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زندگینامه آزاده سرافراز مصطفی اردیبهشت

پختن حلوا در اسارت

در اسارت
رنج 11 -
رضا احمدی
مصطفی اردیبهشت نفر اول از راست

از پایداری تا پرواز
تأملی در حوزه شعر و ادبیات مقاومت

کتـــاب «از پایداری تا پـــرواز» دومین جلد از مصاحبه با
شاعران پایداری اســـت که دربردارنده گفتوگوهایی با
معرفی
شـــاعران معاصر ،با موضوع «شـــعر مقاومت» است.
کتاب
«حســـین اســـرافیلی»« ،صابر امامـــی»« ،ضیاءالدین
ترابی»« ،بهروز سپیدنامه»« ،عبدالرحیم سعیدیراد»،
«کامران شرفشـــاهی» و «ســـلمان نظافت یـــزدی» از
جمله اســـامی شاعران معاصر در حوزه شعر مقاومت
اســـت .در این کتـــاب که به کوشـــش رضا اســـماعیلی
تألیف شـــده ابتـــدا عکس و معرفینامـــهای از هر یک از
این شاعران بیان شده ،سپس مصاحبهای از آنها آورده
شده است .این مصاحبهها حاوی سؤاالتی درباره شعر
و مقاومت ،ویژگیها و چگونگی شرایط امروز آن است.
ایـــن کتـــاب را میتوان در حکم فتـــح بابی برای برداشـــتن گامهای بلند بعدی
در عرصه «شـــعر و ادبیات پایداری» دانســـت .در بخشـــی از جلد دوم کتاب «از
پایداری تا پرواز» که انتشـــارات روایت فتح آن را منتشـــر کرده است ،میخوانید:
«تأمل و تحقیق در حوزه «شـــعر و ادبیات پایـــداری» و تبیین ابعاد گوناگون آن
با بهرهگیری از زبان گویای «شـــعر» یکی از ضرورتهـــای انکارناپذیری بوده که
متأسفانه تا به امروز آنگونه که شایسته و بایسته است ،مورد توجه جدی اصحاب
فکر و فرهنگ قرار نگرفته اســـت؛ اهتمام جدی در پرداختن به شـــعر و ادبیات
پایداری ،ارائه تعریفی دقیق و قابل استفاده ،تبیین مؤلفههای آن و کالبد شکافی
و آسیب شناســـی اینگونه ادبی ،یکی از ضرورتهایی است که بیاعتنایی به آن
میتوانـــد تبعات جبرانناپذیری برای نســـل امـــروز و فردای انقـــاب به همراه
داشتهباشد».

