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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه  و

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."
 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

کنیم؟ آن هشت سال  خواهیم توانست از این گنج استفاده

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

ک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز "ی

 چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. "
 العالی()مدظله ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 

 

 

 سه



 8331در اسفندماه  )ره(از پیام حضرت امامفرازهایی 

 (891خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه

 213، صفحه28، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نمودهما مظلومیت خ 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیا در جنگ ریشهم 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حّس برادری و وطن 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

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

 .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 احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

 رد خود نیستیم. راستی مگر فراموش ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملک

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

ز در های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیخون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

  خود عمل کرد.

 چهار



 

 
 

 معارف جنگ

های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ» 
ها و برکت خون شهدای واالمقام، ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

 های پاک و تشنۀ نسل جوانهای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه
 گردد. میانقالب اسالمی منتقل 

شهید »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  4۲9۲از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»
های مادی با تصویب کریمانه و حمایت 4۲91شکل گرفت و در سال« شیرازیسپهبد علی صیاد
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت  العالی(،)مدظلهایخامنه امامو معنوی حضرت 

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از  می این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بررس
َمَع »کالم نورانی خداوند متعال مبنی بر 

َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

ّ
َوالـذ

ده و این رسـالت جمعی در این وادی مقدس گام نها، با صداقت و تالش دسته«الُمْحِسنین
ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را کـه با گـرایش افتخـار ـ فرهنگی  ادامه  شکل گرفته است« پژوهشی 

 دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد. 

 3131تا سال  3131های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه
زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن  اساساسـت که بر بدین ترتیب بـوده 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
رداشـت ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهخـود در صحنـه نبـرد و ـب

، همچنان با اجرای 3131لـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال هـای تواقعیت

ها تو سایر عملیا)ع( االئمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتآموزش
تا پایان 3139عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  390اقدام نمود. چاپ 

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 3199 سال 
به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 

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

دانشگاه  1ویان سالبرای دانشج 3191های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه
نفر از  13111تعداد  3199 پایان سالبه اجرا درآمده و تا )ص( االنبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 ند. اهای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهالتحصیالن دانشگاهفارغ

 فوق تحصیلی  ه در مقاطعوظیف  آموزش کارکنان 3113همچنین از سال   جنگمعارف  هیئت 

ریزی نمود و این لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی دیپلم،

 پنج



های سازمانی خود به مدت شانزده آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان عزیزان در زمان

، بیش  3199سال ساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور دانشگاه التحصیلفارغهزار نفر از کارکنان وظیفه که  139از 

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

در آموزشگاه نظامی  4۲99آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

مرکز آموزش اجا  0ها در این آموزش 4۲79سال گردید و از برگزار می نزاجاجواداالئمه 

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم)ع( )جواداالئمه

نفر  7242۲، تعداد  3199 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه)ع( اکبرعلی

 اند. ، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهساعت در هر دوره 47آموز پایور به مدت دانش

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

 31ها در ، آموزش3199 سالتا پایان  3190ساعت برگزار شد که از سال  1دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  9193مرکز برای تعداد 

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر  599، بیش از 3199 سالتا پایان  3191از بهمن سال 

 اند. دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  1ساعت در  9آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 شد.  نفر برگزار 271برای تعداد  4۲79

نفر  220ساعت برای تعداد  9آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  4۲79دانشجو در سال 

نفر در سال  70عقیدتی سیاسی ارتش برای تعداد آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 برگزار شد. 4۲77
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 

 

 

 

 

 

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

 سرهنگ خلبان حسینعلی خلیلی

در اصفهان به دنیا آمد. تحصیالت ابتدائی و متوسط را در  4۲20سال 

وارد دانشکده افسری شد و جزو دانشجویان  4۲19اصفهان گذراند. سال 

هوانیروز، دوره آموزش نظامی، دوره زبان انگلیسی، دوره هلی کوپتر یک موتوره ِبل را طی 

 ود. نم

مراجعت  4۲00ماه به ایتالیا اعزام و سال  7برای تکمیل دوره خلبانی به مدت  4۲17سال 

و به درجه ستواندمی نائل گشت. پس از طی دوره مقدماتی رسته توپخانه، خدمت خود را در 

 هوانیروز اصفهان ادامه داد. 

ی انقالب اسالمی پس از پیروز 4۲09به هوانیروز کرمانشاه منتقل گردید. سال  4۲00سال 

  .به اصفهان انتقال یافت

با شروع جنگ تحمیلی به عنوان افسر رابط هوانیروز در جبهه جنگ قرارگاه  07در سال 

داوطلب حضور در گردان جدید  4۲74تا خرداد  4۲70جنوب انجام وظیفه نمود. از اسفند 

س بعد عملیات بیت المقدتشکیل و غیر سازمانی به نام گردان بالل گردید و در جبهه چزابه و 

ماه ارشدیت  7در مسئولیت فرمانده گروهان رزمی و معاون گردان انجام وظیفه نمود اضافه بر 

 ماه ارشدیت تشویق گردید.  7در آغاز جنگ، در این ماموریت نیز به 

به دوره عالی رسته توپخانه اعزام شد. نامبرده در مشاغلی چون افسر دژبان،  4۲72سال 

خرید، رئیس کمیسیون خرید، رئیس استاندارد پرواز و راه اندازی معارف جنگ  افسر عامل

هوانیروز و استادی دروس هوانیروز در دوره عالی، سمیالتور و افسر رکن یکم و سوم مرکز آموزش 

 هوانیروز و معاون دانشکده هوانیروز و معاون گردان خدمت نموده است. 

باشد. دوران ر و چهار فرزند دختر و سه نوه میبازنشسته گردید. دارای همس 4۲97سال 

 نماید. بازنشستگی را در اصفهان سپری می

 هفت





 کتاب فهرست

 یازده پیشگفتار

 8 بالل 138و  128گاه شمار وچکیده اطالعات عمده گردان های 

 8 راهنمای حروف اختصاری مندرج در این کتاب

 1 بیان شهید صیاد شیرازی از شکل گیری گردان های بالل

 9 بالل 128گردان از  روایت سرهنگ توپخانه، خلبان حسینعلی خلیلی

 9 از اصفهان تا اهواز

 31 قرار گرفتیم 39تیپ لشکر  315زیر امر گردان 

 35 با شهید سرهنگ مخبری به دیدار منطقه فتح المبین رفتیم

 10 به مرخصی رفتم

 11 برگشت از مرخصی ناتمام

 15 برای عملیات بیت المقدس 55زیر امر تیپ

 11 عملیات بیت المقدس

 13 چند خاطره

 11 عملیات شبانه به سمت دشمن

 51 روشنایی روز و دیدِن پیکر شهید سیف الدین

 55 حدود پاسگاه زید بودیم و پاتک دشمن

 59 فرمانده گردان جدید

 93 گفت کارآموزی می کنم

 99 ادامه مرحله دوم عملیات

 13 آشنایی و گفت گو با آقای مرتضی قربانی

 11 انفجار گلوله توپخانه در یک متری

 11 دیدار سرهنگ عبادت و برادر قربانی در خط مقدم

 13 عنصر نفوذی عراقی

 11 پیام برای حرکت گردان به دار خوین

 90 برگشت گردان به اصفهان

 نه



 91 لحظه دیدار خانواده ها

 91 اسامی شهدا و جانبازان

 91                                                                                                  تصاویر                                                                                                                       

 813 )در لوح فشرده( بالل 128اسناد مربوط به گردان فهرست 

 

 

 ده



 پیشگفتار
گردد، شرح مستند، دو گردان غیر سازمانی و پیاده سبک است که کتابی که مالحظه می

توسط یگانهای نزاجا مستقر در اصفهان ،در دو مرحله پی در پی با  74تا ابان  70از اسفند 

استفاده از نیروی انسانی داوطلب و یا منتخب و یا بنا به دستور و نیز سالح تجهیزات سبک 

موجود از یگانهای اعزام کننده شکل گرفت و هرکدام در سخت ترین شرایط و کمترین امکانات 

کیلومتر 4000آفندی نزاجا را که در آن زمان بیش از  بخش کوچکی از ماموریت پدافندی و

 کیلومتر عرضی و یا عمقی در این خط طولی بود، بر عهده گرفتند. 400طولی و حداقل 

گردان رزمی ، شامل پیاده ، زرهی، و  440این وضع در حالی بود که نزاجا ، فقط حدود 

کیلومتر خط مقدم  رو به روی  4000 سوار زرهی داشت و توانسته بود این گردانها را در بیش از

نیروی مقدم دشمن دفاعی ، بچیند و فراتر از اندازه های علمی نظامی تقسیم نماید.سایر یگانها 

نیز مانند توپخانه ها ، مهندسی ها ، مخابراتها ، یگانهای پشتیبانی و آماد و تعمیر و نگهداری و 

 دها تا باالترین رده در تهران ، وظیفهفرهنگی ،آموزشی و قرارگاههاو ستا زمراک ،بهداری

تعداد گردان های خط مقدم را داشتند.در هر حال این مجموعه یگانها که در  پشتیبانی این

عقب یگانهای خط مقدم ، وظیفه پشتیبانی یگانهای خط مقدم داشتند و الزم هم بودند ، قادر 

از خط مقدم سقوط میکرد ،  یبه اجرای وظیفه خاص یگان رزمی خط مقدم نبودند و اگر بخش

این یگانها با اینکه جمعیت زیادی داشتند ، قادر به اجرای وظیفه یگان خط مقدم و جایگزین 

آن نمیتوانستند باشند. اگر یگانی به اندازه کافی از جنس همان یگان خط مقدم ،برای تقویت 

ایر س ،شروی دشمنبا پیمتناسب شد ، و یا کمک و یا ترمیم خط مقدم وارد صحنه نبرد نمی

ها شدند ،این قاعده نظامی در تمام جنگمحکوم به سقوط می ،یگانهای پشتیبانی در عمق نیز

 و گذشته ها حاکم بود و در جنگ هشت ساله نیز برقرار بود.

گردان موجودی نزاجا ، خارج از  440گردان از  40تا  40ضمنا باید توجه داشت که حدود 

 برقراری امنیتدر مناطق داخلی کردستان و آذربایجان غربی برای خط تماس با ارتش عراق ، 

 هاهای منطقه و جاده، مانند پادگانهای ضد انقالب مسلح در مناطق داخلیدر مقابله با نیرو

 یازده



  واگذاری را اجرا می کردند. به ناچار آن چه که نزاجا برای حفظ  و گردنه ها پراکنده و ماموریت

 گردان بود. 400باقی داشت ، کمتر از کیلومتر  4000ز در بیش ا تماس با دشمن

آن بود که خواننده این روزگار متوجه باشد گه نزاجا ، در آن روزگار با آن  ،غرض از بیان فوق

مسؤلیت سنگین ، چقدر از وجود یگان رزمی الزم برای اجرای ماموریت مورد انتظار فقیر بود. 

گردان رزمی در برابر کمتر از  ۲00زمان ،بیش از  این وضع در حالی بود که دشمن در همان

گردان رزمی ما در اختیار داشت.ضمن آنکه گردانهای رزمی دشمن با استعداد موجودی  400

نزدیک و یا بیش از صددرصد بود ، اما گردان های رزمی ما با  ،نیروی انسانی و تجهیزات

 درصد بود. 90تا  70بین استعداد موجودی انسانی  و تجهیزات با فرض خوشبینانه ،

ممکن است بگوید که ما در جبهه خودی ، سپاه پاسداران و بسیج هم  ،خواننده این روزگار

ود.باید فته شداشتیم که که آن نیز در محاسبه و مقایسه نیرو های خودی و دشمن باید در نظر گر 

که در مسؤلیت  کیلومتر طولی جبهه است 4000فوق مربوط به بیش از  گفته شود که محاسبه

نزاجا بوده و سپاه پاسداران در مورد آن مسؤلیتی نداشت. سپاه پاسداران یگانهای خود را بسیج 

رایط د، در شر باشنپُ همیشه توانستند محور شکل داده بود و این یگانها با این ترتیب نمی

تند، نداشخالی بودند.از طرفی فرماندهان باالدستی سپاه، تمایل  مهمختلف، خالی و یا نی

 هود را آزاد نگهای خگیر سازند. بلکه عالقه داشتند یگانیگانهای خود را در خط دفاعی زمین

آنها ، بتوانند عملیات آفندی چشمگیری را انجام دهند. هرچند که تمام  ندارند تا با پر شد

نه و او عمقی نزاجا با شرکت هوانیروز و توپخ جنبیهای ی آفندی سپاه با پشتیبانیهاعملیات

 شد و بدون آن امکان پذیر نبود.تعدادی یگان خط مقدم در تالش فرعی انجام می

دام ، اقهای خط مقدم بیفزایدن برای آنکه تا حدودی بتواند بر تعداد یگانانزاجا در آن زم

های بالل که در مجموع عمری کمتر از های پیاده سبکی مانند همین گردانبه تشکیل یگان

ی از مراکز آموزشی تشکیل شده نیز گروهان های جندالله که هر کدام از یک ماه داشتند و 7

از آن  .ماهه داشتند ، نموده بود ۲-1عمری قدس که آنها نیز هر کدام  دان هایبود، بعالوه گر 

و از امکانات ضعیف برخوردار  جا که این نوع یگان ها دارای ساختار کامل و اساسی نبودند

پذیری بیشتری هم داشتند و در شرایط فشار سنگین دشمن قادر به  بودند ،در نتیجه آسیب

دفع فشار و حفظ موجودیت یگان نبودند.به همین جهت معموال این نوع یگانها در مناطق کم 

 دوازده 



 

 
 

تا ماموریت  ،شدند و بیشتر قادر بودند ماموریت مراقبتی انجام دهندگمارده میخطرتر 

  آفندی سنگین و نیمه سنگین. و پدافندی

 های غیرسازمانی  کتاب حاضر ، آن حال و هوا و آن نقاط قوت و ضعف ها در مورد این نوع یگان

غیر سازمانی به نام بالل ، معلوم می نماید و فداکاری نفرات آنها را  9۲4و  924این دو گردان 

 تا حدود زیادی نشان می دهد.  ،با آن شرایط و امکانات کم

که گردان ، همراه با هرکدام از نیروهای انسانی خود و  شویمیمما در این کتاب متوجه 

تجهیزات موجود و کسری ، چه بار سنگینی را خارج از توان موجود متحمل شده و چه حجم 

کار ستادی از گروهان تا گردان و بعد از اصفهان تا تهران و تا بیمارستان های پراکنده و آدرس 

 غرافیایی کشور بزرگ ایران داشته است.خانواده شهدا و مجروهان در تمام گستره ج

بان و زمقدس که تا کنون منتشر شده اند کتاب های دفاع  بر خالف معمول ، تقریبا کلیه

یکی از فرماندهان  ب ضمن بیان خاطرات کلی و جزییتوصیف کلی گویی دارند ، این کتا

 کاتباتای از م ، مجموعه(، در قسمت های دیگر کتاب924ل )گروهان دست اندرکار گردان او

رایه ابه صورت لوح فشرده پیوست کتاب، ، ی و تا ستاد نزاجا را در آن زمانگردانها تا باال دست

 داده است.

 اتباتک، کتابی که اسناد و مهای منتشر شده دفاع مقدسبین کتابشاید بتوان گفت در 

مکن و منتشر نشده اند. م ه داده باشد تا کنون تهیهئیک گردان را از ابتدا تا انتهای ماموریت ارا

این نوع نامه  ارائهلزومی به است عده ای از خوانندگان هم انتقاد داشته باشند که چه 

 نوع نامه ها و مالحظه آنان،باید گفته شود که این  ؟های معمول در کتاب می باشدنگاری

آن زمان و این وزه، چون با آن زمان فاصله زیادی نداریم و هنوز هم عده زیادی از اهالی مر ا

ت ه این صوراست و انتشار آن ب ها زنده هستند ، می توان گفت که یک کار معمولی ادارینامه

کات بیشتر و ن ها ، ارزش محتوایی این نامههر قدر فاصله گرفته شود ،آن زمان نیست. اما از الزم

خ نظامی ، اهالی تحقیق و تاریو موضوعات و رویکرد های مختلف رابیشتری از جنبه ها 

  توانند استخراج و بهره برداری و حاصل را به نسل روزگار خود منتقل کنند.می

العه هرکدام از این اسناد که به ظاهر هم هر چند طچند که همین امروز هم هر کس با مهر 

توانند نکته هایی بیش و یا خارج از تصور دیگران استخراج باشند، میساده و جاری و روزمره می

 سیزده



 ،وضوع مورد نظر دسترسی داشته باشدبه جزییات مریخ هرچه بیشتر تا و بهره برند. نموده

 تواند قضاوت و نتیجه گیری نماید.خوانندگان محترم ، جنس این کتاب را هم برای همانمی

 قتدد به جزییات دسترسی و قضاوت خود را هرچه بیشتر به صحت و بدانند که بخواه یتاریخ

 نزدیک تر کنند.

ت معارف جنگ "شهید ئبا هی 4۲90ی خلیلی در سال خلبان هوانیروز، حسینعل سرهنگ

سپهبد علی صیاد شیرازی" به صورت داوطلب و غیر سازمانی همکاری می نمود و در جلسات 

نوبه ای همکاران که در حضور سرتیپ صیاد شیرازی که در آن زمان مسولیت معاون بازرسی و 

غیر  تارا داشتند ، شرکت می نمود.این جلسات در ساعجانشینی ستاد کل نیرو های مسلح 

اداری در قسمتی از یک پادگان کوچک  نزاجا به نام مرکز پشتیبانی آموزش معاونت آموزشی 

ت معارف جنگ ، در همین محل ، فعالیت مورد نظر ئگردید. هنوز هم هینزاجا تشکیل می

 شهید صیاد شیرازی را ادامه می دهد.

بالل  9۲4و   924اسناد مربوط به گردان های یت یافت که کپی کلیه رسرهنگ خلیلی مامو

 ت معارف جنگ دهد.ئاسناد هیز اطالعات نزاجا بگیرد و تحویل مرکرا از معاونت عملیات و 

، زمانر ، خاطرات همناد و خاطرات خود ودر صورت امکاندر ضمن با استفاده از آن اس

 کتابی را تدوین نماید.

 زتاکنون، در مرک 90نگ خلیلی و اسناد گردان های بالل از سال خاطرات مکتوب سره

باالخره در  .برای اقدام نسبت به تدوین کتاب نگهداری شده هیئت معارف جنگ، اسناد

 سالهای اخیر نسبت به ساخت کتاب اقدام و به شکل کنونی منتشر شد.

 برای آن مفیدکات نامید است کار انجام شده برای تاریخ نظامی دفاع مقدس ماندگار و 

 باشد.قابل استفاده محققان و اهل کتاب عالقه مند، برای حال و آینده 

 

 با سالم و احترام                 

 ستاد نجاتعلی صادقی گویا 2سرتیپ                                                                                                   

 

 

 چهارده
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 بالل 138و  128 های گردانچکیده اطالعات عمده  مار وگاه ش
 

های حضور فرمانده نزاجا، سرهنگ صیاد شیرازی در صبحگاه عمومی یگان88/82/31 

 هوانیروز اصفهان. 

 درخواست ،ها علیه دشمنههساز در جبسخنرانی ف نزاجا درباره عملیات آینده و سرنوشت

 درها داران و افسران جزء یگانجهسربازان، درشفاهی و تقاضای شرکت داوطلبانه از طرف 

زمان دستور ف نزاجا به فرمانده مرکز آموزش توپخانه حضور ف نزاجا پس از پایان صبحگاه. هم

های عمده های اصفهان، فرمانده ارشد نظامی منطقه اصفهان که از داوطلبان یگانو موشک

 تشکیل و به منطقه نزاجا در اصفهان از هرکدام یک گروهان و درمجموع ی
ً
ک گردان داوطلب فورا

 عملیاتی جنوب اعزام گردند.

 توپخانه 11ب گروه لیک گروهان از نفرات پایور و وظیفه داوط

 توپخانه 00یک گروهان از نفرات پایور و وظیفه داوطلب گروه 

 های مرآتویک گروهان از نفرات پایور و وظیفه یگان

 های هوانیروز و مستقر در اصفهانیگان یک گروهان از نفرات پایور و وظیفه

مومی هوانیروز، گروه رزمی مسجدسلیمان، مرکز آموزش عشامل :گروه پشتیبانی 

 هوانیروز.

شده در میدان شده با تجهیزات و نفرات سازمان دادههای تشکیل گروهان 82/82/31

ام ، این گردان به نصبحگاه مرآتو جهت بازدید حضور یافتند. در همین زمان به دستور ف نزاجا

 بالل نام گذاری شد. 924گردان 

ارکان و ستاد گردان، مانند گردان های پیاده سازمانی بالل بدون گروهان  924گردان 

عنوان ستاد گردان خالصه بعالوه چند نفر افسر بهگروهان.  1سازمان دهی نگردید و در همان 

از فرودگاه  نیروی هوائی،  c-13پیمایچهار فروند هوابا این گردان ، گردید. در همین روز

ود به بکه مربوط به نفرات هوانیروز  1انتقال یافت. هواپیمای گروهان اصفهان به فرودگاه اهواز

 به فرودگاه اصفهان برگشت. علت نقص فنی
ً
 پس از برخاستن مجددا



 های غیرسازمانی بالل/گردان2

ند، کارم 1سرباز،  ۲07درجه دار،  17افسر،  40به استعداد  بالل 924گردان  82/82/31

هر گروهان زیر امر یک  زنجان قرار گرفت. 2زیر امر تیپ  پس از ورود به منطقه،نفر،  120جمعا 

 قرار داده شد. 47لشکر  2گردان از تیپ 

مانده از گردان بالل با هواپیمای دیگر از فرودگاه اصفهان به باقی 1گروهان  83/82/31

 2پیاده تیپ  420منتقل و زیر امر گردان  فرودگاه اهواز انتقال یافت و به شهر متروکه بستان

 مخبری در خط دفاعی چزابه قرار گرفت. 2زنجان به فرماندهی سرهنگ 

فرمانده نزاجا، سرهنگ صیادشیرازی در روستای ابوحمیظه حضور یافت و  88/82/31

 برای نفرات این گردان سخنرانی نمود. ،پس از نماز جماعت

مسئولیت منطقه از هفته چهارم فروردین ماه، ، 47علت جابجائی لشکر به  74فروردین 

نیز در همان منطقه ابقا و زیر  924پیاده سراب واگذار شد و گردان  10چزابه و بستان به تیپ 

 قرار گرفت. 10امر تیپ 

به همراه سروان خلیلی و ستوان سوم  420مخبری فرمانده گردان  2هنگسر  4/8/38

 نمایند.و مواضع سقوط یافته دشمن دیدار می المبینکریمی از منطقه عملیات فتح

پیاده هوابرد قرار گرفت و به منطقه دارخوین برای  00زیر امر تیپ  924گردان  1/2/38

 مکان نمود.المقدس نقلعملیات بیت

ا گردان بسیجی از سپاه پاسداران و تکمیل بکار تلفیق نفرات گردان بالل  9/2/38

 سوار بر ،ری انجام و باالخره نزدیک اذان صبح نفرات گردانت و جیره اضطراامتجهیزات و مه

های کمپرسی از پل هزاردستان کارون عبور نمودند تا خود را به خط مقدم درگیری کامیون

 برسانند.

استقرار گردان در خط پدافندی جاده اهواز خرمشهر در محل مسئولیت خط  81/2/38

 پیاده هوابرد. 00پدافندی تیپ 

ت یگان به سمت دشمن در قالب طرح عملیاتی مرحله دوم عملیات حرک 81/2/38

 .های دیگر از چندین لشکرها گردانالمقدس همراه دهبیت

فرمانده گردان جدید به نام سرگرد عباس پارساپور وارد منطقه گردان شد و به  81/2/38

 نفرات گردان معرفی شد.



  ۲بالل/ 9۲4و  924گاه شمار وچکیده اطالعات عمده گردان های 

 
 

 در محدوده ایستگاه گرمدشت، حرکت گردان برای ادامه مرحله دوم عملیات 89/2/38

  .طرف جنوبکیلومتری خرمشهر به41تا  4۲ 

 پیشروی و استقرار گردان در خاکریز اول 89/21،2/28،2/2/38

 پیشروی و استقرار گردان در خاکریز دوم 23/2/38و   22/2

دستور برگشت گردان به دارخوین و انجام امور مربوط به ضایعات و  24/2/38

 ل برای خاتمه مأموریت و برگشت به اصفهانصورتجلسات وسای

منظور جایگزین از اصفهان به 924جدید دیگری مشابه گردان  9۲4گردان  28/2/38

روزه به آبادان اعزام  40یه وارد و سپس برای آموزش دبا هواپیما به فرودگاه امی 924ن گردا

 گردیدند.

در  .72لشکر  1ادگان شماره پدر به شهر اهواز و استقرار  924عزیمت گردان  23/2/38

همین ایام فرمانده گردان اولیه، سرگرد نظامی مراجعت و به گردان پیوست و سرگرد پارساپور 

 ت معاون گردان قرار گرفت.َم در ِس 

شهید،  ۲0بالل تاکنون  924گردد که گردان در گزارشی اعالم می 74اواخر اردیبهشت 

 گمشده داشته است. 70مجروح و  410

های اعزامی روز قبل با قطار به اهواز به الیگودرز و ازآنجا با اتوبوس 924گردان 4/3/38

جرای ااستقبال و باالخره مورد د به اصفهان وارد در مسیر آباد و بعاصفهان از الیگودرز به نجف

 مراسم گلستان شهدای اصفهان.

 های مربوطهبه یگان مایان مرخصی نفرات و معرفی هر کداپ 21/3/38

بازدید و گزارش  همستقر در خط مقدم منطقه فک 9۲4ن تیمی از مرآتو از گردا 29/3/38

 هد.د اقص و اشکاالت گردان را ارائه مینو

 نماید.می را روز 10گردان درخواست تعویض و خاتمه مأموریت بعد از   8/4/38

 20/0ان تا با توجه به مذاکره  با ف نزاجا تعویض آن یگ می دهد،ف مرآتو پاسخ   38/4/38

 اقدام خواهد شد.

گردان گزارش نمود که مقررشده تا دو سه هفته دیگر این گردان در منطقه ابقاء  21/8/38

 گردد.
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 معترض هستند. 1/3/38
ً
 گردان گزارش نمود که نفرات شکایت نموده و شدیدا

ء قاکه مأموریت گردان حداکثر تا یک ماه دیگر اب به گردان اعالم نمود ومرآت» 21/3/38

 خواهد بود.

 اقدام گردد. 20/9/74از  9۲4نسبت به رهایی گردان  ،شدهاز نزاجا ابالغ 24/1/38

 زرهی خاتمه یافت ۲9با گردان تکاور از تیپ  9۲4تعویض گردان  29/1/38

آهن به اصفهان وارد گردید و از طریق راه 4/9/74روز  20در ساعت  9۲4گردان  8/1/38

 اجعت و تشکیل و اعزام گردان غیرسازمانی بعدی نیز ادامه نیافت.مر  9۲4بدین ترتیب گردان 

 :9۲4و  924آمار گردان های 

 نفر 147، جمع ۲07، سرباز1، کارمند17، درجه دار40: افسر924گردان

به اصفهان  1/۲/74اعزام به منطقه عملیاتی جنوب در تاریخ  47/42/70در تاریخ 

 مراجعت نمود.

 نفر 2۲0، جمع 70، گمشده10مجروح، ۲0: شهید924تلفات گردان

نفر  1۲0، جمع ۲09، سرباز9، دانش آموز2، کارمند17، درجه دار41: افسر9۲4گردان

به اصفهان  4/9/74به منطقهعملیاتی جنوب عزیمت و در تاریخ  74//20در تاریخ 

 مراجعت نمود.

 : در سوابق آمار دقیقی دیده نشد.9۲4تلفات گردان
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 ندرج در این کتابراهنمای حروف اختصاری م
 

 = آموزش وتامین آت

 آتشبارآت = 

 = آجودانی آج

 = اداره بهداری ا بهی

 آتشبارآت = 

 = بیمارستان بیما

 = پشتیبانی منطقه پ م

 = پشتیبانی پش

 = توپخانه  ت

 = دانشکده توپخانه صحرائی دات ص

 = دانشکده توپخانه پدافند هوائی دات ه

 = دایره د

 ایدئولوژی= دایره سیاسی  دسای

 = رئیس ستاد رس

 = رئیس ر

 = رکن یکم 8 –ر 

 = رکن سوم 3 –ر 

 = عملیاتی ع

 = عملیات و اطالعات عاط

 = فرمانده ف

 = قرار گاه مقدم نزاجا ق م نزاجا

 = گروهبان گ
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 = گروهان گر

 = گردان گد

 = لجستیکی لوج

 = مدیریت مد

 = منطقه ایی م

 = مرکز آموزش توپخانه و موشکها مرآتو

 = نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نزاجا

 = وظیفه و
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 بیان شهید صیاد شیرازی از شکل گیری گردان های بالل
 

سپهبد علی صیاد شیرازی، تدوین: احمد دهقان، دفتر  منبع: کتاب ))ناگفته های جنگ(( خاطرات

 .243تا  248ص  8311 –ادبیات و هنر مقاومت، تهران 

، مجبور شدم برای ]عملیات پدافندی چزابه، بعد از عملیات طریق القدس[رهمان وقت د

یک انتصاب فرماندهی، چند ساعت بروم اصفهان و برگردم.اصفهان مرکز آموزش توپخانه بود 

. در حین اینکه برای پرسنل در سر صبحگاه 00و گروه  11و دو گروه توپخانه آنجا بودند؛ گروه 

، ذهنم مدام در چزابه بود که االن وضع خیلی خراب است. دیدم نیروهای سخنرانی می کردم

توپخانه آنجا شور و حال عجیبی دارند. البته نیروها همه در جبهه بودند ولی آنها عناصر 

که ست اباقیمانده بودند. یکدفعه به ذهنم آمد که چطور است از اینها داوطلب بگیریم. درست 

دهیم تا مثل دهیم و سازمان میلی سریع به آنها تفنگ میها سازمان ندارند وداوطلب

کنم. گفتم: همین االن من از گرما ها بروند داخل جبهه. با خود گفتم یک آزمایش میبسیجی

آیم. وضع خیلی خوب است و بستان را گرفتیم ولی برای نگهداری یکی از مواضع گرم جبهه می

می توانم از شما کمک بگیرم و شما خودتان می  پدافندی، به شدت نیاز به نیرو داریم. من

می  نیاز داریم. ، پیادهجنگیدنتوپچی هستید ولی برای  توانید آزادانه داوطلب شوید. شما

خواهیم گردانی به نام گردان بالل درست کنیم ـ همان جا اسمش را انتخاب کردم ـ هرکس 

. تا عصر سازمان می دهیم و حاضر است که در این گردان شرکت کند، تاظهر ثبت نام کند

 اسلحه می گیرند. فردا صبح هواپیما شما را به منطقه می برد.

سیل بچه ها طوری بود که باید از میان آنها دستچین می کردیم. با یک روحیه عجیب ، 

افسر و درجه دار و سرباز، همه قاطی بودند. بیشتر از کادر بودند. سریع، جدول سازمان را به 

م و گفتم: سالح سبک بگیرند که زیاد نیاز به آموزش نباشد، فوقش آر پی جی بچه ها داد

 داشته باشند.

گردان در فرودگاه آماده است ولی هواپیما هنوز نیامده. اصاًل  ،در منطقه بودم که خبر دادند

 فرستادیم و آنها را آوردند. 4۲0مثل اینکه خدا به من نعمتی عطا کرده بود. دو تا هواپیمای سی 

 قدر نسبت به این مطلب شکر گزار خدا بودم که دیدم تنها راه شکر گزاری این است که برومآن
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 جماعت بخوانم.در همان منطقه ای که اینها را می آورند ـ نزدیک سوسنگرد ـ و با آنها نماز 

 در همان سنگرها و خانه خرابه ها، یک جای سالم کوچکی بود. همه رفتند وضو گرفتند و  

ماعت خواندیم. صحبتی کردم و یک تشکر. همه فریاد می کشیدند و تکبیر می گفتند. جنماز

 روحیه بسیجی در وجود آنها رخنه کرده بود.

الل ها شد بالل یک، بآنها را به خط مقدم فرستادیم. نشان به آن نشان که گردان بالل بعد

که در تنگه چزابه به صورت . گردان تلفات می داد و ما آنها را تقویت می کردیم. طوری شد دو

انگیزه ها دارد افت می کند و حالت نوبتی از بین می  ،سازمانی مستقر شدند. بعدها هم دیدیم

رود، ضمن اینکه اضطرار هم نداشتیم. گفتم که الزم نیست گردان کارش را ادامه دهد. گردان 

 اول، حدود شصت نفر شهید داد و تعدادی هم مجروح شدند.
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 بالل 128گردان  از سرهنگ توپخانه، خلبان حسینعلی خلیلی روایت
 

 از اصفهان تا اهواز

بود. افسر جانشین با درجه سروانی بودم؛ تلکس ابالغ شد مبنی  33/31/90بعدازظهر روز 

بر درجه موقت یکی از افسران مؤمن و متعهد به نام سرگرد خلبان یدالله هاشم نظری، تلکس 

 اندم.به درب منزلشان رسمراتب ارتقاء ترفیع ایشان را  مانده پادگان رساندم و بعدرا به عرض فر

صبح روز بعد، ایشان با درجه جدید وارد پایگاه شدند. اطالع پیدا کردیم که این نوع ترفیع 

ونت عنوان معاهای هوانیروز هم اتفاق افتاده است. افسران موردنظر بهموقت برای سایر پایگاه

هان های هوانیروز مستقر در اصفشده بودند، پایگاهای مستقر در اصفهان در نظر گرفتههپایگاه

عبارت بودند از: گروه پشتیبانی عمومی اصفهان، مرکز آموزش هوانیروز اصفهان و گروه رزمی 

ها و شده بود، صبحگاه مشترک تشکیل گردد. کارکنان از پایگاهمسجدسلیمان. دستور داده

 و در میدان مستقر شدند.ها آمدند یگان

مراسم صبحگاه با حضور فرمانده محترم نیرو، جناب سرهنگ صیاد شیرازی، برگزار شد. 

م ها اعالعنوان معاونت پایگاهایشان پس از مراسم صبحگاه، انتصاب افسران موردنظر را به

م در سالها و آمادگی نیروهای ظفرمند انمودند و بعد سخنرانی مبسوطی پیرامون فضای جبهه

ها برای یک حمله سراسری به اطالع کارکنان حاضر در میدان رساندند. شوق و شعف جبهه

زیادی در نفرات ایجادشده بود، عالوه بر حضور پرسنل خلبان و فنی هوانیروز در مناطق 

عالقمند شده و بخواهند که در  حاضر، مختلف عملیاتی، این سخنان باعث شد که پرسنل

 ی پیاده هم حضورداشته باشند.هاسنگرهای نیرو

پس از سخنرانی فرمانده محترم، نفرات به سبک بسیجی واری از حالت نظام خارج شدند 

باذوق و شوق، شعارهای آن دوران و مرگ بر  انده نیرو را احاطه و بغل کردند.و فرم

ات پی و عملیدرهای پیتر عملیاتصدام،سردادند.از فرمانده نیرو،درخواست هرچه سریع

سراسری می نمودند.می خواستند به عنوان افراد داوطلب در این عملیات سراسری که در 

 شرف انجام است، شرکت نمایند.
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های وقت، فرمانده محترم نیرو، در آن لحظه، به فرماندهی مرکز آموزش توپخانه و موشک

ه این ودند کجناب سرهنگ شیرانی دستور تشکیل یک گردان از پرسنل داوطلب را دادند و فرم

 های نظامی مستقر در اصفهان تشکیل و همه ذینفع باشند.پرسنل از تمام یگان

ها دستور داده شد، یک از طریق فرماندهی محترم وقت مرکز آموزش توپخانه و موشک

توپخانه؛ یک گروهان از ستاد مرآتو؛  11توپخانه؛ یک گروهان از گروه  55گروهان از گروه 

های مستقر ویان و آمادگاه مستقر در اصفهان؛ یک گروهان هم از یگانقرارگاه، هنگ دانشج

های هوانیروز مستقر در اصفهان تشکیل شود. نفرات جمع شده متفرق شدند. به در یگان

ند کرده و خواستنویسی کنند. فرمی تهیهفرماندهان دستور داده شد که نفرات داوطلب را نام

 نام، بیشتر از یک گردان تا دو گردان بود.د ثبتنویسی کنند. تعداداوطلبان را نام

ود، ای ایجاد نشهای مختلف هوانیروز وقفهکه در انجام مأموریت اصلی گروهبرای آن

ک گردان اکتفا کردند. از لحظه دستور که این گردان تشکیل یحدنصاب رادرنظر گرفتند و به 

نگ ات انفرادی بگیرند، مسلح به تفنویسی کنند، انتخاب شوند، ابالغ کنند، تجهیز شود، نام

جی شوند و خداحافظی با خانواده، هماهنگی با یگان، نوشتن برگ مأموریت و کلیه پیو آر 1ژ

ها و جایی تا استقرار اینبهبینی جاتدارکاتی که برای انجام یک مأموریت الزم بود و پیش

ساعت طول  11طورکلی بال، بهشان در مناطق عملیاتی زیر نظر قرارگاه مرکزی کرسازماندهی

عنوان افسر ستاد پایگاه در کمیسیون مربوطه شرکت کردم. دیدم کشید. در همین زمان، من به

فسرها کنند. یکی از انوعی فعالیت میگیرند و هرکدام بهکه نفرات داوطلب، دارند تجهیزات می

هستید؟ گفتم من از خدا  آمد و با من صحبت کرد و گفت، عالقه مند به رفتن در این عملیات

باید ببینم چه هست؟ چه  اموریتی نصیب من هم بشود. شرایط ر خواهم که چنین مأمی

خواهند؟ باآنکه من خلبان هستم، اگر بالمانع باشد آماده هستم. به هر حال متخصصی را می

 آن روز سپری و خدمت تمام شد و عازم منزل شدیم.

