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سرپلذهاب
مسعود اميرخاني





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 



6  سرپل ذهاب

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 ادبيات                                  ستاد مرکزی راهيان نور
 دفاع مقدس
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1 فصل یکم
سیدرضا موسوی از اهالی سرپل ذهاب است. وی در سال 
1358 توسط ضدانقالب اسیر شد و او را تحویل ارتش عراق 
دادند. در سال 1359، او و دو تن دیگر، از زندان سلیمانیه 
عراق گریختند و پس از روزها و شب ها راهپیمایی در کو ها 
و دشت ها، باالخره از مرزهای کردستان به ایران  رسیدند. 
سیدرضا موسوی دربارۀ کودکی اش و چگونگی رسیدن به 

شهرش )از کرمانشاه به سرپل ذهاب( می گوید:
از  یکی  در  جوانی ام،  و  نوجوانی  و  کودکی  »دوران 
سپري  سرپل ذهاب  نام  به  عراق  و  ایران  مرزی  شهرهای 
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با  شده است. در کودکی و نوجوانی، پُر شر و شور بودم. 
بچه های محل و مدرسه، دائم دنبال بازی و دعوا و کشتی 
توی  بریزیم  تا  بزنند  را  تفریح  زنگ  بودیم  منتظر  بودیم. 
حیاط خاکی مدرسه و کشتی بگیریم. حتی توی کالس 
حریف ها مشخص می شدند که در حیاط وقت تلف نشود! 
من همیشه پای ثابت کشتی های توی حیاط مدرسه بودم. 
اسم کوچۀ ما، عزیزی بود. عزیزی، شهردار سرپل ذهاب 
بود که اهل محل قبولش داشتند. بعد از انقالب، دزدکی 
کردم.  را عوض  اسم کوچه  و  تختی  نوشتم  تابلویی  روی 
و  ما  خانۀ  بین  بودیم.  سال  و  هم سن  بود.  پسرش  احمد 
فاصله داشت. جثۀ کوچکی داشت.  تنها یک خانه  آن ها، 

خیلی وقت ها، می آمد خانۀ ما و با هم می خوابیدیم. 
اتاق  تا  بود. شش هفت  بزرگتر  از خانۀ آن ها  ما  خانۀ 
منزل  وارد  داشتم.  اتاق  یک  من  داالن.  تا  سه  با  داشت، 
که می شدی، اولین اتاق، اتاق من بود. روی دیوار، پر بود 
اما  ورزشکارها.  و  فوتبالیست ها  و  کشتی گیرها  عکس  از 
نمی دانستم این شهر چقدر برایم عزیز است، تا روزی که 

دوباره به آن قدم گذاشتم.
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وقتی رسیدم کرمانشاه، باور نمی کردم. میدان گاراژ برایم 
آن هایی  مثل  بار  چند  و  بردم  باال  را  دست ها  بود.  آشنا 
پیاده که شدم،  دادم!  تکان  قهرمان کشتی می شوند،  که 
و  دموکرات  نه  عراقی،  نه  بود.  راحت  از همه چیز  خیالم 
تمام وجود حس  با  را  آزادی  نبود.  نه ضدانقالب، هیچی 

می کردم.
یک راست رفتم و سوار مینی بوس سرپل ذهاب شدم. به 
مسافرها که نگاه کردم، هیچ کس را نشناختم. کسی هم 
مرا نشناخت. بعد از چند دقیقه، زن و مردی سوار شدند. از 
فامیل هایم بودند. چاوشانی بود و زنش و بچۀ کوچک شان. 
سالم کردم. جواب سرسری و سردی دادند. پا شدم و روی 
بغل دست شان نشستم. دوباره سالم کردم و  تک صندلی 

گفتم: »آقای چاوشانی، خوبی؟ خانواده خوب هستند؟«
گفتم:  داد.  کوتاهی  جواب  هم  باز  و  کرد  تعجب 
»نمی شناسی؟ من خواهرزادۀ کدخدا مرادقلی هستم، پسر 

سیدمراد!«
با تعجب نگاهم کرد و پرسید: »واقعاً؟ کدام شان هستی؟«

گفتم: »سیدرضا هستم.«
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برابر  سه  و  است  کشتی گیر  »سیدرضا  گفت:  و  خندید 
را  همه شان  من  است...  اسیر  هم  االن  دارد.  هیکل  تو 

می شناسم.«
هم کالفه شده بودم، هم گریه ام گرفته بود. گفتم: »به 
خدا خودم هستم. در این مدت، توی زندان های عراق به 

این روز افتادم.«
احساس بدی آمد سراغم. حاال چه جوری باید خودم را 

به خانواده و دوستانم ثابت می کردم؟! 
تا  گفتم  فامیل هاش  از  و  دادم  توضیح  برایش  دوباره 
دارم.  ازت  قبول کرد. گفتم: »فقط یک خواهش  باالخره 
وقتی پیاده شدی، زودتر برو در خانۀ ما و به خانواده  ام بگو 

سیدرضا را توی مینی بوس دیدم.«
مادرم  سر  بالیی  خانه،  بروم  ناگهانی  اگر  می ترسیدم 

بیاید.
وقتی سرپل ذهاب از مینی بوس پیاده شدیم، با هم به 
طرف خانه راه افتادیم. من سر کوچه ایستادم و او به طرف 
خانۀ ما رفت تا خبر بدهد. کوچۀ ما، روبه روی پارک شهر 
بود. انقالب که شد، ورق سفیدي پیدا کردیم و روي آن 
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نوشتیم کوچۀ تختی. اسم کوچه عوض شده بود، ولی همه 
احمد،  می شناختند.  عزیزی  یعنی  سابقش  نام  همان  به 
کم کم  من،  نوجوانی  دوران  دوست  و  عزیزی  آقای  پسر 
رفت تهران. اول اشعار و مقاالتی به نام احمد عزیزی چاپ 
می شد که نمی دانستیم کیست، ولی کم کم فهمیدیم همان 
احمد عزیزی همسایه مان است. او بعدها شاعر مشهوری شد.

 سر کوچه منتظر ایستاده بودم و هیجان داشتم. دلم 
بود.  تنگ شده  و خواهرهایم  برادرها  و  مادر  و  پدر  برای 
داشتم توی کوچه سرک می کشیدم ببینم خبری می شود 
آن  ترک  نفر  دو  رد شد.  کنارم  از  موتوری  که یک  نه  یا 
نشسته بودند. مرا نگاه کردند و چند متری که دور شدند، 
یکی  است؛  سیدمحمود  دیدم  برگشتند،  وقتی  ایستادند. 
از دوستان ورزشی ام. خوب که دقت کردم، متوجه شدم 

برادرم سیدضیاء هم با اوست. 
مرا نشناختند و خواستند بروند که گفتم: »سیدضیاء!«

که  بود  آن جا  کرد.  نگاهم  و  شد  پیاده  موتور  روی  از 
بغضم شکست و شروع کردم به گریه کردن. هنوز هم مرا 

نشناخته بود. گفتم: »منم، سیدرضا.«
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گریه  فقط  من  کرد.  نگاهم  واج  و  هاج  و  آمد  نزدیک تر 
می کردم. یک دفعه فریاد کشید: »سیدرضا!«

دو تا برادر، فقط همدیگر را بغل کردیم.
سید محمود که این صحنه را دید، بدون این که بیاید 
طرفم، دوید طرف خانه مان. آن قدر با سرعت رفت که حتی 

قبل از چاوشانی به خانه رسیده بود.
من و سیدضیاء آن قدر گریه کردیم که حد نداشت. بعد 
بدون این که گریه امانش بدهد که چیزی بپرسد، دستم را 
برد. توی کوچه، فریاد می کشید:  گرفت و به طرف خانه 

»آهای همسایه ها، بیایید بیرون... برادرم برگشته.«
توی یک چشم به هم زدن، تمام کوچه غلغله شد. هر 
وسط،  آن  می بوسید.  و  می کرد  بغل  مرا  می رسید،  کس 
مادرم را دیدم که با پای برهنه، دارد از وسط کوچه می دود 
و می آید. عده ای هم دنبالش می دویدند. دست هایش را باز 

کرده بود و یک سره می گفت: »روله... روله.«
به هم رسیدیم، محکم مرا گرفت و مثل موقع  وقتی 
تمام  با  را  این صحنه  بغلش فشرد. من  توی  بچگی هایم، 

دنیا عوض نمی کنم.
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مادرم پیر شده بود و شکسته. فقط گریه می کردم و مادرم 
را بو می کشیدم. مادرم به صورتم نگاه می کرد و سرم را 
روی سینه اش می گذاشت. لحظاتی که نمی شود وصف شان 

کرد.«1
پشت  از  پس  برویم،  غرب  سمت  به  که  کرمانشاه  از 
سر گذاشتن اسالم آباد غرب و ِکِرند، یک سرازیري پیِش  
رویمان نمایان مي شود که جبهه اي را مقابل دیدگان مان 
از  است.  سرپل ذهاب  نامش  منطقه  این  مي دهد.  قرار 
ویژگي هاي جغرافیایي این جاده، این است که اطرافش را 
کوه هایي فرا گرفته اند؛ در جاهایي که فاصلۀ ارتفاعات با 
جاده کم مي شود، گذرگاه هاي باریکي ایجاد مي شود که به 
آن ها تنگه مي گویند. تنگۀ پاتاق یکي از این تنگه هاست. 
پس از عبور از پاتاق، به تنگۀ کل داوود مي رسیم که دو 
ارتفاع دیوارمانند در دو طرف جاده است و حکِم دروازه اي 

براي شهرستان سرپل ذهاب را دارد.
»سرپل ذهاب با مساحتي بالغ بر 12۷1 کیلومترمربع، 
بر  زاگرس،  ارتفاعات  شیب  منتهي الیه  و  ایران  غرب  در 

1 . مصاحبۀ نگارنده با سيدرضا موسوی
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سر راه بین المللي تهران ـ بغداد موسوم به جادۀ کربال، با 
با فاصلۀ 665  از میالد،  بالغ بر 2800 سال قبل  قدمتي 
کیلومتري از تهران واقع گردیده است و از شهرستان هاي 
مرزي و باستاني و زرخیز استان کرمانشاه مي باشد. قدمت 
آن، براساس مطالعۀ آثار باستاني و کتیبه هاي آن از قبیل 
کتیبه و سنگ نوشتۀ آنوباني ني، پادشاه لولوبي ها، و ده ها 
اثر باستاني و تاریخي دیگر همچون دکان داوود، طاق گرا 
آنوباني ني،  سنگ نوشتۀ  است.  استخراج  و  دستیابي  قابل 
که در ضلع شمال شرقي شهر، بر سینۀ رشته کوه همیشه 
استوار زاگرس حک شده، یکي از قدیمي ترین و به عبارتي 

اولین هنر معماري روسنگ آسیا به شمار مي رود.
سرپل ذهاب از شمال به شهرستان جوانرود، از غرب به 
شهرستان قصرشیرین و کشور عراق، از شرق به شهرستان 
محدود  گیالن غرب  شهرستان  به  جنوب  از  و  اسالم آباد 
ارتفاع متوسط شهرستان از سطح دریا 550  شده است. 
ارتفاع نسبت به شرق  ناگهاني  متر بوده و در یک تغییر 
کیلومتر،   10 از  کمتر  طول  به  فاصله اي  در  شهرستان، 
از 1000 متر مي رسد  به بیش  پاتاق  از طي گردنۀ  پس 
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دلپذیر  جذاب،  بسیار  طبیعتي  ایجاد  باعث  خود  این  که 
بر  گرفته  قرار  سرزمین هاي  اقلیم  با  متفاوت  کاماًل  و 
امر  این  آن،  بر  عالوه   است.  شده  مذکور  ارتفاعات  روي 
سفره هاي  تغذیۀ  و  سطحي  آب  جریان هاي  ایجاد  باعث 
زیرزمیني دشت هاي حاصلخیز این شهرستان گردیده که 
نعمتي بس عظیم و حیاتي است و در کمتر مکاني از عالم 

هستي شاهد آن مي باشیم. 
اطراف  که  وسیع،  نسبتاً  جلگه اي  در  شهرستان  این 
آن را ارتفاعات و تپه  ماهورهایی احاطه کرده، قرار گرفته 
است که باعث ایجاد دشت هاي مستعد و حاصلخیز دشت 
ذهاب، قلعه شاهین، دیره، ریخک و... شده که به  نوبۀ خود 
به لحاظ دارا بودن رودخانه ها، سراب ها و چشمه  سارهاي 
متعدد و فراوان از جمله رودخانۀ الوند، دله شیر، هواسان، 
جگیران، کلم کبود و سراب ماراو، گلودره، پیران، سراب گرم، 
قره بالغ، قلعه شاهین، مامیشان و ... منحصر به فرد مي باشد.

سرپل ذهاب به لحاظ پیشینۀ تمدن تاریخي و باستاني 
داراي آثار متعدد، حدود 32 اثر بوده که مي توان از آثار 
دورۀ اسالمي به بقعۀ مبارکۀ احمد بن اسحاق، از محدثین 
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و  عسگري)ع(  حسن  امام  خاص  وکیل  و  ائمه  صحابۀ  و 
مالقات  کنندۀ امام زمان)عج( و سفیر خاص آن امام همام 
این  در  دور  گذشته هاي  از  ایشان،  مدفن  که  کرد  اشاره 
بوده  ارادتمندان  توجه  مورد  و  ملجاء  همواره  شهرستان 

است.
ریشه دار،  فرهنگي  پیشینۀ  لحاظ  به  شهرستان  این 
داراي خرده  فرهنگ هاي متنوع، و ایالت و طوایف متعددي 
با گرایش به اعتقادات و باورهاي مذهبي گوناگون )شیعه، 
سني، اهل حق( است که سالیان سال در کمال یکرنگي 
و وحدت گذران زندگي نموده اند؛ به  طوري که در طول 
هشت سال دفاع مقدس، در جهت حفظ و حراست کیان 
مقدس ایران اسالمي از هیچ کوششي فروگذار ننموده و 
 803 خویش،  مملکت  ثغور  و  حدود  از  پاسداري  راه  در 
نفر شهید و 163 نفر آزاده و 840 نفر جانباز تقدیم این 

انقالب نموده است.«1
اما وجه تسمیه سرپل ذهاب چیست؟ 

1. سایت سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كرمانشاه
http://kermanshah.ichto.ir 
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»کلمۀ ذهاب در لغت به معني »آب مقطر، خوب، و نیز 
چشمه و منبع آب« آمده است. ظاهراً به علت چشمه سارها 
شده  مشهور  ذهاب  به  شهر  این  فراوان،  سراب هاي  و 
است. سرپل نیز از نام پلي بر روي رودخانۀ الوند در 12 
کیلومتري ذهاب اخذ شده است. این پل در سال 1345 

تخریب شده است.«1
 ،135۷ سال  در  ایران  در  اسالمي  انقالب  پیروزي  با 
منافع  راستاي  در  را  انقالب  اهداف  خارجي  سلطه طلبان 
خود نیافتند. باید چاره اي مي اندیشیدند تا پایه هاي انقالب 
نوپا را سست کرده و آن را در بدو پیروزي فرو ریزند. راه 
چاره در ایجاد تشویش، هرج  و مرج و ناامني و در نهایت 
عناصر  سرعت  به   بنابراین  بود.  انقالب  از  مردم  ناامیدي 
در  گروهک هاي ضدانقالب  قالب  در  را  مرج طلب  هرج  و 
میان مردم پراکندند و با تجهیز و تطمیع آن ها، به ناامني 

در کشور مبادرت ورزیدند. 
به دلیل نوپا بودن انقالب، هنوز ساختارهاي حکومتي 
براي تأمین امنیت در کشور مستحکم نشده بود. بنابراین 
1 . استان كرمانشاه، حسن زنده دل و دستياران، تهران، نشر ایرانگردان، 1379، ص 33
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یافت.  بیشتري  شدت  مرزي  مناطق  در  خاصه  ناامني ها 
رژیم بعثي عراق نیز تالش کرد از فرصت جواني انقالب 
سوءاستفاده کرده و با حمایت تسلیحاتي از آشوبگران، به 

خیال خام خود پایه هاي نظام اسالمي را سست نماید. 
و خاصه شهرستان سرپل ذهاب  غربي کشور  مرزهاي 
نیز یکي از قربانیان این آشوب ها بود. در آن روزها، راه هاي 
مواصالتي از امنیت کافي برخوردار نبود؛ بمب گذاري هایي 
در معابر عمومي صورت مي گرفت و به مردم مظلوم آن 
دیار، از سوي اشرار و ضدانقالب تعدي صورت مي گرفت. 
در  پاسداران  سپاه  شکل گیري  با  مرور  به  ناامني ها  این 
بساط  و  کنترل  مردمي،  نیروهاي  نیز همکاري  و  منطقه 

اشرار جمع شد. 
نظام سلطه که از حربۀ ناامني و آشوب طرفي نبسته 
بودند، بر آن شد تا با تحریک صدام، حملۀ نظامي به خاک 
کشورمان را کلید بزنند. سرانجام این اتفاق در بعدازظهر 

31 شهریور 1359 به وقوع پیوست.
الحاق آن به  با هدف تصرف خوزستان و  رژیم صدام 
کشور خود، با تهاجمي گسترده به خاک کشورمان تعرض 
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کرد. این رژیم براي دست یابي به اهداف خود، سه جبهۀ 
مریوان(،  مرزي  ارتفاعات  و  نوسود  تصرف  )براي  شمالي 
قصرشیرین،  سومار،  مهران،  تصرف  )براي  میاني  جبهۀ 
سرپل ذهاب و گیالن غرب( و جبهۀ جنوبي )براي تصرف 
خرمشهر، آبادان، بستان، سوسنگرد و پیشروي به سمت 