عکس :مهر

در اســـارت و زندان عراق تقریباً همه بچهها همیشـــه گرسنه بودند .غذایی
کـــه میدادنـــد آن قدری نبود که حتی گوشـــه دل کســـی را بگیـــرد .کیفیت
غذا هـــم بماند که گفتن ندارد .خیلی از بچهها روزهای ســـخت اســـارت را
با مرور خاطرات خوش گذشتهشـــان به شب میرســـاندند و امیدوار بودند
کـــه این روزهـــا نیز باالخره تمام میشـــود .راســـتش من کـــه دوران کودکی
خوشـــی نداشـــتم اما گاهی فکر کردن به شـــرایط ســـخت و طاقت فرسای
همـــان روزها هـــم لبخندی بـــر لبهایم مینشـــاند .یکی از همـــان روزهای
گرســـنگی یاد نخســـتین مرتبـــهای افتادم که آشـــپزی کـــردم و چیزی برای
خودم پختم.
در کانون کارآموزی ایالم بودیم که از یکی از بچهها که بلد بود حلوا درســـت
کند خواهش کردم آن را به من هم یاد بدهد .سهمیه روزانه ما سه حبه قند
بود که قرار شد چند روزی آن را جمع کنیم تا بتوانیم شربت حلوا را درست
کنیـــم .هر دوتایی چند روز از شـــکممان زدیم و تعدادی قند جمع کردیم و
از چنـــد نفر دیگر هم قند گرفتیم و خالصه توانســـتیم بـــه اندازهای که الزم
داشـــتیم قند فراهم کنیم .صبح روزی که میخواســـتیم حلوا درست کنیم
به هر ســـختی بود مقداری آرد از آشپزخانه گرفتیم و قدری هم کره از یکی
دیگر از بچهها قرض کردیم و وســـایل ســـور و سات جور شد .نخستین باری
بود که آشـــپزی میکردم و هر دو دســـتانم هم ســـوختند اما حلوای خوب و
خوشمزهای از کار در آمد.
خـــروج از کانون و رفتن به شـــهر برای مـــا ممنوع بود .اما مانـــدن در کانون
هم حسابی کســـلکننده شده بود .یک روز صبح با یکی از دوستانم از دیوار
کانون باال رفتیم و خودمان را به شهر رساندیم .گشت وگذار حسابی کردیم
و کلی خوش گذشـــت ،اما نمیدانســـتیم که وقتی به کانـــون برگردیم همه
آن ســـاعات خوش را از دماغمان بیرون میکشند .آنها متوجه فرار ما شده
بودند و جلو در کانون گرفتار مســـئول نگهبانان آنجا که خزایی نام داشـــت
شـــدیم .آقای خزایی اصوالً آدم ناراحتی بود .ما را به اتاقی برد و با کابل به
جانمان افتاد .کتک مبسوطی خوردیم و دو روزی در آن اتاق زندانی بودیم.
درست است که مقررات را زیر پا گذاشته بودیم اما آن همه کتک آن هم با
کابل روا نبود ،نوجوان بودیم و دور از خانه و خانواده .بگذریم.
بـــرادر آقـــای خزایی رئیس شـــهربانی ایالم بود .این آقا هم دســـت کمی از
برادرش نداشت و در بد دهنی و فحاشی کسی به گرد پایش هم نمیرسید.
او یک گروه موزیک در کانون درســـت کرده بود که من در آن طبل میزدم.
معلـــم گروه موزیک آقای دژاکام بود که از بازنشســـتگان ارتش بود .چهارم
آبان تولد محمد رضا شاه بود و از گروه ما خواستند در سالن تئاتر شهر برای
مردم برنامه اجرا کنیم .اســـتاندار ایـــام و بقیه مقامهای محلی هم در آن
برنامه حاضر بودند .گروه موزیک لباس متحد الشـــکلی داشـــت که عبارت
بود از شلوارســـرمهای ،پیراهن سفید ،پاپیون و یک شنل قرمز رنگ .برنامه
را بخوبی اجرا کردیم و کلی تشـــویق شـــدیم .روی میزهای میهمانان میوه
و شـــیرینی فراوانی گذاشـــته بودند .برنامه که تمام شد ما بچهها شنلهای
خود را باز کردیم و جلو چشـــم همه آنها را پر از میوه و شـــیرینی کردیم و با
خودمان بردیم و میان بقیه بچههای کانون تقسیم کردیم.
آقای خزایی رئیس شـــهربانی انگار از اجرای برنامه ما رضایت داشت که از
ما خواســـت در برنامه دیگری هم شـــرکت کنیم .یادم نیست چه مراسمی
بود اما رژهای بود و قرار بود ما سرود شاهنشاهی را اجرا کنیم .این بار خراب
کردیـــم و همان اول کار همه چیز قاطی شـــد و نتوانســـتیم آن را اجرا کنیم.
سرهنگ خزایی که حسابی عصبانی شـــده بود در برابر همه هر چه فحش
بلـــد بود نثار ما و پدر و مادرمان کرد .وقتی هم که به کانون برگشـــتیم کتک
مفصلـــی خوردیم .همان جا بود که تصمیم گرفتـــم دیگر در گروه موزیک
شرکت نکنم و آن را کنار گذاشتم.
سیزده ســـاله بودم که صدای انقالب بلند شد .اگرچه اجازه خروج از کانون
را نداشـــتیم امـــا اخبار وقایع به ما میرســـید و انقالب بـــه داخل کانون هم
ســـرایت کرده بود .نمیدانم به چه دلیلی بود که مدیر کانون یکی از بچهها
را چنان زیر مشت و لگد میگیرد که آن بینوا خونین از حال میرود .بچهها
که شـــور انقالب آنها را گرفته بود بیرون میریزند و شیشههای ساختمانها
را میشـــکنند و به ســـمت اتاق مدیر کانون میروند و با سنگ به ماشین او
حمله میکنند .دو ســـه روزی اوضاع خیلی شـــلوغ و به هم ریخته میشود
تـــا آنکه کم کم ســـروصداها میخوابد و بچهها را کنتـــرل میکنند .با وجود
آنکه ســـن و سالی نداشـــتم و اجازه هم نداشـــتم از کانون خارج شوم هنوز
از اینکه نتوانســـتم در جریان انقالب کاری انجام بدهم ناراحت و شـــرمنده
هســـتم .انقالب هم پیروز شـــد و مـــا همچنـــان در کانون اصـــاح و تربیت
ایالم بودیم.

