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کمال سپاهی





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 منطقه 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 ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
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 پیاله 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:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه 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 شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  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 مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل اول
»سومین روز عملیات کربالی پنج بود. نصفه شب رسیده بودیم 
پشـت جـادۀ شـلمچه ـ بصره. گفتـه بودنـد در دل خاکریـز کوتاه 
سـنگر بکنیـد. همـان وقت بود که مسـعود مروی سـر رسـید و ازم 
پرسید جنازۀ بچه ها کجا افتاده. نشانش که دادم، گفت سنگر برای 
دو نفرمـان بزنـم تا برگـردد. بعد در دل تاریکی دوید رفت و با سـه 
چهار تا گونی کنفی خالی و یک مشما پر از خرما و چند تا قممقۀ 

برگشت: نیمه خالی 
ـ از کوله پشتی بچه ها برداشتم!

خرماهـا را تا جا داشـتیم خوردیم، خاکریز را بـه اندازۀ دو وجب 
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کندیم، گونی ها را پر کردیم چیدیم دورمان و گرفتیم خوابیدیم. و 
حاال صبح بود.

بیرون سـنگر، روی یکی از گونی ها نشسـتم و مشـغول تماشـای 
اطراف شدم: یک خاکریز کوتاه بود، پشت جادۀ شلمچهـ  بصره، 
که ما پشت آن موضع گرفته بودیم و پشت سرمان، دشت صاف و 
بی عارضه ای بود که تا خاکریز عقبی هشـتصد متر فاصله داشـت. 

داشـتم دور و اطراف را برانداز می کردم که حسـین حکیمی سر 
رسـید. از عملیـات بـدر بـا هم بودیم. تـوی همان عملیـات بود که 
ترکـش، از بـاالی ابـرو تـا زیر چانـه اش را جر داد؛ طـوری که فکر 
کردیـم تمـام کـرده و جنازه اش را برداشـتیم گذاشـتیم لـب هور تا 
قایقران ها وقتی سرشـان خلوت شـد، ببرندش عقب. دم غروب بود 
کـه یکـی گفت جنازۀ رفیق تان را که بردید گذاشـتید لب اسـکله، 
تکان خورده و انگار که زنده است. زود رفتیم باالسرش و با اولین 
قایق، با هفت هشـت تا مجروح و جنازۀ دیگر، فرسـتادیمش عقب. 
سـه چهار ماه بعد برگشـت، با رد سـرخی به نشـانه، از باالی ابرو تا 

زیر چانه. 
پرسـیدم چـه خبر، گفت آن طـور بی خیال ننشـینم روی گونی ها 
کـه محاصـره شـده ایم. فکر کـردم اول صبحی دارد باهام شـوخی 
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می کنـد. وقتی پرسـیدم چه جوری؟! گفـت نیروهایی که قرار بوده 
از چپ و راسـت جلو بیایند، نتوانسـته اند کاری از پیش ببرند و ما 
تنها نیروی آن جلو هسـتیم. حرف هاش را جدی نگرفتم؛ وضعیت 

چندان هـم غیرعادی نبود. 
مسعود بیدار شده بود و داشتم باهاش حرف می زدم که یکهو از 
سمت چپ رگباری شلیک شد و گلوله ها خورد دور و اطرافم. با سر 
رفتم روی او که داخل سنگر همچنان دراز کشیده بود. گلوله های 
مسلسل گیرینف، با صدای کرکننده ای، َشَرق شروق ُکنان از باالی 

سرم رد می شدند.
صداها که تمام شـد، آرام آرام سـر باال بردم ببینم چه خبر است. 
همه کز کرده بودند توی سنگرهاشان و بعضی ها عینهو گورکن ها، 
سرها را از توی گودالی سنگر باال آورده بودند و هاج و واج این ور 

و آن ور را نگاه می کردند.
باید خبری می گرفتم. دل به دریا زدم و نیم خیز و بدو بدو، خودم 
را رساندم به سنگر یحیی فرمانده مان. او داخل سنگر حفره روباهی 
ـ عینهو سـنگری که ما کنده بودیمـ  نشسـته بود و داشـت با بیسـیم 
حـرف می زد. بیسـیم چی ها و پیک هـا توی سـنگرهای کناری اش 
بودند. اکبر رحیمی دو سـه تا سـنگر جلوتر بود. دسـت باال بردم و 
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بلنـد گفتم: »چه طوری آقای دکتر؟!«
امدادگـر بچه سـال دسـته بـود کـه تازگی هـا کـرک نرمـی روی 
صورتـش روییـده بـود و به شـوخی بـه اش می گفتیم دکتـر. همه از 
دسـتش فراری بودند. اگر بیکار گیرت می آورد، یک ساعت تمام 
برایـت حـرف مـی زد. این بار فقـط لبخندی زد و سـری تکان داد. 

وقت پرحرفـی نبود!
خبرهـا را گرفتـم و برگشـتم. هنـوز نفسـم جـا نیامده بـود که تیر 
سـیمینوفـ  تفنـگ مخصـوص تک تیراندازهـا که دوربیـن دارد و 
المصب بدجوری دقیق اسـت ـ خورد توی گونی سـنگر. سـر باال 
بردم ببینم این دیگر از کجا پیدایش شـد که دومی ویژی کرد و از 
جلوی صورتم رد شد. با آن همه گلولۀ خمپاره و تیربار، همین یکی 
را کم داشـتیم. گلولۀ بعدی خورد به گونی سـمت راسـت سـنگر. 
شـوخی بردار نبـود. یکـی از گونی هـای سـمت چپ را برداشـتیم، 
گذاشـتیم طرفـی که گلوله می آمـد. حاال گودالی مـان به همه چیز 
شبیه بود اال سنگر! بعد از آن، پشت خاکریز حکومت نظامی اعالم 

شـد؛ جنب می خـوردی، جنازه ات می ماند روی دسـت بقیه.
 کم کم صدای شلیک ها شدت گرفت. خمپاره ها، دشت پشت 
را شـخم می زدند. گلوله های تانک، سـنگرها را یکی یکی و دو تا 
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دو تا می فرسـتادند هوا و تیربارها توی هر سـوراخ و سـمبه ای دنبال 
آدمیزاد می گشـتند. دود باروت و انفجار، همه جا را پر کرده بود و 

سینه را می سوزاند.
هر چند لحظه یک بار، آتشـی از دهانۀ لولۀ تانکی که از سـمت 
چپ آمده بودند جلو، بیرون می زد و توی یک چشـم به هم زدن، 
تکـه ای از خاکریـز، همـراه با آدم هایـش می رفت هـوا. از چند جا 
صدای آه و ناله می آمد و امدادگرها، دوال دوال می دویدند می رفتند 
و می آمدند. به مسعود گفتم: »می روم پیش یحیی، خبری بگیرم.«

از سنگر پریدم بیرون و دویدم. چند تا گلولۀ تیربار، خورد این ور 
و آن ورم، ولـی نایسـتادم. کنـار سـنگر یحیی، خـودم را زدم زمین. 
پرسـیدم: »ایـن تانک هـا چیـه؟ االن می آیند پشـت مان و تک تک 

سـنگرها را می زنند.«
گفت که تانک ها از دو طرف دارند خودشـان را می کشـند جلو 
و از عقب نمی توانند کمکی به مان برسـانند و باید تا شـب مقاومت 

کنیم. 
هنوز ظهر نشده بود!

یحیی مشـغول صحبت کردن با بیسـیم شـد. از یکـی از پیک ها 
پرسـیدم: »کی هـا تا حاال تیـر خورده اند؟«



14   شلمچه

گفـت: »خیلی هـا. عبـاس حصیبـی و دکتـر تـوی سـنگر بغلـی 
افتاده انـد.«

نشسـته نشسـته رفتم سـمت سـنگری که نشـانم داده بـود. دکتر 
چمباتمه افتاده بود توی گودالی سـنگر. تیر خورده بود تو سـرش. 
هنوز زنده بود و نفس های کوتاه کوتاه می کشید. توی سنگر بغلی، 
عباس حصیبی و علی شاه آبادی ـ یکی از سیمینوف چی های دستۀ 
ادواتـ  افتـاده بودنـد. دو تایی، توی یک سـنگر، کنار هم نشسـته 
بودند که تیر سـیمینوف می خورد توی سـر حصیبی و رد می کند، 
می خورد توی سـر دومی. سـر حصیبی را باندپیچی کرده بودند. 

مشـغول گپ و گفت بودیم که یکهو سـه تا از تانک  های سمت 
چپ، از بقیه جدا شـدند و ُپرگاز آمدند وسـط دشت پشت سرمان. 
خاکریز به هم ریخت. چیزی که از آن می ترسـیدیم، داشت اتفاق 

می افتاد.
همه شـروع کردند به تیراندازی، حتی آن ها که تفنگ داشـتند و 
گلوله هاشان خراش هم به تانک ها نمی انداخت. تانک ها به سرعت 
از سیصد متری پشت نیروها گذشتند و رفتند تا مابین ما و خاکریز 
پشـتی قرار بگیرند. آر.پی.جی ها پشـت سر هم شلیک می شدند و 
موشک ها از چپ و راست تانک ها می گذشتند. کارمان تمام بود.
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ـ بروید تو سنگرها...
گلوله باران شـروع شـد. میان قطعی رگبار تیربارها، برگشتم سنگر 
خودمان. مسـعود نبود. یکی از امدادگرها که کاله کاموایی سرش 
بـود، دوان دوان آمـد. نرسـیده بـه سـنگر مـا، چنـد تا گلولـه خورد 
کنارش. خودش را انداخت زمین و سینه خیز تا نزدیک گونی های 
سـنگر آمـد. گفـت می خواهـم بـروم جلوتـر سـنگر بزنـم. سـنگر 
نیمه گـودی را نشـانش دادم و گفتـم: »نمی خواهـد. همین را گود 

کن، بـرو توش.«
گفـت سـرنیزه نـدارم. سـرنیزۀ خـودم را بـه اش دادم. جلـدی 
تجهیزاتـش را در آورد و مشـغول کنـدن شـد کـه ناگهـان گلوله ای 
از کنـار صورتـم رد شـد و او افتـاد زمین. گفتـم ای دل غافل، این 
یکی هم تیر خورد که بلند شد، کالهش را در آورد و خنده خنده 
گفـت: »بی پـدر نمی گویـد ایـن ور خاکریز یک نفر باشـد، همین 

طـور االبختکی تیـر در می کند!«
زد زیر خنده. دو تایی خندیدیم. کاله کاموایی اش سوراخ شده بود.

هلی کوپترهای عراقی برای شناسـایی آمدند باال سـرمان. مسعود 
که تازه از راه رسـیده بود، گفت: »ژسـت بگیر، می خواهد عکس 

تکی ازمان بگیرد!«
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 همسـنگر بغلـی فقـط صدایـش آمـد: »حاال شـاگرد شـوفر این 
هلی کوپتـر بـا کمربنـد نیفتد بـه جان مان!«

خورشید رسید وسط آسمان. هیچ کدام از قمقمه ها آب نداشتند. ما 
پشت یک تکه خاکریز بودیم که دو طرفش نیروهای دشمن داشتند 
سـنگر به سنگر جلو می آمدند. تا خاکریز پشتی هشتصد متر فاصله 
بـود کـه پرنده نمی توانسـت پر بزند. چه می شـد کرد؟ نمی دانسـتی 

چه کار باید بکنی. بدجوری توی دسـت آن ها گیر افتاده بودیم. 
ظهر شـده بود. قرار شـد یکی برود بیرون سـنگر و آن یکی توی 
سنگر، نمازش را نشسته بخواند. مسعود رفت بیرون، کنار گونی ها 
دراز کشید تا اول من نمازم را بخوانم. روی خاک تیمم کردم و با 

پوتین، دو زانو شـروع کردم به خواندن.
صدای شـَرق و شـروق شـلیک تیرها بیشـتر شـد و من بیشتر خم 
شدم. چند تا گلوله خورد کنارم و خاک ها را پاشید به سر و صورتم. 
قنوت گرفتم، ولی آن قدر خم شـده بودم که انگار داشـتم سـجده 

می کـردم. صداهای درهم و برهـم و مضطرب از بیرون می آمد:
ـ کجا؟... فرار کنید، رسیدند... نرو...

زمیـن  اطـراف  و  دور  کـه  گلوله هایـی  از صـدای  گوش هایـم 
می خورد، داشـت کر می شـد. صدای انفجار، نالۀ آدم ها، ویژ ویژ 
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گلولۀ تیربارها، ضجه و فریاد. نمازم را تمام کردم و سرک کشیدم. 
همـه جـا زیـر آتش بود. گلوله های سـرخ رنگ رسـام، مثل آب که 
پرفشـار از شـیلنگ بیرون بپاشـد، پشـت خاکریز پخش می شدند. 
یک نفر بدو می آمد. کولۀ آر.پی .جی پشـتش بود. نرسـیده به ما، 
دیدم که کوله اش تیر خورد و خرج یکی از موشک ها آتش گرفت. 
خـودش را کوبیـد زمیـن. فریاد کشـیدم: »کوله را باز کـن... بند 

کوله.« کوله... 
موشـک ها آتش گرفتند. از پشـتش، آتش زرد و سـرخ و بنفش 
مـی زد بیـرون. از ترس، روی زمین غلت می زد. چند تای دیگر هم 
داد زدند بند کوله را باز کند، اما دیگر دیر شـده بود. موشـک ها با 
صدای وحشتناکی می سوختند و فش فش می کردند و بعد... بوی 

گوش سـوخته  آمد، بوی کباب.
مسـعود نگاهـم کـرد. داغـی گلوله هـای تیربـار را کـه از جلوی 
صورتم رد می شد، حس می کردم. نیروها از انتهای خاکریز سرازیر 
شده بودند این طرف. بلند شدم و خودم را رساندم به یحیی. هفت 
هشـت نفر، با هم می دویدند می آمدند. هنوز به پنج شـش متری ما 
نرسیده بودند که یکی از تیربارها سرش را برگرداند سمت آن ها. با 
همین دو تا چشم های خودم دیدم که چه طور گلوله ها روی تن شان 
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می نشسـت و عینهو شاخه های گندمی که خوب رسیده باشند، قد 
خـم می کردنـد و می ریختند زمین. آن که جلوتـر از بقیه بود، چند 
بار غلت خورد و جلوی پایم به سـجده افتاد و خون سـرخی از زیر 

بدنش راه گرفت و روی زمین پخش شـد.
یحیـی فریاد کشـید: »همه بکشـند عقـب؛ تا خاکریز پشـتی... 

زنده ها فـرار کنند...«
ولوله ای شـد. یک گردان آدمیزاد، پخش شـدند توی دشـت. تا 
خاکریـز پشـتی، فقط و فقط هشـتصد متر راه بـود. اما چهل پنجاه 
تا تانک سـمت راسـت و چهل پنجاه تای دیگر سـمت چپ انگار 

انتظار همین را می کشـیدند. ما شـده بودیم گوشـت دم توپ.
 برگشـتم خـودم را رسـاندم بـه سـنگر، کالشـم را برداشـتم و 
بـه سـمت خاکریز پشـتی، بنا کـردم به دویـدن. از زمین و آسـمان 
گلولـه می بارید: تانک، خمپاره، دوشـکا، گیرینف، کالش... از 

هیچ کـدام دریـغ نمی کردند.
همان ابتدای راه سـینه ام سـوخت و نفسـم گرفت. وسط دشت، 
پـر بـود از آدم. زمین پر بود از تفنگ و تجهیزات اضافی و جنازه و 
مجـروح. بوی خـاک و بوی باروت همه جا پر بـود. کمی جلوتر، 
سـمت چپ، یکـی می رفت. نـگاه به اش کـردم ببینم کیسـت که 
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انفجاری رخ داد و دود همه جا را گرفت. رو زمین نیم خیز شـدم. 
دود انفجار که خوابید، اثری از او نبود. فقط یک تکۀ بزرگش را با 
دو تا چشم های خودم دیدم که توی هوا چرخ خورد و چرخ خورد 

و یک کـم دورتر افتاد زمین.
سـمت چـپ بدنم می سـوخت. نگاه نکـردم. چند قـدم جلوتر، 
یکـی بـا پاهای خون آلـود رو زمین نشسـته بود. چیـزی نگفت، اما 
نگاهـم کـرد. از آن نگاه ها که یک عالمه حرف دارد. راهم را کج 
کردم طرفش. هنوز دو قدم برنداشـته بودم که باد داغ و سـوزانی از 
زمیـن بلنـدم کـرد و چند متر دورتـر، کوبید زمیـن. همه جا جلوی 

چشـمم تاریک شـد و نفسم بند آمد.
زور زدم بلنـد شـدم. از مجروحـ  بـا آن نگاه های دیوانه کننده اش 
ـ خبـری نبـود. به جایش یک چالۀ گنده بود که از ته آن هنوز دود 
سـیاه رنگی بلند می شد. سمت چپ بدنم می سوخت. آتش گرفته 
بـود انگار. بلند شـدم. باز هم به خودم نگاه نینداختم. می دانسـتم 
اگر ببینم دل و روده ام ریخته بیرون یا پهلویم جر خورده، نمی توانم 

قدم از قدم بردارم.
گیج بودم. زمین پر بود از جنازه. تیر از دو طرف می آمد. عده ای 
با رنگ های سفید از این بدو بدوی نفس گیر، عقب تر یا چهار قدم 
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جلوتر، داشـتند می رفتند. گوش هایم زنگ می زد. صداها را انگار 
از ته چاه می شنیدم. من کجا بودم؟ خواب بودم یا بیدار؟ 

جلوتر، خاکریز بود. چند نفر داشتند از آن می رفتند باال که گلولۀ 
تانک خورد بین شان و ریختند پایین. من هم رسیدم. جنازه ها درهم 
و برهم بودند و چند تا دست و پا که معلوم نبود مال کدام  یکی شان 

است، دور و بر پخش بود.
زور زدم و چهار دست و پا خودم را کشیدم باال. خاکریز بلندی 
بود. باالی آن که رسیدم، خودم را ول کردم و چند تا غلت خوردم 
تا رسـیدم پایین. لباس و تنم بوی باروت سـوخته و خون و گوشـت 
می داد. این جا بود که  توانستم نگاهی به خودم بیندازم و از آن چه بر 

سرم آمده بود، شوکه شدم: 
دست الی موهام کشیدم. چیزهایی چسبید به دستم. نگاه کردم. 
تکه های گوشـت بود و پوسـت. بدنم پر بود از تکه های اسـتخوان 
آن دو نفـر کـه عینهو ترکـش، رفته بودند تو گوشـت. همین ها بود 
که بدنم را می سـوزاند. چند تا از تکه اسـتخوان ها را خودم کشـیدم 
بیـرون. یکـی هم آمد کمکم. هر بار که یکی از تکه اسـتخوان ها را 

می کشـید بیرون، بدنم آتش می گرفت.
تـوی دشـت نمی آمـد.  از  رفتـم روی خاکریـز. دیگـر کسـی 
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مجروح ها دسـت تکان می دادند و التماس می کردند. تانک ها راه 
افتـاده بودنـد و جلو می آمدند. تا چشـم کار می کرد، جنازه ریخته 

بـود و تجهیـزات انفـرادی؛ حمایل و قمقمه و سـرنیزه.
نگاهـم را برگردانـدم ایـن طـرف. عـده ای کـه نفس تـازه کرده 
بودند، داشتند می رفتند عقب. اما بیشتری ها آن پشت مانده بودند.

