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  سخن ناشر
  

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

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

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

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            هر چند ممكن است پس از سال      
هـاي    گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم كه نسل           

  .آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود
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1  
  مأموريت در جنوب

، بـه   شـيراز  در   1363 خـرداد    بيستم آموزش در    ةدورآميز    موفقيت با اتمام 
 و  فاروقيـان  ظهوري، ستوان وامق، سـتوان       ستوان( دوستان   ازاتفاق چهار نفر    

 خود را وه كردستان انتخاب شد 28 به عنوان سهمية لشكر   )زاده ستوان كريمي 
 در آن زمـان لـشكر       1. شـد  آغازهاي راه     سختي ابتدا همان    از وديم  كرمعرفي  

  بـا  2.آمـده بـود   ) خوزستان(كردستان براي اجراي مأموريت به منطقة جنوب        
 63يـازده خـرداد     .  كـرديم  حركـت هواز به سـمت سـنندج       يك اتوبوس از ا   

ديم كه اين حادثـه     كر اتومبيل بنز تصادف     يك انديمشك با    ة جاد هاي  نزديكي

                                                      
ه آن روز كنار يكديگر بوديم هم اكنون ستوان وامق به فيض شهادت نائل        همراهي ك  نفراز چهار   ـ  1

زاده   ظهوري نيـز از ارتـش اخـراج شـده و كريمـي         .باشد   فاروقيان جزء جانبازان سرافراز مي      و شده
  .ددارعهده  بر را 107 گردان فرماندهي

 خـدمت نمـوده      كردسـتان  ةها در منطق    كردستان يك واحد كوهستاني بود و سال       28 لشكر ـ چون 2
 بتواننـد بـا ادغـام نيروهـاي         تـا  نياز منطقه در آن زمان به منطقه جنوب آورده بودند            به با توجه    ،بود

  .هاي دشمن بكاهند  و سپاه در منطقه از گستردگي فعاليتبسيج
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  از بعد. برداشتندسطحي  و فقط سه نفر از سرنشينان جراحت        به خير گذشت    
 يك دستگاه اتوبوس به سـمت       ة، فرداي همان روز به وسيل     ها  مداواي زخمي 

  روحي و  بخش نبود و از لحاظ     چندان رضايت  اوضاع. محركت كردي سنندج  
اقامـت در آنجـا     خـدمت و     مـا را از      ةهمـ . اي رنجور بـوديم      تا اندازه  رواني
 كه گويي   دكردن  اي در دلمان ايجاد مي     چنان رعب و واهمه     ترساندند و آن    مي

  . رويم ميبه قتلگاه 
ـ     دوبـاره  ،ي لـشكر  آجـودان بعد از معرفي خود به       ه سـمت    از كردسـتان ب

 در خوزسـتان    موريتأ انجام م   براي لشكر در آن زمان     .حركت كرديم جنوب  
  .مستقر بود

 معرفي  3 ستوان وامق و ظهوري به تيپ        .رفتيم 2به سنگر فرماندهي تيپ     
مـن  . ايشان ما را تقسيم كردند      بعد از تعارفات معمول با فرمانده تيپ       .شدند

مور ا مـ  127اروقيان به گـردان      و ف  107 گردان   بهزاده    و كريمي  120به گردان   
 فرمانـده گـردان فـرد بـسيار مـدير و            1شـناس   حق سروانخوشبختانه  . شديم
مـرا بـه   ،   بعـد از معرفـي      و بـا منطقـه داشـت     ي  آشنايي كامل ي بود كه    دلسوز
  .شدم دسته پيشرو معرفي فرماندهبه عنوان  آنجا .مور كردأ م سومگروهان
 چـون   ييهـا  در عمليـات   ي را شـكن كمر چه دشمن ضربات سنگين و       اگر
 و كـارايي الزم و      بـود   تحمـل كـرده    المقدس المبين و بيت   القدس، فتح  طريق

 نظـام   بـا  با توجه به مساعدت كـشورهاي ديگـر كـه            ، اما  را نداشت  يچنان آن
 توانـسته بـود از امكانـات و تجهيـزات           عناد داشتند، اسالمي ايران    جمهوري

  . مند شود  بهرهاسالممناسبي جهت مقابله با نيروهاي 
 خرمـشهر در   ـ  اهوازة گرم بين جادبيابان در خوزستان آن هم در خدمت

                                                      
  .باشد  مي معاون نيروي انساني نزاجاو 2سرتيپ ـ ايشان اكنون 1
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 تحـول   امـا  ، اسـت  سـخت بـدون جنـگ و درگيـري بـسيار          و  شرايط عادي   
تـوان گفـت عنايـت        و فقط مي   بودهاي جنگ در نيروها غير قابل تصور         سال

هاي غيبي حضرت حق موجـب گرديـده بـود كـه ايـن                و مساعدت  خداوند
  .بپذيريم با جان و دل راو مشقات ها  سختي

 انجام وظيفه بودم و با شور و شوق         مشغول  پيشرو ةفرمانده دست به عنوان   
 آموزش پرسـنل و فـراهم نمـودن         كارم با جديت تمام در      أناپذيري تو  وصف

با اجـراي مانورهـاي آزمايـشي و        . كردم  شرايط الزم براي عمليات تالش مي     
نيم بـه راحتـي در روز       ا تـا بتـو    شـديم    مي آماده عمليات   م انجا برايآموزشي  

  .نماييمعمليات انجام وظيفه 

  هاي توجيهي اطالعات كالس  درشركت پيشرو و دستة -1

هاي پياده بـه سـبك و سـياق غربـي و حتـي شـرقي                  سازمان گروهان  در
هـاي   چه در جـدول سـازمان      اگر. بيني نشده است   اي به نام پيشرو پيش     دسته
، امـا    شناسـايي وجـود دارد     ةاي بـه نـام دسـت       دسـته  ،ي پيـاده  رزمهاي   گردان

 مگر در شـرايط ويـژه تـوام بـا           ؛ نيست دشمن درگيري با    اين دسته موريت  أم
يـابي، مـشخص نمـودن و        مـين موريت امور مهندسـي،     أ پيشرو م  ةدست. اجبار

 بـه عبـارتي    يـا  ردهاي پيـاده را بـه عهـده دا         هاي عبور نيرو    معلوم كردن خط  
 از وظـايف اصـلي ايـن دسـته          ل كننـده در گـردان     هاي عمـ   هدايت گروهان 

 هنـوز  ولـي  ،گذشت و ما سرگرم آموزش بوديم ي هم ميپروزها از . باشد  مي
  . بودنشدهفرصت مناسب جهت حمله به دشمن مهيا 

،  و شناسـايي واحـدهاي نظـامي دشـمن         بيشتر  منظور كسب اطالعات   به
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ي اطالعـات   هـاي تـوجيه     در اهـواز اقـدام بـه ايجـاد كـالس           جنوبقرارگاه  
  1.بود ي آنها نمودهاطالعاتواحدهاي نظامي و 

   گردانفرمانده تعويض ، عراقارتش تجهيز ـ 2

بـا  صـدام     ايـران،   ارتش وجود نابساماني در  با پيروزي انقالب اسالمي و      
سـابق،  شـوروي    آمريكـا و     استكبار شـرق و غـرب بـويژه         و تجهيز  تحريك

تـوان گفـت مـا در ايـن           مـي  .مود ن آغازيورش ناجوانمردانه خود را به ايران       
 تلفـات و انهـدام      ةهمـ  دنيـا جنگيـديم و بـا         ة تجهيزات پيشرفت  ةجنگ با هم  

  و  باز در پايان جنـگ     ، سال جنگ داشت   هشتتجهيزاتي كه دشمن در طول      
 لـشكر بـا تجهيـزات مناسـب         30 ارتش عراق داراي     ، پذيرش قطعنامه  ازقبل  
  .بود

ايران انسجام، همدلي، همراهي،    نيروهاي نظامي و مسلح     جبهه مقابل،   در  
دريغ مردم را به     هاي بي   از رهبر نظام و فرماندهي كل قوا و مساعدت         اطاعت

  .شود  همين عامل مهمي در ادامه و اداره جنگ محسوب ميكههمراه داشت 
تغيير  بود،    اوليه جنگ مهم   هاي  سال بخصوص ساله   هشتآنچه در جنگ    

 ممكـن   نيروهـا  هدايتي رهبري و    موازنه جنگ است كه با داشتن عنصر قو       
 بازار از   و يعني ادغام نيروهاي بسيج و سپاه و ارتش و آحاد مردم كوچه              ؛شد

ها و ابتكارات مهم جنگ است كه در دوران دفـاع مقـدس صـورت                خالقيت
هاي سـنگين اداره و رهبـري و فرمانـدهي           واگذاري مسئوليت . استپذيرفته  

                                                      
 لشكر پياده و زرهـي بـه ايـران     10 عراق در ابتدا با      رتشا ـ ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه        1

پـذيرش  تـاريخ   (67/ 5/ 29 اعـالم شـده در پايـان جنـگ تحميلـي         ارقـام  برابر آمار و     .حمله نمود 
  . زرهي و مكانيزه بود، لشكر پياده30داراي) قطعنامه
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 پيـشگام بـودن مـسئولين در        ؛ جـوان   و نيروهاي  عناصرميادين نبرد به دست     
هـاي بـارز      از شاخـصه    از نزديـك   كنتـرل امـور    و در دست گـرفتن       ها جبهه

اگـر  « :جنـگ چـين    تزو استاد هنـر      قول سن  به .در دفاع مقدس بود   خالقيت  
 امـا  اگـر خـود را شـناختي         ؛ منتظر پيـروزي بـاش     ،خود و دشمن را شناختي    

 اما اگر نـه خـود       ؛ور است پيروزي متص   امكان شكست و   ،ينشناختدشمن را   
حقيقـت   در» . خـواهي خـورد  شكـست  بـه يقـين   ، دشمن را  نه  و يرا شناخت 

 را نـشناخته بـود كـه         ايراني نيروهاي رزمنده ) صدام( متخاصم   رهبري كشور 
يـا ادعـاي سـخنراني در تهـران و الحـاق             كرد  مي روزه   شش صحبت از فتح  

  . پروراند خوزستان به عراق را در سر مي
ـ بين جـاده خرمـشهر  ) آموزش( كه در منطقه تجمع  از مدتيپس  اهـواز   

 جاي به   و تعويض شد    »شناس داود حق « فرمانده گردان سروان     ،مستقر بوديم 
 منتقـل  28 لـشكر شير بـه    كه از مركز آموزش عجب»عادل عربيان« سروان  وا

 انـساني   سـروان عربيـان   .  معرفـي شـد    120 به عنوان فرمانده گردان      بودشده  
چون از قبل فرماندهي واحـد رزمـي        ، اما    و شجاع بود   نترسالش،  پركار، پرت 

 تجربـه الزم    تـدريج  كه به    كرد  عمل مي  ناپختهنكرده بود مقداري     را   )گردان(
 انجـام  توانـست   مـي  را كه بود آنچهگردان دربه دست آورد و تا مدتي كه       را

   .داد و زحمت فراوان كشيد
 بـه   قـبالً  مـستقر بـوديم      1)ن سـور  ارتفاعـات ( مريوان   ةي كه در منطق   زمان
 ابالغ شده بود كه در اين ارتفاعات حيواناتي از جمله خـرس             گردانفرمانده  

                                                      
ي سيدصادق،   شهرها و مريوان   منطقهارتفاع سورن كوهي بسيار عظيم و بلند است كه مشرف به            ـ  1

ي بسيار  الجيشباشد و از نظر نظامي و سوق           سليمانيه مي  وبنديخان عراق و پنجوين     دري، سد   شاندر
  .مهم است
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 پذيرفتند تا اينكه يك روز در فصل بهار         هر دليل نمي   به ايشان   اماوجود دارد   
 كـوه   حمله كرد و او را از      و يك خرس به ا    ،گشتند  از گروهان دوم باز مي     كه

. ن حمله جان سالم به در برد و به شدت مجروح شد            نمود كه البته از اي     پرت
بودنـد و     با ستوان جالو فرمانده گروهان يكم در راه با هـم          گفت     مي خودش
 در هنگام تـردد     وبعد از اين واقعه ا    .  استفاده كند   كمري  بود از كلت   نتوانسته

مـسئولين و فرمانـدهان     وحشي را به     حيوانات   ةحملخطر  ها معموالً    يگانبه  
  .دادند ها تذكر مي نگروها
  



  
  
  
  

2  
   جنوب به كردستاناز عزيمت

 زمـان  تغييـر    ، به علـت    مستقر بوديم  جنوبجبهة  در  كه   ماه   هشت مدت
ها از منطقـه تجمـع بـه خـط            بعضي شب . به آموزش مشغول بوديم   ،  عمليات
بود در آينده عملياتي قرار . شديم  مشغول حفر كانال ميآنجاو رفتيم  مقدم مي

  1.شود انجام در آن منطقه
 مريـوان   بخـصوص  منطقـه كردسـتان      در كه دشـمن     تحركاتي توجه به    با
آوري  بعد از جمع  .  اعزام شود  كردستان به منطقه    120 گردان   قرار شد  ،داشت

 سـنندج رفتـيم و       بعد بـه   ابتدا به اهواز و   ،  2وسايل كه خود شرح مفصل دارد     
                                                      

 كردستان از جملـه     28ي لشكر   واحدهاكه تعدادي از      عمليات بدر در آن منطقه انجام شد       هابعدـ  1
گـردان  . به شهادت رسيد   در همان منطقه     » وامق حسين محمد« در آن شركت داشتند و شهيد        2تيپ  
  . كه من نيز جمعي آن بودم در عمليات حضور نداشت2 تيپ 120

دردسـرهاي زيـادي     مشكالت اردوكشي    ،يي آن هم با گروهان و سرباز وظيفه       جا هجابدر  معموالً  ـ  2
، الوار، تختهجايي نظامي بود كه معموالً وسايل ساخت سنگرها،  ه از مشكالت عمده جنگ، جاب .دارد

هـاي مجهـز بـا        ارتـش  معمـوالً . كردنـد   خالي مـي  نيز  هاي پر شده از شن را         گوني حتيو  ... پليت و 
جايي از بردن وسايل دسـت و پـاگير خـودداري     هامكانات فراوان به علت سرعت و سهولت در جاب    

 ادامه در صفحه بعد
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را تيم و شـب      رف سقز سنندج به    28 لشكرپادگان    شب اقامت در   يك پس از 
  .ديمشبانه هم رهسپار ي آن روز فردا .كرديم استراحت آنجا

ـ هاي سقز جاده  دو نسبت به چه اگر، نداشتچنداني امنيت مريوان ـ بانه  
 بعد از ظهر امكان     پنج بعد از ساعت     ولي ،قابل قياس نبود  وضعيت  سال قبل   

تقر شـديم و     در ورزشگاه بانه مـس     ،بعد از رسيدن به بانه    .  نداشت وجودتردد  
 به فرماندهي گروهان يكم   . ها ماموريت واگذار شد    گروهان روز به    سهبعد از   
. داود زماني به عهـده داشـت  را   گروهان دوم ستوان     فرماندهي جالو و    ستوان

. جمع شـده بودنـد     120  و مخلص در گردان    مؤمنهاي   تلفيق مناسبي از بچه   
 40. بـود دار   م را عهـده   ي يكم و دو   ها يگان احتياط 120سوم گردان    گروهان

  .  خيلي مناسب نبود هم شهرستان بانهاوضاع .روز در اين ورزشگاه بوديم
 احـزاب مخـالف بـه نـام كوملـه،           يـا انقالب   اي در قالب عناصر ضد     عده

هـا و آنهـايي كـه نتوانـسته           فـراري   عبارت بهتر  ها و يا به    يرزگار،  دموكرات
هـاي خودشـان برسـند در     سـته  جمهوري اسالمي ايران به خوا   نظامبودند در   

 به اميال خودشان در اين خطه خونرنگ جمع        رسيدنهاي مختلف براي     قالب
 كـه   هـستند  شـجاع     و صفا، ساده، مهربان  با مردم كردستان مردمي     .شده بودند 

ي بعـض فقـط   .  به اثبات رسـيده اسـت      قضيههاي جنگ تحميلي اين      طي سال 
 ايـن قـوم     ة چهـر  زدند تا ي  لاعما به   دست كُرد   قوميت مغرض در قالب      افراد
 شـده اسـت     موجـب  كردسـتان شياري مردم   و ه اما جلوه دهند    خشن را   دلير
   .نقش برآب شوده رهموا آنها هاي نقشه

                                                                                                             
ـ  يانفـراد  فقط نفرات بـا تجهيـزات     ،هاي ارتش عراق   جايي ه به عنوان مثال در جاب     ؛كنند  مي جـا   هجاب
 .شـد    مـي  واگـذار مانـد و بـه گروهـان جديـد           ميملزومات در محل باقي      و    وسايل ة بقي  و شدند  مي

  .خود شرح مفصلي داردهم  جديدجلسه و واگذاري مهمات به يگان  صورت
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 در اطراف شهر بانه و يك پايگـاه در شـهر            پايگاهدو  ،   اين مدت كوتاه   در
 بود كه   مستقريك دسته آنجا    و   مخابرات قرار داشت     تپه پايگاهي در    .داشتيم

 محافظتدار نگهباني و     ها عهده  بچه.  كيلومتر بود  10صله آن تا شهر حدود      فا
 بسيج و سپاه هـم      برادران كه تعدادي از      شهر پايگاه. و حراست از آنجا بودند    

 درميني  أي تـ  نيـرو در آنجا مستقر بودند و از اين نيروها و عناصر بـه عنـوان               
 صـورت   بـه يك   چه در كردسـتان جنـگ كالسـ        اگر. شد  ها استفاده مي   محور

 آخـرين  ، اشـتباه اولـين در آن منطقه  هميشه ولي ،باشد آفندي و پدافندي نمي   
از . شـت  دا حـضور  درجه در اطراف     360 چون دشمن به صورت      بود،اشتباه  

 عمليـات    بـود،   محلـي بـراي آنهـا مهيـا        لباسبا  طرفي چون پوشش مناسب     
 نظـامي در    هاي  شايد بيشترين تلفات يگان    وشد    چريكي به سهولت انجام مي    

   . باشدقضيه ناشي از همين كردستان

   شناسايي منطقه سورن، مريوانسورن واقعه ـ 1

 اسـت   ، كوهي  مريوان قرار دارد   شهرستان سورن كه در ضلع غربي       ارتفاع
و ) مانيه، سيدصادق، شاندري  ي، سل پنجوين(عراق   بلند كه بر شهرهاي شمالي    

 در زير ارتفاع سـورن      .اردد مريوان ديد و تير كامل       بخصوصشهرهاي ايران   
مشرف  كه » بنوك باني«خان پايگاهي وجود دارد به نام         روي سد دربندي   هروب
 و 63 در سـال  پايگـاه ايـن   .  متر مستقر است   300 يك دره تقريباً به ارتفاع       به

 و بـسيج هـاي    نيروهاي ايراني بود و تعدادي از بچـه  دست در   64اوايل سال   
نيروهاي  64در فروردين سال    . ن مستقر بودند  سپاه از استان همدان بر روي آ      

 پـس   مزدوران بعثي . عراقي به اين پايگاه حمله كرده و آنجا را اشغال نمودند          
از فتح پايگاه باني بنوك، نيروهاي ايراني مستقر در آنجا را به طرز فجيعي به               

 كـرده به طوري كه آنها را از باالي ارتفـاع بـه دره پرتـاب               شهادت رساندند؛   
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  .دبودن
. جا بود  آن رو مشرف ب  ندتر   بل  باني بنوك   پايگاه از  مريوان ارتفاعات سورن 

ي طرح حمله به سورن را داشتند       آتهاي عراقي در عمليات      احتمال اينكه نيرو  
 كه راهي همـوار و      بود »توتمان«ة   تنگ ،از طرفي در انتهاي سورن    . متصور بود 

 بـا   توانـست   مـي  ،ودنمـ   رو داشت و چنانچه دشمن اقدام به حمله مـي          ماشين
.  كنـد تصرف و حتي  به راحتي مريوان را تهديد       ،توجه به عدم حضور نيروها    

 كردسـتان  28 زرهي لشكر 203در تنگه توتمان يك گروهان زرهي از گردان       
در ي عراقـ نيروهـاي  . شـد   بود و تنها يك نيروي پوششي محسوب مي        مستقر

 توتمان مـستقر    ةتنگ در سمت راست     1»كله قندي « و   »گوري كپله «ارتفاعات  
 داده و به راحتي     پوشش را  منطقه ةهم،  بودند و با توجه به ديد و تير مناسب        

  .ي هم داشتنداستحكامات مناسبآنها . كردند هر حركتي را كنترل مي
 و اين بود كه نيروهاي عراقي با توجـه بـه امكانـات مناسـب                تر  مهم هكتن

 توانـسته بودنـد بـا       ،عراقتجهيزات فراوان و شيب ماليم ارتفاعات به طرف         
 و سنگ معدن بر روي      زلهي كپله و ارتفاعات     گوراحداث جاده از ارتفاعات     

ه كرد متر حفر    دو حدود كانال با ارتفاع      و  سنگرهاي مناسب  ،قندي ارتفاع كله 
  ايـن  ي چـون  طرفـ  از. و امكانات مخابرات مناسب در منطقه احداث نماينـد        

 بـه   مناسـبي بـاني محـل بـسيار        هظر ديد  از ن  والجيشي بود    ارتفاع مهم و سوق   
ي موفق به تـسخير ايـن       خود نيروهاي   4 در عمليات والفجر     ،آمد  حساب مي 

 ميـسر قنـدي     مطمئن بود كه امكان سقوط كلـه        هم دشمن. منطقه نشده بودند  
  .نخواهد شد

                                                      
 5المقـدس   در عمليات بيترا قندي  ي سقوط كلهچگونگقندي بلندترين ارتفاع منطقه بود كه     كلهـ  1

  .شرح خواهم داد
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   سمت ارتفاعات سورن مريوانبه حركت ـ 2

و ) سـورن تفـاع   ار( منطقـه مريـوان      در توجه به مشكل به وجود آمـده         با
موريـت  أ م 2 تيـپ    120بـه گـردان     ،  شهادت تعدادي از برادران سپاه و بسيج      

داده شد كه از منطقه بانه به سمت مريوان حركت كـرده و در منطقـه سـورن        
صـبح زود از بانـه حركـت         1بعد از ابالغ دستور از تيپ     .  پدافند نمايد  مريوان

بـه  )  ركـن سـوم    و يكم   ركن(كرديم و با دسته جلودار و عناصري از گردان          
 بـود  2 تيپ   پادگاندر پادگان سقز كه در حقيقت       را   شب   .پادگان سقز آمديم  

 طـرف سـنندج     بهمانديم و صبح روز بعد        تيپ بود  همانو گردان ما جمعي     
مستقيم به مريـوان بـرويم      ،   قديم بانه  ةتوانستيم از جاد     مي چه اگر   .راه افتاديم 

تـصميم  ،  هـا بـه سـتون       گروهك ةن حمل  محور و امكا   بودن به علت ناامن     اما
عصر همان روز بـه  .  سنندج به مريوان برويمـ سقز  ـ بانه  ةگرفته شد از جاد

 فـرداي آن روز بـه       . سنندج اتراق كرديم   پادگانسنندج رسيديم و شب را در       
اي خـاكي بـه       جـاده  از نرسيده به شهر مريوان      .حركت نموديم مريوان  سمت  

  بـود و   سـپاه  در پايگاهي كه مربوط به برادران        رفتيم و » سيانا«طرف روستاي   
  .يمپرداختاستراحت ، به  جاده را به عهده داشت و تأميندر حقيقت كنترل

 گرگان قـرار    30لشكر  هاي   گردان  ما زير امر يكي از     چونفرداي آن روز    
 از  190 سوم و يكـي از مـسئولين گـردان           ركن رئيس   به همراه  ،گرفته بوديم 

 بـا   العبـور اي مالرو و صـعب       جاده ؛ كرديم زديد با  سورن منطقه، از    30لشكر  
 اجنـاس  قاچـاق  بـراي هـا از ايـن محـور          قبل از جنگ سال     كه ارتفاعي بلند 

                                                      
 120گردان . بودند و هنوز به كردستان نيامده همنطقه جنوب مستقر بود  در2ي تيپ ها بقيه گردانـ 1

  . نوهد بود23 لشكر يكزير امر تيپ هم 
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. شـد  مـي  اسـتفاده  تر از آنبه همين دليل در زمان جنگ كم. كردند استفاده مي 
 از ايـن محـور   ،البته عناصر ضدانقالب به علت عدم حضور نيروهاي نظـامي     

 حتـي بعـضي از نيروهـاي        .كردند   و بازگشت استفاده مي    عراقبه   رفتن   براي
 در محورهاي مريوان و روسـتاهاي       انقالبكه عناصر ضد  را  بسيجي   نظامي و 
بردند و     محور به عراق مي    هميناز  ،  گرفتند  ناجوانمردانه به اسارت مي    اطراف

  .گرفتند ميي آن پولي ازادادند و در   تحويل مي نيروهاي عراقيبه
آنجـا نيرويـي مـستقر      .  سورن رسيديم  ارتفاع با زحمت فراوان به      رهباالخ

 بود كه به تنگه توتمان وصـل        ي ديوار مانند  يال ،بود اما سمت راست ارتفاع    ن
لعبور  ا  ي صعب   ا  شد منطقه   گفته مي . مستقر بود ا   واحد زرهي آنج   يكشد و     مي

 منطقه متوجـه   از بازديد ازبعدا ؛ ام است و امكان تردد نيروهاي نظامي نيست      
 است و جـاي     ممكنشديم امكان عبور نيروهاي پياده در حد يك لشكر هم           

ارتفـاع بـدون    ايـن    كيلـومتر    10 تا 8 به وسعت    اي  تعجب بود كه چرا منطقه    
  .نيروي پدافند كننده خالي مانده بود

 ؛بازديـد كـرديم  دقيـق   طول مدتي كه در ارتفاع سورن بوديم منطقه را     در
بنوك،  روي ما در خاك عراق ارتفاع باني       ه اما درست روب   دنبوخبري از انسان    

 نيروهـاي   .شـد    عراق كـامالً مـشاهده مـي       شمالخان و شهرهاي      سد دربندي 
) سورن( ارتفاع باالي سر آنها      اينكهبنوك به دليل      مستقر در پايگاه باني    يعراق

وجـود   توپخانـه بـر روي آنهـا     بـان  فاقد نيروي نظامي بود و ديد و تير ديـده         
 ةسـاي  و تعـدادي از آنهـا در   كردنـد   مـي  به صورت آزادانـه فعاليـت        نداشت،
بـه  هـم    عـراق    ةشـهر حلبچـ   . ها و غار موجود در پايگاه نشسته بودند        سنگ

شد و با دوربين نظامي تردد نفرات و مـردم عـادي در سـطح                  مي ديدهخوبي  
وز ر شد از فرداي آن ر     ابه دقت منطقه را كاوش كرديم و قر       . بودشهر مشهود   

 و گـشتيم رعـصر آن روز از كـوه ب  .  مستقر شوند سورناولين گروه در ارتفاع     
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  و سر بـه فلـك كـشيده    بلنددر ارتفاعات   اقدام به تهيه وسايل جهت استقرار       
  . شديمسورن

   ارتفاع سورن مريواندر استقرار ـ 3

 اولـين گـروه بـه       ي آن روز   امكانات و نبود وسايل فـردا      وجود كمبود  با 
 مهم و حيـاتي بـود؛      ارتفاعات   در آن چه براي زندگي      اما ،شدندمنطقه اعزام   

ي از جملـه    سـنگر  تهيه غذاي گرم، نبود وسـايل         و امكان  نبود آب آشاميدني  
 بـاالي كـوه    اين وسايل به حمل.بودپليت، گوني و وسايل و ملزومات ديگر      

شـايد قابـل تـصور نباشـد كـه          . بودفرسا و سخت     گير، طاقت  وقتبسيار  هم  
 يـك   وقـت  بار بودن و نبود جاده       بدبه علت    دو در يك متر       پليت حمل يك 
 غذا و آشـاميدن آب      تهيهدهد يا جهت       به خود اختصاص مي    را يروز سرباز 

 به بـاالي     كوه ي يك ظرف بيست ليتري آب را از پايين        بايستهر سرباز ناچار    
ه به قل ) نفت( خشك و سوخت     ةگذشته انتقال جير  ها     اين ةاز هم . ارتفاع ببرد 

 بودم كه به علـت حمـل نفـت بـه            شاهد بارهاًمن  . بودبسيار سخت   هم  كوه  
 ديـده و حتـي   آسيب پوست بدن سرباز كامالً     ،)دوشروي  (صورت انفرادي   

 آب آشــاميدني و تهيــه غــذا در ارتفاعــات ارزش. بــوداز بــدن جــدا شــده 
به طوري كـه انـسان حتـي در جلـوگيري از     العبور كامالً بديهي است،    صعب
بايـست     مصارف ديگر مـي    براي. دارد  را الزم يك قطره آب هم دقت       اسراف

ريخته و  ) نفتي خالي شده    ليترپيت بيست   (برف و يخ را در ظرفي مناسب        
ضـمن اينكـه    . كردپزي يا با آتش آب نمود و استفاده          در روي چراغ خوراك   

 رنگ و بوي خاك دارد و قابل شرب نيست و فقـط             بعد از آب شدن معموالً    
از مـشكالت خـدمت   . است استفاده   قابل تن ظرف يا وسائل ديگر     شس جهت

 و طبيعـت     مـوذي  ، حيوانـات   درنده  با جانوران  جنگدر كوهستان و ارتفاع،     
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 فـراوان دارد    ة به تجرب  احتياجموانع جوي و طبيعي و نبرد با آنها خود          . است
  آيد   مي مرور زمان به دستهكه شايد ب

  تانت دفاع در كوهسي و خالقابتكار ـ 4

دفـاع  .  در كوهستان به مراتب با جنگ در دشت باز متفاوت اسـت            جنگ
 در  .كارگيري نيروي چند جانبه در امور مختلف است        ه مستلزم ب  كوهستاندر  

 امكانات و تجهيزات ماشيني و مهندسي مقدور نيست يا          ازارتفاعات استفاده   
يي خستگي مفرط جسمي، شرايط سـخت آب و هـوا         . دارد را   كارايي حداقلِ

 عناصـر    گـرفتن   كور فراوان جهت پناه    نقاط) هاي سرد  روزهاي گرم و شب   (
 همـراه بـا جنگـل    ارتفاعـات  بخصوص اگـر  ؛كمين دشمن، عدم ديد مناسب  

 و  خمپـاره هاي   هاي سخت در هنگام اجراي آتش و گلوله        باشد، وجود سنگ  
تواند    كشنده بوده و مي    گاهيتوپخانه دشمن، خود تركش مضاعفي است كه        

 ، در حالي كه در مناطق دشـت بـاز و خـاكي            كند،ها عمل     گلوله تركشمثل  
  يت را ندارد هاي دشمن اين خاص گلولهآتش 

 است فرمانده و مسئول با همه موارد مطرح شده درگير شود و براي              الزم
 بحمـداهللا   كـه   پيـدا نمايـد     را كار مناسب با شـرايط ايجـاد شـده          كدام راه  هر

شكالت و موانـع    م با   مردانهچنان   تحميلي آن  در طول جنگ     رزمندگان اسالم 
بهـا    اي گران   تواند توشه   هاي دفاع مقدس مي     اندوخته سال  ةجنگيدند كه تجرب  

  .هاي آينده باشد براي نسل

   از دواب استفاده
 بهمرسوم بوده و    ) دواب، قاطر ( چه در ارتش قديم استفاده از حيوان         اگر

دواب اسـتفاده شـود و جهـت        از    الزم بـود   ،ييعلت كمبود امكانات خودرو   
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گرفـت امـا در       بـرداري قـرار مـي      تجهيزات مورد بهـره    و   ، آذوقه سالححمل  
بيني محل مناسب جهت نگهداري آنهـا        ي رزمي پيش  ها جداول سازمان يگان  

 تعدادي كاركنان   است  آنها الزم  گرفتننشده و بالطبع براي استفاده و خدمت        
كـار   ري دواب را داشته باشـند بـه       دا  نگه ة كه مختصر اطالعاتي از نحو     وظيفه
، آب، محـل    فچگونگي تهيه عل  . دست آيد ه  وري الزم ب   بهرهتا  شوند  گرفته  

 كردستان خود شرح مفصلي دارد كـه در         سردنگهداري در زمستان و سرماي      
البته بايد اذعان داشت كـه وجـود دواب در ارتفاعـات            . گنجد  نمي مقوله اين

، مهمات يا موارد ديگر از ضروريات       ذايي، سوختي غ حمل جيره، مواد     جهت
 بايستي فرمانده گروهان ارتفاعات باشيد تا نيـاز بـه حيـوان             عبارتي به   ؛است

  . كنيدلمسرا از نزديك ) قاطر(
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3  
   ضدانقالب در كردستانعناصر وجود

هـاي داخلـي     محروميت در كردستان در دوره قبل از انقـالب و درگيـري           
آن جنگ تحميلي موجب گرديده بـود كـه كردسـتان           اوايل انقالب و پس از      

و شور عـراق    كهم مرز بودن با     . انقالب باشد   محل مناسبي جهت فعاليت ضد    
توانستند به راحتي    مي انقالبارتفاعات بلند كه در صورت تعقيب عناصر ضد       

 موجـب گرديـده    بگريزنـد  عراق رفته و از محكمه قضايي        متخاصمبه كشور   
ي جمهـور ور كساني كه بـه نـوعي از نظـام مقـدس             كنار كش  بود از گوشه و   

اسالمي ضربه خورده و يا نتوانسته بودند به آرزوهـاي دنيـوي خـود دسـت                
 به اين منطقه مشكالتي را براي مردم و نيروهاي نظامي ايجـاد          هجوم با   ،يابند
 باعث شده بـود مقـدار زيـادي از وقـت نيروهـاي نظـامي                قضيههمين  . كنند

پـذير   ي باشد كه شناخت آنها به راحتـي امكـان         ا روختهف درگير با عناصر خود   
  و شيوه جنگيدن نيروهاي خـودي آشـنا        سازمان با   ضدانقالباز طرفي   . نبود
به منظور مقابله بـا     پس الزم بود    . گيردتوانست بدل مقابله را به كار        مي و   بود

 درهـا    جـاده  حـداكثر اسـتفاده از       دليل به همين . ي انديشيده شود  تمهيداتآنها  
هـا بـا      طلوع صـبح تـردد در جـاده        هنگام . ساعت بود  10طول روز به مدت     
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 امكـان كمـين از طـرف        هـم  نزديك غروب آفتـاب      درخطراتي همراه بود و     
ــود   را  لبــاس روســتاييان منطقــهآنهــا. دشــمن در قالــب دوســت متــصور ب

رد وارد عمل شده عناصر كُاز تعدادي  استفاده از سادگي ا سوء ب و   پوشيدند  مي
، بسيج( تعدادي از نيروهاي رزمنده      ، مزدوري ةحرف در    صورت موفقيت  و در 