امنای مسجد شهر و هیئتماز جمعه شاهینمن در آن زمان مسئولیتی در ستاد ن

شهر هم داشتم. داخل مسجد بودم که یکی از رفقای همکار آمد و به من گفت که شما شاهین

عنوان فرمانده گروهان، انتخاب شدید، من از این انتخاب خوشحال شدم، گفتم من اصاًل به

 م.داوطلب این مأموریت هستم. لذا عزم و جزم کردم و وسایل را بست
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صبح روز بعد با خانواده خداحافظی کردم و به محل خدمت رفتم. تجهیزات انفرادی تحویل 

صبح در مرکز آموزش توپخانه مستقر شدیم، در لحظه  30گرفتم و سوار خودرو، رأس ساعت 

 نوبت آمدند و مستقر شدند.و آمادگاه اصفهان هم به 11و  55استقرار ما، گروهان هایی از گروه 

هان، جمعه محترم اصففقیه و امامانده مرکز توپخانه و با حضور نماینده محترم والیتتوسط فرم

بالل نامگذاری شد. از  113الله طاهری مراسم شروع شد. گردان به نام گردان آیت

صداوسیمای اصفهان برای تهیه خبر آمده بودند. عصر همان روز، نحوه تشکیل و اعزام این 

 های گروهی اصفهان پخش شد.از رسانه گردان به مناطق عملیاتی،

در ابتدای کار به دنبال یک فرمانده گردان بودند. برای  90روز سیزدهم اسفندماه سال 

ان عنوان فرمانده موقت این گردشروع کار سرگرد جزینی که افسر مهندس مرکز توپخانه بود، به

یت کاردارند و نامبرده مسئول تعیین شد. فرمانده مرکز توپخانه نظرشان این بود که با ایشان

سنگینی دارد، فعاًل تا تعیین یک فرمانده ثابت، بایستی ایشان گردان را به سمت مناطق 

عملیاتی هدایت کند. ازجمله افسرانی در این گردان حضور داشتند، تا آنجا که به یاد دارم، 

ک ز گروه مسجدسلیمان یستواندوم سیف الدینی و سروان توپخانه قدیریان بود و از هوانیروز، ا

ت حاجستوان ، از مرکز آموزشی هوانیروز، ستوان یک غفاری و همافر جعفر سلیمانی و استوار

برات فنی، پشتیبانی عمومی اصفهان هم ستوان سوم مخا گروه رزمیمراد فروزنده بود. از 

 ی بود.رچاز اکبر کریمی هوایی علی

فروند هواپیمای  1ام گرفت. همان روز به هر صورت سازماندهی و تشکیل این گردان انج

هر هواپیما، اختصاص به یکی از هان آمدند. با هماهنگی فرمانده محترم نیرو به اصف 310سی 

ها داده شد. به ترتیب گروهان یک با هواپیمای اول به سمت فرودگاه اهواز پرواز کرد، گروهان

بین راه به علت نقص فنی برگشت و بعد هواپیمای دوم، هواپیمای سوم. هواپیمای چهارم در 

که ما به عنوان گروهان چهارم بالل از هوانیروز، در آن بودیم. برگشتیم و در اصفهان ماندگار 

م تا فردا صبح، آمدیم و دیدی ،شدیم، تا عیب فنی هواپیما برطرف شود. شب برگشتیم منازل

نهاجا  310ه یک فروند هواپیمای هواپیما هنوز نیامده تا بعدازظهر آن روز منتظر ماندیم. باالخر 

به اصفهان آمد و ما سوار شدیم. نزدیک به غروب بود که اصفهان را ترک کردیم. غروب روز 

 شدیدی باریده بود، 
ً
چهاردهم اسفند بود که ما در فرودگاه اهواز به زمین نشستیم. باران نسبتا
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اه مقدم نزاجا، سرهنگ توپخانه والی بود، خوب به یاد دارم که از فرماندهان قرارگجا گلهمه

هم اصطالح نظارت بر استقرار ما در فرودگاه حاضر بود. آنعباس نوابی برای راهنمایی ما و به

به این خاطر به یاد دارم که ایشان یکی از اساتید دوره مقدماتی ما بودند. پس از سوارشدن در 

شناختم، چون هواز را از قبل میاتوبوس، عازم منطقه عملیاتی شدیم. هوا تاریک شده بود. ا

 رفتند، دیدیم که سمتها میهای پروازی، اهواز زیاد رفته بودم و سمتی که اتوبوسدر مأموریت

امل های حسوسنگرد است. در محلی به نام ابوحمیظه در سه کیلومتری سوسنگرد، اتوبوس

ت، گفتند جزینی کجاس محض اینکه پیاده شدیم، پرسیدیم که جناب سرگردما، نگه داشتند. به

 احضار کردند، فرمانده نیرو هم موافقت کردند که وی برگردد. سرگرد پیاده 
ً
که ایشان را سریعا

شده بودند. زمانی که ما بالل تعیین و فرستاده 113عنوان فرمانده گردان منوچهر نظامی به

د. جا پیاده شوما در همانرو و آشنا شدیم. دستور دادند که گروهان بهرسیدیم آنجا با ایشان رو

 در مناطق متروکه و باقیمانده از حمالت نیروی بعثی اسکان گرفتیم.

 قرار گرفتیم 81تیپ لشکر  821زیر امر گردان 

قزوین قرار گرفتیم. از چندوچون این لشکر  39لشکر  1از تیپ  315عماًل ما، زیر امر گردان 

از همان شب به بعد مطلع شدیم که این گردان  یا این تیپ یا این گردان اطالعی نداشتیم. ولی

در عملیاتی که در تنگه چزابه اتفاق افتاد، در چند روز قبل، قهرمانانه ایستاده و به نام  315

 ازحدی هم در اینها افتاده است. برای اینکه تلفات بیشگردان قهرمان، در منطقه، سر زبان

ت. لذا برای تقویت این گردان، گروهان ما را عملیات داشته، به عقب برای بازسازی آماده اس

های گردان بالل را زیر امر یکی زیر امر این گردان گذاشتند. من دریافتم که هر یک از گروهان

به فرماندهی  315اند. گروهان ما زیر امر گردان قرار داده 39لشکر  1های تیپ از گردان

حضور نداشت و ما جویای مطلب شدیم،  مخبری قرارگرفت. آن موقع فرمانده گردان 1سرهنگ 

گفتند که ایشان به مناسبت مقاومت و پایداری در تنگه چزابه، همراه تعدادی از رزمندگان 

اند. چند روز بعد وی را مالقات و به این مناسبت گردان، به محضر امام خمینی شرف یاب شده

اعث شد که مشکالت را هم خدمت ایشان تبریک عرض کردیم. شروع کار ما در ابوحمیظه ب

اند، لمس کنیم. برای فرمانده محترم نیرو پیغام دادیم که این نفرات به منطقه عملیاتی آمده

 ود.ش آموزش کافی برای شرکت در عملیات ندارند. نیاز است آموزش الزم برای این نفرات گذاشته
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یدا کردیم، ساعت بعد دستور دادند که گردان در شهر سوسنگرد جمع شود. اطالع پ 11

در  1اند. گروهان های یک و دو، همان شبانه از راه که رسیدند در چزابه مستقرشدهگروهان

 در شهر ابوحمیظه در چند کیلومتری سوسنگرد.  1شهر بستان مستقر شده، گروهان 

پس از تجمع در شهر سوسنگرد و سخنرانی فرمانده نیرو، نماز جماعت را به امامت فرمانده 

 برای ایشان شرح دادند. دستور داده شد محترم نیر 
ً
و اقامه کردیم. مشکالت گردانی را حضورا

د. بدین لحاظ برای های مختلف بفرستای آموزش گروهانهوابرد، چند نفر بر  55که تیپ 

دو نفر  های دیگر هم هرکدام یکیگروهانبرای  ،دار در نظر گرفتندگروهان ما دو نفر درجه

قه ابوحمیظه و بقیه در بستان ساعته داده شد. ما در همان منط 11وزش دار فرستادند. آمدرجه

، 1جی، پرتاب نارنجک، تیراندازی با اسلحه ژپیتا مرحله تیراندازی دیدند. حتی با آر آموزش

 دو گر 1تیربار ژ
ً
 در چزابه مستقر شدند. 1و  3وهان . مجددا

بود. معاون گردان و فرمانده در این ایام فرمانده گردان، جناب سرگرد منوچهر نظامی 

، ستوان سیف الدینی از 1گروهان یک سروان توپخانه محمود قدیریان بود. فرمانده گروهان 

اری دگروهان ما بود. در مدتی که در چزابه بودیم،. از کسانی که بسیار کارش خوب بود، درجه

 گروهان در ادامه عملیاتجای فرمانده به نام گروهبان یکم فنی هوایی احمد کریمی بود. وی به

بالل به سمت فرمانده گروهان تا پایان عمل کرد. فرمانده گروهان یک که سروان  113گردان 

های پدافندی چزابه ساعت اول در سنگر 11قدیریان بود، معاون گردان هم بود. وی در ابتدای 

 تخلیه گردید. به
ً
خانه اه از مرکز توپخوجای ایشان ستوان وطندچار ترکش در چشم شد و سریعا

 وان فرمانده گروهان یک تعیین شد.عنبه

ی بود و افسری رچاز اکبر کریمی که معاونم ستوان علیهم من بودم  1فرمانده گروهان 

های خیلی خوب بود. همیشه مؤمن، انقالبی، متدین، متشرع و باصالبت و از آن نظامی

 ا
ً
 اند.وب، متدین تشکیل دادهفراد خخوشحالیم به این بود که گروهان را واقعا

 یادم نیست  را ستوان غفاری
ً
هم از ما گرفتند و به گروهان دیگر دادند. حاال این قضیه دقیقا

بود یا ستوان غالمی، اما در حین عملیات یادم است که  1که ستوان غفاری فرمانده گروهان 

 بود. 1عنوان فرمانده گروهان به ستوان غفاری

 دند بهآمهایی که از هوانیروز میکرد، با تدبیری که داشت، بچهمی فرمانده گردان تعدیل
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داد؛ بنابراین از تمام نفرات هوانیروز در گردان بالل بودند. حتی تعدادی های دیگر میگروهان

از نفرات هوانیروز که داوطلب جبهه شدند، آنان حتی به گردان بالل اصاًل نیامدند. آنان در 

المبین هم شرکت کردند و مفقوداالثر، شهید، جانباز و و در عملیات فتح های دیگر بودندیگان

گردان ما، زیر امر یک گردان سازمانی  مجروح شدند و تعدادی هم سالم برگشتند. هر گروهان

محل استقرارشان جدا بود. دو گردان از تیپ  ،هامستقر در منطقه عملیاتی قرار گرفت. گردان

ها که زیر امر بودند، از هم جدا بودند و لذا مستقر بودند. این گروهاندر خط چزابه  39لشکر  1

 طور کامل خبر نداشتیم.ما از آنها به

یاد مخبری که بعدها در ما چند روزی که در ابوحمیظه بودیم، فرمانده گردان، شهید زنده

گردیم به خط بر کردستان به شهادت رسید، به ما گفتند که ما با تجدید سازمانی که کردیم باید 

مقدم در شمال تنگه چزابه که ارتفاعات رملی نبعه است؛ ما آنجا مستقرشدیم. ما هم از 

هان گروهانمان که سه دسته بودند، یک دسته را در احتیاط قرار دادیم. آنجا به سایر فرماند

چه ب گروهان، گردان نزدیک بودیم. از جمله این فرماندهان گروهان، ستوانیکم بختیاری و از

عنوان استاد ایشان را با درجه سرگردی در مرکز پیاده شیراز به 30های بختیاری بود. سال 

 م و یادی از خاطرات گذشته کردیم.دانشکده دید

کرد، موظف بود که تجهیزات انفرادی و مهمات نفرات هر یگانی که نفرات خود را اعزام می

تیر فشنگ داشتیم.  10، یک خشاب اضافی با 1را بدهد. ما هم در هوانیروز هرکدام یک تفنگ ژ

داشتیم. در منطقه عملیاتی از  1و تفنگ ژ 1جی بودیم، فقط تیربار ژپیخودرو هیچ، ما فاقد آر

ما به علت وجود رمل و  1های ژجی واگذار شد. تفنگپیطریق فرمانده محترم نیرو به ما آر

 1، هم از ژالمقدسما در عملیات بیت گیرکردن، تعداد زیادی تبدیل به تفنگ کالشینکف شد.

درصد کالش به دست  300المقدس و هم از کالش استفاده کردیم. در ادامه عملیات بیت

 شدیم. جیب خشاب، جیب نارنجک، قمقمه آهنی، چاربند هم داشتیم.

در منطقه عملیاتی، از طریق فرمانده نیرو ، یک افسر رابط از طریق مرکز توپخانه به نام 

 یکی دوتا خودرو در اختیار گردان گذاشتند. سرهنگ صاحبجناب 
ً
جمعی تعیین کردند. بعدا

ها و باز در ادامه چهار دستگاه اصطالح تدارک کردن گروهانها، بهبرای پشتیبانی گروهان

المقدس خودرو سبک توسن برای هر گروهانی یک خودرو دادند. ادامه مأموریت عملیات بیت
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هز به سیستم موشک به ما دادند که هیچ موقع از سیستم موشک آن مج 31بود که تانک ام

 استفاده نشد.

ما، دوربین دید در شب به ما دادند که ما از آن  1های ژیادم است که در آن ایام برای تفنگ

 لیات به نحو احسن استفاده کردیم.وسایل در عم

ز مدتی که در ارتفاعات نبعه فرستادند. بعد اشد و برای ما میغذا از طریق گردان تهیه می

که در خط پدافندی بودند تعدیل  1های یک و با محیط سازگار شدیم، قرار شد که گروهان

که در شهر بستان مستقرشده بودند، در  1و گروهان  1های ما، یعنی گروهان شوند. گروهان

د و سب شتنگه چزابه مستقر شوند. در این مدت ازنظر خط پدافندی، یک مقداری تجربه ک

طلبی افراد باعث شده بود که اظهار نارضایتی استقامت پرسنل بیشتر گردید. روح شهادت

گفتند که ما آمدیم اینجا بجنگیم، نیامدیم در خط پدافند بمانیم. نفرات برای حمام نمایند. می

عضی ب رفتند.گرفتند و تا سوسنگرد و یا تا اهواز میشان، از ما مرخصی میو تلفن به خانواده

رفتند و به به زرگان در شمال اهواز که قسمتی از قرارگاه مقدم نزاجا در آنجا مستقر بود می

خواهیم در عملیات شرکت کنیم. گفتند که ما میکردند و میفرمانده محترم نیرو مراجعه می

 در تنگه چزابه مستقر بود. 1و  1در این ایام گروهان 

 طقه فتح المبین رفتیمبا شهید سرهنگ مخبری به دیدار من

المبین شروع شد. صبح چهارم فروردین و یا روز دوم صبح دوم فروردین عملیات فتح

عملیات بود که جناب سرهنگ مخبری آمد پیش ما در ارتفاعات رملی نبعه، ما حقیقتش 

ردیم ککردیم و فکر میاللهی حساب میکردیم، خودمان را حزبداوطلب بودیم، سینه سپر می

اللهی هستیم دیگه کار تمومه. القمر کردیم که حاال مثاًل داوطلبیم یا حزبما شق مثالً 

وز محل عنوان هوانیر به. که چندین بار قباًل هم جبهه بودمکه راستش رو بخواهید باایندرصورتی

یه یا بمباران موشکی اول ،استقرارمان دزفول بود و گاهی توپخانه دوربرد دشمن به ما اثر داشت

انجام شد، ما در دزفول بودیم، خط مقدم سنگر و خط پدافندی رو لمس  59در مهرماه سال که 

نکرده بودیم و با روحیات نفرات پیاده آشنا نبودیم. حضور جناب سرهنگ مخبری در نزدیکی 

گروهان ما اسباب تعجب شد. ایشان من را صدا زد، خلیلی، گفتم امر بفرمایید جناب سرهنگ، 
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کنی؟ گفتم هیچی. البته آن موقع به آن صورت هم فرمانده گروهان باالسر یکار مگفتند چه

های پیاده و نفرات پیاده، کار یاد بگیرم، گروهان توی خط مقدم نبود. اما من برای اینکه از یگان

ها باشم و مشکالت را لمس کنم. به همین خاطر هم خیلی سریع کردم باالسر بچهسعی می

 پیشرفت کردم.

خواست چند تا فرمانده گروهان مثل شما داشتم. من با گفت، دلم میخبری  میجناب م

که خیلی چیزها را بلد نبودیم. ام، که من را دوست دارد، درصورتیخود گفتم مگر من چه کرده

دانستیم چه هست؟ م و نمییچیز دیگر ما توجه داشت که ما خودمان متوجه نبوداما او به یک

زنیم، المبین بما استفاده کرد و گفت برویم سری به منطقه عملیات فتح لذا از همان انگیزه

آید، گفتم من که بیایم او که دیگه شیر جبهه است، ببینیم چه خبره، بعد گفت معاونت هم می

 آیم. وان کریمی هم گفت من هم میآن دیگر ردخور نداره. ست

ناب سرهنگ مخبری نشسته سوار شدیم و طوری هم سوار شده بودیم که من کنار دست ج

بودم، نصفی از هیکلم از صندلی و ماشین بیرون بود. ستوان بختیاری هم که یکی دیگر از 

طرف صندلی ماشین بیرون بود،خالصه رفتیم یکی دو تا پست فرمانده گروهان هایش بود، آن

مین و با  زالمبین و دشت رقابیه رو از روی دژبانی سپری کردیم و رفتیم منطقه عملیاتی فتح

 آنچه را که در دوره مقدماتی و عالی و دافوس روی نقشه
ً
ک ها و کالچشم غیرمسلح دیدیم. واقعا

ه دیدیم کهای عراقی را میچیز دیگری است. جنازه نیرو ،خوانیم، تا صحنه نبردوضعیت می

مین ها معبرهای های عراقی متالشی بود،در بعضی جاطرف زیاد بود، ماشینطرف و آناین

جایی رسیدیم که دیدیم، انگار درگیری در آنجا خیلی زیاده، یواش بهبازشده بود. خالصه یواش

گفتم جناب سرهنگ مخبری کجا داری میری،  گفت باید بریم جلوتر. گفت بگذار بپرسیم 

ببینیم چه خبره، نگه داشت. بختیاری پیاده شد،از یکی از رزمندگان پرسید، گفت آقا خط 

ها ، گفت همینجاست، از این جلوتر نرید، دیدیم یک تعدادی جلوتر با عراقیمقدم کجاست

کردیم، یک مجموعه تیر مؤثر توپخانه اجرا درگیرند. تو همین گیرودار که داشتیم صحبت می

 ثبت تیر هم شده بود و نیروهای ما آنجا درگیر بودند. آمبوالنس هم مشغول شد. مثل
ً
اینکه ظاهرا

د. جناب سرهنگ مخبری گفت، خدا خیلی کمکمون کرد، اگه رفته بودیم تخلیه مجروحین بو

شد، گفتیم چرا اسباب حرف، گفت فکر جلو، االن جزو آنان بودیم و بعد اسباب حرف هم می
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کردند ما آمدیم از منطقه عملیاتی، مثاًل غنائم جمع کنیم. چون مسئولیتی نداریم، برگردیم می

جی ل حوزه استحفاظی خودمان. در برگشت، شلیک موشک آرپیتا اتفاقی نیفتاده، برویم داخ

دیدم که از نوک ارتفاعات شلیک شد و مماس بر عقبه خودرو آیفا در جلوی ما منفجر  9یا  3

 ،طرفشد. ولی به آن صورت آسیبی به آیفا نرسید. راننده از ماشین پرید بیرون. راننده به یک

ین وضعیت جناب مخبری گفت که خلیلی تو از رفت. با اطرف داشت میماشین هم به یک

سمت چپ و بختیاری تو از سمت راست مواظب باش از عقب شلیکی نکنند، اگه دیدید چیزی 

آید، بگویید تا من ماشین رو یا چپش کنم یا منحرفش کنم و خودتون هم از ماشین دارد می

که در اینجا برای من حائز بپرید بیرون. و به این صورت ما از منطقه خارج شدیم. اما آنچه 

آتش گلوله و و  اهمیت شد، اون تجربه ای بود که متوجه شدم، منطقه عملیاتی و درگیری

های جناب تن چگونه است. همین مشاهدات و صحبت به رزم نزدیک تن، جیتوپخانه و آرپی

تقامت ث اسو همین مسئله باع بردهی که من تو دلم داشتم از بین مخبری باعث شد که اون ترس

 المقدس موفق شدم شرکت کنم.ت بیتمن در ادامه عملیات شد و در عملیا

اما بدنیست که حاال یادی از شهید مخبری شد، عرض کنم که در منطقه چزابه که ما بودیم 

گفتیم باللی، یپرسید شما کی هستید، مرفتیم، هرکس از ما میطرف میطرف و آنو این

، بگویید 315گفتند نگوئید گردان ، می315یم زیر امر گردان گفتمی گفتند کجایید؛می

ئید گفتند بگوگفتیم، فرمانده گردانمان سرهنگ مخبری است، میگردان قهرمان، وقتی می

قهرمان چزابه و الحق که قهرمان بود و الیق شهادت در راه خدا بود. امیدوارم سرهنگ مخبری 

در گردان دهنده راه اینگونه شهدا باشیم. ضمنا هکه خداوند روحش را شاد کند و ماهم ادام

باشد.لشکر همدوره سرهنگ صیاد شیرازی می مخبری، 1متوجه شدیم که سرهنگ315

 10به این ترتیب  .واگذار شده 10این منطقه به تیپ، 93اواخر فروردینجابه جا شد. و  39

 قرار گرفتیم.

که  1و گروهان  1یعنی گروهان  ،ا، درخط چزابه مستقر شدیم .گروهان م10امر تیپ  رزی

های یک و دو از چزابه خارج و بروند در بستان بودند، قرار شد در چزابه مستقر شویم و گروهان

شهر بستان و استراحت کنند. ما یک شناسایی کردیم و در چزابه مستقر شدیم. دو سه نفر از 

شدند. صحبت شد که پرسنل  پرسنل نیروی هوایی هم داوطلب بودند و چند روزی به ما مأمور
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تعدادی به مرخصی بروند. بنابراین من برای مرحله اول معاونم  ،برای اینکه زیاد خسته نشوند

را به مرخصی فرستادم و خودم ماندم. از طرفی آن گروهان مجاورمان، فرمانده گروهانش 

 ند، ازجملهشده بودمرخصی رفته بود. در این مدت هم نفرات دیگری به گردان بالل اضافه

سروان امیرعلی عبداللهی که از طرف مرکز توپخانه آمده بود. ایشان را در همان ستاد گردان 

المقدس هم، افسرهای دیگری برای امور پرسنلی گماردند. بعدها، قبل از شروع عملیات بیت

ر سنژاد از هوانیروز، البته ایشان افآمدند، مثل، سروان رضا باطومی، سروان محمدعلی پاک

شد. در عملیات آفندی  1پیاده بود و از یگان پاسدار آمده بود. مدت کمی هم فرمانده گروهان 

 نبود. ما مدتی در چزابه ماندیم. در منطقه عملیاتی

آوردند. دشت چزابه هم تنگه چزابه، آب برای مصرف ما نبود، آب مصرفی را برای ما می

کرد. تیراندازهای سیمینوف آنها هم ان کار میاندازهایشها مرتب خمپارهطوری بود که عراقی

های یک و دو بالل ما قباًل تلفات زخمی گفتیم که گروهان 1و  1های کرد. ما به گروهان یکار

ند، بنابراین ما نباید مجروح بدهیم. من با دادوفریاد و در حقیقت در لفافه اهو مجروح زیاد داد

 از کالهگفتم که بچهنصیحت می
ً
دالله به آن صورت آهنی استفاده کنید، ما الحم ها حتما

 مجروح نداشتیم.

ها را هم خواستیم عراقیاز مسائلی که تجربه کردیم، این بود که ما در آنجا هر موقع می

رفت، اکبر که باال میاذیت بکنیم، یک نفر مأمور می کردیم موقع نماز اذان بگوید. صدای الله

یک طرف ما شلجی بههیم یک کاری بکنیم، عناصر آنان با آرپیخواکردند، ما میآنان فکر می

بود که  شدهتوانستیم نماز بخوانیم، سنگرهای ما طوری ساختهکردند. بیرون از سنگر نمیمی

ی ادصورت نشسته و فر داخل سنگر، به شد نشسته نماز خواند. بنابراین ما نماز رافقط می

خواستند تیراندازی کنند. ما رفت و مین سر میشاها حوصلهخواندیم. گاهی هم بچهمی

تیراندازی را در چزابه محدود کرده بودیم، گفته بودیم که تیراندازی بایستی بر اساس ضابطه 

ناکرده ما از یکجا درگیر شویم و از جای دیگر جهت ایجاد نکند. خدایباشد که درگیری بی

ل چیزی مثیک ،کردیم ضربه نخوریمیضربه بخوریم. در تاریکی شب از جناح هامون سعی م

ا را از لیکوتر از خاکریز، این لوله پسانت تا نیم متر پایین 35لیکا گیر می آوریم و حدود ولوله پ

میز توی لوله را ت ،طرف و بعد با دسته بیلی یا چیزی شبیه آنخاک عبور می دادیم که برود آن
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یرسکوپ نداشتیم و پشود. ما طرف چه دیده میثاًل آنکردیم که مکرده و از داخل آن نگاه می

ها اشراف پیداکرده بودیم. در یواش به محوطه بین ما و عراقیشد باال برد. یواشسر را هم نمی

متر بود. ما همیشه مواظب بودیم که گروه گشتی دشمن  10ها ها تا عراقیبعضی از نقاط فاصله

 ه ما صدمه نزند و غافلگیر نشویم.ب

فتم، ها گها خیلی ساکت است. به یکی از بچهجه شدیم که خط پدافند عراقیشب متویک

ها لم آخرت، تو حداقل بتوانی خبر مرگ من را به بچهان باش که اگر من رفتم به عبیا همراه م

کس را نگذاشته بودیم، در حقیقت بین متر بود که آنجا هیچ 10،30برسانی. یک تیکه فاصله 

لی بود. آنجا جایی بود که از نقاط دیگر دید روی آن بود و نیرو نگذاشته گروهان ما وگروهان بغ

بودیم. ولی از پهلو یک زاویه کور داشت. ما آنجا رفتیم و شروع کردیم دید زدن و شناسایی کردن. 

ها بیایید ها خیلی خلوت است، سریع برگشتیم. گفتم، بچهمتوجه شدیم خط پدافندی عراقی

ای هستند و یک موقع غافلگیر شویم. ما با دو ها در طرح و برنامهعراقی یک کاری بکنیم. نکند

کار بکنیم؟ گروهان دیگر هم فرمانده گروهانش نیست. آن شب گروهان ناقص و ناشی چه

آن شب نخوابیدم، صبح که  ،عدادی هم گذاشتم در آن زاویه کورها را دو برابر کردم و تنگهبان

رویم گشت. به همافر جعفر سلیمانی و گفتم با خودم می شد یک گروه گشتی تعیین کردم

متر فاصله  10خواهیم برویم گشت، گفت گشت جناب سروان، گفتم، شما مواظب باش ما می

ه یک موقع رفتیم ککه دیگر گشتی ندارد، گفتم نه ما باید برویم گشتی، خیلی بااحتیاط می

ا کردیم، بعد کاله آهنی هوا کردیم که ببینیم روی مین نرویم، یک موقع ما را نزنند، اول چوب هو

یواش جرات کردیم که کمی سر و گردن زند، دیدیم نه انگار خبری نیست، ما یواشآیا کسی می

خواهند و سر و سینه را از خاکریز باالتر بیاوریم. بازهم دیدیم خبری نیست. گفتیم نکند می

فتم طرف و درازکش کردیم، گز خاکریز رفتیم آنگلوله را صاف بزنن تو پیشانی و یا تو قلب ما، ا

ها شما هم درازکش بیایید که اتفاقی نیفتد. این را هم بدون هماهنگی با فرمانده گردان با بچه

خواهم بروم باشند که من میهای ما مطلع یگان مجاور انجام دادیم. و بدون اینکه همه بچه

کردند دیدند، فکر میما را آنجا میگروه گشتی ماهم شش نفر بود. شاید اگر  گشتی.

رفتیم. می لوجبه همین بهانه، یواش یواش به ها. ما خواهیم دستبرد بزنیم به سنگر عراقیمی

توی  ها،مسیرمان مشخص بود، از همان مسیر هم برگشتیم. باالخره رفتیم جلو پشت سنگر
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لیه ها اینجا را تخعراقی کس نیست. وحشت مارا گرفت. گفتیم،ها، دیدیم هیچخاکریز عراقی

 شویمیمحشت از اینکه حاال محاصره اند تا از پشت ما را دوربزنند و برگردند. ما با وکرده و رفته

رود، سریع بلند شدیم و به حالت دو برگشتیم، یعنی سرپا که یکی دو بار و آبرو و حیثیتمان می

 ،ندمانده گردان تماس گرفتم. گفتفرهم تو راه زمین خوردیم. پس از برگشت، توسط بیسیم با 

بستان و برگردد. با معاون گردان تماس گرفتیم  جناب مخبری نیست و رفته تا سوسنگرد و یا تا

نوان یک عها حمله کنند، گفتند نه، شلوغش نکنید تا بررسی کنیم. بهو گفتم قراره عراقی

های رسی کنند، از طریق یگاناطالع اولیه، اطالعات مارا رد کردند به عناصر اطالعاتی تا بر 

روز طول کشید، این چند روز که طول کشید معاون ماهم از ند گر هم رفتند و برگشتند. چدی

 واحوال را برای وی شرح دادم.مرخصی برگشت، اوضاع

 به مرخصی رفتم

من که معاون خود را ابتدا به مرخصی فرستاده بودم،  .رسیدکم پایان فروردین ماه فرا کم

شد به مرخصی بروم. برای هماهنگی با فرمانده گردان به شهر بستان رفتم؛ اما او در  قرار

مرخصی بود. از معاون گردان و مسئول پرسنلی که سروان علی عبدالهی بود، برگه مرخصی 

ها را به خدا گرفتم و به مقصد اصفهان عازم شدم.  همگی بچه 93ده روزه از اول اردیبهشت 

خود، سفارشات الزم را تأکید نمودم. پس از خداحافظی با معاون و سپرده و به معاون 

های دیگر، به سمت شهر بستان و سپس یکم سلیمانی( و بچهسرگروهبان گروهان) گروهبان

به سمت اهواز حرکت کردم. در بستان با یکی دونفر از بچه ها عکس یادگاری گرفتم و سپس 

 سوی سوسنگرد حرکت کردم.

دیکی دهالویه، محلی که سردار رشید اسالم، شهید دکتر مصطفی چمران هنگامی که به نز 

)نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع( شهید شدند، رسیدم، بسیار عالقه داشتم آن محل 

را از نزدیک ببینم. با توجه به زمان کافی موجود، پیاده شدم و ضمن مشاهده اطراف دهالویه، 

تر یک دستگاه ماشین خواندم. بعد مشاهده کردم آن طرف سوره فاتحه ای برای جمع شهدا

جیپ استیشن ایستاده است.  وقتی به طرف آنها رفتم، متوجه شدم که فرمانده پایگاه خودمان 

ا پرسی گفت: کج)یعنی جناب سرهنگ فضل الله افشین( در آنجاست. پس از سالم و احوال
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که چزابه هستیم و اکنون برای مدت ده روی؟ داستان را خالصه تعریف کردم هستی؟ کجا می

خواهی بروی؟ عرض روز برای مرخصی به اصفهان می روم. او پرسید: چگونه به اصفهان می

روم. ایشان گفت نزد کنم و به اصفهان میکردم مانند بقیه افراد، در اهواز بلیتی تهیه می

ت و هلیکوپتر برای اعزام به نژاد آنجاسهای خودمان در فرودگاه اهواز برو، سروان صفاییبچه

اصفهان هست؛ با آنها برو که زودتر برسی. خداحافظی کردم و به سمت اهواز ادامه دادم. پس 

 فرودگاه رسیدم. های اهواز، به محل استقرار بچه های هوانیروز مستقر در حاشیهاز طی خیابان

را وار شده بود، ما بسیجیهها و بلند بودن موها و اینکه لباسابتدا به دلیل تعویض لباس

نشناختند؛ اما پس از شناخت، دور من جمع شدند و هرکدام از احوال ما پرسش می کردند، تا 

پرسی رو به من کرد و گفت: جناب سرهنگ اینکه سروان صفایی نژاد رسید و پس از احوال

دم مهمان یافشین زنگ زد و گفت هلیکوپتر نرود؛ مهمان داری که بفرستی اصفهان. هرچه پرس

کیست، گفت: خودت متوجه خواهی شد. به هرحال ساعتی آنجا بودیم تا شرایط رفتن به 

اصفهان از نظر بار و مسافر و سایر ملزومات مأموریت هلیکوپتر فراهم شد.  با یک فروند شنوک 

نها آبه سمت اصفهان پرواز کردم. در اصفهان ابتدا در بین راه، به منزل پدر و مادرم رفتم  و با 

دیدار کردم. لحظاتی بعد، به سمت شاهین شهر حرکت نمودم. چند روزی به دیدار اقوام و 

نزدیکان خانواده خود و همسرم و خواهر و برادرها گذشت. یک روز جهت هماهنگی مسائل 

بالل و مسائلی که وجود داشت، به ستاد مرکز آموزش توپخانه مراجعه کردم. به  113گردان 

مرکز آموزش رفتم. پس از معرفی، گفتم جهت مرخصی آمده ام و چند روز دیگر دفتر فرماندهی 

وقت دارم؛ چنانچه نامه یا موردی هست که الزم است برای گردان ببرم، جهت تسهیل در امر 

کار آمادگی دارم. ضمنا به منظور حفظ حرمت قانون و مقررات و حفظ صیانت ارتش، بایستی 

ار سال است سروان هستم و با توجه به اینکه سروان عروجعلی به عرض برسانم که اینجانب چه

عبداللهی سروان یک ساله است، نسبت به ایشان ارشدتر هستم که الزم است تکلیف در اینجا 

مشخص گردد. فرماندهی گردان شناختی روی بنده ندارد. ایشان سریعا دستور دادند بررسی 

بالل نوشته و ابالغ نمودند که  113فرماندهی گد شود و با استعالم از هوانیروز، نامه ای به 

 سروان حسینعلی خلیلی به عنوان معاون گردان بالل تعیین و معرفی شود. 
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پس از دریافت نامه سؤال کردم دستور دیگری نیست؟ پرسیدند چه خبری از منطقه داری؟ 

بر ام، خهی آمدعرض کردم با توجه به اینکه در چزابه مستقر هستیم و چند روز است به مرخص

 خاص قابل عرضی ندارم. 

ایشان خنده ای کردند و گفتند خبر از عملیات نداری؟ عرض کردم خبری از عملیات 

نیست و تازه از عملیات فتح المبین فارغ شده اند و هنوز یک ماه نمی گذرد و حداقل برای 

ه ر همین ایام، برنامآماده شدن عملیاتی دیگر، مدتی وقت الزم است. ایشان در جواب گفتند د

ای در کار است و یگان شما هم در منطقه جابجا شده و به احتمال زیاد شما در عملیات آتی 

شرکت خواهید کرد؛ به موقع مطلع خواهید شد. پس از آن صحبتی نشد و من خداحافظی 

 کرده و مرخص شدم. 

 برگشت از مرخصی ناتمام

خت فکرم مشغول به این بود که اگر عملیاتی در بین راه پادگان مرکز توپخانه و منزل، س

ها چه خواهند کرد؟ من چگونه آنها را پیدا کنم؟ و چگونه به آنها باشد، چه خواهد شد و بچه

خواهند و من که در مرخصی هستم؛ آنها در نزد ما ملحق شوم؟ سربازان و پرسنل، فرمانده می

به منزل رسیدم، شروع کردم به جمع آوری  امانت هستند؛ آنها برادران و فرزندان ما هستند. تا

وسایل خود و قصد عزیمت به منطقه را نمودم. همسرم گفت تو که هنوز مرخصی داری؛ چه 

ه ها، فرمانددانم رزمندهخبری شده؟ اگر خبری هست به ما هم بگو. گفتم نمیدانم و فقط می

د عملیاتی باشد، باید من کنم. اگر قرار باشخواهند و در این مورد احساس مسئولیت میمی

در منطقه حضور داشته باشم. لذا تصمیم جدی خودم را اعالم کردم که به هر طریق باید سریعا 

خود را به منطقه برسانم. طی تماس تلفنی با پایگاه خودمان )گروه رزمی پشتیبانی عمومی 

دای د؟ با شنیدن صاصفهان( سراغ هواپیما گرفتم که آیا به منطقه وسیله پروازی اعزام می شو

من خوشحال شدند و اعالم کردند ما پرواز نداریم، اما گروه مسجد سلیمان، مستقر در اصفهان، 

 فردا وسیله هوایی دارد.

با مسئول عملیات گروه رزمی مسجد سلیمان )سروان اکبر رشیدی( تماس تلفنی گرفتم. 

؟ کجایی پس»ال شد و پرسید: او از بچه های خوب و با معرفت بود. صدایم را که شنید، خوشح

وسیله داریم؛ »ما وقع مرخصی را شرح دادم. گفت: « گویند تو در رمل های چزابه هستی؟می
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اما جا ندارد. با این حال یک َسری بزن شاید مسافران آن کم و زیاد شوند و توهم بتوانی با آن 

تر صحبت کردم. حتی فردا صبح  خداحافظی  با همسرم را انجام دادم و جدی« اعزام شوی.

ت. سیاسی پایگاه اس -مسئول عقیدتی« حجت االسالم طاووسی»وصیت نامه من نزد »گفتم: 

گوش به حرف هیچ کس ندهید و با آقای طاووسی تماس بگیرید؛ زیرا که ممکن است عناصر 

 منافقین سوء استفاده کرده و خبرهای کذب و دروغ بیاورند. اعتماد به هیچ کس نداشته باشید،

 «مگر در تماس با آقای طاووسی. خداحافظ، مرا حالل کنید.