اهواز( را در طول نوار مرزي خود با ایران گشود. 
همان طور که گفته شد، هدف اصلي رژیم بعث عراق 
الحاق خوزستانـ  جبهۀ جنوبي جنگـ  بود، ولي این رژیم 
براي تأمین اهداف خود در جبهۀ جنوب، نیازمند پیشروي 
در جبهه هاي میاني و شمالي بود. استان کرمانشاه )و شمال 
استان ایالم(، به  دلیل قرار گرفتن میان دو جبهۀ شمالي و 
جنوبي، جبهۀ میاني نام گرفت. به  دلیل این که این استان 
با پایتخت عراق کمتر از 180 کیلومتر فاصله داشت، لذا 
فرماندهان نظامي رژیم بعث تصمیم گرفتند براي تأمین 
امنیت بغداد و پشتیباني از جبهۀ جنوب، تهاجمي را در 
این جبهه تدارک ببینند تا نیروهاي ایران خطري متوجه 

بغداد نکنند.
»هدف ارتش عراق در این منطقه، دستیابي به تنگۀ 
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استراتژیک پاتاق بود تا با تکیه بر عوارض و مواضع طبیعي 
آن، دستاوردهاي نظامي خود را تثبیت کند.«1

اما چرا پاتاق؟ دلیل اهمیت این تنگه در نگاه فرماندهان 
نظامي عراق چه بود؟ 

عبدالحسین آذرنگ، پاتاق و تاریخچۀ آن و اهمیتش را 
در ادوار مختلف تاریخ این گونه شرح مي دهد: 

پایْطاق/پایِطاق(،  منابع:  برخی  در  پاتاق؛  )یا  »پاطاق 
منطقه ای با اهمیِت حساس نظامی در مغرب ایران و نیز نام 
سابق دهستان، نام تنگ، گردنه، ده قدیمی و جایگاه یکی 
از آثار کم نظیر باستانی از عصِر تمدن ایرانی پیش از اسالم 
]است[. پاطاق در استان کرمانشاه، بین شهرهای ِکرند و 
در سرنوشت  ایران،  تاریخ  و طی  است  واقع  سرپل ذهاب 
جنگ های غرب کشور، اهمیت نظامی و جغرافیایی تعیین 

کننده ای داشته است.
در عصر صفویه، در دست داشتن پاطاق از هدف های 
مهم نظامی ایران و عثمانی بود. در جنگ های هر دو کشور 

و  مطالعات  تهران، مركز  راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، حسن دري،  اطلس   .  1
تحقيقات جنگ سپاه، 1383، ص 82
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در عصر افشاریه، اهمیت سوق الجیشی پاطاق همچنان باقی 
بود. در نبرد 1145، نیروهای عثمانی پاطاق را خط مقدم 
به بین النهرین را بسته  دفاعی خود قرار داده و راه نفوذ 
بودند. نادرقلی افشار )بعدها نادرشاه، حک: 1148ـ1160( 
را دور زد،  پاطاق  نقشه ای جنگی گردنۀ  با  نبرد،  این  در 
را در 22  و گردنه  برد  عثمانی حمله  به قشون  از پشت 
جمادی االخر آزاد ساخت. در لشکرکشی محمدعلی میرزا 
فتحعلی شاه  حکومت  عصر  در  )1203ـ123۷(  دولتشاه 
قاجار )1212ـ1250( پاطاق اهمیت نظامی حساس تری 
ایران  قشون  فرماندهی  قرارگاه  ظاهراً  گرا  طاق  و  داشته 

بوده است. 
در »فقرۀ« )ماّدۀ( دوم عهدنامۀ اول و دوم ارزنـۀ الروم 
)منعقد در پنجم و شانزدهم جمادی االخر 1262(، »جمیع 
اراضی جبالیه« و »کل کوهستانات« )ارتفاعات پاطاق، از 
شروع ارتفاعات تا کرند و بعد آن( متعلق به دولت ایران 

شناخته شده است.
در عصر قاجاریه، سیاحان غربی که از پاطاق گذشته اند، 
در آثار خود به ویژگی های طبیعی و جغرافیایی این ناحیه ، 



24  سرپل ذهاب

اشاره  مکرر  آن،  هیبت چشمگیر  و  زیبایی ها  به  به  ویژه 
در  قاجار )حک: 1264ـ 1313(  ناصرالدین شاه  کرده اند. 
سفرنامۀ عتبات عالیات در چند موضع )ص ۷1 ـ ۷2، 80، 
93، 182ـ183( به پاطاق اشاره کرده و محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه نیز در شرح این سفر، در چند موضع )ج 3، 
ص 1622، 1634، 192۷( ضمن مشاهدات خود از سفر 
ناصرالدین شاه، از پاطاق یاد کرده است. مورگان، که بیش 
مطالعات  برای  علمی  هیأتی  رأس  در  پیش  سال  از صد 
جغرافیایی به ایران آمده بود، گفته است که بر سنگ های 
جادۀ قدیمی پاطاق آثار تیشه دیده می شود و مهندسان 
ایرانی برای تسهیل سفر ناصرالدین شاه، در پاطاق جاده ای 

تازه کشیده اند.
در جنگ جهانی اول ) 1918ـ  1914(، اهمیت نظامی 
پاطاق و راه آن برای طرفین جنگ به حدی بوده که آن 
این جنگ،  در  می نامیده اند.  بین النهرین«  فتح  »کلید  را 
روس ها قصد داشتند خط دفاعی قوای عثمانی را در جبهۀ 
پاطاق، که به فرماندهی افسران آلمانی تشکیل شده بود، 
بین النهرین  در  مستقر  انگلیسی  نیروهای  به  و  بشکنند 
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آسیب های جدی  جنگ  این  در  پاطاق  منطقۀ  بپیوندند. 
دید. قوای عثمانی بنا به مقاصد نظامی خود، روستاهای 
محصوالت  و  کردند  غارت  پاطاق  منطقۀ  در  را  بسیاری 

آن ها را به آتش کشیدند و از سکنه به کلی خالی کردند.
در بهار 1296ش/ 191۷م که قوای روسیه پیشروی به 
سوی بین النهرین را آغاز کردند، نیروهای متحد عثمانی، 
که جمعاً دوازده هزار تن و مجهز به توپ بودند، در پاطاق 
نیز  ایران  مسلح  قوای  از  بخشی  گرفتند.  نظامی  آرایش 
ایرانی  قوای  می کردند.  همکاری  آن ها  با  روس ها  بر ضد 
کردند  مقاومت  روس ها سخت  برابر  در  پاطاق  جبهۀ  در 
و روس ها گذرگاهی را که در دست ایرانی ها بود، با توپ 
از  بودند  توانسته  ایرانی ها  ضمن ،  در  دادند.  قرار  هدف 
پاطاق  گردنۀ  در  روس  قوای  سر  پشت  ناشناخته،  راهی 
سر درآورند. در نهایت روس ها جبهۀ دفاع پاطاق را در هم 
شکستند و از گردنۀ پاطاق به سمت بین النهرین سرازیر 
شدند و راهی را که بخشی از محور نظامی بغداد به کابل 
و بغداد به خلیج فارس و دریای عمان بود، برای تقویت 
جهانی  جنگ  سرنوشت  نهایی  تعیین  و  انگلستان  قوای 
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اول، گشودند. در وصفی از صحنۀ جنگ نیروهای ایرانی 
و عثمانی با قوای روس در جنگ جهانی اول، به دهستان 
پاطاق و قصبۀ پرجمعیت پاطاق و محصول فراوان برنج آن 

اشاره شده است. 
ـ   1945 ـ 1318ش/   1324( دوم  جهانی  در جنگ 
1939م(، که خاک ایران یکی از مهم ترین راه های عبور 
تدارکات نظامی بود، حساسیت سوق الجیشی پاطاق کمتر 
پاطاق  به  حمله  بار  این  اما  نبود.  اول  جهانی  جنگ  از 
بسیار  نظامی  لحاظ  از  که  گرفت  صورت  غربی  جانب  از 
در 3 شهریور  اسلیم  ویلیام  مارشال  فیلد  است.  دشوارتر 
وارد خاک  امرش  قوای تحت  با  اوت 1941   25 /1320
با  آن  از  نقطۀ حساسی  در  اما  پاطاق شد،  تنگ  و  ایران 
ماند.  باز  پیشروی  از  و  شد  روبه رو  ایران  ارتش  مقاومت 
پاطاق تا پایان جنگ جهانی دوم در اشغال نظامی متفقین بود.«1

به چه  تحمیلی  آغازین جنگ  روزهای  در  اما شرایط 
صورت بود؟ 

بایستي  پاتاق،  تنگۀ  به  دستیابي  براي  عراق  »ارتش 
http://www.encyclopaediaislamica.com 1 . دانشنامۀ جهان اسالم
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منطقه اي وسیع از مرز تا این تنگه را تصرف مي کرد. لذا 
زبدۀ  یگان هاي  به  را  بااهمیت  و  گسترده  مأموریت  این 
با به کارگیري لشکرهاي 4 و  تحت امر سپاه دوم سپرد و 
دوم  سپاه  توان  درصد  شصت  که  ـ  زرهي   6 و  پیاده   8

محسوب مي شد ـ هجوم خود را به این جبهه آغاز کرد. 
جنگ در حالي شروع شد که در جبهۀ خودي، نیروهایي 
پراکنده به استعداد یک تیپ پیاده از سپاه، ژاندارمري و 
بسیج مردمي، یک تیپ )منها( زرهي از لشکر 81 ارتش و 
چند تیم از هوانیروز در منطقه حضور داشتند که در برابر 
سه لشکر مهاجم دشمن، اندک مي نمود و تنها چیزي که 
مي توانست وضعیت را به نفع نیروهاي خودي تغییر دهد، 
بهر ه گیري از توان مردمي و روحیۀ انقالبي بود که از قضا 

دشمن روي آن حسابي باز نکرده بود.«1
دیگر  مهم  مکان  دو  با  است  الزم  پاتاق،  بر  عالوه 
سرپل ذهاب آشنا شویم: ارتفاعات قراویز و شهرک المهدي. 
1. »ارتفاعات مرزي قراویز در شمال شرقي سرپل ذهاب 
قرار دارد و بلندترین قلۀ آن 816 متر است و بر سرپل ذهاب 

1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 82
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و بر جادۀ سرپل ذهابـ  قصرشیرین و خطوط مرزي تسلط 
دارد و ده قراویز که به ده مارگیران نیز مشهور است، در 

جنوب غربي آن قرار دارد.«1 
2. شهرک المهدي، که نام قدیمش قره بالغ بوده، زیر 
خانه هاي  محل  شهرک  این  دارد.  قرار  قراویز  ارتفاعات 
سازماني تیپ 3 لشکر 81 زرهي کرمانشاه بود و در شروع 
جنگ تحمیلی خالي بود. بعد از آغاز جنگ تحمیلي، این 
مورد  پشتیباني  و  اصلي  عقبۀ  عنوان  به  بیشتر  شهرک 

استفاده قرار گرفت.
هر چند این آغاز رسمي جنگ در منطقه بود، اما اسناد 
و شواهد و روایت شاهدان عیني نشان مي دهد تحرکات 
بود.  شده  آغاز  قبل  مدت ها  از  بعث  ارتش  تجاوزکارانۀ 

حسین همداني این تحرکات را این گونه روایت مي کند: 
»در تابستان 59، کل نیروهاي ارتش و سپاه در مناطق 
کردستان  و  غربي  آذربایجان  ایالم،  از  اعم  کشور  غرب 
قرار  مشترک  فرماندهي  مرکز  یک  عملیاتي  تحت کنترل 

1 . اطلس جغرافياي حماسي 3؛ كرمانشاه در جنگ، پژمان پورجباري، تهران، ستاد 
مركزي راهيان نور، 1392، ص 114
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به اسم قرارگاه عملیاتي غرب کشور. فرماندهي  داشتند، 
جناح ارتشي این قرارگاه به عهدۀ سرهنگ توپخانه علي 
هم  را  آن  سپاهی  جناح  فرماندهي  و  بود  شیرازي  صیاد 
)شامل   ۷ منطقۀ  سپاه  فرمانده  بروجردي،  محمد  برادر 
و  همدان  کردستان،  ایالم،  کرمانشاهان،  استان هاي 

آذربایجان غربي( برعهده داشت. 
عملیاتي  ارشد  فرماندهان  مرداد 1359، کل  روز 24 
ارتش و سپاه در مناطق غرب و شمال غرب کشور در اتاق 
مهمي  بسیار  جلسۀ  کرمانشاه،  زرهي   81 لشکر  جنگ 
امیر  حضور  داشتند.  او  نظامي  مشاوران  و  بني صدر  با 
زمیني  نیروي  وقت  فرمانده  ظهیرنژاد  قاسم علي  سرتیپ 
ابوشریف  وقت سپاه،  فرمانده کل  رضایي  مرتضي  ارتش، 
شیرازي،  صیاد  سرهنگ  کشور،  سپاه  عملیات  فرمانده 
محمد بروجردي، ناصر کاظمي فرمانده سپاه پاوه، احمد 
متوسلیان فرمانده سپاه مریوان، سروان غالم رضا آذربون 
آقاي  ایشان  معاون  و  قصرشیرین  سپاه  ارتشي  فرمانده 
ابراهیم مالکیان و آقاي هدایت اهلل لطفیان را در جمع به 
خاطر مي آورم. ابتدا آقایان بروجردي و آذربون به تفصیل 
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از تحرکات گستردۀ سپاه دوم ارتش بعث در امتداد نوار 
توسط  ما  مرزي  پاسگاه هاي  مستمر  گلوله باران  و  مرزي 
او  همراه  نظامي هاي  و  بني صدر  کردند.  صحبت  دشمن 
اصاًل این گزارش ها را جدي نگرفتند. مدام به همدیگر نگاه 

مي کردند و پوزخند مي زدند!
وضعیت  دربارۀ  بني صدر  به  خودم  هست،  یادم  حتي 
او  به  دادم.  مفصلي  گزارش  سرپل ذهاب  منطقۀ  بحراني 
گفتم: »آقاي رییس جمهور! در نوار مرزي یک پاسگاه به 
ارتش  دوم  سپاه  عراق.  هم  یکي  داریم،  ما  تیله کوه  اسم 
بعث در پاسگاه تیله کوه عراق حدود 150 دستگاه تانک 
به سمت شمال دشت ذهاب، آن ها  را جلو کشیده و رو 
را  آن ها  تک  به  تک  دوربین  با  حتي  ما  داده.  آرایش  را 

شمردیم.«
گفتند:  بني صدر  بري هاي  و  دور  یادم هست،  قشنگ 

»نه آقا، آن ها تانک واقعي نیستند، ماکت تانک اند!« 
پایان  در  هستند...  ماکت  مي گفتند:  و  مي خندیدند 
همان جلسۀ 24 مرداد، ابوشریف از طرف بني صدر مأمور 
شد تا بیاید و از وضعیت نوار مرزي سرپل ذهاب بازدید کند. 
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ما ابوشریف را برداشتیم و آوردیم به پاسگاه مرزي تیله کوه. 
آن جا با دوربین، خیلي دقیق وضعیت تجمع و آرایش آن 
150 دستگاه تانک لشکر 6 زرهي سپاه دوم ارتش بعث 
را به او نشان دادیم. طوري شد که خود او به این واقعیت 
اذعان کرد و گفت: آقا، این ها که ماکت نیستند، تمام شان 

تانک اند.«1
 بنابراین در بعدازظهر 31 شهریور 1359، لشکرهاي 
آتش سنگین  با حمایت  زرهي،   6 لشکر  و  پیاده   8 و   4
توپخانه و یاري جنگنده هاي خود از مرز گذشتند و براي 

اشغال مناطق مورد نظر، پیشروي کردند.
حسین همداني جریان پیشروي سپاه دوم ارتش بعث 
در منطقۀ عمومي قصرشیرین ـ سرپل ذهاب و گیالن غرب 

را این طور بیان مي کند: 
»در محور قصرشیرینـ  سرپل ذهاب، لشکر 6 زرهي براي 
پاکسازي و محاصرۀ شهرهاي قصرشیرین و سرپل ذهاب، 
بعد  کرد.  اقدام  دو جناح  از  آسفالت،  از جادۀ  استفاده  با 

1 . مهتاب خين؛ روایت فرمانده بسيجي حسين همداني از انقالب، كردستان و دفاع مقدس، 
ـ 71 مصاحبه و نگارش حسين بهزاد، تهران، فاتحان، چاپ دوم، 1389، صص 73 
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لشکر  مهرماه 1359،  روز سوم  در  از سقوط قصرشیرین 
ذهاب  دشت  محور  از  قصرشیرین،  شمال  در  پیاده   8
تا عالوه  بر تأمین جناح چپ سپاه دوم  وارد منطقه شد 
ارتش بعث، در ازگله تا پل دوآب، به سمت سرپل ذهاب 
پیشروي کند. لشکر 4 پیاده هم مأموریت داشت از طریق 
جناح جنوبي قصرشیرین به پیشروي ادامه بدهد و شهر 

گیالن غرب را تصرف کند.
در روز اول جنگ، لشکر 8 پیاده دشمن، بعد از ورود 
به دشت ذهاب، از دو محور به سمت سرپل ذهاب و ازگله 
موفق  این که  وجود  با  هم  زرهي   6 لشکر  کرد.  پیشروي 
سرپل ذهاب  سمت  به  قصرشیرین،  تصرف  عالوه  بر  شد 
جلو بکشد، اما از همان روز دوم جنگ، به خاطر برخورد 
کرد  مسلح  عشایر  ارتشي،  پراکندۀ  نیروهاي  مقاومت  با 
نتوانست سرپل ذهاب را  منطقه و بچه هاي سپاه همدان، 
و  تنگه ها  اطراف  در  نیروهایش  و  نشست  عقب  و  بگیرد 