براي انتقال بـه    را  ) هاي كمكي و مردمي    ، نيرو ي، جهاد ي، ارتش يسرباز، سپاه 
كردند   دستگير كرده و در ازاي آن مقدار ناچيزي پول از دشمن اخذ مي            عراق  

  .ود بدترين نوع تجارت ببه جراتكه 
هـاي آرام، خـوش برخـورد، مهربـان و           انانـس  روستاهاي كردستان    مردم
 زنـدگي خـود را       بودند  حاضر يمحبتكوچكترين   قبال كه در    بودند يدلسوز

هـاي قبـل از      ها و مشكالتي كه ناشي از سال        محروميت ةبا هم آنها  . كنندفدا  
 و  محروميـت  .بودند نظام و كشور      به مند صبور و عالقه  مردمي   ،انقالب بوده 

  . و گفتار بگنجدارنوشتدر  فراتر از آن است كه مشكالت مردم در كردستان

   منطقهييشناسا و محل تجمع دشمن ؛ چنارهپايگاه ـ 1

خـان عـراق و      روي سد دربندي   هروب( بار در ارتفاعات سورن      اوليني  برا
 ة در حد يك دست    ؛نيروي نظامي آن هم بسيار كم     ) عراقساير شهرهاي شمال    

 شكل  تغيير  و رات و ايجاد سر و صدا     با تردد نف  . تقويت شده مستقر شده بود    
 نيروهاي دشمن متوجه حـضور مـا شـدند و بعـد از دو شـب اولـين                   ،زمين
ـ هـاي مـستقر در پايگـاه چنـاره        عراقـي ة ناحي دوشكا ازباي چناره اندازتير

 بـه   ــ .  اختيار نيروهاي ايران قرار داشت و سقوط كرده بود         درمحلي كه قبالً    
  .صورت گرفتطرف ما 
هاي تازه ايجاد شـده بـودم،        ود و من مشغول بازديد از سنگر       شب ب  چون

. نـاره بـود   چ كه از ناحيه سمت چـپ        ديدم شليك خمپاره را     محلدقيقاً نور   
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 چـون هنـوز    و  اما اين روند ادامه داشت     نداشتيم، يا تلفاتي    صدماتبحمداهللا  
 اگر چه سـاخت سـنگر       .بردم   از اين موضوع رنج مي     ،نبودسنگرهاي ما آماده    

هـا بـراي      پر كـردن گـوني     براي خاك   نبودمثالً  . نبود ارتفاعات كار آساني     در
بايستي با كندن زمين سخت و      كه   است   يساخت ديوارهاي سنگر از معضالت    

 چوب يا تيرآهن جهـت سـقف سـنگر    الوارنبود .  اين كار را انجام داد    سنگي
 و   نداشـته  چنـداني  مقاومـت شود كه از وسايلي استفاده كنيد كـه           موجب مي 
عالوه بـر ايـن پوشـش       . توان خاك و سنگ كافي روي آن ريخت        بالطبع نمي 

 و فرمانده   خط پدافندي طوالني با حداكثر يك دسته سرباز كار آساني نيست          
هـاي كمـين      نقاط اتكـا و نيـروي پوشـشي در سـنگر           صورتناچار است به    

ام  شناسايي منطقه نفراتـي را بـه جلـو اعـز           برايها   شب گاهي   .استفاده نمايد 
 ة سه سرباز منطقـ    به همراه  جلو در    منطقهشب اول جهت شناسايي     . كردم  مي

 صـداي صـحبت     كـه  بـه طـوري      ؛جلو پدافندي يگان را كامالً كاوش كـردم       
 هـا  گذشت بچه   هر چه زمان مي   . شنيدم  سربازان عراقي در پايگاه چناره را مي      

ـ        . شدند  بيشتر توجيه مي   وديم و  روزها سرگرم ساختن سنگر و تهيه امكانات ب
 هـا  اگرچه بعضي از شب   . پرداختيم   به امور پاسداري و نگهباني مي      نيزها   شب

  .كرديم  جلو را آماده ميكمينهاي  نيز سنگر
 گروهـان و گـردان بـه مـا          ة باقيمانـد  ، در ارتفاعات سورن   استقرار از   بعد

 ةهـا هـم در حـوز     گروهـان  ة بقيـ  . مستقر شدند  ارتفاعاتپيوستند و در پايين     
 سه ماه  اما اين ماموريت چندان طول نكشيد و حدود        ،ستقرار يافتند پدافندي ا 

 اشـنويه   ة اعزام بـه منطقـ     ة آماد 2 طرف تيپ    از با فراخواني مجدد گردان      بعد
 از مناطق عمليـاتي      هم )107 و 127گردان هاي   ( ديگر تيپ    گرداندو  . شديم

ه  آسـيب فراوانـي ديـد      107 گردان   بدر عمليات اگر چه در     .جنوب بازگشتند 
 اشنويه و نقـده در عمليـات        ة اما بنا به دستور مقرر شده بود كه در منطق          ،بود
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 به سنندج آمديم و از       و  اعزام از مريوان حركت كرديم     براي. كند شركتآتي  
 وجود   كوچكي در شهرستان پسوه پادگان   .  حركت كرديم  پسوه ةآنجا به منطق  

 جهـت آمـاده     1.شـد   استفاده مـي    از آن  به عنوان يك محل آموزش    كه  داشت  
 در اين پادگـان و منطقـه عمـومي آنجـا            ماهشدن و تجمع نيروها حدود يك       

 بـوديم و در انجـام عمليـات    مشغول اگر چه روزها به آموزش    شديم، ستقرم
  .كرديم لحظه شماري مي

□  
هــاي   بــا خــستگي فــراوان و جــاده64دوم تيرمــاه ســال  و روز بيــست در
 آن ناحيـه عمليـات     دركه مقرر بـود     العبور آن منطقه به محلي رسيديم        صعب

 فرمانـدهان  فرمانده گردان و ساير      به همراه فرداي آن روز    .  انجام شود  »قادر«
 شناسايي نسبي منطقه به ارتفـاعي كـه مـشرف بـه             برايها   ها و دسته   گروهان
  . بود رفتيمها هدف

راد بارزاني و ستوان سوزنده كه آن زمان رئيس ركن          كدو نفر از ا   به همراه   
 از روي   . تيپ بود و ستوان رواني بنا بـه دسـتور بـه جلـو اعـزام شـديم                  مدو

هنـوز آفتـاب غـروب      .  و مسافتي طوالني را پيمـوديم      كرديمارتفاعات عبور   
 . عراقي جهت شناسايي منطقه مشاهده شـدند       بالگردنكرده بود كه سه فروند      

با اينكه   و   ي بود ل البته منطقه جنگ   ؛ شديم پنهانهاي ارتفاعات    ما در زير سنگ   
 كـاوش    را اي آنجـا    چند دقيقه  وها در نزديكي ما به زمين نشستند         بالگرداين  

 بعـد از    2. متوجه حضور مـا نـشدند       پرواز كردند  عراقكردند و بعد به سمت      

                                                      
  . شمسي جهت حفاظت از مرز ساخته شده است1300ـ اين پادگان در سال 1
ـ 5 حدود ةدر آن محل به فاصل    . بود خاك عراق    ي عمق  كيلومتر 10 حدود   ـ اين نقطه  2 ك  كيلومتر ي

  . قابل رؤيت بودنظامي بود كه به راحتي با دوربين »سيدكان«پادگان نظامي ارتش عراق به نام 
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ـ     عراقـ هـاي    رفتن بالگرد  رد بـارزاني از ايـن موضـوع بـه شـدت          ي دو نفـر كُ
 15 ، 10 ودحـد .  عقـب بـازگرديم    بهخوشحال شدند و توصيه كردند سريع       

 سـاعت  چهـار  حـدود  بعـد از  .كيلومتر از نيروهـاي خـودي فاصـله داشـتيم        
 فرداي آن روز رئيس ركـن دوم مـشاهدات          .رسيديمپيمايي به مقر گردان      راه

هـا كـامالً بـه منطقـه نيامـده            يگان هنوز.  فرماندهان تشريح كرد   خود را براي  
هـاي توپخانـه     گـان  ي  و  نـشده  اعالمها   توان گفت ماموريت يگان     بودند و مي  

 را پر كرده بود و تـردد        برزن آغاز عمليات كوي و      ةزمزم. مستقر نشده بودند  
طلـب   فرصـت چـشم   ،  هاي اطـراف   خودروها، نفرات و نظاميان در شهرستان     

خـوار   ها هميشه جيره كه در طول تاريخ جنگـ عناصر ستون پنجم دشمن را  
كنده از رزمندگان واداشـته و   به شكار اخبار و اطالعات پراـاند   بودهاستعمار 

  . بود تا مهياي مقابله گردندداشتهدشمن را بر آن 

  ابالغ مأموريت ـ 2

 و روشـن    واضـح موريت بـه طـور      أمو   انجام نشده     هنوز شناسايي منطقه 
تـا زمـان      واحدهايي كه براي انجـام مـانور آمـده بودنـد           ة كلي .مشخص نبود 

له نـه در    ئ ايـن مـس    .ودنـد  يك بـار بـه آنجـا نيامـده ب           حتي  در منطقه  حضور
ي تكاور، بلكه در تيپ و لـشكر هـم صـادق            ها گردانها و    خصوص گروهان 

 يـك   ايجـاد  و   دشـمن  جلب توجـه     اين تاكتيك براي   البته مشخص بود     .بود
 از جنـوب بـه غـرب كـشور صـورت            دشمنجبهه جديد و تقسيم نيروهاي      

، شناسـايي   و ، عـدم توجيـه     و محور مواصالتي مناسب      جاده نبود. بودگرفته  
 2 تيـپ    120 بـا ايـن همـه بـه گـردان         . داشـت  موفقنايك عمليات    نشان از 

كـه  را  در منطقه لوالن و كالشين   سرسپندارماموريت داده شده بود ارتفاعات      
من هنوز  .  نمايد تصرفارتفاعات مشرف بر شهر و پادگان سيدكان عراق بود          
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 اشنويه  طرفقز به   ناگفته نماند در مسير س    . كردم  در گروهان سوم خدمت مي    
د زماني كه آن زمان فرمانده گروهان دوم بود بـا خـودرو             و ستوان داو  ،و نقده 
   .از سازمان رزمي يگان خارج شد  كرد وتصادف

  منطقهاز  مجددد يبازد  ـ3

ها و فرمانده گـردان و ركـن سـوم           دسته ها و   فرماندهان گروهان  به همراه 
 از آنجـا    .صلي قرار داشت رفتـيم    روي هدف ا   هي كه روب  ارتفاعتيپ به بلندي    

ها   كه اين  شد به نفرات ابالغ     ،شد   مي كيلومتر 20 تا هدف حدود      ما كه فاصله 
نه كسي به آن مسير و       شد و    البته نه چيزي مشاهده مي     ـ. هاي شماست  هدف

ـ .محور آشنا بود مقرر شـد  ) چادر فرماندهي (گردان آن شب در محل سنگر  
 و بعـد از     كننـد ظور انجام تك اصـلي حركـت        هاي يكم و دوم به من      گروهان

  . به هدف اصلي حمله نماينددوباره شبانه از محلي در نزديك هدف راقتا
  



  
  
  
  

4  
  عمليات قادر در منطقه اشنويه

 پياده به منظور انجام عمليات و تك اصـلي          ة يكم با سه دست    گروهان ابتدا
 در   هـم  انگروهـ ايـن    دسـته ادوات     . حركت كردنـد   شبانهبعد از صرف شام     

گروهـان   1هغـروب آن روز منطقـه بنـ   . بودپايين ارتفاعات لوالن مستقر شده     
 زيادي تلفات، ضايعات و     تعداد كه هواپيماهاي عراق بمباران شد      توسطيكم  

 دسـته   فرمانـده  از جمله مجروحين اين حادثه سـتوان         .شهيد به همراه داشت   
 در  عمليـات ا پايـان    ادوات گروهان يكم بود كه به بيمارستان اعزام شـد و تـ            

 ادوات بـا داشـتن سـه قبـضه          ةچه حـضور دسـت     اگر. منطقه حضور نداشت  
 ضـروري اسـت و   متـري   ميلـي 106 دو قبـضه تفنـگ    و متري  ميلي 81خمپاره

 امـا بـراي انجـام عمليـات كوهـستاني      ،داردپشتيباني آتش يگان را به عهـده       
  .استفاده نمود گروهان ادوات گردان متري ميلي 120توان از آتش خمپاره  مي

                                                      
شود كه باقيمانده گروهان و همچنين وسايل و تجهيزات اضافي نگهداري         به محلي گفته مي   » بنه«ـ  1

  .شود مي
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   ـ اعزام گروهان دوم و واگذاري مأموريت1

گروهان دوم به سرپرستي معاون گروهان جهت انجام عمليات به منطقـه            
 در مرخصي بـود  گروهان معاون ،موريتأدر هنگام اجراي م   اعزام گرديد، اما    

 را  ماموريـت يكي از فرماندهان دسته به عنوان سرپرست گروهان         قرار شد   و  
چـه نظـم و انـضباط         اگـر  ، هم حركت كرد   دومباالخره گروهان   . انجام دهد 

  خمپاره با اصابت تركش   مسافتي از طي    پس.  آن واحد حاكم نبود    درخاصي  
شود و از سازمان رزم خارج   اين فرمانده دسته هم مجروح مييا موج انفجار،  

 ،دقتـي  متاسفانه گروهـان دوم بـر اثـر بـي         . دوش  مي اعزام و به بيمارستان     هشد
از هم گسيخته شد و ساعت پنج بعد از ظهـر            نامناسب   توجهي و مديريت   يب

  . دوباره بازگشته بوداز مسيري كه رفت

   منطقهازر يهاي درگ گانيي مناسب يشناسا عدم
 ،ور هـاي تـك     يگـان  واساسي در رابطـه بـا جنـگ          ي از اصول مهم و    كي

صد هـايي كـه قـ       يگـان  بخصوص ؛شناسايي كامل منطقه و موضع آفند است      
بايست حداقل مسير حركت يگان را كامال ً شناسايي كـرده و               دارند مي  حمله
ور را تـا نزديـك        با استفاده از تاريكي شب نيروهاي تـك         و  راحتي بهد  نبتوان

آسـا از غفلـت دشـمن اسـتفاده           يك يورش برق   با بعد   و. كنندهدف هدايت   
 ديگـر اگـر      بـه عبـارتي    يـا  .دن پدافندي دشمن را در هم بشكن      ةحوزو   نموده
 و در روز روشـن بـا اسـتفاده از           تر شناسـايي نـشده باشـد         پيش  هدف ةمنطق

 ، بـه طـور حـتم   كنـي نرا شناسـايي   نما و نقشه آن     گراي قطب  ورؤيت عيني   
كه همـه  را )  نفر200(ي شب استعداد يك گروهان سرباز  تاريكتواني در    نمي

  .د هدايت كنيهدف  سويچشم اميدشان به شماست به
ي ورزيدگبعضي از عناصر دشمن آموزش كافي و مهارت و          ممكن است   
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 آنهـا  عناصري ناراضي، بزدل، سست عنـصر در جمـع           ،الزم را نداشته باشند   
 فرمانده ارتش دشمن موضـع بـسيار نامناسـبي را انتخـاب كـرده و يـا                  ،باشد

 خود را بيش از حد لزوم در خط پدافندي باز كرده باشـد و يـا اينكـه              نفرات
 به داليل ديگر است ممكن تر زه كافي نداشته باشد و از همه مهمآذوقه به اندا

 خسته و   افرادشمهمات كافي جهت ادامه پدافند در اختيار نداشته باشد و يا            
 از اين همه نقـاط ضـعف و نواقـصي كـه در يگـان                ؛فرسوده و رنجور باشند   

استعداد و داراي قـدرت جـسم و روح و تفكـر              يك فرمانده با   ،استدشمن  
كـشور   جنـگ  هنراستاد   تزو   به قول سن   . را ببرد  بهرهتواند حداكثر      مي ،كافي
 اطالعـات  دشـمن  قدر مـسلم  1». را الگوي خود قرار دهيد دشمن«، بايد   چين

توان گفت اطالعات      پدافندي خود داشته يا حداقل مي      ةكافي و وافي از حوز    
 .ستنيروهاي عمل كننده بيشتر ا  جغرافيايي خودش ازة در خصوص منطقاو

اي با تفكـر نظـامي خـاص خودشـان عمليـات آفنـدي بـدون                 عده ايدش
 بـراي ي تحميـل اراده بـه دشـمن         قـول شناخت را جهت فريب دشمن يا بـه         

وارد نمودن   جهتهاي ديگر    كارگيري نيروهاي عمده در مكان      درگيري و به  
 ة اما عـدم شـناخت صددرصـد از منطقـ          ، محكمتري به دشمن بدانند    اتضرب

توان گفت    يا به جرأت مي   و   است   بسيار خطرناك  فرماندهيك  عمليات براي   
   .خودكشي دسته جمعي استيك نوع 

  گردان در خصوص گروهان دومفرماندهم يتصم

 از سـوي   و تـدبير فرمانـدهي گـردان،         گـردان  از رايزني با ركن سوم       عدب

                                                      
اطالعـات،  ، انتـشارات دانـشكده اطالعـات و حفاظـت           1375به مباني حفاظت اطالعات،     . ك.ـ ر 1

   .5تهران، ص 
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 يك ارتفاع بلند    ةي چادري در دامن   فرماندهمحل  . فرمانده گردان احضار شدم   
از  و اظهـار تاسـف       موجـود  آنجا فرمانده گردان بعد از شرح مـشكالت          .بود

 فرمانـده گروهـان دوم      عنـوان مسائلي كه بر گروهان دوم گذشته بود مرا بـه           
 گروهـان   ماموريت تا آن لحظه     .و ماموريت جديد را به من ابالغ كرد        معرفي

س  اما بعد از توضيح فرمانده گردان و رئـي         ،به وضوح مشخص و معلوم نبود     
 زيـاد تـا     ةدر حقيقت بـه علـت فاصـل       . مأموريت به بنده ابالغ شد     سوم   ركن

 بـا توجـه بـه       ،پيمايي شبانه با گروهـان      بعد از يك راه    بود قرار   ،هدف اصلي 
 در آن محل اتراق كرده و شب بعد با          مناسبوسعت جنگل و پوشش گياهي      

بـه  و   داده ادامـه ماموريـت      1 خلفـي  به فرماندهي ستوان  الحاق گروهان سوم    
  .هدف بزنيم

  گروهان دوموضعيت ـ 2

و مجروحيت   به علت تصادف      را  ستوان زماني  خود فرمانده    دوم گروهان
 معـاون   و از طرفي   به اشنويه از دست داده بود        مريوانجايي از    هدر مسير جاب  

بـه  هـم    تنها افسر باقي مانده      .برد  ي به سر مي   عملياتمرخصي   گروهان نيز در  
ي خارج شده بود و فقط دو       عمليات ة گرفتگي از رد   قول خودش به علت موج    

بـود و ديگـري     ) ادوات( خمپـاره    ةدار كـه يكـي مربـوط بـه دسـت           نفر درجه 
 آماد مسئول تدارك و     »حميد سفيدگر بابايي  «سرگروهبان واحد به نام استوار      

  .يگان بود

                                                      
  .باشد  تكاور ذوالفقار مي58 محمد خلفي در حال حاضر فرمانده لشكر 2ـ امير سرتيپ 1
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   معاون گروهانانتخاب
ـ         شناسـايي  ة اركان فرمانده دست   گروهان در محمـد  «ام  افـسري بـود بـه ن

نظير بود و اكثـر كاركنـان         در تواضع و فروتني و تقوا كم       او .1»شادمان ماهاني 
 اطـالع   او و از خـود گذشـتگي        ايثـار  از روحيه سلحشوري، شهامت،      2تيپ  
  . ي خدا بودبرا داشت و كار و عملش فقط ي سر نترسوي .داشتند

را كـه   شـادمان   شناختم و با رغبت و رضـايت كامـل             را مي  اومن از قبل    
 در  . كـردم  انتخـاب فردي بسيار مؤمن و متدين بود به عنوان معاون گروهـان            

مور أ مـ  دوماصل من از گروهان سوم و شادمان از گروهان اركان به گروهان             
  . شده بوديم

تألمـات  و   گروهان را كـه از بمبـاران         ة توانستيم باقيماند  بسياربا زحمت   
 آنها براي   يي پرشور و حماس    يك سخنران  .روحي دور مانده بودند جمع كنيم     

خندق، خيبر  ؛  صدر اسالم هاي    مسلمين در جنگ  هاي   رشادت و از    انجام دادم 
 و اجر و قـرب شـهيد در نـزد خداونـد             الهيهاي كمك    نشانهو بدر و آثار و      
 از .شـوند  كـم آمـاده مـي       آنهـا كـم     كـه  كـردم   خودم حس مي  . براي آنها گفتم  

فقط بايستي آنها را آماده     و   جهادند و   ها پيدا بود كه مرد جنگ و جبهه        روحيه
 هفت قدم عقب شما ،ي كردم ننشي به آنها گفتم يادتان باشد اگر من عقب       . كرد

 و تر از شما حركـت خـواهم كـرد         قدم جلو   چند  به عنوان فرمانده   من. برويد
عند ربهـم   « رسيديم كه    شهادتاگر به فيض عظماي     . شما به دنبال من بياييد    

 علمـدار   بـه كه اقتدا    افتخار جانبازي نصيب شد     اگر و  نصيب گشته  »يرزقون
را بـه   سالم بازگشتيم اجـر مجاهـدين فـي سـبيل اهللا            هم   اگر   .ماي كربال كرده 

                                                      
  .ها و شهادت شهيد شادمان را توضيح خواهم داد رشادت عمليات بيت المقدس شرحدر ـ 1
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 نفـرات برتـر و مطمـئن و شـجاع را            ،مختـصر  بـا شـناختي   . ايم  دست آورده 
را  اول ةدسـت فرمانـدهي  . دمنمـو  تقـسيم  دستهشناسايي كردم و آنها را به دو       

محمـد   دوم ةدسـت بـراي فرمانـدهي     دار شـدم و      ظ سمت عهـده   با حف خودم  
خصوصي به طور  .نمودمها را شناسايي   زن جي.پي.آر. را معرفي كردم  شادمان  

تـذكرات الزم را  . متذكر شـدم را  شان  و مسئوليت سخت  هبا آنها صحبت كرد   
به جاي غذا به همـه نفـرات دو عـدد كنـسرو مـاهي و                 .به سرگروهبان دادم  

با توجه به اينكه منطقه سردسير و كوهستاني بود، بر آوردن . دادممقداري نان 
به دليل اينكه بـه منطقـه آشـنايي كامـل           . ها تأكيد كردم    آب و پر كردن قمقمه    

دانستيم، بـه سـربازان تـذكر دادم كـه در             نداشتيم و محل تهية آب را هم نمي       
  .داري آب دقت كنند حفظ و نگه

   گروهان يكموريتأمم ـ 3

، بـه فرمانـدهي   120 گروهـان يكـم گـردان        64 تير ماه سال     24خ  در تاري 
  .ستوان عليرضا جالو براي انجام مأموريت اعزام شد

  



  
  
  
  

5  
   به سوي هدفحركت

 بعد از نماز مغرب و عـشاء آمـاده     64تيرماه سال    چهارم  و   بيست تاريخ در
 و   ستوان خلفي نيز با ما همراه شد       ،گردان دستور فرمانده    طبق .حركت شديم 

 آشـنايي   بـراي  بـود    2 تيـپ  127 كه جمعي گردان      نيز ستوان مهدي هاشمي  
پيچ و خم          العبور و پر   مسير سنگالخي، صعب  . با ما همراه شد   بيشتر با منطقه    

 حدود .بود به تاريكي منطقه افزوده  مسيرهوا تاريك بود و جنگلي بودن       . بود
كـردم    ابتـدا فكـر مـي      و به يك تپه رسيديم كـه         كرديم ساعت راهپيمايي    10

 است و اين منطقـه      »سرهويز« آن منطقه    اسمبعدها متوجه شدم    . جنگل است 
 يـك پادگـان نظـامي       ارتفاعاتبه ارتفاعات سرسپندار عمود و در زير همين         

 .عراق به نام سيدكان وجود دارد
 كيلومتر در زير ارتفاعات سرسپندار در خاك دشمن در مسير جنگل           20 حدود
سـنگيني   رنـج طـوالني بـودن راه،         .كردنـد   احساس خـستگي مـي     ههم .راه رفتيم 

 و كوهستاني بودن آن موجب شده بـود تـوان           ارتفاعپشتي، ناهمواري مسير و      كوله
اذان صبح گذشته بود كه     .  باقي نماند  حركتادامه   براي و قدرتي    برودهمه تحليل   

  بـه يـك دشـت صـاف        ،داديـم    مـي  ادامـه اگـر   .  جنگلي رسـيديم   ةنزديك يك تپ  
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 شناسـايي  بـه راحتـي      دشمن روشنايي هوا امكان داشت از طرف        بارسيديم كه     مي
 ،چه همـه خـسته بودنـد    اگر.  صبح را خوانديمنمازدر آنجا اتراق كرديم و      . شويم

 خلفـي و سـتوان هاشـمي        سـتوان  هـوا، قبل از طلوع صبح و روشن شدن كامـل          
 جنگلـي بـودن   بتـه ال.  و به طرف بنه گردان و تيپ حركت كردند     هخداحافظي كرد 

  .بازگردندشد كه دو نفر به راحتي بتوانند بدون مشكل به گردان  منطقه موجب مي
 نيروهـايي حتي  ،  خواب رفتند زود به   ها    بچه ةخوابي هم   علت خستگي و بي    به

به ستوان .  زحمت خود را بيدار نگه داشتندبه ،انتخاب شده بودندنگهباني كه براي 
 اصـرار داشـت اول مـن اسـتراحت          واچه    اگر ، كند شادمان دستور دادم استراحت   

 .باال آمد  هوا روشن شد و آفتاب       كردند تا ها استراحت مختصري      بچه هخالص. كنم
 با اندكي جـستجو موفـق شـدم         وبه منظور شناسايي و كاوش اطراف به راه افتادم          

ي جـزو نيروهـا   اگر مـن    .  پيدا كنم  بود تپه اتراق كرده     ة كه در دامن    را گروهان يكم 
 حتـي نگهبـان     ؛يا در خواب بكشم   و   را اسير كنم     آنها ةتوانستم هم   دشمن بودم مي  

البتـه آنهـا    .  فـرو رفتـه بـود      ي عميقـ  خـواب خوابي در    آنها به علت خستگي و بي     
سراغـشان   بـه  ديرتـر مـن    اگر و اند چه محل خطرناكي اتراق كرده     در دانستند ينم
ي متـر  500 ةدر فاصـل  ( .باشد آنها    اتفاق ناگواري در انتظار    رفتم احتمال داشت    مي

 با تجهيزات كامل    ي محل استراحت آنها يك گروهان عراق      ةپشت تپ و  ضلع شرقي   
 و بعـد از احوالپرسـي موضـوع         هستوان جالو را از خواب بيدار كرد      .)  بود خوابيده

 بايستي  ر فرمانده گردان   را به وي ابالغ كردم و به ايشان گفتم بنا به دستو            موريتأم
  .  ماموريت را به من بسپاردةني كرده و ادامنشي عقب

   غيبيامداد
 مهمات و  ة از او خواستم كلي    ، اينكه ستوان جالو منطقه را ترك كند       از قبل

 همـة  با نهايت همكـاري      او هم .  را به من تحويل دهند     ة غذايي عملياتي  جير
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  . را به من واگذار كردماندهمهمات و كنسرو باقي 
هـم  و از طرفي ما      نبوددر دسترس   اي   ابل استفاده  ق ةبا توجه به اينكه جاد    

 ركات امكـان تـدا    نداشـتيم چنـداني   آشـنايي    منطقـه     مواصالتي هاي  به محور 
 مهمـات   گـرفتن مهمات و غذا و ساير ملزومات مورد نياز ميسر نبود و شايد             

   . بودبراي ما غيبي هاي از گروهان يكم از امداد

   ـ استقرار و توجيه منطقة عمليات1

دم بـه علـت عـدم        كـر    استقرار در منطقه ابتدا به پرسنل توصيه       محض به
از گفـتم   .  فعلـي را نـدارد     ةآشنايي به منطقه هيچ كس حق خروج از محوطـ         

از رفتن به . ندكه پوشش درختي ندارد خودداري كنهم هايي  حركت در محل  
 هوشـياري   باعـث سوزي يا هر گونه حركتي كه        نوك ارتفاع، تيراندازي، آتش   

 گردد يا موجب بر هم زدن نظم منطقه گـردد پرهيـز             آنها يا هواپيماي    دشمن
 ءد و از اختفا   نحفظ موضع كن  . دن به هم نزن   راد استتار منطقه    نسعي كن و  . كنند

 آنجا يـاد    . را با محيط همرنگ كنيد     خود بودد اگر الزم    ننهايت استفاده را بكن   
شـباهت بـه آب      ي ب ارتشيك   «: افتادم كه گفته است    »تزو  سن«جمله معروف   

هـا و   كنـد و هميـشه بـه چـال      آب از نقاط برجسته و بلند اجتناب مي .نيست
 يك ارتش هم بايد يك موضع نيرومند و مستحكم          .شود  ها سرازير مي   گودال

آب .  را مـورد حملـه قـرار دهـد    دشمن سست و ضعيف  ةرا دور بزند و نقط    
نبرد نيز جـز در      دركند و پيروزي      هميشه خود را با شكل زمين هماهنگ مي       

   1».آيد اثر تطبيق دادن خود با وضع و موقعيت دشمن به دست نمي

                                                      
   175ص . چاپخانه ارتش: ، هنر جنگ، ترجمة محمود كي، تهران)1358(تزو ن به سو. ك.ـ ر1
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 جاد پست نگهبانيي و امحلي يشناسا ـ 2

الزم بـه  . توجيه كـردم هم  ستوان شادمان را  نيروها ة سفارش الزم به كلي    از بعد
در  جنـوب خـدمت كـرده بـودم و        تر در منطقـة       پيش است به دليل اينكه      توضيح
 بستان، سوسنگرد و خط پدافندي چذابه دشـمن         عملياتي مختلف در    ها درگيري

از . ي را به ستوان شادمان تـذكر دادم       موارد در اين خصوص     ،شناختم  را خوب مي  
اي   كـردم و بـا تنظـيم لوحـه     انتخـاب جمله چهار نقطه مناسب را جهت نگهبـاني         

نتخاب هاي ا   در محل  درستساعات نگهباني را مشخص كردم و دستور اكيد دادم          
از .  شوند مستقر ،باشد  شده كه داراي ديد و تير مناسب و پوشش گياهي خوب مي           

 جلـوتر   1ينظامس  أتردد و گشت به اطراف خودداري كنند، سعي شود از خط الر           
هاي نگهباني به صورتي بـود كـه نفـرات بتواننـد بـه               شرايط انتخاب پست  . نروند

 سعي كـردم    .خود را بپوشانند   ديد داشته باشند و نقاط كور        همديگرسهولت روي   
 قديمي كه آشنايي بيـشتري بـه منـاطق كوهـستاني و             سربازاناين خصوص از     در

 كه از انسان يا نيـروي       اي  ه  گونه مشاهد   كردم هر  تاكيد . استفاده كنم  جنگلي داشتند 
  .نظامي داشتند سريع به ستوان شادمان يا مستقيم به خودم اطالع دهند

   نگهبان ضلع شرقيةمشاهد
 صبح است و ما يـك گروهـان از          9 حدود ساعت    25/4/64 تاريخ اكنون

گونه   هيچـ.  كيلومتر است25 گردان حدود تا ما ة كه فاصلـگردان جدا شده  
سي بـود كـه     .آر.سيم پي   بي دستگاه  سه  فقط . ارتباطي با گردان نداشتيم    ةوسيل

نظـور  بـه م  . كـرد  ينمـ آن هم به داليل مختلف امكان ارتباط خوب را فراهم           

                                                      
  . قد يك سرباز معمولي تا نوك قله فاصله داردةمحلي كه به اندازـ 1
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. بررسي بكنم اطراف را    ،منطقه سعي كردم با دوربين دو چشم       اطالع بيشتر از  
ناگهان در دوربين دو چـشم در       . به دقت از جلوي موضع به كاوش پرداختم       

 متري نگاهم به فردي افتاد كه او هم با دوربين منطقه و جنگـل               1500 ةفاصل
لبـاس   دم كـه او پـس از دقـت الزم متوجـه شـ        . كرد   مي نظارهو ارتفاعات را    

  .استباني از منطقه  ي بر تن دارد و سرگرم ديدهنظام
با تأمل بيشتر    است ولي هاي خودي    بان يكي از يگان     ديده كردمابتدا فكر   

 از طرفي او خالف     .ايم آمده منطقه كه به    هستيمي  واحد شدم ما اولين     متوجه
. كنـد    ايـران نشـسته و منطقـه را نظـاره مـي            سمت خـاك   به   وجهت دشمن   

كرد در پوشش جنگل       و سعي مي   بودمتوجه نيروهاي ما شده     بان عراقي     ديده
فرمانده گـردان   .  دادم اطالعموضوع را به گردان      سريع. خودش را پنهان كند   

 بـود   »جـوان مجيـد   «سـرواني بـه نـام       هم كـه    حضور نداشت، معاون گردان     
ـ  زياد، نبود جاده، عدم آتش       لة فاص .بكندتوانست به من كمكي      نمي ي شتيبانپ

  . كندب او نتواند مساعدتي شد تا باعث ... ي به منطقه وناآشنايمناسب، 
 بـاالتر   ة اطـالع رد   بـراي  ،دانستم كمكي ميسر نيست     با توجه به اينكه مي    

 ما مطلع حضوربان از عناصر خودي باشد حداقل از          اگر اين ديده   ماعالم كرد 
ي كـه بـه صـالح       معاون گردان به من اعالم كرد خـودت هـر تـصميم           . گردد
پـس  . العمل مقتضي و مناسب را به خود من سپرد         ي انجام بده و عكس    دان مي
 و اختفاء منطقـه     استتاراي فكر كردن تصميم گرفتم فعالً تأمل كنم و           لحظهاز  

 از حركت به طرف ما      حداقل ، متوجه ما شده باشد    اگر و گفتم    نزنمرا به هم    
  .كرد او را غافلگير شود  مي كند و امتناع مي

 يكي از نگهبانان ضـلع شـرقي بـه مـن اطـالع داد كـه در                  زماندر همين   
 گروهـان   ،ي طرف راست نيروهـاي خـودي      يعن) خط القعر (سمت شرق تپه    

 آرامـش سـتوان     نهايـت بدون معطلـي و در      . استديگري در حال استراحت     
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ي نظام رنگ لباس و پتو و شكل واحدهاي         ه او را ب    و شادمان را احضار كرده   
هاي دشمن را به او      عالئم يگان  نوع تجهيزات و ظواهر و    . وجيه كردم عراق ت 
  .روانه كردمدار وظيفه و دو نفر سرباز   يك نفر درجهاو را به همراه و آموختم

