
  
  



  
  
  
  

º  
  
  



  
  



  
  
  
  

  مأموريت در ساحل نيسان
  

   زرهي ستاد2خاطرات سرتيپ 
  محمود فردوسي

  
  
  

  سعيد عالميان
  
  
  



  
  
  
  

 ) زرهي ستاد محمود فردوسي2خاطرات سرتيپ(مأموريت در ساحل نيسان
  سعيد عالميان

  )ي دفاع مقدسها وابسته به بنياد حفظ آثار و نشر ارزش(صرير : ناشر
  1385اول : نوبت چاپ
   نسخه3000: شمارگان
   ريال16000: قيمت

  964-6661-45-9: شابك
  4تهران ـ خيابان استاد مطهري ـ خيابان ميرعماد ـ پالك : نشاني

  88747814:  نمابر88747798: تلفن
  1396روي دانشگاه تهران ـ پالك  به تهران ـ خيابان انقالب ـ رو: مركز پخش

  66954108: نمابرتلفن و 

  سي، محموددوفر :    سرشناسه
 سـتاد محمــود  2خــاطرات سـرتيپ  :وريـت در سـاحل نيـسان   مام :  عنوان و پديدآور

  سعيد عالميان/ فردوسي
  .1385 تهران، صرير، :  مشخصات نشر

  .عكس، تصوير : . ص180 :  مشخصات ظاهري
  964 ـ 6661 ـ 89ـ9 :    شابك

   ـ ـ خاطرات1359 ـ 1367جنگ ايران و عراق،  :   موضوع
  ، گردآورندهعالميان، سعيد :  دهشناسه افزو

  1629DSR/ف376 آ3  1385 :  بندي كنگره رده
  0843/955 :    بندي ديويي رده

  م85 ـ44311:شماره كتابخانه ملي

  نشاني الكترونيكي براي دريافت نظرات خوانندگان
M1024-ferdowsi @ yahoo.com 



  
  
  
  
  

   تانك220تقديم به شهداي گردان 
  



  
  
  



  
  
  
  
  
  

  سخن ناشر
  

آنـان  . مان عليه تجاوزگران، يك نعمـت بـود         دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان ايـن    . مان را يك شبه به غارت برند        ه سال 1400آمده بودند تا ميراث     

مرز و بوم با خون خود نهال نورس انقالب را آبياري كردند تـا آينـدگان بـر                  
  .اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالـد كـه ناشـر        هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
. باشـد  آور نبرد هشت ساله مـي      گان نام خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمند    

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            هر چند ممكن است پس از سال      
هـاي آينـده بـه     ، اما اطمينان داريم كه نـسل   بنشيندگَرد فراموشي بر خاطرات     

  .خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود
  

  نشر صرير



  
  
  



  
  
  
  

   مطالبفهرست
  
  صفحه  عنوان

  11.............................................................................................سخن مؤلف

  15......................................................................................گري  دنياي نظامي

  23...........................................................................................دوران انقالب

  27................................................................................................طبل جنگ

  33....................................................................................آهن در ايستگاه راه

  39.......................................................................................ل بولدوزربه دنبا

  45...........................................................................تغيير طرح نيروي زميني 

  51........................................................................................در آستانة حمله

  55...............................................................................................روز شيرين

  63....................................................................................................روز تلخ

  71..............................................................................حسرت نيروي كمكي 

  77..........................................................................................مانند  مردان مي

  83.........................................................................................داغ رانندة لودر

  91................................................................................يك ديدار، يك وداع

  97...........................................................................................عبور از كرخه

  103.......................................................................................اكبر پيروزي اهللا

  109.......................................................................هاي خاموش اسباب بازي



  مأموريت در ساحل نيسان.................................................................................. / 10

  113...........................................................................جدال در ساحل نيسان

  121............................................................................!يك تانكو هم نداشت

  129.............................................................................ديدار با شهيد فالحي

  135..............................................................................القدس عمليات طريق

  145..................................................................................يك قدم تا اسارت

  151..................................................................» ت«سرگذشت سرباز شهيد 

  157...................................................................................................ياد پدر

  161..............................................................................المقدس عمليات بيت

  167.........................................................................................گزارش پاياني 

  171......................................................................................عكس و ضمائم
  

  
  



  
  
  
  
  

  سخن مؤلف
كند، به دانـشكده      جواني آرزوهايش را در پوشيدن لباس افسري جستجو مي        

. كنـد   هاي ارتش، فرماندهي زرهي را انتخاب مـي         رود و در ميان رشته      افسري مي 
 زرهي قزوين به دانش نظـامي خـود       16 كرمانشاه، سپس در لشكر      81ابتدا لشكر   

رسـد، و ايـن دوران پرخـاطره و           فزايد، يرگذشـت او بـه دوران انقـالب مـي          ا  مي
  .گذارد اش را پشت سر مي حوادث
او سـروان جـواني اسـت كـه         . شـود    طبل جنـگ نواختـه مـي       59 شهريور   31

همـان ابتـداي جنـگ درجـه        . انـد   فرماندهي يك گـردان تانـك را بـه او سـپرده           
  .دشو گيرد و با گردانش روانه جنگ مي سرگردي مي

سرنوشـت،  .  تانك هـستيد 220از اين پس همراه اين سرگرد جوان و گردان        
  .كشاند  را به ميان معركه مي220اين سرگرد و گردان 

. كنـد   اول جنگ است و ارتش متجاوز بعث ساعت به ساعت پيش روي مـي             
كنند اما موازنـه تـوان آنهـا بـا دشـمن بـسيار نـابرابر                  نيروهاي مردمي مقاومت مي   

  .كند ي مرزي يكي پس از ديگري سقوط ميشهرها. است
سپاه پاسداران هنوز قوايي كه بتواند پنجه در پنجة يـك ارتـش تمـام مـسلح                 

  .بيندازد تشكيل نداده است
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پيكـر ارتـش در دوران حكومـت نظـامي و     . شود ها به ارتش دوخته مي   چشم
سپس كودتاي نوژه لطمة سختي خـورده اسـت امـا فرمانـدهان وفـادار و شـجاع                  

خيزند تا از حيثيت خود دفاع كنند و براي حفظ وطـن اسـالمي و                 ش به پا مي   ارت
سرگرد جوان ما يكي از ايـن       . بيرون راندن متجاوزين به وظيفة خود عمل نمايند       

  .فرماندهان است
رزمندگان ارتشي پس از سه ماه كوشـش بـراي سـد كـردن حركـت ارتـش          

بيـرون رانـدن دشـمن    متجاوز بعث در تدارك يك حملة وسيع و گسترده بـراي    
  .گيرد  شكل مي15/10/59عمليات نصر در تاريخ . آيند برمي

. يابنـد   در روز حمله، رزمندگان ارتـش بـه موفقيـت چـشمگيري دسـت مـي               
پايـد كـه      چشد، اما ديـري نمـي       دشمن تلفات سنگيني داده و طعم شكست را مي        

يني را بـه    ارتش عراق تجديد قوا كرده و با نيرو و تجهيزات بسيار، پاتك سهمگ            
هـاي مـا بـه دليـل فقـدان نيـروي كمكـي و احتيـاط، تـوان                  يگان. گذارد  اجرا مي 

دهنـد و بـه مواضـع قبلـي      ايـستادگي در مواضـع متـصرف شـده را از دسـت مـي      
  .گردند برمي

اين اولين تجربة سرگرد جوان در يك جنگ واقعي و تمام عيـار اسـت كـه                 
او و . دهـد  ي از خـود نـشان مـي    مردانه و عاشقانه جنگ نمايان   220در آن گردان    

كننـد؛ تـا جـايي كـه          يارانش در عمليات بعدي ضربات كاري به دشمن وارد مي         
هـا شـده و ايـن شـهرت بيـشتر از همـه مـديون               شـهرة جبهـه   »  تانك 220گردان  «

  .زدني اوست فرمانده پرجرأت و تدبيرهاي مثال
 گذرد كـه شـجاعت و پـايمردي او درجـة سـرهنگي را بـه روي                  چندي نمي 

  .نشاند هايش مي شانه
.  اسـت  59همان سرگرد جوان سـال      » محمود فردوسي « زرهي ستاد    2سرتيپ

برد كه دربارة آن      او با روايت خاطراتش شما را به ايام پرحادثة ابتداي جنگ مي           
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اين دوران پرفراز و نشيب تا مقطـع آزادسـازي خرمـشهر            . كمتر گفته شده است   
  .يابد ادامه مي

ي صادقانه از تمام وقايع و حـوادثي اسـت كـه بـراي            خاطرات فردوسي روايت  
. گــذرد هــا و موضــوعات حواشــي آن مــي  تانــك در مــتن عمليــات220گــردان 

توانـد بـراي پژوهنـدگان و         بسياري از آنها براي خوانندگان تازگي داشـته و مـي          
  .مورخين قابل توجه باشد

دوسـي  در اراية اين خاطرات به مدد حافظة قـوي و دفتـر سررسـيد آقـاي فر                
نهايت سعي در رعايت اصل استناد به لحاظ زمان و مكان وقـايع و گويـا كـردن                  

  .ها شده است هاي نظامي در پانوشت اسامي و واژه
حاج محمود فردوسي مايل بودند در اين كتاب از همسر فداكارشان سـركار         

شـان مهنـدس سـعيد فردوسـي كـه       خـانم  حاجيه خانم منصوره فردوسـي و بـرادر    
اند، تشكر و قدرداني      شان بوده    در غياب ايشان يار و ياور خانواده       دوران جنگ و  

  .كنند
دانم از همكاري صبورانه و صميمانه حاج آقا فردوسي و  همين جا الزم مي

  .اند، سپاسگزاري نمايم زحماتي كه در فراهم آمدن اين خاطرات متحمل شده
  
  سعيد عالميان
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  گري دنياي نظامي
  

دوران دبيرستان بـه درس     .  در من شكل گرفت     وحية نظامي از نوجواني ر  
هاي روس عليه     بارها جنگ . تاريخ عالقه داشتم و بيش از همه به تاريخ ايران         

خواندم و به شدت متـأثر        ها به جنوب كشورمان را مي       ايران و حملة انگليسي   
هـا و     توانستم به تاريخ گذشته بـروم و بـا روس           خواست مي   دلم مي . شدم  مي
كــردم روزي از آنهــا بخــصوص  آرزو مــي. هــاي متجــاوز بجــنگم  گليــسيان

  .انتقام بگيرمها  انگليسي
ديپلم گـرفتم و مـرداد      .  دوران دبيرستانم به پايان رسيد     1344خرداد سال   

دبيرسـتان و دبـستان حكمـت از        . ماه همان سال وارد دانشكده افسري شـدم       
و متوسـطه را در آنجـا   مدارس خوب شهر قم بود و من تمام دوران ابتـدايي    

  .خواندم
هايي به    دوران دانشكده افسري همراه با دروس كالسيك و تئوري، برنامه         

ام سـخت و   اي آمـد كـه بـراي خيلـي از دانـشجويان هـم دوره            اجراي در مي  
هاي غافلگير كنندة     باش  بيدار. فرسا بود، ولي براي من بسيار شيرين بود         طاقت

هـا بـا چـوب        گيري دورتـادور سـاختمان      ندازهها، ا   خيز رفتن   نيمه شبي، سينه  
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هـاي    هاي جسمي و همچنين تأكيد بـر اطاعـت از رده            كبريت و انواع تمرين   
گـري را     مـن فرهنـگ نظـامي     . شدن افراد است    ها براي ساخته    باالتر، همة اين  

  .كردم درك مي
دومي    با پايان سه سال دانشكده افسري با درجه ستوان         1347مهرماه سال   

دانشكده افسري محيطي است كه در ساختن شخصيت و . صيل شدمالتح فارغ
نظم و انضباط در محـيط      . كسب تجربه و علم براي جوانان بسيار مؤثر است        

  1.آموزد نظامي درس زندگي و آئين فرماندهي و مديريت در جامعه را مي
و » غيررزمـي «،  »رزمي«اول، از سه گزينة     . انتخاب رسته دو مرحله داشت    

. من رزمي را انتخـاب كـردم  . كرديم بايد يكي را انتخاب مي   » رزميپشتيباني  «
كـرديم كـه مربـوط بـه روحيـه و خـصوصيت               هايي را پر مي     مرحلة بعد فرم  

هشت ماه . در مجموع براي من افسر زرهي را انتخاب كردند      . مان بود   اخالقي
دورة چتربـازي را هـم قـبالً در    . دورة مقدماتي زرهي را در شـيراز گذرانـدم    

  .ورة دانشجويي ديده بودمد
آبـاد غـرب     از شـيراز بـه اسـالم   2ها اي  با سه نفر از هم دوره 1348خرداد  

 زرهـي كرمانـشاه     81 تانك از لـشكر      222خودمان را به گردان     . اعزام شديم 
. فرمانده گردان سرگرد شهاليي ما را بين واحدها تقسيم كـرد          . معرفي كرديم 

                                                      
فرماندهان و استادانم در دورة دانـشكده افـسري؛ تيمـسار خزاعـي، تيمـسار حجـت و تيمـسار                     ـ1

  .سرلشكر ناظم بودند
  ـ ابوالفضل لوح3ـ يداهللا افشين 2ـ رضا محمدي 2
ران  شـد و دو    92هاي لـشكر        دار فرماندهي يكي از تيپ      بعدها عهده »  زرهي رضا محمدي   2سرتيپ«

از اسـاتيد دافـوس و مؤلـف كتـاب          ) بازنشـسته (» يداهللا افشين  2سرتيپ«. گذرانند  بازنشستگي را مي  
هاي ستادي و اركان بود       در شغل » ابوالفضل لوح «. ارزشمندي دربارة شناسايي رودهاي ايران هستند     

  .و با درجة سرهنگي بازنشسته شدند
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اين آقايان، افسران   «: ا جمع كرد و گفت    گردان ر . افسر بامنش و باسوادي بود    
تـرين اطالعـات و       انـد و تـازه      تازه از دانشكده آمـده    . جديد و به روز هستند    

  ».از اين چهار نفر خوب استفاده كنيد. معلومات را دارند
  .در گروهان دوم به عنوان فرمانده دسته وارد شدم

يـك  . اردهاي مختلفي وجود د     هاي ارتش از نظر مديريت صنف       در واحد 
دارش   يـك صـنف درجـه     . صنف پياده است و فقط با سرباز سر و كـار دارد           

دارند، و يك صنف هم ماننـد   واحدهايي هم فقط درجه  . بيشتر از سرباز است   
مـن خـودم را بـراي خـدمت در          . مخابرات فقط با افسران سر و كـار دارنـد         

  .داري آماده كردم گروهان درجه
خواسـتم ايـن      مي. دار فاصلة زيادي بود    در اين گروهان بين افسر و درجه      

شكاف را كم كنم، اما فرمانده گروهـان سـروان كرونـي طـور ديگـري فكـر                  
بـه او   . دار رو داد، بايـد تنـد برخـورد كـرد            گفت نبايد بـه درجـه       مي. كرد  مي
ما همه ايراني هستيم و     . شود از اروپا آورد     گفتم پرسنل گروهان را كه نمي       مي

با همين افكـار    . همه بايد دست به دست هم بدهيم      . يما  ارتش را تشكيل داده   
  .خدمتم را شروع كردم

با وجود اينكه خيلي انضباطي و      . ها داشتم   دار  ارتباط خيلي خوبي با درجه    
 سال خدمتم يك روز اضافه خدمت يـا دادگـاهي           26مقرراتي بودم، در طول     

تير، اشـتباه يـا     اگر در ميدان    . داري به وجود نياوردم     براي هيچ سرباز و درجه    
ديـدم ممكـن بـود طـرف را تنبيـه بـدني كـنم ولـي پرونـده                     كار خالفي مي  

پذيرفتند   آنها واقعاً مي  . گذاشتم اضافه خدمت برايش بيايد      ساختم، يا نمي    نمي
  .شان است جديت من به خاطر حفظ جان

با اينكه فرمانده دسـته بـودم،       .  تانك خدمت كردم   222دو سال در گردان     
رفـت، مـرا      ي هر فرمانده گروهاني كه مأموريت يا مرخصي مي        سرگرد شهالي 
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  .گذاشت به عنوان فرمانده باالي سر آن گروهان مي
 فرمانده تيپ تيمسار اسفندياري مرا بـه سـتاد تيـپ            1350ارديبهشت ماه   

حدود دو ماه كه گذشت، تيمسار اسفندياري معاون لـشكر در كرمانـشاه             . برد
فتم و اين بار به سـتاد لـشكر فراخوانـده           شد، من هم درجة ستوان يكمي گر      

ايشان دانشكدة دبيـري    . ازدواج من در همين زمان بود، با دختر عمويم        . شدم
  .قزوين قبول شده بود

شـب اول   .  خانمم براي اولين بـار بـه كرمانـشاه آمـد           1350اوايل مهرماه   
اي بـه     سربازي نامه . ساعت سه نيمه شب زنگ خانه را زدند       . ازدواجمان بود 

سريع از خانمم خـداحافظي   . تيمسار اسفندياري احضارم كرده بود    . ستم داد د
همان ساعت به سمت خسروي حركـت       . كردم و خودم را به پادگان رساندم      

رابطة بين ايران و عراق بـه       . در مرز خسروي اوضاع بسيار آشفته بود      . كرديم
 بـا  ها هـر كـسي را كـه اصـالت ايرانـي و يـا نـسبتي            عراقي 1.هم خورده بود  

اي   رحمانه  هاي طوالني اقامت در عراق به طرز بي         ها داشت پس از سال      ايراني
هاي خسروي و قصرشيرين     شان بيرون كشانده و آوارة بيابان       از خانه و كاشانه   

اي، گرسـنه و تـشنه        زن، بچه، پيرمرد و پيرزن بدون هيچ وسـيله        . كرده بودند 
اين طـرف،  . ا و اسكان داشتندآنها نياز فوري به آب و غذ  . حيران مانده بودند  

.... ها همه به هم ريخته؛ ژاندارمري، شـير و خورشـيد، اسـتانداري و                 سازمان
اول، آب و غذا بهشان رسانديم و پذيرايي خوبي از          . همه غافلگير شده بودند   

ها را جمع كـرد و گفـت مـا            تيمسار اسفندياري مسئولين سازمان   . آنها كرديم 

                                                      
بعدها در .  قدرت رسيد و مناقشه با ايران بوددر اين سال صدام به عنوان معاون رئيس جمهور به  ـ1

 اين مناقشات به درگيري مرزي بين دو طرف منجر شد و در نهايت با ميانجيگري كشور              1353سال  
  . بين دو كشور انجاميد1975الجزاير به قرارداد صلح 
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عمل كنيم و طبق دستور، سرپرستي اين كار با         بايد تحت يك مديريت واحد      
واقعاً سنگ تمام گذاشـتيم و اسـكان و         . باالخره كار نظم گرفت   . ارتش است 

  .راه شد تغذيه حدود هفت هزار آواره رو به
 تانــك را بــه مــن 290 فرمانــدهي گروهــان دوم از گــردان 1351تيرمــاه 

ها در حـين كـار         وقت او بعضي . پور بود   فرمانده گردان سرگرد باوند   . سپردند
اش اين بود كه من اين ناسـزا را بـه كـسي حوالـه      توجيه. زد  حرف زشت مي  

خواهد اين حرف زشت  هر كس مي. دهم كه كارش را درست انجام ندهد  مي
  .گويم انجام دهد را نشنود، كاري كه مي

بـا  . ايـراد نابجـايي گرفـت     . ده، پانزده روز اول، يك چشمه براي من آمد        
تـان را     وقتي شما مـديريت   . نخير، اشكال از خودتان است    «: گفتمصداي بلند   

من گروهانم را بـه موقـع       . شود  دهيد، اين مشكل ايجاد مي      درست انجام نمي  
دهم بـا مـن بـد      به شما اجازه نمي   . نقص است   جمع كردم و كامًال آماده و بي      

  ».صحبت كنيد
بعدها بـا   . مفهميد من در كار خودم جدي هست      . اين اولين برخورد ما بود    

  .هم رفيق شديم و مرا خيلي دوست داشت
فرمانــده . آيــد دانـشجوي ســال ســوم دانـشكده افــسري بــودم   يـادم مــي 

يـك روز گروهـان را جمـع كـرد و حـرف             . گروهانمان سروان پوررضا بود   
تـان    هيچ وقت اجازه ندهيد به شخـصيت      ! آقايان دانشجو «: گفت. قشنگي زد 

مل كنيد كه كسي نتواند بـه شـما تـوهين           تان ع   طوري به وظيفه  . توهين شود 
در تمام خدمت، كاري كـه بـه        . اين حرف، هميشه گوشوارة گوشم بود     » .كند

دادم و در برابـر هـر مقـامي كـه             شد به نحو احسن انجـام مـي         من محول مي  
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  .دادم ايستادم و جوابش را مي خواست زور بگويد، مي مي
انساني بـه   .  تانك شد  290 فرمانده گردان    1 سرگرد منفردنياكي  1352سال  

  .معناي واقعي با خدا، جوانمرد و شجاع
بـا  . رفتنـد   هاي ما همه ساله به ميدان تير مي         يگان.  بود 1353زمستان سال   

اي كه از بارندگي در كرمانشاه داشـتم، يـك مـاه قبـل           توجه به فصل و سابقه    
ار بـراي   دارمان را روانة كرمانشاه كردم تا در حوالي ميدان تير يك انبـ              اسلحه

اتفاقاً شبي كه به سمت ميـدان تيـر حركـت كـرديم،             . همين مدت اجاره كند   
وقتي گردان مستقر شد من براي حفظ ظاهر،        . بارندگي بسيار شديدي گرفت   

هوا كه تاريك شـد نفـراتم را يكـي يكـي آوردم             . چادرهاي گروهانم را زدم   
روهـان يكـم    فرمانـده گ  . داخل سالن همان انبار كه بسيار مرتب و تميز بـود          

 نزد سرگرد نياكي رفته و گفته بود فردوسي يك چنين           2»ولي سليمي «سروان  
سالني را گرفته و همة نفراتش را بـرده آنجـا، بـه او بگوييـد حـداقل جـاي                    

نيـاكي گفتـه بـود بـه مـن ارتبـاطي       . هايمان را بگذاريم   كوچكي بدهد اسلحه  
بينـي    را بكند، خـودش پـيش     ام اين كار      ام و نه گفته     نه من آنجا را داده    . ندارد

مكـان  . سليمي آمـد  . گويم  كرده، برو به خودش بگو، اگر قبول نكند، من نمي         
  .هايشان را بگذارند كوچكي از سالن را به او دادم تا اسلحه

گشتم؛ براي گذراندن دورة عـالي   بايست به شيراز باز مي  مي 1354مهرماه  
                                                      

ه  زرهـي اهـواز را بـه عهـد         92سرلشكر شهيد مسعود منفردنياكي در زمان جنگ فرمانده لـشكر           ـ  1
شـهيد نيـاكي فرمانـده عمليـات موفـق      . اي ايفا كـرد  داشت و در عمليات مختلف نقش تعيين كننده  

  . در جريان يك مانور به شهادت رسيدند1369ايشان در سال .  بودند31/2/60اكبر در تاريخ  اهللا
  تانك بودم، سرگرد ولـي سـليمي فرمانـده         220بعدها در دوران جنگ، زماني كه فرمانده گردان         ـ  2

ايشان هم اكنون بـا درجـه سـرتيپ    .  زرهي بوديم16 تانك و هر دو در تيپ يكم لشكر     201گردان  
  .گذرانند دومي دوران بازنشستگي را مي
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وزش تانك چيفـتن را هـم       آم.  طول كشيد  55اين دوره تا تيرماه سال      . زرهي
  .اي بيست روزه ديده بودم  در دوره52قبالً در سال 

شدم فرمانـده گروهـان     .  زرهي قزوين بود   16اين بار محل خدمتم لشكر      
 گروهان اركان در حقيقت نصف گردان بـه حـساب           . تانك 220اركان گردان   

  .آمد كه شامل ستاد و اداري و پشتيباني بود مي
ر جمـع شـدند تـا افـسري را بـراي سرپرسـتي               افسران لشك  1356بهمن  

تمام افـسران بـدون اسـتثناء مـرا انتخـاب           . ماركت پادگان انتخاب كنند     سوپر
تيمسار ملك فرمانده تيپ مخالفـت كـرد و گفـت فردوسـي بهتـرين               . كردند

از طـرف ديگـر     . خوابـد   فرمانده گروهان من است، اگر برود گروهـانش مـي         
انـد، مـن       وقتـي همـه انتخـاب كـرده        تيمسار معتمدي فرمانده لـشكر گفـت      

ديدم ممكن است بين فرمانده لشكر و فرمانـده         . توانم جواب منفي بدهم     نمي
تيپ اختالف و برخوردي به وجـود آيـد، گفـتم مـن هـم شـغل سرپرسـتي                   

هـر دو مـسئوليت را تـا        . پذيرم، هم فرماندهي گروهان را      سوپرماركت را مي  
  .يور فرا رسيد شهر17 بر عهده داشتم تا اينكه 57سال 
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  دوران انقالب
  

در ارتش چنـد نـوع آمـاده        . دادند» ببر« شهريور آماده باش     17صبح روز   
ناميـده  ... باش وجود داشت و به عنـاويني مثـل كبـوتر، شـير، ببـر، پلنـگ و                 

اين بود كه شـما در هـر جـا و هـر شـرايطي               » ببر«مفهوم آماده باش    . شد  مي
  .پادگان معرفي كنهستي فوراً خودت را به 

بالفاصله لباس پوشيده و به پادگـان       . وقتي آماده باش دادند در منزل بودم      
هـا را خواسـت و دسـتور حكومـت            فرمانده گردان فرماندهان گروهان   . رفتم

گفت واحدها بايد تـا سـاعت پـنج بعـد از ظهـر آمـادة                . نظامي را ابالغ كرد   
  .استقرار در شهر قزوين باشند

طبق دسـتور ممكـن اسـت       ! آقايان«: گفتم. ا جمع كردم  پرسنل گروهانم ر  
فكر نكنيد  . گويم  تان مي   اي را به همه     يك نكته . تعدادي از نفرات بيرون بروند    

اين تفنگ بـراي    . اند براي كشتن مردم است      اين تفنگي كه به دست شما داده      
اگر تحت شرايط مجبـور بـه تيرانـدازي         . حفظ مملكت در برابر اجنبي است     

خواهيـد ماشـه را       وقتـي مـي   .  داريد  ر لولة تفنگ را هميشه باال نگه      شديد، س 
در اين صـورت مطمئنـاً      . بكشيد يك ضربه از باال به پايين قنداق تفنگ بزنيد         
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  ».اين آخرين مرحلة تيراندازي شماست. شود گلوله به سمت باال شليك مي
ي از  وقتي يك . ها در حكومت نظامي خيلي به درد خورد         ارتباطم با بازاري  

رفـتم سـراغ تيمـسار معتمـدي كـه       مي. دادند گرفتند به من خبر مي  آنها را مي  
دهد، آدم خوبي هم      اند و ايشان فالن جنس سوپر ما را مي          فالن كس را گرفته   

  .گفت برو به سرهنگ رئوفيان بگو آزادش كند مي. هست
گفتم تيمـسار معتمـدي     به او مي  . رئوفيان رئيس ستاد حكومت نظامي بود     

  .پذيرفت نياز به نوشته نداشت، حرفم را مي. ه فالني آزاد بشودگفت
از واحـدها   . شـد   برخوردها در حكومت نظامي زياد مـي      . يك ماه گذشت  

بـا يـك   » عبـاس وزوزا «يكي از سربازان به نـام  . يك دسته فرستاده بودند قم   
اين خبر را به تيمسار معتمدي گزارش كردم        . بهانه خوبي بود  . كلت فرار كرد  

در آن نوشتم با توجـه بـه سـنگين شـدن مـسئوليت گروهـان، مـن ديگـر                    و  
يا سرپرستي سـوپرماركت يـا فرمانـدهي        . توانم هر دو شغل را اداره كنم        نمي

از سفيدي نمك تا سياهي ذغال، هـر چيـزي كـه فكـرش را بكنيـد                . گروهان
دانستم تيمسار معتمدي مـرا از فروشـگاه          مي. كردم  براي فروشگاه تدارك مي   

. دار دربيايـد    خواست سر و صداي افـسر و درجـه          چون نمي . گذارد   نمي كنار
  .دستور داد فردوسي فقط سرپرست فروشگاه باشد. همين طور هم شد

  .ها برقرار بود من همچنان ارتباطم با روحانيون و بازاري
اي كه بـه احتمـال زيـاد كـار سـاواك بـود، تعـدادي از                   در همان روزها با برنامه    

خواستند از پادگان     وقتي مي . وب و چماق و تانك توي شهر راه افتادند        ها با چ    نظامي
دم در  . يكي تيمسار معتمدي و ديگري مـن      . خارج شوند، دو نفر مقابل آنها ايستادند      

دست و پاي ما را عـين گوسـفند گرفتنـد و            . ها خوابيديم   پادگان هر دو جلوي تانك    
  .ساواك تحريك شده بودندآنها به احتمال زياد از طرف . روي زمين كشاندند

□   
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انقالب كه پيروز شد، در ستاد لشكر جمع شديم و تصميم گـرفتيم پادگـان را                
.  همراه چند نفـر از بزرگـان شـهر داخـل سـتاد بودنـد               1آقاي ابوترابي . حفظ كنيم 

ها گفتم فقط پرسـنل نظـامي، آن          به نگهبان . مسئوليت درِ ورودي پادگان با من بود      
اي تصميم داشتند حملـه كننـد         عده. ود و خروج دارند   هم بدون تجهيزات حق ور    

خواسـتند    عدة ديگري هم با پرچم و پالكارد آمدند و مي         . كه جلوي آنها را گرفتيم    
به آنها گفتم من نوشتة شما را بـه سـتاد لـشكر             . آن را روي درِ ورودي نصب كنند      

 و پارچـه    سربازي را صدا كردم   . كنم  فرستم، اگر موافقت كردند آن را نصب مي         مي
سرباز رفت و بعد از مدتي برگـشت و         . را به دستش دادم تا نزد آقاي ابوترابي ببرد        

  »!گويند اين نوشته مورد تأييد نيست مي«: گفت
ايـد    بفرماييـد از راهـي كـه آمـده        «: پالكارد را بـه دستـشان دادم و گفـتم         

اجور چون اوضاع ن  . دارها را گرفتم    هاي اسلحه   از طرف ديگر، كليد   » !برگرديد
  .به لطف خدا پادگان حفظ شد. رفت بود و احتمال هر برخوردي مي

خيلـي از آنهـا   . داران و سـربازان در زنـدان بودنـد         تعدادي از افسران و درجـه     
هـا شـاكي      اگـر ايـن   «: گاه گفـت    يك روز حاج آقا ابوترابي در صبح      . گناه بودند   بي

ا شـاكي خـصوصي     حاج آقـ  «: گفتم» .شوند  خصوصي نداشته باشند، دادگاهي نمي    
گيريم دستمان يا     اندازيم گردنمان يا نان مي      آنها را به ما معرفي كنيد؛ ما يا پوتين مي         

هـا زن و بچـه        كنيم كه ايـن     اندازيم التماس مي    پوتين مي . بنديم كمرمان   شمشير مي 
گوييم به اين نان و نمك كه خورديم از آنهـا             خوريم و مي    دارند، يا نان و نمك مي     

يكـي از   » .كنيم  اند مجازاتشان مي    ر خداي ناكرده مرتكب خطايي شده     بگذريد و اگ  
دار و افسر و      هاي زنداني، از درجه     افتخاراتم اين است كه با اين حركت اكثر نظامي        

سرباز كه فقط طبق دستور در حكومت نظامي شركت كرده ولي بـه كـسي آزاري                
                                                      

  مجلس شوراي اسالمي) دوره هفتم(االسالم والمسلمين ابوترابي نمايندة فعلي  حجت ـ1
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 حقانيـت كـار مـن       با شروع جنـگ   كه   نرسانده و خوني نريخته بودند، آزاد شدند      
ناپذير بود و اگر نبود چه بـسا          ها اجتناب   البته اول انقالب بعضي حركت    . ثابت شد 

هاي نـاحق     در اين ميان قضاوت   . خورد  هاي ديگر شكست مي     انقالب مثل انقالب  
ها مقصر بودند و بعضي اغراض شخصي         هم صورت گرفت كه بيشتر خود نظامي      

  .در آن دخيل بود
ها خودشـان     تعدادي از نظامي  . ستعفا را باز كردند   مدتي كه گذشت باب ا    

آنهايي هم كـه اعتقـادات      . استعفا دادند و رفتند و تعدادي رنگ عوض كردند        
كساني بودند مثل   . تر شدند   انقالبي و اسالمي داشتند روي اعتقاداتشان محكم      

 1.ستوان نصرتي كه رفته بود و جنگ كه شروع شد برگشت و شهيد هم شـد               
پور زماني كه جنگ شروع شد، بـه عنـوان مظنـون شـركت در               سرهنگ باوند 

وقتـي  . در صورتي كه اصالً ارتباطي با كودتـا نداشـت         . كودتا توي زندان بود   
االن از مـا چـه      «: گويـد   خواستند حكم آزادي او را بدهنـد، دادسـتان مـي            مي
اگـر  «: گويـد   دادستان مـي  » .تقاضاي بازنشستگي دارم  «: گويد  مي» خواهي؟  مي

: گويد  مي» كني؟  وع شده باشد و عراق حمله كرده باشد، چه كار مي          جنگ شر 
  ».روم پوشم و به جبهه مي از همين جا لباس مي«

خواهم بگويم نظاميان ما به خاطر شاه و زن شاه لباس نظـامي بـه تـن             مي
نظامي واقعي به خاطر وطن و حفظ ناموس مملكت اين شـغل            .  بودند  نكرده

 بهترين امتحان و محك بـراي اثبـات اعتقـادات           را انتخاب كرده بود و جنگ     
  .ريا و مردانه جلوي دشمن ايستادند ارتشياني بود كه بي

  
                                                      

دربـارة چگـونگي    .  غـرب سوسـنگرد    16/10/59تـاريخ شـهادت     . سروان شهيد محمود نصرتي    ـ1
  .شهادت ايشان خواهيد خواند



  
  
  
  
  

  طبل جنگ
  

 عـراق  1359 شـهريور  31 صبح 11:30ساعت . خبر در پادگان پخش شد   
بالفاصـله خـودم را بـه سـتاد لـشكر      . هجوم سراسري خود را آغاز كرده بود   

فـوراً  «:  بـه رئـيس سـتاد لـشكر گفـت          1ر لطفي فرمانده لشكر تيمسا  . رساندم
  »!بگوييد افسران و فرماندهان جمع بشوند

، فرمانـده   2معاون لشكر تيمسار محمدباقر خوشنويسان    . همه به اتاق جنگ آمدند    
، فرمانـده توپخانـه   4معـاونش سـرهنگ رادفـر     ،  3تيپ يك زرهي سرهنگ جمشيدي    

                                                      
بعدها فرماندهي قرارگاه قدس را برعهده داشـت و هـم اكنـون             » امير سرتيپ زرهي ستاد لطفي    «ـ  1

در ادامـه ايـن     . ايشان افسري مجرب بود و دورة عـالي را در آمريكـا گذرانـده اسـت               . اند  بازنشسته
 .شويد خاطرات با ايشان بيشتر آشنا مي

. ها معاون نيروي انساني ستاد كـل نيروهـاي مـسلح بودنـد               و مدت  16 بعداً فرمانده لشكر     ايشانـ  2
 . به رحمت ايزدي پيوستند1380تيمسار خوشنويسان در سال 

ايـشان بعـدها   . در بسياري از وقايع اين خاطرات حضور دارند»  زرهي ستاد جمشيدي   2سرتيپ«ـ  3
كننده نزاجا بود و اينـك دوران بازنشـستگي را           و آخرين سمتش معاون هماهنگ       16فرمانده لشكر   

 .گذراند مي

 و بعـد از آن  88، سـپس معـاون لـشكر    16 زرهي ستاد ـ ايشان بعدها فرمانده لـشكر   2سرتيپ ـ 4
 ادامه در صفحه بعد
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كـان لـشكر و فرمانـدهان       لشكر سرهنگ هوشـيار، فرمانـده پـشتيباني و رؤسـاي ار           
هاي پياده، زرهي، توپخانه، مهندسي، مخابرات، بهداري و تعميـر و نگهـداري               گردان

فرمانـدهي گـردان    .  در همدان بودند   3 لشكر در زنجان و تيپ     2تيپ. حضور داشتند 
  .1 تانك تيپ يكم نيز از مدتي پس از پيروزي انقالب به عهده من بود220

فرمانده لشكر جزئياتي از حملـة عـراق        . دجلسه با تالوت قرآن شروع ش     
مطالبي در وظايف شرعي و ميهني پرسنل ارتش عنوان كرد و           . را توضيح داد  

بعد از آن رؤساي ركن دو، يك، چهار و         . خواستار آمادگي رزمي واحدها شد    
در جلسه گفته شد كه تعـدادي       .  امكانات و اطالعات خود را بيان كردند       2سه

