــه یــک عملیــات 
آب-خاکــی بــود، نیروهــای مــا آموزش هــای الزم بــرای گــذر از آب را 
تجربــه نکردنــد. بــا وجــود این کــه مــدت زمانــی را در کانال هــای کشــاورزی 
شوشــتر ســپری کردیــم، ولــی بــرای یــک عملیــات بــزرگ کــه قــرار بــود از 

ارونــد عبــور کنیــم، جــواب نمــی داد.
در ایــن عملیــات، ســایر یگان هــا، آموزش هــای الزم را تجربــه کــرده 
ــد  ــد ولــی مــا محــروم بودیــم. وقتــی دلیلــش را می پرســیدیم، می گفتن بودن
کــه بــه چنیــن آموزش هایــی نیــازی نیســت. از طرفــی مــا هــم اطــالع دقیقــی 

نداشــتیم کــه ماموریــت مــا چیســت.
باالخــره، گردان هــا را بــه صــورت شــبانه وارد آبــادان کردنــد. وقتــی بــه آبــادان 
رســیدیم، بــه مــا گفتنــد کــه تعــدادی خانــه پیــدا کنیــد کــه رزمنده هــا برونــد و 
داخــل ایــن منــازل، پنهــان شــوند. وقتــی بــه ســطح شــهر رفتیــم، درب اغلــب 
منــازل، قفــل بــود. درب چهــار- پنــج خانــه را بــاز کردیــم و نیروهــا را داخــل 
خانه هــا، اســکان دادیــم. بــرای این کــه دشــمن متوجــه حضــور رزمنده هــا 
نشــود، اعــالم کردیــم کــه هیــچ کــس، حــق بیــرون آمــدن از خانه هــا را نــدارد.

صبــح کــه شــد بــه مــا اعــالم کردنــد کــه بعــد از ظهــر، در جزیــره مینــو1 
ــاز اســت کــه فرماندهــان گردان هــا حضــور  جلســه ای برگــزار می شــود و نی

1- جزیــره مینــو؛ جزیــره ای در بخــش مینــو شهرســتان خرمشــهر در اســتان خوزســتان کــه بیــن آبــادان 
و خرمشــهر واقــع شــده اســت.
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ــی  ــک توجیه ــن کال ــم، آخری ــی در جلســه شــرکت کردی داشــته باشــند. وقت
ــرای  ــد. در واقــع، ایــن کالــک، اولیــن و آخریــن کالــک ب عملیــات را آوردن
توجیــه فرماندهــان عمــل کننــده بــود. آقــای ایــرج امینــی1 کــه مســئول 
اطالعــات تیــپ بــود، مقــداری دربــاره ی عملیــات توضیــح دادنــد. فرمانــده 
ــردان  ــج گ ــان پن ــپاه و فرمانده ــه در س ــی فقی ــی ول ــئول نمایندگ ــپ، مس تی
عمــل کننــده، همگــی نشســته بودنــد. تــا اینجــای کار، هنــوز مشــخص نکرده 
بودنــد کــه کــدام گــردان، کجــا باشــد و چگونــه عمــل کنــد. وقتی آقــای امینی، 
شــروع کردنــد و داشــتند راجــع بــه عملیــات توضیــح می دادنــد، همــان اول، 
ــم: آقــا! ایــن چــه طــرح و برنامــه ای  ــد شــد. گفت صــدای مخالفــت مــن بلن
اســت کــه شــماها پیــاده کردیــد؟ شــما داریــد شــوخی می کنیــد؟ یعنــی قــرار 

اســت کــه امشــب بــه خــط بزنیــد؟
گفتند: »بله.«

گفتــم: آقــای عزیــز! بــرادر مــن! قبــل از هــر چیــز بایــد فرمانــده گــردان 
غــواص حضــور داشــته باشــد و توجیــه شــود. نیــاز اســت کــه فرمانــده گردان 
ــا هــم ارتبــاط پیــدا کننــد. جلســه  عمــل کننــده و فرمانــده گــردان غــواص ب

بگذارنــد و همدیگــر را ببینــد و بشناســند.
یکی از آنها گفت: »به خاطر حفاظت اطالعات، صالح نیست.«

گاهــی عمــل  ــن رســیدم کــه آنهــا از ســر ناآ ــه یقی ــد، ب ــن را گفتن ــی ای وقت
می کننــد. هــر چــه مخالفــت کــردم، زیــر بــار نرفتنــد. در نهایــت گفتنــد کــه 
همیــن امشــب، دو تــا از گردان هــا بایــد بــه خــط بزننــد. گفتــم: مــن که نیســتم. 
در نهایــت گفتنــد کــه اشــکال نــدارد، گــردان  شــما و گــردان پناهی، فــردا صبح 
بــه خــط بزننــد. مــا هــم قبــول کردیــم. ولــی بــاز هــم بــه آنهــا گفتــم کــه امــکان 
نــدارد کــه شــما بتوانیــد فــردا صبــح، نیرویــی از ارونــد، عبــور دهید چــون قبل 

1- ایرج امینی از پاسدارهای سابق سپاه شهرستان گچساران بودند. 
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از نمــاز، بمبــاران شــیمیایی می شــوید، ولــی آنهــا نپذیرفتنــد.
در نهایــت، بحــث و جدلــی پیــش آمــد. نتیجــه ایــن شــد کــه بــه مــن گفتنــد 
ــده را  ــی، بن ــه بچه هــا را خــراب می کن ــی و روحی کــه چــون مخالفــت می کن
ــدم. در آن  ــرون آم ــز ســریع از جلســه بی ــن نی ــد. م از آن جلســه اخــراج کردن
لحظــه، خیلــی ناراحــت شــده بــودم و بــا حالتــی عصبــی و مضطــرب در یــک 
گوشــه ای، بیــرون از اتــاق جلســه نشســته بــودم. جلســه کــه تمــام شــد، آقــای 
صادقــی1 کــه مســئول عملیــات بــود بــه همــراه آقــای ســیدی2، نــزد مــن آمدنــد 
ــی، در لشــکر فجــر،  ــک زمان ــای ســیدی، ی ــد. آق ــداری می دادن ــه مــن دل و ب
فرمانــده گــردان امــام علــی)ع( بــود و حــاال بــه تیــپ 48 فتــح آمــده بــود و در 
حــوزه عملیــات کار می کــرد و قــرار بــود کــه مســئول عملیــات تیــپ شــود. 

ایشــان نیــز بــا مــن هــم  عقیــده بــود ولــی حرفــش بــه کرســی نمی  نشســت.
بعــد از جلســه، بــا فرماندهــان گردان هــای خــط شــکن وداع کردنــد. 
ماموریــت هــر گردانــی مشــخص شــده بــود. غواص هــا جــای دیگــری بودند و 
قــرار بــود کــه یــک معبــری را بــاز کننــد و مســیر را بــرای عبــور گردان هــای خط 
شــکن آمــاده کننــد. قــرار بــر این شــد کــه گــردان حضــرت رســول)ص( در یک 
محــور و گــردان امــام حســین)ع( کــه بچه هــای گچســارانی بودنــد، در محــور 
دیگــری عمــل کننــد. در واقــع، ایــن دو گــردان، ماموریــت داشــتند کــه بعــد از 
غواص هــا بــه خــط بزننــد و خــط را از غواص هــا تحویــل بگیرنــد و ماموریــت 
را ادامــه دهنــد. گــردان امــام محمدباقــر)ع(، پشــتیبان گــردان امــام حســین)ع( 
و گــردان حضــرت زهــرا)س(، پشــتیبان گــردان حضــرت رســول)ص( 
ــا مشــکل مواجــه می شــدند، بایــد ایــن دو  ــی اگــر ایــن دو گــردان ب ــود. یعن ب

1- غــالم صادقــی از بچه هــای گچســاران و از بنیانگــذاران ســپاه آنجــا بــود. یکــی از پاســداران خوبــی 
بــود کــه در آن موقــع، مســئول عملیــات تیــپ 48 فتــح بــود. االن زنده هســتند و جانباز هســتند. ایشــان 

بنــا بــه دالیلــی بعــد از عملیــات کربالی 4 از ســپاه اســتعفا داد.
2- مرحــوم ســید مندنــی ســیدی اهــل دهدشــت، از اولیــن فرماندهــان گــردان لشــکر 19 فجــر از 

ــود. ــی)ع( ب ــام عل ــه گــردان خط شــکن ام جمل
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ــردا  ــود کــه ف ــن ب ــا ای ــد. ماموریــت گــردان م گــردان ادامــه ماموریــت می دادن
صبــح، ماموریــت گــردان حضــرت زهــرا)س( را ادامــه مــی داد و گــردان امــام 

ســجاد)ع( هــم ادامــه دهنــده ماموریــت گــردان امــام محمــد باقــر)ع( بــود.
پیــش بینــی شــده بــود کــه دو گــردان اولــی، وارد خــط خواهنــد شــد و بعد 
ــری در خــاک دشــمن نفــوذ  ــا 500 مت ــده ت از آن، گردان هــای پشــتیبان کنن

ــد. ــا دشــمن می جنگن ــد و در خشــکی ب می کنن
حــس خوبــی نداشــتم. یقیــن داشــتم کــه ایــن عملیــات، ناموفــق خواهــد 
بــود. چــون تجربــه داشــتم و می دانســتم کــه عراقی هــا فــردا صبــح، شــیمیایی 
خواهنــد زد. عراقی هــا در عملیــات والفجــر 8، چندیــن بــار آبــادان و ارونــد 
را شــیمیایی زده بودنــد. از طرفــی، وقتــی گــردان غواصــی کــه قــرار بــود بــا 
ــاط بی ســیمی نداشــته باشــد،  ــده، وارد عمــل شــود، ارتب گــردان عمــل کنن

چگونــه می توانســت خــط را بشــکند.
بــه مــا گفتــه بودنــد کــه گــردان غــواص، خــط را می شــکند و بــه وســیله 
چــراغ قــوه بــه شــما عالمــت می دهــد، شــما بایــد قایق هــا را روشــن کنیــد و 
نیروهــا را همانجایــی کــه عالمــت می دهنــد، پیــاده کنیــد. ایــن موضــوع در 
برابــر دشــمنی کــه تجربــه عملیات هــای خیبــر، بــدر و والفجــر 8 را داشــت 

و تــا دنــدان مســلح بــود، خیلــی دشــوار بــه نظــر می رســید.
در همــان جزیــره مینــو، نمــاز مغــرب و عشــا را خواندیــم و خداحافظــی 
کردیــم. بــه مــا گفتنــد کــه هــر فرمانــده گردانــی بــرود و ماموریــت گردانش را 
بــه فرمانده هــان گروهان هــا و دســته ها، اعــالم کنــد و آنهــا را از روی کالــک 

عملیــات، توجیــه کنید.
آقــای ایــرج امینــی کــه انســان بســیار کاربلــدی و از بچه هــای گچســارانی 
بــود، مســئول اطالعــات تیــپ بــود، نــزد مــن آمــد. بــرای اولیــن بــاری بــود 
کــه او را زیــارت می کــردم. مــن را بغــل کــرد و بوســید. کمــی بــا هــم حــرف 
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زدیــم. ســپس کالــک عملیــات را بــه مــن داد . گفــت کــه فــردا صبــح، قبــل از 
این کــه وارد عمــل بشــوی، تغییــر و تحــوالت، امکانــات و نیروهــای دشــمن 

را بــه تــو اطــالع می دهــم.
گفتم: آقا حمزه! من فردا صبح وارد عملیات نمی  شوم.

گفت: »چرا؟«
گفتــم: قبــل از نمــاز صبــح، مــا شــیمیایی می شــویم. اگــر امشــب 
عملیــات کنیــد، دو ســاعت بعــد از عملیــات، کل آبــادان را شــیمیایی 
می زننــد. دشــمن می دانــد کــه نیروهــای پشــتیبان کننــده مــا در شــهر آبــادان 
هســتند. مــا بــرای دشــمن، لقمــه چــرب و نرمــی هســتیم. شــما بایــد نیروهــا 

را داخــل بیابان هــا پخــش می کردیــد.
بــا ایــن وجــود، کالــک عملیــات را گرفتــم و آن را در جیــب بادگیــرم 
گذاشــتم و بــه مقــر گــردان رفتــم. حــدود دو ســاعت، فرمانــده گروهان هــا، 
دســته ها و نیروهــای گردانــم را توجیــه کــردم. آنهــا نیــز مثــل خــودم معتــرض 
ایــن عملیــات  بودنــد. فرمانده هــان گروهان هــا اعتــراض داشــتند کــه 
کورکورانــه اســت و ... عــده ای نیــز می گفتنــد کــه اگــر قــرار باشــد کــه فــردا 
صبــح بــه جزیــره ســهیل برویــم، آیــا ایــن جزیــره، باتــالق اســت؟ خشــک 
اســت؟ نحــوه عبــور مــا چگونــه اســت؟ کانــال دارد؟ شــما چــه اطالعاتــی 

ــد؟ و ... داری
یــک ســری حرف هــای بیــن مــا رد و بــدل شــد. نهایتــا آنهــا را قانــع کــردم 
کــه دســتور فرماندهــی اســت و مــا بایــد، در روشــنایی روز وارد عمل بشــویم.

ــپ 48، خــودم را  ــدون اطــالع بچه هــای تی ســاعت 9 همــان شــب، ب
بــه لشــکر فجــر رســاندم. آنهــا نیــز گفتنــد کــه امشــب، از قســمت شــلمچه1 

1- َشــَلمچه: منطقــه ای مــرزی در غــرب خرمشــهر و مــرز میــان ایــران و عــراق و نزدیکتریــن نقطــه 
مــرزی بــه شــهر بصــره در کشــور عــراق می باشــد.
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ــویم. ــل می ش وارد عم
ــده  ــع، فرمان ــردم. در آن موق ــدا ک ــادی را پی در لشــکر فجــر، شــهید اعتم
تیــپ شــده بودنــد. بــا هــم روبوســی کردیــم. گفتــم: هاشــم! مــن یــک مشــکلی 
دارم، می خواهــم کمکــم کنــی. مــن نیــرو دارم، مقــداری هــم خــورد و خــوراک 
بــرای فــردا صبــح داریــم ولــی مشــکل اصلــی مــن، بی ســیم اســت، تعــدادی 

بی ســیم بــرای مــن ردیــف کــن.
ــش گفــت کــه 14  ــرات تیپ ــه مســئول مخاب شــهید اعتمــادی همانجــا ب
دســتگاه بی ســیم نــو بــه همــراه تمــام فراکانس هــای عملیاتــی را بــه روســتاد 
بدهیــد. بــه مــن هــم گفــت: »بی ســیمت را روشــن کــن و بــا شــخص خــودم 

تمــاس داشــته بــاش. نــا آگاهانــه بــه خــط نزنــی  هــا!«
بعــد از آن، بــرای حفــظ نیروهــا، تاکیــد زیــادی کردنــد. بــا اشــاره و رمــز 
بــه مــن فهمانــد کــه احتمــاال ایــن عملیــات ایضایــی باشــد. فــردا صبــح ایــن 

منطقــه بمبــاران می شــود، جایــی پیــدا کــن و بچه هایــت را نجــات بــده.
بی ســیم ها را گرفتــم و بــه گــردان برگشــتم. همــان شــب، بــه ســرم زد کــه 
ــودم کــه اگــر در  ــن کــرده ب ــم. چــون یقی ــادان خــارج کن ــد گــردان را از آب بای
آبــادان باشــم، فــردا صبــح، همــه نیروهایــم شــهید می شــوند. ســاعت حــدودًا 
10 شــب بــود. بــه ســتاد تیــپ رفتــم. ســردار عظیمی فــر1 همانجــا بــود. در 

ــه و بویراحمــد در دوران  ــد اســتان کهگیلوی ــر یکــی از فرماندهــان توانمن 1- ســردار جــواد عظیمی ف
دفــاع مقــدس بودنــد. وی یکــی از برجســته ترین فرمانده هــان تخصصــی ســپاه پاســداران کــه فرماندهــی 
ــه ریاســت ســازمان مهندســی رزمــی کل ســپاه، ریاســت ســازمان  ــف ســپاه از جمل یگان هــای مختل
پدافنــد غیــر عامــل، معاونــت مهندســی رزمــی و پدافنــد غیــر عامل نیــروی زمینی ســپاه و رئیس انســداد 
ــد. ایشــان در ادوار مختلــف از فرماندهــان  ــدار مرزهــای کشــور را در کارنامــه دارن مــرز و امنیــت پای
نمونــه و برجســته ســپاه بــوده و حرکت هــای جهــادی وی درمحرومیــت زدایــی، زلزلــه بــم و آذربایجان، 
ســیل گلســتان و مازنــدران در تاریــخ ایــن مناطــق مانــدگار مانــده اســت. ســردار عظیمی فــر از معــدود 
فرماندهــان کشــور اســت کــه مفتخــر بــه کســب نشــان درجــه یــک نصــر از دســتان مبــارک مقــام معظــم 

رهبــری شــده اســت.
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آن موقــع، مقــداری لکنــت زبــان داشــت. آقــای عباس پــور1، کــه در آن موقــع، 
مســئول ســتاد تیــپ بــود، نیــز آنجــا بــود.

وقتــی وارد ســتاد تیــپ شــدم، عظیمی فــر بلنــد شــد و بــا  ایمــا و اشــاره 
می خواســت چیــزی را بــه مــن بگویــد. همــان موقــع، آقــای عباس پــور، وارد 

اتــاق شــد و گفــت: »چــکار داری؟ چــه خبــره؟«
گفتــم: مــن می خواهــم از تــو اجــازه بگیــرم و گردانــم را از آبــادان خــارج 

کنــم. برایــش تعجــب آور بــود. گفــت: »یعنــی چــه؟«
گفتم: مگر شما مسئول ستاد تیپ نیستید؟

گفت: »بله.«
ــن  ــا را از ای ــح، م ــاز صب ــد از نم ــردا بع ــرار نیســت کــه ف ــم: مگــر ق گفت

ــد؟ ــو ببری ــره مین ــه جزی ــد و ب ــدان ســوار کنی می
گفت: »بله.«

ــتان  ــا نخلس ــی روم، آنج ــادان م ــهر - آب ــاده ماهش ــار ج ــن کن ــم: م گفت
اســت. نیروهایــم را بــه آنجــا می بــرم و بــه حالــت آماده بــاش 100 درصــد، 
منتظــر می مانــم، شــما هــم فــردا صبــح، ماشــین ها را بفرســت تــا ســر 
جــاده، مــا را ســوار کننــد. گفــت: »نمی  توانــم، چــون اجــازه نــدارم، دســتور 

نظامــی اســت و بایــد بمانــی.«
گفتم: خداحافظ ... من که به جزیره مینو رفتم.

ــه  ــم. ب ــود. پیــش صادقــی و ســیدی رفت ــات شــروع نشــده ب ــوز عملی هن
آنهــا التمــاس کــردم کــه اگــر گــردان مــن امشــب در آبــادان بمانــد، شــیمیایی 
می شــود یــا زیــر توپخانــه دشــمن نابــود می شــود. بــه آنهــا توضیــح دادم کــه 
وقتــی ایــن همــه نیــرو همگــی داخــل یــک خانــه باشــند، اگــر یــک راکتــی 
بــه خانــه بخــورد، بــه راحتــی 100 نفــر شــهید می شــوند. مــا کنــار نخلســتان 

1- ولــی عباس پــور، متولــد شهرســتان بویراحمــد، از پاســداران ســابق ســپاه و دو دوره ای مســئول 
ســتاد تیــپ 48 فتــح بــود.
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می رویــم و آنجــا بــه صــورت پراکنــده می خوابیــم و فــردا صبــح بــرای 
عملیــات می آییــم، اجــازه دهیــد گردانــم را از آبــادان بیــرون ببــرم. ولــی آنهــا 
بــا عصبانیــت بــه مــن گفتنــد: »بــرو بیــرون! دســتور نظامــی اســت، می دانــی 

اگــر رفتــی، تمــرد کــرده ای.«
بــه مقــر گــردان برگشــتم. خــودم را روی یــک ســاختمان چهــار طبقــه ای 
ــد و  ــن کنن ــیم ها را روش ــه بی س ــم ک ــرات گفت ــای مخاب ــه نیروه ــاندم. ب رس
روی فرکانــس لشــکرها برونــد. بایــد متوجــه می شــدیم کــه آیــا فقــط تیــپ مــا 
بــا لشــکر فجــر قــرار اســت عملیــات کننــد یــا ســایر یگان هــا نیــز هســتند. بــا 
همــان دســتور مخابراتــی کــه از لشــکر فجــر آورده بــودم، رمــز عملیاتــی همه 
فرمانده هــان لشــکرها را داشــتم، کســی هــم اطــالع نداشــت. روی فرکانــس 
مرتضــی قربانــی، علــی فضلــی، اســدی1، تیــپ 48 و ... رفتــم. در ســکوت 
ــیجی های  ــدادی از بس ــی دادم. تع ــوش م ــط گ ــودم و فق ــته ب ــی نشس رادیوی
اســتان، از جملــه آقــای عزیزقلــی نیک پــور2، شــهید خــرم روز3، کرامــت 
نرگس نــژاد4 و حبیــب چام نــژاد5 همانجــا بودنــد. ایــن افــراد دور و بــر 

ــد. ــب می کردن ــات کس ــد و اطالع ــته بودن ــیم ها نشس بی س

1- ســردار محمدجعفــر اســدی متولــد ســوم دیمــاه 1336 در نورآبــاد ممســنی اســتان فــارس دیــده 
به جهــان گشــود. از ســوابق ایشــان فرماندهــی تیــپ 33 المهــدی)ع(، لشــکر 19 فجــر اســتان فــارس و 

فرماندهــی نیــروی زمینــی ســپاه می باشــد.
ــی)ع( و  ــام عل ــردان ام ــان در گ ــده گروه ــه، فرمان ــور، زاده شهرســتان کهگیلوی ــی نیک پ 2- عزیزقل
پاســدار بازنشســته ســپاه پاســداران می باشــند. کتــاب »از قصردشــت تــا قصرشــیرین« بیــان خاطــرات 
ایشــان اســت کــه در ســال 1398 توســط نویســنده هــم اســتانی آقــای ســید علــی حســینی گــردآوری و 

تدویــن شــده اســت.
ــتان  ــح اس ــپاه فت ــپ 48 س ــداران تی ــن از پاس ــراه 6 ت ــرم روز  هم ــد خ ــید عبدالمحم ــهید س 3- ش
کهگیلویــه وبویراحمــد، تابســتان ســال 1390 در عملیــات مقابلــه بــا گروهــک تروریســتی پــژاک در 

ارتفاعــات جاسوســان واقــع در شــمال غــرب کشــور بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل آمــد.
ــاع مقــدس  ــوان بســیجی در دوران دف ــه عن ــه کــه ب ــژاد زاده شهرســتان کهگیلوی 4- کرامــت نرگس ن
حضــور داشــتند. از ســوابق ایشــان معاونــت عمرانــی اســتانداری کرمانشــاه، مدیــرکل مســکن و 

شهرســازی اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد و گیــالن می باشــد. 
5- حبیب چام نژاد زاده شهرستان بهمئی که در دوران دفاع مقدس به عنوان بسیجی حضور داشتند.   
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نمی  دانــم ســاعت چنــد بــود کــه عملیــات شــروع شــد. بــا وجــود ایــن کــه 
مــا شــروع کننــده عملیــات بودیــم، از همــان دقایــق اولیــه ی شــروع عملیــات، 
وضعیــت آتــش مــا در برابــر آتــش دشــمن، ناچیــز بــود. بــرای مثــال، اگــر مــا 
یــک گلولــه مینــی کاتیوشــا شــلیک کردیــم، آنهــا پنــج گلولــه شــلیک کردنــد. 
وقتــی انبــوه آتــش دشــمن را در برابــر آتــش خــودی دیــدم، بــه بچه هــا گفتــم 
کــه ایــن عملیــات لــو رفتــه اســت. ایــن هجــم آتــش دشــمن، نشــان مــی داد 
کــه آنهــا از قبــل آمادگــی کاملــی داشــته اند. چــون در عملیات هــای قبلــی، در 
شــب اول عملیــات، اگــر مــا ده گلولــه شــلیک می کردیــم، آنهــا یکــی شــلیک 

می کردنــد. ولــی در اینجــا برعکــس شــده بــود.
داشــتم بی ســیم فرماندهــان تیــپ و لشــکرها را شــنود می کــردم. ســاعت 
ــرم،  ــمش را نمی  ب ــه اس ــکرها ک ــان لش ــی از فرمانده ه ــب، یک ــم ش 12 و نی
ــریع،  ــی س ــینی داد، خیل ــتور عقب نش ــی دس ــینی داد. وقت ــتور عقب نش دس
ــور  ــای حیدرپ ــش آق ــدم و پی ــی ش ــین تویوتای ــر ماش ــوار ب ــدم. س ــن آم پایی
در قــرارگاه کــه پشــت جزیــره مینــو بــود، رفتــم. هــوا تاریــک بــود و بارانــی 
در حــال باریــدن بــود. بــه خاطــر عملیــات، چــراغ خامــوش رفتــم. سراســر 
منطقــه آبــادان، زیــر آتــش گلولــه و خمپاره هــای دشــمن بــود. بــه قــرارگاه کــه 
رســیدم، از ماشــین پیــاده شــدم. پتویــی روی دوشــم انداختــم و وارد قــرارگاه 
شــدم. دوان دوان، خــودم را بــه حیدرپــور رســاندم. ســاعت یــک شــب بــود. 
آقــای حیدرپــور داخــل یــک اتاقــی، کنــار اجــاق نفتــی )عــالء الدین( نشســته 
بــود. بــه ایشــان التمــاس کــردم کــه اجــازه دهــد نیروهایــم را از آبــادان بیــرون 

ببــرم. ولــی بــه شــدت مخالفــت کــرد. 
گفتــم: تــو فرمانــده ای، درســت، ولــی بــدان کــه من در این مســئله از شــما 
اطاعــت نمی  کنــم. هــر مجازاتــی می خواهــی در حــق مــن انجــام بــده ولــی 

تــو را بــه قبــر بــرادرت، تــو را بــه قبــر شــهداء، بعــد از عملیــات...
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گفت: »مطمئن باش، بعد از عملیات تو را به دادسرا می فرستم.«
بــه گــردان برگشــتم. قبــاًل بــه نیروهایــم اعــالم کــرده بــودم کــه تــا می تواننــد 
پتــو، اســلحه و مهمــات بــه همــراه مقــداری غــذا بردارنــد و آمــاده باشــند. 
خیلــی ســریع، نیروهایــم را از آبــادان خــارج کــردم. قبــل از این کــه نیروهــا 
را حرکــت دهــم، بــه گــردان بغــل دســتی رفتــم. می خواســتم هــر طــور شــده 
یــک نفــر را شــریک خــودم کنــم. از فرمانــده آن گــردان خواهــش کــردم کــه بــا 

مــن همــراه شــود. ولــی فرمانــده آن گــردان زیــر بــار نرفــت.
بــه آن فرمانــده گــردان گفتــم کــه شــما همگــی فــردا صبــح نابود می شــوید، 
مــن را هــم اعــدام نمی  کننــد، بیــا بــا هــم برویــم. ولــی نپذیرفــت. در اینجــا 
بــود کــه اطاعــت از فرماندهــی را کنــار گذاشــتم و از تاریکــی شــب اســتفاده 

کــرده و نیروهــا را بــه جــاده آبــادان - ماهشــهر بــردم. 

جعبه های قنادی

انبــار تــدارکات تیــپ، بغــل ســتاد بــود. همــان روزی کــه قــرار بــود بــه جلســه 
جزیــره مینــو برویــم، وقتــی از مقابــل ســتاد تیــپ در آبــادان، رد می شــدیم، 
متوجــه دو دســتگاه ماشــین خــاور شــدم کــه جلــوی درب انبــار پارک شــده و 
تعــدادی بســیجی در حــال خالــی کــردن جعبه های شــیرینی)قنادی( هســتند. 
ــه ایــن نیــت کــه فــردای عملیــات، ایــن شــیرینی ها را در آن طــرف خــط،  ب
بیــن نیروهــا پخــش کننــد. بــه حــاج رمضــان پیــروز1 گفتــم کــه یــک جعبــه از 
ایــن شــیرینی ها را بــه مــن بــده. گفــت: »بــه واللــه! تــا صبــح عملیــات، یــک 

دون )دانــه ای( بــه کســی نمی  دهــم.«
هــر کاری کــردم کــه یــک بســته از ایــن شــیرینی ها بــه مــن بدهــد، قبــول 
نکــرد. حقیقتــا حســرت آن شــیرینی ها بــه دلــم مانــده بــود. خوبــی کار ایــن 
1- ســردار رمضــان پیــروز از پاســداران بــا ســابقه شهرســتان گچســاران کــه چندیــن ســال جانشــین 

معاونــت حقوقــی و پارلمانــی ســپاه را بــر عهــده داشــتند.
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بــود کــه مــکان قنادی هــا را بلــد بــودم. وقتــی در جــاده آبــادان - ماهشــهر 
بودیــم، نمــاز صبــح را خوانــده بودیــم کــه متوجــه انفجــار شــدیدی شــدیم. 

وقتــی صــدای انفجــار آمــد، گفتــم: بچه هــا! فکــر کنــم شــیمیایی زدنــد.
حــدود 20 دقیقــه ای گذشــته بــود کــه ناگهــان بســیجی ها داد زدنــد.. آقــا! 
ــم: آتــش... ســریع آتشــی روشــن  ــد... گفت ــوی شــیمیایی می آی ــو... ب بو...ب
ــا  ــای م ــه رزمنده ه ــد. البت ــن کردن ــی روش ــورا آتش ــیجی ها، ف ــد ... بس کنی
مجهــز بودنــد. ولــی نمی  خواســتیم کــه از ماســک اســتفاده کنیــم. نیــازی هــم 

ــع از شــیمیایی شــدن بچه هــا می شــد.  ــود. همــان دود آتــش، مان نب
ــود.  ــده ب ــن ش ــوا روش ــم. ه ــدم و رفت ــین ش ــوار ماش ــار، س ــد از انفج بع
رزمنده هایــی را می دیــدم کــه شــیمیایی شــده و دارنــد روی زمیــن غلــط 
ــه مقــر تیــپ 48 فتــح خــورده  ــد. حــدودًا شــش-هفت موشــک ب می خورن
بــود. در همــان لحظــات، بــه یــاد جعبه هــای شــیرینی  افتــادم. به راننده ماشــین 
گفتــم کــه حرکــت کــن و بــه ســتاد تیــپ بــرو، ببینــم چــه خبــر شــده اســت.

یــک موشــکی بــه ســاختمان ســتاد تیــپ خــورده بــود. تمــام افــرادی کــه 
داخــل ســاختمان بودنــد، همگــی شــیمیایی شــده بودنــد. تعــداد زیــادی از 
رزمنده هــای همــان گردانــی کــه بغــل دســت مــا بــود، شــیمیایی و تعــدادی 
هــم شــهید شــده بودنــد. در آن هیاهــو، خــودم را بــه انبــار شــیرینی ها 
رســاندم. درب انبــار قفــل بــود. در اینجــا کمــی بــی احتیاطــی کــردم. یــک 
طنابــی داخــل تویوتــا بــود. آن را بــه پنجــره انبــاری بســتم و با ماشــین بکســل 
ــه  ــار زدم و ب ــدم. مقــداری از شــیرینی ها را ب کــردم و پنجــره را از ریشــه کن
جــاده ماهشــهر بــردم. فکــر کنــم مــواد شــیمیایی بــه شــیرینی ها هــم رســیده 

ــه ذهنــم نمی  رســید.  بــود. ولــی در آن لحظــه، ایــن چیزهــا ب
ــم. کســی آنجــا  ــو رفت ــره مین ــه جزی ــد از آن، ســوار ماشــین شــدم و ب بع
نبــود. همــه رزمنده هــا یــا شــهید و یــا شــیمیایی شــده بودنــد. بقیــه هــم رفتــه 
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بودنــد. پشــت بی ســیم رفتــم، تــا ببینــم چــه خبــر شــده اســت. در حالــی کــه 
ــع کــردم  ــم را جم ــد، گردان ــا داشــتند پیشــروی می کردن ــپ م ــای تی یگان ه
ــی  ــه اتوبوس های ــود ک ــر ب ــد از ظه ــدم. بع ــل نش ــرایط وارد عم و در آن ش
از تهــران آمــده بودنــد. اینهــا ســر جــاده ایســتاده بودنــد و منتظــر نیروهــای 
خودشــان بودنــد. در آن میــان، یکــی داد مــی زد و می گفــت: بچه هــای 
گــردان امــام علــی! گــردان امــام علــی! مــن هــم جــواب دادم و گفتــم: بلــه. 

بیــا اینطــرف. مــا اینجــا هســتیم.
در واقــع، آنهــا دنبــال بچه هــای گــردان امــام علــی)ع( تهــران بودنــد. ولــی 
بچه هــای گــردان امــام علــی)ع( اســتان مــا ســوار شــدند. راننــده اتوبوس هــا 
اعتــراض کردنــد و گفتنــد کــه مــا آمده ایــم کــه بچه هــای تهرانــی را ببریــم. بــا 
راننــده اتوبوس هــا دعوایــم شــد. مــن گفتــم: رزمنــده، رزمنــده اســت، تهرانی 

و دهدشــتی نــدارد... همــه نیروهــای مــن شــیمیایی شــده اند...
بــه هــر شــکلی بــود، گــردان را ســوار کــردم کــه بــه عقــب منتقــل کننــد. 
ــرو  ــر نی ــادان برگشــتم. آنجــا هشــت نف ــه گــردان در آب ــر اولی ــه مق خــودم ب
ــود کــه در حــال حاضــر  ــی ب ــا نجات ــن حــاج آق ــا همی داشــتیم. یکــی از آنه
ــه کار هســتند. حــاج آقــا نجاتــی،  در آمــوزش و پــرورش اســتان مشــغول ب
چشــمانش نیمــه بینــا شــده بــود. از بقیــه بچه هــا پرســیدم، گفتنــد کــه همــه ی 

ــد. ــا آمبوالنــس بردن ــا را ب بچه هــا شــیمیایی شــدند، آنه
گــردان مــا بــه مقــر جهادگــراِن شــهادت در نزدیکــی اهــواز منتقل شــد. در 
مقــر جهادگــران، نیروهــای شــیمیایی را می بردنــد و اســتحمام می کردنــد و 
کار درمــان آنهــا را انجــام می دادنــد. دو روز آنهــا را نگــه می داشــتند و ســپس 
بــه عقــب می فرســتادند. گــردان را به طــور کامــل بــه بیمارســتان جهادگــران 
ــد نفــری کــه در مقــر  ــه از گــردان مــا، فقــط همــان چن ــردم. البت شــهادت ب

اولیــه گــردان بودنــد، آن هــم بــه طــور جزئــی شــیمیایی شــده بودنــد.
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یــک شــبانه روز در مقــر جهادگــران ماندیــم، ســپس بــه شوشــتر رفتیــم. 
در آنجــا، یکــی از دوســتان شــیرازی ام را پیــدا کــردم و درخواســت کــردم کــه 
مقــداری پوشــاک بــرای مــا تهیــه کنــد. ایشــان نیــز رفتنــد و 1500 دســت 
لبــاس نــو بــرای مــا آوردنــد. بعــد از آن، بــه اهــواز برگشــتم. در مقــر تیــپ 
48 فتــح، بــرای مــا مراســم عــزا گرفتــه بودنــد کــه بلــه! گــردان امــام علــی)ع( 
کامــل شــیمیایی شــده اند. بــه آنهــا گفتــم: نگــران گــردان مــن نباشــید، گــردان 
مــن، همگــی ســالم هســتند. در آن لحظــه، آمــاده شــده بــودم کــه بــه دادســرا 
بــروم. بــه فرمانــده تیــپ گفتــم کــه آمــده ام کــه بــه دادســرا بــروم. در اینجــا 
بــود کــه آقــای حیدرپــور مــن را بغــل کــرده و از مــن عذرخواهــی کردنــد. در 
حالــی کــه گریــه می کــرد، مــن را  بوســید و گفــت: »کاش حــرف تــو را قبــول 

ــم.« ــات می دادی ــا را نج ــه گردان ه ــا بقی ــم ت می کردی
در ایــن عملیــات، نیمــی از گــردان امــام ســجاد)ع( کــه در شوشــتر مانــده 
بــود بــه همــراه گــردان امــام حســن)ع( کــه بــه آبــادان نیامــده بــود از حمــالت 
شــیمیایی در امــان مانــده بودنــد. ولــی گردان هــای حضــرت رســول)ص(، 
امــام حســین)ع( و حضــرت زهــرا)س( بعــالوه یــگان دریایــی تیــپ و کل 
نیروهــای ســتاد تیــپ، شــیمیایی شــده بودنــد. روی هــم رفتــه، تیــپ مــا در 
ایــن عملیــات، ضربــه ســنگینی متحمــل شــد. بــه گونــه ای کــه حتــی نیروهای 
تــدارکات و پشــتیبانی مــا شــیمیایی شــده بودنــد و کســی نبــود کــه بــرای مــا 

غــذا و آذوقــه تهیــه کنــد یــا بــه مــا اســلحه و مهمــات تحویــل دهــد. 
ــات حضــور مســتقیمی  ــن کــه گــردان مــن در ایــن عملی ــه ای ــا توجــه ب ب
نداشــت و از شــرکت در عملیــات امتنــاع نمــود، و بنــده صرفــا بــر اســاس 
ــرکت  ــای ش ــف یگان ه ــم و کی ــن از ک ــم. بنابرای ــت می کن ــاهداتم روای مش
کننــده و شــرح عملیــات اطالعــی نــدارم. البتــه راجــع بــه ایــن عملیــات و 
ــادی  ــای زی ــاالت و کتاب ه ــالم، مق ــدگان اس ــت رزمن ــدم موفقی ــل ع دالی
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ــم.  ــه می کن ــا توصی ــه آنه ــه مطالع ــدگان را ب چــاپ شــده باشــد، کــه خوانن

عملیات کربالی 5

وقتــی در عملیــات کربــالی 4، نیروهــای مــا موفــق نشــدند، دشــمن بعثــی کــه 
تحــت حمایــت شــرق و غــرب بــود، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایرانی هــا تــا 
حداقــل شــش مــاه دیگــر، نمی تواننــد عملیاتــی انجــام دهنــد. در واقــع، آنهــا 
دچــار غــرور شــدند. بــا توجــه بــه این کــه تعــداد زیــادی از رزمنــدگان ما را اســیر 
کــرده بودنــد، آنهــا را بردنــد و در شــهرها چرخاندنــد و هلهلــه و شــادی کردنــد.

ــر فرماندهــان  ــده کل ســپاه و دیگ ــق، فرمان ــات ناموف ــن عملی ــد از ای بع
ــات  ــد در ســریع ترین زمــان ممکــن، عملی ــن نتیجــه رســیدند کــه بای ــه ای ب
دیگــری را انجــام بدهنــد. آقــا محســن فرماندهــان را جمــع کردنــد و بــه آنهــا 
ابــالغ کردنــد کــه بــرای عملیــات بعــدی آمــاده شــوند. در آن مقطــع، اکثــر 
فرماندهــان ارشــد نظامــی بــا درخواســت ایشــان مخالفــت کردنــد. در واقــع، 
ــد و شــبانه روز در  ــاه زحمــت کشــیده بودن ــار م ــا چه ــا، ســه ت ــدگان م رزمن
حــال آمــوزش و آماده بــاش بودنــد تــا عملیــات کربــالی 4 را انجــام دهنــد. 
در ایــن مــدت، از بســیجی تــا پاســدار، کســی بــه مرخصــی نرفتــه بــود. وقتــی 
ایــن عملیــات انجــام گرفــت، طبیعــی بــود کــه آن آماده بــاش از بیــن بــرود. از 
طرفــی تعــداد زیــادی از نیروهــا بــه شــهادت رســیده یا اســیر و مجروح شــده 
بودنــد. تعــدادی از رزمنــدگان تیــپ و لشــکرها، مخصوصــًا تیــپ 48 فتــح، 
شــیمیایی شــده بودنــد. اینهــا بــا ایــن وضعیــت، بــه پشــت خــط برگشــتند. 
بیمارســتان های مــا از رزمنــدگان مجــروح و شــیمیایی پــر شــده بــود و 
یــک جنــگ روانــی بیــن مــردم در پشــت خــط راه افتــاده بــود کــه رزمنــدگان 
ــال  ــه در داخــل بیمارســتان ها دنب ــا، در ب ــردم م ــد. م ــا شکســت خورده ان م
ــرازیر  ــا س ــوی مرزه ــه س ــا ب ــی از خانواده ه ــتند. خیل ــان می گش بچه ها ی ش
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شــدند. گاهــی 200 خانــواده بــا ماشــین های عبــوری خــود را بــه پادگان هــای 
ــدند. در  ــان می ش ــوال بچه هایش ــال و اح ــای ح ــاندند و جوی ــرزی می رس م
ــان  ــریع ترین زم ــه در س ــد ک ــالم کردن ــان اع ــه فرمانده ــرایطی، ب ــن ش چنی

ممکــن، بایــد عملیــات دیگــری در منطقــه شــلمچه انجــام شــود. 
ــت  ــا آن قاطعی ــن، ب ــا محس ــی آق ــه وقت ــنیدم ک ــی ش ــای فضل ــان آق از زب
ــچ  ــرده و هی ــکوت ک ــه س ــد، هم ــت کردن ــری صحب ــات دیگ ــاز عملی از آغ
کــس اعــالم آمادگــی نکــرد. همــه بــه نوعــی مخالــف بودنــد و از وضعیــت 
ــان  ــن جری ــم از ای ــح ه ــپ 48 فت ــتند. تی ــه داش ــان گل ــب نیروهایش نامناس
مســتثنی نبــود. بــا ایــن وجــود، آقــا محســن بــه آنهــا دســتور دادنــد کــه ســه 
تــا چهــار روز فرصــت داریــد کــه در منطقــه شــلمچه، محورهــا را به طــور 

ــاده شــوید. ــات بعــدی آم ــرای عملی ــد و ب ــه شناســایی کنی مخفیان
ســنگینی کــه  تجهیــزات  و  ادوات  تمــام  عملیــات،  شــروع  از  قبــل 
ــن  ــود، در نزدیک تری ــر ب ــکل و زمان ب ــی مش ــه عملیات ــه منطق ــان ب انتقال ش
ــن ادوات می توانســتند از  ــد. ای ــادان مســتقر شــده بودن نقطــه شــلمچه و آب
ــگاه دشــمن،  ــه شــلمچه در ن ــی، منطق ــد. از طرف شــلمچه، پشــتیبانی نماین
منطقــه ای بســیار حساســی بــود. مثــاًل اگــر یــک کیلومتــر در شــلمچه فتــح 
می شــد، بهتــر از 20 کیلومتــر در کردســتان بــود. مــا می توانســتیم بــا انجــام 
عملیــات و پیشــروی، یــک قــدم بــه بصــره نزدیک تــر شــویم. بصــره، یکــی 
از شــهرهای مهــم و بــه نوعــی شــاهرگ عــراق بــود. اگــر بعــد از فتــح فــاو، 
ــن  ــرد. ضم ــث ســقوط می ک ــم بع ــال رژی ــرد، عم ــز ســقوط می ک بصــره نی
این کــه شــهر بصــره، مرکــز شــیعیان عراقــی بــود و مــردم آن در عــذاب 
ــی  ــرایط متفاوت ــم، ش ــدا می کردی ــی پی ــهر دسترس ــن ش ــه ای ــر ب ــد، اگ بودن

ــورد. ــم می خ ــا رق ــرای م ب
نکتــه دیگــری کــه در ایــن ارتبــاط می تــوان مطــرح کــرد ایــن بــود کــه قبــل 
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از آن، تعــدادی از تیــپ و لشــکر های مــا در شــلمچه عمــل کــرده بودنــد و 
معبرهــا را بــاز کــرده بودنــد و از وضعیــت دشــمن اطــالع داشــتند. مثــاًل مــا 
اطــالع داشــتیم کــه میــدان میــن دشــمن چنــد ردیفــه هســتند یــا ســنگرها، 
ســیم خاردارهــا و کانال هــای دشــمن چــه وضعیتــی دارنــد. به طــور خالصــه، 
ــی  ــاده و مهیای ــات آم ــک عملی ــالی 5، ی ــات کرب ــه عملی ــوان گفــت ک می ت
بــود کــه بســیاری از زیرســاخت های آن از پیــش وجــود داشــت و بــه خیلــی 

از کارهــای مقدماتــی، نیــازی نداشــت.
در آن موقــع، تعــدادی از یگان هــای تیــپ 48 در عملیــات کربــالی 
ــای  ــادی از نیروه ــش زی ــع، بخ ــد. در واق ــده بودن ــیمیایی ش ــاران ش 4 بمب
ــرات و دیده بان هــا،  ــه، ادوات، بهــداری، مخاب ــل توپخان ــا مث تخصصــی م
شــیمیایی شــده و بــه پشــت جبهــه منتقــل شــده بودنــد. به طــور کلــی، 
شــیرازه ی تیــپ مــا از هــم پاشــیده بــود و وضعیــت روحــی و روانــی درســتی 
ــج گــردان را  ــا پن ــار ت ــح، چه ــپ 48 فت ــن وجــود، تی ــا ای ــی ب نداشــتیم. ول
ــح، گردان هــای  ــپ 48 فت ــاده کــرد. از مجموعــه تی ــات آم ــن عملی ــرای ای ب
امــام علــی)ع( و امــام محمــد باقــر)ع( شــیمیایی نشــده بودنــد. از طرفــی 
گردان هــای امــام ســجاد)ع( و گــردان امــام حســن)ع( کــه در شوشــتر 
بودنــد، فرصــت حضــور در عملیــات کربــالی 4 را بدســت نیــاورده بودنــد 
و ســالم مانــده بودنــد. یــک گــردان هــم داشــتیم بــه اســم گــردان ویــژه شــهدا 
کــه در حــال شــکل گرفتــن بــود. ایــن گردان هــا آمــاده بودنــد کــه بــه همــراه 

ــد. ــات شــرکت نماین ــن عملی ــا ســایر یگان هــای دیگــر در ای ب

راضی کردن بسیجی ها برای عملیات کربالی 5

پنــج روزی بعــد از عملیــات کربــالی 4، مــا را بــه اهــواز فراخواندنــد. مــن و 
شــهید فریبــرز پناهــی کــه فرمانــده گــردان امــام محمدباقــر)ع( بود، بــه عنوان 
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فرمانده هــان گردان هــای اول، نــزد فرمانــده تیــپ رفتیــم. در آنجــا ماموریــت 
ــه هــر شــکلی کــه  ــد ب ــه مــا گفتن ــور ب ــای حیدرپ ــد. آق ــالغ کردن ــا اب ــه م را ب
باشــد، بســیجی ها را بــرای 20 روز دیگــر نگــه داریــد چــون قــرار اســت در 
ــه  ــم. بایــد اطالعــات محرمان ایــن مــدت، عملیــات دیگــری را انجــام دهی
باشــد، عملیــات در منطقــه جنــوب اســت. بنابرایــن از مــا خواســتند کــه بــه 
شوشــتر برگردیــم و روحیــه نیروهــا را بدســت بیاوریــم و آنهــا را بــرای یــک 

عملیــات بســیار ســنگین آمــاده کنیــم.
مــن و شــهید پناهــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه نیروهــای مــا بیشــتر از این 
نمی ماننــد. چــون ماموریــت آنهــا تمــام شــده بــود و بیشــتر از ســه مــاه بــود کــه 
در جبهــه مانــده بودنــد. بســیجی ها عــادت داشــتند کــه در روز اول عملیــات 
می گفتنــد: فرمانــده آزاده، آماده ایــم آمــاده... وقتــی ماموریــت ســه ماهــه آنهــا 

تمــام می شــد، می گفتنــد: حــرف حســاب، تسویه حســاب...
شــرایط بــرای گــردان پناهــی کمــی ســخت تر بــود. چــون بچه هــای ایــن 
گــردان در شــب عملیــات کربــالی 4، یــک قــدم از مــا جلوتــر و زیــر آتــش 
عملیــات بودنــد و تعــدادی از آنهــا شــهید و مجــروح شــده بودنــد. در اینجــا 
ــام  ــیجی ها تم ــت بس ــم ماموری ــی ه ــود. یعن ــده ب ــدان ش ــا دوچن ــکل م مش
شــده بــود و هــم اکثــر رزمنده هــای تیــپ کــه پاســدار بودنــد، شــیمیایی شــده 
بودنــد. بنابرایــن، نیــاز بــود کــه نیــروی جدیــدی اعــزام شــود تــا مــا تقویــت 
بشــویم ولــی در آن مقطــع، اعــزام نیــرو متوقــف شــده بود و البتــه فرصتی هم 
بــرای جــذب و آمــوزش نیــرو وجــود نداشــت. مــردم، درگیــر بیمارســتان ها 
و تشــییع جنازه هــای شــهدا بودنــد. رزمنده هایــی کــه مجــروح شــده بودنــد، 
بــه بیمارســتان های سراســر کشــور اعــزام شــده بودنــد. بــدن خیلی هــا تــاول 
زده بــود و یــا نابینــا شــده بودنــد. خیلی هــا مشــکل اساســی نداشــتند ولــی 

بایــد تحــت مراقبــت می بودنــد و تــوان رزم نداشــتند.
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در چنیــن وضعیتــی بــه مــا اعــالم کردنــد کــه در حالــت آماده بــاش 100 
درصــدی باشــید. از طرفــی، نیروهــا خســته بودنــد و می خواســتند برگردنــد. 
ــر  ــه ه ــا ب ــان گردان ه ــه فرمانده ه ــد ک ــالم کردن ــا اع ــه م ــود، ب ــن وج ــا ای ب
قیمتــی باشــد، نیروهــای خودشــان را نگــه دارند، چــون عملیات ادامــه دارد. 
در ایــن شــرایط بایــد مــن و پناهــی می رفتیــم و گردان هــا را بــرای عملیــات 
ــد کــه هــر  ــا ســفارش کردن ــه م ــم. ضمــن این کــه ب ــاده می کردی دیگــری آم
گونــه مالقــات بــا خانواده هــا و حتــی تمــاس تلفنــی ممنــوع می باشــد چــون 

احتمــال می دادنــد کــه اطالعــات عملیــات لــو بــرود.
وقتــی از اهــواز برگشــتیم، بــه شــهید پناهــی گفتم تــا برویم و به هر شــکلی 
کــه ممکــن اســت، نیروهــا را نگــه داریــم. بــه مقــر گــردان شــهید پناهــی کــه 
ــه دســت، ســر  ــن بســیجی ها، ســاک ب ــر از ای رســیدیم، هفت-هشــت نف
جــاده ایســتاده بودنــد. گفتــم: فریبــرز! اینهــا نیروهــای تــو هســتند و دارنــد 

می رونــد، بــرو و آنهــا را بــه یــک شــکلی قانــع کــن کــه بماننــد.
بــه گــردان خــودم کــه رســیدم، از دور کــه نــگاه کــردم، بچه هــای گــردان 
خیلــی پژمــرده بودنــد. یکــی مشــغول لبــاس شســتن بــود... دیگــری ســاک به 
دســت نشســته بــود... یکــی در گوشــه ای گریــه می کــرد.... هــر کســی حالتــی 
ــی  ــود. حت ــان ب ــا نمای ــره آنه ــت پژمردگــی و خســتگی در چه داشــت. حال

ــد. فرمانده هــان گروهان هــا و دســته ها، نگــران و ناراحــت نشســته بودن
وقتــی بــه مقــر گــردان رســیدم، علــم الهــدی، محمدزمــان ســیاوش، 
ــه محمــدزاده، اله کــس دســتاران و شــهید بهمــن خشــاوه،  مقدســی، کرم الل
داخــل چــادر فرماندهــی نشســته بودنــد. اینهــا کــه ارکان اصلــی گــردان بودنــد، 
همگــی پژمــرده و نگــران بودنــد. بــه محضــی کــه وارد شــدم، متوجــه شــرایط 
شــدم. ســعی کــردم در همــان بــدو ورودم، روحیــه آنهــا را عوض کنــم. بنابراین 
بــا روحیــه بــاال و پــر نشــاطی بــا آنهــا ســالم و احوالپرســی کــردم. به آنهــا گفتم: 
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بــرادران چــه خبــر شــده اســت؟ چــرا ناراحــت هســتید؟ گفتنــد کــه بســیجی ها 
همــه ســاک بــه دســت منتظــر تــو هســتند کــه تسویه حســاب بگیرنــد. گفتــم: 
نگــران نباشــد، یــک ســاعت بــه مــن وقــت بدهیــد، مشــکل را حــل خواهــم 
کــرد. بگذاریــد فعــال یــک لیــوان چایــی بخــورم، بــرای شــما توضیــح خواهــم 
داد. بعــد از نوشــیدن چایــی، بــه آنهــا گفتــم: بــرادران پاســدار! همگــی لبــاس 
فــرم بپوشــید، گتــر بزنیــد، چفیــه بپوشــید و گــردان را بــرای میــدان صبحــگاه 
آمــاده کنیــد. مــن هــم بعــد از شــما بــه میــدان صبحــگاه خواهــم آمــد و بــرای 

همــه صحبــت خواهــم کــرد کــه چــه کار بایــد انجــام دهنــد.
آنهــا پیــش خودشــان می گفتنــد کــه خدایــا! روســتاد، چگونــه می خواهــد 
کــه ایــن مشــکل را حــل کنــد. در واقــع، راضــی کــردن آنهــا، کار ســختی بــود 
ــا فرماندهــان  ــن کــه مــن برســم، از رده جانشــین گــردان ت ــل از ای چــون قب
ــد و حتــی دســت و صــورت  ــه بودن دســته ها، داخــل چــادر بســیجی ها رفت
آنهــا را بوســیده بودنــد کــه آنهــا را قانــع کننــد کــه بماننــد، ولــی قبــول نکــرده 

بودنــد.
ــد  ــد. رفتن ــم نکردن ــن، ســؤال و جواب اعضــای کادر گــردان، بیشــتر از ای
کــه بســیجی ها را آمــاده کننــد. مــن هــم در چــادر فرماندهــی نشســته بــودم و 
دنبــال راه و چــاره ای بــودم. بعــد از یــک ســاعت فکــر کــردن، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم کــه هیــچ چیــزی بهتــر از گفتــن حقیقــت نیســت. از طرفــی نمی  شــد 
ــن داشــتم کــه اگــر بســیجی ها  ــه آنهــا گفــت. امــا یقی همــه واقعیت هــا را ب
بداننــد کــه واقعــًا قــرار اســت عملیاتــی صــورت بگیــرد، می ماننــد. آنهــا قبــل 
از ایــن، تصــور می کردنــد کــه عملیاتــی در کار نیســت و مــا قصــد داریــم 
آنهــا را بــرای احتیــاط، دو ماهــی نگــه داریــم، ســپس آنهــا را مرخــص کنیــم.

وقتــی رزمنده هــای گــردان در میــدان صبحــگاه آمــاده شــدند، پیــک آمــد 
ــه  ــاک ب ــا س ــب آنه ــده اند و اغل ــاده ش ــگاه آم ــدان صبح ــی در می ــه همگ ک
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دســت منتظــر شــما هســتند.
ــر  ــم. لباســم را پوشــیدم و شــلوارم را گت ــم و وضــو گرفت ــه گفت بســم الل
ــره زدم و دور  ــا را گ ــد آنه ــم را درآوردم و بن ــاال آوردم. کفش های ــردم و ب ک
گردنــم انداختــم. موقعیــت چــادر فرماندهــی بــه گونــه ای بــود کــه مقــداری 
بــر جایــگاه صبحــگاه مســلط بــود. از آنجــا تــا میــدان صبحــگاه، فاصلــه ای 
ــر و  ــن تی ــای م ــل از آن، پاه ــت. قب ــادی داش ــاک زی ــار و خاش ــه خ ــود ک ب
ــد و هرکــس از راه دور تشــخیص مــی داد  ــادی خــورده بودن ترکش هــای زی
ــاده در ایــن مســیر  ــا پــای پی کــه پاهــای مــن گلولــه خــورده اســت. وقتــی ب
آمــدم، بســیجی ها از نظــر روحــی دگرگــون شــدند. همگــی کنجــکاو بودنــد 

کــه هــدف مــن از ایــن کار چیســت.
ــدان  ــه می ــه ب ــا برهن ــود. پ ــده ب ــط ش ــه خ ــگاه ب ــدان صبح ــردان در می گ
صبحــگاه رفتــم. در  ایــن مســیری کــه بــدون کفــش تــا میــدان صبحــگاه پیــاده 
ــن،  ــن حرکــت م ــود. ای ــه ب ــم رفت ــادی در پاهای ــم، خــار و خاشــاک زی رفت
ــل از این کــه  ــود. قب باعــث تعجــب بســیجی ها و حتــی کادر گــردان شــده ب
شــروع بــه صحبــت کــردن کنــم، بســیجی ها شــعار دادنــد: حــرف حســاب 

تسویه حســاب...  ...
ــعار  ــار ش ــن ب ــا چندی ــد ... و آنه ــه دهی ــد ... ادام ــم: بگویی ــا گفت ــه آنه ب
آرام شــدند. همــه گــردان، حتــی فرمانــده  دادنــد. صلواتــی فرســتادم، 
گروهان هــا و دســته ها جمــع شــده بودنــد. اغلــب آنهــا جــوان بودنــد و 
بیــن 20 تــا 25 ســال ســن داشــتند. چهره هاشــان نورانــی بــود و از طرفــی 
ــم:  ای  ــه بســیجی ها گفت ــد. ب ــت می باری ــا صداقــت و مظلومی ــره آنه در چه
بســیجی های عزیــز! مــن بــا پــای پیــاده آمــده ام تــا خبــر خوشــی را بــه شــما 
اعــالم کنــم. اگــر اجــازه بدهیــد خدمــت شــما عــرض خواهــم کــرد. ســپس 
گفتــم: شــما االن اینجــا جمــع شــده اید کــه بــه خانه هایتــان برویــد. پــس نــه 
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خودتــان را ناراحــت کنیــد و نــه مــا را عــذاب دهیــد. به زودی به شــما تســویه 
ــد و  ــن خــوب گــوش کنی ــای م ــه حرف ه ــش ب ــی قبل ــم. ول حســاب می ده
بعــد تصمیــم بگیریــد. شــما کــه بــه جبهــه آمدیــد، قطعــًا بــرای شــخص مــن 
ــم کــه  ــرای پاســداری از دیــن و کشــورتان آمده ایــد. می دان کــه نیامد ه ایــد، ب
شــماها ســه مــاه ماموریــت داریــد و االن هــم ماموریــت شــما هــم تمام شــده 
ــی دوســت  ــه هــر دلیل ــا ب ــد و ی ــد، مشــکل دارن ــی کــه مریضن اســت. آنهای
ــه بترســند، هــر کــس خواســت،  ــت بکشــند و ن ــه خجال ــد، ن ــد بمانن ندارن
ــاز دارد.  ــه شــما نی ــه ب ــش اســت و جبه ــی در پی ــد عملیات ــا بدانی ــرود. ام ب
مــا؛ پاســدارهایی کــه در اینجــا هســتیم، ســه مــاه اســت کــه در کنــار شــما 
هســتیم. ایــن اولیــن ماموریتــی بــود کــه بــه نــام یگانــی از اســتان خودمــان در 
کنــار شــما بودیــم. مــا همگــی در ایــن ســه مــاه، کوتاهــی نکردیــم و بعــد از 
ایــن هــم نخواهیــم کــرد. قبــول دارم کــه ماموریــت شــما تمــام شــده اســت 
ــا شماســت. اگــر  ــد. حــق ب ــان بروی ــدار خانواده های ت ــه دی ــد ب و می خواهی
قصــد داریــد تسویه حســاب کنیــد، بــا احتــرام نامه هــای شــما را می نویســم 
ــما  ــا ش ــن ب ــی م ــد. ول ــان بروی ــه خانه های ت ــه ب ــذارم ک ــتتان می گ و در دس
یــک حــرف و حســابی دارم. اگــر شــماها مــا را تنهــا بگذاریــد، مــا مجبوریــم 
بــا همیــن تعــداد پاســداری کــه اینجــا داریــم، ماموریــت یــک گــردان را بــر 
ــد  ــا، گفته ان ــده م ــام و فرمان ــم. چــون ام ــات بروی ــه عملی دوش بکشــیم و ب
کــه بمانیــد و نبــرد را بــه فرجــام برســانید و مــا مطیــع امــام خویــش هســتیم. 
شــک نکنیــد کــه در ایــن راه، احتمــال دارد کــه همــه مــا بــه شــهادت برســیم 
و در آن صــورت، شــما نیــز حــق نداریــد کــه در تشــییع جنــازه و مراســمات 
مــا شــرکت کنیــد. نبایــد کــه پشــت ســر تابــوت مــا گریــه کنیــد و بگوییــد کــه 

ای کاش می ماندیــم.
ــت 15  ــک مهل ــم کــه مــن از شــما ی ــا گفت ــه آنه ــوان کالم آخــر، ب ــه عن ب
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روزه ای می خواهــم. شــما ایــن 15 روز در کنــار مــا بمانیــد، اگــر عملیاتــی 
ــر  ــم و در غی انجــام گرفــت، همگــی دوشــادوش هــم در آن شــرکت می کنی

ــم. ــان می روی ــه خانه هام ــم ب ــا ه ــی ب اینصــورت، همگ
وقتــی ایــن گونــه بــا آنهــا ســخن گفتــم، ایــن بســیجی هایی کــه تعدادشــان 
نزدیــک بــه 300 نفــر بــود و ســاک بــه دســت آمــاده رفتــن بودنــد، نظرشــان 
ــل  ــا اه ــاده... م ــم آم ــده آزاده، آماده ای ــد: »فرمان ــعار دادن ــد و ش ــوض ش ع

کوفــه نیســتیم، امــام تنهــا بمانــد.«
خــروش و ولولــه ای در میــان بســیجی ها و پاســدارها افتــاده بــود و همگی 
همدیگــر را بغــل کــرده بودنــد و گریــه می کردند. ســپس، بســیجی ها، همگی 
رفتنــد و جلــوی چــادر تعــاون جمــع شــدند و یکی-یکــی ساک هایشــان را 
تحویــل دادنــد و پــالک و لبــاس رزم گرفتنــد. یکــی از همــان بســیجی ها کــه 
در آن جمــع حضــور داشــت، همیــن آقــای دکتــر ســید محمــد کاظــم نظــری 

معــاون ســابق سیاســی- امنیتــی اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد بود.
بعــد از ظهــر همــان روز، بــه گــردان شــهید پناهــی رفتــم. در آنجــا، اکثــر 
بســیجی ها تسویه حســاب کــرده و رفتــه بودنــد. آمــار گردانــش بــه 150 نفــر 
ــم و  ــم نمی  انداخت ــر گردن ــم را ب ــم کفش های ــن ه ــر م ــًا اگ ــید. قطع نمی  رس
ــا آن شــیوه صحبــت نمی  کــردم، هیــچ کــدام از آنهــا نمی  ماندنــد. عــده ای  ب
بــه مــن می گفتنــد کــه تــو بــا حیله گــری و زیرکــی توانســتی کــه آنهــا را نگــه 
ــا  ــود، مــن فقــط ب ــه ای در کار نب ــه آنهــا می گفتــم کــه حیل داری ولــی مــن ب

آنهــا صادقانــه ســخن گفتــم و آنهــا را نگــه داشــتم.

