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سارا مهدی نژاد





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقۀ نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمرۀ خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان 
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فاصلـۀ طوالنـی را بایـد بپیماییـم و در گـذر زمان و تاریـخ انقالب و 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب و اسالم 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیالۀ عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقۀ بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامۀ این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامۀ منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامۀ  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مركزی راهیان نور
 دفاع مقدس





 فصلاول؛                                             
دوکوهه کجاست؟

»اگـر بپرسـی دوکوهـه کجاسـت، چـه جوابـی بدهیـم؟ بگوییم 
دوکوهه پادگانی اسـت در نزدیکی اندیمشـک که بسـیجی ها را در 
خـود جای مـی داد و بعد سـکوت کنیم؟ پس کاش نمی پرسـیدی 
کـه دوکوهـه کجاسـت، چرا که جـواب گفتن بـه این سـؤال بدین 
سادگی ها ممکن نیست. کاش تو خود در دوکوهه زیسته بودی که 

دیگـر نیازی به این سـؤال نبود. 
گفته انـد شـرف المکان بالمکیـن )اعتبـار مکان ها به انسـان هایی 
است که در آن ها زیسته اند( و چه خوب گفته اند. دوکوهه پادگانی 
است در نزدیکی اندیمشک که سال های سال با شهدا زیسته است، 
با بسـیجی ها، و همه سـّر مطلب در همین جاست. اگر شهدا نبودند 
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و بسـیجی ها، آن چـه می ماند پادگانـی بود َدَرندشـت، با زمین هایی 
آسفالته، خشک و کم دار و درخت، ساختمان هایی معمولی، کوتاه 
و بلنـد، و تیرک هایـی که بـر آن پرچم نصب کرده انـد. اما دوکوهه 
سـال ها با شـهدا زیسـته اسـت، با بسـیجی ها، و از آن ها روح گرفته 

است؛ روحی جاودانه. 
شـهدا انسـی دارنـد با دوکوهه کـه مپرس. بـا ذره  ذره خاکش، با 
زمینش، با دیوارهایش، با ساختمان هایش، با همه  آن چه در چشم ما 
هیچ نمی آید. می گویی نه؟ از حوض روبه روی حسینیه حاج همت 
بازپـرس کـه همـه شـهدای دوکوهه بـا آب آن وضو سـاخته اند. در 
حاشـیۀ  اطراف حوض تابلوهایی هسـت که به یاد شهدا روییده اند. 
اما الفت شهدا با این حوض، نه فکر کنی که به سبب تابلوهاست! 
من چه بگویم؟ این ها سـخنانی نیسـت که بتوان گفت. تو خودت 

باید دریابی. واگرنه، دیگر چه جای سـخن؟«1
□

»دوکوهـه« پادگانـی اسـت در 10 کیلومتری اندیمشـک و کنار 
شهرک دوکوهه. دو ارتفاع 316 و 288 متری کنار هم در این منطقه 

1.بامنسخنبگودوکوهه،گفتارمتنبرنامۀروایتفتح؛نشرواحه،1392،تهران؛
صص6تا22.
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وجـود دارد کـه مانند دو کوه دوقلو، به چشـم می آیند، برای همین 
بـه آن جا دوکوهه می گویند. بعد از جنگ، به این پادگان، »پادگان 
احمد متوسلیان« هم می گفتند. کنار جاده، ایستگاه راه آهن موقت 

دوکوهه قرار دارد.
اما اندیمشک کجاست؟ یکی از شهرهای شمال خوزستان است 
که از شـمال به اسـتان لرسـتان، از غرب به اسـتان ایالم، از جنوب 
به شـهر شـوش و از شـرق به شـهر دزفول می رسـد. اندیمشک تنها 
شـهری اسـت که اسـتان خوزستان، لرسـتان، ایالم و کرمانشاه را به 
هم ارتباط می دهد. جادۀ ترانزیتی آسـفالته و خط راه آهن سراسری 
اندیمشـک بـه تهران، این شـهر را از نظر ارتباطـی بااهمیت تر کرده 
اسـت. این شـهر قدمت تاریخـی دارد.1 اکثر اندیمشـکی ها از قوم 

1.اندیمشـککنارخرابههایشـهرقدیم»لور«و»اریترین«سـاختهشـدهاستکه
سـابقۀتاریخیداردوجغرافینویسـانیچوناصطخریومقدسیازآننامبردهاند.
گویاشـهرلورتاقرونوسـطیازآبادیبهرهمندبودوپسازآنویرانشـدهاست.
اندیمشکدردورۀقاجاریهودرحکومتحاجصالحخانمکریباساختنقلعهای
اهمیتپیداکردوصالحآبادنامیدهشـد،سـپسبهاندیمشـکتغییرنامیافت.مردم
اینشـهردرگذشـتهدرکپرها،چادرهایسـادهوبعدهادرخانههایگلیزندگی
میکردند.برایاطالعاتبیشـتردراینزمینه،رجوعشـودبه:مجموعهکتابهای
راهنمـایجامـعایرانگـردی،اسـتانخوزسـتان؛حسـنزنـدهدلودسـتیاران؛نشـر

ایرانگـردان،1379،تهران؛ص39.
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لر هسـتند و بیشـتر به زبان فارسـی یا لری و برخی بختیاری و لکی 
صحبت می کنند. جمعیت اندیمشـک طبق سرشماری سال 1390 

حدود 170 هزار نفر بوده اسـت.1 
اندیمشـک و دوکوهـه، در منطقـه ای گرم سـیر قـرار دارنـد کـه 
زمسـتان های معتـدل دارد و تابسـتان های گـرم. اگر اندیمشـک را 
دروازۀ خوزستان بدانیم، دوکوهه، دروازۀ جبهه های جنوب است.2

برگردیـم بـه دوکوهه. وقتی وارد پادگان می شـوی، اتاقک دژبانی 
را کـه رد می کنـی، روبه رویت زمین آسـفالت بزرگی را می بینی که 
تعدادی ساختمان یک طبقه در ضلع شمالی و غربی آن وجود دارد. 
تعدادی سـاختمان 5 طبقه هم جنوِب پادگان است، ساختمان هایی 
نیمه مخروبـه کـه تازگی ها حتی برای بازدید هم امن نیسـت و خطر 

ریزش دارد. 
مسـاحت پادگان و اطرافش 15 کیلومتر مربع می شـود، اما بخش 
اصلی آن، که شامل ساختمان های گردان ها، ساختمان های اداری، 

167،126.1نفر؛»نتایجسرشـماریسـال1390«.جمعیتوخانوارشهرسـتانهای
کشـوربرپایۀنتایجسرشـماریعمومینفوسومسـکن1390.بازبینیشـدهدر19

.1393 خرداد
2.کتابدوکوهه؛بهکوشـشگروهنویسـندگان؛بنیادحفظآثارونشرارزشهای

دفـاعمقدس،)راهیاننـور،13(؛چاپدوم،1385،تهران؛ص11.
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دژبانـی و انبـار و ادوات و زمیـن صبحـگاه اسـت، کمتـر از پنـج 
است.   کیلومترمربع 

دوکوهـه قبـل انقـالب، یکـی از بزرگ تریـن پادگان هـای ارتـش 
بـود. ایـن پـادگان هنوز هـم در اختیار ارتش اسـت و متعلق به یکی 
از تیپ هـای لشـکر 92 زرهـی اهـواز و یگان هـای نظامـی جنـوب 
غرب کشـور است. قاسـم صادقی، یکی از نیروهای قدیمی لشکر 
27 محمـد رسـول الله  گفتـه اسـت: »مـن نزدیـک پیـروزی 
انقالب، سـرباز بودم و می دیدم که چه طور سـربازها از اسم پادگان 
اندیمشـک، که همین دوکوهه اسـت، وحشت داشتند. این پادگان 
قبـل از انقالب، یک نوع تبعیدگاه به حسـاب می آمـد. هم به خاطر 
آب و هوایـش کـه خیلـی گـرم بود و هـم به خاطر فشـارهایی که به 

می آوردند.«1 سـربازها 
چنـد سـالی مانـده بود بـه پیـروزی انقالب کـه قرار شـد پادگان 
دیگـری در ضلـع جنوبـی پادگان دوکوهه بسـازند بـرای انجام امور 
لجستیکی و تعمیر و نگهداری خودرو و ادوات آسیب  دیدۀ تیپ 92 
زرهی اهواز. شروع کردند به ساختن پادگان جدید. ساختمان ها برپا 
شد، زمین صبحگاه آماده و خیابان کشی ها تمام شد. ساختمان های 

1.دوکوهه،ص8.
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یک طبقه قرار بود محل اسـتقرار واحدهای اداری و خدماتی باشد 
و ساختمان های 5 طبقه را به عنوان خانه های سازمانی کادر در نظر 
گرفتـه بودند. این سـاختمان ها هم دو نوع بـود؛ متأهلی و مجردی. 
دو سـاختمان 5 طبقـه ای کـه در جنوب زمین صبحـگاه بودند و با 
بقیۀ ساختمان ها متفاوت بودند، ساختمان های مجردی بودند و 13 
ساختمان 5 طبقۀ دیگر، متأهلی. نوع طراحی ساختمان های مجردی 

و متأهلی کاماًل این تفاوت را نشـان می داد.1 
نزدیک انقالب بود. هنوز امور تأسیساتی پادگان تمام نشده بود، 
اما در آن بحبوحه اوایل پیروزی انقالب، متولیان احداث، پادگان و 

این ساختمان ها را نصفه و نیمه رها کردند و رفتند. 
□

شـهریور 1359 که جنگ شـروع و مرزها ناامن شـد، گروهی از 
آوارگان و عشـایری کـه از حاشـیه های مـرزی رانـده شـده بودند و 
به دنبـال محل امنـی برای گذران زندگی بودند، وارد پادگان شـدند 
و در تعـدادی از سـاختمان های یک طبقـه منـزل کردنـد. بـا ادامـۀ 
جنـگ و افزایـش تعـداد یگان های نظامی سـپاه، این پـادگان مورد 
توجه مسـؤولین نظامی قرار گرفت تـا گروهی از رزمندگان را آن جا 

1.دوکوهه،صص8و9.
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سـاماندهی کننـد.1 رفته رفتـه پادگان در اختیار سـپاه قـرار گرفت و 
مهم ترین پادگان عملیاتی خوزستان در جنگ شد. بیشترین نیرویی 
که در دوکوهه بعد از جنگ سـاماندهی شـد، بچه های تیپ محمد 
رسـول الله   بودند که در بخش سوم به تفصیل درباره شان گفته 

شد.  خواهد 
بعـد از تشـکیل ایـن تیـپ و آمـدن رزمنده هـا، پادگان پـر از نیرو 
شـد. وقتـی وارد پـادگان می شـدی و البه الی سـاختمان ها گشـت 
می زدی، احسـاس می کردی که کل ایران در یک پادگان خالصه 
شـده اسـت. چـون تیپ هـای مختلفـی در پـادگان بود، همـه جور 
چهـره و لهجـه ای در آن جـا می دیدی و می شـنیدی. نیروهای تیپ 
7 ولی عصر  خوزستانی، نیروهای تیپ 14 امام حسین  و تیپ 
8 نجف اشـرف از اسـتان اصفهان، تیپ 17 دی تشکیل شده بود از 
قمی هـا و اراکی هـا و از همـه جالب تـر تیپ محمد رسـول الله   
بود که مجموعه ای بود از گویش های تهرانی، همدانی، شـمالی و 

خمینی شهری.2 
از سـاعت 8 شـب به بعد، پادگان دوکوهه حیرت انگیز می شـد. 

1.دوکوهه،ص9.
2.دوکوهه،ص13.
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از هر اتاق و ساختمانی، صدای دعا و مناجات به گوش می رسید. 
کمتـر از یـک سـاعت مانده تـا زمـان آغـاز مانورهای شـبانه، ترنم 
دل انگیـز دعا و مناجات و صدای هق هق گریه های بسـیجیان، تنها 

نـوای حاکم بر دوکوهـه بود و بس.1
نیروهـا گاهـی ورزش  از عملیـاِت دوکوهـه،  روزهـای فراغـت 
می کردنـد یـا می رفتنـد سـراغ مسـائل عقیدتـی و اخالقـی. زمیـن 
صبحـگاه، به خصـوص در سـاعات اولیـۀ روز و نیـز عصرهـا کـه 
هـوا نسـبتًا قابل تحمـل بود، جایی می شـد برای مسـابقات فوتبال و 
والیبال. در ضلع شـمال شـرقی میدان صبحگاه، محلی برای نصب 
دیرک های والیبال مشـخص شـده بـود و والیبالیسـت ها آن جا بازی 
می کردند. در نقاط دیگر هم دروازه های کوچک فوتبال عده ای را 

بـه خود مشـغول می کرد.
واحد عقیدتی لشـکر هم برای پاسخگویی به نیاز فکری نیروها، 
کانتینر سیاری را که حامل یک بانک نوار نسبتًا مجهز بود، در کنار 
دیوار غربی حسینیۀ حاج همت مستقر کرده بود. این کانتینر، تعدادی 

 1.همپایصاعقه،کتابیکمازکارنامۀعملیاتیلشکر27محمدرسولاهلل
دی1360تاتیر1361؛حسینبهزاد،گلعلیبابایی؛انتشاراتسورۀمهر،حوزۀ

هنریسازمانتبلیغاتاسالمی؛چاپیازدهم،1388،تهران؛ص166.
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باجـۀ کوچـک داشـت و در هر باجـه یک پخش صـوت به همراه 
گوشـی، یک صندلی و یـک میز کوچک برای یادداشـت برداری 
گذاشـته بودند. کسـانی که وارد کانتینر می شدند، پس از دریافت 
نـوار دلخواه شـان که معمـواًل نوارهای سـخنرانی و یـا مداحی بود، 

داخـل یکی از باجه ها می شـدند و آن را گوش می دادند.1
خـوردن غـذا در گردان ها نیز حکایت خاص خودش را داشـت. 
زمـان توزیـع غـذا، نماینـدۀ تـدارکات گـردان به آشـپزخانۀ لشـکر 
می رفت، غذای گردان را تحویل می گرفت و با خودرو، که معمواًل 
یـک تویوتـا وانت بود، به محل اسـتقرار گردان می آورد. مسـؤولین 
تدارکات هر گروهان و قسمت، می آمدند اتاق تدارکات، جیرۀ خود 
را می گرفتند و باالخره شـهرداران دسـته)هر روز، یکی از نیروها به 
نوبت مسـؤولیت امور خدماتی دسـته را بر عهده می گرفت؛ اموری 
ماننـد گرفتـن و پخـش غـذا، نظافت اتاق ها، شسـتن ظـروف، تهیه 
و توزیـع چـای و....(، سـهمیۀ خـود را می گرفتند و بیـن نیروهای 
دسته، که بین 25 تا 30 نفر بودند، تقسیم می کردند. گاهی به خاطر 
مناسـبتی، یـا بـرای نزدیکی روحی بیشـتر بین نیروها، غذا به شـکل 
گردانی صرف می شد. یعنی سرتاسر راهرو را با پتو فرش می کردند، 

1.دوکوهه،ص54.
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سفره ها را پهن و غذا را تقسیم می کردند. معمواًل در هر ظرف، غذا 
بـرای دو نفـر ریخته می شـد. ظرف غذا، کاسـه هایی بـود از جنس 
روی و قاشـق ها، هم جنس کاسـه ها. لیوان ها پالستیکی بود که هم 
برای نوشیدن آب به کار می آمد و هم خوردن چای. تنها چاشنی سر 
سـفره، نمک بود که آن هم بیشـتر به اعتبار ثوابش مصرف می شد.

امـا غذاهـای مرسـوم و تکـراری پـادگان دوکوهه، ظهرهـا اغلب 
عبارت بود از عدس پلو، قیمه و قورمه سـبزی و شـب ها آبگوشـت، 
آش، کتلـت، خیـار و پنیر و گوجه فرنگی که چون سـه رنگ سـبز 
و سـفید و قرمز داشـت، به آن پرچم می گفتند و غذای عجیبی که 
مخلوطـی بـود از آبگوشـت و خـوراک و خورش که نیروهـا به آن 
می گفتنـد »گـزارش هفتگـی«. ناگفتـه نماند که به مناسـبت های 
خاصی مانند ایام تولد ائمه یا عید نوروز، غذای مناسـب تر و به قول 

رزمنده هـا، غذای سـلطنتی همراه با
 دسر نیز تحویل نیروها می شد.1

سـعید تاجیـک آب و هوای دوکوهـه را این گونه روایت می کند: 
»صبح هـا هـوای دوکوهـه خنـک و دلچسـب بـود، ولـی ظهـر که 
می شـد، آتش از در و دیوار می بارید. سـاعت دو بعدازظهر، همه از 

1.دوکوهه،صص63و64.
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گرما کف می کردند. فقط تدارکات گردان بود که یک کولرگازی 
داشت. آن هم به خاطر اینکه غذاهای تدارکات فاسد نشود. بچه ها 
به دلیل گرمای زیاد، بعضی وقت ها شربت آبلیمو درست می کردند. 
گه گاه هم آبلیموی خالی سـر می کشیدند تا اسهال خونی نگیرند. 
اگر کسی در آن گرما اسهال می گرفت، باید یک متکا برمی داشت 

و جایش را کنار دستشـویی می انداخت!«1
مرخصی های شهری نیز در تاریخ دوکوهه جایگاه خاص خود را 
دارد. خرید لوازم و مایحتاج، سـر زدن به دوسـتان و رفقایی که در 
دیگر یگان ها بودند، تفریح در شهر و البته ترددهای سازمانی جهت 
انجـام مأموریـت، از دالیـل خروج از پـادگان بود. بیچـاره دژبان ها 
که ناچار بودند با خیل بسیجی ها، کلنجار بروند. یکی از نیروهای 
اعزامی می گوید: »وقتی از بیرون پادگان می خواستیم برویم داخل، 
می رفتیم پشت زنجیر دژبانی، طرف داخل پادگان می ایستادیم و به 
یکی از دژبان ها می گفتیم: »ببخشـید برادر، می شـود یک سـاعت 

بروم بیرون، زود برمی گردم.« 

1.جنگدوستداشتنی،خاطراتسعیدتاجیک؛سازمانتبلیغاتاسالمی،دفتر
ادبیـاتوهنرمقاومت،انتشـاراتسـورۀمهـر،چـاپدوم،1386،تهران؛صص

136و137.
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آن ها هم با جدیت می گفتند: »نمی شود آقا، برو تو.« 
و یا وقتی که از داخل پادگان می خواستیم برویم بیرون، می رفتیم 
پشت زنجیر دژبانی، طرف بیرون پادگان می ایستادیم و به یکی شان 
می گفتیـم: »ببخشـید برادر، می شـود یک لحظه بـروم داخل، زود 

برمی گردم.« 
آن ها هم با جدیت می گفتند: »نمی شود، برو بیرون.«1

قاسـم صادقی نیز گفته اسـت: »بچه ها با دژبانی دوکوهه دنیایی 
داشـتند. یکـی از مـواردی که بعضی بچه ها را حسـاس کـرده بود، 
ایـن بود که وقتـی بچه های اطالعات می خواسـتند از پادگان بیرون 
بروند، وقتی از در دژبانی رد می شدند و از پادگان خارج می شدند، 
اگر ماشـین آن ها به سـمت چپ می پیچید، بچه ها می فهمیدند که 
عملیات آینده در جبهه های غرب اسـت و اگر به راسـت )جنوب( 
می رفـت، می گفتنـد عملیات آینده در جبهه های جنوبی اسـت. و 
جالـب ایـن بود که نیروهای اطالعات هم که این مسـأله را فهمیده 
بودند، بعضی وقت ها برای این که مسـائل حفاظتی را رعایت کنند، 
اول به چپ می رفتند و بعد از چند دقیقه برمی گشتند و راه خود را 

به طرف جنـوب ادامه می دادند.«2
1.دوکوهه،ص66.
2.دوکوهه،ص67.
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 □
در هـر یـک از سـاختمان های 5 طبقـه، یک گردان مسـتقر بود. 
طبقۀ اول ساختمان، محل استقرار فرماندهی، تدارکات و تسلیحات 
گردان بود. طبقۀ دوم، مخابرات و ادوات گردان و سه طبقۀ فوقانی 
نیز محل اسـتقرار سـه گروهان بود. هر یک از گروهان ها، عالوه بر 
شـماره خاص خود، نام یک شهید یا یک شخصیت قابل احترام و 
یا نام یکی از غزوات صدر اسـالم را به همراه داشـتند. مثاًل گردان 
مالک اشـتر دارای سه گروهان با نام های گروهان یک سیدالشهدا، 
گروهان 2 روح الله و گروهان 3 بهشتی بود. پنجره ها شیشه نداشتند 
و بـه جـای شیشـه، از مشـمع اسـتفاده می کردند. شیشـه هیچ وقت 
تحمل انفجارهای خشم های شبانه را نداشت. پشت بام ساختمان ها 
موارد استفادۀ متعددی داشت. در هوای گرم و سنگین دوکوهه، باد 
خنک شبانگاهی بسیاری از نیروها را به پشت بام می کشید. بسیاری 
از جلسـات گروهانی و گردانی روی پشـت بام انجام می شد. حتی 
مراسـم جشن یا عزاداری خودمانی گروهان ها روی پشت بام برگزار 

می شد. 
فضـای روبـه روی گردان هـا، هر یک با سـلیقۀ خاصـی معماری 
می شـد. بعضـی از گردان هـا بـا سـاخت یـک میـدان کوچـک به 



قطـر تقریبـی سـه متـر و نصب یک دیـرک )تیرک( چوبـی یا فلزی 
کـه بـاالی آن بلندگویـی قـرار گرفته بـود، محوطۀ گردان را شـکل 
می دادند. بعضی گردان ها هم فضای سبز درست می کردند و گل 
و گیاه می کاشـتند. چند بلوک سـیمانی و تـراورز به جای نیمکت 
می گذاشتند تا نیروها بتوانند اوقات فراغت خود را آن جا بگذرانند.