پور و سرهنگ فرزانه در زندان هستند و به آنهـا          باونداز افسران مثل سرهنگ     
اي نوشته شد و با تيمسار فالحي رئيس ستاد مشترك          جا نامه   همان. نياز داريم 

ايشان هم به خاطر اين موضوع بالفاصله خدمت حضرت         .  مكاتبه شد  3ارتش
 )ره( ساعت طول نكشيد كه پيام حـضرت امـام خمينـي           24.  رسيدند )ره(امام

                                                                                                             
 . و نهايتاً به وزارت دفاع رفتند81فرمانده لشكر 

 درجـه  1359  مهرمـاه 5ايشان چند ماه با درجه سرواني فرمانده يك گـردان بودنـد و در تـاريخ        ـ  1
 .سرگردي گرفتند

  :وظايف اين اركان به اختصار چنين استـ 2
  ركن يك ـ وظايف ستادي از قبيل امور پرسنلي، شهدا و امور اداري

اعم از شناخت زمين و استعداد دشمن، شـنود و  . ركن دو ـ وظيفه شناسايي دشمن را به عهده دارد 
  امثالهم

  وديركن سه ـ آموزش و هدايت عمليات نيروي خ
 ركن چهار ـ امور لجستيكي و پشتيباني

) وزير دفـاع  ( به همراه سرلشكر شهيد نامجو       1360هفتم مهرماه   » اهللا فالحي   سرلشكر شهيد ولي  «ـ  3
و شهيد كالهدوز قائم مقام سپاه پاسداران در سانحه         ) فرمانده نيروي هوايي  (سرلشكر شهيد فكوري    

 .هواپيما به شهادت رسيدند
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  :ساز بود كه بسيار سرنوشتاعالم شد 
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم«
  :گردد مطالب زير ابالغ مي

تـرين تخلـف      ـ بايد اطاعت از شوراي فرماندهي بـدون كوچـك         1
  .انجام بگيرد و متخلفين با سرعت و قاطعيت بايد تعيين مجازات شوند

ـ بايد اشخاص و مقامات غيرمسئول از دخالت در امر فرمانـدهي            2
 و شـوراي  1نند و فرماندهي كل قوا به نماينـدگي اينجانـب     خودداري ك 

  .فرماندهي، مسئول امور جنگي هستند
هاي ارتش در اموري كـه شـوراي       ـ در شرايط فعلي، اقدام دادگاه     3

  .گردد دانند بدون اطالع اينجانب ممنوع اعالم مي فرماندهي صالح نمي
ددرصـد  ـ راديو و تلويزيون موظفند اخباري را نقل كننـد كـه ص            4

باشد و براي عدم اضطراب و تشويش اذهان، اخبار           صحت آن ثابت مي   
  .را از غيرمنابع موثق نقل ننمايند

 ـ نيروهاي انتظـامي موظـف هـستند كـساني را كـه دسـت بـه         5
زنند از هر قشر و گروهي كه باشد فـوراً دسـتگير و بـه                 سازي مي   شايعه

ن را در حــد هــاي مــذكور، آ هــاي انقــالب تــسليم و دادگــاه دادگــاه
مـردم مبـارز ايـران موظـف هـستند          . انقالبيـون مجـازات نماينـد       ضد

هاي انقـالب معرفـي و بـا نيروهـاي انتظـامي              سازان را به دادگاه     شايعه
  .همكاري نمايند

ها در وضع فعلي موظفند از نشر مقاالت و اخباري كه قـواي               ـ روزنامه 6
امروز تضعيف اين قوا،    نمايد، جداً خودداري نمايند كه        مسلح را تضعيف مي   

عقالً و شرعاً حرام و كمك به ضدانقالب است، من كراراً از نيروهاي مـسلح        
                                                      

 .فرمانده كل قوا بود) ره(صدر به نمايندگي از سوي امام خميني  ابوالحسن بنيـ 1
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ام و امروز كه آنان در جبهة جنگ با صدام كافر هـستند               عزيز پشتيباني نموده  
نمايم و از خداوند متعال توفيـق         كنم و از زحمات آنان قدرداني مي        تشكر مي 

  .ايمنم و پيروزي براي آنان طلب مي
هـاي دولتـي موظـف شـرعي          ـ اكيداً همة قشرهاي ملت و ارگان      7

هاي جزيي كه دارند، بردارند و با مخالفـت           هستند كه دست از مخالفت    
  1والسالم. خود كمك به دشمنان اسالم ننمايند

  »اهللا الموسوي الخميني روح
  

ده بايست واحـدهايمان را آمـا       مي. اين پيام به پرسنل نظامي روحية عجيبي داد       
. همـة پرسـنل بودنـد   . بالفاصله نفرات گردان را جمـع كـردم  . كرديم  مأموريت مي 

.  بـود  2دارها و افسران، معاون گردان سـروان معـافي          ها و خدمة تانك، درجه      راننده
 گروهـان سـه     ،4، گروهان دو سـتوان ميرزايـي      3فرمانده گروهان يكم ستوان فلكي    

رئـيس ركـن چهـار    .  بود 6 قاسمي ، فرمانده گروهان اركان ستوان    5ستوان آرش مهر  
پــور، افــسر مخــابرات ســروان  ســروان طالقــاني، افــسر موتــوري ســتوان صــادق

  .خواه و ستوان مظاهري هم از افسران دسته بودند ستوان كي. باشي منشي
كشورمان مورد تجاوز قرار گرفته و ما به عنوان نظامي اين           «: به آنها گفتم  

  ».زماني كه دشمن را به سزايش برسانيمتوانيم آرام بگيريم، تا  مملكت نمي
                                                      

 229 و 228 صحيفه امام صفحات 13 ـ تهران ـ جماران ـ جلد 1400 ذي القعده 13 ـ 1/7/59ـ 1

 .، چگونگي شهادت ايشان خواهد آمد3/6/60سرهنگ شهيد محمد معافي، تاريخ شهادت ـ 2

 . رفته و با درجه سرهنگي بازنشسته شدايشان بعد از جنگ به ستاد مشترك ارتشـ 3

 .سرگرد شهيد فريبرز ميرزايي، واقعه شهادت ايشان خواهد آمدـ 4

 شـد و در منطقـه فكـه بـه شـهادت      220 فرمانده گردان 63سرگرد شهيد آرش مهر، ايشان سال     ـ  5
 .رسيد

 .سرگرد شهيد قاسمي ـ چگونگي شهادت ايشان خواهد آمدـ 6
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روم و قـدم از   هر كس كار دارد برود اما من از اين لحظه به خانـه نمـي        «: گفتم
هاي گـردان حاضـر بـه         گذارم، مگر آنكه تمام خودروها و تانك        پادگان بيرون نمي  

  ».كار شود و براي حضور در جبهه آمادگي رزمي صددرصد داشته باشم
معنـي تكبيـر    . هاي گردان تكبير گفتند     سيد همة بچه  صحبت كه به اينجا ر    

  .اين بود كه آنها هم خواهند ماند و پادگان را ترك نخواهند كرد
اول . واحد نياز به نوسازي داشـت؛ هـم از نظـر تجهيـزات، هـم پرسـنل                

آمدند بـين دو لـشكر      . انقالب با نيت كمك به پرسنل كار اشتباهي انجام شد         
آن كـه اهـل     .  تعدادي از نفرات را جابجا كردند       قزوين 16 اهواز و    92زرهي  

كرد آوردند قزوين و آن كه اهـل شـهرهاي            رشت بود و در اهواز خدمت مي      
امـا آنكـه    . آنها اغلب راننده يا خدمه تانك بودند      . جنوب بود فرستادند اهواز   

 آمريكـايي بـود؛ در حـالي كـه     M ـ  60در اهواز بود خدمه يا راننـده تانـك   
سيستم اين دو تانك با هم تفاوت دارد        .  قزوين چيفتن بودند   هاي ما در    تانك

و لذا آمادگي رزمي لشكر از لحاظ پرسنل پايين آمـد و احتيـاج بـه آمـوزش                  
ايـن عـدد    .  درصد آماده بود   40شود گفت گردان در آن روز فقط          مي. داشت

  .ظرف يك هفته به صد رسيد
كـار   هيچ كـس بـي  . شد در اين يك هفته لحظه به لحظه آمادگي بيشتر مي      

 53گـردان مـا     . گرفت   آموزش نديده بود از آن كه بلد بود ياد مي          آن كه . نبود
به قسمت تعمير و    .  تانك آماده به كار بود     13از اين تعداد فقط     . تانك داشت 

 تانك را بـاز كننـد و بقيـة          53نگهداري مجوز داده بودم قطعات دو تانك از         
 تانـك كـامالً آمـاده شـد و مـن            51تـه   در اين يك هف   . ها را آماده كنند     تانك

  .آمادگي صددرصد گردانم را براي دريافت مأموريت اعالم كردم
هاي گروهي اعالم كردند افراد منقضي خدمت وظيفـه      ششم مهرماه رسانه  

با انتشار اطالعيه، پادگـان پـر       . ها معرفي كنند     خودشان را به يگان    1356سال  
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دويـست نفـر از آنهـا را بـه          . د شـ  56از نيروهاي خدمت كرده منقضي سال       
ريزي و سازماني كه در يگان داده         طبق برنامه .  تانك معرفي كردند   220گردان  

 نفر به جبهه اعزام شوند و مـابقي         140شده بود قرار بر اين بود از اين تعداد          
جماعـت كـه    . در پادگان آماده باشند تا در صورت نياز به جبهه اعزام گردند           

اي هم    عده. كردند  اي گريه مي    عده. د غوغايي به پا شد    اين موضوع را فهميدن   
چند نفر جلو آمدند و به نمايندگي از همـه          . كردند  با صداي بلند اعتراض مي    

كنـيم و خودمـان را بـه          گفتند چنانچه ما را به جبهه نبريد، از پادگان فرار مي          
 رفـتم   .بغض راه گلويم را بسته بـود      . دانستم چه بگويم    نمي. رسانيم  منطقه مي 

  .اي مبهوت شده بود او هم با ديدن چنين روحيه. سراغ فرمانده تيپ
  »!كنم تصميم با خودت، هر كاري بكني تأييد مي«: گفت

ها مـا همگـي بـا هـم بـه       بچه«: گفتم. از همه تشكر كردم. برگشتم گردان 
اطمينـان دارم بـا   . كـنم  تك شما افتخار مـي   به وجود تك  . جبهه خواهيم رفت  
شــاءاهللا در كنــار ديگــر  اي كــه امــروز در شــما ديــدم ان يــهاحــساس و روح

  ».رزمندگان، دشمن متجاوز را از خاك كشورمان بيرون خواهيم ريخت
صدر جانشين فرمانده    روز دهم مهر شهيد تيمسار فالحي با ابوالحسن بني        

 تانك اولين واحد آمـادة لـشكر        220گردان  . كل قوا سر زده به پادگان آمدند      
اد لشكر سريعاً به گردان ما ابالغ كرد جهـت راهپيمـايي آمـاده           رئيس ست . بود

  .در كمتر از يك ساعت گردان آماده حركت شد. شويم
آمـديم بيـرون و بـا عبـور از مقابـل            . ها را با نفرات به خـط كـردم          تانك

تيمسار فالحي با   . قوا در مسير دور پادگان حركت كرديم        جانشين فرمانده كل  
بـسيار  .  ارتش اصالً انتظار اين آمادگي را نداشـت        توجه به وضعيت آن موقع    

تشكر كرد و همان جا دستور حركت به جبهه توسط          . راضي و خوشحال بود   
  .ايشان ابالغ شد



  
  
  
  
  

  آهن در ايستگاه راه
  

يازدهم مهر، گروه پيشرو به فرمانـدهي معـاون گـردان سـروان معـافي و                
خواهـد     واحد تانك مـي    وقتي. ستوان يكم قاسمي با قطار عازم دزفول شدند       

  .فرستند حركت كند اول يك تعداد ده تا بيست نفره را به عنوان پيشرو مي
محـل آب و    . كننـد   روند راههـا و محـل تجمـع را شناسـايي مـي              آنها مي 

هـا را     روند و تانك    آهن مي   كنند و بعد به ايستگاه راه       ها را مشخص مي     آمادگاه
ها در خوزستان خدمت كـرده و         لمعافي و قاسمي هر دو سا     . كنند  هدايت مي 

در . هاي گردان را در سه سريال بـه منطقـه بـرديم             تانك. با منطقه آشنا بودند   
  . تانك حركت كردم23سريال اول، خودم با 

آهن قزوين شاهد يك روز استثنايي و به          عصر پانزدهم مهرماه ايستگاه راه    
ها از صـبح      تانك. همه آمده بودند؛ جاي سوزن انداختن نبود      . ياد ماندني بود  

صداي تكبير و صلوات و شعارهاي مردم       . ها بارگيري شده بودند     روي واگن 
ارتشي تو نور چشم مايي، رزمندة ارتشي       «: گفتند  مي. شد  يك لحظه قطع نمي   

  »!خدا نگهدار تو
شـديم ازدحـام و    هر چه به ساعت شش ـ زمـان حركـت ـ نزديـك مـي      
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تم سـوار قطـار بـشوند تـا تـأخير           از پرسنل خواس  . شد  هيجان مردم بيشتر مي   
ام رفتم تا با      وقتي خيالم از نفرات راحت شد به سمت خانواده        . نداشته باشيم 

به سرعت به سمت قطار     . چند لحظه بيشتر طول نكشيد    . آنها خداحافظي كنم  
ها باال رفتم، خواهرم صدايم كـرد و سـاك نـوزاد را               همين كه از پله   . برگشتم

آنقدر در فكر و هيجان و جمـع و جـور كـردن             ! منخداي  ! بهاره. نشانم داد 
ساك بهاره را دست بـه دسـت        . هاي گردان بودم كه او را فراموش كردم         بچه

ديدن ايـن صـحنه     . ام را بوسيدم    دختر بيست روزه  . هاي قطار آوردند    پاي پله 
اي  عده. دادند گفتند و شعار مي اي تكبير مي عده. مردم را به شدت منقلب كرد

توانـستم    هـا را نمـي     صـورت . شد  قلبم داشت از جا كنده مي     . ردندك  گريه مي 
مراقـب بـودم   . خوردنـد  اي شفاف مـوج مـي   همه پشت پرده. تشخيص بدهم 

خواستم مردمي كه بـراي       نمي. هايم روي هم نرود و اشكم سرازير نشود         پلك
  .بدرقة رزمندگان ارتشي آمده بودند اشك مرا ببينند

 مردم و غوغايي كه به راه انداخته بودنـد،  قطار سوتي كشيد و از محاصرة  
ايـستاديم بـه    . به اولين ايستگاه كه رسيديم وقت نماز مغرب بـود         . خارج شد 

اين اتحاد  «: گفتم.  كردم  براي آنها صحبت  . ها روحية عجيبي داشتند     بچه. نماز
مطمئن باشيد با دعاي مردم كه پشت سرمان است مـا           ! و اين بدرقه را ديديد    

ون حركت ما الهي اسـت و بـراي احقـاق حـق و خـارج كـردن                  چ. پيروزيم
  .رويم اشغالگر به جنگ مي

سـروان معـافي و سـتوان       . صبح روز بعد به ايـستگاه دو كوهـه رسـيديم          
آنها منطقه را پايين سد دز مابين دزفول و سد          . قاسمي به استقبال آمده بودند    

  .هدايت كردنددز براي محل تجمع انتخاب كرده بودند و ستون را به آنجا 
ها پـس     دانستيم كه تانك    ها مي   ها و تمرين    هاي زرهي و در درس      در دوره 

بيني شده، بايستي بالفاصله به اشكال خاص متفـرق،           از رسيدن به محل پيش    
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گِل مالي و استتار شوند و برايشان سنگر كنده شود تا در برابر بمباران هوايي               
 در ميدان واقعي جنـگ بـوديم و         ماحاال  . شان كمتر باشد     پذيري  دشمن آسيب 

بايد آنچه را كه خوانده بوديم و در مانورها انجام داده بوديم عمـالً پيـاده                  مي
  .كنيم

 تـا   47تمام مدت خدمتم از سال      . خوزستان براي من منطقه ناآشنايي بود     
از لحظة ورود به منطقه تمام      .  در منطقه غرب و پادگان قزوين گذشته بود        59

تجربة معافي و قاسمي هم خيلي كمك       . گذشت  يي محيط مي  اوقاتم به شناسا  
  .كرد

هـاي     مهر به مواضـع تانـك      18دشمن كه پي به حضور ما برده بود، روز          
ما هـم پاسـخ خـوبي بـه آنهـا           . گروهان سوم چند گلولة مستقيم پرتاب كرد      

هاي ما براي اولين بار شـليك         تانك. تا اينكه آتش دشمن خاموش شد     . داديم
هاي دشمن را      را تجربه كردند و البته ما هم مزه انفجار گلوله          به سمت دشمن  

تـركش بـه پـايش      . آتش آنها فقط يك نفر از ما زخمي شـد         اثر   بر. چشيديم
  .خورده بود، اما خوشبختانه جراحتش زياد نبود

ــوديم و اصــل پراكنــدگي  مــان را خــوب پــس داده معلــوم شــد درس  ب
ـ . هايمان به درستي رعايت شده بود       تانك ه همـراه فرمانـده گروهـان سـوم         ب

مهر بالفاصله به بازديد مواضع تانك پرداختيم تا اصول ايمنـي و   سروان آرش 
  .بار ديگر كنترل كنيم مواضع را يك

صبح روز بعد، به اتفاق فرماندهان هر سه گروهان و رئـيس ركـن سـوم                
 دزفـول   2ابتدا سراغ تيـپ   . گردان براي شناسايي از محل تجمع خارج شديم       

. ساعتي با افسران تيـپ بـوديم      . يم كه در غرب رودخانه كرخه مستقر بود       رفت
سـپس بـه    . اين مالقات در توجيه وضعيت منطقه كمك زيـادي بـه مـا كـرد              

  .شناسايي سمت راست تيپ دزفول پرداختيم
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آهـن يـك    در راه بازگشت به انديمشك، درست هنگام عبـور از ريـل راه   
ايـن  .  زمين خـورد و منفجـر شـد        گلولة تانك در فاصله چند متري جيپ به       

گلوله شايد اگر فقط چند ثانيه زودتر شليك شـده بـود، چيـزي از مـا بـاقي                   
حالمان كه جا آمد، خواستم هر طور شده محل تانك دشمن را پيدا             . ماند  نمي
  .كنم

آنها درست كنار ريل    . روي، تانك دشمن را ديديم      بعد از دو كيلومتر پياده    
هـا و     اين حادثه درسي به من داد كه نه از كتـاب          . دآهن موضع گرفته بودن     راه

اوالً رفـتن بـه شناسـايي بـه صـورت           : ها، بلكه از ميدان جنگ آمـوختم        دوره
خودرو از  ثانياً در شناسايي نبايد     . گروهي آن هم جمع فرماندهان اشتباه است      

  .روي، ديد بهتر و خطر كمتري دارد شناسايي به صورت پياده. استفاده شود
بررسي زمان تبـادل آتـش در       . گذشت  ز از استقرار ما در منطقه مي      پنج رو 

داد كه معموالً مبادلـة آتـش از نزديـك غـروب آتـش تـا                  اين مدت نشان مي   
 صـبح تـا     9 صبح با حجم كمتر و از ساعت         9ساعت چهار صبح از چهار تا       

ها را سه ساعت      بنابراين زمان شناسايي  . شود  پنج بعدازظهر به ندرت اجرا مي     
عمق منطقة شناسايي اوليه را هم كه بين دو تـا  .  از طلوع آفتاب قرار دادم  قبل

سيم كوچـك     دو عدد نارنجك، يك بي    . رفتم  سه كيلومتر بود، تنها و پياده مي      
بعـدها موتورسـيكلت را هـم       . و دو عدد شكالت جيرة جنگي همراهم بـود        

عـالي  آوري اطالعات بسيار      كار جمع . تجربه كردم و خيلي خوب جواب داد      
با اينكه مأموريت گردان به عنوان نيروي احتياط بود، اما تقريباً      . رفت  پيش مي 

  .وجب به وجب فاصلة بين خودمان و دشمن مثل كف دستم بود
. بـردار نبـود     به روزهاي پاياني مهرماه رسيديم، اما هواي تابستاني دسـت         

. ودنـد گرما مصرف آب را باال برده بود و نفرات از ايـن لحـاظ در مـشكل ب                 
ســراغ ســروان . بــرد ديــدم اينجــا تــداركات كالســيك كــاري از پــيش نمــي
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: گفــتم. او از نظــر شــغلي افــسر مخــابرات گــردان بــود. باشــي رفــتم منــشي
» .خـواهيم   ما از تو آب و يـخ مـي        . آيد  اين كار فقط از تو بر مي      ! باشي  منشي«

اش   برخـورد و روابـط عمـومي        بيـان، خـوش     باشي فردي خوش    سروان منشي 
 ليتـري   4500دو روز نگذشته ديديم با دو كاميون تانكر         . العاده قوي بود    قفو

پرآب و دو وانت شورلت آمريكايي آمد، كه روي هـر كـدام يـك بلنـدگوي                 
بعداً فهميـديم بـا مـسئولين سـازمان آب          . فاير نصب شده بود     آمپليبا  بزرگ  

  !دزفول رفاقت شش دانگ برقرار كرده است
فرمانـده  . يك لشكر در نزديكي ما مـستقر شـد   يپپنجم آبان ماه قرارگاه ت 

تيپ سرهنگ جمشيدي چندين سال استاد تاكتيك دانشگاه جنـگ بـود و در              
ها بـا   ما ساعت. جنگ ويتنام مدتي را به عنوان افسر سازمان ملل گذرانده بود 

ها و تجربة بيست روزه خـودم         من از شناسايي  . پرداختيم  هم به تبادل نظر مي    
هايي كه در اين مدت كوتاه به دست آورده بـودم             گ از دانسته  سرهن. گفتم  مي

هـاي ايـشان را       مـن هـم تجربـه     . دانـست   تعجب كرده و آن را بسيار مهم مي       
  .شنيدم كه برايم بسيار ارزنده بود مي

مـا  . سرهنگ جمشيدي از من خواست به اتفاق هم بـه شناسـايي بـرويم             
هـا    نطقـه و بـين تپـه      روهاي خـشك م     باهم در مسيرهاي مختلف، از بين آب      

زدن به دشـمن      در بين راه دربارة روش ضربه     . رفتيم  ها به شناسايي مي     ساعت
  .كرديم گفتگو مي
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  به دنبال بولدوزر
  

 تانــك 220 بــه گــردان 1359هفــتم آذرمــاه . كــوچ ديگــري در راه بــود
مأموريت داده شد از منطقه تجمع به شرق اهواز سمت آتشگاه تغييـر مكـان               

  .دهد
. ها را در محل متفرق كرديم، اما پراكنـدگي بـه تنهـايي كـافي نبـود                 تانك

ها بدون سـنگر در برابـر بمبـاران هـوايي             زمين آتشگاه كامالً باز بود و تانك      
مراجعه به ستاد لشكر    . ما حتماً نياز به يك بولدوزر داشتيم      . پذير بودند   آسيب

در اسـتانداري   . جي شود گفتم شايد از طرف استانداري فر     . اي نداد    نتيجه 92
شدم و براي هر كسي كه پشت ميز بود، از اهميـت و           به هر اتاقي كه وارد مي     

سـنگر منتظـرم      پناه و بي    هايم بي   گفتم و اينكه االن تانك      ضرورت بولدوزر مي  
آن طـور كـه مـن التمـاس         . واقعاً بولدوزر نداشـتند   . اي نداشت   فايده. هستند

  .ه به ادارات ديگر هم ثمري نداشتمراجع. شد كردم دل سنگ آب مي مي
داخل سالن ستاد تيمسار فالحي را ديدم       .  برگشتم 92شب به ستاد لشكر     

فرشتة نجات  . كرد  كه چند افسر دورش بودند و داشت براي آنها صحبت مي          
وسط صحبتش احترامـي ادا كـردم و        . درنگ به طرفش رفتم     بي. را يافته بودم  
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مقام، قـصه و غـصة بولـدوزر را بـا لحـن           بدون توجه به اطرافيان و درجه و        
شهيد فالحي كه مـرا از رژه پادگـان قـزوين           . آميز بازگو كردم    دل و گاليه    درد

هـايم هـستم      شناخته بود از من به خاطر اينكه اين قدر به فكر يگان و تانـك              
بعد، مثل پدري كه بخواهد وصيت كند بـا طنـين آرام و مهربـان               . تشكر كرد 

  :گفت
اي رفتار كنـيم      ما بايد به گونه   . جنگيم   رضايت خداوند مي   ما امروز براي  «

كه سرگردهاي سي سال ديگر به عمل امروز ما افتخار كنند و اين لباس را با                
  ».شرافت و غرور به تن كنند

  :ام گذاشت و گفت دست بر شانه
» !كنم بولدوزري برايت پيـدا كـنم      برو خدا به همراهت، من هم سعي مي       «

  .ام سبك شده بود سينه. ي كرده به يگان برگشتماز ايشان خداحافظ
. روي رفتن به ستاد را نداشتم     . يك روز گذشت و از بولدوزر خبري نشد       

تـابلو كارخانـه   . توكل به خـدا كـردم و جـادة خرمـشهر را در پـيش گـرفتم            
كارخانـه بـه شـدت بمبـاران و     . نور اميدي در دلـم روشـن كـرد        » كاترپيالر«

سراغـشان رفـتم و خـودم را        . در محوطـه بودنـد    چند نفر   . تخريب شده بود  
 6Dگفتند فقط يك بولدوزر     » .من يك بولدوزر نياز دارم    «: گفتم. معرفي كردم 

االن پنجاه تانك با نفـراتش در معـرض         «: گفتم. مانده كه آن هم خراب است     
اگر بولدوزر نبرم، معلوم نيست در بمباران هوايي، بدون سـنگر چـه             . خطرند

قطعـه  . ها را باال زدند     وقتي سوز و گداز مرا ديدند، آستين      » .آيد  بر سرشان مي  
يكي از آنها پشت فرمـان نشـست،        . جور كردند و باالخره بولدوزر آماده شد      

. و بولدوزر را روي شِني تـا محـل تجمـع گـردان رانـد              . من هم بغل دستش   
  .ها شديم بالفاصله مشغول كندن سنگر براي نفرات و تانك

اي در منطقـة سوسـنگرد        وردند عراق تـك گـسترده     ع خبر آ  قدر همين مو  
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غرب سوسنگرد را تصرف كرده و در شمال و جنوب رودخانـة            . داشته است 
از قرار معلوم عراق پـس از اشـغال         . نيسان مواضع خود را محكم كرده است      

خرمشهر و بخشي از خاك خوزستان با توجـه بـه مقاومـت شـديد مـردم و                  
بودي انقـالب ايـران و جـدا كـردن اسـتان            نيروها در نوار مرزي از خواب نا      

خوزستان بيرون آمده و با تحكيم و تثبيت مواضع اشغالي به حربة سياسي رو   
ها حالت سكون به وجود آمد و فقط آتش توپخانه رد و بـدل                در جبهه . آورد
  .شد مي

آبـاد   پانزدهم آذرماه به گردان ابالغ شد در غـرب اهـواز در منطقـة فـولي        
درنـگ واحـد را از شـرق اهـواز بـه سـمت محـل                   هم بي  مستقر شويم و ما   

  .مأموريت جديد حركت داديم
هاي گروهي صحبت از ترفند سياسي عراق با همدستي           در كشور و رسانه   

هــا در   و شخــصيت)ره(حــضرت امــام. هــا بــود آمريكــا و ديگــر ابرقــدرت
 ها تأكيد كرده بودند كه اين يك توطئه استعماري است و مذاكره بـا               سخنراني

  .دشمني كه خاك ما را در اشغال دارد، محال است
كردند و    تابي مي   ها براي جنگيدن با متجاوزين بي       گذشت و بچه    روزها مي 

هفـدهم آذرمـاه سـاعت سـه        . كـرديم   بايست اين روحيه را حفـظ مـي         ما مي 
آقا ابوترابي نماينده مـردم تهـران در مجلـس شـوراي              بعدازظهر مرحوم حاج  
نماز جماعت بسيار باصـفايي بـا       .  نفر به گردان آمدند    اسالمي به همراه چهار   

هـر چـه    . هاي گردان صرف كردنـد      ناهار را با بچه   . حضور ايشان برقرار شد   
فـرداي  . خواهيم به واحدهاي ديگر سر بزنيم       گفتند مي . اصرار كرديم نماندند  

  .دار كرد ها را به شدت غصه آن روز خبر اسارت ايشان و همراهانشان بچه
 كه جبهه از فعاليت افتاده بود، فرصتي به ما داد كه بـه آمـوزش                روزهايي

 56الزم به پرسنل كـادر و بخـصوص افـراد وظيفـه منقـضي خـدمت سـال                   
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  .بپردازيم و تجربيات دو ماه گذشته را به كار بگيريم
هـا در      متوجه شـدم اكثـر تانـك       92هاي سوختة لشكر      در بازديد از تانك   

ين به زمـين و يـا تيـر مـستقيم قـرار             قسمت برجك مورد اصابت موشك زم     
 60هـاي آهـن قـوي بـه طـول             گفتم ميلـه  . فكري به خاطرم رسيد   . اند  گرفته
ها و برجـك،    آنها را جلوي برجك جوش داديم و بين ميله        . متر آوردند   سانتي
ها بـراي برجـك حكـم سـپر داشـت و              اين گوني . هاي شن قرار داديم     گوني
اين ابتكـار بعـدها   . ديدند يب كمتري ميها در مقابل گلوله و موشك آس      تانك

 نماند پيدا كردن جوشكار هم بـراي خـود           كارايي خود را ثابت كرد و ناگفته      
  .ماجرايي داشت كه كمتر از پيدا كردن بولدوزر نبود

ها به ذهنم     كار جوشكاري كه تمام شد، ياد خانواده و غصة دوري از بچه           
نـه فقـط مـن، همـة        . خبر بودم   ينزديك چهار ماه بود از خانه ب      . هجوم آورد 

همـه نيـاز داشـتيم بـا        . هاي گردانم از خانه و زندگي جدا افتـاده بودنـد            بچه
شود يك خـط      مي«: باشي گفتم   به سروان منشي  . هايمان تماس بگيريم    خانواده

بالفاصله رفـت دنبـالش و يـك خـط از شـهر             » تلفن براي گردان تهيه كرد؟    
: گفـتم . به محـل تجمـع گـردان آورد       گرفت و چندين كيلومتر سيم كشيد و        

  ».هايشان صحبت كنند همه به نوبت با خانواده«
ها را بردارد و بـه        كرديم، قرار شد همسرم بچه      وقتي از قزوين حركت مي    

ايـشان بـه خـاطر نـوزاد، مرخـصي          . كرج بروند، تا نزديك اقوامـشان باشـد       
م و  دختـر بـزرگم مهـشيد، سـال دو        . استعالجي از آموزش و پرورش داشت     

  .ام حاال چهار ماهه بود بهاره. رفتند مهشاد، سال اول دبستان مي
شد چهار ماه     باورم نمي . وقتي گوشي را گرفت، حال و هوايم بهم ريخت        

. من كه حاضر نبودم حتي يك روز او را تنها بگذارم   . ام  خبر رها كرده    او را بي  
  .عالقة ما به يكديگر زبانزد فاميل است
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  »!ام نگرانم، از دلشوره آب شدهمحمود، خيلي «: گفت
. افتـد  به جز خواست او برگي روي زمين نمـي    . توكل به خدا كنيم   «: گفتم

  »مگر غير اين است؟
خواهنـد و   ها چه كنم كه دائماً تو را مي هاي بچه نه، ولي با دلتنگي «: گفت
  ».گيرند بهانه مي
نگيـدن  درس ج . ام  بايد قبول كنيم مـن ايـن راه را انتخـاب كـرده            «: گفتم
  »!ام، براي چنين روزي خوانده

  »اين جنگ تا كي ادامه دارد؟«: گفت
هـا    شـاءاهللا بـه همـين زودي        ان. كـشد   اما زياد طول نمـي    . دانم  نمي«: گفتم

خواهد   دلم مي . رسند  ، و متجاوزين به سزايشان مي     1شنوي  خبرهاي خوبي مي  
ش خيـال   ها بـه مـن آرامـ        شما هم به جبهه كمك كني و از بابت خانه و بچه           

  ».بدهي
  ».كنم من همة سعي خودم را مي«: گفت

آيي؟ به آنهـا      پرسيدند كي مي    هر دو مي  . با مهشيد و مهشاد صحبت كردم     
  !آيم، هر وقت دشمن را بيرون كرديم گفتم زود مي

                                                      
  .ساز بود  يك حملة بزرگ و سرنوشتدر آن روزها صحبت ازـ 1
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  تغيير طرح نيروي زميني
  

در ستاد تيپ حرف بود كه از طرف امام به ارتش تأكيد شده است جنگ               
شده و به هر طريق و هر مقياس به دشمن حمله شود تا مانع آسايش و                فعال  

چنانچه در تاريخ   . خبر صحت داشت  . آرامش دشمن در مواضع اشغالي شود     
  : فرماني به نيروي زميني ابالغ گرديد26/9/59

برابر طرح ارايه شده و مصوبة شوراي عالي دفاع، نيروي زمينـي ارتـش              «
 دارد بالدرنـگ در منطقـة اهـواز عمليـات           جمهوري اسالمي ايران مأموريت   

كور و حردان منهدم و       تعرضي را هدايت و دشمن را در منطقة عمومي كرخه         
يم و بنا به دسـتور عمليـات        مهاي تنظيمي خط مرز را تر       سپس براساس طرح  

  .»تعرضي را به خاك دشمن بكشاند
در پي اين فرمان، نيـروي زمينـي برابـر طـرح عمليـاتي نـصر مأموريـت                  

  :ارگاه مقدم نيروي زميني را اين چنين ابالغ نمودقر
 زرهي در سـاعت     92 و   16قرارگاه مقدم نزاجا با عناصري از لشكرهاي        «

كند، پادگان حميد را در جنوب اهـواز          در منطقة اهواز آفند مي    ) ر(روز  ) س(
تصرف و تأمين نمايد و بنـا بـه دسـتور، حملـه را بـه سـمت جنـوب ادامـه                 
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  ».دهد مي
  : زرهي هم مشخص شد16ه مأموريت لشكر و باالخر

 در 3 و 1 زرهي برابر طرح قرارگـاه مقـدم نزاجـا بـا دو تيـپ            16لشكر  «
به سمت كرخـه كـور      ) ابوحميظه(در منطقة سوسنگرد    ) ر(روز  ) س(ساعت  
كند و حركت تك را در جنوب اهواز به سمت پادگان حميـد ادامـه                 آفند مي 

  ».دهد مي
 تانك 201 پياده مكانيزه، گردان     185هاي    ان نيز به گرد   16تيپ يك لشكر    

 شامل گردان تانك به عالوة گروهان پياده مكانيزه گـردان           220و گروه رزمي    
  . مأموريت ياد شده را ابالغ نمود176

بعـد از واگـذاري مأموريـت بـا         . تيپ يك جلوي ابوحميظه مـستقر بـود       
. ررسي قرار دادم  استفاده از نقشة وضعيت منطقه مأموريت را مورد مطالعه و ب          

بـه همـراه سـروان      . تري اسـت    نياز به شناسايي دقيق   . شود  طور نمي   ديدم اين 
در .  بود راهي سوسنگرد شديم    1علي مؤذني كه افسر مأمور از گردان توپخانه       

او فرمانـده گـردان     .  رفتـيم  3 به ديدن سرگرد جعفر لهراسـبي      2خط ابوحميظه 
مـدتي هـم در     . اي بـوديم    دهما رفيق و هـم دانـشك      .  دزفول بود  2تانك تيپ   

  ».خواهم بروم جلو براي شناسايي مي! جعفر«: گفتم. كرمانشاه هم خانه بوديم
  ».آيم من هم مي«: گفت

                                                      
افسر مأمور از اين يگان در واحـد تانـك يـا            . هاي يگان توپخانه كمك مستقيم است       يكي از رده   ـ1

واحد پياده مستقر شده و آتش پشتيباني كمك مستقيم توپخانه را به مواضع دشمني كه در خط مقدم 
  .كند درگير با نيروي خودي است هدايت مي

  كيلومتري جنوب شرقي سوسنگرد5 روستايي درـ 2

سپس به بازرسي .  زرهي شد16بعدها فرمانده لشكر »  زرهي ستاد جعفر لهراسبي2امير سرتيپ «ـ 3
 .ستاد كل رفته و در همان سمت بازنشسته شدند
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بعد از سه كيلـومتر از دور دو        . سه نفري توي جيپ نشستيم و راه افتاديم       
جلوتر كه رفتيم مشخص شد دو نفرنـد        . شبح سفيد از دل زمين بيرون آمدند      

دو . جيپ را كشيديم توي يك گودال و ايستاديم . بي به تن دارند   كه لباس عر  
آن دو از افـراد يـك طايفـة محلـي           . پوش جلو آمدنـد و سـالم كردنـد          سپيد

