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بازی دراز
زهرا حیدری رفعت





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسأله  گاهانه یا از روی ناآ است افرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر 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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بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و  باید  فاصله طوالنی را 
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 
سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند از 
تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود 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 نشان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
معلوم است که نیروهایی بودند. این که شناسنامه این منطقه معلوم 
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باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند، 
چطور شد 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 کسی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درست 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
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1  فصل اول
بعثی ها،  کمین  پای  زیر  که  بود  میش  و  گرگ  »هوا 
پشت میدان مین، زمین گیر شدیم. همان  جا، پایین تر از 
خط الرأس، روی جادة مال رو، به ستون یک نشستیم روی 

زمین تا گروه های بعدی به ما ملحق شوند. 
محسن وزوایی خیلی با دقت اطراف ستون را می پایید. او 
مدام با بیسیم تماس می گرفت و از رده های باال می خواست 
اما آن ها می گفتند:  عملیات را 24 ساعت عقب بیندازند. 

»عملیات باید انجام شود!«
نشان  خودی  مشرق،  کوه های  پشِت  از  کم کم  آفتاب 
می داد. چاره ای نبود. باید عملیات را ادامه می دادیم. محسن 
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نیروها را سمت ارتفاع 1150 هدایت می کرد. کماندوهای 
بعثی هم مثل ریگ روی سرمان آتش می ریختند. 

یک  به  رسیدیم  و  گذاشتیم  سر  پشت  را  باز  دشِت 
سرباالیِی خیلی تند. نفس هایمان بند آمده بود. پاها دیگر 
توانی نداشتند تا قدمی بردارند... اما باید می رفتیم. ماندن 
در آن جا همانا و قتل عام شدن همان. برادر وزوایی به بچه ها 

نهیب می زد که به راه شان ادامه دهند. 
خودنمایی  شکوه  همة  با  بازی دراز  سوتر،  آن   کمی 
می کرد؛ انگار می خواست همة عظمتش را به رخ مان بکشد. 
هوا دیگر روشن شده بود و دشمن هم از روی قله، کاماًل به 

دشت مسلط بود. 
سروصدای کر کنندة سالح های سبک و سنگیِن نیروهای 
بعثی لحظه ای قطع نمی شد. برادر وزوایی، تفنگ تاشوی 
خود را حمایل کرده بود و با صدای بلند آیاتی از قرآن را 
تالوت می کرد و پیش می رفت: »َو َجَعلنا ِمْن بَْیِن اَیْدیِهْم 

َسداً و ِمْن َخلِْفِهْم َسداَ َفاَْغشیناُهْم َفُهْم ال یُْبِصروْن...«
بود.  بریده  را  بچه ها  امان  بعثی،  سربازان  نارنجک های 
زمین  به  ما  نیروهای  از  تایی  نارنجک، چند  هر  انفجار  با 
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می افتادند، اما بقیه به پیشروی خودشان ادامه می دادند. 
تا  قله رساندیم.  باالی  را  بود، خودمان  با هر مصیبتی 
آمدیم نفسی تازه کنیم، پاتک بعثی ها شروع شد. پاتک که 
نه؛ زلزله! چنان آتشی روی قله می ریختند که تمام کوه ها 
می لرزید. ما هم دیگر رمقی نداشتیم جلوی آن ها را بگیریم.

روحیه  بچه ها  به  و  می ُغرید  شیر  مثل  وزوایی  برادر 
نای  کسی  مقاومتی؟!  چه  اما  کنند.  مقاومت  تا  می داد 
ایستادن نداشت، چه رسد به این که بخواهد با اسلحه جلوی 

کماندوها را بگیرد. 
به  بدجوری  بی خوابی،  و  خستگی  گرسنگی،  تشنگی، 
برادر  فریادهای  فقط  دیگر  حاال  بود.  آورده  فشار  بچه ها 
وزوایی بود که نیروها را سرپا نگه می داشت. او به بچه ها 
می گفت: »همین االن نیروهای کمکی می رسند، مقاومت 

کنید!« 
آرام مان  هم  لحظه  یک  نامردها  پاتک.  پشِت  پاتک 
نمی گذاشتند. حاال دیگر تعداد نیروهایمان از انگشت های 
دست هم کمتر شده بود؛ بقیه یا شهید شده بودند یا زخمی 

و زمین گیر. 
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آفتاب از نیمة آسمان هم گذشته بود. بعثی ها در یکی 
از پاتک هایشان، تعدادی تانک روی ارتفاعات آوردند. از آن 
به بعد، مستقیم سمت سنگرهای بچه ها شلیک می کردند. 
صحنة دلخراش و وحشت آوری بود... بچه ها را می دیدم که 
تکه تکه می شدند و تکه های گوشت و استخوان آن ها در هوا 

پخش می شد. 
برادر وزوایی همچنان سعی می کرد بچه ها را آرام کند: 
دشمن  باشد.  خدا  به  توکل تان  کنید...  مقاومت  »برادرها! 

محکوم به شکست است، مطمئن باشید.« 
بعد با اشاره به پاییِن کوه می گفت: »ببینید... نیروهای 

کمکی دارند می رسند.« 
از  اثری  می انداختیم،  چشم  پایین  آن  به  چه  هر  اما 
نیروهای کمکی نبود. بعد همان چند نفر نیرویی را که مانده 
بودند، جمع کرد و با لحنی زیبا، سورة فیل را تالوت کرد. 
بعد رو به بچه ها گفت: »برادرها! همگی با هم این سوره را 

َُّک بِاْصحاِب الفیْل...« می خوانیم: اَلَم تََرَکْیف َفَعَل َرب
از  که  قرآن،  دلنشین  صوت  که  بود  نگذشته  چیزی 
برخاسته  بچه ها  حلقوم خشکیدة  و  خورده  ترک   لب های 
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قوِت  بچه ها  صحنه ها،  این  دیدن  با  پیچید.  فضا  در  بود، 
قلب گرفتند. اشک می ریختند و آیات این سوره را بلندبلند 

می خواندند. 
از  یکی  که  بود  نشده  تمام  سوره  این  تالوت  هنوز 
بالگردهای خودی برگشت و یکی از تانک های عراقی را زد. 
بازی دراز به هم  بالگرد عراقی در آسماِن  همان موقع، دو 

خوردند و متالشی شدند. 
مو به تن مان سیخ شده بود... همه مبهوت به آسمان 
خیره شده بودیم و از شوق می لرزیدیم و اهلل اکبر می گفتیم. 
دوباره روحیه گرفتیم و بلند شدیم. طوری جنگیدیم که 

گردونة نبرد به نفع ما شد.«1   

ـ  بازی دراز خانقاه عارفان است. 
وصف  در  که  است  تعبیری  رساترین  و  زیباترین  این 
این خّطه حماسه خیز، از زبان شهید مظلوم دکتر بهشتی 
بازی دراز  در  واقعی  عارفان  وجود  به  اشاره  و  شده  بیان 

1. ققنوس فاتح؛ سردار شهید مهندس محسن وزوایی، گلعلی بابایی، نشر شاهد، 
1385، صص 23 تا 27 
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ادبیان،  افرادی چون شهید حسین  آنان  نمایندة  دارد که 
علی اکبر شیرودی، محسن  غفاری،  حجت االسالم محمود 
محسن  موحددانش،  علیرضا  پیچک،  غالمعلی  وزوایی، 
و  چریک  محسن  وصالی،  اصغر  کشوری،  احمد  حاج بابا، 
یاد  به  را  سختی  روزهای  این جا  بودند.  بروجردی  محمد 
دستان  با  که  جنگاورانی  و  جنگ  آغازین  روزهای  دارد... 

خالی به نبرد با دشمن رفتند.
خواند.  و  نوشت  گفت،  می توان  بسیار  بازی دراز  از 
»کربالی  دل  در  حماسه خیر  خّطه  آشناترین  بازی دراز 
جبهه های غرب« است. بچه های رزمنده و بسیجی همان قدر 
که شلمچه را می شناسند و به حماسه و حماسه آفرینانش 

عشق می ورزند، بازی دراز را نیز می شناسند. 
ارتفاعات سر به فلک کشیدة 1100 و 1150 بازی دراز، 
یاد و خاطره سرداران حماسه سازش را خیلی خوب به  خاطر 
دارد و اکنون، اگر دل هر ذره از این خاک مطهر را بشکافی، 
بازگو  برایت  را  این حماسه  ناگفتة  حقایق  از  برگ  صدها 

می کنند. 
بازی دراز قبل از جنگ تحمیلی، نام آشنایی نبود، اما با 
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شروع جنگ، به خاطر تسلط آن بر شهرهای سرپل ذهاب، 
و  خانقین  و  ایران  از  نفت شهر  و  قصرشیرین  گیالن غرب، 

نفت خانة عراق، بسیار مهم شد. 
و  بلند  قله هاي  با  بازي دراز،  صعب العبور  ارتفاعات 
شیب هاي تند و بریدگي هاي ممتد، به طول  16 و عرض 
مثلث  درون  بزرگي،  عارضة  مثل  کیلومتر،  متوسط  4 

قصرشیرین، گیالن غرب و سرپل ذهاب قرار دارد.
روزهای آغازین جنگ تحمیلی، ارتش عراق برای تصرف 
نقاط مهم جبهة غرب وارد عمل شد و تصمیم به اشغال 
بر  عالوه  می توانست  اقدام  این  با  زیرا  گرفت؛  بازی دراز 
را  کل داوود  تنگه  قصرشیرین،  و  گیالن غرب  سرپل ذهاب، 
که مسیر ورود رزمندگان اسالم به طرف پادگان ابوذر بود، 

زیر نظر بگیرد.
ابتدای  منطقه،  فرماندة سپاه  بروجردی،  شهید محمد 
کرد،  بازی دراز  از  دفاع  مأمور  را  تعدادی  تحمیلی،  جنگ 
اما شرایط سخت و کمبود امکانات موجب شد رزمندگان 
بی اطالع، ارتفاعات را رها کنند. 15 مهر 1359 ارتش عراق 

بی درگیری بر ارتفاعات بازی دراز مسلط شد.1 
1. یاران خورشید، محمد باغنی، جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، چاپ اول، قم، 
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شیرمحمد نظری، از فرمانده هان جنگ، از زبان شهید 
این گونه  هوانیروز،  فرمانده  و  خلبان  شیرودی،  علی اکبر 
می گوید: »فردای شبی که عراقی ها روی بازی دراز مستقر 
شدند و آن جا را گرفتند، من روی این ارتفاعات پرواز داشتم. 
یک مرتبه دیدم بچه ها من را به رگبار بستند. وقتی برگشتم 
عملیات،  فرمانده  شدم  متوجه  فرماندهی،  ستاد  رفتم  و 
دستور  بازی دراز  قله های  در  مستقر  نیروهای  به  دیشب 
داده که جایگزین شوند... آن تعداد نیرویی که آن جا بودند، 
مأموریت شان تمام شده بود. فرمانده به جای این که نیروی 
جایگزینش را آن جا بفرستد و بعد به قبلی ها دستور تخلیه 
بدهد، اول به آن ها می گوید برگردند به پادگان. وقتی آن ها 
به پادگان می رسند، تازه دستور حرکت نیروهای جایگزین 
را می دهند. تا نیروها می روند، پیاده می شوند و باال می روند، 
می بینند که عراق آن جا را گرفته است. بازی دراز این طور 

گرفته شده است...«1
به خاطر موقعیت خوب دیده بانِی بازی دراز و تسلط آن 

1386، ص 55. 
1. فیلم مستند بازی دراز، سایت راسخون.  
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بر شهرهای اطراف، در دست داشتن این ارتفاعات، امتیاز 
تاکتیکی زیادی در جنگ ایران و عراق محسوب می شد. از 
سوی دیگر، یک مانع طبیعی برای دفاِع عراق از شهر های 
قصرشیرین اشغال شده و خانقین به حساب می آمد. برای 
برای  و  اشغال  را  آن  اوایل جنگ،  عراقی ها، همان  همین 

حفظش، تالش زیادی می کردند. 
نیروهای  با  نسبی  برتری  تحمیلی،  جنگ  ابتدای  در 
از  را  آن ها  نتوانستند  ایرانی  رزمندگان  و  بود  دشمن 
ارتفاعات عقب برانند و بازی دراز دست عراقی ها ماند. حتی 
در عملیات تنگ حاجیان و چغالوند هم نتوانستند آن ها را 

بازپس بگیرند.1 
عراقی ها دیدگاه هایی بر روی ارتفاعات بازی دراز ساخته 
جادة  وقتی  از  می کردند.  دیده بانی2  فقط  ابتدا  و  بودند 

1. ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس، جلد پنجم، نبردهای 
بازنشسته سیدیعقوب حسینی، سرتیپ 2  غرب کشور )61-59(؛ سرهنگ ستاد 
اسالمی  جمهوری  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  جوادی پور؛  محمد  بازنشسته 

ایران؛ تهران، 1373. ص 212. 
و 1150  ارتفاع  1020  انتهای  روی  هم،  »دیدگاه صدام«  به  مشهور  دیدگاهی   .2

احداث شده بود.
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شش کیلومتری قلّه )از جاده قصرشیرین به گیالن غرب، به 
باالي قله های مرتفع آن( را ساختند، نیروی زیادی هم بر 
ارتفاعات مستقر کردند. آتشی که از آن جا بر سر رزمندگان 
می ریختند، تلفات زیادی از نیروهای خودی گرفت و پس  

گرفتن بازی دراز در اولویت فرماندهان شد.
در  20 ماه اشغال بازي دراز،  چهار عملیات برای آزادسازي 
این منطقه از سوي رزمندگان اسالم طرح ریزي شد که دو 
یا شهید سعید   افشارآباد  نام هاي  با  در سال  59  عملیات 
گالب بخش1 و عملیات عاشورا و دو عملیات مهم دیگر به 
نام هاي بازي دراز یک و بازي دراز  دو )شهید رجایي و باهنر( 

در سال  60 بود.

ابوذر  پادگان  در  شد،  انجام  بازی دراز  بازپس گیری  برای  که  عملیاتی  اولین   .1
طراحی و آبان 1359 اجرا شد. در آن عملیات سعید گالب بخش )معروف به محسن 

چریک( فرمانده دالور سپاه، شهید شد.
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2  فصل دوم                                                        
بیشتری  عملیات های  و  جدی تر  جنگ   ،1360 سال 
طرح ریزی و اجرا شد. در جبهة جنوب، ستاد عملیات جنوب  
که در گلف مستقر بود، فعال تر از گذشته، امور جنگ را 
پیگیری می کرد. فرماندهان سپاه در خوزستان، هفتگی در 
ستاد عملیات جنوب شرکت می کردند و گزارش می دادند و 
تصمیم گیری می کردند. در جبهة غرب نیز فرماندهان ارتش 
و سپاه، هم دل تر و همراه تر بودند و عملیات  را با کمک هم 

طراحی می کردند.
نمی رسید.  نتیجه  به  از عملیات ها  اوایل جنگ، خیلی 
همراه  به  را  نیروها  انتقاِد  موضوع،  این  و  می دادیم  شهید 
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داشت. وقتی شهید بهشتی سری به جبهه های غرب زد، 
خیلی از نیروها سؤال پیچش کردند. او به صحبت  نیروها با 
حوصله گوش داد. تأکید او بر این موضوع بود که: »ما باید 
بهایی برای کسب تجربه در جنگ بپردازیم و آن بها، چیزی 
ما چاره ای جز مقاومت  برای  نیست.  ما  جز خوِن عزیزان 
وجود ندارد؛ یا باید بگذاریم دشمن همه  جا را بگیرد یا با 
تمام وجود و با چنگ و دندان جلوی آن ها را بگیریم. ما 
برای دفاع از اسالم به این جا آمده ایم و این مشکالت در هر 
جنگی طبیعی است... من از شما سوال می کنم، کدام یک 
جنگ  دورة  واحدها،  افراد  چه  و  فرماندهان  چه  شما،  از 
دیده اید؟! در چند جنگ شرکت کرده اید؟! باالخره ناچاریم 
مقاومت کنیم و این تنها راهی است که پیِش روی ماست. 
ما باید به جای انتقاد، سعی کنیم از تجربه ها درس بگیریم 

و در عملیات بعدی، انتقام خون عزیزان مان را بگیریم.« 
و  مشارکت  برای  عزم شان  و  شدند  آرام  کمی  نیروها 

کمک به حل مشکالت و بی تجربگی ها بیشتر شد.1
»تجربه های جنگ از دو راه به دست می آمد. بخش نظری 

1. وصال، محمدابراهیم شفیعی، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، چاپ 
اول، تهران، 1375، ص 22. 
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آن با استفاده از کتاب و جزوه های نظامی که ارتش دست 
ما می داد و در جلسات آن قدر روی آن بحث می کردیم تا 
در گشت های  که  عملی  تجربة  دوم،  بخش  و  پخته شود 
شبانه، کمین ها و عملیات های کوچک به دست آورده بودیم. 
در گشت های شناسایی، هنگام عبور از رودخانه ها و دشت ها 
حمله  برای  الزم  جزئیات  کوهستانی،  ناهمواری های  و 
آزمایش  را  تجهیزات مان  مؤثر  بُرد  می کردیم.  بررسی  را 
علی اکبر  نشویم.  عملیات دچار مشکل  وقت  تا  می کردیم 
شیرودی و احمد کشوری، خلبان های هوانیروز، خیلی در 

