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 سخن ناشر

 

 

اي که انتشارات شاهد از آغاز فعالیت خود در عرصۀ نشر به عهده گرفته است، زنده نگاه داشتن یاد و خاطرة ایثارگران ترین وظیفهاصلی
شهادت سیراب نشده باشند متحمل مصائب » شراب طهور«اند و اگر از ت که در پاسداري از انقالب اسالمی جانفشانی کردهمجاهدي اس

  . اندمقدسی چون اسارت جانبازي شده
ادن داشتن آتش یاد و خاطرة آن دالور مردان عرصۀ مجاهده و پیکار، به دست دهاي برافروخته نگاهترین و معتبرترین شیوهاز مهم

هاي واقعی و عینی از زندگانی و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات بر جاي مانده از آنان که میزان تأثیرگذاري آن بر گزارش
ترین نقش را در اثر دارد و آن چه چرا که در این گونۀ نگارش، عنصر خیالی کم. تر استهاي دیگر بیشمخاطب آگاه به مراتب از شیوه

  . انکارناپذیر واقعیت است هست، یکسره پهنۀ
بدیلي است براي آن عده از محققان و ھا باقي مانده است، دست مایة بكر و بياز سوي دیگر انتشار خاطراتي كھ از مجاھدان راه حق در حافظھ

ان آمدند و حماسھھنرمنداني كھ در آثار خود، دغدغة سالكاني را دارند كھ روزگاري براي پاسداري از سرزمین اسالمي خویش، بھ مید ھا آفریدند تا 
آن شجرة طیبھ .اي كھ بھ دست مبارك آن پیر فرزانھ در خاك این مرز و بوم كاشتھ شده بود، ببالد و بھ ثمر بنشیند  



 

 مقدمھ

 

تلف کردهام و عمرم را بیهوده ام را هدر دادهگاه احساس نکنم زندگیشود، من با وجود نقصی که دارم، هیچشاید چیزي که باعث می
خواهد طور که دلم میام، تصمیم مناسب و بجایی بود که در اوج جوانی و ناپختگی گرفتم؛ تصمیمی که باعث شد تا سرنوشتم آن

  .گونه که مطلوبم بود رقم بخوردام همانساخته شود، و آینده
در پارك، اتوبوس و یا هر  -شومند مواجه میبرسر می اکنون، وقتی با مردمی که بدنی سالم دارند و در اوج سالمت و تندرستی به

همۀ اینها به خاطر همان . کنم کاش جاي آنها بودم و بدنی سالم داشتمنگرم و آرزو نمیگاه با حسرت به آنها نمیهیچ -جاي دیگر
د تهاجم دشمن قرار توانستم چشمانم را ببندم و در شرایطی که دین و کشورم مورتصمیمی است که آگاهانه گرفتم؛ در حالی که می

ولی به طور حتم، بخشی از پیکر . در آن صورت ممکن بود، اکنون داراي بدنی سالم باشم. گرفته بود، خودم را به نشنیدن و ندیدن بزنم
  .کشورم، به تاراج رفته بود و شاید هم براي همیشه از آن جدا شده بود

است، وجودم سرشار از لذتی معنوي و از زخمی شدن دین و میهنم شدهکنم زخمی که به بدنم خورده مانع حال آنکه وقتی فکر می
  .شود که با هیچ چیزي قابل قیاس نیستشعفی روحانی می

ام، تمام افتم و ایامی که در آنجا گذراندهگاهی درست در کوران درگیر شدن با مشکالت روزمرة زندگی، وقتی یاد جبهه و یارانش می
عجیب اینجاست که بعد از این همه سال، همۀ آن روزها، . یابمو انرژي بسیاري براي حل مشکالت میکنم ها را فراموش میسختی

اي از چنان روشن و شفاف به خاطر دارم؛ گویی که فقط چند ساعتی از آنها گذشته است و شاید هنوز بخش عمدهساعتها و دقایق را آن
  .کندروحم هنوز در آن ایام سیر می

در کنار خیابانی که . هوا سرد و بارانی بود. قرار بود به قصد جبهه، از چالوس به طرف تهران حرکت کنیم 20/11/60شنبه آید روزیادم می
  . منتظر حرکت بودند  -رسید می 30که تعدادشان به  -رفت، داوطلبین سوار اتوبوسهاییتا پادگان چالوس می

توبوس هر چه زودتر حرکت کند و به طرف تهران برود، و از طرف دیگر خواست ااز یک طرف دلم می. جا شدممن سر جایم جابه
قطرات درشت باران به طور دائم روي . هنوز جرئت دل کندن کامل از پدر، مادر و دوستانم را پیدا نکرده بودم. بغض گلویم را گرفته بود

اي ایستاده را، که گوشۀ خیابان زیر سایبان مغازهخواهد پدر و مادرم طور که دلم میگذاشت آنخورد و نمیهاي اتوبوس میشیشه
  .شد احساس کرد که وجود آنها سرشار از نگرانی و اشتیاق استاز همان فاصله هم کامالً می. بودند، برانداز کنم
  :از بلندگو نوحۀ

      این لشکر حق عازم کربالست امشب   
  رو سوي جبهۀ لشکر روح خداست امشب  

رانندة اتوبوس سوار شد، پشت فرمان . آرام آرام خداحافظی و وداع به پایان رسید. کردندآن را زمزمه میشد و همه زیر لب پخش می
  »!براي سالمتی امام و پیروزي رزمندگان اسالم صلوات«، و با صداي بلند گفت قرار گرفت

هر . کردداشت آنها را از جلوي چشمانم محو می قطعات باران. دوباره نگاهی به پدر و مادرم انداختم. صداي صلوات، اتوبوس را لرزاند
شاید این . من هم از پشت پنجرة اتوبوس، دستم را به عالمت خداحافظی تکان دادم. دادنددو دستشان را بلند کرده بودند و تکان می

با حسرت نگاهی به . تمادرم خواست بدود طرف اتوبوس، ولی پدر جلویش را گرفت و نگذاش. دیدمآخرین باري بود که آنها را می
اي به چشمم خورد به پیرزنی که زیر باران، کنار جوي آب نشسته و داشت با کاسه. خیابانی که بارها و بارها از آن رد شده بودم انداختم

  . اشک چشمانم را پر کرد. ریختها، آب میطرف اتوبوس رزمنده



با خودم عهد بستم که براي حفظ دین و کشورم، با تمام وجود در مقابل  دوباره نگاهی به پیرزن و خیابان کردم، و براي چندمین بار
  .ها خیابان امام خمینی را طی کردند و از شهر خارج شدنداتوبوس. دشمن متجاوز بایستم و او را از خاك وطنم بیرون کنم

، روي اصرار بقیه مشغول خواندن نوحه خواندگاه نوحه میهاي داوطلب، که در دورة آموزشی هم گهبعد از چند لحظه، یکی از بچه
  :شد

  .تازه جوانم... اللۀ خونین من اي تازه جوانم شهید  
از شدت باران . خوان ساکت شدوقتی وارد جادة کوهستانی شدیم، نوحه. کردیمزدیم، با او همراهی میما هم در حالی که سینه می

عمیقی که در دو طرف جاده دهان باز کرده بود، باعث شده بود تا بیشتر بچههاي پیچ و خم جادة کوهستانی و دره. هم کاسته شده بود
  »اسمت چیه؟«ام پرسید من هم توي حال خودم بودم که کنار دستی. ها، نگاهشان به بیرون اتوبوس باشد

  ».ابراهیم سام دلیري هستم«گفتم 
  »بچۀ چالوس؟«دوباره پرسید 

  »!در چهار کیلومتري چالوسبچۀ روستاي زواتم، «نگاهش کردم و گفتم 
  »آیی جبهه؟براي اولین بار می«پرسید 
  »تو از کجا اعزام شدي؟! آره«گفتم 

  ».زنمجی میتو جبهه آرپی. ام جبههشود که رفتهچند باري می. پور هستممن خسرو تاجی«خندید و گفت 
ل دارم و پدرم کارگر است، حرفهاي او بود که باعث شد تا الي حرفهایم به او گفتم که نوزده سادر البه. یواش یواش صحبتمان گرم شد

  .عاشق امام شوم
بعد هم دوستش، حسین را معرفی کرد، . پدرش در گنبد مغازه داشت و خودش هم سال چهارم دبیرستان بود. خسرو هم از خودش گفت
در تهران رسیدیم، ساعت شده بود سه  )ع(حسندگان اماموقتی به پا. تا برسیم تهران حسابی با هم ایاق شدیم. او هم ازگنبد اعزام شده بود

هر خوابگاه سالن بزرگی بود که . هایمان بردند، ما را به خوابگاهبعد از خواندن نماز و خوردن ناهار. با عجله از اتوبوس پیاده شدیم. بعد از ظهر
  .ها جاي دادندبندي کردند و در خوابگاهها را به سرعت گروهبچه. داخلش را سه ردیف تخت خواب دو طبقه چیده بودند

فردا صبح هنوز آفتاب نزده . آن شب را تا وقتی خاموشی بزنند حسابی با هم گپ زدیم. من و خسرو و حسین کنار هم قرار گرفتیم
بحانه را نیم ساعت بعد ص. پس از مرتب کردن تختها، نماز را خواندیم. همه با عجله از تختهایمان پایین پریدیم. بود که بیدارباش زدند

  .هاي آموزشیدادند و همۀ ما را به صف کردند و آماده شدیم براي دوره
هاي سبک و سنگین و کار هاي رزمی، آشنایی با سالحدر این مدت انواع و اقسام آموزش. بودیم )ع(حسینحدود یک ماه و نیم در پادگان امام

الي آموزشهاي رزمی، کالسهاي ضمن اینکه در البه. هاي آنجا بوداي شبانه و روزانه هم از برنامههشرکت در رزم. را گذراندیم 7جیکردن با آرپی
  .اي هم برایمان گذاشتندعقیدتی فشرده
رویهاي طوالنی، رمقی برایمان باقی نگذاشته هاي شبانه و پیادهباشهاي آموزشی را به پایان رساندیم با وجودي که آمادهوقتی دوره

پس از پایان . توانم در مقابل دشمن تا دندان مسلح بایستم و حقش را کف دستش بگذارمکردم حاال دیگر میاحساس میبود ولی 
اي دربارة اهمیت هاي آموزشی، چند کلمهفرماندهی گردان براي حسن ختام دوره. آموزش، ما را به واحدهاي مختلف تقسیم کردند

  .شدیم دادعاتی هم دربارة منطقۀ جدیدي که باید به آن اعزام میدفاع از دین و کشور برایمان گفت و اطال
با شنیدن حرفهاي او متوجه شدیم که قرار است به خوزستان و به اطراف شهر اندیمشک، جایی در حوالی پادگان ولیعصر که کنار 

  .رود کرخه قرار دارد، اعزام شویم



ها وقتی بعد از شام سرشان را گذاشتند روي بالش بیشتر بچه. خبري نبود شب آخر مثل شب اول ورودمان از آماده باش و رزم شبانه
  . من هم وقتی چشمانم را بستم اصالً نفهمیدم کی صبح شد. از شدت خستگی، تا صبح از جایشان تکان نخوردند

چند لحظه بعد قطار . قطار شدیم همگی سوار. آهن تهران بردندروز بعد، ساعت دو بعد از ظهر، اتوبوسهاي نظامی ما را به ترمینال راه
  .سوت بلندي کشید و حرکت کرد

شد، هاي لب ریل رد میوقتی قطار سرعت گرفت و از کنار خانه. کوپه شده بودیمها، هممن همراه حسین و خسرو، و چندتایی از بچه
هایشان ها، ممکن است دیگر به خانهین بچهداند چند نفر از اخدا می. فکر کردم، این سفر ممکن است براي خیلی از ما سفر آخر باشد

طور که روي صندلی کوپه لم داده بودم و همین. این چیزي بود که فقط خدا ازش باخبر بود. برنگردند و روي پدر و مادرشان را نبینند
  .بروم کردم حرکت مداوم واگن و صداي یکنواخت ریل، باعث شد تا به خواب عمیقی فروداشتم به این چیزها فکر می

  



 

  حرکت به سوي جبهه
  

از پنجره . بارید ولی هوا برخالف چالوس، گرم بودباران به شدت می. حدود ساعت نه صبح بود که به ایستگاه اندیمشک رسیدیم
قتی و. از مردم عادي خبري نبود. فقط چند نفري در ایستگاه بودند که آنها هم سرشان به کار خودشان بود. نگاهی به بیرون انداختم

  .قطار ایستاد، همگی پیاده شدیم
بی آنکه وارد شهر شویم از جادة کمربندي، شهر . سوار شدیم و ماشینها حرکت کردند. بیرون ایستگاه، چند ماشین ایفا منتظر ما بود

تور فرماندهان به دس. اي به نام جایگزینی، از ماشین پیاده شدیمپس از مدتی از پل کرخه گذشتیم و سپس در منطقه. را دور زدیم
اي را به خود راه ها در این راه هیچ ترس و دلهرهبچه«آمد گویی به ما، گفت یکی از فرماندهان آنجا بعد از خوش. بالفاصله به خط شدیم

قدر ترسو و زبون شده است که در عملیات فراموش نکنید که خداوند همیشه حامی شماست و بدانید که به لطف خدا دشمن آن. ندهید
  ».المبین، در نهایت عجز و ناتوانی بیشتر از هزاران کشته و اسیر و زخمی، در میدانهاي نبرد از خود به جاي گذاشته استتحف

لرزاند و به روح و هایش طوري بود که دلها را میگفته. آمدها سراپا گوش بودند و صدایی از کسی درنمیکرد همۀ بچهوقتی او صحبت می
  .نشستجانمان می

پس از گذشت یک ساعت به . باران بند آمد و هوا گرم و شرجی شد. تی حرفهایش تمام شد دوباره سوار ایفاها شدیم و راه افتادیموق
در آنجا بود که براي اولین بار از . واحد ما در قسمت جنوبی پل کرخه مستقر شد. در آنجا همۀ ما را تقسیم کردند. مقر تیپ رسیدیم

آمد گفت و براي رزمندگان اسالم آرزوي قبل از اینکه وارد سنگر شویم، فرمانده آنجا ما را جمع کرد و خوش. دیدمنزدیک سنگر را می
  .موفقیت و پیروزي کرد

من و حسین و خسرو نزدیک یکی از . مان بود رفتیمروزيبعد از حرفهاي فرمانده، به طرف سنگرهایی که از آن به بعد محل شبانه
  .امام و وارد جبهه شدهکردم رزمندهشتم احساس میتازه دا. سنگرها شدیم

  ».به خانۀ سنگري ما خوش آمدید! بفرمایید«ها از داخل سنگر بیرون آمد و گفت تو همین حال و هواها بودم که یکی از رزمنده
د ما را به داخل سنگر زطور که با مهربانی دستی به پشت من میاو همان. رفتیم طرفش، سالم کردیم و دست دادیم. و لبخندي زد

با دیدن آن . آمد گفتبا دیدن ما، از جایش بلند شد، سالم کرد و خوش. یک نفر دیگر داخل بود. وقتی وارد سنگر شدیم. دعوت کرد
، تا اینکه او به طرفم آمد. براي چند لحظه سکوت حاکم شد. دانستم چه بگویممحیط تاریک و خفه، حسابی خودم را باخته بودم و نمی

اي و کجا آموزش حاال بهم بگو از کجا آمده. انگار براي اولین بار است که گذرت به این طرفها افتاده«کیفم را از دستم گرفت و گفت 
  ».ايدیده

. کردندجا میآن دو عین خیالشان نبود و رفته بودند یک گوشۀ سنگر و داشتند وسایلشان را جابه. من نگاهی به حسین و خسرو کردم
بعد هر چه که در این مدت برایم اتفاق افتاده . ه دنبال پسر جوان رفتم گوشۀ دیگر سنگر و گفتم که نوزده سالم است و بچۀ چالوسممن ب

سه بار بود که به . حدود بیست سال داشت. اسمش عباس بود و از گرگان اعزام شده بود. بعد هم او از خودش گفت. بود را برایش گفتم
. المبین هم شرکت کرده بوداهللا در غرب کشور و چند عملیات از فتحآمد در عملیات محمدرسولور که از حرفهایش برمیطآن. آمدجبهه می

از . اسم کسی هم که ما را به سنگر آورده بود محمود خدابنده بود. قدر زبر و زرنگ باشدآمد که اینبهش نمی. صورت تکیده و الغري داشت
هنوز نیم . ها به شکارچی تانک معروف بوددر بین بچه. جی زنهاي قهار جبهه بودگفت از آرپیطور که عباس میناصفهان اعزام شده بود و آ

ام کمی روبراه شد، نگاهی به دور و برم وقتی روحیه. شناختمساعت نگذشته طوري با آنها صمیمی شدم که انگار سالها بود آنها را می
  . ز سقف سنگر آویزان بودیک فانوس رنگ و رو رفته ا. انداختم



در دیوار قسمت عقب سنگر، که . خوردچند کاسۀ غذا، به همراه پنج، شش کیسه انفرادي و چند تا پتوي تا شده کنار دیوار به چشم می
اینجانب : خورد عکس بزرگی از امام خمینی نصب شده بود، که زیرش با خط زیبایی نوشته شده بودنور از بیرون، به طور مستقیم بهش می

  .کنمبوسم و به این بوسه افتخار میاز دور، دست و بازوي قدرتمند شما را که دست خداوند باالي آن است، می
من هم که روز اول آمده بودم جبهه، «ام زد و گفت شاید نگاه خیرة من به در و پیکر سنگر خیلی طوالنی شد، چون عباس دستی به شانه

قدر بهش عادت کردم که حاال دیگر زندگی کردن در ولی چند هفته که گذشت، آن. ود اینجا زندگی کردشکردم چطور میاش فکر میهمه
وقت اگر به شوي، آناگر چند هفته بگذرد خودت متوجه می. شودچیزي دراینجا هست که آنجا پیدا نمی. خانه برایم غیرممکن شده است

چون هنوز هیچی نشده بود دلم براي پدر و مادر و . ن با تعجب نگاهی به او کردمم» .رويزور هم بخواهند تو را بفرستند مرخصی، نمی
  .اي هم بگذرددوستانم تنگ شده بود، چه برسد به اینکه چند هفته

هواي خوب و جاي گرم . گفتمراه میجهت بهش بد و بیخود و بیام و چقدر بیوقتی شب رسید تازه فهمیدم قدر دورة آموزشی را ندانسته 
بگذریم؛ آن شب با وجودي که خیلی خسته بودم، اما کف سرد و سفت سنگر و سرماي بیش از حد . دیدیمو نرمش را حاال باید در خواب می

. شد که با صداي بلند عباس از خواب بلند شدمبعد از ساعتها تازه داشت چشمم گرم می. هاي شب چشم روي هم بگذارمهوا، نگذاشت تا نیمه
اند ولی تا خواستم برگردم سرجایم، دیدم همه براي ورزش صبحگاهی رفته. بالفاصله وضو گرفتم و نماز خواندم. ن نشده بودهوا هنوز روش

چند تا حرکت که . لرزیدم، شروع کردم مثل بقیه، ورزش کردن و دویدندر حالی که از سرما مثل بید می. به ناچار من هم رفتم بیرون. بیرون
از آن روز به بعد کار روزانۀ ما شد . چسبدواش بدنم گرم شد، تازه احساس کردم ورزش کردن در آن هواي سرد چقدر میانجام دادم، یواش ی

طور که این. شدیمضمن اینکه داشتیم با حال و هواي جبهه هم آشنا می. ورزش صبحگاهی و تکرار آموزشهایی که در دورة آموزشی دیده بودیم
با صحبتهایی که عباس و خسرو . ، عملیات نزدیک بود، و همۀ این کارها، براي حفظ آمادگی ما در زمان عملیات بودآمدها برمیاز حرفهاي بچه

  .کردم تا هر وقت زمان حمله رسید، بزنم به صف دشمن و او را از باقی ماندة خاك وطنم بیرون کنمکردند، داشتم خودم را آماده میبا من می
قرار  203هايمحل استقرار ما در ضلع جنوبی رود کرخه در نزدیکی تپه. عیت جغرافیایی آنجا آشنا شدیمبعد از چند روز تازه با وض

خوش و دشت عباس داشت، براي همین از اهمیت نظامی بسیار زیادي ها، چون آنجا اشراف کامل به منطقۀ عینبه گفتۀ بچه. داشت
هاي بردند رزم شبانه و تا سپیدة صبح، در آن سرماي کشنده، از کوهها و تپهیبعضی از شبها ما را با تجهیزات کامل م. برخوردار بود

  .دادندگشتیم، بیشتر از چند ساعت اجازة استراحت بهمان نمیوقتی هم به پایگاهمان برمی. رفتیماطراف، باال و پایین می
آنجا بود که پیش خودم گفتم صد رحمت . شودروزانه شروع میبعد از چند روز هنگامی که آموزشهاي نظامی تمام شد، گفتند از فردا مانورهاي 

شد با راه رفتن و درجا دویدن از دست سرما، تا حدي خالص شد، ولی زیر آفتاب گرم و سوزان جنوب، آن هم چون در آن موقع می! به رزم شبانه
  .وسط بیابان، معلوم نبود باید به کجا پناه برد

روي زیر رفتیم رزم روزانه، انگار دلم براي پیادهذشت به همۀ این چیزها عادت کردم و اگر یک روز نمیولی هر چه که بود، چند روز که گ
  .شدآفتاب گرم تنگ می

چند لحظه بعد چند . تا اینکه یک روز به جاي اینکه ما را ببرند مانور، همه را کنار تپۀ بزرگی که کنار پایگاهمان بود، جمع کردند
کردم که خسرو داشتم باکنجکاوي نگاهشان می. سیدند و تعداد زیادي رزمنده از آنها پیاده شدند و کنار ما ایستادندماشین ایفا از راه ر

  ».فکر کنم قرار است یک خبرهایی بشود«آستین دستم را کشید و یواش گفت 
  »چطور؟«پرسیدم 

  ».آیداز این کارها، بوي عملیات می«خسرو نگاهی بهم کرد و آرام گفت 
  »مطمئنی؟« گفتم

  ».شوياگر دندان روي جگر بگذاري خودت متوجه می«خسرو لبخندي زد و گفت 



چند دفعه در حین رزم شبانه و روزانه . بعد از چند لحظه، از سنگر فرماندهی، فرمانده گردان بیرون آمد. من دیگر چیزي نپرسیدم 
شما در راهی «او در حرفهایش گفت . ، بعد شروع به صحبت کردفرمانده گردان اول از همه خواست تا صلواتی بفرستند. دیده بودمش
تر از محکم. ما قصد داریم به زودي مشت محکمی به دهان دشمن متجاوز بزنیم. اید که خیر دنیا و آخرت در آن استقدم گذاشته

زمان . پذیر استام و مردم امکانو این کار مهم، با کمک شما، عنایت خدا و دعاي ام. المبین به او زدیممشتی که در عملیات فتح
اي که در اتاق عملیات با توجه به لیاقت و کارآیی باالیی که همۀ فرماندهان در شما سراغ دارند، طی جلسه. عملیات جدید نزدیک است

ات شما کنندة درگیري در شب عملیبه یاري خدا، شروع. داشتیم، تصمیم گرفته شد این واحد به عنوان گردان خط شکن عمل کند
  » .گردیدسپارید و به پشت جبهه برمیولی پس از شکستن خط، منطقه را به واحد دیگري می. هستید

با شنیدن خبر آغاز عملیات جدید، . بعد از مراسم همگی به سنگر برگشتیم. ها به پایان رسیدحرفهاي او با تکبیر و صلوات بچه
ی ناشناخته و مبهم و در مقابلش، شوقی دلپذیر براي انجام جهاد در راه خدا و اي در من به وجود آمده بود؛ اضطراباحساس دوگانه

  .رهایی کشورم از دست دشمن متجاوز
  .اي براي یکی از دوستانم بنویسمچاره را در این دیدم که نامه. خواست با یکی حرف بزنمدلم می

  بسمه تعالی
  محضر مبارك آقا مجید

اش دنیایی از دیار عاشقان، از جایی که هر لحظه. نویسمیعادگاه عشق برایت نامه میضمن عرض سالم، دوست عزیزم من از م
  ... است

هایی که ریا، روي زمین سفت و سخت، با چند پتوي رنگ و رو رفته، در میان حفرهتکلف و بیاینجا رزمندگان اسالم، بی
اینجا از رنگ و لعاب خبري نیست، هر چه هست عشق  .کنندتواند النۀ موش و عقرب باشد، زندگی میسنگر نام دارد، و می

  .است و ایثار
  . توان محشر کربال را به چشم دیددر اینجا می. در اینجا، باید دنیا را طالق داد و به آخرت فکر کرد

  .اي براي آنها بنویسمچون فعالً بنا ندارم نامه. ام برساندوست عزیزم خبر سالمتی مرا  به خانواده
  دیداربه امید 

  برادرت ابراهیم
  

گفت، در هر عملیاتی عباس می. مان را بررسی کنیم، تا اگر کمی و کسري داشتیم، تهیه شودفرداي آن روز، قرار شد وسایل نظامی
چند روز بعد هم مشخص شد واحدي که قرار بود در . کنندواحدهاي مختلفی از تیپ ها و لشکرهاي مختلف، به صورت ادغامی عمل می

فرداي آن روزي که این خبر را شنیدیم، دستور حرکت به طرف . ابیطالب از شهر قم هستندبنهاي لشکر علیات با آنها باشیم، بچهعملی
  . ابیطالب دادندبنمقر لشکر علی

، در چند عصرمحل لشکر نرسیده به پادگان ولی. هنوز هوا سرماي شبانه را در خود داشت که به صورت چند ستون منظم راه افتادیم
اي لشکر صاحب « کشیدند هاي لشکر، که فریاد میورود ما با استقبال زیاد بر و بچه. کیلومتري اندیمشک و در کنار رود کرخه قرار داشت

  .مواجه شد» خوش آمدي  خوش آمدي... زمان
بندي دستور فرماندهان، دسته سپس به. بعد واحدهاي مختلف لشکر در کنارمان مستقر شدند. پس از آن، همگی وارد پادگان شدیم

پس از صرف غذا، دوباره صحبتهاي توجیهی . زمان با اذان ظهر، نماز جماعت برگزار شدهم. مسئولیتها و وظایف واحدها مشخص گردید
ولی . دانستیکس تاریخ دقیق عملیات را نمهیچ. اي کامالً به وظایف خود آشنا شد آزادباش اعالم کردندوقتی هر دسته. ادامه پیدا کرد



ها و لشکرها، حکایت از حملۀ جایی تیپنقل و انتقال ساز و برگهاي نظامی، جابه. زودي انجام خواهد شدکامالً روشن بود که عملیات به
یها فرصت دادند تا به نوبت به شهر بروند و به کارهاي شخصاما تا رسیدن به زمان مقرر، به بچه. بزرگی داشت که در شرف انجام بود

  .شان برسند
من و حسین و خسرو به همراه عباس براي اینکه آب و هوایی عوض کنیم، حمامی برویم و با . ترین شهر به ما، دزفول بودنزدیک

  .خانواده تماس بگیریم راهی دزفول شدیم
کوچه و خیابانهاي شهر زخمی از تمام . آوازة مقاومت و ایستادگی دزفول را زیاد شنیده بودم؛ اما به راستی شنیدن کی بود مانند دیدن

تا وقتی دشمن در آن طرف رود کرخه بود گاه روزانه تا صد گلولۀ توپ به سوي شهر شلیک . موشکها و راکتهاي عراقی را به تن خود داشتند
چهرة غمگین مردم . المبین و دور شدن عراق از آن منطقه، موشکهاي دوربرد، جاي آتش توپخانه را گرفتولی پس از عملیات فتح. شدمی

وقتی در . کرددادند، مسئولیت ما را براي نابودي دشمن و حفظ دین و مملکت صد چندان میدزفول، که با دیدن ما فریاد پیروزي سر می
و از محلۀ سبزقبا گرفته تا میدان شهدا . زدیم زشتی جنگ و ددمنشی دشمن بعثی را تا عمق وجودم احساس کردمخیابانهاي دزفول قدم می

اینجا تمامی یک خانوادة : نرسیده به میدان شهدا، روي دیواري ویرانه نوشته شده بود. خمینی پر بود از عکس و اسامی شهداي دزفولمیدان امام
  .هشت نفره در اثر اصابت موشک صدامیان شهید شدند

ا، دو خواهر هنگام رفتن به مدرسه توسط توپخانۀ در اینج: خمینی، در کنار گودالی با رنگ قرمز نوشته شده بوددر ابتداي خیابان امام
  . صدامیان شهید شدند

