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گارندگان حوادث جنگ و همه "از همه ن

، ه توان انجام وظیفه در این مهم را دارندکسانی ک

نم از ثبت و ضبط جزئیات این کدرخواست می

نشدنی را نند و این گنجینه تمامکدوران غفلت ن

 ". برای آیندگان به ودیعه بگذارند

وه و عظمت ایمان و ک"جنگ تحمیلی ش

 اسالم را در پهناور جهان منتشر نمود."
 )ره(امام خمینی

 
گنج  که این جنگ یکخواهم بگویم "می

آیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده . است

بایستی تاریخ ما را ، نیم؟ آن هشت سال جنگک

 ". ندکتغذیه 

مظهر ، "دفاع مقدس مظهر حماسه است

، خواهیمظهر آرمان، معنویت و دینداری است

مظهر ، ر و از خودگذشتگی استمظهر ایثا

مظهر تدبیر ، پایداری و مقاومت است، ایستادگی

روایت آن جهاد نیز مقدس و ، مت استکو ح

 جهاد است."

ه خاطراتش را ثبت کرزمنده تا زمانی  ک"ی

هنوز چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش ، ردهکن

 ". ار استکبده
 (العالی)مدظله ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 
 
 

 سه



  2211در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895شور )در رابطه با پذیرش قطعنامهکخطاب به روحانیت سراسر 
 152صفحه، 12، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 
  ایمها بهره جستهدر همه صحنهه کتی داشتیم کما هر روز در جنگ بر . 

 ایمما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده . 

 ایمما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده . 

 نار زدیمکخواران ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان . 

 ایمما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته . 

 ه باید روی پای خودمان بایستیمکایم جه رسیدهما در جنگ به این نتی . 

 بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را ش
ُ
 . ستیمکما در جنگ ا

 ردیمکم کمان را محهای پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه . 

 ردیمکمردمان بارور  کایکدوستی را در نهاد یما در جنگ حّس برادری و وطن . 

  
 
ه علیه تمامی کمردم منطقه نشان دادیم  ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 . ردکتوان مبارزه ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست . 

 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود . 

 جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد . 

  های فاسد در مقابل اسالم سردمداران نظامه تمامی کجنگ ما موجب شد
 . نندکاحساس ذلت 

 راستی مگر . رد خود نیستیمکلحظه هم نادم و پشیمان از عمل کما در جنگ برای ی
 . فرع آن بوده است، ایم و نتیجهلیف جنگیدهکه ما برای ادای تکایم ردهکفراموش 

  همه اینها از ، رتو جنگ استاستمرار روح اسالم انقالبی در پ، تراز همه اینها مهم
پدران و ، از تالش مادران، شهدای عزیز هشت سال نبرد بود کهای پات خونکبر 

 . نشأت گرفته است غرب و شوروی، اکمردم عزیز در ده سال مبارزه با آمری

  به وظیفه خود عمل ، نگ داردلیف جکرد توان و تکه احساس کملت ما تا آن روز
ه مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن کساعتی هم  آن. نمود
 . ردکباز به وظیفه خود عمل ، نهاد

 چهار



 

 معارف جنگ

های نبرد ذخایر و دستاوردهای جبهه، هاای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت ایثارگری، هاحـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های جوشان آنها نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه، واالمقام خون شهدای

 . گرددهای پاک و تشنۀ نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میبه سینه

با همت واالی امیر سرافراز ارتش  0۲6۲از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

ویب با تص 0۲60شکل گرفت و در سال« شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»اسالم 

مقام  العالی(،)مدظلهایهای مادی و معنوی حضرت امام خامنهکریمانه و حمایت

به صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه ، معظم رهبری و فرماندهی کل قوا

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند  متعالی بسیجی بر

یَن جـاهَـدوا »متعال مبنی بر 
ّ

َمَع َوالـذ
َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
ِفینا ل

جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و ، با صداقت و تالش دسته«الُمْحِسنین

پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و »آمیـز را کـه با گـرایش این رسـالت افتخـار

خداوند شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری « آموزشی

 . متعال دارد

های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر 3131تا سال  3131

عهده  جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمی را بر، عملیات

ه و با یادآوری خاطـرات خـود در عملیات عزیمت نمود اند بـه منـطقـهداشتـه

ای از حقایق مجموعه، صوتی و تصویری، های تحـریـریصحنـه نبـرد و بـرداشـت

این هیئت بعد از سال . هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده استو واقعیت

های نسبت به تکمیل برداشت، های میدانیهمچنان با اجرای آموزش، 3131

عنوان  391چاپ . ها اقدام نمودو سایر عملیات)ع(  الئمهامیدانی عملیات ثامن

 3199تا پایان سال 3139کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال 

 . باشداز اقدامات هیئت معارف جنگ می

 پنج



به صورت نظری و میدانی برای هر دوره  3131از سال ، آموزش معارف جنگ

نیز برای  3111نزاجا و از سال )ع( علی دانشگاه افسری امام 1از دانشجویان سال

 3191دریایی و فارابی و از سال ، های افسری هواییدانشگاه 1دانشجویان سال

به اجرا )ص( االنبیاءدانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم 1برای دانشجویان سال

های التحصیالن دانشگاهنفر از فارغ 11311تعداد  3199درآمده و تا پایان سال 

 . اندبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهمز

آموزش کارکنان وظیفه در  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش ، لیسانس، دیپلممقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت وظیفه را پی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر به یگان

هزار نفر از  139بیش از ، 3199برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 . اندآموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته، باشندمی

در  0۲86آموزان پایور اجا از سال معارف جنگ برای کلیه دانش آموزش

این  0۲88گردید و از سال آموزشگاه نظامی جواداالئمه نزاجا برگزار می

، تفنگداران دریایی نداجا، نزاجا)ع( مرکز آموزش اجا )جواداالئمه 2ها در آموزش

، ریزی شدا( برنامهنپاج)ع( اکبرشهید خضرایی نهاجا و علی، نداجا)ع( باقرالعلوم

آموز پایور به مدت نفر دانش 02۲82تعداد ، 0۲88که بر این اساس تا پایان سال 

 . اندآموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته، ساعت در هر دوره 07

ای با موضوع های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

برگزار شد که از سال ساعت  1نقش رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

نفر  9193مرکز برای تعداد  31ها در آموزش، 3199تا پایان سال  3191

 . دانشجو برگزار گردیده است

نفر از سربازان  هزار 969بیش از ، 3199تا پایان سال  3191از بهمن سال 

دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف 

 . اندتهجنگ قرار گرف

 شش



 

 0ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 . نفر برگزار شد 270برای تعداد  0۲88جلسه در سال 

ساعت برای تعداد  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 . برگزار شد 0۲88نفر در سال  221

یاسی ارتش برای تعداد آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد عقیدسی س

 . برگزار شد 0۲88نفر در سال  71
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ید واحده و قدرت واحده باشیم چه سپاهی و چه بسیجی، چه ارتشی ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 هفت

اهیی که اه از یادمان ربود و شخصیتفداکاری، خواهند ما قضیه دافع مقدس از یادمان ربوددشمنان می
 . خواهنداین جور می، آنها را نشناسیم یا از یاد ببریم، اه نقش آفریدندرد این فداکاری

العالی()مدظله ایمنهالله خامقام معظم رهبری حضرت آیت
 





 

 سخنی درباره این کتاب

بهترین ، بعدازکتب آسمانی»گفته است: ، یکی از جمالت طالیی که در کتاب آمده

 «ان است.مطالعه شرح حال )بیوگرافی( گذشتگ، های زندگی انسانهاراه

 این کتاب زندگی نامه یکی از، گرددطور که مالحظه میهمان

و  هادیده، هااست که تجربهرزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی 

به خواننده اهدا ، همرزمانش را بدون توقع ها و عملکردهای خود وشنیده

 . نموده است

به  0۲00وارد خدمت سربازی شده و سال  0۲00نویسنده درسال 

 82سوارزرهی لشگر  28۲گردانام ارتش درآمده و خدمت خود را از استخد

همان طور که فهرست کتاب نشان . آغازنموده است در منطقه خوزستان

 و 00هایاه نویسنده کتاب وارد روزگار سالهمر ، خواننده کتاب، دهدمی

اندیشه  از خدمت سربازی وشود و حال و هوای نمونه ای می 02خرداد 02

باورود به . شودمیو اطرافیان خدمتی وی را متوجه  سرباز مسلمی و رفتار

را از  اجتماعی و عبرتی پر ارزشی، ی تاریخیهانکته، یات موضوعئجز 

 . نمایدمیخارج ، هاالبالی جمله

شود و با میگری نظامی همراه با گوینده خاطرات وارد حرفه، خواننده

و حتی کودکان  هااستعداد تصویرسازی ذهنی که خداوند به همه انسان

به ترتیب زمان درمسیر حوادث زمان و مکان تعریف شده ، هم عطا فرموده

آموزد و میربه نموده و درسی هرکدام را تج، گیرد و همراه نویسندهمیقرار 

سازی ذهنی با تصویر ، هاو صحنه هامعنوی از دستیابی به این تجربه لذتی

 . کندکسب می

 نه



های انقالب و حال و هوای نظامیان روز  از، به خواننده، کتاب

. دهدمیارائه  درحکومت نظامی تصاویر ذهنی مستندکننده شرکت

و شرکت گوینده داستان  باالخره روزهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی

و خون و آتش را  ا آرامیهای نروز  کردستان در در ادگان بانهپدرماموریت حفظ 

 . نمایدتشریح می

یی هانهخواننده را به روزهای هشت سال جنگ برده و نمو، کتاب

ی میدان جنگ هاخود را درصحنه ازشهادت و جانبازی رزمندگان وطن

ی حوادث که برای گوینده کتاب هاو در مسیر فراز نشیب، دهدمیشرح 

 . دهدمیپیش آمده قرار 

، برابر استعداد خدادادی خود، خواندن هر جمله از کتاب خواننده با

درک  بیند ومیپروراند و آن فیلم ذهنی را میذهن خود  فیلم مستند در

شود و باالخره میگاهی خوشحال و گاهی متأثر و غمگین . کندمیمعنایی 

در هر . کندری میقضاوت و ارزیابی و نتیجه گی، هام از صحنهکدا برای هر

، وسعت افزایش دانش و بینش، عاطفی، احساسی، صورت بهره اخالقی

عبرت آموزی وقدرشناسی را نسبت به گذشتگان و فرزندان فداکار این 

 . بردمیکشورصاحب تاریخ و فرهنگ غنی به مقدار فراوان 

بلکه از جنس قلم ، یک ادیب نیستجنس قلم  از، جنس نگارش کتاب

یک رزمنده و یک سرباز وطن است که صادقانه آن چه که دیده وعمل کرده 

صادقانه ، است و آن چه که به یاد داشته وظرفیت کتاب اجازه داده است

هرچند که اهل قلم . برای بهره برداری فرزندان این کشور نوشته است

اما قبول کنید که این ، باشندممکن است انتظاری بیشتر از این داشته 

 . شاید بهتر بر دل نشیند، نوشته چون از دل برآمده

 ده



 

ه اند که زندگی نامایم و یا عادتمان دادهعادت کرده، اهل سواد ما

و مشاهیر مثبت یا منفی را مطالعه کنیم و کمتر به  هاو پرآوازه هاباالدستی

 . ایمپرداخته هاملکردمطالعه اشخاص پایین دست و تاثیرگذار و مهم در ع

ی این کتاب آن است که زندگی نامه کسی را ارائه هایکی از ویژگی

حب نام مثبت یا منفی که از افراد درشت و از اشخاص صا است که از داده

رقم ، این نوع اشخاص گمنام. نیست، شوندمیها معرفی شده اند و رسانه

ا در ر  اجتماعی خود دی ودهند که وظایف فر میبزرگی از جامعه را تشکیل 

اما کمتر ، اندبه بهترین شکل انجام داده، ی سرنوشت سازهازمان و مکان

. ین جامعه گمنام هستندب اند و همچنان دردیده و یا شنیده و یا گفته شده

 . جامعه باید خود را مدیون این عزیزان بداند، در هر حال

حماسه ساز روزگارهای شهدا و رزمندگان ، اه الهیخدا کند که در پیشگ

 . از ما راضی باشند، سخت این کشور کهن
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 د تا سربازیاز تول

به دنیا  از توابع شهرستان خمین در روستای ورآباد 0۲22در سال 

 . آمدم

های در سال. الس ششم ابتدایی گذراندمکتحصیالت خویش را تا 

اما بعد از دوسال به علت ، هم ادامه تحصیل دادم 82رکخدمت در لش

 . مرزی نتوانستم ادامه دهمی هادرگیری

زشی دو به خدمت سربازی رفتم و پس از طی دوره آمو 0۲00در سال 

دوره را به ، ه خالی از سختی نبودک( عشرت آبادماهه در پادگان ولی عصر )

 . اسی واحد مخابرات ارتش فرستاده شدمکپایان رسانده و به ع

ومت نظامی کح در خصوص 0۲02قایع سال شاهد و، در دوران سربازی

ار کواقع در خیابان سوم اسفند به  اسی ارتشکدر ع من، در آن دوران. بودم

، ه چوبکبایست هرروز صبح با قرار دادن دو تمی. اسی مشغول بودمکع

 کی، روز کی. اسی نگه میداشتمکبرای خودروی رئیس ع، کجای پار 

نماید  کقصد داشت در محل مورد نظر پار ، ده آن خانم بوده راننکیی خودرو

رد و همراه با توهین کنامبرده ماشین را به همان حال رها . ه بنده مانع شدمک

 ه آن خانم و استوار لطفیکشید کطولی ن. نمکایت میکروم و شه میکگفت 

به ، ین مرد در ارتش بوده جزء پرسنل دژبان بود و در آن زمان بلندقدترک

رد و گوش من را کبنده را احضار ، با صدای بلند استوار لطفی. محل آمد

در بین . امیرصادقی برد لشکرتیمسار سر ، گرفت و به طرف دفتر رئیس دژبان

دختر  ردم؟ نامبرده گفت: باکار خالفی که چه کردم کایشان سوال  راه از

نی و دشنام ک، از تیمساران وزارت جنگ دعوا میعظیمیتیمسار سپهبد 
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من را با همان وضعیت به دفتر تیمسار . آوردمیدر  دهی؟ پدرت رامی

 که قد بلندی داشت و عینکوی ، به محض ورود به دفتِر ایشان. برد صادقی

با  ای؟دام ادارهکاز  ن سرباز تو هستی؟با لبخند گفت: آ، زددودی می

 اسی ارتش و رئیس ما هم جناب سرگرد آرامیکسرباز ع :صدای لرزان گفتم

. ندکمن را توبیخ می، نمکبرای خودروی وی رزرو ن کاگر جای پار . میباشد

 هکشید کمدتی طول ن. بروید سرگرد را بیاورید، ایشان با صدای بلند گفت

تیمسار به . ردندکوارد دفتر شدند و ادای احترام  ار لطفیکبا سر  سرگرد آرامی

در پشت در دفتر ایستاده بودم و . من دستور داد از دفتر بیرون بروم

در آخر گفت: . دادمه تیمسار به سرگرد میگفت گوش میکی بدی هاحرف

 . ایشانس آورده، درجه شما را نگیرد میاگر تیمسار عظی

اسی راه کبه طرف ع، ، ازدفتر خارج شد و به اتفاقسرگرد آرامی 

روز . ردکمیداد و مرا تهدید میمرتب به من فحش ، در بین راه. افتادیم

جبپ اداره شده و  سوار، یف حاوی دوربین را برداشتمک، دستور داد، بعد

 . )میدان شهدا( برویم به میدان ژاله، به اتفاق وی

تعداد زیادی از مردم در آنجا تجمع ، ی میدانکبه محض رسیدن به نزدی

از اجتماع ، و ایشان با دوربین. دادندمیرده بودند و شعار مخالف ک

ه آنها را کدستور داد یف گذاشته و کها را در سپس فیلم. ردکسبرداری کع

ها را باز من عمدا فیلم، در بین راه. اسی ببرمکردن به عکبرای ظاهر 

 . قابل استفاده نبودند به دلیل نوردیدن() هاه فیلمکبه طوری ، نمودم

 من را احضار نمود و زیر، به محض بازگشت سرگرد و اطالع از ماجرا

 برخی از با مداخله. ندنکدهم اعدامت میرد: کو لگد گرفت و تهدید  کچ

 . نجات یافتم، پرسنل



 1/  11خرداد  39خاطرات  

ه بروم برای ایشان از ناهارخوری کبه من دستور داد ، چندی بعد

ه هر روز در باشگاه افسراِن آن کر است کالزم به ذ. افسران ناهار بگیرم

، در وزارت جنگ نفر از پرسنل ارتشی 011الی  ۲11حدود، زمان

 ز و دارایی ارتشکش و دژبان مر رادیو ارت، اسی و فیلم برداریکبخش ع

 . خوردندغذا می

سیانور با خود به ، عدد گردو کخانه رفتم و به اندازه یکبه تاری

به محض ورود به . ردن غذای آنها را داشتمکناهارخوری بردم و قصدآلوده 

من . ظرفی غذا به من داد، نام داشت ریمیکه کآشپز سر ، آشپزخانه

ه قصد دارم کوع تنبیه خود را با ایشان در میان گذاشتم و به او گفتم موض

 ایشان بالفاصله مرا به. ه سیانور در اختیار دارمکانتقام بگیرم و گفتم 

ه این کسیانور را از من گرفت و قسم داد ، برد و با خواهش فراوان انباری

 ۲11حدود  تادافمی چنانچه این اتفاق. نمکنم و به خدا واگذار کار را نک

شدند و مسئولیت این حادثه به میشته کنفر از باالترین درجات ارتش 

رار کاو ت. ردکمیه مرتب به من بی احترامی ک. بود عهده سرگرد آرامی

دادم و اسی راه میکرا به ع : من نباید سربازی از اهالی خمینهکرد کمی

اما من تا پایان ، ندکه مرا از آنجا بیرون کدی نمود وشش زیاکسعی و 

 . اسی بودمکخدمت سربازی در آن ع

 21خرداد  28خاطرات 

 وقایع زیادی ، شاهددر تهران 0۲02ومت نظامی در سال کدر ایام ح

 . نمکمیتفا کمورد از آن ا ر چندکه به ذکبودم 
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، چهار راه دروازه شمیران بودمواقع در ، ه عازم منزلکی از روزها کی در

سبرداری که برای عکروز دیگر  کی. نفر بودم 0شته و زخمی شدنکشاهد 

دسته طیب حاج ، اسی بودمکبیرون از ع، 02خرداد  0۲در روز عاشورا در 

 کزدند و از چهار راه سیروس به طرف گلوبند میه زنجیر و سینه ک رضایی

اله کرد و کدر پیشاپیش آنها شعری را زمزمه می، طیب ت بودند وکدر حر 

افر مگر ما از گوسفندی کزد و میگفت: ای خود را برداشته و به سر می

. به آنها حمله شد، کمتریم؟ به محض رسیدن سر چهار راه گلوبند ک

 00دستگیر شد و  02خرداد  07روز ، طیب. دادی شهید و زخمی شدندتع

 . تیر باران شد تیهدر پادگان حشم، 02آبان 

شته و زخمی شدن تعدادی در ناصرخسرو و کشاهد ، ی از روزهاکدر ی

بی  شته و زخمی شدن مردمکروز دیگرشاهد  کی. شمس العماره بودم

 02هرچند انقالب نافرجام . ه روحشان شاد بادکگناه در الله زار بودم 

، از مردم و تبعید حضرت امام شدشته شدن تعدادی کمنجر به  02خرداد 

وهمند را کثمر داد و انقالب ش 26ه در بهمن کای بود اما مثل دانه

 . ردکگذاری پایه

 سوار زرهی 152گردان، اهواز 91لشکرو خدمت در  استخدام

ی از دوستان در کتوسط ی، بودقرار . رفتم به شیراز 0/۲/0۲در تاریخ 

، ولی به دالیلی نتوانستم و مجبور شدم، ت پتروشیمی استخدام شومکشر 

ه کبا اصرار و پافشاری عمویم . نمکمدتی سرگردان در شیراز زندگی 

ماه طی  7مدت . داری مشغول شدمبه خدمت درجه، دار ارتش بوددرجه

 . دوران آموزشی را گذراندم



 9/  یسوار زره 111اهواز، گردان 91استخدام و خدمت در لشکر 

سوارزرهی منتقل و  28۲گردان، اهواز 82لشکره ب 0/00/00در تاریخ 

ت که با شر کشید کطولی ن. به عنوان راننده نفربر مشغول به خدمت شدم

دار نمونه قطارانم به عنوان درجهنسبت به هم، ی آموزشیهاموریتأدر م

ارجی و داخلی از نظر های خلیه مراحل بازدیدکشناخته شده و در 

تا . نفر برتر شناخته شدم، ت در تیراندازیکنگهداری نفربر و وسایل و شر 

ردم و از زندگی در پادگان آزاد شده که درجه گروهبان سومی را دریافت کاین

ترین ه سختکردم کداری را شروع درجه زندگی و در اهواز منزلی گرفتم و

سال را در بدترین شرایط آب و  02من مدت . دوران زندگی من بوده است

 . گذراندم هوایی خوزستان

در  محمدرضا شاه سال سلطنت 22قرار بود جشن ، هادر همان سال

نفر از پرسنل نمونه  22های ارتش تعداد لشکر از تمامی . برگزار شود تهران

ه کپس از این . دمافراد انتخاب شده بو وبنده هم جز . ردندکرا انتخاب 

احضار  لشکراز طرف فرمانده ، تجهیزات و و سایل الزم را تحویل گرفتیم

تا مبادا قصوری در موقع رژه ، شدیم تا آخرین دستورات الزم را به ما بدهند

ه معاونت کردیف صف ایستاده بودیم  کهمگی در ی. رفتن دیده شود

ات اول صف شروع به ایشان از نفر ، پس از ادای احترام الزم. آمد لشکر

رد و در خصوص سان و رژه و رفع معایب و چگونگی آن کپرسش و پاسخ 

ه آخرین نفر کهمان طور ادامه داد تا به بنده . ردکمیید صادر کدستورات ا

خواهی بروی؟ میجا کگفت: پسر ، به محض روبرو شدن با من. بودم رسید

. رومهران میحضرت... به تیسالگی سلطنت اعل 22گفتم: برای جشن 

شید و گفت: چرا شما را توجیه کفریادی ، نامبرده با حالتی غیر عادی

، امهاسم شاه را اشتباه گفت، ردمکر کبنده هم ف. نکرار کدوباره ت اند؟ردهکن
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، این بار با عصبانیت من را هل داد و گفت. دوباره همان حرف اول را گفتم

