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هدیه نثار ارواح طیبه امام و شهدا صلوات
سال دوازدهم /شهریور 1392
شماره صد و پنجاه و ششم /بهاء  2000تومان

با نگاهی به آمار و اطالعات رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی مشاهده میکنیم %72
رزمندگان و شهدا جوانان بین  16تا  25سال بودهاند .این آمار و محتوای مدارک ،وصیتنامهها،
نامهها و مصاحبههای آنان نشان میدهد قریب به اتفاق رزمندگان اسالم و شهدا از جوانان و
نوجوانانی بودند که با چشم باز و با احساس وظیفه و جهت ادای تکلیف مقدس شرعی برای
دفاع از حیثیت و ناموس کشور و مردم بصورت داوطلبانه به جبههها شتافتند.
مراکز اصلی ثبت نام و اعزام داوطلبانه رزمندگان اسالم مساجد ،محل برگزاری نماز جمعه و
پایگاه های مقاومت بود که این مسأله نشان از بصیرت و آگاهی برآمده از اعتقاد آنان دارد .بر
اساس تحقیقی که روی وصیتنامهی شهدا انجام گرفته انگیزهی اصلی آنها ازحضور در جبهه
به ترتیب عبارت است از :الهام گیری از نهضت حسینی ،پیروی از امام خمینی(رحمتاهللعلیه)
و دفاع از اسالم .رزمندگان و شهیدان با آگاهی و بصیرت کامل از راه و هدف خود ،این مسیر
را انتخاب کردند .البته در زمان جنگ برخی افراد نه تنها از رفتن به جبهه و فرستادن فرزندان
خود به جبهه سرباز زدند؛ بلکه کسانی را که با احساس مسئولیت دینی و اجتماعی برای مقابله
با تجاوز دشمن به سوی جبههها رهسپار میشدند را افرادی احساسی و فاقد فهم درست
از مرگ و زندگی معرفی میکردند .هر چند اگر نبودند چنین انسانهای ارزشمند و جوانان
غیرتمند ،که از حیثیت ،ناموس و حریم ارزشهای اسالم و ملت دفاع کردند ،کسی نمیداند
دشمن چه بر سر این کشور و ملت میآورد که تاریخ از بیان آن شرم مینمود.
حضرت امام(رحمتاهللعلیه) در پیام سالگرد شهدای حج سال  1366دربارهی افراد عافیتطلب
و کوتهبین و رو سیاه که همه چیز را از نگاه مادی مینگرند و خود و خانواده خود را از
صحنههای نبرد دور نگه داشتند و به اصطالح خودشان زرنگی کردند ،عکسالعمل نشان
دادند و فرمودند:

در وصیتنامه شهدا به خوبی میتوان به بصیرت ،آگاهی و روح بلند و ایمان راسخ آنان پی
برد که چگونه با شناخت عمیق از راه و ایمان به هدف ،با تمام وجود به سوی جبههها شتافتند
و حتی از پدر و مادر خود میخواستند پس از شهادت او با فرستادن برادارانش سنگر او را در
جبههها پر نمایند .در اینجا تنها به دو نمونه از وصیتنامه دو شهید اشاره میشود که حکایت
از آگاهی و بینش باالی این عزیزان از راهی که انتخاب نمودند دارد.
شهید مجيد گودرزي:
«بارالها ،حمد و سپاس تو را كه به من توفيق دادي كه بر نفسم غلبه كنم و از همسر
و مادر و خويشانم دل بريده و در راه تو جهاد كنم و شربت شيرين شهادت را به
من نوشاندي .بارالها ،زبانم از وصف تو عاجز است .خواستم در راهت جان دهم،
آن توست؛ خواستم هستيام را دهم ،ديدم از آن توست .خداوندا ،من كه
ديدم از ِ
چيزي نميبينم در برابر تو و چيزي ندارم به جز عمل خويش .خداوندا ،عملم را صالح
گردان».

شهید حسين حسنپور:
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سن رسانديد ،ولي وظيفهی الهي حكم ميكرد كه
«ميدانم كه چگونه مرا به اين ّ
من به جبهه بروم و در راه خدا جهاد كنم .مگر شما نديدهايد كه حبيببنمظاهرها،
علياصغرها و علياكبرها را كه در جبهه ،با كفار بعثي ،همانند شير ميرزمند .بدانيد
و آگاه باشيد كه من با چشم باز و روحي سرشار از عشق و ايمان به اينكه راهم
راه حقّ است قدم برداشتهام ،و راه حقّ هميشه پيروز است .رهرو راه حقّ باشيد و
هميشه از حقّ دفاع كنيد ،و در ضمن ،امام را تنها نگذاريد و راه خدا را ادامه دهيد و
تا پرچم پرافتخار «الاله اّ
الاهلل» بر تمام دنيا برافراشته نشده دست برنداريد».

آیا رزمندگان تنها تحت تأثیر احساسات به جنگ میرفتند؟

« ...بَدا به حال آنانی كه در این قافله نبودند! بَدا به حال آنهایی كه از كنار
ِ
بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساكت و
این معركهی
بیتفاوت و یا انتقاد كننده و پرخاشگر ،گذشتند! آری ،دیروز روز امتحان الهی
بود كه گذشت و فردا امتحان دیگری است كه پیش میآید و همهی ما نیز
روز محاسبهی بزرگتری را در پیش رو داریم .آنهایی كه در این چند سال
مبارزه و جنگ ،به هر دلیلی از ادای این تكلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان
و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور كردهاند ،مطمئن
باشند كه از معامله با خدا طفره رفتهاند و خسارت و زیان و ضرر بزرگی
كردهاند كه حسرت آن را در روز واپسین و در محاسبهی حق خواهند كشید».

خیلی درد داشتم ،دردجانسوز دردی که دیگر به کالفگی رسیده بودم.
همه وجودم سخت در درد پیچیده بود .دیگر از از درد ترکش ها بریده بودم .وقتی
می گویم درد ،دردی نیست که با یک آمپول و قرص و درمان سطحی تسکین پیدا
کند ،درد جانسوزی که کلمات از نوشتن باز می مانند ،به هرکجا که رفتم گفتند راه
درمانتان ،تنها در کشور آلمان است و دیگر دنبال این دکتر و آن کلنیک نباش؛ گفتند
برو خارج ،برو آلمان ،برو بنیاد شهید بگو حال خرابت را درمان کنند.
رفتم و هر چه به این سو و آن سو زدم نشد ،ناچاراً دست به دامان نماینده مجلسی
شدم که خیلی با بنیاد شهید ارتباط نزدیکی داشت ،درد دلم را گفتم و حال خراب مرا
که دید ،فهمید که خیلی به تنگ آمده ام.
مرا به یک جائی معرفی کرد و آنجا به بنیاد شهید و بنیاد شهید با هزار برو بیا مرا
فرستاد کمیسیون پزشکی 45 .روز در پایتخت ماندم تا همه چیز به نوعی آماده شد.
رفتم کمیسیون پزشکی و برنامهها داشت کمکم ردیف میشد که بناست بروم برای
درمان به آلمان ،واقعا همه چیز آماده شد ،رفتیم بیمارستان و یک دوره دیگر باز
کمیسیون نهائی و چند وقتی دربدری و تقریبا این ماجرا هشت ماه طول کشید و کار
اعزام صدرصد درست شد.
روزی که بنا بود بروم دنبال برنامه های نهائی ،جلوی در ساختمان بنیاد شهید ،همان
نماینده مجلس با (شهید)حاج داوود کریمی خوردند به پست من ،سالم و علیک و
روبوسی و حاج داوود را برای اولین بار بود که میشناختم ،آشنا شدیم .آن نماینده
مجلس که واسطه کار بود همراه حاج داوود با هم وارد آسانسور شدیم .نامه را نشان
نماینده دادم و خیلی تشکر کردم که لطف تان را فراموش نمیکنم ،حاج داوود نامه را
گرفت ،نگاهی به من کرد و دستم را گرفت ،نامه در دست دیگرش ،دستم را محکم
فشرد ،از آسانسور خارج شدیم .داخل اتاقی رفتیم و حاج داوود ،ته قصه را که فهمید،
فقط یک حرف کوتاه و غریبانهائی به من گفت.
گفت :ببینم تو بیشتر درد جنگ داری یا درد شهادت؟
من یک حال عجیبی شدم ،خدایا این چه حرفی است که میگوید!
گفتم :حاجی معلومه که بیشتر درد شهادت دارم تا درد جنگ .حاجی گفت :به خودت
بیشتر فکر کن ،بیشتر درد جنگ داری یا درد شهادت؟
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دوباره گفتم :درد شهادت.
گفت :مرد حسابی کسی که این مسیر الهی را طی کرده و
بعد افتاده به اینجا که حس میکنه درد شهادت داره ،بعد میره
دنبال پارتی و این و آن را دیدن که ای واویال من درد جنگ
دارم من را بفرستید آن سر دنیا و درمان کنید .واقعا تو این را
نفهمیدی یا نه خودت را داری سر کار می گذاری.
گفتم :حاجی به خدا نه ،اینطور نیست من واقعا بیشتر درد
شهادت دارم.
لبخندی زد و مجوز و برگه اعزام درمان خارج از کشور را
آتش زد و خاکستر شد و ریخت از پنجره بیرون ،باد خاکستر
را به هوا می غلطاند و من هاج واج نگاه میکردم ،نگاه کردم
و دیدم اصال درد ندارم .دیدم حال خیلی خوشی پیدا کردم،
دیدم آدم دیگری شدم دیدم حق با حاج داوود است من بیشتر
درد شهادت دارم و خودم جای دردها رو قاطی کردم.
بدون هیچ ناراحتی برگشتم شهر و دیگر یک بار هم برای
درمان به هیچ دکتری مراجعه نکردم.
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این ماجرا گذشت و دو سال قبل در یک دیدار
خصوصی خدمت مقام معظم رهبری رسیدم .همراه
برو و بچه های امتداد بود .رضا مصطفوی ،حمید داود
آبادی و ...
آنجا یک اتفاقی افتاد ،جمع بسیار خودمانی .همه جمع شاید
کمتر از بیست نفر بودیم .تیم ما شش هفت نفر بود که حاج
حسین یکتا بلند شد خدمت حضرت آقا ،بچه های امتداد را
یکی یکی معرفی کرد .اسم همه را گفت و اصال اشاره به من
نکرد ،خیلی ناراحت شدم .آخر نام هرکدام از بچه ها را که
می گفت؛ آقا لبخندی میزد و آن فرد بلند می شد به آقا سالم
میکرد .توی مجلس تیم های دیگر هم بودند ،یادم هست
علی مطهری هم بود .از افغانستان هم بودند ،خالصه همه
خدمت آقا با معرفی خودشان ،عرض ارادتی کردند و آقا برای
شان لبخندی زد.
من داشتم می سوختم ،آخه این چه سرنوشتی است ،هم از
قافله شهادت مانده و از بیت حضرت اقا رانده ،عجبا مگر می
شود ،انتهای جلسه بود که از وسط جمع بلند شدم و هاج و
واج رفتم سمت حضرت آقا و گفتم اگر این فرصت بزرگ را از
دست بدهم ،دیگر هرگز نصیب من نمی شود.
حتی یک هفته قبل که بنا بود برویم مانده بودم که حال
رسیدم خدمت آقا من اولین کلمه ائی که بگویم چیست؟

دلم داشت به آسمان می چسبید .خدایا حاال دارم میرسم
خدمت آقا.
رسیدم خدمت آقا و جلوی اقا زانو زدم ،دست زخمی ام را،
هر دو دستم را بردم خدمت حضرت آقا و سالم کردم .گفتم:
آقا من بیشتر از درد جنگ درد شهادت دارم ،دعا کنید شهید
بشویم.
آقا یک جوری ،یک کاری کرد ،سرش را پائین آورد و دست
زخمی ام ،کف دستم را بوسید.
گفتم :آقا جون من ،موالی من ،آقا دعا کن شهید بشویم...
من میخوام شهید بشم...
حس غریبانه ائی ریخت توی دلم و بغض گلویم را فشرد و
هق هق گریه هام باال گرفت.
حضرت آقا دستی کشیدند بر سرم و دست زخمی ام را محکم
فشردند.
گفتند :انشاهلل به آروزی تان خواهی رسید.
گفتم :حضرت آقا من می خوام که شهید بشوم.
لبخندی زدند و گفتند :انشاهلل ،انشاهلل ...
پس از آن ماجرا میدانم رسالتی که اکنون بر شانه من است
روزی پایان خواهد پذیرفت و منتظرم تا آن وعده الهی محقق
گردد و به همرزمان شهید خود ملحق بشوم ،انشاهلل و (آمین).
غالمعلی نسائی

سال  1332ه.ش در زير سايه گنبد طاليي کريمه اهل بيت
حضرت فاطمه معصومه(سالم اهلل عليها) ديده به جهان گشود.
عباس از كودكي با عطر نجواهاي شبانه آشنا شد ،وقتي مادر
براي خواندن نماز شب برميخواست ،او نيز با دستان كوچكش
وضو ميگرفت و به راز و نياز مشغول ميشد .دوران دانش
آموزي را در قم سپري مي کرد که پدر دچار سانحه تصادف
شد و در بستر بيماري افتاد ،اين امر موجب شد او مسئوليت
اداره زندگي را به عهده گيرد و جواني را با مشقت و تالش
پشت سر گذارد.
اما آنچه زندگي او را رنگ خدايي ميداد ،اين بود که هرچه
شرايط بر او سختتر ميشد ،ارتباط او هم با خدا بيشتر ميشد.
در ايام جواني که مصادف با سالهاي مبارزه با طاغوت بود ،با
شور ايمان به صف مبارزه پيوست و از همان زمان حنجرهاش
را به فريادهاي شور و شعور و شعارهاي دوران تظاهرات سپرد
و گامهاي استوارش را وقف راه انقالب نمود.
در اين راه بود که بارها مورد ضرب و شتم مأموران رژيم منفور
ستمشاهي قرار گرفت و به زندان افتاد؛ اما هيچ گاه دم نياورد
و شکوهاي به زبان جاري نکرد.
همسر شهيد از او چنين مي گويد«:در سال  1358بود که
خانواده حاجيزاده به خواستگاري من آمدند .مراسم عقد برگزار
شد .به علت کمي سن من ،دو سال عقد کرده ماندم بعد از آن
عروسي کرديم .حدود يک ماه از زندگي مشترک ما گذشته بود
که عباس براي دفاع از اسالم و ارزشهاي انقالب اسالمي
آماده شد .از همه چيز خود گذشت و راهي جبهههاي حق
عليه باطل شد .چون هنوز جوان بودم ،به او اصرار کردم که
ما تازه زندگي مشترک خود را آغاز کردهايم ،اما او با سخناني
که بسيار برايم ارزشمند بود ،مرا قانع کرد و باالخره به جبهه
رفت .هر بار دو ماه در حسرت ديدار او ميماندم و بازگشت
او را انتظار ميکشيدم .اگر عملياتي ميشد قلب من به تپش
ميافتاد .چون هر بار با بدني مجروح برميگشت و به مجرد
اين که بهبودي نسبي مييافت ،دوباره راهي جبهه ميشد .به
او ميگفتم :حاال مدتي را استراحت کن؛ اما چون عاشق بود،
در راه خدا ،عشق به امام(ره) و آرمانهاي او آرام نميگرفت.
به جبهه که ميرفت در مراسم نماز جماعت و دعاي کميل
شرکت ميجستم و هميشه دعاي خير بدرقه راه او ميکردم.
در مدتي که زندگي مشترک داشتيم او با من بسيار مهربان بود
و کوچکترين بياحترامي به من نميکرد.
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همه اينها براي من خاطره است از بزرگي و مهربانيهايش هر چه بگويم ،کم گفتهام؛ چون از سادات
هستم مرا بسيار مورد احترام خود قرار ميداد .او در کمال ادب با من رفتار ميکرد.
سرانجام پس از چهار سال و نيم زندگي که بيشتر از نيمي از آن را در جبهه گذرانده بود در جزيره
مجنون به شهادت رسيد .زندگي با او براي من خيلي شيرين و دوست داشتني بود .او به من درس
زندگي و فداکاري و گذشت داد .من سعادت نداشتم که در کنار او به زندگي باصفا و گذشت ادامه دهم؛
چون او داراي روح بلند و بزرگي بود .هرچه بگويم نميتوانم ذرهاي از خوبيها و مهربانيهاي او را
روي کاغذ بياورم».
عباس نسبت به پدر و مادر خود احترام زيادي قايل بود .هميشه در مقابل آنان دست ادب به سينه
داشت و کام ً
ال متواضع بود .هيچ گاه او با آنان به تندي سخن نگفت .بيشک موفقيت او را بايد مرهون
دعاي خير پدر و مادر دانست .زندگياش سراسر توفيق و سعادت بود .به نماز اول وقت ،اهميت ميداد،
نمازهاي مستحبي را فراموش نميکرد .او اهل جمکران ،دعاي توسل و کميل بود.
با تشکيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي به خيل دور انديشان سپاه پيوست و حفظ ارزشهاي انقالب
را سرلوحه زندگي خود قرار داد.
حفاظت از بيت حضرت امام(ره) را به عهده گرفت و با شروع جنگ تحميلي عازم جبهههاي نبرد شد و
در عمليات زيادي با مسئوليتهاي مختلفي شرکت کرد و هر بار با بدني مجروح ،زخم ديده و جراحت
چشيده به شهر بازميگشت .او در عملیات بزرگ خیبر در حالی که فرماندهی گردان تاسوعا را به عهده
داشت با جنگی نابرابر در مقابل پاتکهای سنگین دشمن ایستادگی کرد و در آخرين ماموریت همراه
گردان سیدالشهدا(ع) به جزیره مجنون رفت و در تاريخ  1363/02/22به شهادت رسيد.

خاطرات
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ـ برادرم از همان سنين کودکي به نماز اول وقت اهميت مي داد .او فضيلت نماز اول وقت را با هيچ
چيز ديگر عوض نمي کرد .در دوران جواني که به ورزش کشتي ميرفت براي انجام مسابقات به اتفاق
هم به سالن رفتيم .مسابقات فينال بود .در ميان جمعيت به تماشا نشسته بودم که چند نفر از رقيبان با
هم مبارزه ميکردند .نوبت عباس رسيد چند بار نام او را براي مبارزه خواندند؛ اما او حاضر نشد ،تا اين
که دست رقيب او را به عنوان برنده مسابقه باال بردند .نگران شدم .به خود ميگفتم :يعني عباس کجا
رفته؟! در جستجوي او بودم ،نگاهم به او افتاد که از درب سالن وارد ميشد .جلو رفتم و گفتم« :کجا
بودي! اسمت را خواندند ،نبودي!» گفت« :وقت نماز بود ،نماز از هر کاري مهمتر است .رفته بودم نماز
جماعت!» باور کنيد که در چنين موقعيتي تنها آرزوي قهرمانان ،حضور در ميدان مبارزه است و براي
آن لحظه شماري مي-کنند .اما آن وقت ديدم عباس با نفس مطمئنهاي که داشت دل از همه چيز بريد
احمد حاجي زاده
		
و به نماز اول وقت روي آورد.
ـ سردار شهيد عباس حاجيزاده با اين كه در سمت معاون يا فرمانده گردان انجام وظيفه ميكرد؛ ولي
هيچ گاه خود را جدا از بچهها نميديد .او با نيروهاي گردان بر سر يك سفره مينشست و غذا ميخورد.
در شبهاي سرد زمستاني ،به بچهها سركشي ميكرد و بارها پتو و روانداز خود را روي بچهها انداخت
و خود شب را با بيداري به صبح رساند .چيزي كه هرگز دلش را نربود همين اسم فرماندهي بود .به
همين خاطر بود كه بچهها لقب فرمانده «بي ريا» را به او داده بودند.
ـ وقتي به مرخصي ميآمد ،ديدار با خانواده شهدا را سرلوحه كارهايش قرار ميداد .آن روز كه به منزل
شهيد«محسن طالبي» ميرفت .توفيق همراهي او را يافتم .محسن تازه به شهادت رسيده بود كه او
از نحوه شهادتش ميگفت .شهامت و شجاعت محسن را ستود و از خداوند خواست كه به پدر و مادر