نزدیکِی ارتش و سپاه مؤثر بودند.«1 
و  گیالن غرب  منطقة  و  بود  شده  اشغال  قصرشیرین 
سرپل ذهاب در خطر بود. آزادسازی ارتفاعات بازی دراز، که 
برای عقب   بود، مناسب ترین هدف  این منطقه مشرف  به 
راندن دشمن تا مرز بود. اما عراق به هیچ وجه نمی خواست 
می توانستند  رزمندگان  اگر  بدهد.  دست  از  را  بازی دراز 
بازی دراز را پس بگیرند، قصرشیرین هم آزاد می شد و از 

1. ارتفاع سخت؛ جعفر شیرعلی نیا، محمدجواد اکبرپور، ناظر محتوا: سردار علی 
شادمانی، ویراستار: سعید زاهدی، فاتحان، چاپ اول، تهران، بهار 1391. صص 88 

و 89. 
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طرفی شهر خانقیِن عراق مورد تهدید قرار می گرفت. برای 
اولین  بازی دراز  بازپس گیری  همین، در منطقة کرمانشاه، 

هدِف حملة نیمه گسترده بود.
شهید محسن وزوایی1 در این باره گفته است: »ارتفاعات 
کردیم،  حرکت  تهران  از  وقتی  غول.  بود  شده  بازی دراز 
همگی عهد و پیمان بستیم تا با تصرفش، آن را به عنوان 
عیدی به امام امت هدیه کنیم. برای همین، همگی دست 

در دست هم برای شهادت تا پیروزی، جلو آمدیم.«2
و  مهم  ارتفاع  )سه  بازی دراز  صعب العبور  ارتفاعات 
و  بلند  قله های  با   )1150 و   1100  ،1050 استراتژیک 
مرزی  منطقة  در  ممتدش  بریدگی های  و  تند  شیب های 
1. اوایل اسفند 59 بود که محسن وزوایی به فرماندهی گردان نهم، منصوب شد 
و بالفاصله حکم مأموریت به جبهه های غرب برایش آمد. فردای همان روز اعزام 
شدند سرپل ذهاب. آن موقع فرمانده آن محور غالمعلی پیچک بود. تا رسیدند، 
قرار شد ارتفاعات تنگ کورک را آزاد کنند. در اردیبهشت سال 60، در منطقه 
سرپل ذهاب جلسه توجیهی برگزار شد که در آن جلسه سردارانی چون غالم علی 
پیچک، علی موحد دانش، محسن وزوایی و... حضور داشتند، طرح نهایی عملیات 
آزادسازی ارتفاعات استراتژیک بازی دراز، در دستور کار قرار گرفت. )پرچمداران 

خورشید، ص 54( 
2. عقابان بازی دراز، گلعلی بابایی، کنگره بزرگداشت سرداران و 36 هزار شهید 

استان تهران، چاپ اول، تهران، 1376. ص 26. 
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این  این که  برای  استان کرمانشاه اهمیت ویژه ای داشتند. 
نیروهای  ماه  سه  شود،  گرفته  دشمن  از  را  مهم  امتیاز 
و سپاهی  ارتشی  فرماندهان  و  کردند  کار  شناسایی سپاه 
در قرارگاه مقدم غرب، نخستین عملیات نیمه گسترده را در 

این منطقه طراحی کردند. 
بازپس گیری ارتفاعات بازی دراز و قله های بلند آن، برای 
نیروهای پیادة ایرانی کار خیلی سختی بود. تنها جادة قابل 
اختیار  در  داشت،  امتداد  قلة 1150  روی  تا  که  استفاده 
قله  سمت  به  حمله  برای  مسیری  نیروها  و  بود  عراقی ها 
نداشتند. شیب دیوارة شمال غربی و مشرف بر پادگان و شهر 
هم به حدی تند بود و پر از پرتگاه های عمیق، که امکان هر 

عملیاتی از سوی نیروهای خودی را غیرممکن کرده بود.
شمال شرقی این ارتفاعات، دارای صخره ها و پرتگاه های 
بسیار بلندی است که نیروهای پیاده، نمی توانستند از آن 
باال روند. تنها راه ارتباطی، جاده ای بود که در جنوب شرقی، 
از دامنه تا نزدیک قلة 1150 ادامه داشت و دسِت عراقی ها 
بود. با این شرایط، دست وپای نیروهای ما در بازپس گیری 
ارتفاعات کاماًل بسته بود و به نظر می رسید تنها راِه  این 
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چاره، پیاده  کردن نیرو توسط بالگرد روی ارتفاعات است.1
برای  گیالن غرب،  و  سرپل ذهاب  جبهة  عملیاتی  طرح 
حمله ای گسترده به ارتفاعات بازی دراز آماده شد. مقدمات 
بود. آذوقه )گالن های آب و  از ماه ها قبل چیده شده  کار 
نیاز، در مرحله اول تا پای  جیره خشک( و مهمات مورد 
ارتفاع و در مرحله دوم، یک هفته قبل از شروع عملیات، در 
غارهای2 زیر ارتفاع 1050 و بخش های دیگر جاسازی شد 

تا در وقت معین از آن ها استفاده شود.
غالمعلی  برادر  زمان  آن  شد.  شروع  شناسایی  مراحل 
از  قبل  روز  »چند  بود.  غرب  عملیات  فرمانده  پیچک، 
با یک جیپ استیشن پیش من آمد. به  عملیات، پیچک 
کسی که همراهش بود، اشاره کرد و گفت: »از امروز برادر 

موحد این جا می مانند.« 
1. هوانیروز در غرب، حجت شاه محمدی، )دفاع مقدس، خاطرات/15(، نشر اجا. 

ص 149. 
ازجمله  سپاه،  نیروهای  از  تعدادی  بود،  دشمن  اختیار  در  بازی دراز  زمانی که   .2
فتحنایی، مسؤول پادگان آموزشی امام حسین )ع( تهران، پنهان از چشم عراقی ها، 
در یکی از این غارها دشمن را زیر نظر می گرفتند. آب و غذا را همیشه با قاطر باال 
می بردند و به هر نفر، مقدار کمی غذا می رسید. در عملیات بازی دراز، این غار محل 

تدارکات شد. با شهادت فتحنایی، غاِر بی نام، غار شهید فتحنایی نام گرفت.
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به شوخی گفتم: »می خواهند جای ما را بگیرند؟!« 
ثابت  افرادی نیست که  از  ایشان  پیچک گفت: »خیر. 
بماند. هر جا عملیات باشد، علیرضا موحددانش آن جاست. 

بنا به تشخیص خودتان، مسؤولیت ها را تقسیم کنید.« 
وقتی پیچک رفت به علی گفتم: »اگر ممکن است، شما 

مسؤول محور شوید و من معاون تان باشم.« 
قبول نکرد و گفت: »چون شما هفت  هشت  ماهی است 
که در این منطقه هستید و اشراف کامل به این جا دارید، 
بهتر است شما مسؤول محور باشید و من به شما کمک 

کنم.« 
این  صورت، شما معاون عملیاتی من  گفتم: »پس در  

باشید.« 
علی لبخندی زد و گفت: »توکل به خدا.« 

توکل به خدا، تکیه کالم علی بود.«1 
»طرح بازی دراز که در دستور کار قرار گرفت، تعدادی از 
فرماندهان سپاه به کرمانشاه رفتند تا از ارتش برای رساندن 

1. من و علی و جنگ: زندگینامه سردار شهید علیرضا موحددانش؛ سهیال علوی زاده؛ 
انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول، تهران، 1382. صص 70 و 

 .71
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علی اکبر  بخواهند.  کمک  عملیات،  پشتیبانِی  و  امکانات 
شیرودی را هم که آن موقع فرمانده هوانیروز بود، دیدیم. 
خیلی صمیمی برخورد کرد و قول هر  گونه همکاری را داد 
و گفت: »شما سعی کنید از سنگرهای عراقی برایم عکس 
بیاورید، من آب، غذا و هر چیزی که الزم باشد، به شما 

می رسانم.« 
علی موحد دانش هم درمقابل گفت: »عکس هایی برایتان 

بیاورم که کیف کنید.« 
همین طور هم شد.«1

عکاسی  بود.  موحددانش  علی  با  شناسایی  مسؤولیت 
را همراه خود برای شناسایی برد و با چهل وهشت ساعت 
پیاده روی، بدون آن که چیزی بخورد و یا استراحتی بکند، 
توانست  او  کرد.  بارندگی شدید طی  در  را  راه  کیلومترها 
منطقه را دور بزند و از مقابل سنگرهای عراقی بیرون بیاید. 
علی درست از دهنة سنگرهای دشمن، عکس هایی آورد که 

مایة تعجب و تحسین شیرودی و دیگران شد.
این شناسایی ها که هر شب و بدون وقفه انجام می گرفت، 

1. من و علی و جنگ، صص 66 و 67. 
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حدود بیست روز طول کشید. در این مدت، تمام منطقه 
عملیاتی شناسایی شد.

گرفته  نظر  در  عملیات  این  برای  که  اصلی  هدف های 
شده بود، بلندی های 1020، 1050، 1100 و 1150  ـ  که 
بلندترین قله های این ارتفاعات بودند  ـ  بود. طول منطقة 
حمله حدود هشت کیلومتر بود و عرض آن چهار کیلومتر. 
یعنی وسعت منطقه نبرد، چیزی حدود 30 کیلومترمربع در 

منطقه ای کوهستانی و صعب العبور بود.
28 فروردین 1360 آخرین جلسة هماهنگی فرماند هان 
قسمت شمالی  دو  به  عملیات  زمیِن  برگزار شد.  عملیات 
و جنوبی تقسیم می شد. هدف نهایی در قسمت شمالی، 
جنوبی،  قسمت  در  و  شدند   1150 و   1100 ارتفاعات 
که  آن  قله های جنوب شرقی  و  و 1050  قله های 1100  
بخش  در   1150 قلة  بود.   متر   700 حدود  ارتفاع شان 
شمالی، که بلندترین قلة منطقه بود و تصرفش، مهم ترین 

هدف عملیات، شد هدف اصلی.
شمال  در  فرعی  حمله ای  شد  بنا  طرح،  آخرین  در 
سرپل ذهاب هم اجرا شود. دشمن متوجه تغییرات در این 
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روی  زیادی  آتش  عملیات،  به  مانده  روز  دو  و  جبهه شد 
شمال سرپل ذهاب ریخت و بعد به نیروهای مدافع آن جا 

حمله کرد، اما راهی از پیش نبرد. 
نیروهای   9 گردان  از  بودند  عبارت  عملیات  نیروهای 
که  کلهر  گروه ضربت  داوطلب،  تکاور  گروهان  سپاه، یک 
نیروهای  از  گروهی  بودند،  منطقه  عشایر  از  نیروهایش 
ژاندارمری منطقه، یک تیم ویژه از تیپ 23 هوابرد و یک 
تیم هوانیروز،1 تیپ شاهین به فرماندهی سرهنگ بدری، 
ادبیان،  سروان  فرماندهی  به  چمران  شهید  چریکی  گروه 

نیروهای مردمی و عشایر منطقه. 
هدف اصلی عملیات، آزاد کردن ارتفاعات بازی دراز بود؛ 
پس حملة اصلی در قسمت جنوبی منطقة نبرد اجرا می شد. 
اما برای این که فشار حملة دشمن و امکاناتش در این منطقة 
جنوبی کمتر شود، تالش هایی فرعی هم در جناح غربی و 

شمالی شد.
شده  ادغام  خاصی  سبک  به  ارتش  و  سپاه  نیروهای 
بودند؛ از رده های باالی فرماندهی گرفته تا دسته ها. این طور 

1. ارتفاع سخت، ص 90. 
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بود که اگر فرمانده، سپاهی بود، معاوِن او از ارتش انتخاب 
با برادر پیچک  می شد و بالعکس. فرماندهی کل عملیات 
بود و قائم مقام او سرهنگ بدری، فرمانده تیپ سرپل ذهاب. 
یک هفته قبل از عملیات، نیروها را کنار هم قرار دادند تا با 

روحیات هم آشنا شوند و بهتر بتوانند با هم کار کنند.
لحظه به لحظه زمان عملیات نزدیک می شد. با هوانیروز 
و نیروی هوایی هماهنگی های الزم شده بود: »هوانیروز در 
این عملیات سه مسؤولیت اصلی داشت: انهدام سنگرهای 
اجتماعی، تانک ها و سایر ادوات زرهی دشمن؛ رساندن آب 
و مواد غذایی در طول عملیات به نیروهای عمل  کننده و 

حمل و تخلیة سریع مجروحین و شهدا از صحنه نبرد. 
روی نقشه، محل دقیق استقرار توپخانه و ادوات زرهی 
مشخص  قصرشیرین  و  چم امام حسن  پشت  در  دشمن 
شده بود که یک نسخه از آن به هوانیروز و نسخه دیگر به 

نیروهای هوایی داده شد.«1
پیرمرد  نوروزی،  بودند.  آماده شده  برای عملیات  همه 
75 سالة تدارکات، کسی را جایگزین خود کرد و لباس رزم 

1. وصال، ص 52. 
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پوشید. فرمانده مخالف بود و کارشان به بحث کشید. پیرمرد 
مدت هاست  و  گرفته ام  عمر  خدا  از  سال   75« می گفت: 

منتظر چنین روزی هستم.« 
اصرارش تمامی نداشت. محسن وزوایی، فرمانده را به 
کناری کشید و گفت: »این بندة خدا شهید می شود. چرا 

مانع می شوی؟!« 
و فرمانده موافقت کرد.1

باقِی رزمنده ها هم بزم قبِل عملیات را برپا کرده بودند؛ 
بزم توسل، دعا و حاللیت طلبیدن.

1. وصال، صص 50 و 51. 
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3  فصل سوم
قرار بود عملیات پیش از اذان صبح از محور بازی دراز، با 
شلیک گلولة کلت منّوری که از نزدیک سنگرهای عراقی 
شلیک می شد، آغاز شود. قبل از عملیات، با دفتر امام )ره( 
این  پاسخ  کردند.  استخاره  تقاضای  و  شد  گرفته  تماس 
بود که اگر مقدمات و زمینه کار فراهم شده است، نیاز به 
استخاره نیست. اصرار آن قدر ادامه پیدا کرد تا حضرت امام 
)ره( استخاره کردند. این آیه آمد: ما رمیت اذا رمیت و لکن 
اهلل رمی... حضرت امام )ره( فرمودند: بهتر از این نمی شود.

سپیدة صبح دوم اردیبهشت 1360 نزده بود که نیروها 
پیشروی به سمت نقطه های رهایی را آغاز کردند. قرار بود 



بازی دراز  31 

علی موحد دانش ارتفاع 1100 گچی را آزاد کند. محسن 
وزوایی هم بعد از تصرف ارتفاع 1050، به سمت چپ محور 
بپیچد و ارتفاعات مشرف بر کاسه کبود و چم امام حسن را 

تصرف کند. 
بالگردهای هوانیروز ساعت 6 صبح، بعد از روشن شدن 
هوا، وارد منطقه شدند. توپخانة ارتش قبل از آن ها کارش 
و جواب  دفاع می کردند  عراقی ها هم  بود.  کرده  را شروع 
از  بیشتر  عملیات،  از  مرحله  این  در  می دادند.  را  گلوله ها 
20 تانک مورد هدف قرار گرفت. عراقی ها یکی یکی مواضع 
خود را تخلیه می کردند و نیروهای خودی جایگزین آن ها 
می شدند. هنگام درگیری، وقتی بالگردهای هوانیروز باالی 
سر نیروهای خودی می رسیدند، چهرة نیروها شاد می شد. 
تقویت  را  نیروها  جنگاوری  روحیه  بالگردها،  ملخ  صدای 

می کرد.
اما  بودند،  موفق  خودی  نیروهای  اول،  روز  پایان  در 
ایثار  با  تنها  پیشروی  نرسیدند.  منطقه  بلند  قله های  به 
75سالة  پیرمرد  نوروزی،  بود.  شده  میسر  رزمنده هایش 
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شد.1  شهید  عملیات  اول  نیم  ساعِت  همان  در  تدارکات، 
اما نیروهای حسین ادبیان که در ساعت های اول عملیات، 
شده  هلی برن   1150 و   1100 ارتفاع  در  درگیری   وسط 

بودند، به محاصره درآمدند.
تعریف  ادبیان  نیروهای  از  قاسمی،  علی  ستوان یکم   
می کند: »گردان تکاوران،  که سرگرد علی همتی فرمانده شان 
و زیر نظر دکتر چمران بودند، در کرمانشاه تشکیل شده بود 
که من هم یکی از افرادش بودم. چند روز قبل از عملیات 
بازی دراز، 53 نفر از گردان انتخاب شدیم و به پادگان ابوذر 
در سرپل ذهاب رفتیم. سه روز طول کشید تا آمادة عملیات 
شدیم. در این مدت سروان ادبیان، معاون فرماندة گردان، 
آموزش ها و تذکرات الزم حین انجام عملیات را به ما داد. 

روز اول اردیبهشت 1360، آماده اجرای عملیات شدیم. 
پنج فروند بالگرد ترابری 214 هوانیروز آماده بودند که ما را 
روی ارتفاعات بازی دراز پیاده کنند. از باال که به پایین نگاه 
می کردم، ترس همة وجودم را می گرفت. دیواره های بلند و 
صخره های بزرگ، هیچ راه عبوری برای نیروهای پیاده و 

1. وصال، ص 55. 
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رسیدن به قله نگذاشته بود. شیب به حدی تند بود که حتی 
حس کردم بالگرد هم رمق باال رفتن را ندارد. 