ريزنـد،    چرا اين قدر گلوله بر روي ما مـي        «: شان گفت   يكي. سوسنگرد بودند 
 ممكن«: گفتم» !كنند  اينجا فقط چند خانواده با گله گاو و گوسفند زندگي مي          

بـه سـروان    » .از هـر دو طـرف اسـت       «: گفت» .هاي دشمن باشد    است گلوله 
مشخصات اينجا را يادداشت كن، در چنين مختـصاتي نفـرات           «: مؤذني گفتم 

بـه سـرگرد    . كور را پرسيديم؛ نشانمان دادند      از آنها راه كرخه   » .خودي هستند 
  »!برويم ببينيم چه خبر است«: گفت» برويم؟«: لهراسبي گفتم

بعد از هفت كيلومتر به روستايي به نـام         . ريا زديم و به راه افتاديم     دل به د  
حدود چهـار   . روستا خالي بود و چند خانه ويران شده بودند        . عتابيه رسيديم 

از آنجـا مردمـي كـه بـه هـويزه           .  رسـيديم  1كـور   تر به كرخه    طرف  كيلومتر آن 
آنجا از جـادة    به هويزه رفتيم و از      . شد  كردند به خوبي ديده مي      آمد مي   و  رفت

بالفاصله نتيجـة   . آسفالت به سوسنگرد و باالخره پاسگاه فرماندهي ابوحميظه       
فرمانـده لـشكر جنـاب      . اين شناسايي به تيپ و از تيپ به لشكر گزارش شد          

گـزارش  . گويد اين محال است     خواند، مي   سرهنگ لطفي وقتي گزارش را مي     
! تمـاً ديوانـه شـده     فردوسـي ح  . گويد آن منطقه پر از دشمن است         مي 2ركن  

كـور جـايي      براساس اين گزارش دستور اولية مأموريت؛ يعني آفند به كرخـه          
  .نداشت

                                                      
هـاي ديگـر    ريـزد و در زمـان   هاي فصلي است كه در طغيان يا سيل به هورالعظيم مي          از رودخانه  ـ1

  .استآب  خشك و بي
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درنگ بـه     بي. سيم مرا احضار كرد     ساعتي نگذشت كه فرمانده لشكر با بي      
 تـازه از همـدان      3تيـپ   . در ايستگاه نظامية اهـواز بـود      . مالقات ايشان رفتم  

آن چه در گـزارش نوشـته بـودم يكبـار           . شدند  رسيده بود و از قطار پياده مي      
 8فردا ساعت . خواهم خودم اين مسير را ببينم       مي«: گفت. ديگر تعريف كردم  

  ».صبح اول حميديه باش تا به اتفاق برويم
فرمانـده  . چهار تا جيـپ آمدنـد  . صبح فردا سر ساعت، اول حميديه بودم   
پ و فرماندهان    فرمانده تي  ،چي  سيم  لشكر به همراه دو محافظ و آجودان و بي        

من اين  ! جناب سرهنگ «: گفتم. آنجا نگه داشتم  . ها تا ابوحميظه آمديم     گردان
كنم اين  پيشنهاد مي. ام كور، هويزه، سوسنگرد رفته راه را از مسير عتابيه، كرخه

راه را برعكس برويم؛ يعني مسير برگشتمان را اول برويم تا راه فـرار داشـته                
ينان دو تا جيپ بيشتر نباشـيم و اوركـت عـادي            ديگر اينكه براي اطم   . باشيم

  .سرهنگ لطفي هر سه پيشنهاد را پسنديد. بدون درجه به تن كنيم
كور را رد كرديم و به عتابيه رسـيديم، تـوي             وقتي از سمت هويزه، كرخه    

. چرا كه خود به خود بـه هـدف اول رسـيده بـوديم       . گنجيد  پوست خود نمي  
را بـه قرارگـاه مقـدم نزاجـا داد و آنهـا             فرمانده لشكر گزارش اين شناسـايي       

بـه ايـن ترتيـب      . موضوع را با مقامات كشوري و لشكري در ميان گذاشـتند          
طرح نيروي زمينـي تغييـر كـرد و متعاقـب آن برابـر طـرح عمليـاتي نـصر،                    

  : زرهي به اين شكل اصالح شد16مأموريت جديد لشكر 
وحميظه و تيـپ     در اب  3 زرهي مأموريت دارد با دو تيپ، تيپ         16لشكر  «

تـك نمـوده و پـس از نـابود          ) ر(روز  ) س(يك در منطقة هويزه در سـاعت        
  ».كردن دشمن، الحاق كرده و سپس تك را به سمت پادگان حميد ادامه دهند

 تيـپ يـك لـشكر براسـاس تغييـر بـه وجـود آمـده                 1359سوم دي مـاه     
  : تانك را ابالغ كرد220مأموريت گروه رزمي 
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راف شهر هويزه شناسايي و مختصات آن به تيپ         منطقه تجمع در اط   : الف
  .گزارش شود

هـا از     برها بالفاصله تانـك     يگان را آماده نموده و پس از حضور تانك        : ب
  .محل تجمع فعلي بارگيري شود

 روز  14اي تنظـيم شـود كـه در سـاعت             برنامة حركت ستون به گونه    : ج
  . به سمت هويزه حركت نمايند4/10/59

ز لحظه حركت از منطقه تجمـع فعلـي تـا اسـتقرار در              ارتباط با تيپ ا   : د
  .منطقه هويزه برقرار باشد

يـاد  . مان آورده بودند     هم براي  12Dسه دستگاه بولدوزر    . برها آمدند   تانك
  . را داشتم6Dزماني افتادم كه حسرت يك 
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  در آستانة حمله
  

. ش افتاده بودند  جو  و  ها بوي حمله به مشامشان خورده بود و به جنب           حاال بچه 
مردم در تمام مسير ايـستاده بودنـد بـه          . ها را بارگيري كرديم و به راه افتاديم         تانك

 مـردم از ديـدن مـا خيلـي ذوق            در هـويزه  . دادند  تماشا و براي ما دست تكان مي      
كـور؛ جـايي كـه        حدود سه كيلومتر به طرف كرخه     . از هويزه خارج شديم   . كردند

ر گرفته شده بود، سريع سـنگرها و خاكريزهـا را آمـاده             براي استقرار گردان در نظ    
  .هاي خود رفتند  سر پست1نفرات تأمين گردان. كرديم

 حدود پانزده نفر از برادران سـپاه بـه يگـان آمدنـد كـه از                 1359پنجم دي ماه    
ايـد، مـا كجـا        شما اينجا مـستقر شـده     «:  گفت 2فرمانده آنها . پاسداران محلي بودند  

شـما  «: گفـت » !چپ، راست، جلـو   . دانيد  هر جا صالح مي   «: گفتم» مستقر شويم؟ 
  »گوييد اين طرف و آن طرف برويم؟ ايد، آن وقت به ما مي جاي خوب را گرفته

پذير   اگر منظورتان اين است كه با هم ادغام بشويم، براي ما امكان           «: گفتم

                                                      
 .ور هستند كه حفاظت دور تا دور منطقه تجمع گردان را به عهده دارند اين افراد از دسته ديدهـ 1

 .بعدها دوستان گفتند آقاي شمخاني بودندـ 2
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چرا كه سيستم مديريتي و فرماندهي در سازمان ارتش تـابع مقـررات             . نيست
اگر شما بتوانيد تابع ايـن مقـررات باشـيد، مـن مخـالفتي              .  خود است  خاص

ندارم، وگرنه بهتر است با فاصله از هم اما در كنار هم، هـر كـدام مأموريـت                  
  ».خودمان را انجام بدهيم

. آمـد   ششم دي ماه تيمسار فالحي براي بازديد از منطقة هويزه بـه گـردان مـا                 
هاي گـردان او را تحـت         روحية خوب بچه  . دها و استقرار يگان را دي       مواضع تانك 

صحبتي را كـه    . درباره موضوع بحث ديروز برادران سپاه پرسيد      . تأثير قرار داده بود   
: تشكر كـرد و گفـت     . بين ما رد و بدل شده بود، بدون كم و كاست تعريف كردم            

و بعد ايـن را هـم       » .يك فرمانده پاسخگوي همة اتفاقات خوب و بد يگان است         «
اي از دشمن غافل شويم و تمام فكر و ذكرمان فقـط              ما نبايد لحظه  «: رد كه اضافه ك 

  ».اي پرهيز كنيم بايد همين باشد و از مسائل حاشيه
از آنهـا  . پس از استقرار يگان، همة فرماندهان و مسئولين گردان را جمع كـردم     

هـاي الزم را تـا ردة         خواستم نفر جـايگزين خودشـان را تعيـين كننـد و آمـوزش             
هـا از     ايـن آمـوزش   .  برقرار كنند  56ازان به خصوص سربازان منقضي خدمت       سرب

. جويي در قوا، اصل مانور، اصل غـافلگيري و اصـل تـأمين بـود                قبيل اصل صرفه  
ها و رؤسـاي اركـان بـه          ضمن اينكه به همراه افرادِ كليدي مثل فرماندهان گروهان        
  1.دادم نجام ميطور جداگانه تمرين روي زمين در نقش تانك و نفربر را ا

صدر به طور سرزده به گـردان          ابوالحسن بني  12/10/59 صبح   10ساعت  

                                                      
 زماني كه فرمانده گروهان تانك بودم، در مانوري شركت داشتم كه يك افسر آمريكـايي        53سال   ـ1

گفت اگر افسر زرهي بخواهد واحد زرهي را در حـين           و مي ا. به عنوان مستشار مانور حضور داشت     
استقرار خوب توجيه بكند، بايد نفرات كليدي را پاي پياده در نقش سوار بر تانك فرضي در زمـين                   

  .مورد نظر ببرد



 53 / .................................................................................................  در آستانة حمله  

  :آمد و پس از بازديد رو به من كرد و گفت
  »فاصلة ما با دشمن چقدر است؟! سرگرد«

  »حدود سه كيلومتر«: گفتم
  »!تواني مرا تا جايي ببري كه بتوانم آنها را ببينم مي«: گفت

  .سيكلت آوردنددستور دادم سريع يك موتور
  ».بفرماييد سوار شويد«: گفتم
  »!با اين برويم«: گفت
  ».تر است جمهور امن بله، آقاي رئيس«: گفتم

اي كه قبالً كرده بـودم، تـا    طبق شناسايي. ترك موتور سوار شد و به راه افتاديم       
داخل يك گودال موتـور را خـاموش        .  متري استقرار واحدهاي دشمن راندم     700
  .گودال دوربين را از گردنم درآوردم و به دستش دادمباالي . كردم

  ».توانيد دشمن را خوب ببينيد حاال مي«: گفتم
  »!برگرديم«: اي آنها را برانداز كرد و گفت چند دقيقه. دوربين را گرفت

ها مطمئن   رفت و ها با اين آمد   بچه. فرداي آن روز بار ديگر تيمسار فالحي آمد       
شهيد فالحي، تجربيات   . زده بودند   دور ايشان حلقه  . تشدند خبرهايي در پيش اس    

  :ها گفت آخر همة حرف. سالة خود را نقل كرد و خاطرات سي
بـه همـين    . اگر من فالحي اولين طراح نظامي دنيا نباشم، دومين طراح هستم          «

دومي به عنوان ناظر سازمان ملل در ويتنام در صـف             دليل بود كه با درجه سرهنگ     
كـنم بـيش از       من ادعا مـي   . شكرهاي كشورهاي ديگر قرار داشتم    ها و سرل    سرتيپ

امـا بـا همـة ايـن ادعاهـا بـه حقيقـت              . كار ارائه كنم    توانم طرح و راه     همة آنها مي  
اي كه در اين جنگ يك        گويم كه با تمام اطالعات و معلومات به اندازة فرمانده           مي

  »!روز در خط مقدم حضور داشته، تجربه ندارم هفته شبانه
  :كرد گفت وقتي خداحافظي مي. تك شهيد فالحي را بوسيدند كت



  مأموريت در ساحل نيسان................................................................................. /   54

  ».خودتان را از هر نظر آماده كنيد«
  .گفتند ها پي در پي تكبير مي بچه

جوشـيد و     كاغذي برداشـتم و نشـستم همـة آن چيزهـايي كـه در ذهـنم مـي                 
  :بايست بار ديگر با مسئولين گردان در ميان بگذارم، روي كاغذ فهرست كردم مي

  .ة همكاري تانك با پياده را مجدداً آموزش بدهيدـ نحو
انـداز غافـل    ها براي هدايت آتش توپخانه و خمپـاره      بان  ـ از گزارش ديده   

  .نشويد
  .ـ تجهيزات مقابله با بمباران شيميايي و ميكروبي را آماده كنيد

  .هاي بولدوزر و لودر را دريابيد و با آنها صددرصد همكاري كنيد ـ راننده
هاي ديگر را مثل پرسنل سازمان خودتان بدانيـد؛            مأمور از يگان   ـ پرسنل 
  .تر حتي عزيز

  .هاي تانك بازديد كنيد ـ از مهمات بخصوص چاشني گلوله
 افسر توپخانه، رئيس ركن سـوم، رئـيس ركـن دوم و افـسر مخـابرات                 ـ 

  .تحت هر شرايطي از من دور نشوند
كنـد، بـا      ه ابـالغ مـي    ـ دستور معاون گردان دقيقاً از طـرف مـن و آن چـ             

  .هماهنگي من است
  .ها را بازديد كنيد  تانك1هاي شبانه ـ پرسكوپ

  . عوامل كنترلي در تك روزانه براي پرسنل و فرماندهان بازگو شودـ 
ـ همة فرماندهان اعم از زرهي و پياده كارهايي را كه بايـد انجـام بدهنـد               

هي از امكانات، قدرت    مرور كنند؛ مبادلة اطالعات، شناخت روي پرسنل، آگا       
  .داشته باشند... آتش و مانور و 

                                                      
  .هاي مخصوص ديد در شب كه بر روي تانك نصب شده است دوربين ـ1



  
  
  
  
  

  روز شيرين
  

هاي سـحر، زمـان تـك از          نزديكي.  ديماه همه كامالً آماده بودند     15شب  
 به فرماندهان گفـتم     »15/10/59 صبح   6ساعت  «. طرف تيپ به من ابالغ شد     

پ يـك   در همين موقع پيامي از تي     .  صبح خبري نشد   7تا ساعت   . آماده باشند 
 150حـدود   » . صـبح  8 ساعت   15/10/59 روز   30/10زمان تك ساعت    «: آمد

خواهند در حملـه شـركت        نفر از نيروهاي مردمي به يگان آمدند و گفتند مي         
جنگ ما جنگ زرهي تانك با تانك       «: گفتم. آنها هيچ تجهيزاتي نداشتند   . كنند

آن هـم بـدون      ؛توانيد پاي پياده همگام با تانك حركت كنيد         است و شما نمي   
  .1سازمان رزم
  ».بگذاريد افراد ما روي تانك بايستند! خب«: شان گفت فرمانده
هم ديد خدمة   . ايستادن روي تانك در شرايط تك خودكشي است       «: گفتم

هاي ناگهاني و چپ و راسـت         گيرد و هم ممكن است در حركت        تانك را مي  

                                                      
دهي و تجهيز و آموزش  رصت هيچ گونه سازمان   فقط دو ساعت تا آغاز حمله باقي مانده بود و ف           ـ1

  .و توجيه آنها نبود
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  .شدن تانك افراد بيفتند و زير شني تانك بروند
  »كنيد؟  قبول نميپس«: گفت
تك افراد اين گردانم؛ از سرباز گرفته تا افـسر           من مسئول جان تك   «: گفتم
ايـد، مـسئوليت    دربارة جوانان غيوري مثل شما كه داوطلبانه آمده     . دار  و درجه 
  ».كند تر است و ابداً وجدانم قبول نمي سنگين

  .هاي من از محل تجمع گردان خارج شدند آنها پس از شنيدن حرف
 سكوت راديويي برقـرار     25/10 تا   30/8بق دستور فرماندهي از ساعت      ط

 رسـيد، سـكوت     30/10عقربـة سـاعت كـه بـه         . شد و همه به گوش بودنـد      
. سيم درآمـد و آغـاز عمليـات نـصر را اعـالم كـرد                شكسته شد و صداي بي    

» !ها به سـوي هـدف بـه پـيش           به ياري خدا همة واحد    «: صداي من بلند شد   
  . به سرعت به سمت دشمن حركت كردندها غريدند و تانك

سيم صداي سـرگرد سـليمي فرمانـده گـردان            بعد از ده دقيقه از پشت بي      
من واحدهاي همجوار «: كرد  تانك را شنيدم كه به فرمانده تيپ اعالم مي  201

با شنيدن اين پيام به ميان مكالمه آنها آمـدم و بـه فرمانـده               » !بينم  خود را نمي  
 درسـت   201هـاي گـردان       سمت حركت تانـك   ! نگجناب سره «: تيپ گفتم 

بـه  » !اين كار را بكـن    «: گفت» .دهيد آنها را هدايت نمايم      اگر اجازه مي  . است
. تر هـستيد    سمت حركتتان درست است؛ اما شما عقب      «: سرگرد سليمي گفتم  

  ».هاي ما را خواهي ديد تان را بيشتر كنيد، تانك اگر سرعت
هاي شما را در سمت چپ  تانك«: تپس از چند دقيقه سرگرد سليمي گف

  ».بينم خودمان مي
  : اعالم كرد3 تيپ 45/10ساعت 

  »!فشار زيادي روي واحدهاي ماست. ايم با دشمن درگير شده«
ده دقيقه نگذشته بود    . مان را زياد كرديم     با شنيدن اين پيام سرعت حركت     
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ك وقفـه شـلي     گفـتم بـي   . فرمان آتـش دادم   . كه از پشت دشمن سر درآورديم     
من داخل يكي . كوبيدند  غريدند و مي    مي. ها يك لحظه آرام نبودند      تانك. كنيد

از . گـرفتم   ها تمـاس مـي      ها بودم و از آنجا دائم با فرماندهان گروهان          از تانك 
  .دهانم كف كرده بود. اي از شليك كردن غافل نشوند خواستم ثانيه آنها مي

گيـر   هاي دشمن زمين  تانك اعالم كرد فشار قطع شده و     3در همين موقع تيپ     
 و از پـشت سـر تيـپ يـك؛           3از يك طرف تيپ     . دشمن افتاده بود وسط   . اند  شده

  .رفت هايشان آتش و دود به هوا مي از تانك. جهنمي برايشان برپا شده بود
هـا و نفربرهـا پيـاده         ديدم كه از تانـك      ها را مي    بعد از بيست دقيقه عراقي    

سـيم زدم دژبـان و        بالفاصـله بـي   . اند  رفتههاي سفيد به دست گ        شده و پارچه  
در ميان اسـرا تعـدادي هـم        .  اسير را تخليه كردند    820ترابري لشكر آمدند و     

 1000هاي دشمن بـه       كشته. مجروح بودند كه به واحد بهداري فرستاه شدند       
  1.شان كامالً سوخته و منهدم شده بود  دستگاه تانك40بيشتر از . رسيد نفر مي

هـا گفـتم سـريعاً آمـار          به فرماندهان گروهـان   . ر گذشته بود  يك ساعت از ظه   
  !اند فرماندهان گفتند به لطف خدا همة افراد سالم. مجروحين و شهدا را بدهيد

 بعدازظهر فرمانده لشكر ـ جناب سرهنگ لطفي ـ به منطقـه    2:30ساعت 
گفتم بحمداهللا همگي سالم    . تبريك گفت و آمار تلفات يگان را خواست       . آمد
  .اي آسيب نديده است يچ وسيلهو ه

اي كـه دشـمن       با توجه به ضـربه    «: در محل ستاد گردان به فرمانده لشكر گفتم       

                                                      
: درباره آمار تلفات دشمن در عمليات نصر در كتاب اطلس نبردهاي ماندگار نزاجـا آمـده اسـت                 ـ  1
 دسـتگاه   50 دستگاه تانـك،     45.  نفر اسير داد   800 كشته و مجروح و بيش از        1000دشمن بيش از    «

 دستگاه نفربر به همراه سـه فرونـد بـالگرد منهـدم گرديـد و                10و  انداز     دستگاه موشك  15خودرو،  
 ».تعدادي تانك و نفر بر نيز به غنيمت درآمد
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ماندن در اينجا صالح نيست؛ يا به مواضع        . خورده، احتمال پاتك بسيار زياد است     
  ». را حفظ كنيم1شب قبل برگرديم يا حتي با نيروي كمي دور تك

 دسـتور دادم      گـردان   ها و اركـان     ن گروهان  بعدازظهر به فرماندها   2:45ساعت  
 و بقيه مهمـات را       هاي تانك   گيري كنيد؛ گلوله    ها را سوخت    ها و نفربر    سريعاً تانك 

  .دانيد انجام دهيد تأمين كنيد و سرويس و نگهداري و هر اقداماتي كه مي
 فرماندهان گردان براي شركت در شور ستادي تيپ احـضار           3:15ساعت  

خبـر داد   . تك ما را در آغوش گرفت و تبريك گفت          تيپ تك فرمانده  . شدند
اند كه در راديو و تلويزيون         براي اين پيروزي پيامي داده     )ره(كه حضرت امام  

  .ها درخشيد و باراني شد از شنيد اين خبر، چشم. 2چند بار پخش شده است

                                                      
  .در اصطالح نظامي حفظ كردن دور تك به مفهوم تظاهر كردن به تك استـ 1
  :متن پيام ـ2

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  اهللا تعالي جناب آقاي رئيس جمهور ـ ايده

  ركم و يثبت اقدامكمان تنصرواهللا ينص
خبر پيروزي چشمگير قواي مسلح اسالم، با هماهنگي بين جميع رزمندگان عزيز موجـب تقـدير و                 

سالم و تقدير اينجانب را به فرماندهان محترم و سـربازان و پاسـداران معظـم اسـالم                  . تشكر گرديد 
  .ابالغ نماييد

ان محبوب به زودي كـشور اسـالمي از         انتظار دارم كه با پشتكار و هماهنگي و انسجام همة رزمندگ          
از خداونـد تعـالي سـالمت و پيـروزي همگـان را      . لوث وجود كفار ـ خذلهم اهللا ـ پاكسازي شـود   

سالمت . اميدوارم خبر پيروزي نهايي را به خواست خداوند تعالي به زودي دريافت دارم            . خواستارم
اران و پاسداران و بسيج و شبه نظاميـان         د  جنابعالي و رزمندگان عزيز و فرماندهان و افسران و درجه         

باشند از خداونـد      و تمامي نيروهاي مسلح و نيروهاي مردمي كه ستون فقرات انقالب اسالمي ما مي             
  .تعالي خواستارم

  اهللا الموسوي خميني  روح1359 دي ماه 15
  429 صفحه 13صحيفه امام ـ ج 
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 روز حملة ناجوانمردانه عراق     105پس از   . انگار دوباره جان گرفته بوديم    
  .چشيد شكست پشت شكست، حاال اين دشمن بود كه مزة شكست را ميو 

هـاي    دسـته . هـا بازديـد كـردم       از گروهـان  . نزديك غروب به گردان رفتم    
همـه خوشـحال و     . انداز، دسته بهداري، پشتيباني؛ بـه همـه سـر زدم            خمپاره

هـر  . ها را زيـاد كنيـد     نگهبان. گفتم امشب خيلي مراقب باشيد    . سرحال بودند 
احتمال حضور باقيمانـدة دشـمن يـا افـراد          .  محوطة خود بازديد كند    كس از 

ها به همـه جـا سركـشي كردنـد و جـز يـك                 بچه. نفوذي دشمن وجود دارد   
پزشـك  . لرزيـد   مجروح عراقي به شدت مـي     . عراقي مجروح، كسي را نيافتند    

بعـد از مـداواي     . تواني برايش انجام بده     گردان را خواستم و گفتم هر كار مي       
  . شب او را تحويل دژبان لشكر دادم10، ساعت اوليه

 شب بود كه ستوان قريشي افسر پست شنود سراسيمه آمد           11:30ساعت  
االن سه يگان عمدة عراق زير نظـر        . خبرهايي است ! جناب سرگرد «: و گفت 

قرارگاه دشمن دارد آنهـا را      . كنند  يك قرارگاه دارند با هم مبادله اطالعات مي       
  ».كند يبراي حمله هماهنگ م

دانـست و   زبـان عربـي را كامـل مـي    . قريشي افسر باتجربه و قـابلي بـود       
  .هاي اطالعاتي را گذرانده بود دوره

  »باز هم شنود كن ببين چه خبر است؟«: گفتم
  .رفت و چند دقيقه بعد آمد

به احتمال زياد آن سه يگان سه لشكر است كه تحت امر قرارگـاه              «: گفت
  ».يك سپاهند

  »شان را تشخيص بدهي؟ ي سمت حركتتوانست«: گفتم
سمت حركتشان از منطقة خرمشهر، جفير و طالئيـه اسـت و هـر              «: گفت
  ».رسد گذرد كلماتشان بهتر به گوش مي چه مي
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  »!آيند يعني آنها دارند به طرف ما مي«: گفتم
 سـريع  ».آيند به سمت ماست و با سرعت هم مي   يقيناً حركت آنها    «: گفت

 فرمانـدهان و مـسئولين      ة همـ  . ايـن شـنود قـرار دادم       ستاد تيپ را در جريان    
گردان را جمع كردم و از آنها خواستم براي پدافنـد در برابـر پاتـك دشـمن                  

ايـستادن دو   . دانستم روز سختي را در پيش خـواهيم داشـت           مي.  باشند آماده
طبـق اصـول جنـگ بـراي        . تيپ در برابر سه لشكر كار بسيار دشواري است        

ور دو برابر نيروي پدافند كننده باشد كـافي            نيروي تك  حملة گسترده چنانچه  
  .كرد  برابر ما پاتك را شروع مي5/4است و حاال ارتش عراق با 
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  روز تلخ
  

. هاي دشمن سكوت راديـويي برقـرار شـد           بين يگان  16/10/59سحرگاه  
هايي را به صورت قوسي براي        يايند و خاكريز  دستور دادم سريعاً بولدوزرها ب    

يكي از بولدوزها را گفتم بيايد و يك سـنگر خـاكريز بـه              . ها آماده كنند    تانك
  .شكل نعل درست كند تا به عنوان پاسگاه فرماندهي گردان آماده شود

ساعت پنج، پس از نماز صبح سوار موتور شدم و جلو رفتم تا وضـعيت               
د از يك كيلومتر نفرات پيادة دشمن را ديدم كه بـه            بع. دشمن را ارزيابي كنم   

فاصله خط آنها تا ما كمتر از سه        . اند  دايره در اطراف ما مستقر شده       حالت نيم 
  .كيلومتر بود

بـه  . هوا روشن شده بود اما هنوز سكوت راديويي دشـمن پـا برجـا بـود              
ر همراه معاون گردان، رئيس ركن دو، رئيس ركن سه، افسر مخابرات و افـس             

  .توپخانه در خاكريز فرماندهي مستقر شديم
ور تـا حـد امكـان جلـوي           پس از استقرار واحدها دستور دادم دستة ديده       

اندازها را در محل مناسب قرار        ها سنگر بگيرند و دستة خمپاره، خمپاره        تانك
  .بدهند
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 دقيقـه بـه شـدت آتـش         15.  صبح آتش تهيه دشمن شروع شد      8ساعت  
 70هـا    اين ساك . آيند  تي از آنها ساك به دست جلو مي       بعد ديدم نفرا  . ريختند
درون اين  . متر ارتفاع داشت     سانتي 25متر عرض و       سانتي 50متر طول،     سانتي
ل سـيمي هـدايت     رتانك قرار داشت كه توسـط كنتـ        هاي ضد   ها موشك   ساك
  .شد مي

آتش تهية دشمن كه قطع شد، تيراندازي غيرمستقيم و منحني بر روي مـا              
  .شد حظه زياد ميلحظه به ل

فـرد را بـه سـنگر مـن            صبح گروهبان يكم جعفر اشـجعي      10:30ساعت  
. كـشيد   هـاي آخـر را مـي        نفـس . تركش قسمتي از سرش را برده بود      . آوردند

  .صورتش را بوسيدم و گفتم او را ببرند
 افـسر   1بـه سـروان علـي مـؤذني       .  فشار دشمن بيشتر شـد     10:45ساعت  

درخواست آتش كن و سعي كن گراهاي مؤثر        توپخانه گفتم حاال از توپخانه      
جـويي    ها گفتم در اجراي آتش صـرفه        به فرماندهان گروهان  . دشمن را بدهي  

آتش عراق به تمام خط پدافند      . هدف را خوب ببينيد و تيراندازي كنيد      . كنيد
از فرمانـده تيـپ خواسـتم       . تشخيص محور اصلي ممكن نبـود     . ريخت  ما مي 

  .برايم مشخص كندهاي دشمن را  سمت عمق يگان
 تيـپ اطـالع داد دو فرونـد بـالگرد بـراي               صـبح فرمانـده    11:25ساعت  

  .شناسايي عمق يگان دشمن به سمت شما اعزام شدند
پس از چند دقيقه ارتباط سروان معافي معاون گردان بـا خلبانـان بـالگرد               

  »چه شد؟«: گفتم. اي نگرفت ديدم نتيجه. برقرار شد
  ».استگويند آتش زياد  مي«: گفت

                                                      
  .ت دفاع رفت بازنشسته علي مؤذني ـ ايشان بعدها به وزار2سرتيپ  ـ1
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  ».سيم را بده به من و گردان را كنترل كن بي«: گفتم
ارتفاعتان را زياد كنيد و از همـان        . به آنها گفتم نيازي نيست جلوتر بياييد      

ارتفاع باال فقط به من بگوييد سمت تك اصلي كجاست؟ از جفيـر اسـت يـا          
  خورم؟ طالئيه يا سمت خرمشهر؟ من از كجا دارم ضربه مي

  : دمچند بار تكرار كر
  گويم از كجاست، از كدام سمت است؟ ـ به شما مي

زنند مـن     بدجوري مي «: همين جا شنيدم يكي از خلبانان به ديگري گفت        
  »!كه رفتم

  !بالگرد اولي دور زد و دومي هم به دنبالش
ديـدم دارنـد    . هـاي خـط قابـل انتظـار نبـود           ديدن اين صحنه براي بچـه     

.  نثارشـان كـردم    دشـنام شان و چند      يمس  رفتم روي بي  . بازند  شان را مي    روحيه
در همـين لحظـه كـه تـوي ذهـنم دنبـال            . صورتم از عصبانيت گُر گرفته بود     

گشتم، صداي معاون تيـپ ـ سـرهنگ رادفـر ـ از پـشت        ناسزاهاي ديگر مي
  :گفت. سيم آمد بي

االن مقامي در فرماندهي تيپ تشريف دارند؛ مكالمات        ! سرگرد فردوسي «
دهنـد آن     كنند و قول مـي      رسانند و تشكر مي     ما سالم مي  به ش . شما را شنيدند  

  1»!دو خلبان را به دادگاه معرفي كنند
در همين  . كشيد، سرد شد    با شنيدن اين پيام آتشي كه در وجودم زبانه مي         

بـه گروهـان اركـان گفـتم        . موقع گروهان سوم درخواست مهمات تانك كرد      
.  متر بـود   500گروهان حدود   فاصله مهمات تا    . سريع به آنها مهمات برسانيد    

                                                      
 .بودند) مدظله(اي  اهللا خامنه اين مقام حضرت آيتـ 1
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 خود به طرف گروهان سوم در حركت بود         1كاميون اورال به همراه ريمورك    
  .كه گلولة دشمن به ريمورك آن اصابت كرد و آتش گرفت

. كشيد رفـت    راننده از اورال بيرون پريد و به سمت ريمورك كه شعله مي           
رال را از   بـه سـرعت او    . در عرض چند ثانيه اورال را از ريمـوك جـدا كـرد            

او وقتـي اورال را بـه       . چنگ آتش خالص كـرد و بـه طـرف گروهـان رانـد             
ها را هم پشت يك جيپ بست         گروهان برد، بالفاصله برگشت و خرج گلوله      

  . بود2اين رانندة شجاع گروهبان يكم حسين اسماعيلي. و به گروهان رساند
ها از    لهگلو. ريخت  وار آتش مي     بعدازظهر دشمن ديوانه   2 تا   12از ساعت   
هـا بـدون      آمد و معلوم بود هر سه لشكر عراق از همـة محـور              همه طرف مي  

هـاي مـا      اما آتش به موقـع و پايـدار بچـه         . شكاف خيال محاصرة ما را دارند     
رو بـوديم و حجـم        ما با جنگ نـابرابري روبـه      . نها را كُند كرده بود      پيشروي آ 

  !پآتش آنها بسيار بيشتر بود؛ سه لشكر در برابر دو تي
در تيپ  .  در سمت چپ و تيپ يك در سمت راست مستقر بودند           3تيپ  

 و گـردان    185 تانـك، گـردان      220يك از سمت چپ به ترتيب گروه رزمي         
  . تانك قرار داشتند؛ يعني ما درست وسط خط پدافند بوديم201

. ها جوابگوي تعـداد مجـروحين نيـستند         واحد بهداري پيام داد آمبوالنس    
به هيچ وجه اجازة چنـين      «: گفتم. ين را با نفربر بفرستند    تقاضا كردند مجروح  

                                                      
اورال كـاميون  . هـستند مجـزا  از هـم  مهمات تانك از دو قسمت گلوله و خرج تشكيل شده كـه  ـ  1

گلوله تانك كه قـدرت  . كشد  ديگري به نام ريموك را يدك مي     بزرگي است كه به دنبال خود وسيله      
 .دهند رج را در ريموك قرار ميانفجار دارد، داخل اورال و خ

كرد گروهبان يكم اسـماعيلي بـه ايـشان گفتـه بـود در آن لحظـه                   فرمانده گروهان اركان نقل مي     ـ2
توانستم قبول كـنم حـرف سـرگرد فردوسـي روي             دانستم حساب مرگ و زندگي است، اما نمي         مي

  .زمين بماند
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و بالفاصله دستور دادم جيپ ويژة فرماندهي گردان به كمـك           » .كاري نداريد 
اين تصميم براي ايـن  . واحد بهداري برود و مجروحين را به عقب حمل كند      

دار به هر علتي به طرف عقب حركـت             ترسيدم اگر يك نفربر شني      بود كه مي  
در ايـن حـال همـه       . كنـد   نشيني مي   طرافيان تصور كنند واحد دارد عقب     كند ا 

. افتند و ممكن است كنترل از دست فرمانده خارج شـود            پشت سرش راه مي   
اين موضوع را با تيپ هم در ميان گذاشتم تا مبادا واحد ديگري ايـن كـار را                  

  .بكند
 را  1چيزي از اين ماجرا نگذشته بود كه خبر شهادت ستوان يكم نـصرتي            

شــني تانــك او را از كمــر دونــيم كــرده و . صــحنة دلخراشــي بــود. آوردنــد
 ساله بچة مازندران بود؛ 26شهيد نصرتي   . چشمانش از حدقه بيرون آمده بود     

گروهان . افسر شجاع، جسور و پرتحرك بود     . سازي نبود   متدين اما اهل ظاهر   
ناخته شـده    با مديريت قوي او، يك واحد رزمي با توان بسيار عـالي شـ              176
  .بود

 ستوان صفري با ديدن صحنة شهادت نصرتي تعـادل        176معاون گروهان   
سـتوان يكـم ميرزايـي را       . خود را از دست داد و قادر به ادارة گروهان نبـود           

فعالً تا زماني كه ستوان صـفري برگـردد، فرمانـدهي ايـن             «: خواستم و گفتم  
ي روي ايـن    مـن افـسر زرهـي هـستم و شـناخت          «: گفت» .گروهان با توست  

  »!كنم گروهان و افرادش ندارم و قبول نمي
كني يا خودت را بـه قرارگـاه تيـپ معرفـي              يا دستور مرا اجرا مي    «: گفتم

                                                      
با شروع جنگ به . از ارتش اخراج شد يك سال پس از انقالب »راد سروان شهيد محمود نصرتي« ـ1

 تحـت امـر     176او به سمت فرماندهي گروهان پيـاده        . پادگان آمد و تقاضاي خدمت در ارتش كرد       
  . تانك منصوب شد220گردان 
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  ».كني تا بعداً تكليف اين كار را روشن كنم مي
من به خاطر آشنا نبودن با گروهان پياده اين حرف را زدم وگرنـه              «: گفت

  »!قصد تمرد از دستور را نداشتم
مطـئمن  . سرپرست رها كنـيم     توانيم يك گروهان را بي      االن ما نمي  «: گفتم

  1».كنم باش در اولين فرصت ستوان صفري را با تو عوض مي
كردنـد ديگـر      ناليدند و اعـالم مـي       ها دائم از آتش سنگين دشمن مي       يگان

  .تاب مقاومت ندارند
لشكر نشيني را به       بعداز ظهر قرارگاه مقدم نزاجا مجوز عقب       2:30ساعت  

هاي تحت امـر خـود ايـن           هم به يگان   1 و   3داد و در پي آن فرماندهي تيپ        
  .دستور را ابالغ كرد