این دو تا چشم های لعنتی، چه چیزها که از صبح تا ظهر 21 دی 
1365 ندیدند.«1

□
منطقۀ مرزی شلمچه، در 12 کیلومتری غرب خرمشهر واقع شده 
اسـت کـه حدفاصل پل نو تا نقطۀ صفر مـرزی ایران و عراق را )در 
خـاک ایران( شـامل می شـود. این منطقـه به لحـاظ جغرافیایی، در 
شـرق بصره قرار گرفته اسـت و در حقیقت، منطقۀ حائل بین بصره 
و خرمشهر محسوب می شود و به همین خاطر، از موقعیت خاصی 

برای دو کشـور ایران و عراق برخوردار است.
الزم اسـت برای شـناخت دقیق تر شلمچه، در ابتدا به مشخصات 

بعضی مناطق اشاره کرد.

1. احمد دهقان، ماهنامۀ همشهری داستان، شهریور 1390، صص 37ـ  29
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نهـر عرایض: عرایض، نام نهری اسـت که از اروندرود منشـعب 
می شـود و به صورت جنوبی شـمالی در غرب خرمشـهر قرار گرفته 
اسـت. در اوایـل جنـگ تحمیلـی، مانع بزرگی بر سـر راه پیشـروی 
عراقی ها بود. علت نام گذاری، سـکونت اهالی در قسمتی بوده که 
عرض آن نسـب به جاهای دیگر بیشـتر بوده است. همچنین منظور 
از سـدبند  عرایـض، خاکریزی اسـت کـه در دو طرف سـاحل نهر 

عرایض سـاخته شـده اسـت. بر روی این نهر، پل نو قرار دارد. 
پـل نـو: پل نو بر روی نهـر عرایض قرار دارد. در گذشـته بر روی 
این نهر، پل چوبی بود که پس از ترمیم، پل نو نام گرفت. این پل با 
58 متر طول و هفت متر عرض، منطقۀ شلمچه را به خرمشهر وصل 
می کنـد. ایـن پل طی جنـگ تحمیلی تخریب شـد و هم اکنون پل 

جدید بتونی احداث گردیده است.
پاسـگاه شلمچه: پاسگاه مرزی شلمچه، در کنار جادۀ خرمشهر 
بـه مـرز عراق قـرار دارد. این پاسـگاه جزو پاسـگاه های مـرزی بود 
کـه در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، مـورد هجـوم قـرار گرفـت و در 
طول اشـغال، توسـط نیروهای عراقی تخریب شـد. در حال حاضر، 

پاسـگاهی جدید در همان مکان سـاخته شـده اسـت. 
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پاسگاه بوبیان: پاسگاه بوبیان، یکی از پاسگاه های مرزی کشور 
عراق می باشـد که در شـمال شلمچه قرار دارد. پاسـگاه بوبیان، در 
شـمال پاسـگاه کوت سـواری عراق، شـرق بصره و شـمال شـلمچه 
واقع اسـت. خاکریز احداثی در کنار این پاسـگاه که به عنوان خط 
پدافندی دشمن در شمال شلمچه بود، یکی از اهداف اولیۀ عملیات 
کربـالی5 محسـوب می شـد. در ایـن عملیـات، جلوی پاسـگاه و 

خاکریـز آن منطقه، پوشـیده از آب و موانع بود.
پاسـگاه کوت سـواری: یکی از پاسـگاه های مرزی کشور عراق 
اسـت. خاکریـز کوت سـواری بـه عنـوان یـك سـرپل، در عملیات 
کربالی5 از اهمیت باالیی برخوردار بود. رزمندگان پس از عبور از 
منطقۀ بزرگ آبگرفتگی، به خاکریز بسـیار مسـتحکمی می رسیدند 

کـه تصرف آن کار سـختی بود.
پنج ضلعـی: قسـمتی از جغرافیـای عملیـات کربـالی5 بـه نـام 
پنج ضلعی لقب گرفته اسـت. این منطقه در انتهای جادۀ خرمشـهر 
به مرز عراق، در کشـور عراق واقع بود. ضلع شـمالی این منطقه به 
آبگرفتگـی زیـد، ضلـع شـرقی به دژ مـرزی عراق، ضلـع جنوبی به 
جـادۀ شـلمچهـ  بصـره و ضلع غربی بـه کانال ماهی ختم می شـد. 
در بین این پنج ضلعی، انواع میادین مین و سـیم خاردار و کانال های 
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طبیعی و مصنوعی احداث شده بود. خاکریزهای پنج ضلعی دارای 
مواضع دفاعی به طرف بیرون و داخل بود. عراقی ها با سـاخت این 
موضـع دفاعـی، در واقع یك منطقۀ کشـتار بـرای رزمنـدگان ایرانی 

درسـت کرده بودند. 
کانـال ماهـی: کانـال پرورش ماهـی توسـط دولت عـراق قبل از 
انقالب اسالمی احداث شده بود که یک کانال ماهیگیری محسوب 
می شد که در صورت جنگ و تهدید نظامی، با کاربرد دفاعی، در 
برابر بصره قرار داشـت. این کانـال در عملیات رمضان و کربالی5 
مـورد هجـوم قرار گرفت و رزمندگان توانسـتند از آن عبور کنند. در 

ضلع غربی کانال، خاکریزهایی به شـکل نون سـاخته شده بود.
خاکریـز نونـی: مواضـع نونی شـکل )ن( اولیـن بـار در عملیـات 
کربـالی5 مـورد اسـتفادۀ ارتـش عـراق قـرار گرفـت. ایـن مواضـع 
نیم دایـره ای بـه شـعاع تقریبـی 200 تـا 400 متـر بود که بـر روی آن، 
کانالـی بـرای تـردد نیروهـای پیاده و سـنگرهای مـورد نیـاز دفاعی 
احداث شـده بود. میدان مین، سـیم خاردارهای حلقوی و فرشـی، 
سنگرهای کمین، خورشیدی ها و... از دیگر موانع طراحی شده در 

جلـوی خاکریزهـای نونی شـکل بود.
دوعیجـی: نام شـهرك و نهـر انشـعابی از رودخانۀ شـط العرب در 
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شـلمچۀ  عـراق اسـت. پـل روی نهر دوعیجـی، جادۀ شـلمچه را به 
بصـرۀ  عـراق متصل می کنـد. نهر دوعیجی یکـی از نهرهای بزرگ 
منطقـه و یکـی از موانع عبور رزمنـدگان در عملیات کربالی5 بود. 
در ایـن مکان، درگیری های سـختی در عملیات کربالی5 صورت 
گرفت. حاشیۀ پل پوشیده از نخلستان بود. همچنین محل شهادت 

حسـین خرازی فرمانده وقت لشـکر14 امام حسـین می باشد.
□

اگر از نشانی زمینی شلمچه پرسیده باشید، همان است که گفته 
شـد. شـرق بصره و شمال خرمشـهر، با آب و هوای گرم و زمینی با 
خاک رس که وقتی باران های سیل آسـای جنوب سـرازیر می شود، 
از چسـبندگی گل هـای آن سـخت کالفه می شـوی. امـا روزگار از 

شـلمچه چیز دیگری سـاخت و آدرس و نشـانی دیگری داد.
هنگامـی کـه صـدام طمـع کـرد و بـا وسوسـۀ فتح یـک هفته ای 
خوزسـتان، بی محابا به شـلمچه زخم زد و جلو آمد، قصۀ شـلمچه 
هم شـروع شـد. قصه ای برتر از قصه های هزارویک شـب شـهرزاد 
قصه گـو. قصـه ای کـه حکایتش از آغازین روز جنگ شـروع شـد 
و تـا آخریـن دقایق جنگ هشت سـاله ادامه داشـت. حکایتی که با 
خون نوشـته شد. با خون انسـان هایی از جنس مظلومیت، از جنس 
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مقاومـت و از جنس سلحشـوری. 
حکایـت شـلمچه را بایـد از خـود او بپرسـی، تـا خـودش برایت 
بگویـد. نزدیـک غـروب وضـو بگیـر و از جادۀ شـهرک ولی عصر 
یا جادۀ شـهید صفوی به سـمت شـلمچه برو . چند کیلومتری که 
رفتی، گوشـه ای، کنار خاکریزی، روی خاک بنشـین و دو رکعت 
نمـاز بخـوان و شـهدا را صدا بـزن. بعد به افق نگاه کـن. آن جا که 
بین زمین و آسمان فاصله ای نیست. خوب گوش بده. دلت را رها 
کن، پرواز بده، بگذار اوج بگیرد تا از آن باال، بهتر شلمچه را ببیند: 
جادۀ شهید صفوی، نهر عرایض، کانال پرورش ماهی، پنج ضلعی، 

، نهرجاسـم و... مواضع نونی شـکل، جادۀ امام رضا
بگـذار دلـت همـه جـا را ببیند. آن وقت اشـک ها، چشـمانت را 
بـاز می کننـد و سـربازان خاکی پـوش صاحب الزمـان جلوه گر 
می شـوند. نبردشـان را می بینی، صدای چکاچک شمشیرهاشان را 
می شـنوی، فـرود خمپاره ها و توپ ها را می بینـی و فرود مالئک به 
زمین برای مشایعت سربازان روح الله به عرش را به نظاره می نشینی. 

آری، این جا شلمچه است.



فصل دوم
اگر هشـت سـال نبـرد و دفاع مردم مقـاوم ایـران در مقابل تجاوز 
ارتـش عـراق را بررسـی کنیم، می توان ایـن مدت را بـه چهار دوره 

کرد:  تقسیم 
1. آغاز تجاوز عراق و اشغال سرزمین های ایران و زمین گیر شدن 

ارتش دشمن در مقابل دفاع مردمی جوانان ایران اسالمی 
2. شروع عملیات پیروز و بازپس گیری مناطق اشغالی

3. تعقیب متجاوز و انجام عملیات برون مرزی 
4. پایان جنگ و قبول قعطنامۀ 598

مرز و سـرزمین شـلمچه، در هر چهـار دورۀ تاریخ دفاع مقدس، 
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تأثیرگذار و مهم بوده و همیشـه اتفاقات آن، تأثیر مسـتقیم بر صحنۀ 
نبرد داشته است.

بعدازظهـر 31 شـهریور 1359، صـدای سـهمگین هشـت فروند 
هواپیمای عراقی، خرمشهر را غرق وحشت کرد. کمی پس از آن، 
شهر زیر آتش سنگین توپخانه و خمپاره اندازهای ارتش عراق قرار 
گرفـت. نیروهـای زرهـی دشـمن و در پی آن نیروهـای پیاده ارتش 
عراق، از مرز شلمچه وارد خاک ایران شدند. نزدیک ترین راه برای 
تصرف خرمشهر، عبور از شلمچه بود که ارتش عراق همین راهکار 

را انتخاب کرده بود.
»تانک هـای عراقـی کـه آمـده بودنـد، ناچـار بایـد از پـل نـو رد 
می شـدند. محمـد جهـان آرا1 دو سـه نفـر را فرسـتاده بود پـل نو را 

1. محمد جهان آرا در 9 شـهریور 1333 در خرمشـهر به  دنیا آمد. در سـال 1355 به 
گروه »منصورون« که یک گروه مذهبی معتقد به مبارزۀ مسـلحانه برضد حکومت 
شـاه بـود، پیوسـت. بعـد از پیروزی انقـاب، پس از دو سـال و نیـم زندگی مخفی، 
به خرمشـهر بازگشـت. در سـال 1358 فرماندهی سپاه خرمشهر را برعهده گرفت. با 
شـروع جنـگ، دوش به دوش مردم از شـهر دفاع کـرد. در هفتم مهر 1360، محمد 
جهـان آرا و تعـداد دیگـری از فرماندهـان راهـی تهـران شـدند تا گـزارش عملکرد 
شـجاعانۀ نیروهـا را در عملیات ثامن االئمه  به رهبر انقـاب بدهند. در میانۀ راه، 
هواپیمای حامل آنان دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و جهان آرا و عده ای دیگر 

از فرماندهان عملیات به شـهادت رسیدند.
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منفجر کنند که تانک ها از نهر عرایض جلوتر نیایند؛ که نشده بود. 
پـل محکم تـر از آن بود که بشـود بـا یک کارتـن تی.ان.تی خراب 
شـود. مجبور شـده بود هفده نفر از بچه های آغاجاری را بفرسـتد 

آن جا، پشـت پل نو، کشـیک عراقی ها را بکشند. 
محمد نورانی هم با بیسـیم، پشـت سـیل بند عرایض، نشسـته بود 
نزدیک نخلستان. با چند نفر از بچه ها، منتظر تانک هایی بودند که 

قرار بود از بین جاده های اهواز و شـلمچه پیدایشـان شود.
نماز صبح را که خواندند، هوا هنوز کاماًل روشن نشده بود. آب 
و غذایشـان تمـام شـده بود. سـه نفر رفتـه بودند عقـب. آب و غذا 

دل شان می خواسـت، می توانستند بروند.
هشـت نفری چشـم دوخته بودند به تانک ها. خیلـی تانک بود. 
چنـد تایشـان عقب تـر بودند. یـک نیم دایره درسـت کـرده بودند. 
یک مرتبـه همـه بـا هـم راه افتادنـد. بچه هـا آر.پی.جی هـا را آماده 
کردند. قرار شـد فقط تانک های سـمت راست را بزنند که حساب 
کار دست شـان بیایـد. اولیـن آر.پی.جـی را کـه زدنـد، تانک اول 
آتـش گرفت. از خوشـحالی، بـاال و پایین می پریدنـد. همدیگر را 
بغـل کردنـد و بوسـیدند. اولین بار بود که در عمرشـان آر.پی.جی 
می زدند. اما هنوز تانک ها داشـتند جلو می آمدند. نفر دوم و سـوم 
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هـم زدند. بعد بـاز نفر اول. 
گوش شـان وزوز می کرد. دیگر صدای همدیگر را نمی شـنیدند. 
آر.پی.جی هـا یکـی اش نمی خـورد. تانک هـا هـم همین طـور جلو 
می آمدند. خیلی نزدیک شـده بودنـد. اولین تمرین جنگی بچه ها، 
خود جنگ بود. جنگ واقعی. و دو سه نفری داشتند برای شلیک 
بعدی آماده می شـدند که از سـمت راسـت هم صدای گلوله آمد. 
از آن طـرف هـم یـک عده داشـتند تانک هـا را می زدند؛ از پشـت 