گردان امام علی)ع( و عملیات کربالی 5

ــا  ــدند. ب ــری می ش ــات، 300 نف ــن عملی ــرای ای ــا ب ــردان م ــراد گ ــداد اف تع
گروهــان تــدارکات، چهــار گروهــان داشــتیم. در آن موقــع، آقــای مقدســی، 
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علم الهــدی، محمدزمــان ســیاوش، اله کــس دســتاران جانشــینان گــردان 
مــا بودنــد. آقــای کرم اللــه محمــدزاده، علــی ســجادی و بهمــن خشــاوه نیــز 

ــد. ــا بودن ــان گروهان ه فرمانده
مــا بــه مــدت دو روز در شوشــتر ماندیــم. در ایــن دو روز، مجــددا گــردان 
را ســازماندهی کردیــم و میــدان تیــری بــرای آنهــا مهیــا کردیــم. در میــدان تیر 

بودیــم کــه صــدای تکبیــر بلنــد شــد. گفتــم: چــه خبــر شــده؟
ــات شــروع  ــو اعــالم کــرد، عملی ــا! رادی یکــی از بســیجی ها، گفــت: »آق

شــده ... وعــده شــما عملــی شــد.«
گفتم: کجا شروع شده؟

گفت: »شلمچه.«
در آن موقـع، مشـکالت عمـده تیـپ مـا ایـن بـود کـه فاقـد آتـش پشـتیبانی 
بودیـم. یعنـی پشـتیبان کننـده ی تـدارکات، بهـداری و مخابـرات نداشـتیم. بـه 
همیـن خاطـر در قـرارگاه تصمیم گرفته بودند که یگان تیپ 48 در شـب سـوم 
عملیـات بـه خط بزننـد، به همین خاطر در شـروع عملیات حضور نداشـتیم.

می دانسـتیم کـه بـه محـض شـروع عملیـات، دشـمن، عـالوه بـر خطـوط 
مقـدم، پادگان هـای آموزشـی را هـم بمبـاران شـیمیایی می کنـد. قبـل از آن، 
پـادگان مـا هـم چندیـن بـار بمبـاران شـده بـود. بعـد از ظهر بـود که پیـام آمد 
گردان هـا را آمـاده کنیـد و بـه سـمت اهـواز حرکـت کنیـد. مـا نیـز بـه پـادگان 
شـهید غالمـی اهـواز رفتیـم. یـک شـب و شـاید هم دو شـب در ایـن پادگان 
بـه حالـت آماده بـاش بودیـم. شـب 19 دی مـاه، عملیـات شـروع شـده بـود. 
مـا بایـد در مرحلـه سـوم و در شـب بیسـت و یکـم بـه خـط می زدیـم. در این 
یکی دو روز، ما فرماندهان گردان ها برای شناسـایی بیشـتر به خط شـلمچه 
می رفتیـم و می آمدیـم. البتـه در ایـن عملیـات، شناسـایی آنچنانـی وجـود 
نداشـت. چـون فرصتـی نبـود و عملیـات هم شـروع شـده بـود. در واقع، در 
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ایـن مرحلـه، شناسـایی مـا به صـورت پنهانـی نبود. مثـاًل می رفتیـم و منطقه 
را از نزدیـک می دیدیـم و می گفتیـم کـه فالن گردان برود و در فالن سـنگرها 

پنـاه بگیـرد یـا کجاهـا به خـط بزند.
هنــوز ماموریــت مــا مشــخص نبــود و معلــوم نبــود کــه بایــد در کــدام نقطه 
ــه ســمت شــلمچه  ــر ب ــا و مایل ــا ماشــین های تویوت ــم. از اهــواز ب عمــل کنی
ــاء  ــم االنبی ــرارگاه خات ــار گــردان، در پشــتیبانی ق ــا اســتعداد چه ــم و ب رفتی
در منطقــه شــلمچه مســتقر شــدیم. نمــاز صبــح را در خاکریزهــای قــرارگاه 
خواندیــم. بعــد از نمــاز صبــح، وارد مقــری شــدیم کــه شــهید عبداللــه 
میثمــی1 کــه از دوســتان ســابق مــا بودنــد، همانجــا حضــور داشــتند. ایشــان، 
از طــالب اصفهانــی بودنــد و یکــی از کســانی بودنــد کــه ســپاه یاســوج را 
تشــکیل داده بودنــد. شــهید میثمــی در آن موقــع، نماینــده حضرت امــام)ره( 
در قــرارگاه خاتــم االنبیــاء بودنــد. از او ســواالتی دربــاره عملیــات پرســیدم 
ــد کــه فعــال  ــدل شــد. شــهید میثمــی گفتن ــا رد و ب ــن م ــی بی و گــپ و گفت
بمبــاران دشــمن ســنگین اســت، بچه هــا را پراکنــده کــن و آنهــا را نگــه کــن 

تــا امشــب کــه ماموریــت شــما مشــخص شــود.
قبــل از رفتــن مــا، تیــپ مــا رفتــه بــود و در منطقــه عملیاتــی ســنگر زده 
بــود و مســتقر شــده بــود. گــردان مــا در دو کیلومتــری آن طرف تــر از یادمــان 
ــه ســمت پاســگاه زیــد می رفــت، در  فعلــی شــهدای شــلمچه، جایــی کــه ب

یــک دژی مســتقر شــد.
ــود. دشــمن از هــوا  ــود و آتــش دشــمن ســنگین ب ــات ب روز ســوم عملی
و زمیــن حملــه می کــرد. نقطــه بــه نقطــه شــلمچه را شــخم مــی زد. بــا ایــن 

ــده  ــوان نماین ــه عن ــد. ایشــان ب ــا آمدن ــه دنی ــه میثمــی در ســال1334 در اصفهــان ب 1- شــهید عبدالل
حضــرت امــام در قــرارگاه خاتــم االنبیــاء کــه قــرارگاه مرکــزی و هدایــت کننــده ی تمامــی نیروهــای ســپاه 
و بســیج و ســایر نیروهــای مردمــی بــود، انتخــاب شــده بودنــد. ســرانجام در اثــر جراحت هایــی کــه از 
عملیــات کربــالی 5 بــر بــدن داشــت، در تاریــخ 12بهمــن ســال 1365 بــه فیــض شــهادت نائــل آمدنــد. 
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وجــود، قــدم بــه قــدم کــه بــه خــط نزدیک تــر می شــدیم، روحیــه رزمنــدگان 
باالتــر می رفــت و قوی تــر می شــد. زمانــی کــه مســتقر شــدیم، شــش مرتبــه، 
هواپیماهــای دشــمن آمدنــد و بمبــاران کردنــد و رفتنــد. در مقابــل، بچه هــای 
ــد، ســپس سرشــان را  ــاه می گرفتن ــود پن ــی کــه آنجــا ب ــا داخــل گودال های م
ــا حســین... ــا زهــرا... ی ــد ی ــد و داد می زدن ــد و لرکــه می زدن ــاال می آوردن ب

تــا هنــگام غــروب، در همــان گودال هــا پنهــان شــدیم. غــروب کــه شــد، 
قبــل از نمــاز مغــرب و عشــاء، مــن و شــهید پناهــی را بــه مقــر تاکتیکــی تیپ 
ــالغ  ــا اب ــه م ــان را ب ــور، ماموریت م ــای حیدرپ ــد. در آنجــا آق احضــار کردن
کردنــد. حیدرپــور بــه مــا گفتنــد کــه گردان هــای شــما بایــد امشــب بــه خــط 
بزننــد. در ضمــن، گردان هــای امــام حســین)ع( و امــام ســجاد)ع( پشــتیبان 

شــما هســتند. شــما ســوار بــر قایق هــا شــوید و برویــد.
ــای  ــزد آق ــی ن ــن و پناه ــددا م ــوم، مج ــلمچه بش ــه وارد ش ــل از این ک قب
حیدرپــور رفتیــم. گــردان را داخــل کانــال مســتقر کــرده بودیــم. شــب هنــگام 
بــود. آقــای حیدرپــور و بقیــه ارکان تیــپ، داخــل ســنگرهای عراقــی کــه قبــاًل 
توســط یگان هــای دیگــری تصــرف شــده بودنــد، جمــع شــده بودنــد. فضــای 
داخــل ســنگر، محــدود بــود. حیدرپــور از ســنگر بیــرون آمــد و بــا خــودش 
دو تــا کالکــی آورد و بــه مــن و پناهــی داد. کالــک خــودش را پهــن کــرد و بــا 
نــور چــراغ قــوه ای کــه در دســتش بــود، برنامــه عملیاتــی را بــرای مــا توضیــح 
ــر رفتــی، آنجــا آخریــن  ــر کــه جلوت ــه مــن گفــت: »شــما 300 مت مــی داد. ب
ســنگر ماســت. نیروهــای خــودی، زمیــن گیــر شــده اند. در آنجــا بــه اولیــن 
ــال  ــه ســمت کان ــر، مســتقیم ب ســنگر عراقــی می رســی. بعــد از آن 300 مت
ــا  ــد آنج ــه بای ــت ک ــاده ای هس ــک دژ و ج ــا ی ــرو. در آنج ــی ب ــرورش ماه پ

برویــد و وارد عمــل شــوید.«
ــا  ــه درد م ــک ب ــن کال ــن تاریکــی شــب، ای ــم کــه در ای ــور گفت ــه حیدرپ ب
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نمی  خــورد. کالــک را گرفتــم و زیــر بادگیــرم گذاشــتم. نمــاز مغــرب و عشــا 
ــد و  ــه بودن ــوم انداخت ــزرگ ف ــن شــلمچه، تکه هــای ب ــم. در همی را خواندی
ــام  ــا، گــردان ام ــل از م ــد. قب ــد و نیروهــا را ســوار می کردن قایق هــا می آمدن
محمــد باقــر)ع( ســوار شــدند و رفتنــد. آنهــا رفتــه بودنــد و در یــک کانالــی 
ــردان  ــد از گ ــد. بع ــده بودن ــتقر ش ــود، مس ــا ب ــه عراقی ه ــط اولی ــه در خ ک

ــم. ــر قایق هــا شــدیم و رفتی پناهــی، مــا ســوار ب
خــط اول شکســته شــده بــود و ســایر یگان هــا، بــه ســمت دشــمن، 
ــه  ــود و نیم ــده ب ــاز ش ــراق ب ــرزی ع ــف دژ م ــد. نص ــرده بودن ــروی ک پیش
دیگــرش هنــوز در دســت دشــمن بــود. مــا بایــد ادامــه ماموریــت می دادیــم.

وضعیــت نبــرد، مثــل شــب اول عملیــات نبــود کــه میــدان میــن بــاز کنیم، 
ســنگر کمیــن از بیــن ببریــم و یــا از غافلگیــری اســتفاده کنیــم. دشــمن بیــدار 
ــم.  ــرد می کردی ــه نب ــه نقط ــه ب ــنگر، نقط ــه س ــنگر ب ــد س ــود و بای ــاده ب و آم
در واقــع، درگیری هــا بــه صــورت تــن بــه تــن بــود. در اینجــا نیروهــا را بــه 

ــم. صــورت دســته ای وارد عمــل می کردی
نیروهــای قبلــی آمــده بودنــد و ســنگرهای عراقــی را گرفتــه بودنــد و 
ــم و  ــد می رفتی ــا بای ــد. م ــدن بودن ــال جنگی ــدم در ح ــط مق ــانی خ در پیش
جایگزیــن آخریــن نیروهایــی می شــدیم کــه در انتهــای خــط خــودی مســتقر 
شــده بودنــد. از آنجــا بایــد بــه صــورت شــبانه پیشــروی می کردیــم و 

ســنگرهای اولیــه عراقی هــا را می گرفتیــم.
بــه مــا گفتنــد کــه هــر فرمانــده گردانــی بتوانــد یــک کیلومتــر در عمــق خاک 
دشــمن پیشــروی کنــد، موفــق بــوده اســت. البتــه شــرایط بــه گونــه ای نبــود کــه 
ــه  ــی. چــون دشــمن، ســانت ب ــر پیشــروی کن ــی یــک کیلومت ــه راحت ــی ب بتوان
ــود.  ســانت آن منطقــه را آتــش می ریخــت. از طرفــی، دو طــرف جــاده آب ب
وضعیــت بــه گونــه ای بــود کــه آب رهــا شــده بــود و همــه جــا را گرفتــه بــود. در 
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آنجــا جــاده ای بــود کــه بــه فاصلــه 20 متــر بــه 20 متــر آن، نیروهــای دشــمن 
نشســته بودنــد. در هــر 50 متــری، یــک ســنگر بتونــی عراقــی قــرار داشــت. 
تانک هــای دشــمن بــه همــراه انــواع ضدهوایی و دوشــکا، مســتقر شــده بودند. 
بیــن جاده هــا نمی  توانســتیم حرکــت کنیــم، چــون آب بــود. از طرفــی، نیروهــای 
دشــمن روی جاده هــا مســتقر بودنــد و بــه صــورت ضربــدری کنــار جاده هــا را 

می زدنــد. مــا بایــد از ســینه جــاده حرکــت می کردیــم.
ــا  ــه بیشــتری داری. م ــری و تجرب ــو از مــن بزرگت ــم کــه ت ــه پناهــی گفت ب
ــر می شــویم. در اینجــا  ــم. اولیــن عراقــی را کــه دیــدم، درگی حرکــت می کنی
نمی  تــوان بــه صــورت گروهانــی وارد شــد. مــا بایــد دســته ای و شــاید هــم 

تیمــی و نفــری کار کنیــم.
مــا رفتیــم و بــه دژ رســیدیم. جایــی کــه آخریــن نفــرات مــا بودنــد. 
ــی هاشــم و شــایدم  ــپ قمــر بن ــی از نیروهــای خــودی کــه احتمــاال تی یگان
تیــپ المهدی)عــج( بــود، همانجــا بــود. در آن 300 متــری کــه بــا مــا 
فاصلــه داشــتند، بــا دشــمن درگیــر شــده بودنــد. مــا داشــتیم داخــل کانالــی 
ــی  ــال در زمان ــن کان ــم. ای ــود، حرکــت می کردی ــا ب ــه عراقی ه ــق ب ــه متعل ک
ــوان دژ مــرزی اســتفاده  ــه عن ــود و ب ــود، ســاخته شــده ب کــه عــراق، امــن ب
ــرار داشــت و  ــون آرمــه ق ــال، یــک ســنگر بت ــن کان ــر ای می شــد. هــر 50 مت
داخــل هــر ســنگری یــک دوشــکاچی، یــک ضدهوایــی و یــک تیربارچــی و 
یــک آرپــی زن مســتقر شــده بــود. اینهــا بــه صــورت ضربــدری در دو طــرف 

ــد. ــه بودن ــرار گرفت آب، ق
نیروهــای مــا در شــب اول و دوم عملیــات، بخشــی از دژ عراقی هــا 
ــه صــورت مــوازی و گاهــی  ــال ب ــن دژ، تعــدادی کان ــد. در ای ــه بودن را گرفت
مارپیــچ، وجــود داشــت کــه از آب پــر شــده بــود. در بعضــی جاهــا، ســیم 
خــاردار بــود و اطــراف کانال هــا را میــن کاری کــرده بودنــد. در واقــع، 
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نیروهــای دشــمن، در هــر 500 تــا 1000 متــری بــه صــورت عرضــی، یــک 
دژی ســاخته بودنــد و پشــت ایــن دژهــا، خاکریــز درســت کــرده بودنــد. ایــن 
نیروهــای عراقــی کــه در دو طــرف دژ مســتقر بودنــد، بــه صــورت ضربــدری 
ــا را ســخت کــرده  ــور و مــرور م ــد کــه کار عب پهلوهــای کانال هــا را می زدن
ــلیک  ــان ش ــوی خودش ــمت جل ــه س ــم ب ــی ه ــای عراق ــی نیروه ــود. یعن ب
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــرار می دادن ــدف ق ــان را ه ــن خودش ــم طرفی ــد و ه می کردن
تیرهــای مســتقیم، از پشــت خــط عراقی هــا و از خــود بصــره، آتــش خمپــاره 

و کاتیوشــا مــا را هــدف قــرار مــی داد.
بــه همــراه گــردان شــهید پناهــی بــه ســمت مواضــع دشــمن حرکــت کردیم 
و بــه  جایــی رســیدیم کــه نقطــه رهایــی بــود و بایــد از هــم جــدا می شــدیم. 
ــگاه  ــه پاس ــان را ک ــگاه بوبی ــم و پاس ــتقیم می رفتی ــمت مس ــه س ــد ب ــا بای م
ــد از  ــز بای ــر)ع( نی ــام محمدباق ــردان ام ــم. گ ــود، می گرفتی ــراق ب ــرزی ع م

ســمت راســت مــا عمــل می کــرد.
تــوان عــراق و مرکــز فرماندهــی ایــن خــط، در ایــن پاســگاه بــود. آتــش 
ــی  ــردان شــهید پناه ــد گ ــود. بای ــان ب ــوی پاســگاه بوبی ــی دشــمن، جل اصل
از ســمت راســت مــا نفــوذ می کــرد و 500 متــری جلوتــر می رفــت تــا 
مــا بتوانیــم پیشــروی کنیــم. از همــان جناحــی کــه گــردان پناهــی رفتــه بــود، 
عراقی هــا از آنجــا، مــا را هــدف قــرار می دادنــد. ســمت چــپ مــا نیــز هنــوز 
ســقوط نکــرده بــود و از آنجــا هــم، مــا را می زدنــد. مضــاف بــر ایــن، آتــش 
منحنــی دشــمن نیــز روی همیــن نقطــه ای کــه مــا بودیــم، تنظیــم شــده بــود. 

ــد. اینهــا می خواســتند هــر طــور شــده جلــوی ســقوط پاســگاه را بگیرن
شــهید پناهــی از مــن خداحافظــی کــرد و رفــت. یــک روز قبــل از آمــدن 
ــد، در مســیری کــه شــهید  ــا عمــل کــرده بودن ــل از م ــی کــه قب ــا، نیروهای م
پناهــی داشــت می رفــت، در فاصلــه 50 تــا 60 متــری جلوتــر از خودشــان، 
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ــود و از  ــد. در آنجــا گودالــی درســت شــده ب یــک انفجــار بزرگــی زده بودن
آب پــر شــده بــود. ایــن آب باعــث شــده بــود کــه تانک هــای دشــمن نتواننــد 
ــر، در یــک بریدگــی،  ــد. امــا کمــی آن طرف ت از آن مســیر، فشــاری وارد کنن
دشــمن آمــده بــود و تعــدادی تانــک، دوشــکاچی و آرپــی چــی زن مســتقر 
کــرده بــود. در آنجــا، گــردان شــهید پناهــی بــا نیروهــای دشــمن درگیــر شــده 
بــود. دشــمن بــه ســختی مقاومــت می کــرد تــا جایــی کــه گــردان پناهــی را 
زمیــن گیــر کــرد. از طرفــی از فرماندهــی تیــپ بــه مــن فشــار می آوردنــد در 
همیــن زمانــی کــه پناهــی درگیــر اســت، خــودت را بــه پاســگاه بوبیان برســان 
و کاری بــه پناهــی نداشــته بــاش. مــا نیــز بــه ســمت دشــمن پیشــروی کردیــم 
ــان بیــن  ــا پاســگاه بوبی ــه مــا ب ــه 50 متــری آنهــا رســیدیم. فاصل و در فاصل
ــر از پاســگاه، آتــش  ــری جلوت ــود. دشــمن در 150 مت ــر ب ــا 250 مت 200 ت
ــه  ــی، ســنگر گرفت ــود. مــن هــم داخــل یــک کانال ســنگینی درســت کــرده ب
بــودم و می دیــدم کــه تیربارهــا و دوشــکاهای دشــمن کنــار هــم صــف بســته 

بودنــد و تــا 50 متــری جلــوی مــا را تیــر تــراش می زدنــد.
از پشــتیبانی درخواســت کــردم کــه آیا توپخانه ای اســت؟ آیا آتش پشــتیبانی 
هســت کــه مــا را یــاری کنــد؟ ولــی کســی جوابــم را نــداد. در اینجــا متوجــه 
شــدم کــه خبــری از آتــش پشــتیبانی کــه بایــد از طــرف قــرارگاه تامیــن می شــد، 
نیســت. ســاعت حــدودًا 10 شــب بــود. شــهید معتقــدی1 شــهادتین را گفــت 
و بــا گفتــن »جانــم فــدای رهبــر« بــه صــورت ســینه خیــز رفــت. همیــن کــه 
چنــد متــری ســینه خیــز رفــت، از پهلــوی خــودش تیــر خــورد و شــهید شــد. 
نیروهــای بعــدی را بــه همیــن ســبک فرســتادیم ولی همگی شــهید می شــدند. 
ــواع خمپاره هــای 60، 80 و  ــر آتــش تیربارچی هــا و دوشــکاچی، ان عــالوه ب
120 و کاتیوشــای دشــمن، همگــی روی آن جــاده قفــل شــده بودنــد و بــرای 

1 -شــهید محمدحســین معتقــدی فرزنــد ســیدمحمدکریم متولــد ســال 1348 روســتای ســیالب 
ــوار از توابــع شهرســتان کهگیلویــه. تاریــخ شــهادت: 21 دی مــاه ســال 1365 شــلمچه کل
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ــچ  ــا هی ــل، از ســمت م لحظــه ای آتــش دشــمن خامــوش نمی  شــد. در مقاب
ــود. اگــر هــم  ــل مســتقر نشــده ب ــوز به طــور کام ــا هن ــگان م ــود. ی ــری نب خب
مســتقر شــده بــود، نیــروی متخصصــی نداشــت چــون شــیمیایی شــده بودند. 
یگان هــای دیگــر هــم، پشــتیبان لشــکرهای خودشــان بودنــد. در اینجــا بــود که 

بــه اهــل بیــت متوســل شــدم و دســت بــه دعــا شــدم.

شهید برشن

در گروهــان مــا، یــک رزمنــده ای  داشــتیم کــه ســرباز بودنــد و اهــل روســتای 
گچــِی قلعــه دختــر شهرســتان کهگیلویــه و از ایــل و تبــار خــودم بــود. فامیلی 
ــود. برشــن، چهــره نورانــی و زیبایــی  ایشــان برشــن1 و تیربارچــی گــردان ب
داشــت. بعضــی وقت هــا، بــا او شــوخی می کــردم کــه بایــد دامــادت کنــم. 
ــه از پشــت خــط برگشــتیم،  ــه روزی ک ــی داد ک ــم م ــد جواب ــا لبخن ــم ب او ه
برایــم خواســتگاری کــن. همــان زمانــی کــه بــرای راضــی کــردن بســیجی ها، 
بــه شوشــتر رفتــم و بــرای آنهــا صحبــت کــردم، ایشــان اولیــن نفــری بــود کــه 
بلنــد شــد و در حالــی کــه تیربــارش روی کولــش بــود، شــعار داد.: فرمانــده 

ــاده .... ــم آم آزاده... آماده ای
زمانــی کــه داخــل کانــال بودیــم، خمپــاره ای داخــل کانــال خــورد و یکی از 
فرمانده هــان گروهان هــا و فــرد ســوم آن گروهــان مجــروح شــدند. داشــتند 
آنهــا را از کانــال خــارج می کردنــد. دو دســت خــودم را در دو طــرف کانــال 
ــود.  ــرون زده ب ــال بی ــی از کان ــن، کم ــر م ــه س ــه ای ک ــه گون ــودم، ب ــه ب گرفت
ــه جــا شــود،  ــال عــرض کمــی داشــت و اگــر کســی می خواســت جــا ب کان
ــا او رد شــود. از طرفــی، داخــل  ــه ســینه کانــال می چســبیدند ت ــه ب بایــد بقی
کانــال از جنــازه عراقی هــا پــر شــده بــود. یکــی از نیروهایــی کــه تــازه از خــط 

1- شــهید خدادوســت برشــن، فرزنــد جانمحمــد متولــد ســال 1345 روســتای گچــی دشــمن زیاری 
شهرســتان کهگیلویــه. تاریــخ شــهادت: 21 دی مــاه ســال 1365 شــلمچه.
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برگشــته بــود و هیــکل درشــتی داشــت، بــه مــن کــه رســید، گفــت: »بــرادر! 
چــه خبــره؟«

گفتم: برادر! چند نفر از بچه ها مجروح شده اند، باید آنها را بیرون ببریم.
ایــن رزمنــده عزیــز در حالــی کــه بــه حالــت ایســتاده داشــت بــه حرف هــای 
مــن گــوش مــی داد، قبــول کــرد کــه فعــال بمانــد و بــه مــا کمــک کنــد. مــن هــم 
دو دســتم را روی دو لــب کانــال گذاشــته بــودم و داشــتم بــه ســمت نیروهــای 
دشــمن نــگاه می کــردم. در آن موقــع، یــک پیراهــن بســیجی داشــتم کــه داخــل 
ــد نــخ ســیگار گذاشــته بــودم. در همیــن لحظــات  یکــی از جیب هایــش چن
ــده خــورد و ســر  ــن رزمن ــه ســر ای ــد و ب ــی آم ــه ضدهوای ــک گلول ــه ی ــود ک ب
مبارکــش را متالشــی کــرد. خــون ایــن رزمنــده بــه ســر و صــورت مــن پاشــید 
ولــی توجهــی نکــردم. جنــازه اش را از کانــال بیــرون بردیــم. مــن هــم کــه خیلی 
بــی تابــی می کــردم، پشــت ســر هــم ســیگار می کشــیدم و بــا بچه هایــی کــه 
ــن، شــهید  ــن حی ــد، خداحافظــی می کــردم. در همی ــو برون می خواســتند جل
برشــن پیــش مــن آمــد. همیــن کــه خواســتم صورتــش را ببوســم، مانــع شــد. 

خــودش مــن را بوســید. گفــت: »عمــو! مگــه تیــر خــوردی؟«
گفتم: نه.

دستی به صورتم کشید و گفت: »عمو! صورتت همش مغز و خونه!«
گفتــم: عمــو خبــری نیســت، نگــران نبــاش. بگو ببینــم، امشــب می خواهی 

چــکار کنی؟
برایــت  می خواهــم  کنــم.  عروســی  می خواهــم  »امشــب  گفــت: 
بدرخشــم.« ســپس بوســه ای بــر تیربــارش زد و گفــت: »ایــن، عــروس مــن 
اســت... امشــب بــه عشــق امامــم و بــه عشــق تــو می درخشــم. یــادت باشــه 

ــری!« ــم زن بگی ــتی، برای ــا! برگش ه
گفت: چشم... عمو!
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ــه  ــم حواســم ب ــن ه ــت. م ــرد و رف ــن خداحافظــی ک شــهید برشــن از م
بچه هایــی بــود کــه یکــی یکــی می آمدنــد کــه برونــد. دســته اول کــه شــهید 
معتقــدی فرمانــده آن بــود، بــرای عبــور از کانــال آمــده بودنــد. شــهید 
ــد، دســتش را  ــن آم ــزد م ــه شــهادت برســند ن ــه ب ــن ک ــل از ای ــدی قب معتق
گرفتــم و ســرش را بوســیدم. وضعیــت نیروهــای دشــمن را بــرای او توضیح 
دادم. بــه او گفتــم کــه بســم اللــه بگوییــد و بــه صــورت ســینه خیــز بــه ســمت 
دشــمن برویــد. رزمنده هــای دســته اول، داشــتند بــه صــورت ســینه خیــز و 
ــور مــی زد و آتــش  ــد. همزمــان، دشــمن داشــت من پشــت ســر هــم می رفتن
می ریخــت. تعــداد 16 نفــر از رزمنده هــای دســته اول، بــه ســمت مواضــع 
دشــمن پیشــروی کردنــد. داشــتم بــه شــهید معتقــدی و بقیــه بچه هــا نــگاه 
می کــردم کــه ببینــم تــا کجــا جلــو رفته انــد. نیروهــای دشــمن بــا گلوله هــای 
کاتیوشــا بچه هــای مــا را هــدف قــرار دادنــد و اکثــر آنهــا از جملــه معتقــدی 
و برشــن شــهید شــدند. دقیقــا در خاطــرم هســت، شــهید برشــن، در حالــی 
کــه تیربــاری در دســت داشــت و نــوار تیربــار دور کمــرش بــود، بــه حالــت 
ســینه خیــز بــه ســمت دشــمن می رفــت. در همــان حالــت، گلولــه کاتیوشــا 
زیــر بدنــش خــورد و بلنــدش کــرد. در حالــی کــه در آســمان می چرخیــد، بــا 

ســر پاییــن آمــد و داخــل آب افتــاد.

فتح پاسگاه بوبیان

وقتــی دیــدم کــه بیشــتر رزمنده هــای مــا کــه آن طــرف رفتــه بودنــد، شــهید 
ــل  ــه چه ــب ب ــد. قری ــال بمانن ــه فع ــتم ک ــا خواس ــه رزمنده ه ــدند، از بقی ش
ــه  ــن هم ــی ای ــود. وقت ــه شــده ب ــا ریخت ــه ی کاتیوشــا روی بچه هــای م گلول
گلولــه کاتیوشــا در یــک فضــای 50 متــری ریختــه شــد، گــرد و غبــار زیــادی 
درســت شــده بــود. در اینجــا بــود کــه تصمیــم گرفتیــم کــه بــه صــورت دســته 
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جمعــی حملــه کنیــم. دشــمن نیــز تصــور کــرده بود کــه با شــهادت ایــن تعداد 
از نیروهــای مــا، دیگــر کســی جــرات نــدارد، ادامــه بدهــد. خیلــی ســریع، بــه 
همــراه پیک هــای گــردان و بی ســیم چی هــا و چنــد نفــر دیگــر بلنــد شــدیم 
و از کانــال بیــرون زدیــم و بــا گفتــن یــا زهــرا)س(، تعــداد زیــادی نارنجــک  
ــن حرکــت  ــا ای ــم. ب ــا و دوشــکاچی های دشــمن ریختی را روی تیربارچی ه

مــا، دســته های بعــدی، لرکــه زنــان دنبــال مــا آمدنــد.
مشــکل اصلــی مــا، همیــن اولیــن ردیــف نیروهــای دشــمن بــود. وقتــی 
کار ردیــف اول تمــام شــد، مقاومــت دشــمن شکســته شــد و مــا توانســتیم 

بــا اقدامــی شــجاعانه، ســد اول را از میــان برداریــم.
ــم کــه فعــال فقــط گروهــان یــک و دو وارد  در آنجــا مشــخص کــرده بودی
ــد تــا اگــر  عمــل بشــوند. بــه گروهــان ســوم گفتــم کــه در همــان کانــال بمانن
گــردان شــهید پناهــی نتوانســت ماموریتــش را ادامــه دهــد، این گروهــان بروند 
و ماموریــت آنهــا را ادامــه دهنــد. از طرفــی، بایــد تعــدادی از نیروهــا، از پشــت 
ســر، مــا را حمایــت می کردنــد تــا عراقی هــا نتواننــد از پشــت ســر، مــا را قیچی 
کننــد. ضمــن این کــه نیــاز بــود کــه تعــدادی از افــراد تــازه نفــس، بماننــد تــا در 
روز بعــد کــه ســر و کارمــان بــا تانک هــای دشــمن بــود، وارد عمــل بشــوند.

وقتــی خــط اول دشــمن را گرفتیم، بــه خاکریزی رســیدیم. در این خاکریز، 
دو دســتگاه از بلدوزرهــای دشــمن مشــغول احــداث جــاده و خاکریــز بودنــد. 
چنــد نفــر دوشــکاچی، آرپی جــی زن، تیربارچــی و کالش بــه دســت، داخل دژ 
جمــع شــده بودنــد. در همــان لحظــات اولیــه، ایــن نقطــه را هــدف قــرار دادیم 
و گرفتیــم. اینجــا کــه ســقوط کــرد، بقیــه عراقی هــا پــا بــه فــرار گذاشــتند. مــا 
نیــز در پــی آنهــا، ســنگر بــه ســنگر می رفتیــم و همــه جــا را از لــوث بعثی هــا 
پاکســازی می کردیــم تــا این کــه بــه پاســگاه بوبیــان رســیدیم. وقتــی بــه 
پاســگاه رســیدیم، عراقی هــا کــه ســوار بــر ماشــین های جیــپ بودنــد، پــا بــه 
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ــر آن آتــش  ــد و زی ــرار گذاشــتند. چــون می دانســتند کــه کســانی کــه آمده ان ف
ســنگین گذشــته اند، قطعــًا می تواننــد پاســگاه را هــم بگیرنــد.

ایــن پاســگاه، یــک ســاختمان شــیک و مرتبــی بــود کــه ســر یــک چهــار 
راهــی قــرار داشــت در زمــان صلــح ســاخته شــده بــود و مرکــز فرماندهــی 
گــردان عراقی هــا در ایــن منطقــه بــود. پاســگاه بوبیــان از چهــار طــرف، بــه 
ــده  ــنگربندی ش ــا، س ــن جاده ه ــن ای ــد. در طرفی ــل می ش ــاده وص ــار ج چه
بــود و بــه شــدت از آنجــا دفــاع می کردنــد. عراقی هایــی کــه در جــاده ســمت 
راســتی بودنــد، مواظــب بودنــد کــه کســی از ســمت راســت بــه پاســگاه حمله 
نکنــد و همیــن کســانی کــه در ســمت چــپ بودنــد، مواظــب حملــه نیروهــای 
مــا در ســمت چــپ بودنــد. وقتــی مــا از جــاده روبــرو رفتیــم و پاســگاه را 
ــای  ــت نیروه ــتیم از پش ــود و می توانس ــده ب ــر ش ــا راحت ت ــم، کار م گرفتی

عراقــی بیاییــم و بــه آنهــا ضربــه بزنیــم و آنهــا را درو کنیــم.
در همــان شــب اول، توانســتیم پاســگاه بوبیــان را تصــرف کنیــم. از 
طریــق فرماندهــی بــه مــا اعــالم موقعیــت کردنــد. مــا گفتیــم کــه پاســگاه را 
ــار پاســگاه و منــور زدم و گفتــم کــه  گرفتیــم. باورشــان نمی  شــد. رفتــم کن

مــن اینجــا هســتم.
تــا اینجــای کار، حــدود 12 نفــر از رزمنده هــای مــا شــهید و پنــج نفــری 
هــم مجــروح شــده بودنــد. ســقوط پاســگاه بــرای مــا و فرماندهــان ارشــد، 

پیــروزی بزرگــی بــود.

شهید شدن فریبرز پناهی

بعــد از گرفتــن پاســگاه، گام بعــدی مــا، کانــال پــرورش ماهــی بــود. از پاســگاه 
ــه داشــتیم.  ــر فاصل ــه دو کیلومت ــب ب ــرورش ماهــی، قری ــال پ ــا کان ــان ت بوبی
داشــتیم آمــاده می شــدیم کــه بــه ســمت کانــال برویــم کــه خبــر ناگــواری بــه 
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گوشــم رســید. صــدای لرزانــی پشــت بی ســیم بــه مــن گفــت: »خداحافــظ.« 
ــود. خیلــی زود، صــدا قطــع شــد. لحظــه ای  صــدا، صــدای شــهید پناهــی ب
بعــد، بی ســیم چی شــهید پناهــی پشــت خــط آمــد و داد زد: »پناهــی شــهید 
شــد... پناهــی شــهید شــد...« خبــر بســیار تلخــی بــود. بــه بی ســیم چی دلداری 
دادم و او را راهنمایــی کــردم و گفتــم: نــه، این طــور نیســت. پناهــی پیــش مــن 
اســت... مشــکلی نیســت... بــه او روحیــه دادم. چــون دشــمن داشــت شــنود 
می کــرد. شــهادت یــک فرمانــده گــردان بــرای دشــمن، بســیار خوشــایند بــود 
و موجــب می شــد کــه دشــمن، فشــار بیشــتری بــه رزمنده هــای مــا بیــاورد.

بــا کــد و رمــز، بــه بی ســیم چی گفتــم کــه بی ســیم را بــه هجیــر پرنــدوار1 
ــرزان و  ــم ل ــدوار ه ــدای پرن ــد. ص ــود، بده ــی ب ــردان پناه ــین گ ــه جانش ک
نگــران کننــده بــود. پرنــدوار گفــت: »پناهــی بــه مهمانــی غیب پــرور رفتــه، 

فکــر نکنــم کــه بخواهــد برگــردد.«
ــهید  ــی ش ــر کس ــود و ه ــا ب ــردان م ــهید گ ــن ش ــرور، اولی ــهید غیب پ ش
می شــد، می گفتیــم بــه مهمانــی غیب پــرور رفتــه اســت. بــه پرونــده وار 
ــا  ــه دادم و گفتــم کــه انشــاالله صبــح زود، پیــش او خواهیــم رفــت. ب روحی

ــت چــه شــد؟ ــه ی ماموری ــم: ادام ــه او گفت ــز ب رم
گفت: »وضعیت خوبی نداریم.«

گفتم: چه شده؟
ــای  ــب نیروه ــده، اغل ــی نمان ــا کس ــدیم. ام ــال رد ش ــا از کان ــت: »م گف
گــردان، از فرمانــده گــردان تــا فرماندهــان گروهان هــا و دســته ها، همــه 

شــهید شــده اند.«
در واقــع، هیــچ گونــه بــی احتیاطــی و بــی توجهــی از ســوی گــردان پناهــی 
نبــود، بلکــه هجــم آتــش دشــمن چنــان ســنگین بــود کــه حتــی آوردن پیکــر 

1 -هجیر پرندوار، زاده شهرستان کهگیلویه و بازنشسته سپاه پاسداران می باشند.
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شــهدا هــم امــکان پذیــر نبــود.
وقتــی پناهــی بــه شــهادت رســید، از طریــق بی ســیم بــه پرنــدوار گفتــم کــه 
جنــازه شــهید را بــه عقــب، یعنــی جایــی کــه نقطــه رهایــی گردان هــا بــود، 
بیاورنــد. نزدیــک ســحرگاه بــه همیــن نقطــه رهایــی کــه گروهــان ســوم مــا 
آنجــا بــود، آمــدم و جنــازه شــهید پناهــی را زیــارت کــردم. در آنجــا پرنــدوار 
را دیــدم کــه از نظــر روحــی و روانــی خیلــی تحــت فشــار بــود. مقــداری بــه 
او روحیــه دادم. ادامــه ماموریــت گــردان امــام محمــد باقــر)ع( را بــه آقــای 
ســجادی کــه فرمانــده گروهــان ســوم خــودم بــود، ســپردم. بــه ســجادی گفتــم 
کــه چنــد نفــر از رزمنده هــا را ببــر و تــا جایــی کــه امــکان دارد جنــازه شــهدا 
و مجروحیــن را بــه عقــب منتقــل کــن. ســعی کنیــد کــه خــط را حفــظ کنیــد 
ولــی نیــازی نیســت کــه فعــال بــه قلــب دشــمن بزنیــد. چــون اگــر گروهــان 
ســجادی اقــدام می کــرد و شکســت می خــورد، امــکان داشــت کــه دشــمن 

از همــان مســیر بیایــد و مــا را محاصــره کنــد.
بعــد از شــهادت پناهــی، می دانســتم کــه ادامــه ماموریــت در جنــاح 
ســمت راســت مــا، امــکان پذیــر نیســت. ســریع از پشــتیبانی و فرمانــده تیپ 
درخواســت کمــک کــردم کــه گــردان بعــدی را وارد عمــل کنــد تــا ماموریــت 
ــود.  ــری نب ــده خب ــی از گــردان پشــتیبان کنن شــهید پناهــی را ادامــه دهــد ول
در اینجــا بــود کــه ماموریــت مــا دوچنــدان شــد. هــم بایــد ادامــه ماموریــت 
شــهید پناهــی را می دادیــم و هــم بــه ســمت کانــال پــرورش ماهــی می رفتیــم.

خبــر شــهادت رزمنده هــای گــردان پناهــی، مــن را از نظــر روحــی و روانــی 
دگرگــون کــرده بــود و تصمیــم گیــری در آن لحظــات، کار بســیار دشــواری 
بــود. در آن لحظــات، نبــرد را متوقــف کــرده بــودم و بــه بچه هــا گفتــم کــه 

فعــال ادامــه ندهنــد.
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فتح کانال پرورش ماهی

در اطــراف پاســگاه بوبیــان بــه صــورت پراکنــده مســتقر شــده بودیــم. چــون 
مختصــات پاســگاه را داشــتند و پیــش بینــی می کردیــم کــه هــر لحظــه 
امــکان دارد کــه آنجــا را بمبــاران کننــد. گــردان مــا در جنــاح ســمت راســت 
ــک دژ را  ــم، دشــمن، ی ــر پیشــروی می کردی ــر 100 مت ــود و اگ ــات ب عملی
ــی یکــی از خاکریزهــای دشــمن ســقوط می کــرد، کل  ــی می کــرد. وقت خال
نیروهایــی کــه پشــت آن بودنــد، عقب نشــینی می کردنــد و بــه خاکریــز 
ــمت  ــاح س ــه در جن ــکرهایی ک ــپ و لش ــرف، تی ــد. از آن ط ــدی می رفتن بع
چــپ مــا بودنــد، تکبیرگویــان، خاکریزهــای دشــمن را یکــی پــس از دیگــری 
ــود.  ــاح ســمت چــپ راحــت ب ــا از جن ــال م ــن خی ــد. بنابرای ــح می کردن فت
مشــکل مــا ایــن بــود کــه دژ ســمت راســت مــا هنــوز ســقوط نکــرده بــود. در 
آنجــا بایــد 100 متــر بــه 100 متــر، دشــمن بــه عقــب رانــده می شــد تــا مثــاًل 
بتوانیــم 1000 متــر پیشــروی کنیــم. چــون اگــر عقــب نمی  رفتنــد، از پشــت، 

ــد. ــا را محاصــره می کردن م
پشــت ســر مــا، یــک جــاده ای بــود. می دانســتم کــه وقتی روز شــد، دشــمن 
از ایــن جــاده ای کــه پشــت ســر ماســت، بــا تانک هایــش عبــور می کنــد. اگــر 
از پشــت ســر، جــاده را می بســت، کار مــا تمــام می شــد. در همــان شــب، 
ســه بــار توســط دشــمن بمبــاران شــدیم. نزدیــک بــه 15 راکــت بــه همــان 
پاســگاه اصابــت کــرد ولــی آنقــدر ایــن پاســگاه را محکــم ســاخته بودنــد کــه 
آســیب چندانــی ندیــد. البتــه از رزمنــدگان مــا، کســی داخــل پاســگاه نبــود. 
ــح  ــد. صب ــی کســی نیام ــروی کمکــی کــردم، ول ــار درخواســت نی ــن ب چندی
کــه شــد، قبــل از طلــوع آفتــاب، نیروهایــی کــه مانــده بودنــد را ســازماندهی 
ــم.  ــال دادی ــت انتق ــه پش ــم و ب ــع کردی ــهدا را جم ــن و ش ــردم. مجروحی ک
می خواســتیم کــه شــهیدی یــا مجروحــی در دیــد بچه هــا نباشــد کــه روحیــه 
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آنهــا خــراب شــود.
ــا دژ  ــت، دو ت ــی می رف ــرورش ماه ــال پ ــمت کان ــه س ــه ب ــیری ک در مس
وجــود داشــت. در آنجــا، قــدم بــه قــدم زیــر آتــش بعثی هــا بــود. از قــرارگاه 
بــه مــا اعــالم کردنــد؛ تــا می توانیــد عملیــات را بــه ســمت کانــال پــرورش 
ماهــی بکشــانید. چــون هــر چقــدر شــما بــه ســمت کانــال نزدیک تــر شــوید، 
ــاح ســمت چــپ هســتند، بیشــتر پیشــروی  یگان هــای دیگــر مــا کــه در جن
می کننــد. گفتنــد کــه فعــال بــا همیــن نیروهــا ادامــه ماموریــت بدهیــد. مــا 
ــد. یکــی  هــم نمی  گذاریــم کــه دشــمن از پشــت ســر، شــما را محاصــره کن
ــک گروهــان، پیشــروی  ــا ی ــد و ب از گروهان هــا را داخــل همــان دژ بگذاری
کنیــد. اگــر هــم نیــاز شــد همــان گروهــان تــازه نفــس را کــه در عقــب نگــه 
داشــته اید، جایگزیــن ایــن نیروهــا بکنیــد. ولــی مــن قبــول نکــردم و گفتــم کــه 

ــا همیــن نیروهــا ادامــه ماموریــت می دهــم. ب
بــا همــان نیروهایــی کــه در اختیــار داشــتم، ســنگر بــه ســنگر جلــو رفتیــم 
ــم  ــت آوردی ــه دس ــم ب ــادی غنای ــداد زی ــم و تع ــمن را گرفتی ــای دش و مقره
کــه قابــل شــمارش نبودنــد. مثــاًل یــک مقــری را گرفتیــم کــه بیــش از 200 
دســتگاه انــواع و اقســام نفربــر و تانــک، ضدهوایــی و ... در آن وجــود 
داشــت. عراقی هــا همگــی فــرار کــرده بودنــد. یــادم هســت کــه قریــب بــه40 

دســتگاه بلــدوزر بــه غنیمــت گرفتیــم.
ســاعت 11 قبــل از ظهــر بــود. خودمــان را تــا نزدیکی هــای کانــال 
پــرورش ماهــی رســاندیم. در اینجــا بــود کــه حمــالت دشــمن شــدت 
گرفــت. معمــواًل شــیوه عملیــات ایــن گونــه بــود کــه در چنیــن مواقعــی، بایــد 
از پشــت بــه مــا می رســیدند و حمایــت می کردنــد ولــی از پشــتیبانی خبــری 
ــپ بی ســیم  زدم  ــات تی ــا جانشــین و مســئول عملی ــه ب ــن مرتب ــود. چندی نب
ــی  ــاران هوای ــا بمب ــح، ب ــل صب ــد. ظاهــرا همــان اوای ــی جــواب نمی دادن ول



322

فصل پنجم: حضور در تیپ 48 فتح

دشــمن، مجــروح شــده بودنــد. ناچــار شــدیم کــه خودمــان بــه تنهایــی، ادامه 
ماموریــت بدهیــم. در همیــن زمــان، بمبــاران هوایــی دشــمن دشــمن شــروع 
شــد. در طــول یــک ســاعت، چندیــن مرتبــه، هواپیماهــای دشــمن آمدنــد و 
مــا را بمبــاران کردنــد. در آنجــا هــر 10 متــری، یــک ســنگر بتــون آرمــه ای 
محکــم ســاخته شــده بــود. رزمنده هــای مــا داخــل ایــن ســنگرها پنــاه گرفتنــد 

و همیــن کار باعــث شــد کــه حتــی یــک نفــر تلفــات ندادیــم.
ــود  ــا غــروب، خــط را نگــه داشــتیم. شــب دوم ب ــود ت ــه هــر طریقــی ب ب
و بــاز هــم درخواســت نیــروی کمکــی و نیــروی جایگزیــن دادیــم ولــی 
هیــچ گونــه خبــری نشــد. در ایــن مــدت، ســیدعلی آغا بازگیــر1 کــه مســئول 
تــدارکات گردانــم بــود، بــه خوبــی توانســت کــه مــا را پشــتیبانی کنــد. ایشــان 
بــا ماشــینی کــه در اختیــار داشــت، آذوقــه و غــذای مــا را تــا مقــر اولیــه کــه 
یکــی از گروهان هــای مــا آنجــا مانــده بــود، مــی آورد و از آنجــا روی کولــش 
ــک  ــن 24 ســاعت، ی ــی در طــول ای ــی آورد. یعن ــا م ــرای م می گذاشــت و ب
لحظــه غــذای مــا قطــع نشــد. گاهــی نیــز غــذا را روی برانــکاد می ریختنــد و 
بــا کمــک یــک نفــر دیگــر بــه ســنگرهای مــا می رســاند و بــه  جــای آن، شــهید 
و مجــروح می بــرد. ایــن در حالــی بــود کــه ایشــان در عملیــات کربــالی 4 
شــیمیایی شــده بودنــد و از چشــمانش خــون می آمــد بــا ایــن وجــود، یــک 

لحظــه، کار پشــتیبانی را قطــع نکــرد.
شــب دوم هــم تــا صبــح دوام آوردیــم. وضعیــت مناســبی نداشــتیم. 48 
ــی یــک لحظــه،  ــد و حت ــرد بودن ــود کــه نیروهــای مــا در حــال نب ســاعت ب
نخوابیــده بودنــد. در ایــن مــدت، ســیدعلی آغــا در حــال رفــت و آمــد بــود و 

وســایل اضافــی را بــار مــی زد و بــه پشــت منتقــل می کــرد.
ــی،  ــواع ضدهوای ــادی ســالح از دشــمن اعــم از ان ــداد زی در روز دوم، تع

1- سید علی آغا بازگیر؛ از پاسدارهای بازنشسته سپاه شهرستان کهگیلویه. 
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کاتیوشــا و تیربــار بــه جــا مانــده بــود. دیگــر کمبــود ســالح و مهمــات 
ــرای هــر  ــود ب ــاز ب ــاًل نی ــد. مث ــا کــم بودن ــداد نیروهــای م ــی تع نداشــتیم. ول
ضدهوایــی چهــار نفــر باشــند ولــی چــون مجبــور بودیــم، فقــط یــک نفــر بــا 
آن کار می کــرد. وضعیــت دوشــکا هــم همینطــور بــود. حتــی تعــداد زیــادی از 
بچه هــای مــا بلــد نبودنــد کــه بــا تانــک کار کننــد. در ایــن روز، تعــدادی نیــرو 
از تیــپ آمدنــد و بــه مــا روحیــه می دادنــد ولــی شــب کــه شــد، همگــی رفتنــد.

ــن  ــا را روش ــد و تانک ه ــرارگاه آمدن ــای ق ــدادی از بچه ه ــوم، تع روز س
کــرده و پشــت آنهــا نشســتند. شــور و حالــی خاصــی در آنجــا حاکــم شــده 
بــود. مجــددا گــردان را ســازماندهی کردیــم. تعــدادی از نیروهــای ما مجروح 
شــده بودنــد، آنهــا را بــه عقــب منتقــل کردیــم. همــه نیروهــای ســه گروهــان 
را جمــع کردیــم و یــا زهــرا)س( گفتیــم و بــدون هیــچ گونــه تلفاتــی کانــال 

پــرورش ماهــی را گرفتیــم و در آنجــا مســتقر شــدیم.
ایــن موفقیــت، حاصــل مجاهــدت و از خودگذشــتگی رزمنــدگان گــردان 
ــال  ــون کان ــم. چ ــح کردی ــی از آن را فت ــا بخش ــه م ــود. البت ــی)ع( ب ــام عل ام
ــول  ــر ط ــه 10 کیلومت ــک ب ــود و نزدی ــی ب ــر از آب و ماه ــی پ ــرورش ماه پ
ــم و آنجــا را  ــال پیشــروی کردی ــن کان ــا ای ــان، ت داشــت. مــا از پاســگاه بوبی
گرفتیــم. در ایــن روز، بــا گلولــه ضدهوایــی بــه ســنگرهای عراقی هــا 
ــر آنهــا غالــب شــده  ــه خاطــر تــرس و وحشــتی کــه ب ــم. عراقی هــا ب می زدی
بــود، تــا ســه کیلومتــر آن طرف تــر فــرار می کردنــد. در آن وضعیــت، اگــر از 
گــردان مــا پشــتیبانی می شــد، شــاید تــا 10 کیلومتــری عمــق خــاک عــراق 
هــم پیشــروی می کردیــم ولــی قســمت نبــود و نشــد. در واقــع، مــا تــا عمــق 
خــاک عــراق رفتــه بودیــم و می توانســتیم کانــال پــرورش ماهــی را دور بزنیــم 

ولــی بــه علــت نداشــتن نیــروی کافــی، گرفتــار شــدیم.
ــر  ــبانه روز زی ــه ش ــود. س ــده ب ــر ش ــا صف ــی م ــدرت دفاع ــوم، ق روز س
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هجــم ســنگین آتــش و بمبــاران هوایــی دشــمن بودیــم، بــدون این کــه 
ــل  ــردان عم ــه گ ــود ک ــن ب ــات ای ــون عملی ــم. قان ــتراحت کنی ــه ای اس لحظ
کننــده 24 ســاعت و در نهایــت 48 ســاعت در خــط بمانــد. اگــر بیشــتر 
ــده می شــد. ولــی مــا ســه  ــد، فاتحــه آن گــردان خوان از 48 ســاعت می مان
شــبانه روز مانــده بودیــم و در ایــن ســه شــبانه روز در حــال پیشــروی بودیــم. 
غــروب روز ســوم بــود کــه باالخــره یگانــی آمــد و جــای مــا را گرفــت و مــا 

جمــع کردیــم و بــه عقــب برگشــتیم. 
ــود،  ــح ب ــپ 48 فت ــه تی ــر مجموع ــه زی ــا ک ــردان م ــات، گ ــن عملی در ای
خــوش درخشــید و بیشــترین غنایــم را بدســت آورد. تعــداد 14 نفــر از 
رزمنــدگان گــردان مــا شــهید و تعــداد زیــادی نیــز مجــروح شــدند. از کســانی 
کــه نقــش برجســته ای در پیــروزی گــردان مــا داشــتند می تــوان از آقــای 
عزیزاللــه شــریفی و عزیزقلــی نیک پــور و مخصوصــًا آقــای علم الهــدی، نــام 
بــرد. آقــای علم الهــدی هــم جانشــین گــردان و هــم فرمانــده گروهــان بــود.

غنایم جنگی کربالی 5

ــد و  ــرارگاه آمدن ــرو از ق ــادی نی ــداد زی ــالی 5، تع ــات کرب ــوم عملی روز س
تعــدادی زیــادی از غنایــم جنگــی را بــا خودشــان  بردنــد. البتــه غنایمــی کــه 
ســالح و ماشــین نظامــی بودنــد بایــد بــرای ادامــه عملیــات و محافظــت از 
خطــوط پدافنــدی در خــط می ماندنــد. غنایمــی کــه بــه عقــب بــرده می شــدند 

اغلــب، خــودرو و ماشــین آالت جــاده ســازی بودنــد.
ــه  ــمن گرفت ــات از دش ــن عملی ــه در ای ــی را ک ــردان، غنایم ــای گ رزمنده ه
گرفتــه بودیــم، بــا آرم گــردان امــام علــی)ع(، نشــانه دار کــرده بودنــد. در آن 
ــده1 کــه از بچه هــای دهدشــت و  ــه آقــای ســید علــی صــادق فروزن موقــع، ب

1- ســید علــی صــادق فروزنــده؛ ایشــان از ســال 1393 تــا 1397 مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمات 
بازرگانــی کهگیلویــه و بویراحمد بودند. 
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فرمانــده گــردان جهــاد نصــر اســتان بــود، بی ســیم زدم و بــه او گفتــم: بچه هــا 
ــا،  ــن بلدوزره ــد ای ــک کن ــت، کم ــد اس ــی بل ــی رانندگ ــر کس ــاورد و ه را بی
لودرهــا و ماشــین ها را بــه عقــب ببرنــد و نگذارنــد کــه بقیــه تیــپ و لشــکرها 
آنهــا را ببرنــد. در همــان موقــع، 18 دســتگاه از ایــن ماشــین ها بــه جهــاد نصــر 
اســتان واگــذار شــد. تعــدادی زیــادی نیــز از غنایــم نظامی مثــل انــواع تیربار و 

کالشــنیکف را هنگامــی کــه عقب نشــینی کردیــم، بــا خودمــان آوردیــم.

وقتی سیگار تمام کردم

روز دوم عملیــات کربــالی 5، ســیگارم تمــام شــده بــود. داشــتم بــه بچه هــا 
ــع،  ــیگار دارد؟ در آن موق ــما س ــک از ش ــدام ی ــه ک ــردم ک ــداد می ک داد و بی
ــم از  ــیگار می کشــیدند. عــده ای ه ــیجی ها نیــز س تعــداد معــدودی از بس
تــرس اینکــه داخــل عملیــات هســتیم و ســیگار تمــام می شــود، سیگارشــان 
ــن  ــد داخــل ای ــه بروی ــم ک ــر بســیجی گفت ــد نف ــه چن ــد. ب ــان می کردن را پنه
ســنگرهای عراقــی ببینیــد کــه ســیگاری.. چیــزی... پیــدا نمی  کنیــد. در 
همــان لحظــه متوجــه شــدم کــه جنــازه یکــی از عراقی هــا، کــه هیــکل درشــتی 
داشــت، کمــی آن طرف تــر افتــاده و ســرش زیــر باتــالق فــرو رفتــه اســت. بــه 
حبیب اللــه چام نــژاد گفتــم: حبیــب! بــرو جیــب  آن عراقــی را بگــرد، شــاید 
ــاند.  ــی رس ــه آن عراق ــودش را ب ــورا خ ــب، ف ــد. حبی ــته باش ــیگاری داش س
وقتــی آنجــا رســید، داشــت می خندیــد. گفتــم: چــه شــده؟ گفــت: »آقــا! دو 
تــا پاکــت ســیگار تــوی جیــب پیراهنــش هســت. یکیــش بــاز شــده، یکیــش 

هــم دســت نخــورده اســت.«
گفتم: فقط همان پاکتی را که باز نشده، بیاور.

داشــتم ســیگار می کشــیدم کــه یــک از هواپیماهــای دشــمن از راه رســید 
و آنجــا را بمبــاران کــرد. جنــازه همــان عراقــی بــا موشــک هواپیمــا، محــو 
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ــن شــوخی می کــرد و می گفــت:  ــا م ــب داشــت ب شــد. در آن لحظــه، حبی
»دیــدی، بــه خاطــر یــک پاکــت ســیگار، نزدیــک بــود کــه شــهید شــوم ... آن 

هــم شــهید راه ســیگار ...!«

بلدوز عراقی

ــورده  ــره خ ــال گ ــل کان ــا داخ ــی کار م ــالی5، وقت ــات کرب ــب اول عملی ش
بــود، تصمیــم گرفتیــم کــه بــه صــورت دســته جمعــی از کانــال خــارج شــده 
و بــه ســنگرهای دشــمن حملــه کنیــم. در نهایــت بــا ایــن اقــدام شــجاعانه، 
توانســتیم کــه خاکریــز دشــمن را بگیریــم و ســنگرهای تیربــار و دوشــکای 

دشــمن را از بیــن ببریــم.
در همــان لحظــات، یکــی از بلدوزرهــای دشــمن بــدون توجــه بــه 
ــط  ــرد. خ ــت می ک ــز درس ــرد و خاکری ــت کار می ک ــب داش ــش، مرت اطراف
عــراق و پاســگاه بوبیــان را گرفتــه بودیــم و پشــت یــک خاکریــزی نشســته 
بودیــم. ایــن بلــدوزر داشــت آن طــرف خاکریــز کار می کــرد و مــا هــم تــا آن 
لحظــه، متوجــه نشــده بودیــم. شــاید هــم تصــور می کردیــم کــه ایــن بلــدوزر 
از بچه هــای خودمــان اســت و دارد بــرای خودمــان خاکریــز می زنــد. داخــل 
خاکریــز نشســته بودیــم. تعــدادی از رزمنده هــا داشــتند داخل ســینه خاکریز، 
ــن  ــد. ای ــاه بگیرن ــاران شــوند، داخــل آن پن ــد کــه اگــر بمب ــه ای می کندن چال
بلــدوزر، همچنــان داشــت کار می کــرد و گاه گاهــی روی بــر ســر و صــورت 

ــا خــاک می ریخــت. م
بــه ایــن بچه هــای کــه اطــراف مــا بودنــد، گفتــم: بابــا! یکــی بــه این بلــدوزر 
المذهــب بگویــد کــه یــواش خاکــش را بریــزد. این کــه مــا را کشــت... 
ــده  ــه رانن ــت ب ــز رف ــاالی خاکری ــه ب ــود ک ــا ب ــک از بچه ه ــدام ی ــم ک نمی  دان
بلــدوزر گفــت: »آقــا! حواســت کجاســت؟ تــو کــه مــا را کشــتی...« خــوب 
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کــه نگاهــش کــرد، متوجــه شــد کــه ایــن فــرد، یــک عراقــی اســت. فــورا داد 
زد: »روســتاد.... روســتاد!... این کــه ایرانــی نیســت، عراقیــه ... عراقیــه...«

حــاال، چــرا ایــن عراقــی داشــت در آن وضعیــت ادامــه مــی داد و خاکریــز 
مــی زد، بــرای مــا جــای ســوال داشــت. خــودم را بــه بــاالی خاکریــز رســاندم 
و یقــه اش را گرفتــم و بــه پاییــن پرتابــش کــردم. ســپس بچه هــا او را اســیر 
کردنــد. معمــواًل در شــب های عملیــات بــا چنیــن صحنه هایــی مواجــه 
می شــدیم. گاهــی پیــش می آمــد کــه بــا عراقی هــا قاطــی می شــدیم و کســی 

متوجــه نمی  شــد.