گزارشی از رادمردی های شهیدمحمد فاضل ،دانشجوی نخبه دانشگاه شریف

استهزای غرش تانکها
نصرتاهلل محمودزاده

وقتی افراد گروه اخالص ،وارد سوســـنگرد شدند که هنوز ســـر و کله عراقیها
در شـــهر پیدا نشده بود .دشـــمن از شـــهر فاصله داشـــت .لحظهها بسختی
میگذشـــت .محمد فاضل و بچههای گروه اخالص در تـــب و تاب درگیری
بـــا عراقیها دویدند ســـمت میـــدان اصلی .وضعیت بســـیار آشـــفته بود و
نمیدانستند تکلیف چیست .تاریکی بر شـــب سنگین تاسوعای سوسنگرد
خیمـــه زده بود .صدای رگبـــار و گلوله تانـــک لحظهای قطع نمیشـــد .دیگر
دانشـــگاه برای فاضل جذابیتی نداشـــت ،شـــاید حال و هوای جنگ بود که
این جذابیت را کمرنگ میکرد و تا وارد دود و باروت جبهه نمیشـــد ،قدرت
تصمیمگیری برایش ســـخت بود .خیلیها برایش اســـتدالل میآوردند که
بنشـــیند پای درس و برای خودش و آینده کشور مهندس قابلی شود .محمد
اما وقتی میافتاد به سبک و سنگین کردن ،دلش سمت جبهه را میگرفت.
وقتی فرماندهان سپاه او را شـــناختند ،از رفتنش به جبهه جلوگیری کردند تا
از او در پستهای کلیدی استفاده کنند .محمد اما نماند و خودش بیاسلحه
رفت سه راه سوسنگرد و پرید پشت یک وانت گذری تا رسید سوسنگرد.
بچههای گـ ــروه اخالص سـ ــمت رودخانه
خیـ ــز برداشـ ــتند و در انتهـ ــای خیابـ ــان به
تعـ ــدادی عراقی هجـ ــوم بردنـ ــد ،فاضل
دوید همان سمت .آتش سنگین دشمن،
بچهها را مجبور به عقب نشینی به سمت
مرکز شـ ــهر کرد .فاضـ ــل آخریـ ــن رگبار را
سمت عراقیها گرفت.
زمزمه عملیاتی بـ ــزرگ ،توجه فاضل
را جلب کـ ــرده بود .او در مقـ ــر فرماندهی
سپاه هویزه دنبال علمالهدی میگشت تا
با او هماهنگ شود .علمالهدی همچنان
نیروهـ ــا را تشـ ــویق بـ ــه پیشـ ــروی میکرد.
یک تانـ ــک عراقی در حال فـ ــرار بود .یکی
از بچههـ ــای گـ ــروه اخالص زانـ ــو زد و یک
موشـ ــک به طرفش شـ ــلیک کرد .بچهها
در دشـ ــت پراکنده شدند .بیشتر عراقیها
تانـ ــک و تجهیزات خـ ــود را رها کـ ــرده و به
روستاها پناه برده بودند .برای جمعآوری

غنایم از کسی کاری ساخته نبود.
ناگهان فاضل راهش را به سمت تانک
در حال مقاومت ،کج کرد و دوید .ایسـ ــتاد
و با آرپیجی شلیک کرد .موشک کالهک
تانک را منهدم کرد و دود از آن بلند شـ ــد.
راننده تانک تالش میکرد خود را از تانک
بیرون بکشـ ــد ،امـ ــا در میان شـ ــعله آتش
شعلهور شـ ــد .فاضل دوید سمت تانک و
عراقی را نجات داد.
دوست نداشت جنگندگی را در کشتن
خالصه کند .از روی خشـ ــن جنگ گریزان
بـ ــود .وقتی آن عراقـ ــی را نجـ ــات میداد،
دنبال انسـ ــانیت در دل جنگ میگشـ ــت.
میخواست مثل عراقیها نجنگد و دنبال
گم شـ ــده خـ ــود بود .یـ ــک بار کـ ــه پدرش
میزبان دکتر شریعتی بود ،دکتر از سؤاالت
کنجکاوانه محمد نوجوان ،پی به نگاه تیز
او به آینده برده بود .او دست محمد را توی

دسـ ــت پدر گذاشـ ــت و گفت« :حاج آقای
فاضـ ــل ،قدر این بچـ ــه را بـ ــدان .او جواهر
است ».محمد در نوجوانی به شعر مولوی
و حافظ روی آورده بود.
بعد نمـ ــاز صبح ،بـ ــرای رفتن به خط
مقدم مهیا شـ ــدند ،هنوز منطقه سـ ــاکت
بود .سـ ــاعت هشـ ــت صبح سـ ــر و کله دو
ی پیدا شد و بعد هم
فروند هواپیمای عراق 
توپخانه دشمن شروع بهکارکرد.
حضـ ــور فاضـ ــل در تصـ ــرف النـ ــه
جاسوسـ ــی ،تـ ــا چنـ ــد مـ ــاه حتـ ــی از نـ ــگاه
خودیها مخفی مانده بود ،دلیلی نداشت
نـ ــزد کسـ ــی در مـ ــوردش صحبـ ــت کند و
کسـ ــی سـ ــردرنمیآورد آنها چه میکنند.
بعداً معلوم شـ ــد که او در هسـ ــته مرکزی
دانشـ ــجویان پیـ ــرو خط امـ ــام قـ ــرار دارد.
کارشـ ــان بیسـ ــروصدا و کامالً محرمانه و
مخفی بـ ــود .فقط نفرات اصلی در جریان
کارشـ ــان قرار داشتند .او با چند دانشجوی
دانشـ ــگاه شـ ــریف و تعدادی از دانشـ ــگاه
امیرکبیر و علموصنعت و چند دانشـ ــگاه
دیگر دورهم جمع شدند و نقشه کشیدند.
شروع کارشان در پوشش تظاهرات13آبان
بود ،اما نگفته بودند که میخواهند چه کار
کنند .مسیر تظاهرات را به نشانه اعتراض
به عملکرد دولت امریکا بهسمت سفارت
تغییر دادند و شـ ــعارهای ضدامریکایی را
شدت بخشـ ــیدند .تعداد دانشجویان هر
لحظه بیشتر میشد .خیابان طالقانی یک
پارچه پر شـ ــد از دانشجویان خشمگین از
م کم مردم هـ ــم وارد تظاهرات
امریـ ــکا .ک 
شدند.
خیابانهای اطراف سـ ــفارت بیسـ ــت

