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كليه حقوق براي هيأت معارف جنگ محفوظ است.
 0000تومان
قيمت

تقديم به
خانواده معظم شهدا و جانبازان لشگر 39خرم آباد
؛

خانواده شهدا و جان بازان گردان 089يه شناخت
عميق تري از روح يات آنان دارم و خود شاهد دالوري و
پرپر شدن تعداد يثيري از آنان بوده ام؛
خانواده شهداي بسيجيان همراه با گردان و يليه
شهدا و جان بازاني يه از اب تداي درگ يري با ا يادي
د شمن ،و ان فرو شان داخ لي در غرب ي شور و ن برد با
ار تش مت جاوز بع ثي عراق در صحنه هاي مخت لف يارزار
تا به ا مروز جان عز يز يا ع ضوي از اع ضاي بدن خويش
را در راه دفاااع از حيثياات مااردم و حماا ساارزمين
يشورمان تقديم نمودند و با جانبازي خود دشمن غدار
را به ستوه آوردند؛
روح شهداي مم قود اال ثر و گم نام و آ نان يه خون
پايشان قلل يوهستاني پاوه و نوسود و بيابانهاي گرم
و تمتيده خوزستان و ايالم از مرز فكه تا نمت شهر را
رنگين نمود .شهدائي يه نام ميمك و مهران  ،نمت شهر
و سومار ،عين خوش و د شت ع باس  ،ف كه و سميده ،
شرهاني و ربوط  ،نهر عنبر و موسيان  ،پاوه و نوسود

و  ...زنده يننده خااره حماسه آفريني آنان است.

تشكر و قدرداني
وظي مه خود مي دا نم يه از فرما ندهان و هم كاران
عزيازم ياه در تهياه و چااپ ايان اثار اينجانا را
راهن مائي و ياري ن موده ا ند ،از صميم ق ل ت شكر و

قدرداني ن موده  ،از در گاه خداو ند مت عال توف يق
خدمتگزاري  ،سعادت و سالمت آنان را مسئلت نمايم.
 -0ام ير سرتيپ ستاد نا صر آرا سته م شاور ن ظامي
ّ قوا و سرپر ست هي ئت م عارف ج نگ
فرما ندهي مع ظم يل
شهيد سپهبد صياد شيرازي ار تش جم هوري ا سالمي ا يران
يه با حمايت همه جانبه و هدايت مدبرانه خود من را
عالقمند به نوشتن خاارات دوران دفاع مقدس نمودند.
 -2ام ير سرتيپ 2ستاد سيد ح سام ها شمي جان شين
مح ترم سازمان ح م آ ثار و ارز شهاي د فاع م قدس و
معاون هماهنگ يننده هيأت معارف جنگ به عنوان استاد
راهنما و مشوق اصلي.
 -8ام ير سرتيپ 2بازنش سته ع لي صادقي گو يا يه
فرما ندهي ل شگر 39خرم آ باد را در مدتي از سالهاي
د فاع م قدس ع هده دار بوده و سمت فرما ندهي بر من
دا شته ا ند و اي نك در ا مر تن ظيم و و يرايش مطا ل و
چاپ ي تاب نها يت هم كاري را با ه يأت م عارف ج نگ به
عمل آورده اند.
 -9ام ير سرتيپ 2بازنش سته داود م شيري دب ير ه يأت
م عارف ج نگ به ع نوان راهن ما ،ته يه مدارك و ساير
پشتيباني ها
انجام
 -3ستواندوم وظيمه مهندس سليمان معروفي
امور تايپ  ،صمحه آرايي يامپيوتري و اسكن تصاوير و
نقشه ها
ان جام ا مور
 -6ستواندوم وظي مه م هدي حاجيلري
تايپ اوليه و خدمات عمومي
 -1دي گر بزر گواران و عزيزا ني يه من را در ته يه
ا ين ي تاب ياري ن موده ا ند و با آن كه ا سمي از آ نان
به ميان نيامده  ،خود را مديون و سپاسگزار آنان مي
دانم.
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پيشگمتار
گردآوري  ،تدوين و انت شار ت جارب و خاارات ج نگ
تحمي لي عراق عل يه ا يران از من ظر فرهن گي ،حما سي ،
تاريخي و تب يين اي ثارگري هاي رزم ندگان نيرو هاي
مسلح به خصوص نقش دالور مردان ارتش جمهوري اسالمي در
اين پيكار خونين  3ساله و انتقال تجربيات به نسل
هاي آي نده ي كي از آرزو ها و ا هداف اعت قادي شهيد
صياد شيرازي بود.
در راه تح قق ا ين هدف م قدس  ،سپهبد نام آ شناي
م لت قدر شناس ا يران ا سالمي  ،با ن يت خداپ سندانه و
اراده اي استوار و با اجازة فرماندهي معظم يل قوا
 ،در سال 0818هي ئت م عارف ج نگ را با ي مك ياران و
همرزمان خود بنيان نهاد تا مبتني بر خاارات و گمته
هاي فرماندهان  ،رزم آوران يگان ها  ،اراحان جنگ ،
ا سناد و مدارك مو جود و ن ظرات يل يه ي ساني يه به
نوعي در نبردهاي هشت سال دفاع مقدس نقش داشته اند
 ،با د يدگاهي متمكرا نه و ه مه جان به به ا ين م هم
پرداخته شود.
به من ظور انت قال تجرب يات ارز شمند  3سال ن برد
مداوم با ار تش مت جاوز عراق و حام يانش و ساليان
مت مادي درگ يري با ضدانقالب ،به ن سل آي نده  ،تدبير
بر آن شد تا ن حوه تدوين و تحر ير و قايع به صورتي
با ن ياز و خوا سته خوان ندگان با
با شد يه متنا س
ديدگاه هاي متماوت بوده و بهره برداري هاي نظامي ،
تاريخي  ،حماسي  ،نمايشي  ،فرهنگي و غيره 000از آن
مم كن گردد  ،ب نابراين عالوه بر برر سي جن به هاي
نظامي و تطبيق تجربيات به دست آمده از اين عمليات
با ا صول و تكن يك هاي شناخته شده يه ا ستماده خاص
نوشته ها و خااراتي
نظامي آن مورد نظر است ،تهيه
يه شامل و قايع و حوادث ج نگ تحمي لي و ن برد با
ضدانقالب بدون هيچ گونه تغيير و تحولي در متن آن و
با ز بان و ب ياني قا بل ف هم براي ع موم يه به ت شريح
وقايع بپردازد مورد توجه قرار گرفت.
ي تاب حا ضر يه شرح خاارات ي كي از اف سران ار تش
جم هوري ا سالمي ا يران در عمل يات فتح الم بين ا ست بر
مبناي مشاهدات و برداشت هاي شخصي نويسنده و بر اين

اساس يه مورد استمادة عموم خوانندگان ارجمند قرار
گيرد تدوين گرديده است.
ام يد ا ست مورد تو جه عالقم ندان به آ گاهي از
چگونگي وقايع دفاع مقدس قرار گيرد.
سرپرست هيئت معارف جنگ (( شهيد سپهبد علي صياد شيرازي
سرتيپ ستاد
ناصرآراسته

))

دمه
مقّ

دمه
مقّ
به يزدان پنااه و به يازدان گراي
يه اويست بار نايكوئاي رهنماي
و زويست پيروزي و هم شكست
به نيك و به بد زو بود يام و دست
((فردوسي

))

در اول سالهاي درگ يري خ صمانه  ،بين نيرو هاي
ّح و نيروهاي مقاومت مردمي ،جمهوري اسالمي ايران
مسل
از يك ارف ،و نيروهاي ضدانقالب اسالمي و ارتش متجاوز
هائي در رو ند
عراق ،از ارف دي گر ،فراز و ن شي
پ يروزي به و جود آ مد  ،يه خاارات ت لخ و شيرين
مت عددي را بدنبال دا شت  .گروه هاي ضدانقالب  ،در
ّح به ل حاظ دريا فت شوك نا شي
شرايطي يه نيرو هاي م سل
از وقااوع انقالبااي عظاايم  ،و تغيياارات در سيسااتم
فرماندهي و جابجائي يارينان  ،دچار ضعف و بي ثباتي
شده بود ند ،در اب عاد و سيعي ،يار م بارزه با دو لت
اسالمي و تضعيف آنرا شروع يردند براي فيصله دادن به
ا ين غائ له و سيع ،ق سمت ع مده اي از توان نيرو هاي
ّح ما در اين درگيريها مستهلك شد .به دنبال اين
مسل
توائه ،ارتش بعث عراق  ،پس از مدتي پرداختن به امر
ساازماندهي ،تجه يز و ت مرين و پ يدا يردن آ مادگي
يا مل  ،با ي س ن ظر موا فق دولت هاي عر بي منط قه و
تعدادي از يشورهاي صنعتي و ابرقدرت ،تجاوز به يشور
ماا را آغااز يارد .در ايان شارايط در هايچ ياك از
محور هاي غرب و ج نوب ي شور  ،يه ل شگرهاي مج هز و
مت حرك عراق  ،به دا خل خاك ا يران سرازير شدند،
ن يروي د فاعي منا سبي و جود ندا شت .ا ين نابرابري،
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الب ته از ن ظر تجه يزات در اول ج نگ تحمي لي همچ نان
ح م شد؛ بخ صوص از ل حاظ تجه يزات ع مده ج نگ ،مان ند
و سائل ارت بااي ،ادوات زر هي ،جنگ نده هاي هوائي و
تجه يزات سنگين مهند سي ،مو شكهاي دور برد زمي ني و…
برتري دشمن آشكار بود.
تحم يل ج نگ در آن شرايط بر ي شور و ارت كاب
جنا يات مخت لف و مت عدد تو سط ن يروي ن ظامي حزب ب عث
عراق  ،در شهرها و رو ستاهاي بي د فاع ا يران ،يه
ويرا ني ،ي شتار بي رحما نه ،بي حرم تي و آوار گي را
براي مردم بيگ ناه به دن بال دا شت؛ همچ نين شهادت
مظلومانه رزمندگان و مرزباناني يه با نيروئي يوچك
و امكا ناتي م حدود به د فاع پرداخ ته بود ند؛ رف تار
ظالما نه و وح شيانه ا فراد عرا قي ن سبت به رزم ندگان
يا افراد عادي يه به اسارت آنها درآمدند  ،انهدام
امكا نات ي شور و از ه مه مهم تر  ،تحمّ ل ح ضور ار تش
بيگا نه و مت جاوز  ،در خاك ي شور  ،مت ضمن صحنه هاي
تلخ و نااگوار فراواني بود  ،يه روح ملّت و بخصاوص
رزماندگان را جاريحه دار يرده باود .از ارفي اتحاد
و همب ستگي بي نظ ير ملّت در پ شتيباني از نيرو هاي
ّح  ،ح ضور جدي مردم در جب هه و ا هداء مال و
م سل
ايثار جانشان و تشكيل نيروي رزمنده عظيمي در قال
ب سيج مرد مي و ااا عت و گوش به فر ماني از ره بر و
مق تدا ،با عث اي جاد ت حول شگرفي در جب هه ها شد،
ّح تقو يت و تكم يل شدند .صالبت و ن موذ
نيرو هاي م سل
يالم ره بر  ،صما و صميميت و ه مدلي در بين اق شار
مختلف رزمنده ،چشيدن اعم پيروزيهاي متعدد ،مشاهده
خواري و خ مت ا فراد مت جاوز هن گام ا سارت و فرار او
از خاك ميهن  ،لحظه هاي شيريني را به ارمغان آورد.
در نبردهاي سنگيني يه جهت بيرون راندن نيروي
زميني عراق  ،يا دفع حمالت متقابل دشمن و انهدام او
صورت گر فت  ،و قايعي رخ داد يه آ ثار عنا يات و ل طف
خداوندي در آن نسبت به رزمندگان ايراني يامالً مشهود
بود ،جنگجويان ايراني بخصوص تعدادي از افراد گمنام
 ،صحنه هاي جالبي بوجود آوردند يه باعث حيرت و شور
و شعف هر بين نده اي مي شد .چه ب سيارند از آن ن قش
آفري نان يه بدر جه رف يع شهادت نا ئل آمد ند ،جان باز
شدند و يا سالهاي مت مادي  ،سختي ا سارت را تحمّ ل
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يرد ند  ،و چه ب سيارند از آن دالوران را ست قا مت يه
شربت شهادت نوشيدند و اينون هم گمنام مانده اند .و
در يوچه و برزن ها يا دفاتر خاارات و ياداشت ها و
يتاب ها ،ا سمي از آن ها م شاهده ن مي شود .حما سه
مقاومت دليرانه شهيد ستوان يكم يدهللا رشنو و چهل نمر
ه مراهش در روي تپّه بيل ته از ب خش نو سود جائي ن قل
نميشااود  ،از وقااايع ميمااك و مهااران  ،رباااوط و
شارهاني ،فكّه و سميده ح كايتي به م ياان ن مي آ يد ،
فيلم و ت صويري مو جود ني ست و يادواره هايي در ا ين
آوردگاه ها ساخته ن شده ا ست ،در باره اي ثار و شجاعت
ستوان ع لي مح مد هادي زاده ،ا ستوار ع لي شكوري،
ا ستوار مح مد ع لي شهوه  ،سربازان ؛ لط مي  ،مح مد
اسماعيل رهگذر ،محمد علي خرم آبادي فتحعلي وحيدي و
… يه تير مستقيم دوشكا ا گلوله تانك يا موشك آرپي
جي 1به هنگام دفاع از آرمانها و ارزشهاي مقدس مردم
ي شورمان  ،مغز شان را شكافت ،سروده اي نداريم تا
تو سط ا هل ذوق زمز مه و براي ن سل آي نده به ياد گار
بماند  ،و يمتر يسي ميداند اينان براي بيرون راندن
دشمن از خاك يشور عزيزمان چه سختيها ديده و چگونه
پي كر پاي شان متال شي شده تا د ست ظالم و مت جاوز را
يو تاه ين ند .برما ست يه خااره جان بازي و حما سه
آفري ني ا ين فدائيان ملّت را يه افت خار ن سل ا مروز
ه ستند ز نده ن گه دار يم  ،لذا با راهن مائي ا ساتيد
ارجمند امير سرتيپ ناصر آراسته سرپرست هيئت معارف
اه خاود يكاي از
جناگ شاهيد ساپهبد صاياد شايرازي يا
جان بازان ار تش ه ستند و ام ير جان باز سرتيپ 2سيد
حسااام هاشاامي  ،رياساات محتاارم اداره حم ا آثااار و
ارز شهاي د فاع م قدس آ جا (در ز مان ن گارش)  ،بر آن
شدم تا ق سمتي از م شاهدات خود را يه ق طره اي از
درياي حوادث و تحوالت جبهه جنگ ايران و عراق است ،
در قال عملكرد گردان 089پياده از تيپ 39خرم آباد
 ،در عمليات فتح المبين يه خود عضوي از آن مجموعه
بوده و ي گان را همرا هي يرده ام ،ب صورت خااره به
رشااته تحرياار درآورم .از آنجااائي يااه او مقاوماات
رزم ندگان ا ين م حور براي ان هدام د شمن و ح م هدف
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مت صرفي ،بر روي ت په هاي 0202در ج نوب غر بي پاد گان
عين خوش 2بود و براي مقاب له با پا تك هاي شديد
يگانهاي زرهي عراق  ،شبانه خايريزي در دامنه شمالي
ا ين بل ندي ا حداث گرد يد ،در پ ناه ا ين دژ ضربات
محكمي بر دشمن وارد شد ،تالش او براي دستيابي مجدد
به عين خوش و د شت ع باس بي ث مر ما ند و در نها يت
مج بور به فرار شد ،همچ نين به ل حاظ اين كه ت عداد
ز يادي از رزم ندگان ،بخ صوص فرما ندهان نا مدار در
ااراف اين خايريز به شهادت رسيدند ،لذا نام خايريز
 202براي ا ين ب خش از خاارات انت خاب شد .الزم بذير
بر مب ناي ح قايق و بدون هيچگو نه
ا ست ت مام مطا ل
تغي يري در ماهيّت و قايع و عمل كرد ا فراد ب يان شده
ا ست  .با توجّه به اين كه م هارتي در ا مر نوي سندگي
نداشته و در اين زمينه بضاعت يمي دارم  ،ممكن است
مطا ل براي ت عدادي از خوان ندگان ناممهوم و مبهم
با شد ،از ا ين با بت  ،ضمن پوزش ،خود را پذيراي
انت قادات دان سته و سپا سگزار آگا هان و خوان ندگاني
خواهم بود يه من را راهن مائي و ا شتباهات احت مالي
ّر شوند .تا در تصحيح اين قسمت و تحرير بقيه
را متذي
8
خاارات مورد استماده قرار گيرد .

ّل :
بخش او

مهيا شدن
براي
شركت در
عمليات

سوابق عملياتي گردان  931قبل از فتح المبين
گردان  089ل شگر  39پ ياده خرم آ باد او لين
ّح
ي گاني ا ست يه در شهريورماه ، 33راه نيرو هاي م سل
به منط قه سقز و با نه را باز ن موده و از سقوط
پاد گان سقز ج لوگيري يرده و اع مال حايم يت دو لت
جمهوري اسالمي ايران  ،بر اين منطقه را تسهيل نمود.
اين گردان در اوايل زمستان همان سال ،مسئوليت
ّط احزاب
تأمين منطقه پاوه ا نوسود و جلوگيري از تسل
ضد انقالب اسالمي  ،بر اين ديار و پايسازي آن سرزمين
را به ع هده گر فت  ،ا ين مأمور يت تا پا يان سال 33
ادامه داشت.
حم امنيت در شهرستان پاوه و بخش هاي مربواه،
ً ت كرار و با شروع
در اب تداي تاب ستان سال  39م جددا
جنگ تحميلي عراق بر عي له ايران در  80شهريور همان
سال مأمور يت  ،مداومت پ يدا يرد و با ت شكيل گروه
رز مي و ز ير ا مر گرفتن توپخا نه م ختلط (003م م و080
م م هر يدام يك آتشبار ،از توپخانه 033م م خود يششي
و022م م ياتيوشا و 28م م پدافند هر يدام به استعداد
يك رسد) يگان تقويت شد و توانست با همكاري تنگاتنگ
سپاه و ب سيج منط قه و گرو هان ژا ندارمري م ستقر در
پاوه  ،مأموريت پايسازي آن سرزمين از لوث وجود ضد
انقالب و نبرد با ارتش بعثي عراق را عهده دار شود.
ارتش متجاوز عراق با راهنمائي و يمك گروهك هاي ضد
ان قالب وارد خاك ي شور شده بود و عوارض حس ّاس و
ّف و با
ارتما عات سريوب و راه هاي موا صالتي را ت صر
خيال آسوده  ،مواضع دفاعي مستحكم ايجاد يرده بود و
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عمليات ضد انقالب را با آتش پشتيباني مي يرد.
گروه رز مي  089از دي ماه  39ن برد رو در رو با
ار تش بع ثي عراق و مزدوران ا ستخدامي آن از ساير
يشورها را شروع يرد ،تهاجم بر عليه ارتش عراق در
ا ين منط قه در اب تداي سال  60شدت بي شتري گر فت به
اوري كه تا اوا يل تاب ستان گردان مو فق شد با ي مك
نيروهاي بسيجي اعزامي از ساير استانهاي يشور ،يليه
م نااق ا شغالي را پاي سازي و در نبرد هاي سنگيني،
ارتش عراق را از نقاط مهمي  ،چون ارتماعات مشرف بر
نود شه (ي ماجر -ق لي و نروي) ،وز لي ،قلّه م هم شم شي ،
ملندو (مله هندو) ،دزاور و ياوه زار بيرون رانده و
شهر نوسود را از تصرف دشمن خار و با اسير يردن و
يشتن صدها نمر و غنيمت گرفتن اسلحه و مهمات بسياري
 ،شهر نوسود را آزاد و به مرز شناخته شده دو يشور
بر سد .گروه رز مي در عمل يات محّ مد ر سول هللا(ص) يه در
زم ستان سال  60ان جام شد با ن موذ به مدخل شهرك
اوي له ،و ا سير يردن 30ن مر 0و به د ست آوردن غ نائم
ز يادي توان ست ن برد را به دا خل خاك عراق بك شاند و
يارآئي نيرو هاي جم هوري ا سالمي ا يران را به اث بات
بر ساند .رزم ندگان ا ين گردان با شريت در عمل يات
متعدد در محورهاي باينگان ،جوانرود  ،مزيدي  ،بله
بزن و زردو ئي  ،نود شه و بر عل يه ضد ان قالب و ي س
موفق يت هاي چ شمگيري در م بارزه با يگان هاي ت كاور
يوهساتاني عاراق  ،تاوان رزماي خاود را باه نماايش
گذاشتند  ،دلير مردان اين يگان تا پايان جنگ  ،با
جانم شاني و اي ثار در عمل يات آف ندي و همچ نين ح م
مواضع و مقاومت در مقابل حمالت سنگين دشمن ايستادگي
نمود ند .با ت قديم ده ها شهيد ،جان باز و م جروح از
ميان افسران ،درجه داران و سربازان به پيشگاه آقا
ّت شريف ايران ،به اداء دين پرداختند
امام زمان و مل
 ،به ع نوان نمو نه دو ن مر از شهدا به ا سامي سرگرد
شاهمراد ن قدي و سرگرد علير ضا فتح الل هي در سمت
فرما ندهي گردان ،دو ن مر به نام هاي ستوان ي كم
نري مان ح يدري و ستواندوم ع لي محمّ د هادي زاده در
سمت فرماندهي گروهان يكم  2نمر به نامهاي ستوانيكم
9ـ

در بين اسراء  5نفر افسر و 92نفردرجه دار شناسائي شدند.
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يدهللا ر شنو و ستوانيكم ع سكر ن يازي در سمت فرما ندهي
ّم  ،ستوانيكم محمد حسين بهاروند احمدي در
گروهان دو
ّم و ستوان 2مرتضي دريكوند و
سمت فرمانده گروهان سو
ستوان 2ا مان هللا بهرا مي چگ ني در سمت فرما نده د سته
پ ياده از گرو هان ي كم به در جه رف يع شهادت 0نا ئل
آمد ند  .ستوانيكم ا صالني در سمت فرما نده گرو هان
اريان جانباز قطع نخاع شد .ده ها درجه دار از جمله
استوار مهدي حسنوند ،استوار محمدعلي شهوه ،استوار
محمد حسن خمر ،استوار حسين بامري استوار علي ايبر
بدراعظمي ،استوار يرمخدا ميرزائي ،استوار اسدزاده،
گروه بان ع لي شكوري  ،گروه بان ح سن شمس بيرانو ند،
گروه بان سعيد اي بري ،گروه بان هم تي ،گروه بان دادهللا
ا سماعيل پور ،گروه بان ر ضا چگ ني  ،گروه بان حقّي ،
گروه بان صمر سعادتي و گروه بان دل اف كار و . . .
نمونه هائي از ش هادا هاستند  .اساتوار يماالوند ،
سارباز فاوالدو ناد  ،سرباز ح سين زاده و . . .نمو نه
هاي از جان بازان ق طع پا مي با شند .در ا ين گزارش
نمو نه اي مالح ظه مي شود يه تا پا يان سال  63حداقل
دوسري فرماندهان از رده دسته تا گروهان و گردان و
ت عداد ز يادي از در جه داران به شهادت ر سيده و از
دور خار شده اند و اينجا از ذير نام فرماندهان و
افراد يادر مجروح شده صرف نظر گرديده است.
فرماندهي تيپ مستقل  39براي انسجام بيشتر تيپ
 ،بار ها در خوا ست يرده بود تا ا ين گردان يه مدتي
در حادود  2ساال از يگاان ماادر منماك و از ينتارل
عمل ياتي ت يپ خار شده بود ،به منط قه ج نوب انت قال
ياباد  .فرمانادهي وقات نزاجاا (سارهنگ علاي صاياد
شيرازي) 2ز ماني يه فرما نده عمل يات غرب بود  ،در
سال  39مدتي در پاوه ح ضور پ يدا يرد و در يك سري
ً فرما ندهي يگان هاي تك ور را ع هده دار
عمل يات شخ صا
شد .در اين فرصت يارآئي يگان را تجربه و با تعدادي
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از پر سنل يارآ مد و رز مي از جم له سروان شاهمراد
نقدي آشنا گرديد و گردان 089را خوب مي شناخت ،لذا
با نقل مكان گردان به جنوب و شريت در عمليات اراحي
شده ( فتح الم بين) مواف قت ن مود .گروه رز مي  089تا
01ا سمند ماه سال 60م سئوليت ح م مرز هاي ا ين منط قه
را به ع هده دا شت و از ا ين تاريخ جاي خود را به
گردان 033پياده از لشگر  23يردستان داد.
گردان  931در پادگان بيستون
صدام چمدانهايش را بسته است!

در حين ت عويض گردان  089از منط قه نو سود و
هن گام ستون ي شي به پاد گان حاجي آ باد بي ستون ،ا ين
باور در رزم ندگان اي جاد شده بود يه گردان براي
بازسازي  ،مدتي به پادگان خرم آباد خواهد رفت و پس
از آن به جب هه ج نوب عزي مت مي نما يد ،لذا وق تي يه
در پاد گان بي ستون م ستقر شديم و پر سنل متوجّه شدند
يه فارماناده گردان به دنبال اجااره يردن اتاوبوس
و دريافت خودروهاي باري از اريق فرماندهي قرارگاه
غرب (،قرار گاه م قدم نزا جا در يرمان شاه) و حر يت
دادن گردان به سمت ج نوب مي با شد و مأمور يت قط عي
ا ست تا حدودي حا لت انم عالي پ يدا يرده بود ند و
ً در تماس
تعدادي به من يه رئيس رين 8گردان و مرتبا
با فرمانده گردان بودم مراجعه يرده و ماي گمتند ؛
ماا به خانواده خود ت لامن زده ا يم و به آن ها خ بر
داده ا يم يه به خرم آ باد مي آ ئيم ! ت عدادي اظ هار
مي يرد ند مدتي ا ست مرخ صي نرف ته ا يم و خ بر از و ضع
م نزل و خانواده نداريم و م سائل و م شكالت دي گري را
ماطرح مي يردند .افراد راحت تر با من صحبت ميكردند
و خوا سته هاي خود و گرف تاري ها را ب يان و ت عدادي
مي گمتند الاقال مادتي باه مرخصي برويم و يگان چند
صباحي استراحت يند تا آمادگي بيشتري به دست آوريم
 ،من در حد توان اوضاع و شرايط روز را بيان و قري
الو قوع بودن آ غاز عمل يات را عا مل م حدود ين نده اي
براي فرمانده گردان  ،در اتخاذ تصميماتي  ،از جمله
اع طاء مرخ صي يا تأخير در حر يت به منط قه ج نوب را
ّر دادم  ،اما احساس يردم تعدادي از پرسنل قانع
تذي
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نشده و ممكن است ملول و روحيه آنان تضعيف شود لذا
ش هن گام  ،موقعي يه با هم با تويو تاي وا نت از
پادگان حاجي آباد به سمت شهر يرمانشاه مي رفتيم ،
مرا ت را با او در م يان گذا شته و با هم در ا ين
مورد صحبت يرديم ؛ خ ستگي پر سنل در عمل يات سنگين
پاوه ا نوسود را يه اي آن شهدا و مجروحين زيادي از
گردان در مأمور يت هاي مت عدد ت قديم پي شگاه ال هي
شده بود ،هر دو تأي يد يرديم  ،امّ ا در ذ هن سرگرد
ن قدي شريت در عمل يات بزر گي يه در پيش بود  ،يك
آرزو بود .و آن را يك وظي مه مي دان ست و با شور و
مي
ع شق زايدالو صمي به دا شتن نق شي موثر در آن
اندي شيد ،به من گ مت حال يه چ نين ا ست فردا پر سنل
گردان را جمع ين تا با آنها صحبت ينم .آن ش خيلي
د ير و قت به پاد گان برگ شتيم .لذا صبح زود به
فرما ندهان ا بالغ يردم تا گروهان ها را در محلّي يه
تع يين شده بود ج مع ين ند .يگان ها در گو شه اي از
م يدان صبگاه تجمّ ع يرد ند  .فرما نده گردان آ غاز به
سخن يرد و اين چنين اظهار داشت عملياتي يه در پيش
ا ست درمنط قه ب سيار و سيعي ا جرا مي شود و به قدري
ن يرو براي ا جراي ا ين مأمور يت در ج نوب ي شور آ ماده
شده ا ست يه شمار و ح ساب آن مم كن ني ست و در بين
آ نان آن قدر ن يروي دوره د يده يما ندو و ت كاور و
نيروهاي شهادت ال و جان بريف ارتشي و بسيجي آماده
حم له ه ستند يه نو بت به شماها ن مي ر سد ،ه مين يه
عمل يات شروع شود ي سي ج لودار آن ها نخوا هد بود و
ممكن است از مرزها عبور ينند و قسمتي از خاك عراق
ّف ينند ،آنها جهت رسيدن به فيض شهادت يا
را نيز تصر
انهدام و بيرون راندن دشمن بعثي  ،از همديگر سبقت
عده ز يادي در شهرها و پ شت
مي گير ند و هم اي نون ّ
جب هه الت ماس مي ين ند تا آن ها را به منط قه جن گي
ببر ند تا سعادت شريت در ا ين فوز را دا شته با شند.
آقا يان! ا ين عمل يات مان ند ساير ح مالت گذ شته م حدود
نيست بلكه اين عمليات سرنوشت صدام و حكومت بعث را
رقم ميزند او خوب ميداند يه اگر عمليات با پيروزي
توام شود يارش ت مام ا ست و را هي ندارد ب جز مرگ يا
فرار و ب نابراين تاينون با يد چ مدان هايش را ب سته
با شد و هواپي مايش در فرود گاه ب غداد آ ماده پرواز
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ً فراريند .قرارگاه مشترك ارتش و سپاه
باشد تا سريعا
در جنوب نياز چنداني به وجود ما ندارد و يك گردان
در مقا بل ا ين ه مه رزم نده و گردان هاي شهادت ا ل
رق مي ني ست ! و ق طره اي ا ست از در يا ؛ ما در آن جا
تما شاچي خواهيم بود ،م هم ا ين ا ست يه ما هم در
منطقه باشيم و شاهد اين پيروزي عظيم  .آيا شما نمي
خواهيد در اين پيروزي بزرگ و فتح نهائي شريك باشيد
؟! آيا نمي خواهيد در اين افتخار عظيم سهيم باشيد
؟! حال مو قع دريا فت نتي جه ا ست پ يروزي هاي شما در
سقز و پاوه و نوسود قابل تقدير است اما شيريني اين
ّت دي گري دارد ،من
پ يروزي و افت خار ح ضور در آن لذ
مطم ئنم ي ساني يه در ا ين حم له ن هائي شريت نكن ند
ً پ شيمان شده و غ صه خواه ند خورد .ا گر يك فرد
ب عدا
عادي و بدون اح ساس ا ين حرف ها را مي زد  ،شايد
تأثير چ نداني ندا شت و ارح سئواالتي را به دن بال
اما شور و احساسات و نحوه بيان ،صالبت و شخصيت
داشت ّ
ن ظامي فرما نده گردان و بخ صوص سابقه شجاعت و ت هور
او در عمليات گذشته ،باعث شد تا ايثر پرسنل با دل
و جان به حرفهاي او گوش ينند و هيچكس به خود اجازه
نداد يه سئوالي م طرح بك ند و بدين ترت ي روح يه و
خوا سته پر سنل عوض شد و شور و هي جان تازه اي در
اي ثر ا فراد به و جود آ مد و با ع شق و عال قه آ ماده
حر يت به منط قه عمل ياتي ج نوب شدند و گرف تاري هاي
شخ صي و ا مور دن يوي را به فرامو شي سپرده و ذ هن ها
رفت به سمت پيروزي و شكست صدام.
عزيمت گردان  931به سوي جبهه جنوب
گردان پس از چ ند روز ا ستقرار در پاد گان حاجي
آباد بيستون (واقع در شرق شهرستان يرمانشاه) توسّط
چندين دستگاه اتوبوس يه از اريق فرماندهي قرارگاه
عمل ياتي غرب  ،ا جاره و وا گذار شده بود  ،و با
اسااتماده از خودروهاااي سااازماني يگااان از اريااق
يرمانشاه ا سه راهي اسالم آباد ا سه راهي بابا زيد
به سمت پل دخ تر حر يت يرده و از ار يق جاده سرا سري
َم گرديد  .گردان در
َل
ا جنوب يشور وارد پاع
شمال
اينجا به سمت غرب تغيير جهت داده و با استماده از
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پل تنگ از رودخانه سيمره عبور يرده و راه مورموري
را در پايش گر فات و پاس از ورود به ماوالب (منط قه
0
احت ياط تايپ ) 39در حااشيه رود خاانه سياه يوه
مستقر گرديد.
اين مسير يك جاده خايي است يه در آن زمان يار
ت عريض و زير سازي آن شروع شده بود ليكن ه نوز شن
ّد در آن بسيار خسته يننده بود
ريزي نشده بود و ترد
 .ا ين جاده پس از ع بور از ي ناره شرقي يبير يوه
ا
(دمشاه) و اي روستاهاي يوچكي از جمله چم شاالن
موالب ا و بر آفتاب وارد دشت عباس مي شود و يك شاخه
آن ارت باط رو ستاهاي هل يوه ،تاجميري و مور موري را
از اريق گاره به سمت شهر دهلران برقرار مي يند .

َم و پل تنگ
َل
موقعيت و سابقه تاريخي پاع
َم يكي از روستاهاي بخش الوار گرمسيري است
َل
پاع
ّ ا در تقسيمات يشوري
ل ر هستند ام
ا
اصالت
آن
يه مردم
ً ُ
از چ ند سال گذ شته در م حدوده ا ستان خاوزستان قرار
گرف تاه و تا باع شهار ساتان انديم شاك مي با شد .در
مقا بل ا ين رو ستا و به روي ي كي از قلّه هاي يب ير
يوه ،زيارت گاهي و جود دارد يه متعلّق ا ست به ا مام
زاده اح مد و در بين مردم به گن بد شاه اح مد م عروف
ا ست  ،مردم معتقد ند يه ا ين ا مام زاده مراد ده نده
ا ست و ت عدادي از مردم ن قاط دور و نزد يك بخ صوص از
استان لرستان ،خوزستان و يرمانشاه به زيارت آن مي
رو ند و در ا يام ع يد نوروز تا  20فروردين جمع يت
يثيااري در مسااير زيااارت مقبااره امااامزاده درحاااال
ّدناد و بعضاي از يساني يه صاح فرزناد نمي شوند
ترد
يا خواسته اي دارند به او متوسّال مي شوند و او را
شميع قرار مي دهند ،اين عقيده در بين افراد قديمي
مح كم تر بوده به اوري كه ت عدادي از وا لدين و جود
ً نشانه اي هم برعضوي از بدن
فرزندان خود را يه گاها
دار ند ،از يرا مات آن بزر گوار ميدان ند و مر يد و
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شاه اح مد 0را نبا يد
پ يروش ه ستند .تو ضيح اين كه
با شاه محمّ د يه مق بره اش در ه ليالن يوهد شت قرار
دارد ا شتباه يرد ،به اعت قاد مردم منط قه ا مامزاده
مح مد بي شتر حل م سائل د يواني و ق ضائي مردم را به
ع هده دارد تا برآوردن حا جت و مراد و لاذا او را
مي گوي ناد و ا فاراد
شاه مح مد د يوان بگ ير
مظنون به ارتكاب دزدي ا آدم يشي ا تخلمات اخالقي و
 . . .را در صحن آن امام زاده سوگند مي دهند .رفتن
به ز يارت شاه اح مد از مح لي به نام سياه گالل در
َم به صورت پ ياده روي و با ع بور
َل
مقا بل رو ستاي پاع
صع العبور و اوالني يبير يوه
از ارتماع
انجام مي گيرد و بسيار خسته يننده است ،به اوريكه
ّه مقدور نمي باشد لذا از
براي عموم رفتن به نوك قل
قديم االيام  ،در چند نقطه مقاابل آن زياارتگاه يه
دياد ناظري نسباي باه گنباد دارند  ،حصارهاي سنگي
َ مي در و سط آن بر پا
َل
و مدوري ساخته شده ا ست يه ع
بوده است و مردم به نيابت زيارت شاه احمد  ،آن علم
و حصار را اواف نموده و ماراد خاود را تاقاضا ماي
يرد ند  .مشخ صترين و م عروف ترين ا ين ح صارها در
روستاي پل تنگ ساخته شده است يه در آن عالوه بر علم
ليان
 ،صندوق نذورات هم موجود بوده و افرادي از متوّ
هم آن جا ح ضور دا شته و ن ظارت مي يرد ند بر مب ناي
و جود ع لم شاه اح مد در رو ستاي پل ت نگ و ت كرار ا ين
چ ند يل مه در م حاورات روزا نه مردم ،ا ين رو ستاي
َم يعني روستائي يه در پاي علم
َل
يوچك به روستاي پاع
شاه احمد قرار دارد معروف شده است.

پل تنگ
در ادوار گذ شته در محلّي يه عرض رودخا نه سيمره
بار يك شده و در بين دو د يواره سانگي يا ناليزه مي
شود پلي از جنس مصالح سنگ و سارو بر روي رودخانه
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سيمره بنا شده است يه به لحاظ تنگي فاصله دو ديوار
صخره  ،به نام پل ت نگ م عروف شده ا ست  .ا ين پل در
گذ شته داراي اهم يت فراوا ني بوده ا ست و مهم ترين
مع بري بوده ا ست يه ارت باط ق سمتهاي ج نوبي مردم
پي شكوه و پ شت يوه را بر قرار مي ساخته و مردم يوچ
ن شين لر ستان و ا يالم ج نوبي با ا ستماده از ا ين پل
بخصوص در ايام اغيان رودخانه و فصل زمستان و بهار
ً ا ين پل
مي داده ا ند ،ضمنا
اح شام خود را ع بور
شاهد وقايع و منازعاتي بوده است يه بين قواي دولتي
و افراد ياغي و اوايف سريش رخ داده است جهت ينترل
آن در اب تداي حكو مت په لوي بر و قل عه يوچكي در
نزدي كي پل ا حداث شده ا ست تا حما ظت ع بور و مرور
مردم عادي را بتوان برقرار يرد و قلعه رزه و ساير
بر ها و قلعه هاي يوچك در مسير جاده سراسري و در
آن نزديكي افراد اين بر را پشتيباني مي يرده اند
 .با شروع جنگ تحميلي و اشغال جاده آسمالت انديمشك
ده لران تو سط قواي بع ثي تدارك ق سمتي از نيرو ها ،
بخصوص تيپ مستقل  39خرم آباد از اين محور انجام مي
شد و يگانها با استماده از اين جاده خايي و پر پيچ
ّه ها و آبشارهاي فراواني عبور مي يند
و خم يه از در
تداريات و حمل و نقل يارينان را انجام مي دادند يه
مسيري خسته يننده و خاك آلود بود  ،به قدري گرد و
خاك م سافرين را اذيّ ت مي يرد يه هم كاران ما آرزو
دا شتند روزي به آ سمالت د ست ياب ند و از م شكالت ا ين
جاده ن جات پ يدا ين ند  .از ا فرادي شنيدم يه مي
گمتند در عمليات فتح المبين لحظه اي يه پاايام به
جاده آ سمالت د شت ع باس ر سيد  ،بر آ سمالت آن بو سه
زدم ! من پس از حاريت ستون ،از حاجي آباد يرمانشاه
ا نورآباد به خرم
با وسيله شخصي از اريق هرسين
آبااد رفاتم تاا ضامن اباالغ دساتوراتي باه سرپرسات
باقيما نده گردان در پاد گان ود يدار خانواده از آن
ار يق به ارف جب هه ج نوب عزي مت ن مايم؛ لذا دو روز
بعد از عبور گردان از پل تنگ به آن محل رسيدم؛ عصر
بود و به دنبال ماشين بودم استوار باقر ياظمي راد
را د يدم و از اي شان يه جم عي پ شتيباني ل شگر بود و
ااال عاتي در باره چ گونگي م سافرت دا شت جو ياي و ضعيت
وسيله حريت شدم  ،او گمت ؛ نگراني ندارد با هم به
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مي
موالب مي رويم تا ساعتي ديگر ماشين پشتيباني
ر سد و در ادا مه گ مت يك نمر بر زر هي از ت يپ 2دز فول
ّد خاودروها را
در ست روي پل خراب شده و راه تارد
اار زماان ماشاين برساد  ،آن اارف
بااسته اساات و ها
رودخانه منتظر ما مي ماند و بهتر است بمانيم  ،شام
صرف ينيم و نماز را بخوانيم آن وقت مي رويم .آنجا
هم برويم  ،تا ران نده شام ن خورد حر يت ن مي ي ند و
مي مانيم.
معطل

َم
َل
ايستگاه صلواتي پاع
َم به ه مت شادروان سرهنگ ستاد ح سن ر ضا
َل
در پاع
يالن تري فرما نده ا سبق ت يپ 39يك مهمان سراي منا سبي
دا ئر شده بود و به ياري نان ت يپ يه در م سير خرم
آ باد به مور موري و بالعكس در حر يت بود ند  ،غذا و
چاي و در صورت ااراق امكان استراحت بطور مجاني را
مي داد ،اين اولين ايستگاه صلواتي بود يه من ديده
باودم و به ن ظرم ياري ب جا و ضروري بود .قااع يت ،
شجاعت  ،اي مان و ا خالص و يارداني سرهنگ يالن تري در
تيپ 39بر يسي پوشيده نبود و تالش و اقدامات او براي
باال بردن توان رز مي ت يپ و ارت قاء در حد يك ي گان
تهاجمي مورد قبول ايثريت رزمندگان و همكاران بود و
آگاهان نظامي بر شايستگي او وحدت نظر داشتند  ،حال
يه آن فرمانده اليق در بين ما نيست شايسته است يادش
را گرامي بداريم .حضور مستمر او را در خطوط مقدم ،
با در د ست دا شتن يك قب ضه يال شينكف و ا ثرات سازنده
اين روحيه و حضور را تداعي ينيم.
در صف اي ستگاه صلواتي  ،سروان غالمح سن پن جي
دو ست و ه مدوره دان شجوئي ام را مال قات يردم او هم
مي ر فت
عازم منط قه ج نوب بود و به سمت شاوريه
اي نك ب عد از  1سال دو باره ه مديگر را مي د يديم
لح ظات خوبي بود و خي لي خو شحال شدم با هم در باره
حم له آي نده صحبت يرديم سروان پن جي به ل حاظ ح م
ا سرار از مأمور يت آي نده ت يپ و م حل ع مل آن چ يزي
نگمت  ،ولي بعد برايم معلوم شد يه آن تيپ در ينترل
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موقت قدس قرار گرفته است ،اين تيپ
عملياتي قرارگاه
ّ
از جب هه ج نوب خوز ستان از ل شگر  92جدا شده بود تا
با الحاق به قرارگاه قدس خالء يگان زرهي آن قسمت را
پر ي ند ،ليكن چون جاده انديم شك به ده لران م سدود
َم  ،دمشاه  ،چم شاالن به
َل
بود به ناچار از اريق پاع
سمت مو ضع تك رف ته بود و اي نك ت عداد ي مي از
خودرو ها و ن مرات ب جا ما نده اش در حال ال حاق به
يگان  ،در مسير مشاهده مي شدند .بعد از اقامه نماز
و صرف شام به اتماق استوار ياظمي راد پياده از روي
پل تنگ عبور يرديم و خود را به اتوبوس سرويس يه در
ق ف يرده بود رسانديم  ،شبانه
غرب رودخانه سيمره توّ
وارد موالب از توابع دهستان مورموري شديم  ،يگانهاي
پ شتيباني و قرار گاه در آن منط قه پراي نده بود ند ،
آن ش را در سنگر ياظمي راد ا ستراحت يرده و صبح
خود را به م حل گردان ر ساندم ،ي گان ما در ي نار
رودخا نه سياه گاو در شمال موالب در يك منط قه تج مع
گسترش يافته بود پس از ديدار با فرماندهي و معاون
گردان و توقمي يو تاه به ات ماق فرما نده گردان ج هت
آگاهي از اوضاع و احوال و همچنين دريافت نقشه ها و
توجيه توسط رين 2تيپ به قرارگاه تيپ 39رفتيم سرگرد
شميعيان ر ئيس ر ين 2ت يپ مرا به م حيط ا اراف و م حل
ا ستقرار يگان ها توج يه يرد و قرار شد سرگرد ا سدهللا
ده قان ر ئيس ر ين 8ت يپ مرا به م حل ا ستقرار يگان ها
ب برد يه ا ين ا مر به علّت م شغله ز ياد ر ئيس ر ين 8دو
روز ب عد عم لي شد ا ما ما ف قط م سير برآف تاب تا چاه
نمت را اي يرديم و من نتوانستم نحوه گسترش يگانهاي
ت يپ را يه در دال پري ،تي شه ين ،چاه ن مت و مقا بل
دهليز شاوريه مستقر بودند از نزديك ببينم.

تعيين هدف گردان
با توجّه به ناآشنائي پرسنل گردان 089به منطقه
عمل ياتي ج نوب و عدم و جود ز مان شنا سائي  ،ت يپ در
نظر داشت يه اين يگان را در احتياط به يار گيرد به

خاكريز202

82

اوريكه در ارحريزيهاي اوليه قرار گاه عملياتي قدس،
هدفي 0براي گردان من ظور ن شده بود  ،امّ ا ا صرار
فرمانده گردان و تدبير فرماندهي نزاجا باعث شد تا
هدفي در عمق جبهه براي گردان درغرب دشت عباس تعيين
و گردان در رد يف يگان هاي تك ور قرار گاه من ظور شود
ا ين هدف توپخا نه سنگين د شمن م ستقر بر روي ت په
ماهورهاي 202و209بود.

