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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400اث  آمده بودند تا مير   

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـالب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         شور و رزمنـدگان نـام     خاطرات فرمانـدهان سلحـ    

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير
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  مقدمه
هشت سال تالش، هشت سال حماسه و هـشت سـال دفـاع مقـدس               

هايي است كه ملت بزرگوار ايران اسالمي در تاريخ گهربـار            آور ارزش   ياد
 شـهادت و پيـروزي در ايـن         ،اد، ايثار ملتي كه با جه   . خود به ثبت رساند   

اي دسـتي بـه    اهمگن به همگان اطمينان داد كه هر زمان و هر لحظه          ننبرد  
 از پـاي    ،مت مرزهـاي كـشورمان دراز شـود       سـ  تجاوز و تعدي به      ةنشان
نشيند و در برابر متجاوزان قد علم كرده و با نثار جان و مال خـويش              نمي

  .كند  ميتماميت ارضي كشورش دفاع از حيثيت و
عليه نهال نوپـاي انقـالب       با آغاز جنگ تحميلي و تمام عيار عراق بر        

 پهنـاور   ها و نهادها در جاي جاي مـيهن         تمامي ارگان  ،اسالمي ملت ايران  
  خـود  اين تجاوز ايستاده و از سرزمين      مان بسيج شدند تا در برابر      اسالمي

 بود كـه در     »دگيجهاد سازن « نهاد مردمي    ؛ها يكي از اين ارگان   . دفاع كنند 
 بـه فرمـان     1358 مـاه    خرداددر  انقالب اسالمي   پيروزي  روزهاي  آغازين  

انقالب اسالمي در جهت رسيدگي به وضعيت       كبير   رهبر) ره(امام خميني 
انـدازي     كـشور راه   ةروستاها و مردم محروم و ستمديده در نقاط دورافتاد        

  .شد
يمـان كـار     كر ةدر همين راستا جهاد سازندگي استان كرمـان در خطـ          
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 استان را آغاز نمـود و بـا شـروع جنـگ             ةرساني به نقاط دورافتاد    خدمت
انقالب كـه خـود را حـامي و پاسـدار           بطن  تحميلي اين نهاد جوشيده از      

ادعـا     نبرد شد و خالصانه و بـي       ة وارد عرص  ،دانست  سازندگي انقالب مي  
دوشادوش ساير نيروهاي رزمنده به دفاع از مرزهـاي كـشور پرداخـت و         

 خدمتگزاري خود به مردم را با نـام جهـاد   ةوقفه و وظيف ين بار تالش بي   ا
. در برابر متجاوزان در مرزهاي غرب و جنـوب كـشور اسـتمرار بخـشيد              

مختلف جنگ   هاي  سنگر در صحنه     اين سنگرسازان بي   ؛حضور جهادگران 
در كنار ساير رزمندگان اسالم نقش مؤثر و بسزايي در دفع هجوم دشـمن    

 امـروز يكـي از افتخـارات        .هاي بزرگ داشته است      پيروزي بعثي و كسب  
بال در راه     كبوتر خونين  102 تقديم   ،سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان    

  .دفاع از عزت و اعتبار ايران اسالمي است
منـسجم   ،در عرصة نبرد   حضور جهادگران    ،در روزهاي آغازين جنگ   

نياز جبهـه بـه تـشكيالت       و سازمان يافته نبود اما با تداوم يافتن جنگ و           
 ة پشتيباني جنـگ بـه عهـد    و رزمي، سنگين مهندسي  ةسازمان يافته، وظيف  

در واقع نيروهاي مهندسي جهاد سـازندگي       . ه شد ردنيروهاي جهادي گذا  
شـدند كـه در قالـب         نيروي رزمي كشور محسوب مي    ترين بازوان    از مهم 
سـازي،    كلهاي مختلف مهندسي، سنگرسازي، پمپاژ، استحكامات، د        گروه

غيره به صورت داوطلبانـه و عاشـقانه بـه يـاري             تعميرات، امدادرساني و  
كـه بارهـا و بارهـا و در جريـان             بـه طـوري    ؛رزمندگان اسـالم شـتافتند    

هاي متعدد از سوي فرماندهان نظامي جنگ مورد تقدير و تشويق    عمليات
  .قرار گرفتند

سـنگر در     ن بي  سنگرسازا ةوقف  ي كه با همت و تالش بي      ياز اهم كارها  
كـاري، احـداث    سازي، جنگل   توان به كار جاده     ها صورت گرفت مي     جبهه
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 سـيل بنـدها، احـداث خـاكريز،         ةكـاري كنـار     بند، ني   كانال، احداث سيل  
سازي، پمپاژ، پشتيباني و ترابري      كاري، پل سازي، سنگر     پاشي و نهال    مالچ

آالت  اشـين آالت سبك و سنگين، ايجاد تعميرگـاه سـيار م          و اعزام ماشين  
سنگين، تأمين و اعزام نيروهاي خدماتي، پـشتيباني و رزمنـده بـه منـاطق             

 همچنـين   ؛هاي مردمي و ارسال آنها به مناطق جنگي        جنگي، جذب كمك  
هـاي مـورد نيـاز مهندسـي جنـگ از             هاي آموزشي در زمينه    انجام فعاليت 

، آمـوزش راننـدگي،     )سـيم   بـي (آموزش مخـابرات  ر،  .م.جمله آموزش ش  
رسـيدگي  بـراي   . اشاره كرد ... هاي سنگين و    و نگهداري دستگاه  سرويس  

به امور مذكور مشاغلي همچون مهندسي، فرهنگي، تبليغـاتي، تـداركاتي،           
ها نياز به تقسيم نيروهـا        تعيين شد كه اين فعاليت    ... بهداشتي، تعميرگاه و  

 ايـن   ةبايست در انجام همـ      و سازماندهي داشت و نيروهاي هر استان مي       
  .شدند ميها سهيم  فعاليت

 ةسازندگي استان كرمان از جملـ      خيبر جهاد  62گردان مهندسي رزمي    
هـا را بـه خـود        ايـن فعاليـت    ها بود كه سهم قابـل تـوجهي از          اين گردان 

 خيبـر جهـاد كرمـان از تـاريخ          62گردان مهندسي رزمـي     . اختصاص داد 
 جنگي جنوب شـهر بـستان اسـتقرار         ة به طور رسمي در منطق     1/9/1361
حضور نيروهاي پرتالش اين گردان در . دا كرده و كار خود را آغاز كردپي

هـاي فـراوان موجـب       ها و ايثـارگري    هاي متعدد و خلق رشادت     عمليات
  .حيرت همگان شد

.  عمليـات والفجـر مقـدماتي بـود        روز آغاز  1361هفدهم بهمن سال    
ايـن  . غـر بـود   م جنگي ذليجـان و جنگـل ا       ةمحل انجام اين عمليات منطق    

هـا در آن      ليات اولين عمليات مهندسي رزمي جهاد كرمان بود كه بچه         عم
ي از  يمستقل شركت نموده و البته خوش هم درخشيدند و تابلوها         به طور   
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  .داكاري ترسيم نمودندفايثار و 
 1362دوم اسفند سـال     در   بود كه    6 چزابه محل عمليات والفجر      ةتنگ

 عملياتي مملو از بمب و      ؛عملياتي با بوي دود و باروت     . به وقوع پيوست  
هـاي   شسته كه در دل تاريك شب      مرداني دست از جان      ؛ عمليات موشك

احـداث   ،هاي آهنـين بـه كـار راهـسازي          هراس چزابه سوار بر مركب     رپ 
 شـايان توجـه در ايـن عمليـات          كاتاز ن  .ند بود خاكريز و سنگر مشغول   

تـي  كـه ح   ريو به طـ   ؛رعايت مسائل حفاظتي به بهترين شكل ممكن بود       
بـر در تـاريخ     عمليـات خي  . ودي از مقر آن اطالعـي نداشـتند       خنيروهاي  

 شروع شـد و در منـاطق خيبـر و           6الفجر   و  تقريباً همزمان با   3/12/1362
  .جفير صورت گرفت

تـوان از آن بـه         كه به عبـارتي مـي      »خيبر« طراحي پل عظيم و شناور      
 رعبـو عنوان اولين پل شناور احداث شده در دوران دفاع مقـدس جهـت              

به دست توانا، زحمـتكش و پـرتالش        نام برد،    ...خودرو، ادوات و     نيرو،
ساخت پـل خيبـر   .  مجنون ساخته شدة باتالقي جزير  ةجهادگران در منطق  

ي ياز ديگر فعاليتهـا   . نقش كليدي و حساسي را در اين عمليات ايفا نمود         
 ساخت چهـارده    ، خيبر صورت گرفت   ةكه در جريان عمليات پيروزمندان    

 در آب گرفتگـي و      )ع( عملياتي مـزين بـه نـام سيدالـشهدا         ةلومتر جاد كي
  .باتالق جزيره بود

  به طوري  ؛خوب درخشيدند نيز  هاي جهاد كرمان در شب طالئيه         بچه
 تـالش آنهـا را سـتود و از جهـاد            ،يي محسن رضا  ،سپاهوقت  كه فرمانده   

: ردترين گردان مهندسي رزمي ياد كرده و عنـوان كـ            كرمان به عنوان قوي   
  ».هاي جهاد كرمان باز شد كليد فتح عمليات خيبر به دست بچه«

 شـجاعت    و  در هورالهويزه شكل گرفت    9/11/1363عمليات بدر در    
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. سنگر، نيروهاي دشمن را بـه حيـرت واداشـت    و دالوري سنگرسازان بي 
هاي سنگين و طوالني مـدت را         عمليات ،دالوراني كه در زير آتش و دود      

در ايـن عمليـات     . رسـاندند  صف ناشدني به پايان مي    با صبر و مقاومت و    
 بحث پمپاژ آب كه     ،جهت جلوگيري از نفوذ تيپ زرهي دشمن در منطقه        

ـ يك كار مهندسي .  خاكي بسيار با اهميت بود مطرح شـد ـ آبي   و رزمي 
 ناپذير توانستند با همـت و درايـت بـا نـصب موتـور               جهادگران خستگي 

تـرين،    را مهار كرده و يكي از عظيم       ها بخشي از آب گرفتگي جزيره      پمپ
هاي دوران دفاع مقدس را به نام خـود رقـم             ترين و بهترين عمليات     موفق
سنگر توانـستند عـالوه بـر سـاخت            در اين عمليات سنگرسازان بي     .زنند

هاي مهندسي ديگـري از قبيـل         به فعاليت  ،صدها كيلومتر جاده و خاكريز    
ســنگرهاي بتــوني و آهنــي، بــاني، احــداث قرارگــاه،  هنــصب دكــل ديــد

همچنين بـه احـداث     و  ي، پد هليكوپتر، سايت موشكي      يبيمارستان صحرا 
  .يي بپردازندسنگر توپخانه و حمام صحرا

 يك روز مانده به سالگرد پيروزي انقالب اسالمي          ، 8عمليات والفجر   
هاي بـسيار    اين عمليات در نوع خود از عمليات      .  آغاز شد  1364در سال   

ند رزمندگان اسالم در طول دوران دفاع مقدس بـه شـمار            موفق و ارزشم  
 مسائل ة ـ خاكي بود كه با رعايت كلي   يك عمليات آبي8والفجر . رود مي

گيـري و فريـب دشـمن بعثـي در محـل             نگهداري با غافل   حفاظتي و سرّ  
ـ      .  اروند و شهر فاو عراق صورت پذيرفت       ةرودخان ه در اين عمليات بـا ب

هـاي    هـاي گذشـته، فعاليـت      آمده از عمليـات   دست  ه  كارگيري تجارب ب  
 كه از آن جملـه      سنگر صورت گرفت    چشمگيري از سوي سنگرسازان بي    

اي بعثت جهـت انتقـال نيـرو و تجهيـزات      توان به كار احداث پل لوله     مي
تـرين   اشاره كرد كه كـار سـاخت ايـن پـل در نـوع خـود يكـي از مهـم                    
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 افتخارات هـشت سـال      ةهاي جهادگران جهاد سازندگي در كارنام      فعاليت
ـ            خروشـان  عظـيم و     ةتالش مستمر دوران دفاع مقـدس بـر روي رودخان

  .اروند در حدود يك ماه اشاره كرد
  شلمچه و خرمشهرِ   ة در منطق  1365 در تيرماه سال     4كربالي  عمليات  

  .هميشه سرفراز جريان داشت
 يـك مـاه از      ةماه همـان سـال تنهـا بـه فاصـل            هم در مرداد   5كربالي  

 بـود و   4 كـربالي    ةايـن عمليـات در واقـع ادامـ        .  شكل گرفت  4كربالي  
ايجاد موانع براي جلـوگيري     . كردند  رزمندگان در همان مناطق فعاليت مي     

هـاي    از پيشروي دشمن، عبور از ميدان مين، ايجاد سنگرهاي پشت سـيم           
مرغـي     تخـم  افند، احداث سنگرهاي فلزي، بتوني و     خاردار، ايجاد خط پد   

 ةث سـنگرهاي فـردي و اجتمـاعي و سـاخت جـاد             همچنين احدا  ؛شكل
عملياتي و تداركاتي، خاكريزهاي استراتژيك و دو جداره و احداث كانال           

هاي جهاد  جهت انتقال و پمپاژ آب به طرف مواضع دشمن از اهم فعاليت          
  .باشد سازندگي استان كرمان در اين عمليات مي

در سـال   ارتفاعات پوشيده از برف و يـخ خرمـال حلبچـه و ملخـور               
شـيرمردان  ة   شاهد صورت گرفتن آخرين عمليات مهـم و گـسترد          1366

عمق برف به   در آن   مناطقي كه   .  بود 10دالور ايران اسالمي با نام والفجر       
رسـيد و بـرف و سـرماي شـديدي بـر آن               طور طبيعي به چندين متر مي     

حكمفرما بود ولي با اين وجـود نيروهـاي جـان بـر كـف جهـاد كرمـان                   
گيري  اي پوالدين و با بهره چون گذشته با عزمي راسخ و اراده     توانستند هم 

ها و احداث جاده، خاكريز، پل        روبي جاده  از امكانات محدود به كار برف     
  .العبور بپردازند فلزي و سنگر در اين مناطق صعب

 شـاهد   1367هم در مـرداد مـاه سـال         ) سومار(غرب  آباد  اسالم ةمنطق
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  . بود»مرصاد« ةگرفتن عمليات پيروزمندان صورت
هـاي   سخن آخر اينكه تاريخ جنگ ايران و عـراق شـاهد جـوانمردي            

جهـادگراني  .  بوده اسـت   ي، مؤمن و انقالب   زيادي از سوي جوانان برومند    
كه در هشت سال دفاع مقدس براي حراست و پاسداري از كليت نظام و              
حفظ موجوديت انقالب اسالمي از جان و مال خويش گذشتند و در خط 

 ؛درهـا و سـاختن خـاكريز      ولدوزرها و ل  و مبارزه با نشستن بر روي ب      مقدم
ـ         جان چبدون هي   دشـمن در خطـوط مقـدم        ةپناهي در زيـر آتـش توپخان

هاي نبرد حق عليه باطل و حتي جلوتر از رزمندگان حضور يافته و               جبهه
كـه    بـه طـوري    ،مان به بهترين شكل ممكن دفـاع كردنـد         از كيان اسالمي  

ايـن دالورمـردان را       اسالمي بارها در فرمايشات خـود       انقالب رهبر كبير 
سنگرسـازان  «و ارزشـمند خـود جهـادگران را         ستودند و در پيام تاريخي      

تـرين   ترين و ارزشمند  به راستي كه بايد گفت بزرگ     . لقب دادند » سنگر  بي
  . بودها  ناممكنخيلي ازدستاورد جهادسازندگي در جنگ، انجام 

 شــهيد 102ارت جهــاد كــشاورزي و  ســرافراز وزد شــهي3100روح 
 شـهيدان واالمقـام مـيهن    ةگرانقدر جهاد كشاورزي اسـتان كرمـان و همـ     

مان شاد كه با نثار گوهر ارزشمند جان خـود در راه سـرافرازي و                اسالمي
 تـاريخ   ةاستقالل وطن به بازماندگان درس عشق و ايثار دادند و تا هميش           

نـام و يـاد   بـاد   ست و زنده   باقي  ميهن آميز  نامشان بر تارك روزهاي افتخار    
مردان و زنان صـبوري كـه اگـر در كنـار شـهدا، جانبـازان و رزمنـدگان                   

  .بودن ايران اسالمي خبري از، امروز كردند  ايستادگي نمي
اي كه پـيش رو داريـد بـا تـالش مركـز حفـظ آثـار و نـشر                 مجموعه

هاي دفاع مقدس جهاد كشاورزي كرمـان و بـا همكـاري معاونـت               ارزش
هاي دفـاع مقـدس كرمـان، معاونـت          ارزشنشر  ادبيات بنياد حفظ آثار و      
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مالي و اداري كميسيون ايثارگران جهاد و فرمانده گردان مهندسـي رزمـي             
عامـل   ري و مـد 1جناب آقـاي كارنمـا  در دوران دفاع مقدس؛    كرمان جهاد
 در  رود  مـي  اميـد    .ه است آوري گرديد    جناب آقاي قنبري جمع    نصر جهاد

 را بــا همــت خودشــان گر بتــوانيم خــاطرات عزيــزان جهــادآينــده نيــز
بـه نـسل    را  جهادگران كرمان    و مجموعة دوم خاطرات       نموده آوري  جمع

  .جوان ارائه دهيم
  

                                                 
 .ـ ايشان اكنون رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كرمان هستند1



  
  
  
  

  پشت خاكريز دشمن
  يداهللا بهروزي

  
  حـدود   و  شيميايي شـدم   كهدر عمليات خيبر در مهندسي رزمي بودم        

 در اثـر شـيميايي    . رار گرفتم  ماه در تهران تحت مراقبت پزشكي ق       دو، سه 
گيري    با پي  . شدند نابيناهايم كامالً      مشكل تنفسي پيدا كردم و چشم      ن،شد

ام را دوبـاره بـه دسـت آوردم و            پزشكان و پرستاران زحمـتكش، بينـايي      
  .برگشتم جبهه

لـدوزر شـدم و بـراي اولـين         و ب ة، راننـد   برگـشتم   كه به منطقه   باراين  
خواست فاو را از دست بدهد، بـا          نمي دشمن كه    .مأموريت رفتم شلمچه  

فرصت هر كاري را از آنها گرفته        ،ها  چهب دست و پاي      كردن آب زيرِ   رها
  .بود

 نمـك و مـشغول خـاكريز        ة كارخان خبر از همه جا رفتم پشتِ       من بي 
 در كمـال  ،صبح كه به مقـر برگـشتم  .  تا صبح كارم طول كشيد    .زدن شدم 

:  تعجب كردم و پرسـيدم     !بوسند حيرت ديدم همه مرا تحويل گرفته و مي       
قـدر عزيـز    چه خبر شده؟ من فقط يك شب نبودم، چي شـده كـه ايـن           «

  »!شدم؟
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ريدي و چه كـار بزرگـي   اي آف   داني چه حماسه    مگر نمي : ها گفتند   بچه
  انجام دادي؟

خـدا وكيلـي    «:  گفـتم  .خواهنـد سـر بـه سـرم بگذارنـد           فكر كردم مي  
  »!مي استراحت كنمخواهم ك ام، سر به سرم نگذاريد، مي خسته

رفتنـد،    ها در حالي كه براي بوسيدن من از سر و كول هم باال مي               بچه
تو ديشب بدون اينكه خـودت هـم بـداني، رفتـي پـشت خـاكريز         : گفتند

دانـستيم تـو كجـايي و         ما هم ديشب نمـي    . دشمن و جلوي آب را بستي     
و  آب قطع شد، فهميديم كا ديـشب تـ          كه كني؛ اما امروز    داري چه كار مي   

  !بوده
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  آخرين وصيت نامه
  پور عباس كمالي

  
 نفره تشكيل داديـم و      9بعد از اتمام عمليات بدر، يك گروه شناسايي         

لدوزر وب. ها جا مانده بود     لدوزري از عراقي  وب. رفتيم براي شناسايي منطقه   
من كه در تعميركاري . راه بيندازندتوانستند آن را  ها نمي خراب بود و بچه 

 داشتم، خيلي سريع عيب آن را تـشخيص دادم و درسـتش             كمي سررشته 
 را روشن كنم، يكي از نيروها آمد        بولدوزرخواستم    اي كه مي     لحظه .كردم

خـواهم ببيـنم ماشـين       دهي كنارت بنـشينم، مـي       اجازه مي «: كنارم و گفت  
  »!غنيمتي سوار شدن چه لذتي دارد

  »! بفرماييد با بقيه برويد،نه«: گفتم
! اي بابـا  «:  گفتم  و خواست برگردد كه صدايش زدم      يناراحت شد و م   

  »! بيا باال كه وقت تنگ است،قدر زود باوريد چرا اين
 زيـادي   ةهنوز فاصـل  . لدوزر شد و من راه افتادم     وبا خوشحالي سوار ب   

 من به سختي مجروح شدم و       .ها خمپاره زدند     بوديم كه عراقي    طي نكرده 
 از خاطرم    او ها لبخند دلنشين    تا مدت . آن عزيز مشهدي به شهادت رسيد     

  .هاي تهران اعزام كردند بيمارستانيكي از مرا به . شد دور نمي
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كاري داري كه   «: اسماعيل كمالي آمد كنار تختم و گفت      در بيمارستان   
  »بتوانم برايت انجام دهم؟

  ».خواهم وصيت كنم مي«: گفتم
دتين وصيت كن، شها  ! به شرطي كه ما را ضايع نكني      «: خنديد و گفت  

  »...را بگو و تمام
مـان   اي كامالً جدي به خود گرفته بودم، آدرس خانه     در حالي كه قيافه   

 زود وصيتم    سعي كن خيلي  «: را روي كاغذي نوشتم و به او دادم و گفتم         
  »!ام برساني را به خانواده

از كـه   آنهـا   . ام رسـاند    كمالي رفت و مدتي بعـد نامـه را بـه خـانواده            
دند، براي ديدنم به تهران آمدند و مرا بـا خـود بـه               مطلع شده بو   وضعيتم

  .كرمان بردند
 هـا   بعثـي  دوباره عازم جهـاد بـا        ،قبل از شروع عمليات كربالي چهار     

.  اسماعيل كمـالي دادم    ؛حرم رازم اي نوشتم و به دست م       نامه وصيت. شدم
 ةنام خندد، چون وصيت    دانستم چرا مي    مي. نامه را گرفت   خنديد و وصيت  

 بـار ايـن   . بميرم، اما اتفـاقي بـرايم نيفتـاده بـود         تا   به او داده بودم      اولم را 
قول «: خواندم، گفتم   هايش را مي   چيزي نگفت و من كه از نگاهش حرف       

بعـد بـا او     » !نويـسم   اي باشـد كـه مـي        نامـه  دهم اين آخـرين وصـيت       مي
  .خداحافظي كردم و عازم عمليات شدم

مالي كه هرگز حرفي از     من در آن عمليات زخمي شدم اما اسماعيل ك        
 ة من هميشه آماد.باورش سخت بود. شهادت رسيد به ،زد نامه نمي   وصيت

 وقتـي  !نوشـتم، امـا او شـهيد شـده بـود      نامـه مـي   شهادت بودم و وصيت 
 او را .ام در جيب بغلـش بـود   نامه  هنوز وصيت  ،جسدش را تحويل گرفتم   

  .ها گريستم در آغوش كشيدم و ساعت



 23 / ..........................................................................................  خاكريز و خاطره 

  
  
  

  خوابي صدام بي
  باس ساالرمحمديع

  
 بـستان،   ةاعزام شده و در منطق    به جبهه    از طرف جهاد     1363سال  در  

مسئوليت روابط عمومي و تبليغات، برگزاري نماز، نـصب تـابلو در بـين              
  .را به عهده گرفتم... هاي منطقه و راه

