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مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مروری برنحوه شــکل گیری لشکر خط شکن  31عاشورا

سلحشوروسرفرازمثلآذر
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

دفاع مقدس  8ساله عالوه بر رفع اشغال خاک میهن مان از لوث وجود دشمن متجاوز و نقش
برآب کردن نقشههای شـــوم بعثیان ،همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور در سایه اراده ملی
در شـــرایط نابرابر ،به یک ذهنیت تاریخی نیز پاسخ درخوری داده و نشان داد دلمشغولیهای
گریـــز از مرکز درمیان اقـــوام ایرانی موضوعیت نداشـــته و ندارد .ســـوژهای کـــه هنوز عدهای
برنگرانیهای آن تأکید داشته و در قضاوتی عجوالنه به رفتار جمعی بسیار اندک وآلتدست
اشـــاره دارند .حال آنکـــه عنصر ایرانـــی چه ترک ،چـــه کرد و چه ســـایر اقوام جـــای گرفته در
جغرافیای ایـــن مرزوبوم در مقطع تاریخی جنگ تحمیلـــی بهوضوح خالف فرضیات مطرح
شـــده از ســـوی این عده عمل کرده و بر اینگونه نگرانیها خط بطالن کشیده است .با تحمیل
جنگ در واپســـین روز تابســـتان 1359همه نگاهها متوجه خوزســـتان بود ،زیرا ارتش متجاوز
بعثی با اســـتعدادی چند برابر توان پدافندی کشـــور و به قصد تصرف خوزستان در هفتههای
اول جنگ ،تانکهایش را روانه شهرها و روستاهای این استان نمود .براساس دادههای آماری
و منطق نظامی ،خوزســـتان میباید طبق برنامه دیکتاتور بغداد درهمان روزهای اول هجوم
گسترده ارتش عراق ،ســـقوط میکرد و صدام به رؤیاهای خود جامه عمل میپوشاند .اما سیل
نیروهای داوطلب و خودجوش از سرتاســـر کشور به خوزســـتان و سایر مناطق جنگی ،خواب
شـــوم صدام را برآشـــفت و او را درقدم اول متوجه خبط بزرگ خود نمـــود .از جمله مدافعان
شـــهرهای خوزســـتان در روزهای اول جنگ ،دلیرمردان آذری بودند که با امکانات شـــخصی
و هموار کردن مشـــقت سفر بر خود ،خودشـــان را به خوزستان رســـاندند و در صف مدافعان
میهن قرار گرفتند .براســـاس اسناد تاریخی عالوه بر ســـفر انفرادی از نقاط مختلف آذربایجان
ومناطق ترک نشین کشوردر همان یکی دو روز اول جنگ ،حداقل  20گروه از آذربایجان شرقی
وغربی به خوزستان ســـفر کرده و داوطلبانه به مصاف دشمن شتافتهاند که حکایت از روحیه
همبود ملی در هموطنان آذری زبانمان دارد .این اهتمام درجریان جنگ تبدیل به یگانهای
متشکل از غیورمردان آذری ونقش آفرینی بسیار ارزشمند و تاریخی شد.
ëëسابقه تشکیل لشکر  31عاشورا
به دنبال تأسیس ســـپاه پاسداران در دوم
اردیبهشـــت  1358و پـــس از طـــی مراحـــل
شـــکلگیری و توســـعه ســـازمانی ایـــن نهـــاد
برآمـــده از دل انقـــاب اســـامی ،ســـپاه بـــه
 11منطقه کشـــوری تقســـیم شـــد کـــه منطقه
شـــمالغرب کشور شـــامل آذربایجانغربی و
آذربایجانشـــرقی و اســـتان بعدی اردبیل با
عنوان ســـپاه منطقه  5در اواســـط سال 1359
به مرکزیت تبریز شـــکل گرفـــت .حوزه تحت
پوشـــش منطقـــه  5بـــه مناطـــق آذری زبان
این اســـتانها محـــدود نبود بلکه شـــهرهای
کردنشین استان آذربایجانغربی را هم تحت
پوشش داشـــت ،در نتیجه تأمین امنیت این
شهرها را هم عهده دار بود .با اشغال پادگان
مهابـــاد در روزهای پـــساز پیـــروزی انقالب،
بهدست افراد ماجراجو که از طریق گروههای
سیاســـی با ایجاد ناامنـــی و آشـــوب بهدنبال
ســـهم خواهی از انقالب بودنـــد آتش جنگ
داخلی شعله ور شد و گروههای سیاسی بهنام
مردم به ناامنیهای گســـتردهای دامن زدند.