سازمان و مأموريت يگانهاي تابعه قرارگاه قدس
در عمليات فتح المبين چهار قرارگاه عمده نصر ،
ف جر ،فتح و قدس ت شكيل شده بود قرار گاه قدس م شترك
بين ارتش و سپاه ،در سمت راست جبهه در منطقه اي به
نام چااه نامات و در جناوب بلاندياهاي سنگ بهرام
و تيشه ين  ،در ينار جاده خايي ارتبااي مورموري به
د شت ع باس ،ا ستقرار ياف ته بود .فرما ندهي قرار گاه
مشترك به عهده سرهنگ زرهي امرهللا شهبازي از نزاجا و
احتماالً برادر عزيز جعمري از سپاه پاسداران بود .در
اين قرارگاه سرهنگ آذرفر (سرتيپ بازنشسته فعلي) يه
جان شين يا م شاور فرما ندهي قرار گاه بود  ،خي لي در
ً به يگانها مراجعه و فرماندهان را
تالش بود و مرتبا
تشويق و راهنمائي ميكرد.
الف -يگانهاي تشكيل دهنده قرارگاه قدس :

ا تيپ مستقل  39خرم آباد به فرماندهي سرهنگ 2
اسكندر بيرانوند
ا تيپ 2زرهي دزفول به فرماندهي سرهنگ سرانجام
ا ت يپ 09ا مام ح سين(ع) از سپاه به فرما ندهي
برادر حا حسين خرازي
ا ت يپ  90ثارهللا به فرما ندهي برادر سليماني از
سپاه يرمان
ا عنا صري از يگان هاي تك ور ه جومي و پ شتيباني
هوانيروز
ا توپخانه و مهندسي تيپ39
ا مهندسي جهاد و غيره

مهيا شدن براي شركت در عمليات

88

ب  -هدفهاي قرارگاه قدس
 -0ت يپ ا مام ح سين با ز ير ا مر گرفتن گردان 032
پياده و يك گروهان تانك از تيپ ، 39در شمال
قرار گاه  ،مأمور يت ت صرف پاد گان عين خوش و
ارتماعات غربي آن قسمت را عهده دار بود.
 -2تيپ هاي اد غامي  48و ب سيجي  89ثارهللا در جبهه مريزي
و جنوبي قرارگاه قدس مامور حمله به دشمن در
منطقه دشت عباس و دچه و تأمين قسمتي از تپّه
هاي سريوب ر شته تي نه وا قع در م حدوده بين
عين خوش و تنگ ابوغري بودند.
ـ

دو هدف عمده در اين محور عبارتند از :

ا تپه يمرسرخ در ضلع شمالي دشت عباس يه
الف
از شمال تا حوالي ت په ماهور هاي يميد يه و انح ناي
چي خواب و شيخ مز بو ،در شرق م حدود به رودخا نه خ شك
چي خواب ،در ج نوب مت صل به د شت ع باس و از غرب تا
ً عريض و
خرا به شيخ قوم ادا مه دا شت و ت په ن سبتا
اويلي است  .گردان  000پياده و يك گردان بسيجي از
ّف آن بودند.
تيپ 90ثارهللا بطور ادغامي مأمور تصر
ب ا هدف دوم ارتماعات  202و  209از رشته تينه
در غرب د شت ع باس و م شرف به عين خوش ا ست و از غرب
ّط دارد.
به يروه و صخره هاي موازي تسل
تري ي عنا صر د شمن روي ا ين هدف شامل يك گردان
توپخا نه  080م م  ،قرار گاه پ شتيباني و عنا صري از
يگان هاي احت ياط وپداف ند هوائي د شمن بود يه مابين
ً و سيعي گ سترش
ت په ماهور هاي پو شيده در سطح ن سبتا
يافته بودند ،گردانهاي ادغامي  089پياده و بسيجاي
علاي ولاي هللا از تيپ90ثارهللا مأمور انهدام نيروي دشمن
و ت صرف ت په هاي مرت مع بود ند  .هدف ب عدي ت په هاي
ا اراف خرا به يروه بود يه گردان  299تا نك ميباي ست
پس از ت صرف ت په هاي  202تو سط گردان اد غامي ، 089
با ا ستماده از موفق يت به د ست آ مده  ،ع بور از خط
نموده و با سرعت يروه را اشغال نمايد.
گردان 302ت يپ 39به ي مك ژا ندارمري ج ناح را ست
منط قه قرار گاه را در ام تداد گاره -باغ اال قاني-
(باغهاي وزارت دفاع) به سمت نهر عنبر و موسيان را
مي پوشانيد.
گروهان سوارزرهي تيپ: 48
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گروهان سوارزرهي زير امر گردان  299تانك قرار
ّم بااراي پايسااازي
گرفتااه بااود ولااي در عماال روز دو
پايگاه هاي دور زده شده د شمن در ج ناح چپ ت يپ ب كار
گرفته شد .البته مأموريت يگانهاي زرهي و سوارزرهي
با توجه به سر و صداي وسائل زرهي با شروع درگيري و
روشن شدن منطقه قابل اجرا بود.
يك گروهان از گردان  302و گردان امااام حسن(ع)
به ع نوان احت ياط اول يه دو ت يپ اد غامي من ظور شده
بودند .
-3

تيپ 2زرهي دزفول :

ا ين ت يپ مأمور يت دا شت تا د شمن را در منط قه
درگ يري يگان ها در د شت ع باس من هدم و از ورود د شمن
ا عين خوش جلوگيري و جاده
به جاده آسمالت دچه
ّف نمايد( .اين جاده از يك ييلومتري
ابوغري را تصر
جنوب امام زاده عباس به سمت غرب امتداد دارد و پس
از عبور از يونيت تصميه و چاههاي نمت ابوغري وارد
چم هندي مي شود) .مأموريت بعدي اين تيپ قرارگرفتن
در احتياط بوده است و چنانچه نيروهاي قدس و نصر به
مي
خط سرخ يه ه مان حد پي شروي بوده
ر سيدند مي باي ست ا ين ت يپ در احت ياط قرار گاه قدس
قرار گيرد .
نيروهاي تك ور حدود  12ساعت قبل در حوالي چاه
ن مت م ستقر شده بود ند و لي ن يروي ب سيجي ت يپ 90ثارهللا
با تاخير وارد منطقه شد و هنوز آموزش و سازماندهي
آن تكم يل ن شده بود .دي گر يگان هاي تك ور قرار گاه
شامل ت يپ ا مام ح سين(ع)  ،گردان ،032گرو هان ي كم
تي شه ين
تا نك و عنا صر مهند سي و ج هاد در منط قه
مستقر و جهت اجراي عمليات از مدتها پيش آماده شده
بودند.

نقش سرهنگ آذرفر در تشويق و تهييج نفرات يگانها
سرهنگ غضنمر آذرفر اهل اليگودرز لرستان است ،
مي شناختم همان موقع يه
او را از مهرماه 38
استااد يمياته تكاور و يوهستان مريز پياده باود و
دوره هاي رن جار را در يوير و يوه ستان هادايت مي
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يرد  .روزهائي يه در اختيار يميته تكاور قرار مي
ً تا
گرفتيم او ما را دور مر يز مي دوان يد و گا ها
باالي ارتماع بابايوهي صعود مي داد و ورزشهاي سنگين
و ح سابي ا جرا مي يرديم .در شهريورماه  33در شهر
سقز او را در سمت فرمانده گردان هوابرد ديده بودم
يه براي پاي سازي با نه و سرد شت ا عزام شده بود در
اوائل سال  39مدتي فرماندهي پادگان مريوان را عهده
دار بود و در مبارزه با ضد انقالب رشادتهائي از خود
شدت
ن شان داد و سرانجام در ا ثر تريش خم پاره به
ّ
م جروح گرد يد  .در ايّ امي يه سرهنگ يالن تري فرما نده
تيپ 39در بيمارستان بستري بود او مدتي سرپرستي تيپ
را عهده دار بود و در آن منطقه به فعاليت پرداخت .
به اوضاع آنجا آشنائي داشت  .آذرفر از افسراني است
يه داراي بيان شيوا و نموذ يالم عجيبي است .او ضمن
ح ضور در قرار گاه  ،گاهي نزد فرما ندهان مي آ مد و
صحبت مي يرد و معت قد بود با ا ين ن يروي ع ظيم و در
منط قه اي و سيع و با ب كارگيري احت ياط هاي مت عدد
تاختن به د شمن تن ها راه مو جود ما ا ست  .و جود ا ين
درياي انساني شانس پيروزي ما را افزايش مي دهد .او
مي گ مت با توجّه به تجه يزات پي شرفته و بر تر د شمن
چاره اي نداريم و با يد با مو ان ساني از ج هات
مختلف بر دشمن يورش ببريم و بر سرش فرود آييم و به
هر قيم تي يه شده ا ست ن نگ ح ضور او را در خاك ميهن
ً در سمت فرما ندهي
از دا من خود بزداييم  .او ب عدا
تيپ 80گرگان و ل شگرهاي  23و  69انجام وظيمه نمود.
خادمات او در منطقاه ارومياه و يسا پياروزي عظايم
عمل يات يربالي 1شهرت او را ي شوري يرد و دا ستان
دالوري و اا قت و تحمّ ل او در شرايط سخت  ،ح ضورش در
دل ش در يمينگاه ها و سنگرهاي خط م قدم در بين
پرسنل لشگر  69مشهور است.
شناسائي هدف
همين يه مأموريت يگانها مشخص شد و معلوم گرديد
گردان 089در خط ي كم ه جوم قرار دارد من به ع نوان
ر ئيس ر ين سوم و اف سر عمل يات ج هت شنا سائي ز مين
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عمل يات و د شمن و موا نع به ت كاپو اف تادم .چون ما
براي اولين بار پا به آن سرزمين گذاشته بوديم  ،نه
ف قط من بل كه هيچ يك از فرما ندهان د سته و گرو هان ،
يمترين ااالعي از زمين عمليات و دشمن نداشتيم و اين
موضوع يم اهميتي نبود زيرا با يك محاسبه ساده بايد
ق بول يرد ا گر د شمن را نشنا سي يع ني احت مال موفق يت
 %30ا ست  .در ا ين مرح له م شكل ما يم بود و قت بود،
سرگرد ا سدااله ده قان ( سرتيپ 2بازنش سته فع لي) يه
رئيس رين سوم تيپ بود و افسر آگاه و مطلعي هم بود
ق صد دا شت من را به تن هائي تا حدي ج لو برده و به
منطقه توجيه و هدف را به من بشناساند .اما بر اثر
اصرار من فرماندهان گروهان و تعدادي از فرماندهان
دسته هم براي اين شناسائي ما را همراهي يرده و به
سامت خاط مقادم جلاو رفتايم .در مساير ماا يكاي از
گروهان هاي گردان  302به فرما ندهي ستوان خدايار
مقدم تيپ مستقر بود يه تا حدودي به
سليماني در خط
ّ
صورت تمر يزي و دور از د شمن مو ضع گرف ته بود ا ين
گرو هان در ي ناره شمال شرقي رودخا نه ف صلي چي خواب،
جاده ورودي مورموري به دشت عباس و دچه را ينترل مي
يرد و با ا عزام گ شتي و ي مين و گ ماردن د يده بان
فعال يت نيرو هاي عراق را ز ير ن ظر دا شت .ما پس از
گذ شتن از ي نار ا ين ي گان و ع بور از رودخا نه ف صلي
چيخواب و تپه هاي يم ارتماع به داخل دشت رسيديم ،
در حا شيه د شت تا جائي پيش رف تيم يه به ن ظر ر ئيس
ر ين 8در د يد عرا قي ها بوديم و ج لوتر ر فتن از آن
نق طه را  ،جايز ندان سته و احت مال خ طر مي داد،
بخ صوص ت عداد ز ياد همرا هان ما با عث ج ل توجّه د شمن
ماي شاد ،از آن نقطاه ،منطقاه دشات عبااس و دچاه ،
ا مامزاده عبّاس  ،ق سمتي از ت په شاوريه  ،بل نديهاي
ر شته ارت ماعي تي نه و ضلع شرقي و ج نوبي يمر سرخ به
خوبي م شاهده مي شد و م حل تقري بي ا ستقرار نيرو هاي
اما استتار و اختماء يامل و
در خط عراق نمايان بود ّ
انضباط عراقي ها اجازه شناسائي دقيق و واضحي را به
ما نمي داد .سرگرد دهقان با اشاره به منطقه بسيار
دوري در روي ارتماعات تينه  ،هدف گردان ادغامي 089
را ن شان داد؛ ما در فا صله تقري بي  00يي لومتري از
هدف قرار دا شتيم .ر شته يم ارت ماع تي نه هم از سمت
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د شت ع باس و دچّه با شي ب سيار مالي مي به د شت مت صل
مي شود و سطح بل ندي ها هم يكنوا خت ا ست  ،ا گر ي سي
از سمت شرق منط قه به رأس ارت ماع ن گاه ي ند ه مه
امتداد بلندي تينه را به صورت يك خط آسمان گدار و
مماس به افق مي بيند و شيارها و ماهورهاي روي رشته
تينه ديده نمي شوند  ،لذا تشخيص هدف و ابعاد آن با
چ شم و به صورت ن ظري مي سر ن بود و ما نتوان ستيم
بمه ميم ق سمت غر بي و پ شت هدف چگو نه ا ست؟ ا ستقرار
نيرو ها و ا ستعداد آن چگو نه ا ست؟ ب عداز فتح آن
منط قه م شخص شد يه ق سمت مر يزي و غر بي ر شته تي نه
بخ صوص در ا اراف تن گه ابوغر ي صخره اي و به صورت
ابقات موازي و در بعضي جاها بريدگي و شكاف دره ها
و آبرفتهاي متعدد اجازه تردد خودرو يا حتي تانك و
نمر بر را ن مي د هد  ،و ب طور يلّي غيرقا بل ع بور و
فريبنده است  .تردد از شرق به غرب تينه در سرتاسر
اين رشته به جز محور چم سري در شمال و فكه در جنوب
اين رشته  ،متكي به تنگه ابوغري بوده است  ،ليكن
عرا قي ها يك جاده تدارياتي پر پيچ و خم در حوالي
ج نوب رو ستاي شيخ نوروز ا حداث يرده بود ند يه
يگان هاي م ستقر در ع لي گره زد و سپتون را از آن
ا شيخ حاوي و
ار يق به د شت ابوغوي را شيخ مو سي
ً به چم هندي مرتبط يا به سمت حسن گرگ و سپس
نهايتا
يبيس و فكه متصل مي يرد.
به هر حال رئيس رين 8مختصات هدف را بمن داد و
گمت عكس برداري هوائي مشخص يرده است يه در اين محل
مي باشد من پس
ّي
يگان دشمن وجود دارد و هدف مهم
از پيدا يردن محل توقمگاه خودمان روي نقشه  ،گراي
آن م حل تا هدف را روي نق شه به د ست آورده و م سافت
ّي عوارض دور
را اندازه گرفتم با دقت عوارض ااراف حت
دست را شناسائي يردم و بيشتر به دنبال عوارضي بودم
يه در ش ما را يمك ينند  ،تنها در پشت سرمان يعني
رشته اي يه به چاه نمت معروف بود و قرارگاههاي39
و قدس هم روي آن بود ند و از سمت شمال به تي شه ين
و صل مي شد داراي ق له و ن قاط بل ندي بود يه ش از
داخل دشت نمايان بودند و بهترين آن قسمتي صخره اي
بود يه بوم يان آن را سنگ ب هرام نام يده ا ند  .با
تو جه به فا صله هدف از خط م قدم جب هه د شمن در آن
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شرايط و با حضور آن تعداد همراهان شناسائي بيش از
آن ممكن نبود و لذا در همانجا توجيه به عمل آمد و
توضيح الزم براي نحوه عمل داده شد .

سازماندهي يگانهاي ادغامي و تعيين مسئوليت ها
در قرار گاه قدس جل سه توج يه ت شكيل شد و در آن
جلسه فرمانده قرارگاه قدس ،فرمانده تيپ  39و ساير
م سئولين د ستورات الزم را صادر و م قرر شد يگان هاي
ارتش و بسيج سپاه به صورت ادغامي سازماندهي شوند.
ب عد از آن اي يك جل سه يه در م حل چادر فرما نده
گردان  089بر گزار شد فرماندهان گردان و گروهان هر
دو يگان در آن يميسيون حضور يافته و پس از معارفه
و بحااث و بررسااي و تبااادل نظاار ،چگااونگي سااازمان
گروهان هاي اد غامي ب يان شد و م شخص شد هر گرو هان
ادغامي سه دسته تمنگدار و يك دسته ادوات سازماندهي
نما يد چون ن يروي ب سيجي ثارهللا فا قد قب ضه هاي  30م م
و  006م م بود و خدمه آموزش ديده هم نداشت  ،تشكيل
دسته ادوات به عهده يگانهاي سازماني  089گذاشته شد
و گروهان اريان  089نيز چون دسته هاي همتا در يگان
بسيجي نداشت يمايان به مأمور يت خود ادامه مي داد و
البته مسائل تدارياتي غذا و مهمات و آب را قرار شد
ً انجام دهند .
مشتريا
در باره انت خاب فرما ندهان گرو هان تا حدودي با
ا شكال موا جه بوديم  ،بع ضي از فرما ندهان گرو هان
ارت شي يا سپاهي با ارا ئه دل يل اد عا دا شتند يه
لياقت و تدبير فرماندهي بيشتري را دارند ،هر يك با
بيان عملكرد خود و شريت در عمليات گذشته و تجربيات
و آموز شها خود را بر دي گري ا صلح تر مي دان ست ،
ً فرمانده گروهان  8گردان  089و فرمانده يگان
مخصوصا
هم نامش از ب سيج حا ضر به توا فق و پذيرش فرما ندهي
دي گري نبود ند به هر حال با تح كم و د ستور فرما نده
گردان  089م سئولين م شخص گرديد ند ،سرگرد ن قدي گ مت
ً فرماندهي گردان را به
من و برادرم از سپاه مشتريا
ع هده دار يم و توا فق يا مل دار يم ،ستوان نري مان
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حيدري فرمانده گروهان يكم  089يه فردي متواضع و از
ارفي بسيار شجاع و به اصطالح آن روز ،عملياتي بود،
داوالبانه پذيرفت يه معاون گروهان باشد.
فرما ندهي گرو هان  2اد غامي به ع هده ستوانيكم
عسگر نيازي و فرماندهي گروهان 8نيز به عهده يك نمر
ّل شد  .گرو هان ار يان م ستقالً ان جام وظي مه
سپاهي م حو
مي يرد .فرما ندهي گردان ب سيجي يه مرد مح ترم و
مؤدبي بود در سخنان خود همي شه م سئوليت گردان را
متوجه سرگرد نقدي مي يرد و اظهار ارادت و دوستي مي
يرد و مي گ مت من به ع نوان برادري يوچكتر در خدمت
فرمانده گردان هستم.
چون ت عداد ا فراد رزم نده ز ياد بود و ا ستعداد
گروهان ها باال رف ته بود ,در صورت اد غام يا مل دو
ي گان به علّت ناه ماهنگي ها و عدم سابقه آ شنائي
همكاري در گذشته  ,ينترل يگان دشوار مي شد؛ لذا من
پي شنهاد دادم از سر ج مع نيرو هاي ا ضافي ارت شي يك
گرو هان احت ياط ت شكيل شود و با ا ستقبال فرما نده
گردان از ا ين نظر يه ,يك گرو هان به ا ستعداد% 020
سازماني از يگان هاي  089ت شكيل و سازماندهي شد و
م سئوليت آن به ع هده ستوان سامي سپرده شد و يار
آ موزش و ه ماهنگي به صورت ف شرده ادا مه يا فت .با
توجّه به تجربيات قبلي و نقش آتش در پيروزي ها ,بر
آ موزش ق سمتهاي پ شتيباني آ تش  ,از جم له د سته هاي
 020م م گااردان  ,ادوات گروهانهاااي پياااده ,موشااك
انداز و پدافند تاييد شد و بر تمرين و آموزش آنها
ن ظارت به ع مل آ مد  ,دو قب ضه مو شك ا نداز ماليوت كا
ن يز سازماندهي و با هم كاري ا ستوار رفي عي راد و
گروه بان ابراهي مي آ موزش خد مه و تيرا ندازي آن ها
عم لي گرد يد  .مأمور يت ا ين دو قب ضه ين ترل جاده
انديم شك به ده لران در حد فا صل ا مام زاده ع باس به
پاد گان عين خوش تع يين گرد يد و م قرر گرد يد ب عد از
سقوط هدف و به م حض رو شنائي روز د سته هاي ادوات
گروهانها توسط فرمانده گروهان مربواه به جلو احضار
و دسته  020م م و قبضه هاي ماليوتكا بنا به دستور
من به محل هائي يه تعيين مي شد به جلو حريت ينند ,
ّل در ن حوه
الب ته ن ظارت يلّي و هر گو نه تغي ير و ت حو
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بكارگيري دسته هاي پشتيباني آتش به عهده من بود.
يك نمايش جالب
يك روز عصر سرهنگ 2بيرانوند فرمانده تيپ  ،جهت
بازديد گردان وارد محواه آموزش شد  ،او با مشاهده
نوجوا نان ب سيجي به احوالپر سي و روبو سي با آن ها
پردا خت يك باره يك نو جوان را از ز مين بردا شت و تا
باالي سرخود برد و بر روي دو د ست نگهدا شت ،سپس او
را در آغوش گرفت و مورد نوازش قرار داد و از روحيه
اش پرسيد  ,همچنين با تعدادي ديگر به گمتگو پرداخت
خوش آمدگوئي و خير مقدم گمت
 ,به آنها
ادير و آنهاا را
و از حضورشاان در جبهاه تشاكّر و تقا
تشااويق و برايشااان آرزوي موفقياات ياارد؛ حريااات
متواضعانه اين افسر رشيد ,بلند قامت ،با هيكل درشت
و متناس و پرصالبت و صميمي بسيار جال و ديدني بود
ّر و
و در اي جاد و حدت و ه مدلي بين رزم ندگان موث
يارساز مي نمود ؛ من يامالً احساس مي يردم اين نحوه
رف تار و گم تار فرما نده ت يپ با عث خو شحالي و شور و
شعف آن جوانان گرديد؛ تعداد زيادي از بسيجي ها در
ا اراف او ج مع شاده بود ناد و ماي پر سيدند يي حم له
شروع مي شود؟ او گمت ما آماده هستيم و ممكن است هر
لح ظه آ غاز عمل يات از ار يق قرار گاه ا صلي ار تش و
سپاه ابالغ شود.
هر چ ند ي گان ما د ير وارد منط قه شده بود و فر صت
يافي نداشتيم  ,اما با توجّه به تجربيات گذشته  ,از
نظر سازماندهي  ,و برآورد اقالم تدارياتي مورد نياز
 ,ن حوه ي مك ر ساني  ,بر قراري ارت باط  ,تخل يه و
ب ستري يردن و  . . .پيش بي ني الزم به ع مل آ مد و
ّي مسئول رسانيدن نامه پرسناال
مسئوليتها مشخص شد حت
خانواده هايشان در خرم آباد و دريافت
به
جواب آن به عهده آرايشگر گردان به نام يارمند حسن
رئوف حق پرور گذاشته شد.

ّم :
بخش دو

هدايت عمليات
و
شرح وقايع

صدور فرمان حمله
ش عيد فرا رسيد و ما فكر مي يرديم احتماالً چند
روز ب عد از ع يد فر مان شروع تك صادر شود امّ ا غروب
روز آ خر ا سمند د ستور حر يت به سمت مو ضع تك و آ غاز
نبرد را دريافت يرديم .
سومين عيد در حين عمليات
اين بار ،سومين عيد بود يه پشت سرهم ش عيد را
در حين اجراي عمليات جنگي آغاز مي يرديم  ،عيد سال
 ، 39ا يان گردان در حال بازگ شت از مأمور يت ن ظامي
ا نوسود ،به سمت خرم آباد درشرايط
در منطقه پاوه
ناامني جاده ها و احتمال برخورد با يمين ضد انقالب
به سر مي برد  ،بويژه از پاوه تا ب خش روان سر ا ين
خ طر جدي تر بود .در ا ين مأمور يت فرما نده گردان ،
من را يه فرما نده گرو هان ي كم بودم  ،به ع نوان
عق بدار ستون تع يين يرده بود .مأموريتي خط ير با
ران نده اي بد ا خالق  ،يم حو صله و پر تو قع  ،اا قت
فر سا بود ؛ امّ ا به ه مراه ياري پر توان و با روح يه
به نام سروان مح مد ح سن ن صيري  ،قا بل تحمّ ل و آ سان
گرد يد  ،ن صيري گر چه م سئول مو توري و ف ني ستون بود
ولي هنگام توقف خودروها در اثر ايجاد اشكال فني به
من ن يازي به ا سكورت و حما يت ندارم ،
من مي گ مت
من و تيم مكانيك همراهم توان دفاع از خود را داريم
و اگر خطري پيش آيد بدان يه من پيشقدم مبارزه هستم
؛ تو مع طل ن شو؛ برو به ستون ر سيدگي ين .گر چه تا
اب تداي شهر يرمان شاه هر و قت خودروئي ع ي پ يدا مي
يرد و متوقف مي شد با يك دسته در محل مي ماندم تا
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اشكال برارف شود ولي احساس مسئوليت سروان نصيري و
ع شق به يار وي من را خو شحال و سب قوت ق ل بود.
و صف چ گونگي م شكالت آن مأمور يت از مو ضوع ا ين ي تاب
خار ا ست .چون مق صد پاد گان ا سالم آ باد غرب تع يين
شده بود  ،ابتداي ستون با سرعت به حريت ادامه داده
بود به اوريكه ارتباط قطع شد و اشكال فني خودروها
و تو قف پي در پي ،فا صله خودرو هاي ستون را بي شتر
يرد و بيش از چند ساعت وقمه به وجود آمد  ،در عرض
سه ساعت بيش از  000يي لومتر اي ار يق مي شد .و مي
توان حدس زد ز ماني يه آ خر ستون در روان سر بود ،
سار ستون با يد وارد پاد گان ا سالم آ بااد شاده با شد
ه ناگام رس يادن به پاادگان ا سالم آ باد دو ساعت از
ّ ا همين يه ستون بدون درگ يري و
نصف ش گذشته بود ام
يا خطر تصادف به مقصد واسطه رسيده بود احساس خستگي
نمي يردم ،نمي دانم يي و در چه مكاني سال تحويل شد
 ،اما آغاز سال  39را در حال حريت و در ااراف اسالم
آ باد آن جا يه اح ساس امن يت مي يرديم و را ضي و
خو شحال از اين كه مأموريتي سه ما هه را به خوبي
انجام داده بوديم شروع يرديم.
عيد سال  00را نيز در حالي آغاز يردم يه ساعاتي
ق بل از آن د ستور حر يت براي آ غاز عمل يات رز مي در
ارتما عات نروي و نود شه از ب خش نو سود را دريا فت
يرده بودم  .به ات ماق ت عدادي از ا فراد يادر و
وظي مه گرو هان از مح لي در حوالي نور ياب يه م قر
گرو هان بود به سمت نروي حر يت يرديم و پس از اي
روستاهاي نجار  ،دوآب و نيسانه ماشين ما در روستاي
ني سانه متو قف شد و را هي يوه ستاني و مرت مع را با
تجه يزات سنگين ه مراه آ غاز يرديم  ،ب عد از اي يك
سرباالئي با شي تند  ،به گردنه بيلته رسيديم يه از
آن جا به ب عد در د يد عنا صر د يده بان د شمن بوديم و
لذا از آن نق طه به صورت ن موذي و در چ ند تيم وارد
رو ستاي نروي در ق ل يوه شديم تا ه مان ش عمل يات
ّف قلل صع العبور مشرف بر نودشه و نروي را آغاز
تصر
ي نيم  ،آن ش باراني هم از او قات به ياد ما ندني
ا ست و ياد دلير مردان با اخال صي را ز نده مي ي ند يه
اينون در بين ما نيستند و در اول عمليات بعدي شربت
شهادت نوشيدند ( .مرداني از ارتش و سپاه)
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شب ع يد  09هم ا ين چ نين آ غاز شد ؛ الب ته ح ضور
در ي نار دو ستان و بخ صوص ان سانهاي ارز شمند  ،با
روحيه و پرنشاط و صميمي  ،در هر شرايطي براي انسان
ّت ب خش ا ست .خو شبختانه در اول ج نگ تحمي لي اي ثر
لذ
او قات دو ستان هم سنگر و هم كار صما و صميميتي به
محايط داده بودناد ياه دوري از خاانواده را احسااس
ن مي يرديم ،بل كه در سخت ترين شرايط و و ضعيت هاي
بحراني  ،شوخي ها و صحبت هاي دلپذير ادامه داشت ،
آن غاروب سروان فتح اللهي مي گمت امسال روبوسي و
عيد مباريي را با مزدوران بعثي عراق انجام مي دهيم
و بوي ع طر و ادي لن هاي ت ند آن ها ما را م ست و گيج
مي ي ند و به شدت مي خند يد  .سروان شرفيان م عاون
گردان هم يه ان سان با ن شاط و شوخ اب عي بود پس از
چند لحظه خنده مكثي يرد و با تغيير چهره به تهديد
پرداخت و گمت من به عراقي ها رحم نمي ينم و انتقام
گذ شته را از آن ها مي گ يرم  ،او پايش مورد ا صابت
گلوله عراقي ها قرار گرفته بود و فجايع بعثي ها را
يادآوري مي يرد  .آن روز زود تر د ستور تق سيم شام
داده شده بود و ما هم با عج له عدس پ لوي ش ع يد را
صرف يرديم تا زودتر به يار حريت ستون بپردازيم .
سرگرد ن قدي  ,سروان شرفيان و من با سرعت به سمت
يگانها حريت يرديم تا هر چه زودتر گروهانها را به
حريت در بياوريم ؛ قبالً فرمانده گردان گمته بود در
حين تك هر يك از ما سه نمر  ,مسئوليت يك گروهان را
ّف هدف
به عهده بگيريم و همراه آن باشيم و براي تصر
فرما نده گرو هان را ياري ي نيم؛ ا ين د ستور با و جود
محاسن زياد  ،سب مي شد آزادي عمل ما و فرماندهان
گروهان با توجه با مسئوليت ذاتي هر رده محدود شود
 ,لذا بحث شد تا ما به صورت ناظر عمل ينيم مگر در
شرايط حاد و غير عادي آنهم يمك فكري و راهنمايي و
تقويت روحي به فرماندهان بدهيم و اين دستور بيشتر
پيشروي به سمت دشمن بود .در بين راه
مربوط به ش
متوجّه شدم يه سروان فتح الل هي ر ييس ر ين چ هارم
گردان هم ه مراه رزم ندگان راهپي مايي مي ي ند ,با
توجّه به مسئوليت و شغلش تعجّ يردم  ,از او پرسيدم
تو چرا ه مراه ما ه ستي؟ چرا در ب نه نما نده ا يد تا
ً براي روبوسي برادران مزدور
ما را تدارك يني؟ حتما
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بع ثي عج له داري ؟! او گ مت برايم م شكل ا ست شما را
ببينم يه به جلو ميرويد و من تنها بمانم و اين ش
عيدي در غياب شما دلتنگ ميشوم  ,به هر حال آمده ام
تا شايد موثر با شم و يم كي ب كنم او در ست مي گ مت و
از دوري ما ر نج مي برد و انت ظار ي شيدن برايش م شكل
بود او تا صبح مي بايست در فكر و خيال باشد يه چه
بر ما مي گذرد  ،از ار في ف كر مي يرد ا گر ش حم له
همراه ما نباشد  ,به عنوان فردي يه در عمليات نقشي
نداشته است محسوب مي شود و هر قدر يار تدارياتي و
پ شتيباني ان جام د هد ,ج لوه اي ندا شته و يمر نگ مي
با شد ؛ او گ مت ن صرت سليماني  ،ستوان ع بدهللا بي كي،
ا ستوار يمالو ند و بق يه در جه داران ار يان ه ستند و
قادر به تدارك گردان ميباشند ،امش هم نياز چنداني
نداريم و اگر موردي پيش آيد از اريق بيسيم به آنها
ّف
خواهم گمت چه ينند و خودم فردا انشاءهللا بعد از تصر
هدف به م سئوليت ا صلي خود بر مي گردم و م شكلي پيش
نخواهد آمد .

راه پيمايي طوالني شبانه در مسيري ناشناخته
از م حل ا ستقرار دو گردان اد غامي وا قع در پ شت
چاه نمت ودر غرب روستاي بر آفتاب تا هدف تعيين شده
را هي اوالني ا ست و حدود  23يي لومتر مي با شد ؛
راهپي مايي در ا ين م سير به دو ق سمت تق سيم مي شود,
قسمت اول يه از مقر گردان شروع مي شود  ،پس از اي
ً مال يم و ع بور از گرد نه اي يه از
يك سربااليي ن سبتا
آن جا د شت ع باس م شاهده مي شود وارد سرازيري پر
پيچ و خ مي مي شد و تا رودخا نه ف صلي چي خواب ادا مه
ّت شي تند دامنه جاده را با پيچ و خم و
داشت؛ به عل
ما يل ا حداث يرده ا ند تا ع بور خودرو امكان پذير و
براي ا فراد پ ياده و دواب هم را حت تر با شد؛ ا ين
قسمت از جاده ماشين رو و در ينترل نيروي خودي و در
ش تا حدودي دور از ديد دشمن بود .قسمت دوم يه از
حاشيه رودخانه چيخواب تا روي هدف امتداد داشت در
ينترل دشمن و در خط دفاعي نيروهاي عراقي مي بايست
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ّف ن شده تو سط ن يروي د شمن ع بور
از شكاف مو جود و ت صر
مي يرديم ؛ م سيري نا شناخته و بدون هيچ گو نه عال مت
گذاري ,راهپي مايي در ا ين م سير در دا خل د شت ان جام
اما تپه ماهور و شيارهاي آبرفتي و چاله ها و
مي شد ّ
دست اندازهاي فراواني در داخل دشت وجود داشت و علف
و بوته و درخت هاي خاردار بوته اي هم در داخل دشت
ً مزاحم ,ا گر خار آن
پراي نده و فراوان بود و گا ها
درختچه به لباس گير يند رها شدن از چنگال آن نياز
به صبر و حوصله دارد  .پيمودن اين راه اوالني آنهم
با ح مل مهمّ ات ز ياد  ،سالح اجت ماعي سنگين  ,يو له
پ شتي و ج يره ه مراه ,ياله آه ني و ساير تجه يزات
انمرادي دشوار بود .با تاريك شدن هوا راهپيمايي را
شروع يرديم  ،اب تدا با سرعت ز يادتري اي ار يق مي
ن موديم؛ نيرو ئي به ا ستعداد دو گردان اد غامي يه
جمع يت ز يادي بود  ,در اول م سير ستوني او يل ت شكيل
داده و در حر يت بود؛ ين ترل آن ستون را حت ن بود .
ً در تالش بودم تا سرعت حريت و آهنگ راهپيمايي
مرتبا
را تنظيم ينم  ,گاهي به جلوتر و سرستون مي رفتم و
دوباره به وسط و آخر ستون بر مي گشتم تا عده اي جا
نمانند  ,با بار سنگيني مجبور به دويدن مي شدم تا
را هپي مايي را به صورت تايتي كاي و مانظم درآورم.
دويادن و تالش زيااد با اسلحه ژ , 8-مهمات  ,دوربين
 ,ياله آهني  ,قمقمه  ,قط نما و نارنجك دستي عرقم
را درآورد و صدايم را گر فت  .هر چ ند دور از د شمن
اما سر و صداي زياد  ,آنهم در
راهپيمايي مي يرديمّ ,
ش و هواي خنك و در محلّي مرت مع  ,احتمال جل توجّه
د شمن را دربردا شت و الزم بود به ه مه ا فراد اهم يت
موضوع گمته شود ؛ به هر حال به ستون نظم داده شد و
از سر و صدا تا حدودي ج لوگيري و آه نگ حر يت مالي مي
به ستون داده شد و ا فراد در دو ستون در دو ارف
جاده به راهپيمايي پرداختند ؛ تأمين مناسبي در جلو
و ااراف ستون برقرار شد و ساعتي بعد پس از عبور از
ي نار آ خرين ي گان تأميني ت يپ وارد رودخا نه خ شك
چي خواب شديم  .ا ين م حل يه آ خرين مو ضع پو شيده و
اك
اع تا
اوان موضا
اه عنا
اود با
ال با
اود در محا
اوظ موجا
محما
مورداستماده قرار مي گرفت ؛ در يف رودخانه خشك و
در ي نار د يواره بل ند و بر يده آن ي گان را متو قف
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يرديم تا هم ا ستراحت ي مي دا شته با شند و هم ن حوه
ّم مسير يه خيلي مهم بود مشخص شود ؛
حريت در قسمت دو
به سمت ج لوتر ر فتم تا را هنما يان را بب ينم و با
آنها تبادل نظر و مشورت ينم.

راهنمايان عرب زبان
ت عدادي از ا فراد بومي آ شنا به منط قه  ,با
يگان ها هم كاري مي يرد ند و اخ بار وااال عات را از
منابع دريافت و به مسئولين منتقل مي يردند .در اين
عمل يات هم ,ت عدادي به ع نوان راهن ما انت خاب شده و
ما را همراهي مي يردند و براي محور ما دو نمر مشخص
با خ بر شديم يه آن ها در
شده بود وهن گام حر يت
اب تداي د شت و بر روي م سير در م حل تال قي چي خواب با
جاده ا مام زاده ع باس منت ظر ما ه ستند پس از تو قف
ستون در داخل دره  ,سر بااليي يوتاهي را اي يردم تا
به اعراب رسيدم  ,آنجا دو نمر عرب و چند نمر سپاهي
ايستاده بودند  ,افراد سپاهي اظهار داشتند يه جزء
ااالعات و عمليات سپاه هستند و راهنمايان را به ما
ّ في يرد ند  .يك ن مر هم به نام سپهوند از ع شاير
معر
ااي مه بيرانو ند لر ستان يه از ساليان گذ شته در آن
منط قه سكنا گز يده بود و به ع نوان مخ بر با ت يپ 39
همكاري مي يرد به عنوان بلدچي به گردان مأمور شد و
به هنگام حريت خود را به من معرفي و در دو ش اول
عمليات همراه من بود ؛ گرچه او دوستي مورد اعتماد
اما مشخص شد او در مورد محل استقرار
و با محبت بود ّ
نيرو هاي د شمن و راه هاي ع بور از م يان موا ضع عرا قي
ّط ندارد و ش
ااالعات زيادي ندارد وبه منطقه هم تسل
در انت خاب سمتها مردد بود  ,ا ما ب لدچي هاي عرب
يامالً آ شنا بود ند ليكن م شكل ز بان  ,ارت باط من با
آنها را دشوار يرده بود.
ت عدادي خانوار از ع شاير و رو ستاييان عرب
ز بان در م حل ز ندگي خود  ,ت حت ين ترل نيرو هاي عراق
باقي مانده بودند و در صورت همكاري منبع خبري خوبي
بودند.
اا
اه آيا
اد يا
اواب مانا
اي جا
ارايم با
ائوال با
ان سا
ايا
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راهنمايان عرب توانسته بودند با اقوام خود يه تحت
ن ظر عرا قي ها ز ندگي مي يرد ند ارت باط بر قرار ين ند
يا خ ير ؟ ز يرا ب عد از ات مام عمل يات فتح الم بين
دي گر هيچ و قت آن دو ن مر ب لدچي را ند يدم و شايعه
ً در ا ثر بر خورد با مين شهيد
بود ي كي از آن ها ب عدا
شده است  .به هر حال با توجه به وسعت منطقه و وجود
م حل هاي خالي ازد شمن ,ام كان ن موذ به پ شت موا ضع
د شمن و جود دا شت و چون در آن ز مان  ,مين گذاري هم
محدود به بعضي محورها ي مهم مي شد و وسعت سالهاي
 62به بعد را نداشت  ,برقراري ارتباط با روستائيان
ّر مي
محلّي تو سط ا قوام خود ياري مم كن و قا بل ت صو
نمود  .هدايت راهنمايان عرب گوياي اين واقعيت بود
يه آ نان به منط قه و م حل ا ستقرار عرا قي ها يامالً
آشنا و نقاط خالي از دشمن و مواضع تأميني و احتياط
را خوب مي شناسد آنها توانستند به راحتي ما را از
داخل زمينهاي پست و آبروها و شيارهاي پر پيچ و خم
و بدون برخورد با نيروهاي عراقي به سمت هدف هدايت
ينند .
ستون پياده به حريت درآمد و راهپيمايي را شروع
يرد  ,يك مرت به متوجّه شدم ن يروي تك ور به سمت
ا مامزاده ع باس به راه اف تاده و دو ن مر عرب هم با
گام هاي ي شيده و با سرعت  ,دو گردان اد غامي را به
سمت دچّه يه با هدف ما حدود  80درجه اختالف سمت داشت
َ خودرا به سر ستون رسانيدم
هدايت مي يردند  .سريعا
و از ادامه پيشروي آنان جلوگيري نمودم و از اعراب
مي رو يد؟! آ نان تأ مل يرده و
پر سيدم ي جا
ي كي از آن ها ا سم م كاني را برد يه برا يام نام شخص
بود؛ تو قف ن يرو و ب حث من با عرب ها سب شد تا چ ند
نمر پاسداري يه عضو ااالعات و عمليات سپاه بودند و
سرگرد نقدي و ديگران جلو آمدند و در اين باره بحث
شد يه از چه م سيري حر يت ي نيم ؛ ا فراد پا سادار مي
گمت ند ؛ ما مدت يك ماه ا ست يه در ا ين منط قه م شغول
شناسايي هستيم و به مسيرها و محل دشمن آشنايي يامل
دار يم ومعت قد بود ند م سيري يه ب لدچي هاي عرب مي
رفت ند ما را به هدف مي ر ساند و مع لوم شد آن ها
عرب ها را راهن مايي يرده و هدف را براي شان تع يين
يرده بودند  .من احساس يردم برادران پاسدار  ,هدف
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ما را ن مي دان ند يا با هدف ي گان دي گري ا شتباه
گرف ته ا ند و به ت شخيص خود شان مي خواه ند ما را به
سمت نيروهاي دشمن بمرستند ؛ لذا به آنها گمتم هدف
ما تپه هاي 202و  209است و من گراي هدف را دارم و
ا ين سمتي يه شما به عرب ها ن شان داده ا يد  ,ما را
ّي منحرف مي يند  .اين
از هدف تعيين شده دور و به يل
ان حراف سمت به خاار دور زدن د شمن يا مانع و يا
استماده از مسيري مناس تر ,جهت غافلگيري دشمن يا
ساير مالحظات تايتيكي نبود ؛ زيرا سراسر منطقه دشت
ع باس قا بل ع بور بود؛ ي قين دا شتم يه سمت انت خابي
آنها خار از محدوده هدف است و در تشخيص سمت اصلي
هم مطمئن بودم از اين جهت مصرانه ايستادگي يردم و
دو ستان را قانع ن مودم يه با يد سمت پي شروي را به
را ست تغي ير داد  ,از م سئولين گردان ي سي مخال مت
ن كرد و برادران پا سدار هم قانع شدند ,آن ها از آن
ً ه مراه ما نيامد ند  ,ب نابراين مم كن
به ب عد ظاهرا
ا ست راهن ماي ي گان ب عدي بوده يا مامور يت دي گري
داشتند؛ با دو نمر عرب صحبت يردم و توضيح دادم يه
م سير ما به سمت  202ا ست  ،تا را هي در آن ج هت
انت خاب ين ند  ,گر چه حرف ي كديگر را به سختي مي
فهميديم ولي توصيف ياملي از هدف يردم از جمله اين
يه هدف ت په هاي بل ندي ا ست در سمت چپ پاد گان عين
خوش به چپ و پشت شيخ قوم و نرسيده به يروه  ,جايي
يه توپهاي بلند دشمن قرار دارد ؛ خوشبختانه منظورم
را خوب درك يرد ند  .و سمت ع مومي را دق يق انت خاب
يرد ند ؛ تغي ير سمتهايي به چپ و را ست و جود دا شت و
دور زدن د شمن و
ا ين تغي ير در م سير در ج هت
ع بور از شيارها و م نااق پ ست تر بود  .سرعت ب لدچي
ها زياد بود و بار و تجهيزات افراد سنگيني مي يرد
و به ه مين دل يل بين اب تدا و انت هاي ستون فا صله
ز يادي اي جاد مي شد و مج بور بوديم پس از چ ند
يي لومتر اي ار يق ،د ستور تو قف يا يم يردن سرعت را
صادر ينيم و اين ينترل سرعت تكرار مي شد .با انجام
راهپيمائي زيادي به وسط دشت عباس رسيديم چون هنوز
به جاده آسمالت نرسياده بوديام مي دانستيم يمتر از
 3- 6ييومتر تا هدف باقي نمانده است ؛ هواي لطيمي
ّ ا ناچار
بود و تنمس فرح بخش واستراحت لذت بخش  ,ام
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به ادامه مسير بوديم ,بجز صداي قمقمه ها  ,تمنگها
مي يردند ,صدايي
و ساير تجهيزات يه افراد حمل
شنيده نمي شد  .افراد جلويي و سرستون منتظر برخورد
و ايجاد درگيري با دشمن بودند و بقيه افراد هم به
دن بال آن ها راهپي مايي مي يرد ند  ,من احت مال مي
دادم با توجّه به ااال عات دق يق د شمن از عمل يات ما،
مم كن ا ست سر يا و سط ستون به ي مين د شمن بيم تد ,
ناخودآ گاه وارد پاي گاهي از د شمن شويم  ,روي مين
بل غزيم و يا ا فرادي جدا شوند و مم قود گرد ند ؛ در
مي گذشت من نمي دانم ,
ذهن ديگر رزمندگان چه
ّم بود مي رف تيم به ا ستقبال گلو له
امّ ا آن چه م سل
مي رف تيم تا او را از پاي درآور يم ,
د شمن,
ليكن دشمن در سنگر و پشت جان پناه بود و سالح او هم
روانه و آماده ؛ دشمن را نمي بايست ضعيف و دست يم
ّط بود .همه ميدانيم يه
بگيريم  ,بلكه او مجهز و مسل
ترس از ضوابط و مقررات و مجازات سب حضور افراد در
جبهه نشده بود  ,بخصوص افراد داوال و بسيجي مختار
و م جاز بود ند هر ز ماني جب هه را ترك ين ند  ,بل كه
مقدس ,
ايمان و اعتقاد به آرماني مشترك و ارزشهايي
ّ
ا ين چ نين ان سانهايي را را ضي يرده بود تا در ازاي
ر سيدن به آن ا هداف  ,جان خود را بخ طر بينداز ند؛
اهداف مشترك و سرنوشتي يكسان سب همدلي و هممكري و
اي جاد ف ضايي مم لو از صما و صميميت شده و در بين
رزمندگان روحيه ايثارگري را به وجود آورده بود .
منظره جالب توجه و فريبنده گلوله هاي منور
هنگامي يه در دشت به سوي هدف در حريت بوديم ,
ً در يك
اشيايي نوراني به صورت تيرهاي عمودي و ظاهرا
رد يف م شاهده مي شد  ,يه به فا صله ز ماني يو تاهي در
حدود 2تا  8دقيقه  ,بعضي از آنها به تدريج يوتاهتر
و سپس م حو شده و دو باره ت ير ع مودي درخ شنده دي گري
ظاهر مي شد ؛ ا ين من ظره تا حدودي به تابلو هاي ش
ر نگ راهن ماي ش يه در ي نار جاده ها ن ص مي شود,
شباهت داشت و براي دقايقي فكر مي يردم عالئمي هستند
عين خوش براي
در امتداد جاده امام زاده عباس به
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راهن مايي خودرو هاي عرا قي .ي سانيكه چ نين من ظره اي
نديده اند ,شايد فكر ينند من به موضوع ,
را
آب و ر نگ مي د هم و ت صور ين ند هيچ گاه پر تاب گلو له
منظره اي را به وجود نمي آورد و
هاي منور  ,چنين
ت شخيص آن آ سان ا ست ؛ ا ما فا صله ز ياد ما از م حل
پر تاب گلو له ها  ,شي مال يم ر شته ارت ماعي تي نه و
0
فريب ندگي د شت  ,د قت ت ير و رعا يت فا صله ز ماني
پرتاب گلوله هاي منور توسط تيراندازان عراقي يه مي
خواستند براي مدتي  ,يك محدودة مشخص را روشن داشته
باشند ؛ سب مي شد يه ما گلوله هاي روشن يننده را
در يك خط و در سطح زمين مشاهده ينيم  .با نزديكتر
شدن و رسيدن به چند صد متري جاده آسمالت و توقف و
د قت بي شتر در ق ضيه م شخص گرد يد يه اج سام نوراني ,
گلوله منور خمپاره اندازهاي دشمن است يه با نظم و
ترت ي به هوا پر تاب و هن گام فرود در دام نة شي
ماليم تينه ما را دچار اشتباه يرده است .
ً ي گان عرا قي مقا بل ما در آن ش اح ساس
يقي نا
خطر يرده و احتمال حمله را مي داد و لذا مبادرت به
روشن يردن سمت جلوي خود مي نمود .
فرمان توقف پيشروي
همچنان به پيش مي رفتيم تا به چند درخت نسبتا
ً
بزرگ ر سيديم .در ا اراف آن چ ند در خت در و سط د شت و
نزد يك جادة آ سمالت پ يامي از جا ن فرما ندة ت يپ به
فرما ندة گردان ر سيد  ,براي ي شف ا ين پ يام و ر فع
خستگي دستور توقف داده شد ,چند دقيقه بعد پيام يشف
شد و با ي مال تعجّ د ستور توقّ ف عمل يات و برگ شت
تجم ع
يگانها را صادر يرده بودند زير يكي از درختها
ّ
يرديم و در مورد صحت و سقم پيام و يا اينكه در يشف
آن اشتباهي رخ نداده باشد صحبت و تبادل نظر يرديم
و دو باره ت ماس گرفتيم  ,ت كرار و تأي يد د ستور از
جا ن شخص فرما ندة ت يپ تكل يف را رو شن و ا جراي ا مر
را قطعي نمود؛ دريافت اين پيام يك حالت انمعالي و
 9ـ به ترين نوع پر تاب گلو له م نور آن ا ست كه گلو له در
ارت فاعي از سطح ز مين رو شن شود تا پس از طي م سير فرود  ،در
چ ند م تري سطح ز مين  ،يا همز مان با سقوط ،رو شنائي آن ت مام
شود  ،تا بي شترين نور را فراهم و از اي جاد آ تش سوزي در سطح
زمين جلوگيري شود.
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دلسردي توأم با خستگي را در رزمندگان ظا هر نمود؛
بع ضي با ارح سئوال چرا توقّ ف ؟ چرا برگ شت ؟ ما
نزد يك هدف ه ستيم  ,ا ين ه مه راه را يي بر گردد ؟
بهتر است يار را يكسره ينيم و به نوعي اعتراض خود
را بيان مي داشتند؛ با دريافت اين دستور شور و شوق
دالوران تا حدودي فرويش يرد و سر را پايين انداخته
بود ند  .جواب ا ين بود ؛ شايد ا شكاالتي پيش آ مده و
ما نمي دانيم  ,ممكن است در مأموريت يا هدف تغييري
به و جود آ مده  ,احت مال دارد بق يه يگان ها پي شروي
نكرده باشند و… به هر حال مصلحت اين بوده است يه
ام ش عمل يات ان جام ن شود ؛ من شك ندارم يه م صلحتي
در اين تغيير زمان و توقف عمليات بود وثمرة آن را
د يدم ! سرگرد ن قدي فرما ندة گردان به من گ مت تو
م سئوليت عق بداري را به ع هده بگ ير و سعي ين ي سي جا
نما ند  ,خودت ن مر آ خر باش و ي سي از شما ع ق تر
نبا شد ؛ من هم در ج لوي ستون حر يت مي ينم مدت
يوتاهي استراحت يرديم و ستون به سمت چاه نمت حريت
را آغاز يرد ؛ خستگي ناشي از راهپيماي زياد و حمل
بار سنگين بر ه مه م ستولي شده بود؛ به خ صوص
نوجوا نان ب سيجي يه ت عدادي از آ نان ج ثة يوچكي
ّشان پايين بود و اگر چند لحظه اي براي
داشتند و سن
ً به خواب
مي نشستند فورا
استراحت  ,روي زمين
مي رفتند و مي بايست با تكان دادن  ,آنها را بيدار
يرد ؛ وظيمه سنگيني بود  ,خودم هم خيلي خسته باودم
ز مين گ يار شاده و بار
و پ شات سار هم ت عدادي
روي ز مين دراز ماي يشيد ناد ؛ مي تر سيديم ي ساني
بن شينند و از د يد من و هم كارانم مخ مي ما نده و جا
بمان ند ؛ ت عدادي از پر سنل يادر  ,سربازان شناخته
شده و خود ب سيجي ها را به ي مك گرف ته بودم  ,ا ما
باز هم ين ترل م شكل بود  ,د يد در ش م حدود و ز مين
بوته زار و چاله و شيار هم فراوان؛ لذا احساس خطر
مي شد يه تعدادي از مسير خار شوند و چند دقيقه به
ا ستراحت به پرداز ند و از د يد ما پن هان بمان ند ؛
چند نمري را در دو ارف و به فاصله اي يه همديگر را
مي ديديم مأمور يردم تا زمين را ياوش ينند ؛ حواسم
به مأمور يت خودم بود و پ شت سر ستون به راهپي مائي
ادامه مي دادم.
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خطر انهدام ستون
پس از مدتي راهپيمائي بين نمرات ابتدا وانتهاي
ق ت متوجه شدم ستون
ستون فاصله افتاد و من با يمي دّ
ً به سمت
خيلي به سمت چپ تغيير سمت داده است و دقيقا
ت پة ي مر سرخ يع ني هدف گردان  000به پيش مي رود و
به زودي به دشمن برخورد مي يند؛ در اين صورت ما يك
ستون خسته  ,غافل  ,بدون آرايش رزمي و در هم ريخته
را به دا خل موا ضع عرا قي هدايت مي يرديم  ,مع لوم
ا ست به دن بال آن چه ات ماقي مي اف تد ! با و جود
خستگي ممرط و بار سنگين تجهيزات  ,به جلو دويدم و
فا صله اوالني انت ها تا اب تداي ستون را با زح مت
پي مودم ؛ به فرما ندهي گردان ر سيدم نزد يك سر ستون
راه پي مائي مي يرد ؛ از او پر سيدم  ,چرا اين ها
ستون را به ا ين سمت مي بر ند ؟ آ يا د ستور جد يدي
رسيده است ؟! معلوم شد او هم به تغيير سمت تدريجي
توسّط راهنمايان دقت نكرده و به راهپيمائي ادامه مي
دهد ؛ او را متوجّه خطر يردم  ,ايشان يكه خورد و با
تعجّ پر سيد را ست مي گويي ؟! يع ني اين ها دار ند ما
را عو ضي مي بر ند؟ گ متم ب لي به ت په يمر سرخ يه تا
حدودي مشخص است نگاه ين  ,سمت چاه نمت و بلندي سنگ
بهارام را باه او نشاان دادم  ,يقاين حاصال يارد و
برآشمت و به من گمت ؛ علي  ,فوري خود را به عربها
برسان و آنها را متوقف ين تا ببينم چرا اين ارف مي
رو ند؟ .با حا لت دو خود را به سر ستون ر ساندم و از
عصبانيت پشت گردن راهنماي جلوئي را گرفتم و به عق
ي شيدم و او را متو قف يردم  ,به او گ متم ما را به
يشتارگاه مي بري؟ او هم از رفتار من تعجّ يرد و با
زبان عربي حرفهائي زد و از رفتارش معلوم بود او هم
مبهوت شده است ؛ از او پرسيدم به يجا ميروي ؟ گمت
سمت د شمن ؛ سمت يمر سرخ با زح مت به او فهما ندم يه
نبا يد به سمت د شمن برويم  ,بل كه با يد به ارف
نيرو هاي خودي در چاه ن مت برويم؛ از گم تار او با
دو ستش مع لوم شد يه پس از د ستور تو قف و برگ شت ف كر
يرده ا ند هدف ما عوض شده و در ا يان باره ا شتباه
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يرده بود ند  .ي كي از آن ها يه ن قش اص لاي را ع هده
دار بود فرد محلّي قد بل ندي بود يه يك پايش مي
لنگ يد و آن را دن بال خود ميك شيد؛ ج ناب سرگرد و
ديگران هم رسيدند ,او هم از افراد راهنما پرسيد يي
به شما گم ته ا ست ما را به سمت د شمن ببر يد ؟ آن ها
لح ظاتي به هم ن گاه يرد ند و ب عد ي كي از آن ها گ مت
ي سي از شما به ما گ مت بر گرديم ب طرف ت پة ع ق !
احت مال اين كه خ يانتي در يار با شد ضعيف بود ؛
فرماندة گردان و ساير همكاران از اين حادثه متعجّ
و از ارفي خوشحال شدند يه به موقع متوجّه خطر شديم
 .ي كي به شوخي گ مت ا ين برادر يه يك پايش چالق ا ست
اينقدر سريع راهپيمائي مي يند ! اگر دو پا داشت با
چه سرعتي راه مي ر فت؟ در ا ين صورت ن مس ه مه را مي
بريد و با پاي پياده يسي به گرد پاي او نمي رسيد !
ي مي ا ستراحت يرديم و يك ز نگ ت مريح صورت گر فت.
عربهاي راهنما را يامالً توجيه يرده و به آنها گمتم
با يد آه سته راهپي مائي ين يد  ,آن ها هم اظ هار ت شكّر
يردند و ستون دوباره به راه افتاد ؛ من دوباره به
سمت ع ق ستون حر يت يردم  ,يم يم انت هاي ستون هم
ر سيد  ,از ت عدادي پر سيدم د قت يرده ا يد تا ي سي جا
نما ند؟ هم كاران گمت ند مط مئن با شيد ي سي جانما نده
است اگر يسي مي خوابيد يا گم مي شاد  ,در روشنائي
روز باه احتمال قاوي به دست عراقاي ها اسيار مي شد
و عمل يات آ تي را هم فاش مي يرد .به رودخا نه ف صلي
چيخواب نزديك مي شديم و خستگي اوري بار افراد چيره
شده بود يه به اخ طار و نو يدهاي ما بي توجّه شده
مي نش ستند و
بود ند  ,سربازان و ب سيجيان
تقا ضاي را حت باش و ا ستراحت مي نمود ند؛ هوا رو به
مي ر فت و ا گر زود تر خود را به دره
رو شني
چايخواب نمي رسانديم  ,دشمن متوجّه حضور ستون مي شد
؛ باز هم بچه ها را متوجّه خطر روشنائي روز نموده و
مي يرديم يه تا چي خواب چ يزي نما نده
ام يدوار
ً بل ند رودخا نه ف صلي و عرض
ا ست .د يواره م ضرس ن سبتا
ز ياد آن براي جا دادن ي گان و مخ مي ما ندن از د يد
دشمن موضع مناسبي را به وجود آورده بود و از ارفي
ادامه بقيه راه سر باالئي و مسافتي اوالني بود و در
د يد عرا قي ها قرار دا شت به صرفه ن بود و به ن ظرم
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ر سيد آن روز در دا خل دره و شيارهاي ا اراف ا ستراحت
ينيم تا معلوم شود دستور چيست؟ بيسيمي مرات را به
فرمانده گردان ااالع داده و پيشنهاد نمودم جلوتر از
رودخا نه نرويم  ,اي شان هم سريع مواف قت يرد و گ مت
به ن ظر من هم به ترين راه ه مين ا ست ؛ ستون در يف
رودخانة خشك متوقف شد و عقبه ستون هم وارد آنجا شد
 ,هوا رو شن شده بود و او لين روز سال  60را در
چي خواب شروع يرديم  .ه ماهنگي شد تا آب و غذا از
بنه به آن محل حمل شود  ,محل يگانها مشخص شد و به
فرما ندهان د ستورات الزم در راب طه با ج لوگيري از
تمر قه و بي احت يااي هائي يه سب ي شف م حل از ارف
د شمن مي شد و ر سيدگي به و ضع پر سنل داده شد و
سربازان و بسيجيان به استراحت پرداختند و به زودي
ب خواب رفت ند  ,آذو قه به مو قع ر سيد و ما هم چ ند
ن مري با ما شيني به چادر فرما ندهي در چاه ن مت
مراجعت يرديم  ,سروان فتح اللهي  ,سروان شرفيان ,
سرگرد ن قدي و من هم ه مراه آن ها با هم به قرار گاه
برگشتيم  ,خيلي خسته بوديم ,خواب و استراحت دلچس
بود  ,بيسيمي هم با گردان در ارتباط بوديم و منتظر
دستور بعدي ,خيلي راه رفته بوديم دوست داشتيم چند
روزي استراحت بدهند تا بچه ها رفع خستگي ينند و دو
ّ ا عصر ه مان روز دوباره دستور
باره آماده شوند ؛ ام
پي شروي و آ غاز عمل يات صادر شد و دو باره به ت كاپو
افتاديم.

