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آيا خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟ آن
هشت سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند.
مقام معظم رهبري حضرت آيتاهلل خامنهاي
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تيمسار صياد شيرازي! تبيين معارف جنگ
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حضرت آيت اهلل خامنهاي

9

فهرست مطالب
3

پيشگفتار
فصل اول  :توفيق حضور

52
51
92
91
15

توفيق حضور
زائران كوي عشق
در قلمرو خورشيد
اردوگاه شهيد صيادي
گم كردهاي درخاك
فصل دوم  :دولتمردان بي كفايت كشور همسايه

09
82
89

دولتمردان بي كفايت كشور همسايه
نماز غير منتظره
مهمان ويژه
فصل سوم  :فصل جدايي
بانگ بازگشت
رايحه ائمه
فصل جدايي
اسامي هيئت معارف جنگ در برداشت ميداني عمليات بيتالمقدس
اسناد و عكسها

38
515
551
553
528
517

نمايه

1

0

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل
اسـت كه خداونـد متعـاب بـهپاس فـداكاریهـا ،ایثارگریهـا و بركـت خـوه اـهدای وامم ـای ،ن ـی
رزمندگاه اسالی نمـوده و از سینـههای جوااه آهها به سینههای پـا و شنـنه ن ـل جـواه ان ـال
اسالمی منت ل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز ساب ،3131با ش وی حضـر امـای خامنـهای و بنیاهگــااری
امیـر سـرافـراز ارشش اسـالی «اهید سپهبد علی صیادایرازی» و حمایتهـای مـادی و معنـوی م ـای
معظم رهبری و فرماندهی كل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالی ب یجی برعهده گرفته و مفتخر
َ
ََ
َ ّ َ
هـد َّین ُهم ُس ُـبلنا َو ِا َّه
است كه با الهـای از كالی نورانی خداوند متعاب مبنی بر «والـاین جـاهَـدوا ِفینـا لن ِ
الله َل َم َع ُ
َ
الم ْح ِ نین» ،با صداقت و شالش دستهجمعی در این وادی م دس گای نهـاده و ایـن رســالت
افتخـارآمیـز را كـه با گـرایش «پژوهنی ـ فرهنگی ـ عملیاشی و آموزای» اكل گرفته است ادامه دهـد
و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعاب دارد.
ایوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری شجار جبهههای نبـرد از سـاب  31شـا سـاب  37بـدین
شرشی بـوده اسـت كه براساس زماه و مكاه هر عملیا  ،جمعی از رزمندگاه اسالی كه در آه عملیا
ن ش مهمی را برعهده دااتـهاند بـه منـط ـه عملیا عزیمت نموده و با یـادآوری خاطــرا خــود در
صحنـه نبـرد و بـردااـتهای شحـریـری ،صوشی و ش ویری ،مجموعهای از ح ایق و واقعیتهـای شلــ
و ایرین را گردآوری نموده است.هیئت معارف جنگ از ساب  37شا ساب  49شعداد  311عنواه كتا
م تند درباره وقایع 7ساب دفاع م دس منتنر نموده است.
آموزش معارف جنگ نیز از ساب  3139به صور نظری و میدانی برای هر دوره از داننجویاه
ساب 1داننگاه اف ری امای علی (ع) نیروی زمینی و از ساب  3171برای كلیه داننگاههای اف ری
زمینی ،هوایی ،دریایی و فارابی ارشش جمهوری اسالمی ایراه به اجرا در آمده و شا زماه نگارش این
كتا بیش از  11هزار نفر از فارغالتح یاله داننگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی
مورد آموزش داده است .از ساب  ،3149آموزش معارف جنگ برای داننجویاه ساب  1داننگاه
قرارگاه پدافند هوایی خاشمامنبیاء (ص) نیز به اجرا درآمد.
هیئت معارف جنگ همچنین از ساب  3177آموزش كاركناه وظیفه در م اطع شح یلی فوقدیپلم،
لی انس ،فوق لی انس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پیریزی نمود و این عزیزاه در زماه آموزش
م دماشی و قبل از عزیمت به یگاههای سازمانی خود به مد  31ساعت آموزش معارف جنگ را در
ساعا فوق برنامه طی نموده كه شا زماه چاپ این كتا بیش از  131هزار نفر از كاركناه وظیفه كه
فارغالتح یل داننگاهها و مراكز آموزش عالی كنور میبااند ،آموزش نظری معارف جنگ را فرا
گرفتهاند.از ساب  3141اف راه دوره عالی رستهای ،در هر دوره به مد  7ساعت و شا ساب  49شعداد
 1191نفر آموزش معارف جنگ را طی نمودهاند .از بهمن ساب  3141شا كنوه نیز ،شعداد  311هزار نفر
سربازاه دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مد  7ساعت شحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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پيشگفتار
در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود
يكي از الطاف خفيّه حضرت حقّ تعالي براي انقالب شكوهمند اسالمي  ،نعمت هشت
سال دفاع مقدس است و آنان كه توانستند عزتمندانه نام خويش را در دفتر مجاهدان
في سبيل اهلل ثبت نمايند ،اين نشان افتخار را همچون نگيني درخشان تا پاي ميزان
همراه خواهند داشت .
گسترة آسمان تاريخ انقالب اسالمي مملو از ستارگان پر فروغي است كه لِسان
قلم ياراي ثبت اعجاز معنوي و روحيه بلندشان را در خويش نمييابد.
آنچه پيش رو داريد گزارش همراهي با رادمردان بيادعايي است كه در
سراپرده گمنامي با اخالص فراوان جهت ثبت  ،اعتال و انتقال فرهنگ ايثار و شهادتِ
فرزندان اين مرز و بوم به نسلهاي آتي دست از مجاهدت خويش نَشستَند.
رسالت خطير ثبت و ضبط حركت گروهي پركـار و با نشـاط  ،تحت عنــوان
« هيئت معارف جنگ » تكليفي بود كه بارها مسئوليت آن بر شانههايم سنگيني
كرد .اگرچه حجم كار و وسعت عمل همواره فراتر از برد قلم بود ولي :
هم به قدر تشنـــگي بايــد چشيــــد
آب دريــــا را اگر نتــــوان كشيـــد
امّا « سفر به ماوراء» روايتي ديگر از منطقة عملياتي بيتالمقدس ميباشد .اين
سفر نه در محدوده جغرافيا بلكه سيري روحاني به سرزمين سرخ شهيدان است كه به
سبب حاكميت معنوي روح نمازهاي يوميه در طول سفر  ،بدين نام مزّين گرديد؛ تا
آنجا كه گمان ميرفت گروه  ،مأموريتي براي اقامه نماز دارد و ديگر هيچ .از اينرو
همواره با عشق و شوري مضاعف دل به قافلهشان ميسپرديم .مهمتر اين كه آخرين
مأموريت براي «صياد» نيز بود .افسوس زماني مطالب اين مجموعه را به زير قلم
ميكـشم كــه يكي از مديران توانمــند ارتـش جمـهوري اسـالمي ايـران و رئيس
« هيئت معارف جنگ » ،مرد اخـالص و پـاك نـيت شهيـد سعـيد امـير سپـهبد
« علي صياد شيرازي » مدتهاست بهدست قومي پليد و ناپاك  ،آسماني و به
آرزوي ديرينهاش كامياب گرديده .از شخصي سخن ميگويم كه خود بارها تأكيد
داشت از زمان پذيرش قطعنامه  138تا كنون ،هنوز جامه رزم به تن دارد و هر لحظه
3

آماده اجراي فرامين مقام معظم رهبري است .گر چه خالء وجودش همواره دلهايمان
را محزون و سخت به رنجمان مياندازد ،امّا ميراث گرانبهايي را كه بر جاي گذاشته
هرگز فراموش نخواهيم كرد.هنوز حالوت ياد خاطرات آن ايام ،كوير تفتيده جانهايمان
را به شكوفه مينشاند.
در خاتمه جا دارد از تالشهاي تمامي عزيزان و مسئوالن هيئت معارف  ،به
ويژه از راهنماييهاي دلسوزانه امير سرتيپ سيد حسام هاشمي كه همواره مشوق
اينجانب بودهاند ،صميمانه تشكر و قدرداني نمايم .
در برههاي كه قلمهاي زهرآگين برخي دنيا پرستان بدتر از تيرهاي صداميان و
اربابانش جانهايمان را آزرده  ،اين نوشتار را تقديم ميكنم به محضر پيشگاه حضرت
ولي عصر (عج) و همه نمازگزاران و خاشعين به درگاه عبوديت .
سيد كاوه خاتمي
تهران ،بهار 4831
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فصل اول

توفيق حضور

توفيق حضور
بار ديگر توفيق حاصل شد تا بتوانم بههمراه جمعي از مسئوالن و فرماندهان
دفاع مقدس ،همگام با «هيئت معارف جنگ» به منظور بررسي عمليات پيروزمند و
غرورآفرين بيتالمقدس عازم خطه خون رنگ خوزستان شوم.
هركس نام «هيئت معارف جنگ» به گوشش آشناست آن را با مبتكر و مدير
مقتدرش ميشناسد؛ «سرتيپ علي صيادشيرازي» .مديري برنامهريز ،خستگي ناپذير؛
با ويژگيهاي استثنايي و كولهباري از تجربه و يادگار عرصه جهاد و مبارزه.
هيئت معارف جنگ دو هدف عمده را دنبال ميكند ،نخست ،نگـاهي نو بـه
تـاريخ دفاع مقدس و بيان صحنههاي آن با بررسي اسناد و مدارك حقيقي توسط
فرماندهان ارتش و رزمندگان اسالم و در نهايت ثبت آن به شكل برداشتهاي صوتي،
تصويري و نوشتاري؛ دوم ،استخراج جزوات آموزشي و تحقيقي براي تدريس
دانشجويان دانشگاه افسري نيروي زميني ارتش بهمنظور انتقال علمي تجارب هشت
سال نبرد با دشمن به نسل جوان كشور.
اين خالء عظيم مدتها صياد را رنج ميداد .به همين منظور ايشان با ارائه
طرحي از محضر مقام معظم رهبري كسب تكليف نمود و ايشان ضمن استقبال از
طرح با خشنودي آن را مورد حمايت خويش قرار دادند.
در اين راستا ،مجموعة هيئت معـارف جنگ از بـدو تشكيل با حضور افتخاري
فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس ،طي 4سال ،حدود  21عمليات عمده ،از كوههاي
سر به فلك كشيده كردستان تا دشتهاي گرم و تفتيده جنـوب را در كارنامه
خويـش ثبت و به سرانجام مطلوب رساند .هرچند وقت يكبار مجموعه گزارشها به
رهبر معظم انقالب ارائه و گزارش داده ميشود.

مسئوليت گروه فرهنگي و ثبت خاطرات هيئت معارف جنگ از ابتدا به عهده
حجتاالسالم والمسلمين سعيد فخرزاده 2گذاشته شد .وي تجارب ارزشمندي در اين
زمينه اندوخته است .از آنجايي كـه مدتها قبل به عنوان مصاحبهگر و خبرنگار در
عرصه جمعآوري اسناد جنگ و خاطرات رزمندگان اسالم با ايشان در سپاه پاسداران
انقالب اسالمي همكاري داشتم ،همواره يكي از اعضاي گروه فرهنگي بودم و توفيق
همراهي هيئت معارف نصيبم ميشد.
از سويي ،سرتيپ علي صياد شيرازي به دليل توجه خاص به نمازهاي يوميه
بهويژه بهصورت جماعت ،با استفاده از حجتاالسالم فخـرزاده با يك تير دو نشان
ميزد :اول اينكه هميشه در سفرها يك روحاني براي اقامه نماز جماعت همراه داشت.
دوم ،خود حاجي بيكار نمينشست و بههمراه گروه فرهنگي خويش به كارهاي واگذار
شده ميپرداخت.
برنامه سفر براي صبح روز سه شنبه  77/9/14به مدت  4روز به مقصد جنوب
تنظيم و اعالم ميگردد.
به دليل گستردگي و حجم كار ،مسئول گروه فرهنگي هيئت معارف جنگ از
من درخواست كرد دو نفر مصاحبهگر مناسب را با خود همراه كنم تا كارهاي ضبط
خاطرات و مصاحبهها روي زمين نماند .باالخره دو تن از دوستان مناسب براي كار و
سفر را گزينش و در وقت معين همراه كردم؛ مرتضي بهروزي و مجيد ناييني از
بسيجيان فعال محل.
با مرتضي قبالً در تبليغات و انتشارات سپاه به آقاي فخرزاده در كار مصاحبه و
جمعآوري خاطرات ياري ميرسانديم ولي ناييني سابقه كاري اينگونه را نداشت و
ميبايد به كار توجيه ميگرديد ،اما با توجه به عالقه و استعدادش مطمئن بودم از
عهده امر بهخوبي برميآيد.

چند روز مانده به سفر با مكاتبه رسمي و درخواست مسئوالن هيئت معارف
جنگ با ادارهام يعني بنيـاد حفـظ آثـار و نـشر ارزشـهاي دفاع مقدس بهمنظور آماده
شدن مقدمات حضورم در اين مأموريت ،خودم را مهيا ميكنم .هرچند رئيس اداره،
مهندس مهدي چمران با روي باز موافقتش را اعالم ميكند اما با موضعگيري منفي
مدير مستقيم خود مواجه ميشوم و باالخره از سر ناچاري و به سردي با مأموريتم
موافقت ميشود ،آن هم منوط به اينكه ديگر از اين درخواستها ارسال نشود! به
تعبيري بار آخرم باشد .افكارم مغشوش ميگردد .دليلي شد دفعة بعد طبق روال
گذشته فقط مرخصي بگيرم و اجازه ندهم كسي از اين نوع مأموريتها مطلع شود.
اينهم از دردسرهاي حضور در مأموريتهاي افتخاري! چيزي نمانده بود توفيق حضور
را از دست بدهم.
با برخي مديران فرهنگي بد سلـيقه به كجـا بايد رفـت؟ به راستي پس چگونه
بايد فرهنگ گرانبهاي دفاع مقدس را جمع آوري ،ترويج و ارج نهيم؟
2
بيا كه خيمه به صحرايي دگر بزنيم »
« در اين كوير اميـــد باران نيــست

زائران كوي عشق
سهشنبه 77/9/42
صبحگاه يك روز سرد پاييزي با همسفرانم بهروزي و ناييني بار و بنديل به دوش از
ميان دود و دم و ترافيك با مشقت خودمان را به دفتر تاريخ شفاهي انقالب اسالمي
حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ،محل كـار حجتاالسالم فخــرزاده ،واقع در
خيابان رشت ميرسانيم.
سفر ما از اينجا آغاز ميشود .در دفتر ،آقايان رحمان ميرزائيان و براتي به ما
معرفي ميشوند .همراهان جديد گروه هستند .آنها هم بايد خبرنگاري نمايند.
رحمان ميرزاييان از جانـبازان ارتشي است و براتـي هم از بچـههاي دفتـر
حوزه هنري .اين سفر اولين تجربه آنهاست .وظيفه خبرنگاران ،ضبطِ صوتيِ خاطرات
فرماندهان و رزمندگان در صحنه ميباشد .گويا مجدداً محسن كاظمي 2وقايعنگار
هيئت ،غيبت دارد ،لذا ميبايد به جايش براي ثبت رخدادهاي سفر در كنار سرتيپ
علي صياد شيرازي قلم را روي كاغذ بدوانم .ناچاراً به سختي از ضبط دانشجوييام كه
شخصي هم است دل ميكنم و آن را به ناييني ميسپارم .نميدانم ذائقه قلم زدن را
دارم يا خير؟ ولي ميدانم كاري بس بيوقفه و سنگين در پيش رو دارم .پا به پا بودن
با صيّاد حتي فرصت نفس كشيدن هم براي شخصي نميگذارد.
چند دقيقه به ساعت  8نمانده است و وقت زيادي نداريم .لذا به اتفاق همراهان
با آژانس عازم ترمينال پرواز ساها ميشويم .مسير سفر تا سرزمين خوزستان را با
هواپيماي نيروي هوايي ارتش طي مينماييم .پرواز براي ساعت  21تنظيم و اعالم
شده است.
در مسير فرودگاه متوجه ميشوم ميرزائيان اهل قلم و شعر است .وي درباره
جنگ رماني برگرفته از يك واقعة حقيقي به نام «رستاخيز عاشقان» نگاشته است.
خيابانهاي شهر و ازدحام ماشينهايش را به كندي پشت سر ميگذاريم .كالف
سردرگم ترافيك و هواي آلوده از مزاياي پايتخت نشيني است.

در بدو ورود به ترمينال پرواز ساها ،با شمار زيادي از برادران ارتشي با لباس
استتار و مزين به درجههاي ارشد نظامي مواجه ميشويم .نيازي به دقت نيست چرا
كه گذر زمان گرد سفيد پيري را به رخسار بسياري نشانده.
تيمسار سيدحسام هاشمي يكي از مديران خونگرم هيئت معارف جنگ با رويي
گشاده به استقبالمان ميآيد .فردي بسيار رئوف و هميشه در كنار تيمسار صياد و
الجرم پركار.
گويي ايندفعه مسئوالن تصميم دارند با تركيب نسبتاً كاملي از فرماندهان
وقت اعم از فرماندهان قرارگـاههاي رزمي و پشـتيباني به همراه عنـاصرشان مجدداً
وقايع و رخدادهاي عمليات افتخارآفرين بيتالمقدس را در صحنه بازآفريني نمايند.
حدود  281نفر فراخواني شدهاند.
بسياري از اين افراد پا به سن گذاشته به افتخار بازنشستگي نائل و چه بسا
مدتها قبل لباسهاي رزمشان را در صندوقچه كنج خانهها به يادگار سپرده باشند .ولي
با تدبير مسئوالن هيئت معارف جنگ و كسب اجازه از مقام معظم رهبري بار ديگر
فرصتي به وجود آمد تا اينان بتوانند دوباره سنگيني جامههايي كه با آن حماسه
آفريده بودند را به همراه نشانهايشان بر تن تجربه كنند.
اين گردهماييها بهانه خوبي براي تجديد ديدارها و مرور خاطرات پر فراز و
نشيب گذشتهاي نه چندان دور ميباشد .كمتر كسي بر روي صندليها نشسته است.
در هر گوشه و كنار سالنِ انتظار ،جمعي به دور يكديگر حلقه زدهاند ،شور و شوق در
چهرهها موج ميزند .گويي رزميدر پيش است .سيدحسام هاشمي با لبخند سرتيپ
مهدي رادفر همرزم قديمياش را در آغوش ميكشد و ميپرسد چه احساسي دارد؟
رادفر با رويي گشاده ميگويد «:احساس جواني ميكنم».
فراخــوانـي و هدايـت چنــين جمـعي كـار هر كـسي نيـست جـز سرتـيپ
علي صيادشيرازي .ولي ميدانم وي و يارانش از عهده امر به خوبي برميآيند.
حال در كنار اينان قصد داريم به مرور مقطعي از تاريخ پرفراز و نشيب نه
چندان دور كشور اسالميمان بپردازيم؛ ميخواهيم نقبي به تاريخ پر التهاب حماسه و
خون ،در سرزميني مقدس بزنيم .در حقيقت ما زائران كوي عشقايم.

به روزهاي خوش التـهاب برگرديم»

«بيــــا مرور كنيم خاطـــره را


با دريافت كارت پرواز و انجام كنترلهاي الزم با چند دستگاه اتوبوس عازم پاي
پلكان هواپيما ميشويم .بيشتر چهرهها برايم آشناست؛ سرتيپ حسين حسنيسعدي،
سرتيپ 1علي موسوي قويدل ،سرتيپ 1محسن شاهان ،نصرتاهلل معينوزيري،
مسعود بختياري ،عبدالحسين مفيد ،داود مشيري ،كريم عبادت ،عبدالرحمان مسائلي
و . ...داخل اتوبوس با سروان داود رحيمي مجري برنامه تلويزيوني ارتش احوالپرسي
ميكنم .براي ثبت تصويري حركت تيمها چند گروه فيلمبرداري با تجهيزات كامل و
دوربينهاي بتاكم ما را همراهي ميكنند.
ترمينال ساها و آشيانه هاي هواپيماهاي ارتش از قسمتهاي ديگر فرودگاه
متمايز است .از كنار آشيانههاي انواع بالگرد ها و هواپيماهاي ترابري سبك و
سنگين نظامي عبور مي كنيم .اين مناظر انسان را به هيجان مي اندازد.
هواپيماهاي  C-231هركولس با چهار موتور جت ملخدار و يـا  F-17فـرندشيـپ
دوموتوره .هميشه شيفتة پرواز بودم.
باالخره با عبور از ميان تعدادي هواپيماي بوئينگ ،در كنار يك بوئينگ 747
متوقف ميشويم .پرندهاي عظيمالجثه و دور پرواز با چهار موتور جت پرقدرت .از
بيرون جثهاش را با نگاهم كند وكاو ميكنم ولي در كمال تعجب هيچ پنجرهاي
نمييابم! با اين حساب ،از چشمانداز طول مسير محروميم .رنگآميزياش سفيد ولي
ساده و دلگير مينمايد ،در اينجا به روانشناسي رنگ پي ميبرم .روي بدنه نزديك سر
حروف بزرگ التين را ميخوانم «( »CARGOكارگو) .دماغه متحرك قسمت جلوي
هواپيما سر به آسمان دارد ،تيمي با ليفتراك در تكاپوي انتقال بار از آن قسمت،
سخت مشغولاند .تيمسار عليصياد شيرازي با لباس آراسته نظامي و با آرامشي خاص
در پايين هواپيما شخصاً از نزديك بر امور نظارت دارد ،باالخره ايشان را زيارت كرديم.
هواي آرام و آفتابي صبح سرد پاييزي نويد پروازي مناسب را ميدهد .پشت
سر ديگران از پلكان باال ميرويم ،داخل كمي تاريك است .به اتفاق بچههاي گروه
فرهنگي در انتها به انتظار پرواز مينشينيم .دو رديف چهارتايي صندليها اشغال

ميشود ،با وجود كثرت افراد به دليل بزرگ بودن هواپيما هنوز صندليهاي بسياري
خالي مينمايد .نماي فضاي داخلي پرنده برخالف هواپيماهاي تجاري فاقد هرگونه
دكور و تزيينات تشريفاتي است.
دماغه هواپيما كه بهجاي خود برميگردد ،از جهت روشنايي در مضيقه قرار
مي گيريم .جز چند چراغ كم سو در سقف كه آن هم در ارتفاع زيادي قرار دارد نوري
نداريم .گويي همه چيز بايد مانند گذشته عملياتي و جنگي باشد ،حتي نحوه سفر!
همين ابتداي كار رفتيم تو حسّ !
تغيير غرش موتورها و تكانهاي نرم حكايت از شروع حركت دارد .با چند
چرخش و ايست كامل متوجه ميشوم سرباند آماده اجازه پرواز از برج مراقبتايم .با
افزايش صـداي موتورها و رهايي ترمـز ،ناگـهان گويـي كسي ما را به صندليهايمان
ميفشارد.
باالخره از زمين برميخيزيم تا از بلنداي صالبت كوههاي زاگرس به سوي
سرزمين پر رمز و راز جنوب اوج بگيريم .در ميان ابرها گويي تعلق خاطري با زمين
خاكي نداريم .ما نيز همراه اين قافله ميرويم تا سربلندي بياموزيم.
از جلو ،برق فالش عكاس جلب توجه ميكند .تيمسار صياد با چهرهاي بشاش
به رسم مهمان نوازي تا انتهاي هواپيما جهت عرض خيرمقدم به پيشواز ميآيد.
دقايقي بعد حوصلهها كه سر رفت ،بعضيها از جايشان برميخيزند .محوطة
خالي انتهاي هواپيما فضاي مناسبي براي گپ و قدم زدن فراهم كرده است .در انتها
تك پنجرهاي كوچك همه را به سوي خود فرا ميخواند .از تيمسار مشيري كه از
روزنه پنجره به زير پايش خيره شده ميپرسم چرا از دو تا هواپيماي  C-231استفاده
نشد؟ پاسخ ميدهد براي صرفهجويي در هزينهها و بعد جايش را به سرهنگ حسين
خليلي ميدهد .خليلي هم درحاليكه لباس پرواز به تن دارد از پنجره به بيرون
كنجكاوي ميكند .وي از بچههاي هوانيروز و خلبان هلـيكوپترهاي  124ميباشد.
اهل اصفهان است و فردي بسيار خوش مشرب .دوره خلبانياش را در ايتاليا طي
كرده است .يكي از دوستان به مزاح ميگفت در آنجا به اساتيد ايتاليايياش لهجه
اصفهاني را ياد داده! قبل از اينكه جايش را به من بسپارد بند انگشتش را به من نشان

ميدهد و با لهجه شيرين اصفهانياش ميگويد از پايين اآلن اين قدر هستيم .وقتي از
پنجره به بيرون نگاه مياندازم به صدق گفتارش پي ميبرم .هواي زير پايمان خيلي
غبار آلوده است .سطح زمين به سختي ديده ميشود.
هنگام فرود با اطالعاتي كه كسب ميكنم در كمال حيرت متوجه ميشوم
اينجا پايگاه پنجم شكاري فرودگاه اميديه است .انتظار فرودگاه اهواز يا آبادان را
داشتم اما نه ،بقيه مسير تا خرمشهر و آبادان را بايد با اتوبوس طي نماييم .خلبان
مقداري خشن هواپيما را مينشاند .قبل از توقف حاج آقا فخرزاده كمربند ايمنياش
را باز ميكند و با خوش طبعي به مزاح ميگويد خطر رفع شد!
با خزش روي باند در كنار ساختمان بزرگ سالن انتظار از حركت ميايستيم.
جنب و جوشي به پا ميشود از قرار معلوم مسئوالن ارشد منطقه و پايگاه با گروه
تشـريفات نظـامي آمـاده استقـبال رسمياند .سرتـيپ علي صيـادشيـرازي به عنـوان
عاليترين مقام بايد براي اجراي مراسم سان جلو برود .جداي از مسئوليتهاي كنوني
كارنامه عملكرد درخشان و چهره سرشناس وي در هشت سال دفاع مقدس چنين
استقبالي را ايجاب مينمايد .اين احترام نه فقط تنها براي يك شخصيت حقيقي بلكه
تكريم يك تفكر ارزنده است ؛ ايثار و ايثارگري .به اتفاق جمع در پاي پلكان هواپيـما
مراسـم اسـتقبال را به نظاره ميايـستيم تا تيـمسار صيـاد در جايگاه مخصوص
مستقر شود.
با نواختن مارش گروه موزيك ،مراسم رسمي نيز آغاز ميشود و سپس تيمسار
از نيروهاي نظامي سان ميبيند .با استفاده از فرصت خودم را بـه سرتيپ حسام
هاشمي نزديك ميكنم و ميپرسم چرا مستقيم به فرودگاه اهواز نرفتيم؟ ميگويد
بهعلت نوع هواپيما ،اينجا براي فرود مناسبتر است.
از پاسخش قانع نميشوم .با اتمام مراسم دوباره همه به تكاپو ميافتيم.
حجتاالسالم و المسلمين شاكري امام جمعه محترم شهر رامشير به همراه فرمانده
پايگاه و جمعي ديگر به پيشوازمان ميآيند .فرصتي تا اذان ظهر نداريم .حدس ميزنم
وقت بهگونهاي برنامهريزي و تنظيم شده تا از فضيلت نماز اول وقت محروم نشويم.

كثرت آدمها و حجم وسيع برنامه سبب نميشود تا مسئوالن از فيض نماز اول وقت
غافل شوند.
بدون فوت زمان با چند دستگاه اتوبوس بههمراه تمامي استقبال كنندگان به
سوي مسجد پايگاه كه چندان دور نيست عازم ميشويم .همراه نواي دلنشين قرآن از
گلدستههاي مسجد ،با آب خنك حوض جنب مسجد زير سايهسار درختان
اكاليپتوس وضو ميسازيم .رايحه معطر هوا برخالف تهران بسيار فرحبخش و مطبوع
است .نوازش نسيميخنك به صورت و دستان خيسمان فضا را دلنشينتر ميكند.
داخل نمازخانه دلهايمان را در صفوفي به هم فشرده به امامت حجتاالسالم
شاكري صفا ميبخشيم .شروعي معنوي براي يك سفر پربار.
بعد از اقامه نماز و خوش آمد گويي امام جمعه رامشير ،نوبت سرتيپ كيومرث
حيدري فرمانده قرارگاه نيروي زميني ارتش در منطقه جنوب است تا به عنوان
ميزبان گريزي به خاطرات عمليات بيتالمقدس بزند.
بالفاصله بعد از خودسازي معنوي جهت صرف ناهار به سالن ناهارخوري بزرگ
جنب مسجد هدايت ميشويم .تا اينجا دقيقهاي وقت تلف شده نداريم ،همه چيز
سروقت و سر جاي خود قرار دارد .به اين ميگويند نظم ارتش.
وقتي خودسازي روحاني و جسماني انجام ميشود با بدرقه گرم امام جمعه
رامشير ،مسئوالن و پرسنل ،پايگاه پنجم شكاري را با اتوبوسهاي نظامي به مقصد
آبادان ترك ميكنيم .خود صياد هم در صندلي اول يكي از اتوبوسها مينشيند ،فرقي
ميان خودش با ديگران قائل نيست .مقصد كاروان ما ،هتل كاروانسراي آبادان اعالم
ميشود آن هم مجاور فرودگاه بينالمللي آبادان!


به شهر آبادان كه وارد ميشويم ساعت 21و 31دقيقه را به من نشان ميدهد.
ساختمان سه طبقه هتل كاروانسراي آبادان در جوار فرودگاه بينالمللي آبادان به
شكل ستارهاي سه پَر و زيبا بنا شده است .دوران جنگ تحميلي لطمات بسياري به
بناي مجلل هتل وارد ميشود ولي بعد از پايان جنگ ساختمانش كامالً نوسازي
ميشود.

در بدو ورود به سالن پذيرايي اصلي هدايت و با شربتي گوارا و خنك ،خستگي
سفر را كمي ميزداييم .با برنامهريزي از قبل كليه اسامي بر روي برگههايي تايپ و
روي در اتاقها نصب شده است .پس مشكلي بهنام سردرگمي وجود ندارد .در هر اتاق
حداكثر چهار نفر اسكان داده شدهاند .اتاق اعضاي گروه فرهنگي نيز در طبقه دوم
پيشبيني شده .با آقاي فخرزاده ،مجيد ناييني و محمد براتي هم اتاقام .بقيه
بچههاي گروه فرهنگي و همچنين تيمهاي فيلمبرداري ،اتاقهاي همجوار را اشغال
ميكنند .صد البته ما براي استراحت به هتل نيامدهايم.
طبقه اول متشكل از يك سالن مجلل بزرگ پذيرايي اصلي ،نمازخانه و تعدادي
سالن پذيرايي كوچك فرعي ميباشد .سالنهاي فرعي با درهاي شيشهاي از راهرو
منفك ميشود .باالي هر سالن به اسامي قرارگاههايي مزين است كه ميبايست در آن
جلسات و گردهماييها برگزار شود.
در طبقه همكف جنب دفتر مديريت هتل ،نمايشگاهي دائمي ولي بسيار
مختصر از آثار جنگ تحميلي و مراحل بازسازي ساختمان هتل به صورت عكس و
ماكت در معرض ديد عموم قرار دارد .راهروها را با آثار هنري و گلدانهاي زيبا و
بزرگ حاوي گل مصنوعي آراستهاند .كف راهروها با موكت طرحدار قرمز رنگ
مفروش شده است .بهنظر ميرسد به جز اعضاي كاروان ما ،مهمان ديگري در اينجا
حضور ندارد .هر كسي در اتاق خودش مستقر ميشود .حاج آقا فخرزاده بدون درنگ
با استفاده از فرصت به عنوان مسئول فرهنگي ،اعضاي گروه خودش را براي شروع
ضبط خاطرات افراد ،ميان قرارگاهها تقسيم ميكند .ناييني در قرارگاه قدس ،براتي
قرارگاه فتح ،بهروزي قرارگاه فجر و خود حاجي در قرارگاه نصر ميبايد خاطرات افراد
را جمعآوري نمايند .ضمن اينكه سرهنگ عليرضا پوربزرگ از برادران ارتشي نيز به
جمع ما اضافه ميشود .منهم با مسئوليت وقايعنگاري براي ثبت حركت كلي هيئت
معارف الزاماً تيمسار صياد را در قرارگاه كربال همراهي مينمايم .حاجي خودش بچهها
را يكييكي ميبرد و به فرماندهان قرارگاهها معرفي ميكند.
همزمان با افق شرعي مغرب آبادان طنين نواي اذان سرهنگ دربندي در
داخل هتل همه را به نماز فرا ميخواند .اولين نماز مغرب و عشاء سفر را به امامت

حجتاالسالم فخرزاده اقامه ميكنيم .نمازخانه به تنگ آمده،گنجايش همة ما را ندارد
الجرم راهروي هتل به كمك ميشتابد.
بعد از تعقيبات دو نماز ،تيمسار صياد بالفاصله در پشت تريبون با تالوت سوره
مباركه نصر و گرفتن چند صلوات به تشريح كلي برنامهها چنين ميپردازد:
ـ «  . . .من چند تذكر دارم براي برنامهريزياي كه اعالم ميكنم ،تركيبي كه
از ما مشغول هستنـد بر مبنـاي تحقيقات ميـداني عمليات بيتالمقدس ميباشد .اوالً
قرارگاه كربال كه با مسئوليت اينجانب ميباشد .قرارگاه نصر بهعهده تيمسار حسين
حسني سعدي است ،قرارگـاه فتح تيـمسار كـريم عبادت و قـرارگـاه قدس تيمسار
سيروس لطفي است .تيمسار ازگمي نيز مسئوليت قرارگاه فجر را دارند .بخش
هوانيروز را تيمسار فضلاهلل افشين هدايت ميكند .آن بخش از هوانيروز ]تيم پرواز[
هم كه فردا و جمعه ما را پشتيباني ميكنند در اينجا مستقر هستند ،براي فردا صبح
يك فروند ]بالگرد[ بايد آماده شود تا تركيب قرارگاه فجر را ببرد به تپه دوسلك در
فكه  ،همزمان گروه پشتيباني بايد با دو دستگاه خودرو در ساعت  8صبح آنجا باشند.
تركيب ديگر ما گروه فني و تصويربرداري به سرپرستي سرهنگ فريدون اركاني است
كه بايد از بابت فيلمبرداري و هماهنگي با فرماندهان قرارگاهها كارشان را صورت
بدهند .برخي از دوستان نيز انفرادي خودشان را رساندهاند مانند برادر نادرزاده از
جهاد سازندگي و برادر بسيجي حسن رزميان كه نماينده مجلساند .گروه فرهنگي به
سرپرستي حاج آقا فخرزاده را هم اعالم ميكنم به چه صورت عمل كنند .آيا كسي
هست كه از قلم افتاده باشد؟ . . .البته تيمسار محمدرضا فريدونيان از نيروي هوايي
هم جزو قرارگاه كربال خواهند بود .بالفاصله بعد از صحبتهاي من قرارگاهها جلسات
خودشان را در سالنهاي تعيين شده ادامه بدهند چون كار زياد است .قرارگاه فتح و
نصر چهارشنبه را صرفاً در مرحله مقدماتي و يكم ]عمليات بيتالمقدس[ كار كنند و
روز پنجشنبه را براي بررسي مرحله دوم قرار بدهند يعني از جاده اهواز ـ خرمشهر تا
دژ مرزي .بعد از شام راس ساعت 12فقط مسئوالن قرارگاهها در جلسه مشتركي
شركت خواهند كرد تا برنامههايشان را ارائه كنند .ما برنامة دو روز و نصفي را مصوب
كردهايم و تالش داريم خوب پشتيباني كنيم .چهارشنبه و پنجشنبه ناهار را در صحرا

صرف ميكنيم تا در وقت صرفهجويي شود .فردا بعد از نماز صبح نكاتي اگر الزم باشد
ذكر ميشود .بعد اگر اهلش باشيد ورزش هم بكنيد ،از هواي تهران هم دور هستيد.
ساعت6و31دقيقه صبح صبحانه صرف ميشود .فردا همه لباس رزم بپوشيد و درجهها
را هم بزنيد تا تصويربرداري شود .آخرين تذكر من به برادران اين است كه اينجا
]هتل[ مجموعه ظريفي است و كمتر ميتوانيم بياييم ،تقاضا دارم حتياالمكان در
نگهداري وسايل كوشا و همه اهل نظم و ترتيب باشيم » ...
در اين اثنا يكي از خلبانان در مورد نقش هوانيروز در عمليات بيتالمقدس
متذكر ميشود و تيمسار صياد پس از تأييد سخنان ايشان ختم جلسه را با ذكر
صلوات اعالم ميكند .بالفاصله جلـسات قرارگـاهها بـراي بـررسي نقـش آنـها در
عمـليات بيتالمقدس در سالنهاي تعيين شده تشكيل ميشود .صياد با قدم زدن در
ميان راهروها و سركشي به سالنهاي جلسات از نزديك به امور نظارت و با فرماندهان
قرارگاهها تبادل نظر مينمايد .همچنين وي دو تن از دانشجويان ممتاز دانشكده
افـسري امـام علي(ع) را كه جـهت كـسب تجربه با خود هـمراه كـرده در قرارگاهها
تقسيم ميكند تا از نزديك نظارهگر روند كارها باشند .بخشي از تبادل تجربيات به
صورت سينه به سينه است.
مجيد ناييني را ميبينم كه در محل سالن قرارگاه قدس تيمسار لطفي را به
گوشهاي ميبرد تا خاطراتش را از عمليات بيتالمقدس ضبط نمايد.
سرهنگ غالمحسين دربندي يكي از اعضاي هيئت معارف با استفاده از فرصت
به صياد پيشنهاد يك كار تبليغي را ميدهد .وي اجازه ميخواهد تا صدا و سيما يا
حداقل خبرگزاري جمهوري اسالمي سفر هيئت معارف را كامالً تحت پوشش
رسانهاي قرار بدهند ولي با مخالفت ايشان مواجه ميشود.
در هر گوشه و كنار اعم از سالنهاي پذيرايي ،انتظار و غيره عدهاي ملبس به
لباس استتار سخت مشغول بحث و تبادل نظرند .در برخي سالنها نقشههاي بزرگ
نظامي و كالك روي ميز پهن شده و تيمي با مداد و خط كش با شور فراوان مشغول
بازآفريني محورهاي رزم يگانهاي قرارگاهشان در عمليات بيتالمقدساند.