در چنین شـــرایطی جوانان غیـــور آذربایجان
بـــا غیرت و حمیـــت ملی پا به میـــدان ایثار و
جانبازی نهاده و با تقدیم جانهای پاک خود
بتدریج امنیت را به اهالی شهرها و روستاهای
کردنشـــین آذربایجانغربـــی بازگرداندنـــد و
دراین راه حماسهها آفریدند.
با آغـــاز جنـــگ و حملـــه سراســـری رژیم
بعث عـــراق و درنتیجـــه پیشـــروی نیروهای
متجاوز دشـــمن بـــه عمق خاک کشـــورمان،
شهرهای استان خوزستان در معرض سقوط
و اشـــغال قرار گرفتند .استراتژی عراق هجوم
غافلگیرانه و تســـخیر سریع اهواز مرکز استان
خوزستان بود .الزمه این کارنیز اشغال تمامی
شـــهرهای ســـر راه بود ،اما مقاومـــت جانانه
مردم درکنـــار نیروهای نظامـــی مانع تحقق
چنین چیزی شـــد .در نتیجه نیروهای جلودار
ارتش عراق در نزدیکی اهواز زمینگیر شـــدند

و دیگر نتوانســـتند پیشـــروی بیشـــتری داشته
باشـــند .این مهم که در نوع خود یک پیروزی
بسیار بزرگ محسوب میشود مرهون حضور
بموقـــع ،داوطلبانـــه و ایثارگرانـــه جوانـــان و
غیورمردان از سراسر کشـــور بویژه استانهای
آذری نشین بود.
ëëحضور اولین گروههـــا در اولین روزهای آغاز
جنگ
خبر هجوم سراســـری ارتش عراق چیزی
نبود که کســـی بتواند نســـبت به آن بیتفاوت
باشـــد .از اینرو عالوه برافرادی که بهصورت
انفرادی خود را به مناطق مختلف خوزستان
رســـانده بودند حضور جمعی و گروهی آنان
نیز چشمگیر بود .نخستین گروه از رزمندگان
آذری بـــا محوریت نـــادر برپور بههمـــراه 80
نفر دیگـــر از تبریـــز در هفتـــه اول جنگ خود
را بـــه منطقه رســـانده و پـــساز هماهنگی با
فرماندهان ،در محور فارسیات مستقر و مانع
پیشروی دشمن شدند .با مجاهدتهای این
گروه بویژه شـــهید یاغچیان مخزن سوخت و
دو خودروی ایفای عراقیها به آتش کشـــیده
شـــد که در آن مقطع از ارزش عملیاتی بسیار
مهمی برخـــوردار بـــود .پـــساز آن نیروهای
داوطلب آذربایجانی بهسمت بستان شتافته
و با جانبازیهای بســـیار نفرات دشـــمن را که
بـــه مراتب پرتعدادتر و مجهزتـــر بودند برای
روزها پشـــت دروازههـــای شـــهرمعطل نگاه
داشـــتند تا در دســـتیابی ســـریع به اهدافشان
موفق نباشند.
همزمـــان بـــا ایـــن گـــروه  19گـــروه دیگر از
غیورمـــردان آذری خود را به منطقه رســـانده
ی جای خوزســـتان و ایالم به مصاف
و در جـــا 
با دشـــمن شـــتافتند و برای دفاع از ســـرزمین
مـــادری اولین مأموریت را انجـــام دادند .این
گروهها و تعداد نفرات و لیدرشـــان عبارتنداز:
گروهـــی  48نفره بـــه فرماندهی علی تجالیی
کـــه در دهالویه و سوســـنگرد مســـتقر شـــدند.