حركت مجدد به سوي هدف
روز ي كم فروردين سال  60صرف تجد يد قوا و ر فع
خستگي و توجيه رزمندگان و صدور دستورات شد ,ما هم
ق بل از غروب آف تاب خود را به م حل ا اراق يگان ها
رساانيديم فرمانادهان احضاار و بطاور خالصاه ترتيا
استقرا يگانها در ستون و مسائل تأميني ،رعايت سكوت
و پرهيز از سر و صدا ،نحوه برقراري ارتباط  ،اعمال
ّر داده شد و قرار شد بعد از صرف
روي هدف و غيره تذي
شام و با ا بالغ گردان  ،يگان ها به خط شوند .م سير
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رودخاناه فصالي چيخاواب در آن اياام موضاع مخماي و
مح موظي بود و ن سبت به چاه ن مت به هدف نزديك تر و
فا صله خ طوط تدارياتي را ن صف مي يرد  ،لذا ت صميم
گرفتيم بنه رزمي را آنجا تشكيل دهيم  ،البته قسمتي
از امكا نات تدارياتي هم به ج لو آ مده بود و لذا
د ستور داده شد تا فرداي ش عمل يات ،مهمّ ات ،آب
،آمبوالن سها و اي ستگاه ا مدادي به آن جا ن قل م كان
ياب ند .ب عد از حر يت ما ر ئيس ر ين 9و ستوان ع بدهللا
بي گي اف سر تعم ير و نگ هداري در م حل باقي ماند ند و
آ ماده بود ند تا ب نا به ن ياز و درخوا ست ا مور
تااداريات و تخليااه و بسااتري يااردن را بااه جريااان
بينداز ند  .ب عد از صرف شام و اقا مه ن ماز ستون
راهپي مائي ،ت شكيل و حدود ساعت  9( 2000ش ) حر يت
آغاز شد ؛ اين بار راحت تر و با نظم و تأني بيشتري
به سوي هدف حر يت يرديم و از م سير ش گذ شته ج لو
رفتيم تا به حوالي وسط دشت رسيديم .
دشت فريبنده
يساني يه در دشتها و زمينهاي بدون عارضه مشخص
زندگي يرده اند ،يا تاريخ زندگي افراد گرفتار شده
در دشت و بيابان را خوانده اند  ،ميدانند فريبندگي
د شت سب گم شدن و ح تي ت لف شدن ا فراد ناآ شنا مي
شود؛ و ب سيارند ي ساني يه خود و اح شام شان در
يوير هاي مر يزي ا يران  ،راه را گم يرده و در ا ثر
ت شنگي و گر سنگي و يا ساير عوا مل خ شن يوير  ،جان
اكالت و مصاائ ياوير را در زنادگي
باختاه اناد  .مشا
لطمع لي خان ز ند به هن گام ع بور او از يوير و ر فتن
به سمت سيستان  ،براي جمع آوري قشون را قبالً خوانده
بودم و به خطر گم شدن در دشت و يوير آگاهي داشتم .
الب ته د شت ع باس و د شت م هران و د شت آزاد گان و
زمين هاي ه موار چ هيال قا بل مقاي سه با يوير مر يزي و
لوت ن بوده و از ن ظر خ طرات بي آ بي  ،گر ما ،مار و
ساير حيوا نات در نده ت ماوت ز يادي با هم دار ند .در
ا ين ق سمت ها بي شتر خ طر گم شدن و جود دارد و آن هم
ً به
براي ا فراد پ ياده و ا ين خ طرات ا مروزه تقري با
صمر ر سيده ا ست  ،م گر راه گم يرده پ ياده اي يا در
حالت هاي خا صي يه ا فراد مج بور به اي ار يق به صورت
پياده هستند  .اگر افراد پياده غريبه و نا آشنا و
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بدون وسيله جهت يابي در داخل اين دشتها قرار گيرند
 ،حتّي در روشنايي روز گم مي شوند تا چه رسد به ش
تار يك و ظل ماني؛ ا گر ان سان چ ند لح ظه چ شم خود را
ببندد و به دور خود بچرخد يا حادثه اي سب شود تا
او از روي م سير و سمت حر يت تغي ير ج هت د هد  ،پ يدا
يردن سمت اوليه برايش به راحتي ميسر نيست.
در حين حريت پيامي از سوي فرمانده تيپ  39رسيد
و براي ي شف آن ن ياز به و قت بود و با يد از نور ج هت
پ يدا يردن يل مات در جدول ر مز ا ستماده مي يرديم
جناب سرگرد نقدي به من گمت بدهيد پيام را يشف ينند
تا مشخص شود چيست ؛ ما ناچار شديم يك پتو روي خود
بكشيم و سپس چراغ قوه را روشن ينيم تا دشمن متوجّه
حضور ما نشود ؛ من و سرباز وظيمه مرندي بيسيم چي و
آقاي سپهوند در محل مانديم و مدتي اول يشيد تا رمز
را يشف ينيم.
خالصه پيام اين بود
«رمز عمليات يا مهـدي ادركنـي است ،به محض دريافت اين رمز به
دشمن بتازيد و او را نابود كنيد».

َ عوض شد و در خاتمه عمليات در همه
اين رمز بعدا
گم ته ها و نو شته ها ر مز عمل يات فتح الم بين را يا
ز هـرا قل مداد يرد ند !! شايد ا ين ر مزفقط مر بوط به
قرارگاه قدس يا مربوط به يگان يا محور ما بود؟ يا
اينكه اين رمز در سطح تيپ براي يگانهاي داخلي و با
تدبير تيپ تهيه شده بود  .موقعي يه رمز ،يشف شد و
پ تو را ي نار زد يم ي گان به ج لو حر يت يرده بود و
هيچ آثاري از آن مشاهده نمي شد ؛ ما سه نمر مانده
بوديم پس از مدتي نگري ستن به نو شته هاي جدول و با
نوري ضعيف يه حا لت سرگيجه پ يدايرده بوديم واق عا
ً
ت شخيص سمت م شكل شده بود ،در اب تدا من ه مه جا را
تار يك و يكنوا خت د يدم ؛ از آن دو ن مر سئوال يردم
حاال بايد به يجا برويم ؟ سمت حريت گردان يدام است
؟ هر دو نمر متحيّر بودند ،حتّي آقاي سپهوند يه نقش
راهن ما و ب لدچي را دا شت از ت شخيص سمت ها عاجز
مانده بود  .خوشبختانه  ،من هنگام شناسايي در چند
ّه به تجربيات گذشته پيش بيني چنين
روز قبل  ،با توج
ت ماقي را مي يردم  ،لذا به دنبال عوارض مشخصي در
اّ
ابي عت بودم و بل ندي هاي سمت شرق منط قه و ت په
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يمر سرخ را از ن ظر گذرا ندم ؛ نق طه بل ندي در شمال
ً بلندي
دشت عباس نظرم را جل يرده بود  ،نقطه نسبتا
بود و محلّي ها آن را سنگ ب هرام مينام ند  ،اح ساس
يرده بودم در ش اين نقطه يه از بقيه عوارض مرتمع
تر ا ست قا بل رؤ يت ا ست و آن را به د قت ن شان يرده
بودم ؛ آن ش نقطه مرتمع سنگ بهرام مشخص و به خوبي
نما يان بود ،به خاار آوردم يه ا گر رو به هدف
ا عق
بايستيم آن نقطه ارتماعي بايد در سمت راست
من با شد ؛ سمت يلّي برايم م شخص شد و از ق ط ن ماي
همراهم نيز استماده يرده و سمت حريت ستون را مشخص
نموده و به دنبال ستون راه افتاديم يسانيكه با علم
ناوبري آشنائي دارند و ارز يار قط نما را ميدانند
 ،بر ا ين ا مر وا قف ا ند يه با توجّه به پي مودن
م سافتي در حدود  3يي لومتر و با سمتي متما يل به
راست سب مي شود تا نتوان گراي دقيق محل تا هدف را
در ش تعيين يرد ،در اين گونه موارد تجربه و تطبيق
دادن ساير عوارض و محا سبه تقري بي اختال فات سمت و
م سافت يار ساز ا ست به راهپي مائي ادا مه داد يم و از
ميان سنگرهاي مترويه و يانالها ومنااقي يه احتمال
و جود مين در آن جا بود  ،ع بور يرده و به دن بال
گردان قدم برمي داشتيم.
آغاز درگيري در كمرسرخ
با فرما نده گردان ت ماس دا شتم و مو ضوع ر مز
عمليات و و ضعيت خود را به او گمتم ؛ چون يك بيسيم
چي همراه داشتم بيشتر روي شبكه داخلي گردان بودم و
ً چا نل را بر روي خط ارت بااي ت يپ با گردان ها
گا ها
تغي ير مي داد يم  .متوجّه ن شدم يه ر مز عمل يات ا عالم
شده بود يا نه ولي يكباره سكوت دشت شكسته شد و از
جناح راست و سمت يمرسرخ  ،شليك گلوله ها شروع شاد،
و رگ بار گلو له ها  ،منط قه را رو شان و صداي سوت
موشكهاي آر پي جي 1فضاي آرام منطقه را در هم شكست
ّت محدوديت ديد معموالً به صورت يور
؛ تبادل آتش به عل
شدت در جر يان بود  ،از
به
هدف
و به سمت تقري بي
ّ
ق سمت را ست ج لوي ما هم ،درگ يري شروع و ت بادل آ تش
برقرار شده بود و گلوله هاي زيادي روي هوا و نزديك
ّا به ماحل ما شليك نمي شد و
ما مشاهده مي شد  ،اما
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بعضي از گلوله ها از فضاي باالي سر ما عبور مي يرد؛
ما هنوز به يگان ملحق نشده بوديم  ،احتمال مي دادم
با وضع پيش آمده  ،قبل از رسيدن يگانها باه هادف ،
ا فاراد بي احت ياط خودي  ،يا ا فراد تر سوي د شمن ،
م بادرت به شليك ين ند و درگ يري شروع شود ؛ گر چه
غافلگيري مورد ن ظر از بين رف ته بود و لي ا ين
اميدواري بود يه نيروي احتياط دشمن حمله همزمان و
قري الوقوع ما را جدي نگيرد و فكر يند يه ما بايد
ّل با ن يروي خط م قدم درگ ير و سپس به آن ن يروي
او
ً دور برسيم ؛ شليك گلوله بي موقع از يگان ما
نسبتا
مي شد تا نيرو هاي د شمن در ع مق جب هه  ،در
 ،سب
سنگرهاي دفاعي مستقر و موضع مقاومي به وجود آورند
 .خوشبختانه با وجود آتش شديد همه جانبه يه از سمت
شاوريه و علي گره زد هم شروع شده بود و در جبهه اي
و سيع صداي انم جار و شليك ا نواع گلو له ا نين ا نداز
ّ ا اين زنگ خطر افراد نيروي دشمن در مقابل
بود ؛ ام
ما را به ا قدامي جدي و سنگربندي م ستحكم وادار
نكارده باود  ،ياا شاايد بايش از آن تاوان مباارزه
ندا شتند  ،بع يد ني ست ر ع و وح شت اي جاد شده قدرت
تمكّر عرا قي ها را ياهش داده و آن ها را از يارآئي
باز دا شته بود .سر قدم را بل ند يرده و به عق به
يگان رسيدم ولي نمي دانستم فرمانده گردان يجا قرار
گرفته است .پس از ساعاتي درگيري و آتشباري شديد ،
نياروي ادغاامي  000ويگاان ثاارهللا خبار ازپياروزي و
پي شروي در موا ضع د شمن داد ند  ،در ا ين لح ظه بي سيم
من روي شبكه ارت بااي فرما ندهي ت يپ با گردان ها
تن ظيم بود و من مكال مات فرما نده ت يپ و برادر
سليماني را با فرماندهان گردان ادغامي مي شنيدم .
نزد يك صبح بود  ،برادر سليماني پ يام داد ب چه ها
ن ماز را فرا موش نكن ند و به مو قع ن ماز صبح را
بخوانند.
در ا ين بين سرگرد ن قدي دخا لت يرده و از ار يق
مي د هم يه ن ماز را در حال
بي سيم گ مت من د ستور
حر يت بخوان ند ؛ ا ين دخا لت ن قدي پ يامي بود براي
رزم ندگان يه موا ظ د شمن با شند ،او اح ساس مي يرد
ا گر نيرو هاي ايرا ني براي اداي فري ضه ن ماز متو قف
شوند و ت شريمات الزم را ان جام ده ند ،د شمن فر صت
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تجديد قوا و اجراي يورش را خواهد يافت .يگان ما هم
به هدف نزديكتر شده بود و گروهانهاي0و 8از دو جناح
پي شروي را ادا مه داده و گرو هان  2متو قف شد تا
ّم را ستوان
احت ياط گردان را ت شكيل د هد گرو هان سو
ع لي مح مد هادي زاده به سمت موا ضع د شمن هدايت مي
يرد او بي سيمي از من ن حوه ع مل را سئوال مي يرد ؛
چون او و من هيچكدام  ،تجسّم درستي از نحوه استقرار
د شمن  ،شكل ز مين و سنگرهاي د شمن و م حل سالحهاي
اجت ماعي آن ندا شتيم صدور هر د ستور و ات خاذ هر
ت صميمي برمب ناي ت صور و گ مان بود ؛ لذا من صرفا
ً
ن حوه آرا يش و احت ياط در حر يت به سمت تقري بي م حل
ّر مي دادم  ،صحبتهاي من و ستوان
دشمن را به او تذي
هم
هادي زاده را احت ماالً بق يه فرما ندهان گرو هان
گوش مي داد ند ،من دو باره تأي يد يردم تا هن گام
برخورد با دشمن از اجراي تيراندازي بي هدف ممانعت
ينند .
ا ين اف سر شجاع و با ا خالص با يك د سته پ ياده
ادغامي يه در قسمت جلوئي گروهان  8و در نوك پيكان
حم له بود  ،همچ نان به پيش مي ر فت  ،دو باره ت ماس
گرفت و با صداي آهسته و خنده ماليمي يه هميشه داشت
گمت جناب سروان هر چه به جلو مي رويم به دشمن نمي
رسيم ،نكند اشتباه آمديم يا از دشمن رد شده ايم؟
به او گ متم در منط قه د شمن و حوالي سنگرهاي او
ه ستيم حاال مم كن ا ست د شمن ي مي ج لوتر  ،به چپ يا
راست باشد .روي زمين بنشين وااراف را نگاه ين اگر
چ يزي ند يدي گوش ين ب بين صدائي ن مي شنوي ؟ ب چه ها
را هم تا حدودي به خط زنج ير ج لو ب بر .به علّت بي
ااالعي از محل استقرار دشمن و محدوديت ديد  ،ما در
حقي قت يك رزم ت صادفي را ا جرا مي يرديم و هر لح ظه
احت مال بر خورد با د شمن يا باز شدن آ تش او را
داشتيم.
لحظات بسيار حسّاسي بود نمس ها تند مي زد و يك
دلهره و بي تابي آرامش رزمندگان را بر هم زده بود
 ،انت ظار به سر ن مي ر فت و د شمن خود را ن شان ن مي
داد .آيا دشمن با آگاهي سكوت و خاموشي اختيار يرده
بود تا نيروهاي ما را به يشتارگاه بكشاند و او را
ناباود يند ؟ يا دشمن بي خيال و در خواب غملت بود
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؟ با توجّه به صداي پي درپي گلوله ها دود و روشنائي
ّر من بع يد به ن ظر
ّم ت صو
و حم له اي فراگ ير شق دو
ميرسيد.

ّف هدف
نبرد بر سر تپه  202و تصر
به هر حال ق بل از رو شنائي روز ،يگان هاي تك ور
گردان با دشمن مواجه و مبادله آتش شروع شد  ،شليك
گلو له از ارف د شمن م حل ا ستقرار او را م شخص يرد و
آت شباري شديد از دو ارف شروع شد ،در چ نين و ضعيتي
دو ست و د شمن چ ندان م شخص ني ست و پر تاب گلو له از
جهات مختلف رزمنده را به شك مي اندازد يه تيرانداز
خودي است يا دشمن  ،چون دو گردان ادغامي ما از دو
سمت به سوي دشمن پيش رفته بودند اين خطر وجود داشت
يه همديگر را زير آتش قرار دهند ؛ يك رزمنده اي يه
به سمت دشمن پيش مي رود ممكن است دشمن خود را حتي
اماا ياك
در شا و در مياان دود وآتاش تشاخيص دهاد ّ
نمي تواند در دل
فرمانده يا مسئول هدايت،
تاريكي ه مه را ببي ند و م يزان پي شروي ق سمتها را
بدا ند ،بخ صوص در ن بردي يه حا لت احا اه اي دا شت و
جبهه اي و رودررو نبود؛ از ارفي حتّي ين ترل و پ يدا
يردن ا فراد يك گروه هام باراي فارمانده گروهش
د شاوار ا ست  .تا چه ر ساد به ين ترل ياك ي گان بزرگ
توسّط بيسيم براي فرمانده يگان.
چ ند بار فرما ندهان را ت شويق و براي آن ها
ّر دادم يه گلو له هاي خود
آرزوي پ يروزي يردم  ،تذي
را يو تاه و در مقا بل خود شليك ين ند .يا به ع مق
د شمن در سمت م غرب ،امّ ا ي سي جوابم را ن مي داد و
ً غيرممكن
انتقال اين پيام به افراد هم ياري تقريبا
بود؛ گاهي زمين گير و گاهي به جلاو حريات مي يرديم
ّال مي يردم و باه ائمه ااهار متوسّل مي
به خادا تاوي
شدم يه د شمن را ناتوان ومغ لوب ين ند .ه مانطور يه
قبالً ذ ير شد ،هدف ما توپخا نه هاي سنگين عرا ق ،از
جملااه توپهاااي080م م ،پدافنااد هااوائي و يگانهاااي
پ شتيباني و قرار گاه د شمن بود؛ از ا ين رو ،ي گان
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قدرتم ندي با سازماندهي د فاعي من سجم ،مان ند ي گان
پ ياده يا زر هي در مقا بل ما ن بود از ار في آ تش
سراسري در منطقه و عمق عقبه دشمن سب ايجاد رع و
وحشت در دل او و تضعيف اراده اش براي دفاع شد لذا
د شمن بدون مقاو مت قا بل توجّهي ع ق ن شيني يرد و
بي شتر ا فرادش با ا ستماده از تاريكي م حل را ترك
يرده بود ند؛ با رو شن شدن هوا ،م شاهده شد م حل
استقرار عراقي ها ،مملو از ماشين و تجهيزات است و
سنگرهاي پراينده ومتعدد ،از جمله وجود چند دستگاه
يانكس ع ظيم فرو شگاه پر از و سائل ر فاهي خانگي سب
تع ج و د يدني بود ،ت عدادي يه در سنگرها ما نده
بود ند به سرعت ا سير و مو ضع د شمن به ت صرف درآ مد،
آتشهاي محدود و متمرق ادامه داشت اما ديگر مقاومتي
ملموس نبود البته به علّت پرايندگي سنگرها و مواضع
توپ دشمن در زميني ذوعارضه ،بعضي سنگرها مشخص نبود
و احت ماالً ه نوز پاي رزم ندگان به آن جا نر سيده بود.
خبر پيروزي و تصرف هدف به تيپ مخابره شد و تبريك و
تهن يت بين فرما نده گردان و فرما نده ت يپ رد و بدل
گرديد.
ورود گردان  288تانك به منطقه نبرد
به محض درگيري با دشمن و قبل از الوع فجر صبح
 ،برابر هماهنگي قبلي و ارحي يه اشعار ميداشت ؛ پس
از ر سيدن  089به هدف ،گردان  299تا نك با يد از آن
ي گان ع بور از خط يرده و يروه را يه ج لوتر از ت په
هاي  209بود تصرف نمايد ؛ در حين درگيري يگانها در
روي تپه هاي  202و با ظهور نشانه هاي پيروزي  ،من
با رئيس رين 8گردان  299تانك تماس گرفتم و موقعيت
 089را ا االع داده و تقا ضاي حر يت گردان تا نك را
نمودم .
از ارفي ستاد عملياتي تيپ يه پيام تصرف هدف را
از فرما نده گردان 089دريا فت يرده بود بالفا صله
دستور حريت را به گردان تانك ابالغ يرد .يگانهاي آن
ً به سمت دشت
گردان يه از سر ش آماده بودند  ،فورا
عباس به حريت درآمدند ،سروان ييهان فالحي رئيس رين
 8گردان  299با من تماس گرفت و گمت من محل شما را
نمي بينم  ،چگونه مي خواهي من را هدايت يني تا به
تو برسم؟ به او گمتم به ابتداي دشت يه رسيديد ،هر
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 3دقي قه يك بار و براي چ ند لح ظه تانك ها چراغ را
روشن ينند تا من نور آنها را ببينم و به تو بگويم
به يدام سمت تغيير مسيردهي با توجّه به اينكه زمين
ذوعارضه بود و تانكها ديد يافي نداشتند و از ارفي
ّ منطقه را آتش فرا گرفته بود
تك ،يشف شده بود و يل
 ،آن ها سرعت را بر احت ياط ترجيح داده و بي شتر با
چراغ رو شن به ج لو مي آمد ند  ،لذا من به راح تي
موقعيت تانكها را تشخيص مي دادم و به فالحي مي گمتم
تا سمت حريت را اصالح يند  ،يگان تانك ابتدا به سمت
دچّه و امام زاده عباس در حريت بود و با يمي تغيير
سمت به ارف شمال  ،مسير تپه  202را در پيش گرفت.
همچ نين به سروان فتح الل هي پ يام دادم تا
تمنگ هاي  006م م 0گروهان ها و دو قب ضه مو شك ا نداز
ماليوتكا را به ارف ما روانه يند به او هم گمتم از
ّط دارم به
بلندي هاي تپه  202بر منطقه تسل
روي
خد مه ب گو يه با من در ارت باط با شند  ،من آن ها را
به روي هدف هدايت مي ينم  ،هماهنگي شد تا گروهبان
همتي سرپرستي قبضه هارا بر عهده بگيرد و با من در
تماس باشد .

وقـوع حـادثه
تانك ها و ج يپ هاي حا مل تم نگ  006م م در دا خل
دشت به خوبي به سمت ما در حريت بودند ،چند دستگاه
مي
از تا نك تا حدودي متما يل به سمت ج نوب حر يت
ً از هدف دور مي شدند  ،با ييهان فالحي
يردند و ظاهرا
ّر دهد ،بعد معلوم
تماس گرفتم و خواستم به آنها تذي
شد آن تانكها متكي به جاده مورموري به دچّه حريت مي
يردند و قصد داشتند با استماده از جاده خايي موجود
ابتدا خود را به جاده آسمالت برسانند و سپس تغيير
سمت بده ند ؛ امّ ا ا ين انت خاب م سير سب حاد ثه شد.
د شمن م سير جاده ما شين رو و ا اراف آن را با مين
ضدتانك م سدود يرده بود و ا ين مين گذاري بي شتر در
 9ـ م م :مخفف ميلي متر است واندازه دهانه يا كاليبر سالح را
مشخص مي نمايد.
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ه مان م سير و ا اراف جاده بود و ا گر تانك ها و به
تب عة آن جيپ هاي حا مل  006به آن م سير شناخته شده
ن مي رفت ند و از دا خل د شت حر يت مي يرد ند با مين
بر خوردي پيش ن مي آ مد  ،در م حور ما ب جز در ج لوي
سنگرهاي مستقر در يمر سرخ و آن مسير ،من ميدان مين
گذاري قا بل توجّهي ند يدم  ،ي كي از تانك ها پس از
ع بور از رو ستاهاي مخرو به  ،روي جاده با مين ضد
تانك برخورد و متوقف گرديد  .فرداي آن روز مشاهده
ياردم شاني تاناك پااره شاده ولاي تلماات جااني در
ّ ا به دنبال تانك وبه فاصله يمي از
برنداشته است ام
آن با ي مال تأ سف يك د ستگاه ج يپ شهباز حا مل تم نگ
هم تي هم سرنشين آن بود روي
 006م م يه گروهبان علي ّ
مين ضد تا نك رف ته و من هدم گرد يد  ،در ا ين حاد ثه
هم تي يه در جه دار شاي سته اي
دل خراش گروه بان ع لي ّ
بود و جواني براز نده از ا هالي قزوين  ،به در جه
شهادت نا ئل آ مد و يك سرباز از گرو هان ي كم به شدت
مجروح گرديد يه از سرانجام حال وي بي خبر ماندم ؛
ج يپ من هدم و قب ضه هم آ سي د يد و در آن مأمور يت
يارآئي خود را از دست داد  .در ارتبااات بيسيمي تا
حدودي رعا يت حما ظت گم تار شد و ب جز حا ضرين در
صحنه ،دي گران از و قوع ا ين حاد ثه ناگوار مط لع
ن شدند؛ ا ين دو حاد ثه پي شروي منظم ي گان تا نك و
رسدهاي  006م م را يند يرد و تانكها پس از يك وقمه
دو باره به پي شروي ادا مه داده و صبح زود  ،هن گام
روشن شدن هوا  ،تعدادي از آنها به گردان  089ملحق
شدند و ساعتي اول ي شيد تا ا ستقرار تانك هاي ه جومي
گردان  299بر روي هدف يع ني ت په هاي  202و 209به
اتمام برسد.
ي گان زر هي  299به سمت يروه پيش روي ن كرد و
برروي ت په ماهور هاي بل ندي 202در حال جا به جايي
بود ند .د سته خم پاره ا نداز020م م گردان و ر سدهاي
 006م م و  30م م گروهانهاااا و موشاااك انااادازهاي
ماليوت كا ه نوز به ما مل حق ن شده بود ند و م سئولين
مربو اه از پ يدا يردن م حل ا ستقرار ي گان اظ هار ع جز
ت ماق يك ن مر بي سيم چي ضمن
مي يرد ند؛ لذا من به اّ
حم ارتباط راديوئي به سمت عق آمديم تا شايد بطور
ن ظري آن ها را ببي نيم و را حات تر هدايت شان ينم ؛
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اما معلوم شد رسدهاي  30و دسته  020هنوز وارد دشت
ن شده و قب ضه هاي  006م م هم به دن بال آن حاد ثه و
شهادت گروه بان هم تي يه سرپر ستي آن ها را بر ع هده
داشت ،برگشته يا به سمت ديگر رفته اند.
در اجراي مأموريتهاي رزمي يا غير رزمي حتي در
ا مور عادي ز ندگي ان سان هر ارح و برنا مه اي مم كن
يك حاد ثه مخ تل  ،متو قف يا تغي ير
ا ست با و قوع
اسا سي پ يدا ي ند و حوادث مت عدد و گو ناگون عمل يات
نظامي از جمله مواردي است يه در ارح ريزي و برآورد
يك فرما نده با يد من ظور وراه هاي ر فع يا مقاب له با
آن حوادث را پيش بي ني نما يد  .در اول ج نگ تحمي لي
يمبود فرد مناس براي جايگزيني افراد حساس و يليدي
ازمسائلي بود يه ذهن فرماندهان را مشغول مي يرد.
در آن موقع يت هم فرد يارآ مدي در د سترس ن بود
تا به موقع سالحهاي پشتيباني آتش را به ما برساند ؛
اي نك ت بادل شديد آ تش توپخا نه و تانك هاي د شمن و
يگانهاااي خااودي سرتاساار دشاات را از دود و انمجااار
پوشانده بود.
ّد خودروئي و شلوغ شدن منطقه ،تشخيص هدف را
ترد
براي آن ها د شوار يرده بود و احت مال مي دادم آن ها
سمت را گم ين ند  ،ي مي ف كر يردم يه چه ينم مردد
بودم يه برگردم يا خود به سراغ آنها بروم يا مدتي
در آن موقع يت ب مانم تا شايد خد مه قب ضه ها ظاهر
شوند؟! با توجّه به حضور فرمانده گردان و معاون او
باقي ما ندن در دا خل گردان چ ندان ضرورتي ندا شت،
حا لت انت ظار هم خ سته ين نده و ناام يد ين نده بود ،
تصميم گرفتم خود به استقبال آنها بروم  ،لذا تماس
گرفتم و به بيسيم چي بنه گمتم من خود را به نزديك
خرا به هاي ح طاب و گ تاره مي ر سانم و منت ظر سالحهاي
پ شتيباني مي مانم ،شما با آن ها ت ماس بگير يد و
بگوييد هر چه سريعتر خود را به ابتداي دشت و حوالي
آن دو روستاي مخروبه برسانند تا من آنها را دريافت
ينم .
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يك صحنه خطرناك
از تپّه هاي  202به سمت ع ق سرازير شديم و از
جاده آسمالت عبور يرده و پس از ساعتي راهپيمايي به
حوالي دامنه جنوبي ارتماع يمر سرخ رسيديم  ،از دور
يك ج يپ با سرعت به ارف ما به ج لو مي آ مد وق تي
نزديك شد مشاهده يردم يك جيپ فرماندهي بود يه چند
ن مر سرن شين دا شت از جم له سرهنگ  2ا سدهللا ح يدري
( سرتيپ ا سدهللا ح يدري هم اي نون معاو نت ن ظامي سازمان
عقيدتي سياسي ارتش را عهده دار مي باشد) ،ايشان با
اشاره به سمت دامنه يمر سرخ ،از من پرسيد آن افراد
خودي ه ستند؟ چون ياله آه ني بر سردا شتم و تا حدودي
ا ستتار يرده بودم .و تجه يزات ه مراه سب تغي ير
ظاهري من شده بود و در جه سرواني خود را يانده
باودم و سر و صورتم تا حدودي تيره شده بود سرهنگ 2
ح يدري هم يه با سرعت وارد منط قه شده بود  ،من را
ن شناخت ،او من ظورش نيرو هايي بود يه در دا خل يك
پايگاه در دامنه جنوب شرقي يمرسرخ نمايان بودند ،
چون ما ش هن گام و در تاريكي از ي نار آن ها و به
فا صله تقري بي  300م تر از سمت ج نوب شرق آن ن يرو
عبور يرده بوديم و آن موقع آثاري از آنها ديده نشد
 ،آن ها را خودي مي دان ستم  ،در آن ز مان گردان ما
حدود  6ا لي  1يي لومتر ج لوتر از آن م حل روي هدف
مستقر بود و از ارفي گردان ادغامي  000تيپ خودمان
از ني مه ش گذ شته با د شمن در آن م حل درگ ير و خ بر
ّف يمرسرخ را اعالم يرده بود  ،به اضافه
پيروزي و تصر
ّد خودروهااي تادارياتي در دشات و بخصاوص جااده
تارد
ّر
آ سمالت جر يان دا شت ،از ا ين رو برايم قا بل ت صو
ن بود يه آن ا فرادي يه اينچ نين با خ يال را حت در
ّد مي نمايند خودي نباشند ،شايد در
محواه سنگرها ترد
اثر سردرگمي و حالت اضطراب بي احتياط شده بودند !
به سرهنگ ح يدري گ متم آن ها خودي ه ستند  .بالفا صله
ج يپ به ارف آن ها به حر يت درآ مد ،حدود  200م تر يه
ج لوتر ر فت ،صداي شليك گلو له شنيده شد و يك مرت به
آتش شديد سالحهاي سبك وسنگين روي آن خودرو گشوده شد
 ،چند لحظه فكر يردم شايد آن افراد اشتباه يرده و
اماا اداماه
ماشاين خاودي را دشامن انگاشاته انا
ادّ ،
تيرا ندازي بخ صوص م شاهده گلو له تانكي يه در مو ضع
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پنهان شده بود ،وجود دشمن را اثبات يرد ومعلوم شد
آن افراد عراقي هستند .راننده جيپ با سرعت و مهارت
قابل توجّهي عق گرد نموده با سرعت محل را ترك يرد
و ب طور مع جزه آ سا بدون اين كه حتّي گلو له سالح سبكي
هم به يسي اصابت يند از مهلكه نجات پيدا يرد؛ الزم
به ذير است گلوله هاي تانك بعد از عق گرد جيپ به
ّا
سمت آن شليك شد به هر حال جيپ از خطر دور شد ،ام
من و بي سيم چي ه مراهم ز ير رگ بار شديد تير بار و
ً د ستور
گلو له هاي تا نك د شمن قرار گرفتيم ؛ فورا
درازيش را به بيسيم چي دادم و هر دو به حالت سينه
خيز خود را به نقطه پستي از زمين رسانديم  ،پس از
يك لحظه مكث خزيدن را شروع يرده و به سرباز مرندي
گ متم خود را به ز مين بچ سبان و ا گر سر يا جائي از
ً ت ير مي خوري ،او هم به تبع يت
بدنت د يده شود فورا
از من خز يدن را آ غاز يرد ،با ت مام توان از ال بالي
بوته ها و علمهاي بلند دشت به خزيدن ادامه داده و
از دشمن فاصله مي گرفتيم ؛ صداي رگبار قطع نمي شد
و هر چ ند لح ظه يك گلو له تا نك يا آر پي چي 1در
ا اراف ما و گاهي دور تر منم جر مي شد؛ م سئله ن جات
جان بود ،سرعت ما زياد بود و بيش از آنچه يه باور
داشتيم قدرتمند شده بوديم؛ آيا نيروي جديدي به ما
ا ضافه شده بود؟ ! هر دو جوان بوديم و تا حدودي
ورز يده و ام يد به ز نده ما ندن ن يروي ما را تقو يت
يرده بود .حداقل م سافتي حدود 300م تر را سينه خ يز
پيموديم ،البتّه گاهي خود را به زماين مي فشرديم و
بدون حريت سر و پا مماس به زمين مكثي يرده  ،نمسي
تازه مي يرديم و دو باره با ا شاره من به خز يدن مي
پرداختيم .اگر افراد عراقي ما را تعقي مي يردند،
مي توان ستند ما را د ستگير نماي ند؛ لح ظات حسّاس و
خطر نايي بود ،ما دو ن مر در زمي ني باز ،در د يد و
تيررس مسلسلهاي افراد عراقي و به فاصله تقريبي 900
متر از آنها سينه خيز را شروع يرده بوديم؛ در حين
خزيدن صحنه هاي مختلمي در ذهنام نقاش بسات ،گاهاي
ت صور مي يردم مم كن ا ست خود يا بي سيم چي ام ،مورد
اصابت قرار گرفته و مجروح شويام  ،در اين صاورت تا
سرحد امكان نبايد متوقف مي شديم  ،مگر اينكه گلوله
مي يرد و من يا
به نق طه حسّا سي از بدن ا صابت
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مرندي را از ادامه حريت باز مي داشت  ،من يك بسته
با ند و يمك هاي اول يه به فان سقه ام ب سته و با خود
همراه داشتم ،و چون باند به همه افراد تحويل داده
شده بود  ،احت ماالً بي سيم چي هم ،با ند ه مراه دا شت،
يه مي توانستيم به صورت درازيش دربستن زخم همديگر
را ي مك ي نيم ،ا گر ه مراهم م جروح مي گرد يد ف قط مي
توان ستم بي سيم را از او گرف ته و خود ح مل ن مايم و
در آن شرايط ح مل م جروح به صورت خز يده در توان من
نبود و اگر حريت او برايش خطرناك و يا مقدور نبود
 ،به نا چار با يد در م حل مي ما ند تا روز نه ام يدي
مي يردم آنها به حالت دو به
باز شود .گاهي فكر
سمت ماا مي آي ند تا ما را د ستگير يا هالك ين ند ،
اگر به پا خيزيم و فرار ينيم ،به راحتي ما را هدف
گلو له قرار مي ده ند؛ ت صميم گرفتم در صورت تعق ي
توسّط عراقيها ،تا آخرين فشنگ با آنها بجنگم و چون
يكصد تير فشنگ ژا 8همراه داشتم ،قادر بودم تعدادي
را به هال يت بر سانم ،من همي شه در تيرا ندازي نها يت
صرفه جويي در مصرف مهمات را رعايت يرده و به ندرت
از رگبار استماده مي يردم و اينجا هم مصرف صحيح000
ت ير براي ما حائز اهم يت بود و احت مال مي دادم ،
ا ين حر يت من آن ها را متو قف ياا م ناصرف ي ناد لاذا
هر چ ند م تر ياه به ج لو مي رف تيم ،ن گاهي به ع ق و
به سمت عرا قي ها مي ا نداختم و مط مئن مي شدم ه نوز
ما را تعق ي ن كرده ا ند ؛ حتّي خ يال فرار از د ست
د شمن ،در صورت ا سارت  ،هم به مخي له ام راه پ يدا
يرده بود؛ مي اندي شيدم ،ا گر ما را محا صره ين ند و
ف شنگهاي ما هم ت مام شود و سالم به د ست عرا قي ها
بيم تيم و ما را نك شند  ،با تو جه به موقع يت عرا قي
ها يه خود آ سي پذير بود ند ،احت مال به د ست آوردن
فر صت فرار هم بع يد ن بود ؛ شهادت را هي بود يه
نمي گذاشت؛
تكليمي بر عهده شخص شهيد
ّ ا در ذهنم مشغوليتي ايجاد شده بود يه اگر دوستم
ام
شهيد شود و من سالم ب مانم چه با يد ب كنم؟ در
اينصورت فقط مي توانستم صورت دست و پاها و ظاهر او
را مرتّ و چ شمهايش را بب ندم ،م حل او را م شخص و
بيسيم همراهش را با خود حمل ينم و از محل دور شوم
تا م سئله عرا قي ها حل شود؛ ام يد به ز نده ما ندن و
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ّل بر خداوند به ما قدرت حريت و
نجات از مهلكه و توي
ا ستماده از ز مين و عوارض را مي داد و هيچ مأيوس
نشديم ؛ براي ما شيعيان توسّل به ائمه ااهار بخصوص
ا مام ع لي(ع) و ا مام ه شتم ا مري ا ست غ ير ارادي و در
شرايط خ طر و سختي د ست به دا من آ نان مي شويم  ،در
اين جا حا جت من د ستگير ن شدن تو سط آن ا فراد ب يرحم
بع ثي بود .شايد عرا قي ها ما را ي شته پندا شتند يا
ً نگران يا سردرگم آينده خود بودند  ،يا شايد
شديدا
در ف كر ترك م حل يا مقاو مت در مقا بل ن يروي اد غامي
بوده و حوصله تعقي ما را نداشتند و يا از ترس سر
خود را از سنگر ب يرون ن ياورده و به دقّ ت به ما
تيراندازي نمي يردند!! بعد از مدتي آتش بازي آنها
فرويش يرد و ما هم پس از ا ستراحت يو تاهي به صورت
دراز يش و پس از تازه يردن ن مس و برر سي او ضاع ا ين
بار خميده و به صورت خيزهاي يوتاه  ،محل را به ارف
و سط د شت ترك يرده و سپس رو به جاده آ سمالت تغي ير
سمت داده و از د شمن دور شديم  ،ه مانطور يه قبالً
ب يان شد تجه يزات ه مراه من شامل يك قب ضه تم نگ ژا8
تا شونده با  000ت ير ف شنگ 2 ،عدد نارن جك د ستي در
جلد مربواه  ،قط نما  ،ياله آهني و دوربين دو چشمي
و و سايل ب ند آوردن خون بود درا ين ع مل خز يدن و جود
نارنجك ها برايم مزاحم و در صورت خز يدن به پ شت
خطرناك بود در اثر سينه خيز رفتن سريع  ،ديمه درب
جلد قط نمايم باز شده بود و قط نما از داخل جلد
لغزيده و ممقود شد؛ بيسيم چي من يارش دشوارتر بود
 ،آنتن بيسيم يك نقطه نشاني است و حمل بيسيم پي آر
ً به
سي 11و متعل قات آن هم د ست و پاگير ا ست ،مرت با
ّر مي دادم آ نتن را بخوابا ند  .خ طر ر فع شده
او تذي
بود به پ شت يك تل يو چك خايي تك يه زده و اح ساس
آرامش مي يردم؛ و به فكر رسيدن به مقصد يعني نقطه
الحاق تعيين شده براي سالحهاي پشتيباني افتادم ،با
برر سي يه به ع مل آوردم به علّت فا صله ز ياد تا
انت هاي د شت و خ ستگي ز ياد ترجيح دادم خود را به
جاده آ سمالت بر سانيم تا از آن ار يق به و سيله
خودرو هاي در حال حر يت  ،اب تدا به ا مام زاده ع باس
رف ته و سپس تغي ير ج هت داده و خود را به حوالي
رو ستاهاي مخرو به بر سانيم لذا دو باره به سمت جاده
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آسمالت راهپيمايي را
جاده رسانيديم.