ماجرای شهید شدن محمدزاده

در اولیــن شــبی کــه قــرار بــود در عملیــات کربــالی 5 شــرکت کنیــم، چنــد 
لحظــه قبــل از شــروع ماموریــت گــردان، زمانــی کــه داخــل کانــال بودیــم و 
داشــتیم بــه ســمت نقطــه صفــر مــرزی حرکــت می کردیــم، خمپــاره ای بغــل 
دســت مــا بــه زمیــن خــورد. بــا مــوج انفجــار آن خمپــاره، آقــای دســتاران و 
محمــدزاده بــی هــوش شــدند. شــب بــود و هیــچ گونــه آثــار جراحــت و یــا 
خونریــزی در وجــود آنهــا ندیدیــم. مــا تصــور کردیــم کــه آنهــا بــه شــهادت 

رســیده اند، حتــی بــرای آنهــا فاتحــه هــم خواندیــم.
در آن موقــع، آقــای محمــدزاده فرمانــده گروهــان دوم و اله کــس دســتاران 
بــه عنــوان فــرد ســوم گــردان، گروهــان دوم را همراهــی می کــرد. چــون رســم 
ــین  ــان، جانش ــک گروه ــا ی ــردان ب ــده گ ــات، فرمان ــب عملی ــه در ش ــود ک ب
گــردان و فــرد ســوم گــردان هرکــدام بــا یــک گروهــان بودنــد. فــرد چهــارم 
نیــز همــراه گروهــان پشــتیبانی بــود. بــا ایــن کار، فرمانــده گروهان هــا تــوان و 

قــدرت تصمیــم گیــری بیشــتری پیــدا می کردنــد.
وقتــی کــه بــه یقیــن رســیدیم کــه ایــن دو نفــر بــه شــهادت رســیده اند، آنهــا 
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ــا در مســیر رزمنده هــای گروهان شــان نباشــند و  ــم ت ــرون بردی ــال بی را از کان
روی آنهــا تاثیــر منفــی نگــذارد. بی ســیم چی همــان گروهــان کــه از بســتگان 
محمــدزاده بــود کنــار جنــازه محمــدزاده نشســته بــود و داشــت به شــدت گریه 
می کــرد. بــه او گفتیــم کــه روحیــه بچه هــا را خــراب نکــن، بی ســیم را بــه فــرد 

دیگــری بــده و خــودت بــه همــراه جنــازه محمــدزاده بــه عقــب برگــرد.
چنــد روز بعــد از عملیــات کــه مــا بــه پــادگان شــهید غالمــی اهــواز 
برگشــتیم، متوجــه شــدم کــه ایــن دو نفــر از مــا ســالم تر هســتند و هیــچ گونــه 

ــی در وجودشــان نیســت. ــار جراحت آث

پدافندی کربالی 5

بعــد از عملیــات کربــالی 5، بــرای چنــد روزی بــه مرخصــی رفتــم. در ایــن 
مــدت کوتــاه، ضمــن دیــدار بــا خانــواده، از خانــواده شــهدا و رزمندگانــی کــه 
مجــروح شــده بودنــد، سرکشــی کــردم. بعــد از مدت کوتاهــی به ما پیــام دادند 
کــه تــک و پاتک هــای دشــمن در شــلمچه ســنگین شــده، بایــد خودمــان را 
ســریعا بــه مقــر پــادگان برســانیم. بنابرایــن مجــددا بــه شوشــتر رفتــم و گردانــی 
را تحویــل گرفتــم و شــروع بــه ســازماندهی و آمــوزش آنهــا نمــودم و آنهــا را 

بــرای مقاومــت در برابــر پاتک هــای دشــمن در شــلمچه آمــاده نمودیــم.
بــا توجــه بــه پیروزی هایــی کــه گــردان امــام علــی)ع( در عملیــات 
کربــالی 5 بدســت آورده بــود، بعــد از آن، نیروهــای زبــده ای وارد گــردان مــا 
شــدند. یعنــی هــر بســیجی کــه قبــاًل در عملیات هــای دیگــری شــرکت کــرده 
بــود و تجربــه کافــی داشــت، وقتــی نــام گــردان امــام علــی)ع( را می شــنید، 
دوســت داشــت کــه بــه گــردان مــا ملحــق شــود. بــرای مثــال بســیجی هایی 

وارد گــردان شــدند کــه بیشــتر از شــش بــار بــه جبهــه آمــده بــود.
حضــرت  پیــروز  همیشــه  دشــمن، گــردان  پاتک هــای  از  یکــی  در 
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رســول)ص( تیــپ 48 فتــح، تلفــات ســنگینی داده بــود. دشــمن، آتــش 
ســنگینی ریختــه بــود و نیروهــای زیــادی از بچه هــای ایــن گــردان شــهید شــده 
بودنــد. بعــد از گــردان حضــرت رســول)ص(، گــردان حضــرت زهــرا)س( 
وارد خــط پدافنــدی شــلمچه شــد و چنــد روزی را در آنجــا مانــد. بعــد از آن، 
نوبــت بــه گــردان مــا رســید. بــه مــن اعــالم کردنــد کــه گردانــت را بــه پــادگان 

شــهید غالمــی اهــواز بیــاور و از اینجــا بــرای رفتــن بــه خــط اقــدام کــن.
ــواز  ــی اه ــتر راه ــه از شوش ــود ک ــال 1366 ب ــد س ــب عی ــه ش ــک ب نزدی
شــدیم. وقتــی نیروهــای مــا وارد پــادگان شــدند، برنامه هایــی مثــل روضــه 
ــرایط  ــا را در ش ــم و آنه ــزار کردی ــا برگ ــرای آنه ــی ب ــه خوان ــی و نوح خوان

ــم. ــرار دادی روحــی مناســبی ق
ــال پــرورش ماهــی  ــار کان ــا کن ــدی مــا، از اولیــن دژ مــرزی ت خــط پدافن
ــا،  ــع، خــط م ــد. در واق ــرگ می گفتن ــی م ــه آن ســه راه ــداد داشــت و ب امت
ــن  کــه  ــل از ای ــود. قب ــح عمــل کــرده ب ــپ 48 فت ــود کــه تی ــی ب ــان جای هم
بخواهــم گــردان را بــه ایــن خــط ببــرم، بــا دو-ســه نفــر از مســئولین گــردان 
بــرای شناســایی و بررســی خــط بــه آنجــا رفتیــم. وقتــی رفتیــم و وضعیــت 
خــط را دیدیــم، خیلــی نگــران شــدم. در آنجــا، متوجــه شــدم کــه رزمنده هــای 
مــا کــه در ایــن خــط هســتند خیلــی پژمــرده و بــی روحیــه هســتند. بــا صــدای 
هــر گلولــه و خمپــاره ای، بــه داخــل ســنگرها فــرار می کردنــد. ضمــن این کــه 
ســنگر مناســبی هــم نداشــتند. بعــد از بررســی خــط، خیلــی ســریع بــه اهــواز 
برگشــتم. نیروهــا را ســازماندهی کــردم و فرمانده هــان گروهان هــا را توجیــه 
کــردم. در آن موقــع، آقــای ســجادی، شــریفی و شــهید خشــاوه، بــه عنــوان 

فرمانده هــان گروهــان   حضــور داشــتند.
گــردان مــا کــه قریــب بــه 350 نفــر بــود، شــبانه، بــا ماشــین های مایلــر 
ــه مقــر پشــتیبانی کــه پشــت دژ و در مقــر پاســگاه زیــد در شــلمچه بــود،  ب
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ــاز و  ــی کــه روب ــا ماشــین های تویوتای ــد ب ــه بع ــال داده شــد. از آنجــا ب انتق
ــادی از  ــم. معمــوال تعــداد زی ــدی رفتی ــه خــط پدافن ــد ب ــدون ســقف بودن ب
ــی  ــا به جای ــد و کار ج ــردد بودن ــال ت ــدم در ح ــط مق ــین ها در خ ــن ماش ای
ــت  ــکلی درس ــا مش ــی از آنه ــرای یک ــر ب ــد. اگ ــام می دادن ــا را انج رزمنده ه

ــد. ــن می ش ــری جایگزی ــین دیگ ــورا ماش ــد، ف می ش
یکــی از دالیــل پیــروزی مــا در عملیات هــا ایــن بــود کــه ســعی می کردیــم 
وضعیــت جــا بــه جایــی نیروهــای دشــمن را رصــد کنیــم و در همــان زمانــی 
قــرار اســت دشــمن، نیروهــای خــودش را در خــط جایگزیــن کنــد، بــه 
ــد و  ــه نبودن ــی کــه وارد خــط می شــد، توجی ــم. چــون آنهای ــه کنی ــا حمل آنه
کســانی کــه داشــتند بــر می گشــتند، حواسشــان بــه رفتــن بــود و مهماتشــان 
را تحویــل داده بودنــد. ولــی مــا قبــل از این کــه وارد خــط بشــویم، بــه افــراد 
ــه صــورت مســلح و آمــاده  ــم و آنهــا را ب گــردان، مهمــات تحویــل می دادی

ــم. ــط می کردی وارد خ
نزدیــک بــه اذان صبــح، به طــور کامــل در نقطــه مــورد نظــر مســتقر 
ــه تیرانــدازی را  ــه نیروهایــم اعــالم کــردم کــه فعــال حــق هیچگون شــدیم. ب
ــا فرماندهــان  ــد. فعــال همگــی داخــل ســنگرهای خودشــان باشــند ت ندارن

گروهان هــا و دســته ها کار شناســایی انجــام دهنــد.
صبــح کــه شــد، از قــرارگاه، درخواســت لــودر، گونــی، الــوار کــردم. بــه 
ــی  ــمن تحرکات ــر دش ــی؟ مگ ــه می خواه ــرای چ ــا را ب ــه اینه ــد ک ــن گفتن م
ــم.  ــط می خواه ــی خ ــت دفاع ــت وضعی ــرای تقوی ــا را ب ــم: اینه دارد؟ گفت
چــون زمانــی کــه بــرای بررســی وضعیــت خــط رفتــه بــودم، متوجــه شــدم کــه 
دشــمن بــر مــا برتــری دارد. عراقی هــا خیلــی راحــت پشــت تیربــار و دوشــکا 

می نشســتند و بچه هــای مــا را درو می کردنــد.
در ایــن خــط، در دو نقطــه، احتمــال نفــوذ دشــمن وجــود داشــت: یکــی 
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در ســه راهــی مــرگ بــود کــه آخریــن نقطــه خــط مقــدم و چســپیده بــه کانــال 
ــه  ــن دشــمن فاصل ــا ســنگر کمی ــر ب ــود و حــدود 200 مت ــرورش ماهــی ب پ
داشــت. نقطــه دیگــر، پاســگاه بوبیــان بــود. مــن احســاس کــردم کــه دشــمن 
از همیــن قســمت پاســگاه بوبیــان فشــار مــی آورد. گروهــان مقدســی را کــه 
ــر خــط  ــه نقطــه صف ــود، آنجــا مســتقر کــردم. خــودم ب ــدری ب گروهــان ق
پدافنــدی کــه همــان ســه راهــی مــرگ بــود، رفتــم. آنجــا یــک ســنگری بــود که 
از آن بــه عنــوان ســنگر فرماندهــی اســتفاده کردیــم و همانجا مســتقر شــدیم.

ــادی در خــط نمــودم.  ــر و تحــوالت زی ــه تغیی همــان روز اول، شــروع ب
ســاختار خــط را عــوض کــردم و بــا همــکاری رزمنده هــا، ســنگرها را تعمیــر 
ــا  ــا ب ــم. رزمنده ه ــی ندهی ــه تلفات ــم ک ــعی مان را می کردی ــام س ــم. تم کردی
احتیــاط و دو نفــر- دو نفــر همــکاری کردنــد و بــا الوارهایــی کــه بــرای مــا 
فرســتاده بودنــد، ســنگرهای قبلــی را محکــم کردیــم و ســنگرهای دیگــری 
نیــز اضافــه کردیــم. بــرای این کــه تلفــات مــا در هنــگام بمبــاران کمتــر شــود، 

اکثــر ســنگرها را بــه صــورت دو نفــره و ســه نفــره ســاختیم.
طولــی نکشــید کــه چهــار دســتگاه لــودر آمدنــد و شــروع بــه کار کردنــد. 
بــا کمــک لودرهــا، خاکریزهــا را تکمیــل کردیــم. خــط پدافنــدی مــا شــلوغ 
شــده بــود. دشــمن بــه شــک افتــاده بــود کــه احتمــاال کســی اینجــا آمــده و 

ــی انجــام دهــد. می خواهــد کــه عملیات
ــام  ــتی و حم ــرویس بهداش ــدادی س ــه تع ــود ک ــن ب ــا ای ــدی م ــدام بع اق
ــا را  ــا آنه ــک لودره ــا کم ــم و ب ــر آب آوردی ــدادی تانک ــم. تع ــت کردی درس
جاســازی کردیــم، اطــراف آنهــا خــاک ریختیــم و بــا گونــی پوشــاندیم. همــه 
ایــن کارهــا را واحــد پشــتیبانی مــا کــه مســئول آن، ســیدعلی آغــا بازگیــر بــود، 

ــر شــد. ــه بچه هــا دو براب ــا ایــن حــرکات، روحی انجــام مــی داد. ب
ــل  ــرزی و داخ ــر م ــه صف ــا را در نقط ــک تیراندازه ــام ت ــب دوم، تم ش
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ســنگرهای مخصــوص، مســتقر کــردم. بــه آنهــا گفتــم کــه شــب ها را 
اســتراحت کننــد. ولــی در طــول روز، مواظــب باشــند کــه هــر جنبنــده ای از 

عراقی هــا تــکان خــورد، بزننــد.
فاصلــه خطــوط مــا بــا خطــوط دشــمن، از 200 تــا 2000 متــر، متفــاوت 
بــود. تیربارچی هــا را متناســب بــا ایــن فاصله هــا و در جاهــای مختلــف 
مســتقر کردیــم. از نظــر مهمــات در وضعیــت مناســبی قــرار داشــتیم. چــون 
آنقــدر در عملیــات کربــالی 5، مهمــات بــه غنیمــت گرفتــه بودیــم کــه اگــر تــا 
مدت هــا می جنگیدیــم، بــاز هــم کــم نمی  آوردیــم. بــه تیربارچی هــا گفتــم کــه 
اگــر دشــمن، یــک گلولــه شــلیک کــرد، شــما بــا پنــج گلولــه جــواب بدهیــد.

روی قــرارگاه فشــار گذاشــتم و درخواســت آتــش پشــتیبانی دادم. چــون 
فرمانــده گــردان می توانســت بــه صــورت مســتقیم بــا واحــد ادوات و 
مهمــات قــرارگاه ارتبــاط برقــرار کنــد. خــود قــرارگاه، یــک دیــده بانی داشــت 
کــه در همانجــا مشــغول دیده بانــی بــود. بــه واحــد مهمــات قــرارگاه گفتــم 
کــه اگــر دشــمن یــک گلولــه خمپــاره یــا کاتیوشــا شــلیک کــرد، شــما پنــج 
گلولــه خمپــاره بــه ســمت آنهــا شــلیک کنیــد. گاهــی بهانــه می آوردنــد کــه 
مهمــات نداریــم و... ولــی مــن اصــرار می کــردم کــه اگــر مــن در خــط هســتم 
و از وضعیــت دشــمن اطــالع دارم، بنابرایــن حــرف مــن بایــد پذیرفتــه شــود.

حتــی گاهــی پیــش می آمــد کــه گــرای ســنگرهای دشــمن را بــرای واحــد 
توپخانــه تیــپ 48 گــزارش می کــردم ولــی آنهــا بــه ایــن بهانــه کــه اینجــا خــط 
ــط  ــه خ ــک ب ــری نزدی ــای 500 مت ــم در فض ــا نمی  توانی ــت و م ــز ماس قرم
خــودی، آتــش بریزیــم، بــه حــرف مــا گــوش نمی دادنــد ولــی وقتــی بــا اصــرار 

ــد. و پافشــاری مــن مواجــه می شــدند، می پذیرفتن
ــه  ــه واحــد توپخان ــا گراهایــی کــه ب ــادم هســت در همــان شــب دوم، ب ی
خــودی کــه در20 کیلومتــری پشــت ســر مــا بــود، دادیــم، آتــش بســیار 
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ســنگینی روی مواضــع دشــمن بعثــی ریختــه شــد. گاهــی از شــدت انفجــار 
خمپاره هایــی کــه از طــرف نیروهــای خــودی شــلیک می شــد، ســنگرهای مــا 
بــه لــرزه در می آمــد و احســاس می کردیــم کــه نزدیــک اســت کــه ســنگرهای 

خــودی هــم زده شــوند.

شهید پاداشیان1

روز ســوم، در وضعیــت مناســبی قــرار داشــتیم. در ایــن روز، دشــمن هیــچ 
ــمن  ــت دش ــاب کار دس ــگار حس ــد. ان ــام ده ــت انج ــی نتوانس ــه اقدام گون
آمــده بــود. دشــمن بــه حالــت آماده بــاش درآمــد ولــی اجــازه تیرانــدازی بــه او 
نمی دادیــم. مثــاًل وقتــی تیربارچــی دشــمن می خواســت شــلیک کنــد، تــک 

تیرانــداز مــا کــه آمــاده بــود، فــورا او را هــدف قــرار مــی داد.
ســمت راســت مــا شــهید پاداشــیان بــود. ایشــان بــه همــراه یکــی دیگــر 
از بســیجی ها دهدشــتی بــه اســم ضرغــام ملکوتــی )جهــرم آچــار ســابق(2، 
ــد. پادشــیان 22 ســاله و جهــرم حــدودا 18 ســال  داخــل یــک ســنگر بودن
ســن داشــت. ایــن دو نفــر داخــل ســنگر تیربــار، کنــار ســنگر آقــای مقدســی 
مســتقر شــده بودنــد. اینهــا را جایــی مســتقر کــرده بــودم کــه احســاس خطــر 

می کــردم. بــه همیــن خاطــر، دائمــا بــه ایــن نقطــه سرکشــی می کــردم.
ــا  ــم، ت ــی کــه داشــتیم و در حــال اصــالح ســنگرها بودی ــن وضعیت ــا ای ب
روز ســوم، بــه جــز دو نفــر از رزمنده هــا کــه مجــروح شــده بودنــد، تلفــات 

دیگــری نــداده بودیــم.
روز ســوم قبــل از غــروب آفتــاب، بــه ســنگر شــهید پاداشــیان رفتــم. آقــای 
ملکوتــی داخــل ســنگر نشســته بــود ولــی شــهید پادشــیان پشــت تیربــار بــود 

1- شــهید ســید حیات علی پاداشــیان فرزند ســیدفاضل، متولد ســال 1349 شهرســتان گچســاران، 
تاریــخ شــهادت: 24 بهمــن ماه ســال 1365 شــلمچه

2- ضرغام ملکوتی هستند و در بندرعباس زندگی می کنند. 
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ــم  ــم: ســید! می دان ــش را بوســیدم و گفت و داشــت شــلیک می کــرد. صورت
کــه ســنگرت محکــم اســت ولــی ســرت را مقــداری پاییــن بیــاور. برگشــت 
ــا  ــن خــط آمــده ام، ب ــه ای ــدی زد و گفــت کــه از روزی کــه ب ــه مــن لبخن و ب
ــه  ــه او هدی ــرم را ب ــه س ــردم ک ــت ک ــین)ع( بیع ــام حس ــل و ام ــا ابوالفض آق
ــه  ــن را مــن نگــه مــی دارم، ســرم هدی ــه پایی ــم: از ســر ب ــام گفت ــه آق ــم. ب کن
ــا امشــب کــه ســه شــب می شــود، مــن  ــه توســت، خــودت نگهــش دار. ت ب
ــرویس  ــرای س ــز ب ــر ج ــا روز آخ ــه ت ــم ک ــم گرفتی ــی( تصمی و آچار)ملکوت
بهداشــتی یــا حمــام واجــب، ســنگر را تــرک نکنیم. شــبانه روز اینجا هســتیم. 

ــار اســت. ــد و یکــی پشــت تیرب نوبتــی، یکــی اســتراحت می کن
ایــن دو رزمنــده دالور، دو قبضه تیربار داشــتند؛ یکــی ژ3 و دیگری گرینف. 
ایــن دو تیربــار را اینجــا گذاشــته بــودم کــه اگــر نیروهــای دشــمن خواســتند از 

ایــن نقطــه نفــوذ کننــد، دو تیربــار بــه صــورت همزمــان آنهــا را درو کنند.
نگاهــی بــه ســنگر آنهــا انداختــم. دیــدم کــه جایی نیســت کــه گلوله نخــورده 
باشــد. همــه گونی هــای ســنگر، ســوراخ ســوراخ شــده بودنــد ولــی ایــن ســید 
بزرگــوار، ســالم مانــده بــود. در اینجــا بــود کــه صورتــش را بوســیدم و بــاز هــم 

از ایشــان خواهــش کــردم کــه احتیــاط کنــد، احتیــاط، شــرط اســت.
وقتــی خواســتم برگــردم، جهــرم کــه در عملیــات قبلــی از ناحیــه پــا 
مجــروح شــده بــود و کمــی می لنگیــد، برگشــت و پیراهــن مــن را گرفــت و 

ــم؟« ــو بکن ــتی از ت ــم درخواس ــتاد! می توان ــرادر روس ــت: »ب گف
گفتم: »بگو عزیزم!«

گفت: »خط با من، سیگار از تو.«
وقتی از پیش او رفتم، به او قول دادم که مقداری سیگار برایش می فرستم.

صبــح کــه شــد، شــهید پاداشــیان بــه ســنگر فرماندهــی آمــد و گفــت کــه 
بــه مــن اجــازه بدهیــد کــه بــه مقــر پشــتیبانی بــروم و حمــام کنــم و برگــردم.
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پشــتیبانی مــا، حــدود دو کیلومتــر پشــت ســر مــا بــود. آنجــا نیــز زیــر آتش 
ــرم  ــود، گ ــا ب ــه همانج ــی ک ــل حلب های ــا، آب را داخ ــود. در آنج ــمن ب دش
ــد. ــام می کردن ــد و حم ــا می رفتن ــر از رزمنده ه ــد نف ــد و روزی چن می کردن

آن روز، پاداشــیان بــرای اســتحمام بــه مقــر پشــتیبانی گــردان رفــت ولــی 
ــر  ــد از ظه ــت. بع ــه ســنگرش رف ــورا ب ــه برگشــت و ف ــود ک ــر ب ــل از ظه قب
ــه ســنگرش  ــد. خــودم را ب ــرای مــن آوردن ــر شــهادتش را ب همــان روز، خب
ــلیک  ــت ش ــان داش ــود و همچن ــار ب ــت تیرب ــی پش ــای ملکوت ــاندم. آق رس
می کــرد. جنــازه شــهید پاداشــیان همانجــا بــود در حالــی کــه یــک گلولــه بــه 
وســط پیشــانی اش و یکــی هــم بــه ســینه اش خــورده بــود. جنــازه شــهید را بــه 
پشــت انتقــال دادیــم. ولــی ملکوتــی داخــل همــان ســنگر مانــد و شــبانه روز 
شــلیک می کــرد. هــر وقــت کــه صــدای تیربــارش خامــوش می شــد، بچه هــا 

ــد. ــیگار می کش ــام دارد س ــه ضرغ ــد ک می گفتن

پرتاب نارنجک با کیفار

در نقطــه صفــر مــرز مــا و نیروهــای دشــمن، در جایــی کــه ســنگر کمیــن مــا 
قــرار داشــت، تعــدادی از بســیجی های منطقــه چاروســا1 و قلعــه رئیســی2 از 
جملــه حســنعلی بدخــش، جهــان پاســیار، علــی ضامــن آذرخــش و شــامراد 
عرشــیا مســتقر شــده بودنــد. آنهــا جــزء گروهــان شــهید خشــاوه بودنــد کــه در 
ســنگرهای خــط اول مــا بودنــد. مدتــی بــود کــه از خمپاره هــای 60 عراقی هــا، 
ــه آنهــا  ــه ســنگر کمیــن بســیجی ها رســاندم و ب خبــری نمی شــد. خــودم را ب
گفتــم: شــما چــه کار کرده ایــد؟ چــرا خبــری از خمپاره هــای دشــمن نیســت؟

یکــی از رزمنده هــا در حالــی کــه لبخنــدی بــر لــب داشــت گفــت: »آنهــا 

1- بخــش چاروســا مرکــز دهســتان طیبــی ســرحدی و سردســیری شهرســتان کهگیلویــه در اســتان 
ــه و بویراحمــد می باشــد. کهگیلوی

2- شهر قلعه رئیسی مرکز بخش چاروسا و در 75 کیلمتری شهر دهدشت قرار دارد. 



336

فصل پنجم: حضور در تیپ 48 فتح

را فــراری دادیــم!«
در آنجــا متوجــه شــدم کــه ایــن بســیجی ها، یک کیفــاری1 درســت کرده اند 
و ایــن نارنجک هــا را داخــل کیفــار می گذاشــتند، ضامنــش را می کشــیدند 
و خیلــی ســریع آن را پرتــاب می کردنــد. اکثــر ایــن نارنجک هــا درســت بــه 
دهانــه ســنگر کمیــن دشــمن می خــورد و منفجــر می شــد. همیــن کار باعــث 

شــده بــود کــه دشــمن، ســنگر کمینــش را عقب تــر ببــرد.

آرپی جی زن دو دست

یکــی از بســیجی های مــا بــه اســم آقــای حســنعلی بدخــش در شــلیک آرپــی 
جــی مهــارت بســیار زیــادی داشــت. ایــن بســیجی شــجاع در میــدان نبــرد، 
همزمــان دو آرپی جــی را زیــر دو بغلــش می گذاشــت و بلنــد می شــد و هــر دو 
را بــا هــم شــلیک می کــرد و درســت بــه هــدف مــی زد. ایــن کار باعــث شــده 
بــود کــه ســنگر کمیــن عراقی هــا کــه در 150 متــری مــا بودنــد، قریب بــه 200 
متــر عقب نشــینی کنــد. بنابرایــن، خیــال مــا راحــت شــده بــود کــه تــا زمانــی 
کــه مقدســی و بدخــش آنجــا هســتند، دشــمن نمی  توانــد از اینجــا نفــوذ کنــد.

بــرای آرپی جی زن هــا، دو تــا ســنگر درســت کــرده بودیــم. نیروهایــی کــه 
خبــره و قــوی بودنــد، مثــل فرمانــده دســته ها را داخــل ایــن ســنگرها گذاشــته 
ــک  ــرگاه تان ــدند و ه ــنگرها می ش ــی وارد س ــورت نوبت ــه ص ــا ب ــم. آنه بودی
ــد.  ــرار می دادن ــا آرپی جــی، آن را هــدف ق ــز می آمــد، ب دشــمن روی خاکری

بــه همیــن خاطــر بــود کــه دشــمن جــرأت تیرانــدازی نداشــت.

1- کیفار: فالخن، پرتاب کننده سنگ
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شهید بزرگواری

شــهید علــی بزرگــواری1 یکــی از ایــن آرپی جی زن هــای گــردان مــا بود. ایشــان، 
فرمانده دســته و انســانی شــجاع و جســور بودند. به مدت دو روز پشــت ســر 
هــم، ماموریــت ایشــان، فقــط شــلیک آرپی جــی بــود. بزرگــواری با شــجاعت 
و مهارتــی کــه در شــلیک آرپی جــی داشــتند، بالیــی بــر ســر عراقی هــا آورده 

بودنــد کــه هیــچ کــدام از آنهــا جــرأت نمی  کــرد تیرانــدازی کنــد.
بعــد از مدتــی، عراقی هــا از تجربــه ما اســتفاده کردند و ســنگرهایی شــبیه 
بــه ســنگرهای مــا درســت کردنــد. بــا ایــن تفــاوت کــه در هــر سنگرشــان، 
شــش نفــر عراقــی بــود. اینهــا همزمــان بلنــد می شــدند و آرپی جــی شــلیک 
می کردنــد و می نشســتند ولــی هــدف گیــری خاصــی نداشــتند، چــون جــرأت 
هــدف گیــری نداشــتند. ولــی ســنگرهای مــا، بــه صــورت تــک نفــری بــود و 

همیــن یــک نفــر بــا هــدف گیــری دقیــق، شــلیک می کــرد.
بــه بزرگــواری ســفارش کــرده بــودم کــه لزومــی نــدارد کــه پشــت ســر هــم 
شــلیک کنــد. چــون امــکان داشــت کــه افــراد دشــمن بعــد از شــلیک اول، آمــاده 
باشــند و او را هــدف قــرار دهنــد. شــهید بزرگــواری توصیــه بنــده را فرامــوش 
کردنــد. یــک روز بــرای ادامــه ماموریــت، به ســنگر خــودش رفته بودنــد، اولین 
گلولــه آرپی جــی را شــلیک کــرده بودنــد. بالفاصلــه بلنــد شــد بودنــد کــه دومی 
را شــلیک کننــد. در همیــن زمــان، گلولــه آرپی جــی دشــمن، دقیقًا وســط ســینه 

ایشــان اصابــت کــرد و در همــان لحظــه بــه شــهادت رســیدند.

شهید دائم الذکر

مــا بــا فاصلــه 10 متــر بــه 10 متــر، داخــل ســنگرهای خودمــان نشســته بودیــم. 

ــخ شــهادت: 4  ــد ســال 1334، تاری ــه، متول ــد حبیب الل ــی  بزرگــواری، فرزن 1- شــهید ســید عل
اســفند ســال 1365 شــلمچه.
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ــه وجــود ســه  ــه منزل ــود. ایــن ســه طبقــه ب ســنگر فرماندهــی مــا ســه طبقــه ب
ردیــف الــوار و گونــی بــود. چــون آتــش دشــمن ســنگین بــود، مجبــور بودیم که 
ســنگرهایمان را محکــم بســازیم و ایــن تدبیــر تلفــات مــا را بــه حداقل رســاند.

ــر،  ــل ِکت ــاًل داخ ــتیم. مث ــی نداش ــی چندان ــات رفاه ــع، امکان در آن موق
چایــی دم می کــردم. در آن موقــع، یــک پاســداری داشــتیم بــه نــام مصطفــی 
پرویــن زاده1 کــه از ایــل و تبــار خــودم بــود. مصطفــی، دائــم الذکــر بــود. مثــاًل 
وقتــی بــه او ســالم می کردیــم، می گفــت: علیکــم الســالم... بعــدش پشــت 

ســرهم ذکــر ســبحان اللــه... ســبحان اللــه ... می گفــت.
یــک شــبی، داخــل ســنگر نشســته بودیــم. در همیــن زمــان، آتــش دشــمن 
شــدید شــد. بــه بچه هــا گفتــم داخــل ســنگرهایتان پنــاه بگیریــد. در آن شــب، 
ــد.  ــن نمی  ش ــم، روش ــر کاری می کردی ــه ه ــتیم ک ــه ای داش ــراغ الل ــک چ ی
یعنــی آنقــدر بــه ســنگر مــا گلولــه می خــورد کــه فرصــت روشــن شــدن چــراغ 
را نمــی  داد. دقیقــًا نمی دانــم ولــی آقــای نیک پــور می گفــت کــه حــدود 150 
گلولــه کاتیوشــا و خمپــاره بــه ســنگر فرماندهــی خــورده بــود. آن گونــه کــه 
معلــوم بــود، ســنگر فرماندهــی توســط دشــمن شناســایی شــده بود و دشــمن 

می خواســت هــر طــور شــده آن را منهــدم کنــد.
در میــان ایــن هجــم از آتــش ســنگین، که هر کســی داشــت اشــهد خودش 
ــدی کــه  ــر مانن ــد، در گوشــه ی از ســنگر، داخــل یــک گــوداِل قب را می خوان
ــدم.  ــا را می خوان ــرب و عش ــاز مغ ــتم نم ــم، داش ــرده بودی ــت ک ــاًل درس قب
ــود. نمــازم کــه تمــام شــد،  ــرای لحظــه ای آتــش دشــمن خامــوش شــده ب ب
علم الهــدی پیــش مــن آمــد و  گفــت: »آقــا! صــدای ذکــر مصطفــی می آیــد.«

ــن  ــه م ــک اســتکانی ب ــی هســت، ی ــا! اگــر چای ــم: بچه ه ــا گفت ــه بچه ه ب

1- شــهید مصطفــی پرویــن زاده فرزنــد جعفــر، متولد ســال 1339 روســتای گچی از توابع شهرســتان 
کهگیلویه، تاریخ شــهادت: 1 اســفند ماه ســال 1365 شــلمچه.
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ــن  ــرای م ــی ب ــوان چای ــک لی ــید و ی ــت کش ــا زحم ــی از بچه ه ــد. یک بدهی
ــی صــدای  ــم. وقت ــوه ای روشــن کــرده بودی ــود. چــراغ ق آورد. هــوا تاریــک ب
ذکــر پرویــن زاده را شــنیدم، بــه علم الهــدی گفتــم کــه آقــا بیــژن! فکــر کنــم، 
آقــا مصطفــی ســیگارش تمــام کــرده، احتمــاال آمــده از مــن ســیگار بگیــرد. در 
همــان حیــن، مصطفــی وارد ســنگر شــد و بــه مــا ســالم کــرد. گفتــم: بــرادر! 
در ایــن تاریکــی شــب، در ایــن آتــش، دنبــال چــه می گــردی؟ گفــت: »خــدا 
خیــرت بــده بــرادر.. راه بــده بیایــم تــو، احوالتــان را بپرســم، ســبحان اللــه ... 

ســبحان اللــه ...«
بــه حالــت نیــم خیــز در حالــی کــه کفش هایــش را در نیــاورده بــود، 
جلــوی درب ســنگر نشســت. چهــره اش خنــدان بــود. از مــا حــال و احوالــی 

ــی؟ ــیگار می خواه ــردار! س ــم: ب ــید. گفت پرس
گفت: »آره برادر. تغذیه تمام کردم.«

پروین زاده انســان شــجاع و جســوری بود. ایشــان زمانی که در کردســتان 
ــه را اســیر کــرده بــود. رزمنده هــای گــردان،  بــود، یکــی از فرماندهــان کومل
ایشــان را خیلــی دوســت داشــتند. هرکجــا قــرار بــود بــرای عملیاتــی اقــدام 

کنیــم، همگــی می گفتنــد کــه بایــد مصطفــی هــم باشــد.
همیــن کــه آقــا مصطفــی گفــت: ســیگار می خواهــم، یــک بســته ســیگار 
داخــل جیبــم بــود، نصفــش را خالــی کــردم و بــه نیک پــور دادم و گفتــم: بــه 
آقــا مصطفــی بــده تــا نــوش جــان کنــد. مصطفــی ســیگارها را گرفتــه بــود و 

داخــل دســتش بــود. گفــت: »یعنــی همینجــا بکشــم؟«
گفتم: آره برادر... بکش...

گفت: »نه! سنگر کوچک است ... می روم هوای آزاد صفا کنم...«
گفتم: برادر! کدام هوای آزاد... مگر نمی  بینی چه خبره؟

گفت: عزیز برادر! تا خواست خدا نباشد، پری از درختی کنده نمی  شود.
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ســپس در حالــی کــه می خندیــد، نگاهــی بــه مــن کــرد و گفــت: »ببینــم تــو 
کجــا رفتــی ... رفتــی تــه ســنگر، خــودت را قایــم کــردی؟ بیــا بیــرون!! مگــر 

االن وقــت نمــاز اســت؟ چــرا نمــازت را ســر وقــت نخوانــدی؟«
گفتم: برادر! برای سرکشی سنگرهای کمین رفته بودم، وقت نشد.

گفت: »نماز واجب تره یا سنگر کمین؟«
گفتم: برادر! معذرت می خواهم، این بار، تو ما را ببخش!

ــی کــه  ــم. در حال ــم و شــوخی کردی ــا هــم حــرف زدی ــداری ب ســپس مق
ســیگارها داخــل یــک دســتش بــود، بــا دســت دیگــرش، دســتم را گرفــت و 
مــن را از گــودال بــاال آورد. گفتــم: بچه هــا! بــه آقــا مصطفــی، چایــی بدهیــد.

گفــت: »نــه بــرادر! اول بیــرون بــروم و دو تــا ســیگار نــوش جــان کنــم، 
بعــد بیایــم چایــی بخــورم.«

بــه خاطــر آتــش ســنگینی کــه دشــمن روی خاکریــز مــا ریختــه بــود، نــوک 
خاکریــز، تراشــیده شــده بــود. بــه گونــه ای کــه بــا ســنگر مــا بــا خاکریــز لــب 
بــه لــب می شــد. آقــا مصطفــی کمــی از ســنگر مــا فاصلــه گرفــت. همیــن کــه 
خواســت ســیگارش را روشــن کنــد، صــدای زوزه گلولــه ای بلنــد شــد. طولــی 

نکشــید کــه بچه هــا داد زدنــد: مصطفــی رفــت ... مصطفــی شــهید شــد...
از ســنگر بیــرون پریــدم. خــودم را بــه مصطفی رســاندم. گلوله، وســط قلبش 
نشســته بــود. در حالــی کــه هنــوز ســیگارش در دســتش بــود، روی زمیــن افتــاده 
بــود. خیلــی ســریع، تعــدادی از رزمنده ها، او را ســوار ماشــینش کردنــد و بردند. 
مــن خیــال می کــردم کــه زخمــی شــده اســت. بعــد از چنــد لحظــه، بی ســیم زدم 

و گفتــم کــه مصطفــی چــه شــد؟ گفتند: »آغــا! مصطفی تمــام کرده اســت.«

بسیجی کم سن و سال

ــه نســبتا کوچکــی  ــور داشــتیم کــه جث ــن محمد پ ــه اســم امی یــک بســیجی ب
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داشــت و حــدود 18 ســال ســن داشــت ولــی خیلــی زرنــگ و چابــک بــود. 
در آن موقــع بــه او َمَمــل می گفتیــم. ممــل در واحــد تربیــت معلــم گچســاران 
درس می خوانــد و در آن ایــام بــه جبهــه آمــده بــود و پیــک گروهــان مقدســی 
ــی  ــه پیغام ــد ک ــن می آم ــنگر م ــه س ــی ب ــنگر مقدس ــی از س ــود. گاه ــده ب ش
بیــاورد و پیغامــی ببــرد. خیلــی شــوخ طبــع بــود و چهــره ای نورانــی داشــت.

ــه ســنگرهای  ــا خــودم ب ــود، او را ب یــک روز کــه ممــل پیــش مــن آمــده ب
ــه از  ــود ک ــی ب ــک گودال ــم، ی ــه می رفتی ــیری ک ــن مس ــردم. در همی ــن ب کمی
ــم عمــق  ــر و نی ــک مت ــود و حــدود ی ــاره 120 درســت شــده ب انفجــار خمپ
داشــت. در همــان لحظــه دیــدم کــه آقــای مقدســی دارد از روبــروی مــا می آید.

ممــل داخــل گــودال پریــد و بــا لحــن مالیمــی گفــت: »بــرادر روســتاد! 
نــگاه کــن. مــن داخــل گــودی ایســتادم ولــی ســرم بــه باالی گــودال نمی  رســد، 
اگــر یــک خمپــاره ای بــه مــن بخــورد، چــه می شــود؟ جنــازه مــن را چطــوری 

ــی.« جمــع می کن
ــه  ــرد ک ــال می ک ــل خی ــرون... مم ــا بی ــرون... بی ــا بی ــزم! بی ــم: عزی گفت
می خواهــم او را تنبیــه کنــم. احســاس کــردم کــه ترســیده اســت. نگاهــی بــه 
ــرار  ــر ق ــم. مگ ــو بمان ــن ت ــرادر! می خواهــم همی ــه. ب ــت: »ن ــن کــرد و گف م
ــذار  ــاال بگ ــوم، ح ــودر بش ــورد و پ ــن بخ ــه م ــه کل ــاره ای ب ــه خمپ ــت ک نیس

ــو هــم همینجــا مــرا خــاک کــن.« ــو باشــم، ت ــن ت همی
گفتــم: چشــم! عزیــزم! اگــر خمپــاره ای بــه تــو خــورد، قلبــت را در 

همینجــا خــاک می کنــم کــه تــا ابــد، نگهبــان ایــن خــاک باشــد.
گفــت: »نــه بــرادر! بــه خــدا دیگــر خســته شــده ام. جســم و جانــی هــم کــه 

نــدارم. تــو هــم مرتــب مــرا اینطــرف و آنطــرف می فرســتی.«
او را از گــودال بیــرون آوردم. مــن و مقدســی نوازشــش کردیــم. بعــد از 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــه ب ــی ک ــردم. در حال ــدا ک گذشــت 30 ســال ایشــان را پی
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ــد. ــوم پزشــکی بهبهــان در حــال خدمــت بودن دانشــگاه عل

سیدعلی آغا بازگیر

زمانــی کــه در شــلمچه بودیــم. ســیدعلی آغــا بازگیــر مســئول تــدارکات گــردان 
مــا بــود. خســتگی بــرای او معنایــی نداشــت. ایشــان بــه صــورت شــبانه روز و 
زیــر آتــش شــدید دشــمن بــه بچه هــای مــا خدمــات رســانی می کــرد. غــذا و 
ــدی آن، نقطــه  ــالی 5 و پدافن ــات کرب مهمــات را تقســیم می کــرد. در عملی

امیــد گــردان، ســید علــی آغــا بــود.
همیشــه در انتخــاب تــدارکات گــردان، از نیروهــای قــوی و شــجاع و بــا 
ایمــان اســتفاده می کــردم. چــون کار تــدارکات، ســنگین بــود. بایــد مهمــات 
و غــذا بــه رزمنده هــا می رســاند و شــهدا و مجروجیــن را می بــرد. در خیلــی 
از مکان هــا، نمی شــد بــا ماشــین تــردد کــرد. بــه همیــن خاطــر ســیدعلی آغــا، 
ــدم کــه  ــی خــودم می دی مهمــات و غــذا را روی دوش خــودش مــی آورد. حت
ــی آورد و داخــل ســنگرها می گذاشــت.  ــش م ــای خــاک را روی کول گونی ه
شــاید همــان گونی هــای خــاک، جــان خیلی هــا از رزمنده هــا را نجــات 

مــی داد.

دکتر محمدکاظم نظری1

در یکــی از روزهــای عملیــات کربــالی 5، نزدیکی هــای صبــح بــود. در یــک 
تقاطعــی کــه کنــار پاســگاه بویبیــان بــود، چهــار نفــر از رزمنده  هــا را دیــدم کــه 
غــرق در خــون، افتــاده بودنــد. از ســر و وضع شــان این طــور بــه نظــر می رســید 

1- دکتــر محمدکاظــم نظــری زاده شهرســتان بویراحمــد هســتند. دکتــر نظــری بــه عنــوان بســیجی 
در دوران دفــاع مقــدس حضــور داشــتند و از جانبــازان ســرافراز ایــن عرصــه می باشــند. ایشــان بــرای 
مــدت زمانــی، فرمانــداری شهرســتان بویراحمد)ســال 1394 تــا 1396( و معاونــت سیاســی و امنیتی 

اســتانداری کهگیلویــه و بویراحمــد )ســال 1396 تــا مــرداد 1398( را بــر عهــده داشــتند.  
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کــه همگــی شــهید شــده اند. یکــی از آنهــا، آقــای دکتــر نظــری؛ معــاون ســابق 
سیاســی و امنیتــی اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد بــود. در آن موقــع، آقــای 
نظــری یــک بســیجی کــم ســن و ســالی بــود. ســر و وضــع ظاهــری ایشــان 
نشــان مــی داد کــه ترکش هــای زیــادی بــه ســرش خــورده و شــهید شــده اســت. 
بــا کمــک ســیدعلی آغــا، جنــازه شــهدا، را بــه عقــب منتقــل کردیــم. تقدیــر 

ایــن گونــه بــود کــه در میــان آن جمــع، آقــای نظــری، زنــده بمانــد.

بازگشت از خط پدافندی و اعزام به کردستان

ــد از  ــید. بع ــول کش ــلمچه، 22 روز ط ــدی ش ــط پدافن ــا در خ ــت م ماموری
این کــه خطــوط شــلمچه آرام شــد، تصمیــم گرفتــه شــد کــه تیــپ 48 فتــح، 

بــه کردســتان اعــزام شــود.
بــه مــدت دو هفتــه بــه مرخصــی رفتیــم. در این مــدت، از خانــواده و اقوام 
ــن، سرکشــی  ــدی داشــتم و از خانواده هــای شــهدا و مجروحی ــد و بازدی دی

کــردم. بعــد از پایــان مرخصــی، بــه اهــواز و از آنجــا بــه شوشــتر رفتــم.
حوالــی بهمــن مــاه ســال 1365 بــود. بــه شوشــتر رفتــم و نیروهــای 
بســیجی جدیــدی تحویــل گرفتیــم و مجــددا گــردان را ســازماندهی کردیــم 
کــه بــه مناطــق غــرب اعــزام شــویم. منطقــه غــرب بــرای مــن آشــنا بــود چون 
قبــاًل در آنجــا خدمــت کــرده بــودم. البتــه مــا هیــچ گونــه اطالعــی نداشــتیم 
کــه چــه خبــر اســت و قــرار اســت چــکار کنیــم. بــه مــا اعــالم کردنــد کــه 
بایــد گردان هــای امــام علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س(، بــرای عملیاتــی بــه 
منطقــه غــرب برونــد. مــکان ماموریــت مــا، منطقــه بانــه1 در کردســتان بــود.

در آن موقعیــت، مشــکالت عدیــده ای بــرای مــا بوجــود  آمــد. اولیــن 
مشــکل مــا، نداشــتن ســوخت کافــی بــرای ماشــین های نظامــی بــود. 
1- شــهر بانــه مرکــز شهرســتان بانــه در اســتان کردســتان اســت کــه در مــرز غربــی ایــران بــا عــراق 

واقــع شــده اســت.
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ســوخت در سراســر کشــور، کوپنــی شــده بــود. حتــی ماشــین های نظامــی 
هــم بــه ســختی ســوخت خودشــان را تهیــه می کردنــد.

ــه  ــا ب ــال نیروه ــی انتق ــت، در چگونگ ــود داش ــه وج ــری ک ــکل دیگ مش
ــل  ــای عم ــریع تر، گردان ه ــه س ــر چ ــد ه ــود و بای ــم ب ــت ک ــود. وق ــرب ب غ
ــدادی  ــم، تع ــه غــرب می رســاندند. در شوشــتر کــه بودی ــده، خــود را ب کنن
ــه  ــرای آن ک ــد. ب ــا را ســوار کردن ــد و م ــر آمدن ــوس و ماشــین های مایل اتوب
کســی متوجــه حضــور مــا نشــود، رزمنده هــا را بــه صــورت 20 نفــری 
داخــل ماشــین های مایلــر جــا دادنــد و روی آنهــا چــادر کشــیدند و جلــوی 
ــه و  ــتان کهگیلوی ــی اس ــای مردم ــود: »کمک ه ــده ب ــته ش ــین نوش ــر ماش ه

بویراحمــد بــه جبهه هــا.«
بایــد مســیر 800 کیلومتــرِی شوشــتر تــا بانــه را طــی می کردیــم. مشــکل 
دیگــری کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه در آن هــوای ســرد، این همــه نیــرو 
را چگونــه در ایــن مســیر طوالنــی و بــا ایــن ماشــین های مایلــر منتقــل 
کنیــم. ضمــن این کــه رزمنده هــای مــا در ایــن مایلرهــا، مشــکل آب، غــذا و 

ســرویس بهداشــتی داشــتند.
خــودم ســوار ماشــین تویوتایــی شــده بــودم. چــون بنزیــن کوپنــی بــود و 
کوپنــی هــم بــه مــا نــداده بودنــد، پیــش بینــی می کــردم کــه میانــه ی مســیر، 
مشــکل درســت کنیــم. بنابــران، یــک بشــکه 200 لیتــری ســوخت، عقــب 

ماشــین گذاشــتم و بــا خــودم بــردم.
نیروهایــی کــه جــزء ارکان گــردان بودنــد، پتــو انداختنــد و عقــب همــان 
تویوتــا نشســتند. بقیــه نیروهــا بــه صــورت مســلح داخــل مایلرهــا جاســازی 
شــدند. شــب بــود کــه بــه کرمانشــاه رســیدیم. فــردا صبــح کــه بیــدار شــدیم، 
اغلــب ماشــین های مــا یــخ زده بودنــد و ضــد یخــی هــم نداشــتیم. چــون از 
جنــوب آمــده بودیــم، ایــن موضــوع را پیــش بینــی نکــرده بودیم. ســه ســاعتی 
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ــم.  ــود توانســتیم ماشــین ها را روشــن کنی ــی ب ــر بدبخت ــا ه طــول کشــید. ب
بــه قــرارگاه غــرب رفتیــم و مقــداری ســوخت و غــذا گرفتیــم و مجــددا بــه 
مســیرمان ادامــه دادیــم. در بیــن راه، در یــک جایــی کــه دقیقــًا نمی دانــم کجــا 

بــود، اتــراق کردیــم.
گردان هــا بــه صــورت کاروانــی حرکــت می کردنــد. در ایــن مســیر، جــاده  
درســت و حســابی وجــود نداشــت و ســختی های زیــادی را متحمــل شــدیم. 
ــاًل از حــال و احــوال  ــم. مث ــار می گرفتی ــر، می ایســتادیم و آم هــر 50 کیلومت
نیروهــا باخبــر می شــدیم یــا اگــر ماشــینی خــراب بــود، تعمیــرش می کردیــم.

ــرول از  ــین پات ــک ماش ــه ی ــم ک ــتیم می رفتی ــه، داش ــقز- بان ــاده س در ج
مســیر ربــرو، در حالــی کــه بــه مــا عالمــت مــی داد، داشــت بــه مــا نزدیــک 
ــم و ایســتادم. آقــای  ــار گرفت ــود. فــورا کن می شــد. ظاهــرا مــن را شــناخته ب
ــود. چندیــن  ــده تیــپ 35 امــام حســن)ع( اســتان فــارس ب اســتوار1، فرمان
ــم  ــا ه ــم و ب ــل کردی ــر را بغ ــم. همدیگ ــم بودی ــا ه ــر ب ــکر فج ــال در لش س
خــوش و بشــی کردیــم. از مــن ســؤال کــرد کــه گردانــت کجاســت؟ گفتــم: 
گــردان مــن همیــن کمک هــای مردمــی هســتند کــه می بینــی. خیــال می کــرد 
ــاورش نمی شــد. وضعیــت گــردان مــا را  ــم و ب کــه مــن دارم شــوخی می کن
کــه دیــد، آثــار ناراحتــی را در چهــره اش مشــاهده کــردم. گفتــم: چــرا نگــران 

شــدی؟ خبــری شــده بــرادر!؟
گفــت: »جلســه ای در قــرارگاه بــود ... مــن هــم بــودم... قــرار اســت کــه 
مــن امشــب بــه خــط بزنــم و یکــی از گردان هایــی کــه پشــتیبان مــن اســت، 

گــردان توســت.«
گفتم: حاال قرار است کجا به خط بزنی؟

1- ســردار عبدالرســول اســتوار محمودآبــادی از فرماندهــان ارشــد ســپاه در دوران دفــاع مقــدس و در 
حــال حاضــر مدیرعامــل موسســه راهیــان کوثــر وابســته بــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی می باشــند. 
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گفت: » ارتفاعات گامو1، سرسول و پاسگاه پلیس.«
ــه  ــت ک ــه روز اس ــه س ــک ب ــتوار! االن نزدی ــرادر اس ــم: ب ــدم و گفت خندی
بچه هــای مــن داخــل ایــن ماشــین های مایلــر هســتند. اینهــا شــرایط خوبــی 
ــد 24  ــل بای ــا ورم کــرده، حداق ــای آنه ــد. خســته هســتند، دســت و پ ندارن
ــد و...  ــی برون ــد، حمام ــل کنن ــی می ــذای گرم ــد. غ ــتراحت کنن ــاعت اس س
این طــوری نیســت کــه شــما می گوییــد. درســت اســت کــه گــردان مــا آمــاده 
اســت و مهمــات هــم دارد ولــی بــرای انجــام عملیــات در همیــن امشــب، 
ــن  ــه م ــن ک ــک نک ــی، ش ــط بزن ــه خ ــب ب ــر امش ــدارد. اگ ــی ن ــال آمادگ اص

پشــتیبان تــو نیســتم.
ــا هــم گــپ و گفــت  ــا را درک می کــرد. کمــی ب ــای اســتوار شــرایط م آق
کردیــم. در آخــر، یــک ســری اطالعــات از وضعیــت منطقه و آرایــش نیروها 
بــه مــن داد، ســپس از ایشــان خداحافظــی کردیــم و رفتیــم. مقــداری فاصلــه 
گرفتیــم کــه بــه مــا خبــر دادنــد تونلــی کــه در جــاده ســقز - بانــه بــود، بــه 

خاطــر بــارش بــرف ســنگین، مســدود شــده اســت.
در منطقــه کردســتان، تــردد شــبانه ممنــوع بــود. بــه همیــن خاطــر، مجبور 
ــود،  ــقز ب ــهر س ــه در ش ــش ک ــای ارت ــی از پادگان ه ــب را یک ــه ش ــدیم ک ش
بمانیــم. در آنجــا، مقــداری جیــره ی غذایــی مثــل کنســرو و نــان داشــتیم کــه 

آنهــا را اســتفاده کردیــم. صبــح کــه شــد، بــه ســمت بانــه حرکــت کردیــم.
در آن موقــع، منطقــه کردســتان ناامــن بــود و بایــد جاده هــا توســط 
ژاندارمــری تامیــن می شــد تــا مــا بتوانیــم حرکــت کنیــم. ســاعت ســه بعــد 
از ظهــر بــود کــه بــه شــهر بانــه رســیدیم. اســتراحت کوتاهــی کردیــم، ســپس 
بــه ســمت منطقــه عمومــی بوالحســن2 حرکــت کردیــم. وقتــی از شــهر 
1- ارتفاعــات گامــو، ارتفــاع بزرگــی در مــرز ایــران و عــراق بــود ایــن ارتفــاع هــم اشــراف کامــل بــه 

شــهر مــاؤوت عــراق داشــت و هــم بــر خــاک ایــران مســلط بــود. 
2 -بوالحســن؛ نــام روســتایی در 27 کیلومتــری غــرب شــهر بانــه و 12 کیلومتــری رودخانــه ی مــرزی 

چومــان اســت.
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ــک بیمارســتان  ــن مســیر، ی ــه خــارج شــدیم، متوجــه شــدم کــه در همی بان
ــات  ــتیبانی عملی ــرای پش ــاال ب ــه احتم ــده ک ــاخته ش ــی س ــی بزرگ صحرای

می کردنــد. اســتفاده 
باالخــره بعــد از ســه شــبانه روز، بــه منطقــه عمومــی بوالحســن رســیدیم. 
افــراد گــردان خیلــی خســته شــده بودنــد. در منطقــه بوالحســن، حــدود یــک 
متــر و نیــم بــرف باریــده بــود. بــارش بــه گونــه ای بــود کــه درختچه هــای بلوطی 
کــه کنــار جــاده بودنــد، زیــر بــرف رفتــه بودنــد و فقــط نــوک آنهــا معلــوم بــود.

ــود و تیــپ 35 امــام  ــی شــده ب ــل از رســیدن مــا، عملیات یــک شــب، قب
ــه در  ــا ک ــردان م ــد. گ ــته بودن ــط را شکس ــا، خ ــایر یگان ه ــن)ع( و س حس
ظاهــر، پشــتیبان کننــده تیــپ امــام حســن)ع( بــود، در ســقز مانــده بــود. البته 
از طــرف فرمانــده تیــپ، بــه مــا اطــالع نــداده بودنــد. هرچنــد کــه گــردان مــا 

بــه خاطــر شــرایطی کــه پیــش آمــد، دیــر رســیده بــود.

تمرد از دستور فرمانده و اتراق در بیمارستان صحرایی

در آن ســفر، ماشــین مــن کمــی جلوتــر از گــردان حرکــت می کــرد. باالخــره 
بعــد از طــی مســافتی طوالنــی بــه منطقــه هــدف رســیدیم. آقــای حیدرپــور 
و کادر تیــپ 48 فتــح، کنــار جــاده ای ایســتاده و منتظــر رســیدن مــا بودنــد. 
البتــه در آن موقــع، مقــر تیــپ 48 فتــح در مدرســه ای در شــهر بانــه بــود ولــی 

مــا بایــد جــای دیگــری می رفتیــم.
بعــد از ســالم و احوالپرســی، آقــای حیدرپــور بــه مــن گفــت: »بــه 

پیــاده شــوند.« بگــو  نیروهایــت 
گفتم: کجا پیاده شوند؟

پایش را به زمین کوبید و گفت: »همینجا.«
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گفتــم: آقــای حیدرپــور! اینجا برف باریــده، ما از جنوب آمده ایــم و امکانات 
مناســبی نداریــم. نیروهــای مــا، هــر کــدام ســه پتــو دارنــد کــه زیــر بــاران خیــس 

شــده اند. اینجــا هــم جایــی نیســت کــه ایــن نیروهــا اســتراحت کنند.
گفــت: »فعــال فرمانــده گردان هــای امــام علــی)ع( و یــا زهــرا)س( ســوار 

بشــوند ... بقیــه نیروهــا همینجــا بمانند.«
ــه  ــود ب ــرا)س( ب ــا زه ــردان ی ــده گ ــه فرمان ــادی1 ک ــای صی ــراه آق ــه هم ب
گردنــه ی سرســول یعنــی همانجایــی کــه عملیات شــده بــود، رفتیم. مســافتی 
کــه طــی کردیــم، قریــب بــه 40 کیلومتــر بــود، ولــی بــه خاطــر کوهســتانی 

بــودن منطقــه، فاصلــه هوایــی کمتــری داشــت.
بــرف ســنگینی در حــال بــارش بــود. در آنجــا، آقــای حیدرپــور، ارتفاعــی 
را در منطقــه ای دوردســت بــه مــا نشــان دادنــد و گفتنــد کــه شــما بایــد در 
آن ارتفــاع، عملیــات انجــام بدهیــد. ســپس دربــاره ی ارتفاعــات آن منطقــه، 

توضیــح مفصلــی دادنــد کــه ایــن طــرف گاموســت، آنطــرف ژاژیلــه و...
ــد،  ــام ده ــات انج ــا عملی ــا در آنج ــردان م ــود، گ ــرار ب ــه ق ــه ای ک منطق
ارتفاعــات ژاژیلــه بــود. بعــد از صحبت هــای حیدرپــور، نگاهــی بــه او 
کــردم و گفتــم: بــرادر! نیروهــای مــن خســته اند، ســه شــبانه روز اســت کــه 
داخــل ماشــین بوده انــد و اســتراحتی نکرده انــد. غــذای درســت و حســابی 
ــم و  ــاده روی کن ــر پی ــن 40 کیلومت ــه م ــی ک ــو می گوی ــاال ت ــد. ح نخورده ان
عملیــات انجــام دهــم. ضمــن این کــه مــن هرگــز بــدون کار شناســایی، بــه 

ــت! ــی و گردان ــودت می دان ــی روم، خ ــات نم عملی
ــاال گرفــت. و هیــچ کــدام از  ــده تیــپ ب ــا فرمان بعــد از آن، بحــث مــن ب
ــن مــا  ــری لفظــی بی ــم. یــک درگی ــاه نمی آمدی مــا، از مواضــع خودمــان کوت
پیــش آمــد. عــده ای وســاطتت کردنــد و مــا را از هــم جــدا کردنــد. بــه آقــای 
1- مهـدی صیـادی، متولد شـهر سـی سـخت در شهرسـتان دنـا هسـتند. ایشـان در دوران دفاع مقدس 
فرمانـده گـردان یـا زهـرا)س( تیپ 48 فتح بودند. در حال حاضر بازنشسـته و جانباز 50 درصد هسـتند. 
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ــده گــردان نیســتم،  ــد فرمان ــه بع ــن ب ــده از ای ــور اعــالم کــردم کــه بن حیدرپ
خــودت می دانــی و گردانــت. ســپس بــه حالــت قهــر، ســریع برگشــتم و پیــش 
گــردان رفتــم. در آن لحظــه، پشــیمان شــده بــودم کــه چــرا بــا فرمانــده تیــپ، 
بحــث کــرده ام. در واقــع از دســتور فرمانــده تمــرد کــرده بــودم و نبایــد ایــن 

کار را می کــردم.
وقتــی نــزد گــردان برگشــتم، بــه ذهنــم رســید کــه تنهــا جایــی کــه می توانــم 
ــه  ــورًا ب ــت. ف ــی اس ــتان صحرای ــان بیمارس ــم، هم ــات بده ــم را نج گردان
ســمت بیمارســتان صحرایــی کــه پنــج کیلومتــری بــا آنجــا فاصلــه داشــت، 
حرکــت کردیــم. ورودی بیمارســتان کــه رســیدیم، دژبــان بیمارســتان ایســت 

داد و گفــت: »چــه خبــره؟ از کجــا آمــده ای؟«
ــه  ــم داشــتم کــه اگــر ب ــود کــه تصمی ــه قــدری اضطــراری ب شــرایط مــا ب
ــن  ــه شــده، وارد بیمارســتان بشــویم. ای ــدی ک ــر ترفن ــا ه ــد، ب ــا راه ندادن م
موضــوع را قبــاًل بــه فرماندهــان گروهان هــا و دســته ها اعــالم کــرده بــودم. 
ــه  ــم. ب ــه دروغــی ســرهم کنی ــت چــاره ای نداشــتیم جــز این ک در آن وضعی
دژبــان گفتــم: بــرو و بــه رئیس تــان بگــو کــه کمک هــای مردمــی بــرای شــما 

آورده ایــم، بایــد آنهــا را داخــل بیمارســتان تخلیــه کنیــم.
انبارهــا و ســوله های بــزرگ و مجهــزی آنجــا ســاخته بودنــد. بــه گونــه ای 
کــه هــر ســوله، بــرای اســکان 1000 نفــر، جــا داشــت. همیــن کــه گفتیــم 
کمک هــای مردمــی، درب را بــاز کردنــد و بــه گرمــی از مــا اســتقبال کردنــد. 
وقتــی داخــل فضــای بیمارســتان صحرایی شــدیم، هــر ســه-چهار کامیونی 
جلــوی درب یکــی از ســوله ها پــارک کردنــد. درب همــه ســوله ها بــاز بــود. 
همیــن کــه گفتــم پیــاده شــوید، نیروهــا خیلــی ســریع پیــاده شــده و همــراه بــا 

اســلحه و مهماتــی کــه داشــتند، وارد ســوله ها شــدند.
ــه داخــل ســوله ها،  ــار مــا و هجــوم رزمنده هــا ب کادر بیمارســتان، از رفت
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مــات و مبهــوت شــده بودنــد. رئیــس بیمارســتان کــه پاســدار بــود، نــزد مــا 
آمــد. خیلــی عصبانــی بــود و داشــت مرتــب داد و بیــداد می کــرد. بــا صــدای 

بلنــد گفــت: »فرمانــده کیــه؟«
گفتم: من هستم.