گـــروه ناصربیرقی به اســـتعداد  68نفر محل

استقرار حدفاصل سوســـنگرد – مالکیه .گروه
مهدی باکری بههمراه  25نفر دیگرمستقردر
آبـــادان .گـــروه عیناهلل تقـــوی بههمـــراه 44
نفر دیگـــردر ایســـتگاه  7آبادان .گـــروه کاظم
جعفرزاده به اســـتعداد  70نفر بـــهکار گرفته
شـــده درآبـــادان .گـــروه عظیـــم زنـــده دل به
همـــراه  35نفـــر محل مأموریت سوســـنگرد،
گـــروه رضا خیری بـــه اســـتعداد  60نفر محل
تحت پوشش اندیمشک .گروه اصغر زاهدی
بههمراه  34نفردیگر ،محل استقرار حمیدیه.
گروه اسماعیل جبارزاده بههمراه  16نفردیگر
مســـتقر در دزفول .گروه حســـینیان بههمراه
 12نفرمحـــل مأموریـــت ارتفاعـــات میمک.
گـــروه وکیل قلـــیزاده بههمـــراه  40نفراعزام
بـــه ایالم.گـــروه عباس آرمـــان بههمـــراه 60
نفردیگـــر ،محل حضور آبادان .گروه فرهودی
بههمـــراه  40نفرمحل مأموریت سوســـنگرد.
گروه غریبانی بههمراه  50نفردیگرمســـتقردر
اهواز.گـــروه جعفـــر خراســـانی بههمـــراه 20
نفرمستقر در اهواز .گروه جواد صبور بههمراه
 20نفرمســـتقر در اهواز .گـــروه طاهر عصایی
بههمراه  10نفراعزام به آبـــادان .گروه یونس
اســـماعیلزاده بههمـــراه  30نفردیگرمحـــل
مأموریت سوســـنگرد و گـــروه بیوک فیاض به
اســـتعداد  300نفرکه به ایالم اعزام و در آنجا
به پاســـداری از خاک میهن پرداختند .عالوه
براین گروههای رزمی ،نیروهای امدادرســـان
نیز در قالب گروههای متعدد به منطقه اعزام
و مشغول کار وتالش و مجاهدت شدند.
ëëمحاصره سوسنگرد
سوســـنگرد یک بار در همـــان روزهای اول
جنگ اشغال اما بههمت مدافعان از تصرف
اشـــغالگران خارج شـــده بود ،اما سوســـنگرد
بهدلیل اهمیت ســـوق الجیشـــی چیزی نبود
که ارتش متجاوز دشمن از آن صرفنظر کند
بههمین دلیل برای دومیـــن بار نیروهای
بیشتری برای تصرف این شهر هجوم آورد
و توانست شـــهر را در محاصره نعل اسبی
قرار دهـــد .بنابراین وضعیت سوســـنگرد
بسیار نگران کننده شد ،ضمن اینکه تعداد
مدافعان شهر از  100نفر تجاوز نمیکرد .علی
تجالیی فرمانده گروه مدافعانی که بالفاصله
از تبریز خود را به منطقه رسانده بودند در این
شـــهر حضور دارد و در این جنگ حماسهای
عاشـــورایی ایجاد میکنـــد .وی ابتـــدا نفرات
پراکنده در سطح شهر سوسنگرد را در یکجا
جمع کرده و خطـــاب به آنـــان میگوید«:آیا
حاضرید امشب بهشـــت را بخریم؟» سخن
نافـــذ تجالیـــی آنچنـــان برجـــان غیورمردان
آذربایجانـــی مینشـــیند کـــه آنـــان را آمـــاده
مقاومت تا پای جان میکند .او بهدلیل قلت
نیرو ،شـــیوه جنگ پارتیزانـــی را برمیگزیند و
با آرایـــش نیروها باوجود حجم آتش بســـیار
شـــدید که از ســـه طرف برسرشـــان میبارید
درحالـــی که نیروهـــای پیاده دشـــمن در پناه
تانک درحال پیشروی بودند و محاصره شهر
کامل و نیروهای عراقی موفق به نفوذ در شهر
شده بودند جنگی عاشـــورایی را رقم میزند.