شروع يرديم و خود را به ينار

ورود جنگنده هاي عراق به صحنه نبرد
حاادود ساااعت ده صاابح روز  60/0/2هواپيماهاااي
جنگ نده و ب م اف كن عراق وارد صحنه يارزار شدند و
به بم باران بع ضي از م نااق پرداخت ند؛ ران ندگان از
ترس هدف قرار گرفتن با سرعت روي جاده آسمالت حريت
يرده و از ي نار ما رد شده و به تقا ضاي ما توجّهي
نمي يردند؛ قدري معطل شديم و باالخره موفق به متوقف
يردن يك د ستگاه ز يل باري شدم  ،من به دا خل يابين
راننده و بيسيم چي هم با سرعت به باالي ياميون پريد
و سوار شد.
ه نوز چ ند صد م تر ج لوتر نرف ته بوديم يه ب م
افكنهاي عراقي به صورت سينه مال بر روي جاده امام
زاده ع باس ،يه ت عدادي خودرو بر روي آن در حر يت
بودند ،ظاهر شده و چند نقطه را بمباران يردند؛ يك
خودروي باري به يلّي من هدم شد و ت عدادي آ سي سطحي
ديد ند؛ چ ند دقي قه ب عد غرش هواپيما هاي عراق ت كرار
شد و چ ند فرو ند دي گر بر فراز جاده به پرواز در
آمدند؛ اما اين بار آنها به ارف جنوب شرقي رفتند و
معلوم بود مأموريت بمباران واحدهاي عمل يننده جبهه
ج نوبي عمل يات را بر ع هده دار ند  .وح شت بر منط قه
م ستولي شده بود ،آ تش پرحجم توپخا نه دور برد د شمن
همه جا را فرا گرفته بود و سرتاسر منااق دشت عباس
 ،عين خوش و يمر سرخ  ،دچّه و شاوريه و ر شته تي نه
زير آتش و دود بود  .همين يه هواپيماها دور شدند ،
راننده هائي يه ماشين خود را ينار جاده پارك يرده
بود ند  ،دو باره به حر يت درآمد ند  ،به ا مام زاده
ر سيديم ديوار هاي آن مورد ا صابت قرار گرف ته بود و
ر نگ و رخ سار يك م كان مترو يه به خود گرف ته بود،
اولين بار بود يه از نزديك اين امام زاده يه نقطه
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ن شاني مشخ صي در د شت ا ست را مي د يدم؛ از آن نق طه
پيچي يدم به چپ (ج هت شرق) و ي مي ج لو رف تيم ليكن
توقف تعدادي خودرو درمسير راننده را از ادامه حريت
ّ
باز دا شت او گ مت دا خل د شت مين گذاري ا ست و من مي
ترسم به داخل دشت بروم و مي مانم تا راه باز شود.
من و بي سيم چي ام به نا چار پ ياده شديم و به سمت
چيخواب راه افتاديم.
ّه
نبرد تانكها در دچ
صبح روز 60/0/2هن گامي يه از دام نه شرقي ت په
 202به ارف جاده آسمالت در حريت بوديم و با بيسيم
در حال ارت باط با ب نه گردان و اح ضار يگان هاي آ تش
بودم ،يك مرتبه مشاهده يردم در حدود يك گردان تانك
از تيپ 2زرهي دزفول ،با آرايش خط زنجير از ابتداي
دشت عباس و مجاور تپه شاوريه به سمت دچّه و ابوغري
شعف و
در حريت ند ،ا ين آرا يش و ه جوم آن ها سب
خوشحالي شد ،زيرا حمله سريع تانكها نشانه پيروزي و
تعق ي د شمن بود و ام يدوار بودم يه ا ين ي گان به
زودي تپه هاي تينه در جنوب شرقي 209و جاده ابوغري
ّف ن موده و تأمين ا ين ج ناح را بر قرار خوا هد
را ت صر
يرد؛ امّ ا تانك هاي پي شرفته عرا قي يه در ج نوب غر بي
ا مام زاده ع باس و روي ارت ماع تي نه ،در سنگرهاي از
پيش ته يه شده مو ضع گرف ته وا ستتار يرده بود ند ،در
فاصله زماني بسيار يوتاهي ايثر تانكهاي ايراني را
شكاريرده وبه آتش يشيدند ،انهدام تانكهاي رديف جلو
ق ف و شكست قطعي را بر آن يگان تحميل
پيشروي را متوّ
ً بيش از نيم ساعت به درازا
يرد .اين درگيري تقريبا
نكشيد؛ تعدادي از تانكها يه هنوز مورد اصابت قرار
ً تغي ير سمت داده و از ت يررس
نگرف ته بود ند سريعا
تانكهاي عراقي دور شدند و تانكهايي يه در پشتيباني
بود ند دي گر ج لو نيامد ند ؛ اي نك خد مه اي يه تا نك
آن ها من هدم يا از يار اف تاده بود و خود به شهادت
نر سيده يا جرا حت آ نان اوري بود يه قادر به حر يت
بودند ،تانكهاي خود را ترك يرده و با دست خالي به
سمت ع ق بر مي گ شتند .م شاهده ا ين من ظره دل خراش
ب سيار متأ سف و م لولم يرد ،به ح كام رو سيه ن مرين و
ل عن يردم يه ا ين چ نين هواپي ما ،توپ ،تا نك و
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ماليوت كا و… پي شرفته را به جنايت كاران بع ثي داده
بود تا م نابع ي شور و مردم بيگ ناه ما را هدف قرار
دهند .
ضربه سنگين د شمن ،ت يپ 2دز فول را در آن عمل يات
از يارآئي ا نداخت .با ا ين و ضع ج ناح چپ قرار گاه
همچنان در تهديد بود و حضور قوي دشمن در آن قسمت و
ّط او بر د شت م شكل آ فرين و خطر ساز شده بود؛ در
ت سل
پي ا ين حاد ثه فرما نده ت يپ ت عويض و ي گان به يار
تجد يد سازمان پردا خت .0آگا هان ن ظامي به خوبي ماي
ق ت تير و برد توپها و دوشكاي مستقر بر
دانناد يه دّ
روي تانكهاي مدرن  T21روسي به مراتا بار توپهااي
قديمي تانك هاي ا يران بر تري دا شتند  ،ماليوت كاي
مستقر بر روي نمربرهاي مدرن عراقي از سه ييلومتري
هدف را مورد ا صابت قرار مي د هد و از ه مه مهم تر
استقرار تانكها و نمربرهاي دشمن در سنگرهاي پوشيده
و مخ مي  ،ا ين مز يت و بر تري را به ي گان پداف ندي
عراق مي داد تا تانكهاي بدون حماظ در زميني باز و
عريان را به راحتي شكار ينند؛ لذا نمي توان مسئول
و يا خدمه اي را مقصر اصلي دانست.

اوضاع دشت چگونه بود ؟
تعدادي خودرو و تانك بر روي جاده خايي چيخواب
به ا مامزاده عبّاس متو قف شده بود ند و علّت ا صلي آن
وجود يك دستگاه تانك  M91از گردان  299بود يه شا
گذ شته درا ثر بر خورد با مين د چار آ سي شده بود،در
گو شه اي دي گر ج يپ حا مل006م م ان هدامي سب اي جاد
ي مي ترس و رعا يت احت ياط در ران نده ها شده بود و
حا ضر نبود ند از دا خل د شت ع بور ين ند شدت آ تش د شمن
 9ـ من با دور بين چ شمي ن ظاره گر ا ين ن برد بوده و بع ضي از
ح قايق را در خات مه عمل يات م شاهده و بع ضي از موارد را از
مطل عين جو يا شدم ب طور م ثال ؛ سنگرهاي پو شيده تانك هاي عرا قي
را خود ب عد از پ يروزي عمل يات م شاهده كردم  ،ح ضور ت يپ 2
دز فول در ادا مه عمل يات م شاهده ن شد و ت عويض فرما نده ت يپ را
ديگران بيان كردند.
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ّت شده بود ؛ سرهنگ 2هرمز احمدي چگني
هم مزيد بر عل
م عاون ت يپ 39يه با يك د ستگاه ل ندرور در م حل ح ضور
پ يدا يرده بود ،بدون توجّه به گلو له باران د شمن و
با شجاعت ت مام در حال فعال يت و به حر يت در آوردن
خودرو ها بود و با تحكّم و ا صرار آن ها را وادار به
عبور از ينار تانك يرد؛ راننده ها در حال بحث يردن
بود ند و تقا ضا دا شتند يه ي گان مهند سي ت يپ به م حل
بيا يد ومنط قه را ياوش و مين برداري ي ند ،امّ ا ا ين
خوا سته در آن شرايط عم لي ن بود ؛ تج مع خودروئي هم
هدف منا سبي براي د شمن به و جود آورده بود و خ طر
بمباران هوائي و آتش توپخانه صحرائي دشمن احساس مي
شد .سرهنگ اح مدي ز ير آ تش شديد د شمن مو فق شد  ،آن
گره را بگ شايد و خودرو هاي تدارياتي را به سوي
يگانها روانه يند  .در باان به او احسنت گمتم و به
شجاعتش اعتراف يردم.
او دو يار مهم ديگر را به اتمام رسانيد  ،يكي
به يارگيري يگان سوارزرهي و گروهاني از گردان 302
و هدايت آنها به سمت دچّه و شمال شاوريه بود تا آن
قسمت را پايسازي ينند و مقاومت پراينده دشمن را از
بين ببرند؛ ديگر اينكه او تعدادي بلدوزر را به محل
آورده بود و در حدود و سط د شت ونزديك تر به ق سمت
شرقي چي خواب در حال ا حداث خايريز بود ند ،ا ين
خايريز هرچ ند نسبت به نيروهاي پيش رو از جمله 089
اما نقش يك موضع سد يننده و پناهگاه
خيلي عق بودّ ،
ج هت ا ستقرار نيرو هاي يم كي را اي ما مي يرد و سدي
بود درمقا بل پاتك هاي احت مالي د شمن  ،د سته ادوات
گروهان هاي پ ياده به حوالي رو ستاي گ تاره ر سيده
بود ند و من هم به آن ها مل حق شده و ق سمت ها را به
پ شت ه مان خايريز انت قال داد يم تا پس از دريا فت
خودرو به سمت گردان حر يت ي نيم ،در ا ين مو قع حدود
دو ساعت از ظهرگذ شته بود  ،فرما ندهان د سته اظ هار
نمودند همين جا نهار بخوريم و بعد به سمت گردان به
راه بيمتيم .تا محل گردان فاصله زيادي بود و ماشين
يافي ج هت ح مل قب ضه ها  ،مه مات ه مراه و پر سنل در
اختيار ما نبود  ،از ارفي دسته خمپاره انداز  020م
م ه نوز وارد آن نق طه ن شده بود و مع لوم ن بود به
يدام سمت رف ته ا ست ؟ متأ سمانه در ا ين شرايط و
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او ضاع حسّاس ت عداد يث يري از پر سنل در ت شخيص سمت و
پ يدا يردن م حل نيرو هاي خودي يا د شمن ضعيف بوده و
گاهي جديت يافي به ع مل ن مي آورد ند و يافي ا ست يك
ق سمت يا عن صر ح ساس هم كاري نك ند يا به دلي لي وق مه
اي ايجاد يند تا رشته يار از هم گسيخته شود ،البته
ترس از گم شدن و به اسارت رفتن در اثر ناآشنائي با
شدت آتش در ايجاد اين ناهماهنگي
زمين و محل دشمن و ّ
ً با سروان فتح اللهي تماس گرفتم و
موثر بود  .مجددا
ايشان هم از اين بابت به شدت ناراحت بود و مي گمت
خي لي و قت ا ست آن ها را به سمت شما فر ستاده ام و
استاوارآذرخش 0مسئول دستاه را مقصار مي دانست و مي
گمت مگر دستم به او نرسد .در مورد وضع تدارك گردان
سائوال ياردم و از او تقاضاا ياردم نهاار قسامتهاي
پ شتيباني آ تش را پيش من بمر ستد سروان فتح الل هي
ب يان دا شت از ار يق ت يپ راهن ما تع يين يرده ا ند تا
ّ ات از اريق تيشه ين به سمت عين خوش
آب و غذا و مهم
و از آن جا به گردان ح مل شود .از صبح روز 60/0/2
ين ترل جاده عين خوش تا پاد گان در د ست ن يروي خودي
قرار گرفته بود  .معلوم بود تيپ  09امام حسين(ع) و
گردان  032و گرو هان ي كم تا نك پاد گان عين خوش و
ارتما عات م شرف بر آن را ت صرف يرده بود ند يه جاده
آ سمالت پ شت سر آن ها قرار گرف ته ا ست؛ ب عد مع لوم
گرديد دشمن تا چند روز روي ارتماعات مقاومت مي يرد
و پاتكهاي پياپي انجام مي داد.

پايگاه هاي دور زده شده دشمن
آ نروز ن هار د ير به ما ر سيد؛ در حين صرف ن هار
از سمت خرا به دي هم يع ني شمال م حل خايريز و از
دام نه يمر سرخ تيرا ندازي عرا قي ها شروع شد؛ با
برر سي يه به ع مل آ مد مع لوم گرد يد يه يك پاي گاه
دي گر عراق يه ش گذ شته دور زده شده بود ،ه نوز
افراد آن در محل باقي مانده و اينك با ديدن نمرات
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نيرو هاي خودي با شليك گلو له به سمت شان مقاو مت
نموده و البته با انجام تيراندازي محل خود را فاش
يردند  ،به استوار تا گروهبان دسته ادوات گروهان8
دستور دادم تا پايگاه عراقي را زير آتش قرار دهد ،
ت عدادي گلو له خم پاره  30م م به سوي پاي گاه پر تاب
گرديد و افراد پياده با استماده از عوارض زمين به
ارف پايگاه يورش بردند  ،با نزديك شدن افراد پياده
به پاي گاه د ستور متو قف شدن تيرا ندازي خم پاره
اندازها را به تا دادم  ،رزمندگان باا سارعت وارد
پاي گاه عرا قي شدند و ت عدادي را د ستگير يرد ند و
ً ت عدادي هم مو فق به فرار شده بود ند  ،از
ظاهرا
ت عداد تل مات هم ا االع دقي قي به د ست نيا مد  ،ا ين
درگ يري حدود يك ساعت ما را درگ ير ن مود  .اي نك يك
ن يروي مدافع در پ شت خايريز م ستقر شده بود يه
احت ماالً از گردان  000بود يا شايد گرو هان ستوان
سليماني از  302؛ خ بر ناگواري شايع شد و آن ق طع
پاي ا ستوار م سيح از ي گان ب هداري ت يپ بود يه با
تعدادي آمبوالنس در پشت خايريز موضع گرفته بود و در
اثر انمجار گلوله توپ عراقي دچار حادثه شده بود .
آن روز با چ ند درگ يري و آ تش باري عراق  ،به سرعت
به پايان رسيد و تاريكي ش بر منطقه سايه افكند و
به علّت نرسيدن خودرو آنروز هم نتوانستيم دسته 020
م م و رسدهاي  30م م و  006م م را به گردان برسانيم
.

آيا تكرار بعضي از وقايع تاريخي اجتناب ناپذير
است؟
اينك دوباره به بررسي اوضاع يگانهاي مستقر بر روي
تپه 202مي پردازيم.
يگان هاي تك ور پ ياده و متعا ق آن ي گان تا نك
وارد محواه سنگرهاي دشمن شدند و در اين بين تعدادي
به سراغ سنگرها و فروشگاههاي موجود رفته و به جمع
آوري غ نائم پرداخت ند ،نتي جه ا ين ع مل غم لت آم يز
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بي توجّهي
ان سان را به ياد غزوه ا حد و
گرو هي از سپاه ا سالم مي ا ندازد يه به من ظور ج مع
آوري غ نائم برخالف د ستور پيغم بر ا يرم م حل مأمور يت
را ترك يرده بودند و سب شدند تا آن موضع يليدي از
دست برود و دشمن از آن پهلو ضربه اي ياري بر لشگر
ا سالم وارد آورد .ا ين بار ن يز ت عدادي از ا فراد
يگانها بدون توجّه به خطر حمله تالفي جويانه دشمن و
به خيال اينكه شكست حريف قطعي است به مشاهده غنائم
جمااع آوري اقالمااي از آن
برجاااي مانااده يااا
پرداختند.
پراي ندگي ا فراد و ا شتغال به ج مع آوري غ نائم،
يگان را از تشكيل يك خط دفاعي مستحكم غافل يرد يا
در اين باره تأخير شده بود و لذا ساعاتي بعد دشمن
در يك پاتك ضربه سهمگيني بر يگانهاي مستقر در روي
هدف وارد آورد .الب ته من با م شاهده پ يروزي ي گان
خودي و شك ست د شمن و با توجّه به اين كه فرما نده
گردان و م عاون او و همچ نين فرما ندهان گرو هان در
م حل حا ضر بود ند در يار تح كيم هدف و تجد يد سازمان
دخالت نكرده و بالفاصله به دنبال احضار خدمه سالحهاي
پشتيباني رفته تا آنها را هر چه سريعتر وارد منطقه
ينم و خود را درگ ير نيرو هاي تك ور ن كردم .از ا ين
رو زمان پاتك دشمن در محل حاضر نبودم.

پاتك شديد نيروهاي عراق و شهادت جمعي از فرماندهان
جوان
در غ ياب من سرهنگ 2بيرانو ند فرما نده ت يپ و
ّف شده بازد يد و با ت عدادي
همرا هان وي از هدف ت صر
پرسنل يگان ديدار يرده بود و محل را ترك نموده بود
 ،ب نابر اظ هارات شاهدين در حدود ساعت  0000ه مان
روز ( )60/0/2يك ي گان زر هي د شمن پس از ا جراي آ تش
تهيااه بااا تعااداد انبااوهي تانااك و نمرباار بااراي
بازپس گيري موضع از دست رفته و انهدام نيرو مبادرت
به تك ن موده بود؛ بع ضي از حا ضرين ر قم تانك ها و
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نمربر ها را تا حدود  200د ستگاه تخ مين مي زد ند ،
اشاره يرده ام يه پس از شكست دشمن تعدادي از پرسنل
با مشاهده انبوهي از غنائم گوناگون و يانكسهاي پر
از لوازم خانگي و پوشاك سرگرم بازديد از سنگرها و
يانك سها بود ند تا ا قالم مورد ن ظر خود را انت خاب
ينند و غافل بودند يه دشمن به زودي پاتك مي نمايد
و يا سرمست از پيروزي بوده و به تهيه مواضع دفاعي
نپرداختند.
از ارفي در چنين مواردي قدرت آتش وسرعت نيروي
م كانيزه د شمن فر صت ع كس الع مل را از بين مي برد.
افراد گردان  089ادغامي بخصوص فرماندهان و مسئولين
يه از آ تش ضد تا نك منا س و پ شتيباني آ تش توپخا نه
محااروم بودنااد ،دليرانااه مقاوماات ياارده و مردانااه
متحمل گرديدند
ايستادگي نموده و تلمات و ضايعات را
ّ
 ،گردان  299تانك هم از نظر تجهيزات در برابر هجوم
تانك هاي پي شرفته د شمن قادر به عرض ا ندام ن بوده و
مقاو مت سر سختانه رزم ندگان ا ين ي گان تا مرز شهادت
جم عي ازفرما ندهان  ،نا شي از روح اي ثارگري و غ يرت
ذاتي آنان بود  .وجود اين نابرابريها امكان مقابله
افااراد تمنگاادار عااادي را در براباار هجااوم ساانگين
يگانهاي زرهي و مكانيزه دشمن از بين برده بود .
در ا ثر پا تك د شمن ت عدادي از پر سنل يگان هاي
اد غامي  089،299و ب سيج ثارهللا شهيد و ت عدادي ن يز
مجااروح گرديدنااد ؛ از جملااه سااروان مسااعود گلشااني
فرما نده گرو هان تا نك  ،سروان مح مد جواد نوري
يرمانشاهي افسر امور هوائي رين 8تانك  ،سروان حسن
و لدخاني فرما نده گرو هان تا نك  ،ستوانيكم نري مان
حيادري فرماناده گروهاان يكام گاردان  ، 089ساتوان
رو حاني از گردان تا نك و ت عدادي در جه دار و سرباز
يه ذ ير نام آن ها م قدور ني ست .در ا ين مقاو مت
دليرا نه به شهادت ر سيدند  .يگان هاي م ستقر در ت په
هاي  202و  209در اثر اين پاتك سنگين ،انسجام خود
را از د ست داده و از م حل مت صرفي را نده شده و تا
حوالي جاده آ سمالت تأخير و دو باره در آن جا به
مقاو مت ادا مه داده بود ند؛ حما سه اي ثار و از جان
گذ شتگي رزم آوران گم ناام را خ يالي شن ياده ودر ا ين
ج نگ نابرابر به چ شم د يده ا يم ،ي كي از نمو نه هاي
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بارز آن دليران گمنام  ،ستوان نريمان حيدري است ،
ي سي يه هن گام تع يين فرما نده گرو هان در ا ثر توا ضع
گ مت من برادر پا سدارم را شاي سته تر از خود ج هت
پذيرش اين مسئوليت مي دانم و سعي مي ينم سربازي در
خدمت او باشم ،شاهدين برايم تعريف يردند يه هنگام
پا تك د شمن سر سختانه به د فاع پردا خت و بر د شمن
تل مات وارد آورد و از ان بوه تا نك و باران گلو له
د شمن نهرا سيد و سنگر را ح م يرد تا سرانجام خون
مزين نمود.
پايش بر آن سرزمين ريخت و تپه  202را
ّ
از اريق بيسيم متوجّه شدم يه سرگرد نقدي مجروح
شده و به پاي گاه چاه ن مت رف ته ا ست  ،با او ت ماس
گرفتم و جوياي وضع و احوالش شدم  ،به من گمت زخمم
سطحي است و من را با موتور جهت پانسمان آورده اند
 ،انشاءا… به زودي بر مي گردم؛ او از من خواست تا
گرو هان احت ياط را به نزد خود اح ضار ينم و از آن
اريق به گردان ملحق شوم ،دير وقت بود و ستوان سامي
نتوان ست ي گان را آ ماده و به من بر ساند ،در نتي جه
آن ش مأمور يت محو له عم لي ن شد  ،دو باره ت ماس
بر قرار شد و سرگرد گ مت سامي ن مي توا ند م حل تو را
پيدا يند و فاصله زياد است فردا قبل از الوع آفتاب
اين گروهان به شما ملحق مي شود .آن ش را من مانند
ايثر يت رزم ندگان بدون هيچ و سيله پو شاك در و ضعيت
گاهي استراحت و خواب يوتاه و گاهي بيداري و مراقبت
و منتظر اوضاع به سر بردم.

همراه با يگان احتياط
گرو هان احت ياط يه قبالً سازماندهي شده بود و
ّم فروردين مأمور يت را دريافت يرده بود
غروب روز دو
 ،صابح روز  60/0/8وارد دشات عبااس شاده و از محال
استقرار ما حريت را به سمت تپه هاي  202و 209شروع
يرد .فرما ندهي ا ين ي گان با ستوان سامي بود يه
ً از پاد گان بدرآباد و از ي گان آموز شي ت يپ
اخ يرا
منمك و به گردان  089تيپ منتقل شده بود من در همان
م حل اب تدا تو ضيحاتي در بارة آ خرين و ضعيت منط قه و
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دشمن و پيشرفتها و پيروزيها را براي آگاهي افراد،
دادم تا روح يه آ نان تقو يت و ام يدوار شوند و از
ار في حد و حدود خودي و د شمن و بخ صوص م نااق ت حت
ّص يردم تا ا گر
ّف د شمن را با ا شاره م شخ
ن موذ و ت صر
فردي به هر دليل از يگان جدا شد ،به سمت دشمن نرود
 .سپس آرا يش حر يت را م شخص يردم و ي گان را براي
ا جراي يك رزم ت صادفي سازماندهي ن مودم و پس از
آمارگيري يگان به حريت درآمد هنوز مسافت يوتاهي به
جلو نرفته بوديم يه جناب سرگردنقدي توسط يك موتور
به ما پيوست ،اي چند جمله يوتاه احوال پرسي يرديم
و از رويداد روز گذشته پرسيدم او توضيح مختصري داد
گر چه حا ضر ن بود بر تري ادوات زر هي د شمن و توان او
اما تأييد يرد يه دشمن جلو آمده و قسمتي
را بپذيرد ّ
از هدف و موا ضع از د ست رف ته خود را دو باره بازپس
گرفته است  ،گمت هرچه سريعتر بايد به گردان برسيم.
مي
ً رو به ت په  202حر يت
در اب تدا م ستقيما
يرديم ،ليكن ا جراي آ تش پرحجم د شمن بر روي آن
مسير سب شد تا متما يل به را ست حر يت ي نيم و آن
منط قه آ تش را دور بزنيم  .در بين راه چ ند ن مر
عرا قي يه از نيرو هاي خود جدا شده بود ند بدون
مقاو مت يا فرار به ا سارت ما درآمد ند ،ااال عاتي از
آنها يس يرده و متوجه شديم يه آنها ش قبل در حين
درگ يري فرار يرده واز ي گان مربو اه جدا شده ا ند و
اظ هار مي يرد ند يه ن مي دان ند يه چه بر سر ي گان و
بق يه همرزمان شان آ مده ا ست .آن هارا تو سط چ ند ن مر
تخليه يرديم تا مورد بازجوئي بيشتري قرار گيرند .

نـفـربـر روشـن عـراقــي
همچ نان به ج لو مي رف تيم تا به م حل رو ستاي
مخرو به شيخ قوم ر سيديم  ،در آن حوالي به پاي گاهي
ً ساعاتي ق بل آن را
از د شمن بر خورد يرديم يه ظاهرا
ترك يرده بودند ،تعداد زيادي ماشين رها شده و چند
نمر عراقي يشته شده آنجا مشاهده مي شد و در گوشه
اي يك نمر بر پيشرفته توپدار به صورت موتاور روشان
در جا يار مي يرد ،سنگرهاي ز يادي د يده مي شد و
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ي گان

آن جا ن يز يك پاي گاه غ ني بود و احت ماالً يك
بهداري هم آنجا مستقر بوده است.
سنگرهاي مستحكم و با مصالح خوب و شيك يه پر از
اج ناس نو و ا ستماده ن شده بود ،الب سه نو ن ظامي و
دستكش
غير نظامي ،پتوهاي درجه يك نو  ،ملحمه،
هاي مخ صوص و لوازم جرا حي  ،رو پوش و چك مه و د ست
ابزارهاي پزشكي  ،تلويزيون  ،راديو  ،دوربين عكاسي
 ،لوازم لويس غذاخوري  ،ا نواع ين سروها  ،از جم له
و سائلي بود يه توجّه سربازان را ج ل مي يرد و هر
يدام چندين وسيله از داخل سنگرها برداشته بودند ،
در اين اثنا من به يمك افراد راننده و مكانيك موفق
شدم دو دستگاه جيپ را روشن و آماده حريت ينم  .به
ج لو يك سنگر ر سيدم سربازان من را د عوت به د يدن
و سايل دا خل سنگرها مي يرد ند ،چ ند سنگر را بازد يد
يردم و از و جود آن ه مه ا شياء و لوازم آ سايش در
ً ا فراد ا ين پاي گاه اح ساس خ طر
ح يرت ما ندم  ،ظاهرا
ج نگ را ن كرده و گو يا در دا خل شهري آرام ز ندگي مي
يرده و به ف كر و سايل ر فاهي و تمري حي بوده ا ند تا
ته يه سنگر د فاعي!! به پي شنهاد سربازان ي كي از
جيپ ها را از و سائل با ارزش از جم له چ ند قب ضه سالح
يالشينكف و خشابهاي پر ،تلويزيون  ،راديو ضبط  ،يمش
و پتو و غيره پر يرديم و يك نمر راننده را تعيين و
ّه تي شه ين ما شين و
راهن مايي يردم تا از ار يق جاد
و سايل را به ب نه گردان در چاه ن مت بر ساند ،ليكن
ران نده به منط قه ناآ شنا و راه هاي خرو جي را ن مي
دان سته و ج هت راهن مايي به ا فراد ت يپ ا مام ح سين(ع)
در پ شت جب هه مراج عه مي ي ند  ،وق تي آن ها متوجّه مي
شوند ماشين و وسايل عراقي است آنها را ضبط يرده و
به نمع خود مصادره مي ينند .اين مورد را ابق گمته
آن راننده نقل مي ينم.
ابااي و
اي انضا
اخ با
ام تلا
اه اعا
اردان يا
اده گا
فرمانا
پرداختن به ج مع آوري ا شياء و لوازم لويس توسّط
ا فراد را در ت په هاي 202چ شيده بود ،با صداي بل ند
ا عالم يرد يه هيچ يس حق ندارد چ يزي بردارد و با يد
ه مه و سايلي را يه بردا شته ا يد جا بگذار يد ،لذا
ن ظارت يرديم تا اقال مي را يه پر سنل انت خاب يرده
بود ند ه مه را ترك ين ند به جز چ ند و سيله سبك از
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جم له دور بين عكا سي و راد يو و … ا جازه ح مل و سيله
ّي با بردن ماشين جيپ
ديگري داده نشد .سرگرد نقدي حت
هم م خالف بود  ،يك د ستگاه ج يپ ژاپ ني سبك و ق شنگي
در بين ماشينها بود يه روشن شد و آماده حريت بود و
به ن ظرم ر سيد درآن مأمور يت هم مي توان ست براي ما
ً در مقا بل خوا سته من يه
مم يد وا قع شود .او نهاي تا
ج يپ را به ع نوان آم بوالنس در ع ق ي گان ه مراه خود
ببريم تسليم شد  .يك نمر سرباز هم قدم جلو گذاشت و
گ مت من در ي گان مهند سي با ارز يار لودر و بو لدزر
آ شنا شده ام و احت ماالً سر از يار د نده ا ين نمر بر
درآورم  ،ما به ا ين و ضعيت م شكوك بوديم و حدس مي
زديم يه نمربر را تله يرده باشند و مواد منمجره را
در دا خل يا ا اراف آن يار گذا شته با شند لذا با
احتياط و بررسي دقيق ااراف  ،زير و داخل آن از عدم
و جود مواد منم جره اامي نان حا صل يرديم ران نده پ شت
فر مان نش ست و با ي مي برر سي و د قت به آز مايش د نده
ها و ن حوه حر يت نمر بر پردا خت و توان ست آن را به
ّط
حر يت درآورد ،د نده ج لو و ع ق را آز مايش و ت سل
پيدا يرد  ،اين دستاورد  ،غنيمت خوبي بود و موارد
ا ستماده ز يادي دا شت يك و سيله رزم و سنگري مت حرك
بود ،از ا ين رو فرما نده گردان شاد شد و لبخ ند
پ يروزي بر ل او نما يان گ شت و به سرباز ران نده
احسنت گمت .

چه نيروئي سبب سقوط پايگاه شيخ قوم

9

شد ؟

با بررسي يه به عمل آوردم پايگاه شيخ قوم هدف
هيچ يك از يگان هاي تابع قرار گاه قدس ن بود م گر در
ادامه پيشروي يگان ادغامي  000يه پس از تصرف يامل
يمر سرخ و ال حاق با  089يا ت يپ ا مام ح سين(ع) از آن
نق طه ع بور مي يرد ند  ،درآن روز ا ين ي گان ه نوز
 - 9قوم  :در گويش ا عراب مح لي گيهم گف ته مي شود .ق بل از
ت جاوز عراق به ا يران چ ند خا نه رو ستائي گ لي در آن م حل و جود
دا شته ا ست كه به نام ر يش سفيد ( شيخ) رو ستا به شيخ گيهم
معروف بوده است.
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درگ ير پاي سازي و مقاومت هاي پراي نده د شمن بوده و
بيشتر در حال تحكيم مواضع دفاعي خود و بعيد به نظر
مي ر سيد يه نيرو ئي از آن ي گان تا آن حد پي شروي
يرده با شد و پس از ان هدام د شمن دو باره به دا خل
ي گان برگ شته با شد  .ت يپ اد غامي ا مام ح سين(ع) با
ً زيادي و ش هنگام از
گردان  032هم با فاصله نسبتا
ج ناح شمالي آن پاي گاه به سمت پاد گان و بل ندي هاي
غرب عين خوش پي شروي يرده بود  ،گردان اد غامي 089
هم از سمت جنوب آن پايگاه مخميانه و به صورت نموذي
در ش به سمت  202رفته بود  ،من خود شاهد عبور اين
نيرو بودم و در آن ش چنين برخوردي رخ نداد  ،اين
پايگاه يه محل يك يگان پشتيباني از جمله بهداري و
ً پستي قرار داشت و
عناصر خدماتي بود در نقطه نسبتا
در حا شيه يك دره يم شي و مخ مي از ن ظر نيرو هاي
ايراني .
تن ها نيرو ئي يه احت ماالً وارد حريم آن پاي گاه
شده بود  ،ا فرادي بود ند از ن يروي اد غامي  089با
ب سيج ثارهللا يه در ا ثر پا تك شديد د شمن در حال ج نگ
وگر يز ع ق ن شيني يرده بود ند و بع يد ني ست يه ش
هنگام عق آمده باشند و تصادفي وارد آن پايگاه شده
و درگ ير يك ن برد ناخوا سته شده ا ند و عرا قي ها از
وحشت پايگاه را ترك يرده و پا به فرار گذاشته اند.
نظر يه دي گري يه در ذ هنم قوت گر فت ا ين بود يه چون
ّم عمليات در پشت سر نيروهاي ايراني
پايگاه در ش دو
قرار گرف ته بود و از هر ج هت صداي تيرا ندازي و
انمجارات به گوش مي رسيده و احتماالً گلوله هائي از
ارف گردان اد غامي  000به دا خل يا ا اراف پاي گاه
پر تاب شده ا ست ؛ اي جاد ر ع و وح شت در بين ا فراد
پايگاه آنان را دچار يابوس و شبح يرده و يافي است
يك يا چند نمر از ترس با ديدن شبح مبادرت به شليك
ينند تا بقيه افراد بدون هدف و حتّي به سمت يكديگر
تيرا ندازي ين ند و ه مديگر را هدف قرار ده ند و يك
جنگ تمام عيار در داخل پايگاه به وجودآمده باشد و
همچ نين خ بر ع ق ن شيني و ترك پاي گاه از جا ن چ ند
ن مر ،بق يه را ن يز وادار به ترك پاي گاه ي ند و در
اين بين تعدادي يشته شوند.
و ا ين چ نين ن صرت خداو ند شامل حال رزم ندگان
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يشور اسالمي ايران و نيروي حق بر عليه باال گردد .
عمل كرد د شمن در مقا بل رزم ندگان در اول ج نگ
مت ماوت بود آن ها گاهي با سر سختي ت مام مقاو مت مي
يرد ند و تا آ خرين گلو له مي جنگيد ند ؛ گاهي او قات
هم ب سيار ضعيف ع مل يرده و حتّي ق بل از درگ ير شدن
قطعي محل را ترك و يا تسليم مي شدند ،وجود تعدادي
عراقي به صورت سردر گم در ااراف آن پايگاه از جمله
ت عداد يث يري يه شماره آن را  900ن مر به من گزارش
داد ند و در روز هاي ب عدي به آ نان د ست يافتيم و
تخليه شدند  ،نمربر روشن و آماده فرار  ،عدم حضور
ن يروي ايرا ني در آن پاي گاه و د ست ن خورده باقي
ماندن لوازم و تجهيزات پايگاه داليلي است يه مقرون
به صحت بودن اين نظريه را قوت مي بخشد.

عمل الحاق

زير آتش

سرگرد ن قدي و ت عدادي از سربازان سوار نمر بر
شده و رو به ج لو به حر يت درآمد ند و به من گمت ند
گرو هان را حر يت ده يد  ،نمر بر با سرعت به ج لو مي
ر فت ما هم به دن بال آن به راهپي مائي پرداختيم ،
يمي به جلو رفتيم احساس مي يردم يه به دشمن نزديك
بوده و ن ياز به احت ياط در حر يت و آ مادگي در ج هت
مقاب له با تك احت مالي د شمن را دا شتيم  .نمر بر
فاصله گرفت و همچنان پيش مي رفت اين نحوه حريت همه
افراد سوار بر نمربر را به خطر مي انداخت و هم سب
غافل گير شدن و به دام افتادن يگان مي گرديد ،زيرا
نمر بر اي جاد سرو صدا مي يرد و هدف منا سبي براي
تانكها و موشك اندازهاي دشمن بود  .خيلي نگران شدم
ّ ا او به
به افراد گمتم تا سرگرد را صدا بزننااد ام
ن ااداي ما توجّه ن مي يرد يا صدا را ن مي شنيد ،
هن گامي يه از ت په سمت غرب پاي گاه شيخ قوم باال
رفتند حريت نمربر خار از احتياط و تكنيك بود و به
محض رسيدن به آسمان گدار يا خط الرأس جغرافيايي به
راح تي از سمت عين خوش و  202يه د شمن در آن منط قه
اما فاصله دشمن تا
استقرار داشت  ،قابل رويت بود ّ ،
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آن تپااه را نمااي دانسااتيم  ،آن منطقااه بااراي مااا
ناشناخته بود  .و آخرين تغيير در وضعيت مكاني دشمن
ن يز نام شخص ،از ا ين ن ظر به تر بود اب تدا چ ند ن مر
پياده و با احتياط به باالي آن بلندي رفته و منطقه
د يده باني يرده و با ياوش ا اراف از تامين
را
مسير مطمئن شده و در پي يافتن نيروهاي خود و تميز
آن ها از د شمن بر مي آمد ند .سرگرد ن ترس بود و بي
احتيااي مي يرد تعدادي از پرسنل هم از نحوه پيشروي
نمربر دل نگران بودند ،ستوان سامي به جلو آمد و به
من گمت سرگرد يجا مي رود؟ چرا جلوي او را نمي گيري
بي احت يااي مي ي ند و مم كن ا ست
؟ او
ه مه را به ي شتن بد هد .سربازان در حال حر يت هم در
تالش بودند تا پيام را به سرنشينان نمربر برسانند ،
به هر حال سربازان سوار شده بر پ شت نمر بر متوجّه
ا شارات ما شدند و به سرگرد ندا ر سانده و او روي
ت په و در خط ا لرأس ن ظامي  ،به سمت خودي نمر بر را
متوقف يرد .از اريق بيسيم گمتم اگر ممكن است آنجا
تو قف بمرماي يد تا من هم به آن جا بر سم و برر سي
بيشتري بكنيم تا بتوانيم تصميم درستي بگيريم يه چه
يار ي نيم او ق بول يرد و گ مت سريعتر ب چه ها را
ب يار باال  .ستوان مح مد سامي باز هم ت كرار يرد يه
حوا ست به ا ين سرگرد با شد ! او خي لي ي له شق ا ست ،
دشمن را نمي شناسد و او را دست يم گرفته است ؛ يمي
با سامي شوخي يرده و د عاي مر سوم در پاوه را به
ز بان آوردم و گ متم خدا تو را شهيد ي ند تا از د ست
سرگرد را حت شوي ،سامي ان سان رك گوئي بود و گاهي
مالح ظه سن و در جه را ن مي يرد ،پا سخ داد خدا تو و
ن قدي را شهيد ي ند يه د ست از عمل يات برن مي دار يد.
به سامي گ متم ي گان را حر يت بده تا من پيش سرگرد
بروم و يك برر سي روي منط قه ان جام د هم ،باا سر عات
از تپاه بااال رفتام  ،همين يه به سرگرد نقدي نزديك
مي
شدم با لبخند به من گمت در آينده چه شغلي
خواهي به تو بدهم ؟ ي قين دا شتم يه او من را دو ست
دارد وآ شنايي يا مل به روح يات من دا شت و اي ثر
پي شنهادهاي من را مي پذيرفت ،الب ته خي لي هم شوخي
مي يرد ،او به افرادي يه از نظر او ضعيف يا متوسط
عمل مي يردند خورده پا لق مي داد يعني عق افتاده
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و به جاما نده ،به او عرض يردم من در ان جام ه مين
شغل رئيس رين سومي هم مانده ام و يم آورده ام ،اگر
اين وظيمه را خوب انجام دهم يافي است ،مي ترسم در
جدي گمت من
رديف خورده پاها قرار بگيرم ! او بطور ّ
ب عد از عمل يات فرما نده ت يپ ه ستم و تو شغل باالتري
مي خواهي؟ فرمانده
مي گيري ،حال چه شغلي
گردان يا شغل دي گري؟ ا گر دو ست داري مي بر مت ر ين8
تيپ؛ گمتم انشاءهللا خدا يمك يند و عمليات با موفقيت
ان جام شود و خدا شما را ح م ي ند  ،شغل هم يك
م سئوليت ا ست .ي مي باالتر رف تيم به اوري يه به سمت
غرب و شمال د يد دا شتيم  ،آن جا تو قف يو تاهي يرديم
با دور بين به شنا سائي منط قه پرداختيم و سرگرد هم
درحال تماس با سروان فالحي رئيس رين 8گردان 299بود،
مع لوم شد با يد به چپ ( به سمت ج نوب) تغي ير سمت
بدهيم حدود 200م تر متما يل به چپ ج لوتر رف تيم ،
ت عدادي تا نك م شاهده شد يه در سمت چپ پاد گان عين
خوش به فا صله چ ند يي لومتر آن نق طه به سمت دچّه به
صورت پراي نده و تا حدودي در مواضع فرو رفته بودند
؛ ز مين فريب نده و ناآ شنا بود  ،تانك ها در شمال
شرقي جاده آ سمالت نزد يك به ت په  202م ستقر بود ند
و لي در آن لح ظه ت شخيص موقع يت ي مي د شوار بود و
نياز به استماده ازتقشه بود  ،من نقشه را درآوردم
يه به برر سي ب پردازم  ،امّ ا سرگرد مه لت نداده و
ً د ستور حر يت به ران نده نمر بر را صادر يرد و
فورا
گ مت آن ها ب چه هاي خودي ه ستند ت عدادي را سوار ين
و به آن جا ب بر ؛ با صدور ا ين د ستور ا فراد سوار بر
نمربر شدند و آنقدر نمر از ااراف نمربر باال رفتند
و آو يزان شدند يه ت مام بد نه آن را سرباز پو شانده
بود  .ا گر ع كس يا فيل مي از آن من ظره ته يه مي شد
ً د يدني و خااره انگ يز بود .تجمّ ع ا ين ه مه
واق عا
سرباز روي يك هدف م شخص و آ سي پذير من را بيم ناك
يرد ،من م خالف ا ين ن حوه حر يت بودم ،ز يرا گر چه
ارتباط با سروان فالحي برقرار شده بود ،ليكن ،برايم
ي قين حا صل ن شد يه تانك هاي نما يان شده خودي ه ستند
يا مربوط به دشمن؟! آنجا تيراندازي هاي پراينده اي
در حال اجرا بود و نيروي خودي و دشمن قابل تشخيص و
تم يز از ه مديگر نبود ند .ا ما فرما نده گردان د ستور
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حر يت را داده بود و ممان عت من جايز ن بود  ،نمر بر
با سرعت به سمت ج لو پيش ر فت و ا فراد پ ياده هم به
دن بال آن راه افتاد ند ؛ يك باره آ تش شديد تانك هاي
د شمن روي ما گ شوده شد و با ح جم ز يادي نمر بر و
ا فراد را ز ير آ تش گلو له توپ قرار داد ند ز مين آن
نق طه داراي درخت چه هاي خارداري بود يه به صورت
بوته اي و حجم زيادي در فواصل مختلمي پراينده شده
ُنار
بودند ميوه آنها قرمز و يوچك شبيه آلبالو يا ي
ا ست و مردم بومي به صورت ت نوع از آن ا ستماده مي
ين ند  ،ا ين درخت چه ها پو شش خوبي به آن م سير داده
بود ند .فرما نده گردان به من گ مت با ا ين ج يپ فورا
ً
به ج لو برو و نمر بر را بر گردان  ،ا فراد پ ياده هم
در پ ناه بو ته ها پي شروي مي يرد ند امّ ا در ين ترل
بودند ندا داده شد تا زمين گير شوند.
امكان اجراي اين دستور (برگرداندن نمربر) بعيد
به ن ظر مي ر سيد  ،امّ ا عدم ا جراي ا ين د ستور و يا
بحث يا توضيحي در اين باره دور از روحيه من و فرصت
نتيجه گيري هم نبود ؛ بر جيپ غنيمتي سوار شدم و به
راننده گمتم تالش ين در پناه درختچه ها و با سرعت
و به صورت زي گزاگ خود را به نمر بر بر ساني ،ا گر
آ موزش خ يز  3ثان يه را خوب فرا گرف ته اي االن با
ماشين آن فن را اجرا ين؛ راننده هم از البه الي بوته
ها و با تغيير سمت و زير آتش شديد به جلو مي رفت ؛
پس از اي مسافتي در حدود  300متر به زاويه بي روح
د شمن ر سيديم و از آن جا به ب عد تا نزد يك جاده
آ سمالت عرا قي ها د يد ناقص دا شتند و ن مي توان ستند
بطور مستقيم جيپ يا نمربر را هدف تير مستقيم قرار
دهند ؛ نزديكتر يه شديم معلوم شد تانكهاي موجود ،
خودي ه ستند و شكل و ظاهر ا فراد ي گان تا نك برايم
قاباال تشااخيص بااود  ،الزم نبااود از پيشااروي نمرباار
جلوگيري شود و آنهم به يگان تانك ملحق شد ؛ مرات
را به فرمانده گردان گزارش دادم و آنها هم با خيز
از ال بالي بو ته هاي خاردار پي شروي يرده و به ما
پيو ستند .آن جا خط م قدم ت ماس نيرو هاي خودي و د شمن
بود ،تانكها و نمربرهاي زرهي دشمن بر روي تپه هاي
 202و  209و ا اراف هدف گردان م ستقر شده بود ند ،
ا فراد ن يروي عرا قي حر يت احت ياط مارا يك تك جد يد

90

خاكريز202

پنداشته بودند  ،از اين جهت براي در هم يوبيدن آن
 ،با تمام توان وارد عمل شدند و اين آتش باري شديد
حدود يك ساعت به اول انجاميد .حدود يك گروهان تانك
در آن م حل م ستقر بود ند و بق يه ي گان تا نك به صورت
پراينده به سمت عين خوش آرايش يافته بود.
يك گرو هان هم در شمال عين خوش با ت يپ ا مام
حسين(ع) عمل مي يرد  .سربازان زير آتش سالحهاي سبك
و سنگين د شمن ز مين گ ير شده بود ند .سرگرد ن قدي يه
تا حدودي از من فا صله دا شت صحبتهايش را مي شنيدم
يه به تعدادي از سربازان مي گمت يسانيكه درازيش مي
ينند ترسو هستند و سرباز ترسو هم ارزش ندارد ! با
توجّه به اينكه دستوري در مورد پيشروي به سمت مواضع
عرا قي ها صادر ن شده بود حتّي فر صتي براي برآورد
توان نيروي دشمن و خودي نبود و از ارفي موضع گرفتن
و ا ستماده از ز مين ز ير آ تش شديد د شمن ،براي ح م
جان ياري منط قي بود؛ لذا در آن لح ظه ا ين ن حوه
برخورد ايشان برايم تعج آور بود و ناراحت هم شدم
ّ ا من هم مان ند
 ،گر چه سرگرد من را ند يده بود ،ام
ً در جانپناهي درازيش بودم و در تالش
همه افراد موقتا
براي پيدا يردن موضع تانكها يا نمربرهاي دشمن؛ به
ذهنم رسيد يه شايد سرگرد خواسته اش پيشروي به سمت
مو ضع د شمن ا ست ،ليكن تا آن لح ظه هيچ د ستوري صادر
نكرده بود مگر در فاصله زماني جدا شدن من از ايشان
يه براي متو قف يردن نمر بر به ج لو رف ته بودم؟!
تصميم گرفتم از جا بلند شده و پيش او بروم و نيتش
را جويا شوم و برنامه آينده را ترسيم ينيم  ،ليكن
يك حادثه اي پيش آمد يه تصميم من را معطل يرد.

