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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  .  شبه به غـارت برنـد      مان را يك     ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـالب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
 نبـرد هـشت سـاله       آور  خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  
  



  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ديباچه
  . بود67 سال روزهاي آخر تيرماه

آمـوزان    چندين سال بود كه با دانش     . بردم  در اردوگاه رامسر به سر مي     
روزهـا و  . گذارنـدم  ممتاز فرهنگي ـ هنري اسـتان سـمنان، روزگـار مـي     

آمد اين اردو، نسبت به اردوهاي        به نظر مي  . گذشت  ها به كندي مي     ساعت
  ! تيرماه27باالخره آن روز فرا رسيد؛ . كند قبل فرق مي

پـس  . نماز به جماعت خوانده شد    . اسم قبل از ظهر پايان يافته بود      مر
  .ها به محل استراحت خود رفتند هاي هر يك از استان از صرف نهار، بچه

از همـان لحظـات     .  نيمروز شديم  14طبق معمول منتظر اخبار ساعت      
شـايد هـم نبـود و مـا تـصورمان           . اول صداي گوينده لرزان و غمبار بود      

  . پذيرفته شده بود598 قطعنامه .گونه بود اين
هـا جـاري      اشـك . هاي فروخوردة هشت سال دفاع مقدس شكست        بغض

كس حرفي    هيچ. كرد  ها را ثبت مي     شد و سكوت مطلق ريزش قطرات بر گونه       
كردنـد، ولـي زود       فقط هر از گاهي به يكديگر نگـاهي مـي         ! كس  زد، هيچ   نمي

هاي حماسـه و مقاومـت،        فزد؛ حر   ها حرف مي    نگاه. دزديدند  نگاهشان را مي  
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هـا    شعارهاي جنگ جنگ تا پيروزي، جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان و ايـن              
سـخنان  ) ره( امـام راحـل    1»زمزم نور «از  . كرد  ها عبور مي    همانند فيلمي از ذهن   

ها به آن سمت رفته بود؛ آبروي خود را با خـدا              گوش. باريد  رحمت و اميد مي   
  هايتـان نگـه     خشم مقدس را درون سـينه     «: دسفارشش اين بو  . معامله كرده بود  

  »...داريد كه هيچ چيز عوض نشده است و
سخناني هم بـر زبـانم جـاري        . از شدت ناراحتي سرم درد گرفته بود      

. درنـگ بـه سـمت تهـران حركـت كـردم             بـي . اش نبـودم    شد كه شايسته  
  !خداحافظي، بي خداحافظي

 قــصد . تيــر30سـاختمان  . مقـصدم وزارت آمــوزش و پـرورش بــود  
هـايم   ناخودآگـاه گـام  . ها را پيمودم پله.  را داشتم 2مالقات با آقاي زرهاني   

با احتياط قدم » ؟!نكند او هم وضعيتي بدتر از من داشته باشد    «: تر شد   آرام
  .داشتم تا اينكه نزديك اتاق كارش رسيدم برمي

. غم خودش را پنهان كرده بود     . رئيس دفترش برخورد ماليمي داشت    
  »!دقايقي صبر كن«: ي گفتبا عذرخواه

پشت ميـز كـارش آرام آرام اشـك         . داخل شدم . آن دقايق هم گذشت   
. احترامـي متقابـل كـرديم و نشـستم        . داد  ريخت و به راديو گوش مـي        مي

از اميـد حـرف زد و از        . او سكوت را شكست   . مدتي به سكوت گذشت   
  .گره زد» تكليف«او دورنما را با . شود الهاماتي كه به امام مي

                                                      
پـس از پـذيرش   ) ره(اشاره به عنوان كتابي كه با همين نام كه محتواي سـخنان امـام راحـل                ـ1

 .قطعنامه را دربر داشت
ورشي اسبق وزارت آموزش و پرورش و سرپرست فعلي حج و زيارت كـشور؛              معاونت پر  ـ2

 آقاي سيداحمد زرهاني 
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 □  
همانند كساني كه جايگاهشان را گم كرده       . خودم را به سمنان رساندم    

ام را ادامه دهم يـا راهـي          ام چيست؟ كار اجرايي     دانستم وظيفه   باشند، نمي 
  !اي در كار نبود ؟ جبهه!جبهه شوم؟ كدام جبهه
 تحليلـي از    1خطيب جمعـه  . روز جمعه فرا رسيد   . چند روزي گذشت  

مـن حركـت    «:  به نتيجة عملـي آن نشـست       فضاي موجود را ارائه كرد و     
  ».خواهد بيايد ، هر كس مي2كردم

هـا موضـوع      با تعـدادي از بچـه     . از حالت كما خارج شدم    . نفسم تازه شد  
قصدم اين بود تا بـا دوسـتان حركـت          . پذيرفتند. رفتن به جبهه را مطرح كردم     

  3.دادم هاي اجرايي را طالق مي براي چندمين بار بود كه پست. كنيم
بـوس بـود بـه        سهم ما يك مينـي    . ا دوستان جلوي سپاه جمع شديم     ب

  .رنگ آلبالويي
ناهـار خـورده    . خداحافظي كرده بودم يا نه؟ يادم نيست      . سوار شديم 

خـسته از  . قدر يادم هـست كـه خـسته بـودم         ولي اين ... دانم و   بودم؟ نمي 
كارهاي روزمرة اجرايي، خسته از واگـذاري كارهـا در هنگـام عزيمـت،              

 از دغدغة كارها كه در غيابم چه خواهد شد؟ و در رأس آن خسته               خسته
  !از فشار روحي چند روزة پذيرش قطعنامه

» .اعـزام بـه جبهـه   «جايگاهم مشخص شده بود؛   . كردم  احساس آرامش مي  
بـوس راحـت بـه خـواب          ام سبب شده بود تا در داخل ميني         اين حالت رواني  

                                                      
 اي اهللا خامنه امام جمعه وقت تهران، مقام معظم رهبري حضرت آيت ـ1
 .بود» مرصاد«منظور؛ حركت به جبهه  ـ2
 معاونت پرورشي اداره كل آموزش و پرورش ـ3
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  .ماشين به راحتي به خواب برومتا آن تاريخ سابقه نداشت در داخل . بروم
دانم چقدر طول كشيده بود كه صـداي          دقيقاً نمي . خوابِ خواب بودم  

در حال خواب و بيداري بودم كه       . بوس، اولين بيدارباش را داد      ترمز ميني 
دقايقي طول نكشيد كه سر و صداي زيادي دوباره         . باز به خواب برگشتم   

  .دعوا شده بود. مرا از خواب بيدار كرد
بوس پياده شـده و دور يـك نفـر حلقـه زده              ها به سرعت از ميني      بچه
ها هـم كمـك بـه       ها در حال جدا كردن طرفين دعوا، بعضي         بعضي. بودند

  .كردند درگيري مي
 را بيـشتر از همـه       1وقتي پياده شـدم، پيـر كـاروان؛ بـرادر سـعادتمند           

يقة يك نفر را گرفته بود و پـشت سـر هـم پـس گردنـي                 . عصباني ديدم 
خواهي صـحنه درسـت       مي! منافق! نامرد«: فريادش به هوا بلند بود    . زد  يم

دهـي و      تا اينجا ويراژ مـي     2ها را سر به نيست كني؟ از السجرد         كني؟ بچه 
  »پيچي؟ جلوي ماشين مي

راننـدة آن بـه   . درش باز بود. تر ايستاده بود   طرف  پيكان قرمز رنگي آن   
خواسـت هرچـه    او مـي » .مغلط كرد«: گفت شدت ترسيده بود و دائماً مي   

  .زودتر فرار كند
در وسـط بيابـان دسترسـي بـه         . ما هم براي رسيدن به منطقه عجله داشتيم       

اي نداشتيم جز اينكه طرف را رهـا          مانده بوديم چه كنيم؟ چاره    ... پليس نبود و  
خط نفاق در داخل كشور عملياتي شده       . كرديم  ولي كاش اين كار را نمي     . كنيم

                                                      
او ساليان بعد به رحمت خدا . االمر بود ة مسجد صاحبآقاي سعادتمند از بسيجيان سالخورد ـ1

 .رفت
  كيلومتري سمنان35روستايي در  ـ2
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  .هاي اعزامي، از جملة اهدافشان بود ت كردن كاروانبود و سر به نيس
قبل از اينكه به منطقه برسيم، در بين جادة سمنان ـ گرمسار كليد عمليـات   

  .خواستند اتصال پشت جبهه به خط مقدم را قيچي كنند آنها مي. خورده بود
 5 يـا    4تـا اينكـه صـبح روز        . شهرهاي زيادي را پشت سر گذاشـتيم      

از آن تاريخ تاكنون، به تصوير كـشيدن عمليـات          . يديممرداد به منطقه رس   
  .گذرد زند و االن ساليان سال از آن زمان مي ام موج مي مرصاد در انديشه

هاي مـؤثر را شناسـايي كـردم و        بچه. گردآوري خاطرات گام اول بود    
بيـشترشان  . دادند طبق معمول تن به مصاحبه نمي. تك آنها رفتم    سراغ تك 

  !دنيايي متفاوت با ديگران! عجب دنيايي دارند. كردندگونه برخورد  اين
 كنم و در پايان، سفري به        خوشبختانه موفق شدم با تعدادي از آن مصاحبه       

با پنج، شش نفر از فرماندهان؛ يعني آنهايي كه بيـشترين      . منطقه را تدارك ديدم   
نقش را داشتند؛ حاج جواد خـسروي، رضـا سـالمي، سيداسـماعيل سـيادت،            

  .رهسپار منطقه شدم... ب، محمدابراهيم غريب شاييان وحسن اد
ــردم    ــرور ك ــاتي م ــة عملي ــاره و در عرص ــاطرات را دوب ــامي خ . تم

ايـن روال  . هايش را رفع نمودم و پس از يك هفته از سفر برگشتم            كاستي
ام، از عمليات مرصـاد       اكنون كه قلم به دست گرفته     . هم يك سال گذشت   

  .گذرد هيجده سال مي
  ؟!مه معطليچرا اين ه

  . هر حال كار را از هر جا شروع كنيم، دير نشده است به
سـازان بزرگـواري        سه نفر از ايـن حماسـه      . تك به سراغشان رفتم     تك

مـوقعي كـه    . مصاحبه را صميمانه و زود پذيرفتنـد      . كردند و مرا پذيرفتند   
شروع به صحبت كردند، معلوم بود از آداب و رسوم جبهه هنـوز دسـت               

هاي نبرد حق عليـه باطـل    از رضاي خداوند حرف زدند؛ واژه   . اند  نكشيده



 ...............................................................................................اند     هنوز زنده / 12

از اينكـه لقـب بـسيجي،       . از توفيق اجباري سخن راندند    . را به كار بردند   
بـه فكـر كودكـان و       . انـد، افتخـار كردنـد       رزمنده يا سپاهي به خود گرفته     

گونه خاطرات را بخواننـد و        نوجوانان و جواناني بودند كه قرار است اين       
از شـور و حـال جبهـه        . كه بر نسل دفاع مقدس چه گذشته اسـت        بدانند  

) ره(از جمالت امام راحل. ها و معنوياتش حرف زدند     گفتند؛ از صميميت  
  . را به درد نشستند598آوردند و جام زهرآگين پذيرش قطعنامه 

عمليات فاو و مهران را به يـاد آوردنـد و آنهـا را بـا مرصـاد مقايـسه          
مايه كارشان شمردند و موقعي كه        مسلمين را جان    مرا  تبعيت از ولي  . كردند
گشتند، سعي داشتند آثار    آمدند تا بر صندلي مصاحبه بنشينند و يا برمي          مي

انــد دوســت شــادكن و  جانبــازي را مخفــي كننــد، چــرا كــه عهــد بــسته
داشتند تا حـسرت ابـراز يـك لحظـه            محكم گام برمي  . شكن باشند   دشمن

  . بكارندندامت از جنگ را در دل دشمن
تر از بيان     آفرين، مهم   من معتقدم پرداخت به شخصيت رزمندگان نقش      

. پـردازم   اگـر خـدا تـوفيقي داد در آينـده بـه آن مـي              . خاطرات آنهاسـت  
خـوانيم و نمـك       خاطراتشان را با زبـان و ادبيـات خـاص خودشـان مـي             

  .افزاييم بازنويسي و بازآفريني را به آن مي
اگر توفيق الهـي    . روي شماست   ست كه روبه  حال، اين اولين دفتر مرصاد ا     

 خواننـدگان    از چشمان تيـزبين   . نصيب شد، دفاتر بعدي هم تقديم خواهد شد       
  .ها به پربار شدن آثار بعدي ياري رسانند انتظار دارم، با گوشزد كردن كاستي

  
  85محمدعلي غريب شاييان ـ فروردين 

 



 
  
  
  
  
  

1  
  

در گوشة اتـاق تـشكي را پهـن         مادرم  . در اتاق پذيرايي خوابيده بودم    
دوران نقاهـت   . احساس كردم پايم در عمليات قطع شده است       . كرده بود 

زخـم  . آمدند  گروه گروه از دوستانم هر روز به عيادتم مي        . گذارندم  را مي 
پـس در   ! عجب. يك دفعه از خواب پريدم    ... داد و   پايم همچنان آزارم مي   

  .عالم رؤيا بودم
دانـستم در ايـن عمليـات مجـروح           مـي . ستمدان  من آيندة خودم را مي    

  .براي من كامالً روشن بود كه اين بار هم شهيد نخواهم شد. شوم مي
موقع رفتن به خانه خبردار شدم قرار است        .  بود 67يكم يا دوم مرداد     
گفتـه شـد كـادر      . بود) ع(گردان ما گردان امام رضا    . به جبهه اعزام شويم   

آقـاي  «:  بـه مـن گفـت     1فرمانده گردان . مگردان را براي اين كار آماده كني      
همـة  . فـردا اعـزام داريـم       شما امروز در سمنان بمان؛ فردا و پـس        ! خليلي

                                                      
 شاييان سرهنگ محمدابراهيم غريب ـ1
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  ».تر خودت را به آنها برسان ها را جمع و جور كن و سريع بچه
. شـدند   ها آرام آرام سوار مـي       بچه. ها جلوي سپاه آماده بودند      اتوبوس

 تمـايلي بـه ايـن كـار نداشـتم؛           .مانـدم   بايست مي   طبق دستور فرمانده مي   
اگر اجـازه دهيـد مـن هـم     «: باالخره طاقت نياوردم و رو به فرمانده گفتم   

وقتي پافـشاري زيـاد   . اصرار كردم، باز هم نپذيرفت    . اول نپذيرفت » !بروم
خيلـي خوشـحال    . اصـرارم نتيجـه داده بـود      . مرا ديد، باالخره تسليم شد    

. هاي كادر گردان همسفر باشـم       چهتوانستم با ب    براي چندمين بار مي   . شدم
نسب، آقاي    با دوستاني چون؛ آقاي ذوالفقاري، آقاي لشكري، آقاي شادي        

طبـق  . هـا راه افتادنـد      اتوبـوس . هاي ديگـر    دارايي، آقاي خابوري و خيلي    
. گفتـيم   از هـر دري سـخن مـي       . ها شـروع شـد      ها و خنده    معمول شوخي 

كـس    هـيچ   . يمكـرد   بخصوص خاطرات جبهه را يك به يـك مـرور مـي           
خواستند از يكديگر سبقت بگيرند تـا         همه مي . كرد  احساس خستگي نمي  

  .ها باقي نماند اي در سينه هيچ خاطره
خـورد،    در مسير حركت تا اسدآباد همدان چيز خاصي به چشم نمـي           

هـا    تردد ماشين . داد  اما بعد از آن آثار جنگ به تدريج خودش را نشان مي           
شـد؛ بيـشتر       غرب به شرق كمتر ديـده مـي        حركت از . نمود  غيرعادي مي 

هـاي زيـادي كنـار      اتومبيـل . ها از شرق به غرب در حركت بودنـد          ماشين
مـردم در يـك حالـت       . هاي اطراف پـارك كـرده بودنـد         جاده و در بيابان   

نه شباهتي بـه مـسافران تـوراهي        . بردند  سر مي   سرگرداني و پراكندگي به     
هـاي    ماشـين ... انند كشاورزان و نه   هاي كاري؛ نه هم     داشتند و نه به گروه    

زيادي از كاميون، كمپرسي، تريلر، تراكتور كـه بيـشتر بارشـان وسـايل و               
هـر چـه    . هاي زيادي هم درون آنها جـاي داده بودنـد           دام. اثاثية خانه بود  

هـاي اطـراف افـزوده        رفتيم، به ترافيك جاده، حاشـيه و بيابـان          جلوتر مي 
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روزهايي كه مهاجرين جنگـي بـه       ... دمياد روزهاي اول جنگ افتا    . شد  مي
حال و هواي جنگ دوباره خود را       . سمت مركز كشور سرازير شده بودند     

  .داد نشان مي
هـاي    چشمان جمعيت كنار جاده با يك نگـاه معنـاداري بـه اتوبـوس             

آمـد آنهـا اميدشـان بـه ايـن            بـه نظـر مـي     . كردنـد   ها نگاه مـي     حامل بچه 
. ديدنـد   رگي را در حركت آنهـا مـي       نجات خود از اين آوا    . هاست  رزمنده
  .كردند دادند و دعا مي ها به عنوان بدرقه دست تكان مي بعضي

. وضعيت اين شهر چندان مـساعد نبـود       . باالخره به كرمانشاه رسيديم   
هـا را پيـدا       يكي از رستوران  . گشتيم  دنبال جايي براي خوردن صبحانه مي     

تك آنهـا را      تك.  نماند كردم كسي جا    سعي مي . ها پياده شدند    بچه. كرديم
  .زير نظر داشتم

ها افتاد كـه بـا يـك غريبـه صـحبت              يك دفعه چشمم به يكي از بچه      
آينـد و كـي    ها از كجا مـي  بچه«: كرد  غريبه سؤال مي  . جلوتر رفتم . كرد  مي

. آن موقع دو، سه اتوبوس جلـوي رسـتوران توقـف كـرده بـود              » هستند؟
هايـشان    بالفاصله وسـط حـرف    ... آييم و   از سمنان مي  : بسيجي جواب داد  

  »خواهيد؟ آقا چي مي«: پريدم و گفتم
بدون اينكه  » ...آيند و   ها از كجا مي     خواهم ببينم بچه    مي! هيچي«: گفت

نيـروي خيلـي زيـادي از شـهرهاي         «: ناراحتي خودم را نشان بدهم گفتم     
واكنش او  » .اند  اين چند تا اتوبوس هم تازه رسيده      . شوند  مختلف وارد مي  

بخصوص وقتي  . ظاهراً جا خورده بود   . د تا بيشتر به او شك كنم      سبب ش 
فهميدم سؤالش سؤال   . شنيد نيروي زيادي در راه است، حالش گرفته شد        

تذكر ضمني به دوستان دادم و آنها را تا رسـتوران همراهـي             . بوداري بود 
مقابل سؤاالت افراد   : بعد از صرف صبحانه رو به جمع تأكيد كردم        . كردم
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زيركي خـود را  . ها، مواظب تخليه اطالعاتي باشند و حتي خودي ناشناس  
  »!گفتن نگين«: و گفتم شعارمان يادمان نرود. حفظ كنند
 □  

.  بود1مقر ما پايگاهي به نام اردوگاه صادقين     .  قائم شديم  12وارد تيپ   
هـا دسـتوراتي      براي اسـتقرار بچـه    . ها مواجه شديم    با استقبال گرم رزمنده   

  .داده شد
مقـداري چـادر    . بـه تـداركات رفتـيم     .  محور اصلي كارم بود    سرعت،

ها   امكانات، سريع بين بچه   . دريافت كرديم ... گروهي، زيلو، مواد غذايي و    
  .اين كار تا نزديكي ظهر ادامه داشت. تقسيم شد

راز و  . نماز به جماعت برگزار شد    . ها آماده نماز شدند     موقع ظهر بچه  
هـا هنـوز از       بچـه . نوي ايجـاد كـرده بـود      نيازهاي بعد از نماز، فضايي مع     

چادرهـا را   . بالفاصله هر كسي مشغول كاري شـد      . اوضاع خبري نداشتند  
هـاي    ايـن كـار تـا نزديكـي       . سر و ساماني به گردان داديـم      . نصب كرديم 

  .غروب به طول انجاميد
او از فرماندهان   .  وارد شد  2داخل چادر نشسته بوديم كه آقاي خالصي      

اش بالفاصله شـروع      با همان قاطعيت هميشگي   . ن بود قوي و مجرّب استا   
ها را سريع آماده      بچه. اوضاع به هم ريخته است    «: به صحبت كرد و گفت    

  ».خودتان هم آماده باشيد تا دستور از باال برسد. كنيد

                                                      
 كيلومتري تنگه   7آباد و حدود       كيلومتري كرمانشاه به اسالم    25مكاني در نزديكي كوزران و       ـ1

 .مرصاد، مقر تابستاني تيپ بود
فرماندهان شاخص استان سـمنان بـود كـه در عمليـات مرصـاد بـه       از  » محمدرضا خالصي « ـ2

 .شهادت رسيد
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با فرمانده گردان مشورت كرديم، قرار شد سازماندهي نيرو را سرعت           
. ا را دنبـال تـداركات فرسـتاديم       هـ   اولين كاري كـه كـرديم، بچـه       . بدهيم

هــاي  هــا، موشــك پــشتي تــسليحات و مهمــات را تقــسيم كــرديم؛ كولــه
هـوا رو بـه   . به اندازه كافي بـين آنهـا توزيـع شـد    ... جي، فشنگ و  . پي.آر

  .ها تعدادي فانوس تهيه كرده بودند بچه. رفت تاريكي مي
كـامالً  هـا     در آن تاريكي شب، همه چيز براي عمليات مهيا بود و بچه           

در . فرماندهان دسته را مشخص و معرفي كـرديم       . سازماندهي شده بودند  
آقـاي  «: ها رو به فرمانده گروهـان گفتنـد         همين حال و هوا بوديم كه بچه      

  »پس مسئول گروهان ما چه كسي است؟! شاييان غريب
  ».اهللا خليلي آقاي فيض«: فرمانده جواب داد

من براي رزمندگان روشـن  ها چهرة  در تاريكي شب و نور كم فانوس     
هـا اصـالً مـرا        بعـضي . شان را ببينند    كشيدند تا فرمانده    آنها سرك مي  . نبود
دستم را دراز كردم و آن را       . ها رفتم   به طرف يكي از فانوس    . شناختند  نمي

آدم به اين كـوچكي را      «: نزديك صورتم بردم و به شوخي گفتم      . برداشتم
  !ندهها يكهو زدند زير خ بچه» بينيد؟ نمي

ايـن حـرف سـبب شـد آنهـا          . ام درشت بود    آخه هيكل و قد و قواره     
. گروهـان مـا اعـالم آمـادگي كـرد         . نفسي تـازه كننـد و روحيـه بگيرنـد         

  .حركت به سمت منطقه شروع شد. طور گردان و تيپ همين
اولين گردان كه به منطقه رسيد، گردان دامغان بود كه شبانه بـه تنگـه               

بود و آخرين آن به سمت      » پاتاق«گه از غرب    اولين تن . رفت و مستقر شد   
ترين معبر براي مقابلـه بـا        اين تنگه مهم  . »چهار زبر «كرمانشاه؛ معروف به    

رفـت، دشـمن بـه راحتـي وارد كرمانـشاه         دشمن بود كه اگر از دست مي      
شد و با پراكنده شدن در سطح شـهر و اطـراف آن، كـار را دشـوارتر                    مي
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. داري ايـن تنگـه گذاشـته بـوديم          وي نگـه  همة سعي و توان را ر     . كرد  مي
. شـد   هاي بلندي وصـل مـي       سمت شمال و جنوب اين تنگه به كوه و تپه         

  .بنابراين دشمن براي عبور ناچار بود از همين تنگه بگذرد
آبـاد    گذشت كه كرمانشاه را به سمت اسـالم         اي مي   از وسط تنگه جاده   

 دشـمن را زيـر نظـر        توانـستيم   از باالي تنگه به راحتي مي     . كرد  متصل مي 
بعدها نام اين تنگـه بـه       . ترين تحركاتش را جواب دهيم      بگيريم و كوچك  

گاه خـوبي بـراي دشـمن تـدارك      انصافاً هم كمين.  معروف شد 1»مرصاد«
  .ديده شده بود

اين عمليات از چند نظر منحصر به فرد بود؛ بخصوص از نظـر شـيوة               
درگير بوديم امـا ايـن      هاي قبلي فقط با دشمن بيروني         در عمليات . هجوم

بار و پس از هشت سال، از بيرون توسط عراق و از درون با كمك ستون                
ايـن عمليـات بـه      . پنجم او؛ يعني منافقين مورد هجوم واقع شـده بـوديم          