طالئيه در سنگر خوابيده بوديم كه ناگهـان آب بـا      ة  يك شب در منطق   
 اول وسايلمان را جمع كنيم يا        كه ده بوديم مان. شدت زياد وارد سنگر شد    
مان را زير بغـل زده و از سـنگر             خالصه پتوها  .اول از سنگر خارج شويم    

وقتي رفتيم بيرون، متوجه شـديم نيروهـاي عراقـي آب را            . بيرون پريديم 
  .اند پمپاژ كرده و به سوي سنگرهاي ما فرستاده

: آلـودي گفـت     غـضب ها كه بدخواب شده بود، بـا لحـن            يكي از بچه  
 يـازده  تو روز و شب حاليت نيست، بابا سـاعت           !خدا لعنتت كند صدام   «

  »!شب است، بگير بخواب، فردا هر غلطي خواستي بكن
ها كه از خيس شدن در آن موقع شب و در آن هواي سرد خيلـي                  بچه

ده و از   ردلخور شده بودند، با اين حرف دوستمان همه چيز را فراموش ك           
خـوابي بـه      انگار صدام بـي   «: گفت  او مي .  خنديدن كردند  ته دل شروع به   

  »!ن ما نيستكُ سرش زده كه نيمه شب هم ول
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  پاي راست يا چپ
  حسين محمدحسيني

  
. نون شديم  مج ةمن و تعدادي از كاركنان جهاد براي كمك وارد جزير         

من به همراه يكـي از      .  مجروح و شهيد شده بودند     تعداد زيادي از نيروها   
 منطقـه  .بـرديم  ن جهاد بايد دو نفر مجروح را بـه عقـب جبهـه مـي            برادرا

ها يـك پـل       بچه. وجه امكان نداشت    با قايق به هيچ    حركتباتالقي بود و    
شـد از روي آن   انفرادي با كائوچو درست كرده بودند كه به زحمـت مـي        

  .عبور كرد
 ، مجروح را از روي پل عبور دهيمهاي بچهاي نداشتيم جز اينكه       چاره

 متـر عقـب     150  چيـزي حـدود    بايـد .  دشـمن بـود    زير ديد و تير   ا پل   ام
 اما شدت رگبار گلوله به قدري زيـاد         ،خودي برسيم ة  رفتيم تا به منطق     مي

آن روز مـن و     . اي امن برسـيم     كشيد تا به منطقه     ها طول مي    بود كه ساعت  
خيـز    هـا سـينه     مان گذاشـتيم و سـاعت       همكارم، مجروحان را روي پشت    

 چنـد متـري      لت شرايط بحراني و خطرناك، عبور از روي پل        به ع . رفتيم
آن روز خوشبختانه اتفاق خاصي نيفتـاد و        . كشيد  چندين ساعت طول مي   

  .چهارتايي سالم به مقصد رسيديم
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يك روز كه براي تحويل تعدادي از شهدا به عقب رفته بـودم، ديـدم               
چـه  «: دموقتي به من رسيد، پرسـي . دود يكي از رزمندگان به سوي من مي    

  »خبر شده؟ چرا هراساني؟
مـن يـك پـا پيـدا كـردم، ولـي            «: زد، گفت   نفس مي   در حالي كه نفس   

 ،بـا اينكـه شـهيد زيـاد ديـده بـودم           » ! يا پاي چـپ؟    دانم پاي راستِ    نمي
 را از   مقـدرت تشخيـص   ! دانم چرا من هم با ديدن يك پا هول كـردم            نمي

  .ه چيزي فكر كنمتوانستم در آن شرايط ب  اصالً نمي.دست داده بودم
 از پا در بياور و بگذار جلوي پاي خودت،          راپوتين  «: ناخودآگاه گفتم 
  »! يا چپ،ببين مال پاي راستِ

نديم و  گودالي كَ . جا دفن كنيم      بعد از مدتي تصميم گرفتيم پا را همان       
  .پاي پيچيده در چفيه را دفن كرديم
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  سواران بيل
  سيد اسداهللا محالتيان

  
 اولين عمليـاتي كـه در آن         و ز طريق جهاد به اهواز رفتم      ا 1362سال  

  .شركت كردم، عمليات خيبر بود
 فرمانده گردان بود كه به شهادت رسـيد         »پايدار«در آن عمليات آقاي     

 كه سمت معاونت را به عهده داشت، زخمي         »سنجري«و پس از او آقاي      
روي ادامـه     ششان را از دست نداده و به پي         ها روحيه   با اين حال بچه   . شد

  .دادند
تنها لودرمـان هـم در اثـر تـركش          . روي پايم تركش خورد     حين پيش 
راننده، سريع بيـل را روي زمـين گذاشـت، مجروحـان را       . پنچر شده بود  

رزمندگاني كـه   . داخل بيل گذاشت و بعد از پنچرگيري به عقب برگشت         
 هاي چندان عميقي برنداشته بودند، از سوار شـدن در قـسمت بيـل               زخم
  !سواري هم كرديم نمرديم و بيل: گفتند زده شده و مي  هيجانلودر

گذاشته و مرتب سر به سـر هـم   » سواران بيل «آنها اسم گروه را گروهِ   
هـا، هـيچ غمـي در دلمـان           هاي پرنـشاط بچـه      با ديدن خنده  . گذاشتند  مي
  .گذرانديم ماند و همه با هم در هر شرايطي خوش مي نمي
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  تيا زيارت، يا شهاد
  غالمعباس رجايي

  
 بعـد از مـدتي      . اعزام شده بـوديم    »بردسير«هم از    دوستي داشتم كه با   

فرمانده . اي به دستش رسيد كه در آن خواسته بودند به مرخصي برود       نامه
او بعـد از كلـي خـداحافظي و التمـاس دعـا             . با مرخصي او موافقت كرد    

شـده و بـا يـك        برگردد، اما وسـط راه پـشيمان         تا به بردسير  رفت بستان   
  .تانكر آب برگشت

  »پس مرخصي چه شد؟«: با تعجب پرسيديم
  »! نبايد تشنه بمانندها من ساقي شدم، بچه«: با شوق خاصي گفت

. محـور طالئيـه بيايـد     به   تانكر بود و تصميم گرفته بود با ما          ةاو رانند 
 انگار دشـمن هـر چـه آتـش داشـت، بـر سـر مـا                  .عمليات سنگيني بود  

  .ريخت مي
 از او خواسـتم بـه عقـب         .ب متوجه شدم دوستم زخمـي شـده        ش سرِ

امـشب يـا    «: قبـول نكـرد و گفـت      . برگردد و به بيمارستان مراجعـه كنـد       
  »!زيارت، يا شهادت

آن شـب تعـداد   . خواسـت بـه كـربال مـشرف شـود      خيلي دلـش مـي   
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مجروحان و شهداي ما به قدري زياد بود كه مجبور شديم آنها را با بيـل                
پـور   سيم زدم به شهيد قاسم       بي 11همان شب، ساعت    . مجا كني   لودر جابه 

  ».گلوله خورده، اما شهيد نشده است«:  گفت.كه احوال دوستم را بپرسم
خود؛ يعني شهادت رسيده    ة  اما حقيقت اين بود كه او به آرزوي ديرين        

  .بود
 ،آن شب من و يكي از دوستان با لودر از مسير منحرف شـده بـوديم               

 منور كـه فـضا را روشـن كـرد،           . اينكه عراق منور زد     تا اما متوجه نبوديم  
لودر بگويم كه دنده    ة  تا آمدم به رانند   . متوجه شديم در ميدان مين هستيم     

  . شد،ها رفت روي مين و آنچه نبايد بشود  يكي از الستيك،عقب بگيرد
تعـدادي شـهيد و مجـروح       .  نيمـه شـب حيـران شـديم        3تا سـاعت    

ماشين خراب شده بود و     . برديم  به عقب مي  همراهمان بود كه بايد آنها را       
  .من پياده شدم تا دنبال نيروي كمكي بروم
 يـك خمپـاره دسـت و پـايم را           چيزي حدود نيم ساعت بعد، تركشِ     

 مـن را داخـل بيـل لـودر          »گرگاني«يكي از همكاران به نام      . مجروح كرد 
  .گذاشت و با تعدادي از مجروحان به بيمارستان اهواز برد

وقتـي رسـيدم كرمـان،      .  اصفهان و بعد به كرمان اعزام شدم       از آنجا به  
: گفـتم . د و از پـسرش سـؤال كـرد        مـ پـور بـه عيـادتم آ       مادر شهيد قاسم  

  ».آيد  به زودي براي مداوا به كرمان مي،جراحت مختصري برداشته«
  .اش را پيش گرفت  خانهههايي لرزان را نگاهي به آسمان كرد و با گام
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  !پاي چپم گم شد
  نياا دامغبدالرضع

  
 اما بعد از گذشـت      ، مجبور بودم در مقر بمانم     »كارنما« آقاي   دستوربه  

بـه  . قدر اصرار كردم تا راضي شدند مرا به خط اعـزام كننـد              آن  هفته ود
هـا    ها گلوي يكي از بچه      در يكي از عمليات   . عنوان امدادگر رفتم شلمچه   

يگر هم بـه شـدت       د دو نفرِ . تركش خورده بود و حالش خيلي وخيم بود       
 آمبـوالنس بـه     ةآنها را سوار آمبوالنس كرده و با رانند       . زخمي شده بودند  

  يكـي از   سـرِ . جاده باريـك بـود و آتـش دشـمن شـديد           . عقب برگشتيم 
ريخت،   من مي  مجروحان روي پاي من بود و خوني كه از او روي شلوار           

به شكل قلب كـوچكي روي شـلوارم نقـش بـسته بـود و مـن احـساس                   
خواست خون را  دلم نمي. مو كسي آن را نقاشي كرده است م با قلمكرد مي

بينم، به يـاد آن رزمنـده         خواستم هر لحظه آن را مي       مي. از لباسم پاك كنم   
او . گفـت  ترين شرايط هم غير از ذكر خدا چيزي نمـي     بيفتم كه در سخت   

 مجروحيـت   ةكـرد كـه بـه واسـط         گفت و اظهـار شـرمندگي مـي         ذكر مي 
  .عمليات بعدي شركت كندتواند در  نمي
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هاي راننده در سنگر نشسته بودم كه شنيدم          يك روز با تعدادي از بچه     
من بلنـد شـدم و بـه        . اند  هواپيماهاي عراقي شروع به بمباران منطقه كرده      

ها درخواست بيـل مكـانيكي         يكي از بچه   . افتادم هف سنگر خودمان را   رط
  ».برو پيش آقاي مظفري درخواست بده«: گفتم. كرد

  »آقاي مظفري كجاست؟«: پرسيد
روم آقـاي مظفـري را        اصالً تو برو داخل سنگر، من خودم مي       «: گفتم
  ».كنم پيدا مي
 ، امـا همـين كـه آمـدم بيـرون          ، هواپيماها را فراموش كرده بودم     ةحمل

رسيدم لب كانـال و حـالتي       . خريده بودم، شدم  به جان   متوجه خطري كه    
  .ديدم  را ميبه من دست داد كه فقط آب و آسمان

در همـين افكـار     . گفتم درازكش شوم تا تركشي به من اصابت نكنـد         
!  ديدم پـاي چـپم نيـست     ،نگاه كردم . بودم كه احساس كردم پايم داغ شد      

 ديـدم واقعـاً يكـي از پاهـايم          ؛فكر كردم خياالتي شدم، دوباره نگاه كردم      
  .دمهوش ش ها را به كمك طلبيدم و قبل از رسيدن آنها بي بچه! نيست
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  ها در كورسوي چراغ دستي
  غالمرضا خسروي

  
هاي خـالقي و اسـدي از     بود كه با دو تن از دوستان به نام     1363سال  

كمپرسي ة  سازي بود و آقاي خالقي رانند      ما جاده  كار. بردسير اعزام شديم  
 مجنون تـركش خـورد و بـه         رة بنده خدا همان روزهاي اول در جزي       .بود

 مجنـون و    ةها در جزير    من و اسدي مانديم و تا مدت      اما   .اهواز اعزام شد  
  .سازي ادامه داديم  جنگي به جادهساير مناطق

 هـا بـود و   فقط شـب مان   توانستيم كار كنيم و ساعت كاري       روزها نمي 
به خـاطر تـاريكي هـوا چنـد اتفـاق           . مجبور بوديم بدون چراغ كار كنيم     

ـ          ؛ناگوار افتاده بود   ه نـام علـي ميرزايـي      به همين دليل يكـي از دوسـتان ب
 .هاي خمپاره بگذاريم و كار كنيم ها را داخل لوله  پيشنهاد كرد چراغ دستي   

 خمپاره ة در كورسوي نوري كه از لول،شد چون شدت نور چراغ كمتر مي
  .توانستيم كار كنيم افتاد، بهتر مي روي جاده مي

  .كم خطري بود كه همه از آن استقبال كردندو ابتكار جالب 
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  ويض عمامهتع
  خداپور اعظم

  
مهنـدس  . سازي به شلمچه اعـزام شـدم         بود كه براي جاده    1366سال  

بـرو  «: گرگاني به همراه يك روحاني سوار ماشـين مـن شـدند و گفتنـد               
  »!خط

 به همين دليل همه چيز برايم تازه        ،رفتم  اولين مرتبه بود كه به خط مي      
كرد   و احساس مي  رفتيم    مهندس هر چند متري كه جلو مي      . و عجيب بود  

  »!بپريد پايين«: گفت شدت آتش دشمن زياد شده، مي
در يـك   . پريـديم پـايين     من و آن روحاني نيز اطاعت امر كرده و مـي          

، مجبور شديم بارهـا و بارهـا از ماشـين           مسير كه چندان هم طوالني نبود     
زماني كـه بـه مقـصد رسـيديم،         . اي سنگر بگيريم    پياده شويم و در گوشه    

ات را كـي      عمامـه ! حـاج آقـا   «: وخي به آن روحـاني گفـت      مهندس به ش  
  »!عوض كردي كه ما نفهميديم

ة اي كـه لحظـ       عمامـه  .اش را برداشت و نگاهش كـرد        همدوستمان عما 
 اما حاال چنان سياه و تيـره        ، سفيدسفيد بود   سر گذاشته بود   سوار شدن بر  

  .شده بود كه اصالً باور كردني نبود
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. خلقـي بـود    رو و خـوش     مـرد خنـده    .دوستي داشتيم به نـام حـسيبي      

خورد، به دنبال ميوه      هر وقت كنسرو مي   . حسيبي عاشق كنسرو ماهي بود    
 ميوه بخوريم تـا     اعتقاد داشت ماهي، گرم است و بايد روي آن        . گشت  مي

  .گرمي نكنيم
ها نشسته بودم و مشغول خـوردن ناهـار           يك روز حوالي عصر با بچه     

هـوا گـرم بـود و    . هارمان كنسرو ماهي بوداز قضا نا. مان بوديم  دير هنگام 
هـاي    ميلي قـوطي    با بي . توانستند پشت سر هم ماهي بخوردند       ها نمي   بچه

اي قـديمي بـود ـ گذاشـته      كنسرو را باز كرده و وسط سفره ـ كه روزنامه 
بندي كنيم؛ هر كس توانست دو        بياييد شرط «: ها گفت   يكي از بچه  . بوديم

  »!ها مال او سيبكنسرو را كامل بخورد، تمام 
آخـر در آن گرمـا      .  اما آنهـا نخـورده سـير بودنـد         ،ها قبول كردند    بچه

همين طور نشسته بـوديم و بـه        . خواست  خوردن كنسرو ماهي جرأت مي    
  .هم زل زده بوديم كه آقاي حسيبي از راه رسيد

اگر دعاي قبل از غذايتان تمام شده، «: حسيبي نشست كنارمان و گفت  
  »!تان شوم هم نمك
 ةها كه خبر نداشـتند حـسيبي چقـدر مـاهي دوسـت دارد، قـضي                بچه
ــد  شــرط ــرايش تعريــف كردن ــا رضــايت خــاطري  . بنــدي را ب او هــم ب
 كنسرو ماهي را    چهار نشست و    .بندي شركت كرد    نشدني در شرط   وصف

ــود در   تمــام و كمــال خــورد و ســيب  ــده شــده ب هــايي را هــم كــه برن
زد، از ما جـدا       يب را گاز مي   اش ريخت و در حالي كه اولين س         پشتي  كوله

  !شد و به راه خود رفت
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  هاي زير آوار ناله
  اسحاق حيدري

  
 در قسمت تراشكاري تعميرگاه جهاد كرمان مـشغول كـار           1364سال  

ظـف بـه حـضور    ؤ سال بيشتر نداشتم، اما خود را مچهاردهبا اينكه  . شدم
 به جبهه بـود؛      اعزام ةاولين اكيپ مهندسي رزمي آماد    . دانستم  در جبهه مي  

نـژاد   به همين دليل به سرعت خودم را بـه شـهيد محمـد حـسين عـرب                
  .ار كردم تا با رفتنم موافقت كردرقدر اص رساندم و آن

ها از رفتن به خط       تا مدت . چي واحد پمپاژ شدم     سيم  به فاو رفتم و بي    
 اما يك شب كه متوجه شدم رزمندگان براي رفتن بـه            ،مقدم محروم بودم  

هـا    اند، سريع خودم را به آنها رساندم و بين بچه           ماشين نشسته خط باالي   
كردم كـسي متوجـه حـضورم         سرم را پايين انداخته و دعا مي      . پنهان شدم 

دعاهايم مستجاب شده و كسي تا رسيدن به خـط متوجـه حـضور          . نشود
وقتي از ماشين پياده شديم، فرمانده از ديدن من تعجب كـرد و             . من نشد 
  »تور چه كسي آمديد خط؟شما به دس«: گفت

اجـازه دهيـد بيايـد    «: جه قضيه شد، گفتاسحاق شيخ حسيني كه متو   
  »!پيش من و روي لودر كار كند
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فرمانده هم اجازه داد و من رفتم پـيش شـيخ حـسيني و مـدتي بعـد                  
  . لودر شدمةخودم رانند

، عمليات لو رفتـه بـود و آتـش دشـمن بـسيار              4در عمليات كربالي    
هاي خود گرفته و همه جا را به          ماها نيز منطقه را زير بال     هواپي. شديد بود 

ها آوار شده بود و    ثاراهللا روي بچه   41 لشكرساختمان  . آتش كشيده بودند  
از زيـر آوار    . ، سـريع خودمـان را بـه آنهـا رسـانديم           ما براي آوار برداري   

بلند بود و ما بـا لـودر در حـالي كـه سـعي      » ! يا مهدي  ،يا حسين «صداي  
ها تا    اكثر بچه .  شروع به آوار برداري كرديم     ،م با احتياط كار كنيم    كردي  مي

رسيدن كمك، شهيد شده بودند و ما تنها دو تن از رزمندگان را سـالم از                
  .زير آوار بيرون آورديم

  
دو روز قبـل از   .  قرار بود در شـلمچه انجـام شـود         5عمليات كربالي   

جـايي نيروهـا و ادوات       جابـه . عمليات، مه شديدي منطقه را پوشانده بود      
 هاي جهاد، شب دوم عمليات      بچه. شدمهندسي با مشكالت زيادي انجام      

سـاالري، يوسـفي،    هاي    من و تعدادي از دوستان به نام      . وارد عمل شدند  
كارها را تقـسيم كـرده و از   . شيخ شعاعي و رنجبر در منطقه مستقر شديم     

 امـا   ،روع كـنم  لدوزر شدم كه كارم را شـ      ومن سوار ب  . سنگر خارج شديم  
  ولـي  گشتم كه از آنهـا كمـك بگيـرم          ها مي   دنبال بچه . ماشين روشن نشد  

رفتم ماشـين   . چشمم به دستگاهي افتاد كه در چند متري من متوقف شد          
.  اسـت  را وارسي كردم و متوجه شدم گلوله، باطري آن را سـوراخ كـرده             

ي جا رو  تر مجروح شده و همان غالمعباس يوسفي هم چند متر آن طرف     
  يـك تـك اسـتارت زدم و        .با نااميدي سوار ماشين شدم    . زمين افتاده بود  

  .ناباورانه ماشين روشن شد
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وقتي به خط مقدم رسيدم، متوجـه گلولـه خـوردن شـيخ شـعاعي و                
دقي و   صـا  . آنها همـان شـب بـه شـهادت رسـيدند           يهر دو . رنجبر شدم 

 همـين   بـراي  . فقط مـن سـالم برگـشتم       آن شب . كمالي هم زخمي شدند   
  .كردم تا جايي كه توان دارم كار دوستان را ادامه دهم عي ميس
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  تقال در مرداب
  اهللا جالليان لطف

  
جزء نيروهاي خـدمات بـودم و مـدتي         . در اولين اعزام به بستان رفتم     

  .بعد براي خاكريز زدن به هورالعظيم رفتم
كردم كـه هواپيمـاي        بودم و داشتم خاك خالي مي      ي كمپرس ةمن رانند 

 مـن فقـط     .هـا پراكنـده شـدند       بچـه .  شروع به بمباران منطقه كـرد      دشمن
ناگهـان خـودم را وسـط       ! روم  ميدم به كجـا مـي     فه  دويدم و اصالً نمي     مي

كردم تكـان نخـورم،     فريادم بلند شد و در حالي كه سعي مي   .باتالق ديدم 
در تا سينه   . ها، مدتي طول كشيد     تا رسيدن بچه  . ها را به كمك طلبيدم      بچه

 .شـد   تر مـي    گذشت، تنفسم سخت    هر لحظه كه مي   .  فرو رفته بودم   مرداب
اي كنـارم نبـود تـا         شاخه. رفتم  تر مي   انگار با هر نفس كشيدن، كمي پايين      

قدر سـست بودنـد      گياهان مردابي هم آن   . آويزي براي نجاتم باشد    دست
كم داشتم اميدم را از  كم. آمدند ترين اشاره از ريشه بيرون مي كه با كوچك 

  .ها رسيدند دادم كه بچه ت ميدس
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ر دشمن براي من روشن شدمنو  
  رضا توسن

 

ك روز بـا تعـدادي از       يـ . لدوزر بودم وبة  ، رانند 5در عمليات كربالي    
 سخت مشغول كـار بـوديم و متوجـه روشـن شـدن هـوا                هاي جهاد   بچه

 متر فاصله داشـتيم و اگـر آنهـا          پنجاهها تنها     با سنگر كمين عراقي   . نشديم
 ةتوانستند همـ    شدند، خيلي راحت با كالشينكف مي       جه حضور ما مي   متو

ها كه تازه متوجه روشـن شـدن هـوا شـده بـود،                يكي از بچه  . زنندما را ب  
ما كامالً در تيررس دشمن قرار داريم، سريع به         ! ها صبح شده    بچه«: گفت

  ».سمت راست حركت كنيد
 كارمان تقريبـاً    .همگي كارمان را رها كرده و سريع از آنجا دور شديم          

 بعد منطقه را عوض كرده و در قسمتي          به همين دليل شبِ    .تمام شده بود  
  .ديگر شروع به زدن خاكريز كرديم

لـدوزر  و اما شب سوم يك خمپاره جلـوي ب        ،آن شب هم اتفاقي نيفتاد    
 ،از ماشين پيـاده شـدم  . من به زمين خورد و من دچار موج گرفتگي شدم        

هوا تاريـك بـود و مـن جـايي را          . روم ميمت  فهميدم به كدام قس     اما نمي 
فهميدم كجـا هـستم و        به خاطر شدت موج گرفتگي اصالً نمي      . ديدم  نمي
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همين طور حيران و سرگردان وسط جاده ايستاده بودم كه          ! كجا بايد بروم  
من در نور منـور مـسير را شناسـايي كـرده و بـه سـمت         . دشمن منور زد  

  .من خيلي كمكم كردآن شب، منور دش. نيروهاي خودي رفتم
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  چه كسي بايد بترسد
  اهللا پيام نعمت

  
آب را بـا    . كـردم   در قسمت پمپاژ كار مي    .  وارد جهاد شدم   1365سال  

روي كننـد و بـه        كرديم تا نتوانند پـيش      ها باز مي    فشار قوي جلوي عراقي   
هـا را بـه       جنـازه  ،آب. كرديم  تر جمع مي    شهدا را راحت  ة  اين ترتيب جناز  