   ـ مقابله با نيروهاي دشمن3

 . بيـدار كـردم    بودنـد حـال اسـتراحت      كـه در  را   ها ي از وظيفه  تعدادزود  
 گفـتم  آنهـا بـه    .و دستور آماده بـاش دادم     موضوع را با آنها در ميان گذاشتم        
سـربازان آمـاده    . پيـروزي از آن ماسـت     ،  چون ما زودتر از آنها متوجه شديم      

  و  اكثر آنها درگيري و جنگ به ايـن صـورت را نديـده بودنـد               وليشدند    مي
 شادمان با سـه  ستوان.  پدافندي با دشمن درگير شده بودند  خطوطمعموالً در   
كم بـه    رفتند و كم     باال مي  ة كوه خيز از دامن    نيم صورت آهسته و به  ،  نفر همراه 

 حركـت   كـوه سأالـر   بـه طـرف خـط   نيزس نظامي رسيده و از آنجا أخط الر 
 آغـاز    و درگيـري    شـنيده شـد     لحظه صداي شـليك گلولـه      هميندر  . كردند
  . بازگشتمن شادمان به طرف ستوان بعد از چند دقيقه .گرديد

   ماجراشرح
 نفـر عراقـي    پـنج شـود     رسيدن روي ارتفاع متوجه مـي      محض به شادمان   ستوان

 يك فرمانده گروهان عراقي     ظاهراً. است بقيهي از آنها در حال توجيه       يكاند و    نشسته
اند كه يك نفر از آنها متوجه         فرمانده دسته در محل مشغول توجيه منطقه بوده        چهاربا  

رخوردار بـود و كمتـر       ب اي  العاده  فوق از ورزيدگي جسمي     او. دشو   شادمان مي  ستوان
ـ بالفاصـله   .آورد  رويارويي با دشمن كم مـي     يادر نبرد تن به تن        دشـمن  ةمـشاهد ا ب

 بدون استفاده از سالح و استفاده از ضد شـيب       ها  عراقيرگبار او   با  گشايد و     آتش مي 
  .گذارند شان را جا مي ها و وسايل  اما سالح،شوند مي جنگل موفق به فرار پوششو 



  
  
  
  

6  
  روي دشمنيري با نيدرگ آغاز

نبرد و درگيري با دشـمن آغـاز        ،   درگيري و تيراندازي در منطقه     شروع با
هـا بـا     ي اتفاقـات فراوانـي در خـصوص درگيـري         تحميلدر طول جنگ    . شد

چـه مـدت      اگـر  . كم نظيـر باشـد     شايد كه هر يك در نوع خود        افتادهدشمن  
 ايـن  امـا    ،سـت نظير ا   بي  خود  سال دفاع مقدس با لشكر خصم در نوع        هشت

. تماس و برخورد و درگيري با دشمن هم شايد در نوع خود كم نظيـر باشـد                
 دو واحد كوچك در حد گروهان از واحدهاي اصلي جدا شده            اينكهبه دليل   

ي دشمن به منظـور پدافنـد در   نيروجهت آفند و ، و هر كدام به منظور هدفي    
 سـاعت  فاصله پنج متر   پانصد بااختالف حداكثر يك تپه     با   و   بودمنطقه آمده   

 ،يراهپيمـاي انـد و بـه علـت خـستگي و مـسافت طـوالني                 هم خفتـه   نزديك
  .اند كدام طي اين مدت از حال هم خبري نداشته هيچ

 ةي آتش سـنگين بـراي دو طـرف، تـا لحظـ            پشتيبان از طرفي عدم وجود     
جـي و تيربـار هـر دو يگـان و      .پـي . آر و متـري   ميلي 60درگيري فقط خمپاره  

 و  تعداد نفـرات  ناگفته نماند   . روي هم قرار داشتند    هبك آنها روب  هاي س  سالح
 سعي داشـتند ارتفـاع   گروهانهر دو . ادوات دشمن به مراتب از ما بيشتر بود   
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 كننـد  حفـظ  را ـ بود  ي درگيرة شمالي منطقة محدود و تپهةحاشيـ كه مقابل  
 آن منطقه سر پل مناسـب و مهمـي بـري          چون  . ونديا حداقل بر آن مسلط ش     

 نيز مزيد علـت      نبرد ة شناخت دقيق منطق   عدم .شد  مي محسوبعمليات آتي   
 بـه منطقـه   جنگيدنـد     در منطقه خودشان مي   هم كه   نيروهاي عراقي   . شده بود 

  .آشنايي بيشتري داشتند
 نبـرد را اشـغال   ة ارتفاع بلند شـمال منطقـ     داشتبه هر حال دشمن سعي      

 عمـل را    ابتكارروي دشمن    به ي رو پدافند من توانستم با ايجاد يك خط        .كند
خيلي خـوب   . ي كنم شناسايبه دست بگيرم و محل و موضع دشمن را كامالً           

ي بـرا فقـط   متوجه شدم فشار او از ضلع جنـوبي          و   هدف دشمن را شناختم   
كار مناسـب    بايست راه    با توجه به نيروي كم مي      .تسلط به هدف شمالي است    

  .مكرد  ميرا انتخاب

 ي ارتفاع شمال ـ تسلط بر1

هـا    شادمان دستور دادم سريع به اتفـاق سـه نفـر ديگـر از بچـه                ستوان به
 ضـمن اينكـه از   .و در آنجا مـستقر شـوند      دور زده    پشتارتفاع شمالي را از     

زن كه شهامت الزم را      جي.يپ.آرطرف مقابل با گماردن يك تيربارچي و يك         
اً در   تقريبـ  و مانع از حركت نيروهاي دشمن به طـرف ارتفـاع شـدم              ةداشتند

 ضـلع دانستم اگر بر ارتفاع        من مي  .ميگير كرد  شيار مشرف به تپه آنها را زمين      
  . كندايجادما اي برمشكلي تواند  يابيم فشار دشمن نمي شمالي تسلط

مـسلط  هـا توانـستند بـر ارتفـاع           او و بچه   ،شادمان سرعت عمل ستوان  با  
 محل و موضع    ،ي ارتفاع به عالمت پيروزي و موفقيت      بلنداشادمان از   . شوند

تواند با    بابت مطمئن شدم كه دشمن نمي      اينخودش را به من نشان داد و از         
شـد     برعكس چنانچـه دشـمن موفـق مـي         ؛كند به ارتفاع تسلط پيدا      اووجود  
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  . ي بودقطع اسارت يا شهادت ما ،خودش را به اين ارتفاع برساند
اوج  بـه درگيـري     و گذشتنزديك به دو ساعت از درگيري دو گروهان         

ـ               ،خود رسيده بود   باط ض اما هر دو گروهان به صورت منظم و مرتـب و بـا ان
  .جنگيدند آرايي كرده و با هم مي  يكديگر صفمقابلخاصي در 

برانگيـز و     و نقـده بـسيار بحـث       اشـنويه  ةشروع عمليات قـادر در منطقـ      
 آن بحـث     انجـام  عـدم خيلي از نفرات در خصوص انجام يا        . آور بود  شگفت

ر اصل تدبير هر دو فرمانده گروهان با توجه به امكانات موجـود              د .كردند  مي
تـوان گفـت يـك       مـي  .توانست عامل شكست يا پيروزي باشـد         صحنه مي  در

 گروهان بـا شـماي شـرقي سـعي در مغلـوب             يكگروهان با شماي غربي و      
  1.ساختن همديگر داشتند

  شفا رختد
ديك شده بـود كـه       نفرات به هم نز    ةاي فاصل  ي درگيري به اندازه   ابتدا در

هـا بـا هـم فـرق       ـ هر چند كه رنگ لبـاس   دشمنازتشخيص نفرات خودي 
ـ  الراس تپه، درختي بزرگ   در نزديكي خط. بسيار سخت و دشوار بودداشت 

 قـائم مناسـب بـا       ةزاويهم   كه يك تخته سنگ بزرگ       داشتو تنومند وجود    
 دشمن به ته    ةارهاي خمپ   شده بود گلوله   باعث امر   همين . كرده بود  ايجاددره  

مـا   اداره و كنترل عمليات در گروهان        برايدره سقوط كند و پناهگاه مناسبي       
به  و اطراف را     ببينم شادمان را    ستوانتوانستم     مي و من در آنجا نشسته      .باشد
 كـه از    »وطنـي «چي به نـام      سيم در كنارش يك سرباز بي    .  مشاهده كنم  يخوب

                                                      
ـ در جنگ ايران و عراق، ارتش عراق بر مبناي ساختار بلوك شرق و جدول تجهيزات و سـازمان                   1

  .بود) امريكا(ارتش ايران بر مبناي بلوك غرب 
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 حـضور داشـت و      ،گرم و مهربان بود    اي شجاع، خون   رزمندهو   اصفهاناهالي  
داد و در ارسال و دريافت پيام هـم مهـارت     خوبي انجام مي   بهوظيفه خود را    
  . كافي داشت

اگـر ارتبـاطي   و سيم با گردان به داليل مختلف خوب نبود       بي ارتباطالبته  
بـرداري    مطمئن نبود و امكـان بهـره       ، عملياتي دشمن  ةاستفادبود به علت    هم  

حـال از محـل       بـه هـر    .ي بيـشتر بـود    خـود سبت به نيروهاي    دشمن از آن ن   
هاي    كه گلوله   به اين درخت   سربازان هابعدبزرگ كه   زير درخت   (فرماندهي  

هدايت و رهبري   .) گفتند   درخت شفا مي   كرد،  دشمن به اطراف آن اصابت مي     
شدت ادامـه   ه   درگيري ب  .گرفت  شد و كنترل الزم صورت مي        انجام مي  نيروها

  .كردند استفاده مي  حداكثر توان خودازروهان داشت و دو گ

   آمبوالنسين مجروحة ـ تداخل نيرو و تخلي2

 در گروهان   شاي بود كه به علت رنگ پوست        سرباز سيه چرده   گروهان در
هنگامي كه . گو بود ساده و بذله، مهربان. شناختند  او را ميهمهشاخص بود و 

 .كند  تيراندازي ميما به طرف  ناگهان متوجه شدم او   ،بودمدرخت نشسته    زير
 را بـا    نيروهاي خـودي   گفتم كه اين سرباز      بودچي   سيم به سرباز وطني كه بي    

وطنـي دقـت كـرد و       . كنـد   اندازي مي   تير ا به طرف م    و گرفته ها اشتباه  عراقي
 مـن  تـازه  و ! مواظـب بـاش   ،ناگهان فرياد زد كه او از نيروهاي دشمن اسـت         

در ه  به لطف خدا از اين حادثه جان سالم ب         . نيست خوديمتوجه شدم كه او     
 كم بـين    ةفاصل با توجه به     ، به طور حتم   شدم  اگر تصادفاً از جا بلند مي     ؛  بردم

  .گرفتم  قرار مي گلولهمن و او مورد هدف
.  ايراني و عراقي به هم نزديك و منطقه نيز جنگلي بود           گروهاندو  ة  فاصل

 البتـه حـدود و      .ري كجاست درگيدقيق   محل   دانستند هاي دو طرف نمي    نيرو
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 شده بود تـداخل نيـرو       باعث منطقه محدود وسعت    اما ها مشخص بود   سمت
 و از داده موضـع   تغييـر خواست    يكي از سربازان گروهان من مي     . اتفاق بيفتد 

 تماشـا   را من صـحنه     . ديد و تير مناسب برود     براي بهترييك محل به محل     
هـا    ما به منطقه بيشتر از عراقيتسلط.  از درگيري ساعتي گذشته بود    .كردم  مي
تغيير محل و فرار به       در همين حين يكي از سربازان عراقي هم كه قصد          .بود

 را داشت در حال دويدن بود كه ناگاه در وسـط راه             خودشانطرف نيروهاي   
 سـپس   . يك طرفي روي زمين افتادنـد      كدامبه همديگر برخورد كردند و هر       

  .دندكريدن و دبه همديگر شروع برخاستند و به سرعت در جهت خالف
ـ  شـبانه علت حادثه اين بود كه هر دو گروهان ايراني و عراقي              ة منطقـ  ه ب

 و فـشرده  ي جنگلـ پوشـش  در مكاني كه يكديگراطالع از  تجمع رسيده و بي 
 مبادا توسط عناصر دشمن      تا  بودند پرداختهاستتار كاملي داشت به استراحت      

 متوجـه حـضور و اسـتقرار        دو واحـد  هـر   ي روز   روشـناي با  . ي شوند شناساي
ما را اذيـت     و آنچه    داشتدرگيري به شدت اوليه ادامه      . همديگر شده بودند  

 يگان و عـدم اطـالع از        دركمبود شديد آب    .  نبود آب آشاميدني بود    كرد،  مي
 از طرفـي تحـرك      .بـود  خالي بودن نيز مزيد علـت شـده           و  آب ةمحل چشم 

 منطقه رزمي جهت دفاع و گرمي       هاي جوش و حركت   و جنب پرسنل و    بيشتر
  .داده بودنياز به آب را افزايش 

 به طوري   ؛ به علت صحبت زياد و تحرك به شدت تشنه شده بودم           خودم
 ساعت بود كـه درگيـري       پنج شايد اكنون مدت     . خشك شده بود   هايم كه لب 

 فرصـتي   اگـر  حتي. اي آب بنوشم    حتي قطره  بودمادامه داشت و من نتوانسته      
شنيده ها   ها و مداحي  در مرثيهبارها. ي براي نوشيدن وجود نداشت  آب بود،هم  

و  ، اهل حـرم )ع( امام حسين رباز تشنگي عاشورا در روز نده بودم كه    او خو 
اما اكنون خود و سربازانم اين تشنگي را در صحنة نبـرد         . گذشت چهيارانش  
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  .كرديم لمس مي
 را بـه    انـسان وان   رمق و ت   چون ؛تر است  تشنگي از گرسنگي بسيار سخت    

ي سـلب   آدمـ از طرفي قدرت خوب فكر كردن را از         . دهد  سرعت كاهش مي  
  .آورد  پاي در مياز را اوكند و خيلي سريع  مي

  وموجب پيـروزي اسـت    هم  ها   صبر و استقامت در برابر سختي     از طرفي   
 چون فرمانده گروهان براي زيـر       ؛ خود را ضعيف نشان دهم     توانستم من نمي 
  گروهان، اگر از خود ضعفي نشان دهد     .است عيارلگوي تمام    ا  خود مجموعه

از پـذيرفتن   و نيروهـا     رود  مي دست كار از    ة شيراز .پاشد  به سرعت از هم مي    
 هـا   سختي همة اما اگر مشاهده كنند با  ،روند  دستور در هنگام سختي طفره مي     
  .شوند  ميدلگرمگيرند و  روحيه مي، فرمانده محكم و استوار ايستاده

  و مقاومتـشان   كردنـد   مردانه مقاومت مي    و جنگيدند  اد خيلي خوب مي   افر
 پا در ركاب و با عشق       و واليي بودند    .ناشي از توكل به خدا و ايمان آنها بود        

  .جنگيدند به ثاراهللا مي

  آبة براي تهيتالش

 ديگر مطمـئن بـودم جنگيـدن        . آب تهيه كنم   طريقي به هر    رفتمگ تصميم
 ي از پرسنل وظيفه را صدا كـردم و دسـتور          يك .بدون آب بسيار سخت است    

به طـوري  ـ شنوند    را ميش و صداياو هستند كه نزديك هايي بچه همة دادم
از  . را در يـك محـل جمـع كننـد    خـود هاي  قمقمه ـ  كه دشمن متوجه نشود

اي در سمت چپ محـل        رسيد چشمه   اطالع بوديم اما به نظر مي       محل آب بي  
سرباز به صورت داوطلب مأمور آوردن آب       يك  . درگيري وجود داشته باشد   

گفتم آنها را به صورت رشـته       .  خالي جمع شد   ة قمقم 15 تا 10حدود  شد و   
سربازمذكورمي خواسـت طنـاب     . برود  و بياندازداي طناب كرده و به دوش       
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 كرد و خمپاره گيرم همه را زمين . م60خمپارهكه ناگهان سوت يك    تهيه كند 
با آتشي مختصر از جلـد قمقمـه هـا تقريبـاً             و ها خورد    قمقمه درست وسط 

 الهي اين بـود كـه بـدون         تقديرهمه آنها سوخت و فاقد استفاده شدند شايد         
 چـه ناراحـت     اگرآب بجنگيم و بدين صورت تصميم آوردن آب منتفي شد           

تـا كنـون    . شدم اما به عزم رسيدن به هدف و غلبه بر دشمن مصمم تر شـدم              
كات رزمي دشمن برآييم و با همه فشار هـا   توانسته بوديم از عهده حر    خوب

تشنگي بـيش از گرسـنگي      .  خللي در محور ما ايجاد كند      بوددشمن نتوانسته   
 بيشتري زنده   مدتدهد ممكن است انسان بتواند بدون غذا          انسان را آزار مي   

ي طرفـ  بسيار سخت و طاقت فرساسـت از         آببماند و دوام بياورد اما بدون       
فرياد و صفير گلوله هاي خودي و دشمن همه         ،  گيري و در  درنبهيجان منطقه   

  .افزايد ي انسان ميتشنگو همه بر 
ـ          تپـه توان به صـورت        نبرد را مي   ةصحن دليـل  ه  اي در نظـر گرفـت كـه ب

 و نارنجك   متري  ميلي 60خمپاره   هاي تفنگ و   درگيري شديد و شليك گلوله    
غبـار شـده     خـاك و      گـرد و   بارها مملو از  تيرتفنگي و دستي و شليك مداوم       

تعـدادي  ،  رزمـي كوچك بين دو واحد  سنگين درگيري و نبرد     ةصحندر  . بود
ـ  و به    هجي آماده كرد  .پي.از نفرات گلوله آر     شـليك   1جـي .پـي .ي كـه آر   نفرات

  .كردند استقامت آتش مي دادند و آنها با صالبت و كردند مي مي
ادي  تعد .ها مجروح شده بودند    ي از بچه  تعداد. ي از ظهر گذشته بود    ساعت

از طرفي وقت   . رسيدند   نظر مي  بهاز گرسنگي و تشنگي بسيار خسته و كوفته         
 و نمـاز بخـوانم يـا        كـنم نماز گذشته بود و مردد بودم كه جاي مناسبي پيـدا            

                                                      
 انهـدام تانـك،     جي سالحي انفرادي است با حجم آتـش سـنگين و مـستقيم كـه توانـايي                .پي.ـ آر 1

  .ها و محل تجمع نفرات دشمن را دارد پوش زره
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چـه  اگر. مكـن اينكه راز و نيازي كرده و از خداونـد سـبحان طلـب مغفـرت                
  هوشـياري نيروهـاي خـودي و دشـمن    بتعـث صداي درگيري در اين محور      

هاي احتياط   هاي دشمن با توجه به نزديكي به يگان         نيرو كم گرديده بود و كم   
 آنها باخبر شده و با تقويت خود قواي الزم ازخودشان سعي داشتند به نوعي 

هـاي احتيـاط و الحـاق آنهـا بـه        نيرو اما فرصت دسـتيابي      ،را به دست آورند   
دامـه داشـت و     ي ا درگير .نيروي خودي و دشمن با زمان موجود ممكن نبود        

   . يافتن نقاط ضعف همديگر داشتنددرطرفين سعي 
العاده شـجاع، باشـهامت و        كه فوق  داشتماي   دار وظيفه  درجه،  گروهان در

او در  .  محرك سربازان در دفاع بـود      مهمتوان گفت از عاملين       مدير بود و مي   
 ة توانـسته بـود روحيـ    وزد   جـي مـي   .پـي .چند نقطه با هوشياري و زرنگي آر      

 ة تپـ ارتفـاع هـا درگيـري در بلنـدي      پس از ساعت  او  . كند ضعيفتن را   دشم
 تك تيرانداز دشمن    ةجي مورد اصابت گلول   .پي.هنگام شليك گلوله آر   ،  مثلثي
هـا ايجـاد     ثر در بچـه   أ موجي از تـ    اوشهادت  . به شهادت رسيد   و گرفت   قرار
 شـهيد و شـهادت     جايگاه    با تمجيد از    اما  به شدت دلگير شدم     و من هم   كرد

  .كنم را حفظ ة بقيه نيروها روحيكردمسعي 
ر گ درختـي كـه تقريبـاً محـل سـن          كنـار  اين شـهيد بزرگـوار را در         ةجناز

 موجـب  او از شـهادت    قبـل  اما خاطرات چند لحظـه       گذاشتيمفرماندهي بود   
گريه آشكارا  توانستم    نمي چهاگر. گرديد  سوزش دل و ريزش اشك چشم مي      

 با و خوشحالراضي و ، او آرام خفته بود. دز كنم اما جان و روانم را آتش مي  
  .دلي اميدوار به رحمت خداوند

 اگر هم غذايي بـود     ، نبود دسترسآورد اما غذايي در       فشار مي بر ما   ي  گگرسن
ها وجود داشت  ي بچهپشت  تعدادي كنسرو ماهي در كوله.فرصت خوردن نداشتيم

ي آنهـا مقـدور     آور جمع نبرد تهيه و     ةپراكندگي آنها و درگيري منطق    ه علت   اما ب 
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 مستقر بـود  تيربار گرينف دشمن با دو نفر خدمه         يك قسمت شرقي تپه     در .نبود
 درهاي ما وارد كرده بود و تقريباً پوشش آتـش مناسـب              كه فشار سختي به نيرو    

گونه حركت در سمت شرقي را   هر،جهت اهداف كلي دشمن و ايجاد تيرتراش
 وظيفه يگان در حالي كه بر روي زمين به          ينيروها يكي از    . بود دهكراز ما سلب    

 به طرف تيربار دشمن حمله      »يا حسين «و با فرياد    بلند شد    ،حالت درازكش بود  
 يكي از آنها را از پـاي درآورد و عراقـي ديگـر بـا                رگباربا شليك يك    او  . نمود
ة درگيـري    كه بالفاصله به عقـب منطقـ       كردن تيربار او را به شدت مجروح        اهم

 ة در بلنـداي ارتفاعـات منطقـ        و همان شب  درآن رزمندة شجاع    . ديممنتقلش كر 
بـا جـرات    .  روحش به ملكوت پيوسـت     و  رسيد عمليات قادر به فيض شهادت    

 تحميلي ناميـد كـه مردانـه        جنگاين شهيد بزرگوار را از شهداي بزرگ        توان    مي
دار اسـالم    پـرچم رداي سرخ شهادت را بـر تـن نمـود و بـا اقتـدار بـه بـزرگ                    

 سوي  به نمود و    امضاءسند پر افتخار شهادت را با خون خود         ) ع( علي بن حسين
  .معبود پر كشيد

بار گرينف عراق به دسـت      تير ، عراقي نفر از اين حادثه و كشته شدن        بعد
 شـت هـايي كـه ايـن تيربـار دا         ي افتاد و با توجه به توانمنـدي       خودنيروهاي  

تـوان گفـت      نـد و مـي     نبرد ايجـاد ك    ةتوانست حجم انبوهي از آتش در منطق      
هـا را از آن      قسمت شرق جنگل را پوشش كافي داد و تردد يا هجوم عراقـي            

  .كرد غيرممكن منطقه
 لشكر به ديدگاه عمليـاتي گـردان      و مسئولين تيپ    ، از خاتمه درگيري   بعد

 به علت عـدم     اما ،كردند   مي بررسي عمليات را    ةآمده بودند و با دوربين منطق     
چه از لحاظ فكري و چه       گونه كمكي   هيچ منطقه اطالع كافي و عدم شناخت    

 فقط بـه وسـيله      آنها.  انجام دهند  مابراي  كمكي  توانستند   از نظر عملياتي نمي   
دند روحيـه   كر دادند و سعي مي     گرمي مي  قوت قلب و دل    به ما    سيم ارتباط بي 
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  .يگان را از اين طريق حفظ كنند
آسـمان  د دشـمن در      ظهر بود كه دو فروند بالگر      از بعد   سه ساعت   حدود

  بـه زبـان فارسـي    پخـش آگهـي  به از طريق بلندگو اقدام    ظاهر شده و  منطقه  
د به هر نحو كردنسعي هم  در ادامه . نمودندما نيروهاي   ةروحيبراي تضعيف   
 كه در ابتدا شايد تا حـدودي       نيروهاي خودشان را تقويت كنند     ممكن روحيه 

ها اثرش را از دست     ند نفر از بچه   ي تكبير چ  رسا آن هم با فرياد      اماموثر افتاد   
درگيـري همچنـان ادامـه پيـدا كـرد و            .يمشـو داد و توانستيم بر آنها مـسلط        

در همين لحظه بـا     . دكر  مي ناراحت مرا نگران و      و بود اتمامرو به    ما   مهمات
 وظيفـه   نيروهـاي  از يكـي از      .اي به ذهنم خطور كـرد      تازه خداوند فكر    لطف

  !گلولهفقط سه   گفتاو؟ ماندهجي باقي .پي. چند گلوله آر:پرسيدم
بـه  . اي بـود   ي سمت راست نيروهاي عراقي درخـت خـشكيده        نزديكدر  

.  كه آن درخت خشكيده را هدف قرار دهد        دمكريكي از پرسنل وظيفه اشاره      
 . بنـا بـه دسـتور آن را اجـرا نمـود            امـا  فرمان خيلي تعجب كـرد       اينابتدا از   

دود .  و جهنمي از آتش ايجاد كـرد        آتش گرفت  دمخوشبختانه آن درخت در     
ي دشمن به تصور اينكه مـا قـصد         هانيرو. غليظي سراسر منطقه را فرا گرفت     

 از پشت سـر بـه آنهـا         دود ةخواهيم با ايجاد پرد     دور زدن آنها را داريم و مي      
 همـين زمـان گروهـان سـوم         در .دنـد كرنـشيني     به سرعت عقب   ،حمله كنيم 

في با عجله و زحمت فراوان و بـا وجـود        به فرماندهي ستوان خل    120گردان  
 استعداد يك گروهـان بـه        به يي جاده مناسب، همراه با نيرو     بهعدم دسترسي   

 هنـوز صـداي   1. تقويـت روحيـه گرديـد      باعث كه   رسيدند محل درگيري    ةتپ
                                                      

 و خـودش را بـه منطقـه         هدري مسير را پيدا كـ     زوديكي از داليلي كه ستوان خلفي موفق شد به          ـ  1
  . من بودگروهان با او شب گذشته همراهي ، برسانددرگيري
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كم   هوا نيز كم.شد  منطقه شنيده ميدركف ن اسلحه كالشي با تيراندازي پراكنده 
 تنظـيم  نگهباني شـب را      ةبرنام اتفاق ستوان خلفي      به .رفت  رو به تاريكي مي   

 گروهـان  افـراد    .ها از شدت درگيري در روز بسيار خسته بودنـد          بچه. كرديم
نـشيني    بعـد از عقـب    . رمق شده بودند   سوم هم به علت راهپيمايي طوالني بي      

ها، گردان مهندسي سريع وارد عمل شد و توانست از مسير مالرو خود               عراقي
  .نبرد برساندرا به منطقة 
 دود بـا    شـ  استفاده كرده و موفـق       شب از تاريكي    2 مهندسي تيپ    گردان

 خـاكريز مثلثـي شـكل       يـك لدوزر روي تپه محل درگيري      ودستگاه لودر و ب   
  . معروف شد»تپه مثلثي«ها به نام   كه بعدكنداحداث 
 صـبح   . اول عمليات به آرامي و بدون هيچ گونه درگيري سپري شد           شب

 به دستور فرمانده گردان من به اتفـاق پرسـنل           بنا) 1364 ماه  ير ت 26(روز بعد   
 شهيد بـه طـرف عقـب        ة محل تپه مثلثي را همراه با جناز       ، گروهان ةماند باقي
 ة، فرمانده گردان و بقيگردان رزمي  ة كرديم و در محل بن     ترك درگيري   ةمنطق

  .كردندمسئولين با آغوشي باز و رويي گشاده از ما استقبال 
 گروهان دوم به عنوان     دوباره ، شده انجامحث و بررسي عمليات      از ب  پس

   . در خط مستقر گرديدگرداناي نزديك بنه رزمي  گروهان احتياط در نقطه
□  

 در كنار فرمانده گردان انجام وظيفـه        منشد و     ها از پي هم سپري مي      روز
رسـيد كـه      ها به گـوش مـي      واحداخبار ناگوار و دلخراشي از ديگر       . دمكر مي
 دشـمن نيـز     .بـود ها و شهادت افراد       خبرها حاكي از بمباران محل يگان      ةهم

  .اقدام به ايجاد يك خط پدافندي وسيع در منطقه كرده بود
 دشمن در منطقه بـود كـه شـباهت          »11سنــا  « همه بدتر وجود هواپيماي      از

 با سـرعت كـم از پـشت ارتفاعـات ظـاهر             ؛پاشي داشت  ي سم هواپيمازيادي با   
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 .گذاشـت  ي به جا ميد و تلفات سنگينكر  بمباران مي راه راحتي منطقه    شد و ب   مي
 تـصميم   بـار  يك. كرد  ة نيروها را به شدت تضعيف مي      وجود اين هواپيما روحي   

منتظـر  . هواپيماهـا را سـاقط نمـايم      ايـن    تيربار دوشكا يكـي از       ةگرفتم به وسيل  
 پـشت   ازان   صبح بود كه هواپيما ناگهـ      10 حدود ساعت    .موقعيت مناسب ماندم  

 هـدف   را تيربـار دوشـكا آن       زيـاد بـا    من با دقت و تمركز       .ارتفاعات ظاهر شد  
 اماتعداد زيادي گلوله به آن اصابت كرد، . دمكرگرفته و به سوي آن اجراي آتش 

فوراً تغيير مسير داده و يك موشك به طرف تيربار دوشكا شليك نمود كـه مـن                 
 ، و نجات پيدا كـنم     كرده پرتاب   1»هحفره روبا « توانستم خودم را داخل يك       فقط

   .اما تيربار دوشكا به طور كلي منهدم شد
ي در اختيار گروهان خلفي بود كه بـه         مثلث روز ارتفاع تپه     هشت مدت   به

 و خمپاره دشـمن قـرار داشـت و          توپخانهشدت زير فشار حمالت هوايي و       
ي مناسـب    تداركات ة كمبود غذا، آذوقه، نبود جاد     .تلفات زيادي متحمل گرديد   

كمبود امكانات ديگر از قبيـل حمـام و           مناسب و قوي،   احتياط يگان    نبودن ،
  . بودشدهمزيد علت هم  مناسبآشپزخانه و وسايل رفاهي 

 تصميم بر آن شد كه گروهـان يكـم بـه فرمانـدهي سـتوان جـالو                  دوباره
 با توجه به مشكالتي كـه        و  گرفت انجام اين كار    .جايگزين يگان خلفي شود   

 و كمبود پرسـنل  ادوات يكم داشت و همچنين به دليل بمباران دسته          گروهان
 شـب در   كادر و وظيفه، اين گروهان فقط توانست يك شـب دوام بيـاورد و             

 صبح پايگاه مثلثي سقوط كرد و نيروهاي دشمن وارد          پنجدوم حدود ساعت    
عمليات چهار دستگاه خودرو آيفا، آمبوالنس، تويوتـا و         اين  در  . شدندپايگاه  
 تعـداد   .ام از بين رفت و بين نيروهاي خودي و دشمن قرار گرفـت            .كاجيپ  

                                                      
  .كردند سنگر انفرادي كه سربازان براي خود حفر ميـ 1
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  .شدند مجروح  نيز و تعداديشهيد وظيفه نيروهايزيادي از 
 .عـازم شـديم    احتياط به منطقه     گروهانسقوط پايگاه، ما به عنوان      روز   صبح

ها صـورت   ي بر آمدن عراقيمبنالبته همين حركت با توجه به اعالم ستوان جالو      
نجـا  آ بـه    سـريع خيلي  ) حدود يك تا دو كيلومتر    ( با توجه به فاصله كم       .رفتگ

هوا روشن شده بود و نيروهـاي عراقـي بـه شـدت اطـراف پايگـاه را                  . رسيديم
 با توجه به تعداد اندك پرسنل، ماندن در آن منطقه سـودي             .كردند  باران مي  گلوله

ه شـدت از دود غلـيظ        و منطقه ب   آمدند عقب منطقه    بهها هم   نيروة   بقي و نداشت
 .كردم  نظاره مي منطقه را    يا  من در پشت صخره    .ها پر شده بود    ها و خمپاره   توپ

 شده و به سـرعت      خارج سه فروند بالگرد عراقي از پشت ارتفاع         حيندر همين   
هـا موشـكي     يكي از بالگرد   . مثلثي را دور زدند و به طرف نيروهاي ما آمدند          ةتپ

 كـه نـامش     سرباز اين   . كرد اصابتاز گروهان   به سربازي   كه درست   د  كرشليك  
 وقتي. بودهاي بندرعباس و متأهل و داراي فرزند         از بچه  چهره و   سيه ،فرهاد بود 

.  نمانـد   هيچ اثري از وي بر جـا       ، بدنش را دود كرد و      اصابت نمود  اوموشك به   
كـه يكـي از   ي اتفاق افتاد مواردهم چنسن البته ناگفته نماند كه در عمليات قادر      

 منطقه، نبود جاده    بودنداليل آن وجود ارتفاعات بلند، عدم ديد مناسب، جنگلي          
  . بود... و

 ناراحـت  ، سـقوط هـدف    ونـشيني    از عقب همه   روز هم سپري شد و       آن
 ة وسـيل  به )حمله (گرديد كه تك   مقرردوباره   فرماندهي تيپ    فاز طر . بودند

نفـر از افـسران      به فرماندهي سـروان سـتاري انجـام گيـرد و دو              107گردان  
 كـه   كنـيم  را در اين تك همراهي       وا) من و ستوان خلفي    (2 تيپ   120گردان  

  . به داليلي انجام نگرفتعملياتاين البته 
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   مانده در آمبوالنسمجروح انتقال
 در حين   بود از سقوط هدف مثلثي، يك آمبوالنس كه حامل دو مجروح            قبل

 .بـود  و در بـين راه مانـده         بازگشت از پايگاه به علت اصابت تركش پنچر شـده         
 وظيفـه،   نيروهـاي  نفر از    چهارشب دوم سقوط پايگاه به اتفاق ستوان شادمان و          

هاي دشمن بـسيار    نيرو مسافت آمبوالنس تا     .داوطلبانه به طرف آمبوالنس رفتيم    
 از نيمه شـب بـه نزديـك آمبـوالنس           بعد با احتياط تمام زير نور مهتاب        .كم بود 
شدن به آمبوالنس قصد داشتيم آمبوالنس را راه انـدازي           از نزديك    قبل .رسيديم

 .است بر اثر اصابت تركش از بين رفته آنالستيك سه متوجه شديم بعد  كه كنيم
 و متوجـه شـديم يكـي از         كـرده  آمبوالنس را از طـرف عقـب بـاز            عقب درب
 بـر اثـر   ، كه داشت و يكي از پاهايش قطع شده بودزياديجراحت  با   انحمجرو
 به عقـب    ها  بچه اين شهيد را به كمك       ة جناز .شهيد شده است    شديد يريز خون

 او را از آمبوالنس خارج    . باقي نمانده بود   برايش ديگر نيز رمقي     مجروح. آورديم
ايـن   1.منتقـل كـرديم   به عقـب    و  بازي قرار داده    سر و در ميان يك پتوي       يمكرد