محسن صبر عنايت فرمايد و در آخر گفت :اين راهي است كه دير يا زود همه بايد برويم ،ديروز نوبت محسن
بود و فردا هم نوبت من! اين مسأله هم هيچ تعارفي با كسي ندارد ».با شنيدن اين حرفها دلم لرزيد و انگار
بند از بند وجودم پاره شد .ميدانستم كه مرگ حق است و همه بايد روزي از اين دنيا برويم .ولي خصوصياتي
كه از او سراغ داشتم ،پي بردم كه او چند روزي بيشتر ميهمان ما نخواهد بود.
چند صباحي بيش نگذشت كه خبر آوردند «عباس حاجي زاده» هم به جمع خدايي شهيدان پيوسته ...
ـ در عمليات «والفجر مقدماتي» وقتي خط دشمن توسط گردان سيد الشهدا(عليه السالم) لشگر  17علي بن
ابيطالب(عليه السالم) شكسته شد ،در زير آتش خمپارههاي دشمن سردار شهيد عباس حاجي زاده را ديدم
كه چهرهاش را خون گرفته بود و از صورتش خون ميچكيد با اين حال مشغول مداوا و پانسمان مجروحان
ديگر بود .او را توصيه به استراحت در كانالي كه در آن بود ،كردم؛ ولي او گفت« :چگونه؟ اينها امانت مردم
هستند ،امانتداري سخت است».
ـ يكي از روزها در ميان اجناس اهدايي مردم كه به جبهه ارسال شده بود مقداري حنا پيدا كرديم آن را بين
نيروها تقسيم نموديم و عدهاي از بچهها مشغول حنا بستن شدند .يكي از آنها كه نگاهش به عباس افتاد
گفت« :آقاي حاجيزاده ،شما خضاب نميكنيد؟ حنا نميبنديد؟» عباس با آرامش هميشگي كه داشت گفت:
«بايد فكر اساسي كرد .اين حنا بعد از مدتي رنگش پاك ميشود .بايد مثل حبيب بن مظاهر و مسلم بن
عوسجه حنايي ببنديم كه رنگش پاك نشود!» در اين فكر فرو رفتيم كه منظور عباس چيست؟ تا اين كه چند
روز بعد او را در جزيره مجنون با پيكري خونين ديدم .محاسنش غرق خون بود .همان وقت سخنش را تكرار
محمود شاكري خوش لهجه
		
كردم ،بايد حنايي ببنديم كه پاك نشود!
ـ عمليات والفجر چهار بود .پس از يک شبانهروز پيادهروي در کوههاي صعب العبور به منطقه عمليات
رسيديم .سردار شهيد محمد بنيادي چشم انتظار بچهها روي ارتفاعات ايستاده بود .با آمدن نيروها درگيري با
دشمن شروع شد و اين درگيري ساعتها ادامه داشت .دشمن براي باز پسگيري ارتفاعات منطقه دست به
پاتک سنگيني زده بود .عدهاي از بچهها مجروح شده بودند که آنان را به پشت جبهه منتقل کرديم .از فرط
خستگي در کنار پيکر پاک شهدا به خواب رفتم .صبح روز بعد به اتفاق يکي از بچهها خود را به ارتفاعات فتح
شده رساندم .در آنجا عباس حاجيزاده را ديدم که با بدني مجروح و بيرمق ،از شدت خونريزي و خستگي،
روي زمين افتاده بود .يکي از دو بيسيمچي او شهيد و ديگري مجروح شده بود که هر دو را به عقب منتقل
کرده بودند .عباس يکه و تنها بيسيم را برداشته بود و نيروها را به جلو هدايت ميکرد.
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هر چه اصرار کرديم تا او را به پشت جبهه منتقل کنيم ،فايدهاي
نداشت؛ او مقاومت کرد و همانجا ماند .ميگفت« :تا از دفع
پاتک خاطر جمع نشوم و تا کسي جايگزين من نشود ،همين
جا ميمانم ».از سنگرهاي اطراف سنگري ساختيم تا او از شر
تيرهاي مستقيم در امان بماند .نزديک ظهر نيروهاي تازه نفس
که به منطقه رسيدند عباس را به هر وسيله ممکن به پشت
محمدمهدي کريمي
			
جبهه منتقل کرديم.
ـ وقتي عباس به خواستگاري دخترم آمد ،او را جواني متدين،
با ايمان ،با کمال و با معرفت ديدم .پس از چند نوبت رفت و
آمد و انجام مقدمات کار به توافق رسيديم و صيغهي عقد اجرا
و مجلس خوبي را برگزار کرديم .چندي بعد در کمال سادگي
منزلي را اجازه کرد و مدتي را با ايمان کامل ،پاکدامني و درستي
زندگي کرد .با پيروزي انقالب کار و کسب را کنار گذاشت و
به عضويت سپاه درآمد به او گفتم« :شما درآمد خوبي داشتيد،
بهتر بود همان شغل خود را ادامه ميداديد!» فرمود« :کمي فکر
کنيد .امام قيام کردهاند هيچ شغل و درآمدي براي من بهتر از
فعاليت در راه امام نيست ».با شنيدن اين سخنان که نشاني از
عشق و اعتقاد راسخ او به انقالب و امام بود ديگر سخني نگفتم.
تنها براي او آرزوي موفقيت و سالمتي کردم.
سيدعباس طباطبايي زاده
				
ـ وقتي به نافله شب ميايستادم ،فرزندم عباس که در سنين
کودکي به سر ميبرد ،در نيمههاي شب بيدار ميشد ،وضو
ميگرفت و با صفاي کودکانهاش به نماز شب ميايستاد و با
خدا راز و نياز ميکرد .بعضي شبها که گاهي خواب ميماند،
وقتي براي نماز صبح بيدار ميشد مي-گفت«:مادر چرا مرا بيدار
نکردي؟» ميگفتم« :تو خواب بودي ،بيدار نشدي ».ميگفت:
«هر وقت خواب بودم به صورتم آب بريز و مرا بيدار کن!»
مادر شهيد
				
ـ از همان روزهاي اول آشنايي با سردار شهيد عباس حاجيزاده
او را مقيد به نماز اول وقت ديدم .در سپاه قم ،مأموريتهاي
محوله را به بهترين شکل ممکن انجام ميداد .او در بدو ورود
به سپاه شرط کرده بود که هنگام نماز کارها را رها خواهم کرد
و به نماز خواهم ايستاد .عباس نماز اول وقت را بر هر فعاليت
و مأموريتي ترجيح ميداد ،در جبهه بسيار ديده بودم بچهها
مشغول کاري شدهاند ،مث ً
ال چادري را نصب ميکنند؛ اما او وقت
نماز حاضر ميشد و از آنان ميخواست کار را نيمه تمام بگذارند
و در نماز جماعت شرکت کنند.
سيدمحمدعلي شاهمحمد قاسمي
			
ـ گاهي پس از ساعتها اضافهکاري که به منزل بازميگشت،
بچهها وسيلهاي را آماده ميکردند يا در بين راه توقف ميکردند
تا او را به مقصد برسانند؛ اما هرگز نميپذيرفت و سوار ماشين
سپاه نميشد .عباس ميگفت« :ما فقط حق داريم براي
مأموريت از اين وسايل استفاده کنيم ».بسيار ميديدم که به

دوستان و آشنايان توصيه ميکرد تا از اموال بيت المال به نحو
رضا يوسفعلي
صحيح استفاده کنند		.
ـ وقتي عباس با بدني مجروح و زخم ديده از جبهه بازميگشت،
انگار دلش را پاي خاکريزها گذاشته و اص ً
ال قرار ماندن در شهر
را ندارد .يک بار که مجروح شده بود و در منزل استراحت
ميکرد به اتفاق ،برنامه تلويزيون را تماشا ميکرديم که
تصاويري از عمليات پخش ميشد .عباس با ديدن صحنههايي
از عمليات شروع به گريه کرد و همه را تحت تأثير خود قرار داد
و گفت« :ميترسم جنگ تمام شود و من نتوانم دوباره راهي
جبهه شوم ».وي را دلداري دادم ،گفتم« :انشاءاهلل خوب مي
مادر شهيد
شوي و به جبهه برمي گردي».
ـ يکي از شب هاي قبل از عمليات والفجر چهار در کنار نور
فانوسي با چند تن از بچهها حلقه زده بوديم .هرکسي خاطرهاي
تعريف ميکرد .نوبت به عباس حاجيزاده رسيد .با اصرار بچهها
خاطرهاي را تعريف کرد و از ما خواست تا او زنده است اين
خاطره را جايي نقل نکنيم« :شب عمليات بدر آماده بوديم تا
رمز عمليات صادر شود به چهره بچهها که نگاه ميکرديم،
ميديديم که بعضيها فقط امشب مهمان هستند و با ذکر دعا
و نيايش در انتظار شهادت به سر مي برند .رمز عمليات صادر
شد .مسافت زيادي را طي کرديم با انفجار گلوله و خمپارهاي
زمينگير شديم .همان وقت يکي از بچههاي اطالعات عمليات
لشکر که به عنوان راهنما همراه ما آمده بود ،با بدني پاره پاره به
فيض شهادت رسيد .ما به راه خود ادامه داديم ،قدري که پيش
رفتيم احساس کرديم بيراهه آمدهايم و در منطقه گم شدهايم.
هوا تاريک بود .به هر طرف که ميخواستيم برويم امکان داشت
به چنگ دشمن بيفتيم .از بيسيمچي خواستيم تماس بگيرد
تا موضوع را به بچههاي محور اطالع دهد .چند لحظه بعد
بيسيمچي اعالم کرد :اين بيسيم از کار افتاده است .با شنيدن
اين خبر تمام اميدها به يأس و نااميدي مبدل شد .شروع کرديم
به دعا و توسل .ساعتي بعد با فرياد و اشاره يکي از بچهها که
ميگفت :بيسيمچي ميگويد بايد از اين طرف برويد ،بارقهي
اميدي در دل و جان همه دميد .به راه خود ادامه داديم .هيچ
توجهي نداشتيم اين شخص که بود و کجا رفت .دقايقي بعد
سرو کلهي نيروهاي خودي پيدا شد .با خوشحالي به آنان ملحق
شديم .در همين وقت به فکرمان رسيد که مگر بيسيم خراب
نشده بود .پس چگونه تماس برقرار شد؟! بيسيمچي را صدا
زدم و گفتم« :مگر بيسيم شما خراب نبود؟!» گفت« :بله!»
گفتم« :پس چه طور شد که گفتيد از اين طرف برويم؟!»
بيسيمچي که سرش را پايين انداخته بود ،گفت« :من که اص ً
ال
حرفي نزدم!!» از هر کسي پرسيدم که شما چيزي گفتي ،اظهار
بياطالعي ميکرد .تا اين که متوجه شديم بله  ...در اينجا بود
که شهيد حاجيزاده پردهاي از اشک چشمانش را گرفت و بغض
محسن فرقاني
گلو ديگر مجال سخن را به او نداد.

گزيده وصيتنامه شهيد

« ...بايد انسان هميشه در نظر داشته باشد که به وظيفه الهي
خود عمل کند .اگر به جبهه ميرود اين را وظيفه خود بداند.
همين انجام وظيفه الهي ،خود بزرگترين پيروزيها براي انسان
ميباشد .بايد بدانيم در فرهنگ اسالم واژه شکست مفهوم و
مصداق ندارد و حق بر باطل پيروز بوده است .برادران عزيزم!
همسنگران پر تالشم! همت کنيد ،جبهه مکتب انسانسازي
است ،وظيفه خود را در جبهه به نحو مطلوب و خداپسند انجام
دهيد که اين نشانه خلوص است با انتصاب در مسئوليتي تغيير
حال پيدا نکنيد ،بايد تمامي کارهاي ما رنگ خدايي داشته باشد،
سرباز واقعي و گمنام اسالم کسي است که مخلصانه در جبهه
و پشت جبهه فعاليت و جانفشاني کند و کسي هم از کارهاي
او مطلع نيست و هيچ گاه از او شنيده نميشود که من هم در
جبهه و با فالن ارگان فعاليت داشتهام.
برادران و خواهران عزيز! اگر خواستيد خودسازي کنيد ،از نماز
کمک بگيريد ،البته نماز اول وقت در مسجد به خضوع و خشوع
و از روي صبر .پدران و مادران و برادران! يادتان باشد که
سعي کنيد در خواندن نماز شب ،حضرت علي(عليه السالم)
ميفرمايند :سعي کنيد در کارها به قبولي آن سعي کنيد.
اولياء عزيز و گراميام! بنده در طول زندگيام نتوانستم براي
شما و اسالم کاري قابل گفتن و نوشتن انجام دهم ،از خداي
عزيز خواهانم که با شهادت در راه دين ،خون مرا سبب آمرزش

و پاک شدن گناهانم ،سبب رشد و آگاهي ،بيداري ملت عزيز
و شهيدپرور گرداند .و از شما ميخواهم اگر اين توفيق نصيب
من شد .صدها بار خدا را شکر کنيد که خداوند اين مقام بزرگ
را به شما داده و لياقت شهادت را به بنده حقير عنايت کرده
و من را در زمره دوستان خود قرار داده است« .يا ايتهاالنفس
المطئنه ارجعي الي ربک راضيه مرضيه فادخلي في عبادي و
ادخلي جنتي» و اما وصيت به بازماندگان؛ پدر و مادر عزيزم!
ميدانند که به خاطر ناراحتي سينه به طور کامل نتوانستم روزه
بگيرم و روزه زيادي بدهکار هستم و بر گردنم ميباشد .اگر
امکان دارد برايم طبق دستور شرع عمل کنيد .نماز هم خودم
نميدانم ولي مقداري قضا دارم .وسايل زندگي خانه را هم طبق
دستور شرع مقدس اسالم به صاحبش واگذار کنيد .از تمام
خويشاوندان ،دوستان و اهالي محل ميخواهم که مرا حالل
کنند و از گناهانم در گذرند .از اين که نتوانستم از يک يک
آنها خداحافظي کنم عذر ميخواهم .در پايان از همسرم طلب
رضايت و بخشش ميکنم و براي او از خداوند طلب صبر و
استقامت مينمايم و او را دعوت به رعايت تقوا و عبادت خداي
متعال مينمايم .نماز جمعه و دعاها و نماز جماعت فراموشتان
نشود .امام و ياران حقيقي امام را تنها نگذاريد».
والسالم جزيره مجنون 1363/2/2
		
عباس حاجيزاده
			

9

گاهمشــــــــــــار
دفــــــاع مقـــدس

در اين گاهشمار سعي شده با رعايت ترتيب تاريخي ،حوادث دوران مقدس ،عملياتهاي
نظامي و وقايع سياسي برجسته ،با توجه به مقاطع مختلف جنگ ايران و عراق ذكر شود.
مقطع اول:
هجوم سراسري عراق و
اشغال خاك ايران
 59/6/27ديدار هنري كسينجر از
بغداد و مالقات با صدام حسين.
 59/6/27مجمع ملي عراق تصميم
شوراي فرماندهي اين كشور مبني بر لغو
قرارداد  1975را تأييد كرد.
 59/6/31آغاز تهاجم رسمي ارتش
عراق به جمهوري اسالمي ايران.
 10در بعد ازظهر  31شهريور ماه 1359
تهاجم همه جانبه ارتش عراق از سه
جبهه جنوب ،مياني و شمالغرب به
جمهوري اسالمي ايران آغاز گردید.

با شروع این جنگ تحمیلی ،جمهوري
اسالمي ايران به دليل شرایط پس از
انقالب و عدم آمادگي نیروهای نظامی
كام ً
ال غافلگير شد .ارتش ایران با توجه
به وضعیت نابسامان پس از انقالب از
انسجام و آمادگی الزم برخوردار نبود و
از طرف ديگر سپاه پاسداران نیز که در
بدو شكل گيري بوده با توان محدودش
در درگيريهاي داخلي كردستان ،گنبد و
جريان خلق تركمن و خلق عرب درگير
شده بود .بنابراين جمهوري اسالمي
ايران فاقد يك سازمان نظامي توانمند
براي مقابله با تجاوز ارتش عراق بود.
اما نیروهای موجود و افراد بومی که در
مناطق مرزی بودند با کمترین سالح و
امکانات به مقابله با ارتش متجاوز عراق

پرداختند .اما به دلیل عدم پشتیبانی الزم،
ارتش عراق موفق شد بخش وسيعي از
سرزمين جمهوري اسالمي ايران را به
اشغال خود درآورد.
مهمترین وقایع نظامی و سیاسی:

 59/7/13عراق در پی ناتوانی در
رسیدن به همه اهداف از پیش تعیین
شده به قطعنامه آتشبس شوراي امنيت
پاسخ مثبت گفت!
 59/7/15حمايت وزير امور خارجه
عربستان از كويت و بحرين و هر كشور
ديگر حوزه خليج فارس در صورت
گسترش جنگ.
 59/7/16شاه حسين بندر عقبه را در
اختيار عراق قرار داد.

 59/7/19قذافي خواستار حمايت
اعراب از ايران در جنگ جاري عليه
عراق شد!
 59/7/20ايران اعالم كرد تا زماني
كه نيروهاي عراقي در خاك ايران قرار
دارند آتشبس يا مذاكره غير قابل قبول
است.
 59/7/21سفير شوروي برخالف
عملکرد و سیاست جاری دولت خود که
تجهیز ارتش عراق و حمایت از صدام
بود ،اعالم كرد سياست دولت متبوع وي
در طول اين جنگ حفظ بيطرفي است.
 34روز مقامت مردمی و دفاع جانانه
پاسداران و سربازان جمهوری اسالمی
در خرمشهر .خرمشهر  ،خونین شهر شد.
 59/8/3اشغال خرمشهر توسط ارتش
متجاوز عراق.
 59/8/7سخنگوي كاخ سفيد آمريكا
اعالم كرد ما حاضريم براي شنيدن
شروط ايران با آنان به مذاكره بپردازيم.

مقطع دوم:
دفاع ایران و توقف
پیشروی ارتش عراق

مقطع سوم:
آزادسازي مناطق اشغالي
توسط ايران

 59/10/18صدام از ايران خواست
اختالفات دو كشور از راههاي
مسالمتآميز حل شود.
 59/10/27عراق  60فروند ميراژ f1
ساخت فرانسه را دريافت كرد.
 59/11/2اعالم نظر ايران مبني
بر عدم شركت در كنفرانس سران
كشورهاي اسالمي.
 59/11/9حافظ اسد ،عراق را به
خاطر شروع جنگ با ايران مورد سرزنش
قرار داد.
 59/12/11هيأت اعزامي كنفرانس
طايف وارد تهران شد.
 60/2/2ورود هيأت صلح منتخب غير
متعهدها به تهران.
 60/3/20بركناري بنيصدر از
جانشینی فرماندهي كل قوا توسط
حضرت امام خميني (ره).
در مقطع شش تا نه ماه اول جنگ عالوه
بر دفاع ،حمالت چريكي و پارتيزاني و
عملياتهای محدود و متوسط نظامی بر
عليه ارتش متجاوز عراق صورت گرفت.
عملياتهایی که به صورت كالسيك
در دوره رياست جمهوري بنيصدر
انجام شد موفقيتي در بر نداشت .پس
از خلع بنيصدر از رياست جمهوري و
فرماندهي كل قوا در خرداد ماه ،1360
زمينه حضور گسترده نيروهاي انقالبي
در صحنه تصميمگيري جنگ فراهم
شد و ارتش و سپاه توانستند با همكاري
يكديگر به مقابله با دشمن بپردازند.

اولين گام در اجراي استراتژي آزادسازي
مناطق اشغالي ،شكستن حصر آبادن و
زمينهسازی برای آزادسازي خرمشهر
بود.
مهمترین وقایع نظامی و سیاسی:

 60/3/21عمليات فرمانده كل قوا در
جبهه دارخوين.
 60/4/1عزل بنيصدر از رياست
جمهوري.
 60/5/15اخراج سفير فرانسه از ايران.
 60/6/24سفر آقاي هاشمي به كره
شمالي.
 60/7/5عمليات ثامناالئمه(ع) در
شمال آبادان كه منجر به شکست حلقه
محاصره شهر آبادان گرديد.
 60/8/19انعقاد قرارداد تسليحاتي
ميان عراق و فرانسه به مبلغ يك ميليارد
دالر.
 60/9/8انجام عمليات طريقالقدس و
آزادسازي شهر بستان.
 60/9/20عمليات مطلع الفجر در
منطقه گيالنغرب و سرپل ذهاب.
 60/10/6تقاضاي عربستان از
كشورهاي منطقه براي حمايت كامل از
عراق در برابر ايران.
 60/12/11عزيمت اولين گروه از
نيروهاي نظامي اردن به جبهه جنگ
عراق عليه ايران.
 60/12/6ريگان اعالم كرد عراق از
ليست كشورهاي تروريست خارج شده
است.
 61/1/2انجام عمليات فتح المبين در
غرب دزفول و شوش توسط رزمندگان
اسالم كه منجر به آزادسازي منطقهاي
به وسعت  2500كيلومتر مربع گرديد.
 61/1/7صدام به دنبال موفقيت 11
عمليات فتح المبين تقاضاي آتشبس
كرد.

 61/1/30رژيم عراق با مصر روابط
برقرار كرد.
 61/1/15ابوغزاله از آمريكا براي
خنثي كردن نتايج پيروزي ايران بر عراق
درخواست كمك كرد.
 61/2/10آغاز عمليات بيتالمقدس
در غرب كارون ،جنوب غربي اهواز و
شمال خرمشهر.
 61/2/16مرحله دوم عملیات بیت
المقدس و آزادسازی پادگان حمید و
شهر هویزه.
 61/3/1واينبرگر اعالم كرد آمريكا
مايل است جنگ به صورتي پايان يابد
كه منجر به ناثباتي منطقه نشود.
 61/3/3آزادسازي خرمشهر به دنبال
اجراي عمليات بيتالمقدس توسط
رزمندگان اسالم و  25روز جنگ سخت
و سنگین ،باکشته و مجروح شدن بیش از
 16000نیروی عراقی و اسارت 19000
نفر از نظامیان دشمن و آزادسازی بیش
از  5000کیلومتر مربع.
 61/3/4حسني مبارك رییس جمهور
مصر اعالم كرد ميخواهد نيرو به عراق
اعزام كند.
 61/3/4نگراني فرانسه از تحوالت
جنگ.
 61/3/5تقاضاي صدام از تمام
كشورهاي عربي براي كمك در جنگ
عليه ايران.
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 61/3/5درخواست ژاپن براي اتمام
فوري جنگ.
 61/3/14انصراف کنفرانس غير
متعهدها از برگزاري اجالس در بغداد.