گردان عمار که سـاختمانی مجزا از جمع سـاختمان های 5 طبقه 
داشـت و فضای بازتر، محوطه روبه روی سـاختمان خود را با گل و 
گیـاه و حوضچه هـای کوچک به زیبایی تزئین کـرده بود. البه الی 
باغچه ها نیز سکوهای متعددی از سیمان، برای نشستن و استراحت 

نیروها در نظر گرفته شـده بود.1
ساختمان ستاد فرماندهی هم در انتهای ضلع شمال شرقی پادگان 
بود که بعدها شـد واحد نیروی انسـانی لشـکر 27 2 اواخر سـال 63 
یک سـاختمان دیگر به دوکوهه اضافه شـد؛ سـاختمان حمام. قبل 
از آن، سـاختمان کوچـک جنـوب میدان صبحـگاه به عنوان حمام 
اسـتفاده می شـد. یک راهـرو باریک به عرض یک متـر و نیم و به 
طـول 5 متـر و چند دوش، همۀ امکانات حمام بـود. چون آب کم 

1.دوکوهه،صص52و53.
2.همپایصاعقه،ص397.



بود، فقط ساعات خاصی می شد از آن استفاده کرد. پیدا بود که این 
نمی توانست نیاز نیروهای یک لشکر را برآورده کند. با پیگیری های 
حاج عباس کریمی و با تکیه بر کمک های مردمی، محوطۀ بزرگی 
حـد فاصـل زمین صبحـگاه و سـاختمان های تیپ ذوالفقـار، برای 
احـداث حمـام در نظر گرفته شـد. ایـن حمـام در ورودی در ضلع 
غربی داشـت. نمای بیرونی آن سـیمان سـفید و نمای درونی آن با 
کاشـی سـفید پوشـیده اسـت. این حمام به صورت حمـام عمومی 
سـاخته شـده و دارای دوش های متعدد و تعدادی حوضچه اسـت. 
سـاخت این حمام از اقدامات مؤثر در پادگان محسـوب می شـود. 

از دیگـر تغییراتـی کـه در سـال 63 در پـادگان دوکوهـه صـورت 
گرفت، انتقال سـتاد فرماندهی لشـکر 27 از سـاختمان دو طبقه به 
یک ساختمان یک طبقه واقع در قسمت شمالی پادگان بود که شد 
محـل جدید فرماندهی تا پایان جنگ. سـاختمان دو طبقه نیز پس 
از تخلیه در اختیار واحدهای پرسنلی و آموزش عقیدتی لشکر قرار 

گرفت.1 
بر دیوار یکی از ساختمان ها، عکس حاج همت را کشیده بودند. 
عباس کریمی که شهید شد، عکس او را هم بر دیوار ساختمان دو 

1.دوکوهه،صص45و46.
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طبقه ترسیم کردند.
هرازگاهـی فرماندهـان برای این کـه آمادگی رزمی بیـن نیروهای 
تحـت امـر خود را حفظ کنند، رزم یا خشـم شـبانه برپا می کردند. 
معمـواًل بـرای بیـدار کـردن ناگهانی نیروهـا و به خط کردن سـریع 
آنان، ساعت یک بعد از نیمه شب تا 4 صبح در نظر گرفته می شد. 
ایـن برنامـه به گونه ای طراحی می شـد که پس از انجـام آن و کمی 
پیاده روی و ارائۀ تذکرات الزم، پایان کار مصادف شود با وقت نماز 
صبح. رزم شبانه هر چقدر پر سر و صداتر بود، بیشتر فرماندهان را 

می کرد.1  راضی 
سـعید تاجیـک یکـی از این رزم هـای شـبانه را این گونه توصیف 
می کند: »روی پشت بام جا برای خوابیدن نبود. همۀ بچه ها خوابیده 
بودنـد. پتوهایمـان را کنار یکدیگـر انداختیم و خوابیدیم. سـاعت 
نزدیـک دو نصف شـب، با صـدای مهیبی از خواب پریـدم. جواد 
صراف )فرمانده گردان شهادت، از لشکر 27 محمد رسول الله  
که در عملیات کربالی 5 شهید شد( با اسلحۀ کالش باالی سرمان 
ایسـتاده بود و تیراندازی می کرد. صدای انفجار اولی که یک مین 
ضدتانک بود، شوک عجیبی به بچه ها وارد کرد. به خصوص آن که 

1.دوکوهه،صص58و59.
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بچه های گردان های دیگر که در حسینیۀ حاج همت خوابیده بودند، 
با فریاد الله اکبر، مثل مور و ملخ از حسینیه بیرون زدند و فرار کردند. 
اکثر شیشـه های حسـینیه با صدای انفجار شکست. آن هایی که در 
حسـینیه خوابیـده بودند، فکـر می کردند هواپیماهـای عراقی حمله 
کرده اند. جواد صراف تیراندازی می کرد و روی یک در آهنی که 
روی زمین افتاده بود، باال و پایین می پرید تا بیشتر ایجاد صدا کند. 
چند نفر از بچه ها که بدجوری شـوکه شـده بودند، می خواسـتند از 
پشت بام پایین بپرند که بقیه جلویشان را گرفتند. بچه ها دست پاچه 
از پله های سـاختمان پایین می رفتند. صدای شـلیک توپ های 57 
و 14/5 و 23 میلی متـری لحظـه ای قطع نمی شـد. صـدای انفجار، 
سکوت دوکوهه را درهم شکسته بود. بچه ها روی پله با هم برخورد 
می کردنـد. بعضی زمیـن می خوردند و بعضی با اسـلحه تیراندازی 
می کردند. همین سـبب شـد تا دیگران سـریع تر به پایین سـاختمان 

برسند.«1
زخم هایـی کـه هم اکنـون نیـز بـر پیکـرۀ سـاختمان ها بـه چشـم 
می خـورد، یـادگار رزم هـای شـبانه و انفجارهای پی درپـی آن زمان 
است. نکتۀ جالب این که هر گردان، رزم شبانۀ مخصوص خودش 

1.جنگدوستداشتنی،صص138و139.
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را داشـت. بـه ایـن ترتیب، هر چند شـب یک  بار، صـدای انفجار، 
یکی از گردان ها را برای بیدارباش دعوت می کرد، اما نزدیک بودن 
سـاختمان ها به هم سـبب شـده بود که نیروهای دیگر گردان ها نیز 

خواب خـوش را بر خود حـرام کنند.1
سـاختمان دو طبقه ای که در شـمال زمین صبحگاه قرار داشت، 
سـتاد فرماندهی لشـکر 27 بود و سـاختمان های یک طبقه اطراف 
آن، محل اسـتقرار واحدهای سـتادی بود؛ از جمله واحد تدارکات، 
بهداری، پرسـنلی، آموزش، و اطالعات. در ضلع غربی پادگان نیز 
واحد تبلیغات و کمی عقب تر از آن آشـپزخانۀ لشـکر قرار داشـت. 
سـاختمان های 5 طبقه نیز محل اسـتقرار واحـد ادوات و توپخانه و 
گردان های پیاده بود. چند ساختمان 5 طبقه در ضلع جنوبی پادگان 
هم بین نیروهای تیپ زرهی و نیروهای لشـکر 10 تقسـیم شده بود. 
دو سـاختمان کوچـک در قسـمت جنوبـی زمیـن صبحـگاه قـرار 
داشـت، همچنـان یکی به عنوان حمـام و دیگری به عنـوان تلفن راه 

دور اسـتفاده می شد.2
□

1.دوکوهه،ص60.
2.دوکوهه،ص35.
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در زمان فرماندهی حاج همت، جنوب زمین صبحگاه به ماکت 
بزرگـی از قـدس مزین شـد. ایـن ماکت، یک اتاقـک کوچک در 
قسمت تحتانی داشت و گنبد طالیی رنگ قدس در قسمت باالی 
آن بود که در قسـمت جنوبی محوطۀ صبحگاه و بر روی سـکویی 
که قباًل محل استقرار فرمانده میدان بود، نصب شد. سیستم صوتی 
و وسـایل تبلیغاتی که معمواًل برای برگزاری مراسـم صبحگاه به کار 
می آمـد، در داخـل اتاقک قرار می گرفت. نصـب ماکت قدس، با 

همۀ سـادگی اش، زیبایی خاصی به زمین صبحگاه بخشید.1
مراسـم صبحگاه لشـکر محمد رسـول الله  در این مقطع، از 
به یادماندنی تریـن مراسـمی اسـت کـه پـادگان دوکوهـه در حافظـه 
دارد. هـر یـک از گردان هـا و واحدها، بـرای ورود به محوطۀ زمین 
صبحگاه، شعار مخصوص به خود را داشتند، اما روح همۀ شعارها 

حماسـه بود و مقاومت. 
یکی از زیباترین اشعار، مربوط به گردان حمزه بود. نیروهای این 
گردان وقتی می خواسـتند این شـعار را بدهند، دو گروه می شـدند. 
یکی شان می گفت: »باید گذشتن از دنیا به آسانی/ باید مهیا شد، 
از بهر قربانی«و گروه دوم، در پاسـخ می گفت: »با چهرۀ خونین، 

1.دوکوهه،ص38.
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سـوی حسین رفتن/ زیبا بود این سان، معراج انسانی.«1
همـۀ واحدها و گردان ها که در زمین صبحگاه جمع می شـدند، 
شهید محسن گلستانی، از نیروهای کادر گردان حمزه، در جایگاه 
قـرار می گرفـت و دعای صبـاح را با آهنگـی حزن انگیز می خواند: 
»اللهـم اجعـل صباحنـا صبـاح االبـرار و ال تجعـل صباحنـا صبـاح 
االشـرار...« خیلی از نیروها در حین خواندن دعا، آرام آرام اشـک 

می ریختند. 
مراسم که تمام می شد، نوبت به ورزش های صبحگاهی می رسید 
و زمیـن پهنـاور صبحـگاه، بهتریـن جـا بـود بـرای ایـن کار. ابتـدا 
گردان ها جدا جدا شـروع می کردند به دویدن. اکثرًا هم در خیابان 
دور زمین صبحگاه. پرچم دار هر گروه، کمی جلوتر از بقیه حرکت 
می کرد. پرچم ها اندازه ها و رنگ های مختلفی داشتند و روی آن ها 
عباراتی نوشته بود از جمله: یاحسین، یااباالفضل و یا مهدی. این که 
چه مدتی بدوند، بسـتگی داشـت به تصمیم فرماند هان. وقتی یک 
دور تمام می شـد، نفس ها به شـماره می افتاد و توان ها رو به تحلیل 
می رفـت. رگه هـای عـرق بود که از سـر و روی نیروهـا می ریخت. 
برای این که کمتر احساس خستگی کنند، یکی از نیروهای گردان، 

1.دوکوهه،صص54و55.
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مداوم شـعارهای حماسـی را می خواند و بقیه تکرار می کردند: 
کل گردان، کل گردان، یا الله، یا الله

کل گردان، کل گردان، یا علی، یا علی 
کل گردان، کل گردان، فاطمه، فاطمه

کل گردان، کل گردان، یا حسین، یا حسین
کل گردان، کل گردان، اباالفضل، اباالفضل
کل گردان، کل گردان، یا مهدی، یا مهدی1

در ضلـع غربـی زمین صبحـگاه و بر روی دیوار سـاختمان واحد 
تبلیغـات لشـکر، تصویـر بزرگی از صحنۀ شـهادت امام حسـین 

کشیده بودند )این تصویر همچنان وجود دارد(. در مرکز این تصویر، 
پیکـر مجروح و غرق به خون سیدالشـهدا  اسـت؛ درحالی که بر 
زمیـن زانـو زده و بر شمشـیر تکیه داده اسـت. در گوشـه ای از این 
تصویـر، ذوالجناح نقاشـی شـده بـا تیرهایی که در بدنـش فرو رفته 
اسـت. بسـیاری از نیروها، وقتی از مقابل این تصویر می گذشـتند، 

متأثر شـده و به یاد شـهدای کربال اشـک می ریختند.2
بعـد از دو، نوبـت نرمش هـای صبحگاهـی بـود. دونده ها داخل 

1.دوکوهه،صص55و56.
2.دوکوهه،ص56.
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زمیـن صبحگاه شـده و هـر گروه حلقه ای تشـکیل می دادند. یک 
نفـر وسـط حلقـه می ایسـتاد و نرمـش مـی داد و بقیه هم بـه او نگاه 
می کردنـد و نرمش هـا را انجام می دادند. سـرودهای حماسـی هم 
از بلندگوهـای زمین صبحگاه پخش می شـد و نشـاط خاصی را به 
فضای میدان می داد. صدای دلنشین صادق آهنگران بیشتر از همه 

به گوش رزمندها می رسـید: 
ای لشکر حسینی، ای لشکر حسینی 
تا کربال رسیدن، یک یا حسین دیگر

این یاوران قرآن، ای یاوران قرآن
از نو پیام خون داد، پور شجاع حیدر

ورزش صبحگاهـی که تمام می شـد، هر گروه، به صف می شـد 
و به آرامـی به سـمت سـاختمان خـود حرکت می کـرد. در پایان نیز 
فرمانده گردان با صدای بلند می گفت: »تنها ره سعادت« و نیروها 
یک صدا پاسخ می دادند: »ایمان، جهاد، شهادت«. سپس همه رو 
به قبله می ایسـتادند، سـورۀ والعصر را می خواندند و در اختیار خود 

قرار می گرفتند. 
روزها در دوکوهه این چنین آغاز می شد.1

1.دوکوهه،صص57و58.



 □
، بـه فرماندهی مهدی  مهـر 1362 لشـکر 17 علی بن ابیطالـب
زین الدین که هنوز محل مناسـبی برای اسـتقرار پیـدا نکرده بودند، 
وارد دوکوهـه شـدند و به جای نیروهای لشـکر 27 که به مأموریت 
رفته بودند، در سـاختمان ها مسـتقر شـدند. یکی از کارهای مهمی 
که در مدت حضور این لشکر در دوکوهه انجام شد، آغاز عملیات 
سـاخت حسـینیه بزرگی بود که بعدها نامش را گذاشـتند »حسینیه 
حاج همـت«. بـه  هـر حـال، زمیـن صبحـگاه محـل مناسـبی برای 
برگـزاری مراسـم عبـادی نبود. مـدام در آن آموزش بـود. از طرفی، 
رفت وآمـد ممتـد خودروها و آب وهـوای غیرقابـل پیش بینی منطقه 
هم ضرورت تأسـیس محلی برای عبادت را بیشـتر می کرد. محلی 
حدفاصـل زمین صبحگاه و سـاختمان های 5 طبقـه جنوب پادگان 
را انتخـاب کردنـد بـرای احداث حسـینیه. زمین، خاک بـرداری و 
مسطح شد و ستون های حسینیه را زدند، اما بازگشت ناگهانی لشکر 
27 محمد رسول الله   به پادگان، کار ساخت حسینیه را متوقف 
کرد.1 بعد از شهادت حاج محمدابراهیم همت، کار ساخت حسینیه 

را کامل کردند. 
1.دوکوهه،صص33و34.
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دیوارهای حسـینیه سـیمانی بود و سـقفش ترکیبی بـود از پلیت و 
پشم شیشـه. به شـکل یک مکعب مسـتطیل ساخته شـد و چهار در 
ورودی، از چهـار طـرف، دارد. دِر شـمالی، کـه دِر اصلی حسـینیه 
محسـوب می شـود، از سـه دِر دیگر بزرگ تر است. سـال های دفاع 
مقـدس، معمـواًل دو دِر شـمال و غربی مدام بـه روی رزمندگان باز 
بود. دِر جنوبی بیشـتر برای ورود و خروج شـخصیت هایی که برای 
سـخنرانی و بازدید به پادگان می آمدند، اسـتفاده می شد. دِر شرقی 

هـم به جـز برای مواردی خاص باز نمی شـد.1 
بر دیوارۀ جنوبی حسـینیه، دو تصویر را می بینیم. سـمت راسـِت 
در ورودی، رزمنده ای در دل شـب در حال سـجده دیده می شود و 
سـمت چپ در، رزمنده ای به حالت سـینه خیز به سمت آسمان در 
حرکت اسـت. در قسمت باالی همین تصویر، چهرۀ حاج همت را 
می بینیم. کف حسـینیه با موکت، فرش شـد و تعدادی پنکۀ سقفی 
و چند کولر آبی بزرگ، با فواصل معینی برای خنک  کردن فضای 
حسینیه تعبیه شد. حوض نسبتًا کوچکی هم در ضلع غربی حسینیه، 

برای وضو گرفتن احداث شد.
درهای حسـینیه، کل سـاعات شـبانه روز باز بـود. فضای معنوی 

1.دوکوهه،صص43و44.
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حاکـم بر پادگان دوکوهه، همیشـه عده ای را سـمت حسـینیه روانه 
می کـرد. ایـن حسـینیه نـه  تنها محلـی بود بـرای برگـزاری نمازهای 
جماعت و محافل دعا و عزاداری عمومی، بلکه جایگاهی بود برای 
خلـوت شـخصی با خدا. خیلی از نیروها، با صـدای اذان صبح که 
از بلندگوهای پادگان پخش می شـد، بیدار نمی شـدند، بلکه تهجد 
و نماز شـب، قباًل آن ها را از بسـتر جدا و راهی حسـینیه کرده بود. 
همچنین بعضی جلسات گردانی و گروهانی و کالس های عقیدتی 
و اخالق نیز در حسـینیه برگزار می شـد. مطالعه و بحث های علمی 
و مذهبی نیز از عواملی بود که نیروها را از اتاق های شلوغ به فضای 

آرام حسینیه می کشاند.1
محوطۀ اطراف حوض حسینیۀ حاج همت، پس از گذشت چند 
ماه از عملیات بدر، پر شد از تابلوهای چوبی که نام شهدا رویشان 
نوشـته شده بود. بعضی از نیروهای لشـکر، به عنوان یادبود شهدای 
گردان و یا واحد خود، اسامی آن ها را بر تخته پاره ای می نوشتند و آن 
را بـا یک پایۀ کوتاه چوبی در زمیـن اطراف حوض قرار می دادند. 
با این که نوع و اندازۀ تابلوها و نیز چگونگی خطاطی آن ها تناسـب 
خاصی با هم نداشت، اما در مجموع فضایی دوست  داشتنی به وجود 

1.دوکوهه،صص44و45.
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آورده بـود. در بسـیاری از این تابلونوشـته ها، عبارت »برای شـادی 
روح شـهدا صلوات« به چشـم می خورد و همین امر باعث می شـد 
کسـانی کـه بـرای گرفتن وضو یا شسـتن دسـت و صـورت به کنار 

حـوض می آمدند، مـدام ذکر صلوات را زمزمه می کردند.1
4 آذرماه 1365 چند هواپیمای عراقی باالی سر پادگان چرخیدند 
و بـه نوبت دوکوهه را بمباران  کردند. در این بمباران، محوطۀ ضلع 
غربی حسینیۀ حاج همت و نیز محل نگهداری خودروهای اسقاطی 
مـورد اصابت بمب قرار گرفت. همچنین قسـمت های فوقانی چند 
ساختمان به وسیلۀ کالیبر هواپیما به صورت جزئی آسیب دید. چند 
کارگری که کنار حسـینیه مشـغول سـاخت منبع آب بودند، شـهید 

شدند.2
حسینیۀ حاج همت که ساخته شد، حسینیۀ دیگری نیز در جنوب 
پـادگان سـاختند تـا نیروهای تیپ سیدالشـهدا  و تیـپ زرهی 20 
رمضـان از آن اسـتفاده کننـد. ایـن حسـینیه که در محوطـۀ باز بین 
سـاختمان های 5 طبقه سـاخته شد، به شکل مسـتطیل و در ابعادی 
به مراتب کوچک تر از حسینیۀ حاج همت به صورت شرقی ـ غربی 

1.دوکوهه،صص51و52.
2.دوکوهه،ص62.
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احداث شـد. دیوارهای این حسـینیه از آجر و سقفش از پلیت بود. 
دیوار ضلع غربی آن چسـبیده به دیوار یکی از سـاختمان ها بود. این 
« نام گذاری شد، دو در ورودی  حسینیه که »حسینیۀ سیدالشهدا 
از شـمال و شـرق و از هر یک از طرفین شـمال و جنوب، 5 پنجره 
داشت. حوض حسینیه همه به فاصلۀ تقریبی 10 متر از دیوار شمالی 
آن ساخته شد. این حسینیه در حال  حاضر تخریب شده و تنها ردی 

از آن برجاست.1

1.دوکوهه،صص44و45.





فصلدوم؛
فرماندهان

»متوسـلیان:عادتشه...اولشمیگهنه)محمودشهبازی(.بعدکه
گفتنتکلیفه،سـرشروپایینمیاندازهکهیعنیچشم.

همـت:تـوکـهرگخوابـشرومیدونـی،چـراازاولتکلیف
نمیکنی؟

متوسلیان:اونیکهبایدتکلیفکنهمننیستم،فرماندهکلسپاه،
آقامحسنه.

متوسلیانوهمتداخلاتاقفرماندهیسپاههمدانشدند.
...

متوسـلیان:...میدونـم.تـوهـممشـکلمـنوهمـتروداری.
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نیروهـاتمخلصـن،ولـیتعدادشـونکمـه.
شهبازی:ازمریوانوپاوهاومدینکهاینوبگین؟

متوسـلیان:نهمهاجـر!خودتخوبمیفهمیکهبـازبایدرحل
سـفرببنـدی؛اماایندفعهنهتنهایـی،بامنوهمت.

شهبازی:کجا؟
متوسلیان:حاجمحمود!تیپمحمدرسولاهللتوروطلبیده،شاید

همونتیپیباشهکهمیخواستیدرستکنی...
اسم»محمدرسولاهلل«کهآمد،شهبازیزیرلبصلواتفرستاد،
نمـکخنـدهایکـردوگفـت:»حتمـاًایناسـمقشـنگروازاون

عملیاتـیکهدرمریوانداشـتین،گرفتین.نیس؟«
متوسلیان:آره.مهاجر!دِرقفسواشده،نمیخوایبپری؟

شهبازی:کدومسمت؟
متوسـلیان:تـوییهبهشـت،یهبهشـتهمیشـهسـبزکهاسـمش

دوکوهـهس...«1

1.رازنگیـنسـرخ،برگرفتـهاززندگـی،رزموشـهادتسـردارشـهیدمحمود
؛حمیدحسام؛ شهبازی،فرماندهسپاهوجانشینلشکر27محمدرسولاهلل

پالیـزان:صریر،چـاپاول،1384،تهران؛صـص197تا200.