 ماه با سالمتي نجپ و بعد از كرده نقاهت را سپري دوران توانست مجروحرزمندة 
  . ما برگرددپيشكامل 

 كرده وترك   ارتفاع لوالنطرف عمليات را به  ةط پايگاه، منطق  سقوبعد از   
  . نموديم منطقه  از پدافنداقدام بهنشيني كرديم و در آن ارتفاعات  عقب

شد و امكان      لوالن پر از برف مي     ارتفاعاتاين در حالي بود كه به تدريج        
 شـدت خـستگي قـدرت و        ازها    يگان .گرديد  شوار مي تردد بسيار سخت و د    

                                                      
كرد به طريقـي       سعي مي  هستيم به خيال اينكه عراقي      او سرباز مجروح از آمبوالنس      لانتقاهنگام  ـ  1

ما ايرانـي هـستيم از گـردان        گفت   كه شهيد شادمان در گوشش       كندما را از كشتن خودش منصرف       
  ! سعي كن صحبت نكني،يهست و تو سرباز گروهان يكم 2 تيپ 120
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  . بودشده مسير نداشتند و مشكالت جوي نيز مزيد بر علت ةتواني براي ادام
□  
 عمليات قادر را به قصد مراغه       ة دستور، منطق  به بنا   64 مهرماه سال    بيستم در
  .عزيمت كنيم ي گمنامشهدا سرزمين ؛سوي خوزستانه  تا بكرديمترك 

هـاي   نقـل دشـواري     و   و وسايل حمل   خودروكمبود  . غه رسيديم  به مرا  ابتدا
 جنـوب  از آنجا به طرف      قطار ة به وسيل  .داشتزيادي را براي ادامه مسير در پي        

. ـ اهواز مـستقر شـديم   جاده خرمشهر  55 و سرانجام در كيلومتر كرديم حركت
ي هـا  در آنجا شـروع بـه سـاختن سـنگر          اقامت )64 مهرماه   28( روز   سه ازبعد  

  . سنگرهاي قديمي را نيز بازسازي نموديمواستراحت كرديم 
سازي بـوديم تـا موفـق شـديم بـه           سنگرمدت يك ماه به شدت مشغول       به  

هـا    آمـوزش . كم سر و سـامان گـرفتيم        كم. حالت قبل از عمليات قادر باز گرديم      
شروع شده بود كه دوباره به گردان ابالغ شد جهت ادامة مأموريت به كردسـتان               

  .ها ابالغ شد و مقرر شد منطقة جنوب را ترك كنيم دستور به يگان. رددبازگ
□  

 ة حمالتي بود كه دشمن بعثي در منطقـ       خاطر گردان به كردستان به      انتقال
 و بـه    داده بـود   انجام   4والفجر عملياتي   ةبندك و منطق   باني ارتفاعات سورن و  

بـرد سـنگين    ي ن اجـرا همين دليل تقويت نيرو و بازسازي گردان نيز پـس از            
 مريـوان بعـد از چنـد روز بـه منطقـه           . نمود  عمليات قادر الزم و ضروري مي     

 از لـشكر     را 190 پدافندي گردان    ةي الزم حوز  ير شد پس از شناسا    اقر. رفتيم
 و  كرد احضار    مرا فرمانده گردان . مريوان تحويل بگيريم   ة در منطق  گرگان 30
نجـا را بازديـد و بررسـي         منطقه سـورن رفتـيم و ارتفاعـات آ         به همراه او به  

 جلو را بررسي كرديم كـه در        ةمنطق،   توپخانه بان هديد از محل ديدگاه     .كرديم
خان، باني بنوك و شـهر       بندي ي، سد در  شاندرصادق،   حوزه شهرهاي سيد   آن
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 با فرمانده گروهان سـوم      .بودندسليمانيه عراق به صورت واضح قابل رؤيت        
ي آن فـردا د ش و سرانجام مقرر تگفتگويي صورت گرف مقداري  190گردان  

جايي  ه گروهان ما در ارتفاع سورن مريوان مستقر شده و جاب          ةروز اولين دست  
  . دشو انجام

 از وسايل سنگري    زياد و استفاده    جنوبهاي مكرر از غرب به       يجاي هجاب
 خودروهـاي موجـود     اكثر حتي   .موجب فرسودگي وسايل و نيروها شده بود      

 يـا هاي مردمي كه از طريق ستادها         كمك . داده بودند  كارايي الزم را از دست    
هـاي مردمـي     بيشتر در اختيـار نيـرو     ،شد  آوري مي  امور موبوط به جنگ جمع    

هـايي از قبيـل       كمـك  گـاهي  اگـر چـه      ،گرفت   سپاه و جهاد قرار مي     وبسيج  
 اما از نظر خودرويي و وسـايل موتـوري          ،گرفت   مي صورتپوشاك و تغذيه    

  . شد مي نميكمكي به نيروهاي نظا
 دسـته در    شامل سه  كه    را ي منطقه سورن  پدافندخط   64 آذرماه سال    دوم در

هـاي    گرفتيم و گروهان   تحويلخط و يك دسته ادوات در پشت خط مقدم بود           
  .دندشديگر گردان نيز به ترتيب در سمت راست ارتفاع سورن مستقر 

و زمـستان   ود  بالعبور   ارتفاع آن بلند و صعب    كه   سورنفصل سرما در منطقه     
ايـن   درآشاميدني  آب  تهية براي. ي داشت آغاز شده بود    بسيار سرد و توام با برف     

 .كـرديم   مي و سپس استفاده     مجوشاني ميو  كرده   معموالً بايد برف را آب       ،منطقه
ي مشكل نبـود    شدن در اين منطقه نگهداري غذاي فاسد      به علت وجود برف زياد    

كردنـد و بـه       مـي داري    شده نگه حفر   بيعيهاي ط  و معموالً گوشت را در يخچال     
  . دندكر آوردند و استفاده مي  بيرون ميتدريج
 زمـستاني، سـوخت و      ة جيـر  آوردن مـشغول    64 آذرمـاه سـال      چهارم در

 و  شـدت  وقـت ناچـار بـوديم در انجـام امـور             كمـي  به علت    .وسايل شديم 
بـاالي  سرعت بيشتري به خرج دهيم تا بتوانيم به موقع وسايل بيشتري را به              
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 رفتـه و بـا      »سـتوان بيـدخ   «چند شب بعد به پايگاه      . كنيم سورن منتقل    ارتفاع
شـب  . ديمكري از دوستان سرباز چند سنگر نگهباني احداث         تعدادهمكاري  
 گـاهي   داشـت و   كه تا روز بعد ادامه       كردشروع به باريدن    شديدي  بعد باران   
  .بودمراه نيز هبا تگرگ 

 شركت در   برايي گروهان   فرماندهاسگاه   از پ  64 ماه سال    آذر يازدهم در
ي اجـراي آن رفتـيم كـه در         چگونگ عمليات و    دربارهكميسيون قرارگاه تيپ    

 سمت بنه گردان به راه      به و شده و به اتفاق ا     مواجهمسير راه با ستوان خلفي      
بـه ايـن   تازه كه ( پس از مالقات كوتاه با سرگروهبان و ستوان بيگي      . افتاديم

  .شديمبه سمت پايگاه فرماندهي گردان اعزام ) .ه بودگروهان منتقل شد
ي و  نظـام در اين كميسيون سرهنگ بيرانوند معاون لشكر در رابطه با مسائل            

دنـد و   كرها و ارشادات الزم را       ها سخنراني و توصيه    مسائل و مشكالت گروهان   
ن  جلسه، فرمانده تيپ از نقل مكان تيپ و سعي و پشتكار فرماندهاة از خاتمبعد

ي را به قصد بنه گردان ترك       فرمانده پاسگاه    عصر 2  ساعت حدود. ي كرد قدردان
 وضعيت و شـرايط را      پايگاهاز  .  بعد از ظهر به سنگر رسيديم      6ديم و ساعت    كر

 11 تا ساعت    .شام به طرف پايگاه ستوان بيدخ رفتيم      نماز و    بعد از    .سؤال كرديم 
سـتوان حـسين    ( ده دسته يكـم   ها مطرح شد و به اتفاق فرمان       مسائل پايگاه شب  
 بيـدار  تا ساعت يك نيمه شب       .كرديمپاسگاه فرماندهي حركت     به طرف ) بيگي

و  دهكربندي  بوديم و نيروها و تجهيزات و مهمات پايگاه را كنترل، تنظيم و گروه
  . هاي نگهباني را بازديد كردم پست

از رسيد و بارش برف آغاز شـده بـود امـا هنـوز مقـداري                  زمستان از مي  
 صـبح . هاي پايگاه به دليل كمبود وسـايل سـنگري سـاخته نـشده بـود                سنگر

 دشـت و طبيعـت سـفيدپوش شـده و گـويي كـه              64 آذر ماه سـال      دوازدهم
 روزانه بـود  ة كه حامل جيرييماشين آيفا. بود كرده تن سفيد به  ةطبيعت جام 
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 رو شد و من به ناچـار چهـار         ه روب مشكلبه علت بارندگي شديد در جاده با        
 بـه بـوران شـديد       توجـه  با   ؛ با اينكه  نفر را مأمور آوردن جيره به پايگاه كردم       

 غـذا بـا     مـسئولين  عـصر  2سـاعت   . بـود  امكان حمل آن بسيار دشوار       ،برف
 از راه   عـصر  4چهار نفر هـم حـدود سـاعت         آن  مقداري نان و پنير آمدند و       

 كـه بود  رسيدند كه يكي از آنها بر اثر سرماي شديد و گرسنگي بيهوش شده              
ها پس از مدتي ماسـاژ دادن و خورانـدن نوشـيدني             به كمك چند تن از بچه     

  . قضيه به خير و خوشي گذشتگرم به هوش آمد و 
ها بـه سـختي       به دليل شرايط بد جوي و ريزش برف و باران، تردد در جاده            

مـدتي از مرخـصي     . توانستند به مرخصي بروند     گرفت و نيروها نمي     صورت مي 
بارش بـرف و    . ه بود و ناچار بوديم به طريقي مشكل را حل كنيم          كاركنان گذشت 

باران در منطقة كردستان معموالً چند روز ادامه دارد و به دليل كوهستاني بـودن               
قرار شد تعدادي از كاركنان بـه مرخـصي         . منطقه اثر آن تا چند روز پايدار است       

م شد و ستوان بيـدخ  اعزام شوند كه پس از هماهنگي الزم با گردان اين كار انجا        
با توجه به كمبود نيرو در پايگاه يكم و حساسيتي كه       . را نيز به مرخصي فرستادم    

بيگـي را بـه    الجيشي داشت، تصميم گرفتم سـتوان حـسين        آن محل از نظر سوق    
بـه  . آنجا بفرستم و او را به جاي ستوان بيدخ به عنوان مسئول پايگاه معرفي كنم              

. دمكـر  وظايفـشان صـحبت   بارةها در  با بچههماي  قهو چند دقيپايگاه يكم رفتم  
 افسران مسئول در پايگاه نيز      توجيهآوري مهمات و     دستور ساختن سنگر و جمع    

 و بـه بنـه گروهـان        دهكـر را تنظـيم    هـا     مرخصي. به نحو احسن صورت گرفت    
مرخصي نيروهاي وظيفه باعث تجديد روحية      .  بروند مرخصيفرستادم تا آنها به     

هـاي روحـي و روانـي     ها نيز در كـاهش نـاراحتي        و ديدار با خانواده    شد  آنها مي 
  .سربازان مؤثر و مفيد بود

 روزانـه   ة ولي جيـر   ،آمدخودش   غذا مسئول   64 سال   ماه آذر چهاردهم در
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 مـسير   . مـسدود شـدن جـاده نرسـيده بـود          و نامساعدبه علت شرايط جوي     
 بـا كمبـود     .ه بـود  شد بر علت    مزيدبرف و همراه با كوالك       جاده پر ،  طوالني
 يكي از برادران شروع به پختن نان        پيشنهاد با   . مواجه شده بوديم    جيره شديد

  . برسانيمگروهانكرديم و توانستيم مقداري نان به هر سه 
 و موفـق    بود و آفتابي    صافهاي گذشته هوا     برخالف روز فرداي آن روز    

 پاسـگاه بـه    را از پايگـاه يكـم        1 تـامپال  متـري   ميلـي  81 خمپـاره    ةيم دست شد
 نامداري به     درجه ، فرمانده آن دسته   .كنيمفرماندهي كنار يگان خودمان منتقل      

كـرد تـا هـر      دلسوز و جدي بود كه هميشه سعي مي ، مردي فعال  »آبادي تقي«
برف سنگيني كل منطقه    .  و قدرتش است از انجام آن دريغ نكند        توانقدر در   

 فقـط صـداي آتـش       ي گـاه  .ردب  و منطقه در آرامش به سر مي      بود   پوشاندهرا  
  .ستشك را ميكوهستان  و خودي سكوت دشمن ةخمپار
  

                                                      
هاي خوب با هجـوم آتـش         ئيل است و از سالح    متري تامپال ساخت كشور اسرا       ميلي 81ـ خمپارة   1

  .مناسب در واحد پياده است
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7  
  فعاليت منافقين در پاتك دشمن

زمستان . همچنان مشغول كار و فعاليت در ارتفاعات سورن مريوان بوديم         
چه بعد از قطع برف و باران ارتفاعـات منطقـه نمـاي      اگر .بود سختي   وسرد  

در دي مـاه    . بـود داشتني و شـاعرانه       دوست ه عبارتي ب و شتبسيار زيبايي دا  
 در منطقـة عمليـاتي      28 لشكر   3 ارتش عراق به حوزة پدافندي تيپ        64سال  

 حمله كرد و موفق شد ارتفاعات و منطقة سمت راست كوه سـنگ              9والفجر  
 همـين امـر     .و ضرباتي به نيروهـاي خـودي وارد كنـد         سورن را اشغال كرده     

چه گـستردگي ارتفاعـات در       اگر. گرديد كردستان   ة منطق درباعث مشكالتي   
 ، لشكرهاي مختلف در آن    با سازماندهي  كه   بودحدي زياد   ه  منطقه كردستان ب  

 در خيلـي از نقـاط ارتفاعـات صـعب           .شديم  مواجه مي كمبود نيرو     با  هم باز
بـا   عـراق    سـمت  اكثـر منـاطق      بود اما  نظاميحركت   تير و  العبور مانع ديد و   

آسانتر در آن    قواي نظامي    حركت و امكان     بود تر الوصول ل سه و  ماليم  شيب
  .بود

 عناصر و نيروهاي نظامي عـراق       مكرر حمالت   ة يكي از داليل عمد    شايد
 بـه طـرف     قنـدي  ارتفـاع كلـه   شيب   مثال   براي .به منطقه همين موضوع باشد    
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 طـول سـال     درطوري كه معموالً    ه   ب بود،نيروهاي خودي بسيار تند و سخت       
 يالي در   ا   طرف نيروهاي دشمن از طريق ايجاد جاده       اما .بودبرف  پوشيده از   

خـط  ( كوه كه ميلـه مـرزي        ةكپله تا نوك قل    گوري كوه از طرف ارتفاعات زله    
 آذوقه  ، به راحتي تردد نمود و وسايل سنگري       شد   مي بود و عراق    ايران) صفر

مـشكالت حمـل     .را به راحتـي حمـل كـرد        نظامي   نيروهايو ساير مايحتاج    
بـه   جزيـي    شد نفرات در اثر جراحت      روح در سمت خودي گاه باعث مي      مج

  .برسند شهادت
و ارتفاعاتي را از نيروهاي خودي  كرده هر حال دشمن به مناطقي نفوذ   به

هـم   قرارگاه لشكر و مريـوان       ة منطق ، اين يورش دشمن   با .باز پس گرفته بود   
 يل از آن نيز گاه     اگر چه قب   . بود گرفته دشمن قرار    ةزير آتش سنگين توپخان   

  .شد باران مي  گلولهدشمن ةطور پراكنده اين نواحي به وسيله توپخانه ب
ـ  3 تيـپ    پدافندي ة شد با توجه به سقوط حوز      راقر جـايي در خـط      ه جاب

 ردان گ ا را ب  سقز 2 تيپ   120 پدافندي گردان    ةپدافندي صورت بگيرد و حوز    
 بـا  2 تيـپ  دوبـاره ا  تكنندسيدالشهدا تعويض  ة حمز21 لشكر 2 از تيپ    169

 ة شـد  هماهنـگ  )اي  حملـه (تكـي  سه گردان در خط و يك گردان احتياط در        
 دستور آگهـي داده شـد و        . باز پس بگيرد   دوباره را   3 تيپ   ة اشغال شد  ةمنطق
 مقرر شد   .جايي و تحويل خط پدافندي بودند      ه جاب ةآماد) ها گروهان (ها يگان

 بـه عهـده     اش را   فرماندهي منكه  را   120 سوم گردان    گروهانخط پدافندي   
  .ستوان عظيمي تحويل دهمبه فرماندهي  169 به گروهان سوم گردان ،داشتم

 پدافنـدي را    ة بنا به دسـتور حـوز      گرديد از خط انجام شد و ابالغ        بازديد
 قبل  اماجايي آماده شد     ه جاب وسايل . وسايل را آماده كرديم    ةكلي. تحويل دهيم 

پـيش   آينـده  در   داشـت ه مشكالتي كه امكان     جايي با توجه ب    هاز اعزام و جاب   
 قرائن و شـواهد حـاكي از آن بـود كـه         .نظر گرديد  جايي صرف  هاز جاب بيايد،  
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 مجدد عراق به ارتفاعات سورن مريوان صرفاً به دليـل دسـتيابي             ة حمل امكان
دشـمن درصـدد    .  مـسير اسـت     رسيدن به اهـداف آتـي      جهتبه موضع بهتر    

 ةو كنتـرل خطـوط مواصـالتي پـشت جبهـ          ديد و تير مناسـب      يابي به     دست
لين ئو مـس  نظـر بـا   . ، بـود  كرد   خودي كه منطقه كردستان را تدارك مي       نيروي

ـ      نيروي زميني ارتش  وقت لشكر و      پدافنـد   جـايي در خـط     ه از هر گونـه جاب
  .شد جلوگيري سورن مريوان

 البتـه از واحـدهاي      . سورن بمـانيم    ارتفاع  شد در محل خط پدافندي     قرار
 ة محـدود  ر د  تحـت اشـغال دشـمن      ةگيـري منطقـ    پـس   باز برايديگر نزاجا   

 آن  10 تـا زمـان عمليـات والفجـر          ولـي  استفاده كردند، پنجوين به كردستان    
 بـا يـورش     10عمليـات والفجـر       سـرانجام در   تا ماند اشغال دشمن    درناحيه  
 و  پـس گرفتـه شـد      اسـالم آن ناحيـه از دشـمن          توانآساي رزمندگان پر   برق

  .گشتباز به ميهن اسالمي دوبارهسرزمين اشغال شده 

   ـ گشتي رزمي محدود به سنگر كمين دشمن1

 در صـورت امكـان بـه صـورت          تا شدريزي    برنامه 65 فروردين سال    در
در خـط اقـداماتي عليـه      مـستقر   هـاي     گروهان ةگشتي رزمي محدود به وسيل    

 گـردان بـه مـن       فرمانده  سروان عربيان  توسطاين موضوع   . انجام شود  دشمن
بـه  چند شب   .  ابالغ گرديده بود   گردان باالتر به    ة دستور از رد   وليغ شد،   ابال

بنـوك   ي كوچـك بـه نـام بـاني        ا   در زير ارتفاع سورن تپه     .پرداختيمشناسايي  
در جلـوي ايـن     .  مـستقر بودنـد    آنوجود داشت كه نيروهاي دشمن بر روي        

 خـالي از  روزهـا ارتفاعات سه سنگر كمين دشمن وجود داشت كـه معمـوالً        
قرار دشـمن در    ت از محـل اسـ     متـر  300 حدود   ةسكنه بود و با توجه به فاصل      

 نفـر از    10 از تاريكي هـوا حـدود        بعدبنوك شبانه    ارتفاع و پايگاه اصلي باني    
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 مخفيانـه فتـاب  آ از طلـوع  قبلكردند و    سنگرها را پر مي   اين  نيروهاي دشمن   
نظرم ه شمي كه بحسام ها سيدامير   روزها در يكي از     .كردند  منطقه را ترك مي   

ي بـه   يتنهـا ،  بود) كردستان( قرارگاه غرب    فرماندهآن زمان مسئول عمليات يا      
 با توجه بـه اينكـه روز بـود و           . كرد بازديدارتفاع سورن آمد و از گروهان ما        

 جلو متر 200 خودي كه حدود كمين به سنگرهاي ، با همآفتاب باال آمده بود   
 كـه    سئواالتي كـرد   .مديگر صحبت كرديم  آنجا با ه    در . بود رفتيم  يكمپايگاه  

 سنگر ژه  بوي و حمله محدود به دشمن رزمي در خصوص گشتي     .جواب دادم 
 بـه   را بـوديم    كـرده آنچه مطرح   ايشان   با اينكه  .كمين آنها مسائلي مطرح شد    

 موضـوع  در نظر فرمانده تيپ و لـشكر ايـن     ولي ،مسئولين منعكس كرده بود   
 32ي در حدود    ا  ام به لطف خداوند من دسته      سرانج .چندان خوش نيامده بود   

ـ .سالح سبك سـازماندهي كـردم    و 7 جي.پي. متشكل از تيربارچي و آر     نفر  ا ب
 گردان كه اجراي آتش آن در اختيار فرمانـده گـردان بـود              120 خمپاره   ةدست

مادگي كردند و مقـرر شـد در صـورت نيـاز            آنها نيز اعالم    آ و   شدههماهنگ  
بان در خط يگان توپخانـه كـه در معيـت مـن و               يدهد ةوسيله  تش توپخانه ب  آ
 81 قبـضه خمپـاره      چهـار  .پذيردتش صورت   آ اقدامات   ،مور به گردان بود   أم

 كنـار  در گلولـه خمپـاره   300ماده بودند و نزديك به آگروهان نيز متري   ميلي
 سـركار   متـري   ميلـي  81 فرمانـده دسـته خمپـاره        .ها گذاشته شـده بـود      قبضه
 او برادر شهيد بـود و       .ماده بود آخصوص از جان گذشته و       اينبادي در   آ  نقي

  .شناخت  نميپاموريت سر از أدر اجراي م
 گـروه سـازماندهي     چهـار  صورت   به رزمي دسته گشتي رزمي را       سازمان

منطقه از قبل شناسايي شده     .  دادم قرارمعاون دسته را    را  كردم و ستوان بيدخ     
كرديم در اين خصوص از نفرات       سعي .شنا بودند آ مأموريت   ابود و نفرات ب   

  .داوطلب استفاده كنيم كه آمادگي روحي بيشتري داشتند
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 بـه گـردان و      دوبـاره  تـاريخ    تعيـين  به تيپ ابالغ شد و پـس از          موضوع
 ساعت مقرر از پايگاه     در.  انجام وظيفه شديم   ةمادآيد و ما    دگروهان ابالغ گر  

 در  امـا  ،بـود  خـودم    ة بـه عهـد    دسـته  هدايت فيزيكـي     .اصلي حركت كرديم  
كرد و رابط بـين   سيم جريان را دنبال مي     بي اگروهان رئيس ركن دوم گردان ب     

  .من و گردان و تيپ بود
هاي   ساعت راهپيمايي به هدف    2 حدود   از حركت كرديم و پس      به آرامي 

 رهايي بعـد از اينكـه از همـديگر جـدا            ة در نقط  .ين شده رسيديم  ياز پيش تع  
  .لحاق را مشخص كرديم قرار قبلي نقطه اطبق ،شديم
 سـنگر  .غـاز شـد   آ من آتـش و حملـه        دستور هدف به    مشاهدة محض   به

يكـي  .  هم كوبيده شد   درجي  .پي.هاي آر  نگهباني و استراحت دشمن با گلوله     
. بـر زمـين افتـاد      خـودي  آتـش نيروهـاي      ا كه ب  كرداز نگهبانان اقدام به فرار      

ارتفـاع  ( دشـمن    يگـاه پا از   .سنگرها منهدم گرديد و نفرات نيز كـشته شـدند         
 خـودي  منتهي به پايگاه ة يورش آغاز شد و حجم آتش سنگين در  )بنوك باني

 ةسـيم بـه معـاون دسـت         با ارتبـاط بـي     . بود را فرا گرفت    ماكه مسير بازگشت    
 دو نفـر از آنهـا جراحـات    . ابالغ كردم سريع به عقب بازگردنـد   رزميگشتي  

 بـه طـرف پايگـاه خـودي          كه دستور داده شد سريع     بودندمختصري برداشته   
 بقيه نفرات گروه كه يكـي از        بهچي   سيم  به همراه يك سرباز بي     .كنندحركت  

  . دادمآنها نيز مجروح شده بود دستور بازگشت 
 ســنگرهاي دشــمن در آتــش . را تــرك كردنــدمنطقــهآســا  هــا بــرق بچــه

 دشمن هنوز نتوانـسته     .بودندمهمات باقي مانده در حال انفجار        سوخت و   مي
 مقـداري  .گرفته بـود  به شدت منطقه را زير آتش        اما خودش را پيدا كند،      بود

سنگ به ساق پاي  تركش   به علت انفجار و برخورد       امااز مسير را طي كرديم      
 فاصـله چه از دشـمن    اگر. از من سلب شده بودحركتراستم تقريباً توانايي  
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ك بـه   هـاي سـالح سـب       گلولـه  و هنوز آتش خمپاره و تـوپ        اماگرفته بوديم   
 بـراي  مناسبي محل خوشبختانه منطقه سنگالخي و      .كرد  اطرافمان اصابت مي  

 آتـش   . آرام آرام به طرف پايگاه خـودي در حركـت بـوديم            .پنهان شدن بود  
 باريـدن    هـم   گروهان و گردان توپخانه خـودي      متري  ميلي 120 و   81 خمپاره

كـم    كم همين امر باعث شد   . كوبيد   را به شدت مي    بنوكگرفت و منطقه باني     
 خيلي خـسته    .رفت  وشنايي مي ر رو به    هوا .از حجم آتش دشمن كاسته شود     

هـا بـه پايگـاه     اكثر بچه. بودمانده ونخهم  از طرفي هنوز نماز صبح را       و بودم
 داشـتند   جراحاتي كه مختصر    ي فقط خودم و سه سرباز     .خودي رسيده بودند  

  .ها شده بود  نگراني بچهباعثمانده بوديم كه 
 گـرفتم و نمـاز صـبح را نشـسته           وضـو ناسب بـا آب قمقمـه        جايي م  در
مـا را    دشـمن    كـرديم  حركتـي مـي     روشن شده بود و اگر     ديگر هوا   .خواندم

 نشـسته تـا   گـاه خيز و   دعا به صورت نيم ة و با زمزم   خدا به لطف    اما ديد،  مي
 متـر بـه نيروهـاي      300 حـدود    ؛ي نبـود  ا   فاصـله  .نزديكي پايگاه خودي آمدم   

 امـا ند  يدد  خودي مرا مي   نيروهايطوري كه   ه   ب ،زمين نشستم  رخودي مانده ب  
  .پنهان بودمنيروهاي دشمن از چشم 

 فرمانده گـردان و رئـيس ركـن دوم را           بويژهها و سربازان و       بچه خوشحالي
 صبح بود كـه بـه       8 ساعت حدود    كهطوري  ه  باال آمدم ب  باالخره   .كردم  حس مي 

 از آنهـا از     تعـدادي  حتـي    ،ال شدند ها از ديدنم خيلي خوشح      بچه .پايگاه رسيدم 
 مختـصر   .بوسـيدند ها مرا    فرمانده گردان و ساير بچه    . كردند  خوشحالي گريه مي  

تـرك خـورده   پـايم  رسـيد اسـتخوان       به نظر مي   امامداوايي روي پايم انجام شد      
 از حـدود دو هفتـه بحمـداهللا         پس اگر چه بعد به بيمارستان اعزام شدم و          .است

ي رسمي  ا  وضوع مورد توجه تيپ قرار گرفت و در جلسه        اين م . شدمشكل رفع   
  . گروهان و گردان تقدير و تشكر كردندودر قرارگاه تيپ از من 
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   تحويل خطوط پدافنديو جايي هجاب ـ 2

 107 مقرر شد محل خط پدافندي را بـه گـردان            1365 ارديبهشت ماه    در
جـوين و  روي پن ه روب، راستسمتاليه سورن   تحويل و قسمت منتهي   2تيپ  

 مـستقر   آخونـدي  سـتوان    127 توتمان كه آنجا گروهان دوم گردان        ةكنار تنگ 
خيلـي  بـراي آن  كـه  را  اين كار صورت گرفت و خطـي        .بود را تعويض كنم   

 بـه   ، آمـاده بـود    جهت و كانال حفر كرده بودم و تقريباً از هر           كشيدهزحمت  
 خـط   گـرفتن  تحويـل    بـراي  تحويل دادم و خـودم       االمري شهيد ستوان نفس  

شايد به اين دليل كه حساسيت خاصي داشـتم         . پدافندي به محل جديد رفتم    
توجه خاصي به   لين  ئو بود كه مس   باعث شده ليت و دلسوزي    ئو مس احساسو  
  . داشته باشندمن

پور رئيس ركن سوم گردان كـه    عليسروان به همراه 3/2/1365 تاريخ  در
ت راسـت گروهـان   سـم  (سـورن اليه   منتهي،افسري زحمتكش و باتجربه بود  

ـ  هـدف از  . و بازديـد كـرديم    شناسـايي   را  ) يكم ستوان خلفـي    جـايي و    ه جاب
از نظر عملياتي طرح مناسـبي      .  بود 127 رهايي گروهان يكم گردان      ،تعويض

  واحدي ديگر پوشانده بـود     را يكم و دوم گردان      ان گروه بين  خأل ، چون بود
مستقيم قرار گيرنـد   در يك خط پدافند      120 گردان اينكه سه گروهان     براي و

 كار با  و    شوند ي تقويت ا   اندازه تاتش پشتيباني و تداركات گرداني      آو از نظر    
در حقيقـت بـا     . اين عمل بهترين گزينة عمليـاتي بـود        ،شد  سهولت انجام مي  

هاي گردان در  قرار گرفتن گروهان سوم در محور عملياتي فوق مجموع يگان      
  .گرفتند يك حوزه پدافندي قرار مي

گونـه    هـيچ  ،ن محل نيرويي نبود   آ در   ها محل جديد به دليل اينكه سال      در
ر شد سـه پايگـاه در       اال قر حبه هر   . سنگر يا امكانات سنگري وجود نداشت     

سـبز و دو    پايگاه سوم بر روي ارتفـاع چالـه     كنيم؛ايجاد   پدافندي ةمحل حوز 
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ي واقع شده   ا  البته پايگاه سوم در منطقه    .  بر روي ارتفاعات سورن     ديگر پايگاه
نجـا ميـسر    آروز بـه    در   داشت و تردد     قرارها   كه درست در دل پايگاه عراقي     

چـون  .  سـخت و خطرنـاك بـود       بسيارگرفت     يا اگر ترددي صورت مي     ،نبود
 از طرفـي   .تش داشـت  آ زير با تيربار آن ناحيه را       بان پايگاه عراق معموالً    ديده

  بـود  گرديـده باعـث   ين امر   تر از سورن قرار داشت و هم       از نظر ارتفاع پايين   
   .ن منطقه ديد و تير كافي داشته باشدآدشمن در 

شـد   كـدام از سـنگرها نمـي        هـيچ  درطوري كه     ه بسيار كوتاه ب   سنگرهاي
 ساخت سـنگر و بـردن وسـايل سـنگري،           ناشي از  فشار   . خواند  نماز هايستاد
ي  رفـتن بـه بـاال      براي.  بود فرسا  زمستاني، عليق و سوخت بسيار طاقت      ةجير

  آن، هاي فـراوان   شيب تند و پيچ   به علت   رو بود كه      يك جاده مال   فقطارتفاع  
  .تر تهيه آب آشاميدني بود  همه سختاز .گرفت تردد به كندي صورت مي

 حـوزه پدافنـدي     برايها زحمت كشيديم تا توانستيم كار مختصري         مدت
  اگـر  . فشار نسبت به گذشته كمتر بود       و  ساخته شده بود   سنگرها .انجام دهيم 

 ةالزم بود در خصوص حمل جيـر      ولي   كرده بوديم    بسندهچه به اين مختصر     
 . كه بحمداهللا اين مهم نيـز صـورت پـذيرفت          بكنيمزمستاني فعاليت بيشتري    

اميد است آنچه را كه در ايـن مـدت          . در همين منطقه بوديم   را   65سال  تمام  
رضـي خداونـد    هاي نبـرد انجـام داديـم، م         به عنوان رزمنده و سرباز در جبهه      

  .سبحان باشد و در قيامت مورد عفو حضرت حق قرار گيريم

  اي نيروهاي كومله  ـ كمين جاده3

 توتمـان نزديـك     ة و بـه طـرف تنگـ       سيانا در محور    8/2/1365 تاريخ   در
 بـه دليـل     . بـوديم  حركتام و يك راننده در      .با خودرو كا  صبح   6:30ساعت  

ند و نگهباني آنهـا تمـام شـده         شدن بود    در حال جمع   محورهاي   اينكه تامين 
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 سعي داشتم خـودم را      . در حركت بوديم   گروهان با سرعت به طرف بنه       1بود
رسيد كه منتظر      بود و به نظر مي     ايستاده در كنار جاده چوپاني      .به خط برسانم  

 گفتم وضعيت و حال     راننده ضمن اينكه به     ؛مي او عبور كرد   از .باشد  كسي مي 
 ما  سر پشت   وم  ي بود فاصله گرفته متر از او     كيلو 2 حدود   .وي مشكوك است  

ـ       120خودرو آيفا گروهان اركـان گـردان         جـايي از دامنـه      ه كـه در حـال جاب
 ناگهـان   . سورن به تنگه توتمان بود در حـال عبـور از محـور بـود               ارتفاعات

 از ماشين پيـاده     .مبودي سورن   ة كوه  در دامن  ا م . برخاست گلوله شليكصداي  
  .گرديدم شدم و متوجه كمين جاده

ناصـر  « وظيفـه و كـادر بودنـد كـه سـتوان             سـرباز يـازده    خودرو آيفا    در
. بـود  نيز در بين آنهـا       متري  ميلي 120 فرمانده دسته خمپاره     »آبادي ليل فكروند

آنهـا بـه      نفـر از   5 و   شـدند  نفر از سربازان شـهيد       3متاسفانه در كمين تعداد     
ايـن  . كردسالم فرار   م  ه يك نفر    . و دو نفر مجروح شدند      شده اسارت گرفته 

 اول آنها قصد داشتند به خودرو ما        چه اگر .موضوع از وقايع تلخ آن روز بود      
 از تـرس    ،آمـد    آيفا در پشت سر ما مـي       خودرو به دليل اينكه     اما ،كمين بزنند 