بالگرد ما اولین بالگرد از گروه سوم بود که نزدیک قلة 
1100، روی زمین نشست. نیروهای عراقی سعی می کردند 
ما را محاصره کنند و توپخانه شان مدام روی سرمان آتش 
می ریخت. از قلة 1150 کاماًل بر ما تسلط داشتند. نیروهای 
ما قله های 850 و 1050 را گرفته بودند و تالش می کردند 

قله 1150 را هم محاصره کنند. 
عراقی ها جاده ای داشتند که از آن به راحتی کمک به 

آن ها می رسید و این مسأله، کار ما را مشکل تر کرده بود. 
بالگرد دوم که روی قله رسید، قبل از فرود بارهایش را 
تخلیه کرد. نیروهایش داشتند پایین می آمدند که موشکی 
به بالگرد خورد و منفجر شد. بالگرد با سرنشینانش سقوط 
کرد. احمد شریف رازی در حال پایین  آمدن بود که موقع 
انفجار، تنها سرش را دیدم که ملخ بالگرد آن را قطع کرد 
و نزدیک من انداخت. گرد و خاک و دود که خوابید، پیکر 
و  بالگرد  با  هم  چراغی  عزیزعلی  دیدم.  هم  را  بی جانش 

مهمات داخل آن، تکه پاره شد و سوخت. 
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درهم  را  ما  روحیة  عزیز  دو  این  شهادت  یک  سو،  از 
شکست و از سوی دیگر، مهماتی که برای درگیری به آن 

نیاز داشتیم، از بین رفت.
ما  روی  را  سالح هایشان  آتش  حجم  همة  عراقی ها 
از  میدانی  در  برنمی آمد.  دست مان  از  کاری  می ریختند. 
محاصره  وحشتناک،  پرتگاه های  و  خاردار  مین، سیم های 
تا  نداشتیم  کافی  مقدار  به  هم  مهمات  بودیم.  شده 
از  به جا مانده  بایستیم. شاید اسلحه و مهمات  مقابل شان 
عراقی ها کمک مان می کرد، اما آن قدری نبودند که بتوانیم 
طوالنی دفاع کنیم، تا چه رسد به این که حالت تهاجم به 
خود بگیریم. امیدوار بودیم نیروهای تازه نفس از راه برسند 
و سعی کردیم تا رسیدن نیرو و مهمات، با مقاومت شدید، 

آن چه را که به دست آورده بودیم، حفظ کنیم. 
تقویت  باعث  دقایقی  کبری  بالگردهای  حضور  گاه 
وضعیتی  چه  در  نمی دانست  کسی  اما  می شد،  ما  روحیة 
گیر افتاده ایم. تماس های رادیویی برای اعزام نیرو و مهمات 
که  عراقی  کاله قرمزهای  با حضور  و  نرسید  جایی  به  هم 
با شلوارک های کوتاه، سنگر  به  سنگر پیش می آمدند، دور 
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جدید حمالت آغاز شد. شدت آتش آن ها به حدی زیاد بود 
که نمی توانستیم برای دفاع، از زیر صخره ها بیرون بیاییم. از 
شانس بد، دِر سنگرهایی که عراقی ها برای خودشان ساخته 
بودند و به اشغال ما درآمده بود، رو به آتش عراقی ها باز 
می شد. بنابر این، تعدادی هم به این صورت درون سنگرها 

گرفتار شده بودند و نمی توانستند بیرون بیایند. 
می کرد،  تقویت  را  روحیه ها  ادبیان،  سروان  پیام های 
به وضوح  را  صدایش  گاه  بود.  کوتاه  بسیار  حالت  این  اما 
می شنیدم که فریاد می کشید: »ایستادگی کنید... باید این 

سنگرها حفظ شوند.«
شجاعت بی نظیری داشت. از هر راهی که برایش امکان 
تالش  باقی مانده  نیروهای  نظارت  و  هدایت  برای  داشت، 
از مهلکه  می کرد. دست آخر، وقتی دید راهی برای نجات 
وجود ندارد، آر.پی .جی را به دست گرفت و از زیر صخره 

بیرون آمد. 
تا چند لحظه، صدایش را می شنیدم. به زبان عربی، از 
عراقی ها می خواست خودشان را تسلیم کنند. تعدادی به 
سمت مان آمدند، اما کاله قرمزهای عراقی، آن ها را به رگبار 

گلوله بستند. 
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خبر  نانِکلی،  سروان  بلند  فریاد  با  که  نگذشت  زمانی 
شهادت سروان ادبیان میان بچه ها پیچید. چند لحظه بعد 
هم، خبر آوردند که بهروز امیریان از ناحیة شکم به شدت 

زخمی شده و بچه ها او را زیر صخره ای کشیده اند.
حاال دیگر با از دست  دادن فرماندهان مان، بی هدف شده 
و تنها دنبال راهی برای فرار از مهلکه بودیم. غروب آفتاب 
نزدیک بود که زمین شروع به لرزیدن کرد. عراقی ها با تمام 
توان اقدام به پاتک کردند. تمام قله زیر آتش بود. مهماتی 
نداشتیم. اطمینان هم داشتیم که به خاطر وجود صخره ها و 
پرتگاه های عمیق، سالم و یا زنده به پایین ارتفاعات نخواهیم 
رسید. در آن شرایط سخت، تنها راهِ چاره، عقب نشینی بود. 
مناطق مین گذاری  شده را نمی شناختیم و با زخمی ها 
نمی کرد.  کار  اصاًل  فکرم  بیاییم.  پایین  نمی توانستیم  هم 
مگر چقدر می توانستیم دوام بیاورم؟! از هر طرف، مصیبتی 
وارد می شد. سر شهید شریف رازی، در حالی که لبخند به 
لب داشت، روبه رویم افتاده بود. سروان ادبیان، تنها نقطة 
امیدواری ام را نیز از دست داده بودم. حاال هم نیمی از پیکر 
به  از  سرخوش  دشمن  بود.  افتاده  مقابلم  دیگری  دوست 
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شهادت رساندن فرمانده مان، شدیدتر از قبل منطقه را هدف 
گلوله های آتشین خود قرار داد. به جز تعداد محدودی که 

17  ـ 18 نفر بیشتر نبودیم، بقیه شهید شدند.«1 
مرتضی زنگنه وندی می گوید: »ادبیان هر لحظه توی یک 
سنگر بود و به بچه ها روحیه می داد. یک لحظه چشمش به 

سپه نیا افتاد و فریاد زد: »سپه نیا تیر خورد«
به سمتش رفت. هنوز به او نرسیده بود که من دیدم 
ادبیان کمی دوال شد و سرش را دزدید. فکر کردم تیر از 
بلند  دیدم  کردم،  نگاه  چه  هر  اما  شده،  رد  سرش  باالی 
نمی شود. سینه خیز رفتم سراغش. دیدم روی زمین افتاده 
و از سر و گلویش خون َفَوران می کند. چشم هایش را بسته 
را  از سنگرها رساندم. سرش  به یکی  را  او  با زحمت  بود. 
میان دست هایم گرفتم و روی پاهایم گذاشتم. شهید شده 

بود...«2
پیکر شهید حسین ادبیان،3 به خاطر شدت درگیری به 

1. بروشور بازی دراز. 
2. بی فلسفه می گویم...؛ شرح حال شهید امیر سرلشکر حسین ادبیان، فروغ رمضانی، 

سوره سبز، چاپ اول، تهران، 1390. ص 142. 
بود. شایستگی هایش در عملیات مختلف در  اهالی کرمانشاه  از  ادبیان  3. حسین 
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عقب برنگشت و در سال های بعد و تاکنون نیز پیدا نشده 
است. مادر شهید حسین ادبیان می گوید: »ما نمی دانستیم 
چه بر سر بچه مان آمده، شهید شده؟! اسیر شده؟! حتی 
یک پالک هم به ما ندادند. فقط می دانیم که با گردانش در 

عملیات بازی دراز شرکت کرد و دیگر برنگشت. 
می دانم بچه ام شهید شده، چند روز بعد فهمیدیم؛ اما 
چیزی از او به ما ندادند. پدرش خیلی تالش کرد. بازی دراز 
را دو سال بعد شخم زدند، اما هیچ  چیز از بچة من پیدا 
از  نکرد،  زندگی  برای خودش  نشد. حسین من هیچ وقت 
کودکی تا جوانی... یا کمک من و پدرش بود، یا در مبارزات 
زیرزمینی در رژیم شاه، یا توی جبهه ها. ایشان یک ریال 
حق عملیات و منطقه جنگی نگرفته بود و اعتقاد داشت 

کردستان، فرماندهانش را بر آن داشت تا او را به گردان تکاور مالک اشتر لشکر 81 
کرمانشاه منتقل کنند. تنها دو روز پس از شروع جنگ تحمیلی، به همراه سرلشکر 
شهید حسین شهرام فر و سرلشکر شهید علیداد همتی به یک درجه تشویقی نائل 
گردیدند. حسین ادبیان را به دلیل شهامت و رشادت فراوان، در اسفند 59 به عنوان 
فرمانده گردان تکاور مالک اشتر معرفی کردند. به روایت همرزمانش، از این که 
قسمتی از خاک کشورمان در اشغال دشمن بود، آرام  و قرار نداشت. بسیار کم 
به مرخصی می رفت و درصدد بود که بتوانند ارتفاعات بازی دراز را از دشمن پس 

بگیرند.
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که باید به دولت کمک کرد. به ایشان پست هایی از قبیل 
فرمانداری و... پیشنهاد شده بود، ولی نپذیرفت و می گفت: 
»تا این خائن ها را از خاکم بیرون نکنم، از منطقة جنگی 

برنخواهم گشت و ازدواج هم نخواهم کرد.«1
داشتن  لحاظ  به  که  بود  فرماندهانی  جمله  از  او   
حکومت  زیردستانش  قلب  بر  اخالقی،  ویژه  خصوصیات 

می کرد.2

 محمدابراهیم شفیعی درباره عملیات چنین می گوید: 
»عملیات باید از سه محور صورت می گرفت. وقتی عملیات 

شروع شد، در همان لحظات اولیه ما زمین گیر شدیم. 
واحدی را فرستاده بودند تا از پشت، جاده مواصالتی عراق 

1. مقام معظم رهبری که آن زمان امام جمعة تهران بودند، در خطبة نماز، شهادت 
ایشان را تبریک و تسلیت گفتند. همین طور آقای هاشمی رفسنجانی در نطق پیش از 
دستور مجلس، شهادت ایشان را تبریک و تسلیت گفتند.  استاندار وقت کرمانشاه، 
آقای زارعی، بعد از شهادت ایشان یک روز عزای عمومی در کرمانشاه اعالم کرد. 
در اخبار سراسری، روز چهارشنبه 60/2/4  که ابتدا اخبار جنگ طی اطالعیه ای از 
سوی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی منتشر می شد، شهادت ایشان را اعالم 

داشتند. )کتاب بی فلسفه می گویم...، ص 76(
2. بروشور بازی دراز. 



40   بازی دراز

را ببندد. خبر دادند آن واحد، در میدان مین، زمین گیر شده 
است. واحد دیگری قرار بود از سمتی دیگر، نیروی دشمن 
را شکار کند. آن ها هم اعالم کردند که آرایش ادوات زرهی 

دشمن به گونه ای است که در بُرد سالح های ما قرار ندارد.
 1100 قله  می بایست  که  داشتم  هم  سومی  واحد 
نزدیک  هم  آن ها  می کرد.  تصرف  را  بازی دراز  صخره ای 

صخره ای بلند متوقف شدند.«1 
در محور 1150، گردان 144 ارتش با تکاورانش همراه 
با محسن حاج بابا باید در جبهه سرآب گرم عمل می کردند 

که محور عملیاتی شان لو رفت. 
در محور 750 که در نهایت به محور 1050 می پیوست، 
علی موحددانش و محسن وزوایی بودند. کار آن ها نیز به 
بن بست کشیده شد. به این معنی که وقتی محسن وزوایی 
می خواست از معبری عبور کند، با یک میدان وسیع مین 
برخورد کرد. علی موحددانش هم به صخره ای برخورده بود 
»علی  نداشت.  وجود  پیشروی  امکان  طریق،  هیچ  به  که 
موحد و وزوایی برگشتند. با هم صحبت می کردیم که چه 
باید بکنیم و دنبال راهِ چاره ای می گشتیم. پیچک با بیسیم 

1. وصال، ص 54. 
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تماس گرفت و پرسید: »چقدر در جریان امور هستید؟!«
زمین گیر  واحدها  تمام  می دانم،  که  »این قدر  گفتم: 

شده اند.« 
به  من  هم  دیگر  کنندة  نگران   خبر  یک  »حاال  گفت: 
شما بدهم، بعد تصمیم تان را بگیرید... یک واحد بزرگ به 
شده  هلی برن  دشمن  پشت  که  ادبیان  سروان  فرماندهی 
بودند، آن ها هم زمین گیر شده اند. حال با این وضعیت، اگر 
می توانید بسم اهلل بگویید و جلو بروید، اگر نمی توانید، تا هوا 
کاماًل روشن نشده، از تاریکی استفاده کنید و سریع به عقب 

برگردید.« 
محسن  و  موحد  علی  به  شد.  حاکم  سکوت  لحظه ای 
وزوایی نگاه کردم. باالخره علی سکوت را شکست. با لبخند 
می افتیم.  راه  و  می گوییم  بسم اهلل  خدا.  به  »توکل  گفت: 

خودش درست می کند...«
وزوایی هم در تأیید حرف علی، سرش را تکان داد. من، 
روی بیسیم گفتم:  »بسم اهلل... ما رفتیم. شما هم دعا کنید.« 

پیچک خیلی خوشحال شد.«1 

1. من و علی و جنگ، صص 72 و 73. 
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4  فصل چهارم
روز دوم عملیات، نوبت ضدحملة عراقی ها بود... 

روز سختی بود. قرار بود بعد از این که رزمندگان در قسمت 
شمالی پیشروی کردند، تعدادی نیرو روی بازی دراز هلی برن 
شوند که آن ها هم سمت قله های 1100 و 1150 پیشروی 
کنند، اما شدت آتش به قدری بود که این کار ممکن نشد 
و نیروها را در شرق قراویز پیاده کردند. نتوانستد کاری از 
پیش ببرند، تعدادی از آن ها شهید شدند و مجبور شدند 

عقب نشینی کنند.1
دشمن  برابر  در  شد.  سخت  رزمندگان  برای  شرایط 

1. ارتش جمهوری اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس، ص 212. 
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بودند.  به فکر پیشروی هم  مقاومت می کردند و همزمان 
صخره های بازی دراز پناه خوبی برای بمباران و آتش بارهای 
عراقی بود و تلفات را کم می کرد. نبرد شگفت انگیز بالگردهای 
ایرانی، به ویژه پروازهای شیرودی، توان رزمندگان را چند 

برابر می کرد. 
شیرودی لحظه ای آرام و قرار نداشت. مرتب برای تسلیح 
از  تعدادی  برمی گشت.  و  می رفت  ابوذر  پادگان  به  بالگرد 
تانک های عراقی، با هدف گیری دقیق او مورد اصابت قرار 
گرفته و در حال سوختن بودند. او از میان تپه ها و دره های 
راکت   با  زیر آتش سنگین دشمن،  و  بزرگ عبور می کرد 
آن ها را هدف قرار می داد. بعضی  وقت ها، زمانی که مشغول 
هدف گیری بود، هواپیماهای عراقی از راه می رسیدند و او 
مجبور می شد مدتی به طور ساکن در یک نقطه بماند. هر 
لحظه احتمال داشت نیروهای دشمن او را بزنند، ولی او با 

شجاعِت تمام صبر می کرد.
اولین بار  برای  »شما  می گفت:  دوستانش  به  شیرودی 
است که در تاریخ جنگ می بینید، خلبانانی با نیروی ایمان، 
با بالگرد این گونه جنگ می کنند. چیزی که باید توجه داشت 
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این است که در جنگ، جهاد کنندگان مسلمان، کارهایی را 
انجام می دهند و فداکاری هایی می کنند که هیچ گاه نظیرش 
در جایی و زمانی دیده نشده است. این مکتب اسالم است 

که می تواند چنین افرادی را بپروراند.«1
در آن سو، نیروهای پیاده همچنان تالش می کردند تا 
و آسمان  زمین  از  پیدا کنند.  بازی دراز دست  قله های  به 
جلو  طرف  به  می خواستیم  که  »همین  می بارید.  خمپاره 
پیشروی کنیم، خمپاره دیگری می آمد. یا منور می زدند و 
فضای کوهستان مثل روز روشن می شد و سریع خودمان را 
روی زمین می انداختیم. صدای خمپاره هایی که اطراف مان 

می خورد، انگار گوش مان را کرده بود. 
صدای خمپاره آمد و یکی از بچه ها، سریع خودش را روی 
یکی دیگر از رزمنده ها انداخت و هر دو روی تخته سنگ ها 
غلتیدند. من هم سریع خودم را پشت صخره ای انداختم. 
خمپاره که منفجر شد، سه نفر از برادرها تکه تکه شدند... 
را دیدم که در  باال گرفتم، ساعِد غرِق خونی  را که  سرم 