گریستند و در گوش مردمش بینم که به مظلومیت شهر میالي انبوه مردم، شهداي مظلوم دزفول را میکردم در البهگاه احساس می
  .خواندندسرود ایستادگی و مقاومت می

خواستم سهمی در اي مقابله با دشمن در من وجود داشت، از آن پس با تمام وجودم میاگر تا قبل از آمدن به آنجا اندك تردیدي بر
  .دفاع از این آب و خاك، و نجات مردم مظلوم کشورم داشته باشم



 

  حرکت به سوي اهواز
  

داشتند وسایلشان را خسرو و حسین و بقیه . نگاهی به دور و برم کردم. لرزیدمبعد از خواندن نماز صبح، هنوز هم داشتم از سرما می
  »چه خبر شده؟«کردند؛ با تعجب پرسیدم جمع می

داریم حرکت . از بلندگو اعالم کردند وسایل را زودتر جمع کنیم! مگر نشنیدي«کرد، گفت طور که پتوهایش را تا میحسین همان
  ».کنیم طرف اهوازمی

  .را جمع کردم و همراه بقیه از سنگر بیرون رفتموسایلم . فهمیدم لحظۀ موعود نزدیک شده؛ با عجله از جا بلند شدم
بعضی . هاي سنگر بغلی، مشغول خراب کردن سنگر و بیرون آوردن تراورز و پلیت از باالیش بودندبر و بچه. بیرون سنگر غوغایی بود

سرم را که چرخاندم دیدم  .چیدنداي روي هم میهاي خالی را گوشهکردند و کیسههاي سنگر را خالی میهم داشتند خاك داخل کیسه
بعدها . بالفاصله من و خسرو و حسین هم آستینها را باال زدیم و رفتیم کمکشان. اندعباس و محمود هم مشغول خراب کردن سنگر شده

ورز، و همۀ وسایل سنگر مثل تال. بایست هیچ چیزي از خودشان، در محل جا بگذارندجایی نمیها شنیدم، واحدها در وقت جابهاز بچه
  .گرفتاین عمل با اینکه کار سختی بود ولی هر طور شده باید انجام می. ها را هم باید با خودشان ببرندپلیت و حتی کیسه

بعد هم خودمان سوار شدیم و ماشینها در یک صف منظم به طرف . بعد از یکی دو ساعت همۀ وسایل را سوار ماشینهاي ایفا کردیم
شدیم از الي چادر نگاهی به سنگرهایی که دیگر چیزي ازشان باقی نمانده بود کردم؛ تیم از آنجا دور میوقتی داش. اهواز حرکت کردند

هاست ها و بریدن از عالئق و دلبستگیدانستم که در نتیجۀ این دل کندنشود، ولی میکردم دلم براي آنجا خیلی تنگ میاحساس می
  .شود در مسیر حق گام برداشتکه می

ها چادر ماشین را کنار زدند و بدون توجه به گرد و خاکی ر شدیم، با اینکه دستور داده بودند چادرها را کنار نزنیم، بچهکه دوکمی 
  .آورد، بنا کردند به سرود خواندن و شعار دادنکه به داخل ماشین هجوم می

. تازه فهمیدم دزفول در مظلومیت تنها نیست پس از یکی دو، ساعت وقتی به آنجا رسیدیم،. شدیمدر مسیرمان باید از شوش رد می
سالح گناه و بیاي بود که تنها به قصد کشتن مردم بیتمام در و دیوارها و کف خیابانهاي شهر، نشان دهندة حمالت کور و وحشیانه

  .انجام شده بود
ستادگی و مقاومت با روحشان عجین شده دادند که ایخیابانهاي شوش هم مثل دزفول، لبریز از مردمی بود که با ماندنشان نشان می

  .توانست باشداست و همین رمز پیروزي و موفقیت آنها می
مردم . از ابتداي شهر، پیدا بود که آنجا حال و هواي نظامی دارد. چیزي به ظهر نمانده بود که به اهواز رسیدیم. از شهر رد شدیم

سر اولین خیابان وقتی برخوردیم به تعدادي از افراد . ي ارتشی و سپاهی بودهمه جا پر از نیروها. شدندکمتر در خیابانها دیده می
اي نگذشت که سر تا سر خیابان پر چند لحظه. ما هم بنا کردیم به جواب دادن. نظامی، آنها شروع کردند به ابراز احساسات و شعار دادن

  : شد از شعار کوبندة
    ما همه سرباز توایم خمینی   
  وایم خمینیگوش به فرمان ت  

انگار . آنها هم هماهنگ با بقیه مشغول شعار دادن شدند. هاي اهوازي هم پیدا شدجالب اینجاست که در این بین، سر و کلۀ عرب
اي به صدام و حامیانش نشان دهند و شر آنها را از سر اهواز و سایر همه احساس کرده بودند، وقت آن رسیده تا ضرب شست جانانه

  .بکنند شهرهاي خوزستان



 - بار جادة اهوازاین. پس از خواندن نماز و خوردن ناهار، دوباره حرکت کردیم. ماشینها در اهواز توقفی کردند. نزدیک ظهر شده بود
آمد که اي میبه ظاهر جادة خسته کننده. جاده در میان دشت پهناوري قرار داشت. رفتیمآبادان را در پیش گرفته بودیم و جلو می

گرفتند آب و علف نداشت؛ اما رفت و آمد خودروها و نفربرهاي نظامی که هر از چند گاهی از ما پیشی میجز دشت صاف و بیدورنمایی 
  .گیري بودداد که درون این سکوت در حال شکلاي میشدند نشان از حادثهو یا از کنارمان رد می

  :پس از یکی دو ساعت به تابلویی رسیدیم که رویش نوشته بود
  .کیلومتر 45بادان آ
اي فرعی، به گرفت ماشینها از جادة اصلی خارج شدند و در جادهاز این به بعد، چون جاده قدري در تیررس نیروهاي عراقی قرار می 

پس از گذشتن از نیزاري که به صورت مرداب درآمده بود، در ضلع شمالی جاده، دشت باز و وسیعی به . طرف شادگان حرکت کردند
با . بالفاصله دستور ساختن سنگر داده شد. از ماشینها پیاده شدیم. همۀ ماشینها وارد دشت شدند و توقف کردند. خوردچشم می

دانستم چه آشی براي ما پخته شده؛ با شور و شوق زیاد به طرف وسایل سنگر، من که نمی. ها بلند شدشنیدن این خبر آه از نهاد بچه
حسین و خسرو و بقیه . چند کیسه را گرفتم دستم و با عجله شروع کردم به پر کردن یکی از آنها. مکه با خودمان آورده بودیم، رفت

  .نگاهی به من کردند و از سر ناچاري به من ملحق شدند و پنج نفري شروع کردیم به درست کردن سنگر
بود که فهمیدم دلیل آه و نالۀ خسرو و  تازه آن موقع! ولی مگر پرکردن آن همه کیسه و چیدنشان کار یک ساعت و دو ساعت بود؟

گفت در این منطقه، فعالً از توپ و عباس می. خالصه به هر جان کندنی بود، شب به نیمه نرسیده سنگر را آماده کردیم. بقیه چی بود
ت که آن هم کند و شاید کمی مزاحم کارمان بشود، حملۀ هواپیماهاي دشمن استرکش خبري نیست و تنها چیزي که تهدیدمان می

  .شودشان پیدا میگاهی سر و کله
در همین موقع صداي غرش هواپیمایی به . قدر خسته بودم که هنوز داخل سنگر دراز نکشیده، خوابم بردوقتی کار سنگر تمام شد آن

  .طور که عباس گفته بود نوبت حملۀ هواپیماها رسیده بودشستم خبردار شد، همان. گوشم خورد
بعد از چند دقیقه صداي انفجار و رگبار . چون راهشان را به طرف اهواز کج کردند. متوجه سنگرهاي ما نشده بودند اما انگار آنها

  .هاي پدافند هوایی، آسمان منطقه را روشن کردگلوله
سمش را شهر شد االبته نمی. رفتیم به شهر شادگانگاهی روزها می. شداین قضیه تا وقتی که ما آنجا بودیم، هر شب تکرار می

البته این را ناگفته . حملۀ عراق باعث شده بود تا فقر و نداري مردم بیشتر خودش را نشان دهد. باریدفقر از در و دیوار آنجا می. گذاشت
از هاي سازمانی، همه و همه، نشان خیابان، بندرها، ساختمانهاي اداري، خانه. شدهایی هم در شهر دیده مینگذاشته باشم که نوسازي

ولی شروع این جنگ خانمان برانداز، باعث شده بود تا همه چیز به هم . حرکت جدیدي بود که بعد از انقالب در آنجا آغاز شده بود
  .بریزد

قبالً از بادهاي خوزستان . در عمرم چنین بادي را ندیده بودم. گشتم، باد عجیبی شروع به وزیدن کردیک روز غروب که از شهر برمی
اي وارد شود و هر در توانست به راحتی از هر روزنهقدر شدت داشت که میباد آن. وقت گیرشان نیفتاده بودمولی هیچ. بودم زیاد شنیده

. آمد این بود که سرم را فرو کنم زیر پتو تا طوفان گرد و خاك کور و کَرَم نکندمن تنها کاري که از دستم بر می. اي را باز کندبسته
شستیم و پتوها را عت طوفان فروکش کرد همه چیزمان را به هم ریخته بود و باید همۀ وسایل سنگر را دوباره میوقتی بعد از یک سا

بعد از خوردن صبحانه، همین که خواستیم وسایلمان را تمیز کنیم دستور . آن شب را به هر وضعی بود به صبح رساندیم. تکاندیممی
  .ماشین شویم دادند، دوباره وسایل را جمع کنیم و سوار

دیگر داشتیم از .کردیم سنگر را به هم ریخته و وسایل را جمع کردیم و سوار ماشین شدیمطور که زیر لب غرولند میما هم همان
  .آمدیمخستگی از پا درمی



بار، ي همین بود که اینشاید برا. خودم هم اصالً ناي قدم برداشتن نداشتم. دیدمکردم رمقی در آنها نمیها نگاه میوقتی به قیافۀ بچه
  .برخالف دفعۀ قبل، از سرود خواندن و شعار دادن خبري نبود و همگی ساکت و آرام، مسیر را طی کردیم

واحد ما در میان نخلستانهاي کنار . در کنار رود کارون متوقف شدیم 1پس از گذشتن از دارخوین، در حوالی تأسیسات پتروشیمی ایران
  .رود استقرار پیدا کرد

ولی پس از تجاوز عراق، حاال به تلی از خاك تبدیل . اي بودهآمد آنجا یک زمانی به صورت دهکدههاي آن اطراف، به نظر میاز خرابه
دانم اسم دهکده چی بود ولی یقین دارم که این منطقه براي همیشه از نمی. شده بود و معلوم نبود چه بالیی سر ساکنانش آمده

  .ه استجغرافیاي ایران حذف شد
سوخته، وسایل به هم ریخته و عروسکهاي تکه زدم چشمم خورد به عکسهاي خانوادگی نیمهاي روستا قدم میالي خرابهوقتی البه

کردم که چطور یک ارادة شیطانی، خانوادهوقتی پیش خودم تجسم می. شدمپاره شده، بغض چنان گلویم را فشرد که داشتم خفه می
خواست داد کردند بی هیچ دلیلی، نابود کرده و به خاك سیاه نشانده دلم میو عالقه در اینجا، با هم زندگی می اي را که در نهایت عشق

بینم که در کردم اشباح سرگردان اهالی دهکده را میگاهی احساس می. بکشم و با تمام وجودم در مقابل این تجاوز ناجوانمردانه بایستم
  .اندقاتلین خویش هستند تا از آنها بپرسند که به چه گناهی آنها را کشتهها، به دنبال یافتن میان خرابه

گویا احتمال انجام عملیات را از این . چند روزي از رفتنمان به آنجا نگذشته بود که عراق منطقه را زیر آتش توپخانۀ خود گرفت
وقتی اولین گلولۀ دودزا را از نزدیک دیدم، بادقت . دیدمیک میمن براي اولین بار بود که انفجار توپ و خمپاره را از نزد. دادندمنطقه می

  »!حسین چقدر قشنگه«بعد به حسین گفتم . نگاهش کردم
  »!قشنگ تر از این تو راهه! ايکجایش را دیده«تر از من بود، خندید و گفت حسین که در این زمینه کارکشته

  »منظورت چیه؟«با تعجب پرسیدم 
حاال . آخر برادر من، این براي تعیین مسافت است تا توپخانۀ اینجا را با دقت بیشتري بزند«زد و گفت ام حسین دستی به شانه

  ».فهمیوقت معنی قشنگی را میهاي جنگی برسد، آنصبرکن گلوله
  .اي به پشتش زدم و به طرف سنگر رفتممن که تازه متوجه منظورش شده بودم به شوخی ضربه

هایی که از قبل تدارك دیده شده کننده با قایقطور که گفته بودند، بنا بود نیروهاي عملآن. اد طول نکشیدتوقف ما در آن منطقه زی
سپس در فرصتی مناسب پلی به روي کارون احداث گردد تا ادوات و خودروهاي خودي از . بود، از کارون بگذرند و با دشمن درگیر شوند

  . آن عبورکنند
بل تهیه شده بود و در قسمتهاي مختلف کنارة رود، در بین نخلستانها پنهان شده بود تا به محض شروع قطعات این پل شناور، از ق

کس را یاراي آمد که هیچبه نظر من کارون در آن هنگام همچون اژدهایی خشمگین به نظر می. عملیات به روي کارون نصب شود
  .مقاومت در برابرش نبود

  

                                                        
  کیلومتري آبادان در کنار رود کارون 40اي در منطقه -1

  



 

  شرکت در اولین عملیات
  

  .همه با خوشحالی به آن گوش دادیم و از شور و شوق خندیدیم. ثل باد، دهان به دهان گشتخبر م
ولی . اول باور نکردیم. یعنی چهارمین روز استقرار در کنارة کارون بود که خبر رسید آن شب، شب عملیات است 29/2/61غروب روز 

هنوز . همه به یقین تبدیل شد و شور عجیبی منطقه را فراگرفت بعد که دستور دادند سالحها و تجهیزات را تمیز و مرتب کنیم، شک
  .ها تقسیم کردندرا بین بچه 2شب نشده بود که جیرة جنگی

دیدم، با من که براي اولین بار بود جیرة جنگی می. جیره از چند قوطی کنسرو و کمپوت و تعدادي شیرینی خشک، تشکیل شده بود
وقتی خیالم از آن راحت . امسپس شروع کردم به بازکردن و تمیزکردن اسلحه. ام گذاشتمه پشتیدقت براندازش کردم و بعد داخل کول

ها طوري وسایلشان وقتی همۀ کارها را انجام دادم، متوجه شدم بیشتر بچه. ام را پر از یخ کردمشد، طبق دستوري که داده بودند قمقه
خندیدند و با عشق و گفتند و میبا همدیگر می. کنندهترین سفر عمرشان آماده میکنند که انگار دارند خودشان را براي برا آماده می

جی را گرفته بود توي بغلش و با حالتی عاشقانه آرپی. پشت سنگر، چشمم به خسرو خورد. کشیدندعالقۀ زیادي، به وسایلشان دست می
عباس . پیشانی بسته بود و مشغول محکم کردن بند حمایلش بودبند یا فاطمۀ زهرا را بر حسین هم پیشانی. کردداشت با آن نجوا می

  .کردهم در کنار سنگر با دقت عجیبی، خشابش را پر از فشنگ می
. چندین قایق بزرگ منتظر ما بود. همگی بی سر و صدا به طرف ساحل کارون حرکت کردیم. بعد از نیم ساعت دستور حرکت دادند

ابیطالب بندر آنجا، طبق قرار قبلی، با نیروهاي لشکر علی. ا شدیم و به آن طرف رودخانه رفتیمهاي هشت نفره، سوار قایقهدر گروه
  . ادغام شدیم

من تا آن موقع به مرگ به شکلی جدي فکر نکرده بودم چه . اش را بنویسدنامهتواند وصیتخواهد، میبعد به ما گفتند هر کس می
به همین خاطر با شنیدن این حرف، احساس کردم توي دلم خالی شده و ترس غریبی در . نامه بنویسمرسد به اینکه بخواهم وصیت

هاي زندگی من است و این با خودم گفتم شاید این آخرین لحظه. دانستم چه بنویسم و یا از کجا شروع کنمنمی. وجودم رخنه کرد
  . مانداي است که از من به یادگار مینوشته، آخرین نوشته

اما وقتی نگاهم به بقیه افتاد از این احساسم خجالت کشیدم و . ام و مرا با آن کاري نیستس کردم با این جنگ بیگانهناگهان احسا 
قلم را در . ؟ به خودم آمدم!خواستی از دین و کشورت دفاع کنیطوري ادعاي پیروي از امام را داشتی و میبه خودم نهیب زدم که این
  . نوشتمام را دست گرفتم و وصیت نامه

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )122سورة بقره، آیۀ(واتَّقُوا یوماً ال تجزي نفس عن نفسٍ شیئاً و الیقبلُ منها عدلٌ و ال تَنفعها شفاعه و ال هم ینصرون 

 ايو بترسید از روزي که هر کس جز عمل خود را نبیند و کسی را به جاي دیگري مجازات نکنند و از هیچ کس بهانه
  .پذیرفته نشود و شفاعت کسی سودمند نبود و کسی را یاوري نباشد

  نامهوصیت

                                                        
  غذاي کنسرو شده براي مصرف در شب عملیات -2

  



نامه این وصیت. صادره از چالوس 236داراي شماره شناسنامۀ  1341اینجانب ابراهیم سام دلیري فرزند حبیب اهللا متولد 
  .نویسمدر کنار شط کارون می 9/2/61را در تاریخ 

رسول و فرستادة خداست؛ که براي نجات  )ص(دهم که محمدنیست، شهادت می دهم جز خداي یکتا، خداییشهادت می
شهادت . بشریت در اوج ذلت و خواري نوع بشر برانگیخته شد، تا انسان لجام گسیخته و بی ارزش آن روز را نجات دهد

یازده امام  )ع(عد از علیو ب. باشدامام اول مسلمین و اولین ستارة تابناك آسمان والیت و هدایت می )ع(دهم که علیمی
 )عجل اهللا(معصوم براي نجات بشریت برگزیده شدند که دوازدهمین کوکب درخشان و امید محرومان منتظر، حضرت مهدي

به اذن خداي قادر، در غیبت کبري به سر برده و دیر یا زود، به امید خداي رحمان ظهور خواهند کرد، تا جهانی را پر از 
  .ء اهللانشا. عدل و داد کنند

نازل گشت، تا گمراهان ) ص(مقرِّم به اینکه قرآن، چون نوري مقدس و پرفروغ در تاریکی عظیم جهل و تباهی بر محمد
المتین هرکس بدان متوسل شود، به خدا سوگند، هرگز کتاب عظیم و مقدسی که چون حبل. را به سعادت و کمال برساند

این کتاب بدون هیچ ابهامی روشنگر . »الکتاب الریب فیه هدي للمتقین ذلک«گمراه نخواهد شد که این پیام خداست، 
و ائمۀ اطهار او باد که چون شمع فروزانی عاشقانه سوختند، تا  )ص(درود و سالم خدا بر محمد. گان استراه تقواپیشه

  .ه عشق خدا به جان خریدندانسان لجام گسیخته را مهار کنند و در این راه الهی، دریاي تهمت و رنج و شکنجه را، تنها ب
ام، گرچه اینجانب از زندگی چیزي جز گناه و معاصی به یادگار نگذاشته. خواهم که از سر تقصیراتم درگذريبار خدایا، از تو می

  .ام و امید دارم که مرا از درگاهت مرانی که جز تو کسی را ندارماکنون با شرم و خجالت تمام، به آستانت آمده
کنم که البته با کمال شرمندگی، این حقیر در این راه نهایت کمبود را زهد و تقوي و جهاد با نفس نصیحت می اقربا را به

  . امام و هیچ نکردهداشته
  .آیددیر یا زود، مرگ به سراغ همۀ ما می. عزیزان، هیچ کس عمر جاودان ندارد

  »اینما تکونوا یدرکم الموت و لو کنتم فی بروج مشیره«
  ».رسدباشید اگرچه در کاخهاي بسیار محکم، مرگ شما فرا می هرکجا«

شهادت خط بطالنی است . چرا که شهادت فخر اولیاء و انبیاء بوده، و شهادت کمال انسان است. بار خدایا مرا شهید بمیران
زقنی الشهاده فی باشند، اللهم ارطور که بودند و هستند و میها، و شهید چراغ هدایت بشریت است، آنبر همۀ سیاهی

  . چرا که جز تو امیدي ندارم. خواهم که این حقیر مسکین را ببخشیمعبود من، از تو می. سبیلک
ام که اگر برایتان و اما به اولیاي خودم سفارشی دارم و آن اینکه بنده در انجام عبادات و فرائض دینی کوتاهی داشته

  .به جا آورید مقدور باشد، توسط اشخاص صالح و دانا براي بنده
گیرم، و در نبود ایشان، مادر عزیز و باوفایم اگر از مال دنیا چیزي برایم باقی ماند پدر عزیزم را از جانب خود وکیل می

اي مقدس هستند و جز محبت و ایثار در طول عمر از او هیچ ندیدم، و با کمال دار این کار باشند؛ که چون فرشتهعهده
  . ردم و امید دارم مرا ببخشندتأسف در حق او کوتاهی ک

از همۀ بستگان، برادران عزیز و اقربا طلب حاللیت می. عزیزانم به یاد داشته باشید که رضاي خدا را هرگز فرموش نکنید
  . نمایم

  .ربنا اغفرلنا و ارحمنا و انت خیر الرحمن
  . لطف و مهربانی فرما، که تو بهترین مهربان هستی تو از گناهان ما درگذر و در حق ما. ایمبار خدایا ما به تو ایمان آورده

  .                         و اللهم اهدنا الصراط المستقیم



  ابراهیم سام دلیري والسالم
  9/2/61رود کارون  



  
   

ت صورتم با پشت دس. کاغذ را تا کردم و در جیبم گذاشتم. نامه را نوشتم، متوجه شدم صورتم از اشک خیس شده استوقتی وصیت
  .را پاك کردم

ابراهیم جان قربان دستت، بیا پشت پیراهنم آدرسم را بنویس تا وقتی شهید «در همین موقع محمود خدابنده نزدیکم شد و گفت 
ماژیک را از دستش گرفتم و پشت پیراهنش اسم و آدرسش . یک لحظه ماتم برد ولی بالفاصله به خودم آمدم» .شدم، بدانند بچۀ کجایم

ها مثل بقیۀ رزمنده. یا مهدي ادرکنی: رویش نوشته بود. یکی را ازش گرفتم. بند، دستش بودها چند تا پیشانییکی از بچه. تمرا نوش
پور است با صداي بلندي ها که بعد فهمیدم اسمش محمود یونسیکی از بچه. صداي اذان بلند شد. ام بستمبند را به پیشانیپیشانی
  ».بشتابید براي نماز اول وقت. جنگیمادران یادتان نرود ما براي نماز میعجلو بالصلوه، بر«گفت 

انگار این آخرین فرصتی بود تا با معبودم به راز و نیاز . من مثل بقیه، با آب کارون وضو گرفتم و با عشق و ولع به نماز ایستادم
  .شتاین نماز با همۀ نمازهایی که تا آن موقع خوانده بودم، فرق دا. بپردازم

و این همه عشق و . هاي الهی بدهیمهمۀ ما آماده شده بودیم تا جانمان را درراه تحقق وعده. یک پارچه عشق و شور و نیاز در آن بود
  .نیاز تنها براي آغاز کار بود

  



 

   10/2/61المقدس آغاز مرحلۀ اول عملیات بیت
  

سر و صدا راه هاي ارتشی و بسیجی و سپاهی، در یک ستون، بیهمۀ نیرو. به محض فرا رسیدن تاریکی شب، دستور حرکت صادر شد
رسید، تنها صدایی که به سختی به گوش می. سکوت بر همه جا حاکم بود. شددستورات، بیشتر با حرکات دست انجام می. افتادند

. شکستسکوت شب را می سیمخش بیهر از چند گاهی نیز خش. ها بودهاي آب و برخورد اسلحه با بدن بچهصداي خفیف قمقمه
کردم با دقت به سعی می. همین امر باعث شده بود تا اضطرابم صد چندان شود. کردماولین بار بود که در یک عملیات رزمی شرکت می

جادة طور که فهمیده بودم بنا بود در این مرحله از عملیات، ما به آن. حرفها و حرکات توجه کنم تا از جزئیات کار بیشتر باخبر شوم
  .خرمشهر برسیم و ارتباط بین نیروهاي عراقی که در ضلع شمالی مستقر شده بودند را با نیروهاي ضلع جنوبی جاده قطع کنیم -اهواز

احتیاطی یک بی. توانستم نفس دشمن را بیخ گوشم احساس کنمحاال دیگر می. تقریباً نیمه شب بود که وارد شیار بزرگی شدیم
در همین لحظه اولین گلولۀ منورِ دشمن، در باالي . را لو دهد و منجر به کشته شدن همۀ نیروها شود توانست عملیاتکوچک می

همه جا را مثل روز روشن . دیدمبراي اولین بار بود که نورافشانی گلولۀ منور را از نزدیک می. همگی زمینگیر شدیم. سرمان روشن شد
ها دیر جنبیده بودند، آنها حتماً متوجهشان اگر بچه. ها باشندراقیها باید همین نزدیکیداد که عپرتاب گلولۀ منور نشان می. کرده بود

کردم، احساس می. ها از جا بلند شدند و دوباره بی سر و صدا راه افتادندبا خاموش شدن منور، بچه. اي گذشتچند لحظه. شدندمی
کشید، بلکه همگی با حالت نیم خیز به منورکسی روي زمین دراز نمی حاال دیگر، با شلیک. دیگر چیزي به شروع درگیري نمانده است

در غیر این صورت عملیات شکست می. رسیدیمچون در زمان مقرر باید به هدفهاي از پیش تعیین شده می. دادیمراهمان ادامه می
  . گرفتیمخورد، و همۀ ما در محاصرة دشمن قرار می

توانست در مقابل ما مقاومت کند و همۀ ما را تا کارون عقب ببرد اگر دشمن می. یدا کرده بودکم اضطراب و نگرانی مجال بروز پکم
توانستیم از رودخانۀ پرخروش و خطرناك کارون بگذریم؟ در آن صورت یا همه به دست دشمن بعثی اسیر و کشته وقت چگونه میآن
  . دکربلعید و در خود غرق میشدیم، و یا کارون همۀ ما را میمی

به خصوص اینکه خبري هم از من به . کردندرسید که عملیات آغاز شده است، چه حالی پیدا میام میراستی اگر فردا به گوش خانواده
  . رسیدگوششان نمی

حواست «وقتی نگاهش کردم، با تعجب گفت . ها دستی به پشتم زد و مرا به خود آورددر همین حال و هواها بودم که یکی از بچه
  ».دستور استراحت دادند! است اخويکج

احساس کردم به شدت خوابم می. پشتم را دادم به تخته سنگی که کنارم بود. با حرکت سر ازش تشکر کردم، و روي زمین نشستم
بلند شو «گفت ها که میدانم چقدر خوابیدم که دوباره با صداي یکی از رزمندهنمی. توانم پلکهایم را باز نگه دارمآید و از خستگی نمی

دلم نمی. لرزدبا اینکه هوا خیلی گرم بود ولی احساس کردم بدنم از شدت سرما  می. ، از خواب بیدار شدم»کنیمبرادر، داریم حرکت می
وقتی چند قدم برداشتم . به هر سختی که بود، خودم را کنترل کردم. لرزمخواست بقیه متوجهم شوند و فکر کنند دارم از ترس می

چی دنبالش بود، جلوتر آمد و به سیمدر همین هنگام یکی از فرماندهان در حالی که یک نفر بی. یواش حالم سرجایش آمدیواش 
گویی، با شنیدن این حرف مرا می» .چیزي هم نمانده هوا روشن شود. حاجی یک فکري کن، راه را گم کردیم«فرمانده گروهانمان گفت 

یک بار آمدم عملیات، آن هم این جور شد و معلوم نیست آخرش چه بالیی سر ما . از شانس منپیش خودم گفتم، این هم . وا رفتم
  .حاال هر لحظه باید منتظر حملۀ غافلگیرانۀ دشمن شد. بیاید



حرکت  3صورت دشتبانچند لحظه بعد، یکی از فرماندهان دستور داد تا پخش شویم و به. نماز صبح را هم در حال حرکت خواندیم
ها آماده باشید، نیروهاي سمت بچه«کردیم که فرمانده گروهان جلوتر آمد و گفت داشتیم خودمان را آمادة انجام این حرکت می. کنیم