در بین راه منزل )شاهین شهر( تا پایگاه، افکار متالطم توأم با ذوق و شوق خاصی در درونم 

موج می زد. به پایگاه رسیدم.  به لطف الهی وسیله فراهم و محل برای سوار شدن من موجود 

اصفهان با هواپیما به مقصد اهواز حرکت و در اهواز  از 1/1/93بود؛ در ساعت یک بعد از ظهر 

پس از صرف ناهار در میان بچه های هوانیروز، خواستار یک وسیله شدم. پس از آماده شدن 

 عازم منطقه شدم. ،وسیله

های دانشکده را دیدم. پس از احوال در بین راه چندین نفر را سوار کردم و یکی از هم دوره

شدند. میاده شد و سپس در بین راه همچنان بعضی ها سوار و پیاده پرسی و طی مسافتی، پی

این رسم منطقه بود که بین راه، عناصر رزمنده را سوار و پیاده می کردند و به این وسیله، عامل 

 شدند.و ایجاد مهر و محبت می ایاب و ذهاب و ثواب و حسنه

ت زیبا و دلنشین، زینت بخش های بسیار ساده و جمالتابلوهای بسیار زیبایی با طرح

ها و محورهای مختلف و شاخص استقرار یگانهای سپاه و ارتش بود. از نمونه این جاده

تابلوهایی که در تمامی مسیرها و هر محوری زده شده بود، نوشته بود: تا کربال چند کیلومتر و 

اصی هرحال شور و حال خ یا دیگر اینکه )لبخند بزن برادر( یا ) خسته نباشی( یا ) خداقوت( . به

از نظر کمی و کیفی داشت. از نظر کیفی، معنویت در جبهه حاکم بود؛ رزمندگان، دلسوزانه 

عمل می کردند. در ضمن عوامل اطالعاتی و حفاظت اطالعات نیز به وظیفه خود آگاهانه و 

 ود حاکیهوشیارانه عمل می کردند. از نظر کمی، انبوه نیروهای داوطلب در منطقه بود که خ

از عشق و عالقه به دفاع از ناموس،  کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی و ثمره خون شهدای 

عزیزی بود که جان ما ضامن خون آنها بوده و هست. در این لحظات که به فکر اوضاع و احواالت 

آن موقع قلم می زنم، به جرأت می گویم که قلمم یارای نگارش نیست و افکارم غرق در لحظات 
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یاد ماندنی و سرنوشت ساز است؛ آن لحظاتی که گلوله های دوربرد توپخانه دشمن صورت 

پراکنده و ایذایی و بعضا ثبت تیر شده در مناطق حساس، سه راهها و چهارراه ها، ایستگاه های 

شد. ضمن اینکه هواپیماهای دشمن، صلواتی و  محل سوارشدن نیروهای رزمنده شلیک می

کردند؛ اما خداوند همیشه با ما بوده گونه مناطق یورش ددمنشانه ای میبرخی اوقات به این

های توپخانه و و هست و در آن ایام هم ما را کمک و یاری کرد. در این گونه مواقع گاه گلوله

های حمله هوایی به هدف اصابت نمی کرد و یا با حداقل تلفات همراه بود و یا مهمات آن بمب

از برکات دعا و ثناهایی بود که خوانده می شد. هرکسی وردی به زبان  هاکرد. اینعمل نمی

« ادیک»در ان « آیة الکرسی»،  «و جعلنا ها من بین...»داشت؛ صلوات می فرستادند و آیه 

ها بود و از برکت همین دعاها حداقل صدمات از جمله ذکرها و دعاهایی بود که ورد زبان

  وارد می آمد.

راهی بستان و جاده تنگه چزابه رسیدم و خواستم ظهر بود که به سهبعداز  1حدود ساعت 

های گردان بالل را که مربوط به سایر گروهانها بود، به سمت پل و جاده بروم که یکی از بچه

پرسی کردم. او گفت همگی از چزابه تخلیه و در یک دبیرستان مستقر هستیم. دیدم. احوال

ر شهر بستان در یکی از منازل جنگ زده مستقر است. گفتم گروهان چهارم کجاست؟ گفت د

آدرس دقیق خواستم، نتوانست دقیق بگوید؛ فقط گفت برو در شهر بچه ها هستند؛ 

کنند. وارد بستان شدم. تردد پرسنل نظامی نسبت به گذشته بیشتر شده بود. ات میراهنمایی

 ا چند نفر از سربازان گردانخوردند. ببسیجی در منطقه بیشتر به چشم می -نیروهای نظامی

ها را پرسی کردم و سراغ گروهانهای دیگر بودند؛ برخورد کردم.  احوالبالل که جزو گروهان

شده و منتظر دستور سراب خارج 10گرفتم. گفتند همگی از چزابه تخلیه و از زیر امر تیپ 

ان زل ضلع جنوبی میدهستیم. موقعیت استقرار گروهان چهارم را پرسیدم؟ گفت در یکی از منا

کرد( واردی را به خود جلب میپارک )میدان پارک بزرگ شهر بستان که در بدو ورود توجه هر تازه

چیز برایم عادی بود. ها را پیدا کردم.. همهداخل کوچه مستقر است. به آن سمت رفتم و بچه

ین نده بودم و این اولوانفعاالت آیچون از اصفهان در جریان امر قرارگرفته بودم، منتظر فعل

  اثر آن بود.
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پرسی کردم. تعجب کرده سنگر خود رسیدم. شروع به سالم و احوالبه دوست عزیز و هم

بود. اصاًل باور نداشت من را در آنجا ببیند. آخر چند روزی از مرخصی من مانده بود و 

ه منزل وگو، بفتپس از اندکی گ ،انتظار من نبودند که به منطقه برگردم. خالصه مطلبچشم

 ها، وارد یکیمحل استقرار گروهان رفتم. در داخل منزل، پس از برخورد و سالم و علیک با بچه

االسالم علی جا، حجت ها شدم. برخورد بسیار مناسب و شورانگیزی داشتند. در آناز اتاق

آقا از اجفالحی را که یکی از نفرات عقیدتی سیاسی بود  و از اصفهان آمده بود، دیدم. ح

جمعه اصفهان بود. شروع به الله طاهری، اماممحل آیتآباد اصفهان و همهای حسینبچه

 ایشان هم سراغ ما را از دیگران گرفته بود. گفته بودند سالم و احوال
ً
پرسی کردم. ظاهرا

مرخصی است و بعید است که ایشان یگان را در منطقه عملیات پیدا کند. این حضور، تعجب 

 ن را برانگیخته بود. ماوقع را شرح دادم.همگا

آقا فالحی بیان کنم. ایشان الزم است مختصری پیرامون آشنایی و آگاهی در مورد حاج

البالغه در پایگاه ما بودند که با لباس شخصی از طریق عقیدتی سیاسی به پایگاه مدرس نهج

کردند. بر این اساس، بین آمدند و برای کالس فرماندهان، در هفته یک ساعت تدریس میمی

ما و ایشان یک دوستی و رفاقت به وجود آمده بود. ایشان در اصفهان، از ماجرای اعزام به جبهه 

های عقیدتی به منطقه ما آمده بودند تا در کنار باخبر شده و با لباس روحانی، با یکی از بچه

روزه در بستان بودیم، همههمدیگر باشیم. حضور ایشان برایم غیرمنتظره بود. چند روزی که 

ایشان برنامه سخنرانی و وعظ برای رزمندگان گذاشته بود. در مسجد بستان بر سر منبر 

 پرداختند.رفتند و در منزل استقرار ما بین سربازان نشسته و به وعظ میمی

 برای عملیات بیت المقدس 11تیپمر زیر ا

ایم و هوابرد قرارگرفته 55یر امر تیپ چنین گذشت تا دستور آوردند که ما زچند روزی این

جهت انجام مقدمات اولیه عملیات، در منطقه دارخوین مستقر شویم.  1/1/93قرار است روز 

گردان بالل با تجهیزاتی که داشت، گروهان به گروهان به منطقه موردنظر  1/1/93صبح روز 

طول روز همگی آماده عزیمت  دارخوین اعزام شدند. بالطبع گروهان ما، آخرین گروهان بود. در

آمدند تا بتوانند تمامی گروهان را با ساز و به آن منطقه شده بودند و بایستی سایر خودروها می
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کشید. پس از صرف شام  1/1/93مکان دهند. زمان به غروب روز برگ آن به محل جدید نقل

است که در چند روزی  به سمت شهر اهواز حرکت کردیم. الزم به یادآوری ،و نماز مغرب و عشا

 شد. درباالتر از طریق فرمانده گردان به ما ابالغ میکه در بستان بودیم، دستورات از رده

بالل واقع دریکی از  113، جلساتی در محل گردان  93های ششم و هفتم اردیبهشت تاریخ

ان اصفه ای را که ازشدیم. نامهمنازل شهر بستان تشکیل و مسئولین گردان دورهم جمع می

توسط فرماندهی مرآتو )جناب سرهنگ شیرانی( برای من نوشته بودند و خودم آن را آورده 

به فرماندهی گردان دادم. پس از باز کردن و خواندن آن،  9/1/93بودم، در جلسه مورخه 

ون عنوان معاقضیه برای سایرین روشن شد. فرمانده گردان آن را برای سایرین خواند و من به

ها نبود، فرمانده گردان )جناب سرگرد منوچهر معرفی شدم. هرچند خوشایند بعضیگردان 

هوابرد جهت ابالغ آورده بودند که به  55نظامی( آخرین دستورات هماهنگی را از تیپ 

 شرح زیر بود:

مخلوط و گروهان  1و  3شود: گروهان قسمت تقسیم می 1گردان )هر چهار گروهان( به -3

از بین دو واحد جدید، تعدادی برای تیم تخلیه و بهداری بایستی تعیین  هم مخلوط و 1و  1

مخصوص تیم بهداری و بقیه مخلوط به دو تقسیم شوند؛  3گفت گروهان شوند. یکی می

م آخر. تنها من بودگفت گروهان ما مخصوص تیم بهداری و بقیه مخلوط شوند و الیدیگری می

ها بود. پیشنهاد ندارد. منظور از مخلوط، ادغام گروهانکه پیشنهاد کردم اصاًل مخلوطی الزم 

گردان بایست باشد و ادغام کردن الزم ندارد. دادم لزومی به ادغام کردن نیست. گردان همان

عنوان تیم تخلیه مجروحین و تواند از خودش تعدادی را بههر گروهان در حین عملیات می

نظر چون یند. باالخره پس از بحث و تبادلبهداری تعیین کرده و به وظیفه خود عمل نما

 نظر من شده بودم، در این مورد قاطععنوان معاون گردان هم تعیینبه
ً
تر صحبت کردم و تقریبا

ده بود و شباالتر اعالمعنوان بهترین راهکار پسندیده و تصویب اجباری شد. نتیجه به ردهبه

تباهی برداشت کردید؟ الزم نبود ترکیب تیپ هم مدعی شده بود که چرا شما دستورات را اش

براین که سروان خلیلی، معاون گردان گفته بایستی انجام شود. بناگردان را به هم بزنید و همان

 تشکیل جلسه در گردان و در شهرستان انجام شد، به 3/1/93در مورخه 
ً
عنوان که مجددا

و تعدادی از هر گروهان،  آخرین دستور ابالغ شد که هر گروهان شکل خود را حفظ کرده
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؛ زیرا خوبی نمایان بودمتصدی تخلیه مجروحین و حمل برانکارد باشند. کیفیت این کار هم به

د کردنهای هر گروهان که عضو تیم بهداری بودند، از عقب حرکت میکه در شب عملیات، بچه

 د چه کسانی مجروحکردند که بدانننویسی هم میشناختند و نامو سربازان گروهان خود را می

 اند.و یا شهید شده

 مندی و محبت سربازان وت فرماندهی گروهان ) به سبب عالقهَم باالخره من با حفظ ِس 

شناختی که در این مدت با یکدیگر پیداکرده بودیم( به معاونت گردان هم منصوب شدم. قرار 

خوین اعزام شود و من با )گروهان یک( ،به منطقه دار 1/1/93شد فرمانده گردان در مورخه 

ها جهت عزیمت به منطقه جدید کمک کنم. الجرم چون گروهان در بستان بمانم و به گروهان

خودم، آخرین گروهان بود، به آخر شب کشیده شد. محل جدید در حوالی منطقه عمومی 

ردان گدارخوین بود که تاکنون من به آنجا نرفته بودم و شناسایی هم نکرده بودم و فقط فرمانده 

 ها آدرس داده بود.از روی تابلو یگان

شام را خورده و نماز مغرب و عشا را خوانده و به سمت اهواز حرکت کردیم. در این مدت 

ستوان »نام در مرخصی بود و تا آن موقع هم برنگشته بود. یکی از افسران به« نژادستوان پاک»

خوردگی پای ایشان و اعزام به به علت پیچ تعیین کردند. 1عنوان فرمانده گروهان را به« غالمی

عنوان فرمانده گروهان سه تعیین شد. به« ستوان غفاری» بیمارستان و گچ گرفتگی پای او 

البته در جلسات دو روزه گردان، انتصابات جدیدی هم در حال شکل گرفتن بود که به چند 

بشود؛ اما ایشان 3ده گروهان دلیل مردود شناخته شد؛ ازجمله قرار شد سروان عبدالهی فرمان

بشود که ایشان هم به همان بهانه  1نپذیرفت. همچنین قرار شد سروان باطنی فرمانده گروهان

و اینکه من افسر عملیات گردان هستم، از این کار سرباز زد.  لذا من و ستوان کریمی، پیشنهاد 

و  سربازانش را بشناسد دادیم فرماندهان عوض نشوند؛ چون در حین عملیات بایستی فرمانده

ن خاطر همیاگر این انتصابات انجام شود، در شب عملیات دچار مشکل خواهیم شد و لذابه

 انتصاباتی صورت نگرفت.

گونه دخالتی هم در این مورد نداشت. بود و هیچ 1های گروهان آقا فالحی همراه بچهحاج

ی خوبی دارم که یادم یک خاطره ایشان قصد داشت  همراه ما باشد. قبل از عزیمت به اهواز

 هایهای گروهان در یکی از اتاقآمد آن را برای شما بازگو کنم و آن طی نشستی بود که بچه
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هایی که به منطقه محل استقرار در بستان مرا صدا زدند. چون فاصله زمانی بین گروهان

باشم و خاطره فوق در شدند، زیاد بود، لذا فرصت داشتم با گروهان خودم دارخوین اعزام می

 وقوع پیوست.این لحظات به

کرد و برخی اوقات حمالت هوایی در منطقه های ایذایی و پراکنده اجرا میعراق گلوله

گونه کرد؛ اما گردان ما دچار هیچداشت که تلفاتی به نیروهای موجود در  منطقه ما وارد می

ما آقا فالحی با شصدا زدند و گفتند حاجسالمت بودند. مرا ای نشد و همگی بهتلفات و عارضه

آقا  هم در بین نفرات کار دارد. سؤال کردم ایشان کجاست؟ گفتند در اتاق  نشسته و حاج

گوید. با ورود من به اتاق، همگی از جا بلند شدند و تعارف کردند که داخل برایشان مسئله می

اصطالح درگاه درب( نشسته و ه درب )بهآقا بنشینم. من در همان دهانبروم و باال در کنار حاج

ها را آقا گفت: آقای خلیلی بفرمایید داخل و پوتینهای خود را هم در نیاوردم. حاجپوتین

 دانمدرآورید و وارد شوید. عرض کردم ازنظر امنیتی و رعایت مسائل منطقه رزمی صالح نمی

ارد ما اصابت نماید، تلفات شدیدی و  وارد شوم؛ زیرا اگر گلوله توپ یا بمبی ناگهان به ساختمان

شود. آنها اصرار ورزیدند؛ اما من قبول نکردم و در همانجا نشستم و بدون مقدمه و بدون می

اطالع از اینکه بدانم موضوع چیست و برای چه مرا خواستند، اعتراضی پدرانه کردم و گفتم: 

 بگویید ببینم چه کسی به شما اجازه داده، همگی در یک
ً
ای اتاق جمع شوید. اگر گلوله اوال

 کنید. امر کردمشوید و دردسر ایجاد میکنید؟ یک گروهان که همگی تلف میآمد شما چه می

ده صورت پراکنبه اینکه بجنبید و هرچه زودتر اتاق را تخلیه و بیرون از منزل زیر درختان به

ه هر حال افتد. بلله اتفاقی نمیشاءاایم. انآقا واسطه شد . گفتند دعا خواندهبنشینید که حاج

 قبول کردم و ناراحتی از این موضوع را در دل خود نگهداشتم.

ها آقا رو به من کرد و گفت: این آقایان سرباز، از شما چند پرسش دارند که این پرسشحاج

ام؛ بفرمایید تا جواب برای من هم سؤال شده است. عرض کردم من برای پاسخگویی آماده

کنم. گفتم ، بفرمایید. اولین سؤال ان گفت: من از زبان آنها سؤالشان را مطرح میدهم. ایش

شوند، قدر که سربازان مجروح و شهید میها، اینصورت مطرح شد که چرا در عملیاتبدین

این مقدار از افسران کمتر و از فرماندهانی که در بین ایشان هستند، خیلی کمتر است؟ آیا در 

های خود با جنگند و فرماندهان در داخل سولهسربازان هستند که می حین عملیات این
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کنند؟ ؟!! با شنیدن این سؤال به فکر فرو رفتم و در اندیشه بیسیم جنگ را هدایت و رهبری می

تواند ُمَبلغ خوبی آقا فالحی که یک روحانی است و میاینکه چه جوابی بدهم تا جواب حاج

ک عنوان یعنوان یک فرمانده، جوابی پدرانه و بهباشم؛ و نیز  بهبرای این مطلب باشد، داده 

کننده داده باشم. لذا یک هرم را مثال زدم که در رأس آن یک نظامی جوابی قاطع و قانع

مراتب مادون آن را توضیح و تشریح کردم تا به سربازان و فرمانده لشکر و به ترتیب سلسله

از آن مثال زدم که اگر قرار بر این بود، باید یک لشکر کامل  ترین رده نظامی رسیدم. و پسپایین

انع شدند. تا حدودی قاز سرباز گرفته تا فرمانده لشکر در یک عملیات نظامی همگی شهید می

 که اگر اتفاقیشد. سؤال دیگری نمود که چرا شما درب اتاق نشستی؟. جواب دادم برای این

 پوتینافتاد، بتوانم اولین نفر باشم که ات
ً
مادگی رزمی ام و آهایم را پوشیدهاق را ترک کنم. ضمنا

اندیشی نمایم. این سؤال ام تا در صورت اتفاق رتق و فتق امور کنم و چارهخود را از دست نداده

کننده بود و در حین اظهار رضایت آنها، ناگهان رگبار پدافند منطقه به صدا درآمد و باز قانع

 شد.  حمالت هوایی دشمن آغاز

یکی دو بمب نزدیک محل ما به زمین اصابت کرد. من بسیار سریع خود را به حیاط منزل و 

جا سپس بیرون منزل رساندم و در زیر درختان در فضایی سبز جا گرفتم. در حین حرکت همه

 متفرق شوید و جانفریاد می
ً
شده پناه بگیرید. پس از لحظاتی چند که بمباران تمامزدم، سریعا

آقا و بقیه در بیرون از منزل و در محل فضای سبز به من ملحق شده بودند، بسیار و حاج بود

و  گفتیدکردند که شما راست میحالت شرمندگی و پشیمانی داشتند. صحبت از این می

ای غافل شویم و فراموش کنیم که در بایست هرلحظه رعایت تمامی مسائل را کرد و اگر دقیقه

ها، رعایت پراکندگی  خسران خواهیم شد. با اظهار خرسندی و رضایت بچهکجا هستیم، موجب 

 نموده و زمان را سپری نمودیم.  را زار بیروندر محوطه بیشه

عنوان آخرین موقع عزیمت به اهواز فرا رسید و پس از بارگیری و سوارشدن، همگی به

حرکت کردیم. تاریکی شب ستان را ترک و به سمت اهواز ب بالل، شهر 113گروهان از گردان 

موجب شد، رانندگان بیشتر رعایت کنند. چند ساعت گذشت. پس از گذشتن از دهالویه) محل 

شهادت دکتر چمران( و سوسنگرد و ابوحمیظه و حمیدیه به شهر اهواز رسیدیم. در شهر اهواز 

سربازان و در یک مسجد نماز مغرب و عشا را بجا آورده و پس از اندکی خرید، توسط بعضی از 
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شب، در نزدیکی  33به سمت کوت عبدالله به راه افتادیم. حدود ساعت  ،هاتأمین نیازمندی

کوت عبدالله و به سمت آبادان یا به روایتی به سمت دارخوین در حرکت بودیم. در بین راه، 

ا خوبی هوا ر های مهتابی خوبی بود. در ابتدا مهتاب بهتاریکی مطلق وجود داشت؛ لکن شب

شد. در طول راه با احتیاط حرکت های صبح، هوا تاریک مطلق میکرد و نزدیکیوشن میر 

هوابرد( برخورد نماییم. مسافت  55خواندیم تا به تابلوی ) تیکردیم و تمامی تابلوها را میمی

 سپری و طی شده بود؛ لذا در طول راه 
ً
طی شده با نسبت به آنچه که به ما گفته بودند، تقریبا

حدود منطقه موردنظر به یک نفر نظامی برخورد کردیم که آگاهی کاملی از استقرار نیروها و در 

( متذکر شد.  ما پس از تشکر به تابلوی 55داشت و کمی جلوتر را با نوع تابلو و نحوه نوشتن ) تی

موردنظر رسیدیم و به سمت غرب جاده وارد شدیم و با چراغ خاموش، به دشت وسیعی رسیدیم. 

ریکی شب با استفاده از نور مهتاب به منطقه وسیعی که افراد زیادی خوابیده بودند و در تا

؛ حجه افتادمتعدادی نیز درحرکت بودند، برخورد کردیم. ناخودآگاه به یاد ایام دهه اول ماه ذی

مشعر است. به یاد روز نهم در صحرای عرفات و شب دهم که شب شناخت خداوند و وقوف در 

دستور توقف دادم و رفتم که از یک نفر سؤال کنم آیا گردان  ،ستون پیشروی باپس از اندکی 

اند. با پیاده شدن و شنیدن صدای شناسید، در کجا مستقرشدهشناسید؟ اگر میبالل را می

آوای ملکوتی زنده داران شب و شیران روز، حالم دگرگون شد؛ زمزمه دعا با حاالت عرفانی در آن 

ردند کای برای خود راز و نیاز میصاف با ستارگان درخشان. هر گوشه، عده شب تاریک و آسمانی

های و با معبود خود راز و نیاز داشتند. در سکوت و هیبت صحرا و آن آسمان پرستاره در عالم نشئه

  خود شدم و از خدای خود رضای او را خواستار شدم.روحانی، لحظاتی از خود بی

کردم؛ گفت همین جا گردان بالل مستقر است. با تشکر از او و به هر حال از یک نفر سؤال 

طرف محل آدرس رفتم و فرمانده عذرخواهی از اینکه مزاحمت برایشان فراهم کرده بودم، به

سوی ما آمد. البته کنان بلند شد و بهگردان را صدا زدم. او که در حال استراحت بود، تعجب

بودم. و  فرمانده گردان سؤال کرد: خلیلی تو شبانه چگونه ها داده دستور پیاده شدن را به بچه

ب طور در دل شاینجا را پیدا کردی؟ عرض سالم کردم و گفتم همان کسی که این نیروها را این

به راز و نیاز واداشته، ما را هم به اینجا راهنمایی کرده است. سؤال کردم کجا هستیم؟ گفت: 

تار رودخانه در اختفاء و استهای کنار بح شود و در نخلستانهمین جا به استراحت بپردازید تا ص
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کردم در اوایل صبح عملیات شروع خواهد شد؛ لکن ایشان گفت امشب . فکر میدشوی ستقرم

 های خودها خوب استراحت کنند. مطمئن شدم تا فردا شب مانند سایرین ،به برنامهرا بچه

 پری کردیم.آقا فالحی سخواهیم پرداخت. شب را کنار حاج

اکبر ستوان علی»عنوان یک سرباز راستین اسالم یاد کنم، یکی از افرادی که باید از او  به

حزب الهی و اهل عمل بود و  -انقالبی -مذهبی -است که از افراد متدین« کریمی زارچی

ز اافتخارم این است که مدتی را در کنار او سپری کردم و در این مأموریت با همدیگر بودیم و 

جا بردم. در سپیده سحر و پس از اقامه نماز و در حالی که تاریکی هنوز بر همهوجود او فیض می

های پراکنده اطراف دارخوین حرکت کردیم و صبحانه را در بین سایه افکنده بود، به سمت نخل

ها با رعایت موارد اختفا صرف کردیم. صرف صبحانه همراه با حمالت هوایی دشمن به نخل

پل  لتطقه ما و بمباران منطقه داخل رودخانه کارون بود که بعد از چندساعتی فهمیدم به عمن

اند. به هر حال تا عصر کرده احداث نموده و آن را استتاررودخانه شناوری است که بر روی 

شد و دشمن ناکام از اعمال خود، همان روز که در آنجا مستقر بودیم، حمالت گه گاه انجام می

 نمود.را ترک میمنطقه 

ر را در تا همدیگ ،پس از صرف صبحانه، نحوه تلفیق ما با برادران بسیجی و سپاهی آغاز شد

 مهمات و جیره اضطراری 
ً
ساعته میان ما تقسیم و  11شب عملیات بهتر بشناسیم. ضمنا

کرد. در آخرین لحظات روز نهم اردیبهشت، با تلفیق هرکدام به آماده شدن دیگری کمک می

روهای ارتش و سپاه و بسیج، آماده حرکت به سمت منطقه انتظار شدیم. مسافتی را طی نی

رگ م»، « مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر صدام»، «سوی کربالپیش به»کرده و در حین راه شعارهای 

سر در سرتا« فرمانده کل قوا، روح خدا»، «شکنی خمینیروح منی خمینی، بت» ، «بر اسرائیل

 رسید. طه انتظار به گوش میسوی نقحرکت به

در اختیار ما قرار گرفت. لحظات هیجان و شده م. سنگرها از پیش آمادههنگامی که رسیدی

طلبیدند. جو خاصی ها هم، از هم حاللیت میگذشت. بچهکندی میاشتیاق رزم با خصم به

خودی از پل شده بود؛ اولین سری از نیروهای منطقه را فراگرفته بود. پل دارخوین آماده

گذشتند. این پل به نام شهید هزاردستان نامگذاری شد. همگی هیجان حرکت داشتند و لذا 

گفتند باید صبر کنید؛ هنوز پل آماده نشده است، اما ما یعنی مسئوالن گروهان مسئولین می
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 ناند. لکطرف پل رفتهدانستیم، پل آماده و نیروهایی از آن حرکت کرده و به آنو گردان می

شد. بدین لحاظ فهمیده بودیم نیروهای عراقی در ساحل درگیری در دید ما مشاهده نمی

ب شرودخانه )غرب رودخانه( مستقر نیستند. پاسی از شب گذشته بود و ساعت حدود نیمه

ها به استراحت پرداخته و برخی بود. همگی هر لحظه منتظر صدور فرمان حرکت بودند. بعضی

 در به راز و نیاز باخدا
ً
 .ارتباط جهت کسب خبر و حرکت بودیمی یکتا مشغول بودند. ما دائما

 داد. خوبی نشان میها را بهتوجه به حاالت درونی افراد، وضعیت بچه

 دستور توقف ساعت یک بعد از نیمه
ً
شب بود. خبر حرکت به ما رسید و پس از آمادگی مجددا

شکن باشیم، چرا پس از ابتدای شب ما خط دادند. خود من تعجب کرده بودم که اگر قرار است

تا حاال حرکت نکردیم؛ نکند معبر باز نشده است، یا عملیات لو رفته یا عملیات به تأخیر افتاده 

های باالتر تماس گرفتیم؛ گفتند نیروهای نخست در خط است. با برخی افسران و برادران رده

است. تازه فهمیده بودیم که ما در نوک  اند و هنوز خاکریز اول سقوط نکردهاول درگیر شده

ر از خط عبو –پیکان حمله نیستیم که ناگهان متوجه شدیم خیر؛ بایستی بعد از خاکریز اول 

خرمشهر است، حرکت کنیم. بنابراین منتظر  -نماییم و به سمت خاکریز دوم که جاده اهواز

های جهت حرکت ماشینها در خط اول کم شده و بتوان معبر باریکی ماندیم تا درگیری

 کردند، فراهم شود.کمپرسی که نیروها را جابجا می

 عملیات بیت المقدس

  30/1/93المقدس که در تاریخ عملیات بیت 
ً
آغاز شد، در سه مرحله ادامه پیدا کرد و نهایتا

 منجر به آزادی خرمشهر گردید.

طالب)ع( و در مرحله سوم یاین سلسله عملیات در دو مرحله اول و دوم با رمز یا علی بن اب

المقدس زمانی شروع روز طول کشید. عملیات بیت 15با رمز یا محمد )ص( آغاز گردید و مدت 

المبین ضربات بسیار خصوص عملیات فتح های قبلی بهشد که دشمن بعثی از عملیات

، نندسهمگین و مهلکی را متحمل شده و باور نداشت که نیروهای مجاهد ایران اسالمی بتوا

 دست به عملیات گسترده بزنند. 10یعنی پس از حدود 
ً
 روز بعد از آن، مجددا

ماه  1تجربیات گذشته نشان داده بود که حداقل فاصله زمان هر عملیات تا عملیات بعدی 

 روز آغاز شد.  10المقدس با فاصله زمانی کشد؛ اما عملیات بیتطول می
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آید، من خود احساس دی خرمشهر به میان میالمقدس و آزاهرکجا صحبت از عملیات بیت

کنم که در چنین شرایطی، افتخار حضور در این عملیات را داشتم. حضور افتخار و غرور می

ام. گرد و های منطقه عملیات لمس کردهوجب آزادسازیبهبسیجیان و سایر نیروها را در وجب

یای چشم شده است. به توتالمقدس در مدت این عملیات، بیت غبار خاک منطقه عملیات

 توانم بگویم که کسانی که بخواهند وارد خرمشهر شوند، بایستی با وضو وارد شوند. جرأت می

هنوز منتظر صدور فرمان بودیم تا به اذن خداوند حرکت نماییم. سر و صدای انفجارها و تبادل 

به پل شناور  رسانید. گاهی اوقات پیاده، سریهای طرفین را به گوش میآتش، درگیری

زدیم. نیروهای فعال مهندسی سخت درگیر مسائل فنی پل جدیداالحداث بر روی کارون می

آن  های هوایی بهبودند تا مبادا تحت آن شرایط و عجله شبانه و صدماتی که روز قبل، بمباران

ها ووارد آورده و تحت تعمیر قرارگرفته بود، مشکلی پیش بیاید و به دنبال آن بودند که نیر 

 راحتی از پل عبور نمایند. به

های شن شد. ازجمله آن خودروها، کمپرسیجابجایی نیروها با خودروهای متفاوتی انجام می

شده حرکت سوی اهداف از پیش تعیینو ماسه بود که نصیب ما هم شد و ما سوار بر آن، به

ار ت صادر شد. خبردشدیم به اذان صبح در خوزستان که دستور حرککم نزدیک میکردیم. کم

شدیم که خط شکسته و بعد باز شده است و نیروها بایستی به کمک نیروهای قبلی بروند که 

 شده بودند. بندینیروهای ما دسته

های اول، دوم، سوم و های کمپرسی آمدند، هر ماشینی را برای دستهمحض اینکه ماشینبه

لوصفی سوار بر خودروها شدند و اعالم ها با سرعت عمل زائداآخر تعیین کردیم. بچهالی

 آمادگی کردیم.

بالل حرکت کرد و به آرزوی خود رسید. با مالیمت از روی پل گذشت. یکی از  113گردان 

بالل زیر امر  113های سپاه، بلدچی یا راهنمای گردان بود. الزم به توضیح است که گردان بچه

ر حین شده بودیم؛ اما دیپ کربالی سپاه تلفیقهوابرد بود که با گردان ابوالفضل از ت 55تیپ 

ما را با سایر نیروها به سمت غرب کارون  ،جزای از یکدیگر بودیم. راهنماسوارشدن، هرکدام مُ 

 کرد. هدایت و به سمت اهداف و سنگر دژخیمان راهنمایی می
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 عدم توقف منظور هرچه اطمینان بهتر ونما و راهنما،حرکت آغاز شد. بهبا استفاده از قطب

خودرو، از نیروهای ما یا گردان ابوالفضل، من انتخاب شدم تا با آخرین خودرو حرکت نموده و 

بتوانیم اشکاالت احتمالی را رتق و فتق کنیم. تمامی خودروها در سیاهی شب در جلوی ما 

درحرکت بودند و با توجه به بلندی و اشراف ماشین کمپرسی، دشت صاف و وسیع خوزستان 

شد مشاهده کرد. درگیری نیروهای ایرانی با میطرف تر را وبی نمایان بود و تا کیلومترها آنخبه

 د.خوبی وسیع شکارون دید ما بهخوبی نمایان بود و لذا پس از گذشتن از درختان اطراف عراق به

جی به سنگرها و کمانه کردن آنها حکایت از های سبک، برخورد آرپیتبادل آتش سالح

کردند. در این اثنا بود که متوجه شدیم، چرا ما شدید داشت. نیروها هرکدام مقاومت می نبردی

دادند. در جلوی کمپرسی سه نفر بودیم: ایم و به ما دستور حرکت نمیتاکنون منتظر مانده

االسالم علی فالحی. ایشان خودش تمایل داشت که در کنار من باشد. در راننده، من و حجت

آقا صحبت کردم به چه دلیل تمایل داشتید در کنار من باشید؟ ایشان پاسخ داد اجبین راه با ح

 به خاطر منطقی که در گفتار دو روز قبل خود داشتید. 

دستور فرمانده گردان پیاده به 1و 3های گروهان .)لجمن( رسیدابتدای ستون به خط مقدم 

 م.دانستم ما باید از خط عبور کنیچرا؟ فقط میدانم ها شده بودند. نمیشده بودند و درگیر با عراقی

گروهان ما و چند گروهان از گردان ابوالفضل و گروهان سوم به راه خود ادامه دادیم. هوا رو 

 رفت.روشنی میبه

خوزستان به علت نبودن ارتفاعات و مشرف بودن به دریا و شرق و غرب بدون ارتفاعات، در

 ها هواگراید و برعکس، در غروباریکی به روشنایی میخیلی سریع در موقع صبح، هوا از ت

شود؛ زیرا که حدفاصل تاریکی به طلوع و خیلی سریع از روشنایی به تاریکی تبدیل می

 روشن و تاریک میدقیقه به طول می 30الی  5روشنایی به غروب بین 
ً
 شود.انجامد و لذا سریعا

دادیم. در پشت سر، درگیری نیروهای خودی ما از خط عبور نمودیم و به راه خود ادامه می

متر از  50دیدیم و تبادل آتش همچنان برقرار بود. فقط در حدود و دشمن را همچنان می

. شدخاکریز آنجا سقوط کرده بود که معبری برای ما باز شد و عملیات عبور از خط انجام می

خرمشهر بود؛ لذا  -و جاده اهوازها در این خاکریز حد بین رودخانه کارون محل استقرار عراقی

خرمشهر استحکامات و یا سنگر موقتی دیگری  -ها تا جاده اهوازازاین خاکریز، عراقیپس
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آقا خرمشهر در پیشروی بودند. با حاج -آرامی به سمت جاده اهوازنداشتند و خودروهای ما به

 در داخل ماشین نماز ایم. ایشان گفت رو به قبلهفالحی صحبت کردم و گفتم نماز نخوانده

بخوان؛ فرصت برای هیچ کاری نیست. لذا نماز را در حین حرکت خواندیم. زمان سریع 

 شده بود.کردند. از دور درگیری جدیدی شروعکندی حرکت میگذشت و خودروها بهمی

شد. منتظر لحظه پیاده شدن و شروع درگیری بودم. از هرلحظه بر التهاب ما افزوده می

دیدم که به زمین اصابت کرده و را می 3جی احت بودم؛ زیرا گهگاه انفجارات آرپیطرفی نار 

شد. ناراحت بودم از اینکه مبادا تر منفجر میطرفکرد و آنشد و یا کمانه میمنفجر می

الکرسی و وقت فاجعه روی دهد؛ لذا آیتجی قرار بگیرد و آنخودروهای ما مورد اصابت آرپی

م تا کردتمامی ستون فوت میخواندم و بهاز سوره یس را می« ین ایدیهم سداوجعلنا من ب»آیه 

 خودروها صحیح و سالم به سرمنزل مقصد برسند و همگی از خودروها سالم پیاده شوند. 