مقطع چهارم:
تعقيب و تنبيه متجاوز
در پی عملیاتهای بزرگ و موفق ایران
و شکستهای سنگین و پی در پی
ارتش عراق ،در اين مقطع جمهوري
اسالمي ايران با اتخاذ استراتژي تنبيه
متجاوز ،تالش زيادي به عمل آورد
تا صدام را از تجاوز و جنگ بر علیه
ایران پشیمان و او و حامیان او را وادار
به جبران خسارتها و پذیرفتن شرایط
به حق ایران برای پایان جنگ نماید.
ت رمضان را در شمال بصره
لذا عمليا 
و عملیات والفجر مقدماتي را در فکه
اجرا نمود که به داليلي نتايج دلخواه را
برای ایران درپي نداشت؛ از جمله آگاهی
ارتش عراق از تاکتیکهای جنگی ایران
و حمله شبانه ،تجهیز عراق به سالحهای
پیشرفته و امکانات جدید نظامی ،ایجاد
موانع بسیار گسترده و میدانهای مین
وسیع در خطوط نبرد و عدم توان
کافی و تجربه سازمان رزم نيروهاي
خودي ،مانع جدي براي موفقیت بزرگ
ایران بود .ارتش عراق با دفع عمليات
رمضان تدريج ًا خود را بازيافت و در
يك مقطع زماني كوتاه موفق به تحكيم
خطوط دفاعي خود در جبهههاي جنوب
گرديد و با بهكارگيري سالح شيميايي
و تسليحات اهدایی کشورهای غربی و
شوروي و دیگران ،در الک دفاعی به
جنگ ادامه داد.

 61/4/23عمليات رمضان در شرق
بصره.
 61/6/30اخطار حضرت امام به
گردهمايي دولتهاي منطقه در بغداد.
 61/7/9عمليات مسلم بن عقيل در
غرب سومار.
 61/7/11عربستان سعودي خواستار
پشتيباني اعراب از عراق شد.
 61/7/12موافقت نميري حاكم
سودان براي اعزام نيرو به عراق.
 61/7/13صدور قطعنامه شوراي
امنيت عليه ايران.
 61/7/16مذاكرات سعدون حمادي
(نخست وزیر عراق) و شولتز در نيويورك
پيرامون جنگ ايران و عراق.
 61/7/17شوروي خواستار اتمام
جنگ شد.
 61/11/10فروش تانك از سوي
چين به عراق.
 61/11/10عمليات محرم در منطقه
شرهاني ،زبيدات و بيات.
 61/11/18عمليات والفجر مقدماتي
در منطقه فكه ـ چزابه.
 61/11/20پرداخت وام  6ميليارد
دالري عربستان به عراق.
 61/11/23سفر وزير خارجه فرانسه
به عراق.
 61/12/1تشكيل كنفرانس شوراي
همكار خليج فارس.
 61/12/2شوراي امنبيت سازمان
ملل خواستار آتشبس فوري ميان ايران
و عراق شد.

 61/12/17مشاور امنيت ملي ريگان:
آمريكا در جنگ جانب عراق را گرفته
است.
 62/1/22امام :رفتن در خاك عراق
هجوم به عراق نيست دفاع از اسالم و
كشور اسالمي است.
 62/1/28اردن  65ميليون دالر وام
در اختيار عراق قرار داد.
 62/3/23شوراي همكاري خليج
فارس نيروي واكنش سريع تشكيل
ميدهد.
 62/4/22درخواست توسعه روابط
عراق و آمريكا از سوي صدام.
 62/7/17تحويل سوپراستانداردهاي
فرانسوي به عراق.
 62/7/30عمليات والفجر  4در شمال
مريوان و پنجوين.
 62/8/9رد قطعنامه اخير شوراي
امنيت از سوي ايران.
 62/8/30سفر نماينده ويژه ريگان به
بغداد.
 62/10/8عدم شركت ايران در
اجالس سران كنفرانس اسالمي.
 62/12/3آغاز عمليات ويژه خيبر در
هورالهويزه و جزاير مجنون كه منجر به
آزادسازي جزاير مجنون گرديد.
 62/12/7اخطار رئيس مجلس به
شوروي در مورد حمایت از عراق.
 62/12/11بمباران شيميايي در
جبههها توسط عراق.
در ماههای پایانی سالهای -1362
 1363عملياتهاي مهم خيبر و بدر
نیز انجام شد كه با موفقيتهايي قرين
گرديد .در اين عمليات-ها رژيم عراق با
توجه به ناتوانايي در مقابله مستقیم در
میدان نبرد ،برای عقب راندن رزمندگان
اسالم ،دست به استفاده از سالحهاي
شيميايي زد و همچنین مناطق مسكوني
ايران را مورد حمله هوايي و موشكهاي
دوربرد خود قرار داد .پس از این ،تغيير و
تحوالتي در جنگ روي داد كه قسمت
اعظم آن فشار اقتصادي و تشدید
تحريم فروش سالح به ايران و تقويت
عراق با تكنولوژي پيشرفته بود .عالوه
بر اینها عراق به منظور تحتالشعاع

قرار دادن پيروزيهاي نظامي ايران،
با دست يازيدن به جنگ نفتكشها در
خليج فارس ،سعي كرد تا بنيه اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران را تضعیف و
مقدمات تأثيرگذاري آن بر روند جنگ
را فراهم سازد .همزمان با آن ،موجهاي
تبليغاتي و سیاسی رسانههای غربی
و عربی برعلیه ایران و به نفع صدام
تشدید شد .از سوي ديگر جمهوري
اسالمي ايران نيز برای مقابله به مثل
با به كارگيري موشكهاي دوربرد براي
اولين بار مراكز حساس حكومتي و
اقتصادی رژيم متجاوز عراق را در بغداد
و کرکوک هدف قرار داد.
 63/3/7وزير خارجه فرانسه :جنگ
عراق و ايران تنها موردي است كه در
آن آمريكا و شوروي به طور مشترك
تالش ميكنند.
 63/3/12رد قطعنامه شوراي امنيت
از طرف ايران.
 63/3/17سقوط يك فروند جنگنده
ايران توسط هواپيماهاي سعودي.
 63/4/25حمله نيروهاي بعثي در
منطقه هورالهويزه در هم شكست.
 63/7/26حمله نيروهاي عراق در
شمال غربي خرمشهر به شدت سركوب
شد.
 63/8/3تشكيل جلسه سازمان
كنفرانس اسالمي براي پايان دادن به
جنگ.
 63/9/6از سرگيري روابط رسمي
آمريكا و عراق.
 63/11/6طرح صلح مشترك شوراي
همكاري خليج فارس و اروپا ارائه گرديد.
 63/11/10موافقت آمريكا با اعطاي
وام  47ميليون دالري به عراق.
 63/11/11كاهش قيمت نفت.
 63/12/20آغاز عمليات بدر توسط
رزمندگان اسالم در شرق رودخانه دجله.
 63/12/25درخواست آمريكا از ايران
مبني بر حل اختالفات از راه مذاكره.
 63/12/25در پي انجام سياست
مقابله به مثل از سوي ايران ،اولين
موشك زمين به زمين به سمت بغداد
پرتاب شد.

 63/12/25درخواست انگليس براي
برقراري آتشبس در جنگ از سازمان
ملل.
 63/12/26درخواست طارق عزيز از
شوراي امنيت سازمان ملل براي پايان
جنگ.
 63/12/26پاسخ مثبت ايران مبني
بر متوقف كردن حمالت به مناطق
مسكوني.
 63/12/28ورود حسني مبارك به
بغداد.
 63/12/30اولين حمله موشكي
ايران به شهر كركوك.
 64/1/1اعزام هيأت صلح به دو كشور
ايران و عراق از سوي راجيو گاندي.
 64/1/3توافق دو ابر قدرت در حمايت
از عراق مبني بر جلوگيري از شكست
عراق در جنگ.
 64/1/6طارق عزيز :يا صلح كامل يا
ادامه جنگ شهرها و نفتكشها.
 64/1/6تونس و عمان خواستار خاتمه
فوري جنگ شدند.
 64/1/8مخالفت سوريه ،ليبي ،الجزاير
و يمن با قطعنامه شوراي وزراي اتحاديه
عرب مبني بر حمايت از عراق.
 64/1/10انتشار بيانيه چهار مادهاي
سازمان ملل مبني بر عدم حمله به
مناطق مسكوني ،خودداري از كاربرد
سالحهاي شيميايي ،خودداري ار حمله
به كشتيهاي تجاري و حفظ امنيت
خطوط هواپيمايي بينالمللي.
 64/2/7تأييد به كارگيري سالحهاي
شيميايي از سوي عراق بر عليه ايران از
سوي نماينده دبير كل سازمان ملل.
 64/2/23كوششهاي شوروي و
كويت براي پايان دادن به جنگ.
 64/2/23درخواست كمك كويت از
آمريكا در صورت حمله ايران به اين
كشور.
 64/2/25اعالم آمادگي فرانسه براي
فروش  40تا  50فروند ميراژ  2000به 13
عراق.
 64/2/29رد پيشنهاد سعودالفيصل
وزير خارجه عربستان براي ميانجيگري
در جنگ از سوي ايران.

 64/3/1كشورهاي عضو شوراي
همكاري خليج فارس يك طرح
ميانجيگري براي پايان دادن به جنگ
را تهيه و تدوين كردند.
 64/3/5آغاز مجدد جنگ شهرها از
سوي عراق.
 64/3/7اصابت موشك زمين به زمين
ايران به بغداد.
 64/3/18بازگرداندن  5فروند
هواپیمای سوپراتاندارد از سوي عراق به
فرانسه پس از ناكامي عراق در استفاده
از آنها.
 64/3/25اصابت موشك به بغداد در
دور جديد جنگ شهرها.
 64/4/1سفر آقاي هاشمي به ليبي،
سوريه ،چين و ژاپن.
 64/4/16رد سه پيشنهاد شوراي
امنيت سازمان ملل توسط ايران.
 64/5/3ورود اولين بخش از محموله
 48فروند هليكوپتر بل  21آمريكايي به
عراق.
 64/5/5موافقت ليبي با ارسال
 14موشكهاي زمين به زمين و موشكهاي
ضد هوايي به ايران.
 64/5/13آغاز مجدد حمله به
نفتكشها از سوي عراق.

 64/5/31بيانيه كنفرانس فوقالعاده
سران عرب و درخواست كشورها براي
قبول آتشبس.
 64/5/31درخواست آمريكا مبني بر
برقراري آتشبس و رد راهحل نظامي
براي پايان جنگ.
 64/6/27صدور حكم حضرت امام
(ره) مبني بر تشكيل سه نيروي زميني،
هوايي و دريايي سپاه.
 64/7/7امضاي قرارداد خريد 40
فروند موشك زمين به زمين بين ايران
و چين.
 64/8/10شروع حمالت مجدد عراق
به جزيره خارك.
 64/9/25سفر صدام به مسكو.
 64/9/30موافقت شوروي براي ارسال
تسليحات بسيار پيشرفته به عراق.
 64/10/17اعالم بيطرفي كشورهاي
عضو شوراي همكاري خليج فارس در
جنگ ايران و عراق.
 64/11/15شروع حمالت هوايي
عراق به جزاير و لولههاي نفتي و
كشتيهاي نفتكش.

مقطع پنجم:
تحميل شرايط خودي به
دشمن از طريق كسب
يك پيروزي
در اين مقطع جمهوري اسالمي ايران
براي دستيابي به اهداف مورد نظر
اقدام به طراحي و اجراي عمليات
موفقيتآميز والفجر  8در منطقه فاو
نمود .شهر و بندر مهم فاو عالوه بر
برخورداري از مشخصههاي الزم براي
حفظ و نگهداري در مقابل پاتكهاي
ارتش عراق ،داراي ويژگيهاي الزم
جهت تأثيرگذاري بر روند تحوالت
سياسي ـ نظامي جنگ بود .به دنبال
موفقيت اين عمليات و فتح فاو به دست
رزمندگان اسالم ،بار دیگر توازن سياسي
و نظامي به سود جمهوري اسالمي
ايران تغيير كرد .شوراي امنيت سازمان
ملل ،متعاقب تحوالت و تغيير توازن به
سود ايران ،با صدور قطعنامه  582به
نفع عراق موضعگيري نمود .شوروي،
شوراي همكاري خليج فارس ،آمريكا
و غرب ،نیز به نحو فزايندهاي نگراني
خود را از موفقیت ایران بروز دادند .از

اين رو شوروي و آمريكا بالفاصله پس
از فتح فاو ،مساعدت خود را به عراق
جهت حمله به مناطق مسكوني و مراكز
صنعتي و اقتصادي ايران افزايش دادند.
از سوي ديگر با تالش عربستان قيمت
نفت را به مرز  5/5دالر در هر بشكه
رساندند تا درآمد ارزی ایران را کاهش
دهند.
 64/11/30آغاز عمليات والفجر8
توسط رزمندگان اسالم و فتح فاو.
 64/11/24درخواست دبير كل
سازمان ملل از آمريكا و شوروي مبني
بر استفاده از نفوذ خود در پايان دادن به
جنگ عراق و ايران.
 64/11/26محكوميت ايران توسط
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و
ديگر كشورهاي عربي و حمايت ليبي و
سوريه از ايران
 64/11/26تأييد موضع ايران توسط
كشورهاي بلوك شرق (بلغارستان،
يوگسالوي و روماني)
 64/11/29سخنگوي وزارت خارجه
آمريكا گفت هر گونه گسترش جنگ
ايران و عراق به كشورهاي بيطرف
در منطقه تهديدي عمده براي منافع
آمريكاست.
 64/11/29آغاز حمالت هوايي عراق
به جزاير نفتي ايران.
 64/12/1اعالم استفاده عراق از
سالحهاي شيميايي در جبهههاي جنگ
توسط رسانههاي غربي.
 64/12/1ديدار ريچارد مورفي با
طارق عزيز پيرامون جنگ عراق و ايران.
 64/12/6صدور قطعنامه شوراي
امنيت درباره جنگ ايران و عراق بدون
ذكر نام متجاوز و اعالم انزجار از ادامه
جنگ( .قطعنامه )582
 64/12/7وزارت خارجه ايران قطعنامه
شوراي امنيت را به لحاظ موضعگيري
صريح و قاطع در مورد تعيين متجاوز
فاقد اراده سياسي الزم دانست.
 64/12/7عمليات والفجر  9در شرق
سلمانيه عراق.
 64/12/15آغاز استراتژي دفاع
متحرك توسط ارتش عراق.

 65/1/10سقوط سرسامآور قيمت
نفت.
 65/1/16محكوميت عراق به علت
كاربرد سالحهاي شيميايي توسط ايتاليا.
 65/1/26پيشنهاد عربستان به تركيه
براي قطع تجارت با ايران.
 65/1/27تشكيل هفتمين اجالس
وزراي خارجه كشورهاي غيرمتعهد
جهت بررسي جنگ ايران و عراق.
در سال  65با استراتِژی دفاع متحرک
اقدام به حمالت محدود در نقاط مختلف
جبهه از جمله فکه و مهران نمود.
جمهوري اسالمي ايران نیز ضمن دفع
حمالت جدید دشمن ،در صدد برآمد با
دستيابي به يك پيروزي ديگر مانند فتح
فاو جنگ را به نقطه روشني برساند .از
اين رو عمليات كربالي  4طرحريزي و
در شلمچه اجرا گرديد ولي با توجه به
افزايش كمكهاي اطالعاتي آمريكا به
عراق و اطالع عراق از زمان عمليات و
شرایط منطقه ،موفقیتی به دست نیامد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با ابتكار
عمل ،متعاقب این عدم موفقیت ،با
فرصتی کمتر از 20روز عمليات كربالي
 5را طرحريزي و اجرا نمود كه باعث
غافلگیری دشمن و به دست آوردن
موفقیتهاي زيادي شد.
 65/2/26تصرف شهر مهران توسط
ارتش متجاوز عراق.
 65/2/27آغاز جنگ شهرها.
 65/3/18تهديد ايران بر مسدود
كردن تنگه هرمز.
 65/4/9عمليات كربالي 1و
آزادسازي مهران و شكست استراتژي
دفاع متحرك عراق.
 65/4/10حمالت موشكي ايران به
تأسيسات نفتي كركوك.
 65/5/15تالش كشورهاي عضو
شوراي همكاري خليج فارس براي پايان
دادن به جنگ.
 65/5/16انگليس از سوي بازار
مشترك اروپا خواستار پايان جنگ شد.
 65/5/19قطعنامه كنفرانس سران
عرب خواستار پايان جنگ شد و پافشاري
ايران براي ادامه جنگ را محكوم نمود.

 65/5/22اولين حمله موشكي ايران
پس از يك سال به بغداد.
 65/6/9مسكو از پيشنهادات صلح
صدام براي پايان جنگ پشتيباني كرد.
 65/7/17قطعنامه جديدي از سوي
شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب
رسيد.
 65/8/14افشاي ماجراي مك فارلين
توسط آقاي رفسنجاني.
 65/9/1رئيسجمهور آمريكا مسئوليت
تماسهاي محرمانه با ايران را بر عهده
گرفت.
 65/9/10گسترش حمالت نيروي
هوايي عراق به تأسيسات نفتي ايران و
مناطق مسكوني.
 65/9/16تشديد تشنج در خليج
فارس بر اثر حمالت متقابل ايران در
برابر حمالت عراق.
 65/9/18استفاده ايران از موشكهاي
دورپرواز زمين به زمين عليه عراق.
 65/9/23حمله هوايي عراق به شهر
تهران.
 65/9/25ايجاد خط مستقيم بين
واشنگتن ـ بغداد و كمكهاي اطالعاتي
سيا به عراق.
 65/9/26تحويل  45تا  60فروند
ميراژ  2000به عراق از سوي فرانسه.
 65/10/3آزادي شهر سنگای عراق
توسط كردهاي مبارز عراقی.
 65/10/3عمليات كربالي  4در غرب
اروند رود و جنوب خرمشهر.
 65/10/8سفر صدام به عربستان.
 65/10/10تصويب بهاي  18دالر در
هر بشكه نفت از سوي اجالس اوپك.
 65/10/10كمكهاي تسليحاتي
جديد شوروي به عراق.
 65/10/13كمك كويت به عراق با
آزاد كردن عبور خلبانان عراق از فضاي
جزيره بوبيان.
 65/10/19عمليات كربالي  5در
جبهه جنوب و در محور شلمچه واقع در 15
شرق بصره كه منجر به انهدام  81تيپ
و گردان مستقل عراقي و آسيب كلي 34
تيپ و گردان مستقل گرديد.

 65/11/1رژيم عراق كليه عراقيهاي
 14تا  35ساله را به خدمت فرا خواند.
 65/11/6تشكيل كنفرانس سران
اسالمي در كويت بدون حضور ايران
درباره جنگ ايران و عراق.
 65/11/21اعزام سپاه يكصد هزار
نفري حضرت مهدي(عج) به جبهههاي
نبرد.
 65/11/30تأييد كمك اطالعاتي
آمريكا به عراق توسط واينبرگر.
 65/12/7درخواست ريگان براي
پايان جنگ طي يك بيانيه.
 65/12/9درخواست آمريكا از چين
براي عدم ارسال سالح به ايران.
 65/12/9ارسال  24فروند ميگ 29
شوروي به عراق.
 65/12/9درخواست دبير كل سازمان
ملل براي خاتمه قطعي كليه عمليات
نظامي عليه مراكز غير نظامي.
 65/12/16سردي روابط ايران با
سوريه و ليبي پس از احتمال پيروزي
ايران در جنگ.
 66/1/2وزير دفاع آمريكا :آمريكا
نميخواهد كه ايران در جنگ با عراق
برنده شود.
 66/1/3تقويت حضور آمريكا در خليج
فارس.
 66/1/4هاشمي رفسنجاني :اگر
آمريكا بخواهد در خليج فارس مداخله
كند ،امنيتش در همه جاي دنيا به خطر
خواهد افتاد.
 66/1/18عمليات كربالي 8در
 16منطقه شلمچه و شرق بصره.
 66/1/20عمليات كربالي  9در
منطقه قصر شيرين.

 66/1/25شوروي اعالم كرد آماده
است براي جلوگيري از حمالت ايران
يك اسكورت مسلح دريايي در اختيار
كويت قرار دهد.
 66/2/3هاشمي رفسنجاني :ايران
انتظار ندارد روابط با آمريكا تا روز قيامت
به صورت قبل باقي بماند.
 66/3/1تحريم موقت خليج فارس
توسط كشتيهاي ژاپني و صاحبان
نفتكشها.
 66/3/4آلمان ،عراق را آغازگر جنگ
اعالم كرد.
 66/3/4تشكيل نيروهاي ضربت
توسط آمريكا در خليج فارس.
 66/3/6برخورد كشتي روسي در
خليج فارس با مين و اعتراض روسها
به ايران.
 66/3/9اعزام سه مينروب توسط
شوروي به خليج فارس به دعوت آمريكا.
 66/3/10طرح تقويت حضور نظامي
آمريكا در خليج فارس.
 66/3/15تالش آمريكا براي تحريم
تسليحاتي ايران جهت پايان جنگ.
 66/3/20اجالس سران  7كشور
صنعتي جهان در خصوص جنگ ايران
و عراق.
 66/3/22استقبال ايران از پيشنهاد
سران  7كشور صنعتي براي پايان دادن
به جنگ خليج فارس.
 66/3/27ميانجيگري گسترده
شوروي بين ايران و عراق براي پايان
جنگ.
 66/3/30رد شرطهاي پايان جنگ
ايران از سوي عراق.
 66/3/30حمله مجدد عراق به
نفتكشها پس از توقف يكماهه.