  »!اندراست ما، درگیر شده
من با شکم روي زمین دراز . همه زمینگیر شدند. هنوز این حرفش تمام نشده بود که صداي تیربار عراقیها ستون ما را درهم ریخت

  . صداي تیربار، آرام و قرار نداشت. یدم و صورتم را به خاك چسباندمکش
حسابی قوز . در همین موقع چند گلولۀ منور، آسمان را مثل روز روشن کرد. سنگر تیربار در طرف راست ما قرار داشت. آرام سرم را چرخاندم

  . باال قوز شده بود
  » !برو تیربار را خاموش کن! خسرو! خسرو«کشید صداي فرمانده گروهان بلند شد که داد می

  »!آخ، سوختم«هنوز حرفش تمام نشده بود که یکی داد کشید 
. کردم آسیبی بهش نرسدخدا خدا می. خیز به طرف سنگر تیربار دویدجی را دستش گرفت و نیممن با نگرانی به خسرو نگاه کردم، آرپی

وقتی این صحنه رادیدم با خوشحالی از جایم نیم خیز شدم و داد کشیدم . هوا رفتجی، سنگر منفجر شد و به چند لحظه بعد با شلیک آرپی
  »بینی؟بگیر رو زمین دراز بکش؛ مگر تیرها را نمی«ام و گفت که یکی، دستش را گذاشت روي شانه» !آفرین خسرو«

من تا به حال چنین صحنه. باریدهر طرف می باران گلوله از. چون حاال، چندین تیربار مشغول تیراندازي طرف ما بودند. حق با او بود
اکبر بچهو به دنبالش فریاد اهللاجی نابود شد چند لحظه بعد، یکی دیگر از تیربارها، با شلیک آرپی. ها هم ندیده بودماي را حتی در فیلم

با . سینه خیز طرفش رفتم. شده بودها که تیر به کتفش خورده بود، و تمام بدنش غرق خون چشمم خورد به یکی از بچه. ها بلند شد
دانست، جاي گلوله را محکم ها که امدادگري میدیدن جاي گلوله اولش خیلی ترسیدم ولی بعد ترسم ریخت و به کمک یکی از بچه

  .هاي امدادگر و حمل مجروح، به عقب انتقال داده شدپیچید، توسط بچهاو در حالی که از درد به خودش می. بستیم
حاال نوبت ما بود که حق آنها را کف . جی، از بین ببرندها توانستند همۀ سنگرهاي تیربار را شناسایی کنند و با شلیک آرپیشدن هوا، بچهبا روشن 

  . دستشان بگذاریم
در حال فرار خط مقدم شکسته شده بود و دشمن . ها به طرف عراقیها حمله کردیمبا دستور فرمانده، از جا بلند شدم و به همراه بقیۀ بچه

  . از میدان جنگ بود
رسید عراقیها انتظار نداشتند ما بتوانیم درمقابلشان مقاومت کنیم؛ چه برسد به اینکه خط مقدم را بشکنیم و وارد منطقۀ به نظر می

اي هم با لباس عدهآنها شویم، چون وقتی به سنگرهاي استراحت آنها رسیدیم، تعداد زیادي از سربازهاي عراقی، هنوز در خواب بودند و 
  .زیر، قصد فرار از آنجا را داشتند

هاي شکنگفتند، گویا خطها میطور که بچهاین. هاي بیشتري از عراقیها روي زمین افتاده بودرفتیم، جنازهحاال هر چقدر جلوتر می
  .سمت چپ و راست هم عملیاتشان را با پیروزي انجام داده بودند

گفت شدیم که صداي فرمانده گروهان بلند شد که میي پاکسازي به یکی از سنگرها نزدیک میبا حسین و عباس داشتیم برا
  ».گذاري شده باشدممکن است تله! مواظب سنگرها باشید«

چند لحظه پس از انفجار نارنجک، چند عراقی با . براي همین، وقتی به سنگر دومی رسیدیم، حسین نارنجکی را داخل سنگر انداخت
  .نیم سوخته و زخمی، در حالی که دستهایشان را روي سرشان گذاشته بودند، از سنگر بیرون آمدند سر و صورت

                                                        
  حرکت افقی و پخش شدن در دشت -3

  



بعد من و عباس با احتیاط وارد . خواست به درون سنگر بعدي هم نارنجک بیندازد، ولی عباس با حرکت دست مانع او شدحسین می
در کنار تختشان، . یده بودند و در خواب عمیقی فرو رفته بودنددرون سنگر دو عراقی قوي هیکل روي تختی دراز کش. سنگر شدیم

  .ها تازه از سر پست آمده بودندمثل اینکه این بخت برگشته. جوشیداي روي چراغ میکتري رنگ و رو رفته
ها از راه رسید هدر همین حین، یکی از بچ. با این همه، جاي تعجب داشت که چطور با این همه سر و صدا از خواب بیدار نشده بودند

  » !چه خبر دالوران«و گفت 
  »!آفرین به شما! احسنت به شما «وقتی ماجرا را برایش گفتیم؛ خندید و خطاب به عراقیهاي خوابیده گفت 

  ».این کار را نکن آنها خوابند«ولی من مانعش شدم و گفتم . بعد دستش را روي ماشه گذاشت تا شلیک کند
  »کار کنیم؟گویی با اینها چهتو می«یدم بعد رو به حسین کردم و پرس

وقتی نگاهشان به ما خورد که مثل اجل معلق باالي . هنوز حرفم تمام نشده بود که هر دو عراقی با وحشت از خواب بیدار شدند
د شروع کردند لرزیدنبعد در حالی که از ترس می. آمدایم طوري وحشت کردند که انگار چشمشان داشت از حدقه درمیسرشان ایستاده

دوباره راه افتادیم تا به . ها دادیمشاناز سنگر بیرونشان آوردیم و تحویل بچه. گفتندبه گریه و زاري و چیزهایی را هم به زبان عربی می
وزي همین که متوجه ما شدند با دست عالمت پیر. داخلش پر از سرباز بود. کامیونی از کنار ما رد شد. قسمت انتهایی سنگرها رسیدیم

  ».کننددارند فرار می! عراقیها هستند«اي با دقت به آنها نگاه کرد، بعد فریاد کشید دادند؛ حسین لحظه
  .جی خسرو، کامیون را منفجر کردتا آنها رفتند دست به اسلحه شوند، گلولۀ آرپی

ناگهان صداي شلیک گلوله به گوشم  شدیم کهبه آخرین سنگر داشتیم نزدیک می. رسیدکم پاکسازي سنگرها داشت به پایان میکم
  »!سوختم«ها فریاد کشید خورد و به دنبال آن یکی از رزمنده

ما . پیچید، براي مداوا به عقب بردندها بالفاصله جوان رزمنده را که از درد به خودش میبچه. گلوله از داخل سنگر شلیک شده بود
  .مد که بسیار محکم ساخته شده استآاز ظاهر سنگر برمی. هم با عجله از سنگر دور شدیم

یکی . کردگاه از محفظۀ نورگیر، به اطراف تیراندازي میاش به داخل سنگر هیچ چیزي پیدا نبود، و سرباز عراقی گهاز قسمت ورودي
  » !نشوي بیایی بیروخواهی آن تو بمانی؟ آخرش مجبور میتا کی می«ها، رگباري به طرف سنگر فرستاد و داد کشید از بچه

بهتر است یک نارنجک بیندازیم توي سنگر و کلکش را «سرم را طرف حسین کردم و گفتم . اي نداشتولی این حرف هم هیچ فایده
طوري مقاومت میبهتر است زنده دستگیرش کنیم، چون حتماً آدم مهمی است که دارد این«حسین سري تکان داد و گفت » .بکنیم

  ».کند
در این موقع . هایش تمام شود و خودش را تسلیم کندکردیم تا گلولهدست ما ساخته نبود و باید صبر می با این حساب هیچ کاري از

وقتی جمع ما . داد که در این چند ساعت حسابی سرش شلوغ بودهاش نشان میشدهصورت عرق کرده و گردگرفته. خسرو از راه رسید
  . جراي زخمی شدن هم رزممان را بهش گفتها مایکی از بچه. را دید با تعجب به ما نزدیک شد

مگر کار «من گفتم » !اید تا خودش بیاید بیرون؟پس با این حساب، دست روي دست گذاشته«خسرو نگاهی به ما کرد و گفت 
ن شود بیروها را چطوري از سنگر میگویم که این جور آدماآلن بهتان می«خسرو نفس بیرون داد و گفت» شود کرد؟دیگري هم می

  ».کشید
چند لحظه بعد، از . جی، قسمتی از دیوار سنگر فرو ریختبا شلیک آرپی. جی را گذاشت روي دوشش و سنگر را نشانه رفتبعد آرپی

اما هنوز به خودش . میان دود و آتش، عراقی بخت برگشته، در حالی که قسمتی از صورت و بدنش سوخته بود، تلوتلو خوران بیرون آمد
  .یکی از دوستان رزمندة زخمی، امانش نداد و با رگباري او را نقش زمین کردنیامده بود که 



و در حالی که دیگر کاري از دستش ساخته نبود دستم را گرفت و هر دو از جایمان . حسین با ناراحتی نگاهی به بسیجی جوان کرد
  .بلند شدیم

. طور برگشته باشدشد که ورق اینباورم نمی. کردنداز ترس زارزار گریه میها چند عراقی را هم در یک سنگر گیر آورده بودند که داشتند بچه 
  .همه از خوشحالی روي پایمان بند نبودیم. همه چیز برخالف تصورم در شروع عملیات، به نفع ما شده بود

  ».نگذارید فرار کنند تانکهاي عراقی رسیدند،«ها داد کشید یکی از بچه. ناگهان سر و صداي تانکها ما را به خودمان آورد 
قدر ترسیده بودند که نمیرویشان ببینند، آنهاي تانک که اصالً انتظار نداشتند، به جاي نیروهاي عراقی، نیروهاي ایرانی را روبهراننده

ۀ تانکها که دیدند چارههاي بقیراننده. جی زنها، موضع گرفتند و برجک تانک جلویی را زدندبالفاصله آرپی. دانستند به کدام طرف فرار کنند
وقتی سرم را برگرداندم، چشمم خورد به یکی از . اي غیر از تسلیم ندارند دستهایشان را به هوا بردند و خودشان را تسلیم نیروهاي ما کردند

و وضعی به هم  اسراي عراقی، با سر. خواست به پشت جبهه ببردنفر اسیر عراقی را به خط کرده بود و می 40هاي سپاه، که حدود بچه
. شددیدند، صداي الدخیل الدخیلشان بلند میها را میهمین که یک نفر از رزمنده. کردندریخته، با التماس به این طرف و آن طرف نگاه می

ی احتیاطی است، ولدانستم بیبا اینکه می. آیدشدم، سر و صدایی میبرگشتم طرف بقیه، دیدم از داخل سنگري که از کنارش رد می
  . کالشینکف را آمادة شلیک کردم و رفتم توي سنگر

  . کردندداخل سنگر، چشمم خورد به سه نفر عراقی که گوشۀ دیوار کز کرده بودند و داشتند زارزار گریه می
یکی » !انا مسلم«همین که چشمشان به من خورد یکی از آنها با گریه و زاري گفت . هیکل هر سه تایشان به اندازة هیکل فیل بود

  »!دخیل یا خمینی«دیگر هم در آمد 
بیرون سنگر چشمم خورد به . آنها هم بدون هیچ مقاومتی بیرون آمدند. با اشارة سر و دست به آنها فهماندم که از سنگر بیرون بروند

  .فرمانده گروهان
. کس هم سرش به کار خودش است فعالً که اینجا کاري نیست و هر«وقتی متوجه من و آن سه نفر اسیر شد، رو کرد به من و گفت 

  ».خودت اینها را ببر کمپ اسرا و تحویلشان بده
آن سه نفر را جلو انداختم و خودم در . ام اضافه شود حرفش را قبول کردمخواستم یک تجربۀ جدید، به تجربیات جنگیمن که می

توي راه باید حواسم راحسابی جمع . آنجا قرار دارددانستم که کمپ اسرا در دو سه کیلومتري می. شان حرکت کردمفاصلۀ چند متري
آن . کردم؛ چون مطمئن بودم تا برسیم به آنجا این سه نفر اسیر عراقی، برخالف ظاهر مظلومشان، منتظرند تا دست از پا خطا کنممی

  . آوردند که آن سرش ناپیدا بودوقت بالیی سرم می
بند . آمدگاه صداي شلیک گلوله و انفجار توپ و خمپاره میفقط گه. خبري نبود هادیگر از رزمنده. کم از منطقه دور شدیمکم

کردم که دیدم آن سه نفر دارند به عربی داشتم به دور و برم نگاه می. کمی ترس برم داشته بود. امکالشینکف را انداختم روي شانه
حه را گرفتم طرفشان تا بدانند اگر بخواهند دست از پا خطا کنند، بالفاصله اسل. کشنداي میفهمیدم دارند نقشه. گویندچیزي به هم می

شاید می. در همین موقع، یکی از آنها آمد طرفم و با لحن تندي، به زبان عربی، شروع کرد به حرف زدن. هاي کالش طرفندبا گلوله
  . خواست مرا بترساند، بهش تشر زدم که از من فاصله بگیرد

ام همین که به یک قدمی. آیدشاید گول هیکل کوچکم را خورد و فکر کرد کاري ازم بر نمی. ادامه داداما گوش نکرد و به کارش 
  . رسید خواست خودش را رویم بیندازد

آن دو تا اسیر هم که وضع را . عراقی بیچاره، فریادي زد و روي زمین افتاد. اشیک رگبار خورد به سینه. اختیار ماشه را فشار دادمبی 
  .من حسابی دست پاچه شده بودم. وري دیدند، پا گذاشتند به فرارطاین



به . ولی تهدیدهاي من به خرجشان نرفت. کنمبا این وجود با صداي بلند تهدیدشان کردم که اگر نایستند به طرفشان شلیک می
سومی که فهمید من . ین سرنگونش کردها خورد به پاي یکی از آنها و روي زمیکی از گلوله. ناچار چند گلوله به طرفشان شلیک کردم

هایی که از ما فاصله داشتند، متوجه ها باعث شد تا بچهشلیک گلوله. روي زمین نشست و بنا کرد به گریه و زاري. با آنها شوخی ندارم
  .ده شدعراقی زخمی را به عقب انتقال دادند و اسیر سومی هم به کمپ اسرا تحویل دا. اوضاع شوند و به کمک من بیایند

از این موشک براي زدن تانک و ادوات زرهی . بسته است 4ها، متوجه شدم دشمن منطقه را به موشک مالیوتکاوقتی برگشتم پیش بچه
ها به طرف محل شلیک موشک که در آن طرف بالفاصله گروهی از بچه. کردندشد، اما عراقیها ازش براي زدن نفرات استفاده میاستفاده می

گشتم که چشمم به پیرمردي خورد که گلوله کتفش را هاي هم سنگرم میداشتم دنبال بر و بچه. اهواز بود حرکت کردند - جادة خرمشهر
و یا به . یکی از امدادگرها به طرفش رفت و از او خواست تا براي مداوا به پشت خط برگردد. زخمی کرده بود و قسمت چپ بدنش غرق خون بود

اآلن اسالم در خطر است و . فرزندم فعالً جاي این کارها نیست«ولی پیرمرد نگاهی به او کرد و گفت . پانسمان کنداو اجازه دهد تا زخمش را 
  . اهواز دوید - و بعد با عجله همراه دیگران به طرف جادة خرمشهر» .باید هر طور شده آن را حفظ کرد

کردند نیروهاي خود را کشند، ولی با تمام وجود سعی مین را میرسید در این لحظات عراقیها در این محور نفسهاي آخرشابه نظر می
آمبوالنس سر رسیده بود تا . ولی از هم پاشیدگی آنها به حدي بود که این تالششان نیز راه به جایی نبرد. جمع کرده و دست به پاتک بزنند

فشانیها نبود بدون شک اگر این دالوریها و جان. با خود ببرداجساد مطهر رزمندگانی که براي فتح جاده خودشان را به میدان مین زده بودند 
صبح فتح شد و اولین مرحله از عملیات  5/10خرمشهر در ساعت  -به این ترتیب جادة اهواز. آمدشاید پیروزي به این سرعت به دست نمی

  .المقدس با پیروزي کامل رزمندگان اسالم به پایان رسیدبیت
خرمشهر استقرار یافتیم، تا گوش  - پایان و با سربلندي و افتخار فراوان در کنار جادة اهوازشادي و شعف بیمن به همراه سایرین، با 

  .به فرمان دستورات بعدي فرماندهان جنگ باشیم

                                                        
  .شونده بودنوعی موشک ضد تانک آمریکایی که هدایت -4

  



 

  بعد از فتح جادة آسفالته
  

اواسط بهار بود و . جاده پخش کردندها را در طول خرمشهرکه هدف اصلی اولین مرحلۀ عملیات بود، بالفاصله بچه -با فتح جادة اهواز
ها، در طول جاده مشغول کندن با وجود این، به همراه بقیۀ رزمنده. شد چند لحظه هم تحملش کردهوا به شدت گرم، طوري که نمی

  .سنگرهاي انفرادي شدیم
اي جز این حفظ مواضع خودمان چاره ولی براي مقابله با پاتک دشمن و. زمین سفت و آفتاب سوزان، دمار از روزگار همه درآورده بود

البته این را هم بگویم، خاکریزهایی که . پس از حفر سنگر، کار ما این بود که درونش بنشینیم و منتظر حمالت آنها باشیم. نداشتیم
خودشان شده  وجود آورده بودند، حاال وسیلۀ دفاعی خوبی براي جلوگیري از حمالتعراقیها از ترس حمالت ما در دو طرف جاده به
  . رفتبود؛ حمالتی که هر لحظه احتمال شروعش می

آن هم جمع و جورکردن نیروهاي شکست خورده و . آمدندمعموالً بعد از هر عملیاتی، نیروهاي عراقی از عهدة یک کار، خوب برمی
دند و به دنبال آن تعداد زیادي تانک و نفربر کرگونه مواقع آنها ابتدا توسط توپخانه، آتش تهیۀ سنگینی اجرا میدر این. انجام پاتک بود

  . شدندزرهی وارد عمل می
وقتی باشنیدن صدا نگاهی . آمدچون از دور دست داشت صداي هواپیما می. خواست از یک راه دیگر وارد شوداما این دفعه انگار عراق می

هواپیماها هنوز به . شدندو به سرعت به مواضع ما نزدیک می به افق کردم، چشمم خورد به چند هواپیما که داشتند در ارتفاع خیلی باال
قدر زیاد بود که شدت آتش آن. چند لحظه بعد، آتش توپخانه شروع شد. مواضع نرسیده بودندند که راکتهایشان را پرتاب کردند و برگشتند

  .شد سر را از سنگر بیرون آوردنمی
من که تجربۀ چنین میدانهایی را . اي سکوت حاکم شدا کوبیدند، چند لحظهوقتی بعد از دو ساعت، به خیال خودشان، منطقه ر

  » .زنها آماده باشندجیپاتک شروع شده، آرپی«ها فریاد کشید نداشتم، فکر کردم کار تمام شده است، ولی وقتی یکی از فرمانده
آمدند و گرد و خاك ه سرعت داشتند به طرف ما میتانکهاي زیادي ب. نگاهی به آن طرف جاده کردم. فهمیدم این تازه شروع کار بود

توانستم براي همین نمی. توانستند به طرف مواضع ما شلیک کنندبدي تانکها این بود که در حین حرکت می. عجیبی راه انداخته بودند
  . آمداز هیجان و ترس نفسم باال نمی. زیاد سرم را بیرون از سنگر نگه دارم

  . رفتم شکار تانکجی داشتم و میخواست یک آرپیدلم می. آیدز کالشینکف کاري برنمیدر این جور نبردها، ا
با احتیاط کمی . جایی از یک سنگر به سنگر دیگر را گرفته بودقدر زیاد بود که مجال جابهها، آنآتش سنگین تانکها، توپخانه و خمپاره

کردند ولی بالفاصله با فریادهاي یا مهدي و شلیک قیۀ تانکها، به طرف ما حرکت میسه تانک دشمن را دیدم که جلوتر از ب. سرم را باال بردم
چون بقیۀ تانکها به . با از بین رفتن این سه تانک، انگار یک دفعه ورق برگشت و میدان افتاد دست ما. شان منفجر شدندجی، همهسه آرپی

  . زنها از سنگرها بیرون بیایند و به شکارشان بپردازندجیث شد تا بقیۀ آرپیاین کارشان باع. محض دیدن ماجرا، شروع کردند به عقب نشینی
در این میان دو نفر از آنها با رگبار دشمن به شهادت رسیدند، ولی بقیه توانستند با جسارت و شجاعت زیاد، بیشتر تانکهاي عراقی را 

  .اه شدو به این ترتیب اولین پاتک دشمن با شکست کامل همر. به آتش بکشند
اما هرگز موفق نشدند یک وجب . رفته، انجام دادندروزهاي بعد هم عراقیها، بارهاو بارها تحرکاتی براي فتح مجدد مواضع از دست

آید، خط دفاعی جدیدي براي خودشان احداث کردند و پشت آخرش وقتی مطمئن شدند دیگر کاري از دستشان بر نمی. جلوتر بیایند
  .دمواضع تازه مستقر شدن



در طول این مدت کمکهاي زیادي از طرف مردم به طرف ما . اهواز پدافند کرد-گردان ما، حدود یک هفته در کنار جادة خرمشهر
  .شدسرازیر شد، این کمکها شامل غذاي آماده و میوه و کمپوت و کنسرو می

آورد وجود میاي در ما بهچنان انگیزهگذشتگی، آن کردند، این همه ایثار و از خودمردم داشتند همه چیزشان را فداي دین و کشور می
  .که با تمام وجودمان در مقابل دشمن قدار بایستیم و موجب سرافرازي و عزت دین و مملکت باشیم



 

  آغاز دومین مرحلۀ عملیات
  

مهمات  17/2/61وب سرانجام غر. هنوز چند روزي از مرحلۀ اول نگذشته بود که خبر انجام دومین مرحلۀ عملیات به گوش رسید
  .الزم و جیرة جنگی بین واحدها تقسیم شد

همگی در کنار جاده، در تاریکی شب، از زیر قرآن رد شدیم و به طرف مواضع . پس از تاریک شدن هوا، دستور حرکت صادر گردید
  . ر از ما فاصله داشتکیلومت 20اي که قرار بود مرحلۀ دوم عملیات در آن انجام شود حدود منطقه. دشمن به راه افتادیم

توانست کرد، اما عاملی که میبایست به کمک نیروهاي ارتشی و جمعی دیگر از نیروهاي بسیجی به دشمن حمله میواحد ما می
درخشید و همه جا را روشن جلوي غافلگیري دشمن را بگیرد و باعث لو رفتن عملیات شود ماه کاملی بود که بر سینۀ آسمان ِشب می

  . دکرده بو
جایی در آن وجود ریزي قبلی انجام شده بود و امکان تغییر زمان و یا جابهها، تمام عملیات طبق برنامهاما طبق صحبت فرمانده

  . براي همین، همگی توکل به خدا کردیم و راه افتادیم. نداشت
حاال دیگر همۀ دشت را . شدتر و پرنورتر میگذشت درخشندهانگار هر چه از شب می. من یک چشمم به راه بود و چشم دیگرم به مهتاب

توانست این امر می. تک نفراتش به راحتی دیدشد ابتدا و انتهاي ستون رزمندگان اسالم را با تکطوري که می. مثل روز روشن کرده بود
  . کردجنگ ما براي خدا بود و او در وقت مناسب کمکهایش را به ما ارزانی می. آزمایش بزرگی براي ما باشد

ناگهان دیدیم ابرهاي سیاهی از گوشۀ آسمان به سرعت به . کردندهمه مضطرب بودند و زیر لب دعا می. هاي شب رسیدیمبه نیمه
این اتفاق . هم زدن، ماه را در میان فرو گرفت و بعد از چند لحظه، باران شدیدي شروع به باریدن کرددر یک چشم به. آیدطرف ماه می

گویی خداي . ها کردم، همه از شوق در حال گریستن بودندنگاهی به بچه. اشک در چشمانم حلقه زد. نستم باور کنمتواعجیب را نمی
  . رفتیمبارید و ما پیش میباران همچنان می. رحمان هم، همه چیز را براي یک عملیات مهم تدارك دیده بود

  . ی، دو ساعت که گذشت، از شدت باران کاسته شدیک. دیدهمه چیز در تاریکی فرو رفته بود و چشم، چشم را نمی
اگر این . دیگر چیزي به مواضع دشمن نمانده بود. رفتیمهمه در سکوت مطلق جلو می. اما ماه همچنان زیر ابر سیاه پنهان مانده بود

  . تعیین شده برسیمتوانستیم با غافلگیر کردنشان تا حدي به اهداف از پیش شدند میمسافت باقی مانده را متوجهمان نمی
دانست چه کس نمیهیچ. حرکت ماندیمدر یک لحظه همگی بی. ولی ناگهان با بلند شدن صداي چند عراقی، آه از نهاد همه بلند شد

  ».دشمن ما را محاصره کرده است. ها پخش شویدبچه«گفت ها بلند شد که میبالفاصله صداي یکی از فرمانده. واکنشی انجام دهد
تا چند لحظۀ پیش همه چیز بر وفق مراد بود، ولی ناگهان . احساس کردم ناي راه رفتن ندارم. این حرف، حسابی وا رفتم با شنیدن

ها که بچۀ اهواز بود و به زبان عربی در همین موقع یکی از رزمنده. ها همین حالت مرا دارنداحساس کردم بیشتر بچه. همه چیز برگشت
ها در سمت راست ما بعثی. اي در کار نیستهیچ محاصره. نترسید بابا«رسید و با صداي آرامی گفت  به داد همه. تسلط کامل داشت

  ».گردنداند و دنبال راه فرار میکنند در محاصرة کامل درآمدهحاال فکر می. انددرگیر شده
وقتی داشتند آنها . ا عراقی و دستگیرشان کردندبالفاصله چند نفر رفتند سراغ آن چند ت. ها برگشتبااین حرف، دوباره امید به جمع بچه

. دوباره دستور حرکت دادند. لرزدبردند، متوجه شدم هیکلشان غرق گل و الي است و تمام بدنشان از شدت ترس میرا از کنارم به عقب می
اي منور و رسام بود که آسمان سمت راست هاکبر به گوش ما خورد و بالفاصله گلولههنوز ده دقیقه نرفته بودیم که از دوردستها صداي اهللا



نیروهاي سمت راست ما «در همین موقع فرمانده گروهان که کالهی پشمی به سر داشت به ما نزدیک شد و گفت . کردما را روشن می
  ».رویم جلو تا به مواضع دشمن برسیمما مستقیم می. درگیر شدند

با دستور فرمانده . جی و خمپاره آسمان سمت چپ ما را هم روشن کردآرپیچند لحظه بعد دوباره شلیک . به حرکت ادامه دادیم
بایست هرچه زودتر وارد عمل میبراي آنکه نیروهاي سمت چپ و راست ما به محاصرة دشمن در نیایند، می. سرعتمان را زیاد کردیم

هاي با همان رگبار اول چند نفر از بچه. هم ریختبهدر همین هنگام از نزدیکی ما، صداي تیربار عراقی بلند شد و نظم ستون را . شدیم
  .جلوي ستون شهید شدند

چند لحظه بعد با چند . همه روي زمین دراز کشیدیم. دادگرفت و آسمان و زمین را مورد هدف قرار میتیربار یک لحظه آرام نمی
ولی با خاموش شدن یکی، . هاي منور را با تیر کالش زدندهها، یکی، دو تا از گلولچند نفر از بچه. گلولۀ منور، آنجا مثل روز روشن شد
زدند امان و تیربارها، فریاد فرماندهان به گوشم خورد که فریاد میالي صداي شلیک بیاز البه. شدبالفاصله چند تاي دیگر روشن می

  » !پخش شوید! پخش شوید. ها یک جا جمع نشویدبچه«
پس از آن . پس از آن، تیربارها یکی پس از دیگري خاموش شدند. یربارها را خاموش کنندها مأمور شدند تا تزنجیبعد آرپی

المللی بین ما و عراق بود که براي این منطقه اولین مرز بین. بعد از مدتی به اولین خاکریز مرزي رسیدیم. پیشروي ما ادامه پیدا کرد
چون چیزي به روز نمانده بود بنا به تشخیص فرماندهان، در کنار . گذاشتنداولین بار بعد از شروع جنگ، نیروهاي اسالم به آن قدم می

  .خاکریز مستقر شدیم، تا استراحت و تجدید قوایی کرده باشیم و سپس در صورت لزوم عملیات را ادامه دهیم
رسیدن به آنجا بدون هیچ . پس از خواندن نماز و خوردن کمی از جیرة جنگی به صورت ستون به طرف خاکریز عراقیها راه افتادیم