آورد و ما نيروهـاي پـشتيباني بـا        يي كه تعبيه كرده بوديم، مي     طرف تورها 
  .كرديم همكاري يكديگر اجساد را جمع مي

ترسـيد و    از جـسد مـي  او.  بـود »رابـر «هـاي   دوستي داشتم كه از بچه   
: يك روز براي اينكه سر به سرش بگذارم، گفـتم         . ايستاد  هميشه عقب مي  

 ، بروم جلو، تـو بـرو جلـو        توانم  من امروز حالم خوب نيست، نمي     ! ببين«
  »!كنم، تو جسدها را بياور بيرون ات مي من راهنمايي

من كه از باال اين همـه جـسد را روي           «: يك قدم رفت عقب و گفت     
يكي آنهـا     روي يكي   شود، تو كه مي     ترسم و حالم بد نمي       نمي ،بينم  آب مي 

دار بـود كـه همـة         حرف او به قدري خنـده     » ترسي؟  كشي، مي   را جلو مي  
كردنـد،   هاي پشتيباني در حالي كه براي شهادت دوستانشان گريه مـي   هبچ

  .ها اين حرف سر زبانشان بود به خنده افتادند و تا مدت
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   سنگين مسئوليتةساي
  بختيار پورشنبه

  
 به نيروهاي جهاد ملحق شدم و سال بعد بـه جبهـه اعـزام          1364سال  

وستان من با ديگر د   . يمبا فرماندهي حاج علي كارنما به شلمچه رفت       . شدم
 قبل از   . دوستي داشتم به نام حميد توكلي      كردم و   در قسمت پمپاژ كار مي    

كدام يك از شما قـبالً      «: اعزام از جيرفت، پدر حميد به اداره آمد و گفت         
  »به جبهه رفته؟

 !آقـا  حـاج «: ال دارد، گفتم  ؤدانستم او چه قصدي از اين س        من كه نمي  
  »!من

 را گرفت و در دست من گذاشـت و بـدون            آقاي توكلي دست حميد   
  .هيچ حرفي از آنجا رفت
 اما  ، مسئوليت سنگيني را بر سرم احساس كردم       ةمن در آن لحظه ساي    

من دست حميد را گرفته و بـه پـدر او قـول             . كاري از دستم ساخته نبود    
تا اينكه در   .  براي همين، هميشه همراه حميد و مراقب او بودم         ،داده بودم 

  .ترسيدم، اتفاق افتاد ت از آن مي، آن چيزي كه تمام مدسه راه مرگ
آن لحظه كه   . اي پيدا كرد و به حميد داد        ها اسلحه   آن روز يكي از بچه    
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ديگـر  ة  كردم تا چند لحظ    حميد با لبخند اسلحه را گرفت، اصالً فكر نمي        
 حميد اسلحه را گرفت و دور تا دور دژ را به رگبار      .تش باشم  شهاد شاهد
ك لحظـه   يـ  اما همان    ،نها براي يك لحظه سرش را باال گرفت       او ت . بست

گلوله درست . دشمن شودة   بلندش محل اصابت گلول     كافي بود تا پيشاني   
  .جا به معبود پيوست  اش اصابت كرد و حميد همان به وسط پيشاني

ـ               شـهيد  ة  بعد كه همراه با ديگر دوستان براي عـرض تـسليت بـه خان
: به سويم آمـد و گفـت      . نگاه من را شناخت   توكلي رفتم، پدرش با اولين      

 ، روزي كه من دست حميد را در دست تو گذاشتم          !يادت هست آن روز   «
  »...يادت هست، يادت هست

كه اشك پهناي صورتم     با شرمندگي سرم را پايين انداختم و در حالي        
آقاي توكلي من را در آغـوش كـشيد و بـه يـاد              . را پر كرده بود، زار زدم     

  . رويم بوسه زدحميد بر سر و
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  يك ماشين پر از دل و روده
  احمد اسدي

  
ثـاراهللا   41 لـشكر  از طرف جهاد به جمع نيروهاي اعزامي         1362سال  
اي   درست در اولين روزي كه كـارم را شـروع كـردم، بـا صـحنه               . پيوستم

شاهي بـودم كـه       من در قرارگاه شهرك ملك    . بسيار دلخراش مواجه شدم   
خـط شكـسته و     «: اي گرفتـه آمـد و گفـت         رهحاج قاسم سليماني با چهـ     

  »!اند ها شهيد شده تعدادي از بچه
جا  شان را همان   حاج قاسم از ما خواست شهداي داخل ماشين همراه        

  .دفن كنيم
 بـه ماشـين كـه رسـيديم، ديـديم           .از اين حرف همگي تعجب كرديم     

ماشين پر از اعضاي بدن شهداست كه به طرز فجيعي قطعه قطعه شـده و         
هيچ كس حاضر به دفن اعضا نشد و هـر كـدام از             . تشخيص نيستند قابل  
 من ماندم و يك ماشين پـر از         .انجام كاري به سويي رفتند    ة  ها به بهان    بچه

  ! انسانةدل و رود
 اعضا را از ماشين پـايين آوردم و در يـك گورسـتان              آرام و با احترام   

خرين روز  اي كه من در آن روز ديدم، تا آ          صحنه. دسته جمعي دفن كردم   
  .داد حضورم در جبهه همواره در ذهنم بود و آزارم مي
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  فرار طبيعي
  داوود اصغرزاده

  
هـا بيـرون از       هوا گـرم بـود و بچـه       .  رفته بوديم بستان   1363 تابستان

. خوردند كه ناگهان عـراق حملـه كـرد          و كمپوت مي   سنگر نشسته بودند  
. اي را شروع كردند هآنها به قصد بمباران و تصرف بستان، عمليات گسترد     

  .ها را گذاشتند و فرار كردند ها كمپوت بچه
 همان وسط نشـسته بـود و        ،صادق منصوري كه فردي جانباز بود      سيد

اما ناگهان همـه برگـشتند بـه    . كرد ها را تماشا مي  فرار بچه با خيال آسوده  
سوي سيد صادق و چنـد نفـري او را بلنـد كردنـد و بـه سـمت سـنگر                     

تند و خطر رفع شـد، بـه سـيد صـادق            رفكه هواپيماها   ن اي بعد از . دويدند
  رار كردند، تو چه احساسي داشتي؟اي كه همه ف لحظه: گفتيم

  »!گرديد دانستم بر مي اصالً نگران نبودم، چون مي«: گفت
صادق را تنها گذاشـته و فـرار         ها خجالت كشيدند و از اينكه سيد        بچه

رار شما كامالً طبيعي    ف«: او گفت  اما   ،كرده بودند، از او عذرخواهي كردند     
  »!تر ان طبيعيت بود و برگشتن

صادق آنها را    ها با شنيدن اين حرف كلي خنديدند و از اينكه سيد            بچه
  .شناخته بود، خوشحال و اميدوار شدند
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   با پاي مصنوعي،جهاد
  آبادي مجيد زنگي

  
 در آنجـا    . مجنـون اعـزام شـدم      ة از طريق جهاد بـه جزيـر       1364سال  

ها مجبور بودند در تاريكي شب كار كنند تا دشمن آنها را به راحتـي                 بچه
يك صبح با اكبـر صـالحي در مـسيري كـه شـب قبـل                . هدف قرار ندهد  

رفتيم كه ديديم كاميوني كنار جـاده وارونـه           ها خاكريز زده بودند، مي      بچه
.  دو تايي كمك كرديم و بـا لـودر، كـاميون را صـاف كـرديم                . است شده

 ، من دچار سردرد شـديدي شـدم        بود و  گشتن، دشمن پاتك زده   هنگام بر 
رمق بودم كه حتي نتوانستم نگـاه كـنم ببيـنم چـه               قدر خسته و بي    اما آن 

هـا مـرا بـه      هـوش شـدم و بچـه        همـان جـا بـي     .  است اتفاقي برايم افتاده  
  .بيمارستان بردند

ند شوم كه احساس كردم  ل روز كه به هوش آمدم، خواستم ب       دوبعد از   
ام  ملحفه را كنار زدم و با ديدن پاي قطع شده. توانم پايم را تكان دهم  نمي

پاي راستم قطـع شـده بـود و پـاي چـپم             . فريادي از سر ناباوري كشيدم    
او در حالي كـه     . اي بعد برادرم را بر بالينم ديدم        لحظه. تركش خورده بود  

  :اش را پنهان كند، مرا دلداري داد و گفت كرد گريه سعي مي
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تواند به وطـن خـدمت        اي، آدم با يك پا هم مي        ا شكر كه زنده   خدا ر «
  ».كند

امـه   همان لحظه تصميم گرفتم به مبـارزه اد        .حرف برادرم درست بود   
ـ  با پاي مـصنوعي      67دهم و سال      جبهـه برگـشتم و تـا پايـان جنـگ            هب

  .ايستادگي كردم
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  كشاورزان نمونه
  اميدعلي ساسان

  
چنـد نفـر كـشاورز      «: گفـت ا  هـ   حـاج آقـا بـاقري بـه بچـه         يك روز   

خبـر بودنـد، خودشـان را         ها كه از همه جا بـي        بعضي از بچه  » !خواهم  مي
 من  . كشت هر گياهي شدند    ةاي معرفي كرده و آماد      كشاورزهاي كاركشته 

  .هم داوطلب شدم
وقتي مسئوليتمان را شنيديم، كلي خنديديم و شروع كرديم سر به سر            

ول كاشـت مـين و هـر روز مقـدار            از آن روز ما شديم مسئ      . گذاشتن هم
  .ديديم كاشتيم و اندكي بعد ثمرشان را مي زيادي مين در مناطق مي

هـا يـك گـوني مـين برداشـته و بـه سـوي                 يك شب با يكي از بچـه      
رفتـيم و      متـر جلـو مـي      200ــ  300بايد. اي باتالقي حركت كرديم     منطقه
انه حركـت   با اين كه در تاريكي مطلق و ظلمت شـب         . كاشتيم  ها را مي    مين

خطرتـر از    تـر و كـم       بـسيار راحـت    دانستيم حركت در شـب      كرديم و مي  
زدنـد كـه اصـالً     ها بـه قـدري منـور مـي     حركت در روز است، اما عراقي    

  .شد قدم از قدم برداشت نمي
. خيز رفتن، به محل مورد نظر رسـيديم         ساعت سينه  الخره بعد از دو   اب
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ي مين، كنـسرو لوبيـايي بـه         اول را بكاريم، به جا      همين كه خواستيم مين   
 دوسـتم گـوني     .ايم  هر دو متوجه شديم چه شاهكاري كرده      . دستمان آمد 

خواسـت     و حـاال مـي     !كنسرو را اشتباهاً به جاي گوني مين برداشته بـود         
. براي جبران اشتباهش، خودش به تنهايي برگردد و گوني مـين را بيـاورد         

هـا را   تر برگشت، مين  من هم مخالفتي نكردم و او رفت و اين دفعه سريع          
  .سر خاكريز كاشتيم و به مقر برگشتيم
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  اي به نام او جاده
  داراب صالحي

  
 1364سـال   . ترين نيروهاي جهاد بود     سيد ابراهيم حسيني جزء شجاع    

اي در  اي اتصالي بين دو خط مقدم ايران و عراق كه فاصـله    قرار بود جاده  
  . متر از هم داشتند، بزنيمدويستحدود 
آيـد، يـك      چيزي كه در اين جاده راحت به دست مي        «: مانده گفت فر

  »!اهللا لب است بسما هر كس ط؛ليوان شربت شهادت است
: ها داوطلب شدند، اما سيد ابراهيم گفـت         با اينكه تعداد زيادي از بچه     

  ».زنم اين جاده را من به نام خودم مي«
 سـيد   . شب كارش را شروع كـرد      10:30فرمانده پذيرفت و او ساعت      

تـا  او  . كرد  ريزي مي   زد و جاده را شن      به تنهايي با كمپرسي و لودر بار مي       
طـور    فرمانده هم همـان   .  متر جاده زد و سالم برگشت      150صبح روز بعد    

گـذاري كـرد و    نـام » سيد ابراهيم حسيني«ة د جاده را جا،كه قول داده بود  
  .عمليات به زودي از آن محور شروع شد
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  شيرخشك بچه
  اب صادقيسهر

  
 ةتـرين زمـان، جـاد       ها بايستي در كوتـاه      المبين بود و بچه     عمليات فتح 

ها   سازي يكي از كاميون      هنگام جاده  يك شب . كردند  اركاتي را آماده مي   تد
ما يـك   .  اما راننده آسيبي نديد    ،رفت روي مين و قسمت عقبش جدا شد       

ه كار شـده     اما براي جبران، سريع دست ب      ،دستگاه را از دست داده بوديم     
هـا    بچه. حجم آتش دشمن بسيار باال بود     . و زدن خاكريز را شروع كرديم     

نـژاد   حـسين عـرب    گروه حـاج محمـد    . هم سرعت عملشان باال رفته بود     
  .ها را پالك كرده و به عقب فرستادند دستگاه

جهاد كرمان بـود و     ة    كل محور عمليات به عهد     ايجاد جاده و خاكريزِ   
هـا در آن عمليـات    خيلي از بچه  . رد عمل كرده بود    دستگاه را وا   24جهاد  

  .به شهادت رسيدند
عيد هم تمـام شـد و مـا بـه           «: پور قبل از شروع عمليات گفت      دهقان

  ».خانه نرفتيم
  »!ناراحتي نرفتي خانه عيد ديدني«: گفتم

 امـا   ،كوچكم هـستم  ة  نگران شير خشك بچ   ! نه«: با لبخند تلخي گفت   
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به رضاي او، خودش همه چيـز را جـور          خدا بزرگ است؛ من كه راضيم       
  ».كند مي

و ) ع(اصـغر      علـي  ةقبـل از عمليـات، نوحـ      . مداح اهل بيـت بـود     او  
. را رها نكرد  » الكرسي  آيه«شهادت، ذكر   ة  را خواند و تا لحظ    ) ع(اكبر    علي

اش   نگرانـي و  هاي او     وقتي خبر شهادت او را شنيدم، به ياد آخرين حرف         
دلـم شكـست و از خـدا خواسـتم بـه      . اش افتـادم   براي شير خشك بچـه    

  .اش صبر و طاقت بدهد خانواده
  

 و در جزاير مجنون انجام شـد،        1362در عمليات خيبر كه در زمستان       
حيـران  . ها گازوئيل تمام كرد و در بين راه خـاموش شـد             يكي از دستگاه  

نژاد از    حسين عرب  بوديم چه طور ماشين را عقب بكشيم كه شهيد محمد         
. لـدوزر بـست و مـشغول نمـاز شـد     وآن كوچكي به فرمان ب    قر. راه رسيد 

  »!كني؟ دعا مي«: وقتي سر بر سجاده گذاشت، گفتم
كـنم    ارزش اين ماشين از جان من خيلي بيشتر است، دعا مـي           «: گفت

  »!دستگاه حفظ شود، حاال به هر قيمتي كه شده
نژاد با ياد خدا پشت ماشين نشست و ماشين را به راحتي عقب              عرب

  !كشيد
  

 .چزابه قرار بود عمليات وسيعي صورت گيرد      ة   در تنگ  ،در همان سال  
چـي بـراي بـاز        هاي تخريب   بچه. شد  چزابه به عراق منتهي مي    ة  تنگة  جاد

هـاي لـودر و       كردن جاده و شناسايي منطقه جلو رفتند و قرار بود راننـده           
ها   چي  شهيد ساالري كه ديد تخريب    . لدوزر پشت سر آنها حركت كنند     وب

بعـد از مـدتي كـه       ! كردند، رفت سراغشان ببيند عيب كـار كجاسـت        دير  
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بـه مـرور زمـان      . اند  ها تمام آسفالت را مين كاشته       عراقي«: برگشت، گفت 
هاي خاردار    ها را پوشانده، سيم     الي زمين علف سبز شده و روي مين         البه

  .»اند ها شده اي هم مانع از كار بچه چند حلقه
شـود، بايـد فكـر ديگـري          طـوري نمـي     نايـ «: شهيد ساالري ادامه داد   

  »!بكنيم
  »!كنيم لدوزر راه را باز ميوهاي ب با تيغ«:  گفتنديكصدا ها راننده
جهاد، ميدان مين باز شد و بـدون وارد عمـل شـدن              رانندگان   ةبا اراد 

پهلو زخمي شد و    ة  ساالري از ناحي  . هيچ نيروي ديگري خط شكسته شد     
  .، وسط جاده افتاددر حالي كه وجودش غرق خون شده بود

در . كردنـد   محابا حركت مي    لدوزر كه متوجه او نبودند، بي     وندگان ب نرا
لدوزر قـرار   و ب بايك لحظه متوجه ساالري شديم كه در خطر كشته شدن           

لدوزر دور كرديم و بـا آمبـوالنس        و سريع او را از جلوي تيغ ب       .گرفته بود 
صـبح مقاومـت      تـا   اسير گرفتيم و   10 ـ15در آن روز    . به عقب فرستاديم  

  .كرديم
همـان  . نشيني را ابالغ كـرد     با طلوع خورشيد پيكي آمد و فرمان عقب       

آيد، شما احـساس      بوي غذا مي  ! ها  بچه«: حيدري گفت   لحظه قاسم شجاع  
  »كنيد؟ نمي

هنوز ما جواب نـداده بـوديم كـه بـه سـرعت خـودش را بـه سـنگر                    
 غذا در دست داشت،     ةها رساند و چند ثانيه بعد با اسيري كه قابلم           عراقي

 شهيد داديم، امـا عمليـات را بـه          23 مجروح و    28 اگر چه ما     .بيرون آمد 
نـشيني بـه طالئيـه رفتـيم و بـا كمـك               بعد از عقـب   . خوبي كنترل كرديم  

 دوازدههاي المهدي فارس و سيدالشهداي تهران، خاكريزي به طـول             بچه
  .متر احداث كرديم
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  !خوابيم يا بيدار
  نيمنصور صدرالدي

  
در  از طريق آب انجـام شـد كـه مـن        1پنجقسمتي از عمليات كربالي     

ة آيـد شـب عمليـات مـا در منطقـ           يادم مـي   .نقش سكاندار را داشتم   آنجا  
 40ــ  50 از خرمشهر تـا شـلمچه چيـزي حـدود            .خرمشهر مستقر بوديم  

قبًال از حاج آقا كارنما قول گرفته بودم كه مرا به خط            . كيلومتر فاصله بود  
 قبـول   ام   اما آن شب حـاجي بـه خـاطر پـايين بـودن سـن               ،رستدمقدم بف 

  »!هاي بعدي باشد براي عمليات«: گفت كرد و مي نمي
اگر من در اين عمليـات هـم شـركت        ! آقا حاج«: اما من با اصرار گفتم    
  »!ميرم كنم، مي نكنم، از غصه دق مي

رمـز عمليـات يـا      «: مهرباني دستي بر سـرم كـشيد و گفـت         با  حاجي  
امان سراغم آمد و مـدتي        اي بي   بي، گريه    با شنيدن نام بي    ».راستزه  فاطمه

سينه و دو چشم ة  من در آن عمليات از ناحي . شب بزرگي بود   .گريه كردم 
  .مجروح شدم

                                                 
 .شلمچه به اجرا درآمد در منطقة 19/10/1365عمليات كربالي پنج در تاريخ  ـ1
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 ماهي كانـال    ة دوم كه اعزام شدم، پس از مدتي قرار شد در درياچ           بار
مـن  . تندپشتيباني جهاد كرمان گذاشـ    ة   زدن خاكريز را به عهد     بزنند و كارِ  

ه و بـا    دهـا را جمـع كـر        دسـتگاه . فرمانده گروهان عمليات مهندسي بودم    
يكي از دوستان به نام اميني پشت       . تعدادي از نيروها راهي درياچه شديم     

من رفتم او را پيدا كردم و از او خواستم اجازه دهد من             . لودر نشسته بود  
  .پشت ماشين بنشينم

اي كـار كـردم،        دقيقـه  نشـستم و چنـد    پـشت فرمـان      محض اينكه    هب
.  دو چـشم مجـروح شـدم       ةاي خورد جلوي ماشين و من از ناحي         خمپاره

آن لحظه دلم براي پـدر و       . يك لحظه احساس كردم سرم از تنم جدا شد        
  »!كنند چه طور مرگ مرا باور مي«: پيش خودم گفتم.  سوختممادر

هـايم مثـل كـوهي روي تـنم           هـا و پـوتين       لبـاس  .درد شديدي داشتم  
  بدنم قـرار گرفتـه     يبزرگي رو ة  كردم وزن   احساس مي . كردند  ني مي سنگي
ها   بستم؛ پاهايم را تكان دادم كه پوتين        هايم را شل مي     هميشه پوتين . است

  .را در بياورم كه پايم به يكي از مجروحان خورد
امدادگري كه با ما    . دانستم كيست   كرد، اما من نمي     تابي مي   او خيلي بي  

 تو چقدر جيغ و  !علي«: رو به آن رزمنده كرد و گفت      آمبوالنس بود،   توي  
 هـيچ صـدايي ازش      ،ببـين بـرادرت منـصور هـم اينجاسـت         ! كني  داد مي 

شـنيد و     قدر درد داشت كـه صـداي امـدادگر را نمـي            او آن » !شنوي؟  مي
  .زد مرتب فرياد مي

مـن رفـتم زيـر    .  دقيقـاً روز عيـد فطـر بـود    ،روزي كه مجروح شـدم    
 را شستم و بعد همين طور كه تـوي آينـه نگـاه             تانكرهاي صحرايي، سرم  

وقتـي تـصوير خـودم را در آينـه ديـدم،            . كردم، موهايم را شـانه زدم       مي
لوميـت در   ظنـوعي م  . ام با روزهاي ديگر فـرق دارد        احساس كردم چهره  
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اگـر  «: زاده كه مسئول تداركات بود، گفت        آقاي حاجي  .خودم ديدم ة  چهر
  »!با خودت ببرن را هم مامشب خواستي بروي خط، 

  »!بريم  همراهمان نمي ما بچه«: من به شوخي گفتم
تـر از او     سن خودم بود، اما مـن يـك لحظـه خـودم را بـزرگ                او هم 

در عمليات والفجر يك،    ! من بچه نيستم  «:  با ناراحتي گفت   .حساس كردم 
  »! همان جا هم چشم چپم نابينا شد.انداز بودم نارنجك

دستت «: اجه نشده بودم، به همين دليل گفتم      تا آن روز با فرد نابينا مو      
وقتي چشم راسـتش    » !گويي  را بگذار روي چشم راستت ببينم راست مي       

 اصـوالً وقتـي چيـزي       .را بست، من انگشتم را به طرف چشم چپش بردم         
شود، امـا ديـدم       شود، ناخودآگاه چشم بسته مي      به چشم انسان نزديك مي    
 .مش خـال سـياهي ديـدم      چـش ة  گوشـ ! خـورد   چشم او اصالً تكان نمـي     

! اصالً مهـم نيـست    «: گفت» تو چه احساسي داري؟   ! زاده  حاجي«: پرسيدم
  »!ست بيند، همين برايم كافي يك چشمم كه مي

هـايم    در بيمارستان از دكتر خواهش كردم تنها يك لحظه روي چـشم           
  »!كنيم، اما به موقع باز مي! مشكلي نيست«: را باز كند؛ دكتر گفت

 اما مـن بـه علـت از     ،كردند  هاي چشمم را تعويض مي    آنها مرتب باند  
شدم و همچنـان اصـرار داشـتم روي           دست دادن قدرت ديد، متوجه نمي     

هايم را    روز كه خيلي اصرار داشتم روي چشم      يك  . هايم را باز كنند     چشم
  »!هايت چيزي نيست روي چشم«: باز كنند، دكتر گفت

من خوابم يـا    «: فتمگ. گويد   دست كشيدم، ديدم راست مي     .باورم نشد 
  »!بيدار؟