هتل ،ديگر محل استراحت نيست؛ بيشتر به يك قرارگاه جنگي شباهت دارد.
اين وضعيت تا زمان صرف شام ادامه دارد .مطابق برنامه رأس ساعت 11همه در سالن
پذيرايي هتل شام را صرف ميكنيم  .بالفاصله بعد از صرف شام آماده جلسه عمومي
با فرماندهان قرارگاهها ميشويم .جلسه در سالن نسبتاً بزرگ قرارگاه كربال برگزار
ميشود .خيلي سريع ميزهاي گرد چهارنفر از چهار گوشه سالن و در يك امتداد قرار
گرفته و صندليها اطرافشان آرايش ميگيرد .نيازي به مبلهاي راحتي كنار ديوار و
پنجرهها پيدا نميشود.
رأس ساعت  12تيمسار صياد با درخواست از حضار براي تالوت سوره مباركه نصر
آغاز جلسه را كليد ميزند و سپس از تمامي مسئوالن ميخواهد به ترتيب ،گزارش اجمالي
برنامههاي خود را ارائه دهند .سرتيپ حسني سعدي مسئول قرارگاه نصر از نظر سني اولين
شخصي است كه پيشنهاد ميشود رشته كالم را در دست بگيرد .
تيمسار حسني سعدي :
ـ« بسما ...الرحمن الرحيم  . . .فردا صبح نحوه حركت ما ،از دزفول به
دارخويّن است و در محل استقرار پلهاي شناور كار ميكنيم .بعد از ظهر مرحله يكم
را آغاز و از سر پل تا جاده اهوازـخرمشهر را بررسي ميكنيم .تعداد ما  26نفر است.
چهار لندكروز هم به ما سرويس ميدهند .». . .
تيمسار صياد :
ـ« توجه كنيد براي نماز ظهر و عصر بايد جايي باشيد كه بشود نماز خواند.
اگر بتوانيد وقت نماز را محاسبه كنيد و زمان اذان برگرديد به جايي مناسب براي
اقامه نماز .ضمناً هواپيمـاهاي نيروي هوايي صبـح و بعد از ظـهر روي محـور عمليات
پرواز مانوري انجام ميدهند .ساعت اجراي مانور يك نوبت ساعت 22و دو نوبت
ساعت 26و 26و 31دقيقه بعد از ظهر روي محل پلهاي شناوري است كه در منطقه
نصب ميباشد .البته سه پل روي رودخانه كارون نصب شده كه محل اجراي مانور
هواپيماها پل وسط است .سمت پرواز از شمال به جنوب مناسب ميباشد.
قرارگاه فتح ،تيمسار عبادت برنامههاي خود را ارائه بدهد» .

تيمسار عبادت :
ـ«  . . .فردا صبح ما به محل قرارگاه فتح در آبادي دريسيه ميرويم و فرمانده
گروه  11توپخانه لشكر و جهاد سازندگي توضيحات الزم را ميدهند .بعد ميرويم
روي نساء كوچك و نساء بزرگ كه شامل عملكرد رزمي تيپ  11هوابرد و تيپ 37
است .فرمانده گردانها و پشتيباني در منطقه صحبت ميكنند .سپس به دارخويّن
براي فتح 2،1،3ميآييم و انرژي اتمي و دارخويّن را بررسي ميكنيم.
روز پنجشنبه از ابتداي جاده حسينه كه حد سمت راست جناح قرارگاه فتح
محسوب ميشود حركت ميكنيم تا پشت دژها و مناطق بررسي شود .سعي ميكنيم
تا ظهر مطالب تمام شود .چون عصر بايد با تيمسار حسني سعدي مرحله دو را
بررسي كنيم.فتح  4و 1را بعد از ظهر روز پنجشنبه كار ميكنيم .ما  18نفريم و يك
اتوبوس كفايت ميكند .اما مسئله بعدي بررسي عملكرد هوانيروز است .در آن ايـام
سمت راست قرارگـاه فتـح آبگرفتگي بود .در مرحلة اول از جاده عبور كرديم،
آبگرفتگي خشك شده بود و ما احتمال حمله دشمن را از اين جناح ميداديم ،به
همين علت درخواست هليكوپتر براي شناسايي كرديم و برادر مرتضي قرباني فرمانده
تيپ  11كربال اصرار داشت كه بايد خودمان با هم براي شناسايي برويم ولي من به
دليل حضور فعال دشمن مانع شدم و ايشان ابتدا ناراحت شدند .وقتي هليكوپتر براي
شناسايي رفت همان طور كه انتظار ميرفت دشمن آن را ساقط كرد و آنجا يك جت
رنجر را از دست داديم».
بعد از اتمام صحبتهاي تيمسار عبادت ،تيمسار سيروس لطفي از قرارگاه قدس
رشته كالم را به دست ميگيرد:
ـ«  . . .از نظر برنامهريزي كار ما روشن است .ما براي تردد دو فروند هليكوپتر
ميخواهيم .ابتدا يك پرواز روي كرخه كور خواهيم داشت .قدس2در محل تعيين
شده پياده و برداشت تصويري خود را انجام ميدهد .قدس3و4را هم در منطقهاش
پياده ميكنيم تا آنها هم به كارشان ادامه بدهند .فردا قسمت شمال كرخه كور را كار
ميكنيم؛ منتهي در محل پست ايست بازرسي سوسنگرد به اهواز به سه دستگاه
لندكروز نياز داريم ،چون تعداد ما 11نفر است .مسئله ديگري كه بايد يادآوري كنم

پاتك روز چهاردهم عمليات است كه قدس  2ما منتقل شد براي پاتك مشهور آنروز
و روز هجدهم مجدداً در اختيار ما قرار گرفت».
صياد از تيمسار لطفي ميخواهد با تيمسار منوچهر امينيان از روي نقشه مسير
پرواز هليكوپترها را محاسبه نمايد .در ادامه از محل برقراري نمازشان ميپرسد .محل
اقامه نماز پادگان حميد اعالم ميشود .سپس ادامه جلسه به دست تيمسار ازگمي از
قرارگاه فجر سپرده ميشود.
تيمسار ازگمي:
ـ«  . . .همان طور كه مستحضريد شما ]تيمسار صياد[ آن زمان در منطقه مرا
احضار كرديد و مأموريتي را به من واگذار كرديد تا دشمن را بهخود مشغول كنيم و با
بالگردي كه در اختيار من قرار داديد رفتم چنانه آنجا عملياتي را طـرح و اجرا
كـرديم » . . .
صياد با خندهاي مليح در حالي كه انگشتر عقيقش را در انگشت ميچرخاند؛
ميپرسد :
«آيا ميخواهيد همه را اينجا توضيح بدهيد؟!  . . .شما در مورد برنامهريزي
فردا چكار ميكنيد؟!»
ازگمي لبخند زنان پاسخ ميدهد:
ـ«  . . .براي تردد زميني دو دستگاه لندكروز اختصاص بدهيد .با يك فروند
هليكوپتر هم صبح پرواز ميكنيم ميرويم جلو .در مورد نقش هوانيروز هم بعداً شرح
خواهم داد».
محور مشترك همه مباحث ،مسئله نماز و محل برگزاري آن است .ميان
مباحث ،خدمه هتل به دفعات با فنجانهاي چاي داغ از ما پذيرايي ميكنند .اين
پذيراييها در رفع خستگي ناشي از جلسه طوالني بسيار مؤثر ميافتد.
صياد در اداره و هدايت سمت و سوي جلسه بسيار متبحر نشان ميدهد .وي
بعد از سخنان ازگمي مجدداً رشته كالم را در دست ميگيرد:
ـ» بنابراين برنامه قرارگاه فجر براي روز چهارشنبه مشخص شد .االن با
قرارگاههاي ديگر صحبتي نداريم و ميتوانند بروند .فقط تيمسار لطفي آماده باشند تا

براي برنامه فردا جلسة هماهنگي داشته باشيم .قرارگاه كربال هم بماند .برادران
دعوتي هوانيروز هم با قرارگاه فجر بروند .
بعد از تيمسار عظيم ازگمي ،سرتيپ فضلاهلل افشين از خلبانان هوانيروز آمار
عملكرد يگانش را در عمليات بيتالمقدس ذكر مينمايد .بيش از سه هزار و سيصد
ساعت پرواز .ميزان صرف مهمات و حمل مجروح را هم به صورت كامالً مشخص و
تفكيك شدهاي ثبت كردهاند .صياد از وي سراغ خلبان بالگرد جت رنجري را ميگيرد
كه او را در بحبوحه عمليات براي شناسايي خطوط دشمن فرستاده بود .گويا قرار
است جمعه اين خلبان خودش را از مشهد به برنامه برساند .حضورش در هالهاي از
ابهام قرار دارد.
افشين از نقش ارزنده هوانيروز در ابتـداي جنـگ سخـنها دارد .ميگـويد
شنوكها 2و 124هاي هوانيروز در جابهجايي مردم آواره از بيابانهاي خرمشهر و آبادان
در زير حجم آتش توپخانه و بمبارانهاي شديد دشمن بسيار زحمت كشيدند .گاهي
براي جابهجايي مردم و اثاثيهشان ،خلـبانان آن قدر داخل بالگرد شنوك را
پرميكردند كه درب عقب آن اصالً بسته نميشد .شرايط بگونهاي حاد بود كه فقط
بتوانند از زمين بلند شوند و هرچه سريعتر جابهجايي صورت بگيرد .وي ميافزايد كه
نميخواهد قهرمانپروري كند زيرا قهرمان فقط يكنفر است .چون آن زمان با وجود
مخاطرات فراوان همه پرسنل از جان مايه ميگذاشتند .اما متأسفانه اين مسائل در
هيچجايي ثبت نشده است .همچنين ميگويد يكي از خلبانان حين پرواز و انجام
مأموريتي در منطقه عملياتي ،تجمع تعداد  911سرباز عراقي را شناسايي و سريع
گزارش ميدهد ،اين گزارش در اسارت نيروهاي دشمن خيلي مؤثر ميافتد .در اين
اثنا يكي از فرماندهان وارد بحث ميشود .وي ذكر اين خاطره و ثبت آن را صحيح
نميداند .معتقد است بيانش نشان از تداخل وظايف يگـانهاي رزم و ضعف و بيخبري
آنان از منطقه عملياتي دارد .تيمسار افشـين ضمـن عذرخواهي در دفـاع از كـالمش
ميگويد اين حادثهاي بود كه در بحبوحه اوضاع و احوال جنگ اتفاق افتاده است و
قصد تضعيف هيچ يگاني را ندارد .صياد در تأييد سخنان وي ميگويد اين واقعيتي

است كه اتفاق افتاده و نشانگر خألهايي ميباشد كه طرحش نه تنها هيچ اشكالي ندارد،
بلكه بيان تجربه است ،باالخره در منطقة عملياتي به آن وسعت از اين حوادث بسيار رخ
ميدهد .چون دانشجويان دافوس در آينده سؤال ميكنند و آموزش ميبينند.
يكي ديـگر از فرمانـدهان قرارگــاه كربـال معتقد است كه نكات تلـخ عمـليات
بيتالمقدس ذكر نشود ولي صياد بهشدت با اين نظر مخالفت ميكند و معتقد است
كه تمام نكات و حقايق بايد ذكر شود البته نه براي انتشار بلكه براي آموزش و ثبت
در تاريخ .در تأييد سخنانش اظهار ميكند دانشجويانش در دانشكده افسري اصرار
دارند فقط نكات شيرين جنگ تحميلي ذكر نشود بلكه مسائل تلخ نيز بازگويي شود
تا بتوانند از تجارب گذشته بهتر استفاده نمايند .سپس ايشان با تحليل عمليات
والفجر 8چنين به توضيح ميپردازند :
ـ«  . . .آقاي رفسنجاني به دنبال جايي بود تا گلوي صدام را بگيرد .به همين
منظور عمليات والفجر 8طراحي و اجرا شد ،هر چند عمليات با موفقيت اجرا گرديد
ولي نهايتاً صدام از فرصت استفاده كرد و فاو را پس گرفت .در حالي كه من از ابتدا
با اين عمليات موافق نبودم .عمليات رمضان پيام زيادي داشت .تمام يگانهاي عمده و
زبده صدام آنجا بودند .اگر به راست و چپ گرايش پيدا ميكرديم ،چون صدام تمام
توانش به ماشين جنگياش متكي بود قطعاً نابود ميشد .از يكطرف نيروهاي ضد
صدام در هور بودند و از طرفي ما فشار ميآورديم؛ نتيجتاً سبب ميشد صدام توسط
نيروهاي داخلي سقوط كند » . . .
بعد از مكث كوتاهي در ادامه به مقطع ديگري از تاريخ جنگ گريزي ميزند و
ميگويد :
ـ«  . . .در سوريه با حافظ اسد جلسهاي داشتيم آنجا پادگاني در اختيار
گرفتيم .يك گردان از لشكر 18و يك گردان از سپاه را برديم در سوريه مستقر كرديم
تا به رژيم صهيونيستي ضربه بزنيم  ،سپس با خوشحالي رفتيم خدمت حضرت امام
(ره) گزارش داديم ،اما در كمال تعجب ،ايشان با تحكيم فرمودند « :چه كسي گفته؟
اگر خون از دماغ كسي راه افتاد من گردن نخواهم گرفت!» ما هم بهت زده عقب
عقب از اتاق بيرون آمديم و سريع دستور داديم نيروها را برگردانند.

اينها بايد آرشيو شوند تا بعداً به عنوان سند در تاريخ تدوين شوند .همين مرحله
پنجم عمليات بيتالمقدس را براي دانشجويانم در دانشگاه شرح دادم .يك دانشجو به
عنوان تز فوق ليسانس روي آن مشغول كار است؛ دانشجو پاسدار ميباشد».
پس از كـمي صحبتـهاي متـفرقه ،حاال نوبـت توجـيه و تقسـيمبندي تيمهاي
فيلمبرداري با مسئوليت سرهنگ فريدون اركاني فرا ميرسد .به گفته ايشان ،هر
قرارگاه يك دوربين مجهز بتاكم براي ضبط تصوير نحوه حركت و ثبت خاطرات به
همراه دارد .صحبتها كه به اينجا ميرسد رئيس جلسه با ذكر خسته نباشيد  ،ختم
جلسه عمومي را اعالم ميكند.
بعد از همه ،تازه نوبت هماهنگي و بررسي برنامههاي قرارگاه كربال با مسئوليت
خود صياد است .با خروج ديگران بالفاصله تيمسار صياد مجدداً جلسه را با اعضاي
خودش به دست ميگيرد:
ـ«  . . .گروه فرهنگي حاج آقا فخرزاده كارهايش معلوم است .اما قرارگاه كربال
فردا چند كار مهم دارد ،يكي پيدا كردن محل قرارگاه كربال در خضريه است .براي
مصاحبهها بايد تقسـيم كـار شـود .عناصـر اطـالعات عملـيات ،توپخـانه ،هوانـيروز و
لجستيك بايد مشخص شود .توپخانه را تيمسار زينالعابدين آجوري و اطالعات را
تيسمار عبدالحسين مفيد شرح ميفرمايند».
نحـوه هماهنگيهاي ترابـري فردا نيز توسـط سيدحسام هاشمي مـرور
ميشـود تـا مشكلي وجود نيايد دو تن از دانشجويان دانشكده افسري از ابتداي
جلسه پابهپاي استادشان در حال نكته برداري از مجموعه مباحثاند .باالخره جلسه
قرارگاه كربال هم در ساعت 13به اتمام ميرسد ولي هنوز فضاي هتل از التهاب فرو
نيفتاده است .برنامهها به قدري فشرده و مجذوب كننده است كه مجال استراحت
نداريم .هر از چند گاهي خدمه هتل با قوريهاي زيباي سفيد گلدار حاوي چاي
معطر ،براي رفع خستگي به كمك ميآيند.
خلبانان بالگردهايي كه فردا ميبايد كار ترابري افراد برخي قرارگاهها را انجام
بدهند وارد سالن ميشوند و براي تعيين مسير پرواز و تأمين سوخت بالگردهايشان
با صياد صحبت ميكنند .پروازي كه براي رئيس گروه معارف حائز اهميتتر ميباشد؛

پرواز قرارگاه قدس به سمت شرق كرخه كور است .به همين منظور مقرر ميشود
خودش گروه آنها را همراهي نمايد تا از مسير منحرف نشوند .دو بالگرد براي برنامه
قرارگاه قدس پيشبيني ميشود.
يكي از خلبانان از فرصت به دست آمده سود ميبرد و با تأثر ،خاطرهاي از
عمليات بيتالمقدس درباره پيدا كردن تعدادي از پيكرهاي شهدا را بيان مينمايند.
به اذعان ايشان گويا از فرط تشنگي به شهادت رسيده بودند .با بيان خاطرهاش جو
مجلس را هم منقلب ميكند.
صياد ،بـه اتفـاق تيـمسار لطفي فرمانـده قرارگـاه قـدس با خلبانان از روي
نقشههاي رزمي مشغول بررسي مسير پرواز عناصر قرارگاه قدس ميشوند.
مسير پرواز از فرسيّه به طرف كرخه كور و از امامزاده زينالعابدين به باالي
هويزه و ساعت پرواز براي7و31دقيقه صبح فردا تعيين ميگردد .البته مقرر گرديد با
تيمسار صياد توسط يك فروند جت رنجر2 116فقط آنها را راهنمايي و سريع برگرديم.
خلبانان پرواز قرارگاه قدس جهت تأمين سوخت پرندههاشان ابراز نگراني ميكنند.
به سرتيپ فريدونيان سفارش ميشود تا طي تمـاس با پايگـاه دزفول مشـكل
سوخت حل شود .گويا همه چيز بايد جنگي باشد حتي تأمين سوخت پرندهها.
فريدونيان بيدرنگ به منظور پيگيري دستور ،از سالن جلسه خارج ميشود .گويي
ميخواهد تلفني پـيگير قضـيه بـاشد .صياد تيـمسار نصراهلل عـزتي جانـشين
قرارگــاه جنـوب را فرا ميخواند .ميخواهد برنامه پرواز بالگردها از ناحيه ايشان به
خلبانان ابالغ شود.
ساعت اندكي از13و 31دقيقه شب گذشته .چراغ سالنها خاموش شده ،سكوت
بر محيط حاكم است؛ به ندرت رفت و آمدي در راهرو مشاهده ميشود ،اكثر افراد
براي استراحت به اتاقهايشان رفتهاند .ديگر از چاي هم خبري نيست .صياد ،مشيري،
سيدحسام هاشمي ،مسائلي و حيدري هنوز پرنفس مشغول مرور برنامههاي ترابري و
پشتيباني كارهاي فردا ميباشند .به جز قرارگاه كربال فقط قرارگاه فتح و نصر حدود
 71نفرند كه بايد در جايي مناسب براي نماز و ناهار تدارك شوند .به همين منظور

محوطه سازمان آب آبادان در حاشيه كارون براي گردهمايي پيشنهاد ميشود .افراد
قرارگاه كربال 31نفر ،بچههاي هوانيروز 11نفر و مجموعاً با عناصر قرارگاه فتح و نصر
 211نفر ميشوند .توافق ميشود خود صياد با جت رنجر بروند و اجازه تجمع گروه
از مسئوالن سازمان آب منطقه گرفته شود .در اين اثنا عزتي با اداي احترام نظامي
وارد سالن ميشود .از قرار معلوم بالگردها تحت امر قرارگاه جنوب ارتشاند و جانشين
قرارگاه جنوب بر آنها نظارت دارد .صياد هر چند ارشد است ولي نميخواهد مستقيما
به خلبانان ابالغ دستور نمايد .ميخواهد هر امري از مجراي خودش و با رعايت
سلسله مراتب صورت بگيرد .تيمسار عزتي در مورد پروازهاي فردا توجيه ميشود.
تيمسار فريدونيان هم اطالع ميدهد مشكل تأمين سوخت بالگردها را در دزفول حل
كرده است .باالخره با تأكيد مجدد بر نماز صبح ،رئيس گروه معارف ختم جلسه را با
ذكر صلواتي اعالم ميكند .ناخودآگاه به عقربههاي ساعت ديواري دقيق ميشوم،
13و 31دقيقه را نشانم ميدهد .شايد فريبم ميدهد ولي ساعت خودم هم همين را
ميگويد .از نماز صبح تا حاال به طور پيوسته در جنب و جوش هستيم.
با خداحافظي از ديگران به منظور تجديد قوا و استراحت از زير روشنايي
كم سوي چراغهاي ديواري راهرو بهطرف اتاقم به راه ميافتم .پا به پا بودن با اين
جمـاعت نفـس ميخـواهد .از بـس تـندنويسي كردهام انگـشتانم از خـودم خسـتهتر
شدهاند.گرچه از نفس افتادهام ،ولي اين تكاپو بسيار لذت بخش است .فردا روز سختي
خواهد بود .آسايش از مقصد دورمان ميكند.

در قلمرو خورشيد
چهارشنبه 77/9/42
ساعت  1صبح بيدار باش تيمسار سيد حسام خواب را از چشمانمان ميربايد .وي با
كوفتن در اتاقها ميخواهد خودش را در ثواب نمازها شريك كند .هنوز دقايقي تا اذان
وقت داريم .از هم اتاقيهايم ،فخرزاده دمي زودتر عازم نمازخانه ميشود.
عطر گلبانگ اذان سرگرد معيني كه در فضاي هتل پراكنده ميشود ،دوباره به
تالطم ميافتيم .
مــؤذن عطـــر گــلهاي اذان را »
«مــيان مســجد دلــها پراكنـــد
همراه ناييني و براتي در حالي هنوز خواب كامالً از سرمان بيرون نرفته از شير
آب سرد دستشويي شيك اتاقمان وضو ميسازيم و از درب بيرون ميزنيم .جنب و
جوش در راهروهـا سرگرفته .گــويي قرار است اتفاقي بيــفتد .افراد با جامـههاي
رزمشان از هر سو در حالي كه آثار وضو بر صورت و دستان خود دارند به سوي
نمازخانه در شتابند .حداكثر كالمي كه فرصت بيان داري؛ صبح بخير است .موكت
كف راهروها صداي قدمهاي پرشتاب را در دل خود فرو ميبرد.
در نمازخانه با تالش ،كنار ديگران جايي براي خودم باز ميكنم .در ميان
صفوف احدي با سر و وضع آشفته مشاهده نميشود .انگار همه ساعتهاست به انتظار
چنين لحظهاي آماده نشستهاند .به جز امام جماعت يك نفر ديگر نيز با عباي قهوهاي
خوشرنگي وسط صف اول با آرامش به انتظار نشسته است ؛  . . .صياد! .همه آماده
2
خضوع اند« .فَسبحانَ اهللِ حينَ تُمسوُنَ و حينَ تُصبِحوُنَ ».
حجتاالسالم فخــرزاده با ذكـر اقامـه و تكبـريﺓ االحـرام همه را فرا ميخواند.
هم بي درنگ به دنبالش دلهايمان را روانه ميكنيم و به آن رنگ خدا ميپاشيم . . .
ـ« اهلل اكبر؛ ». . .
***
با اتمام نماز صبح و تعقيبات آن ،سرپرست هيئت معارف عبايش را در
گوشه اي تا مي كند و با لباس يكدست ورزشي سفيد و طوسي رنگش آرام پشت

تريبون مستقر مي شود .چشمان گود افتاده اش گويي خبر از بيخوابي هاي بسيار
مي دهند  ،موهاي سرش كوتاه و آراسته است  .بعد از مكثي كوتاه رو به جمع و
سر به آسمان دستانش را به دعا مي گيرد و شبنم اذكارش را روانه دلهايمان
مي كند :

ٍ
ٍ
ـ« ِّ
نك
رب ْاد ِّخلين
اجعل يل ِّمن ُلد َ
مدخل صدق و اخرجين خمر َج صدق َو ْ
َ
1
كن لِّوليك احلةج انن احلنن صلواتك للي و لل بئاه ي
سلطاانً نصرياً؛ َّ ...
اللهم ْ
هذه النال و...؛ اللهم اِّجعلين ِّمن انصاره و الوان  . . .نراي شادي روح مطهر
شهدا روح امام و سالميت مقام معظم رهربي صلوات ». . .

ـ« اللهُمَّ صَلِّ علي محمدٍ و آلِ محمد »
بعد از ذكر صلوات با همان چهره گشاده و لبخند شيرينش به استقبالمان
ميآيد .به همه صبح به خير مي گويد و سپس دقايقي به مرور برنامههاي هر قرارگاه
در روز جاري ميپردازد .در خاتمه كالمش براي فرصت باقي مانده تا زمان صرف
صبحانه همه را به ورزش صبحگاهي ترغيب مينمايد .پس از صلوات ديگري ،رشته
صحبت براي تشريح نحوة ترابري تيمها به دست سرتيپ سيدحسام هاشمي سپرده
ميشود .وقتي صحبتها تمام مي شود كه تا زمان صرف صبحانه ده دقيقه وقت
داريم  .در پهنة هواي گرگ و ميش بيرون ،برخي ستارهها هنوز بساط خود را جمع
نكردهاند.
در حاليكه پشت سر ديگران و در ميان همهمهشان به سوي سالن پذيرايي در
جوار نمازخانه ميرويم ،صياد با لباس گرمكن ورزشي طوسي رنگش راهي محوطه
خـنك بـيرون مـيشـود .گويا به حركات نرمشي و دو عالقهمند است و عادات دوران
دانشجويياش را هنوز ترك نكرده .همان طور كه براي ديگران برنامه ارائه ميكند
براي امور خودش هم برنامهريزي دارد .خوشا به حالش و مرحبا بر همتش! هر قدر با
خودم كلنجار ميروم تا به ايشان ملحق شوم بي فايده است .شايد بعداً درباره اين
موضوع بيشتر فكر و برنامهريزي كنم! فعالً كه همتش نيست ولي ميدانم مثل

هميشه وعدههايم فريبم ميدهد .به نظر ميرسد تعداد ديگري نيز در كنار صياد به
ورزش ميپردازند.
براي صرف صبحانه به اتفاق سرگرد معيني ،فخرزاده ،بهروزي و ناييني ميزي
را كنار پنجره قدي سالن پذيرايي انتخاب ميكنيم .ساير ميزها نيز يكي يكي اشغال
ميشود .پردههاي مخملي چين دار و بزرگ در زير نور لوسترها و آويزها به نماي
سالن جلوه خاصي داده است .كره  ،عسل و چاي صبحانه خوبي براي روزي پركار به
شمار ميرود.
نماي منظره سرسبز محوطه بيرون پشت هتل از ميان قاب پنجره و پرده
مخملي اش به اندازه صبحانه دلچسب مي نمايد  .نخل بلند تزئيني زيبا با
شاخه هاي سبز كماني اش در وسط چمنزار و بنفشه هاي رنگارنگ باغچه اطراف
آن بسيار چشم نوازي مي كند خاصه آنكه هيچ ساختماني هم در اطراف وجود
ندارد  .از روي نقشه كه نگاه مي كردم محل فرودگاه بين المللي آبادان درست
پشت هتل قرار دارد.
اگرچه خورشيد هنوز باال نيامده ولي آسمان به اندازه كافي روشن شده است.
بعد از صرف صبحانه با نزديك شدن به ساعت  7كمكم آماده عزيمت به مناطق
تعيين شده ميشويم .دور فلكه زيباي جلوي درب هتل ،كارواني از اتوبـوس،
ميـنيبوس و تـويـوتا اسـتيـشن فرمانـدهي ،آماده هستند.
نصب نام هر قرارگاه بر روي شيشههاي جلو خودروها  ،راهنماي خوبي است.
هواي خنك و مطبوع منطقه در اين فصل از سال هرگونه كسالت را از انسان
ميزدايد .به نوبت پرسنل هر قرارگاه با خودروهاي خود به سمت مسيرهاي از پيش
تعيين شده از محوطه خارج ميشوند.
انتظار ما هم طوالني نيست ،با خروج تيمسار صياد از درب هتل به اتفاق
فرمانده و عوامل قرارگاه قدس سوار اتوبوسهاي قرارگاه قدس ميشويم .امروز صبح
براي هدايت قرارگاه قدس از محل پادگان لشكر  91فقط پرواز داريم .
قبل از حركت ،تيمسار صياد مانور هواپيماها بر روي پلهاي شناور را به
حسام هاشمي يادآور ميشود ،سپس به طرف پَد بالگردها واقع در پادگان لشكر91

زرهي به راه ميافتيم .پادگان در حاشيه شمالي خرمشهر قرار دارد .جادههاي خلوت
را يكي يكي زير پا ميگذاريم .زمينهاي دو طرف جاده در فاصله كوتاه و ده كيلومتري
جاده آبادان ــ خرمشهر تقريباً لخت و خالي است .حاال ديگر گيسوان طاليي
خورشيد با عبور از شيشه ماشين بر صورتهايمان مينشيند .تضاد خنكاي هوا و
حرارت ماليم نور خورشيد صبحگاهي بسيار فرح بخش است .از ميان خيابانهاي
خلوت بخشهاي جنوبي خرمشهر و عبور از روي پل معروفش ،عرض كارون را طي و
خودمان را به بخش شمالي شهر ميرسانيم .
ساخت اين پل بتوني كه قسمت شمالي را به قسمت جنوبي شهر پيوند
ميزند در سال2338هـ  .ش بر روي رودخانه كارون آغاز گرديد و در سال 2349نيز
ساخت آن به پايان رسيد .پل به طول 626و عرض 8متر ساخته شد  .ارتش عراق در
آغاز هجوم خود به خرمشهر بسيار كوشيد تا با دستيابي سريع به اين پل ،راه
تداركاتي مدافعان شهر را بسته ،آنان را به محاصره كامل درآورد ،با اين حال به دليل
مقاومت شديد مدافعان غيور شهر بارها مجبور به عقب نشيني گرديد ولي سرانجام
دشمن با هجوم همه جانبه و استقرار بر ساختمانهاي مجاور از جمله ساختمان
فرمانداري ،هر جنبندهاي را در اطراف پل زير آتش خمپاره و تكتيراندازان مزدورش
قرار ميدهد .ارتش بعثي با وجود نفرات و تجهيزات بسيار و برخورداري از همهگونه
پشتيباني كامل تا لحظات آخر جرئت پيشروي به سوي پل را بهخود نداد و تنها با
آتشباري سنگين سعي داشت مدافعان شهر را يا به شهادت رساند يا مجبور به عقب
نشيني نمايد .طي مقاومت31روزه با جانفشاني رزمندگان مدافع شهر ،پل بارها دست
به دست گرديد .اما سرانجام ،پل شرمگين از حضور دشمني پليد كمر به ميان تيره
كارون فرو ميكشد .
در اهميت پل همين بس كه بعد از سقوط پل در مورخ ،19/8/1فرماندهي
عراق با شادي زايدالوصفي اين روز را به عنوان روز رسمي اشغال و تصرف شهر
خرمشهر اعالم مينمايد .اما مدافعان مظلوم شهر از مدتها پيش در مضيقه شديد همه
جانبه قرار داشتند.

در حالـي خيابانـهاي بخش شمالي شهر را طي ميكنيم كـه هنوز نابـاورانه در
افكار خويش سخت غوطهورم .فكر نبرد خانه به خانه با تانكها و تك تيراندازان دشمن
در ميان ويرانههاي شهر آن هم با دست خالي و در زير بمبارانهاي شديد توپولفها و
ميگها قابل تصور نيست .به مردان حماسه آفريني ميانديشم كه جانانه به استقبال
خطر شتافتند؛ آنان مرگ را نيز به هراس انداخته بودند.
در آن هنگام تيمي از دانشجويان دانشكده افسري به طـور سـازمـان يافته در
كنار برخي پرسنل فداكار ارتش همانند سرگرد شريفالنسب و سرگرد اقاربپرست
خارج از قالب يگان رزم خويش با تنگناهاي فراوان دوش به دوش ديگران به دفاع از
عزت خويش برآمدند .در آن مقطع زماني با وجود عدم فرماندهي واحد ،آموختههاي
رزمشان در صحنه بسيار مفيد واقع ميشود و همه مدافعان شهر اعم از برادران
سپاهي و نيروهاي مردمي دل به فرمانهاي آنان ميسپردند .2دشمن بارها به خاك
مذلت مينشيند و رؤياي فتح سه روزه ايران اسالمي براي صدام تنها تبديل به
كـابوسي هولـناك ميگردد .
به راستي اين ستارگان درخشان هر كدام به اندازه هزاران خورشيد بر پهنه
تاريخ انقالب اسالمي درخشيدند و اينجا قلمرو آنان است ؛ اكنون نيز ما با سرافرازي
در قلمرو خورشيد به گذشتهاي پر افتخار نقب ميزنيم .هر قدم صدها حماسه ناگفته
در دل خود پنهان دارد و بي دليل نيست كه اين سرزمين مقدس را خونينشهر لقب
دادهاند.
ورود مركبمان به پادگان لشكر 91رشته افكارم را ميگسلد .راننده بي اعتنا از
كنار چندين ساختمان عبور ميكند .سرانجام كاروان كوچكمان در محوطهاي باز
متوقف ميشود .چندين فروند بالگرد  124و 121و يك فروند جت رنجر 116به رنگ
استتار ،بضاعت پادگان ميباشد .كمي آنسوتر در گوشهاي چند تانك و نفربر كنـار
ساختـماني كوچـك به صـورت نامنـظم به چـشم ميآيد .از نحـوه آرايـش آنها
استنباط ميكنم كه در دست تعميرند .به جز باند هليكوپترها و جادهها بقية محوطه
خاكي است .
.