شهیدمحمدفاضل

و چهار سـ ــاعته پـ ــر از جمعیت بـ ــود و دل
دانشـ ــجویان قرص شـ ــده بود .نخسـ ــتین
اسـ ــناد را کـ ــه ترجمـ ــه کردنـ ــد ،فهمیدند
درسـ ــت آمدهانـ ــد و آن سـ ــفارت ،مرکـ ــز
جاسوسـ ــی و توطئه اسـ ــت .بعد کـ ــه امام
کارشـ ــان را انقالب دوم تفسـ ــیر کرد ،کمی
سروسامان گرفتند .وقتی هم امریکاییها
در جریـ ــان عملیات طبس ،بـ ــرای نجات
گروگانهـ ــا شکسـ ــت خوردند ،آنهـ ــا را در
شـ ــهرهای مختلف پخش کردنـ ــد و دیگر
از طـ ــرف سـ ــران امریـ ــکا عکسالعملـ ــی
مشـ ــاهده نشـ ــد .فاضل با یـ ــک خیز کمی
جلوتر رفت تا به خاکریز خط اول رسـ ــید و
در انتظار دستور پیشروی.
تانکهـ ــا پشـ ــت سرشـ ــان در فاصلـ ــه
صدمتری موضع گرفته و به سوی خاکریز
عراقیهـ ــا کـ ــه در یک کیلومتری مسـ ــتقر

بودند ،شـ ــلیک میکردند .فاضل متوجه
سمت راسـ ــت جاده شـ ــد که علمالهدی
فعال شده بود .فاضل رفت تو فکر« ،چرا
دسـ ــتور حمله صادر نمیشود؟ این همه
معطلی برای چیست؟ عراقیها دارند به
ما نزدیکتر میشوند».
ناگهان بیسیمچی فریاد زد« :دستور
پیشروی صادر شد .آماده باشید».
علمالهـ ــدی سراسـ ــیمه حرکـ ــت کرد.
اندکـ ــی بعد ،همـ ــه از خاکریز بـ ــاال رفتند و
سـ ــمت تانکها خیـ ــز برداشـ ــتند .دوباره
سـ ــروکله هواپیماها پیدا شـ ــد .چند لحظه
بعد ،صدای انفجار مهیبی از پشـ ــت سـ ــر
شـ ــنیده شـ ــد .شـ ــک و ابهام ،تمام وجود
فاضـ ــل را فرا گرفـ ــت .با وجود ایـ ــن ،رو به
بچهها کرد و گفت« :سـ ــریع برگردید سـ ــر
جای اول».
فاضل حـ ــس میکرد پشـ ــت خاکریز،
لوهوای سـ ــاعت قبل را نـ ــدارد؛ چقدر
حا 
خلـ ــوت شـ ــده بـ ــود .از تانکهـ ــای خودی
خبـ ــری نبـ ــود .اوضـ ــاع مشـ ــکوک بهنظر
میرسـ ــید و بدون اطالع ،پشـ ــت بچهها را
خالی کرده بودند .کسی پاسخ بیسیمچی
را نم ـ ـیداد .حرفهای ضـ ــد و نقیضی از
بیسیم شـ ــنیده میشـ ــد ،جمالتی از این
قبیل «مجبورم تانک را رها کنم».
کسی با عقبنشـ ــینی موافق نبود .دو
نفر به زمین افتادند .یک رگبار دیگر کافی
بود که بقیه را بهزمین بریزد .فاضل سمت
یک کپه خاک خیز برداشـ ــت و سپس کنار
جاده را گرفت و عقب کشید .بین راه ،یکی
از زخمیها را بلند کرد و او را عقب کشاند.
صـ ــدای تیراندازی دشـ ــمن نزدیکتر
شـ ــد .سـ ــه نفر خسـ ــته و کوفته ،بهسختی
خودشـ ــان را جلـ ــو میکشـ ــیدند .دنبـ ــال
آرپیجی بودند که به جنگ تانکها بروند.
ناگهان یکـ ــی از آنها به خـ ــودش پیچید و
در خاک غلتیـ ــد .فاضل دوید سـ ــمت او،
پذیرفته بود که در محاصـ ــره قرار گرفته و
هیچ راه نجاتی نبود.
فاضـ ــل کنـ ــار جـ ــاده بـ ــه سـ ــمت
نزدیکترین تانک شلیک کرد .حاال او ماند
و دو نفر دیگر .خورشید رسیده بود به انتها
و نورش بیرمق بـ ــود .انگار از آنجا زل زده
بود به نبرد بچهها .ویزویز گلولهها تمامی
نداشـ ــت .فاضـ ــل بـ ــا چند خیز نفسـ ــگیر،
کمی عقب کشـ ــید .یکهو مثـ ــل پلنگ از
جا کنده شـ ــد .هنوز دو نارنجک داشت .از
پشت جاده میتوانسـ ــت نارنجک را پرت
کند سـ ــمت چند عراقی تا مانع پیشـ ــروی
آنها شود .احساس میکرد به خوشبختی
نزدیک شده اسـ ــت و در عالمی دیگر فرو
رفت .چشم چرخاند رو به آسمان.
انـ ــگار کسـ ــی صدایش م ـ ـیزد .قلبش
به تنـ ــدی میتپیـ ــد و صورتش ُگـ ــر گرفته
بـ ــود .نگاهش عراقیهـ ــا را میپاییـ ــد ،اما
وجودش در عرش و شـ ــادی وصفناپذیر
سیر میکرد« .نزدیکی به خدا چقدر لذت
بخش است ».حاال از آن تفألی که به قرآن
زده بود ،بهتر سر درمیآورد .آیهای در برابر