. در اطرافمان تانکهاي زیادي را دیدم که به علت بارندگی شب قبل، به گل نشسته بودند. درگیري و مقاومتی از سوي عراقیها انجام شد
  . ها به سراغ تانکها رفتند و چند تایی از آنها را به پشت خاکریز انتقال دادندچند نفر از بچه

چشمم در آن طرف خاکریز به چندین قبضه توپ خورد که صحیح . از باالي خاکریز نگاهی به جلو انداختم. دهوا کامالً روشن شده بو
با باال . کردیمبراي انتقالشان به پشت جبهه باید تا شب صبر می. از آنجایی که آن منطقه در تیررس آتش دشمن بود. و سالم بودند

از . هاي آب ته کشیدهنوز ظهر نشده بود که قمقمه. کشیدشد نفس میبه سختی میآمدن آفتاب، هوا حسابی گرم شده بود، طوري که 
شاید به علت وسعت منطقۀ عملیاتی بود که تدارکات هنوز فرصت رسیدن به همۀ محورها را . جیرة جنگی نیز چیزي باقی نمانده بود

ما هم در شرایطی نبودیم که بتوانیم . بیش از حد بوگرفته بودنددور و بر ما پر بود از اجساد عراقیها که به علت گرماي . پیدا نکرده بود
هواپیما با سرعت . من به سرعت خودم را به خاکریز چسباندم. در همین هنگام یک میگ عراقی از دور پیدا شد. آنها را دفن کنیم

میگ مانوري داد و بدون آنکه بمبی . ردکردي حاالست به خاکریز بخوقدر پایین بود که فکر میآن. عجیبی از نزدیکی خاکریز گذشت
هایی داشتند و خوابهایی آمد عراقیها براي ما نقشهاین طور که از ظاهر کار برمی. گویا به قصد شناسایی آمده بود. بریزد از آنجا دور شد

  .دیده بودند
کمی براي پنهان شدن داشتیم و نه اسلحۀ خواستند پاتک بزنند، نه سنگر مستحاگر در این موقعیت آنها می. نگاهی به اطراف کردم

تو همین . شد به همین راحتی برگشتولی مگر فاصلۀ بیست کیلومتري را می. مؤثري براي مقابله با آنها؛ فقط امکان عقب نشینی بود
ن بردن تانکهایی بود که ولی هدف آنها، از بی. همگی با عجله پناه گرفتیم. فکرها بودم که دیدم چند بالگرد عراقی از دور پیدایشان شد

  .براي همین، وقتی آنها را با شلیک چند راکت منفجر کردند، برگشتند سرجایشان. از شب پیش در منطقه باقی مانده بود
علت حملۀ آنها این بود که . کنندبا رفتنشان نفس راحتی کشیدم، غافل از اینکه آنها دارند همه چیز را براي حمله به ما آماده می

پس از آن هم، چون . که قرار بود سمت چپ ما را پر کند، به علت تاریکی شب راه را گم کرده بودند و به خاکریز نرسیده بودندتیپی 



پناه چیزي جز تلف شدن در پی ندارد، فرمان هانش دیده بودند ماندن نیروها دربیابان بی آب و علف، بدون داشتن خاکریز و جانفرماند
  . نشینی داده بودندعقب

. شان و خالی ماندن جناح چپ ما، مطلع نشدنشینیسیم ممکن نبود، کسی از عقباز آنجایی که به خاطر بعد مسافت، ارتباط با بی
خبر از همه جا، به علت ها بیدر این میان تعدادي از بچه. ترین جا براي نفوذ دشمن و حمله به ما بودبه همین خاطر، آن منطقه مناسب

من درون گودال کوچکی نشسته بودم . اي هم به عنوان نگهبانی مشغول گشت بودندی، به خواب فرو رفته بودند و عدهخستگی و تشنگ
  . خود آوردکه صداي انفجار وحشتناك گلولۀ تانک مرا به

ت در همه جا اي سکولحظه. ها شدسرم را بلند کردم، دیدم اصابت گلوله به سنگري در ابتداي خط، باعث شهادت سه نفر از بچه
مثل اینکه «ها ناباورانه گفت یکی از بچه. شدند، شنیدشد صداي تانکها را که از ضلع جنوبی به ما نزدیک میطوري که می. حاکم شد

  » مگه اونجا خالیه؟. کننعراقیا دارن از سمت چپ حمله می
ولی افسوس که دیگر کاري از دست . ز چه قرار استوقتی سرمان را بلند کردیم و نگاهی به ضلع جنوبی کردیم متوجه شدیم، قضیه ا

  .آمدکسی برنمی
با شدت گرفتن حمالت عراقیها، فرمان . امانشان، مجال هر کاري را از ما گرفته بودندتانکهاي عراقی، با حملۀ همه جانبۀ خود و شلیکهاي بی

  . نشینی صادر شدعقب
رو قرار دارد، احتمال در هنگام حمله چون دشمن تنها در روبه. نباشدنشینی تر از عقباي در عملیات، سختشاید هیچ لحظه

همۀ ما به محض . اي سر در بیاورد و غافلگیرتان کندنشینی، امکان دارد دشمن از هر گوشهغافلگیري کمتر است؛ ولی در وقت عقب
ها، توسط رگبار کالیبرهاي تانکها، به شهادت چهدر همان لحظۀ اول، تعداد زیادي از ب. شنیدن فرمان، با عجله سنگرها را ترك کردیم

  . رسیدند و تعدادي نیز مجروح شدند
من هم، مثل بقیه از . اي براي بردنشان به عقبولی نه دارویی براي مداوایشان داشتند و نه وسیله. ها رفتندچند نفر سراغ زخمی

ها از کنار گوش و یا از بغل دست و گلوله. زمین و آسمان ادامه داشتبارش گلوله و راکت از . سنگر بیرون پریدم و به طرف عقب دویدم
مسافتی دراز را یک نفس دویدم، بعد یک . دادم یکی از آنها به خاك و خونم بکشاندهر لحظه احتمال می. شدکشان رد میپایم زوزه

  . ها شهید شده بودندخیلی از بچه. لحظه ایستادم و برگشتم
آفتاب گرم و سوزان و زمین داغ . دوباره شروع کردم به دویدن. آمدندریز گذشته بودند و به طرف ما پیش میتانکهاي دشمن از خاک
ها، وسایل و خیلی از بچه. از آب خبري نبود. ام را به دهان بردمقمقمه. گلویم از تشنگی خشک شده بود. قوتی برایم نگذاشته بود

  .تر باشندتر و سبکبودند تا راحت تجهیزات سنگین و دست و پاگیر را رها کرده
. آوردندهایی را دیدم که با وجود سختی راه و مشکالت زیاد، مجروحین را روي برانکارد گذاشته بودند و به عقب میدر راه، رزمنده

چند نفر . نمپس از رسیدن به خاکریز اول، از شدت حمالت کاسته شد، آن وقت بود که توانستم نفس راحتی بکشم و کمی استراحت ک
  . هاي آب را دوره کرده بودندها چالهاز بچه

هایی همراه بچه. در همین موقع چند ماشین ایفا از راه رسید. مشتی آب تلخ و بدمزه را فرودادم. از شدت تشنگی به طرفشان رفتم
  .در برده بودند، سوارش شدیم و به مواضع خودمان برگشتیمکه از مهلکه جان سالم به

ولی . البته این بار ما را در سنگر محکمی جاي دادند. ستراحت یک روزه و تجدید سازمان، مجدداً در خط مرزي مستقر شدیمپس از ا
  .تا مدتها خاطرة تلخ عقب نشینی و شهادت دوستان و همرزمانم، رهایم نکرد

م، واحد دیگري از نیروهاي اسالم، در یک اما در همین هنگا. عراق تا چند روز منطقه را زیر آتش سنگین توپخانۀ خود گرفته بود
پس از این عملیات واحد ما در منطقۀ شلمچه مستقر شد و . عملیات ایذایی و غافلگیرانه، بخش وسیعی از منطقۀ شلمچه را آزاد کردند



شتم که با داشتن من یقین دا. در این مدت کمکها و هدایاي مردمی مثل همیشه به طرف جبهه سرازیر بود. به پدافند آنجا پرداخت
توانیم نبرد را تا پیروزي نهایی خوریم و میوقت شکست نمیکنند هیچچنین مردم فداکاري که دار و ندارشان را نثار رزمندگان می

  .ادامه دهیم
  



 

  شبهاي شلمچه 
  

آفتاب به شدت . شستمی ها که داشت کنار تانکر آب لباسچشمم خورد به یکی از بچه. از دریچۀ کوچک سنگر بیرون را نگاه کردم
  .شد گرمایش را تحمل کرداي هم نمیتابید و براي لحظهمی

ها، در اینبعضی از بچه. شدگاه قطع نمیگاه توپخانۀ عراقیها، هیچبههر چند شلیک گاه. شددر چنین لحظاتی، آتش دشمن کمتر می
در همین هنگام . ی کنند و یا روي سنگر سنگ و خاك بیشتري بریزندکردند تا نظافتگونه مواقع، با وجود گرماي زیاد، فرصتی پیدا می

گلولۀ دوم . جا شد ولی باز هم به کارش ادامه دادرزمندة جوان، در جایش کمی جابه. کشان آن طرف خاکریز منفجر شداي زوزهخمپاره
  . تر به زمین خوردخمپاره کمی نزدیک

از . احساس کرد هر آن ممکن است گلولۀ بعدي او را هدف قرار دهد. تانکر بگیرداو دست برد تا آخرین تکۀ لباسش را زیر شیر 
ولی تا خواستم فریاد بزنم که برگردد به . دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم. آمد که براي پایان کارش عجله دارداش برمیحرکات شتابزده

احساس کردم برایش اتفاقی . و بالفاصله خودش را روي زمین انداختا. سنگر، زوزة سومین خمپاره بلند شد، این بار خیلی نزدیک بود
  . با عجله از سنگر بیرون پریدم و به طرفش دویدم. افتاده

ترکش خمپاره،گلویش را دریده بود . با دیدن صورت خونینش، آه از نهادم بلند شد. به دنبال من، چند نفر دیگر هم به سویش آمدند
با وجود اینکه هر روز شاهد . او را به عقب جبهه انتقال دادند. بالفاصله آمبوالنس سر رسید سوارش کردیم. زدو خون به اطراف فواره می

  .اي جز ایستادگی و مقاومت نداشتیمحوادث بسیاري از این دست بودیم ولی هیچ چاره
د کند تا در زمانی مناسب، مسئولیت دیگري به المقدس، قرار بر این شد که واحد ما در شلمچه پدافنبا انجام مرحلۀ دوم عملیات بیت

شد تا زمینه را براي حملۀ البته جسته و گریخته، عملیاتهاي کوچکی، در مناطق دیگر، توسط بقیۀ واحدها انجام می. ما محول شود
به این منطقه حساس  کرد ایران و عراق نسبتیک شلمچه، ایجاب میتژاین را هم بگویم که موقعیت استرا. گستردة آینده آماده کند

کرد با آتش سنگین به همین خاطر دشمن سعی می. توانست محل ورود ما به خاك عراق و تصرف بندر بصره باشدشلمچه می. باشند
  .جایی را از ما بگیردتوپخانه، امکان هرگونه جابه

بصره، -جادة شلمچه. کردندو در آن پدافند میرساندند بصره می- در این میان نیروهاي ما هر طور شده، باید خود را به جادة شلمچه
اي از توانایی خود را در منطقه از در صورت تصرف این جاده دشمن بخش عمده. رفتاي بود که تا شهر بصره پیش میجادة آسفالته

  .داددست می
قضیه از این قرار بود که ظهر ! تا اینکه سرانجام نوبت من شد تا مزة انفجار دشمن را بچشم. گذشتروزها یکی پس از دیگري می

  . شمردیمیکی میهمۀ ما در سنگرها کز کرده بودیم و تعداد شلیکها را یکی. شنبه آتش توپخانۀ دشمن، خیلی شدید شده بود
تا آمدم به خودم بجنبم، صداي انفجار مهیبی بلند شد و سقف سنگر روي سر ما . اي را باالي سنگر شنیدمیک دفعه سوت خمپاره

  .اموقتی چشمانم را باز کردم، دیدم روي تخت بیمارستان دراز کشیده. بعد از آن دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. ختری
وقتی اینها را به پرستاري . کردماحساس خفگی و تنگی نفس می. کردسرم منگ بود و انگار روي بدنم سنگینی می. حالت عجیبی داشتم

فقط کمی دچار موج انفجار . الحمداهللا وقتی سنگرتان منفجر شد هیچ آسیبی بهتان نرسیده«د و گفت که باالي سرم بود، گفتم لبخندي ز
  .بعد آمپولی زد که باعث شد چند لحظه بعد چشمانم سنگین شود و خوابم ببرد» .شوداید که آن هم برطرف میشده



ز پزشک بگیر تا پرستار و بقیه از هیچ کمکی دریغ نمیدر این مدت تمام پرسنل بیمارستان، ا. تا چند روزي در بیمارستان بودم
کردم احساس می. ها برگردمخواست هر چه زودتر پیش بچهدلم می. کننده بودکردند ولی با این همه محیط آنجا خیلی برایم خسته

  .زندگی واقعی در آنجا جریان دارد
در این فاصله تنها . نکرد و گفت باید یکی دو روز در آنجا بمانمبراي همین به دکتر بیمارستان اصرار کردم تا مرخصم کند؛ قبول 

  .آمد نوشتن نامه به خانواده بودکاري که از دستم برمی
چند روز بعد از برگشتنم، خبر آزاد شدن . ها برگشتمخالصه به هر وضعی بود آن یکی دو روز سرآمد و من سراسیمه به نزد بچه

  .ها بیرون کردخبر خستگی را از تن همۀ رزمنده این. پادگان حمید به گوش ما رسید
  



 

  شبی با شهیدان
   

هیاهویی آرام در . دوباره اسلحه را دستم گرفتم. همه چیز سر جایش بود و چیزي را فراموش نکرده بودم. نگاهی به تجهیزاتم کردم
عملیات به منظور تصرف بخشی از محور شلمچه، که این . حوالی ظهر بود که خبر عملیات به گوش ما رسید. ها برقرار شده بودبین بچه

شد حضور دشمن در این محور باعث شده بود تا جادة تدارکاتی ما زیر تیر مستقیم عراق قرار داشت، انجام می 5در حوالی پتروشیمی
  .آنها قرار داشته باشد

طور که گفتم هدف، فتح سنگرهاي دیدههمان. ه شدبا فرا رسیدن تاریکی شب، دستور حرکت داد. هاي گردان خیلی زود آماده شدندبچه
بانی بلند و محکمی احداث عراقیها در این منطقه سنگرهاي دیده. بانی دشمن و در صورت امکان، رسیدن به تأسیسات پتروشیمی عراق بود

یر قرآن گذشتیم، و از کانالی که زیر جادة در تاریکی شب از ز. شداز آنجایی که عملیات محدود بود، باید با غافلگیري انجام می. کرده بودند
  . بصره حفر شده بود، عبور کردیم-آسفالتۀ شلمچه

. به همین جهت عراق براي جلوگیري از تحرکات ما، آنجا را پر از میدانهاي مین و سیم خاردار کرده بود. فاصلۀ ما با دشمن زیاد نبود
  . از دشمن هیچ خبري نبود. اي طی شدهاي راه بی هیچ حادثهتا نیمه .کردندهاي گردان با دقت و احتیاط زیاد حرکت میبچه

یکی . صدایی و آرامش، غوغایی نهفته استکردم، در پس این بیاحساس می. بین باشمتوانستم به این سکوت طوالنی خوشمن نمی
  ».اندنشینی کردهشاید عراقیها عقب«ها که در کنارم بود، آهسته گفت از بچه

آن . شدهاي خاردار که در تاریکی شب، به سختی تشخیص داده میاینکه چیزي بگویم چشمم خورد به میدان مین و سیم قبل از
  . رزمنده منتظر جواب من نماند و از من جلو زد

را مثل روز روشن  تازه رسیده بودیم به انتهاي میدان که ناگهان گلولۀ منوري شلیک شد و آنجا. همگی با احتیاط میدان مین را دور زدیم
ها سکوت شب امان پدافندها و خمپارهتا آمدیم به خودمان بجنبیم، شلیک بی. مان لو رفتهایم و نقشهفهمیدم از عراقیها رو دست خورده. کرد

  . ها به شهادت رسیدندقدر زیاد بود که در همان لحظات اول تعداد زیادي از بچهشدت انفجارها آن. را شکست
رسد براي همین بالفاصله فایده به نظر میه گردان فهمید که در وسط میدان مین و در مقابل آتش سنگین دشمن مقاومت بیگویا فرماند

اي شدت آتش به گونه. درست در همین موقع توپخانه و کاتیوشاي دشمن نیز ما را زیر آتش خود گرفتند. نشینی را صادر کرددستور عقب
اي فرار میهاي گردان، بی آنکه تابع فرمانده باشند، هر یک به گوشهبچه. دادمواضع خودي را به کسی نمیبود که حتی اجازة بازگشت به 

چندتایی در تاریکی شب ناپدید شدند، و گروهی هم بر اثر اصابت گلوله و ترکش شهید و مجروح . رفتندتعدادي به روي مین می. کردند
  .شدند

چنان سنگین بود ند هرطور شده شهدا و مجروحین را به عقب برگردانند، ولی آتش دشمن آنخواستهاي امداد میچند نفر از بچه
من با بالتکلیفی از جایم بلند شدم و خمیده خمیده به طرف . گیر کرده بود و مجال هرگونه حرکتی را ازشان گرفته بودکه همه را زمین

  .عقب برگشتم
قدر زیاد بود که جاخالی ها آنشدت گلوله. شوداز بغل دستم و یا کنار گوشم رد میدیدم که هاي رسام را میدر همین حال، گلوله

  . رسیدفایده به نظر میدادن در مقابلشان بی
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گویی تصمیم گرفته بود نگذارد . کوبیدوجب آنجا را میدشمن وجب. کمی از آنجا دور شدم، ولی دیگر نتوانستم قدم از قدم بردارم
ابتدا . به سرعت خودم را به آنها رساندم. انددر تاریکی شب، جمعی را دیدم که روي زمین دراز کشیده. در ببرد حتی یک نفر جان سالم

  . بهتر دیدم همان جا دراز بکشم و خودم را به دست قضا و قدر بسپارم. اندهاي عراقی هستند که یک جا جمعشان کردهفکر کردم کشته
اي در آنجا نمانده، آتش توپخانه را خاموش کرد وقتی خیالش راحت شد که دیگر هیچ موجود زنده .دشمن یک ساعت دیگر منطقه را کوبید

  . و همه چیز آرام شد
اختیار چشمانم بی. حس شده بود که توان تکان خوردن را از من گرفته بودقدر کرخت و بیولی بدنم آن. خواستم از جایم بلند شوم

  .وقتی چشمانم را باز کردم هوا روشن شده بود. مبسته شد و به خواب عمیقی فرو رفت
لباسها و صورتم . تازه متوجه شدم که شب گذشته، در میان شهداي اسالم خوابیده بودم. به اطرافم نگاه کردم. در جایم نیم خیز شدم

ساعتی از روز نگذشته بود . یونداندبه حال خودم گریستم و دعا کردم که خداوند هر چه زودتر مرا به جمع آنها بپ. کامالً خونی شده بود
  .من هم همراه آنها به واحد خودمان برگشتم. هاي حمل شهدا از راه رسیدندکه بچه



 

  در انتظار فتح
  

رزمانمان وقتی حسین خبر عملیات را به من داد، یاد عملیاتی افتادم که در شلمچه انجام دادیم و در آن، تعداد زیادي از عزیزان و هم
  . ندشهید شد

از آن روز تا حاال، حتی براي یک لحظه هم نتوانستم جاي خالی دوستانم و چهرة خونین شهدایی را که آن شب تا صبح در کنارشان 
  .بودم و از برکت وجودشان، آسیبی به من نرسید فراموش کنم

خصوص اینکه وقتی پاي به. ردکردم که در جنگ، شکست و پیروزي، کشته شدن و کشتن در کنار هم وجود داولی باید قبول می
مهم . ترین چیزي است که ممکن است پیش آیدافتادهپاآید ازدست دادن جان و مال و دوستان، پیشدفاع از دین و کشور به میان می

  .شودگاه پایمال نمیاند و خونشان هیچاین است که آنها در راهی مقدس و الهی شهید شده
  : مدمبا صداي حسین دوباره به خودم آ

  ! عجله کن باید زودتر آماده بشی! چیه تو خودتی
دهیم که تا دنیا دنیاست به یاري خدا، دشمن را طوري گوشمالی می! امشب نوبت ماست«نگاهی به او کردم و در دل گفتم 

  ».فراموشش نشود
ة جنگی و مهمات الزم را تحویل این بار هم مثل همۀ شبهاي عملیات، اسلحه را تمیز کردیم، تجهیزات را وارسی نمودیم و جیر

  . گرفتیم
صدا، در یک صف حرکت میهمگی خاموش و بی. وقتی شب رسید، پس از در آغوش گرفتن همدیگر و حاللیت طلبیدن، راه افتادیم

ر استراحت روي دستوکردیم، پس از یک ساعت و نیم پیادهقدر تاریک بود که انگار در میان غباري از سیاهی حرکت میهوا آن. کردیم
. در خواب خود را درون سنگر دیدم. طوري که به محض نشستن روي زمین، به طور عجیبی خوابم برد. حسابی خسته شده بودم. دادند

به . خمینی به همراه جمعی از علما وارد شدندناگهان پردة سنگر کنار رفت و امام. شدمداشتم همراه دیگران، براي عملیات آماده می
موالي من، سربازان «سپس خطاب به سید واالمقامی که همراهشان بود، فرمود . امام با همۀ ما دست داد. ز جا بلند شدیماحترامشان ا

  ».شما اینها هستند
قدر از ما تعریف و تمجید امام به حرفهایشان ادامه دادند و آن. همه، مات و مبهوت به سیماي نورانی این غریب آشنا خیره ماندیم

حضرت امام، «سرانجام من پرسیدم . دادندسید واالمقام هم مرتب به عالمت تأیید سرشان را تکان می. گی شرمنده شدیمکردند که هم
  ».شود این آقا را معرفی کنیدمی

ا اند همراه شمایشان قول داده. او حاج مهدي فرمانده عملیات شماست. شناسیدتان را نمیچطور شما فرمانده«امام لبخندي زد و گفت 
شناسید؟ وعدة مالقات چطور او را نمی. او همیشه با شماست«بعد مکثی کردند و با تعجب ادامه دادند » .در فتح خرمشهر شرکت کنند

  » !بعدي شما با او، فردا مسجد جامع خرمشهر
با عجله گفت . رم بودچشمم را باز کردم، حسین باالي س. من به طرف حاج مهدي رفتم تا در آغوشش بگیرم که دیدم یکی تکانم داد

بعد رو . اي از سرما لرزیدملحظه. احساس کردم بدنم را عرق سردي پوشانده است» .کنندها دارند حرکت میابراهیم بلند شو، بچه«
  ».شودحسین، امشب خرمشهر آزاد می«کردم به حسین و گفتم 

  ».اياز کی تا حاال پیشگو شده«حسین خندید و گفت 
  ».کندحاج مهدي هم در عملیات شرکت می. گویممی باورکن راست«گفتم 



  »حاج مهدي کیه؟«حسین با تعجب پرسید 
  ».حاج مهدي فرمانده عملیات است«گفتم 

  ».ولی اسم فرمانده عملیات که حاج مهدي نیست«حسین لبخندي زد و گفت 
  . نشد بعد از آن هم دیگر هیچ حرفی بین ما رد و بدل. و هر دو راه افتادیم چیزي نگفتم

روي بعد از نیم ساعت پیاه. پس از مدتی از طرف فرماندهان دستور داده شد تا به صورت منظمی پخش شویم و به جلو حرکت کنیم
بار برخالف دفعۀ قبل از آتش این. یکی از نگهبانان سنگر کمین دشمن متوجه حرکت ما شد و با داد و بیداد بقیه را متوجه عملیات کرد

. رسیدندعراقیها به طرز عجیبی دستپاچه به نظر می. و مقاومت شدید آنها خبري نبود و خط به سادگی شکسته شدسنگین توپخانه 
  . وجه انتظار رویارویی با ما را نداشتندانگار به هیچ
وث وجود ها هم عزمشان را جزم کرده بودند که هر طور شده به هدفهاي از پیش تعیین شده برسند و خرمشهر را از لالبته بچه

  .دشمن پاك کنند
دشمن دور شهر خرمشهر را کانالهاي عریض و عمیقی حفر . پس از شکست خط و رد شدن از خاکریز اول، به کانالهاي آبی رسیدیم

ها بدون توجه به شدت بچه. در این هنگام آتش توپخانۀ دشمن شدت گرفته بود. کرده بود تا نیروهاي زرهی ما نتوانند وارد شهر شوند
  . ش، پلهاي شناور را بر روي کانال انداختند و همگی از آن رد شدیمآت

تنها آتش توپخانه و کاتیوشا بود که از شدت سنگینی، انگار قصد . رفتیم از نیروهاي زمینی دشمن هیچ خبري نبودهرچه جلوتر می
  .داشتند منطقه را شخم بزنند

برد محوطۀ وسیعی را در بر گرفته بود، وارد نخلستان اطراف نیروهاي هلیاي که براي مقابله با هاي کاشتهپس از عبور از نیزه
پس از آن شهر را از ضلع . نخلستانی با نخلهاي سربریده و سوخته، که حکایت از تجاوز ناجوانمردانۀ دشمن داشت. خرمشهر شدیم

  .شنایی روز، استقرار یافتیمدر آنجا به دستور فرماندهان، در انتظار رو. اش دور زدیم و به شط رسیدیمجنوبی
قدر عملیات آن. خوردها از سمت راست و چپ و قسمت جلوي ما کامالً به گوش میصداي شلیک توپخانه، کاتیوشا و سایر سالح

توپخانه و تنها موانع و آتش سنگین. اي درصدد مقابلۀ رویارو با ما برنیامددشمن در هیچ نقطه. سریع انجام شد که برایم باورکردنی نبود
شود و به زودي در مسجد جامع احساس کردم خوابم چه زود دارد تعبیر می. گرفتهایش بود که تا حدودي جلوي حرکت ما را می

  .شهر، شاهد حضور حاج مهدي خواهم بود
و پس از آن ما . دکننده، شهر را به طور کامل محاصره کردننزدیک ظهر بود که نیروهاي عمل. با فرا رسیدن روز، عملیات دنبال شد

آمد شان برمیاز چهره. آمدقدر زیاد بود که به نظر باور نکردنی میتعدادشان آن. شاهد تسلیم شدنِ دسته جمعی نیروهاي عراقی بودیم
  .بست بودندو همگی به دنبال راهی براي فرار از این بن. استکه ادامۀ این تجاوز بیهوده، آنها را نیز خسته و ناتوان کرده

  . روز اسارات، آزاد شد 575خرمشهر در بند، بعد از  1361رانجام در روز سوم خردادس
زیرا من به چشم خود دیدم که خداوند با . طور که امام عزیز در پیامشان فرمودند، خرمشهر را خدا آزاد کرددر واقع باید گفت، همان

آورد و تسلیم سنگرهاي بتونی و غیرقابل نفوذشان، بیرون می رعب و وحشتی که در دل نیروهاي عراقی انداخت، آنان را از درون
آمدند، آنهاي کاشته، میادین متعدد مین که در نگاه اول، موانع غیرقابل نفوذي به نظر میکانالهاي آب، نیزه. کردنیروهاي اسالم می

  .دیگرتوان گفت، فتح خرمشهر خواست خدا بود نه چیز چنان به راحتی فتح شدند که تنها می
بودند تا فرماندهان عراقی را که در قسمت آمده. تازه وارد خیابانهاي ویران شهر شده بودم که بالگردهاي دشمن در آسمان پیدا شدند

بالگرد دومی . هاي پدافند مهلتشان ندادند و بالفاصله یکی از آنها را سرنگون کردندولی بچه. جنوبی شهر در محاصره بودند، نجات دهند
  .ها بود که در فضاي شهر پیچیدبا دیدن این وضع، فرار را بر قرار ترجیح داد، و به دنبالش صلوات بچه



ورود به شهر، زمینش را عاشقانه بوسیدند و  بسیاري از رزمندگان، خرمشهري بودند و به محض. شده، غوغایی برپا بوددر خیابانهاي ویران
با وجود توصیۀ فرماندهان دربارة شناسایی و دوري از میادین مین در کوچه و خیابانها، کمتر کسی به این . شان رفتندبه سراغ خانه و محله