سیل بند. 
دیدند احمد شوش1 است؛ با هفت هشت نفر دیگر. ذوق کردند 

1. احمـد شـوش در سـال 1335 در خرمشـهر متولـد شـد. دورۀ خدمت سـربازی او 
همزمـان بـا اوج گیـری و خیزش همگانی مـردم برضد حکومت پهلوی بـود. در پی 
دسـتور امـام مبنـی بـر تـرک پادگان هـا و مراکز نظامـی، از پـادگان فرار کـرد و در 
تصرف شـهربانی و دژبانی رژیم شاهنشـاهی در شهرسـتان خرمشـهر نقش اساسـی 
داشـت. بـه دنبال پیـروزی انقاب و تشـکیل کمیتۀ انقاب اسـامی، فرماندهی این 
نهاد در خرمشـهر به او سـپرده شـد و مدتی بعد، به سـمت مسـؤول جهاد سـازندگی 
خرمشهر منصوب شد. با شروع جنگ، او گروهی از رزمندگان را در مسجد سلمان 
فارسی اهواز سازماندهی کرد و به جبهه شتافت و در نبرد تن به تن در مقاومت 34 
روزۀ خرمشهر، شکارچی تانک لقب گرفت. سرانجام وی در نهمین روز از تجاوز 
همه جانبۀ دشمن، در تاریخ 8/ 7/ 1359 که برای شناسایی به نزدیک پل نو رفته بود، 

http://ensani.ir به شـهادت رسـید. بنگرید به: پرتال جامع علوم انسـانی
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انگار دنیا را به شان داده باشند؛ احمد شوش بود دیگر.«1
مأموریت در محور شـلمچه، به عهدۀ لشـکر 3 زرهی و تیپ 33 
نیروی مخصوص سـپاه سـوم ارتش عراق گذاشـته شده بود که در 
صـورت نیـاز، با یگان هـای دیگری تقویت و پشـتیبانی می شـدند. 
مقاومت نیروهای مدافع خرمشـهر، سـبب گردید که دشمن پس از 
گذشـت 8 روز، در یک کیلومتری غرب خرمشـهر زمین گیر شود 
و یگان های دیگری را برای کمک به منطقۀ نبرد گسیل دارد. ستاد 
ارونـد )مرکز فرماندهی یگان های زمینی ارتش جمهوری اسـالمی 
ایران در خوزسـتان(، در این مقطع از جنگ در خرمشـهر، در مورد 
پیشـروی نیروهای عراقی در محور پل نو )دروازۀ غربی خرمشـهر( 

اعالم کرد: 
»دشـمن در سـاعت 11:30 )7 مهر 1359( با 5 دستگاه تانک به 

800 متری پل نو رسـیده، سـعی در اشغال این پل دارد.« 
مقاومت نیروهای مردمی و نظامی در دفاع از خرمشهر، در حالی 
انجام مـی شـد کـه ایـن نیروها هیچ یک از سالح های مورد نیاز برای 
مقابله با انبوه جنگ افزارهای سـنگین دشـمن را در اختیار نداشتند 

1. اشغال؛ تصویر سیزده ام: روایت چهل وپنج روز مقاومت در خرمشهر، محمدرضا 
ابوالحسنی، تهران، روایت فتح، 1382
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و تنها با تعداد معدودی سـالح انفرادی و به کارگیری تاکتیک های 
جنگ شهری و آموخته های دوران انقالب، به دفاع می پرداختند.1

در همین روز، دشـمن با اشـغال پل نو، حرکت خود را به سـمت 
خرمشـهر تسـهیل کرد. بدین صورت، ارتش عراق موفق شد دشت 
شـلمچه را بـه طـور کامـل تصرف کند و ضــمن عــبور از جــادۀ 
اهـواز ـ خرمـشهر، به محاصرۀ خرمشهر بپردازد. هر چند مقاومت 
مدافعین خرمشهر، رویای فتح سه  روزۀ خـوزسـتان و خرمشهر را به 
کابوس ارتش عراق تبدیل کردند، ولی در نهایت، پس از 34 روز، 

خرمشـهر اشغال  شـد و آبادان به محاصره در  آمد.
□

در مرحلـۀ دوم از نبرد هشت سـالۀ ملت ایـران با متجاوزین بعثی، 
ایـن قـوای جمهوری اسـالمی بودند که دسـت برنده را داشـتند. با 
روی کار آمـدن نیروهـای مؤمـن و انقالبـی، وضعیـت جبهه هـا به 
نفـع مدافعـان انقالب تغییـر کرد. قوای جمهوری اسـالمی، عالوه 
بـر عملیات های محدود، عملیات گسـترده را نیـز در برنامۀ جنگی 

1. نبردهـای جنـوب اهواز؛ کارنامۀ تاریخی جغرافیای نظامی منطقۀ عملیاتی جنوب 
و جنوب غربی اهواز، گلعلی بابایی، تهران، پژوهشکدۀ دفاع مقدس، لوح محفوظ، 

1386، ص 47
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، طریق القدس  خـود قرار دادند. عملیات هایـی چون ثامن االئمه 
و فتح المبیـن در فاصلۀ مهر 1360 تـا فروردین 1361، عملیات هایی 
بودند که ارتش عراق را مجبور به فرار و عقب نشینی از قسمت های 
وسیعی از خاک ایران اسالمی کرد. حاال نوبت به بخش آخر کار 

بود: جنوب خوزسـتان و شـهر مهم و بندری خرمشهر.
 »طراحـی عملیـات »الـی بیت المقـدس« یکـی از بهتریـن و 
زیباتریـن طرح هـای عملیاتـی طـی دوران جنـگ بـود و از نظر من 
که عمری در کار عملیات خدمت کرده ام، واقعًا نقصی نداشـت. 
در این طرح، طراحان به این نتیجه رسـیدند که مناسـب ترین محل 
جهت پهلوگیری از جناح شرقی دشمن، بهره گیری از ساحل غربی 
رودخانۀ کارون است. البته این کار به سادگی امکان پذیر نبود. اگر 
دشمن این مسأله را می فهمید، حتمًا خود را به ساحل غربی کارون 
می چسـباند. در ایـن صورت، مـا قطعًا باید با به میـدان آوردن یک 
لشـکر آبی خاکی، با دشـمن می جنگیدیم تا می توانسـتیم از عرض 
رودخانه عبور کنیم. لذا یکی از نکات بسیار برجسته ای که در این 
طراحـی و اقـدام فرماندهان مـورد توجه قرار گرفـت، رعایت اصل 

غافل گیر کردن دشـمن بود.«1
1. علی اکبـر موسـوی قویـدل، از اعضای کارگـروه طراحی عملیـات نیروی زمینی 
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عملیـات بیت المقـدس در دهـم اردیبهشـت 1361 و بـا رمـز »یا 
« آغـاز شـد. نیروهـای سـپاه و ارتـش، نبـردی  علی بن ابیطالـب
سـخت و بـزرگ را در آن سـوی کارون بـه راه انداختنـد و قـدم به 
قدم، خود را به خرمشـهر نزدیک سـاختند تا زمانی که نبرد دوباره 
به منطقۀ شـلمچه رسـید. نیروهای خودی در مرحلـۀ اول عملیات، 
توانسـتند خود را به جادۀ اهوازـ  خرمشـهر برسانند. در مرحلۀ دوم، 
نیروهـای عراقـی تـا مرز عقـب رانده شـدند و نیروهای خـودی در 
جنوب خرمشـهر مسـتقر شدند. در مرحلۀ سوم، قرار بود تا با حمله 

از سـمت شـلمچه، خرمشـهر را به محاصره در آورند.
»روز سه شـنبه 21 اردیبهشـت 1361، به گـردان حبیب آماده باش 
دادند و گفتند امشب گردان شما باید مرحلۀ سوم عملیات را شروع 
کنـد. طبـق طرح عملیـات، ما باید برای محاصرۀ شـهر خرمشـهر، 
ابتدا به سمت غرب پیشروی می کردیم و سپس با دور زدن نیروهای 

دشـمن، خود را به مرز شلمچه می رساندیم.
بر این اسـاس، سـاعت ده شـب سه شـنبه 21 اردیبهشت، حرکت 
ارتـش. برگرفتـه از کتاب: نهمین گـردان؛ کارنامۀ عملیاتی گـردان حبیب  بن مظاهر 
لشکر 27 محمد رسول اهلل   از تأسیس تا پایان دفاع مقدس، پژوهش و نگارش 
گلعلـی بابایـی، تهـران، مؤسسـۀ حفـظ آثار و نشـر ارزش هـای دفاع مقـدس، مرکز 

مطالعات پژوهشـی 27 بعثـت، 1392، ص 210
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گردان ها به سوی هدف آغاز شد. پیشروی به سمت مواضع زرهی 
دشـمن کـه به نیروهایش آماده بـاش داده بود، کار آسـانی نبود؛ اما 
تجربـۀ مراحـل اول و دوم عملیـات، ثابـت کرده بود کـه هیچ چیز 

نمی توانسـت مانع نفوذ و پیشـروی نیروهای ما بشـود.
پـس از طی مسـافتی نه چنـدان طوالنی، در پشـت یک خاکریز 
شـمالیـ  جنوبـی اسـتقرار پیدا کردیـم. ما از اطـراف خودمان هیچ 
اطالعی نداشتیم. چون پیش از آن، هیچ گونه عملیات شناسایی در 
ایـن محـور انجام نداده بودیم. لحظه بـه لحظه وضعیت نیروهای ما 

وخیم تر و بر تعداد شـهدا و مجروحین اضافه می شـد.
با روشـن تر شـدن هوا، دقت تیر نیروهای دشـمن هم افزایش پیدا 
کـرد و مـا عالوه بـر تلفاتی که به خاطر برخورد بـا مین داده بودیم، 
حـاال بـا آتش دقیق توپخانه و کالیبر عراقی ها، بچه ها مثل گل پرپر 

می شدند.«1
مرحلـۀ سـوم عملیـات بیت المقـدس، نقطـۀ بازگشـت نیروهـای 
خودی به شلمچه بود؛ جایی که حماسۀ فتح خرمشهر باید در آن جا 
رقـم می خـورد. محمد قهرمانی از نیروهـای گردان حبیب تیپ 27 
محمد رسـول الله  ، فرجام مرحلۀ سوم عملیات بیت المقدس را 

1. سیداصغر میرعمادی از رزمندگان گردان حبیب. بنگرید به: نهمین گردان، ص 300
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این گونـه روایت می کند:
»درگیـری گردان هـای تیـپ 27 بـا دشـمن، طـی مرحلـۀ سـوم 
عملیات خیلی شدید بود. به صورتی که من تا آن موقع، درگیری به 
آن شدت ندیده بودم. اصاًل قابل تصور نبود. طوری که 250 تانک 
دشمن، از سه طرف، دژ مرزی را محاصره کرده بودند و روی سر 
نیروهای ما آتش می ریختند. عالوه بر تانک ها، شدت اجرای آتش 

توپخانه و خمپاره اندارهای عراق هم بی سـابقه بود.
در مقابـل آن هـا، مـا حتی یک دسـتگاه تانک نداشـتیم تـا برای 
خالی نبودن عریضه، حداقل یک گلوله به سمت تانک های دشمن 
شلیک کند. تجربه نشان داده بود که اگر ما این کار را می کردیم، 
تانک هایشـان فـرار می کردنـد؛ امـا دریغ از شـلیک یـک گلوله از 

سـوی تانک ها وتوپخانۀ خودی.
وقتی جنگ تن با تانک بین نیروهای ما و واحدهای زرهی ارتش 
عراق شـروع شـد، بچه هـای ما از هر وسـیله ای برای انهـدام ادوات 
زرهی دشمن استفاده می کردند و بدون هیچ واهمه ای، خودشان را 
به باالی برجک تانک می رساندند و با انداختن نارنجک به داخل 

کابین تانک ها، آن را منهدم می کردند.
روزهای سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 اردیبهشت 1361، نیروهای 



  شلمچه   37 

سـه گـردان حبیب، مسـلم و میثـم، بدون تـرس از مـرگ، مردانه با 
واحدهای زرهی دشمن  جنگیدند. طوری که فقط از گروهان یکم 
گردان حبیب، یعنی گروهان شـهید بهشـتی که همگی از نیروهای 
واحـد ارزیابـی سـپاه تهران بودند، بیسـت نفر شـهید شـدند. نحوۀ 
شـهادت این هـا آن قـدر مظلومانـه و در عین حـال باعظمت بود که 
انسـان بی اختیار صحابۀ شـهید پیامبـر در نبردهای صدر اسـالم در 

ذهنش زنده می شـد. 
بعضـی از ایـن بچه ها، مجروح در خط افتـاده بودند که نیروهای 
بعثـی بـا تانـک از روی جسـم مجروح شـان عبـور کردنـد. یـا آن 
صحنه ای که گلولۀ تانک دشـمن درست به وسط بی.ام.پی حامل 
بچه های گروهان شـهید باهنر خـورد و همۀ نیروهای داخل و روی 
آن و از جمله برادر شـعبانی فرمانده گروهان شـهید باهنر زنده زنده 
در آتش سوختند. مرحلۀ سوم عملیات، واقعًا مرحلۀ سختی بود.«1

شـلمچه در بدو ورود نیروهای سـپاه توحید به خون نشسـت، اما 
ایـن ایثارها و از خود گذشـتگی ها، پلی شـدند بـرای فتح بزرگ. 

»فقط مانده بود خونین  شـهر. از شـمال تا منطقۀ طالییه جلو رفته 
بودیم و در کوشـک به جادۀ زید ـ حسـینیه رسـیده بودیم و الحاق 

1. نهمین گردان، ص 305
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انجام شـده بود. جادۀ اهواز به خونین شـهر هم کاماًل باز شده بود. 
پـادگان حمید هم آزاد شـده بود و سـه قـرارگاه روی یک خط قرار 

داشتند. 
در این جـا، نقـص مـا وضعیت دشـمن در خونین  شـهر بـود. بین 
خونین  شـهر و شـلمچه، دشـمن مثل یک غدۀ سرطانی هنوز وجود 
داشـت. یکی از مهم ترین حوادثی که رخ داد و من سـعی می کنم 

ایـن حادثـه را خوب تشـریح کنم، مرحلۀ آخر عملیات ماسـت. 
از عقـب جبهه  گزارش می  شـد، مـردم با این کـه می دانند حدود 
5000 کیلومتـر آزاد شـده و حـدود 5000 نفـر هـم اسـیر گرفته ایـم 
و عمـدۀ اسـتان خوزسـتان آزاد شـده، ولـی مرتـب تکـرار می شـود 

خونین  شـهر چه شـد؟
یعنـی تمام عملیات یک طرف، آزادی خونین  شـهر طرف دیگر. 
برای خودمان هم این مطلب مهم بود که به خونین  شـهر دست پیدا 
کنیـم. می  دانسـتیم اگـر خونین  شـهر را نگیریم، دشـمن همان  طور 
که در شـمال شـهر اقـدام به حفر سـنگر کرده، در محـور ارتباطی 
خونین  شهر به شلمچه هم اقدام به حفر سنگرهای سخت می کند و 

ما دیگر نمی  توانیم به این سـادگی به هدف برسـیم. 
در اتـاق جنـگ، من و فرمانده  سـپاه تنها شـدیم. دو تایی حالت 
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عجیبـی پیـدا کـرده بودیم، از بس فشـار روحی و روانی بـه ما وارد 
شـده بود. لشـکرهایی که در اختیار داشـتیم، اسم  شـان لشکر بود، 

ولی از رمق افتـاده بودند. 
در این جا، خداوند یک امداد عظیم نصیب ما دو نفر کرد. برای 
من، این امداد از عظیم ترین امدادهایی اسـت که در سراسـر مدتی 
که در جبهه بودم، از آن باالتر را احسـاس نکردم. در این امداد، به 
یک طرح رسـیدیم. وقتی که با هم در میان گذاشـتیم، بین ما یک 
ذره بحث در نگرفت که نقطه نظر مختلفی داشـته باشـیم. اصاًل دو 
مسـؤولی بودیـم که یک فکـر و یک طرح واحد داشـتیم. صحبت 
که می کردیم، نشـان می  داد این یاری خداوند اسـت که نصیب مان 
شـده اسـت؛ البته به برکت سعی و اخالص رزمندگان اسالم. چون 

ما پشـت سر آن ها بودیم و جلویشان نبودیم. 
چشـم هایمان از خوشحالی درخشـید. مثل این که کار تمام شده 
بـود. حالـت جالبی اسـت کـه فرماندهی مطمئن باشـد طرحی که 
می خواهد به اجرا در بیاورد، در این طرح، اطمینان پیروزی هست. 
یعنـی ما پیـروزی را در آن جرقۀ ذهنی که به وجـود آمد، دیدیم.«1 

1. ناگفته هـای جنـگ؛ خاطـرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی، تدوین احمد 
دهقان، تهران، سورۀ مهر، صص 269ـ  268
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□
سـحرگاه روز دوشـنبه سـوم خرداد 1361، در شـرایطی که طالیۀ 
سـتون یگان های تحت امر قرارگاه فتح، با جلوداری حسین خرازی 
و احمـد کاظمـی، فرماندهـان تیپ هـای 14 امـام حسـین و 8 
نجف اشـرف، می رفتند تا سیل آسـا به داخل شـهر خرمشهر سرازیر 
شـوند، واحدهای مجهز زرهی و مکانیزۀ دشمن نیز سرگرم آخرین 
هماهنگی الزم، پیش از آغاز یورش سهمناک خویش از دو جبهۀ 

شـلمچه و نهر خّین بودند.
نیروهای خودی در دروازه های خرمشهر خود را برای آزادسازی 
خرمشهر آماده می کردند، اما قرارگاه نصر که توانسته بود تا شلمچه 
پیشـروی کنـد، بـرای مقابلـه بـا نیروهایی کـه قصد حمله داشـتند، 
موضع گرفت. ارتش عراق قصد داشت تا با شکافتن خط خودی، 

به نیروهای تحت محاصره در خرمشـهر کمک برسـاند. 
فرماندهـان  بـه  توصیه هـا  آخریـن  از  پـس  متوسـلیان1،  احمـد 