های اعالحضرت را لباس، ه آفتاب آسمان آنکخواهید به جایی شما می

بگو  بله قربان و دوباره گفت:گفتم: فهمید؟چرا نمی. برویدند کمی کخش

دوباره . مدکداری؟ گفتم:در منزل توی جا نگه میکبینیم لباسهای رژه را 

و به فرمانده دستور  شید و گفت: چرا به وظیفه خود وارد نیستی؟کفریاد 

امشب  :رد و گفتکنفر  22سپس رو به ند و کتوجیه  امال  که بنده را کداد 

گذارید و شب روی آن می کزیر تش، لباسهای رژه را در موقع خواب

! فهمیدید؟ همگی از شودمیو هم اتو  بردهم آنها را دزد نمی، میخوابید

 . ترس فریاد زدند: بله قربان

تر از آن فرمانده سی را سادهکه تا به حال کگیرم خدا را شاهد می 

به آن ِسمت ، ه در دربار شاه داشتکالبته وی به خاطر برادری . امندیده

نفری را  خانواده چند کی، از ارتش انتخاب شده بود و گرنه در خارج

ه از کبه آن استعداد و آمادگی  یلشکرچه رسد به . ندکاداره . توانستنمی

را زیر  تا مهران فاو دهانهه از کهای زرهی در خاورمیانه بود لشکر ترین قوی

 . زدحرف اول را می، سال جنگ قبل از انقالب 7در طول مدت  پوشش داشت و

اردیبهشت  28ه از ک سال درگیری بین ایران و عراق 7در طول 

 هابیشتِر ماموریت، به طول انجامید 0۲2۲ دی سال ۲1لغایت  0۲08سال

ه صد ک. شدمیسوارزرهی داده  28۲گردانوبه  زرهی اهواز 82لشکردر 

 . و آتش خوب گردان بود کالبته به خاطر تحر 

 152گرداندرگیری بین ایران و عراق و ماموریت 

، از تاریخ اروند رودبر سر  با درگیری بین ایران و عراق 0۲08 در سال

 تا مهران در نوار مرزی از پاسگاه شلمچه ۲1/01/2۲لغایت 28/2/08



 3/  111گردان تیو عراق و مامور رانیا نیب یریدرگ 

ای از چند ماموریت محوله را به شرح ه خالصهکغرب انجام وظیفه نمودم 

 . نمکزیر بیان می

 در حین اعزام به. خیلی به ما سخت گذشت، در سال اول درگیری 

واژگون شد و آتش گرفت و  در دشت عباس، ماشین مهمات در بین راه، هکف

ه سرنشین خودرو بودند در آتش سوختند و ما کنفر از سربازان  ۲تعداد 

ی کنتوانستیم آنها را نجات دهیم و مقداری از استخوانهای آن را در نزدی

 . ه دادیمامام زاده عباس دفن نمودیم و به راه خود ادام

تالق حاشیه های ما در باکتعدادی از تان ،ی موسیانکدر نزدی، روز بعد 2

ه آنها را از گل در کشید کماه طول  کحدود ی رودخانه به گل نشست

، به محاصره سیالب در هکبار دیگر نیز نرسیده به پاسگاه ف کی. آوردیم

 . ردیمکه از محاصره سیل نجات پیدا کشید کل ماه طو 2آمدیم و حدود 

به . اعزام شده بود گردان ما به منطقه دهلران، در سالهای درگیری

و  و موسیان شیه رودخانه دویرجدر حا، علت گرمی بیش از حد هوا

 . رده بودیمکسری سنگر بندی چم

 

، در منطقه عین خوش 0۲20در سال ، ری ایران و عراقدر دوران درگی

ه تور استتار روی آن ک کی تانکدر نزدی، بودم ه مشغول نگهبانیکشب  کی

 که چشمکی آسمان هایه داده بودم و به ستارهکشیده شده بود تک

غرق . مردکمینگاه ، رفتندمیزدند و گاهی تنهایی از این سو به آن سو می

ه ناگهان در قسمت باالی آرنج دست چپ خود کر و خیال بودم کر فد

با خود گفتم خارهای روی تور استتار به لباس من . ردمکاحساس سوزشی 

به خود آمدم و پس از تحویل . ردکناگهان نگهبان مرا صدا . فرو رفته است
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امال به که کقبل از آن ، شیدمکپست به مقرآمده و روی پتو در سنگر دراز 

با دست  ردم وکسوزشی شدیدتر در همان قسمت احساس ، واب برومخ

 . ضربه ای به آن زده و به خواب رفتم

دیدم روی تخت بیمارستان ، وقتی از خواب بیدار شدم، فردای آن روز

را ، تر علتکاز د . ردمکهستم و احساس عجیبی در دست چپ خود می

چپ شما را نیش مرتبه عقرب دست  0جا هستم و او گفت: که کدم یپرس

چون برای پاس نگهبانی ، زده و بیهوش بودید و حاال به خیر گذشته است

. اندردهکو شما را به اینجا منتقل  متوجه غیبت شما شدند، حاضر نشدید

 . شویدمینگران نباشید تا چند روز دیگر خوب 

 رساله امام خمینی

ی از کچند لحظه بعد ی. تخت دیدم کدیخود را نز  کسا، فردای آن روز

ه در دست داشت به من نشان داد و کتابی را کداران آمد و درجه

ه در مقابل عمل انجام کمن  تاب مال شماست؟کاین ، جان گفت:مسلمی

. ولی قادر به گفتن بله نبودم، ردمکبا سر تصدیق ، شده قرار گرفته بودم

نار من که کن دوم گردان بنده بودند و همانطور کدار ر جهایشان در

نم و به شما کد روز مطالعه مینتاب را چک. نشست گفت: ناراحت نباشمی

ار دیگری از من ک، زد و جز اشاره با سرندی میکقلبم به . گردانمبرمی

ه چاپ جدید آن کبود  رساله حضرت امام خمینی، تابکآن . برنمی آمد

ه به دستم رسیده بود و من آن را به منطقه آورده کاز م، توسط برادر خانمم

ه مرا به بیمارستان کآن روزی . خواندممیبودم و برای تعدادی از دوستان 

تاب شده که متوجه کمرا برایم بیاورد  کخواست سامیآن درجه دار ، بردند



 9/  شاهپور غالمرضا دیبازد 

سی کچون به ، مادرش را بیامرزد ولی خدا پدر و. بود و آن را برداشته بود

 . ردمکنجات پیدا  کچیزی نگفت و من به طور معجزه آسایی از بند ساوا

 بازدید شاهپور غالمرضا

، ، شاهپور غالمرضازرهی اهواز 82لشکری از سالهای خدمت در کدر ی

ه کو مشاهده رژه نفربرها  بازدید ندپس از چ. آمد برای بازدید به خوزستان

مسیر مانور از داخل . مانور انجام شد، ی از آنها بودمکمن هم راننده ی

الت کی سیلوی اهواز با مشکدر زیر پل قطار تا نزد ، ارون خروشانک

 21دارم مبلغ کپس ازآن مارا احضار نمودند و به هر . متعددی طی شد

 . تومان پاداش دادند

 آب مصرفی گردان

را احضار  من، فرمانده یگان ،هکی از روزهای استقرار در پاسگاه فکدر ی

رها به کبا تان، ه به دلیل تمام شدن آب آشامیدنیکنمود و دستور داد 

پس از چندین ساعت گشت زنی در . اطراف رفته و آب خوردن بیاوریم

یر چادر نشین عرب ه به وسیله عشاکحلقه چاه  011با حدود ، هکمنطقه ف

به . حلقه آن آب شیرین بود 01اما فقط . مواجه شدیم، زبان حفر شده بود

یی به هااز چاه، رده بودیمکه قبال آماده کیی هاوسیله سربازان با سطل

البته تعداد زیادی . ریختیممیر کمتر آب بیرون آورده و در تان 2الی  0عمق 

ش و فضوالت حیوانات در آب دیده و مو کاز جانوران صحرایی نظیر مارمول

ساعت  20ه برای مصرف کبردیم به یگان ، رکردن تانکپس از پر . شدمی

. گفتیم موضوع را به فرمانده. شدمیار انجام کروزهای متوالی این . بود
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تصفیه  افسر بهداری را احضار و از ایشان خواست تا آب را، فرمانده یگان

  .ند و سپس بین پرسنل تقسیم شودک

زخمهای ، ثر پرسنلکا، هفته از اولین روز مصرف آب کپس از گذشت ی

، جهت مداوای زخمها از تهران. عجیب و غریبی روی بدنشان نمایان شد

یا چند زخِم خیلی زشت روی  کثر پرسنل با یکا. تقاضای متخصص شد

جعه سی برای مرخصی مراکماه  0حدود . شدنددست و پا و صورت دیده می

ترسیدند بیماری آنها واگیردار باشد و باعث آلودگی میزیرا . ردکنمی 

از ، درجه بود 22ه گرمای هوا در حدود کچند روز بعد . خانواده آنها شود

 . امیون هندوانه آوردند و تقسیم نمودندک کبرای یگان ما ی اهواز

 اعزام به منطقه مرزی مهران

مجددا آماده باش داده و ما ، ماه از مراجعت به پادگان 0پس از گذشت 

تا  نجان چمکدر آنجا یگانها را بر حسب نیاز از سد . اعزام شدیم به شهر مهران

 . پاسگاه سید حسن تقسیم نمودند

ار کدفتر . مودفرمانده یگان من را احضار ن، ی از روزهای بارانیکدر ی

غذا و مهمات برای ، ه باید با نفربرکدستور داد . بود در شهر مهران، ایشان

ه رودخانه طغیان کبه ایشان گفتم . یگان آن طرف رودخانه گاوی ببری

ان عبور از که امکسرگروهبان هم گفت . توان از آن گذشترده و نمیک

پس از . ردکرده بر دستور خود پافشاری ولی نامب. رودخانه وجود ندارد

ه بر اثربارندگی شدید کسرباز وارد رودخانه  2بارگیری نفربر به همراه 

الی  01روی آب . متر بود 2الی  0عمق آب حدود . رده بود شدیمکطغیان 

الت زیاد خود را به آن طرف کو به سختی و با مش. ف بودکسانتی متر  21

ه به صورت کتر رسانده و در ساحل رودخانه متر جلو 0211رودخانه حدود 
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نفر سرباز وسایل  2 کمکدیوار چندمتری بود نفربر را نگه داشتم و به 

 . بارگیری شده را تخلیه نمودم

بی فایده ، ه نفر بر از رودخانه باال برودکوشش نمودم کهر قدر سعی و 

بر به ه نفرکخواستم دور بزنم ، ردنکت کساعت در جا حر  کبعد از ی. بود

از نفربر خارج شدم و ، و خاموش شد و چون تنها در نفربر بودم زیر آب رفت

متر  ۲11به طول  ت آب در حاشیه رودخانهکبا حر . در رودخانه شناور شدم

ه ناگهان دستم به شاخه درخت گز در زیر آب خورد و آن را کردم کشنا 

 . شیدمکنفس فهای روی آب بیرون آوردم و کم گرفتم و سرم را از الی کمح

پرسنل از نجات من منصرف شده بودند و ، چون شب شده بود 

را  وپترکصبح زود صدای هلی، فردای آن روز. ا نهام یه زندهکدانستند نمی

متر شده بود کت بود و چون ارتفاع آب که در باالی رودخانه در حر کشنیدم 

با پرتاب . ا متوجه خود نمایمخلبان ر ، ان دادن لباِس خودکتوانستم با ت

ه از سرما تقریبا بی حس شده بودم باال کمرا ، وپترکردن نردبان هلیک

به دلیل ذات الریه بستری بودم و  ماه در بیمارستان مهران کی. شیدندک

اگر آن روز آن شاخه درخت در . ردمکاین بار هم از خطر مرگ نجات پیدا 

 . عراق برده شده بودم کر اثر شدت جریان آب به خاب، زیر آب نبود

 خاطرات و هاسایر درگیری

 نیروهای عراقی با حمله به مواضع ایران در، ی از روزهای درگیریکدر ی

 سرباز به همراه فرمانده آنها ستوان ساالری 02، تعداد پاسگاه رضاآباد

. نشان جدا شده بودسرشان از ت، شته شدهکسربازان  رثکه اکشته شدند ک

ه دشمنان صورت کچنین گزارش داد ، ه زنده بودک هانفر از زخمی کی
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ی هاکاز چری خود را با روسری قرمز و سفید پوشانده بودند و احتماال

اری کداشتند و به دلیل هم کاری نزدیکه با عراق همکفلسطینی بودند 

 . دشمن ایران بودند، ان شاهل در زمیئایران با اسرا

 0862ساله ایران و عراق و قبول قرار داد 7پس از پایان درگیری  

تا پاسگاه سد  اغه فاوهمن به عنوان راهنما از د، 0۲2۲الجزایر در اسفند 

در اداره جغرافیایی ارتش و برای ساختن  ،ی مهرانکنجاچم در نزدیک

 . رزی انتخاب شدمپاسگاه م

 28۲یگان خدمتی اینجانب ، سال درگیری بین ایران و عراق 7در طول 

انات زرهی کسریع و ام کهمیشه به دلیل تحر ، ه این یگانکسوار زرهی بود 

 . ردکمییگان شناسایی بوده و فعالیت ، مناسب

، زرهی28۲ردانگو  اهواز 82لشکرسال خدمت در 02من در مدت 

سال به  2، سال فرمانده نفربر 2بودم  M13سال راننده نفربر  2مدت 

 . سال انباردار بودم ۲عنوان سرگروهبان و 

 ومت نظامی در خوزستانکح

 در ، خرمشهر، آبادانومت نظامی اهوازکت در حکدر مدت چندماه شر 

، های یگان خدمتی با مردم نقش بسزایی داشتمرفع و جلوگیری از درگیری

به ، ه بعد از انقالب تیرباران شدکه از طرف فرمانده گردان کبه طوری 

به . بودم پرسنل اعدامی وشد جز اگر انقالب پیروز نمی. معرفی شدم کساوا

 . نمکچند خاطره ازاین دوران اشاره می

 ان بودمکه سرگروهبان گروهان ار کمن ، 26 آذر 21 در روز عاشورا 

 به دلیل لجبازی، ردمکمیت کومت نظامی شهر شر کبایست در حنمی و

 . اعزام شدم به میدان اردیبهشت خرمشهر، فرمانده گردان
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ظهر بود و مردم برای ما نذری زیادی آورده بودند و 00ساعت حدود 

ه کلی از باال دستور داده شده بود و. نیدکمیل . گفتند نذری استمی

ما همگی . شاید مسموم باشد، خوردن شربت و غذا را ندارد سی حقک

به . ناگهان صدای تیری به گوش رسید. منتظر آمدن غذای خودمان بودیم

نفر سرباز گفت: در  کی. امیون خودمان دویدمکی کطرف صدا در نزدی

اشه رفت و چون تفنگ از ناگهان دستم روی م، ردن تفنگ بودمکحین تمیز 

ه صدای گریه و زاری بلند شد کشید کطولی ن. ضامن خارج بودتیر رها شد

بعد از . زدندو از خانه روبرو خانمی را روی دست بیرون آورده و فریاد می

ه تیر پس از عبور از درب حلبی خانه به کردم کمشاهده ، بررسی مختصر

 . رده استکنموده و فوت  ه مشغول شستن ظرف بوده اصابتکقلب خانمی 

ه کما . دادندمیرده و شعارهای گوناگونی کمردم تجمع ، شیدکطولی ن 

ه کاری کتنها . ت و صحبتی نداشتیمکجرات هیچ گونه حر ، شرمنده بودیم

، فردای آن روز. امیون برده و از محل دور شدیمکپرسنل را به داخل ، ردمک

به ، ای را خوانداطالعیه، نفرمانده گردان در موقع سخنرانی جلوی یگا

 بدانند خمینی، هستند ه طرفدار خمینیکسانی که: آن کاین مضمون 

نفر را به جای ایشان معرفی نموده تا به طریق  کی رده و شورویکقبال فوت 

 مسلمی، رد و گفتکبه من سپس رو . ندکمونیستی کشور ما را کایشان 

شما ماموریت دارید فردا با تعدادی از سربازان به بیمارستان رفته و در موقع 

من . مانع از هرگونه شعار دادن تظاهرات شوی، مراسم تشییع جنازه آن زن

زدم وضعیت خیلی میبه آن ماموریت رفته و چون حدس ، با تعدادی سرباز

امیون کفشنگ و سرنیزه ی تفنگها را گرفته و آنها را به راننده ، وار استدش

تحویل داده و سربازان را بدون سرنیزه و فشنگ در دو طرف درب 
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. م را نداریدددستور دادم حق هیچ گونه درگیری با مر . بیمارستان گماردم

ما  انداختند وبه سر و صورت ما تف می، از بیمارستانموقع عبور مردم در 

 . ردیمکتی نمی کنده بودیم و هیچگونه حر کشرمنده و خجالت زده سر به زیر اف

 

مرخصی گرفته و  ،ومت نظامی در خرمشهرکی دیگر از روزهای حکدر ی

ه ایشان رانیز با کدستور داده شد ، از طرف فرمانده گردان. بودم عازم اهواز

من با اتومبیل خود به طرف اهواز ، بعد از ظهر 7ت ساع. خود به اهواز ببرم

 ،او را به نام استوار رجبی ی از محافظانکرده و فرمانده گردان و یکت کحر 

 کهوا تاری، پس از پیمودن مسافتی. ردمکپشت پلیس راه خرمشهر سوار 

مسجد  ه درکداد و شنید میایشان به اخبار رادیوهای خارج گوش . شد

من رادیو را . ای زداند قهقهتعداد زیادی شهید و مجروح شده رمانکجامع 

های یکنزدی. ردکناراحت شد و من را تهدید به بازداشت ، ردمکخاموش 

آزمایی های بلیط بخته روی تابلوک، متوجه خودرویی شدیم پادگان حمید

ها ی از تابلوکدر جلوی ی، دستور داد. چسباندمیاعالمیه  نار جادهک

گفت: با میمرتب ، پس از سوار شدن. ایستادم و متن اعالمیه را خواند

من گفتم ماشین خودم است و ، سرعت برو تا آن فال ن فال ن شده را بگیریم

 . بیشتر از این نمی توانم بروم

 با توهین و بی احترامی به. د، جلوی منزلش از خوردو پیاده شدر اهواز

 ارراکاین . ببر روز دیگر بیا و مرا به خرمشهر2من در جلوی همسرش گفت 

 . ردم و ایشان ازآن روز به بعد با من دشمن خونی شدکن
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می از کعده  ،ومت نظامی در آبادانکی دیگر از روزهای حکدر ی

. دادندمیرده و شعار مرگ برشاه کگاه تجمع ت نفت در باشکارمندان شر ک

 و رجبی رده و بنا بر اظهارات زارعکبه آنها حمله ، ای از پرسنل نظامیعده

، در آن روز، ه جزو محافظین فرمانده گردان بودندکتن از پرسنل گردان  2

فش و وسایل خود را رها کیشتر آنها ب، بعد از یورش افراد نظامی به مردم

م کقانون منع رفت و آمد بر باشگاه حا هاتا ساعت. رده بودندکرده و فرار ک

 . س جرات آمدن به درون باشگاه نداشتکبود و هیچ 

 

و در  اروند روده در حاشیه که ناهار را برای ما کبعد از ظهر بود  0ساعت 

و  ناگهان زارع، پس از تقسیم آن. بودیم آوردندس کی باشگاه انکنزدی

شروع به جوسازی نموده و ، از راه رسیدند و با سروصدای بلند رجبی

من . نندکه مرا اذیت کزدند و گویا دوباره دستور داشتند میحرفهای زشتی 

غذای خودم را به طرف رده ولی طاقت نیاوردم ظرف کچند لحظه صبر 

با مشاهده این وضع  زارع، ردکظرف به سرش اصابت ، ردمکپرتاب  زارع

سریع اسلحه خود را برداشت و به طرف من نشانه رفت و شروع به داد و 

ردند و مانع کجلو آمده و بین من و او دیوار درست  هابچه. ردکفریاد 

آن روز تمام . شدمیرار که این صحنه تکگیری شدند چندمین بار بود در 

 . برگشتیم شدو به شهربانی خرمشهر

 ارسالی از ردند و شروع به خواندن نامهکفردای آن روز همه ما را جمع 

این متن . نمودند، رده بودکر که به دروغ مشخصات امام را ذکز کمر  

وی چنان با شور و . باصدای بلند خوانده شد ستوان وظیفه و کتوسط ی

مرتبه از  2ه پس از خواندن آن کخواند میشعف و خوشحالی نامه را 
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، ساعتی بعد. ه موافقت نشدک. رار شودکه تکفرماندهی در خواست نمود 

او در جواب . من پیش وی رفتم و گفتم: چرا اینقدر خوشحال هستید

 . خوشحال بودم، دبرایم روشن شده بو چون حقایق، گفت

 

مردم تظاهرات بزرگی  ،ومت نظامی در خرمشهرکدیگر از روزهای ح روز

در خواست پایین آوردن تنها مجسمه برپا ، به راه انداخته و از مسئولین

                           ت نفت با جرثقیل آمدند وکعواملی از شر . ردندکرا مانده شاه 

ه تعدادی از پرسنل ارتش جلو رفته کجسمه را پایین بیاورند خواستند ممی

ه کرد و قول داد کومت نظامی با مردم صحبت کفرمانده ح. و مانع شدند

نخواهید دید و تا  اثری از مجسمه، ه از خواب بیدار شدیدکفردا صبح 

 . ای مردم قانع شدنداندازه

ها روی چمنه شد برای ما شام آوردند و در اطراف مجسمه در کشب 

ردندگه گاهی کمیولی تعدادی شام نگرفتند و آن قدر گریه ، ردندکتقسیم 

ی از آنها رفته کبنده پیش ی. شدمیصدایشان به صورت ناله و فریاد شنیده 

نید کباور  هستید؟ گفتم شما نگران مجسمه شاه، و ضمن دلداری به آنها

تو دیگر  :ی از آنها با عصبانیت گفتکی .نیدکار را بکخود شاه گفته این 

گاهی برای شاه هورا . ی هستیکه معلوم نیست طرف کحرف نزن 

من با خونسردی گفتم شما و من هر دو . دهیمیشی و گاه فحش کمی

نگرانی . شودمینظامی هستیم و مسلمان و هر چه خدا بخواهد همان 

شیدن مجسمه شاه کن آنگاه آنها مجاب شدند و با پایی. شما بی مورد است

من نزد فرمانده گردان رفتم و گفتم افراد حاضرند مجسمه . ردندکموافقت 

ان کر بود به من خیره شد و با تکه سخت در فکفرمانده . را پایین بیاورند
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ت نفت برای پایین کرد و با تلفن از شر کدادن سر موافقت خود را اعالم 

عتی بعد جرثقیل از دور سا. ردکدرخواست جرثقیل ، آوردن مجسمه شاه

ان دادن دست و چوب و چماق به کنمایان شد و تعدادی از مردم بات

نفر را  01شدند و ما برای جلوگیری از هرگونه درگیری آن  کمجسمه نزدی

. ردیمکرده و از محل دور کامیون ک ردند را سوارکمیه با صدای بلند گریه ک

ند و از طرف مردم عرب شیدکوبی مجسمه را پایین کمردم با جشن و پای

صدها تیر ، به نشانه شادی و جشن، و حومه آن و خرمشهر زبان آبادان

 . وبی ادامه داشتکشد و جشن و پای کهوایی شلی

 

، خرمشهر سپه در کول حراست بانئمن به عنوان مس، های از روزکدر ی

نند و آن را کحمله  که مردم به بانکان اینکون امچ. بازار سیف شدم کنزدی

دفتر  که نزدیکن شدم کمن در طبقه فوقانی سا. رفتمی، آتش بزنند

، بعد از ظهر کزدم ساعت یمیگاهی سری به آن دفتر . مسئول ارز بود

او شدم و سری کنجکبنده . یف بزرگی به آن اتاق رفتکپوش با  کفردی شی

من را به آن شخص معرفی ، ز پس از احوال پرسیمسئول ار . به آن دفتر زدم

رد و کآن شخص رو به من . باشدمیه ایشان طرفدار انقالب کرد و گفت ک

هستم و برای تهیه و خرید منزل برای حضرت امام  گفت: من سید جوادی

یف خود کسپس از . برممی، ارز شاتودر شهر نوفل لو در فرانسه خمینی

را بردارید وبه  هامبلغ هنگفتی پول روی میز گذاشت و به من گفت پول

ه کنند بدهید و از آنها بخواهید کمیه به طرف مردم تیر اندازی کافرادی 

ردم و کبنده از تحویل گرفتن پول خود داری . بردارند هاارکدست از این 

 . نمکه با پرسنل ارتش در این خصوص صحبت کدادم قول 
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 رده و به اهوازکفرار  من به همراه چند تن از پرسنل وظیفه خرمشهر