  . ي شهر بودندهاکوچههاي آشنایی در کوچه پسکرد و همه سر از پا نشناخته، به دنبال نشانهها گوش میتوصیه
گریستند، دسته شده، سربازان عراقی در حالی که میهاي تخریبشد، از بسیاري از خانهلحظه به لحظه بر تعداد اسرا افزوده می

هاي شط البته گروهی از آنها هم به قصد فرار، تن به شط زده بودند و بسیاري نیز شکار کوسه. شدندآمدند و تسلیم میدسته بیرون می
قدر زیاد شده بود که تا بیست و چهار ساعت انتقال همۀ آنها به پشت تعداد اسرا آن. کنار کارون پر از پوتینهاي عراقی بود. بودندشده 

  . جبهه ممکن نبود
ها، با فرماندهی حاج مهدي انجام شده همۀ این پیروزي. وقتی وارد مسجد جامع خرمشهر شدم دیدم مراسم دعا و نماز شکرانه برپاست

من هم به جمع نمازگزاران پیوستم تا شکر . طورحتم اکنون در میان نمازگزاران مسجد جامع استطور که قول داده بود، بهاو همان. بود
  .نعمتهاي خداوند را به جاي آورم

  



 

  بعد از فتح خرمشهر 
  

شکن، براي شرکت در مراسم باشکوهی به خط ، یعنی یک روز پس از فتح خرمشهر، واحد ما را به عنوان واحد1361صبح روز چهارم خرداد 
  .اهواز انتقال دادند

ها باز بود تمام مغازه. همه جا غرق نور و شادي شده بود. خورده و مظلوم، از خوشحالی آرام و قرار نداشتندهاي زخمدر اهواز، جنوبی
سپس . و همچون قهرمانان جنگ از ما پذیرایی کردندما را به ستاد مشترك ارتش و سپاه بردند . شدو شیرینی و نقل و نبات خیرات می

طوري که اشک همه را درآورد و ما را امیدوار کرد که به یاري . برادر صیادشیرازي سخنرانی حماسی و پرشوري کرد. همه به خط شدیم
  .خداوند، پیروزي نهایی نزدیک است

بار در مدخل ورودي شهر، چیزي که این. ه به خرمشهر برگشتیمپس از پایان سخنرانی، با خواندن نماز جماعت و صرف ناهار، دوبار
تک اي بود که در کنارش پیرمردي ایستاده بود، او در حالی که لبخندي بر لب داشت تکنظرم را به خودش جلب کرد، ایستگاه صلواتی

  ».دهمشهر راهتان نمیاگر از این شربت نخورید به «گفت داد و مرتب میبوسید و به آنها شربت میها را میبچه
در این . شدمی... ایستگاههاي صلواتی از ابتکارات زمان جنگ بود که شامل حمام صلواتی، آرایشگاه صلواتی، تعمیرگاه صلواتی و

  .کردندطور مجانی پذیرایی میایستگاهها، رزمندگانی که توان جنگیدن نداشتند از سایرین به
فراغ بال و دقت بیشتري به شهر نگاه کردم و متوجه عمق جنایتی شدم که عراقیها در حق این بار با وقتی وارد خرمشهر شدیم، این

بیشتر . ها را منفجر کرده بودند و چیزي ازشان باقی نمانده بودبافت شهر به کلی تغییر کرده بود؛ تمام ساختمان. شهر روا داشتند
گذاري کرده بودند، و از نخلستانهاي شهر چیزي باقی طور نامنظم مینز را بهکلیه فضاي خالی و با. خیابانها به خاکریز تبدیل شده بود

  .توانست انکارش کنداي نمیدر واقع خرمشهر سند زنده و آشکار جنایات عراق بود و هیچ انسان آگاه و آزاده. نمانده بود
راقیها، پس از فرار از خرمشهر، تا مدتها به محض ع. پس از چند روز ماندن در خرمشهر دوباره واحد ما را در خط شلمچه اسکان دادند

عالوه بر آن مبادرت به . کردند تا بتوانند جلوي هر تحرکی را بگیرندهاي منور روشن میتاریک شدن هوا تا طلوع آفتاب، منطقه را با گلوله
  .نه غافلگیري را از بین ببرندتا احتمال هرگو. هاي خاردار حلقوي و میدانهاي مینی متعدد به دور خود کردندگذاردن سیم

اش وصل بود و به محض برخورد هر جنبدههاي نازکی به پایههاي منوري گذاشتند که سیمضمن آنکه در نزدیکی خاکریزشان، تله 
کار نبودند هاي شناسایی بیاما با این همه موانع، گروه. کردشد و مثل چراغ پرنوري محوطه را روشن میاي با سیم، تلۀ منور روشن می

  .زدندگاه جهت ارزیابی وضعیت دشمن سري به خاکریز آنها میو گه
به همین . شدعملیات باید در نهایت دقت و سکوت انجام می. ها براي شناسایی همراه شدمدر یکی از شبها، من هم با تعدادي از بچه

ناگهان با شلیک . روي به نزدیکی مواضع دشمن رسیدیمدهپس از مدتی پیا. شدخاطر همۀ مطالب باید با ایما و اشاره رد و بدل می
  .همگی به ناچار روي زمینی دراز کشیدیم. گلولۀ منور منطقه مثل روز روشن شد

بعد . کردگیر شده بودیم نگاه مینگهبان که گویی به حضور ما در آنجا شک کرده بود، با دقت از دریچۀ سنگر جایی را که زمین
ما هم از فرصت استفاده کردیم و با سرعت به . در همین موقع، گلولۀ منور خاموش شد. د به عربی چیزي گفتبرگشت و با صداي بلن

ها فریادي یکی از بچه. اما هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صداي شلیک کالشینکف عراقی بلند شد. طرف مواضع خودمان برگشتیم
ها دستم را خواستم او را برگردانم که یکی دیگر از بچه. و درجا شهیدش کرده بودگلوله به سرش خورده بود . کشید و روي زمین افتاد

  ».گردانیمما فردا شب برش می. اي ندارداین کار فایده«کشید و گفت 



آید مرهون اطالعاتی است که گروه شناسایی با فداکاري و هایی که در عملیاتها بدست میآن شب متوجه شدم بیشتر موفقیت
ها و شد با ارتشی که مجهز به سالحصورت چگونه میدر غیر این. دهندکننده میآورند و به گروههاي عملتگی به دست میازخودگذش

  .اش را به خاك مالیدباشد، مقابله کرد و پوزهامکانات فوق مدرن می
  



 

  عملیات رمضان
  

را به وجود آورده بود که اگر ما قصد دفاع داریم پس چرا باید وارد ، در برخی از نیروها این سؤال 1361شنیدن عملیات در ماه مبارك رمضان 
ضمن آنکه هنوز بخش وسیعی از خاك ما زیر . خاك دشمن شویم؟ حال آنکه روشن بود؛ متجاوز باید تنبیه و کانون فتنه باید خاموش شود

  . آتشِ توپخانۀ عراقیها قرار داشت
حد و حصري کردم غرور بیلیات فتح خرمشهر در خودم و دیگر رزمندگان احساس میاما جداي از این پرسشها، چیزي که بعد از عم

سازي، تدارکات، توجیه شاید همین مسئله باعث شده بود تا براي عملیات رمضان، آن دقت الزم در آماده. بود که به ما دست داده بود
وجه به قرائن و شواهد موجود، احتمال عملیات را در شلمچه میبه عنوان مثال، عراق با ت. نیروها و طراحی دقیق عملیات انجام نگیرد

  . اي از منطقه را،که از میادین مین متعددي تشکیل شده بود، به آب بستبه همین خاطر بخش عمده. داد
عملیات خاکی، به شده در گل و الي و یا تغییر تاکتیک براي تبدیل هاي پنهانکاري براي مقابله با میناما از جانب نیروهاي ما هیچ

کننده، چند روز قبل از عملیات، به ضمن اینکه قبل از هر عملیات، رسم بر این بود که نیروهاي عمل. خاکی انجام نشد-عملیات آبی
دانم چرا قبل از عملیات رمضان، نه از ولی نمی. یافتند، تا ضمن تجدید سازماندهی استراحتی هم کرده باشندپشت جبهه انتقال می

  .د سازماندهی خبري بود و نه از استراحتتجدی

سرانجام در شب . از محور شلمچه به طرف بندر بصره حرکت کند 6هاي لشکر عاشورادر هر صورت، قرار شد واحد ما به همراه بچه
  .از خاکریزها گذشتیم و به طرف مواضع دشمن حرکت کردیم 25/6/61

هرج و مرج عجیبی در بین نیروهاي . تیاط شبهاي عملیات، هیچ خبري نیستکردم از نظم و احاز همان ابتداي حرکت، احساس می
باید «گفت دیگري می» .خوریمفردا ناهار را در بصره می«گفت یکی می. کردندها مرتب با هم شوخی میبچه. شدکننده دیده میعمل

قدر باال گرفت که خسرو با اعتراض رو به ر و صداها آنسرانجام س» .پس از فتح بصره آنجا را به تالفی خرمشهر، تبدیل به ویرانه کنیم
  ».اید، ارتش کویت هم از عملیات باخبر شده استاي بابا، با این سر و صداهایی که راه انداخته«بقیه کرد و گفت 

ولی با همۀ این . انگار که قصد بدرقۀ عروس را داشتند. کردندهاي تدارکات هم با چراغ روشن حرکت میتر اینکه، ماشینچیز عجیب
از این سکوت بیش از «کرد، با نگرانی گفت حسین که کنارم حرکت می. رفتیم، از دشمن هیچ خبري نبودسر و صداها، هرچه جلوتر می

  ».ترسم برایمان تله گذاشته باشندمی. کنمحد، احساس نگرانی می
ولی انگار این نگرانی به بقیه هم انتقال » .نگران نباش«زدم و گفتم  اشکند، دستی به شانهدانستم جوابم هیچ مشکلی را حل نمیمن که می
  .رفتندشد و همه در سکوت مطلق به پیش میچون دیگر از کسی صدایی بلند نمی. پیدا کرده بود

ی خیال ما بیفزاید توانست به آسودگاین امر، هم می. سنگرها خالی بود و از دشمن خبري نبود. با احتیاط رد شدیم. به خاکریزي رسیدیم
آن . جا موضع بگیریم، تا با روشن شدن هوا، موضع عراقیها برایمان روشن شودرسید که همانکاش دستور میاي. و هم بیشتر نگرانمان کند

  . آمدندوقت همه از نگرانی بیرون می
هاي منور و با روشن شدن گلوله آور منطقه،درست در همین لحظه سکوت عذاب. از خاکریز گذشتیم و دوباره وارد دشت شدیم

  . شد قدم از قدم برداشتشدت آتش اولیه، به حدي زیاد بود که نمی. شلیک وحشتناك توپخانه و تیربار درهم شکست
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با آن که در عملیات فراوانی شرکت . شد، آنجا را مثل روز روشن کرده بودهاي منور که لحظه به لحظه تعدادشان بیشتر میگلوله
اي هیچ راه گریزي براي ما باقی نمانده بود و با غرش هر گلوله، عده. م ولی تا آن لحظه هیچ آتشی را به این شدت ندیده بودمکرده بود

زدند دادند و فریاد میدر این میان فرماندهان آرام و قرار نداشتند و دم به دم دستور مقاومت می. شدنداز عزیزان نقش زمین می
  » !گر خط را بشکنید، کار دشمن تمام استا. نترسید، بروید جلو«

ها، خط شکسته شد و دشمن به عقب با وجود همۀ اینها، بر اثر مقاومت و فداکاري بچه. شد از جایمان تکان بخوریمولی مگر می
  . رانده شد

. شدجر به شهادتشان میها، منطوري که هر حرکت بچه. ایمهاي مین شدهاما پس از گذشتن از خاکریز، متوجه شدیم، وارد میدان
  . دشمن انگار که متوجه وضعیت ما شده باشد، بر حجم آتش توپخانه افزود

فرماندهان که وضع را به این صورت دیدند و برایشان روشن شد که . دیگر چیزي در توان نیروها براي پیشروي و جنگیدن نمانده بود
با شنیدن فرمان، بالفاصله مواضع . نشینی دادندسیم فرمان عقباز پشت بی ها شودتواند منجر به کشته شدن تمام بچهادامۀ کار می

اش اضافه کند و این امر موجب شهادت عقب نشینی ما باعث شد تا دشمن به آتش توپخانه. دشمن را ترك کردیم و به عقب برگشتیم
  .ها شدتعداد بسیار زیادي از بچه

با روشن شدن هوا، نگاهی به محور عملیات کردم، دود غلیظی منطقه را پوشانده  وقتی. هاي صبح به مواضع خود برگشتیمنزدیکی
  .عراقیها تعداد زیادي از خودروهاي سبک و سنگین و لودرهایمان را به آتش کشیده بودند. بود

و در خودمان فرو رفته هر د. آن شب با وجود خستگی زیاد با حسین مشغول نگهبانی شدم. همگی آن روز را به تلخی تمام به شب رساندیم
گوشهایم را تیز کردم و به حسین . ناگهان احساس کردم صدایی از پشت خاکریز بلند شد. ریختیمبودیم و به یاد دوستان از دست داده اشک می

  »تو هم صدا را شنیدي؟«گفتم 
  ».کندآره، انگار یکی دارد ناله می«حسین مکثی کرد و گفت 

به دادم برسید، «در تاریکی شب چشمم به یکی از نیروهایمان افتاد، او به محض دیدنم، نالید . خاکریز خم کردم با احتیاط سرم را به طرف پشت
  »!اممن هنوز زنده

اند و خودشان را به خاکریز ها از تاریکی شب استفاده کردهفهمیدم تعدادي از زخمی. به دنبال او، صداي چند نفر دیگر هم بلند شد 
   .اندنزدیک کرده

  .ها را جمع کردیم و به پشت جبهه انتقال دادیمها از خاکریز رد شدیم و زخمیبالفاصله به همراه چند نفر از بچه
. نیروها تا چند کیلومتري بصره پیشروي کردند 7عملیات رمضان اگر چه در محور ما با شکست همراه بود، ولی در محور پاسگاه زید

  .دها به محاصرة دشمن درآمدند و سرانجام با جنگ و گریز به مواضع خود بازگشتندکه البته با عمل نکردن برخی از واح
هاي اي تلخ براي ما باقی ماند و همه منتظر بودیم تا در فرصتی مناسب انتقام خون بچهدر هر صورت، عملیات رمضان به صورت خاطره

  .شهید را از دشمن بگیریم

                                                        
  .پاسگاه مرزي ارتش عراق که به دست رزمندگان اسالم فتح شده بود -7

  



 

  پاسگاه زید
  

این خط در کنار پاسگاه زید عراق . ور شلمچه نگذشته بود که گردان ما را به خط جدیدي انتقال دادندچند روزي از استقرار در مح
  .قرار داشت

هاي اطالعات به همین خاطر، طبق گزارشات بچه. کننده در این محور، تنها واحد تقریباً پیروز در عملیات رمضان بودندنیروهاي عمل
  .نگینی را در این محور داشت تا شکست خود را جبران کندعملیات گویا دشمن قصد تدارك پاتک س

پس از مدتی لودرها براي مقابله با پاتک . وقتی به پاسگاه زید رسیدیم، منطقه پر بود از تانکها و نفربرهاي سالم و یا سوختۀ عراقی
اما . پخانۀ دشمن شروع به کار کردهمین که صداي لودرها بلند شد تو. تري شدنددشمن مشغول احداث خاکریزهاي بلندتر و مطمئن

  . ها، بی توجه به آتش سنگین دشمن، به کارشان ادامه دادندراننده
به دفعات به چشم خود دیدم . زده شدم و انگشت به دهان ماندمدر طول چند ماهی که در جبهه بودم بارها و بارها از رشادت آنها حیرت

رسد، بالفاصله نفر بعدي کار او را دنبال میۀ دشمن، در هنگام احداث خاکریز به شهادت میاي در زیر آتش سنگین توپخانکه وقتی راننده
  .آمداي در کارشان به وجود نمیاي که هیچ وقفهبه گونه. گیردکند، و پس از شهادت او نیز رانندة سوم جایش را می

پناه مناسبی براي مقابله با حمالت دشمن پیدا رزمندگان جان ترین زمان برپا گردد، وهمین امر باعث شده بود تا خاکریزها در کوتاه
  .هاي بزرگی نیز براي ما شده بودکردند، واین امر چه بسا موجب پیروزيمی

داد که دشمن در تدارك پاتک جایی و نقل و انتقاالت تانکها نشان میجابه. پس از برپایی خاکریز، همگی پشت آن جاي گرفتیم
نیروهاي توپخانه هم هنوز . اما با وجود تحرکات عراقیها، هنوز هیچ دستوري براي مقابله با آنها به ما داده نشده بود .بسیار سنگینی است

  .انجام هر عملیاتی بدون حمایت توپخانه یعنی خودکشی دسته جمعی و نابودي کامل. در محل استقرار نیافته بودند
هاي گردان همگی بالتکلیف بچه. د زیادي تانک به طرف خاکریز ما آغاز کرددشمن حمله را با تعدا 31/6/61سرانجام صبح روز 

گرفت که ما چه واکنشی باید نشان هر قدر فرمانده گردان با فرماندهان دیگر تماس می. کار باید بکنددانست چهکس نمیهیچ. بودند
  . دادنددهیم جواب درستی به او نمی

ت کند و نه سالح سنگین به قدر کافی در دسترس بود تا از خودمان در برابر هجوم نیروهاي اي داشتیم تا از ما حماینه توپخانه
من چشمانم را بستم و با تمام وجود گفتم . شدیمشد و یا اسیر دشمن میاین بار دیگر یا شهادت نصیب ما می. زرهی دشمن دفاع کنیم

  .ام به رضاي توخدایا، راضی
زن را آماده نگه داشته بودیم تا وقتی تانکها به تیررسشان جیچند نفر آرپی. تري از من نداشتندبقیه دوستان هم حال و روزي به

عراقیها هم انگار از اوضاع ما باخبر بودند، . شد جلوي این هجوم را گرفتجی میولی مگر با شلیک چند آرپی. رسیدند، شلیک کنند
  .آمدندبا حوصله جلو میاي در کارشان باشد، به آرامی و چون بی آنکه عجله

توانست ما را از این مهلکه تنها او بود که می. همۀ امیدمان به خدا بود. شد صداي جیرجیر تانکها را از پشت خاکریز شنیدحاال می
اطراف با تعجب نگاهی به . ناگهان ابر سیاهی آسمان را پوشاند و باد شدیدي وزیدن گرفت و مشتی شن را به صورتم پاشید. نجات دهد

  ».طوفان شن راه افتاده، بروید توي سنگر و صورتتان را بپوشانید«کردم، فرمانده گردان با خوشحالی فریاد کشید 
از صداي . شد چیزي را دیدقدر زیاد بود که نمیشدت طوفان آن. من قبل از رفتن به داخل سنگر، نگاهی به آن طرف خاکریز انداختم

  .اصله همراه دیگران به درون سنگر رفتم و صورتم را با پتو پوشاندمبالف. جیرجیر تانکها خبري نبود



از پاتک عراق هم . هاي خوزستان هم نظیرش را ندیده بودندقدر زیاد بود که حتی بچهطوفان شن تا غروب ادامه داشت و شدتش آن
  . اش شداعث توقف نیروهاي زرهیبعد متوجه شدم همین مسئله قدرت اجراي هرگونه تحرکی را از دشمن گرفت و ب. خبري نشد

اما براي نیروهاي اسالم فرصتی ایجاد کرد تا توپخانۀ خودي به همراه تانکها و نفربرهاي زرهی بتوانند با تجهیزات کامل در منطقه 
  .حاضر شوند و جلوي تهاجم بعدي دشمن را بگیرند

کس نمیهیچ. رون آمدند و به شوخی و مزاح با هم پرداختندکنان از سنگرها بیها شاديعصر آن روز وقتی طوفان فروکش کرد، بچه
براي همه روشن بود که اگر امداد خداوندي نبود، سرنوشت ما در . تواند پاسخ بگویددانست که این لطف و عنایت خداوند را چگونه می

  .خوردآنجا به گونۀ دیگري رقم می
  



 

  شکار تانک
  

چند نفر داوطلب باید در یک مأموریت ویژه . دستور مختصر و کوتاه بود. ردان صادر شددستوري از فرماندهی گ 1/5/61غروب روز 
  .شرکت کنند

طبق گزارشات رسیده، دشمن قصد دارد به زودي با تانکهاي بسیار زیادي، «ها را به خط کرد و گفت فرمانده گردان بالفاصله بچه 
براي جلوگیري از این عملیات، نیاز به چند نفر داوطلب داریم تا به . پس بگیرد دست به پاتک بزرگی بزند تا منطقۀ پاسگاه زید را از ما

باید بدانید که . هم بزنندشان را بهچند تانک عراقی را شکار کنند و آرایش واحد زرهی 8هاي لشکر حضرت رسولهمراه تعدادي از بچه
این مأموریت می. تحت هیچ شرایطی اسیر دشمن نشویداین مأموریت بسیار حساس است؛ پس سعی کنید دست خالی برنگردید و 

تواند حداقل این ارزش را داشته باشد که در سپاه دشمن رعب و وحشت ایجاد کند و یا این احساس را در آنها ایجاد کند که ما عملیات 
  ».شاید این مسئله، او را از پاتک سنگینش منصرف سازد. بزرگی در پیش داریم

دانستم مأموریت سنگین می. من به همراه خسرو و چند نفر دیگر داوطلب شرکت در عملیات شدیم. ه تمام شدوقتی حرفهاي فرماند
آن شب بعد از خواندن . اي نیستو سختی را در پیش داریم و زنده برگشتن از مواضع دشمن، پس از شکار چند تانک کار چندان ساده

زیادي در شکار تانک داشت سعی کرد تجربیاتش را به ما انتقال دهد و روحیۀ ما را هاي لشکر حضرت رسول که تجربۀ نماز، یکی از بچه
  . باال ببرد

انگار هر اتفاقی که در . وقتی پایم را به آن طرف خاکریز گذاشتم احساس کردم دلم روشن است. حدود نیمه شب بود که راه افتادیم
یک اشتباه . رفتیمهمگی با احتیاط و بی هیچ سر و صدایی جلو می. این مأموریت بیفتد همان چیزي است که من خواهانش هستم

بعد با اشارة دست فرمانده گروه، . خیز پیش رفتیممسافتی را نیم. هم بزند و باعث کشته شدن همه شودتوانست نقشه را بهکوچک می
  . همه چیز در سکوتی مطلق فرو رفته بود. نبودآسمان پر از ستاره بود، ولی از ماه خبري . خیز شروع به پیشروي کردیمبه صورت سینه

با حرکت دست فرمانده، هر کدام مأمور تانکی شدیم و در چندمتري آمادة شلیک . پس از مدتی به محل استقرار تانکها رسیدیم
آتش داده شود، گویی تا دستور . وجود آوردتوانست فاجعۀ بزرگی را بهدر این دقایق هر اتفاق کوچکی می. گیري بودلحظات نفس. شدیم

  . جی اولین نفر، بقیه هم آتش کردیم و تانکها یکی پس از دیگري منفجر شدبا شلیک آرپی. عمري به ما گذشت
در . جی، همگی طبق قرار در گودالی جمع شدیمبا شلیک آخرین آرپی. قرار بر این بود پس از نابودي ده تانک کار را متوقف کنیم

به دنبال آن، کالیبرهاي تانکهاي . اي را نداشتند، شروع کردند به داد و هوار کشیدننتظار چنین حملۀ غافلگیرانهاین میان، عراقیها که ا
به دستور فرمانده عملیات، تا . هاي منور، منطقه کامالً روشن شدبا روشن شدن گلوله. هدف به اطرافسالم بنا کردند به شلیک بی

هنوز چند . خیز به طرف مواضع خودمان حرکت کردیمخاموش شدن منورها، به صورت سینه به محض. خاموش شدن در گودال ماندیم
به هر وضعی بود آنها را به عقب انتقال . متري تا خاکریز فاصله داشتیم که آتش تیربار یک نفر را شهید و دو نفر را هم مجروح کرد

اي براي اي که هیچ فایدهبازيآتش. اندازهاي دشمن شروع شدهمین که پشت خاکریز رسیدیم تازه آتش توپخانه و خمپاره. دادیم
  .عراقیها نداشت
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  پاتک سنگین عراق در محور زید
  

چشمم به . وقتی با فریاد حسین و خسرو نگاهی به پشت خاکریز انداختم. همه چیز برخالف تصور همه شروع شد 2/5/61صبح روز 
  .نجیري آمادة انجام پاتک بودندشمار عراقی خورد که در یک آرایش زتانکهاي بی

کدام فکر هیچ. شان را به دست آورندجایی سریع تانکهاي منهدم شده، دوباره آرایش نظامینیروهاي عراقی توانسته بودند با جابه
ا احتیاط را در جی، کار خودش را کرده بود و آنهاما از شکل حرکت تانکها پیدا بود که وحشت از گلولۀ آرپی. اینجایش را نکرده بودیم
دیدم که به صورت منظم، با فاصلۀ کردم تانکهاي زیادي میبه سمت چپ و راست خط دشمن که نگاه می. اندبرنامۀ کارشان قرار داده

  . کم از یکدیگر مستقر شده بودند
شیدن و سر برداشتن طوري که مجال نفس ک. حجم آتش باورکردنی نبود. طبق معمول، قبل از حملۀ زرهی، آتش توپخانه آغاز شد

خط آتشی که دشمن ایجاد کرده بود، در . نصیب نمانده بودهاي توپ بیاي در آن حوالی، از انفجار گلولههیچ نقطه. دادرا به کسی نمی
تر از خاکریز چون خط آتش به طور مرتب چند متري عقب. کردعین حال که منظم و پرحجم بود، اما در گرا گرفتن کمی بد عمل می

بردیم و دشمن در نمیهیچ کدام از ما از مهلکه جان سالم به. به طور حتم اگر این آتش به روي خاکریز ریخته میشد. گرفتا نشانه میر
چون آنها جسته و . اندرسید هنوز به تانکها اجازة پیشروي ندادهدر این میان، به نظر می. توانست خاکریز را فتح کندبدون درگیري می

فرماندهان خط هم دستور داده بودند که به تانکها . گشتندشان برمیرفتند، ولی دوباره به جاي قبلیی جلو و عقب میگریخته، کم
  . جی قرار بگیرندفرصت بدهیم که بیایند جلوتر و در برد آرپی

  .تاب بودمفشردم، در انتظار شلیک اولین گلوله بیجی را در دستم میطور که قبضۀ آرپیمن همان 
ها از پاتک آنها، در همان دقیق اول گیري هدفهایش باعث شده بود تا ترس بچهشاید خطاي دشمن در نشانه. آن روز، روز عجیبی بود

دانستند پشت سر ما، با وجودي که همه می. فرستادندزدند و تکبیر میطوري که با انفجار هر گلولۀ توپ، همگی فریاد می. حمله بریزد
رار دارد، که فقط معبر باریکی از میانش باز شده، و اگر دشمن موفق شود خط را بشکند هیچ راه گریزي براي ما میدان مین دشمن ق

  .نیست؛ ولی شور و شعف بیش از حد آنها، باعث شده بود که حملۀ دشمن بیشتر شبیه یک شوخی درآید
. ي اسالم، خط دشمن را به جهنمی از آتش بدل کرده بودهاي کاتیوشاي نیروهاگلوله. در همین هنگام شلیک توپخانۀ خودي آغاز شد

گاه از روي خاکریز سرك میما بین دو خط آتش قرار گرفته بودیم، و فقط گه. اي را از ما نداشتندشاید عراقیها هرگز انتظار چنین مقابله
  .کردیمکشیدیم و خط دشمن را نگاه می

هاي کاتیوشا قرار بیشتر تانکها و نفربرها مورد اصابت گلوله. که باور کردنی نبود شدآتش تهیۀ نیروهاي خودي به حدي دقیق اجرا می
گرفته بودند، و بقیۀ آنها چون به علت فشردگی امکان عقب نشینی برایشان نبود وسط میدان جنگ رها شده بودند و نفراتشان به عقب 

ها این طرف را نگاه کنید، تانکهاي عراقی دارند حمله میبچه«گفت در همین موقع، صداي خسرو بلند شد که می. گریخته بودند
  ».کنند

با . آمدنداز سمت راست خاکریز، سه تانک دشمن در میان گرد و خاکی که به پا کرده بودند، به سرعت جلو می. سرم را چرخاندم
لولۀ دیگر هم شلیک شد و هر سه تانک به پس از آن بالفاصله، دو گ. جی شلیک شدها، اولین گلولۀ آرپیفریاد یا مهدي یکی از بچه