خود مشـ ــاهده میکرد که خـ ــاف توصیه
دوستان و اقوام بود.
«به برجای ماندگان بگـ ــو :بهزودی به
سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید
شد که با آنان بجنگید ،یا اسالم آورند .پس
اگر فرمان برید ،خدا شـ ــما را پاداش نیک
میبخشـ ــد ،واگر روی بگردانید ،شما را به
عذابی پر درد معذب میدارد ».بیشمار
این آیه را تکرار کرد .هر بار که وسوسههای
شیطانی سراغش میآمدند و او را از رفتن
به جبهـ ــه منـ ــع میکردند ،مـ ــوی بدنش
سیخ میشد .لبخند بر چهرهاش نشست.
جنگ در نظرش بهشـ ــکلی دیگر مجسم
میشد و آن وعدههای خدا را در برابر خود
میدید .انگار آسمان زمینی شده بود که با
او همصدا شود.
انگار همه شـ ــیرینی لحظات شهادت
بچههـ ــای گـ ــروه اخالص نصیبش شـ ــده
بود .مـ ــرگ در نظرش خوار و ذلیل شـ ــده
و ترس چه کمرنگ شـ ــد .دوروبرش فقط
دود و گرد و خاک بود .انگار فرمانده عراقی
متوجه شده بود که تنها با چند نفر رودر رو
است .غرور فاضل انگار بدجوری عراقیها
را جوشـ ــی کـ ــرده بـ ــود .در خیـ ــز بعدی به
شهیدی رسید که کنارش آرپیجی افتاده
بـ ــود .آن را برداشـ ــت و دویـ ــد .یک عراقی
پشـ ــت مسلسـ ــل روی تانـ ــک ،چشـ ــم تیز
کرده بود تا هر جنبدهای را به رگبار ببندد.
چشـ ــمش که بـ ــه فاضـ ــل افتـ ــاد ،تعجب
کـ ــرد .لحظ ـ ـهای تأمل بـ ــرای فاضل کافی
بود .نفس در سـ ــینه حبس کرد و موشک
آرپیجی را شلیک کرد.
لحظهای بعد ،تیربارچی پرت شد هوا.
صادقی دوید تا رسید به او .یک تانک جلو
کشـ ــید و شلیک کرد .گلوله سـ ــینه جاده را
شکافت و یک ترکش سـ ــرخ و مذاب خیز
برداشـ ــت .ترکش شـ ــکم فاضـ ــل را چاک
داده بود .وقتی صادقی باال سـ ــرش رسید
کـ ــه نفسهـ ــای آخـ ــر را میکشـ ــید .کمی
نفس گرفت و چهرهاش به خنده باز شد.
نگاهش قفل نگاه صادقی شـ ــد و بسختی
گفت« :به پدر و مادرم سالم برسان».
انـ ــگار نفس کم آورده باشـ ــد ،کالمش
پاره شد .هر چه توان داشت ،بهکار گرفت
و بریده و نارسـ ــا ادامـ ــه داد« :اللهم تقبّل
هذه القربان ».و فاضل برای همیشه آرام
گرفـ ــت .تمام ایـ ــن لحظات بـ ــه دقیقهای
بیشتر طول نکشـ ــید .صادقی به رگبار یک
ن سـ ــوی جـ ــاده به خـ ــود آمد.
عراقـ ــی از آ 
قطرات اشـ ــک را پـ ــاک کرد و بـ ــا یک خیز
بدون پیکر فاضل آنجا را ترک کرد .دو ،سه
بار نگاهش به عقب برگشت ،جز پیشروی
تانکهاچیزینمیدید.
هـ ــوا که تاریک شـ ــد ،کمـ ــی آرام گرفت.
سـ ــکوتی مرگبار دشـ ــت هویزه را فرا گرفت.
آخرین فرد گروه اخالص به هویزه رسید ،اما
با کوله باری از رمز و راز این گروه .صادقی دور
دستهارانظارهمیکرد.فاضلکنارجادهبه
سمتنزدیکترینتانکشلیککرد.حاالاو
ماندودونفردیگر.
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نخستین تجربه جنگی با تکیه برسالح توکل
سرهنگ پاسدار
سید یداهلل هاشمی