روم و چند روز دیگر برمی می سری به منزل زدم و گفتم من به تهران. آمدیم

به گاراژ رفتم و بلیط تهیه . شود گفتم نمی، همسرم گفت مارا هم ببر. گردم

راننده اتوبوس خطاب به مسافران گفت: ، در بین راه. ردم و به تهران رفتمک

راننده  کمکسپس . بلند شوند، ه طرفدار انقالب و امام هستندکآنهایی 

راننده . نیز از زیر صندلی آخر تعدادی چوب بیرون آورد و به همه آقایان داد

دانست او نمی. نیمکشته و فرار میکمورین را أم، جا الزم باشدکگفت هر 

در شهر . چوب قطوری نیز به دست من داد. ه ما نظامی هستیمک

ات مارپیچ و عجیب و ک، با زدن بوق و شعار مرگ بر شاه و حر کاندیمش

در شهر خرم آباد هم چندین ساعت . ردیمکغریب از دست مامورین فرار 

ان دادن چوب و فریاد مرگ بر شاه به سختی از کما هم با تدرگیر بودیم و 

 . هم همین طور کدر ارا. خرم آباد دور شدیم

رسیدیم و به فرودگاه رفته و از  به تهران، 26بهمن  02روز بعد در 

فرودگاه تا میدان انقالب با وسایل نقلیه مردمی آمدیم و از آنجا تا علی آباد 

 . برگشتم شهرریو بعد پیاده به  به دنبال ماشین امام شهرری

نند و به که پرسنل ارتش فرارنکحضرت امام فرمودند ، چند روز بعد

دست آوردن نوارسخنرانی  هب و من هم با. پادگان محل خدمت خود برگردند

 . برگشتم به خرمشهر، حضرت امام

ولی من به آروزی خود که . ردندروز غیبت برایم محاسبه ک 6مدت 

آخر از بزرگترهای خانواده شنیده بودم که . دیدن امام بود رسیده بودم

به روستای دوران کودکی ام  وقتی پدر حضرت امام و حاج آقای پسندیده

برای این که . کردندمیآمدند در منزل پدر بزرگ مادری ام سکونت می
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، سال بیشتر نداشت 0مادر مرا که در آن زمان ، و آمد کنندراحت رفت 

 . صیغه کرده بودند تا شرعا مشکلی نباشد

 پس از پیروزی انقالب اسالمی

پس از پایان حکومت نظامی و اعالم همبستگی ارتش با مردم و  

چند ماه . برگشتیم ازما هم به اهو، برگشتن یگانها به محل خدمت خود

شروع به فعالیت کرد و پرسنل خاطی را به  انقالب اسالمی دادگاه، بعد

، دانستندمیدر دادگاه آنان خود را بی گناه . احضار کرد دادگاه خرمشهر

هستم و  یکی از این پرسنل خاطی میگفت:من برادرزاده آیت الله اشراقی

چگونه ضد انقالب هستم و در . بودم همکالس حاج احمد آقا خمینی

قاضی نامه را خواند: ریاست محترم . دادگاه پاکتی را به قاضی دادگاه داد

 . ایشان چنانچه جرمی مرتکب شده برابر قانون با وی رفتارشود، دادگاه

اما پس از اعالم رآی ، ردکبرای او مقرر سال حبس  02، رئیس دادگاه

در اعتراض به رای ، ه در داخل سالن دادگاه بودندکمردمی ، دادگاه

ه از عوامل اذیت و کردند و دو تن از آنهاکبه سوی مجرمین حمله ، دادگاه

و  به نامهای سرگرد اشراقی، ومت نظامی بودندکآزار مردم در زمان ح

را به بیرون دادگاه برده و پس از بستن به درخت خرما آنان  رمیکگروهبان 

 . آوری بدن آنان به سختی انجام شده جمعکطوری ، ردندکرا تیر باران 

. زدند، بود ه در اهوازکروز عصر درب منزل مرا  کپیروزی انقالب ی پس از

پس از . ه سوار بر موتور وسپا بودکرا دیدم  ردم استوار رجبیکوقتی در را باز 

ارد بزرگی را از زیر ک نیز آمدند و آقای رجبی هایشاحوالپرسی همسر و بچه

ی که حاکه به تن داشت بیرون آورد و با صدای نسبتا بلندی کت آلمانی کاور 
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سی را که من کو شهادت دهید  از ترس او بود گفت: یا باید بیایید خرمشهر

ه همین جا سر هر دو فرزندم را میبرم و خونشان به گردن کشتم یا این کن

جلو  لرزیدمیرد و کمی  ساله بود گریه 2ه دختر ک های از بچهکی. شماست

سی را کاگر ، اد زدم برو گمشوه فریکند کت دیگری کشید و خواست حر ک

ه چقدر من را زجر دادی و چقدر کترسی؟ یادت هست میشتی چرا کن

، روی؟حاالچون سرگرد تیرباران شدهمیه با سرگرد راه کردی کمیافتخار 

خداوند شما را هدایت ، به دل ندارم ایینهکشما را ترس برداشته؟من از شما 

ه منزلش به ما ک ولی زارع. ده و رفتندبا اصرار من آنها سوار موتور ش. ندک

سی را کرد و من گفتم: شما کبود شب آمد و باز همان درخواست را  کنزدی

 . دانممیرد و من کمی کسرگرد شما را تحری، شتیدکن

رد کآن چنان وجود وی را دگرگون ، ت انقالبکو بر  آمدن امام خمینی 

را برسر  از پیشتازان در خط بود و جان خود که در طول جنگ تحمیلی یک

، های شدید بین نیروهای دشمن و مای از درگیریکار گذاشت و در یکاین 

اش شهید شد و ه دارای بیسم فرماندهی بود رانندهکدستگاه نفربر  کی

سط ه توکریز برگردد و هر آن بیم آن میرفت کنفربر نتوانست به پشت خا

ه نامبرده به طور داوطلب و تنها برای آوردن آن به کدشمن منهدم شود 

ولی در آخرین ، قلب دشمن زد و نفربر را به سمت نیروهای خودی آورد

من در . ن قرار گرفت و به شهادت رسیددشم کلحظات مورد اصابت موش

 قهرمان کت انقالب چگونه فرد آنچنانی را تبدیل به یکبر ، دل با خود گفتم

 ،اهواز 82لشکراین حادثه در . روحش شاد و یادش گرامی باد. ندکمی

 . رخ داد سوار زرهی در پاسگاه زید 28۲گردان
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شور به کومت نظامی در سطح که در طول مدت حکبا توجه به این 

ه در خفا از جان و مال کنلی بودند پرس، خصوص ارتش و نیروهای مسلح

و ضد  کانقالب گذشتند و با وجود ساوا خود در راه پیشبرد انقالب و رهبر

جا داشت ، ن دوم و پرسنل سرسپرده در ارگانهای نامبردهکاطالعات و ر 

ه به عنوان سربازان گمنام در راه کهای این قشر برای جبران فعالیت

زحماتی را متحمل شده و وچه و بازار کنقالب پابه پای سایر مردم اهداف ا

یان انقالب کومت نظامی از کداشتی در طول مدت حچشم گونهیچبدون ه

، ولی مسؤلین و فرماندهان. شدمیرده بودند از آنها قدردانی کدفاع جانانه 

و  پس از پیروزی انقالب رفتاری خوب با آنها نداشتند و گاهی مورد تمسخر

 . شدندشماتت نیز واقع می

برای اثبات عراضیم شرحی از زندگی و دوران خدمتم چه قبل و چه  

. ه خود گویای ادعای من استکتوب آورده ام کبعد از انقالب در این م

حاضرم در خصوص تمامی ادعاهایم ، چنانچه الزم به توضیح بیشتری باشد

 . طی ارائه دهمبه تفصیل و در حضور هر مقام و مسؤلی شرح مبسو

 حمزه پادگان افسریه 12 لشکر 1تیپ 219دوران خدمت در گردان 

 حمزه 20 لشکرتیپ دوم  078گردان  من به تهران، ماه بعد کی

 . الشهداء منتقل شدمسید

و  تکحر  تهران از، ی محولههادر اجرای ماموریت، 0۲28ردین سال فرو

روز . در آنجا شب را گذراندیم. رفتیم پادگان صالح آباد،رمانشاهکبه سمت 

خودرو در اختیار ما قرار گرفت و به  ۲1از طرف فرمانده پادگان تعداد ، بعد
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و ماسه در اطراف  ی شنهاه با قرار دادن گونیکستور داده شد د ما

 هاراننده. نیمکت کحر ،به سمت شهر سنندج هاامیونکو بار  هاصندلی

رمانشاه نیز کگروهان از  کی. ت شدکستون آماده حر . ثرا ناراضی بودندکا

 . ردکمارا همراهی می

ه ک، منافقین، آن تا انتهای دره در طول راه از ابتدای ارتفاعات دیوان

با ، خود را به سینه و بازویشان زده بودند کهمگی مسلح بودند و آرم گروه

و اسلحه در دو طرف جاده مارا تهدید و برای ما خط و ، ت دست و سرکحر 

صبح به دروازه شهر  7ساعت ، ما بی خبر از آینده. شیدندکمینشان 

نفر از  21حدود . مواجه شدیم ردنیکای باورنرسیدیم و با صحنه سنندج

الی  ۲11 ی دبستانی را روی زمین نشانده بودند و در پشت آنهاهابچه

به  کنیز نارنج هابچه. آماده تیر اندازی بودند، از افراد مسلح نفر 011

. ز مسلح بودندنی، متر از مردان نبودکه تعدادشان کدست داشتند و زنها 

. از خودرو پیاده شدم، به دلیل بسته بودن راه، من چون جلوی ستون بودم

ردیم کبا دیدن آن و ضعیت وحشت . ردکپشت سر هم توقف  ستون همگی

به دلیل سرمای منطقه همه سربازان دچار سرمازدگی ، و از طرف دیگر

عث ایجاد ت غیر عادی باکحر  کی. اری نبودندکشده بودند و قادر به هیچ 

به یاری پروردگار . گذاشتمیگردید و تلفات سنگینی را بر جای میفاجعه 

 . گناه شدیمان بیکود کشته شدن سربازان و کمانع از ، و هوشیاری پرسنل

 به طرف فرمانده، دیدماسیر می ای در دامه نیروها را همانند برهکمن 

سردرگمی شده بود و دچار  فرمانده. لیف چیستکه تکرفتم و از او پرسیدم 

ایستاده  هاه جلوی بچهکمن به طرف مردی . قادر به تصمیم گیری نبود

 خواهیم به بانهه میکرفتم و سالم و صبح بخیر گفتم و توضیح دادم ، بود



 11/  از سرهنگ نصرت زاد یاخاطره 

ه کردید کاو با لحن تندی پاسخ داد: بیجا . اری نداریمک برویم و در سنندج

دیگران . اینجا جای شما نیست. ه آمده اید برگردیدکان راهی از هم. آمدید

 ردندکهای او را تایید حرف ان دادن اسلحهکنیز با ت

 ی از سرهنگ نصرت زاداخاطره

گفت صبر ه میکه ناگهان صدایی شنیدم کناامیدانه ایستاده بودم 

او بنده را در . آمدمی ه به طرف ماکمتوجه جناب سرهنگی شدم . نیدک

آنگاه . امآمده ه از سنندجکهستم  آغوش گرفت و گفت من نصرت زاد

ه در که به سمت فرودگاه کرد و از ما خواست کقدری با مردم صحبت 

 . یلومتری شهر قرار داشت برگردیمک 2فاصله 

، دستگاه خودروی جیپ کی .در فرودگاه مستقر شدیم، ساعت بعد 2

از . است ه جناب سرهنگ نصرت زادکمتوجه شدیم . به طرف ما آمد

 :و مرا در آغوش گرفت و خطاب به افراد حاضر گفت ماشین پیاده شد

، هر چه دشنام و بی حرمتی از طرف مردم به شما گفته شد، برادارن عزیز

شما به ماموریت ، با توافق اهالی شهر. خواهمبر من باد و از شما پوزش می

هر ، بعد از استقرار در حوالی باند فرودگاه. شویدمیاعزام  خود در شهر بانه

ه باید کپرسنل  کو تحریسئله جدیدی از سوی منافقین روز شاهد م

 فرمانده را ب
ُ
 متاسفانه برخی از پرسنل با اسلحه و. بودیم، نیدکشید و فرار ک

 . ردندکمهمات گریخته و خود را به اشرار و منافقین معرفی 

ه با شنیدن صدایی بیدار کامیون خوابیده بودم کدر ، از شبها یکدر ی

ه کقدمی  کدر ی. آیدمیه به طرف من کی سایه ای را دیدم کدر تاری. شدم

در موقع فرار . ه به سرعت بازگشت و متواری شدکیستی؟ کرسید فریاد زدم 
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من هم از . صدای افتادن چیزی را شنیدم، امیون به روی زمینکدن از و پری

و . ه روی زمین افتاده بود شدمکای امیون پایین پریدم و متوجه سرنیزهک

 . ه به هدف آن مرد پی بردمکآنگاه بود 

از بودن ، ه تعدادی از پرسنل قدیمی گردانکنار شنیدم کاز گوشه و  

های آمده و مسئولیت خوزستان 82لشکرز من ناراضی هستند و چون تازه ا

آن هم از طریق . آنها قصد جان من را داشتند، مهم را بر عهده گرفته بودم

ه اگر کبه دوستانش گفته بود ، آن سرباز منافق. ه خوزستانی بودکسربازی 

 . گردیممیباز  تهران شته شود ما حتما بهک مسلمی

 نصرت زاد ایرج شهادت سرهنگ

ه کد دستور رسی ،صبح روز پنجم پس از استقرار در فرودگاه از تهران

نیم و هر چه ک کر ت و از طریق جاده قشالق را به مقصد بانه شهر سنندج

 . نیمکسریعتر فرودگاه را تخلیه 
نم ک نفر از افراد را انتخاب 00ه کفرمانده یگان مرا خواست و دستور داد 

 عملیات  با، در فرودگاه باقی بمانم تا در صورت نیاز، و پس از رفتن یگان

 . تامین جاده را برقرار نماییم نهلی بر

اگر تاریخ دقیق را اشتباه ، 28فروردین  ۲0صبح  7ت ساع گروه رزمی

صبح خبری از درگیری نبود و از برج  8تا ساعت . ردک کفرودگاه را تر ، نمکن

ناگهان ساختمان فرودگاه  01ساعت . شاهد عبور ستون بودیم، دیده بانی

تیراندازان  ل فرودگاه زیر آتشکزیر رگبار تیربارها به لرزه در آمد و بالفاصله 

 . قرار گرفت دشمن
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به قسمت شوفاژ خانه فرودگاه پناه ، به همراه افراد باقی مانده در فرودگاه

، آمد و تنهااری از ما بر نمیکساعت در آنجا بودیم و هیچ  2به مدت . بردیم

، صبح 00حدود ساعت . شاهد تیراندازی به ساختمان فرودگاه بودیم

و چون از انجام  شودمیجه موقعیت فرودگاه متو ،فرمانده پادگان سنندج

به همراه چند تن نظامی  زادنصرتایرج سرهنگ ، شودمیمایوس  برنهلی

. شوندرفته و در آنجا مستقر می داوطلب به ارتفاعات مشرف به جاده قشالق

داری به آنها زی و درجهه چند نفر مبدل به لباس سرباکشد کطولی نمی

 . رسانندبندند و همه را به قتل میشده و آنها را به گلوله می کنزدی

شهید و چند  کس و یکانکبا ازدست دادن چندین ، ستون نظامی

. روندمی و پس از دور زدن به پادگان سنندج ردهکمسیر را عوض ، زخمی

چه ، به موقعیت منطقه در آن زمانته قابل تامل است با توجه کولی این ن

و مهمات  وپترکهلی، ر سوختکسی باعث اعزام ستونی شامل چندین تانک

ه گردید و باعث شهادت فرمانده یلومتر به آن منطقک 00و آذوقه به طول 

چندین نفر از همراهان وی  و سرهنگ نصرت زادشهید ، 28رکتیپ لش

در شهر  را چندین روز ه جنازه سرهنگ نصرت زادکبه گونه ای  ؟شد

 ه به دست دشمن افتاد وبخشی از مهمات و سوخت و آذوقچرخاندند می

 . ار بردندکا به ها علیه مبعدها در درگیری

رای انتقال ب وپترکفروند هلی کبعد از ظهر ی 2در ساعت ، در همان روز

به پادگان انتقال داد و ، ه تقریبا نیمه جان بودیمکما به فرودگاه آمد و ما را 

 شدیم ما آنجا متوجه حقیقت تلخ حوادث پیش آمده در مسیر جاده قشالق

 . نیز گزارش حمله به فرودگاه را به استحضار مقامات رساندیم و خود
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، به یگان ما دستور داده شد ،دگان سنندجساعت پس از ورود به پا 20 

را  مین جانیأت، ندن سنگرکو در آنجا با به ارتفاعات مشرف به پادگان برویم 

د ار با درگیری شدیکاین . شویم هرگونه عملیات از طرف اشرار و مانع برقرار

ی آن فردا. ردکبه پادگان مراجعت ، بنا به دستوریگان اعزامی . مواجه شد

یگان برای تامین  کی، روز از طرف فرماندهی پادگان دستور داده شد

. شوداندازی از داخل شهر تیرزمانی پادگان خارج شده و مانع منازل سا

با خروج از . ه راهنمای ما باشدکسنندج مامور شد  لشکردرجه دار از  کی

ن ه با پیچیدکه وی از جاسوسان منافقین بوده کپادگان متوجه شدیم 

مر و گردن خود قصد داشت مارا به داخل شهر به کپارچه سفید به دور 

ولی آن درجه ، در آنجا با اشرار مواجه و مجبور به فرار شدیم. قتلگاه ببرد

به پادگان  دار به طرف منافقین رفت و با آنها همراه شد و بعد از این جریان

 . ندنفر مفقود شد کنفر زخمی و ی 2در این ماجرا . باز نگشت

 که روی تپه نزدیکمتوجه جسدی شدیم ، روز پس از این واقعه ۲

با فرمانده . های سازمانی مشرف به پادگان روی زمین افتاده بودخانه

یدا به کدستور داد ا. منمودی کمکموضوع را در میان گذاشته و تقاضای 

از . نیمکتوانستیم این وضعیت را تحمل ما نمی. نشویم کجنازه نزدی

  اریکردیم و ایشان در جواب گفتند هر ک لیفکسب تکگردان ده فرمان

با . ه جنازه را به پادگان بیاورمکو من تصمیم گرفتم . نیدکخواهید بمی

ارد از درمانگاه کبران کی ،ولی الله بختیاری استوار، دوستانم ی ازکی کمک

 . مگرفتیم و برای آوردن جسد به راه افتادی

متری دیوار پادگان  221ردیم تا فاصله کت کصبح حر  01ساعت 

تعدادی بچه از دختر و پسر زیر ده ، ی سازمانیهای خانهکدر نزدی. رفتیم
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نند تا باالی که مارا همراهی کاز آنها خواستیم . مشغول بازی بودند، سال

ری مت 01به فاصله . آنها نیز پذیرفتند. سی متوجه ما نشودکشاید ، تپه

شروع به گریه و  هابچه، با دیدن جسد و بوی تعفن، ه رسیدیمکجسد 

به طرف ما تیر اندازی  ن موقع از طرف ضد انقالبدر همی. ردندکزاری 

ت کارد انداخته و به طرف پادگان حر کشد و ما با عجله جسد را روی بران

، داما به هر طریقی بو، ردکتیرها به طرف ما روی زمین اصابت می. ردیمک

. یشان گریختندهانیز به سوی خانه هاخود را به پادگان رساندیم و بچه

. ه متوجه شدیم جسد را به چه صورتی در آورده بودندکتازه آن موقع بود 

نده و چشمان آن را ازحدقه در آورده بودند و این کپوست صورتش را 

بارها  بارها و، هابعد. نسبت به ما بود ضد انقالب ینه و دشمنیکازشدت 

را برای  هاه جان خود و بچهکردیم کار درستیکه آیا کاز خود پرسیدم 

 . آوردن جسد به خطر انداختیم

. شته بر جای گذاشتک 7 اقامت ما در پادگان سنندج، به هر حال

و وضع به  رده بودندکبه داخل پادگان هم نفوذ  ضد انقالب نیروهای

به دیگری اعتماد نداشت و هر آن بیم درگیری سی که دیگر کای بود گونه

ثرا کا، ه به ماموریت اعزام شده بودندکیی هابرای مثال راننده. رفتمی

 . ناراضی بودند

 کبا بالگرد شنو  ت به شهر سقزکحر 

ه کشد دستور داده  ،سنندجپادگان روز از استقرار در  2پس از گذشت 

در زیر  کشنو  وپترکبا چند فروند هلی. شویم هر چه زودتر عازم شهر سقز

ی سازمانی اجرا هابامها و حتی خانه ه از پشتکآتش تیر بار دشمن 
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متر ازسنندج بود کنسبتا  هادرگیری، در شهر سقز. ت نمودیمکحر ، شدمی

از جمله ، در اطراف پادگان سقز شدیمچند ماموریت شناسایی  عازم و ما

سنگر تیربار  که یکمبنی بر این ،وپتر هوانیروزکبرابر خبر خلبان هلی

شته یا زخمی کدین نفر قرار گرفته و چن کسنگین اشرار مورد اصابت موش

شته و کدو نفر  هکه سه دختر شمالی در سنگر بودند کو دیدیم  رفتیم، شده

 . را به پادگان انتقال دادیم آنان. ی بودنفر زخم کی

 اعزام به پادگان محاصره شده بانه

را احضار  ما فرمانده ،یانکمدر احمد جناب سرهنگ ، فرمانده پادگان

، ه مشغول نوشیدن چای بودکایشان . رفتم، من نیز همراه فرمانده. ردک

مان دست روی نقشه منطقه شروع به توضیح قندی بر داشت و بعد با ه

در  وپترکفروند هلی کبایست یمی، بر طبق نقشه وی. ردکعملیات خود 

فروند در قسمت غرب پادگان و  کو ی فروند در قله آربابا کی ،فرودگاه بانه

، ردکه صحبت میکهمانطور . دننکز پادگان نیرو پیاده کفروند آخر در مر 

ه قند در چای کطور  همان. قند را در داخل فنجان چای انداخت و هم زد

در این عملیات ، ها هم مثل قندوپترکه هلیکمن دردل گفتم ، شدذوب می

سال زیرا . افی داشتمکذوب خواهند شد زیرا از وضعیت بانه اطالعات 

 . هلی کوپتر را دیدم گذشته مدت دو ماه در پادگان بودم و سقوط

در فرودگاه  به سرپرستی ستوان اسماعیل زاده وپترکفروند هلی  کی

 و مجروح شتهک، ه پیاده شدندکبه زمین نشست و تمام نیروهایی  نظامی

سقوط  و ن نشینده زمیبنتوانست  در قله آربابا کوپترفروند هلی کی. شدند

 وپتر فرماندهکهلی. نفر شهید و چندین نفر هم زخمی شدند کی، ردک
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در پادگان نشست و موقع برخاستن مورد اصابت گلوله قرار  گروهان هم