. مـا هنـوز ايـستاده بـوديم       . كـم عقـب نشـستند       جـوار كـم     هاي هـم    يگان
 درجه هدايت كرده بودم كه مدام       45هايمان را به حالت قوسي با زاوية          تانك

ب نشـستند، دشـمن مـا را مثـل          واحدهاي كناري كه عق   . كردند  تيراندازي مي 
  .چنگك در ميان گرفته بود
فردوسي اگر تا چند دقيقـه ديگـر عقـب نيـايي،            «: سرهنگ رادفر پيام داد   

  ».اي كامالً محاصره شده
شويم؛ چون فشار دشمن در سـمت راسـت           دانستم داريم محاصره مي     مي

حجم آتـش از جلـو و       . كه گروهان سوم بود خيلي بيشتر از سمت چپ بود         
  .شد لوي راست ما هر لحظه بيشتر ميپه

كني؟ بيـا عقـب    فردوسي چه مي«: سيم آمد   سرهنگ رادفر دوباره روي بي    
  »!شويد تان اسير مي االن همه

                                                      
  .فرداي آن روز ستوان صفري از بيمارستان آمد و اين تعويض انجام شد ـ1



 69 / ............................................................................................................... روز تلخ

چطور عقـب بيـايم؟ مـن اينجـا         «: گفتم. سخت گريه كردم  . بغضم تركيد 
  »!خواهم با آنها باشم شهيد دادم، زخمي دادم مي

اگر فقط جان خودت بود، اختيـار       . فردوسي خودت را كنترل كن    «: گفت
  ».حاال بايد به فكر افرادت باشي. خودت را داشتي
بـا فرمانـدهان    . كـردم   بايـد بـه احـساسم غلبـه مـي         . گفـت   او درست مي  

كـور و     گفـتم در كرخـه    . نـشيني دادم    ها تماس گرفتم و دستور عقب       گروهان
  .مواضع توپخانة قبلي دشمن مستقر شويد

ه افسراني كه داخل خـاكريز فرمانـدهي بـوديم،          در آخرين لحظه به همرا    
آنجـا پلـي بـود بـه نـام          .  متر عقـب آمـديم     300سوار جيپ شديم و حدود      

گـذاري روي پـل       هاي مهندسي لشكر مشغول مـين       بچه. پياده شديم . فردوس
من آخرين نفري بودم كه از ميـان        .  با كمك آنها خودرو را عبور داديم       .بودند
ها آنجا جمع شـده       تانك. توپخانة قبلي دشمن آمدم   به مواضع   . ها گذشتم   مين

سريع آنها را مستقر كردم و دستور دادم به سـمت دشـمن تيرانـدازي               . بودند
  .كنند

پس از چند ساعت مبادلة آتش، باالخره اين روز سخت طوالني از نفـس              
  .شب از راه رسيد و دشمن به حمله خود خاتمه داد. افتاد
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  حسرت نيروي كمكي
  

 شب توسط عناصر ستاد تيـپ خـط حـد پدافنـدي             9 ساعت   16/10/59
بـاهم اسـامي شـهداي      . ها را خواستم    فرماندهان گروهان . ها تأمين شد    گردان

امينـي، غالمحـسين      پـنج سـرباز شـهيد؛ حـسن جـان         . امروز را مرور كـرديم    
دار؛   دو درجـه  . اسالمي، محمدرضا محمدي، حسين رحماني و رحيم رشيدي       

 اننـژاد و افـسر      فرد و استوار دوم بيژن قلـي        يكم جعفر اشجعي    شهيدان استوار 
  1.شهيد ستوان خيرخواه و ستوان نصرتي

ياد آنها بار ديگر قلبم را به درد آورد، اما از طرفي ايـن تعـداد شـهيد در                   
ابتكار كـار گذاشـتن     . برابر آن آتش و هجوم گسترده دشمن باور كردني نبود         

هاي مناسب براي آنها      ها و زدن خاكريز     كهاي شن در مقابل برجك تان       كيسه
  .ها، كارايي خود را عمالً ثابت كرده بود و نحوة استقرار واحد

. شـد   حاال بايد اقدامات تداركاتي و تأمين سوخت و مهمـات انجـام مـي             

                                                      
ح شد كـه ايـن مجروحيـت در تـاريخ           در اين روز ستوان محمدعلي دهاقين نيز به شدت مجرو          ـ1

  . منجر به شهادت ايشان شد14/4/60
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معلوم بود در افكـار     . كرد  رويمان خود را جمع و جور مي        به  دشمن هم در رو   
به ياد وانـت    . ر تدارك حملة ديگري هستند    گذرد و مطئمناً د     پليدشان چه مي  

گفتم . فكري به مغزم جهيد   . اهدايي سازمان آب دزفول و بلندگوهايش افتادم      
تانكي هم روشن كردند و صـداي تانـك را روي نـوار             . ضبط صوت آوردند  

  .ضبط كردند
به رانندة وانـت گفـتم در   . شب شروع به پخش صدا كرديم   نيمه 2ساعت  

گويي دهها  . صداي تانك در منطقه پيچيده بود     . كندطول خط آهسته حركت     
چـون تـا   . تصور دشمن حتماً همين بـود . رسند تانك دارند براي ما از راه مي 

در اين موقـع يـك هواپيمـاي        .  صبح فردا هيچ حركتي انجام نداد      11ساعت  
يكـي از سـربازانمان در      . عراقي باالي سرمان آمد و براي بمباران شـيرجه زد         

د؛ ارتفاع هواپيما آنقدر پايين بود كه موج آن سر او را از بدن              حال حركت بو  
سـر حـدود ده قـدم     اين حادثه آنچنان سريع اتفاق افتاد كه پيكر بي   . جدا كرد 

هواپيما، . هواپيما در عمق يگان ما اوج گرفت و در ارتفاع باال برگشت           . دويد
مـشخص  حاال وضـعيت و اسـتعداد مـا بـراي آنهـا             . هواپيماي شناسايي بود  

  .شد مي
آمدنـد و گفتنـد قـواي       . گروهي را براي شناسايي خط دشمن اعزام كردم       

خـودم را بـه     . پـذير اسـت     دشمن در زمين باز مستقر شده و به شدت آسيب         
از اعزام نيروي كمكي سؤال كـردم و اينكـه االن بهتـرين             . ستاد تيپ رساندم  

مكي براي  گفتند هنوز هيچ نيروي ك    . فرصت براي ضربه زدن به دشمن است      
  1.با دلي پر از غصه و حسرت به گردان برگشتم.  اعزام نشده16لشكر 

                                                      
عنـوان تجربيـات      كنم روزي بـه       آرزو مي . حسرتي كه هنوز با من است و در اينجا گفتني نيست           ـ1

  .جنگي و مباحث آموزشي در اختيار ارتش قرار گيرد
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بار ديگر سه تيم شناسايي بـراي       . خورشيد روز هفدهم رو به غروب بود      
. پس از دو ساعت از مأموريت برگشتند      . پي بردن به حركات دشمن فرستادم     

يش قوسـي  ها در جلوي واحدها و تفكيك و آرا         گزارش آنها از استقرار تانك    
كـرد كـه دشـمن بـه زودي           ها به سمت نيروهاي ما، حكايت از اين مي          يگان

  .پاتك خود را ادامه خواهد داد
فقط نماز و خلوتي با خداونـد       . كرد  شب مثل آوار بر وجودم سنگيني مي      

  .توانست سبكم كند مي
هاي شناسايي را اطـالع      نتيجة تيم . آخرهاي شب فرماندهان را جمع كردم     

كنيم و مـرد      م تا االن هيچ كمكي به لشكر نرسيده، توكل به خدا مي           گفت. دادم
بيني الزم    آنها به واحدهايشان رفتند تا پيش     . ايستيم  و مردانه جلوي دشمن مي    

  .را انجام دهند
در گرگ و ميش هوا پـاي  . اش را نياورده بود    روز هجدهم هنوز روشنايي   

هـا و   جلو رفتم؛ تا جايي كه تانكشد با احتياط      تا آنجا كه مي   . پياده راه افتادم  
زد كـه     هايـشان داد مـي     حركت. ديدم  نفرات دشمن را با دوربين به خوبي مي       

  .اند آمادة حمله
بار  اما اين. هاي دشمن شروع كردند    انداز   صبح توپخانه و خمپاره    8ساعت  

كـور در آن موقـع        كرخـه . كور در مواضع بهتري قرار داشـتيم        ما داخل كرخه  
نزديك سه ساعت   . د و بهترين موقعيت را براي پدافند داشت       سال، خشك بو  

  .تر آمدند ها نزديك عراقي. كوبيدند و كوبيديم
هاي چمداني    تانك روسي يا همان موشك      هاي ضد   حاال ما در دام موشك    

كننـده را مثـل يـك چمـدان حمـل             تيرانداز موشك، دسـتگاه پرتـاب     . بوديم
 متـر فاصـله     25توانست تا     ود مي گذاشت و خ    كرد، در مكان مورد نظر مي       مي

  .گرفته به وسيله يك رشته سيم موشك را كنترل كند
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واردين نانجيـب      صبح، درست زماني كه درگير تازه      11 ساعت   18/10/59
از فرمانـدهي تيـپ     . سيم آمد   چمدان به دست بوديم، پيام عجيبي از پشت بي        

آنهـا حملـه    نشيني است به سمت       دشمن در حال عقب   «: كرد  بود و اعالم مي   
  »!كنيد

يكي . نشيني در كار نبود، بلكه دشمن بر شدت تك خود افزوده بود            عقب
راننده . آمد  هاي ما موشك خورده بود و از برجك آن شعله بيرون مي             از تانك 

آتش هنوز به قسمت پايين و دهليز راننده نرسيده         . مجروح و خارج شده بود    
 كه دور و برم بـود گفـتم چـه           به جمعي . كرد  موتور تانك داشت كار مي    . بود

اي روي  وزنـه . هـا بـه راه بينـدازد      تواند اين تانك را به طرف عراقي        كسي مي 
.  داوطلـب شـد    1سـتوان مظـاهري   . پدال گاز بگذارد و خود از آن بيرون بپرد        

از دهليز راننده دستش را داخل كـرد    . اي كوچك داشت و خيلي فرز بود        جثه
تانك به سـمت دشـمن حركـت كـرد و     . ت تانك را رو به جلو گذاش   و دندة 

 متر بيشتر   50  تانك. اي پرت كرد    ستوان مظاهري به سرعت خود را به گوشه       
ها به طرفش روانه شدند؛ ثابت شـد كـه دشـمن در حـال                 نرفته بود كه گلوله   

  .نشيني نيست عقب
از قرار معلوم فرمانـده تيـپ بـراي اينكـه           . خودم را به ستاد تيپ رساندم     

را باال ببرد و حالت هجومي به يگان بدهد آن پيـام را سـاخته               روحية پرسنل   
يكي اينكه هوشياري مـا را در       . البته اين آزمايش دو تا خاصيت داشت      . است

  .ها ثابت كرد و هم شجاعت ستوان مظاهري را به همه نشان داد ارزيابي پيام
□   

                                                      
  .ايشان بعدها به ستاد مشترك رفت و با درجه سرهنگي بازنشسته شد ـ1
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از او خواسـته بـودم      . استوار صدر ذاكري مسئول آشـپزخانه گـردان بـود         
غـذا  . ساعت يك بعدازظهر كاميون غذا را رسـاند       . اي گرم به خط برساند    غذ

. بعد از توزيـع غـذا نـزد مـن آمـد     . برنج و خورشت به صورت استانبلي بود     
داخـل كـاميون    » .شما ظرف نداريد، بگذاريد بروم ظرفـي پيـدا كـنم          «: گفت
! اند  ها گريسي   گفت اين . گفتم روي يكي از آن مقواها بريز      . هاي مقوا بود    تكه

  !گفتم وقت اين حرفها نيست
ساعت سه بعدازظهر دستة بهداري خبـر داد مجـروح زيـاد شـده، بـراي                

هـا را     ذاكري دستور دادم ظرف     تأمين آمبوالنس چه كار كنيم؟ به استوار صدر       
: بـه او گفـتم    . كنار بگذارد و با كاميون غذا بـه كمـك حمـل مجـروح بـرود               

  1!هيچكس جز مجروح حق سوار شدن ندارد
 بعدازظهر تانك ستوان فريد آريا مورد اصابت موشك قـرار           2:30ساعت  

بـا  . هايش غرق در آتش شـد       لباس. او در برجك فرماندهي تانك بود     . گرفت
همان حالت بيرون آمد و به طرف گودال آبي كـه در نزديكـي بـود دويـد و                   

  2.خود را داخل آن انداخت
هـا كـه مـرا     بچه. شتمدر طول خط آرام ندا. درگيري همچنان ادامه داشت  

ديـدم كـه از فـرط         انداز را مي    لولة خمپاره . كردند  وقفه شليك مي    ديدند بي   مي
ديدند  شان را در كنار خود مي آنها فرمانده. شليك يك سوم آن ذوب شده بود

  3.گرفتند و قوت قلب مي
                                                      

 .كردند ها به هواي حمل مجروح يا شهيد از معركه فرار مي ديده بودم بعضيـ 1

 در بيمارستان تهران بـه      7/11/59 روز بعد بر اثر شدت جراحت روز         19سروان شهيد فريد آريا     ـ  2
 .شهادت رسيد

طبق اصول كار كالسيك جايگاه فرمانده گردان سه كيلومتر پشت خط مقدم است و فرمانـدهان                ـ  3
اما در اين جنگ عمالً ثابت شد وقتي فرمانـده گـردان            . گيرند  ها نيز به همين نسبت قرار مي        نگروها

 ادامه در صفحه بعد
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انفجار پـشت   .  بعدازظهر منطقه در دود و آتش فرو رفته بود         4:30ساعت  
  ! تيپ در برابر لشكر؛، اما نابرابر پشت شليكانفجار، شليك

پرسـيدم، امـا      پس كو نيروي كمكي؟ سؤالي بود كه دايم از ستاد تيپ مي           
دانستم؛ كمكـي     چون پاسخ آن را از قبل مي      . ولعي براي شنيدن پاسخ نداشتم    

  .در كار نبود
  

                                                                                                             
 حـضور ها و عناصر ستاد هـم در خـط خواهنـد بـود و بـا                   در خط باشد، بالطبع فرماندهان گروهان     

گـردان مـا در تمـام       . رود  مسئولين اصلي در خط آمادگي رزمي به طور غيرقابل توصـيفي بـاال مـي              
  .ها اسير نداد كه اين هم از نتايج حضور فرماندهان در خط بود درگيري



  
  
  
  
  

  مانند مردان مي
  

مان را با خطـي از  خورشيد در غروب، زمين و آس   . هوا رو به تاريكي بود    
چشم به راه شب بودم تا شـايد بـراي مـا آرامـش و               . دوخت  خون به هم مي   

. مهلتي بياورد و حامل بشارتي از آمدن نيروي كمكي باشد، اما اين طور نبود             
 مـا    آن قدر نزديك شده بودند كه توپخانة      . آتش دشمن بيشتر شد كه كم نشد      

  .زد به جاي آنكه قوسي شليك كند تيم مستقيم مي
 نقطـه بـه نقطـه شـكاف         16فشار تا به آنجا رسيد كه سد پدافنـد لـشكر            

فرمانـدهي تيـپ دسـتور    .  شـب كـامالً فـرو ريخـت    7برداشت و در ساعت    
وضعيت آن چنان بحراني بـود كـه        . ها صادر كرد    نشيني را به همة يگان      عقب

 ما هاي اطراف يگان. ها تعيين كنند فرماندهان نتوانستند حق تقدمي براي يگان     
رفتنـد    ها در هم عقب مي      يگان. به سرعت موضعشان را خالي كردند و رفتند       

  1.همه چيز بهم ريخته بود. و همديگر را گم كرده بودند

                                                      
بينـد كـه در نزديكـي سـتاد           صدر را مي    در آن اوضاع بني   : كرد  شهيد معافي معاون گردان نقل مي      ـ1

. شوند  جه نيستند و از رويش رد مي      وفرماندهي تيپ زير دست و پا افتاده و افراد در تاريكي شب مت            
 ادامه در صفحه بعد
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بـه اولـين تـانكي كـه از         .  شب خودم را به ابوحميظه رسـاندم       10ساعت  
به افراد و خدمة تانك گفـتم       . گردان خودمان برخوردم پرچمي روي آن زدم      

رديد هر كدام از پرسنل گردان را كه ديديد بگوييد فردوسي پـاي             برويد و بگ  
  .تانكي است كه پرچم روي آن است

بـراي  . يكي دو ساعت بعد اكثر نفرات با وسايلشان در كنارم جمع شدند           
ستوان قاسمي فرمانـده  . اي تعيين كردم ها منطقه هر يك از فرماندهان گروهان  

تـواني     و هر تعداد كـه مـي       1 بنه گردان  به او گفتم برو   . گروهان اركان هم بود   
 نفر آورد و آنها     30پس از نيم ساعت ستوان قاسمي حدود        . سريع بياور جلو  

گيـري و     هاي شب در كار سوخت      تا نيمه . هاي رزمي تقسيم كرد     را بين يگان  
  .تداركات و تأمين مهمات تانك بوديم

هداي ما نسبت   در اين روز آمار ش    .  به پايان رسيد   18/10/59باالخره روز   
  2.هاي ديگر بسيار پايين بود به يگان

پنج شهيد داشتيم؛ استوار حسين رحمتي، استوار داود زكريا، سرباز قاسم           
زاده، سرباز احمد معصومي و سربازي كه در حركت هواپيماي دشمن             خواجه

  .تلفات تانك هم شش دستگاه بود. به شهادت رسيد
ماز از جادة اهـواز ـ سوسـنگرد     بعد از ن19/10/59ساعت پنج صبح روز 

                                                                                                             
صدر از معـافي    بني،بعد از عمليات. كند به عقب برود كند و كمكش مي ند ميفوري او را از زمين بل 

  .كند به رياست جمهوري برود تا او را ببيند دعوت مي
يابد و شامل آشپزخانه، انبار مهمات و تأمين و نگهـداري وسـايل               بنه گردان در عقب استقرار مي     ـ  1

 .است

جنگيدند، محـل و نحـوه        گردان با برنامه دقيق مي    ين بودن تلفات اين بود كه رزمندگان        يعلت پا  ـ2
نشـستند    جنگيدند و عقـب مـي        بلكه مي  ،كردند  نشيني پشت نمي    استقرارشان مناسب بود و در عقب     

  .دادند وگرنه تلفات زيادي مي
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فوراً نتيجة . خبري از دشمن نبود. كور رفتم حدود سه كيلومتر به سمت كرخه   
ايـشان را توجيـه كـردم، بـه هـر      . شناسايي را به فرمانده تيـپ گـزارش دادم       

اگر اين جا بمانيم، نقطه نشاني دشمن       . طريقي حداقل سه كيلومتر جلو برويم     
  .بين خواهد بردخواهيم شد و همة ما را از 
. بـا هـم رفتـيم     . خواست منطقه را از نزديك ببينـد        سرهنگ جمشيدي مي  

بـه  .  را احضار كرد   185 تانك و گردان     201هان گردان     وقتي برگشتيم فرماند  
يگانت را آماده كن جلو     «:  تانك ابالغ كرد   201سرگرد سليمي فرمانده گردان     

ام، قادر بـه حركـت        ست داده هايم را از د     من فرمانده گروهان  «: گفت» .برويد
: پاسـخ داد  .  خواست 185همين را از سرگرد جعفري فرمانده گردان        » !نيستم

  ».هايم اطالعي ندارم من اصالً از گروهان«
  »خودت آمادگي داري؟«: سپس رو كرد به من و گفت

  .خداحافظي كردم و به گردان بازگشتم» .گردان من آماده است«: گفتم
ها را احضار كـردم و آنچـه كـه در             دهان گروهان  صبح فرمان  9:30ساعت  

اينجـا  «: گفـتم . شناسايي و ستاد تيپ مطرح شده بود را به اطالعشان رساندم          
اگر بمانيم دشمن مـا را از بـين        . كنار جادة آسفالت مثل يك نقطة نشان است       

كـور جلـوتر    راه درست اين است كه سه كيلومتر به سمت كرخه         . خواهد برد 
نها خواستم تا نيم ساعت ديگر همة نفرات زيرمجموعة خود را           از آ » .بايستيم

  .جمع كنند
بــراي . ابتــدا از شــهداي عمليـات نــصر يـاد كــرديم  . همـه جمــع شـدند  

سپس از تمامي . مجروحين حمد شفا قرائت كرديم و آرزوي سالمتي نموديم        
 مأمور بـه گردانمـان تـشكر و         176 تانك و گروهان پياده      220پرسنل گردان   

 صحبت كردم و اينكه     15/10/59دربارة پيروزي عمليات روز     . ي كردم قدردان
.  كشته و زخمي به جـا گذاشـت  1000 اسير و   882اين عمليات براي دشمن     
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در ادامة سخنراني شجاعت و دالوري آنها را ياد آوردم و سـه روز مقاومـت                
 حـاال مـا   «: در برابر سه لشكر عراق و باالخره صحبت را به اينجا رساندم كه            

بگويم براي هر يك از ما چادر بياورند تا سرمان كنيم و            . دو راه بيشتر نداريم   
آقايـاني كـه    . يـا مـرد و مردانـه مقابـل دشـمن بايـستيم            . به قزوين برگـرديم   

كـساني هـم كـه عـزت و شرفـشان اجـازه             . خواهند برگردند به سـالمت      مي
  ».اعالم كننددهد دشمن به تجاوز خود ادامه دهد و آماده مبارزه هستند،  نمي

سپس اعـالم كـردم چـه كـسي اولـين           . همگي با صداي بلند تكبير گفتند     
بيگي از جا برخواست و به سمت تانـك           آورد؟ استوار غالم      تانك را جلو مي   

خواسـت    بيگـي كـه مـي       تانك غالم   . خدمه تانك هم سوار شدند    . خود رفت 
  »!برويم به اميد خدا«: حركت كند، رفتم روي تانك و گفتم

ك را سه كيلومتر جلو بردم و در مكان مناسبي كه قبالً در نظـر گرفتـه                 تان
يك بولـدوزر هـم روانـه كـردم و گفـتم            . بودم مستقر كردم و سريع برگشتم     

  .هاي بعدي آماده شوند برويم تانك
بعـد از اينكـه شـما جلـو         «: در اين موقع يكي از فرماندهان آمد و گفـت         

ه گفتند فردوسي از جانش سير شـده، مـا         داران به بقي    رفتيد، چند نفر از درجه    
  »!رويم ما جلو نمي. خواهد به كشتن بدهد را هم مي

وقتي همه آمدند، با صداي     . بار ديگر دستور دادم همة نفرات جمع شوند       
گفتيـد و بـا    يا همان اول تكبير نمي. من با شما اتمام حجت كردم «: بلند گفتم 

ايـد بايـد تـا آخـر كـار مردانـه              تهكرديد، حاال هم كه تكبير گف       چادر فرار مي  
  ».بايستيد

بـه  «: گفتم. كلتم را از جلد چرمي كمرم درآورده و از ضامن خارج كردم           
والي علي اگر به هر كدام از شما دستور بدهم جلو برود و نرود، با اين كلت      

ايـن تانـك كـدام گروهـان        «: تانكي را نـشان دادم و گفـتم       » !او را خواهم زد   
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اش   به راننـده و خدمـه     «: گفتم» گروهان يكم «:  پاسخ داد  ستوان فلكي » است؟
راننده و خدمه بالفاصله به سـمت       » .بگوييد بروند توي تانك و حركت كنند      

دست به شـانة    . رفتم جلوي تانك و كلت را داخل جلد گذاشتم        . تانك رفتند 
به خدا قسم مـن هـم       ! عزيزان من «: راننده گذاشتم و رو به خدمة تانك گفتم       

ولـي  .  دارم كـه منتظـرم هـستند        من هـم زن و بچـه      . رم زنده بمانم  دوست دا 
» .دهد دشمن جلوتر بيايـد و خـاك مـا را بگيـرد     غيرت و وجدانم اجازه نمي 

دسـتور دادم نفربـر     . سپس رفتم روي همان تانك ايستادم و حركـت كـرديم          
  .فرماندهي هم به دنبال ما راهي شود

هـا    كندن سنگر بـراي تانـك     بولدوزر هم شروع به     . تانك دوم مستقر شد   
بـه  . در راه مانده بود   . به سراغش رفتم  . نفربر فرماندهي هنوز نيامده بود    . كرد

: گفتم» !خراب شده «: گفت» چرا جلو نرفتي؟  «: رانندة نفربر گفتم  ) ج(استوار  
شناسم، هر اشكالي دراين نفربر وجود داشته باشد محال           من تو را خوب مي    «

گويم اين نفربر تا غروب بايـد جلـو باشـد             اال مي ح! است از پس آن برنيايي    
كـنم تـا طعمـة     گـذارم و در آن را قفـل مـي           وگرنه خودت را داخل نفربر مي     

  ».هاي دشمن بشوي موشك
خـواهم حقيقـت را بـه         مـي ! جناب سرگرد «: يك ساعت بعد آمد و گفت     

. دانم درسـت بـشو نيـست        من خودم نفربر را خراب كردم و مي       . شما بگويم 
  ».دهم  چه شما دستور بدهيد انجام ميحاال هر
بري تـوي     آوري و نفربر را مي      سريع بولدوزر را با سيم بگسل مي      «: گفتم

  »!خط
 بعدازظهر دو تانـك نفربـر فرمانـدهي و بولـدوزر در محـل               3:30ساعت

با سروان معافي تماس گرفتم تا بيست سرباز از گروهـان پيـاده      . جديد بودند 
ها و نفرات به محض تاريك شدن هوا حركت           انكبه جلو اعزام كند و بقية ت      
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  .كنند
بغـل دسـت راننـدة بولـدوزر نشـستم و           .  شب همه آمده بودند    7ساعت  

. بولدوزر تا روشنايي صبح يك نفس كار كـرد        . شروع به زدن خاكريز كرديم    
كـردم و چـايي و آب بـه دسـتش             با او صحبت مي   . از كنارش تكان نخوردم   

  .كاري كرد كارستانتا صبح پلك نزد و . دادم مي
حاال خط دفاعي ما خاكريزي به طول سه كيلومتر و ارتفاع حدود سه متر              

ها و نفرات پـشت     تانك. اين يكي از اولين خاكريزهاي ابتداي جنگ بود       . بود
در وسـط خـط محلـي    . خاكريز مستقر شده و سنگرهاي خود را آماده كردند    

 سـنگر فرمانـدهان هـم       تكليـف . براي پاسگاه فرماندهي گردان تعيين كـردم      
  .تر از فرمانده گردان باشد توانستند عقب معلوم بود كه نمي

  



  
  
  
  
  

  داغ رانندة لودر
  

ن از شـروع تـك دشـمن خبـر          نـا با   ديده 20/10/59 صبح روز    10ساعت  
ده دستگاه تانك عراقي به صورت خطي به سمت ما          . دوربين را گرفتم  . دادند

رات پـشت خـاكريز قـرار بگيريـد و      همة نفـ  «: دستور دادم . در حركت بودند  
  ».تا من دستور تيراندازي ندادم، هيچ كس تيراندازي نكند. آماده باشيد
هاي ما رسيد، به استوار غالم بيگـي          هاي دشمن كه به تيررس تانك       تانك

  ».سومين تانك از سمت راست را بزن«: گفتم
رانـداز  واقعـاً تي  . اولين گلولة غالم بيگي تانك عراقي را غرق آتـش كـرد           

  1».روي كن حاال روي تانك هفتم نشانه«: بالفاصله گفتم. قابلي بود
هـاي ديگـر كـه        تانـك . با فرمان آتـش دومـين تانـك دشـمن را هـم زد             

  .سرنوشت آن دو را ديدند، معطل نكردند و با سرعت از معركه فرار كردند

                                                      
. چـون تعـداد تانـك دشـمن زوج بـود     . هاي تانك عراقي سه تايي بود هايم دسته براساس دانسته  ـ1

معموالً فرمانده در تانك سوم يا هفتم       . ها باشد   ده گروهان هم داخل يكي از تانك      احتمال دادم فرمان  
  .شود مستقر مي
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دكتر چمران  «:  صبح يك پيك با موتور نزد من آمد و گفت          11:30ساعت  
آيـد بـراي      چه كمكي از ما برمي    : گفتند. ما سالم رسانده و تشكر كردند     به ش 

سـالم بنـده    . كنم  از لطف و محبت ايشان تشكر مي      «: گفتم» شما انجام دهيم؟  
  ».ما نياز به نيروي رزمنده داريم. را خدمتشان برسانيد

هـاي نـامنظم،      هنوز يك ساعت نگذشته بود كه برادراني از گـروه جنـگ           
  ».وي و فدائيان اسالم خودشان را به من معرفي كردندگروه دكتر هاد

. نامـة روحانيـت مبـارز آمدنـد         گروهي نيز مسلح و با تجهيزات با معرفي       
  .شدند كه در خط پدافندي مستقر شدند مجموع اين برادران بيست نفر مي

دو . بـرد   فردا و پس فرداي آن روز خطوط جبهه در آرامـش بـه سـر مـي                
در ايـن دو روز خـط دفـاعي در       .  خـود بودنـد    طرف مشغول تحكيم مواضع   

انداز و سپس توپخانة لـشكر در         هاي خمپاره   دسته. پشت خاكريزها كامل شد   
پاسگاه فرمانده تيپ هم آمد جادة اهواز ـ سوسنگرد، توي  . منطقه مستقر شد
  .رو؛ اين كانال به عرض سه متر زير جاده بود يك كانال آب

از سمت چپ خـط پدافنـدي دو    دشمن 23/10/59 صبح روز    11ساعت  
فوراً بـه آن تانـك دسـتور        . هاي ما پرتاب كرد     موشك به طرف يكي از تانك     

دادم تغيير مكان داده و طوري قرار گيرد كه از پهلـو مـورد اصـابت موشـك                  
يـك  . يك كاله آهني را روي چوب و باالي خاكريز حركت دادم          . قرار نگيرد 

. ت تيراندازي برايم روشن شـد     گلولة سالح سبك به كاله آهني خورد و سم        
  .اليه سمت چپ ما بودند تيراندازان در منتهي

سرهنگ جمشيدي  . سريع به قرارگاه تيپ رفتم و تقاضاي يك لودر كردم         
سروان عابـديني  . به گروهان مهندسي دستور داد يك لودر در اختيارم بگذارد      

ا كـرد و    چند نفر را صد   . فرمانده گروهان مهندسي افسر شجاع و مديري بود       
يـك گروهبـان وظيفـه      » چه كسي حاضر است با لـودر بـرود جلـو؟          «: گفت



 85/  ..................................................................................................  داغ رانندة لودر

كنـار  . من هم كنـار دسـتش، راه افتـاديم        . داوطلب شد و لودر را روشن كرد      
اولين كپة خاك را برداشـت و پـاي خـاكريز سـمت چـپ               . خاكريز رسيديم 

 :وقتي عقب آمد تا كپة دوم را بـردارد، گفـت          . ريخت تا آن موضع را پر كند      
پايين » .كنم  تر كار مي    اگر پايين برويد راحت   . ترسم  ديگر نمي ! جناب سرگرد «

  .آمدم
هنگـام برگـشت بـه عقـب        . بيل دوم را بلند كرد و پاي خـاكريز ريخـت          

هاي آن به اطراف افتاد       لودر متالشي شد و تكه    . موشكي به وسط لودر خورد    
  !و بدن رانندة عزيزمان دو نيم شد

انگار آواري روي سرم    . گريه امانم را بريد   . ا برد ديدن اين صحنه طاقتم ر    
خدايا اين چـه سرنوشـتي اسـت        «: در همان حال رو به آسمان كردم      . ريخت

اش   بـه فرمانـده   . اي؟ اين عزيز ميهمان و امانت نزد ما بود          برايم مقدر فرموده  
چه بگويم؟ چطور جواب پدر و مادرش را بدهم؟ خدايا تو شـاهدي كـه او                

خواهم او را در بهتـرين   از تو مي  .  ديگران جانش را تقديم كرد     براي جان پناه  
  »!جاي بهشتت جاي دهي

تـري از   واقعة روز بيست و سوم مرا به صـرافت انـداخت بررسـي دقيـق              
كم براي اين ميهمانـان     خاكريز گروه اعزامي دكتر چمران داشته باشم تا دست        

  .اتفاقي نيفتد
هايي جلوي خاكريزشـان      ميله. ردمصبح روز بعد، از خاكريز آنها بازديد ك       

بود كه وقتي دقيق شديم ديديم ميدان مين دشمن است كه قبالً در آنجا كـار                
توانست بـسيار خطرنـاك       شان هم خالي بود و مي       سمت چپ . گذاشته بودند 

به برادران گفتم شما همين االن اينجا را ترك كنيد و در قسمت ديگـر               . باشد
  .طول خاكريز را به حالت قوسي اضافه كنيمخاكريز مستقر شويد، تا امشب 

به آن گروه ابـالغ كـردم كـه شـب           . روز بيست و پنجم خاكريز آماده شد      
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يكي از آنهـا    . گذشته خاكريز زده شده و االن به جاي قبلي تغيير مكان بدهيد           
ايـن حـرف    » خواهيد ما را عـوض كنيـد؟        چون ما نظامي نيستيم، مي    «: گفت

اگر ميدان مين جلوي شما نبود و سمت چپ         «: تمگف. برايم خيلي سنگين بود   
  ».شد شما نياز به ترميم نداشت، هيچ وقت اين تغيير مكان انجام نمي

  »!ايم ايم كلي سنگر آماده كرده ما اينجا زحمت كشيده«: گفت
زحمـت شـما پـيش خـدا        . ايـد   شما داوطلبانه با خدا معامله كرده     «: گفتم

از آنهـا   . ن هيچگونـه تأكيـدي نـدارم      شما ميهمان ما هستيد، م    . محفوظ است 
  ».خداحافظي كرده و از سنگرشان بيرون آمدم
پشتي در حال خـارج       كرد با كوله    ساعتي بعد، همان كه با من بگو مگو مي        

فرمانـده گـروه بـه مـن        «: گفت» رويد؟  كجا مي «: پرسيدم. شدن از منطقه بود   
  »!عدم نياز داده

گـروه مـا در     «:  آمد و گفت   چيزي نگذشته بود كه يك نفر از طرف گروه        
يك نفر از گروه هم بقيه را عليه شما         . همان مكاني كه گفته بوديد مستقر شد      

وقتـي حقيقـت   . خواهيد ما را اذيت كنيـد   گفت شما مي    كرد و مي    تحريك مي 
آن برادران  » .موضوع براي ما روشن شد، او را از جمع خودمان بيرون كرديم           

  .امضا كرده بودندحتي يادداشت تشكرآميزي نوشته و 
دكتر چمران  «:  پيكي از طرف دكتر چمران آمد و پيغام داد         26/10/59روز  

در . سالم رساندند و فرمودند مايليم چهرة قهرمانانه شما را از نزديـك ببيـنم             
» .آمدم حال حاضر پايم در گچ است، اگر مصدوم نبودم شخصاً به ديدنتان مي   

 برسانيد بنده هم بـراي زيارتـشان        به عرض ايشان  «: گفتم. خيلي تشكر كردم  
در «: پيك شهيد چمران ادامـه داد     » .كنم  نهايت مشتاقم و لحظه شماري مي       بي

اگـر  «: باز هم تشكر كردم و گفتم     » .ضمن گفتند اگر چيزي نياز داريد بگوييد      
» .واكي داريـم    سيم تاكي   مقدور باشد احتياج به يك موتورسيكلت و تعداد بي        
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واكـي    سيم تـاكي    ك موتورسوار به همراه پنج عدد بي      مدتي نگذشته بود كه ي    
دكتر چمران به مـن مأموريـت داده در     «: ها را تحويل داد و گفت       سيم  بي. آمد

  ».خدمت شما باشم
جواني ريزنقش امـا چابـك و       . نامش ناصر بود؛ مشهور به ناصر موتوري      

  1».در موتورسواري بسيار ماهر بود. العاده شجاع فوق
.  فرمانده تيپ پيام داد و مرا احضار كـرد         27/10/59  صبح روز  10ساعت  

سرهنگ جمـشيدي بـا سـرهنگ رضـا و          . درنگ راهي پاسگاه ايشان شدم      بي
پـس از  . ناخدا بايندر كه از افسران ستاد مشترك بودند مشغول صـحبت بـود   

  .اي نشستم عليكي مختصر گوشه و سالم
 حـدس زدم    .دربارة هويزه بـود   . سرهنگ جمشيدي صحبتش را ادامه داد     

در اين ميان مرا به آنان معرفي       . موضوع اين جلسه دربارة عمليات نصر است      
ها   ها آدم   بعضي وقت «: سرهنگ رضا رو كرد به من و بدون مقدمه گفت         . كرد

  »!زنند كنند و زمين مي برند رها مي طور كه باال مي برند، اما همان را باال مي
برايم بسيار ناگوار بود؛ تا     اما لحن كالمش    . دانستم مقصودش چيست    نمي