سـتوان  .  بـه ايـن كـار نكردنـد        اقدامدام بيفتند   ه  اينكه مبادا دستگير شوند يا ب     
 ولي ، بپرد و فرار كندپايين سقف خودرو آيفا ة دريچآبادي توانسته بود از ليل

  .يك گلوله به پايش اصابت كرده بود
توان ايـن موضـوع       نمي اماد  اافت   مي اتفاق كردستان از اين وقايع فراوان       در

هـاي    مختلـف بـا مليـت      افـراد  معمـوالً    .تن منطقـه گذاشـ    آرا به پاي مردم     
 بـه  خودشانيل سياسي خاص   گوناگون در كردستان بودند كه هر كدام به دال        

كردند با نـاامن كـردن محورهـا و اسـارت             ها سعي مي   اين. منطقه آمده بودند  
                                                      

  . صبح تأمين در محور وجود نداشت6 از ظهر تا ساعت بعد 6 از ساعت ـ معموال1ً
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 . آنها به دشمن بعثي سرسپردگي خودشان را اثبات كننـد          تحويل و   رزمندگان
 تاريكي شب و وجود روستاهاي اطراف اسرا        ازآنها توانسته بودند با استفاده      

  .را از منطقه خارج كنند
□  
 پدافنـدي مناسـب و      ة توانـستيم حـوز    65 خداوند در طول سـال       رييابا  

و ها سنگري با سنگ و سيمان         با كمك بچه   .اً محكمي بسازيم  نسبت سنگرهاي
كساني بعدها  . جنگلي ساختيم كه بسيار محكم و قابل اطمينان بود         هاي چوب

 هنوز محكـم و قابـل       كردند كه آن سنگر      نقل مي  ندشت تردد دا  ناحيهكه در آن    
 از آن   شـهدا هـاي تـيم تفحـص        هـا بچـه    و بعد از جنگ مـدت     است  ستفاده  ا

  .كردند استفاده مي
 همـة  كـه بعـضي اوقـات        طـوري  به   ؛سرد بود   سخت و  65 سال   زمستان

 صورت حـداكثر    بهها نگهبان را      بعضي شب  .شد ميگم  زير برف   در  سنگرها  
 امكان  ونچ .گذاشتيم  نميها اصالً نگهبان     گذاشتيم و بعضي شب      دقيقه مي  20

  .تلف شدن و خشك شدن در سرما و يخبندان وجود داشت
□  

ي بهتـر  كمـ  هـوا  . در منطقه بـودم   65 مثل سال    . آغاز شده بود   1366 سال
 عيد تعدادي از نيروهـا بـه        ايام در   . را نداشت  زمستان سوز سرماي    .شده بود 

 را آب گرفتـه  منطقه ةهاي شديد هم بارانبارش  به دليل .مرخصي رفته بودند  
 گردان دستور   فرمانده. ند مرخصي مشكالتي داشت    به  هنگام رفتن  ها   و بچه  بود

 ببرنـد  اصلي منتهي به شهر سربازان را با خورو آيفـا            ة جاد ابتدايداده بود تا    
 پياده ا پايدليل نبود خودرو يا مشكالت ديگر سربازان ب     ه   ب ها  ي وقت  بعض اما

  .افتادند راه مي
 به حوزه پدافندي وجود داشت كه       التيمواصي در مسير محور     ا  رودخانه
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زمـان اعـزام بـه      . ريخـت   شد و به خاك عراق مـي         پر از آب مي    هنگام نوروز 
و منتظر آمـدن خـودرو نمانـده        ه كرده و    از آنها عجل   يكي،  مرخصي سربازان 

 پل چوبي روي رودخانه را داشـته كـه متاسـفانه بـه رودخانـه                ازقصد عبور   
 او نزديكــي ةجنـاز بعــد د ســه مـاه   حـدو .ســپارد كـرده و جــان مـي  سـقوط  

  .عقب منتقل گرديد شد و به پيداخاردار پايگاه دشمن  سيم

   در خطوط مرزيمنافقين فعاليت ـ 4

ايام توان ايام فعاليت منافقين يا به قولي   را مي66 و اوايل سال 65 سال اواخر
 خـود   ، به اميال دنيوي   رسيدن كه براي سرسپردگي تعدادي زبون و خودفروخته      

 كشور عراق جمـع     درتعدادي از آنها    . ناميد،  را به دشمن خارجي فروخته بودند     
 استفادهبا  گاهي  هاي مختلف    در قالب و گروه   آنها  . شده و به كمك صدام آمدند     

عنـوان نيـروي خـودي بـه خطـوط          ه   بودن زبان فارسي ب    بلداز تاريكي شب و     
ي ا عـده  66 سال اهمخرداد در . شدند  رخنه كرده و موجب ضايعاتي مي   پدافندي

 عزيزيان  ستوان آن   فرماندهاز اين خودفروختگان به پايگاه سوم ارتفاع سورن كه          
 چنـد نفـر را     ،شـهيد كـرده   را   نفـر از سـربازان       چهـار  تعداد حمله نموده و     ،بود

داران را بـا خـود بـه          و يكي از درجه    پايگاهمجروح و چند نفر سرباز و فرمانده        
 اظهـارات نفـرات     امـا  ،مـن در مرخـصي بـودم      در آن موقع    . اسارت برده بودند  

 آن  شـهداي  از جملـه يكـي از        .ن كوردل بـود   يمانده حاكي از شقاوت منافق     باقي
 متدين  ،الهي  از سربازان حزب   كه» محمد تقوي «شب حادثه به نام شهيد بزرگوار       

 بـه   خواهند كه   آيد منافقين از وي مي     درميو مخلص بود بعد از اينكه به اسارت         
رار آنها با صـداي بلنـد       ص از ا  پسپذيرد و     او نمي  ،توهين كند  )ره(حضرت امام   

 او را به رگبار بسته متاسفانه مرگ بر رجوي كه آنها   ، مرگ بر منافق   :زند  فرياد مي 
  .رسانند  ميو به طرز فجيعي به شهادت 
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 را بـا خـود      »حـسين برمـشوري   «نام  ه   از مجروحان حادثه ب    يكي منافقين
 به ادامه راه نبوده كه مـسئول منـافقين   قادردليل مجروحيت ه  باما او    ،برند  مي

دهـد او را بـه         از منافقين دسـتور مـي      يكيبه  ) فرمانده حمله كننده به پايگاه    (
 طي مسافتي كـه بـا منـافقين         از مجروح بعد    همراهمنافق  آن   .شهادت برساند 

 سـرباز  (مجـروح  كنـد و بـه       تعداد پنج تير به زمين شليك مي       ،افتد  فاصله مي 
  . دقيقه بلند شو به عقب برگرد20 بعد از ،نخورگويد تكان  مي )برمشوري

   تانك203 ـ حملة منافقين به پايگاه گردان 5

 نزديك روستاي سـيانا و مريـوان        توتمان تنگه   ة در دهان   تانك 203گردان  
 سمت راست يال پاييني ارتفـاع       ي اين گردان  ها  بود و يكي از گروهان     مستقر
در تـاريخ   . نمـود    آن ناحيه پدافند مـي     در مستقر و    پايگاهيصورت  ه  ن ب سور
 صبح منافقين به اين پايگاه حمله كردند و         پنج چهارشنبه ساعت    21/5/1366

 اين حركـات    . پايگاه به اسارت بردند    فرمانده وظيفه را با     يتعدادي از نيروها  
 ،شـد    اعالم مـي    صداي نفاق  ، بويژه نفاق اگر چه با تبليغات وسيع در راديوها       

 گروهـك بـه     سـران  باز سندي قابل ارائه از سرسپردگي عـامالن نفـاق و             اما
 درجنگيدنـد از      بيگانگان است كه با هموطنان خود كه با نيروهاي بيگانه مـي           

خصم درآمدند و در قالب دشمن به فرزندان اين آب و خـاك كـه گناهـشان                
 حمله ،مملكت بود و تماميت ارضي و حفظ ناموس اين         دينفقط حمايت از    

  ! زدند و به آن افتخار كردندخنجركردند و ناجوانمردانه از پشت 

  جايي مجدد و تحويل حوزه پدافندي ه و جابموضع تغيير ـ 6

بـه يگـان ديگـري از       را   سورن مريوان    ارتفاع 66 در تيرماه سال     سرانجام
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 تحويل دادم و جهت آمـوزش و حفـظ آمـادگي رزمـي بـه                گرگان 30لشكر  
 مواضـع پدافنـدي     2 تيپ   120 آمديم و گردان     وسيانانزديك روستاي   محلي  

 آينده مطرح بود و اعالم كردند در        عمليات بحث مانور و     .خود را تحويل داد   
 نـامعلوم وارد عمـل      اي  منطقهاي نزديك تيپ جهت اجراي عمليات در         آينده

  .خواهد شد
 .ول آمـوزش شـديم    شغ مـ  فـشرده  آغاز شده بود و به صـورت         ها آموزش

 خـصوص شـد و اطالعـاتي در         در قرارگاه تيپ جلساتي تـشكيل مـي       گاهي  
جلـسات  . كردنـد   منطقه و وضعيت نيروهاي دشمن و حركات نفاق اعالم مي         

بيشتر مربوط به عمليات آتي بود و معموًال اطالعاتي كه از نيروهـاي دشـمن               
قنـدي كـه هـدف آينـده      از ارتفـاع كلـه  . كردنـد  را مطرح مي آمد  به دست مي  

 سـه   . بـود   تيپ عراقـي مـستقر     يكبه طرف ارتفاعات زله      بود،   ليات آتي عم
 و  تشـ اار د ستقراگردان عراقي در اتفاعات پيروزي سمت چپ تنگه توتمان          

گـردان  يـك   . در همـين ارتفـاع بـود       429معموالً محل حضور فرمانده تيپ      
 كه به صورت پدافندي تـا       نمود  حفاظت مي  1500 پشت يال     از تكاور عراقي 

 عراق در   ارتش چند واحد توپخانه     .نيرو داده بودند   گسترش   »دهنه فته«پل  
پـشت گـردان تكـاور و دورتـر از پـل            . بودنـد پشت ارتفاع پيروزي مـستقر      

ه  ب  را نيروهاي منافقين .  بود ستقرم دستگاه تانك عراقي     شش تعداد   دهنه هفت
ـ         ند و دآور   مي منطقهبوس به    وسيله ميني  از پس از انجام عمليات به سـرعت ب

  مستقر  عراق  دشت توتمان يك لشكر    طرف در ارتفاعات زله به      .نددگردان  مي
 كركـوك   در آنهـا    ةو خـانواد   عـراق بـود      دري شـانه  در قرارگاه منـافقين  . بود

ـ هم اركان منافقين مـستقر       مانگا در پشت كاني  . كردند  زندگي مي   ايـن . دبودن
 نيـز از طريـق      شـد و او      معموالً به وسيلة ركن دوم تيپ عنوان مـي         اطالعات

اين . آمد اطالعات نيروي زميني به دست مي   ركن دوم لشكر و گروه پشتيباني     
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 عمليات آينده گردان و تيـپ مـؤثر و مفيـد            درتوانست     مي اطالعات واخبار  
  .باشد
  
  



  
  
  
  

8  
 المقدس پنج عمليات بيت

 دقيقه تيرانـدازي    20 و خودي مدت     عراقي توتمان بين نيروهاي     ة تنگ در
 پـس از روشـن      امـا  ، محل درگيري به وضوح مشخص نبود      .صورت گرفت 

اي مشاهده شد كه مشخص نگرديد مربـوط   شدن هوا در كنار رودخانه جنازه   
پس از چند ساعت با حضور مسئولين محلـي         . دسته اي است    چه گروه و   به
هـاي    ظاهراً اعالم شد وي به دليـل درگيـري         ،مقتولعدم شناسايي شخص     و

  . اكراد عراقي مهاجر باشدازشايد  تل رسيده واي به ق قبيله قومي و
امكان انجام آموزش نبـود، بـه       . رسيد   و زمستان از راه مي      آغاز شده بود   پاييز

گروهـان مـا    قرارگـاه تيـپ را بـه          پايگاه محور سياناو و    ششتعداد  همين دليل   
پايگـاه روسـتاي    ،   داشـتيم  جايي هجابدر مدتي كوتاه چند     با اينكه   . واگذار كردند 

ما سـپرده   چند پايگاه ديگر به منظور تامين محورها به           المهدي و  پايگاهتفي،   رهد
ها و محورهاي مواصالتي تا منطقة        ها ايجاد تأمين در جاده      وظيفة اين پايگاه  . شد

هـاي از پـيش      صبح عناصر نگهبـان در جـاده و محـل          6از ساعت   . عمليات بود 
ظهر به نگهباني مشغول بودند و  بعد از 6شدند و تا ساعت  تعيين شده مستقر مي

كردنـد و بـه پايگـاه       پس از آن با يك دستگاه خوردو وانت نگهبانان را جمع مي           
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فرسا و خسته كننده بود و از طرفي امكان تهديـد             كاري طاقت . آوردند  اصلي مي 
از ديگـر   . شد  نگهبان وجود داشت و در طول روز بايستي از نگهبانان بازديد مي           

 پايگاه در منطقة كردستان، تهية غذاي گرم و توزيع در سطح مشكالت ادارة چند
. رسيد غير قابل استفاده بود ها بود كه معموالً وقتي غذا به آخرين پايگاه مي پايگاه

ها بازديد نمايد و مشكالت آنها        فرمانده گروهان مجبور بود روزانه از همة پايگاه       
  .را رسيدگي و مرتفع كند

  ره تفي روستاي دةجاد كمين ـ 1

 در نزديك روستاي دره تفي مورد    آمبوالنس يك دستگاه    66 تابستان سال    در
 3 جمعـي قرارگـاه تيـپ        افسرانيكي از    كمين عناصر خود فروخته واقع شد و      

هـاي    كردستان در طـول سـال      منطقههر حال   ه  ب. آن به شهادت رسيد     در مريوان
هـا و    طلـب  طنت ضدانقالب و سـل    ،كمونيستجنگ تحميلي مأمن افراد فراري،      

، گرديـده   زدند   اكراد فريب خورده كه به نوعي دم از استقالل كردستان مي           گاهي
 دولت مركـزي بـه      ي از طرف  .كردند   در عمل اهداف ديگري را دنبال مي       آنها. بود

و مـشكالت موجـود در      هاي مسلحانه در نقـاط مختلـف كـشور            درگيريدليل  
سراسـر  ر  درا قـواي مـسلح   مجبور بود ،   جنوب ةجنگ در منطق   بروز   مملكت و 

 خستگي  وضع اين   ةادام. صورت آماده حفظ نمايد   ه  نقاط مرزي با كشور عراق ب     
 جهت حفظ قوا و     بود پس ناچار    ،دنبال داشت ه  نيرو و فرسودگي تجهيزات را ب     

را اي محورهاي مواصـالتي      صورت نقطه ه   ب ،جنگ و گريز   و   توازن در عمليات  
 موفقيـت در منطقـه      ةيد يكـي از داليـل عمـد        شا .ها حفظ نمايد    پايگاه قالبدر  

.  باشد امرانقالب همين    نجا از لوث نيروهاي ضد    آاي     منطقه پاكسازيكردستان و   
» صـياد شـيرازي   «هاي موفق شهيد      هاي مواصالتي از طرح     ايجاد پايگاه در محور   

  .بود
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  ها  و واگذاري پايگاهمجدد جايي هجاب ـ 2

 تفـي و سـه پايگـاه    دره، المهديروش،  سهاي  پايگاه66خر پاييز سال  ا او در
پادگان شـهيد  ( و بنا به دستور در پادگان تيپ سوم مريوان     تحويل داديم ديگر را   
 عراق، انفجار مـواد     تعددهاي م  دليل بمباران ه   پادگان ب  اين.  شديم مستقر )عبادت

ها سـر     بعضي از ساختمان   .هاي توپ به مخروبه تبديل شده بود       گلولهمنفجره و   
 اسـتفاده    از آنها  شد به عنوان سنگر     ميند و   فاقد آب و برق مناسب بود     كه   بودپا  
در بهمـن يـا      و قرار بود     پادگان مستقر شده بود   اين   در   2 تيپ   120 گردان   .دكر

با وجود سـرماي    .  بر عليه نيروهاي عراقي انجام شود      گسترده ياسفند ماه عمليات  
گونـه    البته انجام ايـن   . شد  شديد و بارش برف، برنامة آموزش همچنان انجام مي        

  . توانست به آمادگي رزمي نيروها كمك نمايد آموزش در شرايط سخت، مي
هاي رزمي   در پادگان و آموزشاستقرارماه  دو  پس از . بسيار سرد بود   هوا

از پادگان مريوان به حوالي روستاي مرانه و ارتفاعـات          دوباره  روزانه و شبانه    
 ، دو ماه تا شـروع عمليـات        به نزديك مدت   دراً   تقريب .قندي رفتيم  نزديك كله 

 عمليات آتـي    پيروزيتوانست در     بيشترين تمرين و آموزش را داشتيم كه مي       
  .بسيار مؤثر و مفيد باشد

   شناسايي هاي گشتي شروع ـ 3

هـاي شناسـايي      زمـستان گـشتي    سـخت  برف و بوران و سرماي        وجود با
 ايمان بـه جهـاد نبـود، انـسان     اگر اعتقاد به خدا و. شده بود روي هدف آغاز  

  .فرسا را در آن شرايط تحمل كند توانست سرماي سخت و طاقت نمي
 ي همراه يك يـا دو نفـر از نيروهـا        به وظيفه   ي شب تعدادي از نيروها    هر

 آن روز نتـايج     صـبح شـدند و       هـدف اعـزام مـي      ةدار به منطقـ    افسر يا درجه  
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 پيـشرفت كـار مـشخص       كردند تا  را روي كالك عملياتي ترسيم مي     شناسايي  
هـاي رزمنـده، مـردم        جوش در منطقه و حضور نيرو       و  با توجه به جنب   . باشد

حـضور عناصـر    . روستاهاي اطراف متوجـه تحـول در نيروهـا شـده بودنـد            
انقالب در جمع روستاييان به عنوان عناصر نفوذي و ستون پنجم دشـمن               ضد

  .موجب افشاي عمليات آتي گرديده بود
نستند كه به زودي عملياتي انجام خواهد شد، اما زمان و           دا  تقريباً همه مي  

از خطـرات عمـده در امـر جاسوسـي، تـردد            . دانستند  تاريخ دقيق آن را نمي    
شدند يا به عنوان    كاركنان وظيفه به روستاها بود كه گاهي تخليه اطالعاتي مي         

 اين اتفاق دو بـار    . شدند  گروگان دستگير شده و به نيروهاي بعثي واگذار مي        
  .افتاد و چند تن از نيروهاي وظيفه دستگير شدند

انجام عمليات گشتي بسيار سـخت و شـكننده بـود و در طـوالني مـدت            
شد، امـا انجـام آن الزم و ضـروري بـود و بايـستي                 موجب خستگي نيرو مي   

  .حتماً انجام شود
ارزيابي و تخمـين فـضاي      «تزو استاد هنر جنگ، عناصر هنر جنگ را           سن
هـاي    ها و شانس    مقايسه«و  » ها و ارزيابي    حساب«،  »ها  ن كميت تخمي«،  »مانور

برشمرده و درخـصوص تخمـين و ارزيـابي فـضاي مـانور عنـوان               » پيروزي
هـا تـابع      دارد كه فرمانده تابع شكل زميني و تغييرات آن اسـت و كميـت               مي

  .ها هستند ارزيابي و ارقام و مقايسة ارقام و نتيجه مقايسات و مقابله
پيش از اينكه يك نيـروي نظـامي        . حساب است » ارزيابي«لمة  منظور از ك  

هــاي دقيــق دربــارة درجــة  هــا و بــرآورد بــه حركــت درآيــد، بايــد بررســي
هاي سرزمين دشمن، وضع مستقيم بودن و يـا پـيچ بـودن               هاي جاده   دشواري

پس از . ها، تعداد و عدة دشمن، حجم و مقدار ساز و برگ جنگي را بداند            راه
توان بـه بـسيج همگـاني مـردم و            سبات و برآوردهاست كه مي    انجام اين محا  
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  1.هاي نظامي مبادرت نمود ها و عده ايجاد واحد
در حقيقت انجام گشتي شناسايي به منظور انتخاب راه و شناسايي مـسير             

: گويـد   تزو مي   سن. شود و يا نفوذ تحميل ارادة خود به دشمن است           انجام مي 
كند و در آنجا به انتظار دشمن  اشغال مي آن كس كه پيش از حريف زمين را         «

رسـد و   نشيند، در موضع قدرت قرار دارد و طرفي كه ديرتر از حريف مي         مي
شـود، از همـان اول در         زدگي به قبول جنـگ كـشانيده مـي          با عجله و شتاب   

  2».موقعيت ناتواني قرار گرفته و از ابتداي امر ضعيف شده است
باشند و تبحـر و       نگ مجرب و آزموده مي    به همين دليل آنهايي كه در هنر ج       

كنند دشمن را به ميدان جنگي كه خودشان انتخاب           مهارت كافي دارند سعي مي    
اند بكشانند و ابتكار عمل را از دشمن بگيرند و با دشمن به ميـل و سـليقة                    كرده

قنـدي    نيروهاي عراقي بر روي ارتفاعات بلند و طويل مثل كلـه          . خود رفتار كنند  
هنگـامي كـه دشـمن در وضـعيت         . ند و بر منطقه نيز تـسلط داشـتند        مستقر بود 

اي از گوشت بـدن او را بريـد؛ يعنـي             نيرومندي و برتري قرار دارد، بايستي تكه      
دائماً آرامش او را بهم زد تا جايي كه او          . استراحت و آسايش را از او سلب كرد       

ط ضـعف و قـوت او       گاه نقا   را وادار به تالش و هزينه كردن نيرو وارد نمود، آن          
توان به او حمله نمود و از ظلمت و تاريكي  شود و پس از شناخت مي نمايان مي

  .شب استفاده كرد و با ضربة نهايي، قدرت دشمن را منهدم نمود

   5 بيت المقدس  عمليات عمليات و خاطراتشرح
 و  ايثـار  ، شـهامت  ،آور شجاعت ياد ملت ما    مقدس هشت سال دفاع     ةحماس

                                                      
  174 و 175تزو، پيشين، ص  ـ سن1
  188ـ همان منبع، ص 2
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 خدا را نموده و سر بر آسـتان حـق           بندگيرمرداني است كه فقط     جانفشاني غيو 
و عبادت هيچ كـس ديگـر را نپذيرفتـه و در               اند  به سجده بر زمين گذاشته     تعالي

همچنـين نـشانگر آزادي   . انـد   او سر تسليم و تعظيم فـرود نيـاورده        ازمقابل غير   
 و  سـرفرازي و عظمـت و      انـد  يـوغ اسـتكبار رسـته      زنجيرشدگاني است كـه از    

 خود و با )ره ( اطاعت از فرامين اماموسربلندي مردمي است كه با توكل به خدا 
بـا  .  به زانـو درآورنـد    را و آنها     ايستادهوحدت كلمه توانستند در مقابل تمام كفر        

 منـاطق غـرب و جنـوب    ة كليـ درـ نزديك يازده سال  ـ  زيادي مدت من اينكه
  بيـان  و درآورده   نگـارش ن بـه     هـم اكنـون برايتـا      آنچـه  ،ام مشغول خدمت بوده  

 و  كردسـتان  ة در منطقـ   كـه باشد     مي 5المقدس    بيت عمليات مربوط به    ،نمايم مي
  . اجرا درآمده استة مرحلبه)  سنگ معدن و زلهـقندي  كله(ارتفاعات مريوان 

 بـه  كردسـتان    28 لـشكر    120 گروهان سوم گردان   فرماندهي آن منطقه    در
در شهريور ماه   ) مريوان (سورن افنديپد ة پس از تحويل حوز    .من محول شد  

  محلـي نزديـك روسـتاي      در،  رزمـي  بازسـازي و آمـادگي       منظوره  ب 66سال  
 ،فرمانـدهي  بـه دسـتور  . م شـديم اعـز ا توتمان   ة تنگ ةدهان مريوان در    »سياناو«

 محـل  همان   در آموزشي ة برنام ة پس از يك هفته جلسات مكرر و تهي        گردان
  . عمليات اقدام نمودانجامي جهت  و ضرورالزم هاي آموزشبه اجراي 

 فرماندهي تيـپ را     و »رحمانيسرگرد رضا   « را    گردان فرماندهي آن زمان    در
 بـه عهـده     »تركانسرهنگ احمد   « فرماندهي لشكر را     و »طبسي محمد    سرهنگ«

امير تركان از افسران باتجربه، مؤمن و توانمند ارتش جمهوري اسـالمي            . داشت
ي در سـمت هـاي مختلـف فرمانـدهي، داراي           است كه در طول جنـگ تحميلـ       

او از افـسران داوطلبـي اسـت كـه از زمـان             . باشـد   كارنامه درخشان خدمتي مي   
هاي كردستان، قبل از جنگ تحميلي به همراه امير صياد شيرازي در آنجا  درگيري

  .ها و مشكالت در منطقه بوده است حضور داشته و شاهد اكثر درگيري
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دانند و در حقيقت هم او افسر  توپخانه او را از خود ميبا اينكه اكثر نيروهاي 
هـاي خـود را       توپخانه است اما در مشاغل فرماندهي لشكر و قرارگاه، شايستگي         

او بـا خـدا     . نشان داده است كه بايستي به نحوي شايسته از وي قـدرداني شـود             
  . معامله كرده است و به يقين اجر و مزد جهاد در راه خدا را خواهد گرفت

نـواز،    گروهان يكم سـتوان خـوش      ؛ ترتيب بهها را نيز      گروهان فرماندهي
، رئـيس   )خـودم ( رمضاني ستوانبهار، گروهان سوم      پيش ستوان دوم گروهان

 شناسـايي   ةسـت د افـسر    و سـتوان خلفـي      3 زماني، رئيس ركن     ستوان 2ركن  
  .داشتندعهده ه  شهيد كرماني بستوان

 سـطح ارتـش در   درر واحدي  كه كمتگفتتوان  به جرات و صراحت مي  
الهـي داشـته      حزب و مخلص مؤمن،   افراد تعداد اين   كه شد  يافت مي آن زمان   

 و   شـده  حاضـر هـا     يك هدف و مقصود در تمام صـحنه        با آنها ة هم كهاست  
  . اشند بكرده را وقف جبهه و جنگ خود
ـ  بود كه تك اصـلي       واضح به وضعيت و شرايط گردان       وجه ت با  ةعهـد ه  ب
ور  تـك   گروهـان   ولي هنوز از طرف فرماندهي گـردان       ،هد بود  ما خوا  گردان
 و گـردان    فرمانـدهي  به همـراه   . انجام تك اصلي مشخص نگرديده بود      براي

 محـل، پـشت      آن  از . عزيمت كـرديم   توتمان پايگاه   به 3 و   2ركن  فرماندهان  
  دوربين مشاهده كرديم و عصر همـان       باكپله را     يال گوري  وقندي   ارتفاع كله 

  .برگشتيميگان روز به 
) بـاني  سـنگر ديـده   (  به ديـدگاه توپخانـه  من به پيشنهاد    9/7/66 تاريخ در

 در همين پايگاه فرمانده گروهان      65 و   64در سال    كه من    رفتيمارتفاع سورن   
 كه مـسير    كپله  گوري ارتفاع پشت،   منطقه  آن از قبليبا توجه به آشنايي      .بودم

ارتفـاع  . مشاهده كـرديم  راقي بود را    تردد خودروها و نفرات پيادة نيروهاي ع      
جادة آسـفالته خـوب و در مـسير         . شد  قندي از شهرهاي عراق تدارك مي       كله
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  .كوهستاني جادة شوسه تا باالي ارتفاعات كشيده شده بود
تواند موجب پيروزي نيروها گردد، چون حمـل          جادة تداركاتي در جنگ مي    

از خـستگي نيروهـا     . شـود   وسايل، تجهيزات و نفـرات بـه سـهولت انجـام مـي            
هاي بيمارسـتاني بـه سـرعت انجـام           كند و انتقال مجروح به مكان       جلوگيري مي 

بـرعكس آن نيروهـاي     . شود كه نيروهاي دشمن از اين امتياز بهرمنـد بودنـد            مي
خودي با ارتفاعات بلند بدون جاده مواجه بودند و بـه دليـل تـسلط دشـمن در                  

پـس اول   .  احداث جاده وجود نداشت    منطقه و داشتن ديد و تير مناسب، امكان       
كـرديم؛ يعنـي بـا اشـغال          بايستي ديد و نيروي دشمن در منطقه را محـدود مـي           

گرفتيم و بعـد از آن اقـدام بـه            مواضع پدافندي جديد اين امكان را از دشمن مي        
كرديم كه ايـن مهـم هـم بـه آسـاني بدسـت                ايجاد جاده و محور مواصالتي مي     

شناسـايي      طـور كامـل    بـه  الزم بود منطقه     .نبود صزمان عمليات مشخ  . آمد  نمي
 محل آموزش گردان بازديـد و در        از تيپ مهر ماه همان سال فرماندهي       در. شود
ـ    باها شركت كرد و       فرماندهان گروهان  ةجلس  چنـدين سـاله در      ة توجه به تجرب
 داشـت آبـروي     اظهـار  در آن جلسه وي      .هاي جنگ مسائلي را مطرح كرد      جبهه

عنـوان  ه  هاي گردان ب    دارد و از بچه    120 گردان   عملكرد به   ستگيبلشكر و تيپ    
 نظر مرا در رابطـه بـا گـردان و عمليـات       گاه آن .نيروهاي متعهد و مؤمن ياد كرد     

 ة انجـام شـود و بحـث اسـتفاد         بايـستي  كـه    رامن شرح عمليات آتي      . شد جويا
ـ ترتيب  ه  ب گروهان پرسنل   ة و اعزام نفرات هم    60ابتكاري از خمپاره      گـشتي   هب

 تيپ اظهار رضايت فرماندهتوضيح دادم كه ـ جهت آشنايي به هدف   ـ  شناسايي
فرمانده تيپ از افسران كاركشته، دلسوز، توانمند و مؤمن بـود كـه تجربـة               . نمود

  .كافي جهت ادارة واحدهاي بزرگ را داشت
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 ةمنطقـ ) دوقلوهـا ( و از تپـه    رفتـيم  از چند روز بـه ارتفاعـات مرانـه           پس
شناسـايي    ة  دسـت . ديمكر را مشاهده    1آباد  روستاي حسن  و قندي لهروي ك  هروب

منطقـه   شناسـايي  مـشغول    شدته  ب شهيد كرماني    ستوانگردان به فرماندهي    
 و  مطـرح ها    جمع فرماندهان گروهان   در روزها مشاهدات گروه گشتي     وبود  
 رزمهـاي     اينكه آمـوزش     ضمن .شد   ترتيب تكميل مي   به عملياتي   ة منطق ةنقش

 منطقـه  شناسـايي    و از گشتي    .شد  انجام مي   مرتب  روزانه تمرين تك    و شبانه
 يك گروه   با همراه شهيد كرماني      به  بود كه  66ماه سال     آبان .شديم غافل نمي 
را مورد بررسـي و شناسـايي         آباد    حسن ةمنطق شبانه گشتي  در يك  هفت نفره 

سير و هـدف    در اين گشتي شبانه خيلي از نقاط كور و نامعلوم مـ           .  داديم قرار
ور الزم بود منطقة نبـرد را بـا چـشم             فرمانده يگان تك  . براي ما مشخص شد   

دريافتيم كه آب . رؤيت كند و معايب و محاسن مسير را به خوبي كاوش كند       
آباد ممكن است در شب عبور از خط، مـشكالتي بـه وجـود                رودخانة حسن 

ر از رودخانـه    تصميم گرفتيم با ايجاد پل موقت در شب عمليات عبو         . بياورد
محل عبور از خط را شناسايي كرديم و با ايجـاد           . را براي نيروها تسهيل كنيم    

شيب تند منطقـه را پيـدا       . گذاري براي شب موعود، كامالً گويا نموديم        نشانه
هايي عبور كنيم كه بتوان به        كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه بايستي از محل         

كـساني  . به باالي ارتفاعات هدايت كردراحتي استعداد يك گروهان رزمي را     
كه آن شب در گشتي با من بودنـد، در بازگـشت از آرامـش خـاطر مناسـبي                   

قندي ميسر اسـت، بـه        آنها متوجه شده بودند كه سقوط كله      . برخوردار بودند 
  .شرط آنكه همة اصول عمليات رعايت شود

د  تـا هـدف حـدو   وقنـدي بـود     درست زير ارتفاع كله  آباد  حسن روستاي
                                                      

  .ه بودعلت جنگ تخليه و متروكه شده قندي بود كه ب  كلهارتفاعات  زيردرروستايي ـ 1
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العبور با    صعب و سخت   ، خطرناك بسيار مسيري   .هفت كيلومتر فاصله داشت   
 نفرات روشننقاط در روز برخي  كه در    طوريه  ب ،انبوهي از درختان جنگلي   

  .شدند به خوبي ديده نمي
يك پايگاه بر روي ارتفاع ايجاد كرده بود         دشمن قندي  كله ةقل متري   300 در

 مـشكل ده بود دسترسي به هدف باعث ش  نظاميةحساسيت منطق با توجه به     كه
ـ      اين. باشدممكن   غيرو تا حدي      »شـادمان شـهيد   «نـام   ه   پايگاه بعد از عمليات ب

 شناسـايي  يـك شـب در عمليـات          و معاون گروهان يكم بود   او  . نامگذاري شد 
 از عناصـر نگهبـاني      يكي شادمان   ستوان . شود وارد شده بود به اين پايگاه       موفق
 بعداسراي عراقي اين مطلب را      (.  پاي درآورده بود   از زمير را با ضربات      دشمن

 نارنجـك   يـك  بـا پرتـاب       وهمچنين ا ) .قندي مطرح كردند    از سقوط ارتفاع كله   
مقـداري   موريـت أمدر بازگشت از  او  .  شده بود سه عراقي را بكشد      موفقدستي  

دي ، منطقه تـا حـ     حادثهاين    بعد از  . آورده بود  غنيمتها به     از عراقي  وسايل هم 
 حـساسيت   علت بهاي    جلسه طيروز فرماندهي گردان      آن فرداي.  شده بود  آرام

ظاهرًا چند سرباز   . دشو لغو موقتبه طور   هاي شناسايي    منطقه دستور داد گشتي   
هاي لشكر در روستاي اطراف مريوان به گروگان درآمده بودند و پس از               از يگان 

  .انتقال به عراق، عمليات آتي لو رفته بود
ها را به پادگان مريوان انتقال   شديد يگان موسميهاي    باران بارش   لتعه  ب
 شناسايي منطقه با    دوبارهماه    در آذر  .ماند اما بنه گروهان در محل باقي        ،دادند

آميـز   طي يك گـشتي شناسـايي موفقيـت       .  شد آغازشدت و سرعت بيشتري     
 كامالً شناسـايي    ،قندي بنا شده بود     را كه در ارتفاع كله       پايگاه دشمن  توانستيم

. قندي راه پيدا كنـيم     كله اصلي   پايگاه سنگرها و ارتباط تلفني      به حتيو  كرده  
 بـا توجـه بـه شـرايط جـوي           كـه  مين قرار داشـت      تعدادي ما عبوردر مسير   
را   كـار مـا    آنچـه  . را خنثي نموديم   آنها ، سردي هوا و بارش برف     ونامناسب  



 87/ پنج المقدس تيب اتيعمل  .................................................................................

