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 مقدمه
رب ادالني مدال صدق و اارجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك »

 «سلطاناً نصيراً 

هركسي را در زندگي آرزوهايي است كه نيل به همه آنها ممكن نيست. 

ادعايي كه با رزم اود، هاي جنگ و مردان بيديدار فاتحان عارف جبهه

اسالمي را درهم كوبيدند و ره صدساله را يك شبه  ادعاي دشمنان ايران

 ام.پيمودند، آرزويي است كه من جامانده از قافله نور، همواره با اود داشته

دست تقدير چنان رقم زد تا در واپسين سالهاي عمر شهيد صياد شيرازي 

آوران كارزار دفاع مقدسـ  به طرزي كامالً استثنايي و ـ يكي از فاتحان و نام

اي از آفتاب وجود او را در نه سفر و مأموريت دريافت كنم. در، تأللو اشعهنا

اي الهي بود، براي ماندگاري لمحاتي از آن، قلم چون اين فرصت طاليي، عطيه

 و كاغذ را به كمك گرفتم و اين تقدير زيبا چنين بود : 

امير شهيد سپهبد علي صياد شيرازي كه به تعبير براي از همرزمانش، 

لك اشتر زمانه بود، پس از پايان جنگ تحميلي از تب و تاب نيفتاد و با ما

هاي مختلف نظام عشق شديدي كه به واليت داشت همچنان در صحنه

كرد و سربازي وفادار و اميري شجاع براي اسالم حضور داشت و فعاليت مي

براي انتقال دانش و تجربيات در  1373بود. در همين راستا، وي در سال

ه و جنگش به دانشگاه افسري امام علي )ع( دعوت شد و در نقش جبه

كرد براي برجسته نمودن نقاط و نكات آموزشي و معلمي بود كه احساس مي

علمي جنگ و تسهيل راه نگارش تاريخ هشت ساله دفاع مقدس، تشكيالتي 

كه تشكيالتي « معارف جنگ » نياز است. از اين رو هيئتي را تحت عنوان 
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بود، پس ازكسب رضايت مقام معظم رهبري ايجاد كرد تا بدين افتخاري 

طريق ااطرات و مطالب رزمندگان اسالم را در مأموريتهاي ميداني و 

هاي ها مناطق عملياتي و عوارض باقيمانده از جبههتحقيقاتي در صحنه

جنگ، ضبط و ثبت صوتي و تصويري نمايد تا در تهران كار تكميلي آن پي 

گفت كه هنگام گزارش كار اين هيئت به حضور مير شهيد ميا 1گرفته شود.

ادامه  ]اين كار را[اگر بتوانيد» رهبر معظم انقالب، فرمانده كل قوا فرمودند: 

هايي معنوي براي اين هيئت، وجود چنين پشتوانه« دهيد ايلي اوب است.

 كند .افتخاري بود براي هركس كه در آن ادمت مي

د ئت پيونن وقايع نگار سفرهاي ميداني با اين هيبه عنوا 1374من درسال 

االسالم سعيد اوردم و مدت سه سال در بخش فرهنگي به سرپرستي حجت

لهي وه افخرزاده ) حلقه اتصال من با هيئت ( فعاليت نمودم و به حول و ق

ه دار شدم . در اين نقش، من در نُنظير را در اين هيئت عهدهنقشي نادر و كم

ويسي گذاري و تندنتمام لحظات و دقايق افراد را با تكنيك نشانسفر ميداني 

 در مكانهايي كه حاضر بودم، ثبت نمودم.

كوشي و دقت با عنايت اداوند و نيز درسهايي كه از امير شهيد در سخت

هيئت فرا گرفته بودم، توانستم در حال و گذشته بسياري از افراد مدعو در اين 

باورشان را شكار و ثبت كنم كه اود، سخت در  سير كنم و لحظاتي از آنها

                                                           
عد ب» در اصوص ماهيت هيئت معارف جنگ گفت :  200اي با مجله صف شماره . امير شهيد در مصاحبه1

اداري  اي كه وابستگياي را در اين زمينه فعال كرد . مجموعهنتيجه رسيدم كه بايد مجموعه از بررسي به اين

ا رين مورد در ا نداشته و روح و روانشان به صورت افتخاري، مهياي انجام اين وظيفه باشد. اولين مشورت

دن اين ح كرمطر ادمت مقام معظم فرماندهي كل قوا در جهت ااذ مجوز واليتي كار داشتم. الحمدهلل با

 .«مطلب مقام معظم رهبري من را به انجام اين كار ترغيب نمودند 
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گنجيد. از اين رو در بسياري از كارها، سخنرانيها و فعاليتهايي كه امير مي

سعي شهيد در تحقيقات ميداني نقش داشت من شاهدي نزديك بودم و 

فرساي او طاقتكردم تمامي آنها را ضبط كنم. از فعاليت شديد، سخت و مي

مناجاتهاي  پاي او را نداشت( تا شب بيداريها وپا به )كه كسي توان آمدن 

و عرفاني اش، از گفتارها، بيان ااطرات، رفتارها و كردارهاي ااالقي شبانه

هايي را نوشتم لحظهريزي علمي، گرفته تا مديريت دقيق و موشكافانه و برنامه

فا هايم اكتكه در اين مجموعه تنها به بيان قسمتي از مشاهدات و شنيده

دانم تا آنها را متعلق به اود يا كنم كه تكليف و وظيفه براي اود ميمي

 كسي ديگر ندانسته و به جامعه انتقال دهم.

 اين مجموعه حاوي نكات زير است:

ه هاي نگارند. تمامي ااطرات، با استناد به مشاهدات عيني و شنيده1

 در مأموريتها ، گردآوري شده است .

گي تار بر روي شخصيت عرفاني، عبادي، فرهن. محور و موضوع نوش2

 و مديريتي سپهبد شهيد استوار است .

ي ها و ااطرات مهمي از برا. در سفرها و مأموريتها، سخنان، گفته3

موضوعي بودن كتاب از محور و تكام كه به دليل تكهمراهان ديده و شنيده

وستان دا و سخنان ام و بالطبع آنچه را كه از رفتارهآوردن آن پرهيز نموده

كرده كه به موضوع ارتباط داشته و يا در فضاسازي مشاهدات كمك مي

 ام .است، آورده

 . از ذكر براي اسامي، آدرسها و براي مسائل به داليل حفاظتي4

 ام.اجتناب كرده
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بوط به آورده شده است، مر [ ]ا عالمت) (ياقولها هرآنچه كه ب. در نقل5

 ن گوينده است.نويسنده و نزديك به سخ

 . سعي شده است از ذكر ااطرات تكراري پرهيز شود.6

ي يرازشو سخن آار اينكهـ  آهسته بگويمـ  آنچه را از امير شهيد صياد 

كوشيها و گاه از لوح ديده و دل بيرون نرود چون : سختشاهدش بودم، هيچ

ارادت شديد  ا،بهشدقتهاي زياد در فعاليت روزانه و شب بيداريها، مناجاتها و نماز 

 ه اقامهالعاده و تقيد شديد ببه مقام معظم رهبري و جايگاه واليت، توجه فوق

 افتخار ودوستي، صافي و زاللي دل و روح، صداقت در گفتار نماز اول وقت، مردم

 .  .اش يعني دعاي فرج و . به بسيجي بودن و بسيجي ماندن و زمزمه هميشگي

 

 1378هار ب                                                          

 

 

 

ن آراي ببراي چاپ دوم حرفي نو براي گفتن نيست جز اظهار دلتنگي      

سخني اش پيداست، در اين بيامير دالور كه امروز بيش از پيش جاي االي

       صادقي گويا، سعيد فخرزاده، 2فقط جاي تقدير از آقايان: سرتيپ

وم وسف سخنور است كه با مساعي اود امكان چاپ دمحمد فخرزاده و ي

 كتاب را فراهم سااتند.

 84ابستان ت                                                               

 محسن كاظمي
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 1374يكم شهريورچهارشنبه 

 فرودگاه مهرآباد، پايگاه هوايي هوانيروز 
كرده  الفهاز گرماي تابستان پر شده و همه را ك ،هواي داال سالن انتظار

شمانم چابل دثه كلمن آب را هم در مقاست. تشنگي، امانم را گرفته. از بد حا

ان روم تا آب ننوشم، اين مقاومت چنديلي با اود كلنجار ميااند. گذاشته

 »ليك يا اباعبداهللالسالم ع«روم.رانجام به سمت آب ميس آورد ودوام نمي

اند، به ام گذاشتهتوانم وظيفه سنگيني كه بر عهدهگويم آيا ميبا اود مي

ها را لحظه ركت كرده،پاي همراهان ح به توانم پاو آيا مي اوبي انجام دهم؟

 زنم:يرآن متفألي به ق؟ قلم بكشم بند شكار كنم و وقايع را آن طور كه هست به

 1»بآالذين آمنوا و عملوالصالحات طوبي لهم و حسن م «

 ا اينجاكردم در داال هواپيما از گرما رهايي اواهم يافت، ولي گويفكر مي

هاي و كاغذ دستمالها كالههاي نظامي، ها،روزنامه از سالن انتظار است،تر گرم

 .دستي تقديم كند ارهوا را به كن اورد تا گرمييادداشت در هوا چرخ مي

                                                           
 ي آنها.قام نيكومحوال آنها و ااتند اوشا بر ا: آنان كه به ادا ايمان آورده و به كار نيكو پرد29سوره رعد، آيه . 1
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م حتراهمه به نشانه ا ـسرپرست هيئت  ـ با آمدن تيمسار صياد شيرازي

د اوهاي دستكند. وقتي بوسي ميايزند. تيمسار با يكايك افراد ديدهبرمي

 احساس غرور و افتخار كردم. را در دستهاي قدرتمندش ديدم،

ر يابم، و دايزد. لحظاتي بعد اود را بر فراز تهران ميهواپيما از زمين برمي

م، احساس عجيبي دار و.كنم، جز يك ساينجاست كه تمام سمت و سوها را گم مي

 ! قفس آهني شايد رهايي. آن هم در يك يك احساس زيبا، يك احساس پاك،

ه هواپيما بر باند فرودگاه پايگاه هوانيروز كرمانشا

اند بينم كه به صف ايستادهنشيند. نظامياني را ميمي

تا مراسم تشريفات و سان را به انجام برسانند. 

تيمسار صياد شيرازي با مدير اجرايي هيئت در حال 

شوم، متوجه ناراحتي به آنها نزديك مي گفتگوست.

رغم شوم. تيمسار عليبرنامه تشريفات مي تيمسار از

 كند.ميل باطني در مراسم تشريفات شركت مي
روند ك فياعضاي هيئت و با  ه اتفاقب ،ه دليل تغيير در برنامه تيمسارب

 روزمن به همراه سرگرد جعفري با يك دستگاه تويوتاي لندك ،كوپترهلي

ياران ت شهر كامقرار است كه ما از طريق زمين به سم. كنيمحركت مي

راه هم برويم و گروه اسكورت را كه آنجا منتظر ورود هيئت هستند با اود

 شويم. ملحققسمت اصلي هيئت  به ندجسن-كنيم و در جاده كامياران
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ف طر ريع به، سپس از اين قرار، من و سرگرد جعفري به اتفاق يك راننده

دهيم. در چند جام ميكنيم و مأموريت محوله را به موقع انكامياران حركت مي

 كنيم.و به طرف شهر حركت مي شدهكيلومتري شهر سنندج به گروه اصلي ملحق 

سربازان  ،شويمكردستان وارد مي 28هنگام اذان مغرب به پادگان لشكر 

ه صف هيئت ب براي استقبال از افسران وفرماندهان پادگان درجه داران، دژباني،

ز ، ضمن تشكر و عذراواهي اشودميي اذان متوجه صداوقتي اند. صياد ايستاده

 مسئول كنندگان در مراسم استقبال، فقط به مصافحه و ديده بوسي باشركت

 مه تمامكند و برنامه استقبال را نيسياسي و فرمانده لشكر بسنده مي -عقيدتي

 رود.و به طرف حسينيه پادگان مي گذاشته

 حضور داران و افسرانرجهد در حسينيه پادگان جمعيت زيادي از سربازان،

بول قيز با كنند. او ندارند. نماز كه تمام شد از تيمسار براي ايراد سخن دعوت مي

 كند.زاد را بازگو ميدعوت، ااطراتي از شهيد نصرت

پس از صرف شام، تيمسار در سخناني ضمن تأكيد بر ضرورت كـار جمـع      

ب، نافقان و ضد انقـال آوري ااطرات مربوط به جنگ تحميلي و درگيري با م

 كند.وظايف و دستورالعمل مربوط به هر يك از همراهان را تعيين مي

 فردا، زياد كار دارم.

    

 1374دوم شهريورپنج شنبه 

ش ر دوبتيمسار در نمازاانه مهمانسرا حضور دارد. عبايي  ،قبل از همه

 ز است.مان دارد و بر سجاده سبز رنگي كه يادگار كربالست، در انتظار اقامه

 .بريمالوتش را يكي يكي از بين مي
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شود هاي ورزشي و صرف صبحانه يك به يك دنبال ميپس از نماز، برنامه

ر د را دافرا ،شود. مدير اجرايي هيئتو نوبت تقسيم بندي ماشينها و نفرات مي

 شويم.كند و دقايقي بعد، رهسپار مناطق مورد نظر ميچهار اودرو تقسيم مي

دهد. ما به سرعت ايابانهاي هايمان را نوازش ميگونهبامدادي، نسيم لطيف

 ترگذاريم. در جاده اارج از شهر، سرعت اودروها بيشسنندج را پشت سر مي

 ك جاده ااكيسنندج وارد يو كرمانشاه ، با عبور از سه راهي همدان .شودمي

در يك راه اي از مخمل سبز نشسته است. اينك، اودروها شويم كه در هالهمي

 ه دستورروند تا جايي كه ديگر امكان رفتن نيست. بكوهستاني به سختي باال مي

 .پيمايندشوند تا باقي راه را پياده باودروها متوقف و همه پياده مي ،تيمسار

و . « راف پخش شويداين قدر به ما نچسبيد، در اط » گويد:تيمسار به كماندوها مي

 ده اصلي بيايند.كه بازگردند و از جا اواهدها مياز راننده ،بعد

شوم كه گردنه صلوات آباد پرسم و مطمئن مياز تيمسار موقعيت منطقه را مي

ا بايد راين گردنه » گويد:يكي از برادران مي رويم.به سختي باال مي از كوهاست. 

 ايم كه تونلي در آناي رسيدهاكنون به جاده آسفالته »با صلوات طي كرد! اًواقع

 گيرد.اند و عكاس گروه از مدال تونل و فضاي كلي منطقه عكس ميكنده

ه موقعيت جاد ـ اي كه با گروه همراه شده استسرهنگ بازنشستهـ از رحيمي

آباد،  قروه، روستاي صلوات -دجـجاده سنن «گويد: پرسم و او ميو منطقه را مي

  »به دهگالن، اولين تونل رو

اي به رنگ كه شلوار پارچه زنشسته رحيميتيمسار صياد از سرهنگ با

 هاي قديميپارچه شلوارتان از پارچه «پرسد: پوشيده است به مزاح مي يشمي

كلي  كرپ است، نخير قربان،» دهد:جواب مي و رحيمي »ارتش نيست؟!
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سنجي صياد بيانگر اين امر است كه ارتشيها حتي پس نكته »ام!ارجش كرده

 كنند.همچنان در فضاي ارتش و نظام حفظ مياز بازنشستگي، اود را 

تقريباً تمام نفرات اصلي به باالي ارتفاع و كنار جاده 

خواهد كه آماده اند. تيمسار از گروه فني ميآسفالته رسيده

ضبط برنامه شوند، و بعد تذكراتي در خصوص نحوه ضبط برنامه 

 دهد. و ثبت خاطرات فرماندهان مي

كند و ي، تيمسار شروع به تشريح موقعيت منطقه مبا آماده شدن گروه فني

 دهد و عكاس و فيلمبردار از آندر حين صحبت نقاطي را با دست نشان مي

كنيم، كنند. سپس به طرف شهر دهگالن حركت ميعكس و فيلم تهيه مي

رسيم. از شهر دهگالن كه كوهها را پشت سرگذاشته و به دشت و مرتع مي

ي را شويم. سرعت اودروها، گردوغبار فراوانااكي مي گذريم وارد يك جادهمي

بينيم. شايد كند و ما به سختي گلهاي وحشي كنار جاده را ميدر هوا پخش مي

 اند.ها كاشتهاين گلها را براي ديدن سواره

زرهي  3تيپ محل استقرار 1359اين راه، ما را به جايي رسانده است كه در سال

محل  (59فرمانده اين تيپ در سال )زنشسته بدري همدان بوده است. تيمسار با

ضاي ي از اعكند. با اشاره تيمسار صياد همراهان تداركاتاستقرار تيپش را تأييد مي

از  است كه كنند، نان و پنير و كنسرو ماهي! و باز صياد نگران آنهيئت پذيرايي مي

 سد.نرـ اند كه در اطراف پخش شده ـ هاي تأمينچاشت، چيزي به بچه
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صب نتني تر، تعدادي از سربازان سعي دارند بر باالي يك بلندي آنآن طرف

سيم فراهم شود. از طريق بي 28كنند تا امكان برقراري ارتباط با پادگان لشكر 

 ومبردار رود و پس از برپايي آنتن به فيلتيمسار صياد اود به كمك سربازان مي

 نند.م تهيه كتا آنان عكس و فيل دهدعكاس گروه، نقاط مورد نظر را نشان مي

ار اكنون زمان بازگويي ااطرات است و نوبت به تيمسار بدري و سرد

كند و گيرد و صحبت ميبدري هم در برابر دوربين قرار مي .رسدنوروزي مي

 .گويد تا به توصيه صياد از سازماندهي ضد انقالب سخن پس از او نوروزي

يقه از چند دق « پرسد:سار از فيلمبردار ميشود تيمي كه تمام ميزسخنان نورو

 »فيلم باقي مانده است؟

 دقيقه ـ دو

 شد.حتماً آن را در جايي استفاده كنيد تا اسرافي در كار نبا ـ

 رد!نويسد : دو دقيقه االي دافيلم ميجعبه فيلمبردار نيز بر روي  ـ

و وضعش رسد، براي اينكه سر هاي اود تيمسار صياد مينوبت به ضبط گفته

ردار سكند. جلو دوربين مرتب باشد، با برس سبزرنگ پالستيكي موهايش را شانه مي

 ».است تر عملياتي تيمسار، اگر موهايتان پريشان باشد، «گويد:نوروزي به شواي مي

اي درباره تيمسار در مقابل دوربين و پشت به منطقه عملياتي، پس از ذكر مقدمه

و مناطق امن آن، نحوه فعاليت ضد انقالب در  59سالموقعيت سنندج در ارديبهشت 

سنندج به اصوص در فرودگاه، محاصره پادگان سنندج، چگونگي ااذ تصميم در 

اتاق عمليات در مورد تأمين امنيت بخش شرقي سنندج و عمليات گردنه صلوات آباد  

سپاه  زرهي همدان و 3تيپ  ااذ مجوز عمليات، نحوه استفاده از بازوهاي اجرايي )

همدان ( و هماهنگي بين آنها، فرماندهي عمليات و تركيب گروهها، نحوه نگارش طرح 
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برن در محدوده هد. او وقتي كه از عمليات هليدعمليات و سازمان رزم را توضيح مي

كند كه عالوه بر فرماندهي كل آورد اضافه ميآباد سخن به ميان ميگردنه صلوات

او  ياد هفت مجروح و  توپخانه را نيز بر عهده داشته است.عمليات مسئوليت ديده باني 

 دارد.مي دو شهيد بر جاي مانده از اين عمليات را نيز گرامي

نيز ااطرات اود را  پس از تيمسار، سردار نوروزي و سرهنگ بازنشسته، رحيمي

كند. صياد گويند. سردار نوروزي جزئيات زيادتري از اين عمليات را بازگو ميمي

اي يك جلسه داريم كه گيريم. هفتهدهد كه ما جزئيات را در تهران پي ميتذكر مي

دقيقه دو نيز در نواري كه  مصاحبه سرهنگ رحيمي. كنيمشما را به آنجا دعوت مي

ود، صياد شيرازي ــشاز آن باقي مانده بود، ضبط شد. كار تصويربرداري كه تمام مي

كند سعي مي1 »جدول روشنايي«با استفاده از رود و به طرف بي سيم مخابرات مي

 با پادگان سنندج ارتباط برقرار كرده و محل استقرار گروه را گزارش دهد :

از  …الساعه ساكن حركت كند …از سيني به كوه …از سيني به كوه «

با همين فركانس آماده تماس با زمين  و …90-45با فركانس  …سيني به كوه

ودتان با ما در اروي فركانس  …درجه حركت كند 95متكوپتر در سهلي .باشند

 »تمام. …تماس باشيد

رسد گروه كوپتر كه ميشوند. هليافراد به دو گروه تقسيم مي ،كوپترتا رسيدن هلي

روند و ما مي صلوات آباد تيمسار صياد سوار آن شده به طرف ارتفاعات گردنه همراهبهاول 

 رويم.موچش مي اودرو به پاسگاه انتظامي نيز به سرپرستي تيمسار رياحي با

شويم. در اين پاسگاه در موچش با استقبال فراوان پرسنل پاسگاه مواجه مي

 شود تا وضويي گرفته و نماز ظهر و عصر را بخوانيم و كميفرصتي فراهم مي

                                                           
 راهنماي رمز بي سيم.. 1
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اي از آنها به پاسگاه استراحت كنيم. براي پذيرايي از اين جمع متفرق كه عده

اند. ما هم در موچش جمع شده اند، تدارك وسيعي ديده اند و تعداديتهدهگالن رف

دهيم. نان و پنير و گوجه و اربزه! بايد از فرصت سفره اين پاسگاه را ترجيح مي

 استفاده كنيم و به استراحت بپردازيم. بعد از ظهر هم كارهاي زيادي داريم.

رسد. مي اذان به گوش هنوز تا غروب آفتاب زمان زيادي مانده است كه صداي

ون دهد كه اهالي منطقه از اهل سنت هستند و اكنفرمانده پاسگاه توضيح مي

ها با فرود رسد. محليم از راه ميهكوپتر زمان اداي سومين فريضه است. هلي

ني بر كوپتر به دور آن جمع شدند. تيمسار علت تأايرش را پياده روي طوالهلي

و از رد. اكصلوات آباد و جستجوي ارتفاع اصلي ذكر روي ارتفاع مشرف به گردنه 

 رماندهفگيرد. ( را مي پادگان شهيد بهشتي فرمانده پاسگاه، سراغ پادگان منطقه )

 ،هنيروهاي پاسگا گويد: پادگان چند ماهي است متروكه شده و تنها توسطمي

 گويد :ف ميشود تيمسار با تأسحفاظت فيزيكي مي

ري ز دست ضد انقالب گرفتيم، حاال اين طوپادگاني را كه ما ا »

وچش مبا وانت تويوتاي پاسگاه، به طرف پادگاني كه در آبادي  «شده!

ي رنگ افتيم. بر سر در پادگان شهيد بهشتي تابلوقرار دارد، به راه مي

ين گردان جايگز »:اي وجود دارد كه بر روي آن نوشته شده است پريده

 ».دستانكر شهيد بهشتي ناحيه انتظامي

ست، ان ادر پي تيمسار صياد، بر باالي بام سااتماني كه در محوطه پادگ

و  رويم. تيمسار از تركيب نيروها و محورهاي حركت و محل الحاق آنهامي

گويد و عكاس و فيلمبردار هم از او سخن مي 59آزادسازي پادگان در سال 

 ل.دارند و هم از موقعيت محتصوير برمي
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تروكه مصياد همچنان به سااتمانهاي  وج از محوطه پادگان،تا موقع ار    

دهد. تيمسار به عكاس كشد و سرش را به نشانه تأسف تكان ميمي سرك

 و تابلوي پادگان عكس بگيرد. گويد كه از سردرمي

 ـ عكسي هم از من و تيمسار بينداز!

 اين دراواست يكي از سربازان نيروي انتظامي از عكاس گروه است. 

 گويد: اجازه ندارم.اس ميعك

 گويد: از اود تيمسار بخواه.يكي از اعضاي هيئت به سرباز مي

 »دهد؟اجازه مي«پرسد: سرباز با ناباوري مي

 هايي از الوص شهيد چمران است. الوص صياد شيرازي رگهـ 

ه بار و بدين ترتيب، سرباز و ساير پرسنل پاسگاه عكسي را با تيمس

  اندازند.يادگار مي

مسجد امام  براي اقامه نماز مغرب و عشا بهگرديم. به سنندج باز مي

عدادي ترويم. پس از نماز، واقع در مجتمع مسكوني پادگان مي (السالمعليه)حسين

ين چاي بگذارند. در همين از نمازگزاران مشكالت اود را با تيمسار در ميان مي

چاي  صحبت با آنهاكنندگان و يل توجه به مراجعه شود، تيمسار به دلتوزيع مي

كه استكانها را نوشد و هنگاميشود و آن را با يك قند ميدر دستش سرد مي

دهد، كسي كه استكانها را كردند، تيمسار قند اضافه را تحويل ميجمع مي

اواست قند را در كف سيني بگذارد كه تيمسار به او گفت : كرد، ميجمع مي

 »جايي بگذار كه تر نشود. «
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 ريزي جلسه ارزيابي و برنامه

ياد ود صامروز تيمسار بدري، سردار نوروزي و سردار همداني در صحبتهاي ا

 ت آزادسازيدر عمليا « عضو هماهنگ كننده »يا  «نماينده شوراي عالي دفاع » را

 اواندند، كه تيمسار نقش اود را چنين اصالح كرد:گردنه صلوات آباد مي

 ر كناردما  ز نظام ابالغ نشده بود، بر مبناي عملكردبه بنده هيچ شغلي ا «

 ،صدركند. بنيصدر معرفي ميشهيد چمران در مريوان، چمران ما را به بني

روي  ح رابه ما طرح بدهيد. من طر :و تيمسار صفوي را احضار كرد و گفت من

ما نگفته شروع  است. گفتيم: كسي به علمي «صدر گفت: كاغذ كشيدم و بني

يايند بمن  د، گفت: برويد شروع كنيد. فرمانده وقت لشكر مايل بود امثالكني

 ؤال شدمن س وقتي ايلي از ...،ما آمديم.... داال صحنه و فعاليت ويژه بكنند

ين ده بايد؟ من براي اودم شغلي تراشيدم كه عنصر هماهنگ كننكه چه كاره

ايت به عنوان هد كرد و در بطن كارارتش و سپاه هستم. ولي ادا عنايت مي

ليات ن عمكننده بودم. به طوري كه تيمسار بدري شك نداشتند كه من بايد اي

ا اين ن ما ببرايرا انجام دهم، سپاه هم هيچ وقت از فرماندهي ما سرباز نزد، بنا

 ».وضعيت، طرح عمليات را ترسيم كرديم

 

 1374شهريور سومجمعه 

راز ارتفاعي با نام فگذرد و اكنون بر ساعتي از شروع حركتمان مي

د ايم. رو به روي ما سخليچان در نزديكي دكلهاي مخابراتي ايستاده

 زيباي قشالق در فاصله ميان كوهها آرميده است.



                                                              

 

 27مأموريت به كردستان / 

 

رويم تا يبه دنبال صياد شيرازي بر روي ارتفاعات منطقه، باال و پايين م

ع ــضمور رار و فيلمبرداري پيدا كنيم. اكنون دـبهترين نقطه را براي استق

ر عمليات، سي ـدر برابر دوربين  ـايم. و تيمسار دستمزد مناسبي قرار گرفته

 .كندگو ميرا باز …ساعت درگيري، حركت ستونها و 

اقد فشود. يكي از دكلها آثار گلوله در اطراف دكلهاي مخابراتي ديده مي

گويد كه به هنگام ديش )بشقاب( است. در نزديكي همين دكلها، صياد مي

 دنبال ه رادر شهر بانه بود و تكميل عمليات آزادسازي شهر بان ،روع عملياتش

يكصد نفر از  اكبر هاشمياز تهران سرگرد سيدعلي گويد: قرار بودكرد. او ميمي

اند ولي دها آمداوطلبان ارتش را به كمكمان بياورد. بعداً متوجه شديم كه نيروه

شدن سرگرد اميزيات به ااطر اند و چون عملدرگير عمليات ديگري شده

كوپتر به منطقه اي رسيده بود، اودم را با هليبه وضعيت نگران كننده هاشمي

 عملياتي رساندم؛ اما ديگركار تمام شده بود.

شويم فرمانده پاسگاه خليچان، از محوطه دكل كه خارج مي

كند تا تيمسار مطلبي را دهد و تقاضا ميكاغذي را به تيمسار مي

 نويسد :يشان به يادگار بنويسد. تيمسار نيز چنين ميبرا

                

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 من كان هلل، كان اهلل له
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 هر كه با ادا باشد، ادا با اوست.

ا مدر پايگاه اليچان كه با  ضمن تشكر از همرزمان نيروي انتظامي

 همكاري كردند.

ر دن اسالم را اي رزمندگياد شهداي عزير اطه كردستان و ايثارگر

 داريم.مياين منطقه گرامي

 اهلل التوفيق و من                                                      

 شيرازي لي صيادبرادر شما سرتيپ ع                                          

 3/6/74 مورخ                                                        

اي دهد تا برر روي قلره  كوپتر فرصتي دست ميتا آمدن هلي

هاي خاردار با عطر و بروي زيراد قردم    پوشيده از گياهان و بوته

 گويد:بزنيم، صياد مي

شت داند اين منطقه براي كااين گياهان چه بوي جالبي دارند. ادا مي» 

يم كار كنگندم چقدر مناسب است، اگر در مملكتمان حساب شده و اساسي 

 «. شويماودكفا مي

دود رسد، تيمسار به طرف بي سيم ميكوپتر به گوش ميصداي هلي

 كوپتر را هدايت كند:تا هلي

.... شما هستيم 3ما ساعت...،بينيداز سمت چپ دكلها، اگر عبور ما را مي » ...

ا و غبار، افراد ر تيمسار براي اينكه گرد .«روي تپه، تمركز ماشينها مشخص است

كند. سوار كوپتر را به سمت مخالف وزش باد هدايت مياذيت نكند هلي

گيريم. مبهوت شويم و لحظاتي بعد در دل آسمان جاي ميكوپتر ميهلي

زيباييهاي منطقه هستم. براي درك زيبايي مناطق كوهستاني كردستان بايد آن 
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گ سبز، اودنمايي را از باال نگاه كرد. درياچه)سد( قشالق در زير پاهاي ما به رن

كوهستان، كند. ظاهراً سبزي آن ناشي از جلبكهاي بستر درياچه است. در دل مي

شود كه مربوط به انبوه دراتان سبز كناره رود قشالق رگه سبزي نيز ديده مي

 است. سد قشالق، محصور به تپه ماهورها و يك ديواره بتوني است.

ود رـسقز ف ـ ديوان درهـ  دجري نزديك جاده سننكوپتر در كنار جويباهلي

ل آب آيد. براي رد شدن از جوي آب، تيمسار صياد چند تخته سنگ را به داامي

 شوند.افراد از روي سنگها و جوي آب رد مي ،سازد و بعداندازد و معبري ميمي

ه ردكشي به ديوانبه نحوه ستون پس از استقرار دوربينها، تيمسار هاشمي

اهايي كند. در دل كوه مشرف به جاده، سوراش را بيان ميپردازد و ااطراتمي

 ونيميكروم، ارتفاع داال آن حدود شود، به درون يكي از آنها ميديده مي

ه كگويند متر است و در دو طرف آن سكوهايي وجود دارد. براي همراهان مي

د و كردنميها به عنوان زاغه مهمات استفاده نيروهاي ضد انقالب از اين حفره

وه را كرعت در مواقع اضطراري با كار گذاشتن مواد منفجره در درون آن، به س

 بستند.بر روي جاده اراب كرده، راه را مي

كنند. يماكنون تيمسار صياد و تيمسار دستمزد با كلت تمرين تيراندازي 

 »هدف كجاست؟«پرسم: مي

 گويد :صياد مي

كنم و بعد متوجه فكر مي كمي« .اوردهدف، همان جايي است كه مي »ـ 

ه بهدف، همان جايي است كه تير  ،گيريشوم كه به ااطر دقتش در نشانهمي

 اورد!آن مي
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ه ز اقاماگرديم. بعد براي اقامه نماز و صرف ناهار به پادگان سنندج باز مي

كند و يماز ميزبان تشكر  «والعصر»نماز ظهر و عصر، صياد با قرائت سوره 

اشين مان بايد با كه به ااطر نقص فني هواپيما براي از همراهدارد اظهار مي

 به تهران برگردند.

دو اودروي تويوتا لندكروز براي حركت به سمت تهران آماده 

اي براي رفع اطر از هايش را با صدقهتيمسار صياد آارين توصيهشود و مي

 .كندهمراه مي ،دوستان

 «في امان اهلل »

 گذريم،اي قروه، بهار، كبودرآهنگ و رزن ميهنگام بازگشت، از شهره

 گويد:يمزاح دوستان نگرانند كه نمازشان در اول وقت اقامه نشود، و يكي به م

آقاي  «!!وقت بخوانيم، تيمسار )صياد شيرازي( هم كه نيستنماز را بي »

      !«تيمسار كه هست  اداي» : دهدجواب ميلطانيس
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 1374آبانسوم چهارشنبه 

رفتيم از من مسئول فرهنگي هيئت، زماني كه به طرف فرودگاه مي

 »نام اين سفر را چه بگذاريم؟ «پرسيد:

 دانم.گويم: نميمي

 »سفربه ماوراء  «ـ 

 »چرا؟ «ـ 

وي و ا، تيمسار چنان محيط را معنبه ااطر اينكه در اين سفره «ـ 

ا از مكند كه تا چند روزي متراكم از كارها و مأموريتهاي پي در پي مي

 «   !شويمدنيا و هر چه دنيايي است بريده و ماورايي مي

ت در حال صحب اپيمار هو در باند پرواز فرودگاه صيادشيرازي را با يك روحاني در كنا
 كند.ه معرفي ميرا به هم » حمانيحاج آقاي ر  «بينم. تيمسار، مي
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ست. اهركسي مشغول كاري  رود وو پيش مي شكافدابرها را ميهواپيما به آرامي
نها خواند و با آرا ميد فتيمسار نيز براي هماهنگي بيشتر، چند نفري را به ترتيب پيش خو 

اروميه،  يكند. با پديدار شدن درياچه زيباكند و بعد نكاتي را يادداشت ميصحبت مي
زمان قرار شم انداچكم، شهر اروميه نيز در كنيم. كممقصد را در نزديكي خود احساس مي

، غها و مراتعتها، باگيرد. اين شهر، پاييز را با دل و جان در آغوش گرفته است. درخمي
م يه تسليكند، ولي اروممي ز مقاومتتهران، هنوز در برابر پايي اند.رنگ پاييزي به خود گرفته

ركت حبر روي باند كمي  وآيد المللي اروميه فرود ميهواپيما بر باند فرودگاه بين شده است.
اي كوتاه لهم در جمكند تا متوقف شود. تيمسار قبل از اينكه از هواپيما پياده شويمي
 گويد:مي

ه ن آنكما بدو شت آنها، بالفاصله او تشكر از زحم مراسم استقبالبعد از  »
ع تجديد لي سريرويد، در آنجا خيسوار اتوبوس شده و به اقامتگاه مي متفرق شويد،

نراني و اسم سخمر  ،شاء اهلل بعد از نمازوضو كنيد و به طرف حسينيه برويد كه ان
 «.مداحي نيز در حسينيه برپاست
 ».( را تند برويد گاهبلوار فرود  اينجا ) «گويد:تيمسار صياد به راننده مي

 شوم كهجه ميبيست دقيقه به شش بعدازظهر است، متو  .نمكبه ساعت نگاه مي
 اش براي رسيدن به وقت فضيلت نماز است.عجله

 گويد:يم ـفرمانده قرارگاه شمال غرب كشور  ـتيمسار به گلستانه 
رسد، ايشان يام بيد، پما يادمان رفت، شما به حاج آقاي مالحسني زنگ بزنيد بيا» 

 ».آيدمي
رسيم. با مي 64گذريم و به پادگان لشكرباي اروميه مياز خيابانهاي شهر زي

 شنوم.ورود به پادگان، صداي اذان)حي علي الصلوه( را مي
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به گيرد و ر ميپس از تعقيبات نماز مغرب، تيمسار گلستانه پشت بلندگو قرا
يثارگريهاي اه شاهد گويد و به عنوان كسي كتيمسار صياد و هيئت همراه وي خير مقدم مي

 …المقدس وبيت والمبين فتحانده نيروي زميني ارتش در چندين عمليات مختلف مانند فرم
كند. گلستانه يي مبوده، از حضور تيمسار صياد در اين جمع اظهار خرسندي و خوشحال

خ از آن ست، تلايريني برايش زنده شده تيمسار، خاطرات تلخ و شگويد كه با ديدن مي
و نظام  نقالبخواستند به انقالب و خود فروخته، ميجهت كه زماني گروهكهاي ضد ا

يرين از ند و شورده و معدوم شدكنند كه به ياري خداوند، شكست خضربه وارد اسالمي
و  انقالب شد، ن نثارنشاآن جهت كه در آن روزها چه فرزنداني و چه بزرگاني بودند كه خو 

ر پايان گلستانه د. ها بودشيها و ارتچه ايثارگريها و چه صميميتهايي كه بين بسيجيها، سپاهي
  :افزايدمي

ن و منطقه ن مكار ايداميدواريم در اين مدت زمان كوتاه كه تيمسار صيادشيرازي  «
 ».يمغرب هستند، ما شايستگي حضور در كنار ايشان را داشته باششمال

اوند از خد «كند:مي تيمسار صياد شيرازي نيز با نثار سه صلوات شروع به صحبت    
صحبتهاي  .يردمتعال بايد كمك بگيرم كه جلسه امشب ما در مسير خود قرار بگ

خواهيم  يمخدا  تم. ازكه اليقش نيستعريف و تمجيد از من بود  گلستانه (   برادرمان )
 ».را حفظ كنيم دست آمدهبهكه توفيقات 

زمندگان را زنده تا حماسه ر م...ما به يك مأموريت افتخاري آمدي «دهد:بعد ادامه مي     
است، شروع كارمان نيز با  (سالم هللا عليها)چون ايام فاطميه...و به معني واقعي احيا كنيم

 كنيم كهاي از تهران زندگي ميما در منطقه ....يك مراسم معنوي در جو با صفايي است
االسالم حجت .شهيد را در خود جاي داده است، منطقه چيذر 600حدود 

 ،آقا رحماني پدر دو شهيد هستند. از مسئوالن بنام مملكت و ممتازوالمسلمين حاج 
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 .مهندس رحماني رئيس سازمان ثبت احوال و معاون وزير كشور فرزند ايشان هستند
اميدواريم اين جلسه ساده به خوبي براي . كنيمات ايشان شروع ميـجلسه را با بيان

مسار با ذكر چند دعا  صحبتهاي تي »....مأموريت بسيار حساس ما پرخير و بركت باشد
اندازد كه قرار است پس شهيدي مي 600كند. سخنان صياد، مرا به ياد خود را تمام مي

 (پس از نماز جمعه در تهران تشييع شوند.5/8/74) فردا
 «وع ه موضبي االول ادآوري شب آخر جمادــحجت االسالم والمسلمين رحماني با ي    

 ) صحيفه سجاديه 27پردازد و فرازهايي از دعاي مي »يم چه چيز باعث شد ما جنگيد
د نمايد و تأكيمي فسير( را ت اللهم حّصن ثغور المسلمين بعزّتك و ايد حماتها بقّوتك

مادي سوم ج بزرگ شيعيان( به شب واهلل بروجردي )مرجع فقيد كند كه حضرت آيتمي
با مرثيه  دادند.ت مياهمي ( عليهاسالم هللا)زهرا  هالثاني به عنوان شب شهادت خانم فاطم

ي از يابد و يكحاج آقا رحماني پس از سخنراني نيز، جلسه حال و هواي خاصي مي
 كند:مداحان اهل بيت نيز مجلس را غرق آه و ناله مي

 يا فاطمه رنگ از رخ ماهت پريده  «   
 بر دامنت خون از گريبانت چكيده   
 درد و دلياي تو با علي ؛ شكايت و نگفته   
 »مظلومه زهرا، مظلومه زهرا    
كنيم. از آنجا نيز براي ، به سمت مهمانسراي لشكر حركت مي1پس از مراسم عزاداري    

رويم. از آنجا، كه به هزينه شخصي تيمسار صياد تهيه شده، به رستوران مي صرف شامي

                                                           
ـاي بر اساس يك برنامه متداول، تيمسار صياد شيرازي شبهاي اول هر ماه، مجلـس روضـه و سـخنرا   . 1  ني در رث

ـا مأموريـت   در منزل اود برگزار مي(السالالمعليه)اهل بيت  ـادف ب بـه   كند. چون اول اين ماه )جمادي الثاني(مص

 اروميه بود مراسم مزبور در مأموريت برگزار شد.
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ند سرباز با سرعت در رويم. چريزي به نمازخانه مهمانسرا ميبراي تشكيل جلسه برنامه
گسترانند. نور المپ، ضعيف و آزاردهنده است. دو نفر از اطراف نمازخانه پتو مي

 كنند.راهان المپ قوي تري را جايگزين ميمه
يابد. تيمسار صياد و دعاي فرج رسميت مي »والعصر «جلسه با خواندن سوره     

 ند:كگويد و تأكيد ميمد ميآبه حاضران خير مقدم و خوش
وا قي كل ماندهرسميت كار ما افتخاري است و هفته قبل هم كه به محضر فر  «

 فرمودند:، شرفياب شديم و گزارش كار را به ايشان ارائه داديم
 48اه،مر هر ما د به همين منظور «...اگر بتوانيد ادامه دهيد، خيلي خوب است «

 . دگير ببه خود ايم تا كار، شكل بهتري ساعت را به اين كار اختصاص داده
مه با عشق هخدا خواسته  «كند:تيمسار پس از ذكر مسئوليتهاي افراد، اضافه مي    

وع از  نر اين د. ]...[و عالقه خاصي كار كنند، اين شيوه كار كردن يك الگو است
ها و بهعكسها، مصاح .آيد و تالش بكري استكار، مطلب از خود صحنه در مي

ظر تاريخي آيد و اين از نشود و چيز جامعي به دست مييفيلمبرداري بعدًا تدوين م
بك جبهه، كار ساعت را به س 48 ]...[يك منبع است، براي برداشت نسل نوجوان

 »شناسيم.كنيم، شب و روز نميمي
ه اين سفر باطرات بيان خ كه براي ـ ريزي و تقسيم وظايف، آقاي فرخ نژاد پس از برنامه    

 كند:ر و احساس عجيبي شروع به صحبت ميبا شو ـ دعوت شده است 
تنها نقطه مثبت در عمر من،همان چند سال بود، در اين مأموريتها آدم با افراد  «    

مهدي  شود و ]شايسته است[ يادي از شهيدان: مهندس مهدي اميني،بزرگي همراه مي
ساني كه محمد بروجردي، استاد آبشناسان و همه ك ناصر كاظمي، حميد باكري، باكري،

حسين وار جنگيدند ]بكنيم[. تيمسار صياد شيرازي مالك اشتر زمانه ما هستند. به 
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اين را ( نه به  هاي زمانه هستند. )حضور ايشان رسيدن، يك نوع توفيق است، اينها اسوه
مند بودم از گله  برادران محرم رازند، منگويم، خاطر خودستايي بلكه صادقانه مي

دانم شبانه روز در من وظيفه خود مي ]...[.دل شده بودمسئوالن، اين عقده 
پيوندد. به خاطر راه افتادن اين اكيپ، هر خدمت باشم، زيرا آرزوي من به وقوع مي

 »....دهمچه درد دل دارم در اختيار اين فرماندهي قرار مي
مان  ابتدا روي ز هر تيمي «دهد:هاي گروه را توضيح ميسپس، تيمسار صياد برنامه    

ر هم از سردا اه راسپ من وضعيت ...كار كند. قبل از زمان مقدمه صحنه را آماده كنيد
هر  ود درششخص بايد م ...[ وضعيت سپاه نابسامان بود عاليي شنيدم. ]آن موقع

ه و نفرات ر بودورداو از چه هويت و تركيبي برخ ...محور سازمان رزم چه جور بوده
ود از نتيجه گيري از خ بعد ...ني بودندهاي اسوه چه كساشاخص و چهره

 »ها[ مشورت بكنند.در اين زمينه برادران بعد از جلسه، خودشان]عمليات...
 كنند.ر مياي مجزا برگزابعد از جلسه، گروههاي تقسيم شده براي خود، جلسه

اند، تيمسار اي در مقابل تيمسار صياد پهن است و افراد، دور آن جمع شدهنقشه 
كه صياد به شوخي جواب   »خواهيمما حداقل دو ماشين مي «گويد:مي هاشمي

 ».1شويدبا يك ماشين راحت خالصه مي «دهد:مي
ي ما را به آقاي مالحسن «كند:اي را تعريف ميتيمسار در ادامه خاطره    

ها د كردضگويند شما ناهار دعوت كرده بود. من همان جا به او گفتم كه مي
كنند كه من ضد كردها هستم، من ضد جو سازي ميهستيد. گفت: همه 

 ».ضدانقالب هستم

                                                           
 .شودبرند و االصه مييعني يك ماشين را به راحتي با كمين از بين مي. 1
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 كند:مي حبتتيمسار صياد شيرازي بعد از نماز صبح طبق برنامه، شروع به ص

بندي خوبي داشت و برنامه امروز تنظيم شد. در مقدمه جلسه ديشب جمع]...[ «
صدر ملعون و وكان و اشنويه، در زمان بركناري بنيمأموريت، براي عمليات آزاد سازي ب

فضاي معنوي خاصي در كشور ما حاكم  ـشهيدرجايي  ـانتخاب رئيس جمهور محبوب 
در تهران بوديم. ظاهرًا محدود بوديم، باطنًا در سپاه   بود ما در يك دوره وقفه نظامي

د و ما در تهران كرديم، برادر صفوي مشغول سازماندهي عمليات دارخوين بو كار مي
كرديم. تا اينكه به دفتر شهيد داديم و كمك ميگيري نيروها، سازمان مي  براي شكل

رجايي احضار شديم و مسئله بوكان و اشنويه و آزادسازي آن را مطرح شد، گفتيم: 
اجازه بدهيد ]به همين روال ادامه يابد[ شيوه كار ما در اينجا خوب است. حدود 

 برگزار شدروز  اي كه فرداي آندر جلسه .كرديمو بحث مي صحبت ساعت و نيميك
ايم و ايشان درمقدمه گفتند: ما مطلب را به حضرت امام )ره( گفته ،شهيد باهنر هم بودند

 48،گفتيد. رفتمايشان اين مطلب را تأييد كرده اند، پا شدم وگفتم خب]اين را[ اول مي
اصالً فضا  ]...[رفتم (السالم عليه)رضا  ماساعت وقت داشتم. در اين فرصت به زيارت ام

گفته بود كه من  ـ تيمسار ظهيرنژاد  ـفرمانده نيروي زميني  ]...[و برخوردها تغيير كرده بود
 64و لشكر  28شما آزاديد كه از لشكر  بروم دفترشان و در آنجا به من گفت:

آمديم. خوشحال ]...[ ،خواهيد به عنوان فرمانده بگذاريدو هر كه را مي استفاده كنيد
در سنندج   ،64لشكر  و28انتخاب كرديم براي لشكر ، دو تا فرمانده ]بوديم[
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تفألي ! ]]...[تصميم گرفتيم خودمان، خودمان را معرفي كنيم .معرفي كندكسي نبود ما را 
عليه فرعون آمد   (السالمعليه)[، آيه شريفه مربوط به مأموريت حضرت موسيبه قرآن زده شد

گويد نترس، من با شما افتد، خداوند به او مياول به هراس مي (السالمعليه)حضرت موسيكه 
و اين شد قوت قلب ما. آمديم سر صبحگاه و با  .1...بينمشنوم و هم ميهستم،هم مي

 ....ياري خدا، مطالبي را با عزيزانمان در ميان گذاشتيم
ي گويد من باكر مي ري آمدهبرادر پاسداآخرين نكته اينكه آمديم در قرارگاه گفتند :     

فت: ما همه اكري گشناختم، مهدي بهستم، قبالً حميد باكري را در آزادسازي بانه مي
هيد تا هلت بدام. چند روزي مچيزمان پاي كار عمليات است. گفتم: من تازه آمده

ديم به ما دا دند ويه كر ا تهبعدًا ليستي از مهمات مورد نياز ر  ....خودمان را پيدا كنيم
گفت: من اين همه مهمات را بدهم لرزيد و ميدستش مي 4لشكر. رئيس ركن 4ركن

ا هم دستش بعده .دهم كه بدهيدبه سپاه!، گفتم: نترس من فرمانده هستم و دستور مي
شنويه و اروز  44س از پخودمان را آماده كرديم و  روز ما ششظرف  ....لرزيدمي

 ....بوكان آزاد شد
ا مسار ر گيرد، همه منتظرند تا ادامه سخنان جذاب تيسه را سكوت فرا ميجل    

 :دهدميبشنوند. تيمسار ادامه 
الحمدهلل وجود  .ها، بايد حال داشتآوري]خاطرات رزمندگان از[حماسهبراي جمع...«     

به همت  ،حاج آقاي رحماني بركت است و الحمدهلل شروع خوبي است، از اينجا به بعد
دقيقه ديرتر است و چون ما در منطقه  بيستدر اينجا افق . و فردي ما بستگي داردجمعي 

را با وقت نماز تنظيم كنند، از نيم ساعت قبل شويم، عزيزان برنامه اشنويه و بوكان تقسيم مي

                                                           
 .«46قال ال تخافا انني معكما اسمع و اري  سوره طه، آيه  . »1
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منطقه بيايند. توجه كنيد! در محور اشنويه، مسئوليت كار با  براي نماز به محل نظامي
است. نكته بعدي،  و در محور بوكان، مسئوليت كار با تيمسار هاشمي تيمسار ابراهيمي

از هر لحظه استفاده كنيد و حرف بزنيد و يادآوري   ...مسئله مشورت با يكديگر است.
تا  ...برداري كنيد. از فرصتها استفاده كنيدآوريد فهرستكه به خاطر ميكنيد و از اسامي

 شويد.ميشب، كه براي جمع بندي دور هم جمع 
 الي ده ـًا بعد .مسئله سوم، مسئله يادداشت فردي است و تنظيم آنها    

 « ...تيدسكه گزارشها را تنظيم كرديد براي ما بفر  ـ روز بعد  پانزده
عازم  رسد. براي صرف صبحانهجلسه پربار صبح با چند دعا به پايان مي    

 ويم.ششويم تا بعد آماده حركت مي
ه و جمع كرد حركت، برخي گروهها، افراد خود را دور همتا زمان شروع    

  سهشود. نزديك مي هشتهاي ساعت به كنند. عقربهبرنامه روزشان را مرور مي
اد، در سار صيشوند و ما به همراه تيمريزي شده ميگروه عازم محورهاي برنامه

زم را خواهد كه مدارك الشويم، او از عناصر مربوط ميجلسه توپخانه حاضر مي
را   هماتيمبقه در خصوص نحوه استقرار قرارگاه در ساختمان قضايي و نيز سا

 يمسارد. تكه در اختيار شهيد مهدي باكري قرار گرفته، به دست بياورن
وضيح كوپتر، مسير حركت در سه محور را تدرجلسه ديگري به پرسنل هلي

 دهد كه:مي
منطقه بوكان، مياندوآب و سقز برنامه  اشنويه و فردا در امروز در منطقه عمومي »   

سه راهي زيوه ( است كه از  محل توقف ) سه راهي زيوه ـداريم، محور اول، دره شهدا 
اشنويه و توقف در تپه پيرناصر خواهيم كرد. محور دوم، نقده به  به اشنويه نيز تصويربرداري

زنيم. اشنويه گشت مي شود و بر روي]منطقه[در اين محور ( شروع مي است. فيلمبرداري)
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شويم و به محور سوم، جلديان به اشنويه است كه در پادگان جلديان براي توجيهاتي مستقر مي
رويم در مهاباد مستقر )كار( مي كنيم، پس از پايانمدت ده دقيقه بر روي اشنويه پرواز مي

 ».شويممي
مده و گزارشي از آپادگان نزد تيمسار  3بعد از اين جلسه يكي از افراد ركن    

ما عمدتاً «فت:گاو   جستجوي خود براي يافتن مدارك و سوابق ارائه كرد. تيمسار به
ر و ــخصوصًا مهبه دست بياوريم، م 60هاي عملياتي غرب را از سالبايد پرونده

قيقه وقت د 15و 10شما تا ساعت دقيقه است، 40و9اآلن ساعت .... 60آبان
ده ما  ها، وعدنبال آن يد، بلند شويد، برويدنتلف نك دقيقه( وقت را 30داريد. )حدود

 «كوپترها.نار هليكدقيقه   15و 10ساعت
اي كه برادر اگانهشود، كه در آن بحث بر سر محل جدمي برگزار ياي نيز با برادران سپاهجلسه    

 شود.اند، مطرح ميان او در آن زمان عمل كردهمنژاد و همرز برجي
 رويم.اند ميبرسد، با يك اتوبوس به نزديك ميفرا كوپترها اي هليزمان رفتن به پ    

ت، صياد مده اسآدست خالي  كوپتر، صياد را ببيند،افسري كه قرار بود در كنار هلي
ماند و بادگان خواهد كه در پر است و از او ميهمچنان به پيدا كردن اسناد، مصّ 

 موضوع را دنبال كند.
نجره پكنار   شويم. فيلمبردار در سمت راست وكوپتر مياكنون، همه سوار هلي   
نجره پكنار   ونشيند تا راحت بتواند تصويربرداري كند، عكاس نيز در سمت چپ مي

كوپتر يكند، هلگيرد. تيمسار يك بار ديگر مسيرها را بر روي نقشه چك ميجاي مي
 ا!خيزد. مسير دره شهداز روي زمين بر مي

كند، براي چند دقيقه محو تماشاي آنها منطقه، خودنمايي مي يرباكوههاي خشك و      
ن خوب اارتفاعت «گويد: رسيم، تيمسار به خلبان ميشوم تا اينكه به دره شهدا ميمي



                                                       

 

 45مأموريت به آذربايجان غربي / 

 

كوپتر سمت راست هلي كند تا كارش را شروع كند، در  و اشاره به فيلمبردار مي »است
كند، با خود را به كمر فيلمبردار حلقه ميهاي گروه فني، دستان شود. يكي از بچهباز مي

 دهد:شروع تصوير برداري، تيمسار بر روي تصاوير توضيح مي
چهارم جشنبه دقيقه روز پن 45و 10بسم اهلل الرحمن الرحيم، ساعت  «    

بلي قكنيم. اسم ، در محور ضلع شهدا، بين اروميه و اشنويه پرواز مي74آبان
ازي اين دره، است. براي پاكس »دره شهدا «آلنبوده و ا »قاسم لو «اين دره

آبان  هر يامدر  رزمندگان اسالم زحمات بسياري كشيدند و به حول و قوه الهي
ي اكساز يج پب از ارتش، سپاه و بسبه وسيله رزمندگان اسالم مركّ  60سال

ا ر د نظر كنيد در آن قسمت ]با دست نقطه مور شد. همان طور كه مالحظه مي
در  . ه استه، آسفالتارتفاعات صعب العبوري قرار گرفته و جاد دهد[نشان مي

در  تظاميي انپايگاه زميني نيرو  كنار جاده منطقه حاصل خيزي وجود دارد.
 »سمت راست جاده پيداست.

رسيم، كه از باال تويوتاي مي »آغ بالغ«بعد از دره شهدا، به سه راهي    
ز اهي نير كند. از اين سه يي ميبه اين محور خودنما لندكروز گروه اعزامي

 آييم.ود مير ي مناسب فشود. بعد در محلتصويربرداري مي
ار گرفته و دوربين قر ي نژاد جلو شويم و آقاي فرخيمدر كنار درختي جمع 

 دهد:توضيح مي
در  از شهرك زيوه بود. ـسپاه اروميه ـ )با( مبدأ حركتمان براي آزادسازي  »    

با هماهنگي تمام نيروهاي كرد و مسلمان و پاسدار  60شهريورماه17تاريخ
عمليات شروع شد و از دو روستا ادامه پيدا كرد.   ،اروميه و با دست اخوت

نفر بودند كه با دسته نيمه سنگين  700يا 600كل نيروها
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شدند. پيشروي در ابتدا سريع بود و در ارتفاعات حمايت مي106خمپاره
ساعت درگيري هشت غ، پس از كوه غزان مشرف به آغ بال12000

 »سنگرهاي دشمن تصرف شد.
وضيح تنيز  ت رانژاد سازمان رزم و استعداد ادوابا تذكر تيمسار، آقاي فرخ

 دهد.مي
د. او  ا بگويخواهد كه نحوه عمل جداگانه خود ر نژاد ميتيمسار از آقاي برجي

 دهد:كه فرمانده محور آغ بالغ به اشنويه بوده توضيح مي
رر شديم و مق مستقر تيم وا برادر نقي پوران از اروميه به نزديكيهاي اشنويه رفب «   

داشتن نقه( و منط)با توجه به وضعيت  .شد كه هنگام غروب وارد شهر اشنويه شويم
 »پروانه«يا  »اننلوي «اطالعات، نيروها را عقب كشيديم و در ارتفاعات روستاي 

شنويه اار در تقر پس از اس. خل شهر شويمبعد از ده روز قرار شد دا .مستقر شديم
درگيري شديدي با ضد  »چپرآباد«  برويم و به همين خاطر در »سوفيان  «بنا شد به 

 »انقالب روي داد.
رسد. ان ميپاي سه راه آغ بالغ به ـمصاحبه با عمل كنندگان در محور زيوه 

اند. دهيستاا بر روي زمين پهن است و همراهان دور تا دور آن 250000/1نقشه
ا دهد و بعد آن ر يمان با خودكار مسير را نش ،تيمسار كه دو زانو در كنار آن نشسته

 ه كند.استفاد كند تا موقع پرواز از آندر داخل دفترچه يادداشت خود ترسيم مي
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كوپتر، خلبان خواهد كه هنگام باز كردن در هليكوپتر از تيمسار ميتكنسين هلي

 پذيرد.مسار هم ميرا آگاه كند. تي
الي  حگيريم. در شده و لحظاتي بعد در دل آسمان جاي مي پرنده آهنيسوار بر 

كوپتر شروع ليد هاو صداي زي در سر .ميكروفون و دفترچه به دست دارد ،كه تيمسار
 كند:به شرح موقعيت منطقه مي

ور ي محاكساز م، پبسم اهلل الرحمن الرحيم، ما اآلن در حوالي زيوه هستي «
ر از ام گذشود. هنگتصاوير مربوط نيز تهيه مي «.را از اين محل شروع كرديم

ي نتظامنيروي ا محل استقرار يگان ايتپهباالي شهر زيوه، در مركز شهر، 
 عراقي متگاه پناهندگاناقاشود مكان و است. و بعد محلي را كه گفته مي

 است.
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دهد، ناگهان يمقه يارآباد را نشان يزج و منطدات كه تيمسار صياد ارتفاعهنگامي    
ني از چهره شود. نگرابر اثر فشار باد دفترچه از دستش خارج و در آسمان ناپديد مي

اين  هم درميار تيمسار كاماًل پيداست، به دليل وجود مطالب و يادداشتهاي بس
 كند،مي را كم كوپتر ارتفاع خوددفترچه، مجبوريم كه اطراف را جستجو كنيم. هلي

ااميدند و نن آن افتاز ي هااي به دنبال يافتن دفترچه است. بعضيهركس از هر روزنه
 ولي جستجو ؛اه استكگويند: يافتن دفترچه در اين منطقه مثل يافتن سوزن در انبار  مي

بيند كه محو يپسري م رچهانژاد دفترچه را در دست يكي از فرخ .كندادامه پيدا مي
ا مخفي آييم، پسرك دفترچه ر ي، در نزديكي آنها فرود مكوپتر هستندتماشاي هلي

شويم و يه خوشحال مچدفتر  . همه از يافتنبي فايده استنكار آن اكند؛ اما مي
ر زمين داي به اذان ظهر مانده است كه آييم، چند دقيقهبه پرواز در مي اً مجدد

فرود  ـر ناصر په پيتبر روي نزديك پاسگاه وچك نيروي انتظامي ـاي خوردهمشخ
، محوطه را با بودندآييم. گروهي كه از طريق زمين قبل از ما به اين پاسگاه رسيدهمي

م در اين ه، آن ز اول وقتاقامه نمااند. انداختن چند پتو آماده برپايي نماز كرده
 بخشد.شرايط، لذت خاصي به انسان مي

نقده بازمانده از  ـردك    ،«حسين»نام يرمردي ترك زبان بهپ ،بعد از نماز، سرهنگ روضه اي    
خدمت يروي انتظامينكند. او اكنون در را به صياد معرفي مي ـ خيل سپاه جوانمردان

ل است و اشحخو گويد. او از ديدن تيمسار خيلي كند. و به سختي به فارسي سخن ميمي
تيمسار از او  چند بار سعي كرد تا دست تيمسار را ببوسد كه با مخالفت تيمسار روبرو شد.