1. احمد متوسـلیان در سـال 1332 در تهران به دنیا آمد. سـال 1357 به هنگام پخش 
اعامیه در خرم آباد دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقاب، به گنبد و سپس 
به کردستان رفت. ابتدا فرماندهی سپاه پاوه را پذیرفت و از خرداد 1358 فرمانده سپاه 
مریوان شـد. در اواخر سـال 1360 به همراه عده ای دیگر به جنوب رفت و تیپ 27 
محمد رسول اهلل  را تشکیل داد. این تیپ به فرماندهی وی در عملیات فتح المبین 
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گردان هایش، فرمان شـروع حمله را صادر کرد و بدین   سان، یورش 
بازدارنـدۀ پنـج گـردان پیـاده تیپ 27 بـه صفوف تانک هـای تیپ 

مسـتقل 10 زرهـی ارتـش عـراق در جبهۀ شـلمچه آغاز شـد.
احمد متوسلیان در توصیف این مصاف نابرابر می گوید: 

»فرماندهـی سـپاه سـوم دشـمن آمادۀ اجـرای پاتک سـنگینی با 
هـدف تصـرف مجدد خرمشـهر شـده بود؛ پاتکی به اسـتعداد سـه 
تیـپ پیـاده در جبهۀ خین و یک تیپ تقویت شـدۀ زرهی در جبهۀ 
شـلمچه. تیـپ 10 زرهـی عمدتًا به تانک های تـی72 مجهز بود. ما 
در ساعت پنج و سی دقیقۀ صبح، به این تیپ تقویت شدۀ زرهی در 
شلمچه حمله کردیم. در همان بدو درگیری با دشمن، متوجه شدیم 
که این تانک ها ضدآر.پی.جی هستند. به همین دلیل، برادرهای ما 
پای پیاده به دنبال تانک های تیپ 10 زرهی دشـمن می دویدند، از 
ایـن تانک های کذایی تی72 بـاال می رفتند و داخل آن ها نارنجک 
می انداختنـد. یعنـی این تانک های مدرن را با اسـتفاده از نارنجک 
دستی از بین می بردند! در این رابطه باید متذکر نکتۀ مهمی بشوم: 
دشـمن کـه آمادۀ تهاجم شـده بود و قصد داشـت رأس سـاعت 

و بیت المقـدس شـرکت داشـت. همزمان با یورش ارتش اسـراییل بـه جنوب لبنان، 
بـه همراه نیروهای تیپ به سـوریه رفـت. در 14 تیر 1361 هنگام عزیمت به لبنان، به 
همراه سه تن دیگر ربوده شد و از آن پس وضعیت وی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
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شـش صبـح حملـۀ خـودش را شـروع کنـد، در ایـن تقابـل نابرابر، 
کمـرش شکسـت و بیـش از هفتادوپنج دسـتگاه تانـک آن، به این 
شـیوۀ دالورانـه توسـط برادرهـای مـا منهدم شـد. هر یـک فرمانده 
گردان این تیپ تقویت شدۀ زرهی دشمن کشته شدند و معاون این 
تیپ هم به هالکت رسـید. در نتیجه، دشـمن سـازمان رزم خودش 

را از دسـت داد.
این مقطع، یکی از اموری بود که مشخصًا دست غیب را می شد 
در آن دیـد. آخـر چه طـور می شـد که حملۀ ما با ضدحملۀ دشـمن 
مقارن بشود؛ به شکلی که این تک ما، در حقیقت در حکم پاتِک 
قبل از تِک دشمن محسوب شود؟ به این صورت که دشمن آمادۀ 
تصرف مجدد خرمشـهر شـده بـود و همۀ نیروهای مـا، به خاطر به 
تصرف در آوردن خرمشـهر، سازماندهی خودشان را از دست داده 
بودند. اگر دشـمن سـاعت شش صبح عملیات خودش را شــروع 
مـی کـرد، بـه علت نقطه ضعفی که ما در روز در مقابل تانک های 
دشمن داریم، موجب می شد که به سهولت تنها سد دفاعی جلوی 
خرمشـهر، یعنی سـد دفاعی تیپ 27 محمد رسول الله را بشکند. با 
شکسـتن این سـد، خرمشهر بار دیگر به تصرف دشمن درمی آمد و 
عراق با اتکاء به جادۀ اهواز ـ خرمشهر، نیروهای ما را در مرز هم به 
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محاصره می انداخت. 
خـب، چـه نیرویی قادر بـود جلوی چنین قدرتـی را بگیرد؟! جز 
این نیسـت که متالشـی شـدن این قدرت دشـمن، کار الهی بود و 
دسـت خـدا در آن به خوبی آشـکار بود. وقتـی برادرها با نارنجک 
دستی به تانک های تی72 کذایی دشمن یورش بردند، چنان رعب 
و وحشـتی در دل خدمۀ این تانک ها ایجاد شـده بود که تانک ها را 
گذاشتند و در رفتند! پای پیاده در دشت شلمچه، با سرعت تمام از 
مقابل برادرهای ما فرار می کردند. آیا این نیست که مالئکۀ خدا در 
بین برادرهایمان بودند که موجب شـد تعداد آن ها در چشـم دشمن 

خیلی زیاد جلوه کند؟!«1
اینک بهتر اسـت نیم نگاهی به وضعیت تیپ های مکانیزۀ دشمن 
در نهـر خیـن داشـته باشـیم. محمدابراهیم همـت در توصیف نبرد 

می گوید: خین 
»وضعیت اسـتقرار واحدهای پیاده ـ مکانیزۀ عراقی در نهر خین 
خیلی عجیب بود. وقتی در نخسـتین سـاعات سحرگاه سوم خرداد 
به نزدیک مواضع آن ها رسـیدیم، دیدیم به صورت گله ای در آن جا 

1. نـوار مصاحبـه، دوشـنبه دهم خـرداد 1361، قـرارگاه فرعی نصر دو، آرشـیو نوار 
معاونت فرهنگی لشـکر 27
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مسـتقر شـده بودند. از آن جا که این ها حتی احتمال هم نمی دادند 
که ما از برنامه هایشـان خبردار شـده باشـیم و نیرویی سـر وقت شان 
بفرسـتیم، دراز بـه دراز خوابیـده بودند و داشـتند خوب اسـتراحت 
می کردند تا با روشن شدن هوا، سرحال و تازه نفس، بیایند و اجرای 

پاتک کنند.
درسـت مقارن با فجر صادق، حمله را شـروع کردیم. خیلی زود 
کار درگیـری بچه هـا به جنگ تن به تن و سـرنیزه با نفرات دشـمن 

منتهی شد. 
از همـه طـرف، بـا تیـر کالش و شـلیک آر.پی.جـی و پرتـاب 
نارنجـک، آن هـا را مـی کوبــیدیم. در یکـی از نقـاط، بچه های ما 
قبضه های خمپاره انداز شصت میلی متری دشمن را غنیمت گرفتند 
و بالفاصلـه بـا همان قبضه ها، انبـوه متراکم نیروهـای عراقی را زیر 
آتـش خمپاره هـای غنیمتـی تـار و مـار کردنـد. آن روز، نیروهـای 
تیپ ما، در هر دو جبهۀ خین و شـلمچه، با تحمیل تلفات سـنگین 
بـه دشـمن، توانسـتند از حیـث انهـدام نیـرو و تجهیـزات، ضربات 

وحشـتناکی به عراقی هـا وارد کنند.
در شـلمچه، بچه های بسـیجی مثل شیر رفته بودند باالی برجک 
تانک های عـراقــی، دِر آن هــا را بــاز مــی کردند و به داخل شان 
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نارنجـک می انداختند و آن ها را منهـدم می کردند.«1
بدین ترتیب، پاتک دشـمن شکست خورد و نیروهای خودی در 

جبهۀ شلمچه خط پدافندی خود را تشکیل دادند.
□

بعـد از فتـح خرمشـهر، جمهـوری اسـالمی در یـک دوراهـی 
استراتژیک معطل می ماند: ادامۀ جنگ در این سوی مرزها یا ورود 

به خاک دشـمن. 
با نگاه اجمالی به تاریخ انقالب اسالمی و مرور سخنان اشخاص 
تأثیرگـذار در سیاسـت های جمهـوری اسـالمی، یـک نکتـه قابـل 
تشـخیص اسـت؛ این کـه همۀ مقامات کشـور و خصوصًا شـخص 
، بـه ادامـۀ نبرد بـا متجاوزین هـم رأی بودنـد. تنها  حضـرت امـام 
اختـالف، مـکان این جنگ بـود: در مرزها یا با هجوم به سـرزمین 
دشمن. طرفداران هر دو ایده، استدالل های خاص خود را داشتند. 
در ایـن بیـن، حامیـان جهانی عـراق هم می خواسـتند وضعیت را به 
گونـه ای رقـم بزننـد که دنیـا جنگ و تجـاوز ارتش بعثـی را نادیده 
بگیـرد و جنـگ را آن طور خاتمه دهند که گویـا اصاًل تجاوزی در 
1. همپـای صاعقـه؛ کتاب یکم از کارنامۀ عملیاتی لشـکر 27 محمد رسـول اهلل، دی 
1360 تـا تیر 1361؛ حسـین بهـزاد، گل علی بابایی، تهران، سـورۀ مهر. نوار مصاحبه 

دهم خرداد 1361 آرشـیو نوار معاونت فرهنگی لشـکر 27 
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کار نبوده اسـت. حتی وضعیتی ایجاد کنند که هر گاه خواسـتند، 
بتوانند عراق را مجددًا به تجاوز به ایران اسالمی وادار نمایند و ما را 

در حالـت نه جنگ، نه صلـح نگه دارند. 
، ادامۀ جنگ در داخل خاک عراق  اما با موافقت امام خمینی
تصویب شـد و این بار هم شـلمچه در مرحلۀ سـوم نبرد هشت سالۀ 
ملـت ایـران بـا نمایندۀ اسـتکبار جهانـی یعنی ارتش صدام  حسـین 

پیشـگام بود. حاال نوبـت تنبیه متجاوز بود. 
این بار منطقۀ شـلمچه، زید، کوشـک و طالییه، شکل و شمایل 
متفاوتی داشت. دشمن هوشیارتر بود و سربازان عراقی انگیزه دارتر 
می جنگیدنـد. مهندسـی جنگ رژیـم عراق، با کمک مستشـاران 
نظامـی خارجـی، موانـع بسـیاری را مقابـل نیروهـای ایـران تدارک 
دیـده بـود. عملیات رمضان از منطقۀ کوشـک و طالییه در شـمال 
تـا شـلمچه در جنـوب امتداد داشـت و قرار بود نیروهـای خودی با 
حرکـت از دو سـوی کانـال ماهیگیـری، تـا سـاحل شـرقی اروند و 

شط العرب پیشـروی کنند. 
نکتـۀ مهم این بـود که بین دو عملیـات بیت المقدس و رمضان، 
ارتش عراق سرتاسر این منطقه را با میادین وسیع مین، سیم خاردارها، 
خاکریزهای مثلثی، کانال های متعدد و... مسـلح کرده بود. چهار 
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قـرارگاه قـدس، فجـر، فتـح و نصر، به ترتیب از شـمال بـه جنوب، 
فرماندهـی یگان های خودی را بر عهده داشـتند.

فرماندهی عملیات در منطقۀ شـلمچه برعهـدۀ قرارگاه نصر بود. 
امـا مشـکل عمده ای قبل از شـروع عملیات، تـک در این منطقه را 
مختـل کـرد. ارتش عراق بـا پمپاژ آب، در منطقۀ شـلمچه آب رها 
کـرد. ایـن آب به تدریج مناطق بین دو طرف و منطقۀ جلوی نوک 
مـدادی )منطقـۀ پنج ضلعی( را فرا گرفـت. به همین دلیل، عملیات 

قرارگاه نصر در این منطقه با مشـکل جدی مواجه شـد. 
عملیات رمضان در سـاعت 21:30 تاریخ 22 تیر 1361 آغاز شـد 
و فقط در مرحلۀ چهارم عملیات، در شـب یکم مرداد، عملیاتی با 
، 31 عاشـورا و تیپ های یک و 3  شـرکت تیپ های21 امام رضا
لشـکر 21 حمزه ارتش، در منطقۀ شـلمچه به اجرا درآمد. نیروهای 
خودی در آغاز شـب موفق به پیشـروی در بعضی مناطق شدند، اما 
با کندی پیشرفت عملیات، به ناچار قرارگاه کربال در ساعت 4:55 
دستوری بدین شرح صادر کرد: »نمی شود خاکریز زد و همان جا 
را حفظ کرد. نیروهایتان را به عقب برگردانید و سـعی کنید چیزی 

جا نگذارید. مجروحین و شـهدا را به مواضع اولیه برگردانید.«1
1. گزارش روزانۀ جنگ، جلد چهارم، تنظیم و تدوین احمد دهقان، تهران، مؤسسۀ 
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عملیـات رمضـان پـس از پنـج مرحله به پایـان رسـید و نیروهای 
خـودی، به غیر از پیشـروی های محدودی در منطقۀ پاسـگاه زید، 
موفقیت دیگری کسب نکردند. پس از آن، منطقه شلمچه ساکت 
شـد و نیروهای دو طرف، در پشـت خاکریزها به انتظار نشسـتند. 
ارتش عراق، اولین بار در عملیات رمضان در منطقه آب انداخت. 
در بهار 1363 نیز ایران قصد داشت تا عملیات بزرگی در این منطقه 
انجام دهد. حتی در مناطق شـمالی تر، تونل های زیرزمینی در حال 
احداث بود، ولی ارتش عراق با کشف این عملیات، وسعت منطقۀ 

آبگرفتگی را افزایش داد و تمام منطقه را زیر آب برد.

به این ترتیب، شلمچه تا زمستان 1365 منتظر ماند.

نشر آثار شهید حسن باقری، 1389، ص 429 



فصل سوم
بعـد از عملیـات رمضان، منطقـۀ عملیاتی شـلمچه غیرقابل نفوذ 
تلقـی گردیـد. از همیـن رو، مسـیر طراحـی عملیات هـا بـه سـمت 
جبهه های دیگر سوق پیدا کرد. اما شرق بصره جایی نبود که بشود 
از آن صرف نظر کرد. از همین رو، فرماندهان سپاه بار دیگر منطقۀ 

شـلمچه را هدف عملیـات قرار دادند.
ارتش عراق پس از عملیات رمضان، منطقۀ شلمچه را به صورت 
سرزمینی با انواع و اقسام موانع و آبگرفتگی ها درست کرده بود. به 
دلیل همین انبوه موانع مصنوعی دشمن بود که فرماندهان خودی، 
هنـوز عملیاتـی را در این منطقه طراحی و اجـرا نکرده بودند. موانع 
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طبیعی و ایجاد شده در منطقه، عبارت بودند از:
همان گونـه کـه قباًل گفته شـد، کانال پرورش ماهـی به طول 29 
کیلومتر و عرض به طور متوسـط یك کیلومتر اسـت. عمق آب در 
کناره های کانال پنجاه سـانتیمتر و در اواسـط آن دوو نیم متر است. 
سـیل بندهای حاشـیۀ  کانال، به ارتفاع یك ونیم متر و عرض 10 متر، 
ایـن کانـال را بـه دژ دفاعی مسـتحکمی تبدیل کرده بـود. در ضلع 
غربی کانال ، جاده  هایی به ارتفاع پنجاه سانتیمتر، کار نقل و انتقال 
را در طول کانال میسر می ساخت. آب موجود در کانال، به وسیلۀ 
نهرها و کانال  زوجی دو ردیفه توسط پمپاژ آب دائمًا کنترل می شد. 
وجود این کانال در مواضع پدافندی دشـمن نقش مؤثری داشـت و 

عبـور از آن همـواره در مباحث نظامی مطرح بود.
آبگرفتگی شلمچه، از شمال جزیرۀ بوارین به فاصلۀ یك کیلومتر 
از جادۀ شلمچه آغاز شده بود و در امتداد مرز به طرف شمال ادامه 
می یافت. آبگرفتگی در 10 کیلومتری انتهایی کانال پرورش ماهی، 
مابیـن ضلـع شـرقی آن و دژ مـرزی عـراق، گسـترش می یافت و به 
حدود 75 کیلومتر مربع می رسـید. آبگرفتگی فوق، توسـط کانالی 
از سـمت پاسـگاه زید، تغذیه می شـد و عمـق آب حداکثر به 170 
سـانتیمتر می رسـید. کمتریـن عمـق آب در کناره هـای آبگرفتگی 
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حداقـل سـی سـانتیمتر بود. هـدف عـراق از جاری کـردن آب در 
منطقـه، ایجـاد مانعـی غیرقابل عبور بـرای نیروهای ایران به سـمت 

مواضـع دفاعی خود بود. 
کانال  زوجی نیز کانال دو ردیفه ای بود به طول تقریبی 8 کیلومتر 
و عرض چهل متر و شامل دو شاخۀ بیست متری که به فاصلۀ چهار 
متر از یکدیگر قرار داشتند. دژهای حاشیۀ کانال با ارتفاع دو ونیم تا 
3 متر و عرض 3 متر پوشش مناسبی را برای این کانال ایجاد کرده 
بود. ارتباط کانال زوجی، از یك طرف با رودخانۀ اروند و از طرف 
دیگر با کانال ماهیگیری، شـکل خاصی به زمین منطقه بخشـیده و 
نقطۀ مناسبی برای توقف عملیات و انجام پدافند محسوب می شد. 
بر این اسـاس، رسـیدن به کانال زوجی، انتهای عملیات تعیین شده 
بـود و نیروهای خودی قصد داشـتند تا با رسـیدن بـه کانال زوجی، 

خط دفاعی مطمئنی ایجاد کنند و پشت آن مستقر شوند.
بـر ایـن اسـاس، خطـوط و رده هـای دفاعـی دشـمن را در منطقۀ 