ارتفاعات سرکوب منطقه مستقر شدند.«1

1 . مهتاب خين، ص 103
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2 فصل دوم
ساعات اولیۀ تهاجم دشمن بعثي، با محاصرۀ قصرشیرین که 
تنها 15 کیلومتر با نوار مرزي فاصله دارد، آغاز شد و در ادامه 
لشکر 6 زرهي با هدف تصرف سرپل ذهاب به  سوي این شهر 
روانه گردید. در برابر نیروهاي تا بُن دندان مسلح دشمن، سه 
گروهـ  با کمترین تجهیزات و نفرات و در منتهاي مظلومیت و 
غربتـ  در انتظار متجاوزان بودند: »نیروهاي ارتشي، مشخصاً 
از تیپ یکم لشکر 81 زرهي کرمانشاه )گردان مالک اشتر(، 
نیروهاي عشایر بومي منطقۀ دشت ذهاب معروف به فداییان 

امام و نیروهاي اعزامي از سپاه همدان.«1 
1 . مهتاب خين، ص 81
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پرواز دلهره آور جنگنده هاي بعثي، آرامش شهر را به هم 
سرپل ذهاب،  ساکنان  از  امیني،  حاجي مراد  بود.  ریخته 
خاطرۀ اولین روز تهاجم دشمن را  چنین روایت مي کند: 

به  میگ ها  بار  دومین  براي   ،59 شهریور   31 روز  »عصر 
آسمان شهر حمله آورده بودند، ولي این  بار سه بمب را در 
میان افراد بي گناه و بي پناه ریختند. یکي از این بمب ها، 
طرف هاي مقبرۀ احمد بن اسحاق و دومي را در پشت کوه 
و سومي را در میان مردم مستضعف و فقیرنشین دهکدۀ 
است،  سرپل ذهاب  کیلومتري   2 در  که  رشید عباس، 
به  رفتن  براي  و  ندارد  بیمارستان  سرپل ذهاب  ریختند. 
بیمارستان، انسان باید به قصرشیرین یا شهر دیگري برود. 
آن ها  از  بعضي  افتادند.  راه  به  شهرها  به  سوي  زخمي ها 
بدون این که به بیمارستان رفته باشند، به درجۀ شهادت 

نائل گشتند. 
شهر دیگر مثل روزهاي قبل نبود. مثل ماه ها و سال هاي 
مي کشید.  فریاد  کسي  خانه اي،  هر  در  از  نبود.  پیش 
کوچه ها پر از آدم بود و با هم گفت وگو مي کردند. دوازده 
ما هم  به سوي مرزها پیشروي مي کردند...  لشکر عراقي 
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مي بایستي مي رفتیم. من و خواهر کوچک تر از خودم، به 
یکي از دهکده هاي نزدیک که در 5 کیلومتري شهر بود، 

رفتیم.«1
سال تحصیلي جدید در شرایط خاصي آغاز مي شد. از 
روز قبل، جنگ شروع شده بود. گلوله هاي توپ، در این 
 سو و آن  سوي شهر بر سر مردم فرود مي آمد. جنگنده ها 
مردم  مي ریختند.  خانه ها  بر سقف  را  بمب هاي خود  نیز 
سراسیمه به سمت خروجي هاي شهر مي رفتند. این حجم 
آتش، نشان از آن داشت که دشمن قصد اشغال شهر را 

دارد.
و  شهر(  شمالي  )ضلع  ذهاب  دشت  محور  در  »نبرد 
نیز جادۀ سرپل ذهاب ـ قصرشیرین به شدت ادامه داشت. 
مقاومت هاي پراکنده و کم تعداد مدافعان، پیشروي یگان 

زرهي ارتش عراق را ُکند کرده بود.«2
حسین همداني که مسؤولیت فرماندهي بچه هاي سپاه 
1 . خاطرات جنگ 3 و 4، تهران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1362 

و 1363، صص 14 ـ 13
2 . سرپل ذهاب، گروه نویسندگان، تهران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 

مقدس، 1385، ص 15



36  سرپل ذهاب

همدان را در این جبهه برعهده داشت، هجوم ارتش بعث 
را به سمت سرپل ذهاب این گونه روایت مي کند: 

شهر  سمت  به  رفتیم  ابتدا  اول،  روزهاي  همان  »از 
سرپل ذهاب. علت حرکت به سمت شهر هم این بود که 
بعث،  ارتش  دوم  سپاه  زرهي   6 لشکر  تانک  واحدهاي 
 ،59 سال  مهرماه  یکم  یعني  جنگ،  شروع  دوم  روز  در 
به سرپل ذهاب  را  برق آسا، خودشان  پیشروي  ضمن یک 
رساندند و داشتند این شهر را هم مي گرفتند... ما در شهر 
سرپل ذهاب عمدتاً با واحدهاي تانک لشکر 6 زرهي رو در 
رو شده بودیم. دقیق به یاد دارم که این لشکر حدود 150 

دستگاه تانک را در سرپل ذهاب وارد عمل کرده بود.«1
آفتاب روز دوم مهر در حالي طلوع کرد که شهر سکنۀ 
چنداني نداشت. اجراي شدید آتش از سوي دشمن، آب 
و برق و تلفن شهر را قطع کرده بود، ضمن این که امکان 
عراقي ها،  بود.  رفته  بین  از  نیز  پشتیباني  و  امدادرساني 
بعدازظهر،  و  بودند  شهر  کیلومتري  هفت  در  صبح 
بعدازظهر  در  شهر  بدین  ترتیب  شهر.  دروازه های  پشت 

1 . مهتاب خين، ص 82
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ارتفاعات  شهر،  بر  عالوه  شد.  اشغال   1359 مهرماه  دوم 
بنه دستک، کوره موش و قراویز نیز در اشغال عراقي بود. 
حسین همداني اوضاع شهر و نحوۀ رسیدن خود را به شهر 

این طور روایت مي کند: 
عوامل  از  استفاده  با  دشمن  که  بود  مشخص  »کاماًل 
سمت  به  کامل  شناسایي  از  برخورداري  و  پنجم  ستون 
دقیق  باید  را  اماکن  کدام  مي دانست  و  است  آمده  شهر 
جایگاه  اطراف  در  دشمن  تانک هاي  امر،  واقع  در  بکوبد. 
پمپ بنزین سرپل ذهاب مستقر شده بودند، ولي ما خیال 
مي کردیم تمام شهر در تصرف عراقي ها است... ما خیلي 
محتاط و آرام  آرام خودمان را تا نزدیکي شهر سرپل ذهاب 
جلو کشیدیم. ابتدا به ساکن، خیال مي کردیم کل شهر به 

دست دشمن افتاده. 
در ابتداي مدخل شهر، یک میدان وجود داشت. بعد از 
گذر از آن میدان، انباري متعلق به کارخانۀ نوشابه سازي 
قرار گرفته بود و درست روبه روي آن انبار، ساختمان یک 

مدرسه واقع شده بود. 
ما رفتیم در اطراف آن انبار نوشابه مستقر شدیم، چون 
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متوجه شدیم که در آن حوالي، دشمن حضور ندارد. البته 
برایمان  تانک هاي لشکر 6 زرهي عراق،  مکان هاي توقف 
سنگر  و  خاکریز  تانک هایشان  براي  بعثي ها  بود.  آشکار 
تانک درست نکرده بودند و کاماًل مشخص بود که این ها 
براي حمله(  آماده  )وضعیت  آفندي  وضعیت  در  کماکان 

قرار دارند. 
انبار، بنده به برادرمان  به محض استقرار در کنار آن 
علي درویشي مروت و یک نفر دیگر، که از قبل با موقعیت 
شهر سرپل ذهاب آشنایي داشتند، گفتم: »شما بروید توي 
شهر گشتي بزنید، ببینید در حال حاضر عراقي ها در کدام 
محالت آن مستقر شده اند و وضعیت آرایش آن ها به چه 

صورت است؟« 
این دو نفر بالفاصله رفتند دنبال این مأموریت. چند 
تانک هاي  »عمده  آوردند:  خبر  و  برگشتند  بعد  ساعت 
دشمن در اطراف جایگاه پمپ بنزین شهر تجمع کرده اند. 
در سایر محالت، بعثي ها حضور ندارند.« ما سریع برگشتیم، 
رفتیم سروقت بچه هاي ارتشي. آ ن ها را دیدیم و برایشان 
مشاهدات مان را تشریح کردیم. گفتند: »در حال حاضر، 
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چند نفري از خلبان هاي هوانیروز در پادگان ابوذر هستند. 
بهتر است بگوییم آن ها با هلي کوپترهاي کبراي خودشان 

به سرپل ذهاب بیایند تا بعد ببینیم چه باید کرد.«
هوانیروز  زبدۀ  خلبان هاي  از  نفر  پنج شش  روزها  آن 
در پادگان ابوذر مستقر بودند که فرماندهي واحدشان را 
احمد کشوري و علي اکبر قربان شیرودي به عهده داشتند. 
یکي از این نفرات رابط ما با پادگان ابوذر را که از بچه هاي 
گروه سروان ادبیان بود، فرستادیم برود به پادگان و آن ها 
را خبر کند. چند ساعت بعد، دیدیم سه فروند هلي کوپتر 
کبرا از دور دارند به سمت ما مي آیند. شیرودي و دوستان 

قهرمان او بالدرنگ خودشان را به ما رساندند. 
مانده  خاطرم  در  او  با  مالقات  اولین  از  ظریفي  نکتۀ 
میدان  وسط  در  و  آمد  شیرودي  هلي کوپتر  وقتي  است. 
ورودي شهر سرپل ذهاب بر زمین نشست، ذوق زده دویدیم 
به استقبالش. دِر کابین کبری را که باال زد و قدم به زمین 
گذاشت، دیدیم چند تا هندوانه از داخل کابین در آورد 

و به دست مان داد. پرسیدیم: »هندوانه براي چیست؟!« 
خندید و گفت: »آوردم بخورید و گلویي تازه کنید عزیزان!«
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به محض این که ما اطالعات خودمان دربارۀ وضعیت شهر 
و نحوۀ استقرار تانک هاي دشمن را به او دادیم، یک جلسۀ 
و  گذاشت  رفقایش  با  مختصر  و  دقیقه اي  چند  توجیهي 
و  هلي کوپترش  توي  نشست  پرید  آن ها،  توجیه  از  بعد 
همراه آن دو فروند کبراي دیگر، رفت سروقت محل هاي 
تجمع تانک هاي عراقي. در نتیجه، به محض تهاجم این 
اطراف آن جایگاه  از  تانک هاي دشمن سراسیمه  کبراها، 

پمپ بنزین پراکنده شدند و شروع کردند به عقب نشیني.
این تانک ها کشیدند عقب و رفتند به سمت سه راهي 
تپه  به سمت  رفتند  عقب تر؛  آن جا هم  از  قره بالغ. حتي 

کوره موش.
نفربر  دستگاه   30 شامل  دشمن،  مکانیزه  ستون  یک 
زرهي و خودرو هم که داشتند با آن تانک ها فرار مي کردند، 
توسط شیرودي و خلبانان آن دو فروند کبراي همراه او 

مورد حمله قرار گرفت و منهدم شد. 
روز دو سورتي  او، در آن  بچه هاي همراه  و  شیرودي 
وقتي  و  زدند  را  تانک ها  سورتي،  یک  در  داشتند.  پرواز 
ابوذر،  پادگان  به  رفتند  سریع  شد،  تمام  کبراها  مهمات 



سرپل ذهاب  41 

از نو خودشان را مسلح کردند و در سورتي دوم، آمدند و 
خیلي دقیق و مرتب، آن ستون زرهي مکانیزه عراقي را در 
هم کوبیدند. در پایان عملیات بچه هاي هوانیروز، به لطف 
خدا شیرازۀ دشمن در سرپل ذهاب از هم پاشیده شد و در 

نتیجه نیمي از شهر افتاد دست خودمان.«1
حال بشنوید از اوضاع شهر، بعد از این دالوري بچه هاي 

هوانیروز: 
»به محض تاریک شدن هوا، دیدیم سرپل ذهاب مبدل 
شده به شهر اشباح. برق شهر قطع بود. آب هم قطع بود. 
سکنۀ شهر آن را ترک کرده بودند. اهالي قبل از ترک شهر، 
حتي فرصت جمع آوري ضروري ترین مایحتاج خودشان را 
هم پیدا نکردند. وارد خانه ها که مي شدي، مي دیدي توي 
بچه ها  اسباب بازي  حتي  و  منزل  لوازم  جواهرات،  اتاق ها 
مي کردي،  باز  که  را  یخچال ها  در  مانده.  جایشان  سر 
مي دیدي پر از مواد خوراکي هستند. در خیلي از منازل، 
هنوز ظروف پر از غذا روي اجاق ها مانده بودند. معلوم بود 
آن وحشت همگاني ناشي از تهاجم دشمن به شهر، طوري 

1 . مهتاب خين، صص 83 ـ 82
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مردم را سراسیمه کرده که همگي دستپاچه و مستأصل، 
و  برداشته اند  را  بچه هایشان  و  فقط جان خودشان و زن 

گریخته اند.«1
شهر  مجدد  تصرف  قصِد  عراقي ها  مهر،  سوم  روز 
ادبیان،  سروان  فرماندهي  به  ارتش  نیروهاي  کردند.  را 
و  همداني  حسین  فرماندهي  به  همدان  سپاه  نیروهاي 
عشایر مسلح بومي به فرماندهي کاک عبداهلل و با حمایت 
اولین مانور هماهنگ  و پشتیباني جنگنده هاي هوانیروز، 
به گفتۀ  انجام  رساندند.  به  پاکسازي شهر  براي  را  رزمي 

حسین همداني: 
منطقه  از  کاماًل  بعثي ها  که  شد  طوري  »دیگر 
که  کوره موش  ارتفاع  سمت  رفتند  و  کردند  عقب نشیني 
به شهر سرپل ذهاب مسلط است. بعثي ها رفتند روي این 
ارتفاع و همان  جا ماندگار شدند. تا کي؟ تا بعد از پایان 
عملیات بیت المقدس در خرداد 1361. در خاتمۀ عملیات، 
به  رسیدند  آمدند  و  کردند  حرکت  محور  سه  از  بچه ها 
سه راهي قره بالغ، ابتداي شهرک المهدي و حاشیۀ پوشیده 

1 . مهتاب خين، ص 85
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از درخت رودخانۀ الوند. این محدوده، مبدل شد به خط 
پدافندي نیروهاي ایراني.«1

نیروهاي لشکر 81 در روز چهارم مهر از سمت شهرک 
با  الوند،  رودخانۀ  حاشیۀ  در  و  کردند  پیشروي  المهدي 
گروهي از نیروهاي سوار زرهي دشمن درگیر شدند. روز 
از خط به  بازدید  پنجم مهر، محمد بروجردي به منظور 
از  او، غبار مظلومیت و غربت  با حضور  سرپل ذهاب آمد. 
و  تجهیزات  انساني،  نیروي  وضعیت  و  شد  زدوده  بچه ها 
نام هاي  آن که  ضمن  یافت.  بهبود  هم  منطقه  تدارکات 
دالوري هایشان  بعدها  که  آمدند  منطقه  این  به  جدیدي 
دانش،  موحد  علیرضا  وصالي،  اصغر  زبان ها  افتاد:  سر  بر 
حسین  گفتۀ  به  پیچک.  غالمعلي  و  وزوایي،  محسن 
همداني: »بدین ترتیب، دو سه محور عملیاتي از بچه هاي 

سپاهي در منطقۀ عمومي سرپل ذهاب شکل گرفت: 
شامل  سرپل ذهاب؛  راست  سمت  عملیاتي  محور   .1
کوره موش و بخشي از دشت ذهاب تا بُنه دستک که توسط 
از لشکر 81 زرهي  نیروهاي سپاه کرمانشاه و واحدهایي 

ارتش جمهوري اسالمي ایران اداره مي شد. 
1 . مهتاب خين، ص 91
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2. محور عملیاتي میاني؛ نیروهاي این محور پدافند جادۀ 
سرپل ذهاب ـ قصرشیرین را از زیر ارتفاع قراویز )در سمت 
راست جاده( تا رودخانۀ الوند در سمت چپ جاده موصوف 
سپاه  توسط  ابتدا  همان  از  جبهه  این  مي کردند.  تأمین 

استان همدان اداره مي شد. 
محور،  این  سرپل ذهاب؛  چپ  سمت  عملیاتي  محور   .3
قلۀ  و  بازي دراز  ارتفاعات  زیر  تا  الوند  رودخانۀ  از حاشیۀ 
پاسدار  گردان هاي  توسط  و  مي یافت  امتداد  آن   1100
اعزامي از سپاه منطقۀ 10 تهران )پادگان ولي عصر )عج(( 

اداره مي شد.«1 
جبهه های  به  سال 1359  در  که  رزمندگانی  از  یکی 
و  جبهه  این  وضعیت  دربارۀ  شده،  اعزام  سرپل ذهاب 

وضعیت استقرار نیروهای خودی، چنین نوشته است:
گفت  و  خواست  مرا  قسمت  آن  مسؤول  دوم،  »روز 
برادران آماده شوند تا آن ها را به جبهۀ چپ )سراب گرم(2 

1 . مهتاب خين، ص 97
شهرستان  مركزی،  بخش  سرپل،  حومۀ  دهستان  از  است  دهی  سراب گرم   .2
سرپل ذهاب كه در جنوب غربی شهر سرپل ذهاب قرار دارد. وجه تسميه روستا، به 
دليل نزدیكی به چشمۀ سراب گرم می باشد. این روستا در مسير جادۀ سرپل ذهاب 
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بفرستیم. به افراد اطالع دادم. آن ها سر از پا نمی شناختند. 
همه خوشحال بودند که موفق می شوند به جبهه بروند. در 
روز سوم، همه حرکت کردیم و در پشت جبهه، در دهی 
مستقر شدیم. همان روز تعدادی از برادران را به سنگر در 
جبهه فرستادیم. همه اعتراض داشتند که چرا اول آن ها 