گفــت: »چــه خبــره اینجــا، شــما کــی هســتید؟ ... چــرا بــدون اجــازه وارد 
شدید؟...«

گفتــم: بــرادر! مــا یــک گــردان بی پنــاه هســتیم، از راه دور آمده ایــم و 
خیلــی خســته هســتیم، رزمنده هــای مــا در وضعیــت مناســبی قــرار ندارنــد... 

ــه مراقبــت دارنــد و ... « ــاز ب خیلــی از آنهــا بیمــار شــده اند و نی
گفــت: »شــما چــه فرمانــده ای هســتی کــه بــدون اجــازه وارد بیمارســتان 

ــم...« ــزارش می ده ــما را گ ــوی؟ کار ش ــی می ش نظام
گفتــم: مــا چــاره ای نداشــتیم، حــاال هــم بــه حــال مــن فرقــی نمی کنــد، 
چــون قبــل از ایــن کــه اینجــا بیایــم، بــا فرمانــده ام درگیــر شــده ام. همیــن حاال 
نیــز حکــم مــن تمــرد از دســتور فرمانــده اســت. شــما هــم لطــف کــن بــه هــر 
کجایــی کــه دوســت داری گــزارش کــن. بــرای مــن مهــم نیســت.. بــرای من، 
چیــزی کــه مهــم اســت، نجــات دادن جــان ایــن رزمنده هــای خســته و بیمــار 
ــا اینجــا داخــل  اســت. اینهــا ســه شــبانه روز اســت کــه در جــاده شوشــتر ت
ایــن مایلرهــا بوده انــد. پاهایشــان ورم کــرده و دنده هایشــان لــه شــده اســت. 
شــما بگذاریــد کــه حمــام کنیــم و اســتراحتی کنیــم. قــرار اســت بــه عملیــات 

برویــم. خیلــی از اینهــا شــهید خواهنــد شــد و تــو پشــیمان می شــوی.
ــر  ــا ایشــان حــرف زدم، مقــداری آرام شــد. کمــی جلوت ــه ب ــی اینگون وقت
آمــد و گفــت: »واقعــًا برنامــه ات همیــن اســت؟ نمی خواهــی کودتــا کنــی... 

ــی... « ــارت کن ــی غ نمی خواه
گفتــم: بــرادر! مــا از خودتــان هســتیم... مــا پاســدار و بســیجی هســتیم... 
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چــرا بایــد غــارت کنیــم...؟
ــا شــهید کاظمــی1  ــورا ب ــم، ف ــدی نداری ــت ب ــن شــد کــه نی ــی مطمئ وقت
تمــاس گرفــت. نمی دانــم شــهید کاظمــی در آن موقــع چــه مســئولیتی 
ــود.  ــر نظــر ایشــان ب ــرارگاه زی ــی هــر مســئولیتی داشــتند، آن ق داشــتند، ول
شــهید کاظمــی کــه بــه خوبــی مــن را می شــناختند، بــه او گفتــه بودنــد کــه 

ــد. ــد اســتراحت کن ــر روســتاد هســت، بگذاری اگ

عملیات کربالی 10

شــب را در بیمارســتان صحرایــی ماندیــم. در آنجــا شــوفاژها و حمام هــای 
داغــی بــود. بچه هــا حمــام کردنــد. بــا دســتور رئیــس بیمارســتان، بــه همــه 

رزمنده هــا لبــاس نــو و غــذا دادنــد.
ایشــان  از  مــن  آمدنــد.  مــا  نــزد  حیدرپــور  آقــای  شــد،  صبــح کــه 
ــور  ــم. حیدرپ ــتی کردی ــیدیم و آش ــر را بوس ــردم، همدیگ ــی ک معذرت خواه
گفــت کــه دیشــب عملیــات شــروع شــده، امشــب هــم ادامــه دارد، خــودت 

را برســان کــه بچه هــا دارنــد تلــف می شــوند.
مقــداری تجهیــزات مثــل چــادر و پتــو از جنــوب بــرای مــا آوردنــد. وقتــی 
نبــود کــه در منطقــه بوالحســن چــادر بزنیــم. بــه گردنــه سرســول رفتیــم کــه 
از آنجــا بــا ماشــین های تویوتــا، خودمــان را بــه منطقــه عملیاتــی برســانیم.

در اینجــا، یــک مشــکلی بــرای مــا بــه وجــود آمــد. قبــل از مــا، بچه هــای 
ــر از سرســول و  ــرزی گالس کــه پایین ت ــه م ــاد ســازندگی، روی رودخان جه
گامــو بــود، پلــی ســاخته بودنــد. بــرای ســاخت ایــن پــل، لوله هــای فلــزی 
1- ســردار سرلشــکر پاســدار شــهید احمــد کاظمــی در ســال 1337 در نجــف آبــاد اصفهــان دیــده 
بــه جهــان گشــود. از مســئولیت های ایشــان می تــوان بــه فرماندهــی لشــکر 8 نجــف، فرماندهــی لشــکر 
14 امــام حســین )ع(، فرماندهــی قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا )ع( و قــرارگاه رمضــان و فرماندهــی 
نیــروی هوایــی و فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه نــام بــرد. ایشــان در تاریــخ 19 دی مــاه ســال 1384 در 

ســانحه هوایــی ســقوط هواپیمــای  فالکــن در نزدیکــی ارومیــه بــه شــهادت رســیدند.
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داخــل آب گذاشــته بودنــد و روی آنهــا خــاک ریختــه بودنــد. قطــر لوله  هــا 
ــل  ــیل، پ ــدن س ــاری ش ــدید و ج ــی ش ــر بارندگ ــود. در اث ــر ب ــدود دو مت ح
ــل  ــا از پ ــردان م ــف گ ــه نص ــرد. البت ــیل ب ــای آن را س ــد و بقای ــب ش تخری
ــان  ــود. جری ــده ب ــه مان ــرف رودخان ــن ط ــر، ای ــف دیگ ــود و نص ــته ب گذش
آب رودخانــه آنقــدر شــدید بــود کــه قابــل عبــور نبــود. درخواســت بالگــرد 
کردیــم. بالگــردی بــرای مــا فرســتادند ولــی از بــس بارندگــی شــدید بــود، 
نتوانســت فــرود بیایــد و نیروهــا را ســوار کنــد. بــه ناچــار، نیروهــا را پیــاده 

کردیــم و زیــر درخت هــا و تخته ســنگ ها پنــاه گرفتیــم.
بعــد از چنــد ســاعت معطلــی، مقــداری تختــه و طنــاب از ســقز و بانــه 
آوردنــد. یــک پــل چوبــی کــه بــه حالــت نردبــان بــود، درســت کردیــم. ایــن 
پــل، صــد متــر درازا داشــت و روی آب شــناور بــود. بــه هــر زحمتــی بــود، 
پــل را مهــار کردیــم تــا رزمنده هــا بتواننــد از آن عبــور کننــد. وقتــی بچه هــا 
ســوار پــل می شــدند، پــل چوبــی تــاب می خــورد و بــازی می کــرد. عــده ای 
ــی  ــیجی ها را یک ــودم بس ــد. خ ــل برون ــتند روی پ ــرس داش ــیجی ها ت از بس
ــود، گــردان را  ــی ب ــه هــر زحمت ــر می گشــتم. ب ــردم و ب یکــی آن طــرف می ب

عبــور دادیــم و بــه آن طــرف رودخانــه و داخــل خــاک عــراق بردیــم.
غــروب شــده بــود کــه بــه مقــر گــردو رســیدیم. از صبــح تــا غــروب، زیــر 
بــارش بــاران بودیــم و همگــی خیــس شــده بودیــم. تــا آن لحظــه، هیــچ گونــه 
مــواد غذایــی بــه مــا نرســیده بــود. البتــه یــگان تیــپ بــه همــراه فرماندهــان 
تیــپ، قبــل  از مــا آنجــا رفتــه و مســتقر شــده بــود. آنهــا امکانــات رفاهــی و 

غــذای کافــی داشــتند.
مقــر گــردو داخــل خــاک عــراق و پایین تــر از ارتفاعــات گامــو بــود. ایــن 
مقــر دارای تعــداد زیــادی درخــت گــردو بــود و بــه همیــن خاطــر بــه مقــر گــردو 
معــروف شــده بــود. وقتــی نیروهــا را بــه مقــر گــردو بــردم، بــه مــا گفتنــد کــه 



353

پوتین های غنیمتی

بایــد همیــن امشــب بــه خــط بزنیــد. بــاز هــم بحــث مــا بــاال گرفــت. ایــن بــار، 
خواهــش کــردم و گفتــم: آقــا جــان! اجــازه بدهیــد تــا اول بــروم و منطقــه را از 
نزدیــک ببینــم و شناســایی انجــام بدهــم. شــما هــم که کالــک و نقشــه ای ندارید 
ــد رفــت؟ اســتعداد و  ــه بای ــی چگون ــم. ول ــد کــه مــا بروی و فقــط اصــرار داری
تــوان دشــمن چقــدر اســت؟ چــه برنامــه ای بــرای شــهدا، مجروحیــن و اســیران 

داریــد؟ آتــش پشــتیبانی مــن در چــه وضعیتــی اســت؟ و ...
ایــن بــار نیــز قبــول نکــردم کــه بــرای ماموریــت بــروم. در آن لحظــه، آقــای 
صیــادی کــه فرمانــده گــردان یــا زهــرا )س( بــود، اعــالم آمادگــی کــرد. البتــه 
گــردان یــا زهــرا )س( قبــل از مــا از پــل عبــور کــرده بــود و روی پــل، اذیــت 
نشــده بودنــد. دســت صیــادی را گرفتــم و گفتــم: صیــادی! شــما منطقــه را 

بلــدی؟ قبــاًل آنجــا رفتــه ای؟
گفت: »اولین بار است که می روم.«

گفتــم: پــس چگونــه می خواهــی بــروی و بجنگــی؟ ســپس تعــدادی ســؤال 
دربــاره ماموریــت از او پرســیدم. متوجــه شــدم کــه هیچ گونــه اطالعاتی نــدارد.

گفت: »من فقط اطاعت می کنم.«
ــردا اول  ــم. ف ــن می مان ــم. م ــن نمی آی ــی م ــن، ول ــت ک ــما اطاع ــم: ش گفت

ــم. ــط می زن ــه خ ــروب ب ــی روم و غ ــایی م ــرای شناس ــح ب صب
ــه  ــرا )س( را ب ــا زه ــردان ی ــی روم، گ ــار نم ــر ب ــن زی ــه م ــد ک ــی دیدن وقت
منطقــه ای کــه بــه پاســگاه پلیــس معــروف بــود، بردنــد. همزمــان بــا پیاده شــدن 
ایــن گــردان، عراقی هــا آنهــا زیــر آتــش خمپــاره گرفتنــد. تعــدادی از آنهــا شــهید 

و مجــروح شــدند و تعــدادی از ماشــین های آنهــا نیــز منهــدم شــدند.
ــل)ع(  ــپ 57 ابوالفض ــه تی ــده از جمل ــل کنن ــای عم ــدادی از یگان ه تع
لرســتان، تیــپ امــام حســن )ع( شــیراز و چندیــن تیــپ دیگر، در سینه کشــی 
ــد  ــر زده بودن ــده و مق ــاًل اینجــا آم ــا قب ــد. اینه ارتفاعــی مســتقر شــده بودن



354

فصل پنجم: حضور در تیپ 48 فتح

و امکانــات رفاهــی زیــادی داشــتند. مــا هــم غذایــی نداشــتیم. ســوار یــک 
تویوتایــی شــدم و پیــش بچه هــای شــیرازی کــه در همــان منطقــه و در 10 
ــه  ــم. بچه هــای شــیرازی مــن را ب ــد، رفت ــا مســتقر شــده بودن ــری م کیلومت
خوبــی می شــناختند، از مــن اســتقبال کردنــد. بــه آنهــا گفتــم کــه رزمنده هــای 
مــن گرســنه اند و چیــزی بــرای خــوردن ندارنــد. در آنجــا، مقــداری زیــادی 
ــراه  ــه هم ــده ب ــی دم ش ــزرگ، چای ــگ ب ــا دی ــان و دو ت ــرو، ن ــا، کنس خرم

ــار زدم و آوردم.. ــوان پالســتیکی ب ــد و تعــدادی لی مقــداری قن
ــد.  ــان گرفتن ــداری ج ــد، مق ــی خوردن ــذا و چای ــا غ ــای م ــی بچه ه وقت
خســتگی آنهــا کــم شــد و روحیــه گرفتنــد. آتشــی روشــن کردنــد و لباس هــای 
خودشــان را تــا حــدودی خشــک کردنــد. شــب را اســتراحت کردنــد ولــی بــا 

لباس هــای نــم دار و بــدون از پتــو خوابیدنــد.
صبــح زود، بعــد از نمــاز، اعــالم کــردم کــه آمــاده ام بــرای شناســایی بــروم. 
دو نفــر از بچه هــای اطالعــات را همــراه مــن فرســتادند. از آن طــرف، 
ــد.  ــم کردن ــیر را گ ــب اول، مس ــان ش ــرا )س( هم ــا زه ــردان ی ــای گ بچه ه
ظاهــرا رفتــه بودنــد و از دشــمن رد شــده بودنــد و بــه یــک شــیاری رســیده 
بودنــد. بــه آنهــا دســتور دادنــد کــه تــا فــردا شــب، همانجــا پنهــان شــوند.

در شــب های اول و دوم عملیــات کربــالی10، نیروهــای اســتان فــارس 
بــه خــط زده و خطــوط اولیــه را شکســته بودنــد. در آن منطقــه، تعــداد زیــادی 
ــرا )س(  ــردان یازه ــای گ ــد. بچه ه ــده بودن ــا مان ــهدا ج ــن و ش از مجروحی
نمی دانســتند کــه در آنجــا چــه خبــر اســت. حتــی بچه هــای اطالعــات تیــپ 

48 هــم آنجــا نرفتــه بودنــد و یــک ناهمانگــی بــه وجــود آمــده بــود.
بــه همــراه دو نفــر از بچه هــای اطالعــاِت تیــپ بــه منطقــه پاســگاه پلیــس 
رفتیــم. از همانجایــی کــه گــردان مــا مســتقر بــود تــا پاســگاه پلیــس، حــدود 
15 تــا 20 کیلومتــر فاصلــه داشــت. در آن شــب بــه مــا گفتــه بودنــد کــه بایــد 
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ایــن مســیِر کوهســتانی را پیــاده برویــد.
ــر  ــه مق ــس ک ــا پاســگاه پلی ــراق ت ــک جــاده ی آســفالته ای از ســمت ع ی
ــد،  ــده بودن ــا آم ــل از م ــه قب ــی ک ــت. یگان های ــود داش ــود، وج ــا ب عراقی ه
پاســگاه پلیــس را آزاد کــرده بودنــد. از ایــن پاســگاه تــا آخریــن نقطــه مــرزی 
ایــران و عــراق، یــک جــاده ی قدیمــی و خاکــی بــود. در شــب های عملیــات، 
یگان هــای ســپاه، ایــن جــاده را بــاز کــرده بودنــد. مــا بایــد بــا ماشــین از ایــن 
جــاده خاکــی می رفتیــم. از پاســگاه پلیــس بــه بعــد را بایــد بــه صــورت پیــاده 

می رفتیــم. چــون منطقــه دشــمن بــود و تــردد بــا ماشــین، خطرنــاک بــود.
در آنجــا، خــط مســتقیم و یکپارچــه ای وجــود نداشــت. نیروهــای دشــمن 
بــه صــورت پاســگاهی روی ایــن ارتفاع هــا مســتقر شــده بودنــد. دشــمن، هر 
تپــه یــا ارتفاعــی را کــه در آنجــا احســاس ناامنــی می کــرد، یــک پاســگاهی 

ســاخته و 10 نفــر نیــرو در آن مســتقر کــرده بــود.
هــدف نهایــی مــا آزاد کــردن منطقــه مــاؤوت1 عــراق بــود. وقتــی از 
جــاده خاکــی گذشــتیم و بــه جــاده آســفالته کــه بعــد از پاســگاه پلیــس بــود، 
رســیدیم، متوجــه شــدیم کــه آنجــا بــه شــدت در تیــررس آتش دشــمن اســت. 
دشــمن داشــت ایــن جــاده را تیرتــراش مــی زد. عراقی هــا از روی ارتفاعــات 

گامــو، یــال قشــن، شاشــو و دو قلــو بــر ایــن جــاده مســلط بودنــد.
ــن  ــه اولی ــا ب ــم ت ــر رفتی ــت کیلومت ــدود هش ــفالته، ح ــاده آس ــار ج از کن
نگهبانــی دشــمن رســیدیم. در آنجــا هــر چــه بی ســیم زدیــم، از گــردان 
یازهــرا )س( خبــری نبــود. در ایــن مســیری کــه می رفتیــم، زیــر آتش ســنگین 
دشــمن، یکــی از بچه هــای اطالعــات تیــپ بــه اســم رحمــان مژدهی فــر کــه 
از پاســدارهای شهرســتان کهگیلویــه بــود، مجــروح شــد. دقیقــا همانجایــی 
کــه مژدهی فــر مجــروح شــده بــود، نشســته بودیــم و او را مــداوا می کردیــم. 
1- شــهر مــاوؤت در اســتان ســلیمانیه عــراق میــان ارتفاعــات گالن قــرار دارد. ایــن شــهِر نظامــی در 

عملیــات نصــر 4 بــه دســت رزمنــدگان اســالم فتــح شــد.
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در همــان لحظــه متوجــه شــدیم کــه تعــدادی از رزمنده هــای اســتان فــارس 
ــان علفزارهــا بــه ســمت  کــه تعدادشــان 15 نفــری می شــدند، دارنــد از می
مــا می آینــد. آن گونــه کــه بــرای مــا گفتنــد، گــردان آنهــا، دو شــب پیــش در 
ــا شــهید و مجــروح شــده  ــدادی از آنه ــود. تع ــرده ب ــل ک ــه عم ــن نقط همی
ــت  ــال برگش ــم در ح ــداد ه ــن تع ــرده و ای ــینی ک ــدادی عقب نش ــد، تع بودن
ــردان  ــراغ گ ــد. س ــا دادن ــه م ــمن ب ــت دش ــی از وضعی ــا گزارش ــد. آنه بودن
یازهــرا )س( را گرفتیــم. گفتنــد از همیــن شــیار، داشــتند بــه ســمت پاییــن 
می رفتنــد. دیشــب از مــا رد شــدند، مــا خیــال کردیــم کــه اینهــا عراقی انــد و 

بــه آنهــا چیــزی نگفتیــم.
چهــار کیلومتــر پایین تــر از مــا، شــیار وحشــتناکی بــود کــه در آنجــا 
پوشــش جنگلــی خوبــی داشــت. تــا حــدودی از محــل گــردان یــا زهــرا )س( 
اطــالع پیــدا کــرده بــودم. وقتــی برگشــتم، اطالعــات کاملــی بــه فرمانــده تیپ 
دادم. گفتــم کــه مــن آمــاده ام کــه امشــب بــه عملیــات بــروم، ولــی تــو را بــه 
جــان فاطمــه زهــرا )س(، طــرح مــن را بــه هــم نزنیــد. فرمانــده تیــپ نیــز بــه 

مــن اختیــار کامــل دادنــد.
ــل  ــاده کــردم. نخســت، چه ــات، طــرح خــودم را پی ــرای شــروع عملی ب
نفــر نیــرو را جــدا کــردم کــه اغلــب رزمنده هــای کــم ســن و ســال و یــا مســن 
بودنــد. اینهــا کســانی بودنــد کــه تــوان راه رفتــن زیــاد و جنگیــدن در شــرایط 
ــدارکات گــردان واگــذار کــردم.  ــه مســئول ت ــا را ب ســخت را نداشــتند. آنه
چــون در آن منطقــه کوهســتانی بــه نــان و مهمــات زیــادی نیــاز داشــتم. گفتــم 
کــه 20 نفــر از شــما، مهمــات و بقیــه آذوقــه گــردان را بردارنــد. بی ســیمی در 
اختیــار آنهــا گذاشــتم کــه بــا مــا در ارتبــاط باشــند. بقیــه افــراد گــردان را کــه 

حــدودا 300 نفــری می شــدند، حرکــت دادیــم.
روز قبــل کــه بــرای شناســایی تــا فاصلــه 50 متری دشــمن رفته بــودم، نقاط 
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رهایــی گروهان هــا و دســته ها را مشــخص کــرده بــودم. قــرار بــر ایــن شــد که از 
طــرف ســتاد فرماندهــی تیــپ، کســی را نــزد گــردان یازهــرا )س( بفرســتند، تــا 
ایــن گــردان بیایــد و در یــک نقطــه ای کــه از قبــل مشــخص کرده بودیم، مســتقر 
بشــود. گــردان مــا بایــد منتظــر می مانــد تــا گــردان یــا زهــرا )س( حرکــت کنــد 
و خــط را بشــکند. خــط دشــمن، یــک پاســگاهی بــود کــه روی یــک گردنــه ای 
مســتقر شــده بــود. گــردان یــا زهــرا)س( بایــد ایــن پاســگاه را می گرفــت. وقتی 
پاســگاه را می گرفــت، بایــد بــه ســمت چــپ می رفــت و بــه ســینه کــوه مــی زد. 
گــردان مــا هــم وقتــی بــه گردنــه می رســید، بایــد بــه ســمت راســت می رفــت و 
ارتفاعــات ژاژیلــه را می گرفــت. تــوان اصلــی دشــمن در ایــن ارتفاعــات بــود. 
چــون هــم تعــداد زیــادی انــواع تانــک، ضدهوایــی و دوشــکا داشــتند و هــم 
بــر منطقــه مــاؤوت مســلط بودنــد. مــا بایــد پــس از فتــح ارتفاعــات ژاژیلــه، 
مــاؤوت را دور می زدیــم. بنابرایــن، رفتیــم تــا بــه نقطــه مــورد نظــر رســیدیم. 
آنجــا بــه فرمانــده تیــپ بی ســیم زدم کــه بــه گــردان یــا زهــرا)س( بگــو کــه خــط 
را بشــکند. بی ســیم مــن بــا بی ســیم فرمانــده گــردان یازهــرا )س( یکــی بــود؛ 
یعنــی هــر چــه می گفــت، مــا می شــنیدیم. فرمانــده تیــپ بــه فرمانــده گــردان 

یازهــرا )س( گفــت: »تــو کجایــی؟«
گفت: »ما بغل سیم خاردار هستم.«

ایــن ســیم خارداری کــه گــردان یازهــرا )س( پیشــش بــود، حــدود چهــار 
کیلومتــر بــا مــا فاصلــه داشــت. مــن بــه آقــای صیــادی گفتــم کــه مــن روی 

ــد؟ جــاده آســفالته ام، شــما آســفالت را می بینی
گفت: »نه. ولی یک تپه ی کوچکی ته یک دره ای می بینم.«

گفتـم: روی آن تپـه، کـه کسـی نیسـت. تـو االن بایـد روی جـاده آسـفالته 
باشـی... باید از رودخانه فصلی رد شـوی و پاسـگاه را بگیری تا من رد شـوم.

گفت: »همین که رمز عملیات گرفته شود، پاسگاه را می گیریم.«
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ــود. در  ــدازی نب ــری از تیران ــچ خب ــی هی ــد، ول ــادر ش ــات ص ــز عملی رم
واقــع، آنهــا تــه دره بودنــد و اصــال روی جــاده آســفالته نیامــده بودنــد 
ــی شــدم.  ــود کــه مــن عصبان ــد. در اینجــا ب ــد پاســگاه را بگیرن کــه بخواهن
متوجــه شــدم کــه گــردان یازهــرا )س(، نمی توانــد خــط را بشــکند. از طریــق 
بی ســیم بــه فرمانــده تیــپ گفتــم کــه خبــری از گــردان یازهــرا )س( نیســت، 
اجــازه دهیــد کــه خــودم خــط را بشــکنم. آقــای حیدرپــور گفتنــد کــه خودتان 
اقــدام کنیــد. مــا هــم تــا نزدیکی هــای دشــمن، پیشــروی کردیــم و از پاســگاه 
پلیــس، 8 کیلومتــری جلوتــر رفتــه بودیــم. بایــد پاســگاه بعــدی را کــه روی 
ــاؤوت  ــه م ــر منطق ــه ب ــه ک ــن گردن ــه ای ــم. ب ــود، می گرفتی ــه ای ب ــک گردن ی

ــد. ــه می گفتن ــال ژاژیل ــود، ی مســلط ب
ــط را  ــود خ ــرار ب ــه ق ــود ک ــی ب ــده گروهان ــاوه، فرمان ــن خش ــهید بهم ش
بشــکند. دســت بهمــن را گرفتــم و گفتــم: بهمــن! احســاس خطــر می کنــم، 
احتمــال دارد عراقی هــا جلوتــر آمــده باشــند، بایــد خیلــی مواظــب باشــیم کــه 
در کمیــن آنهــا گرفتــار نشــویم. گروهــان را بــه دو طــرف جــاده ببــر و از هــر 

دو طــرف حملــه کنیــد.
ــد.  ــا ایســت دادن ــه م ــود کــه عراقی هــا ب ــا بهمــن تمــام نشــده ب ــم ب حرف
در ایــن موقــع، بــا گفتــن یــا فاطمــه الزهــرا )س(، دســتور حملــه را صــادر 
کــردم. مــا دقیقــا وســط جــاده ی آســفالت بودیــم کــه درگیــری شــروع شــد. 
بچه هــای گروهــان بهمــن خشــاوه، عراقی هــا را درو کردنــد. در همــان 
لحظــه اول، همــه عراقی هــا کــه تعدادشــان 20 نفــری می شــدند، کشــته 
شــدند. از گــردان مــا حتــی یــک نفــر هــم مجــروح نشــده بــود. در نهایــت، 

گروهــان خشــاوه، پاســگاه را گرفــت و مــا در آنجــا مســتقر شــدیم.
تعــدادی از مجروحیــِن و شــهدای مــا کــه قبــل از مــا عملیــات کــرده بودنــد، 
در همیــن ارتفــاع افتــاده بودنــد. وقتــی تپــه را گرفتیــم، نیــروی مــا که تــازه نفس 
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بودنــد، روحیــه گرفتنــد و خودشــان را بــرای ادامــه عملیــات آمــاده کردند.
قانــون عملیــات ایــن بــود کــه وقتــی گردانــی بــه خــط می زنــد، بایــد از طــرف 
توپخانــه و هوانیــروز پشــتیبانی می شــد ولــی مــا، در اینجــا هیــچ گونــه آتــش 

پشــتیبانی نداشــتیم. دارایــی مــا همیــن مهماتــی بــود کــه بــه همــراه داشــتیم.
گروهــان دوم بــه فرماندهــی علــی ســجادی، بــه ســمت راســت و بــه 
ارتفاعــات ژاژیلــه رفــت. در ارتفاعــات ژاژیلــه، در تاریکــی شــب، نبــرد بــه 
صــورت نفــر بــه نفــر شــروع شــد. تــوان دشــمن و مقــر فرماندهی و پشــتیبانی 
آنهــا در ارتفاعــات ژاژیلــه بــود. ارتفاعــات ژاژیلــه، مســلط بــر منطقــه مــاؤوت 
بــود و بــه یــال قشــن و ارتفاعــات گامــو دسترســی داشــت و جــاده آســفالته از 
کنــار آن رد می شــد. پشــتیبانی ایــن منطقــه از طریــق همیــن ارتفاعــات بــود.

تــا نیمه هــای شــب، مأموریت گروهــان ســجادی در ارتفاعات ژاژیلــه ادامه 
داشــت تــا ایــن کــه افــراد گــردان یازهــرا)س(، از راه رســیدند ولــی فرمانــده 
آنهــا را ندیــدم. بــه بچه هــای گــردان یازهــرا )س( گفتــم: مــا بــه ســمت راســت 
ــم.  ــری می گیری ــس از دیگ ــی پ ــه را یک ــات ژاژیل ــم ارتفاع کشــیده ایم و داری
شــما بــه ســمت چــپ برویــد و آن ســه ارتفــاع را بگیریــد. اگــر عراقی هــا آنجــا 
بودنــد بــا آنهــا درگیــر شــوید و اگــر هــم نبــود برویــد و داخــل پایگاه هــای کــه 
آنهــا ســاخته اند، مســتقر شــوید. در همیــن حیــن، یکــی از رزمنده هــای گــردان 
ــه بــود،  شــیرازی ها کــه مجــروح شــده بــود و همانجــا و زیــر صخــره ای رفت
نــزد مــا آمــد و گفــت: »در ایــن تپه هــای جنــاح چــپ، فقــط تعــداد 10 تــا 20 
نفــر از نیروهــای عراقــی آنجــا هســتند، بــه ایــن بســیجی ها بگــو بــاال برونــد و 

آنجــا را بگیرنــد.«
گــردان یازهــرا )س( بــه همــراه شــهید یزادنپــاه1 بــه جنــاح چــپ حرکــت 

ــتان  ــوداب شهرس ــش ل ــن در بخ ــتای چی ــال 1344 در روس ــد س ــاه متول ــه یزدان پن ــهید نورالل 1- ش
بویراحمــد بــه دنیــا آمــد. ایشــان از جمله مؤسســین ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گچســاران و فرمانده 
طــرح و عملیــات تیــپ 48 فتــح یاســوج بودنــد کــه در تاریــخ 28 فرودیــن مــاه ســال 1366 در عملیــات 

کربالیــی 10 در منطقــه مــاؤوت عــراق بــه شــهادت رســیدند.
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ــل از رســیدن گــردان یازهــرا)س(، گروهــان  ــد. قب ــا را بگیرن ــا تپه ه کــرد ت
ــی  ــودم. وقت ــاح چــپ خــودم، نگــه داشــته ب ــت از جن ــرای مواظب ســوم را ب
گــردان یازهــرا)س( بــه ســمت چــپ رفــت، تــا حــدودی خیالــم راحــت شــد 
و گروهــان ســوم را بــه فرماندهــی آقــای شــریفی بــرای پشــتیبانی گروهــان 

دوم، وارد عمــل کــردم.
ــل  ــی داخ ــه نارنجک ــرد ک ــالم ک ــن اع ــه م ــیم ب ــق بی س ــجادی از طری س
صورتــم منفجــر شــده و تمــام صورتــم ترکــش خــورده اســت. بــه او گفتــم: 

ــد. ــین تان بدهی ــه جانش ــت را ب ــه مأموری ــرادر! ادام ب
گفت: »الله اکبر! تا خونی در رگ هایم مانده، ادامه می دهم.«

ســجادی بــا بــدن پــاره پــاره و زخمــی، ادامــه مأموریــت داد. در نهایــت، 
آقــای شــریفی بــه کمــک او رفــت و مأموریــت ایشــان را ادامــه داد. بچه هــای 
مــا توانســتند از یــال ژاژیلــه تــا نــوک آخــر آن، پیشــروی کننــد و بــه  طــور کامل 

آنجــا را آزاد کننــد.
ــدوزر، 20  ــودر و بل ــر، ل ــک، نفرب ــادی تان ــداد زی ــات، تع ــن عملی در ای
ــاد.  ــا افت ــدگان م ــِت رزمن ــکا، دس ــتگاه دوش ــی، 20 دس ــتگاه ضدهوای دس
بــرده بودنــد و کار نمی کردنــد. فقــط  آنهــا را  متاســفانه ســوزن همــه 

خمپاره هــای 60 و 81 ســالم بودنــد کــه مهمــات کافــی نداشــتند.
مأموریــت گــردان مــا در اینجــا تمــام شــد ولــی شــب را همانجــا ماندیــم. 
قبــل از اذان صبــح، گــردان یــا زهــرا )س( کــه تعدادشــان 70 نفــری 
ــه  ــتم. ب ــا نداش ــراد آنه ــه اف ــری از بقی ــد. خب ــینی کردن ــدند، عقب نش می ش
مــا هــم چیــزی نگفتنــد کــه مجروحــی و یــا شــهیدی آنجــا داریــم. جلــوی 
ــاع  ــن ارتف ــا، در همی ــم، همینج ــتان می کن ــم: التماس ــم و گفت ــا را گرفت آنه
بمانیــد. ایــن جایــی کــه شــما هســتید، یــک جــاده آســفالته ای بــه یــال قشــن، 
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گامــو و شاشــو مــی رود. نزدیــک بــه 50 دســتگاه تانــک دشــمن در ایــن جاده 
مســتقر هســتند. صبــح کــه شــد، ایــن تانک هــا می آینــد و عقبــه گــردان مــا 
را می بندنــد و مــا را درو خواهنــد خواهنــد کــرد. ولــی کســی بــه حــرف مــا 

توجهــی نکــرد.
مــا امیــدوار بودیــم کــه بــه کمــک گــردان یازهــرا)س(، بتوانیــم بــر تپه هــای 
یــال قشــن، شاشــو و گامــو را بگیریــم. اگــر مطمئــن بــودم کــه گــردان یازهــرا 
)س( همــکاری نمی کنــد، همــان اوایــل شــروع عملیــات، گروهــان ســوم را 
وارد عمــل می کــردم و بــه  جــای پیشــروی در ارتفاعــات ژاژیلــه، ایــن تپه هــا 

را می گرفتیــم، و چــه بســا منطقــه مــاؤوت را آزاد می کردیــم.
در همیــن زمانــی کــه گــردان یازهــرا)س( قصد عقب نشــینی داشــتند، آتش 
دشــمن شــروع شــد و حــدود 15 الــی 20 نفــر از آنهــا شــهید شــدند کــه اغلب 
ــه جــان  ــردان ک ــه گ ــد. بقی ــی بودن ــوداب و زیالی ــه ل ــای منطق ــا از بچه ه آنه
ســالم بــه در بردنــد، رفتنــد و مــا را تنهــا گذاشــتند. مــن هــم داخــل بی ســیم بــه 
فرماندهــان تیــپ، اعــالم  کــردم کــه گــردان یــا زهــرا)س( عقب نشــینی کــرد 
ــد  ــده گــردان یازهــرا )س( بای ــد: فرمان ــد. آنهــا می گفتن ــاور نمی کردن ــی ب ول
االن در منطقــه باشــد. در صورتــی کــه فرمانــده گــردان یازهــرا )س(، بی ســیم 

خــودش را خامــوش کــرده بــود و هیــچ اثــری از او نبــود.
در ایــن میــان، نکتــه ای کــه کمــی عجیــب بــه نظــر می رســید، ایــن بــود کــه 
هیــچ خبــری از آن 40 نفــری کــه تدارکاتچــی گــردان مــا بودنــد و قــرار بــود 
مهمــات و غــذا را بــه مــا برســانند، نبــود. هــر چــه بی ســیم مــی زدم، جــواب 
نمی دادنــد. بعدهــا معلــوم شــد کــه کســانی کــه پشــت خــط بودنــد، بی ســیم 
را از آنهــا گرفتــه بودنــد و مأموریــت دیگــری بــه آنهــا واگــذار کــرده بودنــد. 
در ایــن میــان، ســیدعلی آغــا بازگیــر زیــر بــار نرفتــه بــود و بــه کمــک چنــد 
نفــر از آنهــا، مقــداری غــذا و مهمــات بــر می دارنــد و روی همیــن جــاده بــه 
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ســمت مــا حرکــت می کننــد.
صبــح شــد ولــی هنــوز خبــری از پشــتیبانی نبــود. دشــمن از هــر ســه طرف 
بــر مــا هجــوم آورد. مقــداری مهمــات مانــده بــود ولــی در حــدی نبــود کــه 
پاتــک دشــمن را جــواب بدهــد. تانک هــای دشــمن از زمیــن و بالگردهــای 
آنهــا از هــوا بــه مــا حملــه کردنــد. ایــن تانک هــا ســینه کــوه ایســتاده بودنــد 
ــد و  ــر مــا مســلط بودن ــر پــای آنهــا بودیــم و در زاویــه 40 درجــه ب و مــا زی

ــد. ــد و می زدن ــه بودن کالیبرشــان را روی بســیجی های مــا گرفت
از طــرف تیــپ بــه مــا گفتنــد کــه یــک گردانــی در ســمت چــپ شــما و 
روی ارتفاعــات مســتقر اســت و بــه کمــک شــما خواهــد آمــد ولــی خبــری 
از آن گــردان نشــد. درگیری هــا، همچنــان ادامــه داشــت. کاله کج هــای 
دشــمن، از ســه محــور یــال قشــن، جــاده آســفالته و گامــو بــه ســمت گــردان 
مــا حملــه ور شــدند ولــی رزمنده هــای مــا، شــجاعانه مقاومــت می کردنــد. 
تعــداد زیــادی بالگــرد همزمــان هجــوم آوردنــد، بچه هــای مــا بــا گلوله هــای 
آرپی جــی آنهــا را هــدف قــرار می دادنــد. همزمــان بــا صــدای انفجــار 
مهیبــی کــه از تــه دره بلنــد شــد، صــدای تکبیــر و لرکــه ی رزمنده هــا، جــان 
ــا شــلیک های پیاپــی  ــد، ب ــه مــن می گفتن ــه مــا داد. آن طــور کــه ب ــازه ای ب ت
آرپی جی هــای رزمنده هــا، یکــی از بالگردهــای دشــمن، هــدف قــرار گرفــت 
و تــه دره افتــاد. بعــد از آن بــود کــه بالگردهــای دشــمن مجبــور شــدند از آنجا 
ــد  ــار می آوردن ــان فش ــمن، همچن ــای دش ــی کاله کج ه ــد. ول ــه بگیرن فاصل
ــا مواجــه  ــای م ــت رزمنده ه ــا مقاوم ــی ب ــد ول ــا بگیرن ــه را از م ــه آن گردن ک

می شــدند و عقب نشــینی می کردنــد.

قاطرهای آتش گرفته

ــی کــه درگیری هــا ادامــه داشــت، ناگهــان متوجــه شــدیم کــه  در همــان زمان
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تعــداد زیــادی قاطــر همــراه بــا بــار، داشــتند بــه ســمت مــا می آمدنــد. در همان 
لحظــات اولیــه، تعــدادی از ایــن قاطرهــا، روی میــن می رفتنــد و تعــدادی هــم 
بیــن مــا و عراقی هــا گلولــه می خوردنــد و می افتادنــد. ظاهــرا اینهــا قاطرهــای 
گــردان شــیرازی ها بودنــد کــه غــذا و مهمــات بــار آنهــا زده بودنــد و قــرار بــود 
کــه بــرای نیروهــای خودشــان ببرنــد. بــا عقب نشــینی آنهــا، ایــن قاطرهــا در 
ایــن منطقــه ولــو شــده بودنــد. ســاعت 12 ظهــر بــود. بــه بســیجی ها گفتــم کــه 
هــر طــور شــده ایــن قاطرهــا را بگیرنــد. از بــس روی آنهــا آتــش ریختــه بودند، 
ــار نمی شــدند.  ــد و مه ــه و ســرکش شــده بودن ــان بســته، دیوان قاطرهــای زب
تعــدادی از ایــن قاطرهــا کــه دبه هــای 20 لیتــری نفــت روی آنهــا بســته شــده 
بــود، هــدف عراقی هــا قــرار می گرفتنــد و آتــش می گرفتنــد و بــه ســمت 
عراقی هــا می رفتنــد. عراقی هــا بــا دیــدن ایــن صحنــه، فــرار می کردنــد. آنهــا 

فکــر می کردنــد کــه اینهــا مــواد منفجــره هســتند.
افتــاده  نبــرد،  ایــن قاطرهــا، زخمــی شــده و در میــدان  از  تعــدادی 
ــد و داد زدنــد کــه غــذا... غذاســت... هــر طــور شــده  بودنــد. بچه هــا رفتن
ــد و  ــا آوردن ــالم را بچه ه ــه س ــای نیم ــا و نان ه ــن غذا ه ــداری از ای ــود مق ب

ــد. ــتفاده کردن اس

عملیات کربالی 10 و عقب نشینی اجباری

از زمانــی کــه درگیــری مــا شــروع شــد تــا ســاعت یــک بعــد از ظهــر، بیــش از 
پنــج مرتبــه، دشــمن بــه ما حملــه کــرد. تا زمانــی که مهمــات داشــتیم، مقاومت 
کردیــم و آنهــا را عقــب راندیــم. حتــی توانســتیم تلفــات زیــادی از آنهــا بگیــرم.

در نهایــت، مهمــات و غــذا تمــام کردیــم. وضعیــت مــا بــه گونــه ای شــد 
کــه حتــی یــک گلولــه فشــنگ کالش هــم نداشــتیم. ایــن وضعیــت، در روحیــه 
ــا  ــان گروهان ه ــا فرمانده ــوت م ــه ی ق ــی نقط ــود. ول ــته ب ــر گذاش ــا اث بچه ه
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ــه  ــن ک ــود ای ــا وج ــاًل ب ــد. مث ــا بودن ــن نیروه ــه بی ــد ک ــا بودن ــته های م و دس
ــا آن  ــی ب ــود، ول ــورده ب ــجادی خ ــای س ــورت آق ــه ص ــادی ب ــای زی ترکش ه
صــورت و دهــان خونــی، تکبیــر می گفــت و لحظــه ای بــه زمیــن نمی نشســت. 
مــن نیــز روی یــک بلنــدی، وســط گــردان ایســتاده بــودم و می گفتــم کــه اینجــا 

ُاحــد اســت، نترســید .. خــدا بــا ماســت ... مــا پیروزیــم و ...
وقتــی مهمــات مــا تمــام شــد، تنهــا امیــد مــا، مهمــات عراقی هایــی بــود کــه 
کشــته شــده بودنــد. بچه هــای مــا با شــجاعتی کــه داشــتند، می رفتنــد و مهمات 

آنهــا را می آوردنــد ولــی در مقابــل حمــالت پیاپــی دشــمن، کارســاز نبــود.
وقتــی در چنیــن وضعیتــی گرفتــار شــدیم، بــا فرمانــده تیــپ تمــاس گرفتم 
و کســب تکلیــف کــردم. بــه حیدرپــور گفتــم: مهمات مــا تمام شــده و گردان 
یازهــرا )س( هــم عقب نشــینی کــرده اســت. عراقی هــا، جــاده را پشــت ســر 
مــا بســته اند. اگــر صــالح می دانیــد تــا بــا یــک تاکتیکــی عقب نشــینی کنیــم. 
ســاعت دو بعــد از ظهــر بــود کــه فرمانــده تیــپ بــه مــا دســتور عقب نشــینی 
داد. آقــای حیدرپــور گفتنــد کــه هیــچ نیــروی پشــتیبانی بــه شــما نمی رســد، 
اگــر می توانــی بــه هــر طریقــی خــودت و گردانــت را نجــات بــده و برگــرد. بــه 
رزمنده هــا گفتــم کــه شــهدا و مجروحیــن را برداریــد و عقب نشــینی کنیــد. 

تــا جایــی کــه امــکان داشــت، شــهدا و مجروحیــن را بــا خودمــان بردیــم.
ــت  ــروزی و موفقی ــی)ع(، پی ــام عل ــالی 10، گــردان ام ــات کرب در عملی
ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــت آورد ول ــن بدس ــات ممک ــن تلف ــا کمتری ــی را ب بزرگ
پشــتیبانی و نداشــتن مهمــات و آذوقــه کافــی، آن پیــروزی را از دســت دادیم. 
در ایــن عملیــات، توانســتیم کــه تلفــات زیــادی از عراقی هــا بگیریــم و تعــداد 
زیــادی غنائــم جنگــی بدســت بیاوریــم ولــی چــون امــکان جــا بــه جایــی آنهــا 

وجــود نداشــت، همــه را منفجــر کردیــم.
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آزاد کردن اسیران ُکرد

در ایــن عملیــات، تعــداد 10 تــا 12 نفــر از عراقی هــا را اســیر گرفتیــم 
ــی بعــدا متوجــه شــدم کــه اینهــا نیروهــای مردمــی کــرد عــراق هســتند.  ول
ــا  ــد کــه آنه ــد و التمــاس می کردن ــت می کردن ــان فارســی صحب ــه زب ــا ب آنه
ــه آنجــا  ــارس ک ــدگان اســتان ف ــن کــه یکــی از رزمن ــم. ضمــن ای را آزاد کنی
مجــروح شــده بــود و از گردان شــان جــا مانــده بــود، می گفــت کــه در ایــن 
ســه شــبانه روزی کــه آنجــا بــوده، ایــن چنــد نفــر کــرد عراقــی بــه او آب و غــذا 
می دادنــد و او را از چشــم بعثی هــا پنهــان می کردنــد. در نهایــت از فرمانــده 

تیــپ، اجــازه گرفتــم و آنهــا را آزاد کــردم.
وقتــی کــه دســتور عقب نشــینی صــادر شــد، همــه نیروهــا در کنــار جــاده به 
صــورت ســتونی حرکــت می کردنــد و بــه عقــب برمی گشــتند. عــادت داشــتم 
ــه ســمت پاســگاه  ــر باشــم. داشــتیم ب ــن نف ــگام عقب نشــینی، آخری ــه هن ک
ــود. دو  ــروی مــا ب ــه اســم دشــت حرمــدان روب ــم. ارتفاعــی ب پلیــس می آمدی
دســتگاه از تانک هــای دشــمن، روی ایــن ارتفــاع مســتقر بودنــد کــه به طــور 
کامــل ایــن آســفالت را هــدف قــرار می دادنــد. بــه نیروهایــم اعــالم کــرده بــودم 
کــه از کنــار آســفالت برونــد کــه از دیــد تانک هــای دشــمن در امــان باشــند.

رزمنده هــای گــردان مــا همگــی رد شــده بودنــد. فقــط مــن بــه همــراه پنــج 
ــا  ــم و ب ــده بودی نفــر از رزمنده هــا کــه بی ســیم چی ها و پیک هــای گــردان مان
فاصلــه ی زیــادی از ســایر افــراد گــردان حرکــت می کردیــم. هــر کســی کــه مــا 
ــک  ــیم چی و پی ــه بی س ــه این هم ــی ک ــه کس ــی داد ک ــخیص م ــد، تش را می  دی
دارد، فرمانــده گــردان اســت. مــا رفتیــم تــا بــه کنــار یــک پلــی رســیدیم. یکــی 
از بی ســیم چی ها بــه مــن گفــت: »آقــا! زیــر ایــن پــل، مقــداری نــان هســت.«

ــد.  ــن آمدن ــال م ــز دنب ــه نی ــت. بقی ــر اس ــه خب ــم چ ــم، ببین ــل رفت ــر پ زی
ــی ســفت و خشــک  ــه خیل ــود ک ــی آنجــا ب ــان مخصــوص عراق ــداری ن مق
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بودنــد و اصــال قابــل خــوردن هــم نبودنــد. همیــن کــه خواســتیم از دهانــه پل 
خــارج بشــویم، گلولــه تانکــی بــه دهانــه پــل خــورد. خواســتیم کــه از دهانــه 
دیگــر پــل بیــرون برویــم ولــی آن طــرف پــل نیــز زیــر آتــش دشــمن بــود. البتــه 
معلــوم بــود کــه هدفشــان کشــتن مــا نیســت، بلکــه می خواهنــد فعــال مــا را 
ســرگرم کننــد و در نهایــت مــا را اســیر کننــد. حــدود یــک ســاعتی بــا آتــش 

شــدید، مــا را زیــر پــل نگــه داشــتند.
بــه بچه هــا گفتــم کــه اینهــا می خواهنــد مــا را اســیر کننــد. شــک نکنیــد کــه 
تــا 10 دقیقــه دیگــر، عراقی هــا بــه مــا خواهنــد رســید. کشــته شــویم بهتــر از 
ایــن اســت کــه اســیر شــویم... هــر طــور شــده بایــد خودمــان را نجــات بدهیم. 
ــر از  ــر دیگ ــی و دو نف ــما از درب پایین ــر از ش ــه دو نف ــتم ک ــا خواس از بچه ه
دهانــه باالیــی فــرار کننــد. در نهایــت، یــا زهــرا )س( گویــان از دهانه هــای پــل 
بیــرون  زدیــم و فــرار می کردیــم. وقتــی از پــل بیــرون آمدیــم عراقی هــا، بــه مــا 
امــان ندادنــد و مــا را زیــر گلوله هــای ضدهوایــی قــرار دادنــد. بــا ســینه خیــز، 
خودمــان را بــه گردنــه ای کــه در آن نزدیکــی بــود، رســاندیم. 20 دقیقــه ای طول 
ــم متوجــه  ــگاه می کردی ــه کــه ن ــه گذشــتیم. از همــان گردن ــا از گردن کشــید ت
ماشــین های عراقــی شــدیم کــه بــا ســرعت بــه ســمت پــل می آمدنــد. وقتــی 

متوجــه شــدند کــه کســی زیــر پــل نیســت، دور زدنــد و رفتنــد.

شهدایی که جا ماندند

ــه  ــا ب ــر از رزمنده هــای م ــار نف ــد از عقب نشــینی متوجــه شــدیم کــه چه بع
ســیامک  علی رحیــم کشــاورزاصل2،  خوشــقدم1،  محمدکریــم  نام هــای 
1- شــهید محمدکریم خوشــقدم فرزند کبوتر، ایشــان در ســال 1348 در روســتای بیشــه ای از توابع 
شهرســتان کهگیلویــه بــه دنیــا آمــد. شــهید بزرگــوار در تاریــخ 29 فروردیــن مــاه ســال 1366 با ســمت 

فرمانــده دســته در عملیــات کربالیــی 10 به شــهادت رســیدند.
2- شــهید علی رحیــم کشــاورزاصل فرزنــد الله کــرم، ایشــان در ســال 1347 در روســتای بی ســیدون 
از توابــع شهرســتان کهگیلویــه بــه دنیــا آمــد. شــهید بزرگــوار در تاریــخ 29 فروردیــن مــاه ســال 1366 بــه 

شــهادت رسیدند.
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ــاح چــپ  ــی کــه در جن جهانبخــش1 و یکــی دیگــر از بســیجی ها در تپه های
مــا بــود، جــا مانده انــد. بعــد از آن کــه عقب نشــینی کردیــم، بــه مــدت ســه 
ــدم و  ــه می آم ــن منطق ــه ای ــا ب ــردن آنه ــدا ک ــرای پی ــم ب شــب پشــت ســر ه

ــود. ــری نب ــا اث ــی از آنه ــم ول می رفت
ــارس،  ــود کــه رزمنده هــای اســتان ف ــا پنجــم ب ــارم ی ســرانجام، شــب چه
آقــای جهانبخــش را کــه از بچه هــای منطقــه راک کهگیلویــه بــود، پیــدا کردنــد 
و آوردنــد. آقــای جهانبخــش در ایــن مدتــی کــه آنجــا بــود، در طــول روز، روی 
درختــان بلــوط  پنــاه می گرفــت و شــبانه پاییــن می آمــد. در ایــن مــدت، از شــاخ 
و بــرگ درختانــی کــه آنجــا بودنــد بــرای غــذا اســتفاده می کــرد. حتــی تــا یــک 
هفتــه بعــد از آن، بــه همــراه چهــار نفــر از رزمنده هــا، بــه ایــن منطقــه می رفتیــم 
و دنبــال شــهدا و مجروحیــن می گشــتیم. گاهــی پیــش می آمــد کــه از عراقی هــا 

عبــور می کردیــم ولــی اثــری از مجروحیــن و جنــازه شــهدا پیــدا نکردیــم.
بعــد از روز هشــتم- نهــم، عراقی هــای زیــادی آمدنــد و منطقــه را کامــل 
گرفتنــد و مــا هــم بــه ایــن نتجیــه رســیدیم کــه جســتجو بــی فایــده اســت. بــه 
جــز آقــای شــجاعی کــه پیــدا شــدند، شــهید خوشــقدم کــه فرمانده دســته بود 
و شــهید کشــاورز از جملــه کســانی بودنــد کــه همانجــا ماندنــد و مفقوداالثر 
شــدند. نفــر چهــارم نیــز یــک بســیجی بــود کــه اســمش را بــه خاطــر نــدارم 

ولــی می دانــم کــه همانجــا اســیر شــدند.