پـذيرش  . صورت گازانبري، از بيـرون و درون بـه مـا هجـوم آورده بـود              
گيـزة قـوي    بر قدرت مانور و تحركاتـشان افـزوده بـود و ان      598قطعنامة  

  ».كار را يكسره كنند«براي آنها ايجاد كرده بود تا به قول خودشان 
آنهـا  . هاي سال نيروهاي خود را سازماندهي كرده بودنـد          منافقين سال 

منتظر يك چنين فرصت طاليي بودند و حال ايـن فرصـت بـه دستـشان                
آنهـا در يـك حركـت    . توانستند به سادگي از آن بگذرنـد   آمده بود و نمي   

پراكنـدگي  . زده، حتي دولت و كابينه خود را هم معين كرده بودنـد             بشتا
منافقين در سراسر ايران و همكاري نظامي آنها با حزب بعـث از خـارج،               

                                                      
سوره فجر، آيه   «. است) طغيانگران(پروردگار تو در كمين     » انَّ ربك لبالمرصاد  «به استناد آيه     ـ1

14« 
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اين تـصور سـبب شـده بـود تـا حمـالت             . معادالت آنها را نظم داده بود     
خواستند فقط از طريق جـاده و آن هـم            آنها مي . اي را شكل دهند     گسترده

  .دتر خودشان را به تهران برسانندهر چه زو
قبل از آن كرند    . آباد را گرفته بودند     منافقين با كمك عراق، شهر اسالم     

آنها با تمام توان و شتاب به سمت كرمانشاه         . را به تصرف درآورده بودند    
تاختند تا با تسخير آن به پايگاه هـوايي دسترسـي داشـته باشـند و بـا                    مي

  .ما مشكل كنندپشتيباني آن، كار را براي 
ها تا صبح آمـاده بـاش         بقيه گردان . گردان اول قبالً وارد خط شده بود      

هر از گـاهي چرتـي      . ها به هم خورده بود      وضعيت استراحت بچه  . بودند
هـا در     نيمـي از چـشم    . كردنـد   زدند و بالفاصله چشمانشان را باز مـي         مي

رسـيكلت  اول صبح يـك موتو    . بردند  سر مي   خواب و نيمي در بيداري به       
. هـاي گـردان بـه طـرف خـط رفـتم             برداشتم و بـه اتفـاق يكـي از بچـه          

نزديـك  . خواستم از وضعيت گردان دامغان بيشتر كـسب اطـالع كـنم             مي
دشمن به خط نزديك شده بود، خيلـي نزديـك و           . تنگة چهار زبر رسيدم   

آتش خمپاره دشمن و توپخانة آنها، روي       . ها با آنها درگير شده بودند       بچه
با مشاهدة ايـن    . شد  درگيري لحظه به لحظه شديدتر مي     . ريخت  ميمنطقه  

جريـان را بـه اطـالع       . وضعيت، سـريع بـه طـرف مقـرّ گـردان برگـشتم            
تر باشند، تا هـر وقـت فرمـان از            از آنها خواستم آماده   . رزمندگان رساندم 

شـايد  . ها ولوله افتاده بود     بين بچه . تيپ رسيد، به طرف خط حركت كنيم      
هاي مختلف اين اولين عمليـات بـود كـه در صـبح زود            اتدر طول عملي  

قبالً در دل شب، نمازهـاي شـب، راز و نيازهـاي شـبانه و               . شد  انجام مي 
شد و در همان ساعات با زدن         انگيز آن، ذخيرة معنوي ايجاد مي       فضاي دل 

هـا فرصـت راز و        نشست، اما حاال چي؟ بچـه       به خط دشمن به نتيجه مي     
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هركسي به صورت انفـرادي بـا       .  از دست داده بودند    نياز جمعي را تقريباً   
بايـست خـود را آمـاده     آنها از نظر نظامي مـي  . خداي خود خلوت داشت   

هاي دوستانه، آخرين لحظات زنـدگي را شـكل      كردند و با خداحافظي     مي
شـد و در      ها براي در بر گرفتن يكديگر باز و بـسته مـي             آغوش. دادند  مي

هـا هـم آرام آرام        بعـضي . كردنـد   ه مـي  گوش يكديگر چيزهايي را زمزمـ     
  ...گريستند مي

حدود ساعت هفت و نيم، هشت صبح بود كه فرمان از تيـپ رسـيد؛               
هـا بـه    بچـه . تويوتاها آمدند» .خود را به خط برساند  ) ع(گردان امام رضا  «

دسـتور  . هـا را بررسـي كـردم        آخرين وضعيت بچـه   . سرعت سوار شدند  
  .حركت داده شد

 بـا تعـدادي از دوسـتان بـه انتظـار        1چراغـي   شاهاالسالم محمد     حجت
جلـو آمـد و رو      . توقف كرديم . با دست اشاره كرد بايستيم    . ايستاده بودند 

در . به رزمندگان دعا خواند و حـدود دو دقيقـه بـراي مـا صـحبت كـرد                 
دار مـن آن      گـر نگـه   «الي صحبت بيتي را خواند كه برايم جالب بود؛            البه

پـس از گفـتن     » !دارد  ا در بغل سنگ نگه مي     دانم، شيشه ر    است كه من مي   
  .ها را بوسيد و با آنها خداحافظي كرد تك بچه اين بيت، تك

تقريباً به يك كيلومتري آن رسيده بوديم . به سمت خط حركت كرديم   
دسـتور داد تويوتاهـا     .  برخـورد كـرديم    12 تيـپ    2كه با جانشين فرمانده   

 كنيد و خـود را بـه تنگـة          بايد از ارتفاعات پشتي حركت    «: گفت. بايستند
بايـست چهـار ارتفـاع از         مـي . پيـشنهاد سـختي بـود     » .چهار زبر برسانيد  

                                                      
 امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان سمنان ـ1
 قم) ع(طالب  ابي علي ابن17نژاد فرمانده فعلي لشكر  سردار مهدي ـ2
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  كرديم تا خودمـان را بـه تنگـه برسـانيم و آن             ارتفاعات اطراف را طي مي    
يـك محاسـبة    . گذشت، وصل شويم    اي كه از وسط آنها مي       وقت به جاده  

هاد عمل كنيم، پنج،    سرانگشتي كه كرديم، ديديم اگر بخواهيم به اين پيشن        
طبيعي بـود بـا   . رسيم به ارتفاع اول كشد كه تازه مي شش ساعت طول مي   

رسيديم و ممكن بـود بـراي خـط           اين وضعيت دير به منطقة درگيري مي      
  .تري به وجود بيايد مشكالت جدي

فوراً با فرمانده مشورتي كرديم و در نهايت با جانشين فرمانده تيپ به    
قـل دو دسـته از ايـن گـردان را مـستقيماً بـه خـط                 توافق رسيديم كـه الا    

. هاي خيلـي شـجاعي داشـتيم        راننده. تويوتاها سريع آماده شدند   . برسانيم
به خط مقـدم    . ها را تا نزديكي خاكريز و محل درگيري دشمن بردند           بچه

در ورودي خـط، دو، سـه       . هـا را پخـش كـرديم        كه رسيديم، سريع بچـه    
آنهـا  . تعدادي لودر هم از تيـپ رسـيدند       . دستگاه لودر مشغول كار بودند    
خاكريزهــاي دوجــداره، در وســط جــاده . مــشغول زدن خــاكريز شــدند

قبل از زدن خاكريز چيـزي      . بلندي خاكريزها بسيار جالب بود    . سربرآورد
بـست    مانع منافقين نبود، اما اين خاكريزها سبب شد تا آنهـا در يـك بـن               

  .بزرگ گير كنند
آنهـا فكـر    . طوري راه افتـاده بودنـد       ان همين منافقين با تمام تجهيزاتش   

ــانعي برخــورد كننــد  نمــي ــه م ــد ب ــه، تويوتاهــا،  تانــك. كردن هــاي دجل
لحظه . آالتشان وسط جاده رها شده بود       ها، ايفاها و همة ماشين      ضدهوايي

شد و قـدرت مـانور و حركـت را از             به لحظه بر ترافيك جاده افزوده مي      
. ادي را بـا خودشـان آورده بودنـد        نيـروي بـسيار زيـ     . كـرد   آنها سلب مي  

. كردند، به خاطر همين سردرگم بودنـد        بيني اين صحنه را هرگز نمي       پيش
ها به دور از وظايف       دانستند حركت يا تكنيك بعدي چيست؟ بعضي        نمي
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. شدند زدند و در اطراف پراكنده مي      هاي خود بيرون مي     سازماني از ماشين  
هـر لحظـه ايـن صـداها     . رسـيد  سر و صداي آنها به تدريج به گوش مـي     

دانستند   واقعاً نمي . صداها به اعتراض بيشتر شباهت داشت     . شد  بلندتر مي 
هـاي خـوبي بـراي        اين سرگرداني سبب شده بود تا طعمه      . چه كار بكنند  
از طرفـي   . وجود آيد و به راحتي بتوانند آنها را شكار كننـد            رزمندگان به   

الي   ال پخش شـدن آنهـا در البـه        شد، احتم   اگر پراكندگي آنها كنترل نمي    
توانـست خطرآفـرين    ها و آلوده شدن محيط وجود داشت كـه مـي            جنگل
  .باشد

خبـر يـك درگيـري      . مردم اطراف منطقه به تدريج متوجه شده بودند       
. جدي به آنها هم رسيده بود و خودشان را سريع به محل رسـانده بودنـد      

از چـوب و    . ه بـود  هر كسي هر چيزي دم دستش بود، برداشته بود و آمد          
ها پياده آمده بودنـد و بعـضي بـا موتـور و               بعضي. چماق گرفته تا اسلحه   

 صـد متـري محـل        هـا را چنـد      ماشـين . ماشين خودشان را رسانده بودند    
. درگيري پارك كرده و خود را بـه محـل درگيـري نزديـك كـرده بودنـد        

يـك نفـر سـوار بـر موتـور گـازي            . هاي جالبي هم پيش آمده بود       صحنه
فرصـت  . شلوار و بلوزي آبي رنگ به تن داشت       . آمده بود » ركس«راضة  ق

 را نگــون فنــگ، روش 3تفنــگ ژـــ. هــايش را ببنــدد نكــرده بــود دكمــه
او . كـرد   هايش انداخته بود و به سرعت به سمت خـط حركـت مـي               شانه

چرخ جلوي موتـورش بـه شـدت        . كرد  اصالً به اطراف خودش نگاه نمي     
خيال همـه     داشت دچار حادثه شود، اما او بي      زد و هر آن احتمال        لنگ مي 

  .تاخت چيز به سرعت مي
از يك طرف دشمن در سـطح وسـيعي از          . در منطقه غوغايي برپا بود    

اي گير افتاده     دشت پراكنده شده بود و بيشترشان در ترافيك سنگين جاده         
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. شدند از طرف ديگر مردم منطقه بدون سازماندهي به آن اضافه مي       . بودند
. ها، در بين اين جمعيت فراوان مـشغول كارشـان بودنـد             ان گردان رزمندگ

هواپيماها و هليكوپترهاي هوانيروز هم با پروازهاي مداوم سـر و صـداي     
. تشخيص افراد از يكديگر مشكل شـده بـود        . زيادي به راه انداخته بودند    

هـا پوشـيده بودنـد، امـا          رنگ با بسيجي    هاي خاكي رنگ هم     منافقين لباس 
  . مدل جليقه تا حدودي كار شناسايي را آسان كرده بودمشخصات و

هـايي بـه     ام، صـحنه    در طول چندين عملياتي كه تاكنون شركت داشته       
جـاده مثـل    . هـاي عجيبـي بـود       واقعـاً صـحنه   . اين شگفتي نديـده بـودم     

ها و نفربرها پشت سر هم       تانك. هاي تهران ترافيك سنگيني داشت      خيابان
آنهـا  . كردند جاده به طور موقت بسته شده        كر مي منافقين ف . ايستاده بودند 

فرماندهانـشان بـه آنهـا گفتـه     . به اين اميد بودند كه به زودي راه باز شود       
غافل از اينكه جـاده را بـا        » !يك اصطكاك جزئي پيش آمده است     «: بودند

  .خاكريز دوجداره بسته بوديم
هـا   بچـه . هاي دشمن شـروع شـد       ها، نفربرها و ضدهوايي     شكار تانك 

هـاي    موشـك . هـاي اطـراف كـشاندند       خود را به باالي خاكريزهـا و تپـه        
هـا يكـي پـس از ديگـري           تانـك . شد  پشت سر هم شليك مي    . جي.پي.آر

. هاي ادوات هم خودشان را رسانده بودند  تعدادي از بچه  . گرفتند  آتش مي 
. هـا آمـده بودنـد       زن  جي.پي.به كمك آر  » ماليوتكا«هاي    آنها هم با موشك   

و «شد فرياد؛     هر تيري كه شليك مي    . دستشان درد نكند؛ گل كاشتند    واقعاً  
با شليك هر موشكي يك تانـك بـه   . به هوا بلند بود   » ...ما رميت اذ رميت   

ها   بچه. شد  رفت، تويوتاهاي آنها و تيربار روي آن با هم منفجر مي            هوا مي 
 را از دم با تيربار و كالشينكف به جان منافقين افتاده بودند و داشتند آنهـا       

ها جاده بود و از كنارة جاده هم رهايشان           ميدان سيبل بچه  . كردند  درو مي 
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  .كردند باران مي نكرده بودند؛ مثل باران آنها را گلوله
ايفاهـا و   . نـشيني كردنـد     هاي آنهـا شـروع بـه عقـب          تعدادي از تانك  

رسـيد متوجـه      بـه نظـر مـي     . تويوتاها در حال دور زدن و برگشت بودند       
هـاي    ترسيدند پس از انهدام تانك      از طرفي مي  . شان شده بودند    يغافلگير

خودشـان را از    . فشار زيادي بـه آنهـا وارد شـد        . جلويي نوبت آنها برسد   
زدنـد بـه   . آباد در اختيار آنها بود دشت حسن. ستون ترافيك خارج كردند 

پراكندگي آنها از همين لحظه     . دشت تا قدرت مانور بيشتري داشته باشند      
ناخودآگاه صحنه جديـدي بـه وجـود آمـد كـه ايـن وضـعيت                . شدآغاز  

دشمن محل اسـتقرار وسـيعي را در اختيـار          . طلبيد  تاكتيك جديدي را مي   
داشت و استعداد زياد و خوبي از تجهيزات و ادوات مدرن را با خود بـه                

امكانات آنها بسيار پيشرفته بود، در حالي كه مـا هـم از             . همراه آورده بود  
.  زميني و هم از نظر استعداد تجهيزاتي با مشكل مواجه بوديم      نظر استقرار 
هاشم دامغان، بالفاصله منافقين از ارتفـاع           هاي گردان قمر بني     با فشار بچه  

نشيني كردند، رفتند روي ارتفـاع دوم و در آنجـا               زبر عقب   اول تنگه چهار  
 دو تـا    زبر بود،   حاال از چهار تا ارتفاعي كه روي تنگه چهار        . مستقر شدند 

  .دست آنها و دو تاي ديگر دست ما بود
عرض عملياتي . ترين صحنه جنگي كه در عمرم ديدم آنجا بود        عجيب

و طول آن كيلومترهـا     .  متر؛ يعني عرض جادة آسفالته     20مرصاد شده بود    
هـاي    از يك طرف ماشين   . خب، طول عمليات مشخص نبود    . ادامه داشت 

هـا در اطـراف آن         طرف ديگر بچه   آنها پشت سر هم قرار گرفته بود و از        
جـي،  .پـي .تـصورش را بكنيـد؛ هـر چـه موشـك آر           . مستقر شده بودنـد   

، موشـك، ماليوتكـا،     3نارنجك، تير كالشينكف بود، هر چه تيربار، تير ژـ        
گلوله خمپاره، گلوله توپ و تانك بود و هر چه بمباران هـوايي صـورت              
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بـود كـه هماننـد       متر با طول كيلومترها مـسافت        20گرفت، در عرض      مي
مـا از دو    . ماري دراز و پيچ و تاب خورده، روي زمين دراز كـشيده بـود             

كرديم و آنها از دو طرف جـاده   طرف ارتفاع، به سوي جاده تيراندازي مي    
يـك  . تيرهاي سرگردان سبب پراكندگي دشمن شده بـود      . به سوي ارتفاع  
هـا قـرار      دويدند و در تيـررس بچـه        هدف به هر سمتي مي      عده از آنها بي   

آبــاد آمــادة مــسافران  بــا پراكنــدگي دشــمن، دشــت حــسن. گرفتنــد مــي
آن . اي در چند كيلومتري شده بود تا تاكتيك جديدي اجرا شـود      ناخوانده

بستي كه برايـشان ايجـاد كـرده          روز دشمن هيچ تواني براي خروج از بن       
  .جاده همچنان بسته بود. بوديم نداشت

هـا بـه نمـاز        اذان كـه شـد، بچـه      . مشـدي   آرام آرام به ظهر نزديك مي     
از . شـد   ها نماز ادا مـي      در اوج درگيري  . صحنة كربال تداعي شد   . ايستادند

. ها در همان خط مقدم ناهارشان را خوردنـد          بچه. طرف تيپ غذا آوردند   
. به دستور فرماندهي براي پدافند از ارتفاع سمت راست حركـت كـرديم            

 ارتفاع درگيري شديدي با منافقين روي. گردان ما باالي ارتفاع مستقر شد     
  .پيش آمد

زماني كه متوجـه شـدند مـستقيماً از         . تاكتيك دشمن عوض شده بود    
توانند عمليات كننـد، تاكتيـك انحرافـي و غيرمـستقيم را        طريق جاده نمي  

از ارتفاعات كناري و همچنـين از سـمت راسـت و            . انتخاب كرده بودند  
اگـر  . ارتفاعـات را از مـا بگيرنـد       كشيدند تـا آن       چپ خودشان را باال مي    

شدند اين دو طرف را از ما بگيرند، با اشرافي كه روي مـا پيـدا                  موفق مي 
توانـستند بـه      با اين كار بـه راحتـي مـي        . كردند، شكست ما قطعي بود      مي

ها با درك اين موضوع تمام توان خود را روي ايـن              بچه. كرمانشاه برسند 
  .نقطه متمركز كرده بودند
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هاي عراقي بودند ـ دست كمك به ما   لشكر بدر ـ كه از بچه نيروهاي 
آدم جالب و زبلي . تيربارچي خيلي قوي و تند و تيزي داشتيم      . داده بودند 

ريـز رگبـار      آوردنـد و او يـك       فقط چهار، پنج نفر برايش فشنگ مـي       . بود
مقاومـت مـا سـبب شـد تـا از سـقوط       . كارش تا شب طول كشيد   . زد  مي

سـر    هـا بـه       در آرامش نـسبي پـس از درگيـري        . ودكرمانشاه جلوگيري ش  
خوب كه دقت   . فرصتي دست داد تا اطراف را وراندازي بكنيم       . برديم  مي

آنهـا از  . آينـد  رو به سمت ما مي      كرديم، ديديم چند نفر از منافقين از روبه       
آمـد از   نظـر مـي   بـه  . آمدند تا خودشـان را بـه مـا برسـانند      ارتفاع باال مي  

خواستند يـك سـري اطالعـات بـه           ي منافقين باشند؛ مي   هاي اطالعات   بچه
اي كه داشتيم، مطمـئن       با تجربه . دست آورند و به موقع به ما ضربه بزنند        

فرمانـده  . فـوري بـه مـشورت نشـستيم       . بوديم شبانه حمله خواهند كـرد     
بهتر است آنها را اسير كنـيم و بـا تخليـه اطالعـاتي ببينـيم      «: گردان گفت 

گذرد؛ چقدر امكانـات      ست؛ آن طرف ارتفاع چه مي     موضوع از چه قرار ا    
  ».دارند؛ برنامه آنها چيست

پس از هماهنگي كامل، من و رضا لشكري و ذوالفقاري به اتفاق چند             
هاي پدافندي هـم بـا        تعدادي از بچه  . هاي ديگر حركت كرديم     نفر از بچه  

زبر روي تنگه چهـار     وقتي مسير را طي كرديم، منافقيني كه روبه       . ما آمدند 
. آنها هم به اميد اينكه ما را اسير كننـد حركـت كردنـد         . بودند ما را ديدند   

خواستيم آنها را اسير كنـيم، از         صحنه جالبي شده بود؛ از يك طرف ما مي        
با احتيـاط كامـل حركـت       . خواستند ما را اسير بگيرند      طرف ديگر آنها مي   

ناگهـان  . نـد خواهند ما را اسـير كن       هاي راه مطمئن شديم مي      وسط. كرديم
ها بدون اطالع قبلي و با چاالكي چند قدمي خيز برداشـت و               يكي از بچه  

آنهـا  .  تير داخل خشاب را روي آنهـا خـالي كـرد           30گلنگدن را كشيد و     
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چهار نفر بودند و اگر دوست ما دير جنبيده بود، آنهـا مـا را زده بودنـد؛                   
 دوست ما پس از .آنها هم قبل از ما گلنگدن را كشيده و آماده كرده بودند  

  .اين اقدام غافلگيرانه، سريع برگشت و به جمع ما پيوست
آنهـا  . آتش سنگيني را روي ما ريخت     . وقتي دشمن اين صحنه را ديد     

تـرين نيروهايـشان را از دسـت داده و بـه دنبـال انتقـام                  بهترين و ورزيده  
بـا كالشـينكف، تيربـار،      . رو شـروع بـه تيرانـدازي كردنـد          از روبه . بودند

امكان هرگونـه   .  شديداً ما را زير آتش گرفتند      11جي.پي. و آر  7جي.پي.رآ
هـاي    در اطـراف آن ارتفاعـات، سـنگ       . حركت را از ما سلب كرده بودند      

هر يك از ما    . هاي خوبي بودند    بزرگ و كوچكي وجود داشت كه پناهگاه      
  .ها سنگر گرفتيم يك اين سنگ جداگانه پشت يك

هـاي    خـورد و تكـه      ها مي    اين سنگ  جي و تيرها به   .پي.هاي آر   موشك
نجات پيـدا كـردن از دسـت        . پراكند  سنگ را همانند تركش به اطراف مي      

ها از طرف ديگر      ها از يك طرف و رها شدن از دست تركش سنگ            گلوله
طـوري كـه دشـمن بهتـرين      همـان . گيـر كـرده بـود       ما را به شدت زمـين     

 ارزشمندي بوديم؛   نيروهايش را از دست داده بود، براي آنها هم ما هدف          
چرا كه ما جزء كادر گردان بوديم و هرگونه ضربه زدن به ما به نفع آنهـا                 

اي نديـديم جـز       ها، چـاره    پس از مدتي سنگر گرفتن در پشت سنگ       . بود
. باالخره با يـاد خـدا شـروع بـه دويـدن كـرديم            . آنكه از آنجا جدا شويم    

گـام بـه گـام    . مگويان به سمت باالي ارتفاعـات سـرعت گـرفتي     »اكبر  اهللا«
هـاي   هـاي موشـك   مـان نـشانه   جـاي پـاي  . زدنـد  حركتمان را با تيـر مـي    

به هـر   . گرفتند  جا را هم هدف مي      دقيقاً همان . جي و تيرهايشان بود   .پي.آر
  .زحمتي كه بود، خودمان را به ارتفاع باال رسانديم

گويي بود و     او آدم شوخ و بذله    . براي فرمانده ما هم اتفاق جالبي افتاد      
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كرد   كرد و سعي مي     طبعي برخورد مي    عموالً در مقابله با حوادث با شوخ      م
  .همه را بخنداند

ها بود    مدت. هاي بزرگ پنهان شده بود      سنگ  او در پشت يكي از تخته     
 11جي.پي.سه، چهار تا موشك آر    . دانستيم بر او چه گذشته است       كه نمي 

خوردنـد و     ميها    ها مستقيماً به سنگ     موشك. به سمت او شليك شده بود     
احساس كردم فرمانده محبوبمان شـهيد شـده        . صداي وحشتناكي داشتند  

پيش خودم گفتم شايد پيش     . ها رساندم   خودم را به سرعت به بچه     . است
هـر  . شـد   ام لحظه به لحظه بيشتر مي       نگراني. آنها باشد، ولي آنجا هم نبود     

ن حـال   شـد؛ بـا ايـ       ام افـزوده مـي      گذشت بر نـاراحتي     چه زمان بيشتر مي   
حتي از طرح قضيه هـم ابـا داشـتم،          . صبوري پيشه كردم و دم بر نياوردم      

شرايط ما شرايط حساسي . ها تضعيف شود  چرا كه ممكن بود روحية بچه     
اي   تقريبـاً ده دقيقـه    . مدت زمان زيادي سكوت كردم و هـيچ نگفـتم         . بود

گذشت كه يـك دفعـه ديـدم از راه دور پيـدايش شـد؛ بـا همـان رفتـار                     
 به هـدف  11جي.پي.واقعاً معجزه بود؛ سه، چهار موشك آر      ! اش  هميشگي