را نمی فرستیم.
بود: در  بودیم، چنین  صورت ظاهری جبهه ای که ما 
مقابل ما در خاک خودمان، دشمن بر روی کوهی به نام 
بازی دراز1 که بلندترین کوه منطقه بود، قرار داشت و منطقه 
را دیده بانی می کرد. روبه روی آن کوه، در سمت شمالی، 
یک رشته کوه و تپه قرار داشت که به نام عین خوش نامیده 
می شد. نیروهای خودی و دشمن در سنگرهای بزرگ و 
محکم قرار داشتند. ما در این نقطه در جبهه هایی به نام 
به پادگان ابوذر واقع شده است. در این زمان، ارتفاعات اطراف روستا در اشغال 

ارتش عراق بود.
و  تند  شيب های  و  بلند  قله های  با  است  صعب العبوری  ارتفاعات  بازی دراز   .1
بریدگی های ممتد. این ارتفاعات، به مثابۀ عارضۀ بزرگی، یكی از ارتفاعات مهم 
و استراتژیک منطقه می باشد كه بر شهرهای سرپل ذهاب، قصرشيرین و نفت شهر 
در داخل خاک ایران و شهرهای نفت خانه و خانقين در داخل خاک عراق دید و 

تسلط خوبی دارد.
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جمشید که در بین راهی که از سراب گرم به طرف کوه 
بازی دراز و دهی به نام افشارآباد1 کشیده می شد و دشمن 
در آن مستقر بود، مستقر بودیم. در سمت چپ این جبهه، 
دو جبهه روبه روی هم در باالی تپه ای به نام بالل یک و 
2 که بچه های ما در آن جا مستقر بودند، قرار داشت. چند 
قرار  قبا  نام  به  این دو جبهه، جبهه ای  از  باالتر  متر  صد 
افراد ما در آن مستقر بودند. یک کیلومتر  باز  داشت که 
سمت چپ این جبهه، جبهه ای به نام یاسر قرار داشت که 
نیمی از افراد این جبهه را نیز افراد ما تأمین می کردند. 
همچنین جبهه ای جدید در چندصد متری یاسر درست 
شده بود به نام عمار که افراد آن از نیروهای دیگر بودند. 
در روبه روی ما و در 100 الی 300 متری، سنگرهای 
عراقی قرار داشت. در پشت آن ها، یعنی پشت بازی دراز، 
توپخانۀ دشمن قرار داشت. در پشت نیروهای خودی نیز 

توپخانۀ ارتش خودمان قرار داشت.
برنامۀ  بود.  سنگر  به  سنگر  دشمن  با  ما  درگیری 

1. روستای افشارآباد در 11 كيلومتری جنوب غرب سرپل ذهاب قرار دارد كه در 
ابتدای جنگ تحميلی و همراه با ارتفاع بازی دراز اشغال شد. 
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بازی دراز  گرفتن  مسأله،  اولین  چون  نداشتیم.  پیشروی 
بود و این کوه مسأله ای شده بود. در سنگر ما، اگر یک تیر 
با ده  از طرف بچه ها پرتاب می شد، دشمن جواب آن را 
الی بیست خمپاره می داد. این نشان  دهندۀ وحشت شدید 

دشمن بود. 
می شد.  تعویض  ساعت   48 هر  ترتیب  به  سنگرها 
برادران 48 ساعت در سنگر بودند و 48 ساعت بعد را در 
مقر استراحت می کردند. ما همگی منتظر فرصت بودیم تا 
برنامه ای طرح ریزی کرده و حمله به دشمن را آغاز کنیم. 
کارهایی از پشت کوه بازی دراز از طرف کوره موش1 و تنگۀ 
نیاورده  دست  به  موفقیتی  هنوز  اما  بود،  شده  حاجیان2 
بودند. حتی گروهی، از همین طرف حمله کرده بودند که 

با موفقیت روبه رو نشده بودند.«3
1. كوره موش با ارتفاع 679 متر، در محدودۀ بخش مركزی شهرستان سرپل ذهاب و 

در 5 كيلومتری شمال سرپل ذهاب واقع شده و بر این شهر مسلط است. 
2. تنگۀ حاجيان در مسير جادۀ سرپل ذهاب به گيالن غرب، در ضلع شرقی جادۀ 
قصرشيرین به طرف گيالن غرب و در كيلومتر 12 قرار دارد. ارتش عراق در ابتدای 
جنگ تحميلی، قصد اشغال شهر گيالن غرب را داشت، اما موفق نشد. از آن پس 
در تنگۀ حاجيان و ارتفاعات اطراف موضع گرفت و جادۀ گيالن غرب سرپل ذهاب، 

پادگان ابوذر و شهر گيالن غرب را زیر آتش داشت.
ـ 1358(، تهران،  3 . تک آخر؛ یادداشت های روزانۀ شهيد غالمرضا صالحی )1367 
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در این جا الزم است مروري داشته باشیم به چند عملیات 
محدود رزمندگان غرب کشور که پیشروي یگان هاي زبده 

و مجهز عراقي را سد کرده بودند.
اولین عملیات محدود، در هفتم مهرماه 1359 در محدودۀ 
پاتاق ـ ریجاب از سوي سپاه پاسداران انجام شد و هدف 
از  آن  شمالي  ارتفاعات  و  پاتاق  تنگۀ  امنیت  تأمین  آن 
عناصر ضدانقالب بود. »این عملیات در سه مرحله انجام 
شد. در آغاز، شمال پاتاق تا ریجاب از عناصر ضدانقالب 
وارد  بیشتري  رزمندگان  دوم،  مرحلۀ  در  شد.  پاکسازي 
در  پاکسازي کردند.  را  داالهو  ارتفاعات  تا  و  عمل شدند 
آخرین مرحله، با ایجاد خطوط پدافندي در چناره و گاره، 
امنیت الزم در شمال پاتاق برقرار شد. بدین  ترتیب، پاتاق 
و سرپل ذهاب از نفوذ ضدانقالب در امان ماند و نیروهاي 
خودي به خطوط پدافندي عراق نزدیک تر شدند و تهدید 
ارتش عراق براي دستیابي به تنگۀ پاتاق را کاهش دادند.«1

دومین  اسالمي،  جمهوري  ارتش  و  پاسداران  سپاه 

ـ 89 فاتحان، 1394، صص 90 
1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 90



سرپل ذهاب  49 

عملیات محدود در این منطقه را در پانزدهم اسفند 1359 
با هدف رفع تهدید اشغال سرپل ذهاب به اجرا درآوردند. 
شده  مستقر  قراویز  تا  کوره موش  ارتفاعات  روي  دشمن 
بود، روستاهاي سیدصادق و کلینه را نیز به اشغال خود 

درآورده و به 6 کیلومتري شمال شهر رسیده بود.
اقدام، تدبیري براي آزادي دو روستاي  »در نخستین 
سیدصادق و کلینه و ارتفاعات مشرف بر آن ها اندیشیده 
به  روز شناسایي، عملیات  از سه  این هدف، پس  با  شد. 
اجرا درآمد. در این عملیات، یک گردان پیاده سپاه و یک 
زرهي   81 لشکر  سوم  تیپ   811 گردان  از  تانک  دسته 
مواضع دشمن،  به  با هجوم  نیروها  ارتش شرکت کردند. 
طي چهار ساعت به اهداف شان رسیدند. با این که دشمن 
از حمایت آتش توپخانه و زرهي یگان هاي احتیاط سود 
بدین  نماید.  تأمین  را  خود  مواضع  نتوانست  مي جست، 
 ترتیب، با همت رزمندگان، دو روستاي سیدصادق و کلینه 

و ارتفاعات آن و ارتفاع 5۷۷ آزاد شد.«1

1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 94
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3 فصل سوم
و  تجهیزات  کمترین  با  که  مردان،  دالوري هاي  کنار  در 
امکانات در سرپل ذهاب پایمردي مي کردند، در گوشه اي 
از شهر، چند زن و دختر، در آن وانفساي آتش و خون، 
به  رسیدگي  کار  بیرون،  از جنجال  فارغ  و  دغدغه  بدون 
مجروحین و حفاظت از بهداشت نیروهاي اعزامي را انجام 
مي دادند. آن ها درمانگاهي را برپا کرده بودند و با ایثار و 
البته کمبود هاي زیاد، به وضعیت مجروحان مي رسیدند. 
مسؤول این بهداري دکتر زرین تاج کیهاني دوست بود. وی 
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حضور خود، برپایي درمانگاه و کمبود امکانات را این گونه 
روایت مي کند:

»هفتم مهر 1359 وارد شهر سرپل ذهاب شدیم. وقتي 
به دهنۀ سرپل رسیدیم، آتش باران شدت پیدا کرده بود. 
به قسمتي که عده اي از بچه ها جمع شده و ولوله اي برپا 
بود، رفتیم. عده اي وسایل شان را جمع مي کردند. عده اي 
از مردم در خانه هایشان مانده بودند. به هر حال، شهر در 

حالتي بود که انگار همه مي خواهند کوچ کنند. 
به درمانگاه سرپل ذهاب رسیدیم؛ در واقع به ساختمان 
این  مي گفتند  شود.  درمانگاه  مي بایست  که  نیمه کاره اي 
فکري  پرورش  کانون  مرکز  بود  قرار  نیمه تمام  ساختمان 

کودکان و نوجوانان باشد.
آن جا  کردیم  سعي  و  شدیم  مستقر  ساختمان  در  ما 
بود و شب ها  تیررس دشمن  آماده کنیم. درمانگاه در  را 

کارهاي بیرون ساختمان را انجام مي دادیم.
چون  کردند.  درست  را  دست شویي  بچه ها  اول 
ساختمان در و پنجره درست و حسابي نداشت؛ شب ها با 
پتوهاي بزرگ و برزنت خاکي، استتار را کامل مي کردند. 

ساختمان تقریباً کامل شده بود. 
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در ابتداي ورود به سرپل ذهاب، ما شانزده خانم بودیم که 
در اتاق نه متري مستقر شدیم. کنار اتاق، جاي کوچکي 
را آبدارخانه کرده و با سماور اهدایي مردم بساط چایي را 

رو به  راه کردیم.
با کمک خانم اسدي، اتاق ها را آماده کردیم. برانکارد 
آوردیم و روي آن ها پارچه کشیدیم. کنار تخت ها قفسه 
زدیم. از باغ کنار درمانگاه ُگل چیدیم. اگر گل نبود، شاید 
برگي از کاج را در لیوان کنار تخت و قفسه مي گذاشتیم. 
سعي مي کردیم حال  و هواي داخل درمانگاه را شاد کنیم.

اوایل با حداقل وسایل مثل چادر، باند، گاز و سرنگ کار 
باندمان تمام مي شد.  بود که ذخیره  مي کردیم. روزهایي 
شب بچه ها به سرپل ذهاب مي رفتند و یک توپ پارچه از 

دکان بزازِي بدون صاحب برمي داشتند.1
پارچه ها را مي بریدیم و توپ پارچه را تکه تکه مي کردیم 
تا باند و گاز درست کنیم. در روزهاي اول، به جز مجروحین، 

1 . رزمندگان طبق اجازه اي كه از علما گرفتند، مایحتاج را در حد نياز از مغازه ها 
برداشته و با گذاردن یادداشت  به صاحبان آن ها اطالع مي دادند براي دریافت وجه 

به كجا مراجعه نمایند.
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مردم عادي هم براي درمان به درمانگاه مي آمدند.«1
بر  او  نام  درمانگاه،  همکاران  از  یکي  شهادت  از  بعد 

درمانگاه گذاشته مي شود: 
بود.  اراک  فراهان  اهالي  از  پزشکیاري  نجمي،  »برادر 
به  مربوط  امور  آذوقه،  جمع آوري  به  مربوط  کارهاي 
مجروحین مثل شستن لباس مجروحین و پتوهاي خوني، 
جمع کردن کالهخود و پوتین شهدا، که به بقیۀ رزمنده ها 
بود  حواسش  همیشه  بود.  او  کارهاي  از   ... و  شود  داده 
شگفتي های جنگ  از  یکي  او  نشود.  حرام  بیت المال  که 
بود. عراقي ها شهدا را طعمه مي کردند. زیر پیکر آن ها تلۀ 
را  افرادي  و  یا کمین مي نشستند  انفجاري مي گذاشتند، 
که براي بردن پیکر شهدا مي آمدند، هدف قرار مي دادند. 

برگرداندن پیکر شهدا به عقب خیلي سخت بود. 
نجمي خیلي دوست داشت شهدا و مجروحین را عقب 
بیاورد و به خانواده برساند. روز 24 مهر، زماني که ایشان 
رفته بود شهید بیاورد، خمپاره خورد و شهید شد. بعد از 

1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، تدوین فریبا انيسي، تهران، مركز امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوري، 1392، صص 56ـ  54
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شهادتش، اسم درمانگاه را گذاشتیم درمانگاه شهید نجمي.«1
دکتر کیهاني بخشي از فعالیت هاي درمانگاه را این طور 

شرح مي دهد:
کردیم.  را مشخص  کارهاي خودمان  برنامه ریزي،  »با 
این که ظهرها و شب ها چه کسي ظرف بشوید، هر روز چه 
کسي جارو کند، کمک هاي مردمي چگونه تقسیم شود و...

بعد از ماه اول، همه چیز نظم گرفته بود. معموالً براي 
را  آن ها  باشیم،  داده  به کمک هاي مردمي  نظمي  این که 
به پادگان ابوذر مي فرستادیم. گاهي خودمان آن را سر و 
سامان مي دادیم. مثاًل چند حلب بزرگ پنیر برایمان آمد؛ 
براي این که خراب نشود، در آب نمک انداختیم تا کم  کم 

استفاده کنیم.
افتاد.  بعد از مدتي تهیه و تقسیم غذا هم به عهده مان 
برادران رزمنده در درمانگاه غذا مي خوردند. یک نوبت غذاي 
گرم داشتیم و معموالً شب ها نان و پنیر مي خوردیم. سفره 
مي انداختیم و غذا را پخش مي کردیم. بساط چاي هم همیشه 

به راه بود.
1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، صص 58ـ  57
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نداشتیم، کالس  کار  که  ساعت هایي  در  اول،  ماه  از  بعد 
سوادآموزي و قرآن براي بچه ها مي گذاشتیم. از ماه آذر، 
کالس کمک هاي اولیه را برقرار کردیم. کوله پشتي هایي از 
شهر تهیه کردیم و اسمش را گذاشتیم کوله هاي نجات. 
زخم،  پانسمان  براي  اولیه  وسایل  مقداري  کوله،  هر  در 
و  یا خرما مي گذاشتیم  بیسکویت  غذا، کمپوت،  مقداري 

آن را به سنگرها مي فرستادیم.
و  مجروحین  به  را  کمپوت  فقط   1359 آبان ماه  از 
آلبالو کلي  و  سنگرها مي دادیم. همیشه کمپوت گیالس 
طرفدار داشت. مصرف آب در درمانگاه محدود بود. براي 
شستن ظروف، آب را جیره بندي مي کردیم. براي شستن 
مي رفتیم.  رودخانه  به  هم  مجروحین  لباس هاي  و  پتوها 

بعدها تانکر آب آوردند که کارمان خیلي راحت تر شد.
آن جا یک دانشگاه بزرگ بود و همه به مرور فروتني مان 
بیشتر مي شد. اوایل شاید دلم مي خواست که همه بدانند 
من دکتر هستم؛ ولي بعدها اصاًل نمي خواستم کسي بداند 
من یک پزشک هستم. اگر کسي دنبال رییس بازي بود، 
اصاًل نمي توانست در آن محیط زندگي کند. سریع آن جا 

را ترک مي کرد.«1
1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، صص 59ـ  58
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از  ایران زمین،  مردمان  رشادت  ماجراي  کیهاني  دکتر 
کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، را در خاطره اي از 

آن روزها این طور بیان مي کند:
دهنۀ  در  شیرازي  صیاد  اتومبیل  که  بود  »آذرماه 
به  را  ایشان  کرد.  چپ  و  خورد  خمپاره  سرپل ذهاب 
بود.  از ساق شکسته  ایشان  پاي  آوردند. هر دو  درمانگاه 
همراه ایشان آقایي بود که زخمي شده بود. از پیرمردهایي 
از آن ها بیشتر از شصت سال داشتند و  که شاید بعضي 
در حالت عادي نفس شان در نمي آمد. ولي آمده بودند تا 
هر کاري که از دست شان برمي آید، انجام دهند. حتي با 

همان شرایط جسمي و پیري، خط مقدم هم مي رفتند.
زخمي  همراه  قلب  صداي  تا  گذاشتم  را  گوشي  من 
صداي  شدم  متوجه  که  بشنوم  را  شیرازي  صیاد  آقاي 
دریچۀ مصنوعي قلبش شنیده مي شود. به او گفتم: »آقا، 

شما براي چي با این وضعیت آمدي جبهه؟«
بستر  در  من  مي خواهي  چرا  »دخترم،  گفت:  من  به 
ایمانم  بمیرم. من مي خواهم مثل بچه ها در راه عقیده و 
درس  آن ها  به  که  بچه هایي  این  به  مي خواهم  بمیرم. 



سرپل ذهاب  57 

مي دهم، نشان دهم که مرگ در بستر، مرگ بدي است و 
ان شاء اهلل که مرگم در راه عقیده باشد.«1

در  کیهاني  دکتر  خانم  عقد  مراسم  برگزاري  ماجراي 
سرپل ذهاب ماجراي جالبي است:

»همان اوایل جنگ، به سختي با تهران تماس گرفتم 
که من تا پایان جنگ به تهران برنمي گردم و اصاًل مراسم 
من اجرا نمي شود و آن را کان لم یکن اعالم کنید. چون با 
سختي خود را به جبهه و درمانگاه شهید نجمي رسانده 
بودم و به هیچ وجه حاضر نبودم از آن جا خارج شوم. عالوه  
بر آن که فکر مي کردیم جنگ ده پانزده روزه تمام مي شود.