در آن بودیم و مقداری  انتر گروهکو د  ه منکوپتر دیگر ک هلی. گرفت

ز اصابت گلوله به دارو نیز به همراه داشتیم نیز موفق به فرود نشد و پس ا

ه قادر به فرود کو گفت  ردکوپتر را باز کخلبان در هلی کمکبدنه آن 

 . نیست و باید بپریم

ه کآن  من نیز ابتدا داروها را به روی زمین انداختم و بعد خود بدون

د شدیدی در هر دوپای در . قادر باشم ارتفاع را تخمین بزنم بیرون پریدم

، ه نپریده بودکتر کد . ت نبودمکدر به حر ه قاکطوری ، ردمکخود احساس 

بازگشت و من پس از ساعتی به سختی خود را به  به شهر سقز وپترکبا هلی

 . وضعیت پادگان مطلع شدم ه ازکشانده و آنجا بود کسمت درمانگاه 

به دلیل شدت ، ه زابلی بودکی از درجه داران کی، در سنگر درمانگاه

او ناخواسته روی مین رفته بود و . جان باخت، ون ریزی ناشی از جراحتخ

ما ناچار شدیم برای جلوگیری از . ب شده بوداز ناحیه پا به شدت دچار آسی

 وقفه بی اما علی رغم تالش، پای او را روی شعله آتش قرار دهیم، خونریزی

 . جان باخت توجه به عفونت شدید با ،لیکتر علی تو کد ، تر گردانکد 
 

نفر از افراد  2ه تعداد کمشخص شد ، بعد از بررسی وضعیت پادگان

رده و کنده بودند آنها را جمع آوری کاجساد در پادگان پرا. شهید شده اند

نفر بود و تعدادی از آنها  221تعداد افراد پادگان حدودا . جا قرار دادیم کی

به دلیل محاصره و نبود آب ، تقر شده بودنده قبل از ما در پادگان مسک

ی روحی و جسمی شده هادچار ناراحتی، افیکآشامیدنی سالم و غذای 

قاشق  02الی  01جیره غذایی هر نفر ، ه شب هنگامک به گونه ای، بودند
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سید کاظم از جناب سرگرد  در شبهای بعدی. لوبیا پخته بیشتر نبود

ردم برای کخواهش  66لشکر از  ، فرمانده گردان اعزامیفرر ونسط

ه کو صابون  وپترکبا بنزین هلی، دشمنان مسلح جلوگیری از هجوم نفوذی

تا ، نیمکتل مولوتوف درست کو ک، ی نوشابههاشیشهو با  مدر اختیار داشتی

ردند و وسایل مورد کیز موافقت ایشان ن صورت نیاز از آنها استفاده شود در

 028فرمانده گردان  او در جنگ تحمیلی. نیاز را در اختیار ما گذاشت

در منطقه  در عملیات توکل 28دی ماه  21در تاریخ خراسان بود  66 لشکر

 . روحش شاد. به درجه رفیع شهادت نائل آمد عملیاتی آبادان
 

تقاضای  ،ز فرماندهی پادگان سقزکاز مر ، مبود مهماتکه دلیل ب

پالت  کی، هواپیما کی، کشب در هوای تاری 8ساعت . مهمات نمودیم

متاسفانه پالت در خارج از پادگان به زمین . ردکروی پادگان رها  مهمات را

دست آوردن هنفر زخمی حاصل تالش ما برای ب کو ی نفر شهید کافتاد و ی

ه کردیم کمجددا تقاضای آرد و مهمات ، روزی دیگر. ن پالت مهمات بودای

ارتن سیگار بهمن به طرف پادگان رها کچند ،وپترکفروند هلی کتوسط ی

به طرف آن ، ارتن نان استک هک آن سرباز به خیال که بدبختانه یکشد 

  .ه در اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به شهادت رسیدکدوید 

 یسه آرد یا گندم وکتعدادی از پرسنل برای آوردن چند ، ی از شبهاکدر ی

ی منبع آب پادگان رفته کواقع در نزدی، ی از منازل شهرکیا مقداری نان به ی

نفر  کی، در موقع حمل به داخل پادگان، یسه آردک 6ردن که پس از پیدا ک

چون . شدوده میروز به روز به تعداد شهدا افز . نفر زخمی شدند 2شهید و 

باید مشخص  هاجنازه، توسط بی سیم دستور داده شده بود ،از تهران
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نیم کجا جمع  کما مجبور شدیم تمامی آنها رادر ی، باشد و قابل شناسایی

 . ردیمکو هر شب از آنها نگهداری می

 

از  نفر از درجه داران ژاندارمری کمتوجه رفت و آمد ی، ی از روزهاکدر ی

ه همسر و ک، گفت. رودجا میکردیم کسوال . به شهر شدیم بانه پادگان

اما چون . شی به آنها به شهر میرودکفرزندانش در شهر هستند و برای سر 

او نیز ظاهرا . ه دیگر از پادگان خارج نشودکدستور داده شد ، بود کو کمش

ه او به کاز منزلی ، ما متوجه شدیم، هنگامشب . ردکاز این دستور پیروی 

برای . به طرف پادگان تیراندازی شد، عنوان خانه خودش نشان داده بود

ه کرا آتش زدیم و در دره ای  کحلقه الستی کجلوگیری از نفوذ دشمن ی

حد فاصل آن خانه و پادگان بود انداختیم تا در پناه نور آتش مانع حمله 

ردیم و ک کمکدرخواست  عد از فرماندهی سقزصبح روز ب. شویم دشمنان

. وپتر بودکاستفاده از هلی ، کمکتنها راه ، چون پادگان در محاصره بود

با بی سیم تماس . بری نمایان شدکوپتر کفرورند هلی  کصبح ی 01ساعت 

دور در او نیز با گردش . ردو ما نشانی آن خانه را به خلبان گفتیمکبر قرار 

ت به سمت خانه مورد کن در ارتفاع زیاد و شناسایی محل دو فروند راپادگا

 2رد و کبه نیروهای خودی اصابت  تهاکه متاسفانه راکرد ک کنظر شلی

 . سرباز داخل سنگر نیروهای خودی به طرز فجیعی به شهادت رسیدند

ه پرسنل و کشد صدای بلندگو از مسجد شهر شنیده می، روز بعد 2 

ه بتوانند سربازان را کرد و برای آنکق به گریز از پادگان میسربازان راتشوی

 قات فرزندانشان بهه والدین سربازان برای مالکشد نند عنوان میکوسوسه 

 . اندمسجد شهر آمده
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ه به پادگان حمله کاز ضلع شمالی پادگان خبر رسید ، ی از شبهاکی

من و  بالفاصله. رسیدشده و صدای تیراندازی شدیدی به گوش می

من از . مواجه شدیم ل به آنجا رفتیم و بادرگیری شدیدتعدادی از پرسن

ش خوردم اما با قرار دادن انگشت خود در روی محل زخم کناحیه سینه تر 

حاصل این . درگیری تا صبح ادامه داشتن ای. مانع خون ریزی شدم

به محض روشن شدن . بود زخمی برای ما کشهید و ی 0درگیری نابرابر 

ه از بیرون پادگان به آسایشگاه کشدیم  کما متوجه دو رشته سیم ناز  هوا

انبار بزرگ نگهداری ، ی آسایشگاهکدر نزدی. شیده شده بودکپرسنل 

عدد فتیله  8متوجه  هاشیدن سیمکپس از . بود ی ژاندارمریهااسلحه

ه منظور سانتی متر ب 01و طول  سانتی متر ۲دینامیت خمیری به قطر 

قطع شده  هارشته از سیم کدر اثر تیراندازی ی. شدیم هاتخریب ساختمان

وقتی برای آوردن اجساد به داخل . و مانع رسیدن آنها به هدفشان شده بود

شده  تله گذاری که اجساد به وسیله نارنجکمتوجه شدیم ، انال رفتیمک

رده و کطناب درست ، با سیم تلفن صحرایی، است و ما مجبور شدیم

شیده و پس ک، ساعت حالت گرفته بودند 20ه پس از گذشت کرا  هاجنازه

رسید آنها را به پادگان می هالی به جنازهکه آسیب ک هاکاز انفجار نارنج

تخته پتوی سربازی روی  01حدود . برده و روی اجساد دیگر گذاشتیم

ند و رم گذاشته بودکروز اجساد  2اما پس از گذشت . اجساد انداختیم

د را خورده بودند و بوی تعفن باعث ایجاد ناراحتی شدی هارمها حتی پتوک

 . افراد پادگان شده بود



 11/  ارسال نامه به مرکز 

ماه ادامه داشت و سایه ترس و وحشت  ت مدت بیش از یکاین وضعی

 . برا ی ما متصور نبود چ راه حلیم بود و هیکحا بر پادگان
  

 وپترکفروند هلی کی، ه شدبه ما اطالع داد سقزاز پادگان ، روزی

 وپتر در آسمان بانهکساعتی بعد هلی. یدآبه طرف شما می مریرژاندا

متوجه شدیم . ظاهر شد و با سرعت زیاد به زمین نشست و فورا برخاست

پیاده ، بود ن تیمسار فالحیجانشی که سرتیپ سیستانی، نفر از آن کی

م یبا صدای بلند فریاد زد. ت استکشد و به طرف آسایشگاه در حال حر 

رد و به که بدود ولی او اصال متوجه نبود و ناگهان تیر به پایش اصابت ک

از پادگان . با تالش بسیار او را به داخل سنگر بهداری بردیم. زمین افتاد

 چندنیم و کرا به سقز منتقل  هاردیم تا زخمیکوپتر کهلی سقز تقاضای

اما به محض ، وپتر برای بردن مجروحان آمدکفروند هلی کی، روز بعد

از چهار طرف مورد تیر اندازی قرار گرفت و تنها ، وپترکنشستن هلی

تنها ، بعد از آن. نیمکوپتر روانه کرا با هلی ترقبلیکتوانستیم تیمسار و د 

وضعیت . مسئول رسیدگی به مجروحان بود لیکتر تو کد ، نتر پادگاکد 

 . شدپادگان روز به روز وخیم تر می

 ارسال نامه به مرکز

 رده و وضعیت بحرانیکز ارسال کبه مر  اینامه، تصمیم گرفتیم ما

 برادر، پاسدار پادگان کنامه به دست ی. نیمکدر محاصره را تشریح پادگان 

او نیز پس از . برساند بی راهه به سقز تا شب هنگام و از، داده شد سلیمی

ه در آن کانقالب  نامه را به رهبر، تا سقز از بانه، یلومتریک 71طی مسافتی 
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ی نماز جمعه هان نیز در خطبهایشا. بودند رساندند زمان امام جمعه تهران

ارتش دستور دادند تا هرچه زودتر برای نجات جان  انفرمانده تهران به

 . نندکه در پادگان بانه در محاصره هستند اقدام کنیروهایی 

 به فرماندهی شهید صیاد شیرازی نجات پادگان بانه

از  گروه رزمی کبا ی، 0۲28در تاریخ دوم خرداد  صیاد شیرازیشهید  

با رسیدن  در گردنه خان. ردکت کحر  به طرف بانه از سقز، قزوین لشکر

اما گروهان سوار زرهی به دام اشرار گرفتار . شوندمجبور به توقف می، شب

با همه این . رسندو تعدادی از آنها به طرز فجیعی به شهادت میشوند می

شدند و ما بسیار  کیبرای نجات ما به پادگان نزد هایگان آن، اتفاقات

من به یاد خاطره ، به شهر کشدن اولین تان کبا نزدی. خوشحال بودیم

 . نمکاینجا آن را نقل می، ه در سال قبل اتفاق افتاده بودکتلخی افتادم 
 

بر خالف ، 0۲28در تاریخ دوم آبان ، پیاده مرکز 0 لشکراز  2گردان »

پس از  را پادگان سردشت، و علی رغم مخالفت فرمانده گردان دستور تهران

ت آنها مصادف بود با پایان کروز حر . نندکمی کتر  تعویض با یگان جدید

. از عزالدین حسینی و تر قاسملوکد  با زیکقرارداد منعقده بین دولت مر 

. رده بودندکت ک، و تعدادی دیگر در آن قرار داد شر طرف تهران نیز فروهر

دستگاه  ۲1با تعداد  2گردان . بود 28سال  در دهم آبانروز عید قربان 

در . ردکت کحر  شت به سمت بانهخودرو و تجهیزات و سایر ادوات از سرد

توانستند به مدخل ورودی ، ی زیادی با عوامل بیگانههابین راه با درگیری

روی  ،شریف اشرافجناب سرهنگ ، ستون فرمانده. شهر بانه برسند



 19/  یرازیش ادیص دیشه ینجات پادگان بانه به فرمانده 

اری کت بود و فریاد میزد با مردم بانه کاپوت جیپ در جلوی ستون در حر ک

در همین موقع با اولین صدای گلوله . م و میخواهیم به تهران برگردیمنداری

. وی شهید شد، ردکاشراف اصابت  شریف ه به صورت جناب سرهنگک

گردان را زیر آتش گرفتند ، و از پشت درختان هااز روی پشت بام، پس از آن

ه پرسنل کاری کتنها . و تعدادی از پرسنل راشهید و زخمی نمودند

رده و از قسمت بیرونی که خودروها را رها کاین بود ، انجام بدهند توانستند

افراد داخل پادگان هم با دیدن این . شهر خود را به پادگان بانه برسانند

وضعیت با عوامل در اطراف پادگان درگیر شدند و تمامی ادوات و تجهیزات 

زروی آنها رفتیم و من هنگام پریدن ا کمکما به . گردان در آتش سوختند

تالش زیادی . سته شدن مچ دستم شدکه منجر به شکدیدم آسیب ، موانع

اما چون دوست از ، نندکشد تا افراد پادگان به طرف شهر تیراندازی ن

مثال از خانه ای در . درگیری شدیدی درگرفت، دشمن قابل تمیز نبود

اما ، ه به طرف شهر برودکی پادگان پیرمردی از خانه خود خارج شد کنزدی

است به سویش آتش  دشمنانه از کافراد داخل پادگان به گمان آن 

دو پسربچه برای نجات او ، لحظاتی بعد. پیرمرد به زمین افتاد. گشودند

از نیروها  کدیگر هیچ ی. شد که به سوی آن دو نیز شلیکبیرون آمدند 

سانی آنها را از صحنه کدانم چه شب فرا رسید و نمی. نترل نبودندکقابل 

 «ت داده بودند.نجا

 

، در این زمان که نیروهای ما برای آزاد سازی پادگان آمده بودند من

برای راهنمایی ستون به ، سال گذشته رار آن حادثهکبرای جلوگیری از ت

ی شدید و هااز ضلع غربی خارج شده و علی رغم تیراندازی، پادگان
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را  کتان توانستم اولین، ه بی سیمکصحبتهای ضد و نقیض در داخل شب

نم و از درگیری و انهدام گردان کرده و به داخل پادگان هدایت کمتوجه 

ه از این کبود  صیاد شیرازی سرگرد، کسرنشین اولین تان. جلوگیری نمایم

 کخواست یدر، کاو به محض پیاده شدن از تان. ت بسیار خوشحالمببا

ه ک از پرسنل را برای اشغال قله آربابانفر  02رد و تعداد کوپتر کهلی  فروند

ولی ، خواستم مانع شوم. روانه نمود ندتمامی پادگان را زیر دید و تیر داشت

وپتر به قله و کبه محض رسیدن هلی . نامبرده با پرخاش مرا از خود راند

و هلی . نفر زخمی شدند کنفر شهید و ی کی، تیراندازی شدید به طرف آن

این موضوع باعث . وپتر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به پادگان بازگشتک

اطراف ، ما به ایشان یادآور شدیم. شیرازی شد گرد صیادناراحتی شدید سر 

ضد  پادگان مین گذاری شده و ارتفاعات مشرف به پادگان توسط نیروهای

م با دوربین روی پشت با، و برای مثال. استسنگر بندی شده  انقالب

امال کمیلیمتری  6. 02قبضه تیربار  کی پادگان یکدبیرستانی در نزدی

پادگان از ، با آمدن ایشان. ی من بودهامشهود بود و این شاهدی برگفته

 . ردکمحاصره نجات پیدا 

 خاطره دیگر از قله آربابا

از  به تعدادی، سازی نسبی پادگانکپس ازمحاصره و پا، ی از روزهاکی

ه برای تامین و کماموریت داده شد  به سرپرستی گروهبان آسیم، پرسنل

. به آنجا برود به قله آربابا، نیروهای مسلح ضد انقالبجلوگیری از بازگشت 

ه روی ک در اطراف مشغول گشت زنی بوده بود شب هنگام گروهبان آسیم

من با . نمود کمکو از ناحیه پا به شدت آسیب دیده و تقاضای  رفت مین



 13/  از قله آربابا گریخاطره د 

ارد و با کنابا بر  را فاصله قله و پادگان، و چند نفر دیگر جناب سروان رمضانی

 مردیکوی را به پادگان منتقل  طی نموده و سختی و مشقت زیاد

 

ناگهان . رفته بودیم ازان به قله آربابانفر از سرب 00شب بعد من به اتفاق 

رعد و برق و باران شدید باعث شد . مه شدیدی قله را در بر گرفتابر سیاه و 

اله آهنی بر سر از ناحیه کنفر از سربازان در اثر رعد و برق و داشتن  ۲

گوشهایشان دچار سوختگی شدید شدند و من مجبور شدم برای جلوگیری 

هر گونه برق گرفتگی تمامی وسایل فلزی رااز آنها گرفته و در گودالی  از

نده کنم و روی آنها را با بارانی پوشاندم و سربازان را به صورت پراکجاسازی 

ردم اگر کو به آنها گوشزد . متر نشاندم 21در محدوه ای به وسعت 

با سیم شب خواستم با بی 8ساعت . نیدکوت کمیخواهید زنده بمانید س

آنتن آن  کنو ، سیمه به محض روشن شدن بیکنم کپادگان تماس برقرار 

آنتن ذوب شد و دستم دچار ، قهمانند شمعی روشن شد و در اثر رعد و بر

 . نمکسیم را خاموش سوختگی شد و در نتیجه مجبور شدم بی

 به سروان علی برزگر، ه از تماس با ما ناامید شده بودکفرمانده پادگان 

. جات ما اقدام الزم را انجام دهددستور داده بود با تعدادی از افراد برای ن

و ساعت  نمودت کوشش بسیار به طرف قله حر کبا تالش و  سروان برزگر

به پادگان  بالگرد از طریق و ح به آنجا رسید و ما را نجات دادصب ۲1. 2

 . بازگشتیم

ترین خاطرات از تلخ، و تمام شبهای محاصره پادگانخاطره آن شب 

ه در آن روزها کرا رشیدی  همرزمان خواهم نام تعدادی ازاما می، من هستند

  نم:کر کذت داشتند کدر نبرد شر 
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، لیکتر علی تو ک، د ، ستوان آخوندیسروان رمضانی، فرر وسرگرد نسط

، ، سرهنگ فراهانییلشکر،سروان ، استوار پوراسدیاکاستوار داود صدری 

، و شهیدان سربلند آن روزها و زنده یاد شهید سپهبد علی سرهنگ پرورش

 .صیاد شیرازی

 وضعیت دشوار روزهای محاصره به اختصار

ه در مدت محاصره پادگان کاگر بخواهم به اختصار وضعیت دشواری را 

 نم:کداشتیم توضیح دهم باید به این موارد اشاره  بانه

 ی جهت مداوای مجروحینکانات دارویی و پزشکنبود ام _

به گونه ای ، مسلح دشمنانافی برای مقابله با حمالت ک_ فقدان مهمات 

ی مهمات را از هاه جعبهکمجبور شدم ، ه برای حفظ روحیه سربازانک

دادم و صبح مینگهبانان شب تحویل  رده و به جای مهمات بهکپر  کخا

 نه سربازان متوجه ایکگشتم به صورتی میجهت تحویل گرفتن آن باز 

 . شدندامر نمی

 و آب سالم مواد غذائیمبود ک_ 

 انات بهداشتی نظیر حمامکام _ عدم وجود

 شورکیشان و ها_ عدم اطالع افراد از وضعیت خانواده

 21ه تعداد آنها به کوجود اجساد در پادگان و ترس و وحشت ناشی از آن  - 

 پخش در محوطه رم گذاشته و بوی بدی راکرسید و همه آنها می تن

 . گردیدمیه با عث فشار جسمی و روانی زیادی کردند کمی 

 از طریق بلندگوهای شهر ضد انقالب مسلحتبلیغات  - 

 نبود دیواره مناسب حفاظتی در اطراف پادگان - 



 19/  محاصره به اختصار یدشوار روزها تیوضع 

 تهدید و ارعاب فرماندهان به وسیله نامه - 

 تمایل عده ی معدودی از افراد به تسلیم شدن - 

ند و اگر ایمان کافی بود تا پادگان سقوط کمورد از این موارد  کتنها ی

شور که نسبت به کبه خدا و دین مبین اسالم و انقالب و پایبندی به تعهدی 

الت میسر کبیگمان توانایی و پایداری در مقابل این مش، نبود، داشتیم

تعداد شانزده هزار ، ه در صورت سقوط پادگانکر است کالزم به ذ. نبود

 . افتادمیدشمن قبضه اسلحه جمع آوری شده از ژاندار مری به دست 
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 1339در بهار  روزهای محاصره پادگان بانه

 آخوندیمحسن سرهنگ 

 3199بیان خاطره در سال 

 39در آغاز سال  پادگان سنندج

. م311 یهازیرخمپاره، غم انگیز بود بسیار ،پادگان سنندج محاصره»

ما در تاریخ تعطیالت عید نوروز . شهید و زخمی بسیاری تقدیم شد. م بود

اعزام به سنندج  پیاده مرکز از تهران 1لشکر 1تیپ 369گردان با ، 99

به تپه ای حمله کردیم که ، با گروهان. بودم من فرمانده گروهان یکم. شدیم

بین ما مردی بود که به کمرش . نیمدید یک سمت حفظ ک الاقل پادگان را از

 . ی خائن بودهااز نفوذی، معلوم شد، بعدها. ملحفه بسته بود

از داخل ، از پشت سر، یکی از درجه داران من، حمله به این تپه در

به نام علی ، و یک سرباِز من. هدف گلوله قرار گرفت، ی سازمانیهاخانه

. تخلیه کنیم نتوانستیم رانیز به شهادت رسید و جنازه اش  اکبر آخوندی

 . خوراک جانوران شده بود، جسد شهید نیمی از، بعد از شکستن محاصره

بستگان من  یکی از، ، موجب شدمخابره شهادت این سرباز به تهران

، من شهید آخوندی آن، فکر کرده بود، کردخدمت می که در ستاد لشکر

 همسر مرحوم. دهدو خبر شهادت من را می به خانواده من مراجعه. هستم

موجب ، همین شوکها. افتدسینی چایی از دستش می، در آن لحظه، من

 . سالگی گردید 11سن  در61سال  فوت ایشان در
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 محاصره شده ورود به بانه

 زیر ،از سنندج، قبل از جنگ تحمیلی ماه 6 یعنی، 99 تعطیالت نوروز

 به گروهان تقویت شده من در تاریخ، های سنگین خمپارهگلوله

، محاصره بود در که به کمک پادگان بانه، مآموریت داده شد 31/3/99

 . شویم اعزام

از سقز با چندین . وارد شدیم ،، به سقزبا بالگرد شنوک ،از سنندج 

 به بانه آماده اعزام و ُکبری با پشتیبانی بالگرد جت رنجر ،131فروند بالگرد 

 369دان با همین گر  91سال  من مهر ماه که هر چه من فریاد زدم. شدیم

کسی به حرف من گوش ، آشنا هستم بانه بودم و به منطقه در ماموریت

گروهان من را همین طوری ریختند توی ، بدون توجیه و برنامه ریزی. نکرد

 ریخته آربابا پایه روی قله لوله خمپاره با سه، مثال. هلیکوپترها و بردند بانه

، با این همه هزینه و خطرات. خل پادگانقنداق و خمپاره دا و خدمه، شد

 . وارد پادگان بانه شدیم، را انجام داد آربابا بشود تامین قله بدون اینکه

و  ساختمان یک گروهان مرزی ژاندارمری ، شامل ابنیه وپادگان بانه

ول آن که عرض و ط ی ویالیی سازمانی قدیمی بودهاسه چهارردیف خانه

 . صد متر بیشتر نبودر چها، حدود سیصد

درها را باز . شدم ، وارد فضای پادگان بانهمن با آخرین هلیکوپتر 

 فاصله زمین متر 11 من دیدم حدود، بپرید پایین، خلبان گفت، کردند

راف علت درختزار بودن اطولی به ، پاییدندمیاطراف را  هاکبری. بود

خدمه . شدطرف ما شلیک میشدند و گلوله به باال دیده نمی از، پادگان

حساس و غیرقابل توصیف  بسیار، همه آشفته و رنگ پریده و شرایط، پرنده
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. برود تا بشود پایین پرید ترکمی پایین، به خلبان التماس کردم. بود