شـلمچه چنیـن می توان برشـمرد:
منطقۀ آبگرفتگی و کانال های ماهی و وجود آبگرفتگی در شمال 
پنج ضلعی، تا اندازه ای خیال عراق را از دادن جناح به ایران آسوده 
می کرد، ولی در عین حال برای اطمینان بیشتر و همچنین نزدیك تر 



52   شلمچه

کـردن خـط خود بـه رزمندگان اسـالم و نیز ایجـاد رده های دفاعی 
متعـدد در مقابل نیروهای ایرانی، اقـدام به احداث چندین خاکریز 
از پاسگاه کوت سواری به پاسگاه بوبیان و از آن جا به طرف شمال 
کـرد. همچنین بـا زدن پل هایی بر روی کانال ماهـی و ایجاد جادۀ 

عمـود بـر خاکریز های فوق، به تقویت این خط پرداخت.
خطوط دفاعی دشمن، عبارت بودند از: 

خـط اول: بـه فاصلـۀ چهـار کیلومتـری شـرق کانال ماهـی و به 
مـوازات آن، دژی بـه ارتفـاع دو و عرض 10 متر که پاسـگاه مرزی 
کوت سـواری را بـه پاسـگاه بوبیـان متصل می کرد. طـول این خط 
نزدیـك بـه 10 کیلومتـر و بـر روی آن مواضـع پیـاده وجود داشـت. 
میادین مین و رده های متعدد سیم خاردار در کنار سنگرهای کمین 

جلـوی دژ، تأمین کننـدۀ خـط اول عراق به حسـاب می آمدند.
خـط دوم: دژی بـه عـرض 8 متر و ارتفاع تقریبـی دو متر که در 
فاصلـۀ 500 متـری دژ اول و بـه صـورت موازی با آن احداث شـده 

بود.
خط سـوم: ضلع شـرقی کانال پرورش ماهی، به عرض 10 متر و 

ارتفـاع 2 تا 3 متر کـه دارای مواضع پیاده بود.
خـط چهـارم: ضلـع غربـی کانـال پـرورش ماهـی، به عـرض 10 
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متـر و ارتفـاع 2 یـا 3 متر کـه مواضع پیاده بر روی آن احداث شـده 
بـود. دو ضلـع کانـال پـرورش ماهی، توسـط دو پل خاکـی که در 
زیـر آن لوله هایی برای عبور آب تعبیه شـده بود، به یکدیگر متصل 

می شدند.
خـط پنجم: چسـبیده بـه ضلع غربـی کانال ماهیگیـری، مواضع 
نیم دایره ای و نونی شکل به شعاع تقریبی دویست متر و عرض 4 متر 
و ارتفاع تقریبی 2 متر سـاخته شـده بود. بر روی این مواضع، کانال 
بـرای تـردد نیروهای پیـاده و سـنگرهای مورد نیاز نیروهای دشـمن 
احـداث شـده بود. با نصـب تیربار به روی دو سـر هاللی، آن را به 
دژی مسـتحکم تبدیـل کرده بودند که عبـور از آن برای هر نیرویی 

بود. دشوار 
خـط ششـم: از خاکریزهایـی تشـکیل یافته بود که در پشـت آن 

مواضـع تانـك و تیربار قرار داشـت.
دشـمن همچنیـن در ایـن منطقـه موانعی بـه صورت چنـد میدان 
مین، چندین ردیف سیم های خاردار حلقوی، زوجی، فرشی، چند 
ردیـف موانـع خورشـیدی و نبشـی ضربدری و موانعـی در داخل و 

بیـرون آب، تله هـای منور و... ایجـاد نموده بود.
عملیـات کربالی5 در سـاعت یک ونیم بامـداد 19 دی 1365 با 
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« آغاز شـد. نیروها از دو محور آب گرفتگی  رمـز مبارك »یازهرا
بوبیان و در نهایت غرب کانال پرورش ماهی، و آبگرفتگی شلمچه 
)پنج ضلعی، پاسگاه شلمچه( و سرانجام جزیرۀ بوارین و نهر جاسم 
وارد عمـل شـدند. به دلیـل محدود بـودن منطقۀ نبـرد، عملیات از 
پیچیدگی هـای زیـادی همـراه بـود. یکـی از نیروهـای پیشـرو، در 

خاطـرات خود دربارۀ لحظات شـروع عملیات آورده اسـت:
»داخـل تونل، بـه انتظار اعالم رمز عملیات نشسـته بودیم. برادر 
جلیل لب تونل نشسـته بود و سـعید فانی هم کنارش. برادر جلیل، 
بعد از صحبت با بیسیم، آهسته چیزی در گوش سعید فانی گفت. 
سعید با عجله به امیر نظری گفت: »یا فاطمة  الزهرا، امیرجان شروع 

کن... یاعلی، التماس دعا.«
اشک به چشمانم دوید. امیر با شنیدن نام خانم فاطمه لبخند 
زد و بـا بیلچـه آخرین قسـمت تونل را برداشـت تا راه باز شـود. راه 
که باز شـد، چشـم تان روز بد نبیند؛ دیدیم کوهی از سـیم خاردار و 
خورشـیدی، نهر را پوشـانده است. آسـمان بر اثر منورهای فراوان، 
مانند روز روشـن بود. نور شـدیدی داخل تونل زد. صدای انفجار 

شـدید از اطراف هم نشـان از درگیری و شـروع آن داشت.
امیـر نظـری نگاه معنی داری به ما کـرد و گفت: »بچه ها برویم. 
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یاعلی.«
هنوز سر امیر کاماًل از تونل خارج نشده بود که تیر قناسه، درست 
خورد توی پیشـانی اش. با یک آخ کوتاه، جلوی چشـمان ما پر زد 
به ملکوت. قناسـه چی عراقی، سـر تونل را نشـانه گرفته بود. جنازۀ 
امیر، راه تونل را بسـته بود. گیج شـده بودیم. مسؤول گروه، حسین 
صادقی نـژاد گفت: »برادر جلیل می گوید تیم شـما از روی جنازۀ 

امیر رد شـود، بعد جنازه را خودمان عقب می کشیم.«
سر حسین هنوز بیرون نرفته بود که یک گلوله آر.پی.جی خورد 
لـب تونـل و بارانـی از گل و مـوج و ترکـش ریخـت روی سـرش. 
حسین با ناراحتی فریاد کشید: »کور شدم، هیچ جا را نمی بینم.«

فریاد برادر جلیل بلند شد: »حسین، بیا عقب. نفر بعد برود.«
مسـعود احمدیـان گفـت: »بچه هـا، وجعلنـا و ذکـر تخریـب را 

بخوانیـد.«
سـپس نگاهـی مثل نـگاه خداحافظی به ما کـرد و محکم و زیبا 
گفـت: »بسـم الله الرحمـن الرحیم« و با سـرعت از در تونل خارج 
شـد و خـود را انداخت داخـل آب. پورغالم بعد از مسـعود خارج 
شـد، ولـی بـا یک گلوله زخمی شـد و افتـاد کنار. نوبـت من بود. 
به تقلید از مسـعود، به سـرعت پریدم بیرون و شـیرجه رفتم تو آب. 
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کیف عجیبی به من دست داده بود. مسعود داشت تندتند سیم های 
خاردار را قطع می کرد و معبر می زد. همین طور که به سمت مسعود 
می رفتم، سـیم خاردار قطع کن را از گردنم باز کردم و سـالح را به 

پشـت انداختم. مسـعود گفت: »زود باش که هوا پس اسـت.«
راست می گفت. عراقی ها باالی سر ما بودند و مثل نقل و نبات 
روی سـرمان گلوله می ریختند. اما خدا می خواسـت که معبر تمام 
شـود. اولـش ایـن طـرف و آن طـرف می رفتـم، ولی بعد کـه دیدم 
گلوله هـا کاری بـه ما ندارند و مسـعود را دیدم که بی خیال مشـغول 
معبر زدن اسـت، من هم بی خیال شـدم. در بین ردیف های سـوم و 
چهارم سـیم خاردار بودیم که یک دفعه تیری خورد به سـر مسـعود. 
صدای شکسـته شدن جمجمه اش را شنیدم. در حالی که نگاهش 
را به من دوخته بود، به زیر آب رفت. نگاه آخرش بدجوری دلم را 
سوزاند. درست همان جوری که دوست داشت، داخل آب شهید 

شد. 
حاال من تنها بودم. پشت سرم را نگاه کردم و دیدم بقیۀ بچه های 
تیـم، همه لب تونل یا اول سـاحل نهر خین شـهید شـده اند. منظرۀ 
دردناکی بود. به سـمت راسـت نگاه کردم و دیـدم بچه های گروه 
مصطفی کاظمی مشغول کندن در تونل هستند تا وارد عمل بشوند. 
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وقت فکر کردن نبود. شروع کردم به ادامه دادن. سرم را باال آوردم 
ببینم در خط عراق چه خبر اسـت که دیدم یک عراقی، با آر.پی.

جی مرا هدف گرفته. رفتم زیر آب. گرمی و نور گلوله را که دقیقًا 
از باالی سـرم رد شد، احساس کردم.

بـاال کـه آمـدم، دو سـه تـا عراقی دیگـر داشـتند مرا به هم نشـان 
می دادنـد. دیگـر جـای معبـر زدن نبـود. بـه فکـرم رسـید از زیـر 
سـیم خاردارها درون آب بـروم. احتمـال این کـه گیـر کنـم و خفـه 
شـوم زیـاد بود، اما بـه زیر آب رفتم و سـیم خاردارها را با دسـت از 
زمیـن کشـیدم. خوشـبختانه کنده شـد. می شـد از زیـر آن ها عبور 
کـرد. برگشـتم روی آب و نفـس گرفتـم و دوبـاره رفتـم زیـر آب. 
دو سـه ردیـف را رد کردم. دوباره نفس گرفتـم و رفتم زیر آب. از 
هـر ردیف که رد می شـدم، تکـه ای از لباس و بدنـم گیر می کرد و 
کنده می شـد. اما مهم نبود. وقتی نفسم تمام شد و خواستم دوباره 
باال بیایم، با کمال تعجب دیدم که به سـاحل عراق رسیده ام. باورم 
نمی شـد این قدر زود برسم. درست زیر خاکریز عراقی ها بودم و از 
پاییـن، آن ها را می دیدم. خدا را شـکر کردم کـه این قدر زود به این 

طرف رسیدم.«1 
1. حماسۀ یاسین؛ خاطرات محمد انجوی نژاد، تهران، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات 
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همزمان با گسـترش محورهای عملیاتی، لشـکرهای مختلف در 
یک زمان وارد عملیات شـدند و هماهنگ با هم، به طرف مواضع 
از پیش تعیین شـده حرکت کردند. این سرعت عمل نیروهای سپاه 
اسالم، چنان دشمن را غافل گیر کرده بود که مستأصل مانده بودند 
کـدام محـور را تقویت کنند. به طوری که در شـب اول عملیات، 
نیروهای خودی با پشـت سـر گذاشـتن انبوه موانع احداثی دشمن، 
وارد پنج ضلعی شـدند. همچنین جزیرۀ بوارین در حاشیۀ اروندرود 

تصرف شـد و نیروها به سـمت کانال پروش ماهی پیش رفتند.
کربـالی5 بـه دلیـل منطقۀ محدود، شـاهد درگیرهای سـنگین و 
آتش پرحجم دشمن بود. به همین دلیل، کسانی که در این عملیات 
شرکت داشتند، آن روز ها و شب ها را پر از حماسه و ایثار می دانند. 

کربالی5 و شـلمچه، لبریز از خاطره های همیشه جاوید است.
»گـردان امـام حسـین را به نوک کانال ماهی رسـاندم. بچه ها 
درگیر شدند و در همان لحظات اول، دوشکای تپۀ دیده بانی را خفه 
کردند. آن ها به زودی پل را هم تصرف کردند و با پاکسازی پیش 
، به زودی کار الحاق را  رفتند. می دانستم که گردان امام حسین
انجام خواهد داد؛ حتی اگر تا آخرین نفرشـان آن جا شـهید شـوند. 

اسـامی، 1375، صص 106ـ  195
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شـهادت طلبی و مقاومـت در شناسـنامۀ ایـن گردان می درخشـید و 
حـاال بـا حضور مصطفـی پیش قدم، گـردان حال دیگری داشـت. 
هنوز آن غبار اندوهی که از شـهادت دوسـتان و برادر شـهیدش بر 
چهرۀ معصوم او نشسته بود، برطرف نشده بود. بی قراری و آرامش 

توأمانـی در حرکاتش بود. 
به سـوی برادر کبیری برگشـتم. مسـیر عبور از نوک کانال ماهی 
بود و قرار بود گردان های امام زمان و امام سجاد را به منطقه 
ببریـم تـا مرحلـۀ دوم عملیـات، بعد از عبـور از کانال ماهـی انجام 
شـود. دومین بار بود که از نوک کانال ماهی و از نزدیکی پاسـگاه 
کوت سـواری برمی گشـتم. بـدون فـوت وقـت، آن هـا را در همـان 
مسـیری کـه گـردان امام حسـین را بـرده بودیم، حرکـت دادیم. 
فرمانده گردان امام سـجاد برادر حاج حسـینلو از بچه های خوی 
بـود و فرمانـده گردان امام زمان بـرادر یزدانی، بچۀ اردبیل بود. 
اکثر نیروهای این دو گردان، تازه به منطقه اعزام شده بودند و میزان 

آتش روی روحیه شـان تأثیرگذار بود.
این گردان ها را هم به نوک کانال ماهی رساندیم. از قسمت نوک 
مثلثـی کانـال پیچیدیم؛ در حالـی که از آن جا تا پـل اول، عالوه بر 
آتش شـدید دشـمن که با وجود شـب، به گلوله های رسام نیز مزین 
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شـده بود و هراس نیروهای تازه کار را بیشـتر می کرد، با انواع موانع 
هم روبه رو بودیم. برای رسـیدن به پل، من از روی سـیل بند حرکت 
می کـردم؛ در حالی که گردان هـا از پایین حرکت می کردند. آتش 
انواع سـالح های سبک و نیمه سنگین مثل تیربار دوشکا، چهارلول 
و... آن جـا زیـر آتـش قـرار داشـت و حجـم رسـام ها بـرای نیروها 
خوف آور بود. باالی سیل بند حرکت می کردم و می گفتم: »ببینید، 

همۀ این ها، تیراندازی کور اسـت.« 
سعی داشتم به هر طریق روحیۀ بچه ها تا رسیدن به پای کار حفظ 

شود. و عجیب بود که هیچ گلوله ای هم به من نمی خورد.
کنـار پـل، سـمت حرکـت را برای مسـؤوالن گردان ها مشـخص 
کـردم. یـک گـردان بـه سـوی نخلسـتان و یـک گـردان به سـوی 
هاللی ها باید پیش می رفتند. در بازگشـت، تازه متوجه سوراخ هایی 
در لباسـم شـدم. جای گلوله هایی بود که از نزدیک من عبور کرده 

بودند.«1
جنگ در آن برهه، فقط جنگ نیروها نبود. دشمن به اندیشه های 
نظامـی که از سـوی مستشـاران نظامی شـرق و غرب بـه آن ها هدیه 

1. لشـکر خوبان؛ خاطرات مهدی قلی رضایی، به کوشـش معصومه سپهری، تهران، 
سورۀ مهر، ص 506
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می شـد، مجهز بود. و از طرفی، سـیل امکانات و تجهیزات مدرن، 
بـا دالرهای نفتی شـیوخ عـرب راهی جبهۀ نبرد می شـد. اطالعات 
نظامی ما، مرتب به وسـیلۀ ماهواره ها و جاسوسـان کشـورهای ثالث 
در اختیـار دشـمن قـرار می گرفـت. همـۀ این هـا در حالـی بـود که 
منابـع تسـلیحاتی ما بسـیار محدود بـود. ما تنها اتکایمـان به ایمان و 

سلحشـوری فرماندهان و نیروهای از جان گذشـته بود. 
»شلمچه، ساعت چهارونیم بعدازظهر. هنوز از نیروهای کمکی 
و مهمـات خبـری نبود. گلوله های دشـمن همچنان با شـدت تمام 
می باریدند. حاج آقا نوری به بچه هایی که داخل سنگر بودند، پیام 
داد: »بروید و به کلیۀ سـنگرها سـر بکشـید. به بچه هـا بگویید که 

اسـلحه را زمین بگذارند و به خانم زهرا متوسـل شوند.« 
از سنگر خارج شدیم تا این خبر را به همه برسانیم.