مقطع ششم:
ورود رسمي نظام
بينالملل در جنگ
موفقيتهاي جمهوري اسالمي و احتمال
پيروزي نظامي قريبالوقوع ايران ،دنيا را
به اين نتيجه رساند كه راههاي به پايان
رساندن جنگ را با تصويب قطعنامه
 598هموار سازد .زمينههاي تصويب اين
قطعنامه پس از پيروزي عمليات كربالي
 5چيده شد .به دنبال اين عمليات بود
كه غرب و شرق قطعنامهاي را كه در
آن براي اولين بار به بخش مهمی از
نظرات و خواستههای به حق ايران توجه
شده بود ،تصويب كردند .ابتدا جمهوري
اسالمي ايران پذيرش قطعنامه را منوط
به رفع ابهام از آن كرده تا حقوق ايران
و شناسایی متجاوز را در آن صراحت
بخشد .ليكن دنيا حاضر به اعتراف صريح
به حقوق جمهوري اسالمي نشد بلكه با
حضور مستقيم نظامي در خليج فارس
و ورود نظام بينالملل در جنگ ،كوشيد
قطعنامه را به ايران تحميل كند .در اين
مقطع اولين برخورد مسلحانه ايران و
آمريكا در خليج فارس به وقوع پيوست
و هواپيماي مسافربري ايران از سوي ناو
جنگي آمريكا مورد اصابت موشک قرار
گرفت که  290مسافر و خدمه آن به
شهادت رسیدند.
 66/4/2طرح قطعنامه  598شوراي
امنيت سازمان ملل براي خاتمه جنگ.
 66/4/2،3عمليات نصر  4و  5در
استان سليمانيه عراق.

 66/4/8قرارداد فروش  200فروند
موشك به هنگام ديدار آقاي هاشمي از
چين به امضا رسيده است.
 66/4/11ارائه طرح پنج مادهاي از
سوي ايران در مورد پايان جنگ تحميلي.
 66/4/14شوروي خواستار خروج
نيروهاي خارجي از خليج فارس شد.
مرداد  1366برابر با  6ذیالحجه کشتار
حجاج ایرانی و غیر ایرانی در حرم امن
الهی خانه خدا توسط رژیم سعودی.
 66/5/1اعالم شرايط پذيرش قطعنامه
 598از سوي ايران.
 66/5/2اصابت نفتكش عظيم
بريجستون با يك مين دريايي.
 66/5/14دستيابي عراق به
موشكهاي جديد با برد زياد.
 66/5/14حمايت ايران از طرح
مسكو جهت خروج ناوهاي خارجي از
خليج فارس.
 66/5/18تحريم خريد نفت ايران
توسط فرانسه.
 66/5/21ايران از رد كامل قطعنامه
 598خودداري كرد.
 66/6/1از سرگيري حمالت عراق به
هدفهاي اقتصادي ايران.
 66/6/3كاهش بيسابقه قيمت نفت.
 66/6/31حمالت هوايي وسيع عراق
به مراكز اقتصادي و نفتي و مناطق
مسكوني.
 66/7/17اولين برخورد مسلحانه
ايران و آمريكا در خليج فارس.
 66/7/27حمله چهار ناوشكن نيروي
دريايي آمريكا به دو سكوي نفتي رشادت
و رسالت.
 66/7/30شليك موشك از طرف
ايران به اسكله االحمدي.

 66/8/23اعالم دستورالعمل ده
مادهاي شوراي عالي پشتيباني جنگ
براي يكسره كردن سرنوشت عراق.
 66/8/24عمليات نصر  8و  9در
ماووت و حاج عمران.
 66/8/25عمليات ظفر  3در منطقه
دربنديجان عراق با همكاري معارضين
عراقي.
 66/8/28عمليات ظفر  4در استان
دهوك عراق با همكاري معارضين
عراقي.
 66/9/2قذافي :بايد فشارها عليه
ايران ادامه يابد تا جنگ را متوقف كند.
 66/11/1اعضاي دائمي شوراي
امنيت در زمينه چارچوب تحريم فروش
اسلحه به ايران به توافق رسيدند.
 66/12/8شروع مجدد جنگ شهرها
با حمله عراق به حومه تهران.
 66/12/16سفير ايران در سازمان
ملل اعالم كرد جمهوري اسالمي ايران
اجراي قطعنامه  598را ميپذيرد.
 66/12/22عمليات والفجر  10و
آزادسازي شهر حلبچه.
 66/12/23شروع مجدد جنگ
شهرها.
 67/1/3بمباران شيميايي حلبچه
توسط عراق.
 67/1/4عمليات بيتالمقدس  4در
منطقه عمومي دربنديجان.
 67/1/21از سرگيري مجدد جنگ
شهرها.
 67/1/25برخورد رزمناو آمريكايي با
مين در خليج فارس.
 67/1/26محكوم شدن استفاده عراق
از سالحهاي شيميايي از سوي محافل و
كشورهاي مختلف.

مقطع هفتم:
ظهور موانع و مشکالت
اساسي در جنگ
در اين مقطع( )1366-1367ارتش
عراق به لحاظ دريافت انواع كمكهاي
تسليحاتي و اقتصادي از همپيمانان خود
از قبيل آمريكا ،شوروي ،آلمان ،انگليس
و فرانسه و از سوي ديگر محاصره
اقتصادي و اعمال فشار سياسي بر ايران،
از برتري چشمگيري نسبت به جمهوري
اسالمي ايران برخوردار بود .تالش
قدرتهاي بزرگ براي فشار بيشتر به
ايران جهت جلوگيري از موفقيت ایران
در جنگ و عدم تأمين نيازمنديهاي
الزم جهت پيشرفت و ادامه موفقيتآميز
جنگ ،آثار کمبود و ضعفهاي سیاسي،
اقتصادی و نظامی ایران در جنگ آشكار
ميشود و ارتش عراق موفق ميشود
همزمان با حمالت آمريكا به سكوهاي
نفتي ايران ،فاو را تصرف نمايد و با تغيير
موازنه جنگ ،طي تحركات بعدي مواضع
از دست داده قبلی را در جزیره مجنون
و حلبچه پس بگيرد .در چنين شرايطي
که تمام جبهه استکبار آماده و در تالش
برای شکستن آخرین مواضع ایران و
یکسره نمودن کار انقالب اسالمی بودند
قطعنامه  598شوراي امنيت سازمانملل
در تاریخ 1367/4/27از سوي جمهوري
اسالمي ايران مورد پذيرش قرار گرفت
و دشمن از رسیدن به اهداف پلید خود
ناکام ماند.
هرچند صدام با تالش مجدد و هجوم
گسترده نظامی باز سعی بر ادامه جنگ
داشت ،اما با مقاومت دلیرانه رزمندگان
اسالم و تصمیم ایران مبنی بر پذیرش
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قطعنامه و پایان جنگ بهانه و دستاویز
مهم بینالمللی برای فشار بر ایران و
توطئه دشمنلن خنثی شد و ماهیت
جنایتکارانه خوی جنگ طلبی و
تجاوزگری دولت عراق بار دیگر برای
دنیا آشکار گردید.
 67/1/28بازپسگيري فاو توسط
عراق.
 67/1/29حمله آمريكا به دو سكوي
نفتي رشادت و سلمان و ناو ايراني
جوشن و سهند و سبالن.
 67/1/30اعالم حمايت انگلستان از
آمريكا در جنگ خليج فارس.
 67/1/30از سرگيري روابط
ديپلماتيك ايران و فرانسه.
 67/1/31اعالم توقف دور جديد
جنگ شهرها از طرف عراق .قطع روابط
عربستان با ايران.
 67/2/6قطع رابطه عربستان با ايران.
 67/2/24اعالم استراتژي جديد
نظامي عراق مبني بر پاسخ دادن سريع
به حمالت ايران و جلوگيري از تمركز
نيروهاي ايراني.
 67/2/28عمليات بيتالمقدس  6در
منطقه عمومي سليمانيه.
 67/3/4حمله عراق در شلمچه.
 67/3/12انتصاب آقاي هاشمي به
جانشيني فرماندهي كل قوا و تشكيل
ستاد فرماندهي كل.
 67/3/24عمليات بيتالمقدس  7در
منطقه شلمچه.
 67/3/24تك عراق به ماووت.
 67/3/29تصرف مهران توسط
منافقين.
 67/3/30تصرف ماووت توسط عراق.
 67/4/4حمله عراق به جزيره مجنون.
 67/4/5استقرار نيروهاي عراق در
جاده اهواز ـ خرمشهر.
 67/4/11بيانيه شوراي عالي
پشتيباني جنگ ایران مبني بر ادامه دفاع
 18مقدس تا پيروزي.
 67/4/12حمله ناو آمريكايي به يك
فروند هواپيماي مسافربري ايران در
خليج فارس و كشته شدن  290مسافر
سرنشين هواپيما.

 67/4/16تصميم به عقبنشيني از
حلبچه از سوي ايران.
 67/4/18اطالعيه ستاد فرماندهي
كل قوا جهت بسيج عمومي جهت
حضور در جبهه.
 67/4/19درخواست مبارك و شاه
حسين از ايران جهت پذيرش قطعنامه.
 67/4/20تصرف كليه مناطق شمالي
عراق توسط ارتش عراق.
 67/4/23اشغال مناطق عين خوش،
زبيدات ،شرهاني ،دهلران توسط ارتش
عراق.
 67/4/23هاشمي رفسنجاني :ناچار
بايد تغييراتي جدي در برنامه جنگ و
دفاع خودمان بدهيم.
 67/4/25درخواست جورج بوش از
واليتي جهت پذيرش قطعنامه شوراي
امنيت.
 67/4/27پذيرش قطعنامه  598از
سوي جمهوري اسالمي ايران.

مقطع هشتم:مقاومت
رزمندگان اسالم و پيروزي
ارتش عراق با مشاهده ضعف و ركود
در جبهه ایران ،همچون مقطع آغازين
جنگ تحميلي ،با سودای پیروزی مطلق
یا به دست آوردن خوزستان ،از اوایل
خرداد ماه  1367دوباره در جنوب دست
به حمله زد و با به كارگيري  13لشكر
در منطقه شمال خرمشهر و جنوب اهواز
خود را به جاده اهواز ـ خرمشهر رساند و
تالش گستردهاي را طي سه روز جهت

تصرف خرمشهر انجام داد كه با حضور
گسترده مردم در جبههها و نبرد شديد
توسط رزمندگان اسالم تا پشت مرز به
عقب رانده شد .اين حركت مجدداً تكرار
شد و دشمن در سه روز دو بار ديگر براي
تصرف خرمشهر اقدام نمود و هر دو بار
توسط نیروهای مردمی و سپاه عقب
زده شد .به دنبال عكسالعمل پرقدرت
رزمندگان اسالم در جبهههاي جنوب و
مياني ،صدام مجبور به عقب نشینی شد.
 67/4/31حمله مجدد عراق به
خرمشهر و ايستگاه حميد و تصرف
قصرشيرين و عبور از ارتفاعات سرپل
ذهاب توسط عراق و عقبنشيني
نيروهاي خودي از مناطق عملياتي
ميمك و هالله و پيشروي دشمن در
مناطق تنگه بيجار و تنگه بيناي.
 67/4/31پيشروي دشمن تا كيلومتر
 60جاده اهواز ـ خرمشهر كه با مقاومت
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عقب
رانده شدند.
 67/5/1شروع عمليات فروغ جاويدان
توسط منافقين با پشتيباني ارتش عراق
با هدف رسیدن به تهران در منطقه
اسالم آباد استان کرمانشاه ،که طي
يك نبرد سه روزه توسط رزمندگان
اسالم سركوب شد و منافقين ضمن تن
دادن به شکستی سنگين و تلفات بسیار،
باقیمانده آنان به داخل عراق فرار کردند.
 67/5/1دعوت ستاد كل قوا از مردم
براي عزيمت به جبههها.
 67/5/4ورود منافقين به شهرهاي
كرند غرب و اسالمآباد و پيشروي در
منطقه حسنآباد واقع در  40كيلومتري
غرب كرمانشاه.
 67/5/6انجام عمليات پيروزمند
مرصاد توسط رزمندگان اسالم و خروج
منافقين از مناطق اشغالي.
 67/5/16اعالم قبول آتشبس از
طرف عراق.
 67/5/18اعالم تاريخ آتشبس از
سوي دبير كل سازمان ملل 67/5/29
شروع آتش بس در مرز ایران و عراق با
نظارت نیروهای حافظ صلح بین الملل.

سردار شهيد مصطفي يوسفي

مسئول اطالعات محور لشكر17
علي بن ابيطالب عليه السالم
()1362/12/16

سال 1339ه.ش در روستای «دولومرد» از توابع همدان
در یک خانواده مستضعف و مذهبی دیده به جهان گشود.
دوران ابتدایی را در روستا به اتمام رساند؛ اما به علت
مشکالت خانوادگی ترک تحصیل نمود و به دنبال کار
رفت .در اوج مبارزات مردم علیه رژیم طاغوت وی نیز به
جمع مبارزان پیوست و در راهپیماییها و تظاهرات مردم
قم و تهران شرکت نمود .سال  1359به خدمت مقدس
سربازی رفت و دو سال در آذربایجان غربی و کردستان
با ض ّدانقالب جنگید .خدمت سربازی به پایان رسید؛ ولی
او جبهه را ترک نکرد .بالفاصله برای نبرد با دشمنان به
جبهههای جنوب کشور شتافت.
او در مدت حضور در جبهه در عملیات پیروزمند رمضان،
محرم ،والفجر مقدماتی و والفجرهای یک ،دو ،سه ،چهار،
پنج و شش شرکت داشت .در جبهه و در اطالعات عملیات
لشکر  17علی بن ابیطالب(عليه السالم) از نیروهای با
مسئولیت و قابل اتکا بود .در مدت حضور در جبهه پنج
بار مجروح شد؛ اما این جراحتها کمترین خللی را در
ارادهاش ایجاد نکرد .سرانجام او نیز مانند هزاران ستارهی
همیشه فروزان ایران بزرگ در عملیات پیروزمند خیبر که
مسئولیت اطالعات محور 2لشکر17علی بن ابیطالب(عليه
السالم) را برعهده داشت ،در روز شانزدهم اسفند سال
 1362به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
شهید یوسفی همیشه دعا میکرد تا خداوند او را در زمره
شهیدان قرار دهد .در آخرین مأموریت هنگام خداحافظی
با مادرش چنین گفت:
«ای مادر! اگر خداوند شهادت را نصیب من کرد ،تو صبر
کن و گریه نکن .اگر من شهید شدم مرا در کنار گلزار
شهیدان علی بن جعفر(عليه السالم) به خاک بسپارید».
در روزهای آخر زندگیاش در این دنیای فانی ،نامه به پدر
و مادر نوشت و از آنها خداحافظی کرد این شهید عالقه
وافر به نماز داشت و نماز شبش ترک نميشد.
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خاطرات
ـ قبل از عمليات خيبر بود كه با شهيد يوسفي آشنا شدم.
ايشان هم مسئول محور واحد بود و هم معاون واحد .در آن
روزها ايشان بسيار تالش ميكردند تا بتوانند درسشان را
بخوانند و ادامه دهند .من مختصري از درسها را بلد بودم.
با ايشان قرار گذاشتيم كه اگر در درسها كمكشان كنم،
ايشان نيز در عوض من را در عمليات شركت دهند .با اين
قرار هر شب يك ساعت براي درس خواندن ايشان وقت
ميگذاشتم .الحق و االنصاف هم به علت همت وااليي كه
داشتند خوب درسها را ياد ميگرفتند.
ـ شب سوم عمليات والفجر مقدماتي بود .دشمن ديوانهوار
منطقه را زير آتش گرفته بود .شهيد يوسفي ميگفت:
«امشب بايد معبر باز شود وگرنه فردا شب گردانها زمينگير
ميشوند ».با وجود آتش شديد دشمن  ،كار خوب پيش
ميرفت .تخريبچيها با مهارت و سريع كار ميكردند.
همه نوع مانعي وجود داشت .انواع سيمخاردار؛ از قبيل
حلقوي ،خورشيدي و فرشي .انواع مين؛ ضدنفر ،ضد نفرات،
ضد خودرو و  ...به قدري جلو رفته بوديم كه حاال عالوه
بر روبرو از طرفين نيز تيربارهاي دشمن شليك ميكردند.
احتمال اين كه دشمن به حضور ما پي برده باشد زياد بود.
برادر يوسفي خودش را پهلوي من كشاند و با همان لهجه
خاص و صادقانهاش گفت« :برادر آتيش خيلي سنگينه! دعا
كن خدا كمكمون كنه!» .حاال ديگر تيربارهاي دشمن سي
سانتي زمين را ميزدند و گلولهها از چپ و راست صفيركشان
از باالي سرمان ميگذشتند .در اين وضعيت ،برادر محمد
كريمي -كه بعداً در عمليات بدر به درجه شهادت رسيد ـ از
ناحيه زانو تير خورد و درد زيادي را تحمل ميكرد .يك نفر
پيشنهاد داد كه برگرديم و ميگفت ادامه كار ممكن نيست.
شهيد يوسفي به شدت مخالفت كرد و با ناراحتي گفت« :فردا
شب بچههاي مردم روي مين مي روند!» باالخره معبر را تا
 20لب كانال باز كرديم و برادر كريمي را هم سينهخيز به عقب
انتقال داديم .فردا شب هم عمليات با موفقيت انجام شد .خدا
رحمتش كند.
ـ وقتي مرخصي ميآمد به ديدن همه اقوام ميرفت .همه
فاميلها عالقه خاصي به ايشان داشتند .هميشه مادر و پدرم

را سفارش به صبر ميكرد و ميگفت« :مبادا در شهادت من بلند
گريه كنيد كه دشمن خوشحال مي شود!».
ـ قبل از مرحله سوم عمليات والفجر چهار در جريان شناسايي
منطقه ،تيري به پاي برادر يوسفي اصابت كرد .هر چه به او
اصرار ميكرديم كه براي استراحت و مداوا به عقب برگردد
قبول نميكرد .او با كمك چوبدستي كارهاي شناسايي را انجام
ميداد .وقتي به ايشان گفتم برادر يوسفي پايت عفونت ميكند
بهتر است به پشت جبهه بروي ،صادقانه ميگفت« :برادر! حاج
غالمرضا ـ فرمانده وقت لشكر  17علي بن ابيطالب(عليه السالم)
هفت تركش خورده و عقب نميرود ،من به خاطر يك تير عقب
بروم؟!».
ـ بعد از عمليات خيبر به شهيد يوسفي رسيدم .محزون و
دلشكسته بود .گفت« :برادر! بيشتر فرماندهان لشكر شهيد
شدهاند و تعدادي نيز مجروح هستند .آقامهدي ـ شهيد زينالدين
ـ تنها مانده است .غمها را درون خودش ميريزد .از همه
ناراحتتر است» .بعد گفت« :خوش به حال شهدا» .چند روز بعد
در كنار منبع آب هنگام وضو و آماده شدن براي نماز پركشيد.
ـ او به واجبات خود اهميت خاص ميداد .به ويژه نماز جماعت.
هميشه نماز خواندن و شركت در نماز جماعت را به همسنگرانش
تأكيد ميكرد .ايشان مداح اهلبيت(عليهم السالم) بود .بسيار
خوش برخورد بود و هميشه چهرهاي خندان داشت .ايشان باتوجه
به اين كه فرمانده گروه شناسايي رزم بودند به آموزش نيروها
بسيار اهميت ميداد .هميشه در ايام فراغت براي نيروهايش
جلسه ميگذاشت و پيرامون نحوه گزارشنويسي ،حركت و
شناسايي منطقه دائم آموزش ميداد و تجربههايش را به برادران
انتقال ميداد.
ـ يك روز با برادر شهيدم جواد فخاري ،شهيد يوسفي را ديديم.
بعد از سالم و احوالپرسي ،شهيد يوسفي رفتند .شهيد فخاري به
من سفارش كردند كه احترام به اين شخص خيلي واجب است.
چون در عمليات والفجر مقدماتي من كاري از اين آقا ـ شهيد
يوسفي ـ ديدهام كه كم كسي پيدا ميشود اين گونه فداكاري
كند .مصطفي يوسفي مسئول بوده است كه گردان را از ميدان
مين و محور عملياتي عبور دهد .بچهها در حال عبور از آخرين
موانع بودهاند كه دشمن ميفهمد و تيربارها شروع به شليك
ميكنند .بچهها زمينگير شدند و از بس آتش دشمن زياد بود،
هيچ كاري نميشد كرد .تخريبچي شهيد ميشود .مصطفي
چارهاي نداشت و مسئوليت سنگيني به دوشش بوده است .گويا
آخرين مانع سيمخاردار دشمن بوده است .يك مرتبه مصطفي
خودش را روي سيمخاردارها مي اندازد و به بچهها ميگويد
كه از روي او رد شوند و جلو بروند .چون چارهاي نبوده و خط
ميبايست شكسته ميشد .بعد از آن شب مصطفي به شدت
مجروح ميشود.
ـ سر تا پای بچهها را نگاه کرد ،دلش به درد آمد ،میخواست
فریاد بزند .هر لحظه که میگذشت ،کسی بر خاک میافتاد .وقت