ا گلوله ای ت، بردپرنده را به حالت گهواره این طرف و آن طرف می، خلبان

 دیگر ظلم. پایین پریدیم، زمین متری 1، 9باالخره از فاصله . اصابت نکند

 موریتی که حتمنین مایعنی چ. بود ظهر از ورود من بعد موقع، اینکه
 
اول  ا

باید انجام  وبرنامه ریزی دقیق و برای تآمین قله آربابا باتوجیهآن هم ، صبح

 . به این شکل انجام گرفت، ن توجیه و بعد از ظهربدو متاسفانه، شدمی

مظلومانه  پس از ورود، چون توجیه کامل نشده بودند، چندین سرباز ما

سنگرهای  سینه خیز خودم را به یکی از، من. درقدم اول تیر خوردند، پادگان به

پادگان در محاصره . ان بخورمتا تاریکی هوا نتوانستم تک و اطراف رساندم

به ساختمانی  خودم را، کورمالباالخره در تاریکی مطلق کورمال. بود کامل

 به اتاقی هدایت شدم که کامال. رساندم و محل فرماندهی را جویا شدم

البته چه معرفی؟ . خودم را معرفی کردم، گوشه ای نشستم. تاریک بود

من به اصطالح به کمک آنان . مثل معرفی یک فرمانده شکست خورده

تصمیمات غلِط  حاصل، تعدادی شهید و زخمی، این حال در. آمده بودم

موریت أدانم و حیران و سرگردانم که چرا مچند ساعت گذشته را هنوز نمی

 . من ابالغ کردند و اجرا شد فشل به و به این مهمی را این گونه سست

 بسیار عصبانی، امکه نامش را فراموش نموده 33فرمانده گردان لشکر 

هایش بوی بی که همه صحبت، شروع به صحبت کرد. و به هم ریخته بود

گفت تعداد زیادی از میبه طوری که . دادمیلیاقتی فرماندهان رده باال را 

، و اگر کاری نکنند. من مانع شدم، شوند خواهند تسلیممیپرسنل علنآ 

یک لحظه احساس نا . من موی بدنم سیخ شد. من هم تسلیم خواهم شد

و از اوضاع منطقه و  به خودم مسلط شدم، اما خیلی زود، میدی کردما
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کمی از جوش و خروش ، اینکه سال قبل اینجا بوده ام و آشنایی کامل دارم

. کمی َجو امیدواری دراتاق حاکم گردید. و البته به حق فرمانده کاسته شد

کی با پتو مش، درب و پنجره و دیوارهای اتاق، نگاهی به اتاق انداختم

من . زدسوسو می، یک فانوس کوچک روی میز فقط نور. پوشانده شده بود

چون خروجی تصمیمات . حال وهوای آن اتاق را نمی توانم به تحریر درآورم

بلکه با توجه به آنچه ، کردروشن نمی هیچ بارقه امیدی را در دلها، آن اتاق

 . افزودمی هانوشتم به نا امیدی قبال

، بودند دهانی که نا امیدانه و با سکوت دردآوری نشستهچشمم را به فرمان

قسمتی از  با لباس پرواز قلوه کن شده نشسته و هر، دیدم خلبانی. انداختم

، دیدم همدوره عزیزم، را نزدیک کردم کمی خودم. لباسش تیکه پاره شده بود

افسر ناظر هوایی بود که . مرحوم احمدحق گو است، خلبان فانتوم

 پروازهای شناسایی و پرتاب فیلرها را برای روشنایی شبهای یهاهماهنگی

مردم عادی ، زیرا اطراف ما. هیچ برنامه بمبارانی نداشتند. دادمیمنطقه انجام 

، پرسیدم، احوال و دیده بوسی بعد ازحال و. زندگی روزمره خود را داشتند

اد و ساک ای به داخل اتاقم افتخمپاره، لباسهایت چرا قلوه کن شده؟ گفتند

 . های زیرم هم همین گونه استلباسم ترکش خورده وحتی لباس

را که مشرف به  حمله کنیم و قله آربابا تصمیم بر آن شد که صبح فردا

 پادگان بود تصرف کنیم!

اطراف  های رابط بهمشغول کندن کانال، نیروهای ضد انقالب قبال  

، مشهد که بانه بوده 33 از لشکر 331هرچه آن گردان . دندبو پادگان بانه

 شدپاسخ داده می، َکنندکند که کانال میمینامه نگاری  زند ومیفریاد 

 منطقه است! هیئت حسن نیت در، که اشکالی ندارد
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از خواب  33یک روز صبح که نفرات گردان لشکر ، بااین ظلم مضاعف 

 پادگان بانه گیرند ومیمورد اصابت گلوله قرار  به راحتی، شوندمیبیدار 

به طوری ، گیردمیدر محاصره قرار ، به بدترین شکل ممکن، برای چند ماه

فقط ، زمینی در اختیار دشمن داخلی بود و پشتیبانی و تخلیه هایکه راه

 . گرفتمیاز راه هوا صورت 

. محکوم به مرگ بود، شد و خونش بند نمی آمدی زخمی میاگر کس

، با بالگرد، بود فکر کنم جانشین تیمسار فالحی ،حتی سرتیپ سیستانی

اتاقی که  در. تخلیه نمود شدنمی شده بود وزخمی، برای بازدید آماده بود

کیسه شنی  تخت وحتی باالی آن را با اطراف، داخل اتاق، بستری بود

چنان قوی بودکه محل این اتاق را دقیق ، ستون پنجم. کرده بودند محصور

به سقف این اتاق چندین . به دشمن زبون و ذلیل داخلی داده بودند

 . خمپاره اصابت کرده بود

، حدود بیست نفر از سربازان و درجه داران که زخم مختصری داشتند

جلوی چشمان ما مظلومانه به شهادت ، د نمی آمدولی خونشان بن

و مجبور شدیم ، و حتی نتوانستیم شهدا را با احترام دفن کنیم. رسیدند

پس از پایان . جمع کنیم، را داخل کامیون قراضه به نام اورال هاجنازه

شهدا را ثبت و صورتجلسه کردیم و به علت شیوع شبه و با در ، محاصره

کامیون را همراه پیکر مطهر شهدا به ، هادشدن جنازهفاس به علت پادگان و

پوزش از . تحویل داده شد، به هرخانواده یک بسته خاکستر. آتش کشیدیم

 . خاطر عزیزان تکدر

 روی قله آربابا، بدون هماهنگی، ده پانزده نفری که از گروهان من

 که در شوندمین سرازیر شروع تاریکی به طرف پادگا با، تخلیه شده بودند
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فقط ، یکی از آنان گفت. شوندمیاین سرازیری نیز تعدادی شهید و زخمی 

 . رسیدن هلیکوپترها فرار کردند نفرباالی قله بودند که با چند

چند  با. گوشه ای دفن کنیم را تعدادی از شهدا، شبی خواستیم ما

ن بوی عجیب چنا، شهدا که نزدیک شدیم متری پیکر پتوی مشکی به چند

من تا آن لحظه . قابل تحمل بود مشمئز کننده به مشام رسید که غیر و

ها شد نزدیک جنازهبه هیچ وجه نمی. چنین بویی را تجربه نکرده بودم

من همیشه احساس . خنک بود بسیار های بانهضمن این که شب. شد

نستیم الاقل با نتوا کنم که چراشرمندگی و کوتاهی در محضر شهدا می

 البته هیچگونه امکانات و تجهیزات الزم هم در. احترام دفنشان کنیم

 . اختیار نداشتیم

له ای از هادر، بود که بسیار ظلمانی و خوف انگیز شب اول ورود به بانه

، در گرگ و میش هوای صبحگاهی صبح پس از نماز. ابهام سپری شد

، پرنمی زد پرنده ای، وضع غریبی بود، ختمنگاهی به سطح پادگان اندا

که هوایی ، یگان ما. جنب وجوش و تحرک به چشم نمی خورد آثاری از

چندین . خبری نبود33 لشکر 331گردان ولی ازخودروهای ، آمده بود

 . خوردمیکنار به چشم و خاک گرفته در گوشه  خودروی از کار افتاده و

و مسلسل آن  پادر رکاب بود که توپ 3سکورپیونفقط یک دستگاه ا

برای حمل مجروح و . ی آن شکسته بودهاپریسکوپ شیشه کلیه خراب و

 این وسیله، عجیب بود که بدون پشتیبانی. شدآذوقه و مهمات استفاده می

 . چگونه آماده به حرکت نگه داشته بودند را

                                                 
 . دار و یا تانک سبک و دارای قابلیت پشتیبانی آتششناسایی زرهی شنی خودرو رزمی. 3
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برای تصرف قله آربابای ، روهان منتصمیم این بود که دو دسته از گ

شرط من این بود که همزمان باشروع . سربه فلک کشیده آماده شود

چون تجربه تلخ سال . هلیکوپترهای کبری هم باالی سرمان باشند، حمله

و دوساعتی من و فرمانده گردان چانه  قبل را در راه سردشت به یاد داشتم

 . رسید خواهند هاکبری ،موقعه که ب زدیم و ایشان قول شرف داد

 عملیات ناموفق تصرف قله آربابا

 همراه، نفر از سربازان زبده و با روحیه را 11حدود، برای این عملیات

سنگرها و اتاقهای مختلف بودند  آنها در، تجهیزات الزم انتخاب کرده بودم

 . دامنه آربابا بودآماده حرکت به سمت قسمتی از پادگان بودند که نزدیکی و

. در آمادگی کامل بودند، دیده بانها درسنگرها. دستورحرکت داده شد

سینه خیز با فاصله و ، نفراتی که در سی چهل متری ورودی دامنه بودند

با ، بقیه نفرات که در فواصل دورتر بودند. تآمین الزم شروع به حرکت کردند

این . شروع به جابجایی شدند، ماده و مطمئن، تنها وسیله آاسکورپیون

 . تنها وسیله حرکت و تنها امید نفرات برای جابجایی داخل پادگان بود

بین ، نفرات تعیین شده در بیرون از پادگان، با مشکالت و دلهره زیاد

تعداد . مستقر شدند در شروع دامنه قله آربابا، درختزارهای نیمه انبوِه 

که ، شرایط پادگان به نحوی بود. هید و زخمِی این مرحله یادم نیستش

 ی خمپارههاضمن اینکه گلوله. حتمآ همراه تلفاتی بود، هرگونه تحرکی

منطقه مسکونی ، چون دو ضلع پادگان. م بسیار محدود بود. م311و 13

سفانه امت. دست ما بسیار بسته بود. کردندبود و مردم زندگی می

بخاطر شرایط ویژه  و. غالبا از اهالی بومی بودند، یره بختجنگجوهای ت
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حتی در داخل یگانها و فقدان سازمانهای ، کشور و جوالن منافقین

طعم ضعف و  و روزانه ما. ، مصیبت ما روز افزون بودحفاظت اطالعات

 . چشیدیممیشکست را 

دامنه قله بسیار . وع کردیمای شر حرکت به سوی قله را با آرایش ویژه 

به خصوص درخت انگور سیاه ، وسیع و پوشیده از انواع درختان جنگلی

بیشتر و ، و شیب انبوه درختان، رفتیممی هرچه جلوتر. بود وحشی

بود که این مسئله  های دامنه غیر قابل عبوربرخی از قسمت بریدگی در

 . دشموجب ُکندی حرکت و تغییر اجباری آرایش سربازان می

هیچ گونه درگیری و ، سکوت عجیبی حاکم بود، درحرکت به سمت باال

مراتب را به فرمانده 66 سی. آر. پی با بی سیم. شدتیراندازی مشاهده نمی

و شروع درگیری  و متذکر شدم که نزدیک شدن ما به قله گردان اطالع دادم

ی شدید؛ همراه با محاصره سربازان در دامنه قله و درگیری در البال

ی پیش بینی شده خود را هاکبری، است سریعا الزم. درختان خواهدشد

وابسته را زمین گیر  یهاچریک، برسانند و ضمن باالبردن روحیه افراد

نگران ، گفتمیفرمانده گردان مکرر . قرین پیروزی گردد، تاعملیات، کنند

 . رسندمیاالن ، نباشید

ه تقریبا نیروها زمین گیر به نحوی ک، آرام آرام تیراندازی شروع شد

به ما  گرهای مستحکم و با دید کافی کامال  درسن، چون دشمن. شدند

به پیشروی  ادرق، مسلط بود و افراد ما نیز با طی مسیر طوالنی با شیب تند

ولی متآسفانه . ال منطقی بوداصرار من به پشتیبانی هوایی کام. نبودند

. تی جواب بیسیم مرا نداددیگرح، فرمانده گردان. نیامدند هاکبری
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محاصره در  پادگان از و تصرف بی شک قله، درصورتی که باپشتیانی کبری

 . آمدمی

، تا غروب آفتاب مانده بود ُبعد مسافت و زمان کمی که به با توجه

پیش . تا افراد را اول تاریکی به قتلگاه نبرم، تصمیم به عقب نشینی گرفتم

و البالی درختان  پایین دامنه از، ینیموقع عقب نش. بینی من دقیق بود

ی ما هازخمی و کشته، بعد به از این لحظه. تیراندازی پراکنده شروع شد

تمام مزدوران خائن ، اما سربازان ضمن تحمل تلفات وضایعات. شروع شد

دو سه نفری را ، را در مسیر برگشت به َدَرک واصل کردند که حتی خودمن

ر اسف انگیز از پایین به ما تیراندازی که با لباس ژنده وریخت بسیا

خیلی ، از روی جسد پلیدشان که عبور کردم. به درک فرستادم، میکردند

فرزندان هموطن کشور  جنگ به با مبلغی اندک دلم به حالشان سوخت که

 . خود آمده بودند

. رفتندمیعقب ، با خونریزی شدید، تیرمی خوردند سربازانی که

من سربازی را دیدم که خون . پانسمان اصآل نبود رسیدگی و، امکان توقف

. پذیرفته ام این مسئولیت را اشک ریختم که چرا. شکمش فواره میزد از

فرزند خانواده  به من گفت من تنها. نامش یادمه آقاجانی بچه شمال بود

این شهید جزو همان شهدایی است که . جنازه مرا به مادرم برسانید، هستم

تحویل  مشتی خاکستر سوزانده شد و وبا ه علت شبهپیکرهای پاکشان ب

تعداد زیادی سرباز زخمی دیدم که درحال خونریزی عقب . مادرش شد

، بود چون قد بلند و سنگین وزن. دامنه شهید شد در اسدی سرباز. رفتندمی

انجا ماند هم، تخلیه کنیم نتوانستیم، شرایط ویژه با توجه به شیب تند دامنه و

 . تخلیه کردیم آوردم و بعد با هلیکوپتر خود من رفتم، که پس از رفع محاصره
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 ادامه محاصره بانه

. ماند ناکام، تصرف آن به شکلی که اشاره شد و حمله به قله آربابا

 البته به نظرم. چشم من دیده نشد ، مدتی به33فرمانده گردان لشکر 

 . اصلی به گردن ایشان نبود تقصیر

 ،اسکورپیون موقع سوار هر، ازدید سنگرهای اطراف پادگانمن برای ب

برخودم و  و بدی داشتم خیلی احساس، شدموسیله آماده به کارمی تنها

ل عده قلیلی فرستادم که چرا در مقابمیلعنت ، فرماندهان بی لیاقت

نام چریک بر آنها گذاشت؛ارتش باید این قدر  تفنگدار مزدور که حیف است

 . راه برود و فرمانده در پادگان نتواند. ذلیل و زبون شود

 ، جانشین تیمسار فالحیشدن سرتیپ سیستانیزخمی، در باال

. پادگان شد وارد و پشتیبانی کامل هوایی پترایشان با هلیکو. اشاره شد

پرنده  سریع، پیاده شد وی و زمین نشست به طوری که وقتی هلیکوپتر

سرتیپ . همه اطرافیان بالفاصله روی زمین خوابیدند. رفت و شد بلند

پادگان ، گویندمی هرچه به او، چرا دراز کشیدید، یعنی چه گویدمی

در همین . کندنمی ایشان عصبانی شده و قبول، بخوابید، محاصره است

محاصره فهمد میتازه نشیند و میای به سفید ران ایشان گلوله، اثناء

 . یعنی چه

مستقر  پادگان که گروهان مرزی ژاندارمری ورودی قسمت در، بار یک

من بین  .عملیاتی ناموفق برای عقب راندن مزدورها صورت گرفت، بود

دیدم که به کمرش ملحفه بسته  شخصی را، ژاندارمری حمله کننده عناصر

بین ، درحمله به تپه ای پادگان سنندج کثیفی که در همان مرد مانند. بود

ی سازمانی هاخانه از جا از پشت سر ودار من در آننیروهای ما بود و اسلحه

 . مورد اصابت گلوله قرار گرفت سنندج
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 بر آنچه و فراموش شده از ناچیز که گوشه ای هاامیدوارم این نوشته

به  آن رساندن اراده سرنظامیان مظلوم آمده؛ به گوش کسانی برسد که

 . ونظر ملت بزرگ ایران زمین را داشته باشند... ان شاءالله سمع

 سایر مطالب ادامه محاصره بانه   

 میکردیم و در سنگر خمپاره نصف اونممن با مع، پادگان را شبهای

با دیده بانها و روشن  تماس مداوم ما وظیفه. دادیممیم م پاس  13انداز

 و روی سنگر، درشبهای بارانی. کردن منطقه با تقاضای دیده بانها بود

تقاضای روشن شدن  دیده بان. انداختیممیو زیلو  پانچو، خمپاره انداز

خمپاره انداز به آن ، جه به منطقه مورد تقاضاتو با. کردجلوی دید خود می

و با توجه به ارتفاعی که قرار است روشن شود ماسوره زمانی  سمت تنظیم

برای چند لحظه پوشش روی دهانه . شدخمپاره تنظیم و آماده شلیک می

بالفاصله روی لوله پوشانده ، پس از شلیک خمپاره منور و لوله کنار رفته

 . اخل لوله نرودآب باران د تا شدمی

ما استفاده  خوشبختانه تا آنجایی که به خاطر دارم آتش سنگین علیه

با . شدم استفاده می. م61و 13ی هاولی بعضی اوقات ازخمپاره. نشد

پنجم از داخل پادگان به بیرون ارسال  توسط ستون متآسفانه اطالعاتی که

  .نقاط حساس وحیاتی ما مورد اصابت قرارمی گرفت، شدمی

پر و پاقرص مجاهدین  از طرفداران، تعدادی از سربازان، از طرفی

 مطالعه را کردند و جزوات منافقینبودند که علنآ تبلیغ می خلق)منافقین(

و هیچ ارگانی وجود نداشت که جلوی ترک . کردندبین سربازان پخش می و

 . رمدا به خاطر هنوز نام دو تن از اینها را. را بگیرد تازی این خائنین



 93/  مطالب ادامه محاصره بانه ریسا 

 دقیقا تصمیم گرفتم محل شلیک را. شد زیاد خمپاره مدتی شلیک

 هاکه خمپاره مشخص شد، هاباندیدهجو از  پرس و بعد از. نممشخص ک

، کردندزندگی می شهر ردم درو چون م، شودمیشلیک  داخل شهر بانه از

 و مبدهی پاسخ کوری و نمی توانستیم، سفانه دست ما بسته بودامت

 محل، تصمیم گرفتم لذا به این خاطر. آسیب بزنیم شهروندان بی گناه را

با بررسی محل اصابت خمپاره در . مشخص کنم شلیک خمپاره را دقیق

معلوم شد که از طرف مسجد ، مشاهده قیف انفجار با چندین مرحله و

. پاسخی داده نشد هابه این خمپاره مدتی. شودمیلیک ش بانه جامع

مسجل ، شلیک خمپاره به عمل آوردم از، شب یی که بویژه درهاپیگیری

 پس از اطمینان از بالفاصله. شودمیشلیک  جامع مسجد شد که از

 م م 316به خدمه ، داخل مسجد ی بهقاطع خمپاره ا پاسخ موضوع و

در . قرار دهند هدف، دستور دادم گنبد مسجد جامع را برای دفع آتش

 م م دستور را اجرا316فرمانده دسته پاسخ دادکه خدمه ، کمال تعجب

 است که الزم به ذکر. شلیک نمی کنیم ما به مسجد گویندمی نمی کنند و

بی درنگ . منافق بود نفرسرباز آن دو م م یکی از316فرمانده قبضه تفنگ 

همان ، دادم تورحضوری دس و رساندم به سنگر اسکورپیون با خودم را

زمان رسول الله  در را گفتم شما داستان مسجد ضرار. شنیدم را غلط پاسخ

و شلیک 316بعد از هم محورکردن ، شخصا، نشنیدید؟ خودم مگر )ص(

از  و در گنبد مسجد نشاندم مم316یک گلوله ، وله به گنبد مسجدچند گل

  «ما شلیک نشد. آن پس هیچ گلوله ای از سمت مسجد به سوی
 پایان خاطرات سرهنگ آخوندی
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 221با گردان  219تعویض گردان 