آمد و هوا در حال روشن شدن بود و اشعه طالیی خورشید از پشت سرما، از افق بیرون می

ایم. ناگهان راننده ما که آخرین خودرو به نقطه موردنظر نرسیده ما ناراحت از اینکه چرا ما هنوز

 حرکت روی؛ یاالروم. با ناراحتی پرسیدم: چرا نمیبودیم، ایستاد و گفت: من ازاینجا جلوتر نمی

بیند و با شده و دشمن ما را میمانیم. او گفت هوا روشنکن، ما از سایر خودروها عقب می

آقا فالحی که سمت چپ من )بین من و راننده قرار داشت( ه حاجزند. نگاهی بجی میآرپی

و کنی، یا خودم ماشین را برانم و به جلکردم و با ناراحتی و پرخاش به راننده گفتم: یا حرکت می

ا ام )کالش( ر ببرم. راننده از این حالت من ترسید؛ زیرا که در حین گفتن آن کلمات اسلحه

 خود را به سایر حرکت داده و به سمت او گرفت
ً
م. شروع به حرکت کرد و با فشار پدال گاز، سریعا

جا را دید؛ ولی هنوز خورشید باال شد همهخوبی میشده بود و بهخودروها رسانید. هوا روشن

نیامده بود. خودروها از جلو نفرات خود را پیاده کردند. هنگامی ماهم به نفرات پیاده شده 

 برگشتندد و نفرات همگی پیاده شدند. خودروها نیرسیدیم، دستور توقف داده ش
ً
. ز سریعا

نبود که چه کسی بایستی دستور صادر کند. ناگهان رگبار تیربارهای دشمن از  مشخص

کنار ما  ها صفیرکشان ازسنگرهای روبرو که بر بلندی مستقر بود، به سمت ما شروع شد و گلوله

دی شدند. با فریاد بسیار بلنانو به پایین زخمی میها از ناحیه ز شدند.گاهی برخی از بچهرد می

مخفی نماید. داد زدم همگی بخوابید و درازکش کنید. هرکس سعی کند خود را از دید دشمن 
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دیدیم. فاصله تقریبی ما با خوبی دشمن را میدشت کاماًل وسیع بود و کاماًل در دید دشمن و ما هم به

  دومتر باالتر نسبت به ما اشراف داشت. متر بود. دشمن یکی 150الی  100دشمن 

 تابید. در بعضی نقاط، مقداری خاکخورشید در پشت سرما طلوع کرده و بر زمین می

 داد که در پشت آن قرارسطل خاک برجسته بود و به ما این امکان را می 30الی  5اندازه به

ر ای باریک و خاکی در کنادهایم. جاپناه گرفتهبگیریم و به خیال خود امیدوار باشیم که جان

شد و حدود متری منتهی می 150الی   100سمت راست ما بود که به خاکریز روبرو در فاصله 

یک وجب ها در کنار جاده خود را در حدفاصل بین اینیک وجب باالتر از دشت بود. عمده بچه

اجرای آتش انبوه  ترین تحرک را نداشتیم وصورت درازکش جا داده بودند. امکان کوچکو به

 صورت تیرباران، امان ما را گرفته بود.سالح کالیبر سبک دشمن به

لحظاتی به دنبال شنیدن دستور فرمانده گردان )سرگرد منوچهر نظامی( بودم. از یکی 

پرسیدم فرمانده گردان کجاست؟ او گفت فرمانده گردان در خاکریز قبلی پیاده شده و آنجا 

آقا فالحی گفت: برادر لحظه از خدا کمک طلبیدم. حاجنیست. در یک درگیر شدند و همراه ما

خواهید بکنید؟ فرمانده گردان نیست، پس فرمانده این همه گردان کار میخلیلی، چه

 ساکت باشید تا تدبیری بیندیشکارهکیست؟ به او نهیبی زدم و گفتم: پس من چه
ً
م. ام؛ لطفا

تاری( گفتم تماس بگیرید تا وضعیت خود را گزارش به سرباز مخابراتی خود ) غالمرضا مخ

اند؛ کاری دهم. جواب دادند که یک گردان جلوتر از شما رفته است و آنها را به اسارت گرفته

توانیم انجام دهیم. با یاری خدا تصمیم خود را بکنید، اگر خورشید باال بیاید، هیچ کاری نمی

برخوردار از صدای بلند و رسایی  من را خداوند شده بودند.ها در دشت پراکندهگرفتم. بچه

جی زن ها توجه داشته باشند، در انتهای این جاده، پیکرده؛ لذا با بانگ بلند فریاد زدم: آر

ای است که نیروهای پیاده با لباس استتار خاکی رنگ حضور دارند. آنها خاکریز دشمن و دهانه

برند؛ لذا کلیه طرف میآنها را از خاکریز به آن اند.سربازان ما هستند که به اسارت درآمده

برادرانی که در سمت راست من و این جاده خاکی هستند، سمت راست خاکریز مقابل را با 

متر از  50متر از سمت راست و کسانی که در سمت چپ من هستند، حدود  50رعایت حدود 

به دستور من باشند. آتش انبوه جی دهانه خاکریز مقابل را رها کرده و آماده شلیک با آرپی
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بارید و گاهی نفراتی در حین درازکش هم مجروح همچنان از زوایای مختلف بر  سر ما می

 رسید.شدند و صدای سوختم سوختم به گوش میمی

آتش، فرمان آتش را صادر کردم.  1-1-3الله القاصم الجبارین با اعالم آمادگی و گفتن بسم

سوی خاکریز و سنگرهای دشمن، بلندی روبرو را هدف جی بهپیرهای آحجم خروشان گلوله

پا کرد. جی، تلی از خاک و خون را در سد دفاعی دشمن بهپیقرار داده و انفجارات ناشی از آر

الحی آقا فجی ادامه پیداکرده که ناگهان حاجازآن دستور دادم آتش به اختیار شلیک آرپیپس

کند. در این لحظه بود که با شده و کسی شلیک نمیقطعگفت: برادر خلیلی، آتش دشمن 

ی سیل خروشان نیروها ،اکبر.  با شنیدن این صدا، همراه با تکبیرفریاد رعدآسا داد زدم: الله

ما از زمین بلند شده و به سمت خاکریز مقابل به حرکت درآمدند. لحظاتی بعد بود که شماری 

رده و به حالت اسارت خود را نشان دادند. نیروهای ما های خود را باالخره باال بعراقی، دست

درحرکت به سمت خاکریز سرتاسری شمال به جنوب بودند که نفرات اسیرشده از خاکریز 

 ه دست توانمند رزمندگان آزاد شد.برگشته و به سمت ما دویدند و این خاکریز ب

ا آقمشهر است. به حاجخر -پس از لحظاتی به خاکریز رسیدم و دیدم که اینجا جاده اهواز

ها بود و اکنون آزاد شد. فریاد زدم فالحی گفتم: این جاده از اول جنگ تا حاال در اختیار عراقی

خرمشهر آزاد شد. در این اثنا بود که طبق طرحی که به من گفته بودند، بایستی  -جاده اهواز

 سازی و گرفتنر پاکگرفتیم و منتظخرمشهر سنگر می -در دره پشت خاکریزهای جاده اهواز

های زرهی نیز به ما ملحق و در پشت شدیم. در این اثنا، تانکاسرا و مقابله با تانک دشمن می

خاکریزها مستقر شدند. از فرمانده گردان سراغ گرفتم؛ گفتند در خاکریز قبلی هنوز درگیری 

 حالت پدا
ً
فندی گرفته و وجود دارد و کاماًل سقوط نکرده است. دستور دادم پرسنل سریعا

سنگرها را آماده کنند. در این حین، یکی از برادران سپاه با صدای بلند فریاد زد تا اینجا که کار 

نداشت؛ حاال بروید جلو به دنبال دشمن. به او گفتم: برادر، دستور تا این نقطه بوده است. او 

سرازیر شده و به جلو گویم بروید جلو. تعداد زیادی به سمت غرب جاده اظهار داشت که من می

 رفتند و در پشت یک منطقه که حالت دپوئی دشمن را داشت، مستقر شدند.

 تر ما هنوز درگیری بود و از شمالشده بودند. در نقطه شمالییروها کاماًل در منطقه پراکندهن

سنگرهایی بود که هنوز شد. تکجی شلیک میبه جنوب به سمت ما تیراندازی و گاهی آرپی
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نکرده بود. دشمن با اجرای آتش شدید توپخانه و متمرکز که گویا قباًل ثبت تیر کرده بود، سقوط 

ها را که حاال نیروهای ما در آن پراکنده بودند، زیر آتش قرار داد و تلفات از منطقه دپویی عراقی

کردند. به سبب شدت حجم آتش به ها را تخلیه میها رسیده و زخمیگرفت. آمبوالنسما می

خرمشهر سنگر بگیرند. دقایق بعد  -ها گفتم نیروهای گردان بالل در پشت جاده اهوازآن

ر ها را ازنظبندی شد. حدود یگاناستقرار برقرار شد و خط پدافندی حالت گرفت و تقسیم

ردم. کمسئولیت حفظ خط پدافندی مشخص کردم. در حین حرکت در پشت خاکریز حرکت می

ای استراحت را کردم که یک برادر از سربازان، قصد نشستن و لحظهآقا فالحی و یکی با حاج

بسیجی در کنار من خواست به زمین بنشیند. ناگهان انگشتش روی ماشه قرار گرفت و چون 

ی و آقا فالحاسلحه روی رگبار بود، رگباری از گلوله از بیخ گوش ما به صدا درآمد. ناگهان حاج

فرمانده دسته من بود، متوجه موضوع شدند و فریاد زنان بر که « جعفر سلیمانی»برادر همافر 

کشی؟ من گفتم: مانعی ندارد، کنی؟ داری فرمانده را میکار میسر برادر بسیجی گفتند: چه

 کنی؟کار میاتفاقی نیافتاده و خسته است. به برادر بسیجی نیز گفتم: مواظب باش. بدان داری چه

از ناحیه شمال که هنوز سقوط نکرده بود، به سمت ما جی چند لحظه بعد یک گلوله آرپی

آمد. پس از کمانه کردن با یک تانک، در نزدیکی ما منفجر شد. پس از خارج شدن از حالت 

شده و ترکش به قلب آقا بود، دستش قطعپناه، متوجه شدم که سربازی که به همراه حاججان

از قرار بود که سربراحت شد. داستان ازاینآقا بسیار نااو اصابت کرده و شهید شده است. حاج

کرد. توجه ایشان به حرکات من و دیگران بود. و ما در یک متری او  آقا صحبت میداشت با حاج

را  آقا پشت سرشو در سراشیبی خاکریز جاده نشسته بودیم. صدای سرباز قطع شد که حاج

 شود و لذاد. متوجه شهادت او میدهکند تا ببیند چرا سرباز صحبتش را ادامه نمینگاه می

آقا بسیار بد و متأثر از این موضوع بود. متأثر از این واقعه، آمبوالنس را خبر نمودیم. حال حاج

زن  جییپشهید تخلیه شد و من به دنبال استحکام سنگر پدافندی و به دنبال هماهنگی با آر

های احتمالی دشمن، سرتاسر کموقع نیروهای رزمی در صورت پاتهای خودمان و شلیک به

ها خسته شده بودند؛ چراکه شب تا شده را در قدم زدن بودم. بچهخط پدافندی حوزه تعیین

ها آب دارد. خورشید صبح بیدار بودند. صبحانه و آب نخورده و فراموش کرده بودند قمقمه آن

ات پراکنده زد و سری تحرکصبح بود. دشمن دست به یک 1:10تا  1باال آمده و ساعت حدود 
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شده بود. خوشبختانه جواب خوبی به نیروهای عراقی لحظاتی بود که پاتک دشمن شروع

 های باال به سمت ما آمدند.دسته شد و تعدادی از آنان اسیر و برای تسلیم و اسارت باداده

های باران موسمی و حالت الزم به توضیح است که در انتهای نقطه شمالی ما محل عبور آب

آلود را داشت و لذا از آن نقطه به باال دشمن حضور نداشت و نقاط حساس را باتالق گل

آلود تعدادی را در صبح بود که در علفزارهای گل 30سنگربندی کرده بودند. در حدود ساعت 

ها درحرکت بودند. ما متوجه تک دیگری از عراق بودیم که خبر حال فرار و تعدادی به دنبال آن

گفتیم. سراغ « خسته نباشید»انده گردان به سراغ ما آمده است.  او آمد و ما به او دادند فرم

گرفتیم کجا بودید تا حاال؟ جواب داد: ما در خاکریز اول درگیر با دشمن شده بودیم. به او 

معترض شدم و گفتم: جناب سرگرد، وظیفه شما عبور از خط خاکریز اول بود، نه حضور در آن 

ایم کردند. ما چند کیلومتر جلوتر را آزاد کردهوهای قبلی به وظیفه خود عمل میخاکریز، آن نیر 

اید؟ او با کمی ناراحتی به من گفت حاال این و شما هنوز در وسط منطقه خود را درگیر کرده

خدا قوت است که به ما می گویی.  بر این اساس بود که فهمیدیم آخرین تالش دشمن در 

ها ه و خط کاماًل آزاد شده است و آن افراد فراری در باتالق، عراقیخاکریز اول فروکش کرد

 هستند. نیروهای ایرانی نیز به دنبال آنها برای اسارت و نتیجه مثبت هستند.

های اصفهان به نزد من آمد. ما در ، از بچه«عبدالعلی میرخلف زاده»یکی از سربازان به نام 

ا گالیه به من گفت جناب سروان خلیلی، من یک حال استراحت بودیم و نزدیک ظهر بود، ب

را به جهنم بفرستم؛ پس کجا باید تیراندازی دشمن واست که خگلوله شلیک نکردم و دلم می

اب اند. در جوها سقوط کرد و تعدادی از ما هنوز یک گلوله هم شلیک نکردهکنم؟ خاکریز عراقی

گفتند: های قبل از انقالب نمیماییاند و مردم در راهپیگفتم: مگر حضرت امام نفرموده

ای حاکی از رضایت تشکر کرد و به ؛ لذا او خجوالنه و با خنده« مسلح به سالح الله اکبریم»

 محل پاسداری خود بازگشت.

های توپخانه، خطوط پدافندی ما را های مستقیم تانک و گلولهنزدیک ظهر بود که گلوله

 گرفت. سنگرها هنوز آماده نشده بود و بچهما میداد و تلفاتی از مورد هجوم قرار می
ً
ها سریعا

های خاک بودند و جهت سنگرهای عراقی را به سمت دشمن تنظیم در حال جابجایی گونی

کردند. در این هنگام، سرباز فداکار دیگری که اسم او یادم نیست، در اثر اصابت ترکش می
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ل تخلیه شد. به آقای فالحی ه خارج از محشدت مجروح شد و پس از آماده شدن آمبوالنس ببه

ا جا بمانید و بهای زیادی خواهیم بود و صالح نیست شما در اینما حاال درگیر پاتکگفتم:

اصرار زیاد، او را به همراه آمبوالنس به پشت جبهه روانه کردم. در تمامی این مدت، معاون من 

کنار سایر پرسنل وظیفه فعالیت داشت.  نیز همراهم بود و در« ستوان علی اکبر کریمی زارچی»

 داد. دادم و مقداری از کارها را او انجام میهرگاه الزم بود به او دستوراتی می

های صورت فرادا برگزار شد. ناهار از راه رسید؛ غذای گرم در پاکتظهر شد. نماز به

لین روز عملیات. هم در اوبردم؛ غذای گرم در خط مقدم و آنپالستیکی بود. خیلی لذت می

گفتم: سردمداران شرق و غرب بیایند و ببینند که مسئولین نظام و امت پیش خود می

کنند و در روز اول عملیات، به نیروهای جلوی شهیدپرور چگونه از رزمندگان خود حمایت می

ی هاینماشکنند. پشت سرهم رسانند و آنها با اشتهای کامل میل میمنطقه نبرد، غذای گرم می

 کرد.آمد و آب توزیع میکه بر روی آن نقش بسته بود، می« یا سقای کربال»تانکر آب با جمله 

شد. روحیه آسا به منطقه آورده و تقسیم میهای مردمی، سیلاز بعدازظهر آن روز، کمک

نیروها سرشار از صالبت و ایستادگی در مقابل تحرکات دشمن بود و به همین خاطر خدا را شکر 

یده، های خالی رسشده بود. گونیردند. خط پدافندی تحکیم یافته و استحکامات درستکمی

شد. فعالیت شدیدی در خط مقدم در جریان بود؛ شد و با آن سنگر ساخته میپر از خاک می

های مردمی و...  ارتش، سپاه و بسیج، برادرانه در کنار درگیری با دشمن، ساخت سنگر، هدیه

کردند و این همه امدادهای غیبی هرلحظه به صورتی نمایان بود. له فکر مییکدیگر فقط به ال

گذاشت و یا بدون کرد، کمترین خسارت را برجا میهای دشمن زمانی که اصابت میگلوله

های هوایی منطقه را فرا گرفته و کرد. بمبارانشد و یا به هدف اصابت نمیخسارت منفجر می

کردند.  خداوند افندی ما را که کاماًل مشخص بود، بمباران میدر پروازهای متعدد، خطوط پد

کرد  ها به هدف اصابت نمیآنچنان ترسی را بر دل دشمنان اسالم مستولی نموده بود که بمب

تلویزیون و خبرنگاران جنگی، مصاحبه و فعالیت  -های رادیوتر  و بچهو خط پدافندی، محکم

سوی دشمن و مصاحبه با خبرنگاران، الوه بر تیراندازی بهخود را شروع کرده بودند. نفرات، ع

کردند؛ خدایا تو چقدر کردند و در دل از معبود خود تشکر میبا خدای خود راز و نیاز می

الراحمین هستی. خدایا تو چقدر رحیمی. این همه اصابت گلوله توپخانه، تیر مستقیم ارحم
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فات هیچ. آیا این همه امدادهای غیبی نیست که ، بمباران هوایی؛ اما تل 309تانک یا تفنگ 

د: شها جاری میاثر شده است؟ این جمله خیلی در حین درگیری بر زبان بچهمواد منفجره بی

خواست اثر بگذارد؛ گرمای هوا و تابش خورشید می« یا حجة بن الحسن عجل علی ظهورک»

 بردند.ها لذت میکرد و آنا شاد میها ر اما نسیم مالیم بهاری با وزیدن خود، جسم و روح بچه

 کرد. همه امکانات از آن خداست. مارشهرچه موجود بود به لطف پروردگار تجلی می

های مشترک قرارگاه عملیاتی کربال بر عملیات رادیوی جبهه، پخش اخبار سراسری  و اعالمیه

گفتند: مه یکصدا مینمود.  هافزود و الطاف خداوندی را شامل حال ما میها میروحیه بچه

 «انقالب مهدی، خمینی را نگهدار. خدایا تا -خدایا»

تر ما که قرارگاه دیگری روز اول عملیات، در منطقه محل استقرار ما گذشت. از نقاط جنوبی

اند. خرمشهر را آزاد کرده -ها صبح امروز خط را شکسته و جاده اهوازرسید آنبود، خبر می

رسید هنوز ر محدوده ما که حوزه عمل قرارگاه دیگری بود، خبر میتهمچنین از نقاط شمالی

کنند. بدین لحاظ شدت مقاومت میها بهخطوط پدافندی دشمن سقوط نکرده است و عراقی

ما بیشتر مراقب ناحیه شمالی بودیم تا مبادا پاتک از آن ناحیه به سمت ما شروع شود. چون 

ه های سپاصورت گازانبری ما را قیچی کنند؛ لذا بچهبهها از دو جناح و رفت عراقیاحتمال می

جی از خاکریز ما به سمت غرب رفته و از ناحیه پیکه بیشتر به موتورسیکلت مجهز بودند، با آر

کردند تا بدین ترتیب دشمن هم تصور جنوب به سمت شمال عمل نفوذی و حرکات ایذایی می

این مسائل، قرار بود شب دوم ما به سمت غرب و  نماید کاماًل در محاصره است. علیرغم تمامی

المللی ایران و عراق حرکت کرده و خاک زرخیز و شهید پرور خوزستان را از لوث مرزهای بین

نید تر کوجود بعثیان پاک سازیم. لکن در هنگام غروب همهمه افتاد که سنگرهای خود را محکم

 ماندگار شدهبانی برای شب آماده باشد؛ چراکه ظاو سنگر دیده
ً
ایم و تا از ناحیه شمال هرا

شد، فارغ نشویم و دشمن در آن منطقه منطقه عملیات، که جنوب و جنوب غرب اهواز می

لوی ما که جها ناراحت بودند از اینکه چرا اکنونتسلیم نشود، به جلو حرکت نخواهیم کرد. بچه

های دشمن باخبر بودند و از حیله دانستند ودهیم؛ اما طراحان بهتر میباز است، ادامه نمی

یه آمد و گالکردند. هرکسی نزد ما میبدین لحاظ زمینه را مسئولین برای دشمن مساعد نمی

کردم مگر در سطح منطقه و کرد و توقع دستور حمله را از من داشت. من هم اظهار میمی
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ندهان گیری فرماو تصمیمام؟ ضمن اینکه باید معتقد به نظم کارههای عملیاتی من چهقرارگاه

مراتب و اطاعت از دستورات کردم حضرت امام )ره( فرمودند: رعایت سلسلهبود و اشاره می

 واجب است . 

دشمن در ناحیه ایستگاه حمید )پادگان حمید( و غرب آن و جنوب هویزه استقامت 

نار ر در ککه درگیری در حدی بود که نیروهای خط پدافندی مستقشدیدی کرده بود؛ بطوری

خرمشهر ) قرارگاه میانی و جنوبی( به مدت یک هفته منتظر تحکیم موضع بودند  -جاده اهواز

صورت پراکنده و گاه متمرکز با استفاده از ثبت تیرهای توپخانه، خطوط پدافندی و و دشمن به

ما داد و صدماتی وارد و گاه تلفاتی از عمق منطقه را زیر پوشش آتش پر حجم خود قرار می

ی های دیگرگرفت. آتش خمپاره دشمن را نداشتیم زیرا که دشمن در نزدیکی ما موقعیتمی

های محل اصابت های نفوذی توپخانه که در گودالنداشت؛ اما آنچه مسلم بود، دیدبان

های توپخانه )قیف انفجار( حضور فعال داشتند، فعالیت و تحرکات ما را زیر نظر داشته و گلوله

 کردند.یقی اجرا میهای دقآتش

لو هنگام به جشرایط خاصی داشتیم. مطمئن نبودیم که در آنجا ماندگار هستیم و یا شب

حرکت خواهیم کرد. همگی عالقه به حمله و یورش به جلو را داشتند؛ اما از طرفی خسته هم 

نها ه آبودند. نیروها شب و روز گذشته و روز جاری شروع عملیات استراحت نکرده بودند؛ لذا ب

جا هستیم و شب را با استراحت طی کنید. سفارشات الزم به قبوالندیم که امشب در همین

ها شده بود. بعضی نیروهای پراکنده و کمکی به سمت ناحیه شمال منطقه ما از روی جاده بچه

خرمشهر در تردد بودند؛ لذا خیلی سفارش کرده بودیم مراقب باشند؛ به نیروهای  -اهواز

حتمل ای دیگر را غیرماندازی نکنند. احتمال نفوذ نیروهای گشتی دشمن و یا مسئلهخودی تیر 

قول معروف چهارچشمی مواظب بودیم. شب اول هم گذشت. تدارکات روز دانستیم و بهنمی

 دوم بیش از روز قبل انجام شد. کم
ً
کم تراورس جهت سنگربندی آوردند و فهمیدیم ظاهرا

. نبود آب شدای کوتاه که فقط قابل نشستن در آن بود، ساخته میماندگار هستیم و لذا سنگره

 ها همتای دیگر بود و بچهشیرین برای مصارف متفرقه مشکل بود. نبود توالت مسئله

هایی که با اصابت گلوله ایجادشده بود، استفاده کردند اتاقکی بسازند؛ لذا از گودالنمی

م های خود را تأمین کنیم. شروع بکار شدیم و نیازمندیها گفتم باید چاه آب بزنیشد. به بچهمی
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لحاظ شرب بود، اما نیاز ما را از متر آب ظاهر شد. آن آب شور و غیرقابل 1الی  5/3و  با حفر 

 کرد.سایر مسائل تأمین می

ها در اثر راهپیمایی زیاد دچار تاول پا شده آن آب البته لطف دیگری هم داشت. اکثر بچه

ها باعث شده بود نتوانند درست راه بروند؛ لذا با شستن یدگی پوست ران و بدن آنبودند و سائ

رغم اینکه سوزش داشت، دچار بهبودی شدند. آب خودشان و طهارت گرفتن با آب شور علی

شور در اینجا به دلیل نبودن امکانات کافی بهداشتی، کمک مؤثری به ما کرد و از اعزام پرسنل 

کرد. در اوقات فراغت برنامه دعا و نیایش برقرار بود و این برنامه ترک میبه بهداری جلوگیری 

غیراز روز نخست و صبح ها را احاطه کرده بود. بهشد. فضای مذهبی کاماًل جو جبههنمی

ای که ما در این محل مستقر بودیم، به دلیل رعایت مسائل اختفاء و هفتهعملیات، تا پایان یک

ها غیراز روز آخر که یکی دو نفر از بچهگی، تلفات خاصی نداشتیم؛ بهاستتار و عدم پراکند 

 تخلیه شدند. ازجمله این افراد، استوار 
ً
« هحاجت مراد فروزند»جراحت جزئی برداشتند و سریعا

عنوان سرگروه آموزشی از مرکز آموزش آمده بود. همافر جعفر سلیمانی، فرمانده بود که به

فرمانده گروه « زانیان زاده»یکم فروزنده فرمانده گروه، گروهباندسته، استوار حاجت مراد 

های یکم، شهریار سلمانی از بچهبودند. سرگروهبان گروهان تا شروع عملیات به عهده گروهبان

فنی کبری بود؛ ولی در شروع عملیات و در کنار رود کارون به خواست خود او، شخص دیگری 

ها باشم؛ خواهم با بچهگفت من مییکم بود. شهریار میانرا بجای وی گماردم. او هم گروهب

ماند و صبح با جیپی که در اختیار داشتم،  اما من به او گفته بودم سرگروهبان، شب در عقب می

 آورد و بر این اساس، او خواست تا تعویض شود.غذا و مهمات می

کردند که از دور میهای آتش هوانیروز در حین این یک هفته، گهگاه اجرای آتش تیم

صورت مدت یک هفته ما در این محل مستقر بالیدیم. بدینگر آنها بودیم و به خود مینظاره

 ها در ایستگاه حمید همچنان ادامه داشت.بودیم و مقاومت عراقی

به ما خبر دادند که آمادگی حرکت داشته باشیم. لذا  33/1/93روز، یعنی شب  9پس از 

آوری کرده و سرگروهبان به وظایف خود عمل ل خود را با مهمات جمعها وسایبایستی بچه

بایست خود ها مینمود. همچنین بچهنموده و تیم تخلیه مجروحین آمادگی خود را اعالم می

مانند پتو و سایر وسایل موجود را از نظر مهمات و نارنجک آماده کرده، وسایل اضافی را به
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شد. در عصر همان آوری و در دپوی گردان نگهداری میعلیوان و غیره( جم -کتری -چراغ)

 روز بود که چندنفری مجروح و تخلیه شدند؛ از جمله فروزنده که زخم سطحی برداشت.

که حاال حاجی « علی اکبر کریمی زارچی»در تمامی این مدت، برادر عزیز و بزرگوار جناب 

ن در رتق و فتق امور با من شده و جناب سرهنگ است در کنار من بود و همچون شیر ژیا

کرد. زمانی که من در استراحت بودم،  ایشان به وظایف خود کاماًل مسلط و مدیری همکاری می

ها مستقر بودم و با سربازان در گونه ناراحتی نبود. من در محل گروهان با بچهبود که جای هیچ

م. فرمانده گردان و سایرین کردم و زیاد اطراف فرمانده گردان نبودسنگر خط مقدم زندگی می

زیاد در خط مقدم حاضر نبودند و گهگاه جهت کسب اطالعات و سایر مسائل و اینکه سنگری 

رفتند. من خود از ابتدای چزابه با سربازان در ساخت سنگر و مراحل هم نداشتند به عقب می

ز یار و مددکار دادم. کریمی نیکردم و طرح سنگر را هم خودم میبعدی مشارکت و همکاری می

توجه است که خداوند در شرایط من بود. او فردی بسیار مذهبی، مؤمن و انقالبی بود. جالب

داد که همیشه به یاد او باشیم و مطمئن باشیم چنان ما را یاری میبسیار حساس و خاص، آن

 در گردیده است.که این همه شرایط با لطف و کرم اوست که مّق 

خرمشهر  -ای که در پشت جاده اهوازهفتهمیت اینکه در مدت یکازجمله مسائل حائز اه

مستقر و خط پدافندی داشتیم، اقدام به حفر یک چاه دیگر نمودیم تا اطراف چاه اولیه زیاد 

شلوغ نشود و حادثه رخ ندهد. به قدرت و خواست خداوند حفر این چاه به عمق سه متری 

کردیم، آب حاصله در این چاه شیرین بود و به رسید و آب ظاهر شد. برخالف آنچه تصور می

کلی وضعیت ما را عوض کرد؛ یعنی اینکه دیگر مانند قبل نیاز زیادی به تانکر آب نداشتیم و 

باعث شد تانکر آب موجود را قبل از اینکه ترکش حاصل از انفجارات گلوله، آن را سوراخ و از رده 

عقبه گردان( تخلیه نمودیم تا در جای مناسب از آن خارج نماید، آن را به ُبنه گردان )انبار و 

ها در همانجا امکان استحمام و شستشوی بدن دست آوردن آب شیرین، بچهاستفاده شود. با به

شد، پیدا کردند و نیازی خصوص سر و صورت که گرد و خاک زیاد باعث کثیفی میخود را به

ندگی طورکلی، پراکیند و یا به اهواز بروند و بهنبود به عقب برگردند و در کارون خود را تمیز نما

 و تفرقه پرسنل زیاد باشیم. 
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 در گروهان چهارم گردان بالل مرخصی
ً
ها لغو شده بود و همگی در دوران عملیات، تقریبا

چنان ادامه داشت و گهگاه پرسنل که از ها مرخصی همحاضر بودند؛ ولی در سایر گروهان

گشتند. پس از پایان دنبال یگان خود میردرگمی شده و بهگشتند، دچار سمرخصی برمی

استقرار در خط پدافندی جاده اهواز خرمشهر، با فرمانده گردان هماهنگی نموده، کلیه 

 ها را لغو نمودیم.مرخصی

  1ها حدود ساعتخرمشهر. بچه -برگردیم به عصر روز آخر در خط پدافندی جاده اهواز

آوری وسایل خود کرده و آماده حرکت آرام شروع به جمعتراحت، آرامبعدازظهر بود که  پس از اس

شدیم. در آن ساعت، تردد زیاد خودروها در پایین سنگرها و خشک بودن خاک و گردوخاک 

صورت پودر درآمده بود، به همراه هوای گرم بعدازظهر و تابش حاصل از تردد خودروها که به

 ها. در این شرایط آماده حرکت شدیم و همگی بچهخورشید، شرایطی خاص فراهم نموده بود

های چفیه خود را خیس نموده، به سر و صورت خود بسته و فقط چشمان آنها پیدا دستمال

صورت پیاده و خط دشتبان در امتداد جاده از شمال به بعدازظهر  به 5بود. در حدود ساعت 

حسینیه به سمت جنوب ایستگاه حسینیه شروع به سمت جنوب، یعنی از شمال ایستگاه 

 نشان می
ً
 داد که دشمنحرکت نمودیم. پس از تخلیه ما، نیرویی در آنجا مستقر نشد و ظاهرا

بالل باتجربه از مرحله اول عملیات  113در این نقاط فعالیتی نخواهد داشت. گردان 

 گویی حمالت نیروهایپاسخ المقدس و باتجربه از خطوط پدافندی چزابه و یک هفته دربیت

های هوایی، اینک با پای پیاده به حرکت درآمده و های کوبنده دشمن و بمبارانعراقی و تک

های بلند در ابتدای نوبه خود از سوی دیگر، گاه با قدممسئولین گردان از یکسو و من هم به

 دیم، به حرکت ادامهگردان و گاهی عقب کشیده با گروهان خود که با ستوان کریمی زارچی بو

دادیم. به علت گرمی هوا و جلوگیری از خسته شدن سربازان و نیروها، حرکت را کند کرده می

ساعت در حرکت بودیم؛ یعنی حدود ساعت  5/3رفتیم؛ حدود پیش میبودیم و با مالیمت به

یپ ترسیدیم به نقطه موردنظر مسئولین رده تیپ، در آنجا توسط راهنمایانی که از  9:10

آمدند و فرماندهان گردان که قباًل در قرارگاه عملیاتی حضور پیداکرده بودند، برای مسیر می

شدیم. ازجمله افرادی که برای توجیه حرکت شبانه به سمت غرب و جنوب غربی، توجیه می

ده شعنوان فرمانده گردان تعیینآمده بودند، یکی از برادران سپاه بود که همان روز عصر به
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 همبود
ً
محض شناخت. بهآمد و کاماًل مرا میحساب میمحل ما به. او اصفهانی بود و تقریبا

دانست من خلبان هستم و در آن وضعیت با لباس استتار، دیدن من تعجب کرد؛ زیرا که می

 جای تعجب هم بود.

تگانش سالبته جای تعجب، بیشتر از این رویارویی، برای من بود؛ زیرا که من با شناخت او و ب

دانستم؛ ولی زود در موقعیت مکانی شهر اصفهان، وی را شخصی متعهد و مؤمن به خدا نمی

ها توانست خیلیها بود و میقضاوت نکردم و از او ناامید نشدم. زیرا که انقالب ما انقالب ارزش

 به علت محل خدمت دررا دگرگون کند. و چون مدت چند سالی بود که او را ندیده بودم، ) 

که بدان صورت در میدان دروازه تهران شهر و نیز آنکرمانشاه و سپس ساکن شدن در شاهین

پای داری از این افکار درون، بهای کرد. با خویشتنشد قضاوت عجوالنهزیاد تردد نداشتیم( نمی

نی گفت درجایی که ایشان )یعتوجیه او نشستیم که البته ایشان ابتدا تعارف زیاد کرد و می

 سیر و گرای حرکتم( هستند و تسلط به امور دارند، جای کالمی برای من )او( نیست. فقط من

 دادم و در فکرتفاوتی نشان میدهم. من در دل به این مسائل از خود بینما را شرح میبا قطب

 یک فرمانده گردان سپاه اسالم است. آفرین به این همه تغییر و تحول
ً
 ؛فرو رفته بودم که او واقعا

 این انقالب به قول حضرت امام، انقالب نور 
ً
 انقالب چه تحولی ایجاد نموده است. واقعا

ً
واقعا

ها در کنار خاکریز بچه به هر حال بیش از یک ساعت، کلیه اند.بوده است. و همه متحول شده

خرمشهر و در قسمت جنوبی ایستگاه حسینیه به استراحت پرداختند.  -و در طول جاده اهواز

رفت و من، دیگر فرماندهان و بعضی از افسران ستاد گردان، یعنی کم هوا رو به تاریکی میکم

           خواهند با تانک دم آنها میوجو کردم، فهمیدیدم. پرسافسر عملیات و اطالعات را نمی

ها جلو رفتند و خط را ازاینکه بچهشده بود. پسکه در اختیار گردان قرار داده 331-ام

تند، از روی جاده ایستگاه حسینیه به سمت پاسگاه زید حرکت نموده و به ما ملحق شکس

اند که شوند. از این بابت ناراحت شدم و گفتم آنها )فرمانده گردان و افسر عملیات( توجیه شده

ه شددر رأس گردان )با پای پیاده( حرکت نمایند. و گردان به سمت، اهداف از پیش تعیین

آهنگی نموده و قرار شد بسیار متأسف شدم و لذا با همتای بسیجی خودم همهدایت نمایند. 

من در جلو و او در عقب شروع به حرکت نماییم و به همین نحو عمل نمودم و پس از صرف شام 

ه صورت بسیار آهستها سرپایی آن را خوردند، شروع به حرکت کردیم و بهکه آورده بودند و بچه
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نما، شروع به حرکت گیری از روی قطبشده بود، با جهتن که شناختهو با گذر از میادین می

 شب بود. 1:10نمودیم. ساعت حدود 

 چند خاطره

چند خاطره در اینجا وجود دارد که اگر آن را نگویم، در مطالب آینده به میان نخواهد آمد. 

 پردازیم.بنابراین به ذکر آنها می

 

 اولین خاطره -8

را جهت نگهداری خط پدافندی، چند نفر از سربازان گروهان خودم عصر روز حرکت از محل 

مأمور کرده و به آنها ابالغ نمودم که خود را به سرگروهبان  باقی مانده گروهانو نگهبانی به 

معرفی نمایند. ازجمله این افراد، دیپلمه وظیفه حمید تقوی بود که جمعی یگان قرارگاه گروه 

 سن او حدود  رزمی پشتیبانی عمومی اصفهان
ً
بود؛ جوانی خوش سیما، باریک اندام و ظاهرا

داد و صورت او هنوز کاماًل موی سیاه درنیاورده بود. پس از ابالغ این سال را نشان می 31

خواهم با دوستان و دستور، او به نزد من آمد و گفت: جناب سروان، اگر اجازه بدهید من می

کنم امشب اتفاقی برایت رخ دهد و غم ، احساس میبرادران خود باشم.گفتم تو خیلی جوانی

از دست دادن تو برای ما جانکاه و جانگداز است؛ اما او اصرار بر این نکته کرد که من برای 

ام و اجازه بدهید. با لحن مؤدبانه و مهربان مرا نرم کرد و شخص دیگری را همین به جبهه آمده

 .شاءاللهسوی کربال، انخود امشب حرکت کن به جای او گماردم و به او گفتم با دوستانبه

 دومین خاطره  -2

از چند روز قبل فهمیده بودم که فرمانده گردان به فرمانده تیپ و ستاد نزاجا در اهواز 

 و قادر به مأموریت نیست. داخلی و ناراحتی معده  گزارشی داده بود، مبنی بر بیماری

 سومین خاطره -3

جدید به ما ملحق شد. او از سپاه پاسداران ناحیه شمال بود.  در لحظه حرکت، یک برادر

فقط یادم هست که نام او برادر بابایی بود. در حقیقت او برای کارآموزی و فراگیری آموزش 

عنوان همتای فرمانده گردان، به گردان مأمور شده بود تا پا به پای فرمانده عملیات شبانه به
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ن را در بین سایرین ندیدم؛ ولی فردا صبح قبل از ظهر، زمانی حرکت نماید. لذا در آن شب ایشا

 او را دیدم و او خواست که همیشه همراه ما باشد و از 
ً
که آرامش نسبی برقرارشده بود، مجددا

خاطرات و تجربیات دوران خدمت و جبهه و جنگ برای او تعریف کنم تا برای او هم 

 اندوخته شود.