هنوز یک هفته ازپیروزی انقالب اسـ ــامی
مردم ایـ ــران به رهبری امـ ــام خمینی(ره)
نگذشـ ــته بود که ایادی اسـ ــتکبار به پادگان
مهابـ ــاد حمله کردنـ ــد و این مرکـ ــز بزرگ
نظامی را بهطور کامل خلع سـ ــاح کردند.
بهدنبال آن شـ ــهرها و روسـ ــتاهای منطقه
را بـ ــه آشـ ــوب کشـ ــانده ،نیروهـ ــای مؤمن،
انقالبی و کارمندان دولتی و نظامیان را به
قتل رسـ ــاندند .در این برهـ ــه دلیر مردانی
که احسـ ــاس مسـ ــئولیت کـ ــرده بودنـ ــد از
گوشهگوشـ ــه این سـ ــرزمین جهت دفاع از
دین ،نامـ ــوس آب و خاک کشورشـ ــان ،به
کردستان سرازیر شدند.
غیورمـ ــردان ایثارگـ ــر سـ ــرگرم نظـ ــم و
سـ ــامان دادن بـ ــه آن دیار بودنـ ــد که مهره
از پیش طراحی شـ ــده دشـ ــمنان انقالب،
صدام حسـ ــین ،با تجـ ــاوز از زمیـ ــن ،هوا و
دریا جنگ گسـ ــترده و بیرحمان ـ ـهای را به
کشـ ــورمان تحمیل کرد .صـ ــدام در روز 31
شهریور ماه سال 1359با 12لشگر و چندین
تیپ مسـ ــتقل تهاجم خـ ــود را آغازکرد که
تنها استان خوزستان با  6لشگر و چند تیپ
مـ ــورد هجوم قـ ــرار گرفت.در آن شـ ــرایط،
ارتش از انسجام کامل برخوردار نبود وبرای
مقابله با تمام ظرفیت خود بویژه در استان
خوزستان بامشکالتی روبهرو بود.
بنابرایـ ــن یک لشکر(لشـ ــکر 92اهواز) و
چند پاسگاه مرزی در مقابل  6لشگر و چند
تیپ کاری نمیتوانست انجام دهد .سپاه
هم که  15ماه بیش از تأسیس آن نگذشته
بود که بخشی از اسـ ــتعداد نظامی آن هم
در شـ ــهرها مشـ ــغول نبرد با گروهکهای
الحادی و دست نشـ ــاندگان چپ و راست
بود .کم کم با تهاجم بیشـ ــتر ارتش عراق
و پیشـ ــروی در عمـ ــق خـ ــاک کشـ ــورمان،
یگانهایـ ــی از ارتـ ــش و نیروهـ ــای سـ ــپاه و