1. داستان هایی از جبهه؛ شهید شیرودی )عقاب جبهه های غرب در جنگ تحمیلی با 
عراق(، علی کاظمی، نشر جبهه، قم، 61، صص 17 و 18. 
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محل  از  لخته لخته  خوِن  بود.  افتاده  متری ام  یک   فاصله 
بریدگی جاری بود و مثل شیاری به اطراف پاشیده می شد. 
رزمنده ام، روی  برادران  و قطعه قطعه  شدة  اجساد خونین 

زمین افتاده بود. خیلی هایشان شانزده هفده ساله بودند...«1
»داشتیم  مین.  میدان های  از  بود  پر  بازی دراز  زمین 
پیشروی می کردیم که یکی از برادرها، که چند متر با من 
فاصله داشت، با صدای مهیبی، مثل فنر از جا کنده شد و 
چند متر به آسمان پرتاب شد؛ دست  و پای قطع  شده اش 
به گوشه و کناری افتادند و تنه اش هم میان تاریکی ناپدید 
برادرها  زد:  فریاد  را دید،  این صحنه  شد. مسؤول مان که 

مواظب باشید... این ها همه جا را مین گذاری کرده اند!«2
نیروها سعی می کردند راهی به سوی قله ها پیدا کنند: 
»در مسیر صعود سمت ارتفاع 750، که ارتفاع 1050 بعد 
از آن قرار داشت، معبر و گذرگاهی وجود داشت که تنها راِه 
عبور و حرکت محسوب می شد. این همان صخره ای بود که 
علی موحد به خاطر آن زمین گیر شده بود. صخره ای نیز با 

1. قهرمانان )جلد 2(، محمد تهرانی، نشر سبحان، تهران، 60، ص 4. 
2. قهرمانان، ص 8. 
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ارتفاع بسیار بلندی، مشرف بر این معبر قرار داشت. دشمن 
روی صخره موضع گرفته بود و با پرتاب پی در پی نارنجک، 

جلوی حرکت نیروهای ما را سد می کرد. 
اولین  فرمانده  آجرلو،  شدند.  زخمی  بچه ها  از  تا  چند 
زخمی  طوری  نارنجک  انفجار  اثر  بر  کننده،  عمل   گردان 
شد که همه خیال کردیم شهید شده است و او را به پشت 
جبهه انتقال دادیم. علی که طاقتش تمام شده بود، برای 
باز کردن معبر وارد عمل شد. از بچه ها پرسید: »کسی تو 

کوله اش طناب دارد؟«
نیازمان نبود... بچه ها مأیوسانه  لوازم مورد  طناب جزو 
شروع به گشتن کوله پشتی های خود کردند. ناگهان یکی 
از بچه ها، با کمال تعجب، طنابی را از درون کوله پشتی اش 
بیرون کشید. علی طناب را گرفت و با یک حرکت سریع، 
آن را به باالی صخره پرتاب کرد. سپس خود را از طناب باال 
کشید و به قلة صخره بلند رسید. حرکتش را چنان ماهرانه 

و با سرعت انجام داد که دشمن متوجه حضورش نشد. 
باالی صخره، با عراقی ها درگیر شد و در زمان کوتاهی 
و  درآورد  پا  از  را  دشمن  نیروهای  از  نفر  چند  توانست 



بازی دراز  47 

پرتاب  به ما عالمت داد که  را تصرف کند. سپس  صخره 
از  که  ما  برویم.  باال  می توانیم  و  شده  متوقف  نارنجک ها 
مهارت و شجاعتش مات مانده بودیم، به خود آمدیم و با 
باال  از صخره  از دیگری  توانستیم یکی پس  قالب گرفتن، 

برویم و به پیشروی ادامه دهیم.«1
محمدابراهیم شفیعی می گوید: »جلوتر که رفتم، دو نفر 
دیگر از بچه ها زخمی شدند. تعدادمان کم بود و هر نفر از 
جمع جدا می شد، دست و دل مان می لرزید. در همان لحظه ، 
تخته سنگ  نزدیک  وزوایی کنار علی موحد رسید. موحد 
آدم  یک  گردن  تا  تخته سنگ  ارتفاع  بود.  ایستاده  بزرگی 
معمولی بود. یک دفعه دو تیر به وزوایی اصابت کرد. یکی از 
تیرها به زیر چانة وزوایی خورد و همان  جا ماند. دومی توی 
گلویش خورد و خون بیرون زد. یکی از بچه ها شالش را به 
گردن وزوایی بست. موحد که نگران وضعیت او شده بود، 

گفت: »تو برو پایین!« 
منظورش این بود که وزوایی برود بیمارستان پادگان. 
بود.  مشکل  بسیار  هم  آمدن  پایین  نکرد.  قبول  وزوایی 

1. من و علی و جنگ، صص 74 و 75. 
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امکانات برای تخلیه مجروح نداشتیم. بالگرد، آمبوالنس یا 
حتی برانکارد، هیچی نبود. همة امکانات یک گردان، ماشین 
ما  اختیار  در  شرکت  یک  که  بود  داغونی  و  درب  آهوی 
گذاشته بود. اگر یکی مریض یا مجروح می شد، باید خودش 
ساعت ها با پای پیاده عقب می آمد. بعد کم کم یک تویوتا در 

اختیارمان گذاشتند. 
موحددانش به وزوایی گفت: »می گویم برو پایین! اگه تو 
حرف من را گوش نکنی، از بقیة بچه ها چه انتظاری باید 

داشت؟!« 
به جای  تیر  فکر می کرد  که  علی  نکرد.  قبول  وزوایی 
حساس خورده و ممکن است برای وزوایی خطرناک باشد، 

دوباره اصرار کرد؛ اما وزوایی نپذیرفت.
و  دوست  هم خیلی  با  وزوایی  و  موحد  مدت،  این  در 
تنها  را  موحد  نمی خواست  وزوایی  بودند.  شده  صمیمی 
وقتی  برود.  از دست  وزوایی  نمی خواست  و موحد  بگذارد 
این  بار هم قبول نکرد که پایین برود، موحد دیگر چیزی 
نگفت. اجازه داد او همان  جا زیر تخته سنگ بماند؛ اما خیلی 

نگرانش بود و هر لحظه احوالش را می پرسید. 
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بگیریم،  را  ارتفاع 1050  توانستیم  و  رفتیم  جلوتر که 
وزوایی هم آمد و به ما پیوست. حالش خوب بود و به نظر 

نمی آمد جراحت مهمی برداشته باشد.
بعد از تیر خوردن وزوایی، نیروها باز هم به پیشروی شان 
ادامه دادند. ارتش بعثی عراق که از بقیه محورها خیالش 
راحت شده بود، تمام نیروهایش را به سمت محور 1050 
آورد. در فاصله یک شبی که از عملیات می گذشت، دشمن 
هر دو ساعت یک  بار برای تصرف ارتفاعات پاتک کرده بود. 
آن ها با استفاده از سپاه سوم شان، حدود بیست ودو پاتک 

انجام دادند و نیروها با رشادت جلوی آن ها را گرفتند.«1 
منطقه پاکسازی نشده بود و رزمندگان در خطر بودند. 
باید فوری دست به کار می شدند و برای گرفتن ارتفاع 1050 
که مشرف به 750 بود، اقدام می کردند. انگیزه آن قدر قوی 
بود که به خستگی و گرسنگی و تشنگی فکر نمی کردند و 

به پیشروی ادامه  دادند.
شهید محسن وزوایی می گوید: »راه افتادیم طرف قله 
1050. یک گروه جلودار باال کشید و چند شهید و مجروح 

1. من و علی و جنگ، صص 79 و 80. 
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داد. در پی آن، ما باال رفتیم. تک تیرانداز عراقی نشسته بود 
و بچه ها را می زد. به من هم شلیک کرد که گردنم مجروح 
شد و چند نفر دیگر هم شهید شدند. با دیدن این خون ها، 

بچه ها مصمم تر شدند.«1
نیروهای رزمنده در زمان کوتاهی ارتفاع 1050 بازی دراز 
را گرفتند و توانستند بر نیروهای دشمن در کاسه کبود و 

چم امام حسن مسلط شوند. 

 ساعت تقریباً پنج صبح بود. هوا داشت روشن می شد. 
بود  این کاری  نیروها رفت.  به  برای سرکشی  علی موحد 
که همیشه بعد از اتمام هر مرحله از عملیات انجام می داد. 
سنگر به سنگر می رفت و احوال تک تک نیروها را می پرسید. 
به آخرین سنگر که رسید، اسلحه اش را زمین گذاشت. بعد 
از خوش وبش با بچه ها، متوجه شد به اندازه پانزده قدم آن  

طرف تر هم سنگر دیگری هست. 
به طرف سنگر رفت تا از بچه های آن جا هم حالی بپرسد. 
نزدیک تر که شد، لوله تیربارشان را دید که رو به آسمان و 

1. عقابان بازی دراز، صص 26 و 27. 
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از سنگر بیرون است. قنداق تیربار روی زمین قرار داشت. 
باالی سنگر که رسید، دید سه نفر نشسته اند. دو تا از آن ها 
پشت به موحد داشتند و سومی رویش به او بود. هر سه 
نفر سرهایشان پایین بود و کاله مشکی رنگ به سر داشتند. 
روز قبل، بچه ها از این کارها زیاد کرده بودند. کاله های 
از  کرد  خیال  موحد  می گذاشتند.  روی سرشان  را  عراقی 
بچه ها...  پرسید: »خب  خنده  با  هستند.  نیروهای خودی 

شما چطورید؟!«
آن دو تا که پشت شان به موحد بود، برگشتند عقب. آن 
یکی هم که سرش پایین بود، سرش را باال گرفت. هر سه با 

هم عربی حرف زدند...
آن ها دشمن بودند که تا ده  متری آمده بودند و در تمام 
ثانیه  بودند. موحد چند  سنگرهای دو طرف مستقر شده 
خشکش زد. بعد به خود آمد و متوجه شد که اسلحه ندارد. 
به امید آن که نارنجکی بیابد، جیب هایش را جست وجو کرد، 

اما چیزی پیدا نکرد. 
را  تیربار  بلند شد و  از عراقی ها  در همین حین، یکی 
سمت او چرخاند. لولة تیربار درست روی شکم موحد قرار 
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که  می شدند  سپری  سرعت  به  ثانیه ها  آن چنان  گرفت. 
فرصت نکرد کاری انجام دهد. قبل از آن که دست دشمن 
آن  طرف  شیب  روی  را  خودش  برود،  تیربار  ماشة  روی 
سنگر پرتاب کرد و سمت پایین غلت خورد. بعدها با خنده 
می گفت: »دیدم اآلنه که حاجی  آبکش بشود! برای همین 

خودم را پرت کردم...«
آن قدر غلت خورد تا به تپه ای رسید و همان جا متوقف 
نارنجک  و  می کردند  تیراندازی  به شدت  عراقی ها  شد. 
می انداختند. خودش تعریف می کرد: »از بس غلت خورده 
بودم، ضعف تمام بدنم را گرفته بود. یک دفعه دیدم چیزی 
خورد به شانه م. فهمیدم نارنجک است؛ چون صدای انفجار 
نارنجک ها رو پشت سرم می شنیدم، فکر کردم اگر منفجر 
برداشتمش.  سریع  نمی ماند.  باقی  من  از  چیزی  بشود، 
نارنجک صوتی بود. به طرف باال پرت کردم. همین که پرت 

کردم، منفجر شد...« 
همان جا، دست علی موحد از مچ قطع شد. 

بچه ها با شنیدن سروصدا بیرون ریختند و عراقی ها را 
زدند. موحد با آن درد شدیدی که داشت، نگران بچه ها بود. 



بازی دراز  53 

او می گفت: »با خودم گفتم اگر بچه ها دستم را این طوری 
ببینند، می ترسند...«

شد.  بلند  و  کرد  جیبش  توی  را  شده اش  قطع   دسِت 
نزدیک ترین  نداشت. آهسته آهسته طرف  راه  رفتن  قدرت 

تخته سنگ رفت و همان جا نشست. 
بچه ها که عراقی ها را رانده بودند، به طرف او دویدند و با 
نگرانی جویای حالش شدند. سعی کرد مثل همیشه شوخی 
او آمد. وقتی  نیروها که پزشکیار بود، سراغ  از  کند. یکی 
با آن وضعیت دید، حالش به هم خورد. موحد  را  دستش 

گفت: »پاشو بابا یک کاری بکن... چرا غش کردی؟!«
پزشکیار سعی کرد به خودش مسلط شود. گفت: »حتماً 

باید بروی بیمارستان. من این جا کاری نمی توانم بکنم.« 
پزشکیار اصرار کرد که حتما باید بروی عقب و او قبول 
نمی کرد: »اگر قرار باشد عقب برویم، همه با هم می رویم. 

االن باید این جا باشم.« 
ناچار  برود،  عقب  به  نیست  حاضر  دید  که  پزشکیار 
تعدادی باند و گاز روی دست مجروحش گذاشت و آن را با 
بند پوتین بست؛ طوری که معلوم نشود دستش قطع شده 

است.1
1. من و علی و جنگ، صص 83 تا 85. 
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پیدا  ارزش  زمانی   1050 و   750 ارتفاعات  تصرف   
می کرد که نیروها می توانستند ارتفاع 1100 کله قندی را 
که مشرف به این ارتفاعات بود، بازپس بگیرند، وگرنه آن  

همه زحمت بی ثمر می ماند. 
اشراف  با  و  بود  مستقر   1100 ارتفاعات  روی  دشمن 
بچه ها  می شد.  محسوب  جدی  خطری  نیروها،  بر  کامل 
تعداد  توانستند  و  دادند  ادامه  پیشروی  به  خستگی ناپذیر 
زیادی قبضه های ضدهوایی، مسلسل های سبک و سنگین، 
خمپاره انداز، آر.پی .جی و دو تانک را بگیرند. حدود هجده 
انبار مهمات پیدا کردند و سنگرهای عراقی را یکی پس از 

دیگری تصرف کردند.1
قله 1100 کله قندی، سخت ترین ارتفاعی بود که دشمن 
بودند.  رسیده  قله 1050  به  بچه ها  داشت.  موضع  آن  در 
غیر از شش  نفر، مابقی گردان یا شهید شدند، یا مجروح و 
یا این که از پیشروی بازماندند. محسن وزوایی مانده بود و 

معاونش حاج علی موحددانش و...2

1. من و علی و جنگ، ص 86. 
2. پرچمداران خورشید، حسین بهزاد؛ کتاب صبح، چاپ اول، مهر 1375، ص 55. 
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سنگرهای  هم  کمک  به  موحد،  و  وزوایی  نیروهای   
پایین دسِت ارتفاع 1050 را هم پاکسازی کردند و سمت 
بلندی  به دست آوردن  برای  رفتند.  گچی   1100 ارتفاع 
که  اول  بار  می گرفتند.  را  گچی  ابتدا 1100  باید   1150
از  تعدادی  کرد.  مقاومت  سخت  دشمن،  کردند،  حمله 
رزمندگان شهید و مجروح شدند و مجبور به عقب نشینی 
شدند. هوا که تاریک شد، باز هم حمله کردند. اما این  بار هم 
کاری از پیش نرفت. آن روز تا نیمه های شب، سه بار دیگر 
برای تصرف ارتفاع حمله کردند، اما هر بار به خاطر وجود 
یک قلة بلند و فضای بازی که دشمن روی آن دید داشت 
و از آن جا تیراندازی می کرد و نارنجک سمت آن ها پرتاب 
می کرد، تا پنجاه  متری رأس قله پیشروی کردند، اما مجبور 

شدند به عقب برگردند. 
ارتفاع  به  »هشت بار  می گوید:  شفیعی  محمدابراهیم 
عاجز  آن  تصرف  از  همچنان  و  کرده  1100 گچی حمله 
همراه  عملیات،  مسؤول  به عنوان  وزوایی،  بودیم.  مانده 
تعدادی دیگر )ازجمله رضا صادقی( حمله را شروع کردند. 
ارتفاع 1100 حرکت کرد، بدون  وزوایی وقتی سمت قلة 
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هیچ مقاومتی از سوی عراقی ها موفق شد آن جا را بگیرد. 
متعجب،  همه مان،  بودند...  کرده  تسلیم  را  خود  عراقی ها 
از خود سؤال می کردیم: چرا عراق با وجود داشتن موضع 

قدرت برتر، حاضر شد ارتفاع را به ما واگذار کند؟! 
وزوایی تعریف می کرد: »وقتی به نزدیکی قله رسیدیم، 
یکی از افسران عراقی در سنگر خود نشسته بود و بی هدف 
تیراندازی می کرد. همزمان با رسیدن ما روی ارتفاع، افسر 
عراقی تیراندازی را قطع و خود را تسلیم کرد. به دنبال او، 

بقیة نیروها هم خود را تسلیم کردند.« 
نیروهای  از  یکی  چیست،  قضیه  بفهمد  این که  برای 
اطالعات عملیات را که عربی بلد بود، پیدا کرد و او از افسر 
عراقی پرسید: چرا هشت  بار سرسختانه مقاومت کردید ولی 

این بار راحت تسلیم شدید؟! 
افسر عراقی گفته بود در عالم تصور دیده است که سیِد 
اسب سواری جلوی رویشان ظاهر شده است. آن اسب سوار 
آن ها  سنگرهای  لبة  با  اسبش  سم  تا  آمده  جلو  آن قدر 
برخورد کرده است. مات و مبهوت این صحنه را می بینند 
و قدرت حرکت از همه شان سلب می شود. از سنگر بیرون 
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می آیند و دست های خود را بر روی سر می گذارند، ولی هر 
چه به اطراف نگاه می کنند، اثر و نشانی از آن سید نورانی 
پیدا نمی کنند. در همان لحظات، خود را مقابل نیروهای ما 