جنگـــی کـــه در نامگـــذاری لشکراســـتانهای
آذری نشـــین به لشـــکر عاشـــورا بســـیار مؤثر
بـــود .پساز مقاومـــت جانانه تن بـــا تانک با

رســـیدن کمک سوســـنگرد از محاصره نجات
یافته و از دســـترس دشـــمن دور میماند .در
این عملیات حـــدود  80نفـــر از مدافعان به
شـــهادت رســـیدند که تانک عراقیها از روی
پیکر تعدادی از آنان عبور کرده و صحنههای
رقـــتآوری را بهوجـــود آورده بـــود نشـــانگر
استقامت مدافعان شهر بود.
ëëتشکیل تیپ عاشورا
در شـــهریور  1360همزمـــان بـــا اولیـــن
ســـالگرد دفاع مقدس ،روند تغییرات اساسی
در مدیریت جنگ ایجاد شـــد .ایـــن تغییرات
زمینه مناســـبی برای همکاری ارتش و ســـپاه
محســـوب میشـــد .پیرو این تصمیم ،گروهی
از رزمندگان آذربایجانی مأموریت یافتند تا با
عملیات ایذایی حد فاصل روســـتای سویدانی
و سوســـنگرد ،بخشـــی از نیروهای ارتش عراق
را درگیرســـازند تـــا عملیـــات شکســـت حصر
آبادان بهتر انجام پذیرد .پساز شکست حصر
آبادان و همزمان با تصویب سلسله طرحهای
عملیاتی کربال با فرماندهی مشـــترک ســـپاه و
ارتش در شـــورای عالی دفاع در جبهه دشمن
هـــم تغییراتـــی بهوجود آمد و ســـرفرماندهی
ارتش بعـــث عراق چـــارت جدیـــدی را برای
ارتـــش این کشـــور طراحی کرد .براین اســـاس
گـــروه حطین یـــا همان ســـپاه چهـــارم عراق
بـــه فرماندهی سرلشـــکر زرهی ســـتاد هشـــام
صبـــاح فخـــری ایجاد شـــد وکنتـــرل عملیاتی
– پدافنـــدی محورهای شـــمال خوزســـتان به
آن ســـپرده شـــد .همزمان بـــا ایـــن رویکرد در
جبهه خودی هـــم تغییراتی در ســـازمان رزم
ســـپاه ایجـــاد شـــد و برخـــاف عـــرف رایج در
ارتشهای جهان که تیپ و لشـــکرها در عقبه
شکل میگیرند فرماندهان سپاه با بهرهگیری
از توانمندیهـــای ایجـــاد شـــده در جبهههای
مختلف ،تیپهای رزمـــی را در خطوط مقدم
نبـــرد شـــکل دادنـــد .یکـــی از آن یگانها تیپ
1عاشورا متشکل از نیروهای سپاهی و بسیجی
از استانهای آذربایجان غربی و شرقی بود.
پـــس از تشـــکیل تیپ  1عاشـــورا که عمده
نیروهایش آذری بودند ،تیپ اولین مأموریت
آفنـــدی خـــود را در عملیات طریـــق القدس
بخوبـــی انجام داد .در عملیـــات فتحالمبین
هم چند گـــردان از تیپ  1عاشـــورا مأموریت
حســـاس ،یعنـــی نفـــوذ بـــه عقبه دشـــمن و
تصرف پشـــت ارتفاعـــات میشـــداغ از طریق
تنگه ذلیجان را پذیرفت و بخوبی انجام داد.
عـــاوه بـــرآن در محـــور عملیاتی پـــل نادری
به طـــرف امامزاده عباس و ارتفاعات تیشـــه
کن و جاده اندیمشـــک به طـــرف دهلران در
عملیات فتحالمبین شرکت نمود.