  »!تو بيداري! آرام باش«: دكتر گفت
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  انسانية طعم
  نژاد عباس طبسي

  
كشي روستاها    براي بازسازي شهر و لوله    .  بود 1364اولين اعزامم سال    

 امـا   ، بستان را نوسازي كرديم كه مردم بيايند زندگي كنند         .به بستان رفتيم  
 امكـان نـدارد     ،ا جنگ تمـام نـشود     گفتند ت   همه مي . هيچ كس قبول نكرد   

  .برگرديم
من سـوار ماشـين سـوخت       . رفتم اهواز   دوباره اعزام شدم و    65سال  

ايي را  يـ ر بود كـه غـذاي يگـان د        1ايفايية  بودم و يكي از همكارانم رانند     
قسمتي از راه را كه پشت سر گذاشتيم، متوجـه شـدم ايفـا              . كرد  حمل مي 

  !پشت سرمان نيست
  »!ايد برگرديم، ايفا جا ماندهب«: به راننده گفتم

ار زياد مرا ديد، دور زد و     ركرد برگردد، اما بعد كه اص       راننده قبول نمي  
  .ديدم ماشين داخل آب گير كرده. برگشت

 مـا   ة اما از يگان دريايي آمدند و هم       ،ت راننده را بيرون آورديم    قبا مش 
  .بدانندخواستند دليل برگشتن ما را  آنها مي. را براي بازجويي بردند

                                                 
 نوعي كاميون نظامي ـ1
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ايفـا را بعـد از دو       ة   اما راننـد   ،ما قضيه را تعريف كرديم و آزاد شديم       
اگـر چـه خيلـي اذيـت شـديم، امـا مـن        . روز با كلي مشكل آزاد كردنـد   

  . و ديگر هيچ چيز برايم مهم نبودخوشحال بودم كه دوستم زنده است
  

مكـانيكي بـودم و يكـي از دوسـتانم           بيلة  مجنون من رانند  ة  در جزير 
رفتم براي شـكافتن      سيد جالل مي  ة  من بايد به جاد   . بنز بود كاميون  ة  درانن

  . و دوستم براي جاي ديگري مأموريت داشت،جاده
ديروز تمام مدت نگران تو بودم، كجـا      «: روز بعد كه او را ديدم، گفتم      

  »بودي؟ چرا دير آمدي؟
من كمي بعد از جدا شـدن از تـو احـساس كـردم از ماشـين                 «: گفت

 ديـدم قـايقي كنـارم       ،رفتم پايين ببينم چه شـده     . آيد   مي يارصداي ناهنج 
 امـا  ،هاي سپاهي هستند به طرفـشان رفـتم   به گمان اينكه بچه. توقف كرد 

. راه برگشتي نداشـتم، ناچـار تـسليم شـدم         . ديدم نيروهاي عراقي هستند   
اگر به نيروهاي ايراني    «: اي گفت   يكي از آنها با فارسي دست و پا شكسته        

  »!گو ما ايراني هستيم تا مزاحممان نشوندرسيديم، ب
ـ       چند دقيقه   شـما كـي   «: ي رسـيد و پرسـيد     اي كه گذشت، گشت ايران

 !ما ايراني هـستم «: من هم با صداي بلند گفتم» كنيد؟ هستيد، اينجا چه مي  
  »!برند برند، من را مي من را مي

نيروهاي گشت كه متوجه قـضيه شـدند، بـا شـگرد خاصـي قـايق را                 
  .ه و من را آزاد كردندمحاصره كرد

عراقـي شـود، خيلـي       5ـ 6دوستم از اينكه توانسته بود باعث اسارت        
!  به بعد از مـن بـه عنـوان طعمـه     اينتوانيد از   مي«: خوشحال بود و گفت   
  ».ها را به دام بيندازيد استفاده كنيد و عراقي
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  زندهة مرد
  حسين عظيمي

  
اه منتظر نيروهايي بـوديم     ها در قرارگ     من و تعدادي از بچه     1367سال  

هـا خبـري    شب از نيمه گذشت اما از بچـه       . كه قرار بود به عقب برگردند     
  !نشد

چند دقيقه بعـد متوجـه شـديم         .من رفتم باالي ماشين استراحت كنم     
قرارگاه شيخ شعاعي به آتش كشيده شده و دورتادور ما را آتش محاصره             

 بيرون آمدن از سنگر     شدت آتش به قدري زياد بود كه امكان       . كرده است 
انـديم و بـه خـاطر       ما يك روز تمام در سنگر م      . ها سلب شده بود     از بچه 

كرديم،   مان زودتر از آنچه كه فكر مي        بندي  جيره  آبِ ،حرارت بيش از حد   
  .تشنگي را تحمل كرديم و آن روز با تيمم نماز خوانديم. تمام شد

: فته بود، گفـت   اش از ماندن در سنگر سر ر        ها كه حوصله    يكي از بچه  
  »! بياييد برويم بيرون.شود ها هر چه قسمت باشد، همان مي بچه«

  »! تحمل كن،هيچ جا مثل سنگر امن نيست«: اما كنار دستي او گفت
هنوز حرف او تمام نشده بود كه از سوراخ سنگر تركشي وارد شـد و   

ها بـا ديـدن ايـن صـحنه و            بچه. از قضا انگشت آن دوستمان را قطع كرد       
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دانـستند    نمـي » !هيچ جا مثـل سـنگر امـن نيـست         «آوري حرف او كه     ياد
 اما خود او كه انگار هنوز سوزش دسـتش را           ،بخندند يا ابراز تأسف كنند    

  »!عجب جاي امني«: كرد، گفت احساس نمي
 ما هم رودربايستي را كنـار گذاشـته و يـك            .و شروع كرد به خنديدن    

  !شكم سير خنديديم
  

بـرو  «: مانده قرارگاه پمپـاژ بـه مـن گفـت       زاده فر   يك روز آقاي حسن   
ات تمـاس بگيـر؛ مثـل اينكـه خبـر شـهادتت را بـه                  اهواز و بـا خـانواده     

  »!اند و آنها منتظر تشييع جنازه هستند ات داده خانواده
جدي و نگـران او را ديـدم،        ة  اما وقتي قياف  ،  كند  فكر كردم شوخي مي   

انم به آنها خبر دهم كـه  تو نمي! امكان تماسي وجود ندارد، فرمانده «: گفتم
  ».سالمم

  ».پس شما تسويه حساب كن و به خانه برگرد«: فرمانده گفت
اي ديـدم كـه هرگـز فرامـوش        وقتي رسيدم پشت درب خانه، صـحنه      

 .كردنـد خـودم باشـم       يده و بـاور نمـي      كوچكترها از ديدنم ترس    .كنم  نمي
. رنـد توانـستند قـدم از قـدم بردا         بزرگترها از ديدنم شـوكه شـده و نمـي         

شان معلوم بود و نـه   هايي مواجه شدم كه نه گريه خالصه آن روز با چهره   
  !شان خنده
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  زند حبيب ديگر حرف نمي
  اهللا پاينده حبيب

  
 وارد  جنگي گذراندم و پس از آن     ة  دوران خدمت سربازي را در منطق     

 امـا ايـن     ،دوم به جبهه اعزام شدم    ة  از طريق جهاد براي مرحل    . جهاد شدم 
ء نيروهاي پشتيباني بودم و در اولين مأموريت با ماشـين، گوشـت              جز بار

اي   ها براي كوتاه كـردن راه، جـاده         بچه. بردم  خام از ماهشهر به چوبده مي     
  .آمد بر به حساب مي خاكي احداث كرده بودند كه راهي ميان

رفـتم، موشـكي بـه ماشـين          روز كه از جاده به سمت چوبده مـي        يك  
من خودم را پرت كردم بيرون و به تماشاي         . خورد و ماشين آتش گرفت    

ند شدن بوي كباب، ماشين     لها با ب    تعدادي از بچه  . سوختن ماشين نشستم  
ها وقتي من را ناراحـت و عـصباني           بچه. را پيدا كردند و مرا نجات دادند      

 وسـط ايـن     .آيـد   اخم با بوي كباب جور در نمـي       «: ديدند، با خنده گفتند   
  »!كه تو كردي؟كند  همه كباب كي اخم مي

 لـذت   ،كبابي كه قابـل خـوردن نباشـد       «: اي تلخ گفتم    من هم با خنده   
  ».، ناراحتي داردندارد

  .تر شدم ها بيشتر خنديدند و من هم كمي آرام بچه
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يك روز سهراب صادقي    . خنديدم  كردم و مي     مي  ها را فيلم    مرتب بچه 

نـد و   ك مـان حبيـب، مرتـب مـا را فـيلم مـي              همـشهري «:  گفت 1به آرمان 
  »!مان با او چيست؟ خندد؛ حاال تكليف مي

  »!شود بفرستيدش پيش من، فيلم كردنش تمام مي«: آرمان گفت
سري پالسـتيك     ها يك    ديدم بچه  5در عمليات كربالي    . مدتي گذشت 

چـي جمـع    «: پرسـيدم . ريزنـد   شان مـي    به دست گرفته و چيزهايي داخل     
 يكــي از سـرِ » !دكننـ  ميــوه جمـع مـي  ! ميـوه «: مـان گفـت  رآ» !كنيـد؟  مـي 

 .جا نشستم    و به محض ديدن محتويات آن، همان       ها را باز كردم     پالستيك
لب، روده و ديگر اعـضاي بـدن شـهداء          قداخل پالستيك دست، پا، سر،      

  !بود
 آرمان بـه    ،وقتي برگشتيم . از آن لحظه سكوت كردم و رفتم تو خودم        

زنـد،   نمـي  حبيب ديگر حـرف    .مان را تحويل بگير     بيا بچه «: صادقي گفت 
  »! او كجا رفته؟ةدانم روحي نمي

 امـا هـر چـه    ، بزنم ها از من خواستند برايشان ني        بچه .شب رفتيم مقر  
 من عوض شـد و ديگـر فـيلم كـردن و             ةاز آن روز روحي   . كردم نتوانستم 

  .خنديدن را كنار گذاشتم

                                                 
 شهيد ـ1
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  يك ربع به شهادت
  محمد بلوچ اكبري

  
 هـر جـا كـه       .ستان همكار بـودم    نفر از دوستان جيرفتي در ب      بيستبا  

.  بين ما دوستي و صميميت زيادي پديد آمده بـود          .رفتيم، با هم بوديم     مي
يك روز كه از رقابيه به استراحتگاه برگشته بودم تا نماز بخوانم، فرمانـده              

جانمـازت را جمـع كـن، اول        ! اكبري آقاي بلوچ «: آمد داخل اتاق و گفت    
 بارش كن بياور، بعد برگـرد نمـاز         ؛ما  هبرو گروهان ارتش؛ بلدوزري گرفت    

  »!بخوان
  »!روم خوانم، بعد مي نمازم را مي«: گفتم

اول برو جايي كه گفتم، بعـد برگـرد         «: اما فرمانده اصرار كرد و گفت     
  »!نماز بخوان

اي ندارد؛ همين طور جانماز را پهن شده گذاشتم و            ديدم اصرار فايده  
  .رفتم

بـه گروهـان كـه      . لـومتر بـود    كي 5/1فاصله تا گروهان ارتش حـدود       
من سريع رفتم داخل    .  هواپيماهاي عراقي شروع به بمباران كردند      ،رسيدم

اي از  يك ربع بعد كه اوضاع آرام شد، ديدم بـستان در هالـه  . سنگر ارتش 
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  .دود غليظ و سياه گم شده است
هـايي كـه      بچـه . دان  وقتي برگشتم، ديدم تعدادي از دوستان شهيد شده       

كردند، با ديدن من به طرفم آمدند و بـا            وستانشان گريه مي   د ياداشتند بر 
  »!اي، شهيد نشدي؟ تو زنده«: تعجب پرسيدند

  ».ها كنار شما هستم خواهد، من حاال حاال شهادت لياقت مي«: گفتم
ديـديم يـك بمـب      . ها رفتيم داخل اتاقي كه جانماز پهـن بـود           با بچه 

از بخوانم، فرود آمده و خواستم نم   اي كه من مي     اي درست در نقطه     خوشه
شـانس  «: هـا گفتنـد      بچـه  . اسـت  جانمازم را كامالً سوزانده و از بين برده       

اگر فرمانده اصـرار نكـرده بـود، تـو حـاال اينجـا نبـودي، تـوي                  ! آوردي
  »!ها بودي آسمان

اصرار فرمانده براي رفتن من خواست خدا . حرف آنها واقعيت داشت
 امـا تقـدير     ،سـوختم    من با جانمازم مي    ر نكرده بود،   اگر خداوند مقد   .بود

  .الهي چيز ديگري بود
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  !رانندگان فرغون
  منوچهر بحريني

  
 چـه  گر بودند و در همـه كارهـا؛   عي جهادهاي جهاد به معناي واق     بچه

در امور كاري و چه در امور مربوط به جنگ، نهايت تـالش خـود را بـه                  
  .بستند كار مي

كردم كـه چيـزي     ه وضوح مشاهده مي   زماني كه به جبهه اعزام شدم، ب      
ز اهميت و جالب توجه اسـت، تـالش و          يكه خيلي براي ساير نيروها حا     

هـاي    يك بـار كـه تعـداد دسـتگاه        . هاي جهاد است    ناپذيري بچه   خستگي
هـا بـا فرغـون مـشغول سنگرسـازي            بود و لودر نداشتيم، بچه     مسنگين ك 

طـول  ها    اعتساگر چه كار خيلي سختي بود و ساخت يك سنگر           . شدند
ه سر هـم گذاشـتن، بـه كـار          بها با شوخي كردن و سر         كشيد، اما بچه    مي

  .دادند سرعت مي
 ةهر كـس گواهينامـ    «: گفت  ها ايستاده بود وسط راه و مي        يكي از بچه  

  »!تواند از اينجا رد شود راندن فرغون نداشته باشد، نمي
بعد از  كردند و     هايشان را جستجو مي     ها هم با حالتي جدي جيب       بچه

 مثل اينكه گواهينامه    !ببخشيد جناب «: گفتند  كمي اين پا و آن پا كردن، مي       
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  ».همراهم نيست
عبور كرده و بـا خنـده و شـوخي سـنگر            ! و به اين ترتيب از چهارراه     

  .ها سنگرها را ساختند خالصه به هر سختي كه بود بچه. ساختند مي
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  در منطقه ماندم
  حسن ايزدي

  
يلي آغاز شد، همراه با ساير برادران جهـادي بـه           زماني كه جنگ تحم   

بـه صـورت    . جبهه رفتم و در قسمت پشتيباني و تداركات مشغول شـدم          
 روز مرخـصي    15ماندم و بعـد        روز در منطقه مي    75رفتم و     مأموريتي مي 

  .گشتم گرفته و به خانه برمي
 ماشين را خالي كردم و به سنگر برگـشتم،           وقتي بارِ  1367اواخر سال   

هنـوز زمـان    . گر مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و من مجروح شدم         سن
ها گفتند تسويه حـساب        همين هر چه بچه    برايمأموريتم تمام نشده بود؛     

  . در منطقه ماندم68كن برو، من قبول نكردم و تا خرداد سال 
شـدم، امـا      اگر چه مرتب گوشم خونريزي داشت و خيلي اذيـت مـي           

قه را به راحتي و شوق خانه رفتن تـرجيح          سختي كشيدن و ماندن در منط     
  .دادم و تا پايان زمان مأموريت مقاومت كردم
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  خوابي كه تعبير شد
  نسب سيد حسن اميري

  
ــن  ــان در ادار   18در س ــوان نگهب ــه عن ــردم و ب ــالگي ازدواج ك  ة س

پسر بزرگم هم بعـد از اتمـام خـدمت          . كشاورزي زرند مشغول كار شدم    
  .نباردار جهاد شدسربازي آمد كنار من و ا

اگر چه من مستقيماً در جنگ شركت نكردم، اما كارهـاي پـشتيباني و              
گاهي در  . دار بودم    خط نگه  مجنونة  در جزير . تداركاتي زيادي انجام دادم   

كـردم و بعـضي اوقـات مجروحـان را بـه عقـب                كار آشپزي شركت مـي    
  .بردم مي

راحـت  يك شب در سوسنگرد بعد از نماز شب خواب ديدم پـسرم نا        
صبح كه بيدار شدم، از فرمانده درخواست مرخصي كـردم و رفـتم             . است
راه خرمشهر، يكي از دوستان پسرم را ديدم و بعد از تعريف             در سه . اهواز

هـا    حالش خـوب اسـت؛ بعثـي      «: گفت. خوابم جوياي احوال پسرم شدم    
خـواب شـما    . جايي مجروحـان اسـت     هاو در حال جاب    اند و   شيميايي زده 

شت، سيد محمود خيلي ناراحت است، چون تعـداد زيـادي از            حقيقت دا 
  ».اند رزمندگان شيميايي شده
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تصميم گرفتم به سيد محمود و دوستان ديگر در اين مـصيبت كمـك            
همراه آن رزمنده به منطقه رفتم و در كار حمل مجروحـان شـركت              . كنم
كه پسران دليري داشتم كـه دوشـادوش پدرشـان در دفـاع از               اين از. كردم

كـردم كـه      كنند، خيلي خوشحال بودم و خدا را شكر مـي           ميهن تالش مي  
  .هاي ارزشمندي به من ارزاني كرده است چنين نعمت
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  !ام برس پشتي به كوله
  منصور اميرپور

  
.  جهـادگران كرمـان بـود      ة مجنـون بـه عهـد      ةسازي داخل جزير    جاده

ختي مـا را بـه       و تنها تانكر سو     قرارگاه ما را به توپ بستند      هاي شب   نيمه
سوزي شده و تا چند روز        زار اطراف قرارگاه دچار آتش     ني. آتش كشيدند 

  .سوختنش ادامه يافت
زار هم گرمـا را مـضاعف     حرارت ناشي از سوختن ني      و هوا گرم بود  

كردنـد و هرگـز     امـا تحمـل مـي      ،ها كم طاقت شده بودنـد        بچه .كرده بود 
  .شد شان بلند نمي صداي شكايت

يـك  . دادنـد  گويي را از دست نمي  حالي شوخي و بذله   ها در هيچ    بچه
زدن   زارهـا در حـال گـشت        روز كه با چند تن از دوستان، با قايق در نـي           

تر از ما بودند و سريع        آنها مجهز  .بوديم، ناگهان از جلوي دشمن درآمديم     
  . ما را هدف قرار دادند قايق

طـول كـشيد و   سعي كرديم دور بزنيم و به مقر برگرديم، اما اين كـار        
وقتـي از قـايق پيـاده شـديم و     . هـا بـه شـهادت رسـيدند        چند تن از بچه   

هـا كـه در       مجروحان و شـهدا را از قـايق خـارج كـرديم، يكـي از بچـه                
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بلندش . طبعي شهره بود، دمر كف قايق دراز كشيده بود         گويي و شوخ    بذله
كجـات  «: ريختم، پرسيدم   كردم و در حالي كه از شدت ناراحتي اشك مي         

  »بگو كجات تير خورده؟! ير خورده؟ حرف بزنت
ــشان دهــد، گفــت  او در حــالي كــه ســعي مــي  : كــرد خــود را زار ن

  »...پشتيم پشتيم، كوله كوله«
  »!پشتيت چي؟ كوله«: من كه متوجه منظورش نشده بودم، پرسيدم

  »!پشتيم تير خورده، به او برس خودم هيچيم نشده، كوله«: گفت
. اي بـه او اصـابت نكـرده         است و گلوله  تازه فهميدم او حالش خوب      

خواستم از خوشحالي او را در آغوش بكشم           هنوز مي  .خدا را شكر كردم   
خواستم گوشش را بگيرم و از        مي. كه متوجه شدم چه حالي از من گرفته       

 .قايق پرتش كنم بيـرون كـه بلنـد شـد و شـروع كـرد بـه بوسـيدن مـن                     
  »!بزن دالورلبخند «: خواهي كرد و گفت  ذرتعم

  .ام گرفت و تالفي كارش را به زماني ديگر موكول كردم من هم خنده
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   قبل از اصابت موشك،فرار
  حسين افضلي

  
جنگ كه شروع شد، از طرف جهاد براي رفتن بـه منطقـه مأموريـت               

  .دستگاه سنگين اعزام شدمة گرفتم و به عنوان رانند
 هواپيماي .رفتيم روزي با يكي از دوستان گلوله بار زده و به بستان مي           

 را هدف قرار داد و در يك چشم به هم زدن، ماشين بـه                ما دشمن ماشين 
من و دوستم تنها چند ثانيه قبل از اصابت موشك، خودمـان را             . هوا رفت 

تنها چند ثانيه كافي بود تا ما هم مثـل          . از ماشين پرت كرده و فرار كرديم      
  . به در برديم اما قسمت نبود و ما جان سالم،ماشين پودر شويم

ـ          خيلـي معمـولي مجـروح      ة  اگر چه از خطر گذشتيم اما در يك حادث
هـاي آهنـي بـار زديـم و بـرديم روي              هـا بتـون     با تعـدادي از بچـه     . شدم
  .كش كه وسط راه بكسل پاره شد و جفت پاي من شكست يدك
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  بها گوهر گران
  رمضان اسدي

  
آالت  در قسمت ماشـين   . سازندگي شدم   بود كه وارد جهاد    1358سال  
جنـگ كـه    . دادم  كاري را انجام مـي      كردم و تعميركاري و سرويس      كار مي 

 بـه ديگـر     )ره(گويان به دسـتور امـام      شروع شد، نيروهاي جهاد هم لبيك     
 روزه بود، براي همين     45هاي مأموريت ما      دوره. برادران رزمنده پيوستند  

تا در اين چنـد روزي كـه در جبهـه           بستيم    تمام تالش خود را به كار مي      
اي بيكـار نبـوديم و هـر          تقريباً هـيچ لحظـه    . هستيم، كار مفيد انجام دهيم    

  .دقيقه كنار يك دستگاه به تعمير و بازسازي آن مشغول بوديم
جوان مكانيكي به نام مالحسيني تـازه آمـده بـود كنـار مـا و انـصافاً                  

آورد و  در مـي يزات سر ها و تجه   ماشينة  از هم . مكانيك خيلي خوبي بود   
  . بودبها وجودش چون گوهري گران

 را از دسـتگاه بيـرون       اي   عمـل نكـرده    ةخواست گلول   يك روز كه مي   
هـا او را      بچه. بياورد، گلوله منفجر شد و او هر دو دستش را از دست داد            

  ! ولي من هرگز نفهميدم سرنوشت او چه شد،به بيمارستان اعزام كردند
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  ها راقيپزان ع جشن آش
  محمد پورزكيخاني

  
به صورت شـراكتي بـا        به اهواز رفتم و مدت دو سال       در اولين اعزام  

سازي و حمـل مهمـات        در كارهايي از قبيل جاده    . جهاد سمنان كار كردم   
شب عمليات چنان . شهر اهواز بود آن موقع مقرمان در زيبا. شركت داشتم
ـ   هـا نتوانـستند چـشم       كه عراقي وزيد  باد شديدي    شان را بـاز كننـد و       هاي

  .نشيني كردند عقب
 نيروهـاي جهـاد در دشـت رقابيـه مـشغول            1361عيد نـوروز سـال      

هـا دلتنگـي شـديدي احـساس          روزهـاي عيـد بچـه     . سـازي بودنـد     جاده
 مـسير فكـر     گر را تـسلي داده و بـا حـرف و شـوخي             اما يكدي  ،كردند  مي

  .كردند يكديگر را عوض مي
 در عمليـات بـستان در حـين         دوستي داشتم به نام محمد كاظمي كـه       

او ة ها مستقيماً بـه سـين     عراقية  گلول. كانال زدن با بيل مكانيكي شهيد شد      
هايي بود كـه در صـف نمـاز جماعـت             او هميشه جزء اولين   . اصابت كرد 
ها به اميد شهادت شروع به        عاشق شهادت بود و اكثر شب     . شد  حاضر مي 