. حتي مـوج انفجـار هـم بـه او نخـورده بـود             . بخورد و هيچ اتفاقي نيفتد    
تر آمـده     با همان تدبير خوب و اخالق خوب      . باالخره به جمع ما پيوست    

ها را تقويت     ها باشد و با فرماندهي خود روحية بچه         بود تا باالي سر بچه    
  .كند

آن روز  . هاي نيروي هوايي و هوانيروز هـم جالـب بـود            راي بچه ماج
از همين پشت ارتفاعات تا تنگة چهارزبر را پوشـش          . واقعاً معركه كردند  

هـا   يكي از اين خلبان  . آمدند تا باالي سر منافقين      هواپيماها مي . داده بودند 
آمد بـاالي سـر دشـمن و در يـك             دقيقاً مي . اي داشت   مانورهاي شجاعانه 

هاي آن بـه      كرد؛ به طوري كه چرخ      خش كامل، هواپيما را سر و ته مي       چر
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شد و منطقه را كـامالً ديـد          ها دور مي    از تيررس ضدهوايي  . طرف باال بود  
زد و موقــع برگــشت،  گــاه پــس از شناســايي كامــل، دور مــي زد؛ آن مــي
حتي يك بار نديدم به     . گريخت  ريخت و مي    هايش را روي جاده مي      بمب

فقـط روي   . زارها بريزد   زارها و گندم    هاي خود را روي علف      باشتباه، بم 
. فرستاد هوا ريخت و يكهو چند تا تانك و نفربر آنها را مي ستون جاده مي 

بـا  . هاي هـوانيروز هـم بـه همـين شـكل وارد كـارزار شـده بودنـد                   بچه
دادنـد و صـحيح و سـالم          هاي خودشان آنهـا را هـدف قـرار مـي            موشك
فقط روز شكار تانك بود؛ شكار ايفا و شـكار ادوات    آن روز   . گشتند  برمي
  .زرهي

آمدند و دشمن را بمبـاران        از همان مسيري كه هواپيماهاي خودي مي      
رنگي آمدند؛ حس شـشم       كردند، يك بار ديدم هواپيماهاي تقريباً سياه        مي

ها دويـدم و فريـاد        به طرف بچه  » !هواپيماها خودي نيستند  «: به من گفت  
  ».سنگر بگيريد، موضع بگيريد! راقيهاي ع ميگ«: زدم

هواپيماهـا مـال دشـمن بودنـد؛ مـسير          . حدسم درست در آمـده بـود      
خواسـتند در يـك عمليـات         هواپيماهاي مـا را پيـدا كـرده بودنـد و مـي            

هـا در تنگـه چهـارزبر را          غافلگيرانه و از پشت سـر محـل اسـتقرار بچـه           
 ما به گمـان اينكـه       وقتي وارد تنگه شدند، پدافند ضدهوايي     . بمباران كنند 

هواپيماهـاي ميـگ در فاصـله       . هواپيماها خودي اسـت، شـليك نكردنـد       
  .هايشان را ريختند و به سرعت دور شدند دويست، سيصد متري ما بمب

. انـد   ها روي خودشان ريخته شـده       خوب كه دقت كرديم، ديديم بمب     
قـه را   زا و ناپالم بودند و منط       شده از نوع آتش     هاي ريخته   بمب! الخالق  جل

هواپيماهـا  . سوخت  ها در آتش مي     امكانات دشمن مدت  . به آتش كشيدند  
كمي جلوتر، خاكريز ما را هم زده بودند؛ يعني از محل بمبـاران منـافقين               
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  .هايشان را ريخته بودند هاي ما بمب تا نزديك
.  وجود داشـت   1خانه  در فاصلة يك كيلومتري ما، تأسيسات يك تلمبه       

تعداد زيادي از منـافقين در      . سوخت  ها در آتش مي    خانه هم تا مدت     تلمبه
هـا    هاي اطراف آن پناه گرفتـه بودنـد كـه در آتـش بمـب                پشت ساختمان 

هاي سوختن آنها ما را به ياد قهر الهـي انـداخت كـه در                 صحنه. سوختند
آنها سزاي اعمال ننگين و خيانت خود . همين دنيا شامل حالشان شده بود

  .دند و نابود شدندبه اسالم و انقالب را چشي
 □  

حـاج  . داد  ساعت حدود هشت شب را نشان مـي       . شب فرا رسيده بود   
مان رو به     ه  در اينجا بود كه فرماند    . ها بود   جواد خسروي هم در جمع بچه     

سـاعات و روز سـختي را پـشت         . زحمت زياد كشيديد  ! ها  بچه«: ما گفت 
دشـمن  «ا  اميدوارم خسته نشده باشيد كـه بـه قـول برادرهـ           . سر گذاشتيد 
دقيقاً خط را زير نظر داشته      . امشب مأموريت جديدي داريد   » خسته است 

ايـن احتمـال    . باشيد؛ بايد يك عمليات ايذايي در شب را تـدارك ببينـيم           
ما بايد قبـل از هـر    . وجود دارد دشمن با امكاناتي كه دارد به خط ما بزند          

هم   آنها را به    اگر نتوانيم سازمان    . اقدامي، ضرب شصتي به او نشان بدهيم      
رو خـواهيم شـد و ممكـن اسـت بـه              بزنيم، فردا با مشكالت زيادي روبه     
  ».سادگي نتوانيم درگيري را جمع كنيم

در . ها از ارتفاع پايين آمديم پس از پايان سخنان فرمانده، به اتفاق بچه
با هم به سمت مقر تيپ      . معاون گردان هم بود   » مهدي خراساني «جمع ما   

                                                      
 .اكنون اين مكان تبديل به راهدارخانه شده است هم ـ1
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چنـد نفـر از    .  هم آنجا حضور داشت    1خاني  يپ، برادر علي  معاون ت . رفتيم
قرار شد ما در جمع اين برادران از        . هاي اطالعات عمليات هم بودند      بچه

از آخرين وضـعيت منطقـه      . دقيقاً نسبت به آخرين وضعيت توجيه شويم      
نحــوة كــاركرد خودمــان را روي دشــمن . مقــداري اطــالع پيــدا كــرديم

كننده، قبل از هر عملياتي با مـا          اي بعدي عمل  ه  قرار شد گردان  . سنجيديم
خاني رو    در آخر آقاي علي   . كار توجيه خط به پايان رسيد     . هماهنگ كنند 

هـا را     توانيد تانك   هر چقدر مي  . از روي جاده عمل كنيد    «: ها گفت   به بچه 
زنيد يا با نارنجك      جي مي .پي.حاال با آر  . ها را شكار كنيد     فقط تانك . بزنيد

هدفتان فقط زدن تانك باشـد نـه چيـز          . دانيد  نيد، خودتان مي  ك  منفجر مي 
  ».از دم درو كنيد. ها را بزنيد و به سمت جلو بياييد تانك. ديگر

  قرار شد برويم و آرايش دشمن را بـه        . مأموريت ما مشخص شده بود    
  .هم بزنيم و برگرديم

هـايي كـه قـرار        منتظر مانديم تا يگان   . شب را مقداري صبر كرديم      آن  
از طرف ديگر قرار بود همـاهنگي كامـل بـين           . بود به ما بپيوندند، برسند    

 11حـدود سـاعت     . تيپ و لشكرهايي كه در منطقه بودند، صورت بگيرد        
  .شب بود كه انتظار به سر آمد

از خـاكريز اول    . دستور حركت داده شد و شروع به پيشروي كـرديم         
 خودمـان ـ كـه    از خاكريز دوم نيروهاي تيـپ . نيروهاي خودي رد شديم

از شاهرود در آنجـا مـستقر بودنـد ـ هـم      ) ع(هاي گردان سيدالشهدا بچه
آهسته آهسته و با احتياط مسير را طي        . خودم سرستون بودم  . عبور كرديم 

ها را به اتفاق يكـي از بـرادران اطالعـات عمليـات           چند تا از بچه   . كرديم
                                                      

 )ص( حضرت رسول27خاني فرمانده لشكر  سردار علي ـ1
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خواسـتيم    مـي . ديكي، دو تا پل سر راه مـا بـو         . جلوتر از ستون فرستاديم   
كـرديم، احتمـال      اگر ايـن كـار را نمـي       . دقيقاً از روي جاده عمليات كنيم     

با پرتـاب چنـد نارنجـك زيـر         . داشت از دو طرف زير آتش قرار بگيريم       
كرديم و راه خودمان را ادامه  هاي مسيرمان تلفاتي را به دشمن وارد مي پل
 از سـمت دو     .به فاصله هزار متـري خـاكريز خـودي رسـيديم          . داديم  مي

خاكريز دشمن و نيز دو ارتفاعي كه در اختيار آنها بود زير ديد و تير آنها                
پـس از   . بوديم ولي خوشبختانه توانستيم از ايـن نقطـه هـم عبـور كنـيم              

هايي كه در آن بودند همچنـان در آتـش            خانه و مخزن    بمباران ظهر، تلمبه  
شـنايي بيـشتر در   با اين رو. سوختند و منطقه مثل روز روشن شده بود     مي

توانستيم خودمـان     نمي. اي نداشتيم   راه چاره . معرض ديد آنها قرار گرفتيم    
از طرفـي   . گونـه اسـتتاري هـم وجـود نداشـت           را پنهان كنيم، امكان هيچ    

قرار بـود   . زديم؛ تكليف ما هم همين بود       بايست به دشمن مي     باالخره مي 
  .ا بزنيمهاي دشمن ر فقط از روي جاده حركت كنيم و فقط تانك

ها با گوني     بچه. اندازها بود   ها و نارنجك    زن.جي.پي.روز خوشحالي آر  
هـيچ سـالحي    » همتـي «يكي از رزمندگان به نام      . جي آورده بودند  .پي.آر

ها هم تا آنجا كه       بچه. جي به همراه آورده بود    .پي.نداشت؛ فقط موشك آر   
فقـط نارنجـك    ها    بعضي. هايشان را پر كرده بودند      پشتي  توانستند كوله   مي

دو تا از ارتفاعات را پشت      . حدود يك كيلومتر جلوتر رفتيم    . آورده بودند 
ــتيم ــر گذاش ــود . س ــستقر ب ــوز روي آن م ــمن هن ــال داشــت . دش احتم

سرتيربارشان را به طرف پايين برگرداننـد و از پـشت مـا را هـدف قـرار                  
 هـم در آن     1علـي علـومي   . رضا لشكري فرمانده دسته اول ما بـود       . دهند

                                                      
 .علي علومي در همين عمليات شهيد شد ـ1
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قرار شد پشت اين ارتفـاع؛ يعنـي درسـت جلـوي            . كرد  ه خدمت مي  دست
احتمال . علت انتخاب اين مكان تأمين عقبة ما بود       . خانه پدافند كنيم    تلمبه

هـاي مهديـشهر      دسـتة ديگـر بچـه     . داشت دشمن از پشت ما را درو كند       
گفتنـد و بـا       ها؛ يـا علـي مـدد مـي          آنها شروع كردند به زدن تانك     . بودند

منافقين هنوز داخـل    . ها  و نارنجك افتاده بودند به جان تانك       7جي.پي.آر
كردنـد راه آنهـا بـسته شـده و طبـق گفتـة                هنوز فكر مـي   . ها بودند   تانك

فرماندهانشان يـك مقـدار اصـطكاك جزئـي اسـت و بـه زودي مرتفـع                 
آمد آنها جايي نداشتند تا در آن سنگر بگيرند؛ بنابراين            نظر مي   به  . شود  مي

هاي ادوات هـم      بچه. آتش ما زياد بود   . ها بمانند   داخل تانك مجبور بودند   
هـاي توپخانـه هـم خـوب          بچـه . آمده و ميني كاتيوشا را هم آورده بودند       

. گرفتنـد   يواش يواش داشتند منافقين را زير آتش مـي        . كردند  پشتيباني مي 
ها بودند؛ چرا كه بـا يـك تيـر دو نـشان               ها همين تانك    بهترين طعمة بچه  

شـد منـافقين      وقتي احساس مي  . ها و هم نفرات آنها را       هم تانك . زدند  مي
شـدند و نارنجـك را    ها خيلي آهسته نزديك مـي      داخل تانك هستند، بچه   

  .انداختند داخل آن مي
ها به اين صورت زده شـد، دشـمن           بعد از اينكه تعداد زيادي از تانك      

اوضـاع  فهميدنـد بايـد     . افتـد   اي دارد مي    هم متوجه شد كه اتفاقات جدي     
  .برگشته باشد

سـر  . هاي دشمن تيربارهـاي خـود را برگرداندنـد          به يكباره تيربارچي  
ما هم كـه    . هاي خودشان را هم برگرداندند به طرف خودشان       7جي.پي.آر

دوسـت و   . ريخت  داخل نيروهاي دشمن بوديم، آتش آنها روي ما هم مي         
ضـا  اينجا بـود كـه دسـتة اول ر        . بلبشويي شده بود  . دشمن مشخص نبود  

ها تا آن موقـع تعـداد زيـادي از            بچه. لشكري شديداً با دشمن درگير شد     
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كردند و    ها را زده بودند و داشتند به طرف عقبة دشمن پيشروي مي             تانك
زنـي    جـي .پـي .خـودم سـابقه طـوالني در آر       . زدند  ها را مي    همچنان تانك 

 يكـي   .بزن بزن قشنگي راه افتاده بود     . داشتم، حيفم آمد در اينجا هم نزنم      
 هـم   7جـي .پـي .يك آر . جي آورده بود  .پي.ها يك گوني موشك آر      از بچه 
هـاي دشـمن را       كالش خودم را به او دادم و شروع كـردم تانـك           . داشت
  .هاي دشمن را منهدم كردم چند تا از تانك. زدن

دسـتة اولِ مـا را هـدف قـرار          . تيربارهاي دشمن در باال مستقر بودند     
 بود؛ براي اينكه دشمن در تاريكي بـود         كار يك مقدار مشكل شده    . دادند

وضـع دشـمن    . ديدند و زير نظـر داشـتند        آنها ما را مي   . و ما در روشنايي   
هايش زده    رسيد؛ چون تعداد قابل توجهي از تانك        تقريباً آشفته به نظر مي    

هـاي   نشيني كردند و بعضي از تانـك     اينجا بود كه مقداري عقب    . شده بود 
 تعدادي از نيروهاي دشمن هم از تانـك پـايين           .آنها شروع به فرار كردند    

اوضاع كمي عوض شد و به قول معروف كار         . آمده و پا به فرار گذاشتند     
كمي گره خـورد؛ چـون از پـيش رو و پـشت سـر هـدف دشـمن واقـع                    

دشمن سرِ تيربارش را برگردانـده      . نيروها قاطي هم شده بودند    . شديم  مي
  .كرد نيروهاي خودش هم شليك ميبود تا ما را بزند كه اتفاقاً به طرف 

سـريع بـه پيـك گروهـان        . گـرفتيم   پشت سرِ هم مورد هدف قرار مي      
هاسـت،    اي كه جلوتر از ما رفته و مشغول شكار تانك           برو به دسته  «: گفتم

خبر بده كه زودتر برگردد و كمـك كنـد تـا مـا از پـشت دچـار مـشكل                     
هاي دسـته     مك بچه گشتند و ما هم به ك       ها برمي   در حالي كه بچه   » .نشويم

يكـي از آنهـا بـرادر    . هـا زخمـي شـدند    اول رفته بوديم، چند تـا از بچـه        
بعـد از مجـروح شـدنش ديگـر خبـري از او             . عزيزمان علي علومي بـود    

  .نداشتيم؛ حتي جنازة او را هم پيدا نكردند
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. چي باهم بـوديم  سيم من و بي. دويديم گشتيم و سريع مي داشتيم برمي 
همان پايي كه تير    . خورد  م پاي من در هوا تاب مي      يك دفعه احساس كرد   

خورده بود، دور خودش چرخيد و به زمين برخـورد كـرد؛ يعنـي آمـدم                
در يك لحظه متوجـه شـدم پـاي مـن           . روي آن پا و محكم خوردم زمين      

رگبار شـديدي  . احساس كردم توان راه رفتن ندارم. كامالً قطع شده است  
سيم مـا هـم تيـر خـورده، ديگـر             بي «:چي گفت   سيم  بي. باريد  روي ما مي  

سـري دسـتوراتم را       ناچـار شـدم يـك     » .توانيم با عقب تماس بگيريم      نمي
ها؛ ديگر با مـن       برو به طرف بچه   «: به او گفتم  . ها برسانم   توسط او به بچه   

تحكم كردم؛ مجبور . سختش بود از من جدا شود» .هم كاري نداشته باش
ماند كـار بيـشتر        او پيش من مي    خب، مجروح شده بودم و اگر     . شد برود 
ها همچنان با دشمن درگير بودند و به هدف خودمـان             بچه. خورد  گره مي 

آرامـش دشـمن و     . هـا بـه ثمـر نشـسته بـود           شـكار تانـك   . رسيده بوديم 
حداقل نتيجة كارمـان ايـن بـود كـه آن           . سازمانش را به هم ريخته بوديم     

هـا بـه طـرف خـاكريز        براي همين بچه  . توانستند عملياتي بكنند    شب نمي 
  .خودي برگشتند

بـه هـيچ عنـوان      . حاال من پايم تير خورده بود و زخمـي شـده بـودم            
هر كاري كردم،   . جا وسط دشمن ماندم     در همان . توانستم حركت كنم    نمي

فارغ از غوغاي بيروني فرصـتي دسـت داده      . توانم حركتي بكنم    ديدم نمي 
. شـود   ض الهي نصيبم مي   كردم في   احساس مي . بود تا با خودم خلوت كنم     

. اكبـر را بارهـا گفـتم        ذكـر اهللا  . احساس شهادت به مـن دسـت داده بـود         
را تكـرار   » اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمـداً رسـول اهللا             «شهادتين  

شـنيده بـودم    . در آن حال و هوا منتظر بودم تا فرشتگان الهي بيايند          . كردم
روح شـهيد را بـا خودشـان        آينـد و      هنگام شهادت دو فرشـته الهـي مـي        
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كـردم؛ از اينكـه       داشـتم گريـه مـي     . القلب شده بـودم     خيلي رقيق . برند  مي
حـدود هفـت،   . بـردم  كرد لـذت مـي   خداوند لطفش را شامل حال من مي 

مثل اينكه هنوز لياقت شـهادت را پيـدا         ! اي گذشت، ديدم نه     هشت دقيقه 
ن ماندن و رفتن    در برزخ بي  . خبري از فرشتگان خداوندي نيست    . ام  نكرده

. رود  به يكباره احـساس كـردم پـاي مـن دارد خـواب مـي              . كردم  سير مي 
گرفتگي از    خواب  . ريزي شديدي كرده بود كه همچنان ادامه داشت         خون

رسيد بـه سـاق پـا و داشـت            انگشتان پايم شروع شده بود و آرام آرام مي        
م زخم پايم را    به فكر افتاد  . در كارهاي امدادي تجربه داشتم    . آمد  باالتر مي 

سريع بند كيسة ماسـك     . گشتم  دنبال يك تكه نخ يا بند و طنابي مي        . ببندم
به زحمت توانستم زير زانوي پـاي چـپم را          . شيميايي خودم را پاره كردم    

هاي رزمنـده بـه خـاطر يـك زخـم             قبالً شنيده بودم بعضي از بچه     . ببندم
 بلد نبودند و يا     كوچك و براي اينكه كسي به آنها نرسيده بود يا خودشان          

به هر نحو   . هايشان را ببندند، شهيد شده بودند       توان آن را نداشتند تا زخم     
  .ريزي آن جلوگيري كردم ممكن پاي خودم را بستم و از خون

معمـوالً در كرمانـشاه و منطقـة    . هوا سرد شده بود  . هاي شب بود    نيمه
 تـا   بـدنم . لرزيـدم   مـي . غرب، هوا نسبت به جاهاي ديگـر سـردتر اسـت          

هر كاري كردم تا بلند شوم و راه بيفتم، موفـق           . حدودي ضعيف شده بود   
. خواستم از اسلحه به عنوان عـصا اسـتفاده كـنم، آن هـم نـشد                 مي. نشدم

لحظـات  . آن شب را تا صبح گذراندم     .  شده بود  1هاي پايم داغان    استخوان
خواستم اگـر لياقـت شـهادت را دارم در            از خدا مي  . گذشت  به كندي مي  

آن . جا نصيبم كند، ولي نگذارد به دست منافقين كوردل اسير شـوم             انهم
                                                      

 .اين مطلب را هنگام بستري در بيمارستان متوجه شدم ـ1
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  .شب و در حقيقت شب اول گذشت
با روشن شدن هوا دشمن آمادة عمليات بود و با تمام توان            . صبح شد 
زدنـد و     به خط مـي   . زدند  خودشان را به آب و آتش مي      . زد  به خط ما مي   

 دخترهـا بودنـد و هـم     هـم . رفتنـد   آمدنـد و مـي      آنها هي مي  . گشتند  برمي
همرنگي لباس و زبان    . ها به تن داشتند     هاي همرنگ بسيجي    لباس. پسرها

هـاي مـا      ها سبب شده بود تا زياد شناخته نشوند و بتوانند با بچه             و چهره 
يكي از ايـن دخترهـاي منـافق، فرمانـده بـود و يـك               . ارتباط برقرار كنند  

س برقرار كـرده بـود و       ها تما   او با تانك  . بلندگوي دستي در دست داشت    
ها رمزهايي بود كه براي خودشـان         اين» ...ايفاي يك، ايفاي دو   «: گفت  مي

تعدادي از نيروهايشان در سمت چپ؛ يعني در جايي كـه           . گذاشته بودند 
خانـه واقـع    در كنار همين محل، تلمبه  . من زخمي شده بودم مستقر بودند     

دي همه جمـع شـده      در اين گو  . زير آن يك گودي قرار داشت     . شده بود 
يك لحظه احساس كـردم كـه اگـر         . خواستند بزنند به خط ما      بودند و مي  

. رو شـود    ها امروز به خط بزنند، ممكن اسـت خـط بـا مـشكل روبـه                 اين
هـر چـه گـشتم تـا يـك          . خواستم به سهم خودم كـاري كـرده باشـم           مي

هايي كـه     در بين جنازه  . خودم هم نداشتم  . نارنجكي پيدا كنم موفق نشدم    
خوشبختانه در اطراف آنهـا نارنجـك       . غل دستم ريخته بودند، نگاه كردم     ب

بـاالخره  . توانـستم بنـشينم     حتي نمـي  . گونه حركتي نداشتم    توان هيچ . بود
دسـت بـه    . گير شده بـودم     بدجور زمين . نتوانستم از نارنجك استفاده كنم    

  :دعا برداشتم
توانند عمليات  ها را به سزاي اعمالشان برسان، تا ن         خودت اين ! خدايا«
تعدادي . هاي آنها در اطراف من بودند       چهار، پنج دستگاه از تانك    » .بكنند

آن دختري كه فرمانده بـود بـه        . كردند  از اين منافقان هم پياده حركت مي      
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  :آنها گفت
ما تزمان اين است كه بايد در زير آتش به جلـو بـرويم و بـزنيم بـه                   «

  ».خاكريز
هـاي    از بچـه  .  خـاكريز مـا زدنـد      حركت كردند و با سرعت تمام بـه       

هر چند بعـدها    . گذرد  دانستم در خط ما چه مي       نمي. خودمان خبر نداشتم  
  .هاي همرزم جريان را شنيدم موقعي كه به بيمارستان برگشتم، از بچه

هـاي آنهـا      كردند؛ چهار، پنج تـا از تويوتاهـا و تانـك            آنها تعريف مي  
ها   بل از اينكه به خاكريز برسد، بچه      اولين تويوتا را ق   . اند به خاكريز ما     زده

دومين تويوتاي آنها هـم بـه خواسـت خـدا در            .  زده بودند  7جي.پي.با آر 
تويوتـاي سـوم آنهـا زده بـود بـه           . نزديكي همان خاكريز چپ كرده بـود      

هـا آن را      خاكريز و از آن باال رفته و رسيده بود به آن طرف خاكريز؛ بچه             
ا از خاكريز خـودي رد شـده بـود كـه            تويوتاي چهارم آنه  . هم زده بودند  
هـاي پدافنـد بـا ضـدهوايي آن را زيـر رگبـار گرفتـه و بـا                     يكي از بچـه   

تقريباً همة آنهايي كه به خط ما زده بودند، از          . شان منهدم كرده بود     ماشين
  .بين رفته بودند
احساس بيگـانگي   . هاي ريخته در اطراف من سوخته بودند        اكثر جنازه 

در ميان حـدود صـد      .  بيگانه در من تشديد شده بود      در بين اين مزدوران   
  !روزگاري سخت و آزاردهنده. گذراندم جنازه، روزگار مي

. ديدم همة آنها سوخته بودنـد       كردم، مي   وقتي در روز روشن دقت مي     
ظاهراً حتي يك تيـر هـم       . كدام از آنها مجروح نشده بودند       مثل اينكه هيچ  
  »!فقط بسوزند« بود اصالً مثل اينكه قرار. نخورده بودند