 عملیات شبانه به سمت دشمن

ی یگان ما پس از عبور از روی خاکریز به سمت محدوده غرب حرکت کرد. منظور از آر

 سمت گرای 
ً
محدوده غرب، این است که جهت عمومی حرکت به سمت مغرب بود و حاال دقیقا

دادیم تا موانع را پشت سر گذاشته ای جهت را تغییر میحرکت یادم نیست. گاهی چند درجه

 ها برسیم.و به سنگر عراقی

حدود یک ربع حرکت کرده بودیم که برادر عزیز سینایی که فرمانده یگان )گروهان( سپاه و 

بنای اظهار گالیه کرد که فرماندهان گردان، کجایند؟ من بود، خود را به من رسانده  یبسیج

در جواب او گفتم: برادری در بین راه به من رسید و گفت من فرمانده گردان ابوالفضل هستم 

 و دنبال م
ً
ن بیایید. )خوب به خاطر دارم که خود را برادر شمس معرفی کرد. مردی با قدی نسبتا

کرد.  او خود را در رأس گردان کوتاه، اما رشید و شجاع، گویی چون کوه بر روی زمین حرکت می

 . (دادر داده و به حرکت ادامه میقرا

، خشنود شد. لحظاتی در در اینجا خاطر برادر سینایی، فرمانده گروهان حضرت ابوالفضل

 حضور فرمانده، و شجاعت فرمانده برای مرئوسین چقدر مؤثر و تقویت 
ً
فکر فرو رفتم که واقعا

روحیه است. فرمانده فقط یک راهنما و یا یک دستور دهنده نیست، بلکه شجاعت او، قدرت 

 کند. روحیه عوامل نیروی  انسانی را چندین برابر تقویت می

ی من به عقب کشیدم تا انتهای یگان را کنترل نمایم و ببینم کسی براثر به هر حال مقدار

 اصابت گلوله از قافله عقب نماند. در حدود 
ً
کیلومتر به جلو حرکت  5/3خستگی یا احتماال

های منور در آسمان ظاهر و باعث شد تمامی ای از گلولهکرده بودیم که برای اولین بار، مجموعه

های به روی زمین درازکش کنیم. همچنان درازکش بودیم تا کاماًل گلولهنیروهای در حال حرکت 

شده بود، در تاریکی ای که ما در آن قرار داشتیم و کاماًل روشنمنور خاموش شوند و محوطه

نسبی فرو رود.  به هرحال پس از خاموش شدن منورها، به راهپیمایی خود به سمت مواضع 
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وسیله های منور که توسط توپخانه شلیک یا بهبار، گلولهه یکدشمن ادامه دادیم.. هرچند دقیق

 زمین و محوطه، کاماًل در شد، آسمان را روشن میهواپیما از ارتفاع باال پرتاب می
ً
کرد و نهایتا

نمود. این برنامه شد و حرکت را از ما سلب میای روشن میزیر تابش نور منورهای خوشه

 گرفت.رک را از ما میهمچنان ادامه داشت و قدرت تح

آنجا که ما برای دشمن کاماًل لو رفتیم و دشمن از وجود ما کاماًل آگاه شد؛ اما تاکتیک تا

ود شده بود، این بجالب نیروهای ایرانی که توسط مسئولین محترم طراحی و به اجرا گذاشته

ا در مسیر خاکریز متر، یکی دو گروهان را به خط خیز روانه کرده بود، لذ 350که به فاصله هر 

شد. )البته این موضوع استنباط ذهن من است.( دشمن، خألیی از نیروهای ایرانی ایجاد نمی

زمان زیادی طی کردیم و دلیل به هرحال کار بدانجا کشید که فاصله بسیار کمی را ما با مدت

 کرد.نی میبر این موضوع، استمرار روشنایی منورها باالی سر نیروهای خودی بود که نورافشا

شد و این دشمن بود که از ترس وجود ما، شروع لحظه با دشمن کمتر میبهفاصله ما لحظه

صورت خط ها بهشد. مواضع عراقیبه تیراندازی کرد و هر بار رگباری به سمت ما شلیک می

ت قاوماند و مخاکریز پیوسته نبود و معلوم بود که تازه نیروهای عراقی در این محل مستقرشده

شب بود که به  33:10دادند. به هر حال در حدود ساعت آنچنان زیادی از خود نشان نمی

خبر  33 سیآرسیم پیها کاماًل نزدیک شدیم و از طریق بیخاکریز گسسته )ناپیوسته( عراقی

تن ها با گفابالغ شد و بچه« یا علی»نزدیکی ما با دشمن مخابره شد. دستور درگیری با رمز 

تواما آغاز شد و  3جی ها با شلیک آرپیها یورش بردند. تکبیر گفتن بچهبه عراقی« براکالله»

ها از عقب نیروها، برای من خبر آورد که همگی پراکنده شدیم. در همین لحظه یکی از بچه

جناب سروان خلیلی، سرباز تقوی مجروح شد. سؤال کردم چه طوری؟ در جواب گفت زمانی 

روشنایی منورها بلند شدیم و شروع به حرکت کردیم، از ناحیه ران پا مورد که در پایان درازکش 

اصابت تیر مستقیم تیربار دشمن قرار گرفت و بر زمین افتاد. ناراحت شدم؛ ولی باز خدا را شکر 

کردم که در این لحظه شروع کار، تیرخورده و مجروح شده و به شهادت نرسیده است و با این 

هد گشت. دستور دادم پس از درگیری و آرایش در مواضع جدید، نسبت شرایط به عقب بر خوا

 اقدام کنید. چون از ناحیه ران تیرخورده است. پیش خود فکر کردم شاید قلم 
ً
به تخلیه سریعا

وارد شدن چربی خون در  ران پای وی شکسته شده و در اینجا شرایط خطرناک خواهد بود )
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ای بود که در اثر مطالعات تجربی و ارتباط با دوستان شود. این تجربهخون باعث مرگ می

دست آورده بودم(. تشخیص نیروهای خودی از دشمن، حداقل برای من دیگر مقدور پزشک به

توانستم بفهمم چه کسانی نیروهای ما هستند و یا از بدون ها مینبود و فقط از جثه و اندام بچه

 ص دهم.توانستم تشخیکاله بودن نیروهای بسیج می

در همین گیر و دار انفجار مهیبی نزدیک من اتفاق افتاد و دیگر من هیچ نفهمیدم. ضربه 

عنوان به خاطر ندارم که چه گذشته است( هیچمحکمی به سرم اصابت کرد. ) این زمان را به

یواش به هوش آمدم و ناگهان خود را در بیابانی لحظاتی بعد احساس خیسی و آب نمودم. یواش

فم کس در اطراک و ظلمانی دیدم. یادم نبود در کجا هستم و چه اتفاقی افتاده است. هیچتاری

ذره به یاد آوردم شب عملیات بوده و ما در حال عملیات بودیم. ابتدا تصور کردم نبود. ذره

ام. ام، باورم شد که زندهام، اما خیلی زود با احساس سردردی که داشتم و بدن خیس شدهمرده

دانستم؛ اما زود فهمیدم که لکه ابری در آسمان پدیدار شده و لت سردرد خود را نمیهنوز ع

صورت رحمت نازل و باعث هوشیاری باران نسبی و رطوبت اندکی را برای رزمندگان اسالم به

 ها ازجمله من شده است.برخی

ورت صهشده بود. بهایم به کمرم بستهها و خشاببرخاستم. هیچ نداشتم و فقط نارنجک

ردم؛ خود را پیدا ک خیز به اطراف دست مالیدم و در فاصله چند متری، سالح کالشنیکفسینه

شده است. من تصور اما فردا که هوا روشن شد، فهمیدم که آن سالح مال من نیست و عوض

کردم که اسلحه از آن خودم است. به هر حال دستم را به سرم گذاشتم تا از سردردم آگاه می

کردم. اما خیلی جالب بود؛ کاله آهنی که از ابتدا به سر احساس مجروحیت در سرم میشوم. 

م خورده بودم. کاله را خواستداشتم، هنوز بر سرم بود. در اثر موج انفجار قبلی با کاله به زمین

سرم بردارم که در تاریکی شب متوجه شدم اطراف کاله آهنی سالم نیست و در آن پارگی  از

ای از جلو به باالی کاله اصابت کرده و فقط را برداشتم و دیدم گلوله؛ لذا با عجله آن وجود دارد

شده است. باورم چند تار موی مرا در اثر چرخش گلوله با خود کنده و از طرف دیگر کاله خارج

 کالهم را بر سر گذاشتم و بلند شدم. بدنم خیلی درد مینمی
ً
کرد. شد. خدا را شکر کردم. سریعا

رطوبت هوا قدرت و نیروی جالبی بخشیده بود و از خستگی و گرفتگی راه و صدمات وارده 

 کرد. لحظاتیکاسته بود. با بلند شدن من، حالت صحرای محشر در ظلمات تداعی پیدا می
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سرم بسیار گیج و منگ بود و تعادل مناسبی نداشتم. نور انفجار و تبادل آتش در دور دست به 

 نمیخورد. دقیچشم می
ً
دانستم کجا هستم. در سیاهی شب و تابش ماه، حرکات پراکنده قا

دیدم. فقط از جثه جوان و بدون کاله و ترکیب چفیه و نفرات نیروهای خودی و دشمن را می

 دانستم که آنها باید نیروهای خودی باشند؛ اما مطمئن نبودم.ها میزرنگی بچه

. رسیدگوش میبر زمین افتاده بودند، به جلوتر از من، صدای ناله مجروحین عزیزی که

ها هیچ خبری کردم که کجا بودم و چه شده است. از گروهانکم موقعیت را متوجه و درک میکم

ور ا حملههها به سمت سنگر عراقیآمدکه تکبیر گفته شد و بچهنبود. فقط لحظاتی  یادم می

ها به سمت ، بچه3جی ا و شلیک آرپیهور شدن بچهزمان با حملهآمد که همشدند. یادم می

ه عنوان پدافند هوایی استفادها با تیربارهای سنگین خود که گویا روزها از آن بهخاکریز عراقی

کردند، به سمت ما شلیک نمودند. حاال دیگر خوب و در شب در خط مقدم از آن استفاده می

ه اطراف نگاه کردم. کسی به جز متوجه شده و حواسم به جا آمده بود و هوشیار شده بودم. ب

ا، همتر روی زمین پراکنده افتاده بودند، کس دیگری نبود. این 10الی  30چند نفر که حدود 

شدت مجروح شده بودند. به هایی بودند که در لحظه شلیک و شروع تیراندازی دشمن بههمان

 مجروح شدهسمت آنها حرکت کرده و بر بالین آنها رسیدم. دیدم که چندنفری شدید
ً
یکی  اند.ا

کرد. او از ناحیه نشیمنگاه مجروح و در اثر آتش ها که خدا او را بیامرزد، خیلی ناله میاز بچه

هایی از هر گروهان مسئولیت کرد. بچهقراری بسیار میجی سوخته بود و لذا بیآرپی

م، باورم شد که آوری مجروحین و شهدا و مصدومین را داشتند. لذا این جمعی که من دیدجمع

رسیدند و سپس اگر فرصت اند. ابتدا به مجروحین میهای امدادگر کار خود را آغاز کردهبچه

 کردند. و بر همین اساس، با خود میآوری میشد، پیکر شهدا را جمعمی
ً
اندیشیدم که حتما

 صورت پراکنده افتاده بودم.حساب آورده بودند که بهمرا هم مرده به

که محض ایند در آن تاریکی شب، چه کسانی مجروح یا شهید شده بودند. آنها بهدانخدا می

مرا دیدند، شناختند. من سؤال کردم که حالتان چطور است، ذکر خدا را بگویید. آنها تنها 

وکوفته گفتند: ما را در این بیابان تنها نگذارید. با شرایطی که ازنظر روحی و بدن خستهمی

شدت مجروح شده بود، رساندم و در کنار او دراز کنار برادر عزیزی که بهداشتم، خود را به 

کشیده و شروع به دلداری دادن او کردم. لحظاتی بعد بود که دیدم او ساکت شده است و آرام 
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آرامی از پهلوی او برخاستم تا بیدار کند. بهشده و دیگر اظهار ناراحتی و سوزش و درد نمی

به سراغ او رفتم، دیدم که او در همان لحظات شبانه با زیارت حضرت  نشود؛ اما فردا صبح که

طرف ازاینکه از پهلوی او برخاستم، بهاباعبدالله الحسین، شهد شهادت را نوشیده است. پس

شده بود رفتم. لحظاتی از خود طور منقطع احداثای که در وسط بیابان بهسنگرهای پراکنده

م به کجا بروم، چه بکنم و نیروهای من در کجا هستند؛ لذا در دانستخود شده بودم و نمیبی

 منطقه 
ً
همان سنگرها به نگهبانی پرداخته تا از اتفاقات احتمالی جلوگیری شود؛ زیرا مطمئنا

پاکسازی نشده بود. و بر همین اساس و طرز تفکر بود که با صدای چند نفر از مجروحین، 

ادر زنند: بر ها صدا میر باالی سر مجروحان رفته و آنمتوجه یک نفر شدم که در وسط بیابان د

 خواهد ما را بکشد.این عراقی می خلیلی، به داد ما برس؛

ر، شما براد –آقا  دانستم و لذا با صدای بلند از پشت خاکریز صدا زدمکلماتی چند عربی می

 چه کسی هستی؟!

 عراق
ً
ی و از دشمن باشد. به عربی جوابی نیامد و باور کردم که شخص موردنظر باید حتما

و نشانه طرف اطرف من آمد. با اسلحه بهگفتم: تعال تعال) یعنی بیا بیا( او با شنیدن صدا به

شده بودند و یکی رفتم. مجروحین و شهدا در جلوی چشمانم روی زمین دراز کشیده و پراکنده

صله ست. با رسیدن او به فااکنون نیز عبرت نگرفته ااز عاملین این فاجعه این شخص بوده و هم

گیری کردم و با شلیک رگبار کالشنیکف، حلقوم او را مورد اصابت تیر متری به سمت او نشانه 5

شده )کشتن یک عراقی( کردم با این کاری که انجامقراردادم و راهی دوزخ گردید. احساس می

احساس نمودند و  آرامش خاصی در آن محدوده حاکم گردیده و برادران مجروح آرامش نسبی

 تند کسانی که مدافع آنها باشند. هس ،فهمیدند که

های بسیج را که در کنارم رفت. یکی از بچهچند صباحی گذشت و هوا رو به روشنایی می

بود، صدا زدم. وقت را تقسیم نموده و با تیمم به انجام فریضه نماز صبح مشغول شدم. پس از 

هر  دانستم که اگرمم نماز خود را اقامه کرد. صالح در این میپایان نماز، آن برادر بسیجی با تی

دو به نماز بایستیم، شاید دشمن کمین کرده، ما را غافلگیر و خلع سالح نماید. هوا روشن شد. 

های های آمبوالنس راهی منطقه شدند و شروع به تخلیه مجروحین و شهدا نمودند. بچهماشین

م. و گاه ای شب از مجروحین پاسداری نمودههاآن نیمهکردند که در سپاه خیلی تشکر می
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گفتم: گلوله در مغز من اثر ندارد. مغز من گفتند: برادر مغزت سوراخ شده؟ در جواب میمی

 از گچ ساخته
ً
 شده است.ظاهرا

با تخلیه مجروحین و پیکر پاک شهدا، قصد عزیمت به ادامه سمت شبانه خود نموده و به 

ساله به من دنبال من بیایید تا به سایر نیروها برسیم. اما یک بسیجی چهاردهها آنها گفتم بچه

 سازی شوند. ما دیشب فرصتخواهی بروی؟ باید این سنگرها پاکگفت: برادر سروان، کجا می

 در این سنگرها عراقیها به جلو رفتهپاکسازی نداشتیم و بچه
ً
ها اند و حاال مطمئنا

ه یا شدها اینجا دیگر کاری ندارند؛ یا کشتهو گفتم: عزیزم، عراقیاند. در جواب اشدهپنهان

ین کشد. تعجب کردم. گفتم ااند. دیدم یقه یک عراقی را گرفته و از سنگر بیرون میفرار کرده

شد، خود را پنهان کرده و حاال به التماس افتاده است. کجا بود؟ جواب داد همانجا که تصور می

ن بلد م« ةانا مسلم، انا شیع» گفت: به سمت من آمد و با زبان عربی مینفر عراقی با التماس 

نبودم جوابی به او بدهم و لذا به یاد دعای فرج امام زمان )عج( افتادم و در جواب باحالت بسیار 

ترس بر او مستولی شده بود. احساس « فی هذه الساعة انت مسلم»عصبانی و پرخاش گفتم: 

کند و ذلت و خواری دشمن را دیدم. خدا را شکر کردم و به یاد فاتحین کردم دارد قالب تهی می

الشأن مکه در صدر اسالم افتادم که فقط با تکبیر و وحدت امت اسالمی و اقتدا به قائد عظیم

ها آن، حضرت نبی اکرم، به پیروزی رسیدند. با ذکر صلوات خشم خود را فرو بردم و به بچه

اشید؛ حاال دیگر روز است و او اسلحه هم ندارد و از این لحظه به بعد گفتم: کاری با او نداشته ب

 عنوان اسیر به پشت جبهه راهنمایی کنید. در امان اسالم و جمهوری اسالمی است. او را به

ده طرف به صبح رسانهای دیگر که شب را در سایر سنگرهای آندر این اثنا، چند نفر از بچه

 به زبان انگلیسی هم آشنایی داشته و اظهار میبودند، با چند نفر اسیر عر 
ً
کردند اقی که ظاهرا

طرف ما آمدند. با زبان عربی و انگلیسی و اشاره دست و که از یگان توپخانه سبک هستند، به

پا شکسته به آنها فهمانیدم که دستهای خود را باال برده، روی سر خود نگاه دارند و بروند تا 

ها بروم؟ در جواب گفتم: عزیزم ها گفت من به دنبال آنیکی از بچهنیروهای ایرانی برسند. 

گونه کاری را ندارند و منطقه در اختیار ماست. اینها خود را تسلیم نموده ها دیگر قدرت هیچاین

ها به عقب تخلیه خواهند شد. کیلومتر فاصله نیست. این 13خرمشهر بیش از  -و تا جاده اهواز
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نفر است، بدون محافظ به سمت شرق راهنمایی و حرکت  3مع آنها های اسیر که جعراقی

 داده شدند.

 پیکر شهید سیف الدین دیدن  روشنایی روز و 

ما به سمت غرب و شمال غرب حرکت کردیم که نیروهای ایرانی از دور کاماًل پیدا بودند و 

من از دور مالحظه خورشید باالآمده بود. دید بسیار خوب، هوا مالیم و انفجارات توپخانه دش

ن، الدیشد. در مسیر به یک شهید برخورد کردیم؛ او را شناختم: ستوان دوم شهید سیفمی

فرمانده گروهان دوم گردان بود. او با تیر مستقیم اسلحه سبک به شهادت رسیده بود. ناراحت 

در این منطقه هم  ها اشاره کردیم کهشدم، اما به راه خود ادامه دادیم. البته از دور به آمبوالنس

روی کردیم تا به نیروهای خودی شهیدی برای تخلیه وجود دارد. به مدت نیم ساعت پیاده

رسیدیم. همه با دیدن من تعجب کردند، ضمن اینکه درگیر با دشمن بودند و مواضع و سنگر 

 اعالمخود را محکم می
ً
دان ام و به عقب و رده گر شدهشده بود که من هم کشتهکردند.ظاهرا

 شده بود.هم اعالم

گردان بالل با دیدن من خیلی خوشحال شدند؛ بخصوص جناب  1های گروهان بچه

زاده و گروهبان رجب -شهریار سلمانی -کریمی، معاون و جناب سلیمانی و آقای زانیان زاده

گفتم:  هاکردند، اطراف مرا گرفتند. من با گالیه به آنسربازانی که در نزدیکی ما عماًل کار می

آیا شما باید فرمانده خود را در وسط بیابان رها کنید و بروید؟ معاون گفت: اصاًل کسی متوجه 

 ها بودند. زمانیوضعیت شما نشد و لحظه گفتن تکبیر همه در حال یورش به سنگر عراقی

که  ها گفته بود من دیدمدانستیم کجا هستی. همچنین یکی از بچهمتوجه شما شدیم که نمی

 جی در نزدیک ایشان بر زمین افتاد و باید شهید شده باشد.ه آرپیگلول

واحوال و آنچه بر من گذشته بود، گفتم: خالصه پس از کمی گپ زدن و تعریف از اوضاع

الدین هم مفقود شده است. جواب دادم: پیکر پاکش را در دیگر چه خبر؟ گفتند: ستوان سیف

 نائل آمده است.مسیر دیدم و او هم به درجه رفیع شهادت 

یف ها هم تشرسراغ فرمانده گردان، افسران ستاد گردان را گرفتم. جناب کریمی گفت: آن

شده به گردان، تحویل 331اند. گفتم:  کجا؟ گفت هوا که روشن شد، ایشان با تانک امآورده

 رده ام و در بین شما هستم.ُم ها خبر دهید و بگویید من نَ آمدند. گفتم پس به آن
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 ه زید بودیم و پاتک دشمنپاسگا حدود

های توپ دشمن ایجاد مزاحمت بود. انفجار گلوله 33/1/93صبح روز  1:10ساعت 

وله داد که به انفجار گلها نبود و خستگی اجازه نمیکرد. کسی گوشش بدهکار به این حرفمی

 جاده کم سروصدایی بلند شد؛ حدود منطقه پاسگاه زید و در کنارتوپ توجه نماییم. کم

ایستگاه حسینیه پاسگاه زید بودیم. آثاری از پاسگاه باقی نمانده بود. نیروهای دشمن از شمال 

ای کردند. گهگاه هواپیماهو شمال غرب با توپخانه و تیر مستقیم تانک به سمت ما شلیک می

 بمبدشمن بر روی ما شیرجه زده و بمبارانی جزئی می
ً
یگر های خود را در جای دکردند. ظاهرا

 کردند.رها کرده بودند و در حین برگشت رگبار توپ شلیک می

گرفت. نیروهای دشمن کم آتش دشمن قوت گرفته و حالت پاتک به خود میکم

ا های عراقی بشد. تانکخوردند و پراکندگی در دوردست دیده نمییافته به چشم میسازمان

 ند. نظم خاصی از شمال و شمال غرب به سمت ما در حرکت بود

ای بود که ما قرار داشتیم. نیروهای رزمنده در سرتا سر جهت کلی پاتک در محدوده

وسیله نیروهای جهاد ایجاد و هنوز در حال احداث ریزی که شب گذشته و صبح زود بهخاک

طور پرسی کرده و داستان را بهبود، قرارگرفته بودند. فرمانده گردان و سایرین با دیدن من احوال

گیری است. صدای من از آوای بلندی برای آنها شرح دادم. گفتم: پاتک در حال شکلخالصه 

برخوردار بود و لذا به افسران گردان گفتم: اگر اجازه بدهید، دستورات برای مقابله با پاتک را 

یک  ها هرکسی به دنبالگونه وقتام. خیلی ساده پذیرفتند. اینمن صادر کنم؛ من تجربه کرده

وجود آمده بود و روی من دیگر ، مصمم، جدی و نترس است و لذا شرایط برای من بهنفر قاطع

های کردند. بنابراین بیشتر روی سخن خود را به بچهعنوان یک خلبان ساده حساب نمیبه

ها را ندیده بودم های بسیجی که دیشب دنبال ما بودند و هنوز فرمانده آنگروهان خود و بچه

توجه داشته باشید، دشمن در حال پاتک است. همگی »وده و داد زدم: )برادر سینایی( نم

کس حق ندارد سر خود را از پشت خاکریز درازکش نموده و کاماًل خود را مخفی نمائید. هیچ

ایم. دهایم و خود را پنهان کر خط دپوئی که تازه زده شده، باال ببرد تا دشمن بفهمد که ما ترسیده

شده خیز پراکندهصورت سینههای خود حالت بگیرند و بهزن با کمکجی های آرپیکلیه بچه

هند. دنجی را آماده کنند و خود را به دشمن نشان های آرپیو در یک جا متمرکز نباشند. گلوله



  های غیرسازمانی بالل/گردان07

طرف تر و طرفین بگویند قصد داریم رسد، به نیروهای آنآن قسمت که صدای من به آنها نمی

 10ها کاماًل جلو بیایند؛ یعنی تا حدود نیمت بگیریم. بگذارید تانکها را به غها و تانکعراقی

متری  100الی  150هایی که در فاصله محض اینکه نزدیک شدند، تانکمتری و به 50تا 

گلوله  انفجار مؤثرترینروی کرده و شلیک، بنا به دستور باشد. بدانید که هستند را نشانه

 «ایت این موضوع بشود.متری است و لذا رع 100جی در آرپی

کردند و تر از خط دپوئی ما شلیک میمتر پایینها به نیمگذشت. تانککندی میها بهثانیه

ریخت. همگی خود را پنهان کرده بودند. ها میشد و بر روی بچهتلی از گل و الی به هوا بلند می

ن عزیز عنایت و قوت دهد. ها در ته گودال خاکریز خط دپوئی بودند. خداوند به همه جوانابچه

شنوی بودند؛ گویا من پدر آنها بودم. عالقه خاصی در بین آنان به چه جوانان مخلص و حرف

االسالم علی فالحی بود. به نزد من آمد و من ایجادشده بود. یکی از بسیجیان، برادر حجت

است؟ یی کجآقا. گفتم سیناام. گفتم تو کی هستی؟ گفت برادر حاجگفت من فرمانده شده

ناراحت شد و گفت شهید شد. گفتم: چه طور؟ پاسخ داد: دیشب پس از سقوط خاکریز اول و 

های زرهی که قرار بود از روی جاده به ما های نفربر زرهی و تانکادامه به این منطقه، تانک

ملحق شوند، رسیدند و سینایی روی یکی از نفربرها سوار شد. روی فضای باز و در حین حرکت 

ها شهید شدند و او هم شهید شد. او جی دشمن قرار گرفت و اکثر بچهنفربر مورد اصابت آرپی

همچنین گفت: شاید هم با گلوله خمپاره که بر روی نفربر اصابت کرد به شهادت رسیدند. 

خیلی ناراحت شدم. گفتم تو کجا بودی؟ گفت من با سایرین در منطقه پراکنده شده بودیم و 

 داد. فرماندهی نبود که دستورفرمان فرمانده نمیبهشناخت؛ کسی گوشنمیکسی، کسی را 

اند. هر دستوری فرمان شما دادهبهاند و گوشها خوشحالدهد. به همین لحاظ اکنون بچه

کنند. راضی شدم و سفارش الزم را به آنها کردم تا مبادا کسی بخواهد ها اجرا میبدهید، بچه

ره شلیک نماید. دشمن باید مأیوس شود که ما در این نقطه حضور خودشیرینی کند و یک نف

 تا ضربه را خوب به دشمن وارد کنیم. ،داریم

صبح بود که بر اثر بیداری دیروز و دیشب،  30گذشت. ساعت حدود کندی میلحظات به

 همه را گرفته بود. تاکنون تنها چیزی که خوب می
ً
چسبید، یک خواب خستگی تقریبا

بود. اما وقت، وقت گرانبهایی بود. عزت و شرف نظام جمهوری اسالمی در گرو  چندساعته
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هایی که حضرت امام )ره( فرمودند: شیران روز همت همین جوانان غیور و شیردل بود. همان

. ها نبودها به سمت آنشدند و اثری از تیراندازی بچهها نزدیک میکم تانکو زاهدان شب. کم

کردند، سکوت در خط پدافندی ما بیشتر حاکم ار یا گلوله تانک شلیک میها با تیربهرچه آن

شد. در این اثناء با کریمی زارچی هماهنگی کردم و لحظه شلیک را با او درمیان گذاشتم می

که اگر خداوند متعال، لطفش را شامل حال گناهکاری مثل من کند، وقفه در انجام تاکتیک 

 اتخاذ شده ایجاد نشود. 

های ها هرچه با شلیک و هیاهوی بیشتر و اجرای مانور تانکه یاد دارم که عراقیخوب ب

کردند. دیدند و از سرعت خود کم میآمدند، تحرکی از نیروهای ما نمیخود به سمت ما می

اند. ها دچار شک و تردید شده و ایستادهدیدم، بعضی از تانککردم، میگاهی با دقت نگاه می

کنند که در اینجا که ایرانی وجود ندارد و یا از فرمانده خود کسب تکلیف میه آمد کبه نظر می

 چگونه دامی می
ً
توکل  -3مدت دریافته بودم که  تواند باشد. در اینیا دامی نهاده شده و واقعا

 فرمانده که بایستی تصمیم صحیح  -1خدا بر
ً
حفظ خونسردی برای هر رزمنده، مخصوصا

 کند. و سرنوشت سازی را ایفا میاتخاذ نماید، نقش مهم 

ری و خود پرومطرح کردن خود و یا قهرمان ،من هدفم از نوشتن این کلمات و جمالت

، آمدهفرصت پیش ]4۲90سال [ سال 31خواهم حال که پس از میقهرمان نشان دادن نیست؛

آیم( ساب نمیحای در مقابل اقیانوس بههای جنگ را که در آن حاضر بودم )و قطرهحقایق ثانیه

ا شوند تاندرکار این جمالت و خاطرات میکسانی که دستجا از همهرا بازگو نمایم؛ و اال همین

خواهم در طول کل این خاطرات، برداری شود، میاز آن به نفع آیندگان و رزمندگان آینده بهره

 از خاکریز ِگلی ولرز خود رانام و مشخصات اینجانب محفوظ بماند و افشا نگردد. آری با ترس

له کشیدم و نگاهی سریع به فاصکه به بلندی یک متر بود و استحکامی هم نداشت به باال می

گفتم هنوز زود است. اما کشیدم و به بقیه میکردم و خود را سریع به پایین میها میتانک

ره درباکاش رسید. ایشد و هرلحظه زمان اجرای استفاده از حفظ خونسردی میفاصله کم می

ی شد که چقدر حفظ خونسردحفظ خونسردی در حین عملیات بیشتر با مسئولین صحبت می

 «.ان الله مع الصابرین»ساز است و عجله کار شیطان و سرنوشت
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 با فریاد بلند گفتم تانک
ً
شوند را کسی مورد اصابت و هدف قرار هایی که نزدیک میمجددا

رسید. لو مورد اصابت قرار دهیم. لحظات التهاب فرا میها را از آخر به جندهد؛ ما باید تانک

آماده  ها برای باال رفتنصدایم خسته شده، داد بزن و بگو که بچه»ها گفتم: من به یکی از بچه

و آن نفر هم که اسم او یادم نیست، « باشند و خود را زیاد نشان ندهند تا دستور آتش داده شود.

ای بودم که باید تا چند ثانیه یا یک دقیقه ه باشند. من در لحظههمین کار را کرد . گفت که آماد

 اکبر بلند شد و همگی شروع به شلیککردم که ناگهان صدای اللهدیگر فرمان آتش را صادر می

 یکیجی نمودند و آخر هم نفهمیدیم که کار چه کسی بود؛ ولی خیلی بهآرپی
ً
 موقع بود. ظاهرا

نیمت شمرد و تکبیر سر داده بود. به هر حال به همان ترتیبی های بسیجی مهلت را غاز بچه

ها از انتها و عقبه آنها مورد اصابت قرارگرفته و به آتش کشیده که در نظر بود، عمل شد و تانک

های شدند. من خود را به باالی خاکریز کشیدم. همگی شروع به تیراندازی کرده بودند. تانک

اال ها را بزده توقف نموده و بیرون پریده و دستی خود، وحشتهای عقبجلویی با انفجار تانک

ها روانه شدند و های بسیجی و ارتشی از خاکریز به سمت تانکبردند. اینجا بود که بچه

های غنیمت های عراقی را برای اسارت به عقب آوردند. تعدادی نیز بر پشت تانکبعثی

دقیقه پاتک  30الی  5زمان ی سریع و به مدتشده نشسته، به پشت خاکریز آمدند. خیلگرفته

کرد که با درخواست آتش از دشمن درهم کوبیده شد. و گهگاه توپخانه دشمن اذیت می

های توپخانه و هوانیروز، این سر و صدا خاموش شد و تا ساعت سه بعدازظهر، یگان

 پاتک نداشتیم.

محمدعلی »الل به نام سرباز یکی از برادران سرباز گردان ب 33/1/93در پاتک صبح روز 

فرزند حاج میرزا حسن که جمعی مرکز آموزش توپخانه ارتش بود، و در نزدیکی ما بود، « رسولی

بود و  3113بر اثر اصابت ترکش توپخانه مجروح و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او متولد 

تهران در گلزار  -فهانکیلومتری جاده اص 90میمه در  -پیکر پاک او در موطن اصلی خود وزوان

 فهمیدم برادر عزیز حسین بهرامی، بیسیم شهدا به
ً
خاک سپرده شد. ازجمله افرادی که بعدا

الدین در شب عملیات مجروح و سپس بود که به همراه فرمانده خود شهید سیف  1چی گروهان

ای خود س بر ها به استراحت پرداخته و هرکازاین پاتک بچهجانباز و بعدها بازنشسته شد. پس

انه های مرکز توپخساخت. من سراغ فرمانده گردان را گرفتم. یکی از بچهدر کنار دپو سنگر می
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ه است. رفت، برای گرفتن دستورات جدید به عقباین مرحله عملیات گفت ایشان بعد از اتمام

 کردم. گونه لحظات بود که من احساس مسئولیت میدر این

نواز بود. صدای ملخ هلیکوپترهای ها بود. روحبخش بچهیهدر این ایام مارش جبهه روح

هوانیروز تقویت روحیه نیروها بود. امدادهای غیبی که دیگر قابل توصیف نیست. چقدر باید از 

 شوند، دور از نیروهایدشمن گلوله به مناطق ما بخورد و منفجر شود و چرا آنهایی که منفجر می

های صدای جبهه و اخبار صدای جمهوری اطالعیهما هستند و اثربخش نیست. شنیدن 

ب ش« یا علی بن ابیطالب»المقدس با رمز بخش بود. مرحله دوم عملیات بیت اسالمی نوید

المللی ایران و عراق پس از کیلومتر مرز بین 33گذشته شروع و با آزادسازی جاده پاسگاه زید، 

 ماه آزاد شد.  39

 فرمانده گردان جدید

شلوغی به چشم  ،استقرار فرماندهی گردان اطراف محلصبح بود که در  33ساعت حدود 

ها گفتم ببین چه خبر است، خبر آورد فرمانده گردان جدید آمده و خورد. به یکی از بچهمی

 شده و یا به مرخصی رفته است.جناب نظامی عوض

رگرد جناب سکریمی به سمت سنگر رفتیم. دوست و برادر متعهد و انقالبی خود  با ستوان

را دیدم. سالم و احوالپرسی کردیم و تمام این تعارفات تمام شد. پس از « عباس پارساپور»

د، محض وروزنند که بههای نامربوطی میلحظاتی مرا کنار کشید و گفت: پشت سر تو حرف

من آگاه شدم. گفتم چه کسانی؟ گفت: با کسی کار نداشته باش و فقط با من در ارتباط باش. 

خود و محدوده خود را اداره کن. به پیش کریمی، یار وفادار و دیرین خودم  ،ل برو در یگانحا

برگشتم. گفت: مسئله مهمی نیست؛ تعدادی چشم دیدن تو را ندارند. گفتم: آخه کی هستند؟ 

اش را خواندم و گفتم: خواهند تو معاون گردان باشی. من تا آخر همههایی که نمیگفت همان

طلبی ندارد؛ جهادگران که منیت ندارند؛ ایثار، گذشت مردانگی و رای خدا که جاهجنگیدن ب»

گفت: پشت سر تو شایعه شده که دیشب عقب « الله.خواهد بفرما، بسمشجاعت می

جلو  های بعد اولین یگانی کهاینکه اشکالی ندارد؛ برای شب»ای. ناراحت شدم. گفتم: کشیده

کنم. ودار هم خودم خواهم شد؛ پشت سرم را هم نگاه نمیخواهد رفت، من خواهم بود و جل
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 ای از توپخانه دشمن شلیکخواست گلولهبسیار ناراحت شده بودم. دلم می« روم تا کربال.می

های شود و درست روی من اصابت کند و از سر این دنیای فانی نجات یابم و یا در اثر بمباران

شد، مورد هجوم واقع شوم و در میان قربانیان قرار هوایی که در همان لحظات گاهی انجام می

 گیرم و یا با تیر مستقیم تانک و گلوله به شهادت برسم. 

خدایا در این لحظات پر خاطره و »گفتم: کردم. پیش خودم میاز ته دل آرزوی مرگ می

 هوپنجخورد، در این ایامی که ما هرلحظه با مرگ دستساز که سرنوشت جنگ ورق میتاریخ

 ها زدهشود، چرا این حرفکنیم و ثانیه به ثانیه آهنگ شهادت در گوش ما نواخته مینرم می

فقط خوب فهمیده بودم « داریم؟ها دست از مسائل دنیوی خود برنمیشود؟ چرا ما انسانمی

 فهمیدم چه کسانی بودند؛ لکن به که این صحبت
ً
ها زیر سر افسران مرکز توپخانه بود و بعدا

آورم. اما اگر این لحظات دردآلود از طریق حفظ حرمت اسالم، نامی از آنها به میان نمیخاطر 

 کنند و یا آن را ویرایش میمسئولین که این خاطرات را مطالعه می
ً
کنند حذف شود، مستقیما

کنم؛ زیرا معتقدم خاطرات خود را به بنیاد آثار جنگ خواهم داد و یا خود اقدام به چاپ آن می

کامی ایستی وقایع و روزنگار مقاطع مختلف جنگ ثبت شود. البته که جنگ شیرین و تلخکه ب

دارد؛ لحظات پیروزی آن شیرین است و لحظات درد هم دارد، ولی لحظات تلخ آن خیلی تلخ 

گذشت، دیگر اعتنایی به حفظ جان خود نداشتم و اگر توپخانه است. بر اساس مسائلی که می

گرفتم و گوشم بدهکار به پناه نمیکرد، جانر اطراف ما اصابت میدشمن شلیک و گلوله د

 اینکه ممکن است زخمی یا کشته شوم، نبود.