  .آتش کشیده شد



کرد و با مانوري ماهرانه از دست ناگهان چشمم خورد به نفربري که پشت سر آن سه تانک حرکت می. همگی با صداي بلند تکبیر گفتیم
منفجر شد، و نفراتش هم به محض  ولی همین که سرجایش برگشت براثر اصابت یک موشک کاتیوشا. جی فرار کردهاي آرپییکی از گلوله

  . ها به رگبار بسته شدندپیاده شدن توسط بچه
هاي دیگر از خاکریز سرازیر شدیم و به شکار تانکهایی پرداختیم که امکان بعد از آن، من و خسرو و محمود با تعدادي از بچه

تر قرار داشتند، با دیدن آمدن شکارچیان تانک با در این میان، تانکهایی که در قسمت عقب. آوردنشان به این طرف خاکریز نبود
و . شدندخوردند و سد راه هم میگرد کردند تا به مواضع خودشان برگردند، اما از شدت دستپاچگی مرتب به هم میدستپاچگی عقب

  .ها شکار شدندسرانجام تعدادي از آنها هم توسط بچه
خورد که کردیم دریایی از تانکها و نفربرهاي سوخته به چشم میمن نگاه میچند ساعت بعد، وقتی از باالي خاکریز به موضع دش

تأثیر نبود و شاید در این شکست، عملیات شب گذشته بی. اش بودترین پاتکهاي زرهیدهندة شکست عراق در یکی از سنگیننشان
  .زل و ناهماهنگ عمل کنندگونه متزلموجب افت روحی و پایین آمدن اعتماد به نفس نیروهاي بعثی شد تا این

قضیه از این قرار بود که عراقیها پس از شکست در . اما اتفاقی همان شب روي دادکه این پیروزي شیرین را به کام همۀ ما تلخ کرد

شخیص بنا به ت 9هاي لشکر نجف اشرفدر همین زمان بچه. اجراي پاتک، از منطقه دور شدند تا دوباره نیروهایشان را سازماندهی کنند
فرماندهان خود و بدون هماهنگی با بقیۀ واحدها، فرصت را مغتنم شمردند و همان شب، عملیات محدودي را انجام دادند و تقریباً بدون 

  . گونه نبردي تا پنج کیلومتري بصره پیش رفتند و در آنجا مبادرت به احداث خاکریز نمودندهیچ
با بقیۀ واحدها شده بود با نیروهاي تازه سازماندهی شده، آن منطقه را به محاصرة در این میان، دشمن که متوجه ناهماهنگی آنها 

  . اش گرفتکامل خود درآورد و سپس آنها را زیر آتش سنگین توپخانه
  .هاي نجف اشرف تا آخرین گلوله در مقابل آنها مقاومت کردند، ولی سرانجام همگی به شهادت رسیدندبچه
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  زنجیروحانی آرپی
  

کردند، هاي نبرد، حضور روحانیون اعزامی بود که در کنار رزمندگان اسالم زندگی میهاي ارزشمند و ماندگار جبههاز نکته یکی
او یکی . آقا محمد پورکاویان نیز یکی از همین روحانیون بودحاج. جنگیدند و شهداي بسیاري نیز تقدیم اسالم کردنددوشادوش آنها می

  .ان بودهاي گردزنجیاز آرپی
گفتیم گاهی وقتها با شوخی به ایشان می. وي همواره لباس بسیجی بر تن داشت، اما هیچ وقت عمامۀ سفیدش را ازسرش برنمیداشت

و او در جواب، تبسمی » !دانید دشمن چقدر نسبت به عمامه حساسیت داردشما که می. دهدحاج آقا عمامۀ شما، آخرش کار دست ما می«
فردا ها که امروزه نسبت به این کار انتقاد دارند پسکنی، ولی مطمئن باش همیندانم تو شوخی میدالور، من که می«گفت کرد و میمی
  ».پس الزم است حضور روحانیون در جبهه به چشم بیاید. گویند روحانیت در جنگ نقش نداشت، و اگر داشتند، کجا بودندمی

وري که کالسهاي درس را به عشق جهاد در راه خدا، ترك کرده بودند، پشتوانۀ معنوي در واقع باید گفت وجود روحانیون جوان و دال
اي در آنان با خواندن دعا و نقل احادیث و روایات و شرکت در عملیاتهاي گوناگون، نقش بسیار عمده. بسیار خوبی براي رزمندگان بود

  .در رزمندگان اسالم داشتندایجاد آرامش، تقویت معنویت و تشدید روحیۀ سلحشوري و جنگاوري 
  



 

  مؤذنِ محور
  

حتی عراقیهاي مستقر در حوالی پتروشیمی . غروب شلمچه با صداي اذان محمود، انس و الفت خاصی داشت. محمود مؤذنِ محور بود
شد و از هیچ گفت، خط خاموش میچون وقتی محمود اذان می. بصره، با صداي رساي اذان محمود آشنا بودند و به آن عالقه داشتند

  . چرخانداو  همیشه قرآن زیبایی زیر بغل داشت و تسبیحی را در دست می. شداي شلیک نمیسنگري گلوله
وقتی با دشمن . در هنگام نبرد، فریاد یا حسینش از همۀ فریادها آشناتر و بلندتر بود. گفتخواند و حدیث میها آیه میبراي بچه

وقت شد که انگار هیچقدر رئوف و مهربان میگشت، آنکه با اسرا مواجه میاما هنگامی. ن بودشد، سراپا خشم و طغیارو میروبه
  . بارید و شجاعت با کردارش درآمیخته بودعشق و ایمان از وجودش می. ها بودمحمود امید بچه. خشمگین نشده است

کمی درست کنید تا به جاي حسینیه ازش استفاده ها بیایید سنگر بزرگ و محبچه«ها را جمع کرد و گفت یک روز محمود بچه
  ».کنیم، طوري که همگی بتوانیم با خیال راحت، نماز را به جماعت بخوانیم

  . اي مأمور کندن زمین شدندخیلی زود مقدمات کار آماده شد و عده. همه از پیشنهاد محمود استقبال کردند
اولین جایی که براي تهیه تراورز و آهن و پلیت، به . سایل سنگر شدیممن به همراه چندتایی دیگر، مسئول جمع و جور کردن و

عجب سنگري شده بود؛ بزرگ و زیبا و . بعد از چند روز کار مدام، سنگر آماده شد. رفتیم، سنگرهاي خالی عراقیها بودسراغش می
ها، صبح روز بعد به پیشنهاد بچه. برساندتوانست آسیبی بهش خمپاره هم نمی 81و 60هايقدر محکم بود که شاید گلولهآن. محکم

اول از این مسئولیت شانه خالی کرد و هی دلیل و برهان آورد که اي بابا مرا چه به این . نماز خط انتخاب شدمحمود به عنوان پیش
  .کارها، شما باید دنبال کسی بگردید که لیاقت این کار را داشته باشد

ها کارساز شد و محمود به عنوان اولین پیشسرانجام، اصرار بچه» !هاحاجی باز هم پاتک زدي«ها کوتاه نیامدند و گفتند ولی بچه
آنجا بود که متوجه شدم . آن هم در خط مقدم و در دل دشمن. خواندیمبعد از آن، همگی نماز را به جماعت می. نماز محور انتخاب شد

شاید لذتش بیشتر به این . ت لحظۀ دیگر تو زنده باشی یا نه، چه لذتی داردنماز را به جماعت خواندن، آن هم در جایی که معلوم نیس
  .شوداش به خدا هم بیشتر احساس میکند، نزدیکیخاطر است که هر وقت آدم مرگ را نزدیک خودش احساس می

هر کس نظري . تخاب کنندها دور هم جمع شدند تا براي حسینیه اسمی انمدتی از برپایی نماز جماعت نگذشته بود که یک روز بچه
فکر کنم اآلن صدایتان تا بصره ! ها؟چه خبره بچه«تا آنجا که محمود از راه رسید، سالم کرد و پرسید . داد، اما آخرش به نتیجه نرسیدیم

  ».رسدهم می
ریزید چطور میشه میاي بابا، من فکر کردم، دارید نق«محمود لبخندي زد و گفت . گذاري حسینیه را بهش گفتندها قضیۀ نامبچه

ها سکوت کردند تا پیشنهادش را بچه» .شود امشب به پتروشیمی حمله کرد، اما از شوخی گذشته من یک پیشنهاد به ذهنم رسید
  ».نظر من این است که اسم اولین کسی که در این محور شهید شد روي حسینیه بگذارید«محمود ادامه داد . بشنوند

جلسه با صلوات . همگی حرفش را قبول کردند. بودس چیزي نگفت، انگار حرف محمود به دل همه نشستهکاي کوتاه هیچبراي لحظه
  . کرد و چیزي به اذان نمانده بودآفتاب داشت غروب می. من به داخل سنگر رفتم. ها متفرق شدندبه پایان رسید و بچه

از دریچۀ سنگر به بیرون . آمدت غروب زیاد عادي به نظر نمیاین صداها در این وق.اي بلند شددر همین موقع صداي سوت خمپاره
هایش را باال زده بود تا وضو بگیرد و خودش را براي گفتن اذان آستین. چشمم به محمود خورد که کنار تانکر آب نشسته بود. نگاه کردم
  .آماده کند



دور و بر جایی . ناخواسته سرم را به طرف دریچه چرخاندم .اي بلند شدآور خمپارهیک لحظه چشمم را برگرداندم؛ دوباره زوزة چندش
با دستپاچگی دنبال محمود گشتم، چشمم به او افتاد که غرق در خون، کنار تانکر آب . که محمود نشسته بود، پر از دود غلیظی بود

داد زدم . ز سنگرهایشان بیرون آمدندبه دنبال من چند نفر دیگر هم ا. فریادي کشیدم و از سنگر بیرون دویدم. روي زمین افتاده بود
  » !کمک کنید محمود زخمی شده«

و » !یا حسین«اي گفت محمود چشمانش را چند لحظه باز کرد و با کلمات بریده. سرش را در بغلم گرفتم. همگی به کنار او رسیدیم
  .خاموش شد

به سرعت . خندیداي بود که انگار داشت میش به گونهچهره ا. دوباره نگاهی به صورتش کردم. بالفاصله با چفیه زخم سرش را بستم
توانست باور کند که محمود از دست رفته کس نمیهیچ. آمدکاري از کسی بر نمی.ها آرام و قرار نداشتندبچه. او را داخل حسینیه بردیم

هاي بهداري، چند لحظه بعد، بچه .گریستندزدند و میهمه به سر و صورتشان می. است و دیگر کسی صداي اذانش را نخواهد شنید
  .بدن مطهر محمود را به عقب انتقال دادند

  .پورصبح روز بعد بر سر در ورودي حسینیه تابلویی نصب شده بود که رویش نوشته شده بود، حسینیۀ شهید محمود یونس
  



 

  10دشت عباس
  

پس از . ا از خط عقب کشیدند و به سوي اهواز حرکت دادندواحد ما ر 20/7/61بعد از مدتها استقرار در منطقۀ شلمچه، سرانجام روز 
در مسیر حرکت، هنوز بقایاي تانکهاي دشمن و نفربرهاي زرهی . رسید، راه افتادیماي که به دهلران میگذشتن از اهواز، به طرف جاده

تی به دست نیامده بود تا آنها را جمعاي بود که هنوز فرصشاید فشردگی عملیاتها، به گونه. خورددر بیابان دشت عباس به چشم می
  .آمدندبرخی از آنها به نظر قابل استفاده می. آوري کنند

هاي هدف از این کار، ادامۀ دوره. اي از دشت عباس، که کامالً از خط مقدم دور بود، مستقر کردندسرانجام واحد ما را در منطقه
اي وجود داشت که از کرخه کمی دورتر از محل استقرار، رودخانه. می الزم بودآموزشی بود که براي انجام عملیاتهاي تدافعی و تهاج

گیري کنار رودخانه میها در وقت بیکاري براي ماهیگاهی اوقات هم بچه. آنجا محل مناسبی براي استحمام و شنا بود. شدجدا می
در مدتی که در آنجا اقامت داشتیم، . روياي پیادههاي اطراف منطقۀ دشت عباس و عین خوش نیز، محل مناسبی بود برتپه. رفتند

شدیم و تا پاسی از شب را در هاي شبانه فرستاده میهاي روزانه، اکثر شبها نیز، با تجهیزات کامل به راهپیماییگذشته از آموزش
سیاسی و مذهبی کشور،  هايگذشته از اینها، در این اوقات، بسیاري از شخصیت. کردیمکوههاي دشت عباس و عین خوش سپري می

  .کردهاي شیرین این عزیزان، لذت روزهاي جبهه را بیشتر مینصایح و گفته. کردندآمدند و در جمع ما حضور پیدا میبه آنجا می
شد تا احساس کنیم اینها همه مقدمۀ یک عملیات بزرگ هاي تکمیلی و حضور مسئولین رده باالي کشور، باعث میگذراندن آموزش

هرحال باید صبر میگفتند مرغ یعنی عملیات، بهها به شوخی میدادند، بچهر خط مقدم هم که بودیم، هر وقت به ما مرغ مید. است
  .دیدیمکردیم و عاقبت کار را می

الر با فرا رسیدن این ماه عزیز، مراسم سوگواري و عزاداري جهت تجلیل از مقام شامخ سا. از راه رسید 1361کم ماه محرم سال کم
  .هاي نبرد بود، شروع شدکه موال و مقتداي جبهه )ع(علیبنشهیدان، حسین

اوایل ماه محرم بود که شنیدیم قرار . دانستیم که این ماه، فرصت مناسبی است تا خود را از نظر معنوي کامالً مهیا کنیمهمگی می
ها در هنگام شناسایی باعث لو رفتن شدن تعدادي از بچه بوده عملیاتی در شبهاي تاسوعا و عاشوراي حسینی انجام گیرد، اما اسیر

پس از مدتی گفته شد که قرار است در عملیات جدید، . به همین خاطر، عملیات را به زمان دیگري موکول کردند. عملیات شده است
  . واحد ما به عنوان خط شکن عمل کند

گذشتیم و ارتفاعاتی را که در خاك دشمن بود، عراق قرار داشت میبراي انجام عملیات باید از مسیر پلی که روي رودخانۀ دویرج 
نکتۀ مهم عملیات این بود که پل در دست دشمن بود و او نظارت کامل بر تمام مسیر رودخانه داشت، و اگر پل را . کردیمفتح می

عملیات فکر همه چیز را کرده بودند و اما بدیهی بود که فرماندهان و طراحان . کرد دیگر کاري از دست ما ساخته نبودمنفجر می
کنندة پشت جبهه سپري شد و هاي سخت و خستهسرانجام روزهاي پرفیض محرم و دورة آموزش. اساس بودهاي ما کامالً بیدلشوره

  .واحد ما عازم خط مقدم شد
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  عملیات محرّم 
  

ها آن، جیره، مهمات و سایر وسایل مورد نیاز بین بچه بالفاصله بعد از. خبر انجام عملیات به گوش همه رسید 9/8/61غروب روز 
  . تقسیم شد

ها، عالوه بر تیربارچی. دیديگرداندي، هرکس را مشغول کاري میچشم را که می. خط شور و حال دیگري به خودش گرفته بود
ها، چیسیمبی. کردندها جاسازي میدر کولهها، موشکها را زنجیآرپی. مهمات الزم، نوارهاي اضافی را دور تا دور کمرشان بسته بودند

بند و بازوبندهایی که ها، پیشانیچند نفر از بچه. نامه بودندچندتایی هم مشغول نوشتن نامه و وصیت. کردندها را آزمایش میسیمبی
  .کردندها تقسیم میرویش نوشته بود، بین بچه... شعارهاي زیباي یاحسین، یازهرا، یامهدي و

رزمان شهیدي که بدن مطهرشان بر زمین مانده بود، در هنوز یاد دالوران و هم. خاطرة تلخ عملیات رمضان در دلها زنده بودهنوز 
ور شویم و انتقام خون عزیزانمان را از آنها داشت تا با تمام قدرت به سوي دشمن حملهها، همۀ ما را وا میاین یادها و خاطره. یادها بود

  . بگیریم
ها را در حال و هواي شد و بچهکاري که قبل از هر عملیاتی انجام می. زنی رسیدخوانی و سینهارهاي اولیه انجام شد، نوبت نوحهوقتی ک

  .بردخاصی فرو می
  شود  نامۀ عشاق امضا میامشب شهادت  
  شودفردا زخون عاشقان، این دشت دریا می  

خوانی به نزدیک غروب، نوحه. شور و حال عجیبی در ما، به وجود آمده بود. ریختندزدند و عاشقانه اشک میها به سر و سینه میبچه
زیرا با توجه . همه نگران شده بودند. هنوز هوا تاریک نشده بود که ابر سیاهی آسمان را پوشاند و باران شروع به باریدن کرد. پایان رسید

شد و این مسئله سختی عملیات را براي عبور از پل دویرج سیل میبه خشکی زمین در این منطقه، ریزش باران معموالً منجر به 
  .این بود که خود را به خدا سپردیم و راه افتادیم. شداما در هر شرایطی عملیات باید انجام می. کردصدچندان می

همگی حسابی خیس شده . ها و تقاضاي حاللیت، حرکت کردیمها ما را تا نزدیکی خط بردند، پس از در آغوش گرفتن بچهماشین
گویا عراقیها مطمئن . خط ساکت و خاموش بود. کمی که جلوتر رفتیم، از شدت باران کاسته شد. لرزیدیمبودیم و از شدت سرما می

در شاید بارش باران . کم باران بند آمد، ولی باز هم خبري از عراقیها نبودکم. پذیر نیستبودند که عملیات در زیر چنین بارانی امکان
هاي منور و شلیک طوري که دیگر از گلوله. آمد ولی گویا همین امر موجب شده بود تا دشمن فریب بخوردابتدا به نظر ما بدشانسی می

سیم، در همین هنگام از پشت بی. شب بود 5/11ساعت . ابرها از هم باز شده بود. به آسمان نگاه کردم. هدف تیربارها هم خبري نبودبی
  !به پیش رزمندگان اسالم! یا زینب! یا زینب: اعالم شدرمز عملیات 

مدتی . فرماندهان آرام و قرار نداشتند و در کنار ستون، پیوسته در حال حرکت بودند. با این فرمان مقدس، همگی به راه افتادیم
با دستور فرمانده، . گر ما بودبود و نظاره ماه از پشت ابرها، بیرون آمده. گذشت؛ باز به آسمان نگاه کردم، مثل آینه، صاف و زالل شده بود

  .قدمها را کوتاه کردیم
در همین هنگام یکی از شلیکهاي . شکستشد و سکوت را میتیرهایی شلیک میگاه تک. تحرك بودخط دشمن هنوز ساکت و بی

او از شدت درد به خودش می. طرفش دویدمبه . جوان بسیجی به روي زمین غلطید. ها را هدف قرار دادهدف، یکی از رزمندهپراکنده و بی
با . صدا و خاموش مظلومانه در آغوشم جان دادسرانجام بی. آمدولی به خاطر اینکه عملیات لو نرود، صدایی از دهانش بیرون نمی. پیچید

  . اش زدم و به ناچار از او جدا شدماي به پیشانیحسرت بوسه



در این هنگام . مسیر را به طرف پل تغییر دادیم. آب رودخانه کامالً باال آمده بود. رسیدکم صداي آب رودخانۀ دویرج به گوش میکم
  .کوچکترین اشتباه، برابر بود با مرگ و نابودي همه

چیزي به پل نمانده بود که گلولۀ منوري شلیک شد و به دنبال آن، . ها در سینه آرام و قرار نداشتقلب. ها به شماره افتاده بودنفس
تیربار دشمن شروع » !ایرانی! ایرانی«کشید بعد با نعرة وحشتناك نگهبان عراقی که داد می. ک دومین گلوله آسمان را کامالً روشن کردشلی

  .شدها، از تیربار بگیر تا کالش و خمپاره به طرف ما شلیک میحاال دیگر انواع و اقسام سالح. همه زمینگیر شدیم. به کار کرد
چند نفر هم به شدت . به دنبال او، دومین و سومین نفر هم به شهادت رسیدند. اثر اصابت گلوله، در دم شهید شد ها بریکی از بچه

  »!تا دشمن پل را منفجر نکرده، بروید طرف پل«یکی از فرماندهان فریاد زد . زخمی شدند
دشمن، پل . ري که بلند شد، آه از نهادمان برخاستاما با صداي انفجا. به طرف پل خیز برداشتیم. این گفته را چندین بار تکرار کرد

کشیدند و ناله کوبیدند واز خشم فریاد میبعضی مشت به زمین می. با نابودي پل، همه از ادامۀ کار قطع امید کردند. را منفجر کرده بود
والّا عراقیها همۀ ما را از بین می. شدیممیباید هرطور شده از رودخانۀ دویرج رد . اما در آن شرایط تعلل و تردید جایز نبود. کردندمی

  »!زود بزنید به آب! بزنید به آب«ها فریاد زد در همین موقع یکی از رزمنده. بردند
با فریاد یا حسین، همگی به رودخانه . رساندیمباید هر طور شده خودمان را به آن طرف رودخانه می. اي غیر از این کار نداشتیمچاره

  . زدیم
به محض رسیدن، . د سرماي بیش ازحد آب و سنگینی تجهیزات به هر وضعی بود خودمان را به آن طرف رودخانه رساندیمبا وجو

عراقیها که انتظار گذشتن ما را از رودخانه نداشتند، با نابودي اولین سنگر . جی به هوا رفتاولین سنگر تیربار دشمن، با شلیک آرپی
به دنبال آن بقیۀ سنگرهاي تیربار، یکی بعد از دیگري منفجر شد و از بین . ار گذاشتند و عقب نشستندتیربارشان با دستپاچگی پا به فر

هاي متحرك همراهشان را، به روي پل انداختند و بقیۀ ها به آن طرف رودخانه، بالفاصله نفربرها، پلبا رسیدن خبر موفقیت بچه. رفت
. سپس با دستور فرماندهی به طرف ارتفاعات حرکت کردیم. این طرف رودخانه آمدندها با وجود آتش سنگین توپخانۀ دشمن، به بچه

از . دادکرد و اجازة پیشروي در ارتفاعات را به ما نمیدشمن به سختی مقاومت می. درگیري در پاي ارتفاعات، به شدت ادامه داشت
  . که در مقابلمان بود شدیمها روي مین و شهید شدنش، متوجه میدان مینی طرفی با رفتن یکی از بچه

  . در زمان کوتاهی معبري از میان میدان مین باز شد. مهندس به پاکسازي میدان مشغول شدند -هاي رزمیبا دستور فرمانده بچه
وقتی به سنگرهاي عراقی در پشت . همگی نماز را در حال حرکت خواندیم. زد که از میدان مین رد شدیمکم داشت سپیده میکم
  .من به همراه حسین و جمعی دیگر به پاکسازي سنگرها مشغول شدیم. اي از آنها در خواب بودندشان رسیدیم هنوز عدهمواضع

هنوز حرفم » !اآلن چه وقت خوابه«وقتی وارد شدیم من گفتم . خبر از همه جا، غرق خواب بوددر یکی از سنگرها، یک نفر عراقی بی
سرباز عراقی، خیلی ترسیده . من و حسین که جا خورده بودیم کمی عقب رفتیم. و از جایش بلند شدتمام نشده بود که عراقی بینوا با پت

. ریختکرد و اشک میبعد از چند لحظه، تازه فهمید قضیه از چه قرار است، چون همش به هیکل نحیف و استخوانی ما نگاه می. بود
  . بعد او را به عقب انتقال دادیم. و از سنگر بیرون برود سرانجام با ایما و اشاره به او فهماندیم که در امان است

هر چه با ماشین . متري که روي جیپی مستقر بودمیلی 106در فاصلۀ سنگرها، چشمم خورد به تفنگ . چند سنگر را رد کردیم
ین انداختم و هر دو را منفجر دوباره به دست دشمن نیفتد، نارنجکی زیر ماش 106به ناچار براي آنکه تفنگ . کلنجار رفتم، روشن نشد

  . کردم
به طرفش . زدچشمم خورد به حسین که سرش را داخل سنگري برده بود و داشت با یکی حرف می. دوباره به طرف سنگرها برگشتم

من به . ندحسین به آنها گفت از سنگر خارج شو. اند و با چشمانی گریان تقاضاي عفو دارندرفتم؛ دیدم چهار عراقی، داخل سنگر نشسته
اول فکر کردم حسین قصد شوخی . اي روي گردنم قرار گرفته استناگهان احساس کردم از پشت سر لولۀ اسلحه. طرف سنگر دیگري رفتم



اما وقتی خواستم برگردم فشار اسلحه جلویم را » !دي هاکار دست جفتمون می. حسین اآلن که وقت شوخی نیست«براي همین گفتم . دارد
او یکی از سربازان عراقی . تنم شروع کرد به لرزیدن. عرق سردي روي بدنم نشست. تر از این حرفهاستمتوجه شدم قضیه جديتازه . گرفت

ترسیدم می. جرئت هیچ کاري را نداشتم. آب دهانم خشک شده بود. خواست با سپر قرار دادن من، به مواضع خودشان برگرددبود و می
. ها هم خبري نبودعجیب بود که از بقیۀ رزمنده. به دورو برم نگاه کردم. ک یک گلوله مغزم را متالشی کنددست از پا خطا کنم و او با شلی
وقتی متوجه قضیه شد، ما را نشانه . کرداز پشت سنگري داشت با تعجب به من و سرباز عراقی نگاه می. ناگهان چشمم خورد به حسین

  »!روي زمین ابراهیمبخواب «گرفت و بعد با صداي بلندي داد کشید 
عراقی بیچاره که فریاد حسین غافلگیرش کرده بود، تا آمد به خودش بجنبد، رگبار . انداختم من هم بالفاصله خود را روي زمین

بعد دستی به سر و رویم کشیدم و . نفس راحتی کشیدم و از زمین بلند شدم. کالش سوراخ سوراخش کرد و او را نقش بر زمین ساخت
  . او هم که متوجه رنگ و رویم شده بود، دیگر چیزي به رویم نیاورد. سین رفتمبه طرف ح

ها، لباسهاي پلنگی عراقی را به تن کردهوقتی به آنجا رسیدیم، دیدم چند نفر از بچه. سنگر فرماندهی در قسمت انتهایی قرار داشت
  ».آقا بفرما نوشابۀ خنک«اي دست گرفت و فریاد زد نوشابه ها، شیشۀها، یکی از بچهسنگر پر بود از انواع و اقسام خوردنی. اند

مرغ بعد همگی، با گوجه و تخم. هایی که داخل یونولیت پر از یخ بودها هم تعارفش را رد نکردند و هجوم آوردند طرف نوشابهبقیۀ بچه
  .صبحانۀ مفصلی خوردیم

داخلش را میز و صندلی . یا سالن سخنرانی و اجتماعات آنها بوددر کنار سنگر فرماندهی به سنگر بسیار بزرگی برخوردیم که گو 
عملیات برخالف تصوري که در . دادها در آنجا مشغول درست کردن املت بود و دیگري هم به بقیه نوشابه مییکی از بچه. چیده بودند

  .کنمروز را فراموش نمی هیچ وقت شیرینی آن. خندیدندهمه شاد بودند و می. ابتدا داشتم عملیات جالبی شده بود
در میان اسرا . شدندها به پشت جبهه منتقل میاسیر برخوردم که داشتند توسط بچه 50الی  40وقتی از سنگر بیرون آمدم به 

  »!اَنا دکتر! اَنا دکتر«گفت افسري بود که مرتب می
ت و مراقبت، با وسایل مختصري که در اختیار داشتیم، زخم او در نهایت دق. ها که زخمی شده بود بردندها او را پیش یکی از رزمندهبچه

  .او را پانسمان کرد
طوري که دکتر عراقی . در این میان جریم که بچۀ اهواز بود صحبتش با دکتر گل کرد و به زبان عربی سر شوخی را با او باز کرد

  .دادفراموش کرد اسیر است وبا خنده به شوخیهاي جریم جواب می
اش ولی آنها با این خواسته. ي حمل اسیر آمدند تا او را ببرند او به آنها گفت حاضر است در کنار ما، در جبهه بماندهاوقتی بچه

پیدا بود که او از آن دست نیروهاي عراقی است که به . سرانجام وقت خداحافظی، چند دینار عراقی به یادگار به ما داد. موافقت نکردند
دکتر عراقی، در حالی که می» !تو مهمان مایی! اخوي جان ناراحت نباش«نگام رفتنش جریم به او گفت ه. اجبار به جنگ آمده است

  .ها دست تکان داد و سوار ماشین شدخندید، براي بچه
لی او بی و. ها با شنیدن صداي هواپیما، آمادة پدافند شدندبچه. چند لحظه بعد از رفتن اسراي عراقی، سر و کلۀ هواپیماي دشمن پیدا شد