اشك در چشمانش حلقه زده بود جواب  ،كند و او در حالي كه از شوقال ميؤ چند س
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جلديان بوده است. او براي ادعاي خود، مدركي نيز ارائه 1دهد كه از جوانمردانمي
يگر وارد پادگان جلديان يازده جوانمرد دبه همراه  57اسفندماه 27دهد. كه درتاريخ مي

 آورد.ام بازگشت از تپه پيرناصر، صياد پيرمرد را نيز به همراه ميشده است. به هنگ
ين قرار دورب اله، جلوكارتفاع جبرئيل آباد، محل بعدي توقف ما است. تيمسار با      
خواهد  او مي دار ازگيرد تا كلياتي از موقعيت و حساسيت ارتفاع را بگويد، فيلمبر مي

 ،كنديبول مقنيفتد، وي ضمن اينكه كه كالهش را بردارد تا سايه به صورتش 
 ».شوم دوربين حاضر فضا با كاله در برابر ندرست آن است كه در اي «گويد:مي

 گويد:اي بعد از صياد ميسرهنگ روضه
انجام وظيفه  64در ستاد لشكريكميوانت، با درجه س1360در سال «    
ا توجه به نقاط و ب 64كردم و با توجه به شرايط موجود و مسئوليت لشكرمي

پيرانشهر و يگاني از لشكر در پسوه  1مهاباد در مهاباد، تيپ 3استقرار، تيپ
در جهت پاكسازي منطقه، الزم بوده ... و يگاني از ژاندارمري در جلديان

بتدا كليه ا ....هدايت عمليات را از نزديك بر عهده داشته باشد 64لشكر
بال آن قرارگاه موقت در ندقرارگاههاي مقدم در سه راه محمديار و به 

بنده مسئول  ....شهرستان نقده در دانشسراي پسرانه نقده استقرار يافتند
بودم. در ادامه ورود سرهنگ صياد شيرازي، طراحي نيروهاي الزم انجام  2ركن

شد، در محور نقده به اشنويه، تا ارتفاع تپه پيرناصر، در اختيار نيروهاي خودي 
اين محور در اختيار ژاندارمري محل گذاشته شد و  ،پس از پاكسازي.... بود

و اصلي عمل كننده بودند. و نفر از شهرستان نقده سازمان رزمي 120حدود
                                                           

ث قه از لونطزي مسپاه جوانمردان، گروهي از غيور مردان اطه آذربايجان غربي بودند كه براي پاكسا. 1

 عناصر ضد انقالب با هدايت و حمايت روحانيون منطقه به صورت اودجوش به وجود آمدند.
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با استعداد سه اراده توپ و سالحهاي اجتماعي ديگر، پشتيبانيهاي  64لشكر
با  60شهريور 22ب مورخـش11ورد. عمليات در ساعتآالزم را به عمل مي

روهي ژاندارمري به عمليات و گو با ورود   64مقدم لشكر نظارت قرارگاه
 »....ام شدجهدايت مؤثر سرهنگ شيرازي ان

 گويد.ن مياي دور از جمع، با پيرمرد سخمصاحبه ادامه دارد و صياد در گوشه
 اهل كجايي؟

 نقده. ـ 
 چند فرزند داري؟ -
 يكي.ـ 

بو   يريرم كخو گ  ليرم يو ئمن فيكر ا »گويد:كند و ميپيرمرد، رو به من مي
  »م اشو تورما   دانيارينن ك  نيصياد شيرازي آلتينداگونون 

رازي ياد شيكه در زير اين آفتاب، كنار ص  مبينكنم خواب ميفكر مي يعني: 
 ام.نشسته

شويم. پيرمرد كوپتر ميسوار هلي »آبادجبرئيل«بعد از پايان برنامه در ارتفاع     
روي گ پريده مخصوص نين اوركت سبز رنآيد. او با آنيز همراه ما مي

ود خشود، از خوشحالي در پوست ، وقتي سوار براين پرنده آهني ميانتظامي
ماشا  تر، زير پاي خود را تكوپكند از پنجره هليمي گنجد و مدام سعينمي

اصي اوري ختواند هيجان و خوشحالي خود را پنهان كند. در نابكند. او نمي
مراهان هسار و گيرد و به تيمنگاه و تماشاي زمين چشم برميقرار دارد. گاه از 

 كند. توجه مي
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 روياشت تصاشود، ضمن برداشنويه فيلمبرداري آغاز مي ـبر روي محور نقده     
 دهد:ميكروفون را به دست گرفته و توضيح مي ،تيمسار

شمال و  .كنميمگزارش   شنويها ـبسم اهلل الرحمن الرحيم، من اآلن از محور نقده  «   
 50شين ودرصد آن كردن 50شرق نقده، شهري كه تركيب آذري و كردي دارد،

واز ده پر ر نق)بر فراز شه.... نشين هستند، منطقه بسيار حساسي استدرصد ترك
اي را كه رودخانه ...شود(يمدر بلندترين نقطه داخل شهر، پاركي مشاهده و)  (كنيممي
ول جاده طكنيد، در رتفاع حساسي كه مالحظه ميا ....ستبينيد، رودخانه گدارچاي امي

 ....عمل شد وارد ز اينجاسازمان رزم براي نقده ااست. تپه پير ناصر  ـنقده به اشنويه 
و روستاي  ،...آباديلجبرئ...، آبادپل پوشي ...،دشت نالوس ...،پايگاه فعال پيرناصر

 »...نليوانسه راهي  ...،آبادعلي
ز پايان ادهد صداي تيمسار را بشنويم. پس كوپتر اجازه نميزياد هلي و صداي سر   

ر بين راه، رود. دبخواهد كه به طرف پادگان جلديان فيلمبرداري، تيمسار از خلبان مي
يد ه نشانه تأيش را باينجاست. تيمسار هم سر  :گويددهد و ميپيرمرد ارتفاعي را نشان مي

 »ايم.ا هم بودهاينجا ب «گويد: تكان داده و مي
ه شويم و بعد بمي القبتن اسيم. ازطرف مسئوالن پادگايآمتروكه پادگان فرود مي بر باند

اي را به ت نامهو پاك زديك كردهدر بين راه كسي خود را به تيمسار ن .رويمطرف رستوران مي
 اي بود و درخواست رسيدگي.ئيهدهد. شكوادست او مي

مه ادگان هپگذرد و حاال در رستوران اين ل ناهار ميچند ساعتي از وقت معمو     
ان گل  خ طبعيشتمركز شده و شو مهاي سپاه در يك جا اند. بروبچهمنتظر غذا نشسته

براي من  « گويد:ديگري مي »ليست غذا را بياوريد «:گويدكرده است. يكي مي
   . . . و ».بياوريد 120خمپاره
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ول د، مشغام معتماز رستوران، سرهنگي به ن اي ديگرهنگام صرف غذا در گوشه    
يرازي به عنوان ش، تيمسار صياد 2در عمليات والفجر «نقل خاطره از گذشته است:

پخانه، تو  306دانبان در قمطره مستقر بود و من نيز در مركز هدايت آتش گر ديده
كرد و ش ميآت داشتم. ايشان از من درخواست [برعهده ]مسئوليت هدايت آتش را

ر روي آن بتر دقيق [قبضه را]ز من خواست كهاكردم. تيمسار ن تيراندازي ميم
ا ر ن هدف ن آهدف تنظيم كنم و بعد از چند گلوله، هواپيماهاي عراق، خودشا

ر دند. دت شاشتباهي بمباران كردند و باعث آتش گرفتن حجم وسيعي از مهما
دف را از بين ش هدخو الحمداهلل معتمد، عراق  «همين موقع تيمسار به من گفت:

  ».برد
كوپتر و سه خودرو تقسيم  هلي 2بعد از صرف غذا، تيمسار رياحي همراهان را در

كدام   «پرسد:مي مسارسئول گروه فرهنگي( در باند پرواز از تيمكرد. آقاي فخرزاده )
و سرهنگ  »استيك، دومي«گويد:ح ميتيمسار به مزا  »كوپتر شماره يك است؟هلي

ست پس اول است، بنابراين، ا ترچون مهمدومي«گويد:ي( مينل گروه فواعظي )مسئو 
 »استاولي دومي

ا يگري ر دكوپترها، دست در جيب كرده وكپي مدرك پيرمرد در نزديكي هلي
 كنم :ثبت مي ز آن مدرك رااكند. قسمتي به تيمسار ارائه مي

به  لديانج مليات براي پاكسازي روستاهاي اطراف اشنويه از سمتع «    
ي آن طشروع شد و  60شهريورماه 21فرماندهي سرهنگ صياد شيرازي در

يخ تار  روستاهاي اطراف اشنويه پاكسازي شد. سرهنگ صياد شيرازي در
 3ج زير بر  نفر شهيد در شش به اروميه تشريف فرما شدند. 60مردادماه19

 » ...به طرف جلديان به سرپرستي سرگرد مختار مدرك
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 »...باز هم رو كن «گويد:رد ميتيمسار به پيرم
 3رجبمه در رنابفاعات جلديان، شامل سه برج است كه ما براي ثبت و ضبط تر ا

 سترانيده وزمين گ اي را بر رويكنيم. تيمسار صياد در باالي ارتفاع، نقشهتوقف مي
 كنند. آن را بررسي و مرور مي با ديگر همراهان،

هم ا فراسبي ر فيلمبرداري فرصت منابروز نقص در گروه فني و عدم امكان 
او  كند تا با سرهنگ بازنشسته، كيكاوس اميري گفت و گويي بكنم.مي

 گويد:صميمانه مي
، عمليات پاكسازي و تصرف اشنويه از سه محور؛ 1360شهريورماه17در «

صوفيه به اشنويه بود كه با  ـ همزمان شروع شد. يكي از اين محورها، محور جلديان
جوانمرد به فرماندهي سرگرد مختار مدرك دويست  و تعداد حدود 198انشركت گرد

و شش دستگاه تانك، عمليات شروع شد. متأسفانه درموقع  105و با يك آتشبار 
با حضور تيمسار صياد شيرازي خبر رسيد، ستون  64اجراي صبحگاه درميدان لشكر 

نفر  ششخورد كرده و در نزديكي ارتفاعات مشرف به صوفيان با كمين ضد انقالب بر 
شهيد داده است. بالفاصله تيمسار صياد شيرازي و سركار سرهنگ سيروس ستاري و 

كوپتر به پادگان جلديان آمديم و ديديم كه ستون، به طرف پادگان جلديان بنده با هلي
نشيني كرده است و دو دستگاه خودرو حامل مهمات كه به دست ضد انقالب عقب

كي آبادي جلديان به گل نشسته است و به دستور تيمسار صياد افتاده بود، در نزدي
شيرازي من و سركار سرهنگ ستاري در پادگان جلديان پياده شديم. جناب ستاري 

اي كه در ب به تپهلرفت سراغ توپها و من هم با يك دستگاه جيپ و سه نفر داوط
بار توپخانه با نزديكي جلديان و مشرف به محل توقف خودروها بود حركت كردم. آتش

هدايت تيمسار ستاري، اطراف محل توقف خودروها را گلوله باران كرد. به تپه مورد 
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نظر رسيدم و با تعدادي از نيروها به همراهي خود سرگرد مدرك به محل آمدم و 
روها را پس گرفتم. و تعدادي از افراد ضد انقالب در ارتفاعات غربي جلديان دخو 

شي شدند. براي ادامه عمليات در روز دوم به دستور تيمسار انه متالختوسط آتشبارتوپ
صياد شيرازي، شخصًا فرماندهي را به عهده گرفتم و براي اين كار سرگرد مدرك را به 

به جاده تداركاتي و پشتيباني ضد انقالب از  كه مشرفـ   ارتفاع جنوبي آبادي دوآب
را در  تقر كردم. گروهان دوميده مسابا يك گروهان پي ـر ده گرجي و اشنويه بود يمس

 امتداد جنوبي جاده جلديان به صوفيان مستقر و گروهان سوم را در حد وسط منطقه،
در امتداد دامنه ارتفاعات مشرف به ارتفاع كاني پيس مستقر نمودم. اول وقت روز 
دوم، با شروع آتش توپخانه بر ارتفاعات غربي صوفيان، عمليات شروع شد و نيروهاي 

نقالب به طرف اشنويه در دشت متواري شدند. بالفاصله گروهان مستقر در ضد ا
امتداد غربي جاده آسفالته حركت و ارتفاع صوفيان را اشغال كرد و اولين پاسگاه 

ي نكرد در هزارمتري كاگروهان سوم كه در امتداد كاني پيس حركت مي  .مستقر شد
ينكه ضد انقالب روحيه پيدا پيس با آتش شديد ضد انقالب زمين گير شد. براي ا

نكند و عمليات خنثي نشود، شخصًا با چهار نفر داوطلب و يك خودرو با عبور از 
خط نفرات پياده به سمت ارتفاع مشرف به كاني پيس حركت كرديم. تيمسار صياد 
شيرازي كه از راه هوا ناظر بر جريان بود دستور داد كه با خودرو جلوتر نرويم، گزارش  

تيمسار صياد شيرازي . كند، واال امكان شكست استيت ايجاب ميكردم وضع
عرض كردم امروز شهادت تكليف  .تأكيد كرد: تكليف شرعي است كه جلوتر نرويد

داند كه كي؟ و چطور؟ من به كاني پيس رسيده بودم و شرعي من است و خدا مي
پايگاه دوم را مستقر  ز من به كاني پيس رسيده و ااي كمتر ور نيز به فاصلهنفرات حمله

كردند. در عقب نشيني ضد انقالب از كاني پيس، يكي از ]نيروهاي[ ضد انقالب  
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كوپتر وارد شد و به شده بود. تيمسار صياد شيرازي با هليكشته و يك نفر نيز زخمي
رزمندگان اسالم تبريك گفت. ادامه عمليات با رسيدن گروهان به فرماندهي سرگرد 

يرفت. و در روز سوم ذآباد در روز دوم پايان پبين نالوس و حسن مدرك تا ارتفاعات
اشنويه انجام شد  ـاشنويه و نقده  ـق با يگانهاي عمل كننده از محورهاي زيوه اعمل الح

و سه پايگاه در ارتفاعات مهم ضرته پروانه. بدين ترتيب منطقه و شهر اشنويه از وجود 
غرب به پس از استقرار قرارگاه شمال ضد انقالب پاكسازي شد. رزمندگان اسالم

  فرماندهي تيمسار صياد شيرازي و در اجراي فرمان حضرت امام )ره( با ايثار هر چه 
 »دادند.عمليات و مأموريت محوله را به نحو احسن انجام مي ،ترتمام

 شمرد:مي در ادامه مصاحبه، آقاي اميري آثار اين عمليات را چنين بر
ه منطق ضد انقالب درنوع اقدام تداركاتي و تهاجمي . خنثي كردن هر1«

 سرو، هشتيان و حتي منطقه سلماس. زيوه، رژان،
ه در رارگارم قبا حضور فرمانده محت ،. طلوع نور اميد در دل رزمندگان2

  .عمليات
ران سپاهي و براد 64وجود آمدن هماهنگي كامل بين پرسنل لشكر . به3

 .انمردانژاندارمري و كميته و حتي جو  و
طريق  گان ازمند ريزي مشترك رز . به وجود آمدن زمينه ادامه عمليات با طرح4

 ».قرارگاه شمال غرب
او با خوشحالي  .كنمپس از اميري با پيرمرد ترك باقيمانده از قافله جوانمردان گفتگو مي

جلديان( ارتفاع  3كند كه با صياد شيرازي در اين محل )برجاي صحبت ميتمام درباره خاطره
زند. علت عالقه زايدالوصفش را به صياد غذا خورده است. اشك در چشمانش حلقه مي

ام كه عاشقش سال پيش رشادتهايي از صياد شيرازي ديده چهاردهگويد: من پرسم. ميمي
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بيله سينه  رم كي ايستيرم جانيميدر تيمساري چوخ ايست  او ق  «گويد:ام. بعد به زبان تركي ميشده
  «.خواهم جانم را قربانش كنمآن قدر تيمسار را دوست دارم كه مي «يعني: »ييمن ائلهرباو ق

رويم. پس از لشكر( مي 3ها، به پادگان مهاباد )تيپبراي ادامه برنامه    
اي عد بر كند و بمراسم استقبال، تيمسار از وقت دقيق اذان مغرب سؤال مي

 .رويماستقرار به طرف ساختمان فرماندهي مي
د ر صيايمسابعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، فرمانده تيپ از ت

ندن پذيرد و پس از خواكند. تيمسار نيز ميشيرازي براي سخنراني دعوت مي
اي ماند؟ و چه چيزهايي بر چه چيزهايي براي ما مي «گويد:دعاي فرج چنين مي

 )انسانها( واقعًا ما .نداكنند و غافلماند؟ آدمها بعضي وقتها اشتباه ميما نمي
تا  داكثرح ؟ماندغافليم، اين درجه كه بر دوش من است، تا كي براي من مي

شاط ن، كه م. جوانيچه برسد به اينكه بازنشسته شوي .كنمزماني كه خدمت مي
خواهد بود. ثروت، ندهد، آن هم بعد ازمدتي ادابي به زندگي ميــبه انسان و ش

گهدارش نخيلي  رود. تازه براي آنها كهبين مي دتي ازمال ومنال، همه بعد از م
خوريم و ا مير ماند، جز كرباسش. اما ما انسانها گول زندگي هستند، هيچي نمي

رود. در ن ميممكن است كل تالشهاي ما براي همين چيزهايي باشد كه از بي
 ت.توان نگه داشآيد كه ميحالي كه در اين گذر زمان، چيزهايي به دست مي

 ماند.كنم كه براي ما ميمن به يكي از آنها اشاره مي
اي كه قبل از انقالب را ايد: اول، دستهاز نظر سن و سال چند دسته شما

به ياد داريد؛ تاريكيهاي قبل از انقالب را و بايد شاكر باشيد كه به اين نور و 
ت كه تعداد اي كه آن دوران را نديده اسايد. دوم، دستهافقهاي انقالبي رسيده
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كنند. سال است كه انقالب را درك مي هجده [تنها]زيادتري هستند؛ زيرا 
 اند.سوم، آن دسته از سربازاني كه پس از به ثمر رسيدن انقالب، متولد شده

ستوان ارتش بودم و افسر نگهبان شده بودم. خداوند ما را  (پيش از انقالب)من     
خوانديم. ]آن موقع[ نماز، ي بودم كه نمازمان را مياياري كرده بود ]زيرا[ از خانواده

ب[ افسر و كردند ]و خاش ميخواند، مسخرهرسميت نداشت و هركس نماز مي
ئلي را رعايت اپوشيد و مسگذاشت و فرنج مينگهبان هم بايد كاله كاسك بر سر مي

يك  بود. ما در چنين وضعيتي بوديم. فرمانده ما،كرد. يعني آماده كامل ميمي
بود  »خسر الدنيا و االخره«صفت بود كه مصداق بارز  سرلشكر خود فروخته و نوكر

و به سزاي عملش هم رسيد ]و بعد از انقالب[ اعدام شد. سرلشكر ناجي فرمانده 
كرد. و دنبال همان ساعت كار مي 20ساعت شب و روز، 24توپخانه اصفهان از

بال اين بود كه از سرلشكري به گشت كه از بين رفتني بود. به دنچيزهايي مي
رفت، چون هم خانمش اش كه ويژه و نزديك پادگان بود نميسپهبدي برسد. به خانه

داد و هم خودش خسته بود. كار يك سرلشكر آن موقع چه بود: كارش راهش نمي
شود؟  هر دفعه  اين بود كه ببيند آيا نظافت شده يا نه؟ آن انضباط ظاهري رعايت مي

گرفتيم و خيلي منظم، احترام بايد آرايش مي) داز پاسدارخانه رد بشو  يمستخواكه مي
شود، با يكبار موقع نماز مغرب و عشا شد، ديديم كه اين طور نمي .(گذاشتيممي

شود. كار را رها كردم و به يك استوار سپردم. اين رفتن و آمدن نمازمان فوت مي
يم كه يك دفعه ناجي پيدايش شد. دستشويي، فرنج و پوتين را درآورد آمديم در

شود و به دنبال شود و پياده ميآيد رد بشود، متوجه غيبت ما ميظاهراً موقعي كه مي
گذاشتيم. گردد، ما سريع پوتين را پوشيديم و اسلحه را بستيم و احترام نظاميما مي

ال كرد: شما كه هستيد؟ گفتم: افسر نگهبان. با تعجب بيشتر گفت: افسر ؤ س
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گفتم: دستشويي رفته بودم، نگفتم نماز، چون نماز رسميت نداشت.    !هبان هستيدنگ
 گم.ورده بوديد؟ گفتم: بله، گفت: حاال بهت ميآگفت: فرنج را در 

شناخت.  افسر قضايي آمد. اسمش علي بود و ما را مي هشتصبح ساعت     
 اند تا بيايم از شما بازپرسي كنم.گفت: من را مأمور كرده

ما پوتين و فرنج را درآورده بوديد؟ گفتم: نه تنها پوتين و جوراب و گفت: ش
)از اين قضيه چند روزي  ....خواستم نماز بخوانمفرنج را درآورده بودم بلكه مي

گذشت( ديديم دادگاه تشكيل نشد! از مسئول آجوداني خدمت پرسيدم پرونده ما 
اند، اما چون اشت بريدهساعت بازد 48چه شد؟ گفت: مگر به شما نگفتند، برايتان

اي هستيد ما سه روز اردو را فرض كرديم در بازداشت شما افسر شناخته شده
ايد. گفتم: چرا ابالغ نكرديد؟ رفتم از خانه به سرلشكر زنگ زدم. گفتم از شما بوده

با  يك ساعت و نيمصبح حدود 10روز جمعه ساعت ....خواهموقت مالقات مي
ساز بود،  اي سرنوشتذشت در آنجا؟ اين جلسه، جلسه. چه گ...او جلسه داشتم

در جلسه به او اعتراض كردم چرا ما را  ....م تأثير گذاشتاكه در مسير زندگي
گفتم كه فرنج، پوتين و جوراب ....بازداشت نكرديد؟ گفت: به خاطر سابقه خوبتان

اينكه اگر او شروع كرد به گفتن  .درآورده بودم كه وضو بگيرم و نماز بخوانم را
ما هم كه در  ...كردند؟خواستي نماز بخواني همان زمان چريكها حمله ميمي

خواندم، يك رياضيات، آمار و احتماالت را خوانده بوديم، گفتيم اگر نماز مي
ميليونيم هم احتمال آن نبود كه چنين و چنان شود، تا حاال كي ديده به پاسدارخانه 

دانيد ال ديگري كردم: مگر شما نميؤ مكم كرد سحمله كنند؟، او گير كرد. خدا ك
يد؟ مگر شما ادانيد مسلمانصبحها و شبها ما بايد نماز بخوانيم؟ مگر شما نمي
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اين دفعه او از اين ور شروع كرد به صحبت و تعريف از ما،   ...ايد؟دانيد شيعهنمي
 يد(ا)چنين و چنان .كه شما افسر فاضلي هستيد

از اين  م ديگرفهميد ما افسر نگهباني( سرلشكر وقتي ميبعد از اين )قضيه    
رسد. يآمد! اين هم يك مطلب.  مطلب ديگر هم انقالب به ثمر مدر، نمي

م، ضد گيريم. با سردار سرتيپ صفوي دوتايي آمديمأموريت به سردشت مي
دم د. مر رده بو كنفر از پاسداران اصفهان را در حين بازگشت شهيد   54انقالب
 يند.خواستند كه مسئوالن جواب بگو هم منقلب شده بودند و مي اصفهان

براي رسيدگي به اين قضيه توفيقي دست داد تا با شهيد دكتر چمران آشنا     
شديم، آمديم، موقع نماز ظهر شد. صفوي گفت: بيا برويم توي اين سربازها 

ه باشد، اول وقت رفتيم آنجا نماز جماعت دو نفر  نماز بخوانيم، گفتم:
خوانديم. نماز كه تمام شد ديديم همه دور ما حلقه زدند. انگار نمايش تماشا 

كردند. تا بلند شديم از نمازخانه برويم، يكي از آن ستوانهاي جوان به مي
شود به من نماز ياد بدهيد. اين طرف ما آمد و با صداقت گفت: فالني! نمي

گرفته بود. صفوي]متن[ از صداقتش بود و از نورانيتش كه تحت تأثير قرار  
نماز را روي كاغذ نوشت و رفتيم و موقع نماز مغرب كه برگشتيم، ديديم منتظر 

كرد، دو سه روز بعد، جمع ما زياد ما بود، گويا تا قبل از نماز مغرب تمرين مي
شد. براي آزادسازي كردستان، بين بانه و سردشت عملياتي انجام شد. حسين 

ا نزديك و دوست بود. موقع نماز ظهر، با او شهرانفر كه شهيد شد با م
آمديم، تخته سنگي را پيدا كرديم و گفتم نماز را همين جا بخوانيم، شروع به 

خوانديم، سرواني، نماز كرديم در حين عمليات، وقتي دوتايي نماز جماعت مي
كرد، نماز كه تمام شد. اشك دور چشمش حلقه نماز خواندن ما را نگاه مي
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گفت: خوش به حالتان، با حال خوانديد، او هم راهنمايي خواست تا   زده بود،
 . نماز خوان شود

اين  روز، 44غرب بود كه دردوره شروع فرماندهي قرارگاه شمال (مطلب ديگر)
ما ز صدا و سيد كه ابو  اشنويه و بوكان را آزاد كرديم. هنوز آزادي بوكان كامل نشده

شد و ما يكرار مت تديم. و در اين سير عمليااعالم شد ما فرمانده نيروي زميني ش
 ....گرفتيمآمديم و دستور و رهنمود مينزد امام )ره(، فرمانده كل قوا مي

الش تتان، بس اين طوري بود. براي آزاد سازي [تقريبًا در تمام عمليات]
ياييد و گزارش دائم ب :گفتندرفت، اما به سختي. امام ميكرديم. كار پيش ميمي

 د. بدهي
در يكي از همين جلسات پيش امام ]به صورت[ نيم دايره نشستيم، رئيس جمهور 

نماينده  .رفسنجاني هم بودو جناب آقاي هاشمي ـاي حضرت آيت اهلل خامنه ـوقت 
دادند. من  شوراي عالي دفاع و فرماندهان ديگر هم بودند و گزارش پيشرفت كار را مي

در حال ارائه گزارش  ـبه ياد ندارم چه كسي بود  ـ گزارشم كه تمام شد، يكي از آقايان
بود كه يك دفعه امام بلند شدند و رفتند. اولين كسي كه لب به سخن گشود جناب 

امام )ره( برگشتند و با ابهت ، »آقا، كسالتي شد؟«آقاي رفسنجاني بود. پرسيد:
نماز ظهر  به ساعت نگاه كردم، ساعت دقيقاً هنگام »خير. وقت نماز است«فرمودند:
رفتند به طرف سجاده. آقاي ظهيرنژاد اجازه خواستند براي  ،)ره( بلند شدند بود، امام

هايم نماز كه تمام شد، من ديدم شانه »مخالفتي ندارم«نماز جماعت، امام)ره( فرمودند:
اين كار امام يك نمايش اخالقي بود، حجت را بر ما تمام كرد. ولي   د.كنسنگيني مي

حاال براي همين جنگ )كه  »رأس امور است جنگ در«گويد:كه مي  امر مسلمين
ير گجلسه تشكيل شده( در موقع نماز قاطعانه صحنه جنگ را ترك كرد، كه ما غافل
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اين را كه از امام )ره( ديدم، فهميدم )موضوع( براي ما تكليف شده آمدم به  .شديم
ا نماز هماهنگ شود. و جلسات بفرماندهان اعالم و ابالغ كردم كه تماميتمامي

 .معتقدم بخشي از بركاتي كه در جبهه نصيبمان شد به خاطر توجه رزمندگان به نماز بود
اين هم با رحلت حضرت امام  شدم. نماينده حضرت امام )ره( در شوراي عالي دفاع

)ره( تمام شد. آمدم ستاد كل، معاون بازرسي شدم، يك روز رفتم مالقات مقام معظم 
دقيقه قبل از اذان تعيين شده بود   پانزدهاي، وقت براي اهلل خامنهرت آيترهبري حض

زودتر رسيدم. ديدم وقتم گذشت اما صدايم نزدند، دلواپس نماز شدم، جنگ  كمي
كنيم اگر اذان داخلي در درونم روي داد. مايي كه اين همه تأكيد به نماز اول وقت مي

شود كه از رهبر جلو افتاد و و نماز شود، نمي شود، چه بايد كرد؟ اگر ما را صدا كنند
 .جلسه را ترك كرد براي نماز

و پخش م رادياليدر اين افكار بودم كه تغييراتي در سالن رخ داد. صداي م    
اذان »يو گفت:ظيم، و گوينده راداهلل العلي العصدق :ن گفتآشد، تا قاري قر مي

ستقيم مدم كه ا دير بارك رهبر معظم در باز شد و بعد سيماي م «ظهر به افق تهران
 ،يا شكرم: خدافتيگما مستقيم به طرف باال نگاه كرديم و   .رفتند به سراغ سجاده

ان برايم نيمكحجت براي شيرازي تمام شد تا قيامت. اگر همين درس را رعايت  
  .ماند، توكل به خدامي
نه ز و نمازخاه نمابجه ها تو يكي از روشهاي ارزيابي ما در بازديد از سربازخانه    

 بدانيد(يد. )دار  است. برادران عزيزم، فرزندان عزيزم، شنيدم امشب دعاي كميل
 تواند موفق باشد مگر پايه دينش محكمدر سركوب دشمنانش نميهيچ نظامي

تني است. ين رفروند كه از بها اين است كه دنبال چيزهايي ميباشد. اشتباه بعضي
 » .نماز استاين پادگانها، پايگاه 



 

 

 / يادداشتهاي سفر 62

صورت . در كنممي بعد از سخنراني زيبا و تكان دهنده تيمسار، به جمعيت نگاه
ه دعاهايي ك حال به قلب هستند و با همينهمه من .توان تغيير را ديديكايك افراد مي

 گويند. آمين مي ،شوداز زبان تيمسار خارج مي
 شركت ي امروزهابعد از صرف شام در جلسه ارزيابي و جمع بندي برنامه

خواهدكه يوالعصر از مسئوالن محورها م سوره كنم. تيمسار بعد از قرائتمي
م جلديان برج سو  شود كه در محور سوم كه مربوط بهتوضيحاتي بدهند. او يادآور مي

 است به دليل بروز نقص، كار تكميل نشد.
اند. ين شده رفتهتعي ياقهانيم ساعتي هست كه جلسه ارزيابي تمام شده و افراد به ات     

م مسار به گوشداي تيكنم، ناگهان صام و يادداشتهايم را مرتب ميمن نيز در اتاق نشسته
زده  روم. سربازي دمپايي به پا و آستين باالشوم و به سالن ميخورد، از اتاق خارج ميمي

اده يستامسار ل تيدر حالي كه در يك دست واكس و در دست ديگر فرچه دارد در مقاب
ار شخصي نه، پسرم. اين ك «گويد:آيد. به او ميناراحت به نظر مي است. تيمسار كمي

 «كند:ه مي. بعد اضاف»اش را خودش انجام دهداست، هركسي بايد كارهاي شخصي
ا واكس ر چ كس ن هيپوتين هيچ كس را واكس نزن، نه اآلن و نه هيچ وقت ديگر، پوتي

  .كنده مير را نگاوسد. سرباز ناباورانه تيمساببعد پيشاني سرباز را مي ».نزن
ست. تميز ا كنم. يكي خاكي و يكي واكس زده وبه پوتينهاي تيمسار نگاه مي  

 برد.تيمسار آنها را به داخل اتاق مي
 

 74آبان پنجممجعه 
نماز جماعت صبح، به امامت حاج آقاي فخرزاده)مسئول بخش فرهنگي( اقامه 

كند: هركس افعال ظاهري دارد حاج آقا مختصر صحبتي مي بعد از نماز، .شودمي
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خداوند به انسان اجازه داده كه  .با نيات باطني فرق كند ( ممكن است ولي )
انتخاب كند و فرق او با ساير موجودات در همين است و اين نماز است، با 

. كندجايگاهي كه دارد، نيت انسان را نسبت به اعمالش در روز مشخص مي
ان تفتح فيهما ابواب السماء و قلما ترد علي ـساعت «فرمايند:رسول)ص( مي حضرت

يعني: دو وقت است كه درهاي ، »اهللو الصف في سبيل ةداع دعوته: حضور الصال
اي رد شود و كمتر ممكن است دعاي دعا كنندهآسمان در اثناي آن گشوده مي

 ».شود: هنگام نماز و هنگام صف آرايي در راه خدا
اي واندن دعختيمسار صياد در ادامه سخنان حاج آقاي فخرزاده پس از     

 گويد:فرج و ذكر صلوات مي
ا كسي كه تقو « اهلل يجعل له مخرجاً و من يتق«فرمايد:ن كريم( ميآخداوند)در قر «    

ش رساند كه خودو ميكند و از راهي به اپيشه كند خداوند او را از تنگناها خارج مي
نچه  قويت آر تدبي ندارد. براي كسي كه توكلش خدا باشد كافي است روي آن حسا

ين عمليات در هم .مهم به كار بستن داروهاست، [بكوشد] كه حاج آقا گفتند
 ب، ديدم درياندوآر مآزادسازي بوكان كه به نقطه آخر رسيده بود بعد برگشتيم به س

ه انجام نشد ت هنوزن عملياگويند.)جريان را پرسيدم، چو قرارگاه همه به ما تبريك مي
 يد.شد بود( گفتند، صدا و سيما اعالم كرد شما فرمانده نيروي زميني

اگر بگويم خوشم نيامد دروغ  ،رود كه چطور خداوند دستم را گرفتاصاًل يادم نمي
ولي اگر انسان بتواند عزت ظاهري را با ذلت  ؛است، در دلم خوشحال شده بودم

ه چيز براي او حل شدني است[ در يك لحظه دلم )به باطني تطبيق بدهد، كه ]هم
فكر   راستي( گرفت و براي خودم جاي تعجب بود كه چرا؟ خودم رفتم و ديدم )

خدا به من الهام كرد بار مسئوليت جبهه سنگين است؟ اسم و رسمش  كردم(،
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اين حال در  .براي عاقبت به خيري ،خوشحال كننده است ولي بارش سنگين است
 .ه رخ داد و عجيب براي ما كارساز بودچند ثاني

دگاه ه فرو بديم در نقطه شروع ابالغ فرماندهي، با همان لباس بسيجي آم    
ه داخل اع. بي دفاروميه و بعد به تهران، گفتند بايد برويد جلسه شوراي عال

ي زمين يروينمجلس كه رسيديم، ديديم آخر جلسه است. چهار فرمانده لشكر 
ظامي[ اس ]نلب ب لباس ماو د آنجا بودند، ما رفتيم داخل، خبا آقاي ظهيرنژا

دم(. ارد شو دادم )و نبود )لباس بسيجي بود(، تفنگ را دم در گذاشتم، سالمي
هار چانده( دانستم در اين سالم ما چه نهفته بود كه )از اين چهار فرمنمي

و  نضبطمجواب )مختلف( شنيدم : )اولي(، )شهيد( سرتيپ نياكي، فردي 
، دومي()اد. انگار كه )سالم ما را( پس د .قرراتي بود، محكم جواب دادم

 نده غرب بودم،زرهي بود، در زماني كه فرما 16تيمسار لطفي فرمانده لشكر 
ست  بق امن خودم نصبش كردم، )ديدم ( سالم)او( همان سالم دوستي سا

ي ن يكسومي هم چپ چپ نگاه كرد و با سر جواب داد. )چهارمي(، و آ
ا شما كنم. فرديگفتم خواهش م  .شتش را به ما كرد و اصاًل جواب سالم ندادپ

م  هرا نيز با يو چهارم هم و سومي را با يد براي مصاحبه، اولي و دومييبيا
           گفتم بيايند.

)فردا عصر شد( و آمدند. گفتم شما حاضريد با ما كار بكنيد. شهيد نياكي  
روم، من تابع دستورم. تيمسار لطفي ستور هم ميطبق دستور آمدم و طبق د :گفت

و  خواهي پسش بگير. و اما سوميخودت ما را نصب كردي، اگر مي :هم گفت
)چه اشكالي دارد( امام )ره( اول به شما سرتيپي  .گفتند ما مشكل داريم  چهارمي

ا و ب نيم ساعت به او توضيح دادم مگر نديدي ما چطور) .بدهد و يك ماه بعد به ما
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من اآلن به احترام شكل جديد است كه حاضرم درجه  چه وضعيتي( آمديم جلسه
همين ما را نجات داد.  .اجازه بدهيد ما برويم يك جاي ديگر كار كنيم :گفتند.  بزنم

خواستم بار و وظيفه را زودتر از عزت ظاهري درك كنم، ولي خدا نگذاشت دربمانيم 
در  .براي خودمان، فرزند زمان شديم .ندارمكه ادعايي   تا آن پيروزيها به دست آمد

شكل عملي زندگي كردن، بايد هر يك از ما احساس كنيم چطور بايد حركت كنيم، 
هاي كاري امروز را تيمسار در پايان، برنامه »براي سپري كردن اين دوره كوتاه دنيايي

 كند.مرور مي
به صياد  اهيمير ابر زنيم. تيمسادر سردي هوا، از ساختمان فرماندهي بيرون مي

هوا عالي « دهد:صياد جواب مي »خوشبختانه هوا خيلي خوب است «گويد:مي
تو وسايلم  نه، «گويد:و صياد مي »سرما نخوريد«گويد:با نگراني ميابراهيمي، »است

 ».دو تا اوركت دارم منتها نپوشيدم
از هاي آن يخ زده است. شويم. شبنم روي شيشهكوپتر ميسوار هلي

پرسم: چرا اره ميبله! دوب گويد:پرسم: سردتان نيست؟ ميزاده ميسرگرد عباس
 لباس گرم نپوشيديد؟

كت ام. چون تيمسار صياد اور ا خودم آوردهبگويد: راستش اوركت مي
 پوشم.نپوشيده، من هم گفتم نمي

دهد. بيمسار كرد كه كاپشن خود را به تهنگام پرواز آقاي اميري اصرار مي
 پذيرد.كند و نميسار تشكر ميتيم

گرديم تا برنامه نيمه تمام ديروز كامل شود. از ارتفاعات جلديان باز مي 3به برج
شود. در اين باال، سرما  شهر جلديان، از باالي اين ارتفاع، به شكل دايره ديده مي

ايان كنند. بعد از پافراد پايگاه برج، با چاي از ما پذيرايي مي كامالً محسوس است.
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آييم. هنگام فيلمبرداري هوايي، تيمسار تصويربرداري، در باالي ارتفاع به پرواز در مي
كند: پادگان جلديان، تپه  دهد و مناطق و مكانها را يك به يك معرفي ميتوضيح مي

بعد از توضيح، به ... آباد وكاني پيس، ارتفاع صوفيان، ارتفاعات چپرآباد، حسن
كوپتر ديگر تماس بگيريد، بگوييد ه مياندوآب رسيديم، با هليگويد: وقتي بخلبان مي

گذريم. پرواز كند بيايد به طرف ما. يك فروند كم است. از فراز شهر نقده مي
تيمسار كه خيلي خسته است ديشب دير خوابيده و ساعتي هم قبل از اذان بيدار 

آن هم در اين سر و گذارد تا استراحت كند؛ شده، ميانه راه پلكهايش را روي هم مي
 كوپتر!صداي زياد هلي

زرينه «             نهرسيم. شهري زيبا كه در ميان دو رودخابه باالي شهر مياندوآب مي
  .گوينديمقرار دارد. به همين خاطر، به آن مياندوآب  »سيمينه رود«و  »رود

تقبال سد اس آييم. از طرف مسئوالن و كاركنانبر زمين مسطح و هموار، فرود مي    
كوپتر ور هليشويم. تعدادي از كارمندان سد كه در مجاور آن سكونت دارند، دمي

تيمسار  »رويد؟ها شما مدرسه نميبچه «پرسد: ها ميچهبزنند. تيمسار از حلقه مي
ماني به داخل ساخت  .خندندو ميدو بعد هر  »امروز جمعه است! «گويد:ميابراهيمي

 اندهي عمليات بوده است. افراد برمركز فرم 1360شود در سالرويم كه گفته ميمي
شود. اي تشكيل ميجلسه »والعصر «رائت سوره قنشينند و با ها و مبلها ميروي كاناپه

ر د .ودهر صياد شيرازي باين مهمانسرا، مقر فرماندهي تيمسا «گويد:آقاي شيري مي
، قره موسالو وستاير و  ستاي قره ميشبوكان، بين رو  ـ همين مأموريت، در راه مياندوآب

ه ازي بوديم كپاكس مين، در حالما در ز  گيرند.ايشان خبر فرماندهي نيروي زميني را مي
 »شنويمخبر فرماندهي ايشان را مي
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نه يمسار گلستاآييم. از ترسد، همراه با باقي افراد به محوطه ميتمام مياجلسه كه به 
 :گويداو مي »رفتيد؟گوم( تماس مستقيم  كوپتر دآيا )با هلي «پرسم:مي

شيدم و  كم نفس  هتا خودم تماس مستقيم گرفتم و خلبانها هم همين طور، تازه دو  «
 خندم.و من متوجه منظور او شده و مي »كفش هم پوشيدم!

دو غبار، پاشند، تا گر كوپتر دوم آب ميبا راهنمايي تيمسار، در محل فرود هلي
كند. او ص ميها را مشخر اين فرصت صياد، ترتيب برنامهحاضران را اذيت نكند. د

 هايشان ضبط شود.كند كه در تهران، گفتهچند نفر را مشخص مي
 جام شود. درشود كه مصاحبه كوتاهي با افراد انكوپتر دوم، بنا ميتا آمدن هلي    

رد و با گيرار ميقين ابتدا، خود تيمسار براي معرفي افراد مصاحبه شونده جلو دورب
 كند:اي آنها را معرفي ميمقدمه

براي پاكسازي  ـ1360شهريور 2غرب دربعد از تشكيل قرارگاه شمال»  
ريزي عمليات انجام گرفت. در مرحله اول، شهر طرح ـشهرهاي اشنويه و بوكان 

اشنويه آزاد شد. و در مرحله دوم، آزادسازي شهر بوكان را از اين نقطه )سد 
كرديم. عمليات پاكسازي از دو محور سقز به بوكان و مياندوآب   مياندوآب ( شروع

براي سازمان خوب . روز طول كشيد چهاردهبه بوكان آغاز شد و اين عمليات 
گرگان، سپاه مياندوآب، تيپ سقز از نيروي 30عمليات از تمام امكانات منطقه تيپ

آغاز شد و از عمليات در دو محور، همزمان  .استفاده شد 28زميني ارتش و لشكر
كنم. چون در آن موقع جا قرارگاهي شروع كرديم كه اآلن در آن صحبت مي

كوپتر بود. ما عمليات را از نقطه نداشتيم، و اينجا محل خوبي براي استقرار هلي
و اآلن براي  كرديمكرديم و عصرها براي روز بعد برنامه ريزي ميثابتي هدايت نمي
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و  »ايم، خيلي تالش كرديم تا همرزمانمان را پيدا كنيمهجمع آوري حقايق به اينجا آمد
 كند.در ادامه، افراد را براي مصاحبه معرفي مي

اه، ر آييم. در ميانه كوپتر دوم، به سرعت به حركت در ميپس از رسيدن هلي
ي سد مانسراشود كه عينكش را در مهمتوجه مي هنگام بررسي نقشه، تيمسار هاشمي

 جا گذاشته است.
آييم. سرهنگ پياده احمد اسدي كه در ارتفاعي به نام ساري قميش فرود مي در

اي پس از معرفي خود آن زمان با درجه سرواني فرمانده گردان بوده در مصاحبه
بوكان، محل استقرار   ـمياندوآب ، منطقه عمومي1360در اوايل شهريور «گويد:مي

الجيشي منطقه اهميت سوق گروههاي ضد انقالب وابسته به استكبار بود. چون
ريزي و در همان موقع طرح .ردكداشت و استكبار جهاني تبليغات زيادي براي آن مي

مأموريت محوله عبارت بود از تأمين و . عمليات فتح بوكان بعد از اشنويه انجام شد
پاكسازي روستاهاي محور با تركيب مقدس سپاهي و ارتشي. اين حركت 

. سد نوروز مياندوآب به حول و قوه الهي آغاز شد عمومي از منطقه 60شهريور28در
و در سمت چپ ارتفاعات تأمين و  روز اول حركت، در بخش راست حركت كرديم
دانست طرح ما براي آزاد سازي بوكان يگانهاي ارتش مستقر شدند و دشمن چون مي

رخت بود. است، استحكامات سختي تهيه كرده بود، آن زمان كناره محور پوشيده از د
بعد  2به علت درگيري شديد، دشمن تعدادي از برادرها را شهيد كرد و حدود ساعت

و ابتكار هدايت ]عمليات[ را خودشان به دست   نداز ظهر تيمسار صياد شيرازي آمد
دهد.( و از دو محور تك را اي را نشان ميرفتيم آنجا با )اشاره دست نقطه .گرفتند

دشمن مجبور به تخليه اين ارتفاع شد و ما (  60شهريور) 29شروع كرديم. شب
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توانستيم ارتفاعات پيرمحمد و ساري قميش را به كنترل درآوريم و نقطه بعدي حركت 
 ».به سمت بوكان، همين جا شروع شد

گي س پلندر حالي كه لبا بعد از سرهنگ اسدي، آقاي محمدحسين خرمي
 كند:پوشيده است شروع به صحبت مي

 ب،آندو خدمت سرهنگ آبشناسان براي پاكسازي جاده ميا در 60در سال «
ز يازدهم در رو  .كرديمهاي مشرف انجام وظيفه ميساري قميش و تصرف تپه

ب انقال چون ضد وبوكان تصرف شد. در راه برگشت، با آبشناسان بوديم  60شهريور
گ رهنسسدي، نگ اماشين را شناخته بود، در دو نقطه به ما كمين زد. بنده، سره
سيده به سر ند نر اش بدآبشناسان، برادر نيكدل، خدايي و يزداني در حركت بوديم. در 

ير خورد و ت ،1مينكآمديم، تيراندازي شروع شد و راننده در  پيچ، همين طور كه ما مي
در . برايد شدهراننده شه و ديديم كه ماشين از حالت خودش خارج شده 2در كمين

ن ستيم از كميتوان ندم وزحمت پايم را به پدال گاز رسانيكدل فرمان را گرفت و من با 
 «رد شويم 

شوند. من چند هاي روستاي ساري قميش اطراف ما جمع ميتعدادي از بچه
هايي كه بي نصيب آيد و به بچهدهم. تيمسار هم به كنار آنها ميشكالت به آنها مي

ه او بگيرد. تيمسار ها باز هم شكالت ميدهد. يكي از بچهاند، شكالت ميمانده
هاي  چهر با بگويد كه خودت يكي از آنها را به دوستت كه نگرفته بده. تيمسامي

ها را تك آن گيرد و موقع خداحافظي، تككوهستان ساري قميش عكسي به يادگار مي
 بوسد.مي

ضبط برنامه همچنان ادامه دارد و كار به درازا كشيده است. آفتاب مستقيم 
دهد. ظاهراً نامه را ميكند و بعد دستور قطع بر ر به ساعت خود نگاه ميتابد. تيمسامي
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شويم. به دليل عدم تدارك آب براي وضو، به دستور به وقت اذان ظهر نزديك مي
شهري 3شمارهكوپتر به طرف پاسگاه انتظاميشود و با هليها متوقف ميصياد، برنامه

سنل پاسگاه از حضور تيمسار و هيئت رويم. پر مياندوآب ميـ  واقع در مسير بوكان
دانند كه چه كنند تا مقدمات نماز را فراهم سازند. فضاي  شوند. نميهمراه غافلگير مي

، به كافي براي اقامه نماز نيست. به پيشنهاد يكي از برادران پاسگاه نيروي انتظامي
شود و بعد ي، سر داده مرويم. اذان با صداي خوش آقاي خرميباالي بام پاسگاه مي

فضاي باز   .شودصفوف نماز تشكيل شده و نماز جماعت به امامت تيمسار اقامه مي
كند. بعد از نماز ظهر، روي بام و درخشش مستقيم آفتاب، لذت نماز را دوچندان مي

 گويد:بيند خاطره كوتاهي را براي جمع ميصياد چون فضا را مناسب مي
( فرصت را غنيمت شمرده از …صلوات…ج)دعاي فر …بسم اهلل الرحمن الرحيم»

 ...سپاهو  يك خاطره، هديه به برادران نيروي انتظامي ....كنمجناب سرگرد تشكر مي
تانك داشتيم، خيلي روي آنها  چهل تا پنجاهالمقدس، در گردان در عمليات بيت

در ذهنم آمد كه از اينها بازديد شود تا مشخص شود چند تا ]از  .كرديمحساب مي
تانك، فقط دو تا آماده بود. بررسي كرديم ببينيم چرا؟  48يا46نها[ آماده هستند ازآ

)و تعدادي هم( بر  در چك ليست مشخص شد چندتايي به علت نبود قطعات بزرگ
 شآمديم بهترين تانك را پيدا كرديم و به مسئول .اثر سهل انگاري قابل استفاده نيست

اش را گرفتيم و ه از همه بدتر بود يك درجهيك درجه تشويقي داديم و آن يكي هم ك
ب كارها و روز هم به گردان مهلت داديم كه همه تانكهايشان را آماده كنند. خ پانزده

روز يادمان رفت( آمدند يادآوري كردند. ما از اين يادآوري  پانزدهزياد بود )مهلت 
ر خوزستان هوا د روز تانكها را آماده كردند( پانزدهخوشحال شديم )اينها در اين 

هاي اي را كه بچهوفاني بود. ولي وضع خيلي خوب بود. نزديك نماز شد. حسينيهط
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. جهاد درست كرده بودند پيدا كرديم. گردان اجازه گرفت و همه در آن، جا شدند
صحبت كرديم. بين چون روحاني نبود ما رفتيم جلو ايستاديم و بعد از نماز ظهر كمي

دستش را بلند كرد و اصرار نمود كه اجازه بدهيد من صحبت  صحبتها بود كه يك نفر 
گفت همين كنم، لباس بسيجي پوشيده ]بود[ و بلوز را روي شلوار انداخته بود. مي

اآلن اجازه بدهيد صحبت كنم. )باالخره او صحبت كرد( و گفت من روحاني هستم از 
وز هم اين جمعيت را خواهم ببينم چه چيزي رخ داده، من در نماز ر قم آمدم. من مي

نديدم و من اشكال دارم؟ تا ديدم اين طوري شد، با چيزي قانعش كردم كه بعداً سّرش 
اند و ما حق جمع شدن نداريم، حق اين طور چيزي : سنگرها متفرق...گويمرا مي

نداريم. بگذاريد نماز مغرب و عشا در شب )به صورت خودش باشد(. راه كمك به 
حال نماز اينجا )با اين . كه شما برويد سراغشان داخل سنگرها  ها اين استاين بچه

وضعيت و فضا( ما را به ياد نماز اول وقت )آنجا( انداخت كه بركتي است الهام گرفته 
توانيد به نماز همت كنيد، اتكائتان به هر چه مي برادران من! .از حضرت امام )ره(

يك جوري كنيد به ابتكار خودتان به  واحد عقيدتي نباشد. )برادران( نيروي انتظامي
 «.بركت كارتان بيفزاييد

 ار  تيمسار! ما» دوم، فرمانده پاسگاه نزد تيمسار آمده و گفت: زبعد از نما
تيمسار با  ،«مببخشيد ما از قبل اطالع نداشتيم و تدارك غذا را نديده بودي

 «نماز بهترين، خوراكي بود كه به ما رسيد.» دهد:جواب ميتبسمي
لطفاً »  گويد:يو م يكي از برادران بسيجي در پاسگاه از تيمسار خداحافظي كرده

ف نستيد از طر گر تواهاي سپاه مياندوآب را به مقام واليت فقيه برسانيد و ا سالم بچه
ي احافظبوسد و خدتيمسار در جواب روي او را مي« ما دست ايشان را ببوسيد.

 كند.مي
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جدا  هيئت د ازبوس به اين پاسگاه آمده بودنگروهي از دوستان كه با اتو 
 رويم. صياد سراغكوپترها ميگردند. ما نيز به كنار هليشده و با اتوبوس باز مي

گيرد. تا اينكه مشخص گيرد. هر يك سراغش را از ديگري مينقشه را مي
وس شود نقشه همراه يكي از افراد است كه چند لحظه پيش با اتوبمي

 بازگشتند.
بدون  اتوبوس هم»گويد:شود و ميار از ناهماهنگي ايجاد شده ناراحت ميتيمس

ز ادار سوخت را بعد مق« ايم!دهما از انضباط افتا .ماندهماهنگي رفته، اتوبوس بايد مي
كوپتر، هلي دهد كه به دنبال اتوبوس برويم. در درونكند و دستور ميال ميؤ خلبان س

مسار با ده  تير ميان كوهها خزين ماري سياه، باي است كه چو همه چشمها به جاده
ريزي  مهايم و دقيق برناماند، ما آن قدر نشستههمه چيز جا مي «گويد:ناراحتي مي

 گيريمپس ميرده و نقشه را كباالخره اتوبوس را پيدا   »شودايم، حاال اين طوري ميكرده
 ديم.گر و به سرعت به باالي يكي از ارتفاعات ساري قميش بر مي

ت به دس نشيند و ميكروفون راتيمسار گلستانه بر روي تخته سنگي مي    
 گويد:گيرد و چنين ميمي

سيدهادي گلستانه، فرمانده قرارگاه  2سرتيپ …بسم اهلل الرحمن الرحيم «    
غرب هستم كه خواستم درباره عمليات بوكان مطالبي را عرض  شمال نظامي

مركز پياده شيراز، بنا به دستوراتي كه از  در 1360در برج دوم سال …كنم
تشكيل شد. نفرات اين گردان از  809نيروي زميني رسيده بود، گردان

رين نيروها بودند و داراي كميته هوابرد و تكاور بودند و تترين و كارآمدورزيده
 هشتكرد شامل تجهيزات آن عالوه بر وسايلي كه يك گردان را تجهيز مي

با تالش كالل اسحاق، دسته  …بود M.113دستگاه نفربر  ارچهدستگاه تانك، 
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شناسايي گردان تشكيل و سازماندهي شد. تعدادي از پرسنل كادر هم 
فرمانده گردان سرگرد معارف، معاون   كه عبارت بودند از،  سازماندهي شدند

سروان مرادي،  1بنده، فرمانده گروهان3بخش، فرمانده ركنگردان مرحوم روان
ستوان يكم بارودپور )كه در همين عمليات  3آرمند، گروهان 2گروهانفرمانده  

. شهيد شد(، فرمانده گروهان اركان خاكپور، فرمانده دسته شناسايي مجدآبادي
 بعد از يك هفته از تشكيل گردان به سمت راه آهن اصفهان حركت كرديم و از

گرگان   3يپهسته اصلي ت …مسير تهران به پادگان ساري رفتيم و مستقر شديم
( به مدت دو ماه در ساري 801هم در پادگان ساري گذاشته شد گردان ما )

روزي در جنگلها و زمينهاي اطراف را طي كرد و پس از آموزش فشرده و شبانه
خاتمه دو ماه به ما ابالغ شد كه به سمت مراغه حركت كنيم. با قطار حركت  

سار صياد شيرازي در كرديم و در آنجا كل)مجموعه( تيپ مستقر شد. تيم
ريزي دستور عمليات را صادر  پادگان مراغه به سراغ ما آمدند و پس از برنامه

كردند. پس از دريافت دستور، تيپ به سمت مياندوآب آمد. ستون عملياتي  
 گردان، محل تجمع را اشغال كرد و در آنجا مستقر شديم.

ت دو هفته توسط در اطراف مياندوآب مستقر شدند و به مد 806و 801گردان
نيروي مخصوص سروان احمدي آموزش چريك و ضد چريك به گردان داده شد. 

ات توجيه ليمجموعه پرسنل حساس گردان در سد مياندوآب جمع شده و براي عم
شدند؛ اما در آن زمان، ضد انقالب تبليغات زيادي را انجام داده بود )مبني بر اينكه( ما 

،  805صبح، گردان  5ساعت 1360شهريور 28در. كنيم  توانيم شهر بوكان را آزادنمي
بايد بعد از اقدام ما در پايگاههاي مشرف به جاده  806ردان احتياط بود و گردانگ

ي و نيروي مخصوص فشد. افرادي از نيروهاي سپاه پاسداران به فرماندهي صو مستقر مي
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عمليات را به  بين سه گردان تقسيم شده بودند، تيمسار صياد شيرازي شخصًا هدايت
 .عهده داشتند

زب و ح 801صبح، اولين برخورد بين گردان 5پس از حركت در ساعت
دند رده بو سدود كه دمكرات در قسمت ساري قميش رخ داد. آنها جاده را مشدمنحل

ز  پوشيده اه قبالً ده كو با آتش خمپاره اندازها، ستون متفرق شد و به چپ و راست جا
 ميستحكاري قميش كه افراد ضد انقالب سنگر ماطراف س .رفت ،درخت بود

كي از آنها ي .ردندكوپترها با آتش خود، ما را ياري كداشتند، درگيري شديد شد. هلي
مين ز د در شوفق ممورد اصابت قرار گرفت و در حالي كه نزديك بود سرنگون شود، 
را براي  ناسبياي مبنشيند. ما مدت دو روز در اين قسمت مستقر شديم و توپخانه ج

اعات وز اين ارتفدو ر  د ازاستقرار پيدا كرد و با حجم آتش زياد و با هجوم رزمندگان بع
ت محمد  تفاعار ار د)ساري قميش( سقوط كرد. بعد از ارتفاعات ساري قميش، نيروها 

ف جاده اطرا ها درمتري ارتفاعات، احساس كرديم تن پنجاهكندي مستقر شدند و در 
دي شكل  بندي جديموجود ندارد. تاكتيك تغيير كرد و تقسي آسفالته امكان درگيري

 دوم )به اين ترتيب گروهان سوم و گروهان  2، شناسايي پاسداران، دسته1دسته ؛گرفت
 روز چهارده ملياتين عتوانستيم( ارتفاعات مشرف به جاده را به ترتيب تصرف كنيم. ا

ه مدخل قتي بو ما  وآمدند طول كشيد و تعداد زيادي از پرسنل، به فيض شهادت نايل 
متصرف  كن راعل شنشهر بوكان رسيديم نيرويي كه از طرف سقز آمده بود ارتفاعات 

حاق مل الها درآمد و عشد و )به اين ترتيب( غرب و شمال بوكان به تصرف بچه
 »انجام شد و در ساختمان مدخل شهر بوكان  نيروها مستقر شدند.

ز را ا خود است كه او نيز خاطرات پاسدار سروان صفر صالحي نفر بعدي
 كند:عمليات آزادسازي بوكان نقل مي
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هاباد م ـوآب مياند قرار بود )به دنبال( پاكسازي كردستان )منطقه(1360در سال «
ساعت طول   6-5ما آمديم تا روستايي در نزديكي ساري قميش .نيز پاكسازي شود

قر سه قله مست ها دريرو نعد از ظهر، هاي استقرار كنوني برسيم. نزديك بكشيد تا به تپه
يار االي شها، دستور سنگرسازي رسيد و دسته، بشدند. با توجه به خستگي بچه

له  انقالب به قله محل استقرار ما حم بود كه ضد 12-11مستقر بود حوالي ساعت
ساير  ي بود،شدم، ولي سطحكرد و با اولين تير )نارنجك تخم مرغي ( بنده زخمي

 3ساعت شمن تاشدند و دو نفر از برادرهاي بسيجي شهيد شدند. دزخمي برادرها هم
د انقالب ضكردند و كوبيد و برادرها با روحيه باال مقاومت ميصبح ارتفاعات را مي

صبح بود كه  8-9نتوانست موفق شود و پا به فرار گذاشت. فرداي آن روز ساعت
 دند و نزديكديد كر و از قله باز  كوپتر آمدند باالي قلهتيمسار صياد شيرازي با هلي

ياه رغي سمتخم  يل انفجار نارنجكلو صورت من را كه به د سنگر ما آمدند و سر
فقط  ب استگفتم چرا حال من خو   .حال شما خوب نيست» شده بود ديد و گفت:

وسالو م ات قرهاز پشت ارتفاع شويمدو سه تا نارنجك تخم مرغي خورديم كه خوب مي
ر داد دستو  فسريمديم. چون چند تير از پشت ارتفاع شليك شد. ابه كنار جاده آ

مان مين ز مل كند. در هدشمن مترصد زمان بود تا در تاريكي ع. گير شوندنيروها زمين
روستا را  حوالي كوپتر پايين آمدند و دستور دادند كهتيمسار صياد شيرازي از هلي

 «بار اين كار را كرد. 150،بكوبند توپخانه
آييم. از شدت كم خوابي حتي فضاي پر از پايان اين مرحله، به پرواز در مي پس    

كوپتر نيز جاي مناسبي براي استراحت تيمسار است. او دقايقي به سر و صداي هلي
آييم. در مقابلمان پايد كه در كنار پاسگاه سرا فرود ميالبته ديري نمي هرود كخواب مي

شود. سه نفر از اعضاي هيئت را كه از صبح ده ميتعداد زيادي كندوي زنبور عسل دي
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آييم. در بين راه از اند با خود همراه كرده و دوباره به پرواز در ميبه اين محل آمده
كوههاي كوچك باال وكوچك ب(  شهر سقز، پادگان، پادگان سقز؛  الف( چهارقسمت:

شهر بوكان  كوه نعل شكن، مشرف بهد(   ؛پايگاه تولكه 1يكوه تولكج(   پايين ؛
آييم. در اين فاصله، نوبت به شود. و بعد در كوه نعل شكن فرود ميفيلمبرداري مي

، 60دور از صحنه و هياهوي رزمندگان دهه رسد تا كميكوپتر ميتجديد قواي هلي
اند و سرتيپ دوم انصاري از ها علم شدههاي دوربينسوختگيري كند. اكنون سه پايه

 گويد: آن روزها مي
ركان به همراه ا 127ندر عمليات آزاد سازي بوكان، من به عنوان فرمانده گروها »

اه عملياتي قرارگ كردم. مأموريت اوليه به من سپرده شدسروان اسدي انجام وظيفه مي
شد. يمهدايت  ـ فرمانده تيپ ـسرا مستقر شد و توسط سرهنگ رامتين  ده تيپ در

 وولكه تن كه ارتفاع ر شهر نزديك بوكااي را دابتدا سعي كرديم هدف واسطه
ماره شار، با يگان تصرف و تأمين كنيم و پس از استقر  60مهر 7بود در 1676ارتفاع

اد كنيم و در و همزمان شهر بوكان را آز  يك در يك روز به خصوص حركت كنيم
مت ارتفاعات گرگان حركت كرديم و به س  30با تيپ 60مهرماه 11بامداد 2ساعت

 «.رفتيمگرا   مديم و به خواست خدا با كمترين تلفات درگيري آنجانعل شكن آ
 شمارد:ن برميدانش( نيز از خاطرات خود چني محمدباقر آشتياني )باقر 2سرتيپ

سقز حضور داشتيم و در  2پياده تيپ 127به عنوان معاون گردان 60در سال »
آزادسازي بوكان از غرب، مأموريت تابستان همان سال به دنبال تشكيل قرارگاه شمال

ابالغ شد.  127سقز ابالغ شد و از آن تيپ به گردان 2سمت جنوب به تيپ

                                                           
 .اي تركي به معناي روباه است، كلمهيتولك. 1
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سرا مستقر و گفت  سرهنگ رامتين پس از توضيحات الزم، قرارگاه تيپ را در پاسگاه
شناساييها انجام شد. قرار شد كه دو . ريزي كننداز آنجا براي انجام عمليات طرح

از سرا حركت كرديم تا  60مهر 6گردان در  3م، گروهانپايگاه را ابتدا تصرف كني
را در شهر بوكان بگيريم. در سمت شمال بوكان هم قرارگاه  يارتفاعات تولك

داد. اين تيپ با گرگان، عمليات پاكسازي بوكان را انجام مي  30غرب با تيپشمال
ند. در از دو طرف، نيروها را وارد بوكان كن 60مهر11هماهنگي قبلي، قرار شد در

يك گروهان ما از خط سوم عبور كرد و توانست نعل شكن  60مهر 11شب 2ساعت
را تصرف كند و با روشن شدن هوا، از دو طرف وارد شهر شدند. باقيمانده ضد 
انقالب را شكست دادند و با درگيريهاي نه چندان زيادي توانستند شهر را تصرف  

 »ان يافت.عمليات پاي 60مهرماه 11مورخ11كنند و در ساعت
ن نيز ضبط ر بوكاكوپتر به دستور تيمسار آخرين تصاوير هوايي از شهبا آمدن هلي

رويم. ه ميف مراغبه طر  مستقيماً ب هستند، اه بيشتر افراد خو كشود و بعد در حالي  مي
د نيستي از بناب چك كن! و اگر مسير را بل «گويد: در بين راه، صياد به خلبان مي

ها يابد و به خلبانيگيريم از روي نقشه جهت را مشهر بناب قرار مي كه بر فرازهنگامي
 «.ددرجه بروي 60اگر بناب باشد، هدينگ كنيد و در «گويد:مي

ثري از زنيم، ولي ارسيم و بر فراز پادگان مراغه چرخي ميبه شهر مراغه مي
د و ما بايه ن نشستشود. گويي هواپيما در فرودگاه تبريز به زميهواپيما ديده نمي

 خود را به تبريز برسانيم.
خوريم. بين صرف غذا، صداي بعد از ظهر است كه ناهار مي 6دقيقه به ده

گيريم و آماده اقامه نماز جماعت شود، وضو مياذان مغرب شنيده مي
شويم. انتظارمان در پايگاه دوم شويم. بعد از نماز با اتوبوس راهي تبريز ميمي
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كه تيمسار رياحي آورد، به روز بعد گره خورد. او گفت    شكاري تبريز با خبري
شاء اهلل ان ـكه روحيه خلبان خوب نيست و بهتر است كه شب را اينجا باشيم 

 رويم تهران.ميـ 
 
 

*** 

ما از » گويد:مي واتدر داخل هواپيما و قبل از حركت، صياد با خواندن دعا و ذكر صل
كنيم، چند بت ميبح حركت نكرديم! اما حاال صحگذريم، چون بعد از نماز صحقمان نمي

ود كه صالح را ب. بر حسب احساس مسئوليتمان نسبت به شما 1شوم:مسئله را متذكر مي
  .در اين ديديم امروز صبح به سمت تهران حركت كنيم

ي اينكه دست خالي . برا3. زحمات و تالشهاي شما بود كه اين حركت را موفق كرد. 2
نگاه  است، به قيمتش اي و سوغاتي به رسم يادبود تهيه شدهشما هديه برنگرديد، براي

 « .رويد، دست خالي نباشيدما نيت كرديم شما به خانه كه مي نكنيد.
خسته نباشي، دفعه قبل،  «گويد :خواند و ميميانه راه صياد مرا نزد خود فرا مي

درحسينيه  بايشيي ز با او درباره سخنران »فرصت نشد تا از شما شخصًا تشكر كنم
 كنم.پادگان مهاباد صحبت مي

ايد از اين ببوسد. و من آنچه را كه كند و پيشانيم را ميصياد برايم دعا مي    
 گرفتم، گرفتم.سفر ماورايي مي
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 1374آذر 29چهارشنبه 

با  شوند.ام آرام اعضاي هيئت در سالن انتظار ترمينال ساها جمع ميآر

انتظار و نظاره  ام. پس از كميشنا شدهآها در دو سفر قبلي بسياري از چهره

 رسد كه سوار اتوبوس شويم. درتابلوهاي نصب شده در سالن، دستور مي

 ت.يه اسهاي سپاه، آشناتر از بقاز بچه ،داال اتوبوس، سردار علي فضلي

آورد كه سرگرد جعفري ابر مي افراد مشغول صحبت با يكديگر هستند

زاده با شنيدن اين ابر شود. سرگرد عباسدقيقه ديگر انجام مي چهلپرواز 
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كسي به شواي  »اند؟پس چرا ما را زودتر راهي اتوبوس كرده «پرسد:مي

 »اند!رعايت جو سالن را كرده  ،استچون لباس شما نظامي «گويد:مي

 رسد و بعد بهگروه فيلمبرداري، آارين گروهي است كه از راه مي

صه ي و االترويم. با استقرار در هواپيما متوجه مقدماطرف هواپيما مي

 شوم.بودن مأموريت مي

ن بلند اما باالاره از زمي ؛كشددقيقه طول مي چهلانتظار بيش از 

كند. دست كم من مي ا نيز از تعلقات زميني جدارشود و دلهاي ما مي

واندن رآن و اقاود را با تالوت  ،در ابتدا اغلب افراد .كنمگونه حس مياين

اتيار را در ا 50000/1نقشه  ن،آت قركنند. صياد پس از تالودعا مشغول مي

 كنند.گرفته و همراه با سردار حاج علي فضلي آن را بررسي مي

وههاي م. تماشاي رشته كشوآفرينش و آيات اداوندي مي لحظاتي غرق در

تان زاگرس كه جامه سفيدي بر تن كرده، برايم لذت بخش است. يكي از دوس

رتفاع ادهد. با كاهش بريدگي بسيار زيبا و بي نظيري در كوهستان را نشانم مي

ايم. يك دشت مسطح كه وزستان رسيدهازنم كه به آسمان هواپيما، حدس مي

توني بنال ييده است. گويا در ميان دشت، كادر بعضي نقاط آن گياهان سرسبز رو

 د.بزرگ و طويلي احداث شده تا آب كشاورزي دشت از اين مجرا تأمين شو

آييم. صياد دقيقه پرواز، در فرودگاه وحدتي دزفول فرود مي هشتادپس از 

اي استـ  حركت كه استقبال كوچك ساده ـ بالفاصله پس از مراسم» گويد:مي

از مقامات لشكري و كشوري استان به ديدار و استقبال صياد و تعدادي  »كنيم.مي

در دزفول حركت  92زرهي لشكر 2به طرف پادگان تيپ .اندهيئت همراه آمده

كنيم. در يكي از ايابانهاي شهر، تابلو بزرگي از تمثال شيخ مرتضي انصاري را مي
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ن عالم و فقيه بينم كه ظاهراً از آثار به جاي مانده از كنگره بزرگداشت اييم

 پيش در شهر دزفول برگزار شد. چنديباشد كه القدر جهان تشيع ميجليل

س أركند كه در مقابل مهمانسراي پادگان، تيمسار به همراهان تأكيد مي

 دقيقه به نمازاانه بيايند. 20و17ساعت

وس به ا اتوبباز پس از جا به جايي وسايل و اسكان در اتاقها، براي اقامه نم    

ته و پشت تريبون رف 2تيپ فرمانده ،رويم. بعد از نمازسينيه پادگان ميح

 گويد:پس از اير مقدم به تيمسار صياد و هيئت همراه مي

يلي زرهي دزفول با عنايت فرمانده معظم كل قوا از آمادگي ا 2تيپ«

اده ب داوبي براوردار است و اين اطمينان به عزيزان و رهبر معظم انقال

از  يان صحبت اوداو در پا «.ا هر لحظه آماده ايثارگري هستيمشود كه ممي

 گويد:رود و ميكند. تيمسار پشت تريبون ميصياد براي سخنراني دعوت مي

الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم. رب ادالني اعوذ باهلل من الشيطان «

 …مدال صدق و اارجني مخرج صدق، اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن

ه نوبه اودم از سوي اود و همراهانم، عيد سعيد مبعث را به فرد فرد من هم ب

كنم. اميدوارم در دومين روز از هفته پاسدار، عزيزان تبريك وتهنيت عرض مي

شاء اهلل)بتوانيم( بهره بيشتري از اين ايام ببريم. همچنين روز شهداي ارتش ان

براي هر كسي كه حفظش مليّت  داريم.مي ايران را نيز گرامي جمهوري اسالمي

كند ايلي مهم است. امروز در دنيا، مسلمانها داراي مليتهاي مختلفي هستند. 