39 دوكوهه

فرمانده اول: احمد متوسلیان
احمدمتوسـلیانمتولد1332بودواهلجنوبشـهِرتهران.سال
51کهدیپلمگرفت،بهسـربازیرفتوبعدازآندرشـیرازدورۀ
تخصصیتانکگذراندوبهسرپلذهاباعزامشد.بعدازمدتیبه
خرمآباداعزامشد.اواهلبحثبودومخالفتشبارژیمستمشاهی
رابیـانمیکـرد.باالخرهسـال54،کمیتۀمشـترکضدخرابکاری
ساواکدستگیرشکردو5ماهرادرزندانمخوففلکاالفالک
خرمآبـادودرسـلولانفـرادیگذراند.آزادکهشـد،نقشرابطو
هماهنگکننـدۀتظاهـراتدرمحـالتجنوبیتهرانرادرشـروع
قیامهـایخونیـنقموتبریز)سـال56(برعهدهگرفت.بارهاتاپای
شهادترفت.بعدازپیروزیانقالب،مسؤولتشکیلکمیتۀانقالب
اسـالمیمحلۀخودشانشد.سـپاهکهشکلگرفت،عضوآنشد.
اسفند57کهغائلۀکردستانشروعشد،همراه66تنازهمرزمانش،

داوطلبانهعازمکردستانشد.1
احمد،سـپاهمهاباد،بوکان،سـقزوبانهرادرسال58راهانداخت
وبعـدازفرماندهـیسـپاهپاوهوآزادکـردنآن،بروجردیاورابه

1.سایتهمشهریآنالین.
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مریوانفرستاد.مهر1360کهمحمدبروجردی،عدهایازفرماندهان
سپاهمنطقۀ7رابرایحجتمتعفرستادزیارتبیتاهللالحرام،احمد
متوسـلیان،محمدابراهیـمهمـتومحمودشـهبازی،فرماندهسـپاه
همدانباهمقرارگذاشتندوقتیبرگشتند،عملیاتیمشترکانجام
دردوجبهۀمریوان دهند.بعدازانجامعملیاتمحمدرسولاهلل 
وپاوه،محسنرضایی،فرماندهسپاه،ازمنطقهشانبازدیدکردوبه
متوسلیان،همتوشهبازیگفتبهشماوتواناییهایتاندرجنوب
نیازداریم.شـمابایدیکتیپتشـکیلبدهیدوبیاییدجنوب.قرار
شـدهرکدامشـانعدهایراانتخابکنندوباخودبیاورندجنوب.
متوسـلیانراضـینمیشـددراینوضعیـتمریـوانراترککند،
بروجردیقانعشکردکهدرجنوببهاینتیپنیازاست.24دی

60ازمریـوانحرکتکردند.1
کهازنیروهایاهلدزفولوسـایرشـهرهای تیـپ7ولیعصر
اسـتانخوزسـتانتشـکیلشـدهبـود،زمسـتان1360واردپـادگان
دوکوههودرتعدادیازسـاختمانهاییکطبقۀآنمسـتقرشـد.
آنهاکهآمدند،مردم)عشایریکهازمرزراندهشدهبودند(کمکم

1.تاتته،کتابراویجبهۀشمالغرب،روایتمریوان؛سارامهدینژاد؛انتشارات
فاتحان؛صص180،168،109.
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آنجـاراتخلیهکردند.
مدتـینگذشـتهبـودکـهنیروهـایتیـپ14امـامحسـین  هم
بـهدوکوهـهجنوبـیآمدنـد.آنهـاچنـدسـاختمان5طبقـهرادر

جنوبیتریـننقطـۀپـادگانانتخـابکردنـد.1
یکـیازرزمندگانسـپاهپاوهمیگوید:»مـا120نفرازنیروهای
کادرسـپاهمریـوان،پـاوهوهمـدانبودیـمکهپـسازگزینش،ما
راازغـربخـارجکردنـد.50نفـرازمریـوان،10نفـرازنیروهای
سـپاهاسـتانهمدانو60نفـرازپاوه.مابهاتفـاقحاجهمتازپاوه
آمدیمونیروهایمنتخبسـپاهمریوانبههمراهحاجاحمدآمدند.
درکرمانشـاه،نیروهـایاعزامـیهمدانبهفرماندهـیحاجمحمود
شـهبازیبهجمعماملحقشـدندوازهمانجابهاتفاقهم،راهی

شدیم.«2 جنوب
ابتداوارددزفولشدند.کمیبعدبهدوکوههآمدند.جعفراسدی
دردوراندفاعمقدس،چنینگفته فرمانـدهلشـکر33المهـدی
اسـت:»هنوزشـکلوشـمایلحاجاحمدمتوسـلیانراکهباشـهید

1.دوکوهه،صص9و10.
2.آذرخشمهاجر،سرگذشـتایثاروپیکاراحمدمتوسـلیان،حسـینبهزاد،نشـر
غنچه،مؤسسۀفرهنگیهنریشهیدآوینی،چاپاول،بهار1383،تهران؛ص174.
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همـتوشـهیددسـتوارهبهجنوبآمـدهبود،درخاطـردارمکهبا
آنلباسهایمخصوصشـان،هرکجامیرفتند،همهسربهسرشان
میگذاشـتند؛لباسهایـیکهخاصمناطقسردسـیربودوخالصه
میشددریکاورکتآمریکاییوشلواریضخیموگشاد؛شبیه

کردی.«1 لباسهای
ارتشعراق،13بهمن،حملۀبزرگیبهمنطقۀچزابه2انجامداد.
نیروهایتیپتازهتأسیسبهچزابهرفتندتاشیوۀجنگدرجنوبرا
ازنزدیکببیند.بعدازیکیدوروزهمبرگشتند.طیچهلوهشت
سـاعتیکـهبهاتفـاقنیروهادرآنجـابودند،تاحـدودزیادی،هم
بـاتکنیکجنگدردشـتآشـناشـدندوهـمبانوعآرایشـیکه
یگانهایزرهیومکانیزۀارتشعراقدرجنوبداشتند.میتوان
گفتکهبرایشـکلگیریآرایشرزمیتیپ27،درچزابهیک

www.safirekerman.ir.1
2.تنگۀَچّزابهیاچزابهناممنطقهایدر17کیلومتریشمالغربیشهربستاندراستان
خوزستاناست.تنگۀچزابهبینتپههایرملیوهورالهویزهوبرسرمسیرمرزیفکه
ـبستانقرارداردودرکنارمرزایرانوعراقواقعشدهاست.اینتنگهازدیدرزمی
بسیاراستراتژیکودردوسویاینتنگهتپههایشنیوهورهویزهاست.جادهای
درخـاکایـران،چزابـهرابهفکهوجادهایدیگراینمنطقـهرابهالعمارهدرعراق
میپیوندد.دهانۀاینتنگهنیزنزدیکبهیکونیمکیلومترمیباشد.تهاجمعراقبه
چزابه،ازسیزدهمبهمن1360شروعشدوبهمدت10روزتا23بهمنادامهداشت.

)همپایصاعقه،ص147(



43 دوكوهه

کالستئوریکوعملیعالیبرپاشـدهبود.1
بعدازظهرشنبه17بهمن1360،احمدمتوسلیان،محمودشهبازی
ومحمدابراهیـمهمتبهقرارگاهمرکـزیکربالدردزفولاحضار
شـدندتاشـروعبهکارتیپشانرارسمیکنند.محسنرضاییدر
اینبارهگفتهاست:»انتخابفرماندهیراگذاشتمبهعهدۀخودشان
کهدرهمانجاخودشانتصمیمگرفتند.حاجاحمدبرایفرماندهی
تیپپیشنهادشد.آقایشهبازیبهعنوانقائممقامایشانتعیینشدو
حاجهمتهممسؤولیتستادپشتیبانیتیپرابهعهدهگرفت.بعد
اینهاگفتندخب،حاالعقبهتیپمانکجابایدمستقرباشد؟گفتم:
یـکپادگانـیدراطرافدزفولهسـتکهعملیاتسـاختمانآن
نیمهکارهرهاشده.شمابرویدببینیداصاًلکسیدرآنجاهستیا
نیسـت؟برویدوهمینپادگانرادراختیاربگیرید...تاقبلازآن،
پـادگاندوکوههتقریباًمتروکهوخالیبـود.چونعراقیهامرتب
آنجاراباتوپمیزدندوبمبارانمیکردند،هیچیگاننظامیدر
اینپادگانحضورنداشـت.البتهبهعلتشـرایطجنگیومتروکه
بـودنمـکان،همهجورآدمـیدراینپـادگانرفتوآمدمیکرد.
بعضـاًامکانـاتموجوددرآنراهمازبینمیبردند.اینبچههاکه

1.آذرخشمهاجر،ص179.
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رفتندودرآنجامستقرشدند،همپادگانراحفظکردندوهمآن
رابهعقبهتیپخودشانمبدلکردند.«1

صبـحروزیکشـنبه،18بهمنبود.عباسبرقیمیگوید:»سـوار
اتوبـوسشـدهبودیمتابرگردیم.متوسـلیانرویپلههـایاتوبوس
آمـدوگفت:برادرا!قرارشـدهبرویمبهپـادگاندوکوهه.ضمناًبه
شمامژدهمیدهمکهتیپماازدیشبتشکیلشده.اسمشراهم

2». گذاشـتهایمتیپمحمدرسولاهلل 
مجتبیصالحیپورنیزگفتهاست:»...تاآنزمان،ماازکموکیف
وضعیتدوکوههچیزینمیدانستیم.همینقدرشنیدهبودیمکهقبل
ازورودبهاندیمشـک،بهفاصلۀ10کیلومتریشـهر،دستراست
اهوازهسـت.همینو جـاده،یـکپادگانیکنارخطآهنتهرانـ

بس.«3
سـاعتیازظهـر)18بهمن1360(نگذشـتهبودکـهبچههایاین
تیپبهدوکوههرسـیدندودردوسـاختمان5طبقهمسـتقرشـدند.
»وقتـیازپـلدوکوههگذشـتیموازدروازهپـادگانعبورکردیم،

1.همپایصاعقه،صص147و148.
2.همپایصاعقه،ص149.

3.آذرخشمهاجر،ص181.
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آنچهکهبرابرچشمانمانمیدیدیم،باتصویریکهازیکپادگان
نظامیمتعارفدرذهنداشتیم،زمینتاآسمانتفاوتداشت.مات
ومبهـوتبهاطرافمانسـرمیچرخاندیـموبانگاههاییمتحیربه

همدیگراشـارهمیکردیم؛یعنیکهاینجادیگرکجاسـت؟!«1
مجتبیصالحپورمیگوید:»دوکوههازپادگان،فقطاسـمشرا
داشـت.سـاختمانهاییسیمانیو5طبقه،نیمهساز،بیدروپیکرو
عجیـبسـوتوکور،بـدونبرقوآبوتلفن.یکـیازبچههابه
طعنـهگفـت:عجب!غلطنکنـماینجاراازروینقشـۀخرابههای

تختجمشیدساختهاند.«2
یکیازبچههایسـپاههمدانمیگوید:»سبزههاتاگردن،سراز
خاکباالآوردهبودند.جزسـیاهیجاده،همهجابهسـبزیمیزد
ونمنمبارانزمسـتانیجنوب،سـرمایلذتبخشـیاززیرپوسـت
نیروهامیدواند.مینیبوسبهدرپادگاننزدیکشـد.رانندهنفسی
چـاقکـردوگفـت:»باالخرهرسـیدیم.«بچههاهـاجوواجدورو
برشـانرانـگاهمیکردنـد.ازبسکـوهوصخرهدیـدهبودند،باور
نمیکردندکهگوشـهایازجبههاینرنگیباشـد.چشمانشـاناز

1.همپایصاعقه،ص149.
2.همپایصاعقه،ص149.
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اینهمهزیباییگردشدهبود.یکیازبچههاپلکهایشرابست،
دماغشراباالکشیدوگفت:»بهبهچهبویی!اینجاهیچخبریاز
برفوکوالکنیست.«یکیدیگرگفت:»بعضیجاهاجلوهایاز
جمالوزیباییهایبهشته.دوکوههیکیازآنجاهاست.«یکیاز
بچههایدیگرجوابشرادادکه:»حسـنجان،فلسـفیحرفنزن.
اینجاکهمنمیبینم،خودبهشـته،نهمثلبهشـت!«وباانگشـتبه

تپههایسـبزاشـارهکرد:»اینهاراهمواسـهمافرشکردند.«1
»دیگرمعطلنکردیموبهسرعتدستبهکارشدیم.دورتادور
محوطهزمینصبحگاهپادگان،مقدارزیادیبلوکسـیمانیروی
زمینریختهبود.بااسـتفادهازهمینبلوکها،چارچوبهایفاقد
پنجرهسـاختمانهارامسـدودکردیم.برایپوششچارچوبهای
فاقـددِراتاقهاهم،ازپتوهایجنگیاسـتفادهکردیموچونهیچ
رقمموکتیامیزوصندلیدردسترسنداشتیم،باچیدنبلوکهای
سـیمانیبررویهموکشـیدنپتویجنگیرویآنها،یکسری
میزوصندلیابتکاریدرسـتکردیم...درسـتاسـتکهشـبها
بهخاطرنداشتنبرقوحتیچراغوالور،همهجاسیاهوسردبودو
حتیلنگتهیهآبخوردنمیماندیم،ولیغمینداشتیم؛چراکه

1.رازنگینسرخ،صص205و206.
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دیگرحاالبرایتیپخودمانیکپادگانداشـتیم!«1
کمکمگزینشنیروهاوانتخابافرادبرایواحدهایستادیتیپ
آغازشد.6روزطولکشید.عباسبرقیمیگوید:»شب24بهمنبود
کهبرادرحسینقجهایخبرتعیینمسؤولینردههایتیپ27محمد
رابهماداد.«2یکیازبچهها،مقوایبزرگیبرداشتو رسولاهلل 

شروعکردباماژیکبهنوشتنناممسؤوالنتیپ.اونوشت:
حاجاحمدمتوسلیان:فرماندهتیپ

حاجمحمودشهبازی:جانشینفرماندهیتیپ
حاجابراهیمهمت:رییسستادپشتیبانیتیپ

عباسکریمی:مسؤولاطالعاتعملیات
سیدرضادستواره:مسؤولپرسنلیو...3

چنـدروزبعـدهـمتیـپ17دیقـموتیـپ8نجفاشـرفاز
نجفآباد،مهماندوکوههشدند.ایندویگانهمدرساختمانهای

5طبقۀدیگریسـاکنشدند.
ازهمیـنتاریـخبـهبعـدبـودکهایـنپـادگان،کـهزیرمجموعۀ

1.همپایصاعقه،ص150.
2.همپایصاعقه،ص150.

3.آذرخشمهاجر،ص181.
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پـادگاندوکوهـهشـمالیبـود،هویتمسـتقلپیـداکـرد.بهخاطر
نقـشتأثیرگـذارشدررونـدعملیـاتنظامیجمهوریاسـالمی،
بـهپـادگاندوکوههمعـروفوپـادگاندوکوههاصلـی،آرامآرام
فراموششد.بعضیهابهپادگانشمالی،پادگانارتشمیگفتندو
بهپادگانجنوبی،پادگانسپاه.پادگاندوکوههجنوبی،7کیلومتر
تـااندیمشـکفاصلهداردوتاتهـران668کیلومتروتـااهواز160
کیلومتر.اینپادگانهیچامکاناتتأسیسـاتیورفاهینداشـت.نه
تلفنداشت،نهلولهکشی،نهسرویسبهداشتیونهسیستمتهویه.

درهاوپنجرههاهمشیشـهنداشـتندوخیابانهایششـنیبود.1
ازآنجـاکـهدوکوههبهتیپ27تحویلدادهشـدهبود،فرمانده
پادگان،احمدمتوسلیانمحسوبمیشد.سحرگاهروزیکشنبه25
بهمن،مراسـممعارفهمسـؤولینردههایسـتادیتیپ27درزمین
صبحـگاهدوکوهـهبرگزارشـدوازهمـانروزهـم،بهصالحدید
احمدمتوسلیان،کاربازآموزیسراسریوضربتیکادرهایستادی

تیپآغازشد.2
روزهـایاول،بچههـاکهازفلسـفهتیپبیاطـالعبودند،چندان

1.دوکوهه،ص11.
2.همپایصاعقه،ص152.
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دلبهکارنمیدادندوخیلیهایشـانازشـرکتدرصبحگاهطفره
میرفتند.مجتبیصالحپورمیگوید:»...فکرمیکردیمتازمانیکه
نیروهایتیپواردپادگاننشـدهاند،قاعدتاًکارهاتقولقمیماند
وحـاالاگـرهمآناوایلکمیازآموزشواینجورمسـائلعقب
بمانیم،اشکالیندارد.نیروهاکهآمدند،ماهمعقبماندگیهایمان
راجبـرانمیکنیـم.امااینوضعیکیدوروزبیشـترادامهنداشـت.
روزسـوم،همانگرگومیشسـحرگاه،احمدمتوسـلیاندسـت
بهکارشـدوبچههاراباقهروغضبازاتاقهایسـاختمانبیرون
ریخت.صبحزود،تویآنسرمایاستخوانسوزهوا،همۀنیروهارا
درزمینصبحگاهدوکوههبهخطکردوگفت:»مناینجورمراسم
صبحگاهراقبولندارم.بایدیکفکراساسیبکنیمتاصبحگاهتیپ
ما،صبحگاهدرستوحسابیبشود!«همهرامجبورکردبهدویدن.
بچههازیرلبغرمیزدند.هرازچندینهیبحاجاحمدبلندمیشد:
»بـدو...غرزدنموقـوف...حرفبیحرف...بدوبرادر،بدو!«فریاد
زد:»فرماندهگردانها،محورهاوواحدهابهخطشوندجلویمن.«
وبالفاصلـهوزوایـی،قجـهای،مظاهری،زمانـی،کریمی،همدانی،
چراغی،دستوارهوهمتایستادندجلو.ادامهداد:»اگرامروزروی
اینآسـفالتسـینهخیزبروید،فرداتویآندشـتسـبز،راحتتر
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عملیـاتمیکنید.یاحـق.«نیروهاماتومبهوتبهفرماندهانخود
نگاهمیکردند.صدایکشـیدهشـدندسـتوپارویآسـفالتو
سنگریزهها،نمایشیشورانگیزبرایگردانهاساختهبود.شهبازی
معطلنکرد،سریعرویزمینافتاد.خواستسینهخیزبرود،متوسلیان
جلورفتوآهستهگفت:»مهاجر،توباپریدنمیانهاتبهتراست،
کالغپربرو!«شـهبازیبدوندرنگ،دستهایشراباالیسرگره
کردوشـروعکردبهپریدن.چندمتردورنشـدهبودکهمتوسـلیان
همکالغپربهدنبالاوافتاد.خیلیزودبهاورسـید.بلندشـدوباپا
بهپهلویاوکوبید:»تندتر!«همتزیرچشمینگاهیبهپوتینهای
گلیاوکهرویکمرشنشستهبود،انداختوباسینهخیزازعباس
کریمیگذشـت.متوسـلیانپایشراازرویشهبازیکهبرداشت،
خودشبهحالتسینهخیزرویزمینافتاد.نیروهایگردانهاوقتی
اینصحنهرادیدند،بدوناینکهازکسیفرمانیصادرشود،همه
افتادندرویزمینوسـینهخیز،خودشـانراکشـاندندبهسـمتدر
ورودیپادگان.متوسلیانهمینرامیخواست.همتزودترازبقیه
بهباتالقهایانتهایجادهرسیدوشروعکردبهغلتزدن.متوسلیان

وشـهبازیهمبهدنبالاوغلتزدند.
ازسـرورویهمـهگلمیریخـت.لباسهـایخاکیوسـبزبه
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تیرگیمیزد.افرادهّنوهّنمیکردند؛بااینحالصدایاعتراضی
ازکسیبیروننمیآمد.فقطآسمانبودکههرازگاهیمیغرید.
متوسـلیانادامـهداد:»صبحگاهتویهیچشـرایطیقطعنمیشـود؛

همینطـورکالساخالقونهجالبالغه.«1
یکـیازرزمآورانتیـپ27میگویـد:»فـردایورودسـومین
مجموعهبسـیجیاناعزامیبهدوکوهه،بهدسـتورحاجاحمدشروع
کردندبهتعیینگردانها.یادمهسترویمقوایینوشتند:»حسین
قجـهای:فرمانـدهگردانسـلمانفارسـی«و»رضاچراغـی:فرمانده
گردانحمزهسیدالشهداء«.همینجابگویمکهرضاوحسینجزو
کارآمدترینکادرهایعملیاتیحاجاحمددرجبهۀمریوانبودند...
آنروزرضاچراغیبرایتوجیهشناساییبهارتفاعاتعلیگرهزد
رفتهبودکهباانفجارگلولۀخمپارۀعراقیهاترکشخوردوباهمان
وضعیت،بهدوکوههبرگشـت.بارسیدنبهپادگان،دیداسمشرا
نوشـتهاندبهعنـوانفرماندهگردان.ازفـرطتعجبمداممیخندید.
بامزهتر،مسـألۀبرخوردحسـینقجهایباتعییـناوبهعنوانفرمانده
گـردانبـود.ایـندالورازفـرطحجبوحیاییکهداشـت،وقتی
فهمیدفرماندهگردانشده،تاجاییکهمیتوانست،خودشرادر

1.همپایصاعقه،ص153.
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جمـعبچههاآفتابینمیکـرد.ازبسکهخجالتیبود.«1
بعدازظهـرچهارشـنبه28بهمـن،انتظارهـابهسـررسـیدواولین
مجموعـهازنیروهـایبسـیجیاعزامـیازسـپاهتهـرانبـهدوکوهه
رسـیدند.سیدمحمدرضادسـتوارهرفتهبوداهواز،نیروهاراتحویل