خلبانان با لباس پرواز از قبل پاي پرندههايشان آمادگي خود را به نمايش
گذاشتهاند .با ديدنمان اداي احترام ميكنند .با همهشان دست ميدهيم .
خنكاي هوا بر گرماي كم رمق خورشيد غلبه دارد .بدون فوت وقت نقشههاي
رزمي روي آسفالت سرد باند و در كنار بالگردها گسترده ميشود .مسيرهاي پرواز به
دقت با خلبانان مرور ميشود .با دو فروند 124پرواز ميكنيم .سپس براي سوار شدن
به دو گروه تقسيم ميشويم .با گروه فيلمبردار و خدمه پرواز حدود 14نفريم .همراه
رئيس گروه معارف  ،فرمانده قرارگاه قدس ،تيمسار نوجوان ،ناييني مصاحبهگر قرارگاه
قدس ،عوامل فيلمبردار و چند نفر ديگر در دل بالگرد شماره2جاي ميگيريم .تيمسار
علياري ،ايرج جمشيدي ،رادفر و ديگران نيز با بالگرد شماره 1همراهيمان ميكنند.
بالگرد سبك جت رنجر 116نيز براي باز گرداندن صياد به دنبالمان خواهد آمد.
روي صندليهاي برزنتي ولي راحت ،روبهروي يكديگر مينشينيم .فضاي
داخلي به انـدازة كافي حـجيم مينمايد .اگرچه در عقب كابـين خلبان نشستـهايم
ولـي فرمانهاي پرواز و كليدها و درجـههاي نشـانگر گوناگـون در تيررس ديدمان قرار
دارد .هم از شيشههاي جلوي خلبان و هم از دو طرف به بيرون ديد خوبي داريم.
سرهنگ خلبان عباس تابزاده با اعالم آمادگي و كسب اجازه از فرماندهان
موتور را روشن ميكند .سوت ممتد موتورها آرام آرام گوشهايمان را پر ميكند .بويي
خاص و ماليم ،حاصل از احتراق سوخت موتور بالگرد همراه با هجوم هواي متالطم
مشاممان را پُر ميكند .صداي شوك حاصل از اصابت ملخ با هواي اطراف نشان از دور
گرفتن موتور دارد .كمكم سايه ملخ بر روي آسفالت محو ميشود .خدمه پرواز پس از
آخرين كنترلهاي بيروني سوار ميشود و درب را ميبندد .مركبمان لرزش دارد ولي
آزار دهنده نيست .صياد طبق عادت مألوف قبل از حركت ،قرآن كوچكش را از كيف
دستي برزنتياش خارج و آياتي از سوره نمل را زير لب زمزمه ميكند .خيلي نرم از
زمين كنده و آهسته از فراز پادگان با چرخشي دايره وار به ميان دشت هموار اوج
ميگيريم .از شيشه درب كناري براي لحظهاي دو بالگرد ديگر را ميبينيم كه به
ترتيب به دنبالمان روانه ميشوند .ساعتم7و49دقيقه را نشانم ميدهد .تيمسار صياد
گوشي مخصوص پرواز را بر سر ميگذارد تا با خلبان بهتر در ارتباط باشد ،سپس در

كنار تيمسار لطفي نقشهاش را روي پايش باز و با كمك مداد و نقاله به ترسيم
خطوط پرواز ميپردازد.
در سينه بيانتهاي دشت زير پايمان با وجود گذشت بيش از يك دهه هنوز
آثار سنگرها و خاكريزهاي بيشمار با آرايشي خاص به يادگار خودنمايي ميكند.
گذشت زمان و دست طبيعت آنان را نيز پير و فرسوده كرده .گويي در حال آب شدن
هستند .بعضي مناطق دچار آبگرفتگي است .نقش ما مثل آئينه بر روي صيقل آب از
كنار پاره ابرهاي كوچك سفيد به سرعت ميگريزد .آسمان اينجا بر خالف تهران فقط
آبي است .انعكاس آبي آسمان در آبگرفتگيها مناظري بديع پديد ميآورد .در امتداد
جاده خلوت اهوازــخرمشهر و خطوط ريل راهآهن مسير خود را پي ميگيريم .از باال
قطار اهوازــخرمشهر را نظاره ميكنم كه مانند رشتهاي طويل بهطرف خرمشهر
ميخزد .سعي ميكنم تعداد واگنهايش را بشمارم ولي حسابش از دستم درميرود.
تأللؤ نور خورشيد صبحگاهي با عبور از ميان شيشه درب سمت راست گرماي
دلچسبي به جانمان ميبخشد .با وجود صداي موتور تيمسار نوجوان با اشتياق فراوان
سرگرم توضـيح وضعيـت زمين و محورهاي عمليات بيتالمـقدس براي ناييني
اسـت .صـياد مرتب از روي نقـشه با خلبان به كنترل مسير ميپردازد .براي همين
گاهي مجبور است از جايي كه نشسته به سمت كابين بچرخد .
جاده و خط آهن به سمت راست منحرف ميشود ولي ما ترجيح ميدهيم به
راه خودمان ادامه دهيم .بعد از گذشت نيم ساعت درب كشويي سمت راست توسط
خدمه پرواز ،گشوده ميشود .بر فراز روستاي فُرسيّه با توضيحات محورهاي رزم و
خطوط لجمن 2توسط تيمسار صياد ،تصوير برداري از هوا آغاز ميگردد .وي در اول
صندلي بهگونـهاي نشسـته تا فيلـمبردار بتواند دشت و محـورهاي رزم يـگانها را
مطابـق توضيحاتش به تصـوير بكشاند .تالطـم هـواي سـرد با هجـوم به داخـل
هرگونه رخوت را ميزدايد.
روستاي فرسيّه در مجاور رودي پر آب واقع ميباشد .دشت شخم زده و
نخيالت سرسبز اطراف روستا نشان از تالش و زندگي مردمانش دارد .نخلهاي زيبا

گويي دستان خود را خاضعانه به آسمان گرفتهاند .بر اثر صداي بالگرد رمههاي
وحشتزده گوسـفندان در حياط يك خانه روستايي با حلقه بهدور يكديـگر ،خود را
ميان هم پنهان ميكنند .ايـنهم نوعي دفاع از خود !
عمل برداشت تصويري در نقاط مختلف تكرار و بعد از هر برداشت به منظور
رعايت اصول ايمني درب بسته ميشود .دو بالگرد ديگر پا به پا پشت سرمان روانند.
گاهي مجبوريم در ميان دشت هموار بنشينيم تا عوارض از روي زمين مورد بررسي
قرار گيرد .ساعت8و41دقيقه بر فراز هويزه ،شهر شهيد علمالهدي ،نوبت فرمانده
قرارگاه قدس است تا برداشت تصويري صورت بگيرد .رودخانة پر آب با آبي تيره و
گلآلود ،هويزه را به دو بخش تقسيم كرده .خيابانهاي شهر خلوت و تميز است و اكثر
خانهها به صورت يك طبقه بازسازي شدهاند .اثري از خرابيهاي جنگ به چشم
نميآيد .وجه مشترك خانهها و حياط وسيع نخلهاي دست گشوده و پرسخاوت است.
بعد از چند دور در اطراف شهر و برداشت تصويري ،در امتداد پيچ و تاب
رودخانه بهطرف سوسنگرد راهمان را ادامه ميدهيم .صياد با اشاره به سمتي از دشت
نظرمان را متوجه يك قافله شتر مينمايد .بهنظر با وجود مشغله فراوان از حاشيهها
غافل نيست .كنار يك آبادي نزديك سوسنگرد با كم كردن ارتفاع در حاشيه همان
رود گلآلود در ميان بوته زاري خشك و هموار ،آرام ميگيريم .هنگام فرود گردوغبار
را در اطرافمان به رقص درميآوريم .بقيه بالگردها نيز ميان بوته خارها و در فواصل
مناسب مينشينند .با خاموش شدن موتورها سكوتي نسبي بر دشت حاكم ميشود و
پردههاي غبار نيز فرو ميافتند .بهنظر در اينجا كارمان با گروه قدس تمام شده .بايد
با آنها خداحافظي و به تنهايي با جت رنجر 116بازگرديم .همه كه از مركبها پياده
ميشوند عكاس گروه از فرصت نهايت بهره را ميبرد.
هر چند سر رشتهاي در كشاورزي ندارم ولي به خوبي مشخص است خاك اين
منطقه بسيار مستعد كشت و زرع ميباشد .سرزمين خوزستان در ظاهر و باطن بسيار
سخاوتمند و غني است .بي دليل دشمنان به طمع نيفتادند.
با استفاده از زمان به دست آمده سعي ميكنم با اندكي نرمش خستگي حاصل
از پرواز را از خودم بزدايم .همين اثنا نظرم به زير اسكيت بالگرد جلب ميشود .يكي

از اسكيتهاي بالگردمان بر روي كمر يك مارمولك بد شانس نشسته است! طولش را
حدود31ـ 11سانتي متري تخمين ميزنم .بيچاره فكر نميكرد همچون باليي
آسماني بر سرش نازل شويم! مجالي براي گريز پيدا نكرد .اين منظره را از نگاه صياد
دور نميگذارم .او هم به حيرت ميافتد .در پس واقعهاي هر چند كوچك و ناچيز
ميتواند عبرتي نهفته باشد .
پس از خداحافظي از بچههاي قرارگاه قدس به اتفاق تيمسار صياد براي
بازگشت بهطرف جت رنجر به راه مي افتيم اما هنگام سوار شدن يكي از برادران
ارتشي خارج از برنامه با اشغال كردن جايم حالم را ميگيرد .اين بالگردهاي سبك
هم به دليل كوچكياش جاي اضافي ندارد  .به جز دو خلبانش  ،صندلي عقبش فقط
گنجايش سه نفر را دارد كه يك نفر آن الزاماً خدمه پرواز خود بالگرد ميباشد.
به هرحال با اينكه وظيفه همراهي رئيس هيئت معارف را دارم ولي حيا مانع ميشود
تا حرفي بزنم .به ناچار كمي دورتر با دفتر و دستك به انتظار ميايستم تا اگر رفتند
مسئوليتم ساقط شود .خلبان موتور را روشن ميكند .بعد از دقايقي بهنظرم رسيد از
روي زمين بلند نميشوند  .باالخره تيمسار صياد با پيادهكردن فرد اضافه غائله را
پايان ميدهد .حواسش به همه چيز هست .اشاره ميكند كه سوار شوم .خوشبختانه
به ادامه كـارم لطمه نميخورد و جا نميمانم  .نزديك بود نفرين مارمولك گريبانگير
من شود !
ياد اولين مأموريتم به كردستان با گروه معارف جنگ ميافتم .در آن مأموريت
چيزي نمانده بود ميان راه از جمع جا بمانم .شهيد صياد اعالم كرد به مدت 21
دقيقه در پادگان لشكر  18سنندج توقف داريم .من هنوز با نظم و روحيات ارتش خو
نكرده بودم و تصور كردم شايد دقايقي بيشتر طول بكشد ،لذا بدون هماهنگي
لحظاتي را براي امري ضروري به ساختمان فرماندهي رفتم .سر دقيقه دهم صداي
موتور بالگردها بلند شد و بالگردها يكي يكي از زمين برخاستند .دوان دوان به سمت
بالگردها دويدم .خالصه در واپسين ثانيهها با مشقت فراوان سوار آخرين بالگرد شدم.
چيزي نمانده بود كارنامه اولين سفرم خراب شود .همانجا نظم ارتش را تفهيم شدم! و
خوشبختانه نه آن وقت و نه حاال جا نماندم.

خلبان ادب ميكند و براي برخاستن از تيمسار اجازه ميگـيرد .از بـاال به
اهـالي بـومي روسـتا چـشم مـيدوزم كـه با تجـمع بـه دور بالگردهاي 124قرارگاه
قدس و افرادش كنجكاوي ميكنند .از آنها جدا ميشويم تـا كارشان را ادامه بدهند.
در مسير بازگشت تيمسار نقشه مسير پرواز صبح را با خط خودش برايم رسم و با
حوصله توضيح ميدهد .

« نقشه ترسيم شده به دست تيمسار صياد از پرواز امروز »
خدمه پرواز مي خواهد به تيمسار گوشي مخصوصي بدهد تا صداي بالگرد
اذيت نكند ولي ايشان قبول نميكند .شهر هويزه به سرعت از زير پايمان ميگريزد.
وقتي بناي سفيد يادمان قتلگاه شهيد مصطفي چمران در قاب چشمانمان مينشيند
بالفاصله لبهاي صياد به زمزمه و صورتش به غم ميافتد .چمران ،صياد  ، . . .دو يار
جدانشدني در روزهاي خون و خطر؛ ناجيان مردم مظلوم كردستان از چنگال اشرار
و ضد انقالب .خيلي دلم مي خواهد به افكارش رخنه كنم .نميدانم چرا چشمانش

هميشه خسته مينمايد .شايد احساس تنهايي دارد شايد هم از بيخوابي است .به
نظر هيچ گاه اجازه استراحت ندارند .به دشت خيره مي شوم سنگرهاي خالي و
خاموش در دل زمينهاي شخم خورده غريبانه همچنان در عهد و وفاي گذشته خود
پا بر جايند.
زماني جاي جاي اين دشت رزمندگان دالور اسالم طي جنگي نابرابر در مقابله
با مدرنترين تسليحات كشورهاي دنيا سينه سپر كرده بودند .به اعتراف وزير دفاع
اسبق كشور مصر در يكي از جرايد  ،صدام با حمايت بسياري از كشورهاي شرق و
غرب مجهز شد و به طمع خاموش كردن نور انقالب اسالمي به ايران حملهور گرديد ،
تهاجمي كه او به دليل كمكهاي گسترده ديگر كشورها نامش را جنگ نيابتي
ميگذارد اما « وَ مَكَروا و مَكَرَ اهللُ و اهللُ خَيرُ الماكرينَ » .اكنون سالياني است كه
سنگرها در سكوت غريبي به سر ميبرند.
حاال ديگر از غرش توپها  ،رگبار مسلسلها و نجواهاي شبانه خبري نيست .از
باال خاكريزي ميبينم كه به صورت دايرهاي وسيع احداث شده بود .با خود ميانديشم
شايد فرماندهاش اصالً به هيچ جناحي اطمينان نداشته و به تمام اطراف موضع گرفته.
اينجا محل تجمع بالگردهاي پشتيباني كننده عمليات بيتالمقدس بود .دشت بسيار
وسيعي كه ماشين آالت آن را تسطيح كرده اند در زير پايمان قرار ميگيرد .زمين با
كانالهاي عريض و طويل بتوني خشك همچون خطي ،سينه دشت را تراشيده و آن را
به قطعاتي نامساوي تقسيم كرده است .به نظر ميرسد بر فراز پروژه عظيم نيشكر
قرار گرفتهايم .در ارتفاعي پايينتر از ما ،نظم دسته بزرگي از فالمينگوها را با صداي
بالگردمان به هم ميزنيم .وحشت زده شدهاند ،با گـردنهاي درازشـان ،سفيـد و زيـبا
مينمايند .خـودمان را به رود كـارون نزديـك ميكنيم .تيمسار با دست به خلبان
اشاره ميكند تا از ارتفاع بكاهد ،سپس براي ارتباط كالمي بهتر با خلبان از گوشي
كمك ميگيرد .به منظور كسب اجازه براي تجمع گروه براي ظهر امروز به دنبال
تأسيسات سازمان آب آبادان ميگرديم.
باالخره با كـمي جستـجو تصفـيهخانه سـازمان آب در حاشيـه رود نـمايان
ميگردد .بر فراز تصفيهخانه در ارتفاعي كم چرخي ميزنيم .خلبان ابتدا جاي فرودش

را در ميان محوطه باز سازمان بررسي ميكند ،سپس با عبور از عرض رودخانة پر آب
آرام آرام از باالي سيمهاي توري در محوطه زمين چمن كنار تأسيسات و ساختمان
اداري سازمان آب فرود ميآييم .براي اطمينان خاطر ،ابتدا خدمه پرواز دوان دوان
ميرود بپرسد آيا اينجا سازمان آب است يا خير .جواب مثبت است .با خاموش شدن
موتور پرنده ،سكوت در محيط برقرار ميشود .پياده به سوي ساختمان اداري به راه
ميافتيم؛ تعدادي سگ در اطرافمان بيخيال پرسه ميزنند.
ساختمان اداري در ميان انبوهي از درختان سرسبز اكاليپتوس از چشمها
پنهان است .گويي در ميـان باغي زيـبا قدم گذاشـتهايم .بـه ساعتـم نگاه
ميكنم9و41دقيقه را نشانم ميدهد .هوا هنوز لطافت صبحگاهي خود را حفظ كرده ،
بوي خوشي از گلها و سبزهها آميخته با عطر اكاليپتوس فضا را آكنده است .يكي از
انتظامات سازمان كه شاهد فرودمان بوده شتابان به سويمان ميآيد .منتظر
عكسالعملش هستم .نميدانم به دليل فرودمان در حريم سازمان مورد اعتراض قرار
ميگيريم يا خير؟  ...بدون اجازه هم آمدهايم .تيمسار با مصافحه و معرفي خودش،
ابتدا به خاطر اينكه از روي سيمهاي توري وارد شدهايم عذر خواهي ميكند! شخص
مأمور هم شوق زده مجدداً ايشان را در آغوش ميكشد و با شعف فراوان ميگويد كه
قبالً در نيروي هوايي ارتش خدمت ميكرده و در حضورشان رژه رفته! حاال ميخواهد
آشنايي بدهد .به نظر با صياد هيچ دربي به روي ما بسته نيست .حتي از آسمان.
سؤال ميشود مسئول اينجا كيست؟ آيا االن حضور دارد؟ مأمور پاسخ ميدهد
مسئول سازمان حضور ندارد ولي جانشين در دفترش نشسته .به آنجا هدايت
ميشويم .داخل دفتر ،رئيس هيئت معارف مجدداً پس از مصافحه با ايشان خودش را
معرفي ميكند و اجازه ميخواهد تا211نفر از مهمانانش براي اقامه نماز ظهر و عصر و
صرف ناهار در اين مكان تجمع كنند .جانشين سازمان با خوشحالي فراوان از
پيشنهادمان استقبال ميكند و ميگويد :تماس ميگيرم تا رئيس سازمان نيز خودش
را تا آن موقع برساند .يك خودروي نيروي انتظامي براي بررسي اوضاع وارد محوطه
سازمان ميشود .گويا خيلي هم بيصدا نيامدهايم .به نظر هر اتفاقي چه در روي زمين
و چه در آسمان به دقت رصد ميشود .حاال تمام پرسنل اداره به گرمي دورمان جمع

شدهاند .آنها مالقات با سرتيپ علي صياد شيرازي را باور ندارند و از اين بابت بسيار
مشعوفاند .بازار ديدهبوسي هم داغ ميشود .با صياد در خوزستان اصالً غريب
نيستيم .نميدانم اسرار اين همه ارادت چيست؟ اخالص و خدمت به خلق خدا با
تقواي الهي ... ،شايد تمام آنها .به آنها خبر ميدهيم دو فروند جنگنده تا ساعتي ديگر
روي منطقه پرواز دارند تا نگران نشوند .سپس نوبت بازديد از نمازخانه فرا ميرسد.
ظاهراً نمازخانه مقبول ميافتد ولي صياد براي كف راهرو نيز تقاضاي موكت ميكند.
عقربههاي ساعت به 21نزديك ميشود ،با خداحافظي از همه بهطرف مركبمان راه
ميافتيم .در ميان بدرقه گرم دوباره سوار جت رنجر ميشويم .ميبايد قبل از
ساعت22در كنار پلهاي شناور منتظر مانور هواپيماها باشيم .از خلبان ميزان سوخت
براي پرواز سؤال ميشود  ،جواب ميدهد براي  41دقيقه پرواز.
با دور گـرفتن مـلخ  ،چمنهاي اطراف به موج ميافتـند .آرام بـرميخـيزيم و
از بـاالي سيمهاي توري و كابلهاي دكل فشار قوي برق ،در امتداد پيچ و تاب رودخانه
گلآلود به راه ميافتيم .كمتر از چند دقيقه پرواز ،پل شناوري هويدا ميگردد ،اما ما
بدون اعتنا با عبور از روي پل پشت به رودخانه به دل دشت ميزنيم.

اردوگاه شهيد صيادي
ميان دشت وسيع دو طرف جاده اصلي ،چندين دستگاه ماشينآالت مخصوص
تسطيح زمين به رنگ زرد خودنمايي ميكند  .وجود دكل مخابراتي بلندي در
حاشيه جاده آسفالت اهوازــ خرمشهر شاخص خوبي است  .اطراف دكل سايت
مخابراتي مجاور جاده را كنكاش ميكنيم .كمي دورتر با مشاهده دو خودروي تويوتا
استيشن در ميان دشت خاكي كنارشان مينشينيم .از ميان گردوغبار سرتيپ
مسائلي و محسني به استقبالمان ميآيند .بالگردمان مرخص ميشود تا بعد از
سوخت گيري دوباره برگردد كنار پل شناور .از جادههاي خاكي ميان طرح نيشكر با
خودرو به سوي محل پل شناور بر روي رودخانه به راه ميافتيم .تيمسار مسائلي با
خودروي ديگر مأمور مي شود برود سازمان آب تا مقدمات نماز و ناهار افراد را مهيا
نمايد .وي قبل از حركت به ما يك فالسك چاي و تعدادي كلوچه و ميوه ميدهد،
ما نيز به راه ميافتيم .جاده ناهموار است .گاهي از طريق پلهاي سيماني از روي
كانالهاي عريض و خشك عبور ميكنيم .كانالها را به شكل ناوداني و با بتون مسلح
ساختهاند .بر اثر دست انداز تكهاي كلوچه ميپرد گلوي صياد .به شدت به سرفه
ميافتد .پس از اينكه با ليواني چاي گلويش را صاف ميكند ،در تمجيد از
نيروهايش ميگويد :بچهها خيلي با صفا كار ميكنند .وي كاري كه آنها انجام
ميدهند را صددرصد قلبي و ماية افتخاري ذكر ميكند كه نميتواند با معيارهاي
مادي آن را ارزيابي نمايد .بعد با خنده مي افزايد هتل كاروانسراي آبادان تاكنون اين
همه تيمسار به خودش نديده !
اندكي بعد سر يك دوراهي چند سرباز كنار پالكارد خير مقدمي كه حكم
جهت نما نيز دارد ظاهر ميشوند .به احترام ايستادهاند؛ تيمسار صياد از راننده
ميخواهد متوقف شود .با يك خسته نباشيد خودش ميوههايش را بين سربازان
تقسيم ميكند .به راهمان ادامه ميدهيم .تيمسار محسني از اصل و نسب صياد
ميپرسد .ايشان ميگويد اصالتاً شيرازي است و اهل استان فارس ،ليكن در گرگان
بزرگ شده است و عالقة شديدي نيز به استان سرسبز مازندران دارد .سپس به
خاطرات گذشته نيز گريز ميزند .ميگويد در همين حوالي در زمان جنگ قرارگاه

كربال در محل زيرگذري ساخته بودند كه از زير رودخانه به آن سو عبور ميكرد.
يادش ميآيد كه زيرگذر رودخانه به شهر اهواز خيلي نزديك بود .يادآوري خبر
پذيرش قطعنامه  198هنوز هم سبب ميشود چهرهاش مغموم و كامش تلخ بهنظر
برسد .اقرار كرد داخل هواپيما در مسير اروميه با شنيدن خبر پذيرش قطعنامه از
سوي حضرت امام (ره) به تلخي فراوان گريسته .بعد گريز ميزند به درگيريهايش با
بنيصدر و برخوردهاي خردمندانه حضرت امام با اين موضوع.
افزايش پوشش گياهي و درختان انبوه نشانه نزديكي ما به رودخانه است .از
ميان نيهاي بلند روبروي پلي شناور بر رودخانهاي پرآب بيرون ميآييم .زمين
محوطة اطراف پل توسط دستگاههاي مهندسي تسطيح و آماده شده است .بر روي
پالكاردي ميخوانم  « :اردوگاه شهيد صيادي» !  ...عجب اسمي !
بسياري افراد زودتر از ما رسيدهاند و خودروهايشان دو طرف پل صف
كشيدهاند .پل شناور از اتصال تعداد بيشماري مكعبهاي فلزي كه درونشان با مواد
سبك پر شده تشكيل گرديده است .چهار رديف از اين مكعبها با مهار شدن در كنار
يكديگر دو طرف رود را به هم متصل نموده .پل به قدري عريض است كه دو خودرو
به راحتي ميتوانند همزمان از آن عبور نمايند .افراد كاروانها با لباس نظامي اطراف
پل به صورت پراكنده در انتظار مانور هواپيماهاي نيروي هوايياند .چند خودروي
تويوتا استيشن فرماندهي در وسط پل متوقفاند .با پاي پياده قدم زنان از روي پل به
آن سوي رودخانه راه ميافتيم.
پلهاي شناور توسط يگان مهندسي نيروي زميني ارتش نصب شده است .صياد
بعد از ذكر حمد خدا آن را تمرين خوبي براي پرسنل ميداند .يكي از عكاسان با
استفاده از فرصت لحظة عبورمان را از روي پل ثبت ميكند .در طرف ديگر رود روي
عارضهاي مشرف به اطراف تا پرواز هواپيماها انتظار ميكشيم .طبق برنامه ده دقيقه
ديگر زمان باقي مانده .در اين اثنا كاروان اتوبوسهاي گروه تيمسار حسني سعدي ،
قرارگاه نصر نيز سر ميرسند با حضور بقيه افراد دو سر پل كمكم شلوغ ميشود.
فيلمبردارها و عكاسان با استقرار در مكانها و زاويههاي مناسب در انتظار شكار
لحظههايند .همه سر به هوايند!

تيــمسار صيـاد به يـاد جـت رنـجر ميافـتد و با آرامـش ميگويد :خـدا كند
هليكوپترمان زودتر بيايد تا با پرواز جنگندهها تداخل پيدا نكند .صداي بلند نوار
مختاباد كـه از بلنـدگوهاي واحـد تبلـيغات در محـوطه اردوگـاه پـخش ميشـود
گوشهايمان را آزار ميدهد .صياد باالخره دستور ميدهد تا بلندگوها را خاموش كنند.
حاال تنها صداي پيوسته تقتق موتور جرثقيلي كه براي بيرون كشيدن قايق به گل
نشستهاي تالش ميكند به گوش ميرسد.
تعدادي از قايقهاي يگان مهندسي ارتش در تالطم كنارههاي رودخانه همچون پَرِ
كاه آرام به باال و پايين تاب ميخورند .كمي دورتر از پل چندين دستگاه ماشينآالت
مهندسي رزمي شامل كمپرسي ،گريدر ،جرثقيل و كمرشكن در كنار تعدادي چادر
صحرايي متوقفاند .درختان انبوه و نيزارهاي بلند  ،حاشيه رودخانه را از دشت متمايز
ميكند .عقربههاي ساعت  4دقيقه از يازده ميگذرد ولي هنوز از هواپيـماها خبري
نيست .از دور صداي بالگرد جت رنجرمان به گوش ميرسد .با نزديك شدنش صياد از
روي زمين با اشاره دستش ،خلبان را براي نشستن در مكان مورد نظر هدايت ميكند .بر
اثر كثرت تردد و سر و صدايمان مردم بومي منطقه نيز با كنجكاوي در اطرافمان جمع
ميشوند .بچههاي بومي كم سن و سال با چهرههاي آفتاب سوخته سخت مجذوب
بالگردند .لباسهاي بلند عربيشان مندرس و همه پابرهنه هستند .
تيمسار از بزرگترينشان وضعيت كسب و كارش را جويا ميشود .ميپرسد
« شما عرب هستيد؟» همه در جواب ميگويند « بله» تيمسار ميگويد « :پس خوب
نماز ميخوانيد » ! آنها هم تأييد ميكنند .همواره يك سر كارها و سخنان وي به زلف
نماز گره ميخورد!
 11دقيقه ديگر از 22ميگذرد .انتظار به درازا كشيده .از آمدن هواپيماها نا اميد
هستيم .گويا در كار ناهماهنگي به وجود آمده .افسر رابط نيروي هوايي غيبت دارد.
باالخره22و41دقيقه با جت رنجر ،اردوگاه شهيد صيادي را به مقصد سازمان آب ترك
ميكنيم .تيمسار صياد با كاله پرواز بر سر در كنارم پلكهايش از خستگي آرام روي
هم ميرود .پس باالخره ايشان هم ميخوابد! ولي اين استراحت چند دقيقه بيشتر
طول نميكشد .

اين دفعه وقتي در سازمان آب مينشينيم تيمسار مسائلي بههمراه جمعي از
پرسنل به استقبالمان ميآيند .خبر ميدهند هواپيماها نيز دقايقي قبل از روي پل عبور
كردهاند بهطرف ساختمانهاي اداري بهراه ميافتيم از قرار معلوم بين تيمهاي ملي فوتبال
ايران و چين مسابقهاي رسمي در جريان است .كارمندان با خوشحالي نتيجه بازي را يك
بر صفر به نفع تيم ما اعالم ميكنند .تا اذان ظهر دقايقي بيش نمانده  ،صياد ميپرسد آيا
هنوز بازي ادامه دارد ؟ جواب ميدهند بله .هنوز بسياري خودشان را نرساندهاند ،از جمله
تنها روحاني قافله .حاال خورشيد كامالً در وسط آسمان ايستاده.
با تجديد وضو از آب حوض جلوي ساختمان آماده اقامه نماز ظهر ميشويم .در
اتاق روبهروي نمازخانه معدودي از پرسنل سازمان آب آسوده خاطر به دور تلويزيوني
رنگي سخت مجذوب تماشاي بازي فوتبالاند .زمان بازي با اذان ظهر تداخل دارد.
صياد رنجيده خاطر بهنظر ميآيد ميدانم به نماز حساساند .سرهنگ دربندي با
صوتي دلنشين آواي اذان را در راهرو ساختمان سر ميدهد .بيشتر عالمت هشدار
است تا دعوت به نماز .شايد تذكر به افرادي است كه محو فوتبالاند .بدون فوت وقت
صياد  ،خودش با ذكر اذان و اقامه به نماز ميايستد .
توان شناخت از اين راه اهل ايمان را»
« نشان اول مـــؤمن نــماز اسـت
همراه خلبانان و تعدادي از پرسنل سازمان نماز ظهر را پشت سر ايشان اقامه
ميكنيم .بـراي نـماز عصـر حـاج آقـا فـخرزاده با ديـگران سراسيـمه و خـاك آلود
ميرسند .حاال نمازخانه ديگر جاي سوزن انداختن ندارد .صفهاي نماز دوباره مرتب
ميشود و دو نماز با امامت فخرزاده اقامه ميگردد .بعد ازخودسازي معنوي ،همانجا
ناهار همراه ميوه در ظروف يكبار مصرف توزيع ميشود .فعالً تنها فرصت استراحت،
همان وقت صرف غذا است ! حاج آقا فخرزاده طبق معمول با ديگران به خوش و بش
مينشيند .صحبت بر سر مسابقه فوتبال بين ايران و چين است .حاجي هم سوژه
خوبي براي بحث پيدا كرده و ضمن صرف ناهار در رابطه با ارتش چين مزاح ميكند.
بعد از فراغت از غذا سرهنگ خلبان خليلي از بچههاي قرارگاه فتح گزارشم از سفر
گذشته را كه براي مطالعه به امانت گرفته بود با چند يادداشت و تذكر برميگرداند.
تيمسار سيد حسام هاشمي با صدايي رسا افراد قرارگاه كربال را براي مرور عملكرد

صبح به گوشه نمازخانه فرا ميخواند .ديگران ميبايد با خودروهايي كه آمدهاند
بالدرنگ براي ادامه كار به سر صحنه برگردند .كنار ورودي نمازخانه تيمسار فريدوني
با سرهنگ علياصغر تواليي كه از خلبانان شجاع هواپيـماهاي  F-1است ،دربـاره
داليل ناهماهنـگي پرواز صبـح جنگندهها به صحبت ايستادهاند .از شواهد به دست
آمده در آسمان منطقة مانور ،بين هواپيماها و يك بالگرد سانحهاي در حال
شكلگيري بود كه به حمداهلل با هوشياري خلبانان هواپيماها مسئله به خير گذشت.
به همين دليل برخي براي افسر رابط نيروي هوايي تقاضاي تنبيه انضباطي ميكنند و
از اين موضوع برافروختهاند ،ولي صياد در مخالفت ميگويد :اين صحنه عبرتي است
براي ما تا خداوند متعال به همه يادآوري كند .سر رشته همه امور در دست من است
و همواره به ياد من باشيد .فعالً كه قضيه جمع شد.
گوشه نمازخانه جلسه مرور برنامهها بيش از يكربع طول نميكشد .در خاتمه
جلسه مكان بررسي بعدي گروه  ،بازديد از پل شناور سوم و محل مقر عملياتي
قرارگاه كربال در منطقه اعالم ميشود .ديگر اينجا كاري نداريم .هنگام خروج از
نمازخانه مسئول سازمان آب با كت شلواري مرتب و رويي گشاده همراه تعدادي از
كارمندانش به استقبال ميآيند .وقتي با خبر ميشود مهمان ناخوانده ولي مهمي دارد
خودش را ميرساند.
در سراسر اين خطه نام صياد آشنا و احترام برانگيز است .همه با ديدنش
خرسند ميشوند قبل از خداحافظي از وي تقاضاي عكس دستهجمعي ميشود؛ راحت
ميپذيرد .برخي امضاء ميخواهند ،از من ورقي سفيد ميطلبند؛ امضاهايش را به
احاديثي مزين و اهداء مينمايد .آخرين فرد ،رندتر از همه ،حديثش را با خودنويس
ميخواهد .ايشان هم بيدرنگ با لبخندي هر دو را هديه ميكند .طرف آن قدر از اين
اعطاء خوشحال شد كه حتي براي عكسانداختن هم منتظر نماند ،دويد و رفت ! با
حاضران زيـر سايه روشن درختان خوش عطر اكاليپتوس چند عكس به يادگار
مياندازيم .وجه مشترك همه لبان پرلبخند و دلهاي شاد است سعديزاده مسئول
حراست سازمان با استفاده از فرصت از تيمسار صياد براي شركت در مراسم بزرگ
قرآني استان در آيندهاي نزديك قول ميگيرد .تيمسار هم ميگويد حتماً براي شركت

دانشجويانش در مراسم ،فوق برنامهاي ترتيب ميدهد .عقربههاي ساعت دقايقي از
ساعت 24گذشتهاند .از اخبار نيمروزي محروم شديم  ،دلم نميخواهد در هيچ حالتي
اخبار را از دست بدهم .هوا هم ديگر لطافت صبح را ندارد .تا پاي جت رنجرمان به
گرمي و با شور فراوان بدرقه ميشويم .درون كابين بالگرد بر اثر تابش نور خورشيد
كمي گرم شده  ،خلبان ادب ميكند و براي پرواز از تيمسار صياد اجازه ميخواهد .با
دور گرفتن ملخ اندك اندك از زمين فاصله ميگيريم.
در باال از شيشة پنجرة بغل به افرادي در پايين چشم ميدوزم كه هنوز
مشتاقانه برايمان دست تكان ميدهند .آنان را ترك ميكنيم در حالي كه روز بسيار
متفاوت با ساير روزهايشان گذراندهاند .شايد اگر چنين همكاريهاي صميمانهاي نبود
كارهايمان قدري با كندي پيش ميرفت .در فكر فرو ميروم  ، . . .به راستي راز اين
همه عشق و احترام مردم اين ديار به علي صياد شيرازي در چيست ؟

گم كردهاي در خاك
پروازمان در پهنه آبي آسمان چند دقيقهاي به طول نميانجامد  ،خيلي زود كمي
آنسوتر مجدداً مجاور رودخانه و به فاصله  211متري يك دستگاه پل متحركي كه
در خشكي مستقر ميباشد فرود ميآييم .برخي اعضاي گروه معارف به صورت زميني
با اتوبوس و مينيبوس زودتر خودشان را رساندهاند .منتظر ما هستند .اكثر خودروها
درطرف ديگر رود متوقفاند .جمع كثيري از اهالي بومي اعم از پير و جوان و بچه با
لباسهاي سفيد بلند محلي در دو طرف رود با كنجكاوي به نظاره ايستادهاند .در جوار
رودخانه آباديها زياد از هم دور نيستند .تيمسار صياد ضمن حال و احوال پرسي با
بچههايي كه دورمان حلقه زدهاند از درس و مدرسهشان جويا ميشود .سپس آرام
بهطرف دستگاههاي مهندسي و پل مورد نظر قدم زنان روانه ميشويم.
پل متحرك «جي  .اس  .پي» نام دارد .چيزي كه من ميبينم متشكل از دو
دستگاه خودروي زرهي به هم پيوسته «پي  .ام  .پي» است .خودرو روي خود
صفحات فلزي تاشوي متحركي دارد .هنگامي كه صفحات باز شود ميتوان از سطح
آن براي حمل و جابهجايي نفرات و يا ادوات نظامي استفاده كرد .در گذشته اين
طرادهها سالها در انبارهاي عمومي ارتش در آبيك قزوين ،بدون استفاده مانده بود كه
متخصصان ارتش در عمليات بيت المقدس آنها را تعمير كردند و رزمندگان از آنها
بهره بردند .2به نظاره نحوة مانورش در خشكي و آب ميايستيم .ابتدا خدمهاش با
تالش در خشكي «جي  .اس  .پي» را روشن كرده ،آرام آرام به داخل رودخانه هدايت
ميكنند .چرخهايش ،مثل تانك شني دارد .وسيلهاي پر دود و پر سروصدايي است.
وقتي دستگاه به درون آب ميافتد با كمك بازوهاي هيدروليكي  ،صفحات آهني اش
را مانند ورقي ميگستراند و بدون اينكه غرق شود به سمت ديگر رودخانه به راه
ميافتد .از قرار معلوم طي عمليات بيتالمقدس اين يكي از سه پلي بود كه
بهمنظور عبور مرور رزمندگان اسالم از عرض طويل رود از آن استفاده ميشود.
حال صحنهها را همانند آنروزها بازآفريني كردهايم .از نظر من شناور شدن آن
همه ورق و تيرآهن ميان آب عجيب است ،از نظر مردم بومي حضور اين همه نيروي

نظامي با لباس رزم در منطقه با چنين وسيلهاي! همه مراحل را فيلمبرداران و
عكاسان به ثبت ميرسانند .پس از بازديد از پل متحرك و نحوة كارش ،مجدداً همراه
صياد با پرندهمان منطقه را با مردمان خونگرمش ترك ميكنيم .هنوز به مركبمان
وفاداريم .هنگـام اوج گرفـتن دو طرف ناهـموار و پـر درخت رودخـانه بـهتر به
چشـم ميآيد«.جي  .اس  .پي» مانند ورق كوچك شناوري در ميان جريان آرام رود
همچنان به سمتي ديگر در حركت است .سطح آب از دود غليظ آبي رنگ حاصل از
احتراق ناقص موتور شناور مملو شده است .در ارتفاعي مناسب با چرخشي281درجه
پشت به رودخانه به دل دشت ميزنيم .حاال به دنبال محل قرارگاه كربالييم .اين
بالگردها با تكانهاي بسيار كم ،سرعت و تحرك خوبي دارند .در كنارم تيمسار صياد در
حالي كه هِدسِت به سردارد پلكهايش روي هم مينشيند .سرش اندكي به عقب
ميافتد ،ولي هيچگاه بدنش به هيچ سو متمايل نميشود اين گونه استراحتها هرگز
از پنج دقيقه فراتر نميرود.
پيدا كردن ابنيه قرارگاه زيرزميني كربال به دليل تغييرات گسترده فيزيكي
زمين كمي مشكل است .باالخره با جستجو بر فراز طرح عظيم نيشكر در ميان دشت
شخم خورده زير پايمان دو خودروي تويوتا استيشن فرماندهي متعلق به برادران
هيئت معارف و گروه فيلمبردار را مشاهده ميكنيم .گويا منتظر ما هستند .بهنظر
كنارشان ديوارههاي مخروبهاي به چشم ميآيد .بعد از چرخشي دايره وار  ،آرام آرام
نزديكشان پايين ميآييم .هنگام فرود بر اثر فشار باد ملخ مركبمان  ،همه چيز در
گردوغبار محو ميشود .خلبان موتور را خاموش ميكند .پياده ميشويم .گردوغبار كه
فرو ميافتد آنچه را مشاهده ميكنيم به باور نميآيد .اينجا قرارگاه كربالست ولي از
آن چيزي جز ديوارهاي خراب بتوني و بلوكهاي سيماني فروريخته در دل زمين باقي
نمانده .شايد اشتباه آمدهايم! ولي نه  ، . . .درست آمدهايم .زماني نه چندان دور از اين
نقطه عملياتهاي غرورانگيزي هدايت ميشد .چهره صياد را بسيار افسرده ميبينم.
كسي چيزي نميگويد .در دشت سكوتي سنگين حاكم است .خرابه را دور ميزنيم .
بيــا بــگـرديـم و پيــدا كنـــيم »
« دلـي كــه در خـاك گـم كـردهايم

اگر صداي قدمهايمان را نميشنيدم فكر ميكردم كر شدهام .از چند پله بتوني
پايين ميرويم .لحظات بهسختي ميگذرد .صياد از اينكه وضعيت را اين گونه ميبيند
اظهار تأسف ميكند و با نگاهي اندوهگين جوانب را ميكاود ،به دنبال اتاق خودش و
اتاق برادر محسن رضايي ميگردد .با پيدا كردن اتاق جنگ با لبخندي تلخ آن را
نشان ميدهد .سقفها زير تيغ دستگاههاي مهندسي طرح و توسعه نيشكر فرو ريخته.
شايد هم بر اثر عوامل طبيعي .ولي تا كنار ديوارهها ،زمين از همه طرف شخم خورده.
ياد ايام پر شور گذشتهاش ميافتد .حضور علما و حضرت آيتاهلل مشكيني كنار
فرماندهان در شب عمليات را خاطرهاي شيرين ميداند .ميگويد تلويزيون تبوتاب
اتاق جنگ در شب عمليات را نشان داده است .ولي آنچه اكنون من ميبينم با چيزي
كـه در تلويـزيون ديـدهام بسـيار تفـاوت دارد .يـادش ميآيد آن شب انگشتـر عقيق
ارزشمندي منقش به اسماءاهلل را از يك شهيد محراب به هديه گرفته ولي هر چه فكر
ميكند اسم آن شهيد محراب را به ياد نميآورد .2انگشتر را هنوز به انگشت دارد ؛
نشانم ميدهد .عقيق درشت و خوشرنگش به زيبايي روي ركابش نشسته.
از درون مـاشين نقـشهاي ميآورند و روي بـقايـاي ديـوار اتاق جنگ نـصب
ميكنند .شايد يادآوري خاطرات شيرين گذشته  ،تلخي اين صحنهها را از بين ببرد.
صياد ميخواهد از روي نقشة رزمي محورهاي عمليات را براي ضبط تصويري توضيح
بدهد .هر چند در اتاق جنگ و در درون زمين هستيم ولي سقف آسمان نيلگون
است .با نصب ميكروفون يقهاي و آماده شدن دوربين كار ضبط شروع ميشود .من
هم با بررسي گوشه و كنار سعي در تداعي وقايع آن روزها را دارم ،هرچند در اينجا
توفيق حضور نداشتم ،اما ابعاد حوادث را آن قدر عظيم و پرشور ميبينم كه از دركش
عاجز ميمانم ؛ به همين علت بيشتر به رنج و عذاب ميافتم .رمز عمليات
بيتالمقدس را فرماندهان در ساعت 31دقيقه بامداد روز جمعه  21ارديبهشت ماه
سال 62مصادف با ششم رجب از اين نقطه زمين به تمامي يگانهاي رزم صادر كردند .
 . .با وضعيت موجود باورش كمي سخت است . ...