تیـــپ  1عاشـــورا کـــه بعدهـــا بـــه لشـــکر
 31عاشـــورا ارتقـــا یافـــت ،در آن مقطـــع
درعملیاتهای طریقالقدس /مطلعالفجر/
محمد رســـولاهلل  /موالی متقیـــان (چزابه)/
فتحالمبیـــن /بیتالمقـــدس /رمضـــان/
مسلمبن عقیل شرکت داشت.
ëëاختصاص تیپ به آذربایجان
پـــساز پایـــان عملیـــات بیتالمقـــدس
و ضـــرورت ادامـــه اســـتراتژی تنبیـــه متجاوز
فرماندهـــان ســـپاه تصمیـــم گرفتنـــد بـــرای
تأمین امکانـــات یگانهای رزم ،اســـتانها را

خبر هجوم سراسری ارتش
بعثی چیزی نبود که کسی
بتواند نسبت به آن بیتفاوت
باشد .از اینرو عالوه برافرادی
که بهصورت انفرادی خود را
به مناطق مختلف خوزستان
رسانده بودند حضور جمعی و
گروهی آنان نیز چشمگیر بود.
نخستین گروه از رزمندگان آذری
با محوریت نادر برپور بههمراه
 80نفر دیگر از تبریز در هفته اول
جنگ خود را به منطقه رسانده
و پساز هماهنگی با فرماندهان،
در محور فارسیات مستقر و مانع
پیشروی دشمن شدند
عملیاتهای والفجر  4 ،1و خیبر نقش مؤثری
در ایـــن عملیاتها ایفا نمـــود .پساز حصول
نتیجـــه در عملیـــات خیبـــر و تثبیـــت خطوط
رزمنـــدگان درجزایـــر مجنـــون در اســـفند 62
رزمندگان اســـتان زنجان به استثنای نیروهای
شهرســـتان قزوین از اوایل ســـال  63از لشـــکر
 17علیبـــن ابیطالـــب منفـــک و در ســـازمان
لشـــکر  31عاشـــورا قرار گرفتند .لشکرعاشـــورا
در عملیـــات بـــدر فرمانـــده دالور خود مهدی
باکری را از دســـت داد همچنین تعداد زیادی
از فرماندهـــان گردانهـــا ،مســـئوالن واحدهـــا
و رزمنـــدگان باتجربه این لشـــکر به شـــهادت
رســـیدند .بعـــداز عملیـــات بـــدر ()1364
رزمندگان قزوینی نیز به لشکر عاشورا پیوستند.
رزمندگان لشـــکر عاشـــورا با عبور از اروند
بهعنوان یکی از یگانهای خط شـــکن قرارگاه
کربـــا درعملیـــات والفجر  8حماســـه ســـاز
شـــدند .نیروهـــای قزویـــن پـــساز عملیـــات
والفجـــر  8بار دیگر از لشـــکر  31جدا شـــده و
به لشـــکر سیدالشـــهدا پیوســـتند .لشـــکر 31
عاشورا مأموریتهای خطیری را در نبردهای
کربـــای  ،4کربـــای ،5کربـــای  ،8نصـــر ،7
بیتالمقـــدس  2و 3و مرصـــاد بـــه انجـــام
رسانید و بهعنوان لشکر خط شکن نائل آمد.
ëëتحوالت سازمانی تیپ
در ســـال  66بـــا ایجـــاد تغییر در ســـازمان
ســـپاه پاســـداران ،ســـپاه آذربایجان شرقی و
لشـــکر  31درهم ادغام شـــدند و سپاه پنجم
باقرالعلـــوم بـــه فرماندهی علی شمشـــیری
تشکیل شـــد و تیپهای  31امام زمان تبریز،
 36انصارالمهـــدی زنجـــان ،حضرت عباس
اردبیـــل ،صاحـــب االمـــر قزوین در ســـازمان
رزم آن قرار گرفتند .لشـــکر 31عاشورا از زمان
شـــکلگیری تـــا پایان جنـــگ  2718شـــهید،
 8773مجـــروح 51 ،اســـیر و 1401مفقوداالثر
داده است.