می بینند و نمی توانند از خود مقاومتی نشان دهند.«1
بود،  خورده  گلویش  به  تیر  این که  با  وزوایی  محسن 
همچنان به نبرد ادامه داد و با همان پنج همرزم خود، موفق 
شدند تعداد زیادی از نیروهای گردان کماندویی ارتش بعث 

را اسیر کنند.2
را  عراقی ها  ضدحملة  هم  بازی دراز  جنوبِی  جبهة  در 
شکستند و چند ارتفاع دیگر را هم از آن ها پس گرفتند، اما 
همچنان بلندترین قلة بازی دراز )1150( در اختیار بعثی ها 

بود.
در محور فرعی عملیات، در ارتفاعات قراویز، نبرد شدید 
بود و ایرانی ها برای این که فشار عراقی ها را بر بازی دراز کم 

کنند، سخت می جنگیدند.
هم  هوانیروز  خلبان های  بود.  سنگین  عراقی ها  پاتک 

1. وصال، صص 62 و 63. 
2. پرچمداران خورشید، ص 55. 
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و  آب  رزمندگان  به  هم  می بردند،  نیرو  هم  می جنگیدند، 
غذا می رساندند و هم مجروحان و شهدا را تخلیه می کردند.  
محورها  از  یکی  فرماندة  شد،  شدید  دشمن  حملة  وقتی 
عصبانی شده بود و پشت بیسیم به شیرودی  توپید که چرا 
مهربانی همیشگی اش  با  نمی برید. شیرودی  را  مجروحان 
گفت: »اگر بدانی من االن کجا هستم، این قدر داد و بیداد 

نمی کنی.« 
او جلوتر از رزمندگان، به خط عراق نفوذ کرده بود و 

تانک ها و استحکامات شان را می زد.1
شهید علی اکبر شیرودی در خاطرات خود گفته است: 
»تقریباً ساعت هفت ونیم هشت شب پرواز کردیم و باالی سر 
اردوگاه نیروهای بعثی رسیدیم. آن قدر با راکت بر سرشان 
آتش باریدیم که بر اثر شدت نور و تشعشعات موشک ها، 
برای مدتی چشمانم جایی را نمی دید. فقط این را فهمیدم 
که باید ارتفاع بگیرم. باال رفتم و بعد از مدتی دیدگانم نور 
خود را بازیافت و توانستم اطراف خود را ببینم. وقتی نگاه 

1. وصال، ص 59. 
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کردم، دیدم که اردوگاه دشمن یکپارچه آتش شده است.« 1 
فردای آن روز خبر آوردند که دشمن از وحشت عملیات 
می کند.  فرار  دارد  و  است  عقب نشینی  حال  در  دیشب، 
شیرودی فوراً پرواز کرد تا مطمئن شود. دید که دشمن در 
یک ستون بلند درحال عقب نشینی است. از دیدن صحنة 
دوستان  و  آمد  پادگان  به  ذوق  با  فرار دشمن،  و  وحشت 
خلبان خود را جمع کرد و به آن ها گفت: »حاال که دشمن 
ترسیده است، نباید این فرصت را از دست بدهیم و بگذاریم 
فرار کنند. شما از اول ستون شروع به زدن آن ها کنید و 
من می روم از آخر ستون آن ها را می زنم تا نگذاریم سالم 

فرار کنند.« 
حملة بالگردهای کبری شروع شد و تانک ها و خودروهای 
در مسیر عقب نشینی و در حال فرار، از بین رفتند. تعداد 
زیادی از نیروهای سرگردان دشمن را نیز اسیر و به پشت 

جبهه تخلیه کردند.
تعداد اسرایی که از عراقی ها گرفته و به عقب منتقل 

1. داستان هایی از جبهه؛ شهید شیرودی، صص 18 و 19. 
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بود.  جالبی  »صحنه  می شد.  بیشتر  لحظه  هر  می شد، 
سربازان قوی هیکل و تنومند عراقی، وحشت زده، درحالی که 
گرفته  سرشان  باالی  تسلیم  عالمت  به  را  دست هایشان 
بودند، جلو افتاده و نیروهای کم سن وسال سپاه و بسیج، 
که خیلی هایشان شانزده هفده سال داشتند، سالح به دست، 

پشِت سرشان بودند.«1
ارتش بعثی عراق، هر دو ساعت یک بار برای تصرف 
از  ساعت  دوازده  حدود  می زد.  پاتک  ارتفاعات  دوبارة 
رخساره  به  رنگ  می گذشت.  موحد  علی  شدن  مجروح 
 1150 قله  نگران  او  برگردد.  نمی شد  راضی  اما  نداشت، 
هزار  با  بود.  عملیات  بعدی  مرحله  فتح  موضوع  که  بود 
زحمت و اصرار و آخر با زور، موحد و وزوایی )که همچنان 
گلوله زیر پوست گلویش مانده بود( و چند نفر دیگر که 
هر کدام جراحت هایی داشتند، فرستادند پایین تا منتقل 

شوند بیمارستان پادگان. 
جاده نبود. آن ها می بایست پای پیاده، مسافتی طوالنی 

1. قهرمانان، ص 1. 
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و صعب العبور را که از میدان های مین عبور می کرد، طی 
می کردند که البته کار سختی بود.

خوشبختانه جراحت وزوایی سطحی بود و نیاز به بستری  
شدن نداشت. گلوله را از زیر پوستش درآوردند و او برگشت. 
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5 فصل پنجم
ضدحمله  عراق  بعثی  ارتش  اردیبهشت،  چهارم  روز  در 
عراقی ها خوب  رفتند.  پیش  و  کردند  دفاع  نیروها  و  کرد 
می دانستند که اگر پیشروی نیروهای ایرانی ادامه پیدا کند، 
باید قصرشیرین و خسروی را ترک کنند. دشمن تمام نیروی 
خود را در آن منطقه متمرکز کرد. ششصد تانک و نفربر 
زرهی، تعداد زیادی توپ و خمپاره با پشتیبانی هواپیماها و 
بالگردها وارد عمل شدند. ایمان تنها سالح واقعی نیروهای 

ما در مقابل ادوات پیشرفتة دشمن بود. 
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به خصوص  و  منطقه  روی  عراق  سنگین  تهیة  آتش 
ارتفاعات بازی دراز ریخته می شد تا با ایجاد رعب و وحشت، 
نیروها را زمین گیر کنند. همه  جا از تیر و ترکش و دود پر 
بود. غرش هواپیماها فضای منطقه را پر کرده بود. عقبه و 
پادگان ابوذر مدام مورد حملة هواپیماها قرار می گرفت تا 

ارتباط خطوط مقدم با پشت جبهه قطع شود.
ارتش عراق تانک ها و نفربرهای زرهی خود را از سمت 
دشت ذهاب حرکت داد. سطح دشت از انبوه تانک پر شده 
ایرانی حرکت  نیروهای  آهنی سمت خطوط  دیواری  بود. 
می کرد. گروه های آر.پی .جی زن و موشک انداز به صف شدند 
تا تانک های عراقی را بزنند، اما سرعت و تعداد تانک ها زیاد 

بود. 
سعی  خود  بمباران های  با  هوایی،  نیروی  هواپیماهای 
می کردند از سنگینی حرکت دشمن کم کنند. تانک هایی 
که برای جلوگیری از حرکت دشمن، سمت قصرشیرین و 
دشت ذهاب مستقر بودند، توسط هواپیما و توپخانة عراق 
آتش  زیر  هم  دوربرد  توپ های  از  تعدادی  شدند.  منهدم 

سنگین عراق به شدت آسیب دیدند و از کار افتادند.
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روز پنجم اردیبهشت، ضدحمله های عراق و حملة ایران، 
همزمان آغاز شد. عملیات رزمندگان در روزهای قبل نشان 
نیروهای هوایی  ارزش حمایت  پیشروی شان  بود که  داده 
را دارد.  سرهنگ خلبان صفر پایخان می گوید: »آن روز، 
تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی و ایرانی به پادگان ابوذر 
کنند.  تهیه  خبر  و  فیلم برداری  عملیات  از  تا  بودند  آمده 
پاتک  اعالم کردند که عراق  تیم هوانیروز  به  همان  موقع 
سنگینی کرده است. خیلی سریع تیم پرواز، به فرماندهی 
شهید شیرودی، سمت نیروهای دشمن پرواز کردیم. فاصله 
با  که  بود  کیلومتر   30 حدود  درگیری،  محل  تا  پادگان 
بالگرد هفت  هشت دقیقه می شد. یعنی رفت وبرگشت مان، با 
احتساب زمان تیراندازی و درگیری با دشمن، حداکثر 20 

تا 30 دقیقه می شد. 
آن  روز ما تانک های زیادی از دشمن دیدیم که بدون 
آرایش جنگی در حال پیشروی بودند. برای همه مان عجیب 
به آن ها حمله کردیم و در کوتاه ترین  بدون معطلی  بود. 
بارگیری  برای  و  کردیم  منهدم  را  آن ها  تانک  پنج  زمان، 
مجدد مهمات به پادگان ابوذر برگشتیم. آن  روز چون فاصله 
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باک  یک  با  بود،  بود  کم  درگیری خیلی  تا محل  پادگان 
سوخت، حداقل چهار بار عملیات انجام می دادیم. یعنی هر 
بار که به دشمن شلیک می کردیم و مهمات تمام می شد، 
را  بالگرد  این که  بدون  و  برمی گشتیم  پادگان  به  بالفاصله 
خاموش کنیم، پنج  دقیقه ای بارگیری مهمات می کردیم و 

به محل درگیری می رفتیم. 
یکی از خبرنگاران خارجی که به زبان انگلیسی صحبت 
می کرد، با مترجم  همراهش، سمت خلبانان تازه  رسیده از 
منطقه آمد و اولین سوال را از شیرودی پرسید: »در این 

عملیات که االن انجام دادید، چکار کردید؟!« 
شیرودی جواب داد: »به یاری خداوند، ما پنج دستگاه 
تانک دشمن را منهدم کردم و حاال هم در حال بارگیری 
تانک های  بقیه  انهدام  برای  تا پنج دقیقه دیگر  هستیم و 

دشمن راهِی منطقه هستیم.« 
تانک در آن  )انهدام پنج دستگاه  این خبر  باور کردن 
بود.  سخت  بسیار  خارجی  خبرنگاران  برای  کوتاه(  مدت 
خبرنگار به مترجمش گفت: »I don’t believe )من باور 

نمی کنم(« 
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او را شنید و چون همه خلبانان زبان  شیرودی حرف 
انگلیسی بلدند، متوجه منظورش شد. با عصبانیت یقة لباس 
خبرنگار را گرفت و او را کشان کشان سمت بالگرد خودش 
 believe com with If you don’t« :برد و به او گفت
باور  )اگر   me, I will show you how we do in
نداری با من بیا تا به شما نشان دهم که ما چگونه این کار 

را انجام می دهیم.(«
خبرنگار خارجی که خیلی ترسیده بود، چندبار پشت 
سر هم به شیرودی گفت: »I believe )من باور می کنم(«

بالگرد  روی  را  دستش  سوار شدن،  حال  در  شیرودی 
گذاشت و به خبرنگار اشاره کرد و با صدای بلند گفت: »برو 
به سران امپریالیسم بگو ما با رهبری امام و همین وسایل که 
از خودشان گرفته ایم، آن ها و دست نشانده هایی مثل صدام 

را نابود می کنیم!«1
پنجم اردیبهشت، ارتش عراق برای کم  کردن فشار، به 
ارتفاعات قراویز و کوره موش حمله کرد؛ جبهه ای فرعی که 

1. حماسه های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس، اردشیر کریم زاده، صفر پایخان، 
انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس، سوره سبز، تهران، 1390، ص 47. 
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از روز اول نبرد روی آرامش ندیده بود و جبهة اصلی شده 
در  و  می کردند  مقاومت  فرعی،  جبهة  آن  در  نیروها  بود. 
بازی دراز پیشروی. اما عراقی ها آن قدر بر جبهة قراویز فشار 
آوردند که فرماندهان ناچار برخی نیروهایشان را از بازی دراز 

به قراویز فرستادند. 
روز پنجم و ششم اردیبهشت، جنگی تمام عیار در شمال 
سرپل ذهاب ادامه داشت و بازی دراز آرام تر بود. آمار شهدا و 
مجروحان روز پنجم اردیبهشت نشان می دهد که نبرد در 
آن روز سخت تر از روزهای دیگر بود. اما رزمندگان جانانه 
مقاومت کردند و تمام ضدحمله های ارتش عراق را شکست 

دادند. 
روز هفتم نوبت ایرانی ها بود. با شدت حمله کردند تا 
بلندترین قلة بازی دراز، ارتفاع 1150 را بگیرند که با شش 
شهید و 63 مجروح آن را فتح کردند.1 شهید محسن وزوایی 
گفته است: »شب ششم عملیات بود. عراقی ها چند بار از 
را  نفرشان  پنجاه  که  کردند  حمله  تدارکاتی  جادة  سمت 

کشتیم، باقی را فراری دادیم و حمله شان را دفع کردیم. 
1. ارتفاع سخت، ص 94. 
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قله  1100 که سقوط کرد، کار تثبیت مواضع را انجام 
دادیم و منطقه را پاکسازی کردیم. آن قدر آن جا ماندیم تا 
نیروهای بعدی رسیدند و آمادة تصرف قلة 1150 شدیم 
که بزرگ ترین ارتفاع بازی دراز بود. بین دو ارتفاع 1100 و 
1150 دشتی هست که دشمن مراقب آن جا بود و آن ناحیه 
را زیر آتش خود داشت. ما سه بار به اتفاق برادران حاج بابا 
و بابایی به آن جا رفتیم که به سوی ما تیراندازی کردند. در 

همین منطقه، پنج میدان مین بود. 
سرانجام حدود غروب، سه نفری رفتیم و بیش از هزار 
مین را خنثی کردیم تا گروه بتواند شبانه پیشروی کند. 
نیمه شب با حمایت آتش توپخانة ارتش اسالم، به طرف قلة 
1150 حرکت کردیم. در سه شبانه روز نبرد شدید، حدود 
پانزده هزار گلولة خمپاره 82 میلیمتری را که از دشمن 
به جا مانده بود، بر سرشان ریختیم. باز هم برای ما نیروی 
کمکی رسید و تا پای ارتفاع 1150 رسیدیم. سرانجام هشت 
شهید و هفت  هشت مجروح دادیم و رسیدیم باالی ارتفاع. 
ساعت چهارونیم بعدازظهر بود که با یاری خدا آن جا را 
تسخیر کردیم. گروه ما 9 شبانه روز پشت سر هم عملیات 
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داشت؛ آن  هم بدون خواب و آب و غذا. نیرویمان تحلیل 
رفت. پایین قلة 1150 را که نگاه کردیم، شیاری دیدیم که 
بود.  پایین  تدارکاتی آن  پایین می رفت و سه جادة  صاف 
همان شب، بعثی ها به ما حمله کردند. آن قدر زیاد بودند که 
حتی روی جاده ها هم ایستاده بودند. از سه طرف با آر.پی .

جی هفت و تانک و تک تیرانداز ما را می زدند.«1
 1150 ارتفاع  توانستند  وزوایی  و  حاج بابا  برادر  گروه 
و  پشتیبانی  نیروی  نرسیدن  به دلیل  اما  کنند.  تصرف  را 
عقب  به  و  کنند  واگذار  را  ارتفاع  شدند  مجبور  تدارکات، 

برگردند.
خلبان صفر پایخان می گوید: »بامداد هشتم اردیبهشت 
بود. باز هم اعالم کردند که عراق به ارتفاعات بازی دراز پاتک 
زده است. از  دست  دادن این ارتفاعات برای عراق حکم از 
دست  دادن کل منطقه را داشت. ساعت 5:30 صبح در خط 
ابوذر حاضر و آمادة پرواز شدیم.  بالگردهای پادگان  پرواِز 
برای  کمک خلبانی  دنبال  از صحبت هایش،  بعد  شیرودی 
خودش می گشت. کمک خلبانش شب گذشته مسموم شده 

1. عقابان بازی دراز، صص 30 و 31. 
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بود و حال چندان خوبی نداشت. احمدرضا آرش را انتخاب 
کرد و آمادة پرواز شدند. آن ها رفتند و من هم منتظر ماندم 
تا بعد از بازگشت آن ها، همراه تیم دوم برای عملیات به 

منطقه بروم. 
دو بالگرد جنگی و یک بالگرد نجات بلند شدند. مدتی 

گذشت و همچنان منتظر برگشتن تیِم پرواز بودیم. 
بالگرد نجات با وضعیت بسیار بدی داخل پایگاه روی 
بالگرد دویدند  از دوستان، سمت  نفر  زمین نشست. چند 
و اطراف آن را گرفتند. چند لحظه بعد صدای آه و ناله و 

شیون و زاری شان بلند شد. وضعیت غیرعادی بود... 
بود.  روشن  هم  بالگردم  موتور  و  بودم  کابین  داخل 
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است. تنها کاری که توانستم 
انجام بدهم، این بود که به سختی از یکی از دوستان بپرسم 
چه خبر شده؟ با چشم هایی پر از اشک، جواب داد: »یکی از 

بالگردهای کبری را زده اند. شیرودی برنگشته...«
نََفس در سینه هایم حبس شد و بغض گلویم را گرفت. 
خوش بین  اما  گذشت،  چشمم  جلوی  از  خاطراتش  همة 
بودم. ده ها بار بالگردش تیر خورده بود. خودش می گفت: 

»گلوله ها با من رفیق اند...« 
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اما رفتار و اخالقش در این روزها تغییر کرده بود؛ مثل 
روزهای آخر کشوری، سهیلیان و...  