اشتباه تيرانداز تانك نزديك بود حادثه بيافريند
ق بل از نداي سرگرد در ق سمت چپ ج لو به فا صله
نزديكي از يك دستگاه تانك خودي رو به دشمن درازيش
يرده بودم و در حال د يده باني و برر سي م حل ادوات
زرهي دشمن بودم و در فكر استماده از گلوله آرپي جي
 1يا تانك هاي خودي ج هت ان هدام يك يا چ ند د ستگاه
ّي اگر يك
تانك دشمن به سر مي بردم و مي انديشيدم حت
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تا نك يا ن مر عرا قي به آ تش ي شيده شود تأثير به
سزائي در عق نشيني دشمن دارد ،تانكهاي دشمن دا خل
سنگر فرو رف ته بود ند و گاهي سر لو له و ق سمتي از
بدنه آنها باالتر مي آمد تا روي ما شليك ينند  ،هدف
ّ ت و خون سردي دا شت ،چ ند
قرار دادن آن ها ن ياز به دق
تيري هم با ژ 8-روي محل عمومي آنها تيراندازي يردم
ّ ا افراد عراقي خود را نشان نمي دادند .يك مرتبه
ام
در ا ثر انم جار گلو له اي در چ ند قدمي من  ،براي
لح ظا تي ج لوي چ شمم ت يره شد  ،مو من را از ز مين
شدت در هم پيچان يد و گر چه ز مين
بل ند يرده و به
ّ
مراوب بود ،مقداري خاك و دود بر صورت و سرم پاشيد
؛ چون گلوله اصابت يرده به زمين گلوله تانك بود و
زمين هم خايي و نرم بود  ،تريش زيادي در برنداشت و
ف قط مو انم جار براي لح ظاتي من را گيج يرد ،
بالفاصله به تانك پشت سرم نگاه يردم تا ببينم مورد
ا صابت گلو له د شمن قرار نگرف ته ا ست؟ با ي مال تعجّ
مشاهده يردم هنوز دود ناشي از شليك گلوله از دهانه
توپ آن تا نك ام  91مت صاعد مي شود و سر لو له تا نك
ً محل اصابت گلوله را نشانه رفته
پايين آمده و دقيقا
ا ست ؛ با لح ظاتي د قت و برر سي برايم م شخص شد ت ير
شليك شده از دها نه تا نك خودي م ستقر در پ شت سرم
خار شده ا ست .متا سمانه ا فراد بي د قت يا تر سو يه
در هن گام تيرا ندازي به د شمن سرخود را به پايين
مي برد ند و ن شانه روي در ستي ان جام ن مي ده ند سر
تمنگ آنها پايين مي آيد و گاهي افراد خودي را مورد
ا صابت قرار مي ده ند و در عمل يات بخ صوص هن گام
پيشروي زير آتش شديد دشمن از اين حوادث آفريده شده
ا ست  ،برايم دردآور بود يه اينچ نين فداي بي دق تي
ا فراد خودي شوم .برگ شتم و به خد مه تا نك اع تراض
يردم  ،فرد تيرا نداز تا نك سرباز بل ند قد و در شت
هيكلي از اهالي لرستان بود او در اصل يمك تيرانداز
يا مهمات بيار بود يه وظيمه درجه دار تيرانداز را
عهده دار شده بود .به او گمتم يه چرا دقت نمي يني؟
تو بجاي اينكه دشمن را هدف قرار دهي افراد خودي را
مي ي شي؟ سرباز هم با خون سردي گ مت ج ناب سروان ه مه
دار ند مي مير ند تو هم ي كي از آن ها ! مع لوم بود
روحيه اش ضعيف است حوصله ندارد و خسته است؛ به او
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گمتم من و تو بايد تالش ينيم دشمن را بكشيم تا يشته
ن شويم ،از ار في من و تو مع لوم ني ست به د ست د شمن
ي شته شويم ؟! پس نبا يد گلو له ها را ا ين چ نين هدر
داده و خودي را از بين ببريم  ،او ديگر حرف نزد و
به دا خل تا نك ر فت  ،چاره اي ندا شتم و مي باي ست
مو ضوع را ناد يده گرف ته و به ف كر م بارزه با د شمن
با شم .گم ته ا ين سرباز نا شي از م شاهده صحنه هاي
نبرد در  29ساعت گذشته و بخصوص پاتك شديد دشمن بود
يه ت عدادي را شهيد و م جروح يرده بود و در ا ثر
گلوله باران دشمن بوسيله ياتيوشا و توپخانه صحرائي
يه نوعي از آن را خم سه خم سه مي گمت ند  ،تل مات و
ضايعات همچنان ادامه داشت  .يمي دورتر بر روي بدنه
تا نك دي گري ق سمتي از پو ست و ا ستخوان سر يك ن مر
م شاهده مي شد و گو يا خد مه تا نك هن گام تخل يه پي كر
آن شهيد متو جه و جود آن ت كه ن شده بود ند تا آن را
همراه جسد ينند  .آنجا جائي بود يه بوي خون وآتش
به م شام مي ر سيد و هر لح ظه احت مال ا صابت ت ير
م ستقيم يا تريش گلو له خم پاره يا توپ د شمن مت صور
بود.
بعد از انمجار گلوله تانك به زودي حالم خوب شد
 ،يمي جلوتر رفتم و از جاده آسمالت عبور يرده وبه
ّط بي شتري بر او ضاع
يك ت په يو چك خايي ر سيدم تا ت سل
ا
ظاهر
و
يرد
فرويش
دا شته با شم  ،شدت آ تش د شمن
ً
نمربر هاي عرا قي ع ق نش سته بود ند و ا فراد پ ياده
د شمن م شاهده ن مي شدند ؛ به ت عدادي از سربازان
ً يك
ااراف خود محل هاي دفاعي را نشان دادم تا موقتا
خااط دفاااعي تشااكيل دهنااد  .تعاادادي از سااربازان و
ب سيجيان در سمت را ست و به ارف پاد گان عين خوش
مشاهده مي شدند يه چند .نمر عراقي همراه آنان بود.
آن عده باهم بحث و مشاجره مي يردند و عراقي ها را
به چپ و راست و به ارف خود مي يشيدند به نزد آنها
ر فتم و مو ضوع را جو يا شدم  ،مع لوم گرد يد بر سر
ي شتن يا تخل يه آن ها ا ختالف ن ظر پ يدا يرده بود ند ،
حداقل يك ن مر ب سيجي ا صرار دا شت ا ين خائنين را
تير باران ي ند و به آن ها د ستور مي داد تا متو قف
شوند و به دو ستان مي گ مت برو يد ي نار؛ من دخا لت
يردم تا آن بسيجي آنها را ببخشد ،او گمت اين بعثي
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هاي بي رحم تا آخرين لحظه و آخرين فشنگ براي شهيد
يردن برادران ما ايستادگي مي ينند و اگر رها شوند
و فرصتي به دست آورند و بتوانند همه ما را مي يشند
و خم به ابرو هم نمي آورند  ،بگذاريد خالصشان ينم .
در مورد بي رح مي و ق ساوت ق ل عرب هاي بع ثي شكي
ن بود ،ليكن تير باران آن ها هم در آن شرايط من ظره
زشتي جلوه مي داد و بطور يلّي مغاير دستورها و روش
شرع و فرما ندهان بود لذا با ب يان ا ثرات من مي ا ين
ع مل و ا ستناد به د ستور رف تار با ا سرا در جم هوري
اسالمي ايران  ،آن جوان را متقاعد يردم تا آنان را
ً پذيرفت يه ا سرا
ً به ع ق تخل يه ين ند .نهاي تا
سريعا
ّ ا مسئله تخليه هم ياري دشوار
به عق تخليه شوند ام
شدت گرفتن آ تش
بود و احت مال دا شت و ضعيت در ا ثر ّ
د شمن يا پا تك م جدد او بحرا ني شده و فر صتي براي
ّد خودروئي به سمت
فرار آن ها فراهم شود الب ته ترد
دال
عين خوش و از آن اريق به ارف تيشه ين و
پري جريان داشت .ساروان فتح اللهي 0غذاي ظهر  ،آب
ً به م حل درگ يري ر ساند و
و م قداري مه مات را شخ صا
بالفا صله تق سيم يرد  ،ن هار را به صورت ا ستامبولي
پلو با مقداري نان براي هر نمر بطور جداگانه در يك
يي سه پال ستيكي (مخ صوص ب سته ب ندي در فر يزر) از ق بل
ب سته ب ندي يرده و در م حل ،ظرف غذاي هر گرو هان به
نماي نده آن ها تحو يل مي داد ند تا بين ا فراد تق سيم
ينناد  .باا هام روبوساي يارديم از وضاع دوساتان و
يگان هاي هم جوار و عملكرد شان در ساير محور ها از
همااديگر پرسشااهائي ياارديم  ،و در مااورد جمااع آوري
سربازان و پرسنل يادري يه به عق رفته بودند  ،يا
از يگان جدا شده بودند با ايشان صحبت يردم و قرار
شد يه اي شان ه مه را ج مع آوري و به ج لو بمر ستد تا
به ما مل حق شوند ؛ اي شان گمت ند د سته  020م م در
مساير عاين خاوش ماناده باود و محال دقياق شاما را
ن مي دان ستند  ،من در برگ شت آن ها را راهن مائي مي
ينم و هر چه قادر مهم ااات هم ب ااخواهيد براي شما
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مي فر ستم ؛ ا ين خوا سته ها به مرور برآورده شد و
يگان تقويت گرديد البته از فرداي آن روز او دستور
جمع آوري ظروف غذا را صادر و بعد از آن به سمت بنه
گردان برگشت نمود.

پاتك محدود دشمن
ساعتي ب عد دو باره پا تك عرا قي ها شروع شد
ت عدادي نمر بر عرا قي ج لو آ مده و ن يرو پ ياده مي
يرد ند و آ تش توپخا نه و سالحهاي ياليبر يو چك د شمن
شدت يافت ؛ من و بيسيم چي همراهم به داخل يك سنگر
د فاعي عرا قي رف تيم و جان پ ناه گز يديم ،خد مه دو
قب ضه آر پي جي 1را اح ضار يردم  ،يك قب ضه را در
سنگر نزد خود مستقر يرده و ديگري را به نقطه مناس
ديگري فرستادم و به آنها گمتم با دقت به نمربرهاي
عراقي شليك ينيد.
آر پي جي زن ها پس از ا ستقرار به نمربر هاي
عراقي تيراندازي مي يردند و گرچه دقت يافي نداشتند
ليكن آ تش آن ها تاثير خوبي در ار عاب د شمن دا شت ؛
سرگرد نقدي هم در سمت چپ ما ودر شرق جاده آسمالت و
تعدادي سرباز در اارافش موضع گرفته بودند و با هم
ً م حل
يك خط د فاعي ت شكيل داده بوديم  ،د شمن ظاهرا
شليك موشك آرپي جي 1از داخل موضع ما را پيدا يرده
گلو له هاي ز يادي را به سنگر من شليك
بود و
يرد و بطور جدي در خطر قرار گرفتيم تريش گلوله اي
يه بر ل سنگر ما فرود آ مد يك ن مر از آر پي جي
زنها را شهيد و يك نمر ديگر را مجروح نمود چند بار
خاك و شن ناشي از تريش بر روي ما پاشيده شد و مو
انم جار ما را ت كان داد امّ ا با ه مان آ تش م حدود از
پي شروي د شمن ج لوگيري يرديم و پس از ساعاتي ن يروي
مت جاوز د شمن دو باره ع ق ن شيني ن مود ،الب ته ا ين
ت عرض يك پا تك مح لي و با ا ستماده از امكا نات ه مان
ن يرو بود يه براي ان هدام ن يرو يا شنا سايي با رزم
انجام مي گرفت و توسط نيروي احتياط يا نيروي مجهز
ديگري انجام نشد  .تعدادي شهيد و مجروح شده بودند
و نياز به آمبوالنس جهت تخليه آنان ضروري مي نمود،
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تماس گرفتيم و به موقع آمبوالنس رسيد و افراد شهيد
و م جروح را تخل يه ن مود .روز رو به ات مام و آف تاب
در حال غروب بود ا بري ت يره ظاهر شد يه حكا يت از
ر يزش باران دا شت .تانك هاي گردان  299و ت عدادي از
ن مرات پ ياده به علّت سردي هوا و ن بودن امكا نات
معيشتي  ،خود را به سمت پادگان عين خوش يا سنگرهاي
مترو يه عراق ي شانده بود ند و در آن مو قع ن يروي
يوچكي در ا اراف من و فرما نده گردان باقي ما نده
بود.

تشكيل خط دفاعي درجناح جنوبي پادگان عين خوش
در ا ين اث نا يه درگ يري فرويش يرده بود  ،چ ند
عين خوش به ارف ما
ن مر پا سدار از سمت
بچه ها برگرديد به ارف
آمدند و بدون مقدمه گمتند
عين خوش  ،بايد برويم آنجا و همزمان چند رگبار يالش
هم هوائي شليك يردند و به سربازان اشاره مي يردند
ً رگبارها براي خبر يردن بود
يه بلند شوند ؟! ظاهرا
ّ ا سربازان از جا بلند نشدند آنها را
نه تهديد  ،ام
به سمت من هدايت يردند  ،پاسداران جلو آمدند و به
برادر خرازي
سنگر من ر سيدند  ،ي كي از آن ها گ مت
فرما نده ت يپ ا مام ح سين(ع) گم ته ا ست بگوي يد ه مه
برگرد ند و بياي ند تا در ج لوي پاد گان يك خط د فاعي
ت شكيل د هيم و از حم له احت مالي د شمن يه ق صد ت صرف
م جدد پاد گان را دارد ج لوگيري ي نيم .ن حوه بر خورد
آنها بسيار بد و توهين آميز بود ؛ از آنها پرسيدم
چرا تيراندازي ؟ چرا تهديد؟ مگر شما مي توانيد به
سربازان ما دستور بدهيد؟.
ي كي از آن ها با ل حن مالي مي گ مت نه ما چ نين
من ظوري نداريم  ،ليكن ت عداد ن يرو براي د فاع از
پادگان يم است و شما هم امكانات دفاعي يافي نداريد
و با اين تعداد ماندن شما در اينجا بي فايده است ،
به تر ا ست برگرد يد ج لوي پاد گان ،د شمن ام ش براي
تصرف پادگان حمله مي يند  .حرفهايشان در اين باره
منط قي بود ،گ متم با ارح شما موافقم و لي من ت صميم
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گير نده ن هائي ني ستم و فرما نده گردان را يه حدود
يك صدمتري من در پ شت تال يوچكي از خااك  ،منط قه
د شامن را مي پاي يد  ،ن شان دادم و گ متم با اي شان
صحبت ين يد  .ب سيجيان نزد او رفت ند و پس از چ ند
دقيقه گمتگو سرگرد با دست به من عالمت داد تا برويم
به سمت عين خوش  ،بيسيمي با هم صحبت يرديم  ،به من
گمت شما برويد سوار تانك شويد ،من هم االن مي آيم ؛
به سربازان حاضر دستور دادم تا بروند و سوار شوند
ً دا خل چ ند د ستگاه تا نك ت يپ ا مام
 ،آن ها سريعا
حسين(ع) شده يا بر روي برجك يا بدنه آن سوار شده ؛
ا ين چ ند د ستگاه تا نك در حدود  800م تري پ شت سر ما
ً پستي متوقف شده ومنتظر ما بودند  .من
در محل نسبتا
هم سوار شدم مدتي منت ظر ما نديم و لي سرگرد نيا مد،
راننده هم عجله داشت ،بيسيمي تماس گرفتم ،نقدي گمت
مي آ يم ران نده يه حدود
تو با آن عده برو من هم
 20دقي قه مع طل شده بود  ،پايين ر فت و با خد مه
تانكهاي ديگر صحبت يرد و هماهنگي يرد تا يك دستگاه
تا نك در م حل بما ند و بق يه حر يت ين ند  .احت مال مي
دادم سرگرد نقدي مي خواهد ااالعاتي از دشمن به دست
آورد و از آخرين دقايق روشنائي هوا استماده يند تا
بمهمد عراقي ها چه نقشه اي دارند .او خيلي تالش مي
يرد تا موضع از دست رفته را دوباره به دست آوريم
ً فدا يردن جانش
و آن ش با ا حداث خايريز و نهاي تا
ا ين مو ضوع را ثا بت يرد  .ق بل از سوار شدن بر
تانك ها آ قاي خرازي فرما نده ت يپ ا مام ح سين(ع) را
ً از عدم
مي يرد و ظاهرا
ديدم يه با چند نمر صحبت
همكاري نقدي ناراحت بود .شنيدم به آنها مي گمت من
يار هاي سرگرد ن قدي را به برادر مح سن  0خواهم گ مت
.تعج يردم فرمانده گردان ما خيلي فعاليت مي يرد و
از جديت و فداياري چ يزي يم ن ياورده بود  ،از ن ظر
من موردي و جود ندا شت يه او از سرگرد ن قدي نارا حت
با شد  .شايد در ن حوه ا ستقرار ن يرو ا ختالف ن ظر پيش
آ مده بود يا شايد آ قاي خرازي از ن قدي خوا سته بود
تا نيرو ئي در اخت يارش ب گذارد ؟! .برادر خرازي شخص
ال يق و ارز شمندي بود و از شخ صيتهاي شناخته شده
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مورد توجّه سپاه ،امّ ا در آن مق طع سمت فرما ندهي يا
ً م سئله
م سئوليتي در م حور ما ندا شت  ،بل كه صرفا
هماهنگي بين دو يگان همجوار و يمكهاي متقابل اهميت
دا شت  .م سئله ين ترل نيرو ها و تداخل آن ها هم م طرح
بود  ،در پي پاتك سنگين دشمن و شرايط نامساعد آب و
هوائي و آتشهاي پرحجم عراق ينترل افراد دشوار شده
بود  ،از گردان ب سيجي ثارهللا ت عداد ب سيار ي مي در
صحنه باقي ما نده بود و ت عداد سربازان ن يز ياهش
ج مع آوري
يافته بود  ،گر چه آن ها را مرتبا
ً
مي يرديم ،ولي خستگي ممرط  ،نبودن امكانات خواب و
ً ضعيف و شدت آ تش
ا ستراحت و سرويس ،تداريات ن سبتا
ّ د شت ع باس و منط قه عين خوش را
د شمن يه گاهي يل
دربرمي گرفت از عواملي بود يه سب پايين آمدن سطح
توان رز مي و م يل جنگ جوئي و تمر قه ا فراد مي شد.
را جع به تداريات عواملي سب مي شد يه نيازم ندي
افراد به موقع به دست آنها نرسد .از جمله در ش و
ّل عمليات ما در حريت بوديم و محل ما مشخص
روزهاي او
ن بود  ،گاهي جاده م سدود بود  ،ناآ شنائي م سئولين
تدارياتي به منطقه شدت آتش دشمن و پرايندگي افراد
سب مي شد يه سرويس تداريات با د شواري ان جام شود
يمي بعد سرگرد نقدي و برادر خرازي با هم روبرو شده
بود ند ن مي دا نم چه صحبتهايي بين آن ها جر يان دا شت
ليكن نتي جه آن ت ماهم و هم كاري در ا حداث خايريز
بود .ما به و سيله چ ند د ستگاه تا نك در ج هت جاده
عين خوش جلو رفتيم تا رسيديم به تپه يوچكي در جنوب
پاد گان و به فا صله يم تر از يك يي لومتري ح صار
پادگان  ،آن تپه يك پايگاه يوچك عراقي بود مري از
چند سنگر و خايريزي از سه ارف آن را محصور مي يرد
 .چند دستگاه تانك از گردان  299هم آنجا مستقر شده
بودند  ،به اتماق بيسيم چي و تعدادي سرباز يه تمام
اوقات آن روز همراه من بودند روي تپه رفتيم و آنها
چند نمري داخل سنگرها شدند اين سربازان از يگانهاي
مخت لف گردان بود ند يه من را همرا هي مي يرد ند علّت
همرا هي و جدا ن شدن را پر سيدم بع ضي از آن ها گمت ند
مي تر سيم يه گم شويم و ما ندن پيش شما را
ما
بهتر از جاي ديگر مي دانيم  ،سربازان مقداري ينسرو
و نان خ شك قا بل خوردن پ يدا يرد ند و به صرف شام

خاكريز202

93

مشغول شدند من اشتها نداشتم ولي مشاهده يردم نانها
سالم و بدون ي پك ا ست و ين سروهاي خوبي دا خل سنگر
بود .از جم له ين سرو گو شت گاو ساخت فران سه و نوعي
دي گر ساخت يوگ سالوي يه از  09نوع سبزي و حبو بات
تري ي و خو شمزه هم بود .در ه مين اث نا فرما نده
گروهانهاي 0و 2پيش من آمدند ؛ ستوانيكم عسكر نيازي
فرمانده گروهان 2وستوان علي محمد هادي زاده پس از
شهادت ستوان حيدري سرپرستي گروهان يكم را عهده دار
شده بود .هر دو خ سته بود ند و ن گران آي نده عمل يات
در جلاو سانگر نشساتند و پيراماون وقاايع گذشاته و
يارهاي آينده باهم صحبت يرديم  .آينده عمليات مبهم
بود و د شمن ديوا نه وار ه مه جا را ز ير آ تش مداوم
قرار داده بود؛ از و ضع ساير يگان ها هم خ بر صحيحي
ندا شتيم و ن مي دان ستيم چه پيش خوا هد آ مد؟ آن ها
گر سنه بود ند و از غذاي مو جود در سنگرهاي عرا قي
(نان خشك و ينسرو) مختصري خوردند و به من هم تعارف
يرد ند  ،گ متم سنگر عرا قي ها بوي مخصو صي مي د هد
ا شتهايم يور شده  ،هادي زاده با خ نده گ مت مدت 93
ساعت ا ست از ه مين غذا مي خوريم  ،نانش مان ند
بي سكويت و ين سرو خ ضراء آن خي لي خو شمزه ا ست  .ي مي
در باره غذا و و ضع عراقي ها شوخي يرديم ه نوز هوا
تار يك ن شده بود به آن ها گ متم ام ش ه مين جا مي
مانيم  ،با تعداد افراد موجود بايد يك سد دفاعي در
مقابل هجوم احتمالي دشمن به عين خوش تشكيل دهيم و
به هر يدام سمت و محدوده اي را محول يردم و آنها
با تعداد يم نيروئي يه در اختيار داشتند به آرايش
يگان پرداختند .و تا صبح همديگر را نديديم.
چگونگي

شهادت سرگرد شاهمراد نقدي

تاريكي ش از راه ر سيده بود  ،سرگرد ن قدي
بيسيمي با من صحبت يرد و گمت من اينون داخل جاده و
ينار بريدگي تپّه هستم ،تو يجايي؟ تا من بيايم پيش
شما  ،گ متم تو االن حدود بي ست م تري ما ه ستي  ،از
همان بريدگي يا ينار آن بيا باال ما را مي بيني او
گ مت خي لي خوب ،فهم يدم خودم مي آ يم نزد شما ،او
پيش ما نيا مد و دي گر هر گز
تأخير يرد و آن ش
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ه مديگر را ند يديم  .آ خرين باري يه او را د يدم
زماني بود يه پاسداران اعزامي از جان خرازي با او
صحبت مي يرد ند و من از په لوي را ست او را ميد يدم،
از جا بل ند شد و به سمت من برگ شت و با د ست به ما
عال مت داد و گ مت شما حر يت ين يد به سمت عين خوش ،
گو يا ا ين حر يت د ست عال مت جدائي و خداحافظي بود،
افسوس يه ديگر آن دالورمرد دشمن ستيز را نديدم ،مگر
پي كر گلو له باران شده اش را .چون تأخير يرد ت ماس
مي آ يم شمانگران نبا شيد  ،ساعتي
گرفتم ،گ مت من
ب عد دو باره ت ماس گرفتم  ،ا ين بار گ مت من چ ند
دستگاه لودر و بولدوزر به محل استقرار بعد از ظهر
برده ام و مي خواهم م حل را به آن ها ن شان بدهم تا
خايريز بزن ند ،حاال يار دارم ،ب عد مي آ يم .ساعاتي
در انت ظار به سر بردم و لي او نيا مد ،خ سته بودم ،
چ ند ن مر سرباز ه مراه خود را براي نگه باني به سه
تيم تقسيم يردم  ،آنها را توجيه و سمت خودي و دشمن
را به آنها ياد دادم و تأييد يردم يه هميشه يكي از
آنها پاي بيسيم باشد تا اگر عراقي ها حمله يردند و
يا احساس خطر شد و يا سرگرد تماس گرفت من را باخبر
ينند  .بدون وسيله خواب با همان لباس خود و اوريتي
يه بر تن دا شتم ،به گو شه سنگر تك يه زده و ي مي
خوابيدم  .دوباره بيدار شدم و سري به نگهبانها زدم
و عوا ق و خيم خواب يدن را به آن ها گو شزد يردم و
ارد شاده باود و
نگهبانهاا را بازدياد ياردم هاوا سا
خواب يدن در ف ضاي باز و مر اوب د شوار بود  ،دا خل
سنگرهاي عراقي هم خيلي به هم ريخته و پر از آشغال
بود  ،بوي مخصوص آن هم آزار دهنده و از دراز يشيدن
دا خل آن سنگر تنمّر دا شتم لذا ترجيح دادم در دا خل
يك بر يدگي يه م حل ع بور آب هاي جاري شده از ر يزش
باران بود  ،دراز يشيده و استراحت ينم  ،اين شكاف
حا لت پناه گاهي در مقا بل باد و ن سيم سرد را دا شت.
ّ ا نيمه ش از زير قسمتي از بدنم يه بر روي زمين
ام
شدت سرما بيدار
از
و
يردم
مي
سردي
احساس
ا
شديد
بود
ً
ّ
شدم ،مع لوم شد ،بر ا ثر رگبار هاي يو تاه باران يه
مخصاوص آن منطقاه اسات  ،آب در شاكاف جااري شاده و
لباسهايم بخصوص از قسمتي يه روي يف زمين قرار داشت
خيس شده است.
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از سرما مي لرز يدم تانكي درآن نزدي كي بود،
درجه داران خدمه تانك را بيدار يردم و از آنها پتو
يا يي سه خواب درخوا ست يردم ،آ نان در ا ثر خ ستگي
عمليات حوصله بيرون آمدن از ييسه خواب را نداشتند
گمتند نداريم و خوابيدند ،چند نمري از آنها ينار و
در پناه تانك و چند نمر هم داخل تانك رفته بودند و
دا خل يي سه خواب ا ستراحت مي يرد ند .به نا چار خود
باالي تا نك ر فتم تا دا خل آن را ن گاه ينم ،با ي مال
تعجّ دو عدد يي سه خواب آمري كائي را د يدم يه در
ا اراف بر جك تا نك به آن ب سته شده بود ند ،ي كي از
آن ها را باز يرده و به دا خل آن رف ته و در ي نار
تانك دراز يشيدم و ش را به صبح رساندم.
سرما و راوبت آن ش و شبهاي ديگر من را به درد
يليه شديدي مبتال يرد و پس از شكست عراق چندين روز
از دردي اا قت فر سا ر نج بردم و تن ها با م سكّنهاي
قوي آرام مي شدم .صبح روز ب عد يه روزي آف تابي و
صبحي دلچس داشت  ،سرگرد نقدي از اريق بيسيم به من
جمع آوري و
پيام داد تا نيروهاي متمرقه را
به او ملحق شوم  ،او گمت در محل استقرار روز قبل ،
شبانه خايريزي احداث يرده و الزم است نيروها به پشت
آن منت قل شوند او شبانه برادر خرازي را متقا عد
يرده بود تا لودر و بو لدوزر در اخت يار او قرار
دهد .براي اينكه همان ش خايريز را احداث يند  ،آن
مرد شجاع با پ شتكار تا صبح اي ستاده بود و خايريز
را تا حدودي آماده يرده بودند .اين خايريز يه بعدا
ً
تكم يل شد هم اي نون و جود دارد و الزم ا ست ح م شود،
در سالهاي  11-13يه من م سئول حما ظت از مرز در آن
منط قه بودم ت صاويري از شهداي آن عمل يات و تابلوي
هشدار دهنده اي آنجا نص يردم تا شايد يشاورزان و
ع شاير از تخر ي آن خايريز خودداري نماي ند .ستوان
ن يازي و ستوان هادي زاده را اح ضار يردم و برنا مه
جديد را به آنها گمتم  ،اين جلسه آخرين ديدار من و
ّت ن مس به اوري كه
ن يازي بود ،آن اف سر مؤدب و با عز
بيان مي شود ساعاتي بعد به شهادت رسيد .او يك جمت
يمش چرمي ورزشي را از سنگرهاي عراقي به دست آورد و
آنها را پوشيد و آزمايش يرد و با لهجه شيرين يردي
گ مت آن ها به پاي من مي آي ند؟ ف كر مي ينم سبكتر و
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راحت تر از پوتين باشند؟! آنها را برانداز و بررسي
يرد و از ما ن ظر خوا ست ،به او گ متم يم شهاي خوبي
ً به
ه ستند و لي پوتين ها يت را چه يار مي ي ني؟ ب عدا
پوتين احت يا داري! و لي او آن يم شها را ترجيح داد
و پو شيد .من ستوان ن يازي را به ي مك سرگرد ن قدي
فر ستادم و ستوان هادي زاده را به پاد گان عين خوش
روا نه يردم ،تا ا فراد متمر قه را ج مع آوري نما يد
سپس به سرگرد ملحق شود .بين من و سروان شرفيان هم
يه ش را در پاد گان عين خوش به سر برده بود،
ارت باط بر قرار شد و ب نا شد او هم سربازان ه مراه
خود را ج مع آوري يرده و به فرما نده گردان مل حق
شود ،آفتاب درخ شان الوع يرده بود و بر زمين مراوب
دشت مي تابيد  ،بعد از باران ديش اينك تابش آفتاب
ّ حي را به و جود آورده بود و سكوت و آرا مش
هواي ممر
هم بر قرار بود .با سروان علير ضا فتح الل هي ت ماس
گرفتم  ،آدرس م حل خايريز را به او دادم و تقا ضا
يردم تا آذوقه و مهمات را به جلو بمرستد و نسبت به
ج مع آوري ا فراد مت مرق يه به ب نه برگ شته بود ند
ا قدام نما يد و در دو م سير عين خوش و د شت ع باس
راهنما بگذارد و افراد جدا شده را به سمت ما هدايت
ينند.
ت صميم دا شتم با ا فراد ه مراه به سمت خايريز
حريت ينم در اين زمان نيروي عراقي اقدام به پاتكي
م حدود ن مود و تمر يز آ تش پرحجم او  ،آن صبح زي باي
آرام بخش را به هم زد و آن هواي لطيف بهاري را با
انمجار و دود و خونريزي براي ما تيره و تار يرد .
ن يروي عرا قي به شدت پاي گاه ما را ز ير آ تش گلو له
تا نك قرار داد و حدود يك ساعت بر ما آ تش بار يد و
درگير نمود و سب شهيد و مجروح شدن تعدادي گرديد،
بخصوص از سربازان همراه و ااراف من دو نمر به درجه
رفيع شهادت نائل آمدند و سب تأسف بيشتر من شدند.
بخ صوص سرباز وظي مه ن صراله قدبيگي يه از سربازان
قديمي گروهان خودم و داراي زن و فرزند بود .او روز
دي گر تو را ر ها ن مي ينم چون
گذ شته به من گ مت
يكبار سمت را گم يردم و نزديك بود اسير شوم .او به
عشق همكاران و با ح ميهن و هموانان در مقابل حمله
د شمن مردا نه د فاع يرد و به شهادت ر سيد .از د سته
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بهداري تقاضاي آمبوالنس يردم  ،آمبوالنس هم با توجّه
به ب عد م سافت به مو قع ر سيد و به ي مك ا فراد مو جود
شااهدا و مجااروحين را سااوار باار آمبااوالنس و روانااه
اورژا نس يرديم .آن مو قع ب هداري ت يپ در حوالي چاه
نمت دائر شده بود .اين درگيري يار ما را به تأخير
انداخت چون هادي زاده هنوز نرسيده بود  ،من و چند
ن مر از همرا هان به سمت عين خوش رف تيم تا او را
ب يابيم و و ضع پاد گان را مالح ظه ي نيم نزد يك درب
پاد گان مترو يه او را د يدم يه ت عدادي از ا فراد را
جمع آوري يرده بود و به سمت ما در حريت بود  ،علّت
تأخير را پر سيدم ،گ مت من توان ستم ه مين ت عداد را
شنا سائي ينم ،آن جا ت عدادي سرباز ه ست و لي من آن ها
را نمي شناسم  ،سربازهاي  089را صدا زدم ،همين عده
خود را معرفي يردند  ،بقيه بسيجي هستند و احتماالً
از سربازان گردان  .032براي اولين بار بود يه وارد
آن پاد گان يو چك و موقتي شدم  ،ما يل بودم به صورت
ن ظري و سريع امكا نات و و ضع آن جا را بب ينم  ،به
هادي زاده گ متم سريع گ شتي دا خل پاد گان بزنيم و
برگرديم ،با هم گوشه اي از پادگان را ديديم و بطور
نظاري محادوده آن را مشااهده ياردم ،تعادادي سانگر
زيرزميني بتوني ،تأسيساتي براي آ شپزخانه و حمام و
سرويس و خايريز و تپه هاي يوچك خايي يه نقش ديدگاه
يا پو شش سنگرها را دا شت م شاهده مي شد ،از نق طه
بلندي در داخل پادگان محل دشمن و استعداد او را در
روي 202بررسي يرديم و شكل زمين را به خاار سپردم،
وقت يم بود و حوصله بازديد گوشه و ينار را نداشتيم
 ،لذا سريع به ج لو پاد گان و ي نار جاده آ سمالت
برگشاتيم ،حادود نايم سااعت منتظار ماشاين ماناديم
و سرانجام تو سط يك وا نت تويو تا خود را به خايريز
احداث شده رسانيديم.
از م شاهده خايريز و تج مع ت عداد قا بل توجّه
نيرو ها در پ شت آن م سرور شدم  ،ا ين ح ماظ د فاعي و
شور و فعال يت رزم ندگان نو يد تثب يت موقع يت و گام
مهمي در امر پيروزي بود .سروان پرويز شرفيان معاون
گردان يه او نيز مرد شجاع و جنگجوئي بود  ،در محل
بابا از صبح تا حاال
حضور داشت  ،با ديدن من گمت
يجائي؟ و با حالت تأثر گمت ديدي نقدي چه بالئي سر
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خودش آورد؟ پر سيدم چه شده ؟ او اظ هار دا شت سرگرد
تماق ستوان نيازي و چند نمر
بي احتيااي يرده و با اّ
سرباز با تويو تاي خودش 0از خايريز به ج لو رف ته و
عرا قي ها او را ي شته يا
تاينون برنگ شته ،حت ما
ً
دستگير يرده اند؟! با ناباوري ساعت حريت و اقدامات
ان جام شده را جو يا شدم .مع لوم شد حدود ساعت 0900
صبح خايريز را ترك يرده و تا آن موقع يه ساعت 0280
بود خ بري از آن ها نر سيده بود  .م حل ا حداث خايريز
ً مرتمع و به صورت يالي است يه از امتداد
زمين نسبتا
ت په هاي 209و  202به سمت خرا به شيخ قوم به و جود
آمده و ارتباط نظري دشت عباس و عين خوش را برقرار
ميسازد .سروان شرفيان گمت سعي يرديم به دنبال آنها
به ج لو برويم و لي آ تش شديد د شمن ا جازه ن مي داد و
ما نمي دانيم به دنبال آنها به يجا برويم  .اختالف
ارت ماع آن يال ن سبت به د شت ع باس با شي ب سيار
مالي مي م شخص مي شد و چنان چه  200يا  800م تر هم از
خايريز ج لو مي رف تيم باز هم د يد يافي روي د شت و
ت په هاي  202ن بود  ،ا فرادي يه به ج لو ا عزام شده
بودند مي گمتند به سمت دشت چيزي مشاهده نكرده اند
ا ين حاد ثه در روز  60/0/9ات ماق اف تاد و تا  9روز
بعد يعني  60/ 0/3موفق نشديم پيشروي ينيم و ااالعي
از آن ها به د ست آور يم .ع صر روز  60/0/3يه ج هت
تعق ي ن يروي عرا قي از خايريز به ج لو حر يت يرديم
جسد او و همراهانش را در حدود  300متري جنوب شرقي
ً درگير پيشروي و
خايريز يافتيم .من در آن روز شديدا
هدايت يگانها بودم لذا فرصت نكردم تا در محل حادثه
ح ضور ياف ته و پي كر مط هر آن شهدا را م شاهده ينم ،
امّ ا پي كر شهيد ن قدي را گروه بان ابراهي مي در يف
ا تاق يك تويو تاي وا نت سوار يرده بود و گر يان و
ناالن به ارف من در م سير پي شروي آورد و من پي كر
ً م شاهده يردم و آثار حداقل  1گلو له
اي شان را شخ صا
برسينه اش پس از ينار زدن بلوز نظامي اش مشخص بود
و بدن او يامالً سالم و با توجّه به برودت هوا
هيچگونه تغييري نكرده بود .ش همان روزي يه سرگرد
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و همرا هانش به سمت د شمن رف ته بود ند  ،سربازان
نگهبان به من خبر دادند يه يك نمر پشت خايريز صدا
مي زند و مي گويد تيراندازي نكنيد تا من بيايم پيش
شما ،گمتم تيراندازي نكنيد و بگوييد بيايند .و با
احت ياط او را به ج لوي خايريز نزد من هدايت ين يد.
او را شناختم سرباز بيسيم چي گردان بود .يه بارها
من را همراهي يرده بود و اسمش مجيدي بود  ،سربازي
بود با ج ثه ا ستخواني و ال غر و لي ف عال بود و يارش
منظم بود  .در باره سرنو شت سرگرد ن قدي و ستوانيكم
ن يازي و همرا هان از او سئوال يردم در پا سخ چ نين
گمت جناب سرگرد و جناب سروان پيش هم نشسته بودند
 ،من و آر پي جي زن ها هم سوار ع ق وا نت شديم و
ما شين در م سير جاده آ سمالت به سمت د شت ع باس به
حريت درآمد  ،وقتي از خايريز جلوتر رفتيم و به ديد
شدت ز ير آ تش
و ت ير عرا قي ها ر سيديم  ،ما را به ّ
قرار دادند ما به يف تويوتا چسبيديم و ماشين به چپ
و را ست من حرف مي شد و باالخره از جاده من حرف و
متو قف شد  ،ما تا ز ماني يه دا خل ما شين بوديم ت ير
ن خورديم و من شاهد بودم يه ه مه سرن شينان از سمت
را ست ( سمت عرا قي ها) به ب يرون پريد ند و هن گام
پر يدن از ما شين و يا روي ز مين مورد ا صابت رگ بار
تيربار هاي عرا قي قرار گرفت ند و شهيد شدند ،سئوال
يردم تو مطمئ ني آن ها ه مه شهيد شدند ؟ گ مت ب له ،
چون عرا قي ها ه مه آن ها را روي ز مين گلو له باران
يرد ند و دي گر هيچ كدام از ز مين برنخوا ستند  ،حدود
ده ساعت از آن ز مان مي گذ شت و يار از يار گذ شته
بود  ،در مورد ز نده ما ندن خودش گ مت من از سمت چپ
ً خودم را به
تويوتا پريدم پايين و در پناه آن فورا
آ براه ز ير جاده آ سمالت ( پل يو چك) ر ساندم و در آن
پناهگاه از ديد و تير محموظ ماندم و تا فرا رسيدن
ش و فرويش يردن آ تش ه مان جا باقي ما ندم .سرباز
مجيدي قادر به تشخيص موقعيت ماشين و دشمن نبود ولي
در حين پيشروي روز  0/3معلوم شد حدود  900– 300متر
يه به سمت دچّه جلو رفته اند زير آتش تيربار و تانك
د شمن قرار گرف ته ا ند و ما شين در چ ند م تري م غرب
جاده متو قف و ق سمت ج لو آن مورد ا صابت گلو له تا نك
يا نمربر قرار گرفته و منهدم شده بود و آثار گلوله
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هاي سبك زيادي هم بر بدنه آن مشاهده مي شد و آبكش
شده بود.

تجديد سازمان گردان
يك روز ب عداز مم قوداالثر 0شدن سرگرد ن قدي ،
سرهنگ 2درويش  ،رئيس رين يكم تيپ مستقل  39در محل
خايريز حا ضر شد و ت صميم فرما نده ت يپ را ا بالغ و
سروان شرفيان را به سمت فرمانده گردان و من را به
عنوان معاون گردان معرفي يرد و به سروان فتح اللهي
گمت شما ضمن حم سمت  ،رئيس ستاد هم هستيد  ،ليكن
چون ا ين ع نوان يد سازماني در جدول گردان ندا شت ،
ً يك م قام ت شريماتي بود  ،من هم چون
ا ين سمت صرفا
رييس رين  8گردان نداشتيم عمالً هردو وظيمه بر عهده
ام محول شده بود .
نقش خاكريز  202در پيروزي
من به ي مك سروان شرفيان ج هت سر و سامان دادن
خط پداف ندي و تكم يل و ادا مه آن و ا حداث سنگرهاي
خودروئي و سالحهاي اجت مائي وارد ع مل شدم  .با ي مك
سروان فتح الل هي و عنا صر باقي ما نده در ب نه هم
توانستيم نيروهاي متمرق شده و يسانيكه بهبودي حاصل
يارده بودناد را جماع آوري ينايم  ،تعادادي هام از
ب سيجيان ثارهللا دو باره به پاي يار آورده شدند و يم
يام ياك نياروي عماده در پشات خاايريز متمرياز شاد
 .سربازان را راهن مايي يردم تا ح مره اي به ع نوان
سنگر استراحت و محل استقرار بيسيم و تلمن در مريز
خايريز و ينار جاده احداث يردند  .سروان شرفيان هم
در ج ناح چپ( شرق) م ستقر شدند و او معت قد بود ا گر
ّط تر و
خودش آن جا با شد ،از ن ظر ين ترل ا فراد م سل
خ يالش را حت تر ا ست  .منط قه م سئوليت يگان ها در خط
خايريز م شخص شد و ارت باط تلم ني بر قرار گرد يد و
سالحهاي پ شتيباني تا حدودي م ستقر و تيرا ندازي را
شروع يردند  .در مقابل آتش باري ياتيوشا و توپخانه
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دشمن يه به شدت موضع ما و جاده تدارياتي را تهديد
مي يرد  ،آتش مناسبي نداشتيم و تمريز آتش دشمن در
محدوده خايريز آسي پذيري را زياد يرده بود.
به ف كر اف تادم تا ضمن اين كه آ تش متقا بل را
ا فزايش د هيم و موا ضع تا نك  ،خم پاره ا نداز و در
صورت ام كان توپخا نه صحرائي د شمن را ز ير آ تش قرار
د هيم  ،ياري ي نيم يه آ تش د شمن تق سيم شود  ،در
اينصورت الزم بود در نقاط متعدد در مقابل دشمن ظاهر
شويم و از آن ن قاط روي د شمن آ تش ي نيم تا او ف شار
آتش خود را از روي خايريز  202ياهش دهد و به جاهاي
خمپاره انداز 020م م
ديگر هم توجّه يند .دسته
گردان تا نك يه برروي نمر بر م ستقر بود ند در م سير
ّ ا محل دقيق دشمن
خايريز 202به عين خوش فعال بود ام
نمي دانست ،
تپه هاي 202را
در غرب عين خوش و
با موتور سيكلت در محل استقرار قبضه ها حاضر شدم و
مورد د شمن به ستوان گودرزي
ااال عات خود را در
خمپاره انداز دادم و خواسته خود
فرمانده دسته
را به او گ متم  ،ستوان گودرزي هم هم كاري الزم را
مع مول ن مود  .د سته  020م م گردان را ن يز به خاار
تقليل خطر ياتيوشا و تانك دشمن متصل در پشت خايريز
و محل پست تري از زمين مستقر يرديم .قبضه هاي  60و
 30م م و  006م م نياز در ااول خاايريز و در منطقاه
يگان مربواه آرايش داده شدند .قسمت عمده خايريز با
توجاه باه شاكل زماين  ،نسابت باه دشامن در زاوياه
بي روح بود و در د يد و ت ير م ستقيم او ن بود .امّ ا
سمت چپ خايريز يه به ارف خرا به شيخ قوم ام تداد
ً گلو له
پ يدا مي يرد براي د شمن نما يان بود و مرت با
هاي ياتيو شا و توپ در سطح منط قه فرود مي آ مد و
ً عق تر از خايريز بر زمين فرود مي
خوشبختانه ايثرا
آمدند در اجراي ارح ياهش و تقسيم آتش دشمن و فشار
متقابال بار او ،باا موتاور نازد سارهنگ 2اساماعيل
ا براهيم زاده فرما نده گردان  299و سروان يي هان
فالحي رئيس رين  8رفتم و با آنها در اين مورد صحبت
يردم ،تقاضا نمودم تانكها در مسير بين پادگان عين
خوش و خايريز  ،از نقاط مختلف روي دشمن آتش ينند و
جاي خود را تغيير دهند .آنها يك نمربر فرماندهي در
اخت يار دا شتند ،ا ين نمر بر ،يك سنگر مت حرك بوده و
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در ن قش يك ا تاق يو چك  ،امكا نات ر فاهي و ا ستراحت
مو قت را دارا ا ست  ،از تريش و گلو له ت ير م ستقيم
سالح سبك ج لوگيري مي ي ند و ان سان را از باران و
سرما محموظ نموده و براي حمل سالح و مهمات و آذوقه
و سيله منا سبي ا ست ،سرهنگ 2ا براهيم زاده با حا لت
ما وظيمه خودمان را ميدانيم و
اعتراض به من گمت
ب لديم چه يار ي نيم ؛ شما پ ياده ها جور دي گري ف كر
مي ين يد ! ما م شكالت دي گري هم دار يم و ا ين خوا سته
جابه جائي تانكها به همين
شما عملي نيست  ،مگر
راحتي است ؟!
چون گردان تانك خيلي آسي ديده بود و افسران و
در جه داران الي قي را از د ست داده بود و ف شارهاي
جانبي م يدان ن برد هم بر دوش فرما ندهان و م سئولين
سنگيني مي يرد  ،لذا ع صبانيت سرهنگ را ابي عي مي
دان ستم و به حا لت خواهش و احترا مات ن ظامي دو باره
محا سن ا ين يار را به او عرض يردم  .سروان فال حي
ج ناب سرهنگ الب ته ه مه اف سران
دخا لت يرد و گ مت
پ ياده م ثل هم ني ستند  ،سروان ب سطامي اف سر با
تدبيري ا ست و ش اول عمل يات هم اي شان ما را خوب
هدايت يردند .و زحمات من را يادآوري يرد و گمت اگر
ا جازه بمرماي يد در حد م قدور يم كش ي نيم  ،ا ين ارح
خوبي است  .سروان فالحي با ظرافت و لحن خاص و نموذ
يال مي يه دا شت سرهنگ را مال يم و متقا عد يرد  ،به
اوري يه بر خوردش ن سبت به من عوض شد و صحبتهايش
صميمانه شد .از سرهنگ اجازه مرخصي خواستم  ،سروان
فالحي چند قدمي من را همراهي يرد وگمت فكر خوبي است
جا به جائي تا نك م شكل دار يم
و هر چ ند ما از ن ظر
ولي من به خدمه تانك دستور مي دهم يه از چند نقطه
د شمن را ز ير آ تش قرار ده ند  ،خيا لت را حت با شد من
در خدمت هستم .در عمل خواسته ما تا حدودي برآورده
شد و از آتش تانكها و دسته  020م م بهره مند شديم.