در مراسم )بزرگ( حج )هم( بعضيها اصالً با لباس ملي اود هستند. در اسالم 

مغايرتي ندارد كه كسي مليت اود را حفظ كند و مسلمان هم باشد. بعضي 

ثر است ( در ايران، كردها، تركها و ؤاست كه م وقتها براي اثبات دين ) اين مليتها
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هر كدام مليتي در داال مليت ايراني دارند. مليت ايراني كه آوازه زيادي پيدا 

نظاميها بايد توجه كنيم، در   كرده زير پوشش احكام ادا و اسالم عزيز است. ما

ارتش و سپاه دو  .كنيم! تشكيالت و يگانمان، مليتمان استكجا ادمت مي

ارتش داراي نيروهاي سه گانه  .كنندواي نيرومندي كه از نظام دفاع كرده و ميق

كنند. افتخارات ادمت در نيروي زميني و افتخارات همديگر را انثي نمي .است

است. و در هوايي در موازات هم هستند. سمبل همه اين يگانها، يگانهاي رزمي

اراي چند تيپ است و ما نيز د 92لشكر .هاي مختلفي داريماين يگان رسته

كند كه اعالم آمادگي مي2)اين لشكر( افتخار)حضور( داريم. تيپ 2امروز در تيپ

برم. مي ـجايي كه همرزمش بودم  ـرا به گذشته  2من تيپ . براي ايثارگري

كنند رنگ افتخار را از گذشته بگيرند. ادمت مي 2چون، كساني كه در تيپ

ين تيپ مايه افتخار اكنند! م تيپ ادمت ميپرسنل وظيفه بدانند كه در كدا

را گرفته  (ما)متر مربع از سرزمين (كيلو)000/10وقتي دشمن .قرارگاه كربال بود

افتاد، زماني كه ما در هايش به جاده انديمشك و شوش ميطوري كه گلوله

صدر ملعون الع شديم، براي شناسايي اين منطقه آمديم و )هنوز( آثار زمان بني

بر روي جاده شوش مانده بود. اين جاده تنها رگ ارتباطي اوزستان بود.  گلوله

كيلومتري اهواز آمد، آبادان را محاصره كرد و از دهلران به طرف هفتدشمن تا 

اين طوري  توضعي تاريخ، هنوز زنده است. .جلو آمد …مهران و صالح آباد و

اين  »شد:ها ديده ميآثار نگراني، اضطراب و حتي نااميدي در بعضي چهره. بود

 .دانستندو شكستن محاصره آبادان را ناممكن مي »!توان دفع كرددشمن را نمي

االئمه در شرق وقتي ارتش و سپاه به هم نزديك شدند، بالفاصله عمليات ثامن

كارون شروع شد و رزمندگان ارتش و سپاه موفق شدند حصر آبادان را بشكنند. 
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فكوري، جهان آرا، كالهدوز و )در  .ادثه تلخي روي داد)كه بعد از آن( بالفاصله ح

قرارگاه كربال براي ارتش و سپاه يكي شد. . سانحه( سقوط هواپيما شهيد شدند

ريزي كنيم. طرحهاي عملياتي زمان آن فرا رسيد كه عليه دشمن طرح

القدس و بستان آزاد را پياده كرديم، طريق 1كربالي (ترسيم شد.) 10تا1كربالي

را به هم بريزيم.  موقع اي بود كه توانستيم اوضاع آناين بهترين نقطهشد. 

ريزي شد. ماكت المبين سه ماه تمام در اين هفت تپه طرح، فتح2كربالي

كرديم. ارتش و سپاه ها، و ما روي آن كار ميكوچكي وجود داشت از جبهه

 صتشكيلومتر در چهلالمبين در وسعت براي عمليات فتح .صحبت كردند

يل داديم. محل قرارگاه كربال بين دزفول و شوش بود. ككيلومتر، قرارگاهها را تش

قرارگاهي كه يك كانال بود و بر روي آن چوب گذاشته شده بود. برادران سپاه 

گفتند ابتدا مله كنيم و برادران ارتش ميحاعتقاد داشتند بايد از هر چهار محور 

من تصميم گرفتم كه  …ه مرحله ( از پل شوش برويم جلو )و بعد مرحله ب

ديگر بحث نشود و از چهار محور حمله كنيم. طرح ريختيم كه كي عمل كنيم. 

فروردين عمل كنيم و چون در روزهاي پاياني  16تا15گفت بايدتقويم ماه مي

اي بر پلي بشكه .اسفند بوديم، برايمان سخت بود كه اين چند روز را صبر كنيم

داشتيم، آمديم به فكر اين )موضوع( باشيم،  مات كميروي كراه زده شد. مه

چه كنيم؟ چه نكنيم؟ ديديم در بن  .ديديم دشمن از محور رقابيه پيشروي كرد

ايم. )بهتر( ديديم از فرمانده معظم كل قوا حضرت امام اميني )ره( بست افتاده

 ايم. زيرا اطر تسلط دشمن وجودچاره جويي كنيم؟ در اين شرايط گير كرده

سردار رضايي صحبت كرديم كه كداممان برويم. قرار شد من در جبهه  با .داشت

بمانم و وضع را حفظ كنم و ايشان سريع برود و برگردد  سرگرد الباني بود به 
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ي دارم، اما كار سختي است. من استاد دمن پيشنها«نام حق شناس. گفت:

اپيما را هدايت هستم. اگر مسئوليت آن را بپذيريد، من اودم هو F.5البان

دقيقه  بيستدقيقه ببرم و در  بيستتوانم در كنم، و يكي از شماها را ميمي

)كار بسيار اطرناكي بود( ممكن بود بر اثر فشار سرعت، او  ».برگردانم

سردار رضايي گفت من حاضرم، ايشان رفتند  .حال عجيبي بود. كوب كندسنگ

من تعريف كرد كه چه حالي پيدا و نيم بعد برگشتند. بعداً براي  ساعت و دو

. در اين شرايط چه 1ال از حضرت امام )ره( بشود: ؤكرده بود. قرار بود دو س

كه حضرت امام )ره( فرموده  ،. استخاره شود كه درست است يا نه2كنيم؟ 

بودند؛ اوالً هر چه زودتر عمل شود؛ ثانياً استخاره الزم نيست. قرآن را براي طلب 

تمام فرماندهان سپاه و ارتش حضور داشتند.  .قلبتان قوت بگيرد اير باز كنيد تا

نبود. از نظر تاكتيكي اين مطلب نه چهار محور سپاهيها ها  هيچ ابهاميدر چهره

بود. قرآن را باز  …بود و نه دو محور ارتشيها، بلكه دو محور جديد عين اوش و 

ه اين سوره با صوت كرديم. سوره فتح آمد. برايمان ايلي جالب بود. وقتي ك

من تا مدتها  .ها سرازير بودها اشك شوق از ديدهدر براي چهره ،شداوانده مي

كردم، آن قدر برايم المبين اين آيات را در نماز دوره ميپس از عمليات فتح

همه ديگر آماده عمليات بودند. با نام  …معني داشت و برايم جا افتاده بود 

را آغاز كرديم. ما تا آن موقع به نام زهرا)س( احترام  مبارك يا زهرا)س( عمليات

 شنااتيم و در اين عمليات فهميديم كه اين بانو چه احتراميگذاشتيم و ميمي

عمليات شروع شد. شب اول،  .دارند! كه ادا به احترام او )ما را( سرافراز كرد

ههاي چا و پادگان عين اوش .رزمندگان با سرعت زيادي، هدفها را گرفتند

كه  ـوضعيت با ثباتي نبود به طرف ارتفاعات سايت  .دشت عباس گرفته شد
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 هفدهتا  شانزدهرفتيم. روي نقشه اندازه گرفتيم؟  ـهمان محور شوش بود 

و نيم شب راه  7كيلومتر بود، دشمن آنجا مستقر بود و بايد از نظر تاكتيكي در

) به  .كرديممله ميرسيديم  و حو نيم شب به آنجا مي12افتاديم و درمي

 .اي رسيديم كه وضعيت بحراني بود( همه نظرشان اين بود كه برگردندمرحله

آمديم تصميم بگيريم كه برگردند. ولي رغبت نكرديم. با فرماندهان صحبت 

نگفتيم كه برگردند  .كرديم، ديديم قلبشان با مغزشان دو نظر مختلف دارد

و نيم شب  3ساعت .رونددارند مي ساعت يك شد، يك و نيم شد و گفتند هنوز

يا زهرا)س( را گفتيم و  متري دشمن هستند. بيستشد به ما گفتند در  )بامداد(

در طول جنگ دو دعاي  .سيم را گذاشتيم و حركت كرديمهمه حمله كردند. بي

المبين بود كه به من چسبيد فتح القدس و ديگري درتوسل، يكي در طريق

و نيم بود كه پي  5ساعت  .كرد و كسي پايش نبودسيم كار اودش را ميبي

هزار نفر هفتاند و سيم رفتيم، گفتند فرمانده تيپ دشمن را در اواب گرفتهبي

م چه شد كه يصبح ما هر چه از فرماندهان پرسيد10اند. تا ساعتاسير شده

موفق شديم؟ كسي نبود جواب ما را بگويد )چون همه مشغول بودند(. آار 

ما مطمئن بوديم كه شما  «:ورديم و از او پرسيديم. گفتآيپ عراقي را فرمانده ت

كه شد، گفتيم رزمندگان  3. ساعت3كنيد و همه آماده بوديم تا ساعتحمله مي

كنند، به همه گفتيم بروند استراحت كنند، اسالم نزديكيهاي صبح حمله نمي

بعد ) با لگد ما را از  آن قدر ايالمان راحت بود كه با لباس زير به اواب رفتيم و

نيروها ( اود را تسليم  يم )يگواواب بيدار كردند( ما گفتيم اگر ما را نكشيد مي

گفتند ما از آنجا رد گرفتيم: آنجا را بگيريد، ميما در قرارگاه ژست مي »كنند

  !شديم
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 آن  شد، عمقبراي تداوم افتخار تيپ بايد روح داشته باشد، عمق داشته با    

زه نگيااش است. نكته بعد اينكه اين رمزهاي پيروزي براي ما يك چهتاريخ

 .ثرتر استؤتر باشد براي آزمايش ادا ماست، هر چه قوي

ب نقالامروز اگر بخواهيم برادران سپاه را معرفي كنيم، چون مولود ا

ن مندگاكردنشان و اينكه پايه رز هستند، شالوده موفقيتشان و تشكل پيدا

نقالب آنها را به ا شان. براي ارتشيها آنچهچيست؟ در انگيزهاند، در مردمي

رد كه كابت اي بود كه جوشيد و تقويت شد و در طول نبرد ثپيوند داد، انگيزه

يت بدأ والها و روحها به مچقدر اساسي است و ديگر اينكه اتصال قلبها، انگيزه

اه ما گرين تكيه المبين رفتيم پيش امام و واليت نوراني تاست كه ما در فتح

ه است. نكته آار مسئله تشكل و وحدت است تا ارتش و سپاه متصل نشد

 ».گر جنبودند ما روي پيروزي را نديديم چه در نبرد با ضدانقالب و چه د

 پس از سخنراني نسبتاً طوالني تيمسار، سوار اتوبوس شده و حركت

ويند براي كاري گشوم، ميكنيم، در اتوبوس متوجه غيبت سردار فضلي ميمي

سي سيا ـ گردد. صياد با مسئول عقيدتيبه دو كوهه رفته است و صبح باز مي

كند، و يادآور ااطراتي از اين پادگان شده و زرهي صحبت مي92لشكر2تيپ

گرفت، قت دلم ميواين تيپ، هنوز آن صفا و معنويت را دارد. من هر  «گويد:مي

 «.افتادكردم. قلمم ايلي زود راه ميوشتن مينآمدم به اينجا و شروع به مي

( سراي ولي عصر)عجداي ارتش در مهمانـت روز شهـكه به مناسبدر مراسمي

كنيم. مسئول هاي شهدا برگزار شده است شركت ميبا حضور اانواده 2تيپ

قدم مسياسي تيپ در چند جمله به تيمسار و هيئت همراه او اير  ـ عقيدتي

 كند.دعوت مي گفته و از وي براي سخنراني
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دا اواند و صلواتي براي شادي روح شهصياد طبق معمول دعاي فرج را مي

 گويد:كند و ميو حضرت امام )ره( و سالمتي رهبر معظم انقالب نثار مي

با اانواده شهدا  اود و همراهانم به مأموريتي آمديم كه ارتباط مستقيمي«

ت. به اصوص براي ما دارد. در جمع اانواده شهدا صحبت كردن، سخت اس

هاي در زمان حضرت امام)ره(اانواده« كه بار همرزمان شهيد را بر دوش داريم.

كردند، ايشان تنها در اين جلسات صحبت شهدا وقتي با ايشان ديدار مي

كردند در مقابل عظمت آنها مطلبي و صحبتي ندارند. اگر كردند و فكر مينمي

و است  افراز است به دليل دفع دشمنسر بينيد مملكت جمهوري اسالميمي

المبين)پيروز( است و اگر القدس، فتحالمقدس، طريقاگر نبردهايي چون بيت

رو به تكامل اي دارد و انقالب اسالميايران در دنيا آوازه امروز جهوري اسالمي

مه اينها وصل به اون ، هاست و مسلمانان جهان رو به اين نقطه اميد دارند

اانواده شهدا سهم بزرگي از اين نصرتها و سرافرازيها نصيبشان شهدا است. 

شده است. از شما در اين روز عزيز انتظار داريم كه دعا كنيد )ما( به ايل 

ها بوديم ولي توفيق شهدا بپيونديم، دست اودمان نبود، در همه جبهه

شاءاهلل با دعاي شما )شهادت( نصيبمان شود. ارزش و شهادت نداشتيم، ان

همين ديروز يكي از پسران  .بركت )زيادي( اين همسران شهيد داشتند

آمده بود ما را ببيند. گفتم برنامه را ميزان كنند تا او  ،شهيدي كه همرزم ما بود

آمدم تا بروم به زاهدان براي ادمت، ولي هنوز يك  «وقتي كه آمد گفت: .را ببينم

پزشكي است و يك اواهرم ترم از تحصيلم باقي است. يك برادرم سال چهارم 

تحصيالت عالي اود را تمام و ازدواج كرده و اواهر ديگرم نيز در دبيرستان 

تجسم كردم اين مادر و همسر شهيد را كه چه  »)مشغول به تحصيل( است.
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شهيدان گر چه  .ها را سرفراز كرده استبردباري و زحمتي به ارج داده تا اين بچه

شان در افرازشان پيش ما هست و شخصيت برازندهبين ما نيستند ولي آن روح سر

 پيشگاه اداست. بنابراين در آار صحبتم از پيشگاه اداوند متعال مسئلت دارم

 »در آارت هم سرافراز باشيد. ،هاي شهدا( در دنيا كه سرافراز هستيد)شما اانواده

ه بان، صياد در پايان سخنانش، به نشانه احترام به ارواح طيبه شهيد

 دهد.مي هاي آنان سالم نظاميادهاانو

دهد رويم سرهنگ دربندي پيشنهاد ميكه به طرف مهمانسرا ميهنگامي

ين اكه از مراسم امشب ابري تهيه و به تهران ارسال شود. تيمسار از 

م، )چون( فقط ما محور ابر نباشي «گويد:پيشنهاد استقبال كرده و مي

 ».اي كه نتوانستيم انجام دهيموظيفه

ر بكنم، در اتاق جلسه بعد از صرف شام در جلسه برنامه ريزي شركت مي

ا باي بزرگ نصب شده است. طبق معمول جلسه فراد، نقشهاروي ديوار مقابل 

شود و در ادامه، صياد اطوط برنامه و سير شروع مي »والعصر«قرائت سوره 

 كند:كار را ترسيم مي

تواند از زمان عمق زيادي دارد كه مي ما اول يك بخش مقدمه داريم، اين مقدمه«

و حتي قبل از آن باشد؛ زيرا شواهد و قراين از  59شهريور  30حضور ارتش عراق در

اقدامات اصمانه عراق پيش از اين تاريخ وجود دارد. ما به اينها كاري نداريم. آنچه مد 

)در  60مهر سال9گردد كه من مسئول نيرو شدم. يعنينظر ماست، به زماني بر مي

زماني كه فرمانده نيرو  نتيجه( يك سال قبل از آن نياز به كار دارد و قابل تحقيق است

القدس]دايل[ بود كه يكي از آنها گيري( عمليات طريقشدم چند عامل براي )شكل

اي براي اي و ريشهاالئمه بود كه ايلي محسوس بود و نقش پايهعمليات ثامن
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ا( كافي نبود، چون اداره جبهه ساماني نداشت و اگر القدس داشت )ام]عمليات[ طريق

داشت، نزاجا براي اود داشت و سپاه براي اود. )اينجا( يك حلقه مفقوده بود. ما در 

اولين قدم اين حلقه را يافتيم و ايلي هم سريع، ما مطمئن بوديم بايد ) اين دو نيرو ( 

 يز صحبت كرد و گفت:هاي روزهاي آينده نصياد درباره برنامه » …متصل شوند

يم و ا بروسوسنگرد است بايد به محوره ـمحور مورد نظر ما، محور اهواز» 

ين م، االقدس تشكيل دهيتيم كاوش براي يافتن جاده جهاد در عمليات طريق

 و 92ر تالش اصلي از شمال كراه كه لشكاول كار چند مرحله دارد: مرحله 

مستقر بود و (السالمعليه)امام حسين 14و لشكر (السالمعليه)امام سجاد 4تيپ 

 كي ازيدفع دشمن در سابله كه  دوممرحله  .تالش پشتيباني از جنوب كراه

 ترين نقاط عمليات بود و از بهترين تجارب عمليات است.حساس

( )مربوط است به چهارمابه و مرحله ذدفع پاتك از چ سوممرحله 

 ».و نيسان پاكسازي دشمن در جنوب سابله و نيز بين سابله

ي روند و هر يك به كارپس از پايان جلسه افراد به اتاقهاي اود مي

دهند تا فردا شوند، براي هم استراحت را بر هر كاري ترجيح ميمشغول مي

ار كول بتوانند با تواني بيشتر فعاليت كنند. صياد هم در اتاق اود مشغ

 ز صورت دهد.شود. سعي دارد كه با تلفن، هماهنگيهاي الزم را نيمي

 

 1374آذر 30پنجشنبه 

قامه ااز  ساعتي مانده به اذان صبح، صياد شيرازي در نمازاانه حاضر است و پس

دهد. پس از اش را به نماز صبح پيوند مين، عبادت شبانهآنماز شب، با تالوت قر

 شود.شوند و نماز به جماعت گزارده مييك در نمازاانه جمع مياذان، افراد نيز يك
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 يمسار طبق معمول پس از ورزش و نرمش صبحگاهي براي صرف صبحانهت

سار آيد. در محل صرف صبحانه، تغييرات ايجاد شده در برنامه را به تيممي

 كند:رياحي گوشزد مي

ا رسيم، از محل نمايش تانكها باول، چون )سر وقت( به اهواز نمي

 رويم.لندكروز به گلف مي

 روم و يك ربعشهدا، من به دو كوهه ميآقايان بروند به مزار  دوم،

 رسم.در كاراانه الستيك سازي به شما مي 9مانده به 

دانم كي از دو كوهه برگشته است( به صياد به همراه سردار فضلي )كه نمي

رويم. در مزار شهداي كنند و ما به سمت مزار شهدا ميسمت دو كوهه حركت مي

اگر مقامات اينجا  «گويد:با سادگي تمام ميآيد و دزفول باغباني پير نزدمان مي

همه مقامات اينجا  «گويد:مل به او ميأو سرگرد كالنتر با ت »هستند من باال نروم

هر  «گويد:مي پيرمرد باغبان به گرمي »!اند. شما كار اودتان را بكنيداوابيده

سيد. ما اي( رفتيد، از طرف ما دست او را ببواهلل)اامنهكدام ادمت جناب آيت

گويد. اما اظهار الوصش در اين مجموعه، او، نامش را نمي »ااك پاي او هستيم

رويم. شود. پس از قرائت فاتحه، به سمت كاراانه الستيك سازي ميجاودانه مي

متر دارد. براي رسيدن  چهاردهزيرزميني به عمق  ،كاراانه الستيك سازي دزفول

ن برويم. يكي از اتاقها براي تصويربرداري پله پايي شصتبه كف زير زمين بايد از 

آن موقع اين اتاقها مملو از نقشه و ميز  «گويد:شود. تيمسار بختياري ميآماده مي

كار بود. هر يك از عناصر پرسنلي، اطالعاتي، عملياتي، لجستيكي و افسران 

 يك ،روزمهندس مخابرات هوانيروز در اين اتاقها بودند. افسران در طول شبانه
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توانستند براي هوااوري از زير زمين بيرون بيايند. رئيس جمهور وقت ساعت مي

 «.اند)مقام معظم رهبري( از اينجا ديدار كرده

هيچ يآيد و با كارگران كاراانه بتيمسار صياد از دو كوهه به كاراانه مي

 زمين،يركند. پس از تصويربرداريهاي الزم از اتاقها و راهرو زبوسي ميتكلفي ديده

 رويم.مي 2از كاراانه اارج شده و به سمت محل نمايش رژه تانكهاي تيپ 

بور هي عبراي رسيدن به جايگاه اصلي، از كنار صفوف تانكها و نفربر زر

شود، تماشاي اين كنيم. دقايقي بعد برنامه نمايش تانكها شروع ميمي

كاس ين است. عهاي زيبا، مستحكم و پرقدرت، غرور انگيز و افتخار آفرصحنه

هاي زيبا را به تصوير كنند تا اين صحنهو فيلمبردار گروه سعي زيادي مي

يئت اي هبكشند. با پايان يافتن رژه تانكها، سردار حاج علي فضلي از اعض

 شود.اداحافظي كرده و به طرف تهران رهسپار مي

ه مقدم پس از سازماندهي اودروها، ما نيز به طرف اهواز و قرارگا    

 كنيم.حركت مي ـگلف  ـزرهي ولي عصر )عج(  7جنوب لشكر

ري تومكيل هفتادواقع در  »زيارتگاه سيدعباس موسوي«نزديك اذان ظهر در 

الفضل حضرت ابو«شويم، در مجاورت زيارتگاه مسجدي به نام ز، متوقف مياشهر اهو

 كنند.يموجود دارد كه اعضاي هيئت در آن نماز جماعت را اقامه  »السالمعليه

ين ادهد، مشاهده فقر و حرمان مردم در بين راه، آنچه كه آزارم مي

 مناطق است زمينهاي مجاورجاده هموار و مسطح است و آنچه كه در

بينيم كه مشغول آن پيدا است، اارهاي اشك شده است. زناني را مي

 چراي گاوها در اارستانها هستند.
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ف كصداي ناهنجاري از  در داال اودرو، گرم گفتن هستيم كه ناگهان

دار به راننده هش شنويم. گويا اگزوز تركيده است. تيمسار هاشميماشين مي

جار دهد كه اگر تركيدگي اگزوز از نزديكي باك بنزين باشد احتمال انفمي

 .دهد كه تركيدگي از نزديكي باك نيستوجود دارد و راننده اطمينان مي

 اهواز رسيم. وقتي وارد شهرنفت مي در ده كيلومتري اهواز، به مخازن بزرگ

 كند و از اودام را جلب مير يك ميدان توجهشويم. پنج نخل برنزي دمي

 ! …اند. و اين همه هزينه را پرسم كه چرا از نخلهاي طبيعي استفاده نكردهمي

يابيم و به وجوي زياد در شهر، سمت و سوي گلف را ميپس از پرس

ار شير( تعدادي شهيد بندر )فلكه چه رويم. در ميدانآن سمت مي

وس منتظر ما هستند. از اودروهاي سواري پياده شده و سوار ميني ب

 رويم.ف گلف ميشويم و با آنها به طرمي

 شويم،عصر)عج( مي زرهي ولي 7وقتي وارد قرارگاه مقدم جنوب لشكر

تاقي و در ا اندبينيم كه صياد شيرازي و چند نفر همراه او از ما زودتر رسيدهمي

تي از كه در قسم ايمشغول صحبت با برادران سپاهي هستند، ما به حسينيه

 شويم.آن يك ميز كنفرانس قرار دارد، وارد مي

سفره غذا در وسط حسينيه گسترده است، از شدت گرسنگي، حاضران، 

و تيمسار بختياري منتظر بقيه  برند، فقط تيمسار هاشميغايبان را از ياد مي

رسند، صياد با ديدن صحنه غذا به ند. لحظاتي بعد غايبان نيز سر ميشومي

پس از  »!گذارماين آارين باري باشد كه شما را تنها مي «گويد:مزاح مي

گويد كه در تماس نشينيم و صياد ميصرف ناهار، گرداگرد ميز كنفرانس مي
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رارگاه دعوت ديشب اود با فرمانده قرارگاه جنوب سپاه، ايشان جمع ما را به ق

 كرد و ما در واقع با يك تير دو نشان زديم: 

 .سدارعرض تبريك به برادران پاسدار در سومين روز از هفته پا. 1

 دنبال كردن مأموريتمان. . 2

او براي تبريك روز پاسدار به عنوان هديه از خاطرت خود 

 گويد:چنين مي

 د:شه برقرار در دو مقطع، پيوند قلبي و روحي ما با برادران سپا «

تيپ ر سراول، در صدر انقالب و در متن مردم انقالبي اصفهان، كه با سردا

 يمانپصفوي، پيوندي براي ادا بستيم كه همرزم و همدوش باشيم، كه اين 

كه  بود ايلي با بركت بود و آارين يادآوري )اين پيمان( هم دو هفته قبل

ه سپا ار صفوي يك اسوهسرتيپ صفوي )به دانشگاه افسري آمده بودند( سرد

اه ي سپاير در اوزستان برا أاست. اود يك پاسدار سرافراز انقالب و منش

 رب وغبوده است. مقطع دوم )پيوند( بعد از پايان مأموريت ما در شمال 

 كردستان )تصدي( مسئوليت نزاجا بود.

در كمتر از يك ساعت در جلسه به نتيجه  .وقتي وارد اوزستان شديم

قرارگاهمان بايد )با سپاه( يكي باشد. اسم آن نيز، نام مقدس كربال رسيديم كه 

ياد شهيد حسن . اين نام مقدس را حفظ كنند باشد. كه برادران سپاه توانستند

من حتي قبل از مسئوليتم، چهار ماه در سپاه بودم و به  .داريممي باقري را گرامي

ديم. در اولين براورد با ديآمدم و اط را هم ميبه اهواز مي صورت غير رسمي

اي كوشا، كسي كه دنبال برقراري سرلشكر شهيد حسن باقري آشنا شدم، چهره
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القدس. آارين قسمت مربوط است به عمليات طريق  .ارتباط سپاه با ارتش بود

وقتي رزمندگان در شمال كراه به طرف بستان پيشروي كردند و در مرحله 

ش را جلو برده بود( اسپاه قرارگاه عملياتي پاكسازي حميديه در بدريه )جايي كه

 كرد.بحثي برايمان پيش آمد و بايد بحث در يك جاي آرام ادامه پيدا مي

ه گذاشتاق نبه پيشنهاد برادر رضايي، به گلف آمديم و هنوز پايمان را به ات

 گردان بود بوديم كه پيام رسيد بايد برويم جلو در روداانه سابله وضع بحراني

ب شو نيم 12زرهي در 92خبري و گردان سردار قرباني و لهراسبي ازشهيد م

القدس اود عمليات طريق .مقداري آرام شد 6حركت كردند. )وضع( در ساعت 

نجا، ن ايياد كرديم از شهداي همرزمما .يك طرف و عمليات سابله در طرف ديگر

ن انماجايگاه مقدسي است و پايگاه منتظران شهادت و از همرزمان و پاسدار

است  اداوند چهارـ پنج ماهي ؛نشود و اما مأموريتماقدرداني و قدرشناسي مي

 گ بهكه به ما توفيق داده در جهت روش جديد ااطرات و درسهاي جبهه و جن

هم  و جلسهو د يك جلسه با تيمسار شهبازي .ايمايم و اجازه نيز گرفتهتالش افتاده

 ازيم وبپرد سپاه جامعي از پيوند ارتش وام، تا به بررسي با سردار رضايي داشته

ديم براي تمرين هم كه شده آم .ودشهاي سپاه و ارتش يكي بايستي االء نوشته

 در هر يم واز مبارزه با ضد انقالب شروع كرديم و در پنج مرحله به منطقه رفت

گرايش كار  .ها باشدآن صحنه وربرديم كه يادآرا با اود مي ايمرحله سازماندهي

ست و ان اموزشي است و تاريخي نيست. اين بار كه آمديم، شروع كار در اوزستآ

ننده كاشت چون شروع كار سنگين بود، همرزمانمان را نياورديم و فقط گروه برد

رديم. كروع ايم و از قرارگاه نيروي زميني در كاراانه الستيك سازي شرا آورده

 «.ن باشدمرحله اول كارمان امكان دارد قبل از ماه رمضا
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هفته  نوب،جفرمانده قرارگاه جنوب نيز متقابالً از طرف مجموعه پاسداران 

ا شما ب (يبراي همكار) »پاسدار را تبريك گفت و پس از اير مقدم اضافه كرد:

 «.دهيمدر حد توان حاضريم و مدارك را در ااتيار برادران قرار مي

ز ايژه هيه شد. به وپس از پايان جلسه، از مكانهاي مختلف فيلم و عكس ت

 نلحسياميدان صبحگاه كه در آن پرچم متبرك بارگاه مقدس حضرت اباعبداهلل 

 در اهتزاز بود.( السالمعليه)

رويم. در پس از بازديد از قرارگاه گلف، به شركت مجتمع فوالد اهواز مي

ه شويم. در محوطآنجا نيز با استقبال گرم مسئول حراست شركت مواجه مي

شده  يجاداانه، به دليل وجود ذرات آلوده در هوا،فضاي سبز زيادي اين كارا

ن و مركز نيم تا محل اوابگاه افسرازاست. محوطه وسيع كاراانه را دور مي

ن فوالد و اسپيدا كنيم. اين محل اكنون اتاق مهند 60قرارگاه جنوب را در سال

اي را مشدهسايت كامپيوتر است. پس از ورود به سااتمان، صياد گويي كه گ

اهي آن نگ كند و بهيافته و صيد كرده با اوشحالي در براي از اتاقها را باز مي

د كه در اين گوياندازد، و با اشاره به اتاقي كه اآلن سايت كامپيوتر است، ميمي

كي هم حاج آقاي ارا«كند:ايم و بعد اضافه ميمحل بسيار نماز اوانده

 «.كردنماز اول وقت، كمك مي پيشنمازمان بود و آقاي بهادري در

شود محل اصلي قرارگاه بوده است، پس از ورود به سااتماني كه گفته مي

صياد شيرازي دو انگشتري و ساعتش را بر روي ميز گذاشته و براي تجديد وضو 

گويد كه هديه را دهد و به شواي ميرود. آقاي فخرزاده آنها را نشان ميمي

توان ربود. در اين لحظه تيمسار روات ولي ميتوان هديه داد و يا فنمي

اهلل شهيد آيت  هر دو يادگاري از دو شهيد محرابـ » گويد:گردد و ميبرمي
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اهلل اشرفي اصفهاني دو انگشتري شهيد صدوقيـ  است. آيت اشرفي اصفهاني و

دانم آن يادگار دادند كه اولي را دادم به كسي، وقتي دوباره مرا ديد گفت مي

ايد ولي اين)انگشتر دوم( را به كسي ندهيد. شهيد ي( را به كسي داده)اول

 «.رفتيم انگشتري را هديه دادندصدوقي هم در حالي كه با هم به مشهد مي

 گويد:ها ميتيمسار در يكي از اتاقها، در ادامه ضبط برنامه

 ييروي زمين، بعد از انتصاب اينجانب به عنوان فرمانده ن60در مهرماه سال»

محل  اديمدبه منطقه دزفول وارد شديم. به مسئول قرارگاه قبلي سه روز مهلت 

 بود و محل قرارگاه را به اهواز انتقال دهد. سرتيپ شهيد نياكي مأمور يافتن

ر دوالد فدر آن زمان مجتمع  محل )مورد نظر( همين مجتمع فوالد اهواز بود.

ردند كفاظت ميو از آن ح داشتندحال نصب بود )و گروهي( مجموعه را نگه مي

 ن دوو مسئوالن وقت همكاري كردند تا جاي مناسبي پيدا شود. از سااتما

ن ه اآلكنقطه مد نظر بود. يكي همين منطقه و يكي هم سااتمان استراحتگاه 

ود كه ب 3×5ندازهبه ا اين نقطه موردنظر، اتاقي .گويندبه آن سااتمان ذوب مي

ن باقي مانده آاز  2×3)در نتيجه فضايي( به اندازهدر آن مقداري امكانات بود و 

مقدمات  بود كه آن را به عنوان دفتر فرماندهي انتخاب كردم و مستقر شدم.

القدس درهمين جا شروع شد و ]از سوي[ مسئوالن طراحي عمليات طريق

ليات گرفت تا زمينه انجام عمبا سپاه انجام مي [هاي الزم]ستادي، هماهنگي

 «.يديمود كه به قدرت اداوند متعال به اين پيروزي رسشفراهم القدس طريق

 گويد:تيمسار بختياري نيز با اشاره به محلي ديگر از اين سااتمان مي

اين سالن كه در حال حاضر اتاق مهندسان فوالد است، در مهر و اوايل » 

، اتاق عمليات مقدم فرماندهي نيروي زميني ارتش در جنوب بود و 1360آبان
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القدس را در همين جا انجام سران برآوردهاي اوليه اود از عمليات طريقاف

 ».سوسنگرد، در اينجا اتخاذ شددادند. تصميم اوليه براي منطقه عموميمي

نجا از آپردازيم. در پس از اقامه نماز جماعت، به بازديد از چند كوره مي

ه باب تقال مذعمليات ذوب،تخليه ذوب، رفع سرباري )تفاله(، حمل مذاب،ان

ر، شويم. گرماي بيش از حد، سر و صداي ناهنجااز نزديك آشنا مي پاتيل و

 دهد.هواي آلوده، مواد مذاب و گدااته، انسان را به سختي آزار مي

ركت پس از برنامه پذيرايي به طرف پادگان زرگان )قرارگاه جنوب( ح

 ااتمانساق كنفرانس كنيم. در قرارگاه زرگان شام را اورده و نخورده در اتمي

رازي شود. در ابتداي اين جلسه صياد شيفرماندهي، جلسه ارزيابي تشكيل مي

گويد: از مجتمع فوالد، چند ااطره هاي امروز، ميبندي برنامهضمن جمع

 واكي دارم. يكي مربوط به شناسايي روداانه كراه است كه توسط شهيد ني

همات ورد مدر آنجا گرفتم. يا برآسردار رشيد صورت گرفت و من گزارششان را 

بيني شروز توسط تيمسار اميربيگي پي پانزدهالقدس كه براي عمليات طريق

ن را ا زرگام .دآنجا بو ،شده بود و در همان اتاق )برايم( آورده بود، اينها همه

ت را قسم اين براي اين گرفتيم كه آنجا )مجتمع فوالد( برايمان موقت بود و

 «.دنبال و بررسي كنند تيمسار بختياري

اي اشاره كرد و هاي فردا را توضيح داد و ضمن آن به ااطرهصياد آنگاه برنامه

در ضمن ما گردانهاي  .داريم كه بايد پيدايش كنيم اينقطهدر سوسنگرد  »گفت:

بالل هم داشتيم. به مركز توپخانه اصفهان كه رفته بودم پرسنل باقيمانده پادگان 

بريد. من به ذهنم رسيد كه چرا ما را به جبهه نمي :و گفتند دور ما جمع شدند

فرداي  .تنظيم كنيم و فردا كه به اهواز آمدم، گفتند گردانهاي آنها آمده است فرمي
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شهيد 1800در كل .اواندم )گردانهاي بالل( آن روز نماز را در سوسنگرد با آنها

، شهيد نياكي، شهيد )فرمانده تيپ سنندج( داشتيم، مانند شهيد سرهنگ مخبري

 .« (شهيد ردّاني پور )مفقودالجسد  وارازي 

 ييناو براي هيئتي ديگر به سرپرستي حاج آقاي فخرزاده مأموريتي تع

شهادت شهيد  . پس از گذشتن از سوسنگرد در دهالويه محل1 (فردا)» كند:مي

بدريه و  «1 ». به بدريه2چمران توقف كنيد و از طرف همه فاتحه قرائت كنيد. 

ده زرگاه ن قراآكه رسيديد از اهالي بپرسيد آيا اطالعي از محلي كه در  «2»

 ز تانكها چيزيا. اطراف پل سابله را بگرديد ببينيد كه 3 شده بود، دارند يا نه؟

ن قبل از بستا . از پل سابله به طرف بستان برويد، پلي4؟ باقي مانده است يا نه

ده و اوان نماز بعدازظهر نشده،االصه  .روداست كه به طرف تپه اهلل اكبر مي

ز ظهر( به طرف دقيقه )بعد ا15و2تا2)تا( ساعت .)!( به اهواز برسيدناهار نخورده

، حاج آقاي «آييدمي اكبرشما تا نزديكيهاي )تپه( اهلل .كنيمميفرودگاه حركت 

 »نزديكيهاي اهلل اكبر كه نماز ظهر است!» گويد:فخرزاده مي

، «پل حاج مسلم است»ستان بگويد كه اسم پل اري هم ميتيمسار بختي

يگر دد يك حاجي حاال زياد اصرار نداشته باشيم، شاي»گويد:صياد درجواب مي

ار كفر و اين جمالت انبساط ااطري را فراهم آورده و استگي س «آمده باشد!

 كند.امروز را از تن بيرون مي

به  هاي هوانيروز نسبتهاي براي توجيه بچدر ساعتهاي آار شب، جلسه

ه بشود. و بعد، كم كم افراد براي استراحت هاي پروازي فردا گذاشته ميبرنامه

اي از منطقه را نقشه A4وي كاغذرروند. تيمسار هم بر اتاقهاي تعيين شده مي

 .)نقشه ضميمه اين فصل است(كندترسيم مي
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 74يكم ديجمعه  

ها ايجاد شده نامهراتي در برشوم كه تغييپس از نماز صبح متوجه مي

مين ق زاست و برنامه اعزام گروهي به دهالويه، بدريه و بستان از طري

هاي كوپتر براي انجام برنامهمنتفي شده است و افراد هيئت در دو هلي

 شوند.امروز سازماندهي مي

د كوپتر، مانع از تصويربرداري از شهر سوسنگرو صداي زياد هلي سر

 دهد بشنوم:توانم همه آنچه را صياد توضيح ميمن نميشود، اما نمي

ر روداانه كراه از شه .القدس هستيمطريق اآلن در منطقه عمومي» 

جاده  .كنيماآلن برفراز شهر سوسنگرد پرواز مي ،كندسوسنگرد عبور مي

جنوبي است و  ـ رود، جاده شمالياي كه به طرف هورالعظيم ميآسفالته

س ت حساارتفاعات ميش داغ از ارتفاعا. براي دشمن بود بهترين محور حركت

ومين دبناي يادبود شهيد چمران در كنار روستاي دهالويه، « .منطقه است

چون  ي كهنقطه پس از هورالعظيم است كه بايد از آن فيلمبرداري شود. بناي

 فاتحه، كند. ما نيز براي اداي احترام و نثارصدف، در اين دشت اودنمايي مي

هان در تعدادي از همرا آييم. در ابتداي ورود، صياد وكنار بنا فرود مي در

ف آن ز قسمتهاي مختلا ،آورند و بعدحسينيه محل، دو ركعت نماز به جاي مي

ار ز سرايدكنند. در اين بين صياد ابه ويژه نمايشگاه عكس و كتابخانه ديدن مي

نت است. قدر شما زياين محل براي  اينجا تميز نيست »كند كه:گاليه مي

 «.اينجا را بدانيد
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شوند ضمن صياد شيرازي جمع مي اطرافدر بيرون از سااتمان، اهالي 

 گويند. يكي از اهالي نيز بهبوسي از وضعيت بد زندگي اود سخن ميديده

به يادگار  اواهد متني راگيرد و از وي ميهمراه فرزندش با او عكس مي

 نويسد:دهم و او اين گونه ميمسار ميبرايشان بنويسد. كاغذي به تي

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 من كان هلل، كان اهلل له    

 هركه با ادا باشد ادا با اوست     

 تقديم به اهالي متعهد روستاي دهالويه          

 الماس سرباز كوچك                                               

 سرتيپ صياد شيرازي

 امضا 1/10/74                                                              

 

 

دهالويه، در برداشتهاي هوايي ديگري، توضيحات صياد را  پس از اروج از

در …روداانه سابله …جاده سوسنگرد به طرف بستان»شنوم:بريده بريده مي

سركوب  )و اطرناك( دشمن را اينجا رزمندگان اسالم پاتك بسيار شديد

بينيم، محل پاتك سنگين پل سابله را از طرف شرق مي…پل سابله .كردند

 (سواته)چند تا از تانكهاي …دشمن و دفع آن از طرف رزمندگان اسالم

شهر بستان، كه در عمليات  .بينيمدشمن، از آثار مانده از حمله دشمن را مي
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نگه معروف شهر از شهرهاي مرزي اوزستان و به ت .القدس آزاد شدطريق

 «.كنيد، پل ابوچالچ استپلي كه مشاهده مي. ابه نزديك استذچ

دهيم. آييم و با وانت، ادامه مسير مياكبر فرود ميهاي اهللدر كنار تپه

، كم كنيمكند تا لباسها را بر تنمان محرمان مياانكي باد، در پشت وانت، واد

نيز،  وي بر رملها رار كنيم. پيادهمقداري در جاده ااكي با وانت حركت مي

 بخش. اي شيرين و لذتهمين جا تجربه كردم. تجربه

ه آييم و گروپس از صرف چاشتي در اين منطقه، مجدداً به پرواز در مي

 .گرديمبرميدارند. دوباره به قرارگاه زرگان هاي رملي تصوير برميفني از تپه

سط وديوارك( پالت ) ،صيادسياسي، زماني اتاق فرماندهي بود.  ـ اتاق عقيدتي    

 ست نخورده استدهمان موقع دراينجاست. اتاق از  »دهد كه:اتاق را نشان مي

ماز ندر آستانه »دهد:او سپس توضيح مي «.ولي كولر نداشتيم، فقط پنكه داشتيم

كنيم كه قبل از در محلي صحبت مي 1374ظهر روز جمعه يكم دي ماه سال

ا ر، اينجا رارگاه مقدم ارتش جمهوري اسالميالقدس به عنوان قعمليات طريق

 اري ازبسي انتخاب كرده بوديم و در اين اتاق كه محل كار اود من بود، ااطرات

 ه، پشتخوردنآن دارم، اتاق پر اير و بركتي است. تقريباً دستي به تركيب اتاق 

ن ر آيز دناين اتاق محل استراحت من بود. و بعضي جلسات ويژه و مطالعه نقشه 

ه مسجد قرارگا .2همين جا .1در اين قرارگاه سه نقطه مهم بود : .گرفتصورت مي

 « محل اتاق عمليات و جلسات ارتش و سپاه. .3

اند، پس از اقامه زرهي به مسجد قرارگاه آمده 92تعدادي مهمان از لشكر

تيمسار دراين  گيرد.اي با حضور مهمانان در محل مسجد شكل مينماز جلسه

 كند:اي بيان ميطرهجلسه اا
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مام رت اسي از ااالق حضأدر همين قرارگاه زماني عين حالت و انگيزه ت»

م ديده اي كه از اما)ره( براي ما بروز كرده بود. آن نماز اول وقت و صحنه

ماز اي نبوديم، حجت را برايمان تمام كرد. ديديم ايشان جلسه جنگي را بر

ه ر جبهحيه ما پيش آمد، آمديم و دو همين تحولي را كه در رو ترك كردند

ز اا بعد ود يشابالغ كرديم كه جلساتتان را جوري تنظيم كنيد كه با نماز تمام 

كردم يماز قرارگاه اودمان شروع كرديم، ايلي من سفارش . نماز شروع شود

 ديديم اول وقت به نماز)ولي( ضمن آنكه مي نماز را اول وقت بخوانيد،

 آيند.م ميآيند، بلكه كم هنمي

يك روز به فرمانده قرارگاه گفتم همه ساعت يك ربع به فالن اينجا باشند، 

اواهم آمار بگيريم، منتها همه با وضو باشند، چون نگفتم اذان صبح، گفتم مي

اوانيم. همه وضو گرفته آمدند. ما آمار گرفتيم به وقت نماز رسيديم، نماز هم مي

ز من شروع به صحبت كردم و مطالبي با اين و چون به نماز رسيديم بعد از نما

دهم و مضمون گفتم كه چطور من آدميزاد! پست! ضعيف! و نحيف! دستور مي

ولي اين اداي متعال كه االق ماست و ما  ،شوددستورم به اين دقيقي اجرا مي

اعتنا ه، اين قدر نسبت به او بيترا الق كرده واجبات گذاشته، مستحبات گذاش

كنيم. و اين قدر كم توفيق شديم و به طرف ضرر انگاري مي هستيم و سهل

كنم و كساني را كه به نماز بي ايم. من از اين به بعد از حقم استفاده ميرفته

پذيرم كه به اين مطالب دهم. كسي را در قرارگاه مياعتنا هستند، اينجا راه نمي

كنيم،  هي و كارگردانياواهيم عمليات را فرماندكه مي جايي و نماز اعتنا بدهد.

بركت و بي اعتنا به نماز باشند. وقتي رفتيم به جايي نباشد كه در آن، آدمهاي بي

ايلي اوب بود، نمازهاي ما ايلي اوب و  بوحسينيه زيد و داراوين، ا
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شد. )چرا( به جسم آن قدر دقيق اعتنا باحال بود. چون نماز به ناهار وصل مي

شود ولي متأسفانه براي قلب و روح نه. اري نميكنند و كوچكترين سهل انگمي

اند اين آمده 92ب حاال چه عزيزاني كه در اين قرارگاه هستند و چه از لشكروا

نكته را با اود ببرند، چه در اانواده و چه در جمع كه هستيد، براي نماز الگو 

د قبل بشويد موقع اذان گفتن هم تازه دير است كه )انسان( متوجه نماز شود. باي

از اذان منتظر باشد كه ساعت و وقت نماز كي است. بپردازيم واقعاً به اين برنامه 

به  كه بهترين زينت دهنده ااالق، رفتار و كردار ما نماز واجبي است كه با حال،

 «وقت و به موقع اوانده شود.

نشيند به گفتگو مي 92او پس از اين صحبت با يكايك افسران جمعي لشكر

 كند.ال ميؤاند سالقدس داشتهو نقشي كه در عمليات طريق و از درجه

ه كنيم و با اتوبوس بپس از صرف ناهار، وسايل اود را جمع و جور مي

بينم كه يمرويم. با به پرواز درآمدن هواپيما، صياد را طرف فرودگاه اهواز مي

واب از فرط استگي به ا مشغول نوشتن يادداشتهايي است. تيمسار هاشمي

 كند.رفته است، ناگهان آقاي آذربن او را بيدار مي

 »چه شده؟»  -

 «!نويسدهيچي. بيدار شو و گرنه )كاظمي( اسمت را مي»  -

نه آييم، جلسه پايان سفر در نمازااپس از اينكه در تهران فرود مي

ز اين اشود و صياد شيرازي آارين ارزيابي اود را ترمينال ساها برگزار مي

 كند.بيني ميتر از اين سفر پيشكند و سفر آينده را، موفقان ميمأموريت، بي

 …يگركنند. تا مأموريتي دلحظاتي بعد، افراد از يكديگر اداحافظي مي



 

 

 / يادداشتهاي سفر 108

اط اود در پنج شنبه  كه تيمسار صياد شيرازي به دست ايهنقش

 در قرارگاه زرگان ترسيم نمودند. (30/9/74شب)
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منطقه عملياتي مأموريت به 

 (1القدس)طريق
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 74اسفندماه  23چهار شنبه 

 ينيببا توجه به بارندگيهاي چند روز گذشته و دريافت اابار پيش 

 .دادم كه اين مأموريت لغو شود، ولي چنين نشدتمال ميحهوا، ا
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ام ون تيمسارحسهاي آشنايي چچهره در سالن انتظار ترمينال ساها با

، تيمسار لطفي تيمسار بختياري، هاشمي، سردار فضلي، سرهنگ دربندي،

شوم و سالم و مواجه مي …تيمسار رياحي، سرگرد كالنتر، آقاي آذربن و

ي يروي زمينظاهراً در اين سفر گروههاي مختلفي از ن ؛كنمپرسي مي احوال

 امالًكاي ترمينال د حضور دارند. با حضور نظاميان، فضاسپاه و جه ارتش،

 عوض شده است.

 ؛رويمهاي مشخص، با اتوبوس به طرف باند پرواز ميپس از تقسيم به دسته

هان م همراا تمابه محل رسيده است. او در داال هواپيما ب گويا صياد، زودتر از ما

ه بكند. بعد از دقايقي هواپيما به طرف سرزمين گلگون اوزستان مصافحه مي

 .آيدپرواز درمي

 ملياته اود در عنبا آتش توپخا كه جوري از جمله افرادي استآ تيمسار

هايش را ها و ديدهالقدس شركت داشته است. او در همان سالها شنيدهطريق

ست. در اه بود به همراه آورده ه را كه نوشتچكرد و اكنون همه آنيادداشت مي

و ااي از آنچه را كه هگيرم. چند صفحدفترچه يادداشت او را مي ،داال هواپيما

 كنم :نوشته بود، برايتان نقل مي

ر جاده انحرافي است كه جهاد سازندگي سااته است، وجب به وجب د»

اند، ندهپوشا كاميون ااك ريخته شده است كه كنار آن را با حصيرها [با]اينجا 

 حدهايوا .ستجاده جاده پيروزي ا يايند اين جاده را ببينند، اينبمردم بايد 

دن زايم، شما شاهد عقب صفهان آمدهاند. ما از ارفته جاده زرهي ما از اين

، ادا ن رادشمن توسط نيرو]ها[ي اسالم بوديد. حتماً برويد و بازگو كنيد آ

 « .شما را پيروز كند
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 بينيد، جهتي را كه به فاصله صد متر، صد متر ]از هم[ مييفانوسها»

 «جاده بوده است.راهنمايي و حركت واحدها درروي اين 

 «اآلن چهار كيلومتر ديگر به بستان داريم»

 ـ ب، مختاري نس60آذرماه 7ـ23: 15بسم اهلل الرحمن الرحيم، ساعت»

 بر آقايان!هاي مهماتاحمدي راننده ـ شريفيان ـتقي نژاد ـ فالحي احمدي 

 رديم.كن را باز آشود. ان شاءاهلل پيروزي با ماست؛ قرعمليات دارد شروع مي

 «نويد پيروزي را عيناً در اين صفحه ديديم.

و اگردانم. تيمسار رياحي اطاب به جوري برميآدفترچه را به آقاي 

 دشتهاي« )اينها اسرار جنگ است.( مواظب باش! مواظب باش!»گويد:مي

 نمايد.پهناور اوزستان را از آنچه كه در سفر قبلي ديدم، سرسبزتر مي

 در كنار شود. صياد در داال كابين هواپيماچراهاي هواپيما باز مي    

 گويد:البانان است پس از فرود مي

وچكي شويد و پس از استقبال كبالفاصله كه پياده شديد، سوار اتوبوس مي»

نماز  رويم. برادرها تاكه در نظر گرفته شده است به طرف قرارگاه زرگان مي

رگاه قرا نماز در مسجد مغرب و عشا وقت دارند كه در جاهايشان مستقر شوند.

 «.شود تا نكاتي گفته شودتشكيل مي گزارده اواهد شد و بعد جلسه عمومي

 ، اينجاشوم كه در روزهاي گذشتهبا گذر از ايابانهاي شهر اهواز متوجه مي

 باران زيادي باريده است.، هم

)زرگان( نزديك اذان مغرب و عشا به قرارگاه جنوب پادگان شهيد قاسمي

رويم. در كنار در ورودي م و بعد به طرف سالن اجتماعات قرارگاه ميرسيمي
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رگاه فرماندهي منطقه جنوب اتاالر، تابلويي حاوي تاريخچه و سير تشكيل قر

 نصب شده است:

 ندي وفرماندهي منطقه جنوب به منظور طراحي و هدايت عملياتهاي آف» 

ي ن، سازماندهايرا پدافندي توسط نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي

 گرديده است.

با  1359. قرارگاه عملياتي جنوب پس از شروع جنگ تحميلي از مهرماه سال1

زفول سازي پادگان دنام قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب، در كاراانه الستيك

 آغاز به فعاليت نمود.

 فوالد اهواز قرارگاه مقدم نزاجا به كاراانه صنايع 1360. از مرداد ماه سال2

 قل گرديد.منت

 ملياتيعقرارگاه مقدم نزاجا در جنوب به قرارگاه  1361داي سالتاز اب. 3

 غيير يافت.ت جنوب

يه )قرارگاه قرارگاه عملياتي جنوب تحت عنوان ثانو 1361از مرداد ماه سال. 4

 كربال نزاجا( در ارتفاعات برغازه مستقر گرديد.

 گرديد. به ايستگاه حسينيه منتقل 1362از آبان ماه سال. 5

 داغ نقل مكان نمود.قرارگاه به ارتفاعات ميش 1367در ارديبهشت ماه سال. 6

 ت.به فرماندهي منطقه جنوب تغيير نام ياف 1371در مهرماه سال. 7

طقه فرماندهي من ـهمزمان با روز ارتش  ـ1374فروردين 29از موراه. 8

 «رار يافت.)زرگان( استقجنوب در پادگان شهيد قاسمي

اهلل نصر پرست و البان شهيدر اين تابلو، تصاويري از شهيد اقاربدر كنا

 آسيايي وجود دارد.
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 دارد كه:، صياد شيرازي اظهار ميدر جلسه توجيه عمومي

ست، فر( اسفرها و يا مأموريتهاي افتخاري، )اين س ترينيكي از استثنايي»

ا روح ر ب وي قلسالمت ،پايه و اساس اين سفر ااكي بودن است و بايد از اداوند

وري آن هاي نور شويم، يادآها و جبههيم وارد صحنههبخواهيم چرا كه اگر بخوا

تر، از سازي چه كساني اصلحسازي شود. براي اين زمينهها بايد زمينهصحنه

ه كتيم اند؟ لذا قبالً تأكيد داشرزمندگاني كه در آن عمليات شركت داشته

ر طول ا د]م.آييم و همه چيز برادرانه استتشريفات نباشد، با لباس مشخصي مي

يه آن ساعت داريم و مهمان هستيم، )بايد( پا 48مدت[ استقراري كه دراين

شم چاز  ديديد، آن را برادري بين عزيزان )باشد( اگر )طي اين مدت( كوتاهي

داري ه مقكبنده ببينيد و به بزرگواري اود ببخشيد. مخصوصاً برادران سپاهي 

ز اگويم به فرد فرد برادران عزيزي كه اير مقدم مي .يل استتعدادشان قل

 شاء اهللان وراههاي دور و نزديك دعوت ما را پذيرفتند )و به اين سفر آمدند( 

 دست پر از اين سفر برگردند. 

ر دكه( اداي متعال به همه ما توفيق داد، به )همه( رزمندگان اسالم )

قرار  سالمرابر( و نزديك با دشمنان اسرلوحه انقالب در معرض يك نبرد )ناب

نگ ه تا جضد انقالب گرفتبا گرفتند و بر ما )چيزهايي( تحميل شد، از جنگ 

به  ود بوددن اده شدن و باور كراتحميلي و )در اين امر( يكي از بركات آن، آبد

ه صحن اي مبارزه كنيم، چونصورتي كه با هر دشمني و با هر شكل و قيافه

اي عمت بربود و اود اين ن از سپاه، ارتش و نيروهاي مردميرزم ما تركيبي 

 هركس يك جور افزون شده است.
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ب ه انقالند و بطاغوت ببر از( به ااطر اينكه توانستند)ارتشيها سرافراز باشند 

 (ديدم)، ميكريه حكومت نظا( چهره)من كه در اصفهان بودم در كنار . بپيوندند

 شد. ردم نيز فراهمهاي پيوند ارتش با مكه زمينه

( )هم آمد تا ارتش آزمايش اود را پس دهد. سپاهبايد زمينه عمل پيش مي

ين رگيزتي از شگفت انكي. كردرا پيدا نمي اگر جنگ نبود اصالً فرصت تعهد نظامي

 مالًم( عرشدها در نهادها )بعد از پيروزي انقالب( رشد سپاه است و مردم )ه

و  ه ارتشتوانند بنمي ـ كه برايشان واجب است ـفاع  سيدند )به اين امر كه( در در

 .سپاه اكتفا كنند )لذا( به صحنه آمدند و الحق هم كه اوب آمدند

نام ه تش ببا برادران سپاه به توافق رسيديم و قرارگاه مشترك سپاه و ار

 نبايد رگاهقرارگاه كربال ]تشكيل شود[ سپس به اود آزادي داديم كه اين قرا

ا در مداد و سپاه كارهايي اارج از محدوده را در گلف انجام مي .يكجا باشد

 «.صنايع فوالد و بعد در اينجا )پادگان زرگان(

 كند وصياد، اعضاي هيئت معارف رابه گروههاي كاري مختلفي تقسيم مي

 پردازند.هاي اود براي روز بعد ميهر گروه، تا پاسي از شب، به تنظيم برنامه

 

 

 

 1374سفندا 24پنجشنبه 

اي در مسجد شود براي جلسهپس از نماز صبح از افراد هيئت اواسته مي

 گويد: بمانند. در اين جلسه صياد پس از اواندن دعاي فرج مي
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( بودم كه …اشنويه و  من در صحنه عمليات شمال غرب )بوكان، »

ه آنچ ومأموريت سنگين جنوب به ما داده شد. درجه حقيقي اودم سرگرد بود 

دهيم ان باي من سنگين بود اين بود كه در ميان پرسنل نزاجا آن زمان، نشبر

نگين سمان كه هم احترام فرد فرد آنها را داريم و هم نشان دهيم كه مسئوليت

شان است و در اين مورد هماهنگي باشد. ديدم اداوند اودش فرمولش را ن

رقرار تباط برام اين اردهد. اول نيت كردم در براوردم جدي باشم، ثانياً آرام آمي

ي يد نياكبرادر شه .اي( رخ داد)مسئله القدسدر اواار عمليات طريق .شدمي

يشان كسي ابود و در منطقه براي دنبال كردن كارها بهتر از  92فرمانده لشكر

 رفت.نبود و روال )كارها( ايلي اوب جلو مي

د. در يك آمپيش مي 2جاييهايي براي تيپدر حوادث آار بود كه جابه

ه با من( اارج از مقررات معمولي يك دفع اي حاصل شد. )وجايي وقفهجابه

اواهيد ما براي ايشان ايلي سنگين بود گفت: اگر نمي ،تيمسار نياكي تند شدم

اعت مهلت س 24مسئول باشيم ما را عوض كنيد! ما متأسفانه تندتر شديم. گفتم

د. يهديد زرگان موضوع را توضيح م كنيد و بعد بيايدهم كه موضوع را ترميمي

ي را ن دلبالفاصله پس از آن حادثه )دچار( يك عذاب روحي شدم كه نبايد چني

وقتي تيمسار نياكي براي  .ما ايلي سخت گذشت ساعت بر 24شكستم. اينمي

را  توضيح آمد، پس از سكوتي از من معذرت اواهي كردند و من نيز فرصت

ها اشك واستم و همديگر را در آغوش گرفتيم مغتنم شمردم و از او معذرت او

 «.در چشمهايمان حلقه زد

كنيم. افراد در اودروها سازماندهي شده و حركت مي ،بعد از صرف صبحانه

گل والي زيادي  ،در كنار ايابانهاي شهر به ااطر بارش باران در روزهاي قبل
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ي دوره پنجم  ديوارهاي شهر نيز با عكسهاي نامزدهاي انتخابات جمع شده است.