معطلی جایز نبود. سریع تیم آتش را تکمیل کردم و به 
اتفاق دو بالگرد ترابری 214 به محل سانحه رفتیم. 

در  قره بالغ  پیدا کردیم. در منطقة  را  بالگرد شیرودی 
دشت ذهاب، تیر مستقیم تانک خورده و روی زمین افتاده 
بود. این انفجار مهیب، کابین جلو را از بدنه جدا کرده و 
چند متری دورتر از بالگرد انداخته و شیرودی داخل کابین 
جلویی گیر کرده بود. احمد آرش هم آن طرف تر افتاده بود. 
پاهایش به شدت صدمه دیده بود و همین طور از او خون 

می رفت. 
نیروهای  آتش سوی  ریختن  با  و  رفتم  دشمن  سمت 

عراقی، محلی را برای فرود بالگرد نجات آماده کردم.
چیزی  کسی  خبر؟!  چه  شیرودی  از  پرسیدم  رادیو  با 
نمی گفت. فقط صدای گریه بچه ها از بالگرد ترابری می آمد. 

باور کردن این اتفاق خیلی سخت بود. 
اعالم کردند شیرودی همان لحظات اول شهید شده و 
تیم نجات فقط توانسته پیکر شیرودی را سریع از داخل 
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کابین شکسته و مچاله  شدة بالگرد بیرون بیاورد تا دست 
دشمن نیافتد.«1

قبل  از  را  »شیرودی  می گوید:  آرش  احمدرضا 
می شناختم. از زمان جنگ هم همکاری نزدیک و پروازهای 
مشترک مان آغاز شد. بسیار دلیر و شجاع بود، خوب فکر 
می کرد، خوب تصمیم می گرفت و خوب اجرا می کرد. در 
بیشتر عملیات ها، با هم بودیم. در عملیاِت آخر، وقتی باالی 
سر دشمن رسیدیم، چندین تانک را زدیم، اما هوا روشن 
شده بود و همه نیروهای دشمن سمت ما شلیک می کردند. 
بعد از این که چهارمین تانک را زدیم، دور زدیم تا موقعیت 
بهتری پیدا کنیم. در حین چرخش، بالگرد ما درست مقابِل 

لولة تانک ها قرار گرفت و گلوله ای سمت ما آمد و...
انگار زمین و آسمان دور  و  بالگرد تکان شدیدی خورد 
سرمان می چرخید. نمی دانستم چه کنم. قسمت کابین، از جلو 

جدا شد و ما حوالی دشت ذهاب با شدت به زمین خوردیم. 
1. بر فراز آسمان؛ زندگینامه و خاطرات سرلشکر خلبان شهید علی اکبر شیرودی، 
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، نشر امینان، چاپ اول، مرداد 1392، صص 166 

تا 168. 
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بیهوش شده بودم. وقتی به هوش آمدم، دیدم از بالگرد 
بیرون افتاده ام. کمی به اطراف نگاه کردم. مابین تانک های 
خودی و دشمن سقوط کرده بودیم. نمی دانستم چه کنم. 

از پاهایم شدید خون می رفت. مرتب صدا کردم: »اکبر، 
اکبر...« 

اما جوابی نمی شنیدم. نیروهای دشمن تالش می کردند 
خودشان را به ما برسانند. خودم را به اکبر رساندم. شهید 
شده بود. ترکش بزرگی از پشت کتف، اصابت و از جلوی 
سینه اش خارج شده بود. با تن و پاهای زخمی به راه افتادم. 
کمی دورتر سنگر گرفتم. لحظاتی بعد بالگرد برای نجات ما 

آمد و مرا به بیمارستان بردند.«1
شهید علی اکبر شیرودی به مالک اشتر زمان معروف بود. 
امام با شنیدن خبر شهادتش فرمودند: »شیرودی از قبل 

آمرزیده بود.«
پیکر  »وقتی  می گوید:  هوانیروز  خلبان های  از  یکی 
خودش  حال  کسی  آوردند،  پایگاه  به  را  شیرودی  شهید 
را نمی فهمید. از سرباز تا خلبان و عوامل فنی، انگار همة 

1. بر فرار آسمان، ص 169. 
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نیروها عزیزترین یار خود را از دست داده بودند؛ همه دور 
پیکرش جمع شده بودند و گریه می کردند.«1 

شهادت شیرودی در کار خلبان ها وقفه انداخته بود و 
کسی دل و دماغ پرواز و کار نداشت. آن قدر احساسات بر 
نداشت.  کردن  فکر  توان  که کسی  بود  کرده  غلبه  آن ها 
که  نبود  تردیدی  بود.  کشیده  خطرناکی  جای  به  کار 
عراقی ها از این فرصت استفاده می کردند تا ضربه سخت و 

جبران ناپذیری بزنند. 
سر  و کسی  بودند  شده  محوطه جمع  وسط  »نیروها 
کارش نمی رفت. نمی دانم چه کسی بود که میان جمعیت 
برای  می گفت  که  نبود  شیرودی  همین  »مگر  زد:  فریاد 
من مملکت و اسالم از هر چیز دیگه مهمتره؟ پس چرا 
از  دارد  نمی دهید؟ دشمن  ادامه  را  راهش  معطلید؟ چرا 

دشت ذهاب رد می شود...«
کارکنان  و  هوانیروز  خلبان های  هشدار،  این  از  بعد 
1. پس از شهادت شیرودی، مردم کرمانشاه از شنیدن این خبر بسیار غمگین شدند، 
به خیابان ها ریختند و در تشییع جنازة او شعار می دادند: »شیرودی فاتح دشت ذهاب، 
شهادتت مبارک! منزل نو مبارک!« )داستان هایی از جبهه؛ شهید شیرودی، ص 22(



بازی دراز  75 

کار خود  و همه سِر  آمدند  به خودشان  بخش های دیگر 
رفتند. همان موقع از پایگاه کرمانشاه هم تعدادی خلبان 
تازه نفس اعزام کردند که همین کار، بسیاری از مشکالت 

روحی را حل کرد.«1
ارتش عراق شکست کامل در نبرد بازی دراز را پذیرفته 
شمال  ارتفاعات  به  اردیبهشت  هفتم  روز  بعدازظهر  بود. 
درگرفت.  سختی  و  شدید  نبرد  کرد.  حمله  سرپل ذهاب 
اگر شهرک مهدی  بود.  نبرد سخت تر  در شهرک مهدی 
را می گرفتند، سرپل ذهاب را هم اشغال می کردند و دیگر 
مقاومت  می شد.  بی قیمت  بازی دراز  در  ایرانی ها  پیروزی 
برای حفظ شهرک مهدی و ارتفاعات اطراف آن مهم ترین 

مأموریت رزمندگان بود.
خلبان های هوانیروز با ایمان و با مهارت می جنگیدند. 
که  »هم اکنون  داد:  پیام  آن ها  به  زمینی  نیروی  فرمانده 
شهر سرپل ذهاب در حال سقوط است، از پرسنل هوانیروز 
و فرماندهان شجاع خودم می خواهم در اجرای مأموریت 

1. بر فراز آسمان، صص 170 تا 172. 
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ارتش  آِن  از  پیروزی  گذشته،  چون  تا  باشند  پیش قدم 
شجاع و ازخودگذشتة اسالم باشد.«1

فرمانده تیپ ارتش خواست یک گردان پیاده و تمام 
بالگردهایی که در میمک هستند، به سرپل ذهاب بیایند. 
بالگردها آمدند، اما گردان پیاده نیامد. آتش توپخانه هم 
با  )تن(  نفر  زمین، جنِگ  روی  نشد.  تأمین  که  خواست، 

تانک بود...
برابِر فشار شدید دشمن، مدافعان عقب ننشستند. 

بمباران  را  ایرانی، دشمن  هواپیماهای  ساعت 14:30 
کردند و مدافعان هم آن قدر ایستادند تا تانک های دشمن 
و عقب نشستند. ساعت 17:30 گزارش  افتادند  نفس  از 
پیروزی را از خط مقدم مخابره کردند و سرپل ذهاب نجات 

یافت. 
دست  سرپل ذهاب  از  عراق  زخم خوردة  ارتش 
ادامه  را  پاتک هایش  اردیبهشت  هشتم  و  برنمی داشت 
اردیبهشت سخت ترین  ایرانی که هفتم  اما مدافعان  داد، 

1. حماسه های ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس، ص 46. 



بازی دراز  77 

حمله های دشمن را شکست داده بودند، پا پس نکشیدند.
دشمن سعی می کرد با آتش توپخانه و حمالت ایذایی، 
تثبیت  ارتفاعات  روی  را  مواضع شان  رزمندگان  نگذارد 
کنند. این فشار دشمن در صورتی بود که رزمندگان، چند 
می دادند.  ادامه  نبرد  به  امکاناتی  هیچ  بدون  که  بود  روز 
روزه  نبرد سخِت چند  این  نیروهایی که در  یعنی همان 
تثبیت  را  مواضع  و  می ماندند  باید  بودند،  کرده  شرکت 
نبود.  جدید  نیروهای  با  جابه جایی  امکان  و  می کردند 
عراق نیروی تازه نفس می آورد و نیروها، با ایمان و غیرت 

همچنان مقابل شان می ایستادند.
آتش  هدایت  با  و  ارتفاعات  روی  از  ایرانی  نیروهای 
دقیق توپخانه و خمپاره، ضربات زیادی به نیروهای عراقی 
وارد کردند تا این که عراق رفته رفته در موضع ضعف قرار 

گرفت و مجبور به عقب نشینی شد.
»به هر گوشه که نگاه می کردم، چیزی درحال سوختن 
بود. دوِد تانک های سوخته، زاغة مهمات و نفربرهای زرهی، 
منطقه را گرفته بود. این آتش و دود در خط مقدم ما هم 
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وجود داشت، اما نه به شدِت جبهة دشمن. بچه ها سعی 
می کردند مواضع به دست  آمده را تحکیم کنند تا اگر عراق 

باز هم حمله کرد، آمادة دفاع باشند. 
حدود دو ساعت از شب گذشته بود که عراق در تاریکی 
شب، از منطقه گریخت و حتی سنگرهایی را که در دید 
مستقیم ما بود، تخلیه کرد. سری به منطقة درگیری زدم 
تا مطمئن شوم. بچه ها تانک های سالم و ادوات باقیمانده 
را جمع و از آن ها استفاده می کردند. نیروهای دشمن که 

مخفی شده بودند، آرام آرام تسلیم می شدند...«1
در این عملیات، چند ارتفاع بازی دراز آزاد شد و روحیة 
خوبی به رزمندگان و مردم داد، هر چند همچنان قله های 
بلند بازی دراز مانند قلة 1150 در اختیار نیروهای عراقی 

ماند.2
از مناطق  »درگیری ها که تمام شد، عراق سعی کرد 
از  یک  بار  بگیرد.  را  ارتفاعات  دوباره  و  کند  حمله  دیگر 
نگذاشتند.  بچه ها  که  کرد  عملیات  چم امام حسن  سمت 

1. وصال، ص 72. 
2. هوانیروز در غرب، ص 145. 
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و  خمپاره،  و  توپ  با  را  ما  مواضع  دشمن  ماه  دو  حدود 
عقبه را با هواپیما زیر آتش گرفت. تصور عراق این بود که 
می تواند ما را مجبور به عقب نشینی کند، ولی هرگز این 

خیاِل خام، عملی نشد.«1

بالفاصله بعد از عملیات، گروه مهندسی ارتش و سپاه 
با دادن  ارتفاعات را شروع کردند و  کار جاده سازی روی 

تعدادی شهید و مجروح، باالخره جاده احداث شد.
مرحوم تیمسار ظهیرنژاد، فرمانده وقت نیروی زمینی 
از نظر  بازی دراز منطقه ای است که  ارتش گفت: »جبهه 
زمین های  بر  که  است  تسلطی  در  آن  ارزش  تاکتیکی، 
نظر می گیرد. حاال  زیر  را  و حرکات دشمن  دارد  اطراف 
کلید  می گوییم:  را  این  واقع  در  هستیم؛  مسلط  آنان  بر 
با در دست داشتن  توانست  نیروهای ما خواهند  منطقه. 
و  کنند  میخکوب  سنگرهایشان  داخل  را  دشمن  این جا، 
آن جا  از  و  نگه  دارند  محبوس  حالت  به  را  آنان  همیشه 

1. وصال، ص 73. 
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شروع  مجاور  مناطق  آزادکردن  برای  را  خود  حمله های 
کنند.«1 

مصاحبه ای  در  عملیات،  این  دربارة  حاج بابا2  محسن 
صخره ها  کنیم،  نگاه  دقیق  ارتفاعات  به  »اگر  بود:  گفته 
طوری است که حتی کوهنوردها هم نمی توانستند ظرف 
مدتی که ما رفتیم، باال بروند. این امر محقق نشد، مگر به 

مدد غیبی الهی که ما را به آن ارتفاعات کشاند.«3
بعد از این نبرد  ـ  که نام رسمی آن عملیات والیت فقیه 
بازی دراز  عملیات  به  غرب  رزمندگان جبهه  بین  و  است 
معروف شد  ـ  فرماندهان و نیروهای شرکت  کننده، افتخار 

1. عقابان بازی دراز، ص 34. 
2. محسن حاج بابا همچنان که آرزو داشت، چنان شهید شد که بدنش در دو مزار و 
دو شهر به خاک سپرده شده است. او در فتح ارتفاعات بازی دراز اوج ایثار، فداکاری 
و شهامت را به نمایش گذاشت. در مرحله دوم شناسایی منطقه، 22 اردیبهشت 61، 
خودروی آن ها با گلوله توپ مورد اصابت قرار گرفت و پیکر او و دو تن دیگر در 
آتش سوخت. جنازه اش را از روی انگشتری که در دست داشت، شناسایی کردند 
و در قطعه 26 بهشت زهرا )س( دفن شد. اما وقتی خواستند خودروی آتش گرفته را 
به عقب برگرداند، متوجه شدند تکه ای از بدن او در خودروی سوخته، به جا مانده 
است که آن را در روستای مشکنار، در نزدیکی منطقه بازی دراز دفن کردند تا شهید 

محسن حاج بابا برای همیشه در غرب کشور ماندنی شود.
3. بروشور منطقه بازی دراز. 
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پیدا کردند اواخر اردیبهشت  1360 با حضرت امام )ره( در 
منزل شان دیدار خصوصی داشته باشند.1 

1. ققنوس فاتح، ص 228. 
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6  فصل ششم
با برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا، فرماند هان جبهه 
جنوب و غرب فرصتی مناسب برای عملیات های بزرگ تر 
بودند  معتقد  غرب،  جبهه  فرماندهان  و  پیچک  یافتند. 
باید بهای بیشتری به عملیات در جبهه غرب داد. پیچک 
می گفت در دیداِر امام، نظراتش درباره عملیات در جبهه 
غرب را گفته و امام هم استقبال کرده است.1 اما فرماندهان 

جبهه جنوب، طرح های آماده تری داشتند. 
بی کفایتی  به  مجلس  نمایندگان   ،1360 خرداد   30

1. وصال، ص 80. 
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بنی صدر رأی دادند و او را از ریاسِت جمهوری اسالمی ایران 
برکنار کردند. منافقین هم که از قبل آماده بودند، مسلحانه 
قیام کردند و تهران و برخی شهرهای بزرگ را به آشوب 
کشیدند؛ شهرهای کشوری را که درگیر جنگ با دشمن 

خارجی بود...
هفتم تیر منافقین در دفتر حزب جمهوری اسالمی بمب 
گذاشتند، آیت اهلل بهشتی و 72 مسؤول نظام شهید شدند. 
پس از عملیات بازی دراز )1( همچنان برخی از ارتفاعات 
منطقه در اختیار عراق بود و از آن جا با آتشبارهایش مدافعان 
را می کوبید. حمله های  بازی دراز و سرپل ذهاب  ایرانی در 
سختی که ارتش عراق برای اشغال سرپل ذهاب انجام داده 
بود، می توانست ادامه پیدا کند، مگر این که نیروهای خودی 
ارتفاعات قراویز و ریخک در مسیر سرپل ذهاب، قصرشیرین 
و ارتفاعات چم امام حسن در محور سرپل ذهاب  ـ  گیالن غرب 

را از عراقی ها پس می گرفتند.1
منطقة  ارتفاعات  آزادی  روی  غرب  جبهه  فرماند هان 
که  عملیاتی  شدند.  متمرکز  گیالن غرب  و  سرپل ذهاب 

1. ارتفاع سخت، ص 100.
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آزادی  برای  اردیبهشت  عملیات  ادامة  آن،  از  بخشی 
برای  دیگرش  بخش  و  بود  بازی دراز  ارتفاعات  باقی ماندة 
آزادی ارتفاعات محدودة گاومیشان، قراویز، چم امام حسن، 
تا  چغالوند  ارتفاعات  و  سرپل ذهاب  محدودة  در  برآفتاب 

سرتنان در محدودة گیالن غرب بود.1
ده تیم گشتی شناسایی با نفوذ به خطوط دفاعی عراق، 
اطالعات زیادی از وضعیت دشمن جمع کردند. اطالعات 
را با عکس های هوایی تطبیق می دادند و فرماندهان را به 
عبور  قابل  معابر  همة  می کردند.  توجیه  دشمن  وضعیت 
این  را شناسایی کردند. سردار شهید حسین همدانی در 
مناطق  دقیق  شناسایی  ما،  »مأموریت  است:  گفته  باره 
و  الوند  رودخانه  حاشیة  قراویز،  ارتفاعات  دشت ذهاب، 
روستای جگر محمدلو بود. برای همین، کار شناسایی این 
شناسایی،  مسؤول  شد.  آغاز  بی وقفه  و  به سرعت  مناطق 
او  با  هم  مظاهری  و حبیب اهلل  بود  نظامی  قدیر  برادرمان 
کار می کرد. یادش به خیر... حبیب مظاهری شناسایی های 
خودش را از شهرک المهدی آغاز کرد که مقر ما بود. او رفت 

1. وصال، ص 81
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تا زیر قراویز و رسید به کارخانة گچ متروکه ای و تمام آن 
منطقه را با دقت و وسواس عجیبی شناسایی کرد. 