« . . .بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،بسم اهلل قاصم الجبارين  ،يا علي ابن ابيطالب
عليهالسالم .» . . .
در آن شب ظلماني پس از ابالغ فرمان حمله با خاموش شدن چراغهاي اتاق
جنگ ،دستان فرماندهان در كنار علما براي پيروزي رزمندگان اسالم بر لشكريان
كفر ،كميل خوان ،پر سوز و اشك به دعا باال ميرود .التهاب همه جا را فرا ميگيرد .
«صد روز به التهاب آن شب ميسوخت خورشيد در التهاب آن شب ميسوخت»2
بعد از خلع بنيصدر از سِمَت فرماندهي كل قوا ،اين يكي از بزرگترين
عملياتهاي گستردهاي بود كه وحدت رزمندگان ارتشي و سپاهي در آن به طور
شايستهاي تجلي پيدا ميكند .به همين علت ،سرهنگ علي صياد شيرازي فرمانده
وقت نيروي زميني ارتش چنين وحدت و يكپارچگياي را «تركيب مقدس» مينامد.
كار ضبط و تصويربرداري توضيحات فرمانده هيئت معارف جنگ به پايان ميرسد.
قصد بازگشت داريم .بالگردمان به تنهايي مرخص ميشود .ميخواهيم با خودروها به
صورت زميني به راهمان ادامه بدهيم .درحالي كه هنوز از وضعيت ظاهري قرارگـاه
مـتأثريم .باالخره اين مخـروبة پرخاطره و مقدس را در ميان طـرح توسـعه نيـشكر،
دوباره غريـبانه و تنها به خود وا ميگذاريم .با برخي طرحهاي سازندگي ،تاريخ
حماسهها و دالوريهاي فرزندان اين مرز و بوم را به نابودي كشاندهايم .شايد متوليان
امور فرهنگيمان در حفظِ آثار و گنجينههاي گرانقدر دفاع مقدس براي انتقال به
نسلهاي آينده  ،امانتدار شايستهاي نبودهاند .هيچگاه نبايد گذشته پر افتخارمان را
فراموش كنيم.
با عبور از جادههاي خـاكي و فرعي به قصـد يكي ديـگر از پلهاي شناور به راه
ميافتيم آن قدر از روي كانالـهاي آب ولي خشكِ عريض ميگذريم تا باالخره از
روبهروي يك پل شناور بزرگ ديگر كه دو طرف رود كارون را به هم رسانده بود
سردرآورديم .ساير اعضاي هيئت معارف ،از قرارگاههاي ديگر در دو سر پل به نظاره
مشغولاند .تيمسار عبادت به استقبال ميآيد ،ميگويد خـودرواش آن طـرف در گلِ

تپيده؛ به ما هم هشدار ميدهد .بر اثر تـردد و فعـاليتهاي ماشينـهاي مهنـدسي
رزمي ارتش براي نصب پل شناور ،حواشي رود گِل و شل شده.
اين پل هم از قطعات به هم پيوسته مكعبي شكل بزرگ فلزي كه درونشان را
مـواد سبك و خـاصي پـر كردهاند ،ساخـتهاند .به هـمين دلـيل پل روي آب بهخوبي
شناور ميماند و غرق نميشود .دو سر پل را از نقاط مختلف با كابلهاي قوي روي
زمين مهار كردهاند .كابلها مانع از آن ميشود تا جريان آب ،پل را ببرد .بازديدمان تـا
ساعت26و11دقيقه طولميكشد .با خودروي تويوتا استيشن ديگري ،همراه تيمسار
عبادت منطقه را به سمت آبادان ترك ميكنيم .من طبق معمول در صندلي جلو
مينشينم در صندلي عقب تيمسار عبادت دربارة كارهاي انجام شده با صياد به بحث
مينشيند .صياد با تشريح وضعيت تأثر برانگيز محل قرارگاه كربال خيلي محكم
ميگويد از زمان پذيرش قطعنامه  198تاكنون ،هنوز هم لباس رزم را از تن بيرون
نياورده و روحيات بسيجي دوران دفاع مقدس را با همان آمادگي در خود حفظ كرده
و به آن افتخار ميكند .در اين انديشهام كه مردان جبهه عجب حال و هوايي دارند!
اينان هنوز با عزمي راسخ آماده ايفاي نقش براي نظام مقدس اسالمياند .مرداني كـه
به گفـتة حضـرت موليالـموحدين اميرمؤمنـان علـي عليـهالسالم بصيرتـهايشان را
بـر سالحهايشان حمل ميكنند و شمشير زدنشان از روي بينايي است  «. . .حمَلوا
بصائِرَهُم عَلَي اسيافِهِم.»2
جاده خلوت مينمايد .خورشيد هم ديگر از رمق افتاده و رو به افول گذاشته
است  .هواي عصرگاهي رو به خنكي است .تك درختان حاشيه جاده خيلي سريعتر از
حد معمول از كنارمان ميگريزند .ناخودآگاه به عقربه سرعت سنج خودرو خيره
ميشوم  ،از 211فراتر رفته .تيمسار صياد هم متوجه موضوع ميشود؛ از عقب دستش
را آرام بر شانه سرباز راننده ميگذارد و ميگويد  « :سرعت از  211فراتر نرود».
شجاعت در بياحـتياطي نيسـت .كـمي آنسوتر راديـاتور ماشـين سوراخ
ميشود؛ هيچ اتفاقي بدون حكمت نيست .راننده ميگويد بنزين هم نداريم! وسط
دشت تنهاييم .نگرانم وسط دشت بمانيم .عجب حكمتي ! با توكل بر خدا به راهمان

ادامه ميدهيم .از فرط خستگي پلكهايم سنگين ميشود و فشار خواب آزارم ميدهد.
پنجره را كمي پايين ميدهم شايد ثمري داشته باشد .ولي بي فايده است .خواب بر
من غلبه ميكند .
وقتي به خود ميآيم كه سنگيني دستي پر مهر برشانههايم قرار ميگيرد؛
صياد است .ماشينمان تازه وارد محوطه هتل شده .باالخره ساعت27و21دقيقه با تني
خاكي و خسته وارد هتل محل اقامتمان ميشويم .در انتهاي افق خورشيد با سرخي
تمام گويي خودش را به زير خاك ميكشد .بالفاصله با زدودن گرد و خاكها از سر و
روي ،خودمان را مهياي مقدمات نماز مغرب و عشاء ميكنيم .معدودي هنوز
نرسيدهاند از جمله آقاي فخرزاده .در نمازخانه هنگام مغرب شرعي سرپرست گروه
معارف بدون فوت وقت خودش طبق عادت با عبايش در جلو به پا ميخيزد و همگي
با اقتداء به ايشان دل و جانمان را از غبار تيرگيها ميزداييم .هيچگاه نماز اول وقت را
نبايد از دست بدهيم .براي اقامه نمـاز عشـاء تنها روحـاني قافـله همراه تيمش
شتابان سرميرسند ،صفوف را دوباره مرتب ميكنيم .بعد از تعقيبات نماز اعالم
ميشود رأس ساعت  12فرماندهان قرارگاهها براي ارائه گزارش كار و مرور عملكرد
صبح و بعد از ظهر امروز آماده شوند .كمي از تحرك كار كاسته شده است .بالفاصله
فرماندهان همراه عواملشان در گوشه و كنار هتل مشغول مرور و جمع بندي عملكرد
امروزشان براي ارائه در جلسه ساعت 12ميشوند .صياد هم قدمزنان با سركشي به
سالنها و حضور در ميان هر قرارگاهي به بحث و تبادل نظر ميپردازد ،گاهي به
نقشهها هم مراجعه ميكنند .براي همين گاهي مجبور است عينكش را از غالفش در
بياورد و به چشم بزند .ناييني با استفاده از فرصت در قسمت مبله سالن انتظار با
ضبط صوت كوچكش ،خاطرات تيمسار علياري از قرارگاه قدس را ضبط و ثبت
ميكند .آن قدر فضاي هتل در تب و تاب است كه نميدانم كجا بروم و چه چيزي را
قلم بزنم .در ساعت  11براي صرف شام همراه ديگران به سالن پذيرايي ميرويم .تا
اينجا همه چيز مرتب و سر وقت اجرا شده است .هيچ زمـان تلف شدهاي نداشتيم.
سر يـك ميـز همراه برادران فرهنگي ،حاج آقا فخرزاده ،بهروزي ،ناييني و براتي شام
را كه سبزي پلو با ماهي و مخلفاتش ميباشد صرف مينماييم .حاجي طبق معمول

مجلس را در دست ميگيرد و فقط حرف ميزند ،ما با اشتها مشغوليم .جالب
اينجاست كه هيچ وقت حرفهايش تكراري نيست و هميشه نكتهگو .از وقتي كه ايشان
را ميشناسم ،در طول چندين سال همكاري تاكنون حتي يكبار هم كج خلقي از وي
يادم نميآيد .شخصيتي آرام ،با نشاط و ذهني همواره تحليلگر دارد ،يك روحاني با
خُلقي نيكو.
بعد از صـرف شام در محوطه سالنها و راهروهاي هتل دوري كوتاه ميزنم بلكه
نكتهاي براي يادداشت شكار كنم .با وجود اينكه از نماز صبح تا حاال سرپاييم ولي
آنقدر كار با نشاط و هيجان انگيز است كه واقعاً خستگي را فراموش كردهايم! در
گوشهاي تيمي از خلبانان رئيس هيئت معارف را دوره كردهاند و با حرارت مشغول
بازگويي خاطراتشان از عمليات والفجر 1و مرصاد شدهاند .وقتي سخن به عمليات
مرصاد ميرسد صياد به شعف ميآيد .خيلي روي تاكتيكهاي عمليات مرصاد حرف
دارد همانجا به همه قول ميدهد براي سفر بعدي خارج از برنامه هيئت معارف فقط
روي عمليات مرصاد كار كند .لبخندزنان و باافتخار ميگويد در عمليات مرصاد ضربة
سختي به منافقين وارد شد ،كمرشان شكست .رضايت در چهرهاش هويداست.
خلبانان با غرور از بمباران شديد كاروانهاي منافقين ميگويند .در ادامه يكيشان با
تأثر از رشادتهاي دو تن از خلبانان شجاع بالگردهاي كبري ،2ياد ميكند .ميگويد
هنگامي كه در حال صيد يك تانك دشمن بودهاند ،تمام صحنه شليك و اصابت
موشك به هدف را يك فيلمبردار ضبط كرد و اين فيلم اغلب در تيتراژ شروع اخبار
سراسري سيما پخش ميشد .چندي بعد هم هر دو در مأموريتي به درجه رفيع
شهادت نائل ميشوند .به اتفاق صياد از جمعشان خداحافظي ميكنيم .راهي محوطه
بيرون هتل ميشويم .در فضاي باز محوطه بيرون و جلوي ورودي هتل ،تيمسار
پورداراب زير نور پروژكتورهاي قوي فيلمبردار مشغول مصاحبه و تشريح محور رزم
يگانش است .پشت سرش نيز با كمك برزنت و گونيهاي شن دكور كوچكي از منطقه
رزم را با خوش سليقگي درست كردهاند .اندكي به نظاره ميايستيم؛ سروان رحيمي
مجري با اخالق گروه تلويزيوني ارتش سخت مشغول كار ضبط است.

ساعتم11و41دقيقه را نشانم ميدهد .صياد با خداحافظي از جمع ميرود تا براي
جلسه ساعت  12آماده شود .
جلسه عمومي فرماندههان رأس ساعت با آرايش گرفتن ميزها و صندليهاي
سالن محل قرارگاه كربال با حضور فرماندهان تمامي قرارگاهها آغاز ميشود؛ هيچكسي
تأخير ندارد .با وجود تحركات فراوان امروز ،ظاهر همه با لباس رزم و آراسته است.
طبق معمول تيمسار صياد به عنوان رئيس جلسه ابتدا از حاضران ميخواهد سوره
نصر را قرائت كنند ،سپس با ذكر ياد خدا چنين سخن آغاز ميكند:
ـ « . . .بسم اهلل الرحمن الرحيم براي اينكه بتوانيم از زمان استفاده كنيم
محور جلسه امشب را دنبال ميكنيم .اولين مطلب گزارش اجمالي پيشرفت كار است
كه فرماندهان قرارگاهها بايد ارائه كنند .به صورت مكتوب و جدول زمانبندي بدهيد
تا بتوان آن را آرشيو كرد .دوم ،پيشنهاد برادران براي برنامه فردا است كـه چهكار
ميخواهند بكنند و اگر امروز مشكلي وجود داشت ذكر شود تا فردا پيش نيايد .در
قسمت ديگر ،برنامههاي فردا را جمع بندي ميكنيم و در نهايت تنظيم و پشتيباني
بهعهده شماست .» . . .
در ادامه ،ايشان به ذكر خاطرهاي از فرماندهي تيمسار لطفي و منش فرماندهي
ايشان ميپردازد و ميگويد :تيمسار لطفي هر روز خودش مستقيماً از خط يگانش با
جيپ ميول در منطقه دهالويه و دُب حردان بازديد و كنترل ميكرد .يكبار خـودش
نيز ايشان را براي بازديد از خطش همراهي ميكند و زير آتش خمپارههاي 61دشمن
از صبح تا ساعت 4بعدازظهر حتي فرصت خوردن ناهار را هم پيدا نميكنند .به سبب
همين تالشهاي بيوقفه ايشان ،هنگامي كه فرماندهي نيروي زميني را بهعهده
ميگيرند اولين انتخابش براي فرماندهي لشكر تيمسار لطفي بودند .در ادامه
ميافزايد :به همين علت اكنون نيز در دانشگاه افسري امام علي(ع) براي دانشجويانش
كالسي را با نام منش فرماندهي تدريس ميكند .در خاتمه كالمش با ذكر صلواتي
رشته سخن را به سرتيپ حسني سعدي از قرارگاه نصر ميسپارد .تيمسار حسني
سعدي هم در حالي كه لباس خاكي رنگش از ديگران متمايزش كرده به شرح
عملكرد صبح گروه خود ميپردازد :

« بسم اهلل الرحمن الرحيم ما امروز طبق برنامه عمل كرديم .قبل از ظهر،
ابتداي عمليات را بررسي كرديم؛ بعد از ظهر هم مرحله يكم عمليات را كار كرديم.
فردا نيز مرحله دوم و سوم را تا دژها ادامه خواهيم داد و از خرمشهر به گرمدشت
ميرويم .الحمداهلل مشكلي نداشتيم  ،صلوات .» . . .
حاالنوبت تيمسار عبادت است تا گزارش خود را ارائه نمايد :
ـ «  . . .امروز ما نتوانستيم به آن برنامهريزي ديشب برسيم؛ زيرا اوالً دو
دستگاه ماشين بنزين نداشت و پلها نيز دقيقاً در جاي خودش نبود .به هرحال،
توانستيم نصف كار را انجام دهيم .اتوبوسمان هم مشكل گازوئيل پيدا كرد .پيشنهاد
داديم براي فردا ماشينها را كنترل كنند .اگر امكان دارد يك اكيپ فيلمبرداري هم
به ما بدهيد .مشكل تغذيه هم داشتيم .فردا از خرمشهر به جاده امام صادق(ع)
ميآييم و سپس مرحله يكم عـمليات را بـررسي و تـمام ميكنيم و سـريع از جـاده
حسيـنه ميرويم براي اهواز و خرمشهر و مرحله دوم را كار ميكنيم .صلوات .» . . .
تيمسار صياد در تذكري ميگويد :هدف از منطقه آمدن ،صحنهبرداري است و
درخواست ميكند برخي از كارها را در تهران انجام و ادامه بدهند .سپس تيمسار
لطفي فرمانده قرارگاه  ،قدس شروع به صحبت ميكند :
ـ « بسم اهلل الرحمن الرحيم همان طور كه اطالع داريد با دو گروه يعني
قدس2و گروه قدسهاي 1و 3و 4به سرپرستي تيمسار علياري در منطقه پياده شديم.
از كرخه كور تا نيسان را برداشت تصويري كرديم و مجدداً برگشتيم به منطقه فرسيّه
و مقدمات كار را انجام داديم .فرماندهانمان صحبت كـردند ،به علـت تأخير بالگرد،
صحبتها تا رده گروهان انجام گرفت .در حدود ساعت23به دليل مشكل كمبود
سوخت با يك فروند بالگرد افراد را جابهجا كرديم .نهايتاً بعد از ظهر هم به بررسي
منطقه نبرد پرداختيم .راه كار فردا را به عرض ميرسانم .فردا اگر همان دو فروند
بالگرد را داشته باشيم  ،در ايستگاه هفتاد واقع در جنوب پادگان حميد در محل
قدس  2كار داريم .آنجا صحبت ميكنيم و برداشت تصويري صورت ميگيرد .سپس
بهطرف كوشك ،بعد جُفير و شهابي كه متعلق به قدس 3است خواهيم رفت.صلوات».

بعد از صلوات حاضران ،رئيس هيئت معارف خطاب به تيمسار لطفي توصيه
ميكند فردا با بالگرد در منطقه پياده شوند و از كوشك با ماشين بروند به جفير و
نماز و ناهار در آنجا باشند و بعد از ناهار به طرف پاسگاه خاتمي راه بيافتند .در ادامه
ميافزايد:
ـ «  . . .البته شما]تيمسار لطفي[ با گروه ما بياييد براي فيلمبرداري مادر و
كارها را به تيمسار جمشيدي محول كنيد .حركت به اين ترتيب است ،ما وسيله
نقليه را در ساعت 8صبح ميفرستيم در ايستگاه كوشك و بعد از كوشك ،جفير
نزديك است؛ نماز و ناهار را برويد پاسگاه انتظامي جفير .برخي از كارهاي محور
قدس را واگذار كنيد به برادران ديگر تا كار را ادامه بدهند و بعد ما ميآييم دنبال
شما.» . . .
در اينجا فرمانده قرارگاه قدس براي تردد نيروهايش تقاضاي دو دستگاه
خوروي سواري و يك دستگاه ميني بوس مينمايد .با پيشنهادش موافقت ميشود و
با صلواتي رشته كالم در دست تيمسار ازگمي فرمانده قرارگاه فجر قرار ميگيرد:
ـ «  . . .امروز با يك فروند بالگرد رفتيم چنانه و از آنجا با خودرو رفتيم
تپه281و برداشت تصويري داشتيم .منطقه هنوز به مواد منفجره آلوده است .روي تپه
 281افسر ركن 3لشكر طرح عمليات اميرالمؤمنين(ع) را توضيح داد .تيمسار امينيان
هم در منطقه توضيحات خوبي دادند ،نماز و ناهار را در قرارگاه تيپ 2لشكر31
بوديم».
تيمسار صياد ميگويد كه صالح نميداند گروه آنها فردا هوايي بروند؛ قول
تأمين خودرو را ميدهد .محور مشترك همه صحبتها بحث زمان و مكان نماز فردا
است .مشاركت در سمت و سوي مباحث كامالً مشهود است .همانند ديشب پرسنل و
خدمه هتل با چاي گرم ،خستگي حاصل را از تنمان ميزدايند .سپس در ادامه جلسه
تيمسار افشين از هوانيروز با ابراز رضايت از عملكرد صبح و بعد از ظهرش خيلي
مختصر عملكرد صبح را تشريح ميكند .برنامههاي فردايشان مصاحبه تصويري با
ساير خلبانان اعالم ميشود .خلبانان آمار ساعات پرواز امروزمان را 26ساعت اعالم
ميكنند .ضمناً تذكر ميدهند براي آينده بين پرواز بالگردها و هواپيماها هماهنگي

بهتري صورت بگيرد تا سانحهاي رخ ندهد .مجدداً تنبيه افسر رابط نيروي هوايي
مطرح ميشود ،ولي پاسخ صياد همان است و اجازه نميدهد .صياد به فريدونيان
پيشنهاد ميكند براي فردا هواپيماها دوباره روي منطقه مانور داشته باشند و با
صلواتي ختم جلسه عمومي اعالم ميشود ،ولي طبق معمول بچههاي قرارگاه كربال
براي برنامهريزيهاي فردا بايد جلسه خود را ادامه بدهند .تيمسار مشـيري ،حسـام
هاشـمي ،شـاهان ،معينوزيري ،كيا ،آجوري ،فريدونيان ،جانگداز ،مسائلي ،سرهنگ
تواليي ،رمضاني و حاج آقا فخرزاده و تعدادي ديگر از جمله خودم همچنان
نشستهايم ،با خروج ديگران ،فرمانده قرارگاه كربال بدون درنگ مجدداً جلسهاش را پي
ميگيرد:
ـ «  . . .برنامه بخش خودمان نظارت بر ساير قرارگاهها و انجام ساير كارهاي
داخلي است .امروز بهنظرم رسيد چون محل بقاياي قرارگاه كربال را در منطقه
پيداكرديم ميخواستيم ببينم آيا ميتوانيم به محل قرارگاه نصر هم برويم يا خير؟
ولي متأسفانه به دليل اينكه دشت كامالً صاف شده از خيرش گذشتيم .فردا به
صورت هوايي برداشت تصويري مادر داريم .از قرارگاه نصر تا كنار دژ و مرز ،مرحله2
و 1قرارگاه نصر را كار ميكنيم .مرحله1و 3براي قرارگاه فتح ،را خودم هدايت ميكنم.
فردا در برداشت تصـويري دو گـروه ميشويم .تيمـسار شاهـان نيـز با من باشد .». . .
در ادامه درباره جزئيات حركت فردا و گروه بنديها بين حاضران تبادل نظر
ميشود .باالخره ساعت11و11دقيقه ختم جلسه قرارگاه كربال هم اعالم ميشود .همه
به جز تيمسار سيدحسام هاشمي و تيمسار مشيري سالن را ترك ميكنند ميز خلوت
ميشود .صياد دانشجوياني را كه با خود همراه كرده بود را فراميخواند .دانشجويان
قلم و دفتر به دست سر ميز حاضر ميشوند آنها هم مانند ديگران به لباس رزم ملبس
هستند ،با اين تـفاوت كـه بـسيار جوانند؛ شايد11سالهاند .صـياد خـطاب به آنان
ميخواهد فردا با گروه قرارگاه نصر همراه شوند ،چـرا كـه آن را يـكي از مؤثرترين
قرارگاهها در كسب پيروزي ميداند .سپس با حوصله براي آنان به طور اختصاصي
موقعيت قرارگاه نـصر و محـورهاي عـمل آن را به خـوبي ترسـيم و شـرح ميدهد.
دانشجويان نيز مرخص ميشوند تا استراحت كنند .اما كار ما هنوز تمام نشده .در

راهروها رفت و آمد كم شده است .صياد در كنار حسام هاشمي و مشيري به دور يك
ميز مشغول بررسي آخرين هماهنگيهاي پشتيباني و تداركات برنامههاي تيمها براي
فردا هستند .كاروان هر تيمي به يك سمتي ميرود ،رسيدگي به امور يكيكشان
دشوار مينمايد .آمار خودروها و بالگردها و مكانهايي كه بايد بروند و برگردند طبق
ليست ،چك ميشود .بعد نوبت برنامهريزي تغذيههاست.
حاال پاسي از شب گذشته است .اصالً متوجه گذشت زمان نشدم .از فرط
خستگي حتي پشت ميز هم نميتوانم بند شوم .مبلهاي راحتي قرمز رنگ كنار
پنجرهها وسوسهكنان مرا به سوي خودش فرا ميخواند ولي بايد تحمل كرد .مجدداً
روي كيفيت و آماده بودن خودروها و كنترل آنها تذكرات الزم به تيمسار حسام داده
ميشود .به ساعتم نگاه ميكنم مدتهاست از 13گذشته .سرانجام ختم اين جلسه هم
اعالم ميشود .امشب ديگر كار خاصي براي من باقي نمانده .فكر كنم حاال بتوانم بروم
و كمي استراحت كنم .ليكن گمان نميكنم صياد براي استراحت به اتاقش برود.
اوراق دفتر دستك را زير بغل ميزنم و قلمم را هم در جيب پيراهنم غالف ميكنم .با
خداحافظي از سر ميز بلند ميشوم و جمع كوچكشان را ترك ميكنم .چراغ اكثر
سالنها خاموش و راهروها در سكوت لذت بخشي به خواب رفتهاند .از زير نور كمسوي
چراغهاي شمعي و ديواري راهروها بهطرف اتاقم در طبقه دوم به راه ميافتم .در
سكوت شبانه ،خش خش بسيار آهسته قدمهايم روي موكت كف راهرو همانند
تيكتاك ساعت برايم الاليي ميخوانند هرچند براي خوابيدن نيازي به الاليي ندارم!
ميدانم بيرون ،گنبد مخملي آسمان تا انتهاي افق با ستارههاي درخشان چشمكزن
تزئين شده است ولي حيف كه رمق بيرون رفتن ندارم .حتي آسمان شبهاي اينجا به
آسمان شبهاي تهران فخر ميفروشد ،بسيار از هم متفاوتند .در ازدحام شلوغي تهران
از خيلي چيزها محروميم ،از مابقي هم غافل! با وجود حجم كار احساس ميكنم اينجا
قدرت تمركز و توجهام بيشتر شده .آرام وارد اتاق ميشوم تا ديگران بيدار نشوند .فردا
هم روز خداست.
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سر ساعت 1و21دقيقه صبح با صداي زنگ تلفن اتاق به سختي از خواب شيرين
دلميكنم .براتي و ناييني حال و روزشان خيلي بهتر از من نيست .با چشماني
پفكرده نميتوانند از لب تختشان دل بكنند ولي تخت حاج آقا فخرزاده خالي و
مرتب است .طنين نواي اذان حلقي يكي از برادران كه در گوشمان ميپيچد همه به
تالطم ميافتيم.
لحظة خوب نــماز آمـــده است»
« بانــگ پرشــور اذان ميشنــوم
سريع وضو ميسازم و همراه ديگران شتابان راهي نمازخانه ميشوم .آن قدر به
شور و حال ميافتيم كه به ناچار خواب از سرمان ميپرد .نماز صبح دلچسبي را ميان
صفوفي فشرده به جماعت اقامه ميكنيم و توشهاي از اين رهگذر برميچينيم .بعد از
تعقيبات ،در صف اول ،تيمسار صياد عبايش را از دوش بر ميدارد ،در گوشهاي
ميگذارد و با همان لباس ورزشياش پشت تريبون رو به جمع قرار ميگيرد .چشمان
گود افتاده و نافذش با طمأنينه ،اندكي همه را زير نظر ميگيرد .بعيد ميدانم ديشب
جز اندكي خواب به چشمانش راه پيدا كرده باشد .ميكروفون با چند ضربه سبك
انگشتانش آزمايش ميشود  ،سپس با ذكر نام خدا دلهاي جمع را با ترنم دعاي امام
زمان خود آسماني ميكند .بعد از عطر دعايش  ،سالم و صبح به خيرش را همراه
لبخندي با گشاده رويي ادا مينمايد .در ادامه چنين سخن آغاز ميكند:
ـ «  . . .ديشب برخي كارها را جمع بندي كرديم كه آن را عرض ميكنم.
برنامه امروز پنجشنبه تركيبي است كه ميگويم .بعد از نماز صبح ورزش صبحگاهي
ميتوانيد برويد .صرف صبحانه ساعت  6و31دقيقه ميباشد .بعد كار بدينگونه است؛

دولتمردان بيكفايت كشور همسايه 61/

] برادران [ قرارگاه نصر مرحله دوم و سوم عمليات را به صورت زميني كار ميكنند
] برادران [ قرارگاه فتح مقداري از كارهاي روز قبلش باقي مانده كه از جاده امامزاده
زينالعابدين عليهالسالم بهطرف پاسگاه زيد و مرز يعني مرحله دوم عمليات
بيتالمقدس را برداشت ميكنند .بعد از اقامه نماز ظهر و عصر تيمي را از خودش جدا
ميكند و به قرارگاه نصر ميفرستد چون در مرحله چهارم و پنجم عمليات  ،قرارگاه
فتح و نصر مشترك بودند .ماشينهاي قرارگاه قدس ساعت6و31دقيقه به ايستگاه
هفتاد ميرود و در دو بخش قبل از ظهر و بعد از ظهر كارشان را انجام ميدهند .نماز
ظهرشان را در پاسگاه جفير هستند .بخش دوم برنامههايشان نيز پاسگاه شهابي است
كه چون با تيمسار لطفي اول با هم هستيم من خدمتشان ميرسم .قرارگاه فجر براي
مرحله پنجم عمليات بيتالمقدس را در منطقه بين پل نو و شلمچه به صورت زميني
كار ميكنند .قرارگاه كربال هم به موازات ،دو تا كار دارد :يكي به سرپرستي بنده كه
برداشت تصويري از ] بررسي [ كل عمليات بيتالمقدس ميباشد و يك بخش را نيز
تيمسار قويدل در قسمت ديگر انجام ميدهند .هوانيروز هم هماهنگ باشند و با
قرارگاهشان مشورت كنند و نقش فرماندهان و خودشان را بررسي كنند .نيروي
هوايي ،گروه فني ] فيلمـبرداري [ و فرهنگي برابر برنامههايي كه دارند كارشان را
انجام ميدهند .بقيه قرارگاهها براي ناهار و نماز در پادگان دژ باشند .عزيزان دقت
كنند مصاحبههايي كه انجام ميدهند در مرحله اول برداشت تصويري است و بعداً
هم بايد ادامه بدهند و فكر نكنند كار تمام شده است  ، . . .صلوات» .
بعد از خاتمه صحبتهاي ايشان در اختيار خودمان قرار ميگيريم .نمازخانه
كمكم خلوت ميشود .آسمان بيرون هنوز خيلي روشن نشده و هوا گرگ و ميش
است .طبق معمول تيمسار صياد در محوطه با لباس ورزشي مشغول دويدن و نرمش
ميشود  ،تعدادي هم به تبعيت از ايشان ورزش ميكنند .خيلي وسوسهام بروم بيرون
تا در هواي آزاد و خنك سحرگاهي كمي ورزش و نرمش انجام بدهم ولي همتش را
ندارم .براي آينده حتماً نياز به برنامهريزي دارم .همانند ديروز طبق برنامه ساعت
6و31دقيقه براي صرف صبحانه وارد سالن پذيرايي ميشويم .ميزها يكييكي اشغال
ميشود .تخم مرغ آبپز بههمراه نان و پنير و چاي ،صبحانه خوبي براي شروع روزي