  .كرد كار مي
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براهيمي دو دستگاه را بار زديم تـا از         ها كه با علي ميرزا ا       يكي از شب  
 فرمانـدار سوسـنگرد     ةفاو به سوسنگرد ببريم، ماشين علي به تير برق خان         

مـا از برخـورد     . ر شـدند  يـ گرمحـل بـا مـا د      اهـل   . خورد و تير شكـست    
مان بوديم كه چيـزي       ، منتظر سرنوشت  نااميد شده و حيران   آنها  ناشايست  

ة تير برق خان  «:  به اهالي گفت   حدود يك ساعت بعد فرماندار رسيد و رو       
  »كنيد؟ سته، شما چرا ناراحتيد و دخالت ميكمن ش

 امـا   ،ها بـه شـهادت رسـيد        فرماندار مدتي بعد در يكي از عمليات      آن  
  .آن شب هرگز از ذهن ما دور نشدة برخورد جوانمردان
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  زير باران خيس نشدم
  آبادي اكبر تاج

  
ل بعد به جبهه اعزام شـده و        سا. سازندگي شدم   وارد جهاد  1361سال  

در عمليات بدر كار حمـل خـوراك   . در گروه تخريب به فعاليت پرداختم 
  .و وسايل مورد نياز رزمندگان را به عهده گرفتم

 را به بستان رساندم و در حين برگـشتن،   اي  به فرمان آقاي رشيدي محموله    
 ماشينم را با كمپرسي تعويض كرده و مـسئوليت حمـل خـاك بـراي سـاخت          

در راه برگشت، شـدت بمبـاران هواپيماهـاي دشـمن           . دار شدم   سنگر را عهده  
ة هاي دشمن خيلي زياد بود و به فاصل با اينكه تعداد گلوله. خيلي زياد شده بود 

دانم چرا هيچ كدام به ماشين مـن        ريختند، اما نمي    زماني كوتاهي روي جاده مي    
بـرايم خيلـي    . كـرد   ت مـي  انگار نيرويي نامرئي از ماشين محافظ     . اصابت نكرد 
  ! دقيقاً مثل اين بود كه زير باران راه بروي، ولي خيس نشوي.عجيب بود

قبل از پذيرش قطعنامه، جهاد سازندگي سيرجان به طور موقت تعطيل شد            
 اما بعد از پذيرش قطعنامه، مسئول قرارگـاه  ،و تمام نيروها را به جبهه فرستادند 

  ».توانند برگردند منده احتياج داريم، بقيه ميما دراين شرايط تنها به رز«: گفت
  .سازندگي ماندند هاي جهاد تمام بچهتمام . اما هيچ كس برنگشت
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  هاي آسماني زمزمه
  م خورشيدي جالليابراهي

  
ــال  ــواز و در واحــد   1359س ــتم اه ــشاورزي رف ــاد ك ــق جه  از طري

 امـا   ،با ايـن كـه در اهـواز كـار زيـاد بـود             . آالت مشغول كار شدم    ماشين
مـن هـم بـه همـراه دو تـن از            . ها را به بـستان فرسـتادند        تعدادي از بچه  

هـاي جيرفـت بودنـد،        پـور كـه از بچـه        دوستان نزديكم ساالري و دهقان    
 اما هر دوي آنها در همان روزهاي اول بـه           ،تصميم گرفتم به بستان برويم    

  .شهادت رسيدند
ين دليل بيـشتر    كردم و به هم     آالت كار مي   من در قسمت تعمير ماشين    

  .در قسمت پشتيباني بودم
.  براي تعمير چند دستگاه سنگين رفـتم آبـادان         1364در آبان ماه سال     

مـن از   . بودم كه دشمن آن منطقه را بمباران كرد       در حال تعمير يك لودر      
داد   ها آزارم مـي     سر و سينه مجروح شدم و موج انفجار هم تا مدت          ة  ناحي

دي كنـار دسـتگاه بـوديم كـه هـر دو            آن لحظه فقط من و دوسـتم مهـرو        
جـا روي       مدتي همـان   .كسي نبود ما را به بيمارستان ببرد      . مجروح شديم 

 داديم كـه چنـد      مان را از دست مي      تقريباً داشتيم اميد  . زمين دراز كشيديم  
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مان آمدنـد و مـا را بـه           هاي پشتيباني با يك آمبوالنس به سراغ        نفر از بچه  
  .اله كاشاني اصفهان اعزام شديم يمارستان آيتاهواز بردند و از آنجا به ب

شـهر  . بعد از ترخيص از بيمارسـتان، مجـدداً بـه خرمـشهر برگـشتم             
 هزار عراقي   17ـ18ها شب قبل از رسيدن،        بچه. يكپارچه دود و آتش بود    

هاي جهاد مسئول انتقال آنها بـه         من و تعدادي از بچه    . را اسير كرده بودند   
 من ديدن ايـن تعـداد     ةكنم زيباترين خاطر    فكر مي . پشت خط شده بوديم   
هاي جهاد  هايي منظم و طويل ايستاده و سوار ماشين اسير بود كه در صف

  .شدند مي
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  حضور در مراسم عزاداري خود
  پور مهدي حسن

  
جنـوب مكانيـك دسـتگاه    ة ، من در منطقـ    5در زمان عمليات كربالي     

آمبـوالنس بـودم كـه      يك روز در قرارگـاه مـشغول تعميـر          . سنگين بودم 
يان شـيريني را    رج. شيريني وارد قرارگاه شد   ة   با يك جعب   1حاجي كاظمي 

ها بـه نيـت شـهادت، مرتـب شـيريني          بعضي از بچه  «: كه پرسيديم، گفت  
خواهم امتحان كنم، شايد      حاال من مي  . شان نشد   پخش كردند، ولي نصيب   

  ».شانسم بهتر باشد
كرد، رو به من      تعارف مي  اه  اي كه داشت شيريني به بچه       حاجي لحظه 

با اينكه ما همسفر هستيم، ولي هنـوز اسـم   ! پور  آقاي حسن «: كرد و گفت  
  ».دانم كوچك شما را نمي

شـيريني را جلـويم     ة  جعبـ » !اسمم مهدي است، كوچيك شـما     «: گفتم
  ».دعا كن نذرم قبول شود! بخور مهدي جان«: گرفت و گفت

هايتـان    حاجي لبـاس  «: شهيد عسكري كه كنار ما بود، به حاجي گفت        

                                                 
 شهيد ـ1
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  ».ها را عوض كنيد  لباس.شويد آغشته به مواد شيميايي است، اذيت مي
هـا    ايـن لبـاس   . خواهم با همين لباس شـهيد شـوم         مي«: حاجي گفت 

  »!شاهد و گواه خوبي هستند
آمبـوالنس كـه    .  من به طرف آمبوالنس رفـتم      ،شيريني را كه خورديم   

درسـت روي قرارگـاه،     . يدمروشن شد، صداي هواپيماهاي دشمن را شـن       
هـا بـه شـهادت رسـيده بودنـد، از              بچه ةاي ريخته بود و هم      بمب خوشه 

  .هاي خانوك نژاد، شاهرخي و تعدادي از بچه  عرب؛جمله
 امـا چـون     ، يعني خانوك رسيده بـود     ؛خبر بمباران قرارگاه، به شهر ما     

اده تلفني در دسترسم نبود، نتوانسته بودم خبر سالمت خودم را بـه خـانو             
 براي همين وقتي براي مرخصي به خانوك رفتم، همـه از سـالمت              .بدهم

كردند من هم با محمد حـسيبي و شـيخ             چون فكر مي   .من تعجب كردند  
آنها در حال تدارك مراسم دعا و عـزاداري بودنـد           . ام  شجاعي شهيد شده  

خوب «: ، گفتم خنديدم  من در حالي كه مي    . كه با ديدن من غافلگير شدند     
 حـاال هـر وقـت كـه         .خود شركت كـردم    و در مراسم عزاداري      شد آمدم 
  »!فهمم بعد از مرگم چه خواهد شد بميرم، مي

  
 مجنـون بـوديم و بـا        ةدر جزيـر  . مجروح شدن من هم داسـتاني دارد      

ك را به پشت خط منتقـل       تخواستيم يك غل    هاي جهاد مي    تعدادي از بچه  
به «: آنجا بود و گفت   سربازي ارتشي   .  اما ديد نداشتيم و مشكل بود      ،كنيم

  ».كنند  اينجا را بمباران مي،محض اينكه شما دكل را كمي باال ببريد
حـرف بـرادر   . ما قبول نكرديم و گفتيم هيچ راهـي جـز ايـن نـداريم            

 درآمد و به محض اينكه ما دكل را باال برديم، آنجـا       آبارتشي درست از    
  .را زير رگبار و گلوله گرفتند
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 مجبور بودم   .توانستم حركت كنم     اصالً نمي  ،من كه مجروح شده بودم    
ها هم مجـروح شـده         بچه ة چون بقي  .كردم   بايد سعي مي   .به عقب برگردم  

شروع كـردم بـه     . توانست كاري بكند     كسي براي كمك به من نمي      .بودند
سوم از جا بلند شـدم و بـه سـمت مقـر             » يا حسين «با  . گفتن» يا حسين «

  .برگشتم
  

مدت زيادي بود كـه بـه       . سرويس كار بودم   كه رفتم خط،     بارياولين  
 كـه   پـور   يكي از دوستان به نام سيد محمد موسـوي        . مرخصي نرفته بودم  

روم پـيش   مـن دارم مـي  «: ، گفـت  شـده  تنـگ  كرد دلم براي خانه     فكر مي 
اي بنويس كه  هي به مرخصي بروي، نامه   اخو  حاجي كارنما، تو هم اگر مي     

  »! چند روزي مرخصي بگيريخواهي هايت فوت شده و مي يكي از فاميل
 وقتـي سـيد نامـه را بـه حـاجي            .اي نوشـتم    من هم قبول كردم و نامه     

مـانعي نـدارد،   «: كارنما داده بود، حاجي بعد از خوانـدن نامـه گفتـه بـود           
  ». تا بعد جا بماند تواند همان مي

مگر چي نوشـتي كـه حـاجي        «: سيد محمد پيش من برگشت و گفت      
شـود،    هـا تنـگ مـي       دلم براي بچه  ! جان آقا«: گفتم! تواني بماني؟   گفت مي 

  »!خواهم برگردم، گرفتي؟ نمي
  . پست و تا مدتي به مرخصي نرفتمو به اين ترتيب برگشتم سرِ
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  كوچولوي هيكلي
  محمد حسيبي

  
مجنـون اعـزام شـده و در امـر          ة   از طرف جهاد بـه جزيـر       1363سال  

ه از جهاد به جبهه     ما اولين گروهي بوديم ك    . سازي مشغول كار شدم     جاده
آقـا كارنمـا، شـهيد آرمـان و          يك روز كه به اتفـاق حـاج       . شديم  اعزام مي 

 براي جاده زدن به سـوي خـط مقـدم           هاي پشتيباني   تعدادي ديگر از بچه   
ايـن  «: آقا معرفي كردم و گفـتم      رفتيم، من يكي از رزمندگان را به حاج         مي

  »! كوچك است سال دارد، ببينيد چقدرچهارده رزمنده تنها برادرِ
درشـت و قـوي هيكـل او انـداخت و           ة  آقا كارنما نگاهي به جثـ      حاج

  »!گويي اين باباست كوچولويي كه مي! آخي«: گفت
از شنيدن اين حرف همه خنديديم و آن نوجوان كه فهميـد بـه او بـه        

خيلـي از   . كنند، از خوشحالي اشك شوق ريخت       چشم يك بچه نگاه نمي    
 هـا لي ورزيده داشتند و آن نوجـوان هـم از آن          ها با سن پايين، هيك      رزمنده

  .بود
  

دوستي داشتم به نام علي ميرزايي كه به خاطر شجاعت و دليـري بـه               
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تـرين مـشكالت در        نترسي داشت و بـزرگ     سرِ. مشهور بود » علي پلنگ «
خورد، بـدون هـيچ گونـه         علي هر وقت تركش مي    . بودندن چيزينظرش  

هـايش   كشيد و روي زخـم  يرون ميترس و دلواپسي، با انبردست آنها را ب       
و نظيري بود كه اسـتاد جنـگ        ها، علي مرد كم     به اعتقاد خيلي  . بست  را مي 

  .جبهه بود
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  آخرين وداع
  علي اصغر حشمتي

  
 از طريق جهاد بردسير به جبهه رفـتم و در پاسـگاه رقيـه،               1362سال  

  .دادم م مياها را انج كاري دستگاه برق
 دنژاد از من خواست چنـ       هم، حاجي عرب  چند شب قبل از عملياتي م     

لدوزر جديدي را هم كه بـا       وب. سه تا باطري آماده كردم    . باطري آماده كنم  
چزابـه  ة  تنگـ ة  زد، درست كردم و با هم روان        وجود نو بودن استارت نمي    

  .شديم
 ةهمـ . هـاي منطقـه را خنثـي كـرده بودنـد             مين اها قبل از ورود م      بچه

 اما در بـاتالق     ،آيد  كرديم مشكلي پيش نمي     تجهيزات آماده بود و فكر مي     
گير كرديم و هر چه تالش كرديم نتوانستيم ماشـين را از بـاتالق بيـرون                

 اما خوشحال بـوديم كـه همگـي         ،تمام تالشمان به هدر رفته بود     . بياوريم
  .سالم هستيم

  
ة ها در سنگر نشسته بوديم، محمدي كه رانند   ها كه با بچه     از شب  يكي

راسـتي شـما وقتـي بـه سـوي جبهـه حركـت              «: ز ما پرسيد  گريدر بود، ا  
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  »كنيد؟ هايتان چطور خداحافظي مي  خانوادهازكنيد،  مي
 يا به اميـد ديـدار و اهـل          !گوييم خداحافظ   مي:  ما به اتفاق گفتيم    ةهم

  .ريزند خانه هم پشت سرمان آب مي
حركت به سوي جبهـه، مثـل شـما         ة   من هميشه لحظ   !دانيد  مي«: گفت

 ولي اين دفعه احساس عجيبـي داشـتم و ناخودآگـاه            ،داحافظگفتم خ   مي
  ! آخري است كه با پاي خودم به خانه آمدمة اين دفع:گفتم

 امـا چنـد روز بعـد در    ،آن شب زياد به اين حـرف تـوجهي نكـرديم       
 محـل   ها بـراي نمـاز و اسـتراحت         ديم، بچه كه مشغول جاده زدن بو      حالي
كرد كه در حـال دور    كار مي محمدي هنوز داشت.ن را ترك كردند   اكارش

  .زدن خمپاره خورد
ها محمدي را از دستگاه پايين آوردند، لبخند زيباي رضايت    وقتي بچه 

  .هايش بود و ما تازه معني حرف چند شب قبل او را فهميديم روي لب
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  هاي در خاك خفته كنار آرزو
  اي قدميار حمزه

  
.  به جبهه اعزام شدم    1362اولين بار از طريق جهاد سازندگي در سال         

ها  جايي زخمي آالت بود و من مسئول جابه     نژاد فرمانده ماشين    شهيد عرب 
  .بودم

هـر  . بـرديم   ها را به عقب مي       زخمي 1با يكي از دوستان به نام صادقي      
شود با چراغ خـاموش       چطور مي گفت    صادقي اوايل مي   .دو راننده بوديم  

اي در تـاريكي      دغدغـه اما مدتي كه گذشـت، بـدون هـيچ          ! رانندگي كرد 
  .كرد مطلق رانندگي مي

چطـوري  «:  گفـتم   و  رفـتم كنـارش    .ها مجروح شده بـود      يكي از بچه  
  »برادر؟

  »!خواهم، آب ام، آب مي تشنه«: گفت
 از شـدت    .جايي بوديم كه امكـان دسترسـي بـه آب وجـود نداشـت             
 اما دريـغ    ،ناراحتي بغض كردم و به اميد پيدا كردن آب همه جا را گشتم            

                                                 
 شهيد ـ1
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  ! آبيك قطرهاز 
كجاسـت، بـه ديـار بـاقي        ة  وقتي برگشتم، آن جوان كه نفهميـدم بچـ        

تـا  ) ع(حـسين   ة   به يـاد لـب تـشن       .آن شب خيلي گريه كردم    . شتافته بود 
  .صبح ضجه زدم و اشك ريختم
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  باران رحمت
  علي حيدري

  
جهاد كه تشكيل شد، من هم كارم را شروع كـردم و عـضو نيروهـاي       

رفـتم   1361هم داوطلبانه اعزام شـدم و تابـستان         براي جنگ   . جهاد شدم 
  .مجنونة بعد از يك دوره آموزش رفتم جزير. كرمانشاه

 .اي آسايش نداشتند ها لحظه بچه. و مار و عقرب هم زيادبود هوا گرم  
ها از يك سو و       گزيدگي از يك طرف، نيش و آزار پشه        خطر مار و عقرب   

 ، را در تنگنا قـرار داده بـود  ها آتش و رگبار دشمن هم از سوي ديگر بچه   
خريدند و با تمام توان از وجب به          ها را به جان مي      ها تمام سختي    اما بچه 

  .كردند وجب خاك وطن دفاع مي
، شـب . ها به طرف خط راه افتـاديم   با تعدادي از بچه  درست روز عيد  

هـاي     صداي غـرش تانـك     پنجصبح ساعت   . پشت خط در جزيره مانديم    
شـان   ها را كه هنوز خستگي شب قبل در تـن           ز بچه عراقي خواب بعضي ا   

با اينكه هوا كامالً    . ها شروع به پاتك زدن كردند       عراقي. مانده بود، آشفت  
هـاي ابـر شـد و بـاران           پر از تكـه   آسمان  صاف بود، ناگهان با وزش باد،       

  . باريد زيبايي
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 اين. ها به خاطر باران نتوانستند كاري از پيش ببرند و برگشتند            عراقي
شـب كـه    . لطف خدا بود كه آنها نتوانستند حمله كنند و ما سالم مانـديم            

ها همگي رفتند خط و ما مانديم كه كارهاي تـداركات را انجـام                شد، بچه 
  .دهيم

را بـه امـداد     ) عـج ( ها مرتـب حـضرت مهـدي        روز جمعه بود و بچه    
 با موفقيت انجـام شـد و مـا          )عج( عمليات به لطف امام زمان     .طلبيدند  مي
  . از رساندن تداركات برگشتيمبعد
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  انگيز روزهاي خاطره
  حسين حقاني

  
بـا   نفر براي زدن خاكريز اعزام شدند كه مـن هـم             18 در عمليات فاو  

 پـانزده  نفر به قرارگاه برگشتيم و       سه تنها   ، نفره 18از اين گروه    .  بودم آنها
  .نفر ديگر به شهادت رسيدند

ز آنجـا كـه در جزيـره تعـداد          لـودر بـودم و ا     ة  در عمليات بدر راننـد    
وقتـي بـه   . روز تمام كار كنم   ها كم بود، من مجبور شدم يك شبانه         دستگاه

  .قرارگاه برگشتم، از شدت خستگي پشت ماشين خوابم برد
كرديم، روزهايي به ياد مانـدني         مجنون كار مي   ةروزهايي كه در جزير   

  .انگيز بود و خاطره
زارهـا   و ما بـا قـايق در ميـان نـي    دور تا دورمان را آب فرا گرفته بود      

 البته گاهي اوقات هم براي آوردن اجـساد شـهدا بـه آب              .زديم  گشت مي 
نيروهــاي جهــاد بيــشتر در امــور تــداركاتي و پــشتيباني كــار . زديــم مــي
 مجـروح و   و يـا ها شهيد شـده  كردند؛ با اين حال تعداد زيادي از بچه       مي

  .اسير شدند
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  نجات رانندة بولدوزر
   خداميحسين

  
به عنوان جوشكار به منطقه رفته بـودم و بيـشتر در سـاخت قرارگـاه                

طالئيـه مـشغول خـاكريز      ة  سوم اعزام در منطقـ    ة  در مرحل . شركت داشتم 
چـون  . سيم مطلع شديم بايد به عقـب برگـرديم          زدن بوديم كه توسط بي    

 مـن بـه     ،بايست منطقه را تـرك كنـد        چي آخرين نفري بود كه مي       سيم  بي
چـي، جـزء آخـرين        سـيم    بي سيستانياي صادقي مسئول گروه و      همراه آق 

  .كرديم نفراتي بوديم كه منطقه را ترك مي
لدوزرها به طرف دشـمن  و زديم، متوجه شديم يكي از برهمين كه دو 

آقاي صادقي  . هر چه او را صدا زديم، متوجه نشد       . در حال حركت است   
وخ بـه راننـده     كلـ . پياده شد و كلوخ كوچكي به سمت راننده پرت كـرد          

خورد و او سرش را برگرداند و متوجه عالمت مـا شـد؛ دور زد و سـالم                  
اي است كه از   ترين خاطره   لدوزر قشنگ و ب ةنجات رانند  .به عقب برگشت  
  .هنم ماندهذزمان جنگ در 



 91 / ............................................................................................  خاكريز و خاطره 

  
  
  
  

  مقابله به مثل
  رستم پابرجا

  
. تماز طريق پشتيباني جهاد به اهواز اعزام شدم و از اهواز به بستان رف             

هاي جهـاد خـاكريز       بچهة  كردم و در كنار بقي      روي دستگاه سنگين كار مي    
ه دليل حجم باالي كار مجبور      بها زياد بود، اما       با اينكه تعداد بچه   . زدم  مي

  .بوديم سه شيفت كار كنيم
 مجنـون بـارگيري     ة ماشـين بـراي جزيـر      700ـ 800روز   در هر شبانه  

تابستان در رقابيـه مـشغول   ة نديكي از روزهاي گرم و كسل كن     . كرديم  مي
كار بوديم كه هواپيماهاي دشمن بر فراز سرمان ظاهر شدند و شـروع بـه            

هـاي جهـاد شـيراز و اصـفهان            سه تا از دستگاه    ،دو. بمباران منطقه كردند  
  . به شهادت رسيدندجهادگرانآتش گرفتند و برخي از 

 را تـاب    ان كه شاهد اين ماجرا بودند، اين وضعيت       گتعدادي از رزمند  
چنـد دقيقـه بعـد يكـي از     . نياورده و با ضد هوايي مقابله به مثـل كردنـد    

  .هواپيماهاي دشمن سقوط كرد و ما اندكي رضايت خاطر پيدا كرديم
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  شناي ناتمام
  محمد محسن بختياري

  
هميشه قرآن كوچكي در جيـب      . عيسي، نوجواني متدين و متعهد بود     

شـد    آورد، مشغول خواند قرآن مي     هر جا فرصتي به دست مي     . بغلش بود 
  .داد و به ديگران نيز قرآن خواندن را آموزش مي

هـا    آور آبادان نشسته بوديم كـه بچـه         يك روز در هواي گرم و خفقان      
هـا بـه قـصد         بعـضي  .ها رفتيم كنار رودخانه     بچهبا  . تني دادند   پيشنهاد آب 

 و  تني وارد آب شدند و بعضي مثل مـن بـه نشـستن كنـار رودخانـه                 آب
عيسي قـرآن كـوچكش را بـه        . ها اكتفا كردند    تماشاي نشاط و شادي بچه    

  »!مراقبش باش تا من برگردم«: من داد و گفت
دقـايقي  . هـا پـرداختم     تني كردن بچـه    قرآن را گرفتم و به تماشاي آب      
زده از آب بيـرون       ها را وحشت     بچه هنگذشته بود كه صداي سوت خمپار     

  .ون نيامد و همان جا شهيد شدكشيد، اما عيسي هرگز از آب بير
قرآن كوچك عيسي تنها چيزي است كه از زمان جنـگ بـرايم بـه يادگـار            

خوانـدن ايـن    . دار خوبي باشم     ام امانت    سعي كرده  ها  مانده و من تمام اين سال     
  .دهد كه قابل وصف نيست قرآن كوچك جيبي چنان آرامشي به من مي
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  مهمات را به مقصد رساندم
  اسماعيليحاج حسين 