*برای تهیه این مطلب از منابع مرکز اسناد
و تحقیقات دفاع مقدس استفاده شده است

معصومیت گم شده بسیجیان
خاطره

سردار شهید مهدی باکری فرمانده لشکر خط شکن  ۳۱عاشورا در حال ارزیابی منطقه عملیاتی جزایر مجنون_ عملیات خیبر

درگیر پشـــتیبانی تیپهای تشکیل شده کنند.
برهمین اساس تیپ  1عاشـــورا که حدود 70
درصـــد نیروهایش را آذربایجانیها تشـــکیل
میدادنـــد بهدلیـــل رشـــادتها و حماســـه
آفرینیهـــای نیروهـــای آذری در دفـــاع از
سوســـنگرد و شکســـتن حصر آبـــادان و دیگر
مناطق در اواخر اردیبهشـــت  1361به استان
آذربایجان شـــرقی تحویل داده شـــد و سردار
مهدی باکری که در عملیاتهای فتحالمبین
و بیتالمقدس جانشـــین احمـــد کاظمی در
تیپ  8نجفاشرف بود و درآن جایگاه خوش
درخشـــیده بود به فرماندهی تیـــپ برگزیده
شد .این تیپ در ابتدا شـــامل  7گردان رزمی
و واحدهای ستادی و پشـــتیبانی بود .مدرسه
شـــهید براتی واقـــع در میدان راهآهـــن اهواز
مقر اصلی تیپ انتخاب شد و مدارس شهید
صدوقی ،پرســـتو و شـــهید مطهـــری نیز مقر
گردانهای تیپ درنظر گرفته شـــد .همچنین
هنـــگام اجـــرای مأموریـــت از اردوگاههـــای
پشـــت ایستگاه حســـینیه در محور زید در 75
کیلومتری جـــاده اهواز – خرمشـــهر بهعنوان
مقرهای این یگان بهرهبرداری میشد.
تیپ 1عاشـــورا بـــا ســـازمان دادن نیروهای
مســـتقر در سوسنگرد که از نقاط مختلف کشور
از جمله تبریز ،تهران ،شیراز ،شاهرود و کازرون
آمده بودند ،پساز واگذاری یگانهای رزمی به
مناطق یازده گانه ســـپاه به منطقه  5کشـــوری
تحویل گردید و اســـتانهای آذربایجان شرقی
وغربی تأمین نیروی انسانی و امکانات عمومی
پشتیبانی و آمادی آن را برعهد گرفتند.
ëëارتقای تیپ به لشکر
پساز عملیات مســـلم بن عقیل به تیپ 1
عاشورا مأموریت داده شد تا با استقرار در محور
دهلران آماده شـــرکت درعملیات محرم شود.
اما پساز یک ماه این مأموریت لغو شد و برابر
ابالغ ،تیپ موظف شـــد ضمن ارتقای سازمان
از تیپ به لشـــکر در محور فکه اســـتقرار یافته و
در قالب لشکر درعملیات آتی وارد عمل شود.
لشکر  31عاشـــورا همواره یکی از یگانهای
خط شـــکن ســـپاه پاســـداران در عملیاتهای
آفنـــدی بـــوده اســـت .این لشـــکر تا ســـال 62
ضمـــن اجـــرای مأموریتهـــای پدافنـــدی در

شرح عملیات نصر 4
به روایت یکی از بســیجیان لشکر  14امام حسین(ع)

من علیرضا طباخیان ،اولین بار اوایل سال  60در  14سالگی از اصفهان
بـ ــه جبهه اعزام شـ ــدم .قبـ ــل از اعزام بـ ــه منطقه یک دوره آموزشـ ــی
گذراندم .اما هنگام اعزام یکی از فرماندهان سـ ــپاهی من را به همراه
 10نفر دیگر از اتوبوس پایین کشید .به دلیل اینکه خیلی کم سن و سال
و کوچک بودیم .هرچه گریه کردم فایدهای نداشـ ــت و اتوبوس رفت.