پدافندی کردستان

بعد از عملیات کربالی 10، به مدت یک ماه به مرخصی رفتم. بعد از آن، 
مجددا به اهواز برگشتم و از آنجا به کردستان اعزام شدیم. گردان ما در منطقه 
بوالحسن اردو زد. منطقه عمومی بوالحسن در شهرستان بانه و نزدیک به 

1- سیامک جهانبخش از بسیجی های شهرستان کهگیلویه در دوران دفاع مقدس بود. 
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ارتفاعات سرسول، نزدیک به مرز ایران و عراق واقع شده بود. این منطقه، 
محل استراحت و آموزش نیروهای بود که باید به خطوط پدافندی در ارتفاعات 

مرزی مثل یال قشن، شاشو، تپه های دو قلو و ... می رفتند.
خــرداد مــاه ســال 1366 بــود کــه بــه خــط پدافنــدی کربــالی 10 رفتیــم. 
وقتــی یــک گــردان عملیاتــی بــه خــط پدافنــدی می رفــت، بــه خاطــر نداشــتن 
تحــرک کافــی، خــود بــه خــود تنبــل می شــد. برنامــه مــا ایــن بــود کــه نگذاریــم 
گــردان مــا، صرفــًا در خطــوط پدافنــدی بمانــد و ســعی می کردیــم کــه خــط 

پدافنــدی را بــه یــک خــط عملیاتــی تبدیــل کنیــم.
زمانــی کــه مــا وارد خــط پدافنــدی شــدیم، جنبــش و جــوش خاصــی بــه 
راه افتــاده بــود. خــط شــلوغ شــده و رفــت و آمــد زیــاد شــده بــود. در آنجــا 
ــایی  ــرای شناس ــب ها ب ــب ش ــم و اغل ــت می کردی ــن درس ــنگرهای کمی س
می رفتیــم. در سراســر خــط، تغییراتــی بــه وجــود  آوردیــم و خــط را از حالــت 
ــه دره هــا، شــیارها و  ــه ت ــه طــور مــدام، نیروهــا را ب ــم. ب ــی خــارج کردی قبل
نقطه هــای نفــوذی عــراق می فرســتادیم و در آنجــا کمیــن می زدیــم؛ کــه 

ــی بچه هــا حفــظ شــود. ــه عملیات روحی
مقرهــای تیــپ 48 فتــح، در مناطــق بولحســن، مقــر گردو، پشــت شاشــو 
ــرب،  ــمال غ ــه ش ــا در منطق ــت م ــود. ماموری ــده ب ــیم ش ــط اول تقس و خ
بیشــتر از یــک ســال طــول کشــید. در ایــن مــدت، هــر گردانــی کــه بــه خــط 
ــد  ــد و بع ــدی می مان ــا 40 روز در خــط پدافن ــاه ت ــک م می رفــت، حــدود ی
ــه طــور معمــول، مأموریــت  از آن خــط را تحویــل گــردان بعــدی مــی داد. ب
بســیجی ها، ســه مــاه بــود. از زمانــی کــه گــردان را آمــاده می کردیــم، آمــوزش 
می دادیــم و بــه خــط می بردیــم، حــدود یــک مــاه طــول می کشــید. در ایــن 
ــا در  ــای م ــتیم. درگیری ه ــه دار نداش ــترده و دامن ــای گس ــدت، عملیات ه م
خــط پدافنــدی، بــه صــورت نامنظــم و مــوردی بــود. در اینجــا بــه ذکــر چنــد 
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ــم. خاطــره و اتفــاق بســنده می کن

شهید شدن الله افروز

ــه افــروز1  ــام الل ــه ن زمانــی کــه در جبهه هــای غــرب بودیــم، یــک بســیجی ب
داشــتیم. ایشــان از بچه هــای زیالیــی و پیرتریــن بســیجی مــا بــود. بچه هــای 
جبهــه بــه ایشــان الله بــزرگ می گفتنــد. ایــن بســیجی شــجاع، هــر شــب بــه 

ســنگرهای کمیــن مــا رفــت و آمــد می کــرد.
آبــان مــاه ســال 1366 بــود. هــوا ابــری شــده بــود و بــاد مالیمــی در حــال 
ــرار داشــت. یــک  ــن مــا در یــک ســرازیری ق ــود. ســنگرهای کمی ــدن ب وزی
شــب بــه همــراه الله بــزرگ بــه ســنگرهای کمیــن رفتیــم. ســنگرهای کمیــن 
را طــوری ســاخته بودنــد کــه در دیــد عراقی هــا نباشــند. البتــه ایــن ســنگرها 
در طــول روز خالــی می شــدند. وقتــی آنجــا رســیدم، متوجــه شــدم کــه 
بچه هــای مــا در شــیاری کــه در یــک نقطــه کــور و خطرناکــی قــرار داشــت، 
کمیــن می کننــد. بســیجی های مــا از نمــاز مغــرب تــا نمــاز صبــح در آنجــا 
ــوذ  ــد نف ــمن قص ــای دش ــر نیروه ــه اگ ــد ک ــرپایی می ماندن ــورت س ــه ص ب
داشــته باشــند، آنهــا را دســتیگر کننــد. متوجــه شــدم کــه آنجــا بــرای دشــمن، 
قابــل نفــوذ اســت. بــه الله بــزرگ گفتــم کــه ســنت باالســت، اینجــا مانــدن 
بــرای تــو ســخت اســت، فعــال بــه ارتفاعــات دوقلــو کــه کمــی باالتــر از آنجا 
ــن  ــا ای ــر رفــت. ب ــه ســنگرهای باالت ــول کــرد و ب ــزرگ قب ــرود. الله ب ــود، ب ب
وجــود قانــع نبــود و می گفــت کــه شــب ها بــه ایــن ســینه کشــی خواهــم آمــد 
ــا از  ــه عراقی ه ــود ک ــران ب ــه نگ ــزرگ، همیش ــم داد. الله ب ــی خواه و نگهبان

شــیاری کــه در آن نزدیکــی بــود، بیاینــد و مــا را دور بزننــد.
ــی  ــر زمین ــت زی ــم کــه حال ــو، ســنگری ســاخته بودی در ارتفاعــات دوقل

1- شــهید الله افروز فرزند شــاهین متولد ســال 1315 روســتای موشــمی زیالیی از توابع شهرســتان 
بویراحمــد. تاریــخ شــهادت 17 آبان ماه ســال 1366.
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داشــت و ظاهــرش معلــوم نبــود. بعضــی از شــب ها، بــرای سرکشــی از 
رزمنده هــا بــه آنجــا می رفتــم. شــهید بهمــن خشــاوه، فرمانــده گروهــان آنهــا 
بــود. یــک شــب بــه همــراه شــهید خشــاوه و ســه-چهار نفــر از رزمنده هــا، 
ــک  ــن ی ــش عالالدی ــا آت ــای آنجــا، ب ــم. بچه ه ــا نشســته بودی در ســنگر آنه
ــه  ــرای مــن ریخت ــوان چایــی ب ــد. یــک لی کتــری چایــی درســت کــرده بودن
بودنــد. هنــوز چایــی را نخــورده بــودم کــه الله بــزرگ از راه رســید. بــه قــول 
خــودش وقتــی شــنیده بــود کــه مــن آنجــا هســتم، از ســنگر کمین بــه صورت 
ســینه خیــز، خــودش را بــه مــا رســانده بــود. آمــده بــود کــه حــال و احــوال 
ــکل دارد و  ــن مش ــای م ــه پاه ــت ک ــالع داش ــم اط ــاید ه ــد. ش ــا را بپرس م
ترکش هــای زیــادی در بــدن دارم می خواســت کــه بــه مــن بگویــد کــه جلوتــر 
نــروم. او را بغــل کــردم و گفتــم: اللــه بــزرگ! تــو خســته ای، ایــن چایــی را 
بخــور. چایــی خــودم را بــه او دادم. الله بــزرگ جلــوی درب ســنگر نشســته 
بــود. در همــان لحظــه ای کــه داشــت چایــی می خــورد، یــک عــدد خمپــاره 
60 از طــرف دشــمن شــلیک شــد و پشــت ســر الله بــزرگ بــه زمیــن خــورد. 
چــون ایــن خمپاره هــا ســر و صــدای زیــادی نداشــتند و گاهــی بــدون هــدف 

ــم. ــب می گفتی ــای غی ــا، خمپاره ه ــه آنه ــدند، ب شــلیک می ش
اللــه بــزرگ، لیــوان چایــی را بــا دســت چپــش گرفتــه بــود و چنــد حبــه قنــد 
داخــل دســت راســتش بــود. بــا انفجــار خمپــاره، ترکشــی بــه پشــت گــوش 
ایشــان اصابــت کــرد. فــورا دســتش را پشــت گوشــش بــرد و بــا حالت شــوخی 
ــد.«  ــم را نجــس کردن ــد، قندهای ــت کن ــا را لعن ــن عراقی ه ــت: »خــدا! ای گف

ســپس حبه هــای قنــد را پــرت کــرد و گفــت: »بــه مــن قنــد بدهیــد.«
مجــددا دو حبــه قنــد بــه الله بــزرگ دادنــد. ایشــان بــدون هیــچ مشــکلی 
داشــت چایــی اش را می خــورد. در آن لحظــه، هــوا تاریــک بــود و نمی شــد 
تشــخیص داد کــه ترکشــی کــه بــه ایشــان ایشــان اصابــت کــرده چــه انــدازه، 
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چــه انــدازه کاری باشــد. بــه او گفتــم: مشــهدی اللــه! بیــا داخــل ســنگر، تــا 
نگاهــی بــه زخمــت بکنــم. وقتــی چــراغ قــوه را روشــن کــردم، متوجــه شــدم 
کــه ترکشــی از پشــت گوشــش، فــرو رفتــه ولــی خــون پــس نــداده اســت. بــه 

او گفتــم: درد داری؟
گفت: »نه! ولش کن ... االن می روم داخل سنگر کمین ... خوب می شوم.«

ــب، اینجــا  ــرو عق ــو ب ــت: »ت ــروم. گف ــا او ن ــه ب ــن را هــم قســم داد ک م
ــت.« ــاک اس خطرن

ــت و دادی زد و  ــرش را گرف ــه س ــود ک ــده ب ــام نش ــزرگ تم ــرف الله ب ح
ــرم...« ــرم... َس ــت: »آخ َس گف

ــه تجربیاتــی کــه داشــتم، متوجــه شــدم کــه ترکــش بــه جــای  ــا توجــه ب ب
حســاس ســرش اصابــت کــرده و خیلــی خطرناک اســت. الله بــزرگ، را بغل 
ــن حرکــت کــردم. مقــر آمبوالنس هــا و ســنگرهای  ــه ســمت پایی کــردم و ب
ــه خشــاوه  ــود. ب ــری آنجــا ب ــه 50 مت ــر و در فاصل اســتراحت، کمــی پایین ت
گفتــم: اســلحه و وســایل مــن را بیــاور و چیــزی هــم بــه بچه هــا نگــو. یکــی 
از بچه هــا را بــه جــای الله بــزرگ بــه ســنگر کمیــن بفرســت و بــه بچه هــای 
کمیــن بگــو کــه الله بــزرگ بــه عقــب رفتــه و زود بــر می گــردد. نمی خواســتم 

کســی، چیــزی بفهمنــد، چــون در روحیــه آنهــا تأثیــر می گذاشــت.
ــک  ــه ی ــان ک ــر ایش ــورد، پس ــش خ ــزرگ ترک ــه الله ب ــی ک ــان زمان در هم
ــود.  ــر از آنجــا ب ــود کــه کمــی پایین ت ــی ب ــود، داخــل ســنگر کمین بســیجی ب
وقتــی متوجــه مجــروح شــدن پــدر شــد، نــزد مــا آمــد. در آن لحظــه، خیلــی 
ــود،  ــه ب ــه ی خــودش را نباخت ــزرگ کــه ذره ای روحی ــی می کــرد. الله ب بی تاب
پســرش را صــدا زد و گفــت: »پســرم! نگــران نبــاش ... ترکــش ریــزی پشــت 
گوشــم خــورده، مــی روم پشــت، پانســمانش می کنــم و زود بــر می گــردم.«

اللــه بــزرگ را داخــل آمبوالنــس گذاشــتند و بردنــد. البتــه آمبوالنــس مــا، 
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یــک ماشــین تویوتــای روبــازی بــود کــه دو تختــه پتــو عقبــش انداختــه بودیم 
و بــه اســم آمبوالنــس اســتفاده می کردیــم.

ــری  ــر از او خب ــل شــد، دیگ ــه عقــب منتق ــزرگ ب ــه الله ب ــن  ک ــد از ای بع
نشــد. تصــور مــا ایــن بــود کــه حتمــا نیاز بــه اســتراحت داشــته و بــه مرخصی 
ــن  ــه مــدت یــک مــاه در ای ــن اتفــاق، ب ــه اســت. بعــد از ای اســتعالجی رفت
خــط ماندیــم و بعــد از آن بــرای اســتراحت برگشــتیم. وقتــی مأموریــت مــا 
تمــام شــد و می خواســتیم بــه بســیجی ها تســویه  حســاب بدهیــم، پســر اللــه 
بــزرگ، نــزد مــن آمــد کــه تســویه حســاب بگیــرد و بــرود. بــه او گفتــم بــه 
پــدر ســالم مــا را برســان و بگــو: بــا مــرام رفتــی و برنگشــتی... نــه پیامــی ... 
نــه نامــه ای.... بــه مشــهدی اللــه بگــو کــه مــن دارم بــه دهدشــت می آیــم، اگــر 

گــذرت بــه شــهر افتــاد، حتمــا بــه مــن ســر بزنــد.
اللــه بــزرگ، ســاکن منطقــه محــروم مــورزرد زیالیــی در شهرســتان 
بویراحمــد بــود. هیــچ گونــه ارتبــاط مخابراتــی بــا آنجــا نداشــتیم تــا از حــاِل 
الله بــزرگ باخبــر شــویم. ضمــن ایــن کــه ایــن منطقــه فاقــد جــاده   ی مناســب 

ــرد. ــان می ب ــا آنجــا، دو روزی، زم ــود و از یاســوج ت ب
بعــد از پایــان ماموریــت، بــه مرخصــی رفتــم. ســپس، بــه منطقــه بوالحســن 
ــی از مرخصــی  ــزرگ وقت برگشــتم و گــردان را ســازماندهی کــردم. پســر الله ب
برگشــت و فــورا نــزد مــا آمــد. آثــار نگرانــی در چهــره او معلــوم بــود. از حــال و 
احــوال پــدرش پرســیدم و گفتــم: چــرا پــدر، بــرای تسویه حســاب نیامده اســت.

گفــت: »آقــای روســتاد! هنــوز پــدر مــن بــه خانــه نیامــده و مــادر، هنــوز 
چشــم انتظــار اوســت کــه برگــردد.«

مــن کــه مــات و مبهــوت مانــده بــودم، گفتــم: یعنــی چــه نیامــده؟ مگــر 
کجــا رفتــه اســت؟

گفت: »نمی دانم، همه جا پرس و جو کردیم ولی هیچ خبری از او نیست.«
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ــن داد و  ــه م ــذی درآورد و ب ــه کاغ ــک تک ــش ی ــب پیراهن ــپس از جی س
گفــت کــه مــادرم برایــت نامــه ای فرســتاده اســت. نامــه را گرفتــم و خوانــدم. 
در آن نامــه نوشــته بــود: »آقــای روســتاد! ســالم علیکــم. خواهــش می کنــم 
کــه مشــهدی الله بــزرگ را بفرســتید تــا بیایــد، وقــت کشــاورزی ماســت ... 

مــا مشــکل داریــم و ...«
همــه مــا ســردرگم شــده بودیــم کــه چــه بــر ســر الله بــزرگ آمــده اســت. از 
همــان خــط اول تــا مقــر گــردو کــه بهــداری مــا در آنجا مســتقر بــود، چندین 
مقــر امــدادی داشــتیم، از همــه آنهــا پــرس و جــو کــردم. آن طــور کــه معلــوم 
بــود، آمبوالنــس، تــا مقــر امــدادی کــه پشــت ارتفاعــات شاشــو بــود، آمــده 
بــود ولــی بــه مقــر گــردو نرفتــه بــود. معلــوم نبــود کــه در ایــن فاصلــه، چــه بــر 
ــزرگ آمــده اســت. پرونده هــای مقرهــای امــدادی را کــه بررســی  ســر الله ب
کــردم، متوجــه شــدم کــه همــان روز بــه شاشــو آمــده بــود و شــب را آنجــا 
اســتراحت کــرده بــود. صبــح آن شــب، بــا آمبوالنــس بــه مقــر گــردو اعــزام 

شــده بــود ولــی آمــدن او بــه مقــر گــردو ثبــت نشــده بــود.
بعــد از پــرس و جــوی فــراوان، بــه مــن اطــالع دادنــد کــه دو مــاه قبــل، در 
مســیر شاشــو تــا مقــر گــردو، یکــی از آمبوالنس هــای بچه هــای آذربایجــان 
ــد و دو  ــر ش ــس منفج ــت. آمبوالن ــرار گرف ــمن ق ــوپ دش ــه ت ــدف گلول ه
نفــر بــه شــهادت رســیدند. پیکــر شــهدا را کــه ســوخته شــده بودنــد و قابــل 
شناســایی نبودنــد، بــه تبریــز منتقــل کردنــد. در اینجــا بــه یقیــن رســیده بــودم 
کــه همــان آمبوالنســی کــه الله بــزرگ را بــرده بــود، متعلــق بــه بچه هــای تبریــز 
بــوده، تــا حــدودی مطمئــن شــدم کــه الله بــزرگ بــه شــهادت رســیده و جســد 

او را بــه تبریــز برده انــد.
بــه پســر الله بــزرگ گفتــم کــه احتمــاال پــدر شــما شــهید شــده و جســد او 
را اشــتباهی بــه تبریــز منتقــل کرده انــد، بهتــر اســت بــرای پیــدا کــردن جنــازه 
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پــدر بــه تبریــز بــروی.
در آن موقــع، یــک خــط تلفــن ماهــواره ای در مقــر بوالحســن داشــتیم. 
شــماره ایــن خــط را بــه ایــن بســیجی دادم و تاکیــد کــردم هــر خبــری شــد، 
بــا ایــن شــماره تمــاس بگیــرد. مقــداری هــم پــول تهیــه کــردم و بــه او دادم. 
پســر الله بــزرگ در پــی یافتــن جنــازه پــدر راهــی تبریــز شــد. ولــی در آنجــا 
ــم. حــدود 20 روز از  ــان شــهدا نداری ــن اســمی در می ــه چنی ــد ک ــه او گفتن ب
رفتــن او گذشــته بــود. یــک روز، بچه هــای مخابــرات بــه مــن گفتنــد کــه یــک 
شــخصی، چندیــن بــار تمــاس گرفتــه و تــو را می خواهــد. از مــن خواســتند کــه 

همانجــا بمانــم، چــون احتمــال داشــت کــه دوبــاره تمــاس بگیــرد.
همانجــا بــودم کــه صــدای زنــگ تلفــن بلنــد شــد. گوشــی را برداشــتم. 
پســر الله بــزرگ بــود. گفــت: »اردبیــل هســتم... جســد بابــا را پیــدا کــردم ... 
جســد را بــرده بودنــد کــه بــه جــای شــهید دیگــری خاکــش کننــد ... تکلیــف 

چیســت... چــکار کنــم؟«
در آن موقــع، گــردان مــن، داشــت بــه خــط پدافنــدی می رفــت در حالــی 
کــه یکــی از شــهدای گردانــم را بــه اردبیــل بــرده بودنــد. شــرایط دشــواری 
پیــش آمــده بــود. تنهــا چیــزی کــه ذهنــم رســید ایــن بــود کــه بــه او گفتــم: بــه 
رئیــس بنیــاد شــهید آنجــا بگــو کــه روســتاد ســالم رســاند و گفــت: کمــک 
کنیــد تــا جنــازه پــدرم را برگردانــم. هــر چنــد کــه مــن، رئیــس بنیــاد شــهید 

ــناختم. ــا را نمی ش آنج
ــد و می خواســتند  ــرده بودن ــه مشکین شــهر1 ب ــرا، جســد شــهید را ب ظاه
کــه او را به جــای یــک شــهید دیگــری خاکــش کننــد ولــی خانــواده آن شــهید 
نپذیرفتــه بودنــد و مدعــی بودنــد کــه شــهید مــا جــوان بــود ولــی ایــن پیــر 
ــن  ــد روزی ای ــت، چن ــود داش ــه وج ــدی ک ــک و تردی ــر ش ــه خاط ــت. ب اس

1- ِمشگین شهر سومین شهر بزرگ استان اردبیل و در 90 کیلومتری از شهر اردبیل قرار گرفته است. 
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موضــوع طــول کشــیده بــود تــا ایــن بســیجی رفتــه بــود و جســد پــدرش را 
شناســایی کــرده بــود.

زمانــی کــه پســر الله بــزرگ نــزد مســئول بنیــاد شــهید اردبیــل رفتــه بــود، 
ــه شــما ســالم رســاند  ــه بــود کــه روســتاد ب خــودش را معرفــی کــرده و گفت
و گفــت کــه بــا مــن همــکاری کنیــد تــا جســد پــدرم را ببــرم. مســئول بنیــاد 

شــهید آنجــا بــه او گفتــه بــود: کــدام روســتاد؟
گفت بود: روستاد! روستادی که فرمانده گردان پدرم بود.

مســئول بنیــاد آنجــا، مــن را نمی شــناخت، ولــی چیــزی در ایــن رابطــه بــه 
ــی  ــزرگ پذیرای ــی از پســر الله ب ــه گرم ــا، ب ــود. اتفاق ــه ب ــزرگ نگفت پســر الله ب
ــا  ــهید را ب ــازه ش ــپس جن ــد. س ــه او داده بودن ــکان ب ــذا و م ــول، غ ــرده و پ ک
هواپیمــا بــه تهــران و از آنجــا بــه شــیراز فرســتادند و از شــیراز بــا آمبوالنــس بــه 

یاســوج آوردنــد.
ایــن اتفــاق در ســال 1366 رخ داده بــود. حــدودًا ســال 1376 بــه دعوت 
فرمانــده تیــپ 48 کــه در آن موقــع، یکــی از بــرادران اردبیلــی بــود، بــه همــراه 
30 -40 نفــر از رزمنده هــای اســتان بــه شــهر اردبیــل رفتیــم. یــک روز در 
مهمانســرایی کــه در اختیــار مــا بــود، داشــتیم اســتراحت می کردیــم کــه یــک 
ــه او معرفــی کــردم.  ــده را می گرفــت. خــودم را ب نفــر وارد شــد و ســراغ بن
ایــن فــرد همــان کســی بــود کــه در آن موقــع، مســئول بنیــاد شــهید اردبیــل 
بــود. اســم مــن هنــوز در ذهنــش مانــده بــود. قصــه پیــدا شــدن جنــازه شــهید 

الله بــزرگ را بــرای مــن تعریــف کــرد و ...

قلب جامانده شهید

ــزرگ  ــاری دهدشــت و ب ــل دشــمن زی ــوروزی1 از بچه هــای ای ــی ن عبدالعل
ــع  ــرکک از تواب ــد ســال 1343 در روســتای لی ــد علیشــاد متول ــوروزی فرزن ــی ن 1- شــهید عبدالعل

ــاه ســال 1366 سردشــت.  ــخ شــهادت: 21 مهرم ــه. تاری شهرســتان کهگیلوی
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ــزل پــدری  ــود. من ــود. از طریــق ســپاه تهــران جــذب شــده ب شــده تهــران ب
ــی، انســان شــجاع  ــود. عبدالعل ــه ب ــر کهگیلوی ایشــان، روســتای قلعــه دخت
و باهوشــی بــود. در آن موقــع، جانشــین یکــی از گروهان هــا و همزمــان 

ــود. ــته ها ب ــی از دس ــده یک فرمان
بخشــی از آن منطقــه ای کــه گــردان مــا حضــور داشــت، بســیار خطرنــاک 
بــود. عراقی هــا مرتــب آنجــا می آمدنــد و از آنجــا، ارتفاعــات گامو را پشــتیبانی 
ــاده روی  ــروی و پی ــرای مال ــود کــه بیشــتر ب ــد. یــک جــاده ای آنجــا ب می کردن
اســتفاده می شــد. عراقی هــا در 100 متــری آنجــا، در دیــد مــا بودنــد. 
ــا تک تیراندازهایــی  گاهــی می رفتیــم و اطــراف جــاده، کمیــن می کردیــم و ب
ــی از  ــی یک ــم. عبدالعل ــا را شــکار می کردی ــی، آنه ــی - یک ــه داشــتیم، یک ک
تک تیراندازهــای مــا بــود. یــک روز کــه بــرای انجــام مأموریت تــا نزدیکی های 
عراقی هــا رفتــه بــود، او را دیــده بودنــد. عبدالعلــی برگشــته بــود و در نقطــه ای 
آمــده بــود کــه در تیــررس عراقی هــا بــوده اســت. در آنجــا درخــت بلوطــی بــود 
ــار  ــود. تیرب ــا ب ــرار داشــت و در محــدوده عراقی ه ــک سراشــیبی ق ــه در ی ک
عراقی هــا روی ایــن درخــت بلــوط تنظیــم شــده بــود. هنگامــی کــه داشــت بــه 
عقــب بــر می گشــت، نرســیده بــه درخــت، یــک خمپــاره ای بــه کمــر ایشــان 

خــورده بــود و بــدن مبارکــش را تکــه تکــه کــرده بــود.
بــه مــا بی ســیم زدنــد کــه نــوروزی شــهید شــده اســت. در همــان لحظــات 
اولیــه، بــه همــراه دو - ســه نفــر از بچه هــا، بــا ســختی زیــاد و بــه صــورت 
ســینه خیــز، خودمــان را بــه آنجــا رســاندیم. اعضــای بدنــش را که تکــه - تکه 
شــده بــود، جمــع کردیــم و داخــل یــک گونــی گذاشــتیم و بــا خودمــان آوردیم. 
مراســم مختصــری برایــش گرفتیــم و جنــازه او را بــه پشــت خط انتقــال دادیم.

ایــن درخــت بلــوط، یکــی از ســنگرهای کمیــن مــا بــود. شــب کــه می شــد، 
ــن  ــوط، کمی ــت بل ــن درخ ــر ای ــد و زی ــا می رفتن ــیجی های م ــر از بس دو نف
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می کردنــد. ایــن بســیجی ها زیــر آن درخــت تــا صبــح دراز می کشــیدند کــه 
اگــر عراقی هــا خواســتند از شــیار پایینــی نفــوذ کننــد، بــه مــا اطــالع دهنــد.

بعــد از شــهادت نــوروزی، دو نفــر از بســیجی ها بــه آنجــا رفتنــد. بــه 
ــده ای  ــد کــه یــک پرن ــه مــن بی ســیم زدن ــن کــه آنجــا رســیدند، ب محــض ای
روی درخــت آمــده و ســر و صــدای زیــادی راه انداختــه اســت. بــه آنهــا گفتــم: 
صلواتــی بفرســتید، ذکــری بگوییــد، یــک پرنــده ای آمــده روی درخــت، 
خــودش مــی رود. آن شــب، بیــش از پنج-شــش بــار، ایــن موضــوع را بــه مــن 
گــزارش دادنــد. می گفتنــد: »آقــا! ایــن کــه پرنــده نیســت، هــر لحظــه صدایــش 
عــوض می شــود. گاهــی صــدای گنجشــک دارد، گاهــی کبوتــر و گاهــی ...«

شــهید نــوروزی، زیــر همیــن درخــت شــهید شــده بــود، همیــن هــم باعث 
ــح کــه  ــود کــه اینهــا رعــب و وحشــت بیشــتری داشــته باشــند. صب شــده ب
شــد تــا نزدیک هــای درخــت رفتیــم. چــون روز شــده بــود، نمی شــد بــه آن 
نزدیــک شــد. از همــان فاصلــه بــا دوربیــن نــگاه کردیــم، درخــت تنودمنــد و 

پــر شــاخ و برگــی بــود و چیــزی در آن پیــدا نبــود.
ــن اتفــاق  ــاز هــم همی شــب دوم کــه شــد، دو نفــر دیگــر را فرســتادم. ب
افتــاد. بــه نیمــه شــب نرســیده بــود کــه دوام نیاوردنــد و برگشــتند. همــان دو 
ــه آنجــا فرســتادم. آنهــا مجــددا  ــد، ب ــل آنجــا بودن نفــری را کــه در شــب قب

ــی وحشــتناک اســت. ــده، خیل ــد کــه صــدای پرن ــد و گفتن بی ســیم زدن
شــب ســوم شــد. دوبــاره، همــان دو نفــری را فرســتادم کــه شــب اول آنجــا 
بودنــد. آنهــا نســبت بــه بقیــه بــا روحیه تــر و شــجاع تر بودنــد. ســاعت دو شــب 
بــود کــه بی ســیم زدنــد و بــا داد و بیــداد گفتنــد: »آقــا! ایــن پرنــده کارش از فریاد 
گذشــته، مــدام از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه می پــرد و شــاخ و بــرگ درخــت را 

تــکان می دهــد و بــی تابــی می کنــد. ایــن رفتــارش بــی حکمــت نیســت.«
گفتــم: همانجــا بمانیــد، خــودم می آیــم. ســاعت 3 شــب بــود کــه بــه آنجــا 
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رفتــم. وقتــی آنجــا رســیدم، آن دو نفــر بســیجی، زیــر درخــت دراز کشــیده و 
داشــتند بــه شــدت گریــه می کردنــد. آنهــا را دلــداری دادم و گفتــم یکی از شــما 
بــاالی درخــت بــرود و ببینــد چــه خبــر اســت. یکــی از آنها به اســم ســیدی1 که 
کمــی چابک تــر بــود، بــا یــک تکــه طنابــی خــودش را بــاالی درخــت رســاند. 
ســیدی در پــی صــدای پرنــده رفــت. همیــن کــه بــه میانه هــای درخــت رســید، 
فریــاد زد: نــوروزی... نــوروزی... و از بــاالی درخــت بــه ســمت پاییــن افتــاد.

ســیدی را بغــل کــردم و دلــداری دادم و گفتــم کــه چــه خبــر شــده؟ حــرف 
بــزن. گفــت: »بــدن شــهید نــوروزی بــاالی درخــت افتــاده.«

ــوروزی خــورده  ــارک شــهید ن ــدن مب ــه ب ــاره ب ــی کــه خمپ در واقــع، زمان
بــود، قلــب و کبــد ایشــان جــدا شــده و در یــک فضایــی از درخــت کــه خالــی 
ــارک  ــدن مب ــه ب ــی ک ــا همانجای ــده، دقیق ــد. پرن ــاده بودن ــود، افت و تخــت ب

ــه می کــرد. ــود و داشــت نال ــود، نشســته ب ــاده ب شــهید افت
ســه شــب از شــهادت نــوروزی گذشــته بــود. مانــده بودیــم کــه بــا ایــن قلــب 
چــکار کنیــم. جســد ایشــان را همــان روز اول، اعــزام کــرده بودیــم و نمی شــد 
بعــد از ســه روز، قلــب شــهید را بــرای خانــواده اش بفرســتیم. کار ســختی بود. 
بــه فکــرم رســید کــه قلــب شــهید را همانجــا خــاک کنــم. بــه بچه هــا گفتــم: ما 
نمی توانیــم ایــن قلــب را بــه پشــت بفرســتیم. شــاید قســمت شــهید ایــن بــوده 
کــه قلبــش در همیــن ارتفــاع خــاک شــود. در نهایــت همانجا خاکــش کردیم. 

بعــد از آن، صــدای پرنــده هــم خامــوش شــد.

محاصره شدن گروهان

ــرای مــا بوجــود آمــد. در  ــادی ب در خــط پدافنــدی کــه بودیــم، مشــکالتی زی
همیــن نقطــه بودیــم کــه عراقی هــا، حالــت تهاجمــی گرفتنــد و مرتبــا بــه مــا 

1- سید مندنی سیدی فرزند میربرفی، زاده سوق پاسدار بازنشسته سپاه هستند. 
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حملــه می کردنــد. مــا نیــز مقاومــت کردیــم و پاتــک آنهــا را جــواب دادیــم. 
ــای  ــود، بچه ه ــو ب ــات گام ــمت ارتفاع ــه س ــه ب ــا ک ــپ م ــمت چ ــاح س جن
لشــکر ثاراللــه بودنــد. آتــش دشــمن، در آنجــا خیلــی ســنگین بــود. وضعیــت 
ســنگرهای آنهــا بــه گونــه ای بــود کــه تــوان دفــاع کــردن نداشــتند. یــک شــب 
کــه بعثی هــا فشــاور آورده بودنــد، لشــکر ثاراللــه، در برابــر آنهــا پاتــک خوبــی 
زده بــود ولــی مهمــات آنهــا تمــام شــده بــود. بنابرایــن مجبــور شــدند، قریــب 
بــه یــک کیلومتــر عقب نشــینی کننــد. وقتــی اینهــا عقب نشــینی کردنــد، جنــاح 

ســمت چــپ مــا خالــی شــد و مــا در محاصــره دشــمن افتادیــم.
ــوم  ــپ هج ــمت چ ــا از س ــه، عراقی ه ــکر ثارالل ــینی لش ــد از عقب نش بع
آوردنــد و یکــی  از گروهان هــای مــا را کــه روی ارتفاعــی بــود، محاصــره 
کــرده بودنــد. چــاره ای نبــود یــا بایــد پاتــک می زدیــم و عراقی هــا را بــه عقــب 
می راندیــم و یــا بــه گروهــان دســتور می دادیــم کــه عقب نشــینی کنــد. وقتــی 
گروهــان مــا عقب نشــینی می کــرد، یعنــی 3 کیلومتــر عقب نشــینی و از دســت 
دادن ارتفاعــی کــه بــرای مــا خیلــی مهــم بــود. در حالــی کــه برنامــه مــا ایــن 
بــود کــه جلوتــر برویــم و بــه ســلیمانیه نزدیک تــر بشــویم. از طرفــی، از طــرف 

فرمانــده تیــپ بــه مــا اعــالم شــد کــه هــر طــور شــده، خــط را حفــظ کنیــد.
بعــد از شــهید شــدن نــوروزی، دشــمن هجــوم آورده بــود. درگیری هــا بــه 
صــورت نامنظــم، شــروع شــده بــود. تعــداد دیگــری از رزمنــدگان مــا مجــروح 
و شــهید شــده بودنــد. خــط مــا در کردســتان بــه گونــه ای نبــود که به هــم وصل 
باشــد. بــه صــورت پاســگاه بــه پاســگاه روی ارتفاعــات بــود. یــک گروهــان ما 
در یــال قشــن و یــک گروهــان دیگــر در یــال شاشــو بــود. آنهــا نمی توانســتند 
بــه مــا کمــک کننــد. از طرفــی، بایــد از گروهانــی کــه در محاصــره دشــمن بود، 

از نظــر مهمــات، غــذا و نیــروی انســانی پشــتیبانی می کردیــم.
ــن  ــم، در کمی ــه بودی ــرای بررســی موقعیــت دشــمن، رفت یــک روز کــه ب
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ــر نــوک ارتفــاع مســلط شــده  ــار شــدیم. نیروهــای دشــمن، ب بعثی هــا گرفت
ــینی  ــکان عقب نش ــم. ام ــا بودی ــررس آنه ــاع و در تی ــر ارتف ــا زی ــد و م بودن
ــر  ــرای مق ــردم و آن را ب ــدا ک ــره ای پی ــک صخ ــا ی ــت. در آنج ــود نداش وج
گــردان انتخــاب کــردم. شــبانه روز آنجــا بــودم و گــردان را هدایــت می کــردم. 
ســرانجام بــا مقاومــت شــجاعانه مــا، دشــمن نتوانســت کاری از پیــش ببــرد 

و تــا آمــدن گــردان جدیــد، ایســتادگی کردیــم و خــط را تحویــل دادیــم.

کمین زیر تخته سنگ

نقطــه ای بیــن ارتفاعــات دو قلــو و گامــو بــود کــه نقطــه رهایــی عراقی هــا بود. 
عراقی هــا بــا چهارپایانــی مثــل خــر و قاطــر تــا آنجــا می آمدنــد. جایــی هــم کــه 
ــد.  ــا نمی رفــت، غــذا و مهمــات خودشــان را روی دوششــان می بردن چهارپ
چهــار مســیر پیــاده روی بــه ایــن نقطــه، وصــل می شــد. یکــی از ایــن شــیارها 
ــیارها را  ــن ش ــد. ای ــا بودن ــا آنج ــای م ــه بچه ه ــد ک ــل می ش ــه ای وص ــه تپ ب
شــماره گــذاری کــرده بودیــم. بچه هــای مــا بــر ایــن شــیار مســلط بودنــد ولــی 
اگــر عراقی هــا از تاریکــی شــب اســتفاده می کردنــد، می توانســتند از همیــن 
شــیار، بچه هــای مــا را دور بزننــد. شــب کــه می شــد، دشــمن، ایــن شــیار را 
زیــر گلولــه تــوپ می گرفــت. چــون تــرس داشــت کــه مــا از ایــن شــیار برویــم 

و عقبــه آنهــا را ببندیــم.
در همیــن نقطــه ای کــه بچه هــای مــا بودنــد، درخــت بلوطــی کــه ریشــه 
خیلــی محکمــی داشــت، قطــع شــده بــود و روی الشــه ســنگی افتــاده بــود. 
ــر  ــود. زی ــع را اشــغال کــرده ب ــر مرب ــدازه 50 مت ــه ان ــی ب آن درخــت، فضای
درخــت افتــاده و آن الشــه ســنگ، فضایــی درســت شــده بــود کــه می شــد تــا 
دو نفــر پنهــان شــوند. عراقی هــا متوجــه نشــده بودنــد کــه زیــر ایــن درخــت 
بلــوط، پناهگاهــی وجــود دارد. یــک شــب کــه بــرای سرکشــی رفتــه بــودم، 
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آن درخــت و تختــه ســنگ را دیــدم. متوجــه شــدم کــه بــرای کمیــن کــردن، 
جایــی بهتــر از ایــن نقطــه نیســت. فاصلــه آنجــا تــا عراقی هــا بــه حــدی بــود 
کــه گاهــی عراقی هــا بــرای اجابــت مــزاج، تــا ریشــه درخــت درخــت بلــوط 
می آمدنــد. حتــی گاهــی چهارپایــان خودشــان را بــه ایــن درخــت می بســتند. 
اگــر یــک نفــر از بچه هــای مــا آنجــا می مانــد، بــه راحتــی می توانســت 

ــه مــا گــزارش دهــد. تحــرکات عراقی هــا در آن منطقــه را به طــور کامــل ب
بــه بچه هــا گفتــم کــه یکــی را می خواهــم کــه شــب ها بــه ایــن نقطــه بــرود 
ــد کســی باشــد کــه ســختی ها  ــه ســنگ پنهــان شــود. بای ــر فــالن تخت و زی
را تحمــل کنــد و در صورتــی کــه دســتگیر شــود، هیــچ گونــه اطالعاتــی از 
ــد کســی انتخــاب  ــع، بای ــو ندهــد. در واق ــت نیروهــای خــودی را ل وضعی
می شــد کــه زیــر شــکنجه دشــمن، دوام مــی آورد و دم نمــی زد. از میــان 
ــم بیشــتر  ــر ه ــک نف ــب شــد. ی ــای ســلیمان دانشــی1 داوطل ــا، آق رزمنده ه
ــا هــم پــچ پــچ  نمی توانســت بــرود. اگــر دو نفــر بودنــد، ممکــن بــود کــه ب
ــر از  ــر عقب ت ــه 200 مت ــا فاصل ــی می شــد ب ــد. ول ــد و عراقی هــا بفهمن کنن

آنجــا، یــک نفــر باشــد کــه از دور، وضعیــت را زیــر نظــر داشــته باشــد.
ســلیمان دانشــی ایــن مأموریــت را پذیرفــت و بــه مــدت هشــت شــب در 
آنجــا بــود. بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا، بی ســیم و تفنــگ کالش خــودش 
را بــر می داشــت و می رفــت و تــا اذان صبــح همانجــا می مانــد. وقتــی آنجــا 
ــن  ــیمش را روش ــید و بی س ــنگ، دراز می کش ــه س ــر آن تخت ــید، زی می رس
می کــرد ولــی در حالــت ســکوت و خیلــی آهســته، لحظــه بــه لحظــه گــزارش 
ــی  ــر عراق ــیار 2 ... 10 نف ــی... ش ــر عراق ــت: 20 نف ــاًل می گف ــی داد. مث م
شــیار 1 و... بــه طــور کلــی، هــر اتفاقــی کــه آنجــا رخ مــی داد، حتــی علــف 

1- شــهید ســلیمان دانشــی فرزنــد مذکــور، زاده شهرســتان کهگیلویــه می باشــند. ایشــان از فرماندهان 
ــان  ــال 1367 در جری ــاه س ــارم دی م ــخ چه ــه در تاری ــد ک ــی)ع( بودن ــام عل ــردان ام ــان در گ گروه

حماســه پــد خنــدق در جزیــره مجنــون بــه شــهادت رســیدند. 
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خــوردن چهارپایــان را گــزارش مــی داد.
ــر  ــک، 50 نف ــیار ی ــال از ش ــه مث ــی داد ک ــزارش م ــی، گ ــه دانش ــی ک زمان
ــه محســاباتی کــه قبــال کــرده بودیــم و رفــت و آمــد  ــا توجــه ب رد شــدند، ب
ــری  ــن 50 نف ــم، می دانســتیم کــه ای نیروهــای دشــمن را رصــد کــرده بودی
کــه وارد ایــن شــیار شــدند، می خواهنــد کجــا برونــد. زمــان رســیدن آنهــا تــا 
محــل مــورد نظــر را در نظــر می گرفتیــم و بــه موقــع، مقصــد نهایــی آنهــا را 

ــم. ــرار می دادی ــه ق ــر آتــش توپخان زی
اگــر همــان لحظــه، شــیار مــورد نظــر را می کوبیدیــم، عراقی هــا متوجــه 
می شــدند کــه یــک جاسوســی ایــن طرف هاســت. بنابرایــن، حســاس 
ــی در طــول روز، آن نقطــه ای را کــه  ــد. حت ــو می افتادن ــه تکاپ می شــدند و ب
ســنگر کمیــن مــا در آنجــا بــود، زیــر آتــش نمی گرفتیــم یــا کمــی آن طرف تــر 
ــد و  ــی کنن ــاس ناامن ــا احس ــا در اینج ــتیم، عراقی ه ــم. نمی خواس را می زدی

دســت بــه اقدامــی بزننــد کــه کمیــن مــا لــو بــرود.
ــود و مــا توانســتیم از ایــن طریــق،  ــه خوبــی جــواب داده ب ــد ب ایــن ترفن
تلفــات زیــادی از عراقی هــا بگیریــم. عراقی هــا نیــز ســر در گــم شــده بودنــد 

و نمی دانســتند کــه عیــب کار از کجاســت.

مشکالت خط پدافندی و مزاحمت عناصر ضدانقالب

در خطــوط پدافنــدی غــرب و شــمال غــرب، مثل قصرشــیرین، بانه و ســقز، 
عــالوه بــر این کــه بــا حــزب بعــث درگیــر بودیــم، مشــکالت زیــادی هــم از 
ناحیــه عناصــر ضــد انقــالب داشــتیم. در آنجــا گروهک هــای مختلفــی اعــم 
از کمولــه، دموکــرات، فعالیــت می کردنــد. البتــه زمانــی کــه مــا آنجــا بودیــم، 
ــا  ــتند. اینه ــوند، نداش ــری بش ــا وارد درگی ــا م ــتقیم ب ــه مس ــن ک ــدرت ای ق
معمــواًل در پایگاه هــای عراقــی مســتقر می شــدند و عمدتــًا بی ســیم های 
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ــد. مــا را شــنود می کردن
مثــاًل وقتــی کــه مــا صحبــت می کردیــم، می فهمیدنــد کــه مــا بچه هــای 
لــر هســتیم. یــا اصفهانی هــا کــه صحبــت می کردنــد، می فهمیدنــد کــه 

اصفهانی هــا آمده انــد و بــه عراقی هــا گــزارش می دادنــد.
عــالوه بــرای ایــن مشــکالت دیگــری نیــز داشــتیم. عمــده مشــکالت مــا، 
مربــوط بــه مســائل بهداشــتی و تغذیــه بــود. در آنجــا حمام درســت و حســابی 
و آذوقــه کافــی نداشــتیم. فصــل ســرما هــم کــه جــای خــودش را داشــت. حتــی 
در فصــل بهــار هــم مشــکل داشــتیم. چــون در نــوک ارتفاعــی کــه مــا بودیــم، 
آبــی نبــود. بــرای ایــن مشــکل، یــک تانکــر 1000 لیتــری را در پاییــن ارتفــاع، 
زیــر خــاک، اســتتار کــرده بودیــم. بســیجی های مــا بایــد آب مــورد نیــاز خــود 
ــه ارتفاعــات می رســاندند کــه  ــا االغ و قاطــر ب ــا دبه هــای 20 لیتــری و ب را ب
کار خیلــی ســختی بــود. خیلــی از چهارپایــان مــا زیــر خمپاره هــای دشــمن، 
تلــف می شــدند. در آنجــا وضعیــت بــه گونــه ای نبــود کــه تــا یــک چهارپایــی 
زده می شــد، چهارپــای دیگــری جایگزیــن بشــود. حتــی گاهــی تانکــری که آب 
مــی آورد، مــورد هــدف قــرار می گرفــت و پنــج تــا شــش روز طــول می کشــید 

تــا یــک تانکــر دیگــری جایگزیــن شــود.
رزمنده هــای مــا، اغلــب بســیجی بودنــد و داوطلبانــه آمــده بودنــد. آمــوزش 
ــی  ــوزش زندگ ــی، آم ــای ارتش ــل نیروه ــود و مث ــطحی ب ــر و س ــا مختص آنه
ــان  ــن کــه در می ــر ای ــد. مضــاف ب ــه نکــرده بودن در شــرایط ســخت را تجرب
ــد تــا  آنهــا، بســیجی 15 ســاله تــا پیرمــرد 70 ســاله وجــود داشــت. هــر چن
انــدازه ای تحمــل داشــتند ولــی بدن شــان نیــاز داشــت کــه در هــر روز، حداقــل 
یــک وعــده غــذای گــرم بخورنــد ولــی در آن شــرایط، از نظــر مــواد غذایــی 

مخصوصــا غــذای گــرم در تنگنــای شــدید بودیــم.
ــی کــه  ــاًل زمان ــود. مث ــر ب ــن براب ــا در فصــل زمســتان چندی مشــکالت م
ــای دشــمن  ــورد هــدف خمپاره ه ــر ســنگری م ــد، اگ ــادی می باری ــرف زی ب
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ــت  ــرای بازســازی آن وجــود نداشــت. وضعی ــی ب ــرار می گرفــت، امکانات ق
آنجــا بــه گونــه ای بــود کــه در زمســتان ســال 1366 کــه مــا آنجــا بودیــم، در 
ارتفاعــات گامــو، حــدود پنــج متــر بــرف نشســته بــود. تحمــل ایــن شــرایط، 

ــود. ــرای بســیجی های مــا بســیار ســخت ب ب
اگــر نیروهــای ارتشــِی مــا می خواســتند در چنیــن مناطقــی مســتقر شــوند، 
ــه  ــق را تجرب ــن مناط ــا ای ــب ب ــای الزم و متناس ــز، آموزش ه ــر چی ــل از ه قب
می کردنــد. همزمــان، بالگــرد، راپــل و جیــره خشــک و لبــاس و پتــو بــه انــدازه 
چندیــن مــاه در اختیــار آنهــا قــرار می دادنــد. ولــی بســیجی های مــا ســه ماهــه 
بودنــد و نمی شــد کــه ســه دســت لبــاس، بــرای ایــن ســه مــاه، بــه آنهــا بدهیــم. 
معمــوال یــک دســت لبــاس و ســه تختــه پتــو بــه هــر بســیجی می دادیــم کــه 
بعــد از ســه مــاه بایــد آنهــا را تحویــل مــی داد. بــه طــور کلــی، امکانــات مــا، 

ناچیــز و اغلــب از محــل کمک هــای مردمــی بــود.
از طرفــی، از نظــر مهمــات بــه شــدت در مضیقــه بودیــم. وضعیت مهماتی 
مــا در برابــر عراقی هــا، یــک بــه 100 بــود. حتــی زمانــی کــه در مناطــق جنــوب 
بودیــم، کمبــود مهمــات داشــتیم. در اینجــا بــه مراتب، مشــکالت بیشــتری در 
ایــن رابطــه داشــتیم. ولــی مجبــور بودیــم بــا ایــن شــرایط بســازیم و قناعــت 
ــه تیربارچــی مــی دادم و  ــه ب کنیــم. مثــال در ارتفاعــات کردســتان، 250 گلول
می گفتــم: هــر گلولــه ای کــه شــلیک کنــی، یک جســد عراقــی از تــو می خواهم. 
ــی، شــلیک نکــن. در  ــدون ایــن کــه عراقی هــا را ببین ــی بــدون هــدف و ب یعن
طــرف دیگــر، تیربارچــی عراقــی مجبــور بــود کــه از غــروب تــا ســحر بــه طــور 
مــداوم شــلیک کنــد. حتــی اگــر لــول تیربــارش تــرک می خــورد، بایــد لولــش را 
عــوض می کــرد. عراقی هــا، چیــزی بــه اســم تمــام شــدن مهمــات نداشــتند. 
ــرای هــر تیربارچــی عراقــی،  ــن می شــدند. ب چــون از طــرف اربابانشــان تأمی
فقــط ســه نفــر، وظیفــه گلولــه گــذاری داشــت، در حالــی کــه تیربارچــی مــا بــه 
تنهایــی کار می کــرد. امــا بــا همــه ایــن ســختی ها، و بــا تــوکل بــر خداونــد بلند 
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مرتبــه و توســل بــه اهــل بیــت)ع(، مــا پیــروز میــدان بودیــم.
در آن ایــام، مــا فقــط بــرای خــدا می جنگیدیــم. هــدف مــا مقــدس بــود و 
بــه صحــرای کربــال وصــل شــده بــود. الگــوی رزمنــدگان مــا، قیام امام حســین 
)ع( و حادثــه عاشــورا بــود. مــردم مــا، خودشــان جنــگ را اداره می کردنــد. 
ــردم در آن حضــور داشــتند.  ــه م ــق نمی شــدیم اال این ک ــی موف ــچ عملیات هی
دفــاع مــا، دفــاع مردمــی بــود. مــردم بــه امامشــان راضــی بودنــد و بــه او ایمــان 
ــه در آن  ــت ک ــهیدی نیس ــه ش ــچ وصیت نام ــر، هی ــن خاط ــه همی ــتند. ب داش

ســفارش امــام)ره( را نکــرده باشــد.

گرفتار شدن در دره

زمانــی کــه در خــط پدافنــدی کردســتان بودیــم، در یکــی از روزهــای ســرد 
ــه جنگلــی  ــه آن تپ زمســتان، روی یــک ارتفاعــی مســتقر شــده بودیــم کــه ب
ــا دو  ــد کــه ت ــه مــا مأموریــت دادن ــد. از طــرف فرماندهــی تیــپ، ب می گفتن
کیلومتــر پیشــروی کنیــم و بــه تــه دره برویــم. قبــل از انجــام ماموریــت، چنــد 
نفــر از رزمنده هــا رفتنــد و آنجــا را شناســایی کردنــد. در آنجــا یــک صخره ای 
بــود کــه لــب رودخانــه قــرار داشــت و بــا ســنگرهای عراقــی فاصلــه چندانــی 
نداشــت. مســیری کــه بایــد می رفتیــم، فاقــد جــاده و صعــب العبــور بــود. دو 
روز طــول کشــید تــا توانســتیم یــک راهــی بــرای رفتــن بــه آنجــا پیــدا کنیــم.

ــه  ــجادی، ب ــی س ــای عل ــی آق ــه فرمانده ــره را ب ــان  100 نف ــک گروه ی
صــورت شــبانه بــه آنجــا بردیــم. هــر نفــر، چهــار تختــه پتــو و مقــداری جیــره 
غذایــی بــا خــودش بــرده بــود. چــون امکاناتــی نداشــتیم، بنابرایــن، امــکان 
ســاخت ســنگر در آنجــا وجــود نداشــت. بخشــی از صخــره ای کــه آنجــا بود، 
بــه ســمت عراقی هــا و قابــل نفــوذ بــود. ســمِت مــا کمــی صعــب العبــور بــود 
و نــوک صخــره، لبــه ای داشــت کــه بــه کاله برگــه ای شــبیه بــود. زیــر لبــه ایــن 
ــد  ــا حــدودی بتوان ــا ســنگ و چــوب، پناهگاهــی ســاختیم کــه ت صخــره، ب
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مــا را در مقابــل ســرما و بــاران حفــظ کنــد. بعــد از مســتقر شــدن گروهــان، 
بــرای نظــارت بــر کار دیگــر گروهان هــا بــه عقــب برگشــتم.

مشــکلی کــه در آنجــا داشــتیم ایــن بود کــه، از تــه دره تا جاده ماشــین روی، 
قریــب بــه پنــج کیلومتــر، فاصلــه بــود. چنــد بســیجی بایــد ایــن فاصلــه را بــا 
ــو، غــذا، نفــت، عالءالدیــن و  ــرای رزمنده هــا پت ــد و ب االغ و قاطــر می رفتن
ــد. یــک شــب، تعــدادی از رزمنده هــا، مقــداری غــذا، مهمــات  ... می بردن
و نفــت بــار چهارپایــان کردنــد و بــه ســمت دره راه افتادنــد. در میانــه ی راه، 
بــارش شــدید بــاران آنهــا را غافلگیــر کــرده بــود. ایــن رزمنده هــا، بی ســیم 
زدنــد کــه شــدت بــاران و وزش بــاد بــه حــدی اســت کــه جلــوی حرکــت مــا 
ــم. از آن  ــم کرده ای ــیر را گ ــی مس ــم، حت ــر بروی ــم جلوت ــه و نمی توانی را گرفت
طــرف، گروهانــی کــه رفتــه بــود، بی ســیم می زدنــد و دادشــان بــاال رفتــه بــود 

کــه ســرما و گرســنگی امانمــان را بریــده اســت.
در همــان تاریکــی شــب حرکــت کــردم. اگــر کمــی دیــر می رســیدم، 
ــا  ــای م ــرد. رزمنده ه ــخت می ک ــا س ــر آنه ــاران، کار را ب ــدید ب ــیالب ش س
تــا وســط آبــراه رســیده بودنــد و همانجــا گیــر افتــاده بودنــد. هــر طــور شــده 
بــود رفتیــم و بــا کمــک رزمنده هــا، وســایل را بــه بچه هــا رســاندیم ولــی بــه 

خاطــر ســیلی کــه آمــده بــود، تــا ســه روز نتوانســتیم برگردیــم.
مــا چنیــن تصــور می کردیــم  کــه هــر روز می توانیــم بــا ایــن چهارپاهــا غــذا 
بفرســتیم، بنابرایــن فقــط جیــره غذایــی برای یــک روز را بــا خود بــرده بودیم. 
مشــکل مــا زمانــی بیشــتر شــد کــه ســیالب، ایــن چهارپایــاِن زبــان بســته را که 

در شــیاری بســته بودیــم، بــا خــود بــرد و هیــچ اثــری از آنهــا یافت نشــد.
بــا بــارش شــدید بــاران و جــاری شــدن ســیالب، زیــر آن صخــره ای کــه 
پناهــگاه مــا بــود، آب آمــده بــود و وســایل مــا همگــی خیــس شــده بودنــد. 
گرســنگی و ســرما، شــرایط دشــواری را بــرای رزمنــدگان بوجــود آورده بــود. 
ارتبــاط بی ســیمی مــا قطــع شــده و مفــری بــرای مــا نمانــده بــود و هــر لحظــه 
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امــکان داشــت عراقی هــا بــه مــا حملــه کننــد.
خوبــی کار، در ایــن بــود کــه عراقی هــا هــم مشــکالت مــا را داشــتند و در 
آن وضعیــت نمی توانســتند حملــه کننــد. در واقــع، هــر کســی ســعی می کــرد 

فقــط خــودش را نجــات بدهــد.
بعــد از ســه شــبانه روز، بــه همــراه دو-ســه نفــر از بســیجی ها برگشــتیم و 
بــا هــر زحمتــی بــود توانســتیم چنــد رأس چهارپــا پیــدا کنیــم و دوبــاره بــرای 
بچه هــا غــذا بفرســتیم. در آن شــرایط، تنهــا غذایــی کــه توانســتم بفرســتیم، 
ــا  ــه ب ــه 20 روز، در آن تنگ ــب ب ــا قری ــای م ــود. رزمنده ه ــاس ب ــان و کالب ن

کمتریــن امکانــات و بــا همیــن نــان و کالبــاس زندگــی می کردنــد.
پــس از ســختی های فروانــی کــه در خطــوط پدافنــدی کردســتان کشــیدیم، 
توانســتیم بــر ارتفاعاتــی کــه مشــرف بــر منطقــه مــاؤوت عــراق بــود، مســلط 
شــویم. عراقی هــا، دیگــر تــوان پاتــک زدن را نداشــتند. بعــد از آن، ماموریــت 
ــه  ــن ب ــه ای ــود. البت ــام شــده ب ــدی کردســتان تم ــا در خــط پدافن ــاه م ســه م
ــه  ــود. بلکــه بعــد از ســه مــاه، کادر گــردان ب ــان ماموریــت مــا نب ــای پای معن
مرخصــی می رفتنــد و بســیجی ها تســویه حســاب می گرفتنــد. مرخصــی 
ــردان را  ــددا گ ــد از آن مج ــید. بع ــول می کش ــاه ط ــک م ــا ی ــا، 20 روز ت م

ــتیم. ــدی برمی گش ــط پدافن ــه خ ــم و ب ــازماندهی می کردی س

سقوط خط پدافندی

ــد و  ــام ش ــا تم ــت دوره ای م ــه مأموری ــود ک ــال 1366 ب ــتان س ــل زمس اوای
خــط را بــه گــردان دیگــری تحویــل دادیــم و بــه مقــر بوالحســن برگشــتیم. 
ــه مقــر بوالحســن رســیدیم. مأموریــت بســیجی های تمــام  ــود کــه ب شــب ب
ــا  ــه رزمنده ه ــد. ب ــه مرخصــی می رفتن ــد ب ــز بای ــردان نی ــود و کادر گ شــده ب
گفتــم کــه امشــب اســتراحت کننــد و فــردا صبــح، کســانی کــه می خواهنــد 

ــد. ــدام کنن ــد، اق ــه مرخصــی برون ــا ب ــد ی تسویه حســاب بگیرن
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ــه گوشــم رســید. پیکــی آمــد و گفــت:  ــر ناگــواری ب ــح کــه شــد، خب صب
جنــاب حیدرپــور پشــت بی ســیم هســتند و بــا شــما کار دارند. پشــت بی ســیم 
ــد.  ــد کــه هــر چــه ســریع تر گــردان را برگردانی ــور گفتنن ــای حیدرپ ــم. آق رفت

گفتــم: چــرا؟ مــا کــه تــازه از خــط برگشــتیم. بچه هــا خســته هســتند و ...
ــد  ــک زدن ــا پات ــب عراقی ه ــت. دیش ــراری اس ــت اضط ــت: »وضعی گف
ــه  ــه منطق ــاده کــن و ب ــد. گــردان را آم ــن گرفتن و خــط را از گــردان جایگزی

ــم.« ــس بگیری برگــردان کــه خــط را مجــددًا پ
در واقــع، بعــد از ایــن کــه خــط را تحویــل دادیــم، عراقی هــا از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرده بودنــد و گــردان جایگزیــن را زیــر آتــش ســنگین گرفتــه بودنــد. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه گــردان جایگزیــن، توجیــه نبودنــد، نتوانســتند خــط را 
نگــه دارنــد و خیلــی زود عقب نشــینی کردنــد. از آن طــرف، عراقی هــا بــا 
خیــال آســوده پیشــروی کردنــد و ارتفاعــات شاشــو و دو قلــو را کــه پایین تــر از 

ارتفاعــات گامــو و مســلط بــر مــاؤوت عــراق بــود، بــاز پــس گرفتنــد.
بعــد از دســتور فرمانــده تیــپ، بــه مقر گردان برگشــتم کــه با بچه هــای گردان 
ــای  ــه رزمنده ه ــد ک ــاده بودن ــد و آم ــده بودن ــی آم ــم. اتوبوس های ــت کن صحب
ــن  ــاده رفت ــیجی ها، آم ــد. بس ــتان ببرن ــه خوزس ــد و ب ــوار کنن ــا را س ــردان م گ
بودنــد. یکــی مرخصــی گرفتــه بــود و دیگــری، برگه تسویه حســاب دســتش بود.

در آن لحظــات، نمی دانســتم کــه تکلیــف مــن چیســت. شــرایط دشــواری 
ــده دســتور  ــود و فرمان ــرده ب ــی، خــط ســقوط ک ــود. از طرف ــم شــده ب حاک
داده بــود کــه گــردان را برگردانــم و از طــرف دیگــر، ایــن بســیجی ها و حتــی 
پاســدارهای مــا، بعــد از ســه مــاه دوری از خانــواده، آمــاده رفتــن بودنــد و 

ــد. ــد می آین ــد کــه دارن ــه خانواده هایشــان اطــالع بودن همگــی ب
در آن لحظــه، نمی دانســتم بــا چــه زبانــی بــا آنهــا حــرف بزنــم. بــه چــادر 
فرماندهــی رفتــم و بــا خــودم کلنجــار رفتــم و خیلــی فکــر کــردم. بــرای مــن 
ــع  ــردان را جم ــردم. کادر گ ــتراحت ک ــه ای اس ــد لحظ ــد و چن ــی آوردن چای
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کــردم. جلســه کوتاهــی بــا کادر گــردان گرفتــم و بــه آنهــا اعــالم کــردم گردانــی 
ــود، متالشــی شــده و جنازه هــای شــهدا، داخــل خــط  ــه ب ــه خــط رفت کــه ب
ــا  ــد و منتظــر گــردان م ــا جــا مانده ان ــن م ــی از مجروحی ــده اســت. خیل مان

هســتند کــه برونــد و آنهــا را نجــات بدهنــد.
در گام اول، همــه پاســدارها اعــالم آمادگــی کردنــد و گفتنــد کــه لبــاس 
ــوز  ــر می گردیــم. ولــی هن رزم می پوشــیم و هــر زمــان کــه دســتور دادیــد، ب
ــردن  ــع ک ــا، قان ــود. در اینج ــده ب ــخص نش ــیجی ها مش ــا بس ــا ب ــف م تکلی
بســیجی ها، هماننــد زمانــی بــود کــه آنهــا را بــرای مانــدن در عملیــات 

ــودم. ــع کــرده ب ــالی 5 قان کرب
بــا بلندگــو اعــالم کردیــم کــه گــردان در میــدان صبحــگاه بــه خــط باشــند. 
وقتــی گــردان بــه خــط شــد، بــا لبخنــد و خوشــرویی بــرای بســیجی ها 
ــت شــما تمــام  ــم کــه مأموری ــرداران! همــه می دانی ــم: ب ــت کــردم. گفت صحب
شــده و بــه مــدت ســه مــاه، در میــدان نبــرد بوده ایــد. ولــی االن، مشــکلی پیــش 
آمــاده اســت. دیشــب، عراقی هــا عملیــات کردنــد و خــط را از پــس گرفتنــد. 
ــد کــه  ــه اســت. االن دســتور داده ان ــاد رفت ــر ب زحمــات شــما در آن منطقــه ب
برگردیــد. شــما دو راه داریــد و اجبــاری هــم در کار نیســت. راه نخســت ایــن 
ــا راه  ــد. ام ــان بروی ــه خانه های ت ــد و ب ــا برگردی ــن اتوبوس ه ــا ای ــه ب ــت ک اس
دوم؛ تــا چنــد لحظــه دیگــر، 40 تــا 50 دســتگاه تویوتــا می آینــد و شــما را بــه 
خــط می برنــد. شــما ایــن اختیــار را داریــد کــه بــا اتوبوس هــا ســوار شــوید و 

بــه خوزســتان برویــد یــا ایــن کــه مجــددا بــه خــط اعــزام شــوید.
ــف،  ــر ک ــان ب ــیجی های ج ــد، بس ــام ش ــن تم ــای م ــه حرف ه ــن ک همی
شــعار دادنــد کــه فرمانــده آزاده ... آماده ایــم آمــاده... مــا اهــل کوفــه نیســتیم، 

علــی تنهــا بمانــد...
در آن جمــع، حتــی یــک نفــر بــا درخواســت مــن هــم مخالفــت نکــرد. باز 
هــم خاطــره عملیــات کربــالی 5 بــرای مــن تکــرار شــد. رزمنــدگان مــا چنــان 
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ــات  ــگار روز اول عملی ــد کــه ان ــه خــط نشــان دادن ــن ب ــرای رفت اشــتیاقی ب
ــد و  ــد. بچه هــای مــا لرکــه می زدن ــه جبهــه آمده ان ــه تازگــی ب اســت و آنهــا ب

پــر از شــوق رفتــن بــه خــط مقــدم بودنــد.
بســیجی ها خیلــی ســریع، لبــاس عــوض کردنــد و کارت پــالک تحویــل 
گرفتنــد و بــا همــان ســازمان قبلــی بــه خــط ایســتادند کــه اســلحه تحویــل 
بگیرنــد. نــوای آهنگــران1 از بلندگوهــای پــادگان بلنــد شــده بــود و هیجــان 

عجیبــی در بیــن بســیجی ها حاکــم شــده بــود.
حــدود دو تــا ســه ســاعت، طــول کشــید تــا افــراد گــردان آمــاده شــدند. 
در آن لحظــه وصــف ناشــدنی، بغــض گلویــم را گرفتــه بــود و در گوشــه ای 
ایســتاده بــودم و زاز زار گریــه می کــردم. فقــط می گفتــم: خدایــا! اینهــا کــی 
هســتند و چــه می خواهنــد... ایــن امــام بــا ایــن مــردم چــکار کــرده اســت ...

معمــواًل 10 تــا 15 ســاعت بــه یــک گــردان فرصــت می دادنــد تــا مســلح 
و آمــاده رفتــن شــود ولــی مــا ظــرف ســه ســاعت آمــاده ی حرکــت شــدیم. 
ــزی کــه  ــا ذوق و شــوق ســوار شــدند. چی ــرآن رد شــدند و ب ــر ق بچه هــا زی
ــه  ــچ کــس مراجعــه نکــرد کــه بهان ــود کــه هی ــن ب ــود ای ــب ب ــرای مــن جال ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــا کهن ــاره و ی ــن، پ ــش م ــن، کف ــاس م ــد لب ــاورد و بگوی بی
بســیجی ها، همــان لبــاس و کفــش کهنــه قبلــی خودشــان را پوشــیده بودنــد.