گرفتـهبـودوباخودبـهدوکوهـهآوردهبود.2
محمـودامینـیدرایـنبـارهمیگوید:»مـنجزونیروهـایدورۀ
سیزدهمآموزشبسیجبودمکهدراواخربهمنماه60،پسازدورۀ
آموزشـی،بهجبهۀجنوبعازمشـدم.ابتداباقطاریکراستمارا
بردنـداهواز،آنجابعدازسـهروزبالتکلیفی،بینیگانهایسـپاه
تقسـیممانکردنـد...ماراهمبهتیپ27تحویـلدادند.برادریکه
ازتیـپ27بـرایتحویـلنیروهاآمـدهبود،جـوانالغراندامیبود
کهبعدهافهمیدیمسـیدمحمدرضادسـتواره،مسؤولپرسنلیتیپ
27اسـت...ازقطارکهپیادهشـدیم،دیدیمکنارریلراهآهن،یک
محدودۀبزرگیرابافنسهایسیمیمحصورکردهاند.ازسرباالیی
ورودیاینمحل،فهمیدیمکهاینجاپادگاندوکوههنامدارد.باال
رفتیموازرویپلیکهزیرآنریلقطارردمیشد،عبورکردیمو

1.آذرخشمهاجر،صص185و186.
2.همپایصاعقه،صص154و155.
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واردپادگانشدیم.داخلپادگان،برادردستوارهنیروهارادرقالب
دوگروهسـیصدنفرهتقسـیمکـرد.یکگروهرابـهگردانیبهنام

حمزهدادوگروهدیگرراهمبهگردانسـلمانفارسـی.«1
30بهمـن،تمامـیبسـیجیاناعزامـیبـهدوکوهـه،برایشـنیدن
درنمازخانۀ صحبتهـایفرمانـدهتیـپ27محمدرسـولاهلل 
پادگاندوکوههجمعشدند.یکیازنیروهایادواتواحدتیپ27
میگوید:»...حاجاحمدچنانسخنرانیجالبوشیواییانجامداد
کهبسـیجیهابهشدتتحتتأثیرجذبۀحرفهایاوقرارگرفتند.
بعـدازآن،فرمانـدهگردانهارابهنیروهایآنگردانمعرفیکرد.
اولرضـاچراغـیبـرایبچههـایگـردانحمزهصحبـتکوتاهو
جالبیکرد.بعدحاجاحمدازحسـینقجهایخواسـتبلندشودو
بـرایبچههـایتحتفرمانشدرگردانسـلمانصحبـتکند،اما
حسـینخیلیخجالتمیکشـید.هرچهکهحاجاحمدبهاواصرار

میکردبلندشـو،برایشـانچیزیبگو،حسـینطفرهمیرفت...«2

1.پهلوانگوِدگرمدشت،سرگذشتنامۀاسطورۀمقاومتدرنبردالیبیتالمقدس
شهیدحسینقجهای،کتابهشتمازمجموعهبیستوهفتدر27؛گلعلیبابایی؛

نشرصاعقه،چاپاول،1393،تهران؛صص78و79.
2.مهتـابخیّـن،خاطراتحسـینهمدانی؛حسـینبهزاد؛انتشـاراتفاتحان،چاپ

دهـم،1390،تهـران؛ص458.
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یکشنبه،2اسفند،قطارمسافربریتهرانـاندیمشکدرایستگاه
دوکوهـهایسـتادوگردانـیمتشـکلازنیروهایکادرسـپاهمنطقۀ
10تهران،بهفرماندهیدانشـجومحسـنوزوایی،بهجمعبسیجیان
دوکوهـهپیوسـت.1محمدباقـرشـیبانیمیگویـد:»چهارصـدنفـر
سـپاهی،کهاکثرماننیروهایستادیودفتریبودیم،ازقطارپیاده
شـدیم،شـلوغوپرسـروصداوبدونکمتریننظمی.حاجاحمد
پشـتدروازهورودیپادگانایسـتادهبودوباسـگرمههایدرهم،
مارانگاهمیکرد.وقتیاینبینظمیرادید،خیلیقرصومحکم
ایستادوگفت:»چهکسیگفتهایننیروهاواردپادگانشوند؟اصاًل
منچنیننیروهاییراالزمندارم.«چندنفریرفتندوساطتکنند.
قبولنکرد.آخرمنرافرستادندکهسنمبیشتربود.خواهشکردم
فرصـتدیگـریبدهند...میگفتاینجاپراسـتازبسـیجیکه
منهرروزبراینظمبهآنهاسـختمیگیرم،آنوقتاینهاکه
لباسسپاهتنشاناست،اگربااینبینظمیواردشوند،بسیجیها
نمیگویندبرایهملباسیهایشتبعیضقائلاست؟حرفمنطقی
مـیزد.امـابعـدازکلیخواهش،بهشـرطرعایتنظـموانضباط،

1.آذرخشمهاجر،ص191.
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اجـازۀورودداد.«1
حاجاحمدناماینگردانراخودشانتخابکرد؛»حبیببنمظاهر
بـهفرماندهـیمحسـنوزوایـی«.همزمـانحاجاحمـدفرماندهـان
گردانها،گروهانهاوحتیدستههارامتناوبباخودبهخطمقدم

میبردتاازنزدیکباشـرایطوموقعیتمنطقهآشـناکند.2
هرچهبهروزهایپایانیسال60نزدیکترمیشدیم،گردانهای
تیـپ27نیـزتکمیلتـرمیشـدندوهمهچیـزبرایانجـامعملیاتی
سرنوشتسازمهیامیشد.3هرلحظهممکنبودعملیاتشود.همهدر
جنبوجوشبودند.آموزشهایفشـرده،مانورها،راهپیماییهای
طاقتفرسـاپشتسرهماجرامیشدند.برخالفانتظار،شبهای
دوکوهه،شبهایخوابوآسایشنبود.نیمههایشب،هرگوشۀ
محوطۀوسـیعزمینصبحگاهراکهمیدیدی،محفلاشـکبودو

سجده.
زندگیواقعِیدوکوهه،ازسـرشـببهبعدآغازمیشود.بعداز

1.همپایصاعقه،صص163و164.
2.آذرخشمهاجر،ص191.

3.رازآنسـتاره،سرگذشـتنامۀسـردارگمنام،شـهیدرضاچراغی،کتابسوماز
مجموعۀبیستوهفتدر27؛گلعلیبابایی؛نشرصاعقه،چاپاول،1391،تهران؛

ص39.
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غـروبآفتاب،تمامیبـرادرانرزمنده،درصفوفیمنسـجم،نماز
رابـهجماعـتاقامهمیکردنـد.محمدباقرشـیبانیمیگوید:»فکر
نمیکنـمدرهیـچمقطعـیازتاریـخدوکوهـه،بعدمعنـویدربین
بچههامثلآنشبهایزمستانیقبلازعملیاتفتحالمبین4باالبوده
باشـد.وقتیکهشـبهادرمحوطۀپادگاندوکوهـهقدممیزدی،
میدیدیکهتویآنسوزسرمایشبانه،درهرگوشۀاینپادگان،
بهویـژهدرزمیـنمیـدانصبحگاه،بچههادرحالاقامۀنمازشـبو
خواندنادعیۀماثورهازحضراتمعصومینهستند.خصوصاًزیارت
عاشورا،دعایجوشنکبیرومناجاتشعبانیه.آنانبهحدیدرآتش
عشقبهمعبودورازونیازباخدایشانگداختهشدهبودندکهگویی
اصاًلآنسـوزسرمایمنجمدکنندۀشبانهرااحساسنمیکردند.«5
«در 4.عملیـاتفتحالمبیـن:درتاریـخ2تـا10فروردین61،بارمز»یـازهرا
منطقۀشـوش،دزفولوغربرودخانۀکرخهانجامشـد.عملیاتباهدفتأمین
شهرهایشوش،دزفول،اندیمشکوانهدامدشمندرغربکرخهوکمکردن
ازخطوطپدافندیخودیاجراشد.دراینعملیات،دوتنگهعینخوشورقابیه
مسـدودشـدکهنیروهایخودیازپهلو،دشـمنرادورزدهوتنگههارابسـتند
وآنهـارامحاصـرهکردنـد.دراینعملیاتکلیۀهدفهاتأمینشـدوبیشـترین
خساراتتجهیزاتیوتلفاتانسانیازآغازجنگ،بهدشمنتحمیلشد.)اطلس
5،کارنامۀنبردهایزمینی؛محسـنرشـید،حسـندری؛سـپاهپاسداران راهنماـ
انقالباسـالمی،مرکزمطالعاتوتحقیقاتجنگ،چاپاول،1381،تهران.(

5.همپایصاعقه،ص166.
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امـادوکوهـه،همانقـدرکهبـااشـکوآهونالههایعاشـقانهیا
رب!یارب!بسـیجیاندرنیمهشـبهایمناجاتشـانمألوفبود،با
شـوخطبعیها،بازیگوشـیهاومزاحهـایمعصومانۀآنـاننیزانس

داشت.
یکـیازبزرگتریـنمشـکالتمشـترکواحدهـایسـتادیو
،فقدانامکاناتو گردانهایرزمیتیپ27محمدرسولاهلل 
فقرشدیدتجهیزاتبود.امابعدازمدتیبرایاینکهآببهپادگان
برسـد،چـاهکندنـدوباتانکـرآبآوردند.بااتصالبهشـبکۀبرق
شـهری،مشکلبرقهمتاحدودیحلشد.دوساختمانکوچک
درضلعجنوبیزمینصبحگاهقرارداشت.یکیراحمامکردندو

دیگـریراتلفنخانۀراهدور.1
 □

صبـحروزجمعه،21اسـفند60،پادگاندوکوهـهحالوهوای
دیگریپیداکرد.فرماندهیپیغامدادتمامنیروهادرزمینصبحگاه
جمعبشوند.انبوهرزمندگانتیپ27محمدرسولاهلل ،درقالب
9گردانمنظموحاضربهرزم،راهِیمیدانصبحگاهشدند.جلوی

1.دوکوهه،ص13.



دوكوهه 58

هرگردان،فرماندهآنایستادهبود.1فرماندههایکیکنیروهایشان
رارویزمینصبحگاهوبانظمنشاندند.درزمینصبحگاهدوکوهه،
ازجایـگاهویژهخبرینبود.مجبورشـدندیـکنفربربیاورندوآن
رادرسـتمقابـلگردانهـاپارککردنـد.برادرمحسـنرضایی،
فرماندهکلسپاه،همراهحاجاحمدمتوسلیان،برادرشهبازیوبرادر
همـتازآنباالرفتند.متوسـلیانیکبلندگویدسـتیبهفرمانده
سـپاهداد.محسـنرضاییشـروعبهصحبتکرد:»...آمریکااالن
بـاتمـامقـدرتوتـالشخوددرصدداسـتکـهصـدامرانجات
دهد.هیأتها،کنفرانسهاومقاماتبسـیاریرابسـیجکردهاندتا
جلویعملیاتدالورانۀآتیشـمارابگیرنـد.امابرادرانعزیز!من
میخواهـمازشـمابپرسـمکهاگرماتوانخودرابـرایاجرایاین
عملیاتبهکارنگیریم،جوابچشمهاینگرانبچههاییتیمشهدا
راچهمیدهیم؟جوابملتیکهدرآسـتانۀعیدودرموسـمجشن
نوروزی،فرزندانخودرابهجبهههافرستادهاند،چهمیدهیم؟االن

1.»حسینقجهای،گردانسلمانفارسی«؛»اسماعیلقهرمانی،گردانانصارالرسول«؛
»رضـاچراغـی،گـردانحمزهسیدالشـهدا«؛»محمدشـهبازی،گردانمالکاشـتر«؛
»علیاکبـرحاجیپـور،گـردانعمـاریاسـر«؛»مصیـبمیرسـجادی،گـردانابـوذر
غفـاری«؛»حبیباهللمظاهری،گردانمسـلمبنعقیل«؛»احمـدصالحی،گردانبالل
حبشـی«و...سـرانجام»محسـنوزوایی،فرماندهنهمینگردان؛حبیببنمظاهر«.
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همگیمردمچشمانتظارشماهستند.همهمنتظرندکهحرفآخررا
شـمابزنیدوباتوکلبهخداقدمآخررابردارید...«1

بعدازفرماندهسـپاه،حاجاحمدبلندگوراگرفتومژدهدادکه
»تاسـاعاتیدیگر،زمانحرکتنیروهاازدوکوههبهسـویمناطق
عملیاتیفرامیرسد.«آسماندوکوههازطنینبانگتکبیرپرشد.
سـاعتیبعد،چندینهلیکوپترترابریشنوکارتشجمهوری
اسالمی،برزمینصبحگاهفرودآمدوهمزمانباآن،چندیندستگاه
نفربر،مینیبوسوکامیونکمپرسیبرایانتقالرزمندگانتیپ27
ودیگریگانهاییکهدردوکوههبودند،حاضرشدندوبزرگترین
عملیـاتجابهجایینیروتـاآنتاریخراآغازکردند.2ضلعجنوبی
زمینصبحگاه،شدهبودباندفرودوپروازهلیکوپترها.3تعدادیاز
نیروهایتیپ8نجفوتیپ14امامحسین  باهلیکوپترراهی
منطقهشـدند.صحنۀاعزاماولینگروهازنیروهایسـاکندوکوهه
بهخطمقدم،دیدنیبود.نشستنوبرخاستنهلیکوپترهاوشورو

1.ققنوسفاتح،شانزدهمنظربرسرگذشتسراسرایثاروپیکارسردارشهیدمهندس
محسـنوزوایـی...؛گلعلیبابایی؛سـازمانبنیادشـهیدوامـورایثارگـران،تهران،
معاونتپژوهشوارتباطاتفرهنگی،نشـرشـاهد،چاپاول،1385،ص103.

2.آذرخشمهاجر،ص196.
3.دوکوهه،ص18.
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حالبسیجیهایاعزامی،همهرابهتماشاکشیدهبود.
آنهابهاردوگاهصحراییتیپ27رفتندتاازآنجابهمنطقهاعزام
شوند.اردوگاهبه»کمپبِلِتا«معروفبود.همانجاچادرهایگردان
برپاشـد.ازاینلحظهبهبعد،خطپدافندیبلتا،کهمنطقهعملیاتی

تیپ27درعملیاتپیشروبود،دراختیارتیپ27قرارگرفت.1
دوروزماندهبودکهعملیاتفتحالمبینشـروعبشود.سکوتو
آرامشفضایدوکوههرافراگرفت.نیروهاییکهبیشترازیکماه
دورانآمادگـینظامـیرادرپادگانگذرانـدهبودند،اکنونبرای

نبردیبزرگبادشـمن،دوکوههراترککردهبودند.
دومفروردیـن61)غـروباولفروردیـن(عملیـاتفتحالمبیـن

شـروعشد.
 □

صبـحروزپنجشـنبه12فروردیـن61،نیروهایتیـپ27محمد
پسازانجاممأموریتیموفقیتآمیزوسهشبانهروز رسـولاهلل
اسـتقراردرمناطـقآزادشـده،طیمرحلۀچهارمنبـردفتحالمبینو
تحکیمخطوطپدافندی،بهدستورحاجاحمدمتوسلیانبهدوکوهه
برگشتند.درمسیربرگشتنیروهابهپادگاندوکوهه،پشتدژبانی

1.همپایصاعقه،ص209.
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پـلکرخه،حدودصدوپنجاهدسـتگاهکامیـونووانتبار،حامل
کمکهـایمردمی،مثلیکسـتونعظیمبهصفشـدهبودندتا
بتوانندواردمنطقهشوند.آنهاهمانجاباخوراکیهاییکهآورده
بودند،ازبچههاپذیراییمیکردند.پیرمردیبامحاسنسفید،پشت
یکـیازوانتبارهـاایسـتادهبودوفریادمیکشـید:»بیاییدعزیزانم!
بیاییدپستهبخوریدتالبهایتانمثلپستۀخندانبشود.«حدود12

ظهرنیروهارسـیدندبهدوکوهه.1
محمودامینیمیگوید:»بعدازعملیاتوبرگشتمانبهپادگان،
حاجاحمدبرایبچههاسخنرانیکرد.دراینسخنرانیبینوضعیت
منطقـه،قبـلازشـروععملیـاتوبعدازآن،مقایسـۀجالبـیکرد.
دستاوردهایعظیمنظامیوسیاسیعملیاتیرابهزبانعامهفهمبرای
بچههاتشریحکردوباهمانلحنسرشارازصالبتواقتدارش،از
تعدادغنایموشـماراسـرایدشـمنواهمیتاسـتراتژیکمواضع
فتحشـدهگفت.بعدهماعالمکردکهکلنیروهایبسـیجتیپبه
مرخصیفرسـتادهخواهندشـد.ابتدابچههابادادوهوارشـروعبه
اعتـراضومخالفتکردنـد.میگفتندمامرخصینمیخواهیم.ما
آمدهایـمبجنگیـم.حاجاحمدکـهدیدهیچجـورینمیتواندبچه

1.ققنوسفاتح،ص142.
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بسـیجیهاراراضیبهاینامرکند،ازسـرناچاریکلنیروهارابه
جانامامقسمدادتابهمرخصیبروند.بعدهمبرایآنکهدلبچهها
شـادشـود،ازآنهاخواستکهبعدازمرخصی،سریعبهدوکوهه

برگردندتابهخواسـتخداعملیاتبعدیراانجامدهند.1
حاجاحمـدهـمخودشهمـراهفرماندهانتحتامرشسـریبه
مریـوانزدتـابـاآنهادیداریتـازهکند.بعدازآنبـهتهرانبرای
مرخصـیرفت)بعدهامعلومشـدبـرایبرنامهریزیعملیاتبعدی

رفتهاسـت(وسپسبرگشـتدوکوهه.2
پـسازبازگشـتنیروها،درکادرفرماندهـیتیپ27،تغییراتی
دادهشد.فرماندهکلمجموعههمچنانحاجاحمدبود،حاجهمت
شـدمعاونتکلتیپ.محسـنوزواییوحاجمحمودشهبازیهم
فرماندهـیدومحـورعملیاتـیتیـپ27رابرعهدهگرفتنـد.3احمد
متوسـلیانبـهحسـنباقـریگفـت:فعـاًلهمگـیمیرویـماهـواز.
18فروردیـننیروهـایتیـپ27ازدوکوههعازماهوازشـدند.4از
فروردینتابهمن61،دوکوههروزهایساکتیداشت.چراکهدر

1.همپایصاعقه،ص352.
2.آذرخشمهاجر،صص219و220.

3.آذرخشمهاجر،ص226.
4.همپایصاعقه،ص400.
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یاتهـایبیتالمقدس1،رمضـان2ومحرم3،نیروهابـرایآمادگی

1.عملیـاتبیتالمقـدس:درتاریـخ10اردیبهشـتتـا3خـرداد61ودرجبهـۀ
«انجامشـده اهـواز،خرمشـهرودشـتآزادگانوبـارمـز»یـاعلیبنابیطالـب
اسـت.عملیاتباهدفآزادسـازیمنطقۀغربکارونطرحریزیشد.آزادسازی
5038کیلومترمربعازاراضیکشـوروانهدامبیشاز20درصدارتشعراقدراین
عملیـات،درارتـشعـراقتزلـزلایجادکـرد.ویژگیتاکتیکیایـنعملیاتعبور
ازکارونبـود.نیروهـایخـودیباعبـورازکارون،کلمنطقـهراتصرفکردندو
موجـبعقبنشـینیدشـمندرمنطقـۀهویزهوپـادگانحمیدشـدند.همینباعث
شـدهدفهایدیگرنیززودترمحققشـود.آزادیخرمشهرازمهمتریننتایجاین

5،کارنامـۀنبردهایزمینی( عملیـاتبود.)اطلـسراهنماـ
2.عملیـاترمضـان:درتاریـخ22تیرتا7مرداد61ودرجبهۀشـرقبصرهوبارمز
»یاصاحبالزمانادرکنی«انجامشـدهاست.پسازاتخاذاستراتژی»تنبیهمتجاوز«،
عملیاترمضانباهدفحضورنیروهایاسالمدرساحلشرقیشطالعربوتسلط
برراههایپیشـرویبهسـمتبصرهوباامیدبهفراهمشـدنزمینۀپایانپیروزمندانۀ
جنگاجراشـد.رزمندگان،خطوطدفاعیدشـمنرادرهمشکستند.20درصداز
قوایدشمنرادرمنطقهمنهدمکردند،اماباتوجهبهآمادگیدشمن،تسلیحزمینبه
موانعپیچیدۀعراقونداشتنامکاناتمناسببرایمقابلهبادشمن،اهدافبهدست

5،کارنامۀنبردهایزمینی( نیامد.)اطلسراهنماـ
3.عملیاتمحرم:درتاریخ10تا20آبان61ودرجبهۀموسیانوارتفاعاتمرزی
«انجامشـدهاسـت.بااجرایعملیاتمحرمدرغرب حمرینوبارمز»یازینب
وجنوبدهلرانوعینخوش،امکانپیشـرویبهسـمتشـهرالعمارهعراقهموار
شـد.درایـنعملیـاتپیروز،سلسـلهجبالحمریـنومنابـعنفتیموسـیانوبیاتو
همچنیـنحوضچههـاینفتـیزبیداتو700حلقـهچاهنفتیازعراقتصرفشـد.
نتایجعملیات،جونامناسبازعدمموفقیتعملیاترمضانراخنثیکرد.)اطلس

5،کارنامۀنبردهایزمینی( راهنمـاـ
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رزمیدرمناطقیازاهوازواطرافآنمستقربودندودوکوهه،تنها
شـدهبودعقبهایبرایآنها.

صبـح10اردیبهشـت61،محسـنوزوایـیشـهیدشـد.حسـین
قجهاینیزدرآخرینلحظاتمرحلۀاولعملیاتبیتالمقدس،16

اردیبهشـت،بهاوپیوست.1
□

یکـیازحـوادثمهمـیکـهدرایـنمدتاتفـاقافتاد،اسـارت
حاجاحمـدمتوسـلیاندرلبنـانبود:

چنـدروزبعـدازعملیاتبیتالمقدس،روز21خـرداد61ودر
پیآغازتهاجمگسـتردۀرژیمصهیونیسـتیبهلبنان،تیپ27برای
رویاروییمستقیمبااینتجاوزبهسوریهاعزامودرپادگانزبدانی

دمشقمستقرشد.2
صبـحروزدوشـنبه،14تیـر61،سـیدمحمدموسـوی،کاردار
سـفارتجمهوریاسـالمیایـران،بهحاجاحمدمتوسـلیانگفت:
»نیروهـایفاالنـژ3واسـرائیلیها،سـفارتکشـورمانرادربیروت

1.آذرخشمهاجر،صص231و242.
2.دوکوهه،صص21و22.