پركار ميباشد .با بچههاي فرهنگي صبحانه را دور يك ميز صرف ميكنيم .سر ميز
آمار خوبي از ساعات ضبط مصاحبهها به حاج آقا فخرزاده ارائه ميشود .چند دقيقهاي
به ساعت 7نمانده است .بقيه صبحانه را با عجله صرف ميكنيم .در اين لحظات
ترجيح ميدهيم به اخبار ساعت  7بامداد برسيم .تلويزيون رنگي بزرگ واقع در سالن
انتظار هتل برخي را بهخود جذب نموده ؛ از قرار معلوم مانند ما عالقهمندند تا از
اخبار و وقايع اطراف بي خبر نمانند.
«حياتي» گوينده اخبار بامدادي بهطور غيرمترقبهاي خبر تهاجم گسترده
موشكي ارتش آمريكا و انگليس به عراق را اعالم ميكند .ديگران با شنيدن اخبار به
جمع ما ميپيوندند .وسعت تهاجم موشكي به شهرهاي عراق قابل توجه است .پرتاب
موشكهاي «تام هاك» و «كروز» از شناورهاي مستقر در درياي سرخ و پايگاههاي
نظامي در كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت ميگيرد .شيوخ منطقه براي تثبيت
بقاي حكومت خود حتي براي همكيشان خويش اهميتي قائل نيستند « .اللهُمَّ اَشغِلِ
الظالِمينَ بِالظالِمينَ » .ما خيلي به منطقه تحول نزديك هستيم .بار ديگر دولتمردان
بي كفايت عراق همانند گذشته با سياستهاي غلط خود ،پاي بيگانگان و سلطهگران را
در منطقه محكم ميكنند .اين نتيجه و عاقبت پيروي از سياستهاي غرب و شرق
است .اخبار تمام ميشود ولي همه مشغول بحث و تجزيه و تحليل علل اين تهاجماند.
قريب به اتفاق اين عمل آمريكا و انگليس را نوعي سلطهجويي و قدرت طلبي تلقي
ميكنند .آنها از اينكه كشور اسالميمان مستقل و آزاد است احساس غرور دارند و آن
را نتيجه هشت سال نبرد و مقاومت سرافرازانه رزمندگان جان بر كف ميدانند .در
تصورم حركت گروهها به خاطر اخبار تحوالت در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد .هنگام
عزيمت به مناطق مورد نظرمان تيمسار صياد مقداري تأخير غير معمول دارد .به
خاطر مسئوليتي كه در ستاد كل نيروهاي مسلح دارد احتماالً درگير مسائل جانبي
تهاجم آمريكا و انگليس به عراق است .در اين فكرم كه با توجه به حساسيتهاي
منطقه و حجم گسترده نقل و انتقاالت زميني و هوايي هيئت معارف در مناطق هم
مرز با عراق ،تحوالت جاري چه تأثيري در ادامه كارمان خواهد داشت؟ شايد كار
تعطيل شود .با نگراني منتظر ميمانم ببينم مسئوالن امر چه تصميمي ميگيرند.
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محوطه جلوي هتل شلوغ است .همه گروهها با لباس رزم پاي اتوبوسها منتظرند.
پخش مارش جنگي از بلندگوي محوطه حال و هواي ما را هم عوض كرده .همانند
روز گذشته هواي خنك و دلپذير بههمراه تأللؤ شعاع طاليي رنگ آفتاب صبحگاهي
هرگونه رخوت و سستي را از انسان دور ميكند و به ما نشاط دو چندان ميبخشد.
باالخره تيمسار صياد در ساعت7و21دقيقه از راهروي ورودي هتل نمايان
ميشود .ابتدا با مكثي كوتاه بر روي پلههاي در خروجي هتل با دو دستش كاله
نظامي را بر سر خود اندكي جابهجا و ميفشارد .لباس استتار اتو كشيدهاي به تن
دارد .پوتينها گويي تازه واكس خورده و پاچههاي شلوار نظامياش به خوبي گتر شده
است .البته اين مشخصهها وجه مشترك ظاهري همة افرادي است كه در اينجا
جمعاند .همه مرتباند و آراسته .اما او از همه شاخصتر است .ساير همقطارانش به
محض ديدن وي احترام نظامي به جا ميآورند .صحنة جذابي است .هر كسي از
نزديك با اينان حشر و نشر داشته باشد نيك ميداند اين احترامات نه فقط به خاطر
سلسله مراتب و ارشد بودن ،بلكه به طريق اولي نشئت گرفته از عالقه متقابل و
صميميت ميان آنان ميباشد .چه بسا برخي سنشان بيشتر نيز باشد .يكي از داليل
تفاوت عمده ارتش مكتبي كشور اسالميمان با ارتش ديگر كشورها همين موضوع
ميتواند باشد .تيمسار لطفي با چاشني لبخند به مهرباني براي سوار شدن به سمت
اتوبوسهاي قرارگاه قدس راهنماييام ميكند .تحركات و شيطنتهاي عظيم در آن
سوي مرز ،كوچكتر از آنند تا كارمان تعطيل شود .هر كسي در ميان اين جمع
احساس غرور ميكند .در پاي اتوبوس تيمسار صياد قبل از حركت تلفن همراهش را
تحويل تيمسار حسام هاشمي ميدهد .همه تيمها بهطرف مناطق مورد نظر به راه
ميافتند .ما هم با اتوبوسهاي قرارگاه قدس از ديگران جدا ميشويم و به سمت باند
بالگردها واقع در پادگان لشكر91زرهي عازم ميشويم .در ابتداي حركت صياد از
صندلي اول اتوبوس با ذكر صلواتي همه را به نشاط ميآورد.
به خالف كشور همسايه ،اين طرف مرز آرامشي خاص بر جادهها و مناطق
خلوت و خالي برقرار است .تا محل مورد نظر راه زيادي نداريم .بعد از عبور از حومه
خلوت شهر خرمشهر شايد يك ربع طول نميكشد كه وارد پادگان ميشويم .در

فاصلهاي مناسب ،پاي باند بالگردها از اتوبوسها پايين ميآييم .شعاع گرمابخش طاليي
نور خورشيد تناسب بسيار لذت بخشي با هواي خنك صبحگاهي دارد .حضور خلبانان
با لباس و كاله پرواز در پاي پرندههايشان نشان از آمادگي آنان دارد .بعد از احترامات
نظامي متقابل ،صياد پاي بالگرد از تيمسار لطفي فهرست سرنشينان را درخواست
مينمايد.
ميبايد افراد قرارگاه قدس را تا محل ايستگاه هفتاد همراهي نماييم .دو فروند
 124آماده پروازند .تعدادمان زياد است .تيمسار صياد دستور ميدهد فروند سوم را
هم براي پرواز آماده كنند .تمام استانداردهاي پرواز را رعايت ميكند .نميخواهد
بيش از ظرفيت سوار شويم .در فرصت موجود خدمه پروازمان فهرستي از آخرين
وضعيت فني بالگرد را نشانم ميدهد .ميگويد پرسنل هوانيروز موتور پرندهها را بعد
از طي هر دوره خاص زماني تعمير اساسي ميكنند .با وجود تحريمهاي همه جانبه
غرب و عدم فروش قطعات چنين وسايلي به كشورمان ،عملياتي بودن بالگردها داللت
بر توانمندي و استعداد پرسنل سختكوش نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي دارد .با
تقسيمبندي اسامي طبق فهرست پرواز ،سوار مركبهاي آهنين ميشويم .همراه صياد،
لطفي ،نوجوان ،معينوزيري ،شاهان و ناييني در شماره يك جا ميگيريم .تيمهاي
فيلمبرداري با وسايل و بار و بنه خودشان سوار سومين پرنده ميشوند .خدمه پرواز
همزمان با استارت پاي دُم بالگردها براي كنترل وضعيت به نـظاره ميايستند .وقتي
موتور استارت ميخورد سايه ملخ از روي آسفالت باند كمكم محو و هواي خنك
اطرافمان به تالطم ميافتد .مجدداً بوي حاصل از احتراق سوخت مشامم را پرميكند.
بوي ماليم عجيب و گيرايي دارد ،اصالً شباهتي به بوي حاصل از احتراق بنزين
ماشين ندارد .هنوز از زمين بلند نشدهايم كه تيمسار صياد بالفاصله عينك نزديك
بينش را به چشم ميزند و با تيمسار لطفي ميافتند به جان نقشه.
وقتي خدمه پرواز همه چيز را از بيرون كنترل ميكند سوار ميشود و در
كشويي را ميبندد .خلبانان بعد از كسب اجازه به موتور قدرت ميدهند .سروصدا
آزار دهنده نيست هر چند شايد نشود به راحتي با نفر بغل دستي صحبت كرد .خلبان
آن قدر نرم و آهسته پرنده را از زمين بلند ميكند كه گويي تمام مهارتش را به رخ ما
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ميكشد .با چرخشي ماليم وقتي به آسمان اوج ميگيريم پادگان به سرعت از زير
پايمان ميگريزد .بقيه بالگردها به ترتيب به دنبالمان روانه ميشوند .با اينان براي
ديدار از رزمگاه خونين سالياني نه چندان دور از زمين بر ميخيزيم.
چون اللـه كنار صخـره سنـگر بزنـيم
برخيز به رزمـگاه خون سربزنـيم
به ساعتم نگاه ميكنم ،از  ،8سه دقيقه هم گذشته .بالفاصله شهر خرمشهر در
زير پايمان قرار ميگيرد ،آفتاب زرد كم رمق پاييزي روي بام خانهها نشسته .خيابانها
و كوچههايش ،استاديوم ،پل خرمشهر با رود پر آب كارون ،انبارهاي مختلف و وسيع،
پادگانها و تمام چيزهاي ديگر از باال جلوه ديگري دارد .خيلي ارتفاع نداريم ولي
نميتوانم حدس بزنم چند متر از زمين فاصله گرفتهايم .شايد 111متر يا 311متر،
نميدانم .با وجود تكانها و صداي موتور ،در همين ابتداي كار ناييني در كنارم خوابش
ميبرد .صياد در حاليكه گوشي بر سر دارد به جلوي كابين خم شده و خلبان را در
مسير مورد نظر هدايت ميكند .هرگاه دوري در آسمان ميزنيم از شيشه بغل،
بالگردهاي ديگر را ميبينم كه با فاصله در تعقيبمان هستند .وارد دشت ميشويم و
آنرا ميپيماييم ،اما از آسمان .وقتي به جاده اصلي اهوازــخرمشهر ميرسيم به
تعقيبش ميپردازيم .گاهي عبور و مرور ماشينهاي سواري و اتوبوسهاي مسافربري،
خلوت صبحگاهي جاده را بـرهم ميزننـد .برخي خودروها در جـاده سريع ميرانند،
ولي براي ما فرقي نميكند چون از همه جلو ميزنيم .با طي مسافتي ،در دوردست
تعدادي اتوبوس نظامي و چند تويوتا استيشن فرماندهي خاكي رنگ را از باال مشاهده
ميكنم كه در يك طرف شانه خاكي جاده اصلي متوقفاند .باالي سرشان چرخي
ميزنيم .خلبانمان جاي مناسبي براي فرود در كنارشان در نظر ميگيرد و آرام
مركبمان را چند متري جاده بر روي دشت پايين ميآورد.
اينجا ايستگاه هفتاد است .به دنبال ما ،بالگردهاي ديگر با فاصلهاي مناسب
پيدرپي فرود ميآيند .هنوز ابر غبار خاكها فروكش نكرده همه از مركبهايمان
پياده ميشويم .با خاموش شدن موتورهاي پرندههاي آهنين از دور ملخها كاسته و
سكوت نسبي در دشت حاكم ميشود .خودروهاي خالي در انتظارند تا افراد قرارگاه
قدس را از ما تحويل بگيرند .قبل از اينكه از هم جدا شويم ،يكبار ديگر به منظور

كنترل مسيرهاي حركت ،لوله نقشة نظامي مجدداً روي خاك گسترده ميشود .براي
مهار صفحه نقشه و جلوگيري از جمع شدنش چند سنگ در چهارگوشه آن به كمك
ميآيند .فرمانده قرارگاه قدس ،تيمسار لطفي همراه تيمسار شاهان و تيمسار نوجوان
روي نقشه مختصاتي را با كمك نقاله و مداد تعيين و مسيرها را مشخص ميكنند.
گاهي با بلندكردن سرشان ،با دست سمت و سويي را ميان دشت به يكديگر نشان
ميدهند .جماعت ديگري هم باالي سرشان به نظاره ايستادهاند؛ تيمسار علياري،
رادفر ،غالمرضا بصيري ،بختياري و مفيد از آن جملهاند .در جاده خودروهاي سواري
شخصي با كنجكاوي بسيار با كم كردن سرعتشان از كنارمان آهسته عبور ميكنند.
مشاهده سه فروند بالگرد ،تعدادي خودروي نظامي همراه گروهي لباس رزم پوشيده
كه در تكاپويند ،صحنة هيجان انگيزي هم هست! اتوبوسي مسافربري حين عبور ،در
حالي كه چراغهايش را برايمان روشن ميكند با مسافران حيرت زدهاش به سرعت
دور ميشود .خيلي دلم ميخواهد بدانم چه چيزي به افكارشان خطور كرده .حتماً
ميخواهند بدانند چه كار ميكنيم؟ به تعجبشان انداختيم! .اينجا دقايقي بيش
معطلي نداريم .بچههاي قرارگاه قدس را منهاي فرماندهشان تيمسار لطفي به خود
واميگذاريم تا كارشان را به صورت زميني ادامه بدهند .بچههاي اكيپ فني گروه
قرارگاه قدس بار و بنديلهايشان را از داخل بالگردها به ماشينها منتقل ميكنند .ما
نيز همراه اكيپ فيلمبرداري خودمان و ديگران ،به بالگرد شماره دو كه سوخت
بيشتري دارد سوارميشويم .در كنار تيمسار لطفي و روبهروي صياد مينشينيم .صياد
ميگويد :به سمت پادگان حميد ميرويم .دو فروند ديگر نيز كه حاال خالياند مرخص
ميشوند تا به پايگاه خود برگردند .با دور برداشتن ملخ به نـرمي از روي زميـن
برميخيزيم .ماشينهاي قرارگاه قدس نيز همراه سرنشينان خود در مسيرهاي تعيين
شده به راه ميافتند .به ساعتم نگاه ميكنم ،اگرچه تازه ساعت 9و 1دقيقه صبح است
ولي ما از نماز صبح سر پا هستيم .در امتداد جاده اهوازــخرمشهر ،بهطرف فرسيّه و
كوشك به حركت خود ادامه ميدهيم .در دوردست از فراز دودكشي ،لهيب آتشي
بلند جلب توجه ميكند .سوختن ناقص آن سبب شده تا دودش تا انتهاي افق را به
صورت ردي بلند آلوده كند؛ گويا دكل چاه نفتي است .بعد از 11دقيقه طي طريق،
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خدمه پرواز درب كشويي بغل را گشوده ،فيلمبرداري از باال آغاز ميگردد .صياد
ميكروفون به دست به تشريح عملكرد رزم يگانها از اين محور در عمليات
بيتالمقدس ميپردازد .برداشت اول حدود 11دقيقه به طول ميانجامد .با اتمام كار و
بسته شدن درب ،مسيرمان را بهطرف پادگان حميد تغيير ميدهيم .به همين منظور
ارتفاع و سرعتمان را زياد ميكنيم.
آوازه پادگان حميد را بسيار شنيدهبودم .زماني يكي از بزرگترين و مجهزترين
پادگانهاي كشورمان در مرزهاي جنوبي محسوب ميشد .ولي اكنون  . . .نميدانم.
پنج دقيقه بعد وقتي به آسمان پادگان حميد ميرسيم ،با چرخشي دايرهوار برفـراز
پادگـان ،ارتفاع خود را به قصد فرود مقابل ساختمان فرماندهي آهسته آهسته كم
ميكنيم .ساختمان ميان درختان بلند اكاليپتوس محصور گرديده ،با اينكه جاي
وسيعي براي فرود نداريم ولي خلبان با عبور از روي نوك درختان و دكلهاي برق با
مهارت ،ما را آرام مينشاند .وجود ميله پرچم وسط ميدان صبحگاه و سيمهاي برق
فشار قوي نميتواند مانع فرودمان شود .خلبان قصد ندارد موتور پرنده را خاموش
كند .زير فشار ضربات كوبنده باد ملخ پاي بر زمين ميگذاريم .محوطه را قبالً آب
دو فروند
پاشي كردهاند .صياد بالفاصله به خلبان ميگويد پرواز كند تا جا براي
دفتر دستكم
بالگرد تازه نفس ديگر كه در راهاند باز شود .در حاليكه يادداشتها و
را محكم ميگيرم تا باد نبرد به همراه ديگران با موهاي آشفته بهطرف دفتر
فرماندهي به راه ميافتيم .بالگرد نيز خالي بهطرف خرمشهر برميخيزد .با دور شدنش
حاال ميتوانيم صداي قدمهايمان را بشنويم .سكوت هم نعمت بزرگي است.
نماي ساختمان فرماندهي را تازه رنگ زدهاند ولي ظاهري فرسوده دارد.
هرچند درونش همه چيز تميز و مرتب ميباشد .با اندكي استراحت بر روي مبلهاي
اتاق فرماندهي به انتظار دو فروند بالگرد ديگر مينشينيم .تيمسار معينوزيري،
شاهان و لطفي در كنار هم و روي يك مبل نشستهاند .مختصري پذيرايي ميشويم،
بيسكويت و چاي ميتواند مقداري در رفع خستگي حاصل از پرواز مؤثر باشد .تيمسار
صياد بعد از تجديد وضو بالفاصله لولة نقشهاش را روي ميز باز ميكند و براي اينكه

نقشه جمع نشود از لوازم تحرير روي ميز براي سنگين كردن لبههاي نقشه كمك
ميگيرد ،سپس با ديگران مسيرهاي پرواز بعد را ترسيم ميكنند.
مسيرهاي پرواز ،همان محور عملكرد يگانهاي رزم در زمان تهاجم به دشمن
بعثي طي عمليات بيتالمقدس است.
تيمسار معينوزيري با چهرهاي درهم ،دلسوزانه از وضعيت نقشههاي موجود
انتقاد دارد .ميگويد نقشه برخي مناطق مرزي نياز به بررسي مجدد و جامع دارد.
صياد محكم قول ميدهد در تهران مسئوالن امر در امور جغرافيايي را به دفترش
دعوت و بهطور جدي مسئله تهيه نقشههاي جديد را پيگيري كند .معينوزيري با
ناراحتي ميافزايد نقشههاي مرزي ما با برخي كشورهاي همسايه جامع نيست و اين
را مربوط به امنيت ملي ميداند.
صياد تالش دارد از طريق تلفن دفتر فرماندهي با تيمسار سيد حسام هاشمي
و عزتي در محل هتل تماس بگيرد ولي موفق نميگردد.
از دور صداي بالگردهايي كه به پادگان نزديك ميشوند به انتظارمان پايان
ميدهد .سرگرد معيني به توصيه صياد ميرود تا بعد از نشستن بالگردها ،خلبانانش را
به اتاق فرماندهي هدايت نمايد .من هم به دنبال سرگرد معيني همراه ميشوم تا از
نزديك شاهد فرود آنان باشم .در محوطه با چشمانمان افق را جستجو ميكنيم .از
دور دو نقطه سياه در آسمان در پي هم قابل مشاهدهاند .براي جلوگيري از بلند شدن
گردوغبار ،چند سرباز محوطه را مجدداً با شيلنگ آبپاشي ميكنند .فرصت آبپاشي
همه جا نيست .بالگردها با چرخشي ابتدا محل فرودشان را بررسي ميكنند ،سپس
اولين فروند براي فرود آهسته پايين ميآيد .جا براي نشستن خيلي فراخ نيست .از
وجود درختان و بهخصوص ميله پرچم وسط محوطه كمي نگرانم .نميدانم خلبان
ميله خالي از پرچم را ديده يا خير؟ بالگرد به زمين نزديكتر ميشود .بر اثر تالطم
هواي حاصل از فشار باد ملخ همه چيز در گرد و خاك فرو ميرود .شاخههاي درختان
بهشدت به پيچ و تاب ميافتنـد ،برگـهاي خشك با خار و خاشاك در هوا به بازي
درميآيند .جز سايه بالگرد در چند متري زمين چيزي ديده نميشود .آبپاشي
كمكي نكرد .خلبان در نشستن تعلل دارد .گويا از زاويهاي كه براي نشستن انتخاب
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كرده ،راضي نيست .در فاصلهاي اندك ،بدون اينكه به زمين بچسبد بالفاصله دوباره
اوج ميگيرد.
سرگرد معيني از روي زمين براي هدايت بهتر به كمك خلبانان ميشتابد .با
فرونشستن غبار ،بالگردها بعد از دوري مجدداً با هدايت معيني يكييكي و با فاصلهاي
نزديك بههم در محوطه آرام ميگيرند .با خاموش شدن موتورها ،خلبانان از ميان
گردوغبار به اتاق فرماندهي راهنمايي ميشوند ،درحاليكه هنوز ملخها به بازي خود
ادامه ميدهند .عقربههاي ساعتم21و33دقيقه را نشان ميدهند .در اتاق فرماندهي
خلبانان بعد از اداي احترام نظامي و مصافحه بالفاصله از روي نقشه فرماندهان
مسيرهاي پرواز را توجيه ميشوند.
طبق برنامه از اينجا به هويزه خواهيم رفت ،سپس از پاسگاه شهابي بهطرف
خرمشهر مسير ادامه پيدا خواهد كرد .يكي از خلبانان كه استاد خلبان هم هست ،با
ابراز نگراني از تحوالت منطقه ميگويد سمت هويزه موشكهاي زمين به هوا كار
گذاشتهايم .وي پرواز در آسمان هويزه را خطرناك ميداند .تيمسار صياد در پاسخ
سرش را از روي نقشه بلند ميكند و با آرامش ميگويد نگران نباشند زيرا قرارگاه
ارتش در جنوب از پروازها مطلعاند و هماهنگيهاي الزم را انجام داده است.
با لوله شدن نقشهها بهطرف بالگردها حركت ميكنيم .براي سوار شدن بالگرد
شماره يك را انتخاب ميكنيم .بغل درب كنار خدمة پرواز را براي نشستن انتخاب
ميكنم .ميخواهم همواره مناظر زير پايم در برابر چشمانم باشد.
2
زمين از باال زيباست هرچند صحرا باشد .فروند دوم با مسئوليت رسكيو خالي
به دنبالمان ميآيد .در ساعت21و41دقيقه از فراز درختان بلند مجدداً به آسمان
پرميكشيم.
بعد از21دقيقه برفراز آسمان هويزه ،خدمه پرواز درب بغل را ميگشايند.
برداشت تصويري با توضيحات تيمسار لطفي آغاز ميشود .هر دفعه با گشوده شدن
درب با فرصت طلبي ريههايم را از تالطم اكسيژن خالص بينصيب نميگذارم ،واقعاً

مطبوع است .هواي اين باال با هواي تهران اصالً قابل قياس نيست .گوشهايم با ريتم
ضرباهنگ و لرزش ماليم موتورهاي بالگرد اخت گرفته.
از جايي كه نشستهام به كار خلبانان دقيق ميشوم .انواع صفحههاي نمايشگر و
كليدهاي جورواجور را پيشرو دارند .باالي سرشان هم از صفحه كليدها بينصيب
نيست .خلبان دسته كنترل پرواز را در دستانش ميفشارد؛ هر از گاهي چشم به
اطراف دارد .از ميان شيشه كابين جلو ،افق بدون هيچ محدوديتي در قاب چشم
مينشيند.
دشت هموار زير پايمان چيزي براي عرضه ندارد؛ حتي بوتة خاري .با طي
مسافتي كنار پاسگاهي به نام برزگر پايين ميآييم .ساختماني بزرگ با نمايي آجري
همانند قلعهاي استوار ولي تنها در دل صحرا .بدون اينكه خاموش كنيم ،سرگرد
معيني با گشودن درب ،سريع پايين ميپرد و دواندوان از نيروهاي پاسگاه برزگر
محل پاسگاه شهابي را سؤال ميكند و برميگردد .مجدداً به جستجو برميخيزيم .ولي
تالش بيفايده است .از پاسگاه خبري نيست .هيچ شاخصي در دشت خشك وجود
ندارد .در چـهار سوي آسـمان هـمچون گهـواره پيـچ و تاب ميخوريم.
از فـرط خستـگي بـراي دقـايقي خـواب چشمانـم را ميربايد .تـالشم براي
بازنگهداشتن پلكهاي سنگينم به جايي نميرسد .ناگهان بر اثر سر و صدا و ضربه
سختي تعادلم برهم ميخورد! پلكهايم را يك دفعه ميگشايم  . . .مقابلم جز پردهاي
تيره از طوفان خاك به چشم نميآيد .قلبم به ضربان ميافتد مات و مبهوت لحظهاي
اندك برايم سؤال به وجود ميآيد چه شده؟ كجا هستم؟ براي لحظهاي چيزي به ياد
نميآورم .خيلي به فكرم فشار ميآورم .شايد تمام اين وقايع چند هزارم ثانيه طول
نميكشد ولي زود بهخود ميآيم . . . .
هنوز درون بالگرد نشستهايم و سرگرد معيني هم با گشودن درب ،دوباره رفته
از نگهبانان پاسگاه پيشرو محل دقيق پاسگاه شهابي را بپرسد .من هم در پي ضربه
نشست حاصل از فرود و سروصداي باز شدن درب بهطور ناگهاني از خواب ميپرم و
يك آن ،صحنة طوفاني مقابل چشمانم ،فريبم ميدهد  . . .خطاي باصره .نميدانم
چند دقيقه خوابم برد .اول فكر كردم اتفاقي افتاده .اينجا آن قدر زمين خشك و رملي
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است كه بر اثر فشار باد ملخ مركبمان  ،طوفاني از گرد و خاك همه جا را فرا گرفته.
بيرون جز پردهاي تيره از غبار اصالً هيچ چيزي ديده نميشود .
با كمي انتظار سرگرد معيني از ميان تالطم شديد گرد و خاك ،خميده و
دواندوان پيدا ميشود سريع سوار و درب را ميبندد .موهايش آشفته و خاكآلوده
ميشود .درحاليكه چشمانش را ميمالد ميگويد اينجا پاسگاه «خاتمي» است .زود از
زمين بلند ميشويم .از جايي كه برخاستهايم هالهاي عظيم از غبار به هوا بلند شده،
گويي انفجاري مهيب رخ داده .باالخره با اندك مسافتي پاسگاه شهابي را پيدا
ميكنيم .ساختمان پاسگاه به شكل قلعة بلندي با نمايي آجري ميان دشت صاف
همچون دژي خودنمايي مينمايد .باد پرچم سبز رنگ يا حسين بزرگي را در نوك
دكل بلند مخابراتي به پيچوتاب انداخته .بر فراز پاسگاه شهابي چند برداشت تصويري
صورت ميگيرد .بعد از اتمام كار بدون اينكه فرود بياييم به سمت پاسگاه جفير تغيير
جهت ميدهيم .در بعضي نقاط عوارض غيرطبيعي زمين عوض ميشود .برخي مناطق
فشردگي سنگرها و خاكريزها مشهود است .در بعضي قسمتها خاكريزها دوجدارهاند.
از باال گويي كودكي با مشتش رد خاكها را روي زمين كشيده .خاكريزها بهشدت پير
و چروكيدهاند .هنوز آرايش سنگرهاي انفرادي و آشيانههاي تانك كامالً مشهود است.
مجاور پاسگاه جفير تيمسار لطفي را پياده و از وي خداحافظي ميكنيم .در
اينجا بايد به ساير اعضاي قرارگاه قدس ملحق شود .البته از شواهد امر پيداست كه
هنوز گروهش نرسيدهاند .هيچ خودرويي در اطراف پاسگاه ديده نميشود .
با پيـاده كـردن فرمانـده قرارگاه قدس سـريع از زمـين به طـرف خرمـشهر
برميخيزيم .درحالي كه يك دستش را بر روي كاله نظامياش گرفته تا باد نبرد در
ميان تالطم گرد و خاك به سوي پاسگاه جفير واقع در چند ده متري ميان رملها
پا ميكشد.
درون بالگرد ،باالخره تيمسار صياد فرصتي پيدا ميكند و روي يادداشتهايم
دقيق ميشود سپس مدادش را از جيب روي بازوي لباسش بيرون ميكشد و طرح
برداشت تصويري برنامه صبح را برايم ترسيم ميكند:

هرچه به خرمشهر نزديكتر ميشويم پوشش گياهي زمين هم عوض ميشود.
با عبور از روي باغها و نخيالت وارد آسمان خرمشهر ميشويم.
در ساعت22و16دقيقه در باند لشكر 91آرام پايين ميآييم .بدون فوت وقت با
چند دستگاه خودرو از پاي باند يكراست راهي نمازخانه پادگان ميشويم .
ساختمان نمازخانه كنار مجتمعهاي ساختماني يك طبقه ،كمي آنسوتر قرار
دارد.
اكثر اعضاي گروهها در نمازخانه جمعاند .با تجديد وضو نماز را به روحاني
قافلهمان يعني حجتاالسالم فخرزاده اقامه ميكنيم .بعد از تعقيبات نماز عصر براي
صرف ناهار به طرف ساختمان يك طبقه روبهروي نمازخانه راهنمايي ميشويم .با
وجود كمخوابي و پركاري در سيماي هيچ كسي خستگي نميبينم .در سالن بزرگي
سفرهها را از قبل روي زميني كه با موكت فرش شده ،گستردهاند .قُوت ظهرمان
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كباب و نوشابه بههمراه ماست و ساالد ميباشد كه با كمك پرسنل لشكر 91ميان
ظرفهاي يكبار مصرف توزيع ميگردد .بيچاره انگشتانم از صبح تا حاال مدام قلم
دوانده ،اآلن هم قاشق را جانشينش ميكنم! استراحت فعالً ممنوع!
همان ابتداي ناهار خبرنگاري از خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران قلم و كاغذ
بهدست بر سرشناسترين چهره جمع يعني رئيس هيئت معارف نازل ميشود .بنده
خدا صياد وقت ناهارش هم متعلق به خودش نيست ولي ايشان با روي باز دعوت
خبرنگار را براي مصاحبه پذيرا ميشود و دست از غذا ميكشد .من هم براي اينكه
مطلبي از دستم در نرود به ناچار رغبت ناهار را از دست ميدهم .
محور سؤاالت خبرنگار درباره اهداف مأموريتمان و نحوه تشكيل «هيئت
معارف جنگ» است .رئيس هيئت معارف جنگ نيز در ابتداي كالم با ذكر نام خدا و
دعاهاي هميشگياش چنين سخن آغاز ميكند :
ـ «  . . .هدف از برگزاري اين همايش توجه به پديده معارف جنگ بوده كه
بيانكننده بخشي از تجارب و ارزشهاي جبهههاي حق عليه باطل است.
اين كار با استفاده از تحقيقات ميداني ،مصاحبه با رزمندگان اسالم ،برداشتهاي
تصويري و بررسي اسناد و مدارك حقيقي جنگ انجام گرفته است .اين همايش
ميتواند با گرايش تحقيقي و آموزشي ،بستر روشن و گويايي براي بيان بخشي از
تاريخ جنگ باشد .در اين همايش چهار روزه ،رزمندگان ارتش جمهوري اسالمي با
زبان و قلم خود فراز و نشيبهاي صحنههاي نبرد را تشريح ميكنند .گرايش اصلي
معارف جنگ نيز آموزش است و از اين طريق تجارب و ارزشهاي علمي ـ معرفتي
صحنههاي نبرد از سينههاي ارزشمند رزمندگان اسالم به سينههاي پاك و مطهر
جوانان انقالب اسالمي انتقال مييابد .ما توانستيم فعاليتهاي تحقيقي و آموزشي
حاصل از تجربيات دفاع مقدس را در دانشگاه افسري امام علي عليهالسالم و نيروي
زميني ارتش اجراكنيم .پيشرفت كار هيئت معارف جنگ تاكنون شامل حدود 21
عمليات عمده رزمندگان اسالم عليه ضدانقالب در كردستان طي بهمن
سالهاي2319و 2361و همچنين برداشت از عمليات طريقالقدس و فتحالمبين در

جبهههاي جنگ تحميلي بوده است .در اين همايش فرماندهان و رزمندگان عمليات
بيتالمقدس حضور دارند».
خبرنگار تمامي صحبتها را روي اوراق سربرگ دارش تندنويسي كرد ،پس از
اتمام مصاحبه صياد به ناهار دعوتش ميكند .با خودم فكر ميكنم از كجا ما را توي
پادگان پيدا كرده؟ البد شخص پركار و زرنگي بوده ،اينگونه افراد هميشه در كار خود
موفقاند.
ناهار هم از دهن افتاد ،ولي مهم نيست .فخرزاده سردرد بدي گرفته ،چهرهاش
برافروخته و حالش مساعد نيست .شايد فشار كار باشد .بساط ناهار ساعت
23و21دقيقه جمع ميشود .فكر كنم صياد ناهارش را هم نخورد .
براتي از بچـههاي فرهـنگي بههمـراه گـروه قرارگـاه نصـر هواي شلـمچه را در
سر دارد .در گوشه سالن بچههاي قرارگاه كربال دور هم نشستهاند ،تيمسار حسين
حسني سعدي ،قويدل ،بختياري ،مفيد ،شاهان ،آجوري ،كيا و جانگداز همگي به دور
نقشهاي كه روي موكت پهن كردهاند ،همراه صياد مشغول بررسي مسيرهاي
بعديشان ميباشند .اين مردان استراحت ندارند .گويا با نقشه و كالك پيوندي
ناگسستني دارند.
با وجود اختالف سنـها ،نخـوت در وجودشـان ديده نميشود ،ولـي در عـين
حال همه در كارها مصمم و جدياند .چهرهاي نيست مگر به گرمي چهرهاي ديگر.
« اَشدّاءُ عليَ الكُفارِ رُحَماءُ بينَهُم » .
صياد با انگشت سبابهاش مسيري را روي نقشه ترسيم ميكند و ميگويد بايد
از محل قرارگاه مركزي كربال برداشت تصويري هوايي داشته باشيم و بعد از آن
محورهاي فتح و نصر را هم فيلمبرداري كنيم .ساعت حركت گروه قرارگاه كربال
ساعت24و21دقيقه اعالم ميشود ،بعضي هوايي و برخي ديگر زميني .در خاتمه
جلسه تيمسار عبدالحسين مفيد بعد از اينكه دستي ميان موهاي سپيدش ميكشد،
اوضاع منطقه را به دليل دور جديد درگيريهاي آنسوي مرز بسيار حساس ميخواند.
وي حتي آواكسهاي آمريكايي را مشاهده كرده و صداي پدافندهاي شهر بصره را هم
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بهگوشش شنيده .با نگراني خطاب به صياد ميافزايد مواظب باشيد بالگردتان را
اشتباهي نزنند! اما صياد محكم پاسخ ميدهد:
ـ« من به خدا توكل دارم  ،نگران نباشيد ».
لحنش در عين جسارت ولي با نهايت لطافت ادا ميشود.
تا بر سرش بُوَد چو تويي ساية خدا »
« اقليم پارس را غم آسيب دهر نيست
كمكم براي رفتن به بيرون سالن پا ميكشيم .در اين هنگام سرهنگ خلبان
حسينعلي خليلي ظاهر ميشود و آهسته در گوشم به مزاح ميگويد :بنويس بعد از
ناهار ،چايي ندادند! ميخواستم در جوابش بگويم ما فرصت ناهار خوردن هم نداشتيم،
ولي حالش را نداشتم .در فرصت باقي به دنبال تلويزيوني براي اخبار ساعت24
بهتكاپو ميافتيم .در گوشه و كنار هيچ گيرنده صوتي تصويري پيدا نميشود .به ناچار
همه در بيرون ساختمان گوش به بلندگوهاي محوطه ميسپاريم .روي جدولي در
حاشيه خيابان به تنهايي با آسودگي دمي اندك فرصت نشستن مييابم .با شروع
اخبار ،تحوالت خونين منطقه بينالنهرين در صدر خبر قرار ميگيرد .قدرتهاي
متجاوز از كيلومترها دورتر با آسودگي خاطر و تكيه بر تكنولوژي ،با موشكهاي
دوربرد شهرهاي عراق را با زنان و كودكان بيگناهش زير شرارههاي آتش خودخواهي
خود گرفتهاند .سياستهاي نابخردانه رژيم منحوس بعثي هر از گاهي ناامني را در
منطقه حاكم ميسازد .زماني ميخواست دينار را واحد پول خوزستان سازد؛ اكنون
نيز گرفتار قومي ستمكارتر از خويش است .چند سال قبل ،فخرزاده كتاب
حيرتآوري را براي مطالعه به من معرفي كرد .كتابي حيرتانگيز به نام «سوداگري
مرگ» .كِنِت تيـمِرمَن نويسنده معروف آمريكايياش تمام اسناد و مدارك خريدهاي
تسليحاتي صدام از شركتهاي اروپايي و آمريكايي در طول جنگ با ايران را به صورت
مستند گردآوري و در اين كتاب فاش ميكند .انسان از خواندن اين كتاب واقعاً به
خود ميلرزد .صدام كسي نبود كه فقط در فكر خريد سالح باشد بلكه تكنولوژيهاي
مخرب غرب و شرق را با مخترعان و دانشمندانش از سراسر جهان با دالرهاي نفتي
شيوخ ثروتمند كشورهاي حوزه خليج فارس به خدمت اهداف جاهطلبانهاش
درميآورد .از ساخت توپهاي دوربرد بالستيك تا سالحهاي غيرمتعارف اتمي و

شيميايي؛ آن هم با كمكهاي گسترده كمپانيهاي غربي و شرقي .با مطالعه اين كتاب
عظمت قدرت ايمان رزمندگان دليرمان بيشتر نمايان ميشود .بي شك رژيم شرور
صدام شورهزاري است كه غرب خود پرورانده .خودشان بهتر واقفاند چه كردهاند!
گذشت زمان پرده از روي بسياري از حقايق برميدارد .اين انسانهاي طغيانگر از خود
چيزي جز ويراني و بد نامي به ميراث نميگذارند:
بــــماند بر او لعـــنت پايـــدار »
« نمــاند ستــمكار بد روزگـــار
گوينده اخبار خبر از انحراف و اصابت يك فروند موشك كروز به خرمشهر
ميدهد .اين تجاوز اگر سهوي هم باشد قابل تحمل نيست .ميدانم مسئوالن كشور با
سعة صدر و بينشي عميق مواظب شيطنتها هستند .چه بسا دشمنان خياالت خامي
درسر بپرورانند .در گوشه و كنار محوطه همه به دقت سرتاپا گوشاند .بالفاصله بعد از
اخبار تيمسار صياد به طور غيرمترقبهاي با يك دستگاه خودرو و به تنهايي به
ساختمان فرماندهي پادگان ميرود .قبل از رفتن به ما هم توصيه ميكند با همان
تركيب قبل بههمراه اكيپ فني ]فيلمبرداران[ تا ده دقيقه ديگر پاي بالگردها حاضر
باشيم .احتماالً ميخواهد با تهران تماس بگيرد .تصور ميكنم با حوادث منطقه
بيارتباط نباشد .هر لحظه امكان لغو مأموريت و بازگشت به تهران وجود دارد .همراه
سرگرد معيني و اكيپ فني با خودروهايمان به پاي بالگردها كه فاصله چنداني ندارد
ميرويم؛ خلبانان نيز آمادهاند .بقيه با خودروهايشان زميني به كار خود ادامه
ميدهند .در فرصت به دست آمده عكاس از جمع عكسي به قاب يادگار ميگذارد.
خلبانان براي عكس انداختن كنار تيمسار صياد اشتياق دارند .منتظريم بيايد تا كنار
ايشان هم عكس بگيريم.
در موعد مقـرر ،خودروي رئيس گـروه معـارف از جاده منتـهي به ساختمان
فرماندهي نمايان و مأموريت تداوم مييابد .پاي باند پرواز تيمسار شاهان ،بختياري و
معينوزيري نيز همراه وي از خودروي تويوتا استيشن فرماندهي پياده ميشوند .مسير
پرواز اعالم ميشود .مسير اول از خرمشهر بهطرف روستاي خضريه در جاده آبادان در
حدود  41مايلي شمال شرقي است؛ مسير دوم دارخويّن ،ايستگاه حسينه و بهطرف
سه مايلي مرز؛ مسير سوم از سلمانيه بهطرف غرب ،تا سه مايلي مرز .به گفته صياد
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اگر تا ساعت  26به كارمان برسيم احتمال دارد دو فروند بلند شويم و آنهايي را كه
صبح به جُفير برده بوديم ،بازگردانيم .قبل از سوار شدن به تقاضاي خلبانان چند
عكس در كنار صياد به قاب يادگار ميگذاريم .سپس سوار پرندة آهنين ميشويم.
وقتي از روي زمين برميخيزيم .ساعتم24و41دقيقه را نشانم ميدهد .با عبور از
آسمان خرمشهر به دل دشت ميزنيم .صداي يكنواخت موتور مانند تيكتاك ساعت
گوشم را پر ميكند .لرزشهاي ماليم هم مزيد بر علت ميشود تا لحظهاي پلكهايم
بهانهاي براي آسودن بيابد ،ولي بالفاصله با تذكر تيمسار صياد هوشيار ميشوم .كار
در كنار اينان توان مضاعف ميطلبد .بعد از 11دقيقه پرواز در آسمان آبي ،بر فراز
روستاي خضريه در ارتفاعي نه چندان زياد با باز شدن درب سمت راست ،كار
تصويربرداري مجدداً شروع ميگردد .مسير برداشت هوايي ،شرق به غرب كارون از
عملكرد قرارگاه فتح ميباشد .در ساعت21و21دقيقه محل قرارگاه مركزي كربال را
ميان دشت مجدداً مييابيم .بعد از چند طواف به دور قرارگاه ،راهمان را به سمت
كارون كج ميكنيم .تا محل پل شناور در «حالوب» توضيحات و فيلمبرداري ادامه
پيدا ميكند .روي آسمان دارخـويّن از ارتـفاعمان ميكاهيـم .در ارتفاع حدود4متـري
دشـت ،سـكوت غمـبار سنگـرها و خـاكريـزهاي خـالي را برهمميزنـيم.
فيلـمبرداري از نماي سنگـرها و خاكريزهاي آبرفته و فرسوده دوباره آغاز ميشود.
چند ده متري را آرام به همين صورت طي ميكنيم .پشت سرمان نيز ردي از غبار را
بر جا ميگذاريم .با بسته شدن درب مجدداً از زمين فاصله ميگيريم.
در حوالي پاسگاه زيد ،نزديك مرز كشور همسايه ،خلبان براي رعايت مسائل
ايمني با كاهش ارتفاع ،تقريباً سينهكش دشت مسيرش را پي ميگيرد .تيمسار صياد
به تيمسار معينوزيري كه در كنارش نشسته ،با اشاره به نقشة روي پايش ميگويد
بهطرف ايستگاه گرمدشت ميرويم .البته اعتقاد دارد بايد بالگردمان را در خرمشهر
عوض كنيم .بههمين منظور با تغيير جهت به طرف خرمشهر ارتفاع را زياد ميكنيم.