  
 بـه   نيروهاي بسيج شدم و بعد از آمـوزش       جنگ كه شروع شد، عضو      

از آنجا كه از طرف جهاد به منطقه اعزام شده بودم، بيشتر            . كرمانشاه رفتم 
  .كردم در كارهاي پشتيباني انجام وظيفه مي

يك . سازي شركت داشتم    بنز ده چرخ بودم و در عمليات جاده       ة  رانند
 مأموريـت داشـتم، وسـط راه     مقـدم بـه خـط  شب كه براي بردن مهمات     

 پـنج .  بياورنـد  بكسلها را فرستادم سيم        دو نفر از بچه    .ماشين خراب شد  
تعجـب   بـا . دونـد   اي كه گذشت، ديدم با شتاب به سوي ماشين مي           دقيقه

گشت عراقي متوجه جلو رفتن نيروها شـده        «: گفتند» !شده؟  چي«: پرسيدم
  ».و درصدد گرفتن مهمات است

 اگر . ولي من بار مهمات را به مقصد رساندم       ،ها برگشتند    بچه خيلي از 
 اما مهمـات بـه دسـت    ،ها شهيد شدند چه در اين راه تعداد زيادي از بچه      

  .رزمندگان رسيد و ما در آن عمليات پيروز شديم
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  مرد جنگ
  محمد رفيع بحريني

  
 وارد جهادسازندگي شدم و به عنوان سـرباز جهـاد بـه             1362در سال   

اي عجيب به شركت       اما عالقه  ،امور مالي بودم  مسئول  . طقة جنگي رفتم  من
در عمليـات   بـا دو تـن از دوسـتان          تا اينكـه بـاالخره       .در عمليات داشتم  

راه هواپيماهاي  ة   اما در نيم   ،قرار بود به فاو برويم    .  شركت كردم  8والفجر  
ران  ايققـ . راه را با قايق برويم    ة  دشمن حمله كردند و ما مجبور شديم بقي       

 امـا   ،كه از شدت گلوله باران دشمن هول شده بود، قايق را واژگون كـرد             
  .د بوديم و نجات يافتيملهمگي شنا ب

، با تعـدادي از دوسـتان دور        4 دو روز مانده به عمليات كربالي      ،يكي
صـفات بـرادرش     مجيد مظفـري  . كرديم   و با هم شوخي مي     هم جمع شده  

. گذاشـت   و داشت بر سر او حنا مـي       مسعود را به بستان دعوت كرده بود        
  »!كني؟ مسعود را براي رفتن پيش خدا آماده مي«: ها به شوخي گفتند بچه

رفيـع  ة   مسعود به درجـ    4دقيقاً دو روز بعد از شروع عمليات كربالي       
  .شهادت رسيد
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  تونل مرگ
  زاده محمدرضا دائي

  
ـ .  شد، داوطلب از طرف جهاد به جبهه اعزام شـدم          عجنگ كه شرو   ا ب

پـسندي،    صـفات، اميـر شـاه      هاي مهدي مظهري    چند تن از دوستان به نام     
بخش به منطقه اعزام شديم       شهيد محمدرضا حسيبي و شهيد ناصر گنجي      

حاج آقا مظفري به ما كه تقريباً اكثر اوقـات را بـا             . و هميشه با هم بوديم    
  »!پنج تن«: گفت گذرانديم، مي هم مي

 در چند عمليات شـركت كـردم و         .من در جبهه مسئول تبليغات بودم     
در آن عمليـات قـرار بـود        . عمليات والفجر يـك اسـير شـدم        باالخره در 

گـردان مـا محـور وسـط بـود و مـا             . نيروها از سه محور عمليـات كننـد       
 اما در محوري كه دو طرف       ،روي كرديم   ما پيش . مسئوليت فتح را داشتيم   

ما درسـت در قلـب      . ندروي كن   مين افتاده و نتوانستند پيش    ة  بودند، در تل  
 حاج قاسم سليماني وقتي متوجه شد كـه دو محـور ديگـر              .دشمن بوديم 

  .نشيني داد روي كنند، فرمان عقب نتوانستند پيش
 پـانزده ة ها ما را دور زدند و از فاصل          عراقي .نيروها برگشتند  اي از   عده

خبـر  . فكر كرديم نيروهـاي خودمـان هـستند       ما  . متري جلوي ما گذشتند   
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  .شيني به ما نرسيده و ما در منطقه مانده بوديمن عقب
. صبح كه هوا روشن شد، ديديم دشمن تمام منطقه را محاصره كـرده            

م و تصميم گرفتيم خود را به سنگري كه در چنـد           ما چند نفر بيشتر نبودي    
ما وارد سـنگر    . سنگر دقيقاً در تيررس دشمن بود     . مان بود، برسانيم   متري

را زيـر   ...  نامـه و    و  از جمله كـارت شناسـايي      مانشديم و وسايل همراه   
بـا اينكـه در شـرايط خيلـي بـدي بـه سـر               . هاي سنگر پنهان كـرديم      شن
برديم، اما با خيال آسوده يك كمپوت گالبي باز كـرده و چنـد نفـري                  مي

  .مشغول خوردن شديم
ندن دعـاي توسـل كـردم، در        ها من شروع به خوا      بچهة  بعد به خواست  

ســنگر را محاصــره كردنــد و از مــا خواســتند  هــا   عراقــيهمــين حــين
 اما مـا بـه      ،ن را روي سرمان بگذاريم و از سنگر خارج شويم         ماهاي  دست
اعتنايي ما آنها     بي. هاي آنها اعتنا نكرده و به كار خود مشغول شديم           حرف

مان   وسايلو  هايمان را با سيم از پشت بستند           دست .را بيشتر عصباني كرد   
  .يمان بستند ها  به دسترا در نايلون ريخته و
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  دعاي نجات بخش
  الديني اهللا ميرتاج سيد عطاء

  
. زدن خـاكريز بودنـد     مـسئول    ، نيروهاي جهـاد   5ر عمليات كربالي    د
وقفـه كـار    هاي بـي  زر نشسته و ساعتولدوها عاشقانه پشت لودر و ب    بچه
 هاي اكبر صالحي و محمدكاظم      دو تن از دوستان نزديكم به نام      . كردند  مي

شـهيد محمـدكاظم بـا      . همان عمليات به شـهادت رسـيدند       الهيجاني در 
ة او با گلول  . كرد  ها كار مي    نشست و ساعت    اي كوچك پشت لودر مي      جثه

  .مستقيم تانك به شهادت رسيد
در حين خاكريز زدن به تعدادي از مجروحان عراقي برخورديم كه در          

 آنها را اذيت كنـيم و       خواستيم   پايين مي  ما به لحاظ سنّ   . خط مانده بودند  
آقا كارنما اجازه نـداد بـا آنهـا مثـل خـود              رويشان خاك بريزيم، اما حاج    

بـه جـاي ايـن كارهـا،        «: حـاجي گفـت   . ها با خشونت رفتار كنـيم       عراقي
  ».تر مداوايشان كنند ها را به پشت خط منتقل كنيد تا هر چه سريع زخمي
  

زديم كه    خاكريز مي لدوزر  ويك شب با تعدادي از دوستان داشتيم با ب        
در آن حــوالي چيــزي بــه چــشم . در تــاريكي صــداي مناجــاتي شــنيدم
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از ماشين پيـاده شـدم و       .  اما صدا كامالً واضح و مشخص بود       ،خورد  نمي
به سنگر كوچكي برخوردم كه چند نفـر در آن          . دنبال صاحب صدا گشتم   

صداي دعا كمك كـرد سـنگر را در         . نشسته و مشغول دعا خواندن بودند     
اگر آنها آن شب ساكت بودند و يا خوابيـده بودنـد،            . ن تاريكي پيدا كنم   آ

شدم و چه بسا من و يا دوستان ديگر با            من هرگز متوجه حضورشان نمي    
 ما يار بـود و      ةآن شب خدا با هم    . كرديم  لدوزر سنگرشان را خراب مي    وب

  .كاري نكرد كه تمام عمر شرمنده شويم
  

 .زديـم   ض كانال ماهي خاكريز مي     شلمچه در عر   ة در منطق  1366سال  
آوري  گذشتند و اطالعـات جمـع   ها از خاكريز مي  نيروهاي اطالعاتي شب  

ها قصد دارند از اين  ها متوجه شدند عراقي آنها در يكي از شب . كردند  مي
هـا را توجيـه كـرده و          آقا كارنما و شهسواري بچه     حاج. كانال حمله كنند  

 كـار را شـروع       همان شب  ما هم . زنيم طول كانال خاكريز ب    درگفتند بايد   
 مـا نـه سـنگر     وآتش دشمن سـنگين بـود  . كرده و صد متر خاكريز زديم   

ها هم بزرگ بودند و درست در ديد مستقيم            دستگاه .داشتيم و نه خاكريز   
  .كرديم شد و ما اعتنا نمي  ما رد ميگلوله از روي سرِ. دشمن قرار داشتند

دقـايقي  . د، همان شب شهيد شد    آقاي ابوالحسني كه مسئول محور بو     
هاي دشمن درست پشت سر من به زمين          بعد از اين اتفاق، يكي از گلوله      

  .در اثر آن قطع نخاع شدم.  و تركش آن به كمرم اصابت كرددخور
قبل از مجروحيت من، شهيد اسحاق حيدري كه تنها چند متر از مـن              

لـدوزرش  وبفاصله داشت، در اثر اصابت گلوله سرش از تن جدا شـد و              
ها اجازه ندادند كار تعطيل شود و بـه محـض     اما بچه،به خون آغشته شد 

  .شهيد شدن حيدري ديگري جايش نشست و كارش را ادامه داد
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  در روشنايي فانوس
  مسعود مهدوي

  
بـا  .  هنرستان را كه به اتمام رساندم، وارد جهاد سـازندگي شـدم            ةدور

. ه تحويل گرفته و بارگيري كـرديم       دستگا 10آقاي حسيني از اهواز تعداد      
 آنها را تا قبل از شب به قرارگاه         ها شن بود و بايد بعد از تخليه         ن ماشي بارِ
يكـي    اي توقف كننـد و يكـي        ها گفتم كه چند لحظه      به راننده . رسانديم  مي

ماشين اول بدون هيچ مـشكلي تخليـه شـد و           .  بار جلو بيايند   ةبراي تخلي 
هنوز نيمي از بارش خالي نـشده بـود كـه           . ماشين دوم جاي او را گرفت     

من سريع خودم را به ماشين سوم رساندم و . ها آن را با گلوله زدند    عراقي
ها را     اگر دشمن ماشين   .خيلي ترسيده بودم  . به راننده گفتم كه جلو نرويد     

خوابيد، اما شكر خدا به خير گذشت و جز يك            ها مي    اكثر عمليات  ،زد  مي
  .ندندماشين بقيه سالم ما

  
 بـا ماشـين     ،بايد براي ساخت جاده   . مدتي هم در جزيره مجنون بودم     

ها كامالً بر مـا      عراقي .كار سختي بود  . ريختيم  برديم و در آب مي      خاك مي 
هـا كـار      ها مجبور بوديم شـب      به خاطر نزديك بودن عراقي    . مسلط بودند 
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كـرد    ديد و هر جا احـساس مـي          چون دشمن، هدفش را مستقيم مي      .كنيم
بـا وجـودي كـه      . ريخـت   ملياتي در شرف انجام است، سريع آتش مـي        ع

توانستيم با چراغ روشن كار كنيم و تنهـا در   كرديم، اما نمي ها كار مي  شب
. كـرديم  گذاشتند كار مي     طرف جاده مي   وها د   هايي كه بچه    دستي  نور چراغ 

  .كرد باران مي  ترين كورسوي نوري منطقه را گلوله دشمن با كوچك
 به  همرزمان دو تن از     .ها در آب واژگون شد      يكي از ماشين  يك شب   

 كشيدن آن را به عهده گرفتند        آبادي و ابراهيمي مسئوليت بيرون      نام زنگي 
  .كه هر دو نفر در حين بيرون كشيدن آن، گلوله خورده و مجروح شدند

وجود هر يـك    . اندازي كرديم    روز طول كشيد تا كمپرسي را راه       چهار
با وجودي كه تعداد زيادي نيرو در  . براي عمليات حياتي بود   ها    از دستگاه 

متـر     گذشـت تـا نـيم       هـا مـي     كردند، اما سـاعت     ساخت جاده شركت مي   
  ! اما به همان اندازه واجب و حياتي، كار سختي بود.پيشروي كنيم
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  وقتي بيدار شدم، عمليات تمام شده بود
  غالمحسين رحماني

  
 كـارم   مقدسة  هاد شدم و در اين عرص     پس از پيروزي انقالب وارد ج     

 عازم اهواز شدم و اولين بـار در عمليـات           1362سال  در  . را شروع كردم  
  .چزابه شركت كردمة تنگ

 تمـام   .شـناس بـودم     آقا حق  چي حاج   سيم  ا من بي  ه در يكي از عمليات   
دراز كشيدم تا كمي اسـتراحت      . روز را فعاليت كرده و شديداً خسته بودم       

شـناس     ظاهراً آقـاي حـق     .سنگين و عميقي به سراغم آمد     كنم، اما خواب    
 اما جوابي نشنيده و تنهايي عازم منطقه شـده  ،چند مرتبه مرا صدا زده بود     

  .بود
هـا دارنـد بـه        وقتي بيدار شدم، متوجه شدم عمليات تمام شده و بچه         

آقا از دستم خيلي دلخور و ناراحـت         كردم حاج   فكر مي . گردند  عقب برمي 
قدر بزرگوار بود كـه اصـالً بـه           اما او آن   ،گيرد   حالم را مي   شده و حسابي  

 جبهـه را    ، همين مسائل و اتفاقات    . است روي من نياورد چه اتفاقي افتاده     
شدند به هيچ قيمتـي از        ها حاضر نمي    كرد و بچه    داشتني مي   زيبا و دوست  
  .آن دل بكنند
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  دكل
  محمد رضايي

  
بيشتر در ساخت دكـل و      .  شدم از طريق پشتيباني جهاد به جبهه اعزام      

 ة در جزيـر   1364اولـين دكـل را سـال        . سنگرهاي انفرادي فعاليت داشتم   
حاال . خوشحالي زايدالوصفي پس از انجام كار داشتم  . مجنون نصب كردم  

هـايش را خنثـي       توانستيم دشمن را راحت زير نظر بگيريم و فعاليـت           مي
 به همين دليـل  ،ي استدانستند نصب آن دكل چقدر حيات     ها مي  بچه. كنيم

اي محبـت     كردنـد بـه گونـه       تمام نيروها مراقب حال ما بودند و سعي مي        
  .خود را به ما نشان دهند

 پـر از پـشه و       ، مجنون به خاطر شرايط آب و هوايي كه داشت         ةجزير
توانستيم   كردند كه حتي نمي     گاهي به قدري اذيت مي    . حشرات موذي بود  

زياد بود كه هيچ راه فراري از دستـشان         تعدادشان به قدري    . غذا بخوريم 
 اما اينها مـوانعي     ،كرديم  ها بيشتر حضورشان را احساس مي      شب. نداشتيم

 ةرغـم همـ     هـا علـي     بچـه . هـا را سـست كننـد        آهنين بچه ة  نبودند كه اراد  
كردند و مراقب اوضـاع       ناماليمات و مشكالت موجود، همواره تالش مي      

  .جنگ بودند
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، قرار بود دكلي پشت خط مقدم نصب        5ي  براي شروع عمليات كربال   

شهيد اسماعيل كمالي كه مسئول گروهان بـود، بـراي نـصب دكـل              . كنيم
 اما آتـش دشـمن      ،من اصرار داشتم با او بروم     . احتياج به يك نيرو داشت    

و شـود جلـ     در اين شرايط نمـي    « :به قدري زياد بود كه آقاي كمالي گفت       
همه فكر كرديم از نـصب       ».ودكنيم تا آتش دشمن كمتر ش       صبر مي . رفت

.  اما بعد از يك ساعت متوجه غيبـت او شـديم  ،دكل به كلي پشيمان شده   
او را در حال نصب دكل ديديم و تازه آن لحظه بود كه به قلب رئـوف و                  

  . برديم احساس مسئوليت قابل تقدير شهيد كمالي پي
 ترين كاري كه ما به عنوان پشتيبان جنگ انجـام داديـم، نـصب              بزرگ
وقتـي  .  مجنون بـود   ة روز در جزير   ششباني در عرض       دكل ديده  شصت

بـه ايـن    كتـِر   كـرد كـه       ها تمام شد، هيچ كـس بـاور نمـي           كار نصب دكل  
  .رسدبكمتر از يك هفته به اتمام در دشواري و پيچيدگي 
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  آخرين ديدار
  ناصر رستمي

  
من كه از طريق جهاد سازندگي استان كرمـان بـه جبهـه اعـزام شـده                 

از همه بيشتر به شهيد     . گذراندم  هاي جيرفت مي    دم، اكثر وقتم را با بچه     بو
هـا     اخالق و رفتار نيكوي او چنان تـأثيري در بچـه           .مند بودم   آرمان عالقه 

  .گذاشته بود كه همه جا صحبت از او بود
يكـي از   ! هـا   بچـه «: يك شب خسته و كوفته آمـد پـيش مـا و گفـت             

مش تا دشمن غصبش    ي، بايد امشب بياور   القصر مانده   ام  ةها در جاد    ماشين
  ».نكند

 رفتيم ماشـين را  هاي پشتيباني به نام مسعود خواجه  من با يكي از بچه    
خـدا را شـكر كـرديم كـه     .  اسـت  اما ديديم ماشين متالشي شده     ،بياوريم
  . داخل ماشين نبودهآرمان
يك نفر صدا   . ند شد لب ما  م برگرديم كه صدايي در نزديكي     خواستي  مي

  ». من اينجا هستم!كمك«: دز مي
اي را ديديم كـه    دنبال صدا راه افتاديم و در چند متري ماشين، رزمنده         

. او را بيرون آورديم و سوار ماشين كـرديم        . تا گردن در گل فرو رفته بود      
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غلتك ة رانند. اند لتك و كاميون با هم تصادف كرده غوسط راه ديديم يك     
كـرديم كـه يـك        نهـا كمـك مـي      به آ  .هاي جيرفت بود    سيد حسن از بچه   

  .ماشين پر از رزمنده از كنارمان رد شد
 با ديـدن    .آقاي دليري كه سوار آن ماشين بود، براي ما دست بلند كرد           

مان درگير نگاه دليـري بـود         هنوز نگاه . او فهميديم نيروها جيرفتي هستند    
هـيچ  . تكـه شـدند   هـا تكـه     كه هواپيماي دشمن راكت زد و تمام آن بچـه         

  .تر از اين حادثه در تمام طول عمرم نديدم اي دلخراش منظره
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   جمعي  دستهورگ
  حسين رياحي

  
المبين با تعدادي ديگر از        همزمان با شروع عمليات فتح     1360سال  در  

اين عمليات  . كارمندان جهاد سازندگي، پا در خاك مقدس جبهه گذاشتيم        
اش   شد از عهـده     ن مي ت  به  هايي بود كه تنها با جنگ تن        يكي از آن عمليات   

هـاي    آنها بـه كمـك بچـه      . ها باور نكردني بود     قدرت مقاومت بچه  . برآمد
 سـاعت بـه     48 كيلومتر جلو رفته بودنـد، امـا بعـد از گذشـت              35آبادان  
ها در آن عمليات شـهيد شـدند و           خيلي از بچه  .  دشمن درآمدند  ةمحاصر
  . گشتندها هم اسير و مجروح خيلي

خواسـتند خـود را بـه منطقـه و      هـان كـه مـي   هـاي بهب  تعدادي از بچه  
تعدادي از آنها شهيد شده و بقيـه را  ة مين افتاده و     عمليات برسانند، در تل   

بعد از ايـن اتفـاق مـن و         . ها دستگير كرده و در كانال ريخته بودند         عراقي
رسـيديم  . گاه چناره رفتـيم  س پا پنجهاي پشتيباني به سايت       تعدادي از بچه  

هـا    داد آن محل قبالً مقر فرماندهي عراقي        ه نشان مي  به تابلوي كوچكي ك   
  .بوده است

 كه كنار   اها ر    خاك . جمعي رسيديم   جلوتر كه رفتيم به يك گور دسته      
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.  به تعدادي از رزمندگان كه لباس سـپاه بـه تـن داشـتند، رسـيديم                ،زديم
. برق خشك كرده و در آن كانال ريختـه بودنـد          ة  ها آنها را به وسيل     عراقي
هاي بهبهان بودند كه براي پشتيباني عمليات         فهميديم اينها همان بچه   بعداً  

  .مين افتاده بودندة آمده و در تل
اي باالي پاسگاه چناره و در نزديكي فكه بود كه ما در آنجا مستقر                تپه

تعدادي دانشجوي افسري و پزشكي از تهران براي بازديد به          . شده بوديم 
 ،داد  پايين رفتن از تپه را نمـي      ة  ه آنها اجاز  فرمانده ب . آن منطقه آمده بودند   

  .اما آنها كه خيلي كنجكاو بودند، بدون اطالع فرمانده از تپه پايين رفتند
سيم مركزي را كه ما   دستگاه بياعت بعد ديديم دانشجويان كنجكاوچند س 

ها قابل تحـسين بـود؛       باكي بچه  بي. جا گذاشته بوديم، با جرثقيل به مقر آوردند       
  .شد باكي به قيمت جانشان تمام مي  گاهي اوقات اين بياگرچه
  

دوستي داشتم به نام احسائي كه     . در عمليات رمضان من امدادگر بودم     
بعد از عمليات، نيروهاي سپاه به امدادگر احتياج پيـدا  . او هم امدادگر بود  

هاي دكتـر  ونير. سيم زده بودند كه چند امدادگر بفرستيد     مقر بي به  كرده و   
ن در حين عبور دادن اسراي عراقي از پل، محاصره شده و تعـدادي              چمرا

تو همين جا بـاش، مـن       «: احسائي به من گفت   . از آنها زخمي شده بودند    
  .ها را برده بوديم و تنها يك نفر مانده بود  زخميةهم» !گردم االن برمي

 .خيـز راه افتـاد   آقاي احسائي مجروح را پشت خودش گذاشته و سينه       
 بـه او    75كاليبر  ة  گلول. ايان راه نمانده بود كه احسائي بلند شد       چيزي به پ  

تلـخ و   ة   واقعـ  .اصابت كرد و امدادگر قهرمان در اثر گلوله قطع نخاع شد          
خواسـت  «: گفـت   مي.  اما خود احسائي چندان ناراحت نبود      ،اسفناكي بود 

  »!م به رضاي اوا خدا چنين بوده، راضي
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  صحنة دلخراش
  رئيسي علي جان

  
 از طريق ستاد پشتيباني جهاد كرمان به بستان اعزام شدم و            1361سال  

هـا را     كـاري دسـتگاه    در قسمت مهندسي رزمي مشغول كار شـده و بـرق          
  .دادم انجام مي

هـايي كـه مـسئول خـاكريز زدن بودنـد، بـسيار               من كار بچه  ة  به عقيد 
 شدند و تا    آنها در ظلمات مطلق مشغول كار مي      . فرسا بود   سخت و طاقت  

يباني هاي پـشت    ها بچه   در خيلي از آن شب    . زدند  وقفه خاكريز مي    صبح، بي 
اي بـه     هيچ واهمه    اما سايرين بي   ،رسيدند  جروح شده و يا به شهادت مي      م

  .دادند كارشان ادامه مي
يـك شـب كـه      . دادم  ها را انجام مـي      كاري دستگاه   در شلمچه هم برق   

يد آرمـان بـراي آوردن      تاريكي همه جا را فرا گرفته بود، بـه همـراه شـه            
من تا آن لحظه چنين دستگاهي نديده بـودم و          . دستگاهي به منطقه رفتيم   

 اما بـا توكـل بـه خـدا پـشت          ،دانستم  اصالً روش روشن كردن آن را نمي      
به خواست خدا با اولين اسـتارت ماشـين          .دستگاه نشستم و استارت زدم    