3.بههرفردازگروههایفشاراطالقمیشودکهباایجادخشونتوضربوشتم
درجهتمنافعگروه،حزبویاجریانیخاصویاحکومت،سعیدرغالبکردن
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محاصرهکردهاند،اگرداخلسـاختمانسـفارتبشوند،تماماسناد
محرمانۀدیپلماتیکمابهدستشانمیافتد.بایدسریعبرویمواین

اسـنادرامنهدمکنیم.«
حاجاحمدهمآمادۀرفتنشد.1سعیدقاسمیمیگوید:»باهمت
رفتیمپیشحاجیتابلکهبتونیممنصرفشکنیم.حاجاحمدملبس
بهلباسفرمسـپاهبود.گفتم:»حاجآقاماکوچکشـماییم.بگذار
مـابهجایشـمابهاینمأموریتبرویـم.«اماانگارنهانگار،اصاًلبه
التماسهایماتوجهاینکرد.فقطآننگاهعمیقوگیرایخودش
رابـرایآخرینبـاربهماهدیهکردوبالحنشـمردۀهمیشـگیاش
گفـت:»حضـرتامـامبـهبندهامـرکردهانـدگزارشـیازوضعیت
شـیعیانجنوبلبنانراتهیهکنموبرایایشـانببرم،لذابهتراسـت
خـودمبـهاینمأموریتبروم.«بعددرحالیکهدسـتمرامیفشـرد،
گفت:»برادرسـعید،دلتانباخداباشـد.بهاوتوکلکنید.هرچه
مشیتخداباشد،همانمیشود.«بعدهمسواربنزسفارتشدو...«2

روشیاطرزفکریخاصدرجامعۀسیاسـیکشـوردارد./بهاعضایحزبراست
تندرو»فاالنژلبنان«یا»کتائب«درلبنانمیگویند.

4،علـیاکبـری،کاریازگروه 1.میخواهـمبـاتـوباشـم،مجموعۀیـاراننـابـ
،نشـرصیـام،چـاپاول،تهـران،1388،ص114. فرهنگـییـازهـرا

2.همپایصاعقه،ص797.
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سـاعت12و30دقیقـهظهـرروز14تیـر61،فاالنژهایمسـلح،
خودروییراکهحاجاحمدمتوسلیانوسهتنازدیپلماتهایایرانی
درآنبودند،درپستایستبازرسیمنطقۀ»حاجزبرباره«،متوقف
کردندوسرنشـینانخودرورابهمحلنامعلومیمنتقلکردند.241
ساعتپسازاینواقعه،فاالنژهااعضایگاردلبنانیسفارتایران
)کـهچنـدروزپیـشزندانـیکردهبودنـد(راآزادکردنـدوچهار
گـروگانعضـوهیأتدیپلماتیکسیاسـیـنظامیایـرانرابهنقطۀ
نامعلومیبردند.2ازهمانروز،اینفرماندهاسطورهایدفاعمقدس،

در»هالهایازغبار،گمشـد.«3
بعـدازچنـدروز،امامخمینیفرمانبرگشـتنیروهـارادادندو
اولویترزمرادرمبارزهبانیروهایعراقیدانسـتند.قوایاعزامی،
عصـرروز19تیرمـاه61بـهایرانبرگشـتند.ازاینبهبعـد،پادگان

دوکوهـهراپادگانحاجاحمدمتوسـلیاننیزمیگفتند.

1.دوکوهه،صص22و23.
2.آذرخشمهاجر،ص289.

3.درهالهایازغبار،سرگذشتنامۀسرداربینشانحاجاحمدمتوسلیان،کتاب
یکمازمجموعۀبیسـتوهفتدر27؛گلعلیبابایی،نشـرصاعقه،چاپپنجم،

1391،تهران،ص202.
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فرمانده دوم: محمدابراهیم همت
متولد 1334 و شـهرضای اسـتان اصفهان اسـت. سـال 54 درس 
معلمی اش را در دانشسرای تربیت معلم اصفهان تمام کرد و دو سال 
بعد به سـربازی رفت. مدتی هم در مدرسـه های راهنمایی شـهرضا 
درس داد. بعد از انقالب در کمیتۀ دفاع شهری و مبارزه با خان های 
طاغوتی عضو شـد و بعد هم امور فرهنگی و تبلیغاتی سـپاه شهرضا 
را بر عهده گرفت. برای انجام کارهای فرهنگی، تبلیغی و عمرانی 
به سیستان وبلوچسـتان هم رفته بود. از بهمن 57 تا اردیبهشـت 59، 
بـه مناطـق کردنشـین آمـد. در پاوه، سرپرسـت روابـط عمومی بود 
و بعـد هـم از بهـار 59 تا تابسـتان 60، شـد فرمانده واحـد عملیات 
سپاه پاوه. از شهریور تا دی 60، فرمانده سپاه پاوه شد. بعد از سفر 
حـج، قرار شـد با متوسـلیان و شـهبازی به جنوب بیاینـد و تیپ 27 
محمد رسـول الله را تشـکیل بدهند. بعد از ربوده شـدن احمد 

متوسـلیان، انتخاب شـد تا تیپ را فرماندهی کند.1
□

بعد از متوسلیان، حاج محمدابراهیم همت فرمانده لشکر 27 شد. 
1.همپایصاعقه،ص809.
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اسماعیل قهرمانی معاونش شد و سید محمدرضا دستواره، مسؤول 
محور.1 رضا چراغی، از چهارم مرداد 61 و بعد از شهادت اسماعیل 
قهرمانـی2، جانشـین فرماندهـی تیـپ 27 شـد. تیـپ 27، که حاال 
تبدیل به لشـکر 27 محمد رسـول الله شده بود، و تیپ مستقل 

10 سیدالشـهدا ساکنان زمستانی سال 1361 دوکوهه بودند.3 
آن زمـان تنهـا سـاختمان دوطبقـۀ دوکوهـه کـه در شـمال زمیـن 
صبحـگاه قرار داشـت، سـتاد فرماندهـی بود. واحدهای سـتادی و 
پشـتیبانی لشـکر هـم در سـاختمان های یـک طبقـه مسـتقر بودند. 
گردان هـای پیـاده و واحـد ادوات هم در سـاختمان های 5 طبقه جا 
داشـتند. تعدادی از سـاختمان های 5 طبقه جنوب پادگان هم محل 

اسـتقرار تیـپ 10 سیدالشـهدا  بود.
نیروهـای اعزامـی روز بـه روز بیشـتر می شـدند و سـاختمان های 
پادگان دیگر جا نداشت. فرماندهان لشکر مجبور شده بودند برای 

1.قصهماهمینبود،سرگذشـتنامۀشـهیدسیدمحمدرضادستواره،کتابهفتماز
مجموعۀبیسـتوهفتدر27؛گلعلیبابایی؛نشـرصاعقه،1392،تهران؛ص46.
2.اسـماعیلقهرمانیصبحروزسـیویکمتیرماه61درپایانمرحلۀسـومعملیات
رمضاندرحاشیۀشرقیکانالپرورشماهیشهیدشدوپیکرشتاکنوندرصحنه

نبردبرجایماندهاسـت.)قصهماهمینبود،ص46(
3.دوکوهه،صص23و24.
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نیروهای تازه وارد چادرهای گروهی بزنند. وقتی از روی پل دژبانی، 
دوکوهـه را می دیـدی، کمتـر زمین خالـی را می دیدی کـه چادری 
در آن نصب نشـده باشـد. اطراف زمین صبحگاه، بیابان های ضلع 
غربـی و جنوبـی پادگان و خالصه همه جا پر بود از چادر و چادرها 

هـم پر بود از نیرو. 
با  لشکر محمد رسول الله با 24 گردان و تیپ سیدالشهدا 
7 گردان، آمادۀ نبرد می شدند. فرمانده یگان های مستقر در دوکوهه 
چون امکانات نداشتند و نمی توانستند نیروی بیشتری جذب کنند، 
دیگـر نیـرو نمی گرفتند. چـون عملیات  پیِش رو بسـیار مهم بودند، 
نیروها به صورت فشرده آموزش می دیدند و مانورهای عملیاتی انجام 
می دادنـد. هـر جا را که نگاه می کردی، یا عده ای داشـتند آموزش 
سـالح می دیدنـد و تجهیـزات انفرادی شـان را مرتـب می کردنـد یا 
سـتونی از نیـرو را می دیدی که بـرای راهپیمایی و انجام مانور راهی 

بیابان می شـدند. عده ای هم وصیت نامه می نوشتند.1
کید داشـت که تک تک نیروها بایسـتی نسـبت به  حاج همـت تأ
نقشـۀ عملیـات به خوبـی توجیه شـوند. برای همین، کالک )نقشـۀ 
برجسـتۀ نظامـی( بزرگی تهیه شـده بود و نیروها بـه نوبت از کالک 

1.دوکوهه،صص24تا26.
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عملیـات دیـدن می کردنـد و فرماندهـان، چگونگـی عملیـات را 
برای شـان توضیـح می دادند. قرار بـود 24 گردان از لشـکر 27 و 7 
گردان از تیپ 10 در عملیاتی شـرکت کنند که به هیچ وجه سـاده و 
آسـان به نظر نمی رسـید. عملیاتی که نه تنها نتیجه اش استرس آفرین 

بـود، بلکه انجامش هم جسـارت می خواسـت. 
هر چه نیروها را بیشتر برای دشوار بودن عملیات توجیه می کردند، 
امید به شهادت در دل شان بیشتر می شد. برای همین خلوت با خدا 
و طلـب آمـرزش جزو اصلی تریـن کارهای آن ها شـده بود. زندگی 
واقعی دوکوهه تازه پس از تاریکی هوا آغاز می شـد. محوطۀ زمین 
صبحگاه با آن وسعتش در نیمه های شب، آن قدر تنگ و کوچک 
می شد که بعضی از نیروها برای تهجد و شب زنده داری در البه الی 
سـاختمان ها و یـا بیابان هـای اطراف دنبـال جایی دنج می گشـتند. 
دوکوهه روزها پر می شد از صدای خنده و فریاد و شور، و شب پر 

می شـد از نوای مناجات و صدای هق هق گریه.  
عبدالـه ترابـی می گوید: »نصف شـب که بیدار می شـدی، یک 
لحظه فکر می کردی که بچه ها دارند نماز جماعت می خوانند. همه 
بیدار بودند و آدم تعجب می کرد که این ها کی استراحت می کنند. 
البته فضای پادگان دوکوهه هم برای این کارها خیلی مناسـب بود. 
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بعضی شب ها آن قدر هوا صاف و پرستاره بود که شما نمی توانستی 
بی تفـاوت بمانی. واقعًا من وقتی این حالت های معنوی را از بچه ها 

می دیدم، از خودم خجالت می کشیدم.«1
نزدیـک عملیـات بود و باالخره نیروهای مسـتقر در پادگان آمادۀ 
رفتن شـدند. آنها به »چنانه« می رفتند. عملیات والفجر مقدماتی2، 
18 بهمـن 61 در فکـه آغـاز شـد. خـاک فکـه رملی بـود و 16 رده 
از موانع مختلف جلوی راه شـان بود. میادین متعدد مین، سـیم های 
بشـکه های  و  پی در پـی  کانال هـای  انفجـاری،  تله هـای  خـاردار، 
انفجـاری حـاوی مـواد آتش زا باعث شـد خیلی از نیروها به شـدت 
مجـروح یـا شـهید شـوند. یکـی از غم بارتریـن خاطـرات دوکوهه، 
بازگشـت گردان ها از عملیات والفجر مقدماتی بود. »این عملیات 

1.دوکوهه،صص28و29.
چزابهوبارمز»یا 2.والفجـرمقدماتـی:درتاریـخ17تا21بهمن61،درجبهۀفکهـ
اهلل«انجامشدهاست.پسازناکامیدرعملیاترمضان،منطقۀرملیوغیرقابلعبور
فکهبرایاجرایعملیاتانتخابشـد،تاباقبولجنگدرشـرایطسـخت،دشـمن
غافلگیرشود.اماارتشعراقدربارۀاینموضوعهشیارشدومانعموفقیتنیروهای
خودیشـد.قابلتوجهاینکهسـازمانمجاهدینخلق)منافقین(کهدربحرانسازی
داخلیشکستخوردهبودونیروهایخودرادراختیارعراققراردادهوبرایرژیم
عراقجاسوسیمیکرد.دراینعملیاتنیزخیانتهایفراوانیکرد.)اطلسراهنما

ـ5،کارنامۀنبردهایزمینی(
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قرار بود سرنوشـت جنگ را عوض کند، اما نشـد. چرا؟ نمی دانم. 
شاید توکل ما کم شده بود و شاید هم غرور برداشته بودیم. ولی هر 
چـی بـود، بچه های زیـادی از تیپ یک عمار و تیپ دو سـلمان از 
لشکرمان داخل کانال های فکه گیر افتادند و شهید، مجروح و اسیر 

شـدند. برای همین عملیات متوقف شـد.«1
سیدحسـین سـیدمراد می گویـد: »بعـد از عملیـات، وقتـی وارد 
پـادگان شـدیم، غـم عالـم روی دل مان نشسـت. دوکوهـه آن روز، 
هیچ شـباهتی بـه دوکوهه چند روز پیش نداشـت. تعـداد زیادی از 
بچه های لشکر شهید و زخمی شده بودند و ما هم که سالم بودیم، 
دل و دمـاغ هیـچ کاری نداشـتیم. بچه هـا بهت زده بـه اطراف نگاه 
می کردند. آن همه سـر و صدا و شـور و نشـاط ، حاال تبدیل شـده 
بود به یک سکوت غم انگیز. هر کس که طاقت تحمل این صحنه 
را نداشـت، به گوشـه ای می رفت و به یاد دوسـتان شـهیدش گریه 
می کرد. من خودم در طول مدت حضورم در جبهه، هیچ روزی را 

بـه سـختی آن روز تجربه نکردم.«2
اما هیچ کس اندازۀ حاج همت، فرمانده محبوب لشکر 27، متأثر 

1.قصهماهمینبود،ص51.
2.دوکوهه،صص29و30.
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و غمگیـن نبـود. او حتـی در یکـی از مراسـم صبحگاه کـه بعد از 
عملیات اجرا شـد، نتوانسـت جلوی اشکش را بگیرد. 

یک بار دیگر پادگان دوکوهه، شاهد خداحافظی بسیجی ها بود. 
خیلی هایشـان بـه مرخصی می رفتند و بعضی هم که تسویه حسـاب 

می کردنـد. دوکوهه ماند و غم هایش. 
□

فروردین 62 نیروها باز هم به دوکوهه بازگشتند. دوکوهه جان تازه 
گرفت. هر چند تعداد گردان های لشـکر محمد رسـول الله به 
15 و تعداد گردان های تیپ سیدالشهدا به 5 تقلیل یافته بود، اما 

هیجان و اشـتیاق، همچنان در جای جای پادگان جاری بود. 
باز تحویل تجهیزات، صبحگاه ها، راهپیمایی ها و رزم های شـبانه 
از سـر گرفته شـد. بـاز وصیت نامه نوشـتن ها، خلوت هـا، نمازهای 
نیمه شـب فضای دوکوهه را پر کرد از بوی خدا. در و دیوار پادگان 
هـر روز شـاهد دیوارنوشـته ای بـود به یاد شـهدای عملیـات والفجر 
مقدماتـی. در هـر اتـاق، نـام شـهدایی را که چندی پیـش در آن جا 
سـاکن بودند، به یادگار روی دیوار نوشـته بودند. میان نوشته ها گاه 
چشـمت بـه گالیه هـا و درددل هایـی می خـورد کـه با شـهدا کرده 
بودند: »شـهدا شـفاعت یادتان نرود«، »بدون شـما چقدر سـخت 
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می گـذرد«، »دعـا کنید خدا ما را هـم بپذیرد«. 
دوکوهه ای ها، شـهدا را فراموش نمی کردند. رسـم داشتند بعد از 
هـر غذا، هر یـک از نیروها دعایی می کرد. عمـده دعاها یا آرزوی 
درجات متعالی برای شـهدا بود و یا درخواسـت شـفاعت از آن ها. 
رزمنده ها به سابقۀ آشنایی شان با شهدا افتخار می کردند. هر فرصتی 
که پیش می آمد، جمع می شدند و از خاطرات شان راجع به کسانی 

که شـهید شده بودند، تعریف می کردند.1
21 فروردیـن 62، عملیـات والفجـر یـک2 در شـمال فکـه انجـام 
شـد. عملیات که تمام شـد، چون مدت مأموریت نیروهای اعزامی 
تمـام شـده بود و عملیات بعـدی هم نزدیک نبود، خیلـی از نیروها 
تسویه حسـاب کردند و از دوکوهه رفتند. دوکوهه دوباره تنها شـد.

□

1.دوکوهه،صص30و31.
2.عملیـاتوالفجـریـک:درتاریـخ21تـا28فروردیـن62ودرجبهۀجبلفوقی
وبـارمـز»یااهلل«انجامشـدهاسـت.اینعملیاتباهدفکاملکـردنتصرفجبال
حمرینوباتکیهبرآتشتوپخانه،درشـمالفکهاجراشـد.رزمندگاندربعضیاز
محورهابههدفرسیدندودربرخیهمدچارمشکلشدند.حجمآتشدشمندر
اینعملیاتبیسـابقهبودومانعازالحاقیگانهایخودیشـد.برایهمیننیروها
،5 پسازچندروزنبرد،مجبورشدندبهمواضعقبلیشانبرگردند.)اطلسراهنماـ

کارنامهنبردهایزمینی(
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وضعیت جنگ طوری شد که فرماندهان جنگ، تصمیم گرفتند 
تغییـر تاکتیـک دهند و در جبهه های شـمال غرب و میانی عملیات 
کنند. اردیبهشـت سـال 62 عدۀ زیادی از بچه های واحد اطالعات 
عملیات لشکر 27 محمد رسول الله راهی پادگان دوکوهه شدند 
تا بار و بنه شـان را به سـرپل ذهاب منتقل کنند1 تا شناسـایی را شروع 
کنند. آخرهای خرداد 62 بود که همت برای انجام عملیات والفجر 
3، نیروهایـش را از پـادگان دوکوهـه، بـه اردوگاه شـهید بروجـردی 
)منطقۀ قالجه؛ منطقه ای کوهستانی حد فاصل شهرهای اسالم آباد 

غرب و ایالم( منتقل کرد.2 
کمی بعد از اینکه لشـکر محمد رسـول الله از دوکوهه خارج 
، به فرماندهی مهدی زین الدین،  شـد، لشـکر 17 علی بن ابیطالب
که هنوز محل مناسـبی برای استقرار پیدا نکرده بودند، وارد دوکوهه 
شدند و در ساختمان ها مستقر شدند. یکی از کارهای مهمی که در 

1.تاآَوردگاهاَلهاله،سرگذشتنامۀسردارعملیاتبدرشهیدعباسکریمی،کتاب
چهـارمازمجموعـۀبیسـتوهفتدر27؛گلعلیبابایی؛نشـرصاعقـه،چاپاول،

1391،تهران؛ص90.
2.ماههمراهبچههاسـت،سرگذشـتنامۀسـردارخیبر،شـهیدمحمدابراهیمهمت،
کتابدومازمجموعۀبیستوهفتدر27؛گلعلیبابایی؛نشرصاعقه،چاپاول،

1391،تهـران؛ص152.
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مدت حضور این لشکر در دوکوهه انجام شد، آغاز عملیات ساخت 
حسینیه بزرگی بود که بعدها نامش را گذاشتند »حسینیه حاج همت«. 
محمـود امینـی می گوید: »پاییز سـال 62 نیروها عملیات والفجر 
4 را هـم در غرب کشـور انجـام دادند و به مرخصـی رفتند. بعد از 
مرخصی قرار شد مجددًا، لشکر به پادگان دوکوهه برگردد. وقتی به 
دوکوهه رسیدیم، با کمال تعجب دیدیم پادگان خالی نیست و لشکر 
علی بن ابیطالب در آن جا مسـتقر شـده اسـت. اول فکر کردیم با 
مشـکل بزرگـی روبـه رو شـده ایم، اما بـا صحبتی کـه حاج همت با 
مهدی زین الدین کرد، او خیلی متواضعانه برای انتقال لشـکرش به 
محل دیگر چند روز مهلت خواست و البته به وعده اش عمل کرد و 

بعد از چند روز، آن لشـکر دوکوهه را ترک کرد.«1
پـادگان دوکوهه دوبـاره رونق گرفت، چرا که گردان های لشـکر 
27 یکـی پـس از دیگـری جـان تـازه می گرفتند. به دلیل فشـردگی 
کارهـا، حاج همـت و سـایر فرمانده هـا فرصـت نکـرده بودنـد کـه 
خانواده هایشـان را از اسـالم آباد غرب به جنوب انتقال بدهند. چون 

مدام مشـغول شناسـایی منطقۀ عملیاتی آینـده بودند.2

1.دوکوهه،ص34.
2.ماههمراهبچههاست،ص180.
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زمسـتان 62 پادگان دوکوهه میهمان لشـکر محمد رسول الله 
و تیـپ زرهـی 20 رمضـان )جـزو یگان هـای تهرانی( و تعـدادی از 

نیروهای لشـکر 10 سیدالشـهدا بود.1 
روزهـای 18 و 26 بهمـن 62، دو اعـزام نیروی بـزرگ، پادگان را به 
وجد آورد. سیدحسـین سـیدمراد می گوید: »ساعت 10 صبح، قطار 
کنار پادگان متوقف شد. پیاده شدیم و منتظر ماندیم. چند ساعتی طول 
کشید تا نیروهای پرسنلی و فرماندهان گردان ها بچه ها را تقسیم کنند. 
تقسیم هم بر اساس تجربه و تخصص بچه ها بود. مثاًل می پرسیدند چه 
کسانی اعزام مجدد هستند و یا چه کسانی رانندگی بلدند و به  همین 
 ترتیب. با این که زمستان بود، اما آن روز ظهر هوا خیلی گرم شده بود. 
بعد که کاِر تقسـیم انجام شـد، وارد پادگان شدیم. ظرف های بزرگی 
را پـر از یـخ کرده بودند و توی آن کمپـوت و آب میوه ریخته بودند. 
چون تعداد نیروها زیاد بود، به همۀ بچه ها کمپوت نرسید که من هم از 
آن جمله بودم. یکی از افراد اعزامی، با کمپوتی که در دست داشت، 
به من نزدیک شـد و گفت: »شـما بخورید.« گفتم: »نه، زیاد میل 
ندارم.« گفت: »اگر نخوری، به خدا قسم من هم نمی خورم.« بعد 