نماز غير منتظره
با ورود به آسمان خرمشهر وارد پادگان لشكر  91ميشويم و يك راست به نرمي كنار
چند فروند  124روي باند متوقف ميشويم .هنگامي بر زمين پا ميگذاريم كه تا
ساعت  26هنوز  1دقيقه باقي است .قصد داريم گروه پرواز و بالگرد را عوض كنيم.
ولي صياد بالفاصله بهطرف پاترول سفيد رنگي كه با راننده آماده است ميرود .قبل از
سوار شدن به بقيه ميگويد آماده باشند تا يكربع ديگر مجدداً پرواز كنيم .چيزي به
من نمـيگـويد ولي به دنبـالش روان ميشوم .سپـس دو نـفري با ماشـين بهطرف
ساختمانهاي پادگان به راه ميافتيم .بهنظرم  21دقيقه تنفس داريم .با راهـنمايي
صيـاد ماشـين كـنار ساختـمان نمازخـانه ميايستد .پيـاده ميشـويم .آستينهايش را
باال ميزند ،بند پوتينهايش را ميگشايد و براي تجديد وضو بهطرف وضوخانه ميرود.
بعد از چند دقيقه وارد نمازخانه ميشود و در خلوت نمازخانه با آرامشي خاص دو
ركعت نماز بهجا ميآورد! هنوز با روحيه ايشان غريبم .اسم اين نماز را هم نماز
«غيرمنتظره» ميگذارم! .البته او عادت دارد با هر وضويي دو ركعت نماز بخواند.
خستگي در كردن بعضي هم اين طوري است! با حجم كار از مستحبات غافل
نميماند.
بعد از اقامه نماز بدون درنگ با ماشين خودمان را به كنار باند بالگردها
ميرسانيم .هنوز راه ديگري در پيش داريم .با عوض شدن گروه خلبانان و بالگرد
مجدداً با همان تركيب نفرات قبلي در ساعت26و21دقيقه از روي زمين برميخيزيم.
اين دفعه تيمسار ميگويد 31 :دقيقه بيشتر كار نداريم .بهطرف خرمشهر به منظور
برداشت هوايي عملكرد مرحله يكم و دوم قرارگاه نصر در پروازيم .مبدأ شروع برداشت
از رود پر آب كارون به سمت دژهاي مرزي است .كنار خدمه پرواز بالگرد در حالي كه
كاله پرواز بر سر دارد نشستهام .صياد از عقب به كابين جلو ميچرخد و با خلبان از
طريق گوشي صحبت ميكند .قطعاً استفاده از بالگردهاي متعدد حكمتي دارد.
بهنظرم صياد ميخواهد از همه پرسنل بهطور بالسويه براي اجراي مأموريتها
بهرهگيرد .اين نوع مديريت محاسن بسياري دارد .هم در تقويت حس مشاركت بين
پرسنل مؤثر است و هم به كسي فشار نميآيد .در علم مديريت اين روش «مديريت
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اثر بخش» نام دارد كـه باعث افزايـش بهرهوري كاركنـان ميشود .احـساس ميكنم
خيلي از زمين فاصله گرفتهايم .در پايين پايمان ،جادة باريك ولي طويل دل دشت را
تا دور دست خط انداخته است .ماشينها همانند اسباب بازي ،بهشكل قوطيهاي
كوچك و بزرگ با فاصله درحركتاند .با كاستن ارتفاع ،درب بغل مجدداً براي ضبط و
برداشت تصويري گشوده ميشود .سرعت ما 211نات و در ارتفاع پنج هزار پايي زمين
هستيم .اين اطالعات را از خدمه پروازمان بهنام مهديپور كسب ميكنم.
روي سـر پـلها و بـاالي رود پر پـيچ و تـاب كـارون ضـبط آغاز ميگردد.
صياد ميكروفون در دست با نشستن كنار صندلي بهگونهاي قرار ميگيرد تا دوربين
بتواند تصوير مناسبي از منظره بيرون را در كادر خود داشته باشد .براي حفظ ايمني،
فيلمبردار با كمربند مخصوص مهار شده تا هنگام گردشها به بيرون پرت نشود و
حادثهاي به وجود نيايد .براي نمابرداري بهتر سرعت و ارتفاع را مجدداً كم ميكنيم.
بر فراز رودخانه چند دور روي پلهاي شناور چرخ ميزنيم .در ساعت26و41دقيقه با
اتمام فيلمبرداري قصد بازگشت ميكنيم .تا زمان نشستن روي باند لشكر 91بيش از
چند دقيقه طول نميكشد .براي امروز اين آخرين پرواز است.

مهمان ويژه
هنگام ورود به هتل خبر ميدهند امام جمعه خرمشهر حجتاالسالم والمسلمين
ابوالحسن نوري به هتل تشريف آوردهاند .گويا ايشان براي خوشآمدگويي و تجديد
ديدار با فرماندهان ارتش آمدهاند .چه فرصتي از اين بهتر! اينجا بسياري از چهرههاي
پر افتخار دفاع مقدس به دور هم گرد آمدهاند .در بدو ورودمان ،امام جمعه خرمشهر
فرصت نميدهد ،متواضعانه و گشادهرو به استقبال صياد ميشتابد .همديگر را به
گرمي درآغوش ميكشند .محاسن و موهاي سپيد با عبا و عمامه مشكي ،تركيبي
همگون در هيبت حاج آقا نوري پديد آورده است .سيدي با قامت متوسط ،مُسن اما
بسيار سرزنده و پر حرارت است .صياد بعد از مصافحه ،لبخند بر لب با ابراز خرسندي،
از مهمان ناخوانده ولي محترمش براي اقامه نماز مغرب و عشاء دعوت ميكند .وي
هر فرصتي را به نماز پيوند ميزند .تا اذان مغرب و عشاء اندكي وقت دارم تا به سرو
وضع آشفته و خاكي خودم برسم.
هنگام نماز ،دقايقي زودتر از افق شرعي مغرب به سوي نمازخانه به طبقه اول
ميشتابم .اگر كمي تأخير كنم بايد در راهرو بنشينم .وقتي به نمازخانه ميرسم جايي
براي نشستن نمييابم؛ ديگران زودتر از من آمدهاند .داخل نمازخانه همـه با هـمان
لباس رزمـشان در صفوفي به هم فـشرده و منظم به انتظار اذان نشستهاند .از
بلندگوهاي دستگاه صوتي ،شميم آواي قرآن فضا را معطر كرده .به ناچار با تالش،
خودم را به صف جلو ميرسانم .فخرزاده لطف ميكند در صف اول گوشة ديوار كنار
خودش جايي برايم باز ميكند.
تا در صف بنــــدگان نشيـــنم »
« بگــــذار كه بنــده كميــــنم
با ورود امام جمعه خرمشهر به نمازخانه ،سرهنگ دربندي از ميان صفوف
برميخيزد و نواي روحبخش اذانش را با صوتي خوش سر ميدهد .سپس
حجتاالسالم نوري به ذكر اقامه قيام و همگي در پي تكبيرةاالحرام ايشان ،دلهايمان
را پشت سر ساللة پيغمبر ،آسماني ميكنيم.

دولتمردان بيكفايت كشور همسايه 81/

با اتمام تعقيبات نماز عشاء ،رئيس هيئت معارف جنگ پشت تريبون و رو به
جمع قرار ميگيرد .سكوتي روحاني بر فضاي نمازخانه حكمفرماست؛ امام جمعه
خرمشهر كنار تيمسار حسني سعدي و سيدحسام هاشمي به ديوار تكيه دارد .به
چهرههاي خسته از كار روزانه ولي مصمم جمع خيره ميشوم؛ سيروس لطفي ،كريم
عبادت ،شاهينراد ،مدارائي ،ازگمي ،رادفر ،نوجوان ،بختياري ،قويدل ،فريدونيان،
آجوري ،فرهاد حميدينيا ،افشين . . . ،و ساير اعضاي هيئت معارف ،همه به انتظار
سخنان فرمانده محبوب خويش نشستهاند .صياد با اندكي تأمل دستانش را به دعا
ميگيرد و با ذكر هميشگي خود ،سكوت را ميشكند:
ـ « رَبِّ ادْخِلني مَدخَلَ صِدقٍ وَ اخْرُجْني مَخرَجَ صِدقٍ وَ اجْعلْ لي مِنْ لدُنكَ
سُلطاناً نَصيراً؛ اللّهُمَّ كُنْ لِولِيّكَ الحُجةِ ابنِ الحسنِ ،صَلواتُكَ عليهِ و علي آبائِهِ ...؛ اللهُمَّ
اجْعَلني مِن انصارِهِ و اعوانِه  . . . ،سه صلوات بفرستيد.
ـ  « . . .اللهُمَّ صَلِّ علي مُحمد و آلِ محمد »
الرجيم .خداوند متعال در هشدار محكمي كـه
ِ
ـ«  . . .اعوذُ بِاللِه مِنِ الشيطانِ
ميدهد به ما ميگويد اگر شكر خدا را در نعمتهايش بگوييم ،نعمتهايش را افزون
ميكند و اگر خداي ناكرده كفران نعمت كنيم به عذاب شديد مبتال ميشويم .ما در
سراسر دوران سربازيمان پر از نعمت بوديم و همه توفيق پيدا كرديم تا پوزه
ضدانقالب را به خاك بماليم و با دشمن بجنگيم و در خدمت امام و واليت باشيم،
اكنون نيز در خدمت مقام معظم رهبري هستيم .اگرچه در دوران جنگ وظيفه
داشتيم بياييم جبهه ،ولي درون ما غوغا بود و همين بود كه بركات خدا بر ما نازل
ميشد .حال نميتوانيم قدر نعمتهاي خدا را درست به جا بياوريم ولي فكر ميكنم
همين قدر قبول ميكند .جنگ تمام شده؛ حاال گروه معارف جنگ را شكل دادهايم و
ميخواهيم وارد عرصه عمل شويم و اينها را به قلم و زبان بياوريم .بي سر و صدا
شروع كرديم و تبليغ هم نكرديم .امروز نيز بعد از كار سخت روزانه از اذان صبح
تاكنون مشغول بوديم ،وقتي وجود مبارك امام جمعه محترم خرمشهر را ديديم،
خوشحال شديم .هرچند ايشان بزرگواري كردند كه نزد رزمندگان اسالم آمدند و ما
بايد ميرفتيم به محضر ايشان و اين از نعمتهاي خداوند متعال ميباشد.». . .

سپس تيمسار صياد در ادامه سخنانش با معرفي كلي جمع حاضر به امام
جمعه خرمشهر به شرح مأموريت گروه معارف پرداخت و در خاتمه با ياد كردن جاي
خالي برادران سپاهي و بسيجي ،حجتاالسالم نوري را به پشت تريبون دعوت ميكند
تا در اين شب جمعه همگان را مستفيض نمايند .حاال نوبت امام جمعه خرمشهر
ميباشد تا همه را به فيض برساند .ايشان با گشاده رويي پشت تريبون مستقر ميشود
و بعد از ذكر آيهاي از قرآن سخنانش را آغاز ميكند:
ـ «  . . .خوشبختم بعد از مدتهاي طوالني باز چهرههايي را ميبينم كه براي
من بسيار آشنا و عزيزند و اين عزت در رابطه با شخص من نيست بلكه در رابطه با
مكتب من است .عالقهام به ارتش و عزيزان ارتشي بُعد مكتبي اين عزيزان است.
خللپذير بُوَد هر بنا كه ميبيني مگر محبت ،مبناي دوستي ما فقط همين
است و بس .ديدار شما عزيزان براي من خيلي عزيز است به خصوص كه يادآور معاني
متعالي رشادت ،شجاعت و كماالت انساني است و اين بسيار ارزشمند است .به هر
حال انسان كماالتي دارد ،ارزش انسان به كماالت است .ديدار شما اين را در من
تجديد ميكند و به خصوص شيوخ قوم شما يعني تيمسار صياد ،تيمسار فريدونيان و
تيمسار حسني سعدي كه به طور نمونه ذكر كردم حضور دارند .به قول حافظ :درونم
خون شد از ناديدن دوست  ، . . .اين لباسها و چهرههاي مصمم شما مرا به ياد دوران
جوانيمان مياندازد كه در ميدان جنگ و در جمع شما عزيزان بوديم .نيروي زميني
براي ما خاطره انگيز است .شهيد اقاربپرست اعلياهللُ مَقامَه كه در اين نخلستانها
بودند و نيروي هوايي ما با ياد مرحوم شهيد بابايي رضوان اهلل عليه و شهيد ستاري و
اردستاني و امثال اين صلحا و پاكان ارزش دارند و با اينكه من با شب جمعه بيرون
آمدن موافق نيستم ولي شوق ديدار شما مرا به اينجا كشاند« .و ما أَدراكَ ما
خرمشهر» . . . .
ايشان در ادامه سخنراني به تشريح اجمالي وضعيت اقتصادي و فرهنگي شهر
خرمشهر ميپردازند ،سپس گريزي ميزند به دوران حماسه دفاع مقدس و ارتباط
توطئه خلق عرب با رژيم صدام .از بنيصدر به تلخي ياد ميكند ولي با ذكر خاطرات
شهيد چمران آن را شيرين ميكند .صحبتهاي وي به درازا ميكشد .به دليل
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مأموريتهاي بيوقفه امروز ،خستگي در چهرههاي همه محسوس است؛ با وجود اين،
در كمال ادب و احترام همه گوش به صحبتها سپردهاند .سرانجام حاج آقا نوري بعد
از يكساعت و ده دقيقه سخنراني با ذكر چند دعا مجلس را به انتها ميرسانند.
بعد از خودسازي روحاني حاال وقت خودسازي جسماني است .هنگامي كه با
مهمان ويژهمان راهي سالن پذيرايي اصلي براي صرف شام ميشويم به ساعت11
هنوز يك ربع وقت مانده .ميزها يكييكي اشغال ميشود .به اتفاق تيمسار صياد،
تيمسار حسني سعدي ،حسام هاشمي ،حاج آقا فخرزاده ،حجتاالسالم والمسلمين
نوري و محافظ ايشان سر يك ميز مينشينيم با كتلت ،ماست و ساالد و نوشابه
پذيرايي ميشويم .سر ميز شام تيمسار به حسام هاشمي ميگويد :خلبانان را براي
يك جلسه نيم ساعته آماده كند .يك ربع ديگر تيمسار فريدونيان سر ميز حاضر
ميشود و ميپرسد خلبانان كي بايد براي جلسه حاضر باشند؟ پاسخش ،آخرين
جلسه براي امشب است .سر ميز آن قدر مراجعات به تيمسار زياد است كه بنده خدا
نميتواند شام بخورد ولي كوچكترين اعتراضي ندارد .حُسن اجراي برنامهها را بر هر
كاري ترجيح ميدهد .بعد از صرف شام كمكم دور ميزمان شلوغ ميشود .محور
صحبتها مرور وقايع تلخ و شيرين دوران دفاع مقدس بهويژه حادثه تلخ اشغال
خرمشهر به دست متجاوزان عراقي است .حتي حجتاالسالم نوري اطالعات زيادي از
مقاومت و حماسة برادران ارتشي در دفاع از شهر خرمشهر ندارد! تيمسار حسني
سعدي ضمن اظهار تأسف معتقد است با وجود كاستيهاي ابتداي جنگ و تهاجم
همه جانبه دشمن بعثيِ تا دندان مسلح به مرزهاي كشور ،فداكاريهاي پرسنل ارتش
اعم از نيروي زميني و هوانيروز در بعضي مقاطع ،بهويژه حماسه مقاومت شهر
خرمشهر بر همگان پوشيده و مهجور مانده است .وي در ادامه كالم خواستار بيان
رشادتها و مظلوميتهاي فرماندهان و سربازان شجاع ارتش ،به خصوص در اين مقطع
از دفاع مقدس گرديد .تيمسار صياد خيلي پخته بحث را هدايت ميكند و ميگويد
كارها همه براي خدا است و مطمئناً حاج آقا نوري با شنيدن صحبتهاي كارشناسي
عزيزان ارتشي خيلي از مسائل برايشان روشن ميشود و در آينده نيز براي مردم
مطرح ميكنند .ارتش در زمان جنگ با تمام قوا وارد شد و همه در حال دفاع بودند.

وي ميافزايد بسياري از يگانهاي ما در خطوط مقـدم درگير بودند ،چه بسا در يك
بخشـي هم ناهماهنگي به وجود آمده باشد ولي اين نشانه ضعف ارتش نيست.
تيمسار حسام هاشمي و فريدونيان سر ميز به طور ايستاده نظارهگر مباحثاند و
منتظر تيمسار صياد هستند تا ايشان را براي جلسه ببرند .ولي تيمسار به دليل
حساسيت موضوع ترجيح ميدهد سر ميز حضور داشته باشد .به همين منظور يك
نفر را ميفرستد دنبال سرهنگ پوربزرگ .وي نيز سريع حاضر ميشود و با حرارت
جزئيات نبرد جانانه 411دانشجوي افسري و يگانهاي پروازي هوانيروز در مقاومت
شهر خرمشهر را براي امام جمعه خرمشهر تشريح ميكند .به گفته ايشان ،عاقبت
شمار زيادي از آنان نيز براي دفاع از شهر در اوج مظلوميت و گمنامي شربت شهادت
نوشيدند .وقتي صحبتها به اينجا ميرسد چهرهها را منقلب ميبينم .پوربزرگ خود
نيز شاهد ماجرا بوده است .وي با تأثر ميگويد :متأسفانه در هيچ جاي تاريخ دفاع
مقدس به چنين حادثهاي اشاره نشد .پوربزرگ خودش را محقق و نويسندة دفاع
مقدس به حاج آقا نوري معرفي ميكند و در خاتمه يك رباعي به امام جمعه خرمشهر
تقديم ميكند .با به مزاح كشيده شدن بحثها كمكم خنده بر لبان مينشيند .بهجز
ميز ما ،سالن پذيرايي تقريباً خلوت است چراغهاي سالن را يكي در ميان خاموش
كردهاند .بهنظر ميرسد امام جمعه خرمشهر تمايلي براي خاتمه اين همنشيني ندارد.
باالخره با فروكش كردن مباحث ،حاج آقا نوري همراه تيمسار صياد از جمع جدا
ميشوند .چيزي به ساعت 12نداريم .براي شنيدن اخبار خودم را به تلويزيون بزرگ
رنگي واقع در راهروي اصلي ميرسانم ،برخي روي مبلهاي راحتي با آسودگي به
انتظار اخبار نشستهاند .در كنار ديگران دل به خبرها ميدهم .اخبار موشك باران
مردم بيدفاع شهرهاي عراق حالوت سفر را به كاممان تلخ كرده است .يك پناهگاه
عمومي بتوني در بغداد از راه هواكشهايش مورد اصابت موشك مهاجمان قرار گرفته،
تعداد زيادي از زنان و كودكان عراقي در اين حادثه جان باختهاند .از قِبَلِ كشتههاي
بيگناه ،صداميان بدكار نيز خوراك تبليغي مناسبي براي خود يافتهاند! بدون شك
بيش از همه ،مردم مسلمان عراق تاوان سياستهاي سردمداران بيخرد خود و
زورمداران ظالم غرب را ميپردازند .حوصله گوش دادن به بقيه خبرها را ندارم.
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احساس ميكنم چيزي در درونم آزارم ميدهد .براي تمدد اعصاب ترجيح ميدهم در
ميان سالنها كميقدم بزنم .بسياري از دولتهاي عصر حاضر سياستهاي ماكياولي را،
آن هم با ابزارهاي پيشرفته و به شيوه قرن بيستم درپيش ميگيرند كه جاي هيچ
تعجبي ندارد؛ چرا كه اينان اخالق و ارزشهاي انساني را مدتها پيش از اين به
گورستان فراموشي سپردهاند .شايد ريشهاش را در تاريخ بايد جستجو كرد .از زمان
هابيل و قابيل يا شايد هم پيشتر . . . .ولي در اين برهه از زمان كدام قوم توانست از
طوفان سخت حوادث  ،سربلند و آزاد بيرون بيايد؟ . . .بهجز شيعه . . .آيا اكنون نبايد
به مردمان كشورمان و يگانه رهبرش مباهات كنيم؟ . . .نازم اين اسالم و اين سان
رهبري ،رهبري با شيوة پيغمبري.
در اين افكار غوطهورم كه با جناب سرهنگ اصغر شمسزاده روبرو ميشوم .با
هم خوش و بش ميكنيم ،در سفرهاي قبلي خاطراتش از دفاع مقدس را خودم ضبط
كردم .به ايشان ميگويم ميتواند در تهران نسخهاي از مصاحبهاش را از تيمسار
مشيري بگيرد .با جدا شدن از وي بهمنظور پيدا كردن سوژه براي يادداشت به سالنها
سرك ميكشم .در يكي از سالنها ،صياد همراه تيمسار فريدونيان با امام جمعه
خرمشهر سه نفري بهدور يك ميز در حال گپ زدن هستند .هنوز از هم دل نكندهاند.
احساس ميكنم نبايد خلوتشان را بههم بزنم .در گوشهاي ديگر حاج آقا فخرزاده در
كنار سرهنگ خليلي و پوربزرگ درباره نقش ارتش در عمليات بيتالمقدس به گفتگو
ايستادهاند .خليلي عملكرد هوانيروز را از نقاط قوت عمليات ميداند .
رأس ساعت 12/31با شروع جلسه قرارگاهها در محل قرارگاه كربال روند
پيشرفت كارهاي امروز مرور ميشود .فكر كنم مهمان ويژهمان هتل را ترك كرده
باشد .طبق معـمول ،تيـمسار صيـاد به عنوان رئيس جلـسه در ابـتدا قلوبـمان را با
اذكـار هميشگياش نـوراني ميكند .سپـس نوبـت ارائـه گـزارشها فرا مـيرسد.
تيمسار حسني سعدي اولين نفري است كه گزارش خود را خيلي خالصه ارائه
ميكند .امروز گروه ايشان به دليل حساسيتهاي منطقه زياد جلو نرفتهاند .پس از
ايشان به سخنان تيمسار عبادت فرمانده قرارگاه فتح گوش فرا ميدهيم :

ـ «  . . .ما امروز مرحله يكم ]عمليات بيتالمقدس[ را كه ديروز عقب افتاده
بوديم ،جبران كرديم .از جاده خضريه رفتيم تا محل قرارگاه فتح را پيدا كنيم و با
راهنماييهاي افراد محلي خيلي سخت محلش را پيدا كرديم .ولي متأسفانه هيچ
آثاري باقي نمانده بود .همه جا را يا نخل كاشتهاند يا دست خورده است .بعد از ظهر
نيز مرحله دوم ]عمليات[ را بررسي كرديم و به سمت دارخويّن ،جاده حسينه و
ايستگاه حسينيه رفتيم .در مرحله دوم تيمسار رادفر از جاده به طرف خطوط مرزي
كار كردند .براي فردا صبح تقريباً كاري نداريم و اگر اجازه بدهيد چون وقت بچههاي
ما آزاد ميباشد فردا براي گشت و گذار به خرمشهر و آبادان برويم سعي ميكنيم تا
ساعت  22نيز اينجا باشيم» .
تيمسار صياد بعد از تشكر ،تبسم كنان با اشاره به وضعيت حساس منطقه و
حضور گسترده گروه معارف جنگ ،به مزاح ميگويد بايد به عراقيها اطالعيه
ميداديم كه گروه معارفيم نه آمريكايي! كالمش خنده را بر لبان جمع مينشاند.
ايشان به تيمسار عبادت هم توصيه ميكند تيمش فردا براي گشت و گذار به شهر
آبادان نروند بلكه با استفاده از فرصت ،كارها و گزارشهايشان را به صورت مكتوب،
جمع بندي كنند و تحويل بدهند .با صلواتي رشته كالم به سرتيپ لطفي فرمانده
قرارگاه قدس كه چهره اش اكنون بسيار برايم آشنا است سپرده ميشود:
ـ «  . . .امروز ما در خدمت جنابعالي ]تيمسار صياد[ بوديم و از فرسيّه تا
كوشك و از هويزه تا پاسگاه شهابي را كار كرديم .آن قسمتي را كه تيمسار
جمشيدي بودند ،خودشان شرح ميدهند ،چون در غياب بنده ،ايشان بچههاي
قرارگاه قدس را هدايت كردند .صلوات »…
ـ اللهمَّ صلِّ علي محمد و آل محمد.
تيمسار جمشيدي:
ـ « بسم اهلل الرحمن الرحيم در ايستگاه هفتاد ،برداشت ]تصويري[ داشتيم و
مرحله يكم ]عمليات بيتالمقدس[ را بررسي كرديم .ما از طريق پل حالوب وارد
منطقه شديم و به كارمان ادامه داديم ». . .
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در اينجا رئيس جلسه متذكر ميشود اسناد ابالغيههاي آن زمان با مد نظر
داشتن تاريخ حوادث اخذ و به گزارشها ضميمه گردد .همچنين ميگويد نميخواهد
بحث زياد باز شود .در ادامه سخنانش ،عملكرد قرارگاه قدس را براي تقويت قرارگاه
فتح هنگام عمليات بسيار مهم ميخواند و از همه ميخواهد در تهران با حساسيت،
كار در اين مسير دنبال شود .مجدداً رشته كالم به تيمسار جمشيدي سپرده
ميشود:
ـ «  . . .ما از ايستگاه هفتاد رفتيم به سمت خرمشهر ،درست روبهروي كوشك
جادهاي وجود دارد كه يك گردان از لشكر 91هم اكنون در آنجا مستقر است .جلوتر
رفتيم و خود كوشك را برداشت ]تصويري[ داشتيم .تيمسار علياري و تيمسار
رحماني با فيلمبردارها رفتند و فيلمبرداري جالبي هم كردند .نزديك مرز ،عراقيها را
هم مشاهده كرديم .بعد از كوشك بهطرف طالييه جديد آمديم و به سمت ]پاسگاه[
شهابي و جُفير حركتمان را ادامه داديم؛ بهعلت كمبود وقت و خستگي ،نماز و ناهار
را در جفير بوديم ،بعد به تنهايي برگشتيم .از مواضعمان در سه راهي فتح نيز
تصوير برداري بسيار جالبي كرديم ».
در خاتمه سخنانش ،تيمسار لطفي ،فرمانده قرارگاه ،ضمن تشكر از وي
ميگويد بقيه كار با توجه به وقت كم ،بايد فردا جمعبندي شود .حاال نوبت تيمسار
ازگمي از قرارگاه فجر است تا سخن آغاز نمايد:
ـ «  . . .ما از پل نو به آبادي «عرايض» رفتيم و به شناسايي پرداختيم .به
داخل آبادي وارد شديم .البته آبادي اكنون متروك است ولي هنوز شعارها از روي
ديوارهاي خانههاي روستايي محو نشده .بعد به شهرك وليعصر(عج) برگشتيم و از
آنجا بهطرف نهر خيّن ادامه مسير داديم .در جزيره بوارين به دليل انبوه نيزار كسي
را مشاهده نكرديم .فقط فردا صبح بايد دوباره ادامه بدهيم» .
قبل از اينكه بچههاي هوانيروز رشته كالم را در دست بگيرند ،صياد خطاب به
سرتيپ ازگمي از وي ميخواهد كار قدس3و 4از روي فيلم بررسي و با تيمش آن را
به بحث بگذارند .سپس به سرهنگ اركاني مسئول اكيپ فيلمبرداري رو ميكند و
دربارة تحويل فيلمها ،سفارشهاي الزم را مينمايد .نوبت نماينده هوانيروز است تا به

بيان عملكرد امروز خود بپردازد .آنها صبح با تعدادي از خلبانان به صورت زميني به
بررسي و بازآفريني حوادث منطقه رزم خودشان پرداختهاند .بهشدت گرم جلسه و
گفتگوها هستيم .نظم جلسه كامالً مشهود است .كسي كالم ديگري را قطع نميكند
و سمتوسوي صحبتها كامالً روشن است ،ضمن اينكه خدمه هتل در فواصل زماني
طي دفعات مكرر با چاي از همه پذيرايي ميكنند و به روند جلسه نيز تنوع
ميبخشند.
صياد مجدداً براي بيان حقايق تلخ و شيرين جنگ اصرار دارد .بعد ميگويد
مرحله سوم عمليات در منطقه زيد بعد از تثبيت قرارگاه قدس انجام شد و براي آنكه
فشار دشمن را كاهش بدهند ،دستور دادند با كاتيوشا به صورت افقي روي دشمن
اجراي آتش كنند كه سبب ايجاد رعب و وحشت در دل آنان گرديد .سپس وي با
درايت به آن بخش از خلبانان هوانيروز كه مهمان هيئت معارفاند تذكر ميدهد فردا
با لباس پرواز كنار مرز تردد نكنند ،چون ممكن است عراقيها با توجه به اوضاع
حساس منطقه به اشتباه تصور كنند آمريكاييها از سمت ايران نيز در تحركاند .نبايد
هيچ شبههاي ايجاد شود .نميخواهيم آب در آسياب كسي ريخته شود.
مسئول گروه پرواز هليكوپترها آمار ساعت پروازهاي امروزمان را ارائه ميكند
21.ساعت پرواز بر فراز منطقه طي21سورتي و جابهجايي93نفر .آمار قابل توجهي
براي دو روز كاري محسوب ميشود .رئيس هيئت معارف در خاتمه جلسه از همه
ميپرسد اگر سؤالي ندارند ميتوانند بروند .با برقراري سكوت و عدم پرسش ،با ذكر
صلواتي فرماندهان كليه قرارگاهها بهجز بچههاي قرارگاه كربال كمكم از سالن جلسه
خارج ميشوند .با خروج آنها سالن كمي خلوت ميشود .عقربههاي ساعت ديواري به
روي 11و31دقيقه جا خوش كرده .طبق معمول ،عناصر قرارگاه كربال ميبايد جلسه
خودشان را ادامه بدهند .تيمسار صياد بدون وقفه جلسهاش را پي ميگيرد و به مرور
كارهاي صبح خويش ميپردازد:
ـ » . . .كار امروزمان در دو بخش انجام گرفت ،در يك بخش بنده با تيمسار
معينوزيري و تيمسار شاهان يكي از بهترين برداشـتها را از كـل منطقه]عمليات[
بيتالمقدس داشتيم .پيشروي قرارگاه قدس را در مسير قدس3و 4برداشت]تصويري[
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كرديم ،فقط پاسگاه شهابي مفقود بود! سپس تيمسار لطفي را كه همراهمان بود
تحويل پاسگاه جفير داديم .براي نماز ]ظهر و عصر[ هم در لشكر91بوديم .بعد از ظهر
امروز هم دو سورتي پرواز كار كرديم .در سورتي اول رفتيم روي قرارگاه كربال و بعد
آمديم براي پل حالوب .فردا ميتوانيم پلها را جمع كنيم .بعد رفتيم حسينه و به
صورت مورب تا پاسگاه زيد راهمان را ادامه داديم .با تعويض بالگرد به محل قرارگاه
نصر رفتيم سپس روي جاده با زاوية 171درجه ،مرحله يكم]عملكرد قرارگاه[ نصر را
بررسي كرديم و رسيديم به اولين دژ كه جمهوري نام دارد .حاال براي فردا بايد تصوير
مادر از مرحله پنجم را انجام بدهيم ،ميبايد به قرارگاه فجر و نصر هم نظارت داشته
باشيم .اگر موافق باشيد با همان تركيب امروز ،كار فردا را ادامه و پرواز كنيم .تيمسار
مفيد و قويدل نيز فردا با ما ميآيند ،تيمسار آجوري هم عملكرد توپخانه را دنبال
ميكند .اگر صحبتي نداريد آقايان ميتوانند بروند .صلوات » .
بعد از صلواتمان ،عناصر قرارگاه كربال براي استراحت مرخص و طبق برنامه
خلبانان وارد سالن ميشوند .حاال نوبتي هم كه باشد ،نوبت بحث و بررسي با خلبانان
نيروي هوايي است .تيمسار فريدونيان به اتفاق تعدادي از خلبانان كه با لباس پروازند
دور ميز صياد به گرمي حلقه ميزنند .سرهنگ خلبان عباس رمضاني ،سرهنگ1
خلبان اصغر تواليي ،سرتيپ 1خلبان جواد محمديان ،سرتيپ 1خلبان علي اخالقي،
سرهنگ خلبان عباس احمدي ،اسامي افرادي هستند كه در اوراقم به ثبت ميرسانم.
تيمسار صياد با وجود فشار حجم سنگين كار روزانه و جلسات پي در پي ،لبخند از
چهرهاش دور نميشود .ويژگي بارز اين مردان نشاط و روحية خوب در كار است و
اين ممكن نيست جز با داشتن انگيزة متعالي .تيمسار در حالي كه تك تك خلبانان را
زير نگاه نافذش گرفته ،با همان لبخند شيرينش خطاب به حاضران با خير مقدم،
جلسه را پي ميگيرد:
ـ «  . . .اوالً نكتهاي را به عنوان مقدمه بگويم .شما حال و روز جبهه را دوباره
در جمع برادران ما ديديد؛ حاال چه از حضور امام جمعه محترم خرمشهر و سخنان
خوب ايشان و چه از مسائل ديگر .االن اين جلسه هم به سبك همان جبهه است .از
زحمات برادران خيلي تشكر ميكنم .از پرواز هواپيماهاي F-1ديروز . . . ،البته پرواز