به خاطر  مي کرد.  پیشروي  دائم  دشمن  مهرماه،  اواخر 
دست  به  موفقیت  خیلي  نمي توانستیم  سالح،  کمبود 
بیاوریم. روحیۀ بچه ها افسرده شده بود. خیلي شهید داده 
بودیم. مادر قصري گفت: »اگر مراسم شادي این جا اجرا 

کنیم، بچه ها روحیه مي گیرند و جبهه جلو مي رود.«
بود.  موافق  هم  ایشان  کردم.  تهراني صحبت  آقاي  با 
دیدیم فعاًل مثل این که قرار نیست جنگ تمام شود؛ فکر 

1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، صص 66ـ  65
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کردیم بد نیست با یک مراسم سادۀ عقد، روحیۀ بچه ها را 
شاد کنیم. به تهران تلفن زدیم و اجازه گرفتیم. باالخره 
بود. خانواده هم چاره اي  بزرگ ترها الزم  و  والدین  اجازۀ 

نداشتند، جز این که با این تصمیم موافقت کنند.
نیمه کاره اي  ساختمان  در  ما  افتادند.  تکاپو  به  بچه ها 
بودیم که فقط سفت کاري اش تمام شده بود. کف آن پر 
از سنگ ریزه بود. آن جا را پاک، تمیز و صاف کردند. در و 
دیوار را با پتوهاي سربازي تیره پوشاندند. با قطار فشنگ، 
سرخ  گل  باغ  از  کردند.  درست  اسالمي  جمهوري  آرم 
چیدند. قمقمه هاي عراقي را پر از خاک کرده و داخل هر 

کدام شمع روشن کردند.
سبزي  و  بزرگ  سنگک  نان  چند  غرب  اسالم آباد  از 
دخترهاي  خریدند.  قرمز  و  سبز  آب نبات هاي  و  خوردن 
آینه دورالکي  را به صورت زیبایي درآوردند.  درمانگاه آن 
زردرنگي خریدند. قرآن نفیسي را هم بچه هاي جبهه به 

ما هدیه دادند. یک شمع بزرگ سفید هم گرفته بودند.
پوکه هاي توپ را به عنوان گلدان سر سفره گذاشتند. 
سفرۀ عقد هم انداختند و با همان پوکه ها، آینه، نان سنگک 
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و سبزي سفره را تزیین کردند. خنچۀ عقد ساده اي درست 
کردند و قرآن را هم وسط سفره گذاشتند.

بود  از سرپل ذهاب  پروانه شماعي زاده در محلي  خانۀ 
که آب آن قطع نشده بود. شش نفر بودیم. یکي در بیرون 
بود و یکي در حمام تا اگر اتفاقي افتاد، خمپاره اي یا توپي 
و  و جور کند  را جمع  ما  باشد که  نفر  اصابت کرد، یک 
همه با هم شهید نشویم. تا این که همه با آب سرد غسل 

شهادت کردیم و بیرون آمدیم. 
شده  پاره  زانویش  سر  که  را  خاکي رنگي  شلوار  من 
به همراه مانتوي خاکي رنگي که داشتم،  بود، دوختم و 
نماز  چادر  زماني،  یا  جاللیان  مهین  خواهر  پوشیدم. 

سفیدرنگي داشت که آن را به من داد.
پاسداران، در منطقه حضور داشت.  فرمانده وقت سپاه 
وقتي آمد، از وقت ظهر گذشته بود. نماز را به جماعت خواندیم. 
ایشان گرسنه بود. نیمرویي تهیه کردیم و خوردند. در همین 
حین، مجروحي را به درمانگاه آوردند؛  ترکش هاي بدنش را در 
آوردم. بعد خطبۀ محرمیت را خواندند. نگذاشتم فیلمبرداري 

کنند. اما عکس گرفتند؛ هر کس با دوربین خودش.
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بعد از خواندن صیغۀ عقد، عراقي ها که گویا از طریق 
ستون پنجم متوجه تحرکاتي شده بودند، آن منطقه را به 

شدت با توپ کوبیدند. 
آقاي آشپزي داشتیم که اهل قصرشیرین بود. ایشان 
سیب زمیني پخته و پیاز داغ براي ناهار تهیه کرده بود که 
نداشت، گلپر هم روي  پیاز داغ چون روغن  تقریباً  البته 
آن ریخته بود و این غذاي عروسي ما بود! چاي و آب نبات 
و شکالت بین همه پخش شد. یعني مراسم ما به صرف 

شیریني و ناهار بود.«1 
انسانیت کادر این درمانگاه آن ها را وامي داشت تا عالوه 
بر رسیدگي به مجروحان خودي، به مجروحان عراقي نیز 
رسیدگي کنند که این امر باعث تعجب عراقي ها شده بود:

بخیه زدن  بازي دراز، من در حال  »در حین عملیات 
را  عراقي  مجروح  یک  که  بودم  مجروحین  از  یکي  پاي 
در  شدیدي  خونریزي  و  بود  بد  خیلي  وضعش  آوردند. 
جلوي  اول  پزشکیاران،  از  یکي  و  من  داشت.  سر  ناحیۀ 
خونریزي را گرفتیم. مجروح احتیاج شدید به تزریق خون 

1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، صص 71ـ  70 و 73
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و  کردیم  مشخص  را  عراقي  مجروح  خوني  گروه  داشت. 
چون براي آن شرایط آماده بودیم، دو سه تا از بچه هایي 
که مي توانستند به او خون بدهند، اعالم آمادگي کردند. 

به آن  را گرفتیم و سریع  از آن رزمنده ها  خون یکي 
مجروح تزریق کردیم. مجروح عراقي بهت زده شده بود و 
اشک مي ریخت. وقتي دید ما درست مثل عزیزان مجروح 
ما  و  بود. مي دانست  او مي رسیم، شوکه شده  به  رزمنده 
رزمندگان  به  اسارت  موقع  عراقي ها  که  مي دانستیم  هم 
کاماًل  ما  رفتار  ولي  مي زدند.  خالص  تیر  ایراني  مجروح 

برعکس رفتار آن ها بود.«1

1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، ص 89
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4 فصل چهارم
به  نتوانست  عراق  ارتش  آمد،   2 فصل  در  که  همان طور 
هدف استراتژیک خود )اشغال سرپل ذهاب و دستیابي به 
یگان هاي  خودی،  نیروهای  مقاومت  برسد.  پاتاق(  تنگۀ 
همین  به  بود.  کرده  زمین گیر  را  عراق  ارتش  مجهز 
دلیل، فرماندهان ارتش بعثي تصمیم به تصرف ارتفاعات 
بازي دراز در جنوب غربي سرپل ذهاب گرفتند. ویژگي این 
ارتفاعات این بود که بر شهر و جاده هاي ارتباطي مشرف 
بود و از آن جا که ارتفاعات قراویز نیز در دست دشمن بود، 
سرپل ذهاب به شکل نعل اسبي در محاصره قرار گرفت. این 
امر نیروهاي حاضر در منطقه را بر آن داشت تا با اجراي 
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عملیات، ارتفاعات بازي  دراز را آزاد کنند. این عملیات، با 
به  آبان ماه 1359  در  هوانیروز،  هلی کوپترهای  پشتیباني 
اجرا در آمد: روایت حسین همداني از این عملیات چنین 

است:
ایران، سه رشته  ارتش بعث به خاک  »در پي تهاجم 
اول  عملیات  گرفت.  انجام  بازي دراز  در  بزرگ  عملیات 
نیروهاي  و  درآمد  اجرا  به   1359 آبان ماه  در  بازي دراز 
نامنظم اعزامي از سپاه منطقۀ 10 تهران و تکاوران تیپ 
این  از  قبل  داشتند.  شرکت  آن  در  ارتش  هوابرد   55
خود  نیروهاي  بازي دراز  اشغال  بعث ضمن  ارتش  حمله، 
را تا ارتفاعات دانه خشک جلو کشیده بود. در نتیجه شهر 
سرپل ذهاب به شکل نعل اسبي به محاصرۀ دشمن درآمد 

و حتي بیم آن مي رفت که پادگان ابوذر سقوط کند. 
زدن  عقب  ضمن  توانستند  بچه ها  عملیات،  این  در 
امر  بازي دراز را بگیرند،  که همین  ارتفاع 1008  دشمن، 

مقدمه اي شد براي ادامۀ کار در آن منطقه.«1
کمی بعد، منطقه برای عبور و مرور ساکنین امن تر شد.

آرامش  یک  از  منطقه  بازي دراز،  عملیات  اجراي  »با 
1 . خاطرات دكتر زرین تاج كيهاني دوست، ص 177
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از  برخي  اوضاع،  شدن  آرام تر  با  شد.  برخوردار  نسبي 
ساکنان شهر به مرور و با هماهنگي استانداري کرمانشاه 
به شهر باز گشتتند و وسایل و دارایي هاي به جا ماندۀ خود 
منتقل  اطراف  روستاهاي  و  شهرها  به  سرپل ذهاب  از  را 

نمودند.«1
چون در عملیات اول بازي  دراز تنها یکي از ارتفاعات 
به تصرف نیروهاي خودي درآمد، لذا بیم آن مي رفت که 
در  داشت(  ارتفاعات  بر  که  تسلطي  به  توجه  )با  دشمن 
صورت نیاز، به شهر حمله و آن را اشغال کند. لذا نیروهاي 
مستقر در منطقه، براي اجراي عملیاتي دیگر آماده  شدند. 
روایت حسین همداني از عملیات دوم بازي دراز خواندني 

است: 
»در دوم اردیبهشت 1360، نیروهاي تحت امر شهیدان 
حسین  سرگرد  و  وزوایي  محسن  دانش،  موحد  علي رضا 
ادبیان در آن شرکت داشتند. این نبرد روي ارتفاعات 1100 
انجام  بازي دراز  صخره اي، 1100 گچي، 1050 و 1150 
گرفت و به لحاظ موفقیت نسبي آن، رشادت خارق العادۀ 

1 . سرپل ذهاب، ص 31
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بچه هاي وزوایي و علي رضا موحد دانش و خصوصاً به اسارت 
گرفتن 300 کماندوي دشمن توسط جمع 6 نفره اي که 
یکي از آن ها وزوایي بود، شهادت مظلومانۀ عقاب هوانیروز 
علي اکبر قربان شیرودي و دست آخر بازدید شهیدان دکتر 
مشهور  این جبهه، خیلي  از  رجایي  و محمدعلي  بهشتي 
دوم  نبرد  در  هم  ادبیان  شهید  این که  آخر  مطلب  است. 

بازي دراز مفقود شد.«1 
جمله اي از شهید بهشتي پس از بازدید از این منطقه 
نقل شده است که قابل توجه است: »به عرفا بگویید عرفان، 

خانقاهش بازي دراز است.«
در رشته عملیات هایي که در منطقۀ سرپل انجام مي شود، 
پاکبازي جوانان این مرز و بوم، در اوج غربت و مظلومیت، 
تصاویر زیبایي از ایثار و ازخودگذشتگي را به آلبوِم حافظۀ 
تاریخي این کشور مي افزاید. یکي از این چهره هاي شاخص 
سرگرد حسین ادبیان، فرمانده گردان مالک اشتر تیپ یکم 
تأثیرگذاري در  لشکر 81 زرهي کرمانشاه است که نقش 
و  قصرشیرین  جبهۀ  در  خودي  نیروهاي  مواضع  تحکیم 

سرپل ذهاب داشت. 
1 . مهتاب خين، ص 177
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»سروان ادبیان از حاکمیت افسران بدسابقه و ضدانقالبِي 
پیرامون بني صدر بر رده هاي مختلف ارتش خیلي کالفه 
بود و به همین علت خرج خودش را از سلسله مراتب آلودۀ 
آن زمان ارتش جدا کرد. خودش مي گفت: »با این وضع 

فعلي ارتش، من قادر به خدمت در آن نیستم.« 
حدود ۷0 نفر از افسران و درجه داران حزب اللهي لشکر 
81 زرهي را هم با خودش همراه کرده و به منطقه آورده 
بود. طوري که در آن جا براي خودش یک یگان مستقل 

داشت.«1 
عملیات  در  میهن  فداکار  و  افسر شجاع، مخلص  این 
دوم بازي دراز طي نبردي حماسي بر روي یکي از قله هاي 
بازي دراز به شهادت رسید و جاوید االثر شد. خبر شهادت 

او گرد غم را بر دل تمامي رزمندگان نشاند.
چهار ماه بعد، عملیات سوم بازي دراز انجام  شد: 

عملیات  نام  با  و   1360 شهریور   11 در  حمله  »این 
البته  شد.  آغاز  غرب  جبهۀ  در  باهنر  و  رجایي  شهیدان 
از  بلکه  نبود،  بازي  دراز  به  منطقۀ عملیات منحصر  زمین 

1 . مهتاب خين، ص 77
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چپ  سمت  منتهي الیه  تا  سرپل ذهاب  شمال غرب  سمت 
جبهۀ گیالن غرب و ارتفاعات بازي دراز امتداد داشت. بین 
ما رزمنده هاي غرب، این حمله به عملیات یازدهم شهریور 

معروف است.«1 
به دنبال آن بود که امام خمینی)ره( پیامی دربارۀ این 

عملیات صادر کرد:
صیاد  سرهنگ  سرکار  الرحیم.  الرحمن  »بسم اهللّ  
محسن  آقای  جناب  زمینی؛  نیروی  فرماندۀ  شیرازی، 

رضایی، فرمانده سپاه پاسداران.
محور  در  بزرگ  پیروزی  بر  مبنی  شما  تلگراف 
تعالی  بحمداهللّ   شد.  واصل  سرپل ذهاب  و  گیالن غرب 
نیروهای رزمندۀ ایران که با اعتماد به خدای بزرگ و انگیزۀ 
محافظت اسالم عزیز و دفاع از کیان کشور اسالمی ایران 
در تمام جبهه های نبرد با نیروهای شیطانی به پیروزمندی 
غرورآفرینی دست یافتند، موجب سرافرازی امت اسالمی و 
قشرهای ملت عظیم الشأن ایران، سرزمین شهدای فضیلت 
و پایگاه دلیران، پیروزمند در دو جبهۀ معنوی و ظاهری 

1 . مهتاب خين، ص 178
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گردید. این بار جلوۀ عظمت الهی در جبهۀ گیالن غرب و 
سرپل ذهاب درخشیدن گرفت و کشور را در آن محور از 
اِْذ  َرمْیَت  ما  َو  فرمود.  تطهیر  آمریکا  بستگان  وجود  لوث 
تاریخ  َرمی. اسالم بزرگ و اسالمیان و  لِکنَّ اهللّ َ  َو  َرمْیَت 
کشور، این فداکاری ها و جوانمردی های دلیران نظامی و 
بزرگ  افتخار  و  نمی کند،  فراموش  را  مردمی  و  انتظامی 
فرماندهان و سربازان و پاسداران و نگهبانان کشور حضرت 
مهدیـ  ارواحنا لمقدمه الفداءـ  در تارک ایران ثبت است؛ 
چنان چه ننگ و عار و ذلت و رذالت برای آمریکاییان داخل 
ابرجنایتکار جهان به  به  و خارج ـ که برای خدمتگزاری 
روی اسالم و مسلمانان آتش می گشایندـ  ثبت خواهد شد. 
بگذار تا تبهکاران بین المللی و بوق های مزدور جناح های 
جنایتکار، این پیروزی های عظیم را به حساب نیاورند و با 
تبلیغات انحرافی، بر ننگ صدامیان آمریکایی پرده پوشی 
این  ایران،  از ملت عظیم الشأن  به پیروی  اینجانب  کنند. 
غرب  محور  فرماندهان  و  رزمندگان  به  را  بزرگ  پیروزی 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبریک  سرپل ذهاب  و 
سالم  خواستارم.  جهانی  کفر  بر  را  اسالم  نهایی  پیروزی 
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بر  آفرین  و  جبهه ها  تمام  در  رزمندگان  همۀ  بر  درود  و 
رزمندگان محور غرب و سرپل ذهاب. والسالم علی عباداهللّ  

الصالحین. روح اهللّ  الموسوی الخمینی.«1
 1360 آذر   20 در  مطلع الفجر  عملیات  نیز  ادامه  در 
در غرب سرپل ذهاب انجام شد و در آن غالمعلي پیچک، 

فرمانده واحد عملیات غرب کشور، به شهادت رسید.
تهاجم  آغاز  از  بعد  چندي  که  رزمندگاني  روایت 
سراسري ارتش بعث به سرپل ذهاب رفتند، می تواند ما را 
بیش از پیش با جغرافیا و فضاي شهر آشنا مي کند. حمید 
طي  از  پس  که  است  همداني  رزمندگان  از  یکي  حسام 
اعزام  به سرپل ذهاب  اسفند 1359  آموزشي، در  دوره اي 

مي شود. او روایتي خواندني از این شهر دارد:
شروع  از  ماه  چند  رسیدیم.  سرپل ذهاب  به  »باالخره 
به  بود.  سکنه  از  خالي  و  ساکت  شهر  مي گذشت.  جنگ 
به  مي شد  منتهي  که  شدیم  بلواري  وارد  آن که  محض 
میدان اول سرپل ذهاب، آقاي اسماعیلي سرعت میني بوس 

1 . صحيفۀ امام خمينی، جلد 15، تهران، مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 
بنگرید به تاریخ 1360/9/21
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را زیاد کرد. این کار بي دلیل نبود و راننده شناخت خوبي 
از اوضاع منطقه داشت.