1.دوکوهه،ص35.
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من به اجبار کمی از آب کمپوت را خوردم.«1
□

حاج همـت خیلـی میـان نیروهـای کادر و بسـیج محبـوب بـود. 
به خاطـر دارا بـودن سـوابق درخشـان نظامـی و نیـز روحیـۀ متعالـی 
اخالقی و چهره دوست داشتنی و متواضعش، در اولین دیدار آدمی 
را تحت تأثیر قرار می داد. رفتار صمیمانۀ او با نیروهای بسـیج، بیش 
از فرمانـده لشـکر، از او چهـره ای معنوی و برادری مهربان سـاخته 
بود. هنگامی که در مراسم صبحگاه او را می دیدند، غرق بوسه اش 
می کردند و او همیشه می گفت: »جواب این محبت ها را نمی توانم 

بدهم.« 
یکـی از رزمندگان تعریف می کند: »حاج همت بین نماز ظهر و 
عصر کمی حرف زد. قرار بود فعال ً خودش بماند و بقیه را بفرستند 
خط. توجیه هاش که تمام شد و بلند شد که برود، همه دنبالش راه 
افتادنـد. او هـم شـروع کرد به دویـدن و جمعیت بـه دنبالش. آخر 
رفـت تـوی یکی از سـاختمان های دوکوهه قایم شـد و ما جلوی در 
را گرفتیـم. پیرمـرد شصت سـاله ای مثل بچه ها بهانـه می گرفت که 
باید حاجی رو ببینم، یک کاری دارم باهاش. می گفتیم به ما بگو،  

1.دوکوهه،ص36.
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مـا انجـام می دهیم. می گفت: »نه. نمی شـود. دلم آرام نمی شـود. 
خـودم باید ببینمـش.« به احترام موهای سـفیدش، گفتیم: »بفرما! 
حاجی توی اون اتاق است.« حاجی را بغل گرفته بود و گونه هاش 
را می بوسـید. بعد انگار بخواهد دل ما را بسـوزاند، برگشت گفت: 
»ایـن کار را می گفتم. حاال شـما چه  جوری می خواسـتید به جای 

من انجامش بدهید؟«1
او نه تنها به عنوان فرمانده یک لشـکر دغدغۀ آسـایش نیروهایش 
را داشـت، بلکـه در کسـوت یـک معلم، نگران وضعیـت روحی و 
اخالقی آنان بود. »معنویت« و »اخالص« درون مایۀ تمام سخنانش 
بود. در میان بچه ها، مشهور بود که حاج همت کیلومتری می خوابد 
نه ساعتی. چون هیچ گاه وقت نداشت یک جا چهار یا پنج ساعت 
بخوابد، همه اش توی ماشـین و در مسـیرها می خوابید. مثاًل وقتی از 
اندیمشـک به اهواز می رفت، در بین راه صد کیلومتر می خوابید یا 
وقتـی نیمه شـب برای شناسـایی بـه منطقه ای می ر فـت، در طول راه 

چهل پنجاه کیلومتر می خوابید.
یکـی از همرزمـان حاج همـت می گویـد: »نشسـته بـودم و بـه 

1.برگرفتهازکتابیادگارانشهیدمحمدابراهیمهمت،مریمبرادران،انتشارات
روایتفتح.
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کارهـای خـودم می رسـیدم کـه یک دفعـه دیـدم حاجی وارد شـد. 
اولـش به نظر عـادی می آمد، اما وقتی دیدم محکم انگشـتش را تو 
دسـتش گرفته و به خودش می پیچد، فهمیدم اتفاقی برایش افتاده. 
ازش پرسـیدم چی شده؟ گفت: »هیچی. فقط دکتر را خبر کن.« 
سریع رفتم و دکتر را خبر کردم. دکتر آمد و انگشتش را معاینه کرد 
و بعد فهمیدیم انگشـت شسـت حاج همت َدر رفتـه. بعد از این که 
انگشـتش را باندپیچی کردند، رفتم و ازش علت حادثه را پرسیدم. 
اول طفره می رفت، اما با اصرار من، قضیه اش را تعریف کرد که از 
این قرار بود: وقتی سـخنرانی اش برای بچه ها تمام شـده بود، بچه ها 
از سـر عالقه و عشـقی که به او داشـتند، طبق معمول می ریزند سـر 
حاج همـت تـا ببوسـندش و ابراز محبـت کنند. یکـی از بچه ها که 
قصد داشته او را ببوسد، انگشت حاجی رو توی دستش می گیرد و 
انگشـت او را به طرف خودش می کشد که باعث می شود انگشت 
حاج همت کشـیده شـده و در برود. اما حاجی توی جمعیت، این 
درد را به روی خودش نمی آورد تا مبادا آن نیرو متوجه کارش بشود 
و جلـوی حاجی شـرمنده شـود. بـرای همیـن، خونسـردانه از میان 

جمعیـت بیرون می آید تا کسـی از ماجرا بویی نبرد.«
او نـه  تنهـا محبـوب دل بسـیجی ها و نیروهـای عـادی بـود، بلکه 
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فرماندهان گردان های لشـکر نیز از دل و جان شـیفته اش بودند. او 
در دوکوهـه مانند یک بسـیجی عادی زندگـی می کرد. کفش های 
کهنـه اش را که با هیچ کفـش نویی عوض نمی کرد، همه به  خاطر 
دارند. او مثل همه، اتاقش را جارو می کرد. ظرف و لباس می شست 
و بـه همه سـالم می کرد. واژۀ خسـتگی بـرای او واژه ای نامفهوم و 
گنـگ بـود. حاج همت می گفت: »حقیقت این اسـت که هر چه 
بگوییم خسته شدیم، بریدیم، اسالم دست از سر ما برنمی دارد. این 
اسـت کـه ما باید بمانیم و کاری کـه می خواهیم انجام بدهیم. باید 
مشغول یک مطلب باشیم و آن هم عشق است. اگر عاشقانه با کار 
پیش بیایی، به طور قطع هیچ وقت بریدن و عمل زدگی برایت مفهوم 

پیدا نمی کند.«1
»راضـی نمی شـد پوتین هـای کهنـه و داغونـش را عـوض کند. 
می گفـت »یـک فرمانـده بایـد خـودش را بـا کم تریـن نیروهایـش 
مقایسـه کنـد. مـن باید هم رنگ بسـیجی ها باشـم.« یـک روز که 
کربالیی، پدر حاج همت، به دیدنش آمده بود، متوجه پوتین هایش 
شـد. بـه دوسـتش اکبر اعتـراض کرد کـه مگر دولت بـه رزمنده ها 
کفش و لباس نمی دهد؟ او هم داستان زیر بار نرفتن همت را برای 

1.دوکوهه،صص37و38.
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کربالیـی گفت. حتی تعریف کـرد یک  بار که همت پوتین هایش 
را بـرای وصلـه دوزی بـه کفـاش داده بـود، رفتم یک  جفـت پوتین 
نـو از تـدارکات لشـکر گرفتـم و دادم به کفاش. گفتـم به صاحب 
پوتین ها بگو در شأن تو نیست کفش های میرزانوروز را پایت کنی. 
وقتـی حاج همت آمد، خیلی دلخور شـد. پوتین هـای نو را نگرفت 
و بـه جـای آن، دمپایـی به پا کرد. من هم دیدم حریفش نمی شـوم، 
پوتین هـای وصلـه دارش را بـه او برگرداندم. کربالیـی گفت نگران 
نباشـید، خودم می دانم چه کار کنم. هر چه باشـد او حرف پدرش 
را زمیـن نمی زنـد. همت کـه آمد، کربالیی به او گفت: »دوسـت 
دارم یک بار دیگر مثل بچگی هایت دستت را بگیرم و ببرمت بازار 
و یـک  جفـت کتانـی برایت بخرم. ناسـالمتی هنوز پسـرم هسـتی. 
هـر چنـد کـه فرمانده لشـکری، اما هنوز برای من پسـرم هسـتی.« 
حاج همت گفت: »من حاضرم. شـما همیشـه حق پدری به گردن 

مـن داری، آقاجان.« 
اکبـر از تعجـب نزدیک بود شـاخ در بیـاورد. هیچ وقت تا به  حال 
حاج همـت را این قـدر گـوش به فرمان ندیـده بـود. او مثل بچه ای 
اختیارش را داده است به کربالیی. کربالیی هم یک جفت کتانی 
برای او خرید. آن گاه سوار ماشین یونس شدند و برگشتند به طرف 
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پادگان. داشتند به پادگان نزدیک می شدند که یک نوجوان رزمنده 
دست بلند کرد. اکبر ترمز کرد و او را سوار کرد. حاج همت مدام 
بـه عقب برمی گشـت و به نوجـوان نگاه می کـرد. کربالیی متوجه 
نگاه هـای او شـد و کنجکاوانـه نگاهـش را دنبـال کـرد. داشـت 
پوتین هـای کهنـه و رنـگ و رو رفتۀ نوجوان را نـگاه می کرد. اکبر 
خوب فهمید منظور حاج همت از این نگاه ها چیست. می خواست 
چیـزی بگوید کـه کربالیی زد روی داشـبورد و گفـت: »نگه  دار 
اکبرآقا.« اکبر ترمز کرد. کربالیی رو کرد به حاج همت و با لبخند 
گفت: »من پدر باشـم و نفهمم تو دل پسـرم چی می گذرد؟ حاال 
بـرای این کـه راحتت کنم، می گویم وظیفـۀ من تا همین  جا بود که 
انجـام دادم. از تـو ممنونم که حرفـم را زمین نزدی و به احترام من، 
مقـام خـودت را زیـر پا گذاشـتی. از حـاال به بعد، دیگـر تصمیم با 
خـودت اسـت. هـر کاری دوسـت داری، بکن... مـن راضی ام.« 
حرف کربالیی انگار آبی بود که روی آتش حاج همت ریختند. از 
ته دل خندید. کربالیی را در آغوش گرفت و بوسیدش. کتانی ها را 
از پایش درآورد و رفت سراغ نوجوان. گفت: »این کتانی ها داشت 
پایـم را داغـان می کـرد. مانده بودم چـه کارش کنم که خـدا تو را 
رسـاند.« برگشـت و درحالی که پوتین های رنگ و رو رفته اش را پا 
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می کرد، گفت: »اصاًل پاهای من ساخته شده برای همین پوتین ها. 
خدا بده برکت...«1 

□
بعد از عملیات والفجر4، قرار بود با عملیات گسترده تری تکلیف 
جنگ روشـن شـود. نیروهای زیـادی تحت عنوان اعزام سراسـری 

»طرح لبیک یا خمینی« به دوکوهه اعزام شـده بودند.  
با آمدن نیروهای بسـیج و تکمیل شـدن گردان، دوباره تمرین و 
کالس های آموزشـی شـروع شـد. رزم های شـبانه و راهپیمایی های 
طوالنی و مانورهای نمایشـی، همه برای رسیدن به آمادگی مطلوب 
گردان ها انجام می شـد. میدان صبحگاه دوکوهه، بار دیگر مملو از 
نیروهای بسیجی شده بود که صف به صف با پرچم های رنگارنگ، 
سرود فتح و پیروزی سر می دادند. آنان بی صبرانه منتظر فرا رسیدن 

عملیات بودند.2

1.معلمفراری،براسـاسزندگیشهیدمحمدابراهیمهمت،قصۀفرماندهان؛رحیم
مخدومی؛سـورۀمهر)حوزۀهنریسـازمانتبلیغاتاسـالمی(،بنیادشـهیدانقالب

اسـالمی،نشـرشـاهد،چاپدوازدهم،1387؛صص55تا58.
2.مرداِنمرد،زندگینامۀشهیدانرنجبران،قهرمانی،زمانیوتهرانی؛گلعلیبابایی،
دکترمحسنپرویز؛کنگرهبزرگداشتسردارانشهیدسپاهو36هزارشهیداستان

تهران،کمیتۀناشران،چاپاول،1377،تهران؛صص112و113.
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آخرهای بهمن 62 بود که نیروهای مسـتقر دوکوهه برای شـرکت 
در عملیـات خیبر1، گردان به گـردان عازم منطقۀ جفیر )در جنوب 
هویـزه( می شـدند. در ابتـدای پلـی کـه به سـمت دژبانـی دوکوهه 
می رفـت، طـاق نصرتی نصب و در بـاالی آن یک جلد قرآن مجید 
جـای داده بودنـد. اتوبوس های حامـل نیرو، وقتی می خواسـتند از 
پادگان خارج شوند، از زیر قرآن می گذشتند و عازم مناطق عملیاتی 
می شدند. دور تا دور زمین صبحگاه، پر بود از قایق های موتوری که 
یک به یک توسط تریلی به اردوگاه تاکتیکی منتقل می شدند. انتقال 
قایق هـا از یـک عملیـات آبی ـ خاکـی خبر مـی داد و همین مطلب، 
هیجـان نیروهـا را بیشـتر می کـرد. گردان هـا یکی پـس از دیگری، 

پـادگان دوکوهه را به مقصـد جفیر ترک می کردند.

1.عملیاتخیبر:درتاریخ3تا22اسفند62،درجبهۀهورالهویزهوشمالبصره،
«انجامشـدهاست.خیبرنخستینعملیاتگستردۀآبی بارمز»یارسـولاهلل
ـخاکـیجمهـوریاسـالمیبود.بااجـرایاینعملیاتمبتکرانـه،رزمندگانبه
عمـقمواضـعدشـمننفوذکردنـدو1000کیلومتـرمربعدرمنطقۀهـورو180
کیلومترمربعدرجزایرمجنونوطالئیهآزادشـد.باپیروزیهایکسبشـدهدر
اینعملیات،زمینۀمسـاعدیبرایپیشبردسیاستهایجمهوریاسالمیفراهم
شـد.دراینعملیات،عراقبهطوربیسـابقهاقدامبهحمالتشیمیاییکردونیز
مدتیپسازعملیاتخیبر،بااتکابههواپیماهایفرانسوی،حملهبهکشتیهای

5،کارنامهنبردهایزمینی( نفتکـشراآغازکـرد.)اطلسراهنماـ
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این عملیات در شامگاه سوم اسفندماه 1362، در طالییه و جزایر 
مجنون انجام شـد. در این عملیات، لشـکر 27 و لشـکر 10 و تیپ 
زرهـی، با آن کـه کارنامۀ درخشـانی از خود بر جای گذاشـتند، اما 

شـهدای عزیزی را نیز از دسـت دادند.1
عبـاس کریمی دربارۀ عملیات خیبـر این گونه می گوید: »عراق 
دیوانـه شـده بـود. از همـه طـرف آتـش می ریخـت روی سـرمان. 
به خصـوص روی خط مقـدم. هرچه فکر کردم چه کار کنم، عقلم 
به جایی قد نداد. رفتم به حاج همت گفتم: »حاجی! جان هر کس 
که دوسـت داری، برگرد عقب.« گفت: »نمی شـود. نمی توانم.« 
گفتم: »برو توی این سـنگر اقاًل!« گفـت: »نمی خواهم.« گفتم: 
»آتش را ببین! کور است.« گفت: »من که نیستم. باید ببینم، باید 
با چشم های خودم بایستم ببینم دارد چه به سرمان می آید.« گفتم: 
»ایـن کار مـن اسـت، نه تو کـه باید االن باال باشـی.« گفت: »من 
باال و پایین سرم نمی شود.« گفتم: »قرارگاه را می گویم.« گفت: 
»قـرارگاه مـن همین جاسـت. پیـش بچه هـا.« دل نمی کنـد. آتش 
دیوانه وار شده بود. نمی دانستم چه کار کنم. بچه ها فهمیدند چه کار 
کنند. همان موقع آمده بودند دورمان را گرفته بودند که اگر طوری 

1.دوکوهه،ص39.
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شـد، بشـوند سـنگر حاجی و نگذارند تیری، ترکشـی، چیزی به او 
برسد. گفتم: »همین را می خواستی!« به تک تک بچه ها خیره شد 
و گفـت: »همیـن کارها را می کنید که نمی توانم از شـما دل بکنم 
دیگر.« گفتم: »به خاطر این ها هم که شده، مواظب خودت باش.« 
خیره شـد توی چشـم هایم و گفت: »باشد.« فکر کردم می خواهد 
برود. خوشـحال شـدم. ولی دیدم رفت ایسـتاد کنار نفربر، از آن جا 
ایسـتاد بچه ها را نگاه کرد و گفت چه کار کنند و چه کار نکنند. 

هر روز که می گذشت، وضع خراب تر می شد. آن روزهای آخر، 
توی جزیرۀ مجنون، محاصره و آتش شدید دشمن، پاک کالفه مان 
کرده بود. خسته و تشنه و گرسنه هم بودیم. به خودمان می گفتیم: 
»بمانیم یا برگردیم؟« دودل بودیم. حاج همت ولی حرفش یک کالم 
بود. اصال دودل نبود. می گفت: »باید بمانید. باید بمانیم. هیچ راه 
برگشـتی نیست. هر کسـی می خواهد برگردد، باید با خودش ننگ 
را برای همه ببرد. حاال کسی می خواهد برگردد؟« هیچ کس حرف 

نمی زد. همه به هم نگاه می کردیم.«1
سـرانجام عملیات خیبر بعـد از شـهادت محمدابراهیم همت در 
تاریخ هفدهم اسفند 62، تمام شد. این روز برای تاریخ جنگ، برای 
1.بهمجنونگفتمزندهبمان؛فرهادخضری؛انتشاراتروایتفتح؛صص227و228.
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لشکر 27 محمد رسول الله و برای پادگان دوکوهه روز دیگری 
بـود. حاج محمدابراهیـم همت، کـه همراه یکـی از همرزمانش، با 
موتورسیکلت برای بررسی جبهۀ نبرد در خطوط مقدم جزایر مجنون 
در حرکـت بـود، تیر مسـتقیم گلولـۀ تانک به موتورشـان خورد و به 
شـهادت رسـیدند. همراه باوفایش، سـیدحمید میرافضلی، نیز او را 
در این سفر تنها نگذاشت. صورت هر دو شان متالشی شد. مدرک 
شناسـایی هـم نداشـتند، برای همین ابتـدا آن ها را به عنوان شـهیدان 
مجهول الهویه به سـتاد معراج شـهدای شـهر اهواز بردند. بعد از دو 
سه روز باقر شیبانی، او را از لباس هایش شناسایی کرد.1 حاج همت 
همیشـه می گفت: »ما فرمانده گردانی که عقب بنشـیند و بخواهد 

هدایت کند، نداریم.«2 
دوکوهـه تـاب نیـاورد کـه بـا پیکـر بی سـر شـهید فرمانـده اش 
خداحافظی نکند. باقر شیبانی می گوید: »جسد را از داخل کانتینر 
بیرون آوردیم و آن را گذاشـتیم توی یک تابوت تخته سـه الیی و در 
قسمت عقب یک آمبوالنس لندکروز استیشن جا دادیم. همین که 
آمادۀ حرکت شدم، حاج عبادیان به من گفت: »شیبانی، باید جنازه 

1.ماههمراهبچههاست،صص205و208.
2.دوکوهه،ص39.
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را ببریم دوکوهه. بچه های بسـیجی گردان های لشـکر، آن جا چشم 
بـه راه انـد تا حاج همت را تشـییع کنند... این بچه ها هـم، نیروهای 
حاجـی بودند. عاشـق او بودند. این حق آنهاسـت کـه بتوانند برای 
آخرین بـار، با فرمانده شهیدشـان وداع کنند.« وقتـی دیدم عبادیان 
حـرف حسـاب می زنـد، کم آوردم و گفتم: »بسـیار خـوب؛ منتها 
جسـد را به داخل پادگان که نمی شـود برد. ممکن است بچه ها این 
آمبوالنـس و تابـوت را طـوری زمینگیـر کنند که نتوانم بـه موقع به 
سـمت تهـران بروم. مـن آمبوالنس را می برم هفت ـ هشـت کیلومتر 
دوتر از دوکوهه، سمت ایستگاه حسینیه. در این فاصله، شما هم برو 
و فقط مسـؤولین رده های سـتادی لشکر و فرمانده گردان ها را بیاور 

تا با حاجـی خداحافظی کنند.« 
آن ها رفتند دوکوهه. من هم اطراف حسینیه، داخل یک محوطۀ 
باز توقف کردم تا حاج عبادیان و همراهانش از راه برسند. لحظاتی 
بعد، آن ها سر و سینه زنان از راه رسیدند. تابوت را از عقب آمبوالنس 
خارج کردیم و گذاشـتیم زمین. دِر تخته سـه الیی آن را برداشتیم و 
نایلون روی جسـد را کنار زدیم... بعد از خداحافظی تلخ بچه ها با 
حاج همت، جنازه را عقب آمبوالنس گذاشتیم و پریدم پشت ُرل و 
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به سمت تهران حرکت دادم.«1 
روزی کـه نیروهای لشـکر 27 برگشـتند پادگان، بـا پالکاردهای 
سـیاهی روبه رو شـدند که بر در و دیوار دوکوهه آویخته شـده بود. 
لبخنـد روی لب هـا خشـکیده بـود و در گوشـۀ چشـم ها، قطـرات 
اشـک، منتظر بهانه بودند. آری؛ فرمانده محبوب لشـکر و سـردار 

خیبـر، دیگر در بیـن آن ها نبود.
معمـواًل بعد از هر عملیات، مجالس یادبود مختلفی به یاد شـهدا 
در ساختمان گردان ها و واحدها برقرار می شد. شاید نام حاج همت 
تنها نامی بود که در تمامی مجالس، بر لب ها جاری می شد. به  این 