هــاي دشــمن افتــاده بــودم و  هنــوز در كنــار تانــك. صــبح زود بــود
آتش . نفس ما رسيده بودند     ظاهراً نيروهاي تازه  . توانستم حركتي بكنم    نمي
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. اي امــان نداشــتيم دقيقــه. خــودي روي دشــمن خيلــي زيــاد شــده بــود
ده هاي مختلف، توپخانه هم شروع كـر   ، خمپاره 7جي.پي.، آر 11جي.پي.آر

آمدنـد و زود زود     هواپيماهـاي مـا هـم مـي       . بود به زدن مواضـع دشـمن      
من . ها و منافقين بودند     هواپيماها دائماً باالي سر عراقي    . كردند  بمباران مي 

ضمن اينكه خـودم    . ها به هدف بخورد     كردم اين بمب    مي! خدا! فقط خدا 
هـاي خـودي بـا        آن قدر بچـه   . هم زير آتش شديد نيروهاي خودي بودم      

زدنـد كـه جـز دود و آتـش چيـزي بـه چـشم                  ، منطقه را مـي    60مپارة  خ
آبي هم بـراي    . ناگهان احساس تشنگي شديد به من دست داد       . خورد  نمي

  !خوردن نداشتم
قمقمـه آب مـن هـم       . بـردم   روز دوم بود كه در دل دشمن به سر مـي          

ريزي شديد پا، بر تشنگي من        هواي گرم مردادماه و خون    . خالي شده بود  
گـرد  . چيزي براي خوردن نداشتم   . داد  گرسنگي هم آزارم مي   .  بود افزوده

نيروهـاي خـودي هـم دائمـاً آتـش      . و خاك شديدي فضا را پر كرده بود     
در آن غبار شديد يك دفعه     . ريختند و فضا به شدت غبارآلود شده بود         مي

از اين لحظه به بعد، خمپـاره  . ام اصابت كرد  تركشي به سمت راست چانه    
مانده بودم چطـوري و بـا       . خورد   در كنار من به زمين مي      وجب به وجب  

از شـدت تـشنگي گلـويم    ! ها زنـده بمـانم      چقدرتي در وسط اين خمپاره    
دهانم كامالً خـشك شـده بـود؛       . توانستم نفس بكشم    خشكيده بود و نمي   

گرد و خاك زيـادي مـرا       . ام هم شدت يافته بود      گرسنگي. خشكِ خشك 
خـونريزي هـم    . م داخل دهـانم رفتـه بـود       مقداري از آن ه   . پوشانده بود 

شاهد اين همـه  . توان حركت هم ـ از قبل ـ از من سلب شده بود  . داشتم
در يـك لحظـه احـساس       ... بمباران و دود و آتش و خون هم كه بـودم و           

مثل اينكه هيچ راهي ندارم و دارم شهيد        . كردم ديگر نفسم بند آمده است     
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شـهادتين را   .  بار ديگر قطعي است    اگر آن دفعه شهيد نشدم، اين     . شوم  مي
  ».كمكم كن! يا زهرا«: يك دفعه فرياد زدم. گفتم

بـه  . واقعاً فاطمـه زهـرا بـه دادم رسـيد         ! به محض اينكه گفتم يا زهرا     
راه تنفـسم بـاز شـده و        . يكباره احساس كردم دهانم خـيس شـده اسـت         

من انگار يك ليوان آب را ريخته بودند توي گلوي          . توانم نفس بكشم    مي
نسبت . حواسم تقريباً سر جايش آمده بود. و باعث شده بود تا زنده بمانم  
آتـش  . خـدا را سـپاس گفـتم      . تري داشـتم    به گذشته حالت اميدواركننده   

تيربارها همچنان روي سطح زمـين كـار        . نيروي خودي همچنان زياد بود    
به خاطر اينكه تير نيروهاي خودي به سرم نخورد، مجبور شدم           . كردند  مي

دائماً كاله را به اين سمت و به آن         . كاله آهني خودم را روي سرم بگذارم      
خـورد و كمانـه       ها به كاله مي     گاهي اوقات فشنگ  . دادم  سمت حركت مي  

  .كرد مي
مرداد ماه بـود و     . حرارت آفتاب خيلي شديد بود    . شد  ظهر نزديك مي  

د زار كندم و گذاشـتم روي صـورتم تـا شـاي             چند بوته از علف   . هوا گرم 
احتمال دادم زخم پايم به خاطر گرما عفونت كند؛ مقداري          . تر شوم   خنك

داخـل  . از علف گندم روي آن گذاشتم تا دردش كمي تسكين پيـدا كنـد             
ها هر چه گشتم تا آب و غذا پيدا كنم، چيزي             هاي منافقين و عراقي     جنازه
چيـزي از آنهـا بـاقي       . هاي سـوخته بـود      تمام اطرافم مثل سرزمين   . نيافتم

اميدوار شده بـودم شـايد      . كردم  بايست صبر مي     هرحال مي   به. نمانده بود 
  .شب، نيروهاي خودي عمليات كنند و مرا از اين وضعيت نجات دهند

 □  
. شـان پيـدا شـد       هـاي هـوانيروز سـر و كلـه          خلبـان . بعد از ظهر بـود    

. آباد حركت كردند    هواپيماها و هليكوپترهاي زيادي به سمت تنگة حسن       
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نيروهاي مـا   . منطقة عملياتي كامالً در دست ما بود      . حال شدم خيلي خوش 
. آبـاد رسـيدند     هليكوپترها باالي تنگه حسن   . نسبت به منطقه توجيه بودند    

در آن شرايط غير از دعـا كـاري         . كرد  ضدهوايي منافقين به شدت كار مي     
  ».ها را سالم به مقصد برسان اين! خدايا«: كردم دعا مي. از من ساخته نبود

احتمـال اينكـه    . هاي هوايي راه تداركاتي دشمن را بـسته بـود           مبارانب
آن روز سـپري   . ها از جلو بـه دشـمن بزننـد زيـاد بـود              همين امشب بچه  

  .گشت
گرسـنگي امـانم    . تشنگي دوباره بر من فشار آورد     . شب دوم آغاز شد   

هـا هنـوز خبـري     از عمليـات بچـه  . هاي شب فرا رسيد نيمه. را بريده بود 
دائم از  . شدم  ديگر نگران و نااميد مي    . شب بود    نيمه 2عت حدود   سا. نبود

  پرسيدم، چرا عمليات نشده است؟ خود مي
در همين لحظه ديدم يك تانك دشمن پيش رويم است؛ يـك تويوتـا              

چـرا تـا آن لحظـه       . تويوتا روشن بود، سـوئيچ هـم روي آن        . هم كنار آن  
طريقي هست بلند شوم    تصميم گرفتم به هر     ! دانم  متوجه نشده بودم، نمي   

خيـز   اگر با ماشين هم نشد الاقل سينه. لنگان خودم را به آن برسانم     و لنگ 
توانـستم آنجـا بمـانم و ايـن           ديگر نمـي  . هاي خودمان بروم    به طرف بچه  

حتي يـك  . رفتگي پايم خيلي زياد شده بود خواب. وضعيت را تحمل كنم   
 در حـال قطـع شـدن        كردم پايم   احساس مي . توانستم بردارم   قدم هم نمي  

. تنها كاري كه توانستم انجام دهم اين بود كـه روي زمـين بنـشينم              . است
هاي منـافقين از كنـارم        يك دفعه ديدم يكي از همين ماشين      ! همين و بس  

راننده آن پايين آمـد و      . تر توقف كرد    ماشين سي، چهل متر پايين    . رد شد 
پيش خودم گفتم   . فكر كردم مرا ديده است    . به سرعت به طرف من دويد     

آيـد يـك رگبـار        حاال كه مرا ديده است، حتماً مي      . كارم ديگر تمام است   
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تنها كاري كه توانستم بكـنم، سـريع        . كند  بندد و يا اسيرم مي      روي من مي  
داشت به  . زيرچشمي مواظب او بودم   . روي زمين درازكش شدم   . خوابيدم

ه من برسد، ولي    حدود ده، پانزده قدم ديگر مانده بود ب       . آمد  طرف من مي  
مثـل اينكـه يـك      . دانم چه شد كه در يك لحظه پا به فـرار گذاشـت              نمي

گـرد كـرد و       رعب و وحشتي در دل او ايجاد شده بود كـه سـريع عقـب              
او دوباره به طرف ماشين خودش رفت و سوار شد و با سرعت از              . رفت

شب دوم هم به همـين طريـق        . دوباره خدا را شكر كردم    . منطقه دور شد  
  .ي شد و هر طور بود تا صبح با سرما سر كردمسپر

هـوانيروز  . سوخت  خانه همچنان در آتش مي      تلمبه. روز دوم فرا رسيد   
برن كرده    آباد و به عقبة دشمن هلي       ها را در تنگه حسن      چند گردان از بچه   

  .بودند
هـاي مـا      صبح روز دوم بود كه با اين كار منطقه به كلي به دست بچه             

آبـاد و از      عات اوليه روز ديدم در نزديكي تنگـة حـسن         در همان سا  . افتاد
احـساس خوشـحالي بـه      . سوزد  هاي آنها مي    پشت نيروهاي منافقين تانك   

بيشتر زماني خوشحال شدم كه ديدم از پشت سر من هـم            . من دست داد  
هـا يكـي پـس از ديگـري منهـدم             تانك. هاي آنها آتش گرفته است      تانك
حملـه، از سـه     . ه تيراندازي كرده بودند   ها از جلو هم شروع ب       بچه. شد  مي

. منافقين به شدت سراسيمه بودنـد     . طرف عليه آنها تدارك ديده شده بود      
هـا هـم دوبـاره بـه خـط مقـدم              بعـضي . كردنـد   بعضي از آنهـا فـرار مـي       

چند نفر از اين منافقين كه با سرعت خودشـان را بـه طـرف    . گشتند  برمي
يكـي از آنهـا كـامالً بـه مـن           . كشيدند، به طرف من آمدنـد       خط مقدم مي  

يكي آرام آرام آمد و آمـد و قـدم          . اند  احساس كردم مرا ديده   . نزديك شد 
مقداري مكث كرد و    . به قدم به من نزديك شد تا به يك قدمي من رسيد           
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اگـر پـاي خـودش را روي        . بعد با حالت دو از روي من پريد و رد شـد           
ولي بـه خواسـت     . شد شكم من گذاشته بود، حتماً متوجه زنده بودنم مي        

  .از روي من پريد و به طرف خط مقدم رفت. خدا او هم متوجه نشد
انـسان بايـد گـاهي در دل    . كردنـد  هاي ما به شدت كار مـي      تيربارچي

دشمن قرار بگيرد تا متوجه شود نقش دوستانش چقـدر ارزنـده اسـت و               
ايـن رگبارهـا    . ها دشمن را هدف گرفتـه بودنـد         تك بچه   تك. كننده  تعيين

تـك    جالـب بـود كـه تـك       . كرد  كردند، تعقيب مي    منافقيني را كه فرار مي    
  .گرفتند هاي ما هدف قرار مي نيروهاي دشمن به دست بچه
كشيدم شـروع     عملياتي كه انتظارش را مي    . خيلي خوشحال شده بودم   

نيروهـاي منـافقين بيـشتر      . كردند  روي مي   ها به خوبي پيش     بچه. شده بود 
ايـن وضـعيت    . تر شده بـود     تشخيص مشكل . ندقاطي رزمندگان شده بود   

. داد  هنگام عمليات نيروهاي خودي و فرار آنها بيشتر خودش را نشان مي           
شان را آمـاده كـرده و بـا           در گير و دار درگيري دو نفر را ديدم كه اسلحه          

قدم به قـدم بـه مـن        . آمدند  هر دو به طرف من مي     . كردند    هم صحبت مي  
وقتـي  . ني روي سر و صورتم را پوشانده بـود كاله آه. شدند تر مي  نزديك

آنها هم متوجـه مـن      . ام رسيدند، زير چشمي آنها را نگاه كردم         به نزديكي 
به هواي اينكه من زنده هستم و در كمين آنهـا، خودشـان را              . شده بودند 

تپش قلبم بيشتر   . اضطراب مرا گرفته بود   . براي درگيري آماده كرده بودند    
! اكبر«: سر من رسيدند، يك دفعه يكي از آنها گفت        وقتي باالي   . شده بود 

ناخودآگـاه بلنـد    . اين را گفت و سريع گلنگدن را كشيد       » .اين زنده است  
كنند، اين احساس به      موقعي كه شنيدم فارسي صحبت مي     . شدم و نشستم  

. حدسم هـم درسـت بـود      . هاي خودي باشند    من دست داد كه شايد بچه     
  ».هاي خودي هستم ز بچهنه، نه، من ا«: بالفاصله گفتم
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. كردم، رگبار روي من خالي شـده بـود          اگر يك لحظة ديگر تأخير مي     
يكـي از آنهـا در حـالي كـه تفـنگش را روي مـن        . خداوند با من يار بود    

: سـريع جـواب دادم   » كنيـد؟   شما اينجـا چـه كـار مـي        «: گرفته بود، گفت  
 در همـان حـال دسـتم را داخـل جيـبم بـردم و كـارت                » .خودي هستم «

از گـردان   «: شناسايي را بيرون كشيدم و به آنها نشان دادم؛ در ادامه گفـتم            
وقتي برادرهـا مطمـئن شـدند مـن از          . » قائم 12هستم؛ تيپ   ) ع(امام رضا 

  .نيروهاي خودي و ايراني هستم، از آنها آب خواستم
اول آنها بـه مـن      » !تشنه هستم . ام  دو روز است كه آب نخورده     «: گفتم

نه، چون مجروح هستيد و خون زيادي از شما رفتـه،         «: دآب نداند و گفتن   
  ».نبايد آب بخوريد

نـه، بابـا مـن دو روز اسـت كـه آب             «: دوباره اصـرار كـردم و گفـتم       
آب را . يكي از آنها مقداري آب بـه مـن داد        » .ديگر توان ندارم  . ام  نخورده
 او هم سريع باالي سر. آنها مسئول خود را از جريان مطلع كردند  . خوردم

در عين حال هر سـه نفـر        . جريان را براي او هم تعريف كردم      . من رسيد 
چرا كه منافقين خودشان    . حق هم داشتند  . كردند  آنها به شدت احتياط مي    

با ايـن   . دادند  ها كرده و با ناجوانمردي آنها را هدف قرار مي           را قاطي بچه  
آمـاده باشـيد تـا      «: هـاي رزمنـده كمـك كـرد و گفـت            حال يكي از بچـه    

  ».مبوالنس بيايد و شما را به بيمارستان ببردآ
در آن لحظه جريان دو روز و دو شب ماندنم در بين دشـمن خاتمـه                

. ماشـين تويوتـايي آمـد     . پيدا كرده بود و باعث شده بود تـا زنـده بمـانم            
مرا سوار كردند و به يكي از       . هاي شهر خودمان بودند     خوشبختانه از بچه  

  .رساندندهاي پشت خط مقدم  بيمارستان
در حـالي كـه پـايم را پانـسمان          . آنجا پيرمردي لبـاس مـرا بـاز كـرد         



 45 / اند هنوز زنده  ..............................................................................................

آقا شما مجـروح هـستيد،      «: پيرمرد گفت . كردند، درخواست آب كردم     مي
  ».نبايد آب بخوريد

زخم پـاي مـن خيلـي وقـت         . آقا شما زخم پاي مرا نگاه كنيد      «: گفتم
ز است دو رو. ام من دو روز پيش زخمي شده. است كه خشك شده است

تـوي ليـوان    . پيرمرد رفت و براي من آب آورد      » .ام  كه آب و غذا نخورده    
پس از مدتي مـرا     . يك مقدار پنبه هم گذاشته بود تا من كمتر آب بخورم          

داخـل بيمارسـتان كرمانـشاه يـك        . با آمبوالنس به كرمانشاه منتقل كردند     
  .دندعمل جراحي روي پايم انجام شد و دوباره مرا به مشهد انتقال دا

چند روزي را در آنجا به سر       . بستري شدم ) ع(در بيمارستان امام رضا   
حدود يكـي،   . پس از آن مرا به بيمارستان امداد سمنان منتقل كردند         . بردم

  .دو ماه در بيمارستان سمنان بستري بودم
در مدت زماني كه در سمنان بستري بودم، برادران زيادي به مالقـات             

از مشهد  . بود» احمد دارايي «وحين بستري هم    يكي از مجر  . آمدند  من مي 
يكي از برادران بـه مالقـات احمـد آمـده بـود و روي               . با هم آمده بوديم   

: نوشـته شـده بـود     . پاكت فيلم راديولوژي مربـوط بـه مـرا خوانـده بـود            
اهللا را چه كـار       فيض! احمد«: به زبان سمناني به او گفت     » اهللا خليلي   فيض«

اهللا را شـهيد كرديـد و         ؟ فـيض  !ذاشتيد و آمديـد   اهللا را جا گ     كرديد؟ فيض 
اهللا كنـار     فـيض «: آقاي دارايي با خنده نگاهي به او كرد و گفـت          » ؟!آمديد

آمد جلو و مرا غرق در بوسه كرد و         . زده شد   اين برادر شگفت  » !من است 
االن هـم واقعـاً     ! ايد  در تمام شهر پيچيده است كه شما شهيد شده        «: گفت

  »!نده هستيدتعجب كردم كه شما ز
گفت كه خبر شهادت      آمد، مي   بعد از آن هر كسي كه براي مالقات مي        

اهللا در بين منافقين جا مانده است و          شما را داده بودند و گفته بودند فيض       
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بعد از چنـد روز رزمنـدگان گـردان         . جا به شهادت رسيده است      در همان 
از . ت مـن آمدنـد  پيروزمندانه به سمنان بازگشتند و در بيمارستان به مالقا  

پس از آن همه جدايي طوالني، لحظـات        . ديدار يكديگر خوشحال بوديم   
  .بخشي را داشتيم لذت

 □  
! حـاج آقـا   «: به او گفتم  . يك روز آقاي شاهچراغي به مالقات من آمد       

دار مـن     گر نگه : يادتان هست موقع خداحافظي اين بيت را خوانده بوديد        
حـال  . دارد  بغـل سـنگ نگـه مـي       دانـم، شيـشه را در         آن است كه من مي    

  »!ام توانم بگويم كه من با تمام وجود اين موضوع را حس كرده مي
 
 



  
  
  
  
  
  

2  
  

اين پايـان،   . گذراند  روزهاي پايان مأموريتش را مي    ) ع(رضا گردان امام 
هـاي گـردان در       در ايـن فاصـله بچـه      . مقارن با پذيرش قطعنامه شده بود     

نامـه گذشـته بـود كـه مأموريـت          دو روز از پـذيرش قطع     . سمنان بودنـد  
قرار شد به اتفاق حاج محمـود اخالقـي و          . جديدي به گردان محول شد    

 ـ كه از مسئولين سـپاه ناحيـه بودنـد ـ بـه خـط        1اهللا طاهريان حاج نعمت
 قائم در خـط مريـوان و در بـاال سـر             12در آن زمان تيپ     . مريوان برويم 

ين نقطه شـكل گرفتـه      خط دفاعي تيپ در ا    . ارتفاعات حلبچه مستقر بود   
  .بود

مأموريت مـا در قـسمت طـرح و         . به اتفاق برادران وارد منطقه شديم     
بر عهـده   » محمدرضا خالصي «مسئوليت طرح و عمليات را      . عمليات بود 

                                                      
روحـشان  . انـد   كه مرحوم شـده   اين اواخر فرمانده سپاه ناحيه بودند و مدت يك سال است             ـ1

 .شاد
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چند روزي در مريـوان     . داشت كه در آن زمان داخل تيپ قائم مستقر بود         
دهنـده،   خبـر تكـان  . بوديم كه خبر پذيرش قطعنامـه بـه گوشـمان رسـيد      

. هـا خيلـي تـأثير گذاشـت         آور و باورنكردني بود و در روحية بچـه          شوك
از همان دقـايق اوليـه رو       . حاج محمود ضربة روحي شديدي خورده بود      

از آن » ...ما سبب شديم تا امام جام زهـر را بنوشـد و    «: گفت  ها مي   به بچه 
فتارش ر. كرد  كم شوخي مي  . كرد  كم صحبت مي  . به بعد دائماً در فكر بود     

هـر چـه سـعي كـرديم او را از ايـن             . كرد  از معاشرت عادي حكايت نمي    
كـرد؛ امـا      رعايت ادب و احتـرام مـي      . وضعيت خارج كنيم، موفق نشديم    

  .حاج محمود، حاج محمود سابق نبود
 قـائم   12از مقر اصلي تيپ     . اي از اين جريان گذشت      حدود يك هفته  

آبـاد    در شـهر اسـالم    «: گفتندكه در كرمانشاه مستقر بود، تماس گرفتند و         
  ».تحركاتي از طرف دشمن صورت گرفته است؛ خودتان را برسانيد

خودمـان را بـه مقـر تيـپ در          . رهسپار شـديم  » حسن ادب «به اتفاق   
در حين گفتگو متوجه شديم تعدادي از نيروها        . نزديكي مريوان رسانديم  

هنـوز  . اند آباد حركت كرده    از ورودي قصرشيرين و پاتاق به سمت اسالم       
معلوم نبود كه اين نيروها عراقي هستند يا منافقين؟ با توجه بـه پـذيرش               

به سرعت خودمان   . آمد كه نيروهاي عراقي باشند      قطعنامه بعيد به نظر مي    
  .را به يكي از سنگرهاي طرح عمليات رسانديم

. حاال ديگر از مريوان جدا شده بوديم و تعـدادمان هـم محـدود بـود               
همة مـا ناچـار بـه سـخن     . گيري بود و برنامه و تصميمفضا، فضاي طرح   

برخالف موقعيت مريوان، سر . حاج محمود هم مثل بقيه بود. گفتن بوديم
از سـنگر   . ها باز شد و هنگام غروب آفتاب بـه اوج خـود رسـيد               صحبت

فاصله گرفتيم و سمت تانكر آب رفتيم تا وضو بگيريم و براي نماز آماده              
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خوردة حاج محمود تركيد و شروع بـه صـحبت          ناگهان بغض فرو  . شويم
  .كرد

يكي از آنهـا ايـن بـود كـه از فكـر             . او ويژگي منحصر بفردي داشت    
بخـصوص در مقابـل     . سـوخت   واقعاً مي . شد  اصالح در جامعه غافل نمي    

موقعي كه در شهر بود نگران جبهه       . مسائل اخالقي به شدت حساس بود     
آمد نگـران   وقعي كه به جبهه ميگذرد؟ و م شد كه االن در آنجا چه مي     مي

شهر بود كه در آنجا چه خبر است؟ يكي از موضوعاتي كه سبب شـد او                
  .به سخن درآيد، همين طرز تفكر ايشان بود

چندين سال دو، سه نفر از اراذل و        . داد  اي او را آزار مي      ها مسأله   مدت
اوباش به صورت تشكيالتي بـساط سوءاسـتفاده از زنـان را پهـن كـرده                

هـاي    اهللا، پيگيـري    هـاي غيرتمنـد حـزب       به همت تعدادي از بچـه     . دندبو
هـا، اعـدام ايـن     نتيجة ايـن پيگيـري  . قانوني ـ حقوقي صورت گرفته بود 

عناصر فاسد شد، اما در خالل اين اقدامات خبر رسيده بـود كـه احتمـال                
  .تبرئه شدن آنها هست و ممكن است آزاد شوند

همـان طـوري    «:  رو به ما گفت    .اين بود كه بغض حاج محمود تركيد      
اگر رفتم و برنگـشتم، بـه      . آباد برويم   دانيد، فردا قرار است به اسالم       كه مي 

گردنـد، نبايـد      اين سه نفر را كه آزادند و دارند مـي         «: كنم  شما وصيت مي  
. گيـرم   من بـه گـردن مـي      . آنها را به دست عدالت بسپاريد     . رهايشان كنيد 

با شما ! حسن. با شما هستم! مهدي. گيرم مسأله شرعي آنها را به عهده مي   
اينجا مـرگ و    . االن هم در جبهه هستيم    . دانيد  شما وضعيت مرا مي   . هستم

كنند؛ يعني با اين زندگاني دنيا، به اندازة يـك تـار مـو                شهادت تقسيم مي  
اين . روم  باالخره به قيامت اعتقاد دارم و به سمت آن مي         . هم فاصله ندارم  

ــي  ــه م ــويم،  ســخني ك ــست، از روي احــساس  گ از روي احــساسات ني
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از بس كوتـاهي كـرديم     ! هر چي شد به گردن من     . مسئوليت شرعي است  
كنيم تـا مجبـور بـه پـذيرش       جا دل امام را خون مي       يك. به اينجا رسيديم  