ارتفاعات مشرف به شهر حضور  نیروهاي عراقي روي 
پنهان  آن ها  دید  از  رزمنده  یک  و حرکت حتي  داشتند 
در  قراویز  ارتفاع  میني بوس.  یک  به  رسد  چه  نمي ماند، 
جنوبي  ضلع  در  بازي دراز  ارتفاعات  و  سرپل ذهاب  غرب 
شهر در تصرف دشمن بود و نیروهاي ما تنها در دامنه ها 
و یال هاي ارتفاعات موضع گرفته بودند. عراقي ها ضرورتي 
فراز  از  که  چرا  نمي دیدند،  سرپل ذهاب  به  ورود  براي 
ارتفاعات همه چیز را توي مشت خود داشتند. اگر شهر را 
اشغال مي کردند، براي تأمین و حفظ آن باید خیز دیگري 
برمي داشتند و ارتفاع پاتاق را هم، که در ضلع شرقي بود، 

تصرف مي کردند. 
وارد  و  زد  دور  را  میدان  اولین  سرعت  با  میني بوس 
ساختماني شد که مقر بچه هاي همدان بود. این ساختمان 
در واقع انبار متروکۀ بزرگ براي نگهداري انبوه نوشابه ها 
عراق  بنابراین  و  بود  ایران  سمت  به  ورودي اش  دِر  بود. 
روي آن دید نداشت. درست روبه روي مقر و در آن طرف 
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خیابان، ساختمان خوب و محکمي قرار داشت؛ یک طبقه 
به  این ساختمان متعلق  زیبا.  و  بزرگ  با یک حیاط  بود 
قصر  و  سرپل ذهاب  مردم  وقت  نماینده  محمودي،  آقاي 
شیرین در مجلس، بود. بچه ها از آن ساختمان هم استفاده 
مي کردند؛ به این دلیل که استحکام ساختمان، آن ها را در 

برابر گلوله هاي توپ و خمپاره حفظ مي کرد. 
میني بوس در پناه دیواري نگه داشت و ما به سرعت 
پیاده و وارد ساختمان شدیم. اولین چیزي که در داخل 
مقر توجه مان را جلب کرد، تصویر امام بود، در حالي که 
مي خندید. عکس امام روبه روي اتاق ما بر روي دیوار نصب 
این  عکس  دیدن  محض  به  موسوي  سیدعلي  بود.  شده 

شعر را زمزمه کرد:
به دو دیده کي توانم که رخ تو سیر بینم 
صد هزار دیـده خواهم که کنـم ترا نظاره

زمان زیادي نگذشته بود که تقي بهمني، با آن چهرۀ 
عملیات  فرماندۀ  او  اتاق شد.  وارد  با طراوتش  و  پرنشاط 
سپاه  عملیات  فرماندۀ  و  بود  سرپل ذهاب  میاني  جبهۀ 
همدان. پس از خوش وبش هاي مرسوم، همه نشستند و او 
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شروع به تشریح وضعیت منطقه و مأموریت ما کرد. بهمني 
عراقي هاست.  دل  توي  آمده اید،  شما  که  »جایي  گفت: 
مرزي  پاسگاه  و  است  ذهاب  دشت  راست تان  سمت 
دشمن  تصرف  در  پاسگاه  این  حاضر،  حال  در  باباهادي. 
است و فاصلۀ زیادي با ما ندارد. ما، هم از قصرشیرین با 
عراق مرز مشترک داریم، هم از سرپل ذهاب. عراقي ها براي 
تصرف شهر، جادۀ سرپل ذهاب ـ قصر شیرین را بریده و به 
همین خاطر روي ارتفاع قراویز مستقر شده، بعد به سمت 

جنوب حرکت کرده و ارتفاعات بازي دراز را گرفته اند.« 
صحبت  محکم  و  حرارت  با  خیلي  که  بهمني  تقي 
مي کرد، ادامه داد: »سازماندهي نیروهاي ما در منطقه به 
این شکل است؛ یک گروه دوازده نفره همین جا در شهر 
مي ماند، یک گروه دوازده نفره یک خط جلوتر در شهرک 
هم  بعدي  نفرۀ  دوازده  گروه  و  مي شود  مستقر  المهدي 

مي روند به کمین مجاهد.«
تقي  از  شد.  شروع  نگهباني ها  برنامۀ  موقع  همان  از 
بهمني پرسیدم که وقتي ما بیرون شهر نیرو داریم، چرا 
باید داخل شهر نگهباني بدهیم؟ او پاسخ داد: »تانک هاي 
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مستقر  ذهاب  دشت  دل  در  شما  راست  سمت  دشمن 
هستند. نیروهاي عراقي هر وقت که اراده کنند، مي توانند 
شهر  سمت  به  درگیري  بدون  و  کرده  روشن  را  تانک ها 
پس  است.  افتاده  اتفاق  بار  یک  قباًل  واقعه  این  بیایند. 
سرپل ذهاب با آن که عقبۀ نیروهاي ماست، اما به هیچ وجه 

جاي امن و دور از خطري نیست.«1 
میرزامحمد ُسلگي از فرماندهان لشکر 32 انصارالحسین 
به  جنگ،  در  حضورش  آغازین  سال هاي  در  که  است 

سرپل ذهاب مي رود. روایت او  چنین است:
همدان  استان  سپاه  بچه هاي  حماسۀ  و  رزم  »آوازۀ 
انبوه تانک هاي  با  در اردیبهشت ماه 1360 و مصاف آنان 
عراقي و ممانعت از سقوط شهر سرپل ذهاب در تمام نهاوند 
اصرار  اما  بمانم،  شهر  در  مي توانستم  این که  با  پیچید. 
کردم که مي خواهم به جبهه بروم و باالخره با گروهي از 

پاسداران سپاه نهاوند عازم سرپل ذهاب شدیم.
را  و کاشانه شان  بود. مردم خانه  از سکنه  شهر خالي 

1 . سهم من از چشمان او؛ خاطرات حميد حسام، تدوین مصطفي رحيمي، تهران، 
سورۀ مهر، 1391، صص 61 ـ 57
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رها کرده و به عقب رفته بودند. جبهۀ میاني سرپل ذهاب 
اداره  همدان  استان  از  پاسدار   45 توسط  قصرشیرین  به 
مي شد. ما در قالب یک گروه 15 نفري به مدت دو شب 
و سه روز در سرپل ذهاب مي ماندیم و سپس با گروه 15 
نفري دیگري در خط مقدم در دامنۀ ارتفاع قراویز در ۷ 
کیلومتري شهر تعویض مي شدیم. هیچ گونه جابه جایي در 
روز ممکن نبود. تمام جاده ها، خیابان ها و حتي کوچه هاي 
شهر از سمت دو ارتفاع بلند بازي دراز و قراویز زیر دید و 

تیر دشمن بود.
دشمن پس از آغاز تهاجم سراسري، دو سه بار براي 
تسخیر شهر خیز برداشته بود، اما هر بار ناکام ماند و با 

دادن تلفات به ارتفاع مشرف به شهر بازگشت.
شهر بود و سکوت و تاریکي و تنها صدایي که سکوت 
را مي شکست، انفجار توپ و خمپاره ها بود که طي 5 ماه 

از آغاز جنگ، ساختماني را سالم نگذاشته بود.
حفره  ساختمان ها  از  باید  شهر،  در  جابه جایي  براي 
مي زدیم و از یک خانه به خانۀ دیگر مي رفتیم. شب سوم 
استقرار، خودروي سیمرغي آمد و گروه تازه  وارد ما را به 
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شهرکي موسوم به المهدي، در فاصلۀ دو کیلومتري خط 
برد. شهرک، عقبۀ جبهۀ قراویز و محل استقرار تنها قبضه 
خمپارۀ 120 میلیمتري بود که با سهمیۀ روزي 6 گلوله، 
پشتیباني  را  در خط  خودي  نشستۀ  کمین  در  نیروهاي 

مي کرد.
دشمن اگر مي دانست که فقط 15 نفر در مقابلش زیر 
دامنۀ قراویز سنگر گرفته، از هر طرف که اراده مي کرد، 
مي توانست سنگرهایشان را دور بزند و آن ها را به اسارت 

در آورد.
چندان  نه  سنگرهاي  در  نشستن  بود  شده  کارمان 
مستحکم و کاِر دشمن، ریختن آتشي جهنمي و بي وقفه 
که از صبح آغاز مي شد تا جایي که به نظر مي رسید خسته 
شده اند یا مهمات شان تمام شده است. اگر کسي در روز 
زخمي مي شد یا به شهادت مي رسید، جابه جایي او تا قبل 

از تاریکي به هیچ وجه ممکن نبود.«1 
روایت دیگري از یکي دیگر از رزمندگان اعزامي به سرپل ذهاب: 

1 . آب هرگز نمي ميرد؛ خاطرات شفاهی سردار ميرزامحمد سلگي، نوشتۀ حميد 
حسام، تهران، صریر و نشر بيست و هفت، 1393، صص 96ـ  94
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رسیدم.  سرپل ذهاب  به  که  بود  شهریورماه   12 »شامگاه 
خمپاره ها  و  توپ ها  انفجار  که  سکنه  از  خالي  شهري 
نیمه ویرانش کرده بود. جبهه به فاصلۀ ۷ کیلومتر جلوتر از 
شهر بود؛ جایي که شب قبل بچه هاي سپاه استان همدان 
تمام توان شان را گذاشته بودند کوهي به نام قراویز را که 
مشرف به شهر سرپل ذهاب و جادۀ قصرشیرین است، آزاد 
ناراحت.  بود و  بود، غم زده  بر گشته  از خط  کنند. هر که 
به  سیمرغ  خودروي  یک  با  سرپل ذهاب  از  شب  همان 
قراویز محسوب  المهدي، که عقبۀ جبهۀ  نام  به  شهرکي 
مي شد، رفتیم و از انبوه مجروحاني که روز و شب گذشته 
سختي  نبرد  فهمیدیم  بودند،  شده  داده  انتقال  آن جا  به 
در این گرماي کشندۀ تابستاني روي داده است. کنجکاو 
بودیم و پرسان. گفتند که بیشتر بچه ها در سینۀ کوه و 
روي قله شهید شده اند و پیکرشان همان باال مانده است.

از شهر سرپل ذهاب تا عقبۀ شهرک المهدي و از آن جا 
تا زیر قلۀ قراویز زیر دید و تیر مستقیم عراقي ها بود. شب 
سوم، در تاریکي مطلق، بي هیچ سهمي از مهتاب، ما با 
چند نفر به زیر قلۀ قراویز، که دست عراقي ها بود، اعزام 
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با  قراویز،  دامنۀ  در  و  عراقي ها  پاي  زیر  نگهباني  شدیم. 
فاصله اي کمتر از صد متر پایین تر از سنگرهاي آن ها، توأم 
با کنجکاوي و هیجان بود. بچه ها براي در امان ماندن از 
آتش بي وقفۀ عراقي ها، دور تا دور تپۀ خود را کانال کنده 
بودند و رگبار بي امان توپ و خمپارۀ عراقي ها بود که به 
چپ و راست کانال ها برخورد مي کرد. سنگرها استحکام 
چنداني نداشتند و تک تک آن ها با چشم غیرمسلح براي 
هر عراقي قابل رؤیت بود. چاره اي نبود. باید زیر قلۀ اصلي 
ـ  تپه ۷16ـ را حفظ مي کردیم؛ وگرنه عراقي ها از  قراویز 
روي این قله به سمت جادۀ آسفالت سرازیر مي شدند تا 

خود شهر سرپل ذهاب مي آمدند.«1 

1 . وقتي مهتاب گم شد؛ خاطرات علي خوش لفظ، مصاحبه و تدوین حميد حسام، 
تهران، سورۀ مهر، 1393، صص 94 ـ 92
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 5 فصل پنجم
موفقیت هاي رزمندگان اسالم در اجراي عملیات در منطقۀ 
تیزپرواز  عقابان  پشتیباني  و  حمایت  بدون  سرپل ذهاب، 
هوانیروز تکمیل نمي شد. حضور این خلبانان شجاع عالوه 
 بر آن که ترس را در دل دشمن مي انداخت، موجب تقویت 
روحیۀ جنگاوري رزمندگان مي شد. سرهنگ خلبان رحیم 
پزشکي در روایت خود از تشکیل گروه هاي آتش مي گوید: 
با  مقابله  براي  شد  قرار  عراق،  هوایي  حملۀ  از  »بعد 
نیروهاي عراقي، گروه هاي آتش تشکیل دهیم و به مناطق 
حساس اعزام شوند. این تصمیم ابتدا در دو منطقۀ ایالم 
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شهید  را  ایالم  آتش  گروه  گرفت.  صورت  سرپل ذهاب  و 
هدایت  شیرودي  شهید  را  سرپل ذهاب  گروه  و  کشوري 
عملیات، خودشان  انجام  براي  آن ها  مي کردند.  نظارت  و 
نمي گرفتند.  مجوز  کسي  از  و  مي کردند  تصمیم گیري 

کارها خودجوش صورت مي گرفت.
منطقۀ  در  ضدانقالب  و  اشرار  با  درگیري  طول  در 
را  خوبي  تجارب  فني،  کارکنان  و  خلبان ها  کشور،  غرب 
به دست آورده بودند. مشکلي سر راه مان وجود نداشت. 
هم  توانایي هاي  از  و  مي شناختیم  را خوب  یکدیگر  همه 

خبر داشتیم.
شرکت  رفت،  سرپل ذهاب  به  که  دومي  گروه  در  من 
شیرودي،  چون  خلبان هایي  شامل  اول  گروه  داشتم. 
اول  روز  که  بود  علي پور  و  شاداب  شه پرست،  سهیلیان، 
از جمله  فني  دوستان  از  تعدادي  بودند.  رفته  منطقه  به 
اصغر روحبخش، همچنین مهمات گیر و سوخت رسان هم 

با آن ها رفته بودند.
عراقي ها از چند جبهه وارد عمل شده بودند و عمدۀ 
نیروهایشان تجاوز را از قصرشیرین آغاز کرده و در دشت 
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ذهاب پراکنده شده بودند. با توجه به پراکندگي و حجم 
نیروهاي عراقي، که بخشي نیز در سمت جنوب ارتفاعات 
ما  دست  از  کاري  مي رسید  نظر  به  بودند،  شده  مستقر 
برنمي آید. وسعت پراکندگي، بیش از توان پروازي ما بود.

عراقي ها با خیالي آسوده در مناطق مختلف مستقر شده 
بودند و مثل این که در داخل خاک خودشان و در حال 
اجراي رزمایش عملیاتي باشند، با تانک ها و نفربرهایشان 

رزمایش مي کردند.«1
در  حضور  اول  روزهاي  ناصحي نژاد  بهروز  سرهنگ 

سرپل ذهاب را این چنین روایت مي کند: 
»ولولۀ عجیبي در پادگان بود و هر کس مي خواست به 
نحوي کاري انجام بدهد و شتاب زایدالوصفي در فعالیت 
به  قبل، هواپیماهاي عراقي  روز  پرسنل مشاهده مي شد. 
ایران به طور  با  پادگان حمله کرده بودند و جنگ عراق 
رسمي آغاز شده بود. مطلبي که همه را آزار مي داد، این 
در  هوانیروز  خلبانان  حماسۀ  غرب؛  در  هوانیروز   .   1

شیرودی،  شهید  کارنامۀ  همراه  به  بازی دراز  و  سرپل ذهاب 
عقدتی  سازمان  تهران،  شاه محمدي،  حجت  تدوین  و  گردآورنده 

سیاسی ارتش، نشر آجا، 1389، صص 90 ـ 89
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بود که شایع شده بود سرپل ذهاب در حال سقوط است و 
پادگان ابوذر هم در خطر سقوط قرار دارد. اطالعاتي که 
من داشتم، در این حد بود که تعدادي از هلي کوپتر هاي ما 
در پادگان سرپل بود، ولي نمي دانستم آن ها با دشمن نبرد 
اندازۀ یک سال  یا نه. پس از چند دقیقه که به  کرده اند 
گذشت، فرمانده گروهان دستور فرمانده پایگاه را مبني بر 

اعزام یک تیم آتش به سرپل ذهاب ابالغ نمود.
از  و  زدند  استارت  دیگري  از  پس  یکي  هلي کوپترها 
زمین بلند شدند. هنوز از فضاي پایگاه خارج نشده بودیم 
که وضعیت قرمز اعالم شد. بالفاصله هلي کوپترها هر کدام 
گوشه اي رفتند و متفرق شدند. ما هم از هلي کوپترها پیاده 
شدیم و هر کدام به جان پناهي رفتیم. هواپیماهاي عراقي 
به آسمان پایگاه رسیدند و پدافند شروع به تیراندازي کرد. 
هواپیماهاي عراقي بخشي از انتهاي باند و اطراف پایگاه را 

بمباران کردند و متواري شدند. 
و هنوز مسافتي طي  دوباره سوار هلي کوپترها شدیم 
نکرده بودیم که مجدداً هواپیماهاي عراقي به پایگاه حمله 
کردند و باز ما از هلي کوپترها خارج شدیم و در گوشه اي 
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ما که  براي  و  تکرار شد  نوبت  کار سه  این  پناه گرفتیم. 
زجرآور  داشتیم،  عجله  عملیاتي  منطقۀ  به  رسیدن  براي 
بود. یکي از پرسنل به لیدر تیم پیشنهاد کرد که این  بار به 
وضعیت قرمز اعتنایي نکند تا هر چه زودتر به سرپل ذهاب 

برسیم. 
در نزدیکي هاي سرپل ذهاب، مردمي را دیدیم که آوارۀ 
بیابان شده اند و با پاي پیاده به طرف کرمانشاه در حرکت 
هستند. دیدن این مناظر، واقعاً زجرآور بود و هر کس آن 

منظره را مي دید، به صدام و صدامیان لعنت مي فرستاد.
از  تعدادي  آمدیم،  فرود  سرپل ذهاب  پادگاه  در  وقتي 
پرسنل هوانیروز به استقبال ما آمدند و لحظاتي همدیگر 
دوستان  کردیم.  روبوسي  هم  با  و  آغوش کشیدیم  در  را 
مستقر در پادگان گفتند که عراقي ها تا چند کیلومتري 
گوش  به  راحتي  به  آن ها  اسلحۀ  صداي  و  آمده اند  شهر 

مي رسد.
خانه هاي سازماني پادگان سرپل ذهاب تخلیه شده بود 
در  بود.  کم  بسیار  پایگاه هم  در  نظامیان حاضر  تعداد  و 
تخلیۀ  دستور  که  کرد  اعالم  آن ها  از  یکي  موقع،  همین 
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پایگاه صادر شده و به ما توصیه کرد هر چه زودتر پایگاه 
را تخلیه کنیم. به ایشان گفتم که ما براي دفاع از پایگاه 
به این جا آمده ایم و مي خواهیم با دشمن مقابله کنیم، ولي 
او درحالي که با تعجب به من نگاه مي کرد، از من دور شد.