 ترتیب، سال 62 بدون حاج همت و با تلخی به انتها رسید.
بهـار سـال 63، بچه هـای تبلیغـات لشـکر 27، تصویـر بزرگی از 
حاج همت را بر دیوار سـاختمان دوطبقه سـتاد، که محل فرماندهی 
او بود، کشیدند. این تصویر هنوز هم، بعد سالیان سال، زینت بخش 

پادگان دوکوهه است.2

1.ماههمراهبچههاست،صص208و209.
2.دوکوهه،صص39تا41.
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فرمانده سوم: عباس كریمی
متولـد 1336 و شهرسـتان قهـرود کاشـان اسـت. دیپلـم گرفـت 
و سـال 55 بـه سـربازی رفـت. دوران اوج گیری انقـالب، به صف 
انقالبی ها پیوسـت و به فرمان امام، پادگان را ترک کرد. بهار سـال 
58 وارد سـپاه شـد و سال 59، داوطلبانه به کردستان رفت. به احمد 
متوسـلیان پیوسـت و فرماندهـی واحد اطالعات سـپاه مریـوان را به 
عهـده گرفـت. در تیپ 27 هم مسـؤول اطالعات ـ عملیات بود. در 
عملیات فتح المبین پایش مجروح شد. اما بعد از مداوا، در عملیات 
رمضان شرکت کرد. او به عنوان فرمانده تیپ 2 سلمان، در نبردهای 
، والفجر مقدماتی، والفجر 1، والفجر 3، والفجر 4  زین العابدیـن
و خیبر شـرکت کرد. محمدابراهیم همت که شـهید شـد، از اواخر 

اسـفند 62، فرمانده لشـکر 27 محمد رسـول الله شد.1
به فاصلۀ کمی پس از عملیات خیبر، بر اساس حکم فرمانده کل 
سـپاه، فرماندهی لشـکر 27 محمد رسول الله به عباس کریمی 
واگـذار شـد. عبـاس بـه  هیـچ  وجه راضـی به قبـول این مسـؤولیت 

1.همپایصاعقه،ص812.
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سنگین نبود، اما با اصرار همرزمانش در لشکر 27، آن را پذیرفت.1 
سیدمحمدرضا دسـتواره هم شد معاونش.2

بعـد از عملیـات خیبـر، تـا تقریبـًا یـک سـال، مأموریـت آفندی 
گسـترده ای به لشـکر 27 مسـتقر در دوکوهه ابالغ نشـد. لشـکر 10 
سیدالشـهدا  نیز عمده نیروهایش را به اردوگاه جدید خود منتقل 
کرده بود و به جز دو سـاختمانی که تعدادی از عناصر اطالعات و 
نیروی انسانی و تدارکات را در خود جای داده بود، بقیۀ ساختمان ها 
را تخلیـه کـرده بـود. فرصت پیش آمده باز هـم موقعیت خوبی بود 

بـرای سـازماندهی امکانات و ارتقای سـطح آموزش نیروها.3 
این ایام مصادف بود با شـروع به کار حسـینیۀ پادگان دوکوهه که 
بـه نام سـردار خیبـر، محمدابراهیم همت نام گذاری شـده بود. این 
حسینیه را قباًل نیروهای لشکر 27 علی ابن ابیطالب  ساخته بودند، 
امـا نیمه تمـام مانده بود. ایـن کار زیر نظر محمد عبادیان )که سـال 
65 در عملیـات کربـالی 5 شـهید شـد(، مسـؤول تدارکات لشـکر 
انجام شد. خیلی از فرماند هان و نیروها هم کمک کردند. خیلی از 
نیروها، به  خاطر این که در ساخت حسینیه کمک کنند، به مرخصی 

1.تاآَوردگاهاَلهاله،ص110.
2.قصهماهمینبود،ص70.
3.دوکوهه،صص41و42.
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نرفتند. وقتی تابلوی حسـینیه را سـردر آن نصب کردند، خستگی از 
تن همه درآمد. بر روی تابلو نوشته بود: »حسینیۀ سردار رشید خیبر، 

شهید حاج محمدابراهیم همت« 
اواخـر فروردیـن 63، بـه مناسـبت چهلمیـن روز شـهادت همـت 
و جمعـی از نیروهـای لشـکر 27 در عملیـات خیبر، بـه همت رضا 
دسـتواره، محمـد عبادیـان و باقـر شـیبانی، تعـدادی از خانواده های 
شـهدای این عملیات به دوکوهه آورده شـدند. در این مراسم عباس 
کریمی برای اولین بار در مقابل نیروهای لشکر ایستاد و برای آنان و 
خانواده هایی که در جلسـه حضور داشتند، دربارۀ شخصیت همت 

و اهمیـت عملیات خیبر سـخنرانی کرد.1 
اعـزام نیروهـای پدافندی از دوکوهه نیز حکایت خاصی داشـت. 
هر گردان که برای انجام مأموریت پدافندی پادگان دوکوهه را ترک 
می کرد، با آداب خاصی راهی می شـد. پخش سرودهای حماسی، 
دود کردن اسـپند و مراسـم عبور از زیر قرآن و آیین وداع، جزو این 
مراسم بود. از آن شورانگیزتر، هنگامی بود که خبر بازگشت گردانی 
از خط پدافندی در دوکوهه می پیچید. سـاختمان گردان مذکور با 
ریسه های المپ و پرچم های رنگارنگ تزئین می شد. ظرف های پر 

1.تاآَوردگاهاَلهاله،صص111ـ117.
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از شـربت، در کنار در ورودی سـاختمان گردان، در انتظار مسافران 
بود. بلندگوی گردان با پخش سـرودها و قرائت متن های حماسـی، 
آمادگـی خـود را برای اسـتقبال اعالم می کرد. گوسـفندی به رسـم 
شـکرگزاری از درگاه خدا برای سـالمت اعضای گردان آمادۀ ذبح 
در انتظار بود. تمام نیروهای مسـتقر در پادگان با شـنیدن خبر ورود 

نیروهای پدافندی، به سـمت محل استقبال می دویدند. 
وقتـی اتوبوس گل آلـود )خودروهایی که در مناطق عملیاتی تردد 
داشتند، معمواًل با ِگل استتار می شدند تا از دید دشمن پنهان بمانند( 
از در دژبانی می گذشـتند و به سـوی ساختمان ها سرازیر می شدند، 
صدای تیراندازی هوایی به نشـانۀ شـادی، همه فضای دوکوهه را پر 
می کـرد. حمـام را برای اسـتفادۀ نفرات بازگشـته از مأموریت آماده 
می کردند. فردای آن روز هم مراسـم بزرگداشـتی برای شهدایی که 

در آن مأموریت شـهید شـده بودند، برگزار می کردند.1 
□

هـوای جنـوب گـرم بـود و زمسـتانش را هـم دلچسـب می کرد. 
زمسـتان 63 نیروهـای جدید اعزامـی وارد پادگان دوکوهه شـدند و 
مشـغول تکمیل گردان ها و واحدها و دیدن آموزش بودند. دوکوهه 

1.دوکوهه،صص46و47.
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بـاز بـوی عملیات گرفته بود. لشـکر 27 محمد رسـول الله با 9 
گـردان خـود را بـرای عملیاتی دیگـر آماده می کـرد. همچنین تیپ 
زرهـی 20 رمضـان هم با تکمیل کادر و جذب تجهیزات مورد نیاز، 
به سـرعت نیروهایـش را آموزش می داد. ایـن تیپ در جنوب غربی 
پادگان، یک تعمیرگاه بزرگ تانک و نفربرهای زرهی احداث کرده 
بود و از بیابان های اطراف پادگان برای اجرای مانور و تمرین نظامی 

می کرد. استفاده 
تجمیـع نیروها و تکمیل سـقف سـازمانی گردان هـا و واحدها که 
انجام شد، فعالیت های فرهنگی و تبلیغی برای توجیه فکری و تقویت 
روحیۀ نیروها هم گسـترده تر می شـد. گاهی در خالل این برنامه ها، 
ماجراهای جالبی اتفاق می افتاد. آن ها گاهی تئاتر هم اجرا می کردند.

سعید تاجیک می گوید: »قرار شد من و تعدادی از بچه ها به نام 
سیدناصر حسینی، فریدون فراهانی، جواد صراف، اسدالله زرمخی 
و محمـد چوپانـی، یـک تئاتـر در دوکوهـه اجـرا کنیم. فضـای باز 
روبه روی گردان مالک، برای اجرای تئاتر انتخاب شـد. دو تا کفی 
که مخصوص تراکتور بود و چهار طرفش دیواره های کوچک فلزی 
داشـت، آوردنـد. انـدازۀ هر کفـی، چهار متر در دو متـر و نیم بود. 
آن ها را کنار هم قرار دادند. این شـد ِسـن. با اسـتفاده از جعبه های 
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مهمـات و پرچـم و رنگ، دکورها را درسـت کردنـد. یک پرده در 
پشـت قرار گرفت که فتح الله فراهانی از پشـت آن پرده، کارگردانی 
می کـرد. جمعیت زیادی جمع شـدند. داسـتان از این قـرار بود که 
فرزنـد یک خانوادۀ مرفه می خواسـت برود جبهـه، ولی خانواده اش 
مخالفت می کردند. به او وعدۀ پول و ماشین و این چیزها می دادند، 
اما پسر مقاومت می کرد. تئاتر خیلی طبیعی و جدی پیش می رفت. 
همه تماشاچیان با دقت و سکوت، شاهد درگیری های پدر و خانواده 
و فرزندش بودند. در یکی از صحنه ها، وقتی پدر از منصرف کردن 
فرزند برای رفتن به جبهه ناامید می شد، باید به گوشه ای می رفت و 
می گفت: »خدایا! بچه ام را به تو می سپارم.« چوپانی که نقش پدر 
را بازی می کرد، به گوشۀ سن رفت. دست ها را به آسمان بلند کرد 
و با صدای لرزان گفت: »خدایا، تو را به بچه ام می سپارم!" یک دفعه 
شـلیک خنـده، تمام فضای مجلـس را گرفت. خود مـا که بازیگر 
بودیـم، دیگر نمی توانسـتیم جلـوی خنده مان را بگیریـم. کارگردان 
بی چـاره از پشـت پرده تذکر مـی داد که نخندید لعنتی ها، همه  چیز 

خراب شد.«1

1.دوکوهه،صص48و49.خاطراتسعیدتاجیک،یکیازبسیجیهایاعزامی.
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□
عباس کریمی تالش کرد تا کم کم لشـکر 27 را بازسـازی کند.1 
لشکری که در عملیات سختی مثل خیبر، بسیاری از سردارانش را 
از دسـت داده بود. سـپس برای کسب آمادگی بیشتر، کل لشکر را 

به اردوگاهی در نزدیکی شـهر بستان انتقال داد.
عملیات در جنوب منتفی شد و لشکر از اردوگاه بستان به پادگان 
ابوذر در سـرپل ذهاب انتقال داده شـد. در همین مقطع بود که خط 

پدافندی شاخ شمیران به لشکر 27 واگذار شد.
اواخر پاییز 63 بار دیگر لشکر 27 به پادگان دوکوهه منتقل شد که 
این ایام مصادف بود با ماه محرم و عزاداری ساالر شهیدان. پادگان 
دوکوهه که بار دیگر نیروهای بسـیجی را در خود جمع می دید، در 
روزها و شب های محرم سال 63، شاهد حرکت دسته های سینه زنی 
از مقابل ساختمان گردان ها به سوی حسینیۀ شهید همت بود. داخل 
حسینیه، جواد علی گلی و آقامیر نوحه می خواندند و نیروها بر سر و 
سینه می زدند. جواد صراف، مصطفی ملکی، علی سنبله کار، حسن 
1.اوسیدمحمدرضادستوارهراجانشینلشکر،مجیدرمضانرارئیسستادلشکر،
سعیدسلیمانیراطرحوعملیات،سیدجعفرسیدتهرانیرااطالعاتعملیات،محمد
عبادیانرامسـؤولواحدتدارکات،یوسـفکشاورزیانرامسؤولواحدپرسنلیو
محمدحسنترابیان)حسنقمی(رامسؤولواحد107)مینیکاتیوشا(انتخابکرد.



دوكوهه 98

شـیخ آذری، امیـر تهرانی و سـعید طوقانـی هم میدان دار دسـته های 
سـینه زنی بودند. در این مجالس فرمانده لشـکر، عباس کریمی هم 
مثـل همـۀ نیروها شـال عزا بـه گـردن می آویخت و در گوشـه ای از 
حسینیۀ شهید همت عزاداری می کرد. او آن قدر ساده و صمیمی در 
بین نیروها حضور پیدا می کرد که هیچ کس متوجه نمی شـد این که 

کنارش ایستاده و بر سینه می زند، فرمانده لشکر است.
منطقۀ جدید عملیات که مشخص شد، عباس کریمی به نیروهای 
واحد اطالعات عملیات لشکر ابالغ کرد تا شناسایی را شروع کنند. 

خودش هم همراه آنها به منطقه می رفت.1 
گردان های مقداد، کمیل، حمزه، مالک، ابوذر، میثم، شـهادت، 
عمار و انصار، آرام آرام دوکوهه را به مقصد جفیر ترک کردند. روز 

19 اسفندماه 63، عملیات بدر2 در جزایر مجنون اجرا شد. 

1.تاآَوردگاهاَلهاله،صص119تا122.
2.عملیـاتبـدر:درتاریـخ19تـا26اسـفند63،درجبهـۀهورالهویزهوبـارمز»یا
«انجامشـدهاسـت.اینعملیاتدرموقعیتیبسیاردشوار،باهدف فاطمهالزهرا
عمارهوتسـلطبرشـرقدجلهآغازشـد.رزمندگانپیشـروی تصرفجادۀبصرهـ
شجاعانهایدرمواضعدشمنکردندوبهغربدجلهرسیدند.امابهدلیلهوشیاری
دشمنوآگاهیازتاکتیکخودیومشکالتکمبودآتشو...پسازیکهفته
نبرد،مجبورشدندازمناطقیکهتصرفکردهبودند،عقبنشینیکنند.همزمانبا
5،کارنامه عملیـاتبـدر،عـراقاولینجنگشـهرهاراآغازکرد.)اطلسراهنمـاـ
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24 اسفند 63، درست 5 روز بعد از شروع عملیات، تیری به سنگر 
عباس کریمی در شرق دجله خورد و او را به یاران شهیدش رساند.1

عملیـات کـه تمـام شـد گردان هـا یکـی پـس از دیگـری منطقـۀ 
جفیر را ترک کردند و برگشـتند دوکوهه. سـعید تاجیک می گوید: 
»بعدازظهر رسـیدیم جلوی پـادگان دوکوهه. با دیدن سـاختمان ها، 
حال مان یک باره عوض شـد. مثل این که عده ای در دوکوهه منتظر 
بچه ها بودند. مقابل هر گردان، منقل زغالی بود و مقداری اسـپند. 
بعضـی از گردان هـا زودتر آمـده بودند. بچه ها با دیدن ما خودشـان 
را به لب پل رسـاندند. از حال دوستان شـان جویا می شـدند. جلوی 
گـردان عمـار که رسـیدیم، نیروهـای جدیـد را دیدیم کـه برای مان 
دسـت تـکان می دادنـد. اتوبوس ها مقابل سـاختمان گـردان مقداد 
توقـف کردنـد. پیـاده شـدیم. چنـد نفـر از بچه هـای تـدارکات که 
جلوتر از ما آمده بودند، جلوی پای مان اسـپند دود کردند و شـربت 
دادند... وارد حسـینیه که شدم، غم عالم در دلم ریخت. چند روز 
پیش، قبل عملیات، آن جا چه خبر بود. جای سـوزن انداختن نبود. 
آن روز حاج رضا دسـتواره گفت: »آن قدر به شـب شـروع عملیات 

نبردهایزمینی(
1.تاآَوردگاهاَلهاله،صص134تا136.
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نزدیکیم که از تعداد انگشـتان دسـت هم تجاوز نمی کند.« بچه ها 
عجب تکبیری فرسـتادند. شیشـه های حسـینیه به لرزه درآمده بود. 
حـال، حسـینیه خالـی بـود و ما از آن خیـل، باقی مانـده بودیم. دلم 

داشـت می ترکید.«1 
حاج رضا دستواره با فراخوان کلیۀ نیروها در حسینیۀ حاج همت به 
آن ها اعالم کرد که هر چه سریع تر برای یک مرخصی کوتاه مدت 
بـه تهـران آماده شـوند. او همچنین بـه عملیات دیگری اشـاره کرد 
کـه بـه زودی انجـام خواهد گرفـت، اما پس از گذشـت چند روز، 

عملیـات احتمالی ملغی اعالم و مرخصی نیروها به درازا کشـید.

1.دوکوهه،ص50.
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فرمانده چهارم: حاج محمد )اسماعیل( كوثری
متولـد1334تهـراناسـت.قبـلازانقالبجزوگـروهتوحیدی
صـفبود.بعدازشـهادتعباسکریمی،فرماندهلشـکر27شـد.
اواخـربهـار64،ازطرففرماندهیکلسـپاهپاسـداران،محمد
کوثـریبهعنـوانفرماندهلشـکر27انتخابشـدورضادسـتواره،
مجـدداًبهعنوانجانشـینلشـکرکنارویباقیمانـدوهمگیبرای

بازسـازیگردانهـاوواحدها،دسـتبیعتباهـمدادند.1
یگانهایمستقردردوکوهه،تازمستان64منتظرعملیاتبودند.
درطـولمـدتفراغت،یکیازخطوطپدافنـدیمنطقۀمهراندر
جبهۀمیانیبرعهدۀلشکر27وتیپزرهیمستقردردوکوههبود.
گردانهابهنوبتبهمنطقهاعزامشدهوپسازمدتتقریبی15روز

بهدوکوههبازمیگشتند.2
بـرایبـاالبردنضریـبامنیتیلشـکردربرابرحمـالتهوایی،
فرماندهانبرآنشدندکهاردوگاهمناسبیرابرایاستقرارلشکر27
پیداکنند.پسازتحقیقوبررسی،زمینیدرالبهالیتپههایمنطقۀ

1.قصهماهمینبود،ص77.
2.دوکوهه،ص52.
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کرخـه)منطقـهایدرجنـوبغربیاندیمشـک(بهعنـواناردوگاه
انتخابشـد.روزاولآذرماه64،گردانهاوواحدهایلشـکر27،
یکـیپـسازدیگریعازماردوگاهکرخهشـدند.البتـهتعدادیاز
نیروهایواحدتدارکاتوموتوریلشکرونیزنیروهایتیپزرهی

20رمضـاندردوکوههماندند.1
درعملیـاتوالفجـر8)20بهمـن64(،کربـالی1)9تیـر65(2،
کربـالی4)3دی65(،کربـالی5)19دی65(وکربـالی8)18
فروردین66(این»اردوگاهکرخه«بودکهبهعنوانعقبهلشـکر27
محسـوبمیشـدودوکوهـهدرایـنمـدت،باردیگرسـکوترا

میکرد. تجربه
امااینسـکوت،4آذرماه65،بهبدترینشـکلممکندردرهم
شکست.عباسبختیاریکهدرآنمقطع،فرماندهیگردانپدافند
لشکر27رابرعهدهداشت،ماجرارااینگونهروایتمیکند:»آن
روزداشـتمبـایـکخودروبرایانجـامکاریازپـادگاندوکوهه
خـارجمیشـدم.بهاواسـطخیاباندژبانیرسـیدهبـودمکهصدای
شـلیکپدافندهـایضدهوایـیبلنـدشـد.خـودمرابهسـرعتبـه

1.دوکوهه،ص60.
2.سیدمحمدرضادستوارهنیزدرعملیاتکربالی1،درپایینارتفاعاتقالویزانو

درتاریخ13تیر65،شهیدشد.)قصهماهمینبود،ص112(



103 دوكوهه

دژبانیرسـاندموازماشینپیادهشدم.یکیازتوپهایدولول23
میلیمتری،درسـتروبهرویباجهدژبانیقرارداشـت.کنارقبضه
رفتـمواوضـاعرابررسـیکردم.چندهواپیمایعراقی،باالیسـر
پـادگانمیچرخیدنـدوبـهنوبـتدوکوهـهرابمبـارانمیکردند.
چونکارماپدافندبود،بیشـترحواسمانبهقبضهبودوبهآسـمان
دوکوهه،وتوجهزیادیبهزمیننداشتیم.اماصدایانفجاربمبها
رامیشـنیدیم.دریکآن،گردوخاکناشـیازبمبارانرادیدم.
یکدفعـهتـوپ23میلیمتـریدرحینشـلیکازکارافتاد،خیلی
سـریعدستبهکارشـدموباکمکخدمهتوپ،آنراراهاندازی
کردیم.البتهبمبارانآنروزفقطمخصوصدوکوههنبود،بلکه52
فروندهواپیمایعراقیبرایکوبیدنکلمنطقۀدزفول،اندیمشک

وشـهرهایاطرافمأموریتداشتند.«1
دراینبمباران،محوطۀضلعغربیحسینیۀحاجهمتونیزمحل
نگهـداریخودروهـایاسـقاطیمـورداصابتبمبقـرارگرفت.
همچنینقسمتهایفوقانیچندساختمانبهوسیلۀکالیبرهواپیما
بهصورتجزئیآسیبدید.چندکارگریکهکنارحسینیهمشغول

سـاختمنبعآببودند،شهیدشدند.

1.دوکوهه،صص61و62.
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درزمسـتان66تعدادیازگردانهایلشکرمجدداًواردپادگان
دوکوهـهشـدند،امـاتعـدادیدیگـرازگردانهـابـهمنظـورحفظ
آمادگیبرایرزمدرمناطقسردسیر،درشهرکیبهنامآناهیتا،در

اطرافکرمانشـاه،مستقرشدند.
درعملیـاتبیتالمقـدس2کـه25دیمـاه66شـروعشـد،
گردانهایمسـتقردردوکوههنیزراهیغربشـدند.عملیاتکه
تمامشد،نیروهابهمرخصیرفتندوبعد،کلیۀگردانهاوواحدهای

لشـکراواخـربهمنماه66بهدوکوههبازگشـتند.1
سـاختمانهادوسـالیمیشـدکهخالیبود.نیروهااولینکاری
کـهکردنـد،پاکسـازیونظافتعمومـیسـاختمانهاوپادگان
بـود.عدهایمشـغولنظافـتاطرافسـاختمانهابودنـدوعدهای
دیواراتاقهاراگردگیریمیکردند.جمعیهمبهتعمیرتأسیسات
ساختمانووضعآبوبرقآنمیرسیدند.چندروزکهگذشت،

همهچیزمثلگذشـتهشد.
عملیاتبعدیمیبایسـتدرمناطقغربیکشـورانجاممیشـد.
برایهمیننوعآموزشهاوسازماندهیگردانهابراساسقواعد

رزمدرکوهسـتانتغییرکرد.