 توسط نیروهای به سرپرستی سرگرد صیاد ه پادگان بانهکپس از آن  

انتقال شهدا و هفته اول به جمع آوری و ، از محاصره آزاد شد شیرازی

 لشکر 0تیپاز  001 گروه رزمیهفته دوم . گذشت به تهران مجروحین از بانه

گردان و هشتاد  کبه استعداد ی سرهنگ رزمی فرماندهیحمزه به  20

به نزدیک  00/0/28در تاریخ وایی دستگاه خودرور با تامین صددرصد ه

فروند  کهم با ی، سرهنگ ورشوساز، 0تیپفرمانده . پادگان وارد پادگان شد

وپتر خود را به پادگان بانه رساند و در دفتر فرمانده پادگان به نام کهلی 

نید و برای هر که یگان را برای تعویض آماده کدستور دادند  سرهنگ پرورش

تیر فشنگ درنظر بگیرید و همگی سوار  21قبضه سالح و کنفر ی

ردم باید از طریق کسوال  تیپمن از فرمانده . ی موجود شوندهاامیونک

ردم و تعداد زیادی کدست در جیب خود . زمین تعویض شویم؟ گفتند بله

شتار کمل را عا 078 گروه رزمی، هاآن اعالمیهدر . اعالمیه روی میز گذاشتم

ر کذ هاادر در اعالمیهکتمام اسامی پرسنل . نموده بودند ردستان معرفیک در

ی هاه در بین راه بازگشت از بانه به تهران درگیریکی از آن بود کشده بود و حا

فرو رفت  رکبه ف هابا دیدن اعالمیه تیپفرمانده . شدیدی به وجود خواهد آمد

  .طریق زمین انجام شود بایست ازو مجددا فرمودند: تعویض می

ادر گردان در میان کدفتر بیرون آمدم و موضوع را باپرسنل  من از 

روز بعد . حاضر نشدند از طریق زمین تعویض شوند کهیچ ی. گذاشتم

ه باید کردند کید صادر کرد و دستور اکفرمانده گردان با پرسنل صحبت 

 کار یکاین ، اما به دلیل مخالفت پرسنل. ازطریق زمین تعویض شوید

ه از طریق رادیو مطلع شدیم کدر آغاز هفته سوم بود . هفته به تعویق افتاد

 . نوژه فاش شده است، مشهور به نقابودتای که طرح شوم ک



 91/  و اعزام به منطقه جنوب یلیآغاز جنگ تحم 

با  و به مراغه کی شنو هاوپترکبه وسیله هلی، سرانجام ما را از طریق هوا

، ست خورده در جنگکهمانند نیروهای ش. ت دادندکحر  به سمت تهرانقطار 

، ی سوخته و سیاه در اثر نبود حمامهابا موهای ژولیده و لباسهای پاره و چهره

 . ردندکمردم برای ما گریه می، در ایستگاه راه آهن. مشدی وارد مراغه

و نیمه اول سال  28های انی سالکم شرایط زمانی وباید ، به نظر من 

و آن را توصیف شور را کشور و انقالب نوپا در سطح کدر مناطق غرب  28

. عبرت آموز باشد تا درسی، دبرای نسل آینده به رشته تحریر درآور 

 . آموزش ببیننددر مدارس خود ، تاریخدرس همانند ، های آیندهنسل

چگونه در آن ، و انقالبی ه پرسنل مومنکروشن شود  باید برای مردم

ولی ، گرچه شهیدان زیادی را در این راه دادند. ردندکشرایط مقاومت 

ول عملیات ه در طکرد کومت سوال نکاز مسوالن در حه کسی کافسوس 

این از نظر خدا پوشیده نیست و عوض آن را از . در غرب بر شما چه گذشت

 . ان شاالله. م گرفتیخدا خواه

 و اعزام به منطقه جنوبآغاز جنگ تحمیلی 

 ردستان به تهرانکاز ماموریت  078گردان  0۲28سال تیرماه در 

جنگ بین ، 28شهریور  ۲0که در ، بازگشت و به تجدید قوا مشغول بود

گردان با ، با فاصله زمانی کمی، بدین ترتیب. عراق و ایران آغاز گشت

 . شور اعزام گردیدکبه جبهه جنوب ، 28مهر در م کانات بسیار کام

قبل از به ابتدای جاده فرودگاه  و حرکت کبا رسیدن گردان به اندیمش

با مشاهده برگشت نیروهای خودی از خط مقدم بسیار و  پل کرخه

ه نیروهای ما کی از این بود کحا، اطالعات به دست آمده. اندوهگین شدم
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ست خورده و مجبور به کش، مهرماه 2۲در ، با دشمن در آن روزدر نبرد 

آوریم تا شاید روزها را در اینجا می آن چند خاطره از. عقب نشینی شده اند

 . نیمک تصوربتوانیم گوشه ای از وضعیت نیروهای نظامی آن روز را 

تدای باند اب ه ما به جاده دهلرانکمهرماه  2۲شب بود  8ساعت 

سوی جاده رئیس جمهور  کی. با فاجعه ای روبرو شدیم. مفرودگاه رسیدی

یی هادر آن سوی دیگر یگان. بنی صدر و چند نظامی ایستاده بودند، وقت

یی هاانمزه و سایر یگح 20 لشکرو  اهواز 82لشکرراسان و خ 66 لشکراز 

در حال عقب  و ست خوردهکش، ردهکه به نیروهای عراقی حمله کبودند 

قصد تشویق ، ات دستکبی امان و حر  ییهابنی صدر با فریاد. نشینی بودند

ما به نزد او رفتیم . داشت نیروها را برای بازگشت به سمت نیروهای عراقی

ه ما تازه از کردیم کبیان . ردکما را نیز به حمله دعوت می، او با پرخاش ولی

داخل پتو به  شئ را در کی در همین موقع چند سرباز. رسیده ایم تهران

من به طرف سربازها رفتم و از دیدن آن صحنه وحشت . آوردندمیطرف ما 

. داخل پتو بود، سوزاندمیه پتو را کرده داغ کعمل ن062ردم گلوله توپ ک

سربازان نمی دانستند چه چیزی را حمل . ردمکمن آن را از صحنه دور 

حال پس از گذشت چند سال از آن . نند و از عواقب آن بی خبر بودندکمی

  .گیردام میهم افسوس میخورم و هم خنده، نمکرا مرور می هاصحنه، تاریخ

فاصله . بود ارتفاعات مشرف به باند فرودگاه در اختیار نیروهای عراقی

و قبال نیروهای  دشت باز بود 2و  0سایت  ا سه راهیت ییلومترک 21

برای هر . را انجام داده بودند ی مهمیهادشمن در آن منطقه سنگربندی

به دلیل همین عدم آگاهی . داشتند گونه حمله نیروهای ایرانی آمادگی

 280گردان  و خودرو کزیادی از تان تعداد، نیروهای ما و نبود تجربه الزم
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حمزه مورد اصابت  20 لشکری هاگردانخراسان و  66 لشکرتانک از 

 . ی زیادی داغدار شدندهاقرار گرفت و خانواده های مالیوتکاکموش

من ، گفتم لشکر ۲رکناینجانب به ، هفته شناسایی کپس از مدت ی

ر ما در طول خدمت ه منطقه مانوکشناسم چونیامال مکرا  منطقه شوش

ی هابا نیرو هکعازم مناطق شوش از پاسگاه ف 000گردان. بود 82لشکردر 

یلومتری شهر ک ۲رخه ک مهاجم عراقی جنگ و گریز نمود بود و تا رودخانه

اقدام به ، عراقیی هادر آنجا نیرو. رده بودندکشوش دانیال عقب نشینی 

محل را از ، ه ما به آنجا رسیدیمکپس از آن . ی دفاعی نموده بودندهاسنگر

، ی عراقی از تپه شنیهاتحویل گرفتیم و به دفاع در مقابل نیرو 000گردان 

 . و دماغه مراد آباد شدیم، ذعن، انگوش

تا  از آبادان ،قبل از انقالب در منطقه خوزستان یمن در ماموریتها

، به همین دلیل، سال با نیروهای عراقی درگیر بودم 7و به مدت  مهران

جز من  سیک 078و از پرسنل گردان . شناختمهمه جای خوزستان را می

 . شور آشنایی نداشتکبه مناطق جنوبی 

 یت در جبهه شوشروزهای مامور

بودن  کدر روزهای اول استقرار در منطقه مورد نظر به خاطر نزدی

نیروهای دشمن سنگین ترین آتشباری را ، دیگرکنیروهای طرفین به ی

بسیاری داشت به  ه تلفات و ضایعاتکروی نیروهای ما اجرا نمودند 

به نیروهای دشمن  078 گردان 2تیپ ، دستور داده شدسبب همین 

و اطراف را زیر آتش  ه شهر شوشکهای دشمن را کو تان دحمله ور شو

رخه را از وجود کحاشیه رودخانه ، همچنین. دبه عقب بران، داشتند
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و  کبا منهدم نمودن چند دستگاه تان. دسازی نمایکنیروهای عراقی پا

شهید به سرپرستی  وتا کو سنگین توسط موش کتعدادی خودروی سب

ست خورد و به کدشمن ش، و چند تن دیگر داوود حناچی احمدیستوان 

 توسط، بعد از پایان ماجرا. ردکعقب نشینی  021پشت ارتفاعات 

درجه تشویقی  کی، ر این رزمدرگی پرسنل کدام از ی هربرا، صدربنی

 . ه متاسفانه عملی نشدکابالغ شد 

 

با عبور از ، عده ای از نیروهای عراقی، ی از شبهای ظلمانیکی در

برای انهدام سنگر نیروهای ایرانی و مین گذاری جاده ، رخهکرودخانه 

ی اندهفرم، گ تن به تنه با هوشیاری و جنک اقدام نمودند اهواز کاندیمش

طی این عملیات . شته شدکتوسط اینجانب ، ه درجه سرگردی داشتکآنها 

 کعدد نارنج 21 عدد بی سیم کو خودرو ی کعدد مین ضد تان 01تعداد 

اسلحه  کی صدام و س بزرگکو مقداری فشنگ و دو عدد قاب ع

 . ف به غنیمت گرفته شدکالشینک

با عوامل ستاد  - سرهنگ ورشو ساز - لشکرفردای آن روز فرمانده وقت 

 کی، ه سرپرست نیروهای خودی بودمکمن  از محل بازدید نموده و برای

 . ه باز هم عملی نشدک ابالغ کردند درجه تشویقی

 

از طریق فرماندهی تیپ به فرمانده گروهان ، ی از روزهای بارانیکدر ی

ه قرار بود ک شیراز ۲6یروهای جدیدی از تیپ ه برای استقرار نکابالغ شد 

من و . نیمکجای مناسبی شناسایی ، در منطقه، به یگان ما اعزام شوند

سرباز بیسیم چی به محل مورد  کو ی و سروان آخوندی سرهنگ پرورش
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، برای احداث سنگرها کاز نزدی، یم ساعتحدود ن. نظر اعزام شدیم

 011الی  61چون محل مورد نظر با دیده بان دشمن . مردیکی تهیه کرو ک

عدد گلوله  کبالفاصله ی. دیده بان متوجه حضور ما شد، متر فاصله داشت

ه در حال آماده شدن برای برگشت کدودزای فسفری در چند متری ما 

یم دشمن این گلوله را برای ثبت تیر بودیم به زمین خورد و ما متوجه شد

ه با چند قبضه توپ منطقه را زیر آتش کشید کطولی ن. رده استک کشلی

ما . ولی ما هیچ جان پناهی نداشتیم، ردندکمی کگرفتند و مدام شلی

به چپ و راست و اطراف ما به زمین  هاچهار نفر گرفتار شدیم و گلوله

گلوله به  01الی  ۲1. خواندیممید را ما اشهد خو، با هر گلوله. خوردندمی

ه قادر به کرده بود کرد و ما را چنان از خود بی خود کاطراف ما اصابت 

ولی از آنجا ، شدندی انجام میکشیدن درسینه به کت نبودیم و نفس کحر 

از منطقه ، ساعت 2ما هیچگونه آسیبی ندیدیم و پس از ، ه خدا نخواستک

چنین خطر مرگی را ، در جبهه، ا آن موقعه تکخدا شاهد است . گریختیم

 . ندیده بودم کاز نزدی

ولی خداوند . ی بعد در اثر سرفه آب زرد از گلویم خارج میشدهاتا هفته

ه تا به حال کدانم نمی. قرار نگرفتیم دشمنهای ه ما هدف توپکر کرا ش

ی اتوده. رده است یا نهکمتری شما اصابت  01الی  2گلوله توپ در فاصله 

تا ساعتی همه جا را فرا گرفته بود و چشمان ما قادر به ، و دود کاز خا

 . دیدن نبود

 

 روزه گرفتم و 2مرخصی ، پس از گذشت چند ماه خدمت در منطقه

ردم و از آنجا به کت میکحر  بایست صبح روز بعد به طرف شوشمی
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ت به سمت کهمان روز و قبل از حر . شدممی عازم تهران و بعد کاندیمش

ه سابقه دوستی با کی از پرسنل وظیفه که یکتهران خبری به دستم رسید 

، هم داشتیم و مسئول آوردن آب و غذا به محل استقرار ما در تپه شنی بود

از شنیدن . ش شهید شده استکتوپخانه دشمن و اصابت تر  کبر اثر شلی

ه کصبح زود . ر انتقام خون آن شهید افتادمکبه فاین خبر ناراحت شدم و 

متوجه دود خفیفی از سمت ، نمکت کحر  خواستم به طرف شوشمی

هم جمع  دور عراقی 02الی  01ردم و دیدم کبا دوربین نگاه . دشمن شدم

فرصت را غنیمت شمرده و با تلفن ، رده اندکاند و آتش روشن شده

ه کبا توجه به این . تماس گرفتم میلیمتری 021صحرایی با دسته خمپاره 

شده بود و آنها روی هدف بابا مسلم قرار  منطقه فوق با نام خودم نامگذاری

ردند و من با دوربین کگلوله به آن هدف روانه  02خمپاره انداز  ۲ با داشتند

 . ت رسیدندکه آنها چگونه به هال کردم کمشاهده 

خبر  شهر شوش رف بهدر ارتفاعات مش، ی دیگر از روزهای جنگکدر ی

 011تا  21در فاصله  که نفر از پرسنل مستقر در سنگر دیده بانی ۲دادند 

نفرشان  2، بر اثر اصابت خمپاره دشمن به سنگر، دشمن بودند متری

ردم و با کت کبه طرف محل حر  بالفاصله. نفر شهید شدند کمجروح و ی

زخمی شده بود و گریه  نفر روی تپه کی. مواجه شدم صحنه دلخراشی

ه داخل سنگر نشسته بود کنفر دوم هم . نمودمی کمکرد و تقاضای کمی

ای به شهادت رد و نفر سوم به طرز مظلومانهکبا صدای بلند گریه می

درون سنگر سفره ای از روزنامه پهن . و در مدخل سنگر افتاده بود رسیده

قمقمه آب دیده  کو یبشقاب عدس پلو و مقداری نان  2ه روی آن کبود 

ه از کردم کبه سر آن شهید نگاه . و خون تزیین شده بود کمیشد و با خا
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و نگاهش هنوز به داخل سنگر بود و نگاه کردم ید کچدستش خون می

آب  نبه نظرم برای آورد. رسیدمیش گوخون از دستش به  دنیکصدای چ

و به  ردهکبه سینه اش اصابت ، ش در جلوی در سنگرکه تر کرفته بود 

از یادآوری آن صحنه ، هنوز هم با گذشت چندین سال. شهادت رسیده بود

 . روحشان شاد. شومدچار ناراحتی شدیدی می

 

گفته ، آبادمستقر در دماغه مراد، در سطح گردان، ی از جلساتکدر ی

بلندگوی عراقی در آن طرف رودخانه برای نیروهای ایرانی  که یکشد 

ند و سربازان کنسبت به مقامات ایرانی اهانت میرده و کمزاحمت ایجاد 

من با اصرار فراوان از فرمانده . ندکایرانی را به فرار از جبهه تشویق می

بلندگو را شبانه ه طی ماموریتی ک( اجازه گرفتم گردان )سرهنگ نیوشاهی

رفتن و عبور از ر موقع د. آورده و سنگر دیده بان عراقی را منفجر نمایم

با ده نفر محل مورد نظر را  شمیها ستوان وظیفه قرار شد، رخهکخانه رود

چون زمان برگشت ، پاسداری نموده تا موقع برگشت در آن جا بمانند

رده و به یگان ک کی همراه محل را تر هاایشان با نیرو، طوالنی شده بود

ساعت به طول انجامیده فت و برگشت حدود چهار مدت ر . رفته بودند خود

به  شمیها ی جایگزین ستوانهانیرو، ورود بنده به رودخانه به محض. بود

در اثر . شدندمتوجه نمی، زدمهر چه فریاد می. اندازی نمودندطرف ما تیر 

امال روشن نمودند ک منور محل را ی عراقی هم با خمپارههانیرو، یتیر انداز

ها سوال ی خودی رساندم و از آنهابه نیروه من به هر طریقی بود خود را ک

ه با ما هماهنگی نشده کردید؟ ایشان گفتند که چرا تیر اندازی کردم ک

وی اظهار ، نمودم شمیها ه از ستوانکبا توجه به باز خواستی . بود
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ه به کام برده در عملیات بیت المقدس همراه برادرش ن. شرمندگی نمود

در اثر  ،ی از پرسنل گردان به نام فالح زادهکهمراه ی و مالقاتی وی آمده بود

 . به شهادت رسیدند شانتوپ در داخل سنگر  انفجار گلوله

رخه عبور کرود خروشان از . ساعت طول کشید 2موریت مدت أاین م

وقتی . ردمکت کالی جنگل انبوه و میدان مین در شب حر م و از البهردک

ایشان مرا در آغوش گرفت و ، بلندگوی عراقی را روی میز فرمانده گذاشتم

ه تو کردم کمن تا حاال بیدار بودم و مرتب دعا می ،اظهار نمود: مسلمی

ه این ماموریت هم به خوبی کنم کر میکاسیر یا شهید نشوی و خدا را ش

ه عبورشبانه از کمتوجه شدم ، ردمکر کف ه به این مسئلهکبعدها . انجام شد

دل شیر و ، ییی عراقی به دور از هرگونه خود ستاهامیدان مین و سنگر

ار انجام که این کن سوم باور نداشت کرئیس ر . خواستمیایمانی قوی 

 . ی پذیرفتولی با دیدن بلندگوی عراق، استشده 

یا ) ده زعن در قسمت انتهای، ی از روزهای استقرار در منطقهکدر ی

تعدادی از پرسنل زخمی شده بودند و ما قادر به  ،سوخته( کشیار تان

بر اثر شدت جراحات ، متاسفانه چند تن از نیروها. انتقال مجروحان نبودیم

هم از فرمانده  بنده باز. وارده و عدم انتقال به بهداری شهید شدند

تقاضای  ،و فرمانده گردان سرهنگ نیوشاهی سروان رمضانی، گروهان

مورد ، ابتدا به دلیل خطرات فراوان. ردمکیلومتر ک ۲احداث جاده به طول 

ده ه جاکمن اجازه یافتم ، ولی با اصرار فراوان، قبول فرماندهان قرار نگرفت

ی شب و با کدستگاه لودر در تاری کما همراه ی. نمکمورد نظر را احداث 

به خاطر وجود درختان و . چراغ خاموش شروع به احداث جاده نمودیم
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، هاردن گودالکقطع درختان و پر ، ی بیش از حد به نیروهای دشمنکنزدی

 2متردر ضلع مشرف به نیروهای عراقی  0ریز به ارتفاع کایجاد خاکار 

 . شیدکعت طول سا
 
صدها گلوله از انواع مختلف به . مقرآن میخواند مرتبا

، در موقع بازگشت، ارکسرانجام فقط پس از انجام . شد کطرف ما شلی

ما با . یدکش گلوله خمپاره تر کهای لودر به دلیل اصابت تر کی از الستیکی

امل به محل اصلی خود بازگشته و تا پایان ماموریت در آن کسالمت 

 . شداز آن جاده به خوبی استفاده می، همنطق

 021دیده بان خمپاره انداز ، از روزهای گرم تابستان جنوب یکدر ی 

یگان از نیروهای خودی در  که گویا یکمیلیمتری به من اطالع داد 

من با . باشندامات میکدر حال ایجاد استح، قسمت چپ شیارشتر مرده

( رتضی فرمانده بسیج دزفولحتی برادر متماس با یگانهای مجاور )

، شدم کبالفاصله با دوربین به آنها نزدی. ه ایرانی نیستندکمتوجه شدم 

به سنگر دیده بانی برگشته و با . ه عراقی هستندکامال مشهود بود ک

اتیوشا کو مینی  021های اینچ و خمپاره 8اجرای آتش سنگین توپخانه 

نفر  02طی این عملیات . دیموارد نمو به آنان تلفات سنگینی، روی آنها

ه کسالم  امال  کاسلحه  ۲1ت رسیدند و تعداد کاز نیروهای عراقی به هال 

لشکر صورت جلسه آن به  و مت گرفتیمبه غنی، ها بوددر اطراف جنازه

معاونت گردان به  اناین ماموریت با همراهی سرگرد باقری. ارسال گردید

  .خوبی انجام شد

 

بارندگی زیاد باعث ، دانیال ی از روزهای استقرار در جبهه شوشکدر ی

رخه شد و ما مجبور به انتقال سنگرهای حاشیه رودخانه کطغیان رودخانه 
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سرنشین در  2عدد قایق با  کی، در حین ماموریت. به عقب تر شدیم

 01بعد از . بردلیه وسایل و سرنشینان آن را آب کرودخانه واژگون گردید و 

ه در اشغال نیروهای عراقی بود کای روز متوجه شدیم اجساد آنها در منطقه

باز هم با اجازه فرمانده گردان نسبت به آوردن . سپرده شده است کبه خا

ی از اهالی کاجساد آنها اقدام نمودم و با پوشیدن لباس عربی به همراه ی

لت روسی از طریق کموتور سیدستگاه  کبا ی، به نام عبود ریهروستای شاو

به منزل ، رخه و ورود به منطقه اشغالیکدوبه شیخ شجاع و عبور از رودخانه 

ه نسبت به تحویل کی از اهالی روستا رفته و از او درخواست نمودیم کی

ای گفت: اینجا ور با برخورد زنندهکفرد مذ. اری نمایدکاجساد سربازان هم

نده نیروهای عراقی مستقر در ارتفاعات ه فرماکرد کنید و اظهار ک کرا تر 

ما از منزل . سب اطالعات به آنجا خواهند آمدکبر جهت کمیش داغ و الله ا

را  هاه جنازهکسی کبه منزل ، ی دیگر از اهالیکشیخ خارج شده و توسط ی

ایشان اظهار نمود من جسدی را از آب . از رودخانه گرفته بود رفتیم

ار که از جیب اجساد برداشته بود انکدار پولی نگرفتم.) البته به خاطر مق

، آمده به طرف روستا میکدستگاه جیپ عراقی  کبا مشاهده ی .رد(کمی

اما ما ، ساعت به طول انجامید 7این عملیات . از منطقه خارج شدیم

 . نتوانستیم اجساد را بیابیم

  

دند )به ی ما انجام داکه برادران بسیجی در نزدیک هاموریتأی از مکدر ی

 ،عن(ز فرماندهی برادر مرتضی از بسیج دزفول مستقر در ارتفاعات ده 

 کمکنفر به محاصره نیروهای دشمن در آمدند و از ما تقاضای  2متاسفانه 

به  RPG7قبضه کبالفاصله من به همراه گروهبان حسن یاری و ی. ردندک
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ای عراقی به محاصره نیروه، متاسفانه آن برادران. ت نمودیمکطرف آنها حر 

و به ت کما به دنبال آنها حر . ت به پشت جبهه بودندکدر آمده و در حال حر 

زدیم و آنها را به فرار از دست دشمن ه فریاد میکشدیم  کقدری نزدی

گلوله  21گلوله از  08)به تعداد  RPG7با اجرای آتش . مردیکدعوت می

و آنها به  ان پذیر نشدکه امکهمراه( سعی نمودیم آنها را نجات دهیم 

 . امل نیروهای بعثی در آمدندکاسارت 

رده به کمن از ناحیه گوش راست احساس ناراحتی ، طی این عملیات

انتقال  به بیمارستان شوش. نمکتوانستیم دهانم را باز ه نمیکطوری 

ه به دلیل کمشخص شد ، معاینه شدم که توسط پزشکهنگامی . یافتم

پرده گوش راستم سوراخ شده ، جیی آرپیهاهی پیاپی گلولهاکشلی

. روز تحت مداوا قرار گرفتم و مجددا به خط مقدم برگشتم 02مدت . است

 . امل استکفاقد شنوایی ، نون نیز گوش راست منکالبته هم ا

 

سرباز دیده بان ، رخه مستقر بودیمکه در حاشیه رودخانه کدر ایامی 

ایجاد سنگر و ، ی دماغه مراد آباده نیروهای دشمن در انتهاکاطالع داد 

 کسرباز تیرانداز و ی کبالدرنگ به همراه ی. نده اامات نظامی نمودکاستح

ت کعدد گلوله به طرف هدف مورد نظر حر  01و  26الیبرکقبضه اسلحه 

 8رده و کبه طرف آنها اجرای آتش ، پس از مشاهده وضعیت دشمن. ردیمک

با انهدام . یمنمود کی مشخص شلیی موجود را به هدفهاهاعدد از گلوله

شته و تعدادی را کتعدادی از مزدوران عراقی را ، سنگر دشمن6حدود 

ه ما مشغول هدف گیری آخرین سنگر آنها کدر لحظه آخر . ردیمکزخمی 

توسط نیروهای دشمن شناسایی شدیم و با اجرای آتش ، بودیم
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عدد گلوله بین  کی ،ی ما به دشمنکانداز به طرف ما و به دلیل نزدیخمپاره