گيريم تـا يـك مـشت اراذل و اوبـاش             جا همه شُل مي     قطعنامه شود، يك  
  ».ا ناامن كنندهويت، محيط را براي نواميس م ريشه و بي بي

بعد از نماز مغرب و عشاء و خوردن مقداري شام، شـب را در آنجـا                
در . فردا صبح خيلـي زود حركـت كـرديم        . به سر برديم، اما زياد نمانديم     

خيلـي  . انـد   مسير بوديم كـه بـاخبر شـديم آن افـراد مفـسد اعـدام شـده                
چـون او   . خوشحالي ما بيشتر براي حـاج محمـود بـود         . خوشحال شديم 

از اينكه به آرزويش رسيده بود، از اينكه بغض         . ي خوشحال شده بود   خيل
اش باز شده بود، از اينكه با ما سر صحبت را باز كرده بـود، از                  خورده  گره

اش بـوديم و راحـت شـده بـود، از اينكـه در          اينكه نگران وضـع روحـي     
هاي پشت جبهه فـارغ شـده         مشغولي  هاي يك عمليات بزرگ، از دل       شب

توانـست انتقـام دل خـون         تر از همه، اينكه با بغض به نفاق مي         بود و مهم  
  !همه خوشحال بوديم، خوشحالِ خوشحال. شدة امام را از دشمن بگيرد 

مـن بـودم، حـسن ادب و    . كرديم آن روز با يك آمبوالنس حركت مي     
ادب، . ما سه نفري با آمبوالنس از مريوان راه افتـاده بـوديم           . حاج محمود 

بعـد از ظهـر     . به طرف كرمانشاه حركت كرديم    . ت بود معاون طرح عمليا  
آالت سـنگين مـشغول       ديدم ماشـين  . بود كه به نزديكي كرمانشاه رسيديم     

دو، سه تا خاكريز با فاصـله نـسبتاً زيـاد از هـم زده               . خاكريز زدن هستند  
وقتـي وارد   . روي كرده است    اطالع نداشتيم دشمن تا كجا پيش     . شده بود 

هـا بـه    ماشـين . حالت جنگي بـه خـود گرفتـه بـود    كرمانشاه شديم، شهر    
هـا آژيركـشان در       هاي سپاه و آمبـوالنس      ماشين. سرعت در حركت بودند   

زدنـد و ايـن نـشان         لودرها خاكريز مي  . مسيرهاي مختلفي در تردد بودند    
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  .داد كه دشمن بايد نزديك شهر شده باشد مي
 چهـارزبر   حوالي غروب نزديـك تنگـه     . آباد راه افتاديم    به طرف اسالم  

از سـمنان فقـط گـردان امـام       .  قائم آنجا بودند   12نيروهاي تيپ   . رسيديم
مـا وقتـي    . آنها را سـريع جمـع كـرده و آورده بودنـد           . آمده بود ) ع(رضا

  .اند رسيديم، باخبر شديم آنها هم تازه رسيده
آنها براي خـط دفـاعي      .  تجهيز شده بود    رفته و  12گردان به مقر تيپ     

بعد از خوانـدن نمـاز بـرادر        . شب بود كه آنجا رسيديم    . آماده شده بودند  
من تازه رسيده بـودم     » !براي عمليات آماده باشيد   «خالصي تماس گرفت؛    

ابراهيم غريب شاييان فرمانـده گـردان       . و اطالع چنداني از اوضاع نداشتم     
. از وضعيت منطقه و تعداد نيرو سـؤال كـردم   . خودم را به او رساندم    . بود

هنوز در طـرح    .  طور كامل نيامده بودند     نفرات گردان به  . ما را توجيه كرد   
  .بعدها به گردان آمدند و آن را تكميل كردند. عمليات بودند

درگيـري خيلـي سـريع    . در آن حال بيشتر از يـك گروهـان نداشـتيم         
آوري   جمـع . رفـت    پيش مي  بايد به سرعت    صورت گرفته بود و كارها مي     

  .رفت يك گروهان معقول بود و بيش از آن انتظار نمي
گروهـان سـه تـا دسـته        . بـود » اهللا خليلي   فيض«فرماندهي گروهان با    

ها در طول ارتفاعات دو طرف تنگة چهارزبر و در سـمت              داشت و دسته  
نيروها را جمع كرده و به قسمت پايين تنگه آورديم          . راست مستقر بودند  

بعــد از اينكــه . هــاي جــادة آســفالته آنهــا را مــستقر كــرديم   نزديكــيو 
  .سازماندهي گرفتند، آنها را براي عمليات آماده كرديم

. دشمن حدود سه كيلومتر جلوتر از خاكريز نيروهاي مـا مـستقر بـود             
تــا تنگــة بعــدي هــم حــدود پــنج، شــش كيلــومتري فاصــله داشــت و  

هـا    ي زميني و شـكار تانـك      ها  درگيري. توانست تحرك خاصي بكند     نمي
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. ور كـرده بـود      هايشان را شـعله     توسط رزمندگان، مهمات همراه با ماشين     
حـدود بيـست هواپيمـاي      . شان را گرفته بود     هاي هوايي هم نفس     بمباران

خواسـتند مواضـع مـا را         عراقي در آسمان منطقه در پـرواز بودنـد و مـي           
قين كه خود را به سـمت       مناف. بمباران كنند كه به اشتباه خودشان را زدند       

در دشـت   . تنگه كشانده بودند، آنجا هم با مانع خاكريز مواجه شده بودند          
شد كه بـه آسـمان        آباد آتش وسيعي از ستون خودروها مشاهده مي         حسن

حدود ساعت يازده شب بود كه تماس گرفتند و گفتنـد؛           . كشيد  سرك مي 
  »!آماده شويد«

بود كه حالـت مخروبـه پيـدا    خانه نفت     قسمت جلوتر از ما يك تلمبه     
قرار شـد بـه     . خانه قبالً توسط عراق بمباران شده بود        اين تلمبه . كرده بود 

خانه گذشتيم و به      از كنارة تلبمه  . آن طرف برويم و عمليات را ادامه دهيم       
دو ارتفـاع   . خانه قرار داشت، رسيديم     تنگة كناره آن مسير كه قبل از تلمبه       

. سـمنان در اختيـار داشـتند   ) ع(مـام رضـا  هاي گردان ا    سمت چپ را بچه   
دار   هاي گردان سيدالشهدا عهـده      ارتفاعات سمت راست را هم ظاهراً بچه      

  .بودند
از خـاكريز گذشـتيم و بـه        . به اتفاق برادران به حركتمان ادامه داديـم       

مسير خاصي وجود نداشت تا براسـاس آن        . روي كرديم   سمت جلو پيش  
آور اين    شگفت. شديم  دشمن نزديك مي  آرام آرام به ادوات     . حركت كنيم 

احتيـاط را از دسـت      . كـرديم   بود كه تحرك خاصي را هم مـشاهده نمـي         
از همـان كنـارة جـاده       . نداديم و با دقت بيشتري مراقـب اطـراف بـوديم          

هاي قرارگاه رمضان هم      بچه. آسفالته خودمان را به سمت راست كشيديم      
ت روي آن عمليات انجـام      بايس  اي كه ما مي     منطقه. در حال حركت بودند   

مقـداري از   . داديم، جلوتر از ارتفاعات منطقـة عمليـاتي رمـضان بـود             مي
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پس از مدتي آنها از ما جدا شـدند و بـه طـرف              . مسيرمان با هم شده بود    
از ارتفاعات عبور كرديم كه     . راهمان را ادامه داديم   . باالي ارتفاعات رفتند  

مسير تيرانـدازي را ردگيـري      . به يكباره تيراندازي به سمت ما شروع شد       
كرديم و متوجه شديم از پشت ارتفاعات و از چند سـنگر بـه سـمت مـا                

براي ما مشخص شد كه اين اقـدام از طـرف منـافقين             . شود  تيراندازي مي 
هايـشان عبـور    با استفاده از تاريكي شب از كنـار نفربرهـا و تانـك       . است
تر بـه سـمت نفربرهـا و      با احتياط بيش  . شد  هيچ تحركي انجام نمي   . كرديم
  !دانستيم چرا؟ نمي. هايشان رفتيم؛ همة آنها روشن بودند تانك

. چند بار بـه سـمت آنهـا شـليك كـرديم تـا واكـنش آنهـا را ببينـيم                    
كس داخل  خوب كه نزديك شديم، ديديم هيچ. العملي نشان ندادند عكس

ي از  از اينجا كه مطمئن شـديم، تعـداد       . آنها نيست؛ همه فرار كرده بودند     
. ها را به پشت ارتفاعات فرستاديم تا آتش تيربارها را خـاموش كننـد               بچه

  .ها هم قرار شد راهشان را ادامه دهند تعدادي از بچه
هـاي قرارگـاه    كمي جلوتر رفتيم؛ به ارتفاعي كه محـل عمليـات بچـه     

هـاي سيدالـشهدا    در فاصلة كمي از آن، بچه. شديم رمضان بود نزديك مي  
اين وضعيت  . شد  طور مرتب به طرف ما تيراندازي مي        ما به مستقر بودند؛ ا  

انـد و منطقـه       هاي اطراف و ارتفاعات آن تصرف نشده        داد كه تپه    نشان مي 
ريـسك  . كـرد   با اين محاسبه عمليات بايد ادامه پيدا مي       . هنوز آلوده است  

. شـد   شد، مشكلمان چند برابـر مـي        اگر كار به روز كشيده مي     . بزرگي بود 
هاي زيادي كـه شـايد        ها مطرح بود و آسيب      رت و شهادت بچه   مسئلة اسا 
با برادرها تماس گـرفتيم و قـضيه را بـراي آنهـا             . بيني هم نبود    قابل پيش 

از اين دو ارتفاع كه قرار بود دو لشكر عمل كنند،           «: گفتيم. تعريف كرديم 
  »تكليف ما چيست؟ جلو برويم يا بمانيم؟. اند ظاهراً عمل نكرده
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. نتيجه اين شد كه برگـرديم عقـب       . ديم تا دستور برسد   مدتي صبر كر  
خانه رد شده بوديم كه نيروهـاي گـردان بـه مـا               در حال برگشتن از تلمبه    

هـايي كـه      دوباره رسيده بوديم كنار همان نفربرهـا و تانـك         . ملحق شدند 
. كرديم خالي هستند و كـسي در آنهـا نيـست            هنوز فكر مي  . روشن بودند 

يعنـي فريـب    ! تعجـب كـرديم   . ا به حركت درآمدند   ناگهان تعدادي از آنه   
اي كـه رفتـه و        ؟ يـا در فاصـله     !؟ غافلگيرمان كـرده بودنـد     !خورده بوديم 

ها و نفربرهايشان     برگشته بوديم، فرصت پيدا كرده و خودشان را به تانك         
  !رسانده بودند

كرد؛ چرا كه دشمن دوباره اميدوار شـده          هرحال براي ما فرقي نمي      به
ها بالفاصـله بـه سـمت آنهـا تيرانـدازي             بچه. تحرك زده بود  و دست به    

ديگـر تحـرك خاصـي از آنهـا     . دو تا از نفربرهايشان منهـدم شـد    .كردند
. هاي خمپاره شـصت، سـتون مـا را هـدف گرفتـه بـود               نديديم، اما گلوله  

ديديم؛ چرا كه از دو طرف ما عمليات شروع  خودمان را محاصره شده مي
سعي كرديم زودتر خودمان    . ير منافقين قرار داشتيم   زير ديد و ت   . شده بود 

اي كه شب قبل در آن        را به آن طرف خاكريز دفاعي برسانيم؛ همان منطقه        
باالخره گروهان را آورديم و در آن طرف خـاكريز مـستقر            . مستقر بوديم 

دور از انتظار   . ها يك مقدار طبيعي بود      نظمي  ها و بي    اين پراكندگي . كرديم
قه از نظم خاصي برخوردار نباشد، چرا كه همة كارها سـريع            نبود كه منط  

هـا و   شايد اين موضوع براي بسياري از تيپ     . زده شروع شده بود     و شتاب 
در آن شرايط حساس هر كسي سـعي     . لشكرهاي ديگر هم پيش آمده بود     

مهم هم همين بـود؛ حـضور    . كرده بود خودش را زودتر به منطقه برساند       
حـال  . منـد شـد     هي منطقه از وجود رزمندگان، بهـره      به لطف ال  . در منطقه 

هـا، قـاطي شـدن لـشكرها و اشـتباه گـرفتن               موارد جزئي مثل پراكنـدگي    
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  .نيروهاي خودي با دشمنان، خود به خود پيش آمده بود
دانـستند كـه      آنها مي . هدف منافقين اين بود كه از اين تنگه عبور كنند         

اگر . جدي وجود نخواهد داشت   اگر از آن بگذرند، تا كرمانشاه هيچ مانع         
توانستيم در اينجا مانع عبورشان شويم، هـيچ تنگـه، تپـه و يـا                 ما هم نمي  

خاكريزي به اين اهميت وجود نداشت تا در موضع آن بتوانيم به خـوبي              
  .دفاع كنيم

از نظر مهمات سنگين هم در مضيقه       . اين تنگه براي دفاع مناسب بود     
بعضي . داشتيم، مهمات سبك و تيربار بودتنها چيزي كه در اختيار  . بوديم
پي و تانك تا به     .ام.وسايل سنگين؛ مثل پي   . وسيله بوديم   ها كامالً بي    وقت

نيروهايمان هم يا در جنـوب و يـا         . كشيد  دست ما برسد دو روز طول مي      
طلبيـد    انتقال آنها به اينجا فرصت زيادي مي      . در غرب كشور مستقر بودند    

  .ن موقع صبر كنيمتوانستيم تا آ و ما نمي
در قسمت عقب خاكريز هر كدام از برادران رفتند و در يـك قـسمتي       

نيرو در ارتفاعات سـمت چـپ       . ظاهراً نظم خاصي نداشتيم   . مستقر شدند 
اين ارتفاعات درست باالي سر خاكريز و در راسـتاي وسـط            . مستقر شد 
اعـات  به اتفاق حاج جواد خسروي و برادر ادب، به باالي ارتف          . جاده بود 

  .شد در اين مدت مرتب آتش پراكنده رد و بدل مي. رفتيم
دشمن تصميم گرفته بـود     . حدود دو ساعت از استقرارمان گذشته بود      

حركـت و حملـه     . حمله كرده و به هر نحو ممكن از خاكريز عبـور كنـد            
در يك محدوده و در يك منطقة كوچك، حـدود دو سـاعت             . شروع شد 

 اما حدود بيست دقيقه تا نيم ساعت پـس          درگيري پراكنده به وجود آمد،    
توانم بگـويم در طـول چنـدين          به جرأت مي  . از آن درگيري شدت يافت    

عملياتي كه تاكنون در مناطق گوناگون شركت كرده بودم، درگيري به اين           
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از . سابقه بـود    اي بي   در طول هشت سال جنگ چنين صحنه      . شدت نديدم 
 ماية تعجب بود كه نفـاق و        .هر دو طرف درگيري شديدي آغاز شده بود       

. كفر در كيش خود آن قدر مصمم و بـا اراده عمـل كنـد و پايـدار بمانـد               
كردنـد؛    زدند و منهـدم مـي       زماني كه رزمندگان، يك خودروي آنها را مي       

زد و    آمد و با سرعت به اين خودروي سوخته مي          خودروي بعدي آنها مي   
ت خـاكريز مـا ادامـه       انداخت و راهش را بـه سـم         آن را به كنار جاده مي     

شـان ايـن بـود تـا هـر طـور شـده حـداقل يكـي از                     تمـام سـعي   . داد  مي
دانستند كـه بعـد از ايـن          آنها هم مي  . خودروهايشان از خاكريز عبور كند    
  .خاكريز راه برايشان باز خواهد بود

زمين . در طول آن بيست دقيقه درگيري، منطقه كامالً روشن شده بود          
سپيدي صبحگاهان هنوز نزده بود كه دو تا از         . بودغوغايي برپا   . لرزيد  مي

هاي تويوتاي منافقين موفق شدند خود را به ايـن طـرف خـاكريز                ماشين
هـاي تـسبيح      ها همانند دانـه     اين اتفاق سبب شد تا موقعيت بچه      . برسانند

هايي هم كـه پـشت        بچه. گسسته شود؛ هر كدام به يك طرف پرت شدند        
شدند هم پراكنده شدند؛ يعني  نگه وصل ميخاكريز بودند و به دو طرف ت 

  .ره براي منافقين بازِ باز
ماشين دوم كـه وارد شـد،       . اين وضعيت چهار، پنج دقيقه طول كشيد      

ها سرعت عمل بـه خـرج دادنـد و خودشـان را بـه پـشت خـاكريز                     بچه
نفرات داخل خودرو خودشان را به      . رساندند و گسستگي را ترميم كردند     

آن يكـي   . يكي از خودروها هدف قرار گرفت     . اندندآن طرف خاكريز رس   
نـژاد    مسافتي را رفته و از خاكريز فاصله گرفته بود كه بـا بـرادر مهـدوي               

سيماني خودش فاصله     نژاد مدتي از سنگر بلوك      ظاهراً مهدوي . درگير شد 
 خـودروي هنگام برگشتن با ماشـين در بـين راه بـا    . گرفته و رفته بود عقب    
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شود تا منافقين تـصور       سيم همراه او سبب مي      بي. كند  منافقين برخورد مي  
با اين تصور بالفاصله اقدام به تيرانـدازي        . كنند او مسئوليتي حساس دارد    

هـا ماشـين      گيري شوند، بچـه     كرده بودند، اما قبل از اينكه موفق به هدف        
تمامي اين اتفاقات فقط چهـار، پـنج        . كنند  زنند و منهدم مي     آنها را هم مي   

  .طول كشيددقيقه 
پس از منهدم شدن اين دو خـودرو و نفـرات همراهـشان منطقـه بـه                 

منطقـه  . شـد   يكباره آرام شد؛ حتي صداي شليك يك تير هم شنيده نمـي           
اي كه داشت در آتش       منطقه. بسيار ساكت بود؛ طوري كه به شك افتاديم       

آمـد صـداي      حداكثر صدايي كه مـي    . سوخت، به يكباره آرامش يافت      مي
هاي آتـش بـود كـه بـه صـورت             روها و صداي صفير شعله    سوختن خود 

اين فضاي سـاكت و يكنواخـت تـا صـبح           . رسيد  يكنواخت به گوش مي   
مـن همچنـان در تنگـه مانـده بـودم،           . ادامه يافت؛ تا ساعت هفت صـبح      

  .جا را فرا گرفته بود سكوت مطلق همه
از ارتفاعات سمت چـپ كـه در        . ساعت حدود هفت و نيم صبح شد      

از . حركت ما به سمت باال بـود      . بوديم شروع به حركت كرديم    آن مستقر   
مـان حالـت      بـاال رفـتن   . كنار ارتفاعات خودمان را به سمت باال كـشيديم        

از . رفتـيم   كرديم و باال مي     پرسي مي   با هم احوال  . تفنني به خود گرفته بود    
گفتيم؛ هر كسي سـعي داشـت         وقايع شيريني كه پيش آمده بود سخن مي       

حدود پنجاه، صد متري كه     . د تا از كاروان گفتگو عقب نماند      زودتر بگوي 
گذشتيم، ديگر از نيروهايمان كسي را نديديم؛ با اين حـال گفتـيم بـاالتر               

ها كسي هست يا نه؟ مسير زيادي را طي كرديم ولي             برويم، ببينيم از بچه   
منطقـه خـالي بـود؛ خـاليِ        . كسي را نديديم  . ها باز هم خبري نبود      از بچه 
  .خالي
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. سنگ ايـستادم    در باالي ارتفاعات تخته سنگ بزرگي بود؛ باالي تخته        
ناگهان يكي از منـافقين كـه       . ديدم  از آن باال، پايين ارتفاعات را خوب مي       

اش را بـه   ها پوشيده بود، جلوي من ظاهر شد و اسلحه   لباسي شبيه عراقي  
ـ        . غافلگير شده بودم  . سمت من گرفت   . ودفاصلة من با او حدود سه متر ب

. سنگ  سنگ ايستاده بود و من باالي صخره و تخته          او پايين صخره و تخته    
اش به سـمت مـن    با اينكه از منافقين بود ولي پس از نشانه گرفتن اسلحه       

پيش خودم گفتم باالخره او منافق اسـت يـا عراقـي؟ بعـد              » !قِف«: گفت
او سـعي   . شروع كرد به صحبت كردن با يك نفر؛ ولي من كسي را نديدم            

متأسفانه من مسلح نبودم؛ فقط يك ماسك همـراهم         . داشت مرا اسير كند   
به شدت بـه هـم خيـره        . اي به همديگر نگاه كرديم      حدود يك دقيقه  . بود

گيري بودم كه چه كنم؟ از دو حالـت خـارج             در حال تصميم  . شده بوديم 
يك دفعـه   . نبود؛ يا مرگ يا اسارت؟ مثل اينكه مرگ بهتر از اسارت است           

خواهم فـرار كـنم، بـه         به بهانة اينكه مي   . دم به نقش بازي كردن    شروع كر 
به شكلي هم رفتار كردم تا با حركت        . بدنم حالت آمادگي براي فرار دادم     

مسلم بود كـه او     . در ببرم   زيگزاگ، اگر تيراندازي كرد بتوانم جان سالم به       
 اي   درجـه  20هنـوز بـه انـدازة       . داد تا موفق بـه فـرار شـوم          هم امانم نمي  

جـا بـر زمـين        نچرخيده بودم كه رگبارش را به سمت من گرفت و همان          
چون ضربة سرم شديد بود،     . گلوله بيشتر به سرم اصابت كرده بود      . افتادم
  .زمين خوردن هيچ نفهميدمموقع 

احـساس كـردم هنـوز زنـده        . نفس تازه كردم  . لحظاتي بر من گذشت   
ـ     . هستم و توفيق شهادت ندارم     ود امـا حواسـم سـر       با اينكه دردم شديد ب

هـا بـه    ثانيه. منتظر بودم تا باالي سرم بيايد و تير خالص بزند     . جايش بود 
گذشت و من همچنان منتظر؛ بين مرگ و زنـدگي دسـت و پـا                 كندي مي 
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گونـه    سـعي داشـتم بـدنم هـيچ       . در برزخ سختي گير كرده بـودم      . زدم  مي
و رهايم كنـد  حركتي نداشته باشد تا او تصور كند كار را تمام كرده است   

پيش خودم گفـتم هرچـه      . مدتي مكث كردم؛ ديدم خبري نيست     . و برود 
احـساس كـردم تعدادشـان    . به هر مشقتي بود از جايم بلند شـدم    ! بادا باد 

. خواسـتند برونـد   آنهـا نمـي  . ها هستند زياد است و درصدد دور زدن بچه    
هـا    چـه گاه از پشت سر ب      خواستند دوباره ارتفاعات را تصرف كنند، آن        مي

براي من هم مشخص نشده بود كـه ايـن عراقـي بـود يـا                . را قيچي كنند  
. انـد   گفتند در اين عمليات فقط منافقين وارد كـار شـده            منافق؟ ظاهراً مي  

دانـم؟ بـراي مـن جـاي سـؤال و             كرد، نمي   ولي چرا به عربي صحبت مي     
احتمال دادم شايد ظاهر كار را حفظ كرده باشـند؛ بـه عنـوان    . تعجب بود 

هايي با آرم ارتش آزاديبخش منافقين نـصب كـرده باشـند، بـا                ال پرچم مث
شـد، بهانـه كـرده باشـند و يـا             ها كه به عربي تبادل مي       چي  سيم  صداي بي 

هـاي منـافق هـم ـ كـه       چي سيم ها بودند، بي سيم عراقي چون آن طرف بي
  .اكثر آنها زن بودند ـ مجبور باشند فارسي صحبت كنند

در . گذشت  هاي آن به سرعت از ذهنم مي        جوابتصاوير اين چراها و     
دانستند و براي رد گم كردن        واقع ما با منافقيني مواجه بوديم كه عربي مي        

  .زدند عربي حرف مي
احساس خطـري   . ناخودآگاه كمي مكث كردم تا به نتيجة نهايي برسم        

كـردم، سـبب شـده بـود تـا خـودم را هـم         كه براي نيروهاي خودمان مي 
كـشان و افتـان و        كـشان . عطلي بيش از اين را جايز نديدم      م. فراموش كنم 

هـا مـرا ديدنـد و بـراي           بچـه . خيزان خودم را به پايين ارتفاعات رساندم      
  .كمك آمدند

ها قصد حمله دارند،      اين. تحرك دشمن هنوز ادامه دارد    «: به آنها گفتم  



 ...............................................................................................اند     هنوز زنده / 60

ـ              د گول ساكت بودن منطقه را نخوريد؛ اينجا ماندنتان هم فايده نـدارد، باي
تحركات اصلي آنجاسـت؛ از پـشت ارتفاعـات         . به باالي ارتفاعات برويد   

زودتـر هـم بـه      . خودم از نزديك با آنها برخـورد داشـتم        . شويد  قيچي مي 
باالخره . شان كردم تا به همان نقطه بروند        راهنمايي» .مسئولين خبر بدهيد  

. پس از اين بود كـه نفـس راحتـي كـشيدم           . موفق شدم آنها را روانه كنم     
موقعي كه از حال و هواي خطر بيرون آمدم و خيالم راحت شد، درد من               

بـه هـر    . حال خوبي نداشتم؛ درد شدت هم پيدا كرده بود        . هم شروع شد  
مرا با آمبوالنس به عقب منتقـل       . سختي بود به جادة آسفالته نزديك شدم      

ها به باالي ارتفاعـات رفتـه و از پـشت             كردند؛ بعدها بود كه فهميدم بچه     
  . با منافقين درگير شده بودندسر

آنهـا  . ها سبب شده بود تا حركت جديدي شروع شود          اين حملة بچه  
  .حركت به سمت هدف اصلي؛ يعني خود جاده را شروع كرده بودند

در واقع عمليات مرصـاد از      . روند  آنها براساس همين طرح به جلو مي      
ع عليـه   هـا بـه يـك واكـنش سـري           اين اقدام بچه  . شود  جا شروع مي    همان

  .منافقين و انهدام كامل آنها تبديل شده بود
از اسـتراحتم   . گذراندم  وقتي مرا به عقب رساندند، دورة نقاهت را مي        

در شهرسـتان بـودم كـه خبـر شـهادت حـاج محمـود               . يك روز گذشت  
حاج محمود با رضا خـالقي، تقـي مـداح و رضـا             . اخالقي را به ما دادند    

ا سالمي، حسن ادب و سيداسـماعيل       رض. قنبري به شهادت رسيده بودند    
  .پور هم جراحت سخت و سنگيني برداشته بودند سيادت

تحملش بسيار  . خبر شهادت حاج محمود براي من خيلي دردآور بود        
رهبـر آنهـا    . حاج محمود براي بسيجيان حكم پدر را داشـت        . مشكل بود 

بسيج بود؛ نه تنها در جبهه، بلكه در پشت جبهه هم به عنوان يك پشتيبان   



 61 / اند هنوز زنده  ...............................................................................................