آسمان  در  کبری  هلي کوپتر  فروند  دو  حال،  این  در 
آن  از  سهیلیان  و  شیرودي  بعد  لحظاتي  و  شد  ظاهر 
پیاده شدند. شیرودي مستقیم به طرف سروان غیاثي که 
با  فرماندۀ نیروهاي هوانیروز در سرپل ذهاب بود، رفت و 
غیاثي  و  شیرودي  بعد  لحظاتي  شد.  صحبت  مشغول  او 
بودند،  ایستاده  محوطه  در  که  هوانیروز  پرسنل  به جمع 
و  ورود  منتظر  پیش  از  بچه ها  که  انگار  شدند.  نزدیک 
و شیرودي  او جمع شدند  دور  باشند،  بوده  او  سخنراني 
پس از سالم و احوالپرسي گفت: »بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
بچه ها، من مي دانم که دستور تخلیۀ پادگان صادر شده و 
حتي دِر زاغه هاي مهمات را باز کرده اند که هوانیروز آن ها 
از شما حاضر  که هیچ کدام  ولي مي دانم  کند،  منهدم  را 
نیستید پشت به دشمن بکنید. خوشبختانه با تماسي که 
که  نحوي  هر  به  دادند  اجازه  آن ها  داشتم،  مسؤولین  با 
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این  که  باشید  مطمئن  کنیم.  دفاع  پایگاه  از  مي توانیم، 
حماسۀ شما در تاریخ کشورمان صفحۀ زریني خواهد شد 
شما  حرکت  این  از  بعدي  نسل هاي  دنیاست،  دنیا  تا  و 
به نیکي یاد خواهد کرد. اگر ما امروز سرپل را از دست 
عراقي  نیروهاي  تقدیم  را  تهران  کلید  باید  فردا  بدهیم، 
بکنیم. پس بیایید به عنوان یک مسلمان و یک ایراني، از 
آب و خاک مان دفاع کنیم. اگر قرار باشد پادگان سرپل 
و  شود  رنگین  ما  خون  با  اول  است  بهتر  کند،  سقوط 
نیروهاي عراقي از روي جنازۀ مغرور ما بگذرند. ما امروز به 
عنوان اولین یورش به مصاف نیروهاي عراقي مي رویم و تا 
آن جا که مي توانیم از پیشروي آن ها جلوگیري مي کنیم.«

با صداي تکبیر پرسنل، سخنان شیرودي قطع شد و 
پرسنل حاضر در محوطه، بدون آن که منتظر دستور بعدي 

باشند، به تکاپو افتادند. 
دقایقي بعد، اولین تیم آتش آمادۀ پرواز شد و قرار شد 
تیم دوم تا آمدن تیم اول منتظر باشند. ما با صلوات اولین 
از دیگري  یکي پس  و هلي کوپترها  بدرقه کردیم  را  تیم 
به پرواز درآمدند و لحظاتي بعد از چشم ما ناپدید شدند.
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خلبانان  و  رسید  پایان  به  کشنده  انتظار  آن  باالخره 
اول  بي اختیار  من  برگشتند.  نبرد  میدان  از  ما  غیرتمند 
تعداد هلي کوپترها را شمردم و دیدم درست است و همه 
سالم برگشته اند. هلي کوپترها مغرورانه به زمین نشستند 
و شیرودي دستور پرواز تیم دوم را صادر کرد. پرسنل که 
براي لحظه اي دست از کار کشیده بودند، با فرستادن یک 

صلوات بلند تیم دوم را بدرقه کردند.
عقب نشیني  اول،  روز  عملیات  دستاورد  مهم ترین 
عراقي ها به طرف ارتفاعات بازي دراز بود. آن روز خیلي از 
ادوات جنگي و نفرات دشمن نابود شد و به تفسیر یکي 
از دوستان، دشمن سردرگم شده بود. دشمني که انتظار 
هوانیروز  بي امان  یورش  با  نداشت،  را  عکس العملي  هیچ 
روبه رو شده بود. هوانیروزي که با چند فروند هلي کوپتر، 
کار چند لشکر را انجام داد و ارتش تا دندان مسلح عراقي 

را مجبور به عقب نشیني کرد.«1 
پرسنل  اول حضور  روزهاي  شرایط  از  آگاهي  از  پس 

1 . پرواز در پرواز، علي رضا پوربزرگ وافي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 
1383، صص 175 ـ 169
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شجاع هوانیروز، بد نیست خاطرات این افسران را در یکي 
از عملیات هاي بازي دراز بخوانید:

که  بود؛ طوري  آماده شده  بازي دراز  عملیات  »زمینۀ 
خود عراق هم به این مسأله پي برده بود و براي پدافند 
از آن منطقۀ مهم و سوق الجیشي، نیروهاي زیادي را به 

آن جا سرازیر کرده بود.
بیش از ده روز بود که در آن منطقه پرواز شناسایي 
از  پاسداران هم  و سپاه  زمیني  نیروي  و  انجام مي دادیم 
از  یادم مي آید  را شناسایي مي کردند.  راه زمیني منطقه 
برادران سپاه شهید غالمعلي پیچک و از نیروهاي ارتش 
ارتش  بودند. تیپ عمل کنندۀ  فعال  ادبیان خیلي  سروان 
هم تیپ شاهین بود که فرماندهي آن را سرتیپ بدري به 

عهده داشت.
عملیات بازي دراز در مناطقي انجام مي شد که امکان 
براي  نفربر  و  تانک  از  استفاده  حتي  یا  خودرو  با  تردد 
نداشت.  وجود  دشمن  و  خودي  نیروهاي  از  هیچ کدام 
براي  هوانیروز  هلي کوپترهاي  بود  قرار  دلیل،  همین  به 
مجروحان  تخلیۀ  و  مهمات  رساندن  و  نیروها  جابه جایي 
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وارد عمل شوند. به همین خاطر تعدادي هلي کوپتر 214 
را  آماده کرده بودند. از طرفي شهید شیرودي تأکید کرده 
هلي کوپترهاي  از  حتمأ  سپاه،  و  زمیني  نیروي  که  بود 

کبری تقاضاي کمک خواهند کرد.
عملیات به شدت ادامه داشت و نیروهاي اسالم تصمیم 
داشتند به هر نحوي آن منطقه را تصرف کرده و دید عراق 
را نسبت به آن منطقه کور کنند. عملیات به صورت پیادۀ 
کوهستاني آغاز شده بود. فقط توپخانۀ دوربرد و هوانیروز 

مي توانستند کمکي در عملیات داشته باشند.
نیروهاي بعثي به شدت از آن منطقه دفاع مي کردند 
و نمي خواستند آن جا را به راحتي از دست بدهند. تبادل 
آتش از ساعت 11 شب قبل آغاز شده بود و ما از سروصداي 
گلوله ها نمي توانستیم بخوابیم. عراق براي مقابله با عملیات 
ایران پیش بیني هاي الزم را انجام داده بود؛ طوري که در 

مقابل شدت آتش توپخانۀ نیروهاي اسالم مقاومت کرد.
باالخره هوانیروز وارد عمل شد و من در تیم اول بودم. 
واقعاً  رسیدیم،  خودي  نیروهاي  سر  باالي  به  وقتي  اما 
نکرده  پیشروي  اصاًل  ما  یگان هاي  چون  شدم؛  متعجب 
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بار  بودند. در حین پرواز، به تعدادي قاطر برخوردیم که 
مهمات داشتند و از پایین ارتفاعات به سوي باال در حرکت 
خودي  نیروهاي  به  متعلق  این ها  کردیم  فکر  ما  بودند. 
هستند و بالفاصله این مسأله را با بیسیم به قرارگاه اطالع 
قاطر  اصاًل  بازي دراز  عملیات  براي  گفتند  آن ها  و  دادیم 
پیش بیني نشده. به این ترتیب، معلوم شد آن ها متعلق به 

نیروهاي عراقي است. 
اصاًل  بودیم و عراقي ها هم  باالي سر آن ها  ما درست 
بالفاصله  کنیم.  پرواز  آن جا  تا  ما  که  نداشتند  انتظار 
درگیري شروع شد و تیم آتش ما و پس از آن، تیم آتش 
شیرودي آن ستون را درهم کوبید. در گرماگرم درگیري، 
تعدادي از نیروهاي عراقي دست خود را به عالمت تسلیم 
نبود،  منطقه  آن  در  ما  زمیني  نیروي  چون  و  بردند  باال 
یک  کبری،  هلي کوپترهاي  آتش  پشتیباني  با  شد  قرار 
 214 خلبان  کند.  تخلیه  را  آن ها  و  بنشیند   214 فروند 
براي نشستن در آن منطقۀ ناامن اکراه داشت، اما با تأکید 
و  نشست  عراقي  نیروهاي  نزدیکي  در  شیرودي،  شهید 

تعدادي از اسراي عراقي را سوار کرد.
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به دنبال آن، یک فروند 214 براي پیاده کردن نیروهاي 
خودي به آن منطقه که واقعاً صعب العبور بود و در تیررس 
دشمن قرار داشت، آمد و تعدادي از نیروها را آن جا پیاده 
 214 هلي کوپترهاي  از  یکي  بعدي،  پروازهاي  در  کرد. 

مورد اصابت گلولۀ توپ قرار گرفت و سقوط کرد. 
باالخره نیروهاي خودي پیشروي کردند و با پشتیباني 
تصرف  را  قله ها  آن  توانستند  دوربرد  توپخانۀ  و  هوانیروز 

کنند.
حمالت  فشار  از  آن که  براي  عراق  زمان،  همین  در 
نیروهاي اسالم در بازي دراز کم بشود، جبهۀ دیگري در 
ذهاب گشود و به شهرک المهدي حمله کرد. آن ها در آن 
منطقه با ناجوانمردي پیشروي کرده و حتي نیروهاي ما را 

زیر تانک له کرده بودند.
عملیات  آن  در  و  بودند  زیاد  بسیار  عراقي  تانک هاي 
براي  شدیم  مجبور  ما  مي کردند.  عمل  روشن  چراغ  با 
کشتار  کردن  سد  و  عراقي ها  پیشروي   از  جلوگیري 
ناجوانمردانۀ مردم در شهرک المهدي، وارد عمل شویم و 
چنین کردیم. تعدادي از تانک هاي عراقي به آتش کشیده 
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شد و نیروهاي ما توانستند تعدادي از نیروهاي عراقي را، 
که بیشتر آن ها مست بودند، اسیر کنند.

عراقي  نیروهاي  از  نفر  از ۷00  بیش  عملیات  این  در 
اسیر شدند و عملیات به نفع نیروهاي اسالم خاتمه یافت. 
روز ششم اردیبهشت 1360 بود که عراق پاتک سنگیني را 
در منطقۀ دشت ذهاب آغاز کرد. در این لحظات حساس، 
یکي از خلبانان موشک زن تاو مسموم شد و ما براي تعدیل 
تیم هاي عملیاتي، خلبانان موشک زن را تقسیم کردیم و 

من با علیپور و شیرودي با آرش پرواز کردیم.
در حین تعقیب عراقي ها، شیرودي و آرش از تعدادي 
هدف  را  جلویي  تانک هاي  و  شدند  رد  عراقي  تانک هاي 
قرار مي دادند که یکي از این تانک ها هلي کوپتر شیرودي 
را هدف قرار داد؛ طوري که کابین جلو از هلي کوپتر جدا 
شد. پیکر شهید شیرودي داخل هلي کوپتر باقي ماند، ولي 
خلبان دوم )آرش( از کابین هلي کوپتر به بیرون پرت شد 

و البه الي علف هاي بلند منطقه سقوط کرد.
آتش  پشتیباني  با  )نجات(  رسکیو  هلي کوپتر 
پیکر  سختي  به  و  شد  عمل  وارد  کبری  هلي کوپترهاي 
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کردند،  تخیله  و  کرده  جدا  هلي کوپتر  از  را  شیرودي 
نکردند.  پیدا  را  ولي هر چه جستجو کردند، خلبان دوم 
خلبان رسکیو آقاي امیني و محمدي بودند و پیکر شهید 
شیرودي را که در دم شهید شده بود، تخلیه کرده بودند.

و  ارتش  پرسنل  از  تعدادي  با   214 فروند  دو  مجدداً 
سپاه به محل سقوط هلي کوپتر برگشتند و در حالي که 
بود،  قرار داده  را مورد حمله  به شدت دشمن  تیم آتش 
چون  و  کنند  پیدا  علف ها  البه الي  از  را  آرش  توانستند 
سفیدرانش آسیب دیده بود، از همان  جا مستقیم به تهران 

منتقل کردند.
رمز عملیات ما در آن روز شیرود بود و عراق که به نام 
شیرود حساس شده بود، وقتي خبر شهادت او را شنید، 
شروع به تبلیغ کرد. از طرفي بچه هاي هوانیروز با دیدن 
پیکر شیرودي غمگین و حتي دلسرد شده بودند و روحیۀ 

پرواز را از دست داده بودند.
عراق با پي بردن به این مسئله، فشار خود را زیاد کرده 
و هر آن احتمال آن مي رفت که پادگان سقوط کند، طوري 
که افسر رابط در بیسیم گفت: »اگر تا یک ساعت دیگر 
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هوانیروز و نیروهاي عمل کننده وارد عمل نشوند، پادگان 
سقوط خواهد کرد.« در این لحظه یکي از خلبانان شروع 
به صحبت کرد و گفت: »بچه ها، مگر همین شیرودي ـ 
مي گفت  که  نبود  ـ  شیرودي  شهید  پیکر  به  کرد  اشاره 
ادامه  را  اسالم مهم است. چرا راهش  و  ما مملکت  براي 
نمي دهید؟ چرا اجازه مي دهید دشمن تا این جا پیشروي 
کند؟ چرا شما نباید راه او را ادامه بدهید که روح او شاد 
این  از  پس  هستید.  شیرودي  یک  کدام  هر  شما  شود؟ 
همه زحمت و پیروزي هاي ارزشمند باید از دستاوردهاي 
این عملیات دفاع کنید و نگذارید دشمن پیشروي کند و 

مملکت به دست دشمن بیفتد.«
در این گیرودار یکي از فرماندهان به جمع ما پیوست و 
گفت: »شهر سرپل ذهاب در حال سقوط است و اگر چنین 

فاجعه اي پیش بیاید، هوانیروز مسؤول خواهد بود.«
این حرف او با آن که همه را پکر کرد، ولي هشداري 
حال  این  در  هوانیروز.  فني  پرسنل  و  خلبانان  به  بود 
آقاي خلخالي به همراه یکي دیگر از روحانیان به پادگان 
رسیدند و وقتي متوجه صحبت هاي رد و بدل شده بین 
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آن فرمانده و پرسنل هوانیروز شدند، آقاي خلخالي گفت: 
ارتفاعات فتح نمي شد. هوانیروز  این  نبود،  »اگر هوانیروز 
چنین فرد بزرگي ـ اشاره به شیرودي ـ را از دست داده 
است. بچه ها همت کنید و راهش را ادامه دهید و نگذارید 

خون او پایمال شود.«
دقایقي بعد خلبانان کمکي هم از کرمانشاه رسیدند و 

پروازهاي آتش هوانیروز آغاز شد. 
یادم مي آید من با آقاي فرهادي پرواز کردم و خلبانان 
تازه ازراه رسیده، هرکدام با یکي از بچه هایي که به منطقه 
عراق  روي  سنگیني  آتش  و  کردند  پرواز  بودند،  آشنا 

ریختیم، طوري که عراق عقب نشیني کرد.
آن چنان  منطقه  آن  شیرودي،  شهید  روح  عظمت  به 
زیر نفوذ نیروهاي اسالم و به خصوص هوانیروز قرار گرفت 
که تا پایان جنگ، عراق هرگز نتوانست از آن منطقه نفوذ 
کند. من عظمت این پیروزي را ناشي از حضور روح شهید 
شیرودي مي دانستم که لحظه به لحظه ناظر اعمال ما بود.«1

1 . پرواز در پرواز، صص 139 ـ 133
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 6   فصل ششم
رزمندگان اسالم پس از متوقف کردن پیشروي ارتش بعث، 
به تقسیم جبهه، سازمان دهي نیروها و برنامه ریزي براي 
اجراي عملیات  محدود و نیمه گسترده براي بازپس گیري 
 ۷ منطقۀ  عملیاتي  ستاد  همت  گماردند.  اشغالي  مناطق 
جبهه(  به  نقطه  )نزدیک ترین  ابوذر  پادگان  در  نیز  سپاه 
تشکیل  شد تا روند امور با شتاب بیشتري صورت گیرد. 
بنابراین، چند عملیات با وسعت و دامنۀ متفاوت به اجرا 

در آمد که در فصول قبل به آن ها اشاره شد. 
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انجام عملیات ها در غرب با موفقیت چنداني روبه رو نبود 
و تنها بخش هاي کوچکي از مناطق اشغالي آزاد شد. اما 
پیروزي هاي متوالي رزمندگان در جبهۀ جنوب )خوزستان( 
و خصوصاً بعد از آزادسازي خرمشهر، فرماندهان بلندپایۀ 
به تغییر استراتژِي نظامي شان واداشت و آن ها  را  عراقي 
تصمیم گرفتند یک عقب نشیني سراسري را در دستور کار 

خود قرار دهند. 
تا 29  از 13 خرداد 1361  ارتش عراق  »بدین ترتیب 
خرداد 1361 با اقدام به حملۀ هوایي، اجراي آتش توپخانه 
به مرور یگان هاي خود را عقب  ایجاد موانع پدافندي،  و 
کشید؛ لیکن ارتفاعات مرزي را در اشغال نگه داشت و به 
طور رسمي اعالم عقب نشیني کرد. تخلیۀ مناطق اشغالي 