م و ران و که سرباز همراه از ناحیه شکانداز به زمین خورد من و سرباز تیر

ه روی آن بودیم کبالفاصله ایشان را از باالی ارتفاعی . صورت مجروح شد

ه اگر این سرباز کردم کبه پایین آورده و در همان حال با خدای خود عهد 

نام شاه چراغ را بر  ه اشتباهاکوم به زیارت شاه عبدالعظیم بر ، شهید نشد

تر علی کتوسط د ، خوشبختانه پس از انتقال سرباز به بهداری. زبان آوردم

و به پشت جبهه منتقل شد و چند  جراحات وارده پانسمان و بخیه لیکتو 

ت امال بهبود یافته و من نیز در ایام مرخصی به زیارکه کماه بعد مطلع شدم 

 . ردمکشاه چراغ رفته و نذر خود را ادا 

 

به . رین فراوانی برای من استییادآور خاطرات تلخ و ش ،جبهه شوش

ه حجم آتش فراوانی از طرف نیروهای کی از روزهایی کدر ی، طور مثال

ه به دلیل مسائل کدستور صادر گردید ، شدروی سر ما ریخته می، دشمن

ادی از پرسنل برای شناسایی مواضع دشمن از ی بایستی تعدکتیکتا

واحد از نیروهای خودی در  کرده تا پس از بررسی یکرخه عبور کرودخانه 

 . ن طرف رودخانه مستقر شوندآ

به فرماندهی شهید ستوان ، ل از چند سرباز و درجه دارکگروهی متش

پس از . ردندکرودخانه عبور  برای انجام شناسایی محل از دوم سلطانی

عبور از رودخانه توسط دشمن شناسایی شده و در گیری شدیدی در 

نیروهای ما به دلیل نداشتن . سوخته رخ داد کو شیار تان021ارتفاعات 

شهید . امات نظامی مجبور به عقب نشینی شدندکجان پناه و استح

ی بیش از حد به کر در خط اول نبرد و نزدیبه دلیل حضو ستوان سلطانی



 69/  در جبهه شوش تیمامور یروزها 

 وی برای رهایی. ند و در محاصره دشمن قرار گرفتکدشمن نتوانست فرار 

، در آن قسمت. خود را به رودخانه انداخت، گیری به دست دشمناز دست

متر بود  7متر ولی ارتفاع لب رودخانه تا سطح آب رودخانه  2عمق رودخانه 

ه کای از عمق رودخانه خبر نداشت بر اثر ضربهو چون آن شهید واالمقام 

مش فرورفته و از کهر دو پایش در ش، در هنگام برخورد به زمین وارد شد

ی بود و کمنظره وحشتنا، در آوردن وی از آب با آن وضعیت. زانو جدا شد

رده بود و شهد که وی را از آب گرفتیم جان به جان آفرین تسلیم کهنگامی 

 . وشیده بودشیرین شهادت را ن

 

ه چند نفر کدانیال بودیم  در روزهای استقرار در ارتفاعات جبهه شوش

میلیمتری به ارتفاعات 017قبضه تفنگ  کاز نیروهای عراقی مجهز به ی

چند گلوله خساراتی به شهر وارد نموده  کمشرف به شوش آمده و با شلی

و سپس متواری  شیدندکو خون  کو تعدادی از هم وطنان را به خا

به دو نفر از پرسنل ، از طرف معاونت گردان، بعد از این قضیه. شدند

ه کدستور داده شد ، بودند گردان مافه در ه مشغول انجام وظیکشهربانی 

از تیراندازی به شهر شوش جلوگیری و نیروهای مزدور ترتیبی دهند 

 . عراقی را به عقب برانند

سرگرد شهید ، دلیل اهمیت موضوعبه دنبال دستور صادر شده و به 

برای انجام دستور ، ه او نیز سروان شهربانی بودکبه همراه معاونش  امینی

افی از منطقه کبه دلیل عدم شناخت . شخصا عازم منطقه مورد نظر شدند

نامبردگان در ، و انجام نشدن عملیات شناسایی قبل از عملیات اصلی

موشی دشمن قرار گرفته و برای نجات خودتالش فراوانی  میدان مین تله
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شهای فراوان به شهادت کها و اصابت تر ولی بر اثرانفجار مین، ندردک

، ی هواکپس از تاری .ش خورده بودند(کتر  7یا  2دام حدود کهر رسیدند )

این حادثه فقط به دلیل عدم اطالعات . شهید به عقب منتقل شدند 2این 

روحشان شاد و . شناخت از منطقه عملیات اتفاق افتادافی و نداشتن ک

 . یادشان گرامی باد

 مبینلعملیات فتح ا

رخه علیه کو رود  پس از چندین ماه نبرد بی امان در جبهه شوش

نموده و برای  کمحل خود را تر ، به ما دستور داده شد، دشمن بعثی

ن مسیر جاده عی شمال )در تونپش به ارتفاعات ِس سازماندهی و آموز

، ی خاص آموزشیهاردن دورهکپس از طی . م( بروی، دشت عباسخوش

 . آماده شویم نبرای عملیات فتح المبی

لب های نفوذ به قپس از چند ماه گشت در منطقه و شناسایی دقیق راه 

ادغام شده  20لشکر  2تیپواحدهای ، نیروهای عراقی در هنگام عملیات

در سپیده دم ، چنانیمحمد رسول الله )ص( بدون درگیری آن 26 با تیپ

 لیه نیروهای عراقی مستقر در ارتفاعات علیک، 2/0/70در روز عملیات 

آنها به غنیمت قبضه توپخانه سنگین و بسیار مجهز  ۲1را به همراه  دز  گره

 . رد و ما روی هدف مستقر شدیمکدشمن سقوط  گرفتیم و توپخانه

دست آوردن ه برای ب، برای دشمن بسیار حیاتی بود، چون هدف

دانیال و  ه از دزفول تا شوشکمواضع از دست داده و توپخانه مستقر در آن 

به . حاضر به انجام هرگونه عملیاتی بود، دادش میحتی پل شاور را پوش

 211متر از کدارای استعداد ، ه نیروهای پیشرو و مستقر در محلکدلیل این



 63/  نیفتح المب اتیعمل 

های خودی کنیاز مبرم به وجود تان، تجهیزات سنگین بودند نفر و فاقد

تا محل استقرار  ره زدیلومتر فاصله علی گک 2ه من بیش از کداشتیم 

اتیوشا را دویده و با عبور از میادین مین و ک طقهدر من های خودیکتان

آنها را روی هدف بردم و ساعتی بعد در ، های خودیکتعیین مسیر برای تان

 . سنگین دشمن مانع سقوط هدف شدیم کمقابل پات

ها در طول دفاع ترین عملیاتی از بهترین و موفقکاین عملیات ی

 ره زدروی ارتفاعات علی گ نه دشمندو روز بعد از سقوط توپخا. مقدس بود

در حین انجام  ارانم به نام گروهبان حسین خموشیکی از همکمن و ی

ی رودخانه رفاییه در کعملیات شناسایی روی منطقه تازه آزاد شده در نزدی

 که یکمتوجه شدیم  2و  0ی هامسیر سه راهی چنانه و در بین سایت

پس از بررسی فراوان . ی ارتفاع و داخل شیار استکخودروی عراقی در نزدی

شدن به خودروی مورد نظر تصمیم به اجرای آتش به سمت آن  کو نزدی

گلوله به . ردیمک کجی به سمت خودرو شلیعدد گلوله آرپی کی. نمودیم

با آتش گرفتن خودرو . رد و خودروی عراقی شعله ور شدکهدف اصابت 

ما به خودرو . منطقه را فرا گرفت، ننده ایکبسیار مشمئز  ی سوختگیبو

. عدد جنازه عراقی است 22یا  21ه درون آن کشده و متوجه شدیم  کنزدی

سوخت و دود مینمی آمد و خودرو همچنان در آتش  اری از دست ما برک

آخر ه چه بر سرآنها آمده است و تا کآنها سوختند و یگان آنها نفهمید . ردکمی

 . عمر چشم به راه خواهند ماند

 

، ن سوم گردانکعنوان درجه دار شناسایی ر  من بهه کشوم یاد آور می

رده کامل کشناسایی را د ز  نفودی برای رفتن روی هدف علی گره هایراه
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، المبینعملیات فتح« شجاعان نبرد»تاب کراد در شاهینسرتیپ ه کبودم 

 . توضیح داده است

 حسنی سعدیه با حضور سرهنگ کی ار جلسهد، پس از عملیات

درجه تشویقی  کاز اینجانب با ی، و سایر فرماندهان دایر بود لشکرفرمانده 

باز هم جان سالم از . ر و قدردانی شد و به فرمانده گردان نیز ابالغ شدکتش

 . این عملیات بدر بردم

 

به فرمانده  سرهنگ مظفری، ردانفرمانده گ، چند روز بعد از عملیات

ه با یگان خود به کدستور داد ، ر نام ایشان معذورمکه از ذکم کگروهان ی

متاسفانه . ها بپردازیمت نموده و به تعقیب عراقیکطرف رود رفاییه حر 

 من بنا به دستور فرمانده. ایشان با گریه از اجرای دستور سرپیچی نمود

به عنوان مسئول واحد عملیات به تعقیب نیروهای دشمن پرداخته ، گردان

ای سازی منطقه از لوث نیروهای جا مانده عراق به منطقهکو ضمن پا

تقرار ه قبال آن منطقه در اشغال نیروهای مزدور عراقی و محل اسکرسیدیم 

نفر از  2در حین بازرسی از سنگرهای به جا مانده . نیروهای دشمن بود

ه به که درون سنگرها جا مانده بودند به اسارت در آمدند کعراقی  نیروهای

دخیل  :س امام را از جیب خود بیرون آوردند و فریاد زدندکمحض اسارت ع

ه کردن با آنها متوجه سربازی آبادانی شدم کدر حین صحبت  .یا خمینی

اما من . ن آنها را داشتشتکبرد و قصد میبا اسلحه به سوی آنها هجوم 

ه مشغول بارگیری کامیون ک کار شدم و آنها را به یکمانع انجام این 

ی بعد کاند . ی غنیمتی بود سپردم تا تحویل قرارگاه بدهدهااسلحه

و  تاو کقبضه موش ۲از راه رسیدند و از ایشان درخواست  سرهنگ مظفری



 69/  مجروح شدنم 

 پس از. ردم تا مانع از فرار نیروهای عراقی شویمکاتیوشا کینی قبضه م ۲

به سمت سه راهی ، ی درخواستیهاموافقت آنها و به محض رسیدن سالح

، شلیک شدم در بین راه متوجه صدای. ردیمکت کواوی حر  چنانه و تل

آن را ، نظرم را جلب نمود ایبسته در آنجا، بالفاصله به روی زمین خوابیدم

ردن کبعد از طی . ی عراقی استکه باند بالشتکم و متوجه شدم برداشت

ردم خودرو و ادوات کیلومتر به تپه مورد نظر رسیدیم و مشاهده ک 2مسافت 

به طرف  2و  0زرهی دشمن در اثر حمله نیروهای ایرانی از جاده سایت 

و در خواست لیف نموده کسب تکاز فرماندهی . ه در حال فرار بودندکف

یلومتر از عمده قوا جلوتر ک 7ه شما کجواب داده شد . ردمکی کمکنیروی 

به عقب . ن خواهد بودکاگر محاصره شوید نجات شما غیر مم هستید

دستگاه نفربر  کما با اجرای آتش دقیق چند دستگاه خودرو و ی. برگردید

 . عراقی را هدف قرار داده و منهدم نمودیم

  مجروح شدنم

ه کخواستم  تاو کاز خدمه موش، من روی قله بودمکه ین موقع در هم

به  که این عمل با تاخیر انجام شد و تانکند کدشمن را هدفگیری  کتان

به محض دیدن من روی قله با توپ اجرای آتش نمود و ، دی ما رسیکنزدی

زخمی شدن  ه با عثکش کدر اثر تر . متری اصابت نمود ۲گلوله آن به فاصله 

ش صدمه کمرم شده بود به زمین افتادم و چون تر کباسن و ، پای راست

قادر به ، کبه دلیل آسیب دیدن عصب سیاتی زیادی به پای راستم زده بود و

 یکبا آن باند بالشت، ه انجام دادمکاری کپای خود نبودم و تنها  نگهداری

 یم باال و پایینهاپوتینروی زخم را بسته و با بند ، رده بودمکه پیدا کعراقی 

 . آن را بستم و توسط نیروهای خودی به پشت جبهه انتقال یافتم
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ه در بیمارستان سینای کمتوجه شدم ، ه به هوش آمدمکبعد از آن 

ان تصمیم کپزش، ررکپس از گذشت چند روز انجام معاینات م. هستم تبریز

فردای . دید بنده رو به رو شدنده با مخالفت شکنند کگرفتند پای مرا قطع 

 یبرای آخرین بار مرا برا، شنبه بود 2ه خاطرم هست مصادف با کآن روز 

ار کبه ، نترل اعصاب بودکمانند دستگاه ه کرا معاینه بردند و دستگاه 

رده و کیی از دستگاه را مانند سوزن در پای من فرو هامیله. انداختند

عصب پایت قطع شده و ، ن گفتندسپس به م. آزمایشاتی انجام دادند

. نیمکبایستی پا را قطع ، یابد انگشتان پای تو سیاه شده است و اگر ادامه

ه در نماز خانه کمیل کارد در دعای کمن ناراحت شده و همان شب روی بران

، ردم و از خداوند متعال با گریه و دعاکت کشد شر بیمارستان برگزار می

 . سالمتی خود را خواستار شدم

ه کردند کردند و با تعجب عنوان کان پایم را معاینه کپزش، چند روز بعد

ماه پایم را  کبه مدت ی. پایم رو به بهبود است و این اتفاق بسیار نادر است

 210منتقل شدم و در بیمارستان  در ظرف یخ گذاشته و بعد به تهران

مرا در راهرو ، مبود تختکاما به دلیل . شدم ارتش قسمت اعصاب بستری

ساعت بنا به درخواست 08و در نتیجه پس از . ردندکبیمارستان بستری 

در طول این مدت . ماه در منزل بستری بودم 2خودم به منزل رفتم و مدت 

. گرفتم تا بهبودی نسبی حاصل شد کمکدر منزل  تر شخصیکاز د 

بی بسیار حساس است و بنا به نظر هرچند در حال حاضر پایم از نظر عص

 ولی، منع شدم رانندگی نم و ازکان نباید عصبی شوم یا پیاده روی کپزش

 . نار خانواده هستمکه قادر به ادامه زندگی در کر کصد هزار مرتبه خدا را ش



 33/  یوالفجر مقدمات اتیعمل 

 عملیات والفجر مقدماتی

 استراحت و بهبود (70 یعنی در مرداد همان سالماه ) 0پس از 

در  بازگشتم و در عملیات والفجر مقدماتی جبهه نسبی با عصا به

 صبح 7الی  2۲ه از ساعت کدر طول عملیات ). ردمکت کشر  06/00/70

ولی متاسفانه . جنگیدیمنیروهای دشمن می های نفوذی باانالکبود( در 

من به . و دستور عقب نشینی صادر گردیدعملیات موفقیت آمیز نبود 

، صبح 7انالها پرداختم و تا ساعتکجمع آوری و تخلیه مجروحین از 

از جمله . ردمکنموده و به عقب منتقل  حدود دهها نفر مجروح را جابجا

نون که هم اکرا نام برد  توان سرهنگ جانباز علی برزگرمی، مجروحان

 . باشدقطع می ی از پاهایشکی

ه گویی از آسمان کخدا گواه است به قدری آتش دشمن سنگین بود 

به جابجایی مجروحین بر  ولی من با عصا و تنی خسته، باریدآتش می

، از افراد شاهد در آنجا. پرداختممیخود  اساس وظیفه انسانی و وجدانی

 . پور را نام بردو سروان تقیان  مظفری سرهنگ، توانمی

 

 062روی تپه  از عملیات والفجر مقدماتی، خاطره تلخ که یکجا دارد 

 :برای شما نقل نمایم ،شرهانی

به سربازی برخوردم ، زیر آتش شدید دشمن بود که انالهاکی از کدر ی

ه کهنگامی . ین افتاده بوده از ناحیه هردوپا مجروح شده بود و روی زمک

ناگهان با دو ، باالی سر او رفتم تا از زنده یا شهید شدنش مطلع شوم

من به او . ه او را با خود ببرمکدستش گردن مرا گرفت و از من خواست 

ولی او همچنان گردن مرا فشار ، بیاورم کمکتا بروم و ، نکه مرا رها کگفتم 
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من خودم ، هرچه به او گفتم: پسرم. ردکرار میکداد و تقاضای خود را تمی

رد و کقبول نمی، مجروح هستم و به تنهایی نمیتوانم تو را به عقب ببرم

نم و سریعا به کمن مجبور شدم با زور خود را رها . ردکهمچنان اصرار می

حالت دویدن به عقب برگشته و به سختی و اصرار و خواهش فراوان و تمنا و 

 کسپس با ی. ردمکنفر را پیدا  که بود یکندی دستور و خالصه با هر ترف

ولی متاسفانه وی در اثر ، ردیمکت کارد به سمت آن سرباز حر کناعدد بر 

 . شهد شیرین شهادت را نوشیده بود، اصابت گلوله ای دیگر

ه حال وخیمی کنفر مجروح را  01تعداد ، کدر آن شب دردنا

دستگاه خودروی  کبا ی، رفتداشتند ولی امیدی به زنده بودنشان می

ه خود نیز از ناحیه پهلو زخمی کسرباز وظیفه ) کنیسان به رانندگی ی

ه متاسفانه بر اثر آتش شدید دشمن خودروی کبود( به عقب فرستادم 

آن شب . شهید شدند هاو تعداد زیادی از زخمی ور واژگون شدکمذ

بر روح پر فتوح شهدای آن . ی از بدترین شبهای عمر من بودکی

 . فرستمصلوات فراوان می، لیاتعم

 

( از 2) فرمانده وقت تیپ  سرهنگ فراهانی، چند روز بعد از عملیات

منطقه  062ست نیروهای خودی را در ارتفاعات کمحل ش هک من خواست

ت کبه سمت محل حر ، دستگاه جیپ کما با ی. به او نشان دهم شرهانی

ه فاصله کبه جایی رسیدیم ، دیممدتی به باالترین نقطه رسیپس از ، نمودیم

در پشت قله بود و ماسمت دیگر ، دشمن. متر بود 21ما با دشمن حدود 

ناگهان دیده بان دشمن متوجه حضور ما در منطقه ، در حین گشتن. قله

شی به صورت سرهنگ کتر . تقرار ما را زیر آتش خمپاره گرفتشد و محل اس
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افتن کعدد از دندانهایش و ش 7ه باعث خرد شدن ک ردکفراهانی اصابت 

من بالفاصله با زیر پوش خود صورت او را بستم و به . عجیب صورتش شد

، ه متوجه زخمی شدن ما شده بودندکدشواری و زیر آتش شدید دشمن 

نامبرده را از باالی ارتفاع به پایین آورده و سپس او را با آمبوالنس به سه 

گویا نیروهای ، ل باشدکشاید باور آن مش. ردمکتقل راهی چم سری من

ه با انواع و اقسام کتیپ در آنجا شده بودند  بعثی متوجه حضور فرمانده

ه خوشبختانه این ک ر آتش خود قرار دادندآن محل را زی، ی موجودهاسالح

 . بار هم جان به در بردم

 زه به جای سرهنگ فراهانیه تاک سرهنگ مظفری، فردای آن روز

ه محل مجروح شدن فراهانی را به وی کاز من خواست ، منصوب شده بود

با ایشان به ، ن سوم تیپ بودمکه در آن زمان درجه دار ر کمن . نشان دهم

ریزها در مسیر کپس از گذشتن از پشت خا. ردمکت کطرف همان محل حر 

مجددا توسط دیده بان ، یلومتری دشمنک کفاصله ی در جاده شرهانی

ها از رو ی از گلولهکی. ا مواجه شدیمکدشمن شناسایی و با آتش تیربار دوش

ردن چادر و کبه رو به ماشین اصابت نمود و از باالی شیشه پس از سوراخ 

ه در کمن و راننده خودرو به بازوی  عبور از بین سرهای سرهنگ مظفری

خود را به ارتفاعات رسانده ، با هر تالشی بود. ردکعقب خودرو بودم اصابت 

ردم و پس کمن به درمانگاه مراجعه  ،و پس از پیاده شدن سرهنگ مظفری

ردم و کاز پانسمان محل اصابت گلوله تا شب در سنگر بهداری استراحت 

ه ک احمد اسالمی از برادر، ه در این جاکرد جا دا. ردمکبعد به یگان مراجعه 

ه به ک ادی زیهادر طول مدت دو ماه استقرار در شرهانی و اجرای ماموریت

الزم . نمایمر کتشرد کتلفات زیادی به مزدوران عراقی وارد ، شداو محول می
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مدتی بین  ی از عملیاتها مجروح شد و تاکه ایشان نیز در یکر است کبه ذ

خود را به ، نیروهای ایران و عراق افتاده بود و شب هنگام با تالش فراوان

 . یگان خودی رساند

 

نفر از خلبانان  0تعداد  ،شرهانی 062برای حمله روی ارتفاعات 

. برای بازدیداز منطقه و شناسایی نیروهای دشمن به منطقه آمدند هوانیروز

به اتفاق آنها از محل استقرار نیروهای دشمن در ، به من ماموریت داده شد

، در حین رانندگی به طرف محل مورد نظر. ارتفاعات شرهانی بازدید نماییم

ه چند گلوله کپس از این . توسط دیده بان توپخانه دشمن شناسایی شدیم

وی متری جل 0به فاصله  های از گلولهکی. شد کتوپ به طرف ما شلی

خودروی ما واژگون و به ، ه بر اثر شدت انفجارکرد کخودرو به زمین اصابت 

ی از کخوشبختانه در آن حادثه فقط ی. داخل گودالی در آن نقطه افتاد

ش آسیب دید و من کخلبانان از ناحیه گوش سمت چپ بر اثر اصابت تر 

ی مخصوص و در زیر آتش شدید دشمن به عقب هاگروه فوق را از راه

 . ردمکقل منت

 

و قبل از عملیات  71در اواخر سال ، ی از روزهای جنگکدر ی

ر مرا به خود که تا مدتها فکشاهد صحنه ای دلخراش بودم ، المبینفتح

ه در مسیر تپه چشمه رفت و آمد نموده کسانی کفقط . رده بودکمشغول 

تپه ای . نه اتفاق افتاده استه صحنه فوق چگوکنند کتوانند تصور میاند 

ه توسط ک، و قبل از عین خوش در سمت شمال جاده کرخه دهلران بود

و تردد در داخل آن  افته شدهکنیروهای خودی به دلیل دید دشمن ش
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من با ماشین حامل مهمات در . شد و شیب آن بسیار زیاد بودانجام می