در محور دیگر، بچه های شناسایی ما رفتند و تا خط 
را  دشمن  جاده،  لب  پدافند  یعنی  مجاهد،  کمین  مقابل 
خطوطش  نزدیک  از  را  دشمن  بچه ها  کردند.  شناسایی 
شناسایی کردند. رفته بودند از غرب رو به شمال و مواضع 
شناسایی  هم  پدافندی شان  خطوط  پشت  از  را  دشمن 

کردند.«1
جهاد همدان و قزوین و مهندسی ارتش باید جاده ای به 
ارتفاعات فتح  شدة بازی دراز می کشید تا عملیات سریع تر 
پیش برود. جهادگران سختی زیادی کشیدند و شبانه روز 

کار کردند تا بر پیچ و خم های بازی دراز غلبه کنند.
»برادر جعفر جواهری برای دلداری و راهنمایی، بر کارها 
نظارت مستقیم می کرد. یکی از بچه ها، ساعت ها روی لودر 
برادر  می کرد.  تمام  را  کار  داشت  کم کم  و  بود  کرده  کار 
جواهری به او گفته بود: »شما برو استراحت کن. من خودم 

کار صاف کردن جاده را انجام می دهم.« 

1. مهتاب َخیِّن؛ خاطرات سردار حسین همدانی، حسین بهزاد، فاتحان، تهران، 1388، 
ص 322. 



86   بازی دراز

آن برادر جهادی گفته بود: »به هر قیمتی شده، تا صبح 
جاده را تمام می کنم، چون در روز نمی شود کار کرد.« 

ساعت سه بامداد که کار داشت تمام می شد، او متوجه 
می شود که لودر به آرامی سمت دره در حرکت است. ابتدا 
سعی می کند جلوی حرکتش را بگیرد، اما موفق نمی شود. 
روی  سنگینی  آتش  عراق  لودر،  پایین  رفتن  با  همزمان 
منطقه ریخت. برادر جهادگر، همان طور که سعی می کرد 
لودر را از لبة پرتگاه باال بکشد، یکی از گلوله های توپ کنار 
او منفجر می شود و در اثر اصابت ترکش، شهید می شود.«1

نیروهای  محدود،  عملیات  چند  در  پیروزی ها  از  پس 
بیشتری به جبهه آمده بودند و دست فرماندهان بازتر شده 
بود. سپاه هم منسجم تر از گذشته شده و نیروهای بیشتری 
را سازمان دهی کرده بود. همدانی ها 150 نفر نیرو داشتند 
که با آمدن شهبازی و نیروهایی که جذب کرد، به 350 نفر 

رسیدند.2
1. وصال، ص 83. 

2. مهتاب َخیِّن، ص 192. 
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شهریور 1360، رزمندگان لشکر 81 زرهی، یک گروهان 
تانک از لشکر 21 حمزه، 5 گردان از سپاه، گروهان بسیجی 
احمد بن موسی، گروهانی از ژاندارمری، 200 رزمنده عشایر 
کلهر، یک تیم هوانیروز و یک تیم ویژة هوابرد آمادة عملیات 

شدند.1 
ادغام بین نیروهای سپاه و ارتش، مثل عملیات قبلِی 
بازی دراز بود. یعنی اگر فرماندة واحد از سپاه بود، معاون او 
از ارتش انتخاب می شد و برعکس. فرماندهی کل عملیات 

با برادر پیچک بود و قائم مقام او سرهنگ بدری از ارتش.2
چهارم شهریور موعد عملیات بود، اما مهمات کافی نبود 
و نیروها چندان آماده نبودند. طرح به تعویق افتاد. هفتم 
نخست وزیری،  دفتر  در  بمب  انفجار  با  منافقین  شهریور 
رییس جمهور، رجایی و نخست وزیر، باهنر را شهید کردند. 
رجایی به تازگی از خط آن ها بازدید کرده بود. »رزمنده ها در 
سفری که به جبهه غرب داشت، دورش می چرخیدند. تازه 

1. ارتفاع سخت، ص 101. 
2. وصال، ص 84. 
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رییس جمهور شده بود. رزمنده ها سوال پیچش کرده بودند 
که چرا زودتر حمله نمی کنیم؟! سوالی که در هر جمعی از 

او می پرسیدند.«1 
حاال پس از شهادت رجایی، همان رزمندگان پشت در 
شعار  و  می زدند  سینه  بودند،  شده  جمع  فرماندهی  اتاق 
فرمانده  بروجردی،  بعدازظهر، محمد  روز  می دادند. همان 
سپاه منطقة هفت کشوری، در پادگان ابوذر جلسه اضطراری 
گذاشت و فرماندهان محورها را خواست. محسن وزوایی هم 
بود. وقتی از جلسه برگشت، خوشحال بود و گفت: »برادرها! 
ریختة  به ناحق   انتقام خون  بتوانیم  تا  آمده  پیش  فرصتی 
شهیدان رجایی و باهنر را از حامی منافقین، یعنی دولت 
بعثی عراق بگیریم. باید هرچه سریع تر برای عملیات آماده 

شویم.«2 
11 شهریور 1360 را برای آغاز عملیات برگزیدند.

48 ساعت قبل از آغاز عملیات، منطقه در سکوت کامل 
بود و در سنگرهای رزمندگان، شور وداع های آخر. یکی دعا 

1. وصال، ص 81. 
2. ققنوس فاتح، صص 33 و 34. 
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می خواند، یکی قرآن، و دیگری وصیت نامه می نوشت. برخی 
هم حاللیت می طلبیدند. همه بی تاب بودند. 

»آن شب بچه ها چنان زمزمه ای در دل شب می کردند 
متأثر  به شدت  می گذشت،  آن ها  نزدیِک  از  کس  هر  که 
می شد. عده ای جلوی در فرماندهی جمع شده بودند تا مبادا 
عملیات لغو شود. پیچک و وزوایی از جمع رزمندگان بازدید 
کردند. وقتی آمادگی آن ها را دیدند، خیلی خوشحال شدند 

و گفتند: »الحمدهلل همه چیز آماده است.« 
نزدیک عملیات، فرماندهان عملیات آخرین صحبت ها 
را با نیروها در میان گذاشتند: »بچه ها! اسارت دشوار است. 
گذراندن ایام در شکنجه گاه های عراق سخت است. پیروزی 
با شهادت شعار ماست و ما یکی از این دو را انتخاب خواهیم 
کرد. دوران اسارت با تحقیر همراه است. اگر بناست در زیر 
شکنجه های دشمن جان ببازیم، پس بهتر است در میادین 

نبرد جان خود را تسلیم کنیم.«1
عملیات در محور شمالِی ارتفاعات کوره موش، بنه دستک 

1. وصال، صص 84 تا 86. 
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و قراویز و محوِر جنوبی قله های 1150 و 1100 بازی دراز 
اجرا می شد.1 

ساعت 4:00 صبح روز 11 شهریور، نیروها به ارتفاعات 
بود  موفق  اولیه  پیشروی  قراویز حمله کردند.  و  بازی دراز 
از عملیات  اما دو ساعت که  و خط دشمن شکسته شد، 
پیشروی  علیه  را  قدرتمندی  پاتک  عراق  ارتش  گذشت، 
در  کرد.  آغاز  قراویز  در  همدان  سپاه  و  ارتش  رزمندگان 
بعضی محورها، نیروها متوقف شدند و تلفات دادند، اما در 
برخی محورها، پاتک دشمن را دفع کردند و به پیشروی 

پرداختند.
نبرد بازی دراز، از دو محور آغاز شد. فرمانده محور چپ 
محسن  راست  محور  فرمانده  و  وزوایی  محسن  عملیات 
حاج بابا بود.2 محسن حاج بابا بعد از شروع جنگ تحمیلی، 
وارد مناطق عملیاتی غرب شد و فرماندهی محور سرپل ذهاب 
را برعهده گرفت. یکی از همرزمانش می گوید: »حاج بابا انس 
و الفتی مثال  زدنی با قرآن داشت. همیشه زیارت عاشورا 
1. اطلس کرمانشاه در جنگ، حسن دری، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ 

دوم، تهران، 1387، ص 128. 
2. پرچمداران خورشید، ص 55. 
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می خواند. تنها چیزی که به کسی هدیه نمی داد، انگشتری 
بود. همیشه می گفت  یادگار گرفته  به  مادرش  از  که  بود 
می خواهم به گونه ای شهید شوم که حتی تکه های بدنم را 

نتوانند جمع کنند.«1 
یکی از رزمندگان می گوید: »عملیات شهیدان رجایی 
و باهنر، با فرماندهی برادر وزوایی در محور ما شروع شد. 
ارتفاع 1100  از  رزمنده،  نیروهای  اول،  همان ساعت های 
به سمت ارتفاع 1150 صخره ای حرکت کردند. اما پاتک  
سنگین عراقی ها شروع شد. هر کدام را که دفع می کردیم، 
دیگری شروع می شد. بچه ها دیگر رمق نداشتند که حتی 
خستگی،  مبارزه.  به  برسند  چه  بایستند،  پاهایشان  روی 
را  امان شان  بدجوری  تشنگی،  از همه مهمتر  و  بی خوابی 

بریده بود. 
اوضاع وخیم تر می شد. با نیروهای ارتش تماس گرفتیم 
خراب  وضعیت  به خاطر  اما  خواستیم،  کمک  آن ها  از  و 
جوی، امکانی وجود نداشت تا بالگردهای هوانیروز بتوانند 

کمک مان کنند.«2

1. بروشور بازی دراز. 
2. ققنوس فاتح، ص 37. 
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در محور شمالی، قراویز، ساعت 8:50 صبح، بالگردهای 
نیروها  برای  شرایط  و  شدند  وارد  نبرد  صحنه  به  دشمن 
سخت تر شد. اما در محور جنوبی، پیشروی رزمندگان خوب 
بود. آن ها شجاعانه چند ارتفاع را فتح کردند. هر چند جعفر 
جواهری با رگبار دشمن دو نیم شد، کاظمی شهید شد و به 
پرتگاه بازی دراز سقوط کرد و روح اللهی با نارنجک دشمن 

به شهادت رسید.1
ارتش عراق با شدت تمام، وضعیت نبرد در محور شمالی 
عملیات را در روز چهارم یک سره کرد. سردار شهید حسین 
تحت امر  بچه های  قراویز،  محور  »در  است:  گفته  همدانی 
علی رضا حاج بابایی تا پای سنگرهای دشمن جلو رفته بودند 
و آن جا با دشمن درگیر شدند. خیلی هم شهید دادند که 

اجسادشان هم در آن جا ماند.2 
دشمن منتظرشان بود. در محور کوره موش، تنگة حمام 
و بنه دستک هم بچه های مظاهری با دشمن درگیر شدند 

1. وصال، ص 88. 
فتح  از  وقتی پس  بعد،  قراویز یک سال  در محور  اجساد شهدای عمل کننده   .2
خرمشهر ارتش عراق از منطقة غرب عقب نشینی کرد، به عقب منتقل شد. )مهتاب 

َخیِّن(
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که در این محور هم دشمن هشیار بود. در محور تپة دوقلو 
هم همچنین. لذا آمار شهدا و مجروحان باال رفت. منتها ما 
در آن جا با استفاده از نفربرها و تانک های ارتش، توانستیم 
اجساد شهدا و مجروحان را به عقب منتقل کنیم. اما در 
محور شیرین آب، بچه های محمود شهبازی با دشمن درگیر 
نشده بودند. دشمن، که با خیانت ستون پنجم، به کِل طرح 
عملیاتی ما واقف شده بود، ستون نیروهای محمود شهبازی 
را در آن دسِت ساحل الوند زیر رگبار گرفت. یعنی از همان 
بین راه، بچه های شهبازی را زیر آتش گرفتند، طوری که 
ستون نفرات از هم گسسته شد. محمود با عده ای جلو رفت 
و باقِی نیروها، عقب، زمین گیر شده بودند و در نتیجه ستون 
بریده شد. تعدادی شهید و مجروح هم در دنبالة زمین گیر 

شدة ستون دادند. 
مشترک سرآب گرم،  عملیاتی  مقر  در  ما  آن طرف،  از 
صدای شهبازی را از بیسیم می شنیدیم که با داد و هوار 

می گفت: »آقاجان! این بچه ها چرا نیامده اند جلو؟!« 
با  دشمن خیلی دقیق منطقه را زیر آتش گرفته بود. 
قبضه های دوشکا، از روی ارتفاعات منطقه، بچه ها را می زد 
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و روی سر آن ها آتش می ریخت. به این ترتیب، ارتباط دو 
نیمة ستون عملیاتی محور شیرین آب کاماًل قطع شد.«1

شدة  فتح   ارتفاعات  در  رزمندگان  جنوبی،  محور  در 
این  در  می کردند.  مقاومت  سختی  شرایط  در  بازی دراز، 
مکان  می گفت  هوانیروز  بود.  شده  پیچیده  نبرد  محور، 
مناسبی برای پناه گیری و شلیک موشک نیست. در ارتفاعات 
پیچیدة منطقه، تانک های تیپ ذوالفقار هم کاری از پیش 
نبردند؛ عراقی ها انگار موقعیت تانک های خودی را دانسته 
باشند، زرهی شان را دور از بُرد تانک ها و شکارچی های تانک 

ما آرایش داده بودند.
»عصر همان روز، محسن وزوایی در یکی از پاتک های 
سنگین دشمن، که از سمت غرِب ارتفاع شروع شده بود، 
بود.  او خورده  به  تانک  تیر مستقیم  به شدت زخمی شد. 
زخمی که نه، آش و الش شد! خودم را باالی سر او رساندم. 
نمی توانست  بود،  شکسته  فکش  چون  و  بود  نیمه هوش 
صحبت کند.2 روی او را بوسیدم و کمی با او صحبت کردم. 

1. ارتفاع سخت، صص 104 و 105.
2. فک، صورت، پا، دست و چند جای دیگر بدن محسن وزوایی به سختی آسیب 
دیده بود؛ طوری که امدادگران نمی توانستند زخم های او را ببندند. نیروهایش پیکر 
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و  قلم  بیاورم.  کاغذ  و  قلم  برایش  که  کرد  اشاره  با چشم 
توفیق  ظاهراً  نوشت:  سالمش  دسِت  با  و  گرفت  را  کاغذ 
شهادت حاصل شد. من این بچه ها را به شما می سپارم... 

خداحافظ.«1
خبر مجروح شدن محسن وزوایی2 عملیات را سخت تر کرد. 
روز چهارم که نبرد در محور شمالی عملیات متوقف شده بود، 

ارتش عراق چهارده  بار به بازی دراز ضدحمله کرده بود.
روز  هر  عراق  پاتک های  نبود.  دست بردار  عراق  ارتش 
سنگین تر می شد، اما رزمندگان مقاومت می کردند. نیروهای 
سخت  نبردی  درگیر  نشده،  منطقه  وارد  هنوز  پشتیبانی 
می شدند. آب و غذا سخت به دست نیروها می رسید. لب ها 
نیمه جان او را با مشقت زیاد، از باالی تیغه های بازی دراز به عقب منتقل کردند. او 
را پس از مداوای سطحی، پانسمان زخم ها و درمان اولیه، به بیمارستان امام سجاد 
)ع( تهران رساندند. دنده هایش شکسته بود و نمی توانست چیزی بخورد. گلویش 
را سوراخ کرده بودند تا به او مایعات بخورانند. او بیست وشش شبانه روز با دردی 
طاقت فرسا، با فک و دهان بسته و سیم پیچی شده، بستری بود. نه می توانست حرف 
بزند و نه چیزی بخورد. مرخص هم که شد، باید یک روز در میان برای مداوا به 

بیمارستان می رفت. )ققنوس فاتح، صص 232 و 233(
1. ققنوس فاتح، صص 37 و 38. 

2. محسن وزوایی، که لقب »فاتح بازی دراز« را گرفته بود، 10 اردیبهشت 61، در 
عملیات »الی بیت المقدس« به یاران شهیدش پیوست. 



96   بازی دراز

خشکیده و ترک  زده بود، اما گالن آب که رسید، هرکس به 
دیگری تعارف می کرد.