ــه  ــم. در گردن ــدی حرکــت کردی ــه ســوی خــط پدافن ــراه گــردان، ب ــه هم ب
سرســول داشــتیم ســرازیر می شــدیم کــه بــه مقر گــردو برویــم. در همین لحظه 
بــود کــه بی ســیم مــن به صــدا درآمــد. آقــای حیدرپــور؛ گــزارش کار خواســتند. 
ــه  ــم. ب ــم می آیی ــم، داری ــه سرســول را رد کردی ــم کــه گردن ــه او گفت ــز ب ــا رم ب
1- حــاج صــادق آهنگــران در ســال 1336 در شــهر اهــواز بدنیــا آمــد و همان جــا بــزرگ شــد ولــی 
اصالتــًا دزفولــی اســت. یکــی از مداحــان سرشــناس اهــل بیــت و انقالبــی کــه مداحی هــای او در دوران 
دفــاع مقــدس زبانــزد بــود. اولیــن نوحــه ای کــه از وی بطــور سراســری پخــش شــد٬ نوحــه »ای شــهیدان 
بــه خــون غلتــان خوزســتان درود« ســروده حبیــب اللــه معلمــی بــود کــه در جمــاران و در حضــور امــام 
خمینــی )ره( خوانــده شــد. از جملــه دیگــر آثــار مشــهور بعــدی وی می تــوان بــه »ای لشــگر صاحــب 

زمــان آمــاده بــاش« و »بــا نــوای کاروان« اشــاره کــرد. 
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مــن گفتنــد: »درود خــدا بــر شــما و رزمنــدگان اســالم بــاد. حســاب کنیــد کــه 
ماموریت تــان را انجــام داده ایــد. بــه بچه هــا بگــو بــه مقــر گــردان برگردنــد و بــه 

حالــت آمــاده بــاش، منتظــر دســتور بماننــد، ولــی خــودت بیــا.«
وقتــی علــت را جویــا شــدم، گفتنــد کــه قبــل از شــما، گــردان امــام حســین 
)ع( بــه آنجــا اعــزام شــده و فعــال ضرورتــی بــرای ازدحــام نیروهــا وجــود 

نــدارد چــون امــکان بــاال رفتــن تلفــات وجــود دارد.
ــا  ــده آنه ــد و فرمان ــام حســین)ع(، بچه هــای گچســارانی بودن گــردان ام
ــود. ــه گشتاســبی2 ب ــای محمــد ارشــادی1 و جانشــین آن گــردان، امان الل آق

مجــددا گــردان را عقــب فرســتادم و خــودم بــه ارتفاعــات شاشــو رفتــم. 
ــا شــور و  ــا را پرســیدم. رزمنده ه ــه رســیدم، حــال و احــوال نیروه آنجــا ک
ــه  ــم. چــون تجرب ــر فرماندهــی جلســه گرفتی حــال خاصــی داشــتند. در مق
حضــور در آن منطقــه را داشــتم، از روی کالــک، بــرای حاضریــن توضیــح 

دادم کــه ایــن منطقــه بایــد بــه چــه شــکلی پــس گرفتــه شــود.
در همــان لحظــه، اعــالم کردنــد کــه دشــمن از همــان شــیاری کــه ســلیمان 
دانشــی آنجــا می رفــت و نگهبانــی مــی داد، نفــوذ کــرده اســت. خیلــی ســریع، 
ــش  ــدا آت ــم. ابت ــزی کردی ــات را طرح ری ــازی ارتفاع ــات آزادس ــه عملی برنام
تهیــه ســنگینی روی مواضــع دشــمن ریختیــم، ســپس نیروهــای مــا وارد 
درگیری هــای نفــر بــه تفــر شــدند. در لحظــات اولیــه عملیــات، آقای ارشــادی 

مجــروح شــد و آقــای گشتاســبی هدایــت گــردان را بــر عهــده گرفــت.
1 -محمــد ارشــادی؛ از رزمنــدگان شهرســتان گچســاران و از فرماندهان گــردان در دوران دفاع مقدس 
می باشــند. از مســئولیت های مهــم ایشــان فرماندهــی گــردان یداللــه در لشــکر 25 کربــال مازنــدران و 
فرماندهــی گــردان امــام حســین )ع( تیــپ 48 فتــح می باشــد. ایشــان بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی 
بــه نیــروی انتظامــی رفتنــد و همانجــا بازنشســته شــدند. خاطــرات ایشــان تحــت عنــوان »ماســه ها و 
حماســه ها« توســط آقــای ابوالحســن ناصرپــور و بــا همــکاری بنیــاد حفــظ و نشــر آثــار و ارزش هــای 

دفــاع مقــدس اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در ســال 1398 چــاپ و منتشــر شــده اســت. 
2- ســردار امان اللــه گشتاســبی از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس، زاده ی شهرســتان گچســاران 
می باشــند. ایشــان در حــال حاضــر بــه عنــوان جانشــین قــرارگاه قــدس جنــوب شــرق نیــروی زمینی ســپاه 

پاســداران، در حــال خدمــت هســتند.
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در آن موقعیــت، مــن در کنــار فرمانــده تیــپ 48 فتــح بــودم و بــا توجــه بــه 
شــناختی کــه از آن منطقــه داشــتم، بــه آنهــا مشــاوره مــی دادم. کار مــن ایــن بــود 
کــه از طریــق بی ســیم و بــا کمــک فرمانــده تیــپ، بــه گــردان امــام حســین)ع( 
ــه همــراه شــهید معظمــی1 کــه مســئول گــردان  ــم و گاهــی ب کمــک می کردی
ادوات تیــپ 48 بــود، آتــش توپخانــه را هدایــت می کردیــم. ماموریــت مــن و 
شــهید معظمــی در ارتفاعــی ســنگر گرفتیــم و نقطه هایــی را کــه می دانســتم 
عراقی هــا حضــور دارنــد، بــه واحــد توپخانــه گــرا می دادیــم. ایــن کار باعــث 
شــد کــه واحــد توپخانــه مــا بــا قــدرت و دقــت بســیاری اهــداف مورد نظــر در 
هــم بکوبــد. در نهایــت، همیــن آتــش توپخانــه مــا باعــث شــد کــه عراقی هــا، 

عقب نشــینی کننــد و فــرار را بــر قــرار ترجیــح دهنــد.
بعد از این ماجرا، من به عقب برگشتم و امور مربوط به مرخصی و تسویه حساب 
افراد گردان را انجام دادم. بسیجی ها و پاسدارها سوار بر اتوبوس ها شدند و به 

شهرها و مناطق خودشان رفتند. من نیز به مرخصی رفتم.
ــم.  بعــد از 20 روز مرخصــی و اســتراحت، از مــا خواســتند کــه برگردی
مجــددا بــه اهــواز رفتــم. در اهــواز، بســیجی های تــازه نفــس بــه گــردان مــا 
ملحــق شــده بودنــد. بعــد از ســازماندهی و تجهیــز گــردان، روانــه مناطــق 

شــمال غــرب شــدیم.

1- شــهید علی اشــرف معظمــی گــودرزی متولــد ســال 1348 روســتای "گلچهــران" از توابــع 
ــد. تاریــخ  ــح بودن ــده گــردان ادوات تیــپ 48 فت شهرســتان بروجــرود اســتان لرســتان. ایشــان فرمان

ــاووت. ــهر م ــراف ش ــات اط ــراق ارتفاع ــلیمانیه ع ــال 1366 س ــاه س ــن م ــهادت: 6 بهم ش
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قرارگاه رمضان1 و نفوذ در خاک دشمن

زمانــی کــه از اهــواز حرکــت کردیــم، طبــق روال همیشــگی، قــرار بــود کــه بــه 
شهرســتان بانــه برویــم ولــی در میانــه راه، برنامــه عــوض شــد. در شــهر ســقز 

بودیــم کــه بــه مــا اعــالم شــد تــا دســتور بعــدی، همانجــا بمانیــد.
در حاشــیه شــهر ســقز، تعــداد زیــادی ســاختمان چنــد طبقــه بــود. ایــن 
ســاختمان ها، منــازل ســازمانی ارتشــی ها و در حــال ســاخت بودنــد. ســه-

چهــار گــردان از تیــپ 48 فتــح بــه همــراه ســایر واحدهــای تیــپ، در ایــن 
ســاختمان ها مســتقر شــدند.

ــده را خواســتند و  ــپ، بن ــده تی ــم کــه فرمان ــن ســاختمان ها بودی در همی
گفتنــد کــه مأموریــت ویــژه ای بــرای شــما و فرمانــده گــردان یازهــرا )س( 
ــده،  ــای زب ــدادی از نیروه ــراه تع ــه هم ــر ب ــما دو نف ــت. ش ــده اس ــش آم پی
بایــد بــه داخــل خــاک عــراق برویــد. ایــن ماموریــت، کامــال محرمانــه اســت 
و نبایــد کســی، چیــزی بفهمــد. مقدمــات کار بــرای رفتــن شــما مهیاســت. 
طبــق گفتــه فرمانــده تیــپ، عــالوه بــر مــا دو نفــر کــه فرمانــده گــردان بودیــم، 
دو نفــر از فرماندهــان گروهان هــا و تعــداد دیگــری از پاســدارهای بــا 
تجربــه تیــپ کــه ســرجمع 21 نفــر می شــدیم، بایــد فــردا صبــح در نقطــه ی 

ــدیم. ــر می ش ــدان حاض ــت حرم ــخصی در دش مش

1- ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــا ایجــاد قــرارگاه رمضــان در ســال 1362 نظریــه ســتاد 
جنگ هــای نامنظــم را در کشــور احیــا کــرد و ایــن ســتاد را مأمــور منســجم نمــودن گروه هــای معــارض 
عراقــی در مرزهــای شــمالی و جنوبــی ســاخت. همچنیــن در کنــار آن، تحــوالت مــرزی عــراق را بــا 
اقدامــات اطالعاتــی دنبــال  کــرد. در ســال 1364 ســپاه بــا تقویــت قــرارگاه رمضــان در ابعــاد پشــتیبانی، 
فرماندهــی، کادرســازی و آمــوزش، افــق جدیــدی را بــرای اقــدام عملیاتــی در داخــل خــاک عــراق ایجاد 
کــرد و تــالش بــرای عملیــات نامنظــم در عمــق خــاک دشــمن و انهــدام مراکــز مهــم و اســتراتژیک آن 
کشــور را در دســتور کار خــود قــرار داد. ایــن کار کــه بــا تــالش بســیاری از فرماندهان ســپاه محقق شــد، 
عــراق را در جبهــه جدیــدی بــه خــود مشــغول کــرد. ایــن قــرارگاه طــی ســال های 1364 تــا 1367 عالوه 
بــر اتحــاد و انســجامی کــه در معارضــان و مخالفــان ایجــاد کــرده بــود، بســتر مناســبی را بــرای تکــرار 
عملیات هــا در داخــل خــاک عــراق فراهــم کــرد کــه باعــث حفــظ دور تــک در جنــگ شــد و انتظــار 

)https://www.javanonline.ir(.بــرای انجــام عملیات هــای بــزرگ در جنــوب را از بیــن بــرد
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ــات  ــر از ارتفاع ــراق و پایین ت ــاؤوت ع ــهر م ــار ش ــدان، کن ــت حرم دش
گوجــار و شــیخ محمــد، واقــع شــده بــود. مــا بــه صــورت شــبانه، خودمــان 
ــه دشــت حرمــدان رســاندیم. در ایــن ماموریــت، فرماندهــی بچه هــای  را ب
تیــپ 48 فتــح، بــر عهــده آقــای عــوض شــهابی فــر1 بــود. آقــای شــهابی فــر 
در آن موقــع، مســئول عملیــات تیــپ 48 فتــح بــود. قــرار بــر ایــن بــود کــه مــا 
21 نفــر، در قالــب قــرارگاه رمضــان بــه خــاک عــراق برویــم. البتــه از تیــپ 
و لشــکرهای دیگــر هــم آمــده بودنــد و روی هــم رفتــه، قریــب بــه 600 تــا 
700 نفــری می شــدیم کــه همگــی بایــد وارد مــرز عــراق می شــدیم. بعــد از 
وارد شــدن بــه خــاک عــراق، بایــد بــر اســاس ماموریت هــای مشــخص شــده 

تقســیم می  شــدیم. 
در دشــت حرمــدان بــه مــا گفتنــد کــه بــرای ایــن کــه شناســایی نشــوید، 
می بایســت لبــاس کردی بپوشــید و ریش تــان را از ته بزنید و ســبیل بگذارید. 
ــود کــه می خواســتم  ــاری ب ــن ب ــرای اولی ــود. ب ــرای مــن ســخت ب ــن کار ب ای
محاســنم را از تــه بزنــم. وقتــی محاســنم را زدم و ســبیل گذاشــتم، ظاهر بنده 

کامــال تغییــر کــرد بــه گونــه ای کــه خیلی هــا مــن را نمی شــناختند.
ــات،  ــن ارتفاع ــدیم. ای ــد رد می ش ــیخ محم ــات ش ــد از روی ارتفاع بای
ــاع در خــاک کردســتان  ــن ارتف ــود و بلندتری ــور ب ــر و صعــب العب ــرف گی ب
ــورت  ــه ص ــات و ب ــن ارتفاع ــا روی ای ــد. عراقی ه ــوب می ش ــراق محس ع
پراکنــده، تعــداد زیــادی پاســگاه  داشــتند. عبور و مــرور روی ایــن ارتفاعات، 
ــود کــه آن هــم  ــان و اغلــب توســط عشــایر آن منطقــه ب ــه وســیله چهارپای ب
صرفــا در فصــل تابســتان صــورت می گرفــت. در آن موقــع، بــرف زیــادی 

ــد در دوران  ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــاران اس ــان و افتخ ــهابی فر از فرمانده ــوض ش ــردار ع 1- س
دفــاع مقــدس هســتند. از مســئولیت های قبلــی ایشــان می تــوان بــه فرماندهــی تیــپ 48 فتــح و 
فرمانــده ســپاه فتــح اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نــام بــرد. ایشــان در حــال حاضــر بازنشســته ســپاه 
پاســداران و از مستشــارین نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران در کشــورهای ســوریه و عــراق هســتند و 

نقــش بــه ســزایی در مبــارزه بــا گــروه تروریســتی داعــش ایفــا نموده انــد. 
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باریــده بــود و عبــور از آنجــا بســیار دشــوار بــود.
اغلــب کســانی کــه بــرای ایــن ماموریــت انتخــاب شــده بودنــد، از 
ــی  ــد کــه از نظــر بدن ــد. کســانی بودن ــا گروهــان بودن فرمانده هــان گــردان ی
آمــاده بــوده و اســتعداد و تجربــه عملیاتــی و اطالعاتــی خوبــی داشــتند. آنهــا 
بایــد می رفتنــد کــه مناطقــی را داخــل خــاک عــراق شناســایی کننــد و ســپس 

ــد. ــا را ببرن ــد و گردان ه برگردن
صبــح کــه شــد، بــه هــر نفــر، یــک کارتــی دادنــد کــه معــرف مــا در قــرارگاه 
رمضــان بــود. در آن موقــع، در کردســتان عــراق، جــالل طالبانــی1 و بارزانــی2 
ــدام  ــا ص ــتند و ب ــار داش ــی را در اختی ــر، مناطق ــر دو نف ــتند. ه ــدرت داش ق
درگیــر بودنــد و همزمــان نیــز بــا هــم اختــالف داشــتند. هــر کــدام از آنهــا بــه 
صــورت جداگانــه بــا ســپاه پاســداران بــه توافــق رســیده بودنــد کــه در صورت 
لــزوم، نیروهــای قــرارگاه رمضــان، می تواننــد وارد خــاک آنهــا بشــوند. مثــاًل 
ــرارگاه  ــد کــه هــزار نفــر از بچه هــای ق ــی توافــق کــرده بودن ــا جــالل طالبان ب
رمضــان، در منطقــه اســتحفاظی ایشــان بــه مــدت دو مــاه فعالیــت کننــد. البته 
طبــق توافــق، نیروهــای ســپاه حــق درگیــری نداشــتند و صرفــا کار شناســایی 
انجــام می دادنــد. بــه طــور کلــی، در منطقــه کردســتان عــراق، چندیــن حــزب 
و گــروه فعالیــت می کردنــد. مــا مجــوز داشــتیم کــه فقــط بــا حــزب بعــث، آن 

هــم در صورتــی کــه بــا مــا درگیــر شــدند، درگیــر شــویم.

1- جــالل طالبانــی متولــد ســال 1933 م. در کردســتان عــراق می باشــد. ایشــان رهبــر حــزب اتحادیــه 
میهنــی کردســتان و از رهبــران جنبــش ملی گرایــی کــرد عــراق بــود. طالبانــی در فاصلــه ســال های 2005 

تــا 2014 میــالدی رئیس جمهــور عــراق بــود و در اکتبــر ســال 2017 درگذشــت. 
2- مســعود بارزانــی پســر مصطفــی بارزانــی متولــد ســال 1946، در مهابــاد، ایــران؛ رئیــس قبلی اقلیم 
کردســتان عــراق و رهبــر حــزب دموکــرات کردســتان عــراق اســت. بارزانــی تــا ســال 2017 ریاســت 
اقلیــم کردســتان عــراق را عهــده دار بــود. در ســال 1991، پــس از یــک درگیــری بــا حکومــت بعــث 
عــراق بــه رهبــری صــدام حســین، کنتــرل کردســتان عــراق را در دســت گرفــت و بــا همــکاری ســازمان 
ملــل و یــک انتخابــات داخلــی کــه 51٪ آرا را بــه دســت آورد، به همراهــی اتحادیــه ی میهنــی کردســتان، 

حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق را تشــکیل داد. 
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ــه  ــه نمی توانســتیم ب ــا ک ــود. م ــگان نب ــی رای ــا از طــرف طالبان ــرش م پذی
همــراه خودمــان، غــذا و مایحتــاج خودمــان را ببریــم. در ایــن شــرایط، افــراد 
ــان،  ــن لطف ش ــوض ای ــد. در ع ــات می دادن ــذا و امکان ــا غ ــه م ــی ب طالبان
ــه آنهــا آرد، شــکر، مهمــات و ... تحویــل می دادنــد. ایــن  از طــرف ایــران ب
گــروه، مرتــب بــه کشــور مــا رفــت و آمــد داشــتند و حتــی فرزنــدان آنهــا در 
کشــور مــا تحصیــل می کردنــد. اغلــب آنهــا در ایــران خانــه داشــتند و مــورد 
حمایــت جمهــوری اســالمی ایــران بودنــد. هــر چیــزی کــه نیــاز داشــتند، از 
راه زمینــی بــه آنهــا رســانده می شــد. اگــر ایــران از آنهــا حمایــت نمی کــرد، 

ــد. ــنگی می مردن از گرس
بــرای ایــن ماموریــت، هــر رزمنــده ای یک تفنــگ کالش، یک کیســه خواب 
و یــک لبــاس زیــری داشــت کــه در کولــه پشــتی اش بــود. از ارتفاعــات شــیخ 
محمــد عبــور کردیــم. ارتفــاع وحشــتناکی بــود. شــب بــود کــه بــه نــوک ارتفــاع 
رســیدیم. در آنجــا کمبــود اکســیژن داشــتیم. بــارش شــدید بــاران بــه همــراه 
وزش بــاد ســرد، شــرایط را بــرای مــا ســخت کــرده بــود. گاهــی نیــز تگــرگ و 
ــود و  ــرف ب ــی چــون ب ــا از وســط پاســگاه ها رد شــدیم ول ــد. م ــرف می باری ب
هــوا یخبنــدان بــود، عراقی هــا از سنگرهایشــان بیــرون نمی آمدند. به هرشــکلی 
ــدیم.  ــی ش ــتحفاظی طالبان ــه اس ــتیم و وارد منطق ــاع گذش ــن ارتف ــود، از ای ب
تعــداد مــا حــدودا 600 نفــر بــود. در همیــن مســیری کــه می رفتیــم، تعــدادی از 
رزمنده هــا داشــتند برمی گشــتند. احتمــااًل مــا بایــد جایگزیــن آنهــا می شــدیم.

اولیــن روســتایی کــه وارد آن شــدیم، بــه آن گمــزر یــا گومــزر می گفتنــد. 
ــم،  ــاره می کن ــا اش ــه آنه ــدا ب ــه بع ــتاهایی ک ــایر روس ــتا و س ــن روس ــام ای ن
نام هایــی بودنــد کــه اهالــی آنجــا می گفتنــد حــاال اگــر نــام رســمی آنهــا چیــز 
دیگــری بــود، اطــالع نــدارم. ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه رزمنــدگان مــا 
کــه پیــش از مــا بــه آن مناطــق آمــده بودنــد، بنــا بــه هــر دلیلــی، ایــن نام هــا 
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را بــرای هریــک از روســتاها انتخــاب کــرده باشــند. ولــی بــه طــور کلــی، ایــن 
روســتاها در اســتان ســلیمانیه عــراق قــرار داشــتند. 

ــه  ــتا، خان ــاکنین روس ــت. س ــوار داش ــدودا 20 خان ــزر ح ــتای گم روس
ــه درســت  ــه ســنگ ها، خان ــر تخت ــب زی درســت و حســابی نداشــتند. اغل
ــرد. ســرویس  ــاران می ک ــداوم آنجــا را بمب ــراق، به طــور م ــد. ع ــرده بودن ک
ــن روســتا از  ــی ای ــود. اهال ــی ب ــه صــورت عموم ــا ب ــام آنه بهداشــتی و حم

ــم. ــا می روی ــا آنج ــه م ــتند ک ــتند و می دانس ــی داش ــل، آمادگ قب
در اطــراف روســتا، نگهبان هــای مســلح گذاشــته بودنــد. اوایــل صبــح بود 
کــه می خواســتیم وارد روســتا بشــویم. محافظیــن، مــا را بــه مســجد روســتا 
بردنــد. بــا توجــه بــه جمعیــت روســتا، مســجد کوچکــی داشــتند کــه ســقف 
آن چوبــی داشــت. مــردم آنجــا همگــی ســنی مذهــب بودنــد. ریــش ســفید 
ــی روســتا را صــدا  ــت اهال ــه نوب ــود و ب ــوی مســجد ایســتاده ب روســتا، جل
مــی زد و تعــدادی از رزمنده هــا را بــه او معرفــی می کــرد کــه بــا خــودش ببــرد 
و از آنهــا پذیرایــی کنــد. آنهــا موظــف بودنــد کــه بــه مــا صبحانــه و چایــی 

بدهنــد و ســپس مــا را صحیــح و ســالم بــه مســجد روســتا تحویــل دهنــد.
ــاس  ــه اس ــه ای ب ــر صاحب خان ــود. ه ــلح ب ــان مس ــا، زن و مردش در آنج
تعــداد افــرادی کــه پذیرایــی می کــرد، هزینــه اش را از کدخــدای ده تحویــل 
ــره غذایــی مــی داد. ایــن  ــه آنهــا جی ــزرگ روســتا، ب می گرفــت. در واقــع، ب
جیــره غذایــی کــه شــامل برنــج، آرد، نمــک، شــکر و حتــی گوشــت و مــرغ 
ــا آتشــی  ــدام از خانه ه ــر ک ــن می شــد. در ه ــران تأمی ــود از طــرف ای و ... ب
روشــن کــرده بودنــد و نــان تــازه می پختنــد. مــردم روســتا بــه خوبــی از مــا 

اســتقبال کردنــد و بــه مــا صبحانــه و چایــی دادنــد.
بعــد از صــرف صبحانــه، در مســجد روســتا جمــع شــدیم. البتــه مســجد 
روســتا، گنجایــش آن همــه رزمنده را نداشــت. شــب قبــل را نخوابیده بودیم، 
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از ریــش ســفید روســتا اجــازه خواســتیم کــه چنــد ســاعتی را اســتراحت کرده 
و بخوابیــم. او بــه مــا گفــت کــه فقــط می توانیــد در مســجد بخوابیــد. بارانــی 
در حــال باریــدن بــود. مســجد روســتا دو عــدد بخــاری داشــت کــه یکی نفتی 
و دیگــری هیزمــی بــود. بایــد پــول می دادیــم تــا بــرای مــا هیــزم می آوردنــد. 
مقــداری پــول عراقــی کــه از قبــل بــه مــا داده بودنــد، بــه اهالــی روســتا دادیــم 
ــود. همگــی داخــل کیســه  ــی ســرد ب ــد. هــوا خیل ــزم آوردن ــا هی ــرای م ــا ب ت
ــا  ــرای م ــود و فضــای مســجد ب ــاد ب ــان زی ــم. تعدادم ــه بودی ــا رفت خواب ه

کافــی نبــود. بــه حالــت نشســته، دو-ســه ســاعتی خوابیدیــم.
در مســجد روســتا، مأموریــت هــر کس مشــخص شــد. بــه گروه هــای 100 
نفــره تقســیم شــدیم. بچه هــای تیــپ 48 فتــح، لشــکر 19 فجــر و یکــی دیگــر 
از لشــکرها بــه همــراه تعــدادی از افــراد قــرارگاه رمضــان، یــک گــروه شــدیم. 
مــا بــه صــورت مســلح و پیــاده و بــر اســاس نقشــه ای کــه بــه مــا داده بودنــد، 
بــه ســمت روســتای بعــدی حرکــت کردیــم. تعــدادی از کردهــای عراقــی کــه 
مســلح بودنــد بــه عنــوان راهنمــا و محافــظ مــا را همراهــی می کردنــد. فاصلــه 
مــا تــا روســتای بعــدی، 20 کیلومتــری می شــد. در اینجــا، تنهــا ســالحی کــه 
ــی  ــب کردهــای عراق ــود. اغل ــه همــراه خــود داشــتیم، کالش و نارنجــک ب ب

کالش بــه دســت بودنــد، تعــداد کمــی نیــز تیربــار داشــتند.
ــرات، پ.ک.ک  ــه، دموک ــن، کمول ــای منافقی ــه، گروهک ه ــن منطق در ای
ترکیــه و چندیــن حــزب کــه اکثــرا مخالــف جمهــوری اســالمی بودنــد، آزادانــه 
فعالیــت می کردنــد و گروه هــای طالبانــی و بارزانــی بــا آنها مشــکلی نداشــتند. 
البتــه طبــق توافقاتــی کــه آنهــا بــا هــم داشــتند، هیــچ گروهــی حــق نداشــت در 
آن منطقــه بــا گــروه دیگــری، درگیــر شــود. بــه مــا نیــز تاکیــد کــرده بودنــد کــه 
در ایــن مســیری کــه می رویــد، حــق درگیــری و تیرانــدازی نداریــد. اگــر کســی 

را دیدیــد، حــق صحبــت کــردن و حتــی ســالم کــردن نداریــد.
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مأموریــت مــا رفتــن بــه شــهر ســلیمانیه عــراق بــود. در بیشــتر مناطــق، 
ــت  ــت، می بایس ــوذ داش ــراق نف ــث ع ــزب بع ــه ح ــی ک ــا مناطق مخصوص
شــبانه حرکــت می کردیــم. در ایــن ماموریــت، وظیفــه مــا کــه فرمانــده گــردان  
بودیــم ایــن بــود کــه تمــام مســیر را شناســایی می کردیــم. از طرفــی بایــد بــا 
ــرام می گذاشــتیم  ــه آن احت رســوم و عقایــد ایــن کردهــا آشــنا می شــدیم و ب

تــا مشــکلی پیــش نیایــد.
زمانــی کــه از روســتای گمــزر بــه ســمت روســتای بعــدی بــه راه افتادیــم، 
ــی  ــک ارتفاع ــه ی ــه ی راه ب ــود. در میان ــدن ب ــال باری ــدیدی در ح ــاران ش ب
رســیدیم کــه چشــمه ی آبــی آنجــا بــود. در آنجــا نمــاز خواندیــم و اســتراحت 
ــی  ــوه خاص ــان، جل ــوه درخت ــاِر انب ــا در کن ــای زیب ــم.. غاره ــی کردی کوتاه
بــه آنجــا بخشــیده بــود. بــه راحتــی می شــد کــه در ایــن غارهــا پنــاه گرفــت 
ــرای گــرم نگــه داشــتن بچه هــا اســتفاده کــرد.  ــان آنجــا، ب ــزم درخت و از هی
بنابرایــن در آن مــدت کوتاهــی کــه آنجــا بودیــم، ایــن ارتفــاع را بــه خوبــی 
بررســی کــردم. همیــن ارتفــاع را بــه خاطــر ســپردم کــه اگــر بعدهــا گــردان را 

آوردم، همینجــا مســتقر شــویم
مقصــد بعــدی مــا، روســتاهایی برگلــو و ســرگلو بــود. ایــن دو کنــار هــم 
بودنــد و بــا هــم فاصلــه چندانــی نداشــتند. بیــن ایــن دو روســتا، یــک ارتفاعی 
قــرار گرفتــه بــود. ایــن روســتاها بــه نســبت روســتای قبلــی، هــم بزرگ تــر و 
هــم جمعیــت بیشــتری داشــتند. البتــه خودشــان بــه آنهــا شــهر می گفتنــد. هــر 
ــی از روســتا هــم  ــد ول ــدازه یــک شــهر واقعــی نبودن ــد اینهــا در حــد و ان چن
بزرگ تــر بودنــد. همــه گروه هــا، اعــم از ایرانــی، منافقیــن، کمولــه، دموکــرات 
و حتــی کشــورهای مثــل آمریــکا، فرانســه، انگلیــس در آنجــا نیــرو داشــتند. 
اغلــب اینهــا فقــط بــرای شناســایی آمــده بودنــد. یعنی عــده ای برای شناســایی 

مــا ایرانی هــا آمــده بودنــد و مــا هــم بــرای شناســایی عراقی هــا و ...
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قبــل از ورود بــه روســتای برگلــو، کدخــدای روســتا بــه اســتقبال مــا آمــد و 
گفــت کــه ظرفیــت خانه هــای برگلــو تکمیــل شــده و بایــد بــه ســرگلو برویــد. 
ــز ریــش  ــه روســتای ســرگلو  رســیدیم. در آنجــا نی ــم و ب ــو گــذر کردی از برگل
ســفید ســرگلو بــه اســتقبال مــا آمــد و بــه گرمــی از مــا اســتقبال کــرد. در آنجــا 
مــا را بــه یــک مســجدی بردنــد. همگــی در آنجــا جمــع شــدیم. در مســجد 
روســتا، تعــدادی از اهالــی را دعــوت کــرده بودنــد و بــه هــر کــدام، ســه نفــر از 
رزمنده هــا را معرفــی کردنــد کــه بــا خودشــان ببرنــد و از آنهــا پذیرایــی کننــد.

کنسرو قورباغه

مــا نیــز بــه همــراه یکــی از اهالــی روســتا بــه خانــه او رفتیــم کــه از مــا 
پذیرایــی کنــد. در خانــه آن کــرد، بــرای مــا یــک گرفتــاری پیــش آمــد و مــا 
ــه  ــه را تــرک کنیــم و ب ناچــار شــدیم بــدون اینکــه غذایــی بخوریــم، آن خان
ــا کــه ســابقه حضــور  ــم. یکــی از دوســتان م یکــی از مســاجد روســتا بروی
ــه او  ــداری ب ــود، مق ــان کــردی مســلط ب ــه زب ــن روســتا را داشــت و ب در ای
پــول دادیــم کــه بــرای مــا غذایــی تهیــه کنــد. او نیــز بــه مغــازه یکــی از همــان 
ــن  ــت و آورد. اولی ــرو گرف ــدد کنس ــه ع ــان و س ــداری ن ــت و مق ــا رف کرده
ــاز کردیــم، در کمــال تعجــب دیدیــم کــه کنســرو قورباغــه  کنســرو را کــه ب
بــود. بــا دیــدن کنســرو قورباغــه، حالــت تهــوع بــه مــا دســت داد. کردهــا، 
ــرای بعضــی از خارجی هایــی کــه  ــی ب ــد ول گوشــت قورباغــه را نمی خوردن
بــه آن منطقــه می آمدنــد، غــذای لذیــذی بــود. در اینجــا نیــز فروشــنده، بــه 
اشــتباه بــه ایــن دوســت مــا کنســرو قورباغــه داده بــود. همــان لحظــه، کنســرو 
قورباغــه را بــرد و بــه جــای آن، یــک کنســرو لوبیــا آورد. هــر طــور شــده بــود، 

شــام را خوردیــم و شــب را در همــان مســجد ماندیــم.
ــه مقصــد روســتای بعــدی،  ــود. از شــهرک ســرگلو ب ــح روز ســوم ب صب
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حرکــت کردیــم. نمی دانــم فاصلــه شــهرک ســرگلو تــا روســتای بعــدی چنــد 
کیلومتــر بــود ولــی بعــد از ظهــر بــود کــه بــه روســتای بعــدی رســیدیم. ایــن 
روســتا میــان دو ارتفــاع واقــع شــده بــود. روســتای بســیار زیبایــی بــود. در 
آنجــا، چشــمه  ها و تعــداد زیــادی درخــت و بوقلمون وجود داشــت . ســاکنان 
روســتا، زیــِر کــوه را تونــل زده بودنــد. آدم هــای بــا فرهنــگ و تحصیــل کــرده 
زیــادی آنجــا بودنــد. اینجــا، یکــی از مراکــز اصلــی جــالل طالبانــی بــود. بــه 

همیــن خاطــر، ارتــش عــراق، مرتــب آنجــا را بمبــاران می کــرد.
ــه  ــرار داشــت. نخســت، ب ــی ق ــک دژبان ــه رســیدیم ی ــه ک ــان اول تنگ هم
ــد. ســپس  ــا انجــام دادن ــی مختصــری از م ــت و پذیرای ــد گف ــا خــوش آم م
مــا را بــه ســمت اســتراحتگاه، راهنمایــی کردنــد. در ایــن تنگــه، تونل هایــی 
ــداد داشــت. در  ــر کــوه امت ــا زی ــر ت ــد کــه کــه چندیــن مت درســت کــرده بودن
آنجــا، اتاق هــای پذیرایــی، حمام هــای داغ و رســتوران شــیکی وجــود داشــت. 
بــرق آنجــا از طریــق موتوربــرق  تامیــن می شــد. در واقــع، یــک شــهر خیلــی 
کوچــک ولــی زیبــا بــود. در اطــراف تنگــه، ســالح های ضدهوایــی، دوشــکا 
و ... مســتقر شــده بودنــد. تمــام کســانی کــه آنجــا بودنــد، اعــم از زن و مــرد، 

نیروهــای طالبانــی بودنــد.
قبــل از هــر چیــز، از مــا خواســتند کــه بــه نوبــت وارد حمــام شــویم. بــه هــر 
ــان  ــدیم، لباس های م ــام ش ــی وارد حم ــد. وقت ــر دادن ــاس زی ــا، لب ــدام از م ک
ــرادی داشــتند  ــه، اف ــن تنگ ــه و اســم مان را روی آن می نوشــتند. در ای را گرفت
ــد.  ــی می کردن ــد و مهمان هــا را راهنمای ــب زبان هــا مســلط بودن ــه اغل کــه ب
مــن نمی دانســتم کــه اینجــا چــه خبــر اســت. قبــل از این کــه حمــام مــا تمــام 

ــد. می شــد، لباس هــای  مــا شســته، خشــک شــده و اتوشــده بودن
بعــد از کار اســتحمام و نظافــت، جانــی دوبــاره گرفتیــم. رســتوران بزرگــی 
آنجــا بــود کــه انــواع و اقســام غذاهــا را پخــت می کــرد. در آنجــا از مــا پذیرایــی 
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مفصلــی کردنــد. از یکــی از آنهــا پرســیدم کــه اینجــا چــه خبــر اســت؟ گفــت که 
اینجــا مرکــز جــالل طالبانــی هســت. هــر کــس کــه به ایــن منطقــه می آیــد، باید 

یــک شــب اســتراحت کنــد، از او پذیرایــی کننــد و بعــد حرکــت کنــد.
در آن شــب، اســتراحت خوبــی کردیــم. افــراد زیــادی اعــم از کــرد، 
ایرانــی، تــرک، عــرب، ســنی، شــیعه، منافقیــن و... آنجــا بودنــد. ولــی هیــچ 
ــی  ــی احترام ــری ب ــه دیگ ــس ب ــچ ک ــت و هی ــری کاری نداش ــا دیگ ــس ب ک
نمی کــرد. مکانــی در آنجــا بــود کــه نمازخانــه بــود و کتاب هــای قــرآن و حتــی 
مفاتیح الجنــان در آنجــا دیــده می شــد. حتــی بــرای کســانی کــه قصــد داشــتند 
مشــروب بخورنــد، مــکان دیگــری مهیــا شــده بــود. در آنجــا مغــازه ای بــود 
کــه کارش فقــط فــروش اســلحه بــود. هــر نــوع اســلحه ای کــه می خواســتی، 
ــی  ــدم کــه خیل ــی را دی ــگ برنوی ــک تفن یافــت می شــد. در آن فروشــگاه، ی
ــی  ــود. خیل ــان ب ــزار توم ــت ه ــران، هش ــول ای ــه پ ــت آن ب ــود و قیم ــا ب زیب
دوســت داشــتم آن را بخــرم ولــی مشــکل اینجــا بــود کــه نمی توانســتم آن را 

بــا خــودم ببــرم.
شــب را در آنجــا ماندیــم. صبــح کــه شــد مهیــای رفتــن بــه ســمت مقصــد 
بعــدی شــدیم. شــخصی از طــرف جــالل طالبانــی آمــد و بــه مــا خیرمقــدم 
و خوش آمدگویــی گفــت. ایــن فــرد بــا احتــرام زیــادی بــا مــا برخــورد 
می کــرد. بــا بدرقــه نماینــده آقــای طالبانــی، بــه ســمت روســتای بعــدی کــه 
چخماخ)چخمــاق( نــام داشــت، حرکــت کردیــم. نزدیکی هــای غــروب 
ــه روســتای چخمــاخ رســیدیم. بــرف ســنگینی در حــال باریــدن  ــود کــه ب ب
ــر صخره هــا و  ــی روســتا زی ــود. اهال ــی از ســکنه شــده ب ــود. روســتا، خال ب
کوه هایــی کــه در آن نزدیکــی بــود، پنــاه گرفتــه بودنــد و آنجــا خانــه درســت 
کــرده بودنــد. نماینــده کردهــای عراقــی کــه همــراه مــا بــود بــه مــا گفــت کــه 
فعــال مقــر شــما همینجاســت. خودتــان بایــد بــرای خودتــان مکانــی تهیــه 
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ــه پشــت  ــا رســیدن ب ــه مــا داد و گفــت کــه ت ــد. در نهایــت، نقشــه ای ب کنی
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــده اســت ک ــی مان ــر باق ســلیمانیه، ســه روســتای دیگ
ــم  ــرای روســتای ســوم در طــول روز ه ــد شــبانه و ب ــی بای دو روســتای اول

ــد. ــت کنی ــد حرک می توانی
ــز  ــداری نی ــد و مق ــا دادن ــه م ــزات ب ــداری تجهی ــی، مق ــای عراق کرده
خریــداری کردیــم. ســاختمان نیمــه کاره ای آنجــا بــود که با همیــن تجهیزات، 
آن را آمــاده اســکان نمودیــم. چنــد بــاب مغــازه همانجــا بــود. ایــن مغازه هــا 
ــرار  ــد داشــت، ق ــت غــار مانن ــه ســنگ ها و ســینه کوهــی کــه حال ــر تخت زی
داشــتند. رفتیــم و مقــداری آرد، برنــج، چایــی، شــکر، بخــاری، عالءالدیــن 
و... خریدیــم. دو-ســه روزی را در ایــن روســتا اســتراحت کردیــم. حتــی بــا 
دبه هــای 20 لیتــری و آتــش هیــزم، بــرای خودمــان حمامــی درســت کردیــم. 
در اینجــا، آقــای شــهابی فر فرمانــده بچه هــای اســتان مــا بــود. البتــه فرمانــده 

اصلــی همــه نیروهــا، آقــای ذوالقــدر1 بودنــد.
مقصــد بعــدی مــا، روســتای مولکــه) شــاید هــم ملکــه یــا مولوکــه( بــود. 
ایــن روســتا نیــز خالــی از ســکنه شــده بــود. فقــط یــک پیــرزن و پیرمــردی 
آنجــا بودنــد کــه بــا چنــد گوســفند داخــل یــک اشــکفتکی زندگــی می کردند. 

از آنهــا ســؤال کردیــم کــه چــرا ایــن خانه هــا خالــی شــده اند؟
گفتنــد: »عراقی هــا همیشــه مــا را بمبــاران می کننــد، اهالــی روســتا 

رفته انــد و زیــر ایــن کوه هــا پنــاه گرفته انــد.«
از آنهــا گوســفندی خریدیــم و کنــار رودخانــه قصابــی کردیــم. یــک شــب 
را در آنجــا ماندیــم. صبــح فــردا بــه ســمت روســتای ســم گرد حرکــت 

1- ســردار محمدباقــر ذوالقــدر متولــد ســال 1333 شــهر فســا اســتان فــارس مــی باشــند. ایشــان در 
دوران جنــگ تحمیلــی عــراق بــه ایــران، مســئولیت آمــوزش ســپاه را برعهــده داشــت و ســپس فرمانــده 
قــرارگاه جنگ هــای نامنظــم ســپاه شــد. ایشــان در حــال حاضــر معــاون راهبــردی و همچنیــن حفاظــت 

اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه اســت.
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کردیــم. روســتایی کــه ظاهــرش مثــل ســم اســب بــود. اطــراف ایــن روســتا 
را کوه هایــی احاطــه کــرده بــود و روســتا تــه یــک دره ای قــرار داشــت. از تــه 
دره، بــرای رفتــن بــه نــوک قلعــه، ســه ســاعتی زمــان می بــرد. در واقــع، آنجــا 
هــدف نهایــی ماموریــت مــا بــود. ایــن روســتا نیــز جمعیــت زیــادی نداشــت 
ــم  ــم گرفتی ــد. تصمی ــی می کردن ــا زندگ ــرد آنج ــرزن و پیرم ــر پی ــد نف و چن
کــه مرکزیت مــان را از روســتای چخمــاخ بــه روســتای مولکــه بیاوریــم. در 
ــا را  ــداوم آنج ــور م ــه ط ــا ب ــتیم. عراقی ه ــت نداش ــم گرد، امنی ــتای س روس
ــه وجــود  ــن خان ــه چندی ــی در روســتای مولک ــد. ول ــاره 60 می زدن ــا خمپ ب
داشــت و جــاده ای داشــت کــه بــا تراکتــور، قابــل رفــت و آمــد بــود. بــه همین 
خاطــر پیــش بینــی کردیــم کــه بــه گازوئیــل نیــاز خواهیــم داشــت، بنابرایــن 
تصمیــم گرفتیــم کــه یــک تراکتــوری خریــداری کنیــم و حتــی جایــی را بــرای 

فــرود بالگــرد آمــاده کنیــم.
در ایــن مســیر، وظیفــه مــا کــه فرمانــده گــردان بودیــم ایــن بــود کــه از اول تــا 
آخــر مســیر، همــه نقــاط را شناســایی کنیــم. و این کــه اگــر در آینــده بــه اینجــا 
آمدیــم، گــردان را از کــدام مســیر ببریــم؟ کجــا اســتراحت کنیــم و بخوابیــم؟ 
اگــر بــه روز خوردیــم در کــدام شــیار و یــا کــدام نقطه پنهان بشــویم؟ مایحتاج 
خودمــان را چگونــه و از کــدام روســتاها تهیــه کنیــم؟ و ... همــه ایــن نــکات 
ــورت  ــم مش ــا ه ــداوم ب ــا، م ــم. در آنج ــت می کردی ــیر یادداش ــن مس را در ای

ــور دهیــم. ــه گردان هــا را عب می کردیــم و همفکــری می کردیــم کــه چگون

ارتفاعات سم گرد

ــات،  ــان ارتفاع ــه در می ــود ک ــودی ب ــک گ ــه ی ــم گرد ت ــتای س ــت روس موقعی
محصــور بــود و دقیقــا مثــل یــک ســم اســبی بــود. بیــن ایــن ارتفاعــات فقــط 

ــد. ــیاری رد می ش ــک ش ی
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زمانــی کــه بــه روســتای ســم گرد رســیدیم، شــب را اســتراحت کردیــم و 
ــم. در روســتای ســم گــرد، همــه رزمنده هــا نیامــده  ــه کــوه زدی ــح زود ب صب
بودنــد. آشــپز، دیده بــان، ادوات و کســانی کــه کارهــای پشــتیبانی مــا را 
ــر  ــه-چهار نف ــد. س ــاخ ماندن ــتای چخم ــان روس ــد در هم ــام می دادن انج
هــم در روســتای مولکــه مانــده بودنــد. در روســتای ســم گرد بــه جــز بنــده، 
آقایــان عزیزاللــه شــریفی، صیــادی، فضل علــی حســینی، عــوض شــهابی فر 

و حجت الــه ولی پــور1 حضــور داشــتند.
روســتای ســم گرد آخریــن روســتای هــدف مــا در خــاک عــراق بــود. قــرار 
بــود کــه آخریــن شناســایی ها بــه نحــو احســنت انجــام گیــرد. شــب را در ایــن 
روســتا اتــراق کردیــم. قــرار بــود کــه فــردا صبــح بــه نــوک ارتفاعــات برویــم و 

شناســایی ها را انجــام دهیــم.
ــی  ــرد و پیرزن ــک پیرم ــط ی ــود. فق ــکنه ب ــی از س ــم گرد خال ــتای س روس
ــاکنین  ــه س ــد. بقی ــتا بودن ــی روس ــای اهال ــان دام ه ــه نگهب ــد ک ــا بودن آنج
روســتا از تــرس بمبــاران بعثی هــا رفتــه بودنــد و در ارتفاعــات و غارهایــی 
کــه آن اطــراف وجــود داشــت، پنــاه گرفتــه بودنــد. بــا توجــه بــه ســردی هــوا 
و برفــی کــه باریــده بــود، دام و طیــور روســتا در همــان طویله هایــی کــه در 
ــرده  ــره ک ــال ذخی ــه قب ــای ک ــدند و از علوفه ه ــداری می ش ــود نگه ــتا ب روس
بودنــد، اســتفاده می کردنــد. تعــدادی از افــراد روســتا در ارتفاعــات آنجــا و 
در خــط مــرزی کــه بیــن خودشــان و نیروهــای بعثــی بــود، مشــغوا پاســبانی 
و حفاظــت از منطقــه بودنــد. اینهــا کردهــای جــالل طالبانــی و از مخالفیــن 
حکومــت مرکــزی صــدام بودنــد و بــا حــزب بعــث در حــال مبــارزه بودنــد. 
بعثی هــا مرتبــا آنجــا را بمبــاران می کردنــد. البتــه طرفــداران بارزانی هــا جــای 
دیگــری بودنــد. گــروه طالبانــی و بارزانــی اختالفاتــی نیــز بــا هــم داشــتند ولی 

1- حجت الــه ولی پــور، از پاســدارهای اســتان مازنــدران بودنــد. ایشــان بــه مــدت ســه ســال مســئول 
اطالعــات تیــپ 48 فتــح بودنــد و هــم اکنــون در ســپاه اســتان تهــران مشــغول فعالیــت هســتند. 
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در آن موقــع بــا هــم مشــکلی نداشــتند.
بعــد از نمــاز صبــح، از از روســتای ســم گرد بــه ســمت ارتفاعــات حرکت 
کردیــم ولــی آذوقــه ای کــه بــا خــود ببریــم نداشــتیم. مقــداری نــان و کنســرو 
داشــتیم کــه شــب قبــل در همــان روســتا تمــام شــده بــود. بــرف و بارانــی در 
حــال باریــدن بــود. هــوا خیلــی ســرد بــود و ارتفاعــات صعــب العبــوری در 
پیــش داشــتیم. بعــد از پنــج ســاعت پیــاده روی، بــه نــوک ارتفــاع رســیدیم.

کردهــای آنجــا کــه تعدادشــان 10 نفــری می شــد، در آن ارتفاعــات، 
ــا را  ــد و روی آنه ــت ســاخته بودن ــدادی ســنگر از چــوپ درخــت و پلی تع
ــه  ــد و روز ک ــنگرها بودن ــن س ــل همی ــب ها داخ ــد. ش ــه بودن ــاک ریخت خ
می شــد بــه ســنگرهای دیــده بانــی می رفتنــد. فاصلــه آنهــا بــا نیروهــای 
عراقــی کمتــر از دو کیلومتــر بــود. البتــه ایــن نیروهــای عراقــی کــه مقابــل ایــن 
کردهــا قــرار داشــتند، گــروه دیگــری از کردهــا بودنــد کــه طرفــدار حــزب 
بعــث بودنــد. جایــی کــه مــا رفتــه بودیــم، عقبــه دشــمن بــود. یعنــی پیشــانی 
آخریــن نیروهــای عراقــی در ارتفاعــات گوجــار و ارتفاعــات مــاووت بودنــد 

و مــا بــا فاصلــه زیــادی پشــت ســر آنهــا رفتــه بودیــم.
دو خــط مــرزی بیــن کردهــای مخالــف حــزب بعــث بــا طرفــداران صــدام 
وجــود داشــت. اولیــن خــط مــرزی میــان ایــن دو گــروه، همیــن فاصلــه دو 
کیلومتــری بــود و دومیــن خــط، تعــدادی پاســگاه بــود کــه عقب تــر و متعلــق 

بــه منافقیــن ایرانــی بودنــد. البتــه آنهــا قــدرت چندانــی نداشــتند.
ــن گذاری هــای  ــل ســیم خــاردار و می ــع متعــددی مث در آن مناطــق، موان
پراکنــده وجــود داشــت. منطقــه ای کــه طرفــداران حــزب بعــث بودنــد، هــم 
ــه  ــز ب ــی نی ــه و دشــت داشــت. کردهــای طالبان ــم تپ ــزار و ه ــه و نی رودخان
صــورت پاســگاهی روی ارتفاعاتــی کــه در اختیــار داشــتند پراکنــده بودنــد.

زمانــی کــه روی ارتفــاع رســیدیم، امیــدوار بودیــم کــه از آذوقــه کردهــای 
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طالبانــی اســتفاده کنیــم ولــی در آنجــا هــم مشــخص شــد کــه اینهــا نیــز هیــچ 
آذوقــه ای ندارنــد.

روی ارتفاعــات، هــوا بســیار ســرد بــود. کردهــا بــرای گــرم کــردن خــود، 
از شــاخ و بــرگ درختــان آنجــا اســتفاده می کردنــد و داخــل سنگرهایشــان 
آتــش روشــن می کردنــد. آنجــا آبــی نبــود. آب مــورد نیــاز آنهــا از گــرم کــردن 

بــرف داخــل حلب هــا 20 لیتــری تامیــن می شــد. 
وقتــی بــه ارتفاعــات ســم گرد رســیدیم، متوجــه شــدیم کــه از غــذا خبــری 
نیســت. بــه آنهــا گفتیــم حــاال کــه غذایــی در کار نیســت، یــک ِکتــر چایــی 
ــه  ــی را ک ــک ظرف ــراه، ی ــا اک ــا، ب ــان کرده ــی از هم ــد. یک ــا دم کنی ــرای م ب
ــار غذایــی کــه قبــال خــورده شــده در آن باقــی مانــده،  ــوز آث ــوم بــود هن معل
برداشــت و از ســنگر بیــرون رفــت. از داخــل ســنگر او را زیــر نظــر داشــتم. 
ــعله های  ــرد و روی ش ــرف ک ــر از ب ــته را پ ــرف نشس ــی، ظ ــرد عراق ــن ک ای
ــا  ــن م ــت بی ــردم. در نهای ــی ک ــن کار او اعتراض ــه ای ــن ب ــت. م ــش گذاش آت
یــک درگیــری مختصــری اتفــاق افتــاد. تعــدادی از مــا دســت و پــا شکســته، 
ــا وســاطت بزرگ ترشــان،  ــت، ب ــد. در نهای ــان کــردی حــرف می زدن ــه زب ب
ــه ســنگر  ــم و ب ــرک کردی ــت آنجــا را ت ــر شــد. در نهای ــه خی ــم ب ماجــرا خت

نگهبانــی رفتیــم.
ــا او  ــده ب ــن شــخصی کــه بن ــرادران همی ــم کــه دو نفــر از ب بعــدا فهمیدی
درگیــر شــده بــودم، در همــان پایگاهــی بــود کــه مقابــل آنهــا قــرار داشــت. 
ــم  ــروی ه ــر روب ــا در ظاه ــد، اینه ــف می کردن ــا تعری ــرای م ــه ب ــور ک آن ط
قــرار گرفتــه بودنــد ولــی هرگــز بــه همدیگــر شــلیک نمی کردنــد. بیشــتر بــه 
خاطــر مشــکالت اقتصــادی کــه داشــتند، ناچــار بودنــد، روبــروی هــم قــرار 
ــد همیــن فــرد در مواقعــی کــه غــذا نداریــم، شــبانه  بگیرنــد. حتــی می گفتن
پیــش برادرانــش مــی رود و بــرای مــا غــذا مــی آورد. بنابرایــن، این کــرد عراقی 
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می دانســت کــه مــا آمده ایــم کــه بــه همــان پایگاهــی کــه بــرادرش آنجاســت، 
حملــه کنیــم، بنابرایــن بــا مــا مخالــف بــود.

پایان عملیات شناسایی و بازگشت به وطن

ــر  ــا تعــدادی هلیکوپت ــات شناســایی، رزمنده هــا را ب ــود بعــد از عملی ــرار ب ق
در روســتای چخمــاق پیــاده کنیــم و ســپس بــه صــورت شــبانه بــه روســتای 
ســم گرد بیاوریــم و بــه ایــن پایگاه هــا حملــه کنیــم و عقبــه دشــمن را بگیریــم. 
وقتــی داســتان ایــن برادرهــا را شــندیم، بــه بچه هــا گفتــم، بــا ایــن تفاســیر، 
معلــوم اســت کــه ایــن ماموریــت، لــو خواهــد رفــت و انجــام نخواهــد گرفت.

بــه همیــن خاطــر بــه بچه هــا گفتــم مــا بایــد دو معبــر بــرای ورود نیروهــا 
انتخــاب کنیــم. یــک معبــر را بــرای فریــب کردهــای عراقــی انتخــاب کنیــم و 
آشــکارا بــه آنهــا بگوییــم کــه در اینجــا عمــل خواهیــم کــرد و معبــر دوم همــان 
ــم کــرد. در آنجــا  ــر واقعــی و مخفــی باشــد کــه در آنجــا عمــل خواهی معب
بــا هــم مقــداری بــا هــم بحــث کردیــم. آقــای شــهابی فر بــه عنــوان نماینــده 
ــر  ــه ه ــت، ب ــت. در نهای ــار نمی رف ــر ب ــات اصــال زی ــپ و مســئول عملی تی

شــکلی بــود او را قانــع کردیــم.
ــودم.  ــی شناســایی کــرده ب ــات احتمال ــرای عملی ــر را ب در آنجــا ســه معب
بــه عزیزاللــه شــریفی کــه فرمانــده گروهــان مــن بــود و همــراه مــا آمــده بــود 
گفتــم کــه روی معبــری کــه در حضــور کردهــا مطــرح می کنیــم، حســاب بــاز 
نکنــد. ایــن معبــر بــرای ردگــم کنــی اســت. مــا بایــد دو تــا ســه کیلومتــر آن 

طرف تــر، معبــر دیگــری را بــرای عملیــات شناســایی کنیــم.
دو شــب را آنجــا ماندیــم و کار شناســایی را انجــام دادیــم. در آن طرف تر، 
یــک روســتایی بــود کــه خالــی از ســکنه بــود کــه محــل اســتقرار نظامی هــای 
عراقــی بــود. آنجــا محــل پشــتیبانی از کل ارتفاعــات منطقــه کردنشــین تــا 
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مــاووت بــود. مــن خواســتم بــه صــورت شــبانه بــروم و آنجــا را شناســایی 
کنــم. ولــی بــه مــن اجــازه ندادنــد. گفتنــد آنجــا میــدان میــن هســت و بــرف 
هــم باریــده اســت. رد پــای مــا روی برف هــا خواهــد مانــد بنابرایــن هرگونــه 
حرکتــی کنیــم، فــردا صبــح، لــو خواهیــم رفــت. البتــه حرفشــان منطقــی بــود. 
بنابرایــن فقــط یــک تصویــر کلــی از آن روســتا در ذهــن خــودم ثبــت کــردم.

وقتــی کار مــا تمــام شــد، از آنجا برگشــتیم و به روســتای مولکــه رفتیم. در 
روســتای مولکــه تصمیــم گرفتــه شــد کــه دو نفــر از فرماندهــان گروهان هــا 
در ایــن روســتا بماننــد. فرماند هــان گــردان نیــز بــه ایــران برگردنــد کــه 
گردان هــا را بیاورنــد. وظیفــه ایــن دو فرمانــده گروهــان ایــن بــود کــه در ایــن 
مــدت و تــا رســیدن گردان هــا، در خفــا، کار شناســایی ها را تکمیــل کننــد.

ــن مســیر، واقعــا ســخت و  ــا 400 نفــره از ای ــور دادن گــردان 300 ت عب
پیچیــده بــود. چــون گروهک هایــی مختلفــی کــه اغلــب مخالــف مــا بودنــد، 
در آن مناطــق حضــور داشــتند. ضمــن ایــن کــه بســیجی ها، اغلــب تــازه کار 

بودنــد و بــه قوانیــن نظامــی پایبنــدی چندانــی نداشــتند.
بعــد از گــذر از روســتای مولکــه بــه روســتای چخمــاق رســیدیم. در 
آنجــا متوجــه شــدیم کــه تعــدادی از بچه هــای تیــپ از واحدهــای مهندســی، 
بهــداری، ادوات، توپخانــه و ... بــه ایــن روســتا آمــده و آنجا هســتند. در واقع، 

اینهــا بعــد از مــا و در قالــب کاروان دوم آمــده بودنــد.
مزیتــی کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه ایــن مناطــق در تیــررس واحدهــای 
ــده  ــتقر ش ــور مس ــاووت و شاش ــات م ــراف ارتفاع ــه در اط ــا ک ــه م توپخان
ــه  ــه واحــد توپخان ــا ب ــود کــه دیده بان هــای م ــی ب ــرار داشــت. کاف ــد، ق بودن

ــد. ــا آنجــا را بکوبن ــد ت گــرا می دادن
ــا در  ــود. بیشــتر وقــت م ــا حــدودا 45 روز طــول کشــیده ب ــت م ماموری
راهپیمایــی روســتا بــه روســتا و شناســایی مناطــق و ارتفاعــات آنجــا ســپری 
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شــد. در ایــن مــدت، بــه جــزء همــان روزهــای اولــی کــه در روســتای طالبانی 
حمــام کردیــم، خبــری از حمــام و نظافــت درســت و حســابی نبــود.

ــرای  ــران ب ــر از طــرف ای ــد هلیکوپت ــان ماموریــت، یــک فرون بعــد از پای
انتقــال مــا بــه خــاک ایــران، در آن منطقــه فــرود آمــد. مــا دو نفــر فرمانــده 
ــردان در  ــان گ ــر از فرمانده ــر دیگ ــراه دو نف ــه هم ــح ب ــپ 48 فت ــردان تی گ

ــه ایــران برگشــتیم. ــر ب ــا ایــن هلیکوپت قــرارگاه رمضــان، ب
ــا، در ســقز  ــپ م ــع، گردان هــای تی ــود. در آن موق اواخــر ســال 1366 ب
ــده و  ــا ژولی ــع م ــر و وض ــس س ــدت، از ب ــن م ــد. در ای ــده بودن ــتقر ش مس
ــم، هیــچ کــدام از بچه هــای  ــه مقــر گــردان رفت ــی ب ــود، وقت پژمــرده شــده ب
گــردان مــن را نشــناختند. در آن مــدت، رزمنده هــای گــردان از ماموریــت مــا 
اطالعــی نداشــتند. آنهــا خیــال می کردنــد کــه حتمــا شــهید یــا اســیر شــده ام.