نیروهای مردمی از شـ ــهرها و اسـ ــتانهای
کشـ ــور به مناطق مرزی ،باالخص مناطق
مرزی جنوب غربی کشورسرازیر شدند.
ارتش بعث عـ ــراق از منطقـ ــه خین و
شلمچه خود را به خرمشهرنزدیک کرده و
از شمال آن شهر خود را به رودخانه کارون
رسـ ــانده و از پلهای حفارشـ ــرقی ،قصبه و
مارد عبور کرده و ضمن اشغال جادههای
اهواز  -آبادان و همچنین اهواز  -ماهشهر
با گرایش به سمت راست سعی داشت از
جنوب آبادان و منطقه ذوالفقاریه ،آبادان
را به محاصره کامل خـ ــود درآورد که نبرد
دلیرانـ ــه منطقه ذوالفقاریه نقشـ ــه شـ ــوم
دشمن را نقش برآب کرد.
لشـ ــگر سـ ــوم زرهی عراق نیزاز منطقه
مارد واز روی جاده آسـ ــفالته اهواز  -آبادان
تا منطقه دارخوین پیش آمـ ــد که در نبرد
بـ ــا نیروهای ایرانی چنـ ــد کیلومتری عقب
کشید و در جنوب روستای سلمانیه مستقر
شد .دراین محور نیروی چندانی در مقابل
دشـ ــمن نبود ،توپخانه ارتش در سه راهی
شـ ــادگان و پاسـ ــگاه ژاندارمری هـ ــم درون
دارخوین قرار داشت.
تعداد  80نفراز نیروهای سـ ــپاه استان
اصفهان که در کردسـ ــتان با شهید خرازی
تحـ ــت عنوان گـ ــروه ضربت بودنـ ــد درگیر
مقابله بـ ــا ضدانقالب بودنـ ــد بالفاصله با
هجوم سراسـ ــری ارتـ ــش عراق بـ ــه خاک
کشـ ــورمان خـ ــود را بـ ــه منطقـ ــه دارخوین
رسـ ــاندند ،همچنین عده دیگـ ــری هم که
جداگانـ ــه از اصفهان مسـ ــتقیماً به منطقه
جنوب آمده بودند به گروه شـ ــهید خرازی
و حاج احمـ ــد کاظمی پیوسـ ــتند و در کنار
سـ ــایر مدافعین در جبهـ ــه فیاضیه آبادان
مستقرشدند و تحت امر فرماندهان رحیم
صفوی ،حسن باقری و غالمعلی رشید و....
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در قرارگاه اهواز (پادگان گلف) قرار گرفتند.
بـ ــا اسـ ــتقرار نیروهـ ــا در منطقـ ــه ،کار
شناسـ ــایی خطـ ــوط دشـ ــمن بهدسـ ــتور
فرماندهان آغاز شـ ــد .در منطقه سلمانیه
نهر آبی وجود داشت که از رودخانه کارون
انشعاب میگرفت و به طرف جاده اهواز -
آبادان برای کشاورزی روستاییان میرفت.
نیروهـ ــای خودی کنـ ــار این نهـ ــر آب خط
پدافندی تشکیل داده بودند که فاصله بین
نیروهای ما و عراقیها زمینهای کشاورزی
بـ ــود .پس از شناسـ ــایی منطقه ،بـ ــه تدبیر
فرماندهان حفر یک کانال آغاز شـ ــد که در
تمامی مراحل انجام آن بهصورت سـ ــری
و محرمانه باقی ماند .همچنین در فاصله
 50متـ ــر به  50متر ،سـ ــنگرهایی برای نیرو
و انبـ ــار مهمات ایجاد شـ ــد .کانال به طول
 1750مترامتـ ــداد یافت تـ ــا به میدان مین
دشمن و نزدیک سنگرهای عراقیها رسید
و بخش انتهایی کانال بهصورت  Tشـ ــکل
کنده شد که هنگام یورش به دشمن بهتر
بتوان خط را پوشش داد.
تقاضای حمله به خط دشـ ــمن از قبل

به قـ ــرارگاه داده شـ ــده بود که بـ ــا موافقت
قـ ــرارگاه ،کار شناسـ ــایی ،سـ ــازماندهی و
چینش نیروها ،همچنین تعیین مسئوالن،
نیروهـ ــای تخصصـ ــی و ....انجـ ــام گرفتـ ــه
بود .کل نیروهای عملکننـ ــده در حد یک
گردان ،یعنی  3گروهان که جمع کل آنان
از 270نفرتجاوز نمیکـ ــرد ،بود ،ولی همه
نیروها با روحیه باال و آمادگی کامل و بدون
ترس از مرگ آماده عملیات بودند.
محورعملیات از شـ ــمال بـ ــه جنوب از
کنار رودخانه کارون تـ ــا جاده اهواز -آبادان
و در امتداد جنوب روستای سلمانیه بسوی
خطوط دشمن و پل مارد بود.
گروهـ ــان اول کـ ــه باید از کنـ ــار رودخانه
کارون به پیش میرفت و از البالی درختان
و جنـ ــگل و بوته زارهـ ــا و باتالق پیشـ ــروی
میکرد مشکلترین قسـ ــمت عملیات را
برعهده داشت .فرماندهی این گروهان را
برادر دالور ،رضا رضایی برعهده داشـ ــت.
هدایـ ــت گروهـ ــان دوم را هـ ــم کـ ــه باید از
بخش میانی منطقه و از طریق کانال خود
را به دشـ ــمن نزدیـ ــک کرده و با یورشـ ــی