نقش موتور سواران
براي اجراي اين عمليات تعداد  80دستگاه موتور
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پر شي نو در اخت يار گردان قرار گر فت و آ موزش هم
داده شد يه ت عدادي آر پي چي زن بر ترك مو تور
سوارها بنشينند و با نزديك شدن به ادوات زرهي دشمن
آن را من هدم ين ند  ،به علّت شرايط خاص آن جب هه من
شاهد نبودم يه موتور سواري بتواند تانك يا خودروئي
اما در جابه جائي افراد در
از دشمن را منهدم نمايد ّ
پ شت جب هه و در دا خل خط خي لي مؤثر بود ند ،از جم له
سرباز رشيد و ورزيده و بسيار تيزهوش و توانمندي به
نام منمرد يه اهل قم بود در اين جابه جائي ها  ،من
ً باه محلهااي ماورد نظار
را باا موتورسايكلت ساريعا
مير سانيد و يا د ستورات را به و سيله مو تور به
مي رسانيد ،اين سرباز شجاع در آن
قسمتها
عمل يات خدمات ب سيار خوبي ارا ئه ن مود  ،روح يه اش،
عشق و عالقه اش به يار و چهره صميمي اش من را تشويق
مي يرد و خستگي از تنم مي زدود.
به يار
ديده باني براي توپخانه
در منط قه ما يم بود آ تش توپخا نه م شهود بود و
هيچ د يده باني هم در د سترس ن بود تا تقا ضاي آ تش
ً با سروان صالحي نژاد م عاون گردان 808
ي ند  ،شخ صا
0
نوپخا نه  003م م ت ماس گرفتم و از او درخوا ست آ تش
يردم ،او از اين كه صداي من را شنيد خو شحال شد و
گمت يجائيد؟! چرا يسي تماس نمي گيرد .ابتدا از حال
باجناقش سروان شرفيان جويا شد و پس از اامينان از
سالمت ايشان گمت تو چگونه براي ما ديده باني مي يني
؟ من يه ن مي دا نم تو ي جا ه ستي به او گ متم مخت صات
قائم الزاويه هدف را به تو مي دهم و تو همان جا را
هدف قرار بده  ،محل خود را هم بوسيله يد به تو مي
د هم .گر چه اف سران توپخا نه به ل حاظ حسا سيت يار
وخطرات احتمالي ناشي از اشتباهات افراد غيرتخصصي ،
در چ نين جب هه و شرايطي ري سك ن مي ين ند و به صحت
درخواست ديگران  ،غير از ديده بانان خود يا افسران
خ بره توپچي اامي نان ن مي ين ند  ،ليكن سروان صالحي
نژاد با توجّه به شناختي يه در پاوه از من پ يدا
يرده بود  ،مي دان ست من در يار نق شه خواني م هارت
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الزم را دارم .به من گ مت مخت صات هدف را به دقّ ت
استخرا ين من االن يك آتشبار در پشتيباني شما قرار
مي دهم ،مختصات  202را به دست آورده و محل خود را
با يد به او گ متم  ،در مورد م حل خود با تو جه به
عين خوش  ،مسافت تقريبي
وجود جاده و پادگان
را به دست آورده و نسبت به پادگان به او ااالع دادم
 .خو شبختانه او لين گلو له دود انگ يز به مر يز هدف
ا صابت يرد ،نتي جه را به او گزارش دادم و به او
گمتم اين نقطه و ااراف آن را به شعاع  900متر زير
آ تش قرار ده يد و در ع مق هم نيرو هاي د شمن را مورد
ا صابت قرار ده يد  ،ت صحيحات ادا مه دا شت و ا ين ث بت
تير موفقيت خوبي بود زيرا از آتش پشتيباني توپخانه
بهره مند شديم.
ستوان نادرايل خاني اف سر را بط و ستوان وظي مه
ا ناريي د يده بان توپخا نه در عين خوش بود ند؛ وق تي
مشاهده يردند گلوله هاي توپخانه روي تپه هاي  202و
 209فرود آ مده ا ست و من با سروان صالحي نژاد در
ارتباط بودم ،آنها يه متولي اين يار بودند  ،وارد
شبكه شده و مسئوليت را به عهده گرفتند .چون دو روز
اول نيرو ها مت حرك بود ند و حد د شمن و خودي براي
ستوان ا ناريي م شخص ن بود تا آن لح ظه در منط قه ما
آ تش ندا شتند  ،م گر روز اول عمل يات يه من متوجّه
ن شدم ! .روز ب عد از آن ها خوا ستم تا د يده بان پيش
مي
ما بيا يد  ،ايل خاني اب تدا به شدت مخال مت
يرد و معتقد بود در عين خوش ديد آنها بر روي دشمن
بيشتر است ،از يك بعد شايد ديد بهتري داشتند! .در
اثر اصرار من آن دو نمر به محل خايريز آمدند پس از
برر سي جاي د يده بان بر روي خايريز تع يين و ح جم
بي شتري از آ تش بر روي د شمن متمر يز گرد يد و بدين
ترت ي ما از پ شتيباني آ تش ب سيار خوبي ب هره م ند
شديم .سرگرد محمد حسن نصيري فرمانده وقت پشتيباني
ت يپ به ات ماق حا شيخ ع لي با بائي ريا ست عق يدتي
سيا سي ت يپ  ،يه هردو از دو ستان و عال قه م ندان به
سرگرد نقدي بودند براي بررسي بيشتر درمورد سرنوشت
وي به د يدار ما آمد ند و از و ضعيت پيش آ مده جو يا
شدت درگيري رزمندگان در خط نبرد را ديدند و
شدندّ .
سپس از مقاو مت دليرا نه رزم ندگان تمج يد و ت شكر
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يردند.
حا آ قا با بائي يه سابقه آ شنايي و همرا هي در
بازد يد از منط قه نو سود را با من دا شت  ،ب سيار
ابراز محبت و قدرداني نمود و همه رزمندگان را دعا
يرد ند و اظ هار دا شت اي ياش مي توان ستم مان ند يك
رزمنده به شما يمك ينم و سپس اجازه مرخصي خواست و
به سمت قرارگاه عملياتي تيپ مراجعت نمود .
ابالغ پيام تشكر فرماندهي كل قوا
احتماالً روز پنجم فروردين بود يه سرهنگ 2اسكندر
ً فرما ندهان را به گوش
بيرانو ند فرما نده ت يپ ،شخ صا
يرد و گ مت پ يام ب سيار مه مي دارم و ه مين يه ه مه
شبكه فرماندهي را به گوش يرد ،پيام تشكّر و قدرداني
ح ضرت ا مام(ره)را قرا ئت يرد تا روح يه رزم ندگان را
تقويت يند همان پيامي يه معظم له فرموده بودند من
د ست و بازوي رزم ندگان را مي بو سم و بر ا ين بو سه
افتخار مي ينم.

رهائي عشاير عرب زبان از زير يوغ ستم دشمن
تعدادي از عشاير عرب زبان منطقه شوش و عين خوش
يه موفق به فرار نشده يا راهي براي نجات نداشتند و
يا تما يل به هم كاري با ار تش بع ثي مت جاوز عراق را
داشتند ،از ابتداي تجاوز عراق همچنان در محل باقي
ما نده و ت حت ن ظر ار تش عراق ز ندگي مي يرد ند و
احتماالً تعدادي از آنها از روي اج بار يا باعالقه در
ا مر ا االع ر ساني و راهن مائي م سيرها وا ستماده از
امكا نات منط قه با عرا قي ها هم كاري يرده بود ند ،
امّ ا به شدت ت حت ين ترل بوده و آن ها را به بي گاري
مي يرده ا ند تا در ق بال آن ج يره اي
وادار
به آن ها بده ند و ساير ستم هاي ناروا در حق آن ها
اعمال مي شده است.
ا ين ا فراد و خانواده مربو اه هن گام درگ يري در
فر صتهائي يه عرا قي ها م شغول ن برد با ما و يا در
حال عق نشيني به سمت حمرين بودند  ،براي نجات جان
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خود يوچ يرده و به سوي نيرو هاي ايرا ني سرازير
شدند؛ نمو نه آن ها را در عمل يات فتح الم بين پس از
هويدا شدن آثار شكست بر عراقي ها در حوالي پادگان
عين خوش ديدم .آن روز من به وسيله موتور سيكلت به
ارف پادگان آمده بودم تا در مورد آتش دسته 020م م
و يگان تانك و تمريز آتش آن روي عقبه دشمن هماهنگي
ينم يه با صحنه يوچ و فرار اعراب محلي از دست دشمن
مواجه شدم ،اين تعداد را يه حدود  20خانوار بودند
در يك روز د يدم  ،بار و ب نه را ب سته و به ه مراه
گاو و گو سمند و بز و ماد يان و االغ خود از م نااق
ربوط ،چم هندي  ،ابوغوير و… يوچ يرده و به سوي پشت
جبهه جنگ در حريت بودند  ،اين افراد ستم يشيده با
و ضع و ظاهر ب سيار بدي خود را به ج نوب پاد گان عين
خوش ر سانده بود ند و در م يان آ تش و دود و ت بادل
گلو له هاي دو ن يرو م سافتي را اي و هم اي نون عازم
به سمت تي شه ين و مور موري يا آب تاف و دال پري
بود ند .اي نك در حوالي جاده آ سمالت براي ع بور با
مشكل مواجه شده بودند و در جنوب شيار مجاور پادگان
تجمّ ع يرده بود ند  ،ز يرا ت عدادي از ا فراد ب سيج ،
مانع ادا مه حر يت آن ها شده بود ند و مي گمت ند ا ين
ا فراد خائن و جا سوس ه ستند و با يد محاي مه شوند و
مانند جاسوس با آنها رفتار شود .شرايط بسيار سختي
بود ،آ تش شديد د شمن از جم له غرش ياتيو شا  ،ا اراف
پاد گان عين خوش تا د شت ع باس را به جهن مي ت بديل
يرده بود و متو قف شدن ع شاير و زن و ب چه هاي آن ها
با بارهاي يج بسته شده بر پشت حيوانات و پرايندگي
ميش و بزهاي آنها  ،خطر تلف شدن را داشت ،از ارفي
ا فراد ب سيجي مقا بل آن ها هم ز ير گلو له آ سي پذير
بود ند  ،من ظره ر قت باري بود  ،ا فراد از زن و مرد
ب سيار ال غر و ضعيف و با چ هره هاي ا ستخواني و سياه
سوخته .چون با عج له و ترس و لرز م حل را ترك يرده
بود ند اي ثر بارهاي شان يج و در حال اف تادن از پ شت
اسا و االغ باود  ،باه اوريكاه مان و ساربازان باه
پيرمرد ها ي مك يرديم و بار چ ند رأس ح يوان را براي
آنها بر پشت حيوانات باربر محكم يرده و تنگ آن را
سمت يرديم .ريش سميدان عرب التماس مي يردند  ،قصد
د ست بو سي ب سيجيان و ه مه ما را دا شتند  ،با حا لت
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گريه و زاري به من متوسل شدند و سعي فراوان يردند
تا از معر يه ن جات پ يدا ين ند  .به ما نزد يك مي
شدند ،د ست ها را به حا لت د عا باال برده و پ يروزي
قواي ا يران را به در گاه خدا شكر مي يرد ند .گر يان
بود ند و خود را مظ لوم و م عذور مي دان ستند .من با
آن چند نمر بسيجي مذايره يرده و خطرات توقف عشاير
را يادآوري و آ نان را را ضي يردم  ،تا ت عدادي از
آنان عشاير را راهنمائي ينند  .و به پشت جبهه نبرد
در حوالي تي شه ين و دال پري منت قل و در آن جا از
آن ها حما ظت ن موده تا نيرو هاي ااال عاتي در مورد
عملكرد گذشته آنها بررسي و در صورت خيانت با افراد
خااي برخورد قانوني شود  ،يه خوشبختانه اين نظريه
پذيرف ته شد و ا عراب از معر يه ن جات پ يدا يرد ند .
درك گم ته هاي آن ها ن ياز به م ترجم دا شت و فر صت و
اما در مورد وضعيت دشمن سئوال يردم
موقعيت مناس ّ ،
يكي از ريش سميدها گمت الحمدهلل دشمن عراقي فرار يرد
 ،د شمن از بين ر فت  ،د شمن از چم ه ندي ر فت .براي
مي
او لين بار بود يه ا سم چم ه ندي را
شنيدم ب عد يه نق شه را باز يردم فهم يدم چم ه ندي
ينار رودخانه دوير است.

تقديم هديه اي به استاندار ايالم
سرهنگ بيرانوند به اتماق آقاي تريان استاندار
ا يالم روز ش شم به م حل خايريز آمد ند و از سرا سر خط
بازديد و اوضاع جبهه را بررسي يرده و با تعدادي از
افراد احوالپرسي يردند در اين بين سروان شرفيان يك
قبضه يلت غنيمتي عراقي را به رسم هديه به استاندار
ت قديم يرد و لي آ قاي تر يان از دريا فت آن خودداري
مي يرد و گ مت نزد خود تان با شد به تر ا ست  ،ا ما
بيش از حد اصرار يرد
شرفيان سماجت مي يرد و
تا يلت را به استاندار بدهد يه ايشان بازهم امتناع
مي يرد ند سرانجام سرهنگ بيرانو ند از ا ستاندار
خوا ستند يه هد يه را بگير ند و آ قاي تر يان در يك
حريت جال يه هم حايي از رعايت ادب و احترام و هم
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گو ياي ا ين مو ضوع بود يه اينگو نه ا شياء برايش بي
ارزش اساات اساالحه را گرفاات و دو دسااتي بااه ساارهنگ
بيرانوند تقديم نمود .بيرانوند يه چندين روز صورت
خود را اصالح نكرده بود اينك ريش سميدش يامالً نمايان
اتقامت و احسااس
و چهاره خساته اش ياه حكايات از اسا
مسئوليتش در روزهاي سخت نبرد بود بسيار معنادار و
ً او فردي بي آال يش و بدون
سب ت شويق ما بود مخصو صا
تكبر و دور از تجمالت بود و پست و مقام فرماندهي ،
ا خالق و رف تار خود ماني و بي ر ياي اي شان را عوض
َ ك ز بان لر ستاني با ه مان
ن كرده بود .او با ا فراد ل
لهجه محلي صحبت مي يرد و با همه به مهرباني رفتار
مي ن مود و ه مين ا مور در ا فزايش محبوب يت وي ب سيار
موثر بود .در پا يان بازد يد آ قاي تر يان ا ستاندار
ا يالم و فرما نده ت يپ از تالش و مقاو مت رزم ندگان
تقدير و تشكر نموده و محل را ترك يردند.

يك خبر حيرت آور و خوشحال كننده
سرباز منمرد در اين عمليات يه به عنوان راننده
مو تور پر شي با من هم كاري مي يرد ،ب عداز ظ هر روز
پنجم فروردين نزد من آمد و گمت جناب سروان چند نمر
سرباز از پايين آ مده ا ند و مي گوي ند ت عداد ز يادي
عرا قي به صورت د سته جم عي آ ماده ت سليم ه ستند !!،
يكي از آنها را احضار يردم و چگونگي را از او جويا
شدم  ،او سمتي را به ارف شمال غربي پايگاه مترويه
عرا قي نزد يك شيخ قوم و در ام تداد تي شه ين و مم له
به من ن شان داد و گ مت نزد يك ه ستند و در م حل گودي
يرده اند  ،خودشان دستها را باال برده اند،
تجمع
و براي ت سليم ا عالم آ مادگي يرده ا ند؛ گ متم مطمئ ني
عرا قي ه ستند؟! فري بي در يار نبا شد؟ گ مت ا سلحه و
مه مات ندار ند و سر و و ضع نامرتبي دار ند  ،ز ير
پيراهن سميد خود را بلند يرده و ما را به ارف خود
خوا نده ا ند  .ت صميم گرف ته شد تا ت عدادي سرباز و
بساايجي را جهاات اسااكورت و هاادايت آنهااا بااه ساامت
پايگاههاي خودي در پشت ممله و دال پري اعزام ينيم
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؛ من آن ها را يامالً توج يه يردم  ،تا احتياا هاي
تأميني الزم را رعا يت ين ند و بخ صوص تأي يد يردم يه
م بادا ه مه دا خل تجمّ ع آن ها شويد و شما را د ستگير
ّح
ينند ! بلكه بايد هميشه چند نمر شما با اسلحه مسل
 ،ي مي دور تر و در ي نار آن ها حر يت يرده و آ ماده
ا جراي ع كس الع مل در ق بال ت عرض احت مالي عرا قي ها
باشند.
سرباز منمرد را همراه آنها يردم تا صحت و سقم
موضوع را به من ااالع دهد سرباز منمرد پس از ساعتي
مراج عت يرد و با خو شحالي گ مت آن ها حدود  900ن مر
بودند و بچه ها دور تا دور آنها را گرفته و دو نمر
در ج لو حر يت يرده و با تأمين منا سبي عرا قي ها را
به سمت ع ق برد ند .از تع ج و نا باوري او را ن گاه
يردم و به صورتش خ يره شدم  ،من مرد خند يد و گ مت
باور ين يد آن چه گ متم حقي قت دارد و ا سرا به راح تي
راه افتاده اند .مبادله آتش تا صبح روز  0/3ادامه
شدت روز هاي اول را ندا شت و فا صله او قات
دا شت ا ما ّ
گلو له باران هم ز يادتر مي شد به اوري كه تو قف در
پ شت خايريز قا بل تحمّ ل شده بود .در ا ين فا صله
امكا نات ر فاهي و مهمّ ات به حد يافي ر سيده بود ،
ا فراد تا حدودي ر فع خ ستگي يرده و خود را با م حيط
ج نوب تطب يق داده بود ند و با ج مع آوري يل يه ا فراد
گردان و ت عدادي ب سيجي اي نك ان سجام م جدد ي گان به
دست آمده بود .

خلبانان هلي كوپتر و شكار تانكها
ّي چند روز قبل از آن در منطقه
در روز هشتم و حت
ما ن برد هوائي محسو سي جر يان ندا شت  ،امّ ا خلبا نان
خوبي
ه لي يوپتر هاي هوانيروز در منط قه فعال يت
دا شتند  ،چرخ بال ها به صورت سينه مال وارد خط
دفاعي مي شدند و با رايت و موشك تاو به سمت تانكها
و نمربر هاي عرا قي شليك مي يرد ند و آن ها را مورد
ا صابت قرار مي داد ند به اعت قاد من در عمل يات فتح
المبين  ،ايثر ادوات زرهي و ترابري منهدم شده دشمن
توسّط هلي يوپترهاي هوانيروز شكار شدند يا ال اقل در
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ايم
اااي تا
ال ارتبا
اون چانا
اود  .چا
اين با
اا چنا
اور ما
محا
هوانيزروز را دا شتيم با آن ها ارت باط بر قرار مي
يردم و صداي شان را مي شنيدم ؛ حوالي ظ هر روز 0/3
از اريق بيسيم مكالمه خلبانها با هم شنيده مي شد ،
بي سيم چي من  ،با اين كه مي د يد من ه مراه فرما نده
ت يپ م شغول بازد يد خط ه ستيم و مي دان ست صحبت يردن
او در اين شرايط جايز نيست ولي به من نزديكتر شد و
گ مت ج ناب سروان مكال مه خلبان ها را گوش ين گو يا
آن ها با عرا قي ها درگ ير ه ستند ؛ به مكال مه آن ها
گوش دادم  ،از سالمتي ه مديگر پر سيدند و ي كي به
ديگري مي گمت همه بچه ها برگشتند و يكي از آنها با
شور و هيجان مي گمت امروز  02دستگاه تانگ آنها را
زديم و به همديگر تبريك مي گمتند.

اجراي تك مجدد و تصرف تپه هاي  202و208
حدود ساعت  00صبح روز ه شتم سرهنگ 2بيرانو ند
فرمانده تيپ ،براي بازديد خط وارد يگان شد ،سروان
شرفيان و من در معيت ايشان خط دفاعي و محل استقرار
يگانها  ،سالحهاي اجتماعي و افراد را در پشت خايريز
بازديد يرديم  ،سرهنگ با افراد احوالپرسي و آمادگي
اد  ،بازدياد تاا حادودي باه ااول
آنهاا را جوياا شا
انجاميد ،در آن ساعت هيچ گلوله اي از سمت عراق به
ارف ما شليك ن شد و ت عدادي را به تعجّ وا دا شت به
ً فرمانده
اوريكه يكي از درجه داران به من گمت حتما
تيپ تصور مي يند هميشه خط اينچنين آرام است  ،شانس
سرهنگ ا ست يه عراق آ تش باري ياتيو شا را ق طع يرده
ا ست !! .ساعتي از ظ هر گذ شته بود يه فرما نده ت يپ
بازد يد را ت مام يرد  ،در گو شه ضلع شرقي خط تو قف
يرد آب خواست و وضو گرفت و نماز ظهر و عصر را ادا
نمود .بعد از اتمام نماز وضع و روحيه پرسنل را از
من جو يا شد ،عرض يردم خود تان با خي لي از ا فراد
گمتگو يرديد و وضع را مالحظه فرموديد  ،لبخندي زد و
گمت الحمدهللا وضعتان خوب است .و اضافه يرد خوشبختانه
نيرو هاي ق سمت ج نوبي و مر يز جب هه پي شروي خوبي
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داشتند و خبري يه از بقيه قرارگاهها رسيده حايي از
موفقيت هاي چ شمگيري ا ست ،ب چه ها همچ نان ج لو مي
روند؛ شما هم انشاءا… يك خيز جلو برويد و دشمن را
من هدم ين يد .او گ مت ا مروز سوار زر هي و يك گرو هان
ّ ا من
از گردان 000به تپه هاي  202حمله مي ينند ،ام
دوست دارم خود شما آنجا را آزاد ينيد چون هدف مال
شما ست .پر سيدم يي تك ي نيم ؟ سرهنگ گ مت هر و قت
آ مادگي دار يد و هر چه زود تر به تر  ،د شمن در حال
شكست است به او فرصت ندهيد .راجع به پشتيباني آتش
توپخا نه و ساير نيازم نديها صحبت يرديم گ مت م شكلي
نيست .
ً به اين نتيجه رسيدم يه احتماالً ايشان تحت
بعدا
تدابير قرار گاه يربال و قرار گاه قدس  ،براي آ ماده
يردن يگان ها و ا بالغ د ستور حم له نزد ما آ مده بود.
ز يرا پس از صحبت با ما در راب طه با پي شروي به
فرما نده گردان  000بي سيمي ا بالغ يرد تا يك گرو هان
براي حم له به ما ي مك ي ند .از ار في شهادت سرگرد
نقدي و  2نمر از فرماندهان گروهان پياده و چند نمر
در جه
از فرما ندهان گرو هان تا نك و اف سران و
دارا ني دي گر و همچ نين م جروح و شهيد شدن ت عدادي
سرباز او را مردد يرده بود و از روح يه ت هاجمي
افراد و توان عملياتي گردان اامينان يامل نداشت ،
لذا ب طور صريح د ستور نداد  ،امّ ا ن حوه بر خورد و
حر يات دو ستانه و صميمي وي بيش از پيش ما را م لزم
به اجراي نيّت شان يرد  .و عزم ما را راسخ تر نمود
 .فرمانده تيپ راديوئي دستوراتي به ستاد تيپ دادند
و يگان را ترك يردند من و سروان پرويز شرفيان يه
اي نك فرما نده گردان بود ،در ا ين باره به م شورت
ً به
پرداختيم و در نها يت ت صميم گرفتيم تا م جددا
هدفهاي  202و  209تك ي نيم  .پس از ي س مواف قت
فرماندهي گردان  ،فرماندهان گروهان را احضار يردم
درآن لحظه از يگان بسيجي ثارهللا در حدود يك دسته در
خط باقي مانده بود و بقيه به پايگاه بر گشته بودند
يا مت مرق شده بود ند و از فرما ندهان ف قط يك ن مر
آن ها ح ضور دا شت .مأمور يت جد يد را به آن ها ا بالغ
يردم و با توضيح شرايط پيش آمده ،وضع متزلزل دشمن
را از ز بان خلبا نان هوانيروز  ،اظ هارات فرما نده
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ت يپ  ،گزارش ع شاير يوچ يرده و ر ها شده از د ست
عرا قي ها و سايت شدن يا يم شدن آ تش د شمن  ،براي
آنها توضيح داده و پشتيباني خوب آتش و برتري آماري
ا فراد خود مان را ذ ير يردم و فرما ندهان را براي
ا جراي حم له آ ماده يردم  .ا ين واقع يت را در بين
سربازان تبليغ يرديم يه دشمن شكست خورده و در حال
فرار ا ست لذا ه مه خو شحال شدند و روح يه باال ر فت و
ً آمااده حملاه شادند .از دو نمار فرمانادهان
ساريعا
گرو هان ب سيجي تع يين شده يك ن مر در اول عمل يات
ّم عمل يات او
م جروح يا مم قود شده بود .و از روز دو
را در صحنه ند يدم و برادر يزدا ني هم ع نوان يرد
ّت رعشه بدنش قادر نيست
دچار مو گرفتگي شده و به عل
ً در فا صله ز ماني يه
در عمل يات شريت ي ند  ،ظاهرا
يگان هاي  089براي ا جراي تك آ ماده مي شدند او با
فرما ندهان خود از ت يپ ثارهللا ت ماس گر فت و د ستور
برگشت بسيجيان را دريافت نمود و افراد بسيجي موجود
را جمع آوري و به پايگاه برگشتند و در پيشروي شريت
نكرد ند .گرو هان ي كم به فرما ندهي ستوان هادي زاده
ّم به فرما ندهي ستوان مح مد
در ج ناح چپ  ،گرو هان دو
سامي و گرو هان سوم به فرما ندهي ستوان مح مد ر ضا
ياد گاري در ج ناح را ست ( شمال)و به ه مان آراي شي يه
پدافند مي يردند براي تك سازماندهي شدند و قرار شد
هر چه سريعتر ا عالم آ مادگي ين ند تا با يك خ يز از
خايريز بگذريم و پيشروي را آغاز ينيم .قبل از حريت
يگانهااا آتااش تهيااه اي توسااط دسااته020م م گااردان،
ر سدهاي 30م م يگان ها و با شريت توپخا نه پ شتيباني
اجرا شد و اجراي آتش ادامه داشت در نزديكي هدف از
آن ها خوا سته شد تا آ تش را روي هدف ق طع و به پ شت
هدف انت قال ده ند .ستوان هادي زاده يه از شجاعت و
ب هره م ند و يار و ه مراه
صداقت و ا خالص بي نظ يري
هميشگي من بود گروهانش زودتر آماده شد و در حقيقت
ه سته ا صلي عمل يات مح سوب مي شد ،گروهان هاي 2و 8هم
با يمي تاخير آماده شدند  ،حدود  8/3ساعت به غروب
آف تاب باقي ما نده بود يه تك را آ غاز يرديم و
يگانها به سرعت پيش رفتند در ابتدا هر لحظه منتظر
ّ ا عكس العمل
مقاومت جدي و آتش سنگين دشمن بوديم ام
مه مي م شهود ن بود؛ ه مانطور يه در سطور گذ شته ذ ير
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يردم هن گام بازد يد فرما ندهي ت يپ بخ صوص از ظ هر به
ب عد آ تش د شمن از اب تدا ياهش و سپس ق طع گرد يد و
براي اولين بار در اول عمليات از فرود خمسه خمسه و
غرش ياتيو شا خ بري ن بود و ه مه را به تعجّ وادا شته
بود .هنگام پيشروي هم جز تعدادي گلوله پراينده توپ
م قاومتي از جا ن د شمن صورت نگر فت لذا با سرعت به
هدف رسيديم و هنوز عقبه گردان و شخص فرمانده گردان
پ شت خايريز بود ند يه من به ه مراه گرو هان ي كم هدف
را ت صرف يرديم .در بين راه بر روي دام نه ي كي از
ماهورهاي  ، 202عراقي ها بر روي چند جسد از شهداي
ايراني خاك ريخته بودند و گرچه زمين را گود نكرده
و شكل ق بور ا سالمي را رعا يت ن كرده بود ند و لي آ ثار
وعالئم گوياي اين واقعيت بود يه زير پشته هاي يوچك
خاك جنازه افراد وجود دارد .در آن لحظه فرصت بررسي
مسائل نبود و پس از مكث يوتاهي به حريت خود ادامه
ً معلوم شد يكي از اين جسدها متعلّق به
داديم  ،بعدا
ستوان روحاني جمعي گردان تانك است و بقيه هم افراد
ديگري از يگان ما بودند .در محدوده بين نيروهاي ما
و عرا قي ها اج ساد ز يادي از شهداي ايرا ني و ي شته
شدگان عرا قي به صورت پراي نده ن قش ز مين شده و ز ير
خاك مدفون نبودند .لذا آمبوالنسها وارد محدوده 202
ً اجساد را جمع آوري و تخليه يردند.
شدند و سريعا

فرار دشمن
خود را به ارتما عات ج نوبي ت په هاي  209يه بر
يَروه و منط قه و سيعي از ق سمت م ياني ر شته تي نه د يد
دا شت و تا حوالي چاه هاي ن مت ابوغر ي و بل ندترين
اب قات موازي را نما يان مي ن مود ،ر سانيديم ؛ د شمن
ع ق ن شيني يرده بود و آ خرين تانك هاي او در چ ند
يي لومتري ما در حال فرار م شاهده مي شدند .اي نك
ا ستوار ر شيدي با يك د ستگاه مو شك ا نداز تاو و چ ند
دستگاه تانك براي تعقي دشمن به ما ملحق شدند ،چند
گلوله تانك هم به سوي نيروي فراري شليك شد.
در پيچ و خم دره ها ،تپه هاوگردنه هاي يوچك و
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مت عدد آ ثار نمر بر و تانك هائي د يده مي شد .او لين
بار بود يه چشمم به آن سرزمين گسسته آشنا مي شد و
يسي هم نبود ااالعاتي از موقعيت خودي و دشمن به من
بدهد .توسّط سرباز منمرد يه پيك سوار همراه من بود
 ،خدمه يك قبضه 006م م را به محل احضار يردم و محل
فرار تانكهاي دشمن يه دنباله آنها مشاهده مي شد و
در پيچ و خم ت په ماهور ها گاهي مخ مي و گاهي هو يدا
مي شدند به آن ها ن شان دادم  ،توسّط آن قب ضه چ ندين
گلوله به سمت تانكها تيراندازي شد  ،اما نتيجه آن
نامعلوم و احت ماالً بي ا ثر بود ،ز يرا د ستگاه ن شانه
روي تم نگ  006م م براي م سافت بيش از  2200يارد
در جه ب ندي ندارد و ن مي توان در م سافت بيش از ا ين
هدف را با د قت مورد ا صابت قرار د هد و با توجّه به
سرعت فرار دشمن  ،ذوعارضه بودن زمين و ديد محدود،
تيراندازي ما تخميني بود و نبايد توقع اصابت گلوله
اوم شاد تعادادي
باه هادف را ماي داشاتيم .بعاد معلا
ازتانكها و نمربرهاي زرهي دشمن هنگام عق نشيني از
فرط دستپاچگي در گودالها سقوط يرده يا در شيارها و
زمين هاي بر يده گ ير يرده بود ند .ا ين ت عداد غ ير از
تانك هائي بود ند يه تو سط ه لي يوپتر هاي هوانيروز
شكار شده يا در نبرد قبلي و هنگام پاتك دشمن منهدم
شده بودند .الشه سوخته تعدادي خودرو آيما و تانك در
منطقه مشاهده مي شد .و صحت گمته خلبان هوانيروز را
مي يرد .مرات را به تيپ گزارش نموده و
تاييد
دسته020م م گردان
با گردان تانك تماس گرفته و
و ر سدهاي  30م م و  006ها را به م حل فرا خوا ندم ،
پس از ت صرف هدف ت عدادي تا نك هم به سرعت به م حل
ر سيدند و ا ين بار سروان هو شنگ آهن گري تبر يزي
فرما نده آن ق سمت بود .به دن بال او ستوان غ ضنمري
گرو هان سوارزرهي را وارد م يدان يرد و ب عد از آن
عناصري از گردان  000پياده به ما ملحق شدند .سروان
ن عيم ر ئيس ر ين 8گردان ،ستوان ا مان و ستوان صمائي
فرما ندهان گرو هان هاي  000پيش من آمد ند  ،جو ياي
اوضااع شادند و چناد دقيقاه اي پايش هام نشساتيم و
استراحت يرديم ،آنها تمنگ زيباي غنيمتي من را دست
به دست گرداندند و با دقت به آن نگاه يردند .آن ش
گردان 000پشت سر ما و در احتياط قرار گرفت.

ّم :
بخش سو

اقدامات روي
هدف
و
حوادث جانبي

وسعت جبهه عملياتي كنترل فرماندهي را مشكل كرده
بود
ادند و
اد شا
ايني ناپديا
اال عقا نشا
ااي در حا
تانكها
ُر ي  -چم ه ندي و ع بور از
احت ماالً از ار يق تن گه ابوغ
رودخا نه دو ير به دام نه شرقي و پ شت بل ندي ح مرين
فراري و هزيمت نموده بودند  .تعدادي خودروي نظامي
آي ما ساعتي ب عد در حوالي يون يت و چاه هاي ن مت
ُر ي ظاهر شدند يه ن مرات با تجه يزات از دا خل
ابوغ
ماي شادند  ،افاراد ابتادا
آنهاا پيااده
سرگردان بوده و اح ساس خ طر ن مي يرد ند ليكن يم يم
شروع به تهيه مواضع يرده و خودروها هم در شيارها و
گودي ها جا گرفت ند  .فا صله ما از آن ها ز ياد بود و
بيش از  9ييلومتر از ما دور بودند لذا قابل تشخيص
نبود ند و مع لوم ن بود يه خودي ه ستند يا د شمن ،
خودروي آي ما در هر دو ن يرو به يار گرف ته شده بود
ً ت يره تر از ل باس يار
گر چه ل باس عرا قي ها عمو ما
ّ ا در اين فاصله اختالف چندان
نيروي زميني ما است ام
مشخص نبود و از ارفي تيرگي رنگ لباس برادران بسيجي
ً نحوه استقرار
و سپاهي هم باعث شبهه ميشد  ،مخصوصا
آنها يه حكايت از ورود يك نيروي جديد مي يرد آنهم
پس از فرار د شمن .لذا ترد يد ما بي شتر شد و از
اجراي تيراندازي خودداري يرديم  ،هدف مناسبي براي
توپخانه بودند و با نزديك بردن تانك و 006و آر پي
ّ ا اين يار
چي  1مي توانستيم آنها را نابود ينيم ام
ن ياز به برنا مه ر يزي و ه ماهنگي دا شت .با سرگرد
ّم ت يپ ت ماس گرفتم  ،اي شان
ا سدهللا ده قان ر ئيس ر ين سو
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هم ا االع دقي قي ندا شت .در ا ثر ت حوالت و تغي ير در
و ضعيت نيرو ها  ،موقع يت م كاني نيرو هاي خودي و
د شمن م شخص نابود ؛ لاذا او فر صت خوا ست تاا از
قرار گاه م جااور (ن صر) سئوال ياند و مدتي تالش يرد
امّ اا نتي جه قا بل ق بولي دريا فت ن كرد .گر چه ت شكيل9
قرارگاه عملياتي و تعيين محل و محدوده هدف يگانها
و تق سيم ب ندي م سئوليتها  ،ين ترل و فرما ندهي را
براي قرار گاه يربال و ساير قرارگاه ها ت سهيل ن موده
بود  ،امّ ا واقع يت ا ين ا ست يه در شرايط جن گي و
تبادل شديد آتش و تغيير و تحوالت سريع گاهي فرمانده
يك گروهان يا دسته از وضعيت يگان خود بااي خبر مي
ماند  ،ممكن است ارتباط او قطع شود  ،يا در ش ديد
او م حدود و از فعاليت ها و تغي ير موقع يت د شمن بي
ا االع بما ند؛ لذا ين ترل فرما ندهي ا مري م هم و تا
حدودي دشوار است و بايد اعتراف نمود يه در عمليات
فتح المبين در مجموع اين ينترل قوي بوده و با حضور
فرماندهان و افراد خبره مسئول در خط مقدم  ،آخرين
وضعيتها در اختيار سلسله مرات و رده هاي فرماندهي
قرار مي گرفت تا تصميم گيري منطقي معمول گردد.

چرا دشمن شكست خورده تعقيب نشد ؟
جهت بررسي بيشتر ،سرهنگ 2حيدري و سرگرد دهقان
ً با جيپ به محل آمدند و از خط مقدم در موقعيت
سريعا
جديد بازديد ،و وضعيت نمرات مقابل را مشاهده يردند
آفتاب غروب يرده بود و هوا رو به تاريكي مي رفت .
تشخيص نيروهاي ظاهر شده ميسّر نشد و تعقي نيروهاي
ً ت صميم
د شمن يا ان هدام آن عم لي نگرد يد و ما موق تا
به تح كيم هدف و موقع يت خود گرفتيم  .روز هاي ب عد
م شخص شد آن ن يرو مر بوط به د شمن بوده و يك ش را
پداف ند تعجي لي ان جام داده تا توپخا نه ها  ،ادوات
سنگين و يگان هاي پ شتيباني آن بتوان ند ع ق ن شيني
نموده و وسائل و تجهيزات خود را به بلنديهاي حمرين
منت قل ين ند .شكل سنگرهاي تعجي لي آ ثار ين سرو و
خورايي ها و نتيجه يار يه همان عق نشيني دشمن به
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غرب رودخا نه دو ير و ا ستقرار بر روي ح مرين بود،
مع ما را حل يرد .ا گر آن روز ا االع دقي قي ي س مي
يرديم و نايروي تازه نمس و متحريي در دسترس باود و
مي يرد يار ن يروي عراق در آن
دش مان را تاعقي
منطقه تمام مي شد و نيازي به اجراي عمليات بعدي از
جمله محرم و والمجر نبود و مي توانستيم تا خط مرز
بلكه جلوتر هم برويم و ديگر آن نيروي از هم پاشيده
عراق قادر به مقاومت چنداني نبود يه اين يار در حد
يك يا چند لشگر متحرك بود و از عهده گردان ما خار
بود.

مشاجره لفظي بين برادر خرازي و ستوان ايلخاني
به محض تصرف مجدد تپه هاي  202و 209ستوان نادر
ً به م حل ،
ايل خاني و ستوان وظي مه ا ناريي سريعا
ت صرفي آمد ند و به دن بال د يدگاه توپخا نه ،نق طه
بلندتري را انتخاب وبه ديده باني مشغول شدند  ،با
توجه به اينكه سربازان يگانها سازماندهي مي شدند و
ج هت ته يه سنگر و انت خاب م حل آن در تردد بود ند ،
بي توجّهي يرده و در خط ا لرأس ها و ن قاط
گاهي
بل ند ظاهر مي شدند و تا حدودي ان ضباط ا ستتار
واخت ماء را رعا يت ن مي يرد ند؛ ستوان ايل خاني يه
جدي بود ،از باب احساس مسئوليت و با
افسري حساس و ّ
توجّه به تجرب يات گذ شته و به خاار اين كه د شمن م حل
دقيق ما را نشناسد و آنجا را زير آتش متمريز قرار
ناد هاد ،باه ا ين قب يل ا فاراد پار خااش مي يرد و
آنها را از اين بي توجهي و خطرات احتمالي برحذر مي
ً داد ميزد تا به خواسته او توجّه ينند،
داشت و گاها
در اين اثنا آقاي خرازي يه بر ترك يك موتور نشسته
بود ،ج هت بازد يد م حل پ يروزي ما و ت صميم گ يري هاي
ب عدي خود به م حل آ مد و با م شاهده سرو صداي ستوان
چرا سر بچه ها
ايلخاني  ،دخالت يرده و به او گمت
داد مي زني؟ همين ها هستند يه مي جنگند  ،چرا نمي
گذاري بندگان خدا يارشان را بكنند؟ اين صحبتها با
صداي بل ند و به صورت داد و نا شي از ع صبانيت او

خاكريز202

02
3

بود .نادر ايل خاني يه خرازي را ن مي شناخت  ،ي كه
خورد و دچار تعج شد  ،ناراحت شد و لحظاتي مكث يرد
به تو چه؟ تو چه يااره هس تاي؟
و برآ شمت و گ مت
ازي جاا مي آ يي؟ و… ايل خاني ت ند مي ر فت و يار به
مي يشيد .من دخالت يرده و به ايلخاني
اهانت
گ متم اي شان فرما نده ت يپ ا مام ح سين(ع) ه ستند.
هريس مي خوا هد با شد  ،او چه ح قي
ايل خاني گ مت
دارد خودش را قااي ي ند؟ و برادر خرازي هم مي گ مت
به من مر بوط ا ست و تو حق نداري پر خاش ي ني ،هواي
ده نت را دا شته باش و گر نه …  .چون د يدم و ضع بدي
پيش مي آ يد و مم كن ا ست در ح ضور سربازان يار به
اها نت ي شيده شود  ،به ايل خاني ندا دادم بسّه چه
خبر ته؟ و از برادر خرازي تقا ضا يردم م حل را ترك
يند و به ايشان گمتم اين ستوان شما را نمي شناسد و
خ ستگي و ناراحتي عمل يات او را ع صبي يرده ا ست،
جايگاه و مرتبه شما باال است هر دو هم براي يك هدف
د لواپس ه ستيد ،شما ببخ شيد ،من به شخ صيت ن ظامي و
ً مايل نبودم به او توهين
موقعيت او آگاه بودم و جدا
ً از اي شان و ه مراهش عذرخواهي يردم و
شود  ،شخ صا
اصرار يردم تا اهميتي به موضوع نداده و ختمش ينند
 ،به هر حال راضي شدند و محل را ترك يردند.

تحكيم هدف
من به تكاپو افتادم يه هر چه سريعتر موضع يلّي
يگان ها را تع يين ينم و به فرما ندهان ن شان بدهم ،
زمين بسيار وسيعي بود و تپه ماهورها و بريدگي هاي
فراوان تع يين موا ضع را د شوار مي يرد ما مي باي ست
قسمتهاي مرتمع و داراي ديد و تير  209را اشغال مي
ياارديم و راههاااي ورودي احتمااالي دشاامن را مساادود
ً گشتي به ااراف زدم و
مي يرديم .لذا با موتور سريعا
در مراجعت هر يك از فرماندهان را با موتور به محل
برده و سمت و منطقه عمومي پدافندي را به آنها نشان
دادم و گرچه زمان يم بود و يار آرايش به ش يشيده
و تا دير وقت ادامه داشت اما نقاط حسّاس و مسيرهاي
جاده اي را با ن يرو پوشانيديم .گروهان تانك را در
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ج ناح چپ د يدگاه فرما ندهي به يار برديم  ،سروان
آهنگري تبريزي به من گمت شما بايد تأمين تانكها را
برقرار ينيد و خواستار واگذاري تعدادي سرباز براي
نگهباني بود ،افراد ما خسته تر از خدمه تانك بودند
و منط قه يگان ها هم و سيع و ن ياز به ن يروي بي شتري
دا شت از ار في به ع هده گرفتن ا ين م سئوليت براي ما
وقت گير بوده و الزم بود از همه يگانها نمر درخواست
ينيم و در آن آشمته بازار ،پيگيري چنين خواسته اي
ن ياز به ن مر آزاد و بي كار دا شت ؛ به آهن گري گ متم
درست است يه تانك در ش ديد ندارد و افراد بايد در
حين حريت او را هدايت و هنگام توقف محافظت نمايند
 ،و لي ا ين مأمور يت را ا فراد سازماني ي گان تا نك
ً ا فراد ي گان
مي ده ند و نبا يد حت ما
ان جام
پ ياده ا ين مأمور يت را به ع هده بگير ند ! ،آهن گري
قانع ن شد و گ مت ا گر ات ماقي بيم تد م سئوليت با شما
است به او گمتم اگر يگان تانك مستقالً عمل يند  ،آن
موقع تكليف چيست ؟ و يدام يگان پياده بايد نگهباني
ا فراد تانك را بدهد؟! من بيش از اين بحث و مجادله
ن كردم و به دن بال يار هاي ع ق اف تاده از جم له
برقاراري ارتبااط باا سايم و بيسايم و تعياين محال
استقرار ودادن سمت وهدف به دسته020م م و رسد هاي30
به نق طه اي يه آن جا
م م ،ر فتم و حدود ساعت 9ش
بي سيم بر قرار ن موده و به ع نوان د يدگاه فرما ندهي
م شخص يرده بوديم مراج عت يردم  ،سروان شرفيان در
محل حضور نداشت  ،از بيسيم چي و همراهان جويا شدم،
مع لوم شد سروان آهن گري او را وادار يرده ا ست تا
ن يرو در اخت يارش قرار د هد او نا چار شده ا ست شخ صا
ً
به يگانها مراجعه و تعدادي از افراد را جمع آوري و
براي نگه باني به ي گان تا نك مأمور نما يد .سروان
شرفيان با و جود خ ستگي تا نزد يك يك ساعت ب عد از
نيمه ش درگير اجراي اين مأموريت بود .با وجود تالش
فراوان و مشغله هاي متعدد احساس خستگي نمي يرديم،
زيرا سرمست از پيروزي و نتيجه خوب عمليات بوديم ،
آن غروب از به ترين ا يام ز ندگي من بود و غرق در
شادي بودم و ي كي از شيرين ترين خاارات من در اول
سالهاي د فاع م قدس ز ماني بود يه فرار خ مت بار
تانكها و نمربرهاي عراقي را در مقابل نيروهاي خودي
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ُر ي
ت په هاي  ، 209به سمت تن گه ابوغ
در غرب
مشاهده مي يردم  ،دشمن تعدادي از افراد و تجهيزات
خود را جا گذا شته بود  ،و ت عدادي تا نك و نامربرش
در بيراهاه و بريادگي ها چپ شده يا گير يرده بود.
هر چ ند د شمن از چ ند روز ق بل ج هت تخل يه تجه يزات
عمده خود اقدام يرده بود و در روز  0/3با اجراي يك
پدافند تعجيلي قسمتي ديگري از وسايل خود را به غرب
رودخانه دوير تخليه نمود و ديگر از آن شهرك رفاهي
و تجهيزات فراوان  ،اشياء لويس از جمله اسباب بازي
ّ ا هنوز
و لوازم خانگي در تپّه هاي 202خبري نبود؛ ام
ت عدادي توپ 080م م و پداف ند هوائي سالم و يا من هدم
شده  ،تعداد زيادي خودرو از جمله جيپ اوآز  ،آيماي
باري و تانكر به چشم مي خورد اسلحه و مهمات وسايل
سنگري تانكر هاي ثا بت آب و سوخت و… فراوان بود من
به موقع به افسر تعمير و نگهداري و رئيس رين چهارم
ج هت تخل يه سريع ا قالم به جا ما نده از د شمن ا االع
دادم و لي آن ها به مو قع نيامد ند و متأ سمانه تعلّل
يردند  ،ما هم درگير تحكيم هدف و منتظر تحوالت بعدي
بوديم و فر صت پرداختن به ا ين ا مور را ندا شتيم.
ي گان ج مع آوري غ نائم سپاه صبح روز ب عد با ا عزام
تيمهاي مجهز جهت تخليه اقالم به جا مانده در پشت سر
ما در دا خل ت په هاي  202ا قدام يرد ند و مدت چ ندين
روز يار تخل يه ا قالم غنيم تي از جم له توپ  080م م ،
يانكس  ،خودرو و غ يره ادا مه دا شت در محو اه ت حت
ينترل گردان  09دستگاه آيما  ،سه دستگاه جيپ اوآز
و يك د ستگاه آم بوالنس اوآز رو سي و ت عدادي تانكر
گردان
ثا بت و چر خدار و يلّي و سائل مو توري ن صي
گرد يد  .سالحهاي ان مرادي ز يادي از سنگرها در دا خل
پاي گاه ج مع آوري شد و پس از پا يان عمل يات ب نا به
دستور فرمانده تيپ سالحهاي غنيمتي به تيپ تخليه شد
تا به سپاه تحو يل شوند  .جاي سئوال بود  ،چرا
غ نائم را تحو يل يگان هاي سپاه بدهيم ؟! .جواب را
ّح يردن نيرو هاي
اينچ نين در يافتم يه ارح يلّي م سل
سپاه و ب سيج وت شكيل ل شگرهاي جد يد با ا ستماده از
ا ين سالحها و تجه يزات بد ست آ مده  ،م صوب شورايعالي
د فاع ا ست  .عمل يات در م حور ما با ع ق ن شيني
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نيرو هاي د شمن به ارتما عات ح مرين در غرب رودخا نه
دوير خاتمه يافت.
اع
اتقرار در مواضا
اد و اسا
ات پدافنا
ادا مأموريا
ابتا
دفاعي تينه يه از شيار واقع در بين عين خوش و يروه
ُري در جنوب غربي
در سمت راست شروع و تا تنگه ابوغ
ادامه داشت به گردان محول شد و بعد از مدت يوتاهي
مأمور يت احت ياط ت يپ به گردان وا گذار گرد يد و به
صورت تجمّ ع گرو هاني در حوالي يروه و ت په ماهور هاي
تينه مستقر شديم  ،با ارح ريزي عمليات بيت المقدس
ً مأمور يت
ارديبه شت ماه م جددا
 ،در روز هاي اول
پداف ندي از يروه تا انت هاي ج نوب غر بي ابو غوير و
شيخ مو سي به گردان م حول گرد يد و سپس با حر يت ت يپ
 33هوابرد از منطقه برقازه ،عرض منطقه پدافندي تيپ
ا فزايش يا فت و تا رودخا نه خ شك شمال ح مه ئ يد و
حوالي تپه هاي رملي غرب چنانه گسترش پيدا يرديم.