اول تأخير داشت ،بعد از ظهر هم متأسفانه عبور از رودخانه براي ما مشكل شد و از
طرفي فيلمبرداري دوميناش ممكن نشد .براي فردا ميخواستيم برنامهريزي
جامعتري داشته باشيم كه به دليل تهاجم آمريكا به عراق اصالً صالح نيست؛ لذا پرواز
هواپيماها لغو ميشود .ميماند بررسي نقش خلبانان نيروي هوايي در عمليات
بيتالمقدس كه ميخواستيم توافـقي همين مكان بـشود تا در تهـران بتـوانيم كـار
كنيم .». . .
در اينجاي كالم ،تيمسار فريدونيان ميگويد از آن روزي كه ايشان ]صياد[
دستور بررسـي مـوضوع عملـكرد نيروي هوايـي در عملـيات بيـتالمقـدس را صـادر
كردهاند ،طي نامهاي رسمي اسامي خلبانان و افراد فعال در عمليات را از سازمان
مربوط درخواست نمودهاند .وي در ادامه ميافزايد تمام خلبانان حاضر در اين جلسه
همگي در عمليات بيتالمقدس حضور فعال داشتهاند و شاخصاند .تيمسار صياد در
تأييد سخنان فريدوني معتقد است عملكرد بخش ترابري هوايي نيز نبايد ناديده
گرفته شود و آن را بسيار مهم ميخواند .عمده ترابري نيروها را هواپيماهاي
عظيم الجثه بوئينگ 747و  C-231هركولس صورت دادهاند .يكي از خلبانان درباره
نقش پدافندهاي ضد هوايي نيز تذكر ميدهد .پيشنهاد ميشود روي اين بخش نيز
بررسي الزم انجام شود .سپس تيمسار صياد توصيه ميكند اسناد و سوابق مأموريتها
به تمامي گزارشهايشان ضميمه گردد .ايشان همچنين قول ميدهد طي جلسهاي با
سرتيپ حبيباهلل بقايي ،فرماندهي نيروي هوايي ،زمينه تشكيل تيمهاي جمعآوري
خاطرات و اسناد دفاع مقدس را در نيروي هوايي ارتش فراهم نمايد .يكي ديگر از
حاضران ضمن انتقاد ،خواستار افزايش سهم بيشتري براي طرح نقش نيروي هوايي
در هيئت معارف ميشود .تيمسار هم با خونسردي و با مالطفت در پاسخش اظهار
ميكند كه خودشان مقصرند و بايد مجاهدت نمايند تا اينها ثبت شود .كالمش مورد
تأييد ديگران قرار ميگيرد .وي در ادامه سخنانش با تمجيد از فيلر انداختن
جنگندههاي فانتوم  F-4طي مأموريتهاي شبانهشان در كردستان ،ابراز خرسندي
ميكند .سرانجام ختم آخرين محفل امشب هم در ساعت13و21دقيقه اعالم ميشود؛
در حالي كه خلبانان پرشورتر از قبل و با انگيزهاي باالتر ،به سختي از صندليهايشان
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برميخيزند .عجيب است با وجود دو روز كار سنگين و بـيوقفه ،هرگز لبخند و نشاط
از چهرهها زدوده نميشود .تيمسار صياد در نهايت احترام خلبانان را تا خروجي سالن
بدرقه ميكند.
در مجموع ،همه تيمها و يگانهاي مختلف اعم از هوايي ،زميني ،هوانيروز و
غيره از تشكيل هيئت معارف جنگ ارتش خرسندند ،حتي گله هم دارند كه چرا دير
چنين اقدامي انجام شده است .حاال ميتوانم براي استراحت به اتاقم بروم ،اگرچه
خستگي از سر و رويم ميبارد ولي واقعاً لذتبخش است .از بس تند نويسي كردهام
نميدانم انگشتانم كجايند!  . . .بيحس شدهاند .يك روز سنگين ديگر را پشت سر
ميگذارم ،قبل از استراحت ميبايد يادداشتهايم را مرتب كنم .خيلي مطالب را با
نشانه گذاري نوشتهام ،فرصت يادداشت همه چيز نبود .نميدانم آيا ميتوانم فردا در
آخرين روز مأموريتمان پا به پاي اين افراد پر تالش در ركابشان باقي بمانم يا خير؟

فصل سوم

فصل جدايي

بانگ بازگشت
جمعه 77/9/47
رأس ساعت 1و31دقيقه با صداي زنگ تلفن اتاق براي اقامه نماز صبح از تخت خواب
به سختي دل ميكنم .از هماتاقيهايم ،حاج آقا فخرزاده طبق معمول دمي زودتر از
همه راهي نمازخانه شده است .پس از وضو ،شتابان راهي طبقه اول ميشوم .جنب و
جوش در راهرو و اتاقها سر گرفته .گويي قرار است اتفاقي بيفتد .همه از هر سو به
سوي نمازخانه در شتابند .اينبار ناصر قليزاده از بچههاي هوانيروز به صوتي دلنشين
از راهروي طبقه اول ،فضاي هتل را با گلبانگ اذانش به سبك مؤذن زاده اردبيلي
عطر آگين مينمايد.
نواي گرمش از لحاظ روحي همه را آماده نماز ميكند .براي اينكه از نظر
جسماني نيز آماده شوم و رخوت كامالً از سرم بپرد دقايقي كوتاه در هواي بسيار
خنك زير نور چراغهاي حبابي محوطه ،جلوي ورودي هتل ،به تماشاي سَحَر و
شگفتـيهايش ميايستم .پـرده سـياه مخملـي آسـمان بهشـكل توصـيفناپـذيري
ستاره باران است .ستارهها خوشه خوشه سوسو ميزنند ،شهاب دنبالهداري به هيجانم
مياندازد .جيرجيركها از ما سحرخيزترند .آواز ذكرشان در سكوت شبانه به انسان
آرامش ميبخشد .بايد براي نماز به سرعت به داخل برگردم .فقط هنگامي هتل از
تب و تاب ميافتد كه صفوف نماز مرتب ميشود .بعد از تشهد و سالم ،تنها حالوت
شيرين آخرين نماز صبح مأموريتمان است كه در ديباچه قلبم به يادگار ميماند.
اقامه نمازهاي يوميه در جوار دلهايي نوراني و صميمي عجب صفايي دارد ،به ويژه اگر
نماز صبح هم باشد ،آن هم اوّل وقت .سرپرست هيئت معارف بعد از پايان تعقيبات
بهپا ميخيزد ،عبايش را از روي دوش برميدارد ،تا ميكند و با لباس يك دست
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ورزشي سفيد و طوسي رنگ پشت تريبون و رو به جمع به دعا ميپردازد و پس از
زمزمه اذكار هميشگياش و ذكر يك صلوات ميگويد :
ـ«  . . .من آخرين نكات را در اين مأموريت افتخاري عرض ميكنم تا
هماهنگ باشيم .اول از همه برنامه قرارگاهها به اين ترتيب است قرارگاه نصر برابر
برنامه تنظيم شده كه تيمسار هاشمي آن را ارائه ميدهند ،بعد از صبحانه كارشان را
آغاز ميكنند و تا قبل از ساعت  22صبح آخرين برداشت خود را از پل نو به سمت
خرمشهر انجام ميدهند .قرارگاه فتح هم در آخرين مرحله عمليات نقش خودشان را
برداشت ميكنند .قرارگاه قدس هم چون كارشان تمام است انشاء اهلل تا ساعت22
جمعبندي نكات مهم عمليات را انجام ميدهند و چنانچه فرصت داشتند و خواستند
به محلي براي بازديد بروند تيمسار هاشمي خودرو در اختيارشان قرار ميدهد.
قرارگاه كربال نيز در دو قسمت كارشان را انجام ميدهند ،يك برداشت زميني است و
گروه ديگر به سرپرستي خود بنده براي برداشت هوايي مرحله پنجم بيتالمقدس.
محور پيشروي بهطرف اروند ميباشد .گروه بچههاي هوانيروز با لباس شخصي بروند
شلمچه و محلي را كه بالگرد سقوط كرده بود با كمك تيمسار غالمعلي جانگداز كار
كنند .بهدليل حوادث اخير و تشنج در منطقه هم صالح نديدم هواپيماهاي شكاري
پرواز كنند و قرار شد براي نقش نيروي هوايي برنامههاي خوب و حساب شدهاي را
دنبال بكنيم .تيمهاي]فيلمبرداري[ و فرهنگي هم متناسب با برنامههاي خودشان
كارشان را انجام بدهند .چند تذكر هم براي آخرين برنامهمان دارم .برادران قبل از
ساعت 22امروز در محل اقامت حضور داشته باشند .تمامي وسايل را خواهش ميكنم
قبالً آماده بكنيد چرا كه بعد از نماز ]ظهر و عصر[ برنامه فشردهاي براي بازگشت به
تهران داريم .چون فاصلة زيادي تا محل سوار شدن به هواپيـما و مـحل اقامـت داريم
بايد زودتر حركت كنيم .آخـرين تذكر ايـن است انشاءاهلل وقتي به تهران رسيديم،
فرماندهان هر قرارگاهي براي جابهجايي افراد در تهران بايد طوري سازماندهي كنند و
از خودروهاي دولتي و شخصي خودشان استفاده كنند كه هيچ كسي روي زمين
نماند .بنده خودم ميتوانم سه نفر را با خودم ببرم و به منزلهايشان برسانم .تيمسار
هاشمي پشتيباني را اعالم ميكنند .صلوات» .

بعد از صلواتمان ،تيمسار صيـاد جايش را به سيدحسام هاشمي ميسپارد.
ساعتم6و21دقيقه صبح را به رُخم ميكشد! فكر نميكنم هيچ تشكيالتي بر روي كره
خاكي بعد از نماز صبح جلسه هماهنگي و توجيهي داشته باشد . . . .ولي ما داريم!
اين هم از بركات داشتن برنامه است .زندگي با داشتن برنامه و نظم معنا پيدا ميكند.
براي يك نظامي ،وقت به اندازه نظم گرانبها است .متعجب هستم با اينكه كم
ميخوابيم اما هيچ كسالتي در چهرهها نميبينم .دريغ از يك خميازه! همه سرحال و
قبراقاند ،از جمله خود من! به گمانم ريشه در انگيزهها دارد .اما ريشه انگيزهها
كجاست؟ . . .شايد شور و عالقه! سيدحسام بعد از چند فوت و اطمينان از بلندگوها،
با ذكر صبح بخير در تشريح برنامههاي پيش رو و نحوة ترابري امروزِ تيمها سخن
خود را آغاز ميكند:
ـ«  . . .با تشكر از همكاري برادران كه در خدمتتان بوديم .برنامه حركت
تيمها ساعت7و31دقيقه بعد از صرف صبحانه است .ضبط ميداني و تقسيم خودروها
همانند ديروز است و قرارگاه فجر و قرارگاه كربال هركدام با سه خودرو حركت
ميكنند .حركت بهطرف فرودگاه ]اميديه[ براي پرواز تهران امروز رأس
ساعت23و31دقيقه ميباشد .اتوبوسها هم به صورت قرارگاهي حركت ميكنند كه
بتوانند كارشان را بهتر هماهنگ نمايند .گروه فرهنگي سرهنگ اركاني ،نوارهاي ضبط
شده را جداگانه تحويل تيمسار شكيبا بدهند .يك گروه فني]فيلمبرداري[ كه ديروز
در اختيار قرارگاه قدس بود امروز در اختيار قرارگاه كربال ميباشد ديگر عرضي ندارم.
صلواتي بفرستيد».
ـ « اللهمَّ صَلِّ علي محمَّد و آل محمَّد »
پس از شنيدن تذكرات آقايان براي صرف آخرين صبحانه در سالن پذيرايي،
نمازخانه را خلوت ميكنيم .امروز خيلي از كارها براي آخرين مرتبه است؛ آخرين
نماز جماعت صبح ،آخرين صبحانه ،آخرين جلسات ،آخرين  ،. . .كمكم بانگ رحيل
به صدا درآمده .باالخره هر آغازي پاياني دارد.
براي صرف صبحانه پشت سر ديگران و در ميان همهمهشان راهي سالن زيباي
پذيرايي ميشويم .ميزها يكييكي اشغـال ميشـود .مطـابق معمـول با دوستان
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فرهنگيمان سر يك ميز مينشينيم و با خامه و چاي و مرباي هويج پذيرايي
ميشويم .اين چند روز همه چيزمان را متنوع و با سليقه اجرا كردهاند از جمله
پذيرايي ،در عين حال ريخت و پاش وجود ندارد .آقاي فخرزاده با سرگرد معيني
درباره صحبتهاي ديشب امام جمعه خرمشهر به بحث نشستهاند .ما هم با صبحانه
دلچسب سرمان را گرم ميكنيم .بعداً وقت صحبت كردن پيدا ميشود .ضمناً ميبايد
قبل از ادامه برنامههاي صبح ،وسايلمان را جمع و جور كنيم چون بعد از نماز ظهر و
عصر فرصت اين كار پيدا نميشود.
رايحه ائمه
ساعت7و 31دقيقه با دفتر و دستكم به افرادي كه در محوطه جلوي هتل مهياي
حركتاند ملحق ميشوم .من چيزي براي جمع كردن نداشتم جز يك كيف
سامسونت. . .كامالً سبكبار! كاروان اتوبوسها ،مينيبوسها و خودروهاي تويوتا استيشن
خاكي رنگ به تفكيك قرارگاهها آمادة تداوم ماموريت خويشاند.
رأس ساعت7و31دقيقه سرپرست هيئت معارف روي پلههاي خروجي ظاهر
ميشود .لباسهاي ورزشياش جايش را به لباس رزم سپرده .فواره حوض وسط ميدان
جلوي درب هتل به بازي مشغول است .دور فلـكه هـمه در كنار ماشينهايشان در
جنب و جوشاند هوا كمي به سردي ميزند .چهچه پرندههاي صحرايي از دور و
نزديك نشاطمان را دو چندان كرده .تيمسار معينوزيري روي پله آخر ،نقشهاي پيش
روي فرمانده قرارگاه كربال بين دو دستش باز ميكند و توضيحاتي ميدهد .همة
كارهاي هدفمند بايد از روي نقشه باشد .قبل از اينكه گروهها از هم جدا شوند در
آخرين فرصت تعدادي ترغيب ميشوند كنار سرشناسترين چهرة جمع يعني سرتيپ
علي صياد شيرازي به صورت دسته جمعي عكسي به يادگار بيندازند .او هم خاضعانه
دعوت يارانش را با رويي گشاده اجابت ميكند و همگي كنار يكديگر با صميميت
لحظاتي را با چاشني لبخند جاودانه ميكنند .فقط آواز دلنشين پرندگان را نميتوانيم
ثبت كنيم.

سرتيپ عزتي شرط ميزباني را خوب به جا ميآورد ،از كنار صياد دور نميشود.
وي جثهاي رشيد ،همواره لحني متواضعانه و آثار بندگي در پيشاني دارد .صفات
برجستهاي كه فقط برازنده نظاميان مؤمن و متعهد ارتش اسالميمان است .اندك
اندك خودروها با مسافرانش گروه گروه هر كدام به سويي روانه ميشوند .در ميان
محوطه تيمسار هنوز پاسخگوي برخي مراجعان ميباشد .هر كسي مطلبي دارد.
سرهنگ اركاني ميگويد تا چند لحظه ديگر گروه فيلمبرداري قرارگاه كربال براي
حركت آماده ميشوند .انتقال وسايل حجيمشان به پاي اتوبوس كمي وقتگير است.
با بچههاي قرارگاه كربال در سه دستگاه خودروي تويوتاي فرماندهي جا ميگيريم.
عزتي در صندلي عقب كنار فرمانده قرارگاه كربال مينشيند .من طبق معمول صندلي
جلو را اشغال ميكنم .تيمسار صياد بالفاصله درون ماشين عينكش را به چشم
ميزند ،نقشهاش را روي زانويش باز ميكند و به سرباز راننده ميگويد به طرف
پادگان لشكر 91حركت نمايد .راننده در بدو حركت ،دست به دامان بخاري ماشين
ميشود .با عبور از بلوار منتهي به هتل از يك ميدان بزرگ در امتداد جاده اصلي
راهمان را پي ميگيريم .جاده بسيار خلوت است .راستي امروز صبح جمعه است.
عزتي با حجب و حياي خاصي به تيمسار ميگويد به خاطر اوضاع نابسامان آن طرف
مرز از پروازهاي ديروزمان بسيار دلواپس بوده است .بعد از كمي مكث ميافزايد
آمريكاييها شبانه هم روي نقاط مرزي و در آسمان عراق پرواز دارند .سرعتمان كه از
 211كيلومتر بر ساعت فراتر ميرود از عقب دست صياد به روي شانه راننده قرار
ميگيرد و با مالطفت ميگويد سرعت از صد فراتر نرود .خيلي زود وارد پادگان
ميشويم و يكراست راهي باند پرواز ميشويم .تيمسار صياد در حالي كه نقشهاش را
در ميان دستانش ميفشارد ميپرسد ساعت چند است؟ ميگويم :ده دقيقه به هشت.
ميگويد :انشاءاهلل تـا ساعت21كارها را تمام خواهيم كرد .در كنار عوامل فيلمبردار و
عكاس ،تيمسار مفيد ،سرگرد عباس تركاشوند و قدرتي نيز جزو پرواز امروزند.
خلبانان پاي پرندههايشان به احترام ايستادهاند .بعد از رد و بدل شدن احترامات
نظامي ،صياد با كمك تيمسار مفيد نقشهاش را زير آفتاب طاليي رنگ صبحگاهي به
روي آسفالت سرد باند ميگشايد و مسيرهاي پرواز را براي خلباناني كه دور نقشه
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گرد آمدهاند ،تشريح ميكنند .در مرحله اول منطقه نصر يك تا نزديك نهر خيّن و در
مرحله دوم هم از نقاط برجسته شهر خرمشهر مانند مسجد جامع برداشت تصويري
خواهيم داشت .ميخواهيم موقعيت جغرافيايي مكانها ثبت شود .مسيرهاي پرواز از
غرب جاده اصلي اهوازـخرمشهر و جنوب رودخانه كارون است .از شرق هم محل
تالقي بهمنشير و جزيره آبادان كار ميشود .براي اينكه پرواز اصلي ،دقيقتر صورت
بگيرد تيمسار صياد تصميم ميگيرد همراه تيمسار مفيد با بالگرد جت رنجر يكبار
مسيرها را دو نفري بررسي نمايند .به همين منظور به خلبانان 116دستور ميدهد
موتورش را روشن كند .تيمسار مفيد قبل از سوار شدن با لبخند از من ميپرسد ،شما
سردتان نيست؟ پاسخ ميدهم ،زياد نه! البته حق دارد؛ لباسهايمان براي اين فصل از
سال سبك است ،امروز هم نسبت به دو روز قبل كمي هوا سردتر شده است .با اينكه
نسبت به سرما خيلي حساسم ولي نميدانم چرا زياد متوجه سرما نميشوم ،شايد به
علت اينكه تمام توجهام به كار معطوف شده است .با استارت جت رنجر 116كمي از
آنان فاصله ميگيرم ،قرار نيست همراهيشان كنم ،به همين خاطر در كنار
خلبانان 124و ديگران زير آفتاب كم رمق نظارهگر دور شدنشان ميايستم .براي اينكه
راحتتر و سبكتر باشند حتي خدمه پرواز  116را هم با خود نميبرند .اين پرندههاي
سبك و چاالك بيشتر به سنجاقك شبيهاند !

***
وقتي صداي بازگـشت  116به گـوش ميآيد كـه از رفـتن آنها  41دقيقهاي
ميگـذرد .خلبـان آرام روي آسفالـت باند پاييـن ميآيـد و سرنشينانش را پياده
ميكند .صياد بر روي دو برگه از كاغذهايم مسير كروكي پرواز را براي خلبانان 124
به نام پرواز شماره2و1ترسيم ميكند .من هم عين دستخط و كروكيهايش را به
عنوان سند نوشتههايم ،ضميمه آنها ميكنم .

دستخط و كروكي تيمسار صياد از پرواز جمعه صبح 77/9/17
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دست خط و كروكي تيمسار صياد از پرواز جمعه صبح 77/9/17

بعد از خلبانان ،فيلمبردار و عواملش هم توجيه ميشوند .سپس با صلواتي پا به
درون بالگرد ميگذاريم .هنگام سوار شدن ،صياد به عزتي ميگويد با فرمانداري خرمشهر
تماس بگيرند و برنامه پروازمان را به روي شهر اطالع بدهد .ميخواهد مسئوالن شهر از
موضوع مطلع باشند .روي صندليهاي برزنتي كنار تيمسار مفيد مينشينم.
ساعت9و1دقيقه را ثبت ميكنم .با صداي سوت استارت موتور بوي ماليم و عجيب
حاصل از گازهاي خروجي اگزوز دوباره مشامم را پر ميكند .خدمه پرواز هنوز از بيرون
مشغول كنترلهاي الزم است .انجام كنترلهاي الزم بهدست خلبانان و خـدمه پـرواز چنـد
دقـيقه بـيشتر زمـان نميبرد .انعكاس سايههاي لرزان حرارت پر فشار گازهاي خروجي
اگزوز موتور بالگرد زير تشعشع آفتاب روي آسفالت به پيچ و تاب ميافتد .تيمسار مفيد
لوله نقشه را روي پايش باز ميكند و به آن خيره ميشود .صياد براي ارتباط مستمر با
خلبانان ،كاله پروازي بر سر ميگذارد و بعد از ور رفتن با كليدهاي باالي سرش تماس
خود را بر قرار ميكند .با افزايش دور ملخ خدمه پرواز باال ميپرد و درب را ميبندد .با
قدرت گرفتن موتور ،نواخت يكدست صداها كمكم گوشهايم را پر ميكند .آرام تكاني
ميخوريم و خيلي نرم از زمين برميخيزيم؛ بعد از چرخشي ناقص در چند ده متري
زمين به دل دشت ميزنيم .از همان ابتدا تيمسار به سمت كابين خلبان ميچرخد و از
روي نقشه با خلبان صحبت ميكند .همه آرام نشستهايم .تيمسار مفيد هر چند لحظه از
ميان طلق شفاف و لرزان پنجره به بيرون خيره ميشود .سياهي موهايش مدتهاست
جايش را به سفيدي گذشت روزگار سپرده است .بعد از 1دقيقه پرواز صياد به فيلمبردار
ميگويد آماده باشد و سپس درب بغل باز ميشود .هواي سرد با هجوم به داخل ،از ميان
يقهها و درزهاي لباسمان به بازي ميپردازد .برداشت اول از حاشيه رود كارون آغاز
ميگردد .صياد ميكروفون در دست حين پرواز به تشريح وقايع رزم يگانها ميپردازد.
تيمسار مفيد هم با كمك نقاله و مداد سرگرم رسم خطوطي بر روي نقشه ميشود؛
لحظهاي بعد مفيد به خلبان هشدار ميدهد داريم ميرويم داخل خاك عراق و دور بزند!
از كنار اروند رود و نهر خيّن عبور ميكنيم .نبايد از فاو زياد دور باشيم وقتي
نگاهم به رود خروشان و عريض اروند ميافتد ،ياد حماسه و شكوه عمليات والفجر8
در ذهنم تداعي ميشود .هنوز طعم دالوريهاي رزمندگان در فتح فاو كام يادم را
شيرين ميسازد .اروند در القُرنة عراق از به هم پيوستن دو رود دجله و فرات تشكيل
ميگردد و از نزديك شهر خرمشهر يعني محل پيوستن نهر خيّن به اروند مرز
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مشترك ما با كشور عـراق است كه با عبـور از ساحل جنـوبي جـزيره آبادان به
خليج فارس سرازير ميشود .عرض اروند بين111تا 2111متر و عمق آن نيز بين  9تا
 21متر است .اروند از معدود رودهاي داراي جزر و مد ميباشد .حاكميت محض بر
اين منطقه عظيم از رؤياهاي دست نيافتني حكام جنگ افروز بعثي به شمار ميرفت.
اما رزمندگان با صالبت دالورمان بر خالف انتظار كارشناسان نظامي جهان با آزاد
سازي شهر خرمشهر و تثبيت خود ،با برهم زدن تمامي معادالت جهان رؤياهاي
صداميان را به كابوس تبديل كردند .بالفاصله جزيره بوارين در پيش رو نمايان
ميشود .با انجام برداشت تصويري اول براي ضبط برداشت دوم پشت به اروند دور
ميشويم .آسمان اگرچه آفتابي است ولي غبار محلي ديدمان را از باال به عمق خاك
عراق محدود كرده .اوضاع آن سوي مرز در كشور همسايه ناآرام است ولي اينطرف ما
بدون واهمه به كار خودمان ادامه ميدهيم .همه برداشتهاي تصويري از دشت بهطرف
اروند انجام ميشود .هر بار كه رو به عراق ميشويم ناخودآگاه در انتهاي افق ،شهر
دلها ،كربال را جستجو ميكنم ،اما چه سعي بيهودهاي دارم ،حتي اگر آسمان كامالً
صاف هم باشد ديدن آن غير ممكن است  « ، . . .السالمُ عليكَ يا اباعبدِاهلل ».
برداشت دوم نيز تا لب اروندرود به خوبي صورت ميپذيرد .در ادامه ،مسير
كنار رود را پيميگيريم .صياد سخت مشغول توضيح است .داخل اروند شناورهاي
جورواجور با پرچمهاي برافراشته در حال ترددند .حاشيه رود سمت خاك ما كشتيها
و لنجهاي زيادي متوقفاند .وجود پاسگاههاي متعدد و نزديك به هم دال بر آمادگي
و تحت نظر بودن كشور همسايهاي با سابقهاي نهچندان خوشايند است.
براي برداشت سوم پشت به رودخانه مجدداً به دل دشت ميزنيم .لحظهاي
نميتوانم چشم از جاذبههاي بيرون بردارم .عارضه و پوشش زمين هر چه به رودخانه
نزديكتر ميشود انبوهتر و سرسبزتر ميشود .نخلستانهاي انبوه با شاخههاي زيبا و
تودرتويشان گويي زمين را فرش كردهاند .انشعابات نهرهاي جاري ميان نخيالت همراه
نيزارها و پرندگان زيباي سفيدش طبيعت بسيار جذابي را پديد آورده .نخيالت با شاخ
و برگهاي كشيده و سربهزيرش انسان را بياختيار به ياد غربت حضرت امير(ع)
مياندازد .گويي هنوز از چيزي زانوي ماتم گرفتهاند .وقتي ميخواهم از چشم انداز
شيشه جلوي خلبان بهره ببرم ،ناگهان برچسب خوش رنگ و زيباي « يا فاطمةَ الزهرا

سالم اهلل عليها » در پشت كاله سفيد پرواز خلبان نظرم را به خودش ميگيرد؛  . . .بابا
عجب خلبان با صفايي! هر حركت و نشاني كه از آن رايحه ائمه بر ميخيزد دلها را
ناخودآگاه به خودش ميكشد ،دست خودمان نيست .اين حب در خون شيعه جاري
است .بدون ترديد همين محبت به اهل بيت عليهمالسالم است كه همه ما را در اينجا
به دور هم حلقه كرده وگرنه تمام اينها بهانهاي بيش نيست.
باغها و نخيالت و زمينهايي كه زخم خيش روستاييان را در سينه خود دارد،
همه و همه نشان از نشاط و زندگي مردمانش دارد .به راستي براي كسب آرامش در
اين سرزمين چه خونهاي پاكي ريخته شده است؟ چگونه حماسه آفريني مردان و
زنان و فرزندان پاكنهاد اين سرزمين موجب تثبيت شجره مقدس جمهوري اسالمي
گرديد؟ در يك برهه زماني نه چندان دور ،از آتش كين خصم بعثي ،انسان روي
زمين اينجا حتي نميتوانست قدم از قدم بردارد ولي حاال ما با سربلندي بر فراز
آسمانش آسوده در گشت و گذاريم.
مجدداً با باز شدن درب  ،برداشت سوم از دل دشت به طرف اروند آغاز
مي شود  .صياد در حالي كه باد موهاي كوتاهش را به بازي گرفته ،ميكروفون
به دست مشغول تشريح كمّ و كيف عمليات بيتالمقد س از اين محور مي گردد.
توضيحات تا كنارة اروند ادامه دارد  .از باال انبارهاي كاال و تأسيسات گمرگ ،بندر
و اسكلة اروند تصويربرداري ميشود  .به منظور نمابرداري دقيق و بهتر ،خلبان
روي آسمان دقايقي «هاور» 2ميكند  .تا به حال روي هوا منتظر نبودم! اسكله
بندر پر جنب وجوش به نظر مي آيد در هر قدم دكل ها و جرثقيل هاي گوناگون و
مرتفع سر به آسمان بلند كردهاند  .برخي سوله ها سقفشان پوشيده نيست .در
ميان ساير شناورها ،ظاهر يكي با ديگران بسيار متفاوت است  . . .؛ كشتي
مسافربري و سريع السير مرواريد! با ظاهر آيروديناميكي زيبا ،از نوع قرن بيست و
يكم و به سفيدي قو! گويي مغرورانه در كنار ساير شناورها به اسكله تكيه دارد.
اين شناورها«كاتاماران» نام دارد  .هنگام حركتشان روي تيغه هاي زير بدنهاش در
سطح آب بلند مي شود و به همين علت با ايمني باال سرعت قابل توجهي نيز پيدا
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مي نمايد  .اين شناورها به دليل سهولت تردد به كشورهاي حاشيه خليج فارس
به ويژه كشور كويت ،با سرعت باالي خود وسيله نقليه مناسبي براي رونق
اقتصادي منطقه به شمار مي آيد .فنآ وري ساختشان در اصل متعلق به كشور
استرالياست  .بسياري از قدرتهاي سلطه گر چنين وسايل مجهز و پرسرعتي را به
خدمت نيروهاي نظامي خويش درآورده اند  .در كناره هاي ساحل تعدادي كشتي
زنگ زده و آسيب ديده از جنگ هنوز مراحل بازسازي خود را طي مي كنند گويي
دوباره متولد ميشوند  .با بسته شدن درب و از تالطم افتادن هواي داخل كابين،
برداشت تصويري سوم نيز به اتمام ميرسد  .مقداري از شهر خرمشهر فاصله
گرفته ايم  .براي ضبط تصويري چهارم رو به آسمان خرمشهر مي گذاريم  .صياد كاله
پرواز را دوباره بر سر مي گذارد و در حالي كه به طرف كابين مي چرخد ،مي شود از
روي نقشه اش با خلبان صحبت مي كند .آباديها و نخيالت حاشيه اروند به سرعت
از زير پايمان ميگريزند ،خيلي زود وارد آسمان خرمشهر ميشويم  .با عبور از روي
محوطه گمرك و بندر به طرف شهر مي چرخيم و از فراز ايستگاه راه آهن خرمشهر
ميگذريم .براي فيلمبرداري در دوباره گشوده ميشود .شاخههاي شلوغِ ريلهاي آهن را
انگار در ميان يكـديگر بافـتهاند .در جـوار ساختمان ايستگاه ،كوپـههاي قطار همانند
كپـسولهاي به هم پيوسته طويل روي ريلها گويي در آسودگي خيال به خواب رفتهاند.
كمي آنسوتر در بيرون يك سولة بزرگ چند دستگاه لوكوموتيو مانند مادري دور از
فرزند از كوپههايشان جدا افتادهاند .از طريق اين خطآهن ،بندر خرمشهر به اهواز ،تهران
و شبكه سراسري راه آهن متصل ميشود .دشمن در اولين لحظات هجوم خود به بندر
خرمشهر از طريق درب «سنتاب» چندين تانك را روانه ميدان راهآهن كرده بود تا منطقه
را بهتر زير پوشش آتش خود بگيرد.
راهمان را از فراز بام منازل و در ارتفاعي بسيار پايين بهطرف مسجد جامع
شهر پيميگيريم .صداي بالگرد و حركت آهستهمان در ارتفاعي كم ،نظر مردم كوچه
و خيابان را به خود جلب كرده .آناني كه ما را ميبينند با كنجكاوي و شعف برايمان
دست بلند ميكنند .تيمسار مفيد هم احساسات گرم مردم را بيپاسخ نميگذارد.
فيلمبردار هم از كارش غافل نيست .آرام از روي استاديوم وسط شهر عبور ميكنيم

روي زمين خاكي ورزشگاه دو گروه با لباسهاي ورزشي سخت مشغول بازي فوتبالاند
مثل اينكه بازي خيلي هم جدي است .تعدادي تماشاگر روي سكوهاي سيماني به
تماشا نشستهاند .ارتفاع كم و صداي مركب آهنينمان توجه همه را به خود معطوف
ميكند .بازي متوقف ميشود .داور مسابقه كه رنگ لباسش از ديگر ورزشكاران
متمايزش كرده ،از وسط ميدان با خوشحالي برايمان دست تكان ميدهد! تماشاگران
به وجد آمده هم ما را بينصيب نميگذارند .ديگر كسي دنبال توپ نميدود ،همه سر
به هوايند! تيمسار مفيد بنده خدا به زحمت افتاده بايد جواب احساسات همه را بدهد!
باالخـره كـمي آن سو تـر منـاره و گنـبد مسجد جامع شهر همچون نگين درخشاني
مغرورانه نمايان ميشود .اين نقطه مركز ثقل شهر محسوب ميشود .مسجد جامع نه فقط
سمبل مقاومت يك شهر ،بلكه تاريخي از حماسه و ايثار فرزندان مظلوم اين مرز و بوم به
شمار ميآيد .از همان ابتداي جنگ و زير آتش گرفتن شهر ،مسجد جامع پناهگاه و
ميعادگاه رزمندگان قرار ميگيرد .اينجا به ستادي براي فرماندهي ،اطالع رساني ،تجمع،
امدادرساني و سازماندهي نيروها تبديل شده بود .اكنون ديگر از زخم خمپارهها بر پيكر
مسجد و گلدستههايش خبري نيست .رويش گلهاي فيروزهاي كاشيها مدتهاست زخمها
را التيام بخشيده است .چند دور آن را طواف ميكنيم .باالخره دستور بازگشت صادر و در
بسته ميشود .با مسجد وخاطرات نهفتهاش وداع ميكنيم.
تيمسار صيـاد با عـرض خسته نباشـيد و تشكر از همه ،روند كـار را بسيار
رضايتبخش توصيف ميكند .كار ما نيز به اتمام رسيد .خانهها و خيابانها مملو از
خاطرات تلخ و شيرين تعقيب و گريز و نبرد خانه به خانه جوانان غيور كشورمان با
دشـمن متـجاوز در آن روزگـاران اسـت .هـيچ كـس خـرمشهـر را بـدون جـهانآرا
نميشناسد .شهيد محمدعلي جهانآرا ،فرمانده فداكار سپاه خرمشهر ، . . .شهدا نامداران
آسمان و گمنامان زميناند .اسكيهاي بالگردمان كه به آسفالت سرد باند ميچسبد
خلبان موتور را خاموش ميكند .با خوابيدن سر و صداها گويي باري از دوشمان
برداشتهاند .سكوت لذت بخشي بر روح و روانمان مينشيند .دو تن از پرسنل كادر لشكر
با خودرو به استقبالمان ميشتابند .ميگويند از پروازمان بر فراز خرمشهر شوراي شهر و
فرماندار با خبر شدند .از تيمسار عزتي خبري نيست ،گويا براي رسيدگي به ساير امور به
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هتل بازگشته است .با خودروهايي كه انتظارمان را ميكشند همراه صياد و تركاشوند
راهي ساختمان فرماندهي پادگان ميشويم .به توصيه تيمسار ،بقيه نيز به سوي هتل
محل اقامت روانه ميشوند .كار آنان تمام شده ولي ايشان هنوز اينجا مقداري كار دارد .در
طول كوتاه مسير ،تيمسار از وضعيت فرسوده برخي ساختمانهاي پادگان ابراز
ناخرسندي ميكند .ظاهرشان مخروبه نشان ميدهد .مدتها از عمر ساختشان ميگذرد.
ميگويد شأن ارتش جمهوري اسالمي بيش از اينهاست .ماشين جلوي ساختمان يك
طبقه فرماندهي متوقف ميشود .با عبور از زير درختان باغچه جلوي ساختمان وارد اتاق
فرماندهي ميشويم .صياد تالش ميكند با تلفن روي ميز با هتل تماس بگيرد ولي ارتباط
دشوار است .ما هم ترجيح ميدهيم روي مبلهاي راحت و نرم اندكي استراحت كنيم.
ستوان قدرتي با كلوچه و سانديس سعي دارد خستگي را از تن ما بزدايد .باالخره تماس
با هتل برقرار ميشود .آن سوي سيم تيمسار حسام هاشمي درباره اوضاع و احوال و
آخرين هماهنگيها اطالعات الزم را ميدهد ،قبل از خداحافظي در خصوص هداياي آخر
سفر تأكيد ميشود .بنده خدا سيدحسام هاشمي اگرچه داخل هتل مستقر شده ولي
مسئوليت برنامهريزي و پشتيباني اين جماعت هرگونه آرامش و استراحت را از ايشان
سلب نموده است .از قرار معلوم منتظر تيمسار عزتي هستيم .تركاشوند نيز به دنبال افسر
رابط هوانيروز ميرود .سرپرست هيئت معارف جنگ قصد دارد براي حسن ختام ،از
فعاليتهاي چند روزه پرسنل لشكر ،91بهويژه خلبانان بالگردها خودش شخصاً تشكر و
قدرداني نمايد .ميخواهد اين قدرداني را در حضور مسئوالن مربوطهشان انجام بدهد.
فعالً سرمان را با كلوچه و سانديس گرم كردهايم! از بس در آسمان باال و پايين پريديم
احساس كوفتگي ميكنم .صياد مجدداً گوشي تلفن را در دست ميگيرد و از شخص آن
سوي سيم شماره منزل آقايي به نام «آهي» را سؤال ميكند .مدتي هم منتظر ميماند
ولي تماس بي نتيجه قطع ميشود .در اين اثنا افسر رابط هوانيروز با لباس پرواز به همراه
تركاشوند وارد اتاق ميشوند .تيمسار به ايشان ميگويد :تمامي خلبانان و افرادي را كه در
امر پشتيباني اين چند روزه فعاليت داشتهاند در نمازخانه گردهمآورد .دوباره گوشي تلفن
ميان دستان صياد قرار ميگيرد .هنوز جوياي شماره تلفن «آهي» است .گويا شخص
آنطرف سيم شماره را پيدا نكرده ولي ايشان تأكيد ميكند شماره را پيدا كرده ،اطالع