»چند شب از شروع عملیات گذشته بود و در این مدت 
مجروحین زیادی داشتیم که در سنگرها جا مانده بودند و 
راهی برای تخلیة آن ها به پشت جبهه نبود. به خاطر کمبود 
امکانات بهداشتی، مشکالت زیادی برای بچه ها درست شده 
بود. پای زخمی من در معرض گرد و خاک بود و خون از 

آن بیرون می زد و دریغ از یک تکه باند.«1 
شده،  آزاد  منطقة  نگذاشت  پاتک،  بار   35 با  دشمن 

تثبیت شود.
عملیات 11 شهریور، سخت ترین روز عملیات رزمندگان 
به شدت  همدان،  نیروهای  فرمانده  شهبازی،  محمود  بود. 
متاثر بود و در غم بچه هایی که شهید شده بودند، زار می زد.2 
از  اول  داشت  اصرار  شهبازی  محمود  عملیات،  از  بعد 
همه به دیدار خانواده های شهدا برود. سردار شهید حسین 
همدانی گفته است: »شهبازی می گفت: »حسین، حتی اگر 

1. وصال، ص 96. 
2. مهتاب َخیِّن، ص 207. 
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علم یقینی داشته باشم که اگر وارد خانه شهیدی بشوم، پدر 
و مادرش به من سیلی می زنند، باز هم به دیدارشان می روم. 
به خدا اگر توی سر من هم بزنند و من را زیر رگبار سیلی 
و مشت خودشان بگیرند، محال است از این وظیفه طفره 

بروم، بلکه لذت هم می برم. اصال آرام می شوم.« 
خیلی  محله شان  در  بود.  قصاب  موسوی،  شهید  پدر 
با  نکند کسی  خدا  می گفتند  بعضی ها  بود. حتی  معروف 
آدمیزاد  او کشتن  برای  بشود، چون  آقای موسوی درگیر 
با کشتن گوسفند فرقی ندارد. می گفتند: »آقای همدانی، 
نفله   و  رفتن همان  آن ها...  بروی جلوی خانه  است  کافی 
و  می آورد  را  قصابی اش  کارد  موسوی  آقای  همان.  شدن 

شکم تو را سفره می کند.« 
مریانجی ها هم که از قدیم معروف اند به قمه زنی. گفتم: 
»ای آقا... چه اشکالی دارد؟ پدِر شهید است و داغ دیده؛ داِغ 

جوانی به آن رعنایی. بگذارید من را بزند. حق دارد.« 
موسوی  آقای  موسوی،  شهید  منزل  به  رسیدن  با 
را بوسید. من نشستم و  جلو آمد و پیشانی یک به یک ما 
خیلی شمرده گزارشی درباره مراحل آماده سازی و اجرای 
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عملیات، روحیات رزمنده ها و موقعیت دشمن به پدر شهید 
موسوی ارائه کردم. از ایثار و فداکاری های بچه ها در جریان 
شناسایی ها و عملیات برایش گفتم. در آخر هم به خاطره ای 
که از فرزند شهیدش در شب حمله داشتم، اشاره کردم. 
عموی شهید هم که کنار ایشان نشسته بود، پرسید: »برادر 
همدانی، آیا نمی شد جنازه برادرزاده ام را به عقب بیاورید؟«

را  برادر اصلیان رفتیم که جنازه شهید  گفتم: »من و 
به عقب بیاوریم، ولی خمپاره دشمن آمد و ترکش انگشت 

اصلیان را قطع کرد.« 
دیدیم رنگ به صورت پدر شهید نمانده. فهمیدیم آن 
عصبانیتی که نگرانش بودیم، به ایشان مستولی شده است. 
ناگهان رو کرد به برادر خودش و با خشم و پرخاش به او 

گفت: »هیچ معلوم هست تو چه می گویی؟!« 
بعد هم رو به ما ادامه داد: »انگشت آن جوان با کدام 
حجت قطع شد؟! چرا رفتید؟! مگر انسان وقتی در راه خدا 
برمی دارد؟!  برای خودش  را  از آن  قربانی می دهد، چیزی 

قربانی را باید دربست بدهی به پیشگاه خدا.«1
1. مهتاب َخیِّن، ص 207. 
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محمدعلي قره گوزلو،  معروف به »حاج محمود غفاري«1 
که همه او را با نام »دیده بان بازی دراز« می شناختند، روحاني 
عاشقي بود که آموزش دیده باني را در ارتش گذراند و سپس 
دیده بان فعال جبهه ها شد. یکي از رزمندگان که با او همرزم 
بوده، می گوید: »استفاده از توپخانه، با وجود یک دیده بان 
خوب میسر مي شد. در آن روزها، حاج محمود غفاري براي 
توپخانة ما یک دیده بان توانا بود. او اولین روحاني ای بود که 
در روزهاي اول جنگ مي دیدم. حضور او با لباس نظامي، 
آن هم در کار مهم و خطرناک دیده باني، براي ما مهم بود. 
هیچ وقت لذت نمازهایي را که پشت سر او خواندم، فراموش 

نمي کنم.« 
یکي از فرماندهان عملیات بازي دراز، درباره اش چنین گفته 
است: »شیخ محمود، روحاني بود. او لباس  روحانیت را در آورده 
بود و لباس رزم پوشیده بود. شیخ محمود همیشه به بچه هاي 

پاسدار مي گفت: »من پابه پاي شما تا شهادت هستم« 
1. پس از پیروزی انقالب و تشکیل سپاه، پاسدار شد. مدتی در تدارکات سپاه بود، 
به  ایدئولوژیک لشکر 81 زرهی ارتش شد و  ـ  بعد مربی عقیدتی واحد سیاسی 

کرمانشاه رفت. جنگ که شروع شد، او زبده ترین دیده بان جبهة غرب شد. 
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و واقعاً هم همین طور بود. ایشان مشوق خیلي خوبي 
براي ادامه عملیات بازي دراز بود. نحوة شهادتش را فراموش 
بازي دراز  قله 1150  روي  شهریور 60،  هفدهم  نمي کنم. 
بودیم. جلوي در سنگر نشسته بودم و حاج محمود داخل 
داشت نماز مي خواند. نماز خواندش خیلي طوالني شده بود. 
پشت سر هم قامت مي بست و نماز مي خواند. به او اعتراض 
این قدر نماز مي خواند. در همین حین بود  کردم که چرا 
از جاي خودم  مرا  کنار سنگر،  اصابت خمپاره  که صداي 
به طرف دیگر پرتاب کرد. تا به خودم آمدم، دویدم طرف 
سنگر. دیدم حاج محمود همان طوري که در سجده است، به 

شهادت رسیده.«1

 پس از عملیات 11 شهریور، انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شد و آیت اهلل خامنه ای رییس جمهور شدند. از اولین 
کارهای ایشان، سفر به جبهه های غرب بود. حسین اهلل کرم 
می گوید: »وقتی وارد گیالن غرب شدند، من در کنارشان 
دور  بچه ها  بود.  تماشایی  رزمندگان  شعف  و  شور  بودم. 

1. بروشور بازی دراز. 
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ایشان حلقه زده بودند و به احوال پرسی های ایشان جواب 
می بارید.  ما  تک تِک  چشمان  از  دیدار  اشتیاِق  می دادند. 
چه چیز زیباتر از هم دلی. رییس جمهور ما در قلب دشمن 
ایستاده بود و قدم می زد و از آتش گلوله هراس نداشت. 
او لباس رزم پوشیده بود. آماده بود برای جنگیدن و حتی 

شهادت. او نگران جان خود نبود، ما نگران جان او بودیم. 
به سمت خط اول می رفت؛ مثل بارهای دیگر. گلوله های 
را  ارتفاع چغالوند  داشت  فرود می آمد. دشمن  خمپاره60 
را ترک  ایشان درخواست کردیم که منطقه  از  می کوبید. 

کنند. لحظات سختی بر ما می گذشت.«1
بعد از عملیات مشخص شد که دشمن سه لشکر در این 
منطقه مستقر کرده بود و به هیچ وجه نمی خواست آن جا را 
از دست بدهد. ایران هم در سال دوم جنگ، چنین امکانی 
نداشت که با این تعداد نیرو مقابله کند. برای همین این 
منطقه، تا عقب نشینی نیروهای بعثی، جزو مناطق اشغالی 

باقی ماند. 
عملیات چندان موفق نبود و منجر به ماندن بخشی از 

1. بمو، ص 58. 
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نیروهای عراقی )سپاه سوم( در بازی دراز شد؛ نیروهایی که 
بنا بود به شرِق آبادان بروند. برای همین برخی فرماندهان 
می گویند این ماندن در پیروزی بزرگ شکست حصر آبادان 

مؤثر بود.1
عملیات  در  که  عراقی  تیپ های  فرماندهان  از  یکی 
از  »بعد  برداشت:  راز  این  از  پرده  بود،  اسیر شده  حلبچه 
مدتی که از ادامه جنگ می گذشت و تصرف آبادان برای 
بود، فرماندهان  نیروهای ما به صورت یک کابوس درآمده 
ما طرحی را برای تصرف آبادان به صدام پیشنهاد کردند و 
صدام هم ضمن قبول طرح، دستور داد تا تمام دستگاه های 
دولتی برای موفقیت این طرح همکاری کنند. مأموریت این 
حمله به یک لشکر عراق واگذار شد. نیروهای این لشکر در 
چند ماه، آموزش خاص آن عملیات را فرا گرفتند و برای 
اجرای عملیات آماده شدند، اما همین که یگان خواست وارد 
عملیات شود، حملة نیروهای ایرانی به ارتفاعات بازی دراز 
شروع شد و چون آن جبهه به سختی تهدید می شد و تمامی 
نیروهای ما آن جا تار و مار شده بودند، صدام به این واحد 

1. عقابان بازی دراز، ص 92. 
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نظامی )که قرار بود به آبادان حمله کند( مأموریت داد تا 
نگذارند نیروهای ایرانی در بازی دراز پیشروی کنند. 

از چند روز،  بعد  اعزام شد و  به آن منطقه  این لشکر 
در  عملیات  انجام  توانایی  و  قدرت  و  پاشید  هم  از  تقریباً 
شهر آبادان را از دست داد. در نتیجه این عملیات لغو شد و 
ایرانی ها هم در عملیات ثامن االئمه توانستند محاصره شهر 

را بشکنند.«1
 1361 سال  در  خرمشهر،  آزادی  از  پس  عراقی ها 
این منطقه  از سرتاسر  و  را رها کردند  بازی دراز  ارتفاعات 

عقب نشستند.

1. عقابان بازی دراز، ص 36. 
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7  فصل هفتم 
جنگ  در  عطفی  نقطه  جنوب،  در  بیت المقدس  عملیات 
تحمیلی به حساب می آید. نیروهای خودی در تاریخ 10 
خرمشهر  آزادسازی  برای  را  عملیاتی   ،1361 اردیبهشت 
زیبای  بندر  این  خرداد،  سوم  در  باالخره  و  کردند  شروع 
جنوبی آزاد شد. با آزادی خرمشهر، صدام صلح طلب شد. 
کمی بعد، دولت عراق اعالم کرد که در سرتاسر جبهه ها، 
از مناطق اشغالی عقب نشینی می کند و به مناطق مرزی 
آزادسازی  از  بعد  پیروزی  بزرگ ترین  این  برمی گردد. 

خرمشهر بود. 
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کمی بعد، ارتش عراق از نقاط اشغالی در استان کرمانشاه 
نیز عقب نشست. در این عقب نشینی، قسمت اعظم مناطق 
و  گاومیشان  و  سلمانه  و  تق تق  ارتفاعات  چون  اشغالی، 
دستک و قراویز و بازی دراز و غرب شیاکوه کاماًل از دسترس 

دشمن خارج شدند.1 
ارتش عراق استحکامات خود در بازی دراز را رها کرد و 
به مرزهای بین المللی بازگشت و قله های شمالِی بازی دراز، 

بعد از دو سال، آزاد شدند. 
ارتش عراق از 13 خرداد تا 29 خرداد 1361، همزمان با 
حملة هوایی، اجراي آتش توپخانه و ایجاد موانع پدافندي، به 
مرور یگان هاي خود را عقب کشید. در جریان عقب نشینی 
تاکتیکی عراق، قصرشیرین و بیش از ده روستای آن صد 

درصد تخریب شد.2 
تخلیة مناطق اشغالي و استقرار در مناطق جدید بدین 

شرح بود: 
1. راهیان نور )20(؛ گیالن غرب، گروه نویسندگان، بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس، تهران، 1384. 
2. قصرشیرین، صص 46 و 47. 
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گاومیشان  ارتفاعات  از  در شمال غرب سرپل ذهاب؛   .1
کوره موش به تنگة ترشابه و ارتفاعات آهنگران.

جادة  و  قراویز  ارتفاعات  از  سرپل ذهاب؛  غرب  در   .2
سرپل ذهاب ـ قصرشیرین به ارتفاعات مرزي.

3. در جنوب غربي سرپل ذهاب؛ از ارتفاعات بازي دراز به 
ارتفاعات آق داغ.«1

باور  را  عقب نشینی  این  غرب،  جبهه  فرماندهان 
را  صدام  حرف های  تا  رفتند  شناسایی  به  نمی کردند، 
بسنجند. علي شادماني از فرماندهان جبهه های این منطقه، 

شاهد عقب نشیني  ارتش عراق بوده است: 
براي عقب نشیني شروع شد،  تبلیغات عراقي ها  »وقتي 
ما در سرپل ذهاب بودیم. یک  شب به طرف ارتفاعات قراویز 
رفتیم؛ از آن حدي که براي شناسایي مي رفتیم، جلوتر رفتیم. 
نزدیک پایگاه هاي دشمن رسیدیم. همه  جا بیش از حد ساکت 
بود. جلوي سنگرهایشان میدان مین بود و ما جلوتر نرفتیم. 
عقب نشیني  عراقي ها  که  مي داد  نشان  گزارش ها  فردایش 

کرده اند. بعضي پیشنهاد مي دادند دشمن را تعقیب کنیم. 

 1. اطلس راهنما 7؛ کرمانشاه در جنگ، ص 86
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بنا شد ببینیم نیروهایشان را کجا تخلیه مي کنند. این 
 بار جلو رفتیم و میدان هاي مین را هم باز کردیم. وقتي به 
سنگرها و استحکامات دشمن رسیدیم، پس از سختي هاي 
دو ساله، لحظه هاي شیریني بود. همه  جا خالي و آرام بود. 
قراویز را هم رها کرده بودند. به مقر تیپ عراق رسیدیم. دور 
قرارگاه چند ردیف میدان مین و سیم خاردار بود. معبر باز 

کردیم. قرارگاه هم خالي بود.«1 
بعد از عقب نشینی دشمن از بازی دراز، اولین تیم تفحص 
انتقال شهدای دو عملیات بازی دراز یک و 2، راهِی  برای 
ارتفاعات شد. مراد بیژنی تنها، که یکی از اعضای این تیم 
تفحص بود، می گوید: »چون بیشتر رزمندگان و شهدا را 
کردم...  شناسایی  و  تفحص  به  شروع  خودم  می شناختم، 
پیکر بسیاری از شهدا هنوز سالم مانده و پوسیده نشده بود. 
در دو ماهی که آن جا بودیم، 180 شهید را تفحص کرده و 

به عقب منتقل کردیم.«2
هستند  روزهایی  روایت گر  بازی دراز،  ارتفاعات  اکنون 

 1. ارتفاع سخت، ص 123.
.www.alvandkhabar.ir :2. پایگاه خبری تحلیلی الوند خبر
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که همگان مشتاق شنیدن آن هستند. بازی دراز همچنان 
استوار باقی ماند تا همة مسافران این دیار، صالبت را از او 

بیاموزند.
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منطقه عملیاتی بازی دراز
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منطقه عملیاتی بازی دراز

پادگان ابوذر
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شهید علیرضا موحد دانش شهید محسن وزوایی

شهید سعید گالب بخش ) محسن چریک( شهید اصغر وصالی
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شهید علی اکبر قربان شیرودی

شهید غالمعلی پیچک

شهید احمد کشوری

شهید محسن حاج بابا
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شهید حسین ادبیان شهید محمد بروجردی

شهید حسین همدانی
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1ـ اروند  2ـ آبادان  3ـ خرمشهر  4ـ شلمچه

 5ـ طالئیه  6ـ هویزه  7ـ بستان  8ـ سوسنگرد

 9ـ دهالویه  10ـ شوش  11ـ اهواز  12ـ دزفول

13ـ دوکوهه  14ـ فکه  15ـ دشت عباس  16ـ چزابه

17ـ زید  18ـ جزیره مینو  19ـ ابوقریب و رشهانی

20ـ جاده اهوازـ خرمشهر  21- گلف )پایگاه منتظران شهادت(  

22- رشق کارون

ب
جنو

ن 
ما

اد
ی

1ـ دهلران  2ـ میمک  3ـ مهران  4ـ نفت شهر

5ـ گیالنغرب  6ـ پادگان ابوذر  7ـ رسپل ذهاب

8ـ قرصشیرین  9ـ تنگه مرصاد  10ـ کرمانشاه

11ـ پاوه   12ـ سومار  13ـ چنگوله و چیالت

14ـ بازی دراز

ای
ن ه

ما
یاد

نی
میا

 و 
ب

غر

1ـ سنندج  2ـ مریوان  3ـ بانه  4ـ رسدشت  5ـ مهاباد 

6ـ نوسود  7ـ بوالحسن  8ـ بلفتـ  دوپازا 

9ـ پیرانشهر 10ـ اشنویه 

ی 
ها

ان 
دم

یا
ب

غر
مال

ش

ازمجموعه 
کتاب های