1.دوکوهه،ص62.
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23اسـفند66،عملیـاتوالفجـر10درمنطقۀحلبچهعراقآغاز
شدونیروهایمستقردردوکوههنیزبالفاصلهعازممنطقۀعملیات
بهاسـتعداد6گردان غربشـدند.لشـکر27محمدرسولاهلل
آمادۀعملیاتبود.بامداد5فروردینسال67،عملیاتبیتالمقدس
4،برایتأمینجناحچپجبهۀحلبچهاجراشدولشکر27،دراین

عملیاتشرکتکرد.1
اردیبهشـتهمانسال،باردیگردوکوههپذیرایلشکر27شد.
تابستانفصلغالبجنوباستوبهسهماهمحدودنمیشود.هوا
گرمبودوگرماطاقتفرسـا.سـاختمانهافاقدلولهکشـیآببود.
برایهمین،درکناردرورودیهرسـاختمان،منبعآبیخیقرار

داشـتکههمیشهمشتریانخودراداشت.
بـاگردانهـای اوایـلخـرداد67،لشـکرمحمـدرسـولاهلل
مالکاشـتر،حبیـب،کمیـل،ابوذروجعفـرطیاربرایشـرکتدر
عملیاتدیگریعازممنطقۀکارونشد.روز22خردادهمانسال،
عملیاتبیتالمقدس7درشلمچهودرهوای55درجهانجامشد
وپـادگاندوکوهـه،اولتیرمـاههمانسـالازبازماندگانعملیات

استقبالکرد.

1.دوکوهه،صص63تا65.
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21تیرمـاه67،عـراقکهشـرایطرابهنفعخودمیدید،بهمنطقۀ
ابوغریبحملهکرد.آنروزنمازجماعت،بهدلیلاحتمالبمباران
پـادگاندوکوهـه،اقامـهنشـد.حوالـیظهـرهمـانروز،دوفروند
هواپیمـایعراقـیبرفـرازآسـماندوکوههدیدهشـد،امـاپادگان

ندید. آسیب
حاجمحمدکوثری،فرماندهلشـکر،گردانعمـاررابرایمقابله
بـاهجومارتشعراقدرمنطقۀابوغریبمأمورکرد.گردانآمادۀ
اعزامشـدوتماملشـکربرایبدرقۀآنهااطرافسـاختمانگردان
عمارجمعشدهبودند.هرکسمیخواستهرطورکهشدهوارد
سازمانرزمیگردانعمارشودتابتواندباآنهابهمنطقۀعملیاتی
برود،یکیدنبالآشنایبانفوذمیگشت،یکیدوستشراواسطه
میکـرد.یکـیازفرماندهـانگـردان،مدامبـابلندگویدسـتیاز
نیروهـایمتفرقـهمیخواسـتکـهازترکیبگردانخارجشـوند.

یکیازاعزامهایجانسـوزدوکوهه،همیـناعزامبود.1
وقتـیاتوبوسهایاسـتتارشـده،دورتادورگـردانحلقهزدند،
اشکازچشمهمهسرازیرشد.همهمیدانستندکهدراینشرایط،
عملیات،چهمعناییدارد.عمارآنروزرفتوفردابرگشت.وقتی

1.دوکوهه،صص67و68.
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برگشـت،عماربودوعّمارنبود.»وقتیبرگشـتیم،ازکنارهراتاقی
کهمیگذشـتی،جزشـیونوگریـهچیزینمیشـنیدی.بچههایی
کـهتـادیـروزدرکنـارهمبودیـم،حاالهمهرفتـهبودنـد.آنروز

غمانگیزتریـنروززندگیمنبود.«1
 غالمرضاصالحی،جانشینباتدبیرلشکر27محمدرسولاهلل
درواویالی22تیرماه67شـهیدشـد.همانروز،گردانهایانصار
الرسولومالکاشتربرایمقابلهباپیشرویاحتمالیعراقبهمنطقۀ
کرخـهاعـزامشـدندوفـردایآنروزبدوندرگیریبرگشـتندبه

پادگاندوکوهه.2
□

بعدازظهـر27تیرماه67،انتشـاریکخبـرازرادیو،تمامپادگان
رادربهتوحیرتفروبرد.جمهوریاسـالمیایرانقطعنامۀ598
سـازمانملـلراپذیرفتهبودواینیعنیپایـانجنگ.احمددهقان
ازحـالوهـوایآنروزمینویسـد:»همانطورمیمانموخشـکم
میزدند.شـوکهمیشـوم.نگاهمرویحبابهایتـویلیوانقفل
میشود.یکباردیگردرذهنمآنچهراکهشنیدم،مرورمیکنم...

1.دوکوهه،صص69و70.
2.دوکوهه،ص70.
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رسماًقطعنامۀ598راپذیرفت...رسماً...قطعنامه.کتریرارویلبۀ
بالکـنمیگذارم.دوکوههدورسـرممیچرخـد.برمیگردم.علی
همانطوربهدیوارتکیهدادهوبهگوشـهایخیرهمانده.چهشـنیدم!
مگرممکناسـت؟باصداییکهبیشتربهنالهشبیهاست،میگویم
علیچهشـده؟علیبیآنکهعکسالعملنشـاندهـد،همانطور
خیـرهماندهاسـت،مسـِخمسـخ.حتـینمیتوانیبفهمـیکهنفس
میکشد.بیگلریبایکدستزانوهایشرادربغلجمعکردهوبا
دسـتدیگر،چنگبرموهایشمیاندازد.کنعانیحیرانوگنگ
بههرطرفمینگرد.مجیدنوروزیخیرهماندهبهنقشهایپتوو
زاهـد،آرامسـربردیـوارمیکوبد...رویزمینمینشـینم.بیاراده
وبدونهیچگونهاختیاری.انگارپاهایمتحملنگهداشـتنبدنمرا
ندارنـد.زانـودربغلمیگیرم...سـرمرابرزانوهایـممیکوبم.این
چـهخبـریبود؟مگرچنینچیزیممکناسـت؟افکارمختلفاز
هـرطرفبـهذهنمهجـوممیآورد.گیجومنگمیشـوم.شـهدا

یکییکیازجلویچشـمانمرژهمیروند؛همهشـان...«1
توگوییگردمرگبرسـردوکوههریختهبودند.هیچصدایی

1.روزهـایآخـر؛احمددهقان؛دفترادبیاتوهنرمقاومت،حوزههنری،چاپ
اول،1371،تهـران؛صص121تا123.
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جزصدایگویندۀرادیوسکوتپادگانرانمیشکست.آنشب
اولینشببیستارهدوکوههبود.فقطیکصدامیتوانستدلهای
شکسـتۀرزمندگانکهغروردینیوملیخودرادرمعرضتاراج
میدیدند،التیامبخشد.دوروزبعد،بلندگوهایگردانهاهمهرابه
گردخودجذبکردهبود.گویندۀرادیو،پیاممعروفامامراقرائت
میکرد:»...فرزندانانقالبیام!ایکسانیکهلحظهایحاضرنیستید
ازغرورمقدستاندستبردارید.شمابدانیدکهلحظهلحظهعمرمن
درراهعشقمقدسخدمتبهشمامیگذرد.میدانمبهشماسخت
میگذرد،ولیمگربهپدرپیرشـماسـختنمیگذرد.میدانمکه
شـهادتشـیرینترازعسـلدرپیششماسـت.مگربرایخادمتان

اینگونهنیست.ولیتحملکنیدکهخداباصابراناست....«1
هرجملهایکهبهانتهامیرسـید،صدایهقهقگریهبهآسـمان
میرفـت.شـبهایدوکوهـهسـنگینشـدهبـود.هیچکـسحـال
خوابیدننداشت.دیگرمکانخلوتینمییافتی.هرکسگوشهای
گرفتهبودوخاطراتشـیرینگذشـتهرامرورمیکرد.برایاولین
باربیابانهایاطرافدوکوههپرطرفدارترازمحوطهآنشـدهبود.
پذیـرشقطعنامـۀ598،ازسـویایـران،ارتـشعـراقرامسـت

1.دوکوهه،ص72.
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پیروزیکردهبود.روز31تیر67،ازسراسـرمنطقۀجنوبهجوم
آورد.تا30کیلومتریخرمشـهرپیشـرویکرد.اینحرکتعراق

خیلیشـبیهبهتهاجـماولجنگشبود.
فـردایآنروز،پنـجگـردانازگردانهـایلشـکر27محمـد
بهسـویجادۀاهوازـخرمشـهرحرکتکردندودر رسـولاهلل
منطقـۀزیـدبـانیروهایعراقـیدرگیرشـدهومانعپیشـرویآنها

شدند.1
درآنعملیـات،مرتضیخانجانی،فرماندهعارفگردانکمیل
شـهیدشـد.وصیتنامـهزیبـایاوکـهدرواپسـینسـاعاتقبـلاز
شـهادتشنوشـتهبود،هماکنـونبردیوارسـاختمانگردانکمیل

نقشبسـتهاست.
دوروزبعـدازآغـازتهاجمعراقودرروز3مردادهمانسـال،
منافقیـنباحمایتارتشعراقبهغرباسـالمآبادهجومآوردند.
چهـارگـردانازگردانهـایلشـکر27،بهسـرعتدوکوهـهرابه
مقصـدکرمانشـاهترککردنـد.محمودامینیمیگویـد:»فرصت
خیلـیکمبود.بایدسـریعجلویپیشـرویمنافقیـنرامیگرفتیم.
هلیکوپترهایشنوکهوانیروزدرزمینصبحگاهمینشستندوبه

1.دوکوهه،صص72و73
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سـرعتنیروهارابهمنطقۀعملیاتیمیرسـاندند.«1
عملیاتمرصاد2،درروز5مردادسال67،بهعنوانآخرینعملیات

نظامیجمهوریاسالمیدرمنطقۀعمومیاسالمآبادانجامشد.
بـامقاومـترزمندگان،عراقدردهممردادهمانسـال،بااعالم

پذیرشقطعنامه،بهسـویمرزهایبینالمللیعقبنشـینیکرد.
بـابازگشـتنیروهـایاعزامیبهجنوبوغـرب،دوکوههمملو
ازنیـروبـود؛امـابرخـالفهمیشـه،خالیازنشـاط.بانـگجدایی
رزمندگانوپادگاندوستداشـتنیدوکوههبـهصدادرآمدهبود.
همـهچیـزتمامشـدهبـودودیگرهیـچبهانهایبـرایمانـدننبود.
خاطـراتصبحگاههـایبـاطـراوت،نمازهـایباشـکوهجماعت،

1.دوکوهه،ص73.
2.عملیـاتمرصـاد:31تیـر67،ارتشعراقخطخودیرادرمنطقۀسـرپلذهاب
شکست،نیروهایسازمانمجاهدینخلق)منافقین(همبدوناینکهبامانعیمواجه
شـوند،سـواربرخودروهابهسویکرمانشـاهحرکتکردندوتاتنگۀچارزبرپیش
آمدند.نیروهاازجنوبراهیغربکشـورشـدندودرتاریخ3مرداد67،عملیات
ادرکنی«،بهفرماندهیسـپاهپاسـدارانوبا مرصـادرابـارمـز»یـاصاحبالزمان
پشتیبانیهوانیروزارتش،شروعکردند.رزمندگانازسهمحورچارزبر،جادۀقالجه
پلدخترواردعملشـدندودردومرحلهمنافقینراسـرکوب وجادۀاسـالمآبادـ
کردند.دراینعملیاتبخشـیازنیروهایمنافقینکشـتهشـدند،بقیهبهمرزعراق
فرارکردند.اماارتفاعاتمرزی،همچناندراشـغالعراقماند.)اطلسراهنماـ5،

کارنامۀنبردهایزمینی(



دوكوهه 112

نالههایپاکنیمهشب،چهرههایمعصوموبیادعایشهدا،همهو
همـهبایسـتیدرقفسسـینههایداغدیـدهآراممیگرفت.

آنروزهـا،روزهـایخلـوتنیروهـابادوکوههبود.دسـتهای
لرزانبهجاندیوارهاافتادهبودوکلمهتولیدمیکرد:»شـهدامارا
فراموشنکنید«،»خداحافظبچههایشلمچه«،»ایشهیدان،رفقای
دنیـاهـمبیوفاشـدند«،»ایکسـانیکهبعدهـابهاینسـاختمانها
میآیید،تورابهخداباوضوواردشـوید«،»ایشـهداتورابهخدا

بـهخوابمابیاید.«
خودکار،مداد،ماژیک،تکههایگچوزغال،مدامرویسـینه
دیوارهـاحرکتمیکرد.چشـمهاینمناکازپشـتدوربینهای
عکاسـی،چهـرۀغمنـاکدوکوهـهرابـهیـادگارثبـتمیکـرد.
سـاختمانگردانهـا،حسـینیۀحاجهمـت،ماکـتقـدسوزمیـن
صبحگاه،سوژههایمحبوبآنهابرایعکسهاییادگاریبود.1
دبیرکلسـازمانمللدرجلسۀشـورایامنیت،کهدرتاریخ17
مرداد67تشکیلشدهبود،ساعت3بامداِدروز29مرداد1367را
زمـانرسـمیآتشبساعـالمکردوازاینتاریخرسـماًآتشبس

1.دوکوهه،صص73و74.
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برقرارشد.1
آنروزدوکوهه،یکیازخلوتترینروزهایخودراگذراند.
بیشترگردانهاوواحدهادرمرخصیبهسرمیبردند.آنهاهمکه
درپادگانبودند،هریکبهگوشهایپناهبردهبودند.هرازگاهی،
صدایشلیکاسلحهایکهبرایارسالبهانبارآزمایشمیشدویا

صدایعبورخودرویی،سکوتپادگانرامیشکست.
قصـهیدوکوهـهپایـانیافتـهبـودوهمهچیزدرشـهرمهیـابود.
سـاختمانهایزیبایـیکههمشیشـهداشـتندوهملولهکشـیآب
بهداشتی.همسیستمخنککنندهداشتندوهمآسانسوروهم...شهر
همهچیزداشت:خوابراحت،غذایمناسب،لباسهایرنگارنگ

و...امنیـت؛امافقطیکچیزنداشـت،حاجهمت.
□

شـهیدآوینیودوسـتانش،عید7،68ماهبعدازپایانجنگ،به
دوکوههآمدند،تاهمیادیازدوستانسفرکردۀخودبکنندوهم

دوکوههراازتنهاییدربیاورند.
شهیدسیدمرتضیآوینیگفتهاست:»جاداردکهدوکوههمزار
عشاقباشد،زیارتگاهعشاقیکهازقافلۀشهداجاماندهاند.دوکوهه،

5،کارنامۀنبردهایزمینی. 1.اطلسراهنماـ
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میدانمکهچقدردلتنگی.میدانمکهدلتمیخواهدبازهمخود
رابهحبلدعایشهدابیاویزیوبانمازشانتاعرشاعلیباالروی.
میدانمکهچهمیکشیدوکوهه!عمرتوهزارهاسالاستوشاید
هممیلیونهاسال.اماازآنروزکهانسانبراینخاکزیستهاست،
آیاجزاصحابعاشوراییسیدالشهداکسیرامیشناسیکهبهتر

ازشهدایماخداراعبادتکردهباشد...؟
خداحافظدوکوهه.مامیدانیمکهتوازگواهانروزحشـریو
بـرآنچـهمابودهایمشـهادتخواهیداد.تومارامیشـناختهایو
رازدارخلوتمابودهای؛روزهاوشـبها،درحسـینیه،دراتاقها،

درراهروهـاودرزمینصبحگاهت.
دوکوههمغموماست،امااشتباهنکنید!اوجنگرادوستندارد،
جمعباصفایبسـیجیهارادوسـتدارد،جمعشـهدارا؛آرزومند
آنعرصهایاستکهدرآنکراماتباطنیانسانهابروزمییابند.
اما،اینهمهمغموممباشدوکوهه.امامرفت،اماراهاوباقیاست.
دیرنیستآنروزکهروحتوعالمراتسخیرکندونامتووخاک
تووپرچمهایتمظهرعدالتخواهیشـوند.دوکوهه،آیادوست

داریکهپادگانیاراناماممهدینیزباشی؟پسمنتظرباش!«1

1.کتاببامنسخنبگودوکوهه،صص6تا22.
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تهران. 

کتاب دوکوهه، به کوشش گروه نویسندگان؛ بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع 

مقدس، )راهیان نور، 13(؛ چاپ دوم، 1385، تهران. 

آذرخش مهاجر، رسگذشت ایثار و پیکار احمد متوسلیان، حسین بهزاد، نرش غنچه، 

مؤسسۀ فرهنگی هرنی شهید آوینی، چاپ اول، بهار 1383، تهران. 

همپای صاعقه، کتاب یکم از کارنامۀ عملیاتی لشکر 27 محمد رسول الله دی 
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1360 تا تیر 1361؛ حسین بهزاد، گل علی بابایی؛ انتشارات سورۀ مهر، حوزۀ هرنی 

سازمان تبلیغات اسالمی؛ چاپ یازدهم، 1388، تهران. 

رضبت متقابل، کتاب دوم از مجموعه حامسۀ 27، کارنامۀ عملیاتی لشکر 27 محمد 

رسول الله در تابستان 1361؛ گل علی بابایی، حسین بهزاد؛ انتشارات سورۀ مهر، 

، حوزۀ هرنی سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ یازدهم،  لشکر 27 محمد رسول الله

1390، تهران.

می خوام با تو باشم، مجموعۀ یاران نابـ  4، علی اکربی، کاری از گروه فرهنگی یا زهرا 

)سالم الله علیها(، نرش صیام، چاپ اول، تهران، 1388. 

در هاله ای از غبار، رسگذشت نامۀ رسدار بی نشان حاج احمد متوسلیان، کتاب یکم از 

مجموعۀ بیست وهفت  در 27؛ گل علی بابایی، نرش صاعقه، چاپ پنجم، 1391، تهران. 

ماه همراه بچه هاست، رسگذشت نامۀ رسدار خیرب، شهید محمدابراهیم همت، کتاب 

دوم از مجموعۀ بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی؛ نرش صاعقه، چاپ اول، 1391، 

تهران

راز آن ستاره، رسگذشت نامۀ رسدار گمنام، شهید رضا چراغی، کتاب سوم از مجموعۀ 

بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی؛ نرش صاعقه، چاپ اول، 1391، تهران. 

تا آَوردگاه اَلهاله، رسگذشت نامۀ رسدار عملیات بدر شهید عباس کریمی، کتاب چهارم 

از مجموعۀ بیست و هفت در 27؛ گل علی بابایی؛ نرش صاعقه، چاپ اول، 1391، تهران. 

حامسه بی پایان، رسگذشت نامۀ رسدار خط شکن، شهید محمود شهبازی دستجردی، 

کتاب ششم از مجموعۀ بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی؛ نرش صاعقه، چاپ دوم، 

1392، تهران. 

از  قصه ما همین بود، رسگذشت نامۀ شهید سیدمحمدرضا دستواره، کتاب هفتم 

مجموعۀ بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی؛ تهران، نرش صاعقه، 1392. 

پهلوان گوِد گرمدشت، رسگذشت نامۀ اسطورۀ مقاومت در نربد الی بیت املقدس شهید 

حسین قجه ای، کتاب هشتم از مجموعۀ بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی؛ نرش 

صاعقه، چاپ اول، 1393، تهران. 
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رحیم  فرماندهان؛  قصۀ  محمدابراهیم همت،  شهید  زندگی  براساس  فراری،  معلم 

مخدومی، سورۀ مهر )حوزۀ هرنی سازمان تبلیغات اسالمی(، بنیاد شهید انقالب اسالمی، 

نرش شاهد، چاپ دوازدهم، 1387. 

به مجنون گفتم زنده مبان، فرهاد خرضی، انتشارات روایت فتح. 

ققنوس فاتح، شانزده منظر بر رسگذشت رسارس ایثار و پیکار رسدار شهید مهندس محسن 

وزوایی...؛ گل علی بابایی؛ سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، تهران، معاونت پژوهش و 

ارتباطات فرهنگی، نرش شاهد، چاپ اول، 1385. 

مهتاب خّین، خاطرات حسین همدانی؛ حسین بهزاد؛ انتشارات فاتحان، چاپ دهم، 

1390، تهران. 

راز نگین رسخ، برگرفته از زندگی، رزم و شهادت رسدار شهید محمود شهبازی، فرمانده 

، حمید حسام، تهران، پالیزان: رصیر،  سپاه و جانشین لشکر 27 محمد رسول الله 

1384، چاپ اول

روزهای آخر، احمد دهقان، دفرت ادبیات و هرن مقاومت، حوزۀ هرنی، چاپ اول، 1371. 

با من سخن بگو دوکوهه، گفتار منت برنامۀ روایت فتح، نرش واحه، 1392، تهران. 

مرداِن مرد، زندگینامۀ شهیدان رنجربان، قهرمانی، زمانی و تهرانی؛ گل علی بابایی، دکرت 

محسن پرویز؛ کنگره بزرگداشت رسداران شهید سپاه و 36 هزار شهید استان تهران، کمیتۀ 

نارشان، چاپ اول، 1377، تهران.

سیراب از عطش، خاطراتی از حبیب الله مظاهری؛ حسن سجادی پور؛ نرش عابد، 1384، 

تهران. 

کتاب همت، از مجموعۀ یادگاران، مریم برادران؛ انتشارات روایت فتح.

جنگ دوست داشتنی، خاطرات سعید تاجیک؛ سازمان تبلیغات اسالمی، دفرت ادبیات و 

هرن مقاومت، انتشارات سورۀ مهر، چاپ دوم، 1386، تهران.
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