کنـار خاکریـز حرکت می کردم تا پیـام حاج آقا نوری را به بچه ها 
برسانم. به هر سنگری که می رسیدم و پیام را به آن ها می دادم، همه 
حال و هوای دیگری پیدا می کردند. در بعضی از سنگرها، مجروح 
یا شـهیدی آرام گرفته بود. بعضی از مجروحان، شـهادتین را زمزمه 

می کردند.
قدری جلوتر رفتم. در یک سـنگر، دو نوجوان کم سـن و سال تر 
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از بقیـه، دسـت در گـردن هـم انداخته و بـه دیوار سـنگر تکیه داده 
بودند. گفتم: »بچه ها، اسـلحه هایتان را زمین بگذارید و متوسل به 

خانم زهرا شوید.«
بی اختیار می گریسـتم. قصد داشـتند از سـنگر خارج شوند، اما 
مـن اجازه نـدادم. عراق آرایـش جدیدی گرفته بـود و آمادۀ حملۀ 
دیگری می شد. بچه ها نمی دانستند چه خواهد شد. همه متوسل به 

خانـم زهرا بودند. یا فاطمةالزهرا، یا بنت رسـول الله... 
ناگهان زمین و آسمان به هم دوخته شد. از یک سو آتش تانک ها 
که دیگر به پنجاه متری بچه ها رسیده بودند و از طرف دیگر، بارش 
خمپاره هـا. در همیـن لحظـه، آهنـگ بـه زمین نشسـتن گلوله های 
مینی کاتیوشا به هوا برخاست. بیست وچهار گلوله در میان تانک ها 
فـرود آمـد. ایـن کار از لحاظ نظامی دیوانگی محـض بود. چرا که 
گلولـۀ مینی کاتیوشـا خطایـی در حـدود صد متر دارد. امـا گلوله ها 
در فاصلـۀ چهـل پنجـاه متری بچه ها بـه زمین می نشسـتند. نیرویی 
مافوق تصور، گلوله ها را این چنین هدف دار هدایت می کرد. خانم 
زهـرا کارش را کـرده بـود. گلوله ها یکی پس از دیگری بر سـر 

تانک ها فرود می آمد.
آرایش تانک ها به هم خورد. عقب نشینی تانک ها آغاز شد. فریاد 
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یازهرای بچه ها، گوش فلک را کر می کرد. آری، خانم زهرا به 
میدان آمده بود. دشـمن عقب نشسـت تا سـازماندهی مجدد کند. 
امـا شـب دیگـر این مجال را به او نداد. هـوا رو به تاریکی می رفت. 
ساعت 6 بعدازظهر، دالوران گردان مالک به این سوی آب آمدند و 
در حالی که از کنار مجروحان و شهدای گردان حبیب می گذشتند، 
می رفتند تا انتقام سیلی زهرا را بگیرند. نبرد در شلمچه همچنان 

ادامه داشت.«1
 محمدحسـین نظرنژاد )مشـهور به بابانظر( که در سـال 1375 بر 
اثر جراحات جنگ تحمیلی به شـهادت رسـید، روایت نابی از این 

دارد. عملیات 
»عراقی ها تصمیم گرفته بودند که با تانک  ما را عقب بزنند. اگر 
این کار را می کردند، عقبه بسـته می شد و لشکر ها گیر می  افتادند. 
فشـار عجیبـی گذاشـتند. تانک هـا از فاصلـۀ صـد متـری شـلیک 
می کردنـد. گلوله های تانک مثل گلوله های کالشـینکف از روی 
سـرمان رد می شـد. من روی جاده ایسـتاده بودم. آتش سنگین بود 
و عراقی هـا با کالیبـر، بچه ها را می  زدند. یک دفعـه دیدم توپ 106 

1. خاطـره از نگارنـده. بنگرید به: یادداشـت های ناتمام؛ مجموعـه خاطرات، تهران، 
سـورۀ مهر، 1372، ص 56
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عراقی هـا به سـمت خاکریز می  آید. گفتـم: »106 را بزنید.« 
زدیم. یکی را کشتیم و یکی را هم زخمی کردیم. توپ 106 هم 
بـا آر.پی . جی منهدم شـد. عراقـِی زخمی را به ایـن طرف خاکریز 
آوردیم. سـروان بود. علی ابراهیمی که عرب  زبان بود، از او سـؤال 

کرد: »چرا بـا 106 تک کردید؟«
جـواب داد: »مجبورمـان کردنـد. به ما گفتند یا بروید یا شـما را 
می زنیم. می خواستند ما دو تا را سپر قرار بدهند تا بفهمند شما چند 

نفر هستید.« 
پرسیدیم: »فرمانده شما کیست؟« 

گفت: »سرهنگ جشعمی است.« 
گفتم: »این سـرهنگ چه جور انسـانی است. آدم جنگی است 

یا نه؟« 
گفت: »شـیعه اسـت و آدم پرابتکاری است. از دو شب قبل که 
صـدام حسـین او را منتقل کـرد، به عنوان فرمانـده تیپ خوب کار 

است.«  کرده 
گفتم: »او پشت خاکریز می  آید یا نه؟« 

گفت: »نه. فکرش خوب کار می  کند، اما کسی نیست که بیاید 
پشت خاکریز و شما را نگاه کند.« 
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بـه علـی ابراهیمی گفتم: »من بر این سـرهنگ جشـعمی برتری 
دارم.« 

پرسید: »چطوری؟« 
گفتم:  «درسـت اسـت که فکر او خوب کار می کند، اما مردی 
نیسـت که مثل من از خودش بگذرد، به آب و آتش بزند یا پشـت 

خاکریز بایستد.« 
در همیـن موقع، بچه  هـای اطالعات عملیات از داخل نخلسـتان 
یک سرگرد عراقی را اسیر کردند. او گفت که فرمانده گردان فالن 
هستم. توضیح داد که در این قسمت چقدر نیرو هست. او گفت: 
»هـدف صـدام گرفتن دوعیجی و عقب زدن شماسـت. اگر شـما 
را عقب بزند، همۀ لشـکرها دور می  خورند و شـما مجبور می شوید 
تـا دژ ایـران و عراق عقب نشـینی کنید. عراقی ها قطعًا به شـما تک 

می  زنند.«
تصمیم گرفتیم که به هر قیمتی شده، شهرک دوعیجی را تصرف 
کنیـم. تعـدادی از بچه هایـی را که سـال های سـال با هـم بودیم، از 
دسـت داده بـودم. دیگـر زندگـی برایم بی ارزش شـده بود. تصمیم 
گرفتم دست به عملیات انتحاری بزنم. پیش خودم حساب کردم، 
دیـدم از خـط مـا تا خـط عراقی هـا فاصله ای نیسـت. اگر بـا موتور 
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می رفتم، چند ثانیه ای به آن جا می رسـیدم. هیچ تیراندازی هم قادر 
نبود مرا بزند. حسـاب کردم دیدم که اگر تند بروم، دو تا سـه دقیقه 
کار است. گفتم کار جشعمی را تمام می کنم و شورای فرماندهی 
او را از بین می برم، اگر هم شهید شدم، نیروهای دیگر کار شهرک 

را تمام می کنند.
به نیروها دستور دادم آتش نکنند. گفتم به نیروها بگویید نظرنژاد 
می رود؛ هر کس که خواست، دنبالش برود. به آقای یزدی که تنها 

بازماندۀ مهندسی بود، گفتم: »بلدوزرها را دنبال من راه بینداز.«
سـاعت ده شـب بود و هواپیماهای عراقی منور می ریختند. همه 
جا مثل روز روشن بود. فانسقۀ یکی از بچه ها را گرفتم. دو تا فانسقه 
را به هم بستم. بعد به بیسیم چی ام گفتم که بیسیم را پشتش ببندد. 
یک کالشـینکف به دسـتش دادم و او را مسـلح کردم. رکاب های 
موتور را باز کردم و گفتم روی رکاب ها بایستد. فانسقه را به پشت 
او انداختم و بعد به کمر خودم بسـتم. قرار شـد او از باالی سـر من 

تیراندازی کند تا کسـی نتواند مرا بزند.
خدا را شـاهد می گیرم که اطمینان داشـتم به محض رفتن کشـته 
می شـوم. صـد متـری عقب آمدم تا سـرعت موتور بیشـتر شـود. با 
سـرعت از کنـار بچه ها رد شـدم و رفتم. عراقی ها کـه از تیراندازی 
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خسته شده بودند و مکث کرده بودند، یک دفعه دیدند موتوری رد 
شد. تا خواستند بجنبند، من داخل شهرک دوعیجی رفتم. نزدیک 
خانه هـا رسـیدم و هفـت هشـت نفـر عراقـی را دیدم کـه جلوی در 
خانه ای ایستاده اند. یک نفر با لباس پلنگی وسط آن ها ایستاده بود. 
فهمیدم که او باید جشعمی باشد.1 با موتور مستقیم رفتم طرف شان. 
تا چشم شـان به ما افتاد، دسـتپاچه شدند و فرار کردند. بیسیم چی ام 
یـک تیـر به مچ پای جشـعمی زد. پای او زخمی شـد و روی زمین 
افتـاد. یقـه اش را گرفتـم و بلندش کردم. با خودم گفتـم اگر او در 
دست ما باشد، عراقی ها تیراندازی نخواهند کرد. بیسیم چی ام دنبال 
بقیۀ افسـران عراقی رفت. دو نفر از آن ها خواسـتند سـمت تانک ها 
بروند، اما آن ها را زد. آن دو نفر، نرسـیده به تانک ها، زمین افتادند 

و بقیه حسـاب کار دست شان آمد. 
جشـعمی بلند شـده بود، ایسـتاده بود که یک دفعه بسـیجی ها به 
داخل شهرک ریختند. در شهرک دوعیجی، از اول تا آخر عملیات 

480 نفر اسیر گرفتیم.«2
1. در کتاب گزارش یک بازجویی، نوشـته مرتضی بشـیری از انتشارات سوره مهر، 
ماجراهای چگونگی اسارت سرهنگ جشعمی و وقایع پس از آن، از زبان خودش 

شرح داده شده است.
2. بابانظر؛ خاطرات شـفاهی شـهید محمدحسـن نظرنژاد، مصاحبه حسـین بیضایی، 
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شـلمچه در عملیـات کربـالی5 یکپارچـه آتـش بود. تمـام نیرو 
و تـوان انسـانی و تجهیزاتـی دو جبهـه به میدان آمده بـود. ما هرچه 
داشـتیم، آورده بودیـم. فرماندهـان قـول عملیـات سرنوشت سـاز را 
داده بودنـد. آن هـا بصـره را هدف گرفته بودنـد؛ رگ حیات عراق 
را. بـه همیـن خاطـر، ارتـش بعثـی هم برای دفـاع از بصـره، با تمام 
تـوان صف آرایـی کـرده بود. در ایـن منطقۀ کوچـک، صدها هزار 
نفـر و حـدود 5000 قبضه توپ مقابل هـم صف آرایی کرده بودند. 
جنگ در اوج خودش بود. حماسـه پشـت حماسـه، خاطره پشـت 

خاطره....
»شـلمچه، سـرزمین مظلومیت فرزنـدان روح الله بـود. آن جا که 
ارتـش بعثـی، به مـدد اسـتکبار جهانی، بـا پیشـرفته ترین تجهیزات 
نظامـی به مقابلـه با نیروهای ایرانـی آمده بود. توپخانـۀ ارتش بعثی 
لحظـه ای خامـوش نمی شـد. هواپیماهـای جنگـی عـراق مرتب بر 
فراز آسـمان شلمچه قدرت نمایی می کردند. بمب هایی که آن ها بر 
سـر رزمنـدگان می ریختند، معجونـی از تمام بمب هـای متعارف و 
نامتعارف بود. گلوله های شیمیایی بخش نامتعارف حمالت هوایی 
ارتـش عـراق بود. تعـداد زیادی از بچه ها، بر اثر استنشـاق گازهای 

تدویـن مصطفـی رحیمی، تهران، سـورۀ مهـر، 1388، صـص 399ـ  396
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سـمی در سکوت به شـهادت رسیدند.
هـوا رو بـه روشـنایی می رفت. باید جایـی پیدا می کردیـم تا نماز 
صبح مان را بخوانیم. به مصطفی گفتم: »همین جا بایسـت تا نماز 
بخوانیـم.« گفـت: »جلوتر، سـنگر بچه های تخریب اسـت. پیش 

آن ها نمـاز می خوانیم.«
سـکوت آزاردهنده ای بر منطقه حکم فرما بود. تردد کمی انجام 
می شـد. هـر چند معمـواًل این موقـع از صبح، آتش بس نانوشـته ای 
برقـرار می شـد، امـا ایـن سـکوت واقعـًا ترس آور بـود. کنار سـنگر 
بچه هـای تخریـب، موتـور را پارک کردم. مصطفی پتوی سـنگر را 

کنـار زد. بعد صدا زد: »کسـی این جا نیسـت؟«
هیـچ صدایـی نبـود، امـا بـوی مشـمئزکننده ای می آمـد. گفتم: 
»مصطفـی، چه بوی گندی.« با دسـت مرا بـه کناری زد و گفت: 
»چیـزی نگـو، اوضـاع مشـکوک اسـت.« بعـد چراغ قـوه اش را از 
جیبش بیرون آورد و نورش را داخل سنگر پاشید. ده پانزده نفر، در 
نـگاه اول آن جـا خواب بودند. اما هیچ حرکتی نداشـتند. مصطفی 

صدا زد: »بـرادر، برادر...« 
از هیـچ کدام حرکتی دیده نشـد. رفتم سـراغ نفـر اول که جلوی 
در سـنگر خوابیـده بود. پتویـش را کنار زدم و شـانه هایش را تکان 
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دادم. گفتـم: »بـرادر، پاشـو...« مثل چوب خشـک بـود. گفتم: 
»مصطفـی، نور را بینـداز این ور.«

مصطفی سر چراغ را گرفت سمت من. وای، خدایا، چرا این طور 
سیاه شده بودند؟ مصطفی داد زد: »وای، این ها شیمیایی شده اند. 

زود از سنگر بکش شان بیرون.«
آهسـته و در حالی که داشـت گریه ام می گرفت، گفتم: »این ها 
کـه شـهید شـده اند.« در حالی کـه زیر بغل یکـی را گرفته بود، او 
را از سـنگر بیرون برد و هن هن کنان گفت: »شـاید یکی شـان زنده 

باشد.« 
با سروصدای ما، تعدادی از رزمنده های گذری به کمک آمدند 
و پانزده نفر را از سـنگر بیرون آوردیم. هیچ کدام زنده نبودند. همه 
در خواب شـهید شـده بودند. چه شهادت مظلومانه ای، چه جنگ 
نامردی... حتی فرصت دفاع هم به تو نمی دهد. کنار پیکر شهدا، 

نماز صبح مان را خواندیم. چه نمازی بود.«1
سپاهیان اسالم توانسته بودند با عبور از شلمچه، خود را به پانزده 
کیلومتری بصره برسانند و با گذشتن از کانال ماهی، در جنوب آن 
پدافند کنند. در این شـرایط، شـهر بصره و تأسیسات نظامی آن زیر 

1. خاطرات نگارنده
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برد آتش توپخانۀ ایران قرار گرفت. دشمن جنگ سخت و شدیدی 
بـه راه انداخـت و خـود را به آب و آتش زد. پاتک هایش تا بیسـت 
شـبانه روز ادامه داشـت. هیچ نقطه ای از شـلمچه و منطقۀ نبرد نبود 
که زیر آتش شـدید و بسیار سنگین توپخانه و دیگر ادوات سنگین 

بعثی ها نباشد.
»یـک جـای راه، خاکریـِز کنـار جاده بازتر می شـد. شـبیه یک 
میدان بود. اسـمش را گذاشـته بودند میدان امام رضا؛ شـاید چون 
بچه های مشـهد آن جا را گرفته بودند. همان دور و بر چند تا سـنگر 

بـود که قباًل کنده بودند. بچه ها را نشـاندیم توی سـنگرها.
آخـر ایـن جـاده ای که می رفتیـم، روی اروند صغیـر یک پل بود 
بـه طـول ده دوازده متر، به عرض حداکثر چهار متر. امشـب همین 
پـل محل اصلی درگیری بود. عراقی هـا با چنگ و دندان مقاومت 
می کردند و هیچ جنبنده ای را روی پل سـالم نمی گذاشـتند، اما ما 

آمده بودیم که رد شـویم.
عجـب ظلماتی بود؛ یـک متری مان هم پیدا نبود. گروهان جهاد 
و شـهادت را راه انداختیـم تـوی دو تا سـتون و در دو طرف جاده. 
بایـد خاکریز دوجدارۀ جاده را از دوعیجی می رفتیم تا پل یازینب. 
از آسـمان انـگار باران خمپاره و تـوپ و راکت می آمد. به این همه 
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سـروصدا عادت کرده بودیم و فقط وقتی خیز می رفتیم که سـوت 
خمپاره خیلی نزدیک بود.