کردم و ناهار تلخی خوردم و زمان به بعدازظهر به هر حال زمان را به ناراحتی سپری می

دیدم  ،کنم خواستم به نزد فرمانده جدید گردان بروم و کمی با او صحبتکشیده شد. هرچه می

 خواهند حضور خود را در جبههخط پدافندی را نداشته و فقط می تکه تعدادی که مسئولی

ن اند و جایی برای صحبت ماطراف فرمانده گردان را گرفته)جهاد فی سبیل الله ( ثبت کنند؛

سیاسی هم حضور داشتند و آنها هم تحت تأثیر -نیست. متأسفانه از افسران وظیفه عقیدتی

ایشان قرارگرفته بودند. در آن لحظات مجالی برای دفاع نبود. با کریمی که صحبت القائات 

گفتم: من به  بالله بهشتی چقدر عقیده داری؟ در جواهای آیتگفت: به حرفکردم، 

گفت: پس بدان که گذشت زمان و تاریخ نشان خواهد های او عقیده دارم. او در جواب من گفته

 داد که حق با کیست؟
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نگرها که ها، وضعیت سشده تلقی کردیم و به دنبال سرکشی به بچهابراین مسئله را تمامبن

کردند، رفتیم. در متر درست می 3متر در 3کردند و سنگرها را ها گونی را با ِگلها دپو میبچه

این سنگرها فقط جای نشستن و درازکشیدن یکی الی دو نفر بود و کف آن یک گونی و سقف 

ها صفایی داشت؛ حال رفتن در بین سربازان و سرکشی کردن به آنن بود. بااینهم آسماآن

خواست لحظاتی در جمع آنها بنشینم و با آنها صحبت کنیم. زدند و دلشان میهرکدام بفرما می

ها من با ستوان کریمی، معاون خود همراه کردیم. بیشتر اوقات در سرکشیچنین میما هم این

چی مخابرات هم به دنبال خود من بود. یک نفر از سربازان خوب اری، بیسیمبودم و سرباز مخت

و بسیار مؤمن و متقی گروهان خود را قباًل مسئول مکاتبات و امور اداری قرار داده بودم و ایشان 

 « حسن شفیعی»آمد. نام او برادر هم گاهی به دنبال ما می
ً
 395بود. جثه مناسب، قد تقریبا

و به علت ضعف بینایی عینک داشت. شخص مخلص و با خدایی بود. بعضی سانت و چشمان ا

دیدم. البته تعدادی از ها که بیدار بودم در بیرون از سنگرها او را در حال نماز خواندن میشب

دیدم. ها را در حین خواندن نماز شب میاللهی به معنای واقعی بودند. گاها آنحزب ،هابچه

 سالمت دارد. اوند آنها را بهیادشان گرامی باد و خد

 گفت کارآموزی می کنم

اهی آید و گروم، یک نفر غریبه هم پا به پای ما میکم دیدم هرکجا میها کمدر این سرکشی

راند و اظهار نظرهایی میهای ما کالمی بر زبان کنیم، او هم در بین صحبتکه صحبت می

 تا آن زمان او را ندیده بودم.کند؛می

 های بسیجی زیاد بودند که با همدیگر برخورد داشتیم وصحبتگانها و  یریبه از گروهانافراد غ

شدیم. لحظاتی گذشت و زمانی که حدود یک ساعت از مجالست کردیم و از همدیگر رد میمی

با ایشان طی شد، از او پرسیدم، اسم جنابعالی چیست؟ او گفت: من بابایی و از سپاه خطه 

ای ریزنقش و مصمم داشت. کمی صورت او حالت دوران جوانی که جوش شمال هستم. چهره

وقت زند داشت؛ ولی محاسن او این موضوع را پنهان کرده بود، اسم کوچک او را هیچمی

نپرسیدم و آخرش هم نفهمیدم نام او چیست. سؤال کردم: ُخب مرد عزیز یا برادر محترم، اینجا 

الفضل )ع( هستی؟ گفت خیر با گردان شما هستم. سؤال کنی؟ تو هم با گردان ابوکار میچه

ام همراه گردان شما بوده و با فرمانده گردان باشم و طوری؟ او گفت من مأمور شدهکردم چه

باه کنند و یاد بگیرم. گفتم: حاال اشتکارآموزی نمایم و ببینم فرماندهان ارتشی چگونه عمل می
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معاونم و از طرفی عماًل هم فرمانده گروهان هستم و نیامده ای؟ من فرمانده گردان نیستم و 

طرف فرماندهی نخواهم رفت. گفت: من در جریان کامل مسائل شما هستم؛ شما هیچ ناراحت 

م: دانم. گفتاگر اوضاع بخواهد ُبغرنج شود، من حامی شما هستم و تمامی قضایا را می -نباش

گردان از طرف برادر محسن رضایی  آخه شما کی هستی؟ گفت من برای کارآموزی فرماندهی

ام و گفتم: ُخب چه ام و از دیشب تا حاال با فرمانده گردان شما هستم. سؤال کردهآمده

 ای و نیروها و گردانام تو که دیشب خط شکن بودهقدر فهمیدهای؟ گفت: هیچ؛ همینفهمیده

 اند،زود با نفربر آمده ای، مقصر هستی و آنها که با من صبحرا هدایت نموده و خود جنگیده

 یما را گرفت ،گفتم: شما هم بعله ام گرفت وفاتح جنگ شده و ما برنده هستیم. کمی خنده

 ام نزدام و شما را پسندیدم و آمدهگویم و به همین لحاظ آنها را رها کردهگفت: حقیقت را می

است.  وقت بسیار زیادی گفت از دیشب تا حاال -شما کار یاد بگیرم. گفتم چطور ما را شناختی؟

ام و ساعت با یک فرمانده گروهان یا گردان بودن کافی است و حاال شما را انتخاب کردههر یک

آمدید؛ اگر که قابل شما باشیم. او گفت البته من اگر ناراحت هستید، بروم. گفتم: خیر، خوش

اند. ) البته در این دهتنها نیستم و تعداد زیادی هستیم. من را هم به گردان بالل مأمور کر 

لحظات کارت شناسایی او را با رعایت کامل ادب و نزاکت کنترل و بررسی کردیم( تا حدودی 

زدم، حداقل زبان جدیدی پیداکرده بودیم. هرکجا قدم میمسائل را فراموش کرده بودم و هم

ایی( و آقای باب –ری سرباز امور ادا -سرباز مخابرات -ستوان کریمی -چهار یا پنج نفر بودیم ) من

گفتند: فالنی بادیگارد برای خودت رسیدیم، بعضی میبر همین اساس هم به هر سنگری می

ها یا بر اساس شوخی و مزاح خواهد. البته این صحبتای؟ جبهه که محافظ نمیدرست کرده

« پوراسرگرد پارس»بود یا بر اساس طعنه و کنایه. در حدود ساعت سه بعدازظهر بود که جناب 

هم به جمع ما پیوست و لحظاتی را در کنار همدیگر قرار گرفتیم. جبهه مقابل ما با تیراندازی 

علت عبور و مرور هواپیماهای دشمن گرم نبرد بود. حدود ساعت سه بعدازظهر، هوایی به

دشمن دست به تالش مذبوحانه دیگری زد. البته این تالش در ابتدا آتش توپخانه بود و نظم 

هم نداشت. به همین علت هم در اثر مقاومت نیروهای ما، دشمن جرأت نکرد که زیاد  خاصی

نشینی و فرار کرد که در غروب همان روز، ما علت جلو بیاید و در همان فاصله دور اقدام به عقب

 پاتک ناقص وضعیت دشمن را فهمیدیم.
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س هم به من گفت: فرمانده گردان لحظاتی را جهت ترک محل در نظر گرفت. بر همین اسا

واحوال باش؛ من باید تا قرارگاه بروم و برگردم. در گیرودار رفتن بود که خلیلی، مواظب اوضاع

دیدم دستور داده شد فرماندهان گروهان ها جمع شوند. من و آقای بابایی و ستوان کریمی به 

 ت: آنها امانسنگر فرماندهی رفتیم. اول سؤال کردیم که چه زود برگشتید و او در جواب گف

اند. سؤال شد  که خب دستور جدید ندادند که ما برویم و با پیک دستور جدید را ابالغ کرده

کرد و دوست داشت خیلی خودمانی، چیست؟ فرمانده گردان با صالبت خاصی صحبت می

 جواب داد: کسی سؤال بی
ً
جا نکند؛ ولی نظامی و قاطع صحبت می کرد. لذا ایشان سریعا

 ه باید من به شما بگویم، خواهم گفت.آنچه را ک

خواهم با شما صحبت کنم. همه سراپا گوش بودیم. چند کالمی با شما صحبت دارم و می

 فضای باز محوطه چسبیده به خط دپویی بود و حالت خاصی هم نداشت؛ 
ً
محیط سنگر تقریبا

 جایی برای همولی بچه
ً
ا کس هم نبود؛ لذهها خیلی سریع برای او سقفی هم زده بودند و ضمنا

تعدادی در دهانه سنگر و بیرون ایستاده بودیم. من نیز از جمله افرادی بودم که بیرون ایستاده 

بودند. گفتند: بیا داخل. امتناع کردم و گفتم: بیرون باشم بهتر است. ایشان ادامه داد: جناب 

ر نده گردان تعیین و دعنوان فرمااند و من بهسرگرد نظامی به علت بیماری به اصفهان رفته

 رسد،آوری کنند و تا ماشین میتر نیروها را جمعاکنون دستور دهید سریعخدمت هستم؛ هم

سوار شده و برای عملیات امشب به محل جدید حرکت کنیم. سؤال شد امشب هم عملیات 

 شده: بله، امشب هم عملیات در محور دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.داریم ؟ جواب داده

سؤال شد چرا ما؟ جواب داده شد: همه این خط تخلیه خواهد شد و به محل جدید خواهند 

هم  اند  و تلفاترفت. اعتراض شروع شد که سربازان خسته هستند، دیروز و دیشب نخوابیده

ساعت استراحت کند. این جمالتی بود که  11این گردان باید از رده خارج شود و   ایم.داشته

راند. فرمانده گردان یک نتیجه کلی گرفت و برای ارائه آن ز آن را بر زبان میهرکسی کلماتی ا

 به مقامات باالتر حرکت نمود.

آمده، سربازان هم فهمیده بودند و ابتدا ناراحت شده بودند؛ اما عملهای بهدر صحبت

شب ماتفاق مخالف جابجایی و عملیات اازآنکه دیدند افسران و مسئولین آنها همگی بهپس

هستند، خوشحال شدند و لذا زمانی که ما پراکنده شدیم و هرکدام به محل یگان خود 
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تادند؛ فرسکردند و برای سالمتی او صلوات میها فرمانده خود را تشویق میرفتیم. بعضیمی

ازجمله این اقدام شامل حال ما هم که چندین نفر بودیم، شد. من خصوصی با جناب سرگرد 

کردم و گفتم: این سربازان خسته هستند. ما فقط چهارتا افسر که پارساپور صحبت 

خواهیم عملیات انجام دهیم و دستور اجرا کنیم، این سربازان هستند که باید خط را نمی

ها اند، ایناند؛ اینها خستهها بریدهبشکنند و جلو رفته و بر سر دشمن یورش برند. این

روی کردیم. کیلومتر پیاده 30ما را به نقطه جدید ببرند، ما اند. دیشب هم که قرار بود نخوابیده

آید. اینها امشب استراحت کنند، فردا شب آنها را بکار گیرند و از هم امشب هم که ماشین نمی

جدا شدیم. او نیز با نظر موافق و متمایل به نظریات من خداحافظی کرد و در حال سفارش از 

 هم جدا شدیم.

 خواستند محلهای گردان میراهی نداشتیم. بچهگردان منسجم و روبه تا این هنگام ستاد

امنی برای خود درست کنند؛ ولی به علت این حرفی که زده شده بود، از خود تمایلی نشان 

ندادند و ما به محل استقرار خود برگشتیم و فرمانده گردان جدید هم سوار بر ماشین جیپ 

آمد و رفت. ساعتی گذشت و در این ینیه به حرکت درتوسن، روی جاده به سمت ایستگاه حس

گفتند رفتنی هستیم. گهگاه ای میمانیم و عدهمدت صحبت و شایعه بر این بود که می

ها در ایستگاه حمید هنوز پس گفتند عراقیآمدند و میهای موتورسوار از ناحیه شمال میبچه

قوط نکرده است. با این حساب بود که کنند و محدوده هویزه هنوز ساز یک هفته مقاومت می

ای انجام داده است. به همین لحاظ وپاشکستهپیش خود فکر کردیم چرا دشمن پاتک دست

ها سفارش کردیم مواظب ناحیه شمال غربی و غرب موقعیت پاسگاه زید باشند؛ تا مبادا به بچه

 ما نبود و من هم قدرتاز دشمن ضربتی بخوریم. موقعیت سایر مناطق عملیاتی در دست و نظر 

ها ارگاهعنوان رابط در قر های عملیاتی نبودم. شاید اگر بهتفکر بیش از آن را نداشتم و در قرارگاه

بودم، درک بیشتری داشتم، زیرا از طرح جامع عملیاتی کل منطقه با اطالع بودم. اما اینک در 

 گردان اطالعات دارم.هم در رده گروهان و شکن آنعنوان یک عنصر خطاینجا فقط به

 گرم شده بود. خستگی، قدرت فکر کردن را از انسان می
ً
اهی گرفت. سایه و پناهگهوا نسبتا

ها سرد. باالخره نداشتیم. من کمی سرماخوردگی کهنه هم داشتم. روزها گرم بود و شب



 70بالل/  924روایت سرهنگ توپخانه، خلبان حسینعلی خلیلی از گردان 

 

 
 

 مسئولین را جمع کرد و گفت: امشب اینجا می
ً
رها را گمانیم؛ سنفرمانده گردان رسید و سریعا

 محکم کنید.

ها با خوشحالی به سنگر ساختن برای استراحت شب پرداختند. دشمن ارزش بچه

کرد، چنانی نداشت و کسی هم از مرگ هراسی نداشت. تنها چیزی که کسی به آن فکر نمیآن

مرگ بود و اینکه ممکن است گلوله، ترکش، انفجار و یا یک بمباران باعث تلفات شود. اصاًل 

ها در چزابه و خط پدافندی خوب آبدیده شده بودند. یک به این موضوع نبود. بچهتوجهی 

خرمشهر و دو شب خط شکن بودن در مرحله اول و دوم و  -هفته در خط پدافندی جاده اهواز

ها را با تجربه و ها، بچهشده توسط عراقیهای انجامشکن به دشمن در پاتکهای دندانپاسخ

دانست. دیگر مانند روزهای اول نبود که برای هر کس وظیفه خود را میآبدیده کرده بود. هر 

دانستند چگونه سنگر خوبی میشد. حاال دیگر خودشان بهکاری به آنها عتاب و خطاب می

 شروع عملیات
ً
کرد. تر و عزیزتر میها را به همدیگر نزدیکها، بچهبسازند و فعال باشند. اصوال

 خوشحالی از ماندن و استراحت در سرگروهبان گروهان، گروهب
ً
ان خالقی نام داشت. ضمنا

 همین محل در شب، با آمدن نیروهای رزمنده از ایستگاه حمید عجین شد. 

در لحظات نزدیک به غروب خبر آوردند که ایستگاه حمید و هویزه سقوط کرده است و 

ای خبر بود، تا اینکه نیروه اند. اینها فقطو شکست ُمهلکی خورده ها پا به فرار گذاشتهعراقی

خرمشهر نمایان شد. ما از دور  -زرهی و سوار زرهی قرارگاه شمالی  از دور بر روی جاده اهواز

های مختلفی که بر روی جاده ایستگاه حسینیه و پاسگاه زید مستقر بودند، با دیدیم یگانمی

 یله، جشن با عظمتی را موجبهای هوایی کردند و به این وستیربارهای خود شروع به تیراندازی

های رسام در آسمان نمایان بود و نمایش عظیمی از پیروزی توسط تیربارچی ها شدند. گلوله

ها، های سبک پدافندی و مسلسلبه اجرا گذاشته شد. با چرخش و انحنا دادن به لوله سالح

ها شدند. اینو میشدند و به هوا رفته، منفجرشده یا محها در آسمان قوس و منحنی میگلوله

ها، تمامی نیروها در خط، خوشحال شده و قوت آسمان را تماشایی کرده بود و با این شادی

 قلبی گرفته بودند.
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 همگی تا حدودی ناراحتی شب را از جانب عراقی
ً
ها داشتند که مبادا کمین یا پاتک تقریبا

ها بیرون برود و شب ر بچهآنها موجب مزاحمت شود؛ اما این پیروزی باعث شد خواب هم از س

 را تا پاسی از شب به شادی و سرور بپردازند. 

رادیو جبهه و مارش عملیات، مزید بر علت بود و به این جشن و پیروزی غرورآفرین، 

گفتند و نیروهای خودی همچنان افزود. نیروهای رزمنده به هم تبریک میصدچندان می

سمت جنوب درحرکت بودند و تا پاسی از شب، با خرمشهر به  -ها از روی جاده اهوازساعت

همه نیرو دیگر در شمال منطقه استقرار ما و شد فهمید که آنخوبی میهای روشن آنها بهچراغ

یا به روایت دیگر در جنوب غرب اهواز الزم نیست و بایستی حرکت به سمت خرمشهر آغاز 

تکار عمل مسئولین محترم شود. این تدبیری جدید بود که در آن موقع ما متوجه اب

 های جنگ نبودیم.قرارگاه

اندیشیدند؛ اما مسئله کمی حالت غیرممکن به نظر کم نیروها به آزادی خرمشهر میکم

رسید با اطالعاتی که از استحکامات و استقرار نیروهای دشمن در منطقه خرمشهر به ما می

ستی بهایی گزاف برای آن پرداخت ها نبود و بایشهر به این آسانیرسیده بود، فتح خونین

مرحله به سمت خرمشهر و به بهداد که ما مرحلهخوبی نشان میکردیم. اما یک مسئله بهمی

 شویم.تر میشهر نزدیک و نزدیکشهر خونین

ها شب را با تقسیم ساعت تاریکی و با پاسداری از حریم اسالم سپری کردیم. صبح زود بچه

ع شدند، متوجه این موضو کسانی که خواب بودند، زمانی که بیدار میبرای نماز بپا خاستند. 

ها خواب بودند؛ زیرا همه را در هیاهو و تحرک و عبادت شدند که شب گذشته تنها آنمی

 دید.دیدند و کمتر کسی را اطراف خود در خواب میمی

یاز و خواندن دعا افراد زیادی بدون مزاحمت برای بقیه، شب را به مناجات با خدا و راز و ن

سپری کرده بودند. با طلوع خورشید، تردد زیاد شد و خبر از جابجایی رسید. پس از صرف 

آوری شد و سپس خودروها اعّم از اتوبوس،کامیون، کمپرسی و اندکی صبحانه، وسایل جمع

 غیره رسیدند و تمامی نیروها به سمت نقطه انتظار جدید حرکت کردند.

 39الی  31صبح استقرار در دشت وسیع خوزستان در فاصله  33الی  9از حدود ساعت 

کیلومتری خرمشهر انجام شد و ما در محدوده ایستگاه گرم دشت بودیم. از این ساعت به بعد 
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کرد؛ اما گویی دشمن هم بود که دشمن گهگاه حمالت هوایی داشت و منطقه را بمباران می

ود باالی خخبر صحیحی به فرماندهان بعث ردهدچار سرگیجه شده بود و فرماندهان عراقی هم 

 آننمی
ً
 اند؛ لذا بمبارانها تا کجا را فتح کردهترسیدند بگویند ایرانیها هم میدادند. ظاهرا

شد. حدود دور از  چشم نیروهای خودشان انجام میصورت پراکنده و بههواپیماهای دشمن به

دهان آماده باشند محور عملیات شبانه را صبح خبر دادند تا رده گروهان، فرمان 33ساعت 

 بازدید نموده و برگردند. 

های های سپاه حرکت کردیم و با بچهمن به همراه سایر فرماندهان گروهان و چند نفر از بچه

 در منطقه بودند، آشنا شدم. ازجمله این افراد برادر عزیز، سردار مرتضی 
ً
سپاه اصفهان که دائما

امام حسین فعلی( و  فرمانده تیپ کربال از سپاه پاسداران انقالب  31 قربانی )فرمانده لشکر

 گردان ما خوب عمل کرده بودند و به همین خاطر فرماندهان، آن را برای 
ً
اسالمی بود. ظاهرا

شناسایی محور انتخاب کرده و قرار بود که شبانه در نوک پیکان حمله قرارگرفته و عملیات را 

هوابرد، امیر سرتیپ عبادت که آن زمان سرهنگ بودند،  55ده تیپ شروع کنیم. بعدها فرمان

 تیز پیکان استفاده کردیم؛ زیرا روحیه این گردانعنوان نوکفرمودند ما در آن شب از شما به

 بسیار باال بود و خوب عمل کرده بود.

 ربشناسایی محور را آغاز نموده و از پایین جاده، در حدود ایستگاه گرم دشت به سمت غ

پدافند گرفته بود. حالت شده و صورت شرقی غربی درستحرکت کردیم. خاکریز دشمن به

ی کرد نیروهای ایرانتاکتیک حرکت، از شمال به جنوب و خالف  انتظار دشمن بود که فکر می

 -از شرق به غرب، عملیات انجام خواهند داد. چند کیلومتری را طی کردیم. جاده اهواز

سه متر شکاف داده بودند. از این شکاف جاده از عرض آن از شرق جاده خرمشهر را به عمق 

ها به آن برق به سمت غرب جاده حرکت و از طول کانال آب حفر شده توسط  دشمن که شب

شد. با احتیاط کامل به محل عبور کردیم. عملیات در امتداد کانال آب انجام میشد، متصل می

 موردنظر رسیدیم.

هایمان را شستیم و وضو گرفتیم. وضوی عشق، وضوی وپا و جورابتظهر شده بود. دس

شهادت، وضوی نماز گرفته و به جماعت نماز خواندیم. طراوتی خاص با آن شرایط به ما دست 

بخش بود. حدود کار لذتروز بود که استحمام نکرده بودیم و انجام این 30داده بود. مدت 
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شده بود. میادین مین کاماًل . محور کاماًل شناساییساعت یک بعدازظهر قصد مراجعت نمودیم

شناسایی و مد نظر قرار گرفته بود. موانع مهندسی در نظر گرفته شده بودند. نمازی که در قلب 

بخش بود. نماز عشق بود؛ نماز نیروهای دشمن و در قلب منطقه عملیاتی خواندیم، بسیار لذت

عالی بود که این چنین به ما جرأت داده بود. هر لحظه تایثار بود؛ نماز عبودیت به درگاه باری

کمین دشمن، تعدادی از مسئولین ما را مورد هجوم قرار داده و با یک شبیخون سریع، همگی 

برد؛ اما اراده خداوند به پیروزی اسالم و شکست کفر بود. در این ایام، این شایعه را به اسارت می

ها  بتوانند خرمشهر را پس بگیرند، من کلید شهر یپخش شد که صدام گفته است اگر ایران

بصره را به آنها خواهم داد. این سخن را پس از فتح خرمشهر از زبان فرمانده نیروی زمینی، 

جناب سرهنگ صیاد شیرازی و بعدها از زبان مبارک حضرت امام )ره( شنیدیم. آری، آهنگ 

شب و صبح روز عملیات، تجربه فتح جاده های اندوخته شده در مراجعت کردیم به همراه تجربه

 شروع مرحله دوم هفتهخرمشهر، حضور یک -اهواز
ً
ای در سنگر پدافندی جاده و مجددا

شود. خدایا چقدر این منطقه با عملیات، چقدر این تجربیات سریع برای انسان حاصل می

ی شده است. قدم آن، خون هزاران شهید جاربهبرکت شده است؛ برای آزادی آن، در قدم

 سرزمین خوزستان از یک لطافت خاصی برخوردار شده بود.  

اتی های صلوای نامأنوس شده بود که در این منطقه وجود نداشت. ایستگاهواژه ترس، کلمه

بخش رزمندگان بود. به هر طریق بود با تعیین نقاط نشانی و شاخص، آن محل را ترک روحیه

دشت رسیدیم. نیروهای ما در دشت اولیه ایستگاه گرمکرده و پس از دقایقی چند به محل 

وسیع و پهناور خوزستان پراکنده بودند. با خود گفتم اگر هواپیماهای عراقی حمله کنند و ریگ 

کند؛اما دشمن که تا آن لحظات از درک ها به هدف اصابت میبه زمین بریزند، تمامی این ریگ

 د.اندیشیی شده بود که به هست و نیست خود میما خارج بود، آنچنان دچار وحشت و سردرگم

 دهد.آمد، پدافند هوایی ما، به هواپیماهای دشمن، اجازه حمالت هوایی نمیبه نظر می

اندیشیدند که باوجودآن همه نیرو، بصره نیز کاش فرماندهان ما فقط به فتح خرمشهر نمیای

ی، نگرس صحبت کردن یا از دید واقعشد. البته از زبان احسابه دست ظفرمندان امام آزاد می

 نیروی کافی وجود نداشت؛ و اال همین
ً
شد. پس طور عمل میدو بحث جداگانه است و مطمئنا

محض اینکه هواپیماهای آوری آنها نمودیم. بهرزمان، شروع به جمعاز رسیدن به سایر هم
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لبته گذاشتند. ابه فرار می شد و آنها هم پارسیدند، شروع به تیراندازی هوایی میدشمن سر می

ها شروع به لحظات خاصی بود. بچه  شدیم.شده و سپس دور هم جمع میما هم پراکنده

ها را بستند. محل نارنجکسازی خود کرده بودند و نوارهای فشنگ را به کمر خود میآماده

 از آن استفاده کردند که در مواقع لزوم و نیاز، سریع بتوانندروی کمر خود محکم و تمرین می

کردند. کمتر کسی بود که های خالی کالشنیکف را پر و جای آن را مطمئن میکنند. خشاب

مقمه آب خود باشد. بعضی
ُ
دادند و طلبیدند، دست میها از همدیگر حاللیت میمواظب ق

 هم با سوز و گداز خاصی. کردند؛ آنروبوسی می

 ادامه مرحله دوم عملیات

شد. گروهان چهارم شمسی بود و اوضاع به همین ترتیب سپری می 31/1/93بعدازظهر 

 جهت ادامه  39/1شده بود. در روز ابوالفضل تلفیق اندر بالل با گروهان چهارم گ اندر گ
ً
مجددا

شد. در این برنامه توجیهی، من عملیات مرحله دوم دورهم جمع شدند و توجیهات الزم انجام 

ی صحبت کرده و رعایت مسائل عملیاتی را گوشزد برای صحبت انتخاب شدم و برای همگ

مراتب فرماندهی را باید همه رعایت نمودم. خوب به یاد دارم به همه ابالغ نمودم که سلسله

کنند. قرار شد در طول شب از دستورات من اطاعت کنند و در صورت خارج شدن من از ادامه 

والفضل قرار داده شد. و در صورت اب اندر گ 1عملیات، مسئولیت به عهده فرمانده گروهان 

گردان  1و در صورت عدم حضور وی، معاون گروهان « ستوان کریمی»عدم حضور او نیز معاون 

ها و مراتب برای مشخص بودن مسئولیتترتیب، سلسلهاینحضرت ابوالفضل انتخاب شد. به

وهان است که گر پاشیدگی سازمان رزمی، معرفی و تعیین شد. الزم به توضیح جلوگیری ازهم

موقع و در حین حرکت، وضعیت را شرح شده که بهما به دو قسمت و در دو ستون قرار داده

 خواهم داد.

در حال سپری شدن بود و ما برای سوار خودروها شدن، از نقطه تجمع حرکت  31/1روز 

ا کاماًل روی کردیم. تا رسیدن ما به محل، هوخرمشهر پیاده -سوی لبه جاده اهوازکرده و به

تاریک شده بود.  مدتی منتظر خودرو شدیم تا رسید. تعدادی از پرسنل گروهان ما و گروهان 

ابوالفضل سوار شدند و حرکت کردند. تیراندازی نیروهای عراقی به سمت خاکریز ما شروع شده 
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بود. جهت کمبود وسایل خودرویی و اینکه عملیات دیر نشود، ما پیاده به سمت محل 

 حالت جادهشناسایی
ً
ها قباًل از آن استفاده ای بود و عراقیشده در کنار خاکریز که تقریبا

کردند، حرکت کردیم. این حرکت از شرق به غرب تا نقطه موردنظر بود و سپس از شمال به می

شکن خود را آغاز نمودیم. بعدازظهر، در همان مسیر دشمن مطلع سمت جنوب حرکت خط

داریم و محور حرکت آتی ما از شمال به جنوب خواهد بود؛ د حرکتشده و فهمیده بود که قص

 مستقر کردند و اقدام به دپو های خمپارهلذا دسته
ً
انداز و تیربارهای متوسط و سبک را سریعا

نمودند. چون در عمل، ما به آنچه که شناسایی نمودیم، به شکلی متفاوت برخورد نمودیم؛ ولی 

 ها رسیدیم.یر نشده و خدمت عراقیحال نیروهای ما غافلگبااین

ود وجوش عجیبی بگردم به کنار کانال و دپویی که به سمت آن در حرکت بودیم. جنببرمی

و نیروها کاماًل در تحرک بودند. تعدادی مستقر در این خاکریز بودند و ما باید از این خاکریز به 

رکت بودیم  تا به محل شب در ح 9:10کردیم. به هر حال تا ساعت سمت دشمن حرکت می

اندازهای دشمن خیلی شدید پشت خاکریز را موعود رسیدیم. در این ایام بود که خمپاره

ه رغم اینکه کلیگرفتند؛ لذا علیموردحمله قرار داده و هرلحظه از نیروهای ایرانی تلفات می

ه نقطه نرسیده های گردان بالل بابوالفضل( و سایر گروهان 1بالل و  1نیروهای گروهان ما ) 

بودند، ما آمادگی خود را اعالم نمودیم. در اینجا فرماندهی گردان با بانگی بلند صدا زد: جناب 

بالل، و من در جواب گفتم: بله بفرمایید. ایشان گفت: شما  1سروان خلیلی، فرمانده گروهان 

 حرکت نمایید. اطاعت و به
ً
ه و گفت« بانچشم قر»عنوان اولین گروهان به سمت دشمن سریعا

بالل  113با ستوان کریمی بر روی بلندی خاکریز رفتم و اعالم کردم گروهان چهارم گردان 

 و از خاکریز سرازیر شدم.« الله القاصم الجبارینبسم»سوی کربال؛ پشت سر من و پیش به

حرکت به سمت جلو را آغاز نمودیم؛ غافل از اینکه نفراتی از گروهان ما مورد اصابت 

 مجروح و شهید شدند که ازجمله براهخمپار 
ً
ر دانداز قرار گرفتند و در این میان، تعدادی شدیدا

از مرکز آموزش هوانیروز اصفهان مجروح و سپس « یان زادهنناصر زا»عزیزمان گروهبان یکم 

جانباز و بازنشسته شد. ما به حرکت خود ادامه دادیم. یکی از مواردی که در روشنایی روز من 

ن مسیر حرکت برای خود تعیین کرده بودم، جای شنی خودروهای زرهی دشمن بود که عنوابه

 در این مسیر مین وجود ندارد و دوم اینکه میادین مین که دستک گذاری شده بود، 
ً
مطمئنا
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متر طی  100متری سمت چپ خود قراردادم. حدود  ها را در کنار دهکاماًل مشخص بود. آن

مانند شیر ژیان به ما رسید و گفت: چرا « عباس پارساپور»دان جناب کرده بودم که فرمانده گر 

شود و هرچه زودتر در تاریکی خواهید بروید بصره؟ گفتم دیر میدوید؛ مگر میاینقدر تند می

آید. در همین ایام شب باید دشمن سرکوب شود؛ و اال در طول روز کاری از دست ما برنمی

 شدیم. اول تصور می متوجه انفجاراتی در سمت چپ خود
ً
کردیم خمپاره دشمن است؛ اما بعدا

 فهمیدیم یگان همجوار ما وارد میدان مین شده و به آنها تلفاتی وارد شده است.

دادیم و تیربارهای دشمن درجه خود به سمت جنوب ادامه می 310ما همچنان به مسیر 

، منطقه را مانند روز روشن شد. منورهای دشمن به کمک نور ماهفعال و به سمت ما شلیک می

سری منور،  1کرده بودند. ابتدا شروع کردیم به خوابیدن تا منورها خاموش شود؛ اما پس از 

جرای تواند اایم و دشمن هم بیشتر از این نمیفرمانده گردان گفت خوابیدن ندارد و ما لو رفته

 ها را قلع و قمع کنیم. و آن تر آن است که هرچه زودتر به خاکریز آنها برسیمآتش نماید. مهم

ا کردم و بدر طول مسیر به جهت اینکه خیلی خندان و با روحیه برای دیگران صحبت می

رفتیم، یکی از فرماندهان دسته، خود را از عقب خود به من رساند. من در راه سرعت به جلو می

های دیگر هم شده هانبا ستوان کریمی که عالوه بر معاونت گروهان من، عهده دار یکی از گرو

فت من گکردیم. او میو یگان خود را به من رسانده بود تا در کنار یکدیگر باشیم، صحبت می

امشب در این عملیات یا شهید می شوم یا مجروح، و بنا کرد سفارشات الزم را بنماید: من با او 

دا اگر صالح بداند ایم و خمن راضی به رضای خدا هستم. ما در این راه قدم گذاشته»گفتم: 

بیشتر من سکوت « شهید می شویم و اگر نخواست اراده او هرچه باشد، به او راضی هستم.

 خواهم.گفت که من از خدا شهادت میکردم و او بارها با حالتی مخلصانه میمی

چند دقیقه ای که به مسیر خود ادامه دادیم، او درباره آنچه پشت سر من غیبت کرده بودند، 

او می گفت به جهت اینکه من احتمال می دهم امشب شهید شوم، موضوع را به تو می گفت. 

دانم؛ بنابراین حرفی نمی خواهد بزنی؛ باعث گویم؛ اما من که تو را می شناسم و حقیقت را می

شود. صحبت های ما حدود ده دقیقه طول کشید و ما همچنان به راه خود ادامه دلخوری می

 ه میان آوردم، خود را به منبِ سلیمانی که قبال ذکر نام او را  عزیر جناب جعفرمی دادیم که برادر 

چسبانید و حین راه رفتن بنا کرد مرا بوسیدن و از من طلب بخشش کردن که من پشت سر تو 
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کردم. تو امشب با این روحیه و جسارت ثابت غیبت کردم و بد گفتم. من درباره تو اشتباه می

ه آخه مگر چ»گفتم: های دیگران خالف و گزاف بوده است. من به او می کردی که تمامی گفته

اطالعم و همچنان به راه خود ادامه کردم بیو کامال وانمود می« موضوع از چه قرار است -شده

دادم. به هر حال او از آنچه گذشته بود، سخنی به میان نیاورد. ولی من او را بخشیدم و گفتم می

یم شهید شویم. بنابر این هر کسی پشت سر من حرفی زده، او را حالل کردم. روکه ما داریم می

منورها زده و آسمان روشن شد. مدتی کامال محدوده یگان ما در دید دشمن بود و دشمن 

های خود را روی ما متمرکز کرده و ما مجبور به درازکش شدیم. هرکسی به سمتی دراز سالح

از کشیده بودیم که ناگهان کریمی گفت: سوختم، سوختم. کشید. من و کریمی در کنار هم در 

گفتم چه شده، گفت: من تیر خوردم؛ پاشنه پایم دارد می سوزد. از یک طرف بسیار ناراحت 

کردم که الحمدلله مسأله به همین جا خاتمه پیدا کرد شده بودم و از طرف دیگر خدا را شکر می

ل دراز کش به سراغ وی رفتم و به جستجوی کنیم. در همان حاو او را به عقب تخلیه می

سوزد. با سر نیزه خود قصد بریدن بند پوتین او را گفت پاشنه پایم میخونریزی بودم که او می

نمودم تا پوتین را از پایش درآورم و او در جواب کار من می گفت پوتینم به راحتی از پایم در می 

. پاشنه پا سالم بود و خبر از خونریزی نبود. گفتم آید و بند آن راحت است. پوتین را در آوردیم

اشتباه نشده، گفت که نه. دست بردم داخل پوتین او، دیدم پاشنه پای پوتین او بسیار داغ 

است. از بیرون بررسی کردم، دیدم که یک گلوله قوی چدنی در داخل پاشنه و پوتین او قرار 

ست . با کارد، فشنگ را خارج کردم. گلوله هنوز گرفته و الستیک پاشنه پوتین او را ذوب نموده ا

خیر گذشت؛ شد آن را کف دست نگه داشت. آن را زمین انداختم و گفتم: بهداغ بود و نمی

 امیدوارم مجروحیت تو به همین جا خاتمه پیدا کند.

ها م تمام شده بود. شروع به حرکت نمودیم. به سلیمانی گفتم تو از عقب مواظب بچهه منور 

ش و اگر اتفاقی افتاد، به من خبر بده تا بچه ها ما را گم نکنند. او در جواب گفت: تعدادی از با

بچه های ما مجروح شده اند. گفتم کجا؟ گفت در همان پشت خاکریز اول، پس از اینکه شما 

شروع به حرکت کردی. در اینجا بود که از مجروح شدن آقای ناصر زانیان زاده کامال مطمئن 

ه جعفر گفتم: در مسیر جای حرکت شنی تانک حرکت می کنیم؛ این جای شنی ظاهرا شدم. ب

 و مطمئنا مین در مسیر ما نیست.  مستقیم است و ما مشکلی نداریم



 9۲بالل/  924روایت سرهنگ توپخانه، خلبان حسینعلی خلیلی از گردان 

 

 
 

های میادین مین کامال ماه در آسمان می تابید و باالی سرما قرار گرفته بود. دستک

های دشمن شبرنگ فتند این دستکگها میشد. بعضیها ساطع میمشخص بود و نور از آن

فهمد. به است و ما که از مقابل آن رد می شویم، قطع و وصل می شود و دشمن حدود ما را می

توانیم بکنیم. ما در سمت خود حرکت می کنیم و ادامه می دهیم تا به خاکریز هرحال کاری نمی

بارهای و از سینه آن، رگدشمن برسیم. در تاریکی شب، خاکریز دشمن شبیه بلندی سیاهی بود 

غرید و بچه ها را ترغیب به چنان مانند شیر میشد. پارساپور همگلوله به سمت ما شلیک می

تر هستیم. در این میان، چند نفربر زرهی از ها عقبگفت: ما از سایر یگانکرد و میحرکت می

های همجوار عقب نما رد شدند و به سمت جلوتر رفتند. من مطمئن شدم که ما نسبت به یگا

ها را بلند کردیم. کریمی گفت اگر دیگر منور بزنند، هرگز نمی خوابیم. تر هستیم و لذا سرقدم

تر در حالت درازکش کشته شویم؛ لذا حرکت را سریعخواهیم اگر قرار است کشته شویم، نمی

به  ر و همگیکم به خاکریز دشمن رسیدیم. ناگهان یکی از بچه ها گفت الله اکبنموده و کم

د؛ کر کرد. یکی تیراندازی مینوعی عمل میسمت خاکریز یورش بردند. هرکس برای خود به

اری کرد و هرکس به کیکی پشت خاکریز دراز کشیده بود و نارنجک خود را به آن طرف پرتاب می

ان بای گذشت. ظاهرا آرامش برقرار شده بود. تعدادی از بچه ها در بیامشغول بود. چند دقیقه

بعد از خاکریز شروع به دویدن کردند و رفتند. پرسیدم: اینها کی هستند؟ گفتند به دنبال 

دوشکا به دست ما افتاد. آن را برداشتیم؛ خواستیم از  ی های فراری می دوند. یک تیربارعراق

ها تا آن اسنفاده کنیم، اما حتی یک عد گلوله هم نداشت. یکی از بچه ها گفت: بی انصاف

تند ها سراغ آن رفتند. خواسن گلوله شلیک کردند. یک دستگاه گریدر نیز آنجا بود. بچهآخری

آن را با نارنجک منفجر کرده و به آتش بکشند؛ اما فرمانده گردان گفت: دست نگهدارید؛ آن را 

سالم می خواهیم. به نزدیک آن رفتیم. در زیر آن سیاهی شب بیش از حد نمایان بود. بررسی 

ها روغن موتور آن را خالی کرده اند که قابل حرکت نباشد و امکان روشن گفتند: عراقیکردند و 

 کردن هم وجود ندارد. 

بچه ها شروع به پاکسازی خاکریز کردند. پس از حدود یک ربع، تعدادی از بچه ها و 

 اها در حال آمدن بودند و داد و فریاد کردند: شلیک نکنید، آشنا هستیم. رمز بچه هبسیجی

الله اکبر بود. با گفتن الله اکبر کسی تیراندازی نکرد. تعداد زیادی بودند. به ما که رسیدند، 
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نفر عراقی که همگی به  10دیدیم تعداد پنج الی شش نفر از نیروهای ایرانی بودند و حدود 

 اسارت درآمده بودند. 

مود. را گزارش ن حدود نیم ساعت پشت خاکریز مستقر شده بودیم. فرمانده گردان موفقیت

ها گفتند ما فرمانده گردان نداریم و بچه های گردان مجاور که با ما مخلوط شده بودند. نیز. آن

فرمانده ما شهید شده است. من به دنبال معاون گردان گشتم و یک نفر را معرفی کردم. من به 

خبر و در میان جمع  او گفتم حرکت کنید. او گفت ما فرمانده نداریم. من داد زدم و بچه ها را

اعالم کردم که من هم اکنون شما را به عنوان فرمانده گردان منصوب نمودم؛ حرکت کنید. او 

ایم. با فرمانده گردان در میان گذاشتم. او گفت اشکالی گفت: ما روحیه خود را از دست داده

کت کردیم. سیل ندارد. به اتفاق حرکت کرده و همین کار را هم کردیم. و دو گردان با هم حر 

 خروشان نیرو در میان دشت راهی خاکریز بعدی شد. 