  .روشن شد
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 نـامعلوم بـود و      ،منطقـه .  براي انجام عملياتي به فاو رفـتم       1364سال  

.  شديم تا صبح باالي لودرهـا بمـانيم        ها كامالً خيس بودند و مجبور       زمين
 عمليات رسيديم، متوجه چنـدين دسـتگاه عراقـي          ةصبح زود كه به منطق    

من و تعدادي ديگر از دوسـتان       .  كه بدون سرنشين رها شده بودند      شديم
هــا را بـه عقــب  هــا را درسـت كــرديم و قـرار شـد آن    تعميركـار، ماشـين  

 فكـر كـرديم    ودر مسير بـه تعـداد زيـادي جنـازه برخـورديم      . برگردانيم
اي نشـست و شـروع بـه      اما يكي از دوستان كنار جنـازه     ،ها هستند   عراقي

اين شهيد، همـشهري    «: اش را پرسيديم، گفت     وقتي دليل گريه  . گريه كرد 
  ».گذارم اينجا بماند  نمي.من است

. ذاشتيم و با خـود بـه عقـب جبهـه بـرديم            ما شهيد را باالي ماشين گ     
  .تر هم در جبهه فراوان بود  اما از آن دلخراش،دلخراشي بودة صحن
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  هاي آتش حلقهة در محاصر
  علي سخاوتي

  
 به عنوان مسئول تعـاون وارد جهـاد شـدم و همـان           1361اواخر سال   

ي همان اوايل خدمت با ميرزا ابراهيمـ      .  رفتم سال از طرف جهاد به بستان     
شد و خيلـي      خوبي محسوب مي  ة   اما رانند  ،او كامالً ناشنوا بود   . آشنا شدم 

در عمليات حلبچه و خرمال، چنـد تـركش بـه شـكمش             . باك بود   هم بي 
ها خواسـتند او را بـه عقـب اعـزام       وقتي بچه . خورده و مجروح شده بود    

هـا را از شـكمش        اي نشست و با دسـت تـركش         گوشه. كنند، قبول نكرد  
آقاي ابراهيمـي همـان روز شـهيد        .  و مجدداً به خط برگشت     بيرون كشيد 

  . اما درس بزرگي به همرزمان خود داد،شد
  

 چادر زده و مـشغول اسـتراحت بـوديم،          روديك شب كه پشت اروند    
 نفر  پنجاصوالً در هر چادر     .  است متوجه شديم چادر كنارمان آتش گرفته     

هاي چادر كنار ما     آن شب هوا خيلي سرد بود و بچه       . كردند  استراحت مي 
هاي شـب پـاي       نيمه. به خاطر سرماي زياد چراغ را خاموش نكرده بودند        

.  چادر آتش گرفته بود    ، و در اثر افتادن چراغ     خورده يكي از آنها به چراغ    
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 فريادزنان خود را بيـرون      وهاي آتش ديده      حلقهة  آنها خود را در محاصر    
هـا بيـدار      بچـه ة   كه هم  سر و صداي آنها به قدري زياد بود       . كشيده بودند 

ها را صـدا      دقايقي بعد كه با كمك دوستان آتش خاموش شد، بچه         . شدند
بـوده و      كرديم نفر پنجم كـي      هنوز داشتيم فكر مي   .  نفر بودند  چهار. زديم

 سوخته را كنار زديم     چادرِ. كه ديديم دستي از چادر بيرون افتاد      ! كجاست
 سـاله بـود كـه در اثـر          60ــ 70 پيرمردي   .و صاحب آن دست را شناختيم     

  . همان شب از دنيا رفتسوختگي شديد
اي بود كه در آن عمليـات بـه وقـوع             ترين حادثه   شب بدي بود و تلخ    

  .پيوست
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  ! بتاز،سمندر
  علي طاهري

  
از روزي كه رفتم جبهه، به كارهاي خدماتي نظير آشپزي و سرايداري            

 بـود و    1360ل  سا. در تعميركاري هم كمي سررشته داشتم     . مشغول شدم 
 دو سـال بعـد، در عمليـات         ،يكـي . كـردم   من در سوسنگرد خـدمت مـي      

هـاي     شـب  ؛ها همه چيـز ديـدم       در طول آن سال   . سدسازي شركت كردم  
عمليات، مجروحان جوان، شهداي كم سن و سال، پيرمـردان پـرتالش و             

  .شيرزنان دالور
 ها محـوردار بـوديم و تعـدادي چـراغ دو            مدتي هم با تعدادي از بچه     

يـك  . ساز، دچار سـانحه نـشوند   گذاشتيم كه دوستان جاده طرف جاده مي  
سه راهي كه مرتـب زيـر بـاران گلولـه بـود و       (راهي مرگ  شب كه در سه   

ها را روشـن كـرديم و     چراغ).اي بيشتر بود  شهيدان آن از هر منطقه  تعداد
ها داخل آب افتـاده بودنـد و قـسمتي از              چند تا از چراغ    .به مقر برگشتيم  

ها افتاده بـود      ده در تاريكي فرو رفته بود؛ به همين دليل يكي از ماشين           جا
  .ها براي بيرون آوردنش خيلي اذيت شده بودند آب و بچهة داخل چال
 دچـار سـانحه     ماشـينِ ة  هاي شب كه براي سركشي رفتيم، راننـد         نيمه
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تان درسـت عمـل       برادران چرا به وظيفه   «: شده، جلو ما را گرفت و گفت      
  ».انگاري شما چند ساعت از كار عقب مانديم خاطر سهل؟ به كنيد نمي

ها آمده، با اعتراض بـه آقـاي          دانستيم چه باليي سر چراغ      اما ما كه مي   
 .ما كارمان را درست انجـام داديـم       ! داوري نكنيد برادر    پيش«: نوري گفتيم 

آقـاي نـوري كـه    » .انـد  خاموش شده و  ها در اثر تركش پرتاب شده         چراغ
باه خود شد، از ما عذرخواهي كرد و براي به دست آوردن دل             متوجه اشت 

  .ما تعدادي بيسكويت و كمپوت تعارفمان كرد
  

 دو سوي جاده    ةهاي خاموش شد    يك شب رفته بودم چند تا از چراغ       
را روشن كنم كه در اثر انفجار گلوله، دچار موج گرفتگـي شـده و بـراي                 

  .مدت كوتاهي بيهوش شدم
 و من را روي دوش خود گذاشـت و در حـالي             يكي از برادران رسيد   

من كـه بـه     . كرد آهسته قدم بردارد، به سوي سنگر روانه شد          كه سعي مي  
او را ديـدم، بـا       هوش آمده و متوجه قضيه شده بودم، وقتي گريه و زاري          

 من را ديـد،     ةسمندر كه روحي  » !سمندر، بتاز، ظهر شد   «: صداي بلند گفتم  
، بيـا پـايين،     حالت چندان هـم بـد نيـست       شود    معلوم مي «: با خنده گفت  
  »!ست سواري كافي

سمندر مـردم، سـمندر     «: من هم كه ديدم وضعيت خراب است، گفتم       
  »...برو
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  فرياد به موقع
  مهر غالمرضا عبدلي

  
  . از طريق جهاد به عنوان كمك راننده به اهواز رفتم1360سال 

روع عمليات  براي ش .  دشت عباس بود   ةرساني به منطق   كارمان مهمات 
مهمـات را كـه بـار زديـم،         . رسانديم  المبين بايد مهمات را به خط مي        فتح

ماشـين مـا    . ها آذوقه ندارند، بايـد بـراي آنهـا نـان هـم ببريـد                گفتند بچه 
كمپرسي ده چرخ بود و به خاطر بزرگي، در معرض ديد مستقيم دشـمن              

داده بودنـد و    ها ماشين ما را هدف گلوله قرار          با اينكه عراقي  . قرار داشت 
اي  هيچ تـرس و واهمـه   مرگ در يك قدمي ما بود، اما ما ادامه داديم و بي          

 اما بعد به ما ايراد      ،ها رسانديم و برگشتيم      مهمات را به بچه    .رفتيم  جلو مي 
  .گرفتند كه چرا با چنين ماشيني وارد خط شديد

ه مـن بـين را    . هـا رفتـيم     زمان برگشتن، راه را گم كرده و به طرف عراقـي          
 شده و حال بدي داشت، با دست به          ها كه زخمي    متوجه شدم يكي از بسيجي    

  »!كني؟ زني مي  شده برادر، چرا خود چي«:  پرسيدم.زند سر و صورت خود مي
  »!ها بري تو دل عراقي داري ما را مي«: گفت
اگـر سـر و     . جا دور زدم و به طرف نيروهاي خـودي برگـشتم            همان

  .شديم ان كشته ميم صداي آن بسيجي نبود همه
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  افطار با علف
  نژاد علي عرب

  
فر پيوستم و     تازه به سن قانوني رسيده بودم كه به گردان آقاي همايون          

رسـاني    وقتي رسيديم، كارها تقسيم شد و من مـسئول آب         . به آبادان رفتم  
آمـد،   خمپاره كـه مـي  ! ماشين من نه در داشت و نه سقف     . به نيروها شدم  

  .چسباندم تا تركش نخورم اشين ميخودم را به كف م
تيرانـداز در عمليـات     كوشك رفتم و به عنوان تك     ة  مدتي بعد به منطق   
 گرفتگـي شـدم و بـه        جدر همان عمليات دچار مو    . رمضان شركت كردم  

المبـين كـه در       بعد از بهبودي برگشتم و در عمليات فتح       . بيمارستان رفتم 
طح وسـيعي انجـام     سـ  عمليات در . دشت عباس انجام شد، شركت كردم     

با وجـودي كـه مـاه       . ها زياد بود    شد و به همان نسبت هم مشكالت بچه       
 روز از نظر آب و غذا       گرفتند، اما سه، چهار     ها روزه مي    د و بچه  رمضان بو 

كردند تـا     هاي روييده در جزيره افطار مي       ها با علف    بچه. در مضيقه بوديم  
جات پيدا كرديم و بـه       روز ن  چهاربعد از گذشت    . شان تحليل نرود    انرژي

  .مقر برگشتيم
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حلبچـه، صـحراي    .  به عنوان مكانيك به حلبچـه رفـتم        1367سال  در  
قـرار بـود   .  شـيميايي زده بـود و مـن ماسـك نداشـتم          دشمن. محشر بود 

. دستگاهي را تعمير كنم و با آن تعدادي از مجروحـان را بـه عقـب ببـرم                 
 مـواد  تـأثير متوجـه  حدود ده ساعت بعد كـه ايـن كارهـا را انجـام دادم،          

 امـا   ،سريع برگشتم آمپول زدم و ماسك تهيه كردم       . شيميايي به بدنم شدم   
  .شيميايي شده بودم و ديگر كاري از دست كسي برايم ساخته نبود

داشـتم فـرار    . اي گرفتار بمب شـيميايي شـدم        براي دومين بار در دره    
تي كه در راكت درست كنار درخ. آيد كردم كه ديدم راكتي به طرفم مي مي

امـا ايـن اتفـاق      . من منتظر بودم منفجـر شـود      . چند متري من بود، ايستاد    
. توانستم حركت كنم من دچار موج گرفتگي شده بودم و اصالً نمي       . نيفتاد
  .ها مرا نجات داده و سريع به بيمارستان اهواز اعزام كردند بچه
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  غذاي ناتمام
  دادخدا ستوبر

  
 بافت شدم و به خواست خودم به منطقـه           وارد جهاد سازندگي   1363سال  

. لدوزر را به عهده گـرفتم     ودر گردان خيبر مستقر شده و رانندگي ب       . اعزام شدم 
  .ساختيم زديم و دژ مي نما خاكريز ميرتحت فرماندهي حاج آقا كا

.  در نخلستاني كنار رودخانه مستقر شده بـوديم        8در عمليات والفجر    
مـان تـا    از آنجا كـه فاصـله  . خورديم ميزمان استراحت بود و داشتيم غذا      
دادند، بـا خيـالي آسـوده         ها نگهباني مي    دشمن زياد بود و تعدادي از بچه      

  .نشسته و مشغول غذا خوردن بوديم
ها روي زمين دراز كشيده بود و آهنگي ماليم زير لب زمزمـه               يكي از بچه  

 بنده خـدا    اي در چند متري او به زمين خورد و          در همين حين خمپاره   . كرد  مي
كرديم كه ناگهان بلند شد و بـه رويمـان            همه داشتيم او را نگاه مي     . موجي شد 

  .خواست اسيرمان كند اسلحه كشيد؛ به خيال اينكه ما عراقي هستيم، مي
ها سريع به او نزديك شدند و با زباني خـوش اسـلحه را       دو تا از بچه   

 هم غذايمان ناتمـام     آن روز . از او گرفتند و بعد او را به عقب برگرداندند         
  .ماند و گرسنه و خسته راهي شديم
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  هاي شوم روباه چشم
  زاده علي قلي

  
 به نيروهاي جهاد پيوستم و همان سال درخواسـت اعـزام            1362سال  

، اما اصرارهاي مكرر    م قبول نكردند  ا  به خاطر كم بودن سن    . به جبهه دادم  
  . به جبهه اعزام شدممن مسئوالن را راضي كرد و براي كارهاي پشتيباني

 در  6اولين عملياتي كه در آن حـضور مـستقيم داشـتم، عمليـات والفجـر                
سازي از جملـه لـودر و        دستگاه سنگين راهـ    26ر آن شب    د. چزابه بود ة  منطق

هـا اول عقـب نـشيني         عراقـي .  به سمت خط مقدم در حركت بودنـد        لدوزروب
 ،رو، تانك نيستند    ي پيش ها  اما بعد از طلوع آفتاب متوجه شدند دستگاه        ،كردند

همين كه متوجه اشتباه خود شدند، ما را محاصـره          . بلكه لودر و بلدوزر هستند    
شناس كه فرمانـدهي عمليـات را بـه عهـده داشـت، دسـتور                 آقاي حق . كردند
  .اي باريك به عقب حركت كرديم نشيني داد و همه در طول جاده عقب

حراف ماشـين بـه درون      اطراف جاده باتالقي بود و هر لحظه امكان ان        
با اينكـه  .  اما به لطف خدا آن شب هيچ اتفاقي نيفتاد ،باتالق وجود داشت  

هـا     از تعـداد دسـتگاه     ي شليك شده از سـوي دشـمن       ها  جي  .پي.تعداد آر 
  .ها اصابت نكردند بيشتر بود، اما هيچ كدام به دستگاه
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شـما از فـردا روي      «: ب مـرا صـدا زد و گفـت        شـ حاج علي كارنما يـك      

 دعاي توسل به    نوقتي براي خواند  . احساس عجيبي داشتم  » .لدوزر كار كنيد  وب
  »دا شب كنار شما نيستممن فر! ها بچه«: ها پيوستم، ناخودآگاه گفتم جمع بچه

 صـبح   پـنج سـاعت   .  فقط گفتم اينجا نيستم    ،شوم  البته نگفتم شهيد مي   
 لـدوزر ومـن ب  . فرداي آن شب با شهيد محمد رضايي ريگراژ جاده شديم         

. كـرد   داشتم و شهيد محمد رضايي با گريدر پشت سر مـن حركـت مـي              
:  براي رفع خستگي به عقب برگشتيم و به محـوردار گفتـيم            9:30ساعت  

  »! چه كار كنيم؟،موقعيت خيلي خطرناك شده! آقاي منصوري«
 شما كه در خيلي     ،اين حرف از شما بعيد است     «: آقاي منصوري گفت  

ايد، نبايد به ايـن سـادگي    وله و آتش ديده   و گل   ها شركت كرده    از عمليات 
  »!جا خالي كنيد

 متـر   5 ــ  6اطراف جاده در هـر      . به هر حال برگشتيم و كار را ادامه داديم        
وقتـي بـراي صـاف      . نشست و كاري از ما ساخته نبـود         يك گلوله به زمين مي    

ها برگشتم، چشمم به يك روباه افتاد كـه بـه حالـت               كردن جاده به سمت بچه    
  »!هاي شومي دارد چه چشم«: در دل گفتم. روي ماشين ايستاده بود هروبحمله 

 اما او همچنـان     ،ماشين را خاموش كردم و منتظر شدم روباه فرار كند         
ماشـين را روشـن كـردم و        ! كـرد   من نگاه مي  به  خيره    ايستاده بود و خيره   

نگاهم . روباه هم كمي حركت كرد و رفت باالي خاكريز        . كمي جلو رفتم  
لدوزر از هم پاشـيد  وب. ام  در هوا معلق شده  وباه بود كه احساس كردم    به ر 

خيـز   با اينكه تركش خورده بودم، اما سـينه . و من پرت شدم روي كاپوت     
ها رسـيدم، تقريبـاً از        فاصله زياد بود و وقتي به بچه      . ها رفتم   به سوي بچه  
  .مرا به بيمارستان صحرايي بردند. هوش رفتم
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  )ع(ام عليفقط به خاطر ام
  رضا كهنوجي

  
.  عضو جهاد شدم و از طرف جهاد به جبهه رفتم          ،جنگ كه شروع شد   

كرد، مـسئول بـردن اسـرا         يكي از دوستان كه در جهاد سمنان خدمت مي        
بريــد كــه بــه ايــن ســرعت  چطــور اســيرها را مــي«: از او پرســيدم. بــود
  »!گرديد؟ برمي

 ،ز راه را كه رفتمقسمتي ا! چطور ندارد«: با تعجب نگاهم كرد و گفت     
  ».گردم دهم و برمي در مقري مشخص اسرا را تحويل ماشين ديگري مي

بـري و     كردم خودت آنها را تا محل نگهداري اسرا مي          فكر مي «: گفتم
  »!گردي با سرعت برمي

  ».كار يك نفر نيست! نه«: خنديد و گفت
 سـر   ها از   گاهي اوقات بچه  «:  گفت .رفتار آنها با اسرا پرسيدم    ة  از نحو 

كنند؛ مثالً يك روز كه دوستي بـراي سـوار            ناراحتي با آنها بد برخورد مي     
كرد كـه     كرد، چنان با خشونت با آنها رفتار مي         دن اسرا به من كمك مي     رك

بـه  «:  آن اسير كه كمي فارسي بلد بود، گفت        .صداي يكي از آنها بلند شد     
شـيعه علـي    گونه برخورد نكنيد؛ مگـر شـما         با ما اين  ) ع(خاطر امام علي  
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! كـرد؟   يادتان رفته آن حضرت با دشمنانش چگونه برخـورد مـي          ! نيستيد
ـ        ،صدام ما را مجبور به جنگ كرد        خـاطر حـضرت     ه شـما رحـم كنيـد، ب

  »! ما را اذيت نكنيد)ع(علي
كرد، بـا   اي كه با اسرا بد برخورد مي رزمنده«: دوست سمناني ادامه داد 

در حـالي كـه اشـك       م شـد و     اآر) ع(شنيدن نـام مبـارك حـضرت علـي        
. ريخت، با متانت و آرامش اسرا را كمك كرد تا سـوار ماشـين شـوند                 مي

كرد   بعد از آن روز ديگر نديدم با اسرا بد برخورد كند و هميشه سعي مي              
  ».در هر شرايطي بر اعصاب خود مسلط باشد

هايي بود كه حضورش هم قبل از عمليات و هم            جهاد از جمله ارگان   
كردند   ها در كارهاي مختلفي شركت مي       بچه. وري بود بعد از عمليات ضر   

تعداد زيادي از   . و هرگز نشنيدم كسي از سختي كار گاليه و شكايت كند          
هـا در      گروهي نيز به اسـارت بعثـي       .هاي جهاد زخمي و شهيد شدند       بچه

  .آمدند
  

 وقتي براي نمـاز    .روزي كه من مجروح شدم، يك روز سرد برفي بود         
شـد تـشخيص      قدري تاريك بود كه هيچ چيز را نمـي        بيدار شدم، هوا به     

 تشنه بـودم  . من مثل روزهاي ديگر رفتم كنار رودخانه و وضو گرفتم         . داد
شايد .  آب تلخ شده است    ة اما احساس كردم مز    ، كمي هم آب نوشيديم    و

 اما تأثير مواد شيميايي كـه آب        ، يك كف دست آب خوردم     ةتنها به انداز  
  .ري زياد بود كه من شيميايي شدمرا آلوده كرده بود، به قد

بعداً فهميدم شب قبل دشمن منطقه را بمباران شيميايي كـرده و تمـام        
  .اند ها آغشته به مواد شيميايي كشنده شده آب
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  معجزه در هواي ابري
  يعقوب محمدي

  
 و شهيد ساالري معـاون گـردان        ؛در عمليات اروند، حاجي كارنما فرمانده     

.  با شور و اشتياق فراوان مشغول پشتيباني عمليات بودند         هاي جهاد   بچه. بودند
ها جا مانده بودنـد، بـه         لدوزر را كه از عراقي    ونژاد چندين لودر و ب      شهيد عرب 

. ها تحسين برانگيز بـود      تالش بچه . فرستاد  كرد و به عقب مي      سرعت تعمير مي  
 و بـدون    دهيد  گفتند نيمي از عمليات را شما جهادگران انجام مي          رزمندگان مي 

توانند قـدم از قـدم بردارنـد و بـه سـنگرهاي       كمك و حضور شما نيروها نمي    
  .كرد ها را دو چندان مي بچهة ها روحي ها و تشويق اين حرف. دشمن برسند

سـي بـود و   خاك منطقه ر. روز هوا ابري بود  شبانه دوبعد از عمليات،    
به نام رستمي با    هاي جهاد     يكي از بچه  . ها در گل مانده بودند      تمام ماشين 

كار خدا بـود كـه      «: سر و وضعي آشفته خود را به قرارگاه رساند و گفت          
هواپيماهاي دشمن بـاالي سـرمان مـشغول بمبـاران          . ماشين در گل نتپيد   

 ،ترسيدم در گل گير كنم و ماشين را براي دشمن بگـذارم             بودند و من مي   
 امـا مـن توانـستم    ها تپيده بودنـد،   اما شكر خدا با اينكه تعدادي از ماشين       

  ».هيچ مشكلي از آنجا عبور كنم و سالم به مقر برسم بي
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  لودرهاة حمل
  سعداهللا مشايخي

  
م كه تمام شد، وارد جهاد شدم و از همـان سـال اول   ا   سربازي خدمت

  . نوبت به جبهه اعزام شدمسه، چهارورود، 
دي  بود كه همراه با تعدادي از دوستان جها        1361سال  در  اول  ة  مرحل

شناس فرمانده ما بود و آقاي خـدامراد سـاالري            آقاي حق . به بستان رفتم  
ها كـه قـرار       در يكي از عمليات   . نيز مسئوليت عمليات را به عهده داشت      

حاج آقا كارنما در همان     . بود در چزابه انجام شود، ما در خط گير كرديم         
 شـب   عمليات ناموفقي بود؛ به همين دليل مـا را دو         . عمليات زخمي شد  

. زديـم   در طالئيه هر شب صد متر خاكريز مي       . نددطالئيه بر ة  بعد به منطق  
جا به شهادت رسيد و مـن و بيـژن آسـوبار هـم                 پور همان  دوستم دهقان 

چند ساعت بعد آقاي رودبـاري مـا را بـا آمبـوالنس بـه           . تركش خورديم 
  .اهواز رساند

، شـديم   مـي وقتي مشغول كـار     . از فردا كارمان را دوباره شروع كرديم      
وقتـي  . شـديم   ها به قدري بود كه متوجه هـيچ چيـز نمـي             صداي دستگاه 

فهميديم آتش دشـمن      گشتيم، تازه مي    كرديم و بر مي     كارمان را تعطيل مي   
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 200 دشمن تنهـا     ةفاصل! چقدر سنگين بوده و اطرافمان چه گذشته است       
قيم بـرديم، در ديـد مـست    متر بود و اگر سرمان را كمي از خاكريز باال مـي          

  .شديم دشمن واقع مي
 چنـان  كيلـومتر خـاكريز بـزنيم،        10يك شب كـه مأموريـت داشـتيم         