از دوعیجـی تـا پـل، پر از شـهید بود. هـر جای این هـزار متر راه 
را که نگاه می کردیم، شـهید می دیدیم؛ شـهدای عملیات دیشب و 
پریشـب. همین طور که می رفتیم، بچه ها طوری قدم برمی داشـتند 
کـه پایشـان روی شـهدا نـرود. راست راسـتی قتلگاه بود. سـر یک 
طـرف، دسـت یک طرف. یکی با صورت، یکـی به پهلو، یکی به 
پشـت. چهره هاشـان قشنگ به چشم می آمد. همه شـان آرام بودند 

و خندان.
پانصـد متـر که جلـو آمدیـم، حاج یدالله کلهـر را دیـدم. رفتم و 
خوش وبش کردم. گفتم: »حاجی، ما به امید خدا داریم می رویم 

تو جزیـره عمل کنیم.«
تجربه هایـش و هـر چیـزی را کـه از جزیـره می دانسـت، برایمان 
گفت: حواسـتان جمع باشـد، این جا آتشـش سـنگین است، از پل 
بایـد خیلـی سـریع بچه ها را رد کنید، منطقه هنوز پاکسـازی نشـده 

و...
حرف هایش که تمام شـد، خداحافظی کـردم و راه افتادم. هنوز 
بیسـت قدم نرفته بودم که یک خمپاره 120 آمد. خیز رفتم. بچه ها 
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هـم خوابیدنـد. گردوخـاک زیـادی دور و برمـان را گرفـت. بلنـد 
که شـدم، دیدم بیسـیم چی حاج یدالله سـروصدا می کند. بدو بدو 

برگشـتم و پرسـیدم چیه ؟ گفت: »حاجی...«
پریدم باالی سـرش. نفس های آخرش بود. سـروصورتش خونی 

بـود. یک ترکش بزرگ هم خورده بود باالی سـینه اش...
قلبم انگار توی گلویم می زد. نگاهم به بچه ها بود و از وجودشان 
روحیه می گرفتم. صدای بیسـیم بلند شـد. فرمانده محور، آخرین 
اطالعـات منطقـه را به مان می گفت. موقعیت هر لحظه حسـاس تر 
می شـد. نمـاز صبح مـان را کـه خواندیـم، بـا دو گروهـان جهـاد و 
شهادت، زدیم به خط. اول گروهان شهادت رفت. وقتی از ما دور 
می شـد، همه داشتیم دعایشـان می کردیم. به حاج قربان گفتم وارد 
نخلستان شود. حمله را خیلی جانانه شروع کرد و خیلی سریع خط 
را شکست. توی نخلستان، باید چریکی می جنگیدیم. باید درخت 
بـه درخـت و چالـه به چالـه می جنگیدیـم و می رفتیم جلـو. هفت 
صبح، توی بیسـیم گفتند حاج قربان ابراهیمی شـهید شد. احساس 
کردم یک کوه گذاشتند روی دوشم. از روی جادۀ کنارۀ نخلستان 
به حرکت مان ادامه دادیم. کانال ها را که رد کردیم، فرو رفتیم توی 
نخلسـتان سـیاه و خاموش. چند دقیقه نگذشت که ناگهان شلیک 
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پیاپی تیربارها، سـکوت نخلسـتان را شکسـت. عراقی ها با تیربار و 
دوشـکا و چهارلول ضدهوایی، از هر سـو به مان شلیک می کردند. 
زمین گیرمان کردند و همان اول کار، چند تا از بچه ها را انداختند.

جنازه هـای شـهدا و صـدای بچه هـای زخمی، قلب مـان را آتش 
مـی زد. امدادگرهـا مرتـب می دویدنـد این طـرف و آن طـرف و به 
مجروح ها می رسیدند. با غم و درد ازشان دل کندیم و با احتیاط به 

پیشـروی مان ادامه دادیم.«1
و  تـوپ  گلولـه   1/800/000 حـدود  ایـران  عملیـات،  ایـن  در 
1/200/000 گلولـه خمپـاره را به سـوی مواضع ارتـش بعثی پرتاب 
کـرد. در جریـا ن عملیـات کربـالی5، بالگردهـای هوانیـروز در 
مجموع بیش از چهار هزار ساعت پرواز عملیاتی و ترابری داشتند. 
طـی ایـن عملیات، یک فرونـد بالگرد کبری نیز سـقوط کرد و دو 

خلبـان آن به فیض شـهادت رسـیدند.
»هـوا هنـوز کاماًل روشـن نشـده بود کـه بالگردهای مـا آمدند و 
از دور، خـط عـراق را گلوله بـاران کردنـد. آن هـا در سـطح پاییـن 
پـرواز می کردنـد و راکت هایشـان را بـه صـورت کمانـی و قوسـی 

1. سه روز محاصره؛ روایت محمد هادی از شلحه، علی رضا اشتری، تهران، روایت 
فتح، 1384، صص 69 ـ 68 
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می انداختنـد. حضـور بالگردهـا به نیروهای مسـتقر در خط روحیه 
داده بـود و بچه هـا، همزمـان بـا پرتـاب راکت ها تکبیـر می گفتند. 
در همیـن حیـن، اتفـاق عجیبی افتـاد. یکی از بالگردهـای کبری، 
برخالف بقیه آمد و آمد و به خاکریز ما نزدیک شـد. رسـید باالی 
سـر مـا و رفـت طرف عراقی هـا. بین خط مـا و خط عـراق، حدود 

هفتصـد متـر فاصله بود. 
وقتی بالگرد از باالی سـر ما گذشت، عراقی ها با هر چه داشتند، 
بـه طرفـش تیراندازی کردند. در همان لحظـه، خلبان راکت هایش 
را پرتاب کرد و می خواسـت برگردد که با گلوله های دوشـکا هدف 
قرار گرفت. سعی خلبان در کنترل کبری بی فایده بود و بالگرد بعد 
از چنـد بـار باال و پایین رفتن، درسـت در منطقۀ بیـن ما و عراقی ها 
سـقوط کـرد. بـه محض برخـورد بالگـرد با زمیـن، دود سـیاهی از 
قسـمت عقبـش بیـرون آمد و بعـد آتش گرفـت. حـاال عراقی ها با 
دوشـکا و آر.پی.جـی، بالگرد را هدف گرفته بودند. من از پشـت 
دوربیـن، تـالش و تکاپـوی خلبان کابین جلو را می دیدم که سـعی 
داشـت از کابین خارج شود. این ماجرا آن قدر ادامه یافت تا بالگرد 

سوخت. کاماًل 
دیـدن ایـن صحنـه بـه شـدت متأثـرم کـرد. نیـاز به یـک فضای 
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جدیدی داشـتم تا روحیه ام را بازسـازی کنم. پیش بچه های لشـکر 
نجف اشـرف رفتیـم. بچه های بانشـاط و باروحیه ای بودند. شـروع 
کردیـم بـا آن ها صحبت کردن. مشـغول گفت وگـو بودیم که یک 
خمپـاره 120 نزدیـک مـا منفجـر شـد. یکـی از ترکش ها بـه طرف 
بیسـیم چی اصفهانـی رفـت و آنتـن بیسـیمش را قطع کـرد. هر چه 
تالش کرد، نتوانست با جایی تماس بگیرد. رو به من کرد و گفت: 
»بیسـیمت را چنـد دقیقه بـه من می دهی. می خواهـم با بچه هایمان 

تمـاس بگیـرم و بگویم برایم آنتن بفرسـتند.«
 بیسیم را به او دام. او هم فرکانس را عوض کرد و با کد و رمزی 
که اختراع خودش بود، شروع به صحبت کرد و گفت: » این چیزه 

هستش، مفهومه؟«
از آن طرف بیسیم صدا آمد که: »مفهومه.«

بعد ادامه داد: »یک چیز آمده، چیزش کرده. مفهومه؟«
باز جواب آمد که: »مفهومه.«

گفـت: »یک دانه از آن چیزها بفرسـتید تـا این چیزش را عوض 
مفهومه؟!« کنم. 

در کمال تعجب جواب آمد که: »مفهومه.«
مکالمه اش که تمام شد، بیسیم را به من داد و تشکر کرد. گفتم: 
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»یعنی تو با این چند بار چیز گفتن، حرفت را رساندی؟!«
گفت: »برادر، مهم این اسـت که فهمید من چه می گویم. چیز 
اول یعنی بیسـیمی که دسـت من است، چیز دوم یعنی ترکش، چیز 
سوم یعنی قطع شدن و از کار افتادن. یک چیز بفرستید، یعنی یک 

آنتن بفرستید. این را چیزش کنیم، یعنی عوضش کنیم!«
او حرف می زد و من از خنده روده بر شده بودم. به او گفتم اگر 
متخصص تریـن رمزشـکن های دنیا را هم مـی آوردی، محال بود از 
حرف های تو سر در بیاورد. این ماجرا تا حدی تلخی سقوط بالگرد 

را از ذائقۀ ما گرفت.«1
شـلمچه نزدیـک هشـتاد روز در آتـش جنـگ سـوخت. سـپاه 
پاسداران در عملیات کربالی5 در مجموع 24 یگان شامل 30000 
پاسـدار، 65000 سـرباز و 120000 نیروی بسـیجی و جمعًا 215000 
تـن را وارد عملیـات کـرد. آمار شـهدا و مجروحیـن و مفقودین در 
مقایسـه بـا عملیات های پیشـین قابل قیـاس نبود. در ایـن عملیات، 
7651 تـن شـهید، 53299 تـن مجـروح و 3529 تن مفقود شـدند. 
آمار تلفات انسـانی عراقی ها هم بسـیار باال بود. عراق در شلمچه و 

1. سـهم من از چشـمان او؛ خاطرات حمید حسـام، تدوین مصطفی رحیمی، تهران، 
سـورۀ مهر، 1391، صص 396 ـ 395
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در جریـان پاتک هایـش، 110 تیپ از 180 تیـپ موجود خود، یعنی 
دوسـوم اسـتعداد کل ارتش خـود را وارد منطقه کرد.



فصل چهارم
نبـرد در شـلمچه تـا فروردیـن 1366 ادامـه داشـت و هنگامی که 
عملیات کربالی8 هم انجام شد، کار جنگ در این منطقه به پایان 
رسید. از آن پس، سمت و سوی حملۀ ایران، به منطقۀ غرب کشور 
رفـت و ارتـش عـراق هم بـه صورت نامحسـوس به بازسـازی خود 

پرداخت. 
سـال 1366 فعـل و انفعـاالت زیادی در حوزۀ نظامی و سیاسـی 
و اجتماعـی صـورت گرفـت که هیچ کـدام به نفع نیروهای مسـلح 
جمهـوری اسـالمی نبـود. سـپاه بـا نیروهـا و تجهیزاتـش، راهـی 
کوهسـتان های صعب العبور و برفی کردسـتان عراق شـد. هر چند 
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در مراحـل اول، بـا فتح چند ارتفاع و سـپس با تصرف شـهر مرزی 
حلبچـه و اعـالم عملیـات والفجـر10 پیروزی های مهمی به دسـت 
آمد، ولی با شـروع سـال 1367، اوضاع جبهه ها ناگهان تغییر کرد. 
28 فروردین 1367، فاو توسـط ارتش عراق و با حمایت ناوچه ها و 
هلی کوپترهـای آمریکایی تصرف شـد. پـس از آن، ارتش عراق به 
شـلمچه حمله کـرد. با این که نیروهـای خودی با تمام توان دسـت 
بـه مقاومت زدند، امـا ارتش عراق با نیـروی غیرقابل پیش بینی، در 
صبح 4 خرداد 1367 به پیشـروی پرداخت و موفق شـد تمام مناطق 
آزادشـده در عملیـات کربـالی5 را پـس بگیرد. خاطـرات حجت 
ایروانـی کـه در آن زمـان دیده بـان توپخانه بوده، تا حـدی می تواند 
مقاومت و از خود گذشتگی نیروهای خودی را در این حملۀ ارتش 

عراق نشـان دهد.
»سـاعت پنـج صبح بـود که بـا صـدای انفجارهـای پی درپی از 
خواب پریدم. سـریع رفتم روی سـقف سـنگر تا منطقه را ببینم که 
بـا بـرق دهانه های متعدد توپخانۀ دشـمن روبه رو شـدم. پایین آمدم 
و یک راسـت رفتـم پـای دسـتگاه بیسـیم و از دیدگاه هـای مؤمنی، 
کابلی، دزفولی، قلندری وضعیت منطقه را خواستم. دیدگاه دزفولی 
روبه روی پتروشـیمی بصره بـود و دیدگاه قلندری، وقتی دید منطقه 
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خوب بود، کاماًل روی منطقه تسلط داشت. هر چهار دیدگاه گفتند 
که دشمن تحرکی ندارد و فقط آتش تهیه می ریزد. هر چه خواستم 
بـا دیدگاه هـای شـهید ملکی، کله گاوی، شـهید حاتمی و خط 33 

المهدی تماس بگیرم، نشـد که نشد. 
اگر می رفتم جلو، کسی پی گیر کارهای بچه های دیده بان نبود. 
تـا سـاعت شـش و نیم، هر طـور بود، خـودم را راضی کـردم که در 
سـنگر تطبیق بمانم. اما طاقتم سـر آمد. دل را به دریا زدم. موتور را 

برداشـتم و به سمت دیدگاه شـهید دزفولی راه افتادم. 
جادۀ شهید صفوی، جادۀ اهواز ـ خرمشهر و جادۀ امام رضا زیر 
آتش قرار داشـت و امکان تحرک نیروهای خودی را در منطقه کم 
می کرد. هر جور بود، خودم را رسـاندم به جادۀ فرعی که از جادۀ 
امـام رضا منشـعب و به سـمت دیـدگاه دزفولی می رفـت. دیدگاه و 

جـادۀ فرعی زیر آتش بود. 
گاز موتـور را گرفتـم. تـا آن جا که جـاده اجازه می داد، سـرعت 
گرفتـم. جـاده خاکـی و پـر از دسـت اندازهای ریز و درشـت بود. 
گلوله های تانک، خمپاره و توپخانه، چپ و راسـت جاده را شخم 
می زدند. به لطف خدا، از میان آن همه گلوله و ترکش، جان سالم 
بـه در بردم. چند متر بیشـتر به سـنگر نمانده بـود که همزمان چهار 
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گلوله توپ در فاصله پنج شش متری سنگر به زمین نشست. خودم 
را از روی موتور به سـمت در سـنگر پرت کردم. رفتم سـراغ تلفن. 
هر چه زنگ زدم، خبری نشد. تا این که متوجه پاره شدن سیم تلفن 
شـدم. از روی ناچـاری، رفتم سـراغ بیسـیم. بچه های دیـدگاه را به 
گـوش کردم و رفتم روی فرکانس فرعی. پرسـیدم: »چه می بینی؟ 

چه خبره؟«
دیده بانـی کـه پشـت دوربین بـود، گفت: »آتش خیلی سـنگین 
است، اما دقت ندارد. با این انفجارهای زیاد، چیزی معلوم نیست. 

دید ما کور شـده.«
برگشـتم. به هر زحمتی بود، موتور را روشـن کردم و پانزده دقیقه 
بعـد، در سـنگر تطبیق بـودم. بچه هـای تطبیق آتش، حـال و هوای 
عجیبـی داشـتند. رفتم سـراغ بیسـیم چی تطبیـق و گفتـم: »دیدگاه 
ملکـی و حاتمـی را بـه گوش کـن. وضعیت منطقـه را هم بگیر.«

بیسیم چی، مات و مبهوت، زل زد به من. خسته بودم و عصبانی. 
گفتم: »مگر با تو نیسـتم؟ دیدگاه حاتمی و ملکی را به گوش کن 

و وضعیت را بگیر.«
بیسـیم چی بـاز هـم چیـزی نگفت. یکـی از بچه هـای تطبیق که 
عصبانیتم را دید، دست انداخت گردنم. رفتیم گوشۀ دیگر سنگر. 
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گفـت: »برادر مهـدوی از دیدگاه ملکی، چند ثبتی را درخواسـت 
کرد. سـاعت 9 صبح بود که گفت خط شکسـته شده، مختصات 
دیدگاه خودم را با تمام قوا بزنید. این آخرین پیام مهدوی از دیدگاه 

ملکی بود.«
ادامـۀ  منتظـر  بی صبرانـه  بـود.  نفـس در سـینه ام حبـس شـده 
صحبت هایـش بـودم کـه گفـت: »دیـدگاه حاتمـی هـم بعـد از 
درخواسـت چنـد ثبتـی کـه قبـاًل روی خط اول عـراق گرفتـه بود، 
مختصـات خـودش را بـرای اجـرای آتـش درخواسـت کـرد که ما 
نمی دادیم. ولی با اصرار نصرالله کبابیان مواجه شدیم که می گفت 
خط شکسته شده و... بزنید. مختصات دیدگاه حاتمی را هم زدیم. 
کبابیان در آخرین پیام خود گفت مختصات مرا با تمام توان بزنید، 

عـراق خـط را شکسـته، بیسـیم را هم منهـدم می کنم...«
عرق سـرتاپای وجودم را گرفته بود. بی  آن که توان گفتن کالمی 
را داشته باشم، از سنگر زدم بیرون. چند روز بعد، یکی از بچه های 
دیده بان لشکر 33 المهدی گفت: آخرین بار که نصرالله کبابیان را 
دیدم، با کالش جلوی دشمن ایستاده بود و سینه به سینه با عراقی ها 

می جنگید.«1
ـ 105 1. آتش به اختیار؛ خاطرات حجت ایروانی، تهران، سورۀ مهر، 1388، صص 106 
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پـس از ایـن حملۀ دشـمن، بالفاصله فرماندهان سـپاه در قرارگاه 
جنـوب جمـع شـدند. اولیـن تصمیـم، عملیاتـی بـود در جـواب 
عربده کشـی های ارتش، و آن هم در سـرزمین شـلمچه؛ نقطۀ ثقل 
جنـگ و رگ حیـات عـراق. بـرای این که بتـوان بهتـر از روحیات 
گاه  رزمنـدگان و فرماندهـان در روزهـای پایانـی جنـگ تحمیلی آ
شـد، باید به نوشـته های آنان رجوع کرد. شهید غالمرضا صالحی، 
، یک روز قبل از عملیات  قائم مقام لشـکر 27 محمد رسول الله

در شـلمچه، در یادداشـت هایش چنین نوشـته اسـت:
 »بـه آغـاز عملیات نزدیک می شـویم. فرصتی پیـش آمد تا چند 
سـطری سـیاه کنم. قبل از هر چیز، بسیار خوشحال و راضی هستم 
کـه خداونـد توفیق عنایت فرمـود تا یک بار دیگر موفق به شـرکت 
در جهادی مقدس، آن هم در زمان و مکانی بسیار بااهمیت شوم. 
ان شـاءالله کـه مـورد رضایـت خداونـد قـرار گیـرد و ایـن عملیات 
پیروزی های بزرگی برای عظمت و آبروی اسـالم و انقالب باشـد. 
آن چـه کـه در ایـن زمـان از هر چیز ضروری تر اسـت کـه یادآوری 
گاه و واقع بین و معتقدی  شود، در رابطه با جنگ است. هر انسان آ
خوب می داند که در این برهه از زمان، ما درگیر جنگی هستیم که 
هیـچ راهی به جز مقاومت و به دسـت آوردن پیـروزی نداریم. این 