بدهند .سپس مشغول يادداشت مطالبي در دفترچهاش ميشود .بعد از دقايقي افسر رابط
هوانيروز خبر ميآورد خلبانان جمع شدهاند .تيمسار ميگويد :چند لحظه ديگر صبر كنند
تا تيمسار عزتي هم سر برسد .سكوت اتاق را فرا ميگيرد عقربههاي ساعت روي ديوار را
با ساعتم تطبيق ميدهم ،پنج دقيقه به يازده .پلكهاي صياد براي دقايقي روي هم
مينشيند .باالخره تيمسار عزتي هم سر ميرسد .صياد ميگويد كه ميخواهد در حضور
ايشان از پرسنل قدرداني نمايد .ايشان هدايايي نيز براي خلبانان در نظر گرفتهاند ولي
تحويل آن را به خود عزتي محول ميكند .وي حتي خوشنامي را هم ميان پرسنل تقسيم
ميكند .يعني قسمتي از قدرداني را مستقيماً خودش انجام ميدهد ،قسمتي هم از طرف
مسئول مستقيم آنها .با اين كار ضمن رعايت سلسله مراتب با ارتباطات صحيح سبب
افزايش مشاركت و دلگرمي فرماندهان و نيروهاي زير مجموعهاش ميگردد .هيچ كاري
هم بدون پاداش نميماند .به همين منظور ،پياده بهطرف نمازخانه به راه ميافتيم .در
طول مسير صياد با خرسندي به عزتي ميگويد خداوند خيلي همراهيمان كرد ،هوا در
اين چند روز خوب بود ،شما خوب بوديد و برنامهها به نحو شايستهاي اجرا شد.
وقتي وارد نمازخانه ميشويم با ايست خبردار ،پرسنل و خلبانان به احترام
فرماندهانشان خبردار به صف ميايستند .حدود 31نفري هستند .تيمسار بعد از مكثي
كوتاه و اداي احترام نظامي متقابل به طرف تريبون ميرود؛ ابتدا همه را به نشستن
دعوت مينمايد .در شروع از همه ميخواهد سورة مباركه والعصر را قرائت نمايند .بعد
از قرائت سوره والعصر با رويي گشاده و لبخند بر لب ،خطاب به حاضران ميگويد :
ـ«  . . .من از آخرين فرصت استفاده ميكنم و در اين مكان مبارك از صميم
قلب از همه شما تشكر ميكنم .ما مأموريتمان را روز دوشنبه و سهشنبه شروع
كرديم .ابتدا يك دور مأموريتهاي انجام گرفته را ميگويم .صبح يك 124تا عصر رفت
فكه ،دو فروند 124با جت رنجر بههمراه خود من رفتيم فرسيّه ،هويزه و هور ،قرارگاه
قدس را مستقر كرديم و بعد برگشتيم .پروازهاي بعدي را خود افسر رابط هماهنگ
ميكرد و اين مأمـوريتي بود كه چهـارشنبه انجام شد .روز پنـجشنبه ،روز بسـيار
پربركتي بود تا به حال كه در مأموريتهاي گروه معارف كار كرديم مثل ديروز نبود.
ابتدا با دو فروند 124قرارگاه قدس را در ايستگاه هفتاد مستقر كرديم و بعد به پادگان
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حميد رفتيم .با يك فروند رفتيم فرسيّه ،و از آنجا عازم كوشك شديم .با دو فروند
ديگر رفتيم هويزه و حركت ادامه پيدا كرد بهطرف پاسگاه برزگر ،شهابي و سپس
رفتيم خرمشهر .نماز و ناهار را آنجا بوديم و با دو فروند ديگر به مرز سرزديم و
برگشتيم .امروز هم الحمداهلل با دو فروند آخرين مرحله بيتالمقدس را در مسيرهاي
متفاوتي كار كرديم .اين افتخاري است كه شما را داريم .الحمداهلل حادثهاي نداشتيم؛
در حادثهاي نزديك بود دو فروند F-1به هليكوپتري بخورد كه البته خودم ياد
خداوند متعال افتادم و به لطف خدا به خير گذشت .» . . .
يكي از پرسنل دربارة نقص فني يك بالگرد و تالش متخصصان در رفع آن مطالبي
بيان ميكند ،سپس تيمسار با تأييد زحمات در ادامه دوباره كالم را در دست ميگيرد:
ـ«  . . .اگر بنده نكاتي رسم كردم و دادم خدمت خلبانان ،به دليل اعتمادي
است كه به هم داريم .در هر صورت خواستم يادآور زحمات شما باشم ،بهتر بگويم
خسته نباشيد و خدا قوتتان بدهد كه انشاءاهلل با تخصصتان در خدمت اسالم باشيد.
ما مأموريتمان امروز تمام شد از همه شما تشكر ميكنم .بخشي از تشكر زباني است
و بخشي گونهاي ديگر ،اگرچه كم است ولي تـبرك ميباشد .مـادر خـرج ،خود
فرمـاندهي قرارگاه است و خودشان در خدمت شما هستند .مسئول فني شما تذكري
جدي دادند ،ما هم اينها را يادآوري ميكنيم .من ميگويم درك ما از پرواز فقط
خلبان نيست ،بلكه عوامل فني هم در پشت پردهاند و كار ميكنند و با وجود
محدوديتها اطمينان ميدهند كه پرواز امني است .هر دو بال يك كبوترند كه اگر
يكي نباشد آن يكي نميتواند پرواز كند  ، . . .انشاءاهلل موفق باشيد ،براي پيروزي
اسالم و سالمتي رهبر صلوات».
بعد از صلوات همه از سر جاي خود سريع به پا ميخيزند  .صياد با نفر اول
به نمايندگي جمع با محبت دست مي دهد و مصافحه ميكند ،اما چند نفر ديگر
نمي خواهند از قافله عقب بمانند آنها هم براي مصافحه با شوق به سوي تيمسار
مي شتابند  .صف به هم مي ريزد! جوِّي صميمي بر فضا حاكم ميشود ،دقايقي
معطل مي شويم  .سرانجام از حلقه خلبانان سخت كوش خداحافظي مي كنيم،
هنگام خروج از درب نمازخانه ،پرسنل با فرياد ايست خبردار ،با احترام فراوان

بدرقه مان مي كنند  .هنگام سوار شدن به خودرو ،سرباز راننده مان درِ عقب را براي
تيمسار صياد باز مي كند و به احترام مي ايستد ولي صياد يك دفعه لبخندش محو
و چهره اش در هم ميرود  .در حالي كه سر به پايين مي اندازد با ناراحتي ماشين
را دور مي زند و از سمت ديگر خودش درب ماشين را باز مي كند و سوار مي شود!
راننده براي دقايقي مات و مبهوت سر جايش خشكش ميزند .با نگاه متحيّرش به
من گويي به دنبال حل موضوع است .هنگام حركت دست تيمسار از عقب به
آرامي بر شانه راننده قرار مي گيرد و با مهرباني جمالتي را مي گويد كه برايم بسيار
درس آموز است:
ـ« پسرم! سرباز شخصيت بسيار وااليي دارد .اين كارها طاغوتي است .انقالب
كردهايم تا اين مسائل از بين برود .نه فقط براي من بلكه براي هيچ كس ديگر چنين
كاري انجام ندهيد»!
روحيه تيمسار صياد با بازكردن درب ماشين بهدست ديگران مغايرت دارد .با
وجـود مسئوليت و حـجم وسيـع كارها از دقت نظـرش در مسائل اخـالقي كاسته
نميشود .تعجب نميكنم .در راه بازگشت با لحني محكم تأكيد ميكند با وجود
گذشت زمان از پذيرش قطعنامه  198لباس رزم را از تن در نياورده و هنوز روحيات
جبهه را در خودش حفظ كرده است .بعد با خنده به مزاح از من ميپرسد مطالب
سفر را ثبت ميكنيد يا از خودتان ميسازيد؟ من به ايشان اطمينان ميدهم درباره
اين موضوع نگران نباشند .سپس درحالي كه از پنجره ماشين به دشت صاف بيرون
خيره ميشود ميگويد جاي بچههاي سپاه خيلي خالي است .به ايشان پيشنهاد
مالقات اعضاي معارف جنگ با حضرت آقا را ميدهم .كمي فكر ميكند و پاسخ
ميدهد هنوز زود است اول بايد مقداري از كارهايمان منتشر شود .
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هنگام ورود به هتل به سرعت براي اقامه نماز ظهر و عصر آماده ميشويم .نشانههاي
بازگشت در راهروها و سالنها مشهود است .اكثراً وسايل و كيفهاي سامسونت خود را
بستهاند .بعد از اقامه نماز و صرف ناهار بالفاصله با اتوبوس راهي فرودگاه اميديه
خواهيم شد ،اگرچه از حجم كار همه كاسته شده ولي به دليل انجام هماهنگي برنامه
بازگشت ،از فشار كار بر روي سرپرست هيئت معارف و يارانش چيزي كم نشده .در
فاصله كوتاه تا وقت نماز برخي سرگرم خريد سوغات از غرفههاي كوچك داخل هتل
ميشوند .همزمان با اذان ظهر ،آخرين نماز جماعت مأموريتمان را اقامه ميكنيم .بعد
از تعقيبات طبق معمول چند روزه تيمسار صياد شيرازي ،رئيس هيئت معارف پس از
جايگرفتن در پشت تريبون و ذكر چند صلوات به جمعبندي نهايي چنين ميپردازد:
ـ «  . . .با هم سوره مباركه نصر را بخوانيم .بسم اهلل الرحمن الرحيم اِذَا جاءَ
نصرُاللِه و الفتحُ و  . . .صلوات
ـ » اللهمَّ صَلِّ عَلي » . . .
ـ…« اللهُمَّ كنْ لِوليِكَ الحجةِ بنِ الحسنِ ...؛ رَبِّ ادْخِلني مَدخَلَ صِدقٍ و اخْرُجني
مَخرَجَ صدقٍ و اجْعلْ لي مِن لدُنكَ سلطاناً نصيرا؛ ...اللهُمَّ اجْعلني مِن اعوانِه و انصارِه  ،براي
شادي روح امام و سالمتي فرمانده كل قوا سه صلوات بفرستيد.
ـ « اللهمَّ صَلِّ علي محمَّد و آل محمَّد » . . .
ـ  «. . .باز هم از صميم قلب خسته نباشيد ميگويم .من مطالب را مختصراً
جمعبندي ميكنم تا بعد از صرف ناهار به فرودگاه]اميديه[ برويم .سه مطلب داريم :
2ـ جمعبندي كلي1 ،ـ هماهنگي الزم براي آخر كار و 3ـ نكاتي براي حسن ختام
مأموريت .ما براي تحقيقات عمليات بيتالمقدس وارد كار شديم .در تهران بعد از
جلسات با قرارگاههاي فتح و نصر ،قدس و كربال ،مقدمات اين سفر را فراهم كرديم.
براي اينكه سفر خوب انجام بگيرد ما در دو بخش كار داشتيم .يك بخش بعد از ناهار
روز دوشنبه هفته جاري بود كه در تهران انجام داديم و به پيشنهاد برادران به جاي
بعد از ظهر ،صبح روز سهشنبه پرواز كرديم به سمت خوزستان و كار را ادامه داديم.
روز چهارشنبـه قرارگـاه نصـر و فـتح در مرحلـه يكـم و دوم عملــيات بيتالمقدس

كارشان را انجام دادند .حتي در منطقه پل شناور هم نصب شد .برادران قرارگاه قدس
در فرسيّه و در حوالي رُفَيِّع با دو فروند 124مستقر شدند و برداشت تصويري داشتند.
برادران قرارگاه فتح هم در منطقه عمومي فكه به كار پرداختند .قرارگاه كربال هم به
موازات كار خودش ،هدايت كلي هم به عهده داشت .ما با پيدا كردن محل قرارگاه
كربال برنامه خودمان را هم اجرا كرديم .همزمان هوانيروز در خضريه كار كرد .در
طول مدتي كه بنده با موضوع سرو كار دارم ميخواهم اعالم كنم ديروز يكي از
پربركتترين روزهاي اين مأموريتها بود .قرارگاه قدس منطقه وسيعي را كار كرد كه
سختترين كار را داشت .قرارگاه فجر هم بعد از اتمام كار در فكه و محور پل نو،
بهطرف شلمچه مرحله پنجم عمليات را كار كردند .هوانيروز و پرسنل خلبان نيز
زمينه پرداختن به اين تالشها را فراهم كردند .ديروز هم پرواز هواپيماها صورت گرفت
و رزمايش خوبي بود ،پرواز هواپيماها از پايگاه پنجم شكاري صورت گرفت .امروز هم
بهدليل حساس بودن منطقه و درگيريهاي اخير عراق و آمريكا ،پرواز جنگندهها لغو
شد و از آن صرف نظر كرديم .برداشتهاي تصويري هم خيلي خوب انجام گرفت و كار
به انتها رسيد .ديشب جمعبندي كرديم و چون امام جمعه محترم خرمشهر هم
صحبت كردند بسيار پر بركت بود و آن مطالبي كه به بحث كشيده شد جزو الزم
اينها است .امروز هم روز آخر بود .البته قرارگاه فتح و قدس كار زيادي نداشتند.
قرارگاه كربال موفق شد هم از زمين و هم از هوا مرحله پنجم ] عمليات [ را كار كند.
گروه فني ] فيلمبرداري [ هم الحمداهلل كارشان خوب صورت گرفت البته هنوز نتيجه
كارشان را نديديم .تقريباً نود درصد كارها صورت گرفت .اما هماهنگي براي ادامه كار.
 . .؛ عزيزان به احترام زحمات خودشان كه وجود داشت ،اين وظايف را در تهران
دنبال كنند ولي بدانيد مطالب خام هست و بايد به نظم و تدوين در بيايد .بنابراين
وقتي به تهران رسيديم جلسات قرارگاهها را تشكيل ميدهيم تا تدوين صورت بگيرد.
پس اينجا فرصت كافي براي تشريح نميباشد و همه كمك كنيد تا كار تكميل شود.
مطلب ديگـر اين است كه كار آمـوزش و بررسي عمـليات بيتالمـقدس به زودي در
دانشكده افسري شروع ميشود و الزم ميشود دوستان و همرزمان در اين مهم حضور
جدي داشته باشند در اين خصوص دعوت ميشود تا براي  111دانشجو آموزش
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خوبي باشد .بنابراين اگر به شهرتان رفتيد طرح درس تهيه كنيد و يادداشت برداريد
تا از تجربيات شما براي آموزش دانشجويان استفاده كنيم .انشاءاهلل اردوي ما با
دانشجويان ارديبهشت ماه سال آينده در همين مناطق باشد  . . .و آخرين مطلب
حسن ختام جلسه است .ميخواهم شما را با همان روحيه گذشته در صحنه ببينم و
براي اينكه زمينه رضايت خدا را فراهم كنيم موقع خداحافظي طوري باشد كه همه
خاطره خوشي داشته باشند ،پس موقتاً با هم خداحافظي ميكنيم .همه دعا كنيد كه
خادم اسالم باشيم .ما هم دست آورد سفر ]هديهاي [ را تهيه كرديم و بين عزيزان
توزيع ميشود كه تبركي است و از حمايت ولي فقيه حضرت آيت اهلل خامنهاي به ما
رسيده است .به كيفيت فكر كنيد نه كميت .انشاءاهلل موفق و مؤيد باشيد  ، . . .اللهم
مُنَّ علينا بِظهورِ وليِّك  ،صلوات بفرستيد».
وقتي صحبتهاي تيمسار با دعاي آخر جلسه و ذكر صلوات پايان ميگيرد در
چهره هيچ كس خستگي نميبينم .همه از فعاليتهاي چند روزه خود بسيار راضي
بهنظر ميرسند .بههمراه ديگران براي صرف آخرين ناهار سفر ،نمازخانه را ترك كرده
و از خاطرات شيرينش وداع ميكنيم .بعد از صرف ناهار در سالن پذيرايي با برداشتن
وسايل در حالي بهطرف اتوبوسها راهي محوطه ميشوم كه پاهايم رغبت رفتن نشان
نميدهد .بيرون هتل دور فلكه جنب و جوشي به پاست .بار و بنديلهايمان را داخل
اتوبوسها ميگذاريم .در برگشت هم نظم حرف اول را ميزند .تمام اتوبوسها با نصب
اسامي قرارگاهها بر روي شيشههاي جلو آماده سرويسدهياند .هيچ كس سرگردان
نيست .هنوز جامـههاي رزم از تن افراد بيرون نيـامده است .قبل از حـركت براي
حُسن ختام مأموريت ،هدايايي كه به منظور يادبود و تشكر تهيه شده به عالوه يك
لوح قدرداني ارزشمند مزين به امضاي سرتيپ علي صياد شيرازي ،رئيس گروه معارف
جنگ ،طبق فهرست اسامي در كمال احترام توزيع ميشود .تنها هنگامي به خود
ميآيم كه در فرودگاه اميديه پاي به درون هواپيما ميگذاريم .باالخره فصل جدايي
هم فرا رسيد .اين ايام زيبا ولي زودگذر گويي يك پلك برهمزدني بيش نبود.
نميدانم چه چيزي قلبم را ميفشارد .هواپيمايي كه ما را آورده بود هنوز به ما وفادار

است ،با همان پرنده ،عزم برگشت داريم .اگرچه همه روي صندليها از تك و تا
افتادهاند ولي همهمههايشان در سالن يك پارچه و كم سوي هواپيما طنين انداخته.
يكبار ديگر تجربه خوب همراهي با ارتشيان سختكوش ،منضبط و در عين
حال گرم و متعهد كشور اسالميمان را در ديباچه قلب و ذهنم به يادگار قاب
مينمايم .به خالف تصور ،اين همنشيني نه تنها دشوار نيست بلكه بسيار آموزنده،
معنوي ،خاطره انگيز و آميخته با شور و نشاط است .از اينكه در ميان چنين جمعي
هستم بهخود ميبالم .خلبان وقتي به موتورها دور ميدهد پرنده سنگين تلوتلوخوران
به سر باند بهراه ميافتد و بعد از دقايقي بر فراز ابرها در دل آسمان اليتناهي جاي
ميگيريم .اگرچه پاييز است ولي يادآوري خاطرات شيرين اين ايام كوتاه ،همچون
نسيم بهاري كوير جانم را همواره صفايي ديگر ميبخشد .توجه به نمازهاي اول وقت
و نظم در امور چنان صبغة خدايي و بركتي به امور جمع ما ميبخشيد كه گويي
سفرمان نه در محدوده جغرافيا بلكه فراتر از عالم طبيعت صورت پذيرفت ،سفري به
ماوراء  .با دلي محزون و بيتاب درانتظاري سنگين ولي اميدوار همچنان باقي
ميمانم؛ آيا تقدير بار ديگر توفيق همراهي با اين مردان پاكنام و گمنام ميهن
اسالميام را دوباره نصيبم مينمايد ؟ . . .انشاءاهلل !

َوالعاقبةَللمتَقنیَ
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اسامي هيئت معارف جنگ در برداشت ميداني عمليات بيتالمقدس ـ آذر7777

رديف

درجه

نام

نشان

2

سرتيپ

علي

صيادشيرازي

1

سرتيپ

سيدحسام

هاشمي

3

سرتيپ 1

داود

مشيري

4

سرتيپ 1

سيدمحسن

شاهان

1

سرتيپ 1

نصرت اله

معينوزيري

6

سرتيپ 1

اقبال

محمدزاده

7

سرتيپ 1

غالمعلي

جانگداز

8

سرتيپ 1

زينالعابدين

آجوري

9

سرتيپ 1

ابوالقاسم

كيا

21

سرتيپ 1

محمدرضا

فريدونيان

22

سرتيپ 1

مرتضي

بايندريان

21

سرتيپ 1

علي اكبر

موسوي قويدل

23

سرتيپ 1

مسعود

بختياري

24

سرتيپ 1

عبدالحسين

مفيد

21

سرتيپ 1

نعمت اهلل

معيني

26

سرهنگ

علي

احمديان

27

سرهنگ خلبان

عباس

رمضاني

28

سرهنگ1خلبان

علي اصغر

تواليي

29

سرتيپ

حسين

حسنيسعدي

11

سرتيپ

فرضاله

شاهينراد

12

سرتيپ 1

علي

رزمي

11

سرتيپ 1

سعيد

پورداراب

13

سرتيپ 1

محمد

بهمني

رديف

درجه

نام

نشان

14

سرتيپ 1

ابوالقاسم

سخدري

11

سرتيپ 1

رضا

ناظم

16

سرتيپ 1

بيژن

صارمپور

17

سرتيپ 1

منوچهر

كرباسيزاده

18

سرتيپ 1

فيروز

سميعي

19

سرتيپ 1

علي

محسني

31

سرتيپ 1

سيدعباس

افصحي

32

سرتيپ 1

احمد

احمدي

31

سرتيپ 1

حميد

شكيبا

33

سرتيپ 1

محمد

عميد

34

سرتيپ 1

محمدسعيد

خسروي

31

سرتيپ 1

محمدصادق

رباني

36

سرتيپ 1

فريدون

عليپناه

37

سرتيپ 1

سيدمهدي

سجادي

38

سرهنگ

احمد

آرام

39

سرهنگ

عظيم

ابراهيمزاده

41

سرهنگ

جواد

جلوه

42

سرهنگ

اسماعيل

نودهفراهاني

41

سرهنگ

علي

عدالت

43

سرهنگ

بهرام

مهدوي

44

گروهبانيكم

داود

فالحغالمي

41

سرتيپ

كريم

عبادت

46

سرتيپ 1

محمدجعفر

لهراسبي

47

سرتيپ 1

رحيم

تميزي
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رديف

درجه

نام

نشان

48

سرتيپ 1

هوشنگ

كريمپور

49

سرتيپ 1

غالمعباس

مدارائي

11

سرتيپ 1

مجيد

صارمي

12

سرتيپ 1

كريم

پيروزان

11

سرتيپ 1

ناصر

قدرت

13

سرتيپ 1

ذبيحاهلل

شعبانزاده

14

سرتيپ 1

محمداسماعيل

عطرسائي

11

سرتيپ 1

نصراهلل

سلطاني

16

سرتيپ 1

عبدالمجيد

جمشيدي

17

سرهنگ

علياكبر

فدائيحيدري

18

سرهنگ

محمدمهدي

آژير

19

سرهنگ

عباس

گرگين

61

سرهنگ

شيرمرد

حيدري

62

سرهنگ

ابراهيم

هوشمند

61

سرهنگ

محمدظاهر

بهرامزاده

63

سرهنگ

عباس

آراسته

64

سرهنگ

فريبرز

ارديخواني

61

سرهنگ

مهدي

ختائيزاده

66

سرهنگ

اصغر

شمسزاده

67

سرتيپ

مختار

راعي

68

سرهنگ

ابراهيم

نيكومنش

69

سرهنگ

حميد

سرلك

71

سرهنگ

غالمحسن

پنجي

72

ستوان

مشكوة

قدرتي

رديف

درجه

نام

نشان

71

سرتيپ

سيروس

لطفي

73

سرتيپ 1

غالمرضا

بصيري

71

سرتيپ 1

امراهلل

نوجوان

76

سرتيپ 1

حسينقلي

سليمانزاده

77

سرتيپ 1

مهدي

رادفر

78

سرتيپ 1

بيژن

صنعتي

79

سرتيپ 1

محمد

فردوسي

81

سرتيپ 1

ذبيحاهلل

اسكوئي

82

سرتيپ 1

رحيم

رحماني

81

سرتيپ 1

يعقوب

علياري

83

سرتيپ 1

علياصغر

عليرضايي

84

سرتيپ1

ايرج

جمشيدي

81

سرتيپ1

سيدمجتبي

تهامي

86

سرهنگ

محمد

فريدونزاده

87

سرهنگ

محمد

خيرييزدي

88

سرگرد

عباس

تركاشوند

89

سرهنگ

عبدالرضا

صادقي

91

سرهنگ

محسن

دميرچي

92

گروهبانيكم

عباس

روحاني

91

سرتيپ 1

عظيم

ازگمي

93

سرتيپ 1

منوچهر

امينيان

94

سرتيپ 1

ابوالقاسم

جاوداني

91

سرتيپ 1

منوچهر

صابريان

96

سرتيپ 1

روحاهلل

سروري
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رديف

درجه

نام

نشان

97

سرهنگ

حميد

شهرياري

98

سرهنگ

عباس

طالنشان

99

سرهنگ

اسماعيل

يزدينشان

211

سرهنگ

محمد

اكبري

212

سرهنگ

غالمحسين

دربندي

211

سرهنگ

داود

پورمهران

213

سرهنگ

غالمرضا

آذربون

214

سرگرد

عليرضا

پوربزرگ

211

ستوان

عليرضا

ولدخواني

216

ستوان

مرتضي

سالمتپناه

217

ستوان

بهروز

بيگوند

218

گروهبانيكم

سعيد

رفيعزاده

219

كارمند

مجيد

دوهچي

221

سرتيپ 1

عبدالرحمن

مسائلي

222

حجتاالسالم

سعيد

فخرزاده

221

كارمند

سيدكاوه

خاتمي

223

كارمند

احمد

خورشيدي

224

كارمند

محمد

براتي

221

كارمند

ناصرقلي

بهرامي

226

كارمند

اسماعيل

صفاري

227

كارمند

مجيد

ناييني

228

كارمند

مرتضي

بهروزي

229

سرتيپ 1

فرهاد

حميدينيا

211

سرتيپ 1

عليحسين

انصاري

رديف

درجه

نام

نشان

212

سرتيپ 1

فضلاهلل

افشين

211

سرتيپ 1

محمدابراهيم

خيرانديش

213

سرهنگ

حسينعلي

خليلي

214

سرهنگ

سيدرضا

پورغالمي

211

سرهنگ

حميد

صديقشجاع

216

سرهنگ

ناصر

نژادتقي

217

سرهنگ

اسماعيل

مشايخ

218

سرهنگ

جعفر

سلطانينيا

219

سرهنگ

ابراهيم

محمدزاده

231

سرهنگ

رضا

پيراننژاد

232

سرهنگ

فريدون

اركاني

231

سروان

داود

رحيمي

233

ستوان

داود

عبدي

234

كارمند

حسن

اسكندري

231

كارمند

ابراهيم

اشرفي

236

كارمند

اكبر

شمشكي

237

كارمند

حسين

مشكيني

238

كارمند

كورش

قليپور

239

كارمند

محمدرضا

همتي

241

كارمند

عسگر

ستاري

242

كارمند

مسعود

دهقان

241

كارمند

خليل

پوربيگعلي

243

كارمند

عليرضا

فرهاديفرد

244

كارمند

حسين

صباحي
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رديف

درجه

نام

نشان

241

كارمند

رضا

مظلوم

246

كارمند

قاسم

شيرزادگان

247

كارمند

حسين

خدائي

248

كارمند

هادي

عباسيزنجاني

249

كارمند

مسعود

رياضيهروي

211

سرتيپ1خلبان

ايرج

جمشيد

212

سرتيپ1خلبان

مختار

راعي

211

سرتيپ1خلبان

رضا

زمانيپور

213

سرتيپ1خلبان

علي

اخالقي

214

سرتيپ1خلبان

جواد

محمديان

211

سرهنگ خلبان

خسرو

شيري

216

سرهنگ خلبان

عليرضا

آئيني

217

سرهنگ خلبان

عباس

احمدي

218

سرهنگ خلبان

پرويز

رضايي

219

سرهنگ خلبان

جعفر

نوروزي

261

سرهنگ خلبان

عليمحمد

فالحتفتي

262

ستوان دو

عباس

طالئي

261

سرهنگ

رضا

شكوري

263

سرتيپ 1

كيومرث

حيدري

264

سرتيپ 1

خضر

ابراهيمي

261

سرتيپ 1

نصراهلل

عزتي

266

سرهنگ

حسين

رزاقي

267

سرهنگ

حسن

كائيزاده

268

ستوان سوم

ناصر

با ايماني

رديف

درجه

نام

نشان

271

جانباز

رحمان

ميرزائيان

272

سرهنگ

حبيب

رشدي

271

ستوانيكم خلبان

حميد

محمدي

273

ستوانيكم خلبان

علمدار

دستوار

274

ستوانيكم خلبان

پيمان

ميرجمهري

271

ستوانيكم خلبان

مجيد

قاسمي

276

ستوانيكم خلبان

محمد

ميرسميعي

277

ستوانيكم خلبان

قادر

رضوي

278

ستواندوم خلبان

كوروش

ايمانفرد

279

نماينده مردم
درگز در مجلس
شوراي اسالمي
(دوره پنجم)

حسن

رزميان

281

سرتيپ1

نجاتعلي

صادقي گويا

281

سرتيپ1

احمد

اسدي

281

سرتيپ

احمد

تركان

283

سرتيپ1

علي

عبدي بسطامي

284

سرتيپ1

احمد

خالقيان

282

سرهنگ

نريمان

شاداب

اسناد و عكسها

نمايه
آ
آبادان ,31 ,34 ,32 ,17 ,12 ,11 ,29
217 ,213 ,91 ,81 ,11 ,41 ,41
آجوري :زينالعابدين؛ سرتيپ ,19 1
229 ,93 ,81 ,78 ,62
آذربون :غالمرضا213 ,
آمريكا226 ,94 ,91 ,79 ,78 ,66 ,

امام صادق (ع) :جاده19 ,
امام علي (ع) :دانشگاه77 ,18 ,13 ,
اميديه227 ,221 ,211 ,29 ,
اميرالمؤمنين(ع) :عمليات61 ,
امينيان :منوچهر211 ,61 ,16 ,
انگليس66 ,
اهواز219 ,19 ,46 ,11 ,11 ,29 ,
ايران91 ,79 ,77 ,12 ,48 ,41 ,36 ,

الف
احمدي :عباس211 ,93 ,
اخالقي :علي211 ,93 ,

ارتش جمهوري اسالمي ايران در هشت
سال دفاع مقدس12 ,
اردستاني86 ,
اركاني :فريدون,211 ,92 ,19 ,11 ,
214 ,211
اروميه46 ,
اروند218 ,217 ,216 ,99 ,
ازگمي :عظيم,81 ,61 ,17 ,16 ,11 ,
211 ,92
استراليا219 ,
افشين :فضلاهلل214 ,81 ,61 ,17 ,11 ,
اقاربپرست86 ,36 ,
القُرنه216 ,
امام (ره)221 ,81 ,46 ,33 ,18 ,

ب
بابايي86 ,
بختياري :مسعود,81 ,81 ,78 ,71 ,27 ,
229
براتي :محمد,78 ,64 ,16 ,31 ,12 ,21 ,
213
برزگر :پاسگاه223 ,74 ,
بصيري :غالمرضا211 ,71 ,
بقايي :حبيباهلل94 ,
بنيصدر :ابوالحسن86 ,14 ,46 ,
بوارين :جزيره217 ,92 ,
بهروزي :مرتضي,16 ,34 ,12 ,21 ,23 ,
213
بيتالمقدس :عمليات,11 ,11 ,26 ,21 ,
,12 ,41 ,38 ,31 ,19 ,18 ,17 ,13

,91 ,91 ,89 ,78 ,71 ,72 ,61 ,13
229 ,226 ,221 ,223 ,218 ,94
پ
پوربزرگ وافي :عليرضا,89 ,88 ,12 ,
213
پوربيگعلي :خليل214 ,
پورداراب :سعيد229 ,17 ,
ت
تابزاده :عباس37 ,
تام هاك :موشك66 ,
تركاشوند :عباس211 ,222 ,211 ,
تركان :احمد 216
تواليي :علي اصغر229 ,93 ,62 ,49 ,
تهران,74 ,71 ,61 ,19 ,38 ,13 ,11 ,
,219 ,211 ,99 ,94 ,92 ,89 ,81
226 ,221
تيـمِرمَن :كنت79 ,
ج
جانگداز :غالمعلي229 ,99 ,78 ,62 ,
جفير93 ,92 ,82 ,71 ,61 ,61 ,19 ,
جمشيدي :ايرج211 ,92 ,91 ,61 ,37 ,
جهانآرا221 ,
چ
چمران :مصطفي86 ,42 ,

چمران :مهدي24 ,
چنانه61 ,16 ,
چين48 ,
ح
حافظ86 ,
حالوب :پل93 ,91 ,82 ,
حسني سعدي :حسين,11 ,14 ,11 ,27 ,
229 ,89 ,87 ,86 ,81 ,78 ,18 ,46
حسينه :ايستگاه93 ,91 ,81 ,19 ,11 ,
حميد :پادگان223 ,72 ,71 ,19 ,16 ,
حميدينيا :فرهاد213 ,81 ,
حياتي :محمدرضا66 ,
حيدري :كيومرث211 ,31 ,11 ,
خ
خاتمي :پاسگاه71 ,61 ,
خاتمي :سيد كاوه213 ,
خالقيان :احمد 216
خرمشهر,19 ,38 ,31 ,17 ,11 ,29 ,
,82 ,81 ,76 ,71 ,73 ,72 ,69 ,67
,92 ,91 ,89 ,87 ,86 ,81 ,84 ,81
,219 ,216 ,213 ,212 ,99 ,93
226 ,221
خرمشهر در جنگ طوالني36 ,
خضريه226 ,91 ,81 ,19 ,
خليج فارس219 ,217 ,79 ,66 ,

نمايه219 /

خليلي :حسين علي,89 ,79 ,48 ,28 ,
214
خوزستان221 ,79 ,44 ,39 ,21 ,21 ,
خيّن :نهر216 ,213 ,92 ,
د
دارخويّن91 ,82 ,81 ,11 ,14 ,
دانشكده افسري226 ,36 ,19 ,18 ,13 ,
دانشگاه افسري77 ,18 ,21 ,
دُب حردان18 ,
دربندي :غالمحسين,84 ,48 ,13 ,12 ,
213
دريسيه :آبادي11 ,
دزفول32 ,31 ,14 ,
دژ :پادگان61 ,
دوسلك :تپه11 ,
دهالويه18 ,
ر
رادفر :مهدي,91 ,81 ,71 ,37 ,26 ,
211
رامشير11 ,29 ,
رحماني :رحيم211 ,92 ,
رحيمي :داود214 ,17 ,27 ,
رزميان :حسن216 ,11 ,
رستاخيز عاشقان21 ,
رضايي :محسن13 ,
رُفَيِّع226 ,

رمضان :عمليات18 ,
رمضاني :عباس229 ,93 ,62 ,
ز
زيد :پاسگاه93 ,91 ,82 ,61 ,
س
ساها27 ,26 ,21 ,
ستاري214 ,86 ,
سلمانيه81 ,
سنتاب219 ,
سنندج41 ,
سوداگري مرگ79 ,
سوريه18 ,
سوسنگرد39 ,11 ,
ش
شاكري :حجتاالسالم11 ,29 ,
شاهان :سيد محسن,71 ,68 ,62 ,27 ,
229 ,91 ,81 ,78 ,72
شاهينراد :فرضاهلل229 ,81 ,
شكيبا :حميد211 ,211 ,
شلمچه226 ,99 ,78 ,61 ,
شمسزاده :اصغر212 ,89 ,
شنوك17 ,
شهابي :پاسگاه,71 ,74 ,73 ,61 ,19 ,
223 ,93 ,92 ,91

ص
صادقي گويا :نجاتعلي 216
صدام79 ,41 ,36 ,18 ,
صدوقي :آيتاهلل13 ,
ط
طالييه92 ,
ع
عبادت :كريم,14 ,11 ,14 ,11 ,27 ,
211 ,91 ,89 ,81 ,19 ,11
عبدي بسطامي :علي 216
عراق,216 ,211 ,94 ,88 ,79 ,66 ,31 ,
226 ,217
عرايض :آبادي92 ,
عزتي :نصراهلل,216 ,211 ,71 ,32 ,31 ,
211 ,221 ,222 ,221
عزيزي :احمد14 ,
علمالهدي39 ,
علياري :يعقوب,92 ,71 ,19 ,16 ,37 ,
211
ف
فاو216 ,18 ,
فتح :قرارگاه,32 ,31 ,11 ,14 ,11 ,12 ,
,99 ,92 ,91 ,89 ,82 ,61 ,62 ,48
226
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