در این میان برادر شمس، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل را دیدم؛ کمی ناراحت بود. 

 ظاهرا یکی از دوستانش شهید شده و در غم از دست دادن آن عزیز بود.

 کردند و ما را قهرمان ریف میفرمانده گردان دائما در حال تماس با تیپ بود. آنها از ما تع

 ای قابل مالحظهنامیدند. تیراندازی بسیار کم شده بود؛ ظاهرا دشمن با ما فاصلهجنگ می

انفجار  ،مان و جلوتردادیم. در فاصله ای دور دست، سمت چپچنان ادامه مینداشت و ما هم

جی زده بودند و درگیری آرپیکردیم. ظاهرا یکی از نفربرهای ما را با  نفربر و تانک را مشاهده

شده بود. ساعت حدود یک بعد از نیمه شب بود. یکی از فرماندهان گروهان گردان ابوالفضل 

از ناحیه پا تیر خورده بود. او درخواست کرده بود که او را در بیابان رها نکنند؛ لذا دو نفر او را با 

آوردند تا صبح شود و صبح نیروهای لو میکردند و پا به پای نیروها او را هم جبرانکارد حمل می

اطر همین خامداد او را تخلیه نمایند. تیراندازی باعث شکستن قلم ساق پای او شده بود؛ به

ت های کمک های اولیه به همراه داشپای او را محکم بسته و باندپیچی کرده بودند. هر نفر بسته

 بودند. راه پیمائی چندین کیلومتر و از این لحاظ کسری نداشتیم. نفرات خیلی خسته شده

 انجام شده و یک خاکریز فتح شده بود و آن را پشت سر گذاشته بودیم.

 هایی هم از غربشد. گفته بودند یگانکم از ناحیه سمت راست هم به ما تیراندازی میکم

 آیند. اما ظاهراکنند و جلو مییعنی سمت راست، خاکریزهای دشمن را فتح و پاکسازی می
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ید. سیر خود ادامه دهم گفتند شما به می. درگیر بودند یشده بود و آنها در همان ابتداناین کار 

تر می شد و انبوه آتش پرحجم تر می رفتیم، آتش از سمت راست بیشتر و قویهرچه جلوتر می

 شد.

درجه انجام دهیم و به سمت خاکریز در  جهت  90گزارش شد اگر صالح است، ما حرکت 

حرکت کنیم تا مانع تیراندازی شده و تلفات ما کمتر شود. دستور داده می شد نیروهای غربی 

کم به خاکریز دیگر دیگری در حال درگیری هستند و شما مأموریت خود را انجام دهید. کم

شدیم. ظاهرا نیرویی از دشمن وجود نداشت و همگی پا به فرار گذاشته بودند. در نزدیک می

ستقر شدیم که دیدیم یک گردان از تیپ هوابرد از سمت شرق به ما نزدیک شیب خاکریز دوم م

ها حضور داشت. من با او تماس می شود. افسر رکن سوم تیپ، سرهنگی بود که همراه آن

نگرفتم؛ ولی جناب پارساپور رفت و با او صحبت کرد. سرهنگ گفت بچه های این گردان روحیه 

یادی را متحمل شدند و قادر به تیراندازی نیستند. پارساپور اند و تلفات زخود را از دست داده

با من مسئله را در میان گذاشت. من گفتم تصمیم با شماست. او )پارساپور( شجاعانه تصمیم 

گرفت و گفت: ما اول حرکت می کنیم؛ بقیه به دنبال ما بیایند. مراتب گزارش شد. ظاهرا 

سیم بود و خیلی خوشحال شده و به وجد فرمانده تیپ )سرهنگ عبادت( خودش پشت بی 

 113اید. گردان آمده بود و همه را دعا کرده و تشویق به حرکت نمود که شما اسالم را زنده کرده

نوک تیز پیکان حمله قرار گرفته بود  ،بالل با روحیه ای سرشار از شهادت طلبی و بدون واهمه

 من ادامه داد.واهمه از خاکریز دوم حرکت نموده و به سمت دشو بی

ز تیپ هوابرد و جمعیتی گردان دیگری از سپاه، گردانی ا -در البالی ما، گردان ابوالفضل

و سیل خروشان نیرو به دنبال ما بود.  علمدار این همه نیرو، سرگرد عباس پارساپور بود و زیاد 

یک خاکریز بعد از نیمه شب بود که به  1:10رفتیم. ساعت حدودما هم در کنار او به پیش می

خشک و قدیمی رسیدیم. آن را بررسی کردیم. ظاهرا یک جاده خاکی بود که بر بلندی ساخته 

کردند. به پشت آن رسیدیم. هیچ عراقی ندیدیم. ها از روی آن تردد میشده بود و روزها عراقی

تیراندازی قطع شده بود؛ نه از سمت غرب و نه از جنوب. گویی دشمن وجود ندارد. اما 

م چرا، زیرا ما در پشت خاکریزی قرار گرفته بودیم که دشمن هیچ گونه دیدی نسبت یدانستمی

که این جاده خرمشهر به شلمچه نیست؛ چون جاده باید  به ما نداشت. ما مطمئن بودیم



  های غیرسازمانی بالل/گردان97

آسفالته باشد و آثار خرابی و ساختمان در منطقه باشد که وجود نداشت؛ لذا بایستی به جلوتر 

 دادیم تا به کنار اروندرود برسیم و سپسه را فتح کرده و پس ازپاکسازی ادامه میرفتیم و جادمی

  دادیم.شدیم. بنابراین باز بایستی به حرکت ادامه میدر ایستگاه شلمچه مستقر می

ها اعتراض کردند که خسته هستیم؛ دیروز و دیشب وقتی صحبت از حرکت شد، بچه

آنها بود؛ زیرا خود ما هم خسته شده بودیم. با پارساپور  واقع نیز حق بااستراحت نکردیم. به

کار کنید؟ گفتم چند دقیقه خواهید چهصحبت کردیم که بچه ها خسته هستند، گفت: می

استراحت. او گفت: چند دقیقه که استراحت نمی شود؟ گفتم بچه ها نفسی تازه کنند، حرکت 

ند و گفتند اگر خاکریزی در جلوی ما می کنیم. چند نفر دیگر از صحبت های من حمایت کرد

باشد و خاکریز بعدی جاده شلمچه باشد، دشمن، قوی مستقر شده و بچه ها باید قدرت تحرک 

خوبی داشته باشند تا بتوانند به خاکریز دشمن یورش ببرند. به هر حال با اصرار زیاد و تماس 

دریافت و قرار شد بچه ها در کنار هوابرد، اجازه استراحت  55ایشان با قرارگاه عملیاتی و تیپ 

ها مشغول کندن حفره شدند که اگر انفجار گلوله ای دامنه جاده به استراحت بپردازند. بعضی

از توپخانه دشمن اصابت کرد، در تیررس یا جهت مسیر ترکش انفجار گلوله نباشند؛ جان 

ن ما هم که تماشاگر ای پناهی کندند و در داخل آن غلتیدند و از فرط خستگی به خواب رفتند.

صحنه ها بودیم، کمی در سراشیبی باالی جاده درازکشیدیم و به خواب رفتیم. دقایقی بعد 

دقیقه به خواب رفته ایم و خستگی و  30الی  5شتابزده از خواب برخاستیم به تصور اینکه 

ته و نزدیک دقیقه گذش 1:10کوفتگی راه از تنمان خارج شده است. به ساعت که نگاه کردیم از 

به چهار صبح بود. سریعا به پا خاسته، بچه ها را بیدار کردم و با شتاب و داد و بیداد، شروع به 

هرچه ، به خواب اصحاب کهف رفته بودند صدا زدن بچه ها کردیم. بعضی ها که گویی

کردیم، از زور خستگی بیدار نمی شدند. به هر حال در طول سینه کش جاده و صدایشان می

خیابان خوابیده بودند. آرامش برقرار شده و ظاهرا دشمن هم تصور کرده بود که این یک کف 

تاکتیک است و دیگر دشمن وجود ندارد؛ چرا که نزدیک به یک ساعت خوابیده بودیم و 

کوچکترین سر و صدایی نشده بود. لحظات غافلگیر کننده خوبی بود؛ اما چه می شد که ماه 

شد. ای بود و اگر از روی جاده سرازیر می شدیم، دشمن متوجه می می تابید و بیابان روشن

افسوس  کردیم؛ ولیکاش یک شیار باریکی بود که از آن عبور کرده و دشمن را کامال غافلگیر می
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که چنین نشد و پس از جمع آوری نیروها و حرکت و سر و صدایی که بر اثر آن ایجاد شده بود، 

کشید. حرکت به سمت دشمن شروع شد. بود و انتظار ما را میدشمن خواب آلوده بیدار شده 

در ابتدا سرازیری در مسیر داشتیم و سپس شیب زمین حالت سرباالیی پیدا کرد و بایستی 

 کردیم.کمی در سرباالیی حرکت می

شلمچه بود، در  -ای تا خاکریز دشمن که همان جاده خرمشهرفاصله از این خاکریز جاده

متر از آن را پیموده بودیم و هیچ گونه سر و صدایی نبود .  150شد. حدود یمتر م 100حدود 

 های سبک بود که بهمتری دشمن که رسیدیم، ناگهان سیل انبوه گلوله سالح 50در فاصله 

سمت ما شروع به باریدن کرد. با این شرایط نفراتی زیاد بر زمین ریختند. من که در البالی 

ن حجت ب»ات از آن مهلکه را یورش به سمت دشمن دانسته و ندای یا نفرات بودم، تنها راه نج

را سر دادم. این  سیل خروشان نیروهای ما که چندین گردان « الحسن، عجل علی ظهورک

مرتبه درخواست  50دانم شاید بیش از شده بودیم، به سمت خاکریز دشمن یورش بردیم. نمی

ت دس زدم و بارش به سمت خاکریز را میها، نهیب یوکمک از امام زمان را تکرار کردم و به نیرو

 را   نهانشسته آ  باز ایستاده و  رفتیم وکردم و چند قدم به جلوتر میها را به جلو راهنمایی میآن

 کردم. با توسل به حضرت امام زمان )عج( به سمت جلو تشویق می

ها د و ما درگیر با عراقیدقیقه یا کمی بیشتر یا کمتر طول کشی 50این درگیری در حدود 

بودیم. جاده آسفالته شلمچه را زیر پای خود احساس نمودیم و به مقصد اینکه جاده را پشت 

رود در حرکت هستیم، ادامه دادیم. سرازیری قابل توجهی باز در سر گذاشته و به سمت اروند

رانی کرده، باز به عقب زیر پا و در جلوی ما بود؛ اما غافل از اینکه در اثر این تالش حرکت دو

برگشته بودم و دچار اشتباه شده بودم. در طول سرازیری و در حال دویدن به سمت جلو بودم 

که روشنایی افق را در سمت راست خود احساس کردم. به نزدیکی سرباالیی و خاکریز 

خود رسیدم. همان جاده خاکی اولیه بود که از آن حمله را شروع کرده بودیم. به اطراف می

دیدم؛ گویی همه مرتکب اشتباه شده نگاه کردم؛. نیروهای زیادی را در منطقه پراکنده می

بودند و یا در اثر فشار فعالیت دشمن، ما خود به عقب رانده شده بودیم. تعداد زیادی در بیابان 

 لحظه گفتم روشنایی باید سمت چپ ما باشد؛ چرا در سمت راستبر زمین افتاده بودند. در یک

است؟ به باالی سر خود نگاه کردم، ماه را در آسمان ندیدم. به عقب برگشتم ماه را در پشت سر 
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اند ایم و نیروهای زیادی هم به عقب برگشته و یا در عقب ماندهدیدم، فهمیدم که به عقب برگشته

 ما و دیگر دیر شده بود. هوا در حال روشن شدن بود و روشنایی روز باعث دید زیاد شده بود.

 به پشت جاده خاکی رسیده و نیروها پراکنده
ً
کردم و شده بودند. هرچه دادوفریاد میمجددا

کرد. سوتی کردم، کسی توجهی به من نمیآوری و حمله مجدد طلب مینیروها را جهت جمع

شناختند. سوت را به صدا درآوردم و ها صدای سوت مرا میفلزی در جیب داشتم. اکثر بچه

آوری کردم. تعدادی به سمت شرق در کنار خاکریز در حرکت بودند و تعدادی به عها را جمآن

دیدم. ستوان کریمی نبود. در این میان، کردند. فرمانده گردان را نمیسمت غرب حرکت می

برادر شمس که فرمانده گردان بود را دیدم. گفتم برادر شمس، کاری بکن. او گفت: فعاًل وقت 

ه نماز کردیم. نفهمیدم چگونه دو رکعت خواندم؛ اما برادر شمس که زودتر نماز است. سریع اقام

 از من به نماز ایستاده بود، همچنان در حال نماز بود.

شده، ها را جمع کن. تماس گرفتهدر این اثناء پارساپور را دیدم. گفتم کجایی؟ گفت بچه

اند. با خیال راحت و هاند به سمت غرب حرکت کنید؛ نیروهای ما در آنجا مستقرشدگفته

خاطری آسوده آهی کشیدم. خورشید در حال طلوع کردن بود. قباًل تذکر دادم که هوا سریع 

شود و این چنین ما در سمت غرب، سنگرهایی را در فاصله از تاریکی به روشنایی تبدیل می

ها ن اتاقکدیدیم و تعدادی از نفرات انسانی در کنار آمتری خود بر بلندی می 300الی  500

 غافل از اینکه آنها عراقی هستند.دادند؛ ایستاده بودند و برای ما دست تکان می

ما به تصور اینکه آنها ایرانی هستند به سمت آنها حرکت کردیم. نیروها از هم پاشیده شده 

متری رسیدیم. تعدادی در جلوی  100رویم. به فاصله بودند و گویی برای استراحت به آنجا می

 موقعیت ما 
ً
بودند و من در میان جمعیت حضور داشتم. برادر شمس در عقب ما بود. مجددا

داده بودم و مطمئن بودم که در پشت سر من در حرکت است. برادر پاسدار پارساپور را ازدست

 بابایی در تمامی طول این حرکت شبانه با ما آمده بود؛ ولی تماسی با او نداشتیم. 

 31الی  30متری رسیده بود؛ من در حدود فاصله ای ما به فاصله پنجزمانی که اولین نیروه

ها به پشت تیربارهای خود رفته و کردم. ناگهان عراقیمتری و در البالی جمعیت حرکت می

 -شروع به تیراندازی نمودند. خدای من چه جهنمی از آتش و رگبار! عملیات جاده اهواز

ها صفیر کشان از جهات مختلف و از چیز بود. گلولهها ناخرمشهر در مقابل این تیراندازی
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جی زنها شلیک. اما چه سود شد. در دشت پراکنده شدیم. داد زدم: آرپینزدیک گوش ما رد می

شد کرد و یا از باالی سنگر آنها رد میجی به هدف اصابت نمیهای آرپیکدام از شلیککه هیچ

 رفت.لوتر نمیکرد و جو یا در همان دم به زمین اصابت می

 
ً
بود، در دید ما قرار گرفت و شروع به شلیک « آ 91»در این میان یک تانک زرهی که ظاهرا

شدند. امان را از ما تیر مستقیم کرد؛ خدایا چه جهنمی. هزاران گلوله از دو طرف ردوبدل می

که  تجی زن در سمت راست من قرارگرفته بود. از سرباز مخابراگرفته بودند. یک نفر آرپی

یر و ام. گفتم: تماس بگدانم، او را ندیدهنزدیک من بود، پرسیدم: کریمی کجاست؟ گفت نمی

حالت محاصره را آتش توپخانه درخواست کن. جواب دادند در حال شلیک هستند؛ اما ما 

 پیداکرده بودیم. 

لذا  ؛مانند، فعال بودندنخورده مانده بود، تمام سنگرهای دژضلع غربی منطقه نبرد دست

ها روی پراکندگی نیروهای ما متمرکز شده بود. سر و از ناحیه شمال غرب و جنوب آتش آن

ی گفت فالنی تیرخورده است. گلولهصدای سوختم، سوختم باال رفته بود و هرلحظه یکی می

 به سر و کاله آهنی بچه
ً
 مستقیما

ً
ن شدند. در ایکرد و شهید میها اصابت میتیربارها بعضا

اکبر سر دادم. نیروهای عزیز بپا خاستند روز عملیات افتادم و ندای الله« اکبرالله»ه یاد حین ب

ها را میخکوب و تعداد زیادی را مجروح و شهید نمود؛ و یورش بردند که آتش پرحجم دشمن آن

 زمین
ً
از  کنند ویواش سر و صدای اینکه حاال ما را با تانک له میگیر شدیم. یواشلذا مجددا

شویم. من مانده بودم و گفتند اسیر میها میشوند، شروع شد. بعضیرویمان رد می

دانستم پارساپور کجاست. سرباز مختاری گفت: جناب خلیلی کاری بکن. به او گفتم: نمی

 رویم تا پارساپور را دیده و کسب تکلیف نماییم. خیز کمی به عقب مینزدیک من باش. سینه

طور که درازکش های دیگر گردان بالل همانمرکز توپخانه از گروهان دارانیک نفر از درجه

بودیم، رنگ به روی نداشت و خود را باخته بود. با اسلحه به من نشانه رفت و گفت: جناب 

 گفت: خواهی فرار کنی؛ این همه نیرو را به قتلگاه آوردهسروان، کجا می
ً
ای و حاال چی؟ سریعا

مانم تو برو نزد پارساپور و بگو درخواست م: اشکالی نداره. من میبر شیطان لعنت. به او گفت

آتش توپخانه و آتش کمکی نماید. سربازم گفت: چرا گذاشتی برود؛ او حق چنین کاری را 

ماندم. او کمی ترسیده نداشت. در جواب گفتم حق با او بود؛ من باید برای روحیه دیگران می
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از حد ترسیده و خود را باخته بود. گفتم نه، این چنین بود. مختاری در جواب گفت: او بیش 

 دهم. نیست. من به او حق می

به هر حال برگشتم تا به او بگویم به پارساپور بگو با بیسیم من تماس بگیرد؛ اما دیدم که او 

وسیله بیسیم تماس گرفتم که چه نیست و برای درخواست آتش رفته است. با پارساپور به

ود و شاند آتش پشتیبانی اجرا میام؛ جواب داده: موقعیت را من گزارش کردهبکنیم؟ او گفت

نشینی کنید. تا اینجا بسیار خوب بوده است. فریاد زدم هرکسی به هر نحوی خود را شما عقب

دن صورت زیکزاک شروع به دوینشینی آمده است. برخاستم و بهبه عقب بکشد که دستور عقب

ت. هاستر پارساپور را دیدم که مشغول پانسمان پای یکی از بچهعقب متر 10نمودم. در فاصله 

گویم روم. با نهیب به من گفت میبه او گفتم چه کنیم؟ او گفت شما به عقب بروید. گفتم نمی

ه شویم یا ببرو. گفتم در این وضع امکان اسارت هم وجود دارد. او در جواب گفت: یا کشته می

دهیم. من خواستم در پانسمان به آنها کمک کنم. او گفت اسارت نمیگردیم و تن به عقب برمی

در این اوضاع دور یک نفر جمع نشویم. خورشید در چشمان دشمن و بر روی و پشت ما شروع 

به درخشیدن کرد. چه طلوع خونینی! برخاستم به عقب برگردم و به همان طریق زیکزاک عمل 

اندام و قدبلند بود. دیدم که تیرخورده است. یلی درشتنمایم که یکی از سربازان را دیدم که خ

کنم با همدیگر برویم. گفت: نشستم و احوال او را پرسیدم. گفتم: پاشو، من کمک می

 توانم، استخوان پای من شکسته است.نمی

به کمک سرباز مختاری کمک کردیم روی پاهای خود بایستد. فهمیدم که پایش شکسته و 

او منفجرشده است. او را گرفتم، بلند کرده و بر روی دو شانه خود قراردادم.  ای درون پایگلوله

وزن او خیلی سنگین بود. البته قدرت بدنی من هم خیلی مناسب بود؛ ولی در این حال کمی 

سرماخوردگی و تب داشتم که اصاًل در قید و بند آن نبودم. شروع به دویدن کردم. در بین راه 

مکار که گروهبان بود و تیر خورده و افتاده بود، برخورد کردم. پیش خود به یکی از برادران ه

ها با این فاصله از دشمن تیرخورده اند و من و سایرین در دهانه جهنمی از آتش گفتم خدایا این

 دعای آیتطور سالم ماندهبودیم و این
ً
را  «وجعلنا من بین ایدیهم»الکرسی و دعای ایم. دائما

دار دیدم که بر بالین آن درجهکردم. خود را موظف میه خود و منطقه فوت میخواندم و بمی

بنشینم؛ لذا سرباز را به زمین گذاردم و بر بالین او نشستم. تیر از ناحیه پایین کمر او اصابت 
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های او بیرون ریخته بود. لباس او را مرتب شده و مقداری از رودهکرد و از جلو شکم او خارج

توانی بلند شو با همدیگر برویم. او گفت: عا و احشاء او بیرون نریزد. گفتم اگر میکردم تا ام

ان دار خورد. فهمیدم که از ناحیه کمر و نخاع اتفاقی افتاده است. او از درجهپاهایم تکان نمی

گروهان خودم بود. اسمش یادم نیست. قدری او را دلداری دادم. سؤال کرد ما در اینجا اسیر 

؟ گفتم غیرممکن است؛ آنقدر از دشمن دور هستیم که فعاًل دشمن جرأت اینکه به ما شویممی

 .کنمم و برای تخلیه تو اقدام میروم تا نیروهای امدادی را خبر کنبرسد را ندارد؛ لذا من می

شود ؟ او را به نام و ذکر هایم چه میتنها به یاد دارم که او گفت: حاال تکلیف من و زن و بچه

خصوص در این حال تا ذکر او یاریگر ند یادآور شدم و گفتم: همیشه به یاد خدا باش؛ بهخداو

 ریزی او بسیار بد بود،تو باشد. او را در همانجا به امان خدا سپردم و سربازی را که وضعیت خون

غربی بود، حرکت کردم. راه زیادی را پیمودم. -دوش کشیدم. در مسیر جاده خاکی که شرقی به

دادند در انتهای این جاده خاکی، نیروهای خودی مستقر هستند و از آن نقطه، تخلیه با  خبر

 آمبوالنس میسر است؛ لذا تالش خود را به هر قیمتی بود، کردم و او را به انتها رساندم.

 آشنایی و گفت گو با آقای مرتضی قربانی

احیه تند باال نیایید؛ با تیر از نگفطرف خط میقبل از اینکه از خاکریز باال بروم، نیروهای آن

رفته و  ها باالها بدهکار نبود. از البالی صفیر گلولهزنند. ولی من گوشم به این حرفجنوب می

طرف به کمک من آمدند ای که عمود بر این جاده خاکریزی بود، گذر کردم. از آناز روی جاده

 گونه خبری از او نداشتم. خیلیدیگر هیچو سریع او را سوار بر آمبوالنس نموده، تخلیه کردند. 

 روزی، صبحانه نخورده درخسته شده بودم. کمی تب داشتم. خستگی شبانه، تالش شبانه

طرف نشستم. یکی از برادران یک عدد کمپوت گالبی بازکرد و به من داد. پشت خاکریز آن

ات مجروح دیگر، تشکر کردم و آن را خوردم و کمی جان گرفتم. خواستم برخیزم بروم نفر 

دار را به عقب بیاورم، که برادری نزد من آمد، احوالم را پرسید و از اوضاع ازجمله آن برادر درجه

جلو سؤال کرد. وضعیت را تشریح کردم. او گفت چقدر خوب شد که به عقب برگشتید. هرکدام 

حبت و مسئوالنه صاز شما که زنده برگردید برای اسالم و ما غنیمت است. دیدم خیلی سطح باال 

کند. سؤال کردم: شما کی هستید؟ یکی دیگر از برادران که همراه او بود گفت: ایشان برادر می
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ای؟ گفتم: آری. پاسخ داد: ایشان فرمانده تیپ مرتضی است؛ نام مرتضی قربانی را شنیده

 کربالی سپاه است. 

ر؟ گفتم خلبان خلیلی آقای قربانی سؤال کرد: شما جلو بودی، از خلبان خلیلی چه خب

گویم، سروان خلبان خلیلی که هوانیروز است. گفتم: بابا من من هستم. او گفت تو را نمی

 خواست قبولام. او باز هم نمیشکن آمدهخودم هستم؛ سروان خلبان حسینعلی خلیلی و خط

لی عهای رزم. سؤال کرد: عباسشکن جبههکند حضور یک خلبان در لباس استتار جنگی و خط

ت شهر اصفهان است؟ گفشناسی؟ گفتم برادر عباسعلی که جزء سپاه پاسداران شاهینرا می

که بلی. گفتم: برادر من است. گفت سراغ تو را گرفته و احوال تو را پرسیده  است. گفتم: همین

ت: گفغرید. هی میبینی، صحیح و سالم شکر خدا. بسیار تعجب کرده بود و با خود میمی

مال. الشکن؛ چه کسی اجازه داده تو در اینجا باشی، این خیانت است به جان بیتطخلبان خ

یر گویند خلیلی شهید یا اسگفت: بابا میمن گوشم بدهکار این قضیه نبود. دیدم که او می

خواهی که من هستم و غیر از من خلیلی شده است. گفتم دست از سرم بردار؛ اگر خلیلی را می

 ها بپرس. باشد، وجود ندارد. قبول نداری؛ برو از عراقیشکن که خلبان خط

 از روی جاده به آن
ً
دوان جهت تخلیه دیگر طرف رفته و دوانبا عجله برخاستم و مجددا

رزمان مجروح شتاب کردم. در بین راه به مصدوم دیگری برخوردم. امدادگر از من طلبیدند. هم

 اند و لذا من آنروم. گفت او را تخلیه کردهیگفتم با عرض معذرت، من برای تخلیه فالنی م

برادر بسیجی را به دوش گرفته و به عقب بردم. خواستم برگردم و خبری از کریمی و سایرین 

جا بیاورم که پارساپور مرا بوسید؛ یک مجروح با خود آورده بود و گفت: دیگر جلو نروید؛ همین

همین جا سازماندهی کرده و مستقر شوید. آوری کنید و خط پدافندی را در نیروها را جمع

ها کشته و  مجروحین را تخلیه خواهند کرد. غافل از اینکه او دیده بود که تعدادی را عراقی

گشتیم اند. با پارساپور به دنبال نیروها و عناصر گردان بالل میو برده تعدادی را هم اسیر کرده

حلی را پشت خاکریز انتخاب کرده و در آنجا کردیم. موجو کرده، پیدا میو هرکدام را پرس

های گردان بالل مواجه شدیم که از کنار جاده مستقر شدیم. در این اثنا ما با تعدادی از بچه

ا دیشب که م گفتنداید؟ آنها جنوبی به سمت ما درحرکت بودند. گفتم شما کجا بوده -شمالی

و حاال اینجا هستیم . تازه فهمیدم که تعدادی  ایمکردهدیر رسیدیم و شما رفته بودید و راه را گم
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ایم. خالصه ها و عناصر گردان  عمل نمودهاند و ما عماًل با سایر بچهاز گروهان من با من نبوده

 ها را به محل خط پدافندی جدید راهنمایی کردیم و آهنگ برگشت نمودیم. آن

 انفجار گلوله توپخانه در یک متری

ها بودیم که صدای سایر ده مستقرشده بودند. نزدیک یکی از آنادوات زرهی در پشت جا

 ما گفتیم ظهای توپخانه باعث شد من و پارساپور که چند لحظه قبل با همدیگر میگلوله
ً
اهرا

در این جبهه آسیب ناپذیریم و کشته نخواهیم شد و خدا آخر و عاقبت ما را به خیر کند، خود را 

 درازکش شدیم. گلوله توپخانه درست در یک متری  به سمت جلو پرتاب کنیم و روی
ً
زمین تقریبا

خورده و ما در زیر سایه قیف انفجار آن قرارگرفته بودیم. گلوله داخل زمین منفجر و ما به زمین

 شده بود. تنها مقداری ِگلهای آن به سمت فضای باز مسیر گلوله پرتابموج انفجار و ترکش

شی از انفجار باعث شده بود که چند لحظه بیشتر از پارساپور روی ما ریخته و دود حاصله نا

درازکش شوم. او در همین اثنا گفت: خلیلی خدا تو را بیامرزد باالخره تو شهید شدی. و من در 

گویی. او برگشت و گفت خلیلی، تو زنده جوابش از الی دودها خارج شدم و گفتم: من را می

 ای؛ ای
ً
یک امداد غیبی حامی و حافظ توست؛ من پیش خود  بابا تو دیگه کی هستی. حتما

طوری نشدی. گلوله وسط کمر تو خورده است. که هیچتکه شدی، درصورتی 300گفتم که 

تر بود. خالصه این حرف را تکرار کرد که خدا آخر و عاقبت تو یکی طرفگفتم: نه، یک متر آن

 بدرق
ً
ام است. همسرم نیز به دلیل آنکه خودش هرا به خیر کند. گفتم من دعای پدر و مادرم دائما

 نذر و نیازی برای خواهد بچهدر دوران کودکی یتیم شده بود، و نمی
ً
هایش یتیم شوند، حتما

سالمتی و بازگشت من کرده است. او سیده هست و احترامی پیش خدا و جد خود و مادرش 

ن شده و خودم راضی به حضرت زهرا )س( دارد. در این میان تمام الطاف الهی شامل حال م

 رضای خدا هستم؛ هرچه مقدر الهی باشد، به همان راضی هستم. 

گفت: این، همانی است که گلوله در یک رسیدیم، پارساپور میاز آن به بعد به هرکس می

متری او زمین خورد و صحیح و سالم ماند. این مسئله یکی از امدادهای غیبی الهی بود که 

دی را مورد اصابت قرار دهد؛ ازجمله  من و پارساپور؛ اما جان سالم بدر توانست تعداد زیامی

خط پدافندی را تشکیل  113های گردان آوری  بچهبردیم. به هر حال پس از دقایقی با جمع



  های غیرسازمانی بالل/گردان91

بته تالش مان نکند. الدادیم و با پتو سایبانی نیز درست کردیم تا آفتاب سوزان خوزستان، اذیت

یر ام کریمی تستوان کریمی بود. شهریار سلمانی گفت: من شنیدهمن در جهت پیدا کردن 

قصد عزیمت، شلمچه افتاده است. به همین خاطر به -خورده و در نزدیکی جاده خرمشهر

طرف برویم و او را پیداکرده و تخلیه نماییم. افراد بسیاری خیز حرکت نموده تا به آنسینه

شدند. در این میان، از یکی از افرادی که مسئول می صورت پراکنده و سریع با موتور تخلیهبه

 خواهیم برویم در آن حدود و فالن کس را تخلیه نماییم.        تخلیه بود، پرسیدم که می

ای سیاه داشت را او گفت: ستوان کریمی که پایش تیرخورده بود و قدبلند و چهره

نکه خاطرجمع شدیم و شکر خدای را ازایگفت او را تخلیه کردند. پس ،گویی؟ گفتم: چرانمی

 بجا آوردیم، به محل استقرار جدید برگشتیم. 

 عبادت و برادر قربانی در خط مقدمدیدار سرهنگ 

هوابرد و برادر  55فرمانده تیپ « عبادت»صبح بود که جناب سرهنگ  30حدود ساعت 

ت به خط سرکشی و گش فرمانده تیپ کربال از سپاه پاسداران انقالب اسالمی اقدام به« قربانی»

پدافندی و بررسی آخرین وضعیت نیروهای خودی و دشمن کردند و به محدوده پدافندی ما 

بالل که شب گذشته چون شیر درنده در بیسیم  113های گردان هم سر زدند و خواستند بچه

زدیک ن فقط ذکر خیر آنها بود و ازنظر طراحان عملیاتی، نوک پیکان حمله قرارگرفته بودند را از

خاطر نزد فرمانده گردان و من آمده بودند. ببینند و دست محبتی بر سر آنها بکشند. به همین

سروان عبدالهی نیز نزد ما بود و گویی او هم در انتهای گردان در طول شب به همراه ما حضور 

ه داشت؛ اما من او را ندیده بودم. سروان باطنی در همان ابتدا دستش در اثر ترکش خمپار 

 مجروح شده بود و به همین علت تخلیه شده بود. 

ها نشستند. جناب سرهنگ عبادت سؤال کرد: نها تعارف کردیم و آپس از آمدن، به آن

سازید و سقف درست جا. گفت: چرا سنگر نمیسنگر شما کجاست؟ جواب دادیم: همین

م؟ خواهید جلوتر برویر نمیکنید؟ سؤال کردیم: مگر قصد دارید ما را اینجا نگه دارید؟ مگنمی

 ما دیشب تا صبح و از صبح تاکنون آن
ً
قدر با مرگ در این ایام کم احتیاج به سنگر نیست. ضمنا

دپوی  آویختیم و همینکرد، این پتو را هم نمیوپنجه نرم کردیم که اگر آفتاب اذیتمان نمیدست

ستند. در تر هها بسیجیاز بسیجی هابابا، اینگفت ای« قربانی»کرد. برادر خاکریز کفایت می
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بسیجی، سپاهی، »ها شعار جواب گفتم: ما حزب الله هستیم و خداوند با ماست. و لذا بچه

 را سر دادند.« ارتشی سه لشکر الهی

ها در عقب شد و همرزمان ما گفتند: پس از دقایقی چند، صحبت از تخلیه و استراحت بچه

است که درگیر هستیم و با تلفات وارده و اینکه تعدادی از روز  30ما تاکنون در سه شب و مدت 

ان برگردانید و سپس به اصفه« بنه»اند، ما را حذف و به پرسنل تاکنون به مرخصی اعزام نشده

 جناب 
ً
مراجعت نماییم. مرتضی قربانی گفت: چون نیرو کم داریم، مقدور نیست، اما حتما

جل خواهد کرد. با سپاس و تشکر و التماس سرهنگ عبادت نسبت به تعویض شما اقدام عا

ها دعا، خداحافظی کردند و رفتند. ما ماندیم و خط پدافندی و دشمن زبون و قصد مذبوحانه آن

آمدند، و خوف و وحشتی که آنها را فراگرفته بود. از عناصر اطالعاتی که به خط مقدم می

ر زرهی هستند و لشکرهای پیاده ها در حال تخلیه چند لشکپرسیدم: چه خبر؟ گفتند: عراقی

کنند. صحت این مطلب زمانی برای من روشن شد را در جهت مقابله با نیروهای ما مستقر می

ها کردیم، از بچههزار نفر اسیر از خرمشهر گرفته شد. هنگامی که سرکشی می 39که بیش از 

شدند را ب محسوب میکردیم، و اخبار کلیه کسانی را که نبودند، و از نظر ما غایسؤال می

 کسانی که ها، موج گرفتهگرفتیم. مجروحین، تخلیه شدهمی
ً
ها، اسرا، ، شهدا و احتماال

کردیم، تعدادی به همراه تر میمفقوداالثر بودند. هرلحظه آمار خود را تکمیل و تکمیل

ری آون جمعها را با دژبامجروحین با آمبوالنس به عقب برگشته و در اهواز سرگردان بودند. آن

ا را هرفت و هرکدام از بچهفرستادند. تا عصر آن روز هرلحظه آمار پرسنل باال میو به جبهه می

شدیم و از طرفی دیگر ناراحت که چرا او سر از طرف خیلی خوشحال میدیدیم، ازیککه می

سالم که عقب گردان و اهواز و جای دیگر درآورده است. به هر حال قابل بخشش بود و همین

 شدیم.گذشتیم و خیلی هم خوشحال میبودند، از مسئله می

 100در بعدازظهر آن روز هنگامی که باالی خاکریز نشسته بودم و با دوربین فاصله حدود 

کردم، دیدم از روی یک تانک، یک سیاهی رها متری میان ما و خاکریز دشمن را بررسی می

نج تر بکشم؛ اما دستهایم تا آر دود نیم متر پایینکه متوجه شدم، توانستم خودم را حشد. همین

 معلوم شد از نوع )ساکرز( است، به لبه خاکریز 
ً
باالی خط خاکریز بود. موشک رهاشده که بعدا

تر پس از چندین کمانه منفجر شده بود. طرفمتر آن 10اصابت و در پشت خاکریز در حدود 
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ضایعاتی به بار نیاورد. از خاک خاکریز که  خوشبختانه به جهت اینکه کسی در آن اطراف نبود،

به هوا بلند شده بود، سربازان من متوجه این مطلب شده بودند؛ اما چون من در دید آنها نبودم 

دیدند.. بنا کردند به فریاد زدن و مرا صدا کردن. من ها در گودال پایین بودند، من را نمیو آن

ود گرفته، قادر به جواب آنها نبودم که فقط بگویم به خاطر اینکه هنوز حالت جان پناهی به خ

ون مغازه اکنها به نام سرباز عبدالعلی میر خلف زاده که همبله، من سالم هستم. لذا یکی از بچه

فروش پولک و نبات در خیابان شیخ بهایی، کوچه سرتیپ جنب مسجد جعفر طیار دارد، داد 

ها بلند شدند که بیایند مرا پیدا کنند و نجات ها جناب سروان خلیلی شهید شده. بچهزد: بچه

 ها به پایین خزیدم و سپس جواب آنها را دادم که بابا من زنده هستم.دهند. من از روی خاک

: چه آمد.گفتمطرف من در این اثنا جناب سرگرد پارساپور هم سراسیمه بلند شده بود و به

خواستم خط دشمن را نی؟ گفتم: میکشده است؟ جواب داد: بابا این کارها چیه که می

جی آنجا را بزنیم. به هر حال این قضیه تمام شد و او بار پیشناسایی کنم و در صورت لزوم با آر

 شود و تو حکنی که شهید شوی؛ اما خطرات از بیخ گوش تو رد میدیگر گفت: تو کاری می
ً
تما

 بوده، هستم و خواهم بود.چیزی به همراه داری. گفتم من از ابتدا غالم امام زمان 

 یا دهی؛ بپس از آن بار دیگر او مرا صدا زد و گفت: تو اگر اینجا باشی، کار دست خودت می

اهواز دکتر و تکلیف سرفه و سرماخوردگی خود را معلوم کن. روزها که هوا گرم بود، حال من  برو

ین شدم و سفارشات برد. سوار ماشهای من کسی خوابش نمیها از سرفهخوب بود، اما شب

الزم را به جعفر سلیمانی کرده و به سمت اهواز حرکت کردم. در اهواز به بیمارستان مراجعه 

کردم و پس از معاینه مرا به بیمارستان شرکت نفت اعزام کردند. در آنجا از من عکس گرفته و 

ند ه من تزریق کردتعداد زیادی آمپول پنی سیلین تجویز نمودند. دو عدد از آن را نیز همانجا ب

ها حالم خیلی خوب شد. دکتر ضمن تجویز دستور دارویی گفته بود: که در اثر تزریق آمپول

شما باید یک هفته در اهواز بمانی و معالجه کنی و به خط برنگردی. من هم گفتم چشم. پس 

عتی اسیاسی بود، س -از بیرون آمدن ازآنجا، در منازل سازمانی شرکت نفت که دفاتر عقیدتی

استراحت کردم و شب را در اهواز گردش و فردای آن روز صبح به سمت منطقه حرکت کردم. 