در دست  «القدسطريق»اي تحت عنوان ، پوشيده شده است. جزوهسمجل

دهد و من مطالعه آن جزوه را به سردار اسحاقي است كه در ااتيارم قرار مي

 دهم.ديدن مناظر زيباي اطراف جاده  ترجيح مي

كه دور از شهر كمي ،هنوز هوا رطوبتي است .شويموارد شهر حميديه مي

اند. يي اندااتهدر سمت چپ جاده، تانكي قرار دارد كه بر روي آن پتوشويم مي

 ندانستم چرا؟

تمام اين  »گويد:كيلومتري شهر سوسنگرد، سردار اسحاقي مي بيستدر 

ند برد زمينها تا پشت هويزه )سمت چپ و سمت راست (، تمام دشت را زير آب

د اي موفق شهيدرآمد. جنگ آب، يكي از طرحه و دشمن در اينجا به زانو

 «.ثر واقع شدؤچمران بود كه ايلي م

حركت  بينم كه كپسول گاز مايع بر سر گذاشتهدر كنار جاده، زنهايي را مي

 د.گاز كشور در آن قرار دار اي كه ذااير نفت وكنند، آن هم در منطقهمي

 ،اين جاده» گويد:ايم، زيرا سردار اسحاقي ميگويا به جاده جهاد رسيده

اكبر و بعد به نبعه اي كه به ارتفاعات اهللاست كه جهاد زده، جاده ايجاده

الي پوشيده شده ورش باران از گلااين جاده ااكي است و به ااطر ب «.رسدمي

 كننداست، اودروها با اطر لغزش مواجه هستند و به سختي حركت مي

فرو كشد، اين انحراف همان و در گل اود را به سمت راست جاده ميكمي

هم منحرف شده و الستيك جلو  1رفتن همان. به دنبال آن ماشين شماره

رود. وانت بار سفيد بدون سمت راست آن از جاده اارج شده و در گل فرو مي

بگذار در اين  »گويد:دهد. سرهنگ عابديني ميتوجه، به مسير اود ادامه مي
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گويا او قبالً به  «جاده بمانند تا بعد از اين حرف مشاور هوايي را گوش دهند

 كوپتر به منطقه بياييم.صياد پيشنهاد داده بود كه از طريق هوا و با هلي

به  ر كساين حادثه باعث شد تا بيشتر افراد از اودروها پياده شوند و ه

و  دهد. هوا آفتابينوعي دستور و پيشنهادي براي االصي از اين دردسر مي

فشها كرد. كهان ااطراتي را تداعي ميصاف است اين اتفاق براي بعضي از همرا

 و پوتينها به دليل گل زيادي كه به آنها چسبيده سنگين شده است.

با  كند و رانندهسردار اسحاقي دو چرخ جلويي اودرو شماره يك را قفل مي

گويد: علي آقا مي كشد. اصغر كاظمييك مقدار مهارت آن را از گل بيرون مي

 ما متخصص گل و شل هستيد؟!)اسحاقي( ايلي اوب بود! ش

رود. بعضي از اودروي دژبان با هر حركتي بيشتر در گل فرو مي

هاي چهرهمراهان ـ چون سردار اسحاقي ـ نه تنها پوتينها بلكه پا

 شلوارشان به ااطر جنب و جوش زياد به گل و شل آغشته شده است.

ي آقاي داوري عكاس مجرب گروه از اين تپيدن در گل عكسهاي حماس

رسند كه اودرو در گل مانده را به گيرد)!( دوستان به اين نتيجه ميمي

عيت حفظ براي اينكه اين وض .شودبهتر مي پاترولي بكسل كنند وضع كمي

م جايي و مستحككنند و پاترول پس از يك جابهرا آزاد مي شود، سيم بكسل

از  اظميشود. سردار كشدن در جاي اود، آماده بيرون كشيدن تويوتا مي

وستان دنشيند. تعدادي از پاترول پياده شده و اود در پشت فرمان تويوتا مي

 ودرو ازريزند و بالاره در يك مانور موفق، امقداري سنگ زير چرخ تويوتا مي

 يابد!گل اارج شده و بحران ااتمه مي
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ااك »گويد:رويم. يكي از دوستان ميبا گامهاي سنگين به طرف اودروها مي

 «.كندچسبد ديگر ول نميتان ايلي مهربان است، به هر كسي مياوزس

رويم. يمعات اكبر متوقف شده و به باالي يكي از ارتفاهاي اهللدر كنار تپه

را  نطقهملطافت و زيبايي هوا به قدري است كه بيشتر دوستان حاضر نيستند 

ه صاحبمساز و برگ فيلمبرداري، ضبط برنامه  نرها كنند. پس از آماده شد

مون همراهان )كه بيشتر يك معرفي است( و تصويربرداري از مناطق پيرا

 شود. ارتفاع آغاز مي

ه و هاي پوسيده فشنگ و تركشهاي امپاربر روي تپه آثار زيادي چون پوكه

امالً نيز ك «جاده فانوس»يا  «يجاده پيروز»شود. جاده معروف به توپ ديده مي

انوس فدهد كه اسم جاده ي به صياد پيشنهاد ميپيداست. يكي از برادران سپاه

ل قبو را جاده شهيد صفوي به نام يكي ديگر از شهدا بناميم، شيرازي ضمن

القدس ريقبهتر است جاده را جاده شهداي پيروزي ط »گويد:پيشنهاد، مي

ه كنيم، بر االف سفر قبلي، بسپس در طول جاده پيروزي حركت مي« .بناميم

. ستيمب بودن زمينها، اين بار از گردو غبار در امان هااطر ايس و مرطو

نحرافي ابايست از راه رمل فرو رفته است و ما مي قسمتهايي از جاده پيروزي در

 كه در كنار ايجاد شده، استفاده كنيم.

شويم، گفته در كنار بركه آبي كه در دل يك نيزار نهفته است، متوقف مي

ر داشته كه در زمان عمليات، محل تجمع شود در اين نقطه چاه آبي قرامي

روند تا تصاويري از اين نقطه نيروها بوده است. گروه فني به باالي تپه رملي مي

رويم، شود، به طرف آن ميدورتر، گله گوسفندي ديده مي تهيه كنند. كمي
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دهد. به طرف كند و نشاني ديگري ميان وجود چاه را در اين بركه رد ميپچو

 كنيم.گرديم و حركت ميرمياودروها ب

رسيم كه در طرفين آن اي ميبه جاده آسفالته

شود كه اين درختهاي سرسبزي وجود دارد. گفته مي

هاي گز است. توده سبز، درختهاي كهور و درختچه

هاي شويم. دستهاي در سه راهي متوقف ميلحظه

هاي آب توجه هر مرغابي و حواصيل در بركه

 كند.ود جلب مياي را به خبيننده
بينم كه با اروش و طغيان اود، زمينهاي مزروعي شهر كور را مي كراه

جلوتر، آبـ  كه جاده را در اود فرو بردهـ   بستان را زير آب برده است، كمي

شويم، در همين نقطه ماشين بندد. از اودروها پياده ميراه را به رويمان مي

انديشند به كراه كور است، شايد ميهاي شهر شهرداري در حال تخليه نخاله

گرديم و بعد مسير را بيند!، به ناچار راه آمده را باز ميكراه، كور است و نمي

براي اقامه نماز ظهر و عصر وارد شهر  دهيم.به طرف شهر بستان ادامه مي

هاي تسليت به كنيم. پارچه نوشتهشده و در مقابل مسجدي توقف مي

و سالگرد درگذشت حاج ( السالمعليه)رت امام صادقمناسبت سالروز وفات حض

سيداحمد اميني بر روي ديوارهاي مسجد نصب است. پس از اقامه نماز 

س به لباس بسيج، وارد مسجد جماعت به امامت صياد شيرازي، جواناني ملبّ

شوم كه آنها از دانشجويان بسيجي دانشگاه شوند، با پرس و جو متوجه ميمي
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اتوبوس ويژه برادران و دو اتوبوس ويژه  چهارند كه با شهيد بهشتي هست

اواهران در روزهاي آارين سال، در ادامه زيارت اود از مناطق عملياتي 

سراسر  ،اند. برادران بسيجي با ديدن صياد شيرازيجنوب به اين شهر رسيده

اواهند كه بعد از نماز برايشان شوند و از او به اصرار ميشور و شعف مي

 كند. صحبت

 .دلت نگذردهد تا سريع نماز را اقامه كنند تا وقت فضيصياد به آنها تذكر مي

هنگ ايستند، تيمسار از سردر فرصتي كه دانشجويان براي نماز به صف مي

سئول ماز، از نم كوپتر را به دهالويه بخواند. پساواهد كه دو هليعابديني مي

گيرد و شت تريبون قرار مياردوي دانشجويي بسيج دانشگاه شهيد بهشتي پ

و ين داضمن معرفي صياد به عنوان عامل وحدت ارتش و سپاه، هماهنگ كننده 

المبين و القدس، فتح)طريق 3تا1نيرو و يكي از طراحان اصلي عمليات كربالي

 كند.المقدس( از او براي سخنراني دعوت ميبيت

ريك به شما دو تب» :گويداي از دعا و صلوات ميصياد، طبق معمول با مقدمه

ستيد گويم، تبريك اول به ااطر حال و صفاي معنوي شما دانشجويان كه توانمي

يك تبر وگيري انتخاب كنيد بهترين فضا )مناطق عملياتي جنوب( را براي بهره

 دوم به ااطر داشتن واژه بسيجي. 

. است اي كه يك شخصيت شنااته شده و پديده مقدس انقالب اسالميواژه

اريد نگه د يرابشاءاهلل كه قدر اين روحيه و حال را بدانيد و هم اودتان را سان

ح بنده به صورت انفرادي طرا .تان كه نياز به بسيج داردو هم محيط

  «( نبودم، من در كنار بقيه بودم.3تا1)عملياتهاي كربالي
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ان رادربكند. براي از تيمسار در ادامه صحبت اود، چند ااطره بازگو مي

 گريند.بينم كه از شدت تأثير ااطره ميدانشجو را مي

گويد كه آيد و ميپس از اتمام سخنراني، مسئول اردو به نزد او مي

ه مرااند. صياد به هاواهران بسيجي دانشجو در مسجد ديگري گرد آمده

روند. در مي( السالمعليه)چند نفر از اعضاي هيئت به مسجد امام حسين

 گويد:دانشجويان بسيجي به عنوان مقدمه مي آنجا مسئول اردوي

كي ي طقسپاس اداي را كه در يكي از بهترين روزهاي عمرمان در اين منا»

تش ترين فرد ارسال دفاع مقدس را بيابيم، فردي كه اليق هشتهاي از گنجينه

ن محس در ديدگاه مقدس امام شنااته شد. فردي كه در كنار دوستانش مانند

 يمسارسال دفاع مقدس را به دوش كشيدند. نام پرآوازه ت هشترضايي، بار 

شناسد، ما آشناست. آن قدر كه ااك اوزستان ايشان را ميصيادشيرازي، نامي

دار ااكهاي تب شناسيم! بايستي نام ايشان را بر بستر هورالهويزه و برنمي

دستهاي كنند، با صدر ملعون را عزل ميوقتي امام عزيز، بني .اوزستان بيابيم

غبار بيرون  و هايي از گردتيمسار صياد شيرازي است كه جنگمان از زير هاله

ن ه عنوابود ااين حقير  .آمد و ما توانستيم در سرازيري]پايان[جنگ قرار بگيريم

 «.امدهرار دااد قترين قافله نور شهيدان، يكي از الگوهايم را تيمسار صيعقب مانده

ب جنو ن بسيجي در ديدار از منطقه، به ويژهصياد نيز، توفيق دانشجويا

كند. او گويد و بر مقدس بودن واژه بسيج، تأكيد ميكشور، را تبريك مي

 م بود.افزايد كه تمام سرزمين غرب و جنوب كشور، جوالنگاه رزمندگان اسالمي



 

 

 / يادداشتهاي سفر 126

 چه عمليات مهمي پرسد،صياد در ادامه سخنانش، از اواهران بسيجي مي

ذكر  القدس راو اواهران دانشجو، نام طريق .ام يافته استدر اين منطقه انج

 دهد:تأييد گفته آنان، ادامه مي كنند. صياد بامي

ما  القدس بود، درست است!بله، اولين عمليات انسجام يافته، طريق» 

ي مهم كه در اين عمليات بود ايلاالئمه را داشتيم ولي انسجاميعمليات ثامن

 ،سپاه مركز پيمان مشترك ارتش و ،، قرارگاه كربالبراي اين عمليات. است

طراحي  3تا1تشكيل شد و ما در آن دورنماي نبرد را تنظيم كرديم و كربالي

 نداشت. ، امكان آن وجودو ما از اول با مشكل مواجه شديم. با ديد نظامي .شد

ست نيست، برداشتي است براي كسي كه واقعاً مشتاق ابرداشت من فقط نظامي

ينجاست ارا پاسداري كند. نكته در راه ادا جلو برود و نظام جمهوري اسالميدر 

 ، بعضي وقتها، ذهنهاي محدود ما چيزي را مجسم«شدني شدن نشدنيها»

كرديم، القدس رابررسي ميشود. وقتي ما عملي شدن طريقكند كه نميمي

 ،خصصيتد آيد. در برآوردهد و با آن برآوردها جور در نميديديم جواب نمي

 ته مهمك نكديديم امكانات ما، نيروها، تجهيزات تانك و توپ كم داريم، ولي ي

عد بنگيم، ن بجبود كه اميدوارمان كرده بود و آن رسالتي بود كه ما بايد با دشم

ينكه و ا هم اميدواري به اينكه اودمان را مصمم به انجام اين رسالت ديديم

ا شب ت .ردكادا هم ما را ياري اواهد  «اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلن»

ا اين د را بنبر ن ما در عمليات نظرشان اين بود كه اگر ايناقبل ازعمليات، مشاور

ها د آندر حاشيه برآور .امكانات شروع كنيم، آينده اين عمليات مبهم است

 «.كنيمن تشكر ميااز شما مشاور» نوشتيم:
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 هناده آينده نبرد ذكر كردند ج يكي از پارامترهايي كه براي مبهم بودن

ب ه در شكبود و اداوند ياري كرد  «جاده پيروزي»كيلومتري و رملي موسوم به 

را  رمل وعمليات، باراني در اوزستان آمد كه باران رحمت بود و شنهاي روان 

ش و محكم كرد و اين جاده ااكي عين آسفالت محكم شد و دو گردان از ارت

ات ن عمليا ايبور كنند و دشمن را از پشت غافلگير كنند تسپاه توانستند از آن ع

 رافرازسالقدس طريق به پيروزي انجاميد و به اين ترتيب اداوند ما را در عمليات

 .دشقدر بود كه م كرد. اين نتيجه همان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

سالگرد رحلت حاج سيداحمد اميني است. يك چيز حقيقي بايد در 

داشت و كسي  آقا شخصيت مظلومي احمد نمان آمده باشد كه حاجذه

دانست نقش پنهان او چيست، دستهايي اواستند او را به كارهاي اجرايي نمي

وقت در جبهه  بگويم. من هراز زاويه نظامي (اي رامن ااطره) .بكشند كه نشد

يم و اظهار بار[ زنگ زدم و گفتم اين طور رفتم به تهران]يكگرفت، ميدلم مي

نگراني كردم و قرار شد بروم به طرف تهران. در راه، همچنان نگران بودم. نزديك 

البان در نزديكي  ؟توانيد برويد به مشهدآسمان تهران به البان گفتم شما مي

به تهران  ؟تهران اين مجوز را گرفت و به طرف مشهد رفتيم تا رسيديم به مشهد

توانم بيايم بايستي اول صفا از امام نمي زنگ زدم گفتم وضعم طوري است كه

قبول كردند. بعد براي ديدار امام در روز جمعه  .آيمهشتم بگيرم و فردا مي

)يعني فردا( تماس گرفتم. حاج سيداحمد آقا گفتند: امام در روز جمعه هيچ نوع 

شب بود كه از  8-9دهم. ساعتام را انجام ميديداري ندارند ولي من وظيفه

د. پس از يتوانيد به مالقات حضرت امام بيايتماس گرفتند گفتند فردا ميتهران 

صفايي كه از امام هشتم گرفتيم، به طرف تهران راه افتاديم؛ روزجمعه پرواز با 
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صبح  10تأاير انجام شد. ايلي با سرعت اود را به جماران رساندم و ساعت

كه با امام مالقات دارم. به او گفتم  ،وارد بيت شدم. ايشان يك آبدارچي داشتند

كس)منظور صبح به ما زنگ زدند و گفتند كه فالن 8گفتند حضرت امام ساعت

صيادشيرازي( نيامده؟ از او اواستم كه به حضرت امام پيغام برسانيد كه با تمام 

او رفت و آمد و گفت حضرت امام اجازه دادند.  .تالشي كه كردم، اآلن رسيدم

داند كه در آن جلسه چه بر د و عجيب بود، ادا ميزمان مالقات ما طوالني ش

 «.كنمكردم كه دارم پرواز ميگذشت، احساس مي من

كرد كه گويا احساسي بازگو ميو  تيمسار اين ااطره را با چنان شور و هيجان

هم اكنون در مقابل حضرت امام نشسته و همان احساس را دارد، و گويا اآلن در 

يافتم. ين موضوع را از صدا و نحوه بيان او به وضوح درميحال پرواز و عروج است. ا

 1.رسيدآرام آرام صداي گريه از تك تك اواهران به گوش مي

بعد از اينكه مالقات تمام شد، اود را سبك يافتم و » تيمسار ادامه داد:

توانستم اودم را براي جلسه بعد از ظهر آماده كردم. جلسه چهار نفري بود. نمي

آقاي  .ن بگويم كه چه حالي دارم و ديگر نيازي به اين جلسه نداريمبه آقايا

كرديد، پس چه : پشت تلفن اظهار نگراني مي(اطاب به من) گفتند هاشمي

اينها در سينه  .ها و رادادها، پرمعناستبعد ادا را شكر كردم. اين حادثه شد؟

ان پاك است، ما نمانده و فقط براي صياد شيرازي نيست، بلكه براي شما عزيز

                                                           
ديده ز افراد نداد مدتها بود كه چنين حالي را اوضعيت جلسه آن طور بود كه هركسي را تحت تأثير قرار مي. 1

گان ك ديدآن مبتال شدم. فضاي جلسه آنچنان عطرآگين و با صفا شد كه اش بودم كم و بيش اود هم به

ه ده آن جلستوان فضا و جو حادث شحاضران را مرطوب ساات. باور كنيد كه به هيچ روي و بي هيچ تواني نمي

 .بماند ،داشتمرا بازگو كنيم، گويي كه در آسمان گام برمي



            

 

 129( / 1القدس)مأموريت به منطقه عملياتي طريق

 

كه اين راه را با عزت برويد. پيوندتان را با رهبر و ولي امر مسلمين بالواسطه 

د، نتواناواهند مستقل باشند ولي نميمي .محكم كنيد. غافالن جهان گرفتارند

 .نداترين نيروهاي انقالببسيجيها، مخلص .چون ولي امر مسلمين ما را ندارند

م، ديديم كه چطور جلسه جنگ را رها كرد و وقتي در محضر حضرت امام بودي

رسد هيچ چيز ديگر براي نماز رفت، و ما متوجه شديم وقت نماز كه فرا مي

 …برايش مهم نيست و اين روال كار ما شد در جبهه )و بعد از آن(

رهبر كنوني، وقتي را به من دادند تا به : )ره( رحلت فرمودند حضرت امام

زودتر رفتم تا به ااالق  لوتر از اذان ظهرـ  كمييك ربع ج حضورشان برسمـ  

در سالن دفتر بودم و نگران و مضطرب، هر چه بيشتر  .عبادي امام نيز عمل كنم

شد. )نگراني از اين جهت كه اگر شديم، نگرانيم بيشتر ميبه اذان نزديك مي

اذان شود چطور محضر آقا را رها كنم! و اگر نكنم به ااالق عبادي عمل 

ن ادقيقه به اذان، ديدم وضع سالن عوض شد، اط نماز را محافظ پنج (ام!هنكرد

بالفاصله بعد از اينكه گوينده راديو اذان ظهر را اعالم كرد،  .كننددرست مي

سيماي رهبر عزيز را ديدم كه مستقيماً آمدند و رفتند روي سجاده و نماز را به 

ماز را در اول وقت بخوانم. بعد جماعت گزارديم. من ابتدا نگران بودم كه چطور ن

ه و ااالق عادي در بين علماي ما يك راين سي، ديدم من در اشتباهم، غافلم

آوردم و مي ـ از ستاد كل ـنفره به منطقه  150من هيئتهاي .است برنامه دايمي

در اين مأموريت به . برنامه بر روي نماز تنظيم شده بود و اين شدني بود

دقيقه به اذان تعطيل كنيد و اود را براي نماز آماده كنيد.  پنجسرگروهها گفتم 

يم، كاروان شما بعد از ما آمد و يما هم قرعه به ناممان افتاد كه به اين مسجد بيا

متأسفانه نماز را با تأاير اواند. اين است كه اين تقاضا را نقد استفاده كنيد. 
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ا برنامه نماز، هماهنگ اواهرها هم تجربه كنند، در زندگي فردي و اجتماعي ب

باشيد و از اين نمايش ااالقي حضرت امام )ره( و رهبرمان حداكثر بهره را 

روز نزديك پايبندي به اين برنامه )نماز( نفوذ در اانواده هم دارد، يك. بگيريد

بود نماز صبح را در اول وقت به جا نياورم كه فرزند بزرگترم آمد و زنگ زد و 

گويند )با حركت فرزندم( لذت عجيبي در اودم ن ميگفت: بابا دارند اذا

  «.احساس كردم كه فرزندم اين طوري است

رويم، هاي گروه تفحص براي صرف ناهار به نزد آنها ميبه دعوت بچه

 را ،بيني مابي آاليش و ساده. دوستان گروه تفحص، بدون پيش ايسفره

ر غذا را تغيي اوانند و بدون اينكه كميت و كيفيتبه سفره اود مي

 كنند.شوند و غذاي اود را با ما تقسيم ميدهند، پذيراي ما مي

 
**** 

ايم، به دنبال صياد، هاي رملي فرود آمدهاكنون دقايقي است كه در كنار تپه

پرسم: اينجا رويم، در باالي تپه ميباال مي تياي رملي، به سخاز دامنه تپه

با وزش باد، . «دارالشياع»نويسد:لها ميار زاهدي با انگشت روي رمدكجاست؟ سر

شوند، پس از استقرار گروه فني، ابتدا با ذرات رمل، آرام آرام در هوا معلق مي

هاي رملي دارالشياع ام، تپهاي كه ايستادهنقطه» كنند:صياد شيرازي مصاحبه مي

القدس گفته و ضبط هاً بيتشتباا القدس )است كه قسمت شمال عمليات طريق

القدس، تالش اصلي از جناح راست انجام ه است( قرار دارد. در عمليات طريقشد

اي استفاده كرديم از جاده. را داشتيم لقدس[ا] شد كه در آن، ما شهداي طريق

كيلومتر  نهكيلومتر ايجاد كردند و پس از آن،  نهكه برادران جهادگر به طول 

حل استقرار عقبه دشمن منطقه مقابل، م .ديگر پيموده شد تا پشت اين تپه
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است به نام منطقه دارالشياع كه تا اط اول يك كيلومتر فاصله داشت، 

رزمندگان اسالم بنا داشتند اين عقبه را منهدم كنند. الزم است بگويم كه اين 

 «.محور، در عمليات نقش كليدي داشت

رسد. او به ها، نوبت به سردار زاهدي ميدر ادامه ضبط مصاحبه

 گويد:گيرد و ميمقابل دوربين قرار مي اكراه، در

 عموم بريم، ارتفاعات موسوم به ارتفاعاتسر ميهاي كه بمنطقه در …»

دارالشياع است كه گردان اباعبداهلل از محور جاده پيروزي و شهداي 

 هشتتا  هفتالقدس كه توسط برادران جهادگر به عمق )وسعت( طريق

 هجدهدند و ما توانستيم دشمن را به عمق عبور كراز آن كيلومتر ايجاد شد، 

و با  ،ساعت قبل از عمليات حركت كرديم 24.كيلومتر دورتر، عقب ببريم

قزوين، شب عمليات در اين منطقه آماده شديم. در نزديكي اين  92گردان

ها ديد داشتيم با نزديك شدن وقت دراتها، نيروها را پنهان كرديم. روي اين تپه

يم. هدف ما، زدن توپخانه دشمن بود كه اط اول و عمليات، حركت كرد

زمين هم به ااطر  .ابهذزد. هدف بعدي، رسيدن به تنگه چاكبر را ميهاي اهللتپه

بارندگي، محكم شده بود )به ما كمك كرد( با گفتن رمز عمليات، شروع به 

حركت كرديم و بعد از حركت ما، برادران ارتشي از سمت راست آمدند و ما از 

مت چپ، به كمك يكديگر به طرف هدف رفتيم و با سرعت وصف ناپذيري س

تا عصر آن روز، پل ابوچالچ در شمال غربي بستان تصرف شد و در  .پيش رفتيم

و همان روز با شهيد ارازي گروهي را تشكيل داديم. چهار نفر از برادران زامي

زهايي به ابه رسيديم و در پشت ااكريذشب، ما به چ 12ساعت .شهيد شدند

كيلومتر كه برادران مهندس سپاه و جهاد ايجاد كرده بودند  هشتادتا  هفتادطول 
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قبل از اينكه اين جاده ايجاد شود چيزهايي آوردند به نام فرشهاي  .مستقر شديم

كيلومتر  نهبرد، ولي اين جاده از چاه آب به طول باتالق رو كه وقت زيادي مي

پس از صحبتهاي زاهدي، به طرف تپه  «.وداحداث شد و ايلي برايمان مهم ب

صياد پيشتاز گروه و عكاس با هيكل سنگينش آارين نفر . رويمرملي ديري مي

 رود؟!اورم كه چطور در اين رملها، باال و پايين مياست. غصه او را مي

و  رسيم از اينجا ديدن دشتبه باالي بلندترين تپه رملي منطقه مي

 ت انگيز است.هاي رملي واقعاً شگفتپه

         شود:در همين نقطه، مصاحبه سرهنگ بازنشسته عباسپور ضبط مي

با يك  1360آذر 8 اينجانب سرهنگ پياده، فيروز عباسپور هستم كه در تاريخ »

دهي شهيد صفوي تانك به فرمان 293گروه پياده مكانيزه تقويت و با گروه رزمي

شمن رديم. نيمه شب به عقبه دالقدس)پيروزي(حركت كدر جاده شهداي طريق

اش ينيو با نيروي زم كنيم يرگوارد شديم. هدف اين بود كه دشمن را غافل

انديم را عقب ساعت آنها ر سهيا  دودرگير شويم. ما به دشمن تك زديم و بعد از 

آن  ه طيبعد، نيروهاي دشمن اقدام به پاتك كردند ك .و اودمان مستقر شديم

 ادامه ، برايپس از تحكيم مواضع اوليه. را منهدم كرديمچهار فروند تانك آنها 

د و شجام ريزي به موقع اناين مأموريت با توجه به طرح .عمليات آماده شديم

ت و دشمن از نظر تقويتي نتوانست عمل كند و اين يگانها شروع به حفاظ

ه كبود  هميتااستحكام مواضع كردند اين عمليات از اين نظر براي يگان ما قابل 

 وه بود رآمدددر اول جنگ، اين منطقه در دست يگان ما بود و به اشغال عراقيها 

 .«هاي ما انگيزه زيادي براي شروع عمليات داشتندبچه ،ااطر همينهب
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ف م برنامه به طر. پس از اتماكندينوازش م هايمان راگونه ،وزش باد

اي ند دقيقهچجهاد هاي فيلمبردار رويم و من با بچهكوپترها پايين ميهلي

اي جان كه در دل آسم نم.مانم تا رملها را به هوا بپراكبيشتر بر باالي تپه مي

پس  شود.جلب مي …ا و ام به هورها، آبخيزها، رملها، سنگرهگيريم، توجهمي

ست صتي ارسيم، تا اذان مغرب فردقيقه پرواز، به پادگان زرگان مي چهلاز 

 .دازندبپر كه همراهان به استراحتي

سي سيا ـ بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد پادگان، مسئول عقيدتي

احمد ت حاج سيدو سالگرد رحل( السالمعليه)ايام رحلت امام جعفر صادق ،قرارگاه

اي اواهد به همين مناسبت براميني را تسليت گفته و از تيمسار صياد مي

 كند:به صحبت ميحاضران سخنراني كند. او هم پس از دعا و صلوات شروع 

چند نكته را  آوري وقايع جبهه است )چون مأموريت ما در راستاي جمع»

يكي از رموز پيروزي ما در نبرد حق عليه باطل، اين بود كه ما براي  گويم (مي

جنداهلل بايد اود را باور  .جنگيدجنگيديم و دشمن براي شيطان ميادا مي

امرمان  ان( اين بود كه ما مستقيماً به وليداشته باشد، از رمزهاي ديگر )پيروزيم

الئمه، اپايبند بوديم، وقتي همت كرديم، دنبال تكليف رفتيم. در عمليات ثامن

رمز ديگر اين بود كه اين  .ساعت حصر آبادان شكسته شد هشتيا  هفتظرف 

يك تركيب مقدس از ارتش، سپاه،  (بلكه)جنگيد، تنها ارتش يا سپاه نبود كه مي

، مركز عمليات مشتركمان. واحده، قدرت واحده بودند جهاد بود همه يد بسيج و

من دو تا مصداق  بود كه برداشتم و اين اعتقاد ما بود. اولين قدمي، قرارگاه كربال

 هفتدشمن تا ، )مصداق( اول اينكه در ابتداي كار گويم،مي )را در اين اصوص(

ها كيلومتر مربع در جبهه 10000كيلومتري اهواز پيش آمده بود و يا نزديك
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حضور داشت و با اين شرايط ارتش و سپاه يك كاسه شدند. طراحي عمليات 

القدس به عنوان اولين ثمره قرارگاه كربال بود و ما مراقب بوديم كه در طريق

)يك روز( چند تا از برادرهاي  .عمل، اين وحدت ارتش و سپاه به وجود بيايد

يم با برادرهاي ارتشي برويم شناسايي و اواهسپاه آمدند گفتند ما مي

روز طول  سهيا  دو)آنها  رفتند( و اين شناسايي  .ظرشان سرتيپ نياكي بودنمد

گفتند:  كشيد  دلواپس ااتالف بودم، تا اينكه اينها برگشتند. استه و كوفته.

جدا بگيريم. اول  گزارش بدهيم؟ سردار رضايي گفت بهتر است گزارشها را جدا

اكي آمد جلسه، چشمانش ازتعجب و تحير گرد شد. گفت جناب سرتيپ ني

سرهنگ )صياد شيرازي( من مطمئن هستم پيروزيم، اين برادرها ما را به جايي 

براي شناسايي بردند، كه اگر از آنجا به دشمن بزنيم )حتماً( پيروزيم. بعد نوبت 

و  )تا گزارش دهد( او نيز حالت عجيب و متحيري داشتسردار رشيد شد

اواستيم شيطنت ما به برادران ارتشي اعتقاد پيدا كرديم. ما ابتدا مي »گفت:

آمدند، تا اينكه رفتيم اينها ميكرديم، هر چه ميروي ميكنيم و )دايم( پياده

( شبحي را ديدم  در تاريكي هوا نزديكيهاي صبح  ) شب شد و ما آنجا مانديم.

كه دقت كردم( ديدم نياكي است )كه آيد )كميرود و پايين ميكه هي باال مي

اداوند اودش اين مهرها را ايجاد  «.كند( مهرش تو دل ما افتاددارد ورزش مي

گويم، امام دومين مصداق را براي اينكه يادي از امام )ره( ]شده[ باشد مي .كرد

كه بنيان )وحدت( را گذاشت. مقامش عالي است، اداوند متعالي سازد. بعد از 

)موفق شديم( و به آنجا مسلط شويم)تصميم گرفتيم(  8مليات والفجراينكه در ع

نيروها را از محضر امام مستفيض كنيم. از امام وقت گرفتيم و رفتيم محضرشان، 

)رفسنجاني( ابتدا گزارش جبهه را دادند. آن همه فشرده نشستيم. آقاي هاشمي
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امام را  موقع ايشان جانشين فرماندهي كل قوا بودند. در گزارش حضرت

كردند. سپس امام صحبتهايي كردند كه پخش اطاب مي «فرمانده كل قوا»

 نشد. اين مطالب بسيار عجيب و )مهم( بود اما فرمودند:

است،  كرده آنكه به ما فرمان داده است، اداست. آنكه به ما تكليف دفاع» 

كل  دهرمانفرمانده كل قوا اداست. حاال آنكه دفاع را واجب كرده، ف .اداست

 «.واحده باشيد قواست. در برابر دشمن، يد

ارج مه اهپس از پايان سخنراني، به سردار رضايي اشاره كردم كه آار از 

انو ا دو زمند. شويم، تا زمان بيشتري در كنارشان باشيم، تا ببينيم تذكري ندار

عد بد و كنار هم نشستيم، امام لبخندي زدند. سپس سردار رضايي را اواستن

بعد  .ير شديمگ، اصالً غافلندو دست رضايي را در دست هم گذاشت دست من

ديم، ه بواداحافظي كرديم، وقتي اواستيم بيرون برويم ديگر جهت را گم كرد

ر بجلسه گذاشتيم تا بتوانيم  ساعت هفدهحدود . دانستيم از كجا برويمنمي

 للمبناي اين حركت ااالقي، كه براي ما حكم بود، وحدتي مستحكم و ا

اي ما ي دلهپس از سخنراني؛ سرهنگ دربندي دقايق «.ريزي كنيمناپذير را پايه

 ر پايانصياد د زند.را با صداي اود و با مرثيه سرايي و نوحه اواني، چنگ مي

كنند، ياواهد تا در گزارشهايي كه از اين سفر تهيه ممراسم از همراهانش مي

، ر آيندهاست، معرفي كنند تا دينيروهايي را كه در اين سفرها حضورشان الزام

 از آنان نيز دعوت شود.

يكي از همراهان، به نام تيمسار فروزمنش كه با درجه سرواني در 

القدس حضور داشته كپي مدركي را كه به اط شهيد عمليات طريق
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دهد و ابه است، نشانم ميذسرهنگ مخبري و مربوط به عمليات تنگه چ

 كنم:يمن بالفاصله از آن رونويسي م

                            

 

 

 ، اسيار1ماره ش                                                

                                                                              12/9/61 

 سمه تعالي اب

 از : سرهنگ پياده غالمرضا مخبري 

 سي(به : فرماندهي نزاجا )بازر

ن ر آابه كه پرسنل شركت كننده دذپس از عمليات افتخارآفرين تنگه چ

ندهي ، فرمايندبا فداكاري و ايثار توانستند تهاجم مزدوران عراقي را مهار نما

دود حدت منزاجا را مالقات و به عنوان فرمانده و مسئول عمليات تنگه، كه 

، ك پرسنل بودمتده روز از نزديك شاهد فداكاري و از جان گذشتگي تك

رر فرماندهي نزاجا مق دراواست تشويقي براي تعدادي از آنان نمودم.

تري را هكار برجست و آنهايي كه فرمودند كه ]نام[ تعدادي از پرسنل زامي

ز طريق نيز ا قيهاند اعالم ]شود[ تا تشويق آنان ابالغ و ]در مورد[ بانجام داده

ا نفر ب هشت ر حضور ايشان اساميبازرسي و برابر مقررات اقدام گردد. د

 تشويقهاي پيشنهادي زير اعالم گرديد:

 ارشديت(. سال4) ، يك درجه قطعي125 1ستوان دوم پياده دولتمراد آرش جمعي گد. 1

                                                           
 مخفف كلمه گردان. 1
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 .سال ارشديت 125،2رامش جمعي گدآستوان دوم پياده محمد جعفر . 2

 ت.سال ارشدي 2، 125ستوان سوم پياده اباصلت آشوري جمعي گد . 3

 ، يك سال ارشديت.254ستوان يكم زرهي عنصرودي جمعي گد . 4

 ، يك سال ارشديت.254فروزمنش جمعي گد  2سنسروان اردنا. 5

 .، يك درجه قطعي125اهلل رياضي جمعي گد ءاستوار دوم عطا. 6

  .ديتسال ارش 2، 125استوار دوم مجيد توكلي اسروشاهي، جمعي گد . 7

 .سال ارشديت( 3، يك درجه قطعي)125، جمعي گدظميپياده قاسم كا سومستوان. 8

 اد شدهيسنل كه موارد، مورد تصويب قرار گرفته و به من مأموريت ابالغ به پر

ا تولي  ؛انددهاز تاريخ ابالغ، پرسنل از درجات تصويبي استفاده نمو را دادند.

عا تدت.اسكنون اقدامات اداري آن از طريق مقامات مسئول ابالغ نگرديده اس

ر ظر اموني از در اين زمينه صادر فرماييد تا دستور فرمانده كديؤدارم اوامر م

 گردد. اداري نيز اجرا
 رهنگ غالمرضا مخبريس                                                        

 زنجان جهت اطالع و پيگيري. 2گيرنده : فرماندهي تيپ 

( 5اود، از تشويق شدگان )بند نش كهممرتضي فروز (سنتيمسار )اردنا

گويد، سرهنگ مخبري در كمتر از يك ماه بعد از نگارش اين نامه در مي است

ابه به شهادت رسيد. پس از صرف شام ذدر عمليات چ 61ماهبهمن 10تاريخ

 ـ در اتاق فرماندهي ـدر جلسه گروه قرارگاه كربال  .گرفته شدجلسات پي

اي اداره شود، دهد جلسه، مباحثههاد ميكنم. تيمسار صياد پيشنشركت مي

                                                           
 نگهداري سالح است. ومربوط به تعمير نظامياردناس : يك رسته . 2
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و تيمسار با لبخندي  «!ايبحث محاوره»گويد:سردار زاهدي به شواي مي

 «!اينخير، ماهواره» دهد:جواب مي

 

 

 

 

 

 74اسفند 25جمعه 

 دوهمچنان صياد شيرازي پيشتاز شب بيداري است. او ديشب بيش از 

وند ي پياش را به نيايش صبحگاهساعت نخوابيده است و حال نيز عبادت شبانه

 شود.هاي امروز را يادآور ميدهد، او بعد از اقامه نماز جماعت صبح برنامهمي

پردازد. در چون روزهاي گذشته، صياد به ورزش دو و نرمش صبحگاهي مي

در  اي كهبيرون از سااتمان فرماندهي، تعدادي از همراهان با واكس و فرچه

 دهند.ا و كفشهاي گلي و ااكي اود را جال ميمقابل در است، پوتينه

شوند، با در دقايقي كه افراد آماده حركت به سوي مناطق عملياتي مي

 ابهذكنم. او از مرداني است كه در نبرد اونين چسرهنگ كماجي گفتگو مي

 كرده به عنوان گروهانحضور داشته است. از گروهاني كه در آن ادمت مي

ر و به اصوص د وهاني كه حتي پس از رشادتهاي بسياركند. گرمظلوم ياد مي

 .ه( نشدم )رابه و بعد از آن، حتي هيچ گاه موفق به ديدار حضرت اماذعمليات چ

رسد، قطراتي اشك از چشمانش جاري صحبت كماجي وقتي به اينجا مي

شويم. با گذر از كوپتر، راهي محل مورد نظر ميبراي ادامه برنامه با هلي. شودمي



            

 

 139( / 1القدس)مأموريت به منطقه عملياتي طريق

 

 9رسيم. گروه فني، تصاوير الزم را از اين جادهها و رملها، به جاده پيروزي ميپهت

ابه به ااطر ذرويم. جاده چابه ميذكنند. بعد به طرف چكيلومتري تهيه مي

 بارش باران، در بعضي قسمتها به زير آب رفته است.

آييم. گفته فرود مي  ـ در نزديكي اط مرزي ي ـدر كنار پايگاه نظام

هاد، يلمبردار جفكيلومتر از مرز فاصله داريم، گروه  يك و نيمتا  يكشود يم

 گيرند.كه بر روي سيم ااردار نشسته است، عكس مي «سره شانه ب»از پرنده

والت دهند، زتيمسار زوالت و تيمسار صياد به يكديگر اط مرزي را نشان مي

يگاه ، پايگاه نظاميآلوده است. در چند صدمتري پا همنطقه تا صفري»گويد:مي

يكلت سوتور نمايان است. لحظاتي بعد، دو نفر بر سوار م «سوبله»مرزي انتظامي

 يند.آيند. همه آشنابراي شناسايي به طرفمان مي «سوبله»از پايگاه انتظامي

ت ملياعصياد كه در اين منطقه به دنبال قتلگاه گردان سجاد اهواز در 

سوار شده و نزديك به نيروي انتظامياست، ترك موتور گروهبان  6والفجر

گويد كه صياد شود، پس از بازگشت، گروهبان ميدقيقه از ما دور مي پانزده

ماشاي اند. تاينجا نيز، حواصيلها هور را اشغال كرده شيرازي محل را يافت و

 كند.آنها، استگي راه را از تن بيرون مي

 
*** 

هاي اي نزديك تپهجادهكشد كه بر روي پروازمان چندان طولي نمي

ان آييم. به ااطر آلوده بودن منطقه، تيمسار از همراهرملي فرود مي

 ند.اواهد كه به ستون و در يك مسير، به دنبال او از تپه باال رومي

اي صياد مهار شده است. در نقطه «مارچ»اي به نامها با مادهرملهاي اين تپه

شود كه به تنهايي بر گ و زيبايي ميشود و محو تماشاي گل زرد رنمتوقف مي
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ايستد و روي تپه رملي روييده است، او دقايقي را به نظاره اين تك گل مي

مثل اينكه جاي يك شهيد است، من تا به حال چنين چيزي » گويد:مي

اين گياه، يك گياه ديجيتالي است، يك »  گويد:سرهنگ كماجي مي «ام!نديده

رويد و براي قلب بسيار پوسيدگي گياهان ديگر مي نوع گياه دارويي كه بر روي

دانم! گروه عكاس و فيلمبردار نيز چقدر اين نظر صحيح است نمي« .مفيد است

 دارند.كنند و از اين گل ديجيتالي)!( تصوير برمياز فرصت استفاده مي

سردار  است، «تپه نبعه»ا ـگويند اينجرويم، ميوقتي به باالي تپه رملي مي

تپه  اين دهدكه هنوز شليك نشده. بر روياي را نشانم ميگلوله امپارهكاظمي

 كند:صياد مصاحبه مي

. اآلن 25/12/74دقيقه صبح جمعه  40و9بسم اهلل الرحمن الرحيم، ساعت» 

په تز اين اابه. ذدر شمال تنگه چ «نبعه»نام ه در روي تپه رملي قرار داريم ب

ن دشم اح راست اودمان را كه در دستااطرات زيادي داريم از اين تپه، جن

زرهي  2، بعد تيپرزمي 293كرديم و در مراحلي به ترتيب گروه بود تأمين مي

 «.، مستقر شدندچذابهدر تنگه  77لشكر1، بعد تيپ16لشكر

 گويد:سرهنگ بازنشسته عباسپور نيز در مصاحبه اود مي

ايل جنگ، محل اي( كه در اوام، )تپهاآلن بر روي تپه نبعه ايستاده »

از جاده پيروزي وارد  3باني دشمن بود. ما در ادامه حركت يگانهاي تيپديده

ابه شديم. به ارتفاع رملي دارالشياع وارد شديم. اولين ذمنطقه عملياتي تنگه چ

براورد ما با نيروهاي تأمين دشمن در همين محل رخ داد. آنها، به استعداد يك 

ابه شديم و آمديم ذر ادامه عمليات وارد تنگه چما د .گروهان تقويت شده بودند

و پدافند اصلي را آغاز كرديم. يگانها در پشت ااكريز ايستادند. به محل عمومي
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چون يگان زرهي تانك در مقابل پاتكهاي دشمن با شجاعت تمام ايستاده بود. 

بعد از استقرار مواضع پدافندي، من در سمت راست پدافندي موضع گرفتم، 

. در اين منطقه شوداط پدافندي حفظ  بودطقه وسيع بود و قرار چون من

زام گشتي، تأمين اين منطقه را فراهم عدهد( نيرو نگذاشتيم ولي با ا)نشان مي

ما در مرحله اول به توپخانه دسترسي نداشتيم ولي تانكها به جاي گروه  .كرديم

كردند. اما از نظر كردند. تانكها اينجا را تبديل به محل آتش ميكار مي،رزمي

پاتكهاي زيادي از طريق  .رعايت اصول تاكتيكي؛ جلوتر از ما، گروه تأميني بود

بعد از تثبيت اط، يگان ديگري از زنجان آمد و با ما  .دشمن به ما زده شد

المبين آماده شويم. يك هفته آنجا بوديم كه تعويض شد تا ما براي عمليات فتح

ما هم آماده بوديم.  ـر اط پدافندي ايجاد شد به ما ابر دادند يك رانه د

به  دستور دادند به پدافند قبلي برگرديم، و ما با انجام سازماندهي برگشتيم )

 .موضع قبلي ( و با يك تيپ از مشهد، رانه ترميم شد

ز اراسان در زمان عمليات، ني77لشكر315فرمانده گردان سرهنگ هاشمي

با  .تپه استقرار يافتيمهفت در منطقه عمومي 60بهمن سال18در تاريخ » گويد:مي

در  وتپه حركت كرديم بعد از ظهر از هفت 5در ساعت  ،توجه به پاتك دشمن

ضع در منطقه بستان مستقر شديم، با شروع روشنايي، شناسايي مو 12ساعت

، گردان اين انجام شد و بالفاصله آتشبارها در مواضع اود مستقر شدند. مأموريت

طرحهاي  ريزيها،ن آتش يگانها در منطقه عملياتي بود. بعد از برنامهدفراهم نمو

د ده اوشساعت، تيپ اهداف تعيين  دوآتش تهيه شد و با شروع عمليات بعد از 

 «.شددر حالي كه پاتكهاي يگانهاي زرهي پي در پي انجام مي ،را كسب كرد
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ر دد. شجام قبل از پرواز به سمت دهالويه، يكيـ  دو مصاحبه ديگر هم ان

ها( شوند و صياد با آنان )حتي بچهدهالويه، مردم گرداگرد هيئت جمع مي

اي حهرويم و پس از قرائت فاتبه بناي يادبود شهيد چمران مي. كندمصافحه مي

غت نگ لشويم. در اين كتابخانه كتبي از دفاع مقدس، فرهوارد كتابخانه مي

 ، شخصيتهايسي، معارف اسالميفارسي به عربي، علوم تاريخي، ادبيات فار

يا و غرافاسالمي، اصول ااالقي، روان شناسي، گياه شناسي، علوم اجتماعي، ج

 ي ازبر روي يك ميز در فضاي كتابخانه، تنديس .كتب هنري جمع آوري شده

 اند.شهيد چمران گذارده

سئول ماند. صياد به تمام در كنار هم قرار گرفته كتابها با بي نظمي

در  ي كهدفتر يادبود به وضعيت اينجا برسيد. دهد كه كمينه تذكر ميكتابخا

 زنم.كند. آن را ورق ميام را جلب ميگوشه كتابخانه باز است، توجه

ودند ده بتعدادي از همراهان هيئت كه هر يك پيشتر جداگانه به اينجا آم

 ت:او نوشته اس ،است اند. يكي از ايشان، سرهنگ هاشميمطالبي نوشته
 ه بادرود و سالم به روان پاك سردار رشيد اسالم دكتر چمران ك »

ود به اايران را بارور كرد و با رشادتهاي اون اود نهال انقالب اسالمي

 «ارتش اسالم نيرو و تجلي بخشيد.

 24/12/74سرهنگ توپخانه ستاد سيدعلي اكبر هاشمي   

 

هاي دانشجويان بسيجي در برگ ديگري نيز نوشته

كند، روز آنها را در دهالويه ديدم خودنمايي ميكه دي
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كه به اين مكان وارد شده بودند؛ يكي از خواهران 

 بسيجي دانشجو نوشته بود:
به اگر دريا كشتي را فراموش كند و اگر باريدن را، من به نو» 

 سال دفاع مقدس را از ياد هشتاويش هرگز ياد و ااطرات شهيدان 

 «.دن دري است از درهاي بهشتنخواهم برد و شهادت، باز ش

 دانشجوي رشته مامايي ـعظيمه شيري 

 74دماهاسفن 25دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي                      

 

شراف اراف بر روي بام بناي يادبود شهيد چمران، در جايي كه بر مناطق اط

 گويد:گيرد و صياد مياي صورت ميدارد مصاحبه

عمليات در دو بخش  ،القدسعمليات طريق لرحيم،بسم اهلل الرحمن ا» 

انجام شد، يكي در شمال روداانه كراه و ديگر در جنوب )آن(. عمليات اصلي 

رزمندگان اسالم مركب از  ريزي كرديم. سازمان رزميرا در شمال كراه طرح

در سمت چپ  16لشكر1ارتش و سپاه در تركيب مقدس تيپ عاشورا و تيپ

كربال از سپاه در جنوب  25زرهي از ارتش و تيپ 16لشكر 2عمليات، تيپ

( السالمعليه)امام حسين 2ارتش و تيپ92لشكر 3در تالش پشتيباني و تيپ ،كراه

ن ضربه از يترمأموريت اين بود كه در تالش اصلي براي كاري .آرايش داده شدند

د، كيلومتر توسط برادران عزيز جهاد احداث شده بو نهجاده فانوس كه به طول 

 شانزده روزعبور كنند و از طرف راست، دشمن را غافلگير كنند. احداث جاده 

طول كشيد و اين يكي از بهترين كارهاي جهادگران بود )كه انجام شد( ادا 

ترين ضربه را چشم دشمنان را كور كرد تا نتوانند احداث جاده را ببينند. ما كاري
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راه دور آورده بودند،  ازرا كه  در اين جاده ااكهاي رسي .در شب عمليات زديم

كوبيدند و بر طرفين جاده ديوارهاي حصيري كشيدند تا رملها را مهار كنند. 

كيلومتر، رزمندگان اسالم از اين محور  نهپس از احداث اين جاده به طول 

منطقه دركيلومتر ريختند و  هجدهاستفاده كردند و بر سر دشمن در عمق 

 «.شروي را به طرف بستان آغاز كردنددارالشياع حمله كردند و پي

دهند تا او به سرعت مصاحبه را ها، صياد را مورد هجوم قرار ميپشه

 به پايان رساند.

 اي كه در جلوشوند. بر روي پارچهدو دستگاه اتوبوس وارد دهالويه مي

 ز طرفدانشجويان دانشگاه يزد ا «اردوي رجعت»اند:اتوبوس نصب شده نوشته

يدن ز با داند. آنها نيهاي جنوب آمدهدانشگاه براي بازديد از جبهه يانجمن اسالم

گيرند. شوند و عكسهاي زيادي با او ميصياد شيرازي سراسر شور و شعف مي

انه ششويم. و شانه به براي نماز به همراه اين دانشجويان وارد حسينيه مي

از  ردو ضمن دعوتابين دو نماز، مسئول  ايستيم.برادران دانشجو به نماز مي

 كند:تيمسار صياد براي براي سخنراني، از او در اواستي مي

 به اما يك پيام دسته جمعي داريم و آن اينكه سالم ما بسيجيها ر »

 «مقام معظم رهبري برسانيد.

، شروع به صحبت «صل علي محمد سرباز مهدي آمد»صياد با شعار 

ز مناطق عملياتي كه يك نوع كند و به حسن انتخاب آنها براي بازديد امي

افزايد، قبل گويد و ميتجديد روحيه است و نيز  بسيجي بودن آنها تبريك مي

ولي بعد از  ؛از انقالب سرباز اسالم نبوده و به عبارتي سرباز وطن بوده است

 52انقالب اين توفيق حاصل شد كه  سرباز اسالم باشد. سپس او نحوه شهادت
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كيلومتري 12اصفهان را كه دركمين ضد انقالب درنفر از برادران پاسدار 

 دهد.سردشت به شهادت رسيدند، توضيح مي

در اينجا نيز، گروه كثيري از اواهران بسيجي منطقه مالثاني 

ياد شوند، آنها هم از صكيلومتري اهواز( وارد سااتمانهاي  يادبود مي40)

وجود  در برنامه بهكنند. با تمام تأايري كه شيرازي براي سخنراني دعوت مي

 دارد:كند و پس از چند دعا اظهار مياو تقاضاي آنها را رد نمي ،آمده

ا بمن بر حسب وظيفه و احترام به شخصيت شما اواهران محترم كه  »

 شاءاهلل به بركت همانگويم (، انهويت بسيجي هستيد )چند نكته را مي

 . برداري باشد قلبهاي پاكتان، همان مطلبي را بگويم كه قابل بهره

ما  ندگيآنچه كه هميشه در هر زمان به درد ما بخورد، با معارفي كه در ز

بود،  سالماقبل از انقالب چيزي كه رسميت نداشت؛ نماز بود،  ،است، آشنا شويم

ود، منه و محجبه بؤكردم، چون همسرم مبود. وقتي من ازدواج مي حجاب اسالمي

ت ا رسميگانهان انزوا شيرين بود، نماز در پادكرديم، ولي همما احساس انزوا مي

 كرديم اتاقي درسعي مي .كردنداش مياواند، مسخرهنداشت و هركس نماز مي

بزرگ  وفيقحاال اداوند اين ت .كنجي يا پستويي پيدا كنيم )تا نماز بخوانيم(

 .است «نماز » رسميت داردرا به ما داد و آنچه در حكومت اسالميانقالب اسالمي

 «.ر هستيداست كه شما به آن مفتخحجاب اسالمي

 پس از پايان اين سخنراني، دانشجويان دانشگاه يزد در كنار

 اندازند.كوپتر چند عكس ديگر به همراه تيمسار صياد ميهلي
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طق منا برايم بسيار جالب است گروههايي را كه در اين چند روز در اين

هاي جنگ دارند و كه آنها به جبهه ايعالقه بينم و برايم زيباست عشق ومي

 .نيز جاي بسي اميدواري است

و صداي  رسكه آن هم با  ـكوپتر هنگام بازگشت، صياد در داال هلي

سته اهاي امروز، او را ايلي اوابد. ظاهراً برنامهزيادي كه دارد دقايقي را مي

و دوستان  اوريمرسيم، ناهار را با سرعت مياست. به قرارگاه زرگان مي هكرد

 كنند.وسايل اود را براي بازگشت به تهران جمع و جور مي

 
*** 

 نشينم. او گفتگويدر داال هواپيما، در كنار تيمسار يوسف زماني مي

ما  د، براي همهشما حتي در ستاد كه بودي »گويد:كوتاهي با صياد دارد و مي

 «.بت شدهثابرادري شما براي من » دهد:و شيرازي جواب مي «.الگو بوديد

دارد، صياد در آارين لحظات مأموريت هم دست از پيگيري كارها برنمي

فرد  از فردمقدمتاً ايلي صادقانه و صميمي»گويد:پس از توقف هواپيما مي

دعوت ما را  ـنزديك  دور و هم آنها كه از راه هم آنها كه از راه ـبرادران عزيزم 

كنم. براي همه ما ملموس قلبي مي پذيرفتند و به اين مأموريت آمدند، تشكر

در اين  .جنگيديم، پيمانمان تجديد شدشد كه همرزم هم بوديم و براي ادا مي

ايم، اين سفر پربارترين سفر بود كه آمديم و توانستيم به آمده چند سفري كه ما

ساعت تحمل كنيم كه  48بركت آن نمازهاي اول وقت، اين بار ]سنگين[ را در

كنيم، شما هم شكر كنيد. هنوز براي كار بود. ادا را شكر ميروز  دهمعادل 

لذا اگر تماس گرفته شد، جواب  ؛هايمان، به همكاري برادران نياز داريمبرنامه
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و باز هم دوستان از  «.در سفرهاي بعدي باز هم دعوت اواهيم كرد .بگوييد

 .كنند تا سفر بعديمي يكديگر اداحافظي
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منطقه عملياتي مأموريت به 

 (2القدس)طريق
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اي براي لسهجروز سه شنبه نيمه آبان ماه، بعد از مناز مغرب و عشا، 
مركز  ود درز شريزي مأمورييت كه قرار است از فردا آغامهاهنگي و برنامه

زي شريا دشود. در اين جلسه تيمسار صياپشتيباين آموزش ارتش تشكيل مي
 ا مطرحها و پيشنهادهايي ر ، برنامه«هيئت معارف جنگ»به عنوان رئيس

 شود:كند و درباره مأموريتهاي قبلي يادآور ميمي
ول حله االقدس طي دوبار به منطقه رفتيم، در مرا براي عمليات طريقم» 

و در  تيم،ريزي عمليات و شرح قرارگاهها و تشكيل آنها پرداابه چگونگي طرح

ررسي بساعت، بخشهايي از عمليات را با يك تركيب ناقص  48حله دوم طيمر

 هم ه قبالًكاني كرديم و بنابراين اآلن از نفرات جديدي به همراه براي از برادر

ي ي بررسيشتربا ما بودند دعوت كرديم تا بتوانيم مرحله آار كار را با دقت ب

ل ل قبچند صحنه مث كنيم. اين كافي نيست. بايد رفت و صحنه را ديد. هر

را  نيست، ولي باز هم همان عوارض طبيعي، سر جاي اودش است و اين ما

ند كنند كه احساس كن اود برادران بايد فرصتي پيدا كند و بعد همكمك مي

د دار كررا وا اين مسائل بود كه ما .تا حقايق را عريان كنيم واحده هستند. يد

م به بپوشيم و كاري ه اس نظاميبه ااطر يكپارچگي بايد لب .چنين كنيم

 «.رويممسئوليت و شغل نداريم و برادرانه براي برداشت به صحنه مي
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كند تا حاضران يادداشتهاي الزم صياد سناريو عمليات را بازگو مي ،در ادامه

القدس، حساس بود. در مقطع اجراي عمليات طريق »گويد:راتهيه كنند او مي

صدر را پشت سر گذاشته بود. از نتيجه حضور بنيزماني كه جبهه، دوران ركود 

ملعون و اائن، ضرباتي را به ااطر عدم تمركز قوا متحمل شديم. روحيه تزريق 

، شكاف ايجاد شده نهاد انقالبي سپاه و ارتش جمهوري اسالمي دونشده بود. بين 

در صكوتاه، زماني كه بني عدر اين مقط .كسي اين شكاف را پر نكرده بود بود و

فراري شد، بين سپاه و ارتش پيوند برقرار شد. بعد محاصره آبادان شكسته شد و 

در جبهه براي رزمندگان اسالم بود تا اود را باور  اين نقطه اميد بسيار مهمي

در حال آزادسازي بوكان بوديم  .كنند. من دركردستان بودم كه مأموريتم تمام شد

فرمانده نيروي زميني ارتش شديم.)پس و در شب آزادسازي بود كه اعالم شد ما 

در فرصتي كوتاه ما  از پايان مأموريت( به سرعت به منطقه جنوب آمدم.

قرارگاهمان را در جبهه يكي كرديم. قرارگاه كربال، قرارگاه سپاه درگلف و قرارگاه ما 

در مجتمع فوالد بود كه بعد در زرگان تشكيل شد. البته قرارگاه تاكتيكي هم 

اكبر، از هاي اهللقرارگاه سپاه در منطقه بدريه بود و قرارگاه ما در پشت تپهداشتيم. 

فتند. رزرهي مستقيماً وارد صحنه شدند و سازمان گ16زرهي و 92لشكر2ارتش

جناح  ،در پايين كراه سازمان يافتند 16در باالي روداانه كراه و لشكر 92لشكر

ب كراه هم به عنوان نقطه راست شمال كراه به عنوان نقطه تالش اصلي و جنو

تالش پشتيباني تعيين شد. در تالش اصلي، از نيروي زميني حداكثر استفاده را 

كيلومتري را به سختي احداث  نهبرديم و به بركت مجاهدت جهادگران كه جاده 

اين جاده يكي از كليدهاي پيروزي بود و بعد از اينكه ما  .كردند، موفق شديم

اي از كه دشمن متوجه نشده بود كه ما چنين استفاده عمليات كرديم، فهميديم
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در شب اول، . ايم. رزمندگان از اصل غافلگيري به اوبي بهره بردنداين جناح كرده

سردار جعفري فرمانده يك محور  ،كيلومتر تا نزديكي بستان پيشروي شد هجده

ست منتها گفت اوضاع ايلي براي عبور آماده ابود، صبح به بدريه آمده بود و مي

عمليات در قسمت باال ادامه يافت، ما فهميديم دشمن در جنوب  .نيرو نداريم

براي تقويت آن جناح  77روداانه سابله باقي مانده است و يك تيپ از لشكر

فرستاده شد. دشمن به ااطر فشاري كه بر او وارد شده بود اودش عقب نشيني 

ويمان از پايين به سمت هور بود مرحله آار پيشر .كرد و رفت زير روداانه نيسان

 ابه را گرفتيم.ذو از باال تنگه چ

 كند كه اعضاي هيئت، مطالب را با توجه به مسئوليتيوي سپس تأكيد مي

 ن كنند.، بدون مبالغه بياكه در آن زمان بر عهده داشتند. از نظر فنون نظامي

 

 75ماه آبان 16چهارشنبه 

 رسانيم، بهه اود را به ترمينال ساها ميبه همراه حاج آقاي فخرزاده با عجل

ران را بينم با ليستي كه در دست دارد حاضمحض ورود به ترمينال، سلطاني را مي

 شود كه بر روي تابلوييام به حديثي جلب ميكند. در سالن انتظار توجهكنترل مي

پروردگار گاهش يهفردي كه تنها تك»  :(السالمعليه)امام محمد باقر ؛نوشته شده است

 «ود.ند برسد و ديگران به او نيازمند اواهباشد به غنا و بي نيازي واقعي مي

ار قتي سوو .اندتعدادي از سرداران سپاه در ترمينال فرودگاه به هيئت پيوسته

دهد دهم، او با سر جواب ميشوم به آقاي آذربن سالم ميمي C.130هواپيماي

سم جمع بتداي كار، حوااين مفهوم كه از اگيرد، به و با دست جلو دهانش را مي

 اي نخواهم گفت تا از قول من بنويسي)!(.است و كلمه
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فتگو گشتر قبل از پرواز، صياد شيرازي با سردار قرباني براي هماهنگي بي

رد، بندهاي آويخته شده از در و برايم تازگي دا C.130كنند. فضاي هواپيمامي

، دوستان كندمينظرم را به اود جلب ندليهاي برزنتي صپيكر هواپيما و 

 گويند كه امنيت اين هواپيما از ساير هواپيماها بيشتر است.مي

ن آربا برااستن هواپيما از زمين همراهان مشغول اواندن ادعيه و ق

كيفيت  شوند. در فرصت مناسبي از تيمسار باالر )مسئول گروه فني( دربارهمي

ه ستگادو د ـين بار با امكانات بيشتر گويد اكنم و او ميال ميؤگروهش س

 اند.به اين مأموريت آمده V.H.Sدوربين يوماتيك و 

في نيز شود، به دنبال آن صداهاي مختلفشار هوا در داال هواپيما زياد مي

شنويم، پس ضريب امنيت اين نوع ايزد و چون همه صداها را ميبرمي

 هواپيما، بيشتر است!

ي قربان اند. سرداري از مسئوالن به استقبال آمدهدر فرودگاه اهواز، تعداد

دهيد، مي تيمسار اجازه» گويد:اصرار دارد كه به قرارگاه جنوب سپاه برود و مي

 تيمسار جواب «پيش سردار يزدان برويم و بعد از نماز ادمت برسيم.