  شلمچه   85 

هم امکان نخواهد داشـت، مگر این که به دور از شـعارهای گذشته 
و سسـتی ها و بی تفاوتی هـا و تردیدهـا، با قـدرت و قوت و صالبت 
هر چه تمام تر و با به کارگیری همۀ امکانات کشور، به طور بی امان 
و بـدون توقـف جنـگ را ادامـه دهیم. برای دسـت یافتـن به چنین 
شـرایطی در کشـور، باید تمام رهبران و پیشکسـوتان و پرچمداران 
انقالب که هنوز متعهد به انقالب و اسـالم هسـتند، در صف اول 
مبـارزه قـرار گیرند و به دنبال خود، با شـور و جهش همگانی، چه 
از نظر اعتقادی، شرعی و چه از لحاظ ملی و شرافت انسانی، همۀ 
ملـت را همـراه سـازند. قطعًا جوانان پیشـرو، انقالبی و خط شـکن 
باید بدون توجه به دنیاخواهی و درگیری های کاذب مادی، همانند 
دوران انقالب در صفوف خط شکن ها قرار گیرند تا به این حرکت 
الهی سـرعت بیشـتری بخشـند. و آنان که به فکر زندگی و راحتی 
و آینـدۀ مـادی خـود هسـتند، در صـورت عدم پیـروزی، هرگز روز 
خوش نخواهند دید و تا سال های آینده در اسارت و تهاجم دشمنان 
قـرار خواهند گرفت. و از همـه باالتر، همۀ آرزوها و هدف ها نابود 
خواهد شـد و آینده ای روشـن برای انقالب و جهان اسالم نخواهد 
بود. تنها راه پیروزی، چه در پیشگاه خداوند و چه در پیشگاه ملت 
و نسـل های آینده، ادامۀ جدی جنگ و به صورت همه جانبه عمل 
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کردن خواهد بود.«1
در بامـداد 23 خـرداد سـال 1367، عملیـات بیت المقـدس7 بـا 
« شـروع شـد. هدف عملیات، انهدام  رمز »یااباعبدالله الحسـین
نیروهای دشـمن در منطقۀ شلمچه اعالم شـد. رزمندگان در حالی 
حمله را شروع کردند که دشمن از چند ساعت پیش تر، مواضع شان 
را با آتش سـنگین توپخانه و ادوات سـنگین زیر آتش گرفته بود. با 
اعالم رمز عملیات، نیروهای خودی از چند محور به مواضع دشمن 
حمله کردند و با حمله ای برق آسـا، در همان ساعات اولیه، دژهای 
دفاعی عراق را پشت سر گذاشتند و پیش رفتند. تا جایی که قبل از 
طلوع آفتاب، بیسیم ها اعالم کردند که نیروها به پشت کانال زوجی 
رسیده اند. هوا که روشن شد، نیروهای سپاه اسالم تا پشت دریاچۀ 
ماهی پیش رفته بودند. این یعنی تمام منطقۀ عملیات کربالی5، در 
یک شـب آزاد شـد. اما با آمدن خورشـید به وسـط آسمان، اوضاع 
جور دیگری رقم خورد. گرمای هوا، کمبود آب و تشنگی و حملۀ 

تانک های عراقی، وضع جبهۀ شـلمچه را تغییر داد.
بیسـیم چی یکی از واحدها، اوضاع نیروها را از پشـت بیسـیم، با 

1. تک آخر؛ یادداشـت های شـهید غامرضا صالحی، تدوین احمد دهقان، تهران، 
کنگرۀ سـرداران شـهید سپاه و 36 هزار شهید اسـتان تهران، 1380، ص 187 
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توجـه به جدول رمـز، این گونه توصیف کرده اسـت:
»تـو قـدر آب چـه دانـی! کـه در کنـار فراتـی. آزار و اذیـت 
تك تیراندازهـای دشـمن از یـك سـو و گرمـای هوا از سـوی دیگر. 
پشت خاکریز خط مقدم هستند. بچه هایی که از عطش افتاده اند. 
بر روی بدن آن ها جای هیچ زخمی نیست. ما هم کم کم به همین 
سرنوشـت دچار می شـویم. در کل خط مقدم، یك جرعه آب پیدا 
نمی شود. عراقی ها که فهمیده  اند اوضاع نیروهای ما چگونه است. 
می گویند: هر که دارد هوس کرُب بال، بسم الله. اگر آب به نیروها 
برسـد، تحمـل می کنیـم و جلـوی عراقی هـا را می گیریـم. به جای 

تسـلیحات، آب و یخ برسانید!«1
اجبـاری  عقب نشـینی  بـا  بیت المقـدس7  عملیـات  سرنوشـت 
نیروها، در حالی که از تشـنگی و گرمای کشـندۀ خردادماه، پشت 
خاکریزهـای شـلمچه مظلومانه غش کـرده بودند، به پایان رسـید.

این سرنوشـت، ارتش بعثی صدام را جری تر کرد و سـعی داشت 
با به کنترل گرفتن اوضاع، برای روزهای مذاکره دسـتش را پر نگه 

دارد. بـه همین خاطر، حمالتش را پی گرفت.
در 27 تیر 1367 ایران رسـمًا قطعنامۀ 598 شورای امنیت سازمان 

shalamcheh67.blogfa.com 1. وباگ شهید علی اصغر عباسی
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ملل را پذیرفت. اما این هم باعث نشـد که ارتش بعثی عراق دسـت 
از شـرارت بردارد. صدام سعی داشت با حمله به نقاط استراتژیک، 
امتیازی را برای روزهای مذاکره برای خود حفظ کند. از همین رو 
مجـددًا بـه شـلمچه روی آورد و تا جادۀ اهوازـ  خرمشـهر پیشـروی 
کرد. اما این بار دیگر روزی نبود که او بتواند به خواسته هایش برسد. 
حضـرت امام  به میدان آمده بود. سـیداحمد خمینـی پیام امام را 
بـرای فرمانـده وقت سـپاه این چنین قرائت کـرد: »این نقطۀ حیاتی 
کفر و اسـالم اسـت. یعنی نقطۀ شکسـت یا پیروزی،  اسـالم یا کفر 
اسـت و باید متر به متر جنگید و هیچی از هیچ کس پذیرفته نیسـت 
و این جا نقطه ای  اسـت که یا موجب می شـود سپاه حیات پیدا کند 
دوباره در کشور و یا برای همیشه یك سپاه ذلیل و مرده ای بشود.«1

پیام امام  بالفاصله در میان فرماندهان سپاه و رزمندگان بسیجی 
و سپاهی منتشر شد و روح مقاومت و حماسه را در آن ها احیا کرد. 
ارتـش عـراق از سرتاسـر جادۀ اهوازـ  خرمشـهر عقب رانده شـد و 

نیروهای خودی دوباره به دژهای مرزی شـلمچه رسیدند.

1. سـند شـمارۀ 1710 مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ سـپاه، دفترچۀ ثبت  وقایع 
جنـگ، قرارگاه نیروی زمینی سـپاه، راوی: حمیدرضا فراهانـی، اول مرداد 1367 تا 

دوم مـرداد 1367، ص 53
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»گرمـا بیـداد می کنـد. بچه هـای دسـته هـر کـدام زیر سـایه ای 
خزیده انـد؛ خسـته و درهـم. نمی دانم بـه چه فکر می کنند. شـاید 
بـه همـان چیزی کـه من درگیر آن هسـتم. چفیه را بـا آب قمقمه ام 
خیس می کنم و زیر سایۀ گونی های سنگری می خزم؛ شاید بتوانم 
کمـی بخوابم. دو سـه تا بچه ها هم دعای عرفـۀ اباعبدالله را زمزمه 

می کنند. 
محمود ترابی صدایم می کند. پیک گردان است. می گوید باید 
بـه سـنگر گردان بروم. بی حال قد راسـت می کنـم. نگاهی به علی 
واعظی می کنم. پیک دسته است. دارد با حسین و مصطفی دعای 

عرفه می خواند. 
لخ لخ ُکنان به طرف سنگر فرماندهی می روم. داخل سنگر دیگر 
جا نیسـت. نهضت بیرون سنگر ایسـتاده. مرا که می بیند، صدایش 

در می آید: »کجایی؟ یک سـاعته دنبالت فرستادم.« 
عـادت دارد غلـو کند. با دسـت می پرسـم چه خبـر؟ می گوید: 

»امشـب باید بزنیم بـه عراقی ها.« 
سـجاد )فرمانـده گردان( بچه هـا را توجیه می کند. خـودم را بین 
بچه هـا جا می دهم. حاج سـجاد نـگاه معنی داری به مـن می کند و 
ادامه می دهد: »ما دقیقًا نمی دانیم عراقی ها کجا هستند! باید آن قدر 
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برویم تا به خط آن ها برسـیم.« 
با دسـت، خط آبی رنگی را روی نقشـه نشـان می دهد و در ادامه 
می گوید: »گروهان ُبریر سرستون گردان حرکت می کند و گروهان 
عابس هم پشـت سـرش. آن قدر می رویم تا به عراقی ها برسیم. بعد 
هم درگیر می شـویم. حاال بروید باالسر نیروهایتان تا خبرتان کنیم. 
در ضمن، پیک لشکر یک پیام شفاهی از امام آورده که الزم است 

آن را هم بشنوید.« 
پیـام امـام حالم را دگرگون می کند. دلم می خواسـت زمین دهان 
باز می کرد و مرا می بلعید. ولی به خودم وعده دادم تا شب، تا حملۀ 

آخر، تا فرصت آخر...
هوا گرگ و میش شده، ولی هنوز از عراقی ها خبری نیست. وقتی 
کنار ستون حرکت می کنم و به چهرۀ بچه ها نگاه می کنم، خستگی 
و مظلومیت در چهره هایشـان پیداسـت. االن چند وقتی هسـت که 
روی آرامـش ندیده انـد. اول بیت المقدس4، بعـد بیت المقدس7، 
بعـد تنگـۀ ابوقریب و حاال برگشـتیم شـلمچه. وضعیت خیلی بدی 
داریم. شـایــد ایــن آخرین فرصت ما باشد. همه می گویند سفرۀ 
شـهادت دارد بسـته می شـود. برای پرواز، وقتی نمانده است. و این 

بغـض رهایـم نـمی کند. 
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سـاعتم بوق می زند. نگاه می کنم. ساعت شش است. صدایش 
را قطع می کنم. از سِر ستون، صدای انفجاری بلند می شود. می دوم 
سر ستون. تخریب چی دست و پایش آش و الش شده. روی زمین 
پر از مین گوجه ای اسـت. می گـویــم همه بنشینید. پیک نهضت 
سـر می رسـد. می گویم گمانم به عراقی ها نزدیک شـده ایم. حمل  
مجروح ها، تخریبچی را به عقب می برند. بندۀ خدا چفیه در دهان 
گذاشـته تا فریادش در نیاید. خودم هم همراهش به عقب می روم. 

نهضت از عقب سـر می رسد. می پرسم: »چه کار کنیم؟« 
می گویـد: »هیچـی، به محض این که عراقی هـا را دیدید، درگیر 
شـوید.« می پرسـم: »تـوی روشـنی هـوا؟!« می گویـد: »این طـور 

گفتن.«
دسـتم را روی چشـم می گذارم و به سـمت سـر سـتون می دوم. 
سـتون گـردان، روی جـاده ای عمود به دژ مرزی شـلمچه کشـیده 
شـده اسـت. به سر ستون می رسـم. دژ مرزی در افق قد علم کرده 
اسـت. چند تا عراقی، سرو کله شـان روی دژ پیدا می شود. شروع به 
هیاهو می کنند. سـتون بچه ها را می کشـم روی شـانۀ جادۀ سـمت 
چپ. سیل سپور معاون دسته را می گویم آن تیم را ببر سمت راست 
و سریع بزن به خط. از هم جدا می شویم. سر ستون می دوم. بچه ها 
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هم پشت سرم می دوند. یک تانک عراقی، از روی دژ باال می آید. 
برمی گردم و فریاد می زنـم: »آر.پی.جی زن...« 

صدای شلیک گلوله های دوشکا، صدایم را گم می کند. حبیبی، 
آر.پی.جی زن دستــه، بــا گـلولـه ای بـه خــاکریز دوخته می شود. 
دسـته از هـم می پاشـد. دوشـکاچِی تانک، مـا را رهـا نمی کند. به 
بچه ها می گویم 50 متر بیشتر نیست، یک خیز بدویم، کارش تمام 

است. 
بـا نگاه تأییـدم می کنند. می گویم یک نارنجـک به من بدهید. 
معصومـی یـک نارنــجک از جیـب نارنجکـش در مـی آورد. از 
دسـتش می قاپـم و می گویـم دنبال من بیایید. به سـمت تانک خیز 
برمــی دارم. نـمی دانــم چــند نــفر دنبالـم می آیند. ولـی من میان 
شـلیک گلوله های دوشـکا، خودم را به تانک می رسانم. نارنجک 
را روی تانـک ِقـل می دهم و خودم زیـر تانک می خیزم. نارنجک 
منفجر می شـود. صدای دوشـکا قطع می شود. می آیم روی تانک. 
چند تا عراقی به سمت مان هجوم می آورند. با کالش زمین گیرشان 
می کنیم. تیربارچی دسته، با کمکش سر می رسد. می گویم همین 
جا بنشـین و شـلیک کن، هیچ عراقی ای نباید به این جا برسد. علی 
واعظـی را صـدا می زنـم: »برو هر چـی از بچه ها سـالم مانده اند را 
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این جا.« بیاور 
علی به سرعت می دود. عراقی ها همچنان سعی دارند تا رخنه ای 
را کـه ما ایجاد کرده ایم، بپوشـانند. لحظه هـا نمی گذرند. عراقی ها 
نارنجک می اندازند. با دست پرتش می کنم زیر خاکریز. در پشتم 
احسـاس سوزش می کنم. به پایم دست می کشم، دستم از خون تر 
می شـود. به تیربارچی و کمکش می گویم همین طور شلیک کنند 

تا من بروم نیرو بیاورم. 
از دژ می آیـم پاییـن. تو پنجاه متر جا، چهـار پنج نفر از بچه های 
دسـته افتاده اند. کمی می آیم عقب تر. پشـت یک خاکریز موازی 
دژ، ولی کوتاه و مقطع، تعدادی از بچه ها پناه گرفته اند. علی واعظی 
هـم آن جـا آرام خوابیـده بـود. داد می زنم چرا این جا جمع شـدید، 
دنبـال مـن بیایند. و دو مرتبه به طـرف دژ می دوم. هنوز قدم هایم به 
پنجاه نرسیده که با یک سرباز عراقی چشم در چشم می شوم. روی 
تانکی که زده بودیم، ایسـتاده. اسـلحه ام را بلند می کنم تا شـلیک 
کنم. او هم شلیک می کند. سینه ام تیر می کشد، مثل این که مشت 

محکمی به سینه ام می خورد. 
روی زمین می افتم. سرباز عراقی که به من شلیک کرد، با رگبار 
بچه هـا، به پشـت خاکریز می گریزد. پیک گروهان، به سـمت من 
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می دود. باالی سرم می آید و فریاد می زند. صدایی از او نمی شنوم. 
امدادگر دسـته باالی سـرم می رسـد. شـروع بـه پاره کـردن پیراهنم 
می کنـد. خـون بی تأمـل از بدنـم خارج می شـود. گلولـه از جلو به 
سینه ام خورده و از پشت خارج شده. امدادگر، دو تا پد از کوله اش 
در مـی آورد، روی مجـاری خونریـزی می گـذارد. با دسـت فشـار 
می دهد. عراقی ها به سـمت مان شـلیک می کنند. پیک گروهان با 

یک رگبار جواب شـان را می دهد. 
امدادگـر شـروع بـه باندپیچی می کنـد. داد می زنـم رهایم کن و 
برو. صدایم در نمی آ ید. یا شـاید او نمی شـنود. کار بستن باند تمام 
می شود. مرا به پهلو می خواباند. انگشت در دهانم می کند. قدری 
لختـه خون خـارج می شـود. دهـان روی دهانم می گـذارد. دردی 
جانکاهی به سراغم می آید. گویی از ارتفاعی بلند به زمین خورده 
باشم. آخ بلندی می گویم. پیک گروهان زیر بغل هایم را می گیرد، 
امدادگر هم پاهایم را. و می دوند. رگبار عراقی ها بدرقه مان می کند. 

پشـت خاکریز کوچکی از نفس می افتند. درد رهایم نمی کند.«1
در بیست و نهم مرداد 1367، آتش بس در جبهه ها برقرار می شود. 
سفرۀ جهاد و شهادت برچیده می شود و حسرتش بر دل های مشتاق 

1. خاطره از نگارنده
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لقای یار می ماند. اما هنوز کورسـوی امیدی هسـت. هر چند صلح 
بر قرار شد، صدام رفت، راه کربال باز شد، ولی هنوز نبرد با استکبار 

ادامه دارد. هنوز امیدی هست...
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