 توان ایستادن در اهواز را نداشتم و به خط برگشتم.
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 عنصر نفوذی عراقی

حدود ساعت یک بعدازظهر به خط رسیدم و از مقدار غذایی که مانده بود، صرف کردم. 

های مردمی برای ما شربت و دوغ آوردند. در این مکحدود ساعت سه بعدازظهر بود که از ک

اثنا، به یک نفر نظامی غریبه برخورد کردم که در بین سربازان نشسته و گرم صحبت بود. تصور 

ازاینکه های ما گرم گرفته است. پسها به دنبال آشنایی آمده و با بچهکردم که از سایر یگانمی

اطالعی کردند؛ لذا مشکوک شدم و به ها اظهار بیمه آناو رفت، از یکی پرسیدم او کی بود؟ ه

شد، او را دیدم. در آنجا هم تر که مربوط به ما نمیطرفدنبال او رفتم. در یکی از سنگرهای آن

اسی؟ شنهای آن سنگر را صدا زدم و از او پرسیدم: فالنی را میسرگرم صحبت بود. یکی از بچه

و طرح دوستی ریخته است. بیشتر مشکوک شدم و گفت که نه؛ برای خوردن چای آمده 

یه را ها قضهای سپاه که در ارتباط بودم، موضوع را در میان گذاشتم. به آنوسیله با بچهبدین

 کند یا نه؟ چون در بین نظامیان چنینگفتم و پرسیدم که او از شماست که اینجا سرکشی می

آمد؛ لذا او را به برادران سپاهی ان ما میداشت، برای معرفی خود به مینفراتی اگر وجود می

 نشان دادم و رفتم که او هم به من مشکوک نشود. 

های عصر آن روز خبر آوردند که شخص نامبرده، عنصر نفوذی عراق بوده و گرای گلوله

نموده است. او را دستگیر و به پشت جبهه تخلیه نمودند. در توپخانه را تصحیح و گزارش می

ها از نیروها گرفته بودند )و شاید همین شخص، ه جهت تلفات زیادی که عراقیاین منطقه ب

نامگذاری « پیچ شهدا»ها آن محل را ها بود( بچهبان توپخانه عراقیعامل راهنمایی و یا دیده

 کرده بودند. 

ساعت استقرار در خط مقدم پدافندی، دستور داده شد گردان ما به خاکریز دوم  11پس از 

نند. ها بتوانند استراحت بیشتری کتر بود ( نقل مکان کرده و آنجا مستقر شویم تا بچه)که عقب

 هاگفتند عراقیدر این ایام، صحبت از ادامه عملیات نیروهای ایرانی بود و از طرفی هم می

بایست مراقبت زیادی از آن جناح قصد دارند از ناحیه غرب کارون به سمت ما حمله کنند و می

متری، به مدت دو روز خط دوم پدافندی پس از استقرار و ساخت سنگرهای کوتاه نیم شود. در

و  11در خاکریز اول و  93سال  13/1و  10/1و  39/1بیشتر مستقر نبودیم؛ یعنی روزهای 

 در خاکریز دوم مستقر بودیم. 11/1/93
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 خوین پیام برای حرکت گردان به دار

هنگامی که همگی خواب بودیم و فقط نفراتی در  در شب دوم استقرار در خاکریز دوم در

محل نگهبانی و پاسداری بودند، انفجار مهیبی ما را از خواب بیدار کرد. در پی این انفجار سقف 

های آن از زمین کنده شد و دوباره فروکش کرد و اگر فرو ریخته بودند، تمامی سنگر و دیواره

شدیم. به هرحال زمان از نیمه م، کشته میکردیهفت یا هشت نفری که در آن استراحت می

های شب گذشته بود که بیسیم به صدا درآمد و پیامی را برای ما ارسال کرد، مبنی بر اینکه 

گردان بالل در اسرع وقت منطقه را تخلیه و در دارخوین )بنه گردان( نسبت به تهیه صورتجلسه 

ها که ماید. همان موقع یکی از بچهآوری وسایل خود و شمارش اقالم اقدام نضایعات و جمع

 حرکت کنیم و برگردیم؛ اما فرمانده گردان 
ً
نگهبان بود، پیام را شنید و همه را بیدار کرد تا سریعا

 گردیم. فردا صبح که برایمیگفت: همه بخوابید؛ فردا صبح حرکت خواهیم کرد و به عقب بر

یک نفر را شنیدم. به سمت صدا « ککمک، کم»نماز بلند شده بودم، در جلوی خاکریز صدای 

شب بعد از نیمه ال بزرگی که در اثر اصابت گلولهومیش بود. صدا از داخل گودرفتم. هوا گرگ

ر توالی زیادی در اطراف گودال به اطراف ریخته شده بود. نزدیکآمد. ِگلایجاد شده بود، می

ه ین گودال بسیار بزرگی که ایجاد شدکه شدم، قیف انفجار حاصله از اصابت گلوله را دیدم. از ا

 بود، بسیار تعجب کردم. یکی از سربازانی که برای قضای حاجت به داخل آن گودال رفته بود،

 .توانست باال بیایید. به او کمک کردم و او را باال کشیدموالی آن نمیدر اثر شیب بسیار زیاد و گل

ی رساپور که هردو توپچی بودیم، برای بررساتفاق سرگرد پاپس از انجام فریضه نماز صبح به 

توانستیم تخمین بزنیم که چه نوع قیف انفجار به سمت گودال مربوطه رفتیم. از حفره نمی

ده را های گلوله منفجر شای به آنجا اصابت کرده است. با بررسی اطراف آن، تکهگلوله توپخانه

میلی  310د کالیبر توپ شلیک شده پیدا کردیم و از قوس و انحنای آن تخمین زدیم که بای

چنین موردی مواجه نشده بودیم؛ لذا مراتب را با نحوه و قدرت متری باشد. تا آن موقع با این

 معلوم شد با خرج موشکی بوده است، به ردهاصابت و انفجار آن
ً
 گزارش های باالترکه بعدا

ای جدیدی مجهز شده خانهافزار توپتوپخانه عراق به چه گونه جنگ نمودیم تا مشخص شود

 است.
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متر جلوتر  از سنگر رخ داده بود؛ آری این انفجار در محدوده ده متری جنوب شرقی و پنج

ردان های گعام تعداد زیادی از بچهتوانست باعث قتلتر بود، میکه اگر قدری نزدیکدرصورتی

جاری، کوچکترین صدمات چنین انفما و حتی خود ما شود. اما الحمدالله به یاری خداوند یک

 309جانی را به بار نیاورده بود. این در حالی است که یک دستگاه خودرو جیپ مجهز به تفنگ 

کلی از رده عملیاتی خارج و هر چهارچرخ آن بر تر از خاکریز و در داخل خاکریز خودرو بهعقب

ل و غیرقابهایی اصابت کرده های تفنگ نیز ترکشاثر ترکش پنچر شده بود. به قسمت

شده بود و نیاز به تعمیر و مرمت کلی داشت. به هر حال پس از صرف صبحانه، وسایل استفاده

آوری و خودرو و اشیاء و گروهان ها یکی پس از دیگری محل را تخلیه و به عقب و تجهیزات جمع

ن مکان نمودیم. محل جدید در کنار رود کارون در محل دارخوین و زیر درختان نخلستانقل

آوری وسایل، تهیه آمار کلی تجهیزات و آمار خرما بود. بعد از یکی دو روز استراحت، به جمع

وجو و تحقیق بیشتر و توجه به اخبار رادیو عراق، متوجه نیرو انسانی اقدام نمودیم و با پرس

اسرا و مفقود األثرها  و  -شهدا -ها شدیم. در نهایت آمار مجروحاناسارت چند تن از بچه

یروهای زنده تهیه شد و پس از تهیه یک آمار کامل از حاضرین و تجهیزات، عازم شهر اهواز ن

شده بود که ورود ما به شهر اهواز طی یک ستون ترابری بسیار شدیم. این برنامه طوری تنظیم

 113نظیر از گردان باشد؛ به همین خاطر استقبالی بی« المقدسبیت»زمان با عملیات منظم هم

 شدیم. زرهی انجام شد و در آنجا مستقر 91های لشکر در شهر اهواز به سمت یکی از پادگانبالل 

زرهی اهواز، تنظیم صورتجلسه ضایعات لجستیکی، صورتجلسه کسور  91در پادگان لشکر 

فقود م -اسیر -شهید -پرسنل و تعیین نفرات مسئول بجای نفرات مجهول الوضعیت ) زخمی

ر ها امضا شود و به تأیید مقامات باالتانجامید و قرار شد این صورتجلسهطول األثر( یک هفته به

هوابرد صادر و ابالغ شد که پرسنل و  55ای از طرف تیپ عملیاتی برسد. در این رابطه امریه

مسئولینی که از خود ابراز رشادت و لیاقت نشان داده بودند، تشویق و مورد تقدیر قرار گیرند. 

های مربوط به آن تنظیم شد و فرمانده تیپ ی تعدادی مشخص شد و لوحهبر این اساس، اسام

وسقم آن به پادگان اعزام هوابرد، نفرات اطالعاتی و مورد تأیید خود را جهت بررسی صحت 55

عنوان های مختلفی را برای بعضی از پرسنل بهجو به عمل آورد. در نهایت مدتوو از نفرات پرس

ماه ارشدیت تصویب شد. پس  9در این میان، برای حقیر هم مدت  ارشدیت تصویب کردند که
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این میزان ارشدیت طی مراسمی در اصفهان همراه با  91از طی مراحل کامل قانونی، در سال 

 است، به بنده اعطا و ابالغ شد.  اکنون نیز موجودلوحه مربوطه آن که هم

پیداشده  91گان شماره چهار لشکر کم سر و کله جناب سرگرد نظامی در پاد در این ایام کم

بود لذا ما در آن واحد، دو فرمانده گردان داشتیم. به همین خاطر جناب پارساپور بسیار 

 بهبزرگواری نمودند و به
ً
عنوان فرمانده عنوان معاون گردان عمل نموده و آقای نظامی مجددا

های ضایعات لجستیکی و سههای ارشدیت، صورتجلگردان، کلیه اسناد و مدارک، اعّم از لوحه

 کردند. های ضایعات پرسنلی را امضا میصورتجلسه

به هر حال پس از تنظیم این مدارک، به همراه فرمانده گردان عزیز، جناب سرگرد نظامی و 

هوابرد رسیدیم. پس از نشست  55خدمت فرماندهی محترم تیپ  ،فرماندهان گروهان وقت

های اخیر و تجلیل از مقام شامخ شهدا، جانبازان، بت پیروزیای و تبریک به مناسچندین دقیقه

عنوان یادبود هایی بهمجروحان، مفقود األثرها، اسرا، شهدای زنده و رزمندگان حاضر، عکس

 است.  موجودفتوکپی رنگی آن های آن با دوربین گرفته شد که تعدادی از نمونه

 برگشت گردان به اصفهان

ود داستان دیگری دارد که از اینجا به بعد باید آن را شرح برگشت ما به اصفهان هم خ

 ساز باشد. برگشت ما به اصفهانتواند تاریخدهم؛ چرا که هرلحظه و هرگونه تفکر و اندیشه می

صاحب »مطرح شد و رابط گردان بالل در قرارگاه نزاجا جناب سرهنگ  91در پادگان لشکر 

ه روز قبل از حرکت، فرمانده گردان )سرگرد اکنون بازنشسته است. سبود که هم« جمعی

رده آونظامی( جهت عزیمت پرسنل به اصفهان با رابط گردان و قرارگاه نزاجا هماهنگی به عمل

آهن اهواز به تعداد پرسنل حاضر که تعدادی از مجروحین سرپایی هم به آن و از ایستگاه راه

 ن آن، مراتب به کلیه پرسنل ابالغ و قرارشده بودند، بلیت تهیه کردند. پس از آماده شداضافه

شد سه ساعت زودتر از موعد حرکت قطار، در ایستگاه حاضر باشیم تا کلیه وسایل و تجهیزات 

ت ذکر است درمدمورد بازدید و بازرسی قرار گیرد و باعث اتالف وقت دیگران نباشیم. شایان

وسایل پرسنلی که به دالیلی حضور  زرهی مستقر بودیم، کلیه 91چند روزی که در پادگان لشکر 

نداشتند )شهید، مفقوداألثر، مجروح یا اسیر شده بودند( توسط یک تیم، شامل فرمانده 

 برداری شد. صورت ، نماینده عقیدتی و نماینده سربازان بازدید و3گروهان )یگان(، نماینده رکن
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پس از وسایل اضافی رزمی شامل فشنگ یا موارد دیگر حذف و وسایل شخصی 

برداری، به اصفهان ارسال کردیم. این وسایل با دو کامیون به همراه سروان عبداللهی به صورت

صورتی اصفهان ارسال شدند. پس از کسب خبر، فرمانده گردان گفت: مسیر و برنامه رفتن به

رسیم. در آنجا به شهر قم می 9کنیم؛ فردا صبح ساعت است که بعدازظهر از اهواز حرکت می

مانیم تا ساعت سه بعدازظهر، قطار توربوترن شویم و منتظر میسایل را تخلیه و پیاده میو

ردا شویم. فاصفهان به قم برسد؛ ما سوار آن قطار شده و در ایستگاه سگزی پیاده می -مشهد

فرستند. ما سوار شده و با استقبال کامل وارد شهر برای ما ماشین از اصفهان می 1صبح ساعت 

م. پس از ورود، از ایستگاه احمدآباد به خیابان بزرگمهر و تکیه شهدا رفته و سپس شویمی

 شویم. مرخص می

با شنیدن این برنامه، تنها کسی که با آن مخالفت کرد، من بودم. من مخالفت خود را در 

جمع فرماندهان که برای ابالغ آخرین دستورات دورهم جمع شده بودند، اعالم نمودم. دلیل 

 فت خود را نیز با ارائه ادله به شرح زیر بیان نمودم:مخال

 ای هست بفرمایید.پرسنل در قم ناهار را در کجا بخورند؟ اگر بودجه -3 

 شود. پراکندگی در قم تا ساعت سه بعدازظهر باعث اتالف وقت می -1

 اند و وسایل خود را تحویلاز پرسنل مدت سه ماه است که به مرخصی نرفته بعضی-1

روند. تعداد باقیمانده تکاپوی یک گردان را برای استقبال یگری داده و به تهران یا اصفهان مید

 کند. از آن نمی

ماند و صبح هم باقی افراد سراغ خانواده هنگام کسی نمیدر ایستگاه سگزی شب -1

 ماند و حوضش.روند؛ لذا فرمانده گردان میمی

گمهر و تکیه شهدا، مسیر استقبال داخل شهر نیست، مسیر میدان احمدآباد به فلکه بزر  -5 

 باشد. والسالم.بلکه حاشیه شهر می

فرمانده گردان گفت: شما که مخالفید، طرح خود را ارائه دهید. من به شرح زیر  

 پیشنهاد کردم:

گویم ساعت چهار صبح به الیگودرز گیرد؛ اما من میساعت وقت ما را می 11برنامه شما،  

قم( که رسیدیم، پیاده شده، نماز بخوانیم و سوار خودروهای اعزامی از  -اهواز)در مسیر 
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اصفهان شویم.  از الیگودرز با اتوبوس به سمت اصفهان حرکت کنیم. به نجف آباد که رسیدیم، 

ل راه و نیروهای انتظامی )شهربانی( داخبا تلفن به فرمانده مرآتو خبر دهیم و با اسکورت پلیس

 چند اطالعیه مسیر تعیین شهر شده و در
ً
از رادیو و شده به حرکت خود ادامه دهیم. ضمنا

 تلویزیون پخش نمایید.

گویی، کجا هستند که الیگودرز سوار آنها ها که میفرمانده گردان گفت: این اتوبوس

شرط اینکه با اصفهان تماس بگیرم و یا با دهم بهشوید؟ عرض کردم: من آنها را ترتیب میمی

ساعت در  11نده مرآتو هماهنگ کرده و طرح خود را بیان نمایم. بدین ترتیب، ما کمتر از فرما

شود و مردم در صحنه خوبی و در طول روز انجام میراه هستیم. همه با هم هستیم و استقبال به

طور کامل از داخل شهر اصفهان عبور حاضرند و پراکندگی نداریم. همچنین با این طرح به

 ت کرد و لذا بقیه هم قبول کردند.د. سرگرد پارساپور موافقخواهیم کر 

ازآن، من با یکی از افسران به قرارگاه نزاجا در اهواز نزد جناب سرهنگ صاحب جمعی پس

اید با شده است؛ فقط من برفتم و قضیه را با او در میان گذاشتم و گفتم که این برنامه تصویب

تماس حاصل نمایم. امکانات در اختیار من قرار گرفت  جناب سرهنگ شیرانی ) فرمانده مرآتو(

گرفتم. مخاطب فرمانده مرآتو بود. خودم را کاماًل معرفی نمودم و اصفهان را ،  FXو با تلفن 

گفتم چند هفته قبل خدمت شما بودم. مرا شناخت. برنامه اول را شرح داده و آن را رد کردم و 

که عصر همان روز از هر یگان نظامی اصفهان، یک طرح خودم را بیان نمودم؛ مشروط بر این

خودرو و اتوبوس به سمت الیگودرز حرکت و ساعت چهار صبح در آنجا آماده باشند. ایشان 

دان های گر بسیار خوشحال شدند و استقبال کردند و مقرر شد همین راهکار را انجام دهیم. بچه

سوی سوار بر قطار، به ،ساعت 11نیز از این قضیه بسیار خوشحال شدند. گردان پس از 

، ازآنالیگودرز حرکت کرد. ساعت چهار صبح در الیگودرز پیاده شدیم و نماز خواندیم و پس

های آماده به سمت اصفهان کرده و حرکت نمودیم. در نجف آباد توقف وسایل را سوار بر اتوبوس

ید. نگی شده است؛ مراجعه کنراه هماهکرده و پس از تلفن به فرمانده مرآتو، گفته شد با پلیس

شده به سمت گلستان شهدای اصفهان است که مراسم تجدید میثاق با شهدای مسیر تعیین

 ر خواهد شد.عملیات، در آنجا برگزا
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 لحظه دیدار خانواده ها

های رادیو و تلویزیون از دیروز عصر و امروز در حالی که خرمشهر آزاد شده بود و اطالعیه

شد، مسیر ورودی ما اعالم شد. خودروهای راهنمایی و رانندگی با روشن صبح مرتب پخش می

 کردندهای خود مردم را آگاه مینمودن چراغ

ان خیاب -خیابان شیخ بهایی -از نجف آباد تا اصفهان و در اصفهان از مسیر خیابان جهاد

 –شکرشکن  فلکه -خیابان سپاه -دروازه دولت –خیابان چهارباغ  –میدان انقالب  -چهارباغ

متری  50گلستان شهدا حرکت کردیم. در  -میدان بزرگمهر –خیابان بزرگمهر  –میدان احمد آباد 

مانده به گلستان شهدا از طرف خیابان بزرگمهر به استقبال در خیابان ایستاده بودند. ما از 

ها در هانداختند. در حالی که بچهای انبوه گل به گردن ما میخودروها پیاده شدیم و حلقه

حال دست دادن و روبوسی کردن بودند، با شور و هیجان پیاده به سمت تکیه شهدا رفتیم. چه 

 شور و هیجانی در این مسیر وجود داشت. 

ترین لحظات مأموریت، در این مدت بر من گذشت؛ چرا که هرکسی به دنبال گمشده تلخ

امی، پارساپور و دیگران به دلیل گشت و هر نفر از گردان اعّم از فرمانده گردان، نظخود می

گفتند: از سروان خلیلی بپرس. پدری دادند و میشناخت کامل من، افراد را به من حواله می

گل بر زده و حلقهگذاشتم. اشک در چشمانم حلقهبوسید و من نمیبود که دست من را می

اختم. در حین روبوسی، اندهای گل را بر گردن سربازان میانداختند. من این حلقهگردنم می

دانم. بالواقع واقعیت را گفتند: از فالنی چه خبر؟ خدایا چه بگویم؛ نمیدر گوش من می

دانستم او شهید شده است؟ مفقوداألثر است؟ یا اسیر است؛ خدایا کمکم دانستم. نمینمی

 گلستان ترین لحظات سپری کردیم. درمتری را با تلخ 50الی  10کن. به هر حال این فاصله 

شهدا با سخنرانی سرهنگ شیرانی و تجدید میثاق با شهدا مراسم برگزار شد. در حین 

سخنرانی، خانمی مرا بغل کرد و بنا کرد به بوسیدن من؛ متوجه شدم خواهرم است. او پیش از 

دانست من هم  در این مراسم هستم؛ اما به استقبال فاتحین خرمشهر آمده و اینکه بیاید، نمی

ن در بین جمعیت و فرماندهان مرا با لباس استتار رزمی دیده بود. به هرحال پس از پایان ناگها

 رفته، تجهیزات و وسایل را تحویل دادیم و عازم منزل شدیم.« مرآتو»مراسم به 

 در بدو ورود به محل، اهالی محل باخبر شده بودند. ساکنان شاهین شهر به استقبال من
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شده بود، به استقبال ه در خرمشهر ساکن بود و اینک جنگ زدهآمدند. یک مسیحی در محل ک

 خبردار شدم که سرباز تقوی که من آمد و دست
ً
های مرا بوسید. به هر حال فردا صبح سریعا

عملیات بود، در اثر جراحات وارده شهید شده است.. مراسم ختم  1اولین نفر مجروح مرحله 

ها پس از پایان مراسم، با که در آن شرکت کردم و بچه او در مسجد نور باران اصفهان برگزار شد

 ایشان امروز 
ً
من دست داده و روبوسی کردند. من سراغ ستوان کریمی را گرفتم. گفتند ظاهرا

 به منزل او واقع « نورباران»از بیمارستان مرخص و به اصفهان آمده است. از مسجد 
ً
مستقیما

محض اینکه او را دیدم، در آغوش کشیدم و م. بهدر کوی امام جعفر صادق دروازه شیراز رفت

ایم. هر دو خوشحال و هر دو گریان از اینکه که سالهاست دو برادر همدیگر را ندیدهمانند آن

ا و هپس از ساعاتی از آخرین لحظاتی که باهم بودیم، دیگر همدیگر را ندیده بودیم. شادی

د را به عقب شرح دادم. پس از صرف ناهار ها را تعریف و چگونگی مجروحیت و تخلیه خوتلخی

 امسرماخوردگی ها، عازم منزل شدم. من به علت آنکه معالجه نکرده بودم، بیماریدر منزل آن

 9طی مراسمی  91شده بود که بعدا به معالجه آن اقدام کردم. همچنین در سال مزمن و کهنه

صیاد شیرازی از طرف فرمانده کل ماه ارشدیت را فرمانده نیروی زمینی وقت، جناب سرهنگ 

 قوا اعطا و ابالغ نمود.والسالم  

 

 اسامی شهدا و جانبازان

 ها به میان نیامده است:اسامی برخی شهدا و جانبازان عزیز که ذکری از آن

المقدس، فرزند عبدالحسین که برادر بسیجی، محمد خالوئی، رزمنده عملیات بیت -3

لمچه( بیت المقدس شهید و پیکر پاکش در مردادماه سال در ادامه مرحله دوم عملیات )ش

 میمه( به خاک سپرده شد.-در موطن اصلی ) وزوان 31

 39/1/93در  هوانیروزبالل جمعی مرکز آموزش  1هان پور از گروسرباز تورج تقی -1

 در شلمچه به شهادت رسید.

 یکم ناصر زانیان زاده، جانبازگروهبان -1



 70بالل/  924روایت سرهنگ توپخانه، خلبان حسینعلی خلیلی از گردان 

 

 
 

 1/1/93فضل عبدالله زاده استوار شهید ابوال -1

 39/1/93سرباز شهید امیر حسنی  -5

 سرهنگ فعلی–ستوان علی اکبر کریمی زارچی مجروح )جانباز(  -9

 مجروح از پا )جانباز( -صوفی امامی 3ستوان-3
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  تصاویر

 

 از مانور )رزمایش( آخرین حرکت میدانی توجیه پرسنل توسط شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در جمع خلبانان هوانیروز قبل

 

 بالل( بستان منطقه عملیاتی طریق القدس 924سروان حسنعلی خلیلی )گد 



  های غیرسازمانی بالل/گردان79

 

 عکس رسمی خودم و اولین عکس بازنشستگی



 77تصاویر/ 

 

 
 

 

 –نفر سمت راست هوابرد به فرماندهی امیر سرتیپ )سرهنگ( عبادت نفر سمت راست سروان خلیلی  00تیپ  عکس تعدادی از ستوان

 بالل 924ف گ  –نفر سوم سمت راست سرگرد دزفولیان  –سرهنگ کشاورز  – ۲ف گروهان –ستوان کیخائی  –گرد نظامی سر 

 

 بالل 924در وسط سروان خلیلی ف گروهان و معاون گردان  924گردان  1تعدادی از گروهان 



  های غیرسازمانی بالل/گردان400

 

 سروان خلیلی –سرهنگ عبادت  –کشاورز  2هوابرد سرهنگ 00جاده اهواز خرمشهر ستاد عملیاتی 

 

 سروان خلیلی و سرباز مرحوم میر خلف زاده کد بالل گروهان چهارم بستان )تنگه چّزابه(



 404تصاویر/ 

 

 
 

 

 924گد  1گرسروان خلیلی ف  – 924سرگرد نظامی ف گد عبادت و اعضا ستاد مربوطه + سرهنگ  –. هوابرد 00ق.ع.ت.

 

 سروان حسینعلی خلیلی – دوم عملیات بیت المقدس به بعد( جاده اهواز خرمشهر ف گد ب در عملیات عباس پارساپور )از مرحله



  های غیرسازمانی بالل/گردان402

 

 –قبل از عملیات بیت المقدس گروهان ) استقرار در چزابه( با دو نفر از سربازان  74بستان مقابل مسجد جمعه شهر بستان فروردین 

 سروان حسینعلی خلیلی

 

 سر عملیات( خلبانان هوانیروز مستقر در دزفولستوان منوچهر بهادران )اف –دزفول سروان خلیلی )فرمانده منطقه(  
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 )در لوح فشرده پیوست کتاب( بالل 138و  128 هایمربوط به گردان فهرست اسناد

 1 بالل 128اسناد مربوط به گردان 

 1 تعویض پرسنل

 1 های هوانیروز اصفهانپرسنل گروهان اعزامی یگانسازمان و صورت اسامی 

 6 سرباز وظیفه ناصر عسگری

 6 پیاده بالل 128تعویض پرسنل گردان 

 7 داود شهسواری

 7          صورتجلسه سانحه                                                                                                               

 11 بالل 128گر  –مرکز توپخانه اصفهان  –سرباز وظیفه ایرج رحیمی 

 11 پرسنل زخمی

 11 پرسنل زخمی

 11 پیاده بالل 128خالصه وضعیت گردان 

 11 پرسنل جایگزین گروهان پیاده بدر

 11 نواقص گردان بالل

 11 بالل( 128اعزام پرسنل به جبهه )تعویض گردان 

 11 بالل 128معاون گروهان سوم گد 

 11 سرباز شهید محمد صالحی

 12 گروهبانیکم مصطفی منعمی

 12 حاجت مراد فروزنده 2استوار

 11 ابراهیم حسن زاده 8گ

 11 بالل 128سرباز وظیفه خلیل امانی جمعی گد 

 11 سرباز وظیفه علی حسن ابراهیمی

 11 مجروحین

 23 سرباز وظیفه غالمعلی کدخدائی فرزند حیدرعلی

 23 سرباز وظیفه رحیم رمضان دوخت فرزند محمدعلی

 23 سرباز وظیفه ایرج رحیمی

 21 بالل 128مشخصات یگان اعزامی به گردان 

 13 ستوان دوم وظیفه سید ابوالفضل رضوی
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 13 بالل 128گد 

 11 بالل مرکز توپخانه اصفهان 128گد  –سرباز وظیفه علیرضا صفری 

 11 بالل 128گد  –سرباز وظیفه مجتبی بحرینی 

 11 پرسنل شهید

 11 شهدا

 11 ستوانیکم پیاده ابراهیم غالمی

 12 پرداخت حقوق و مزایای بیماران و مجروحان

 11 سرباز وظیفه علی اصغر احمدی

 11 صورت اسامی و مشخصات پرسنل مفقوداالثر

 16 گروهبان دوم محسن صرافی

 17 ستوان دوم وظیفه سید ابوالفضل رضوی

 17 پرسنل اعزامی به گد بالل

 11 بالل 128سازمان گردان کسری 

 11 رسنل مجروح و شهیدپ

 11 صورت جلسه سانحه

 12 موضوع: مجروحین

 11 نیاز به آشپز

 11 اعزام پرسنل به جبهه )گردان بالل(

 11 مجروحین

 11 بالل 128نیازمندی گردان 

 11 بالل به مأموریت اعزام گردیدند 128در معیت گردان  81/82/16پرسنلی که در مورخه 

 16 سرباز وظیفه مجید میر

 16 به جبهه )گردان بالل(اعزام پرسنل 

 16 وضعیت پرسنل مامور به گد بالل

 17 ان واگذاری از هوانیروزر دادرجه

 17 بالل 128اسامی پرسنل مفقوداالثر مامور به گد 

 11 ابراهیم حسن زاده 8گ

 11 حاجت مراد فروزنده 2استوار

 11 شهیدپرسنل 

 63 سرباز وظیفه سید حسن میرزائی
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 63 44سرباز وظیفه سید حسن میرزائی جمعی گروه 

 61 سرباز شهید ولی ا... مقدم

 61 تفنگشماره 

 61 سرباز وظیفه غالمعلی کدخدائی فرزند حیدرعلی

 61 سرباز وظیفه رحیم رمضان دوخت فرزند محمدعلی

 61 سرباز شهید امیر حسنی

 61 سرباز داریوش جعفری

 62 پرسنل مفقوداالثر

 62 دانا سرشت سرباز وظیفه محمد

 61 مرخصی پرسنل

 61 مرآتو )پرسنل وآج( وظیفه 84دستور 

 61 بالل 128درباره گد 

 61 بالل 128پرسنل گردان 

 61 بالل 128پرسنل وظیفه مامور به گد 

 66 درباره شهدا و مجروحین

 66 صورتجلسه سانحه سرباز وظیفه اصغر نظری کیا

 67 وظیفه محمد حیدری 2شهادت گروهبان

 67 علیدوستسرباز وظیفه ابراهیم قدرت

 66 سرباز وظیفه حسن صادقی

 66 بالل 128پرسنل مفقوداالثر مامور به گد 

 61 پرسنل باقیمانده در گردان بالل

 61 آدرس محل سکونت

 73 بالل 128مراجعت گردان 

 71 وظیفه مصطفی شاه محمدیمعرفی سرباز 

 71 سرباز وظیفه ناصر عسگری

 71 سرباز وظیفه مصطفی شاه محمدی

 71 بالل 128درباره پرسنل مجروح گد 

 72 سرباز وظیفه شهید بهرام پهلوان

 72 وضعیت پرسنل مامور به گد بالل

 71 پرسنل مفقوداالثر
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 71 بالل 128پرسنل گردان 

 71 نفر پرسنل 4

 71 بالل 128پرسنل گردان 

 71 صورت اسامی و مشخصات پرسنل مفقوداالثر

 77 بالل 128مراجعت گد 

 76 سرباز وظیفه محرمعلی رحمانی

 76 محمود چراغی و سرباز وظیفه پاپی علی مرادیان 3گ

 76 سرباز وظیفه محرمعلی رحمانی

 71 عباس زاهدی فرزند یارعلی 8گ

 71 سرباز محمد علی پاکزاد نسب

 71 عباس یوسفی فرزند محمد حسینسرباز 

 63 مجروحین

 63 بالل                                                                                          128موضوع گردان 

 61 سرباز وظیفه خسرو باباعلی

 61 بالل 128شکاالت گد ا

 61 بالل 128پرسنل شهید و مفقوداالثر گد 

 62 بالل 128گردان 

 61                                           مصطفی منعمی 8گ 

 61 توپخانه 55گروه  262ماده دستور شماره 

 61 سرباز وظیفه شهید بهرام صیدی لو

 66 محمد یکدانه 3درباره گ

 66 سرباز وظیفه اله بخش شاهرودی

 67 128سرباز وظیفه عباس محبی فرزند محمود جمعی گد 

 67                                                                                  بالل 128پرسنل مفقوداالثر گد 

 66 سرباز وظیفه الله بخش شاهرودی

 61 بالل 128گد 

 61 بالل  )سابق( 128کد 

 116 سانحهصورت جلسه 

 111 الدینیستوانیکم شهید محمدرضا سیف

 123 محمد رضا زکی گودرزی 8گ 
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 123 پیاده بالل                                                                                128بررسی سوابق گردان 

 126                                                                 بالل 128های گردان

 127 بالل 138اسناد مربوط به گردان 

 127 غیر سازمانی 138گردان پیاده 

 111 پرسنل اعزامی از پادگان اصفهان

 112 مجروحان

 112 بالل 138گزارش بازدید از گردان 

 111 سرباز وظیفه محسن صادقی

 111 اعزامیپرسنل 

 116 تعویض گردان

 116 تعویض گردان

 116 وسایل به دست آمده

 117 دستگیری اسراء جنگی

 117 پناهندگی

 116 جنگ افزار

 116 بالل 138اشکاالت گد 

 111 بالل 138پرسنل اعزامی گردان 

 113 بالل 138-پرسنل داوطلب جهت گد

 111 پیاده بالل 138بیوگرافی پرسنل 

 111 بالل 138تعویض گردان 

 112 بالل 138به مشکالت روسای گد  دایره رسیدگی

 111 داوطلبین اعزام به جبهه )گردان بالل(

 111 پرسنل داوطلب اعزام به جبهه

 111 گردانتعویض 

 116 بالل 138تعویض گد 

 111 138صورت اسامی داوطلبین گد 

 163 بالل 138داوطلب جهت تعویض گد پرسنل 

 163 سربازان وظیفه علیرضا و علی فتح آبادی

 161 مأموریت سرباز وظیفه محمد زمانی

 161 بالل 138نیازمندی گد 
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 161 انفجار نارنجک

 162 تاریخ تعویض گردان

 162 تاریخ تعویض

 162 تعویض گردان باللپرسنل داوطلب جهت 

 161 جایگزینی گردان

 161 واگذاری پرسنل

 161 138تأمین پرسنل گد 

 161 بالل 138گد 

 166 ستوانیکم سید حسین نشاط

 167 بالل 138تعویض گد 

 167 بالل 138رهائی گد 

 166 اشکاالت لجستیکی

 166 گردانتعویض بالعوض 

 161 اشکاالت گردان

 173 بالل 138گردان 

 171 گردان بالل

 171 بالل 138صورت اسامی پرسنل کادر گردان 

 171 138گزارش فرمانده گردان 

 171 بالل 138گردان تعویض 

 171 یگان بالل

 171 بالل 138پرسنل داوطلب گردان 

 176 تعویض گردان

 176 تشویق پرسنل

 177 سرباز وظیفه شهید بهرام صیدی لو )فرزند محمد(

 177 وامر فرماندهی نیروا

 176 بالل 138گد 

 176 برگ مأموریت

 176 گروهبان سوم کادر مرتضی آزادی

 171 ستوانیکم محمود غالمرضا میرزایی

 171 سرباز وظیفه علی رفیعی
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 171 تنبیه دو نفر سرباز

 163 کجوریسرباز وظیفه ارسطو کیا

 163 سرباز وظیفه محمدمیر

 161 کارمند سید محمد ساداتی

 161 تعویض پرسنل خدمت منقضی

 162 وظیفه موسی دور اندیشسرباز 

 162 سرباز وظیفه حسین نادری مقدم

 161 سرباز وظیفه محمد علی پورسلطان

 161 تنبیه دو نفر سرباز

 161 تعویض گد بالل

 161 بالل 138اعزام پرسنل به جبهه گردان 

 166 حسین ذکاوتی قوچانی 8-گ

 166 درباره سرباز وظیفه محسن نصرآزادانی

 167 ایهاشم چاره 2-استوار

 167 ترابری محمود گلشاهیستوانیکم 

 167 درباره سرباز وظیفه محسن نصرآزادانی

 166 سرباز سعید پرستاری مخصوص

 166 تحولتحویل و 

 161 سرباز وظیفه محمد راوج )جمعی پش ع هوانیروز(

 161 بالل 138تعویض گردان 

 111 وسایل تحویل و تحول

 111 اهداء یک روز حقوق

 111 کادر مرتضی آزادی 3-گ

 112 العادهحقوق و فوق 

 112 سرباز وظیفه مهدی حسینی

 111 سرباز وظیفه مهدی زائر ثابت

 111 تعویض خدمت منقضی درباره

 111 شهدا و مجروحان

 111 بالل 138رهائی گردان 

 116 ذوالفقار گردان
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 116 بالل 138دستور رهائی گردان 

 117 بالل 138درباره تعویض پرسنل گد 

 117 ایـ هاشم چاره 2استوار 

 116 مسعود میرزا غفاری 2-گ

 116 پرسنل اعزام به گد بالل

 111 دو نفر سرباز

 111 عبدالحسین سادات اشکوری غفور صمدپورسربازان شهید سید 

 133 ستوان یکم ترابری محمود گلشاهی

 133 اهداء یک روز حقوق

 136 جایگزینی پرسنلموضوع: 

 137 ستوان یکم ترابری محمود گلشاهی

 136 آهنحمل وسایل پرسنل گد بالل از راه

 136 بالل 138مراجعت گردان 

 131 خاتمه تعویض گردان

 131 بالل 138حوادث گردان 

 113 مرخصی پرسنل

 111 دو نفر سرباز

 111 ستوان مهدی کامیاب

 111 به اصفهان 138ورود گردان 

 111 بالل 138-آمار مراجعت گد

 111 تشویق پرسنل

 112 پرسنل گردان بالل

 112 انحالل گردان

 111 سرباز مفقود االثر

 111 زکی گودرزیمحمد رضا  8-گ

 111 صورتجلسه سانحه

 117 موضوع سانحه

 