اگر مشكالتي در شهر وجـود داشـت        . كرد  در كارهاي بسيجيان همت مي    
  .اي براي ما بود اين ضربه، ضربة شكننده. كرد حل مي

در . فـرداي آن روز بـه طـرف منطقـه حركـت كـردم             . طاقت نياوردم 
مناطقي كه آزاد شده بود، مقادير زيادي غنيمت به دست رزمندگان افتاده            

ه كرديم كه در آن همة امكانات و تجهيزات الزم          هايي را مشاهد    فيلم. بود
براي صدا و سيما را آورده بودند تا در صورت رسـيدن بـه تهـران، اگـر                  
موفق به دستيابي به امكانات نشدند، معطل نشوند و بالفاصله با تـصرف             
صدا و سيما از طريق ماهواره پشت تريبون صدا و سـيما قـرار بگيرنـد و     

  .به راه بيندازند» عالم موجوديتا«تبليغات الزم را براي 
هاي واهي و بيخودي در سر داشتند ولي مكر خداوند باالتر             آنها خيال 

  .از مكر و حماقت آنها و رهبرانشان بود
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 بود؛ قرار شد همـراه تعـدادي از نيروهـا بـه             67چهارم مردادماه سال    
بايـست    او مي . بود 1نژاد جانشين بنده    آقاي منصور فرخ  . منطقه اعزام شوم  

  .رفت قبل از من و در دوم مرداد ماه به منطقه مي
پس از پذيرفتن قطعنامه دشمن دست      . شرايط منطقه حساس شده بود    
آمـده بهتـرين اسـتفاده را كـرده بـود؛             به تحركاتي زده و از موقعيت پيش      

دشمن بعضي منـاطق    . حمله به مرزهاي غرب و جنوب از جمله آنها بود         
 و در جاهايي كه نتوانسته بود تصرف كند، نـاامني ايجـاد             را تصرف كرده  

  .كرد مي
برادر كريمي هماهنگ   » .سريع بياييد «: اولين تماس را گرفتند و گفتند     

  .كرده بود؛ او فرمانده وقت سپاه ناحيه سمنان بود
من بـودم، آقـاي سـربرزگر و يكـي از           . يك ماشين تويوتا به ما دادند     

                                                      
 .شاييان فرمانده گردان، محمدابراهيم غريب ـ1
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صبح دومين روز   . اشتيم و با عجله راه افتاديم     دوستان ديگر؛ ماشين را برد    
  .بود كه به منطقه رسيديم

روز . كـردم   بايست زودتر حركـت مـي       اي بود كه مي     وضعيت به گونه  
نژاد گفته بودم هر چه نيرو هست جمع  به آقاي فرخ. دوم اين كار را كردم

توسط دوستان بـه خـانواده      . همين طور هم شد   . كنيد و به منطقه بياوريد    
حـدود  . روز حركت سوار اتوبوس شـديم     . ام  يغام دادم كه به منطقه رفته     پ

. در رسـيدن بـه كرمانـشاه عجلـه داشـتيم          . پنجاه، شصت نفر آمده بودنـد     
شهرهاي زيادي را پشت سر گذاشتيم و بـاالخره بـه نزديكـي كرمانـشاه               

اي  آب و چاي و ميوه. ها گفتم براي استراحت پياده شوند   به بچه . رسيديم
هـا گـل    موقع خوردن ميوه شوخي بچه. د و بعد از آن حركت كنند    بخورن

اي   در موقع خـوردن هندوانـه راننـدة اتوبـوس بـاالي صـخره             . كرده بود 
ها يك قاچ هندوانه را به سمت راننده پرت كردند او هم              بچه. ايستاده بود 

همـين  . موقع گرفتن هندوانه از باالي صخره پرت شد و پايش شكـست           
. ها او را اعزام كـرديم  با كمك بچه. تواند رانندگي كند موضوع سبب شد ن   

به هر كسي گفتم رانندگي بلديد؟      . حاال مانده بوديم بدون راننده چه كنيم      
  .اي نداشتم؛ خودم رفتم پشت فرمان چاره! بلد نيستيم: گفتند
! گفـتم و بـا گفـتن يـا ابوالفـضل العبـاس            » اهللا الرحمن الـرحيم     بسم«

بيست كيلومتري كرمانشاه،   . مقداري رفتم . آوردماتوبوس را به حركت در    
جاده سرازير بود و مجبور شدم با دنده سنگين و آهسته حركت كـنم تـا                

به كرمانشاه كه رسـيديم مـستقيم بـه         . ها را سالمت به مقصد برسانم       بچه
از . جريان را براي آنها تعريف كردم؛ اتوبوس مـال سـپاه بـود            . سپاه رفتم 

هـا را بـه منطقـه برسـاند و            ه به ما بدهند تـا بچـه       آنها خواستم يك رانند   
  .همين اتفاق هم افتاد. برگردد
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زماني كه به پادگان منطقه رسيديم، همه خسته و كوفته بـوديم، ولـي              
خوشحال بوديم از اينكه در اين شرايط حساس بـه موقـع نيروهـا را بـه                 

حتي ها گفتم ناهار بخورند و مختـصر اسـترا          به بچه . مقصد رسانده بوديم  
وقت آن را نداشتيم تـا چادرهـا را تحويـل           . فرصت خيلي كم بود   . بكنند

به ستاد فرمانـدهي    . خوشبختانه هوا هم مناسب بود    . بگيريم و نصب كنيم   
ايم، تعدادمان هم مـشخص اسـت، دسـتور بدهيـد             اطالع داديم ما رسيده   

  .وسايل و امكانات الزم را تحويل دهند
 □  

خـور    بـاالي ارتفاعـات ملـخ     . اشـتيم در همان زمان در مريوان خـط د       
. خط پدافنـد آنجـا را بـه عهـده داشـت           ) عج( قائم 12تيپ  . مستقر بوديم 

ها تذكر دادم امكانات را زودتر تحويل         موقعي كه از ستاد برگشتم، به بچه      
. تهيه شـد ... پشتي، پتو و   مقداري از وسايل از جمله؛ برزنت، كوله      . بگيرند

  .خسته بوديم، همه گرفتيم خوابيديمبعد از نماز مغرب و عشاء چون 
قبـل از اينكـه     . نـژاد بـود     آن موقع جانشين فرمانده تيپ آقاي مهدوي      

جـا   همـين ! آقـاي غريـب شـاييان   «: ها برگرديم، بـه مـن گفـت     پيش نيرو 
» .ها بروم بهتر است     اگر پيش بچه  «: به او گفتم  » !استراحت كن و آنجا نرو    

سـاعت يـازده،    .  استراحت كردم  جا مقداري   ها و همان    آمدم در جمع بچه   
يازده و نيم شب بود، از طرف فرماندهي به من پيغام دادند كه خودتان را               

رسيد موضوع مهمي پـيش آمـده         از نحوة پيام به نظر مي     . به ستاد برسانيد  
طبـق  «: فرمانـده گفـت   . خودم را سريع به ستاد فرماندهي رسـاندم       . باشد

 خسروي حمله شده است، ولي اطالعات واصله، از غرب كشور و از مرز
دشـمن از راه    ! هـا   مشخص نيست حمله از طرف منافقين است يا عراقـي         

آبـاد وارد شـده و بـه سـرعت هـم              قصرشيرين، سـرپل ذهـاب و اسـالم       
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االن هم به طرف    .  االن هيچ چيز مانع آنها نبوده است        تا. كند  روي مي   پيش
  ».هيز كنيدها را تج هر چه زودتر بچه. كرمانشاه در حال حركتند

هـا را     فـانوس . ها را از خـواب بيـدار كـردم          به سرعت برگشتم و بچه    
بـه شـدت    . ها را سريع سازماندهي كرديم      روشن كرده و در دل شب بچه      

ها بـه خـاطر خـستگي روز قبـل            از يك طرف بچه   . در تنگنا قرار داشتيم   
بردنـد، از طـرف ديگـر دشـمن بـه             هنوز در خواب و بيداري به سر مـي        

فرصت كافي براي يك سازماندهي مطلـوب هـم         . شد  ديك مي سرعت نز 
هـا؛     و رفع نيازهاي فوري بچه     1تر از همه در تاريكي مطلق شب        مهم. نبود

  .زدگي شود سبب شده بود تا سرعت، تبديل به يك شتاب... مثل تطهير و
: رو به آنها گفـتم . ترين زمان آماده شدند    ها هر طور شده در كوتاه       بچه

 اين نيست كه كارت و پالك بين شما پخش شـود، سـعي              وقت! برادران«
. كنيد اسلحه را سريع تحويل بگيريد و تجهيزات انفـرادي را كامـل كنيـد          

هر كسي يك تكه كاغذ تهيـه كنـد و          . سازي است   لحظه، لحظة سرنوشت  
  ».مشخصات كامل خود را روي آن بنويسد و داخل جيبش بگذارد

نة قـشنگي شـده بـود؛ هـر         صح. ها به سرعت دست به كار شدند        بچه
خواستند  مي. كرد و به اطراف كمتر توجه داشت كسي خودش را آماده مي    

بيـشتر  . آمد حتي فرصت خداحافظي هم نداشـتند        به نظر مي  . عقب نمانند 
  ...طلبيدند و آوري وسايل و آماده شدن حالليت مي آنها در كنار جمع

هـاي   ماشـين . جا جمع كرديم و تحويل نفر داديـم  ها را يك   همة ساك 
قبـل از مـا بـرادران       . همه آمـادة سـوار شـدن بودنـد        . تويوتا هم رسيدند  

اطالعات ـ عمليات خودشان را آماده كرده بودند؛ آنها بـه سـرعت از مـا     
                                                      

 .در اين اردوگاه تابستاني و موقت امكانات مناسبي وجود نداشت ـ1
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هاي ديگر كه قبل از مـا         تعدادي از گردان  . جدا شده و به خط رفته بودند      
  .ساندندآماده شده بودند، آنها هم خودشان را به منطقة درگيري ر

موقع حركت اطالع دادند نيرو به اندازة كافي آمده است، فعالً نيـازي             
تان را كامالً حفظ كنيـد تـا بـه موقـع اطـالع                به شما نيست؛ ولي آمادگي    

  .دهيم
در آن هـواي    . هوا تقريباً روشـن شـده بـود       . تا صبح فردا صبر كرديم    

 مـا جـادة     مقصد. ها را از مقر بيرون برديم       گرگ و ميش صبحگاهان، بچه    
حدود سي كيلومتري غرب كرمانشاه ارتفاعاتي . آباد ـ كرمانشاه بود  اسالم

اين ارتفاعـات از نظـر نظـامي از موقعيـت           . به نام چهارزبر وجود داشت    
اي كـه اگـر بـه دسـت دشـمن             ويژه و حساسي برخوردار بود؛ بـه گونـه        

يت ها از اين حـساس      درك عميق بچه  . رفت  افتاد، كرمانشاه از دست مي      مي
سبب شده بود تا با زيركي و هوشمندي خاص در باالي ارتفاعات مستقر             

هاي ديگر هم نيرو      از يگان . شوند و نسبت به اطراف اشراف داشته باشند       
بـرادران مهندسـي   . شـد   رسيده بود و همچنان به نيروي موجود اضافه مي        

  .هم پاي كار بودند
 را بـه كرمانـشاه      آبـاد   گذشت كه اسالم    اي مي   از داخل ارتفاعات جاده   

آالت سنگين نيروهاي مهندسي در حال زدن خاكريز          ماشين. كرد  وصل مي 
با ايـن وضـعيت     . اين خاكريز در عرض جاده ايجاد شد      . دو جداره بودند  

نيروهاي ما هم از باالي ارتفاعـات و هـم از طريـق جـاده تـسلط كـافي                   
ز تـشكيالت   شد و كار ا     لحظه به لحظه بر تعداد نيروها اضافه مي       . داشتند

جمعيت مردمي هم بـه سـمت منطقـه سـرازير           . بسيج و سپاه گذشته بود    
يك دفعه ديدم افراد زيادي از سمت كرمانشاه به مـا نزديـك             . شده بودند 

. هر كسي هر چيزي به دستش رسيده بود برداشته و آمـده بـود             . شوند  مي
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. پياده، سواره، با دوچرخه، موتور، ماشين و اسـب حركـت كـرده بودنـد              
همه خشمگين بودنـد و  . ياد ماندني و جالبي پيش آمده بود هاي به    حنهص

سـوار، چوبدسـتي بـه دسـت و           يـك نفـر اسـب     . با عصبانيت آمده بودند   
هـا كجـا      اند، ايـن    گويند منافقين آمده    اينكه مي «: كشيد  آلود فرياد مي    خشم

كـرديم،    اگر نيروي مردمي را كنتـرل نمـي       » .هستند تا پدرشان را دربياورم    
اختالط نيروهاي مردمي، بسيجي و منافقين كـه        . شد  كار بسيار مشكل مي   

كرد كه امكان     زدند، از داخل به ما ضرباتي وارد مي         همه فارسي حرف مي   
اگـر ايـن نيروهـاي ناشـناخته اقـدام بـه            . جلوگيري از آن وجود نداشت    

دانـستيم از كجـا    كردند، عـالوه بـر تلفـات زيـاد ـ كـه نمـي        درگيري مي
اسـتفاده را از   هاي دشمن حـداكثر سـوء   شد نفوذي م ـ سبب مي خوري مي

براي رهايي  . اين وضعيت ببرند و به سرعت خود را به كرمانشاه برسانند          
از اين آشفتگي، در چند صد متري خاكريز دستور داده شد سريع دژبـاني            
مستقر شود تا با مهرباني و قاطعيـت از آمـدن مـردم بـه نقطـه درگيـري                   

 خوشبختانه اين طرح موفق بود و توانستيم به اوضاع سر           .جلوگيري كنند 
راهـي    با كمك دژباني مردم بزرگوار اطراف به پشت سـه         . و سامان بدهيم  

هـاي الزم موضـع گرفتنـد تـا از            هدايت شدند و با راهنمايي    » كوه زران «
  .هاي خمپاره و توپ و تانك در امان بمانند ها و گلوله بمباران

. زبر تعيين شده بـود      ا دست راست تنگة چهار    محل استقرار گروهان م   
روي ما و دست چپ تنگه، مجاهدين عراقـي           روبه. رفتيم و مستقر شديم   

  . بدر سازماندهي شده و آمده بودند9آنها در لشكر . مستقر بودند
بـه شـدت تنهـا بـودم؛        . كنندة من بود    آن روز يكي از روزهاي خسته       

 خودم انجام دهم؛ نه پيـك داشـتم،         تمام كارها را مجبور بودم    ! تنهاي تنها 
چنـدين بـار از پـايين       ! چـي   سـيم   هم پيك بودم و هم بـي      ! چي  سيم  نه بي 
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در ايـن راه    . گـشتم   رفـتم و برمـي      ارتفاعات به طرف باالي ارتفاعات مـي      
رفتم و هـي   طوالني و در سربااليي و سرپاييني و زير آتش دشمن هي مي        

. كردم، هم اجـرا      هم ابالغ مي   دستورات معاون فرماندهي تيپ را    . آمدم  مي
تر،   نيروي خودت را ببر پايين    ! آقاي غريب شاييان  «: شد  به من خطاب مي   

و از  » ...برو دست راست، برو دست چپ، با گروهان كناري دسـت بـده            
عالوه بر كار گروهان، كار گردان را هم خودم انجـام           . اين قبيل دستورات  

ت رفتم و با فاصـله دورتـر از         از شدت خستگي به باالي ارتفاعا     . دادم  مي
سيم را بغل گوشم گذاشـتم     در همان حال گوشي بي    . نيرو گرفتم خوابيدم  
در عالم خـواب و بيـداري بـودم كـه صـدايي از آن      . و منتظر فرمان بودم   

خـاني    جانشين فرماندهي تيپ آقـاي علـي      . سيم به گوشم خورد     طرف بي 
اظـب هـستي كـه      مو! آقـاي غريـب شـاييان     «: گفت  سيم مي   پشت بي . بود

» !آره«آلـودگي جـواب دادم        در همان حالـت خـواب     » منافقين باال نيايند؟  
سـيم،    با تكرار صداي بـي    . يكي، دو بار ديگر صدا آمد، ولي جواب ندادم        

پدرشـان  . آره، مواظب هستم، كسي جرأت ندارد باال بيايد       «: با تأكيد گفتم  
ـ   گيرم، مـي    كنم، مي   آورم، فالن و بهمان مي      را درمي  تمـامي ايـن    » ...م و زن

سخت در خمـاري    . گفتم در عالم خواب و بيداري بود        جمالتي را كه مي   
آقاي خاني با حالت شوخي و تا حدودي با لحـن           . بردم  خواب به سر مي   

ولـي در   ! اي  اي خوابيـده    دانم، پشت صخره گرفته     من كه مي  «: قاطع گفت 
سيم   از بي وقتي كه آخرين پيام     » .كنم مواظب باشي    هر صورت توصيه مي   

اولين كاري كه كـردم سـر زدن بـه          . را شنيدم،  به سرعت از جا برخاستم       
هـا، در پـشت    ولـي بيـشتر بچـه   . هر كسي مشغول كاري بـود . ها بود  بچه

برادر اكبري پشت   . هايشان، آمادگي كامل خود را حفظ كرده بودند         اسلحه
 مطلب  به خاطر اهميت  . يك تيربار نشسته بود؛ جاي او كامالً حساس بود        
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اجازه نـده منـافقين   . مواظب پايين باش! اكبري«: رو به او و با تأكيد گفتم     
  ».خودشان را باالي ارتفاعات برسانند

  »!باشه، مطمئن باش«: با قاطعيت گفت
تـك آنهـا سـر زدم و بـا            به تك . هايمان پايين مستقر بودند     بيشتر نيرو 

تـر    ن خوشـحال  شـا   هاي خودم آنها را خنداندم و از خوشحالي         طبعي  شوخ
تحركـات  . انـد   يك دفعه اطالع پيدا كردم منافقين به ما نزديك شده         . شدم

احساس كرديم لحظه به لحظه بر تعداد آنها        . آنها را كامالً زير نظر گرفتيم     
اين وضعيت همچنان ادامه داشت تا اينكه غروب آفتـاب          . شود  افزوده مي 
ودند پشت سر هـم     خودروهاي منافقين كه بيشتر هم نظامي ب      . نزديك شد 

اي در آنجـا بـود        خانه  تلمبه. كردند  رسيدند و نيروهاي خود را پياده مي        مي
منـافقين نيروهـاي خـود را       . كه مقدار قابل توجهي مشتقات نفتي داشـت       

زارهـا مخفـي    الي گنـدم  كردند و آنهـا هـم البـه    خانه پياده مي    پشت تلمبه 
هـا و     سـازماندهي . ديـديم  ها را كامالً با چشم مي       جايي  اين جابه . شدند  مي

گرفـت؛    زارها به سرعت انجام مـي       الي همان گندم    گيري آنها در البه     شكل
رضـا خالـصي    . كردند  مثل اينكه خودشان را براي عمليات شبانه آماده مي        

هـا دارنـد    منافق! رضا«: خودم را به او رساندم و گفتم. هاي ما بود   نزديكي
ن هـم لحظـه بـه لحظـه بيـشتر           انـد، تعدادشـا     آيند، خيلي نزديك شده     مي
شـود؛    شود، اگر اوضاع به همين شكل ادامه پيدا كند كار ما سخت مي              مي

  ».هر چه زودتر موضوع را اطالع بده
. رضا خالصي مشاهدات ما و خودش را به مسئولين باالتر منتقل كـرد            

ها برگشتم سعي كردم    موقعي كه پيش بچه   . از او خداحافظي كردم و رفتم     
در ضـمن   . والپرسي دوباره، آخرين اخبار را هم به آنها بدهم        عالوه بر اح  

. تأكيد كردم هوشياري خود را ـ در مواظبت از محـل ـ از دسـت ندهنـد     
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ها خودش را به من رساند        يكي از بسيجي  . خودم در باالي ارتفاع ايستادم    
  ».آيند ها دارند مي منافق«: و گفت

  »از كجا؟«:  گفتم
به تخته سنگ بزرگـي     . با هم راه افتاديم   » .مبياييد نشانتان بده  «: گفت

متوجه شدم سه نفر مسلح به طـرف بـاال   . رسيديم و پشت آن پناه گرفتيم    
. ها پيام دادم خودشان را به سرعت برسانند         به دو، سه نفر از بچه     . آيند  مي

: موقعي كه رسيدند بـه آنهـا گفـتم        . هاي زيرك و چاالك بودند      از بسيجي 
  ».هبياييد پشت اين صخر«

هر چـه گفـتم     . گوش به زنگ باشيد   «: پس از استقرار آنها تأكيد كردم     
خودم مقداري از آنها فاصله گرفتم و رفتم پـشت          » .همان را انجام بدهيد   

موقعي كـه بـه پنجـاه متـري مـا           . تخته سنگ بزرگ ديگري سنگر گرفتم     
تك پشت يـك سـنگر       حاال شما سه نفر تك    «: ها گفتم   رسيدند، رو به بچه   

آنها به سرعت از هم جدا شدند و هر كدام پشت يك سنگر             » .نيدكمين ك 
هـا بـرادر لـشكري بـود كـه سـرش بـراي                يكي از اين بچه   . كمين كردند 

اگر يك مأموريت اين چنينـي بـه او واگـذار           . كرد  گونه كارها درد مي     اين
  .پرداخت شناخت و با تمام توان به آن مي شد، سر از پا نمي مي

كشيدند و از موقعيـت       شان را به سمت باال مي     سه منافق همچنان خود   
احتياط آنها بـيش از حـد       . كردند  دائماً به اطراف نگاه مي    . خبر بودند   ما بي 

آمدنـد،    هـر چـه بـاالتر مـي       . اضطراب از رفتارشان مشهود بود    . شده بود 
شد، تا اينكه به حدود بيست، بيست و پنج متـري             تر مي   هايشان كوتاه   قدم

خواستم چگـونگي كـار را بـه          ن لحظه بود كه تازه مي     در همي . ما رسيدند 
هـا از پـشت       تا خواستم لب باز كنم، يك دفعه ديـدم بچـه          . ها بگويم   بچه

مانـده  . سنگر بيرون آمدند و به سرعت به سمت منـافقين هجـوم بردنـد              
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از طرف ديگر نگران جـان      . كار طبق دستور پيش نرفته بود     ! بودم چه كنم  
هاي ما موقـع حملـه        بچه. مال داشت اسير شوند   ها بودم و هر آن احت       بچه

  ...رسيم و اونو بگير، االن حسابتان را مي! شروع به فرياد كردند؛ ايست
از جسارت و شجاعت آنها لذت بردم، ولي نگراني خودم را نتوانستم            

بابـا بايـستيد، نرويـد،      «: سـنگ داد زدم     از همـان پـشت تختـه      . پنهان كنم 
. ها بـدهكار نبـود      ولي گوششان به اين حرف    » ...خواهد درگير شويد    نمي