 يشپساعت را  48كنيم، شما بايد دربست اينما مشكل پيدا مي نه،» دهد:مي

ر آن يد سواتر بروها را تنظيم كنيم و اگر راحتيد، به ااطر اينكه برنامهما باش

 گويد:مي مزاح كه سردار زاهدي به« )اشاره به سواريهاي تويوتا( ماشينها شويد.

 «نه، انگيزه نداريم!! نه،» 

صياد، قبل از ورود به پادگان زرگان از همه حاضران به ااطر قبول دعوتش 

تشكر براي اينكه دعوت سربازي،  »كند:أموريت، تشكر ميبراي شركت در اين م

ايد، براي اينكه وقت هدر نرود و ساعته افتخاري را پذيرفته 48براي اين مأموريت
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ها را با صفا و صميميت برادرانه مانند همان برنامه ،از انرژيمان كامالً استفاده شود

 «شاءاهللگيريم. انزمان جنگ پي مي

اند و شده است و گروهي براي استقبال به صف ايستادهپادگان آب و جار

ز اند. پس اهسربازان دژبان نيز در محوطه پادگان در فواصل مختلف، منظم ايستاد

شوم. يحق ممراسم استقبال به برادران جهاد سازندگي )علي آباديان و ميري( مل

اطر ( به ااراني )فيلمبرداران و صدابردنبراي از همراهان به ويژه دوستان گروه ف

اذان  يابند. با نزديك شدن به وقتها اسكان ميكمبود جا در تعدادي از كانكس

يمسار شويم. تيمسار ميرستوده كه به جاي تمغرب براي رفتن به مسجد آماده مي

رياحي مسئول اجرايي هيئت است، در مسجد با صداي بسيار اوشي اذان 

ا شوند و تنهان از مسجد اارج ميگويد. بعد از نماز، پرسنل وظيفه پادگمي

گويد كه اين كار نشينند، صياد ميوار ميمانند و دايرهمي همراهان هيئت باقي

ي وود. شها با نماز تنظيم هاي جنگ است و بايستي تمام برنامهيادآوري صحنه

ند سپس به كساني كه در جلسه ديشب در مركز پشتيباني آموزش شركت داشت

هاي جلسه را ترك كنند. شيرازي در اين جلسه براي قسمتدهد تا اجازه مي

 كند.مطالب عنوان شده در جلسه شب گذشته را تكرار مي

ريزي تشكيل شده است. سرهنگ در سااتمان فرماندهي جلسه برنامه

ر ذيل دهاي الزم را به ديوار نصب كرده و توضيحاتي را اي كالك و نقشهروضه

 آنها با ماژيك نوشته است.

نفر در  36اواهد كه در كنار او بنشيند. حدود اد از سردار قرباني ميصي

اواهد اند. در ابتداي جلسه، تيمسار از آقاي ميرستوده مياين اتاق جمع شده
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فاذا ركبوا في الفلك دعوا  »، كه چند آيه آار از سوره عنكبوت را قرائت كند

 گويد:و بعد صياد مي « …اهلل مخلصين له الدين

وجيه كنيم )با اين تصور كه( همه عزيزان تان را از جايي شروع ميكارم»

دگاه ز دياالقدس است. ابتدا ند. برداشت از صحنه عمليات طريقامقدماتي شده

ر انجام رسيد. مأموريتي د القدس چطور بهگويم كه عمليات طريقاودم مي

تش، ار ه وغرب كشور داشتم، اداوند توفيق داد تا با تركيب مقدس سپاشمال

 «.شهرهاي اشنويه و بوكان را آزاد كنيم

 ،هاي جنوب شده است كه در دل اودگويد در وضعيتي وارد جبههاو مي

شش ر دوبهم غم داشته است و هم رمز. غم از آن رو كه بار سنگين فرماندهي 

 و اين »ست.قرار گرفته بود و رمز به ااطر اينكه وقوف به قدرت وحدت داشته ا

ي پاه يكسروز به وحدت رسيديم و قرارگاهمان را با  سهيا  دود از شد كه بع

 باگلف را انتخ كرديم. ما اين قرارگاه زرگان را براي عقبه و پشتيباني، و سپاه،

ديم به شب ، رسي7تا1كرد. اين قرارگاه ايلي ساده بود. بعد از طراحي كربالي

ت آن فقين بود كه مواين عمليات از نظر فاكتورهاي تخصصي گوياي اي .عمليات

ضي ممكن است بع .آذر شروع شد 8مبهم است. )به هر حال( عمليات در شب

« شود صالحاجاها اسناد و مدارك اشكال داشته باشد، عزيزان اشاره كنند )تا( 

 كند.شيرازي در پايان صحبت اود براي از برادران را معرفي مي

كربال از اصفهان در 25سردار سرتيپ پاسدار مرتضي قرباني فرمانده تيپ

القدس بود، تيمسار بختياري عنصر عملياتي در قرارگاه كربال و عمليات طريق

استاد دافوس، كه آن موقع ما موقتاً دافوس را منحل كرديم تا اساتيد آن بيايند 

هم  »گويد:كه اودش مي ) در قرارگاه متمركز شوند. سردار سرتيپ علي زاهدي
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قدس گيالن كه آن موقع فرمانده گردان  16لشكراآلن فرمانده !( «محمدرضا

اباعبداهلل بود. سردار سرتيپ دوم پاسدار حاج براتعلي اسحاقي اكنون در نيروي 

هاي شااص اطالعاتي ما بود به اصوص هست، آن موقع يكي از چهرهانتظامي

آورد از توليد به تبحرشان در زبان عربي بود و اطالعاتي را كه ايشان به دست مي

در بدريه متمركز  2كرديم. در آن موقع در قرارگاه كرباليمصرف استفاده مي

 1بود. تيمسار باالر مسئول گروه فني هستند. تيمسار ايراني مسئول تيپ

 «و... االئمه بودندثامن 77لشكر 136گردان

رفي ر معرسد، او را قاري و مكبتيمسار در معرفي افراد به ميرستوده مي

باني نيز بازنشسته شده است. سردار قر 2گي با درجه سرتيپكند كه به تازمي

 بايد برويم آار عاقبت همه ما همين است كه »گويد:با لهجه اصفهاني مي

بل از ل بهتر از قبه هر حا »گويد:صياد نيز در جواب مي «مكبر شويم يا قاري!

 «شدند.رفتند واكسي ميانقالب است كه مي

شخص ملياتي تقسيم بندي و مسئوليتها مدر پايان جلسه نيز، مناطق ع

 ري افتخاشود. در اين سفر، با دو جانباز كه بر روي ويلچر يا همان مركبهامي
ر بابا شوم. برايم جالب است كه سردار كريم نصر و سردااند، مواجه مينشسته

 ز همصفري با وضعيت جسماني كه دارند، به ااطر روحيه معنوي باال هنو

 هستند. ش در راه نظام اسالميآماده ايفاي نق

كشم. تيمسار به اتاق جانشين فرماندهي  قرارگاه سر مي

بختياري خيلي جدي در حال نگارش است او مشغول تقسيم 

 افراد به گروههاي سه گانه است.
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 (: سردار مرتضي قرباني )مسئول(، سرهنگ2گروه جنوب كراه)تيپ

 …ار باباصفريسرهنگ همرنگ، سرد ،حيدريان، سرهنگ دمير چلي

 (: سردار فضلي )مسئول(، برادر آرامش،2گروه جنوب كراه )تيپ

 برادر نشاسته، برادر حقيقتي و برادر نجفي زاده.
سبي، ، سردار زاهدي )مسئول(، تيمسار لهراگروه شمال كراه: سرتيپ بهرامي

 سردار نصر، سردار عبيداوي، مهندس حسن بيگي )در صورت ملحق شدن به

 س علي آباديان، مهندس ميري.هيئت(  مهند

ياد صند. اي جداگانه دارپس از صرف شام، هر يك از گروهها در اتاقي جلسه

هاي رود برنامهاز اين فرصت استفاده كرده و به محل استراحت سردار نصر مي

ز رود و او را نيز اشمارد. بعد به سراغ سردار باباصفري ميفردا را برايش مي

زدان يگردد. سردار سازد. تيمسار به جلسه قرارگاه باز مياه ميهاي فردا آگبرنامه

ر جلسه ب پيوندد. در اينفرمانده قرارگاه جنوب سپاه )در گلف( نيز به گروه مي

ايد ب آيد.سر حادثه پل سابله )يكي از قسمتهاي عمليات( ااتالف نظر پيش مي

 شن شود.تا فردا منتظر ماند. شايد در محل وقوع عمليات، موضوع رو
ده شمع برادران سپاه در اتاق سردار بابا صفري ج ،بعد از اين جلسه

ر روي كنند. سردار قرباني بو پيرامون حادثه پل سابله با هم گفتگو مي

ح كاغذي، اطوط و تقسيمات جغرافيايي عمليات را رسم كرده و توضي

 ا فردا صبح صبر كرد.تدهد. بايد همچنان مي

 

 75ماه آبان هفدهمپنجشنبه 
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اي از صرف صبحانه با چند اودرو به محل مأموريته پس 2و1گروههاي   

بازنشسته  2حضور سرتيپ ذااوري، به ااطرغروند. صياد در محل اود مي

 مديم وآه( از مشهد با هم )با ميرستود » .آورداي را به ياد ميميرستوده ااطره

ا عوض ر 77فرمانده لشكر اواستيم برويمبه اينجا آمديم، مي كوپترهليبعد با 

د كه كوپتر گفتيم سريع برو، آمد سريع برود رفت توي ابر، آمبه هلي. كنيم

ه طوري ك كوپتر را باال كشيد بهبرگردد، باز رفت توي ابر. به ااطر همين هلي

اك  اطرنامالًكامالً رفتيم باالي ابرها و ديگر چيزي پيدا نبود و اين ديگر ك

د. م هدايت كربا چش هم بايد را كوپترود بود و هليچرا كه سوات محد ،بود

ن ود. البابمانع يا دكل زياد  يايد احتمال براورد باتوانست پايين بالبان نمي

ان، دانست چه كار كند. همه مضطرب و نگردست و پايش را گم كرده بود نمي

ه فعد دهديدند. البان شايد ترسيده بودند و مرگ را در مقابل چشمانشان مي

ختن رفت توي ابرها ولي نتوانست كاري كند. كمك البان در حال اشك ري

م ا ببريده مبود. اسمش )ظاهراً( سرهنگ كارگشا بود. به البان گفت: يك بار ب

دا يي پيباالاره با كلي شور و تشويش توانستيم از اين وضعيت رها، پايين

ها وباره به آنكوپتر روي زمين نشست گويي كه زندگي را دكنيم. وقتي هلي

ر به ااط» گويد:بعد از بيان اين ااطره تيمسار ميرستوده مي «اندبخشيده

نشينان كردم كه در اين مأموريت اسم مرا جزو افراد و سرهمين سابقه دعا مي

 «كوپتر ننويسند.!هلي

اكنون  كند.بار ديگر تغيير مي پيش از حركت، تقسيم بندي گروهها يك

ها و در جريان است و چالهايم. كاروان به آراميهدر دل آسمان جاي گرفت

شود. از فراز پادگان دشت گودالهاي آب در دشت اهواز نيز ازباال ديده مي
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يابد. اگر تراكم بيشتري مي ،هاي ابرگذريم اليهآزادگان و كراه كور مي

فرود اكبر بر باالي يكي از ارتفاعات اهلل. ريزدها به هم ميبارندگي شود برنامه

شود. اي بر روي زمين گشوده ميكوپتر، نقشهدورتر از هلي آييم. كميمي

 225كند كه مدار اينجاكوپتر مشخص مينماي هليصياد از طريق قطب

گيرد. قبل از ضبط درجه است و بعد، بررسي بر روي نقشه صورت مي

مليات در جمع عزيزاني هستيم كه در ع» گويد:مي اي رامصاحبه، صياد مقدمه

القدس در دو بخش كلي شمال كراه و جنوب كراه تقسيم شده طريق

 31نيروي زميني و تيپ 16زرهي و 92. سازمان رزم مركب از دو لشكرندبود

مام ا)كه در بعضي مدارك تيپ ( السالمعليه)كربال و تيپ امام حسين 25عاشورا و

 «.بود سجاد نوشته شده است (

پردازد و از جمله ر مصاحبه اود به نكاتي ميد بعد از صياد، تيمسار بهرامي

القدس در عمليات طريق 92لشكر 3افتخار داشتم به عنوان فرمانده تيپ »گويد:مي

گرفت، يكي عمليات شركت كنم. قبل از اين عمليات، در اينجا دو عمليات صورت 

از  ها به دستمان افتاد و ديگري عمليات كوچكي بود كه بعداكبر كه اين تپهاهلل

القدس شكل گرفت. بعد از عمليات تپه شحيطيه و تپه آن، فرم عمليات طريق

سبز احداث جاده رملي يكي از شاهكارهاي اين عمليات بود كه به واسطه آن 

كيلومتري  ششاط تماسمان در اينجا حدود  .توانستيم چپ را دور بزنيم

كيلومتر بيش  سهيا  دوابه ذتنگ چ »كند:او اضافه مي« اكبر بود.هاي اهللتپه

هاي رمل نبعه و سمت چپ به هورالعظيم محدود نيست. سمت راست به تپه

هاي رملي از سمت راست شناسايي شد. اين شناسايي شد براي اين كار تپهمي

هاي رملي زدند چاهي در كنار تپه ،با لباس مبدل عربي و سوار بر شتر انجام شد
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ما از كنار جاده سينه ايز رفتيم،  .شدندها مستقر نفر در داال تپه دوازدهو 

ز اطوري كه فرصت بازكردن سيم ااردارهاي حلقوي را نداشتيم. تعدادي 

بسيجيها و برادران پاسدار اودشان را روي اين سيم ااردار اندااتند تا بقيه از 

 «.روي آنها رد شوند

سردار كريم نصر همچنان كه بر روي ويلچر نشسته است مصاحبه اود را 

با يادي از سرداران آن عمليات بزرگ،  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم »كند:شروع مي

شهيد حسن باقري، شهيد ارازي، شهيد كردآبادي، فروغي و رشيدآبادي و 

كه همه سرداراني بودند كه اين عمليات را رهبري كردند. لشكر  سيدحميد عقيلي؛

كز استقرارش در داراوين بود. كه به نام تيپ معروف بود مر(السالمعليه)امام حسين

االئمه براي مأموريتي كه براي يگان مشخص شد به سرعت بعد از عمليات ثامن

 را فرااواندند، از جمله اصفهان، كه همه در شهرك انرژي اتمي نيروهاي مردمي

داراوين به صورت گرداني سازماندهي شدند. با عملياتي كه در آينده انتظار 

گردان پياده آماده شد. هيچ يك از ما  پانزدهادي وارد شدند. رفت، نيروهاي زيمي

لذا با مشخص شدن  ؛جز يك اطالعات عموميهاطالعاتي از منطقه نداشتيم ب

پور در منطقه حضور يافتند تا آنجا را مأموريت، شهيد ارازي و شهيد رداني

ياد كنيم، از جا دارد در اينجا از برادران ارتشي و از شهيد حسيني  .شناسايي كنند

اين برادران با مشكالت فراوان، منطقه را زير نظر . روزيي كه داشتندزحمات شبانه

 …داشتند، يكبار شهيد حسيني گفت: بدن اين برادرها يك ماه است آب نديده و

سنتي رايج بود و آن اينكه تا اودمان نرفته و ( السالمعليه)در لشكر امام حسين

حتي تا رده معاون دسته كه بايد منطقه را  ـيم كردمنطقه را شناسايي نمي

)در اين عمليات(  .كرديمبه اطالعات برادران اطالعاتي اكتفا نمي ـشناسايي كنند 
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توي منطقه شمال  ،ما هريك از برادران مسئول گردان را براي شناسايي آورديم

 كراه، مأموريت لشكر به سه محور تقسيم شد:

 ند.ياط بودن در اط اول و يك گردان در احتگردا پنجاز ديدگاه اول،  -1

گردان در اين بودند، يعني محور مياني  سهديدگاه دوم، كه  -2

 دامهاكه فرماندهي آن به دست سردار شهيد فروغي بود كه در  عمليات،

 ابه به شهادت رسيد.ذعمليات در تنگه چ

ضور ر به اتفاق شهيد صفوي در آن منطقه حكه رداني پو ديدگاه سوم، -3

 يروهايو ن داشتند از ميدان مين و اط دشمن عبور كرديم و با انبوه نفربرها

ده ب ديدشمن مواجه شديم، در اين حالت كه تعدادي از نيروهاي ما هم آسي

وست و پي زاده به مابودند، يكي از گردانهاي احتياط به فرماندهي شهيد حسن

ن ، تانكهاي دشمحركت ما به سمت جاده شني سريع شد. در حال پيشروي

اون،  گرفت و تعدادي از تانكها زده شد. منطقه در آتش ومورد هدف قرار مي

 دود و باروت بود، وضعيتي واقعاً روحاني اما مشكل و سخت.

يم. نزديكيهاي صبح به جاده رسيديم. به طرف غرب و بستان حركت كرد

ي رو بر ساعت دقيقاً يادم نيست چند بود كه با تيمسار صياد شيرازي كه

ت صحب سوار بود براورد كرديم. من به عنوان فرمانده تيپ با ايشان پجي

از  ،رويم و بعدابه ميذكردم و وضعيت را گفتم و اينكه ما به طرف تنگه چ

وي ربود كه به برادرمان زاهدي  8ساعت نزديك .ايشان اداحافظي كرديم

، رفتق صورت گجاده ملحق شديم. وقتي در اينجا همديگر را ديديم و الحا

  .همديگر را در آغوش گرفتيم
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نگه توضعيت جناح راست جلو كامالً مشخص شد. اينجا در سه كيلومتري 

 رادرانبهم  در جناح راست هم تانكها و نفربرها و ،ابه بود كه مستقر شديمذچ

 .اواهيم عمل كنيمكردند. دشمن فكر كرد ما از دو محور ميمهندسي كار مي

 س رامجرب و نتر نارازي آمد و تعدادي از برادرا .بودفشار دشمن زياد 

ين ا ـبگيرند  رنيروهاي كيفي كه حركات دشمن را زير نظ ـانتخاب كرد 

 ه لحظهبحظه ان قرار گرفتند، و لگبرادران باال رفتند و در اط حمله و نوك ي

ان شد كساني كه هر يك حداقل در حد فرمانده گروهيكي از آنها مجروح مي

م نقش و ه از جمله علي عابديني زاده كه براي نيروها هم روحيه بود .بودند

 شتهتا  هفتبايد تا رسيدن شب،  .تعيين كننده در حفظ آن ارتفاع داشت

د شارازي وقتي ااكريز زده .كرديم تا بعد حمله كنيمساعت مقاومت مي

 «.سجده كرد و ادا را شكر گفت و ايلي از زدن ااكريز اوشحال بود

ر لين بااي اواين عمليات، عملياتي بود كه بر» گويد:نصر در پايان مي سردار

اود  ز ازدر منطقه رملي با شناسايي اوب و برنامه از قبل طراحي شده و ني

در  ن به موفقيت رسيد. مثل تيمسار صياد كهگذشتگي و جلوداري مسئوال

يك منطقه حضور داشت و حسن باقري كه حتي تا جاهايي جلو رفت كه نزد

 «داشتند.د، مثل شهيد ارازي كه هر يك نقش مهميوبود اسير ش

در حين مصاحبه سردار نصر دوربين فيلمبرداري دچار نقص فني 

 شود.يممشكل مرتفع  ،شود كه با تالش دوستانمي

شود تا در مقابل دوربين قرار يكي از برادران جهاد سازندگي آماده مي

اين عمليات  »كند:اي را عنوان ميمقدمهبگيرد. صياد قبل از صحبتهاي آنها 

روي محور جناح راست كه منطقه رملي بود به عنوان تاكتيكي براي تالش 
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اصلي انتخاب شد و فرماندهان حساب اوبي باز كرده بودند و مشكل اين بود 

داشتيم، و كه مسير عبور براي نيروهاي مكانيزه فراهم نبود و بايد جاده مي

دراشان كارشان از اينجا آغاز شد. اودشان براي اين كار  برادران جهاد نقطه

 «.داوطلب شدند و قرارگاه كربال هم اين مأموريت را به آنها سپرد

ملي اده ربعد از اينكه طرح ج »گويد:آقاي علي آباديان در اين رابطه مي

 كه ما ه شدريخته شد و بعد از بررسيهاي زياد، از طرف فرماندهان محترم گفت

ين جروحاواهيم تا بتوان از روي آن مهمات و مده در منطقه رملي مييك جا

لي از وا داد رالق جا كرد. يكي از برادران ابتدا پيشنهاد استفاده فرش باتبهرا جا

شد يموراخ توان استفاده كرد چرا كه بعد از آن سبار بيشتر نمي اين فرش يك

 به همين ااطر اين پيشنهاد منتفي شد.

به عنوان راه عبور استفاده شود و در هر  هاين بود كه از تراورسطرح دوم ا

متر يك پاركينگ ايجاد شود، كه اين پيشنهاد هم به ااطر اينكه ممكن  يكصد

چون استفاده  ،ها از هم جدا شوند، منتفي شد. طرحهاي ديگري نيزبود تراورس

پيشنهاد داد: حسن بيگي در برا .از گوني شن داده شد كه هيچ يك پذيرفته نشد

شود براي احداث جاده از همين چون ما در منطقه دامغان تپه رملي داريم، مي

شود ابتدا تصميم بر اين مي .ااك رس استفاده كرد.) اين پيشنهاد قبول شد(

متر يك پاركينگ تعبيه شود  يكصدمتر و به فاصله هر  سهكه در عرض جاده 

متر گرفته شد و  هفتعرض جاده  )ولي بعداً به ااطر مشكالت به وجود آمده

آبان بود كه كار اين جاده به ما ابالغ شد، براي  18 .ايجاد پاركينگي منتفي شد(

جهاد سمنان، من به اتفاق برادرمان ميري كار شناسايي و بررسي را انجام داديم 

رفت. در روز نهم ما پيش مي )و بعد شروع كرديم( كار ما در روزهاي اول كند
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ررسي و بن ر پيشروي داشتيم كه مدام از طرف فرماندهان و مسئوالكيلومت سه

 «.شدحمايت مي

   
*** 

شهيد  دبودايم. آقاي داوري عكسي از بناي يااكنون در دهالويه فرود آمده

دهد و كوپترها را نشانم مياندازد. بعد ماشين سوات هليچمران مي

 در همين اثنا« ؟ !استاك ما كجكوپترهاست، اوراين اوراك هلي» گويد:مي

ا قرائت شود. افراد هيئت بو تداركات پيدا مي 5و كله اودروهاي گروه  سر

 نماز جماعت ظهر و عصر در كنند.اي از شهيد چمران تجليل ميفاتحه

 اهارنگسترانند. هنگام صرف شود و سپس سفره غذا را ميحسينيه اقامه مي

 ده اوسفيد به تن دارد، ميرستواي شوم كه دشداشهمتوجه پيرمردي عرب مي

ا بعربي  كند. پيرمرد بعد از ناهار به زبانمعرفي مي «سيدامين موسوي»را 

 فهمم كه موضوع درباره وضعيت زندگيكند. ميسردار اسحاقي صحبت مي

ي و پرست است. صياد به اسحاقپيرمرد و مختصري هم درباره شهيد اقارب

 القدس نيست.موسوي راهنما در طريق گويد كه اين موسوي آنميرستوده مي

و به ساعت حضور در دهالويه با چند اودر سه و نيمپس از گذشت حدود 

رد اوركنيم. در بين راه به چند روستاي فقير بطرف پل سابله حركت مي

 «منطقه غني ولي مردم ايلي فقيرند.» گويد:كنيم، صياد مييم

رسيم. گروه تحت ابله ميبا گذشت از پاسگاه ايست و بازرسي به پل س

كه مرتضي به رسند، هنگاميسرپرستي سردار مرتضي قرباني نيز از راه مي

شود، او با مشاهده بند باز پوتينهاي سردار با لبخند صياد نزديك مي



                               

 

 167( / 2القدس)مأموريت به منطقه عملياتي طريق

 

سردار قرباني با لهجه  «اي هستند!يهرمعلوم است كه پوتينها عا»گويد:مي

 «كاله گشاد است!پوتينها تنگ و »دهد:اصفهاني جواب مي

 حادثه پل»اين نقطه محلي است كه ديشب در جلسه از آن به عنوان 

كردند و نسبت به نحوه عمليات در آن ااتالف نظر وجود ياد مي «سابله

 شود.داشت. حال مجدداً اين ااتالف نظرها ابراز مي

ند دن بمرتضي قرباني براي اينكه در فيلمبرداري مصاحبه باز بو دارسر

يدن درود، زاهدي با هاي تيغ دار ميهايش مشخص نشود به الي بوتهپوتين

 «د!بپيون برهنگان تاريخ پا برهنه شو و به پا »گويد:اين صحنه با انده مي

 شود :مصاحبه شروع مي

را  روز اول شروع عمليات، اداوند عنايت كرد اط اول و دوم دشمن» 

ن در دشم يشروي كرديم. چونشكستيم تا نهر عبيد و تا روداانه سابله اول پ

 شيم،ضلع شمالي قرار داشت ما مجبور شديم شبانه از ضلع شمالي عقب بك

، منطقه اين تا عصر روز اول عمليات، تمام ،بعد از ظهر با دشمن درگير بوديم

 «هي، جاده آسفالتي و اين نخلها را تا روستاي دفار گرفتيم.اسه ر

ر منطقه، آرايش هاللي شكل در سردار قرباني در ادامه به وسعت كار د

شب چهارم يعني  »مقابل دفار، نحوه آرايش و سازماندهي پرداات و افزود:

شب، اطالعاتي از قرارگاه آمد كه عراقيها در  10عصر روز سوم عمليات ساعت

شب به  12تا ساعت و نيم10حال پيشروي به سمت پل هستند. بعد از ساعت

گرفتند. توي اين آتش ارتباطمان با  متر ما را زير آتش سنگين 500شعاع

بابا صفري را صدا زدم و به اتفاق تعدادي از  نيمو 11ساعت ،اينجا قطع شد



 

 

 / يادداشتهاي سفر 168

آمديم برادرها از روستاي سابله كوچك حركت كرديم. وقتي اينجا مي

 كرديم.مجروحانمان را روي اين جاده حمل مي

ري آوجمع بيداري،شب  چهاراو از  رسد؛نوبت به برادر جانباز باباصفري مي

ن، يك گروهان و حركت از حاشيه روداانه و درگيري با آتش سنگين دشم

 ي، ونحوه شكار تانك دشمن بر روي پل، آن هم در شرايط كمبود آر.پي.ج

 نفر، سخن گفت. و به نحوه ساقط شدن يگان شصتتا  پنجاهشهيد شدن 

 اي كرد:زرهي دشمن چنين اشاره

رفت، رار گقودند. وقتي اولين تانك مورد اصابت تانكها در حال پيشروي ب» 

 اواست به سرعت بازگردد كه با شدت به تانك پشت سريعدي ميبتانك 

 ل و پسرف پيكي از آنها افتاد اين طرف پل و ديگري افتاد آن ط كرد. براورد

 دهامه ر ادداز سقوط اين دو تانك از روي پل، نيروهاي ما آمدند روي جاده و 

 «.تانك تسليم شدند پانزدهتا 

 ويهبه دليل ضيق وقت، برنامه نيمه كاره گذاشته شده و به طرف دهال

قرارگاه  شويم و به طرفكوپترها مي كنيم. در دهالويه سوار بر هليحركت مي

 آييم.زرگان به پرواز درمي

روم، براي دوستان و بعد از نماز مغرب و عشا به اتاق فرماندهي مي

شوند و او از ااطرات اود در جمع مي مسار بهراميهمراهان گرداگرد تي

فرمانده گردان پياده مكانيزه، عقب  شهيد سرگرد قاسمي»گويد:ها ميجبهه

من  »است، گفت:با بي سيم مرا صدا كردند، گفتند قاسمي .مانده بود

ترسيدم از  «آيمتانك مي سهام و دارم با تجهيزات و هستم، عقب ماندهقاسمي
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عراقيها او را گرفته باشند و او را مجبور به اين سخن و كار كرده  اينكه نكند

 «!…نيا، شب بيا»باشند. پس گفتم:

از  در جلسه ارزيابي، بررسي شد و هر يك «حادثه پل سابله»موضوع 

 :گويندافراد سخني مي

ل اي را كه بايد دنبال كنيم، حادثه پمطلب ويژه»صياد شيرازي:

 ست.ايخي محرز بوده كه شب چهارم رخ داده سابله است كه از نظر تار

آمده يا يماز اين قرار كه: از شنود و گزارشهايي كه از عراقيها به دست 

در دهد كه چقطبيعي بوده يا آگاهانه، و گزارشي كه فرمانده گردان مي

 ما به همراه .رسداين به ما مي ،اش غلطاز آن درست باشد يا همه

وضاع ف گلف رفتيم، به ما ابر دادند كه ابه طر 10سردار رضايي ساعت

 ،ما در يك تصميم گيري قاطع برگشتيم و در پل سابله تهديدي شده

؛ ننددستور دادم كه چه ك 2و1به قرارگاه كربالي. رفتم92من به لشكر

ه كه استنباط  شد 10در ديدگاه سردار قرباني، در شب چهارم از ساعت

كنند، ولي معلوم نيست يدهد و از پلي صحبت مدشمن ابرهايي مي

عت سا دوشب چهارم به مدت  ،كنيمما فعالً علل را بررسي مي. كجاست

 يپ وساعت درگيري شديد بين ت دودر تسلط پل ااتالل بوده و در اين 

 توضيحات چنين است. ،دشمن رخ داده

پل  ساعت زير آتش سنگين قصد داشت تانكهايش را از دودشمن در اين 

 زنند و بعدفشار رزمندگان ما از سمت شرق، يك تانك را مي عبور دهد، ولي با

 «.توانند به مقصود اود برسند(اورند )آنها نميدو تانك به هم مي
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وديم تا اوج درگيري ما بود، همه كالفه شده ب 1تا12ساعت» سردار قرباني:

يقه شب دق 5و2الحاق ساعت .وقتي تانكها افتادند توي آب، آن وقت ورق برگشت

 «.هاي ديگر جنوب رسيدندمده بودند به بچهآشمال  ازام شد، آنهايي كه انج

ا يك ب)درجه( براي مخبري بردم،  و نيم 6س ساعتأمن ر »تيمسار صياد:

رفتم، همين طور از آبادي گرفتم و ميجيپ ميول رفتم، ردپاي يگان را مي

 كوچكي رد شدم، نزديك پل سابله رسيده بودم ديدم آتش ايلي سنگين

ان شروع را ديدم. حمله هواپيماها براي بمبار125است بعد نفربرهاي گردان

ن با تماس م ،زدندشد و با تيربار شروع به زدن كردند. دور و بر من را مي

م، نزديك پل هست همخبري برقرار شد، مخبري گفت: كجا هستي؟، گفتم ك

 «كنيد ؟ام. مخبري گفت: اينجا چه كار ميدرجه آورده

پرشور و حرارت با وعده بررسي بيشتر به پايان  اين جلسه

رسد و افراد كه خسته شده اند، براي استراحت به اتاقهاي خود مي

 كنند.مراجعه مي

 

 75هجدهم آبان جمعه 

صبح،  در انكي هواي. شودبعد از نماز صبح تقسيم بنديها انجام مي

دوند و ورزش يهاي گروه فني به همراه تيمسار صياد در محوطه پادگان مبچه

 شويم.كوپترها آماده حركت ميكنند و بعد از صرف صبحانه و آمدن هليمي
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سير ممنطقه همراه سردار زاهدي  ،قشهنكوپتر، تيمسار از روي در داال هلي

 من عالمت پس از دقايقي صياد جلو اسم اودش، داوري و .كنندرا مشخص مي

 كوپتر برويم.ايد به آن هليگويد ما سه نفر بزند و به البان ميمي »+«

كوپتر دوم، آييم و به طرف هليدقيقه از پرواز نگذشته كه فرود مي بيست

دويم. تيمسار آسوار و سرهنگ ملكوتي بر روي ااكهاي ايس و گلي مي

ني آييم. زماكنند. لحظاتي بعد دوباره به پرواز در ميجايشان را با ما عوض مي

و  شود. شيرازي نحوه احداث جادهرداري مياز جاده پيروزي )جهاد( فيلمب

هاي رملي دهد. در كنار تپهعملياتي را كه در اين جاده انجام شد، توضيح مي

رويم، و در باالي ارتفاع اي باال ميآييم و از تپهبر روي جاده جهان فرود مي

 كنند :آقايان ميري و علي آباديان مصاحبه مي

احداث اين جاده  براي1360منان، در سالاهلل ميري از جهاد سمن نصرت »

مأموريت يافتم. از بدو ورود به منطقه اهلل اكبر، بر اساس مأموريتي كه جهاد داشت 

سااتن جاده از حيث عقبه مأموريت به ما ابالغ شد تا در منطقه رملي جاده 

 اي بسازيم. به اتفاق برادر علياحداث شود. قرار شد با مصالح موجود منطقه، جاده

آباديان و ساير برادران چند روز شناسايي كرديم و منطقه را ديديم، واقعاً اداوند 

مدام برادران در اينجا حضور داشتند و مسائل را از نزديك پيگيري  .كمك كرد

كردند. ابتدا قرار بود عرض جاده كم باشد ولي بعد به ااطر مسائل فني، عرض مي

رعت احداث زياد شد. بعضي جاها مجبور جاده را زياد كرديم و به همين ااطر س

به ااطر دارم بحث آب ايلي مهم بود. تا بعضي  ،هاي رملي را بشكافيمشديم تپه

بعضي از ]روستاييان هم[ به ياري ما آمدند و  نقاط را بتوانيم موقت نگه داريم.

جاهايي را احداث كردند. اينجا ايلي الوت بود وقتي كمپرسي ااك االي 
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براي آزمايش در روز باراني يك  ؛]باز و بسته شدن[ در آن زياد بود كرد صدايمي

 ؛لودر را حركت داديم و اولين براورد ما با تيم شناسايي، ديدن اين لودر بود

مسئله اصلي و شايد هم عامل مهم حركتها در اين جاده، آن پيوند مقدس ارتش و 

تقويت كرديم و ]اين كار[ بنيه ها را سپاه بود. اود ما با توجه به اينها جهاد جبهه

شد و بي از طرف قرارگاه دايماً وضعيت كار پيگيري مي ،مهندسي را قوي كرد

 «.صبرانه منتظر بودند تا اين جاده تمام شود

 علي آباديان:

كيلومتر بود و  سهكيلومتر بود. ابالغ اوليه براي آن  نهاين جاده به طول » 

د. سعي شد از جاهايي عبور شود كه كيلومتر اول بو سهمشكل كار هم در 

بود. برادران با وضو  اتكاي به ادا موجب موفقيت ،پوشش گياهي داشته باشد

كارساز اين است كه اگر كردند. يك مورد ايلي مهم و در اين جاده كار مي

كار حضور يابند. يك مسئوالن بخواهند موفق باشند، بايد اودشان در سر

غروب بود كه يكي از ؛ اهمان بود كه اين طور بودروحاني به نام اصحابي همر

برادران پاسدار آمد و گفت كه برويد به چادر در كنار گياه گز، ارازي كارتان 

يكي از  ،وشحال شديمادارد. ايشان گفت امشب عمليات قطعي است و ما 

زرها دچار مشكل شده بود. من دوازده و نيم شب صداي روليك اين دوبول

كرد. گفت من ديدم آن كار مي ي زماني رويآقاي سعد ؛مدشنيبولدوزر را مي

يكي از برادرهاي  د.روكار كمتر پيش مي ،اگر دو نفر روي يك بولدوزر بروند

ادمه تانك آمد گفت اين سنگر را به من بدهيد. زماني كه اين كار را كرد 

موشك آمد شهيدشان كرد. )دشمن فريب اورده بود( هر چه هواپيماي 

شب عمليات  ،كرد، نه روي جادهمد، روي تنگه سعد كار ميآميدشمن 
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بارندگي شد و اين جاده چنان رطوبت به اود گرفت كه سفت شد و حركت 

 «.روي آن ممكن شد

از شهر ها در همين جا پايان يافت و ما از طريق هوا با گذر از فرمصاحبه

دار سر ين نقطهبستان در سمت راست ارتفاعات دارالشياع فرود آمديم. در ا

 زاهدي در برابر دوربين گفت:

دگان القدس به تصرف رزمناي هستيم كه در عمليات طريقاآلن در منطقه »

الشياع ارتفاعات دار .شوددرآمد. ارتفاعاتي كه در شمال منطقه ديده مي ماسال

ه سبت بنبستان است. چند روز قبل از عمليات، افراد  ـابه ذمشرف به جاده چ

 ناساييآمديم و شجيه شدند. ما بارها و بارها به منطقه رملي شمال ميمنطقه تو

اشتم. ا كامالً زير نظر دربستان و پل آن و نيز پل ابوچالچ  كرديم من، شهرمي

مليات حركت عساعت قبل از  24 .كرديمرفت و آمد آنها را در روز كنترل مي

ر برادران غروب بود. نظرسيديم. هنگام  4كرديم تا به منطقه معروف به ديدگاه 

ان زيادش صداي وبه دليل سر  ـارتشي اين بود، براي آنكه عمليات لو نرود، تانكها 

ي اان يدما با شه ،ن باريدادا عنايت فرمود بارا ،تر حركت كنندكيلومتر عقب دو

فوي ن عمليات سردار صزما .ابه و ما به طرف توپخانهذطرف چ آمديم، او بهمي

 4هيدگادحركت با سرعت زياد از ارتفاعات  ، وارد عمل شدنداودشان مستقيماً

ليك حداكثر يك ساعت طول كشيد تا يك قبضه كاتيوشا شروع به ش ،شروع شد

 ديم.كرد و راهنماي اوبي براي ما شد و به سرعت به مواضع دشمن حمله كر

ي ا رومنفر از نيروهاي  چهارده ؛واهيم كردكرد كه ما، هلي برن ادشمن فكر مي

 «.مين رفتند و يكي دو نفرشان از مچ، پاهايشان قطع شد
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 اردرويم. ظاهراً حال سربراي تكميل مطالب عنوان شده به پل سابله مي

اآلن  رد ونصر نامناسب است. او به ااطر شرايط فيزيكي به استراحت نياز دا

 كنند.هاي او به هم اورده است. دوستان براي بهبود حالش كوشش ميبرنامه

ك اند. آقاي داوري مشغول تماشاي يفراد بر روي جاده متفرق شدها

عقاب در آسمان است و سرهنگ حيدريان و سرهنگ دميرچلي با هم 

پس  نشاداتر جوان كه جنازه 4مشغول گفتگو درباره قبر اواهران زينب )

ردبير ري سزاد سازي پل سابله در كنار جاده پيدا شد( هستند، آقاي جباآاز 

 نويسد و سردارنار رود رفته و براي اود مطلب ميكمه صف هم به ماهنا

 كند.براي اود چوب جهت نما درست مي «ني»اسحاقي، با 

ود اواهد كه در يك نقطه جمع شوند و بعد اتيمسار صياد از افراد مي

وادث مهم حيكي از  »گويد:گيرد و به عنوان مقدمه ميجلو دوربين قرار مي

رخ  ذرآ 12اي است كه در شب چهارم عملياتس، حادثهالقدعمليات طريق

 داد. به ترتيبي كه منطقه جنوب روداانه كراه در نهر سابله توسط

شب، زمينه يك تك را  10رزمندگان اسالم تصرف شد. دشمن در ساعت

 سالم بااكند تا نيروهاي پياده و تانك را عبور دهند كه رزمندگان فراهم مي

 گويد:ز او سردار كريم نصر مياپس « .رسنديياري ادا به پيروزي م

در شمال غربي پل سابله، قبل از اينكه درگيري اصلي آغاز شود يك  »

حضور داشتند و آارين اطالعات را فرمانده  16گردان پياده و افسرهاي لشكر

دادند. با توجه به اينكه جناح چپ مي ـسردار ارازي  ـتيپ آن موقع 

دستور دادند به 12تا11شد، بين ساعتتهديد مي عملياتي در شرايط سخت،

مشكل اصلي، تانكهاي دشمن بود.  .ابه جدا شودذبرادر عزيزمان كه از تنگه چ
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آوري نيروها و سازماندهي آنها براي حركت به از طرف ارازي مأموريت جمع

 ما راهنمايي نداشتيم. به ارازي گفتم: چكار كنيم؟ ،ابه رسيدذسمت چ

 شرايط فعلي كسي نيست به شما كمك كند، شما بروارازي گفت: در 

داني اگر دشمن از پل آيد )جهت را پيدا كن ( مياز كجا صداي تير مي ببين

 سابله عبور كند يعني چه؟

ايشان . رودال ميؤزير س گونه شود، كل عملياتدانستيم كه اگر اينمي

ت سي هداي)ارازي( با اينكه مجروح شده بود در شرايط ايلي سخت و حسا

و  ر كردهعبو ظاهر قضيه اين بود كه نيروي پياده دشمن .نيروها را برعهده داشت

زديك نگرفتند. اط را تشكيل داديم، آن قدر در جناح شمالي سابله، آرايش مي

اندااتيم. يادم هست در سنگري به يكي از برادران شديم كه نارنجك مي

شده است! برادران  شهيد كني؟ بعد ديدم كهبسيجي گفتم چرا شليك نمي

ح درگيريها نزديكيهاي صب. كردندكربال و ارتش روي پل كار مي 25)گردان(

ن را به طرف اودشان آ نماندااتند طرف من، امه داشت. يك نارنجك ميدا

في تال»د و گفت:( شهيد ارازي به طرف من آم مشده بوداندااتم. ) من زامي

 «.ا از منطقه اارج كردنداالصه مر .شديدكرديد، شما هم زامي

ر ديگ نفر هفتبه دليل نامساعد بودن حال سردار نصر، تيمسار از او و 

اند( به پادگان كوپترها )كه براي سواتگيري رفتهاواهد كه با آمدن هليمي

 زرگان باز گردند.

 گويد:رسد. او ميز دوستان، نوبت به تيمسار لهراسبي ميابا رفتن تعدادي 

القدس فرمانده د جعفر لهراسبي هستم كه در عمليات طريقمحم 2سرتيپ »

 تيمسار بهرامي 3آذر فرمانده تيپ 12در روز ؛تانك از تيپ دزفول بودم 256تيپ
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را احضار كرد و گفت شما بايد در ضلع شمالي كراه مستقر شويد و بعد از ظهر م

ا آنجا مستقر اظهار كرد؛ حد ما اآلن روداانه سابله شده. بايستي برويد نيروها ر

ما تا نزديكيهاي پل براي شناسايي  ؛كنيد و احتياط كنيد كه منطقه آلوده است

برادران  .آمديم و برگشتيم، و بعد از كارهاي مقدماتي و دستورات اوليه اوابيديم

سپاه ما را بيدار كردند و گفتند بايد برويد سابله. به واحدها سرپا داديم. به سرعت 

هم نبود، به طرف پل سابله راهپيمايي كرديم. دشمن هر  جمع شدند. راهنمايي

اش كرد. و عناصر پيادهآورد توي اين گودال مستقر ميداد. ميچه از پل عبور مي

را پشت اين ااكريز )با اشاره دست( مستقر كرد. شهيد علي حسيني فرمانده 

گفتم  شود.اندازم از پل رد ميگفت: هر چه كه من ميدسته امپاره بود، مي

اي را ااطرم صحنه ؛وضع بغرنجي ايجاد شده بود ،تر بنشين تا به آن بخوردعقب

ل شد و افتاد تو روداانه و پشت و رو شد. تا وهست، تانكي كه هدف قرار گرفت ه

 ؛وضع كامالً به نفع ما برگشته بود. اينها ديگر از بين رفته بودند 7 ـ و نيم 6ساعت 

 «.بدهيد آنها را دنبال كنيم، گفتند، نهبه تيپ پيام دادم كه اجازه 

انش اكنون ديگر قصد حركت داريم كه اتوبوس حامل تعداد زيادي از د

شود. مسئوالن اردو ضمن دعوت از صياد آموزان در كنارمان متوقف مي

يدار دگويند كه اردوي تربيتي براي شيرازي براي صحبت با دانش آموزان، مي

ر نيز يمسانمايي بدرويس به اينجا آمده است، تاز مناطق جنگي از مدرسه راه

ا بلديد رسوره والعصر  »پرسد:موزان ميشود و از دانش آوارد اتوبوس مي

درستي رهبر براي شادي روح حضرت امام، تن ،اوانيمبخوانيد، با هم مي

 دانيد؟ا مياسم اين روداانه ر از ما دعوت شد كه به شما سالم دهيم. ؛صلوات

 داانه سابله.سابله، رو -
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 د شد.دانيد چه شهري آزاالقدس ميدر طريق -

 بستان، شهر بستان. -

ي القدس من فرمانده نيروي زميني بودم كه با سپاه يكدر عمليات طريق -

 كه با بود شديم و هر چه داشتيم و نداشتيم با هم تقسيم كرديم. اولين جنگي

 ردندب آمدند حمله ك)با اشاره دست( دشمن اينجا بود. يك ش ،هم بوديم

ن زمندگاركه  و يواشكي پل را گرفتند. آمدند تانكهايشان را عبور دهند ،اينجا

رمز  دانيدمي ،ما تانكها را زدند و حساب دشمن را رسيدند و همه را كشتند

 عمليات چه بود؟

 «يا حسين»-

بوسد و ها را به نمايندگي از بقيه ميصياد در پايان صحبت، يكي از بچه

و بعد  «.كنم تا شما بهترين رزمندگان براي اسالم شويدها دعا ميبچه »گويد:مي

 رود.كوپتر ميشود و با سرعت به سمت هلياداحافظي كرده و از اتوبوس اارج مي
*** 

ردار سروه گدر پادگان زرگان، پس از اقامه نماز و صرف ناهار منتظر ورود 

را از بيمارستان  سي اودزاده نتيجه بررشويم، سرگرد عباسفضلي مي

ت بعد، گروه يك و نيم ساع دهد.گزارش مي (السالمعليه)صحرايي امام حسن 

صل را اين حسن است كه آنها ا »گويد:شود. صياد ميفضلي به پادگان وارد مي

وج از شويم. قبل از ارآماده بازگشت به فرودگاه مي« اند.بر كار قرار داده

 اواند:را كه يادداشت كرده فهرست وار مي پادگان صياد شيرازي نكاتي

شكر از اداي متعال كه توفيق داد كار را تا اينجا به اير و سالمتي » 

تشكر فردي و توزيع هدايا به رسم تشكر؛ معارف جنگ را وابسته ، پيش ببريم

دانيم، نه ستاد كل، نه نزاجا، ولي عزيزان با روحيه به هيچ تشكيالتي نمي



 

 

 / يادداشتهاي سفر 178

برند؛ از ميزبان به اصوص اند و جلو ميكل را به وجود آوردهافتخاري اين تش

رسيد دريغ كنيم. الحق كه هر چه به دستشان ميتيمسار درجزي تشكر مي

 «.نكردند؛ چند دعا و طلب بخشش

كنم، شكر ميمن نيز ت» گويد:اي كوتاه ميسردار مرتضي قرباني نيز در جمله

مليات وي عتانگار  مرا ديد مسار بهرامياي است، وقتي من تيكار بسيار پسنديده

 «.القدس بودمطريق
 هبعد ب ه وهنگام بازگشت، ابتدا دوستان اصفهاني را در اصفهان پياده كرد

 .رويمسمت فرودگاه تهران مي
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 1375ماهيازدهم ديسه شنبه 

ريزي در مركز براي مأموريتي كه در پيش است جلسه هماهنگي و برنامه

جا  شود. تعدادي از دوستان آشنا را نيز در همينپشتيباني آموزش تشكيل مي

اش افزوده شده و بينم كه به تازگي به درجه نظاميكنم. دربندي را ميمالقات مي

القدس و لياتي طريقاي از مناطق عمسرهنگ تمام شده است. در سالن، نقشه

از آغ «شمس»المبين بر روي ديوار نصب است. جلسه رسماً با قرائت سوره فتح

شود، تيمسار صياد شيرازي رئيس هيئت معارف جنگ در جمالتي به مي

شاره رد اافتخاري و اودجوش بودن كار هيئت و رسالتي كه در اين كار وجود دا

د گر بتوانيا» مبني بر اينكه  اين حركت؛ ظم انقالب باكند و از موافقت رهبر معمي

اي انهشتو، به عنوان پ«اين )مأموريتهاي هيئت( را ادامه دهيد، ايلي اوب است

القدس در دو مرحله ي عمليات طريقافزايد كه بررسكند و ميارزشمند ياد مي

 در بخش ؛دوم 1بخش شمال كراه با نقش بارز قرارگاه كربالي ؛بخش اول

اتك دشمن پانجام شده و تنها پل سابله و  2نقش قرارگاه كربالي جنوب كراه با

 آورد:اي را نيز به ياد مياو ااطره .ابه ناتمام مانده استذدر تنگه چ
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اي بر روي رزمندگان وضع پس از پاتك سنگين دشمن و آتش يك هفته»

تش گفت ارطوري شده بود كه بين فرماندهان ارتش و سپاه ااتالف افتاد، سپاه مي

در مواضعشان هستند(، من كار را كنترل  گفتند كهآيد )و ارتشيها ميدارد عقب مي

)به هنگام كنترل( به جايي رسيدم كه برادران  .كردم كه)ديدم( اين طور نبودمي

 گفتند كه ارتشيها عقب آمدند، من ايلي ناراحت بودم.سپاه با صالبت بيشتري مي

حضرت امام )ره( هم كه فرموده . ين طور نيستگفتم چطور بگويم كه ا)با اود( مي

« .آنجاهايي كه الزم نيست، نرويد شما دو نفر )تيمسار صياد و سردار رضايي(» :بودند

كرديم كه كجا بايد برويم و اجراي اين )امر( برايم سنگين بود. احساس ناراحتي مي

آتش آن قدر  ابه، من نااودآگاه به نزديك اط سوم رفتم.ذكجا نبايد برويم، در چ

زياد بود كه فهميدم اينجا، همان قسمت است كه نبايد بروم، با جيپ ميول بودم كه 

پور بدوبدو آمد و اوشحال، )با او از اصفهان آشنا بودم( رداني  برادر سپاهي شهيد

گويند ارتش عقب آمده، براي چه آمديد اينجا؟ گفتم كه مي :پس از روبوسي گفت

توانستم به او دست مرا گرفت و برد ) و حاال من نميگفت نه اين طور نيست و 

ديدم  16گشتي پراكنده زدم، در اط سوم در لشكر توانم بيايم (،بگويم كه جلو نمي

 ،اند، اط دوم هم همين طوراند و ايلي قبراق و آمادهكم ايستادهحكه اينها ايلي م

رفت باالي ااكريز كه جوان بسيجي را ديدم ايلي شاداب. با او احوالپرسي كرد. او 

با ديدن اين صحنه( غم مرا فرا گرفت و  اش كرد. )تكهبه او اورد و تكه 60امپاره

)در ؛ ردكنه( حجت را براي من تمام حديدم كه چطور چنين گلي پرپر شد. اين )ص

كند بالفاصله ردم يك امپاره دارد سقوط ميكهمين حال و هوا بودم( كه احساس 

ر، ولي امپاره به ااكريز اورد و منفجر نشد )در همين شيرجه رفتم توي سنگ
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احوال( ردّاني پور دست 

اوب اط را ديدي پس برو ! و من مطمئن شدم و ايالم  »ام زد و گفت:به شانه

 «.راحت شد

كه  كندابه، از دعاي توسلي صحبت ميذتوضيح نحوه حفظ تنگه چ ناو ضم

اله س 58ده رمانين دعا شهيد نياكي فبه پيشنهاد شهيد ردّاني پور برگزار شد. در ا

مه گنجيد. صياد ادارد كه در باورها نميكآن قدر منقلب شد و گريه و ناله 

واستم كه ادر پايان گزارش به حضرت امام )ره( از ايشان اجازه » دهد:مي

بينيم، ما در ها چه چيزهايي مياي را بازگو كنم، گفتم، اي امام! ما در جبههااطره

تر تهساله ما در دعاي توسل دلش از ما شكس 58بينيم، فرماندهجزه ميجبهه مع

ينها اتش، بود. كه حضرت امام )ره( فرمودند: اين اصل رجعت انسان است به فطر

 «.كنيد ذارياند قلبشان نوراني شده، شما برويد روي اين سرمايه گچون نور ديده

اده دازه ي همراهان اجبعد از توضيحات مفصل صياد درباره اين سفر، به برا

ياد صاواهند كه بمانيم، گويا بايد پس از شود تا جلسه را ترك كنند و از ما ميمي

 م.شيرازي منتظر تيمسار حسني سعدي فرمانده نيروي زميني ارتش، بماني

 شود:قسمت دوم جلسه با صحبت شيرازي آغاز مي

 رزمانگويم به همميبسم اهلل الرحمن الرحيم، اوالً از صميم قلب اير مقدم »

ه ثانياً ب. سلحشور و شايسته آقايان معين وزيري، شاهان، سروري، مفيد و ازگمي

نس و اه ك عقب بيندازم يكي ديدم را دو دليل من به اودم اجازه دادم كه جلسه

ود بر زرا  زديد اوشحال شدم )حيفم آمد كه آنالفتي احيا شد و از اينكه گپ مي

دشان ز يار نيامدن حسني سعدي، كه ظاهراً جلسه امروز ا( دوم به ااط.هم زنم

 «.رفته بود، تماس گرفتيم، راه افتاده و در حال آمدن به اينجاست
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تيمسار حسني سعدي وارد  ،قبل از معرفي اعضاي هيئت معارف جنگ

كند. او ضمن ارائه گزارش مجدد از كارهاي انجام شود و با همه مصافحه ميمي

القدس ت طريقد كه چون در اين مأموريت كار باقيمانده عملياكنشده، تأكيد مي

 كنيم.المبين را آغاز ميرسد، ما از اآلن مقدمات بررسي عمليات فتحبه پايان مي

گويد: اهان ميشتيمسار بازنشسته  ،المبيندر بررسي مقدماتي عمليات فتح

لكه بند، بود كه افراد در ستادي بنشينند طرح ارائه دهناين طرح، طرحي 

ديدند و برآوردها و رفتند و در صحنه، مشكالت را ميطراحان به مناطق مي

چاه  .قدس، در1د: قرارگاه تشكيل ش چهاردادند. بررسيهاي الزم را انجام مي

 29اق درعر .. فتح در پايين4.فجر در منطقه شوش 3نصر، در پل نادري .2نفت 

، كرد با اين كارهاد. فكر ميمتوجه تحركها شد و يك تك انجام دا 60اسفند

د( تح شسازمان ما به هم ريخته است. )بعد از تكي كه روي قسمت قرارگاه ف

 بع آن،ته به كبازسازي كنيم. آمديم قسمت شمال را انجام داديم  نيامديم فتح را

وريت مأم هم قدس پيروز شد و هم نصر كامالً انجام شد. در اينجا فتح و فجر

ابل قآنچه  اند. بلكهاند كه اين دو موفق نبودهبعضي جاها گفتهايذايي داشتند. در 

 ادند.جام ندداشتند و عمليات اصلي را ان تظاهرآنها  مالحظه است، اين است كه

اواست تاريخ من واقعاً دلم مي »آنگاه، تيمسار سرتيپ حسني سعدي گفت:

را ببينيم، كه  ما بايد صد سال آينده .شدجنگ ما مشترك و با واقعيت نوشته مي

همان نتيجه جنگ جهاني را كه اآلن دارد، اواهد داشت، جنگ ابعاد ايلي وسيعي 

المبين و در دو عمليات فتح ؛تواند براي صد سال آينده درس باشددارد كه مي

المقدس، اين دو عمليات بزرگ، سبك سنگين كردم كه ببينم كدام يك بزرگتر بيت

تر است. ولي از نظر نحوه اجرا و المقدس مهميتب، است، ديدم در ابعاد نظامي
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المبين آمادگي فتح

متأسفانه اطالعات ما  .ساز باشدتوانست سرنوشتايلي بزرگ است. اين عمليات مي

ضع زمينمان ضعيف بود. اگر ما اطالع كاملي داشتيم، وضع جنگمان همان موقع واز 

وقتي  .به چيز ديگري استشد. ايراد به مسئوالن اجرايي نيست ايراد روشن مي

قبراق، تازه  ها سرحال بودند و آماده والمبين انجام شد، بچهعمليات فتح 4مرحله

 .توانستيم به العماره برسيم و حرف اصلي جنگ را بزنيمبسيجيها آمده بودند و ما مي

درست به تصوير كشيده  اگرالمبين ايلي عظيم بود و ]به[ نظر اودم عمليات فتح

با تلفات انگشت شمار، ، تر استجنگ جهاني دوم، هم ايلي باارزششود از 

به دليل  ،با ما بود 21، واقعاً سرحال بود. قبل از عمليات مسئوليت لشكر21لشكر

ما اواستيد عملياتي را در اينجا  ابه روي نيروها بود، شما )صياد( ازذفشاري كه در چ

دانستيم چه جور شما را راضي نمي ابه كم كنيم.ذانجام دهيم تا توجه دشمن را از چ

در شب  .رفتالمبين از دست ميكنيم كه اين كار نشود؛ زيرا كه ارزش عملياتي فتح

ن را آقبل از عمليات بود و كارها روشن بود ولي با اين رئوفي به نتيجه نرسيديم، قر

گفتم كه آمد وقتي من آيات را اواندم  46تا 42باز كردم، تنها بودم، سوره انفال آيات

اين كار، كار ما نيست و جاي بحث دارد و ديگر با رئوفي بحث هم نكردم، رفتم تا 

 «.فردا شب عمليات را انجام دهيم

  رسد.المبين به پايان ميجلسه با نقل ااطراتي ازعمليات فتح

 

 1375ماهدي 12چهارشنبه 

هاي آشنايي از جمله در ترمينال ساها چون سفرهاي قبل با چهره

بازنشسته ازگمي، سرهنگ دربندي، سرهنگ 2زاده، سرتيپسليمان2يپسرت
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شوم. پس از مواجه مي . . . رمضاني، سرهنگ روضهاي، سرهنگ سلماني و

عكاس ، شويم، همه نگران نرسيدن داوريساعتي انتظار وقتي سوار اتوبوس مي

زبردست گروه هستند. جاي االي برادر پر جنب و جوش سلطاني را ولدااني 

 .كرده است و تقريباً در كارهاي هماهنگي كمك حال مجموعه استپر

ز اواپيما رساند و دقايقي بعد هدر لحظات آار، داوري اود را به هواپيما مي

 انبا اسكندري، يكي از تصويربردارايزد، در داال هواپيما كميروي باند بر مي

 ود است.كنم، او از اينكه به اين سفر دعوت شده، بسيار اشنصحبت مي

 سرهنگ ده وايزد و به كنارحاج آقاي فخرزايمتيمسار صياد شيرازي از جاي اود بر

 .كندرود و از آنها به ااطر حضور ممتدشان در اين سفرها تشكر ميدربندي مي

رسيم، پس از عبور از كوههاي سفيدپوش برفي به دشتهاي فراخ اوزستان مي

باز  اپيمامين نمايان است. چراهاي هودر روي ز، ور، مخزنهاي نفتدكلهاي شعله

 آييم.شود. يك ساعت و چهل دقيقه بعد، در فرودگاه اهواز فرود ميمي

غول اي با دقت تمام مشدر اتاق كنفرانس پادگان زرگان، سرهنگ روضه

ود . تيمسار درجزي جانشين فرماندهي قرارگاه اتنصب نقشه و كالك اس

 تنظيم ي مواقع لزومتگاه گراف اسكوپ براآيد، دسبراي تنظيم نور به اتاق مي

ستمين شوند، بوستاني دويافراد آرام آرام در اتاق كنفرانس جمع مي .شودمي

 شماره مجله صف را كه حاوي صحبتهاي تيمسار صياد شيرازي در اصوص

 .كندهيئت معارف جنگ است، بين حاضران توزيع مي

 كند وه را شروع ميطبق معمول، صياد با چند صلوات و دعاي فرج جلس

و  ضمن اير مقدم به حاضران گزارشي از دو مأموريت قبلي به اوزستان

 .كندكارهاي انجام شده ارائه مي
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ريزي به در طرح »

ها و در كل طراحيها به اين نتيجه رسيديم كه براي عمل آمده از سراسر جبهه

رسيم؛ زيرا كه توانيم به هدف بدنبال كردن اصل هدف در منطقه جنوب، بهتر مي

در جنوب از يك طرف بصره و از طرف ديگر عشاير هوادار اسالم و ايران حضور 

كيلومتر فاصله بود لذا تصميم بر  دوازدهدارند به طوري كه از شلمچه تا بصره تنها 

اين شد كه تالش اصلي را به طرف جنوب ]معطوف[ كنيم و پشتيباني را در غرب 

دست آمد و طرح به 10تا1طرحها، طرحهاي كرباليانجام دهيم. بعد از اردكردن 

بعد همه   .كلي، طرح كربال شد. طرحها به شوراي عالي دفاع رفت و تصويب شد

ما بستان را به دو   ؛ريزيهاي تاكتيكي براي سلسله عمليات شدندآماده اجراي طرح

.از همه نزديكتر به مرز بود و در صورت موفقيت، ما 1: دليل انتخاب كرديم

 توانستيم در بدنه دشمن رانه كرده و بين شمال و جنوب آن شكاف بيندازيم.يم

اواستيم آفند كننده باشيم و از نظر .به دليل كمبود نيرو و نيز چون مي2

را نسبت به نيروي دشمن داشته باشيم در حالي كه  دو بايد حداقل ضريبعلمي

ستيم صرفه جويي در نيرو اوارسيديم، با اين انتخاب ميهم نمي ب يكما به ضري

داشته باشيم. زيرا كه به دليل وجود موانع طبيعي و هورالعظيم، نگهداري منطقه 

 8الحمداهلل اين تصويب شد و ما رفتيم براي ؛نيازي به نيروي زياد نداشت

هاي باريد و تپهآماده شويم و در حالي كه باران رحمت الهي مي 1360آذرماه

شدند؛ عمليات ه بود كه تانكها و نفربرها از آن رد ميرملي را آن چنان سفت كرد

در شمال  1ريزي عمليات براي اجرا دو قرارگاه، قرارگاه كرباليدر طرح .شروع شد

وارد  در جنوب كراه ايجاد شد و با سازمان رزمي 2كراه و قرارگاه كربالي

ش شد و تال 1عمليات شديم. تالش اصلي در شمال كراه براي قرارگاه كربالي
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كيلومتر زده  نهو با جادهاي كه به طول  ،داده شد 2پشتيباني به قرارگاه كربالي

 «.شد )كه يكي از محورهاي پيروزي بود( تالش اصلي شروع شد

ز آتش اشروع به ريختن حجم زيادي  21، دشمن از ساعت60ماهبهمن17در

و د تيبابه كرد كه بيش از ده روز طول كشيد. عراق با اين ترذدر منطقه چ

. اود يكي پس گرفتن بستان و اعاده حيثيت كرد:منظور اساسي را دنبال مي

 .2باليدوم بر هم زدن آرايش نيروها و ايجاد تعليق و توقف عمليات در كر

هاي رملي نبعه برآمد و قصد داشت منطقه دشمن در صدد عبور از تپه

ند دور بز كند( راتواند از آن عمل دارالشياع )منطقه بازي كه تانك و پياده مي

ديد  رد وتا به پشت مواضع نيروهاي ما برسد و دشمن توانست سه تپه را بگي

اران در برابر آنها با عناصر سپاه پاسد 125وفق نشد و گردانمتير بيابد؛ اما عمالً 

ه ر كنندكريو ابه را پوشانده بود و غذپايداري نمودند. دود و باروت، آسمان چ

ق شد كه صدام نيز، اود در منطقه شيب عرافته ميشد. گسالحها، قطع نمي

ست. احضور داشته است. چنين مداومتي از نيروهاي عراقي سابقه نداشته 

 افت سهدري دشمن با اين كار، عمليات فتح را يك ماه عقب انداات. سپاه براي

يك  تپه از دست رفته تك محدودي نمود و موفق شد عالوه بر آنها حدود

هيچ  وضعيت در نبعه 60اسفندماه 1ي كند. در پايان روزكيلومتر پيش رو

تر را يلومتغييري با قبل نداشت ) زيرا كه دشمن مجدداً  تك كرد و آن يك ك

 .«( گرفت و ما برگشتيم به وضعيت سابق

اي به شود. جلسهپس از صرف شام، جلسات گروههاي مختلف برگزار مي

 ر برپاست.نفر ديگ نهو با حضور  1ارهزاده در سااتمان شمسرپرستي تيمسار سليمان
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يوسف زماني در 

كند و نفر از ايشان اشاره مي يازدهبانان و شهادت صحبتهاي اود به نقش ديده

افزايد، با اينكه دستور عقب نشيني به او ابالغ شده بود ولي او نپذيرفته و به مي

، ما كه هنوز ترسندمقاومت ادامه داده، گفته است كه عراقيها از مرده ما مي

 ده هستيم!نز

گروهها براي تعيين يوممگذرد كه تازه، جلسه عشب مي10ساعت از

گيرند صميم ميپايان جلسه ت درشود و محلهاي مأموريتهاي فردا تشكيل مي

كه سه دوربين به همراه گروههاي اول، دوم و چهارم اعزام شود. 