تردید نبود .راه باید به هر قیمتی باز میشد و مصطفی مسئول بود .یکباره خیز
برداشت و خودش را روی سیمهای خاردار انداخت و فریاد زد« :برید! از روی من
رد شید!!» کسی فریاد زد« :چکار میکنی برادر یوسفی؟!» مصطفی نالید« :معطل
نکنید ،زود باشید!».
نوک تیز خارهای سیم در تنش نشسته بود ،عضالت صورتش از درد به هم آمده
بود .ناله و فریادش در هم قاطی شده بود .فقط به این فکر میکرد که او تنها راه
نجات بچههاست .ماندن بچهها مساوی بود با متالشی شدن گردان ،دیگر درنگ
ی یکی از سیمهای خاردار گذشتند و
جایز نبود ،بچهها پر اضطراب راه افتادند و یک 
مصطفی چشمها را بسته بود و زیر لب دعا میخواند.
ـ مصطفي ميدانست كه من چقدر با شهيد سعادتمند دوست هستم .يك روز به من
گفت« :هر قدر ميخواهي با ابوالفضل سعادتمند شوخي كني بكن .چون ابوالفضل
جواز شهادت را گرفته است ».گفتم« :مصطفي! من چه طور؟!» مكثي كرد و گفت:
«محسن جان! تو هم مسئوليت سنگيني را بايد به دوش بكشي!» همان هم شد.
من جانباز شدم و آنها شهيد.
ـ در منطقه مهران ،شهيد يوسفي به همراه شهيد حاج حسين صبوري برنامهاي
طرحريزي كردند كه كليه بچههاي اطالعات هر شب ،نماز شب را در يك مكان
و به صورت جماعت ميخواندند و هر روز بعد از نماز صبح ،زيارت عاشورا خوانده
ميشد .كليه بچهها ازنظر معنوي اشباع شده بودند ،به همين خاطر هم بود كه اكثر
آنها در عمليات خيبر شهيد شدند .خوشا به حال همه آنها و بدا به حال من كه از
قافله دوستانم بازماندم.
ـ ايشان عجيب به آيه «و جعلنا »...دلبسته بود .در منطقه طالئيه بنده با شهيد
يوسفي از جزيره آمديم كه از منطقه خبر ببريم .كنار آب گرفتگي خيلي از نظر
جمعيت شلوغ بود؛ ولي ما متوجه نشديم كه لشكر حضرت رسول(ص) عقب نشيني
كرده است .ما به راه خودمان ادامه داديم و به سمت خط مقدم پيش رفتيم .منطقه
خيلي ساكت بود .من گفتم« :مصطفي نكند بچههاي حضرت رسول(ص) عقب
رفتهاند!» گفت« :برو ».شايد باورتان نشود به ارواح خودش قسم من جلو بودم و
مصطفي ترك موتور من .حدوداً ساعت چهار بعدازظهر بود .من دژبان عراقي را
ديدم كه بسيار به ما نزديك است .گفتم« :مصطفي اينها عراقي هستند ».گفت:
«و جعلنا بخوان!» من به اتفاق او شروع به خواندن آيه «و جعلنا» كرديم و از
فاصله حدوداً بيست متري عراقيها دور زديم و آنها ما را نديدند .در راه برگشت هم
يك رزمنده كه سخت مجروح شده و مانده بود را با خودمان آورديم .شهيد يوسفي
ميگفت« :خداوند ما را مأمور كرد كه اين برادر را نجات دهيم!».
ـ او ارادت زيادي به ساحت مقدس امام زمان(عج) داشت .اسم آقا را كه ميشنيد
اشكش سرازير ميشد .در آخرين ساعاتي كه در جزيره با هم بوديم دعاي فرج را
ميخواند و اشك ميريخت .من احساس ميكنم كه با ذكر دعاي فرج به سوي
خدا رفت.
ـ مصطفي به لحاظ شجاعت ،يك شاخص بود .اشارهاي ميكنم به حديث موال
علي(عليه السالم) كه ميفرمايند« :شجاعترين افراد كساني هستند كه بر هواي
نفس خود غلبه كنند ».مصطفي واقع ًا عالوه بر شجاعت باطني(غلبه بر هواي نفس)
از شجاعت ظاهري نيز برخوردار بود .او هر دو شجاعت ظاهري و باطني را توأمان
دارا بود .نيرويي قابل اتكاء ،شجاع و قوي .چنان چه در لشكر وقتي ميخواستند
شجاعت كسي را توصيف كنند با شجاعت مصطفي قياس ميكردند.
ـ او خودش را آماده شهادت كرده بود .در آخرين مرخصياي كه آمده بود ،با
صراحت به مادرم گفته بود كه اين بار من شهيد ميشوم .تمام عكسهايي را كه
داشت با خودش برده بود تا اثري از او نماند و بينام و نشان باشد.
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ـ اشک مثل قطرههای باران از چشمش روی کتابچه دعا میچکید .در یک دستش کتاب بود و دست دیگرش رو به آسمان بلند
بود ،دعا میخواند گریه میکرد .دعا را که تمام کرد پیشانی بر خاک گذاشت و زمزمه کرد .صدای اذان بلند شد ،مصطفی از حالی که
داشت بیرون آمد ،کتاب را توی جیبش گذاشت و آستینش را باال زد و به طرف منبع آب رفت تا وضو بگیرد .نزدیک منبع که رسید،
ناگهان توپی شلیک شد و لحظهای بعد بچهها دویدند و پیکر غرق خون مصطفی را از خاک برداشتند.
گزيده وصیتنامه شهید
« ...مادر! چندان ناراحت نباش خداوند خودش به تو صبر میدهد .نمیگویم گریه نکن؛ اما مادر اگر برایت طوری
نباشد یا در جایی نباشد که دشمن را شاد کند .مادر رنج کشیده! توجه و تحمل را از حضرت زینب(سالم اهلل عليها)
بیاموز .اگر خبر شهادت مرا برای تو آوردند ،یاد روزی باش که خبر شهادت علیاکبر(عليه السالم) را برای مادرش
آوردند.
و تو ای پدر بزرگوارم! همیشه مثل یکدیگر سختیها را تحمل کن که پیش پروردگارت روسفید خواهی شد .ای پدر
عزیزم! من به تو افتخار میکنم که از اول کودکی به ما نماز یاد دادی و یا از امامان برای ما تعریف میکردی .پدر جان!
از تو انتظار دارم که خودت اسلحه بر دوشم بیاندازی و مرا برای جنگ حق علیه باطل به جبهه روانه کنی تا در آینده
مصطفی یوسفی
							
به زیارت شهدای کربال برویم».
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وقتی احمدی روشن به خواستگاری آمد کار و سربازیاش مشخص نبود
گفتگویی با همسر شهید احمـدی روشن در مورد زندگی مشترک با مصطفی؛
خانم فاطمه بلوری کاشانی ،همسر شهید مصطفی احمدی روشن ،ورودی سال  1379دانشگاه صنعتی شریف در رشته
شیمی است .خاطرات وی از نوع زندگی با شهید احمدی روشن نشان میدهد که از ابتدا نگاه این دو به زندگی ،نگاهی
اسالمی و ساده زیستانه بوده است .بخشی از خاطرات وی و نکاتی در مورد زندگی با این شهید را طی این مصاحبه مرور
میکنیم .باشد که بیان برخی موارد در زندگی مشترک این شهید که در دوران کنونی ما به مقام واالی شهادت نائل
آمده ،گامی باشد در اصالح زندگی خانوادگی ما .بخشی از این مصاحبه کوتاه بدین شرح است:

دلیل انتخاب شهید احمدی روشن به عنوان همسر از سوی شما چه بود؟

کاشانی :زمانی که شهید احمدی روشن به خواستگاری من آمدند ،جوانی بودند که درسشان تمام نشده و کار و
سربازیشان هم مشخص نبود؛ ولی من با توجه به شناختی که در دانشگاه از ایشان داشتم و میدانستم آدم معتقد،
صادق و پاکی هستند ،ایشان را پذیرفتم.

احساس میکردید که ایشان ممکن است شهید شوند؟ بخصوص نسبت به اتفاقاتی که برای چند دانشمند
هسته ای دیگر افتاده بود؟

کاشانی :ایشان صحبتی از شهادت نمیکردند؛ اما من با توجه به خوابی که دیده بودم یقین داشتم ایشان شهید میشوند.
من قبل از عقد با شهید احمدی روشن در خواب دیدم که هوا بارانی است و من سر مزاری نشسته بودم که روی سنگ
مزار نوشته شده بود «شهید مصطفی احمدیروشن» ،وقتی هم که برای ایشان خواب را تعریف کردم ایشان خندیدند.

ویژگی ایشان در نگاه به زندگی چه بود؟

کاشانی :زندگی ما از ابتدا با سادهزیستی شروع شد ،مهمانی عروسی ما بسیار ساده بود و حتی مهریه من  14سکه بر
اساس توافقمان بود .در زندگی هم ایشان انسان بسیار صادقی بودند ،از هر جهت ،نه آن که فقط اهل دروغ نباشند.
بسیار دلسوز بودند ،به افراد نیازمندی که میشناختند یا به ایشان معرفی میشد ،در حد توان کمک میکردند .ایشان
بسیار به هدفشان معتقد بود و میدانست قرار است به کجا برسد و در این راه تالش بسیار زیادی میکرد و این سبب
شده بود که زندگی ایشان جهادگونه باشد .مهربانی و صداقت ایشان بسیار برجسته بود.
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نبود شهید احمدی روشن بخصوص پس از به دنیا آمدن علیرضا شما را اذیت نمیکرد؟ نخواستید که نبودن ایشان
را با کار کردن پر کنید؟

کاشانی :تا حدی قب ً
ال عادت کرده بودم ،البته بعد از به دنیا آمدن علیرضا ،ایشان زمان بیشتری در تهران بودند .نمیگویم ناراحتی
از سوی من نبود؛ اما چون هدف ایشان برای من هم مقدس بود ،مقابل ایشان نمیایستادم .باالخره خانواده من بودند و علیرضا
هم کنار من بود و باعث میشد که کمتر نبود ایشان حس شود .برای من فعالیت اجتماعی مهم بود؛ اما چون حساسیت داشتم سر
هر شغلی نروم ،در هر محیطی نباشم و  ...ترجیح دادم که درس بخوانم .وقتی هم که علیرضا به دنیا آمد با همسرم به این نتیجه
رسیدیم که تربیت فرزندمان در اولویت است ،چرا که حتی اگر فرد به مقامات باالی اجتماعی هم دست پیدا کند؛ اما در تربیت
فرزند موفق نباشد ،کار وی ارزشی ندارد .باید توجه کرد که جهاد زن در درجه اول در خانه و در مقابل همسر و فرزندانش است و
در اولویت بعدی اجتماع قرار می گیرد.

شما که چنین زندگی را در کنار شهید احمدی روشن سپری کردید ،معتقد هستید جوانها باید دنبال چه مسائلی در
زندگی و ازدواج خود باشند؟

کاشانی :جوانها و بخصوص کسانی که در شرف ازدواج هستند اگر بر اساس آن چه خداوند دستور داده ،یعنی معیارهای اسالم و
قرآن انتخاب و ازدواج کنند ،هیچ گاه ضرر نمیکنند ،همان طور که من این کار را انجام دادم و باعث شد تا زندگی من از همه جهات
رشد پیدا کند و به اوج خود برسد .تفاهمات فکری بین زن و شوهر مهمترین حل کننده مسائل در زندگی است؛ من مصطفی را در
خیلی از مسائل درک میکردم و ایشان هم درک متقابل داشتند و خیلی مواقع سعی میکردند که جبران کنند و این اشتراک نظر
بود که باعث میشد زندگی به پیش برود و منها ،نیم من شود.

یکی از خصوصیات اخالقی ایشان که برای شما خیلی مهم بود؟

کاشانی :برای شهید احمدی روشن روزهای مهم زندگیمان مثل سالگرد ازدواج و تولد من ،بسیار مهم بود و همیشه من را عالی
غافلگیر می-کرد ،نه فقط از جنبه مادی ،از جنبههای مختلف ایشان به این مسأله توجه داشت .حتی ایشان گاهی خسته از محل
کار باز میگشت و لباسش را درنمیآورد و من را بیرون میبرد .اگر چه شاید جایی هم باز نبود؛ اما همین بودن کنار هم و توجه
ایشان برای من بسیار ارزشمند بود.

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید متشکرم.
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مهران آزاد شد...
روایتی از عملیات کربالی یک و آزاد سازی مهران