نجات از يك حادثه خطرناك
بر اثر عالقه وافر و ماهيت مسئوليتم براي شناخت
ابي عت و م حيط ا ارافم با مو تور پر شي به شنا سايي
زمينهاي جلو و ارفين محل استقرار مي رفتم و موقيعت
د شمن را برر سي مي يردم و در حين گ شت ز ني ت عدادي
تا نك و نمر بر سالم پ يدا يردم يه در بر يدگي هاي
زمين گسسته و در هم ريخته قسمت غربي تينه گير يرده
يا احتماالً بر اثر پيدا يردن نقص فني موفق به فرار
و خرو از منط قه ن شده بود ند  .مرا ت را به ار يان
8و  9تيپ گزارش يردم  ،رئيس رين  8گمت مختصات محل
آنها را به گردان تانك بدهيد تا آنها را خار ينند
 .تماااس تلمنااي گاارفتم و مختصاااات دادم و در وصااف
تا ناكها توض ياح دادم  ،امّ ا م سئو لين ستاد گردان
 299رغبتي به ايان ياار ناشان نمي دادند و امره مي
رفتند و در نهايت گمتند اين مدل تانك و نمر بر در
سازمان ما ني ست و ما ن مي توانيم از آن ها ا ستماده
ّر دادم اين تانكها و نمربرها سالم و مدل
ينيم  .تذي
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جديد است ،اگر تأخير ينيد تيم جمع آوري غنائم سپاه
به زودي آنها را خواهد برد .جواب نهايي اين بود يه
اگر ما هم آنها را بيرون بكشيم بايد آنها را تحويل
سپاه بدهيم و ما هم جرثقيل بزرگ نداريم ؛ سپاه مي
توا ند آن ها را تخل يه و ا ستماده ي ند  .يك نمر بر
رو سي سالم  ،شيك و نو يه توپ ،تير بار و يك قب ضه
موشك انداز ماليوتكا بر روي آن نص بود  ،توجّه مرا
جل يرده بود اين نمربر يه در داخل يك بريدگي يوچك
گير يرده بود ،هنگام عق نشيني قسمتي از شني آن از
روي چرخ در رف ته بود و بدون هيچگو نه آ سيبي متو قف
شده بود ؛ يك روز به ات ماق ستوان اف شنگ فرما نده
د سته شنا سائي و گروهبا ندوم ع لي مح مد ابراهي مي يه
دوره ياربرد موشك انداز ماليوتكا را ديده بود  ،با
مو تور به سراغ نمر بر رو سي رف تيم تا بنا به ن ظر
ابراهي مي حداقل سكوي پر تاب ماليوت كا را از روي آن
باز ينيم ستوان افشنگ و گروهبان ابراهيمي از ديدن
آن به و جد آمد ند ،دا خل نمر بر ب سيار شيك و مج هز
بود ،شايد ا ين نمر بر تاينون به يار گرف ته ن شده
بود ،مه مات توپ آن (18-90م م) در ق طار و به صورت
دايره وار در ااراف محمظه تيرانداز رديف شده بود ،
مه مات ماليوت كا هم در مقر هاي مخ صوص جا سازي و
موجود بود  ،داخل دستگاه از نظر يابل و تشكيالت تا
حدودي پيچيده بود .
ابراهي مي به م حل ات صال ماليوت كا ن گاه يرد و
اظهار داشت باز يردن اين موشك انداز مقدور نيست و
ً روي نمربر ميسر است من در جلوي
ياربرد آن هم صرفا
نمر بر در حال برر سي ن حوه نج ااات آن به و سيله
چرثاق يال ياا ما شين و ينچ دار بودم يه يك مرت به
گلو له توپ نمر بر در ي نارم منم جر شد و د چار مو
گرفت گي شدم ،ستوان اف شنگ داد زد و گ مت ز نده اي؟
جواب دادم ب لي ،پر سيد چه بر سرت آ مده؟ م جروح شدي؟
ً به معاي نه من پردا خت تا شايد آ ثار تريش يا
سريعا
جراحتي ببيند ،به او گمتم گوشهايم صدا مي دهد و به
سرم در اثر مو فشار آمده است .يمي نشستم از اينكه
خ طر مرگ از ي نار گو شم رد شده بود جا خوردم و بر
بي احت يااي خود انت قاد يردم گروه بان ابراهي مي هم
شروع يرد به عذر خواهي و اظ هار تأ سف  ،اي شان در
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اثر دستكاري سرلوله توپ را يامالً پايين آورده بود ،
ّه به شي زمين گلوله در چند متري باال تنه من
با توج
به ز مين خورده بود ،توپ اينگو نه نمربر ها ب طور
خوديار تغذيه مي شود و در اثر فشار ديمه آتش گلوله
شليك شده بود  .اين ادوات به جا مانده پس از مدتي
توسّط نيروهاي جمع آوري سپاه به عق حمل گرديدند.

شناسائي منطقه مسئوليت پدافندي
به اتماق سروان شرفيان براي شناسائي قسمت جلو
اقدام يرديم همين يه مقداري جلو رفتيم ادامه حريت
به و سيله ما شين م قدور ن بود  ،پ ياده م سير را تا
باالترين نقطه يه مشرف بر دشت چم هندي بود پيموديم،
دره سنگالخي و عميقي مشاهده مي شد يه ادامه مسيرآب
آنرا بصورت پرتگاه غيرقابل عبور  ،حتّي براي افراد
پ ياده درآورده بود صخره هاي موازي و تخ ته سنگهاي
متعدد و آبشورها و ريزش خاك و گسل در زمين  ،عبور
و مرور را د شوار مي يرد .م حل د يده بان را تع يين
يرديم و براي مدت يو تاهي يك د سته پ ياده و يك تيم
ديده بان آنجا مستقر بودند .
روز دي گر ه مراه با سرگرد ا سدهللا ده قان براي
شنا سائي ج ناح چپ ت يپ يه مت صل به ل شگر  11خاراسان
باود ع ااازم ق اارارگاه گردان در ش اارق يااون يات
ُر ي شديم  ،در آن جاا د يادار با
چ اااه ن اامت ابوغ
سرهنگ 2عباس االنشان ،دوست و همكار قديمي در گردان
 089و سروان اعظ مي ه مدوره يالس ز بان در سال، 31
ً به محيط آن منطقه
اوقات خوبي را فراهم ساخت و ضمنا
و او ضاع يگان ها آ شنا شديم  ،ز ماني يه در سنگر
االن شان بوديم خ بر از درگ يري و ت بادل آ تش در ج لوي
ُر ي ر سيده بود و فرما نده گردان درگ ير
تن گه ابوغ
هدايت افراد بود  ،مشاهده سنگر فرماندهي عراقي ها
يه اينك به سرهنگ 2عباس االنشان فرمانده گردان 000
ً با عث ح يرت بود .سنگرها
به ارث ر سيده بود واق عا
داخل يوهي از خاك اما بسيار شيك وبهداشتي و ديوار
و سقف آن از ورق تخته سه ال و رنگ آميزي شده در سه
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رديف پشت سرهم شامل محل انتظار مراجعين  ،دفتر يار
و اتاق خواب  ،آنجا پايگاهي بود يه گلو له توپ 208
م م بر روي سنگرهايش يارگر نبود و اگر از نزديك آن
هم ع بور مي يردي قا بل ت شخيص ن بود ،م گر وارد درب
مي شدي .ا ين پاي گاه ب عدا
ورودي سنگرها
ً
به ي گان ما م حول شد و يك تاب ستان گرم را آن جا
سپري يرديم .در مراج عت به علّت بار ندگي ،ز مين
لغزنده شده بود و لنديروز دهقان هنگام عبور از شي
ِلهاي لغزنده
دره در داخل گِل بكسوات مي يرد و روي گ
سر مي خورد احت مال واژ گوني و سقوط ما شين به دره
وجود داشت .به هر حال با اشكال و دردسر از آن راه
لغزنده نجات پيدا يرديم.
يك دستگاه لودر هپكو يه از منطقه پاوه ا نوسود
باا خاود باه جناوب آورده باوديم در حمار سانگرهاي
ا سنگر جهت سالحهاي اجتمائي و به خصوص
خودروئي
ايجاد خايريزهاي حماظتي خدمات ارزندهاي به يگان ما
ارائه نمود ،در اين عمليات و ساير عمليات از جمله
محرم ا والمجر مقدماتي ا والمجر 0و به دنبال آن در
منط قه مي مك ا ين و سيله با ارزش ؛ ع صاي د ست گردان
بود .در يروه اين دستگاه را به يار گرفتيم و دهها
سنگر استراحت و پناهگاه خودرو احداث نموديم .با در
دست داشتن اين لودر قسمتي از نيازهاي ما برارف شد
امّ ا دا شتن چ ند د ستگاه بو لدزر  ،گر يدر  ،و لودر و
يك وا حد يو چك پل از ضروريات يك گردان رز مي در
عمليات است يه هميشه يمبود آنرا احساس مي يرديم.
قناسه و موتور پرشي
در سطح گردان  089رق مي در حدود  160يا 610قب ضه
تم نگ يال شنيكف و خانواده يالش و بر نو به پ شتيباني
تيپ تحويل شد؛ از آن جمله يك قبضه تمنگ لوله بلند
و ب سيار زي باي مخ صوص تك تيرا ندازان بود يه ا سم
آئين نامه اي آن اسنيپر است و از خانودة دراگونف و
در اصطالح رزمندگان به قناسه يا گرينف معروف است ,
اين اسلحه عالوه بر دستگاه نشانه روي مكانيكي مجهز
به دوربين مخصوص بوده و شبكه مدر صمحه دوربين برد
مم يد تيرا ندازي به ا فراد را م شخص مي نما يد ( قد
متو سط  0/1م تر ) و ن شان ميد هد يه به ترين موقع يت
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شليك به ا فراد در چه م سافتي بوده و براي ا ندازه
درجه بندي دارد
گيري ساير هدفهاي مورد نظر
و در ش هم با استماده از بااري ميتوان صمحه مدر
را روشن و هدف را مورد اصابت قرار داد  ,برد زياد
و د قت ت ير و زي بائي چوب و لو له و ت شكيالت آن خ يره
ين نده ا ست  .هن گام پيش روي به سمت  209در ا اراف
سنگرهاي دشمن در تپه هاي  202جعبه آيبند اين تمنگ
ج ل توجّه يرده و سربازان ه مراه من جع به را باز
يرده و تم نگ ب سته ب ندي شده در دا خل ح ماظ گريس و
راو بت گ ير را به من ارا ئه نمود ند  ,ا ين تم نگ خوش
د ست و زي با را مدتي در د ست دا شته و چ ندين بار
تيراندازي آزمايشي با آن انجام داديم  ،برد و دقت
آن را همه تحسين مي يردند و من آنرا به عنوان سالح
همراه خود در سنگر نگهداري مي يردم  ,به وسيله اين
تمنگ دور زن توسط تك تيراندازهاي عراقي و گاهي هم
به و سيله برنو هاي لو له بل ند ،از جا ن ضد ان قالب
بارها افراد ما مورد اصابت قرار گرفته بودند  ،لذا
به ذهنم رسيد يه در آينده در سنگرهاي مقابل دشمن ،
افراد تيرانداز ويژه ما از وجود اين اسلحه دور زن
بهره خوبي خواهند برد و تالفي خواهند يرد  .ظرافت و
د قت ت ير آن با عث ح سادت بع ضي از هم كاران شده بود؛
هنگام تحويل سالحها به تيپ من جهت شريت در جلسه اي
يه در ده لران ت شكيل شده بود گردان را ترك يرده
بودم لذا فرمانده گروهان اريان از موقعيت استماده
ً ا سلحه را به پ شتيباني برده و به ت يپ
يرده و شخ صا
تحو يل داده بود براي ا جراي ا ين ا مر اب تدا سرهنگ
فالحتكار فرمانده مأمور وقت گردان را از نگهداري آن
ترسانده بود و گمته بود اگر اين تمنگ گم شود و يا
يسي آنرا براي خود ببرد جنابعالي مسئول هستيد و او
من د ستور
را متقا عد يرده بود تا به من بگو يد
تحويل آن را داده ام.
زيبائي اين تمنگ سرهنگ 2بيرانوند را نيز شيمته
يرده بود و تا مدتي يه اي شان در سمت فرما نده ت يپ
بود از آن تم نگ به صورت تمن ني براي تيرا ندازي
استماده مي يرد.
با و جود ان بوه غ نائم ر ها شده در منط قه از جم له
چندين يانكس پر از قطعات خودروئي ،تعدادي نمربر و
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تا نك ر ها شده  ،سالحهاي سبك فراوان و سنگرهائي يه
لوازم ز يادي در دا خل آن ها و جود دا شت .ا فراد توجّه
چنداني به آنها نمي يردند و با يك نظر و نگاهي به
دا خل آن ها به ج لو مي رفت ند و خود را درگ ير ج مع
آوري يا مشاهده غنائم نمي يردند .البته سخت گيري و
تذيرات ما در ا ين مورد موثر بود ،امّ ا ي كي از
سربازان گرو هان سوم يك مو تور پر شي بزرگ شبيه
موتور سيكلت هاي پ ليس خود مان يه ق سمتي از بد نه آن
را سميد يرده بودند با خود به جلو آورده بود و بر
روي تپه هاي  209يه پايان حد پيشروي گروهان بود آن
را به زمين تكيه داده و مشغول تهيه سنگر شده بود.
يكي از سربازان گروهان سوارزرهي يه پس از تصرف هدف
به ما ملحق شده بودند با مشاهده موتور رها شده بر
آن سوار و به سمت ع ق به راه اف تاده بود ،صاح
قبلي موتور هم او را تعقي و در البالي تپه ماهورها
به دنبالش مي دويد .به هر حال در داخل گروهان سوار
زرهي او را دستگير يرده بود و تالش مي يرد موتور را
از وي پااس بگياارد  .در اثاار ساار و صاادا و داد و
ّه درگيري آنها شدم و ديدم چند نمر
فريادشان من متوج
از سربازان سوارزرهي به آن نمر حمله ور شده بودند
شدت يافته بود .لذا دخالت يردم و به آنها
و درگيري ّ
گ متم مث لي ه ست يه مي گوي ند دو يافر بر سر مال
مسلماني با هم نزاع مي يردند ولي اينك مي بينم دو
م سلمان بر سر مال يافري ( صدام) با هم به جدال
پرداخ ته ا يد!! چون حقي قت برايم م حرز شد مو تور را
از بچه هاي سوارزرهي گرفتم و به تصاح يننده اولي
اش سپردم .ا ين مو تور پر شي-پلي سي احت ماالً مورد
استماده دژبان دشمن قرار مي گرفته است.

طوفان شن و ماسه
ايجاد گردبادهاي شديد و حريت توده هاي ماسه اي
در مناااقي از خوزساتان و اياالم بخصاوص در بهاار و
تاب ستان و ب طور يلّي در ا يامي يه نزول بار ندگي به
تأخير مي افتد ،امري عادي است و در نقاط مختلف با
ً بخشي از
شدت و ضعف دارد  ,شخصا
توجه به وضعيت زمين ّ
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حدود مرزي ايران و عراق را در اول خدمت خود از نمت
شهر واقع در استان يرمانشاه تا شهر بستان واقع در
ا ستان خوز ستان يه جر يان باد در آن م نااق گرد باد
ايجاد مي يند ،بصورت حضور اوالني عمالً آزموده و شاهد
او فان ما سه و گردباد هاي مت عدد در آن بوده ام  ,در
بين ا ين ق سمت از مرز  ,ا اراف شمال ب ستان بخ صوص
ّابه با
ا تنگ زليجان و چز
ا رقابيه
محدودة فكه
دا شتن ت په هاي ما سه اي و حر يت ما سه در ا ين م نااق
از شرايط و يژه اي بر خوردار ا ست  .در ب هار  60يه
براي اولين بار با اين پديده و گردبادهاي متعدد و
و سيع موا جه شده بودم  ,به م شكالت ز ندگي در ا ين
م نااق پي بردم  .ي كي از ع لل ا ستماده ع مومي ا فراد
ا ين خ طه از چم يه  ،د ستار و دا شتن عما مه ب خاار
ج لوگيري از ن موذ ما سه و گرد و خاك مي با شد ،
گردباد ها و اوفان هاي شن ب سيار آزار ده نده ا ست و
گاهي تا ساعتي مداومت دارد و مم كن ا ست يار را
تعط يل ي ند .در غرب عين خوش ,ابو غوير  ,شيخ مو سي
 ,شيخ حاوي ي بيس و ي ناره هاي دو ير در سال , 60
ّ ل يرديم
مشكالت زيادي را ناشي از وزش ماسه و شن تحم
بخ صوص هن گام ا حداث سنگرها و د ست ياري يردن ابي عت
ا ين مع ضل بي شتر خودن مائي مي ن مود .در منط قه يروه
گر چه درب سنگر زيرزمي ني را با سه پيچ و خم به
ب يرون باز يرده بوديم و از درب آن هم پ تو آو يزان
شدت مي پرايند و از
بود  ,ام
ّ ا وزش باد ماسه را به ّ
ه اار روز نه و شكاف و ف ضائي مي گذرا ند .ا ين ما سه
هااي روان  ,خاوراك و پوشاك و اثااثيه را پوشاناده
ّي از لباسهاي
و باه تماام اشياء اثار مي گذارد  ,حت
زير عبور مي يند و باعث خارش در ناحيه گردن و سينه
و سر مي شود  ،چشم و گوش و بيني از ماسه پر و گاهي
نمس يشيدن دشوار مي شود  ,باعث از يار افتادگي سالح
 ,به خ صوص تمنگ هاي ژا 8و ت ير بار مي شود  .به
ياربراتور و صافي هواي خودروها لطمه وارد مي سازد
و وارد صافي ب نزين مي شود .ا ين ما سه هاي روان در
َمقَر و
منط قة رقاب يه  ،ت نگ زلي جان  ,ا اراف جن گل ع
ّا به در عرض يك ساعت ,جاده هاي ما شين رو
شمال چز
خايي و ا سمالت را م سدود مي نماي ند  ,به اوري يه
براي ينار زدن آن بايد از لودر استماده يرد و گرنه
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ّي خودروهاي يمك دار قادر به عبور از آن نيستند ؛
حت
گاهي بيش از 30نمر سرباز سا عت ها با بيل به تخلية
يك م سير  00م تري ما سه روان در عرض جادة آ سمالت
رقابيه پرداخته اند و خسته و عاجز شده تا جاده را
قا بل ع بور ين ند و آن هم در عرض نيم ساعت دو باره
مسدود مي شده و چه بسيار ماشينها يه در مسير متوقف
ما سه اي در م حدودة
شده ا ند .ع بور از ت په هاي
ّابه ا فكه و رقابيه در فصول بهار و تابستان
بين چز
بسيار خطرناك و چنانچه هنگام وزش باد باشد و نيروي
امدادي به موقع نرسد فرد پياده تلف مي شود و اخبار
زيادي از ممقود شدن و هاليت افراد ناآشنا و تعدادي
از رزمنادگان در عملياتهاا در اثار اوفاان ماساه و
گرماي شديد اين منطقه شنيده شده است  .در ابوغوير،
ح مه ئ يد و شيخ حاوي هن گام وزش باد گاهي ملح مه و
بر خود مي پوشانيديم و سر و صورت خود را
پتو
باز هم از ن موذ
در ز ير مل بوس پن هان مي يرديم
ماسه در بدن جلوگيري نمي شد.
يكبار هنگام شناسائي حاشية دوير  ,روي پل چهل
ده نه وا قع بر روي رودخا نة چي خواب گرف تار او فاني
شدت و عظ مت
عج ي و ترس آور از شن و ما سه شديم يه ّ
آن قابل وصف نيست و تشريح آن براي افرادي يه چنين
صحنه اي را نديده اند  ،مجسّم ينندة وسعت و عظمت آن
اوفان وحشتناك نيست ؛ زمين و هوا پر از گرد و خاك
و ما سه و هوا ت يره و تار شده بود ,صداي سوت وزش
ما سه و شن هاي روان لح ظه اي ق طع ن مي شد  ,شدت
اي
ارپا ما
اه سا
اي داد و چنانچا
اان ما
اا را تكا
اان ما
اوفا
ً به حريت درمي آورد و خطر سقوط از پل
ايستاديم قطعا
هم و جود دا شت ,هن گامي يه بر ز مين تك يه دادم ما سه
به شدت به ت نه ام ا صابت مي يرد و هر بار باد و
اوفان مرا تكان مي داد  ,وقتي يه از زمين بلند شدم
 ,دياوار ياوچكي باه ارتمااع حادود 20ساانتيمتر در
ا ارافم ت شكيل شده بود  .براي مدتي ت شخيص سمت و
جهات غير ممكن و تنمس دشوار گرديد  .ادامه اين وضع
تحمل مي نمود و مشاهدة عمق اوفان و اوالني
غير قابل
ّ
شدن وزش باد ترس آور بود؛ اين حادثه براي من واقعا
ً
عج ي و ترس آور بود و ف كر مي يردم ا گر ي مي بي شتر
ادا مه پ يدا ي ند خ مه شده يا در ز ير ما سه روان هالك
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ً احساس ترس يرده
خواهم شد  ,نمي دانم بقيه هم واقعا
بودند يا خير؟ اما چند نمر از همراهان سريعتر خود
را به دها نه پل ر سانده بود ند و موقع يت به تري
دا شتند .براي لح ظاتي به ع مق خ طر بليّات ابي عي و
شگمتي آ ثار عظ مت قادر مت عال اندي شه يردم .به خدا
پناه بردم و از اينكه در اوقات خوشي و استماده بي
در يغ از نعمت هاي ال هي غا فل مي شويم خود را سرزنش
شدت او فان شن و ما سه اوري بود يه ياد ن ماز
يردمّ .
آيات افتادم و با خود گمتم چنين اوفان وحشتنايي هم
نماز واج آيات دارد.

تجليل از رزمندگان
ً اوا خر ني مه اول فروردين ماه بود يه از
حدودا
ارف فرما نده ت يپ ا بالغ شد تا ه مان روز هر گردان
تعدادي را جهت شريت در مراسمي يه در ساعت  0900در
م حل 0فرود گاه ا ضطراري ير خه بارگزار مي شد ا عزام
نمائيم ؛ با توجه به فرصت يم  ,تعدادي از افراد به
وسيله چهار دستگاه آيماي باري به يرخه اعزام شدند
و من هم بو سيلة ل ندرور ,به ع نوان سرپر ست پ شت سر
آن ها حر يت يردم به علّت ورود همز مان ت عدادي از
مدعوين؛ در جادة آسمالت ترافيك به وجود آمده بود ،
هنگام ورود به فرودگاه  ,مشاهده يردم جمعيت يثيري
از نيروهاي مختلف بسيج و سپاه ,ارتش  ,ژاندارمري و
غيره در فرودگاه حاضرند ،انتهاي آنها ناپيدا بود و
توسط بلندگوهاي متعدد بيانات سخنرانان به سمع آنان
مي ر سيد م شاهدة ا ين در ياي بي كران جمع يت  ,مرا به
صدق گم ته هاي شهيد ن قدي و آذر فر باور داد  .ز مان
فخرالدين حجازي سخنران زبردست يشور ,
ورود من آقاي
ّ
دربارة ابعاد پيروزي اخير و شكست قواي عراق سخن مي
گمت  ,او به صدام پيام داد تا دست از سر ملت مظلوم
عراق بردارد و به او گ مت تو اي نك شك ست خورده اي
ّح يشورت شكسته شده است ،اربابانت
ويمر نيروهاي مسل
هم نتوان سته ا ند تو را ياري ين ند؛ تو باالي و
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محكوم به فنا  ،تو رفتني هستي و هرچه زودتر بروي،
گناها نت يم تر و آ سايش مردم عراق بي شتر .در نها يت
از تالش  ،اي ثار و اي ستادگي رزم ندگان ت شكر و بر
وحدت آنان تأييد و براي سالمتي امام و رزمندگان دعا
يرد.

ماجراي ناپديد شدن حسين زاده نمين
در اين عمليات عالوه بر شهدا و مجروحين ،تعداد
انگشت شماري هم از افراد ممقوداالثر شده يا به علّت
جدا شدن از ن يروي خودي و گم يردن سمت ،به ا سارت
عراقي ها درآمد ند و الب ته اي ثر آ ناني يه به ا سارت
درآمد ند از راد يوي عراق خود را معر في يرد ند و
مع موالً در ا ثر تعلي مات و ف شار عراقي ها مي گمت ند
نيرو هاي عرا قي با ما خوش رف تاري يرده و پذيرائي
نموده اند و اينون هم مشكلي نداريم!.
در گرو هان ي كم سربازي بود به نام ح سين زاده
ن مين يه ا هل ن مين اردب يل بود ،من مدت ز يادي
فرمانده گروهان او بودم و به خوبي مي شناختمش و به
لحاظ آشنايي با روحياتش پيش من مجاز بود با صراحت
خوا سته هايش را م طرح نما يد  ،او جواني ر شيد و
تنومند بود ،از نظر درستكاري ،صداقت ،سالمت روحي و
اما به
جسماني مورد قبول همه بچه هاي گروهان بودّ ،
لحاااظ شاارايط محاايط و آداب و فرهنااگ آن منطقااه از
ً معترض بود ،شوخي
ّ و زودرنج و گاها
آذربايجان ،متعص
بردار هم ن بود ،امّ ا در عين حال خون گرم و صميمي
بود ،با لهجه غلي و شيرين آذري صحبت مي يرد و رك
گو و خوش ب يان بود  ،لذا در گرو هان فردي شناخته
شده براي ه مه بود .پس از خات مه عمل يات ،اي شان
ناپديد شد ،ابتدا شايعه بود يه هنگام پاتك عراق گم
شده و به سمتي نامعلوم رف ته ا ست ،بي شترين احت مال
در ا سارت اي شان بود ،ب عد از مدتي خ بر آورد ند يه
ج سد وي پ يدا شده ا ست و پي كر مط هر آن شهيد را ج هت
تحو يل به خانواده اش به اردب يل فر ستاده ا ند،
ي سانيكه ا ين خ بر را شايعه يرد ند ،مدعي بود ند با
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شناختن چكمه اش  ،لباس و يالهش او را شناسائي يرده
ا ند و مشخ صات دي گري از ل باس و عال ئم او را م شاهده
يرده بودند يه دال بر صحت ادعا و مطابقت پيكر شهيد
با حسين زاده مي دانستند .فرمانده گروهان هم گزارش
شهادت او را به گردان ارسال نمود و اقداماتي يه در
مورد يك شهيد معمول بود در مورد وي هم عملي گرديد
و ماه ها در مكات بات او را شهيد قل مداد مي يرد ند.
روزي از بازد يد خط برگ شته بودم و به م حض اين كه
وارد محو اه پا سگاه فرما نده گردان شدم ،با ي مال
تعجّ قيا فه ح سين زاده ن مين ج لوي چ شمم مجسّم شد يه
ع صائي ز ير ب غل دارد و ج لوي سنگر ر ين ي كم اي ستاده
ا ست!؟ خوب د قت يردم و به او خ يره شدم ،آري خودش
ّ ا يك پايش از ناحيه زانو قطع شده بود .با
بود!! ام
او روبوسااي و احوالپرسااي يااردم ،چگااونگي را از او
پر سيدم و لي خودش هم ب طور دق يق ن مي دان ست در چه
نق طه اي م جروح شده و چگو نه و يا توسّط چه ي ساني
تخل يه و ن جات پ يدا يرده ا ست به او گ متم اي زر نگ
نك ند از ز ندان عرا قي ها فرار يرده اي؟ و حاال خود
را فرا موش يار و بي خ بر ج لوه مي د هي؟ و يا در ا ثر
شكنجه بعثيها همه چيز را فراموش يرده اي؟! خنديد و
گ مت من بي هوش بوده ام عرا قي ها مرا ن برده ا ند و
نم يدانم چگو نه ن جات پ يدا يردم .او اي نك به دن بال
مسائل اداري و تكميل مدارك جانبازي به گردان آمده
بود و ا بق مع مول از ب عد م سافت اردب يل تا منط قه،
گر ماي شديد و تأخير در تكم يل پرو نده اش نارا حت و
معترض بود.

فروش دينار
در بين ا فراد گرو هان ي كم سربازي بود ب نام
اح مدي يه ب سيار فرد بازيگوش و شلوغي بود ،به
م قررات و ضوابط يم توجّه و خود سر و بي م باالت و در
اصطالح نظامي بي انضباط ،بطوريكه در مقابل دشمن محل
پست را ترك و با خيال راحت به داخل سنگر رفته و مي
خواب يد و از عاق بت خطر ناك ا ين يار ن مي هرا سيد و
براي نگهداري او در سر پست بايد يك نمر مأمور دائم
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مي گ مارديم تا مرا ق او با شد .يك بار در نو سود
هنگاامي ياه هناوز نودشاه در دسات ضادانقالب باود و
جاسو سان عرا قي آن جا تردد مي يرد ند از يوه سرازير
شده و مسافتي حدود 6ييلومتر را پيموده و بدون ترس
از اسارت وارد روستاي نودشه شده بود و به هيچكس هم
نگمته بود يجا مي رود؟ غروب آنروز مراجعت يرد و او
را پيش من آوردند ،چگونگي را از او سؤال يردم گمت
رف ته بودم ا صالح ينم ،ح مامي بروم ،گ شتي بزنم و
هوائي عوض ينم .تنبي هات ان ضبااي ا ثري در رو يه
خدمتي او نداشت و نصيحت و تهديد را هم زود فراموش
مي يرد ،ا ين سرباز از ن ظر قدرت بدني و ج ست و خ يز
ب سيار توا نا و از ن ظر ج سمي سالم و نيروم ند بود و
ب سيار ز يرك .ه مانطور يه ب يان شد غ نايم فراوان و
ا شياء لويس و قيم تي عرا قاي ها  ،ا فراد را به ج مع
ااي داشاات و بااا وجااود مخالماات
واما
آوري آن
فرما ندهان ،اقال مي را با خود بر مي دا شتند ،ب عد از
عمل يات ،روزي ستوان هادي زاده به من گ مت م يداني
احمدي چقدر دينار فروخته است؟ گمتم خودش يه به من
احمدي
خبر نداده است ،جريان چيست؟ هادي زاده گمت
پيش ب چه ها تعر يف يرده ا ست يه دي نار فروخ ته ا ست؛
ان مجباور باودم
او را احضاار يارده ام ماي گوياد ما
دينار ها را عوض ينم ،هيچكس بي شتر از آن به من
ن مي داد و ه مه مي دان ستند سربازم و ق صد دا شتند
دينارها را ممت از چنگم در بياورند ،آنها را ارزان
فروختم ،اگر اين يار را نمي يردم دينارها را از من
مي گرفت يد و مي گمت يد قا چاق ا ست ،ا گر دينار ها را
مي بردم ت هران دو تا سه برا بر مي فروختم؛ دز فولي
ها يه صراف در ست ح سابي ندار ند! هادي زاده اظ هار
مي گو يد ا ين ب چه ها بي خودي
اح مدي
دا شت
برمي
مي رفتند وسايل سنگين از سنگر عراقي ها
داشتند و بعد هم جا مي گذاشتند ،من نه دنبال اسلحه
و مهمات بودم نه دنبال پتو و لباس ،ضبط و تلويزيون
هم به درد من ن مي خورد ،من ف قط ج ي ا سرا و ي شته
هاي عرا قي را خالي مي يردم و دينار ها را بار ماي
داشتم ،تا حاال  90000تومااان ،دينار عراقي فروخته
ام و مبلغ يمي ديگر دارم .اين مبلغ در فروردين ماه
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سال 60رق مي قا بل توجّه بود ،ليكن اي نون ا ين مب لغ
دهها برابر ارزش خود را از دست داده است.
ا ين مخت صر خاارات نگار نده برگ هايي ا ست از
يتاب حجيم حوادث و وقايع متعددي يه در اول  22سال
ّح با ضدانقالب و هجوم بيگانه به
درگيري نيروهاي مسل
ي شورمان رخ داده ا ست .ام يد ا ست آگا هان  ،حما سه
آفري نان و ن قش آفري نان در هر يك از صحنه هاي
عمل يات و درگ يري ها  ،در ا مر ن گارش و ث بت و قايع،
براي بهره برداري فرزندان اين مرز و بوم  ،قبل از
آنكه خاارات ارزشمندشان به فراموشي يامل سپرده شود
يمر همت را ببندند.

بخش چهارم :

درسهايي از
عمليات
فتح المبين

در ا ين عمل يات آزاد سازي منط قه ب سيار و سيعي از
خاك يشور در محدوده بين دهلران تا شوش يه از شمال
در امتداد شرقي غربي رودخانه دوير تا موسيان ،در
مشاارق از شاامال موساايان شااروع و در امتااداد رشااته
ارتمااعي شامال و شارق دشات عبااس -رودخاناه فصالي
چي خواب– ت په هاي شاوريه و سپتون تا به جسر ناادري
مانتهي ميشد ،از جنوب در امتداد يرخه از پل نادري
تا ع بادالخان و به سمت ارتم اااعات ميش داغ و در
مغرب امتداد تنگ زليخان – تپه هاي رملي فكه – يبيس
و رودخا نه دو ير تا حوالي ب يات را در بر مي گر فت
ً  2900ييلومتر مربع تخمين زده بودند
يه آنرا تقريبا
و ا سير گرفتن ن يروي عظي مي از د شمن يه ر قم آن را
گاهي قر ي به  06000ن مر ذ ير يرده ا ند و به د ست
آوردن غنايم جنگي فراواني از جمله تعداد زيادي توپ
و تا نك د شمن و ان هدام و سايل و ادوات جن گي قا بل
توجّهي از ار تش مت جاوز ن تايج ارز شمندي بود .امّ ا
د ستاوردهاي مهم تر ا ين عمل يات ،ي س تجرب يات و به
مرحله عمل درآوردن اندوخته هاي تئوري نظامي بود.
گر چه ن كات آموز شي ا ين عمل يات  ،نمو نه اي از
اصول نظامي است يه گذشتگان آنرا تجربه يرده و صحت
آنرا به اثبات رسانيده اند و بر هر نظامي واج است
يه ا ين ا صول را بدا ند و از آن پ يروي ي ند امّ ا ع مل
به آموخته ها و شنيدنيها براي تعدادي از رزمندگان
تجربه اي ارزشمند بود(( .شنيدن يي بود مانند ديدن))
نكات آموزشي و درسهايي يه از اين عمل تهاجمي و
ساير عمليات ها به د ست آ مد و مواردي از آن به ذ هن
من ر سيده ا ست به صورت فهر ست وار با تو ضيحي مخت صر
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ذ يالً ذ ير مي گردد تا
گيرد.

بار دي گر مورد توجّه قرار

شنــا ســايي
مسئله شناسايي زمين منطقه عمليات و توان تشخيص
مكانها به يمك عوارض ابيعي و مصنوعي موجود  ،توان
تطب يق ز مين با نق شه و هم چ نين پ يدا يردن سمتها و
م سيرها با ا ستماده از عوارض و ن قااي يه در روز
ن شانه شده ا ند  ،فوق ال عاده حائز اهم يت ا ست و از
گم شدن وحتّي ان هدام ي گان يا هال يت شخص ج لوگيري مي
يند ،جهت يابي به وسيله ستارگان  ،استماده از قط
نما و عوارض مشخص زمين چند بار در اين مأموريت من
را ياري يرد و الزم است هر نظامي يلية راههاي ورودي
و خرو جي به م حدودة خود را بشنا سد و به تغي ير و
ت حوالت ابي عي و م صنوعي اي جاد شده در آن م حيط آ گاه
باشد.

اطــالعــات
در جر يان ا ين ت هاجم ،اهم يت ي س ااال عات دقي قي
از محل استقرار دشمن  ،توان رزمي او  ،آتش و تحرك
عرا قي ها و مقاي سه آن با توان رز مي خود  ،براي
اجراي يك عمل تايتيكي به خوبي هويدا گرديد .داشتن
ا االع دقيق از آخرين تغييرات نيروها در حين عمليات
و ا االع از م حل دق يق نيرو هاي خودي و د شمن ضروري
بوده و عامل اصلي تعيين ينندة يك تصميم نظامي است
 ،و سعت منط قه عمل ياتي  ،و جود شبكه هاي مت عدد
ارتبااي ،تغييرات سريع در وضعيت يگانها  ،ناآشنايي
ت عدادي از فرما ندهان ردة پايين به ز مين و موقع يت
ها  ،فرما ندهان ع مده را نا چار به بازد يد از خ طوط
تا از چ گونگي او ضاع مط لع شوند .
م قدم مي يرد
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توقع داشت يه رهبري و هدايت  9قرارگاه
البته نبايد
ّ
عمل ياتي  ،در ز ير مجمو عة يك قرار گاه ا صلي  ،با
شريت نيروهاي مختلف  ،به راحتي انجام و فرماندهان
هر لح ظه در جر يان آ خرين تغي يرات خط م قدم با شند و
امر هماهنگي اين همه نيرو بدون اشكال انجام پذيرد
.

قــدرت آ تــش
به عقيدة من يكي از مهم ترين موارد برتري دشمن
در اول ج نگ تحمي لي  ،ان بوه آ تش  ،د قت و سرعت
درگ يري او با هدفها بود .در ا ين ت هاجم هم روز هاي
ّم  ،ح جم آ تش د شمن و و سعت آن ا ختالل ز يادي
ّل و دو
او
در يار نيرو هاي خودي به و جود آورد و ا گر توپخا نه
ها و مرا يز آ تش آن به سرعت ت صرف ن مي شد و يا از
يارآيي ساقط ن مي شد ،نتي جه عمل يات تغي ير مي يرد.
تمريز آتش خودي روي دشمن هم اثرات مهمي داشت.
ايـجاد رعـب و وحشـت
در ا ين ه جوم  ،شريت نيرو يي ع ظيم ودر جب هه اي
ً خوب و غافلگيرا نه  ،در دل
و سيع و با سرعتي ن سبتا
د شمن اي جاد ر ع و وح شت ن مود و زمي نة پ يروزي را
فراهم ساخت  ،به اوري يه بي شتر ا فراد د شمن ارادة
خود را از دست دادند و از ترس تسليم شدند يا فرار
يردند.

نقش فرماندهي عالي در پيروزي بزرگ فتح المبين
و حدت فرما ندهي ي كي از ا صول ج نگ مورد ق بول
يشورمان مي باشد و ما به دفعات در اول سالهاي جنگ
تحمي لي و آ شوبهاي ضد ان قالب به اهم يت ا ين ا صل پي
برده ايم  ،موضوع مهمتر و مورد نظر امام(ره) ايجاد

03
0

خاكريز202

وحدت بين نيروها بود  ،هماهنگي و يكپارچگي بين دو
نيروي عمده يه هر دو بطور موازي مسئوليت مقابله با
تهاجم دشمن ،مقاومت در برابر آن و در نهايت انهدام
وب يرون را ندن او از خاك ي شور را به ع هده دا شتند،
عااالوه باار آن نياااروهاي انتظااامي (ژاناادارمري و
شهرباني) و رزمندگان داوال اقشار مختلف جامعه در
قا ل بسي ااج  ،ن اايروي عظي مي بود يه مي باي ست به
ن حو مط لوب به يار گرف ته و يك پارچگي آن ح م شود
.صرف نظر از نموذ يالم رهبري در بين مردم ونيروهاي
ّح و درايت و تيزبيني معظم له  ،به وجود مجرياني
مسل
در سطح عالي ن ياز بود يه قادر با شند ا ين و حدت و
ه مدلي را به و جود آورده و سليقه ها و د يدگاههاي
مخت لف را به هم نزد يك يرده تا ب توان از برآي ند
اندي شه ها ،تجرب يات و نوآوري ها ،به ترين و منط قي
به يارگيري اين نيروي عظيم
ترين راه يارهاي
انسااني را ياه از يمباود تجهيازات مادرن هام رناج
مي برد انت خاب يرده و از اي جاد تمر قه و جدايي در
بين نيروها جلوگيري نمود.
با عنا يت به شخ صيت و يژة شهيد سپهبد صياد
شيرازي يه مقلّد ومريد امام بود و ايمان و اخالص او
ّت ايران
زبانزد عام و خاص  ،و روحية عشق ورزي به مل
بخ صوص به برادران پا سدار و ب سيجي در و جودش مو
ميازد و از ارفاي تادبير و تاوان نظاامي او تحساين
برانگ يز بود  ،وي را منا س ترين شخ صيت براي ت صدي
فرما ندهي ن يروي زمي ني ار تش جم هوري ا سالمي (ن يروي
اصلي و تعيين ينندة سرنوشت جنگ) در آن شرايط حسّاس
بحرا ني ج نگ تحمي لي يرده بود .ب نابراين ما با يد
انت صاب اي شان را در سمت فرما ندهي نزا جا از ارف
رهبار يبيار انقاالب(ره) از الطاااف الهاي بادانيم و
نسلهاي بعد بدانند يه وجود اين شخصيت ممتاز بود يه
وحدت و همدلي را در بين نيروها به وجود آورد و آتش
ع شق برادري  ،اي ثار و فداياري را بين رزم ندگان
شعله ور ساخت.
و جود ا ين شخ صيت نمو نه و دي گر ارت شيان هم چون
ا ين شهيد عز يز و برادران پا سدار ه مدل و هم گام با
او بااود يااه پيروزيهاااي باازرگ فااتح المبااين،
ّت شريف ايران به
بيت المقدس  ،محرم و ...را براي مل
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ارمغان آورد .براي بيان گوشه اي از الگوي رفتاري
اين شهيد بزرگوار اشاره اي به اولين روزهاي آشنايي
خود با اي شان در منط قه پاوه  -نو سود مي ن مايم تا
جوهره و جود اي شان بي شتر شناخته شود و ق طره اي از
درياي ايمان  ،اخالص  ،شجاعت ،صبر و اا قت و عشق به
بسايجان و رزمنادگان اساالم ياه در سارتاپاي وجاودش
ت ماق
نما يان بود يادآوري شود .شهيد بزر گوار به اّ
سرهنگ رامتين فرمانده وقت تيپ نوهد در پائيز سال39
براي ا جراي يك عمل يات تعر ضي برعل يه ضد ان قالب و
رسيدن به مرز به شهر پاوه آمده بود .ابتدا پاسگاه
فرماندهي عمليات در محل استقرار گروهان تحت امر من
يه بر روي رشته ارتماع غرب روستاي نورياب و گردنة
ن جار م ستقر بود ،انت خاب شد و چ ند روزي درگ يري با
ضد انقالب مداومت داشت  ،ايشان در مرحلة دوم عمليات
ً فرما ندهي عمل يات را بر ع هده گر فت و د ستور
شخ صا
جابه جايي پاسگاه را به قلة نان ويژه يه بر روي پل
دو آب و رودخانة سيروان اشرافيت داشت به من دادند
0
 ،به اتماق چند نمر سرباز توسط يك فروند چرخ بال
 ،با م قداري و سائل سنگر سازي در نزدي كي ق له فرود
آ مديم  .با توجّه به سرماي ز ياد و خ طرات نا شي از
ً در
گلوله هاي توپ و تانك دشمن يه مرتبا
تريش
آن منط قه فرود مي آ مد  ،م حل سنگر ا ستراحت را يه
درحقي قت يك چ هار د يواري از سنگ و يي سه شن و بدون
سقف بود يمي عق تر از نوك قله و در ضد شي انتخاب
ّ ا موقعي يه ايشان با
يردم و آنرا آماده نمودم  .ام
چرخ بال ب عدي وارد م حل شدند آن جا را نپ سنديد و
و سائل را به نوك قلّه انت قال ده يد عرض
فرمود ند
يردم اين جا تا نوك ق له بيش از  03م تر ني ست و هر
و قت بخواه يد وارد د يدگاه مي شويد  ،از ار في تج مع
بي سيم چي و همرا هان آن جا را
ت عدادي
براي دشمن مشخص مي يند و خطرات تريش گلوله هم زياد
شما خي لي زح مت
 ،ا ست لبخ ندي زده و فرمود ند
تر
ي شيديد و اين جا براي ا ستراحت و امن يت منا س
ً بطور مداوم
ّي باشم يه شخصا
اما من بايد در محل
استّ ،
منطقه را زير نظر داشته باشم و با چشم خود هر نوع
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ً يي سه هاي خاك را خالي
ف عاليتي را بب ينم  .سريعا
يرده و ساير و سائل را به بل ند ترين نق طه منت قل
ن موديم .در آن جا به علّت سنگالخي بودن و يو چك بودن
د يدگاه نتوان ستيم سنگر منا سبي ته يه ن مائيم .وزش
باد و سرما هم ا جازة يار را به خوبي نم يداد.
عمل يات در اب تدا با موفق يت ه مراه بود و ضد ان قالب
شك ست خورده و م تواري شدند ،امّ ا در ا ثر بم باران
جنگ نده هاي عرا قي و وارد آ مدن تل مات و ضايعات بر
ستون اعزا مي در حوالي رو ستاي ني سانه  ،عمل يات
متو قف گرد يد .ش هن گام بود يه بي سيم چي به من
مراج عه يرد و گ مت ج ناب سرهنگ شيرازي با شما يار
دارد .
ايشان گروهان من را يه نقش احتياط داشت شبانه
به م حل د يدگاه در قلّه نان و يژه اح ضار يرد ند ،
بالفا صله تو سط چ ند د ستگاه خودرو و به صورت ن موذي
ي گان را به گرد نه ر شكاو  ،وا قع در يك يي لومتري
د يدگاه انت قال دادم و مرا ت را به اي شان گزارش
نمودم ،به من ابالغ يردند تا صبح بي سيم من روشن و
به گوش با شم ،حدود ساعت 0300صبح روز ب عد با من
ت ماس گرفت ند و د ستور داد يه من يك گروه ا فراد
ورزيده به سمت ايشان روانه ينم  .و با بقية گروهان
به سمت پل دو آب حر يت يرده و با ز ير ا مر گرفتن
ً به من
نيروي بسيجي مأمور به سپاه پاوه يه متعاقبا
مل حق مي شد ،پل دو آب را ت صرف ن مايم  .گرو هان از
باالي ارتماع و سرزمين پر شي و بريده و ذوعارضه و
جنگ لي سرازير شد و پس از يك درگ يري يو تاه خود را
به پل دو آب ر ساند و آن عار ضة م هم ن ظامي را ت صرف
يرد و به ت بادل آ تش با ضد ان قالب در غرب رودخا نة
سيروان پرداختيم  .با ي مال تاعجّ عاصر ه ماان روز
دستورعق نشيني صادر شد .من يه تصرف اين تنگه و پل
را يه داراي اهميت نظامي بود يك موفقيت چشمگير مي
دان ستم و ترك آن به ا ين راح تي برايم غ ير قا بل
توجيه بود ،بر باقي ماندن و حم آن عارضه پافشاري
مي يردم  ،اي شان وق تي يه ا صرار من را ديد ند  ،به
نا چار گمت ند ا ين يك د ستور ن ظامي ا ست و شما با يد
آن جا را ترك ين يد ! و لي سعي ين يد هن گام تأخير ،
ّ ا با رعايت اصول و
تلمات ندهيد  .من با بي ميلي ام
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قواعد عق نشيني اختياري و باا گماردن تعادادي از
افاراد در محل به عنوان عاناصار باقيمانده در تماس
 ،قطع درگيري يرده و در موضع بعدي تعدادي روي دشمن
آ تش يرد ند  ،تا بق يه هم بدون تل مات ع ق ن شيني
نمودند .سپس به وسيلة خودروهايي يه به دستور ايشان
در م حل ام ني در پ شت تو نل دو آب (رو ستاي دري بر)
خود را به ما ر سانيدند به پاي گاه قب لي ن قل م كان
يافتيم.
اراي
ات اجا
اه جها
ان يا
اان ما
اراد يگا
اروه از افا
آن گا
مأموريتي نزد فرمانده عمليات اعزام شده بودند  ،در
مراجعت چگونگي مأموريت خود را برايم تشريح يردند ،
عمل كرد ا ين گروه يه از سمتي دي گر براي ي مك به
م جروحين ب سيجي و ن جات فرما ندار م جروح پاوه ( شهيد
نا صر ياظمي ) به حا شيه غر بي رود خا نه سيروان و
دام نه بيل ته ا عزام شده بود ند  ،ق صد و نيّت سرهنگ
صياد را از ا جراي ا ين عمل يات ،ت صرف پل دو آب و
د ستور ع ق ن شيني را برايم آ شكار ن مود  ،و مع لوم
گرديد اراحي و اجراي اين عمليات  ،يك فري تايتيكي
بوده ا ست تا د شمن را متو جه سمت حم له گرو هان ما
نمايد و خود بتواند فرماندار پاوه را يه از ناحية
ران تير خورده بود و ساير مجروحين به جا مانده را
در غارب رودخاناه خروشاان سايروان نجاات داده و از
ا سارت آ نان تو سط ضد ان قالب ج لوگيري ي ند .الب ته به
ان جام ا ين يار هم مو فق شد  ،ب نابراين پس از ن جات
افراد مجروح و تخليه سالح و تجهيزات آنان و همچنين
تخل يه پي كر پاك چ ند شهيد تو سط چرخ بال  ،مأمور يت
من خاتمه يافت و دستور عق نشيني را صادر نمود تا
ارحي جديد به اجرا درآورد.
ا ين اف سر شجاع و متع هد يه خود نمو نه يك حزب
الل هي ت مام ع يار ا ست حدود يك هم ته در شرايط سختي
ً او فان  ،بدون
در هواي نام ساعد و باد شديد و گا ها
امكا نات منا س  ،در مح لي ج لوتر از خط پداف ندي يه
احتمال حضور و حمله ضدانقالب و افراد بومي آنجا را
شدت تهد يد مي يرد  ،مقاو مت يرده و ه مه زوا ياي
به ّ
عمليات را زير نظر گرفت .آن بزرگوار در جلسه بحث و
انت قاد ب عد از عمل يات من را مورد تمقّد قرارداد و
از اينكه مأموريتهاي محوله را به خوبي انجام داده
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بودم اظهار رضايت يرد و فرمود تو افسر باخوني هستي
اما آنچه برايم درس
و بايد اين روحيه را حم يني ّ .
بود ،سادگي ،تواضع ،اخالص ،محبت به همكاران  ،مقيد
بودن به ان جام به مو قع فرايض دي ني در هر شرايط ،
ّ ل شرايط زندگي سخت
تويّل بر خدا  ،صبر و ااقت و تحم
در وجود ايشان بود.