انـد مطـالبي      اينكه ايشان دربارة دانشجوياني كه در هويزه به شـهادت رسـيده           
تازه فهميـدم دليـل حـضور       . كرد  عنوان كرد و علت اين واقعه را جستجو مي        

  .ايشان بررسي علت شهادت دانشجويان در منطقة هويزه است
هيدان كـردم و اينكـه      وقتي نوبت به من رسيد، ابتدا يـادي از جايگـاه شـ            

شود و هـر كـسي        اي است كه از طرف خداوند عطا مي         شهادت مقام و درجه   
  .اند اي رسيده لياقت آن را ندارد و دانشجويان شهيد ما به چنين درجه

چقـدر  ! ولي جناب سرهنگ  «: ادامه دادم . روي سخنم با سرهنگ رضا بود     
                                                      

 .بعدها شنيدم قبل از شهادت دكتر چمران به شهادت رسيده است.  سال سن داشت20ايشان ـ 1
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 را جمـالت عد اين شديد و ب خوب بود اول از جزئيات عمليات نصر آگاه مي      
خواسـتند ارتـش      اين عمليات اوالً خواست امام امت بود كه مي        . فرموديد  مي

در ثـاني، حيثيـت ارتـش، آن هـم          . متجاوز بعث به هر نحوي گوشمالي شود      
اند، در گرو  پس از روزهاي سختي كه ارتشيان در دوران اول انقالب گذرانده         

دهيـد،    كر مأموريت تك مي   شما طراحان به دو تيپ يك لش      . اين عمليات بود  
از آن گذشته، شناسـايي     . آنكه نيروي احتياط واگذار كنيد      بدون پشتيباني و بي   

عمليـات  . منطقه را هم ما انجام داديم كه طرح نيروي زميني را عـوض كـرد              
.  كـشته داد   1000 اسـير و     800دشمن  .  كامالً موفق بود   15/10/59تك ما در    

امـا روز شـانزدهم كـه پاتـك         . داشـتيم ولي ما شهيد، اسير يا حتـي زخمـي ن         
. هاي ما در برابر قـواي نـابرابر قـرار گرفتنـد             سنگين دشمن شروع شد، يگان    

ديگـر آن كـه     . هيچ نيروي كمكي نيامد و امكان مقاومت بـيش از ايـن نبـود             
مـا بعـداً    .  اطالعي از تحرك دانـشجويان شـهيد نداشـتند         16هاي لشكر     يگان

هيچ هماهنگي وجود   . د كيلومتر فاصله داشتند   دانستيم روز شانزدهم با ما چن     
شود، اولين برخوردش با آنان بـوده         اش شروع مي    دشمن وقتي پاتك  . نداشت
  ».است

در آخـر،   .  را جزء به جزء تـشريح كـردم          دي 21 تا   15سپس همة وقايع    
در مدت خدمتتان در چند     ! جناب سرهنگ «: لحن كالمم را برگرداندم و گفتم     

ولـي  . ايد  كنم حتي يكبار هم نبوده      ايد؟ تصور مي    كردهعمليات جنگي شركت    
بفرماييـد گـردان را     . حاال نوبت شماسـت   . ام  بار شركت داشته    من حداقل يك  
  »!تا شما هم باال برويد. تحويل بگيريد

 220در اينجا، ناخدا بايندر شروع به تعريـف و تمجيـد از مـن و گـردان       
. ام و جاي هيچ منتـي نيـست         كردهام عمل     من به وظيفه  «: به ايشان گفتم  . كرد

خوشـبختانه تمـام    . شـد   ولي خوب بود موضوع در همـة ابعـاد بررسـي مـي            



 89/  ..................................................................................................  داغ رانندة لودر

اي به عنوان نماينده حضرت امـام و آقـاي            اهللا خامنه   مسئولين مملكت از آيت   
هاشمي رفسنجاني، وزير دفاع آقاي دكتر چمران و ديگـر مقامـات نظـامي و               

شـتند و شـاهد و نـاظر بـر همـة            مسئولين؛ حتي فرمانده كل قـوا حـضور دا        
دانم جناب سرهنگ رضا چطور به خود اجازه دادند ايثار            نمي. جزئيات بودند 

 را  16تر از همه شهداي عزيز و مجـروحين لـشكر             و از خودگذشتگي و مهم    
  »!اين طور ناديده بگيرند

هاي من بيان     در اين ميان سرهنگ جمشيدي مطالبي در اثبات صدق گفته         
  .كرد

هـاي لـشكر      ما از فداكاري  «: يندر به اين بحث خاتمه داد و گفت       ناخدا با 
  ».كنيم ايم و قدرداني مي  و شما زياد شنيده16
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  يك ديدار، يك وداع
  

.  فرصتي شد به ديدار دكتر چمران بـروم        27/10/59ساعت سه بعدازظهر    
ـ    . گفته بودند ايشان در استانداري است    گ به اهواز كـه رسـيدم، بالفاصـله زن

  .ايشان گوشي را گرفت. زدم
  ».رسم تا يك ساعت ديگر خدمتتان مي«: گفتم
  »چرا يك ساعت ديگر؟«: گفت
اگر اجازه بدهيد حمـامي بـروم و بعـد          . سر و وضعم ناجور است    «: گفتم

  ».خدمت برسم
  »!شود اينجا حمام پيدا مي. با هر وضعي هستي بيا«: گفت

مـرا بـه گرمـي در       .  به استقبالم آمـد    با پاي گچ گرفته   . در استانداري منتظر بود   
  ».روزهاست آرزوي ديدنت را داشتم! سرگرد قهرمان«: فرمود. آغوش گرفت

خــودم را اليــق گفتــار و رفتــار ايــن مــرد بــزرگ . بــدنم داغ شــده بــود
  . نيمه شب طول كشيد2اين مالقات تا حدود . دانستم نمي

از . به شنيدن بودايشان بيشتر مايل . مان دربارة جنگ بود هاي همة صحبت 
به طور مفصل و لحظه به لحظه هر چه اتفاق افتاده بود            . عمليات نصر پرسيد  
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از ماجراي بولدوزر، از پخش صداي تانـك، از جريـان شناسـايي             . بيان كردم 
  .قبل عمليات و خالصه از هر چه اين مدت تجربه كرده بودم

من در زمـين  با او درد دل كردم كه بعد از پاتك عراق در روز هفدهم دش    
  .شان را نابود كنيم رسيد، بهترين فرصت بود تا همه باز بود و اگر نيرو مي

واقعيـت امـر را برايـشان توضـيح         . دربارة شهادت دانشجويان سؤال كرد    
ــت   . دادم ــااليي داش ــسيار ب ــامي ب ــات نظ ــران اطالع ــر چم ــام  . دكت ــه تم ب
  .هاي عمليات تهاجمي و پدافندي آگاه بود كاري ريزه

از كـسي كـه غـذا       .  شب يك سيني غذاي مفـصل آوردنـد        10:30ساعت  
  »اند؟ از اين غذا، رزمندگان خط خورده«: آورده بود پرسيد

  ».چون شما ميهمان داشتيد، اين غذا را آماده كرديم! خير«: گفت
براي مـن   . غذاي ايشان را بگذاريد، سهم من را به منطقه بفرستيد         «: گفت

  ».غذاي خط بياوريد
  »!كنيد زه بدهيد من هم غذايي را بخورم كه شما ميل مياگر اجا«: گفتم

  .ايشان قبول كرد
  .بعد از غذا، صحبتمان دربارة جنگ ادامه پيدا كرد

داريـم دربـاره حركـت      . خواهيم در منطقة رملي حركتي بكنيم       مي«: گفت
  ».كنيم روي رمل بررسي مي

. ور كند تواند از رمل عب     تانك شصت تن وزن دارد و به راحتي مي        «: گفتم
مگر آن كه زمين آنقدر شُل باشد كه تا باالي شني تانك فرو برود، وگرنه اين                

  ».آورد كوبد و مانعي براي حركت تانك به وجود نمي وزن، رمل را مي
كـنم    من اول به جنگ فكر مي     «: هايش گفت   دكتر چمران در ادامة صحبت    

مـا  .  اسـت  و بعد به ايجاد وحدت بين مسئولين؛ تمام تالشم در ايـن جهـت             
  ».نبايد به جان هم بيفتيم، بايد اتحاد پيدا كنيم تا دشمن را نابود كنيم
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روز بعد كساني كه از ديدار من با دكتر چمران مطلع شده بودند، دربـارة               
دكتـر  «: گفـتم   پرسـيد مـي     به كسي كـه مـي     . ردندك  شخصيت ايشان سؤال مي   

مـديري  . كنـد   ميالناس را ادا      حق. چمران مرد خدا و يك مؤمن واقعي است       
  ».دهد العاده اهميت مي است توانا و به وحدت فرماندهي فوق

را صدا كردم با    ) موتوري( ساعت حدود هشت آقا ناصر       30/10/59صبح  
آقا ناصر  . اين شروع شناسايي ما در غرب سوسنگرد بود       . هم شناسايي برويم  

بالً براي  زمين ق . در زمين بسيار ناهموار به سمت جنوب رودخانة نيسان راند         
كشاورزي شخم خورده بود و رانندگي با موتورسيكلت؛ آن هم دو تَركـه در              

  .چنين زميني واقعاً كار سختي بود
آقا ناصر كنار يـك گـودال       . مواضع دشمن پيدا شد   . حدود چهار كيلومتر رفتيم   

روم جلـوتر همـه چيـز را دقيـق            جا باشيد، من مي       شما همين «: نگه داشت و گفت   
شان فـرار كـردم،       اگر از چنگ  .  تير خوردم شما معطل نشويد، برگرديد      اگر. بينم  مي

  ».كنم با هم برگرديم زنم، سوارتان مي جا سريع نيش ترمز مي همين
نگـران شـدم امـا      . ها بلند شـد      صداي تيراندازي عراقي    پس از چند دقيقه   

سـريع  . آيـد   چند لحظه بعد ديدم گرد و خاك كنان و با حركات ماهرانه مـي             
با اين شناسايي دقيقـاً برايمـان       .  گرفت، سوار شدم و به تاخت برگشتيم       ترمز

محل استقرار و اسـتعداد دشـمن مـشخص شـد و اينكـه بـا گـذر از داخـل                     
  1».توان رفت رودخانة نيسان تا نزديكي پل الوان مي

فرداي آن روز به اطراف رودخانة نيسان رفتم و سـاحل آن را خـوب برانـداز                 

                                                      
، 2، شيخ خزعل    1الوان، شيخ خزغل  : ها عبارتند از     اين پل  .يكي از چهار پل روي رودخانه نيسان       ـ1

ها بخصوص     ارتش عراق براي پشتيباني چند لشكر و تيپ وابستگي بسيار زيادي به اين پل              .و شرفه 
  .پل الوان داشت
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از شناسايي ساعت يك بعدازظهر پيامي آمد و فرمانده تيپ          پس از بازگشت    . كردم
به اتفاق معاون تيپ سرهنگ رادفر به       «: ايشان ابالغ كرد  . مرا به قرارگاه احضار كرد    

  ». برويد، فرمانده لشكر با شما كار دارند1دشت آزادگان
هاي چند روز    آمد  و  با توجه به رفت   . اين احضار براي ما خيلي عجيب بود      

  . به طرف سرهنگ رضا و ناخدا بايندر رفتپيش فكرم
در محوطـة پادگـان     . حدود سه بعـدازظهر بـه دشـت آزادگـان رسـيديم           

به سرهنگ رادفر گفتم حتمـاً خبرهـايي        . سيما افتاد   و  چشممان به ماشين صدا   
كجا هستيد، از   «: جناب سرهنگ لطفي فرمانده لشكر تا ما را ديد گفت         . است

  ».يع آماده شويد براي ابالغ فرمان تقديرسر.  منتظر شما هستيم11ساعت 
 از فرمانـدهي كـل قـوا        26/10/59موضوع اين بود كه فرمانده لشكر در تاريخ         

درخواست ترفيع چند نفر از افسران لشكر را كرده بـود كـه مـورد موافقـت قـرار                   
اين ترفيع شامل اعطاي دو سال ارشديت بـه افـسراني چـون سـرهنگ     . گرفته بود 

اما فرمانـده لـشكر در      . رد سليمي، سروان اسكويي و من شده بود       دوم رادفر، سرگ  
  :مورد من ابالغ ديگري را خواند كه از طرف سرتيپ فالحي بود

  بسمه تعالي«
در اجراي امر فرماندهي نيروهاي مسلح عالوه بر دو سال ارشـديتي            
كه به سرگرد فردوسي داده شده است، دو سال ديگر ارشديت به افـسر              

لذا ترفيـع سـرگرد     . شود كه به ترفيع ايشان منتهي گردد        يمذكور داده م  
ابتدا ابـالغ شـود، سـپس در        . گردد  فردوسي به سرهنگ دومي ابالغ مي     

  .دستور نيرو فرمان درج گردد
  »30/10/59اهللا فالحي ـ  سرتيپ ولي

                                                      
  16ان دشت آزادگان محل استقرار ستاد فرماندهي لشكر گپاد ـ1
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در واقع شهيد فالحي از اختيار خودشان براي اعطاي دو سـال ارشـديت              
از طرف ديگر فرمانده تيپ سرهنگ جمشيدي نيز در     . ديگر استفاده كرده بود   

دوم    از تيمـسار فالحـي درخواسـت ترفيـع بـراي سـتوانيار             26/10/59تاريخ  
 در حـين تمـاس      2/11/59 صـبح    10بيگي كرده بود كـه سـاعت          محمد غالم 

تلفني سرهنگ جمشيدي با تيمسار فالحي يـك درجـه ترفيـع سـتوانيار دوم        
ده دقيقـه از ايـن ابـالغ    . وسط ايشان ابالغ شـد بيگي به ستوانيار يكمي ت    غالم

  .بيگي به شهادت رسيد نگذشته بود كه از گردان پيامي رسيد كه ستوانيار غالم
تانـك او مـورد اصـابت موشـك         . به سرعت خودم را به منطقـه رسـاندم        

پيكر پاك اين شهيد را از داخل برجك تانـك بيـرون            . دشمن قرار گرفته بود   
  .آورديم

  :ن عزيز نوشتمدر پروندة اي
زيـرا هـيچ تـشويق يـا تقـديري          . شهادت حق مسلم ايـشان بـود      «

فقـط  . هاي اين مرد بزرگ نبود      پاسخگوي شجاعت و شهامت و رشادت     
. لطف الهي بود كه شامل ايشان شد و به درجة رفيع شـهادت رسـيدند              

شهادت اين شيرمرد منطقـة نبـرد حـق عليـه باطـل را بـه همـسرش،                  
گويم و بـراي ايـشان         و همرزمانش تهنيت مي    فرزندانش، پدر و مادرش   

  .علو درجات الهي را خواستارم
  »2/11/59سرهنگ دوم محمود فردوسي ـ 
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 سرهنگ جمشيدي نظر مرا دربـارة پيـشنهاد شـغل بـاالتر؛             3/11/59روز  
ايشان گفت اين خواست مسئولين بلنـد پايـه         . يعني فرماندهي تيپ جويا شد    

در . ر منطقه است و از من خواسته شده نظر خـودت را جويـا شـوم         حاضر د 
از لطف و عنايت همة آن بزرگـواران ممنـونم، امـا مـن زمـاني                «: پاسخ گفتم 

در حـال   . تر از مـن آن را نپـذيرد         كسوت  كنم كه پيش    پست باالتر را قبول مي    
اند و نسبت     حاضر جناب سرهنگ رادفر دورة فرماندهي ستاد را هم گذرانده         

  ».ه من حق تقدم دارندب
چـون بـا    . داد  عالوه بر اين ته دلم به پذيرفتن فرماندهي تيپ رضـا نمـي            

توانستم در خط بمانم و حداقل بايد پنج، شش           قبول اين مسئوليت ديگر نمي    
  .رفتم كيلومتري عقب مي

 نزديكي ظهر در پاسگاه فرمانـدهي گـردان بـودم كـه بـا               14/11/59روز  
  .آيند ه دو نفر ديگر به سمت خط ميدوربين ديدم خانمي همرا

. انـد  فوراً يك نفر را فرستادم ببيند چطور اين افـراد را بـه منطقـه راه داده         
اند جلويش را بگيرنـد       كرده و نتوانسته    تابي مي   خبر داد كه اين خانم خيلي بي      
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خـانم اينجـا   «: وقتي جلوتر آمدند گفتم. و آن دو نفر هم از نزديكانش هستند     
  »چه كار داريد؟. رناك استبراي شما خط

 است  1...ايشان خواهر من و همسر ستوان     «: آقايي كه همراهش بود گفت    
مدت زيادي است از او خبر نـداريم و ايـن           . كند  كه در يگان شما خدمت مي     

اتفاقـاً موقـع توزيـع      . خانم از تبريز تا اينجا نخوابيده و لب به غذا نزده است           
. تـوانم بخـورم     گفت نمـي  . ن ما غذا بكشيد   گفتم براي سه نفر ميهما    . غذا بود 

مقداري ميـل كـرد و      . گفتم اگر نخوريد هيچ چيز از همسرتان نخواهم گفت        
تمام ماوقع  . صحبتم را با نام خدا شروع كردم      . بعد چشم به دهان من دوخت     

 ؛ روز   18/10/59عمليات نصر را روز به روز برايش توضيح دادم تا بـه روز              
  .شهادت ايشان رسيدم

شوهر شما در اين روز در مقابل پاتك عراق قرار گرفته بـود و در          «: گفتم
كرد كه بـه همـراه چهـار خدمـة تانـك بـه شـهادت                  كور ايستادگي مي    كرخه

انـد جنـازة      فشار دشمن آن قدر زياد بود كه رفقايش تا االن نتوانسته          . رسيدند
  ».آنان را بياورند

شـهيد نـزد خداونـد مقـام و         جايگاه ايشان به عنـوان يـك        «: و ادامه دادم  
شما بايـد بـه وجـود چنـين همـسري افتخـار كنيـد و                . سعادت بااليي است  

  ».فرزندانتان بايد به ديگران مباهات كنند كه چنين پدري داشتند
  .ساعتي ماندند و بازگشتند. آن خانم و همراهانشان آرام شدند

□   

                                                      
 مـأمور شـده بـود و فرمانـده          21ايشان از لشكر    . متأسفانه نام اين ستوان شهيد را به خاطر ندارم         ـ1

  .هاي تانك گردان بود  دستهيكي از
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 اينجـا   .منطقة سوسنگرد هم براي دشمن و هم براي ما نقطة حساسي بود           
در واقـع   . آمـد   خط ارتباطي اصلي عراق در منطقة خوزستان به حـساب مـي           

بيــرون رانــدن دشــمن از غــرب سوســنگرد و منطقــة بــستان كمــر آنهــا را  
. شـد   شكست و تدارك و پشتيباني نيروهايش در خوزستان غيرممكن مـي            مي

من آنها را   . هاي غرب شهر سوسنگرد حضور داشت       دشمن در كنار ساختمان   
بند حاشية رود كرخـه كـه مـشرف بـه غـرب سوسـنگرد بـود،                   وي سيل از ر 
هاي آينده، عمليات در شمال رود  شد نتيجه گرفت كه در حركت مي. ديدم مي

بـا توجـه بـه تـدبير دكتـر          . كرخه يا غرب سوسنگرد الزم و ملزم همديگرند       
ه خواستيم از شمال رود كرخ اكبر، اگر مي    هاي اهللا   چمران دربارة آزادسازي تپه   

اكبر دسترسي پيدا كنيم، ابتدا الزم بـود نيروهـاي مـا در غـرب                 هاي اهللا   به تپه 
  .شدند سوسنگرد مستقر و از كارايي كافي برخوردار مي

 بـه بررسـي و      60 و حتي چند روز اول فروردين سال         59تمام ماه اسفند    
پي از رودخانة كرخه، رودخانة نيسان و غرب سوسـنگرد            در  هاي پي   شناسايي
  .گذشت

رفتم تا مـسيرهاي مختلـف بهتـر ملكـة            ها را بيشتر پياده مي      اين شناسايي 
  .ذهنم شود

.  رودخانة كرخه براي عبور تانك بـود     1ها تعيين گدار    از جملة اين بررسي   
بعضي جايش آن قدر شل بود      . نقطه به نقطة ساحل كرخه با هم تفاوت دارد        

 بعضي نقـاط هـم      .رفت  خواست تانك عبور كند تا برجك فرو مي         كه اگر مي  
  .خورد زار و سخت بود، اما عمق آب باال بود و به درد نمي شن

                                                      
گويند كه شرايط عبور تانك و ديگر وسايل سنگين را بـدون نيـاز                گدار به محلي از رودخانه مي      ـ1

  .به پل دارد
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باالخره محلي را پيدا كردم كه هم ساحلش سفت بود و هم عمق آب كم               
اي بود كه رودخانة      درست نقطه . شد و جاي مناسبي براي عبور تانك بود         مي
عمـق   خواست به سمت رودخانة نيسان برود و آنجا عـريض و كـم     ه مي كرخ
اي   بعدها كه تحقيق كرديم ديديم دقيقاً اين نقطـه        . شد و زمينش سفت بود      مي

هايـشان را عبـور       ها در جنگ جهاني دوم از روي آن تانـك           بوده كه انگليسي  
  .داده بودند

ور بـر روي    هايم تعيين محـل اسـتقرار پـل شـنا           مسئله ديگر در شناسايي   
بند رودخانة كرخه نيز موقعيـت خـوبي          ضمن اينكه سيل  . رودخانة كرخه بود  

شد گفت در غرب سوسـنگرد        براي ايجاد سنگرهاي تانك بود، در نهايت مي       
  .وضعيت زمين براي عمليات مناسب بود

 بار ديگر و اين بار به اتفاق افراد واحد مهندسي به محل تعيـين               25/1/60
در اين فـصل رودخانـة كرخـه و كـارون     .  شناور رفتيمشده براي احداث پل 

. شد با شني تانك از گدار عبـور كـرد     بيش از هر زمان ديگر آب است و نمي        
  .تر آمده بود آب رودخانه پايين. تا اينكه وارد ارديبهشت ماه شديم

 بعد از غروب آفتاب يك دستگاه لودر را از رودخانه عبور            10/2/60روز  
لـودر  . بنـد ايجـاد شـد       ري براي استقرار لـودر در سـيل       شب اول سنگ  . داديم
رفت داخل سـنگر و       كرد و روزها مي     ها را آماده مي     هاي بعد سنگر تانك     شب

شـد؛   اين كار كامالً دور از چشم دشمن انجام مي. شد چادر رويش كشيده مي   
هـاي مـا در پـشت         به طوري كه دشمن تا شروع عمليـات از حـضور تانـك            

همين امـر موجـب پيـروزي مـا در          . رد بويي نبرده بود   بند غرب سوسنگ    سيل
  .دقايق اول عمليات شد

 متري مكان مسكوني غرب سوسـنگرد بـه         200نيروهاي عراقي از فاصله     
موازات رودخانة نيسان خـاكريزي ممتـد بـه طـول يـك كيلـومتر داشـتند و                  
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طور تا پل الوان نيز چهار خاكريز ديگر به فاصـله از هـم ايجـاد كـرده                    همين
  .ودندب

 براي رسيدن به خاكريز اول دشمن كانـالي         55در اين ميان سربازان تيپ      
 متـر و    20/1ارتفـاع ايـن كانـال       . به طول يك كيلومتر درسـت كـرده بودنـد         

 ارديبهشت به همراه سربازان تيپ 20من . عرضش به اندازة شانه يك نفر بود    
ي كانال كه به يـك      اتفاقاً همان شب در انتها    .  اين كانال را از نزديك ديدم      55

  .ها شدند هاي مهندسي مشغول خنثي كردن مين رسيد، بچه تكه زمين باز مي
بنـد رودخانـة كرخـه        فرداي آن روز براي شناسايي بيشتر از جلوي سـيل         

در اطـراف خـاكريز     . هاي دشمن شروع كردم     حركت خود را از كنار خاكريز     
بنـابراين مـسير    . وداول و دوم آنها ميدان مين بـود و امكـان عبـور تانـك نبـ                

حركت را در كنار خاكريزهاي سوم و چهارم انتخاب كرده و همه اين مـسير               
هـا طبـق    هـا و دسـته   بعد از آن، فرمانـدهان گروهـان   . گذاري كردم   را عالمت 

بندي شده هر كدام جداگانه خدمه و رانندگان تانك زير مجموعة             برنامة زمان 
  .شده به شناسايي بردندخود را براي آشنايي با مسير حركت تعيين 

را ابـالغ   »  اكبر  اهللا« قرارگاه مقدم نزاجا دستور تك عمليات        28/2/60روز  
هايي را كه قرار بود در عمليـات           زرهي يگان  16بر همين اساس لشكر     . نمود
 گذاشت؛ كه از آن جمله گروه رزمـي         55اكبر شركت كنند در اختيار تيپ         اهللا

هندسي پـل شـناور را در محـل تعيـين      شب يگان م8ساعت .  تانك بود  220
آن شب و شب فردا با استفاده از تاريكي، . شده روي رودخانة كرخه قرار داد   

ها از روي پل عبور كرده و داخل سنگرهايي كه از قبل آماده شده بـود،                  تانك
  .مستقر و آمادة شروع تك شدند

  



  
  
  
  
  

  اكبر پيروزي اهللا
  

رار بود پس از اعـالم رمـز، ابتـدا          ق.  همه منتظر بوديم   31/2/60نيمه شب   
نـيم  . نفرات پياده از محورها حمله كنند و سپس گردان مـا وارد عمـل شـود               

سيم شنيده شده     از بي » )ص( اهللا  يا رسول «ساعت بعد از نيمه شب رمز مقدس        
با شـروع تـك، نفـرات پيـاده بـه           . كرد   را اعالم مي   1كه آغاز عمليات اهللا اكبر    

ر شدند، اما دشمن آتـش سـنگين گـشود و در            و  سمت خاكريز دشمن حمله   

                                                      
هاي ارتش و نيروهاي سپاه كه با همراهي نيروهـاي نـامنظم دكتـر                اولين عمليات هماهنگ يگان    ـ1

  .چمران در منطقه خوزستان به اجرا درآمد
 در  ،نيز ثبت شده است   ) ع(هاي خيبر و امام علي        ات كه در بعضي كتب تاريخ جنگ به نام        اين عملي 

 60 خـرداد مـاه   5 عمومي سوسنگرد با هدف تصرف ارتفاعات اهللا اكبر آغاز شد تا صبح روز            ةمنطق
  .ادامه يافت

شـما  هاي اهللا اكبر و منطقه شحيطيه و حـدود يكـصد كيلـومتر مربـع از اراضـي                     دراين عمليات تپه  
 نفـر از نفـرات دشـمن        500. ور كامل منهـدم شـدند     هاي دشمن به ط     سوسنگرد آزاد گرديد و يگان    

 دستگاه تانك و نفربر منهدم شد و        100 حدود   . نفر به اسارت درآمدند    700كشته و زخمي و حدود      
ي و تعـداد زيـادي تجهيـزات و مهمـات بـه             ج ام   دستگاه نفربر پي   10،  62   دستگاه تانك تي   2تعداد  

  )اطلس نبردهاي ماندگار نزاجا: به نقل از. (غنيمت درآمد
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ده دقيقـه   . نتيجه رزمندگان ما نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده برسـند           
 تانـك دسـتور حركـت    220 به گروه رزمـي  55نگذشته بود كه فرمانده تيپ    

  .هاي خود صادر كردم درنگ دستور حركت را به يگان بي. داد
ان فلكـي بـودم و بـه همـراه          من در تانـك فرمانـده گروهـان يكـم سـتو           

برجك تانك مـا بـاز بـود و         . ور شديم   هاي ديگر به سمت دشمن حمله       تانك
سـتوان فلكـي از داخـل       . ها را زير نظر داشـتم       من از روي برجك همة تانك     

بياييـد داخـل، در برجـك را ببنديـد و از            «: برجك پاي مـرا كـشيد و گفـت        
ها گذشته، اين طور بهتر        حرف كار از اين  «: گفتم» .ها استفاده كنيد    پريسكوپ

  ».توانم گردان را هدايت كنم مي
همگي شروع به شليك كرديم و از مسيرهاي شناسـايي شـده بـه طـرف                

دشـمن كـه انتظـار      . خاكريزهاي سوم و چهارم به حركت خود ادامـه داديـم          
حضور تانك را نداشت، با نزديك شـدن مـا در هـم شكـست و شـروع بـه                    

  .نشيني كرد عقب
هاي گروهان يكم در خاكريز چهـارم و    بعد از شروع تك، تانك   دقيقه 30

  .گروهان دوم در خاكريز سوم مستقر شدند
 پيـام داد كـه     16 هـوابرد بـه لـشكر        55ساعت يك بامداد فرمانـده تيـپ        

هـاي    تانـك «: فرمانده لشكر كـه در جريـان بـود پاسـخ داد           . ها نرسيدند   تانك
بينيـد بنـا بـه        يـد آنهـا را مـي      جلوتر برو . فردوسي روي خاكريز چهارم است    

  ».گزارش فردوسي دشمن در حال فرار است
دار روسـي دشـمن بـا گلولـة تانـك              بامداد يك نفربر شـني     1:15ساعت  

در بـين   . گروهبان شهسواري منهدم شد و همة نفراتش كشته و زخمي شدند          
  .دار بود آنها كلي افسر و درجه

هـا را     م خط حد يگان    بامداد پس از حضور در خاكريز چهار       1:30ساعت  
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  .تعيين كرده و دستور دادم سريعاً مواضع پدافندي خود را آماده كنند
شـان    به همه . ها مستقر نمودم     را هم بين تانك    176هاي گروهان پياده      بچه
  ».هوشيار باشيد، احتمال پاتك عراق زياد است«: گفتم

:  داد ساعت بعد فرمانده تيپ يكم پاي خاكريز چهـارم آمـد و دسـتور               نيم
  ».جا كنيد و آمادة ادامة تك باشيد ها را جابه تانك«

به سيم آخر زدم و با صراحت مقابـل دسـتور           . ديدم سكوت جايز نيست   
اي كه در پايان تك عمليات نصر به سر مـا آمـد               برنامه«: گفتم. ايشان ايستادم 

اگر من فرمانده گردان هـستم و مـسئوليت يگـان بـا مـن اسـت،                 . بس است 
در مورد دستور تك بايد عرض كنم تـا زمـاني كـه             . ام  زم را داده  دستورات ال 

» .كـنم   شناسايي كامل از وضعيت دشمن نشود، مواضـع خـود را تـرك نمـي              
وقتي حد خط هر كدام . جناب سرهنگ جمشيدي فردي منطقي و باسواد بود       

  .ها را توضيح دادم، آن را منطقي دانست و تأييد كرد ن از گروها
ثير عمليات بر قواي عراق به خـوبي خـود را نـشان              ساعت، تأ  2در طول   

هاي روي رودخانـه نيـسان بـود و بـا حـضور               تمركز آنها براي حفظ پل    . داد
شان را به سمت عقب تغيير مكـان          ها در خاكريز چهارم مواضع توپخانه       تانك
  .دادند

 هوابرد در خاكريز دوم و جناح چپ نزديك پل الوان 55ساعتي بعد تيپ 
هـاي خـود را       هم موفقيت يگان   92پس از اين پيروزي، لشكر      . مستقر گرديد 

  .هاي اهللا اكبر اعالم كرد در تپه
 صـبح  8:30بينـي كـرده بـوديم، پاتـك عـراق سـاعت        طور كه پيش   همان

تـالش  . هاي مستقر در غرب سوسـنگرد شـروع شـد            به سمت يگان   1/3/60
. ن بـود  اصلي دشمن عقب زدن نيروهاي نزديك پل الـوان و رودخانـه نيـسا             

اي بـه      تانك به صورت قوسـي در نـيم دايـره          220نحوه استقرار گروه رزمي     
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همـين امـر    . شعاع سه كيلومتر از مقابل رودخانه نيسان تا رودخانه كرخه بود          
ها   موجب اجراي آتش دقيق و مؤثري به سمت محل استقرار آنها در كنار پل             

سـنگين بـه مواضـع      و رودخانة نيسان بود و در نتيجه دشمن با دادن تلفـات             
  .پدافندي قبلي عقب نشست

هاي عراقي باز هم توان خود را در اجراي پاتكي ديگـر              ساعتي بعد يگان  
به كار بردند كه از كردة خود پشيمان شدند و نفرات و تجهيزات ديگـري را                

  .از دست داده و فرار كردند
 هايش در مجموع فقط در منطقة گردان ما         دشمن در اين عمليات و پاتك     

پنج دستگاه تانك و دو دستگاه نفربرشـان        .  اسير داد  150 كشته و    200حدود  
دو دستگاه تانك و هفت دستگاه نفربر هم سالم به غنيمـت            . كامالً منهدم شد  

  .ما درآمد
هـاي دشـمن،       تانك در مجموع عمليـات تـك و پاتـك          220گروه رزمي   

وار شهيد سرباز شهيد حميد سليماني، است: 1هشت مجروح و سه شهيد داشت
  .محمدتقي شمائلي و سرگرد شهيد محمد قاسمي شيرسوار

ايشان فرمانـده   . شهيد محمد قاسمي بچه بابل و از رفقاي نزديك من بود          
اش ستادي و امدادي و محل استقرارش عقبة          گروهان اركان و شغل سازماني    

دم غروب  . گردان بود، اما به خاطر عشق و عالقه و تعهدش به خط آمده بود             
چنـد گلولـه در     . پاتك دوم، دشمن آتش توپخانة شـديدي را اجـرا كـرد           در  

وقتـي  . تركش كوچك يكي از آنها به سر او اصابت كـرد          . نزديكي ما نشست  

                                                      
سـرباز  :  به شـهادت رسـيدند     60شهداي ديگر گردان كه بعد از جريان پاتك در طول خرداد ماه              ـ1

سـرباز شـهيد فاضـل      ) 17/3/60(گروهبان شهيد ابوالفضل آدميان     ) 12/3/60(كار    شهيد محمود گچ  
  )18/3/60(شجاعي 



 107 / .................................................................................................  اكبر پيروزي اهللا

  .سراغش رفتم، در دم به شهادت رسيده بود
گروهان اركان به لحاظ تعـداد      . شهادت او براي گردان ضايعة بزرگي بود      

او افسري بود كه بين سربازانش تفاوتي   . نفرات سه برابر گروهان رزمي است     
  .محمد قاسمي را عين چشم خودم دوست داشتم. قائل نبود

دو سال بعد از اين واقعه با يكي دوستان رفتيم بابل تا خـانوادة ايـشان را                 
به او گفتـه بـود   . يك نفر رفت دنبالش . پدر بزرگوارش در شاليزار بود    . ببينيم

ديـشب محمـد بـه      .  منتظـر شـما بـودم      من«: فردوسي آمده؟ وقتي آمد گفت    
آيـد كـه بـراي مـن      فردا ميهماني براي شما مـي    ! پدرجان: خوابم آمد و گفت   
  ».از او خوب پذيرايي كنيد. خيلي عزيز است

دربارة ديانت، صداقت و رفتارش صحبت كردم و در كنـار پـدر و مـادر                
  .بزرگوارش يك دل سير گريه كرديم

روحيـة عجيبـي   . ي گردان را سرحال آورد    ها  اكبر بچه   پيروزي عمليات اهللا  
آنهـا اسـارت را     .  دشمن بدون انگيـزه و روحيـه بـود         ،برعكس. گرفته بودند 
بردنـد، ولـي      هايشان را بـاال مـي       دانستند و به راحتي دست      حل مي   بهترين راه 

دانستند كما اينكه ما حتي يك اسـير          نيروهاي ما اسارت را بدترين مرحله مي      
شـد،    ما به محض اينكـه كـسي شـهيد يـا مجـروح مـي              هاي    بچه. هم نداديم 

در . جنگيدنـد   اي مـي    العـاده   كردند و با انگيزة فـوق       بالفاصله جايش را پر مي    
تـوان مجبـور بـه جنگيـدن كـرد، بلكـه بايـد انگيـزة                  جنگ هيچ كس را نمي    

  .جنگيدن را در او ايجاد كرد
ام سـرباز     يچـ   سيم  اكبر با بي    در يكي از همين روزهاي بعد از عمليات اهللا        

بـردار دوربـين      يـك فـيلم   . حسني مشغول بازديد از مواضع رزمنـدگان بـودم        
بزرگي روي دوشش بود و به كمـك يـك نفـر ديگـر در حـال فيلمبـرداري                   

در همـين  . فيلمبردار دوربين را به طرف من و سـرباز حـسني گرفـت        . بودند
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اصـله  او هـم بالف   » !انـد   ارتـشي «: لحظه كمك فيلمبردار بـه فيلمبـردار گفـت        
بـازويش را گـرفتم و   . ديدم حسني خيلي ناراحـت شـد   . دوربين را قطع كرد   

ايـم ايـن      ايـم، آمـده     ما كه براي فيلم بازي كردن نيامـده       ! ناراحت نشو «: گفتم
  ».سرزمين را آزاد كنيم

  
  



  
  
  
  
  

  هاي خاموش اسباب بازي
  

هاي كوچك به فكر خودكفـا    با توجه به گستردگي عمليات     60خرداد ماه   
. طرح ايجـاد يـك گروهـان پيـاده را ريخـتم           .  زير مجموعة خود افتادم    كردن