 ند.نكگيري نهايي را به فردا موكول ميتصميم

 

 

 

 1375ماهدي 13ج شنبه پن
صياد، پس از اقامه نماز صبح در جمع اعضاي هيئت گفت: آنچه كه به قلم و 

در سال اول جنگ در اين زمينه  هآيد، همان تلفيق ارزشهاست،كزبان مي

ها متوجه نبودند كه از ارزشها  پيشرفت چشمگيري حاصل نشده بود و ايلي

وقتي  .شدندچوب نفاق رانده ميصحبت كنند. در آن سالها، ارتش و سپاه با 

صحنه جنگ عوض شد و چهره نفاق مشخص شد، اصوالً تحول ايجاد شد. بعد 

صدر( صحنه آماده شد، به طوري كه ما كوچكترين مانعي بر سر راه از رفتن )بني

پيوند ارتش و سپاه نداشتيم و آثار اير و بركت جاري شد، در صحنه ارتش، 

ا تعطيل و اساتيد را به اتاق عمليات آورديم، اندهي و ستاد رمدانشكده فر
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 .، ايلي باال بودند ولي امتحان در عمل نداده بودنداساتيدي كه از نظر علمي

كيلومتري در جناح  نهاي روز توانستند جاده پانزدهجهادگران و بسيجيها ظرف 

راست، شمال منطقه عملياتي بزنند كه حكم پل پيروزي را براي ما داشت. 

تانك شهيد صفوي و گردان پياده بسيج و سپاه، با هم از آن جناح  گردان

تعدادي از اين اساتيد نوشتند  .حركت كردند و از توپخانه دشمن سر درآوردند

 1به2در سطح كه ما اطمينان نداريم اين عمليات موفق شود، نيروهايمان

 شتم: )بند( نوشته برآورد آوردند، كه در كنار توضيح آنها نو12تا10نبود،

 .تشكر از راهنمايي و نظرتان. 1

 .پارامترهاي منفي را آورديد ولي مثبت را نه.2

 ..برويد و با قاطعيت آماده نبرد شويد3

صبح اولين معجزه الهي مشخص 4وقتي شب، عمليات شروع شد ساعت

اي نداشتيم و از متري گلولهميلي 150شد. در وضعيتي كه ما براي توپ

 «.بوديم در نهايت ما پيروز شديمجهت مهمات، در مضيقه 

ر تيمسار در پايان صحبت اود، وظايف هر گروه را مشخص كرد و قرا

د. تعيين كر (السالمعليه)مالقات گروهها را در بيمارستان صحرايي امام حسن 

اي اي براي ورزش و نرمش و عدهرسد. عدهجلسه با ذكر چند دعا به پايان مي

قبل از حركت كپي  اشميشوند. تيمسار هيهم براي صرف صبحانه راهي م

كند. گروه يك و توزيع مي 250000/1نقشه منطقه دشت آزادگان را با مقياس

كنند. )نقشه گروه دو با چند اودرو به طرف محل مأموريت اود حركت مي

 ضميمه اين فصل است( 
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و  9ساعت نزديك

يئت نيم صبح تيمسار بازنشسته مفيد و تيمسار شاهان به اعضاي ه

گيرد. افراد اين گروه در نيز شكل مي 5پيوندند. با آمدن آنها گروه شمارهمي

زنند و صياد شيرازي آنها را سااتمان فرماندهي دور يك نقشه حلقه مي

 كند:توجيه مي

ديم هفت تپه نقطه اول است، بعد به شوش كه رسيديد به طرف جاده ق »

وش رديد شبرگ ست كه مزرعه شده. بعدقبل از پل آهني، آثاري از قرارگاه كربال ا

قابل  ه كراهكتند دانيال، بعد از زيارت به قرارگاه فجر برويد. اآلن سوال كردم گف

اود  اهار بااوريد، چيزهايي را براي نعبور است، احتماالً به نماز و ناهار برمي

بينيد ير را مرسيد[ و بعد آثار قرارگاه نصببريد. از اينجا به سه راهي نادري ]مي

كه چيست؟ و بعد برگرديد به طرف اهواز. هدف، بررسي كلي عمليات 

د چه ببيني. المبين و تجسم به روز درآوردن نسبت به مقدمات عمليات استفتح

بايد  كار چيزهايي و چه كساني الزم است، و تا لحظه وارد شدن به عمليات چه

 نرود.ما بايد آماده جمع كردن فوران باشيم تا هرز  .بكنيم

و عين  آارين مرحله رقابيه .كنممن شب با شما مشورت نهايي را مي

به دست آوريم. و بعد از زنيم تا تجسميكوپتر دوري مياوش است كه با هلي

ر در هدايت كا ببينيد براي قالب گيري و .كنيمماه مبارك كار را دنبال مي

 «.آينده چه اسناد و مداركي نياز است

كوپتر تقسيم هلي 2را براي 4ميدان صبحگاه، افراد گروهدر تيمسار هاشمي

كوپتر، هدفون پرواز را بر سر اود كند صياد پس از سوار شدن به هليمي

ن را از جيب درآورده و مشغول تالوت آياتي از سوره نمل آگذارد، سپس قرمي



 

 

 / يادداشتهاي سفر 194

رسد مهري را از جيب اي كه سجده مندوبه دارد ميشود. وقتي به آيهمي

 كند.ده و بر آن سجده ميدرآور

ي افاتحه گذريم هر كدام،وقتي از فراز دهالويه و بناي يادبود شهيد چمران مي

آييم. در كنار يم، در كنار يك دو راهي فرود 1به دنبال گروه .كنيمقرائت مي

 اد سرديگويند. در حالي كه بجاده نهر آبي وجود دارد كه به آن نهر عبيد مي

 كنيم.حركت مي مسار در امتداد نهر به سمت جنوبوزد پشت سر تيمي

كند كه سرهنگ آرامش ضمن توضيح موقعيت، از يك بريدگي صحبت مي

ه ا ادامسير رماشته ولي اآلن اثري آن نيست. براي يافتن بريدگي، ددر نهر وجود 

 زاده جايي راار كپرها، تيمسار سليماننرسيم در ككپري مي دهيم، به چادر ومي

كند. مرد عرب كپرنشين به كنار دهد محل پل معرفي ميد تغيير سير ميكه رو

پرسد. او كند. تيمسار از او درباره پل ميافراد گروه آمده و شروع به صحبت مي

گويد، همين جا محل پل بوده است. براي داوري فرصت اوبي فراهم مي

 در همين .شود تا از كپرها و صحنه صحبت مرد عرب با صياد عكس بگيردمي

گرديم، در راه كوپترها باز ميجداشده و مسير را به طرف هلي1نقطه از گروه

دگي و پل آدرسي كه اين عربها براي بري» گويد:زاده ميبازگشت سرگرد عباس

كنند، ندارد؛ زيرا هر يك، زمين و قسمت اود را معرفي ميدهند پايه علميمي

مين زواهند احداث كنند، پس چرا در اكنند شايد اآلن پل را ميآنها فكر مي

 «!آنها نباشد

اي سرد است و آسمان كامالً صاف و آفتابي است بر هوا همچنان كمي

 .اندازكناره رود، چند صدف و گوش ماهي برداشته
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پس از يك گشت 

ر و بقاياي جنگ، به طرف بيمارستان صحرايي امام گهوايي و نظاره تعدادي سن

گويند بيمارستان شود. مييم. از دور، ااكريزي نمايان ميرومي (السالمعليه)حسن 

بينيم كه بيمارستان در زير تلي از در زير اين ااكريز است، پس از فرود مي

ااك قرار گرفته است. پس از بازديد مختصري از بيمارستان، آماده اقامه نماز 

آنها را به  دشويم. پرچمهاي رنگارنگي بر فراز ارتفاع ااكي نصب شده كه بامي

بينم كه بر دهد. در ضلع ديگري از محوطه محلي وسيع را ميشدت تكان مي

كنم محل فرودگاه ريزي شده. در وهله اول فكر ميسطح آن شن

برم كه قرار است آنجا نماز كوپترهاست ولي با ديدن منبر و محراب پي ميهلي

 «!ممنبر بتوني نوبر است كه ديدي» گويد:اانه شود. داوري مي

ويت رابل چند تانكر آب از جنس فايبر گالس در ضلعي ديگر از بيمارستان ق

ي توالت صحراي پنجاهاست. همچنين در دو ضلع ديگر بيمارستان بيش از 

ايت ال درباره رعؤن احداث آن ساست. صياد شيرازي از مسئوال احداث شده

بعد از اقامه شويم. تيمسار صياد كند وارد بيمارستان ميمي سؤال جهت قبله

 كند.يمنماز، آارين وضعيت گروهها را براي استفاده صحيح از زمان تعيين 

از  در ميانه راه رويم.ابه ميذبعد از ظهر با چند اودرو به طرف تنگه چ

شود كه شود، تأكيد ميبيمارستاني كه در فاو احداث شده بود صحبت مي

 ي عراقيها ماند! مجهزترين بيمارستان، بيمارستان فاو بود كه برا

ان بينيم. تماشاي اين حيودر نزديكي شهر بستان گله وسيعي از شتر مي

 بسيار جالب است. (!)سخت زيست آن هم در اين تعداد نفر
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بينم كه به طرف ما پس از گذر از پل بستان، يوسف زماني را مي

 دهد.آيد و اولين محل استقرار توپخانه را با اشاره دست نشان ميمي

دارد اني اظهار ميمشويم. يوسف زمجدداً متوقف مي ،ا گذر از يك آبگيرب

كه اينجا  موضع سرهنگ مخبري است. بعد به كمك تيمسار صياد محل 

 كنند :استقرار گردانها را ترسيم مي

نظاره نيزارهاي اشك و نيمه اشك در گودال و آبگيرهاي اشك شده، به 

آورد. بسيار زيباست. در موزون در ميويژه زماني كه باد آنها را به حركت 

با مشكل كمي ،قسمتي از جاده لودري در حال كندن عرض آن است براي عبور
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شويم و مواجه مي

هاي سيماني هستند به ما مردان عرب منطقه كه در حال كار گذاشتن لوله

 كنند تا اودروها از قسمت كم اطر جاده عبور كنند.كمك مي

. سنگين ديگري در اين جاده درحال تردد هستند ها و ماشينهايسيركمپ

ذكر  ابهذراهنماي گروه، دليل آن را فعاليت در امر ساات بناي يادبود شهداي چ

ار، اي اارداي جنگ از قبيل سيمهآثار و بقاي ابه،ذكند. با نزديك شدن به منطقه چمي

ه بده ه شزده سنگرها و حتي ادوات سواتهاي سنگرها، چارچوب و اسكلت زنگسوله

 ،«يرنينوا يادش بخ» هايي چون:ابه تابلو نوشتهذشود. در تنگه چوضوح ديده مي

حال  هاوشا ب» ،«ابهذگروه تفحص گلزار شهداي چ» ،«شهادت كمال انسان است»

 كنند.و اودنمايي مي «مظهر قدرت ايران شهدا هستند» ،«كه رفتند آنان

رج ا ااي متوقف و از اودروهدر يك كيلومتري مرز، در نزديكي پاسگاه مرز

بيند. پس از هاي مرزي را مياي مرتفع، ميلهشويم. راهنماي گروه از نقطهمي

هنگ آاز راديو اودروها هم موسيقي و  .گرديمگفتگو به طرف اودروها برميكمي

يلم اين ف » گويد:در حال پخش است، صياد مي (السالمعليه)حماسي فيلم امام علي 

 «.انددها( درست كر، تنها فيلم موفقي بوده كه )در اين ساله(السالميهعل)امام علي 

رويم كه در آن خاكريز و سنگرها به قسمت ديگري از منطقه مي

يابد كه هنوز باقي است. سرهنگ دربندي در آن ميانه. سنگري را مي

 در دوران جنگ، مدتي را در آن سپري كرده بود، به ناچار، بايد از

 كند و راهي شد. ها دلگذشته
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اره كند. تابلو اشام را جلب ميهنگام بازگشت، تابلوي شهر بستان توجه

 .متر است130نفر و ارتفاع آن از سطح دريا 11000به اينكه جمعيت شهر دارد

استراحت  رسيم. افراد كميمي (السالمعليه)وقتي به بيمارستان امام حسن 

 .كنندمي

مع جطه بيروني بيمارستان براي حركت تقريباً همه افراد گروه در محو

ر است. د رويم، تيمسار صياد در حال اواندن نمازاند. به داال بيمارستان ميشده

گي ايستد و سر بندآورد، به نماز مين مأموريتها او هر وقت فرصتي به دست ميـاي

وزي رسايد. در اين سفرها صياد شيرازي در محلها و مكانهايي كه ه ااك ميـب

 .است ل تردد شهدا و رزمندگان اسالم بوده. دو ركعت نماز تحيت اواندهمح

شود و كار پرواز را افتند هوا غبار آلود ميكوپترها به راه ميكه هليهنگامي

 دفون بر سر  گذاشته و هدايتاود ه ،كند. در اين وضعيت، صيادسخت مي

ويم، از طرفي هوا رگيرد. هر چه به سمت اهواز ميكوپتر را به عهده ميهلي

با  شود. و باالارهافزوده مي به تاريكي آنشود و از طرفي ديگرتر مياراب

 آييم.يمرود عنايت ادا و هدايت صياد و مراقبت البانان، در قرارگاه زرگان ف

م جيبهاي اواهممي اي از محوطه پادگانقبل از رفتن  به مسجد در گوشه

با اودت رمل »  گويد:گ آرامش ميرا از ااك و رمل االي كنم كه سرهن

 «.ايماي! حاال ببين ما چند سال اصالً رمل اوردهآورده

 ي حضور و غيابيمرويم، تيمسار هاشپس از نماز به اتاق كنفرانس مي

ندي ن كريم تيمسار شيرازي به جمع بآز قركند و بعد از تالوت آياتي امي

 گويد:يپردازد و در ضمن مهاي امروز مينتايج برنامه
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ها اين برنامه»

گرديد در آنجا هم به فكر سرنخي است تا زماني كه به محل كار اود بر مي

باشيد و با ما مكاتبه كنيد. اين افتخاري است براي ارتش كه آغوشش را باز كرده 

بيند. اين كار يك كار مبنايي است و تكاملي و هر چه را الزم است تدارك مي

اش بايد انجام شود. من بهترين ود. ما راه اندااتيم و بقيهنيست و تازه بايد كار ش

دانم كه در آن وقت ساعت نوشتن را دو يا سه ساعت  قبل از نماز صبح مي

شود. ام. در اين وقت فكر بصير ميرا تجربه كرده عجيب قلم روان است و من آن

انگيزه به  كند كارش با ادا است. با اين عمق ودر آن فضاي روحاني آدم فكر مي

كار بپردازيد. شما )سرهنگ دربندي( يك كار ديگر هم بكنيد و آن اينكه به 

به پيوند ارتش و سپاه بيشتر  ،شعارهاي نوشته شده در اردوگاه دانشجويان

شود، احساس به طوري كه هر سپاهي و ارتشي كه وارد آنجا مي؛ اهميت بدهيد

 «كند كه اانه اود و همرزمش است.

دهد. در اي با تيمسار صياد ترتيب مير مجله صف مصاحبهجباري سردبي

 د ازاين مصاحبه تيمسار به نقش ارتش در قبل از انقالب و جايگاهش بع

كند. نگ اشاره ميجانقالب و نگرشهاي موجود درباره آن، رسالتش در 

 كنم:فرازهايي از اين گفتگو را يادداشت مي

أثير تقالب تاده كه در پيروزي انمسائلي در ارتش اتفاق اف» سروان جباري:

 «بايد ريشه اين مسائل را كشف كرد. ؛داشته

شاه در ارتش  ،كار بايد عميق باشد، مثل كار در لويزان» تيمسار صياد:

صحبت كرد و گفت تا ارتش پشتيبان من است هيچ نگراني ندارم و ارتش در 

در عراق از  در اردن، شاه حسين روي ارتش و صدام. بدنه پشتيبان او نبود
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كنند و در مصر و الجزاير با ارتش مردم را ارتش براي تقويت بنيه استفاده مي

ها را بايد آن قدر با سالح نشوند و بدبيبعضيها سخت قانع مي ،كنندپوچ مي

ما بايد در جامعه احساس كنيم كه با  ؛منطق بر سرشان زد تا به فكر آورد

بايد اين طور قوي در راه شناساندن  قشري مواجه هستيم كه بدبين هستند. ما

ارتش و بينش مردم وارد شويم. شماها )جباري( كه جوان هستيد، با جسارت 

 «.گويم انتظار از شماست، مسنها دل شكسته اندمي

 «.داردارتش يك محبوبيت مردمي» سروان جباري:

 در اوزستان حضور ارتش يعني چه؟ چرا دنبال راوت» تيمسار صياد:

ا تا از كج ن راند؟ حضور آنها بايد معني داشته باشد. بايد تمام مواضعمااافتاده

ور ديديد. آن ط را (السالمعليه)آن سالن بيمارستان امام حسن  كجا احيا كنيم.

دم، بور مرعراي ولي اآلن به فيلتري از ارتش ب ؛بالاستفاده افتاده و متروكه بود

ش را كنند و شعار ارتتر عبور مينفر از اين فيل پانصدوقتي  تبديل شده است.

روند واده ميبينند، اود از زبان ارتش تبليغ اواهند كرد، آنها به جامعه و اانمي

 ي نزاجا،من در فرمانده، كنند. ما بايد ميزبان آنها باشيمو از ارتش صحبت مي

يغ تبل تنها از طريق سخنرانيهاي قبل از اطبه نماز جمعه شهرستانها براي

ما  هايمان روايت پنهاني نيست. شما از بدنه كارما برنامه كنم.مياستفاده 

 «.توانيد برداشت كنيدمي

رسند. علت تأاير آنها هنوز نيز از راه مي 5و نيم شب، گروه 8ساعت

روم. هر يك از افراد مشغول نگارش مشخص نيست. به اتاق كنفرانس مي

 .مطالب و نتايج كار اود هستند
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صياد شيرازي، در 

اتاق فرماندهي، پس از استقرار يك دوربين و روشن شدن پروژكتور، گزارشي از 

و شب  75دي سال14امشب، شب» : دهدهاي انجام شده را ارائه ميبرنامه

جمعه است. ما گروه معارف جنگ را در ارتش، سازمان داديم و بركتش به 

گيني بر افتخاري بودن تشكيالت آن است و جايگاه مصوبي ندارد. رسالت سن

دوش ما است، براي اينكه اين مأموريت درست انجام بگيرد. گرايش كار ما، 

آييم و برداشت پژوهشي و آزمايشي است. گاهي به مناطق عملياتي سابق مي

و قبل از اينكه به تدوين درآيد )از توليد به مصرف( در دانشكده  .كنيماام مي

كار ما برداشت تحقيق از  دهيم. بنابراين سيرافسري هم آن را ارائه مي

طور متوسط ماهي يكبار سعي به معموالًهاي نبرد، براي هيئت است. صحنه

اي به كار و مشاغل اعضاي هيئت و ساير شده كه انجام گيرد و براي اينكه لطمه

 «ايم.همراهان وارد نيايد روزهاي پنج شنبه و جمعه را انتخاب كرده

دهد. او أاير ورودشان را توضيح ميعلت ت 5مسئول گروه تيمسار ازگمي

 بر جاي نمانده است. ينبع آب چيز ديگرمگويد كه از سايت، جز مي

شود. در اين جلسه اي تشكيل ميپس از تهيه گزارش گروهها، جلسه

زاده درباره باران رحمت الهي كه در شب عمليات باريده سخن تيمسار سليمان

ده بودن جاده با برادر قرباني زمين پس از اينكه به ااطر لغزن»  گويد:مي

 :اورديم، من از مشكالت موجود، اظهار نگراني كردم. ولي برادر قرباني گفت

شوند و هنگام رد شدن رزمندگان اسالم ها در باران ايس مينه، اين بوته

شود و به اين كند، ديگر صدايي توليد نميوقتي پوتين با آنها براورد مي

شود  اين امر از نظاره اجساد عراقي پيدا بود. رعايت مي ترتيب اصل غافلگيري
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باريد در حال آماده باش بودند ولي پس از پايان آنها تا ساعتي كه باران مي

بارندگي، آنها حمله رزمندگان را منتفي دانستند و مشغول استراحتي شدند 

 «.كنندير ميگرسند و آنها را غافلكه رزمندگان اسالم سر مي

ابه و ذايان جلسه تماشاي چند عكس از تنگه چپس از پ

گردانهاي بالل كه در اختيار سرهنگ خليلي است ما را به خود 

 كند.مشغول مي

  

 1375ماهچهاردهم ديجمعه 
ديروز  »كند: طبق معمول، پس از اقامه نماز جماعت صبح، تيمسار صحبت مي

از يكي از پيروزيها در  كنم. بعداشاره به تلفيق ارزشها داشتم. اآلن تكميلش مي

صحنه نبرد، در قرارگاه نشسته بوديم كه يكي از برادران عزيز پرسيد، شما فكر 

كنيد در اين پيروزي كه داشتيم نقش سپاه و ارتش چقدر بود؟ وقتي اين را مي

اي به او گفتم شنيدم يكه اوردم، ادا توفيق داد حالي به دست آوردم و بعد لحظه

ارتش اوب است؟ نشان تغيير را در او ديدم و او  %20پاه وس %80من اگر بگويم

گيرم، ولي وقتي ديد كه كرد اآلن من موضع ااصي ميازآن حالت درآمد. او فكر مي

اين طوري نيست، از آن حالت درآمد. بر اساس همين به وي گفتم، اگر بگوييم 

كيلومتر  جپناست، ارتش تمام تجهيزات را بگذارد توي اط و  %20چون نقش ارتش

كند. ديدم هنوز آماده است ادامه دادم، عقب بنشيند، اوب است؟ ديدم او قبول نمي

كيلومتر  پنجيا سپاه آكرد ، ارتش، سپاه را كمك نمي%20اگر يك موقع با همين

اي است؟! آيا وسوسه نيست؟ اين چه جمله آارآمد؟ بعد به او گفتم تر نميعقب
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چرا شما با اين 

شما )ارتش و  :كنيد. حضرت امام گفتندامات زيباي اود را زايل ميها، اقدوسوسه

من در مأموريتهايم  ،بندي را بگذاريم براي اداسپاه( اگر با هم باشيد پيروزيد. درجه

 «.ام تلفيق ارزشها را انجام دهمكوشيده

 اعالم كرد. هاي امروز رااو در پايان، برنامه

كوپتر بروند، هلي د بانامه گروههايي را كه قرار بوصياد به دليل نامساعد بودن هوا، بر

مقدماتي  بررسي 5كند. با اين حال براي جلوگيري از تلف شدن وقت، با گروه لغو مي

شده  كند و در پاسخ اين سوال كه آيا سناريو نوشتهالمبين آغاز ميرا از عمليات فتح

گذاري از ، بجز سرمايهدهد: ما براي اين مطلب هيچ چيز كم نداريماست؟ پاسخ مي

انجام  ترين بيان و قلمها با صادقانهنظر زمان. بازنگري مدارك و اسناد، برداشت صحنه

 بخش را در نظر داريم. دوالمبين، شود. براي عمليات فتحمي

 المبين بخش مقدمات كار تا عمليات فتح .1

 المبين.بخش اود عمليات فتح .2

 هاي شااصي هستند،مت چون چهرهالبته بازتابي هم دارد و در اين قس

اه د قرارگايم كه با ورود به قسمت اول چناواندهشود كار كرد. تعداي را فرامي

كند كه اود و دهيم. او در ادامه تأكيد مين آن تشكيل ميرا با مسئوال

ان رادرباستادان دافوس در طرح عملياتي از اود انعطاف نشان داده و نظر 

 پذيرند.المبين مبني بر حمله از چهار طرف  ميتحسپاهي را در عمليات ف

دانشجويان   ـتيمسار براي استفاده هر چه بهتر از زمان؛ حسيني و ريحاني  

اواند تا درباره اهداف مي زاده را فراعباس و سرگرد ـ (السالمعليه)دانشگاه امام علي 

اواهد كه يو مأموريتهاي اين سفر، با آنان سخن گويد. او از دانشجويان م
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در »  دارد:برداشتشان را از اين مأموريت بگويند، ابتدا دانشجو رياحي اظهار مي

اودمان كه  توفيقي كه حاصل شد، باعث شد تا از تجربيات سروران نظامي

از نظريات و رهنمودهاي آنان بهره  جنگ را به تصوير كشيدند استفاده كنيم.

ايثار و فداكاري اين رزمندگان حقيقي  برديم و توانستيم با روحيه شهادت طلبي،

اسالم در زمان جنگ، آشنا شويم. تا پيام رساني براي همرزمانمان باشيم كه 

 «.چگونه با تالش اين عزيزان كشور و انقالب به اينجا رسيد

سر  ،در همان روزي كه به من اين مأموريت ابالغ شد » دانشجو حسيني:

ه بفت و شور و شوق عجيبي داشتم كالس بودم اضطراب تمام وجودم را گر

سال  35ا ي 30طوري كه آن روز نتوانستم ناهار بخورم. شايد براي ما در طول

مام ادمتمان در ارتش چنين توفيقي نصيب نشود. الزم است عرض كنم كه ا

در ارتش شما  و .2مقام معظم رهبري  .1 )ره( دو يادگار در اين انقالب گذاشتند:

د شروع يد چون از آن زمان كه كار هيئت معارف جنگ شرا، كه الگوي ما هست

ا اين كار، باديد. ال دوقتتان را در ااتيار دانشجوها قرار داديد و تجربياتتان را انتق

قدس مما تشويق شديم. ما در اين عمليات دريافتيم كه در هشت سال دفاع 

 اند.سربازان و رزمندگان، چه مشقات و زحماتي را تحمل كرده

ديدم،  كنم اداوند هم از اين عزيزان راضي باشد. آنچه را در صحنهيفكر م

ي كردم كه جنگ يعني چه؟ وقتي پاتا اآلن اين طور از نزديك احساس نمي

م. صحبت بزرگان جنگ نشستم، شماي مختصري از عمليات را ديدم و شنيد

 «.ها، چطور بودهتو فهميدم كه ديگر عمليا
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 گويد:صياد نيز مي

ب وكنيم. ولي ااين جلسه را در هواپيما برگزار ميكردم  ميمن فكر  »

شرايط اين طوري شد كه از وقت اين گونه استفاده كنيم. چند نكته را دقت 

 كنيد:

 وشكر تاولين هدف براي آوردن دو دانشجو آن هم با انتخاب، در حقيقت  .1

از  ارهو باالقدرشناسي بود. اين انتخاب سخت بود كه چه كسي ممتازتر است 

هدف  م. پسانتخاب كردي رازاده ما دو نفر طريق يادداشتها و مشورت با عباس

 تشكر بود.

گيريد بثير هيچ مسئوليتي به دوش شما نگذاشتيم، تا تنها ناظر باشيد و تأ .2

 برداري كنيد.و بتوانيد بهره

برانگيخته شدن حس حق شناسي دانشجويان نسبت به زحماتي كه  .3

 شود.مي برايشان كشيده

 بحث شخصي مطرح نيست؛ زيرا كه به هر حال يكي بايد اين كار را

، كرد سير تهيه كار آموزشي شما، ايلي مشكل است. اين وقتهامديريت مي

ار رائه كنه ادعوتها، پشتيباني هوايي و ميزباني و زمان و همه و همه، پشت صح

ما دسترنجي به ششود تا با شما است و شما ببينيد كه چه زحمتي كشيده مي

ادقي آور امين و صكند كه شما پيامرسانده شود و اين ديدن به شما كمك مي

راق يست اغار نباشيد براي دانشجوها و با زبان اودتان بگوييد كه چه ديديد. قر

اش رهكنيد. اود را زياد مطرح نكنيد، صياد شيرازي مايل نيست كه دربا

اهلل شما شاءريزيم و انا براي شما ميصحبت شود. ما عصاره و تجربه را اينج

 .برانگيزيدحق شناسي را در دانشجويان 



 

 

 / يادداشتهاي سفر 206

تي ن فرصمطلب و برداشت اودتان، فردي است و اينكه شايد تا آار عمر چني. 4

 كنيد و اينكنم. يادتان باشد شما در محضر ادا زندگي ميپيش نيايد را من رد مي

كرد كه د. اود صياد شيرازي چه فكر ميكنها را فراهم ميادا است كه اين زمينه

ورد تد و مبيف انقالبي بشود و بعد جزو سربازان اط مقدم جامعه شود و در جامعه جا

 وفيقاتتند. كتوجه ولي امر مسلمين قرار بگيرد. وقتي ادا بخواهد آدم نبايد ردش 

م، نبودش نبالدبنده و تمام تكاليف و مسئوليتهايي كه بر دوشم گذاشته شده، من به 

ور جلو نشق عام. راه را به داشتي نداشتهبلكه به سويم آمده و يك ذره هم من چشم

دانيم، در ميايد قبوده. ولي وقتي هم بي مد نظررفته ايم، نه مقام، نه جاه و اعتبار 

دي، دهيم. شماها اين طور فكر كنيد، در مشيت اداونوظيفه را درست انجام مي

نديد. ا ببيز را براي ادا بخواهيد و پيمان را با ادهمه چيز ممكن است. همه چ

آن وقت  كنيد،ب «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»اودتان را مشمول آيه شريفه 

شود. شود. ايلي بهتر از اين نصيبتان ميدهد و زمينه ساز ميادا به شما برنامه مي

 وكنيد  اده، حاال استفاش را از ادا بخواهيد. اين برداشت را ادا تفضل كردههمه

ا اينكه اين ب …برداري كنيد و به عنوان نقطه روشني از سابقه ادمتي بدانيد بهره

عي ديد، سه كربررسي را كرديد و في البداهه پاسخ آميخته به التهاب و عاطفه ارائ

عاطفه  واش انگيزه كنيد پاسخ الزم، از عمق فكر و انديشه شما در بيايد و اگر پشتوانه

هيه ستقل تشت مبنشينيد و ياددا .شد اشكال ندارد ولي اصل از انديشه و فكر باشدبا

 مستمع نوانسيكلي را تهيه كنيد و با آنچه كه در جلسات مختلف هيئت به ع .كنيد

يد يت داركيف شنيديد و ديديد ارتباط دهيد و ببينيد چه پيشنهادهايي براي ارتقاي

 «.ثر باشدؤتا براي نسل جوان م
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ديك با نز

شدن به اذان ظهر تجديد وضويي كرده و به طرف مسجد پادگان 

 شود.رويم، نماز به امامت تيمسار اقامه ميمي

 اهواز دگاهبعد از جلسه ارزيابي، از ميزبان اداحافظي كرده و به سمت فرو

گيريم. طبق معمول در ميانه رويم و دقايقي بعد در دل آسمان جاي ميمي

ر اصوص اواند و با آنان دافراد را به نزد اود فرا ميراه، صياد تعدادي از 

 كند.هاي آينده صحبت ميمأموريت انجام شده و برنامه

 رسيم، تيمسار صياد را مشغولوقتي بر فراز مرقد مطهر حضرت امام مي

بينيد، ( را ميين باال مرقد امام )رها: وقتي از  كنميال مؤبينيم. از او سفاتحه مي

ا با كسي كه م همان احساس تجديد پيمان»  گويد:داريد؟ و او ميچه احساسي 

  «.را در اين اط گذاشت

فرود  كردم كه در فرودگاه مهرآباد تهرانگفته صياد را در ذهنم مرور مي

 و دقايقي بعد، تا سفر بعدي از هم جدا شديم. آمديممي
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آهن، چند اتوبوس و سواري با مشخصات در محوطه بيرون ايستگاه راه

رسانم. فخرزاده، اند. اود را با عجله به داال ايستگاه ميپارك شدهنظامي

 بينم. تيمسار صياد شيرازي دررا مي سلطاني، دربندي، رياحي، داوري و هاشمي

بوسي از زند و پس از ديدهاند مرا صدا ميحالي كه چند نفر او را احاطه كرده

ام. كند از اينكه باالاره آمدهيمكند و اظهار ارسندي ال ميؤتأايرم س
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كشد. اعضاي اصلي هيئت در انتظارمان در سالن انتظار، چندان به درازا نمي

ام. از بس كه عجله اه نياوردهگيرند. ساعتم را به همرقطار جاي مي 5سالن شماره

جايي افراد گيرم. پس از جابهداشتم از سرهنگ دربندي، ساعتش را به امانت مي

كند. در كوپه و سوار شدن تمام دانشجويان، قطار آرام آرام شروع به حركت مي

 ، صياد شيرازي در كنار پنجره نشسته است.5شماره

ان ن مربوط به دانشجويسري به سال ه تپه سفيدابا گذشتن از ايستگ

، يانش و جغرافياي نظامداالتي در اصوص معارف جنگ، ؤزنم. بين آنها سمي

 شود.سياسي و حفاظت اطالعات پخش مي ـ عقيدتي

رويم به همراه سه نفر از گروه فني پشت سر رئيس قطار به سالن اول مي

 ه قسمتدي ما بشود در ايستگاه بعوپس از هماهنگي وي با لوكوموتيوران قرار مي

ه و سوار سريع از قطار پياده شد »رودشور«ديزل برويم. با توقف در ايستگاه 

گذارد. شويم. داوري ساك دوربين اود را در جاي مسطحي ميقسمت ديزل مي

شويم كه ساك داوري رسد. متوجه ميهاي بعد بوي سواتگي به مشام ميثانيه

 گويد كه تايلوكوموتيوران م .شده استبر روي هيتر داغ قرارگرفته و ته آن ذوب 

 طقه بهر منرانندگي قطا ،العادهقطارهاي فوق دربه آار مقصد ما راننده نيستم. 

 دهيم. كنم ما در قم يا اراك قطار را تحويل راننده بعديمنطقه است و فكر مي

ي اههارفتن قطار بر روي ريل و گذرگ نديدن مناظر اطراف و باال وپايي

 ارم قطاروقتي براي بار چه النها است.تر از داال سداال ديزل، راحتمارپيچ از 

ده شود به سرعت  از ديزل پياده شبه ااطر كشيده شدن ترمز اطر متوقف مي

لغزيده و محكم به  راه پاي داوري دويم در بينمي 5و به طرف سالن شماره

 .اورد. اين دومين حادثه  براي او پس ازسواتن ساكش استزمين مي
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كه  ـها را به اانواده تعدادي از شهدا ، يكي از كوپه5در سالن شماره

اند. به همراه دربندي ااتصاص داده ـاند القدس شركت داشتهدرعمليات طريق

رويم و تيمسار با آنها به گفتگو پردااته و جوياي احوالشان و صياد به آنجا مي

ما اآلن بي قرار راه آنها  » گويد:شود و اطاب به فرزند شهيد نياكي ميمي

 «.)شهدا( هستيم، و اين بي قراري است كه اآلن ما را به اينجا  كشيده

اند و براي تعيين امام نفره 600در اين سفر چهار روحاني همراه اين جمع 

ج گيرد. حاج آقاي اسكندري به حاجماعت بين آنها تعارف زيادي صورت مي

 گويم، آن شيخبت نزاع نيست، من اذان در معنويا»  گويد:آقاي فخرزاده مي

 «!مكبر باشد و شما امام باشيد

دهي ن وقت فرمانيم بگيريد آماگر دير تص»  گويد:صياد اطاب به همه آنها مي

باشد بهتر كند چون اردو دانشجويي ميو بعد توجيه مي «!تصميم اواهد گرفت

 .سياسي دانشگاه نماز را بخواندـ اني عقيدتي حاست كه رو

 دبه اذان مغرب، تشويش و اضطراب را در چهره صيا دنبا نزديك ش

ا نماز ر اوانم. او نگران است كه نتوانيم به مكان مناسبي برسيم وشيرازي مي

 گويد كه برايرسد و ميدر اول وقت بخوانيم. دقايقي بعد فكري به ذهن او مي

 يم. ها بگويههمه با هم اذان دسته جمعي در كوپ ،حفظ حالت معنوي اول وقت

شت و ر دل دها و سالنها زمزمه عارفانه اذان دكوپه هنگام اذان، از تمامي

ن شود. دانشجوياشود. قطار در ايستگاه باغ يك متوقف ميبيابان طنين انداز مي

  .رسانندنماز به نمازاانه مياداي ود را براي او اعضاي هيئت به سرعت 
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به  سري رو نماز در دوندارد از اين انه گنجايش همه راافضاي كوچك نماز

رادا ف ،شود. براي هم در بيرون نمازاانه در محوطه ايستگاهجماعت گزارده مي

 وانند.انماز مي

 پس از نماز و شروع حركت قطار، طبق برنامه مراسم دعاي توسل در

وژكتور شود. يكي از فيلمبرداران با زدن دو شااه پرسالنهاي قطار برگزار مي

شود. اين ااموشي فضاي ولت، موجب قطع برق و ااموشي در قطار مي 2000

 كند:معنوي دعا را دوچندان مي

ها شدند، به اي كه با اين قطارها عازم جبههبه ياد دلهاي شكسته» 

 .دشته ياد اشكهايي كه در اين قطارها در راه رفتن به جبهه جنوب ريخ

 «.عنداهلل. اشفع لنا عنداهلل يا وجيهاً

امه برن مسار صياد شيرازي به همراه تيمسار بختياري و تيمسار هاشميتي

هاي گروه برو بچه ،هاكنند. پس از تنظيم برنامهفرداي دانشجويان را تنظيم مي

ي فلسفه برگزار ) ،اليؤبرابر س دهند. صياد دراي ترتيب ميفني با وي مصاحبه

 گويد:كالسها و علت برگزاري آن با دانشجويان چيست ؟( مي

اد ر ابعترين آموزشها، آموزش رزم است كه بتوان يك رزمنده را دسختدر 

م رد. كسي از داال كتاب و كالس به اين مهكمختلف آماده فنون جنگ 

كرديم نرسيده. مدتها بود كه اين رسالت سنگين را به دوش اود احساس مي

 «.كه آنچه اداوند نصيبمان كرده، به نسل جوان انتقال دهيم

 را دانشجويان افسري را انتخاب كرديد؟چ

دانشكده افسري ما را دعوت كرد. كار را در دو بخش آغاز كرديم. در  »

بخش نبرد با ضد انقالب به كردستان و آذربايجان غربي رفتيم و نتيجه آن 
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روزه بود. در بخش بعدي جنگ تحميلي قرار داشت كه اآلن  ششيك اردوي 

 «.ايمن بخش به اينجا آمدهما در راستاي كار اول در اي

 نامكا و مهم را بر حسب زمان هايدر جنگ تحميلي ما سير عمليات» 

 «.دهيمال ميبندي كرديم و بعد از برداشتهاي الزم به دانشجويان انتق اولويت

 ،آار روم، پس از سالنبه همراه صياد شيرازي براي بازديد از سالنها مي

ها ار آنجا جمع هستند، به جمع آنرستوران قرار دارد كه كاركنان قط

اواهد كه پيونديم، صياد ضمن مصافحه با همه آنان از مسئوالن قطار ميمي

 در ايستگاه بعدي امكان تماس تلفني را براي وي فراهم كنند.

وقفهاي شود كه در برنامه حركت قطار به ااطر تور ميآيكي از كاركنان ياد

 عد ازحتي قطاري كه يك ساعت ب ؛استدرپي تأاير زيادي به وجود آمده پي

ا جلوتر ممتوقف شده تا  2ما حركت كرد، در اراك به ما رسيد و اآلن در اط

بخند ر با لمساتي .برويم و بقيه قطارها نيز به فاصله يك ايستگاه، فاصله دارند

 «!پس نفرين پشت سرمان هست»  گويد:مي

ي دهد و لبخندشانم ميصياد، كاغذي را كه بر روي ديوار نصب شده بود، ن

به »  :مهمانداران كشيك نوشته شده بود اسامي زند. در اين كاغذ پس از ذكرمي

 ظيفهو نجامزم اعلت پر اهميت بودن قطار، مهمانداران كشيك شبانه كامالً با دقت ال

 «.دشنمايند، و در صورت مشاهده االف، طبق مقررات ارتش)!( رفتار اواهد 

 آورد:اي را به ياد ميآنها ضمن نوشيدن چاي ااطرهيميسپس صياد در جمع صم

سازمان يافته  ،المبين پس از تعيين راهها، چهار قرارگاهبراي عمليات فتح »

در محور عين اوش كه ايلي هم سخت  .نها قرارگاه مركزي بودآبود كه يكي از

، دشمن ) در اينجا ( بعد از حمله سپاه و ارتش …اي است به نام ممله بود قله
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يكي از  …كند، تعداد نيروهاي ما كمتر بود از شدت ترس و وحشت فرارمي

سرباز  بيستشود كه بالفاصله بسيجيها بر حسب اتفاق داال يكي از شيارها مي

كنند، آنها به سختي ترسيده بودند ميشوند و دستهايشان را بلند عراقي بلند مي

گويد( ما را نكشيد راهنمايي يكرد م)يكي از آنها به سختي فارسي صحبت مي

 .نفر ديگر آنجا هستند، آنها را هم اسير كنيد هشتصدتا  هفتصدكنيم، مي

ته هشتصد تا به اسارت گرف ـبعد از هماهنگي با نيروها آن هفتصد 

م. از م داشتيككه ما براي انتقال آنها نيرو  بود دشوند تعداد آنها آن قدر زيامي

 دسته درستهن باري و وانت بار آوردند و آنها را دمردم دزفول اواستيم ماشي

قط فن ميان توان گفت كه در ايمسير، به راه اندااتيم )به باالي ماشينها( و مي

ه بداوند ه ادارد ك را اين پيام و الهام ،اين ااطره .رزمندگان ايراني بودند

 «.رزمندگان اسالم هيبت داده بود

شود و برقراري تماس تلفني منصرف مي شب صياد از تصميم اود براي11ساعت

كوپه مخصوص  5در سالن شماره  .اندها در ااموشي فرو رفتهبيشتر كوپه .گرديمبرمي

برادران بسيجي منطقه چيذر تهران هنوز در تكاپو و آوردگاه سخنان بسيجيان است. 

پذيرد، و به كنند كه به جمع آنها بپيوندد. او نيز ميآنها با ديدن صياد از او دعوت مي

شوند. يكي از  برادران شكل گرفته و مشغول گفتگو ميي اين ترتيب جمعي صميم

رت امام )ره( چند صباح بيشتر عمر ضز رحلت حاگويد از اينكه چرا بعد يمجي يبس

ااالص و الوص نيت »  گويد:اورد. تيمسار در جواب ميكرده است، افسوس مي

ااالص ما از اعتقاد ما است.  ]سخن بگويم[ . . . ايشما مرا وادار كرد تا چند كلمه

محمل اين ارادت اعتقاد است.اداوند چيزهايي را قرار داد كه بفهميم و استفاده كنيم. 

 .امام هم يك وسيله بود براي بهتر فهميدن و هدايت شدن. به هر حال اين تقدير است
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به زيبايي تقدير فكر  وقتي مقدرات الهي جاري شد مگر پيغمبر )ص( نرفت، شما برويد

ساعت طول  بيستكنيد، به اينكه پس از رحلت امام )ره( سرگرداني ما بيش از 

نكشيد، گويي كه دست غيبي نگهدارنده راه است، آنچه كه شخصيت امام )ره( را ثابت 

:   گويدمي «ارادت در پرتو اعتقاد »صياد در ادامه بحث   «.راه اوست نگهداشته است،

نشيني صورت گرفت كه موجب دلخوري و ناراحتي فرماندهان در، عقبدرعمليات ب» 

اند كه از امام )ره( رسيد مبني بر اينكه به من گزارش دادهشد. صبح ديديم پيامي

براي فرماندهان ناراحتند، ناراحت نباشند، اين مسايل براي بزرگهاي ما هم اتفاق 

ه چون عسل شيرين است. افتاده. مهم آن است كه تابع مشيت اداوند باشيم ك

بينيم ولي او را نه، چرا؟ به بينيد اين رهبر است، او بسيار هوشيار است. ما امام را ميمي

 «.ااطر همان مظلوميتي كه دارد

دست لباس  هفتاين جلسه پس از يك ونيم ساعت با قول هديه 

  .پذيردبه بسيجيهاي حاضر از طرف صياد پايان مي پلنگي نظامي

 

 

 75ماهبهمن 25ه پنج شنب

عا دت و ساعتي پيش از اذان صبح صياد در كوپه اود بيدار و مشغول عباد

 ا گرفتن وضوبي افراد نيز بيدار شده و قو نيم، با 4ن است. ساعت آو تالوت قر

 ه كنند.شوند تا پس از رسيدن به ايستگاه اهواز، نماز صبح را اقامآماده مي

در  ده وان به سرعت قطار را ترك كربا توقف در ايستگاه اهواز دانشجوي

 دهند.نمازاانه ايستگاه صفوف نماز را تشكيل مي
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فر، ن ساي رحسينيه قرارگاه زرگان، نخستين منزلي است كه دانشجويان را د

حداث دهد. اين حسينيه را به تازگي در مجاورت مسجد پادگان ادر اود جاي مي

شود. او با ي، آغاز مدگاه با سخنان صيادو، در مسجد قراراند. جلسه مقدماتي اركرده

وب ، قرارگاه جناينجا قرارگاه زرگان » گويد:القدس مياشاره به عمليات طريق

رويم، فعاليت شهيد چمران. از اينجا مستقيم به طرف سوسنگرد مي است مركز

فگاه رويم و اين اولين توقاكبر ميهاي اهللروداانه كراه را قطع كرده به طرف تپه

ور درويم، يمدومين توقفگاه جاده رملي است. در سومين مرحله به بستان  .است

شود. رويم كه نماز در آنجا اقامه ميزنيم و به اردوگاه )بيمارستان صحرايي( ميمي

د ي يادبوكنيم و بعد به بنادقيقه روي پل سابله برنامه را اجرا مي 15و14در ساعت

باره شخصيت شهيد چمران صحبت در رويم. در دهالويه مهندس چمرانمي

كنيم يماواهند كرد. بعد در اط حمله رزمندگان اسالم، در همان حدود توقف 

 «.گرديماردوگاه برمي هو بعد ب

 .افتيماكنون زمان حركت فرا رسيده است و به سمت سوسنگرد به راه مي

 پيوندد.در آستانه شهر سوسنگرد، راهنمايي به گروه مي

ها باال نفس زنان اود را از تپهشويم و نفسمتوقف مي اكبرهاي اهللدر كنار تپه

گيرند. تيمسار جاي مي كشيم. دانشجويان در دامنه تپه، در ستونهاي منظميمي

گيرد و شروع به صحبت به عنوان اولين نفر در برابر دوربين قرار مي بهرامي

اي بود كه دشمن مستقر هكنيد، آارين نقطهايي را كه مالحظه ميتپه»  كند:مي

بينيد تعدادي رو به شرق است، اين سنگرها از آن شد. سنگرهايي كه مي

در كنار جاده حميديه، مزارع  ،اندعراقيهاست و تعداي رو به غرب است كه اودي

كاهو وجود دارد. گروهي از تانكهاي ارتش عراق در اين مزارع در گل فرو رفته 
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عراقيها تا شهر ، استفاده از فرصت به آنها حمله بردندبودند و رزمندگان اسالم با 

تعداد زيادي از  .بستان عقب رفتند. بعد حمله كردند دوباره اينجاها را گرفتند

 «.تانكهاي عراقي، در اينجا از دست رفت

كرده رهاواهد تكبيرگويان و با مشتهاي گنشجويان ميادر پايان، صياد از د

 ند.به طرف اتوبوسها به راه افت

بينم كه بر روي آن اي را ميهنگام پايين آمدن از تپه، سنگ حكاكي شده

 «.هرمز اهلل اكبر» نوشته شده 

دهيم. نمازي جا صفوف نماز را تشكيل ميمانه. ماوريبه وقت نماز بر مي

 به يادماندني در زير آسماني صاف و تابش مستقيم نور اورشيد.

ر روي بكنيم. دانشجويان اي رملي حركت ميهپس از اقامه نماز ظهر به طرف تپه

   يا  « پيروزي»  نشينند تيمسار براي تشريح جاده رملي معروف بههاي رملي ميتپه

 :كندشروع به صحبت مي « فانوس» 

 ده وبرادران جهاد مراجعه كر ،القدسروز قبل از عمليات طريق بيست»

اورم ت احداث كنند. اول بناح راسجاي را در توانند جادهمي كهادعا كردند 

 .كنندهاي رملي حركت ميزيرا كه تپه ؛نشد

ر ثر دؤنظير و مهاي بييكي از پديده ،تيمسار موضوع احداث جاده پيروزي

جهاد  رادرانهاي بورد توجه قرار داد و از رشادتها و ايثارگريمالقدس را عمليات طريق

 .ردالقدس ياد كعمليات طريقثر در پيروزي ؤسازندگي به عنوان يكي از عوامل م

از جاده پيروزي به سمت پل سابله و از آنجا به طرف بيمارستان صحرايي 

به اطه اونين  » رويم. در ابتداي اردوگاه، تابلومي (السالمعليه)امام حسن 

كند. در اين محل نسبت به سفر قبلي اودنمايي مي «اوزستان اوش آمديد 
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بينم است. سردار فضلي را در مقابل حسينيه ميتغييرات فراواني صورت گرفته 

كنم. يكي از كارهاي اوبي كه در كنار حسينيه انجام شده بوسي ميو با او ديده

 برپايي يك نمايشگاه كتاب است.

ي از دعداتپس از صرف ناهار و اقامه نماز عصر به طرف پل سابله محلي كه 

 كنيم.برادران سپاه منتظرمان هستند، حركت مي

بهمن  25در روز »: دكناي ميرهادر آنجا، صياد شيرازي به وقايع پل سابله اش

يات اواهيم وضعيتي را كه در عملدر كنار پل نهر سابله هستيم و مي 1375 ماه

و  وطئهتالقدس در اين پل برايمان به وجود آمد، توضيح دهيم. دشمن با طريق

طره بيندازد وقتي اين ان را به مخااواست سرنوشت رزمندگاي ميدسيسه

از  2وهانكربال و گر 25به وجود آمد يگاني از تيپ  60آذرماه 13يت در شبعوض

ه به ددر معرض اطر بود. دشمن نيروي كماندويي اود را در ساعت  125گردان

 اينجا فرستاده بود تا وارد بعضي سنگرها شوند.

با يگان  ن ما،دشمن وضعيت ما را پيدا كرده بود و براي به مخاطره انداات

ري كربال كه درگي 25تانك و كماندو آمده بود. در قسمت مربوط به تيپ

راه را  عمليات با سالح سرد انجر و سالح سنگري شروع شد. .مستقيم داشتيم

 رزمندگان با تا يگاني از تانك دشمن آماده عبور شد.  ؛براي عبور آماده كردند

 ور چندز عبفق شدند بعد اويين پل مرزم نزديك، درگير شدند و از بغل و از پا

نها را هم آ ،نكهاز تااتانك را بزنند كه دوتاي آنها افتادند در روداانه. تعداد زيادي 

ي دستور سواره زره 221تانك و به گردان 256در مسير زده بودند و به گردان

. ه كنندقابلداده شد تا از جاده بستان به طرف جنوب بيايند تا با اين حركت م

 «.ابه بودذدر چ (السالمعليه)امام حسين 14ستور ديگر به تيپ د
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يلچر نشسته صبورانه از والي كه بر روي  حر در صريم نكجانباز  ،پس از صياد

ه، نحوه استقرار نيروها و رزم نزديك با احركت نيروهاي اسالم از شمال و جنوب كر

آرامش و تيمسار  گويد. بعد از او سرهنگدشمن  و نحوه مجروحيت اود سخن مي

از نبرد با دشمن در اين منطقه  بخشهاييبازنشسته محمد جعفر لهراسبي نيز به 

ها در كنار نهر سابله، صياد لوح تقديري به با پايان يافتن مصاحبهكنند. اشاره مي

 كند.قدير ميتدهد و از رشادتهاي او در در جنگ با دشمن جانباز كريم نصر مي

 
*** 

امه هاي شهيدان، در حسينيه اردوگاه با اقاانواده مراسم تجليل از

 شود.نماز مغرب و عشا بر پا مي

ايران ضمن تيمسار دادبين، فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي

مناطق  درتيمسار صياد از چندين عمليات كه »  گويد:يماير مقدم به حاضران 

اند. ردهكالبي را جمع آوري مختلف كردستان انجام يافته، به صورت آموزشي مط

مندي مطالب اوبي جمع آوري شده. شما موفق شديد با تمام مشكالت و عالقه

ر كه در آن منطقه دتوطئه عظيمي .اودتان مناطق مختلف كردستان راببينيد

ازي دولت موقت از پاكس .وب شدكندگان سرمبا فداكاري رز ،حال وقوع بود

ه منده بي رزي حضرت امام راحل، و حركت نيروهاكردستان نااميد بود. پيام تاريخ

ها را انثي كرد و ما موفق شديم ضمن مناطق مختلف كردستان، همه نقشه

 «.كنترل شهرها و پادگانها، به طرف مرز پيشروي كنيم

شايد آارين نقاط  » دهد:جنگ تحميلي ادامه ميباره تيمسار دادبين در

لشكر آغاز  چهاردهنگ تحميلي را با كردستان در حال پاكسازي بود كه دشمن ج
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كرد و اميدوار بود ظرف پنج روز به تهران برسد ولي تنها در ارمشهر چهل روز 

مقاومت شد. در اينجا يادي از فرمانده ارتش اسالم، تيمسار نامجو بشود كه ايشان 

دانشجويان را برداشتند و به سمت مناطق آوردند و همراه نيروهاي داوطلب سپاه و 

اللهي كه ماناش و عشاير، جنگ را در همين منطقه آغاز كردند.ااطرات جناب ارت

ي اها بركند كه يكي از رانندهدانشجو بودند، ايلي زيباست او تعريف مي نآن زما

كرد، رفتم پيش او تا ببينم چرا گريه مده بود و زار زار گريه ميآتخليه مهمات 

آارين روز در ارمشهر مانديم با  كند؟ او گفت وقتي جنگ شروع شد، ما تامي

اينكه گفته بودند شهر را تخليه كنند، بالفاصله صداي تانكها را نيز شنيديم. من 

ام ساله 5كمپرسي را روشن كردم و اانواده را سوار كردم. ديدم داتر كوچك 

پرسيدم، گفتند در ماشين عمويش است. راه افتاديم و تا رسيديم اين طرف  .نيست

و تازه فهميدم كه او جا مانده، دور زدم ديدم روي  …گفتم زهرا را بدهيد ايستادم، 

اش او را كند اانوادهفكر مي هبچ آن افتد كههر وقت يادم مي د . . .پل را بسته ان

از  در اينجا وجب به وجبش اون ريخته شده، تا آزاد شود. هر وقت د . . .ترك كرده و رفته ان

اوب است اين تالش  .افتمشهيد چمران مي شوم يادگرد يا دهالويه رد مينسوس

رزمندگان مكتوب شود و براي آيندگان بماند. من به عنوان سربازي كوچك، از 

 «.كنميمتيمسار صياد شيرازي با همه گرفتاريهايي كه دارند به سهم اودم تشكر 

ت هيئ پس از دادبين، تيمسار صياد شيرازي ابتدا درباره فلسفه تشكيل

 اين نحوه پشتيباني و دعوت از گروههاي مختلف براي همكاري با ،معارف

 اي سخن گفت وهيئت و بخشهاي مختلف آن، نحوه انجام مأموريتهاي نوبه

 القدس پرداات.بعد به توضيح عمليات طريق
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ضمن  » گويد:سردار حاج علي فضلي ديگر سخنران اين جلسه است. او مي

ينده، بايد بدانيد كه قدم در جاي آراي افسران تشكر از برپايي اين اردوي مقدس ب

دانيد در معامله با ادا هيچ ايد، قدرش را بدانيد. شما اوب ميپاي شهدا گذاشته

در اين معامله؛ ارتش، سپاه و ژاندارمري و فرقي  اش سود استضرري نيست. همه

شمند دفاع كنم. و از اين معنويت كه روزهاي ارزكند. از اين ابتكار تقدير مينمي

 «.شودآور ميمقدس را ياد

زرهي هنگام 92لشكر 3فرمانده تيپ ـ تيمسار بازنشسته هوشنگ بهرامي

ه ه حساسيت رستآارين سخنران اين مراسم بود كه دربار ـالقدس عمليات طريق

ادي به زآر باني صحبت كرد. در ادامه مراسم، لوح تقدير و يك سكه نيم بهاديده

يق ت طرهاي شهدا و فرماندهان و رزمندگاني كه در عمليادهاتعدادي از اانو

 حضور داشتند، تقديم شد.

اي با اواندن اشعاري، حال و هو« آغاسي»ااتمه، شاعر معاصر  در

 بخشد:حماسي ااصي به مراسم مي

ليك سالم عين الاعوذ باهلل من نفسي و باذن رسوله و باذن موالنا اميرالمومن »

ينه سما  …فتند كه امام را پذيرفتند اسالم قيام را پذير آنان …يافاطمه الزهرا 

نه آن ساقي تشنه، تش … دگفت عاشق از بال نپرهيز …ز تيغ سپر كرديم 

كن  مهدي نظري به ما عنايت كن، ما را به صراط اود هدايت …ياري است 

سها كه در ماال  …آن شد كه بتان نماز اواندند ما را به حريم راز اواندند  …

دارد، نجف واليت بي وال معنا ن …به اكسير واليت دل سپاريد  ،و غباريد گرد

 « …بي كربال معنا ندارد 
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 75ماهبهمن 26جمعه 

، هاي نماز شب و مناجات براي افراد در گوشه و كنار حسينيهديدن صحنه

هاي انديشم كه الق چنين صحنهكند. و ميان جنگ را در دلها زنده ميمعشق ز

ت كار برك شي از تأثير حال و هواي منطقه عملياتي بر دانشجويان وزيبايي، نا

شود و يت ااصي بر پا ميوهيئت معارف جنگ است. نماز جماعت صبح با معن

رزش و و بعد دانشجويان در تركيب گروهانهاي اود در محوطه بيمارستان دويده

آارين شوند، ال بيمارستان مياانه دكنند و بعد براي صرف صبحو نرمش مي

وقف ش مترمنگروهان، تحت فرماندهي سروان زاهدي در مقابل يكي از درها براي 

اشد، بايد روحيه داشته ب شرايطي، نظامي در هر» : گويدشود و بعد زاهدي ميمي

ماده حركت، بي روحيگي و آيعني  ظامينبايد مملو از روحيه باشد، نظامي

جمالت اين « .رويداي صبحانه ميم برسازگار نيست، اآلن آرااستگي با نظامي

 .بخشيد سروان در اين سرما به من هم گرمي

 رزندمهندس مهدي چمران به ف ،هنگام سوارشدن به اتوبوسها، در محوطه

شويم است رد مي وقتي ما از نياك كه روبروي الريجان » گويد:شهيد نياكي مي

 «افتيم.ياد ابوي شهيد مي

شود. مران، يكبار ديگر پذيراي ما ميدهالويه و بناي يادبود شهيد چ

شوند و مهندس چمران براي آنان دانشجويان در شبستان حسينيه جمع مي

گويد. او ضمن بازگويي شرح مختصري از زندگي شهيد دكتر چمران سخن مي

هران و تا مراحل مختلف تحصيلي در ت ـقم  زمان تولدش در ـ 1311طي سالهاي

 ان براي شركت در جنگ با نيروهاي رژيمآمريكا، به عزيمت وي به لبن

 صهيونيستي اشاره كرد و افزود:
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ان نيست كه او را ناي در لبسال در لبنان فعاليت كرد. شيعه هشتمدت  »

نژها پرداات و با امام در نجف البه عنوان يك مبارز نشناسد. او به جنگ با فا

ج سيداحمد آقا در ارتباطش برقرار بود. سالي چند بار فرزند برومند امام حا

بعد ازانقالب در عمليات كردستان، مريوان و  .آمدمدرسه صور به ديدن او مي

 سهدر پاوه بعد از پيام معروف امام حلقه محاصره بعد از  ؛پاوه )حضور داشت (

حضرت امام او را به عنوان وزير دفاع انتخاب كردند. بعد از  ،روز جنگ شكست

نماينده امام در شوراي  ،در تهران انتخاب شدندمدتي به عنوان نماينده مردم 

قام معظم مدر منطقه جنوب در ستاد جنگهاي نامنظم در كنار  .عالي دفاع بود

 مبارزه راشروع كرد. ،رهبري

قه ااصي بود و عال (السالمعليه)شاگرد ااص مكتب علي  نشهيد دكتر چمرا

 ،د ااصين شاگرا .( داشتمالسالعليهبه موال علي و سرور شهيدان آقا امام حسين )

به  عارف ودان، فيلسوف كجامع اضداد بود. دانشمند، فيزي. ااك پاي آنها بود

در ساير  اي بي همتا. هنرمند اط و نقاشي بود.بود. جنگنده و رزمنده تمام معنا 

في  تقيم ،مسائل يك مدير در حد باال و سياستمدار بود. عارف مجاهد، فاضل

 «.كامل و اسوه تمام بود اهلل، يك نمونهسبيل

ابه حركت ذبعد از صحبت چند تن از فرماندهان، به طرف تنگه چ

شود. صياد از طريق بي سيم كنيم. در شهر بستان، عبور از پل ميسر نميمي

 دود شدهدهد: ابوذر، ابوذر! سلمان. سقف پل محبه ديگران موضوع را اطالع مي

نم، هركس در جاي اودش دور كصحيح ميتوان از آن عبور كرد، تو نمي

 بزند.
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شويم. گروهانهاي در كنار نيزارهاي خشك متوقف مي

 گيرند.ميدانشجويي در كنار جاده، آرايش نظامي

رود تا برنامه رسد. صياد به سمت آنها ميكوپتر به گوش ميصداي پرواز چند هلي

ن نشجويادا بعد يك مانور هوايي و هلي برن را براي دانشجويان هماهنگ كند لحظاتي

ادگار يشوند و براي بقاياي گلوله و تركش امپاره براي اود به در منطقه پخش مي

ر د»  گويد:شوند، صياد ميبا بازگشت تيمسار، دانشجويان نيز متمركز مي دارند.برمي

صلي در جنوب تالش ا 2در شمال و قرارگاه كربالي 1القدس. كرباليعمليات طريق

بعد  رفت،گد و الحاق در عمق شانزده تا هفده كيلومتري صورت در دو محور شروع ش

د. وع شابه( به سوي مرز شرذاين منطقه )چ راز يكي دو روز عمليات، پيشروي د

نيزار  هاي رملي در شمال و هور وپيشروي در اين منطقه به دليل وضعيت حاكم تپه

ير زمش تغيرزمان اين عمليات هنوز سا ،شودكاناليزه مي ،در جنوب به طرف جاده

ابه ذطرف چ هامام حسين از سپاه ب 14و تيپ 92زرهي لشكر 3در باال تيپ ،نكرده بود

 «هاي پدافندي پيش بيني شده.رده ،براي استقرار و تحكيم اهداف آمدند

ه ه اينجا تنگبه اين دليل ب » :دهدرامش براي دانشجويان توضيح ميآسرهنگ 

ر سمت چپ هورالعظيم. در د رمل است و نان كامالًآگويند كه سمت راست مي

المبين در حال ت فتحكه عمليا ردداغ قرار داابه، ارتفاعات ميشذسمت راست چ

يروي ن ،ريزي بود و اصل صرفه جويي در مدنظر بود تا به اصل تمركز برسيمطرح

 «.زميني ريسك كرد كه با حداقل امكانات اينجا را حفظ كند

زمين تثبيت  با دشمن، همين جا بود. اآلن كمي )با اشاره دست( اط اول ما

در ارتفاعات نبعه برادران پاسدار مستقر بودند. در  .اط بود رما د 3شده، گروهان
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پشت نبعه، دارالشياع قرار دارد. به ااطر اينكه دور نخوريم، گروهان دوم از زير تپه 

بودند. شهدا باز شد. به صورت يك زاويه قائمه در سمت چپ، تانكها مستقر

ين شكل كلي زمين و آرايش بود. ام در احتياط گردان بود. كگروهان ي

از اين نقطه پانزده يا شانزده گردان با تمام قدرت پياده به جلو   60ماهبهمن17در

بعد از ظهر شروع شد و چيزي در حدود هفت تا  6آمدند. آتش تهيه از ساعت 

فتند. با اين حال، يكي از هشت ساعت وجب به وجب اين منطقه را زير آتش گر

زند و موفق كند و به يك گروهان مياندويي دشمن، نفوذ ميمگروههاي ك

شود آن تپه را بگيرد. يك دسته از گروهان از بين رفت و دسته ما چيزي مي

حدود دو روز در حالت درگيري بود و اين اط سه بار اين دست و آن دست شد. 