روي؟ كـي     كجـا مـي   ! رضـا ! رضا«: اين بار خطاب به آقاي لشكري گفتم      
  .اما گوششان بدهكار نبود» ...بهت گفت بروي، برگرد، برگرد

سـعي  . خيلـي ناراحـت شـدم     . شـد   ام لحظه به لحظه بيشتر مي       نگراني
هـا    بچه. شد  ه نمي موقعيت درگيري آنها ديد   . كردم بر اعصابم مسلط شوم    

بـا نگرانـي    . هاي بزرگ گم كـرده بـودم        ها و سنگ    را در پشت آن صخره    
پاييدم؛ در عين حال مواظب بودم تـا سـر و كلـه آنهـا پيـدا                   اطرافم را مي  
  .كم سر و صداي آنها به گوشم برسد شود؛ يا دست

با اينكه همة اين حوادث در مدت زمان كوتاهي اتفاق افتاد، ولـي بـه               
ناخودآگاه احـساس كـردم بايـد       . مد كه خيلي طوالني شده باشد     آ  نظر مي 

تقريباً آرام گرفته بودم كه ناباورانه ديدم سه بـرادر          . بيشتر از اين صبر كنم    
مـوقعي كـه بـه مـن        . نفس عميقي كـشيدم   . آيند  بسيجي به سمت باال مي    

چي شد؟ مگر به شـما نگفتـه بـودم حـق نداريـد پـايين                «: رسيدند گفتم 
هاي من حالت استيضاح و اعتـراض         سؤال» ...گوش نكرديد؟ برويد؟ چرا   

يكي را زديم كـشتيم،     «: ها گفت   بالفاصله يكي از بچه   . به خود گرفته بود   
دو تاي ديگر هم فرار كردند؛ راه زيادي آنها را تعقيب كرديم، امـا موفـق                

با اين توضيحات آرام شـدم و از اينكـه برايـشان            » .نشديم اسيرشان كنيم  
آنهـا را در    . فتاده بود و به سالمت برگشته بودند، خوشحال بودم        اتفاقي ني 
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آغوش گرفتم و اشتباهاتـشان را ديگـر گوشـزد نكـردم تـا بـيش از ايـن                   
با هم تا باالي ارتفاع رفتيم و آنها به سنگرهاي خودشـان            . شرمنده نشوند 

من هم از آنها جدا شدم و آمدم بين دو سنگ همان بـاالي ارتفـاع                . رفتند
دو، سه بار از باالي كوه بـه طـرف          . كردم   پايين ارتفاع را نگاه مي     .نشستم

ها و رفـت و برگـشت         رفت و آمد قبلي من با بچه      . دامنه رفتم و برگشتم   
ها از ارتفاع به پايين و بالعكس سبب شده بود تا در ديد و تير دشمن               بچه

احـساس كـردم منـافقين از    . احتيـاطي كـرده بـودم       ظاهراً بـي  . قرار بگيرم 
آنها تحركات ما را با دروبين كامالً تحت نظر         . اند  رو مواظب من بوده     روبه

هنوز بين دو   . گشتم  تقريباً آخرين بار بود كه به باالي ارتفاع برمي        . داشتند
 از بغل گوشـم رد      11جي.پي.صخره نرسيده بودم كه ناگهان يك گلوله آر       

متـر زمينـي      فاصله من با مرگ و شهادت يك ثانيه زماني و يك ميلي           . شد
حـسي بـه مـن        از باالي صخره به پايين پرت شدم و يك حالت بـي           . بود

هـا    اين صحنه را چند نفر از بچـه       . تا لحظاتي نفهميدم چه شد    . دست داد 
بـاالي سـرم كـه      . به سرعت خودشان را به من رسـاندند       . هم ديده بودند  

دردي و    در همان حالت بـي    » چي شد؟ «: گفتند  رسيدند، پشت سر هم مي    
گفتند الهي شكر، به خيـر گذشـت، خـدا رحـم            » !هيچي«: حسي گفتم   يب

  !كرد
هـا و كمـي پـيش آنهـا           با احتياط كامل و در استتار آمـدم پـيش بچـه           

هنوز كامالً سرحال نشده بودم كه يكـي        . شد  حالم داشت بهتر مي   . نشستم
يـواش  «: در گوشي و آرام به من گفت     . هاي اطالعات عمليات آمد     از بچه 

  »!آماده عمليات باشيد. ها را حاضر كنيد يواش بچه
به نيروهايتان  «: ها را صدا زدم و گفتم       به هر سختي بود مسئولين دسته     

هـا بـه صـورت        پس از آماده شدن دسـته     » .بگوييد خودشان را آماده كنند    
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تك آنها رفتم و نسبت به مـأموريتي كـه در پـيش               جداگانه هم سراغ تك   
قبـل از اينكـه   . الزم و ضـروري را دادم   تذكرات  . شان كردم   داشتند توجيه 

ها براي عمليات آمـاده شـوند، هواپيماهـاي زيـادي در آسـمان                همة بچه 
هواپيماهاي عراقي براي پشتيباني منافقين آمده بودنـد        . منطقه ظاهر شدند  

بمبـاران هواپيماهـاي خـودي و     . و هواپيماهاي ما هـم وارد شـده بودنـد         
ي از نبـرد زمينـي ـ هـوايي ترسـيم      ا دشمن سبب شده بود تا تصوير ويژه

شود؛ از يك سو نبرد زميني بسيجيان و منـافقين و از سـوي ديگـر نبـرد                  
. انگيـز شـده بـود       معركـة درگيـري بـه شـدت هيجـان         . هوايي هواپيماها 

هايشان مهارت بـااليي را بـه نمـايش           هواپيماهاي خودي در ريختن بمب    
  .كنند  عمل ميترين ضريب خطا آمد با كم گذاشتند؛ به نظر مي مي

هواپيماها از شكاف بين دو كوه كه پشت سر ما قرار داشـت، ناگهـان               
آور   شدند؛ پدافند دشمن را در يك حالـت غافلگيرانـه و شـوك              ظاهر مي 

داشـتند؛ آن وقـت بـه راحتـي           همراه با شك و ترديـد و تـرس نگـه مـي            
. تندريختند، اما هواپيماهاي عراقي اين امتيـاز را نداشـ           هايشان را مي    بمب

آمدنـد و در آسـمان        رو مـي    بايست از روبه    يك علتش اين بود كه آنها مي      
قطعاً پدافنـد مـا بـه       . شدند تا به ما برسند      آباد ظاهر مي    وسيع دشت حسن  

فقط يك بار ديدم كـه هواپيماهـاي عراقـي از           . كرد  موقع آنها را شكار مي    
پدافند . نندمسير هواپيماهاي ايراني استفاده كردند تا هدف خودشان را بز         

داد هواپيماها    ما هم در ترديد بود و هيچ اقدامي نكرد؛ چرا كه احتمال مي            
بردند و گاهي به      ها لذت مي    هاي ما از ديدن اين صحنه       بچه. خودي باشند 

كردند؛ مثل اينكه ميدان، ميدان مـانور         حالت تماشاچي نشسته و تماشا مي     
  !و نمايش است نه ميدان جنگ و عمليات

هايـشان را روي چنـد نقطـه متمركـز كـرده              اي خودي بمب  هواپيماه



 75 / اند هنوز زنده  ..............................................................................................

هـاي منـافقين فـرو        ها و ماشين    ها در وسط ستون تانك      بيشتر بمب . بودند
مـوقعي كـه    . ريخت كـه در يـك ترافيـك فـشرده گيـر كـرده بودنـد                 مي

هم ريخت، منافقين هم در اطراف پراكنـده         ها به     سازمانشان با اين بمباران   
فاصله راست و چپ جاده را هدف گرفتنـد و در           هواپيماها هم بال  . شدند

اينجا هم امانشان را بريدند تا مانع هرگونه پراكندگي و تحرك بعدي آنها             
هدف ديگر هواپيماها عقبة ستون دشمن بود كـه بـدين طريـق راه       . شوند

هاي مـا در يـك حالـت انتظـار      بچه. شد ارتباطي و تداركاتي آنها قطع مي     
مـوقعي كـه هواپيماهـا شـيرجه        . نشـستند   مـي هـا     براي فرود آمدن بمـب    

زدند، غريو شور و شعف آنهـا بـه           گرفتند و به هدف مي      زدند، اوج مي    مي
هواپيماهاي خودي بعد از بمباران به سمت كرمانـشاه         . شد  آسمان بلند مي  

. كـرد   هـا تـا آخـرين لحظـه آنهـا را بدرقـه مـي                هاي بچه   رفتند و نگاه    مي
پدافند منافقين هم به شدت     .  سپاس و شادي   دار و مملو از     هايي معني   نگاه

. فعال بود، ولي خوشبختانه نتوانـستند هـيچ اقـدام مـؤثري انجـام دهنـد               
تجمـع  . هواپيماهاي عراقي چندين مرحله، مواضع مـا را بمبـاران كردنـد           

اكثــر . هــا و امكانــات و مقرهــاي پــشتيباني مــا هــدف آنهــا بــود گــردان
هاي ما بمباران شد، ولـي        ه بار نزديكي  دو، س . هاي آنها نتيجه نداد     بمباران

لطف الهـي و    . هاي اطراف اصابت كرد     ها و رودخانه    ها به كوه    بيشتر بمب 
امـا  . امدادهاي غيبي به مدد ما آمده بود و بحمداهللا اتفـاق خاصـي نيفتـاد              

هـاي دشـمن، بـر سـر نيروهـاي خودشـان و منـافقين                 بعضي از بمبـاران   
اين اشـتباهات آنهـا سـبب       . كرده بود هايشان را داغان      ريخت و ستون    مي

هـا   شده بود تا روحية دشمن به شـدت در هـم بريـزد و روحيـه خـودي            
  .تقويب شود
هـاي    شـعله . سـوخت   هاي نظامي و امكانات دشمن در آتش مي         ستون



 ..............................................................................................اند     هنوز زنده / 76

اين . نفرات دشمن در حال سوختن بودند     . آتش همه جا را فرا گرفته بود      
انگيزي بـود؛     هاي عبرت   قعاً صحنه وا. شد  چشم ديده مي    ها كامالً به      صحنه

ها را در بر داشت، از طرف ديگر آنها را به انديـشه               از يك سو شادي بچه    
. داشت كه آتش قهر الهي به دست رزمندگان به جانشان افتاده بـود              وا مي 

ديدند؛ خيانت به آب و خـاك،         هاي خودشان را مي     آنها نتيجة تلخ خيانت   
  ب؛ و آيا جزاي خيانت جز اين بود؟به مرز و بوم، به اسالم و انقال

هـاي آتـش بيـشتر جلـوه          رسيد و شعله    تاريكي شب به تدريج فرا مي     
هـا هماننـد اشـباح و ارواح          تحركات دشمن در زيـر نـور شـعله        . كرد  مي

دو، سه نفـر از بـرادران راديـوي كـوچكي در            . رسيد  سرگردان به نظر مي   
  .كردند پيگيري مياختيار داشتند و لحظه به لحظه اخبار عمليات را 

شـنوندگان  ! توجه! توجه«: يك دفعه راديو مكث كوتاهي كرد و گفت       
هـا از     بچه! خبر، خيلي مهم بود   » .آباد آزاد شد    اسالم«توجه فرماييد؛   ! عزيز

فرط شادي از جا پريدنـد و در آن هـوايي كـه ديگـر تاريـك شـده بـود                    
ــي  ــوش م ــديگر را در آغ ــي  يك ــك م ــشيدند؛ تبري ــلوات   ك ــد و ص گفتن

راديـو همچنـان    . ديگر كسي حواسش بـه ادامـة خبـر نبـود          . فرستادند  مي
آباد از دست منافقين و دشمن بعثي گرفتـه شـد، منـافقين               گفت؛ اسالم   مي

قلع و قمع شدند، رهبر منافقين فرار كرد، رزمندگان اسالم كنترل شـهر را           
  ...اند و به دست گرفته
ن دشـمن در    ها مضاعف شده بود؛ خوشحالي متالشي شـد         خوشحالي

ديگر به ايـن    . آباد  ها به اضافه خوشحالي آزاد شدن شهر اسالم         اثر بمباران 
انگيزه بـراي عمليـات     . ها نزديك است    رسيديم كه پيروزي بچه     نتيجه مي 

قـرار بـود    . كـرديم   با قدرت تمام خودمـان را آمـاده مـي         . بيشتر شده بود  
يم، اين بود؛   خبري كه از طرف منافقين داشت     . عمليات در شب انجام شود    
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اگر ابتكـار عمـل را بـه دسـت          . احتمال عمليات از ناحية آنها وجود دارد      
از قرائن و شواهد اين طـور       . كردند  گرفتيم، صددرصد به ما حمله مي       نمي

ديديم كـه     كامالً با چشم معمولي مي    . آمد كه حملة آنها قطعي است       بر مي 
  .كنند و مشغول سازماندهي هستند خودشان را آماده مي

از آغاز، طرح كلي منافقين اين بود كه از مـرز خـسروي وارد شـوند؛                
آباد را از سر بگذراننـد و وارد          ذهاب، كرند و اسالم     گاه شهرهاي سرپل    آن

كرمانشاه شوند؛ سپس خود را به همدان برسانند و در نهايت وارد تهـران              
  .شوند و طي مراسمي حكومت خود را اعالم كنند

شـان    اگـر آنهـا وارد كرمانـشاه شـوند، كنتـرل          بيني اين بـود كـه         پيش
منـافقين بـا ايـن      . شود و احتمال كشتار جمعي وجود داشت        تر مي   مشكل

كردند كـسي سـد راهـشان شـود و            تصور آمده بودند و هرگز گمان نمي      
كردند از مبدأ عراق تا مقصد تهـران، يكـسره            فكر مي . جلويشان را بگيرد  

ر هم درگيري به وجود آيد، جزئـي        ها را طي خواهند كرد و اگ        فقط جاده 
  .توانند به راحتي آن را دفع كنند و پراكنده خواهد بود و مي

بنـابراين بـا    . اما حاال چي؟ به اولين مانع بزرگ برخورد كـرده بودنـد           
عقل نظامي حق داشتند خود را به آب و آتش بزنند و با باقيماندة نيروهـا       

شـباهت  .  را بيازماينـد   تجديد سازمان كنند و يكبـار ديگـر شـانس خـود           
وضعيت آنها همانند لشكري بود كه جلوي آنها دشمن و پشت سـر آنهـا               

. كردنـد   خطرتر اسـت انتخـاب مـي        درياست؛ ناچار بايد يك راه را كه كم       
شدن نداشت، ولي زدن به دشمن احتمال پيروزي          اي جز غرق      دريا نتيجه 
  .كرد  مفهوم پيدا ميبا اين محاسبه بود كه سازماندهي شبانة آنها. را داشت

سيم روشن بـود      بي. نماز را خوانديم و آمديم پاي كار      . شب فرا رسيد  
همـه منتظـر    . روحية رزمندگان عالي بـود    . و ارتباط كامالً برقرار شده بود     
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قـرار شـد   . هاي ديگر هم پاي كار بودنـد    دو گردان از يگان   . دستور بودند 
 آنهـا بـراي انجـام       .مأموريت آنها در سمت راست و چـپ ارتفـاع باشـد           

مـوقعي كـه بـه محـل        . عمليات، خودشان را بـاالي ارتفاعـات رسـاندند        
حـاال همـة مـا بـراي        . استقرار رسيدند، هماهنگي كامل صـورت گرفـت       

  .عمليات آماده بوديم
يا . تحليل من اين بود كه گرفتن تنگة چهارزبر از اهداف عمليات نبود

ا مهم نبود، يا براي ما چنـدان        هاي نظامي آنها نيز براي م       قلع و قمع ستون   
خانـه و پـشت منـابع         اهميت نداشت كه محل تجمع آنها در محل تلمبـه         

  ...بايست در هم فرو بريزد و نفتي مي
رسيد هدف نهايي و مهم رزمندگان اين بود كه حداقل آنها             به نظر مي  

را متوقف كنيم و منتظر بمانيم تا صبح شود و به محض اينكـه نيروهـاي                
  .دند، عمليات وسيعي عليه آنها انجام دهيمكمكي رسي

 قائم در روز اول برپا كرده بود،        12مقري كه تيپ    . هوا نسبتاً سرد بود   
. تقريباً پشت ارتفاعات محل استقرار ما در تنگـة چهـارزبر قـرار داشـت              

اي كـه     نيروهاي ما روي يال ارتفاعات مستقر بودنـد؛ دقيقـاً همـان نقطـه             
نـژاد    ادر خالصي و جانشين تيپ برادر مهـدوي       بر. نزديك بود اسير شويم   

محل استقرار آنها سنگر كلبه ماننـدي بـود كـه بـه             . در آنجا مستقر بودند   
ناچار در ديد و تير دشمن قرار داشـت و تـا حـدودي از اسـتحكام الزم                  

با دو گردانـي هـم      . سيم با عقب در تماس بودند       آنها با بي  . برخوردار بود 
نژاد به بـرادر      برادر مهدوي . رتباط وجود داشت  كه وارد عمل شده بودند ا     

خالصي اصرار كرد كه از اينجا برويد و براي اينكه بتوانيد اوضاع را بيشتر 
زير نظر داشته باشيد و اطراف را كنترل كنيد، بهتر اسـت در بـاال مـستقر                 

توانيد با ادوات در ارتباط باشيد و بـراي ريخـتن آتـش               از آنجا مي  . شويد
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عالوه بر آن وجـود شـما در ايـن نقطـه            . لط داشته باشيد  روي دشمن تس  
  .تر شود سبب خواهد شد ارتباط ما كامل

منطقه كامالً  . حدود يكي، دو ساعت طول كشيد تا از ارتفاع باال رفتيم          
ديـديم و بـه فرمانـدهي گـزارش           دشمن را به راحتي مـي     . در ديد ما بود   

گرفـت،    صي صورت مي  ها توسط برادر خال     البته بيشتر گزارش  . كرديم  مي
با فرماندهي در تماس    . چرا كه مسئوليت اين ارتباط به او محول شده بود         

كرديم؛ نقاط مورد  ما هم گاهي با گردان ادوات ارتباط برقرار مي   . دائم بود 
  .ريختند داديم و آنها هم روي همان نقاط آتش مي مي» گرا«نظر را 
ديگر در سمت چپ     هر حال ما در سمت راست تنگه و دو گردان             به

  .روي دشمن جلوگيري كرديم آن مستقر شديم و از پيش
به فكر روزهاي اول همين اعزام افتادم؛ موقعي كه صدا و سيما اعالم             

هـاي    سراسري كرد، مسئولين شرايط حـساس را گوشـزد كردنـد، پاتـك            
. زيادي در منطقة جنوب را تحمل كرديم، از غرب هم حملـه شـده بـود               

پاتاق را هم رد كرده بود، در نهايت روحيـة نظـامي            دشمن قصرشيرين و    
  نيروهاي مسلح ما پايين آمده بود، اما حاال چي؟

با يك خاكريزي كه مهندسي سـپاه زده بـود، ماشـين جنگـي دشـمن                
از اين لحظه به بعـد      . كار براي دشمن گره خورده بود     . گير شده بود    زمين

  .داديم ب ميريختند و ما جوا آنها آتش مي. درگيري شديدتر شد
لرزيد؛ مثل    كوه كامالً مي  . در طول جنگ به آن اندازه آتش نديده بودم        

تا جايي كه بـه خـاطرم دارم، تبـادل          . اينكه زلزله به جانش انداخته بودند     
آتش متمركز در اين عمليات حتي از عمليات خيبر و كـربالي پـنج هـم                

  .تمام ارتفاع سياه شده بود. بيشتر بود
شد، فاصلة ما بـا ادوات و نفـرات دشـمن             دتر مي هرچه درگيري شدي  



 ...............................................................................................اند     هنوز زنده / 80

هاي   توانستيم صحبت   از فاصلة نزديك به راحتي مي     . شد  تر مي   هم نزديك 
اينهـا  . بزنيدشـان . مقاومت كنيد «: زد  يكي از آنها فرياد مي    . آنها را بشنويم  

  »...چيزي نيستند، عددي نيستند و
ـ        نحـوة  . دتعداد دختران و پسرانشان بـه راحتـي قابـل تـشخيص بودن

هاي نمايش و بزم بيشتر شـباهت داشـت تـا             صحبت آنها به فضاي سالن    
  !ميدان رزم

هايي زده بودند كـه آرم مخـصوص ارتـش            روي تويوتاهايشان پرچم  
اكثر اوقـات در فاصـله پنجـاه تـا صـد            . آزاديبخش در آن نقش بسته بود     

ده ها پر شـ     آسمان محل درگيري با تكبير بچه     . متري يكديگر قرار داشتيم   
شـد و هـر       شد، هر نارنجكي كه پرتاب مـي        با هر رگباري كه زده مي     . بود

باره بـه هـوا       ها يك   شد، تكبير بچه    موشكي كه به سمت دشمن شليك مي      
خورد و آنها را بـه        ها مي   ها به تانك    رفت؛ بخصوص زماني كه موشك      مي

  .كشيد آتش مي
دشمن تصميم داشت به هر شـكلي كـه شـده از مـانع عبـور كنـد و                   

زد؛   براي همين خود را به آب و آتش مـي         . خودش را به كرمانشاه برساند    
با خودروهاي خود چندين بار به خاكريزهاي وسط جاده زدند اما موفـق             

  .نشدند و همه آنها در دم كشته شدند
هايـشان هـم انـصافاً خـوب كـار            يكي از بچـه   . تازه اين اول كار بود    

يلـي قـشنگ تحركـات را تنظـيم     خ. معلوم نبود از كجا آمده بـود     . كرد  مي
هـاي منبـع نفـت هفـت، هـشت            نزديـك . تردد هم زياد شده بود    . كرد  مي

آنهـا  . دو خودرو از سر پيچ اول حركت كردند. خورد خودرو به چشم مي 
اول فكر كرديم خودروهاي خودي است؛ در عـين         . آمدند  به سمت ما مي   

ن دو ارتفاع رسـيده  ها تقريباً بي ماشين. حال احتياط را هم از دست نداديم   
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هاي خودرو توجه نكردنـد و بـه          راننده. ها فرمان ايست دادند     بچه. بودند
هـا بـه سـمت        تر آمدند، بچه    مقداري كه نزديك  . حركت خود ادامه دادند   

. سرنشينان ماشـين پيـاده شـدند و موضـع گرفتنـد           . آنها تيراندازي كردند  
، تمام آنهـا كـشته      مقاومت زياد طول نكشيد   . تيراندازي متقابل شروع شد   

  .شدند
اي بـود كـه مـا بـر آن            آمد آخرين گورستان منـافقين نقطـه        به نظر مي  

در   اشراف داشتيم، چرا كه از هـر نقطـة آن جبهـة وسـيع جـان سـالم بـه                   
در حقيقت آخرين مـيخ     . شدند  گير مي   رسيدند زمين   بردند، به ما كه مي      مي

طه گورستان آنها شـده     در طول خط، نقطه به نق     . زديم  تابوت آنها را ما مي    
يكي از  . هاي بيشتري روي هم انباشته شده بود        در بعضي نقاط جنازه   . بود

جوارش بود كـه بيـشتر        خانه و ساختمان هم     آن نقاط پرتجمع، محل تلمبه    
هـايي كـه      حركت انتحاري آنها به داخل يال     . آمد  از بقيه نقاط به چشم مي     

روز به خط     ر اينجا نيز شبانه   آنها حتي د  . ما مستقر بوديم، كشيده شده بود     
زدند تا شانس خود را آزمايش كنند؛ اما اينجا هم گورستان آنها شـده                مي
  .بود

هـايي از كميتـة انقـالب         ماشين. رسيدند  نيروهاي كمكي به تدريج مي    
دشت پـر از نيـرو شـده          اطراف ماهي . اسالمي و جاهاي ديگر آمده بودند     

غـروب  .  آمده و منتظـر بودنـد      1خانه  رزمندگان تا سمت راست قهوه    . بود
آنها هم مشغول   . همان روز منافقين هم نيروهاي جديدشان را وارد كردند        

  .سازماندهي بودند
دو روز بعد؛ يعنـي     . عمليات مرصاد، چهارم مرداد ماه شروع شده بود       

                                                      
 .گرفت اي در سر راه كوزران بود كه پس از تخليه مورد استفاده رزمندگان قرار  خانه قهوه ـ1
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اي رخ    ها هم وارد معركه شده بودنـد، معجـزه          ششم مرداد با اينكه عراقي    
كردنـد    آمدند و بمباران مـي       هواپيماهاي عراقي مي   معجزه اين بود كه   . داد

همين نيروهايي  . ريختند  ها را روي نيروهاي خودشان مي       ولي بيشتر بمب  
  .هايشان در امان نبودند هم كه تازه وارد شده بودند، از بمب