سـ ــهمگین عرصـ ــه را بـ ــر بعثیـ ــون زبون
تنـ ــگ میکـ ــرد برعهـ ــده شـ ــیرمردی از
دانشجویان پیرو خط امام به نام منصور
موحدیان گذارده شده بود.
گروهان سوم هم باید در شرق منطقه
عملیاتـ ــی عمـ ــل میکـ ــرد ومأموریتـ ــش
ممانعت از دور زدن نیروها توسط دشمن
بود .همچنین باید در محور جاده آسفالت
اهـ ــواز  -آبـ ــادان به سـ ــمت جنـ ــوب عمل
میکـ ــرد .فرماندهـ ــی این گروهـ ــان هم با
برادر دلیری به نام محمود پهلواننژاد بود.
در طـ ــول چندماهی که نیروهـ ــا در منطقه
مشغول شناسایی ،سنگرسازی ،آموزش یا
هر اقدام دیگری بودند ،موفق شدند همه
چیز بهصورت مخفیانه و بدون سـ ــروصدا
انجـ ــام گیـ ــرد .باتوجه به اینکـ ــه درمنطقه
دارخویـ ــن فعالیـ ــت جاسوسـ ــی بـ ــه نفع
دشـ ــمن زیاد بود و این کار را بسـ ــیار دشوار
میکرد ،ولی هرگز دشمن از عملیات پیش
رو خبردار نشد.
باتوجه به اینکـ ــه خط پدافندی ما قبل
ازعملیـ ــات «فرمانـ ــده کل قـ ــوا ،خمینـ ــی
روح خـ ــدا» به خط شـ ــیر معروف شـ ــده و
همه نیروهای آن را بچههای سـ ــپاه استان
اصفهـ ــان و تعداد معدودی دانشـ ــجویان
پیـ ــرو خط امـ ــام و افـ ــراد متفرقه تشـ ــکیل
میدادنـ ــد و از طـ ــرف بنـ ــی صـ ــدر مـ ــورد
بیمهـ ــری بود ،هرگـ ــز اطالعاتـ ــی از طرح
وبرنامـ ــه عملیات به بیـ ــرون درز نکرد و ما
توانستیم از اصل غافلگیری استفاده کنیم
و به اردوی دشمن یورش ببریم.
پـ ــس از آنکـ ــه همه چیـ ــز مهیا شـ ــد با
هماهنگـ ــی حجتاالسـ ــام ردانیپـ ــور آن
شـ ــهید وارسته ،شهید بهشتی وارد منطقه
شـ ــد و در شـ ــب  21خرداد ماه کـ ــه قرار بود
تا چندسـ ــاعت دیگر یورشی به سنگرهای

کافران بعثی صورت گیرد ،توسـ ــط شهید
بهشـ ــتی سـ ــخنرانی جالبی انجام گرفت و
خبر عزل بنی صدر به دستور امام خمینی
نیز به رزمندگان داده شـ ــد .این خبر شور و
شعف زیادی در بین رزمندگان ایجاد کرد
و روحیه آن دالور مردان چندین برابر شد.
بـ ــا آغازعملیـ ــات هـ ــر  3گروهان طبق
دسـ ــتور قـ ــرارگاه رأس سـ ــاعت  3و 30
دقیقه سـ ــحرگاه روز  21خردادسـ ــال 1360
بهطورهمزمان یورش خود را با هدف قرار
دادن سـ ــنگرهای کفـ ــار بعثـ ــی آغازکرده و
موفق به درهم کوبیـ ــدن خطوط اول ،دوم
و سـ ــوم دشمن شـ ــدند و ضمن به هالکت
رساندن بیش از  1000نفر از نیروهای لشگر
 3زرهی عراق بیش از  350نفر از آنان را به
اسارت خود درآورند.
نیروهـ ــای عملکننده گروهـ ــان اول به
فرماندهـ ــی برادررضایی پس ازشکسـ ــتن
خطوط دشـ ــمن ،ضمن تصـ ــرف پلهای
مارد ،قصبه تا حفارشـ ــرقی پیش رفتند که
با روشـ ــن شـ ــدن هوا و کمبود نیـ ــرو مجبور
به عقب نشـ ــینی تا پل مارد شدند .در این
عملیات هر  3فرمانده دالور گروهانها به
همراه نزدیک بـ ــه  100رزمنده جان برکف
به شـ ــهادت رسـ ــیدند ،ولی ضرب شست
مهمی را به دشـ ــمن متجاوزنشـ ــان داده و
ثابت کردند تحت هر شرایطی آماده دفاع
از کیان اسـ ــامی بوده و درعمل ترسـ ــی از
دشمن و مرگ به دل راه نمیدهند .بدین
ترتیب عملیات فرمانده کل قوا با شـ ــعار
مـ ــا میتوانیم به دشـ ــمن ثابت کـ ــرد که تا
یک وجب خاک کشـ ــور در تصرف دشمن
باشـ ــد از دل و جان مایه گذاشته و توان آن
را دارد تا حماس ـ ـههای پرشـ ــکوهی را رقم
بزند .عملیات فرماندهـ ــی کل قوا آغازگر
عملیاتهای پیروز و موفق بعدی شد.