 رابود كه اثر جاي پاي مـا        ن  بارا برف و بارش شديد      وجود ،مشكل كرده بود  
  .داد لو مي رابا روشن شدن هوا مشخص و مسير گشتي 

 شـوق  .كرديم  ، بايد مسير معين شده را شناسايي مي       نبود اي  هر حال چاره   به
تصميم گرفتم  . كرد   مي بيشتر وجودمان   در را    اطمينان انتظار زمان شروع عمليات   

 چند شب بـه گـشتي   ، از منطقهيشتربها را به خاطر آشنايي        فرماندهان گروه  ةكلي
 ،هايي كه از منطقه داشـتيم       در شناسايي  . را كامالً توجيه كنم    آنهاشناسايي برده و    

 اضـافي  بـار  سريع به هدف بايد از حمل        رسيدن براي   كهبه اين مطلب پي بردم      
از آنجـا كـه     .  حمل مهمات كنيم   مصروفداري كرده و سعي خود را بيشتر        دخو

 از ايـن رو  ، رزمـي اسـت  يگان از عوامل موفقيت 7 جي.پي.آر سالحمعتقد بودم  
 همچنين  . بدهم جي.پي. آر ة سرباز يك گلول   ي هر نفر از نيروها    بهتصميم گرفتم   

درگيـري   كه در مسير    هم با خود ببريم تا در صورتي       60خمپاره فكر بودم كه     به
  .مكني از آن استفاده ، آمدپيش

 شـرايط   و گذشت   از پي هم مي     روزها . بودند مشغولها    بچه ة هم خالصه
ماه   دي . را در محيط يگان ايجاد كرده بود       خاصي و دعا حال و هواي       معنوي

 ماموريـت تـك     . مشخص گرديد  وظايفها به تفكيك     بود كه ماموريت يگان   
 وظـايف   از قنـدي   كلـه  حمله به ارتفاعات     كه سپرده شد    مااصلي به گروهان    

  .آمد  ما به حساب مياصلي
واگـذار  بهـار     گروهان دوم و ستوان پيش     به قندي  كلهاع   راست ارتف  سمت

نواز مأمور حمله به سـمت        گرديد و گروهان يكم به فرماندهي ستوان خوش       
   .قندي گرديد چپ ارتفاع كله

 پيـاپي فرصـت مناسـب جهـت انجـام           هـاي  بـاران  برف سنگين و     ارشب
 توجـه   باا   اوقات زمستان ر   بيشترمعموالً   .يش از ما گرفته بود    اآزمايش و رزم  

گروهان  ها و  دستهسازماندهي .كرديم  پادگان مريوان سپري ميدر كمبودها  به
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 و وسـايل    ةتهي صرف ان اوقات سرباز  بيشتر. داديم   انجام مي  احسن نحوه  برا  
. شـدند    فرسـتاده مـي    مرخـصي  آنها كمتر بـه      وگرديد     مي ها يگانسازماندهي  

 ةدسـت  . باقي بـود   خود وتقه  ب گشتي شناسايي    انجام مشكالت   انبوه عليرغم
ـ        نفوذ و  عمليات موريتأم،  يك و دو    وعهـده داشـتند     ه  حمله به ارتفـاع را ب

 مـستقر  شادمان پايگاه شهيد    در گروهان   احتياط يگان عنوانه  ب سوم نيز    ةدست
 فرمانـدهي   . شـده قـرار داشـت      معـين  متري هدف    300 در اين پايگاه    .بودند
 گروهبانيك ستوان بيدخ، دسته دو       ترتيب دسته    بههم  هاي گروهان را     دسته

 ة همـ  تقريباً .داشتند عهدهه  بالدين    ستواندوم وظيفه شجاع   سهروشني و دسته    
هـاي    توجه به تمـرين    با وقندي آشنا شده بودند        ارتفاع كله  و منطقهها به    بچه

ة حملـ  ، قرار داشت  مريوان در نزديكي    كهقندي     كله مشابه ارتفاعات   درمكرر  
  . آمد ها يك تمرين مكرر به حساب مي  بچهبرايقندي  كله ارتفاع بهاصلي 
 در . گرفـت انجـام  لشكر و در قرارگاه تيپ    مختلفي بهمن ماه جلسات     در
 ايجـاد   ،عمليـات از موضوع    1 احمد تركان  سرهنگ لشكر   فرماندهياي   جلسه

 صحبت كـرده و       تجربيات گذشته  ازاميدواري و توفيق در پيروزي و استفاده        
ـ          ها گروهانفرماندهان  در خاتمه از     عهـده  ه   كه در عمليات نقـش اصـلي را ب

  .داشتند قدرداني كرد
 ايـن جـاده قـرار       .سازي بود   مشغول جاده  شدته  ب مهندسي لشكر    گردان

 داشت اين تالش    قصد مهندسي   گردان البته   .قندي پيش رود    بود تا ارتفاع كله   
  . سقوط هدف با شدت بيشتري به اجرا درآوردازرا بعد 
موريت گشتي  أ نيمه شب كه از م     3 يك شب حدود ساعت      كه دارم دياه  ب

 بـود كـه تمـام       حديه  بباريد و شدت باران        باران مي  ،گشتيم   بر مي  شناسايي
                                                      

  .ـ وي هم اكنون با درجة سرتيپي بازنشسته شده است1
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 مـشغول سـازندگي     يكي از برادران مهندس جهاد     .منطقه را آب فرا گرفته بود     
يثـار   اين تالش و ا    كه مرانه بود    ةاندازي يك دستگاه لودر در جاد      تعمير و راه  

 عزيـز هـاي بـرادران       و شـهامت   رشادت .دادبه شدت تحت تاثير قرار       او مرا 
 تـسهيل   و موريـت أم چه بهتر    هر اجراي   درسازندگي مستقر در مريوان      جهاد

  . و عمده داشتمؤثر نقش عمليات
ماه اسفند تمام شد و     . شديم  با گذشت زمان به شروع عمليات نزديك مي       

 مناسبت عيد و سال جديد در سطح تيپ         بهاي   جلسه.  پايان يافت  1366سال  
 از عمليـات و  دوبـاره  نو سال عرض تبريك با اين جلسه    در .بود   شده برقرار

 گذشـته  67هشت روز از فروردين سال        در حالي كه  . اجراي آن صحبت شد   
 فرزنـد اول    ، در ايـام مرخـصي     .شدم اعزام مرخصي    به روز 10مدت  ه   ب ،بود

 چاقو از دستش رهـا شـده و   ،پوست كندن ميوه هنگاممن كه چهار ساله بود      
 از  كـه   من برخورد كرده بـود     ة چشم خواهر كوچكترش يعني دختر دوسال      به

روزهاي آخر مرخصي    .رفت  مي شماره  ب اين مرخصي    ناگوارجمله خاطرات   
 يكي از نيروهـاي وظيفـه   ة واسط به از طريق فرمانده گردان      گذراندم كه   را مي 

ـ « : شـده بـود  نوشته در نامه .ه منطقه احضار شدم    ب »مختار جاويدي «نام  ه  ب ه ب
 تـاريخ  ». در منطقـه بـه واحـد معرفـي نمايـد           رامحض دريافت پيام خودتان     

 كـردم و    رهـا  فرزندم را كه بيمار بود       ، پس از كشمكش فراوان    . بود 15/1/67
 پـس از كمـي      و بـه منطقـه رسـيدم        17/1/67 در تـاريخ     .عازم منطقـه شـدم    

 افـسر عمليـات     . گـردان رفـتم    فرمانـده حل اسـتقرار    استراحت در سنگر به م    
 اطالعـات مربـوط بـه جبهـه و دشـمن را بـه اطـالع                 آخـرين ستوان خلفـي    

 مواضع دشمن و خودي و موقعيت جبهه        سپس .ها رساند  فرماندهان گروهان 
  . روي نقشه و كالك مشخص كردراو منطقه 
قيـت  فمو گردان و افسر عمليات تاكيـد كردنـد كـه    فرمانده اين جلسه    در
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) منگروهان تحت نظر    ( گروهان سوم    تكقيت و اجراي    ف به مو  بستگي تيپ
 خداي نكرده تك گروهان     اگركه    و روي اين مسئله بسيار تاكيد داشتند       دارد

 و سـاير     باعث تلفـات سـنگيني در سـطح عمليـات          ،آميز نباشد  سوم موفقيت 
  . شدخواهدها  يگان

آبـاد    منطقـه مرانـه و حـسن        گردان به  عمليات افسر   همراهروز    آن فرداي
 1يكم حـسين دادرس    ستوان) راهي مرانه   سه ةدر منطق ( محلي   در .اعزام شديم 

 كردستان بـود    28 لشكر   يك تيپ   155 رئيس ركن سوم گردان      زمان آنكه  ـ  
 گروهان و چه كـسي بـر        كدام از عمليات و اينكه      ايشان. ـ را مالقات كرديم   

را بـه   مـ  خلفـي  سـتوان    .ؤال نمـود   خواهد كرد س   عملقندي    روي ارتفاع كله  
 اهللا شـاء   ان  هـستيم   من در جواب به ايشان گفتم ما مـصمم         .كردايشان معرفي   

 ازسـپس    . اهتزار درآوريـم   بهقندي    پرچم سرخ شهادت را بر فراز ارتفاع كله       
 .ها را سركـشي كـرديم       رزمي گروهان  ةآباد آمديم و بن     روستاي حسن  بهآنجا  

  . مهيا بودعملياتي  اجرابرايتقريباً همه چيز 
موريت نهايي  أ م وها صورت گرفت      هماهنگي آخرين 19/1/67 ختاري در

 سنگر بنـه رزمـي گروهـان چـادري بـود كـه              نزديكي در   .دشهر يگان ابالغ    
 به  . تميز كردن اسلحه بود    مشغولدر آن   ) معاون گروهان يكم  ( شادمان   ستوان
 تبـسمي   بـا  ايـشان    !سـر  اي سـردار بـي    «:  با صداي بلند به او گفتم       و شوخي
  ». بتوانيم به حسين اقتدا كنيمكهاهللا  شاء  داد انجواب

هـاي   رشـادت هـا و      دالوريز  ا در همين عمليات پـس       او نماند كه    ناگفته
 ،و ناظر بودنـد   شاهد  المقدس كنندگان در عمليات بيت     شركت ةفراوان كه هم  

.  گرديـد  رجاويـداالث  سرخ شهادت را به تن كـرد و          ةجام 23/1/67در تاريخ   
                                                      

  .باشند ـ ايشان در حال حاضر فرمانده نيروي زميني ارتش مي1
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  نخواهد شد و   فراموش شادمان با آن اخالص و ايثار هيچگاه         شهيدخاطرات  
 مـديون خـون     ،باشـد   اگر امروز كشور ايران شـاهد سـربلندي و افتخـار مـي            

  .اند كه جان خود را نثار اين نظام و انقالب نموده است يشهداي بزرگوار
پس از صـرف    و  ) خلفيآقاي  ( افسر عمليات    با از آن ديدار و گفتگو       بعد

 تـصرف  ة نحو وقندي     ارتفاع كله  به رفتن   چگونگي . شديم حركت آماده   شام
 را در   شديم كه در اين راه متحمل       هايي  سختي ارتفاع و همچنين     آن و سقوط 

ـ   ، به صورت مفصل خـواهم آورد      ديگر يمجال اينكـه   خالصـه طـور  ه  ولـي ب
پيش تعيين   خودشان كه از     عمل ة منطقه و محدود    به طرف  ها به ترتيب   دسته

 در اين دسته    . يكم همراه بودم   ةكردند و خودم نيز با دست        مي حركتشده بود   
 دسـته   فرمانده عنوانه  ب بود كه    »علي روشني «يكم    نام گروهبان  بهداري   درجه
 .بـود  جنگي و تجربه خوبي برخوردار       و رزميهاي    از ويژگي  و كرد   مي عمل
شد و    روهان نيز بود اداره مي     گ معاون دوم به فرماندهي ستوان بيدخ كه        ةدست

دار ايـن مـسئوليت      عهـده  »الدين شجاع«نام  ه  اي ب  وظيفه سوم ستوان    ةدر دست 
 مسئول احتياط گروهان بود و تصرف پايگاه شهيد شادمان را           سوم ةدست .بود
در گروهان مـن    . دار بود   قرار داشت عهده   قندي  كله زير هدف    ي متر 300كه  

علت ناراحتي و مـشكالت     ه   ب سرباز اين   . بود »مجيد كاركهلو «نام  ه  سربازي ب 
بـه  ) 21/1/67 (روز در همـان     و كـرده بـود      فرار  روز 23مدت  ه  خانوادگي ب 

 از مراجعت نزد من آمد و با صداي آهسته گفت مـرا بـه         پس .يگان بازگشت 
ـ  گفـتم بـه او    . كنند بپذيريد    در عمليات شركت مي    امشبجمع كساني كه     ه  ب

 بهتـر اسـت در بنـه    ،تيد و مشكالت زيادي داريـد اينكه شما متاهل هس     علت
وقتـي  نگـردم امـا   ر بتوانستم من مي«: گفتو   به گريه افتاد     وا .بمانيدگروهان  

 كمتر نيـستم و     ديگرانشنيدم عمليات نزديك است با خودم فكر كردم كه از           
 عمليـات از اين رو تصميم گرفتم خودم را به سرعت به منطقه برسـانم و در                
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 گريـه   آنقـدر  .من هر چه تالش كردم نتوانستم او را قـانع كـنم            ».مكنشركت  
اي   گفتم با اين همه شـوق و عالقـه         خودم با   .او سوخت   كرد كه دلم به حال    

هـر   . ديگر نيروهاي وظيفـه باشـد      براي مضاعفاي   تواند روحيه    مي ، دارد كه
 آنقـدر  ،داشـتند  در يگـان حـضور       كـه  پـايوري  وظيفـه و     نيروهاي ة هم چند

توان به هـدف      راحتي مي ه   مطمئن بودم با آنها ب       من كهروحي داشتند   آمادگي  
 را كـه فقـط بـه شـوق      مجيد كاركهلوبا اصرار زياد، سرباز   به هر حال  . رسيد

 و چـون    شـدند  گروهان اضافه    آمار منطقه آمده بود به      بهعمليات  شركت در   
 شـركت   عمليـات اسلحه در دسترس نبود سالح يكي از سـربازان را كـه در              

 گلولــه و تعــدادي نارنجــك دســتي  كــاركهلوســرباز. كــرد بــه او دادم نمــي
 عمليـات در   به محض اينكـه متوجـه شـد          او.  بود برداشته  با خود  جي.پي.آر

  . حركت شدي خنده بر لبانش نقش بست و مهياكند، شركت مي
   موضـع تـك    بـه  و پـس از سـاعتي          كرد حركت تجمع ة از منطق  گروهان

زير ارتفاعـات    آباد كه در    حسن ةاز روستاي مخروب   مسير اين عمليات     .رسيد
كرد   اي پر آب از آن مسير عبور مي         رودخانه .گذشت   مي داشتقندي قرار     كله

 در ايـن نقطـه افـسر عمليـات          .كـرديم    عبور مي  آنجاكه قبالً با احداث پل از       
 مسير خود ادامه به از خداحافظي ما پس ما جدا شد و از خلفي ستوانگردان 
 قندي در حدود هـشت كيلـومتر راه         آباد تا ارتفاع كله    از روستاي حسن   .داديم

  .بودند نيروها با آن آشنا ةو همشده كامالً شناسايي  مسير .بود 
 سـربازان  بود و در جلـوي       شده سازماندهي   يكم  ة  دست كاركهلو در    سرباز

 ما تقريباً دو سوم      و  شب از نيمه گذشته بود     .كرد   حركت مي  پشت سر راهنما  
 كمـين  هدر مـسير هـدف داراي پايگـا         از آنجا كه دشمن    .بوديمه را پيموده    را
 بستن نـوار    با .شود منتظر مانديم تا پست نگهباني دشمن تعويض         مدتي ،بود

را     عبور با آرامش و اطمينـان ابتـدا دسـته يكـم            محورسفيد در ميدان مين و      
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  . كردعبورراحتي ه عبور داديم و دسته دوم هم ب
 5المقـدس   عمليات بيـت دشوار مراحل مسير و اين مرحله از       عبور از اين  

 بـسيار خطرنـاك     دشمن كه ميدان مين پرحجم      دليل به اين    .رفت  شمار مي ه  ب
 كرمـاني   شـهيد  همـراه طوري كه من در ابتداي محور دراز كشيدم و          ه   ب ،بود
داديم تا خداي نـاكرده      مي  نوار سفيد قرار   روييكي مچ پاي سربازان را       يكي
قندي قـرار      مسير راه كله   در بعد از عبور دسته دوم       . ناگواري پيش نيايد   اتفاق

با توجه به ميدان مين وسيع دشمن، اگر سربازي بـه اشـتباه پـا روي                . گرفتيم
شـد، صـداي انفجـار مـين          گذاشت عالوه بر اينكه موجب تلفات مي        مين مي 

دي بـا   قنـ   در مسير راه به طرف كله     . توانست باعث هوشياري دشمن گردد      مي
قنـدي از طـرف       يـابي بـه كلـه       توجه به اينكه دشمن مطمئن بود امكان دست       

در . نيروهاي ايراني ممكن است، اقدام به احداث ميدان مين وسيع نموده بود           
هاي شناسايي در ميـدان مـين راه عبـور     هاي قبل از عمليات و در گشتي        شب

جنـگ جهـت    باز كرده بوديم و از نظر عمليات كالسيك نظـامي و مقـررات              
عبور از ميدان مين در شب تاريك، بايستي با نوار سفيد محل عبور را كـامالً                

بـدون   ور  بايستي ترتيبي اتخاذ كرد كه نيروهاي تك      . شناسايي و آشكار نمود   
توانـد در   ايـن مـي  . دغدغه و تشنج، آسان و راحت از ميدان مين عبور نمايند    

  .واقع شودور به هدف مؤثر و مفيد  يابي نيروهاي تك دست
 ايـن   5المقـدس   اي كاش اين امكان وجود داشت كه در شب عمليات بيـت           

هاي به ياد ماندني كه نشان از گذشت و ايثـار رزمنـدگان اسـالم بـود بـه            صحنه
هاي گـشتي شناسـايي كـه در سـرماي            شد، يا حداقل در شب      تصوير كشيده مي  

غول خنثـي   هاي گروهان مـش     شديد و خشن منطقه دستة شناسايي گردان و بچه        
متأسـفانه در ايـن خـصوص       . كـرديم   كردن ميدان مين بودند ضبط و ثبـت مـي         

هاي نظامي بخصوص ارتش از امكانات خوبي برخـوردار نبودنـد يـا اگـر         واحد
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اي يا دوربيني براي اين كار وجود داشت به دليل مالحظات حفاظتي نيـز                وسيله
ه خاطرات را ننويـسند،     گون  هاي دفاع مقدس اين     اقدام نشد و اگر رزمندگان سال     

  .هاي نيروهاي نظامي به بوتة فراموشي سپرده خواهد شد مثل از خود گذشتگي
هاي كاشته شده     بندان در ميدان مين، مين      به دليل وجود سرماي زياد و يخ      

سازي   به دليل حساسيت كار و ظرافت خنثي      . چسبيدند  مثل سنگ به زمين مي    
و خنثي كنندة مين مجبـور اسـت در   كش وجود ندارد    امكان استفاده از دست   

آن سرماي شديد با دست خالي يا حداكثر استفاده از يك سيخ اطراف مين را           
كنده و كاوش نمايد؛ اگر تلـه نبـود بـا دقـت در دل تاريـك شـب ماسـوره                     
انفجاري را از زمين جدا نمايد و سـپس بـا دقـت تمـام آن را در جـاي اول                     

نترل كننده دشمن در روز روشن به       به طوري كه عناصر ك    . خودش تعبيه كند  
هـا    از همـة ايـن    . آيند، متوجـه تغييـر نـشوند        جهت بازديد از ميادين مين مي     

گذشته اين مهم بايستي در فاصلة حـدود پنجـاه متـر از دشـمن كـه نگهبـان                   
  .مسلح آن هوشيار و بيدار است انجام دهي

 .كردند  ي مي  با احتياط كامل مسير را ط      مسئولين همراه به   سربازانباالخره  
چـي   سيم  قرار داشتند و بي    ستونجلوي   شهيد كرماني و گروهبان روشني در     

 . در كنـار مـن بودنـد       يگـر دچـي    سـيم   ايرانپور با دو بـي     مرزبان  سرباز شهيد
 ةفاصـل  .مأمور توپخانه همراه من بود    ) افسر توپچي ( ستوان طاهري    همچنين

 پدافنـدي دشـمن   كـم بـه كانـال خطـوط      نزديك بود و كـم بسيارما با هدف    
 متري   ميلي 23 خصوص يك چهارلول  ب و   دوشكاهاي  رتيربا. شديم   مي نزديك

دليـل اينكـه مـا درسـت زيـر          ه  كرد ولي ب    شدت كار مي  ه   ب دشمنضدهوايي  
 فرمانـدهي طـرف    از . آسـيبي برسـاند    مـا توانست به     نمي ،هدف قرار داشتيم  

 بـه   اما ،ندشد  خلفي مرتب وضعيت را جويا مي      زماني و   ستوان توسطگردان  
 در حتـي    .بوديم نبود و فقط مستمع      جوابگويي امكانعلت حساسيت منطقه    
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 صورت خـود    رويسيم را    بيچي مجبور بود گوشي      سيم اي از اوقات بي    پاره
  . شنيده نشودصدايينگه دارد تا 
 .صـورت درازكـش منتظـر بـوديم       به   نزديك كانال    متري در بيست    تقريباً

 مقداري نگرانم   كهشد     مشاهده مي  1ي والمر نوع ازي  ا  مين پراكنده  ميدانالبته  
را  يخواستم يك مين والمـر      همين طور كه دراز كشيده بودم و مي       .  بود كرده

 به كناري بگذارم، ناگهان يكي از نفـرات دشـمن بـاالي             واز سر راه برداشته     
دستم روي مين مانـده بـود؛ نـه         . ها در سينه حبس شد     نفس .كانال ظاهر شد  

هـيچ حركتـي    . جـا كـرد     شد مين را جابـه      م دستم را بكشم و نه مي      توانست  مي
توانستم انجام دهم و از طرفي به دليل يخ زدن زمين شهيد كرمـاني مـچ                  نمي

به دليـل حـضور سـرباز عراقـي         . پايم را گرفته بود كه به پايين كشيده نشوم        
كـرد اگـر سـرباز عـارقي          او فكر مي  . فشرد  شهيد كرماني پايم را به شدت مي      

 تيربار نيروهـاي    ناگهان در اين هنگام  ! متوجه حضور ما شود چه خواهد شد      
 آتـش   بـود كه در خط پدافندي مـستقر       ) گردان قدس، گروهان يكم   (خودي  
 در  درستآتش تيربار خودي    .  كانال پريد  درون بالفاصله نفر دشمن     وگشود  

لهـي   ا ة شايد توفيق خدا و معجز     .شد قندي شليك مي    زير كانال ارتفاعات كله   
 مـا  ازرا     لحظـه مجـال حركـت      چند بود و براي     خطرناكبود، اگر چه بسيار     

شديم اما باعث شد كـه       نشيني مي   مجبور به عقب   ماداد     اگر ادامه مي   وگرفت  
 در همين لحظه    .توسط نيروي دشمن ديده نشويم و مورد هدف قرار نگيريم         

  و ين روشـن   از نيروهـا از جملـه شـهيدكرماني و گروهبـا           نفـر همراه با چند    

                                                      
 40باشـد كـه پـس از رهـا شـدن چاشـني در ارتفـاع                   هاي ضد نفر مي     ـ مين والمري از انواع مين     1

ناطق عملياتي در سطح بسيار ارتش عراق از اين مين در م . متري منفجر و معموالً كشنده است       سانتي
  .كرد وسيع استفاده مي
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 در همـين    درسـت  . و حمله آغاز شد    پريديمقندي    درون كانال كله  ه  ديگران ب 
كه خود   سربازي شهيد مجيد كاركهلو همان      .يدت شهيد به خون غل    اوليننقطه  

 سه سال   ،پيكر پاك اين شهيد   .  به شهادت رسيد   را براي عمليات رسانده بود،    
  . شدبه عقب منتقل آن محل ازبعد 

 يكـي از    كـه  ابتدا سـنگر تيربـار عراقـي را          ،دشمن كانال از ورود به     پس
 تسخير كرديم و نفر آن ،نفرات دشمن در آن مشغول رفع گير تيربار خود بود 

كه اين سنگر سقوط كرد، به سراغ سنگر نگهباني         پس از اين  .  درآمد اسارتبه  
دشمن رفتيم و پست نگهباني را قبل از اينكه حملة وسيع آغاز شـود اشـغال                

. در هنگام ورود به سنگر تيربار دشمن، سرباز عراقي اسلحه نداشـت           . كرديم
در عرض سنگر سيم مخابرات وصل كرده بودند و تعدادي نارنجـك دسـتي              

قندي ارتفاع بسيار بلندي بود، اسـتفاده از          به دليل اينكه كله   . به آن آويزان بود   
حـض  سـرباز عراقـي بـه م      . نارنجك دستي بهترين وسيلة دفاع و حمله بـود        

مشاهدة ما و بعد از اينكه متوجه شد ما ايراني هستيم و راه گريزي نـدارد، از               
يكي از سربازان را مـأمور كنتـرل وي كـردم و            . ترس و وحشت بيهوش شد    

الزم بـه توضـيح   . الرأس ارتفـاع رفـتم   خودم در كانال راه افتاده به طرف خط 
قي كـه در سـنگر      سرباز عرا . است ساير سنگرهاي نگهباني نيز غافلگير شدند      

  چهارم به طرف تنگة توتمان و درة مشرف به آن مشغول نگهبـاني بـود، بـي                
او هم اسلحه نداشت، فقط تعـداد       . خورد  خبر از همه جا آجيل و كشمش مي       

شـهيد  . هاي ديگر در آن سنگر وجود داشت        زيادي نارنجك دستي مثل سنگر    
 را نگـاه كـرد امـا    او پشت سـر . كرماني از پشت به شانة راست او اشاره كرد    

براي بار دوم سرباز عراقي فكـر كـرد نگهبـان پـست             . متوجه حضور ما نشد   
كنـد، چـون درسـت مـصادف بـا سـاعت تعـويض                بعدي با وي شوخي مي    

به محض اينكه از سنگر بيرون آمد، يك مـشت          . نگهباني نيروهاي عراقي بود   
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 نيـستيم   آجيل و كشمش به من داد و تا متوجه شد كه ما نگهبان پست بعدي              
و  !و دو نفريم و از طرفي هر دو محاسن داشتيم، فوراً فرياد زد ايراني، ايراني              

طلبيد اما به سرعت با اشارة شهيد كرمـاني           دوستانش را با اين فرياد به كمك        
او آرام گرفت و بـه جمـع        !) نترس(و اينكه چند بار من به او گفتم ال تخف           

  .ساير اسراي عراقي پيوست
 ةگاه حملـ   آن.  تصرف ما در آمدند     به  تسخير و  دشمناني  سنگرهاي نگهب 

 سـنگر  .جي آغاز شـد .پي. سنگين آر آتش با   همراهقندي     ارتفاع كله  بهوسيعي  
 بـود  قبالً در گشتي شناسايي مشخص گرديـده         كه فرماندهي گروهان دشمن  

اسـرا بـه درون     . ن به اسارت درآمدند   آ پايور   نيروهاي همراه با    وتصرف شد   
 حملـه و هجـوم      مـورد  سنگرها نيـز بـه ترتيـب         ة و بقي  نده گرديد تخليكانال  

 قنـدي  كلـه  مـرزي  ة بـه ميلـ  مخواسـت   مـي  وقتي. گرفت رزمندگان اسالم قرار  
 شـدم   متوجـه   و شـنيدم  از پشت سر صداي رگبار گلوله        ناگهان م شو نزديك

 او در   . بـه رگبـار بـسته      را   دشمن نفر از نيروهاي     دو خودييكي از سربازان    
 علـت را پرسـيدم گفـت دو نفـر از نيروهـاي دشـمن       كـه  مـن   جواب سؤال 

 مرزي  ةل به ميل   هر حا   به .دهندخواستند شما را از پشت مورد هدف قرار           مي
 عالمـت   بايـست  يادم آمد كه مي   ه  ب. قندي تكيه زدم و به اطراف نگريستم        كله

قندي شليك شود و چون در طرح قبالً مشخص شده بود كـه هـر           سقوط كله 
 به سرعت اقـدام     ،شود منور سبز شليك     يك ،قندي سقوط كرد     كله هدفگاه  

  . شدروشن قندي كله منور سبز بر روي ارتفاعات يك وبه تيراندازي شد 
رؤيت منور سبز روي     محضه   ب كهگفتند     مي دوستان ،پيروزي از اين    بعد

 و عمليـات  پدافنـدي و قرارگـاه       ة حـوز  از شـادي    فرياد ،قندي  ارتفاعات كله 
 خـداي   ة منتظـر بودنـد برخاسـت و همـ         آنجاماندهان ارشد در    ديدگاه كه فر  

  .سبحان را شكر كردند
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 اسـارت   بـه  نفر از عناصر دشمن      54 حدود   در . بود مداد حدود دو با   ساعت
 ازسيم مخابراتي و ساير تجهيزات        دستگاه بي  ،هاي مختلف   سالح .نددرآمده بود 

باش بـا پـوتين      دهآماصورت  ه   نفرات دشمن ب   ة كلي .دشمن به غنيمت گرفته شد    
ـ     ه بودند و به اقرار خودشان در آماد       خوابيده  .بردنـد   سـر مـي   ه  باش صددرصـد ب
 بود و تعداد هفت نفر از سربازان عراقي هم          اسرا و گردان عراقي هم جز    فرمانده

 يكي ديگر از نفرات دشمن كه به اسارت در آمـده            .شدند  ه مي ديد جمع اسرا    در
ط ارتفاع بر روي كانال ايـستاده بـود و در آن             كه قبل از سقو    بودبود يك استوار    

در ادامه بـه ترتيـب      . ، نگهباني خط را به عهده داشت      نگهبانشب به جاي افسر     
 هنـوز در    .شـدند    و به كانال عقب منتقل مـي       پاكسازيسنگرها از نيروي دشمن     
 در سمت راست گروهان     . وجود داشت  درگيريقندي    سمت چپ و راست كله    

 آنها نيز خيلـي زود توانـستند        كهكرد   مي  عملبهار    پيش وانستدوم به فرماندهي    
 گروهان يكـم و گـردان       ة عهد به يگان   چپسمت  . كنندروي هدف احاطه پيدا     

 كـه   بودكپله    سمت چپ ارتفاع گوري    .بوداالمري   نفس شهيد نصر و شهيد      127
  .هنوز درگيري در آنجا ادامه داشت

 مـن   .ك براي فتح آغاز شده بود      فرماندهان تبري  ةوسيلسيم به     طريق بي  از
 در اختيـار داشـتم چگـونگي پدافنـد، تثبيـت و             كه بلندگوي دستي    ةوسيله  ب

بـا  دانـستم      گذشته مـي   تجربياتبا توجه به    . گفتم   به سربازان مي   راپاكسازي  
هـاي سـنگين     تـازه پاتـك  و  سختي را خـواهيم داشـت  روز صبح فردا   طلوع

  . كردند  ميستراحتابايست  ها مي شد و بچه دشمن آغاز مي
ستوان پيش  ( سمت گروهان جالل     از اطالع دادند    منسيم گردان به      بي از
 تعـداد   مـن  .يك دستگاه تانك دشمن به طرف شما در حركـت اسـت           ) بهار

هاي الزم را ديده و بـه علـت    زن ماهر داشتم كه آموزش جي.پي. نفر آر بيست
 يكـي از آنهـا بـه نـام          بـه  .بودنددست آورده   ه   كافي ب  مهارت زياد   تيراندازي
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جي شـليك   .پي. آر ةگلول با   و ا . تانك را نشان دادم    محل »بيگيخسرو  «شهيد  
  آن توانـست  ولي   ،چه به تانك اثابت نكرد     روي تانك انجام داد و اگر      دقيقي

   .جلوگيري كندهاي پياپي تانك   از شليكورا متوقف ساخته 
 سمت به من .شد داده مي   هدف پيوستهحفظ خصوص الزم در    دستورات

 ولي هوا تاريك بود     . كنم نظاره را پايين هدف    ةقندي رفتم تا منطق     جلوي كله 
  . روشن كرده بودقله را تا حدودي بيرون آمده و تازهقرص ماه 

□  
هنـوز تعـدادي    ،  داشتم كه من قصد تشرف به خانه خدا را          1370سال   در

 قنـدي   كلـه ت   ارتفاعـا  ينيپا بويژهاز اجساد شهداي جنگ در مناطق عملياتي        
 مـن   بهناخودآگاه ندايي    ). بود نشده هنوز فعال    شهدا تفحص   تيم(. مانده بود 

 با تعدادي از    . به آنجا بروم   قندي  كله جهت بازديد ارتفاع     دوبارهفرمان داد كه    
  كردسـتان  28 لشكر   بازرسي جمعينيروهاي وظيفه و يك نفر از دوستان كه         

محمـد  «ر  اميـ  وقـت لـشكر      مانـده فربا هماهنگي   ) يكم سيروسي   استوار(بود  
ـ   قرارگاه صبح زود از     . ايشان اين كار انجام شد     ة و اجاز  »كامياب راه ه   لشكر ب

ـ       رفته بوديم،  شب عمليات  كه   افتاديم و از همان مسير     ه ه را  به طرف هـدف ب
بـراي مـن    همـه چيـز      هنـوز    ولي مدت سه سال گذشته بود       هر چند  .افتاديم
 مسير خاطرات شب عمليـات را بـراي          در طول  . مشخص و معلوم بود    كامالً

 كـه محـل شـهادت سـرباز         گفـتم   در مسير به آنها    .كردم مي تعريفهمراهان  
 در  هـدف  بعد از رفتن روي ارتفـاع و رسـيدن بـه             .دانم   دقيقاً مي  راكاركهلو  

 را  اوها در همـان جـا         عراقي ،محلي كه سرباز كاركهلو به شهادت رسيده بود       
 خاك را كنـار زدم و جـسد   .ند بودريختهاو دفن كرده و مختصر خاكي روي     

 ةم و بـه يـاد همـ       ي بسيار متـأثر شـد     .مي آورد بيرون وي را از زير خاك       مطهر
  .مي اين عزيزان اشك ريختجانبازيشهدا و 
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 اثـري از    ،قنـدي كـاوش كـرديم        هدف و كله   يك منطقه   درچه   هرسپس  
 او  .بـود دانـستم شـهيد شـده اسـت ن           حتي جايي كه مي    .نيافتيم شادمان شهيد