میگفت وقت برای خدمت به اسـ ــام بسیار است و نگذاشت همراه
بقیه برویم .اما من دسـ ــت از تالش نکشـ ــیدم تا آنکه نظر فرماندهان
را جلب کردم .اولین بار ما را به کردستان بردند برای تأمین راهها .آن
زمان در کردسـ ــتان وضعیت به گونهای بود کـ ــه جادهها  4بعدازظهر
به بعد از طرف گروههای کومله و دموکرات کمینگذاشـ ــته میشـ ــد و
ناامن بود .تا سـ ــال  62کردستان بودم .در این سال یکی از فرماندهان
لشـ ــکر امام حسین (ع) به کردستان آمد و گفت شما دیگه دینت را به

کردسـ ــتان ادا کردی بیا برو جنوب و به این ترتیب سال  62اولین بار به
لشکر امام حسـ ــین (ع) رفتم و تا دو ماه بعد از اینکه جنگ تمام شد،
جنوب بودم .در این مدت در  17عملیات حضور داشتم که ان شاءاهلل
خدا قبول کند .در یکی دو عملیات هم مجروح شدم که یادگارهایش
را همراه دارم .بزرگترین عملیات این سالها عملیات کربالی  5بود.
ایـ ــن عملیات اوج و قله عملیاتها بود ،یعنی از این عملیات مهمتر
نداشـ ــتیم .وقتی عملیات کربالی  5در سـ ــال  65تمام شد ،یگانهای
لشکر امام حسین (ع) را آوردند کردستان ،ما نمیدانستیم برای چه؟
چون مـ ــا فرمانبر بودیم ،فرمانده که نبودیـ ــم .البد میدانید عملیات
در کردسـ ــتان با جنوب خیلی فرق داشـ ــت .عملیات کردستان خیلی
سـ ــختتر بود .البته تا کسـ ــی در این عملیات ها شـ ــرکت نکرده باشد،
متوجه نمیشـ ــود من چه میگویم .جنوب دشـ ــمن روب ـ ـهرو بود .ولی
غـ ــرب خیلی عملیاتهایش سـ ــخت بود .هر متر مربـ ــع در غرب آزاد
میشـ ــد ،برابر بود با  10متر در جنوب چون آزاد کردنش خیلی سخت
بود .در کردستان عملیاتها دنبال هم بود .یعنی عملیات کربالی 10
مقدمه نصر  4بود که یکـ ــی از فرماندهان بزرگمان به نام محمدرضا
تورج ـ ـیزاده را آنجا از دسـ ــت دادیم .از شـ ــهدای معروف اصفهان که
بقعهاش همیشـ ــه شلوغ است .ایشـ ــان را ما در عملیات کربالی  10از
دسـ ــت دادیم .در آن مقطع هدف شـ ــهر ماووت بود و این عملیاتها
مقدمات رسـ ــیدن به آن بود .این شهر لجستیک ارتش عراق در غرب
بود .گردان ما خیلی خوب عمل کرد و ما توانسـ ــتیم در کمترین زمان
ممکـ ــن مأموریـ ــت را انجام دهیـ ــم .قرار بود طی پنج شـ ــب عملیات
متوالی یالها را بگیریم ،اما ما ظرف  ۴۸ساعت گرفتیم .البته عملیات
سـ ــختی بود و شهدای زیادی دادیم .مجروحین را مثل جنوب نبود که
آمبوالنس بیاید به عقب ببرد ،با قاطر میبایست میبردیم .به همین
دلیل یک دسته داشـ ــتیم به نام دسته قاطرسـ ــواران که مجروحین را
سوار قاطرها از یالها عبور میدادند.
یـــک پیچ بـــود به نام پیـــچ مرگ ،اینکـــه میگویم بعـــد از آن بود که
نیروهای مهندســـی جهاد آمدند در دل کوه یک جاده درست کردند
تا تویوتاهـــا بتوانند غذا و مهمـــات برای بچهها ببرند .در مســـیر این
جاده یک پیچ بود به نام پیچ شـــهادت که هر جنبندهای از آنجا عبور
میکرد ،میزدند .از هر  4-5ماشینی که میخواست رد شود ،مطمئناً
یکی دو تا را حتماً میزدند.