مشاهده ، ه باالی تپه رسیدمکهنگامی . ردمکت میکمسیر تپه چشمه حر 

مشغول تعمیرخطوط ، باالی نردبان، نفر از پرسنل وظیفه که یکردم ک

است و سرباز دوم هم در داخل  ارتفاعمخابراتی نصب شده بر دیواره 

در همین هنگام چنددستگاه از . خودروی مخابرات منتظر او نشسته است

ه ناگهان به علت کاصفهان وارد محل شدند های بسیجیان اعزامی از کتان

 کتان. ها از دست راننده خارج شدکی از تانکنترل یکشیب زیاد جاده 

ت کیلومتر در ساعت از باال به سمت پایین حر ک 21ور با سرعت بیش از کمذ

از روی ، پس از پایین رسیدن شت وکدر بین راه سرباز روی نردبان را رده ک

بالفاصله خودم را به ، با مشاهده این صحنه. در کخودروی مخابرات عبور 

سرباز داخل جیپ زیر . محل رساندم و با صحنه ای دلخراش مواجه شدم

از  هکه شده بود و چیزی به جز مقداری گوشت و آهن لِ  امالک کشنی تان

 . نمی خورد     ید به چشمکآن خون میچ

زد و گریه با مشاهده این صحنه به سر و صورت خود می، کراننده تان

سپس به گردان . رد و من او را دلداری داده و از آن محل دور نمودمکمی

 اطالع دادم لشکرمخابرات 

 خاطرات جزیره مجنون

ه در اینجا به کدآور خاطرات تلخ و شیرینی میباشد نیز یا جزیره مجنون

  نمکقسمتی از آن اشاره می

ی خودی در سنگر بهداری بودم هابرای بازدید یگان، از روزها یکدر ی

ی کناگهان ی. ردندکه هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران شدید جزیره ک
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و خودرو  امل آنکو باعث انهدام  ردکبه سنگر بهداری اصابت ، هااز بمب

در آن بمباران تعدادی از همرزمان شهید و مجروح شدند و . النس شدآمبو 

 . هم من از فیض شهادت محروم شدم باز

هنگامی ، جزیره کدر حال تر  ،ره مجنونپس از اتمام ماموریت در جزی

توسط ، نیروهای بسیجی رسیده بودیم که به سه راهی فتح و نزدیک

عدد از  ۲تعداد . هواپیماهای دشمن به طرز فجیعی بمباران شدیم

ه خوشبختانه فقط کرد کمی از ما اصابت کهای هواپیما در فاصله تکرا

انتینرهای برادران بسیجی مورد کرها و کهمچنین تان. خودرو آسیب دید

با ، شدما باورمان نمی، پس از حادثه فوق. ت قرار گرفتکاصابت بمب و را

د درست نن نتوانسته باشناخلبا، فروند هواپیما با خودرو 2ی کتوجه به نزدی

ه هواپیماهای عراقی تا حدی پایین کر است کذ الزم به. نندکهدفگیری 

شد سطح بودند و اگر اغراق نباشد می که تقریبا با زمین در یکآمده بودند 

 . با پرتاب سنگ آنها را زد

 خاطرات دیگر

 ،خرمشهر کنزدی ی از روزهای استقرار در منطقه پاسگاه زیدکدر ی

 021دستگاه خمپاره انداز  ۲دستور داد برای استقرار فرمانده گردان 

ریز تهیه کمیلیمتری خا 016انداز  کمیلیمتری و سنگر برای موش

نفر از پرسنل دسته  2دستگاه لودر و  کبرای اجرای دستور با ی. نماییم

، ارک جرایا. اتیوشا به محل رفتیمکنفر از دسته مینی  کخمپاره انداز و ی

ه بر سر ما ریخته کبه محل دشمن و حجم باالی آتش ی که به علت نزدیک

برای ما غذا  02حدود ساعت . ی بسیار همراه بودهابا سختی میشد
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دور ظرف جمع ، غذا آبگوشت بود و همگی برای خوردن آن. آوردند

. ی آهنی خود را روی زمین گذاشتیم و روی آن نشستیمهاالهکشدیم و 

یز میخورد و از جا برخاستم تا اله سرجای خود لکه کمن متوجه شدم 

یی هابر اثر ضربه. نم و با پوتین به زمین ضربه ای زدمکچاله ای درست 

ید و پودر سبزرنگی در هوا پخش کبود تر  که در زیر خاکه زدم چیزی ک

بوی بسیار بدی داشت و باعث حالت ، ه به هوا برخاستکپودری . شد

غذا نیز به رنگ سبز در  هکهمگی متوجه شدیم . و استفراغ ما شد تهوع

به ، ه حالمان بهتر شدکپس از گذشت حدود نیم ساعت . آمده است

در . نیمکستر سبز را پیدا کندن زمین پرداختیم تا علت آن بوی بد و خاک

ای م جنازهکه من به آن ضربه زدم شکمتوجه شدیم جایی ، ندنکحال 

ه کنفهمیدم  ولی، یده بودکه بر اثر ضربه تر کبوده  که زیر خاکاست 

به ، پس از این اتفاق. اما تا چند روز مریض بودیم، خودی بود یا دشمن

، هکبه محض این. بر روی جنازه بریزدبیل خاک  کی، راننده لودر گفته شد

رد تعدادی جنازه دیگر نیز به همراه ک کراننده لودر اقدام به برداشتن خا

را به جای  کدادیم تا خاه بال فاصله به راننده اطالع کنمایان شدند  کخا

عراقی بود ولی اعضای بدن آنها از ، چون لباسهای اجساد. اول برگرداند

قادر به شناسایی آنها نشدیم و مجددا آ نها را در همان ، هم جدا شده بود

 . محل مدفون نمودیم

 

 تکبنده روز قبل از حر ، شورکدر نقل و انتقاالت از جنوب به غرب 

. نمکبروم و از چند تن از دوستان خداحافظی  وازه به اهکمرخصی گرفتم 

شخصی بود به نام ، ه با من بسیار صمیمی بودکاران عزیزم کی از همکی
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ی دیگر از دوستان به کهار را در منزل یااو نیز به همراه من آمد و ن .نادعلی

ی از کادف بود با یآن روز مص. ه آبادانی بود خوردیمکنام محمد غالمی 

آقای . ت داشتیمکوقتی قصد حر . شله زرد و آش نذری آورده بودند، اداعی

زیرا ، غالمی به آهستگی به من گفت به دوستت نادعلی بگو صدقه بدهد

نادعلی اندامی ورزیده و ، گفتاو راست می. موهای فرفری زیبایی دارد

 ،ف خرمشهربعد از خداحافظی به طر. موهای مجعد و خرمایی داشت

در بین راه به . فردای آن روز به طرف مریوان به راه افتادیم. ردیمکت کحر 

هار بخوریم و چون هوا انده شوید تا نکه گفتند پراکمنطقه ای رسیدیم 

س زیر سایه درخت یا تخته سنگی پناه گرفت تا از کبسیار گرم بود هر 

بعد از ظهر  ۲هار در ساعت انپس از صرف . گرمای آفتاب در امان باشد

به طرف . سروصدایی شنیدیم، ناگهان از پشت. میردکت کدوباره قصد حر 

برادر نادعلی برای . آن جا دویدیم و با صحنه ای دلخراش روبرو شدم

دستگاه تریلرحاوی تجهیزات و مهمات به خواب رفته بود  کزیری استراحت

ت در آورده بود و کبه حر  رده وکبدون اطالع خودرو را روشن ، و راننده

رده بود و کمتاسفانه هر دو چرخ عقب تریلراز روی سر نادعلی عزیز عبور 

 . چیزی از جمجمه و صورتش باقی نمانده بود

 

در منطقه چم بازگشتیم و  ردستانکاز ، در روزی از روزهای گرم تابستان

در خط جلو ارتفاعات  ی رزمیهای از یگانکی. استقرار یافتیم سری

ی از دوستانم که یکبعد از ظهر بود  0ساعت . مستقر بود062تپه  شرهانی

گریه و ، پیش من آمد و پس از احوال پرسی سهرابیمحمود به نام استوار 

او را . تواند در خط مقدم انجام وظیفه نمایده چرا نمیکناله سر داد 
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اید و ردهکبرادر خود را در جنگ تقدیم  که شما یکو گفتم  داری دادمدل

اغذ و قلم خواست و پس از کاز من . ه در خط مقدم باشیدکصالح نیست 

اش او در وصیت نامه. رد و رفتکآن را به من داد و خدا حافظی ، نوشتن

ن آن هم با جامه ای سراسر خو. ه پر افتخار باشدکخواستار مرگی شده بود 

 . ردکخدمت می 20 لشکراو در عقیدتی سیاسی . ری پاره پارهکآلود و با پی

 2تماس گرفت و گفت من فردا ساعت  هاشبی از شب. گذشت چندی

 062ما در ارتفاعات . لمن آب برای نیروها بیاورمکآیم تا چندین به خط می

د و چون فاصله ما با نکه قرار بود برای ما تونلی حفر کبرادری داشتیم 

لمن آب نیز ک کقصد داشت ی استوار سهرابی، متر بود 21 متر ازکدشمن 

دود غلیظی را در بین ، متری 011آن روز ناگهان در فاصله . برای او ببرد

ه که متاسفانه دیدم کسریعا به محل رفتم ، ردمکنیروهای خودی مشاهده 

ه کبرادر  و آن بین برادر سهرابی هالیمتری عراقیمی 021گلوله خمپاره 

هر دو نفر به بدترین وجه زخمی . رد به زمین خورده استکتونل حفر می

، رد شهید شده بودکه تونل حفر میکتا رسیدن آمبوالنس برادری . شدند

وقتی خواستم او را در . ردکمی همچنان ناله سهرابیمحمود ولی استوار 

امال توی که ناگهان دستم کمر ایشان بردم کدستم را زیر ، آمبوالنس بگذارم

آهسته سرم . ش ایجاد شده بود فرو رفتکه بر اثر تر کمر ایشان کزخم پشت 

نار گوش ایشان بردم و گفتم: محمود جان به آرزوی خود رسیدی و با کرا 

ه چنین کافسوس . ه از بین ما رفتیکچند تامال خون آلود و بدن کلباس 

ش در قطعه شهدای بهشت کبدن پا. های الیقی زود از بین ما رفتندانسان

 . یادش گرامی باد. زهرا مدفون است
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ه مسئول پخت غذا و کدر یگان ما بود با درجه استواری داری درجه

 مرتب در آشپزخانه، در طول مدت چند سال. ات برای پرسنل بودکتدار 

ه برای کگاهی اوقات . ردکانات آنجا استفاده میکمشغول بود و از ام

حال من . هار با آنها باشماه شام یا نکرد کرفتم اصرار میبازرسی به آنجا می

خ و در پر از ی لمن آبکچون ظرف غذای او داغ و ، دیدماو را خوش می

روز  کی .سی از آینده خبر داشتکولی چه . ی او پیاز و سبزی بودسفره

آشپزخانه هم در محاصره قرار گرفت و تعدادی هم ، ردندک کها پاتعراقی

ایشان از محاصره گریخت و به ارتفاعات مورموری ، شهید و زخمی شدند

تا مدتی . یگان قطع گردید رفت و تماس وی با واقع در منطقه عین خوش

 وی به جسد، ین شناساییماه ح که پس از یکتا این . در لیست اسرا بود

بار مشخصات خود را نوشته بود و  21ه روی لباس خود الاقل کبرخوردیم 

البته از جسد چیزی . ردمه از گرسنگی و تشنگی مُ کرده بود کید کنیز تا

ه کدر دل گفتم . ولی لباس نسبتا سالم بود، جز استخوان، باقی نمانده بود

چه  خوردم؟بطه میغسی به دست خداست و من چرا کسرنوشت هر 

 02الی  01انات در بیابان و در فاصله کرد با بودن آن همه امکر میکسی فک

یاد و خاطره هم . یلومتری از نیروهای خودی از گرسنگی و تشنگی بمیردک

دارم و برای آنان علو درجات و برای رزمان شهید خود را گرامی می

 . متعال خواستارم یبایی از درگاه خداوندکبازماندگان آنها صبر و ش



 13/  مثبت رگذاریتاث یروهاین 

 نیروهای تاثیرگذار مثبت

 تعدادی از پرسنل واقعا، عراق و سال جنگ ایران 8در طول مدت  

ن افراد گردان ما شاخص تری ازه کاز جمله این افراد . دندخوش درخشی

ه کبود  شهید نادعلی و بهداریو سرپرست نیروهای  لیکتر علی تو کد ، بود

تعداد زیادی از افراد و مجروحین نجات ، اری آنها نبودکاگر زحمات و فدا

ه سه کاز جمله خود این حقیر . ردند و االن در میان ما نبودندکپیدا نمی 

ی عمری کپزش ن نیروهایبرای ای از خداوند متعال. بار زخمی شدم

 . طوالنی و با عزت خواستارم ان شاءالله

، ات مهمات را به عهده داشتندکه در این مدت تدار ک دوم اما نیروی

ار آنها در که کبودند  لیانکمهدی تو استوار و  بختیاری ولی اللهاستوار 

به ، این دو تن. سی نبودکار هر کو تا مجنون بود  جابجایی مهمات از بانه

رده و در کتمامی مهمات مورد نیاز گردان را جابجا ، ونه مبالغهدور از هرگ

ه کخداوند هم همواره پشتیبان آنها بود . پرسنل قرار دادند اراختی

هواپیمای دشمن به علت استتار و اختفای انبارهای مهمات در طول 

خداوند را . برسانند نتوانستند به انبارهای مهمات آسیبی، هشت سال

ز درگاه او سعادت دنیوی و اخروی را برای این تیم نم و اکر میکش

 . نمایممیار در خواست کش و فداکزحمت

ار و تالش آنها بسیار بود و که کنیروهای راننده بودند سوم  اما نیروی

ه کبا توجه به این . ه گذاشتندزیاد از خود مای، دیگر ز مانند نیروهایآنها نی

نه ، خودرو کبرای راه اندازی ی هکشد گاهی می. م بودکانات جنگی کام

، شیشه برای جلوی اتومبیل نیز نبود کو نه روغن ترمز و حتی ی کالستی

ی جابجایی ن مدت را برابا خلوص نیت و تالش زیاد همه ای این نیرو ولی
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رده و شهدای کگردان از غرب تا جنوب و از پشت جبهه تا خط مقدم تالش 

آوردن نان و آب مهمات و سایر ملزومات زیرا برای . ردندکبسیاری را تقدیم 

ت بودند و جا دارد از زحمات و تالش آنها هم کسنگر همیشه در حر 

و شهدای گردان و ارتش و سایر  نیرو ندانی شود و به روح شهدای ایقدر

ت و سعادت اخروی را نیروها درود بفرستیم و برای بازماندگان آنها موفقی

، محمود مختاری :عبارت بودند از، دم ماندهکه یا هان رانندهای. خواهانیم

 .و محمد مشهدی میرعبدالحق ،، باباییابراهیم زعیمی

 :نمکه از این دوستان و همرزمان یادی کدر اینجا جادارد 

 ،، عبدالمحمدیمحمد دهقان ،، احمد اسالمیلیک: علی تو نبرادرا

 ،رمضانی ،انیکام ،یلشکرحسن  ،یاکداوود صدری  ،اسدصمد پور 

 ،فتح پور مظفری ،بر فراهانیکعلی ا ،محسن آخوندی ،مرتضی جنگروی

شهید  ،ضیا احمدی شهید سید ،ولی الله بختیاری ،شاهین رادفرض الله 

اصغر  ،منصور خرمی ،داوود حناچی ،ابراهیم سرگزی ،حسین فالح زاده

، لیک، حسین تو رضا رهبرجانباز غالم ،علی برزگر جانباز ،روشن قلب

 ،محمود طاهری ،النتریکعلی رضا ریمیکشهید احمد  ،انباقری

و  ابراهیم زعیمی ،شهید محمود سهرابی ،بریکجواد ا ،ابوالفضل آوانلو

حمزه  20 لشکر 2تیپ  یهایگان ه در عملیاتهایک رحمانی شهید

 . داشتندت کشر 

ه پا به پای پرسنل کاری هم بودند کخیل عظیم سربازان فدا، همچنین

چون رنام آنها که از ذکت فعال داشتند کدر مراحل مختلف جنگ شر ، ادرک

سرهنگ مدیریت . معذورم، زیادند و نیز بعضی را هم فراموش کرده ام

سرهنگ محمد زنجان  و و سرهنگ فتح پور مظفری ه شاهین راداللفرض
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نیز نقش بسزایی  اظمی نیاکسرهنگ نیوشایی و جناب سرهنگ و  پرورش

 . داشتند هاعملیات در این

ناجوانمردانه  حمله، ه نیروهای بعثی عراقک 0۲28از اول مهر ماه سال  

ر کسی فکمتر ک، د را عملی نمایندرا آغاز نمودند تا اهداف شوم خو ای

. سال به طول انجامد 8مدت ، مارد این جنگ تحمیلی و دفاع جانانه کمی

اما . گذرندت نداشتند به سادگی از آن میکه در آن جنگ شر کنسل کنونی 

هیچ وقت یاد و خاطره ، ه جان سالم از آن نبرد نابرابر به در بردندکپرسنلی 

از یاد  و غربی تان و چه در مناطق جنوبیردسکآن هشت سال را چه در 

از نظر روحی و روانی هم ضربات ، گذشته از ضایعات جسمی. نخواهند برد

 . زمنده و خانواده اش وارد شده استر هر ر کمی بر پیکمح

ف کپرسنل جان بر ، های اوایل جنگبا همه این اوصاف و نارسایی 

دست به دست  جهاد سازندگی و دیگران جهاد رزمی، بسیج، سپاه، ارتش

، انقالب توانستند ار و فرماندهی رهبرکهم دادند و با پشتیبانی ملت فدا

 رده و درس عبرت آموزیکوتاه کشور عزیزمان کدست اجانب را از تمامی 

 . به آنها بدهند

 ایمان به پشتیبانیو با  ملت ایران و جوانان برومند و پیران با تجربه

ایستادند و با  در مقابل دشمن و کشورهای طرفدارش، ایمان راستین بخدا

ولی . ردندکآنان را رو سیاه ، های فراوانهای بی شمار و تحمل رنجسختی

از دید برخی از ، اری و شجاعت نیروهای رزمندهکه این همه فداکدریغ 

 . نشدو دلجوئی الزم مسئولین و فرماندهان دور ماند 

ه مختصری از وقایع زندگی اینجانب را مطالعه کحاال ، خواننده محترم

قبل از هرگونه عمل و یا ، در دین مبین اسالم، نمکباید عرض ، فرمودید
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که  ه با توده مردمکردیم کما نظامیان هم نیت . نیمکباید نیت ، اقدام

 . اری داشته باشیمکهم، فرزندان آنان هستیم

بعضی از مسئولین و  بد ند سال مدیریِت حال پس از گذشت چ

طور آن، تکدار مملهای دشمنان قسم خورده انقالب و قشر سرمایهتفعالی

ه کمورد قبول مردم محروم ، دست آمدهه ب فتخاراتپاسخ ا، ده باید و شایک

، از جوانان درصد زیادی. دهند نیستیل میکبیشترین قشر جامعه را تش

ی ازدواج هاعدم توانایی آنان در پرداخت هزینه اری وکسرگردان هستند و بی

 . ندکتحمیل می هابار سنگینی را بر دوش خانواده، و تحصیل

، ردیمکتالش  که روزی به امید موفقیت و سرفرازی این خاکما  

سی مقصر است؟ ما کپرسیم چه نیم و از خود میکمیاحساس نا امیدی 

ا و کده انقالب به رهبری امرینظامیان؟ سرمایه داران ؟دشمنان قسم خور 

 مدیریت صحیح برخی از مسئولین؟ و یا عدمو دیگران  انگلیس؟

در طول مدت  پاداش زحماتم را، نظامی دلخسته کبنده به عنوان ی

با همراه فرسا  الت طاقتکسال نبرد بی امان با انواع و اقسام مش 07

ار مرزی ایران یلومتری غرب تا جنوب نوکهزار  فاصله بیش از همرزمان در

ت طول خدم)در شور کبخاطر انقالب و رهبری و حفظ تمامیت ، و عراق

چون ، خواستارم خدارا از  به خداوند وا میگذارم و مزد آن(، ساله ام ۲1

ه در این مدت برای کیی را هاو بد بختی هاقادر نیست مشقت سکهیچ 

 . ن نمایدجبرا پیش آمدهبرای من و امثال من  نیز امخود و خانواده

فرزند  ۲. فرزند هستم 2دارای همسر و . بازنشسته شدم 0۲77در سال 

پسر ازدواج کرده اند و  انفرزندانم به جز یکی از فرزند. فرزند دختر 2پسر و 

 خدا را همچنان شاکر هستم و عاقبت به خیری را. نوه هم دارم 6اکنون 

 والسالم. آرزومندم
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, 19, 11, 11, 11, 31, سنندج

16 ,13 ,11 ,13 ,19 

 11, 39, 31, محمود: یسهراب

 33, یجواد دیس

, 11, 11, پیسرت: یستانیس
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 ش

 11, راد نیشاه

 31, 31, 31, 31, 33, یشرهان

 11, اشراف فیشر

 31, یشهرر
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 31, 1, یشورو

, 63, 91, 93, 99, 31, شوش

61 ,61 ,69 ,66 

 96, 1, رازیش

 ص

 1سرلشکر,  ر،یام :یصادق

 11, 11, ایک یصدر

, 11, 31, 33, یرازیش ادیص

16 ,11 ,91 

 ط

 11, محمود :یطاهر

 1, ییحاج رضا بیط

 ع

 11, یعبدالمحمد

 11, ینیحس نیعزالد

 1, 3, سپهبد :یمیعظ

 13, 16, 3, ارتش یعکاس

 11, توکل اتیعمل

, 66, 31, نیمبلفتح ا اتیعمل

31 ,91 

, 31, یوالفجر مقدمات اتیعمل

33 

 11, 31, 66, 3, خوش نیع

 ف

 31, 6, فاو

 33, فرانسه

 11, 31, 31, 11, یفراهان

 11, فروهر

 11, 61, نیحس :فالح زاده

 19, 11, 11, پیسرت :یفالح

 ق

 11, قاسملو

, 13, 16, 11, 31, 31, قله آربابا

11 ,11 ,11 ,16 ,19 ,93 

 ک

 11, این یکاظم

 31, کرمان

 13, کرمانشاه

 39, گروهبان :یکرم

 11, احمد :یمیکر

 1, سرآشپز کریمی:



 93/  هینما 

 11, رضایعل :یکالنتر

 31, کنجان چم

 91, نقاب یکودتا

 گ

 19, 11 :331گردان

 91, 31 :001گردان

 99 :000گردان

, 13, 13, 31, 31 :078گردان 

91 ,91 ,99 

 91 :280گردان 

 11, 6, 9, 1, 31, 9 :28۲گردان

 11, گردنه خان

 ل

, 91, 91, 13, 31 :20لشکر 

99 ,66 ,39 ,11 

, 19, 11, 11, 11 :66لشکر 

91 ,99 

, 9, 6, 9, 1, 3, 31 :82لشکر

31 ,11 ,11 ,91 ,99 

 11, 11, 6, یلشکر

 1, 3, استوار :یلطف

 م

 36, مجسمه شاه

 11, یمحمد مشهد

 11, محمود :یمختار

 11, احمد :انیمدرک

 91, مراغه

 93بانه,  مسجد جامع

, 1, 3, میمحمد ابراه :یمسلم

9 ,1 ,31 ,11 ,61 

, 31, 33, 61, سرهنگ :یمظفر

11 

, 33, 31, 6, 31, شهر :مهران

31 ,99 ,91 

 3, انیموس

 11, 69, 61, 96, موشک تاو

 1, ژاله دانیم

 11, رعبدالحقیم

 ن

 13, 31, ینادعل

 11, کاظم دیس :نسطورفر

, 11, 11, 31, رجیا :نصرت زاد
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 33, نوفل لوشاتو
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 61, 99, سرهنگ :یوشاهین

 ـه

 99, فهیستوان وظ :یهاشم

, 11, 13, 19, 33, کوپتریهل

19 ,11 ,11 ,13 ,11 ,19 ,
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 31, 11, روزیهوان

 و

 3, روستا :ورآباد

 96, سرهنگ :ورشو ساز

 