 روز آندر . االثـر بمانـد    و جاويـد باشـد الجسد   مفقودكهخواست     مي خودش
 صـدام بـا آن همـه غـرور و ادعـاي       .خواري و ذلت دشمن را به چشم ديدم       

شـهرهاي  ( كردنشين مناطق ة چنان زبون شده بود كه هم    ، قادسيه بودن  سردار
و ده  شـ  خـارج از دسـت وي     ... ) ، كركوك، سـليمانيه و    شاندريصادق،  سيد

انـسان وقتـي از بـاالي ارتفـاع         . هيچ خبري از نيروهاي عراقي در منطقه نبود       
 محل حركت نيروهـاي خـودي در عمليـات          و شهرستان مريوان    هب قندي  كله
 نيروهـاي  شـجاعت و ايثـار و از خودگذشـتگي        بـه  ،نگـرد    مي 5 المقدس بيت

 ايبـر  فقـط اي    و بـا چـه عـشق و عالقـه          چگونه ها برد كه اين    خودي پي مي  
  .اند  و به هدف رسيده  مسير را طي كردهاين سبحانرضايت خداوند 

 هدف منتهي به ةدر  و در كرديم كاوش   را منطقه   دوباره مسير بازگشت    در
 پيـدا  شهادت رسيده بودنـد      بهكه  را   گروهان   ديگر تن از شهداي     چهارتعداد  
 هـا  نايـ رسـيد      نظر مـي   به . دردناك بود  بسيار شهدا   اين شهادت   ةنحو. كرديم

 كـه  هر چهار نفر زير درختي       .دهند مسير ادامه    بهاند    شده و نتوانسته  مجروح  
 . كـرده بودنـد    تـسليم  داشته كنار همديگر جان بـه جـان آفـرين            سايهظاهراً  

 او آخـرين    داد   مـي   جا مانده در جيب يكي از شهدا نشان        بهداشت  دآخرين يا 
 را حكايـت  ايـن  .بود انگيز تأثر اين موضوع بسيار . است بوده گروه   اينشهيد  

كه بر كار جنگ آنها و  شهدا شاهدي باشد بر مظلوميت كه آوردمبه اين دليل   
 دفاع مقدس   سال هشت بدانند كه در طول جنگ و        اين افراد  .گيرند  خرده مي 

 تـن   بـه وار    مسلخ نشستند و رداي شـهادت را حـسين         به مردانه عزيزاني   چه
  .كردند و رفتند

 توجه به   با .گذاشتيمهاي مخصوص     و در كيسه   شهدا را جمع كرديم   اجساد  
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 رفتهجسم آنها   افتادن  از محل    تر يني شيب تند دره پا    دليله  ب شهدا   جمجمةاينكه  
و به هر جنـازه يـك       پيدا كرده   تر   ينيپا جمجمه حدود صد متر      چهار تعداد   ،بود

يـك از     مربوط به كـدام    جمجمهدانستم كدام     نمي ينكه ا دليله   ب .كردمسر اضافه   
 و اجر نزد خداوند سبحان كه دانم  نيك مي!ام شرمنده شهدا گفتم به ،باشد آنها مي
  . هستيديرزقون و شما عند ربهم است محفوظ شماپاداش 

   در عملياتيتمجروح ـ 4

از بيرون تكيه زده     قندي   در جلوي ارتفاعات كله    دشمن يكي از سنگرهاي     به
پـور،    محسن ديني، شهيد ايـران      شهيد سرباز ،روشني گروهبان   من در كنار    .بودم

ناگهـان سـرباز    .  داشـتند  حـضور  ديگـر محمد رضايي، شهيد كرماني و دو نفـر         
 !جـان مواظـب بـاش     او گفتم پسربه . روي من افتادو خورد تكاني دينيمحسن  

ابت كـرده و بـه      ص گلوي او ا   به تيري   شدم متوجه ناگهان .كند ديدم حركت نمي  
 فريـاد   ايـشان وشني نگاه كردم و ديـدم كـه          ر  گروهبان به. شهادت رسيده است  

او به شدت درد    . ابت كرده است  ص تيري ا   به او هم    متوجه شدم  ! سوختم ؛زند  مي
  .توانستند او را نگه دارند كشيد، به طوري كه سربازان نمي مي

 ناگهان متوجـه يكـي از اسـراي         ، گلوله از كجاست   مسير بررسي كردم    وقتي
ه و در سنگري كه مـا در كنـار آن بـوديم پنـاه                كه مخفيانه فرار كرد    شدمعراقي  
 دست راستم را بلند     ،محض مشاهده ه   ب .كند   آنجا تيراندازي مي   ة و از پنجر   گرفته

 سـرباز عراقـي آتـش       ناگهـان  كهها دراز بكشيد      بلند گفتم بچه   صدايكردم و با    
و محكـم    شـد  از بدنم جدا     م سه گلوله به دست راستم زد كه گويي دست         .گشود

 چون رگبـار بـه      و دستم پيچ خورده و فقط به بدنم آويزان بود           . خوردم به زمين 
ـ       كامالً م بود دست  ه خورد مساعد و آرنج   ريـزي   شـدت خـون   ه   از كار افتـاده و ب

 من سفارش كـردم آرام      كهجوش افتادند    و ها به جنب   در همين حين بچه   . داشت
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 به كسي تيـر     ها هنگامي كه    عراقي زيرا ،باشيد و باعث تحريك آن عراقي نشويد      
  . درآيدپاي ازكلي ه  تا نفر ببزنندكنند تير خالص را هم   ميسعي زنند مي

 به آنها حتي . خود را از دست ندهند     ة دادم تا روحي   آرامشها    به بچه  كمي
 ضارب كـه يـك      زمان در همين    .گفتم نگران نباشيد و من حالم خوب است       

حمد رضايي به سزاي     سرباز م   شد كه توسط    از سنگر خارج   ،اسير عراقي بود  
ـ  كـه  هنوز چند دقيقه از مجروح شدن نگذشـته بـود            .عملش رسيد  علـت  ه   ب

 و حتي پوتين مـن پـر از خـون           شلوارخونريزي شديد، قسمت راست بدنم،      
 فرماندهي گـردان و     بهسيم را گرفتم و      شده بود آرام با دست چپم گوشي بي       

گفتنـد    آنها مـي .ردمخواهم به بنه گروهان برگ     خلفي و زماني گفتم كه من مي      
قنـدي     قصد داريم حركـت كنـيم و خودمـان را بـه ارتفـاع كلـه                كنون ا همما  

 شهيد  كه !خواهي برگرديد    چطور مي  شما بيايند   باالخواهند     همه مي  ،برسانيم
سيم را برداشت و با صداي بلنـد         بيكرماني بعد از شنيدن اين گفتگو گوشي        

 وضـعيت   . شـود  تخليـه  بايد   ، بالش شكسته است   16شاهين  «: و گريان گفت  
  كـد و   16شاهين ».آباد  بگوييد آمبوالنس بيايد حسن    ،جسمي او خوب نيست   
هـاي    دسـتگاه  ة گفتن اين جمله هم    با . بود 5المقدس رمز من در عمليات بيت    

پـس از   .  لحظه خاموش شدند   چندكردند براي     سيم كه صدا را دريافت مي      بي
 گردان ابالغ نمود    بهسيم   بيز طريق   اين ارتباط، تيمسار طبسي فرمانده تيپ ا      

ها   از بچه  زيادي تعدادقندي     هنگام ترك كله   .مكن سريع ترك    راكه من منطقه    
  . شدت ناراحت بوده بهم كردند، معاون گروهان  گريه مي
) همان استواري كـه نگهبـان شـب بـود         ( كاظم   بنام از اسراي عراقي     يكي

 البته پزشكيار گروهان    . انداخت مگردنكمك كرد و دستم را با باند بسته و به           
 كـسي ها اصرار كردنـد      بچهچه   حال هر   به هر  .بود   قبالً دستم را با باند بسته     

 شـما در اينجـا بـه نيـرو          ،خواهم كسي با من بيايد      نمي گفتم ،همراه من بيايد  
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 . كنار پيكر مطهر شهيد كـاركهلو گذشـتم        از  و تنها به راه افتادم   . احتياج داريد 
اختيـار بغـضم     بي.ذشته و گفتگوي با او در نظرم مجسم شد        خاطرات شب گ  

 شـهادت پرسـنل زيـر مجموعـه و از           . از چشمانم جاري شـد     اشكتركيد و   
كـم رو بـه كـاهش        تـوانم كـم   .  نيـست  فرزنـد دست دادن آنها كمتر از مرگ       

 جنگلـي و پوشـيده از   راهتـوان شـده بـود از     بـي  رمق و رفت و پاهايم بي   مي
 و مسير شيب تندي داشت و جراحت من بسيار شديد       .كردم  درخت عبور مي  

 با وجود اين من خوشحال بودم از اينكه توفيق حضرت حق            .فرسا بود  طاقت
  . استشدهشامل حال من 

آباد و از آنجا بـه سـر          خودم را به روستاي حسن     زياد سختي و مشقت     با
 كردند و    بالفاصله مرا به ماشين منتقل     .بودآمبوالنس منتظر من    . جاده رساندم 

كمـري خـود را       اسلحه و كلت   مندر آنجا   . به بهداري صحرايي گردان بردند    
 كـه در    كردنـد  اقـدام    دسـتم دار بهداري دادم و آنها به پانسمان         تحويل درجه 

 آن بـه    از از آنجا مرا به بيمارستان سـنندج و پـس            .هوش شدم  همين حال بي  
آن بـه بيمارسـتان     تهران و سپس با هواپيما بـه بيمارسـتان رشـت و پـس از                

  . منتقل كردندلنگرود
 بيمارستان اميني لنگرود رسيده بودم و با اينكـه خـون            به 24/1/67 تاريخ   در

 .مرا به اتاق عمـل هـدايت كردنـد        .  بودم هوشيار هنوز   ،زيادي از دستم رفته بود    
 دليل آنها اين بود     . بايد قطع شود   دستمبعضي از پزشكان بر اين عقيده بودند كه         

 استخوان هم از بين رفته اسـت      ازخوان آرنج كامالً منهدم شده و مقداري        كه است 
يكـي از   . گـردد  موجب فساد اسـتخوان و سـياه شـدن آن مـي              و همين موضوع  

 نظـر ،   كه از برادران متعهد و متخصص بـود        »خيرياسماعيل  «پزشكان بنام دكتر    
اسـت،   را مردود دانسته و گفت كه وقت براي قطع كـردن دسـت زيـاد                 ديگران

 .گاه اقدام به قطع آن خواهيم كرد  كنيم اگر جواب نداد آنعملبگذاريد دست را 



 ...................................................................................... سپيد     قلةراز شكست   / 104

گرفـت و آشـفتگي شـديد          بين پزشكان صورت مـي     كهبا توجه به آن گفتگوها      
 بـا  ساعت كه دقيق ياد نـدارم        چندروحي كه داشتم به اتاق عمل رفتم و پس از           

تخت بسته شـده    به  هايم   متوجه شدم كه دست و پا      . به هوش آمدم   فراوان ةگري
تحمـل درد،    .داد   و بسيار عذابم مي    گرفتهتمام وجودم را فرا     شديدي   درد   .است

ام  جان خسته  دوري از خانواده برو شهدا، دلتنگي   ةغربت، جراحت، ياد و خاطر    
  . كشيدم كرد و بسيار رنج مي سنگيني مي
 بسيجي را   درانبرا تعدادي از    واي مرد و زن       عده ،كردم چشمانم را باز     وقتي

 شـرمنده   بـسيار  . من به گريه افتاده بودند     ةمشاهده كردم كه بعضي از آنها از گري       
 كسي كه سالياني دراز     هم آنشدم و خودم را سرزنش كردم كه چرا يك نظامي           

 دلها طي كرده اكنون بايـد         رنج و مشقت زياد در جبهه      بااز عمر خود را همراه      
  .اي را هم به گريه نشانده باشد عده گريه نشسته و بهگرفته و خسته 

كـه بـه حـق ايـن پرسـتاران در           (در همين حال يكي از خواهران پرستار        
 داشتند و بارها به     بسزايي مجروحين در جنگ و دفاع مقدس سهم         دل تسلي

 ريختـه   اشكجاي مادران و خواهران در كنار اين عزيزان دلخسته و مجروح            
 سـنگ صـبوري     وانـد     آنان باريـده   ةزد و آرام چون باران بهاري بر دل غربت       

 حاضـر شـد و آرام گفـت بـه هـوش             بالينمبر  ) .اند  بوده صالبت براي آنان  پر
 »! اسـت؟  كـسي صـفورا چـه     ! بـرادر «:  و سپس ادامه داد    !آمدي، خدا را شكر   

خواسـتي     مي كه گفت زماني    او .را جويا شدم    علت اين سؤال   وتعجب كردم   
 پرستار جواب   آن من به    .كردي   تكرار مي   نام صفورا را   مرتب ، هوش بيايي  به

 در هنگام عزيمت به جبهه در حالي كه         مندادم كه اين نام دختركي است كه        
 انجام ماموريت   براي و   نكردمپيچيد به او اعتنايي       او از درد چشم به خود مي      

 مـن   ؟ و  دارد نـسبتي  از من پرسيد كه آن دختر با شما چـه            و ا .به منطقه آمدم  
  . من استة دو سالتردخگفتم كه او 
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 پرسـتار   آن از   .ام  و هنـوز نمـازم را نخوانـده        اسـت  كردم صـبح     احساس
 او .ام نخوانـده  هنوز نماز صـبح را       مندم و گفتم    كر تيمم   برايتقاضاي خاك   

 شـما  ثانيـاً  ، اوالً االن شب است و بايد نماز مغرب و عـشاء را بخـواني       گفت
   !اي نخواندهاي و نماز  مدت چهار روز بيهوش بوده

پرسـتار    پـس از نمـاز     . كه داشتم به نماز مـشغول شـدم        زياديبا تشنگي   
 مـن  او گفـتم     بـه  ؟؟ و از كدام واحـد هـستي       بسيجيپرسيد سپاهي هستي يا     

 . من با لحن تندي گفتم شـلوار مـرا بدهيـد           . او ابتدا باور نكرد    .ارتشي هستم 
 ته از جيب سمت راست شلوار كارت شناسايي خودم را كـه آغـش             آنپس از   

 او پـس از رؤيـت       . و به او نـشان دادم      آوردمبه خون خشك شده بود بيرون         
  . دكر را پذيرفت و از اينكه من متاثر شده بودم عذرخواهي مسئلهكارت اين 
كـه مجـروح بودنـد بـه        را   از سـربازان گروهـان       تعدادي .گذشت   مي روزها

 شايد از   وشدم    مي خوشحال   بسيار آنها   ديدندادند كه من با       بيمارستان انتقال مي  
.  خوشـحال و شـادمان بـودم       بودند كنارم در   معنويعنوان فرزندان   ه  اينكه آنها ب  

 شهرستان بدون آشنا،    يكبدترين اوقات بيمارستان براي يك مجروح غريب در         
 .كنـد   هاي عالم بر دل انسان سـنگيني مـي          گويي تمام غم   كه  غروب است  هنگام

 تربيت  دانشجوي ابتدا با برادرم كه      . بگويم ام تصميم گرفتم موضوع را به خانواده     
 چند روز بعـد بـرادرم       .معلم بود صحبت كردم و آدرس بيمارستان را به او دادم          

 تقريبـاً چهـار متـري مـرا        ة ابتدا از فاصل   . از آشنايان به بيمارستان آمد     يكي همراه
 ،، خيلي ضعيف شده بودم، او صورت مرا بوسيد و بدنم را وارسي كرد             نشناخت

  .پرسي نمود  به صحبت و احوالشروعگاه  آن
 بـه معلوليـت     و در نهايـت    بهبود جراحت من سپري شـد        براييازده ماه   

  . منجر گرديدمراستدست 
جنگ و  هاي عمر من در دوران جبهه         بهترين سال  كهكنم     را شكر مي   خدا
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 هـر آنچـه دوسـت خواهـد همـان      و. شاكر  راضي هستم و   هللابحمدا. گذشت
  .خواهد شد

***  
 ي نكنيميدوست قدر مو  شكوه زام

 ست آرزويي بطلـبيند ز دوگو
  

 به سويي نكنيم او مقصـد ماست رو
 دوست آرزويي نكنيم ست زدو جز
  

 از طـرف ايـران      598 مصادف با پذيرش قطعنامـه       كه 31/4/67 تاريخ در
 درمان به تهران رفته بودم كه پس از هجوم سنگين عراق بـه              ة جهت ادام  ،بود

 ة به منطقـ ،يهن اسالمي عليرغم اينكه توان و رمقي برايم نمانده بود       م مرزهاي
 و 1500 مريـوان و ارتفـاع   ة شدم و به مدت يك هفته در منطق    اعزامعمليات  

  همين ايام بود كه شهيد نـصر اصـفهاني كـه در آن             در .ارتفاع قولنجان ماندم  
 1500تفـاع   دار بود در ار     را عهده  127 گردانزمان فرماندهي گروهان دوم از      

 ايـن عزيـز در      شـهادت شدت مجروح گشت كه همين جراحت منجر بـه          ه  ب
 شهداي ارتـش  و بوم شهداي اين مرز و  ة خداوند هم  . گرديد 19/8/75 تاريخ

  .اهللا شاء  ان. و مغفرت خود قرار دهدرحمتو شهداي اسالم را قرين 
  
  
  



  
  
  
  

9  
  1365 سال ة روزانخاطرات

1/1/65  
 . نيـستم  خانـه ذشت هفتمـين بهـاري كـه در          گ با روز مصادف است     اين

 بـه ايـن مـسائل       و نباشـم    ديگـران گويم چرا مثـل       گاهي اوقات با خودم مي    
 دلبـستگي  ، اين عاليـق   ةهمشوم زيرا      خيلي زود پشيمان مي    اما بدهماهميت  

يم سرچـشمه    ها  است و همگي از سنگيني معصيت      آخرتبه دنيا و دوري از      
  .دهد  ميماندن زنده گيرد و به من اميد بيشتر به مي

 گياهـان  و   درختانگردد،     در اين سال جديد كه جهان دگرگون مي        !خدايا
 بـه   و سراپا تقـصير بگـذر       ة اين بند  معاصي از   ،كنند  زندگي نويني را آغاز مي    

  وبكـشند عفـو  ام را قلـم     دوشم دسـتور فرمـا كـه گناهـان گذشـته           كاتبان بر 
  .اهللا شاء  ان.دانند همه بدي و گناه پاك گرآنام را از  پرونده

2/1/65   
 چـرا  اينكـه  نگـرانم از     انـدكي  .ادامـه دارد   منطقه   در برف و باران     ريزش

كننـد    گناهانم هميشه مرا به بدي تشويق مي!خدايا. نتوانستم بهتر از اين باشم   
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 معـصيت  گناهكـار و     ة اين بنـد   اما كنند، و دوستان ناباب به زشتي هدايتم مي      
خواستار است عفوش كنـي و       اعظمت و رحمت تو   كرده عاجزانه از درياي ب    

  .اند  خود معترفم گناهان دنيا به چشم من صغير آمده!الها بار. عقوبتش نكني
 از بـار    ، اعتراف به گناه و اشـتباه كنـد        دنيوياي در دادگاه      اگر بنده  !يارب

ت از  ا  ه آن رحمـت واسـع     بـا مگر ممكن است كـه      . شود  مجازاتش كاسته مي  
  !گويد نگذري نالد و يا كريم و يا رب مي كه مياي  گناهان بنده
 من به جباري و رحماني تو واقفم اما هميشه در ذهنم از رحمـاني               !خدايا
به دانيال نبي بگو كـه  «: د فرموديو نه اينكه خودت به داو     مگر ،كنم  تو ياد مي  

 »!كار نيـست   در  ولي بار چهارم ديگر بخششي     بخشيدم ،سه بار اشتباه كردي   
.  وامگذار و تـو او را بخـشيدي  خودشخدايا دانيال را به    « :ض كرد دانيال عر 

  و شـرمنده و وامانـده از       درمانـده  و اين عبد ذليل     ، گنهكار تو  ةاكنون اين بند  
   :نالد قافله مي

  »!هم فاقبل عذريل ال،غيركالهي و ربي من لي «
 !خـدايا . دهـد    زمان و جهالت، نفس سركش مرا به بدي سوق مي          گذشت
 و از اينكه گنه كرده و پشيمان        براني قهركني و از درگاهت مرا به       اگر رحم ن  

  !رمبام مرا نپذيري، به كجا پناه ب شده
م را فاش    سرّ تاگويم  ب را به كه     مم و درد دل   ببر كجا   بهنهانم را     راز !خدايا

  .نكند
و اشـك  كـنم   مـي  ناله آنقدر ، مرا از درگاهت براني و نهي كني اگر !خدايا

و ال يمكن الفـرار مـن       «: ام فرياد بزند    و سينه  خشك شود مانم  چشريزم تا     مي
  ».حكومتك
  ! قدرت و حكومت تو فرار كرد هيهات، هيهاتازشود   مگر مي!خدايا
 در  همهام    ايام جواني گذشت و جواني     به اميد رسيدن به   ام    كودكي !خدايا



 109/ 1365 سال روزانة خاطرات  ...............................................................................

 و  اه اكنون اگر رخسارم از شـرم گنـ        . و هوس و شهوت و گناه سوخت       هوي
 پاهايم ياراي   !خدايا. ام  آمده درگاهت به   ، سپيد گشته  پيران چوناي سرم   موه

 استخوان . و از كار افتاده است     رنجورام   جوانيحركت ندارد و بازوان دوران      
 در  تـو   پيـك  تـا ام    نشسته منتظر و من ! و رنگ رخسار زرد   گشته  بدن سست   
  .نالد  مي،ام ده خفه شگلواكنون فرياد در .  راهنمايي كندتسويه رسد و مرا ب
ـ    كرده ستم من به خودم     !خدايا پـشيمان  مـران كـه      تا  درگـه  زا مـرا    ام ام 

  .ام آمده

7/1/65   
 ةحـوز هـم    قرار بود ارتفاعات سورن را كه مدتي         فرماندهيبه دستور    بنا

 21 لـشكر  2 از تيـپ     169داشتيم بـه گـردان      بر عهده    راپدافندي اين منطقه    
 كـه   پنجويناز موضع اصلي به طرف دشت       تحويل بدهيم و همچنين بنا بود       

.  ماموريت مـوقتي داشـته باشـيم       ،بود مورد تجاوز عراق قرار گرفته       ها  تازگي
اين  ها از  ناراحتي بچه . ها نمايان بود    بچه ةي در چهر  يجا ه جاب خاطر بهنگراني  

 حفـر  اينكـه خـصوص   ب.  در اينجا گذرانـده بودنـد      رابود كه زمستاني سخت     
 ييجا هجابخالصه وسايل .  خسته كرده بودراها   بچه،يكمكانال جلوي پايگاه    

 اختيـار   دركه    پدافندي سورن را   ةمنتظر دستور بودم كه حوز     وه   آماده كرد  را
  .ميدهداشتيم به فرمانده گروهان سوم تحويل 

8/1/65   
بـراي    رفتيم و بنا بود خـط ارتفاعـات سـورن را     كميسيون اين روز به     در

 تحويـل و تحـول از گـردان اطـالع           انجـام  ازبعد   .ميمدتي موقت تحويل ده   
 2 تيـپ    119 گـردان    فرمانـده . دادند كه در حال حاضر تعويض انجام نـشود        
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 گهگاه به خودم .نديمين بازگشت و ما در منطقه باقي ما  ي دوباره به پا   30لشكر
 مـدتي   بـراي ...  و حفر كانال و    سربازانگويم اين همه فعاليت و كاركردن         مي

 امـا   !م به واحدي جديد تحويل دادن و رفتن چه سـودي دارد            و بعد ه   كوتاه
 آخـرين لحظـات در   درافـتم كـه    ي مـي ي شهيد سروان انـشا ة جمل ياد به زود

 بـه  ،تنها مانـده بـود    او   نفرات شهيد شده بودند و       ةهاي شياكوه كه هم    بلندي
 آن هم پيامي كه در اعماق روح و روان سـرايت            ؛دهد فرماندهي تيپ پيام مي   

 شياكوه لرزيـد امـا      ، بگوييد تاريخاز من به    « :سازد   بيدار مي  را انسان ود  كن  مي
 اين مـزدوران    ،داشتراستي اگر سروان انشايي لرزشي      ه  و ب » !انشايي نلرزيد 

  .كردند  پرت نميدرهكوه به انتهاي  هاي شيا بلندي خبر او را از از خدا بي

9/1/65   
 كميـسيون   107ز موشك    گروهان در مرك   فرماندهان همراه روز اين عصر

 .داشتيم و رئيس ركن سوم گردان و فرمانده گردان مسائلي را مطـرح كردنـد              
 ، هوشياري در حفـظ و نگهـداري مهمـات پايگـاه و حفـظ نفـرات                جملهاز  

ي يجا هانقالب و سرانجام موضوع حذف جاب  ضدمسائلهوشياري در رابطه با 
ها مطرح شد و     ال گروهان  و اشك  كمبود ،گفتند و بعد از پايان صحبت آنها       را

  .دوباره به پاسگاه فرماندهي بازگشتيم

10/1/65   
ايـشان كـه آمدنـد مـن در         .  گروهان ما آمدنـد    به ركن سوم گردان     رئيس

بـان   ه پدافندي يگان به سنگر ديد     ةمنطقاز    بعد از بازديد   .پايگاه حضور داشتم  
بعد به سـنگر     شد و    مطرحآنجا ساعاتي نشستيم و مسائلي        در .توپخانه رفتيم 

 بـا .  آنجا بـراي گفتگـو بـه سـنگر فرمانـدهي رفتـيم             از وفرمانده پايگاه رفته    
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كـشي كـرديم و حـدود         ادوات جاده را سيم    ةهاي دست  همكاري و تالش بچه   
 يك برادر روحاني بـه      روزدر همين   . به پاسگاه برگشتيم  كه  بود   4:30 ساعت

جهت  را  سربازان مراكز   همچنين گروهي از   . كردند ارشادما سر زدند و ما را       
 و مقـداري سـيم را كـه شـديداً بـه آن              فرستادند مركز موشك    بهآوري   جمع

 . نيـستم  ، اينكه بنشينيم و حرف بـزنيم      موافق .دست آورديم ه  احتياج داشتيم ب  
 و دلـسردي بـر مـن        يـاس  هرگـاه    .كنـد    ناراحتي وجدان مرا كالفه مـي      چون

مـرا تنبيـه و نفـس سركـشم را           تـا كنم     به وجدانم اشاره مي    ،شود  مستولي مي 
 آنقـدر  ولي چـه كـنم كـه         ، تام دارم  رضايتها   بچهاز همكاري   . سرزنش كند 

 خـودم را وقـف      .مقدورات ندارم تا بتوانم بهتر و بيشتر به آنها خدمت نمايم          
را بايـد يـاد     را  روشني بخشيدن     زيرا معتقدم چون شمع سوختن و      كردمآنها  

  .دهد دي سوق مي را به بانسانعاليق دنيايي . گرفت

11/1/65   
 نمـاز بـراي   ة صـرف شـام مختـصر و اقامـ        ازشب بعد    10  ساعت حدود

 در  . يكـم بـه آنجـا رفتـيم        پايگاههاي رابط    بازديد از سنگرهاي كمين و كانال     
 ما كشيدن سيم مخابرات از سنگر كمين پايگـاه يكـم بـه              اصلي ةوظيفضمن  

 همراه با فرمانده پايگـاه       شب بود كه   12 ساعتاز   بعد. سنگر پايگاه دوم بود   
سـري مـسائل     يـك  از بررسي    بعد وچي به جلو رفتيم      سيم يكم و يك نفر بي    

ها   بچه . كشيده شد  دو به سنگر كمين     يك از سنگر كمين     ارتباطي منظامي سي 
در پايگاه نفـرات تـا      . كشيدند   زحمت مي  بسيار مشغول كار بودند و      تشدبه  

  .كنند تراحت ميصبح بيدار هستند و فقط چند ساعتي اس
 همديگر در تماس هستند و كوچكترين حركتي        با سنگرهاي كمين    اكنون

 هنـوز . دهند   اطالع مي  يكديگراز طرف دشمن انجام شود به سرعت به         را كه   
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ـ . هـستيم هـا    ه مشغول كشيدن ديوار سنگي و خط كانال در يكـي از پايگـا             ه ب
كنـون مـشغول    هـا را مـشغول كـار كـرديم و ا           علت وجود مه در منطقه بچه     

يـل بـه هـدف همـراه بـودن بـا             م راه موفقيت و  .  سنگي هستند  ديواركشيدن  
بـا آنهـا   بايـد   بايد بدانيم كه هميشه و همه جـا  راست و در ضمن اين    ها بچه

ميـدان    امـروز در   . بارور شـوند   بايدهايي هستند كه     ها غنچه   چون اين  .باشيم
 اما چـون    دهد  آزار مي  را   انانس سردي هوا    هر چند  ،اند نبرد با دشمن ايستاده   

   .آورند خم به ابرو نمي ،ل با آنها همراه استئوهميشه فرمانده پايگاه و مس

12/1/65   
ـ         امروز طوالني   ي از مدت  بعد حميـد  «نـام   ه   موفق شدم يكـي از بـرادران ب
 پس از بازگشت بـه گروهـان        .را ببينم  107 گردان   يك   فرمانده گروهان  »جالو

 مدتي است كـه     .هاي پاك شيراز مالقاتي داشتم     ز بچه  ا روحانيهم با برادري    
 ،ها را خسته كرده است     هاي مكرر بچه   باش آمادهباش هستيم و همين      در آماده 

 .كـنم  گي را مشاهده مـي ايستاد و پايمرديهايشان نشان  اما هنوز هم در چهره 
 از مواضـع    اطالعـات آوري   دشمن با اعزام گـشتي شناسـايي درصـدد جمـع          

 نـد  شكل بود  هفتي شيارگذاري در     مين هم درصدد مدتي قبل    .استگروهان  
 هـدف  .شان بـه هـم خـورد    برنامه خودي نيروهاي ة اجراي آتش خمپار باكه  

 محل سـنگر كمـين      از كه   بوددشمن از اعزام گشتي و روشن كردن منور اين          
 هستم كـه    مطمئن ،ام  با طرحي كه در پايگاه به اجرا در آورده         .اطالع پيدا كند  

 همچنـين   .مكني حركت دشمن را سركوب مي      هر ها  ف خدا و ياري بچه    به لط 
 در پشت كانال پايگاه يك خـط        بزرگتصميم دارم با ايجاد يك ديوار سنگي        

 و فعاليـت دفـاعي عليـه        حركـات  بـراي اجـراي      . كنم ايجاددفاعي مستحكم   
ـ    حتيدشمن و سركوبي هرگونه حركت و اقدامي حاضرم           ه از جان خـود ماي
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  .بايستمدشمن در مقابل  خدا رضايراه   و دربگذارم

13/1/65   
هـوا  . گـرفتيم  بـوديم و از ايـشان درس      آقـا   حاج خدمت در   دوباره امروز

آلـود    مـه  روزهـاي  از ايـن     .باراني بود و مه غليظي منطقه را فـرا گرفتـه بـود            
 نگـران   اندكي.  پاتك دشمن وجود دارد    امكان آنزيرا هر   ،  توان غافل بود   نمي

بر   دنيا ة خالصه بعضي اوقات غم هم     .انم اين نگراني از چيست    د نمي بودم و 
 ولـي   ،كند   در ذهنم خطور مي    بيشتر يي اوقات عاليق دنيا   گاهي. نشيند   مي دلم

 به راستي خـدا پنـاه       كهبرم    گريزم و به خدا پناه مي       خيلي زود از آن افكار مي     
 ديپدافنـ در حال حاضر دشمن مشغول تحكيم مواضع        . پناهان است   بي ةهم

 قـرائن    و  شـواهد  .تقويت نيروهاي پايگاه خود دارد     سعي در   و استخودش  
 بيشترين سعي دشمن تظاهر به تـك        ، تك نيست  دشمن به فكر   دهد  نشان مي 

 هـم  بـه  سنگرهاي كمين نيروهـاي خـودي   مسير در   عراقيهاي   گشتي. است
)  جـالو  گروهان حميد ( كرده بودند كه نيروهاي گروهان همجوار من         برخورد

 افكـارم در    ة هم .برسانندبودند آنها را به دام بيندازند و يا به هالكت              انستهنتو
 ارتفاعـات  زيـرا آن     ،شود كه ارتفاعات سورن بايد حفظ شود        اين خالصه مي  

  . و مذهبي من استملي استقامتتبلور 

14/1/65   
 حمـام روي كـردم و بـه         پياده مقداري . بروم گروهان ة گرفتم به بن   تصميم

 . سپس به سـنگر فرمانـدهي رفـتم        ونجا به سنگر ركن سوم گردان        از آ  .رفتم
 آقـا   در ادامه خدمت حاج    . و گفتگويي صورت گرفت     كردم مطرحرا  مسائلي  

از . سبحاني رفتم و بعد از آن براي انجام كارهاي روزانه به گروهان برگـشتم             
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 حـاال . كـنم   مـي   احساس رضايت  ،به پيشرفت است    پايگاه كارها رو   دراينكه  
 آنهـا  بـه  اصـطالح  سرپوشيده حفر كنم كه بـه  سنگرهاييام  تصميم گرفتههم  

.  حفظ كنمدشمن از شرّ  راسربازانم بتوانم تا ،گويند  و آتش مي تيرسنگرهاي  
 دشمن به منظور ساختن سنگرهاي كمـين        نيروهاي تعدادي از    شبدر همين   

قاضاي  ناگهان سنگر كمين خودي طي تماسي از ما ت         كه بودندبه منطقه آمده    
  .شدند  مجبور به فرارها عراقي متري ميلي 120 آتش خمپاره با .آتش كرد

15/1/65   
روم و ساعتي در كنار برادر خلفـي        ب گروهان يكم    به گرفتم   تصميم امروز

. آخونـدي و اميـري هـم آنجـا بودنـد          ،  نـصيري  ، زمـاني  برادران  اتفاقاً .باشم
 هدف ديدار بود امـا      چندهر   .ديداري تازه كرده و ساعتي هم درد دل كرديم        

  . پدافندي آنجا نيز آشنا شدمةبا منطق
 متـري،   ميلي 81انداز    گروهان يكم شامل يك قبضه خمپاره      پشتيباني آتش

 و يـك قبـضه موشـك اسـت كـه آن             متري  ميلي 120انداز   يك قبضه خمپاره  
  .تواند اجراي آتش پشتيباني داشته باشد نميعلت مانع تير ه موشك هم ب

 كـردن  و پـر     خلفـي  تقويت   ها براي   را تازگي  127 گردان   از يك گروهان 
تنها مسئله مهم اين است كه بين خلفـي و زمـاني            . اند دهر آو 812  گردان خأل

العبـور در     سـهل  بـسيار كه شياري عميق و     وجود دارد    خأل  كيلومتر 5حدود  
 اين  متوجه اگر چه دشمن     .توان به راحتي خلفي را دور زد         مي ومنطقه است   