ي گروهان آن قدر تحليل رفته بود كه به ما گفتند وهارني،بعد از دو يا سه روز ديگر

با اواست ادا و . آن را ترميم كنيم از هفتم تا بيست و هفتم عمليات ادامه داشت

با پايمردي لشكريان اسالم، بعد از ده روز ما حتي يك متر عقب نشيني نكرديم و 

 شدند.درصد از گروهان ما شهيد و زامي چهلحدود 

و  ابهذي از تشكيل گردانهاي بالل و حضور در تنگه چسرهنگ حسينعلي اليل

 :گويدالمبين ميتوجه دشمن به اين منطقه و غافل شدن آنها از منطقه فتح

و سخنراني  در اصفهان پس از تشكيل صبحگاه عمومي 60اسفندماه13در »

آن شرايط  تيمسار صياد شيرازي، مراسم سان و رژه اجرا نشد و لذا پرسنل آن با

دور فرمانده نيرو را احاطه كرده و گفتند ما  ك حركت بسيجي و مردميدر ي

ايد! تيمسار صياد دستور دادند اواهيم برويم جبهه، چرا ما را محدود كردهمي

ساعت بيشتر طول نكشيد  48تمام اين مسائل،  ،يك گردان پياده تشكيل شود

ساعته ديديم  48يك آموزش. )و ما به منطقه آمديم( تمركز ما در سوسنگرد بود
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و در يك مدرسه جمع شديم، تيمسار صياد در آنجا سخنراني مبسوطي كرد و 

در ابتدا، گردان تحت امر  .در ادامه نماز جماعت با حال و هواي جبهه بر گزار شد

كه براي ترميم به عقب  ابه،ذ، گردان قهرمان چ125قرار گرفت، گردان16لشكر

اين  .ابه مستقر شديمذو ما به اين شكل در چآمده بود. با ما تجديد سازمان كرد 

كردند. از شدند با اود يك حال و هواي معنوي ايجاد ميگردانها هر جا وارد مي

گويند يك تيپ قوي حزب اللهي در ه ميكود عراقيها اطالع حاصل شد نش

شهادت بودند و نسبت به موضع پدافندي  طالبافراد گردان  ،ابه مستقر شدهذچ

 تند.اعتراض داش

شود، به پشتوانه آنهاست المبين انجام ميبينيد فتحمن به آنها گفتم كه اگر مي

هري شه مراصي ببه هر حال نيروها وقتي  .زدمو جنگ احد را براي آنها مثال مي

جاد احمت ايرفتند و براي پرسنل فرمانده نزاجا مزبه اهواز و به پادگان زرگان مي

به ورزيدند تا باالاره ما به دليل تجريمات اصرار كردند و براي شركت در عمليمي

ز آن اارج اسراب قرار گرفتيم و از اوايل ارديبهشت  40ابه، تحت امر تيپذدر چ

فتيم قرار گر 92هوابرد لشكر 55المقدس تحت امر تيپشديم و براي عمليات بيت

 «.المقدس شركت كرديمعمليات بيت درو 

كوپترها عمليات هوايي و مانور هلي برن هلي به سمت دارالشياع و براي تماشاي

كوپترها، اي دورتر از اسكادران هليفاصله دركنيم. به دارالشياع رسيده و حركت مي

و يك  214شويم. اين اسكادران متشكل از دو فروند كبري، دو فروندمتوقف مي

با اين  نژاد فرمانده هوانيروز نيز از اصفهانفروند جت رنجر است. تيمسار صفايي

اسكادران به منطقه آمده تا اود، فرماندهي مانور را به دست بگيرد. دو گروه هشتاد 

نژاد اند، صياد و صفاييبرن انتخاب شدهنفري از دانشجويان از قبل براي عمليات هلي
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رسند كه چون در منطقه احتمال حضور غير نظاميان در گفتگويي به اين نتيجه مي

برن اكتفا شود. قبل از ي آتش از برنامه حذف و فقط به هليرود؛ لذا اجرانيز مي

دل  اكبر دردهند و صداي اهللجمعي سر مياذان دسته ،شروع عمليات افراد اردو

د تا نكنچون روز جمعه است، بنابر احتياط صبر مي شود؛انداز ميدشت طنين

 .اطبه و نماز جمعه شهر اوانده شود، سپس نماز ظهر را اقامه كنند

نژاد گروهانهاي دانشجويان، صفاييبعد از اذان و با شكل گرفتن آرايش نظامي

تيمسار صياد شيرازي هوانيروزي نبود، ولي  »:كنداي صحبت ميچند جمله

هوانيروزي فكر كرده و مرشد و آقاي ما بودند. امروز با حضور برادران هوانيروز، 

اند براي شما شته انجام دادهذز در گهوانيرو در انانتاواهيم تالشي را كه برادرمي

آينده هستيد، )به تصوير بكشيم( مأموريت هوانيروز، يگان  كه نيروهاي نظامي

پشتيباني كننده است و با باال بردن توان عملياتي يگانهاي عمليات، هدف، قدرت و 

مشاور پشتيباني كننده براي  ،در كل قضايا ،كندتحرك بيشتر را دنبال مي

عمليات هجوم هوايي )هلي برن( از راه هوا،  ،ريايي، سپاهي و نزاجا استنيروهاي د

واكنش سريع عمليات انتقال  يجايي نيروهاالخصوص در زمان جابهعلي

نيرو  5000القدسرا به صورت اسلينگ انجام دهيم در عمليات طريق 105توپهاي

حوادثي چون  از ديگر كارها، ياري رساندن به مردم در ؛در منطقه پياده كرديم

كوپتر است كه آيد، اين هليبراي تعيين مرز مي UNوقتي …سيل، زلزله 

يه مهمات به صورت بار داالي و هدهد تجديد آذوقه، تداركات، تتحرك نشان مي

انجام شد  1360القدس كه در آذر سالاارجي است. در مورد عمليات طريقبار 

. به نقاط مرزي كه در قرارداد رسيديماولين جايي بود كه به اط صفر مرزي مي

كوپترهاي اودش، از تعيين شده بود. هوانيروز با انواع هلي )الجزاير(1975سال
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 اصفهان به اهواز آمد و مستقر شد و مأموريت اود را انجام داد. گروه رزمي

القدس ما در عمليات طريق .كالسيك نبود ،مأموريت هوانيروز قبل از اين عمليات

كريدور عمليات محدود بود، ، ي و كالسيك، سازماندهي شده بوديمبراي كار ادار

قسمت شمال رملها، ميش داغ بود. نقطه اتكاي  دردر ضلع شمالي، رملي بود و 

چون كريدور  ،برادران البان، جاده رملي بود كه برادران جهاد درست كرده بودند

ها د كه بچهرسد؛ لذا تاكتيك اين بومحدود بود تعاقب دشمن به نتيجه نمي

 .زدندكردند و مياودشان بگردند در پشت اين رملها، دشمن را تعقيب مي

حاال شكستن اين فرهنگ و آوردن آنها  «بكاو و بكش»  شود:اصطالحاً گفته مي

اين  .به سيستم كالسيك، مشكل بود كه تيمسار صياد شيرازي آن را انجام داد

نود فروند  سيستم كالسيك قرار بگيريم.الفتوح بود كه در عمليات براي ما هم فتح

اي بود آنچه مهم بود، همين جاده ؛كوپتر ما در  اين عمليات به كار گرفته شدهلي

صياد شيرازي هم برنامه هلي برن را در چند مرحله شرح « كه كشيده بودند.

 دهد:مي

يرو نبرن همان تحرك هوايي و تاكتيكي برن. هلي، آموزش هلي1مرحله» 

ن به از آ براي ضربه زدن. براي هجوم، براي محاصره كردن دشمن. كه مااست، 

و در ارا  اوبي استفاده كرديم. ادا رحمت كند شهيد چمران را، اولين الهام

كرد. در يكردستان به ما داد. شهيد چمران ايلي جسور و سريع اين كار را م

د اهنيتان اوبرن، براي سوار شدن و پياده شدن آموزشي هست. )كه براهلي

كوپتر جت رنجر در جلو هلي ،جايي نيرو به صورت تريلجابه 3گفت( مرحله

 «.كندحركت مي
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سوار  سري اول دانشجويان، پس از آموزشي كوتاه توسط سرهنگ اليلي،

بدانيد در » گويد:آيند. تا بازگشت آنها صياد ميشوند و به پرواز در ميكوپترها ميهلي

فرماندهان  …رود، يكي آتش و ديگري حركتبه كار مي تاكتيك دو كلمه بيشتر

آگاهي به  …كنندموفق كساني هستند كه رابطه آتش و حركت را اوب برقرار مي

 علم آتش فقط براي توپچي نيست، بلكه براي پياده بيشتر است.

اد صي زااند، سواالتي را دانشجويان، هر يك به فرااور آموزشي كه ديده

 دهد.پاسخ مي پرسند و او نيزمي

شوند كوپترها ميپس از بازگشت گروه اول، هشتاد نفر گروه دوم سوار هلي

آيد و از پرواز منصرف كوپترهاي كبري برايش مشكلي پيش مييكي از هلي

كوپتر در هلي نشود، در اين نوبت مانور، صياد اود به جاي كمك البامي

 كند.ن را هدايت مينشيند و اسكادرامي «جت و رنجر»

با مشكل مواجه شده و  214كوپترهاييكي ديگر از هلي ،ايدر نقطه    

اي ه برااطر آن تعدادي از دانشجويان انتخاب شد بلند نشده است، و به

 مانند.برن بر روي زمين ميهلي

قابل منفر از پرسنل و البانان آن در  35كوپترها، حدود پس از فرود هلي

نژاد يتيمسار صفاي تا مراسم اهدا لوح تقدير بهايستند دانشجويان به صف مي

 .شودبرگزار مي

گرديم و بعد پس از پايان مراسم اهدا لوح، به اردوگاه برمي

 شويم.از اقامه نماز و صرف ناهار آماده بازگشت مي
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ده رسيم، سريع وضو گرفته و در قسمت فرش شوقتي به راه آهن اهواز مي

ايستيم، نماز جماعت در فضاي باز ميمحوطه براي نماز جماعت به صف 

 كند.اي زيبا از معنويت را نمايان ميآهن اهواز جلوهراه

يم نكند، جايي دانشجويان، قطار آرام آرام شروع به حركت ميپس از جابه

رت ساعت پس از شروع حركت، دربندي و اسكندري براي اجراي مراسم زيا

 دعا را يستم صوتي، صدايسستفاده از روند تا با اعاشورا به رستوران قطار مي

 ها و سالنها پخش كنند.در تمام كوپه

برخي از دانشجويان فقط به شنيدن دعا از طريق 

 رسانند.كنند و خود را به رستوران ميبلندگوهاي قطار اكتفا نمي

 سن كجايي،حاليابن» 

 چرا از ما جدايي،

 …الزهرامهالً مهالً يابن

 …آقا به جان مادرت 

 را مراني از درت ما
 …الحسنالحسن، يابنيابن

 « …ام اي شرمندهام، من بندهآقا تويي، من بنده

 

 1375ماه بهمن 27شنبه 

 شود.قطار براي اقامه نماز، در ايستگاهي متوقف مي
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روند تيمسار باالر و سرهنگ دربندي به توصيه تيمسار رياحي به رستوران مي

 كنند.ها را اعالم ميو از طريق سيستم صوتي، برنامه

. صياد ب پز، پنير و اامهآكنند. تخم مرغ ها توزيع ميصبحانه را در كوپه

 پرسد: صبحانه دانشجويان چيست؟مي

 شان دانشجويي است.آنها اامه ندارند، صبحانه -

انه گرداند و از صبحميرايد. صبحانه اود را بگويد: چرا فرق گذاشتهتيمسار مي

 د.اوردانشجويان مي

كشد و نحوه تنظيم هاي مختلف سرك ميتيمسار رياحي به كوپه

 كند.گزارش ارزيابي را مطرح مي

گونه گويند اينرود. آنها ميگروه فرهنگي از نگارش گزارش ارزيابي طفره مي

ارد كند. ولي تيمسار رياحي اصرار دگزارش نويسي، همه زوايا را مشخص نمي

 كه همه گزارش اود را بنويسند.

نها شوند و صياد براي آدر ميانه راه كاركنان قطار در رستوران جمع مي

ر دنب همراهانم در آار سفر الزم بود از جانب اودم و از جا» :كند صحبت مي

 ناظر، وودم اين چند لحظه، از كاركنان قطار تشكر كنم. تا آنجا كه من شاهد ب

زبان  مين ترتيب بابه ه؛ براورد كردند كاركنان قطار با صميميت و گرمي

گام صياد هن« .بوسمسربازي تشكر ما را قبول كنيد و من فرد فرد شما را مي

 كند.يماي نيز تقديمشان روبوسي با ايشان هديه
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 دارد:يمشود و طي آن، صياد اظهار جلسه ارزيابي نيز در رستوران برگزار مي

ه ب اد،جوي رخ ددر طول اين چند روز، غير از ااتاللي كه به علت تغييرات 

 د.شها با موفقيت انجام لطف ادا همه برنامه

شان انهاز آنان به ااطر همكاري صميم ،صياد ضمن برشمردن موفقيتهاي سفر

 در طول مأموريت، تشكر كرد.

ارشي آيد و گزدر آارين دقايق سفر، تيمسار رياحي به كوپه گروه فرهنگي مي

 گيرد.ويل مياند، تحمك تيمسار باالر نوشتهرا كه اين گروه از سر اجبار )!( و با ك

سيعي وشويم. محوطه آهن تهران، از قطار پياده ميبا رسيدن به ايستگاه راه

گيرد، يماند. آرام آرام صفوف نماز شكل از سالن انتظار را با موكت فرش كرده

 سپارند.هاي بعد، همه دل به ادا ميكند و ثانيهچهره سالن كامالً تغيير مي

 گويد:خن ميبا بقيه سـ رئيس هيئت معارف ـ بين دو نماز، تيمسار صياد شيرازي 

 اود را گزاريم كه اين مأموريت حساس و نظاميادا را شكر و سپاس مي »

اجب، و كار ه براين نماز عالو .يان رسانديمابا نماز شروع كرديم و با نماز به پ

 «.شكرگزاري به درگاه اداوند است

ت و هيئ از ايثارگران، اانواده شهدا، جانبازان، همكاران وي در ااتمه

 .رساندكند و با چند دعا صحبت اود را به پايان ميآهن تشكر ميكاركنان راه

گردانم و به هنگام اداحافظي ساعت مچي سرهنگ دربندي را به وي بازمي

 روم.طرف اداره مي
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 1376هفدهم تيرماه سه شنبه 

ول با ااي از مشكالت اداري، موفق نشدم ديروز به همراه گروه به دليل پاره

 ساندم.رودگاه ر فراتوبوس به منطقه عملياتي بروم. از اين رو اود را به گروه بعدي، د

كمانگري كه جانباز جنگ با يكي از همراهان به نام محمدعلي 

 كنم.تحميلي است و بر ويلچر نشسته است گفتگو مي

يراز طي وارد دانشگاه افسري شده و دوره مقدماتي را در ش 1346او در سال

راسان اپيروز  77لشكر 2المبين افسر عملياتي تيپنموده است. وي در عمليات فتح

 ت.شركت داشته اس بوده است. او در عمليات مسلم بن عقيل و والفجر نيز

طابقت محاضران را با ليستي كه در دست دارد  اسامي تيمسار سيدحسام هاشمي

انگري در اين سفر، كم ،گيري استظاهراً هواپيما در حال سوات، دهدمي

واپيما هاند. در داال فرزندش اشكان و صياد نيز، مهدي اود را به همراه آورده

كند. با افراد اوش و بشي مي ـنگ رئيس هيئت معارف ج ـصياد شيرازي 

پرسد بعد فرزند رسد، از وضعيت تحصيلي اشكان ميكه به كمانگري ميهنگامي

اواهد كه با اشكان آشنا شود. كمانگري از پسر زند و از او مياود را صدا مي

كند كه دانشجوي سال سوم علوم پايه پزشكي است و داراي بزرگش صحبت مي

 است. ذوق هنري و اهل قلم

رباره درود و از او هم گو، مدعو ديگر اين سفر ميتيمسار به سراغ داستان

 .كندمي الؤو فرزندانش س وضعيت اانواده

آييم، و پس از در فرودگاه وحدتي دزفول )پايگاه چهارم شكاري( فرود مي

ان به اين محل، تكنيم. دوسمراسم استقبال به طرف محل استقرار حركت مي



 

 

 243المبين / مأموريت به منطقه عملياتي فتح

 

ال ورودي به سااتمان هتل، آب و شربت دگويند. در ممي « هتل ستاره» 

نيز در اين گروه  گوپيوندم. داستانبه جمع گروه فرهنگي مي اندانك گذاشته

 گيرد.قرار مي

ز رويم. انبيا ميألاتم اابراي اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به مسجد 

د، روحاني مسج باشد.ظاهر مسجد پيداست كه درامور فرهنگي بسيار فعال مي

 گويد.يمحاج آقا روشندل در بين دو نماز به اعضاي هيئت و صياد اوش آمد 

سوزاند، هايمان را ميهنگام اروج از مسجد، هرم گرماي ظهر اوزستان، گونه

حصيلش و ت در تاالر وحدت، بر سر ميز ناهار از مهدي صياد شيرازي درباره درس

ر، س از صرف ناها)نظام جديد( است. پ وم دبيرستاند سال :گويدمي ،پرسممي

 گويد:مي «والعصر» بعد از نشستن روي صندلي و پس از قرائت سوره  دصيا

رف معا مجموعه ،اول از همه، بهتر است نام مجموعه اودمان را بدانيم» 

را  المبين، همهجنگ؛ اين مجموعه براي بررسي و تحقيق ميداني عمليات فتح

ه كيزي بخش است؛ يكي فرماندهان و سلحشوران عز گردهم آورده و داراي دو

 وظر فني المبين شركت داشتند و ديگري برادراني كه ما را از ندر عمليات فتح

و  كنند. شامل فيلم برداران، عكاسان، مصاحبه گرانفرهنگي پشتيباني مي

مايل و ش بنابراين، اگر عزيزان دقت كنند، از اين لحظه سازمان ما با شكل

شود. ما در عمليات، پنج قرارگاه به المبين، متشكل ميي عمليات فتحاجبهه

 زير داشتيم: حشر

ت حضر 27حمزه و  21قرارگاه نصر : قرارگاهي كه با تشكل لشكر  -

الً ت. فعجسر نادري و تپه سبز به عهده داش رسول )ص( مسئوليت عمليات را در

 ست.مسار شكيبا امسئوليت اين گروه تا رسيدن تيمسار حسني سعدي، با تي
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را در غرب  قم مسئوليت عمليات 17قرارگاهي كه با تشكل لشكر  :قرارگاه فجر -

 ي است.ارابروداانه و ارتفاعات رادار به عهده داشت. مسئول اين گروه تيمسار د

ا با ه رقرارگاه فتح: قرارگاهي كه مسئوليت عمليات در منطقه رقابي -

ن ه عهده داشت. مسئول ايكربال ب 25 نجف اشرف و 8زرهي،  92تشكل

 گروه تيمسار االقيان است.

زرهي دزفول و تيپ ثاراهلل،  2قرارگاه قدس: قرارگاهي كه با تشكل تيپ -

مسئول اين گروه  مسئوليت عمليات را در منطقه عين اوش به عهده داشت.

 .است سالمي تيمسار

ـ     و  قرارگاه كربال: ستاد مركزي و هماهنگ كننده ساير قرارگاهها]

 .[هدايت اصلي عمليات در تمام محورها

نظر  ، براي تشكيل براي جلسات در1گرديم. اتاق شمارهبه هتل ستاره برمي

پردازند صياد كه تعدادي از همراهان به استراحت ميگرفته شده است. هنگامي

دهد تا هماهنگيهاي اي مقدماتي را تشكيل ميبا مسئوالن قرارگاهها، جلسه

بر  وپردازد ها مييرد. صياد در اين جلسه، به جزئيات بيشتر برنامهاوليه صورت بگ

 كند.جويي در مصرف فيلم تأكيد ميصرفه

اي رويم، نقشهپس از اين جلسه، به سالن آمفي تئاتر مي

بزرگ متشكل از شانزده قطعه در مقابل حاضران نصب شده 

 است.

اتيكت قرارگاه  6يزدلي قرار دارد و بر روي منميزي با شش ص ،بر روي سن

قدس قرارگاه نصر، قرارگاه كربال، قرارگاه فجر، قرارگاه فتح و مديريت اجرايي 
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ن كريم آغاز آاورد. جلسه با تالوت آياتي از قرمعارف جنگ به چشم مي

 دارد :شود. فرمانده پايگاه چهارم شكاري اظهار ميمي

ا رااص اود پايگاه چهارم شكاري مانند ساير نقاط مرزي تاريخچه » 

شت  يز هندارد. قبل از انقالب، دوران مخصوص اود را داشت و در انقالب و 

قش سال دفاع مقدس  سرنوشت ساز بود و همين طور در دوران سازندگي ن

د وها وجوايد، استقاللي در نيرشو  بايددر ابتداي جنگ، آن طور كه . دارد

داي ر ابتا از اينكه دم؛ نداشت و به همين ااطر دشمن تا پل كراه پيش آمد

من دش هجوم يجنگ و مدتي بعد از آن، البانان جان بركف اين پايگاه، جلو

 ينجا موشكدشمن هر چهار ساعت يكبار به ا .كنيمرا گرفتند، افتخار مي

 «ما را بگيرد. زد، تا توان رزميمي

قتي : و صياد شيرازي نيز ضمن تشكر از مهمان نوازي پرسنل پايگاه، گفت

گيرم و احساس كنم، قوت قلب ميره هر يك از شما عزيزان نگاه ميبه چه

سبت به الزم بود در اين مقدمه، توضيح مختصر و مفيدي ن.كنمغرور مي

 مأموريت افتخاري معارف جنگ ارائه دهم.

ما در ابتدا، كارمان را در كردستان شروع كرديم. و در بخش دوم به هشت 

وارد صحنه شديم. برداشتهاي ما در بخش  سال دفاع مقدس با نيت الگو گيري

كنند. در كردستان، اام بود و يك عده نويسنده و محقق بر روي آن كار مي

المبين و القدس، فتحتا به سه نبرد )طريق مبخش دفاع مقدس در نظر داري

المقدس( كه حضور ذهن نسبت به آن داريم، بپردازيم؛ زيرا معتقديم آن بيت

حنه نبرد سخن بگويد كه اودش در صحنه بوده در اين تواند از صكسي مي

آوريم كه در آن كنيم و يك عده را با اود همراه ميها را قطع ميسبك، واسطه
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دهند و قرار برادران سپاه نيز به سبك اود، ما را ياري مي .ها همرزم بودندصحنه

شود و تداوم  براي اينكه اين كار انجام. است يك عده پنج شنبه وارد منطقه شوند

كننند. هيئت اند كه اودجوش حركت مييابد، غالباً كساني براي آن دعوت شده

است كه به . . .  داراي بخشهاي مختلفي چون عمليات، فني، فرهنگي، تدوين و

لطف ادا پشتيباني اوبي هم شديم. مقام معظم رهبري در ديداري براي اين كار 

 «.ادامه دهيد، ايلي اوب استاگر بتوانيد  »ين ديدي داشتند كه نچ

 مدم تامن اودم پنج شنبه گذشته آ ،ما، بر روي مقدمات استكار امروز 

با وسايل  صبح 6قرارگاهها بايد قبل از ساعت  ؛شرايط را ببينم كه چطور است

 «.دبه منطقه و محل برداشت برونعمومي

 وپس از صرف شربت و شيريني، به مدرسه شهيد مطهري كه در محوطه 

هاي چهكند. از ديدن بگرماي هوا، بيداد مي،رويمفضاي مناسبي قرار دارد مي

شوم كه چگونه در لباس سراسري اود، طاقت تحمل هوانيروز متعجب مي

 چنين گرمايي را دارند!

گاه گيرد. افراد قرارتقسيم بندي قرارگاهها در اتاقهاي مختلف صورت مي

اي جتاق، ابدون واسطه نور آفتاب به فجر، به دليل گرماي بيش از حد و تابش 

 برند.كنند و به محلي در زير زمين مدرسه پناه مياود را عوض مي

زنم. سرهنگ شاداب مشغول صحبت است و سري به جلسه گروه فني مي

از ديروز تا حاال كه در جمع گروه معارف جنگ قرار گرفتيم فرصت نشد به  »گويد:مي

اآلن اير مقدم ما را بپذيريد، يك توقع بزرگ از  گوييم.كليه برادران فني اير مقدم ب

توانيد ايد كه ميدراواست بزرگي است ولي در عمل نشان داده ،شما داريم، اين توقع

صورت هيچ عذري پذيرفته  آنچه كه مهم است، حضور به موقع شماست. در غير اين
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زمان محدود است از  دانيد اين مأموريت افتخاري است ونيست. با توجه به اينكه مي

هاي فني نبايستي هيچ تعللي باشد كه مثالً به ااطر باتري يا قطعه دوربين، طرف بچه

 كار متوقف شود. تمام اين كارها بايستي با هنر و قلم شما ضبط و ثبت شود. در اين دو

روز استراحت را بر اود حرام كنيد.گروه فني با توجه به استعداد قرارگاهها، تقسيم 

اواهش من اين  .است.همه بايد بدانند كه سرپرست گروهشان چه كسي است شده

نفر مستقيم  .است هيچ كاري را بدون هماهنگي با سرپرست مستقيم انجام ندهيد

 «شما سرپرست شما است.

اه قرارگ »گويد:در جلسه گروه قرارگاه نيز، صياد مشغول صحبت است و مي

گر ه ديي كار اود، آن چهار قرارگاكربال موظف است بر اساس محورهاي تخصص

نگ را ر، جرا نظارت كند. قرارگاه كربال، قرارگاهي نبود كه از يك فاصله دو

 «.رده استكدش را قاطي ميوهدايت كند. بلكه از نزديك در صحنه بوده و ا

دگي االت حاضران اعالم آماؤدر پايان، تيمسار براي جوابگويي به س

شود مصاحبه شوندگان اصطالحات رسد آيا نميپكند. يكي از حاضران ميمي

و روح  هركس حال» دهد:هاي آموزشي را توضيح دهند؟ صياد پاسخ ميو واژه

نها بايد آدهيد. رار نقرا دارد. آن را نبايد به هم بزنيم، زياد آنها را در فشار  اود

ست مكن امباشند، البته اين حال و روح  روزبيشتر در حال و روح حقيقي آن 

ت راقبآفتي داشته باشد و آن اغراق گويي است كه من از اين امر ايلي م

 «.بعد صحبت آن شخص ،اصل برداشت صحنه است .كنممي
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 رگاهابراي حركت به سمت مناطق تعيين شده، به طرف مهمانسراي قر

ازي قبل از كوپترها در آنجا مستقرند. صياد شيررويم. هليجنوب دزفول مي

 .كندمي وجيهتپرواز، البانان را با استفاده از نقشه، نسبت به مسير پروازي، 

، به شود و فرزندش مهديهنگام پرواز، صياد به اواندن دعاي عهد مشغول مي

يت هدا نظاره اطراف و مناظر مشغول است. بعد از اواندن دعا، تيمسار به

 كند.كوپتر كمك ميهلي

ادگان آييم و به وسيله پاترول به طرف پين اوش، فرود ميدر محل قرارگاه ع

و  رويم. در اينجا به گروه تحت سرپرستي تيمسار سالميعين اوش مي

 كوپتر، به طرفپيونديم. صياد به همراه چندنفر بازنشسته با هليگويا ميصادقي

ز افراد اي ابا عده كنم ورود. من نيز از اين فرصت استفاده ميمحور چاه نفت مي

يش قطع و جانباز هفتاد اهلل شفيعي كه دو پاعزت 2كنم. ستوانگفت و گو مي

 گويد:درصد است مي

متري در ساعت ميلي 81نفر و با دسته امپاره انداز بيستما با حدود  »

 61ردينفرو 6عمليات را شروع كرديم كه در 61فروردين 2دقيقه بامداد  30

 «به پايان رسيد.

در عمليات، هر صنفي از ارتش دنبال » گويد:ود چنين مياطرات اااو از 

گفت برويم وسيله اود بود. سرپرست تداركات، دنبال وسايل آشپزاانه بود. او مي

داال سنگر فرماندهي عراقيها در غرب پادگان عين اوش. چون هوا گرگ و 

ه را به ميش بود و مسافت زياد، از من اواست كه با او بروم. با هم آمديم آشپزاان

در آنجا بود. همه را بار او نشان دادم. مقداري اواربار، كنسرو و ديگ آلومينيومي

در لبه دره قرار داشت. گفت : آن ديگ را نيز  اودرو كرديم. يك ديگ آلومينيومي
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سربازها رفتند و ما نيز صحبت كنان به  .لذا دو سرباز را دنبال او فرستاديم ؛بياوريم

بلند كردند و چون سنگين بود به دوستم  سربازها ديگ رارفتيم، طرف ديگ مي

، ايشان ناراحت شد و با ناراحتي گفت: «!سنگين است » اكبر بازگير( گفتند:)علي

ديگ را بلند كردند ديديم يك عراقي  دراب ديگ را االي كنيد، به محض اينكه 

 «دستهايش را از ديگ بيرون آورد.

رات اب در غرب پادگان عين اوش، ددر ده چي او» ااطره ديگر اينكه:

 اه آن،يمنگونيزار زياد است. سربازان عراقي يك تاب درست كرده بودند كه نش

اواهم يگهواره بچه بود يكي از سربازان اودي وقتي تاب را ديد گفت من م

ازه ه اجباالار گفتم اآلن وقت تاب بازي است؟ .تاب بخورم، من ناراحت شدم

 ه اووستش براي هل دادن كمك اواست. همين طور كگرفت و سوار شد. از د

اورد گفت مي طور كه تابتر هل دهيد. هماندادند گفت كه محكمرا هل مي

گبار رف به نه، گفت چرا. نيزار را از چند طر كه در نيزار كسي هست؟ گفتيم:

 «.حدود چهارده نفر از نيزار بيرون آمدند ،بستيم

قبل از  »گويد:هايي از مصاحبه اود ميمراد وفاپور نيز در فراز1ستوان

 120بودم. در آن موقع مسئوليت دسته امپاره 2المبين من استوارعمليات فتح

گردان  2را داشتم و چندين بار به همراهي ركن 84تيپ 182متري، گردانميلي

و فرماندهي گروهان، با ساير رزمندگان براي شناسايي در جلو نيروهاي اودي، 

ب و دامداري اعزام شديم. ااواعات تيشه كن به طرف پل چيدر منطقه ارتف

چون تاريخ عمليات مشخص نبود و چون دو ماه در منطقه بوديم، به مراصي 

رفتيم، همان روز اول متوجه شدم كه به زودي عملياتي انجام اواهد شد در 

وارد منطقه شديم و مجدداً براي شناسايي آمديم و جلوتر  60اسفندماه 29تاريخ
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را تعيين  120ن در يك مرغداري، موضع استقرار امپارهكاز ارتفاعات تيشه

هماهنگ شديم، قرار  (السالمعليه)امام حسين  14كرديم. با امپاره اندازهاي تيپ

شد بعد از استقرار، تيراندازيها را شروع كنيم و وقتي اط شكست، آنها ايز 

زديم و به كن گشت ميشهبردارند و بيايند جلو. صبح روز بعد در ديدگاه تي

آيد، كرديم كه ديديم دشمن ميطرف جايي كه تفنگها مخفي بود، حركت مي

ترسيديم متوجه شود. اما از دلمان نبود. مي تا پنجاه متري قنداقها آمدند. دل تو

آن نقطه برگشتند. من در اين ديدگاه ماندم تا مطمئن شوم و در تاريكي شب 

كن، يك جاده كت داديم. و از يك بريدگي در تيشهبقيه قطعات و مهمات را حر

دقيقه بامداد  30المبينعمليات فتح .مستقر شديم باريك زديم و در آن نقطه

واست آتش بوديم، ابان را اعزام كرده بوديم و منتظر درشروع شد. ديده

واست كرد، اين گلوله روي نفربر ابان گلوله منور درشد. ديده تيراندازيها شروع

اط  ،اي شد براي آتش تسليحاتع سوات افتاد و آتش گرفت و اين نشانهمنب

دستور ايز بعدي براي  .پدافندي كه شكست، نيروها وارد طرح دامداري شدند

صبح بود. نيروهاي اودي و دشمن مشخص  4استقرار در طرح دامداري، حدود 

كرديم  كردند. ابتدا ايالنبودند روي جاده چند تانك در يك ستون حركت مي

لذا از آن سبقت گرفتيم، بعد يك نفر اودي جلو ما را  ؛تانكهاي اودي است

گرفت، برگشتيم و پشت آارين تانك، امپاره را مستقر كرديم. به محض اينكه 

امام  14آارين تانك رد شد شروع به آتش كرديم و جاده تداركاتي بين تيپ

 ارم آباد وصل شد.  84ع( و تيپ )حسين 

گذشت، فهميديم در ساعت از آغاز عمليات مي ا هجدههفده ت اكنون

ارتفاعات كمرسرخ، يك گردان عراقي در فاصله ده كيلومتر، پشت سر ما هستند. 
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روز و روز بعدش  عمليات، عراقيها شروع به اجراي پاتك كردند و در آن مروز دو

دشمن نيروهاي  و...14و تيپ 84در منطقه تيپ .مجموعاً هفت پاتك زدند

 ،اي در حال فرار بودنددست نخورده نگه داشته بود. عده ،دي را پشت سر مازيا

اينها هر چه در توان داشتند، در  ؛دشمن نيروهاي اود را روي نهر انور جمع كرد

د از نفرو 6يا  5اين منطقه صرف كردند. از آنجايي كه ادا هميشه با حق است، 

ان را بمباران كردند و چند هواپيماهايشان به مدت نيم ساعت، نيروهاي اودش

پاتك كردند  61فروردين 4دستگاه تانك اود را زدند. در روز سوم عمليات يعني

و از نيروهاي تازه نفسي كه از منطقه قصر شيرين آورده بودند، استفاده كردند 

اينها طوري نزديك شدند كه نفربرهاي عراقي از ااكريز ما عبور كردند. در 

يك  ،جي اورده، تصادف كرده بودآرپي P.M.Pبا  اي كه يك رزمندهصحنه

ست نزنيد، تا پليس راه بيايد ببينيم مقصر د ااوي! »:گفت بسيجي اصفهاني مي

هاي اود را ا زير آتش بوديم كه گلولهمدي حنفر اسير گرفتيم، به  46 «كيست؟

ميليمتري به كمك ما آمدند. همان  120توپخانه .متري مستقر كرديم 400در

ما درگير دفع پاتك بوديم كه تيمسار صياد شيرازي فرمانده نيروي زميني  لحظه

 «.كن حضور يافتندو سردار محسن رضايي در ديدگاه تيشه

نوب كوپترها، به طرف مهمانسراي قرارگاه جساعتي بعد، پس از بازگشت هلي

د ي زياو صدا آييم.صياد از فرط استگي و شب بيداري با وجود سربه پرواز در مي

ار دست اود كاله هدفون د رود، سرهنگ شاداب طوري باكوپتر به اواب ميهلي

 .گذارد تا سر تيمسار تكان نخورد و به راحتي بخوابدرا بر سر وي مي

شود. وقتي از زمين هاي عصرگاهي هيئت با راهنمايي صياد، آغاز ميبرنامه

اي اين شهر، مستقيم شوم. گويي ايابانهو تماشاي شهر دزفول ميحيزيم، مابرمي
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و بدون انحراف است. شايد دليل آن بازسازي شهر بعد از جنگ تحميلي باشد! چند 

  .كننددز، شنا مي رودنفري هم در 

گويند محل قرارگاه كربال بوده است. در آييم كه ميدر محلي فرود مي

ود رسيم كه دو سنگر بزرگ در آن وجاي ميرويم و به نقطهزاري پيش مييونجه

دارد. اينجا محل قرارگاه كربال بوده است. اين دو سنگر به فاصله پانصد متر از هم قرار 

دارند. ديواره آنها از بلوك سيماني و سقفشان از تيرك و حلبي و كركره درست شده 

اند. ود دارد و در داال ديگري، زنبورها النه كردهجاست. داال يكي از آنها آب و

دارند، صياد از داوري روند و تصوير برميداال آن ميهاي فيلمبردار به بچه

گر برود. داوري براي پيشگيري از ناواهد كه براي عكسبرداري، به داال سمي

و او . آيندچرااند و زنبورها به استقبالش مياش را در هوا ميحمله زنبورها، چفيه

شود. داوري كه اندازد و با سرعت از آنجا اارج ميآورد و چند عكسي ميطاقت مي

ها، گويد: از نيش پشهبيند. ميهيكل درشتي دارد، از حمله زنبورها آسيب مي

شود! آنگاه تيمسار شيرازي گويد: چيزي ديده نميام. صياد با لبخند ميمجروح شده

ساعت هفده و چهل و پنج  »گويد:ايستد و ميدر كنار سنگر و در برابر دوربين مي

، اداوند متعال توفيق داد در جمع همرزمان 76تيرماه  18دقيقه روز چهارشنبه

كنند به اوزستان آمده و عزيزم، برادراني كه در بخش معارف جنگ، همكاري مي

 ؛هاي رزمندگان اسالمالمبين مستقر شويم. تا حماسهعمليات فتحدر منطقه عمومي

عملياتي  سپاهي و ارتش و جهادگر را به ثبت رسانيم. هم اكنون در منطقه عقبه

يا سه كيلومتري پل روداانه دز  دوشرق روداانه كراه، در حوالي شهر شوش در 

المبين يك عمليات هستيم. نكته حائز اهميت اين است، با اينكه عمليات فتح

قرارگاه كربال مركز  هايدراشان و سرنوشت ساز بود ولي يكي از ممتازترين عمليات
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ترين قرارگاهي بود كه ما در طي چند ن سادهمشترك فعاليت ارتش و سپاه  بود و اي

عمليات بعدي داشتيم. در آن زمان ما گفتيم با بولدوزر كانالي در اين زمين حفر 

از چند  (در بين اين دو سنگر)كردند و روي كانال را الوار اندااتند و ااك ريختند 

 «.داري استفاده كرديماكانكس براي انجام امور 

جا، اين» دهد:م كه صياد در اين نقطه نيز توضيح ميرسيبه نقطه ديگري مي

 .ستداغ اروستاي عبدالخان است و اين جاده عبدالخان به طرف ارتفاعات ميش

يات اآلن بر روي پل عبدالخان، بر روي كراه هستيم. از اين پل در عمل

 «المبين براي استقرار نيروهاي قرارگاه فتح استفاده شد.فتح

 فت تپه، منطقه سبز آب، جاده انديمشك به طرفاز محدوده روستاي ه

رداري ويربي دهلران، سايت نيروي هوايي، فرودگاه اضطراري نيز تصهشوش، سه را

سوار  ،آييم براي ديدن منطقهود ميرتكاور، ف 45شود سپس محل استقرار تيپمي

ه جاها كنيم دراتان بسيار، هواي اين نقطه از بقيبر وانت تيپ شده و حركت مي

 تر است.بهتر و انك

رسيم. در پس از اين برنامه، به مهمانسراي قرارگاه جنوب مي

اينجا، صياد وضعيت پرواز تيمسار بازنشسته آذين را از تهران چك 

 كند.كند و بعد، در نشستي با خلبانان هوانيروز از آنها تشكر ميمي

و گت و در دقايق پاياني شب، با تيمسار بازنشسته يعقوب علياري به گف

 گويد:المبين چنين مياو از عمليات فتح .نشينممي

مرحله نجات  ،؛ دوممرحله عمومي ،المبين سه مرحله داشت: اولعمليات فتح »

عين اوش در دشت عباس كه در محاصره دشمن بود و در اين دشت صاف بود كه 
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تينه را  ابوغريب و قسمتي از تنگ، يگان پياده )ما( به يگان زرهي دشمن زد. سوم

تا اودمان را آماده كنيم؛ يعني در حداقل  متصرف  كرديم. ما پانزده روز فرصت داشتي

هاي دشمن را نيز شناسايي كرديم. به كرديم. ما حتي عقبهمدت بايد شناسايي مي

ها ايلي راحت نفوذ كردند، و درست پاي هدف دستور صورتي كه شب عمليات، بچه

به عبارتي در يك ساعت عمل كرديم و صبح كله  يا نه؟ گرفتند كه آيا حمله كنندمي

كه ما در غرب، عمليات  سحر بود كه حدود هزار نفر اسير تخليه كرديم. در حالي

مطلع الفجر را انجام داده بوديم و اين براي ما افتخارآميز بود كه به جنوب بياييم و 

د به درجه فرماندهي هاي تيپ ما شهيد شدند و آنهايي كه ماندنبجنگيم. اكثر بچه

يپ ذوالفقار زيباترين چهره عمليات اين بود تلشكر رسيدند و اين افتخاري است براي 

 .المبين( را به نتيجه رسانديمكه با حداقل تلفات، اين عمليات )فتح

د، نگ شوگر جروزي كه از ارتش بيرون آمدم، اين جمله را گفتم : اگر يكبار دي

من،  روم. اين مأموريت باالترين ارزشش برايمي ههمن با عنوان بسيجي به جب

و  سيدمرديدار با دوستان و ياران غار است به لطف پروردگار به آرزوي اود 

شمن دتكليف اودم را در يك مقطع انجام دادم. يك روز اين منطقه در دست 

من ي از دشدادند و اآلن اين منطقه عاربود و يك گلوله را با چهل گلوله جواب مي

 «.ارمكنم كه آرامش روحي درا شكر مي ده امروز ثمره كار اود را ديدم و اداش
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يمسار گرديم، مستقيم به طرف اتاق تپس از صرف صبحانه به هتل ستاره بر مي

 اي از اتاق سجاده سبزي هنوز باز است. صياد مشغول امضاي روم در گوشهصياد مي

 دانم.ت. تعدادش را نميلوح تقدير اس
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .كنندملت بزرگ ايران و فرزندان اسالم، به شما سلحشوران افتخار مي
 مام خميني )ره( ا                                                                        

ات لمابودي ظنآنگاه كه طلوع اورشيد اسالم ناب محمدي )ص( نويدبخش 

ي اار چشمشان بود، با تالشهاكه انقالب اسالمي شرق و غرب شد، كوردالني

هن يكر ميپاي از ذبوحانه اواستند تا در مقابل انفجار نور قد علم كرده و چهرهم

رد وشي نداه نور ادا اامگون جدا نمايند، غافل از آنكاك اللها نرا از اياسالمي

 .ها، چون كوه ايستاده استه دسيسهو جنداهلل همواره در برابر اين گون
 «المبينيادبود مأموريت ميداني معارف جنگ در عمليات فتح»

 1376ان تابست رخوزستان                                                        

 برادر عزيز :

ف ي اهدااستاعالي كه با تمام وجود در رببدين وسيله از زحمات و فداكاريهاي جنا

داريد، ميالمعارفهاي صوتي، تصويري و نوشتاري( گام برةرف جنگ )تهيه دايرمعا

ر انه رهبكنيم و توفيقات روزافزون شما را تحت رهبريهاي حكيمتشكر و قدرداني مي

اي در اعتالي آيت اهلل اامنه حضرت ـو فرماندهي كل قوا فرزانه انقالب اسالمي

  نماييم.وتعالي مسئلت مي ، از اداوند تباركياسالم و جمهوري اسالم
 ايران(رئيس هيئت معارف جنگ )وابسته به ارتش جمهوري اسالمي     
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در متن لوحي كه براي فرماندهان شركت كننده در عمليات 

المبين تهيه شده است، به جاي قسمت دوم متن فوق، متن فتح

 زير نوشته شده است:

ال ويش نهكه در روزهاي ربدين وسيله از زحمات و فداكاريهاي جنابعالي » 

ري ورجمهبنيانگذا سرخ انقالب با تمام وجود، تحت لواي رهبريهاي اردمندانه

ا نقش ايران، امام اميني )ره( آرزوهاي عبث دشمنان اين مرز و بوم راسالمي

 الميب اسسي از رهنمودهاي حكيمانه رهبرمعظم انقالأبرآب كرده و اينك در ت

ي اود با زبان و قلم رسا ـاي اهلل اامنهآيتحضرت  ـو فرماندهي كل قوا 

 ل جنگ تحميليرا در فراز و نشيبهاي پر مخاطره هشت سا «هاي رزممعرفه»

 «نماييم.قدرداني مي تشكر و ،شناسانيدها را به ما ميتبيين و ناشنااته

 ين مأموريتار زحمتكش در ياهاي بسيكي از چهره تيمسار اضر ابراهيمي

كوپتر در اواستي، تازه در مسجد سليمان آورد كه هليميبراي صياد ابر 

 كشد:اي را روي يكي از صفحات سر رسيد او مينشست، صياد نقشه

 «بنشيند. (*)كوپتر بايد اينجاهلي» گويد:و مي
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روم. در به همراه صياد و پسرش به دفتر فرماندهي پايگاه چهارم شكاري مي

ه لفني، او بتپس از ارتباط  .با تهران تماس بگيردكند نجا تيمسار سعي ميآ

هده عروههاي فني بر گگويد كه در اين سفر، چون سرپرستي فرمانده پايگاه مي

شم اوبي  »:گويد تر است و در تعريف او ميسرهنگ شاداب است، ايالش راحت

 «.در كارگرداني دارد

واپيماهاي جنگي هاي هشويم و به سمت آشيانهاز دفتر فرماندهي اارج مي

رواز رويم گروه فني به رهبري سرهنگ شاداب در تالش است تا از عمليات پمي

 يما بهو هواپدبعد از ايزش ، فردي تهيه كنندهعقابان تيز پرواز تصاوير منحصرب

ره دبه باالي يك . اي آتش شودجا اجرنرويم كه قرار است در آطرف محلي مي

كنيم. نظاره اپيماها را تماشا ميب راكت هورسيم و مانورآتش و پرتاعميق مي

پروازان كه نشان از توانمندي باالي تيز ـ هاي بسيار زيبا و قدرتمندانهصحنه

  .كنداي ماندگار را در ذهنمان حك ميااطره ـدارد ايران اسالمي

هاي آموزشي و نمايشي بمباران به طرف پس از تماشاي لذت بخش صحنه

ي زيبا عبور اكنيم از ميان مرغزارهوب حركت ميمهمانسراي قرارگاه جن

غندر جا، كشت چفرمانده پايگاه چهارم ازنحوه احيا زمينها در اين .كنيممي

 .كندگندم، جو و ذرت صحبت مي
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ايزيم و دقايقي كوپتر به آسمان برمياستراحت در مهمانسرا، با هليپس از كمي

ل شويم. اينجا محد حسينيه تيپ ميوار .آييمتكاور فرود مي 58بعد، در محل تيپ 

 .افتنديله مياي هاي فني از فرط استگي در گوشهبچه .گروه قرارگاه فجر است

م اما بر ديوار حسينيه، احاديث زيادي نصب است. از جمله اينكه حضرت

ز حسينيه ني بر باالي محراب «بهترين كرامتها ايثار است» :(السالمعليه)علي

 «من؟ هايواي من، آه جبهه كو برادرأگر بهترين مبود سن»اند: نوشته

او  تكاور گفتگويي انجام دهم. 45دهد تا با فرمانده تيپفرصتي دست مي

ي المبين، دانشجومن در عمليات فتح» گويد:در قسمتي از صحبتهاي اود مي

ا ه يگانهآيد تيمسار صياد فرمانده نيروي زميني، به كليبسيجي بودم، يادم مي

 د، چرادارناندهي دانشجوها را براي رزم و عمليات نمكرد كه حق ساز بخشنامه

شوند. ولي من به زحمت اودم را به اينجا رساندم. هر جا كه حيف مي

 «.كردندجو هستيم بيرونمان ميفهميدند ما دانشمي

وقتي از   گذارمپلكهايم را روي هم مي من نيز از فرط استگي كمي

وي كاغذ يادداشتم نوشته ركه آقاي داوري بر بينم ايزم مياواب برمي

 «ساعت اواب!»  است:

نان حاج آقا جهاني ـ در سخ ـبعد از نماز ظهر، مسئول عقيدتي تيپ 

 پردازد:مي كوتاهي، به تقدير از دالورمرديهاي رزمندگان سلحشور سپاه اسالم

 ؛به شمايي كه بر بال مالئك گام نهاديد ،سوتانكاير مقدم به شما پيش»

ن كجاييد؟ كساني كه با جوي اون اوكجاييد؟ اي غرور آفرينان اطه 

به سوي اودتان سرزمين اين اطه را رنگين كرديد، كجاييد؟ آناني كه گامي

اند، همان رفيقان اون و شهادت. همان دل بااتگان راه جنت تقديم كرده
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بگشاييد  اند، بالواليت، بال بگشاييد كه هم اينك رفيقانتان در جمعتان آمده

اند. سجاده بگشاييد از رنگ اون، كجاييد اي كه دوستانتان به جمعتان آمده

اي داشتيد، در طريقت رسيدن به مرداني كه دلي داشتيد، اانه و كاشانه دلير

كربال همه را با اونتان شستشو داديد. من بر اين باورم كه در اين جمع 

ه، اي راه يافتگان طريقت شهيدان هستند، اي پيشكسوتان جامعه تالطم ديد

در اين چند روز به هر كه  ،به منزلگاه اوش آمديد، اوش آمديد ،وحي

 «.كنداورم از ااطره و رشادت تيمسار صياد صحبت ميبرمي

كه اين روحاني با شور و حرارت برااسته از صفاي دلش صحبت هنگامي

كه شاهان در حالي ها منقلب شده اند، تيمسار بازنشستهكرد، ديدم براي چهرهمي

ري ش جاسعي بر پنهان نمودن احساس اود دارد، طاقت نياورده و اشك از چشمان

 گويد:شود تيمسار صياد شيرازي نيز، در برابر حاضران سخن ميمي

شود هم از ديد ايد وقتي مهماني بر انسان وارد ميدانم آزمايش كردهنمي »    

اودم را ت؟ من براي اينكه مقدمه حرفمهمان و هم از ديد ميزبان چه حالي اس

اودم و همراهانم، قبل از اينكه ما  بگويم، اين را تنظيم كردم با ديدار به يادماندني

معارف جنگ شويم، روز پنج شنبه گذشته 2ه و مأموريت افتخاريقوارد منط

مخصوصاً سفري را انجام دادم تا محلها را بررسي كنم و ببينم وضعيت چطور است؟ 

. جسر 3عين اوش و دهلران  .2داغ نقطه رقابيه و ميش .1ايي كه ديدم محله

اي بود كه نه ارتفاعات ابوصليبيخات. اينجا سومين نقطهم. دا4نادري و پل كراه 

گفتند محل پذيرايي ما،  وارد شديم. وقتي فرماندهي و عقيدتي به استقبال ما آمدند؛

ايي وجودم را فراگرفت كه از بيان حسينيه سيدالشهدا است با شنيدن اين ابر، صف

كردندكه به ادا نزديك ريه ميگكردند و آن ناتوانم. اينجا رزمندگاني زندگي مي



 

 

 / يادداشتهاي سفر 260

معنويت  و المبين، عملياتي سراپا حماسه، ايثاراين صفا كجاست؟ عمليات فتح بودند

ر كنم كه نقطه اوج رزمندگان براي جنگيدن دبود. با داليل و مدارك الزم ثابت مي

المقدس، شايد گفته شود المبين بود، در قياس با عمليات بيتراه ادا، عمليات فتح

تر است، اما بايد ارزيابي كرد و ديد كه چقدر به ادا نزديك شديم. بايد ديد كوچك

چقدر بهتر ادا را ديديم، )ما در اين عمليات( بهتر ديديم و دانستيم كه شخصيت ما 

ر راه ادا، پيدا بود. چرا كه اين عمليات با نام يا در نظام چيست؟ عطش جنگيدن د

داند كه چه به وجود آمد عمليات زهرا )س( آغاز شد و به بركت اين نام، ادا مي

المبين نتيجه سه ماه تالش مستمر بود. بعد از سه ماه تالش، موفق شديم به فتح

      چهار محور: كيلومتر از 40×60قرار بود در اين عمليات، در فضاي تدبير برسيم.

. محور تنگ 4. محور شوش 3محور ممله و پادگان عين اوش  .2. جسر نادري 1

 77داغ، عمل كنيم. قرارگاه لشكررقابيه از طرف تنگ زليجان و ارتفاعات ميش

م است، در هفت ها و يگانهاي سرافراز ارتش و رزمندگان اسالاالئمه كه از چهرهثامن

يگانهايش در غرب كراه بودند. در كنار آن همرزمان از اش و تپه مستقربود، عقبه

قم، تيپ حضرت سجاد و گردانهاي مختلف حضور داشتند و همه  17سپاه، تيپ 

آماده عمليات بودند. يك روز در هفت تپه جلسه داشتيم، همه فرماندهان بودند و 

دايت كرديم و جايي كه الزم بود هپيشرفت كار را در قرارگاه كربال كنترل مي

يك آمدند و گزارش دادند. كرديم. جلسه عجيبي شد. برادران ارتش و سپاه يكمي

اي به وجود آمد. يوس كننده. جو بسيار نگران كنندهأو م همه گزارشها منفي بود

از قرارگاه فجر، از سوي سپاه كه فرمانده تيپ  نوبت رسيد به برادر عزيز، تيمسار صفار

مگر ما با توكل به  ،كنم، از حال شمااز شما تعجب مي» قم بود. با تواضع گفت:  12

ايستد، اي در مقابل اساتيد و فرماندهان ميساله 23ـ22جوان «؟نيامديم ادا جلو
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دهد و ميزان ايشان گزارش مي، شومكند. شرمنده مييك دفعه جو جلسه تغيير مي

ماه بحث بر  ارچه ،جلسه قوت قلب گرفت ،گويدپيشرفت شناسايي اودش را مي

و  ،گفت از جسر نادري و از قرارگاه فتحسر اين بود كه، از كجا شروع كنيم. ارتش مي

گفت نه، از چهار محور با هم بايد شروع كرد. من، همرزمان ارتش را صدا سپاه مي

كنيم. براي عمليات آماده شديم. كردم و گفتم از هر چهار محور عمل مي

براي حمله مناسب نيست، چون كارشناس بودند كارشناسان گفتند نور ماه، 

تا آمديم تصميم گرفتيم كه آماده شويم، ديديم از ؛ پذيرفتيم. گر چه مايل نبوديم

قرارگاه فجر تماس گرفتند كه دشمن، آتش سنگيني را شروع كرده و به ما فشار 

آورد. از يك طرف فشار دشمن، و از طرف ديگر كمبود مهمات، همه را نگران مي

حالت عجيبي پيش  ،رده بود، آمديم دفع كنيم ديديم دشمن از رقابيه جلو آمدهك

كرديم؟ در قرارگاه آمد. از طرح سه ماهه ما اصالً دو محورش اراب شد، چه بايد مي

ال مطرح ؤكربال به اين نتيجه رسيديم كه بايد نزد فرماندهي كل قوا برويم و دو تا س

ن طرح ناقص ما استخاره كنيد. بين من و سردار . براي اي2. چه بايد كرد؟ 1كنيم. 

 «.رضايي هماهنگي شد كه من در منطقه بمانم و سردار رضايي به تهران برود

قبل  »افزايد:صياد، با نقل اين ااطره و فرمان امام مبني بر انجام عمليات، مي

پايم از دوازده و نيم بود كه از ابو غريب ابر دادند دشمن با چند تانك آمده. من 

گفتم شايد ارتشي گوش  ،سيم كه بگويم برگردندرغبت نداد كه بروم پاي بي

كند )بدليل سلسله مراتب نظامي( ولي با تك تك فرماندهان صحبت كردم، 

و نيم شد و اينها همين  2و نيم، يك و نيم، 12گفتند قلب ما قوي است. ساعت

متري  بيستما  و نيم صبح كه شد، ديدم گفتند 3رفتند، ساعتطور پيش مي

الم فرمان حمله، عدشمن هستيم رمز عمليات را با قدرت كامل گفتيم، بعد از ا



 

 

 / يادداشتهاي سفر 262

تمام فرماندهان و عناصر ستاد، رو به قبله دعاي توسل اواندند، چه دعايي! چه 

كرد، هر لحظه بر زاري بود، هركس به حال اودش گريه مي هايي! چهضجه

 ،بي سيم را نزديك صبح شنيدم و صداي شد كه من سرشدت گريه اضافه مي

گفتند ما فرمانده تيپ را گرفتيم، و بعد هي اسير بود كه  ،اندفكر كردم گير افتاده

داد. پرسيديم كه چي شده؟ هيچ كس جواب نميآمد. هر چه ميبه عقب مي

ما » :گرفتار بودند، آار گفتيم فرمانده تيپ دشمن را بياورند. فرمانده تيپ گفت 

كنيد، اين بود كه بعد از توفيق در مرحله اول، شما حتماً حمله ميدانستيم مي

به همه گفتم آماده باشند، همه آماده پشت تيربار و در سنگرها بودند. تا اينكه 

حمله نكرديد، پس ديگر  3ساعتشد، ديديم ابري نشد. ما گفتيم  3ساعت

اس اطمينان لذا به همه استراحت داديم. اود من آن قدر احس ؛كنيدحمله نمي

زدند كند )مرا ميكردم كه با لباس زير اوابيدم، بعد ديدم طرف رانم درد ميمي

كرد مواضع دشمن به سرعت سقوط مي «.كه بيدار شوم و بعد هم اسير شدم(

ابتكار عمل از دست ما اارج ؛ قرارگاه فجر و قرارگاه نصر، اين منطقه را گرفتند

گفتند ما از آنجا رد شديم، به سردار يريد، ميگفتيم بگشده بود. ما هر جا را مي

رضايي گفتم اينجا جاي ما نيست و رفتيم جلو. تا چنانه سوار بر وانت رفتيم و 

گلوله تانك دشمن جلو ما را گرفت، بيست متري ما  ؛بعد تا تنگه برغازه آمديم

ر از اورد و ما پريديم بيرون. عمليات حماسه انگيز با آزادسازي دو هزار كيلومت

 ااك و شانزده هزار اسير به پايان رسيد.

المبين، اواار مسئوليت اودم در فرماندهي نيروي زميني، بعد از عمليات فتح

احساسي به من دست داد كه يك تيپ به نام حضرت ابوالفضل با سه گردان 

تشكيل دهم و افسران و درجه داران ايماني، وارد آن شوند و اين تيپ طوري 
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 .و ايالمان راحت شود ،ه حال ]و هواي[ جبهه را ]به اود[ بگيردسااته شود ك

هاي اوبي ن. براي اينكه از مجموعهاتيپ حضرت ابوالفضل تشكيل شد با سه گرد

براوردار شوند به مهندسي نزاجا پانزده روز مهلت دادم كه يك حسينيه بسازد و 

آمدم  .ود آمدبينيد در عرض پانزده روز به وجا و اطرافش را كه ميضاين ف

هده گرفتم، تا فرماندهي نيروي زميني احساس كند عفرماندهي تيپ را اودم بر 

اين تيپ براي اودش است وقتي نماينده امام در شوراي عالي دفاع شدم اين 

 ابر انحالل آن را دادند، وقتي شب انحالل من در تهران بودم. .تيپ منحل شد

شد و اكنون  (السالمعليه)ي امام حسين حال عجيبي پيدا كردم. مانند شب عاشورا

كنم، و حسينيه تيپ اينجا بايد بماند به عنوان آثار من از فرماندهي تيپ تشكر مي

اواهم كه قدر اين از صميم قلب مي گويم.مي تبريك 45من به تيپ  ،جنگ

 «.بايستي ]اين تيپ[ به مرور و به تدريج وضع بهتري پيدا كند .نعمت را بدانند

گيرد و گردو غبار دقيقه بعد از ظهر، طوفان شديدي در مي 40و 5ساعت

ده تيپ ها با اين وضع، لغو شود. فرمانايزد. نگرانم كه برنامهزيادي به هوا برمي

 ايلي بيشتر اين طوفان( براي وقتها نيم ساعت و براي اوقات») گويد:مي

 «.كشدطول مي

افتيم، هنوز از بوس راه ميك مينيهوا براي ادامه بررسي با ي نآرام شد با كمي

شود، براي سرعت در كار بالفاصله بوس اراب ميايم كه مينيتيپ اارج نشده

بوس هم از رفتن باز كنند ولي اين مينيبوس ديگري را جايگزين آن ميميني

در حالي كه  .افتيمبوس اول راه ميماند!! پس از تأمين سوات و تعمير مينيمي

زيدن است، در جاده وداغي در حال  دزيادي فروكش كرده و باطوفان تا حد 

 توقف، ،حركت ،توقف ،افتيم چه طي طريقي! حركتاي به راه ميآسفالته
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پرتاب  5 ب به هم ريخته است. به سايت شمارهااعصابمان از اين ميني بوس ار

يك سااتمان بتوني، هاي رسيم كه از سكوهاي آن چيزي جز ويرانهموشك مي

دورتر، منبع آب بتوني نمايان است، گويا در حال حاضر، ي نمانده است. كميباق

 محل تعمير ماشينهاي سنگين است.

رسيم مي وقتي به شهرك سراه؛ گذريمهنگام بازگشت، از سه راهي سراه مي

ب بوس دوباره اراايم. در همين نقطه مينيهشويم كه مسير را اشتباه آمدمتوجه مي

بوس اارج بخشد، از مينياي نمياي مكرر و جدال تعميركار فايدهاستارته، شودمي

شوند حتي تيمسار صياد و دهيم، در اين كار همه سهيم ميشده و آن را هل مي

هاي راهي سير به سهمدر  ،شود، روشن شدنيسردار صفار، و باالاره روشن مي

 سه راهي»  گويند:ميآورند و اوريم و دوستان تا اسم براي آن كم ميزيادي بر مي

هل  شود، آن را بابوس متوقف ميراه بازگشت، مينيدر بين اًمجدد«  المبين!فتح

 رسيم.و باالاره با هزار زور و زحمت مي ،كنيمدادن روشن مي

ه چهارم تكاور، به طرف پايگا 45پس از ملحق شدن به ساير دوستان در تيپ 

ه نماز النبياء بعد از اقاماسجد ااتم رويم. صياد، در مشكاري و هتل ستاره مي

 كند:يمگويد و در پايان به نكاتي اشاره جماعت مغرب و عشا با حاضران سخن مي

ن آيات قرآكافي نيست كه ما به معرفت ااالقي برسيم، كافي نيست كه با » 

آشنا شويم، امروز لنگر مقدس ما، واليت است. هركس به اين لنگر متصل شود، 

 ـ دگر و بسيجياارتشي و سپاهي، جه ـوحدت رزمندگان اسالم ـ كند اشتباه نمي

بود. آن البان مخلص، آن رزمندگان ارتش و سپاه كه يد واحده  جبهه محكمي

ها قوت داده بودند، هيبت و قدرتي بود كه ادا نصيب ما كرد. توجه بودند به جبهه

و نام مقدس حضرت  (مالسالعليه)معصوم  چهاردهرزمندگان اسالم به ائمه اطهار و 
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قلب بود ارادت ما را به اهل بيت، چندين برابر گشا و قوتزهرا )س( كه براي ما گره

صبر و بردباري رزمندگان اسالم، از جمله نكات بارز موفقيت در  كرد. استقامت،

 « اين عمليات بود.