 را در ايـن     120انـداز     دسـتة خمپـاره   . ور بـود    اساس اين گروهان، دسته ديده    
، دو دستگاه جيپ 81انداز  به همراه آنها چهار قبضه خمپاره. دسته ادغام كردم

 70با حداقل    و چهار دستگاه وانت تويوتا، گروهان پياده را          106حامل تانك   
 نفره به عنوان يك نيروي      120اين گروهان   . درصد آمادگي رزمي تشكيل داد    

  .توانست در زمان عمليات به طور مؤثر پاي كار بيايد احتياط مي
در غـرب   . اتفاق خوب ديگـر ايـن زمـان، تجهيـز يـك بيمارسـتان بـود               

 داخل كـه رفـتم ديـدم كمـي        . سوسنگرد چشمم به تابلو يك بيمارستان افتاد      
به راننده . ها و انبار و بعضي وسايلش سالم است صدمه خورده، اما هنوز اتاق    

وقتي دكتر گردان آمـد از      » !برو بنه گردان، دكتر بهداري را بياور      «: جيپ گفتم 
او خواستم با امكانات دستة بهداري بيمارستان را آماده و كمبودها را سـريعاً              

  .گزارش كند
هز در زيـرزمين برقـرار شـد و مـابقي           كمتر از ده روز يك اتاق عمل مج       
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بعدها از طرف ادارة بهداري استان آمدنـد و بـه           . ها نيز مرتب و داير شد       اتاق
با وجود ايـن بيمارسـتان مجـروحين تحـت          . دهي كردند   نحو احسن سازمان  

گرفتند و اگر الزم بود به بيمارستان اهواز اعـزام             پزشكي قرار مي   هاي  مراقبت
  .شدند مي

ادارة . هاي صحرايي در بعضي منازل سالم بـود          ايجاد حمام  يك كار ديگر  
ديگر نياز نبود پرسـنل     . آب سوسنگرد در اوايل تيرماه آب شهر را وصل كرد         

همچنين از منازل باقيمانده در غرب سوسنگرد       . براي استحمام به اهواز بروند    
ن هـا مخـصوصاً در زمـا        براي انبار مهمات نيز استفاده كرديم و حاال گروهان        

  .توانستند مهمات مورد نياز خود را دريافت كنند عمليات با مسافت كم مي
معلوم بود اهالي شهر غافلگير شـده و        . فشرد  ها قلبم را مي     ديدن اين خانه  

هر چند اكثر آنها غـارت شـده بـود،          . شان را نداشتند    مهلت جمع كردن اثاثيه   
ها به كجا آواره   ود طفلي معلوم نب .  كودكان افتاده بود    بازي  گوشه و كنار اسباب   

اي دور از چشم ديگران بغضم تركيد و آتش كينه و نفـرتم              گوشه. شده بودند 
  .ور كرد را نسبت به متجاوزين شعله

 زرهـي   16 هوابرد از منطقه تيپ يكم لـشكر         55 با خروج تيپ     25/3/60
 تانك از زير 220مسئوليت منطقه سوسنگرد را به عهده گرفت و گروه رزمي           

پـس از آن يـك گـردان        .  خارج و به واحد اصلي خود برگـشت        55پ  امر تي 
.  تانـك قـرار دادنـد      220ژاندارمري را كه در منطقه بود، زير امر گروه رزمي           

بدين ترتيب عالوه بـر غـرب سوسـنگرد، منطقـه چوالنـه و حاجيـه نيـز در                   
  .مسئوليت پدافندي گروه رزمي ما درآمد

هـاي   رارگاه مقدم نزاجـا بـه يگـان    بنا به امر صادره از ق     16 لشكر   2/4/60
هايي كه درگير پدافند هستند با شناسايي قبلي عمليـات            خود ابالغ نمود يگان   

 بـه دنبـال ايـن ابـالغ         .هاي محدود را طراحي و اجرا كننـد         كوچك و يا تك   
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ه مكانيزه و گـردان     د پيا 176 و   185هاي    اي با حضور فرماندهان گردان      جلسه
 16اي در تيپ يكم لـشكر     رؤساي اركان جلسه   تانك و همچنين     220 و   201

تشكيل و مقرر شد با شناسايي نقاط ضعف دشمن در موقع مناسب ضـرباتي              
  .ن زده شودمبه دش

بايست شناسايي الزم را براي اجـراي تـك بـه عمـل               براساس اين امر مي   
هـاي زيـاد      تجمع دشمن در كنار رودخانه نيسان با اسـتقرار يگـان          . آوردم  مي

رفت نيروهـايش كمتـر بـود و در            و هر چه به سمت بستان مي       شد  شروع مي 
اين شناسايي اساس طراحي تـك در       . آمد  بعضي جاها به صورت خط در مي      

 در كنار نقطـه     176در اين طرح گردان پياده      .  شد 2 و مگاسيس  1منطقه دغاغله 
 تانك، بعد گردان    201سپس گردان   . شد  كم عرض رودخانه نيسان مستقر مي     

 تانك در زمـين بـاز مـسئوليت    220ت بيشتر و در نهايت گردان        با مساف  185
اين طرح مـورد تـصويب نزاجـا        . گرفت  قابل توجهي از طرح را به عهده مي       

  .قرار گرفت
اي به فرمانده تيـپ پيـشنهاد كـردم قبـل از              پيرو همين مقدمات در جلسه    

به خصوص اگر نيـاز بـه تانـك         . شروع عمليات سازمان رزم را تعيين نماييد      
چنانچـه در روز عمليـات تـانكي        . داريد، قبل از شروع تك از يگان بگيريـد        

توانـد از موضـع خـود     درخواست شود، به دليل نزديك بودن به دشمن نمـي        
  .ايشان استدالل مرا دقيقاً تأييد كرد. گيرد بيرون بيايد و مورد اصابت قرار مي

                                                      
  كيلومتري شمال هويزه5ود نيسان و پل الوان واقع در روستايي در كنار رـ 1

 روستايي واقع در غرب سوسنگرد و شمال روستاي دغاغلهـ 2
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  جدال در ساحل نيسان
  

هاي ما بدون اجـراي    بامداد عمليات يگان   ساعت يك  1360 مرداد ماه    13
 تانـك   220 و گـروه رزمـي       185،  201هـاي     گـردان . 1آتش تهيـه آغـاز شـد      

 در كنار رودخانة نيـسان      176خاكريزهاي دشمن را تصرف كردند، اما گردان        
مواجه با فشار زياد دشمن شد و نتوانست پيشروي كنـد و حتـي مجبـور بـه            

 از محورهـاي    220گـر، بخـصوص گـردان       هاي دي    اما يگان  2.نشيني شد   عقب

                                                      
ـ اين عمليات در منطقه مگاسيس و دغاغله انجام شد و آن را بـه عنـوان يكـي از ايـن دو روسـتا                      1

 .اند نامگذاري كرده

 پـل روي  4ترين فشار را براي حفظ  دشمن بيش  .ترين وضعيت قرار داشت      در سخت  176گردان  ـ  2
.  را به دادگاه نظـامي فرسـتاد       176بعد از عمليات فرمانده لشكر فرمانده گردان        . آورد  نيسان وارد مي  

 من به فرمانده لشكر پيشنهاد كردم از دادگاه درخواست كنـد  .ايشان بالفاصله از اين كار پشيمان شد  
ايشان تقاضا كرد و اتفاقاً دادگاه   . ادگاه شركت كند  يك كارشناس عملياتي به عنوان وكيل در جلسه د        

گفـتم شـما   .  را در آن عمليات تشريح كـردم 176من در جلسه دادگاه موقعيت گردان       . موافقت كرد 
آوردنـد، در   نشست؟ به خدا اگر ژنرال رومل را هم مـي  كنيد اگر كس ديگري بود عقب نمي  فكر مي 

دانـست اگـر آن را از دسـت بدهـد             ار گرفته كه دشمن مـي     اينجا پلي قر  . كرد  اينجا همين كار را مي    
 . در آن دادگاه تبرئه شد176فرمانده گردان . شدند شان اسير مي گلوي سه لشكر بسته شده و همه
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در .  دست برداشت176ديگر فشار آوردند؛ به طوري كه از عقب زدن گردان      
شروع به استحكام كرديم و خـود را بـراي          . خاكريزهاي دشمن مستقر شديم   

  .پاتك دشمن آماده نموديم
فـوري آن را  . هنگام تحكيم مواضع يك گلوله بـه ران پـاي چـپم خـورد      

سيم در حـال تمـاس بـا فرمانـدهان            پاي بي . ر فرماندهي رفتم  بستم و به نفرب   
وقتـي خيـالم از     . ريزي پـايم شـدند      ها بودم كه اطرافيان متوجه خون       گروهان

 به فرمانده تيپ موضوع مجـروحيتم را اطـالع   ،ها راحت شد   استقرار گروهان 
 آن را در. در گوشت فرو رفته بودگلوله . دادم و به بيمارستان سوسنگرد رفتم

از دكتر خواستم هر چه زودتر مرخـصم        . از تفنگ كاليبر كوچك بود    . آوردند
  ».بايد چند روزي استراحت كنيد«: دكتر گفت. كند

  1».االن وقت استراحت ندارم و به گردان بازگشتم«: گفتم
هاي زرهي با حجم آتش شديد به          عراق با يگان   15/5/60 صبح   8ساعت  

هايـشان    ركت و نحوة تيرانـدازي تانـك      اين بار فرم ح   . ور شد   سمت ما حمله  
هـر كـدام بـه رأس       . هر سه تانك يك مثلث تشكيل داده بودند       . متفاوت بود 

رأس ديگـر تعـويض     بـا   كردنـد و جايـشان را         رسيدند شـليك مـي      مثلث مي 
هـاي دشـمن و نحـوه تحـرك آنهـا              كثرت تانـك   .كردند و باز هم شليك      مي

  .طوري بود كه قابل شمارش نبود
                                                      

دانستم خبرها خيلـي زود بـه او     مي .آمدم گفتند خانمم تماس گرفته      وقتي از بيمارستان بيرون مي     ـ1
گوشـي را نزديـك     » !حمدهللا سـالمم  لا«:  گفتم »پايت چه شده؟  «: د پرسي تا تلفن را برداشت،   . رسد  مي

  ».اين صداي پاي من است«: پاي راستم بردم و چند بار زمين كوبيدم و گفتم
زنـد كـه از محمـود چـه خبـر؟ خـانمم               يك ساعت بعد از مكالمه مادرم از قم به خانمم زنگ مـي            

با اين حال مادرم زنگ زد      . وب بود گويد يك ساعت پيش با او صحبت كردم الحمداهللا حالش خ            مي
  .هاي ايراني در دنيا نظير ندارد ايمان آوردم كه سيستم خبررساني در بين خانم. و خيالش راحت شد
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هفـت سـاعت از پاتـك عـراق         . بـه اوج خـود رسـيده بـود        مبادله آتـش    
نـشيني    جنگيدنـد و خيـال عقـب        گذشت اما رزمندگان گردان مردانـه مـي         مي

آنها از پاتك قبلي عراق درس گرفته بودند كه اگر ايـستادگي كننـد،              . نداشتند
نيروهـاي عـراق جلـو      . توانند از همان پاتك براي دشمن جهـنم بـسازند           مي
  . متر عقب نرفتند ي ما حتي يكها آمدند و بچه مي

ساعت سه بعدازظهر كار به جايي رسيد كه در بعضي محورها جنـگ بـه               
ها با نيروهاي عراقي كه قصد        بچه. صورت تن به تن و تانك به تانك در آمد         

هـاي مـا بـا        تانـك . تصرف خاكريزهايشان را داشتند از نزديك درگير شـدند        
  .شدند هاي دشمن شاخ به شاخ مي تانك
. ها عقب رفتند الخره فشار نيروهاي خودي زياد شد و تعدادي از عراقي    با

  .پا به فرار گذاشتندو شان را باختند،   روحيه،مابقي هم كه آنها را ديدند
 تانك خواسـت يـك   220در يك محور فرمانده تيپ طي پيامي از گردان      

صـلة  فا. ما نزديك دشمن بـوديم    .  قرار دهد  185دسته تانك در اختيار گردان      
: بنابراين به جناب سرهنگ جمـشيدي گفـتم       . ما تيررس تفنگ و مسلسل بود     

هاي ما از مواضع خود به زمين بـاز بياينـد و يـا پهلـو بـه دشـمن                      اگر تانك «
كنم به جاي تانك، نفـرات پيـاده          پيشنهاد مي . بدهند، حتماً آنها را خواهند زد     

  ».به كمك بفرستم
نك بفرست، وضعيت خيلي خـراب      هر طور شده تا   «: مجدداً اعالم كردند  

  »!است
به موضع تانكي كه رانندة آن استوار مواليي بود رفتم و فرمان دادم بيرون              

به محض آنكه بيرون آمد يك گلوله به سمت تانك آمد           . بيايد و حركت كند   
آهني جلـوي برجـك قـرار       و خوشبختانه به كيسه شني كه قبالً به وسيله ميله         

ري نشد اما يك تكه شن از داخل كيسه شني مثل           تانك طو . گرفته بود خورد  
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خـون فـواره زد و روي صـورتش         . تركش به پيشاني استوار مـواليي خـورد       
تـا ايـن    . او هم تانك را ترك كرد و به سمت بهداري به راه افتاد            . جاري شد 

وضعيت را ديدم فوراً رفتم توي دهليـز راننـده و تانـك را بـه موضـع خـود         
  .بگرداندم

آن «: مـاوقع را تعريـف كـردم و گفـتم         . غ فرمانده تيپ رفتم   با موتور سرا  
چـون در ايـن موقعيـت       . موقع كه آن حرف را زدم، براي چنـين روزي بـود           

نـه بـه درد شـما       . رونـد   هاي ما اگر بخواهند حركت كننـد از بـين مـي             تانك
توانند به پهلوي دشـمن       شان طوري است كه مي      خورند، نه من؛ اما مواضع      مي

  .بزنند
 بفرسـتيم و از     185يگر پيشنهاد كردم نفرات پياده را به كمك گردان          بار د 

  .مان فشار دشمن را از روي اين گردان برداريم هاي همان جا با آتش تانك
  »!سريع اين كار را بكن«: سرهنگ جمشيدي گفت

هـا دسـتور دادم       بعد از اينكه نفرات را فرستادم، بـه فرمانـدهان گروهـان           
ايل به سمت چپ با مـسافت حـداقل سـه كيلـومتر             تعدادي گلولة مستقيم م   

  .پرتاب كنند
هـاي مـا قـرار        هاي دشمن مورد اصابت گلوله      با اين كار تعدادي از تانك     

شـان قطـع شـد و         هاي دشمن از نفرات پياده      در نتيجه پشتيباني تانك   . گرفت
  1. برداشته شد185فشار از روي گردان 

                                                      
فرمانـده گـردان ضـعف مـديريت        ) ج(سرگرد  . ناگفته نماند اين گردان مشكل فرماندهي داشت       ـ1

 را  185ند كه خيلي خـوب گـردان        او را عوض كردند و به جايش سرگرد بهبودي را گذاشت          . داشت
در يك شهرستان به كار بساز      ) ج(بعداً شنيدم سرگرد    . بهبودي افسري شجاع و مدبر بود     . سامان داد 

  .و بفروشي مشغول شده و خدا را شكر وضعش خيلي رو به راه شده است
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شود، دوسـت او بـا        هيد مي در همين روز وقتي يكي از سربازان گردان ش        
ديدن شهادت ايشان تفنگ به دسـت گرفتـه در حـال تيرانـدازي بـه سـمت                  

رود كـه در همـين اثنـا مـورد            حدود صد متر جلو مي    . كند  دشمن حركت مي  
  .رسد گيرد و به شهادت مي اصابت گلولة تيربار كاليبر كوچك دشمن قرار مي

دار   عم از افسر و درجـه     دربارة فداكاري و از خود گذشتگي افراد گردان ا        
اي از حماسة آنـان را ادا         و سرباز و ديگر رزمندگان هر چه بگويم حق لحظه         

  :به مصداق. كند نمي
  كشد بايد كه سوخت تا كه بداني چه مي

  شود احساس سوختن به تماشا نمي
بايست مانند يك رزمنده در صـحنه عمليـات بوديـد تـا حـق مطلـب                   مي

  .شد برايتان روشن مي
دو .  نفر مجروح داشت   9 تانك شش شهيد و      220 عمليات گردان    در اين 

ها قصد داشـتند بـه اصـطالح عمليـات            هفته بعد اين پاتك، يكبار هم عراقي      
 شب گزارش دادند نفراتي از      11:30حدود ساعت   . كماندويي و چريكي كنند   

سـريعاً بـه    . شـوند   اند كه به منطقة پدافندي گردان نزديك مـي          دشمن را ديده  
شـان    مدتي انتظار كشيديم تا سروكله    .  سرگرد معافي پاي خاكريز رفتيم     همراه

هاي خط دستور دادم هيچ حركتي انجام ندهند تا خوب جلو             به بچه . پيدا شد 
سـر و صـدا بـه سـمت خـاكريز مـا               آنها به خيال خود با احتياط و بي       . بيايند
  .آمدند مي

تـر    يي كه عقـب   ها آن. همين كه به صدمتري ما رسيدند دستور آتش دادم        
در بازجويي  .  نفر تسليم شدند   11 نفر كشته و     34از مابقي   . بودند فرار كردند  

هـر كـدام دو     . از اسرا معلوم شد آنها يك گروهان كماندو يكصد نفره بودند          
هاي چرمي و كارد سنگري به         سانتي با دستگيره   50عدد نارنجك، يك زنجير     
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  .همراه داشتند
گفته شد بـه    .  تانك بود  220انتظار گردان    كوچ ديگري در     25/5/60روز  
.  برويد و محلي را به عنوان منطقة تجمـع در كـوت انتخـاب كنيـد                1حميديه

  . در منطقه كوت مستقر شد26/5/60يگان در 
□   

.  يكي از روزهاي سـخت زنـدگي مـن اسـت           60روز سوم شهريور سال     
سـرگرد محمـد معـافي      . روزي كه دو دوسـت و همـرزمم را از دسـت دادم            

) سـرگرد شـهيد   (معاون گردان و سـروان فريبـرز ميرزايـي          ) رهنگ شهيد س(
شهادت ايشان اين طور اتفاق افتاد كه سرگرد معـافي و           .  گردان 4رئيس ركن   

سروان ميرزايي با يك لندرور به رانندگي سرباز شـهيد ايـوب عباسـي بـراي             
 بـه   هنگام برگـشت  . روند  گاه لشكر مي    انجام كارهاي تداركاتي گردان به آماد     

شـوند كـه      سمت كوت، يكباره روي جاده مواجه با مقاديري نفت سـياه مـي            
 لندرور لغزيده و در سمت چپ جاده متوقف         2.روي آسفالت را پوشانده بود    

رسد و بـه شـدت بـا     رو مي در همين حال يك جيپ سيمرغ از روبه. شود  مي
و آتـش   شود    در و اتاق لندرور بر اثر ضربه جمع مي        . كند  لندرور برخورد مي  

اين در حالي بوده كه سرگرد معافي و سرباز عباسي در همان ضربة             . گيرد  مي
سـروان ميرزايـي در   . هوش شده بودنـد  اول با شيشه جلو برخورد كرده و بي     

ور بوده و كـسي       ماشين هم شعله  . توانسته حركت كند    بين آن دو مانده و نمي     

                                                      
ديكـي   روستاي كوت سيد نعيم در نز      . كيلومتري سوسنگرد  30شهري بين اهواز و سوسنگرد، در        ـ1

  .حميديه واقع شده است
معلوم شد يك تانكر حامل نفت سياه در حالي كه شير فلكه آن بـاز بـوده از جـاده خـاكي وارد                        ـ2

  . آسفالت مملو از نفت سياه شده بودةجاده آسفالت شده و مسافتي از جاد
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  .توانسته نزديك بشود نمي
باشي افـسر مخـابرات       بيند، سروان منشي    مياولين كسي كه اين صحنه را       

خواهد،  زند و كمك مي حتي شهيد ميرزايي چند بار او را صدا مي      . گردان بود 
  .سوزند متأسفانه هر سه زنده زنده در آتش مي. آيد ولي كاري از او برنمي
باشي خبر را داد، به سرعت خودم را رساندم، ولي كار        وقتي سروان منشي  

اتفاقاً تيمسار فالحي هم در منطقـه حـضور داشـتند و بـا              . از كار گذشته بود   
پيكرهـاي سـوخته آنـان را بيـرون         . شنيدن خبر خودشان را به آنجا رساندند      

اش كوچـك شـده و مثـل          جنازه.  كيلو وزن داشت   115شهيد معافي   . آورديم
  .شهيد ميرزايي و شهيد عباسي هم همينطور. يك تكه ذغال شده بود
هاي هر تابوت گوني شن و در         ت آوردند و در گوشه    دستور دادم سه تابو   

بـا  . ها را محكم بـستيم      درِ تابوت . وسط آنها پيكر سوخته شهدا را قرار داديم       
. مسئول امور شهدا در قزوين تمـاس گـرفتم و حقيقـت امـر را بـه او گفـتم                   

هـا را بـاز       دستور دادم به هيچ عنـوان در حـضور خـانواده شـهدا در تـابوت               
 1. زمان دفن نگذاريد هيچكدام از اقوام شهدا اجساد را ببينندحتي. كنيد نمي

  

                                                      
شـهيدي را  يكبار قزوين بـودم؛ جنـازه   . در مورد رابطه يگان با خانواده شهدا بسيار حساس بودم         ـ1

سريع رفتم سردخانه شهيد را از . كردند خواست شهيدش را ببيند، ممانعت مي مادر شهيد مي. آوردند
گذاريـد او را      چرا نمـي  : گفتم. باريد  تر و تازه و نور از صورتش مي       . خيلي قشنگ بود  . نزديك ديدم 
ز نزديك ببينيد؛ حاال ايـن    هميشه برويد قبالً ا   : گفتم. شايد حالت دلخراشي داشته باشد    : ببيند؟ گفتند 

  .وقتي مادر فرزندش را ديد آرام گرفت. شهيد را نشان مادرش بدهيد
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  !يك تانكو هم نداشت
  

 تانك طـي دسـتورالعملي مجـدداً از         220 گروه رزمي    1360 شهريور   20
منطقه كوت به غرب سوسـنگرد تغييـر مكـان داد و بـار ديگـر بـراي انجـام                    

  . هوابرد شيراز قرار گرفت55عمليات تحت امر تيپ 
منطقة دهالويه به دليل وجود     .  بود 1ين بار تمركز شناسايي روي دهالويه     ا

توانـستند    هاي مـا مـي      تانك. زمين باز، براي عمليات زرهي بسيار مناسب بود       
اين موضـوع را در جلـسة تـوجيهي بـه سـرهنگ             . مانور خوبي داشته باشند   

وجه به   با ت  220و اينكه انتخاب گردان     .  مطرح كردم  55حيدري فرمانده تيپ    
  .هاي اين يگان در غرب سوسنگرد انتخاب درستي بوده است تجربه عمليات

 تانك ابـالغ شـد كـه        220 مأموريتي به گردان     25/6/60اما پنج روز بعد،     
هــان   بنــا بــه درخواســت فرمانــد55فرمانــده تيــپ . افكــارم را بهــم ريخــت

 تانك  اش از من خواست به هر دستة پياده در خط دو            هاي زيرمجموعه   گردان
تصميم شما از نظر تاكتيكي و استفاده از قـدرت          «: به ايشان گفتم  . مأمور كنم 

                                                      
  اي واقع شده در شمال غرب سوسنگرد در مسير بستان منطقه ـ1
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يك گـردان تانـك فقـط بـه صـورت تـوده و              . ترين تصميم است    تانك غلط 
توانـد بـراي ضـربه زدن بـه طـرف             منسجم با قدرت آتش و مانور سريع مي       

  »!گونه كارايي ندارد اگر آن را تجزيه كنيد هيچ. مقابل مؤثر باشد
هايش را مطرح كـرد و در نهايـت      سرهنگ حيدري مجدداً خواسته گردان    

  »!واحد شما زير امر اين تيپ است، دستور را اجرا كنيد«: گفت
اين ! آقايان«: گفتم  مي. كردم  با افسران ستادش صحبت مي    . ساكت ننشستم 

هـايم را بگيريـد،       من يك فرمانده گـردانم، تانـك      . كار به ضرر خودتان است    
شما داريد به خودتـان     . كنم  نشينم و خودم را درگير نمي       در سنگر مي  روم    مي

  »!زنيد لطمه مي
 زرهي جناب سـرهنگ     16رفتم سراغ فرمانده لشكر     . اي ندارد   ديدم فايده 

دانيـد ايـن تـصميم        خودتان بهتـر مـي    . شما افسر زرهي هستيد   «: گفتم. لطفي
تگوي بسيار با   گوشي را برداشت و پس از گف      . قبول كرد . اشتباه محض است  

  »!دستورش را اجرا كن. اي نيست چاره«:  گفت55فرمانده تيپ 
ايـن  «: دانستم، بـه فرمانـده تيـپ گفـتم          در نهايت چون عواقب كار را مي      

  .كنيد، به صورت كتبي ابالغ نماييد مأموريت را به همين نحو كه عنوان مي
در عـين   . ادمهاي پيـاده فرسـت      هايم را به گروهان     باالخره و به اجبار تانك    

  .ها را آموزش ببينند هان هوابرد خواستم طرز استفاده از تانك حال از فرماند
 طـرح عمليـاتي قرارگـاه مقـدم نزاجـا      27/6/60فرداي آن روز نيمه شب  

 55هـاي پيـاده تيـپ          و حملة گردان   1تحت عنوان شهيد مدني به اجرا درآمد      

                                                      
فقيـت قابـل    و به مدت سه روز اجرا شد و م        1360 شهريور ماه    27طرح عملياتي شهيد مدني در       ـ1

 دقيقاً يك   60يات آخرين اقدام محوري ايران در اواخر شهريور         اين عمل . اي به دنبال داشت     مالحظه
ه زمينه احراز آمادگي را به طور كامل براي اجراي عمليات كسال بعد از تجاوز سراسري دشمن بود      

 ادامه در صفحه بعد
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.  دشمن آغاز شـد     واضعهاي رمله و آزادي به سمت م        هوابرد در منطقه آبادي   
تعداد . هايشان را تصرف كنند     ها در ساعات اولية تك موفق شدند هدف         يگان

زيادي از دشمن كشته و زخمي و تعدادي هم اسير شدند و مابقي هم پـا بـه                  
  .فرار گذاشتند

 آتش تهية قوي و شـديد عـراق روي          26/6/60اما با روشن شدن هوا در       
شمن واحدهاي زرهي خـود را وارد عمـل      د. مواضع ما خبر از يك پاتك داد      

  .كرد و به همان شيوه پاتك در مگاسيس مانور و آتش خود را به كار گرفت
آنها خيلي زود متوجه شدند قدرت آتش ما به حـدي نيـست كـه بتوانـد                 

لذا به پاتك خود ادامه دادند و تلفات زيادي به نيروهاي    . شان را بگيرد    جلوي
  .ما وارد شد

فـشار  «:  هوابرد سروان بهروزي پيام داد     126انده گردان   حوالي عصر، فرم  
تـوانيم     مـي   ايـم، فقـط تـا ده دقيقـه          دشمن زياد است، ما تلفات زيـادي داده       

  ».خواهم نشيني مي اجازة عقب. مقاومت كنيم
چرا بايد اين پيـام  : اوالً. با شنيدن اين پيام انگار دنيا روي سرم خراب شد    

چرا بايـد گـردان     : ثانياً. هم آن را بشنود     شمن  سيم اعالم شود، كه د      توسط بي 
، از كـارايي بيفتـد و       توانست در اين موقعيت به كمر دشمن بزند         تانك كه مي  

  !پخش و پال كنندآن را 
                                                                                                             

  .گسترده و آغاز بيرون راندن دشمن از سرزمين اسالمي مهيا نمود
غالي كرخـه كـور و قـسمتي از غـرب            كيلومتر مربع از اراضـي اشـ       80 اين عمليات حدود     ةدر نتيج 

 نفر از نيـروي دشـمن       500بيش از   . سوسنگرد آزاد شد و زمينه براي آزادسازي بستان فراهم گرديد         
اي تانك و نفربـر خـودرو و          تعداد قابل مالحظه  .  نفر به اسارت درآمدند    95كشته و زخمي شدند و      

اجتماعي و انفـرادي و تجهيـزات       چندين زاغه مهمات منهدم گرديد و تعدادي خودرو، جنگ افزار           
  )به نقل از كتاب اطلس نبردهاي ماندگار نزاجا. (فراواني به غنيمت نيروهاي ايراني درآمد
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در اين لحظه از خداوند طلب ياري كردم و به ائمه اطهـار متوسـل شـدم        
ري بـه   لطف خدا شامل حالم شد و فك      . كه بتوانم كاري براي اين واحد بكنم      

جنـاب  «:  پيـام دادم   55سيم را روشن كردم و به فرمانـده تيـپ             بي. آمدذهنم  
توانم ستون عظيمـي را سـريعاً آمـاده كـنم و بـه                من همين االن مي   ! سرهنگ

  »دهيد؟ چه دستور مي.  بروم126كمك گردان 
هـر گونـه كمكـي كـه        «: فرمانده تيپ با شنيدن اين پيام بالفاصـله گفـت         

  ».يدتوانيد انجام ده مي
هاي قبلي حـتم داشـتم كـه دشـمن در حـين عمليـات              با تجربةه عمليات  

حـاال آن  . شـنود   سيمي ما را به دقـت مـي         كند و مكالمات بي     استراق سمع مي  
سيم گفتم چه بود؟ يك جيپ فرماندهي، يك جيپ           ستون عظيم كه پشت بي    

  !همين. دار  نفربر شني4 و 106حامل تفنگ 
به ستوان صفري هم    .  ستون حركت دادم    وسيله را پشت سر هم به      6اين  

وقتي شـروع   . هوا كامالً تاريك شده بود    . گفتم گروهان پياده را به راه بيندازد      
 126سيم فرمانده گـردان       سيم را گذاشتم روي چانل بي       به حركت كرديم، بي   

 تانـك در نزديكـي شـما        50فقط چند دقيقه تحمل كن، مـا بـا          «: و پيام دادم  
  »!يمآي هستيم، داريم مي

: دوباره پيـام دادم   . كنند  ها دارند اين چانل را شنود مي        مطمئن بودم عراقي  
  ».اند  تانك هم از كوت حركت كرده150رسيم،  سروان بهروزي ما داريم مي«

در اين موقع يك گلوله ميان ستون نشست و كمي بـين نفربرهـا فاصـله                 
بـه  .  ماسـت  العمل  فهميدم دشمن صداي ما را گرفته و منتظر عكس        . انداخت

سروان بهروزي تا مـن و      .  رسانديم 126سرعت خودمان را به خاكريز گردان       
تا آمد به فرمانـدهش گـزارش       . خودروها را ديد، فهميد تانكي در كار نيست       

سيم را از دستش قاپيـدم و         بكند كه بابا از اين خبرها نيست، چنگ زدم و بي          
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تـوانم     ببينم چه كـار مـي      از اين لحظه مسئوليت با من است، برو كنار        «: گفتم
  ».بكنم

نفرات گروهان پياده به فرماندهي ستوان صفري در روي خاكريز مـستقر            
  ».جي شليك كنيد با آرپي«: به ستوان صفري گفتم. شدند

در . جي كه پرتاب شد، آتش نسبتاً خوبي به وجود آورد           اولين گلولة آرپي  
درود بـه   «: دادمهمين لحظه روي همان چانل خطاب به ستوان صـفري پيـام             

 500سـتوان صـفري   . اولين تانـك دشـمن زده شـد   ! شرفت اي سرباز ايراني 
  ».تومان به اين سرباز بدهيد

: و من باز پيام دادم    . جي باز هم آتش مهيبي ايجاد كردند        .پي.هاي آر   گلوله
 تومـان   100ستوان صفري مزد نابودي تانك دوم       ! آفرين به تو سرباز شجاع    «

دشـمن  «: پيام سوم من اين بـود     » .ومان به او پاداش بدهيد     ت 600باالتر است،   
خـواهم اينجـا را       امـشب مـي   . آنها را تعقيب كنيد   . نشيني است   در حال عقب  
هاي دشمن دور زدند و پـشت بـه    در اينجا بود كه تانك    . ها كنم   قتلگاه عراقي 
در . كـردم   هـا مخـابره مـي       من هم پشت سر هم از همان پيـام        . ما فرار كردند  

يك تركش كوچك به انگـشتم و       . ام منفجر شد    اي نزديكي    موقع گلوله  همين
آمـدم تـركش را بـردارم، دسـتم بـه شـدت             . ام خـورد    يكي بزرگتر به فانسقه   

نه آن  . مبادا غرور به سرت راه پيدا كند      ! فردوسي«: انگار نهيبم زدند  . سوخت
ست از هر چه بود و هـ    . فكر مال تو بود و نه آن ترسي كه به دل دشمن افتاد            

هايم را به آسمان بلنـد كـردم و عـرض كـردم               همان جا دست  » !لطف ماست 
جز لطف و امداد تو حقيقت ديگـري نيـست و ايـن بنـدة ضـعيف و                  ! خدايا

  .ناتوان هيچ اختياري جز ارادة تو ندارم
نشيني كامل دشمن و ترميم خط پدافند به           شب پس از عقب    8:30ساعت  

 ايـن نفـرات باشـند تـا همزمـان بـا             گـردم،   سروان بهروزي گفتم مـن برمـي      
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  .ها آنها را جمع كنم هاي پخش شده در گروهان تانك
 هوابرد شيراز فرمانـده تيـپ و افـسران سـتاد تـشكر و               55در ستاد تيپ    

گفتنـد يـك تـانكو هـم          كردند و به شوخي و لهجة شيرازي مـي          قدرداني مي 
  .آيند ند مي تانكو دار150 تانكو و اون 50داد اين  نداشت، مرتب پيام مي

به گردان كه بازگشتم، خبردار شدم خانمم از صبح با پادگان تماس گرفته        
 از پادگـان گوشـي را بـه اسـتوار بـاقري مـسئول               1.و دنبال من گـشته اسـت      
گويـد مـدتي از       خانمم به اسـتوار بـاقري مـي       . كند  مخابرات گردان وصل مي   

خورد   چه قسم مي  استوار باقري هر    . خبرم بايد با او صحبت كنم       فردوسي بي 
كه خانم فردوسي خاطر جمع باشيد، سرهنگ فردوسي زنده و سـالم اسـت،              

اتفاقـاً درسـت وسـط      . گيـرد   باقري اتاق كنترل عمليات را مـي      . شود  آرام نمي 
گويـد     بوده، كـه مـي     126عمليات و در بحبوحة مكالمه من با فرمانده گردان          

 را بـه دهانـة تلفـن        بعد گوشـي  . شنوم  خانم فردوسي من االن صدايش را مي      
  .شود شنود و خيالش راحت مي هاي عملياتي مرا مي گذارد و خانمم پيام مي

اي از گردان     فرداي آن شب فرمانده تيپ پيام داد و تقاضاي اعزام نماينده          
آماده شدم خـودم بـروم      . هاي مستقر در خط را رتق و فتق كند          كرد كه تانك  

ـ          2كه سروان صياد   ود، از مـن خواسـت انجـام ايـن           كـه ايـن پيـام را آورده ب
ايـن وظيفـه شـما    «: قبول نكردم و گفـتم   . مأموريت را به خودش واگذار كنم     

                                                      
پس . دارد  آيد و دخترم گوشي را برمي       ماجرا اين بود كه شب قبل زنگ تلفن خانه به صدا در مي             ـ1

. رود  سراسيمه به سـراغش مـي     مادرش  . كند  كشد و گوشي تلفن را پرت مي        از چند لحظه جيغي مي    
  !آوردند اش را افراد به قزوين مي كسي پشت خط به بچه گفته بوده پدرت امروز شهيد شده و جنازه

فرمانده تيپ به ايـشان     . با فرمانده تيپ اختالف پيدا كرد     . ايشان قبالً فرمانده گروهان قرارگاه بود      ـ2
خواهم بـه گـردان فردوسـي         وان صياد گفته بود مي    سر. ها برود   ابالغ كرد از قرارگاه به يكي از يگان       

  .وقتي آمد، رياست ركن دوم را به او واگذار كردم. بروم
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  ».نيست
مطمـئن  . تـر از خـون شـما نيـست          خون من رنگين  «: اصرار كرد و گفت   

  ».دهم خواهيد به نحو احسن انجام مي باشيد اين مأموريت را آن طور كه مي
ده دقيقـه   . راننـده عـازم خـط شـدند       چي و سرباز      سيم  ايشان به همراه بي   

: گفـتم . چي اعالم كـرد سـروان صـياد تـركش خـورد      سيم  نگذشته بود كه بي   
تركش به  . كنار جاده منتظر بودم كه او را آوردند       » .سريعاً او را به من برسان     «