اما این یکی قصد . بعد از آن یک هواپیماي دیگر هم پیدایش شد. هایش را در بیابان ریخت و برگشتآنکه به مواضع ما نزدیک شود، بمب
  . ها، در آسمان منفجر شدنزدیک شدن به ما را داشت که بالفاصله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با صداي تکبیر بچه

اي که در سمت راست ما بود دو تا تانک باال آمدند و شروع به شلیک کشیدیم که از پشت تپهراحت میتازه داشتیم یک نفس 
تانکها که هیچ واکنشی را . دوتایی در گودالی پنهان شدند. ها مأمور شدند تا آنها را شکار کنندزنجیخسرو و یکی دیگر از آرپی. کردند

خسرو از جایش بلند شد و با شلیک . همین که به چند متري گودال رسیدند. دیک شدنداز طرف ما ندیدند، به سرعت به موضع ما نز
  .نشینی کرد و به سرعت از آنجا فرار کردتر بود بالفاصله عقبدومین تانک که عقب. گلوله، برجک تانک را منفجر کرد



  .دپس از آن دیگر خبري از دشمن نشد، و تا آخر روز منطقه کامالً ساکت و خاموش بو
هاي شب بود که واحد دیگري نیمه. ما شب را همان جا ماندیم. به این ترتیب مرحلۀ اول عملیات محرم با موفقیت به پایان رسید

  .وارد نبرد شد و بخش دیگري از منطقۀ عملیاتی را فتح کرد و به دشمن شکست دیگري وارد نمود
  



 

  تپۀ شهدا
  

  .اي در داخل عراق، که توسط سایر واحدها فتح شده بود سوار ایفاها شد و راه افتادصبح روز بعد، واحد ما جهت حفاظت از منطقه
نشینی کرده عراقیها از آن مناطق، طوري عقب. اي که دیروز فتح کرده بودیم با عملیات موفق دیشب، دیگر خط مقدم نبودمنطقه

ز حرکت، با توجه به فرا رسیدن سرما، از سنگرهاي عراقی، چراغ، قبل ا. شد پیدا کردبودند که حتی ردپایی هم از آنها در آن حوالی نمی
در هنگام حرکت، وقتی از داخل ماشین به . دانست مقصد کجاستکس نمیهیچ. پتو و سایر لوازم ضروري را به قدر کافی برداشتیم

  .د زیادي از عراقیها روي زمین افتاده بوددر اطراف جاده اجسا. شد پیروزي نیروهاي اسالم را دیدکردیم، به راحتی میبیرون نگاه می
ها گویا بچه. اي شنی شدیمپس از گذشتن از آنجا، وارد جاده. آنجا کامالً نابود شده بود. بعد از مدتی به قرارگاهی از دشمن رسیدیم

اد مطهر چند نفر از یارانمان اجس. زیرا جاده از سه طرف در تیررس دشمن بود. براي گرفتن و حفاظت از آنجا شهداي زیادي داده بودند
به طرف ارتفاعاتی پیش رفتیم که از سمت راست به سوي جادة . که توسط کالیبر عراقیها به شهادت رسیده بودند، هنوز روي زمین بود

  . به ارتفاعات که رسیدیم دستور توقف دادند. شدرفت و از سمت چپ به تنگۀ ابوقریب ختم میالعماره می
دور تا دور آنجا . آنجا هم از دشمن هیچ خبري نبود. منطقه در داخل خاك عراق بود و براي کسی آشنا نبود. ده شدیمها پیااز ماشین

  .دانستیم خط دشمن کجاست و به کدام طرف باید پدافند کنیمنمی. خط ساکت و خاموش بود. را ارتفاعات کوتاه و بلند فرا گرفته بود
حال و هواي آنجا طوري بود که انگار . روز دوم هم هیچ اتفاقی نیفتاد و ما فقط نگهبانی دادیم .آن روز را در آنجا به شب رساندیم

گویا فقط قصد شناسایی . اما روز سوم استقرار، یک هواپیماي دشمن از دور پیدا شد. اي امن در داخل کشور خودمان هستیممنطقه
حساب کار دست ما آمد که دشمن متوجه حضور ما در . د و دور شدفقط گشتی ز. چون نه بمبی ریخت و نه کار دیگري کرد. داشت

  . باش داده شدبالفاصله دستور آماده. هنوز چیزي نگذشته بود که غرش تانکهاي عراقی از سمت چپ ما را به خود آورد. آنجا شده است
تواند به راحتی از سمت کافی دارد و مییدتازه آن موقع بود که متوجه شدیم دشمن از سه نقطه روي ما د. در سنگرها پناه گرفتیم

اي بود که از ما این در شرایطی بود که ما نه جایی براي پنهان شدن داشتیم و نه آتش توپخانه. رو، اجراي آتش کندچپ و راست و روبه
زیاد بود که نمیقدر ریخت آنآتشی که دشمن می. در همین لحظه آتش خمپاره و شلیک مستقیم تانکها شروع شد. حمایت کند

  .توانستیم از جایمان تکان بخوریم
ها هم آرام و قرار نداشتند و از سمت چپ و راست سنگرها را به تانک. کردندعراقیها، مثل همیشه وجب به وجب را گلوله باران می

  . بستندگلوله می
زینـال «گفت به دنبال آن صداي امدادگري که می ها بلند شد واي از آتش دشمن نگذشته بود که فریاد یکی از بچههنوز چند دقیقه

  ».شهید شد
آتش توپخانه باعث شده بود تا گرد . ها هم به شدت زخمی شدندبه دنبال آن دو نفر دیگر از بچه. ترکش خمپاره گلویش را دریده بود

ام سعی سختی عباس را دیدم که در چند متريدر میان آن همه غبار به . و غبار و دود همه جا را بگیرد و نگذارد چیزي را واضح ببینیم
شد و یا صداي اي بلند میهر بار که سوت خمپاره. اش را گودتر کند تا از ترکش و تیر مستقیم در امان بماندکرد سنگر انفراديمی

ند لحظه احساس کردم در بعد از چ. دادشد، ولی دوباره به کارش ادامه میکشید و زمینگیر میآمد، دست از کار میگلولۀ توپی می
شاید به سنگ بزرگی رسیده بود و بیش از آن نمی. مثل اینکه در کندن سنگر به مشکلی برخورد کرده بود. اي ایجاد شدکارش وقفه

در نگاهش خواندم که قصد دارد خودش را به طرف سنگر من . سرش را بلند کرد و نگاهی به من انداخت. تر کندتوانست سنگر را عمیق
  » !عباس بخواب«ناخودآگاه فریاد زدم . اي آمداما درست هنگامی که از جایش بلند شد، صداي سوت خمپاره. ه بزرگتر بود، بیندازدک



عباس چند قدمی تلو تلو خورد و بعد به زمین . اش را پرکرداما ترکش لعنتی فرصت نداد و فرقش را شکافت و خون غلیظی چهره
پس از . ها با هم بودیممن و عباس در بیشتر لحظه. اي در هم آمیختفریادم با صداي انفجار خمپاره. پریدم فریاد زدم و به طرفش. افتاد

اي که براي اولین بار وارد سنگر شدم هنوز آن لحظه. کردیمریختیم و از پیروزي شادي میشبهاي عملیات، با هم به یاد شهدا اشک می
حاال عباس شهید شده و من باید راهش را ادامه . آمد گفت، به روشنی در خاطر دارمخوش و عباس با رویی خوش به استقبالم آمد و

  . دهم
اش پاك طوري که محمود خدابنده آمد کنار عباس نشست؛ خون را از چهره. ها را تحت تأثیر قرار دادشهادت عباس خیلی از بچه

بعد از جایش » !گیرمعباس جان، به خدا قسم انتقامت را می«نالید  کردو در حالی که به شدت گریه می. هایش را بوسیدکرد و گونه
ها هاي لعنتی بچهحاجی اینکه نشد کار، تا کی باید دست روي دست بگذاریم تا این بعثی«بلند شد و رو کرد به فرمانده گردان و گفت 

  »!را شهید کنند
حاجی در حالی که به شدت ناراحت بود، آرام و شمرده گفت » !جلو خواهم بروماگر اجازه بدهید من می«بعد مکثی کرد و ادامه داد 

دانی تا پشتیبانی توپخانه را نداشته باشیم از نیروهاي پیاده کاري خودت می. ما اآلن در محاصرة دشمن هستیم! عاقل باش محمود«
  ».آیدبرنمی

براي همین، . یت تلخ حرفهاي او را بفهمد و درك کندگذاشت محمود واقعزد؛ ولی احساسات بیش از حد نمیفرمانده حرف حساب می
آخرش هم فرمانده به ناچار در مقابلش . پایش را کرده بود توي یک کفش که حتماً باید برود جلو و انتقام خون عباس و بقیۀ شهدا را بگیرد

  .اده از تپه ماهورها خودمان را به تانکها برسانیمکوتاه آمد، و محمود و چند داوطلب، که من هم یکی از آنها بودم، راه افتادیم تا با استف
کالیبرش را طرف ما . کمی که جلو رفتیم یکی از تانکهاي عراقی متوجه ما شد. شدانگار از زمین هم حرارت بلند می. آفتاب داغ و سوزان بود

عراقیها روي بلندي بودند و منطقه . همۀ راهها بسته بود. منگاهی به دور و برمان کردی. اي که پشتش سنگر گرفته بودیم را به رگبار بستگرفت و تپه
آخرش محمود رو کرد به ما و گفت . فایده بودهر قدر به آب و آتش زدیم بی. شدنداي را متوجه میکامالً زیر نظرشان بود و حرکت هر جنبنده

این بود که برگشتیم سر جاي » !ر از روزگار اینها در بیاوریمباید منتظر ماند تا در یک فرصت مناسب، دما. گفت هیچ راهی نیستحاجی راست می«
  .ها را شهید و مجروح کردآن روز دشمن تا شب مواضع ما را کوبید و تعداد زیادي از بچه. اولمان

.براي ھمین اسم آن تپھ را گذاشتیم تپۀ شھدا، و این نام در تاریخ جنگ ثبت شد  



 

  مرحلۀ دوم عملیات محرم
  

این همان فرصت مناسبی بود که ما . به پایان نرسیده بود که خبر انجام مرحلۀ دوم عملیات به گوش همه رسید 11/8/61هنوز روز 
طبق روال شبهاي عملیات، تجهیزات الزم را آماده کردیم و بعد . ها بگیریمها را از بعثیبه دنبالش بودیم تا انتقام خون عباس و بقیۀ بچه

اي نشستم و در حالی که بند پوتینم را سفت وقتی فرمان رسید نیم ساعت دیگر باید حرکت کنیم، گوشه .به نماز و نیایش پرداختیم
معلوم نبود چند نفر از این جمع، در این عملیات به . به یاد دوستانی افتادم که در این مدت از دست دادم. کردم، به فکر فرو رفتممی

هایی که رفتند؛ به عباس و به بچه«گفتم » کنی؟به چی فکر می«رم نشست و پرسید در همین موقع محمود کنا. شهادت خواهند رسید
اي «عباس خندید و گفت » کنی؟عباس اگر شهید شدي، ما را شفاعت می«آید قبل از مرحلۀ اول عملیات به عباس گفتم یادم می! بقیه

  ».هاستنست از نظرکردهداولی خودش نمی» .آن هم با این همه گناه! بابا، من کجا و شهادت کجا
بعد مرا بغل کرد و صورتم را بوسید، پس از چند لحظه ازم جداشد و » .در مسلخ عشق جز نکو را نکشند«محمود آهی کشید و گفت  

  ».مانیمبهتر است بجنبیم، والّا از قافله عقب می«گفت 
هنوز نیم . آمدکس صدایی درنمیاز هیچ. م به راه افتادیم، در یک ستون منظ)س(نیمه شب با رمز مبارك یا زینب 5/2سرانجام در ساعت 

پس از . پس از خاموش شدن منور، دوباره حرکت کردیم. همه زمینگیر شدیم. ساعت از حرکت ما نگذشته بود که گلولۀ منوري شلیک شد
. ت راست عمل کند، کارش را آغاز کرده بودگردانی که قرار بود در سم. اندروي، خبر رسید بخشی از نیروهاي ما درگیر شدهدو ساعت پیاده

عراق می 11ما هم باید به طرف دیگري از دشمن، یعنی پاسگاه شرهانی. آنها بنا داشتند از ضلع جنوبی محور، نیروهاي عراق را دور بزنند
دشمن ظاهراً هنوز اطالعی از . قرار بود واحد دیگري نیز، در سمت چپ ما وارد عمل شود. رفتیم، که تقریباً منطقۀ میانی عملیات بود

  . هاي منور، قصد داشت منطقه را تحت نظر داشته باشدگاه با شلیک گلولهپیشروي ما نداشت و تنها گه
جایی عراقیها در حال جابه. بی سر و صدا جلوتر رفتیم. هاي زیر تانکهاي عراقی به گوش ما خوردپس از مدتی راه رفتن، صداي شن

  . وارد شیار بزرگی شدیم، با استفاده از آن خودمان را به باالي تپۀ مجاور رساندیم. شان خبري نبودز نیروهاي پیادها. تانکهایشان بودند
ها فریادي کشید یکی از بچه. کردم که ناگهان غرش کالیبر تانکی سکوت را شکستداشتم شانه به شانۀ حسین و محمود حرکت می

با . ها، به سراغ تانکها رفتندزنجیبالفاصله آرپی. ا و نیروهاي عراقی در مرحلۀ دوم عملیات بوداین آغاز درگیري م. و روي زمین افتاد
. سرانجام با انفجار خودرویی که حامل مهمات بود انفجارهاي پی در پی آنجا را لرزاند. شدجی، یکی از تانکها، منفجر میشلیک هر آرپی

همه جا را دود و . ماشین را به آتش کشیدیم. کشیدا دیدیم که پدافندي را با خود یدك میدر ابتداي جاده ماشینی ر. جلوتر رفتیمکمی
  » .ابراهیم تا حاال چهار تا تانک زدم«چشمم به محمود خورد که به طرفم دوید و با خوشحالی گفت . آتش و صداي انفجار فرا گرفته بود

دیدي، تانک یا نفربري اش را که میهر گوشه. د، جهنمی براي عراقیها شده بودمیدان نبر. خندیدم و دستی به پشتش زدم، از هم جدا شدیم
  .رساندیمباید هر چه زودتر خودمان را به پاسگاه شرهانی می. خورد که غرق در آتش بودبه چشمت می

که از سمت چپ ما حرکت می هنوز به باالي تپه نرسیده بودیم که متوجه تانکی شدیم. رویمان بود رفتیمبه طرف تپۀ بزرگی که روبه
از بخت بد، در آنجا هم به تانک . به طرف راست تپه پیچیدیم. همگی غافلگیر شدیم. رانندة تانک با دیدن ما، شروع به تیراندازي کرد. کرد

تانکها هر . ناه گرفتیمپشت سنگ بزرگی پ. دیگر نه راه پیش داشتیم و نه راه پس. او هم با دیدنمان، ما را به رگبار بست. دیگري برخوردیم
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آید، بهتر است با حاال که کاري از ما برنمی«ناگهان یکی از بچه گفت . کسی جرئت تکان خوردن نداشت. شدندتر میلحظه به ما نزدیک
بار فریاد همگی قبول کردیم و یک صدا، بلند و محکم، چند » .شاید بقیه متوجهمان شوند و نجاتمان بدهند. اکبر بگوییمصداي بلند اهللا

  !اکبراهللا! اکبرکشیدیم اهللا
ناباورانه دیدم رانندة تانک سمت چپ گویا از . بیرون سرك کشیدم. هاي تانک خبري نبوداز صداي شن. اي سکوت کردیمچند لحظه

مت راست هم که وضع را رانندة س. اکبر سخت به وحشت افتاده بود؛ براي همین از تانک بیرون آمده و پا به فرار گذاشته بودفریاد اهللا
. اش باعث شد تا تانک به داخل گودال بزرگی بیفتد و آتش بگیرداما دستپاچگی. گونه دیده بود سعی کرد تا تانک را به عقب ببرداین
پس از طی . مدوباره راه افتادی. اکبر گفتندها با دیدن این اتفاق که بیشتر شبیه یک معجزه بود چندین بار دیگر با صداي بلند اهللابچه

  . مسافتی طوالنی به تأسیسات نفتی حوالی پاسگاه شرهانی رسیدیم
مرحلۀ دوم عملیات محرم تا اینجا با موفقیت کامل انجام شده . بالفاصله در کنار پاسگاه پدافند کردیم و منتظر فرمان بعدي ماندیم

  .بود
  



 

  جنگ تن با تانک 
    
آمیزي، لودرها جهت معموالً در پایان هر عملیات موفقیت. ها شده بودمر باعث نگرانی بچهاین ا. هنوز خبري از نیروهاي خودي نبود 

  .رسیدآمدند و به همراه آنها، مهمات و غذا نیز از راه میها میها براي بردن شهدا و زخمیاحداث خاکریز و آمبوالنس
ترس همه از این بود که پاتک عراقیها، . ام از آنها خبري نبودکدولی با وجودي که مدتها از روشن شدن هوا گذشته بود، هنوز از هیچ

در آن صورت هر آنچه در این عملیات به سختی به دست آورده بودیم، به سادگی از دست . زودتر از آمدن نیرهاي خودي انجام بگیرد
رفت سنگري انفراي کنده زبیدات عراق می اي که به شهرها به دستور فرمانده گردان در کنار جادهبا این وجود، همۀ بچه. دادیممی

شد به روشنی می. تر کرده بودآفتاب کامالً باال آمده بود و گرماي سوزان تحمل این وضع را مشکل. بودند و منتظر عاقبت کار بودند
  . ه استدانست عملیات در سایر محورها به کجا رسیدکس نمیهیچ. ها دیدیأس و ناامیدي و سردرگمی را در چهرة بچه

اینها . شدها بیشتر میشور و شوق بچه. آمدندهر چه تانکها جلوتر می. آیندناگهان از دور چند تانک را دیدیم که به طرفمان می
از خوشحالی در پوست خودمان » !نیرو رسید«ها داد کشید یکی از بچه. تانکهاي غیمتی بودند که اآلن باید دست نیروهاي خودي باشد

از جایم بلند شدم و خواستم مثل بقیه به طرف تانکها بروم، ولی در کمال تعجب دیدم رانندة تانک شروع کرد به شلیک . مگنجیدینمی
  .مانده بودیم قضیه از چه قرار است. ها به خاك و خون کشیده شدنددر همان لحظۀ اول چند نفر از رزمنده. هاطرف بچه

ها منهدم نکرده بودند، دوباره به دست عراقیهایی که خودشان را در تپه بل بچهآمد تانکهایی که شب قطور که بویش میاین
  .ماهورهاي اطراف پاسگاه مخفی کرده بودند، افتاده بود

ها به شماره افتاده نفس. رسیدکاش همۀ آنها را از بین برده بودیم تا کار به اینجا نمی. شدگذشت، تعداد تانکها بیشتر میهرچه می
ها براي اینکه یکی از بچه. مین موقع، تعداد زیادي از تانکها راهشان را به طرف زبیدات کج کردند و چندتایی به طرف ما آمدنددر ه. بود

یکی از . شینکف شروع کرد به تیراندازي طرف تانکهاجلوي پیشروي آنها را بگیرد، از سنگرش بیرون آمد و رفت وسط جاده و با کال
این کار رزمندة بسیجی باعث شد تا همۀ ما به خودمان . بعد از روي جنازة مطهرش گذشت رش گرفت و چند لحظهتانکها او را زیر رگبا

به دنبالش همۀ ما از سنگر بیرون آمدیم و به طرف تانک. اکبري سر داد و به طرف تانکی که نزدیکش بود، پریدها اهللایکی از بچه. بیاییم
  . ها یورش بردیم

پیرمردي از باالي تانک، بیلی برداشت و با دو ضربۀ سریع و جانانه دو . جنگیدي که دستش بود با نفرات تانکها میهرکسی با هر چیز
ها با دست خالی به جنگ طور بود که بچهاین. دیگري با مشتی جانانه رانندة تانک را ناکار کرد. سرنگون کرد عراقی را از باالي تانک

  . ق شدند جلوي حملۀ آنها را بگیرندتانکها رفند و در پایان موف
و به انتقال مجروحین . ها هم سر رسیدندبه دنبالش آمبوالنس. وقتی کار تانکها تمام شد، اولین خودروي حامل مهمات از راه رسید

  .ما هم به مواضع خودمان برگشتیم تا از دستاوردهاي عملیات پاسداري کنیم. مشغول شدند
  



 

  حماسۀ مقاومت
  

آن روز قرار بود به شهر برویم تا خرید کنیم و در ضمن با خانواده . ز روشن نشده بود که با صداي حسین از خواب بیدار شدمهوا هنو
  .خبر مانده بودندشد که آنها از من بیچند وقتی می. هم تماس بگیریم

ساختن سنگرهاي محکم به دفاع از مواضع  بعد از فتح کامل اهداف از پیش تعیین شده در کنار پاسگاه شرهانی پدافند کردیم و با
در این میان، واحدهاي دیگر، مرحلۀ سوم عملیات محرم را ادامه دادند و موفق شدند در یک یورش جانانه، شهرك زبیدات را . پرداختیم

  .از دست دشمن بگیرند، و بخش دیگري از سرزمین عراق را آزاد سازند
گاه سري به شهر بزنیم تا هم به امورات بسیار شیرینی براي ما داشت اجازه پیدا کردیم گهبا پایان گرفتن عملیات محرم که خاطرات 
هارا چشیده بود، با موشکهاي دوربرد شهرهاي اما دشمن زبون که طعم شکست در جبهه. شخصی برسیم و هم با خانواده تماس بگیریم

گناه اخبار اصابت موشک به شهرها و شهادت هموطنان بی. یش بگذاردداد تا سرپوشی بر شکستهابی دفاع ایران را مورد حمله قرار می
  .باعث شده بود تا طعم خوش پیروزي در عملیات به کام همۀ ما تلخ شود

طور مرتب، سرتاسر زیرا عراق به. رفتن به شهر همیشه با ترس و دلهره توأم بود. بعد از نماز صبح، برگۀ خروج را گرفتم و به راه افتادم
در راه از ماشین . من هم درابتدا تردید داشتم، ولی شوق تماس با خانواده باعث شد تا دل به دریا بزنم و راه بیفتم. کوبیدرا میجاده 

سرانجام تویوتاي گردان، از میان گرد و خاك زیادي که راه انداخته بود، از راه رسید و . حدود یک کیلومتر را پیاده رفتم. خبري نبود
  .سوارم کرد

رفت، باید زودتر از آن منطقه بیرون می. اي نداشتالبته چاره. کردقدر سرعت داشت که انگار کسی تعقیبش میتی راه افتاد آنوق
کردم تانکها و نفربرهاي در راه وقتی از پنجرة ماشین بیرون را نگاه می. چون هر لحظه ممکن بود مورد اصابت گلولۀ دشمن قرار بگیرد

  .خورد که دشت را پر کرده بودمی سوختۀ دشمن به چشمم
دهلران از  - قبل از رسیدن به جادة اندیمشک. آنجا امنیت بیشتري داشت. که از قرارگاه گردان دور شدیم، خیالم راحت شدکمی

در کنار جادة . چیزي ازش نمانده بود و بر اثر حملۀ موشکی عراقیها به تلی از خاك تبدیل شده بود. شهرك موسیان گذشتیم
  .   گورستان متجاوزین بعثی: روي تابلوها نیز نوشته شده بود. کردهایی مصنوعی جلب نظر میدهلران تپه -ندیمشکا

در واقع دزفولی بودن را نوعی افتخار . کردم که کاش من یک دزفولی بودمبارها آرزو می. از اندیشمک به طرف دزفول حرکت کردم
هاي تلفن پر جلوي باجه. وقتی به دزفول رسیدم به طرف مخابرات راه افتادم. اي از ایثار بوددهدر و دیوارهاي شهر حدیث زن. دانستممی

خبر سالمتی خودم را به ایشان دادم و . با خانواده تماس گرفتم. بعد از مدتی نوبتم رسید. رفتم ته صف.از نیروهاي بسیجی و ارتشی بود
  . بعد براي استحمام و استراحت به محلۀ سبز قبا رفتم. ایشان تنگ شده بودخیلی دلم بر. تکشان پرسیدماز حال و احوال تک

شب وارد استراحتگاه  8حدود ساعت. کردندهمۀ مردم با مهربانی با ما برخورد می. بعد از حمام، تا غروب در خیابانهاي شهر قدم زدم
از . احساس کردم چشمانم سنگین شده است. ورق زدماي که خریده بودم را مجله. خیلی خسته بودم. شدم و روي تخت دراز کشیدم

. کردزدند و منورهاي شب عملیات را در ذهنم زنده میها چشمک مینور چراغها چون ستاره. پنجرة اتاق دورنماي شهر پیدا بود
اي براي چند کنندهرهنور خی. احساس کردم زیر پایم لرزید. نفهمیدم چه وقت خوابم برد که ناگهان صداي عجیبی مرا از تخت پراند

. هنوز به حالت عادي برنگشته بودم که دومین انفجار مهیب آنجا را لرزاند. گیج و منگ از جایم بلند شدم. لحظه چشمانم را کور کرد
مسنی  به خیابان که رسیدم به مرد. با عجله کیفم را برداشتم و از آنجا خارج شدم. محل انفجار فاصلۀ زیادي با استراحتگاه را داشت

  » !موشک! موشک«زد دوید و وحشت زده فریاد میبرخوردم که می



هر کس به دنبال . کوچۀ محل اصابت، پر از جمعیت بود. از او محل اصابت موشک را پرسیدم و به سرعت خودم را به آنجا رساندم
هاي فروریخته، از زیر سقف. خانه شده بودانفجار موشک باعث نابودي کامل دو . جمعیت را کنار زدم و جلوتر رفتم. انجام کاري بود

بعد از چند لحظه لودرها در . جمعیت با فریاد یا حسین، یا حسین، به دنبال یافتن مجروحین و شهدا بودند. فریاد آه و ناله بلند بود
  . محل حاضر شدند و با احتیاط مشغول خاك برداري شدند

  .دستهایشان گرفتند و فریاد جنگ جنگ تا پیروزي به هوا بلند شدپس از پیدا کردن اجساد شهدا، مردم آنها را روي 
گناه را از دشمن اي ماندم تا تقاص خون مردم بیفرداي آن روز، با روحی زخم خورده و دلی داغدیده، به خط برگشتم و منتظر لحظه

  .بعثی بگیرم
   



 

  شبی در اسارت
   

در آن قسمت . ي و حفاظت قسمت راست شهر زبیدات به عهدة ما گذاشته شدبا پایان گرفتن عملیات پیروز محرم، مسئولیت نگهدار
. رسیدرویمان دشت باز و وسیعی قرار داشت که به شهرك تیپ میروبه. گرفتاي قائمه به خود میپس از واحد ما، خاکریز، زاویه

اي مناسب و مواضع و خاکریزهاي خود را در فاصلهبراي همین نیروهاي عراقی آنجا را رها کرده . شهرك زیر برد توپخانۀ ما قرار داشت
  .احداث کرده بودند

همین باعث شده . شانسی که ما آورده بودیم، این بود که عراقیها فرصت نکرده بودند قبل از ترك شهر زبیدات، آنجا را از بین ببرند
. ها بودهاي عمیق آب بود که کمک بسیار زیادي براي بچهاز جملۀ این امکانات چاه. بود تا ما بتوانیم از امکانات آنجا برخوردار شویم

  .چون دیگر تانکرهاي آب مجبور نبودند براي تهیۀ آب، کیلومترها مسافت را زیر گلوله طی کنند
 زیرا عراقیها روي آن بخش، کامالً. اي قائمه به خود گرفته بودیکی از بخشهاي خطرناك این محور همان جایی بود که خاکریز، زاویه

  . رساندنددید داشتند و هر روز با شلیک تیر مستقیم، چند نفررا به شهادت می
در این لحظات هیچ چیزي دیده . پوشاندگاه نیز مه غلیظی منطقه را میهاي فصلی، گهاستقرار ما در این محور، همراه شد با باران

  .رفتیمست میما فقط با توکل به خدا سر پ. شد و کار نگهبانی بسیار مشکل بودنمی
پس از چند روز که از استقرار ما گذشت، قرار شد تا منطقه مورد شناسایی قرار گیرد و اطالعات الزم براي عملیات بعدي، به قدر 

  .کافی فراهم آید
کار تا . در یکی از شبها، به ما مأموریت داده شد تا در تپۀ بزرگی که حد فاصل ما و خط دشمن قرار داشت، کانالی حفر کنیم