بهار سال  1365پس از پایان آموزش همراه با دوستان برای حضور در جبهه لحظه شماری میکردم .سرانجام به جبهه جنوب و
لشکر  17علیبنابیطالب(علیه السالم) اعزام شدیم .پس از گذراندن آموزش تخصصی پدافند هوایی جهت حضور در عملیات به
گردان امام سجاد(علیه السالم) معرفی شدم .فصل داغ تابستان از راه رسیده بود و هوا هر روز گرمتر از دیروز .گردان ما به منطقهای
در نزدیکی مهران اعزام شد .باید برای عملیات آزادسازی شهر مهران از اشغال توسط ارتش متجاوز عراق آماده میشدیم.
درهها و شيارهايي را در بین اين تپهها
منطقه عمومي اطراف مهران پوشیده از تپه ماهور است .مسیر رودخانههای فصلي و دائميّ ،
ايجاد كرده بود .در بین يكي از همين شيارها مكاني بود كه گردان ما در آن چادر زده و برای عملیات آماده میشد .رودخانهاي كه از
وسط اين شيار ميگذشت معروف بود به رودخانه گاوی ،در آن هوای گرم و طاقتفرسا ،در منطقه خشك و سوزان مهران فرصتي
را براي ما ايجاد ميكرد تا با آبتني هم تفريحي كرده باشيم و هم بر گرماي هوا غلبه كنيم.
نيروهاي گردان که همه بسیجی و یا پاسدار بودند و از شهر مقدس قم به جبهه اعزام شدهبودند بيشتر اوقات خود را صرف آماده
سازي روحی و جسمی براي عمليات ميكردند .يكي از كارهايي كه مسئول تداركات گردان انجام ميداد و هيچ وقت فراموش
نميكنم ،اين بود كه قاطرها را که برای حمل مهمات و آذوقه در منطقه صعب العبور کوهستان آورده بودند با سر و صداي تيراندازی
آشنا میکرد تا موقع عمليات رم نكنند.
هرچه به زمان عمليات نزديكتر ميشديم شور و شوق و تحرك در بين بچهها بيشتر ميشد .ماشينهاي تداركاتي در حال رفت و
آمد بودند همه بچهها خود را براي يك سفر بزرگ آماده ميكردند .غروبهاي دلانگیز ،وقت خوبي براي نوشتن نامه یا وصيتنامه
بود و شبهاي ساكت ،بهترين زمان براي راز و نياز در گوشهاي خلوت با خداي مهربان و آفرینندهی جهان .روزهاي تابان مهران
هم فرصت مناسبي بود تا چهرهی بشّ اش و گرم دوستان را شايد براي آخرين بار ببينيم.
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در منطقه عمومي مهران ،بجز تپه ماهورها ،در بعضي از نقاط ارتفاعات نسبت ًا بلند و مناطق صعبالعبوري وجود داشت كه نیروهای
عراقی روی آن مستقر و بر دشت و مناطق پستتر مشرف بودند .از آنجا كه نقل و انتقال نيروها در زیر دید مستقیم دشمن بسيار
مشكل و ناممكن بود ،عراقیها خاطر جمع بودند و گمان نميكردند روزي برسد كه از همان ناحيه ضربه مهلكي بخورند.
درهی زيبا و دوستداشتني
روزهاي پرالتهاب و داغ سپري شد ،صبر و تالش ما به بار نشست و نسيم خنك و روحبخش عمليات در آن ّ
دره،
وزيدن گرفت .شور و شوق بچهها در آن روزهاي آخر ،غيرقابل وصف است .در عصری دلپذير و آخرين ساعات اقامتمان در آن ّ
بچههاي گروهان به فرمان فرمانده ،در دامنه تپهاي جمع شده بودند تا خبر روحنوا ِز شروع عمليات را از زبان فرمانده گروهان بشنوند؛
«گروهان ما به همراه دو گروهان ديگر امشب از خط مقدم نيروهاي خودي عبور میکند و احتما ًال تا نزديكيهاي صبح راهپيمايي
خواهيم داشت .بدين ترتيب بايد فردا قبل از طلوع صبح  ،از خط دشمن گذشته و درشیار کوه پشت خطوط نيروهاي عراقي مستقر
شويم»...
پس از سخنان كوتاه و فشرده فرمانده گروهان ،نوبت پرسش و پاسخ رسيد .يكي از بچهها پرسید« :محل استقرار ما در منطقهی
دشمن كجاست؟»
فرمانده جواب داد«:در پشت خط مقدم عراق شياري هست كه از صبح فردا تا شب در آن شيار پنهان ميشويم .وقتي فردا شب
عمليات شروع شد ،از شيار بيرون میآییم و از پشت ،به دشمن حمله خواهيم كرد .بدين ترتيب دشمن غافلگير خواهد شد».
یکی از برادرها گفت« :پس اينطور كه معلومه نفوذ ما به داخل منطقهی دشمن بدون درگيري خواهد بود؟»
فرمانده« :كام ً
ال درسته .حتي نبايد صداي ما را بشنوند .اگر متوجه ما بشوند كار تمومه .سكوت كامل خواهيم داشت تا فردا شب»
يکی ديگر از برادرها با تعجب پرسيد« :چطور بايد از جلوي عراقيها بگذريم كه متوجه عبور ما نشوند؟»
فرمانده كه همواره چهرهاي مليح و خندان داشت ،گويا سوال آخر را نشنيده باشد ،رو به بچهها كرد و گفت« :خُ ب ديگه همگي پاشيد
وسايلتونرو جمع كنيد .يك ساعت ديگه راه ميافتيم».
اين عمليات اولين عملياتي بود كه در آن شركت ميكردم.
غروب آفتاب پس از شنيدن م ّداحي گرم و دلنواز حاجصادق آهنگران ،از زير کتاب آسمانی ،عبور كردیم همه بچههاي
ساعتی به
ِ
گردان سوار بر كاميونها شدند و حركت شروع شد.
کاميونها همراه با تكانهاي مداوم ،خود را از جادهی زيگزاگی از دره باال كشيدند و افتادند توی دل تپه ماهورها و در مسیری پر
پیچ وخم .از اين لحظه حركت به سمت يك عمليات بزرگ شروع شد .شور و شوق شركت در عمليات وجودم را پر كرده بود .هيچ
تصور خاصي از عمليات نداشتم .نميدانستم چه حسي بايد داشته باشم بايد نگران باشم ،واهمه داشته باشم یا خوشحال باشم!...
حس و حال بچههاي دسته در نوع خود جالب بود .اص ً
ال انگار نه انگار كه ميخواهند بروند عمليات .كار بچهها شده بود خندیدن و
حرفشان طنز و مزاح با دوستان .هر كس سعي ميكرد خود را به دل اين موج تفريح و شادي بسپارد .بعضي هم سر شوخي را باز
كرده بودند و سربهسر همديگر ميگذاشتند .ديگر فرصت اين را پيدا نكردم تا به عمليات و آنچه در انتظارم بود فكر كنم .بيشك آن
چيزي كه در انتظار همه ما بود يك شبانه روز مبهم و نامشخص و مطمئن ًا پر از خطر .شور و هيجاني كه تو دل بچهها افتاده بود
اجازه سكوت به آنها نميداد و دائم از هر دري سخن ميگفتند و هر خاطرهاي را سوژهاي ميكردند براي تفريح و خنده.
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حتي در اين ميان بحث داغ ورزشي هم درگرفت .همان بحث معروف و سنتي ،آبي و قرمز .البته در ميان يك عده جوان هفده
خرم شايد چندان هم عجيب نبود .طبق معمول عدهاي به نفع استقالل داد سخن دادند و عدهاي هم در
هجده سالهی خوش و ّ
مدح پرسپوليس زبان گشودند .چند نفر هم كه تعلق خاطري به هيچ يك از رنگهاي قرمز و آبي نداشتند ،جهت بازارگرمي وعقب
نماندن از اين قافله سرخوش واردگود شدند و گوشهاي از معركهی آبي و قرمز را در دست گرفتند .در عرض كمتر از چند دقيقه بحث
حسابي گرم و گيرا شده بود و به كلي يادمان رفت كه يك دسته نظامي هستيم كه پشت كاميون ده تنی در ميان تپه ماهورهای
منطقه مهران ،به سوی خط مقدم پيش ميرويم تا يك روز كامل را پس از يك راهپيمايي طوالني در ميان منطقه دشمن كمين
كنيم .آنچه كه در آن ميان موج ميزد سرور و شادي و بذله گويي بود و آنچه مطرح نبود خود قرمز و آبي و ديگر رنگها .هر چه
بود بيرنگي بود و بيآاليشي و در يك كالم سادگي و صفاي بچههاي پاک و نوجوان كوچه پس كوچههاي قم .احساس كردم در
شهرمان هستم .توي غروبهاي كوچه ،مشغول فوتبال گلكوچك؛ واقع ًا جاي يك توپ الكي دو پوسته خالي بود .در همين افكار
غوطهور بودم كه كاميون به خط مقدم رسيد و در عرض چند ثانيه همه ريختيم پايين.
توقف نيمساعته ما در خط مقدم صرف دريافت جيره آب و غذا شد .جيره غذايي چندان اهميت نداشت ،اما آب بسيار مهم بود چرا
كه قرار بود از صبح فردا تا شب در آن گرماي تابستان زير آفتاب سوزان به سر بریم .سهميه هر نفر عالوه بر جیرهی خشک ،که
مقداری بیسکویت ،مغز بادام و شکالت ،کمپوت و يك قمقمه انفرادی آب ،به هر نفر يك بطري هم آب معدني و همچنين به هر
چهار نفر يك كلمن پر از يخ دادند تا همراه خود ببریم .همگي اميدوار بوديم كه اين مقدار آب و یخ نیاز يك روز گرمای بيابان را
تامین کند و تشنگی تا فردا شب را کفایت نماید.
همه در يك ستون پشت سر هم رديف شديم .با فرمان فرماندهان گامها به حركت درآمد و از خط خودي عبور كردیم و به سمت
منطقه دشمن روان شديم .روشنايي روز را رفته رفته پشت سر ميگذاشتيم و سرخي افق را در پيش رويمان نظارهگر بوديم .گويي
به سمت خانه خورشيد ميرفتيم .ميرفتيم تا خورشيد را از اسارت شبپرستان رها سازيم .شايد براي آخرينبار ،خورشيد در حال
غروب را تماشا ميكردم و نميدانستم بار ديگر طلوع آن را خواهم ديد؟ انعكاس نور سرخفام افق را بر روي كاله كاسكت نفرات
جلويي مشاهده ميكردم .ستون طوالنی نيروها همچون رودي آرام و باريك در البهالي تپهها جاري شده بود .هوا كمكم تاريك
و تاريكتر شد .باد ماليمي كه تازه شروع به وزيدن كرده بود عرق پيشاني را ميخشكاند و صورت را نوازش میداد .باید نماز را
در همان حال حرکت ادا میکردیم .هر چه جلوتر ميرفتيم وسایل و تجهیزاتم سنگينتر ميشد و خستگي آرامآرام در پاهايم رخنه
متحرك به نظرم ميآمدند .دیگر به منطقه دشمن
ب همچون سايههاي مبهم از اشباحي
ميكرد .تپههاي به هم پيوسته در تاريكي ش 
ّ
نزديك شده بوديم .در آن تاريكي وهم آلود نفسهايمان را بدون صدا بيرون ميداديم .ميدانستیم آنچه در باالي سرمان در پروازند.
همانمالئك و جنود الهی هستند كه به حكم آیهی «وجعلنا  »...كه در دل ميخوانديم سپر بين ما و دشمن شده بودند هرچند
شياطيني هم بودند كه دست از آستين بعثيان بهدر آورده و آماده بودند تا به خیال خود طومار زندگي ما را بپيچند.
باد كه سرعتش هر لحظه بيشتر میشد خاك نرم و شنهای ریز را از روي تپهها بلند ميكرد و از ميان ستون در حال حركت
ميگذراند .رفتهرفته احساس كردم پلكهايم سنگين شدهاند .مقاومت ميكردم؛ نبايد ميخوابيدم .سكوت سنگيني كه حكمفرما شده
بود بر اضطرابم ميافزود .تنها صداي برخورد كف پوتينها با خاك و شن به گوش ميرسيد .گاهي اوقات برخورد دو كالهآهنی با
يكديگر خبر از چرت زدن یا خستگی بچهها ميداد.
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نيمههاي شب بود .همهجا ساكت ،چشمها سنگين ،پاها سنگينتر ،كه گويی وزن هر كدام از پوتينهايم به يك تُن رسيده بود.
براي جلوگيري از خواب هيچ كاري از دستمان بر نميآمد .نميتوانستيم با يكديگر حرف بزنيم .حتي حال نداشتيم به هم نگاه كنيم.
فقط بايد راه ميرفتيم ،راه ميرفتيم و بازهم راه ميرفتيم .ديگر نميتوانستم جلوي هم آغوشي پلكهايم را بگيرم .باالخره تسليم
شدم ...از فاصلهاي دور ،گلدستههاي حرم حضرت معصومه(سالماهللعلیها) به نظرم میآمد .خيابان هم آرامآرام پيدا شد .مسجد محل،
بچههاي پايگاه بسيج .احمد و رسول جلوي در مسجد مشغول نگهباني بودند .محمود و رضا هم ميرفتند كه گشتي توي محله بزنند.
يك كاروان عروسی هم با بوقهاي گاه به گاه از خيابان ميگذشتند .كوچهها تاريك بود .خانهها خاموش ،همه در خواب ،چه خواب
خوشي! چه خواب راحتي! خدایا اين خواب چه نعمت خوبی است!
ناگهان با برخورد كالهم با كاله نفر جلويي از خواب پريدم .تا چشم بازکردم ديدم همه روي زمين دراز كشيدهاند .من هم خود را
روي زمين انداختم .عراقيها منور زده بودند .البته منور روي چند تپه آن طرفتر بود و معلوم بود كه بيهدف میزنند .اغلب اين
كار را براي اطمينان خاطر و غلبه بر ترس ميکردند .حاال ديگر مطمئن شدم ميان دشمن هستيم .نفسها در سينه حبس شده بود.
با زحمت فراوان چشمهايمان را باز نگه داشته بودیم و بيسروصدا به مسيرمان ادامه ميداديم .با خود عهد بستم كه ديگر نخوابم،
در ادامه مسير چند بار بيشتر اين عهد را نشكستم .از كشيده شدن پوتين بچهها روي زمين خاك بلند ميشد و باد شديد با بيرحمي
ذرات شن را به سر و صورتمان ميپاشيد .گويي آن شب الههی باد با ما سر ناسازگاري داشت.
لحظاتي بعد كمکم سرعت باد بيشتر و بيشتر شد تا به حد غير قابل تحملي رسيد .طوفانی بود در دل شب و درمیان بیابانی تاریک
و دهشتناک .صداي شديد زوزه باد در البه الي تپهها و سنگها ميپيچيد .گوشها از شن و ماسه پر و از صداي باد كر شده بود.
در دل اين شب تاريك و طوفان شن ،اگر يك لشكر عراق هم ما را محاصره ميكرد و تا پشت گوشمان ميآمدند نه ميتوانستيم
آنها را ببينيم و نه صدايشان را بشنويم .به هرحال طوفان شن تحت فرمان همان قدرتی بود که همه جا جنود او حاضرند .شاید
این طوفان همین وضعیت را برای دشمن پیش آورده و آنها را از حضور ما غافل کرده بود .تشنگي و خستگي ،همراه با اضطراب و
دلهره امانم را بريده بود .لحظهها به کندی میگذشت اما از شيار خبري نبود .با خود گفتم پس چرا نميرسيم؟ پس اين شيار موعود
كجاست؟ نكند راه را گم كرده باشيم؟
گم كردن راه در آن تاريكي شب و طوفان شن بعيد هم نبود .آخر همهی تپهها شكل هم بودند و تاريك و ترسناك .پيدا كردن آن
شيار در دل این همه تپه ماهور يك شكل و يك اندازه ،در آن ظلمات بيانتها غير قابل تصور بود .رود خسته با آخرين رمقهاي خود
در دل تپههاي تاريك پيش ميرفت .باد و طوفان هم ،ديگر از تعقيب ما خسته شده بودند و جاي خود را به نسيم سحرگاهي دادند.
پس از گذشت لحظاتي ،ستون از حركت ايستاد .از فرط خستگي بي اختيار همگي بر روي زمين پهن شديم .در حاليكه آماده دستور
حركت مجدد بوديم ،كاله كاسكتم که به زمین رسید ،براي چندمين بار خواب چشمانم را ربود .پس از لحظاتي چشمانم را به زحمت
زياد باز كردم .روبرويم تپهاي بود تاريك و باالي تپه،آسمان تاريكتر ،دوباره به خواب رفتم و بيدار شدم و دوباره همان تپه و همان
آسمان .دوباره خوابيدم و بيدار شدم و باز هر چند لحظه خواب و بیداری .اين توالي بيحد خواب و بيداري آنقدر ادامه يافت تا يكبار
چشم بازكردم و ديدم خطی سفيد روشن بين تپه و آسمان پيدا شده است.
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سپيده زده بود .نگاهي به ا طراف انداختم .همه خواب بودند با دلهره و اضطراب نيمخيز شدم و به اطراف نگاهي انداختم .شكافي
عميق بين تپهي پشت سر و ارتفاع روبرو ،ما را در خود جاي داده بود .اين مكان همان شيار موعود بود كه بايد قبل از زدن سپيده،
به آن ميرسيديم .باورم نميشد كه ما االن درون همان شيار هستيم و آن شب طاقت فرساي بيمنتها به انتها رسيده است .چطور
توانستيم ميان آن همه شن و ماسه معلق در هوا و تاريكي مطلق و تپههاي يكسان راه را پيدا كنيم؟ چگونه يك گردان نيرو از جلوي
چشم عراقيها عبور كردند و آنها متوجه نشدند؟ چطور اين همه راه را با بار سنگين اسلحه ،آب ،كلمن و ...در حالي كه شن و ماسه
به سرعت به سر و رويمان ميخورد ،توانستيم تا انتها بپیماییم؟! و سواالتي از اين دست كه هنوز هم جوابي براي آن پيدا نكردهايم.
مرحله اول کار با لطف خدا و به واسطه همان نیروی باالي سرمان ،با موفقيت به پايان رسيد و حاال باید خود را براي مرحله دوم،
يعني اقامت يك روزه در مكاني ناشناخته در دل عراقيها آماده كنيم .وقت آن بود که در مقابل عظمت و عنایت آن پروردگار عظیم
و رحیم سجده بر خاک بساییم و نماز بخوانیم.
بچهها يكييكي از خواب بيدار شدند .هر كس از خواب بيدار ميشد همچون آليس كه در سرزمين عجايب چشم باز كرد،
چشمانش را ميگشود و همچون من با ترديد و تعجب به اطراف نگاه ميكرد .گويا آنها هم مثل من باورشان نميشد كه سرانجام
به شيار موعود که همان شیار پشت ارتفاع آبزیادی بود ،رسيدهاند .بعد از بيرون راندن خستگي و خوابي چند ساعته اولين كاري كه
همگي انجام دادند ،هجوم به كلمنهاي آب بود .تازه بدن های خسته و لب های خشکیده ،تشنگی را حس کرده بودند .حاال گپ
زدن راجع به ماجرای شب گذشته بين بچهها شروع شد .البته با صداي بسيار آهسته ،حركتها هم بسيار آرام و محدود بود .كسي
موقع حركت نميايستاد و با حالت خمیده و آرام باید جابجا میشد .آخر آن شيار هم خيلي عميق نبود و اگر عراقيها برحسب اتفاق
به لبه شيار ميآمدند ،كام ً
ال درون شيار پيدا بود.
رفته رفته صحبتها گل انداخت .هواي خنك و نسيم صبحگاهي و انرژي تجديد حيات شدهی جوانان ،اقامت در آبزیادی یا
همان شيار خطرناک را به يك پيكنيك تبديل كرده بود .از آن چهرههاي خسته و خوابآلود شب ،ديگر خبري نبود .در بین صحبت
بچهها متوجه شدم که تمامي بچهها مثل من در راه چندبار خوابيده بودند .و اينكه باد و طوفان ديشب باعث شد تا عراقيها نتوانند
متوجه عبور ما از منطقه شوند و سوم اينكه متأسفانه بطری آب معدني من شب در بین راه افتاده بود .البته همان وقت كه پايم در
چاله رفت ،حدس زدم كه بايد چيزي از كولهام افتاده باشد ،اما اهميتي نداده بودم .حاال من مانده بودم و يك قمقمه آب و يك سهم
از چهار سهم كلمن يخ .يخ كلمنها تا ساعت يازده صبح دوام آورد و پس از آن ديگر از آب خنك خبري نبود .بچهها مانده بودند و
تقریب ًا برای هرنفر یا دو نفر يك ليتر آب گرم و يك قمقمه آب داغ و من هم فقط يك قمقمه آب داغ.
نزديك ظهر شد ،وزش نسيم متوقف گرديد .خورشيد رسيد باالي سرمان و تشنگي همچون ديوي مهيب سايهاش را روي شيار
انداخت .تمام شيار عرصه تشعشع آفتاب شده بود .ديروز خورشيد كمي مهربانتر بود اما امروزگويا با ما سرجنگ دارد .هرجا كه
اندك سايهاي مييافتيم سرمان را درآنجا قرار ميداديم و بقيه انداممان روي خاك داغ ،دوش آفتاب ميگرفت .آب گرم نميتوانست
تشنگيمان را رفع كند .حدود ساعت دو بعدازظهر ذخيره آب گرم هم ته كشيد و ما مانديم و هواي خشك و سوزان شيار همراه
با انتظار.
زبانها به سقف دهان چسبيده بود و لبها به يكديگر .رفته رفته ضعف بر انداممان چيره گشت .هر وقت يكنفر به طرفمان
ميآمد تصور ميكرديم برايمان آب آورده است .و هرگاه كه چند نفر از كنارمان ميگذشتند ،بچهها با اميدواري به يكديگر ميگفتند:
«ميروند آب بياورند!»
غافل از اينكه در انتهاي آن شيار تشنه به جز اقيانوسي از عطش و تپه ماهورهاي خشك وخالي هيچ چيزنبود.
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ثانيه ها به اين ترتيب ولی بسیار آرام ميگذشت .اما چه گذشتني؟! زمان متوقف شده بود گويي ثانيه شمار ساعتها هم از فرط
تشنگي از كار افتاده بودند .گهگاه كه نگاهم به خورشيد ميافتاد مثل يك دشمن به آن نگاه ميكردم .دوست داشتم كالشینكف را
بردارم و يك رگبار خالي كنم به طرفش.
ناگهان صداي وحشتناک يك كاميون نظامي ،سکوت شیار را درهم شکست و همه را سر جاي خود ميخكوب كرد .صداي كاميون
که اگزوز آن احتما ًال شکسته بود هر لحظه بيشتر و بيشتر ميشد .برخی فکرکردند صدای بالگرد دشمن است که دارد باالی
سرمان میآید .تا رسيد به جاييكه صدايش تمام شيار را پركرد .در آن لحظه به جز انتظار ،كزكردن و نگاه به آسمان ،هيچ كاري از
دستمان بر نميآمد .ما كف شيار بوديم و عراقيها باالي سرمان از اين بدتر نميشد .فقط كافي بود عراقيها از باالي شيار هركدام
يك نارنجك بيندازند پايين .آنچنان جهنمي برپا ميشد كه شايد حتي جنازههايمان هم قابل شناسايي نبود .ترس و اضطراب ،با
تشنگي و ضعف درآميخت .اما خوشبختانه صداي كاميون كه لحظه به لحظه بيشتر شده بود ،كمتر و كمتر شد .با ترديد نفس راحتي
كشيديم .موقعيت بسیار حساسي بود؛ چنانچه عراقيها از وجود ما خبردار ميشدند ،بدون شك همگي يا اسير ميشديم و يا كشته.
عالوه بر آن عمليات لو ميرفت و اين يك شكست براي ايران و يك موفقیت بزرگ براي عراق به حساب ميآمد .اين شرايط ما را
ملزم ميكرد كه حداكثر احتياط را به کار ببریم و از سهلانگاري بپرهيزيم .در تمام طول روز در آن شيار آهسته حرف ميزديم و از
ايستادن و يا سرپايي راه رفتن خودداري ميكرديم .حتي صداي يك عطسه ميتوانست ايجاد خطر كند .ساعات و لحظه لحظههای
بعدازظهر به سختي و کندی ميگذشت.
در آن لحظات ،بياختيار یاد ايام عاشورا و قضاياي كربال افتادم ،با خود گفتم « :تحمل تشنگي خیلی سخت است .به خصوص
براي زنها و بچهها» .حتی براي يك لحظه تجسم حضور تعدادی زن و بچه ،تشنه درون آن شيار خشك و سوزان ،در منطقهی
دشمن ،قابل تصور و تحمل نبود.
خورشيد همچنان ميتابيد .تا شب زمان زيادي مانده بود .و ما نميدانستيم تا شب چه خواهد شد و چه اتفاقي پيش خواهد آمد.
عصر هنگام ،هوا خنكتر شد و عطش كمي فروكش كرد اما همچنان ضعيف و رنجور بوديم .فكر كردم با اين حال و روز چگونه
ميخواهيم عمليات كنيم .تصور درستي از عمليات نداشتم .تصور ميكردم شب كه شد ،رمز عمليات را ميگویند و سپس همگي
حمله ميكنيم و سربازان عراقي را در سنگرهايشان ميكشیم و بعد قمقمه آب آنها را برداشته و تا ته سر ميكشيم .یا حمله ميكنيم
و يك مقر را به تصرف خود در ميآورديم و سپس از تانکرهاي آب مینوشیم و سيراب ميشويم .به اين ترتيب به هر شكلي كه
فكر ميكردم در آخر به آب ميرسيدم و از این عطش رها میشدم .ديگر تصور آب داشت ديوانهام ميكرد.
غروب شد و زمان انجام فریضهی مغرب و عشا بود و درخواست یاری از درگاه حق .نماز را ادا کردیم و آماده شدیم برای یاری دین
خدا و نبرد با دشمنان حق.
سرانجام پس از پانزده ساعت تشنگی و اقامت در آن شيار خشك ،در زير پاي عراقيها انتظار به سر رسيد .در يك لحظه ديدم همه
افراد گردان بلند شدند و ستون نيروها دوباره شكل گرفت .درست مثل غروب روز قبل كه از خط مقدم خودمان حركت كرديم .پس
از لحظهاي كوتاه همه شروع به حرکت كردند .عمليات تا دقايقي ديگر بايد شروع ميشد .دهها گردان از لشكرهاي مختلف از جلو و
از محورهای دیگر به دشمن حمله ميكردند و ما با يك گردان نيرو ،ميبايستي از پشت سر ،عراقيها را غافلگير ميكرديم .تشنگي
از يادم رفت و به جاي آن شوق و هيجان عملیات سراسر وجودم را تسخير كرد.
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با هر زحمت و جان كندني بود ،خودمان را از داخل شيار به باالی ارتفاعی که عراقیها روی آن مستقر بودند كشيديم .جاده خاكي
باالي شيار ،همان جادهاي بود كه هنگام ظهر كاميون عراقي از آن عبور كرده بود .نيروها به سرعت تقسيم شدند و آرایش نظامی
گرفتند .و من نيز در يك دسته پانزده نفري جاي گرفتم .همچنان سكوت حكمفرما بود .حرفها به آهستگي رد و بدل ميشد .هر
گروه به سمتي حركت كرد .در پيش رويمان فقط تپه ماهور ميديديم و بس .ناگهان صداي تير اندازي و انفجار از همه طرف بلند
شد .در يك آن باراني از آتش بر منطقه فرو ريخت .تيربارهاي عراقي كه باالي تپهها مستقر بودند بيامان به هرسو شليك ميكردند
آسمان تبديل به جنگل منورها شد و منطقه مثل روز روشن.
هجوم برقآساي گلولههاي رسام كه از تيربار عراقيها شليك ميشد ،رعب و وحشتي در دلم انداخت كه تا آن موقع سراغ نداشتم.
در دوران آموزشي تيراندازي ديده بودم ولي آن تيرها هوايي بود و جهت ترساندن ما ،اما امشب تيرها مستقيم بهطرف ما ميآمدند
و البته نه براي ترساندن بلكه براي كشتنمان .براي اولين بار مرگ را در تمام وجودم احساس كردم .گمان نميكردم مرگ اينقدر
ناگهاني و عجوالنه سر برسد .آنقدر ناگهاني كه حتي فرصت نكنم چهرهاي از مرگ را تجسم كنم .پس از  24ساعت سكوت مطلق
حاال به يكباره با موجي از صدا و آتش روبرو شده بودیم و همين كافي بود تا دچار شوك شويم .با تيراندازي عراقيها روي زمين دراز
ميكشيدیم و هنگامي كه تيراندازي قطع ميشد به دويدن و پيشروي ادامه ميداديم .بوي باروت فضا را پركردهبود .لحظههايي كه
روي زمين دراز ميكشيدم فرصتي دست ميداد تا كمي به گذشته فكر كنم .تمام لحظات ثبت نام و اعزام و خداحافظيها در ذهنم
مجسم ميشد .از خود ميپرسيدم « براي چي آمدم جبهه»؛ شیطان ایجا هم دست از سر ما بر نمیداشت .تمام اين افكار در يك
آن از ذهنم ميگذشت و تا ميخواستم جواب قانع كنندهاي براي سوالم پيدا كنم ،مسئول دسته فرياد ميزد« :پاشيد بچهها بياييد»
و اضافه ميكرد «:كسي زخمي نشده؟»
خير ،هنوز كسي زخمي نشده بود .گلولهها از تپه روبرو شليك ميشد .سنگر تيربار پيدا نبود .اما از روي جهت حركت گلولههاي
رسام ميشد جاي آنرا حدس زد .در همين لحظات بود كه مسئول دسته رو به يكي از بچهها كرد و گفت « :پاشو بزنش»
او هم بيمعطلي ايستاد و آر پي جي را روي شانهاش گذاشت و نشانه رفت .همگي سرمان را انداختيم زير .گلوله آر.پي.جي شليك
شد .مسئول دسته فرياد زد « :بلند شيد بريم ،سريعتر»
تا خواستم از جا بلند شوم ،ناگهان صداي مهيبي درگوشم پيچيد براي چند لحظه در يك حالت بیحسي كامل به سر بردم .سرم را
كه بلند كردم ،ديدم تپهها و منورها با سرعت سرسام آوري دور سرم ميچرخند .گويي من در مركز دايرهاي بودم كه همه چيز بر
روي محيط دايره در حال چرخش است .چشمانم را بستم و دستم را به طرف سرم بردم .كاله آهنی روي سرم نبود و دستم از خون
سرم داغ شد .حدس زدم چه اتفاقي افتاده است .گلوله آر.پي.جي به هدف نخورده بود و سربازان دشمن ،تيربارشان را به طرف ما
نشانه رفته بودند .يكي از تيرها به كاله كاسكت من اصابت كرده بود .چشمانم را كه باز كردم ،تپهها و منورها هنوز ميچرخيدند .اما
رفتهرفته سرعتشان كمتر و كمتر شد تا كام ً
ال متوقف شدند .نگاهي به اطراف انداختم .كاله كاسكت حدوداً در فاصله دو متري من
روي زمين افتاده بود .دستم را مقابل چشمانم قرار دادم ،كام ً
ال از خون سرم قرمز شده بود .بوي خشك خون و باروت درهم آميخته
بود .هنوز درد زيادي حس نميكردم .بلند شدم و به دنبال دسته راه افتادم تمامي اين صحنه در كمتر از چند ثانيه اتفاق افتاد .مسئول
دسته طبق معمول سوال كرد: «كسي زخمي نشده؟»
بي معطلي جوابش را دادم :چرا من زخمی شدم.
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امدادگر دسته در لحظهاي كوتاه در آن شرايط حساس کنارم حاضر شد و با مهارت تمام سرم را با چفيهی خودم بست .سپس به
سمتي اشاره كرد و رگباري گفت:« برو آنجا دراز بكش رو زمين .سعي كن زياد تكان نخوري .بچه ها ميآيند با برانكارد ميبرنت
عقب .آب هم نخور»
جمله آخر را كه گفت تازه يادم آمد كه چقدر تشنهام و حتي يك قطره آب هم ندارم .تمام نقشههايي كه براي آب كشيده بودم،
نقش برآب شده بود.
به سمتي كه اشاره كرده بود رفتم .يك تل بزرگ خاك بود به باالي تل كه رسيدم ،ديدم درون آن كمي گود است .بهترين جا
براي دراز كشيدن و در امان ماندن از تيرها و تركشها .همانجا دراز كشيدم رو به آسمان ،آسمانی پر از منورهای زرد و سفید و
قرمز .در آن لحظات كه بي نهايت تشنه و خسته بودم ،جراحتي كه در سرم ايجاد شده بود نيز بر ضعف و ناتوانيام ميافزود .حدود
دو شبانه روز بود كه خواب درستي نرفته بودم .سرم خیلی سنگين شده بود .فقط ميتوانستم به آسمان نگاه كنم .با اين وجود جرأت
اينكه چشم بر هم بگذارم نداشتم .هرآن منتظر بودم كه امدادگرها بيايند و مرا با برانكارد به عقب منتقل كنند .همچنان صداي
غرش تيربارها و انفجارها پيدرپي گوشم را پر ميكرد .نفسهايم همراه با بوي خون و باروت به سختي در رفت و آمد بود .بيشترين
نگراني من از منورها بود .با اينكه قب ً
ال در هيچ عملياتي شركت نداشتم وليكن خوب ميدانستم كه مواد گداخته منور اگر بر روي
بدنمان بريزد با توجه به حرارت بسيار زيادي كه دارد حتي استخوان را ميسوزاند .از طرفي به دليل شكل تپه ماهور بسياري از
منورها در ارتفاع پايين روشن ميشدند .ناگهان يك دسته سيچهلتايي منور باالي سرم روشن شد .نميدانستم چهكنم .اص ً
ال ناي
حركت و جابجا شدن را نداشتم .تنها چشم دوخته بودم به منورها كه همچون باران آتش بر زمين فرو ميريختند .اميدم به خدا بود،
و آن موجودات هميشگي و دوست داشتني كه شايد چترشان را باالي سرم بازكنند تا از اين باران سوزان در امان باشم .با نسيمي
كه وزيدن گرفته بود دسته منورها كمي جابهجا شدند و نفس راحتي كشيدم .ولي بالفاصله چند دسته منور ديگر روشن شد و باز هم
ترس و نگراني هجوم آورد و باز هم نسيم كار خودش را كرد .به همين ترتيب توالي ترس و آرامش ادامه پيدا كرد تا اينكه ضعف و
رخوت تمام وجودم را پر كرد دست و پاهايم بي حس و سرد شده بودند .در آن فصل گرما و ميان موج گلوله و آتش گاهي احساس
سرما ميكردم .از شدت ضعف حتي ديگر قدرت فروبردن آب دهانم را نيز نداشتم .نفسها بياختيار من ميرفت و ميآمد .تعداد
منورها رفته رفته كم شد .نميدانم واقع ًا تعدادشان كم شد يا من از سر ضعف و زوال تعداد كمتري را مشاهده ميكردم .ديگر صدايي
نيز از اطراف به گوشم نميرسيد .براي اين كه مطمئن شوم هنوز زندهام ،انگشتانم را روي زمين ميكشيدم .براي لحظهاي به ياد
شهادت افتادم و با خود فكر كردم كه شهادت چه شكلي است؟ شنيده بودم مالئكه يعني همان موجودات دوست داشتني باالي
سرمان ،در هيبتي سفيد و نوراني از آسمان فرود ميآيند و جسم شهيد را با خود به آسمان ميبرند.
تاريك تاريك بود .هيچ شيئي نوراني ديده نميشد حتي ديگر
با اندك سويي كه در چشمانم مانده بود آسمان باالي سرم را كاويدم
ِ
منور هم در آسمان روشن نبود .در همين افكار بودم كه ناگهان متوجه شدم دو نفر در حال باال آمدن از تل خاكي هستند .به باالي
سرم كه رسيدند ديدم برانكاردي هم در دست دارند .خوشحال شدم .مرا روي برانكارد گذاشتند و راه افتادند .اما هنوز چند قدمي
نرفته بودند كه متوقف شدند .چشمانم را باز كردم ،ديدم نه از آن دو نفر خبري هست و نه از برانكارد و من در سر جاي خود رو
به آسمان دراز كشيدهام .پس از آن چند بار ديگر هم بين خواب و بيداري دچار وهم و خياالتي از اين دست شدم .باالخره پس از
سپري شدن لحظهها ،همراه با بيم و امید ،از فرط ناتواني و ضعف پلكهايم سنگين و سنگينتر شدند و مرا خوابي عميق فرا گرفت
و لحظهها بدون هيچ وهم و خيالي سپري شد.
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به دنبال يك نفس عميق كه از عمق جانم بر ميخواست چشمانم را گشودم .در كمال ناباوري آسمان آبي و روشن را باالي سرم
ديدم .نسيم خنكي صورتم را نوازش ميكرد .دست راستم را باال آوردم و به آن نگاه كردم .گویی اولين بار بود كه دستم را ميديدم.
واقع ًا اين حس را داشتم .لكههاي خشك شدهی خون روي دستم با خاك درآميخته بود .صبح بود و سپيده صبحگاهي همهجا
دامنش را گستردهبود .عجب صبح زيبايي .احساسكردم درسن هيجده سالگي ،دوباره متولد شدهام .در همین حالت ،از فاصلهاي
نه چندان دور صداي مبهم و نامشخص چند نفر را كه بلند بلند حرف مي زدند شنيدم .تمام توانم را به گوشهايم سپردم تا متوجه
بخش نجات و زندگي و شنیدن عربي،
شوم با چه زباني صحبت مي كنند .آخر در آن وضعيت نامعلوم ،شنیدن کالم فارسي ،نويد
ِ
بیانگر ناقوس مرگ و اسارت بود .وقتي متوجه زبانشان شدم از خوشحالي بال درآوردم .تمام توانم را در سرم جمع كردم و با زحمت
سرم را از روي زمين بلند كردم و نشستم .در سمت راستم ،گلوله خمپارهاي را ديدم كه كمي در خاك فرو رفته و عمل نکرده بود.
به آرامي بلند شدم ،ايستادم .تپه ماهورهاي اطراف چقدر زيبا شده بودند .دور دست ارتفاعات قالويزان را ديدم كه مغرورانه سر به
آسمان ميساييد .همهچيز برايم تازگي داشت .لحظه به لحظه جهان اطراف را كشفميکردم.
احساس کردم برای نجات خودم باید حرکت کنم .به هر زحمت و جان کندنی بود از روی تل خاکی سرازیر شدم به طرف جادهی
آبزیادی ،همان جادهای که تا دیشب خودروهای دشمن از آن عبور میکردند و حاال محل تردد خودروهای تدارکات و آمبوالنسهای
ما بود .آرام آرام خودم را به کنار جاده رساندم .منتظر وسیلهای شدم که مرا با خود به عقب منتقل کند .لحظهای بعد خودروی جیپ
یکی از فرماندهان از راه رسید و ایستاد .سریع مرا سوار کرد و به پست امداد برد و مداوای اولیه انجام شد .و از آنجا به اورژانس پشت
خط مقدم و سپس به بیمارستان صحرایی منتقل شدم .در محوطه بيمارستان صحرايي همراه با ديگر مجروحان منتظر بوديم تا ما
را با بالگرد به باختران منتقل كنند .تمام اتفاقات شب گذشته را در ذهنم مرور ميكردم .و اينكه چه لحظات دشواری به لطف خدا
سپری شد و به خواست او چطور يك كاله كاسكت جانم را نجات داد و نسيم ،رهبري حركت مانورها در آسمان را به عهده گرفت
و خمپارهی فرو رفته در خاك عمل نکرده و سواالتي شبيه سواالت شب قبل كه هنوز هم بي پاسخ ماندهاند؟
درحالیکه به سمت بالگر ِد حمل مجروحين منتقل میشدیم صداي راديو از بلندگوي بيمارستان صحرايي شنيده ميشد .طنين مارش
عمليات ،شور غير قابل وصفي در دلم ايجاد كرده بود .جمالت و اشعار گوينده راديو غرور و شادماني را به دلم سرازير ميكرد اما در
آن ميان جملهاي بود كه تكرار ميشد و مرا به اوج نشاط وغروري ميرساند كه حتي غرور و سرافرازي ارتفاعات قالويزان را هم
ن بود:
به زير ميكشيد و آن جملهاي 
«مهران آزادشد .قلب امام شاد شد».
برداشتی ازکتاب عطش در آبزیادی /راوی :غالمرضا جديدي
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سردار شهيد محمود شاهدي