از ایـــن جهات کردســـتان مثل جنوب نبود ،چون معلـــوم نبود از کجا
میزنند .یک یال را که میگرفتیم ،یک یال دیگر دست عراقیها بود
و از آنجا میزدند .لطف خدا بود که عملیات ظرف  10روز تمام شد و
شـــهر ماووت را گرفتیم .قبل از عملیات فکر میکردند گردان ما ۴۰۰
شهید بدهد اما توانستیم به لطف خدا با  20شهید عملیات را انجام
دهیم .وقتی داخل شـــهر ماووت شدیم ،رزمندهها یک حالت شعف
خاصی داشتند و سختیها یادشان رفت.
حسین خرازی ،فرمانده لشـــکر امام حسین (ع) تازه شهید شده بود
و ســـردار زاهدی به جای وی فرمانده شد .بچهها وقتی سردار زاهدی
را در شـــهر ماووت دیدند ،خیلـــی ذوق کردند ،او را در آغوش گرفته و
میبوسیدند .در پادگان شهر ماووت سالحها و تجهیزاتی بود که هنوز
از کارتن هم در نیاورده بودند .معلوم بود برای منطقه ما یک برنامه
درازمدت داشتند .باورتان نمیشود که در این پادگان چقدر مهمات،
اســـلحه ،دوشـــکا ،تفنـــگ ،نارنجـــک صوتی و غیـــره بـــود .در نهایت
عملیات ســـختی بود و ما نیروهای زیادی را در این منطقه از دســـت
دادیم .شب عملیات نصر  ۴سردار زاهدی آنفلوانزا گرفته و تب و لرز
شـــدیدی داشت ،بیماریاش به حدی حاد شده بود که نمیتوانست
روی پاهایش بایستد .از دو شب قبل از عملیات ایشان تب و لرز کرده
بود ،همه عزا گرفته بودند که چکار کنند .مسئول بهداری برادری بود
به نام آقای سلیمانی که ایشان با آمپول و قرص و سرم به کمکمان
آمد .بچههای حفاظت اطالعات گفتند یکی باید پیش ایشان بماند،
قرعه به نام من افتاد .شـــدت تب ایشـــان به حدی بود که هر ساعت
یکی دوبار بیدار میشـــد و میپرســـید «من کجا هســـتم؟» آن شـــب
هر طـــور بود ،تا صبح باالی ســـرش توی ســـنگر بیدار بـــودم .یکی از
همرزمانمان برادری بود به نام ســـعیدی ،ایشـــان قرار نبود به خط
مقدم بیاید ،اما نمیدانم چطور از دست فرمانده گردان در رفته و به
خط آمده بود .چون تک فرزند بود و پدرش هم شـــهید شـــده بود .به
همین خاطر قرار نبود به عملیات بیاید ،قرار بود در شهرک دارخوین
که عقبه لشـــکر امام حســـین (ع) بـــود ،بماند و بـــه کارهای خدماتی
و تبلیغـــی بپردازد ،اما نمیدانم چطور توانســـته بـــود خود را به خط
برســـاند .وقتی او را در خط دیدم ،تعجب کردم و پرســـیدم :تو اینجا
چکار میکنی؟ گفت :داســـتان دارد فعالً ولش کـــن! من آنجا خدا را
شکر میکردم که او هنوز زنده است ،چون عملیات سختی را پشت سر
گذاشته بودیم .ولی وقتی دو روز بعد داشتیم برمیگشتیم روی قاطر
جنازهاش را دیدم ،خیلی لحظات سختی را گذراندم و نگران فرمانده
گردان بودم چون به مادر ســـعیدی قول داده بود که نمیفرستمش
خط ،با خود میگفتم او چه جوابی برای مادر سعیدی خواهد داشت.
تا روزی که ماووت را گرفتیم زنده بود ،اما نمیدانم کجا شـــهید شده
بود .وقتی پیکر بی جانش را دیدم ،خیلی متأثر شدم .االن هم بعد از
 33سال وقتی آن صحنه جلوی چشمم ظاهر میشود ،معصومیت
بکر و خلوص بیمانندش جلوی چشمم قرار میگیرد.