ها که به زبان یکی از بچه. من به اتفاق فرمانده گروهان و پنج نفر دیگر براي این مأموریت انتخاب شدیم. تر انجام گیردشناسایی راحت
وسایل را بین خودمان تقسیم کردیم و راه . وسایل همراهمان غیر از اسلحه، چند بیل و کلنگ بود. عربی مسلط بود نیز همراه ما آمد

پس از . با وجود این، در سکوت کامل به طرف تپه حرکت کردیم. لرزیدیمهوا خیلی سرد بود؛ طوري که همه از شدت سرما می .افتادیم
با این . توانست از سه جناح روي آن اجراي آتش کندطوري که دشمن می. موقعیت تپه بسیار حساس بود. مدتی به پاي تپه رسیدیم

طبق اطالعاتی که داشتیم سنگر کمین دشمن در نزدیکی تپه قرار . همه چیز را خراب کندتوانست وضع، کوچکترین اشتباهی می
  .داشت

الرأس نظامی نشست و در حالی که دور و برش را چهار چشمی زیر نظر فرمانده گروهان با دقت منطقه را وارسی کرد و بعد در خط
بعد از . همراه آورده بودیم، با دقت و احتیاط شروع به کندن زمین کردیمما با بیل و کلنگی که . داشت، دستور داد تا کار را شروع کنیم

زبان، با عالمت دست اشاره کرد تا خواستیم وسایل را جمع کنیم و برگردیم که جریم، رزمندة عرب. یکی دو ساعت کار به اتمام رسید
اند که پشت تپه نگهبانهاي عراقی بو برده«گفت پس از مدتی برگشت و به آهستگی . جلوتر رفتبعد خودش کمی. حرکت بمانیمبی

  ».بهتر است مخفی شویم. خبرهایی هست
گونه درگیري به ما داده اجازة هیچ. با احتیاط بیل و کلنگ را جمع کردیم و به همراه فرمانده در گودالی که کنده بودیم، دراز کشیدیم

به طور حتم حال بقیه هم مثل . زدقلبم به شدت می. شدنده به ما نزدیک میشنیدم کاز داخل گودال صداي پاي چند نفر را می. نشده بود
  . ترسیدم وقتی باالي گودال رسیدند، بالفاصله همۀ ما را به رگبار ببندند و فرصت هرگونه دفاعی را از ما بگیرندمی. من بود



با دیدن ما اسلحه را طرف . داخل گودال خم شدندناگهان سه، چهار عراقی را دیدم که به . اي به کندي و اضطراب گذشتچند لحظه
دیگري شروع کرد با . ها را از ما گرفتنداسلحه. با احتیاط از جا بلند شدیم. یکی از آنها با دست اشاره کرد که بلند شویم. ما گرفتند

بعد . کندهمۀ ما را متالشی می گفت اگر دست از پا خطا کنیم مغزاز صحبتهاي جریم فهمیدم که می. خشونت و تندي با ما حرف زدن
  .دستور داد دستها را روي سرمان بگذاریم و طرف مواضع نیروهاي عراقی راه بیفتیم

باید هر طور شده از دست آنها خالص . کردند و دوتاي دیگر پشت سرمان بودنددو تاي آنها جلوي ما حرکت می. همگی راه افتادیم
فرمانده گفت » بازي راه بیندازم؟گذاري آتشحاجی من توي جیبم نارنجک دارم، می«نده گفت ها آهسته به فرمایکی از بچه. شدیممی

  »خواهی چه کار کنی؟آن وقت با آن دو نفر دیگر می. فایده استنه، بی«
  »!فه شویدخ«ها زد و به عربی گفت کنیم، آمد کنارمان و با قنداق محکم به پشت یکی از بچهیکی ازسربازها که دید ما پچ پچ می

هرچه به مواضع . دوباره حرکت کردیم. من دستش را گرفتم تا نیفتد. قدر زیاد بود که دوستم تعادلش را از دست دادسرعت ضربه آن
در همین موقع در . زدیمیواش یواش داشتیم قید خالص شدن را می. شدشدیم احتمال فرار از دستشان کمتر میتر میآنها نزدیک

با این وضع دیگر کارمان تمام . اول فکر کردیم نیروهاي کمکی عراقیها هستند. آیندفر را دیدیم، که به طرفمان میتاریکی شب پنج ن
هاي سپاه هستند، که پس از پاکسازي قسمتی از تر شدند تازه متوجه شدیم آنها بچهاما وقتی نزدیک. بود و جاي هیچ امیدي نبود

  .دگشتنمیمیدان مین، داشتند به عقب بر
  . براي همین، قبل از اینکه عراقیها به خودشان بیایند، ما را محاصره کردند. هاي سپاه انگار زودتر از ما، متوجه اوضاع شده بودندبچه

هایشان را زمین انداختند و دستها که اصالً انتظار این برخورد را نداشتند دست و پایشان را گم کردند و بدون مقاومت اسلحهعراقی
  .ن را باال بردندهایشا

آن شب از اسرا . بعد هم به همراه اسرا به طرف مواضع خودمان برگشتیم. وقتی پاسدارها، از ماجرا باخبر شدند، حسابی خندیدند
  .پذیرایی مختصري کردیم و بالفاصله به قرارگاه اسرا در پشت جبهه انتقالشان دادیم

  



 

  سال سخت
   

ترین سال ترین و دردناكتلخ 1361شاید بتوان گفت سال . ندگی من در جبهه گذشته بودیک سال از ز 61در پایان زمستان سال 
رویم دیدم و به ضمن اینکه من هم بارها مرگ را روبه. زندگیم بود؛ چرا که لحظه لحظۀ آن همراه با مرگ بهترین دوستان و عزیزانم بود

  .ام خبري نبوددر زندگیترین امکانات رفاهی در آن سال، از جزیی. دفعات لمسش کردم
گشتم، و یا در هنگام محاصرة ترین شرایط، به دنبال تکه نانی میگرسنگی، در سخت بارها و بارها اتفاق افتاده بود که براي رفع

 در بسیاري از روزهاي سال، از. چه شبهایی که گرسنه سر بر خاك گذاشته بودم. نشینی، حسرت قطره آبی را داشتمدشمن و یا عقب
  . توان استراحت کرد و غذاي گرم خوردیادم رفته بود که جایی به نام منزل هم وجود دارد که در آن می

هاي تنگ و تاریکی سال پرمخاطره و سختی برایم بود؛ چرا که زندگی در زیر بارش خمپاره و غرش توپها، آن هم در دخمه 61سال 
و . ها که تا صبح از ترس هجوم دشمن بیدار ماندم و زیر بارش گلوله به خود لرزیدمچه شب. به نام سنگر، برایم رمقی باقی نگذاشته بود

چه روزهایی که به ادامۀ زندگی براي چند لحظۀ دیگر امیدوار نبودم و از ترس ترکش خمپاره و انفجار توپخانه، خود را در سنگر زندانی 
  .کرده بودم

هاي ایثار و هاي بزرگ انسانی، تجربهتجربه. سال تجربه بود 61توان گفت سال در نگاهی دیگر می. اما آن روي سکه چیز دیگري بود
سال لمس کردن عشق واقعی و پشت کردن به دنیا . هاي عمیق و دست نیافتنیرو شدن با انسانهاي بزرگ، روحهاي روبهشهادت، تجربه

توانست بین نیروهاي عادي و فرماندهان تفاوتی کس نمیچسالی که در آن هی. سال بدون تبعیض و فخرفروشی. هایشباتمام زرق و برق
  .سال فراگیري عشق و شور و ایثار بود 61سال . سالی که همه یک دل و یک زبان، جان بر کف، به دفع دشمن متجاوز پرداخته بودند. ببیند
  



 

  تحویل سال
   

آنها مراسم بسیار جالبی را در قرارگاه . هاي لشکر ثاراهللاهدر کنار بچ 1362استراحت ما در پایان سال مصادف شده بود با تحویل سال 
در آن مراسم یکی از برادران روحانی سخنرانی کرد؛ سپس . کردندبا شیرینی و نقل و نبات از همه پذیرایی می. لشکر ترتیب داده بودند

به محض .  ضایی در جمع ما حضور داشتندو برادر محسن ر 12مهمانان گرانقدري چون سرهنگ صیاد شیرازي. نوحه و سرود خوانده شد
  . ها با شادي همدیگر را در آغوش گرفتند و سال نو را به هم تبریک گفتندتحویل سال، بچه

  .در این میان جاي افراد بسیاري در جمع ما خالی بود، شهداي عزیزي که با ایثار جان خود باعث شدند تا اسالم عزیز زنده بماند
گفتند و میرازي و برادر محسن رضایی فرمانده سپاه را چون نگینی در میان خود گرفته بودند و با آنها میها، سرهنگ صیادشیبچه

  . خندیدند
ها، هاي ایستگاههاي صلواتی هم شربتهاي آب لیمویشان به راه بود و در کنار آن چاي و شیرینی هم مرتب در میان بچهبر و بچه

  .شددست به دست می
  .سرانجام با تمام خاطرات خوش و شیرینش به پایان رسید و عصر آن روز همگی به پایگاههایمان باز گشتیم روز اول سال نو،

  

                                                        
  .شهید صیاد شیرازي در آن زمان فرماندهی نیروي زمینی ارتش را برعهده داشتند -12

  



 

  )1(عملیات والفجر
   

دانست در چه روزي عملیات اش بود ولی کسی نمیاز چند روز پیش زمزمه. بود که خبر رسید براي عملیات آماده شویم 19/1/62عصر روز 
بازو بندها به بازوها بسته شد و . هاي مهمات و غذا آماده شدپشتیکوله. آوري شدشنیدن خبر، بالفاصله وسایل الزم جمع پس از. شوداجرا می

  .پالکهاي شناسایی به گردن آویزان شد
شدیم،  با صداي اذان مغرب همگی از جا بلند. کردندکردند و برخی هم کاله آهنی را استتار میها را از فشنگ پر میبعضی خشاب

حاج صادق آهنگران پر شور . سرایی رسیدپس از آن نوبت نوحه. وضوگرفتیم و نماز مغرب و عشا در فضایی عارفانه و معنوي برگزار شد
  :خواندو حماسی می

  این لشکر حق عازم کرب و بالست امشب       
  هاست امشب فرمانده کل قوا در جبهه  

همه همدیگر را در آغوش گرفتند و حاللیت . خوانی، لحظۀ حرکت رسیدپس از نوحه. کردنده میزدند و گریمی ها عاشقانه به سینهبچه
  .فشردها در بین ما نخواهندبود، بغض گلویم را میاز فکر اینکه پس از عملیات تعدادي از بچه. طلبیدند

رار بود گردانی از لشکر ثاراهللا خط اول را در این عملیات ق. پس از ساعتی همه از هم جدا شدند و در صفی منظم به راه افتادیم
  . پس از آن،گردان ما وارد عمل شود. بشکند

هاي گروه تخریب قبل از هر عملیاتی، بچه. شکن طبق قرار به آنجا رسیده بودقبل از ما گردان خط. مسافت تعیین شده را طی کردیم
اما آن شب، . کردنددند و نیروها با حیال راحت از منطقه عبور میکرمهندس میدان مین را به اندازة معبري پاکسازي می -و رزمی

  . طور که انتظار داشتیم، پیش نروددشمن دست ما را خواند و همین باعث شد تا عملیات آن
خودي شروع  نخست توپخانۀ. آغاز شد» )س(الزهرا، یا فاطمه)ع(، یا امیرالمومنین)ص(یا محمد« عملیات با رمز مبارك . شب بود 5/11ساعت 

پس از آتش تهیه، دشمن نیز با شلیک . شکن، به طرف معبر باز شده حرکت کندبنا بود بعد از آن گردان خط. به ریختن آتش تهیه کرد
  . هاي گردان همگی زمینگیر شده بودند و منتظر عملیات خط شکن بودندبچه. هاي منور همه جا را روشن کردگلوله

. با شروع درگیري جهنمی از آتش و گلوله در منطقه بر پا شد. شکن به راه افتاد و وارد عمل شدن گردان خطسرانجام با دستور فرماندها
اي ما را به اما ناگهان سوت وحشتناك خمپاره. در امان بودیم ي از خطر ترکش و گلولهما به خاطر دور بودن از منطقۀ درگیري تاحد

اما خوشبختانه خمپاره عمل نکرد و همه . اي گذشتچند لحظه. نفس همه از ترس بند آمد. هاهخمپاره افتاده بود وسط بچ. خودمان آورد
کرد و امکان یک قدم پیشروي را دشمن سخت مقاومت می. هاي خط مقدم، دوباره حواس ما را به آنجا برددرگیري. نفس راحتی کشیدند

مهندس باز کرده بود، ناگهان با  - وقتی وارد معبري شدند که گروه رزمی. رسیدندها به میدان مین سرانجام بچه. دادهم به نیروهاي ما نمی
با انفجار هر مین، بدن . گذاري نموده استتازه متوجه شدند که دشمن معبرها را پیدا کرده و دوباره آنجا را مین. ها مواجه شدندانفجار مین

حجم سنگین آتش دشمن و میدان وسیع مین، . دانست چه کندکس نمیهیچ. دفریاد مجروحین به هوا بلند بو. شدرزمندگان تکه پاره می
  .رویشان بود، امکان هرگونه پیشروي را غیرممکن ساخته بودکه روبه

و در عوض . اما هر چه کردیم، ثمري نداشت. عاقبت بنا به دستور فرماندهان ما نیز وارد عمل شدیم تا شاید گره کور عملیات باز شود
دشمن که . نشینی صادر شدبه ناچار دستور عقب. شدگذشت بر تعداد شهدا و مجروحین ما اضافه میزمان شروع عملیات میهر چه از 

ها منفجر شد و اي بین بچهدر حال بازگشت به مواضع خودمان بودیم که خمپاره. نشینی ما شده بود، بر شدت آتشش افزودمتوجه عقب
  . جلو رفت و بعد به زمین افتادسر او چند قدمیجنازة بی. اي را از بدنش جدا کردسر رزمنده



بارها و بارها آتش توپخانۀ دشمن . تا به مواضع خودمان برسیم. چند لحظه بعد با انفجار کاتیوشا، چند نفر دیگر هم به شهادت رسیدند
ها از غم از دست دادن یارانشان همۀ بچه. وقتی به سنگرهاي خودمان رسیدیم. شدن دوستان بسیاري شدباعث به شهادت رسیدن و زخمی
طبق اطالعات فرمانده گردان، با وجود شکست در این محور، نیروهاي دیگر به اهداف خود رسیده . کردنداندوهگین بودند و زار زار گریه می

  .بودند و در خط جدید مستقر شده بودند
ها استراحت دادند؛ تا در زمان مناسب براي مدتی لغو شد و به بچه پس از به پایان رسیدن مرحلۀ اول عملیات، مأموریت واحد ما،

در این فاصله توانستم براي مدتی در پشت جبهه استراحت کنم و براي دیدن . ها را بگیرندنیروهاي جدید بتوانند جاي شهدا و زخمی
  . خانواده به چالوس بروم

  



 

  فتح خیالی
  

وقت بازگشت سعی کردم طوري با . از چالوس برگشته بودم و سر و ضع مرتبی داشتمتازه . نزدیک صبح بود که به دزفول رسیدم
از آتش دشمن نیز شد، چون وقتی هوا خیلی گرم می. قطار راه بیفتم که صبح زود به جنوب برسم و حوالی ظهر هم راهی خط شوم

  .شدکاسته می
وقتی از شهر خارج . رفتندهایی شدم که به طرف دهلران میر اتوبوسبراي همین تا نزدیک ظهر در خیابانهاي دزفول پرسه زدم بعد سوا

. آمدهوا داغ بود و باد گرمی از پنجره می. شدیم، دورنماي دشت پهناور عین خوش و دشت عباس تابلوي درخشانی بود از زیبایی طبیعت
پس از مدتی اتوبوس در کنار ایستگاه . کولر آبی گفتند درست کردنها به این کار میبچه. چفیه را خیس کردم و روي صورتم گذاشتم

  . پس از غذا دوباره راه افتادیم. صلواتی توقف کرد
کرد، ساك دستی حاوي میوه، گرماي آفتاب بیداد می. رفتماز آنجا تا خط را باید پیاده می. راهی موسیان از ماشین پیاده شدمدر سه

  .انداختم و راه افتادمهاي شمال را روي دوشم شیرینی و سایر سوغاتی
لخت . به طرف رودخانه دویرج رفتم. به موسیان که رسیدم، تمام بدنم خیس عرق بود. کوبیدتیغ آفتاب چون پتک روي سرم می

اي رسیدم که در عملیات محرم به دست گردان ما، بعد از گذشتن از پل شناور، به منطقه. بعد دوباره راه افتادم. شدم و تنی به آب زدم
این تانک متعلق به . کرد، تانکی بود که به نظر هیچ عیب و نقصی نداشتاولین چیزي که در کنار جاده جلب نظر می. زاد شده بودآ

گویا بر اثر انفجار نارنجک نقص جزئی . صحیح و سالم بود. از تانک باال رفتم. ها افتاده بودعراقیها بود که در عملیات محرم به دست بچه
اي بود که گویی منطقه را گرماي هوا به گونه. از تانک پایین آمدم. ، ولی هنوز کسی فرصت نکرده بود تا تعمیرش کندپیدا کرده بود

کمی به دور و برم نگاه کردم، . گرفتشدت حرارت طوري بود که اجازة هرگونه تحرکی را از انسان می. غباري از حرارت فرا گرفته بود
دوباره نگاهی به تانک . با چفیه، عرق سر و صورتم را پاك کردم. کمی دور از تانک، کنار جاده نشستم. خوردهیچ سایبانی به چشم نمی

  .اختیار یاد شب عملیات محرم افتادمکردم، بی
شیرینی پیروزي در آن عملیات را هنوز در خاطر داشتم، در همین حال و هوا بودم که صداي پدافند منطقه مرا به خود آورد، 

. هیچ خودرویی نبود تا مرا به خط ببرد. دوباره نگاهی به اطراف کردم. اید ردي از هواپیماهاي دشمن در آنجا دیده شده باشدفهمیدم ب
شدم، با عجله از جا بلند شدم و راه باید هرطور شده از آنجا دور می. بستندهاي دشمن، نیروهاي پیاده را هم به گلوله میتازگیها خلبان

  .افتادم
ساك را محکم . گردداحساس کردم به دنبال من می. چشمم به هواپیمایی خورد که با سرعت به جایی که بودم، نزدیک شدناگهان 

هاي کالیبر هواپیما در امان توانستم از گلولهفکر کردم که بروم کنار تانک، در آن صورت می. در دست فشردم و شروع به دویدن کردم
هنوز چند قدمی بر نداشته بودم که با تغییر مسیر هواپیما به طرف تانک، نظرم عوض . انک کج کردمبراي همین راهم را طرف ت. باشم
این بود که . چون اگر هدفش من بودم، تا حاال مرا به گلوله بسته بود. با خودم گفتم شاید خلبان فقط به قصد زدن تانک آمده است. شد

خودم را پرت کردم طرفش و منتظر . چشمم به گودال کوچکی خورد. ک دور شدمراهی را که آمده بودم، برگشتم و با سرعت از تان
در همین هنگام هواپیما که خیالش از نبودن پدافند در آنجا راحت بود همچون عقابی تیزپرواز با سرعتی عجیب به . عاقبت کار شدم

تانک آتش گرفته بود و . تمام آنجا را لرزانددر یک لحظه انفجاري عظیم، . طرف تانک شیرجه رفت و راکتی به طرفش پرتاب کرد
  .قطعاتش به اطراف پرت شد



هواپیما که دیگر کاري در آنجا نداشت، سرش را کج کرده بود و داشت به پایگاهش برمی. سرم را با احتیاط از گودال بلند کردم
کردي، بعد پیش این هواي گرم اذیت نمی گفتی و ما را درپیش خودم گفتم آخر تو که قصد چنین کاري داشتی، از اول می. گشت

تا آن را به فرماندهانش نشان دهد و بگوید یک . خودم فکر کردم به طور حتم خلبان هواپیما از این فتح خیالی، عکس هم گرفته است
ودال بیرون آمدم، ساك از این تصور پوزخندي زدم و از گ. تانک ایرانی را شکار کردم تا از آنها به خاطر این فتح بزرگ، ترفیع بگیرد

  .دستی را به دوش انداختم و به طرف خط مقدم راه افتادم
  



 

  شبهاي زبیدات 
  

مثالً در محورهاي کوشک و یا طالئیه، چون دشمن منطقه را به . زندگی در خط مقدم زبیدات با بسیاري از خطوط مقدم متفاوت بود
اما از . آمد که با آتش توپخانه مرتب خط را بکوبدکرد، کمتر پیش میساس میآب بسته بود، و از جانب رزمندگان اسالم خطر کمتري اح

آنجایی که زبیدات، کیلومترها در خاك دشمن قرار داشت و جادة العماره نیز کامالً در دید او قرار داشت، براي اینکه به ما فرصت تحرك 
در محور . کرد جلوي هرگونه عملیات شناسایی را بگیرداي زیادي سعی میهکوبید، و با فرستادن گشتیزیادي ندهد، به طور دائم آنجا را می

ترین محورها در سمت راست اما دشوارترین و سخت. زبیدات، هر واحدي قسمتی از جبهه را تحویل گرفته بود و در آن به پدافند مشغول بود
  . بود )ع(هاي لشکر فجر و تیپ امام سجادما قرار داشت، که مسئولیتش با بچه

از . تک سنگرهاي آنجا را بکوبد، تک106توانست به راحتی با شلیک مستقیم این محور در یک مثلثی قرار داشت و دشمن می
  .بردندهاي ما هم سهمی از آتش دشمن میرسید بچهآنجایی که بخشی از این مثلث به ما می

ار مطمئن شده بود، دیگر قادر به گرفتن این مواضع از ما رغم تحرکات بسیدشمن علی. از زمان آخرین عملیات مدتها گذشته بود
البته . طور که گفتم، تنها اکتفا کرده بود به آتش توپخانه و اعزام گروههاي گشتی جهت شناساییبه همین خاطر، همان. نخواهد بود

دست از پا درازتر به مواضع خود بازمیو آنها پس از درگیري و دادن تلفات زیاد، . آمدندبیشتر مواقع، نیروهاي ما جلویشان در می
  . کننده بودبا وجود این زندگی در زبیدات بسیار خسته. گشتند

. پرداختندنشستند و به بازگویی خاطراتشان میها با استفاده از اوقات فراغتی که داشتند، دور هم میتنها حسن آنجا این بود که بچه
خوابیدند، علت این کار گرماي ماندند و روزها میها شبها بیدار میبیشتر بچه. د، بسیار شیرین بودشنیدن این خاطرات براي نیروهاي تازه وار

  .رودگاه از یادم نمیشبهاي پرخاطرة زبیدات، هیچ. دادگونه حرکتی را به انسان نمیکشندة روز بود که اجازة هیچ
دادند، که ال اجساد مطهر شهدا، عملیاتهاي بسیار کوچکی انجام میگاهی نیروهاي ما هم براي کسب اطالع از مواضع دشمن و یا انتق

  .شرکت در یکی از این عملیاتها باعث مجروح شدن من شد
. ها براي آوردن پیکر مطهر شهیدي به نزدیکی مواضع دشمن بروندها قرار بود تعدادي از بچهقضیه از این قرار بود که در یکی از شب

وهاي تیپ نوده بود، از مدتها در آنجا مانده بود و طبق تصمیم فرماندهی باید هر چه زودتر به پشت جبهه که از نیرپیکر این شهید،
  . یافتانتقال می

پیکر شهید کامالً نزدیک خاکریز عراقیها بود و همین، کار را سخت. ها مسئولیت این کار را قبول کردیممن به همراه چند نفر از بچه
  .همگی در سکوت کامل به طرف مواضع دشمن به راه افتادیم. بود که با احتیاط از خاکریز رد شدیم 25/6/62شب . تر کرده بود

شاید دشمن به . شدبدن مطهر شهید روي تپۀ کوچکی قرار داشت، طوري که هر حرکتی در باالي تپه باعث جلب نظر عراقیها می
پس از رسیدن به . شدبه همین خاطر، کار باید در نهایت دقت انجام می. ندازدعمد، پیکر شهید را در آنجا گذاشته بود تا ما را به دام بی

ابتدا اطراف شهید را با دقت بررسی نمودیم تا مبادا از آن به عنوان تله استفاده کرده باشند، زیرا . تپه، درکنار پیکر شهید توقف کردیم
  .کردندا، از آنان به عنوان تلۀ انفجاري استفاده میعراقیها معموالً با قراردادن نارنجک یا مین در زیر اجساد شهد

اي دور، و از فاصله. براي احتیاط بیشتر، قسمتی از پیکر شهید را با طناب بستیم. اي از مواد منفجره پیدا نکردیمهر چه گشتیم نشانه
چند . بار از تلۀ انفجاري خبري نیستپس از تکان خوردن شهید از جایش، متوجه شدیم این. به آرامی او را به سمت خودمان کشیدیم

  . نفري شهید را برداشتیم و خمیده خمیده به عقب برگشتیم



ناگهان احساس کردم سرم سوخت، خواستم قدمی . اما هنوز چند قدم برنداشته بودیم که صداي شلیک کالشینکف عراقیها بلند شد
  . دستم غرق خون شد .دستی به سر و صورتم کشیدم. بردارم، ولی هرچه کردم نتوانستم

. بالفاصله به سراغم آمدند، یکی از آنها با چفیه سرم را بست. ها متوجۀ زخمی شدنم شدندبچه. گلولۀ عراقی به سرم خورده بود
دادند و هم اینکه ها، هم باید به آتش پاسخ میدرگیري شدت گرفته بود، بچه. دیگري زیر بغلم را گرفت و کشان کشان مرا به عقب برد

ام و یک نفر در حال مداواي زخمم وقتی به خودم آمدم، دیدم درون سنگر دراز کشده. من دیگر نفهمیدم چه شد. بردندمرا به عقب می
  . دوباره بیهوش شدم. است

گفت ام، با لبخندي او وقتی دید به هوش آمده. هنگامی که دوباره چشم باز کردم، داخل بیمارستان بودم و پزشکی باالي سرم بود
  ».کردرفت، مغزت را متالشی میاگر گلوله چند سانت جلوتر می. خدا خیلی بهت رحم کرد«

طور که بعدها شنیدم، از خط مقدم، آن. دوباره دراز کشیدم. توانمخواستم از جایم بلند شوم، ولی دیدم سرم سنگین است و نمی
  . هید کالنتري اندیمشک انتقال دادندبالفاصله مرا با آمبوالنس به بهداري لشکر و سپس بیمارستان ش

در این مدت خدا را شکر گفتم که گرچه لیاقت مرگ در راه او را نداشتم، ولی این سعادت را پیدا . چند روزي در بیمارستان بستري بودم
  .اي باشد براي آخرتماي از عشق به او را در پیکر خود داشته باشم، تا ذخیرهکرده بودم که نشانه

  



 

  راه  پایان
  

کردند بتوانم یک بار دیگر نزد آنها آنها فکر نمی. ها دورم حلقه زدند و مرا در آغوش گرفتندوقتی پس از مدتها به محور برگشتم، بچه
چون لذتی . ها برگشتمبا اینکه پزشکان گفته بودند بهتر است دیگر به خط مقدم برنگردم، ولی قبول نکردم و دوباره پیش بچه. برگردم

  .شد پیدا کردر خط مقدم وجود داشت در هیچ جاي جبهه نمیکه د
کردند و وقتی نتیجهشدن میگذاشتند، گاهی با بلندگو ما را دعوت به تسلیمدر روزهاي باقی مانده در محور زبیدات، عراقیها براي ما نوار می

گفتند، عصبانیتشان صد ها با بلندگو، الموت الصدام میهم بچهوقتی . کردند به دشنام دادن و ناسزا گفتنگرفتند، بنا میاي از این کار نمی
  . بستندشد و خط را به گلوله میچندان می

  .پس از مدتی، مأموریت ما در خط به پایان رسید و واحد دیگري مسئولیت خط و نگهبانی از آن را به عهده گرفت
سوار اتوبوس شدیم تا به شهر و دیارمان برگردیم، اشک  16/10/62سرانجام پس از یک سال دیگر حضور در جبهه، وقتی در تاریخ

  . دیدگانم را پر کرده بود
االسالم موسوي جزایري، در جمع ما حاضر شد و به ما خاطر نشان کرد که سعی کنیم همیشه در زندگی روحیۀ قبل از حرکت حجت

  . بسیجی را حفظ کنیم و ادامه دهندة راه شهدا باشیم
وقتی ماشین حرکت کرد، احساس کردم بخش بزرگی . ام آمده بودند را در آغوش گرفته و بوسیدمی که به بدرقههایپس از آن، بچه

  .اماز وجودم را در سنگر و در بین رزمندگان اسالم جا گذاشته



 

 