نقش فرماندهان صحنه
شجاعت ،ت هور ،ا ستقامت و صبر فرما ندهان بخ صوص
فرما ندهان صحنه عمل يات ،ن قش تع يين ين نده اي را
دا شت و ضرورت اي جاب مي يرد يه در شرايط حسّاس خود
فرمانده همراه و بلكه جلوتر از نيروي تك ور باشد.
ب طور م ثال در م حور ما ،فرما ندهاني چون سرگرد
شاهمراد ن قدي  ،ستوان نري مان ح يدري و ستوان ع لي
مح مد هادي زاده با اي ثار و ا ستقامت ي گان را به
پيروزي رسانيدند.

درايت فرمانده و مشاورين او
درا يت و توان تجز يه وتحل يل فرما ندهان و دا شتن
م شاورين خ بره  ،ت يزبين و باتجر به ،مؤمن و ا ستوار
در عمل يات  ،قدرت ت صميم گ يري به مو قع آ نان را
افزايش داده و ضري اامينان پيروزي را باال مي برد،
امّ ا دا شتن م شاوريني بي ا االع  ،تر سو يا بي اي مان
با عث سردرگمي و بي ت صميمي فرما نده شده و ي گان را
از موفقيات باز مي دارد.

جنگ رواني
جنگ رواني و تبليغات جهت باال بردن روحية افراد
خودي و تضعيف دشمن حائز اهميت است و در اين عمليات
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 ،تظاهر به نيرو در مقابل دشمن  ،تردد خودرو ،جوالن
موتور سواران و ا جراي آ تش ه مه جان به  ،حتّي در پ شت
سر نيروهاي دشمن نموذ به عمق نيروها و غافلگير شدن
بعضي از يگانها  ،روحيه او را خرد يرد.

اهميت تداركات
ي ساني يه ع مالً درگ ير عمل يات بوده و با نق صان
تداريات موا جه شده ا ند  ،به خوبي ميدان ند ا گر به
يك نيرو و بطور يلّي رزمندگان  ،بخصوص قشر جوان به
مو قع غذا نر سد و گر سنه بمان ند  ،توان جنگ يدن ،
ادا مه عمل يات و حتّي ف كر يردن را ندار ند  ،اا قت و
تحمّ ل ا فراد مت ماوت ا ست امّ ا م حدود ا ست و مم كن ا ست
ان سان گر سنه ،اي مان وآر مان خود را از د ست بد هد (
ا ين نك ته براي ا فراد خاص و عر فا يه ق شر م حدودي
هستند صدق نمي يند)  ،اگر رزمنده نخوابد واستراحت
ً توان رزمي خود
او براي مدتاي مقدور نباشد  ،سرياعا
را از دست مي دهد  .در شرايط آب و هوائي نا مناس
 ،با يد به ف كر ر ساندن امكا نات ادا مه ز ندگي به
جدي گر فت  ،ز يرا
رزم ندگان بوده و مو ضوع را م هم و ّ
چ ند ساعت سرماي شديد يا بار ندگي توأم با باد ،يا
خيس شدن البسه و قرار گرفتن در مقابل جريان باد ،
يا ت شنگي در گر ماي شديد  ،ع بور از ز مين رم لي
وبياباني يافي است تا رزمنده را از يار آيي ساقط و
حتّي با عث مرگ وي شود .در ا ين حم له  ،اهم يت تدارك
به موقع خوراك و پوشاك و مهمات به خوبي آشكار شد.
وحدت و همدلي
ه مدلي وه مدردي ا فراد بخ صوص در رده هاي باال و
پر ه يز از خود خواهي و جاه ال بي  ،گذ شت و تحمّ ل
ن ظرات دي گران  ،اح ترام به ه مديگر و ا ستماده از
ّال يت ها
ف كر و تجر بةهمكاران با عث و حدت يل مه و فع
شده  ،ا مري يار ساز و نتي جه آن مط لوب ا ست امّ ا در
شرايط عملياتي ،خودستائي و ديگران را ناديده گرفتن
و دفع آنان ،باعث تمرقه و بسيار خطرناك است .نبايد
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مغرور شد و با چند پيروزي يا مشاهده يثرتي از نيرو
 ،خود را از ديگران بي نياز داشته و به فكر نتيجه
يار به ن مع خود با شيم و ه مه چ يز را در انح صار
خويشتن بخواهيم .
وحدت فرماندهي
ااا عت از فرما نده تع يين شده و سل سله مرا ت
فرما ندهي با يد براي هر فرد پذيرف ته شده و تم هيم
ً هن گا مي يه دو يا چ ند ن يرو
شده با شد  ،مخصو صا
مانند ارتش وسپاه و انتظامي ادغامي عملي ينند الزم
ا ست از فرما ندهي م شترك تع يين شده ،هر يس و از هر
ً اااعت يرد .
يگاني باشد دقيقا
نقش ارتباطات
بر قراري يك ارت باط مداوم ومط مئن در يك ع مل
بي سايمهاي  AMوFM
ّل ؛ از اريق
آفندي در تقدم او
ّااي عالئاام
و سااپس تلمنااي واسااتماده از امرباار و حت
قراردادي و تصويري بسيار مهم و هر گونه خللي در آن
ممكن است عواق وخيمي به دنبال داشته باشد .در اين
عمليات ارتباط  FMبا ردة بااال و همچناين يگانهااي
تاب عه ب سيار خوب بود و ما حدايثر ا ستماده را از
امر بران موتوري برديم.
جاده سازي
احداث جادة جديد و تسطيح جاده هاي قديمي براي
رسانيدن تداريات و تخلية مجروحين از اهم امور است
و نيرو ئي يه به هدف مي ر سد يا در مقا بل د شمن صف
آرا ئي مي ي ند ا گر جادة تدارياتي يه ا مروزه تدارك
خودروئي يارآ مدترين آن ا ست برايش بر قرار ن شود
نبايد اميد موفقيت آن يگان را داشت  ،بلكه بايد با
احداث سريع جاده ،سرويس دهي را برقرار تا بتوان به
مو قع ن يروي يم كي را به پاي يار برد و تدارك و
تخليه را انجام داد .وجود جاده ا ضافي و از سمتهاي
مختلف يك مزيت محسوب مي شود.
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تعيين راهنما
تع يين و گ ماردن راهنما يان ثا بت و مت حرك در
مسيرها جهت رساندن نيرو و تداريات و پيام به يگان
تك ور ضروري است و بايد راهنمايان را از بين افراد
باهوش  ،جدي و صبور و ي ساني يه به عوارض مو جود ،
م سيرها و ز مين منط قه آ شنائي دار ند انت خاب يرد و
آ موزش يافي به آن ها داد و آن ها را به مو قع در
جريان تغيير وضعيتها قرارداد.

يگان مهندسي
ي گان مهند سي در دو ن قش ع مده ز ير مي توا ند خدمات
ارزنده اي ارائه نمايد
-0مين برداري و مين گذاري
-2احداث خايريزها ،مواضع و جاده سازي
در عمل يات فتح الم بين در م حور ما بي شتر ن قش
وسائل سنگيني مهندسي از جمله لودر و بولدوزر مشخص
بود يه هم در د شت ع باس و هم در مقا بل ت په 202
خاكريز م عروف  202را احداث و سكوي پيروزي را ساختند.
البته يگانهاي مهندسي جهاد و ارتش و سپاه با وجود
ّت يمبود امكانات در مقابل مهندسي
ايثار و تالش به عل
صال
ا
و
شدند
ظاهر
پائيني
سيار
ب
سطح
ار تش عراق در
ً
قابل مقايسه با يگانهاي مهندسي دشمن نبودند.

احتياط قوي و متحرك
ات و
اول اسا
ارك از اصا
اوي و متحا
ااط قا
اتن احتيا
داشا
ا مروزه چ ند احت ياط الزم ا ست تا دور ي گان را ح م
يرد .در محور ما پيش بيني يك گروهان احتياط غير از
احتيااهاي قرار گاه قدس ،بسيار يارآمد و مميد بود
ّم عمل يات در مقا بل چ ند پا تك
و توان ست در روز دو
دشمن مقاومت نمايد .
در قرار گاه قدس يه من م حدودة آن را به صورت
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نظري مشاهده مي يردم و تا حدودي در جريان مأموريت
يگانهاي آن قرار گرفتم ،يگان احتياط قرارگاه ،تيپ2
ّك ن سبي بر خوردار بود و ي گان
دز فول بود يه از ت حر
ّ ا به هر حال تا
احتياط گردان هر چند متحرك نبود ام
حدودي مميد واقع شد  .ما عملكرد يگان احتياط قوي و
مت حرك به مع ناي واق عي را در بين يگان هاي عرا قي
ً و در
مشاهده يرديم به اوري يه تانك و نمربر تواما
مقياس وسيع و با سرعت زياد عمل مي يردند و در زمان
يو تاهي ،از مو ضعي به مو ضع دي گر ن قل م كان مي
نمودند.

نقش هوانيروز
در اول عمليات نقش تيم هاي پشتيباني هوانيروز
در امر تخليه مجروحين  ،حمل بار و نيرو بسيار مهم
بود .بخ صوص عمل كرد ه لي يوپتر هاي ت هاجمي  ،نق شي
يار ساز بود .در ا ين ت هاجم شكار تانك ها و نمربر ها
ه لي يوپتر هاي
تو سط مو شك و را يت
جنگي عاملي مهم در موفقيت بود .

عمليات شبانه
منظورهاي تك شبانه  ،زمان و شرايط اجراي آن را
ً به اهم يت
در ي ت در سي ن ظامي خوا نده ا يم و اي ثرا
رزم شاابانه واقااف هسااتيم و مااي داناايم بااا وجااود
مزيت هائي چون غافلگير يردن و ايجاد رع و وحشت در
دل د شمن و ج لوگيري از تل مات خودي  ،چ قدر م شكالت
وم حدوديت دارد و خ طرات ز يادي هم در بردارد و براي
اجراي موفقيت آميز آن تمرين و آموزش زيادي الزم است
.
با توج ّه به بر تري آ تش د شمن و ت حرك سريع
يگانهاي زرهي وي  ،پيشروي نيروي تك ور ما  ،در روز
ً با تل مات
به م صلحت ن بود و در صورت ا قدام ،يقي نا
سنگيني موا جه مي شديم و احت مال تو قف عمل يات هم
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و جود دا شت  .انت خاب تك شبانه ا ين فر صت را به ما
داد تا به ا هدافي مان ند اي جاد ر ع و وح شت در دل
د شمن و ج لوگيري از ا فزايش ت عداد شهدا و م جروحين
نائل آئيم  ،در بعضي نقاط جبهه از جمله بر روي هدف
 202ق بل از اين كه توپ هاي د شمن حتّي يك ت ير شليك
ّف ن يروي خودي درآي ند .يا در بع ضي
ين ند به ت صر
پاي گاه ها ا فراد د شمن از ترس و وح شت حتّي از فرار
ون جات خود عاجز ماند ند  ،ب نابراين حم له شبانه،
جبران نابرابري تجهيزات را يرد.
پيش بيني مكان و وسيله تخليه مجروحين
و جود جاده هاي ما شين رو يا ا حداث سريع آن تا
نزديكي هدف  ،جهت تخليه مجروحين حائز اهميت است ،
در غيااار اينصاااورت اساااتماده از باااال گاااردان
م شكل گشا ست .يمك هاي اول يه در م حل مؤثر ا ست ا ما
تأخير در تخل يه م جروحين به علّت ن بودن جاده يا
و سيله تخل يه تاوان بزر گي به دن بال دارد  .الب ته
بايد محل ايستگاههاي امدادي و اورژانس و بيمارستان
صحرائي براي نمرات  ،بخصوص مسئولين تخليه مشخص شود
 .در ا ين عمل يات در م حور ما هر چ ند ب عد م سافت ،
م سدود بودن بع ضي از جاده ها و ناآ شنائي ران ندگان
اما در مجموع تخليه و بستري
به منطقه مشكل ساز بود ّ
يردن رضايت بخش بود .

نفوذ فرمانده در عمليات
ح ضور فرما نده و ستاد و م شاورين آ گاه او در
ّي يه خود اوضاع را
صحنه عمليات و قرار گرفتن در محل
ببيند بسيار يارساز است .فرمانده است يه مي تواند
امكا نات را به پاي يار ب ياورد و با درك ح قايق و
شرايط مو جود ت صميم بگ يرد ،عمل يات را ادا مه د هد
تغيير ماهيت دهد يا متوقف نمايد و يا ابتكار جديدي
خلق و پيشنهادهاي ديگران را با حقايق موجود مطابقت
دهد .
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ّـل بــر خـــدا
تـوك
در عمل يات ن ظامي با يد سعي يرد ن يرو و ساز و
برگ متنا س را با نوع ع مل و مق ياس آن به پاي يار
آورد  ،ا صول را رعا يت يرد و از ت مام فر صتهاي به
دست آمده استماده نمود و در نهايت به خداوند قادر
ّال يارد و هيچگااه از يماك او و دسات ياابي باه
توي
پيروزي ،قطع اميد نكرد .
ا گر يك رزم نده به در ستي ع مل خود اعت قاد و
ايمان داشته باشد و عشق به وظيمه بورزد  ،شكستهاي
مقط عي يا عدم موفق يت در يك يا چ ند مر ح له او را
مأيوس نمي يند و اين روحيه يارساز است.
در عمليااات فااتح المبااين  ،چنااد روز اول
درگ يري ،در م حور ما شك ست د شمن بع يد مي ن مود بل كه
دشمن چيره شده بود و با آتشي پر حجم و مداوم عرصه
را بر ما ت نگ يرده بود ،امّ ا پ شتكار و ام يدواري
فرماندهان مانع از نوميدي شد و ا ستقامت و پايداري
و اميد به پيروزي مؤثر واقع شد.
در نومياااااادي بسااااااي اميااااااد اساااااات
پايان ش سيه سميد است
در بسياري از موارد هريك از ارفين در تنگناهاي
م صاف آ مادگي پذيرش شك ست را دار ند ،اينجا ست يه با
خلق ابتكاري جهت قرار گرفتن در موقعيت برتر يا بر
ا ثر اي ستادگي بي شتر ،ي كي از ارفين بر ارف دي گر
پيروز مي شود و برعكس نااميدي يا ترديد و تزلزل يك
ارف ،با عث شك ست يا ت سليم او مي شود .ب نابراين مي
گويند « فاصله بين فتح و شكست خيلي يم است».
نكات مهم ديگر
از جمله نكات ديگري يه توجّه به آن سرنوشت ساز
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بوده و در اول اين عمل تهاجمي به نحوي به اهميت آن
واقف شديم عبارتند از
ح م ا سرار ن ظامي  ،دا شتن انگ يزه  ،آ موزش،
بخصوص در مورد به يارگيري سالحهاي اجتماعي و وسائل
تحمل سختي
ّط و مهارت  ،استقامت و
ارتبااي در حد تسل
ّ
ها يه ري شه آن در اي مان و اعت قاد ا ست و در ا ثر
تمرين و تكرار تقويت مي شود ،هواشناسي و پيش بيني
تغييرات جوي به منظور برآورد نياز عملياتي ،تعيين
وظيمه هر فرد و يگان و تمهيم آن و در نهايت پذيرش
خطر و ايثار.
پايان

فهرست راهنما
آ

صالني  ،مح مد باقر
ا ت
23 :
اطالعــــــــــــــــــــات :
50،59،52،53،905،981
اعظمي سروان 938 :
افشنگ  ،نصرت هللا ستوان 932 :
اكبري  ،سعيد گروهبان شهيد 23 :
امــام (امــام خمينــي(ره)) :
950،959،992،980
امان  ،احمد ستوان يكم 929 :
اناركي ستوان وظيفه 999،925 :
انديمشك 25،21،39،80،931 :
اورژانس 903،900 :
ايستگاه امداد 51 :
ايستگاه صلواتي 30،39 :
ايل خاني  ،نادر ســتوان يكــم :
999،925،924

سرتيپ 2جان باز

(

)

آب نگون كوه 24 :
ـر
ـرحجم ( :اكثـ
ـش پـ
ـش  ،آتـ
آتـ
صفحات)
آتشبار 29،03،08،990 :
آذربايجان 989 :
آذر فر  ،غ ضنفر سرتيپ 2بازنش سته :
33،35،30،980
آراســـته  ،ناصـــر ســـــرتيپ :
5،92،95
ـي  5موشــك انــداز روســي :
ـي جـ
آرپـ
02،15
آمبـــــــــــــــــــوالنس :
51،51،45،10،903،920،930
آهنگــري تبريــزي  ،هوشــنگ :
929،921
پ
آيفا(خودرو) 929،925،930،980 :
ا
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

(

ابراهيم زاده  ،اسماعيل
904 :
ابراهيمي  ،علي محمد گروهبان :
932
ُريـــــــب مكــــــــــــان :
ابوغ
،33،35،34،55،920،925،930
939،933،938
ُـــــــوير مكــــــــــــان :
ابوغ
34،992،939،935،934
احتياط يگان ( :اكثر صفحات)
احمدي سرباز 982،983 :
:
ــي تانــــك  ،نفربــــر
ادوات زرهـ
90،43،12،901،990
ارتش بعثي 22،992 :
ارتش متجاوز 95،22،985 :
اردبيل 989،982 :
اروميه 30 :
استاندار ايالم 998،995 :
اسراء 22 :
اسرار نظامي 902 :
اســـــــــــــــــــــلحه :
22،81،998،995،930،935،983
گروهبان شهيد
اسماعيل پور  ،دادهللا
23 :
اسنيپر اسلحه 935 :
(

)

(

(

(

)

(

)

(

)

)

)

)000

(

(

)

(

)

)

)

(

)

(

(

)

بابا كوهي ارتفاع 35 :
بابائي  ،علي روحاني 999 :
باغ طالقاني باغ وزارت دفاع 38 :
بامري  ،حسين استوارشهيد 23 :
ب
بانه شهر 29،35 :
باين گان بخ شي در مرز غر بي كرمان شاه :
22
بدرآباد پادگان 42 :
استوار شهيد
بدراعظمي  ،علي اكبر
23 :
برآفتاب  ،برآبتاف روستا 32 :
بسطامي  ،علي سروان 904 :
بســــــــــــــــــــــيج :
90،29،31،49،40،993،939،980،
950
بلدچي 50،59،52،53،09 :
بله بزن قله اي در مرز پاوه 22 :
بمب افكن 58 :
بهارو ند اح مدي  ،مح مد ح سين
سروان شهيد 23 :
ستوان شهيد :
بهرا مي  ،ا مان هللا
23
بيات مكان – پاسگاه مرزي 985 :
بيرانو ند  ،ا سكندر ســرهنگ: 2
33،999
بيستون شهر 28،25 :
(

سرهنگ2

)

)

)

(

)

(

(

(

)

)

)

(

)

(

(

)

(

(

)

)

)

(

(

)

(

(

)

)

(

(

)

)
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بيسيم پي آر سي53 : 55
بيســـــــــيم چـــــــــي :
00،02،04،01،50،59،53،58،15،
905،990،921،952 ،11
بيلتــه تپـــه اي در بخـــش نوســـود :
95،80،953
بيمارستان 35،900 :
)

(

پاتـــــــــــــــــــــــك:
94،55،54،40،49،42،40،13،18،
903،929،989،951 ،15،10،14
پاعلم روستا 25،24،21،30،39 :
پـــــــــاوه شـــــــــــــــهر :
ج
،29،22،28،25،20،85،44،908
990،938،959،953،958
پايگـــــــــــــــــــــاه:
،38،53،50،54،51،42،48،40،45
44،11،903،995،994،991،930،9
38،953،900
پدافنـــــــــــــــــــــد:
29،38،80،05،50،905،991،925،
939،933،958 ،921،930
پدفند هوايي 38،05،930 :
پـــــل تنـــــگ روســــــــتا :
25،24،21،30،39
پل چهل دهنه 934 :
پل دختر شهر 25 :
پل نادري 985 :
پنجي  ،غالمحسن سروان 39 :
منطقـــه اي از
پيشــكوه و پشــتكوه
)

(

)

(

(

(

)

)

(

)

(

لر ستان و ا يالم كه تو سط ر شته كبير كوه از
مت مايز مي شود ،غرب ا ين ر شته را پ شتكوه
گويند)

هم
مي

21 :

تاجميري روستا 25 :
تانك 50 : M85
تانــــــــــك هــــــــــا :
،00،05،04،01،55،50،40،49،44
41،10،19،12،10،14،904،901،9
90،920،929،925،921،930،932،
951
تپه ماهورهاي 202و 94 : 208
تپه هاي رملي 939،985 :
ــــــــه 202ارتفــــــــــــــاع :
تپـ
(

)

(

)

94،32،38،52،08،00،05،04،01،
،55
54،51،49،42،43،45،40،44،41،
19،908،990،999،995،994،920،
925،921،930،935،930،954،900
تپـــــــه 208ارتفــــــــــــاع :
،32،38،52،00،04،55،49،42،19
908،999،995،994،920،925،921
930،935،930،
تجهيــــــزات وســــــــــائل رزم :
،90،30،80،81،53،50،05،50
53،49،45،925،925،930،939،95
9،958
تخليه مجروحين 951،900 :
تركان استاندار وقت ايالم 995،998 :
تـ ح
ـــــــــــــــــــــركش :
35،12،13،10،904،933،952
تفنــــــــــــــــگ900م م :
31،05،04،51،904،929
تكاور 22،25،35 :
تنگ زليجان 935،934 :
تنگـــــــه ابوغريـــــــب :
33،34،925،930،939،938
توپ905م م 29،990 :
توپ930م م 29،38،05،930 :
توپ203م م 938 :
توپخانـــــــه يگــــــــــــان :
،29،32،33،38،05،01،58،55
،49،13،15
905،990،999،994،991،925،925
981،
تيپ 98امام حسين(ع) 33،54 :
تيپ 2دزفول 30،55،50،951 :
تيپ 30گرگان 30 :
تيپ 89ثارهللا 33،38،35 :
تيپ 55هوابرد 939 :
تيــــــــــــــــــــــپ:48
95،23،25،21،30،39،33،38،35،
31،50،00،50،900 ،34
تيرمستقيم 95،19،13،904 :
تيشـــــه كـــــن كـــــــــوه :
48،18،993،995،32،35،34،54
ر شته اي كم ارت فاع در غرب عين خوش و
تي نه
دچّـــــــــــــــــــه ،33،38،35،34 :
58،58،55،920،939
)

(

)

(

)

(

)

(

(

(

)

)

خاكريز202

06
9

28،25 :
حاجيلري  ،مهدي
نماينــده وقــت
ح جازي  ،فخرا لدين
تهران در مجلس 980 :
حزب بعث 90 :
حسن گرگ روستا 34 :
حسنوند  ،مهدي استوار شهيد 23 :
ــين (ســــرباز) :
ــين زاده نمـ
حسـ
980،989
حقي گروهبان شهيد 23 :
حليوه روستا 25 :
رشـــــــته كـــــــوه :
ــــرين
حمـ
992،925،925،939
حمالت متقابل ضد حمله ها 90 :
ر
حيدري  ،اسد هللا سرتيپ 01،50 :
ح يدري  ،نري مان ســروان شــهيد :
23،31،49،955
ستوان وظيفه

(

جــــــــاد آســــــــفالت :
،21،30،38،58،05،01،50،53
58،55،54،49،41،10،13،15،908
905،900،993،
منط قه مرزي وا قع در بين
جب هه ج نوب
چنگولـــــه تـــــا آبـــــادان ،28،25 :
30،39،58
جبهه عمليات 925 :
جعفري  ،عزيز پاسدار 33 :
جنــــــــگ تحميلــــــــي :
90،29،21،85،01،981،950،959
جنگ رواني 955 :
د
َر 934 :
َمق
جنگل ع
جنگنده هواپيماهاي شكاري يا بمب افكن :
90،58،952
جوانرود ب خش مرزي در ا ستان كرمان شاه :
22
جيـــــــــــــــــــــــپ :
05،04،01،50،50،48،45،10،19،
920،930
جيپ او آز 930 :
جيپ فرماندهي 01 :
جيپ هاي حامل900م م 50 :
(

)

)

(

)

(

(

(

)

)

(

(

(

)

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

چـــــاه نفـــــت
،32،35،34،84،55،55،54،51
42،48،903،933
چرخ بال 990،952،958 :
ّابه مكان 935،934 :
چز
چفيه نوعي دستار 935 :
چگني  ،رضا گروهبان شهيد 23 :
چم شاالن روستا 25،39 :
چــــــــــم هنــــــــــدي :
35،34،992،998،925،933
چنانه روستا 939 :
چهيال مكان 00 :
چ
چيخــــواب رودخانــــــه فصــــــلي :
،33،35،81،50،54،51
58،50،55،934،985
(

(

مكــــــــان

)

:

)

)

(

(

(

)

خاكريز94،54،905 : 202
خـــرازي  ،حســـين
،33،15،14،11،900،902
925،924
سرباز
خرم آ بادي  ،مح مد ع لي
شهيد 95 :
خط الرأس 44،925 :
خط تماس 19،953 :
خط حد 930،35،999 :
خــــــــــط مقــــــــــدم :
981،30،35،34،02،19،920
خلبان 929 :
خمر  ،محمد حسن استوارشهيد 23 :
نوعي توپ كه در اب تداي ج نگ
خم سه خم سه
مورد استفاده ارتش عراق بود 13،991 :
(

پاســـــدار

)

:

(

)

)

(

(

)

)

(

(

)

5 :

)

)

)

(

دال پــــري
32،18،993،995
خ
دچـــــــــه مكـــــــــــــــان :
،33،38،35،59،00،05،58،55،55
41،900
درخواست آتش 990 :
درويش  ،محمدعلي سرهنگ900 : 2
دري بر روستا 953 :
ستوان شهيد :
دريكو ند  ،مرت ضي
(

كــــــوه  -روســــــتا

(

)

(

(

حاجي آباد بيستون

(

مكان

–

پادگان

)

)

)

)

(

)

:

فهرست راهنما
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ز

23
دزاور
دزفولي 983 :
يگان
دسته خمپاره انداز920م م
ژ
04،55،905 :
دشـــــت عبـــــاس مكــــــــان :
،94،25،30،32،33،38،35،81
52،53،00،09،00،58،55،42،14،
س
993،985،954 ،902،908،905
دشمن ( :اكثر صفحات)
گروهبـان
دل اف كار  ،ع لي اك بر
شهيد 23 :
م كان -منت هي ال يه دنبا له ج نوب شرقي
دمشاه
ُ
كبيركوه 25،39 :
دوآب روستا  -پل 80،81 :
دوربــــــــــــــــــــين :
81،53،48،45،41،50،935
دوشكا تيربار روسي 95،50 :
دولت هاي عربي 95 :
ـــــــرج رودخانــــــــــــه :
دويـ
،998،925،925،930،939،935
934،985
سرتيپ 2بازنش سته :
ده قان  ،ا سدهللا
933،938 ،32،30،35،920
دهلران شهر 25،21،39،80 :
دهليـــز شـــاوريه مكـــــان :
935،931،985
ديـــــــــده بـــــــــان :
35،85،44،12،990،999،925،933
دينار واحد پول عراق 982،983 :
(

روستاي مرزي

)

22 :

(

)

)

(

(

)

(

رقابيه مكان 935،934 :
ركن900،989 : 9
ركن39 : 2
ركـــــــــــــــــــــــــن
3:28،32،30،35،34،00،49،41،9
00،904،929،920،939
ركن84،51،930 : 8
ِنجِر 35 :
ر
روانسـر بخشــي در اســتان كرمانشــاه :
85،80
روحاني ستوان شهيد 49،920 :
سرباز شهيد
رهگذر  ،محمداسماعيل
95 :
)

(

)

(

)

(

(

)

)

)

(

(

زردوئي

روستا

(

)

22 :

)

(

)

(

(

ژاندارمري 29،38،98،950 :

)

)

(

(

)

)

ـــد
ـــامي  ،محمـ
سـ
23،80،42،44،41،991
ســپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمي :
،29،20،32،33،31،89،85
50،52،51،14،930،939،932،933
954 ،980،953،955،
ســپتون – ســه پتــون تپــه :
34،985
ُد 95،28،959 :
َهب
سپ
سپهوند فرد عشاير 50،00،09 :
ســـــــــــــــــــــــتون:
28،30،85،80،85،81،50،59،53،
54،51،09،952 ،55،50،55
سعادتي  ،صفر گروهبان شهيد 23 :
سقز شهر 29،20،35 :
سليماني پاسدار 33،03 :
سليماني  ،خدايار 35 :
ص
سليماني  ،نصرت ستوان 84،51 :
سميده مكان – پاسگاه مرزي 95 :
ســنگ بهــرام نقطـــه ارتفـــاعي :
32،34،55،09
سنگر ( :اكثر صفحات)
سنگر تعجيلي 925 :
ســـــــــوار زرهـــــــــي :
(

)

(

(

(

رامتين  ،شهرام
28،959
راهنمايان عرب زبان 50،59 :
كارم ند
ر ئوف حق پرور  ،ح سن
89
مكـــان – پاســـگاه انتظـــامي
ربـــوط
95،992
رسد900م م يگان 04،51،929 :
يگـــــــــــان
رســـــــد49م م
04،51،991،929،921
َشكاو مكان 952 :
ر
ســـتوانيكم شـــهيد
َشــنو  ،يــدهللا
ر
95،23
(

سرتيپ 2بازنشسته

(

(

(

)

:

)

:

)

:

)

:

)

)

(

)

(

(

)

(

(

)

)

(

)

(

(

)

:

ـــــتوان
سـ

)

)

)

(

)

:

خاكريز202
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38،55،994،929،930
سه راهي اسالم آباد 25 :
سه راهي بابازيد 25 :
سياه كوه رودخانه 25 :
سيروان رودخانه 952،953،958 :
سيستم فرماندهي 95 :
سيمره رودخانه 25،21،39 :
ض
)

(

)

(

(

ف
صحنة عمليات 958،909 :
صخره هاي موازي 38،933 :
صدام حسين 28،20،930،980 :
صفائي  ،احمد ستوانيكم 929 :
ش
صياد شيرازي  ،ع لي سپهبد شهيد :
95،28،959
)

(

)

(

)

ضدانقالب
فـــدائي خلـــق  ،تـــوده اي  ،ســـلطنت طلـــب :
95،29،22،35،85،935،982،983،
959،952،953،958 ،950
(

شــــــــــــــــــــاوريه :
39،32،03،58،55،55،985
شاه احمد 24،21 :
شاه محمد 24 :
شاهزاده احمد 24 :
شـط
ــز ســــروان :
ــرفيان  ،پرويـ
،85،54،902،908،900
905،990،998،995،994،921،933
شفيعيان سرگرد 39 :
شــكوري  ،علــي اســـتوار شـــهيد :
95،23
گروهبان شهيد
شمس بيرانوند  ،حسن
:ع 23
شمشي قله 22 :
شناســــــــــــــــــــائي:
22،32،30،35،34،52،09،41،10،
،903
939،932،933،934،989،984
شوش 992،985 :
شهبازان مكان 24 :
شهبازي  ،ا مرهللا سرتيپ 2بازنش سته :
33
شـــــــــــــــــــــهداء :
23،25،902،903،920،980،900
شهوه  ،مح مدعلي اســتوار شــهيد :
95،23
شيخ حاوي مكان 34،935،934 :
شيخ مزبو مكان 33 :
غ
شيخ موسي مكان 34،939،935 :
شيخ نوروز روستا 34 :
(

(

)

)

(

)

)

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

)

)

(

)

طالنشـــان  ،عبـــاس
933،938
طوفان شن 935،931 :
طويله شهرك عراقي 22 :
(

(

ســــرهنگ2

)

:

)

)

(

(

دموكرات  ،كومله  ،مجاهدين خلق ،

عبدالخان مكان 985 :
عبدهللا بيگي ستوان 51 :
عراقي – عراقـي هـا ( :اكثـر
صفحات)
عشاير عرب زبان 992 :
ع لي گره زد (ت په هاي ع لي گره زد) :
34،03
عمليات شبانه 900 :
عـــين خـــوش مكـــان – پادگـــان :
،94،33،38،80،52،58،58
،54،40،44،41،19،18،15،10،15
،14،11،900،902
903،908،905،904،990،999،992
993،939،935،
)

(

)

(

)

(

غافلگير 52،02،955،900 :
غضنفري ستوان 929 :
(

)

)

صادقي گو يا  ،ن جاتعلي
بازنشسته 5 :
ـي ســروان :
ـ،اد  ،علـ
ـالحي نـ
صـ
990،999
(

سرتيپ2

)

(

)

فــــــــتح المبــــــــين :
،95،29،23،28،30،32،59،09
992،990،920،950،959،954،902
فتح الهي  ،عليرضا سرهنگ شهيد :
،23،85،84،54،05
(

)

فهرست راهنما

061

54،18،902،900،905
فرمانده تيپ35،31،00 : 48
فرمانـــــــده دســـــــته :
23،35،905،932
فرمانده گردان31،00،18 : 931
فرمانده گروه 05 :
فرمانــــــده گروهــــــان :
،23،35،31،80،85،85،03
49،42،11،994،991،935،989
فرمانــــــــــــــــــدهان:
ك
94،23،25،33،30،35،31،85،84،
54،51،03،05،01،55،40،49،18،
999،994،991،929،920،924،982
981،958،955،902،
فرماندهي عالي 950 :
فرماندهي كل قوا 999 :
فرماندهي نزاجا 23،32،959 :
فرودگاه اضطراري 931 :
فكه مكان – پاسگاهي در مرز جنوبي كشـور :
934،985 ،95،94،935
فالحـــي  ،كيهـــان ســـــروان :
00،05،41،10،904،901
فوالدوند  ،فريدون سرباز جانباز :
23
)

(

)

(

)

(

قدرت آتش 49 :
قرارگاه غرب
غرب كشور 28،25 :
قرارگاه فتح 32 :
قرارگاه فجر 32 :
قرارگــــــــاه قــــــــدس :
39،32،33،35،31،09،40،994،95
1
فرماندهي رد
قرارگاه مقدم نزاجا
جلوي نيروي زميني 28 :
قرارگاه نصر 32،920 :
قطب نما 81،09،53،984 :
قل عة رزه رو ستا -برج و قل عه قديمي :
21
ِلي قله اي در سونود 22 :
ق
قناسه 935 :
(

فرما ندهي ن ظامي نزا جا در

)

(

)

(

(

)

)

گ
كــاظمي راد  ،بــاقر
بازنشسته 30،39 :
كانكس 05،49،930،930 :
كاوه زار ارتفاع 22 :
كبيركوه كوهي از رشته كوه هاي زاگرس :
25
كربالي 5عمليات 30 :
كرخه رودخانه 931،980،985 :
كريميان  ،خدارحم سرگرد شهيد :
كشورهاي صنعتي 95 :
كالشينكوف اسلحه 39،48 :
كالن تري  ،ح سن ر ضا  ،سرهنگ
فرمانده اسبق تيپ30،39،35 : 48
كاله آهني 81،50،53 :
كماجر قله اي در بخش نوسود 22 :
كمالو ند  ،مح مد ا ستوار جان باز :
23،84
كماندو نيروهاي عملياتي وي،ه 25 :
كمرســـــــرخ ارتفــــــــــــاع :
33،35،55،09،02،50،58،54،40
كنترل فرماندهي 925،920 :
كنسرو 48،11،925 :
كوله پشتي 81 :
كوهدشت شهر 24 :
كيسه خواب 909 :
(

ســـتوانيار

)

)

(

)

(

)

(

)

(

(

(

)

)

(

)

)

(

)

(

)

(

(

(

)

)

ل
گاره روستا 25،38 :
گردان امام حسن(ع) 38 :
گردان علي ولي هللا(ع) 38 :
گردان938 : 990
گــــــــــــــــــردان: 999
38،50،50،51،40،994،929
گـــــــــــــــــــــــردان
ق
931:95،29،28،25،32،30،31،00
04،49،43،40،18،938،935،
گردان 28 : 955
گردان33،35،54،40،903 : 942
گــــــــــــــــــردان: 288
38،00،04،50،49،41،10،11،904
932،
گردان990 : 303
گردان38،35،55 : 402
گروهان ادغامي يگان 31 :
گرينوف اسلحه 935 :
)

(

(

(

)

)

خاكريز202
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م
گلشني سرگرد شهيد 49 :
گلوله منور خمپاره 58 :
گودرزي  ،هيبت هللا ستوان 905 :
)

(

)

(

)

(

لشگر: 29
لشگر28،30 : 24
لشگر30 : 08
لشگر933 : 55
لشگر39 : 12
لطفعلي خان زند 00 :
سرباز شهيد :
لط في  ،نورا لدين
95
لندرور خودرو 50،980 :
لــــودر (خـــــــودروي مهندســـــــي) :
938،934،954
(

(

)

)

موشــــــــك انــــــــداز :
80،05،04،44،920،932
موشك هاي دوربرد زميني 90 :
موضـــــــــــــــــــــــع:
ن
39،35،85،50،54،51،02،05،50،
،55،55
51،40،19،10،15،905،924،953،
951
موالب روستا 25،30،39 :
مهران شهر 95،00 :
مهمــــــــــــــــــــــات:
22،31،81،51،52،55،54،13،18،
،15،902
904،995،990،930،932،983،950
ا ستوار شهيد
ميرزا يي  ،كرم خدا
23 :
مي مك ارتفــاعي در مــرز غربــي كشــور :
95،54،18،938
)

(

)

(

)

(

(

ـــا
ماليوتكـ
80،05،04،55،50،932
مجيدي سرباز بيسيم چي 905،900 :
نــــــــام عمليــــــــات
محـــــرم
54،925،938،959
محور جنوب 90 :
محورغرب 90 :
مركز تطبيق آتش 990 :
مرندي سرباز بيسيم چي 00،59 :
مريوان شهر 35 :
مزيدي روستا 22 :
مسيح استوار 51 :
مشيري  ،داود سرتيپ 2بازنشسته :
ستوان وظي فه
معرو في  ،سليمان
5
مفقوداالثر 900،980 :
َندو گردنه 22 :
مل
َ
منطقه نبرد 00 :
ســـــــرباز وظيفـــــــه
منفــــرد
901،995،990،929
منور 58 :
موتــــــــور پرشــــــــي
901،995،939،935،930،935
موتورسيكلت 901،930 :
ـــــــــــتا
روسـ
مورمـــــــوري
25،30،39،33،35،05،993
موسيان شهر 38،985 :
(

ـــــداز
ـــــك انـ
موشـ

(

)

:

)

:

)

(

(

)

(

(

)

(

)

5
:

)

(

(

(

)

(

(

)

(

)

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

نارنجك دستي 81،53 :
نان وي،ه قلّه 952 :
ناوبري 09 :
نجار روستا 80،959 :
نروي روستا 22،80،85 :
نصــيري  ،محمدحســن ســـروان :
85،80،999
نعيم  ،محمدحسين سروان 929 :
نفربر زرهي 30 :
ن قدي  ،شاهمراد ســرهنگ شــهيد :
،23،28،25،31،80،85
52،55،54،00،03،42،45،45،41،
19،15،15،14،900،909،902،908
905،900،999،994،980،955،
نودشه روستا 22،80،85،982 :
نوري كرمان شاهي  ،مج مدجواد
سرگرد شهيد 49 :
نورياب روستا 80،959 :
نوســود مركـــز بخشـــي در اورامـــان :
،95،29،22،28،25،20
85،80،999،938،982،959
نهرعنبر روستا 38 :
نيــازي  ،عســكر ســـروان شـــهيد :
905،925 ،23،80،11،902،908
نيروهاي عراقي 59،980،81 :
(

)

(

)

)

)

(

)

:

)

)

(

(

:

)

(

)

:

)

(

)

فهرست راهنما
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ّح :
نيروهـــــــاي مســـــــل
و
95،90،29،980،983،950
نيروهاي مقاومت 95 :
يگان افراد رزمنده داوطلب
نيروي بسيجي
22 :
نيروي تك ور 35،40 :
نيروي دفاعي 90 :
نيسانه روستا 80،952 :
(

)

)

(

والف جر م قدماتي
54،938
والفجر 9نام عمليات 938 :
وحدت فرماندهي 950،955 :
وحيدي  ،فتحعلي سرباز شهيد 95 :
وزارت دفاع 38 :
وزلي روستا 22 :
ه
وسايل ارتباطي 90،902 :
وسايل سنگين مهندسي 954 :
ولدخاني  ،حسن سرگرد شهيد 49 :
نــام عمليــات

(

(

)

:

)

(

(

)

)

)

(

ستوانيكم
هادي زاده  ،ع لي مح مد
شـــــــــــــــــهيد ،95،23،03،11 :
902،903،991،983
ّد حسام سرتيپ95 : 2
هاشمي  ،سي
هـــــــــــــــــــــــدف :
95،32،33،38،30،35،34،80
هلي كوپتر 990،929،951،952 :
هليالن مكان 24 :
هم تي  ،براتع لي گروه بان شهيد :
23،05،04
هوابرد 35،939 :
هـي
ــــــوانيروز يگـــــــــــان :
33،990،994،929،951
(

)

(

(

)

)

)

(

)

(

يا زهراء رمز 09 :
يا مهدي ادركني رمز 09 :
يبيس (مكان) 34،935،985 :
يـــــــــروه مكـــــــــــــــان :
َ
38،52،08،00،04،920،939،938،
935
يگان پياده 05،921 :
يگان زرهي 39،04،40 :
(

)

(

(

)

)

يگان مهندسي 55،45،954 :
يميديه مكان 33 :
يونيت تصفيه (نفت) 35 :
(

)
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به ياد همكاران شهيد و پيروزي در عمليات فتح المبين
ِ عين خوش
ب عد از عمل يات فتح الم بين در منط قه شيخ قوم
در روز جم عه 08فروردين 0860بر روي تخ ته سنگي نش سته
بودم به روز ق بل از عمل يات و تك تك ياران شهيد و چ ند
روز گذ شته يه روز هاي بحرا ني بود و ا مروز يه آرام شي
حايم شده  ،منط قه و سيعي از سرزمينهاي ا شغالي را به
ت صرف درآورده ا يم و پداف ند آن ها را بر قرار يرده ا يم
ف كر مي كردم ا شك ح سرت از د ست دادن ياران و ا شك شوق
پ يروزي يه در ا ثر ري ختن خون و اي ثار آن ها ان جام شده
بود مخلوط شده بود ،قلم به دست گرفتم و نيت قلبي خودم
را در آن لحظات به شرح زير نوشتم
9
جمعه 93فروردين سال 09سرهنگ توپخانه اسداله حيدري

ماهاااااااها در انتظار فتح و پيروزي گذشت

ااون
بعثياا

در خاك اياران و سياه روزهاا گذشت
سختي و مشاكل فراوان ،تانك و تجهيزات يم

باا اميااا ااد

و آرزو ساردي و گرمي ها گذشت
آرزوي روز پياا ااروزي شعاااا ااار جمل گي

روزها ااا و

ماههااااا  ،دوران سختيااها گذشاات
ّل به خدا با اصل اياااامان روز به روز
با توي
اميااد فزون شد يأس و نوميدي گذشت

1

اااادي و
شا
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ارتش و بسيااج و پاساادار توده مردم همه

د ست به د ست هم

بدادناد يينااه و نمرت گذشت
لح ظه

دومياااا اان روز به ااار فتح الم بين آ غاز شاد
هاااااي اولاش بر وفق ما فوري گذشاات

اااادي و
شا

با الوع آفتااااب دشت عبااااااس آزاد شاد
هلهاله و جشن و سرور بر ما گذشاات
بر مشااامماان رسياااد بوي گل و خاك وان

اشااااك شااااوق

ريختيم ،شكر يرديم خدا را و گذشات
ااااااا
باا

دشاامن مزدور بعثي از زميااان و از هااااوا
تمااام قدرتااش يوبيااااد ما را و گذشاات
در مياااان يربال تكبياارگويااااان ،پياشتاااز

ي اااش مي

دياادي يه بر ياران حسين چه گذشت

*رزم دليران وايثار شهيدان به بارنشسات

عاين خاوش،

دچّاااه و تينااه هم آزاد گشاات
*يورش بعثيون به خايريز ويال 202درهم شكست

جيش العراقي ذليل

و فراري ،از چم هنادي هم گذشات
توپ و تانك دشمنان موضع به موضع يك به يك

اي
ات ما
اه غنيما
با

گرفتناد اين دليااران و گذشاااات
به اسارت ما گرفتيم چند هازار ماارد عارب

اروه
ار گا
ها

از يشوري از ذير نام باياد گذشاااات
دشمن مزدور فارار را بارقارار ترجيااح داد
پا برهناااااه از ابوغري

بي سالح و

گذشااات

روز نهاام منطقه امن و امان و بي صاااااادا

يااااش مي

ديدند عزيزان شهيد يه چه گذشاات
نقاااادي و گلشني و نوري و دياگر ياااوران

در

بهاااار فتح اياران بار خداياااااا چه گذشت؟
چشمهايم پر ز اشك و روح من افسرده گشات

چون شنيدم نقدي

قطعه شعري از يك رزمنده
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آن مرد شجاع شهيااد گشاات
گلشني آن روح ايامان و دليااارمارد شمااال

اااه
اللاااا

هاي سرخ خونش صحنه پيكار گشاات
*در نبارد تن به تن حياادري آن دليرمارد يگاان

تااا

قطره آخر خون بجنگيااد و از جاان گذشات
*نيازي و نريمان نشاان لياقت ز مارز پااوه داشاتند

پارواز

روحشان غمي سنگين بر دل مادران بگذاشاات
*پاك باختگاني بسياار ،سربااز و افسر و استااوار

به هنگام دفع

مزدور ،تانك بعثي از روي جسمشان گذشاات

*يااد يريميااان آن شير مارد ،افسااااااار تاااااانك

فراماوش

نكنم چو برپدر پيرش مصيبتي سخت گذشت

*خدا رحم ،مرد خدا ،دشمن ستيااااز و باا ايماان

آنكااه

انتظار داماديش به عزا مباادل گشاااااات
مغز پااراحساس ناوري باسااواد و بذلاه گو

ااادر
ماااا

داغاديااده را داغديده تر يرد و برفات
از ولادخااني و ديگر دوستاااان دارم ساخان

اااا
در شا

حمله بگمتااااا من شهياااادم و برفاات

 ابياتي كه داراي عالمت* هستند از امير حيدري نمي باشند .چـون
يادي از چند شهيد شناخه شده و مجموعه شهداي تيپ 48نشده بود و
ذكر چند نكته ديگر از دالوري رزمندگان ضروري به نظر مي رسيد ،
ب نابراين با ك سب ا جازه از ام ير ح يدري  ،اب يات عالمت گذاري شده
را به سبك قطعه شعر ايشان منظم و برآن افزودم كه گرچه سالست و
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ما به نظر مي رسد به لحاظ يادآوري
وزن ابيات اصلي را ندارند ،اّ
نام شهدا ارزش درج در داخل متن را داشته باشند.

نقشه ها

آخرين لحظات دشمن
در خرمشهر

تصاوير
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