سـه لـودر و سـه       . روي خـود نـشديم      مشغول كار بوديم كه متوجه پـيش      
تـر ده كيلـومتر خـاكريز         كرديم هر چه سـريع      لدوزر داشتيم و سعي مي    وب

 اما بدون اينكه بفهميم دسـت بـه چـه ريـسك بزرگـي               ،بزنيم و برگرديم  
ها كـه فكـر كـرده         عراقي.  كيلومتر خاكريز زديم و جلو رفتيم      20ايم،    زده

اند، پـا بـه فـرار         بودند نيروهاي ايراني با تانك و لودر حمله را آغاز كرده          
آنها فرداي آن روز تازه متوجـه شـدند كـه           . نشيني كردند   گذاشته و عقب  

  .اند مرتكب چه اشتباه بزرگي شده
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  كنيم مقاومت مي
  ا مقبليمحمدرض

  
 بهداشـت و درمـان      ةمت كميت س كه وارد جهاد شدم، در ق      1362سال  

ه رفتم و ضمن    ه همين به عنوان امدادگر به جب      راي ب .خدمتم را آغاز كردم   
  .كردم هاي اوليه به مجروحان، آنها را به عقب منتقل مي كمك

شـديم آنهـا      شدكه مجبور مي    گاهي تعداد مجروحان به قدري زياد مي      
يك شب كه به قـصد بـردن مجروحـان بـه        . لودر به عقب ببريم   را با بيل    
خواستيم از سه راه مرگ عبور كنـيم، شـدت آتـش دشـمن بـه                  عقب مي 

آقـاي نقـدي از     . ترسـيدند جلـو برونـد       هـا مـي     قدري زياد بود كه راننده    
هـاي    دسـت كـردن راننـده       وقتي دست . هاي جيرفت و فرمانده ما بود       بچه

هـا و     دش نشست پشت يكـي از آمبـوالنس       لودر و آمبوالنس را ديد، خو     
  .ها را به عقب برد و سريع برگشت تعدادي از زخمي

آقاي نقدي با رشادت فراوان چندين بار رفـت و برگـشت تـا تـرس                
هـا     البته بعضي از راننده    .ها ريخت و آنها نيز كارشان را شروع كردند          بچه

زدند   يز مي نيز چنان پردل و جرأت بودند كه در ديد مستقيم دشمن خاكر           
  .و از هيچ چيز هراسي نداشتند
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. شـد   تازه داشت جنگ آبـي شـروع مـي        .  به جبهه برگشتم   1363سال  

هـا صـحبت       دارد براي بچـه     سليماني وقتي به مقر رفتم، ديدم حاج قاسم      
 . كيلومتر پارو بزنيد تا به دشمن برسيد       هشتشما بايد   «: گفت  مي. كند  مي

 از  دباي.  آب و غذايي به دستتان نرسد      ، در اين شرايط نابسامان    دامكان دار 
نيـد  ك اگر فكر مي  . رو آبي بخوريد تا زنده بمانيد      آب آلوده و گياهان خود    

 همين االن قول همكـاري دهيـد و         ،توانيد مقاومت كنيد    با اين شرايط مي   
  »! برگرديد عقب،صورت هوا كه تاريك شد  در غير اين.بمانيد

يگر سوار قايق شديم و پاروزنان      من و حسيبي با تعدادي از دوستان د       
شب را  ة   گهگاهي منور، فضاي تاريك و گرفت      .به سوي دشمن راه افتاديم    

تصميم گرفتيم . رسيد  كم به گوش مي     ها كم   كرد و صداي عراقي     روشن مي 
 صادر  ها بخوابيم تا فرمان آغاز عمليات     زار  در سكوت و آرامش پشت ني     

 در خواب ديـدم در مدرسـه        .من به خاطر خستگي زياد خوابم برد      . شود
در عالم شيرين خـواب بـودم كـه صـداي           . مشغول درس خواندن هستم   

  .جي مرا به جبهه برگرداند .پي.شليك آر
زار را به هـم زد و آنجـا را بـه جهنمـي                هاي دشمن سكوت ني     گلوله

جلـوي  . كـشيد    هم وجـود آدم را بـه آتـش مـي           تبديل كرد كه تماشايش   
. عراقي كشته شده و در حال سـوختن بـود        ام يك سرباز      زده  چشمان بهت 

 سـرباز عراقـي گُـر گرفتـه و          .جي تمام وجود او را قرمز كرده بود       .پي.آر
 جهنمـي واقعـي را      .شب بدي بود  . كم جسدش به خاكستر تبديل شد       كم

كم منطقه آرام شد و صبح همزمان با روشن شدن             كم .دموبه چشم ديده ب   
هـا   با ديدن تانـك . مان كرد  هاي عراقي مضطرب     از تانك  ي طويل  صف هوا

  »!كنيم مقاومت مي«: همه با هم گفتيم. ياد حرف حاج قاسم افتاديم
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ها را بزنيم؛ بقيه فرار       كافي است يكي از تانك    «: آقاي ميرحسيني گفت  
  ».كنند مي

نـشيني     تانـك، بقيـه عقـب      ن با آتش گرفتن اولـي     .حرفش درست بود  
ا كرده بودنـد، بـا وجـود كـم          اي عالي پيد    ها كه حاال روحيه     كردند و بچه  
روي   دويدند و در خاك دشـمن پـيش         ها مي   شان دنبال تانك    بودن مهمات 

  .كردند مي
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  گوشتي جراحي با پيچ
  پور محمد موسي

  
بهمن ماه همان سال از طريـق       .  وارد جهاد سازندگي شدم    1366سال  

ة  كـه در منطقـ     10 غرب اعزام شدم و در عمليات والفجـر          ةجهاد به جبه  
  . مريوان انجام شد، شركت كردمغرب

هـاي    مسئوليت بچه .  فرمانده و آقاي فتوت مسئول ستاد بودند       آقا كارنما  حاج
راه كه باز شد و نيروها به منطقه        . پشتيباني، باز كردن راه براي شروع عمليات بود       

اي   رسيدند، هواپيماهاي عراقي حمله كرده و شـروع بـه ريخـتن بمـب خوشـه               
هـر چـه    . نما مجروح شد و علي ميرزاابراهيمي تركش خورد       حاج آقا كار  . كردند

هـا را از       به بيمارستان نرفت و خودش بـا پـيچ گوشـتي تـركش             اواصرار كرديم   
گاه بـه    او خودش به تنهايي، هم بيمار بود و هم پزشك و هر           . بدنش خارج كرد  

كرد، ابزار كارش را كه عمومـاً پـيچ گوشـتي،             عمل جراحي احساس نياز پيدا مي     
كرد و در يك چـشم بـه          ، چاقو و وسايلي از اين دست بودند، آماده مي         نبردستا

  .بست يها را م كشيد و روي زخم ها را بيرون مي هم زدن، تركش
او با وجودي كه زخمي بود، حاضر       .  مردي قوي و با ايمان بود      »علي«

نشد به عقب برگردد و در چند عمليات ديگر نيز شركت كرد تا سرانجام              
  .ت رسيدبه شهاد
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  !كالهي به بزرگي چادر
  غالمحسين مطهري

  
چزابـه  ة  در تنگـ  . هاي جهاد رفتم جبهـه       با تعدادي از بچه    1361سال  

مـستقر شـديم و بـا       » جنگـل «در جايي به نـام      .  بودم  مكانيكي  بيل ةرانند
شگردهاي برادران  . تعدادي از سنگرسازان شروع به ساخت سنگر كرديم       

لي جالب بود؛ مثالً در كنار سـنگرها تعـدادي          هاي مختلف خي   در عمليات 
كردند و هواپيماهـاي عراقـي تنهـا چادرهـا را هـدف قـرار                 چادر برپا مي  

 غافـل از اينكـه چادرهـا        ،كردند   مي دادند و چادرهاي خالي را بمباران       مي
و  خنديدنـد   هـا مـي     بچـه . انـد   اند و نيروها در سـنگرها پنـاه گرفتـه           خالي
  »!صداميان گذاشتيم؛ كالهي به بزرگي چادرچه كالهي سر «: گفتند مي

  
آمد، من در سه مأموريت شركت       كه جريان قطعنامه پيش      67در سال   

چون كار در تعميرگاه سبك بود، به فاو رفتم و در عمليات ساخت               . كردم
نيروهاي ما يك طـرف سـد بودنـد و نيروهـاي عراقـي          . دژ شركت كردم  

 مصاحبه در دو طرف سـد در       نيروهاي سازمان ملل هم براي    . طرف ديگر 
  .كردند آوري مي تردد بودند و اخبار و اطالعات جمع
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   است)عج( امام زمانفرمانده
  حسن منگليان

  
 بود و مـن     1362سال  . بعد از اتمام خدمت سربازي، وارد جهاد شدم       

كه هنوز هواي جنگ و جبهه در سرم بود، به عنـوان نيـروي پـشتيباني از            
اعزام شده و مسئوليت اعزام نيـرو بـه منطقـه را بـه              طرف جهاد به منطقه     

 امـا مـن سـال       ،هاي جهاد پشتيباني و تداركات بود       كار بچه . عهده گرفتم 
  .وطلبانه در عمليات خيبر شركت كردمابعد د

يـك شـب دشـمن كـه از      . مجنـون بـودم   ة   ماه نيز در جزير    دوحدود  
 نكرده بود و خسارات ناشي از گلوله باران خاك ايران رضايت خاطر پيدا      

خواست به اين حد از جنايات خود اكتفـا كنـد، دسـت بـه بمبـاران                   نمي
و ) ص(اهللا  رسول  مهمات ما تمام شده بود و دو لشكر محمد        . شيميايي زد 

 ثاراهللا با هم قاطي شده و منتظر ايستاده بودنـد تـا عمليـات را شـروع         41
  .كنند

: او گفـت  . كـرد ها كمي صحبت      فرمانده قبل از شروع عمليات با بچه      
  »...است)عج(ما آقا امام زمانة من فرمانده شما نيستم، فرمانده هم«

دشـمن بـه   ة هاي فرمانده به اتمام نرسيده بود كه با گلول          هنوز صحبت 
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هـاي    ها از همان محور دست به عمليات زدند و بچـه            بچه. شهادت رسيد 
  .دار شدند جهاد نيز پشتيباني جنگ را عهده

 تا صبح طاقت آورديـم      .را خفه و مسموم كرده بود     مواد شيميايي هوا    
بعـد از   . انگيز خورشيد، پيروزي نصيب ما شد       و فردا همزمان با طلوع دل     

. كـشي روسـتاها بـه بـستان رفتـيم           اين عمليات به منظور بازسازي و برق      
هواپيماهاي دشمن سراسر بستان را بمباران كـرده بودنـد و بازسـازي آن              

هاي جهاد، كـار   ما در مقابل همت و پشتكار بچه   ا ،رسيد  مشكل به نظر مي   
  .اي بيش نبود  پا افتاده كوچك و پيش
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   جسد با اسيرةمبادل
  حميد پژوهان

  
سردشت كردستان حملـه كـرده بـود،        ة   كه دشمن به منطق    1359سال  

 مـاه در    چهـار مـن هـم مـدت       . ها به آن منطقه اعزام شـدند        خيلي از بچه  
ها به پيرانشهر رفتيم، ديديم    با تعدادي از بچه    يك روز كه     .كردستان ماندم 

شهر خالي از سكنه است و جز تعدادي از نيروهاي جهاد و سـپاه كـسي                
  .آنجا نيست

 آتـش خيلـي سـنگين بـود و مـا از منطقـه پاسـداري                 هحدود يك ما  
ها براي شناسـايي بـه روسـتاهاي          بعد قرار شد تعدادي از بچه     . كرديم  مي

 8 ــ  9 رفتند و بعد از گذشـت نيمـي از روز، بـا           ها    بچه. اطراف ما بروند  
آنها در يكي از روستاهاي اطراف توانسته بودند تعدادي         . برگشتند 1كومله

هـاي    بعـد از ايـن واقعـه، كوملـه        . ها را شناسايي و دستگير كنند       از كومله 
هاي سپاه اروميه را به طرز فجيعـي بـه شـهادت               تعدادي از بچه   جنايتكار

هـا بايـد اسـراي مـا را           يغام دادند كه براي تحويل جسد     رساندند و به ما پ    

                                                 
 گروهي از نيروهاي ضدانقالب در كردستان ـ1
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  .آزاد كنيد
 شهدا خيلي اهميت داشت؛ به همين ةروزهاي اول جنگ تحويل جناز 

انـد و     ها را در شهر چرخانديم تا آنها ببينند دوستانـشان زنـده             دليل كومله 
  روز طول كشيد تـا جنـازة       پانزده با اين حال     .شهدا را به ما تحويل دهند     

  . را تحويل گرفتيمشهدا
 بعـد از پيـروزي در       . روز بيشتر طول نكشيد    سهعمليات تصرف فاو،    

دشمن . فاو مستقر شده و مشغول زدن خاكريز شديم       ة  عمليات، در جزير  
مـا مـشغول تعميـر    .  منطقه را بمبـاران شـيميايي كـرد        عصبانيتاز شدت   
رديم اول جا خو  . ها شديم   ها بوديم كه متوجه سر و صداي عراقي         دستگاه

انـد، امـا بعـد ديـديم از تـرس           و فكر كرديم آنهـا منطقـه را پـس گرفتـه           
  !كنند ما را هم با خود ببريد هاي شيميايي التماس مي بمب
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  من بايد برگردم
  سيد ابراهيم حسيني

  
نيـروي   يك سال بعد به عنـوان        . به نيروهاي جهاد پيوستم    1362سال  

 مسئول پمپ بنـزين بـودم و        روزهاي اول، . تداركات به جبهه اعزام شدم    
راننـدگي   اما بعـداً يـك دوره آمـوزش          ،كردم  گيري مي   تانكرها را سوخت  

  .لدوزر ديدم و مشغول ساخت جاده شدمولودر و ب
مـن  . يك روز با حـاجي كارنمـا و شـهيد سـاالري رفتـيم لـب شـط                 

 امـا در كمـال تعجـب ديـدم از آن            ،نـد ا  ها آن طرف آب     دانستم عراقي   مي
كنند و حاج آقا جواب آنها را بـا تكـان              دست بلند مي   سوي شط تعدادي  

  »!اينها عراقي نيستند؟! حاجي«:  پرسيدم.دهد دادن دست مي
ها نيروهاي خودمـان هـستند كـه در خـط اول مـستقر                اين! نه«: گفت

  ».اند شده
  

مـا بعـد از     . هـا در تـالش بودنـد        ، همه بچـه   5براي عمليات كربالي    
. ل يكـي از سـنگرها اسـتراحت كنـيم         ها كـار كـردن، رفتـيم داخـ          ساعت

هـا    دانشجويي كه مسئول سوخت بود، يك ماشين سوخت براي دسـتگاه          
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م سـوخت   درگـ من بايد بر  «: آورد و بعد آمد پيش ما داخل سنگر و گفت         
  ».ماندم گر نه پيش شما ميوبزنم؛ وقتي براي استراحت ندارم، 

ه درسـت  كرديم كه بيا كمي استراحت كن، بعد برو كـ  هنوز اصرار مي 
  .دشمن به شهادت رسيدة  همان جا كه نشسته بود با گلول؛جلوي سنگر

  
خرمـشهر در قرارگـاه نشـسته       ة  در يك عمليات ديگر، ما نزديك جاد      

صـبح  . مان عوض شـده بـود      تمام شب را كار كرده و حاال شيفت       . بوديم
هـا   عراقـي «:  جريـان را پرسـيديم؛ گفتنـد    .گردند  ها دارند برمي    ديديم بچه 

  ».كنند روي مي د پيشدارن
يكـي از   . هـا   ها سريع شـروع كردنـد بـه عقـب كـشيدن دسـتگاه              بچه
هـا رفتنـد      بچـه . تانكر سـوخت بـود    ة  ن به نام حسن آذريار، رانند     اهمكار

هر چه اصـرار كـرديم      . يمآ   آذريار گفت من هم مي      كه لدوزر را بياورند  وب
نجا دور شـو،    تر برو و از اي       با ماشين خودت سريع    ،داري  كه تو زن و بچه    

 عزيزتر د كه پيرمرد از جان شما جوانان برومن     جان منِ «: گفت. قبول نكرد 
  »!نيست

  .و به اين ترتيب تا آخرين لحظه كنار ما ماند
  

ها نزديك بودنـد و مرتـب          عراقي .لدوزر جا مانده بود   وچند دستگاه ب  
مـدتي بعـد    . من سوار يك ماشين شده و فرار كـردم        . كردند  تيراندازي مي 

دستت ! خسته نباشي برادر  «: هاي شركت نفت آمدند كنار من و گفتند         هبچ
من كه هنوز متوجـه  » !درد نكند، محبت كرديد دستگاه ما را آورديد عقب 

  »! اين ماشين جهاد است،كنيد اشتباه مي«: آرم ماشين نشده بودم، گفتم
  ! شدم خودمآنها آرم ماشين را نشانم دادند و من متوجه اشتباه
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  مان گريدر بريدفر
  سيد احمد حسيني

  
البتـه در  . گريدر بودم و خيلي روي كـارم وسـواس داشـتم    ة  من رانند 

ماند و    كارم خيلي وارد بودم و هرگز ماشيني كه زير پايم بود، خراب نمي            
ها نقشه كشيده بودند ماشين را به هر طريقي  بچه. كردم خودم درستش مي

  .مرخصي بفرستندكه شده از زير پايم بكشند و مرا به 
كردم، حدود عصر بـراي خوانـدن         چزابه كار مي  ة  يك روز كه در جاد    

نمازم كه تمام   . نماز خواندن شدم  ة  نماز ماشين را به شاگرد سپردم و آماد       
: اي گرفتـه آمـد كنـارم و گفـت           اي كه شاگردم بود، بـا قيافـه         شد، رزمنده 

  »!فرمان گريدر بريده«
ها همه     بچه .شين را به فرمانده داديم    برگشتيم قرارگاه و خبر خرابي ما     

 روز، گريدر شما هم خـراب       45باالخره بعد از    «: زدند زير خنده و گفتند    
شود،    مرتبه خراب مي   چهاراي    ماشين بقيه هفته  ! نكه ناراحتي ندارد  ي ا .شد

  »! روزي يك مرتبه45ماشين شما 
  

كش  ديگر داشتيم خاكريزهايي به حالـت تـر        لدوزرِوبة  من و دو رانند   
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 سه ماشين از سه ارگان جهاد، سـپاه و          .كرديم  ها درست مي    گير براي بچه  
 كار بوديم كه يك هليكوپتر عراقي باالي سرمان ظاهر          گرمِ. ارتش داشتيم 

سه تا موشك زد، اولي و دومي به هيچ . شد و شروع به موشك باران كرد     
د كـرد   لدوزرها را دو  و اما موشك سوم يكي از ب      ،ها نخورد   كدام از ماشين  

بـا اينكـه در جنـگ      . تكه شـد    مان تكه رزمو جلوي چشمان ناباورمان، هم    
باشم، اما هرگاه به گذشـته         درصد مي  25شيميايي شدم و االن يك جانباز       

هـا احـساس رضـايت     همه ايثار و از خود گذشتگي بچه       گردم از آن    برمي
  .كنم مي
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  خرمادرخت خلبان بر فراز 
  قنبرعلي يوسفي

  
كـار مـن    . هاي جهاد آنجا بودند     خيلي از بچه  . فتم بستان ر 1360سال  

كار كـردن  . دادم آمد، انجام مي ؛ اما هر كاري كه پيش مي    ،تعمير موتور بود  
  تـا  ؛خواست بروم خط مقـدم      يم اما دلم    ،در پشت جبهه را دوست داشتم     

 دل به دريا زدم و بـه آقـاي رسـتمي كـه              1المقدس  اينكه در عمليات بيت   
  »!خواهم بروم جلو من مي«: ود، گفتممسئول نقليه ب

  ».شود؛ برگ اعزام نداريم نمي«: آقاي رستمي گفت
آشـپزخانه شـهيد شـده و       ة  مشغول صحبت بوديم كه خبر رسيد رانند      

مـن  ! جنـاب رسـتمي  «: مـن گفـتم  . كسي نيست غذاي رزمندگان را ببـرد  
  ».توانم كمك كنم  مي،رانندگي با ماشين سنگين بلدم

وقـت  .  و من به عنوان راننـده همراهـشان شـدم          خالصه قبول كردند  
 اهميتـي نـدادم و بـه كـارم         .تقسيم غذا در پايم احـساس سـوزش كـردم         

                                                 
 . انجام شد و منجر به آزادسازي خرمشهر گرديد61عملياتي كه در سال  ـ1
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وقتي براي استراحت برگشتم و پايم را نگاه كردم، متوجـه           . مشغول شدم 
 دوستان كه متوجه جراحتم شدند، سريع مـن را          .شدم پايم تركش خورده   

 وقتي مرخص شدم و بـه قرارگـاه         .به بيمارستان صحرايي اهواز رساندند    
 مورد مؤاخذه قرار گـرفتم؛ چـون كـارت اعـزام نداشـتم و ايـن                 ،برگشتم

  .شد تخلف محسوب مي
بعد از آن عمليات كار رساندن مجروحـان بـه پـشت جبهـه بـه مـن                  

. رساندم  رفتم جلو و مجروحان را به عقب جبهه مي          مرتب مي . واگذار شد 
هـاي دشـمن قـرار         اصـابت خمپـاره    در اين راه ماشين من چند بار مورد       

  . اما هر دفعه به طريقي نجات پيدا كردم،گرفت
گرداندم، متوجـه شـدم خلبـان يكـي از             كه مجروحان را برمي    باريك  

 كـرد، هواپيماهاي خودي كه ساعتي پيش در اثر ضدهوايي دشمن سقوط           
 او را بـه بيـژن آسـوبار ـ كـه      . استچترش باالي درخت خرما گير كرده

ـ     فرمانده  ي محور بود ـ نشان دادم و فرمانده مطمئن شـد كـه خلبـان ايران
  .و با خودمان به قرارگاه برديمه  او را پايين آورد.است
  

در حين  . يك روز براي تحويل گرفتن ماشين، راهي بستان شده بودم         
انـد و     ها شهر را بمبـاران كـرده        رد شدن از سوسنگرد، متوجه شدم عراقي      

  .دوند  طرف مي  به اين طرف و آنزده مردم شتابان و وحشت
اي كشاند كه تقريبـاً نيمـي از           يك بچه مرا به سوي خانه      ةصداي گري 

 جلـوتر رفـتم     .سر زني كف اتاق افتـاده بـود         جسد بي . آن فرو ريخته بود   
تـر    ديدم سر زن و دست راستش از بدن جدا شده و چند متـر آن طـرف                

زن خوابيـده و شـير    ة كـوچكي روي سـين   ةبا ايـن وجـود، بچـ      . اند  افتاده
خواستم بچـه را از مـادر جـدا         مي.  اين صحنه منقلبم كرد    نديد. خورد  مي



  خاكريز و خاطره .......................................................................................... /  140

به زور كـودك را     .  اما او گرسنه بود و محكم مادرش را چسبيده بود           ،كنم
اين صحنه بـه قـدري در مـن         . از جسد مادر جدا كردم و به قرارگاه بردم        

  !زدم شدم و حرف نمي اي خيره مي ها به نقطه تأثير گذاشته بود كه مدت
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  عراقشهر خرمالـ  10عمليات كربالي 
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  توسط لودر پشتيباني جهاد كرمانهاي آواره عراقيكردجابجايي 

 هاي مردمي توسط ستاد پشتيباني جنگ جهاد كرمان ارسال كمك
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 6عزيمت واحد اورژانس به خط مقدم منطقه عملياتي والفجر   

  خيبر جهاد كرمان كه مورد هدف راكت دشمن قرار گرفت62مايلر گردان 
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 ر جهاد كرمان خيب62جاده سازي در هور توسط گردان 

   )برادر كارنما (توجيه نيروها توسط فرمانده گردان مهندسي رزمي جهاد
 5قبل از عمليات كربالي 