سرش اصابت كرده و مقداري از مغز به اندازة يك گردو از جمجمـه بيـرون                
بعـد از يـك     . ن را به بيمارستان سوسنگرد برسـانيد       ايشا  گفتم سريعاً . زده بود 

روي برانكـارد بـود و      . ساعت كه وضعيت خط آرام شد، به بيمارستان رفـتم         
چـرا كـاري    «: پزشك بيمارستان را خواستم و گفـتم      . كرد  هنوز قلبش كار مي   

متأسـفانه كـاري    «: دكتـر گفـت   » .بينيـد زنـده اسـت       ايد، مگر نمي    انجام نداده 
  »!توان كرد نمي

بعد به ايشان   . به تيمسار فالحي ابتدا خبر داده بودند فردوسي شهيد شده         
گفته بودند دوسـت فردوسـي سـروان محمـد صـياد بـه شـهادت رسـيده و                   

ساعتي بعد، از ستاد مشترك تمـاس گرفتنـد و   . فردوسي خيلي ناراحت است 
 بعدازظهر در ستاد مشترك منتظـر شـما     7تيمسار فالحي فردا ساعت     «: گفتند
  ».دهستن
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  ديدار با شهيد فالحي
  

 بعدازظهر  7ساعت حدود   . براي ديدار با تيمسار فالحي عازم تهران شدم       
بنده االن در فرودگاه    «: عرض كردم . از فرودگاه مهرآباد با ايشان تماس گرفتم      

  ».منتظرم تا بيايي«: گفت» .هستم و ممكن است كمي با تأخير خدمتتان برسم
شـهادت  . مرا بوسيد و در آغوش گرفت .  منتظرم بود  . رسيدم 7:30ساعت  

سروان صياد و سرگرد معافي و سروان ميرزايي و ديگر همرزمان را تبريك و              
حاال كـه   ! آقاي فردوسي «: پرسيد. بعد شروع به صحبت كرديم    . تسليت گفت 

تـرين عامـل      تجربه شركت مستقيم در چند عمليات را داري، به من بگو مهم           
  »ت چيست؟موفقيت در عمليا

اعتقاد صددرصد به خدا و ايمـان بـه معنـاي           ! جناب تيمسار «: پاسخ دادم 
و . شود واقعي، به دنبال ايمان است كه شجاعت و شهامت در انسان ايجاد مي       

بعد از آن به كار بردن دانش نظامي و رعايت دقيق           . ترين عامل است    اين مهم 
  ».شود اني ميو مو به موي اصولي است كه باعث حفظ جان نيروي انس

آفرين دقيقاً همين طـور اسـت كـه         «: تيمسار فالحي تصديق كرد و گفت     
  ».گويي مي
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حرفم را ادامه دادم و عمليات نصر، اهللا اكبر و مگاسيس و شهيد مدني را               
ما از نظر تجهيزات و نيروي انساني قابل مقايسه با          «: مثال زدم و عرض كردم    

سه يا چهار برابر بود، ولي ايمـان و         استعداد رزمي عراق    . طرف مقابل نبوديم  
» .ها خيلي بيشتر از چهار يا پنج برابـر بـود            اعتقاد و انگيزة ما نسبت به عراقي      

ها و بخصوص ابتكـاراتي را كـه داشـتيم بـه طـور                در ادامه جزئيات عمليات   
 اشـاره كـردم و      17/10/59بـه ماجراهـاي روز      . مفصل به ايشان توضيح دادم    

پاتك دشـمن بهتـرين فرصـت بـراي درهـم كوبيـدن        ساعته  36اينكه توقف   
  .دشمن بود، ولي هيچ نيروي كمكي به ما نرسيد

من در همين مورد به آقاي ظهيرنژاد گفتم كه         «: اش جدي شد گفت     ه  چهر
العـاده بـاتقوا و متـدين      آقـاي ظهيرنـژاد فـوق     . شما اين عمليات را كم ندانيد     

سال از ارتش جدا بودنـد و       هستند، اما از نظر عمليات و دانش نظامي بيست          
تـر از ايـشان    براي فرماندهي نيـروي زمينـي افـسران شايـسته      . به روز نيستند  
  ».وجود دارند

همـين قـدر بـه شـما        «: اي گفت   هايش جمله   شهيد فالحي در ميان حرف    
بگويم، اگر سيستم فكري شخص حضرت امام نبود، ارتش مضمحل شـده و             

  ». بودفاجعة بزرگي براي مملكت به وجود آمده
زد   تيمسار فالحي نسبت به دكتر چمران خيلي با عشق و عالقه حرف مي            

  .دانست و شهادت ايشان را لطمه به كل سيستم جنگ مي
در اين فاصـله سـه بـار سـرهنگ          .  نيمه شب طول كشيد    12:30جلسه تا   

خاوري رئيس دفتر ايشان داخل آمـد و قرارهـاي ديگـر را يـادآوري كـرد و              
شما . تر است   صحبت با فردوسي براي من مهم     «: دادند  ميايشان هر بار پاسخ     

  ».وقت ديگري تنظيم كنيد
: در آنجـا بـه افـسر جانـشين فرمودنـد          . به محوطة ستاد مـشترك آمـديم      
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برند و فردا طـوري       خودرويي مرتب با راننده ورزيده ايشان را به قزوين مي         «
 بـه   در ضـمن  .  در اتاق جنـگ سـتاد مـشترك باشـند          11برگردند كه ساعت    

 11سرهنگ رضا بگوييد كلية افسران عمليات و اطالعـات را بـراي سـاعت               
كالس از هر نظـر مرتـب       . جهت شنيدن سخنان سرهنگ فردوسي جمع كنند      

  ».باشد
 حدود پـانزده افـسر عمليـات و اطالعـات بـا             11 رأس ساعت    31/3/60

سرهنگ رضا ابتـدا مـرا      . درجة سرهنگي و باالتر در كالس جمع شده بودند        
اند ايشان تجـارب خـوبي        جناب تيمسار فالحي فرموده   «: في كرد و گفت   معر

هـا    دهند تا در موارد آموزشي يگـان        ها دارند كه در اختيار قرار مي        از عمليات 
  ».استفاده شود

ــر جمعــي از ســرهنگ  هــا و  حــاال ســرهنگ جــواني چــون مــن در براب
ت به نظر   ادارة چنين كالسي خيلي سخ    . هاي قديمي قرار گرفته بودم      سرتيپ

در همان جملة اول    . با بسم اهللا الرحمن الرحيم سخن را آغاز كردم        . رسيد  مي
سروران و بزرگان، بنـده بـه دسـتور اسـتاد ارجمنـدم             «: گفتم. ميخ را كوبيدم  

خداي ناكرده بعضي آقايان فكر نكننـد  . تيمسار فالحي در خدمت شما هستم     
 1».اال ما را رها كننـد روي زمـين        ايم از آن ب     ما حاال در جايگاه باال قرار گرفته      

  .همه بجز سرهنگ رضا لبخندي تحويلم دادند
قبل از هر چيز بايـد بگـويم در آن          «: گفتم. سپس شروع به صحبت كردم    

  ».ام چه اتفاق افتاده، در جاي جاي آن امداد غيبي را به وضوح مشاهده كرده
  :ادامه دادم

مـرگ خـود       كسي را پيش   اوالً خدا مرا نيامرزد اگر در هر حركت نظامي        «
                                                      

  .گرداندم و او هيچ حرف نزد من در واقع حرف آن روز سرهنگ رضا را برمي ـ1
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اندازم و پيشاپيش يگان به  با اعتقاد راسخ جان خود را به خطر مي. كرده باشم
تا خودم شناسايي نكنم و اطمينان از ايمنـي و غـافلگير نـشدن              . روم  جلو مي 

خـواهم بگـويم علـت اينكـه      مـي . فرستم يگانم پيدا نكنم، آنها را به جلو نمي   
هـاي ديگـر      وده و قابل مقايـسه بـا يگـان        تلفات رزمي يگانم انگشت شمار ب     

  ».نيست، بعد از لطف خداوند، رعايت اين اصل بوده است
همگي مشتاق شـنيدن    . ها شدم، كالس گرفت     وقتي وارد صحبت عمليات   

از . شان كرده بود    هايم كامالً راضي    پاسخ. پرسيدند  بودند و از جزئيات فني مي     
 يك ترفنـد، پيـروزي دشـمن     كه با27/6/60عمليات نصر تا آخرين عمليات     

  .تبديل به شكست شد
يكـي بـرايم قاشـق آورد، يكـي         . موقع ناهار كه شد خيلي محبت كردنـد       

  .كردند دمپايي آورد، يكي جانماز، خالصه مثل يك معلم به من نگاه مي
ام   درنـگ بـه ديـدار خـانواده          بعدازظهر جلسه تمام شد و بي      2:30ساعت  

 سرلـشكر شـهيد     60 مهرمـاه    7ن ديـدار،    درست يك هفته بعد از ايـ      . شتافتم
فالحي به همراه سرتيپ شهيد فكوري فرمانده نيروي هوايي، سرتيپ شـهيد            

آرا   مقـام سـپاه و شـهيد محمـد جهـان            نامجو وزير دفاع، شهيد كالهدوز قائم     
  .فرمانده سپاه خرمشهر به جمع ديگر شهداي انقالب و جنگ پيوستند

ـ  را   59اش در آذر      كالم دلنشين  مـا  «: ام از خـاطرم نخواهـد رفـت         دهتا زن
اي رفتـار كنـيم كـه         بايد بـه گونـه    ما  . جنگيم  وند مي اامروز براي رضايت خد   

سال ديگر به عمل امروز ما افتخار كننـد و ايـن لبـاس را بـا                   سرگردهاي سي 
  ».شرافت و غرور به تن كنند

□   
اعتقادم اين است كه يك فرمانده حق ندارد بين سربازانش تفـاوت قائـل              
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بـازي كننـد و       خواستند براي سـربازي پـارتي       كنم ولي اگر مي     ادعا نمي . دشو
 تانـك بيايـد،     220خطر بفرستند، قبل از اينكـه بـه گـردان             جاي خوب و بي   

كردنـد دو     بعد از جنگ دوستان نقل مي     . آوردند  اسمش را از واحد من در مي      
فتـه  بـه ركـن يـك گ    . سرباز سفارش شده در سهمية گردان قرار گرفته بودند        

.  برداريـد 220بودند آنها را قبل از آن كه به فردوسي ابـالغ شـود، از گـردان      
  .چون اگر بروند زير دستش ديگر محال است بتوانيد از دستش بگيريد

 يك نفر بـه پاسـگاه فرمانـدهي آمـد و            60يكي از روزهاي اواخر مهرماه      
گـويم    مـي اگر مرخصي نباشد    «: گفتم» .ام  مدتي است فرزندم را نديده    «: گفت

  ».ساعتي ايشان را ببينيد و تشريف ببريد بيايد و شما نيم
پس از چند دقيقه پدر سرباز شروع به بيان مطـالبي كـرد كـه از آن بـوي                   

  »خواهيد بگوييد؟ فهمم، چه مي منظورتان را نمي«: گفتم. آمد رشوه مي
اين يك ميليون   «: من را كنار كشيد و يك چك در جيبم گذاشت و گفت           

تـر بفرسـتيد،      اگـر عقـب   .  متر عقب بفرسـتيد    200فقط پسر مرا    . ستتومان ا 
چك را پـاره كـرده و بـه         . شدم  از عصبانيت داشتم منفجر مي    » !دهم  بيشتر مي 

اش بـود     اي كه شايـسته     صدايم از خشم بلند شد و چند جمله       . صورتش زدم 
فقط خدا را شكر كن كه ميهمانم هستي وگرنه بـه خـاطر             «: نثار كردم و گفتم   

كشي؟ مگـر خـون       خجالت نمي . كردم پشيمان شوي    شنهاد رشوه كاري مي   پي
ات را بـه خـدا    تر است؟ برو توبه كـن و بچـه   پسر تو از خون ديگران رنگين    

  ».بسپار
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  القدس عمليات طريق
  

 در وضـعيتي    60هاي رمله و آزادي در شهريور مـاه           بعد از تصرف آبادي   
خانه نيسان دست ما بود و مسير رفـت  بوديم كه دو پل از چهار پل روي رود   

  .رو بود و آمد دشمن با مشكل روبه
الزاويه تصور كنيد، قاعـدة      موقعيت غرب سوسنگرد را اگر يك مثلث قائم       

آن رودخانه نيسان، ضلع عمود بر آن از بستان بـه رودخانـه نيـسان و محـل                  
اسـايي  هاي متعـددي بـراي شن       بنابراين راه . استقرار دشمن وتر اين مثلث بود     

وجود داشت و هر يگان با توجه به محل استقرار خود، شناسايي منطقه را به               
اليه سمت راسـت قـرار داشـت،           تانك كه در منتهي    220گردان  . عهده داشت 

  .امكان شناسايي بيشتري داشت
پس از شهادت تيمسار فالحي، سرتيپ ظهيرنژاد به رياست ستاد مشترك           

ان فرمانـده نيـروي زمينـي ارتـش         ارتش و سرهنگ صـياد شـيرازي بـه عنـو          
دهـي    با مديريت شهيد صياد شـيرازي تحـوالتي در سـازمان          . منصوب شدند 

يكي از ابتكارات ايـشان آوردن اسـاتيد دانـشگاه          . نيروي زميني به وجود آمد    
  .جنگ به منطقه بود
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تيمسار صياد شيرازي، افسران قديمي امثـال سـرهنگ قويـدل، سـرهنگ             
وزيـري را كـه همگـي از اسـاتيد            و سرهنگ معين  نساج متين، سرهنگ اقبال     

خيلي خوب ما بودند، به قرارگاه مقدم نيـروي زمينـي آورد و سـتادش را در                 
هـاي    هاي بزرگـي در عمليـات       اين ستاد بعدها منشأ پيروزي    . دزفول قرار داد  

  .المقدس شد المبين و بيت فتح
ــاريخ  ــا  30/8/60در ت ــستان ي ــات آزادســازي ب ــه عملي ــه ب   در حــالي ك

 زرهي  16شديم، طرح عملياتي به اين شرح به لشكر           القدس نزديك مي    طريق
 زرهي مأموريت دارد ضمن پدافند در شمال كرخه كور          16لشكر  «: ابالغ شد 

 در غرب سوسنگرد تك نموده، نيروهاي دشمن را         1)ر(روز  ) س(در ساعت   
مال منهدم و منطقة بين كرخه و نيسان تا هورالعظيم را تأمين و سـپس در شـ                

  ».رودخانه نيسان به سمت جنوب پدافند نمايد
القدس در واقع اولين عمليات شهيد صياد شيرازي بود كـه             عمليات طريق 

در ايـن  . به طور مشترك و هماهنگ بين ارتش و سپاه به اجـرا گذاشـته شـد     
 محول شد اين بود كه اين گردان با همكاري          220باره مأموريتي كه به گردان       

 از  2از سـپاه  ) ع( خراسان و گـردان امـام سـجاد        77ه از لشكر     پياد 104گردان  
 شناسايي الزم را انجام داده و بخصوص با توجه به           7/9/60 تا   3/9/60تاريخ  

 تانك از ابتدا تـاكنون در غـرب سوسـنگرد در ايـن منطقـه      220اينكه گردان   
  .بوده، دو گردان ارتش و سپاه را توجيه نمايد

                                                      
شـود تـا آمـادگي      ابتدا طرح عمليات به آن يگان ابالغ مي،قبل از اينكه يگاني وارد عمليات شود    ـ  1

مـشخص  ) ر(و روز   ) س(العمل تبـديل شـده و سـاعت           د را اعالم كند و سپس طرح به دستور        خو
 .شود مي

  پياده از تيپ عاشورا24گردان ـ 2
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 زنجان را كه به عنوان احتيـاط در         2تيپ   زرهي   16در همين زمان لشكر     
بـر ايـن اسـاس شـمال جـادة          . شوش مستقر بود، بـه منطقـة عمليـاتي آورد         

محـل  .  واگـذار شـد  2سوسنگرد ـ بستان به تيپ يك و جنوب جاده به تيپ  
 125اليه سمت راسـت و سـمت چـپ گـردان               در منتهي  220استقرار گردان   

  . بود2پياده مكانيزه تيپ 
اكبر نوجوان پاي پياده به شناسـايي          طرح به اتفاق سروان علي     با ابالغ اين  

ها رفتيم و متوجه شكافي بـه مـساحت سـه الـي               تر محل استقرار گردان     دقيق
توانست محل رخنة دشمن      اين شكاف مي  . چهار كيلومتر بين دو يگان شديم     

 پيـاده مكـانيزه رفتـه و بـا همـاهنگي آنهـا ايـن               125بنابراين به گردان    . باشد
  .سافت خالي پر شدم

  .ها ابالغ شد  به يگان1القدس  دستور عمليات طريق6/9/60روز 
                                                      

ي م نيروهاي مرد   با انتصاب شهيد صياد شيرازي به فرماندهي نيروي زميني زمينه شركت گسترده            ـ1
هـاي مـشترك      اجـراي عمليـات   و سپاه و ايجاد وحـدت بـين نيروهـا بيـشتر فـراهم شـد و بـراي                    

با بررسي كارشناسان   . ها شروع و تقدم به غرب دزفول و محور غرب سوسنگرد داده شد              ريزي طرح
 عمليـات   ،دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش كه در قرارگاه مقدم اين نيرو به كار گرفته شـده بودنـد                 

 اهداف با نيروي كمتـر،      الوصول بودن    علل عمده اين ترجيح سهل     .غرب سوسنگرد ترجيح داده شد    
جويي در قوا پس از تصرف بستان به دليل وجود ارتفاعـات             تصرف بستان و رسيدن به مرز و صرفه       

المللي و قطع  همچنين انعكاس بين.  هورالعظيم در جنوب بود زارهاي شمال و باتالق داغ و شن    ميش
ور سوسـنگرد و اهـواز از       ف نمودن تهديد مح   رارتباط قواي عراقي در شمال و جنوب بستان و برط         

  )اطلس نبردهاي ماندگار نزاجا. (شد ديگر مالحظات انجام اين عمليات محسوب مي
 نفر زخمـي    2000 نفر از متجاوزين كشته و       3000.  روستاي مرزي آزاد شد    70اين عمليات شهر بستان و       در
 فروند هواپيما و    18الت،  آ  خودرو و ماشين   240 تانك و نفربر،     180 همچنين   . نفر به اسارت درآمدند    546و  
 دسـتگاه   250 دستگاه نفربـر،     70 دستگاه تانك،    100در اين عمليات    . كوپتر دشمن منهدم شدند      فروند هلي  5

افزار به غنيمت نيروهاي اسـالم   سازي و مقادير زيادي تجهيزات و جنگ آالت راه  دستگاه ماشين 128خودرو،  
  )س مسعود بختياري طريق القد به نقل از كتاب عمليات. (درآمد
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جـايي    هاي تيپ يك كه روي خاكريزهاي خود مستقر بودنـد جابـه             يگان
دو يگان ارتش و سپاه كه نيروهايشان را در اين چند روز به منطقـه               . نداشتند

 در مسير عمود بر خط پدافندي دشمن،        104گردان  . د آماده شدند  آورده بودن 
  .هاي گذشته و تاريكي مطلق ايجاد كرده بود كانالي را در شب

 بـه  8/9/60 دقيقه بامداد    30 زمان عمليات ساعت     7/9/60عصر روز شنبه    
هـاي    هاي نهايي و آمـادگي      چند ساعت باقي مانده به توصيه     . گردان ابالغ شد  

  .ها گذشت الزم به يگان
رزمندگان پياده از .  رسيد8/9/60 دقيقه بامداد 30باالخره عقربه ساعت به 

 1هايي كه از قبل تهيه شده بود، به سـمت دشـمن هجـوم بردنـد،                 داخل كانال 
هايي كه در انتهـاي       ولي متأسفانه دشمن از حمله آگاه شده و با آتش مسلسل          

گير  ا گرفت و آنها را زمينكانال كار گذاشته بود، جلوي حركت نيروهاي ما ر  
  .كرد

 تانـك   220ده دقيقه پس از شروع عمليات، فرمانده تيپ يك بـه گـردان              
داخـل  . هـا ابـالغ كـردم       بالفاصله اين پيام را به گروهـان      . دستور حركت داد  

. نفربـر از سـنگر بيـرون آمـد        . نفربر فرماندهي به راننده دستور حركـت دادم       
گير شده بودند مابين نفربرهـا و         تي كه زمين  نفرا. منطقه در تاريكي مطلق بود    

آنهـا برونـد از طرفـي         هر لحظه ممكن بود زيـر شـني         . ها پخش بودند    تانك
بنابراين الزامـي بـه خاموشـي نبـود بـه همـه             . دشمن تك را كشف كرده بود     

                                                      
 هيچگونه رمـز    ،كه دشمن از حمله آگاه نشود       گرفته شد براي آن      تصميم يك يدر قرارگاه كربال   ـ1

گرديـده بـود اكتفـا      ابالغ  ها مخابره نشود و به همان امريه زمان تك كه قبالً              شروع عمليات به يگان   
 سپهبد علي صياد شيرازي به نقل از كتاب عمليات طريق القدس ـ هيئت معارف جنگ شهيد. (گردد

  ) ستاد مسعود بختياري2ـ سرتيپ 
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به يكباره همـة    . هايشان را روشن كنند     ها و خودروها دستور دادم چراغ       تانك
هـا را      خودروهاي حاضر در منطقه و موتورسوارها چراغ       ها و نفربرها و     تانك

پس از چند دقيقه وقتي به پشت سر خـود نگـاه كـردم طـول                . روشن كردند 
ها در پيشاپيش     چون تانك . رسيد   كيلومتر مي  20هاي روشن به      ستون با چراغ  

همه در حركت بودند، تصور اينكه حتي يك دهم ايـن سـتون تانـك باشـد،                 
  .ها كافي بود ر دل عراقيبراي ايجاد وحشت د

. نزديك ساعت يك بامداد باران شديدي گرفت كـه لطـف خداونـد بـود              
ها بهتر توانستند به مسير خود ادامـه          ها را محكم كرد و تانك       چون باران رمل  

 دشـمن  1.هاي ما روي خاكريز دشـمن بودنـد   درست ساعت يك تانك . دهند
نده روي رودخانه نيسان را     اولين سيلي را خورد و عقب رفت تا دو پل باقيما          

  .حفظ كند
در همين موقع خبر رسيد سروان مظاهري فرمانده گروهـان دوم تـركش             

 دستور دادم سرپرستي اين     2به سروان آرش مهر   . خورده و مجروح شده است    
  .گروهان را به عهده بگيرد

                                                      
آتـش  : كنـد    اين لحظات را چنـين روايـت مـي         ،اكبر نوجوان رئيس ركن سوم گردان       سروان علي  ـ1

 از فرماندهي گردان به من دستور رسيد كه گروهان يكم را            .روي كند بود   دشمن بسيار شديد و پيش    
گروهان دوم هم رو    .  منطقه عمليات گردان مستقر كنم     به منظور حفظ جناح گردان در سمت راست       

مهر پس از مسافتي مشاهده كرد نيروهاي پيـاده ارتـش و سـپاه در     سروان آرش. به جلو حركت كرد 
 ، چيـزي نگذشـت    .از فرمانـدهي گـردان تقاضـاي كمـك نمـود          . اند  گير شده   يك جا تجمع و زمين    

 به نيروها روحيه و دلگرمي داد . جلو رفتسرهنگ فردوسي فرمانده گردان در محل حاضر شد و به
 من و سـرگرد صـنعتي در خـاكريز قبلـي            .ها را به سمت دشمن هدايت نمود        و همگي آنها و تانك    

اندازها و گروهان يكم و اعزام آمبوالنس و          در حال سازماندهي خمپاره   ) خط عزيمت و خط تماس    (
  . بامداد تصرف شدخاكريز دشمن ساعت يك. ها بوديم مهمات و ساير پشتيباني

  . بعدها در فكه به شهادت رسيد»مهر سرگرد شهيد آرش« ـ2
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هـاي عجيبـي از      صـحنه .  هوا روشن شده بـود     8/9/60ساعت شش صبح    
هـاي دشـمن      هاي ما به طور مخالف در كنار تانك         تانك. ديديم  ها را مي    تانك

حتي دو تانك خودي و دشـمن درسـت رو بـه روي هـم               . قرار گرفته بودند  
زمـاني كـه   . هاي توپشان به صورت رو در رو قرار گرفتـه بـود           بودند كه لوله  

 توپ تانك دشمن را پايين كشيد، گفت يك گلوله    1استوار ارديخاني، كوالس  
مادة شليك است؛ يعني دشمن فرصـت ماشـه كـشيدن را بـه       هم داخل لوله آ   

  .اش فرار كرده بودند دست نياورده و خدمه
تـا مـرا    ) ع( و گردان امام سـجاد       104هاي گردان     ساعت هفت صبح بچه   

من هم متقـابالً تـشكر      . كردند  ديدند نزد من آمدند و ابراز محبت و تشكر مي         
ايم، امـا امكـان پاتـك         حل كرده ها ما دشمن را در اينجا مضم        گفتم بچه . كردم

اگر با اراده و محكم بايستيم و آماده باشيم پاتك دشمن را            . دشمن زياد است  
  .گردانيم به خودشان برمي

بينـي پاتـك دشـمن بـه           براي پـيش   2.اما در روز اول از پاتك خبري نشد       
ها ابالغ كردم كه سمت اجراي آتش به سمت چپ و جلو      فرماندهان گروهان 

 و همچنين مسير حركت دشـمن   3رار بدهند كه دو پل روي نيسان      را طوري ق  
                                                      

 . گلوله در انتهاي توپ استةاي است كه نگهدارند هچدريـ 1

 از شـدت آتـش      8/9/60 بعـدازظهر    3ساعت  : اكبري نوجوان درباره روز اول      روايت سروان علي  ـ  2
مانده گردان سرهنگ فردوسـي بـه       طرفين كم شد و من براي بررسي وضعيت و كسب دستور از فر            

 بـوي تعفـن     ه بـه طـوري كـ      ،رات دشمن كشته شده اند    فمشاهده كردم تعداد زيادي از ن     . جلو رفتم 
رش مهـر   آشب تا صبح را به حالت نيمه بيدار به اتفاق سروان            . اجساد دشمن در منطقه پيچيده بود     

 .بر بوديم در داخل نفر

 بـا توجـه بـه       .به اين دو پل داشـت     زيادي   وابستگي    ارتش عراق  . و شرفه  2 خزعل خهاي شي   پلـ  3
 مهندسي عراق در    ، از تسلط آنها خارج شده بود      1اينكه در عمليات قبلي دو پل الوان و شيخ خزعل         

 .ها خاكريزهاي بسيار بلند و مستحكمي ايجاد كرده بود كنار اين پل
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  .به طرف بستان را بپوشاند
 بـه وقـوع     9/9/60باالخره پاتكي كه منتظرش بوديم ساعت شـش صـبح           

هـاي مـا روي       در اين ساعت عراق آتش شديدي ريخت، اما تانـك         . پيوست
در . زديم هايشان را از پهلو مي ما تانك. دشمن خيلي دقيق اجراي آتش كردند
شـان جـز دادن تلفـات برايـشان           پاتك. عرض يك ساعت امانشان را بريديم     

 هم پاتك ديگري را تدارك كردند و بـاز          10/9/60روز بعد   . اي نداشت   فايده
  1.اي نگرفتند هم نتيجه

 تانـك نقـش بـسيار مـؤثري در آزادسـازي            220در اين عمليات گـردان      
الماوس، شيخ خزعل و دغاغله،       يت، شرفه، ب  2 و   1هاي سويداني، رمله      آبادي

العابدين و مگاسيس داشت و سپس به تحكيم هـدف و تجديـد               زاده زين   م  اما
  .سازمان پرداخت

دار و چهـار سـرباز بـه           تانـك پـنج درجـه      220در اين عمليات از گردان      
اســتوار شــهيد مجتبــي مــشايخي، گروهبــان يكــم شــهيد : شــهادت رســيدند

م علــي ، گروهبــان يكــوم علــي ســبحانپــور، اســتوار د محمدرضــا قهرمــان
فكر، سرباز شهيد اسماعيل خدابخشي،       نصب، استوار غالمحسين جان     رشيدي

سرباز شهيد حميد محمدي، سرباز شهيد محمـد زارع اكـرم و سـرباز شـهيد          
  .ه هاشمي سيامك

                                                      
مانـده  رر برابـر دسـتور ف   بعـدازظه 2سـاعت  :  10/9/60اكبر نوجـوان از روز    روايت سروان علي  ـ  1

 ه و چند سرباز به جناح راست گردان حركت كـرديم و بـا آن كـ                2دار ركن     گردان همراه يك درجه   
اه فرماندهي گـردان    ، به هر حال خود را به پاسگ       زير آتش شديد مستقيم و غيرمستقيم دشمن بوديم       

در . ان شكاف وجود داردمشاهده كرديم بين نيروهاي ما و تيپ زنج.  زنجان رسانديم2 از تيپ 114
مراتب را به فرمانده گـردان سـرهنگ        . ضمن در همان شناسايي يك سرباز عراقي را دستگير كرديم         

 .با تالش فرمانده گردان و مسئولين تيپ فضاي خالي مذكور اشغال گرديد. فردوسي گزارش كرديم
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  يك قدم تا اسارت
  

ام مرا بيدار كرد تـا پيـامي كـه گـردان        چي  سيم  ي شب بي  ها   نيمه 15/9/60
به او دستور داده بودم هـر پيـامي كـه           .  به تيپ يك داده بود اطالع دهد       176

. شود بگيـرد و بـه مـن بدهـد           ها با تيپ و بالعكس مخابره مي        بين ردة گردان  
 پياده كه در ساحل رودخانه نيسان مـستقر         176حاال خبر آمده بود كه گردان       

 بامـداد صـداي تـردد تانـك         1:30، به ستاد تيپ پيام داده كه در سـاعت           بود
ايـن پيـام قابـل    . شنيده و سمت صدا از آن طرف رودخانة نيسان بوده اسـت         

مطمئناً صداي تانـك از گـردان مـا نبـوده، چـون مـا           . آور بود   توجه و تعجب  
 از طرفي، ركن دوم تيپ و لشكر و همچنين قرارگـاه كـربال           . تحركي نداشتيم 

به همين .  كيلومتر با جنوب نيسان فاصله دارد10اعالم كرده بودند كه دشمن 
خاطر ما يك تعداد نيروي كم به صـورت پوسـت پيـازي آن جلـو گذاشـته                  

  .بوديم
چي   سيم  ، سرباز بي  1هوا كه رو به روشنايي رفت، به همراه استوار ايزدپناه         

                                                      
و گفت خيلي دوسـت دارم      يك روز قبل نزد من آمد       . استوار ايزدپناه نيروي عقيدتي سياسي بود      ـ1

 ادامه در صفحه بعد
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پـس  . ن رفتـيم   با موتورسيكلت به سمت رودخانه نيسا      1»ت«و سرباز حجت    
از گذشتن از روي پل شيخ خزعل حدود يـك كيلـومتر جلـوتر در گـودالي                 

شما همـين جـا     . موتور سيكلت را به من بده     «: گفتم» ت«به سرباز   . ايستاديم
: گفـتم » .جناب سرهنگ اگر اجازه بدهيد من بـروم       «: گفت» .بمانيد تا برگردم  

  ».مانعي ندارد، ولي يك كيلومتر بيشتر جلو نرو«
نگـاه بـه كيلومترشـمار      » .هيچ نيرويـي نديـدم    «:  و برگشت و گفت    رفت

مگـر نگفـتم يـك      «: گفـتم . داد  موتور كردم، حدود شش كيلومتر را نشان مي       
  »!ديدم خبري نبود جلوتر رفتم«: كيلومتر برو، چرا سه كيلومتر رفتي؟ گفت

ايـن بـار اسـتوار ايزدپنـاه     . بار ديگر تصميم گرفتم خودم با موتـور بـروم    
بـاز  » ت«سـرباز   » !باشـد، بـرو   «: گفـتم » .اگر اجازه بدهيد مـن بـروم      «: گفت

چند دقيقه از . موافقت كردم. پيشنهاد كرد اجازه بدهيد من هم همراهش بروم      
بـا عجلـه و پيـاده بـه جلـو           . حركتشان نگذشته بود كه صداي تيراندازي آمد      

ير خـورد   ت«: كجاست؟ گفت » ت«سرباز  : پرسيدم. استوار ايزدپناه رسيد  . رفتم
پيش » .زخمي شد «: گفت» زخمي شد يا شهيد شد؟    «: پرسيدم» .و زخمي شد  

تواند   خود حساب كردم اگر زخمي شده باشد، حداقل در شرايط مجروح مي           
 متري عقب بيايد، ولي اگر شهيد شده باشـد درسـت در محـل دشـمن                 500
  .است

 را  در فكر بودم كه سريع بروم يك موتورسيكلت يا خـودرو بيـاورم و او              
هـاي سـپاه رفـتم و از آنهـا            به آن طرف رودخانـه و نـزد بچـه         . عقب بكشيم 

موضوع را كه دانستند يك موتورسيكلت دادند و يك . موتورسيكلت خواستم
                                                                                                             

  .در يك شناسايي همراه شما باشم
  .ايشان سرگذشتي دارد كه خواهد آمد. »ت«سرباز شهيد حجت  ـ1
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  ».آيم من هم با موتور همراه شما مي«: برادر سپاهي هم گفت
استوار ايزدپنـاه را هـم تـرك موتـور خـودم            . با دو موتور حركت كرديم    

. كنـيم   تا يك كيلومتر مانده به محل تيراندازي توقف مي        «: ه او گفتم  ب. نشاندم
تـا  » .زخمي شده و خودش را تا اين مسافت كشانده باشـد          » ت«شايد سرباز   

. شـهيد شـده بـود     . آن قدر رفتيم تـا او را يـافتيم        . يك كيلومتري خبري نبود   
. از موتور پياده شديم تا فكـري بـراي بـردنش بكنـيم            . بدنش غرق خون بود   

هـا از بـاالي يـك بلنـدي بـا             درهمين لحظه ناگهان تعـداد زيـادي از عراقـي         
دويدنـد و تيرانـدازي       هـا بـه سـمت مـا مـي           پوسـت   سروصدايي شبيه سـرخ   

. خـورديم   حتمـاً گلولـه مـي      ،خواستيم سوار موتـور شـويم       اگر مي . كردند  مي
  .را رها كرده و به صورت مارپيچ به سمت عقب دويديمموتورها 

بار هم اين راه را پياده آمـده          پناه كه هيكل چاقي داشت و يك      استوار ايزد 
يـك لحظـه    .  متر نتوانـست بـدود و عقـب افتـاد          400و خسته بود، بيشتر از      

 من و بـرادر     1.اش كردند   هايش باال رفته و چند نفر دوره        برگشتم، ديدم دست  
دور ها مثل تگرگ به   گلوله. دويديم  وقفه با سر خميده و مارپيچ مي        سپاهي بي 

حدود سـه   . گذشتند  كشان از كنار گوشمان مي      آمدند و زوزه    و برمان فرود مي   
  .كيلومتر دويديم تا خودمان را به رودخانة نيسان رسانديم

موضوع را به فرمانده تيپ گزارش دادم و گفتم فاصله با دشمن بيـشتر از              
  . لشكر و قرارگاه كربال اشتباه است2سه كيلومتر نيست و گزارش ركن 

مانده لشكر در پي گـزارش واقعـه و موضـوع شـهادت يـك سـرباز و             فر
درنگ رئيس ركن سه را بـه همـراه رئـيس بازرسـي           دار بي   اسارت يك درجه  

فرمانده تيپ جنـاب سـرهنگ جمـشيدي بـا          . لشكر به ستاد تيپ اعزام نمود     
                                                      

  .ايشان هشت سال در اسارت ماند ـ1
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كند موضوع چيست؟ رئيس بازرسي به چه منظـور آمـده             آمدن آنها سؤال مي   
جناب سـرهنگ   » .سؤاالتي از سرهنگ فردوسي داريم    «: ندده  است؟ پاسخ مي  

برويد نزد فرمانده لشكر و بگوييد فالني گفت        «: گويد  جمشيدي به هر دو مي    
اول مرا از فرماندهي تيپ برداريـد، بعـد فردوسـي را مـورد بـازجويي قـرار                  

  ».دهيد
فرمانده لشكر جناب سرهنگ لطفي بعد از آنكه در جريان ايـن گفتگوهـا          

كنـد كـه موضـوع چيـست؟       گيرد، تلفني با فرمانده تيپ صحبت مـي         يقرار م 
فردوسي در يك قدمي اسـارت بـوده و اگـر او            «: دهد  فرمانده تيپ پاسخ مي   

داد،   انداخت و اين شناسايي خطرناك را انجام نمـي          جان خود را به خطر نمي     
هـاي    با وجود تانك  . برديم  ما از كجا به اشتباه ركن دو و قرارگاه كربال پي مي           

دشمن در نزديكي رودخانة نيسان هر آن احتمال حمله و غافلگيري ما وجود             
ــازجو ســراغش   . دارد ــه عــوض اينكــه از فردوســي تقــدير كنيــد، ب حــاال ب
  »فرستيد؟ مي