معاون گردان عليبنجعفر
لشكر  17علي بن ابيطالب عليه السالم1362/5/14
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شهيد محمود شاهدي در دومين ماه از فصل پایيز سال  1342در يكي
از محلههاي قديمي شهر مقدس قم به نام «امامزاده ابراهيم» ديده به
جهان گشود .دوران كودكي را همراه پدر با شركت در جلسات قرائت و
تفسير قرآن سپري نمود تا اين كه در ششمين بهار از عمر شريفش قرآن را
كام ً
ال فرا گرفت .در سال  1354دوران ابتدايي را به پايان برده و در مقطع
دوم راهنمايي با عالقه خاصي به تحصيل علوم ديني در مدرسه آيتاهلل
گلپايگاني مشغول به تحصيل دروس حوزوي شد و مقطع راهنمايي را به
طور تحصيل شبانه به پايان برد .با اوجگيري انقالب اسالمي در سال 57
به همراه ديگر طالب و مبارزان عليه رژيم پهلوي به طور فعال شركت
داشت .همين كه انقالب به ثمر نشست ،وارد ارگان تازه تأسيس كميته
شد و به حفاظت از بيت آيتاهلل گلپايگاني مشغول گشت .او بعد از مدت
كوتاهي وارد سپاه پاسداران شد كه پس از چندي ،حفاظت از بيت امام
خميني(ره) در جماران به او محول شد .تالش بيوقفه او ادامه داشت تا
اين كه پس از شروع جنگ تحميلي به جبهه كوتشيخ در خونينشهر رفت
و مجدداً به طور داوطلب به جبهه دارخوين اعزام شد كه با شروع عمليات
شكستن حصر آبادان در تاريخ  1360/7/5مجروح گردید؛ اما دوباره با شور
وصفنشدني در عمليات فتحالمبين و بيتالمقدس شركت كرد .محمود
پس از پايان اين مأموريت دوباره به قم بازگشت؛ تا اين كه موسم حج فرا
رسيد و براي تشرف به خانه خدا عازم مكه مكرمه و پس از به جا آوردن
مناسك حج راهي كربالي جبهههای ايران شد .طولي نكشيد كه براي
انجام يك مأموريت شش ماهه وارد شهرستان سقز و با اشرار مسلح آن
منطقه مبارزه نمود .او بارها در رثاي شهادت چنين ميگفت« :من هنوز
اصالح نشدهام و لياقت شهادت ندارم!» او پس از بازگشت از این مأموريت
همراه گردان عليبنجعفر برای عملیات والفجر  2عازم جبهه حاج عمران
در غرب كشور شد و به عنوان معاون فرمانده گردان عليبنجعفر (ع) در
عملیات شركت كرد .سرانجام در روز جمعه  1362/5/14پس از گذشتن
از ارتفاعات صعبالعبور و كوههاي كله قندي حاج عمران ،تيري به لبان
تكبيرگويش اصابت كرده و همزمان ميني زير پايش منفجر ميشود .او
با قطع دو پا و با بدني مجروح در سن بيست سالگي به ديدار معبودش
ميشتابد و به لحظههايي كه سالها انتظارش را ميكشيد لبيك ميگويد.

خاطرات

ـ محمود پسرم وصيت كرده بود در مراسم تاسوعا و عاشوراي حسيني براي او
خرج بدهيم .چند سال پيش من به برادرش گفتم هر سال قورمهسبزي و عدس
پلو ميدهيم ،بيا امسال مرغ بدهيم و او هم قبول كرد .شب خواب ديدم حاج
محمود آمده و در كيسهاي را گرفته و آقا سيد ـ شريك پدر آقمحمود ـ لوبيا
قرمز داخل كيسه ميريزد .وقتي آن خواب را براي فرزندانم تعريف كردم گفتند:
«همان قورمهسبزي را ميدهيم».
ـ بعد از مدتها انتظار باالخره شب عمليات فرارسيد و نيروهايي از قم اعزام
شده بودند در غالب يك گردان كه تشكيل شده از سه گروهان بود در تيپ
انصارالحسين(عليه السالم) همدان ادغام شد .قبل از غروب آفتاب و اذان
مغرب بود كه يكي از فرماندهان تيپ انصارالحسين(عليه السالم) براي گردان
سخنراني كرد و بعد از نوحهسرايي و نماز شهادت ،همه از هم حالليت طلبيدند
و از سه گروهان ،دو گروهان به فرماندهي «محسن ابراهيمزاده» و گروهان
سوم با مسئوليت من در عمليات شركت كردند .بعد از نماز مغرب و عشا به
طرف مواضع دشمن حركت كرديم و تا اذان صبح در كوهها و درههاي منطقه
حاج عمران راهپيمايي كرديم .ما به مواضع عراقيها رسيده بوديم و دشمن
هنوز متوجه ما نشده بود .دشمن باالي تپه كلهقندي بود و ما پايين تپه بوديم.
حاج محمود با يك دسته از گروهان از يك سمت به طرف دشمن حركت كرد
و لحظهاي بعد صداي اهلل اكبر ،يا مهدي ادركني و يا حسين نيروهاي حاج
محمود ،سكوت شب را شكست و چند لحظه بعد صداي تير و خمپاره و آرپي-
جي عراقيها بلند شد .ما هم به دنبال آنها حركت كرديم .در بين راه نيروهاي
زخمي با نالههاي اهلل اكبر و ال اله اال اهلل درد خودشان را مخفي ميكردند و
ما را تشويق به ادامه عمليات ميكردند .يادم ميآيد بعضي از آنها ما را قسم
ميدادند كه برويد و تپه را از دست عراقيها آزاد كنيد.
هوا روشن شده بود و تپه به دست نيروهاي بسيجي افتاده بود؛ اما از حاج
محمود خبري نبود .ما در تپه مستقر شديم و بعد از چند ساعت برگشتيم عقب تا
به زخميها رسيدگي كنيم .در حالي كه نيروهاي امداد زخميها و شهدا را تخليه
ميكردند ،ناگهان يكي از نيروها آمد و گفت« :موضوعي را بايد به شما بگويم؛
ولي قول بدهيد كه خودتان را كنترل كنيد!» من هم كه انتظار چنين چيزي را
نداشتم گفتم« :بگو ».او دستم را گرفت و مرا باالي سر جنازه شهيد شاهدي
برد .من بياختيار زانو زدم و روي زمين افتادم .پيكر حاج محمود بود كه پاهاي
او به پوست آويزان شده يود .او به ميدان مين رفته بود تا راه را براي ديگران
باز كند .تپه كلهقندي آزاد شد؛ ولي فاتحان واقعي شهيد شده بودند .شهيد
شاهدي را اكثر نيروهاي رزمنده بسيجي و سپاهي كه در عملياتها شركت
داشتند ميشناختند .او انسان خوشرو و خوش برخوردي بود و كارهايش جدي
و با انگيزه بود و جوانمردي و دينداري از خصوصيات بارز او بود .ما اولين بار در
كوتشيخ خرمشهر با هم آشنا شده بوديم .بعدها من تحمل يك روز دوري از
او را نداشتم و سعي ميكردم هميشه در عملياتها با او باشم؛
ولي او هميشه چند قدم از من جلوتر بود.
در آخرين عمليات هم من را تنها گذاشت و رفت.
راوی :محسن فريدي
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وصيتنامه شهيد

«سپاس و ستايش خدايي را كه مرا به صراط مستقيم هدايت كرده و نور هدايتش را بر قلبم افروخت و توفيق جهاد
و فدا كردن هستي خود را در راه اقدسش نصيبم كرد.
سالم بر رهبر كبير انقالب اسالمي ايران كه با رهبري خود زندگي دوباره به اسالم و امت اسالمي بخشيد .درود و
سالم بر شهداي به خون خفته انقالب اسالمي كه در راه تحقق يافتن مكتب اسالم ،خون پاك خود را نثار اسالم
كردند؛ از كربالي خونين حسيني تا كربالي خونين خميني .سالم بر سنگرهاي گلگون خوزستان و كليه جبهههاي
نبرد حق عليه باطل كه با يورش ملعونين زمان صدام و صداميان و ابرقدرتها به خون نشسته است .چنان كه بتوانم
با خلوص نيت و قوت قلب و عزم و جزم در راهي كه عاشقانش بر صفي بيانتها آن را ميپيمايند ،قدم بردارم و با
مخلصان و متقيان و راهيان كوي شهادت در راه خدا همراه گردم و صراطش را چنان بپيمايم كه شايسته او باشد.
پروردگارا! مشتاقان و عاشقان لقايت را بنگر كه چگونه نور اميد به ديدار تو دارند و در راه حراست از دينت جانبازي
و جانفشاني ميكنند .جسم و جان بيمقدار من آن چنان ارزشي ندارد كه براي رضايت تو آن را فدا كنم.
خدايا! رزمندگان اسالم را در كليه جبهههاي داخلي و خارجي پيروز و موفق بگردان .خدايا! شهداي ما را با شهداي
كربال محشور گردان .خدايا! گناهان ما را ببخش و بيامرز و توفيق شهادت در راه خودت را نصيب ما بگردان .خدايا!
از گناهاني كه كردهام پشيمانم و به درگاه عزت و جاللت استغاثه مينمايم؛ «استغفر اهلل هو الذي ال اله اال هو الحي
القيوم الرحمان الرحيم ذوالجالل واالكرام و اتوب اليه».
و اما سخني با پدر و مادرم؛ پدر جان! اميدوارم كه از من راضي باشي چون آن طور كه بايد حق اوالدي را ادا
نكردهام و نتواستم زحماتي را كه برايم كشيدهاي جبران كنم .اميدوارم كه خداوند روز جزا ،پاداش زحماتت را بدهد.
من به وجود چنين پدري افتخار ميكنم؛ چرا كه همواره در راه خدا كوشش كردهاي و پشتيبان من بودهاي و من
به دلگرمي از شما توانستم با روحيهاي باز و قوي به جنگ با دشمنان خدا بروم .از خداوند متعال ميخواهم كه روز
جزا با سرافرازي به خدمت حضرت احديت رفته و از اين كه اسماعيلت را در راه خدا قرباني كردهاي رو سفيد باشي.
مبادا براي من احساس ناراحتي بكني؛ چون بايد با روحيهاي قويتر فرزندت دومت را براي شهادت آماده سازي و
همچنين فرزندان ديگرت را.
اما مادرم! شما هم از من راضي باش كه نتواستم براي تو فرزند خوبي باشم و آن طور كه بايد از شما پيروي كنم.
اميدوارم كه مرا ببخشي و زحماتي كه برايم كشيدهاي خداوند آن را جبران كند .و افتخار كن كه مادر شهيد هستي
و در روز قيامت پيش حضرت فاطمه(سالم اهلل عليها) و امام حسين(عليه السالم) سربلند باشي و در صف خانواده
شهدا .مادر عزيزم! مبادا به خاطر من گريه كني كه باعث خوشحالي دشمنان ميشود .اگر خواستي گريه كني براي
امام حسين(عليه السالم) و فرزندان شهيدش و  72تن از يارانش گريه كن .براي شهيداني چون بهشتي ،رجايي و
شهداي محراب و شهداي ديگر انقالب و جنگ بايد گريه كرد كه فقدان آنها باعث ثلمه در اسالم شده است .اگر
من سعادت شهادت را داشتم ،سفر سوريه را اگر مقدور بود به اتفاق محمد برويد و در آنجا به خاطر پيروزي اسالم
و سالمتي امام و معلولين و مجروحين جنگ و همچنين آمرزش و بخشش از طرف خداوند براي من كه عمري را
در گناه غوطهور بودهام ،دعا كنيد .اميدوارم كه موفق شويد.
وصي خود را پدرم قرار ميدهم .اميدوارم كه بتواند با ياري اهلل هر چه كه مقدور است در رفع اعمالم بكوشد« .الذين
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»؛ هر كس در راه ما تالش كند ،ما راه را به او نشان خواهيم داد.
محمود شاهدي 1361/11/22
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سردار شهيد عليرضا محمدي