ماموریت گردان  امام علی)ع( در خاک عراق

دو-ســه روزی در شــهر ســقز ماندیــم ســپس گــردان را بــه شــهر بانــه و آنجــا 
بــه مقــر بوالحســن، ســپس بــه مقــر گــردو و پشــت ارتفاعــات گامو بردیــم. در 
آنجــا مهیــا و آمــاده حرکــت بــه ســمت خــاک عــراق شــدیم. اولیــن گــردان از 
تیــپ 48 فتــح کــه آمــاده حرکــت شــده بــود، گــردان مــا بــود. قــرار بــود بعــد از 

گــردان مــا، دو گــردان دیگــر نیــز حرکــت کننــد.
بــه همــه رزمنده هــای گــردان، لبــاس کــردی و کارت شناســایی مختــص 
قــرارگاه رمضــان تحویــل دادنــد. از دشــت حرمــدان بــه ســمت ارتفاعــات 
ــور دادن یــک گــردان 400 نفــره از ارتفاعــات  گوجــار حرکــت کردیــم. عب
ــار  ــات در اختی ــن ارتفاع ــود. ای ــوار ب ــیار دش ــد، بس ــیخ محم ــار و ش گوج
دشــمن بــود. مــا بایــد در روشــنایی روز، از یــک تنگــه ای عبــور می کردیــم. 
ســختی کار آنجایــی بــود کــه می بایســت کل مهمــات و جیــره غذایــی مــورد 
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نیــاز را بــرای حداقــل یــک هفتــه بــه صــورت پیــاده بــا خودمــان می بردیــم 
کــه ایــن کار موجــب تحلیــل قــوای جســمانی رزمنده هــا می شــد. از طرفــی 

بــا ایــن وضعیــت، بایــد وســط نیروهــای دشــمن رد می شــدیم.
ســال 1366، ســال پــر برفــی بــود. بــه گونــه ای کــه در آن ارتفاعــات 
حــدود ســه متــر، بــرف باریــده بــود. قبــل از ایــن کــه مــا بخواهیــم حرکــت 
کنیــم، بچه هــای ســپاه بــدر1، روی ارتفاعــات گوجــار و شــیخ محمــد، یــک 
تونــل برفــی بــه طــول دو کیلومتــر، ســاخته بودنــد. مــا بایــد زیــر ایــن تونــل 
یخــی رد می شــدیم. نحــوه عبــور زیــر ایــن بــرف، شــرایط خاصــی داشــت. 
ــختی و  ــر س ــه ه ــد. ب ــه می ش ــخ زده گرفت ــرف ی ــر ب ــا زی ــای م ــوان نیروه ت
مشــقتی بــود از ایــن تونــل رد شــدیم و بــدون اینکــه دشــمن متوجــه عبــور مــا 

شــود، وارد خــاک عــراق شــدیم.
مناطــق کردنشــین را قبــال شناســایی کــرده بــودم. اولیــن روســتایی کــه وارد 
آن شــدیم، روســتای گمــزر بــود. غــروب بــود کــه وارد روســتای گمــزر شــدیم. 
در آنجــا متوجــه شــدیم کــه بیــش از هــزار نفــر از رزمنده هــای قــرارگاه رمضــان 
در ایــن روســتا هســتند. ماموریــت مــا در ایــن منطقــه مشــترک بــود. بــه طــور 
کلــی، عملیــات مــا یــک عملیــات فریــب بــود. هــدف نهایــی مــا، ســرگرم 

کــردن دشــمن بــرای اجــرای عملیــات نیروهــای خــودی در حلبچــه بــود.
مشــکلی کــه مــا در روســتای گمــزر داشــتیم، بــی مکانــی بــود. مســجد و 
1 -»ســپاه بــدر« شــاخه ای از ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی اســت کــه در ســال 1361توســط آیــت 
اللــه هاشــمی شــاهرودی تشــکیل و پــس از 30 مــاه رهبــری آن بــه آیــت اللــه ســید محمــد باقــر حکیــم 
منتقــل شــد. ایــن ســپاه از مجاهدیــن و اســرای داوطلــب عراقــی کــه مخالــف رژیــم بعــث بودنــد و خود 
را از فدائیــان امــام راحــل)ره( و طرفــدار جمهــوری اســالمی ایــران می دانســتند، تشــکیل  شــد. ســپاه 
بــدر، مبــارزه بــا رژیــم بعــث عــراق را جهــاد فــی ســبیل اللــه می دانســت. اولین حضــور آنهــا در عملیات 
خیبــر بــود. پــس از آن در عملیات هــای قــدس 4 و کربــالی 2 حضــوری فعاالنــه داشــتند. پــس از پایــان 
جنــگ ایــران و عــراق، ســپاه بــدر بــه فعالیــت خــود در خــاک عــراق ادامــه داد. در ایــن زمــان، مجلــس 
اعــالی انقــالب اســالمی عــراق بــه ریاســت محمدباقــر حکیــم همچنــان بــر ایــن ســپاه نظــارت و نفــوذ 
ــی  ــه هــدف اصل ــس از ســقوط صــدام، حضــور و مشــارکت در ســاختار سیاســی عــراق ب داشــت. پ

ســازمان بــدر تبدیــل شــد.
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ــل شــده  ــرارگاه رمضــان تکمی خانه هــای روســتا، همگــی از رزمنده هــای ق
ــا و  ــاس بچه ه ــاران، لحظــه ای قطــع نمی شــد. لب ــارش ب ــی، ب ــود. از طرف ب
ــه  ــود. فاصل ــس شــده ب ــی کــه داشــتند، همگــی خی ــی کیســه خواب های حت
خیلــی زیــادی بــا روســتای بعــدی داشــتیم و شــرایط و توانــی بــرای رفتــن 
نبــود. در ایــن وضعیــت، بــر اســاس شناســایی های قبلــی خــودم، بــه ســراغ 
ــودم.  ــرده ب ــایی ک ــن روزی شناس ــرای چنی ــال ب ــه قب ــم ک ــی رفت ــان کوه هم
همانطــور کــه قبــال هــم اشــاره کــردم، بعــد از روســتای گمــزر، غارهایــی را 
شناســایی کــرده بــودم کــه در شــرایط اضطــراری، بــرای اســکان نیروهایــم از 

آنهــا اســتفاده نمایــم.
بــا هماهنگــی نماینــده قــرارگاه رمضــان، در آن تاریکی شــب، گــردان را به 
ســمت غارهــا حرکــت دادم. بــا ســه ســاعت پیــاده روی بــدون وقفه، ســاعت 
یــک بامــداد بــود کــه بــه غارهــا رســیدیم. ایــن غارهــا محــل زندگــِی عشــایر 
ــاد و  ــل ب ــا پناهــگاه مناســبی در مقاب ــن غاره ــود. در آن شــرایط، ای کــرد ب
بــاران و حتــی حمــالت دشــمن بودنــد. عشــایر کــرد، جلــوی ایــن غارهــا را 
دیــوار کشــیده بودنــد و حالــت خانــه ماننــد شــده بودنــد. از خــوش شانســی 

مــا، در آن شــب، هیــچ کســی داخــل ایــن غارهــا نبــود.
بــاران و ســرمای زیــادی را متحمــل شــده بودیــم. اولیــن کاری کــه کردیــم، 
ــم و حســابی گــرم شــدیم.  داخــل هــر کــدام از غارهــا، آتــش روشــن کردی
شــب را آنجــا ماندیــم و اســتراحت کردیــم. روز دوم، گــردان را بــرای مقصــد 
ــک  ــه ی ــاده روی ب ــاعت پی ــج س ــا پن ــار ت ــد از چه ــت دادم. بع ــدی حرک بع
تنگــه ای رســیدیم. در ایــن تنگــه، تعــدادی چــادر برپــا شــده بــود. البتــه قبــل 
از اینکــه بــه تنگــه برســیم، متوجــه شــدیم کــه ســه فرونــد هلیکوپتــر از ســمت 
ایــران آمدنــد و وارد همیــن تنگــه شــدند. بــا توجــه بــه این کــه این منطقــه، در 
ســیطره گــروه جــالل طالبانــی بــود، هلیکوپترهــای مــا بــا خیــال راحــت، آمــد 
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و رفــت می کردنــد. در اینجــا فهمیــدم کــه در ایــن تنگــه خبرهایــی هســت. 
وارد دره شــدیم. در ســینه غارهــا، تعــدادی منــازل بهــاره ی  تــر و تمیــزی 
وجــود داشــت. چشــمه های آب روان و درختانــی کــه آنجــا بــود، جلــوه 
خاصــی بــه آن دره بخشــیده بــود. گــردان را در همــان خانه هــا اســکان 
دادیــم. بــه همــه رزمنده هــا گفتــم هــر زمانــی کســی آمــد و از شــما ســوالی 
پرســید، بگوییــد مــا بچه هــای قــرارگاه رمضــان هســتیم و تــازه رســیده ایم.

شــب اول را در آن تنگــه ماندیــم و اســتراحت کردیــم بــدون آن کــه کســی 
ــه چادرهایــی  متوجــه حضــور مــا شــود. فــردای آن شــب، یــک سرکشــی ب
کــردم کــه آنطرف تــر برپــا شــده بودنــد. در آنجــا یقیــن پیــدا کــردم کــه اینجــا 
بنــه تدارکاتــی و پشــتیبانی قــرارگاه رمضــان اســت. ایــن چادرهــا، تعــدادی 
ــود کــه  ــه اســم آقــای شوشــتری آنجــا ب ــان داشــتند. یــک پاســدارای ب نگهب

مســئول بنــه تدارکاتــی قــرارگاه رمضــان بــود
در همــان روز، تعــدادی هلیکوپتــر  آمدنــد و بــار خالــی  کردنــد. بــا توجــه 
بــه وضعیــت ناهمــوار تنگــه، ایــن هلیکوپترهــا نمی توانســتند فــرود بیاینــد، 
بــه همیــن خاطــر، در فاصلــه ســه متــری زمیــن، وســایلی را کــه آورده بودنــد، 

ــد. ــد و می رفتن ــاب می کردن پرت
ــان  ــدیم. فرمانده ــدگار ش ــه مان ــن تنگ ــه-چهار روز در ای ــدت س ــه م ب
تیــپ، هیــچ گونــه تدارکــی بــرای غــذا و آذوقــه مــا پیش بینــی نکــرده بودنــد. 
ــه تدارکاتــی قــرارگاه رمضــان تامیــن  در ایــن مــدت، آذوقــه مــا از همیــن بن
می شــد. مــا هــر روز نــزد آقــای شوشــتری می رفتیــم و بــا خواهــش و تمنــا و 

هــر بــار بــا یــک بهانــه ای از ایشــان جیــره خشــک تحویــل می گرفتیــم.
بعــد از ســه روز مانــدگاری در ایــن تنگــه، فرمانــده تیــپ 48 بــه همــراه 
تشــکیالت تیــپ وارد همــان تنگــه شــده و در چادرهــای قــرارگاه رمضــان 

مســتقر شــدند.
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شــناخت نســبتا خوبــی از آن مناطــق و روســتاهای آنجــا داشــتم. در 
ایــن ســه روز و قبــل از آمــدن فرماندهــان تیــپ، هــر وقــت گزارشــی از مــن 
می خواســتند، واقعیــت را بــه آنهــا نمی گفتــم. چــون همیشــه اولویــت مــن، 
ــال  ــم. مث ــه آب بزن ــی گــدار ب ــود و نمی خواســتم ب ــم ب حفــظ جــان نیروهای
وقتــی از طریــق بی ســیم می گفتنــد کــه االن کجــا مســتقر هســتید، می گفتــم 
کــه روســتای مولکــه هســتیم. در صورتــی کــه روســتای مولکــه فاصلــه خیلــی 

زیــادی بــا آنجــا داشــت.
روز ســوم، بــه مــا اعــالم شــد کــه عزیزاللــه شــریفی، یعنــی همــان فرمانده 
گروهانــی کــه در زمــان شناســایی، در روســتای مولکــه مانــده بــود، بــر اثــر 
ــه  ــد ک ــم می گفتن ــده ای ه ــت. ع ــده اس ــروح ش ــه ای، مج ــالت توپخان حم
ــهادت و  ــد. ش ــل کرده ان ــران منتق ــه ای ــرش را ب ــده و پیک ــهید ش ــرفی ش ش
حتــی مجــروح شــدن شــریفی، خبــر بســیار بــدی بــرای مــا بــود. بنابرایــن، 

یــک نیــروی کمکــی و مهــم خــودم را در آن جلــو، از دســت داده بــودم.
روز چهــارم بــود. بــاران شــدیدی در حــال باریــدن بــود. در ایــن روز بــه 
ــاق  ــه روســتای چخم ــان را ب ــه هرکجــا هســتید خودت ــد ک ــا اعــالم کردن م
برســانید کــه شــب عملیــات نزدیــک اســت. بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء 
بــود، می خواســتیم گــردان را بــه ســمت روســتای چخمــاق حرکــت دهیــم که 
ناگهــان حمــالت توپخانــه ای دشــمن شــروع شــد و آن منطقــه را شــیمیایی 
زدنــد. همیــن کــه بمبــاران شــروع شــد، بچه هــای مــا داخــل غارهــا و زیــر 
صخره هایــی کــه آنجــا بــود، پنــاه گرفتنــد. آن شــب، قریــب بــه 20 خمپــاره 

کاتیوشــای شــیمیایی بــه آن تنگــه اصابــت کــرد.
در ایــن لحظــه از رزمنده هــا خواســتم کــه ســالح خودشــان را زمیــن 
ــی  ــد. خیل ــد بلکــه خودشــان را نجــات دهن ــه ارتفاعــات برون ــد و ب بگذاری
ســریع، گــردان را بــه ارتفاعــات کشــاندیم ولــی خــود مــن همانجــا مانــدم. 
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ــاری  ــزم و علــف خشــک داخــل یکــی از همــان خانه هــای به مقــداری هی
ــن  ــد شــد و همی ــادی تولی ــش زدن علف هــای خشــک، دود زی ــا آت ــود. ب ب
دود، محافــظ خوبــی بــرای مــن در برابــر گازهای شــیمیایی شــد. تا ســاعت 
5 صبــح، گــردان مــا همچنــان روی ارتفاعــات بودنــد. از طریــق بی ســیم بــه 
مــن اعــالم کردنــد کــه ســوز ســرما و بــاد شــدید، امان مــان را بریــده اســت. 
بــه آنهــا گفتــم کــه برگردیــد. وقتــی پاییــن آمدنــد، متوجــه شــدم کــه تعــداد 
ــی  ــود، یک ــاول زده ب ــش ت ــی صورت ــده اند. یک ــیمیایی ش ــا ش ــادی از آنه زی

چشــمانش قرمــز شــده بــود و ...
ــود،  ــا عمــق غارهــا نفــوذ کــرده ب ــه اینکــه مــواد شــیمیایی ت ــا توجــه ب ب
گفتــم قبــل از هــر کاری، غارهــا را آتــش بزنیــد تــا ضدعفونــی شــوند. بــا 
ــوان محــل نگهــداری دام هــا  ــه عن ــال از ایــن غارهــا ب ــه ایــن کــه قب توجــه ب
اســتفاده می شــد، مقــدار زیــادی کــود گوســفندی داخــل ایــن غارهــا ریختــه 

شــده بــود و کافــی بــود مقــداری نفــت بریــزم و آتــش بزنیــم.
در ایــن حمــالت شــیمیایی، چادرهــای تدارکاتــی قــرارگاه رمضــان 
ــا مــا فاصلــه داشــت و باالتــر از مــا بودنــد، در امــان مانــده  کــه مقــداری ب
بودنــد. هــر چیــزی کــه گــردان مــا نیــاز داشــت اعــم از نفــت، برنــج، قنــد و 
ــود. تعــدادی از رزمنده هــا  ــن چادرهــا، موجــود ب ــی، در ای جیره هــای غذای
یواشــکی و بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود، رفتنــد و ســه-چهار حلــب 20 
لیتــری نفــت برداشــتند و آوردنــد. بــا ریختــن نفــت بــه کــف غارهــا و شــعله 
ور شــدن فضــوالت حیوانــی، دود زیــادی بلنــد شــد کــه موجــب ضدعفونــی 

شــدن غارهــا شــد.
عراقی هــا ایــن تنگــه را شــیمیایی زدنــد چــون می دانســتند کــه ایــن تنگــه 
مکانــی اســت کــه بچه هــای قــرارگاه رمضــان و کردهــای مخالــف صــدام، 

ــد. ــتفاده می کنن ــینی ها از آن اس ــگام عقب نش هن
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ــد از آن  ــم. بع ــا ماندی ــل غاره ــح، داخ ــاعت 10 صب ــا س ــت، ت در نهای
ــه ســمت  ــد کــه هــر کجــا هســتید، گــردان را ب ــده تیــپ دســتور دادن فرمان
ــاب  ــا جن ــود کــه کــه ب ــی ب ــن در حال ــد. ای روســتای چخمــاق حرکــت دهی

ــتیم. ــی نداش ــه چندان ــپ، فاصل ــئولین تی ــه مس ــور و بقی حیدرپ
صبــح یکــی از همــان روزهایــی کــه در ایــن تنگــه بــودم، یــک هلیکوپتــری 
از طــرف ایــران آمــد و آقــای علــی فضلــی و هشــت نفــر دیگــر از مســئولین و 
فرماندهان لشــکر 10 سیدالشــهداء1 از آن پیاده شــدند. همین که پیاده شــدند، 
دوان دوان بــه ســمت آنهــا رفتــم. آنهــا بســاط صبحانــه را پهــن کردنــد. آقــای 
فضلــی داشــت بــه بقیــه افــراد می گفــت کــه بعــد از صبحانــه، حرکــت می کنیم.

قبــل از رســیدن فضلــی، دو نفــر از فرماندهــان لشــکرها نیــز آمــده بودنــد. 
شوشــتری کــه نماینــده قــرارگاه بــود، بــا حیدرپــور داخــل یــک چــادری زیــر 
یــک صخــره ای بودنــد کــه از آتــش دشــمن درامــان باشــند. البته مــن اطالعی 
نداشــتم کــه تــا آن موقــع، آقــای شوشــتری راجــع بــه گــردان مــا چیــزی بــه 
حیدرپــور گفتــه بــود یــا نــه، ولــی همیــن کــه حیدرپــور عکــس العملــی نشــان 

نــداد، معلــوم بــود از وضعیــت گــردان مــا در آن تنگــه بــی خبــر اســت.
نــزد آقــای فضلــی رفتــم. بــا آنهــا حــال و احوالــی کــردم. حــاج علــی بــه 

ــی؟!« ــو اینجــا چــکار می کن مــن گفــت: »روســتاد ت
ــور  ــای حیدرپ ــزد آق ــه، ن ــد از صــرف صبحان ــه بع ــن داشــتم ک چــون یقی
خواهنــد رفــت، گفتــم: حاجــی! مــن بــا گردانــم اینجــا هســتم ولــی خواهــش 

ــد. ــور نگویی ــه حیدرپ ــزی ب ــم چی می کن
گفت: »چرا؟«

1- لشــکر 10 سیدالشــهداء؛ تیــپ 10 سیدالشــهدا )ع( تهــران در تاریــخ 15 فروردیــن ســال 61 بــا 
حکــم داوود کریمــی بــه فرماندهــی محســن وزوایــی تشــکیل شــد. ســردار علــی فضلــی در خــرداد مــاه 
ســال 1364 بــه عنــوان فرماندهــی تیــپ 10 سیداالشــهدا )ع( انتخاب شــدند. تیپ ســید الشــهداء بعد از 
عملیات والفجر 8 در اســفندماه ســال 1364 به لشــکر ارتقا یافت و در عملیات های بســیاری شــرکت 

نمــود. فرماندهــی ایــن لشــکر قهرمــان پــرور تــا ســال 1376 بــر عهــده ســردار فضلــی بــود.
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ــر اســت و اطالعــی  ــم جلوت ــه ام کــه گردان ــور گفت ــه حیدرپ ــم: مــن ب گفت
نــدارد کــه مــن اینجــا هســتم. بعــد از گفتگــوی مختصــری کــه بیــن مــا رخ 
ــم. در آنجــا  ــه مقــر گــردان رفت داد، از آقــای فضلــی خداحافظــی کــردم و ب
بــه آقــای حیدرپــور بی ســیم زدم کــه گردانــم شــیمیایی شــده و شــرایط 
رزمنده هــا مناســب نیســت. ســه شــبانه روز اســت کــه غــذای درســت و 

ــت؟ ــا چیس ــف م ــد، تکلی ــابی نخورده ان حس
آقــای حیدرپــور اصــرار داشــتند کــه هــر طــور شــده، گــردان را حرکــت 
بــده. در از ســر ناچــاری، گــردان را حرکــت دادم و از تنگــه خــارج شــدیم. 
ــک  ــه ی ــه روســتای ســرگلو، نرســیده ب ــر، نرســیده ب ــد از ظه ســاعت 4 بع
یــک ارتفاعــی، بچه هــای مــن بریدنــد. از طرفــی، بــاران شــدیدی در حــال 
باریــدن بــود. متوجــه شــدم کــه رزمنده هــای مــا دیگــر تــوان حرکــت ندارنــد. 
بــه بچه هــا گفتــم فعــال زیــر ایــن درختــان و صخره هــا پنــاه بگیریــد و 
اســتراحت کنیــد تــا مــن اطالعاتــی کســب کنــم ســپس، حرکــت می کنیــم. 
ــه رســاندم.  ــاالی گردن ــه ب ــود. خــودم را ب ــه ای در همــان نزدیکــی ب گردن
متوجــه شــدم کــه تعــدادی از رزمنده هــای قــرارگاه رمضــان دارنــد بــر 
می گردنــد. در حالــی کــه همگــی خســته بودنــد و رمقــی نداشــتند. از 
ــد کــه عراقی هــا  ــه مــن گفتن ــات پرســیدم. آنهــا ب وضعیــت نیروهــا و عملی
ــد روی  ــی دارن ــد. واحدهــای زرهــی عراق ــه کرده ان ــن حمل از آســمان و زمی
جاده هــا می آینــد و هواپیماهــای عراقــی در حــال بمبــاران مناطــق کردنشــین 

هســتند. همــه نیروهــا دارنــد عقب نشــینی می کننــد.
ــرای  ــم و وضعیــت پیــش آمــده را ب ــده تیــپ تمــاس گرفت ــا فرمان فــورا ب
ایشــان توضیــح دادم. حیدرپــور کوتــاه بیــا نبودنــد و بــه مــن دســتور دادند هر 
طــور شــده نیروهایــم را روی ارتفــاع ببــرم. آن ارتفــاع پوشــیده از بــرف بــود، 
موقعیــت آن بــه گونــه ای بــود کــه یــک طــرف آن، روســتای برگلــو و طــرف 
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دیگــر هــم روســتای چخمــاق بــود. روســتای چخمــاق هــم بــه طــور دائــم 
بمبــاران می شــد. زمــان زیــادی طــول می کشــید تا مــن بتوانــم در آن شــرایط، 
ــه  ــرم. روی ایــن ارتفــاع هیــچ گون ــه نــوک ارتفــاع بب ــاده را ب یــک گــردان پی
ســرپناه و امکاناتــی نبــود. بــه آقــای حیدرپــور التمــاس کــردم کــه بچه هــای 
مــن روی ارتفــاع تلــف می شــوند، اگــر امــکان دارد یــا عقب نشــینی کنیــم یــا 
همینجــا بمانیــم. ولــی جنــاب حیدرپــور بــاز هــم اصــرار داشــتند کــه گــردان 
ــن مــا بوجــود آمــد. در  ــری لفظــی بی ــاز هــم درگی ــرم. ب ــه نــوک ارتفــاع بب ب
آنجــا بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــردن گــردان روی ارتفــاع، یعنــی خودکشــی 
دســته جمعــی، بــه همیــن خاطــر همــه عواقبــش را بــه جــان خریــدم و بــدون 

توجــه بــه خواســت فرمانــده، دســتور عقب نشــینی دادم.
ــه  ــان را ب ــد کــه خودت ــان را انجــام دهی ــم، تمــام تالش ت ــه رزمنده هــا گفت ب
همــان تنگــه برســانید. اگــر دیــر بجنبیــد، بچه هــای قــرارگاه رمضان یــا کردهای 
طالبانــی، قبــل از شــما، بــه آنجــا خواهند رفــت و آنجا را از دســت خواهیــد داد.

گــردان بــه ســمت تنگــه حرکت کــرد. حــدود یک تــا دو کیلومتــری از ارتفاع 
فاصلــه گرفتــه بودیــم. ناگهــان بعثی هــا، آتــش تهیــه بســیار ســنگینی روی همان 
ارتفــاع ریختنــد. دلیلیــش را نمی دانســتم ولــی احتمــال مــی دادم کــه مکالمه من 

و حیدرپــور شــنود شــده بــود و دشــمن پیــش دســتی کــرده بود.
بعــد از اینکــه آقــای حیدرپــور، متوجــه شــدند کــه دشــمن بعثــی، همــان 
ارتفــاع را زیــر آتــش ســنیگن گرفتــه، نگــران شــده بودنــد و فــورا بــا مــن تماس 
گرفتنــد و از موقعیــت گــردان پرســیدند. مــن هــم تعمــدا می گفتــم موقعیــت 
ــر آتــش دشــمن قــرار  ــر از همــان شــیاری اســت کــه زی ــر پایین ت مــا 200 مت
دارد، حــاال تکلیــف چیســت. برگردیــم یــا بــه ســمت نــوک ارتفــاع پیشــروی 
کنیــم؟ آقــای حیدرپــور در کمــال تعجــب گفتنــد کــه همانجــا بمانیــد تــا آتش 
دشــمن خامــوش بشــود، ســپس بــه ســمت نــوک ارتفــاع حرکــت کنیــد. مــن 
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هــم گفتــم: چشــم! اطاعــت!
ــه  ــه تنگ ــه ب ــود ک ــروب ب ــای غ ــم و نزدیکی ه ــه دادی ــان را ادام ــا راه م م
رســیدیم. حیدرپــور کــه اطالعــی از برگشــتن مــا نداشــت، از طریــق بی ســیم 

بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه بــه نــوک ارتفــاع رســیدید یــا نــه؟
گفتم: نه.

گفت: »چرا؟ مگر اتفاقی افتاده؟«
ــی  ــه امکانات ــچ گون ــتند. هی ــن نداش ــوان راه رفت ــن ت ــای م ــم: بچه ه گفت
نبــود و گرســنگی و ســرمای شــدید، تــوان مــا را گرفتــه بــود. حتــی مهمــات 

مــا هــم خیــس شــده اســت، مــا ناچــار شــدیم، برگردیــم.
گفت: »سینه همان کوه، یک پناهگاهی پیدا کنید و همانجا بمانید.«

فرمانــده تیــپ نمی دانســتند کــه مــا در همــان تنگــه مســتقر شــد ه ایم. 
ســاعت 10 شــب بــود. رزمنده هــای مــا همگــی داخــل غارهــا رفتــه بودنــد. 
ــایر  ــال روی عش ــص م ــتر مخت ــه بیش ــود ک ــه ب ــه ای در آن تنگ ــک راه باریک ی
بــود. احســاس کــردم ســر و صدایــی از آنجــا بــه گــوش می رســد. آنجــا رفتــم 
ــم ایــن همــه ســر و صــدا، از چیســت. در یــک گوشــه ای نشســتم و  کــه ببین
مخفیانــه نــگاه می کــردم. متوجــه شــدم کــه تعــداد زیــادی از کردهــای عراقــی 
کــه ســاکنین همــان روســتاهای اطــراف بودنــد، بــه صــورت ســتونی در حــال 
ــر  ــار قاط ــان را ب ــه خودش ــباب و اثاثی ــه اس ــا هم ــتند. اینه ــینی هس عقب نش
ــا زن و بچــه فــرار کــرده بودنــد. ایــن ســتون انســانی  و االغ کــرده بودنــد و ب
اینقــدر طــول داشــت کــه لحظــه ای قطــع نمی شــد. تعــداد زیــادی از آنهــا اعــم 

از زن و مــرد، مســلح بودنــد.
خواســتم از آنهــا بپرســم کــه شــماها داریــد بــه کجــا می رویــد ولــی 
ترســیدم. در یــک لحظــه ســتون قطــع شــد و کســی نیامــد. در همــان لحظــه 
متوجــه شــدم کــه مجــددا ســه-چهار نفــر کــه بــا فاصلــه 50 متــری از انتهای 
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ســتون در حــال حرکــت بودنــد، از راه رســیدند. اینهــا داشــتند بــه زبــان لــری 
حــرف می زدنــد. یکــی از آنهــا آهــی کشــید و گفــت: »وای وای... دلــم بــرای 
ــی)ع( می ســوزد ... االن روی ارتفــاع هســتند...  بچه هــای گــردان امــام عل

همگــی شــهید خواهنــد شــد...«
ــه کمــک  دیگــری گفــت: »حــاال مــا چــکار کنیــم... بیاییــد برگردیــم و ب

ــم...« آنهــا بروی
یکی جوابش داد: »ما خسته ایم، کاری از ما هم ساخته نیست...«

صــدای آنهــا بــرای مــن آشــنا بــود. یکــی از آنهــا علــی مومــن مطهــری و 
دیگــری رســول خشــت زر1 بــود. اینهــا رزمنده هــای قــرارگاه رمضــان بودنــد. 
ــم:  ــدا زدم و گفت ــک را ص ــناختم. خاس ــا را ش ــه آنه ــه اولی ــان لحظ در هم
خاســک! اینجــا هســتم بــرادر! خاســک لحظــه ای ســکوت کــرد و ســپس داد 

زد: »روســتاد!! تــو زنــده ای؟«
گفتم: بله که زنده ام...

مــا همدیگــر را بغــل کردیــم. داســتان عقب نشــینی را بــرای آنهــا توضیــح 
ــرارگاه دســتور عقب نشــینی داده  ــده ق ــه فرمان ــد ک ــن گفتن ــه م ــا ب دادم. آنه
اســت. عملیــات اصلــی از دیشــب در حلبچــه شــروع شــده اســت. بچه هــای 
ــران و از  ــه ای ــه ب ــد ک ــینی می کنن ــد عقب نش ــی دارن ــان همگ ــرارگاه رمض ق

آنجــا بــه حلبچــه برویــم.
خیلــی برایــم جــای ســوال داشــت در آن شــرایطی کــه همــه داشــتند 
عقب نشــینی می کردنــد، آقــای حیدرپــور اصــرار داشــتند کــه مــا پیشــروی 
کنیــم. ظاهــرا دلیــل اصــرار فرمانــده تیــپ ایــن بــود کــه اوال؛ تعــداد زیــادی 
از نیروهــای تیــپ 48 فتــح، اعــم از ســتاد، تــدارکات، توپخانــه و بهــداری 
در روســتای چخمــاق بودنــد. هــدف آقــای حیدرپــور ایــن بــود کــه مــا ایــن 

1- هر دو از پاسدارهای بازنشسته شهرستان کهگیلویه هستند. 
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ــد خودشــان را نجــات  ــپ بتوانن ــا رزمنده هــای تی ــم ت ــاع را حفــظ کنی ارتف
ــه  ــد ب ــا بای ــن ارتفــاع رد می شــد و م ــار ای ــد از کن ــد. چــون دشــمن بای دهن

ــم. ــل می کردی ــا عم ــوم عراقی ه ــل هج ــدی در مقاب ــوان س عن
بعــد از گــپ و گفتــی کــه بــا بچه های قــرارگاه رمضــان داشــتم و اطالعاتی 
کــه بــه دســت آوردم، بــه مقــر گــردان در همــان تنگــه بازگشــتم. رزمنده هــای 
گــردان، از اتفاقــات پیــش آمــده بــی اطــالع بودنــد. فــورا بــا آقــای مقدســی 
کــه جانشــین گــردان بــود و فرماندهــان گروهان هــا جلســه ای گرفتــم و 
ــای مقدســی کــه شــیمیایی  ــم. در آن لحظــه، آق ــا گفت ــه آنه ــا را ب واقعیت ه
ــدان مســاعدی نداشــت.  ــی هــم داشــت، حــال چن ــود و ســابقه قبل شــده ب
حــال ایشــان بــه گونــه ای بــود کــه هــر لحظــه امــکان داشــت شــهید شــوند. از 
طرفــی از حــال و روز آقــای شــریفی بــی اطــالع بــودم. نمی دانســتم باالخــره 
چــه بــر ســر ایشــان آمــده اســت. در آن جلســه بــه آنهــا اعــالم کــردم کــه مــن از 
دســتور فرمانــده تیــپ تمــرد کــرده ام. احتمــاال محاکمــه نظامــی خواهم شــد. 

از آن طــرف همــه دارنــد عقب نشــینی می کننــد، تکلیــف چیســت؟
در اینجــا بــود کــه همگــی از مــن حمایــت کردنــد و گفتنــد کــه اگــر قــرار 
باشــد کــه تــو محاکمــه شــوی، مــا هــم هســتیم و از تو حمایــت خواهیــم کرد.

ســاعت 11 شــب بــود کــه مجــددا آقــای حیدرپــور پشــت بی ســیم آمــد و 
بنــده را خواســتند. گفــت کــه موقعیــت شــما کجاســت؟ نیروهایت چه شــدند؟

گفتم: حاجی! می خواهم یک واقعیتی را خدمت شما بگویم.
گفت: چه واقعیتی؟

گفتم: نیروهای من توان نداشتند... ما عقب نشینی کردیم.
ــده را  ــه ای بن ــه گون ــن تنبی ــک لح ــا ی ــده، ب ــه فرمان ــودم ک ــر ب ــن منتظ م
خطــاب کننــد ولــی همیــن کــه ایــن خبــر را شــنید، بســیار خوشــحال شــدند. 
فــورا گفــت: »کار خوبــی کردیــد... ســریع حرکــت کنیــد و بــه تنگــه بیاییــد.«
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گفتم: تنگه چرا؟
گفــت: »روســتاد! االن نمی توانــم از طریــق بی ســیم توضیــح بدهــم، 
فقــط خودتــان را بــه تنگــه برســانید کــه اگــر بــه تنگــه نرســی، همگــی تلــف 

خواهیــد شــد.«
همیــن کــه فهمیــدم هــدف حیدرپــور، عقب نشــینی و بازگشــت بــه خــاک 
ایــران اســت، بــه بچه هــا گفتــم یــک دســتبردی بــه ایــن چادرهــای تدارکاتــی 
بزنیــم. خیلــی ســریع، تعــدادی از بچه هــا رفتنــد و از یکــی از چادرهــا، مقدار 

زیــادی آرد، برنــج، روغــن و تعــدادی رول پالســتیکی ضخیــم آوردنــد.
حلب هــای روغنــی، را خالــی کردیــم و بــا بــرف پــر کردیــم و روی آتــش 
گذاشــتیم. داخــل همیــن حلب هــا، برنــج ریختیــم و بــرای رزمنده هــا، پلــو 
ــم کــه مــزه دار  ــو ریختی ــاز ســرخ شــده روی پل ــم. مقــداری پی درســت کردی
شــود و رزمنده هــا میــل کننــد. آنقــدر گرســنگی بــه مــا فشــار آورده بــود کــه 

ــم. ــان را خورده ای ــن غــذای عمرم ــم بهتری احســاس می کردی
بــا همــان مقــدار آردی کــه آورده بودیــم، خمیــر تهیــه کردیم و تعــداد زیادی 
نــان  محلــی کــه مــا بــه آن »ِگــرده«1 می گوییــم، پختیــم و آنهــا را بــرای ادامــه 
مســیر نگــه داشــتیم. بــا نایلون هــای پالســتیکی ضخیمــی کــه وجــود داشــت، 
هــر رزمنــده ای یــک محافظــی درســت کــرده بــود کــه بدنــش را کامــال پوشــش 

مــی داد و در آن شــرایط، مقابــل بــاد و بــاران، محافــظ خوبــی بــود.
بعــد از ایــن کــه بچه هــای گــردان، غــذا و چایــی خوردنــد، پیــش آقــای 
حیدرپــور رفتــم. فرمانــده تیــپ بــه گرمــی از مــن اســتقبال کردنــد و گفتنــد 
کــه بایــد همیــن امشــب بــه ســمت ایــران حرکــت کنیــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه 

1- نــان گــرده یــا »گــرده زیــر چالــه« یکــی از نان هــای محلــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه 
بــا آرد گنــدم، رازیانــه و گاهــی شــکر یــا شــیره خرمــا تهیــه مــی شــود. بــرای تهیــه ایــن نــان خوشــمزه، 
خمیــر آمــاده شــده را در قالب هــای دایــره ای یــا بیضــی شــکل کــه بایــد بــه انــدازه کافــی حجیــم و قطــور 

باشــد، زیــر خاکســتر گــرم قــرار داده و روی آن زغال هــای افروختــه مــی ریزنــد تــا پختــه شــود.
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ــم کــه بچه هــای مــن  ــه ایشــان گفت ــود، ب ــاران شــدیدی در حــال باریــدن ب ب
تــوان راه رفتــن ندارنــد. بگذاریــد کــه امشــب را اســتراحت کننــد، فــردا بعــد 

از نمــاز صبــح، حرکــت خواهیــم کــرد.
حیدرپــور گفتنــد آن تعــدادی از رزمنده هــا کــه شــیمیایی یــا بدحــال 
هســتند و تــوان راه رفتــن ندارنــد، همینجــا بماننــد، تــا فکــری بــه حــال آنهــا 

ــه گــردان را بعــد از نمــاز صبــح، حرکــت بدهیــد. ــم. بقی بکنی
ــن  ــپ، تعیی ــده تی ــا، از فرمان ــح، جهــت حرکــت نیروه ــاز صب ــد از نم بع
تکلیــف نمــودم. ایــن بــار، نظرشــان عوض شــده بــود. گفتند که فعــال بمانید. 
هــدف ایــن بــود کــه آن تعــدادی از رزمنده هــا کــه از واحدهای مختلــف تیپ و 
حــدودا 500 نفــری می شــدند و در خطــوط جلوتــر بودنــد، بــه مــا برســند و بــا 
هــم حرکــت کنیــم. تــا نمــاز ظهــر، منتظــر ماندیــم تــا بــه ما ملحــق شــدند. بعد 
از نمــاز ظهــر و صــرف ناهــار، حرکــت کردیــم. تعــداد 25 نفــر از رزمنده هــا که 
مشــکل داشــتند و شــیمیایی شــده بودنــد، همانجــا ماندنــد. بــه ایــن امیــد کــه 

بــاران بنــد بیایــد و آنهــا را بــا هلیکوپتــر انتقــال بدهند.
ــرس  ــه از ت ــق ک ــای آن مناط ــی کرده ــم، اهال ــه می آمدی ــیری ک ــن مس در ای
جان شــان فــرار کــرده بودنــد، در یــک شــرایط نامناســبی قــرار داشــتند. مثال زن 
کــردی را دیــدم کــه زایمــان کــرده و در گوشــه ای افتــاده بــود. یــا تعــداد زیــادی 
از کــودکان و افــراد ســالخورده کــه تــوان راه رفتــن نداشــتند، در جــای جــای 
ایــن مســیر، افتــاده بودنــد و التمــاس می کردنــد بلکــه غذایــی بــه آنهــا بدهیــم. 

جیــره ی مــا همــان گرده هــای محلــی بــود کــه بیشترشــان را بــه آنهــا دادیــم.
چیــزی بــه غــروب خورشــید نمانــده بــود کــه بــه روســتای گمزر رســیدیم. 
ــا شــده  ــرای حرکــت رزمنده ه ــی ب ــاد، ســد محکم ــاران و وزش ب شــدت ب
بــود. اکثــر محافظ هــای پالســتیکی را کــه بــه حالــت پالتویــی درســت کــرده 

بودیــم، بــاد بــرد.
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روســتای گمــزر تقریبــا خالــی از ســکنه شــده بــود و اغلــب اهالــی روســتا، 
دار و نــدار خودشــان را برداشــته بودنــد و در حــال فــرار بودنــد. البتــه تعــدادی 
گاو و گوســفندی را کــه ضعیــف بودنــد، داخــل روســتا جــا گذاشــته بودند. به 
آقــای حیدرپــور گفتــم کــه بچه هــا خســته هســتند، اجــازه دهیــد کــه امشــب را 
در ایــن روســتا بمانیــم. تعــدادی از ایــن گاو و گوســفندها را خریــداری کنیــم و 
بــرای بچه هــا قصابــی کنیــم ولــی قبــول نکردنــد. حیدرپــور گفتنــد شــما بروید 
و در تنگــه ای کــه جلوتــر اســت، اتــراق کنیــد. آنجــا بنــه تدارکاتــی تیــپ اســت 
و مقــدار زیــادی مــواد غذایــی مثــل کنســرو و کمپــوت انبــار کرده ایــم. اگــر 

شــرایط فراهــم بــود، امشــب را داخــل تنگــه خواهیــم مانــد.
دو ســاعتی طــول کشــید تــا بــه تنگــه رســیدیم. یــک چــادری آنجــا بــود کــه 
تعــدادی کمپــوت در آن گذاشــته شــده بــود. بــه بچه هــا گفتــم کــه هــر شــخصی 
مجــاز اســت کــه فقــط یــک عــدد کمپــوت بــردارد. بایــد کمپوت ها به برســند. 
حتــی ســفارش کــردم کــه هیــچ کســی حــق نــدارد از کمپــوت هلــو اســتفاده 
کنــد. چــون معــده بچه هــا خالــی بــود و خــوردن کمپــوت هلــو بــا شــکم خالــی 

تهــوع آور بــود. 
مقــدار زیــادی هیــزم در همــان تنگــه بــود. می شــد در آنجــا آتــش خوبــی 
روشــن کــرد. تعــدادی کیســه خــواب و مقــداری هــم پالســتیک داشــتیم. در 
ــی اســت، بچه هــا خســته  ــم کــه هــوا باران ــور گفت ــه آقــای حیدرپ ــز ب آنجــا نی
هســتند. ارتفاعــات گوجــار طاقت فرســا اســت، هــر لحظــه امــکان درگیــری 
بــا دشــمن وجــود دارد و بچه هــا خیلــی خســته هســتند، بگذارید امشــب را در 
همیــن تنگــه بمانیــم و فــردا صبــح حرکــت کنیــم. از طرفــی، ســایر رزمنده های 
تیــپ کــه عقب تــر بودنــد، بــه مــا خواهنــد رســید. ولــی آقــای حیدرپــور گفتنــد 
کــه دســتور آمــده کــه همیــن امشــب خــاک عــراق را تــرک کنیــم. هــر چــه مــا 
التمــاس کردیــم کــه خســته ایم و بریده ایــم و تــوان راه رفتــن نداریــم، فرمانــده 
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تیــپ قبــول نکردنــد. هــدف ایشــان فقــط ایــن بــود کــه هــر چــه ســریع تر خاک 
عــراق را تــرک کنیــم.

مــا ناچــارا حرکــت کردیــم. 500 متــری از تنگــه دور شــده بودیــم که متوجه 
شــدم شــهید مصلــح1 خیلــی بدحــال شــدند. طولــی نکشــید کــه مصلــح تمــام 
ــر بــرف  ــه ســنگی بزرگــی قــرار دادم کــه زی ــازه شــهید را روی تخت کــرد. جن

نــرود و بعــدا بتوانیــم جنــازه او را پیــدا کنیــم.
مســیری کــه می رفتیــم، کوهســتانی و پوشــیده از بــرف بــود. ســرمای 
ــان نداشــتیم.  ــودن خودم ــده ب ــه زن ــدی ب ــود. امی اســتخوان ســوزی حاکــم ب
کاورهــای پالســتیکی را بــاد بــرده بــود. فقــط یــک گــرم پوشــی، تــن رزمنده ها 
بــود. در ایــن مســیر، گاهــی مجبــور بودیــم از آب رد شــویم و ایــن آب، گاهــی 
تــا کمربنــد مــا بــاال آمــده بــود. بادگیرهــای مــا خیــس شــده بــود و یــک وزن 
ســنگینی درســت کــرده بــود. در فاصلــه200 متــری مانــده بــه نــوک ارتفــاع، 
ــی،  ــیم چ ــن و بی س ــط م ــتند. فق ــتگی نشس ــرط خس ــا از ش ــه رزمنده ه هم
ــاد زدم:  ــدم، فری ــده ای دی ــت ناامیدکنن ــن وضعی ــی چنی ــم. وقت ــتاده بودی ایس

ــده... ــد ... چیــزی نمان ــده ... حرکــت کنی یازهــرا یازهــرا... چیــزی نمان
ــا  ــت. آنه ــری نداش ــی اث ــد ول ــه بگیرن ــا روحی ــن رزمنده ه ــتم ای می خواس
ــا را همینجــا  ــام اســت... م ــان تم ــا کارم ــه م ــد ک داشــتند التمــاس می کردن

ــد... ــد و بروی بگذاری
ــه اســم حســینی2  ــا ب ــن لحظــات، یکــی دیگــر از رزمنده هــای م در همی
نیــز شــهید شــدند. جنــازه شــهید حســینی، دقیقــا وســط راه افتــاده بــود. از 
ــوان  ــتان مان ت ــود و انگش ــخ زده ب ــان ی ــوالک، صورت م ــرما و ک ــدت س ش

ــخ  ــاران. تاری ــتان گچس ــال 1349 شهرس ــد س ــبزعلی متول ــد س ــح فرزن ــالن مصل ــهید ارس 1- ش
شــهادت: 11 اســفند ســال 1366 ســلیمانیه عــراق. 

2- شــهید عبدالعلــی حســینی ســواره فرزنــد علــی متولــد ســال 1350 روســتای اســکندری از توابــع 
شهرســتان چــرام. تاریــخ شــهادت: 11 اســفند ســال 1366 ســلیمانیه عــراق. 
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بــاز شــدن نداشــتند. بــا چنــگ و دنــدان و زحمــت زیــاد، ایشــان را از وســط 
راه جــدا کردیــم و روی یــک صخــره ای گذاشــتیم. چوبــی را کــه بــه عنــوان 
عصــا اســتفاده می کــردم، بــاالی ســرش کوبیــدم کــه نشــانه ای باشــد و بعــدا 

بتوانیــم پیکــرش را پیــدا کنیــم.
بــه هــر زحمتــی بــود خودمــان را بــه نــوک ارتفــاع رســاندیم. بعــد از ایــن 
کــه گردان هــا وارد خــاک عــراق شــده بودنــد، بــرای تســهیل بازگشــت آنهــا، 
جــاده ای ســاخته بودنــد کــه امتــداد آن تــا نیمه هــای ارتفــاع می رســید. 
ــرده  ــرف درســت ک ــر ب ــی زی ــک تونل ــز در آنجــا ی ــدر، نی ــای ســپاه ب بچه ه
بودنــد و آن طــرف ارتفاع)بــه ســمت خــاک خــودی(، تعــداد زیــادی چــادر 
برپــا کــرده بودنــد. هــر چــادری دارای امکاناتــی مثــل تخــت خــواب، اجــاق 
ــرای  ــا و هــم ب ــرای رزمنده هــای م ــن چادرهــا ب ــود. ای ــن و غــذا ب عالءالدی

ــد، تــدارک دیــده بودنــد. کردهایــی کــه از عــراق فــرار می کردن
جایــی کــه مــا قــرار داشــتیم حالــت گردنــه ماننــدی داشــت کــه وســط دو تــا 
ارتفــاع واقــع شــده بــود. حــدود دو هــزار متــر تــا جــاده ای کــه پایین تــر از مــا 
قــرار داشــت، فاصلــه داشــتیم. ایــن فاصلــه، شــیب تنــدی داشــت کــه پوشــیده 
ــدر  ــپاه ب ــه س ــی ک ــل برف ــان تون ــا از هم ــدادی از رزمنده ه ــود. تع ــرف ب از ب
ســاخته بــود، رفتنــد. تعــدادی از آنهــا نیــز از همــان ارتفــاع بــه حالــت اســکی 
و بــا ســرعت زیــاد، خودشــان را تــا لــب جــاده و اردوگاه چــادری رســاندند.

ــد. مــا  ــه بودن ــراد گــردان رفت ــه جــز مــن و بی ســیم چی گــردان همــه اف ب
دو نفــر رفتیــم کــه از مســیر تونــل یخــی برویــم. وقتــی بــه نیمه هــای تونــل 
رســیدیم، متوجــه شــدیم کــه تونــل ریــزش کــرده و یــک حوضچــه ی بزرگــی 
پــر از آب بــرف، درســت شــده بــود. شــب بــود و هــوا تاریــک بــود. مــا کــه 
اطالعــی نداشــتیم، ناگهــان تــا کمربنــد وارد حوضچــه آب شــدیم. تعــدادی 
ــل  ــد و داخ ــه بودن ــا رفت ــل از م ــدند، قب ــری می ش ــه 20 نف ــا ک از رزمنده ه
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همــان حوضچــه آب، گیــر افتــاده بودنــد و تــوان راه رفتــن نداشــتند. اینهــا 
ــد. داشــتند اســم مــن را صــدا می زدن

بعــد از یــک ســاعتی کــه در ایــن تــول مانــده بودیــم، باالخــره توانســتیم یک 
روزنــه ای پیــدا کنیــم و خودمــان را نجــات دهیــم. مقــداری پیــاده روی کردیــم 
و بقیــه راه را بــه حالــت اســکی آمدیــم. تعــداد 8 نفــر از بچه هــا کــه تــوان راه 

رفتــن نداشــتند، همانجــا ماندنــد بلکــه کســی بیایــد و آنهــا را نجــات دهــد.
ــدم  ــیاهی ش ــای س ــه نقطه ه ــم، متوج ــه می آمدی ــی ک ــن سینه کش در همی
ــا  ــردم اینه ــاس ک ــد. احس ــی می کردن ــا خودنمای ــفیدی برف ه ــه روی س ک
ــد. ــاب کرده ان ــاال پرت ــان را از آن ب ــه خودش ــند ک ــی باش ــان رزمنده های هم

ــه  ــان ب ــرب زب ــر ع ــج نف ــدر، چهار-پن ــپاه ب ــای س ــه چادره ــیده ب نرس
اســتقبال مــا آمدنــد. آنهــا را نمی شــناختم. فکــر کــردم کــه اینهــا نیروهــای 
بعثــی هســتند و مــا هنــوز داخــل خــاک عــراق هســتیم. ولــی وقتــی بــا احترام 
بــا مــا رفتــار کردنــد و مــا را داخــل چادرهــا بردنــد و آنجــا عکــس امــام را 
دیدیــم، متوجــه شــدیم کــه اینهــا بچه هــای ســپاه بــدر هســتند. دســت و پــا 
ــه  ــم کــه تعــدادی از رزمنده هــا ب ــه آنهــا گفت ــی و فارســی ب ــه عرب شکســته ب
همــراه فرمانــده، نــوک ارتفــاع جــا مانده انــد و بــه کمــک شــما نیــاز دارنــد. 
عمــدا گفتــم نــوک ارتفــاع، کــه تــا آنجــا برونــد و هــر تعــدادی از مجروحیــن 
ــد،  ــه جــا مانده ان ــاع ب ــوک ارتف ــا ن ــن سینه کشــی ت ــه در ای ــا ک و شــهدای م
ــایر  ــور و س ــای حیدرپ ــه آق ــتم ک ــی می دانس ــد. از طرف ــان بیاورن ــا خودش ب
رزمنده هــای تیــپ، پشــت ســر مــا دارنــد می آینــد و قطعــا بــه همــان بالیــی 

کــه مــا گرفتــار شــدیم، گرفتــار خواهنــد شــد.
تعــداد هفــت و هشــت نفــری از بچه هــای ســپاه بــدر رفتنــد و در میانــه 
راه بــه آقــای هــادی االهــی1 کــه در آن موقــع، مســئول مهندســی تیــپ بــود، 

1- هادی االهی، از پاسدارهای بازنشسته شهرستان کهگیلویه می باشد.
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برخــورد می کننــد کــه همانجــا افتــاده بــود. از ایشــان پرســیده بودنــد: 
فرمانــده؟؟ فرمانــده؟؟ ... آقــای االهــی نیــز در جواب شــان گفــت بــود کــه 
بلــه! مــن فرمانــده هســتم. اینهــا خیــال کردنــد کــه همیــن بنــده خــدا، فرمانده 
تیــپ اســت. بنابرایــن دیگــر جلوتــر نرفتــه بودنــد و االهــی را بــا خودشــان 

ــد. آورده بودن
مــا را داخــل یــک چــادری بردنــد و بــه مــا لبــاس نــو دادنــد. شــب را داخل 
چادرهــا ماندیــم. صبــح کــه شــد، دیگــر بــاران بنــد آمــده بــود و هــوا آفتابــی 
شــده بــود. از چــادر بیــرون آمــدم. نگاهــی بــه ســینه کشــی کــردم. در اینجــا 
بــود کــه کمــرم شکســت. در ایــن ســینه کشــی، بیــش از ســی تــا چهــل نقطــه 
ــپ  ــف تی ــای مختل ــای واحده ــا رزمنده ه ــرد. آنه ــی می ک ــیاه، خودنمای س
ــد. در آنجــا  ــد و همانجــا یــخ زده بودن ــار شــده بودن ــد کــه گرفت تیــپ بودن
ــد،  ــپ 48 بودن ــئول ادوات تی ــع، مس ــه در آن موق ــور1 ک ــه نظرپ ــدم ک فهمی

ــده ا ند. ــهید ش ش
ــل  ــردان را منتق ــای گ ــد و بچه ه ــی آمدن ــی ام پ ــدادی ب ــان روز، تع هم
کردنــد. مــا بــه مقــر گــردو کــه مقــر تیــپ 48 فتــح بــود، رفتیــم. در آنجــا. 
اســتقبال خوبــی از مــا نکردنــد. ده روز بــود کــه داخــل خــاک عــراق بودیــم 
و حســابی خســته شــده بودیــم. ظاهــرا می گفتنــد کــه گــردان مــا شکســت 
خــورده و روحیــه اش را باختــه اســت. حتــی بــه مــا اجــازه ندادنــد کــه داخــل 
چادرهــا برویــم. ناچــار شــدیم از آنجــا، بــه صــورت پیــاده بــه مقــر بوالحســن 
ــه بیمارســتان های  ــا را ب ــد و م ــوس آمدن ــدادی اتوب ــر، تع ــم. در آن مق بروی
ــا را  ــدادی از رزمنده ه ــد. تع ــل کردن ــهرها منتق ــایر ش ــه و س ــز و ارومی تبری
فرســتادم تــا پیکــر شــهید مصلــح و شــهید حســینی را آوردنــد. در ایــن 

ــان  ــاران. ایش ــتان گچس ــال 1345 شهرس ــد س ــل متول ــد فاض ــور فرزن ــا نظرپ ــهید غالمرض 1- ش
ــخ 11 اســفندماه ســال 1366 در ســلیمانیه  ــد و در تاری ــح بودن ــپ 48 فت ــده گــردان ادوات تی فرمان

ــه شــهادت رســیدند.  عــراق ب
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ماموریــت، فقــط همیــن دو نفــر از گــردان مــا شــهید شــد.
بعــد از 20 روز، یکــی یکــی، افــراد گردانــم را داخــل بیمارســتان ها جمــع 
کــردم. ضمــن ایــن کــه اطــالع پیــدا کردیــم کــه آقــای شــریفی کــه فرمانــده 

گروهــان مــا بــود، شــهید نشــده و هنــوز زنــده هســتند.
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ماموریت گردان امام علی)ع( در پد خندق

بعــد از بازگشــت از خــاک عــراق، یکــی دو مــاه طــول کشــید، مجــددا 
گــردان را ســازماندهی کردیــم و بــه خطــوط پدافنــدی کردســتان برگشــتیم. 
هــدف مــا حفــظ شــهر مــاووت، ارتفاعــات شاشــو، گامــو و یــال قشــن بــود. 
نیروهــای مــا در مقــر بوالحســن ســازماندهی می شــدند و آموزش هــای الزم 

ــدی اعــزام شــوند. ــه خطــوط پدافن ــد و آمــاده می شــدند کــه ب را می دیدن
بعــد از عملیــات نفــوذی در خــاک عــراق، گــردان مــا، دو یــا ســه 
ــن مــدت، در  ــدی در مناطــق شــمال غــرب داشــت. در ای ــت پدافن ماموری
ــا حفــظ و  ــا صرف ــت گــردان م ــم. ماموری ــات خاصــی شــرکت نکردی عملی
نگهــداری خطــوط پدافنــدی بــود. ضمــن ایــن کــه در ایــن مــدت، خاطــره 

ــدارم. ــری ن ــل ذک قاب
بــه طــور کلــی، در نیمــه دوم ســال 1366 مخصوصا اواخر آن ســال، شــرایط 
خوبــی نداشــتیم. خبرهــای ناگــواری بــه گــوش می رســید. زمزمه هایــی می شــد 
کــه هــر لحظــه امــکان دارد شــهر فــاو ســقوط کنــد یــا ایــن که مــا داریم جنــگ را 
می بازیــم. از طرفــی، اعــزام نیروهــا کــم شــده بــود. جنــگ فرسایشــی شــده بــود 
و نیروهایــی کــه می آمدنــد، احســاس خســتگی می کردنــد. یــا اینکــه می گفتنــد 
دشــمن دارد مجهــز می شــود و امــکان دارد کــه مــا بــه اوایــل جنــگ برگردیــم و 
مناطــق زیــادی را در جنــوب از دســت بدهیــم. در نهایــت، همیــن طور هم شــد 
و اوایــل فروردیــن، فــاو ســقوط کــرد و تعــداد زیــادی از همرزمــان مــا در شــبه 
جزیــره فــاو، شــهید و یــا شــیمیایی شــدند. هنگامــی که فاو ســقوط کــرد، گردان 

مــا آنجــا نبــود بنابرایــن نمی خواهــم بــه ایــن موضــوع بپــردازم.
حــدود دو مــاه در خطــوط پدافنــدی کردســتان مانــدگار شــده بودیــم. بعــد 
ــدا  ــه ص ــن ب ــیم م ــود. بی س ــال 1367 ب ــاه س ــرداد م ــم خ ــر روز ده از ظه
درآمــد. بــه مــا گفتنــد کــه هــر چــه ســریع تر خــط را رهــا کنیــد و خودتــان را 
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بــه جنــوب برســانید. اتوبوس هایــی آمدنــد و مــا را بــه پــادگان شــهید غالمــی 
منتقــل کردنــد. روی هــم رفتــه، از زمانــی کــه بــه مــا اعــالم شــد تــا زمانــی کــه 
بــه پــادگان شــهید غالمــی اهــواز رســیدیم، 48 ســاعت طــول کشــید. البتــه 

وســایل ســنگین گــردان را جــا گذاشــتیم و آنهــا را نبردیــم.
ــم. در آنجــا متوجــه  ــواز ماندی ــی اه ــادگان شــهید غالم ــک شــب در پ ی
بحرانــی شــدن وضعیــت شــدیم. بعــد از ســقوط شــهر فــاو، عراقی هــا تمــام 
تمرکــز خودشــان را بــرای بازپــس گیــری جزایــر مجنــون بــه کار بســته بودنــد. 
از شــواهد معلــوم بــود کــه عراقی هــا در حــال برنامه ریــزی بــرای یــک حملــه 
همــه جانبــه بــه جزایــر مجنــون هســتند. کنــار جزیــره مجنــون یــک قســمتی 
بــود کــه بــه آن شــط علــی می گفتنــد. در 5 ســال آخــر جنــگ، پدافنــدی آن در 
اختیــار تیــپ 48 فتــح بــود. بــه همیــن خاطــر، گــردان مــا را جهــت تقویــت 

پدافنــدی آن خــط بــه جنــوب فراخواندنــد.
ــم. مجــددا  ــی اهــواز ماندی ــادگان شــهید غالم ــا دو شــب را در پ ــک ی ی
تجدیــد قــوا کردیــم و بــه جزیــره مجنــون و در جــاده خنــدق مســتقر شــدیم. 
ــر  ــر و طــول 13 کیلومت ــا عــرض 8 مت ــدق یــک جــاده آســفالته ب جــاده خن
ــح  ــر، فت ــات خیب ــود کــه در عملی ــه عــراق ب ــق ب ــون متعل ــر مجن ــود. جزای ب
ــود و حفــظ ایــن جــاده  ــز در خــاک عــراق ب شــده بودنــد. جــاده خنــدق نی
ــه ایــن کــه ایــن جــاده،  ــا توجــه ب ــود. ب ــون ب ــره مجن ــای حفــظ جزی ــه معن ب
آســفالت بــود، حفــظ ایــن جــاده در جلوگیــری از نفــوذ عراقی هــا بــه خــاک 
ــا جایــی  ــی ت ــود. در انتهــای ایــن جــاده یعن ــاع از اهــواز مهــم ب ــران و دف ای
ــن خــاک، و عریــض کــردن جــاده یــک  ــا ریخت ــود، ب ــه ب ــر آب نرفت کــه زی
پــدی درســت کــرده بودنــد کــه هــم دارای اســتحکامات متعــددی بــود و هــم 
دارای پــد هلیکوپتــر بــود و بــه آن دژ خنــدق یــا پــد خنــدق می گفتنــد. گــردان 
حضــرت رســوِل)ص( تیــپ 48 فتــح در آنجــا مســتقر شــده بــود. در منتهــی 
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الیــه جــاده، دور تــا دور ایــن پــد را بــه صــورت دایــره ای یــا همــان خنــدق 
وار، ســنگرهای زیــر زمینــی درســت کــرده بودنــد.