از صرف شام، در جلسه جمع بندي، ضمن تشكر و تقدير از  صياد پس

ز ارسالتي كه  دارد كه با ديدن اودجوشي وبرادران، اظهار مي همكاري همه

 اود نشان داديد، طراوت من، صد چندان شد.

نژاد، ، صفايي، االقيان، ازگميبعد از صياد شيرازي، حسني سعدي، سالمي

 كنند.فخرزاده، گزارش و پيشرفت كار اود را ارايه ميو  فريدونيان

اواهيم به موقع به اگر مي» دهد:يصياد تذكراتي م ،در پايان جلسه

بح ده از صمعاونان هماهنگ كننده فعال باشند، بعد از نم ،كارهايمان برسيم

هر ا تا ظ.فرددقيقه براي همه تذكر دارم كه براي آارين كارها مفيد اواهد بود

 «استفاده شود.ملبس به لباس كار باشيد تا حداكثر از فضاي يونيفرمي

 دهد:يپيشنهاد م يار تحت تأثير اين مأموريت قرار گرفتهكه بستيمسار سالمي

ب ح جوا، تيمسار صياد به مزا«اي براي اانمهاي پرسنل بگذاريديك برنامه »

 «!ما را با اانمها درگير نكنيد » دهد:مي
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 1376بيستم تير جمعه 

ال پس از صرف صبحانه در تاالر وحدت دربندي با اندااتن چند دستم

كند يممحلي را براي ايستادن صياد و صحبت او فراهم  ،روي صندلي كاغذي

 دهد:تذكر مي ششاو 

و  كربال رگاهو قرا، در بخش كارهاي باقيمانده قرارگاه نصر، قرارگاه فجر. 1

 نند.صبح به انجام برسا 10هوانيروز بايد كارهايشان را قبل از ساعت 

هرست فشوند. براي تهيه بقيه برادران كه از محل اقامت اارج نمي. 2

فهرست  ساعت گذشته، اقدام كنند و معاونين هماهنگ كننده اين 48اقدامات

 دهند. را به تيمسار هاشمي

مشورتي  اي است كه با حال و حوصله آن را پر كنيد،ماده 12پرسشنامه،. 3

 است با تك تك شما.

 ي ملبس بمانيد.مبه لباس نظا 12تا ساعت . 4

رويد، از توبوسها به طرف سالن سينما ميصبح با ا10ساعت. 5

 ، مراسم توديع و اداحافظي است.12تا10ساعت

تيب رويد. قبل از نماز تربعد از مراسم توديع، براي صرف غذا مي. 6

 كنيم.بازگشت را اعالم مي
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او  تيمسار حسني سعدي به شدت گرفتگي كمر پيدا كرده است، صياد از

پذيرد و ها برود ولي او نميمه برنامهاو براي اداجاي  هاواهد كه قبول كند بمي

 رنامه ريزي كرده بايد اودش برود.بگويد كه چون مي

كوپترها براي ادامه مأموريت وار بر اودرو تويوتا به محل استقرار هلي 

وت ن تالآتفاده كرده آياتي از قراز فرصت اس درويم. در داال اودرو، صيامي

 كند.مي

براي  اي روي ميز گذاشته و مسير راارگاه جنوب، صياد نقشهدر مهمانسراي قر

 كشد:كند و بعد بر روي يك كاغذ نقشه مسير را ميالبانان توصيه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چند 4و3،2،1 ، براي شناسايي سايتهايگيريمميوقتي در دل آسمان جاي 

سه راهي زنيم. بعد از مناطق دره انك، روداانه رقابيه، بار مطقه را دور مي
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اانه و جاده شوش، به طرف سايتها، پل كراه، غرب روداانه كراه، سه قهوه

رويم و از آنجا به نگوش و سايت سكوهاي متروكه پرتاب موشك و مياراهي 

گرديم. صياد از فرصت براي نوشتن يادداشتهايش، استفاده مهمانسرا برمي

شود تا در رد اودرو ميكند تا به هتل ستاره بر گرديم. همين كه داوري وامي

، و او «!نشود له آقاي كاظمي» گويد:كنار من بنشيند، صياد اطاب به داوري مي

 «!ست كه له شودامگر پشه  كاظمي»دهد: جواب مي

بوس آن ميني ديروز اگر با» گويد:هنگام عبور از ايابانها صياد مي

است اش پيدهاز چهر «قراضه نرفته بوديم، امروز اين پيشرفت را نداشتيم

 كه از برد كار امروز بسيار راضي است.

 ينماسي از دوستان به سالن دپس از رسيدن به پايگاه چهارم، با تعدا

ياد صمانيم تا افراد جمع شوند، هنگام ورود تيمسار منتظر مي رويم، كميمي

 دهد.يم شيرازي، تيمسار سليمانجاه، پشت ميكروفون رفته و ابردار نظامي

نصر،  ارگاهاز قرارگاه قدس، سليمانجاه از قر ن به ترتيب: سالميبر روي س

 وز فتح ا ناصياد شيرازي از قرارگاه كربال، جاوداني از قرارگاه فجر، االقي

 غيبت حسني سعدي گيرند.به عنوان مدير اجرايي پشت ميز قرار مي هاشمي

 نشانگر اين است كه دردگرفتگي كمر او جدي است.

بندي اود را از مجموع كارهاي ين جلسه جمعصياد شيرازي در ا

 كند:صورت يافته در اين چند روز ارائه مي

برادران عزيزم استه نباشيد، ادا قوت!، با تمام وجود لمس كرديد كه »

چقدر سخت است به قلم آوردن و به تصوير كشيدن سرّ جنگيدن در راه ادا، 

شود. وقتي امروز به منطقه يشود باز هم راضي نمتر ميواقعاً آدم هر چه عميق
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فجر رفتم، نكاتي را پيدا كردم و به تصوير كشيده شد كه معلوم شد بيشتر از 

توان كار كرد. رمز اين كار در ااالصهاست. در يادآوريهاي كلي، اگركار اين مي

ما مرحله اول را به پايان  .شودتر ميبا ااالص باشد، قلب روشن و قوي

يم، فقط تيمسار حسني سعدي ناراحتي كمر پيدا كرد. رسانديم، تلفات نداشت

و يك نفر هم تب و لرز گرفته داريم. روحيه برادران را در حركت، روحيه 

 «بينم، و استمرار آن به ااطر همين روحيه جنگي است.اي ميجبهه

كند و در شده ارائه ميهاي عملبندي اود را از برنامهسپس وي جمع

 كند.ي فرمانده و پرسنل پايگاه تشكر مينوازپايان، از مهمان

ست، وحدتي، يكي از همراهان به نام عبدي گرمازده شده ا هدر فرودگا

ه واي بشستند. كياني يكي از دوستان او به هدوستان وي در صدد كمك به او 

شوي، فكر نكن كه اآلن جنگ نيست، تهران برسي اوب مي» گويد:وي مي

كست را عاگر شهيد شوي » دهد:د ادامه ميو بعد به شواي او« !جنگ است

ارد. عبدي اي ميبهو سپس براي او نوشا« !معارف جنگ زنند اول كتابمي

يك » گويد:زند. در نتيجه كياني مينوشد و بعد آن را پس مياي ميجرعه

 «!اواهي جلو بروياوري، چه جور به دستور من مينوشابه به دستور من نمي

شتر شويم.در هواپيماي اول، بيوارد سالن انتظار مي پس از اعالم اسامي

ن و ه اصفهاكنند. اين هواپيما ابتدا بپرسنل هوانيروز هستند و زودتر پرواز مي

، كنيمرواز ميپ. ما نيز با هواپيماي دوم به طرف تهران دروبعد به تهران مي

 پروازي . . .
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 1377ماهارديبهشت 29سه شنبه 

 سيعي ازرسانم. قسمت وبا عجله و نفس زنان، اود را به ايستگاه راه آهن مي

يده شده ايران پوشلباس نظاميان ارتش جمهوري اسالمي، سالن با رنگ سبز

ه عد ببجده و غرق در عبوديت و بندگي هستند. در ركوع ركعت است، كه در س

، سرهنگ واعظي، هاي آشناي تيمسار هاشميچهره ،پيوندم. پس از نمازآنان مي

ي، العابديني، سرهنگ دربندزاده، سرهنگ زينسرهنگ اليلي، سرهنگ عباس

 بينيم.را مي …اي و تيمسار بازنشسته سروري و سرهنگ روضه

تيمسار بختياري كه از اعضاي ثابت هيئت معارف جنگ است، به 

ه اين است ك تمام لطف اين كار به» گويد:دي از پيشكسوتان ارتش ميتعدا

 «بياييم همديگر را ببينيم.

 ش دراعضاي هيئت معارف جنگ و تعدادي از فرماندهان قديم و جديد ارت

نها در ساير سال (السالمعليه)ويان دانشگاه امام علي جو دانش 6هاي سالن شمارهكوپه

 يابند.اسكان مي

كند. صداي عد از ظهر، قطار به سمت اوزستان حركت ميب 2در ساعت

 گويد:رسد كه ميسرهنگ دربندي از بلندگوي قطار به گوش مي

سالم بر همه عزيزان دانشجو. سالم بر همه فرماندهان بزرگوار و سالم بر »

و سالم بر همراهاني كه ما را در اين  ءنان پر تالش قطار مسافربري رجاككار

كنم شنوند اواهش ميند. از همه عزيزاني كه صداي مرا ميكنسفر ياري مي

او، « رسد يا نه؟هاي بغل دستي را چك كنند كه آيا صدا به آنها ميكوپه

پس از گذر از ايستگاه شهر كند. ميرا اعالمنظر هيئتهاي موردسپس برنامه

ن شود كه بايد ظرف نيم ساعت به آالهايي بين دانشجويان توزيع ميؤقم، س
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 دهد.االت را افزايش ميؤجواب بدهند. تيمسار صياد مدت پاسخگويي به س

برگزاري مراسم دعاي توسل در قطار، حال و هواي ديگري دارد و هركس در 

اي از كند. صياد شيرازي نيز، تنهاي تنها در گوشهكنجي، اين دعا را زمزمه مي

مشغول شده  (السالميهعل)كوپه به دعا و نيايش با ادا و توسل به ائمه اطهار 

 است.

گويند. مي «اكبراهلل»همراهان يك صدا و بلند  هنگام اذان مغرب، تمامي

نگام شود تا در قطار تجديد وضو شود تا ها اواسته ميهبراي تسريع در كار

عدي، بستگاه اي اتانده باقيم ةدر فاصل .توقف بالفاصله به نمازاانه ايستگاه برويم

 اواند.د نماز نافله ميشيرازي در كوپه او

حركت  با .شودمي انه ايستگاه ازنا، پر از نظاميان نمازگزارابا توقف قطار، نماز

ش ادهيالع فرمان او براي دو دانشجو از جريان روم.مجدد قطار، به كوپه صياد مي

الي عرويد. گفتم تا از شوراي ببه ما گفت  » گويد:صدر ميدر غرب كشور توسط بني

بر مقررات اربامام گفتند  دستور را بردند نزد امام )ره(، ،رومتور نيايد. من نميدفاع دس

ابان اي )رهبر معظم انقالب( در ايزنگ زدم به منزل آقاي اامنه .براورد شود

يل به دل نكهد!، با اييايران، آقا گفتند: سريع منطقه را ترك كنيد و نگران نباش

د گفتن ،مكردم. به ستاد نيروي زميني رفتمي جراحات وارده، عصا داشتم، ولي تالش

م براي اي( و گفتاهلل اامنهدوباره زنگ زدم به آقا )آيت .كه از آنجا هم بيرون برويم

صدر نيعد باين وضع سنگيني است آقا گفتند اين را هم اجرا كنيد. ده ماه ب ،من

قدم  باتد ثفراري شد و بعد شهيد رجايي رئيس جمهور شد. در صحنه انقالب، باي

     «  .داشت، اگر قدم با عقيده مرتبط نباشد، رسيدن به هدف ناممكن است
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ال ؤگيري در مواقع بحران سيكي از دانشجويان در اصوص تصميم

 گيري در بحران و غير بحران، درمفرق بين تصمي » گويد:كند. صياد ميمي

ه كست الزم آن زمان است. تصميم گيرنده بايد مسيري را طي كند و اين مست

ا، مگيريهاي المبين، ريشه تصميمتمرين داشته باشد. مثالً در عمليات فتح

تناسب ا، ممهمان شناساييها، مشورتها و هماهنگيهاي ميان ارتش و سپاه بود. 

مراه گيري با شانس و استخاره هكرديم. تصميمبا صحنه، دشمن را برآورد مي

اش در هگيري، بايد جاذبموقع تصميمنيست. يك مدير، فرمانده و رهبر، در 

صميم نظر كند و در مواقع بحران، ت محيط كاري به حدي باشد كه اعمال

 مناسب بگيرد.

المبين از چهار طرف در بحران قرار داشتيم. يك بحران را، ما در عمليات فتح

امام رفع كردند و فرمودند كه عمليات كنيد. نگفتند كه چطور برويد. امام در 

در سير  گرفتند. از اين لحظه به بعد، ما اجرا كرديم.ان، اوب تصميم ميبحر

تواند تصميم ما نيست. در مواقع بحران، فرماندهي مي ةتقدير همه چيز بر عهد

صحيح و اوبي بگيرد كه در حالت عادي، با تعمق، تفكر و رعايت همه اصول 

ال دست او را كارش را كرده باشد. آن وقت در مواقع بحران، اداوند متع

 .شدندهزار نفر از ما داشتند اسير ميبيست مليات بدر، حدود عدر  .گيردمي

رفت و من جا كرديم. اين تيپ تا صبح پياده ميهتيپ هوابرد را جاب ،شب تا صبح

 به هم ،دادبين فرمانده يگان تكاور بود او هم. همه در فشار بودند .جلو رفتم

گفتم: توجه كنيد به  .ي در عمليات بودريخته بود و يك چنين تنگناهاي

دهم تا بعد از ظهر به شما فرصت مي 7كنم! تا ساعتدستوري كه صادر مي

اي جز جنگ نداريم و دشمن از چاره ابرويد قوايتان را تجديد سااتار كنيد. م
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همه رفته  .اينها رفته بودند .پيروزي سرمست است. امشب بايد بريزيم بر سر آنها

دقيقه بعد از ظهر است. رفتم  30و 6ساعت. نشيني كرده بودندبودند، عقب

هاي تجديد وضو كنم كنار هور، ديدم يكي از پشت، كمر مرا گرفت، يكي از بچه

قايق  .ل قايقاو صفوي را اندااتند دا نآمدم نگاه كنم و دريابم، م .بسيجي  بود

ب اندااتم آوتين به متر جلو رفت، اودم را با آن لباس، كاله آهني و پ پانزدهكه 

 .رفتم، يك چيز اندااتند ما را باال كشيدندزدم و به زور جلو ميو دست وپا مي

بلندشدم، و آنچنان فريادي زدم و از قعر جانم گريستم و فرياد زدم، با بغض 

 ااتيار از صحنه بيرون بيندازيد.فرياد زدم كه شما حق نداريد فرمانده را بي

ا لبخندي به من گفت اوب كاري كردي برگشتي ، بروحاني شهيد ميثمي

)احتماالً سردار صفوي نوار فيلم را دارد( من فرماندهان را جمع كردم، گفتند 

اي كنيم، چارههمه به عقب برگشتند، ولي شما هر چه بگوييد ما عمل مي

چرا كه پيروزي صددرصدي را ؛ آه از نهادم برآمد. نيست، ما هم بايد برگرديم

بعد از  ـرفت. بعداً حضرت امام يك پيام تاريخي ه داشت از دست ميديدم كمي

اند به فرماندهان ارتش و سپاه بگوييد، چون گزارش داده » :دادند ـعقب نشيني 

ر تاز ائمه كه باال ،اواستم بگويم هيچ نگران نباشيدمي ،بعضي ناراحت هستند

م باشيد و از هم كمح ،آنها هم در ظاهر، در بعضي مواقع موفق نبودند .نيستند

 ،اشته شدررد، گردنها افكوقتي اوضاع تغيير  «.اكنون به فكر عمليات بعد باشيد

در اط  ـگفتم ريشه نقص را يافتم. ما درنيروي زميني . به ذهنم طرح آمد

مطلب را  .طلب تشكيل دهيمما بايد گروهانهاي شهادت ضعيفيم ـشكستن 

ش كنند، تا آنها كه داوطلب براي اين گفتم و بعد اواستم كه چراغ را اامو

اما وقتي  .، به راحتي بيرون روندتوانندگروهانها هستند تنها بمانند و آنها كه نمي
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همه حاضر بودند در اين  چراغ را روشن كرديم، هيچ كس بيرون نرفته بود.

دستور صادر كرديم و سه روز فرصت داديم كه بيايم از آنها  .گروهان باشند

ديديم يگان محكم و مجهز است. براي  ،]بعد از اين مهلت[ رفتيم .نيمبازديد ك

من وقتي ؤفرمانده مسلمان، مواقع بحران با مواقع عادي، حالتش يكي است. م

 «.شودشود و ايمانش بيشتر ميتر ميبيند قويشدت مي

سيدجمال  دومكرد، ستوانطالب را بيان ميمكه صياد اين هنگامي

برايم  ـاز برادران سپاه  ـپور اين قضيه را حاج علي مهدي» :اظهار داشتغالمي

ور زا به رتان، كارش ايلي درست است، ما او اين فرمانده» تعريف كرده، گفت:

يفي! ريم! حر داسوار قايق كرديم اودش را اندااته بود در آب. گفتيم ما با تو كا

 گريه با حالت حسرتتان )تيمسار( فرمانده. اندنشيني كردهنيروها همه عقب

اد زد، فريكه چرا بايد اين طور شود. اود را به آب انداات، داد مي ؛كرد

اواهم بروم! ولم كنيد! چه كارم داريد! اصالً من گفت: من ميكشيد و ميمي

 ي داريداواهم بمانم و بجنگم! بگذاريد بمانم! اصالً شما چه حقاودم تنها مي

 ،يزار وقع با حالتمتيمسار آن  «كنيد!صحنه دور ميتان را به زور از كه فرمانده

وسيدند، دو سه بار رويش را ب .كردندمينكرده و آنها هم توجهي اصرار مي

ين كرد اين عمليات اكرد، فكر نميباور نمي  .تيمسار اصالً در حالت اودش نبود

ع شرو ورده بود كطور بشود و با شكست مواجه شود. چون همه چيز را محاسبه 

ر ر اطدبه صحبت با حالت زاري و گريه كه اسالم در اطر است، كشور  كندمي

 «است، بگذاريد من بمانم.

وضعيت ايجاد شده واقعاً وضعيت جالبي است كه تيمسار صياد با طرح 

اي معنوي بپردازند و در حالي كه چهار يا پنج نفر بيشتر الي به بيان ااطرهؤس
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وان شاهد مثال پيدا شود و اين طور قضيه را وپه نيستيم. يك نفر به عنكدر 

 .بزرگ ي استتوضيح دهد، واقعاً اتفاق اين موضوع، درس

 

  1377ماهارديبهشت 30چهارشبه 

اي قاي دربندي كه از بلندگوهآدقيقه بامداد با صداي  30و3ساعت

 ايزيم. وقت نماز، نزديك است.واب برمياشود، از قطار پخش مي

ه شويم، باهماهنگي كه از قبل صورت گرفتاارج ميدر انديمشك از قطار 

اند. نده؛ در محوطه ايستگاه در سطح وسيعي براي اقامه نماز، موكت گسترا

ز ساق ا ارينهايشان تتعدادي از دانشجويان در حالي كه آستين باال زده و پو

روند. در گوشه ديگري اند براي تجديد وضو اين طرف و آن طرف ميام كرده

 ارد.دها كه براي وسايل دانشجويان است قرار طه هم انبوهي از كيسهاز محو

عداد  اه، تيك ايستگدشويم. در ميدان نزاز ايستگاه اارج مي ،بعد از اقامه نماز

ير اهان مساند. بيشتر همرقال دانشجويان ايستادهتزيادي كاميون، آماده نقل و ان

 پردازند.حت مييك ساعتي انديمشك تا محل اردوگاه را به استرا

ي كه مهايبا نزديك شدن به محل اردوگاه چادرهايي را كه برپا شده و پرچ

هايي بينيم. در چند صد متري اردوگاه پارچه نوشتهبه اهتزاز در آمده، مي

ام علي مقدم دانشجويان دانشگاه ام»، «ارتش، ذوالفقار واليت است»  چون

اي ااكي نيز كش تپهاند. در سينهكردهو نصب   «داريممي را گرامي (السالمعليه)

 «ارتش عزت دين است» نوشته شده است:

آماده پذيرايي از  92رسيم. چادرها و حسينيه لشكربه محل اردوگاه مي

 ةبدن ر است و برادانشجويان است. بدنه و سقف حسينيه با داربست فلزي استو
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و پرچمهاي  چادرها اند.آن گوني چتايي و بر سقفش چادر برزنت كشيده

ساكها و  .اندازدبرافراشته، انسان را به ياد چادرهاي برافراشته صحراي عرفات مي

رود من نيز، اسم كند. هركس به چادري ميها سنگيني ميكيفها بر روي شانه

اود، حاج آقاي فخرزاده و داوري را بر روي كاغذي نوشته و بر روي در چادر 

كند و همچون مكان مناسب پرهيز ميچسبانم. صياد نيز از رفتن به مي

چادر او، در رديف چهارم و نزديك به  .گيرددانشجويان، در چادري جاي مي

اواني كند. صداي نوحهاز اين امر استقبال مي داوري چادر ما قرار دارد، كه

اي شهيد غرق اون في » آهنگران در محوطه اردوگاه طنين انداز است:

به تعدادي از دوستان بر  «حسين جان، يا ثاراهلل اهلل، يا حسين جان ياسبيل

 اند و تا كنون منتظر ما بوده اند.اورم كه ديروز با هواپيما آمدهمي

ركت، از لحظه ح ـاج آقاي گل تبار ح ـسياسي دانشگاه  ـروحاني عقيدتي 

ت. رده اسكه تن ب ايم، لباس نظاميوقتي كه به اينجا رسيده رام و قرار ندارد و ازآ

 يگريدياد در چادر اود جلسات هماهنگي با گروههاي مختلف را يكي پس از ص

و اص دارد. اولين جلسه، به كادر اصلي هيئت معارف جنگ ااتصا .كندآغاز مي

 بين اول تردد موزشي دو قسمت است: قسمتآكل مأموريت ما از نظر »گويد: مي

نطقه شود به اود مقسمت دوم مربوط مي .تهران و انديمشك و بالعكس، در قطار

المبين ت فتحملياما سه روز كامل وقت داريم براي اين كار و بايد آن را با مراحل ع

 «.تطبيق دهيم. من مايلم در اين دو سه روز فرسوده نشويد

تيمسار جلسه دوم را با كادر و پرسنل نيروي هوايي و هوانيروز تشكيل 

. بخش هوانيروز 1: و بخش استدر اين مأموريت كار شما د»گويد: دهد و ميمي
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اواهيم از اين اتصال آموزشي در نيروي هوايي و وايي، ميه. بخش نيروي 2

 «.هوانيروز براي دانشجويان بگوييم

 گويد:اين جلسه مي جلسه سوم نيز به افراد روحاني ااتصاص دارد. صياد در

اوب و دانشجويان بسيار  .ما، از بدو ورود مشخص بود نشانهاي معنوي سفر»

مأموريتي به كسي  .انداي هستند. يك سال در اين مسير تربيت شدهشايسته

اي( در اهلل اامنهچون اود آقا )حضرت آيت م اودمان متصل بوديم.ئداديم، دان

)و اين  «؟كالستان چطور است»ال فرمودند از جمله ؤديدار اايرشان چند س

ت اي اسامهناين بر ،يمشود ما از آنها جدا نشوب ميجتوجه ايشان( كه مو

چرا كه عين مطالب جبهه و جنگ از سينه  ؛آيدمحتوايي كه به اجرا درمي

مان را از ايمان و انگيزه شود. چون اصل بهرهپيشكسوتان به جوانان منتقل مي

گري است، كار نظاميممعنوي داشتيم و بنابراين حرف اول و آارمان حرف ش

 .داال قطار چند ساعتي آموزش ديدند دانشجوها در، ما در دل كار شماست

. شروع سفرمان با يك نماز بسيار معنوي در سالن ايستگاه تهران انجام گرفت

كنيم. چهار المبين را در زمين بررسي ميامروز تا ظهر صحنه عمليات فتح

سار حسني سعدي، قرارگاه فتح در مقرارگاه است. قرارگاه نصر با مسئوليت تي

به مسئوليت تيمسار عبادت و قرارگاه فجر در منطقه شوش منطقه تنگ رقابيه 

اراسان، قرارگاه قدس در 77فرمانده ]وقت[ لشكر به مسئوليت تيمسار ازگمي

ليات بود، و با مزمان فرمانده ع منطقه عين اوش كه تيمسار امراهلل شهبازي آن

او را  اينكه معلول است به پرستاري همسرش اآلن به منطقه آمده و نقل و انتقال

دهيم. امروز قرارگاه نصر و در بعد از ظهر قرارگاه قدس، ر انجام ميتكوپبا هلي

بازديد  فتح و روز سوم صبح قرارگاه فجر را كه در شوش است] قرارگاهفردا 
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بررسي  رويم كه در تعاقب دشمن است و آن را[ و بعد به طرف فكه ميكنيممي

نمازهاي ظهر و عصرمان به . شودم ميكنيم. روز سوم به يك مانور هوايي اتمي

اش در اينجاست. نماز مغرب و عشا نيز غير از روزي كه در رقابيه هستيم همه

مغرب نرسيم، اول وقت  . چون احتمال دارد امروز به نمازشودهمه اينجا اقامه مي

 «اوانيم.در دشت عباس ]نماز[ مي

و قديم ا ان و فرماندهانرسد. دوستجانباز كمانگري، با آمبوالنس از راه مي

ف بوسند. ستون اودروهاي سواري و كاميون به طررا در ميان گرفته و مي

ك براي اود يگروهانهاي دانشجويي هر . افتندوت كاپن به راه ميكمنطقه 

 .رسيممي تپه ويان به بااليجشنكلمن آبي دارند. در كوت كاپن، ما جلوتر از دا

 آمدن د از صحنه زيبا و باشكوه باالكننوفيلمبردارها سعي مي ،عكاس

 دانشجويان در دامنه تپه، تصاويري تهيه كنند.

شود. هايي ديده ميجر پختهآها و در روي تپه كوت كاپن بقاياي سفالينه

ها بوده است. اي مربوط به انگليسيگويند اينجا در گذشته قلعههمراهان مي

 شود. فت ميور يانيز در اينجا به وفعالوه بر اين بقايا تركشهاي امپاره و گلوله 

المبين در اين تحتشريح چگونگي عمليات ف و هاي آموزشيپس از مصاحبه

گرديم و ينقطه توسط فرماندهان، به سمت اودروها رفته و به اردوگاه باز م

انشگاه شويم. بين دو نماز، يكي از پرسنل دمي رز ظهر و عصامهياي اقامه نم

 اواند:مياي را افسري، قطعه

اير مقدم بر شما اساتيد و دانشجويان كه به سرزمين گلگون اوزستان »

به اين سرزمين كه غرق اون كساني است كه شعارشان  و عرض سالمي ،آمديد

سالم ما به تو اي دشت اونين، به تو اي ميعادگاه عاشقان،  .هيهات من الذله بود
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اي پهن دشت غرش شيران  به تو كه فرياد يا زهرا در تو طنين انداز است.

در تو  ،المبين، بر توسالم باد؛ بر تو كه عطر شهيد، عطر اانه، عطر برادرفتح

ما سرداران جبهه ايثار، نقطه نقطه مكان تو را مانند آشيانه  .جاودانه گشته است

ما دانشجويان دانشگاه . شناسيماند، ميكردههزار بار زيارتمقدسي كه هزاران

عطر شهيدان را از ااكت، از ااك مقدست استشمام  (السالمهعلي)علي  امام

حكايت عشق، حكايت الوص و ايثار را  تايم تا از فراز بلنديهايما آمده كنيم.مي

يم تحت او جوان آماده گنجد بشنويم و ما عاشورائيان از پيركه در زمان نمي

المبين را در ود بنشانيم و فتحارهبري مقام واليت، هر اشغالگري را برجاي 

 «.المقدس پياده كنيمبيت

 زنند:دانشجويان پس از قرائت اين قطعه يك صدا فرياد مي

 «اياي    گوش به فرمان توايم اامنهما همه سرباز توايم اامنه»

ات علي حمزه )ارتفاع 21لشكر 2بعد از اجراي برنامه در محل عملياتي تيپ

 «دال پري» رف ارتفاعاتطهان به هاي آموزشي فرماندگره زد( و ضبط مصاحبه

 چاه نفت و تالش متخصصين 3رويم. در باالي ارتفاع، ديدن حلقه شمارهمي

 متعهد ايراني برايم جالب است.

كز ه متمررسانيم. دانشجويان نيز همه در اين نقطاود را به بلندترين نقطه مي

نشسته شهبازي شود. تيمسار بازكوپتر شنيده ميدقايقي بعد صداي هلي .دنشومي

، وردهآتشريف كه به دليل كهولت سن و بيماري به همراه همسرش )پرستار وي( 

اي كه در كوپتر هستند. شهبازي با تمام عشق و عالقهمسافرين اصلي هلياز 

گاه مل قرارآيد تا مطالب اود را درباره نحوه عدرون دارد، به ميان دانشجويان مي

 گويد:ار صياد ميقدس مطرح كند. قبل از او، تيمس
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جا نزا فرماندهي قرارگاه قدس به تيمسار شهبازي از ،در زمان عمليات»

يار ب و فرازهاي بسمتدين. بعد از نشي ومقيد  ،اي سلحشورسپرده شد. چهره

اديم و المبين مسئوليت فرماندهي قرارگاه قدس را به ايشان ددر عمليات فتح

ه يتي كتيمسار شهبازي با معلولاز سپاه به سردار محمدعلي جعفري و اما 

ولي  ؛مع دانشجويان[ را رد كنند]حضور در ج توانستند اين دعوت مادارند مي

ودش بان ابراي ادامه كار مشتاق شديم. حال از ز طوري براورد كردند كه ما

رانوند شنويم، و بعد از او تيمسار بيسازمان و مأموريت قرارگاه قدس را مي

 «دهندآباد توضيح مي ارم 58فرمانده لشكر 

 گويد:تيمسار شهبازي با صدايي لرزان مي

الي مرا در تيمسار جم 60اسفند18در. از نهاوند 1313امراهلل شهبازي متولد ،من»

 هيم.دبيمارستان دكتر چمران احضار كردند و گفتند بايد قرارگاهي تشكيل 

ود. ناسب بمتينه ارتفاعات  .شناساييها انجام شد، را مشخص كرديم افسران اسامي

أمين اوش باشد و تاستقرار، عين كه هدفِ [شد] نجا از قرارگاه كربال ابالغآدر 

 .«رديمكبراي اين منظور آمديم هدفهاي استنتاجي هم تعيين   .معبر ابوغريب

كهولت و بيماري جسماني او و حضورش در اين وضعيت در ميان 

 شتري خدمت كنند.ه بيدهد تا با انگيزدانشجويان، به آنها روحيه مي

السالم »كند: مداحي مي در بخش پاياني برنامه، سروان عليجان هاشمي

اي  اه دين،هاي پرپر گلزار ايران، اي شهيدان راي جان نثاران، السالم اي الله

ا ز شماهسوناشما ياران رهبر در ميان جمع ياران، جايتان االي عزيزان، داغ ج

 «.زند آتش به دلهامي
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محل حسينيه اردوگاه، صياد شيرازي  درقامه نماز و صرف شام پس از ا

كند. در اين جلسه اي با پرسنل هوانيروز در اصوص مانور آنها، برگزار ميجلسه

كنند و صياد پس از طرح مانور را ارائه مي ،سرهنگ اليلي و تيمسار آسوار

منطقه  كند و كار را در سه بخش: وضعيترويت طرح مكتوب، آن را اصالح مي

عملياتي، مأموريت و اجرا، تقسيم بندي كرده و وظيفه توجيه مقدماتي قبل از 

 اواهد كه قبل از مانور، منطقه شناساييسپارد و از او ميمانور را به آسوار مي

 تا مشكلي پيش نيايد. شود

 

 1377ماهارديبهشت 31پنج شنبه 

ان ماندن از تشنگي در انكاي صبح، همراهان به ويژه دانشجويان براي در ام

در ميانه راه،  هاي روز به دنبال پر كردن كلمنها از آب و يخ هستند.در طي برنامه

پيوندد. به منطقه چيالت سردار رشيد از فرماندهان سپاه به ساير همراهان مي

 گويد:اوانيم. آنگاه صياد ميجمعي ميرا دسته «النصر»رسيم، در ابتدا سوره مي

از پل  ،دهيمالمبين را در قرارگاه فتح ارائه ميليات فتحامروز آموزش عم»

اينجا منطقه چيالت است كه روستاي چيالت در آن است  .عبدالخان عبور كرديم

سپس او از اينكه سردار  «.رودبينيد كه مسير به طرف تنگ زليجان ميو مي

 كند ورشيد دعوت هيئت معارف را قبول كرده و به اينجا آمده، تشكر مي

سردار رشيد اود اهل دزفول بود و در اوايل انقالب فرمانده سپاه » گويد:مي

دزفول بود. با شروع جنگ تحميلي كه هنوز هماهنگي الزم بين ارتش و سپاه 

المبين ايشان چند مسئوليت در فتح .نبود، ايشان جانشين عملياتي در اهواز بودند
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ت سپاه در قرارگاه كربال كه با مسئولي وداشتند: مسئوليت جانشين قرارگاه فتح 

 دادند.ساير همرزمان همفكري داشتند و هم كمك به قرارگاه فجر مي

 ود وهمرزم شهيدان بقايي و سرتيپ نياكي در طول جنگ ب ،ر رشيداسرد

 رساند:امروز ما را در دو مرحله به فيض مي

 يد.گوا ميدر اينجا، سازمان رزم و نحوه ورود و عمل قرارگاه فتح ر. 1

 گويد. يربال مكرگاه اين عمليات را از ديد سپاه در قرا ،در برنامه بعد از ظهر. 2

 :كندسردار رشيد شروع به صحبت مي

يكي از چهار  ؛المبين جانشين قرارگاه فتح بودممن در عمليات فتح»

قرارگاه فتح را در اين منطقه ، قرارگاهي كه براي اين عمليات تنظيم شده بود

 ،انه كراه، قرارگاه موقت ايجاد كرديماقر كرديم ابتدا در حوالي رودشمالي مست

هاي با شهيد نياكي آشنا شدم. از عملياتي كه در تپه 60من از ارديبهشت سال

المبين القدس با او قرارگاه مشترك داشتيم و عمليات فتحدر طريق .اكبر بوداهلل

فرمانده  .المقدس بوديتسومين همكاري ما بود. همكاري بعد هم در عمليات ب

داغ است به قرارگاه فتح از سپاه سردار صفوي بودند. سمت چپ، ارتفاعات ميش

كيلومتر، آن )با اشاره دست( قله صعده است كه تنگه دليجان سي تا چهل  طول

شود و متصل داغ به تنگه رقابيه اتم ميود دارد. انتهاي ارتفاعات ميشارا در 

پوشاند، ثي كه از ارتفاعات دال پري تا جسر نادري را ميمثل .شودبه برغازه مي

داغ است و قاعده آن منطبق با اط مرز است كه در ااتيار ارتفاعات ميش

كربال داديم. ما اين ادغامها را   25زرهي گرداني را به تيپ 1از تيپ. دشمن بود

م كه حمله ديييجه رسنت، در ارزيابيها به اين 3، فتح2، فتح1ناميديم فتحفتح مي

جلوتر، دشمن تحرك دارد. در  كردن به تنگه رقابيه از مقابل مشكل است، كمي
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بيرون آمدند و حمله  60اسفندماه 28اين ضلع مثلث از مواضع اود در تاريخ

كردند تا سازمان رزم ما را به هم بريزند مقاومت رزمندگان موجب شد به 

 .«و . .  اهدافشان نرسند

اواهد بدون فوت وقت سوار ، از دانشجويان ميصياد پس از صحبت رشيد

دهيم به اي كه در آن ادامه مسير ميكاميونها شوند و حركت كنند. جاده

در ارتفاعات . ااطر بارندگي روزهاي گذشته پر نشيب و فراز شده است

رويم. صياد از رسيم. به باالي يك ارتفاع ميداغ به تنگ زليجان ميميش

كند. او در سخنانش به سازمان يان مطالب، دعوت ميتيمسار عبادت براي ب

كند. بعد از رزم و فلسفه انتخاب اين نقطه براي استقرار قرارگاه، اشاره مي

كند. بعد از استراحتي استراحتي كوتاه، ستون كاميونها و سواريها حركت مي

ون كند. در عبور از جاده رملي كاميكوتاه، ستون كاميونها و سواريها حركت مي

ماند. گير كرده و از حركت باز مي ،در يك ناهمواري انباشته از رمل 2شماره

شوند و شروع به هل دادن آن دانشجوها به سرعت از كاميون پياده مي

پيوندد. در همين حال، اودروي سواري تويوتا كنند. صياد به آنها مييم

ايقي بعد با رود و دقسياسي نيز در رمل فرو مي ـمربوط به واحد عقيدتي 

شود ولي كاميون همچنان در رمل باقي كمك همراهان از رمل اارج مي

بكسل شده و از رمل  3ماند. سرانجام اين كاميون توسط كاميون شمارهمي

شود. به ااطر اينكه باقي كاميونها به سرنوشت اين كاميون دچار اارج مي

ي متعادل و بايست سرعتدهد كه سرعت عبور ميصياد توضيح مي ،نشوند

ايستد و با اشاره دست، كاميونها متوازن باشد. بعد اود در كنار جاده رملي مي

كند. تالش صياد و ديگر دوستان براي عبور كاميونها در را راهنمايي مي
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بديل را فراهم آورده است. پس اي زيبا و بيگرماي طاقت فرساي ظهر، صحنه

رود و وتينهايش در رمل فرو مياز عبور آارين ماشين، صياد در حالي كه پ

هاي زيبا كند. از اين صحنهشود به طرف اودروي اود حركت مياارج مي

 كنند.تصاويري ديدني تهيه مي ،هاي فيلمبردار و عكاسبچه

ول در سه راهي فكه سردار رشيد از همراهان جدا شده و به طرف دزف

راز سرعت بر ف يم.، صياد بهشورود. در ادامه راه، در كنار ارتفاعي متوقف ميمي

زنند و تيمسار موقعيت رود و سپس دانشجويان گرداگرد او حلقه ميآن مي

 كند:منطقه را براي آنها تشريح مي

ه من كنجا اينجا منطقه حساس قرارگاه فتح است. به نام تنگ رقابيه. از اي»

داغ شعات ميآن طرف، آار ارتفا برغازه و رقابيه است.، ام به طرف شمالايستاده

اه قرارگ ملياتن ارتفاع و اين ارتفاع، تنگه رقابيه است اينجا عمده عآاست. بين 

 «.فتح رخ داده است

ز دهد و امي پس از صياد، تيمسار عبادت نيز اوضاع جغرافيايي منطقه را توضيح

اينجا همه » افزايد:گويد و ميوقه و مهمات سخن ميذنحوه تداركات و پشتيباني آ

يد آم ميمن ياد. ن مين بود. ما بر مبناي طرح عملياتي معبر پيدا كرديمميادي

ي بسيج من اصالً تشخيص ندادم كه چه كسي. تيسمار صياد آمدند بازرسي كردند

 «.يمدرست كرده و آماده حمله بود گروه رزمي هفتاست، چه كسي ارتشي. ما 

ام را توجه صيفي هندوانهافتيم. در كنار جاده، جاليز و پس از اين صحبتها راه مي

ي ول ؛ستده اا روزي محل گذر تانك و نفربر بوججلب كرده است. در اين فكرم كه اين

 است. ن براي كشاورزان به ثمر نشستهآاآلن در رويشي ديگر سبز شده و زمين 
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كوپترها، در آنجا به زمين رسيم. قبل از ما يكي از هليمي 92لشكر 3به محل تيپ

فرساي ظهر از گرماي طاقت محوطه تيپ، سايه دراتان بيد، كمينشسته است. در 

كاهد. براي اقامه نماز و صرف ناهار، همراهان قسمتهايي از محوطه را با موكت مي

افتيم. ستون كاميونها و گذرانيم و به راه ميكنند. ساعتي را در اينجا ميفرش مي

اواهد يري قسمتي از برنامه ميكنند. صياد، براي پيگيمسواريها جلوتر از ما حركت 

اش به هم ولي از طرفي به دليل نقص فني برنامه ؛كوپتر استفاده كندكه از هلي

اورد و از طرف ديگر، اودروي او نيز زودتر حركت كرده است در نتيجه فرمانده مي

 دهد.اودروي ديگري در ااتيار او قرار مي ،تيپ

. كنيماي توقف مينيمه سااتهكنار سوله  دررسيم و به منطقه دشت مي

يگر باد شديدي در حال وزيدن است و مانع از شنيدن صحبتهاي صياد و د

 شود.دوستان مي

دا و شهبزرگداشت مراسم  ،قامه نمازگرديم. پس از ابه محل اردوگاه باز مي

شروع  ،در حسينيه ،خش فرهنگيبالمبين، به همت فرماندهان عمليات فتح

 المبين نصب شده است.نقشه عملياتي منطقه فتح ،حاضراندر مقابل  .شودمي

 كند:المبين قرائت ميدربندي پيام حضرت امام )ره( را در اصوص عمليات فتح

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ان تنصرواهلل ينصركم و يثبّت اقدامكم 

هاي نبرد عليه قواي شيطاني را يكي پس از ديگري فرين جبههآاابار غرور

قلم قاصر است كه احساسات اويش را ابراز كنم. به قواي مسلح  .مودمدريافت ن

كنم. كه ادايشان نصرت آارين را نصيب فرمايد، تبريك عرض مياسالمي
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پيروزي بزرگي را كه با ياري مالئكه اهلل و  ،مبارك باد بر شما عزيزان افتخارآفرين

ـ يه اهلل االعظم  نصرت ملكوت اعلي نصيب اسالم و كشور عزيز ايران، كشور بق

نموديد. رحمت واسعه اداوند بر آن مادران و پدراني كه شما  ـارواحنا له الفدا 

شجاعان نبرد در ميدان كارزار و مجاهدان با نفس در شبهاي نوراني را در دامن 

پاكشان تربيت نمودند. مژده باد به شما جوانان برومند در تحصيل رضاي 

رهاي روحاني و جسماني ظاهري و باطني پيروزيد. پروردگار كه از باالترين سنگ

وجود چنين رزمندگان ارزشمند و  ـالفدا  ارواحنا له ـمبارك باد بر بقيه اهلل 

سپيد و  اهلل كه آبروي اسالم را حفظ و ملت ايران را رومجاهدان في سبيل

ا مجاهدان راه ادا را سرافراز نموديد. ملت بزرگ ايران و فرزندان اسالم به شم

اهلل كنند. آفرين بر شما كه ميهن اود را بر بال مالئكهسلحشوران افتخار مي

نشانديد و در ميان ملل جهان سرافراز نموديد. مبارك باد بر ملت، چنين جوانان 

اي و بر شما، چنين ملت قدرداني كه به مجرد فتح و پيروزي توسط رزمنده

دوردست و بازوي قدرتمند شما  رزمندگان به دعا و شادي برااستيد. اينجانب از

كنم. شما بوسم و بر اين بوسه افتخار ميرا كه دست اداوند باالي آن است مي

دين اود را به اسالم عزيز و ميهن شريف ادا كرديد و طمع ابرقدرتها و مزدوران 

آنان را از كشور اود بريديد و سخاوتمندانه در راه شرف و عزت اسالم جهاد 

  «اًعظيم اًكنت معكم فافوز فوز يا ليتني»كرديد 

درود بر فرماندهان بزرگوار رزمندگان و بر همه مجاهدان راه عظمت كشور و 

اواستند يكي از انبارهاي ي كه ميناسالم، و نفرت و لعنت بر منافقان و منحرفا

مهمات چنين مجاهداني را به آتش بكشند، و غضب و سخط اداوند بر آن 

اواستند او را نجات دهند، و شكر به صدام عفلقي ميادانشناساني كه با كمك 
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اداوندي را كه توانستيد با شكست مفتضحانه، نيروهاي كفر را در  ،بي پايان

پيشگاه ملتهاي مسلمان منفور نماييد. من از  دربارگاه قادر متعال بي آبرو و 

 اداوند تعالي نصرت نهايي شما عزيزان و شكست مخالفان حق را اواستارم.

حق  رود بر شما و رحمت ادا بر شهيدان راه حق و شهداي جبهه نبردد

 عليه باطل و سالم بر عباداهلل الصالحين.
 2/1/1361 –روح اهلل الموسوي الخميني                          

و تصاويري از عمليات پس از پخش سرود جمهوري اسالمي

 كند:صحبت مي المبين، صياد شروع بهفتح

 …قالرحمن الرحيم، رب ادالني مدال صدق و اارجني مخرج صد بسم اهلل»

من از همه  … انصاره و اعوانه نا مناللهم اجعل …اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن

 5آيند ازمي كنيم و همرزمان عزيزم تر جلسه را برگزاراواهم صادقانهعزيزان اجازه مي

جا آمديم عزيزان . ديشب كه اينگويندبا ميعتن آل  5 ااطره به نيت 5قرارگاه و 

ما  ؛كنديممان اهلل، ادا كمكشاءدست اندركار گفتند كه يك وقت دير نياييد. گفتم ان

 ،يمير آمدعت ددو سال پيش هم اين برنامه را در كردستان داشتيم، كه آنجا هم دو سا

بش تركي ردشود نشما به بزرگواري ما را ببخشيد. اين جلسه اگر يك بار ديگر يادآوري 

مين اي[ هاانواده شهدا گلچين شده ]از شهد. نتوان شايستگي آن را متوجه بشويم

رنامه اي از ارتش و سپاه دعوت شدند.بعمليات ]هستند[، همرزمان عزيز و شايسته

 «.امشب صرفاً به جهت تجليل از مقام اانواده شهداست

هادت دادن بر ااطره بنده، ش» گويد:صياد شيرازي در مقدمه ااطره اود مي

المقدس المبين و بيتت فتحااست. حضرت امام در عمليمصاديق انقالب اسالمي
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ود، آن را ادا آزاد كرد. ما مصداقش ماند، در ارمشهر فراظهارات مشخصي داشته

المبين؛ محور، نقش واليت بود و مقام را داريم. سندش را داريم. در عمليات فتح

 «داشت.شامخ واليت نقش سرنوشت سازي 

سن م محاو بعد از اين مقدمه به ااطره تصميم گيري براي شروع عمليات و اعزا

    كند.شاره ميا( به تهران و كسب تكليف از حضرت امام )ره( F.5رضايي با هواپيماي )

اندهان از فرم برايهاي شهدا تجليل و از در پايان اين مراسم از مقام واالي اانواده

 شود.ياي به آنان تقديم مهديه ،شود و به رسم يادبودمي قديرز تالمبين نيعمليات فتح

 

  1377يكم خردادماهجمعه 

صبح  كنند.، در محوطه اردوگاه ورزش مينوياجپس از اقامه نماز صبح. دانش

رويم و فرماندهان مطالب و مي 2امروز، به مناطق رادار صليبيخات، محل قرارگاه فجر

المبين، براي دانشجويان بيان ص عمليات فتحنكات آموزشي اود را در اصو

. كندر ميكشود. صياد نيز در فواصل كار از آنها تشكنند و از آنها تصويربرداري ميمي

رويم. در اينجا تعدادي از تكاور مي 45ل تيپ حبراي نماز و صرف ناهار نيز به م

اپيما به تهران باز روند تا با هودزفول مي 2از ما جدا شده و به سمت تيپ  ،همراهان

رويم. تيمسار حسني مي 5و4قه سايتطگردند. ما نيز به همراه دانشجويان به من

اينجا يك  نيروي هوايي در» گويد:سعدي در اين منطقه براي دانشجويان سخن مي

مكانيزه  1لشكر .جنگ بودل ازكه قب 5و4رادار و سايت پرتاب موشك داشت. سايت 

زرهي دشمن قرار داشت. كليه  10رفائيه و لشكرانه ادشمن در حد فاصل رود

ا مستقر بودند بعداز اينكه مرحله اول هقرارگاههاي تيپ و لشكر در ارتفاعات اين تپه
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عمليات، تمام شد، مرحله دوم عمليات را قرارگاه فتح عمل كرد و همزمان قرارگاه 

 «.نصر، مرحله دوم را براي كمك به قرارگاه قدس، انجام داد

رسيم. اين راهي فكه در دشت عباس، به محل مانور ميگذر از سهپس از 

 شود.مانور در دو مرحله اجرا مي

ا كه در رمناطق از پيش تعيين شده ، F.5در مرحله اول دو فروند هواپيماي 

دهند. ينقطه ديد دانشجويان قرار دارد. با راكت و مسلسل مورد هدف قرار م

ر دو ز يك آموزش كوتاه، دمرحله دوم، پس ا ها مشقي است. درراكتها و گلوله

كوپتر هلي دوشوند و بعد نفر از دانشجويان هلي برن مي سيسري و در هر سري 

 دهند.اي را مورد هدف راكت قرار ميكبري، منطقه تعيين شده

شي ت آموزنكا وجود اين برنامه و مانور براي دانشجويان، بسيار جالب و داراي

د اين ند. شاينكيز با تيزهوشي نكات الزم را يادداشت ميزيادي است و آنها ن

ان برنامه، يكي از فرصتهاي كم نظير آنان باشد كه در طول مدت ادمتش

 ان موجبشود. اجراي اين مانور زيبا براي تعداد وسيعي از دانشجوينصيبشان مي

يكي از  كوپترها،شود.در پايان مانور هليها ميرفع استگي ناشي از تراكم برنامه

 فرستد:يرا براي صياد مالبانان با بي سيم پيامي

الصديقين، با سالم و درود به روان پاك مطهر حضرت امام  بسم رب الشهدا و»

فرمانده كل قوا، سالم و درود به شهداي  ،م و درود به مقام معظم رهبريال)ره(، س

صياد شيرازي  المبين. فرمانده معظم، تيمسارجنگ تحميلي، اصوصاً شهداي فتح

اي ستاره افتخارآفرين هشت سال دفاع مقدس، اينجانب سروان البان عليرضا رشوه

اميدوارم كه توانسته  ،از طرف تيمسار آسوار و البانان و پرسنل جان بر كف هوانيروز

اود را حضور شما و فرماندهان و دانشجويان دانشگاه  اي از توان رزميباشيم، گوشه
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كنيم آمادگي جان بركفان ارائه داده باشيم و استدعا مي (السالميهعل)افسري امام علي

 «.هوانيروز را به محضر مقام معظم رهبري برسانيد والسالم

 گويد:تيمسار صياد شيرازي نيز پاسخ مي

زيز عرزمان مه همال قوه اال باهلل العلي العظيم، يا زهرا )س(. از ه ال حول و»

ضد  نگ باجااطرات فراموش نشدني دارم، چه در كه از فرد فرد شما  ،هوانيروز

از رافرانقالب و چه در جنگ تحميلي چون شهيد شيرودي و ديگر عزيزان كه س

براي( )كنم. عمليات شما ايلي اوب و برازنده بود براي ما و تشكر مي ،بوديد

 يدحسامسسار دانشجويان؛ اداوند يار و ياورتان باشد. من به نماينده اودم تيم

 «.ني كندردم تا از نزديك )حضور شما( برسد و قدرداكابالغ  يهاشم

هاي اين امهنبر واو پس از ارسال اين پيام، بر باالي كاپوت ماشين تويوتا رفته 

ر بين د، توزيع سواالت كز تهران به انديمشكند : حركت اچند روز را مرور مي

حله ين در چهارمرالمبدانشجويان، استقرار در اردوگاه، بررسي عمليات فتح

 رارگاهوم ق)مرحله اول قرارگاه نصر و قدس، مرحله دوم قرارگاه نصر، مرحله س

مه ز برنااعيت نصر و فتح، مرحله چهارم قرارگاه فجر(، چند برنامه آموزشي به تب

 . . . المبين وعمليات فتح

، به بعد از ظهر 8كنيم.ساعت پس از اين مرحله، به طرف اردوگاه حركت مي

ه عشا، ب ورسيم كه بايد شام بخوريم. پس از اقامه نماز جماعت مغرب دوگاه ميار

 كنيم.طرف انديمشك حركت مي

كند. در ابتداي مسير شب، قطار به سمت تهران حركت مي11ساعت نزديك

نظرم را درباره اين ـ مدير اجرايي هيئت معارف  ـ بازگشت، تيمسار سيدحسام هاشمي

از نظر آموزشي اوب و فشرده و براي دانشجويان داراي نكات  گويمپرسد. مياردو مي
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مانند  هاي علمياآلن دانشجويان، بيشتر به انتخاب رسته» گويد:اهميتي بود او مي با

و پياده  هاي رزميشود كه جايگاه رستهها موجب ميكامپيوتر رغبت دارند و اين برنامه

را  . . .يعقوب علياري و حسني سعدي،  ،مشخص شود. دانشجويان وقتي صياد

 «كنند.ها را پيدا ميبينند، انگيزه انتخاب اين رستهمي

ي هايي است كه صياد شيرازمسير بازگشت مانند مسير رفت، پر از برنامه

مه ن، اقاندهابيني كرده: از جلسات گروهي و قرارگاهي گرفته تا تقدير از فرماپيش

 وو نفره دهاي قطار، گفتگوهاي نه در كوپههاي عارفانماز و مناجات شبانه و زمزمه

 اواند:مي چند نفره و زيارت عاشورا كه در مقدمه آن سروان عليجان هاشمي

 بينم ن جدا نميولي تو را زدل و جا       بينم اگر به ديده ظاهر تو را نمي»

 بينم نگرم جز تو را نميبه هر چه مي        ته آن جمال زيبايمـــزبس كه شيف

 «م ـبينمينتو در كنار مني و من تو را        چشمم را  گرفته زبس كه پرده عصيان

ار رفت وو با كوله باري از تجربه، درسها و آموزشهاي ااالقي، كرداري 

ي من ديگر برا هدرحالي ك رسيم.و يافتن دوستاني جديد، به تهران مي اسالمي

 چنين توفيق الهي حاصل نشد.
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 68كالل اسحاق: 

 105، 88كالنتر: 

 130، 129كماجي: 

 261، 223كمانگري: 

 250 كياني:

 

 گ

 259گل تبار: 

 67، 62، 31، 30گلستانه: 

 

 ل

 105، 59لطفي: 

 206، 164، 147، 91لهراسبي: 

 

 م

 33مالك اشتر: 

 68مجد آبادي: 

، 127، 126، 95، 91مخبري: 

128 ،158 ،182 

 47، 46مختار: 

 106مختاري نسب: 

 68مرادي: 

 133، 61مشيري: 

 46معتمد: 

 178، 171مفيد: 

 34، 30مالحسني: 

 155، 89وسوي: م

 257مهدي پور: 

 256ميثمي: 

، 148، 147، 145مير ستوده: 

149 ،155 

 159، 154، 147، 145ميري: 

 

 ن

 207نامجو: 

، 153، 150، 148، 147نصر: 

162 ،163 ،206 

 40نقي پوران: 
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، 110، 95، 94، 93، 59نياكي: 

125 ،170 ،198 ،210 ،264 ،

256 

 64نيكدل: 

 21، 18، 17نوروزي: 

 

 و

 253، 46اعظي: و

 171وزيري: 

 230وفاپور: 

 173ولدااني: 

 

 هر

، 37، 34، 24هاشمي)تيمسار(: 

63 ،89 ،90 ،100 ،105 ،178 ،

179 ،184 ،197 ،199 ،223 ،

247 ،249 ،253 ،272 ،273 

 22هاشمي)سرگرد(: 

 273، 263هاشمي)سروان عليجان(: 

 21همداني: 

 147همرنگ: 

 

 ي

 148، 144يزدان: 

 64يزداني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 301 نمايه /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 آ

 40، 39آغ بالغ: 

 210آمريكا: 

 

 ا

 200، 198اراك: 

 64ارتفاعات پيرمحمد: 

 82ارتفاعات سايت: 

 49ارتفاعات ضرته پروانه: 

 69ارتفاعات محمد كندي: 
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 185اردن: 

، 46، 40، 39، 32، 30اروميه: 

58 

 254ازنا: 

، 39، 38 ،37، 36، 35اشــــنويه: 

40 ،43 ،45 ،46 ،47 ،48 ،

49 ،54 ،62 ،63 ،110 ،146 

 

 

 

 
 

 

، 95، 90، 68، 53، 51اصفهان: 

106 ،109 ،135 ،146 ،151 ،

166 ،170 ،213 ،214 ،215 ،

250 

 215، 185الجزاير: 

 173العماره: 

، 258، 234، 180انديمشك: 

259 ،273 

، 92، 91، 89، 87، 86، 80اهواز: 

93 ،95 ،100 ،124 ،130 ،135 ،

144 ،149 ،174 ،179 ،184 ،

192 ،203 ،213 ،215 ،217 ،

264 

 

 ب

 54، 36، 22بانه: 

، 146، 142، 96، 95، 91بدريه: 

303 

، 96، 95، 91، 80، 54بستان: 

98 ،106 ،114 ،122 ،132 ،

133 ،134 ،142 ،152 ،161 ،

165 ،175 ،176 ،181 ،183 ،

203 ،204 ،206 ،210 ،211 

 174بصره: 

 73ناب: ب

، 58، 54، 37، 36، 35بوكان: 

61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،67 ،69 ،

70 ،71 ،72 ،72 ،110 ،142 ،

146 

 ست اماكنفهر
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 پ

 210پاوه: 

 40پروانه: 

 43پسوه: 

 161، 122، 98پل ابوچالچ: 

 ت

 45، 43، 42، 37تپه پير ناصر: 

 225، 150تپه سبز: 

 197تپه سفيد : 

، 98، 96، 95هاي اهلل اكبر: تپه

111 ،113 ،122 ،142 ،149 ،

150 ،159 ،203 ،204 

، 29، 25، 22، 18، 13تهران: 

31 ،35 ،56 ،58 ،62 ،68 ،73 ،

74 ،85 ،89 ،101 ،118 ،136 ،

166 ،192 ،202 ،207 ،210 ،

219 ،234 ،238 ،242 ،244 ،

250 ،259 ،260 ،270 ،271 ،

273 ،274 

 

 ج

 61، 49جبرئيل آباد: 

، 47، 46، 45، 43، 42جلديان: 

48 ،50 ،56 ،60 ،61 

 

 چ

 40چپر آباد: 

ــه:  ، 126، 122، 98، 87چذابــ

127 ،128 ،129 ،131 ،

143 ،150 ،151 ،152 ،

161 ،163 ،169 ،170 ،

173 ،175 ،176 ،181 ،

182 ،183 ،187 ،206 ،

211 ،212 ،213 

 230چي اواب: 

 202، 31چيذر: 

 

 ح

 61، 49حسن آباد: 

 204، 111، 91حميديه: 
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 خ

 260، 223، 132اراسان: 

 270، 207ارمشهر: 

، 92، 91، 80، 78، 66اوزستان: 

98 ،105 ،106 ،113 ،116 ،

117 ،174 ،185 ،205 ،224 ،

233 ،236 ،253 ،261 

 

 د

 151، 100، 35داراوين: 

، 134، 131، 122، 121دارالشياع: 

162 ،176 ،212 ،214 

 64داش بند: 

 39، 38، 37دره شهدا: 

 29درياچه اروميه: 

، 107، 93، 88، 80 ،78دزفول: 

164 ،201 ،224 ،225 ،229 ،

233 ،264 ،267 ،271 

 178، 149دشت آزادگان: 

، 261، 235، 82دشت عباس: 

271 

 48دو آب: 

 88، 87، 84دو كوهه: 

 48ده گرجي: 

، 98، 97، 96، 95دهالويه: 

115 ،132 ،133 ،135 ،154 ،

155 ،157 ،179 ،203 ،208 ،

210 

 240، 234، 80دهلران: 

 41زج: دي

 

 ر

 49رژان: 

، 240، 225، 179، 81رقابيه: 

241 ،242 ،248 ،260 ،261 ،

265 ،267 

 

 ز

، 106، 101، 98، 95، 94زرگان: 

107 ،108 ،109 ،110 ،124 ،136 ،

142 ،144 ،146 ،157 ،163 ،165 ،

174 ،184 ،203 ،213 
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 61زرينه رود: 

 49، 41، 40، 39، 37زيوه: 

 

 س

، 143، 98، 95، 91، 87سابله: 

148 ،155 ،156 ،157 ،158 ،

162 ،163 ،164 ،165 ،169 ،

203 ،205 ،206 

 69، 67، 64، 63ساري قميش: 

 213، 70سراب: 

 135، 54، 53سردشت: 

 49سرو: 

 72، 71، 70، 62، 37، 24سقز: 

 49سلماس: 

 130سوبله: 

ــنگرد:  ، 96، 95، 94، 86سوســـ

98 ،111 ،203 ،208 ،213 

 40سوفيان: 

 61سيمينه رود: 

 

 ش

 150شحيطيه: 

 174شلمچه: 

، 178، 172، 82، 81، 80شوش: 

233 ،234 ،241 ،248 ،260 ،

263 

 223، 68شيراز: 

 

 ص

 130صفريه: 

 47صوفيه: 

 

 ع

 264، 234عبدالخان: 

، 176، 175، 172، 86، 46عراق: 

185 ،204 

، 201، 179، 82عين اوش: 

225 ،229 ،230 ،235 ،240 ،

241 ،260 ،263 

 

 ق

 39: قاسم لو



 

 

 / يادداشتهاي سفر 306

 71، 61قره موسالو: 

 ، 61قره ميش: 

، 225، 210، 198، 66قـــــم:  

241 ،254 

 46قمطره: 

 

 ف

 181فاو: 

 

 ك

 61، 49، 48كاني پيس: 

، 109، 107، 91، 80، 15كربال: 

115 ،117 ،124 ،128 ،134 ،

142 ،146 ،150 ،153 ،158 ،

163 ،169 ،175 ،176 ،178 ،

205 ،206 ،209 ،211 ،225 ،

226 ،228 ،233 ،234 ،240 ،

241 ،242 ،247 ،249 ،263 ،

264 ،265 

، 94، 91، 87، 86، 81كراه: 

96 ،114 ،134 ،142 ،147 ،

149 ،151 ،162 ،164 ،169 ،

175 ،179 ،203 ،206 ،226 ،

233 ،234 ،240 ،241 ،248 ،

265 

ــتان:  ، 24، 23، 20، 14كردســــ

54 ،70 ،91 ،142 ،200 ،

206 ،207 ،210 ،216 ،226 ،

270 

 72، 71تولكي:  كوه

 40كوه غزان: 
 

 گ

، 92، 91، 90، 89، 87گلف: 

109 ،142 ،146 ،148 ،157 

 

 

 ل

 210الريجان: 

 210لبنان: 

 

 م 
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 ، 73، 68مراغه: 

 210، 21مريوان: 

 237مسجد سليمان: 

 185مصر: 

 241، 201ممله: 

 20، 19موچش: 

 74، 70، 50، 43، 38مهاباد: 

 

 ن

 49، 45نالوس: 

   212، 176، 150، 131، 111نبعه: 

 225، 210، 209نجف: 

، 49، 45، 44، 43، 42، 37نقده: 

61 

 40نلويان: 

 210نياك: 

 87،143نيسان: 

 هر

 49هشتيان: 

، 234، 178، 132، 80هفت تپه: 

241 

، 175، 150، 97، 96هورالعظيم: 

212 

 116هورالهويزه: 

 111هويزه: 

 

 ي

 41يار آباد: 
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