هايي كه به منطقه آمده بود، سـيدعباس بـود؛ سـيدعباس              يكي از بچه  
پـدرش در سـمنان مغـازه كـوچكي         . مدوران دبستان باهم بودي   . 1طاهري
دانستم سيدعباس اينجا آمده      من نمي . آدم زحمتكش و نجيبي بود    . داشت
خيلـي  . اتفاقي او را در گردانمان ديدم؛ ظاهراً مجروحيـت داشـت          . است

غير از اين   . كشيد  صبور و قوي بود كه اين زخم را با خودش به يدك مي            
موقعي كـه او را     . بود» عاتاطال«هاي    او از بچه  . آسيب ديگري هم داشت   

  .ديدم، خوشحال شدم
  كني؟ كي آمدي؟ كار مي تو اينجا چه! ـ عباس

قد كوتاهي داشت، با كالهي هـم كـه بـه          . داد  او هم داشت جواب مي    
او بـا   . آمـد   هايي كه داشت آدم جالبي به نظر مـي          سر گذاشته بود و لباس    

  . پنجه نرم كندهمة مشكالتش آمده بود تا با مشكالت منطقه هم دست و
هواي مـرداد مـاه روزهـايش گـرم بـود و            . ها باالي ارتفاع بودند     بچه
درگيري با دشـمن هـم بـر        . ها غالب شده بود     تشنگي بر بچه  . كننده  كسل

تر از جنگ بـا منـافقين         جنگ با عراق راحت   . ها افزوده بود    مشكالت بچه 
 از ايـن    سـيدعباس . كـرد   هاي قبلي فرق مي     جنگ با منافقين با جنگ    . بود

: گفـت   گاهي با خودش مـي    . ها و آمدن منافقين ناراحت بود       وضعيت بچه 
» انـد؟   هـا را راه انداختـه و آورده         اين چه وضعي است؟ بـراي چـه ايـن         «

                                                      
 .هادت رسيدسيدعباس طاهري در همين عمليات به ش ـ1
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  .كرد اش را بيشتر مي رسيد و ناراحتي خبرهاي ناگواركننده هم دائماً مي
از . اخالقـش مخــصوص خــودش بــود . سـيدعباس، ســيدعباس بــود 

توي آن هـواي گـرم يـك ظـرف بيـست      . گذاشت مايه ميخودش خيلي   
آب را از پـايين     . رفـت   ليتري آب گرفته بود دستش و هي باال و پايين مي          

كرد و بعد با خودش به طرف باالي ارتفـاع            دانيم از كجا پر مي      كوه و نمي  
با قد كوچكش آن همـه      . رساند تا رفع تشنگي كنند      ها مي   برد و به بچه     مي

؟ !شـد   يعني خسته نمي  . رساند  پيمود و آب مي     يري را مي  سربااليي و سراز  
اش را نداشـتم   سنجيدم، به اندازة يك بار هم حوصله خودم را كه با او مي   

  !تا باال و پايين بروم؛ حتي با دست خالي
شصت نفر از نيروهايمان آمـاده      . يكي، دو روز از عمليات گذشته بود      

شما دو نفر برويـد     «:  گفت برادر خالصي رو به من و حاج محمود       . بودند
» .جلو، منطقه را شناسايي كنيد تا اگر به نيرو احتيـاج بـود، آمـاده باشـيم                

  .حاج محمود موتور را برداشت و دو نفري سوار شديم
كامالً در ديد و تير آنها قرار       . ها بر ما مسلط بودند      منافقين از باالي تپه   

طور   گرفتند، به   ه هواپيما مي  آنها تيربارهاي خود را كه معموالً رو ب       . داشتيم
. تقريباً وحشت مـرا گرفتـه بـود       . گيري كرده بودند    مستقيم رو به ما هدف    

جـا موضـع بگيـريم و         اگر موافق باشي همـين    «: رو به حاج محمود گفتم    
» .طـوري بهتـر اسـت     اين. بايد جلوتر برويم  ! نه، نه «: گفت. شناسايي كنيم 

آسيب ديده بود و يك پايش هم       با اينكه از ناحية چشم      . خيلي شجاع بود  
اش را تحـسين   رفتارهاي شـجاعانه . داد مجروح بود، ترسي به دل راه نمي      

مـا  «: گفـتم   با خود مـي   . ديدم  كردم و خودم را در مقابل او كوچك مي          مي
من بايد حتمـاً بـروم از نزديـك ببيـنم           «: گفت  مي» كجا هستيم و او كجا؟    

  »دشمن در چه وضعي است؟
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هـا    از بـاالي تپـه    . و نيم، پـنج بعـد از ظهـر بـود          ساعت حدود چهار    
مـن  . محـل تيرانـدازي بـه مـا خيلـي نزديـك بـود             . كردنـد   تيراندازي مي 

. ديدم كه در كنار ساير منافقين مشغول تيراندازي بودنـد           دخترهايي را مي  
. ديـد ولـي بـا ايـن حـال ول كـن نبـود                اين وضعيت را حاج محمود مي     

» !خواهي بيايي خـوب نيـا، برگـرد         تو نمي حتماً بايد بروم؛ اگر     «: گفت  مي
  »!برويم. آيم نه، مي«: گفتم. زد رودربايستي حرفش را مي بي

. داد  پايش هم واقعـاً جـواب نمـي       . با موتور چندين بار زمين خورديم     
خـورد زمـين و       هـي مـي   . بردار نبود   روي موتور تسلط نداشت، اما دست     

تندتنـد  . داشـت   گه مي دوباره و با عجله و عطش خاصي موتور را سرپا ن          
  !اي داشت شد؛ عجب روحيه زد و سوار مي هندل مي

منطقه را خـوب شناسـايي      . توانستيم جلو رفتيم    آن روز تا آنجا كه مي     
  .كرديم و برگشتيم

نژاد با موتور رفتيم منطقه را دور زديـم           يك بار به اتفاق برادر مهدوي     
زه خواستند كـه دو      اجا 1براي توجيه تكميلي برادر قنبري    . و توجيه شديم  

در بازگشت هم دو    . شوند  روند و توجيه مي     اين دو مي  . نفري باهم بروند  
 دو نفـري    2قنبـري بـا تقـي مـداح       . آورنـد   گيرنـد و مـي      منافق را اسير مي   

شـود و ديگـري در حـال       ظاهراً يكي از اين منافقين مجروح مي      . روند  مي
شناسايي منطقـه   قنبري و مداح با دوربين مشغول       . كمك به او بوده است    

ها   كنند كه اين    شك مي . افتد  اند كه يكباره چشمشان به اين دو نفر مي          بوده
. ها پوشيده بودند    از منافقين هستند يا نه؛ آنها لباسي شبيه به لباس بسيجي          

                                                      
 .هاي شاهرود بود كه در اين عمليات به شهادت رسيد از بچه» رضا قنبري« ـ1
 .هم در اين عمليات به شهادت رسيد» تقي مداح« ـ2
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تـر كـه      نزديـك . روند  گذارند و به طرف منافقين مي       موتور را به آرامي مي    
شوند آنها از منافقين هـستند و         يكنند و مطمئن م     رسند بيشتر دقت مي     مي

كنند و بـه      با تهديد اسلحه آنها را اسير مي      . اي هم در اختيار ندارند      اسلحه
  .آورند مقر تاكتيكي مي
ايـد؟    ايـد؟ چـرا آنهـا را اسـير كـرده            چرا آنها را آورده   «: به آنها گفتيم  

گـشتيد، چـون كـه در مـسير در معـرض              زديد و برمي    جا آنها را مي     همان
ضـمن اينكـه در ايـن       . وديد و اين كار شما ارزش ريسك نداشت       خطر ب 

  »!موقعيت اين كار شما معنايي ندارد
با لحن توأم با محبت و مهربـاني        . اي بود   برادر تقي مداح آدم باعاطفه    

ايم توي اين مقر و به شـما تحويـل            ما از توي منطقه آنها را آورده      «: گفت
طور كه مشغول صحبت بـوديم،        مانه» .دانيد و آنها    حال شما مي  . ايم  داده

اسـرا را تحويـل قرارگـاه داديـم و آنهـا را بـا               . از قرارگاه ماشيني رسـيد    
  .خودشان بردند

. هاي جالب توجه عمليات مرصاد، طرفين جنگ بودند         يكي از ويژگي  
از يك طرف عراق با كمك منافقين، از طرف ديگر ايران با كمك لـشكر               

 قائم سه تـا     12آن موقع تيپ    . ل يكديگر  بدر؛ دو نيروي متضاد در مقاب      9
). ع(، گردان قمر و گردان امـام رضـا        )ع(گردان داشت؛ گردان سيدالشهدا   

را ) ع(به هر كدام مأموريتي جداگانه واگذار شده بود؛ گـردان سيدالـشهدا         
هـم در كنـار آن و گـردان قمـر در            ) ع(رضا  باال مستقر كردند، گردان امام    

  .داخل داالن مستقر شد
 مأموريت داده شد در دامنه ارتفاع مستقر شويم تـا اگـر دشـمن               به ما 

را به محل   ) ع(رضا  گردان امام . شبانه به خط زد، آنها را به اسارت بگيريم        
مأموريت هدايت كردم و تأكيد كردم مسئوليت ما فقط به اسارت گـرفتن             
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هـاي    گـردان . گونه اقدام ديگري نبايد صورت بگيـرد        دشمن است و هيچ   
بالفاصله به . ريت عملياتي و پاكسازي منطقه را به عهده داشتندديگر مأمو

دو . يك دسته از گردان خودم دستور دادم سمت چپ جاده مستقر شوند           
از منـافقين تعـدادي   . دستة ديگر را هم روي ارتفاع بردم و مـستقر كـردم   

. سمت چپ جاده روي ارتفاع بودند و تعدادي هم سـمت راسـت جـاده              
ها را پاي     زماني كه برايمان مشخص كرده بودند بچه      من زودتر از فرصت     

كمي صبر  «: در عين حال با برادر خالصي مشورت كردم، گفت        . كار بردم 
چون . هايي كه قرار است وارد عمل شوند، اقدام كنند   كن تا دو تا از يگان     

هاي   اند و ممكن است منافقين بچه       لشكرهاي مستقر در محل اقدام نكرده     
  ».دشما را قيچي كنن

سـريع بـه    . احتمال تلفات، زيـاد بـود     . گفت  برادر خالصي درست مي   
ها گفتم نيروها را جمع و جور كنند و پـيش مـن            فرمانده گروهان و دسته   

كردم كه اگر ما بـرويم داخـل، بـا توجـه بـه اينكـه                  فكر اين را مي   . بيايند
  .عملياتي نشده، ممكن است ما را به اسارت بگيرند

مأموريـت  . س از آن هر دو همزمان پيش رفتيم       پ. مقداري صبر كرديم  
  .خانه بود ما داخل آن دامنه و به اصطالح نزديك تلمبه

. ساعت چهار، چهار و نيم صبح بود كه به محـل مأموريـت رسـيديم              
تابستان بود و در آن ساعت هوا روشن شده بـود و اطـراف كـامالً ديـده                  

 خراسـاني پيغـام     منتظر دستور بوديم كه يك دفعه از طرف مهدي        . شد  مي
عليرضا اسم پـسر    » .قضية عليرضا پيش آمده است    ! غريب شاييان «رسيد؛  
. خواهد به مرخصي برود     به من فهماند كه مي    » عليرضا«او با رمز    . من بود 
هنـوز موضـوع را متوجـه       » .آنجا هستم «: گفت» االن كجا هستي؟  «: گفتم

او » .ش آمـده  قـضيه مهـران پـي     «: گفت» آيي؟  چرا نمي «: گفتم. نشده بودم 
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: در ادامـه گفـت    . خواست محرمانه حرف بزند تا دشمن شـنود نكنـد           مي
كربالي پاتك مهران، پاتك مهران كه يادت هـست؟ همـون داره اتفـاق              «

. فهميدم مشكلي بـرايش پـيش آمـده و احتمـاالً مجـروح شـده              » .افته  مي
بـه فكـر فـرو رفـتم؛        . شد  خوشبختانه صحبت او در نهايت آرامش ادا مي       

  دانم؟  با اين وضع من يك معاونم را از دست داده بودم؟ نمييعني
هفـت، هـشت نفـري      . آمـده بودنـد   » اطالعـات «هاي    چند نفر از بچه   

ها را گذاشتيم داخـل منطقـة         اين. هاي زبل و زرنگي بودند      بچه. شدند  مي
مهـدي خراسـاني هـم    . سيدعباس طاهري هم با آنها آمده بـود     . مأموريت

 خيلي خوشحال شدم؛ انگار كه معاون خـودم را          .خودش را به من رساند    
پايين همين سنگر يك سـنگر      . با هم مشورتي كرديم   . از دست نداده بودم   

پايين سنگر نشسته بـوديم     . شد  عمليات از آنجا هدايت مي    . فرماندهي بود 
به نظر شما اين سنگر از نظـر موقعيـت          «: گفتم. كرديم  و با هم گفتگو مي    

خـب، بهتـر از ايـن       . جواب مثبت دادند  » نه؟فرماندهي مناسب هست يا     
جايي كه همه شرايط را داشته باشـد؛ ديـد داشـته باشـد،              . جايي نداشتيم 

البتـه اينجـا از     . پذير باشـد    محكم باشد، دستيابي به آن براي نيروها امكان       
نظر نظامي جاي امني نبـود، ولـي در آن شـرايط حـساس كـه بـا عجلـه                    

سـريع آن   «: به مهدي خراساني گفتم   . ودانتخاب شده بود، بهترين سنگر ب     
دسته را كه براي احتياط گذاشته بوديم، بـردار و بـرو تـوي منطقـه؛ اگـر                  

اي افتاده، شهيدي برجاي مانده و يا اگر مجروحي هست، به عقـب               جنازه
فرصت كم است و اگر هـوا روشـن         . هيچ اقدام ديگري هم نكن    . برسانيد

  ».شود شود، كارمان مشكل مي
شـهيد  . هار مجـروح و شـهيد را پيـدا كـرده و آورده بودنـد              ها چ   بچه

اهللا خليلـي بـود كـه         يكي از مجروحين ما فـيض     . علومي يكي از آنها بود    
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او فرمانـدهي   . از اين قضيه ناراحـت شـديم      ! نتوانسته بودند او را بياورند    
  .گروهان را داشت و از نيروهاي قوي ما بود

هـا بـه شـدت فعـال          سيم  بي. آمد  در اطراف ما مقداري سر و صدا مي       
تعـدادي  . توانستيم گـوش كنـيم      صداها واضح بود و به راحتي مي      . بودند

اينكـه  . هاي دجله بيشترشان روشن بودند   تانك. تانك هم دور و بر ما بود      
آنها را روشن گذاشته و فرار كرده بودند و يا روشن گذاشته بودند تا هـر                

  !ن روشن نبودلحظه كه خواستند حركت كنند، موضوع برايما
فرمانـدهي آنجـا در   . خواسـتند بياينـد   حوالي چهار صبح بود كـه مـي   

تو برو سمت چپ،    «: كرد  اختيار يك دختري بود كه نيروها را هدايت مي        
طـوري كـه      همـان » ...تو برو سمت راست، تو برو پشت تانك بخـواب و          

كـردم، صـداها را هـم         سيم داشتم با مهدي خراساني صحبت مي        پشت بي 
شود كـاري     كار كنيم؟ بيشتر از اين نمي       چه«: مهدي گفت . شنيدم   مي كامالً
آنهـا تـوي قلـب      . شـود آورد    بقيه را نمـي   . ها كه رفتند    علومي و اين  . كرد

داريـم  . انـد   هـاي منـافقين افتـاده       در بـين جنـازه    . مناطق منـافقين هـستند    
  »!برگشتيم، برگشتيم. گرديم برمي

. وع بـه عمليـات كردنـد      شـد كـه منـافقين شـر         كم روشن مـي     هوا كم 
ما هـم آمـاده عمليـات       . نيروهايشان از همه طرف به منطقه برگشته بودند       

در همان اوايل صـبح تيرهـا بـه    . آمديم داخل و مستقر شديم    . شده بوديم 
بينـي قبلـي      آن پيش . شد  شد و هر لحظه هم بيشتر مي        سمت ما شليك مي   

ز عمليـات صـورت     ريزي كه براي جلوگيري ا      كه كرده بوديم و آن برنامه     
  .تحليل ما كامالً درست بود. گرفته بود، درست از آب درآمده بود

از . آمدنـد  آنها در آن ارتفاع، كورمال كورمال و گروه گـروه جلـو مـي    
. شـدند   تر مـي    ها هر لحظه به ما نزديك       الي درختان جنگلي و از دامنه       البه
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ت آتش ياران   شد. تيراندازي از دو سو آغاز و تبادل آتش شديد شده بود          
اي معـدود از      تقريباً كسي نمانده بود، جز عـده      . زيادي را از ما گرفته بود     

  !دوستان نزديك
من، حاج جواد خسروي، مهدي خراساني و دو، سه نفـر ديگـر تنهـا               

هاي ديگر عمـل      گردان. مجموعاً پنج، شش نفر بيشتر نبوديم     . مانده بوديم 
وقعيت ما سـمت راسـت بـود        م. كرديم  كردند و ما صحنه را تماشا مي        مي

سمت چـپ   . ولي چون نيرو نداشتيم، خودمان را به سمت چپ كشانديم         
هـاي تيـپ      بچـه . آمـديم پـشت آن مـستقر شـديم        . درگيري شديدتر بود  

هاي  كاري شروع كرديم به تشويق آنها و شلوغ. انصارالحسين درگير بودند
چيزها به  جور    ديديم اينجا اين  . مخصوص خودمان را به نمايش گذاشتيم     

تيرها خيلي از نزديك رد و بدل . جنگيدند آنها به شدت مي . خورد  درد مي 
برادران آذري ما به شدت مـشغول       . شد و نبرد حالت تن به تن داشت         مي

زديم بـارك اهللا، احـسنت،        كردند و ما هم داد مي       آنها تيراندازي مي  . بودند
  ...ماشاءاهللا، خيلي قشنگ زدي و

و ظاهراً كاري از ما ساخته نبـود، ولـي از نظـر             هر چند نيرو نداشتيم     
جنگيدنـد و مـا هـم ايـستاده      باالخره آنها مي. رواني روحيه خوبي داشتيم 

  .داديم بوديم و به شجاعت آنها پز مي
حـدس  . آمدنـد   كم باال مي    منافقين كم . مهدي خراساني اين طرف بود    

. شـدند   نزديك مي هايشان به ما      چي  سيم  با بي . خواهند ما را بگيرند     زدم مي 
. من و مهدي خراساني و حاج جواد به سمت كرمانـشاه حركـت كـرديم              

جـا    در همـان  . خيلي خسته بوديم  . ها و مستقر شديم     رفتيم به طرف دامنه   
مقداري ميوه بـرديم و خـورديم تـا نفـسي تـازه كـرده               . استراحتي كرديم 

يكـي،  . هاي آن يك سنگر پشتيباني بـود        پايين دكل برق و نزديكي    . باشيم
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بعد از آن دوباره برگشتيم به داخل همان        . دو ساعتي به استراحت گذشت    
حـاج محمـود و حـاج اسـماعيل         . مقري كه هدايت عمليـات در آن بـود        

در فكر بوديم كه كار بـه چـه         . آنجا منتظر مانديم  . سيادت هم آنجا بودند   
گردانـي كـه تـا آن موقـع حالـت پدافنـدي داشـت،               . رود  شكل پيش مي  

پيشروي به سـمت    . روز دوم بود كه عمليات ما آغاز شد       .  شد سازماندهي
  .قصرشيرين و تنگة پاتاق

كـار مـا    . روز سوم عمليات مرصاد بود كه گردان مـا وارد عمـل شـد             
در عين حال هركـسي هـر كـاري از دسـتش            . بيشتر جنبة نظارتي داشت   

چـادري  . علي سعيدي هم وارد كار شده بـود       . كرد  آمد، كوتاهي نمي    برمي
ميني كاتيوشـا آورد، موشـك ماليوتكـا آورد و از          . ده بود و مستقر شد    آور

نظر ادوات موقعيت خوبي را فراهم كـرد و آتـش زيـادي روي منـافقين                
  .ريخت

هـاي گـردان كـه        يكي از بچـه   . برن آمده بودند    بالگردها هم براي هلي   
دورة عالي فرماندهي ديده بود و االن فرمانده سـپاه كنگـاور اسـت، او و                

در محسن افضلي فرمانـده گـردان، هـر دو معتقـد بودنـد كـه محـور                  برا
  .غرب، محور پاتاق و يك محور در جنوب را حتماً بايد ببنديم گيالن

ها را آوردند در پشت محورهـا         برن كردند و گردان     بالگردهاي ما هلي  
هواپيماهاي عراق  . ساعت شش، هفت بعد از ظهر شده بود       . مستقر كردند 

محل درگيري خيلي شـلوغ     . فقين براي بمباران آمده بودند    به پشتيباني منا  
هايـشان را ريختنـد       هواپيماهـاي عراقـي بمـب     . اي بـود    شده بود؛ معركـه   

آنهـا  . ريختند و قضيه را كـامالً تمـام كردنـد           بايست مي   جايي كه مي    همان
  .عوض اينكه نيروهاي ما را بمباران كنند، منافقين را بمباران كردند

. شـد   گرفته شده بود و خوشحالي مـا مـضاعف مـي          دشمنان رمقشان   
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از سـه، چهـار طـرف       . كردند  برن مي   بالگردها هم پشت سر هم نيرو هلي      
آقاي هاشمي رفـسنجاني تعبيـري جـالبي        . فشار بر منافقين وارد شده بود     

اكثر قريب به اتفاق » !همه را توي گوني كرديم و سرش را بستيم   «داشت؛  
  .اصل شدندمنافقين در همان جا به درك و

از . كـرد   توي پادگان سربازي داشتيم كه در واحد ما كار پرسـنلي مـي            
زران   موتور را بردار و خودت را به كـوه        «: قول برادر خالصي به من گفت     

اولين كسي را كه ديدم حاج محمود       . موتور را گرفتم و راه افتادم     » .برسان
پياده شـدم و بـه      . مدتي بود او را نديده بودم     . روي زمين نشسته بود   . بود

هميشه از ايـن    » ؟!مامانت اجازه داد بيايي   «: تا مرا ديد گفت   . سمتش رفتم 
آنهـا هـم بـا طيـب        . كـرد   طور رفتار مي    ها همين   با بچه . كرد  ها مي   شوخي

موقعي كه بـه هـم رسـيديم        . با اخالقياتش آشنا بودند   . پذيرفتند  خاطر مي 
با موتور برو به سـمت  «: پس از آن با اطمينان گفت . باهم روبوسي كرديم  

  ».كني ها را پيدا مي تنگه، آنجا رضا سالمي و بقية بچه
اصالً توجيه نبودم كه قضيه چيـست؟ موتـور را برداشـتم و حركـت               

مقداري كه جلوتر رفتم،    . ها را رد كردم، خبري نبود       يكي از پاسگاه  . كردم
تيرهـا بـه كـف جـاده        . از سمت راست تنگه به سوي من تيراندازي شـد         

هـاي آن بـه سـر و          هـايي از آسـفالت و تـركش         خورد و تكـه     فالته مي آس
هنوز از موضوع سر در نياورده بودم تا اينكه به سـنگر            . خورد  صورتم مي 

  .خاكريز رسيدم
. برادر خالصي را آنجا ديـدم     . موتور را گذاشتم و به طرف سنگر رفتم       

دو، سـه گلولـه برداشـتم و        . جي در سنگرش بـود    .پي.تعدادي موشك آر  
هاي سـوخته     اطراف ما ماشين  . چند گلوله هم او شليك كرد     . شليك كردم 

منافقيني كه به سمت تنگـه آمـده        . سوختند  ها هنوز مي    فراوان بود؛ بعضي  
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شان به اين وضعيت گرفتار شده بودند، مگـر آنهـايي كـه بـه                 بودند، همه 
  .سرعت دور زده و برگشته بودند

 □  
. اع سمت راسـت ايـستاده بـودم       روز سوم يا چهارم بود كه باالي ارتف       

. مجروح شدم و بالفاصله از آنجا برگشتم      . يكي از اين تيرها به من خورد      
پـس  . دشت و كرمانشاه راه افتادم تا زخمم را پانسمان كنم           به سمت ماهي  

. از بهبودي نسبي روز بعدش برگشتم كه فردايش قضية كمين اتفاق افتـاد           
  .ا از دست داده بوديمر... آري؛ حاج محمود، قنبري، خالصي و

 □  
  :داستان ما هنوز پايان نيافته است

  .گردد ماند و زنده برمي ها مي يكي در بين منافقين تا مدت
  .گردد خورد و هنوز كامالً مداوا نشده برمي يكي تير به سرش مي

آنكه سومي اسـت و فرمانـده آن دو نفـر، پـس از مختـصر پانـسمان                  
  .گردد برمي

  »!اند هنوز زنده«ما بله، سه يار داستان 
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