جانشين گردان ادوات
لشكر17علي بن ابيطالب عليه السالم()1364/11/25

سال 1341ه.ش در روستاي شهيدپرور فردو از توابع استان
قم در خانواده مذهبي و متدين مرحوم حاج علياكبر
محمدي ،فرزندي چشم به جهان هستي گشود .مادر كه از
تبار سلحشوران فردو بود ،او را عليرضا ناميد و عليرضا را
در دامان پرمهر و محبتش پرورش داد و او را فردي صبور،
مذهبي و مؤمن تربيت نمود .عليرضا دوران طفوليت را در
كوچههاي خاكي و با صفاي روستا پشت سر گذاشت و پس
از طي تحصيالت ابتدايي و راهنمايي ،در حالي كه از استعداد
خوبي برخوردار بود ،به علت مشكالت اقتصادي خانواده و
نبود دبيرستان در روستاي فردو ،به ناچار تحصيل را رها نمود
و راهي شهر قم شد و در يك گارگاه تعمير خودرو مشغول
كار شد.
با شروع مبارزات انقالبي مردم ايران به خيل انقالبيون
پيوست و در راه پيروزي انقالب از هيچ كوششي فروگذار
نبود؛ از حضور در تظاهرات گرفته تا پخش اعالميههاي امام
خميني(ره) اهداي خون براي مجروحان و بيماران نيازمند
و. ...
در سال  1357نسيم پيروزي انقالب اسالمي ورزيد و امام
شهدا با دم مسيحايياش روح تازهاي به كالبد مردم ايران
اسالمي دميد و ملت مسلمان و رنج كشيده ايران اسالمي در
حالي كه به تازگي از دست شاه جنايتكار و نوكران حلقه به
گوشش راحت شده بودند و نفس راحتي ميكشيدند ،ديوانهاي
با تحريك آمريكاي جنايتكار و حمايت بلوك شرق و اعراب
منطقه ،تنور جنگ تحميلي را روشن نمود .عليرضا كه از تبار
سلحشوران و شجاعان خطه شهيدپرور فردو بود ،لباس رزم
پوشيد و عارفانه راهي جبهههاي نبرد شد و در سال 1360
به خيل سبزپوشان سپاه اسالم پيوست .او در عملياتهاي
بيتالمقدس ،حصر آبادان ،فتحالمبين ،محرم ،رمضان ،والفجر
مقدماتي ،والفجر  ،4خيبر ،بدر و والفجر  8شركت داشت كه
در عمليات رمضان و بيت المقدس مجروح شد و در تاريخ
 64/11/25در عمليات والفجر  8در حالي كه جانشين گردان
ادوات لشكر  17علي بن ابيطالب(عليه السالم) بود به درجه
رفيع شهادت نايل آمد و در گلزار علي بن جعفر(عليه السالم)
قم به خيل شهدا پيوست.
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ـ وقتي كودك بود ،وقت نماز بر پشت بام خانه
ميرفت و اذان ميگفت .پدربزرگم به او لقب «بالل
كوچك خانه» را داده بود .خواهر شهيد
ـ شجاعت در ذاتش بود .تمام مراكز دولتي براي
جشن 2500سالهي طاغوت آماده شده بودند .شب
قبل از مراسم به تنهايي رفت و تمام آذين-بندهاي
اطراف پاسگاه فردو و مدرسه را پاره كرد.
ـ پايش شكسته بود .فكر نميكردم بيايد؛ اما صبح
جلوتر از بقيه در صف تظاهرات ايستاده بود .تصويري
عليه شاه كشيده بود و در ميدان روستا نصب كرده بود.
جلو رفتم .روي عصايش با خطي درشت نوشته بود:
«درود بر خميني ،مرگ بر شاه».
ـ يكي از اقوام يك دستگاه راديو به ما داد .راديو را
كه ديد ،آن را شكست و گفت« :كليد در جهنم را به
خانه آورديد».
ـ وارد سپاه كه شد توي تعميرگاه سپاه مشغول شد؛
ولي آرام و قرار نداشت .ميگفت« :اگر قرار باشد پشت
جبهه بمانم از سپاه ميآيم بيرون و به عنوان يك
بسيجي ميروم جبهه ».آن قدر گفت تا فرستادنش
جلو  ،رفت و شد معاون ادوات.
ـ بار اول كه مجروح شد ،خبر نداشتيم .وقتي براي
تشييع جنازهي پسر عمويش علي محمدي آمد ،سرش
هنوز پانسمان بود گفت« :سطحي است» و همان روز
برگشت منطقه .چند بار ديگر هم مجروح شد؛ اما ما
بعداً متوجه شديم .بر اثر موج انفجار از ماشين پرتاب
و از ناحيهي كمر مجروح شده بود .يك بار هم از
ناحيه پا و بار ديگر از ناحيهي گردن مجروح شده
بود .مادر شهيد
ـ پسر نابينايي در روستا بود .عليرضا هميشه در
نامههايش به او و همه دوستان و فاميل سالم
ميرساند .مرخصي هم كه ميآمد ،بعد از ديدن پدر و
مادر و زيارت شهدا ،او را به گردش ميبرد .بعد هم به
ديدن همه اقوام ميرفت .مادر شهيد

ـ ميگفتم« :مادر ،جبهه سختي ميكشيد ،گرسنگي
ميكشيد ،من چشم انتظارتان ميمانم» .ميخنديد
و ميگفت« :مادر ،اگر بداني جبهه چه جاي خوبي
است؛ كنار دريا دارد ،دشت و دمن دارد ،كوه دارد.
ما آنجا خوش ميگذرانيم .ولي من ميدانستم كه
آنجا چه وضعي دارند .اوايل جنگ بود ،شرايط سخت
بود .هر روز هم شهيد بود كه ميآوردند ،ميآمد خانه
ميگفت« :نان بپز خشك بكن ببرم براي بچهها».
پنير را خشك ميكردم ميدادم ببرد .موقع محصول
سيب كه ميشد جمع ميكرد توي كارتن و ميگفت:
«ببرم بچههاي بسيجي هم بخورند ».يك بار يك
گوسفند گرفت ،پروارش كرديم ،آمد گوسفند را سر
بريد و گوشتش را قورمه كرد و با خود برد سپاه.
ـ وقتي تعميرگاه كار ميكرد ميخواست دوچرخه
بخرد .رفته بود دو تا دوچرخه خريده بود؛ يكي چهل
تومان .گفتم« :چرا دو تا دوچرخه؟!» گفت« :يكي
براي خودم ،يكي براي آنها كه ندارند!» آن دوچرخه
دو سه دست چرخيد .ميداد به بنده خدايي كه
سوارش شود تا هر وقت خودش وسيله خريد ،پس
بياورد .عليرضا دوچرخه را تعمير ميكرد و ميداد به
يكي ديگر .پدرمان هم كه فوت شد ،موقع برداشت
محصول ،از جبهه آمد ،محصول را درو و جمع كرديم.
با هم رفتيم از كرج نهال خريديم آورديم و خودش
نهالها را كاشت .هنوز هم درختهايش توي فردو
هست.
ـ شهيد محمدي مكانيك بود .موقعي كه از جبهه
ميآمد قم ،ميرفت توي تعميرگاه سپاه و لشكر و
دست به آچار ميشد و ماشينها را براي كار سپاه
و منطقه آماده ميكرد .آدمي نبود كه بگويد چون
من جانشين گردان ادوات لشكرم ،ميزي ،دفتري و
دستكي به من بدهيد .به جاي رفع خستگي جنگ،
به تعميرگاه نميآمد؛ من خودم بارها شاهد بودم كه
لباس سياه كار ميپوشيد و زير ماشينها مشغول تعمير
ميشد .قاسم ميرزايي
ـ در جبهه غرب بوديم .يك شب كه هوا خيلي سرد
بود ،يكي از رزمندهها از عليرضا پتويي طلب كرد كه
عليرضا هم به او پتويي داد .وقتي به سنگرش رفتم،
ديدم پتوي خودش را داده است .يك بار هم بچههاي
سنگر كناري از عليرضا قند خواستند كه عليرضا
بالفاصله خواسته ايشان را اجابت كرد .وقتي به سنگر
خودشان رفتم با كمال تعجب ديدم كه چايشان را
بدون قند ميخورند .به او گفتم« :چرا قند خودتان را
به ديگران ميدهيد؟!» پاسخ داد« :ما عادت داريم
چاي بدون قند بخوريم!» .برادر شهيد
ـ عليرضا ميگفت« :ما بايد دوستدار روحانيت باشيم.
همه پيامبران و ائمه ما نيز روحاني بودند و امام
خميني(ره) كه اين عظمت و پيشرفت را براي اسالم
و امت اسالمي به ارمغان آورده ،يك روحاني است .ما

نبايد اشتباهات بعضي روحانيون را به حساب همه آنها
بگذاريم .رفتار ما نبايد موجب تضعيف روحانيت شود كه
تضعيف پيامبر خدا و ائمه معصومين است ».او عاشق
امام خميني(ره) بود .به او عشق ميورزيد .اكبر عطايي
ـ در يكي از عملياتها ،زماني كه آتش توپخانه
دشمن ضعيفتر ميشود ،عليرضا در محل مأموريتش
با يك افسر عراقي مواجه ميشود و با همان صالبت
هميشگياش به او ميگويد« :تعال يا اخي!» ناگهان
افسر عراقي اسلحهاش را به طرف عليرضا نشانه
ميگيرد؛ اما ترس غالب بر او با لرزش دستانش آشكار
ميشود .افسر عراقي به طرف عليرضا ميآيد و خود و
اسلحهاش را تسليم ميكند .عليرضا هم با رويي خوش
به استقبال او ميآيد .افسر عراقي چفيه عربياش را
از دور گردنش باز ميكند و آن را به عليرضا ميدهد
كه عليرضا هم با همان چفيه عرق صورتش را پاك
ميكند و چشمان افسر عراقي را ميبندد و با احترام
افسر عراقي را به عقب برميگرداند و او را تحويل
همرزمانش ميدهد .خواهر شهيد
ـ خبر دادند يكي از گلولهها در خمپارهانداز 81گير كرده
است و كسي جرآت نميكرد طرف قبضه برود .براي
سركشي رفتيم.عليرضا زودتر از بقيه ما رفت و مشغول
رفع گير آن شد.
ـ در عمليات رمضان در منطقه پاسگاه زيد ،تحت فشار
زياد دشمن بوديم كه ميخواست مناطقي را بازپس
بگيرد 24 .ساعتي ميشد كه عليرضا نخوابيده بود.
چشمانش قرمز و متورم بود .از او خواستيم تا كمي
استراحت كند .سنگرش را به من و شهيد قاسم بخشي
واگذار كرد .لحظهاي بعد گرداني از تانكهاي عراقي به
طرف خاكريز آمدند .دستپاچه سراغ عليرضا رفتم .خواب
بود .بيدارش كردم و موضوع را توضيح دادم .بلند شد و
با خونسردي تمام ،آرپيجي را برداشت و از شهيد قاسم
بخشي كمك گرفت .سه سوته تانكها را عقب راند و
تعدادي از آنها را منهدم كرد .من بهتزده به آن همه
شجاعت و رشادت او آفرين گفتم .محمدعلي ماليي
ـ عصر روز پنجم عمليات والفجر 4بود .فرمانده محور
محمد بنيادي شهيد شده بود و فرمانده جديد محور
شهيد دلآذر بود .در موقعيت بسيار حساسي قرار
داشتيم .پس از ورود به دره شيلر و نفوذ در عمق عراق،
مقاومت كارآساني نبود .دائم ًا هليكوپترهاي عراقي دره
شيلر را موشك-باران ميكردند و پاتك دشمن يكي
پس از ديگري شكل ميگرفت .در همين اوضاع كه
رزمندگان به مقاومت خود ادامه ميدادند ،شهيد دلآذر
پس از آگاهي از وضعيت كامل عراقيها با تكيه بر انبار
مهماتي كه متعلق به عراقيها بود و نزديك نيروهاي
خودي ،از عليرضا محمدي و و شهيد نوروزعلي آبك
خواست تا با همين مهمات ،عراقيها را درهم بكوبيم.
شهيد دلاذر خودش ديدهبان شد و شهيدان عليرضا
محمدي و نوروزعلي آبك وارد عمل شدند .از ساعت

سه بعدازظهر روز  1362/8/30تا اول مغرب كه هوا
روشن بود غرش خمپارهها ،عراقيها را درمانده كرد
به حدي كه ديگر كسي سالم نماند .خود عليرضا
در نقل آن روز ميگفت« :عراقيها نميدانستند از
كجا برايشان گلوله و خمپاره ميبارد ،فقط دست و
پا بود كه به هوا پرتاب ميشد ».يك كشتار عجيب
از عراقيها گرفتند .در واقع تپه از حضور عراقيها
خالي شد .علي عالمي
ـ عمليات والفجر 8با يك كمپرسي مقداري مهمات
براي ادوات بردم .پيشنهاد كردم مهمات را روي
خاك نرم كمپرس كنم .شهيد عليرضا محمدي
بچهها را كنار كشيد و خودش آمد توي ركاب
ماشين .گفتم« :عليرضا چكار ميكني؟!» گفت:
«مگر نميخواهي كمپرس كني ،خب كمپرس
كن!» گفتم« :ميخواهم؛ ولي چرا تو آمدي توي
ركاب ماشين؟» گفت« :اگر بناست اتفاقي بيفتد با
هم باشيم بهتر است ».هر چه اصرار كردم پايين
نرفت تا من مهمات را خالي كردم .بعد تشكر كرد
و رفت .امير جان جان
ـ قرار شد برای استراحت از منطقه عملیات والفجر
 8به عقب برگرديم .تمام هوش و حواسم به جلوي
خط بود .بچههاي گردان امام سجاد(عليه السالم)
در حال مقاومت بودند .در جاده كه ميآمدم ،متوجه
كسي شدم كه به حالت خوابيده پاهايش را در
سينه جمع كرده بود .خون زيادي از بدنش رفته
بود و در چالهاي كه در كنارش بود جمع شده بود.
صورت خونآلودش تشخيص را براي سخت كرده
بود .موهاي جو گندمياش مرا به سويش كشاند .از
خود بيخود شدم؛ ناخودآگاه ذكر «انا هلل و انا اليه
راجعون» بر زبانم جاري شد .آن شخص كسي نبود
جز شهيد گرانقدر سردار عليرضا محمدي.
محسن بني فاطمي
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« ...خدایا! تو را شکر مینمایم که به من توفیق آن را دادی که با میل خویش و برای جلب رضایت تو به
سوی عبادتگاه عاشقان بشتابم آن مکانی که راز و نیاز نیمه شبهای انسانهای مخلص روح انسان را
نوازش میدهد .راه آن جبهههایی که ایثارها و مقاومت هایش یادآور صدر اسالم است.
ای امت شهیدپرور! شما را سفارش میکنم به برپا داشتن نماز جماعت و جمعه؛ گویا که این حقیر زیاد
نتوانستم از این همه فیضها بهرهای ببرم ،انشاءاهلل که خدا این حقیر سرپا تقصیر را خواهد بخشید .بدانید
که همه ما در محضر خدا هستیم و خدا بر همه اعمال ما شاهد بوده و بدانید که روز قیامت جزا و پاداش
خواهند داد و مواظب باشیم که راهی جز راه حق را پیشه خود نکنیم.
وحدت و یکپارچگی خویش را حفظ کنید که این رمز پیروزی امت اسالمی است .از اختالفات بپرهیزید؛
زیرا هالککننده و خطرناک است .تا میتوانید به اسالم خدمت کنید؛ زیرا همه چیز از آن اسالم است و
بدانید اگر خدایی ناکرده اگر انقالب اسالمی شکست بخورد آن زمان فرا خواهد رسید که دیگر از اسالم
اثری باقی نخواهد ماند.
اما رهبری و امام؛ وظایف خویش را در مقابل امام بزرگوارتان فراموش ننمايید؛ زیرا خط رهبری ادامه راه
علی ابن ابیطالب(عليه السالم) است و این راهی است که در راه حمایت و پشتیبانی از رهبر به اهداف
دیرینه خود خواهیم رسید .همه با هم به اتکاء به خداوند الیزال در سایه رهبریهای امام به پیش بروید
و بدانید شما تا اسالم و امام را دارید پیروزید ،همان گونه که حسین(عليه السالم) در کربال پیروز شد.
برادران ،خواهران! تقوا را پیشه خود نمایید و حضور خویش را در صحنه بیفزایید .در فعالیتهای سیاسی،
در مجالس ،در مراسم و دعاها فعاالنه شرکت نمایید که آن چه ما داریم از بودن شما در صحنه و
اشکهای ریخته شده در این مجالس است و سالح مؤمن دعاست؛ دست از دعا برندارید و برای فرج
امام زمان(عج) و طوالنی بودن عمر امام و پیروزی هر چه سریعتر رزمندگان دعا کنید .اگر توفیق شهادت
پیدا نمودم و اگر لیاقت پیوستن به دیگر یاران رفته در راه سرخ حسین پیدا نمودم و جنازهام به دستتان
رسید در گلزار شهدای شهرمان در کنار دیگر عزیزان شهید مرا به خاک بسپارید.
ان اهلل مع الصابرین و افتخار
شما ای پدر بزرگوارم! امیدوارم که مرا حالل کنی و صبر را پیشه خود کنکه ّ
کن و سرافراز باش و در مقابل دشمنان اسالم بر خود ببال که فرزندت را در راه خدا به قربانگاه فرستادی
و از خداوند بزرگ طلب کن که این قربانی را از شما قبول بفرماید و یقین بدان که اجر شما با خداست و
خداوند پاداشی عظیم به شما خواهد نمود.
و شما ای مادر مهربانم! از این که من در این راه رفتهام ناراحت مباش و در مراسم تشییع جنازهام که
شرکت میکنی اگر خواستی گریه کنی به یاد شهید کربالی حسینی گریه کن.
و شما ای همسر مهربانم! میدانم که مصیبتهای زیادی بر شما وارد شده به خصوص که دو برادر
عزیزت را از دست دادی و حاال هم شوهرت به دو برادرانت پیوست و این را یقین داشته باش که ما
برای آزمایش و امتحان آفریده شدهایم ،حال هر چند انسان در طول این مدت با سختی و مشکالت
زیادتر برخورد کند و در برابر آن ایستادگی کند به خدا نزدیکتر و اجرش هم عظیمتر خواهد بود و از
شما میخواهم به دیگران بفهمانی که با از دست دادن ما ناراحت نیستی و فقط به خدا اتکا داری .از
شما میخواهم مرا ببخشی و در دعاهایت مرا فراموش نکنی .شما ای خواهران مهربانم! میدانم
که در تشییع جنازه من گریه خواهید کرد؛ ولی از شما میخواهم که در پیش مردم صدایتان را
بیش از حد بلند نکنید تا از این راه همه بتوانید مشت محکمی بر دهان منافقین کوبیده باشید.
ابراهیم جان! از شما میخواهم که تا آن جایی که میتوانی در راه انقالب کوشا باشی و در
صحنه حضور داشته باشی .اسماعیل جان! هم چنان که من در سنگر جبهه ایستادم شما هم
سنگر مدرسه را نگهدار و بدان که خواندن درس و نوشتن تنها از خون دادن من در پیش
خدا پربهاتر است.
از امت حزب اهلل و همیشه در صحنه میخواهم که مرا به بزرگواری خودتان ببخشید و مرا
حالل کنید و اگر از من چیزی میخواهید به منزل مراجعه کنید و آن را دریافت کنید...
علیرضا محمدی 63/12/29
خدا نگهدار اماممان باشد		.