 امـا بـا تاكتيـك جديـد         ، در آنجا باشد   نيروييكند كه      مي فكره نيست و    مسئل
 از اين شيار بـراي حملـه        دشمن ة امكان استفاد  .خيال بود  توان بي  دشمن نمي 

 نيـرو  از نظر نظـامي احتيـاج بـه تقويـت             اينكه  خالصه .به سورن وجود دارد   
  .داريم
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16/1/65   
 پايگـاه   بـه  استراحتي   بعد از كم   . گردان بوديم  فرماندهخدمت    در امروز

هـا   هـا را تـشويق كـرد و بـه بچـه             فرمانده گردان گروهي از بچه     . رفتيم 2و1
 اميـد اسـت بـه يـاري خداونـد           . ادوات بسيار راضي بود    ة از دست  . داد روحيه

  .شودبا همكاري برادران سرباز مسائل   گردد ورفعاشكاالت موجود 

17/1/65  
 يـك   .جا بـه پـارك موتـوري رفتـيم        نآ به بنه و از      گردان با فرمانده    همراه
فرمانـدهي را كـه سـرباز       ة   راننـد  سرانجام تحويل گرفتيم و     »ام.كا «آمبوالنس

وليت پرداخـت   ئ رها كرده و مـس     ،بودبلوچ بود و گرفتار تنبيهي غرامت شده        
  .غرامت را به عهده گرفتم

 موشـكي   ة بنه برگشتيم و بـا آمبـوالنس بـه قبـض           به آشپزخانه و سپس     به
 خالصه گذر   .بعد به گروهان بازگشتم    ها بوديم و    ساعتي كنار بچه    دو .آمديم
عمـرم بـه بطالـت       كنم شايد مثمـر ثمـر نيـستم و           گاهي فكر مي   .استوقت  
  .ايستادن و مقاومت  جزاي نيست  چاره و تكليف استبينم  اما مي،گذرد مي

18/1/65  
 زروسيون يـ  كمنتـايج  بـوديم و فرمانـده گـردان        رفتـه  به كميسيون    امروز

 همين امروز برادر جالو نيز به سـنگر  اتفاقاً. داد من شرح براي تيپ را  ةگذشت
 همـراه داوود و     متـري   ميلي 120 خمپاره بعد از بازديد از موضع       .ما آمده بود  

 تـصميم دارم    . هـم بـوديم    كنار مدتي   و يمورد خ  ناهار يم،محمد به سنگر رفت   
 مقـداري م تـا    كـن  تـالش هاي ادوات    امشب به پايگاه يكم بروم و همراه بچه       

قدم با توجه به آتـش پـشتيباني        تعم. كنيم پدافندي گروهان را مستحكم      ةحوز
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  . كنيممقاومت روبازتوانيم در سنگرهاي   نمي،دشمن
 به هدف وااليمان كه همان اسـتقرار حكومـت اهللا           رسيدنرا در     ما !خدايا

    فرمـا كـه      آنچنان در نظرمـان كوتـاه      راعيال    فرزند و  است ياري فرما و حب 
  .مانع از رسيدن به هدف نگردد

19/1/65  
طور كه بايد و شايد بندگي نمـايم         ام آن   نتوانسته اينكهام از    شرمنده! خدايا

 را هايم  اگر گناهان و بدي!الهي. ام اماندهو شهادت ةقافلو پشيمانم از اينكه از      
 .م شد آن دنيا دچار عذاب سنگين خواه       و هم در   دنيا، هم در اين     نكني عفوم
 خـودت از رسـوايي   ،شود افتد و اسرار برمال مي  ميها پرده هنگامي كه  !خدايا

 به كجا فـرار     .م گناهكار چقدر عاصي ةدانند كه اين بند      همه مي  .محفوظم كن 
 اگر من معـصيت كـردم از جهـالتم بـود و اگـر              ! يارب !كنم و به كجا بگريزم    

ـ            نمودماشتباه    .داد   سـوق مـي    بـدي ه   از ناداني و نفس سركشم بود كـه مـرا ب
ـ  ، تـو نباشـد    رضايها به ياد تو و به خاطر          ماندن در اين بيابان    اگر !خدايا ه  ب

 اي  امـا  ،اسـت  و دوران پيري فـرا رسـيده         گذشته بطالت   درم  ا  راستي جواني 
  . نفس سركشم رهايي ده عقلم را از شرّ!خداي من

   وليكن اين سگ نفسمسگ گردد ناني رام به
  تر گردد ش و او گيرندهو شب دهم نانز ور به

   حرمت پيغمبر و آلش نجاتم ده بهالهي
   گرددتر   شر اين سگ نفسم كه ترسم خيرهز

21/1/65  
جنـاب  ( از بـرادران     يكـي  پيش گرفتم   تصميم باران شديد    عليرغم امروز
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 شب  .ايشان رسيدم  به سنگر    روي  ساعتي پياده   از  راه افتادم و پس    .مروب) نصر
 بـه   انـسان  وقتـي  بـه راسـتي      . بردم هان بودم و بهر   خدمت ايش را  دعاي كميل   

گيـرد و      مـي  روحيه ،رود كه همه چيزشان به خاطر خداست         مي كسانيديدار  
در . اقل چند صباحي به يـاد خداسـت       حدگردد و      رها مي  تنجانش از قفس    

 معنويت مرده است و انسان      اينكه جمله   از ؛ شد مطرح مسائليها   بين صحبت 
  .او تذكر دهدبه  هميشه تاخواهد  مي و معنوي روحاني مربي

 وگـردان و فـشار قبـر        م غافـل  عـدالت    واي از قيامت      ما را لحظه   !خدايا
 و علـي  حـب    و !سـاز  توبه و مغفرت از آن را در دل ما جاري            وتجسم گناه   

  !فرما ساز  جانمان حكمواوالد علي را بر دل 

3/2/65  
. پـور آمـديم   ي بـا علـ  ، سمت راست گروهان خلفـي شناساييامروز براي  

 127 گردان   از با يك گروهان     و شويم جا هجابخواستيم     چندمين بار مي   براي
  .يمگرد تعويض
 جديـد  ة همين كه آمدم و ديدم در منطق       اما نداشتم احساس نگراني    اصالً

گـر چـه بـه    ا . شـدم متـاثر  انجام نگرفته و هيچ سنگر و كانالي نيـست،       يكار
 نخواهند گذاشـت و تـا       تنهاگاه مرا    ه هيچ دانستم ك  مي ها اعتماد داشتم و    بچه

 بـودم كـه   ناراحت اما از اين ، آنها با من همراهند،كنم ميمن رمق دارم و كار  
 اكنـون   ،ندا  هزحمت كشيد را كه كلي    باوفا  سختكوش و   هاي   اين بچه زحمت  
 كـه   يماي شـو     و خود راهي منطقـه     يم ديگر بكن  ي تقديم واحد  دستيبايد دو   

  . خبري نيستاستراحتنگر  از كانال و ساصالً
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4/2/65  
 از گـردان    3گروهـان را تحويـل گروهـان          پدافند ةمنطقبايست     مي امروز

 ةتوانستند جير  ها نمي  بچهچون   .دادم   مي مري اال  به فرماندهي ستوان نفس    107
نداشتيم، همـة وسـايل را جمـع         هم   پزي وسايل خوراك  ند و كنخشك حمل   

 روز از   3قرار شد به مدت      .دان انجام دادم   گر با الزم را    هاي هماهنگي. كرديم
  .آشپزخانة گردان غذاي گرم به گروهان بياورند

 .مراسم تعـويض انجـام شـد        آمد و  3 شب گروهان    نيمه بعد از    3ساعت  
 كـسري سـيم     ، كـسري مهمـات    جملـه هـايي از     هنگام تعـويض ناهمـاهنگي    

 حبت و جر   مقداري ص  با البته مسئله    . نبشي و وسايل سنگر داشتيم     ،مخابرات
 را  ة يـك  دست فرستادم و بعد     120 خمپاره تاها را پياده     بچه. بحث حل شد   و

 خـط   در توانـستيم  زيـاد    زحمـت  بـا    . خودمان همراهي كردم   يكتا گروهان   
 در اختيـار    ي چيـز  . سنگري بـود و نـه وسـايل سنگرسـازي          نه؛  مستقر شويم 
ي را انجام   ها نهايت همكار    گردان و بچه   . يك سنگر بسازيم   حتينداشتيم كه   

  .دادند

5/2/65   
 پدافنـدي  ة با حوزها  بچه. جديد را تحويل گرفتم   پدافندي ة امروز حوز  از

 را ولي كمك و همكاري افسران گروهان و گردان مشكل           ،جديد آشنا نبودند  
  .حل كرد

 بـود بـه تيـپ رفـتم و بـه سـنگر              پـيش آمـده    كه   مشكليعلت  ه  امروز ب 
از اينكه فرمانده تيپ از     .  ما تشكر كرد    تيپ از  فرمانده .فرماندهي هم سر زدم   

 را ناديـده نگرفتـه بـود        هـا آنها و گردان راضـي بـود و سـعي و تـالش               بچه
 من در خـط     ،گرفتم پدافندي جديد را تحويل      ةشب اول كه حوز   . خوشحالم
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 از  بعـد  .پور انجام گرفـت     آقايان بيگي و علي    توسطنبودم و تحويل و تحول      
 اسـتراحت ي  مم و در سنگر گروهان ك     آمدان   به گروه  سريعبازگشت از تيپ    

  . بر وفق مراد نبود  خالصه اوضاع.كردم

8/2/65  
شـود و      عمرش پر مـي    ة كه كدامين روز پيمان    دانست  اگر انسان مي   !خدايا

  .شد ثر ميأ اندوهگين و متچقدر ،گويد فاني را وداع مي چه زمان دار
ر زمـاني اسـت     اي مزدور كـه ديـ       نشدني عده  فراموش اين روز تلخ و      در
هموطنـان  و فروش به گروگانگيري  براي دستيابي به پول     ،اند فروخته را   دخو

  .و متجاوز به خاك ميهن رو آوردندبه كشور بيگانه خود 
يكـي از   با   120هاي دسته خمپاره     بچهيازده نفر از     عصر 7 ساعت   حدود

رف  جاده سياناو بـه طـ    مسير رسيدن به مقر اصلي از       برايخودروهاي گردان   
 سـه نفـر    .خورند  مي مزدور كمين    گروهي توسطتوتمان در حركت بودند كه      

 ييكـ . شوند  مي اسير دو نفر مجروح و پنج نفر        ،رسند مي شهادت   به ها از بچه 
 . اين حادثه براي ما تلخ و نـاگوار بـود          .گريزد مي كمين   از سالمها هم     از بچه 

 و  ايـم   به آنها آمده    خدمت برايكه ما   خواهند بفهمند     خودفروختگان نمي  اين
  . نه تشنج و خونريزي،هدف از آمدن ما ايجاد امنيت در منطقه است

نـه شرشـان را بـه         هدايتـشان فرمـا وگـر      ، هدايتنـد  قابل اگر اينان    !خدايا
  .گردان خودشان باز

19/3/65  
 مرخـصي   به) بيگي (ها  بچه يكي از    . قبل گذشت  روزهاي مانند هم   امروز

 بـه مـا     سـوم نفراتي را كه از پايگاه      . ام وهان مانده رفته است و من تنها در گر      
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 . مشخص را به آنها سـپردم      اي  منطقهمامور بودند جايگزين كردم و مسئوليت       
 .دهـد   قـرار مـي  هـدف دشمن مدتي است مواضع ما را با يك دستگاه تانـك         

 ايـن هـستم كـه       فكـر در  . گيـرد   مي  زير آتش  بيشتربخصوص پايگاه سوم را     
 پرسنل بايد امكانات و وسايل رفاه  . پايگاه را تامين كنم    آب اي بتوانم با وسيله  

 خود را حفظ كـرده  ة پرسنل بتوانند روحيتابا زحمت هم كه شده تهيه گردد       
  . دستورات را به نحو احسن انجام دهندوو وظايف 
زارهاي جلوي پايگاه خودش قـصد تميـز كـردن     بوته با آتش زدن     دشمن

 از انجام اين عمـل مقـصود ديگـري          هم شايد   .ميدان ديد و تير خود را دارد      
 ثابت اسـت و     هميشه و پدافند دگرگوني ندارد     ة به هر حال حوز    .داشته باشد 

  .كنند به موقعيت عادت ميزود ها  بچه
 مؤيـد   و پيـروز  راه رسيدن به اهداف واال و متعالي         در ما را    ة هم خداوند

  .اهللا شاء  ان.سازد

24/3/65  
 بيـشتر تاكيـد مـن در        .ول انجام وظيفه بـودم     روزهاي گذشته مشغ   همانند

 ارتباطي براي حمـل تيـر   هاي كانالستراحت و حفر   ا سنگرهاي   ساختن مورد
  . هستندبرخوردار زياديو مهمات به سنگرهايي است كه از اهميت 

 را  مواضـعي  متر جلوتر از     200 تا هماهنگي شد    توپخانهبان   ه با ديد  امروز
 زيـر نظـر گرفتـه و بـا آتـش            ، قـرار داشـت    امروح نيروهاي    بي ةكه در زاوي  

  .استحفاظي پوشش دهد
 و حفـر    خط تشكيل   از .كردم   دشمن را نگاه مي    پدافندي زة دوربين حو  با

گفـتم   كانال و سنگرهاي تير با آن مهارت زياد بسيار تعجب كردم و به خـود         
توانـستند     كه شش سال متمادي در سورن حضور داشـتند چـه مـي             نيروهايي
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 كـه  البته نبايد انكـار كـرد        .اند  به چه نحو عمل كرده     دشمنروهاي  بكنند و ني  
 اگـر   مـن معتقـدم    .تر اسـت   مهندسي دشمن نسبت به مهندسي ما بسيار قوي       

 امكـان   همترين شرايط    سخت در   ،سرباز داراي سنگرهاي بسيار محكم باشد     
ف  اين را هـم بايـد اعتـرا        .ه و او را رها كند     شت خود را تنها گذا    فرماندهندارد  

 مـشكل  بـسيار  ايـن ارتفاعـات   بـه  و اقالم سنگرسازي     وسايلكرد كه آوردن    
 در مـستحكمي    سـنگرهاي  بـا ايمـان مردمـي        نيروهـاي  به كمك    اگراست و   

هـاي    ارتفاعات سورن سال   استحكام و   پايداري ،ارتفاعات سورن ساخته شود   
  .متمادي قابل حفظ كردن است

20/5/65  
ايـم از نفـس      گـر گنـاهي انجـام داده       زده و ا   سـر  خطايي از ما     اگر! خدايا

 .دهـد    به زشـتي سـوق مـي       را نفس سركش ماست كه ما       اين .شيطاني ماست 
. تـوام  درگـاه  ة ببخشايم و اگر قابل عفو نيـستم شـرمند         گناهكارم اگر !اباراله
، كننـد  حقيـر را مـشاهده       گنـاه  پر از    ةها برافتد و دوستان چهر      پرده اگر! الهي
  .اهند راند هميشه مرا از خود خوبراي
 به اسالم و قـرآن      خدمت ما را در همه حال در        ةاهللا كه خداوند هم    شاء ان

ب گـردا  دراي به حال خودمان وا نگذارد كه سخت          و ما را لحظه    مؤيد بدارد 
 مـا را از نيـات بـد برهـان و گناهـان              ! خـدايا  .شويم   مي گناه و معصيت غرق   

 دعـا و طلـب      ذكـر غول   مش هميشه بزرگ جلوه نما تا      افكارمانصغيره را در    
 بـه نيكـي هـدايتمان       و بدي دورمان دار     از !خدايا .باشيممغفرت از درگاهت    

  .فرما
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22/5/65  
از   نفر 5 تعداد   . ساعته را فراهم نمودم    24 شناسايي مقدمات گشتي    امروز

 ،چـي  سيم  و يك بي   سربازدو  ،  دار وظيفه   يك درجه  ،ها را شامل يك افسر     بچه
 و منطقه را    بمانندجلو فرستادم تا تمام روز در آنجا        منظور شناسايي منطقه    ه  ب

  .ندكنبه كلي شناسايي 
 مطلـوب و زيـادي      ة بـه تنهـايي نتيجـه و بهـر         توان زمين نمي   عوارض از
 بهتري شناسايي مكرر در منطقه انجام شود تا تسلط          گشتي مگر اينكه    ،گرفت

ن بـه    وسيع است و يك گروها     يگان مسئوليت   ة منطق . منطقه صورت گيرد   در
 منطقه بـه    در نيروها مگر اينكه گستردگي     ،باشد نمي پدافند آن    به قادرتنهايي  

 آتـش  اجـراي    زاهاي رابط در خـط پدافنـدي         كانال. تمام و كمال انجام شود    
 اما موضوع قابل تامـل      ،كند   مي جلوگيريمستقيم دشمن و ايجاد تلفات زياد       

 شرط موفقيـت    شمنداين است كه تعدد نيروي انساني در مقابل حجم آتش           
  .باشد و اساسي مي

 ، است برخوردار پدافندي كه از اهميت خاصي       ةمنطق هاي ويژگي از   يكي
ـ  و ممتـد و مـستقيم نيـست         خطكه اين حوزه در يك      اين صـورت قائمـه    ه   ب
  .باشد مي

□  
 كنيـد   نيكي و شما شدند بر آنها مهر بورزيد        تسليم دشمنان مغلوب و     اگر

 خـشم يـك رزمنـده همـان مهـر           كـه  يدشانبكش ،و چنانچه مقاومت نمودند   
 كمـك بـه گرسـنگان      بـراي  كه انگشترش را     فقيري آن بسجيي    .رزمنده است 

 و مسلمانان آفريقا و ساعت خـود        تهيدستان به   را تسبيح در دستش     واتيوپي  
 تفنگ خودكارش خشم    ة از لول  رزم در ميدان    ،نمايد  زدگان اهدا مي   را به سيل  

راسـتي  ه  بكه دارد  دشمن را به شكست وا ميبارد و بر قلب و مغز دشمن مي  
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  . مهر يك جنگجو است، يك رزمندهخشم

20/7/65  
.  عـالمي  موجـودات  ةكني و خـالق همـ        مي زنده و   ميراني  تو مي  ! الهي بار
 مـشيت   كه آنگاه  و  و مادرها هستند   پدرهادست  در   فرزندان امانت تو     !خدايا
 بهراستي كه بازگشت همه      به   .خواني  به سوي خود مي    اليزال توست    ةو اراد 

تواند از   گاه احدي نمي    و هيچ  . اناهللا و انا اليه راجعون     ؛سوي خداوند يكتاست  
  .قدرت و حكومت او فرار كند

داشـتم و بـراي پـدرم          آنكه بسيار عزيز بود و دوستش مـي        »فرهاد«امروز  
علـت تـصادف نابهنگـامي      ه  سفانه ب أ مت ، دلسوز بود  فرزنديبرادري مهربان و    

 قلـب   او و داغ    بـود اگر چه مرگ او زود و نابهنگـام         . اني را وداع گفت   دار ف 
 خداوندي بـر اراده انـسان       ة نظر و اراد   اما ،دار ساخت   بستگان را جريحه   ةهم

  . استغالب
□  
 ، فتح يـا شـهادت     »قيام براي خدا  « عبارات   همواره ندايشه ةنام  وصيت در

 شهدايي كه   از  يكي . پيروزي آمده است   معنايه  بدو   كشتن يا كشته شدن هر    
 بود كه پس از  »نصر اصفهاني « شهيد   داشت جنگيد و قدم برمي      راه خدا مي   در

 از دفاع مقـدس     باقيماندهمدت طوالني و با تحمل رنج و بيماري و جراحت           
  . اسالم پيوستبزرگسرانجام به جمع شهداي 

 كردسـتان خـدمت كـرده باشـد         28 لشكر   2 تيپ كسي است كه در      كمتر
 و زهـراي  )ع( حـسين امـام  عاشـق  و ا.يد بزرگـوار را نـشناسد     ولي ايـن شـه    

را ) س(فاطمـه زهـرا   حـضرت    گـاه نـام      هـر  به طوري كـه      ،بود) س(مرضيه
شهيد نصر اصفهاني در  . شد گاه اشك از چشمانش سرازير مي     آشنيد ناخود   مي
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 ة همـ  .را داشت » گوري كپله «المقدس مسئوليت حمله به ارتفاع       عمليات بيت 
 از اين   عبوردانند كه      مي ،ر جنگ و منطقه آشنايي كامل دارند      كه با امو   كساني
افت پـنج كيلـومتر     س بـه مـ    هـم  آنقندي    حمله به پشت خطوط كله    و  ارتفاع  

موريت را پـذيرفت    أ اين م  انجام داوطلبانه    او . است خطرناك وچقدر مشكل   
 اين شـهيد    اوصاف از .توانست از اين آزمايش سربلند و پيروز بيرون بيايد         و

 شو همچنـين ايثـار و فـداكاري        اش بود  هاي شبانه  گريه گوار نماز شب و   بزر
  .زبانزد همه بود

ين ارتفاعـات   ي كه در پا   او به سنگر    120يك شب به همراه فرمانده گردان     
 خـود اي مـا را متوجـه        گريـه سـنگر صـداي      هـاي   نزديكي . بود رفتيم  1500
د نـصر    شـهي  ؛ نگـاه كـرديم    را به طرف صـدا رفتـه و داخـل سـنگر             .ساخت

صداي مـا   وقتي  . كرد  ي را روي سر خود كشيده بود و گريه مي         ياصفهاني پتو 
پرسي كنار ما نشست  پس از احوال. نمودرا از آن حالت خارج   خود،را شنيد 

اش را   هاي شـبانه    سنگر و ناله   سكوتما از اينكه    . و با هم به گفتگو پرداختيم     
هاي بزرگ و     انساناز اين    چه بگويم    دانم  نمي.  شديم ناراحت،  شكسته بوديم 

 درشـهيدان     بـه راسـتي    . نوشتن نيـست   و مرا توان گفتن     كه گرانقدرشهداي  
  ! و جاويدندزنده ياد ما هميشه وخاطر 
□  

 زدي و   رقم بهترين خاطرات مرا در جبهه و جنگ         كه سپاسرا    تو !خدايا
اي تـو را    نـ  و ث  حمـد  !االهـ بار .توفيق حضور در جبهه را نصيب من فرمودي       

 نـاب محمـدي     اسالمداران    دوران يكي از بزرگ پرچم     در را   حياتمم كه   گوي
 هزار بار   . توفيق همراهي امام شهيدان را به اين حقير عطا كردي          و دادي   قرار
مـان    سر ناقابل بنـدگي    تا هدايتمان كردي    كه عظمتتدرگاه با   ه   شكر ب  ةسجد

كـسته نثـار     ش پهلـو  پاك آن بانوي     هاي  ه كف راه و صراط يكي از سالل       دررا  
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 را فريـاد زد امـا لبيكـي         »علـي « اسالم   تاريخ ابرمرد   مظلوميتكنيم كه زماني    
  . در خاك كشيدروينشنيد و مظلومانه 

 سـيراب   خاندانش و   )ع( سپاس كه ما را به عشق واليت علي        را تو !خدايا
ـ  كـه  اطاعت ولي امر زمانمـان پـر سـاختي    از دل و وجودمان را      و نمودي ه ب
 در محـراب    وايـم    سـاخته   و با خون وضـو       عشق نشسته   ما در مسلخ   راستي

  .ايم شهادت به نماز زانو زده
لباس عـزت و  كه را   لباس سربازي و رزم       و ايم  بسته رابارمان    كوله !خدايا

  .است بر تن پوشيده ايمشرف 
□  

 28 لــشكر ة و جــوش خاصــي در منطقــجنــب .بــود 1366 ســال اوايــل
 چهار گردان   شامل 28 لشكر   2پ   تي . حاكم بود  2 تيپ   ة در محدود  خصوصب

دار در   هاي قديمي و استخوان    كه از گردان   120  و 127،   107هاي    گردان ؛بود
 تاسيس شده بود كـه  قدس از مجموع واحدهاي هم يك گردان    ،منطقه بودند 

 ،مرانـه  ،سـلطان   پدافنـدي قـوچ  زة در حـو 5المقـدس  در زمان عمليـات بيـت    
 البتـه   .ل و ارتفاع قولنجان مستقر بـود       ارتفاعات لوبيايي شك   ،1500ارتفاعات  

 . استقرار نه بـه شـكل خـط پدافنـدي بلكـه بـه صـورت پايگـاهي بـود                    اين
  . بود»زينلي« سروان ة آن زمان به عهددرگردان اين فرماندهي 

) حلبچـه ( كردستان ةمنطق در 10مدت كوتاهي از اجراي عمليات والفجر      
. بـود  آمـاده و مهيـا        همه چيز براي اجـراي يـك عمليـات ديگـر           .گذشت  مي

 در زيـر آسـمان      28جلسات دعا و نيايش و نمازهاي جماعت عقيدتي لشكر          
همـه جـا    .  حال خاصي را در واحدهاي عملياتي ايجاد كرده بود         و شور   خدا

هـاي   گردان مهندسي لشكر در ايجـاد جـاده       . بودصحبت از حمله و عمليات      
 تـالش و فعاليـت      غولمشروز   سمنان شبانه  سازندگي   عملياتي همراه با جهاد   
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 ارتفاعات تجمعي كه در زير      ةهاي عمل كننده به منطق     هاي گروهان   بنه .بودند
ـ   همة . شده بودند  منتقل داشت   قراره  ن مرا  روستاي سلطان و  قوچ  ا فرماندهان ب

 هر فرمانده گروهان وظايف خود را به خوبي         وهاي خود آشنا شده      ماموريت
مانور كه در ارتفاعات نزديـك پادگـان         ة آخرين تمرينات در منطق    .دانست مي

فرمانـده  اميـر تركـان      بـه قـول      . شد انجام قرار داشت ) عبادتشهيد  (مريوان  
 ، ارتـش ايـن تعـداد افـراد مـومن          رزميلشكر شايد تا آن زمان در واحدهاي        

 عـشق وافـر بـه اسـالم و امـام و             . نـشده بودنـد    جمـع عاشق امام    مخلص و 
 بـا    كـه  انـي بودنـد   د آنها مر  .زد  موج مي  آنها   ةپاي هم  تا حاكميت حق در سر   

 عاشـقي   ةبـر سـجاد    وايـستاده    مسلخ عشق به نمـاز       درو  خون وضو ساخته    
  .نشسته بودند
هـاي شـبانه و      گريـه بـا     به نداي ملكوتي امـام گـوش فـرا داده و           همگي

 ديگر كـسي در     . خويش كرده بودند   اعتقادهاي سحري خود را وقف       خلوت
 عمليات معطـوف شـده      ةنتيج افكار به    ة هم .ودنبفرزند  زن و    و   مادياتفكر  
 هر گاه انـسان بـه يـاد آن          ،گذرد   دراز از آن عمليات مي     ساليان كه   اكنون. بود

 از خـود  ،افكنـد   به شهداي عمليـات نظـر مـي   اينكه يا ،افتد جمع ملكوتي مي 
 ،شـهيد شـادمان     اين شـهدا،   ةجمل از   .دشو   خود شده و اشكش سرازير مي      بي

آبـادي و شـهيد      فاضـل  شـهيد    ، شهيد صباغ  ، شهيد كرماني  ،ياالمر شهيد نفس 
 سرشار  وجودشان .هايي بودند   از اين عزيزان كه چه سرمايه      !آه .عرفاني بودند 

 از اين شهدا كه توان گفتن و نوشـتن        بگويم چه   .امام بود  از عشق به اسالم و    
  .شناسند  ميشهيدان شهيدان را حق كهنيست و به 

□  
زيـاد  هـم    ،)س(زهرا ة به فاطم  »نصر« تيمسار شهيد   ناپذير  وصف ة عالق از
  .زند  عشق موج ميايناش  نامه  وصيتدرهم  واند  گفته
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 غـسل شـهادت بـه حمـام         برايالمقدس    بيت عملياتيك روز قبل از     او  
 عمليـات و جنـگ و جبهـه      از . آمـد  مـن  در بازگشت بـه گروهـان        .رفته بود 

محل گروهـانش او     م تا  به او گفت   . خداحافظي رسيد  وقت و بعد    صحبت شد 
 ة اصرار كـرد كـه بـرايش روضـ         ،مي در ماشين نشست   وقتي .كنم  را همراهي مي  

 شروع ،هايي داشتم زمزمه مواقع آنجا كه در بعضي    از . بخوانم )س(زهرا  فاطمه
هـايش   شـانه كرد كه      گريه مي  اننچ آن.  نمودم ي مرضيه  زهرا ةمرثيبه خواندن   

اينكه به گروهـان    پس از. كرده بود   اشك تمام صورتش را پر     .خورد  تكان مي 
 شـهادت بـده كـه بـراي         قيامت در ، به من گفت كه اگر شهيد شدم       ،رسيديم
  . ريختماشك او ة در روض و گريه كردم)س( فاطمه
 زيـر   ة بـه پرسـنل وظيفـ      .كـرد   از هيچ چيز دريغ نمي     ديگران كمك به    در
 را اذان   صدايمحض اينكه   ه   ب . داشت توجهالعاده دقت و      خود فوق  ةمجموع

 . بـود  حـساس  بسيار   جماعتايستاد و در شركت به نماز         شنيد به نماز مي     مي
 پـر   راهـش  و يادش بخيـر     .كرد   مي شركتها نيز در نماز جماعت       حتي صبح 

  .رهرو
□  
يا ايهـا   ،   يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص       الذين اهللا يحب    ان«

  سوره صف/ »تفعلونتقولون ما ال لم الذين آمنوا 
عنـد المـوت والمغفـره بعـد        و راحـه     قبل الموت    توبه اني اسئلك    لهملا«

  »العفو عند الحساب والموت
 هدايتم كـن    . و رهايم مكن   ، و عفوم كن به كرامتت     بپذيرام را     توبه !خدايا

 بـه  شـهادت    تـنم  و جوارح و گوشت و پوست و استخوان           اعضا .به رسالتت 
 و) ع( امامـت علـي    ،نزول وحـي   ،مرسل پيامبر قبول    خدا، يگانگي و احديت  

به حساب كشيدنم در روز قيامـت         و ممات در دنيا و آخرت و        حي ،اوالدش
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  .ددارايمان 
 مظلوميت  مان محكوميت .است تو شاهد باش گناهمان احقاق حق        !خدايا
مـان    محبـوس  ،ايـم  انـد كـه آزاده      به زنجيرمـان كـشيده     .است تاريخ   ةمظلومان
انـد كـه نـداي        را فـشرده   مـان  قـوم لحود و   هـا شكـسته نـش      اند تا قفس   نموده

  .پاره نشودزنجيرشدگان ه مظلوميت اين ب
) ع( رسـاي حـسين    فريـاد  ،برنـدم ب اسـارت    بـه  اگر تو شاهد باش     !خدايا

ـ          »هيهات من الذله  «  نـداي سـرخ حـضرت       ،شندم و اگر بـه مـسلخ عـشق بكُ
  . را سر خواهم داد»فزت و رب الكعبه«) ع(علي

گريـد و در وحـشتم از     مـي توپد و چشمم براي ت  قلبم براي تو مي   !خدايا
  .رها كني به حال خود اي  لحظهمرااينكه 
□  

ام تهـي از     توشـه ،  بارم پر از گناه    كوله،  چشمم پر آب  ،  دردام پر     سينه الهي
، دستانم مددكار ظالم، گوشـم پـر از غيبـت     ،  خطاپاهايم رفته به راه     ،  حسنات

رخـسارم كبـود از     ،   بـار معـصيت    اززبانم آكنده از تهمت، قلبم سياه و تيـره          
 شرافت، شـهيدم    بهخدايا شريفم كن    ،  اي با منت   خجلت، دستانم ياري كننده   

 كـن بـه     مـسلح خـت،   زدو رهانم ز بِ،   ز رحمتت  دورم مكن كن به شهادت و     
ام را به كرامتت، خاضعم كن به صالت و خاشعم كن            دار اراده  قوي،  شهامتت

هـا برافتـد هـيچ       كه بـه حـق اگـر پـرده         مساز   فاش را عيبم   !معبودابه ممات،   
  .بر اين روسياه پر گناه نيستآبرويي 

 پـذيرش صـبر   ،   حاصـل كـردي    )ع( عطايم نما كه به ايوب     صبري !خدايا
ام و ببخـشاي      احسان نما كه سخت درمانـده      ! خدايا .هاي در راهت را    سختي

ن و   از من بستا   را حب نفس    ،ام ساز   فروتني را پيشه   الهي،  اي كه تو بخشاينده  
ال و  ؤ سـ  وام را با ياد فشار قبـر         انديشه. اي مرا به حال خودم وا مگذار       لحظه
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پرسش شب اول قبر مشغول كن و توفيق عبادت و بندگي را بر مـن ارزانـي                 
  . براي اسالم مگذارمنيام دش ذريه  نسل واز .دار

 بر ما عطـا كـن،       رحمياز راه لطف و احسانت        بر ما منت گذار و     !خدايا
 بخشش ! مرگ را نصيبم فرما    حين باش و راحتي     پذيرارا قبل از مرگ     ام   توبه

رسـيدگي  چنان كه هست      آن حسابمبعد از مرگ را به من عطا كن كه اگر به            
  !ام  سخت درماندهكني،

نظـرم خـوار و       را از من بستان و دنيا را در        دنياآز    حرص و طمع و    !الهي
ان و مـا را هميـشه از         به من بچش   راشيريني و حالوت عبادت     . پست گردان 

  هللا ءشا ان... بندگان راستينت قرار بده
  
  



  
  
  
  

  آشنايي با نويسنده

 در بخـش زاهدشـهر فـسا از         26/12/1340غالمرضا رمـضاني در تـاريخ       
مـادرش زنـي    . اي مذهبي و كشاورز متولد شد       توابع استان فارس در خانواده    

دوران دبـستان و    . ديندار و متدين بود كه بـه مـسائل مـذهبي توجـه داشـت              
شـهر و دوران متوسـطه را در دبيرسـتان حكمـت            راهنمايي را در بخش زاهد    

با شروع جنگ تحميلـي و نيـاز نيروهـاي مـسلح، بـه              . شهرستان فسا گذراند  
ابتـدا در جنـوب    ) 1373تا سـال    ( ماه   130استخدام ارتش در آمد و به مدت        

شغول خـدمت    مـ  28در لشكر   ) كردستان(غرب    كشور و پس از آن در شمال      
  . بود

وي پس از اخذ درجة سـتواني در لـشكر كردسـتان در مـشاغل فرمانـده                 
 و معـاون بازرسـي لـشكر        3دسته، معاون گروهان، فرمانده گروهـان و ركـن        

 به افتخار جانبازي نائل شده      يتدو بار مجروح  او با   . انجام وظيفه كرده است   
  .و اكنون از ناحية دست راست معلوليت جسمي دارد

 رمضاني بـا وجـود اشـتغال در ارتـش در كنكـور سراسـري در                 سرهنگ
 موفــق بــه اخــذ مــدرك 1378دانــشگاه اصــفهان پذيرفتــه شــده و در ســال 

آباد در رشتة تاريخ ـ بعـد    كارشناسي شده و پس از آن در دانشگاه آزاد نجف
  .از اسالم ـ تا مقطع كارشناسي ارشد ادامه تحصيل داده است

  