کمــی از عقب تــر از گــردان حضــرت رســول)ص(، گــردان ویــژه شــهداء 
در پــد شــهید چراغچــی1 مســتقر شــده بــود. در واقــع، پــد همــان جایــی بــود 
ــد.  ــد می گفتن ــه آن پ ــر ب ــن خاط ــه همی ــود. ب ــر ب ــرود هلیکوپت ــه محــل ف ک
قبــل از حضــور مــا، رزمنــدگان اســالم، ســنگرهای محکمــی از بتــون آرمــه 
و اغلــب بــه حالــت زیــر زمیــن درســت کــرده بودنــد کــه می شــد بــه مــدت 

شــش مــاه، امکانــات و ادوات مــورد نیــاز را در آنجــا ذخیــره کــرد.
ــا ســه  ــن آب، دو ت ــود. عمــق ای ــه ب ــدق را آب گرفت دو طــرف جــاده خن
ــود و  ــاژ کــرده ب ــرات پمپ ــه و ف ــن آب را دشــمن از دجل ــه ای ــود. البت ــر ب مت
ــود. از  ــی رهــا کــرده ب ــون و شــط عل ــر مجن ــع در جزای ــک مان ــوان ی ــه عن ب
محــل قرارگیــری گــردان ویــژه شــهدا، جاده هایــی بــه جزیــره مجنــون وصــل 
می شــد. در ایــن جاده هــا، خاکریزهایــی درســت کــرده بودنــد کــه اگــر 

ــد. ــاع کنن ــد دف ــون هجــوم آورد، بتوانن ــر مجن دشــمن از طــرف جزای
بــه جــز گردان هــای حضــرت رســول)ص( و گــردان ویــژه شــهداء، در 
ســمت راســت مــا، یــک گــردان تقویتــی پدافندی داشــتیم کــه قریب به دو ســال 
در آنجــا بــود و بــه صــورت پایــگاه- پایــگاه مســتقر شــده بــود. البتــه هــر دو یــا 
ســه ماهــی، گردان هــا تعویــض می شــدند. در آن موقــع، فرمانــده گردانــی کــه در 
شــط علــی مســتقر شــده بــود، آقــای کیان اصــل و جانشــین ایشــان آقــای البــرز 
خادمــی2 بــود. در واقــع ســه گــردان دیگــر، جلوتــر از گــردان مــا مســتقر شــده 

بودنــد و ماموریــت گــردان مــا، پشــتیبانی از ایــن ســه گــردان بــود. 
1- شــهید ولی اللــه چراغچــی مســجدی متولــد ســال 1337 در مشــهد مقــدس. ایــن شــهید بزرگوار 
در تاریــخ 24 اســفندماه ســال 1363 در عملیــات »بــدر« در جــاده خنــدق از ناحیــه جمجــه مجــروح 
شــد و پــس از 22 روز بی هوشــی در تاریــخ 18 فروردیــن 1363، شــهید شــدند. ایشــان قائــم مقــام 

فرمانــده لشــگر 5 خراســان بودنــد. 
2 -آقای کیان اصل و البرز خادمی از پاسدارهای بازنشسته شهرستان کهگیلویه هستند. 
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ــا دو راهــی شــط علــی مســتقر شــد.  گــردان مــا از پــد امــام رضــا)ع( ت
مشــکالت زیــادی آنجــا داشــتیم. جایــی کــه گــردان مــا مســتقر بــود، روی 
همــان جــاده آســفالته ای بــود کــه در آن هیــچ گونــه ســنگر و پناهگاهــی نبــود. 
ــد،  ــه بیــن دو گردانــی کــه در خــط انتهایــی جــاده مســتقر شــده بودن فاصل
خیلــی نزدیــک بــود بــه گونــه ای کــه نگهبان هــای دو گــردان، شــبانه بــا هــم 
ــد.  ــته بودن ــم پیوس ــه ه ــنگرهای ب ــورت س ــه ص ــا ب ــد. اینه ــرف می زدن ح
حــدودا هــر 50 متــری یــک ســنگری قــرار داشــت کــه در دو طــرف جــاده 
ســاخته شــده بودنــد. ســنگرهایی کــه آنجــا بــود، مخصوصــا ســنگرهایی کــه 
ــاخته  ــم س ــی و محک ــر زمین ــورت زی ــه ص ــت، ب ــود داش ــدق وج در دژ خن
شــده بودنــد و امکانــات زیــادی داشــتند. دژ خنــدق، یــک فضایــی بــود کــه 
بــه طــور کامــل زیــر آب نرفتــه بــود و واحدهــای مختلــف تیــپ 48، در کنــار 

گــردان حضــرت رســول)ص( در آنجــا حضــور داشــتند.
ــا ســنگرهای  ــد ت ــدق بودن ــه نیروهــای مــا کــه در پیشــانی جــاده خن فاصل
دشــمن، حــدود 600 تــا 700 متــری می شــد. ایــن فاصلــه بــه طــور کامــل زیــر 
آب بــود. در طــول ایــن جــاده و در بخشــی که در ســیطره نیروهای خــودی بود، 

بــا فاصله هــای مشــخص، تعــداد شــش یــا هفــت پــد درســت کــرده بودنــد.
ماموریــت مــا پشــتیبانی از گردان هایــی بــود کــه جلوتــر بودنــد. در واقــع 
مــا یــک گــردان کامــل و تقویــت شــده بودیــم یعنــی گروهان هــای مــا چهــار 
ــه  ــود کــه ب ــاه ب ــا 25 نفــره شــدند. خــرداد م دســته ای شــدند و دســته های م
جنــوب آمــده بودیــم. هــوا بســیار گرم بــود و ما هیچگونه ســرپناهی نداشــتیم. 
بایــد چادرهــا را برپــا می کردیــم. البتــه چادرهــا در برابــر بمبــاران و موشــک 
ــاران دشــمن، کارایــی نداشــت. مشــکل دیگــری کــه داشــتیم ایــن بــود کــه  ب
در آن بخشــی کــه مــا مســتقر شــده بودیــم، خاکریــزی وجــود نداشــت. فقــط 
اطــراف جــاده، نیزارهایــی بــود کــه بایــد در ایــن نیزارهــا ســنگرهای دفاعــی 
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ــا  ــا در اینج ــد، م ــقوط کردن ــر س ــوط جلوت ــر خط ــه اگ ــم ک ــت می کردی درس
بتوانیــم جلــوی پیشــروی دشــمن را بگیریــم.

داخــل همیــن آبــی کــه رهــا شــده بــود مملــو از ماهــی بــود. در کنــار ایــن 
ماهی هــا، یــک جانــور ریــزی داخــل آب بــود کــه خیلــی مــا را اذیــت می کــرد. 
ایــن جانورهــا کــه تعدادشــان خیلــی زیــاد بــود، از آب بیــرون نمی آمدنــد ولــی 
همیــن کــه پایمــان را داخــل آب می گذاشــتیم، بــه بدتریــن شــکل ممکــن مــا 

ــد. ــش می زدن را نی
ــرای  ــه ب ــم ک ــازی می کردی ــاده را سنگرس ــراف ج ــوری اط ــد ط ــا بای م
ــک شــب،  ــد. ظــرف ی ــش نیای ــه، مشــکلی پی ــرور وســایل نقلی ــور و م عب
ــم کــه هیــچ کســی داخــل  ــه رزمنده هــا گفت ــی ب ــم ول ــا کردی چادرهــا را برپ
چادرهــا نباشــد. ولــی ســنگرهای اســتراحت مان را داخــل نیزارهــا درســت 
ــع ســنگر  ــود. در واق ــر ب ــج نف ــص پن ــم. هــر ســنگر اســتراحتی مخت کردی
خاصــی هــم نبــود بلکــه یــک ســایه بان هایــی بــا نــی درســت کردیــم و کــف 

ــم. ــوم انداختی ــزرگ ف ــای ب ــا را تکه ه آنه
اطــراف جــاده را بوســیله گونی هــای پــر از خــاک و ماســه کــه شــبانه بــرای 
مــا می آوردنــد، ســنگربندی کردیــم. بــرای ایــن کــه در صــورت حملــه دشــمن، 
تلفــات مــا بــه حداقــل برســد، ســنگرهای تــک نفــره دفاعــی درســت کردیــم. 

ظــرف 48 ســاعت، کار اســتقرار گــردان مــا تمــام شــد.
شــش روز بــه صــورت آماده بــاش کامــل، مســتقر شــده بودیــم. خــوراک 
مــا اغلــب از ماهی هــای همیــن آب بــود. از چــوب جعبه هــای خالــی 

مهمــات، آتــش درســت می کردیــم و ماهی هــا را کبــاب می کردیــم.
یــک روز کــه در حالــت آماده بــاش کامــل قــرار داشــتیم، مقــر گــردان مــا را 
بــا گلوله هــای دودزا هــدف قــرار دادنــد. ایــن گلوله هــا دودزا بودنــد و بــرای 
ثبــت تیــر اســتفاده می شــدند. هــدف دشــمن ایــن بــود کــه بعــد از ثبــت تیــر، 
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آنجــا را بمبــاران کنــد و مانــع از کمــک رســانی مــا بــه گردان هــای جلویــی 
ــد و  ــد می ش ــد، دودی بلن ــن می خوردن ــه زمی ــا ب ــن گلوله ه ــی ای ــود. وقت ش

دیده بــان عراقــی، آنجــا را بــرای حمــالت اصلــی ثبــت می کــرد.
ــادی  ــداد زی ــا تع ــن هواپیماه ــد. ای ــد، هواپیماهــای دشــمن آمدن روز بع
اعالمیــه را از اول تــا آخــر خــط ریختنــد. ایــن اعالمیه هــا خطــاب بــه 
پاســداران ]امــام[ خمینــی نوشــته شــده بودنــد. حتــی گاهــی نــام فرماندهــان 
را عینــا مخاطــب قــرار داده بودنــد بــا ایــن مضمــون کــه خودتــان را به کشــتن 
ــد. امــان نامــه  ــد و تســلیم ارتــش بعــث شــوید. شــما جنــگ را باختی ندهی
بگیریــد و تســلیم شــوید. چندیــن مرتبــه ایــن هواپیماهــا آمدنــد و اعالمیــه 

ــد. ــر مسلســل می گرفتن ــا زی ــم آنه ــا ه ــای م ــد. ضدهوایی ه ریختن
بعــد از ظهــِر روز ســوم تیرمــاه ســال 1367 در ســتاد فرماندهــی تیــپ، 
ــرار  ــه ق ــت حمل ــه دشــمن در حال ــد ک ــا گفتن ــه م ــزار شــد. ب جلســه ای برگ
گرفتــه و بــه زودی تــِک خــودش را آغــاز می کنــد. پــس از بررســی نظــرات 
مختلــف، مقــرر شــد کــه عقبــه ی گــردان حضــرت رســول)ص( را انفجــار 
بزننــد. یعنــی راه ارتباطــی مــا بــا گــردان حضــرت رســول)ص( را قطــع کنند. 
در آن جلســه، بحــث مــا بــاال گرفــت. دو -ســه نفــر مخالــف ایــن کار بودنــد 
کــه مــن نیــز جــزء آنهــا بــودم. مــن گفتــم دلیلــی نــدارد کــه پشــت ســر گــردان 
ــزی  ــا قطــع کــردن راه ارتباطــی، راه گری ــم. چــون ب خــودی را انفجــار بزنی

بــرای ایــن گردانــی کــه در خــط مقــدم بــود، باقــی نمی مانــد. 
هــدف از انفجــار جــاده ی خنــدق ایــن بــود کــه وقتــی دشــمن آمــد و دژ 
را گرفــت، راه ارتباطــی بــرای عبــور تانک هــا و پیشــروی ســریع آنهــا، قطــع 
بشــود. مــن بــه فرمانــده تیــپ گفتــم کــه حتــی اگــر انفجــاری انجــام بگیــرد، 
در نهایــت 50 تــا 100 متــر از جــاده منهــدم می شــود و بازســازی آن بــرای 
دشــمن، کار دشــواری نیســت. بــا ایــن روش، فقــط نیروهایــی که در پیشــانی 
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خــط هســتند، همگــی بــه شــهادت می رســند. ولــی اعتــراض مــا بــه جایــی 
نرســید. البتــه در آن موقــع، فرماندهــی تیــپ می گفتنــد کــه دســتور از بــاال 
آمــده و از مــا خواســته اند کــه ایــن کار را انجــام دهیــم ولــی مــن یقیــن دارم 

کــه ایــن تصمیــم در خــود ســتاد تیــپ گرفتــه شــده بــود.
ســرانجام، انفجــار صــورت گرفــت و راه ارتباطــی مــا بــا پیشــانی خط مقدم 
مــا کــه همــان پــد خنــدق بــود، قطــع شــد. روز ســوم تیرمــاه بــود. دیگــر یقیــن 
پیــدا کردیــم کــه همیــن امشــب، دشــمن، تــک خــودش را آغــاز می کنــد. همــه 
مــا می دانســتیم کــه دشــمن، تمــام توانــش را بــرای گرفتــن ایــن جــاده بــه کار 
خواهــد گرفــت. ســمت چــپ مــا کــه جزیــره مجنــون بــود، دســت ارتــش بــود.

ــود، در آن طــرف دژ، تعــداد  ــا گــزارش داده ب ــان م ــاری کــه دیده ب ــق آم طب
135 قبضــه کاتیوشــای دشــمن، مســتقر شــده و ایــن جــاده را هــدف گرفتــه و 
آمــاده شــلیک بودنــد. ایــن تعــداد کاتیوشــا بــدون در نظــر گرفتــن خمپاره هــای 
120، 60، 160 و انــواع تانک هــا و نفربرهــا بــود. دیده بــان مــا، آمــار تانک هــا 
را نمی دانســت. فقــط می گفــت تــا چشــم کار می کنــد، تانــک و نفربــر هســت.

دشــمن از ســه طــرف جــاده خنــدق، وســط و آخــر جزیــره مجنــون آمــاده 
حملــه شــده بــود. مــا نیــز در آماده بــاش کامــل بودیــم. نمــاز مغــرب و عشــا را 
خواندیــم. تجهیــزات دفاعــی آمــاده شــدند. رزمنده هــا وصیت نامه هایشــان را 
نوشــتند. بــه مــا اعــالم کردنــد کــه هــر رزمنــده ای بــه هــر علتــی توانایــی ماندن 
نــدارد، بــا ماشــین هایی کــه امشــب می فرســتیم بــه عقــب برگــردد. مــن نیــز 
بــه بــه تمــام افــراد گــردان اعــالم کــردم کــه هــر کســی ناتــوان اســت و آمادگــی 
شــهادت را نــدارد، همیــن امشــب بــه عقــب برگــردد. بــه آنهــا تاکیــد کــردم که 
هــر کســی می خواهــد برگــردد، مشــکلی نیســت ولــی اگــر عملیــات شــروع 
شــد، هیــچ کســی اجــازه ی عقب نشــینی را نــدارد. حتــی بــه آنهــا تاکیــد کــردم 
اگــر کســی فــرار کنــد، شــخصا او را هــدف قــرار می دهــم. ولــی رزمنده هــای 
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مــا مثــل همیشــه اعــالم کردنــد کــه آمــاده شــهادت هســتند.
ــرای  ــه دشــمن ب ــن حمل ــن آخری ــاال ای ــه احتم ــم ک ــرده بودی ــی ک پیش بین
خاتمــه جنــگ باشــد. یــا بایــد بجنگیــم تــا بــه یــاران شــهیدمان بپیوندیــم و یا 

آنقــدر مقاومــت کنیــم کــه بــر دشــمن بعثــی پیــروز شــویم.
ساعت سه بامداد بود. عده ای از رزمندگان در حال نگهبانی بودند. عده ای 
داشـتند نماز شـب می خواندند. حمله همه جانبه دشـمن شـروع شد. از شدت 
حمالت دشمن، تاریکی شب، مثل روز، روشن شد. در آن لحظات، سنگری 
نبـود کـه از گلوله هـای کاتیوشـای دشـمن مصون مانده باشـد. قبـل از هر چیز، 
گـردان مـا را کـه گـردان پشـتیبانی بـود، هدف قـرار داده بود که هـم روحیه ما را 
از بیـن ببرنـد و هـم اینکـه ما نتوانیم به کمک گردان های جلویی برویم. دشـمن 
بعثـی از سـاعت سـه شـب تا وقـت نماز صبح، سراسـر جـاده ی خنـدق را زیر 
آتـش شـدید توپخانه هـای خـودش، شـخم زد. تصـور کنیـد کـه در این فضای 
محـدود و روی یـک جـاده ای که عـرض آن 8 تا 10 متر و طول آن حداکثر 13 
کیلومتر بود، فقط 135 قبضه کاتیوشـا داشـت کار می کرد. همین تعداد برای 

شـخم زدن آنجا کافی بود.
تعــدادی از رزمنده هــا کــه جــز همــان گردان هایــی بودنــد کــه در پــد خنــدق 
ــینی  ــمن، عقب نش ــتناک دش ــه وحش ــگام حمل ــد، هن ــی بودن ــد چراغچ و پ
کردنــد. ســعی کــردم مانــع از عقب نشــینی آنهــا بشــوم ولــی بــی فایــده بــود. 
تعــدادی قایــق از واحــد دریایــی تیــپ، در جــوار گــردان مــا مســتقر شــده بــود 
و کارشــان انتقــال مجروحیــن بــود. نیــم ســاعت بعــد از نمــاز صبــح بــه مــا 
اعــالم کردنــد کــه پــد شــهید چراغچــی ســقوط کــرده و بــه کمــک شــما نیــاز 
داریــم. بــه مــا گفتنــد کــه فعــال یــک دســته نیــرو بفرســتید. اولیــن دســته را بــه 
فرماندهــی شــهید ســلیمان دانشــی از بچه هــای ســرفاریاب، اعــزام کــردم. این 
دســته ســوار بر دو دســتگاه ماشــین تویوتا شــدند و زیر آتش ســنگین دشــمن 
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بــه ســمت پــد چراغچــی حرکــت کردنــد. چیــزی نگذشــته بــود کــه صــدای 
بی ســیم بلنــد شــد. صــدای لــرزان شــهید ســلیمان دانشــی بــود. تنهــا کلمــه ای 
کــه توانســت بگویــد: »مــردان ... مــردان ســلی...« بــود کــه بعــد از آن، ارتبــاط 
بی ســیمی مــا قطــع شــد. در واقــع، شــهید ســلیمان دانشــی بــه محــض ایــن 
کــه از ماشــین پیــاده شــده بــود، هــدف تیــر مســتقیم دشــمن قــرار گرفتــه بــود. 
البتــه شــهید دانشــی مجــروح شــده بــود و وقتــی او را بــه اســارات بردنــد داخل 

خــاک عــراق شــهید شــدند.
بچه هایــی مــا کــه در نــوک خنــدق مســتقر بودنــد، شــجاعانه جنگیدنــد و 
بــا تمــام تــوان در حــال مقاومــت بودنــد. ایــن رزمنده هــا کــه اکثــرا پاســداِر 
ــا  ــد. ب ــدم کنن ــمن را منه ــای دش ــادی از قایق ه ــداد زی ــتند تع ــد توانس بودن
مقاومتــی کــه رزمنده هــای مــا در نــوک پــد خنــدق داشــتند، دشــمن در 
تســلیم کــردن آنهــا نــاکام مانــد.  وقتــی دشــمن بعثــی بــا مقاومــت شــجاعانه 
ــاده،  ــپ ج ــاج چ ــه از جن ــرد ک ــعی ک ــود، س ــده ب ــرو ش ــا روب ــدگان م رزمن

ــد. حمــالت خــودش را تقویــت کن
دســته اول مــا کــه اعــزام شــده بودنــد، اکثــرا شــهید شــدند. بــه جــز شــهید 
ســلیمان دانشــی، جانشــین ایشــان، آقــای شــفاعت منش1 نیــز مجــروح شــد 

و بــه اســارت دشــمن درآمــد.
کمــی تیــغ آفتــاب بــاال آمــده بــود. از من خواســتند کــه وارد عمل شــوم. دو 
دســته دیگــر را بــرای انجــام ماموریــت آمــاده کــردم و بــه یکــی از گروهان هــا 
اعــالم کــردم کــه در حالــت آماده بــاش باشــند کــه از مــا حمایــت کننــد. در آن 
لحظــات نفس گیــر، شــهید بهمــن خشــاوه کــه فرمانــده یکــی از گروهان هــای 

ــان  ــتند. ایش ــه هس ــتان کهگیلوی ــال 1350 در شهرس ــد س ــفاعت منش متول ــار ش ــید محمدی 1- س
جانبــاز و آزاده دوران دفــاع مقــدس هســتند کــه در تاریــخ 4 تیرمــاه ســال 1367 در حماســه پــد خندق 
مجــروح و اســیر شــدند. ســرانجام در مهرمــاه ســال 1369 بــه وطــن بازگشــتند. هــم اکنــون بازنشســته 

ســپاه پاســداران هســتند. 
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مــن بــود، پیراهــن ســبز ســپاه و یــک شــلوار بســیجی پوشــیده بــود و داشــت 
شــعار مــی داد: »یــا حســین یــا حســین.... بــه پیــش یــاران خمینــی... بــه پیــش 
پاســداران اســالم... امــروز روز جنــگ اســت... کربــال منتظــر ماســت...« و بــا 

همیــن شــعارها بــه رزمنده هــای مــا روحیــه مــی داد.
در نهایــت مــا مجبــور شــدیم، بــه صــورت پیــاده بــه ســمت پــد چراغچــی 
حرکــت کنیــم. در همــان اوِل پــد چراغچــی بــا نیروهای دشــمن درگیر شــدیم. 
چیــزی از ســنگرها و خمپاره اندازهــای مــا باقــی نمانــده بــود. اکثــرا منهــدم 
شــده بودنــد. اگــر ســالحی هــم مانــده بــود، خدمــه نداشــتند. پــد چراغچــی 
تقریبــا ســقوط کــرده بــود و اکثــر رزمنده هــای مــا شــهید یــا اســیر شــده بودند. 
بــه رزمنده هــای گردانــم گفتــم در ایــن شــرایط بایــد فــردی وارد عمــل بشــویم. 
درگیــری نفــر بــه نفــر مــا بــا دشــمن شــروع شــد. نیمــه ی پــد در اختیــار مــا و 
نیمــه آن در اختیــار دشــمن بــود. حــدود 20 دقیقــه، درگیرهــای تــن بــه تــن 
داشــتیم. بعــد از 20 دقیقــه، آتــش توپخانــه دشــمن شــروع شــد و آن قســمتی 
را کــه مــا بودیــم، بــه شــدت گلولــه بــاران کــرد. تعــداد زیــادی قایــق از جنــاح 
چــپ مــا در حــال تخلیــه نیروهــای تــازه نفــس عراقی هــا بودنــد. هواپیماهــای 
دشــمن نیــز از آســمان، مــا را هــدف قــرار می دادنــد. از شــدت خمپاره هــای 
دشــمن، آب آنجــا بــاال آمــده بــود و ســوار جــاده شــده بــود. در ایــن حمــالت 
ــر از  ــر دیگ ــش از 15 نف ــه شــهادت رســیدند و بی ــاوه ب شــدید، شــهید خش

رزمنده هــا، شــهید و یــا مجــروح شــدند.
ــا ایــن کــه در یــک لحظــه از هجمــه ســنگین  درگیری هــا ادامــه داشــت ت
آتــش دشــمن کاســته شــد. از تحــرکات دشــمن، متوجــه شــدم کــه حمــالت 
دشــمن از ســمت چــپ؛ یعنــی از ســمت جزیــره مجنــون اســت. ظاهــرا در 
همــان لحظــات اولیــه، آنجــا ســقوط کــرده بــود و تعــداد زیــادی از رزمنده های 

مــا نیــز اســیر شــده بودنــد و مــا هــم اطالعــی نداشــتیم.
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ــد،  ــون می آین ــره مجن ــمت جزی ــا از س ــه عراقی ه ــدم ک ــه ش ــی متوج وقت
بــه گروهــان دوم کــه آقــای عزیزاللــه شــریفی فرمانــده آن بــود، دســتور دادم 
کــه لــب جــاده مســتقر شــوند. از گــردان ویــژه شــهدا کســی باقــی نمانــده 
بــود. تعــدادی اســیر، تعــدادی شــهید و مابقــی نیروهــا بوســیله قایق هــای کــه 

همــان پــد چراغچــی بــود، عقب نشــینی کــرده بودنــد.
گروهــان شــریفی آمــد و کنــار جــاده مســتقر شــد. وقتــی از شــدت آتــش 
دشــمن، کاســته شــد، وضعیــت کمــی مشــکوک بــه نظــر می رســید. در واقــع، 
جــاده سیدالشــهدا کــه 50 کیلومتــر عقب تــر از مــا بــود ســقوط کــرده بــود و 
دشــمن تــوان جنگــی خــودش را از جــاده خنــدق بــه آنجــا منتقــل کــرده بــود. 
ــر از  ــن خاط ــه همی ــت، ب ــاده می دانس ــی و آم ــدق را حتم ــقوط خن ــون س چ
هجــم آتــش خــود کاســته بــود. از طرفــی، دشــمن می خواســت مــا را دور بزنــد 

و از پشــت ســر، مــا را قیچــی کنــد.
دو ســاعتی را در آن خــط مانــدم. جنازه هــای شــهدای مــا آنجــا ریخته شــده 
بودنــد. تعــدادی از رزمنده هــای مــا هــم زخمــی شــده و هنــوز زنــده بودنــد، 
عراقی هــا ســریع می آمدنــد و آنهــا را می بردنــد. چــون هــدف اصلــی دشــمن 
از ایــن عملیــات، بازپــس گیــری مناطقــی بــود کــه از دســت داده بــود و دیگری 
گرفتــن اســیر بــود کــه بتوانــد در پایــان جنــگ از آنهــا اســتفاده سیاســی نمایند.

ــمن  ــای دش ــیله هواپیماه ــه بوس ــه مرتب ــح، س ــاعت 9 صب ــل از س ــا قب ت
بمبــاران شــدیم. ولــی بعــد از آن، حمــالت هوایــی قطــع شــد. بعــد از ســاعت 
9، عراقی هــا دیگــر تیرانــدازی نمی کردنــد حتــی گاهــی دســت تــکان می دادند. 
گویــا انــگار در حالــت صلــح قــرار داشــتیم. بــه بچه هــا گفتــم که گــول عراقی ها 
را نحوریــد، اینهــا حیلــه ای دارد. مــن از ایــن مکــر آنهــا تــرس دارم. بــه بچه هــا 
ــی  ــم و در ســنگرهای عقب ــم مقــداری از چراغچــی عقب نشــینی می کنی گفت
پنــاه می گیریــم. ســاعت بــاالی 9 صبــح بــود. نیروهــا را مســتقر کــردم و بــا 
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موتورســیکلت برگشــتم. بــه واحــد پشــتیبانی یــگان تیــپ رفتم. ســنگرها خالی 
بــود و کســی نبــود. تعــداد زیــادی تانــک ، بیــل مکانیکــی، لــودر و ماشــین های 
106 رهــا شــده بودنــد. بــا موتــور ســیکلت بــه گروهان ســوم خــودم رفتــم. آنها 
هنــوز مانــده بودنــد. از طرفــی، آن گردانــی کــه در در جنــاح ســمت راســت و در 

شــط علــی مســتقر بودنــد، هنــوز مانــده بودنــد و نرفتــه بودنــد.
بــا آقــای بیــژن علــم الهــدی کــه جانشــین گــردان بــود، مشــورت کــردم. بــه 
بیــژن گفتــم کــه شــما آمــاده باشــید، مــن مجــددا بــه خــط مــی روم. ســوار بــر 
موتورســیکلتی شــدم و مجــددا بــه خــط رفتــم. در همیــن مســیری کــه می رفتم، 
الســتیک موتــور پنچــر شــد. بــا همــان پنجــری خــودم را بــه خــط رســاندم. 
ســاعت حــدودا 10 و نیــم صبــح بــود. ایــن بــار از آتــش دشــمن، خبــری نبــود. 
بیــش از 15 نفــر از رزمنده هــای گــردان مــا کــه شــهید یــا مجــروح شــده بودنــد، 

همانجــا افتــاده بودنــد و مــا بــی اطــالع بودیــم.
در آن هیاهــو و صحنه هایــی کــه مــا را بــه یــاد کربــال می انداخــت، آقــای 
غالمحســن توفیقی پــور کــه از پاســدارهای شهرســتان چــرام و تبلیغات چــی 
گــردان مــا بــود، یــک بلندگوی دســتی برداشــته بــود و داد می زد: »نترســید... 

یــاران خمینــی نترســید... امــروز روز عاشوراســت... بجنگید...«

عراقی ها و لباس بسیجی

بــا آقــای شــریفی و نیروهایــش 200 متــری فاصلــه داشــتم. یــک مینــی 
ــودم و  ــرده ب ــذاری ک ــه گ ــه آن را گلول ــود ک ــا ب ــه ای آنج ــایی 12 گلول کاتیوش
ــه ســمت  ــول کاتیوشــا را ب ــی نداشــتم. ل ــی گــرا و ثبت ــود. ول آمــاده شــلیک ب
مواضــع عراقی هــا گرفتــه بــودم و منتظــر تحرکــی از طــرف دشــمن بــودم. در 
همــان لحظــه، متوجــه شــدم در آن فاصلــه ای کــه بیــن مــا و عراقی هــا بــود، 
40 تــا 50 نفــر کــه لبــاس بســیجی بــر تــن داشــتند و پرچم ایــران را در دســت 
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گرفتــه بودنــد، داشــتند بــه ســمت مــا می آینــد. شــریفی بــه مــن اعــالم کــرد کــه 
ــد عقب نشــینی  ــد، دارن ــد بودن اینهــا بچه هــای خــودی هســتند کــه داخــل پ
می کننــد. بــه شــریفی گفتــم، از ســر و روی آنهــا معلــوم اســت کــه پاســدار و 

بســیجی نیســتند. احتمــال دارد کــه از منافقیــن و یــا عراقــی باشــند.
ــه  ــود. ب ــه همــراه خدمــه اش همانجــا ب ــر بی.ام.پــی ب یــک دســتگاه نفرب
خدمــه نفربــر گفتــم کمــی جلوتــر بــرو و وقتــی ایــن عراقی هــا خــوب نزدیــک 

شــدند، آنهــا را درو کــن. گفــت: »اینهــا کــه خــودی هســتند.!«
گفتم: »نگران نباش! من می گویم درو کن... پس درو کن...«

وقتــی بســیجی نماها جلوتــر آمدنــد، از ســر و صــورت آنهــا کامــال مطمئن 
شــدم کــه اینهــا، همگــی عراقــی هســتند. بــی ام پــی کمــی جلوتــر رفــت و در 
یــک نقطــه مناســبی مســتقر شــد. همزمــان بــا مســتقر شــدن نفربــر، پشــت 
مینــی کاتیوشــا رفتــم و آن را آمــاده شــلیک کــردم. فرصــت دادم کــه عراقی هــا 
کمــی جلوتــر آمدنــد. بــا اشــاره ای کــه بــه خدمــه بــی ام پــی کــردم، نــوار 500 
گلولــه ای را کــه در حالــت رگبــار قــرار داشــت، وســط آنهــا گرفــت. مــن نیــز 
ــه  ــی کاتیوشــا و بــدون گــرا ب ــا مین ــار پــی ام پــی، ب ــار تیرب ــا رگب همزمــان ب
ســمت عراقی هــا شــلیک می کــردم. تقریبــا تمــام کســانی کــه لبــاس بســیجی 
پوشــیده بودنــد، بــه هالکــت رســیدند و یــا زخمــی شــدند. خشــاب بــی ام 
پــی خالــی شــد. در یــک لحظــه متوجــه شــدم کــه یــک گلولــه آرپــی جــی بــه 
ســمت او شــلیک شــد ولــی قبــل از ایــن کــه گلولــه بــه تانــک بخــورد، خدمــه 

بــی ام پــی بیــرون پریــده بــود و فــرار را بــر قــرار ترجیــح داد.
درگیــری نفــر بــه نفــر مــا در فاصلــه نزدیکــی ادامه داشــت. عراقی هــا تلفات 
ســنگینی داده بودنــد. بیــش از 50 فرونــد از قایق هــای دشــمن آمــده بودنــد و 
نیــرو پیــاده کــرده بودنــد کــه اغلــب آنهــا توســط رزمنده هــای مــا کــه در دژ بودند 
و تعــدادی هــم توســط رزمنــدگان گــردان مــا بــا شــلیک پیاپــی آرپی جی زن هــا 
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در همــان آب هــا منهــدم و غــرق شــدند. رزمنده هــای مــا کــه داخــل دژ بودنــد، 
شــجاعانه. هــم از روبــرو هــم از پلهــو در حــال مبــارزه و دفــاع بودنــد.

درگیری هــای تــن بــه تــن کــم و بیــش ادامــه داشــت. در همــان لحظــات، 
یکــی از بچه هــای اطالعــات تیــپ بــا یــک موتورســیکلتی از راه رســید. مــن 
بــه همــراه او بــه عقــب رفتــم. وقتــی بــه عقــب برگشــتم، متوجه شــدم کــه آقای 
حیدرپــور و تعــدادی از مســئولین ســتادی تیــپ نیــز همانجــا هســتند. کمــی با 

ایشــان حــال و احوالپرســی کــردم و گزارشــی از وضعیــت خــط بــه آنهــا دادم.
موقــع اذان ظهــر بــود. ماشــین تدارکاتــی گــردان، از راه رســید. ظــرف و 
ظروفــی نداشــتیم. یکــی از ایــن فوم هــای جایخــی داشــتیم کــه مقــداری یــخ 
داخــل آن بــود. ســیدعلی آغــا بازگیــر کــه تدارکاتچــی گــردان مــا بــود، درب 
ایــن جــا یخــی را برداشــت و مقــداری برنــج و خورشــت داخــل آن ریخــت. 

بــه مــا گفــت کــه حداقــل یــک چیــزی بخوریــد کــه قــدرت بگیریــد.
همــه کســانی کــه آنجــا بودنــد، از فرمانــده تیــپ گرفتــه تــا بقیــه رزمنده هــا، 
ــت را  ــج و خورش ــداری از آن برن ــتی، مق ــایل بهداش ــه مس ــه ب ــدون توج ب
ــید.  ــواری از راه رس ــه موتورس ــم ک ــوردن بودی ــذا خ ــال غ ــد. در ح خوردن
در آن لحظــه، کمــی جلوتــر از بقیــه ایســتاده بــودم. موتورســوار پیــش پــای 
ــای  ــه! در خدمــت هســتم. آق ــم: بل ــده! گفت مــن ترمــز کــرد و گفــت: فرمان
حیدرپــور هنــوز متوجــه موتــوری نشــده بــود. همیــن کــه گفتــم: فرمانــده مــن 
هســتم، یــک تکــه کاغــذی از جیبــش بیــرون آورد و بــه مــن داد. بــا همــان 
دســت خورشــتی، کاغــذ را گرفتــم. بعــدش یواشــکی زیــر گــوش مــن گفــت 
کــه جــاده سیدالشــهدا و جزیــره مجنــون ســقوط کــرده، پــادگان حمیــد نیــز 
در حــال ســقوط اســت. آقــای هاشــمی رفســنجانی ضمــن تقدیــر و تشــکر 
از رزمنده هــای تیــپ 48 فتــح، دســتور داده انــد کــه بچه هــا را از جــاده پــد 
خنــدق خــارج و بــه ســمت جــاده دارخویــن ببریــد. همیــن کــه حرفــش تمــام 
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شــد، رو بــه آقــای حیدرپــور کــردم و گفتــم: حــاج ســیف اللــه!... ایــن بــرادر 
بــا تــو کار دارد...

آن موتوری که متعجب شده بود، گفت: »مگر تو فرمانده نیستی؟«
گفتم: چرا! هستم ولی فرمانده گردان هستم!

ــاز کــرد.  ــه را ب ــه نام ــه دادم. حــاج ســیف الل ــه حــاج ســیف الل ــه را ب نام
ســپس پیــش موتــوری رفــت. چنــد دقیقــه ای در حالــت پــچ پــچ کــردن بودنــد.

در همـان لحظـه بـه بچه هـا گفتـم: بچه هـا! مقداری غـذا برای حاج سـیف 
اللـه نگـه داریـد. وقتی گپ و گفت آقای حیدرپور با موتورسـوار تمام شـد، نزد 
مـا آمدنـد و در گوشـه ای نشسـتند. مـا همگـی دور و بـر ایشـان را گرفتـه بودیم. 

حیدرپـور رو بـه مـن کرد و گفت: »روسـتاد! چقدر نیـرو داری؟«
گفتــم: یکــی از گروهان هــای مــن متالشــی شــده اســت. یکــی از آنهــا در 
خــط جلویــی مســتقر اســت و بقیــه در همیــن ســنگرهایی اســت کــه همیــن 

اطــراف هســتند.
گفت: »وضعیت خط چگونه است؟«

گفتم: خط که سقوط کرده ولی رزمنده ها داخل دژ در حال مقاومت هستند.
ــالع  ــوری اط ــک موت ــام پی ــده از پی ــتند بن ــه نمی دانس ــور ک ــای حیدرپ آق
دارم، بــه مــن گفتنــد: »ایــن بــرادر، پیــک قــرارگاه بــود... بــه مــن اطــالع داد 
کــه جزیــره ســقوط کــرده و هاشــمی1 شــهید شــده اســت... اینجــا را نگــه 
داریــد، مــن بــه اهــواز مــی روم... آنجا جلســه فرماندهــان اســت... خیلی زود 

1- شــهید علــی هاشــمی ملقــب بــه ســردار هــور در ســال 1340 در اهــواز بــه دنیــا آمدنــد. از ســوابق 
ایشــان می تــوان بــه فرماندهــی تیــپ 37 نــور، فرماندهــی قــرارگاه نصرت)ســری تریــن قــرارگاه جنــگ( 
و فرماندهــی ســپاه ششــم امــام جعفــر صــادق )ع( اشــاره کــرد. ایشــان بــه دلیــل آشــنایی بــا مناطــق 
عملیاتــی، نقــش مهمــی در میــان فرماندهــان ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس داشــتند بــه گونه ای 
کــه از ایشــان بــه عنــوان طــراح اصلــی عملیــات خیبــر و عملیــات بــدر نــام می برند. شــهید هاشــمی در4 
تیرمــاه ســال 1367 پــس از انجــام مأموریــت تخلیــه جزیــره مجنــون، بــه شــهادت رســید. پیکــر شــهید 

در ســال 1389 شناســایی و در اهــواز بــه خــاک ســپرده شــد.
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نیــروی کمکــی بــا خــودم مــی آورم و تعــدادی مایلــر می فرســتم کــه بچه هــا را 
بــه ســمت جــاده دارخویــن ببرنــد...«

گفتم: ولی اینطور نیست..
گفت: »پس چطوریه؟«

گفتــم: اگــر نمی دانــی بــدان! جزیــره مجنــون، جــاده شــهدا و حتــی 
پــادگان حمیــد ســقوط کــرده اســت.

ــد و  ــه بمانی ــن اســت ک ــال دســتور همی ــد فع ــور گفتن ــای حیدرپ ــی آق ول
مقاومــت کنیــد. در آن شــرایط، ادامــه دادن بحــث را بــه صــالح ندانســتم. 
ولــی فــورا بــا بی ســیم بــه شــریفی گفتــم: خــوب گــوش کــن »بــرد بــه بــرد 

ــا«1 کبــک بــه دفــک، بــردار و بی
گفت: »چشم«

حاج سیف الله گفت: چه می گویی؟
گفت: می گویم تا آخرین نفر بمان و استقامت کن، تا خودم برسم.

در واقــع، منظــور مــن ایــن بــود کــه بــه آقــای شــریفی بگویــم بــا احتیــاط 
کامــل، مجروحیــن و شــهدا را بــردارد و بــا خــودش بیــاورد. برد بــه برد یعنی 
ــه ســنگر و دفــک همــان چیــزی اســت کــه شــکارچی ها از پارچــه  ســنگر ب
و ... درســت می کردنــد و در مواقــع شــکار، پشــت آن پنهــان می شــدند تــا 

شــکار خودشــان را صیــد کننــد.
ســپس حیدرپــور ســوار بــر ماشــینی شــد و از آنجــا رفــت. بــه علــم الهــدی 

گفتــم کــه نیروهــا را بــردار و از اینجــا دور کــن.
گفت: »ولی حیدرپور گفتند بمانید و دفاع کنید.«

گفتم: نگران نباش. فعال من تصمیم می گیرم.
لحظاتــی بعــد از رفتــن حیدرپــور، مــن و آقــای علم الهــدی داشــتیم بحــث 
1- یک ضرب المثل لری است برای این که به طرف مقابل بفهمانند که آهسته و با احتیاط حرکت کند.  
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می کردیــم کــه در یــک لحظــه، متوجــه شــدیم کــه هلیکوپترهــای دشــمن از 
ســمت جزیــره مجنــون آمدنــد و در پــد امــام رضــا )ع( مســتقر شــدند. البتــه 
ــای  ــتند نیروه ــا داش ــی عراقی ه ــود ول ــمن نب ــنگین دش ــش س ــری از آت خب
خودشــان را پیــاده می کردنــد. پــد امــام رضــا)ع( پشــت ســر موقعیــت 
گروهــان آقــای شــریفی بــود. اگــر تدبیــر مــن نبــود و گروهــان شــریفی بــه 
موقــع عقب نشــینی نکــرده بــود، تعــداد زیــادی از افــراد گــردان مــا در آنجــا 
ــی  ــون حت ــتیم چ ــدن نداش ــوان جنگی ــم ت ــا ه ــی م ــدند. از طرف ــیر می ش اس

ســالح و مهماتــی نداشــتیم.
وقتی علم الهدی متوجه شرایط شد، رزمنده هایی را که آنجا بودند سوار 
ماشین های تویوتا کرد و از آنجا دور شد. من هم منتظر گروهان شریفی ماندم.

سـاعت سـه تـا چهـار بعـد از ظهر بود کـه آن تعـداد از نیروهای گـردان ما 
کـه زنـده مانـده بودنـد، از خـط برگشـتند. هنوز آفتـاب غروب نکـرده بود که 
یکی از هلیکوپترهای دشـمن باالی سـر پد خندق در حال دور زدن بود. در 
همـان لحظـه، متوجـه شـدم کـه یک گلوله آرپی جی به سـمت ایـن هلیکوپتر 
شـلیک شـد ولـی بـه هـدف نخـورد. به بچه هـا گفتم که شـک ندارم کـه هنوز 

دژ خنـدق سـقوط نکـرده و بچه هـای ما در حال مقاومت هسـتند.
موقعیــت دژ خنــدق بــه گونــه ای بــود کــه نیروهــای دشــمن، روبرو و ســمت 
چــپ آن را محاصــره کــرده بودنــد. ســمت راســت آن شــط علــی بــود. یکــی 
از گردان هــای مــا در شــط علــی بــود. خیلــی راحــت می شــد از شــط علــی بــا 
چنــد فرونــد قایــق رفــت و رزمنده هــای مــا را کــه گرفتــار و بــی راه شــده بودند، 
نجــات داد. ولــی متاســفانه تدبیــری نبــود و ایــن گــردان هیــچ گونــه اقدامــی 

انجــام نــداد. بــه طــور کلــی ایــن گــردان اصــال درگیــر نبــرد نشــد.
در شــط علــی، بــا بتــون آرمــه، ســنگرهایی روی فوم هــای محکــم و 
ضخیــم، ســنگرهایی ســاخته بودنــد کــه خیلــی مقــاوم و بــا لنگرهایــی داخل 
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آب مهــار شــده بودنــد. گردانــی از تیــپ 48 فتــح، بــه صــورت پایــگاه پایــگاه 
ــن  ــی چندی ــا ط ــن پایگاه ه ــد. ای ــده بودن ــتقر ش ــه، روی آب مس ــا فاصل و ب
ســال متوالــی همانجــا ثابــت بودنــد. بــا وجــود حمــالت گســترده دشــمن، 

آنهــا درامــان مانــده بودنــد.
مــن در فکــر فــرو رفتــم کــه حــاال کــه مــا داریــم عقب نشــینی می کنیــم، 
ــیم  ــق بی س ــود. از طری ــه می ش ــا چ ــت م ــاح راس ــردان جن ــن گ ــف ای تکلی

فرمانــده آن گــردان را صــدا مــی زدم کــه مگــر تــو خــواب هســتی؟
گفت: »نه! من بیدارم ...«

گفتــم: تــو اصــال نگاهــی نکــردی کــه از دیشــب تــا االن در ایــن منطقــه 
چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت.

گفت: »چیزی نیست. آتش تهیه دشمن بود، تمام شد.«
گفتم: باباجان! ما رفتیم! جزیره مجنون و جاده خندق سقوط کرد.

هــر چــه مــن التمــاس می کــردم، ولــی زیــر بــار نمی رفــت و بــاور 
نداشــت. در یــک لحظــه متوجــه شــدم کــه آقــای عظیمی فــر بــه همــراه آقــای 
ــه  ــا ب ــد، از راه رســیدند. یکــی از آنه ــپ بودن شــهابی فر کــه جــزء ســتاد تی
ــه تازگــی  ــای کیوان اصــل ب ــردان دســتور عقب نشــینی داد. آق ــده گ آن فرمان
ــول  ــروب ط ــا غ ــت. ت ــی نداش ــه چندان ــود و تجرب ــده ب ــردان ش ــده گ فرمان

ــرد. ــی عقب نشــینی ک ــز از شــط عل ــردان نی ــه آن گ ــید ک کش
وقتــی خواســتیم عقب نشــینی کنیــم، بــا بیــل مکانیکــی یــک گودالــی روی 
جــاده کندیــم تــا پــر از آب شــد بلکــه بتوانــد مانعــی باشــد کــه جلوی پیشــروی 
ــر را کــه روی  ــرد. از طرفــی، چندیــن دســتگاه تانــک و نفرب عراقی هــا را بگی
جــاده بودنــد بــا آرپــی جــی منفجــر کردیــم کــه موانــع را زیادتــر کــرده باشــیم.

ــک ماشــین  ــان مســیر، متوجــه ی ــره خــارج شــدیم، در هم ــی از جزی وقت
جیــپ فرماندهــی شــدم کــه در مســیر مــا توقــف کــرده بــود. 3-4 دســتگاه 
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بی ســیم رکال داخــل ماشــینش بــود. تصــورم ایــن بــود کــه قطعــا ایشــان یکــی 
از فرماندهــان ارشــد ســپاه هســتند. از ماشــین پیــاده شــدم و نــزد او رفتــم. یک 
ــی کــه دو  ــود. در حال ــار جیــپ ایســتاده ب ــدام و ســبزینه ای کن پاســداِر الغران
دســتش را زیــر بغلــش گذاشــته بــود، داشــت بــه ســمت کربــال نــگاه می کــرد 

ــت. ــک می ریخ و اش
بــا ایشــان ســالم و احوالپرســی کــردم. بــه مــن گفتنــد: »اســمت چیــه؟ از 

کــدام یــگان هســتی؟«
خــودم را بــرای ایشــان معرفــی کــردم. گــزارش کاملــی بــه او دادم. از نــام و 
نشــان ایشــان پرســیدم، دقیقــا نــام و نشــان ایشــان در خاطــرم نمانــده اســت 
ولــی می دانــم کــه یکــی از فرماندهــان ارشــد ســپاه بودنــد. بــه ایــن فرمانــده 

گفتــم: عراقی هــا دارنــد می آینــد. اینجــا مانــدن شــما خطرنــاک اســت.
گفت: »من فعال همینجا می مانم... کار دارم...«

حتـی یکـی از رزمنده هـا بـه ایشـان گفـت: بـرادر! عراقی هـا تـو را اسـیر 
می کننـد... حـاال کـه خـودت نمی آیی، بگـذار این جیپ را با خودمـان ببریم...

در نهایــت همدیگــر را بغــل کردیــم و از همدیگــر خداحافظی کــردم. ما از 
آنجــا رفتیــم. بعــد از آن، دقیقــا نمی دانــم، چــه اتفاقــی افتــاد. فقــط می دانــم 
کــه وقتــی چشــمانم را بــاز کــردم، ســاعت 2 و 3 شــب بــود و مــا پشــت یک 
خاکریــزی بودیــم. حتــی نمــاز مغــرب و عشــا را نخوانــده بــودم و قضا شــده 
بــود. وقتــی بیــدار شــدم، از فرماندهــان تیــپ، کســی را ندیــدم. تعــدادی از 
بســیجی ها در حــال عــزاداری بودنــد. گفتــم چــه خبــر شــده اســت. گفتنــد: 

خشــاوه و تعــدادی از رزمنده هــا شــهید شــده اند.
گفتم: االن ما کجا هستیم؟

گفتند: »ما اینجا آمدیم که جلوی سقوط پادگان حمید را بگیریم.«
فــردای آن شــب، تعــدادی ماشــین آمدنــد و مــا را بــه اهواز بردند. ســرانجام 
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مقاومــت خندقیــان ایــن بــود کــه اکثــر آنهــا اســیر و تعدادی هم شــهید شــدند. 
بعــد از پــد خنــدق، عمــال جنگ تمــام شــد. در تاریــخ 27 تیرماه ســال 1367 
قطعنامــه 598 شــورای امنیــت از ســوی جمهــوری اســالمی ایــران پذیرفتــه 
شــد و آرامــش نســبی در جبهه هــای نبــرد شــکل گرفــت و نیروهــای دشــمن 
و رزمنده هــای مــا بــه خطــوط مــرزی خودشــان برگشــتند. کــم کــم، نیروهــای 
صلیــب ســرخ آمدنــد و مســتقر شــدند. البتــه عراقی هــا بعــد از پذیــرش 
ــًا  ــد و نهایت ــی بدســت نیاوردن ــی موفقیت ــی داشــتند ول ــز تحرکات ــه نی قطعنام

جنــگ در 29 مردادمــاه ســال 1367 پایــان یافــت.
ــر پذیــرش قطعنامــه را شــنیدیم، اندوهــی وجودمــان را  هنگامــی کــه خب
فــرا گرفــت ولــی مــا تســلیم امــر امــام )ره( بودیــم. یکــی مثــل مــن بــه زنــده 
بودنــم راضــی نبــود چــون بــه آرزوی خــودم کــه شــهادت بــود، نرســیده بــودم. 
حــاال چــه حکمتــی درکار بــود کــه بــا اینهمــه ســختی کشــیدن و گاه تــا مــرز 
شــهادت رفتــن، ولــی بــاز زنــده مانــدم، خــدا می دانــد. در دوران دفــاع 
مقــدس، تعــداد زیــادی از یــاران گل چیــن و باوفــای خــودم را از دســت داده 
ــان را  ــد خودم ــد، بای ــه بع ــودم. حــال و روز خوشــی نداشــتیم از آن روز ب ب
بــرای مصیبت هــای دنیــوی آمــاده می کردیــم. بعــد از آن، تنهــا دلخوشــی مــا 
همیــن خاطــرات دوران دفــاع مقــدس اســت. تــا زمانــی کــه امــام)ره( زنــده 
ــی  ــدواری و دلگرم ــک امی ــدس، ی ــاع مق ــدگان دف ــا و بازمان ــود، رزمنده ه ب
داشــتند. بعــد از رحلــت امــام)ره(، احســاس کردیــم کــه بــی پــدر و بی کــس 
ــده ای هســتم کــه هــر دم  ــده و جامان و کار شــدیم. در حــال حاضــر، بازمان
بیــن مــرگ و زندگــی، پرســه می زنــم، گاه درگیــر مشــکالت دنیــوی و گاه در 

بســتر بیمــاری و تحمــل جراحت هــای دوران جبهــه و جنــگ هســتم. 

بعد از جنگ

ــی در ســپاه پاســداران  ــه اســم درجــه نظام ــزی ب ــل از ســال 1370، چی ــا قب ت
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نداشــتیم. تــا ســال 1370، در خــط پدافنــدی منطقــه جنــوب ماندیــم. تــا آن 
ــم. ســال  ــه ســر می بردی موقــع، در همــان حــال و هــوای جنــگ و شــهادت ب
1370 بــه یاســوج آمدیــم. از ایــن ســال به بعد، در تشــکیالت ســپاه پاســداران، 
بحــث درجــه نظامــی و رتبــه مطــرح شــد و مــن اعتقــاد دارم همیــن موضــوع، 

بزرگتریــن ضربــه را بــر پیکــره بچه هــای جبهــه و جنــگ وارد کــرد.
از ســال 1370 بــه مــدت 6 مــاه در مقــر پــادگان تیــپ 48 فتــح بودیــم. بعــد 
از آن در قالــب همــان گــردان امــام علــی)ع( بــه منطقــه کردســتان اعــزام شــدیم 
و تــا ســال 1375 در کردســتان بودیــم. در ایــن مــدت بــاز هــم فرمانــده گــردان 
بــودم و در عملیات هــای مختلــف بــا گروهک هــای کمولــه، پــژاک و منافقیــن 
می جنگیدیــم. خیلــی از بچه هــای مــا در همیــن ایــام، شــهید و مجروح شــدند.

ســال 1375 بــه یاســوج آمدیــم. در آن موقــع، مقــر تیــپ 48، دارای 
ســاختمان مناســبی هــم نبــود، اغلــب داخــل چادرهــا بودیــم. در نهایــت، در 

ــدم. ــته ش ــداران بازنشس ــپاه پاس ــال 1385 از س س
بعــد از پایــان جنــگ، تعــدادی از همرزمــان از شــرایط مهیا شــده، اســتفاده 
کــرده و ادامــه تحصیــل دادنــد و حتــی تــا مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا 
پیــش رفتنــد. بنــده نیــز تــا کالس اول راهنمایــی، ادامــه تحصیــل دادم ولــی 
پزشــکان، ادامــه تحصیــل را بــرای ســالمتی مــن خطرنــاک دانســتند بــه همین 
خاطــر ادامــه نــدادم. روی هــم رفتــه، بــدون در نظــر گرفتــن خطــوط پدافندی، 
در 16 عملیــات، فرمانــده گــردان یــا گروهــان خــط شــکن بــودم. 121 مــاه و 
20 روز ســابقه حضــور در جبهــه و جنــگ را دارم کــه از ایــن مــدت، یعنــی 
98 مــاه آن در جنــگ تحمیلــی و مابقــی در کردســتان بــوده اســت. در ایــن 
ــه بــدن مــن اصابــت کــرد کــه تعــدادی از  مــدت، تعــداد 96 تیــر و ترکــش ب
آن ترکش هــا، سال هاســت کــه مهمــان بنــده هســتند و بــا آنهــا خــو گرفتــه و 
رفیــق شــده ام. اکنــون نیــز 30 درصــد جانبــازی دارم کــه البتــه از طــرف ســپاه 
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پاســداران، 50 درصــد تاییــد شــده اســت.
در حــال حاضــر، هفــت فرزنــد پســر و یــک فرزنــد دختــر دارم کــه چهــار 
نفرشــان ازدواج کرده انــد. علــی رغــم ایــن کــه اغلــب آنهــا دارای تحصیــالت 
عالیــه هســتند ولــی همگــی بــی کار هســتند. در طــول زمــان، از همــان آغــاز 
دفــاع مقــدس تاکنــون، ســختی ها و رنج هــای زیــادی کشــیدم. نامالیمــات و 
نامهربانی هــای زیــادی را متحمــل شــدم. بارهــا بــه ناحــق دلــم را شکســتند. 
دلخوری هــای زیــادی از بعضــی از دوســتان دارم کــه ناگفتن شــان بهتــر 
اســت. ولــی خداونــد را شــاهد می گیــرم کــه اگــر بنــده حقیــر در دوران دفــاع 
مقــدس، مصیبتــی را تحمــل کــردم، صرفــا بــه خاطــر باورهــا و اعتقــادات 
قلبــی خــودم و در راه رضــای خداونــد و دفــاع از ایــن مــرز و بــوم مقــدس 
بــوده اســت. اکنــون نیــز راضــی بــه رضــای خداونــد بلندمرتبــه هســتم و از 

کســی طلبــکار نیســتم و تــا همیشــه از درگاه خداونــد شــاکر هســتم.

سخن پایانی

در پایـان، ایـن کتـاب را بـه روح پـاک و ملکوتـی امـام راحـل)ره(، روان پـاک 
شـهداء، جانبـازان، آزادگان و همه قهرمانـان دوران دفاع مقدس و به طور ویژه 
بـه دلیرمـردان گـردان خـط شـکن و همیشـه پیـروز امام علـی)ع( چـه در قالب 
لشکر 19 فجر و چه در قالب تیپ 48 فتح استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیم 
می کنـم. بـدون شـک، افتخـار و سـربلندی ایـران عزیـز، مرهـون رشـادت ها و 
دالوری هـای ایـن قهرمانـان بی ادعا می باشـد. اگر در بین خاطراتم به درسـتی 
نتوانسـتم، نقش آفرینی های همرزمان خودم را بیان کنم و آن گونه که شایسـته 
دالوری هـای آنهـا بـود، توصیف مناسـبی داشـته باشـم، این باعث شـرمندگی 
بنده اسـت و بالشـک، عمدی در کار نبوده بلکه ناشـی از گذر زمان و حافظه 
معیـوب و فراموشـکار انسـان اسـت. واضـح و مبرهـن اسـت کـه مدت هایـی 
زیادی از آن ایام گذشـته اسـت و ذهن ناقص و فراموشـکار بنده، توان یاداوری 
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همـه خاطرات گذشـته را ندارد.
در پایــان، شــهادت می دهــم دالوری هــا و پیروزی هــای گــردان امــام 
علــی)ع( متعلــق بــه همــه رزمنده هــای گــردان اســت و بنــده نیــز یــک 

ــوده ام. ــرور ب ــان پ ــردان قهرم ــن گ ــوی از ای عض
ــگ، افتخــار  ــد از جن ــل و بع ــز از فرماندهــان خــودم کــه قب از همینجــا نی
شــاگردی و رزمندگــی در کنــار آنهــا را داشــتم، کمال تشــکر و قدردانــی را دارم. 
از مدیریــت اداره کل حفــظ و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کهگیلویه 
ــاس  ــرهنگ امیرعب ــای س ــاب آق ــم جن ــرادر خوب ــد و در راس آن ب و بویراحم
آســمند کــه از چــاپ و نشــر ایــن اثر حمایت نمودنــد و همچنین از نویســنده و 
فعــال حــوزه دفــاع مقــدس؛ جنــاب آقــای ابوالحســن ناصرپــور کــه تالش هــای 
ــیار  ــد، بس ــب نمودن ــن جان ــرات ای ــن خاط ــردآوری و تدوی ــت گ ــادی جه زی
سپاســگزارم. امیــدوارم کــه چــاپ و نشــر آثــار مرتبط بــا دوران دفــاع مقدس در 
قالب هــای تاریــخ شــفاهی، شــعر، ادبیات داســتانی و ... و به تبــع آن خاطرات 
ایــن جانــب کــه »بــرگ ســبزی اســت تحفــه درویــش« روزنــه ای باشــد جهــت 
آشــنا شــدن مــردم مــا، بــه خصــوص نســل جــوان این مــرز و بــوم بــا ارزش های 
مانــدگار دوران دفــاع مقــدس و ایــن کــه بداننــد و بداننــد کــه آرامــش، امنیــت 
و عــزت ایــران اســالمی بــه همیــن ســادگی بــه دســت نیامــده، بلکــه ریشــه در 
خــون پــاک هــزاران شــهیدی دارد کــه جــز رضــای خداونــد و ســرافرازی میهــن 

اســالمی، اندیشــه ای دیگــر در ســر نداشــتند.

وسالم علیکم و رحمه الله و برکاه
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پیوست:مستنداتوعکسها

از سمت راست: علیمردان روستاد، تفضلی، بیژن علم الهدی

از سمت راست: شهید الماس خشانی، علیمردان روستاد، صدیف مقدسی
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از سمت راست: سید علی غفاری، علی اصغر دهقان- گلزار شهدای روستای خادر

از سمت راست: سفی اله چام، علی مردان روستاد، شرمت اله موسوی، ناشناس، 
صدیف مقدسی
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نفر وسط علیمردان روستاد- قصر شیرین

رزمندگان استان-کردستان
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نفر وسط علیمردان روستاد- قصر شیرین

غواصان عملیات والفجر 8
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علیمردان روستاد و رزمندگان استان

علیمردان روستاد در جمع سربازان
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علیمردان روستاد- سقز سال 1366

علیمردان روستاد در حال سخنرانی برای رزمندگان- قبل از عملیات قدس 3
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علی مردان روستاد در جمع بسیجی های استان

شهید کاووس مدنی زاده
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حرم مطهر شاهچراغ )ع(
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پیوست:مستنداتوعکسها

رزمندگان استان

جمعی از رزمندگان تیپ 48 فتح حین برگشت از کردستان
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ایستاده از راست: نفر چهارم علیمردان روستاد به همراه جمعی از رزمندگان استان فارس

علیمردان روستاد: دوران مجروحیت، بیمارستان رازی اهواز
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علیمردان روستاد: دوران مجروحیت، بیمارستان رازی اهواز

ایستاده از راست: نفر چهارم شهید احسان حسینی دوست، نفر نهم شهید بهمن 
خشاوه، نفر دوازدهم عیسی خانی- پادگان ابوذر
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ایستاده از راست: نفر آخر علیمردان روستاد، نشسته از راست نفر آخر شهید 
کاووس مدنی زاده

از سمت راست: ناشناس، علیمردان روستاد-عملیات خیبر
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از سمت راست: ناشناس، علیمردان روستاد، ناشناس-عملیات بدر، مجنون

از سمت راست: ناشناس، علیمردان روستاد
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از سمت راست: ناشناس، شهید عبدالمجید سپاسی

از سمت راست: محمد زمان سیاوش، شهید عنایت الله بازگیر
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پیوست:مستنداتوعکسها

از سمت راست: محمد زمان سیاوش، سفی اله چام، موسوی، ولی پور

از سمت راست: علیمردان روستاد، ناشناس- پاسگاه زید
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از سمت راست: علیمردان روستاد، ناشناس  

از سمت راست: علیمردان روستاد، محمد لطیف لطیفی- جزیره مجنون
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از سمت راست: علیمردان روستاد، رسالتی، خداکرم بازگیر

از سمت راست: علیمردان روستاد، اله کس دستاران
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از سمت راست: شهید داراب راه خداپور

از سمت راست: شهید اله بزرگ افروز، محمدزمان سیاوش
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از سمت راست: حجت درست، علیمردان روستاد، غارت پور
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از جلو: صدیف مقدسی، علیمردان روستاد
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