فرمانده لشكر با شنيدن اين مطالب موضوع را با فرمانـده نيـرو، تيمـسار               
خودشـان را بـه     ايـشان پـس از دو سـاعت         . گذارد  صياد شيرازي در ميان مي    

رسانند و پس از بررسي وضعيت دشـمن و بـا علـم بـر                 منطقة ستاد تيپ مي   
اينكه نيروهاي ما با وجود استقرار خطي و با فاصلة زياد بين آنها در صورت               

دهند سـريعاً سـه       داري رودخانه نيستند، دستور مي      تك دشمن جوابگوي نگه   
  .هاي ديگر به اين منطقه ملحق شوند گردان از يگان

سـمع كـه      فرداي روزي كه استوار ايزدپناه اسير شد، مسئول پست استراق         
. پنـاه را شـنيده بـود    داد، صـداي اسـتوار ايـزد        راديو عراق را گوش مي      برنامة
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ايزدپناه گفته بود من و دو نفر ديگر به همراه فرمانده گردانم بـراي شناسـايي     
  1.آمده بوديم كه من اسير شدم و يك سرباز شهيد شد

همان روزي كه ما به شناسايي رفتيم       . اينجا ماجراي عجيبي اتفاق افتاد    در  
و استوار ايزدپناه به اسارت در آمـد، وقتـي بـه پاسـگاه فرمانـدهي برگـشتم،                 

تان چندين بار تمـاس       خانم«: مسئول مخابرات به محض اينكه مرا ديد گفت       
در همين  خوردم كه شما سالم و        هر چه قسم مي   . خيلي نگران بودند  . گرفتند
تا صداي مرا شـنيد زد      . با او تماس گرفتم   . كردند  ها هستيد، باور نمي     نزديكي

ديشب در خواب و بيداري به من الهـام         «: گفت» چه شده؟ «: گفتم. زير گريه 
اين حالت چند بار به سراغم آمد تا جايي كـه يقـين كـردم       . اي  شد اسير شده  

  »!اين اتفاق برايت افتاده است
. اما باز اضطراب دست برنداشت    .  كردم 2اهزاده حسين همان لحظه نذر ش   

  .حتي بلند شدم راديو عراق را گوش دادم، شايد صداي تو را بشنوم
برو نذر شـاهزاده  . ماجرايي بود كه گذشت   . اساس نبود   آن الهام بي  «: گفتم

  ».حسين را ادا كن

                                                      
بعدها در يك بولتن محرمانه ارتش عراق خواندم كه به اين موضوع اشاره كرده و نوشته بود چرا     ـ1

  ! ما بيايند، اما فرماندهان ما به چند كيلومتري آنها نزديك نشوندة منطقبايد فرماندهان ايراني تا قلب
نه . ت دارند هرالسالم كه در قزوين به شاهزاده حسين ش         زاده حسين بن موسي بن جعفر عليه        امام ـ2

  .روند تنها اهالي قروين بلكه شهرهاي ديگر هم به ايشان اعتقاد بسياري دارند و به زيارتشان مي
 در همسايگي ما    . از كرج به قزوين بازگشت     60اند خانمم پس از پايان سال تحصيلي سال         ناگفته نم 

) ع( ها خـانمم بـه همـراه آنـان بـه حـضرت شـاهزاده حـسين                  يك زوج جوان بودند كه اغلب شب      
  .رفتند مي
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  »ت«سرگذشت سرباز شهيد 
  

يروهـايش مثـل پـدر بـه فرزنـدان      به عقيدة من نقش يك فرمانده بـراي ن  
توانـد نـسبت بـه مـشكالت خـصوصي نيروهـايش              يك فرمانده نمـي   . است
  .هاي بسياري دارم باره نمونه من در اين . تفاوت باشد بي

□   
به خاطر دارم سه ساعت مانده به عمليات بستان يك سرباز آمد و گفـت               

انـده  نـه فرمانـده دسـته، نـه فرم        . زنـم مـريض اسـت     . در شرايط بدي هستم   
كرد در شروع حمله برگـه مرخـصي          گروهان، نه هيچ كس ديگر جرأت نمي      

برو هر وقت خيالت آسـوده شـد،        «: اش را امضا كردم، گفتم      برگه. امضاء كند 
مگـر  «: گفـتم . چهار ساعت نگذشته بود كه توي خط ديدمش       » .سريع برگرد 

رفتم شهر زنـگ زدم حـال خـانمم         . خيلي ممنون شما هستم   «: گفت» نرفتي؟
  ».خيالم راحت شد و برگشتم. ام كنارش بودند خانواده. بهتر شده بود
□   

چنـدي بعـد پـدر و      .  شب حملة مگاسـيس فـرار كـرد        56يك سرباز منقضي    
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گفته بودند ما هر دو مـريض       . مادرش پرسان پرسان پدر خانمم را پيدا كرده بودند        
طر مـا جبهـه را      او هم به خـا    . بوديم كه يكي از بيمارستان به پسرمان خبر داده بود         

بگوييـد پـسرشان    «: وقتي پدر خانمم موضوع را به من گفت، گفـتم         . رها كرده بود  
» .طبق مقررات فرار هنگام جنگ مجازات سنگين حتي اعـدام دارد          . برگردد منطقه 

  .طوري برايش نوشتم كه نه تنها مجازات نشد، بلكه اضافه خدمت هم نياورد
□   

زنم «: ها نزد من آمد و صريح گفت      دار  باز در بحبوبه جنگ، يكي از درجه      
دهم،   به شما مرخصي مي   «: گفتم» .در محيط امن نيست، براي ناموسم نگرانم      

بـرو و زمـاني برگـرد كـه از امنيـت            . گذارم  مدت آن را در اختيار خودت مي      
خانمم را با اسـباب     «: گفت. بعد از چند روز آمد    » .خانمت خاطر جمع باشي   
  ».ديگر نگراني ندارم. كان دادمو اثاثيه به خانه پدرم نقل م

□   
 رئيس ركن يكم لـشكر بـه همـراه يـك            60يكي از روزهاي خرداد سال      

اين سرباز در دانشكدة افـسري     «: مرا كناري كشيد و گفت    . سرباز نزد من آمد   
فرمانـده  . انـد   انضباطي او را به منطقـه فرسـتاده         كرده و به دليل بي      خدمت مي 

 تانــك ببريــد و تحويــل ســرهنگ 220 لــشكر دســتور داده او را بــه گــردان
  ».فردوسي بدهيد

را بـه   » ت«فرمانده گروهان يكم ستوان فلكي را خواستم و سرباز حجت           
سپس در يك فرصت به اطالع فلكي رساندم كه ظاهراً ايـن            . او معرفي كردم  
بعـد از يـك مـاه       . انضباط است و بايد كنترل بيـشتري بـشود          سرباز كمي بي  

وهان يكم به دسـتم رسـيد كـه حكايـت از اسـتعمال              گزارشي از فرمانده گر   
  .كرد مي» ت«سيگار و حشيش توسط سرباز 
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صـدايش  . داخـل سـنگر نبـود     . سرزده براي بازديد به گروهان يكم رفتم      
مضرات سيگار و مـواد     . با او چند دقيقه در خلوت صحبت كردم       . كردند آمد 

ال از اين مواد    آيا خودتان تا به ح    «: دست آخر گفت  . مخدر را برايش شمردم   
يـك سـيلي بـه صـورتش        . اين حرف برايم خيلـي گـران آمـد        » ايد؟  نكشيده
كشي؟ حاال درجه به كنار، الاقل حرمت بزرگتـر           خجالت نمي «: گفتم. نواختم
به شرطي  «: گفتم. عذرخواهي كرد و از من خواست او را ببخشم        » !دار  را نگه 

دهـم كـاري      ول مـي  در اين صورت ق   . بخشم كه دست از اين كار برداري        مي
  ».كنم اضافه خدمتت هم بخشيده شود

 روز از   25. سه روز بعد گزارش آمد كه محل خدمت را ترك كرده است           
قـول داد از    . غيبتش گذشته بود كه بار ديگر خودش را به واحد معرفي كـرد            

  .اين پس درست خدمت كند
 هفتـه   فرمانده گروهان دوم نيز بعد از سـه       . او را به گروهان دوم فرستادم     

دستور دادم چادري بـه     . صبرش سرآمد و خواست با او برخورد قانوني بكند        
داران بـا انـضباط بزننـد و او را در آن              عنوان زندان در نزديكي يكي از درجه      

  .حبس كنند
يـك  . سه روز گذشت، باز شروع به عذرخواهي و تقاضاي بخشش كـرد           

يش نقـل كـردم و      سرگذشت سربازان شهيد را برا    . ساعتي با او صحبت كردم    
  .اينكه آنها بهشت را به راحتي براي خود خريدند و از ماها جلو زدند

  .او هم بالفاصله فرار كرد. هايم را زدم و بعد آزادش كردم حرف
اين بار حالـت ديگـري      . مستقيم سراغ من آمد   . بعد از يك ماه دوباره آمد     

يـك  . دمهاي شما خيلي فكر كر      دربارة حرف ! جناب سرهنگ «: گفت. داشت
  ».بار ديگر به من فرصت بدهيد

. او را بـه گروهـان سـوم فرسـتادم         . هايش نشان از صداقت داشـت       چشم
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: گفـتم . فرمانده گروهان با توجه به سابقة قبلـي از پـذيرفتنش اكـراه داشـت              
او را بـا راننـدة پاسـگاه        » .از اين پس شما محافظ مـن هـستي        ! بسيار خوب «

آدم ديگـري   . تي او را زيـر نظـر گـرفتم        مد. فرماندهي در يك سنگر جا دادم     
هر جـا فرصـت     . زد  لب به سيگار هم نمي    . نمازش مرتب شده بود   . شده بود 

  .كردم داد، سر صحبت را باز مي كردم و خلوتي دست مي
  :سرگذشت پر دردي داشت

دار  مــادرش بچــه. غربــي بــود  يكــي از شــهرهاي اســتان آذربايجــان بچــة
شـود   مادر راهي تهران مي. دهد  ميرا طالقشده، به همين دليل شوهر او     نمي

. شـود   و به عنوان خدمتكار در خانة خانم دكتري در تجريش مشغول كار مي            
  .او مؤظف بوده هر روز صبح براي خانم دكتر نان سنگك تازه بگيرد

دهـد و او قبـول        يكي از اين روزها صاحب نانوايي پيـشنهاد ازدواج مـي          
گـذرد    از اين ازدواج سه سال مي     . ده است حجت ثمرة اين ازدواج بو    . كند  مي

يابند و او را مجبور به طـالق مـادر            و خانوادة نانوا موضوع زن دوم را در مي        
زاده   پدر براي اين زن و فرزندش خانه كوچكي در محلة امام          . كنند  حجت مي 

مادر كه زني بسيار مؤمنه و عفيفـه        . كند  خرد و آنها را رها مي       حسن تهران مي  
  .كند ر و تالش آبرومندانه گذران زندگي مياست، با كا

او را بـه    . شـكند   حجت در سن يازده سالگي در حـين بـازي پـايش مـي             
 5000دهند كه هزينة آن       پزشكان نظر به عمل جراحي مي     . برند  بيمارستان مي 

دهـد و درخواسـت مخـارج         مادر بـه پـدر حجـت خبـر مـي          . شود  تومان مي 
دكتر جراح در پي اين . شود پرداخت نميكند، اما پدر حاضر به        بيمارستان مي 

آنها در مطب حاضر    . خواهد به مطب او بروند      موضوع از پدر و مادر پسر مي      
گويد اگـر     كند و مي    پزشك دربارة وضعيت پاي حجت صحبت مي      . شوند  مي

گويـد بـه مـن ارتبـاطي         پدر مي . عمل نشود، ممكن است منجر به قطع بشود       
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  .نيدندارد، بهتر است پايش را قطع ك
. كند  مي شنود و به سختي گريه      ها را مي    حجت پشت در مطب تمام اين گفتگو      

از آن روز ذهـن او پـر از كينـه و            . گـذارد   اش تأثير بدي مـي      حرف پدر در روحيه   
هزينة درمان مقداري توسط مادر و كمك پزشك تـأمين شـده و             . شود  شرارت مي 

هـا    بعضي شب . شود  از نمي كند، اما شرارت و عقده از دلش ب         حجت بهبود پيدا مي   
  .دارد بابا را برمي هاي پدر و زن به خانه پدر رفته و پنهاني پول

كنـد و يـك        سالگي با يكـي از دوسـتانش تبـاني مـي           15يك بار در سن     
گويد پسر    دوست حجت به پدر مي    . برند  ماشين خراب را به در خانه پدر مي       

صـه بـا دعـوا و       شما با ماشين من تصادف كرده و خسارت زده است و خال           
  .دارد گيرند كه بيشتر آن را حجت برمي مرافعه مبلغي از او مي

سربازي كه اصالً آرام    . رود  حجت به سن سربازي رسيده و به خدمت مي        
  .كند انضباطي مي ندارد و دائماً بي

آيـا  «: گفـت   مـي . كـرد   گفـت و گريـه مـي        اين ماجراها را مي   » ت«حجت  
دادم كـه بلـه،    بـه او اطمينـان مـي     » خـشد؟ ب  خداوند بندة شري مثل من را مي      

گفتم كه فرموده اسـت بنـدگاني         به او از كالم خداوند در قرآن مي       . بخشد  مي
  .اند، از بخشودگي گناهانشان مأيوس نشوند كه به خود ظلم كرده

رفته بود سراغ يكي دو نفر از       . حجت تبديل به يك انسان مؤمن شده بود       
سـيگار و   . كـشيدند    و چيزهاي ديگر مـي     1رافرادي كه در يگان مخفيانه سيگا     

                                                      
اعتقاد داشتم سربازي كـه     . طور مسائل خيلي حساس بودم      سيگار و اين   بارةدر دوران خدمتم در   ـ  1

دانستند در گردان مـن كـسي    همه مي.  بايد يك انسان سالم تربيت بشود   ،شود  محيط پادگان مي  وارد  
آمـد    كساني را مأمور كرده بودم هنگامي كه مالقـاتي بـراي سـربازان مـي              . حق سيگار كشيدن ندارد   

 . اگر سيگار آورده بود آن را بگيرند و موقع خروج پس بدهند،ساكش را بگردند
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 آذر سـال    16روز  . موادشان را گرفته و نابود كرده آنها را نصيحت كرده بـود           
جنـاب  «: ، بدون مقدمه گفت   1 چند ساعت قبل از اينكه به شناسايي برويم        60

  »شود؟ اگر من هم شهيد بشوم گناهانم بخشيده مي! سرهنگ
م معصوم است كه با ريختن اولـين        اين كال . البته همين طور است   «: گفتم

  ».شود قطرة خون شهيد تمام گناهانش بخشيده شده و وارد بهشت مي
  .اين را كه شنيد، ديدم اشك در چشمانش حلقه زد

 روز بعد از شهادتش در قزوين از استوار صدر ذاكري كـه مـسئوليت               20
ا خبـر   آيـ «: افراد باقيماندة گردان و امور شهدا را بـه عهـده داشـت، پرسـيدم              

چـون پيكـرش    «: گفـت » اي؟  را بـه مـادرش داده     » ت«شهادت سرباز حجت    
همـين امـروز بايـد مـادرش را پيـدا كنـي،             «: گفـتم » .نيامده بود خبـر نـدادم     

  ».خواهم با او صحبت كنم مي
شـروع  . تـاب شـد   خيلي بي. رو شدم، اول خبر را دادم    وقتي با مادر شهيد روبه    

زنـد    شت مادرش ديد كسي با او حرف مـي        اي كه گذ    چند دقيقه . به صحبت كردم  
هايي كـه   بعد برايش نحوة شهادت و حرف. داند اش را مي كه دقيقاً سرگذشت بچه 

او از ظلمت به نـور      «: گفتم. قبل از شهادت بين ما رد و بدل شده بود را نقل كردم            
هايم رنگ صـورتش      مادر با شنيدن حرف   . گويم  من به شما تبريك مي    . رسيده بود 

  ».شد  اوج رضايت در چشمانش ديده مي.باز شد
دانيد مـن او را بـا نـان خـدمتكاري و              خودتان مي ! آقاي فردوسي «: گفت

هايم را بيهوده  خدا را صد هزار بار شكر كه زحمت. زحمت زياد بزرگ كردم
  ».نگذاشت و او را قبول كرد

  
                                                      

  .ايي در فصل قبل آمدماجراي اين شناس ـ1



  
  
  
  
  

  ياد پدر
  

بسيار دردنـاك    واقعة درگذشت پدرم رخ داد كه برايم         60اسفند ماه سال    
  .بود

پـدرتان كمـي    «: فرمانده تيپ سرهنگ جمشيدي مـرا خواسـت و گفـت          
از لحن كالمش معلوم بـود      » .ناخوش است، بهتر است عيادتي از ايشان بكني       

خبر را پدر خانمم به سرهنگ جمـشيدي        . كه مسئله يك بيماري ساده نيست     
. جمع بودنـد در منزل پدر همه    . درنگ به سمت قم حركت كردم       بي. داده بود 

او را در آغـوش گـرفتم و        . پدر در بستر و حال احتـضار بـود        . منتظرم بودند 
داد از ديـدن مـن خوشـحال شـده            نشان مـي  . صدايم را شنيد  . صدايش كردم 

  .است
اهللا از محضر اسـتاد بـزرگ حـوزه علميـه قـم حـضرت                 پدرم ميرزا فضل  

ن مالزيـن   جـد ايـشا   . اهللا شيخ عبدالكريم حائري كسب علم نموده بـود          آيت
.  و مورد توجه خاص و عام بود       1آباد فراهان   العابدين از افاضل مشهور مشگ    

                                                      
  از توابع اراك ـ1
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اي به دنيا آمده بود كه اجدادش همگـي از فـضال و عالمـان                 پدرم در خانواده  
العابدين بود كه بـا       شان آخوند مالتقي فرزند ارشد مالزين       آخرين. دين بودند 

اني آخوند مالفتحعلي كسب    جمعي از مقدسين و اهل ذكر از محضر عالم رب         
آباد ساكن و به رتق و فتق امور          آخوند مالمحمد در مشگ   . فيض نموده بودند  

شرعيه مردم و رفع اختالفات آنان همت گماشته و حوزه علمية كوچكي هم             
انـد    آباد تأسيس نموده بود كه از اين حوزه كساني بيرون آمده            در قريه ابراهيم  

  .شدندكه اكثراً از فضالي عصر خود 
. پدرم پس از پايان تحـصيالت حـوزوي بـه خـدمت دادگـستري درآمـد       

 به شهرستان قم منتقل گرديد و خانواده را به قم نقل مكان             1330ايشان سال   
  .و اين در شش سالگي من بود. داد

پدرم در تربيت شش فرزندش بسيار مدير بود و براي ايجاد محيطي سالم        
ما را همراه خود به جلسات      .  اهتمام داشت  اش  و به دور از گناه براي خانواده      

بزرگاني چون شيخ عبدالنبي عراقي، قدسـي محالتـي، آقـاي علمـي و دكتـر                
  .برد هادوي مي
اهللا دكتـر     هاي چهارم و پنجم دوران دبيرستان افتخار شـاگردي آيـت            سال

هـاي    ايشان دبير تعليمات ديني ما بودند، اما بيشتر صـحبت         . مفتح نصيبم شد  
ج از كتاب و مربوط به رفتار اجتمـاعي و درس زنـدگي و مبـارزه          ايشان خار 

اي را    به عبارت ديگر پدرم بدون آنكه بخواهد بـه طـور مـستقيم عقيـده              . بود
تحميل كند، با فراهم كردن محيط و استفاده از كالم اين بزرگـواران سـاختار               

  .ريزي كرد ام را پي شخصيتي
دم، بــا چنــد نفــر از  كــه در دبيرســتان حكمــت بــو41 و 40هــاي  ســال

پـدر  . اي داشـتيم    ها بخصوص محمدجعفر گرامـي جمـع برادرانـه          كالسي  هم
هـا    ها اعالميـه   شب. آورد  هاي حضرت امام را مي      گرامي بازاري بود و اعالميه    
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ايـن حركـت بـراي پـدرم كـه كارمنـد            . كرديم  ها پخش مي    را از زير در خانه    
ني كـه حـضرت امـام بـا         دادگستري بود، خيلي خطرناك بود، اما پـدرم زمـا         

پسرعموي پدرم آقاي اسماعيل فردوس فراهاني هم حجره بودند، نسبت بـه            
  .كرد ايشان شناخت داشت و مخالفتي نمي

خواستم به دانـشكدة افـسري بـروم، پـدرم هنگـام خـداحافظي                وقتي مي 
ديگر آنكه هيچ وقت گرد گناه نرو و        . اول مراقب نمازت باش   «: نصيحتم كرد 

  ».ناظر بر اعمال خود بدانهميشه خدا را 
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  المقدس عمليات بيت
  

القدس ارتش عراق ضربة سنگيني خـورده         پس از پيروزي عمليات طريق    
همچنـين ايـن عمليـات باعـث        . و از حالت تهاجمي به پدافندي درآمده بود       

هـاي    اي از خوزستان شده و راه نقل و انتقال يگـان            آزادسازي مناطق گسترده  
طراحان نظـامي،   بنابراين  . ر مناطق اشغالي مسدود گرديده بود      دشمن د  ةعمد

  .طراحي عمليات در مناطق ديگر را دنبال كردند
يكي تك در منطقة انديمشك، دزفول عين       : ها حول دو محور بود      طراحي

  .خوش و ديگر تك در منطقة خرمشهر، طالئيه و جفير
 در چزابـه  220المبين آغـاز شـد، گـردان        وقتي عمليات فتح   61فروردين  

اگر چه مأموريت ما به عنوان نيروي احتياط بود، ولي در جريان عمليات  . بود
كـرد تـك      المبين ما در آنجا با دشمن درگير شديم و دشـمن تـصور مـي                فتح

در واقع حركت ما حركتي بـراي فريـب دشـمن بـود تـا               . اصلي ما آنجاست  
يـات اصـلي را      از حسينيه و آن طرف كارون عمل       92واحدهاي سپاه و لشكر     
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  .انجام دهند
.  دست به كار شناسايي منطقة خرمشهر شدم1المقدس قبل از عمليات بيت

ابتدا به صورت انفرادي و با موتورسيكلت و سپس بـه اتفـاق فرمانـده تيـپ                 
  .جناب سرهنگ جمشيدي

جاهـايي از منطقـه، خـاك بـه         . داديـم   ما زمين را مورد بررسي قـرار مـي        
كـرد و     بـاد مـي     ه ماشين داخل اين خاك بكس     صورت پودر بود، به طوري ك     

  .يك بار ناچار شديم كاميوني بياوريم و ماشين را بيرون بكشيم
 دقيقـه بعـد از نيمـه        30 ساعت   10/2/61المقدس در تاريخ      عمليات بيت 

در آن لحظه گردان ما كه مأموريت اصلي حفظ منطقة بـستان            . شب آغاز شد  
 تك هدفِ گمراه كردن دشمن را دنبال      را داشت اقدام به تك كرد كه باز اين          

كرد، اما به هر حال درگيري سنگين با دشمن چنان بود كـه عـراق تـصور           مي
  .كرد سمت اصلي تك نيروهاي ايراني از همين جاست

                                                      
اهـداف  .  آغـاز شـد  10/2/61المبين در تاريخ  المقدس بالفاصله بعد از عمليات فتح      عمليات بيت ـ  1

 خارج نمودن اهواز از برد توپخانه و كـاهش  ،اساسي اين عمليات، آزادسازي خرمشهر، تهديد بصره  
  .توان رزمي ارتش بعث بود
 كيلـومتر مربـع از خـاك مـيهن          5400 ماه اشغال آزاد گرديد و       19س از   در اين عمليات خرمشهر پ    

 كـشته و زخمـي و       16000 در ايـن عمليـات       ق ارتـش عـرا    .اسالمي از دست متجاوزين خارج شد     
 بالگرد و دهها عراده توپ و مقـادير زيـادي    3 هواپيما،   53 دستگاه تانك،    550.  نفر اسير داد   17499

  .من منهدم گرديدافزار و مهمات دش از انواع جنگ
ترين و مؤثرترين اقدام نظامي ايران در طول جنگ محـسوب             المقدس بزرگترين، وسيع    عمليات بيت 

 )برگرفته از كتاب اطلس نبردهاي ماندگار نزاجا. (شود مي
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  المقدس نقشة عملياتي بيت
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:  در قرارگاه تيپ بودم كه فرمانده تيپ به مـن ابـالغ كـرد              12/6/61صبح روز   
انتظـار چنـين    » .قـرار گيريـد   ... 1مقرر شده تحت امر گردان    . گردانت را آماده كن   «

دانيـد دانـش      شما بهتر از هر كـس مـي       «: به فرمانده تيپ گفتم   . دستوري را نداشتم  
. نظامي، توانايي و تجربة عملياتي زرهي مـن بيـشتر از فرمانـده آن گـردان اسـت                 

  ».انم آن را بپذيرمتو مسئوليت افراد گردان به دوش من است و نمي
 220زير امر گردان    ... يكي اينكه گردان    «: به ايشان گفتم سه پيشنهاد دارم     

 كه هر گردان جداگانه عمل كند و براي هـر كـدام خـط                ديگر آن . قرار گيرد 
حدي تعيين شود و اگر هيچ كدام مورد موافقت قرار نگيرد، بـه عنـوان يـك                 

  ».روم سرباز به خط مي
سيم را گرفت و مطالب را با فرمانده لشكر در ميان             سرهنگ جمشيدي بي  

به هر طريقي شده فردوسـي را راضـي كنيـد،          «: فرمانده لشكر گفت  . گذاشت
. شناسـيد  خودتـان فردوسـي را مـي     «: ايشان پاسخ داد  » .مأموريت را اجرا كند   

  ».كند قبول نمي
اد در پي اين مكالمه، فرمانده لشكر موضوع را با فرمانده نيرو شـهيد صـي              

گويند مأموريت را كان لـم يكـن اعـالم     ايشان مي . گذارد  شيرازي در ميان مي   
  2.بكنيد و به فردوسي بگوييد واحدش را حركت بدهد بياورد منطقه دريسه

 مأموريت داده شده در ايستگاه هفتـاد جـادة      220 به گردان    13/2/61روز  
  . زرهي شيراز شويم37 سوسنگرد جايگزين تيپ  اهواز ـ

 زرهي و استقرار مـا در    37زمان چنداني از رفتن تيپ      . نجام شد تعويض ا 
از آنجـا كـه سـمت راسـت         . خاكريز آنها نگذشت كه پاتك عراق شروع شد       

                                                      
 .هاي سپاه بود و آقاي فردوسي تمايل به ذكر نام آن نداشتند اين واحد يكي از گردانـ 1

  يه در شمال رود كاروناي نزديك حسين منطقه ـ2
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هايش   توانست تانك   گردان، منطقة آب گرفتگي بود، دشمن در آن سمت نمي         
همين مسئله موجـب شـد آتـش        . را عبور بدهد و ناچار بود به ما پهلو بدهد         

  .در نتيجه دشمن با دادن تلفات عقب كشيد. ا از پهلو به آنها بزندهاي م تانك
 ابالغ شد از ايستگاه هفتاد به ايـستگاه نـود           220 به گردان    22/2/61صبح  

 92 لـشكر  3 از تيـپ 293جادة اهواز ـ خرمشهر تغيير مكان داده بـا گـردان    
  .اين دستور بالفاصله اجرا و تعويض انجام گرفت. تعويض شود

 از قرارگاه تيپ پيام آمد كه سريعاً گـردان          25/2/61 صبح روز    ساعت پنج 
اين مأموريت به منظور دفـع تـك دشـمن و           . را به منطقة جفير حركت دهيد     

با اين حركت در واقع مـا  . اشغال مواضع پدافندي در شمال پاسگاه جفير بود      
چنانچه فرداي آن روز دشمن كه خـود را         . در پشت دشمن قرار گرفته بوديم     

ديد، نيروهايش را از جنوب رودخانة نيسان و پادگـان حميـد     محاصره مي در  
  .تا منطقة طالئيه عقب كشيد

ها مرا ديدند و      عراقي. روز بيست و ششم با موتورسيكلت تا طالئيه رفتم        
يك سـاعت بعـد از مـن سـرگرد          . سريع برگشتم . شروع به تيراندازي كردند   

رهي شيراز بودند، در همان مسير       ز 37مالحسيني با پنج نفر ديگر كه از تيپ         
  .شناسايي رفته بودند كه همگي به اسارت درآمدند

هـا    دشمن كه اين دو شناسـايي را در يـك روز ديـد، يقـين كـرد ايرانـي                  
خواهند در سمت طالئيه و جفير محاصره را كامل كنند و راه فرار را براي             مي

بنـابراين تمـام   . چند تيپ و لشكري كه در غرب منطقة هويزه داشتند ببندنـد          
سابقه و سنگيني وارد      آتش بسيار بي  . فشارشان را در اين دو نقطه وارد كردند       

گير شديم، اما اين پيروزي بـراي ارتـش عـراق يـك               ما در آنجا زمين   . كردند
غفلت از اينكه قرار است خرمـشهر       . دشمن در غفلت بزرگي بود    . سراب بود 
  .شان بيرون بيايد از چنگ
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  پايانيگزارش 
  

 بـه تـب و      61 ارديبهـشت    30محمود فردوسي در آستانة فتح خرمـشهر،        
ايشان را به بيمارستان اهواز و سپس بيمارستان        . شود  تشنج شديدي دچار مي   

گويند هـر     ها مي   پزشكان بعد از معاينه و آزمايش     . كنند  شركت نفت اعزام مي   
ايـن عفونـت در   دهنـد   آنها احتمال مي. هاي ايشان عفونت كرده است      دو ريه 

او پس از دو روز . اثر استنشاق مفرط غبار و گرد و خاك به وجود آمده باشد         
گيـرد و   مداواي اوليه راهي بيمارستان قزوين شده و تحت معالجـه قـرار مـي     

  .شنود مارش آزادي خرمشهر را روي تخت بيمارستان مي
□   

  :ادامة سرگذشت حاج فردوسي را بخوانيد
تيپ در سمت فكه    . وب شد و عازم منطقه شدم     هايم خ   پس از دو ماه ريه    

ايـن  . چند روزي نگذشته بود كه بار ديگر بيماري عفونت به سراغم آمد           . بود
يـك  .  اقدسيه كه تخصصي ريه است، اعزام كردنـد        505بار مرا به بيمارستان     
دكتر مينا از متخصصين ريه خيلي كمك كـرد و بهبـود          . ماه آنجا بستري بودم   

با اين حـال    . هايم دچار حساسيت شده بود      خيص ايشان ريه  به تش . پيدا كردم 
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سـرهنگ  . عمليات والفجر مقدماتي تمام شده بـود . خودم را به واحد رساندم 
 و سرهنگ رادفر، فرمانـده تيـپ شـده          16جمشيدي به عنوان فرمانده لشكر      

  .سمت معاونت تيپ هم به من داده شد. بودند
در . دت شناسايي هنوز بـا مـن بـود        عا.  در منطقه بودم   61تا اوايل مهرماه    

در . اين مدت به شناسايي و بررسي زمين و نحوة اسـتقرار نيروهـا پـرداختم              
. گزارشـي نوشـتم   . قسمتي زمين رملي بود و نيروهاي ما تلفـاتي داده بودنـد           

به عنوان فرمانده تيپ گزارش را به فرمانده . سرهنگ رادفر مرخصي رفته بود    
با هم به قرارگـاه    . ا خواندن نامه مرا خواست    سرهنگ جمشيدي ب  . لشكر دادم 

قويـدل افـسر عمليـات        گزارش را به سـرهنگ موسـوي      . نيروي زميني رفتيم  
مـن در آن گـزارش گفتـه بـودم شـما نفـرات را در رمـل                  . نيروي زميني داد  

در حالي كه دشمن سرباز تـازه نفـسش را          . ايد كه قدرت حركت ندارد      آورده
ديدنـد اسـتدالل ايـن      . گيـرد   و از ما تلفات مي    قبل از رمل مستقر كرده است       

واحــدها را از قــسمت رمــل آوردنــد بيــرون و در . گــزارش درســت اســت
  .ها قرار دادند گلوگاه

□   
 به انتخاب شهيد بزرگوار صياد شيرازي 61تيمسار فردوسي اواخر مهرماه  

هـان    در آن دوره همـة فرمانـد      . شـود  براي گذراندن دوره دافوس معرفي مـي      
نظيـر   هـاي دافـوس بـي     شركت داشتند كه از اين نظر در تاريخ دوره         عملياتي

  .است
 سپهبد شهيد صياد شيرازي با شناختي كه        63پس از اين دوره، اوايل سال       

، ايشان را به سمت فرماندهي دانـشگاه        از تجربيات عملياتي فردوسي داشتند    
دانـشكده  . انجامد  اين مسئوليت دو سال به طول مي      . گزيند  برميزرهي شيراز   
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چهـار كميتـة علمـي      . يابـد   يت ايشان ارتقاي كيفي قابل تـوجهي مـي        ديربا م 
افزار، مخابرات و تاكتيك ابتكـارات بـسياري          موتوري، جنگ : دانشكده شامل 

هاي جالب و مؤثري به مرحلة اجـرا   داشته و با استفاده از دانش استادان طرح     
ايـشان  . وسـي بـود   يكي از اين كارها سـاخت سـميليتور تانـك ر          . آيد  در مي 

همسو با تفكر شهيد صياد شيرازي تعدادي از افسران عمليـاتي را بـه عنـوان                
آورد و خـود نيـز ضـمن رياسـت دانـشكده بـه        استاد به دانشكدة زرهي مـي  

التحـصيالن بـسيار قـابلي تحويـل      در ايـن دوره فـارغ  . آورد تدريس روي مي  
  :كند  نقل مياي از اين دوران فردوسي خاطره. شود خانواده ارتش مي

در بدو ورودم به دانشكده، مسائل آموزشي و نحوة امتحانات را زير نظـر              
مسئول انجام امتحانات و آزمايشات     . ديدم سيستم خيلي رفاقتي است    . گرفتم

گفتم اگـر يـك نفـر تقلـب بكنـد، تـو را مـسئول                . سرگرد رزاقي را خواستم   
ه امتحـان ديـدم يـك       رفتم داخل جلـس   . زمان امتحان دورة عالي بود    . دانم  مي

مـچ  . سرهنگ دومي تقلب را گذاشت كف دستش و شروع كـرد بـه نوشـتن              
آمدنـد پادرميـاني كردنـد،      . گفتم محال اسـت   . التماس كرد . دستش را گرفتم  
  !دهيم اين اولين و آخرين تقلب است و آن آخرين تقلب بود گفتند قول مي

در مورد آموزش   اگر  ! آقايان«: همة عوامل دانشكده را جمع كردم و گفتم       
يك ثانيه وقت را تلف كنيد و اين عدم آموزش به قيمت جان يك نفر تمـام                 

  ».شود، اگر خدا را به مفهوم واقعي قبول داريد شما مسئول هستيد
□   

رود   تيمسار فردوسي پس از فرماندهي دانشكده به ستاد نيروي زميني مي          
سـپس  . هـد د  و در طرح و برنامه قسمت عمليات به خدمت خود ادامـه مـي             

گذراند و    مدتي را در قرارگاه غرب در منطقة ايالم به عنوان افسر عمليات مي            
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 16باالخره به لشكر پرخاطرة خود بازگشته و به عنوان رئـيس سـتاد لـشكر                
تا اينكه فصل يك عمر خدمت صادقانه و مـسئوالنه          . شود  زرهي منصوب مي  

  .رسد  با تقاضاي بازنشستگي به پايان مي1370در سال 
 به حج تمتع و عمـره مـشرف شـده           82 و   80هاي    آقاي فردوسي در سال   

مبينا را خداوند به واسطة نذر آقا      .  ساله، مبينا و سبا    3 و   7دو نوه دارند    . است
وقتـي بـه دنيـا آمـد آقـاي          . عطا كرده كه خود ماجرايي اسـت      ) ع(امام رضا   

  .فرمايدكند قرآن را باز كنيم تا خداوند نامش را ب فردوسي پيشنهاد مي
  »انا فتحنا لك فتحاً مبينا«: آيد مي
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  1357اسفند - )ره( زرهي قزوين با حضرت امام خميني16رك از پرسنل لشيديدار جمع

 1363سال-دوره دافوس
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 1347 شيراز مهر-دوران آموزش چتربازي

 سريدوران دانشكده اف
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  امير فردوسي

 امير سرتيپ لطفي
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 سرتيپ لطفي در كنار شهيد صياد شيرازي

 شهيد معافي
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 ر شهيد فالحيكسرهنگ شهيد محمد معافي در كنار سرلش

  جمشيدي در حال دريافت لوح تقدير2امير سرتيپ



 177 / .................................................................................................  عكس و ضمائم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صنعتي2امير سرتيپ
 

  مرحوم امير سرتيپ خوشنويسان
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 شهيد آرش مهر

  نفر اول سمت راست-استوار ايزدپناه
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  نفر نشسته-سرباز مهماني

  امير رادفر-امير فردوسي:از راست
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