و استقرار در مناطق جدید بدین شرح بود: 
گاومیشان  ارتفاعات  از  سرپل ذهاب  شمال غرب  در   .1

کوره موش به تنگۀ ترشابه و ارتفاعات آهنگران.
جادۀ  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
1 . اطلس راهنما 7؛ كرمانشاه در جنگ، ص 86
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علي شادماني از فرماندهان جبهه های این منطقه، شاهد 
عقب نشیني  ارتش عراق بوده است: 

»وقتي تبلیغات عراقي ها براي عقب نشیني شروع شد، 
ارتفاعات  طرف  به  یک  شب  بودیم.  سرپل ذهاب  در  ما 
براي شناسایي مي رفتیم،  که  آن حدي  از  رفتیم؛  قراویز 
جلوتر رفتیم. نزدیک پایگاه هاي دشمن رسیدیم. همه  جا 
بیش از حد ساکت بود. جلوي سنگرهایشان میدان مین 
بود و ما جلوتر نرفتیم. فردایش گزارش ها نشان مي داد که 
مي دادند  پیشنهاد  بعضي  کرده اند.  عقب نشیني  عراقي ها 
دشمن را تعقیب کنیم. بنا شد ببینیم نیروهایشان را کجا 
این  بار جلو رفتیم و میدان هاي مین را  تخلیه مي کنند. 
دشمن  استحکامات  و  سنگرها  به  وقتي  کردیم.  باز  هم 
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. یک دفعه دیدیم یک نفر سوار قاطر جلو مي آید. فکر 
کردم از بچه هاي گروه دیگر است. اما ناگهان از روي قاطر 
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پایین پرید و بعد سروکلۀ یک تانک پیدا شد و لحظه اي 
بعد جاي ما را زیر آتش گرفتند. عراقي ها بیشتر شدند و 

درگیري شدیدتر. 
بچه هایي که از ما جدا شده بودند، با گروهي دیگر از 
و  بود  کمتر  ما خیلي  تعداد  بودند.  درگیر شده  عراقي ها 
باید راهي براي عقب رفتن پیدا مي کردیم. چند تا مجروح 
عقب  و  کردیم  کولشان  بود،  سختي اي  هر  با  اما  دادیم، 

آمدیم.«1 
بر  عمدتاً  جبهه،  این  در  کشورمان  نظامي  استراتژي 
هدف هاي جانبي و انجام عملیات هایي براي فریب دشمن 
چند  جز  بنابراین  بود.  جنوب  عملیات هاي  پشتیباني  و 
عملیات محدود و ایذایي، اتفاق خاصي در این جبهه رخ 
نداد. از آن طرف نیز عراقي ها با استقرار بر ارتفاعات مرزي 
از تأمین پایتخت کشورشان مطمئن بودند و بیشتر توان 
خود را در جبهۀ جنوب صرف کردند. بنابراین آرامشي در 
این جبهه فراهم شد. تحت تأثیر این واقعه، عده اي از مردم 

1 . ارتفاع سخت؛ روایت قصر شيرین، سرپل ذهاب و گيالن غرب، جعفر شيرعلي نيا 
و محمدجواد اكبرپور، تهران، فاتحان، 1391، ص 123
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به دیار خود بازگشتند. حاال دیگر سرپل ذهاب نه تنها از 
سوي دشمن بعثي تهدید نمي شد که میزبان رزمندگاني 

بود که در حال تردد به خطوط مختلف نبرد بودند.
و  مردم  توسط  که  اقداماتي  یاد ماندني ترین  به  »از 
پشتیباني سپاه صورت گرفت، راه اندازي ایستگاه صلواتي 
جنداهلل بود. این ایستگاه در خروجي غربي شهر به سمت 
قصرشیرین و در سه راهي قره بالغ احداث شد. این ایستگاه 
پذیراي  دفاع مقدس همواره  در طول سال هاي  صلواتي، 
قدوم رزمندگان بود. به ندرت پیش مي آمد که رزمنده اي 
نکند.  استراحت  ایستگاه  در  را  دقایقي  و  بگذرد  آن جا  از 
امکانات این ایستگاه از جمله حمام، آرایشگاه و غذاخوري، 

بر جذابیت آن افزوده بود.
یکي دیگر از امکاناتي که به صورت رایگان در اختیار 
رزمندگان قرار مي گرفت، عکاسي صلواتي بود. این عکاسي 
در داخل شهر و در ساختمان سابق بانک ملي سرپل ذهاب 
این  راه اندازي  با  پاسداران،  سپاه  تبلیغات  داشت.  قرار 
جبهه  پشت  به  اسالم  رزمندگان  تردد  مشکل  عکاسي، 
که  رزمندگاني  و  کرد  را حل  عکس  چاپ  و  ظهور  براي 
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دوربین نداشتند، با حضور در این عکاسي و با فرستادن 
صلوات، عکس یادگاري مي انداختند.«1

»ظهر 2۷ تیر 136۷، وقتي که از آفتاب داغ تابستان 
به زیر سایۀ چادر پناه برده بودم، خبري از رادیو پخش شد 
که کابوس چند روز گذشتۀ مرا تعبیر کرد؛ خبر پذیرش 
قطع نامۀ 598 از سوي جمهوري اسالمي ایران. توصیف و 
تشریح شرایط حاکم بر آن مقطع زماني بسیار سخت و 
دشوار است. بچه ها که احساس مي کردند از کاروان شهدا 
مي گذراندند.  را  سنگیني  و  غم بار  ساعات  افتاده اند،  دور 
غروب بیست وهفتم تیر، دلگیرترین غروب جبهه بود. همه 
بغض کرده بودند و دوست داشتند تنها باشند. دیگر کسي 
را گرماي هوا آزار نمي داد. همه با پاي برهنه و چشم هاي 

خیس، بین خارستان هاي بیابان چهارزبر گم مي شدند.«2
با پذیرش قطع نامۀ 598 و آتش بس از سوي جمهوري 
تحمیِل  از  دستاوردي  هیچ  که  عراق  حاکمان  اسالمي، 
با  و  بودند  نیاورده  به دست  ایران  به  جنگ  سال  هشت 

1 . سرپل ذهاب، ص 38
2 . سهم من از چشمان او، ص 492
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پذیرش  به  مجبور  ضعف  دلیل  به  ایران  که  توهم  این 
تهاجم گسترده اي در جبهه های  به  است،  قطع نامه شده 
جنوب دست زدند. این حملۀ گسترده در 31 تیر 136۷، 
با نیروهایي به استعداد بیش از سه برابر آغاز جنگ انجام 
 شد. در غرب نیز، لشکرهاي 21، 22 و 16 پیاده، لشکر 1۷ 
پنج  از  منافقین  نیروهاي مسلح  و  گارد  تیپ هاي  زرهي، 
محور به استان کرمانشاه حمله کردند. هدف فرماندهان 
عراقي این بود که با تصرف شهرهاي مرزي، راه را براي 
تجاوز نیروهاي منافقین به خاک کشورمان هموار نمایند.

و  اهواز  تصرف  عراق  ارتش  هدف  جنوب،  جبهۀ  »در 
حداقل تصرف خرمشهر بود که تالش دشمن را نیروهاي 
سپاه و بسیج عقیم گذاشتند؛ اما در جبهۀ میاني، هدف 
بود.  منافقین  سازمان  هجوم  براي  زمینه سازي  دشمن 
پدافندي  به خطوط  با حمله  عراق  ارتش  این جبهه،  در 
خودي، آن ها را سرگرم کرد تا نیروهاي منافقین بتوانند 
به وسیلۀ  خط  شدن  شکسته  از  پس  دیگري،  نقطۀ  از 
ارتش عراق، حرکت خود را آغاز کنند. بدین ترتیب پس 
در  منطقۀ سرپل ذهاب  در  از شکسته شدن خط خودي 
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حملۀ ارتش عراق، نیروهاي منافقین بدون این که با مانعي 
روبه رو باشند، سوار بر خودرو ها، به سوي کرمانشاه حرکت 

کردند و تا تنگۀ چهارزبر پیش آمدند.«1
آرامش  سال  چند  از  پس  سرپل ذهاب  شهر  بنابراین، 
نسبي، دوباره مورد هجوم واقع شد. لشکر 21 پس از عبور 
از مرز، به همراه نیروهاي منافقین به شهر رسیدند و پس 
از عبور از شهر، تا تنگۀ پاتاق پیشروي کردند. حمید قبادي 
ابوالفضل)ع(  یکي از نیروهاي اطالعات عملیات لشکر 5۷ 

که از نزدیک شاهد ماجرا بود، می نویسد:
دیگري  مأموریت  هم  باز  که  بود  تیر  آخر  »روزهاي 
ابالغ شد. این  بار مي بایست به سمت جبهۀ میاني حرکت 
حاج  لشکر  فرمانده  همراه  به  تیر،  سي ام  روز  مي کردیم. 
نوري و چند نفر دیگر، به سمت کرمانشاه حرکت کردیم. 
در  لشکر  مقر پشتیباني  و در  به کرمانشاه رسیدیم  شب 
صبح  فردا  و  کردیم  استراحت  کرمانشاه  فرودگاه  حوالي 
دریافت  را  جدید  مأموریت  و  رفتیم  نجف  قرارگاه  به 

ـ 29 مرداد 1367،  1 . اطلس جنگ ایران و عراق: فشردۀ نبردهای زمينی 31 شهریور 1359 
محسن رشيد، تهران، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه پاسداران، ص 113
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کردیم. حال باید به سمت شهر قصرشیرین و سرپل ذهاب 
مي رفتیم.

فرمانده لشکر دستور داد که گردان حمزه بدون فوت 
وقت به سمت شهر سرپل ذهاب حرکت کند. غروب همان 
شهر  حوالي  به  موسوي  فرماندهي  به  حمزه  گردان   روز، 

رسید و در شیارهاي پاتاق مستقر شد.
ساعت 10 صبح بود که به همراه چند نفر از بچه ها وارد 
سرپل ذهاب شدیم. قرار بر این بود که در قرارگاه تاکتیکي 
نجف اشرف با شخصي به نام آقاي شهشهاني مالقات کنیم 
تا همراه با او به سمت قصرشیرین حرکت کنیم. او را پیدا 
کردیم و به اتفاق، به سمت قصرشیرین رفتیم. خودروي 
ما یک دستگاه آمبوالنس بود. شهشهاني آخرین وضعیت 
به دلیل  را مي دانست.  نیروهاي عراقي  و  ارتش  درگیري 
بلند نداشتیم و  مسؤولیتي که داشتیم، هیچ کدام اسلحۀ 

فقط چند قبضه کلت همراه ما بود. 
به  که  ارتشي  نیروهاي  زیاد  تردد  و  موجود  وضعیت 
بود.  آن ها  عقب نشیني  از  حاکي  مي آمدند،  عقب  سمت 
آتش  و  درگیري  گذاشتیم.  سر  پشت  را  شهر  کم کم 
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کوره موش  ارتفاعات  روي  مشخصي  طور  به  عراقي ها 
حدودي  تا  و  بود  قره بالغ  سه راهي  و  قراویز  ارتفاعات  و 
به  مسیر  دو  از  سرپل ذهاب،  سمت  به  ورودي  راه هاي 
با پشتیباني سنگین  اشغال دشمن درآمده بود. عراقي ها 
هوایي، شهر و عقبه هاي سرپل ذهاب را بمباران مي کردند. 
کم کم به صحنۀ درگیري نزدیک شدیم. من راننده بودم. 
به سمت روستاي رشیدعباس و  فرمانده لشکر،  توافق  با 
تپۀ ریش دراز حرکت کردیم و از آن جا به سمت ارتفاعات 
و تپه هاي کوره موش رفتیم تا در جریان وضعیت خطوط 

درگیري ارتش با عراق قرار بگیریم.
درگیري به شدت در ارتفاعات کوره موش ادامه داشت، 
اما کاماًل پیدا بود که برتري آتش با عراقي ها است. نیروهاي 
مستقر در خطوط درگیري، مواضع خود را رها و در حال 
مي شد.  نزدیک  شهر  به  عراق  آتش  بودند.  عقب نشیني 
سمت  به  مجدداً  موجود،  وضع  بررسي  با  داشتیم  سعی 
شهر برگردیم تا به محض رسیدن گردان ها، با به کارگیري 

آن ها مانع تحرک بیشتر عراقي ها بشویم. 
بیشتر مواضع ارتشي ها تخلیه شده بود و بخش عمده اي 
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از امکانات، به جا مانده بود که بسیار ناراحتم کرد. هوا گرم 
از  بود  پر  ارتش شدم. یخچال  از مقرهاي  وارد یکي  بود. 
یخ و آب سرد. کمي آب خوردم. در حال حرکت به سمت 
سر،  پشت  از  آر.پي. جي11  گلوله  چند  که  بودیم  عقب 
یعني از سمت شهر به طرف ما شلیک شد و در کنار ما به 
زمین خورد. اول خیال کردم که نیروهاي خودي هستند 
و ما را به جاي عراقي ها اشتباه گرفته اند؛ براي همین سعي 
کردم خودم را بیشتر نشان دهم و با تکان دادن دست، به 
آن ها بفهمانم که ما ایراني هستیم. غافل از این که عراقي ها 
و  شده اند  سرپل ذهاب  شهر  وارد  آسفالته  جادۀ  مسیر  از 

هنوز نمي دانیم.«1
تانک هاي  به محاصرۀ  تیر 136۷  در 31  سرپل ذهاب 
عراقي درمي آید. بار دیگر مردم مظلوم این دیار، هراسان 
و  بیابان  آوارۀ  و  را ترک مي کنند  دیار خود  و مستأصل، 
مرداد،   3 یعني  بعد  روز  سه  مي شوند.  اطراف  شهرهاي 
نیروهاي منافقین عملیات خود را با نام »فروغ جاویدان« 

آغاز مي کنند. 

1 . هم مرز با آتش؛ خاطرات حميد قبادي، تهران، سورۀ مهر، چاپ دوم، 1386، 
صص 376 ـ 374
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»سازمان منافقین پس از سال ها خوش خدمتي به حزب 
با  ایران  اسالمي  جمهوري  این که  توهم  با  عراق،  بعث 
پذیرش قطع نامۀ 598 در حال اضمحالل است، کارناوالي 
را تحت عنوان ارتش آزادي بخش ملي ایران به راه انداختند 
و روز سوم مرداد، از قرارگاه اشرف در قالب 5000 نفر از 
مرز قصرشیرین عبور کردند و عصر روز سوم به حسن آباد 
رسیدند. طبق طراحي سران نفاق، باید طي دو روز از مرز 
پندار موهومي که صدام در  تهران مي رسیدند! همان  به 

سال 1359 در سر مي پروراند.«1
تنگۀ  کنترل  ارتش،  زرهي   81 لشکر  دژبان  نیروهاي 
ابوالفضل)ع( سپاه  لشکر 5۷  و  داشت  در دست  را  پاتاق 
از  پس  منافقین  نیروهاي  داشت.  حضور  منطقه  در  نیز 
در  عراقي حاضر  فرماندهان  با  آخرین هماهنگي ها  انجام 
سمت  به  کل داوود  تنگۀ  از  را  خود  هجوم  سرپل ذهاب، 
کرمانشاه آغاز کردند. توان توپخانه و نیروهاي هوایي ارتش 
عراق پشتیبان این هجوم بود و حجم آتش آن قدر بود که 
برخي از کارشناسان نظامي آن را کم نظیر توصیف کردند 

1 . آب هرگز نمي ميرد، صص 689 ـ 688
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نیروهاي  دست  از  را  عمل  ابتکار  آتش،  حجم  همین  و 
خودي خارج ساخت. 

»ساعت 2 بعدازظهر نشده بود که ناگهان آتش بسیار 
سنگین دشمن از طرف سرپل ذهاب همۀ ما را میخکوب 
کرد. آتش روي ارتفاع و گردنۀ پاتاق و روستاهاي قلعه رفیع 
براي  غذا  تهیۀ  مشغول  مي شد.  اجرا  منطقه  شیارهاي  و 
ریختند.  آتش  زمان  و  زمین  از  ناگهان  که  بودیم  بچه ها 
ساعت 2 شد. به طرف خودرو تویوتا رفتم تا اخبار رادیو 
را گوش کنم. گزارشگر رادیو از درگیري شدید در جبهۀ 
اما  شدم،  نگران  خیلي  مي داد.  خبر  شلمچه  و  خرمشهر 
زیاد  ما آن قدر  استقرار  آتش دشمن روي روستاي محل 
شد که مجبور شدم اخبار را رها کنم و به داخل یکي از 

اتاق ها بروم.
اتاقي که هدف قرار مي گرفت، با شتاب به سمت  هر 
اتاق دیگري مي رفتیم. همه چیز به هم ریخته بود. هیچ 
مکان امني نبود که کمتر زیر آتش باشد. تمام شیشه هاي 
مثل  کردم.  نگاه  بیرون  به  پنجره  از  ریختند.  فرو  اتاق ها 
باران گلوله مي بارید. آتش آن قدر سنگین شد که یکي از 
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بچه ها داد زد: »حمید! بهتر است اتاق را ترک کنیم و هر 
کدام در چاله اي و شیاري روي زمین دراز بکشیم.« 

نگراني او درست بود؛ چرا که امکان داشت سقف کالس 
بر روي مان خراب شود. به اجبار اتاق را ترک کردیم و هر 
از چاله ها  بعضي  پنهان کردیم.  را  کدام در چاله اي خود 
مربوط بود به انفجارهایي که چند لحظه پیش اتفاق افتاده 
ادامه داشت که زمان خیلي  بود. آتش حدود 45 دقیقه 

زیادي بود. 
و  کرد  فروکش  آتش  که  بود  بعدازظهر   3 ساعت 
بیسیم دیده بان به صدا درآمد. نیروهاي دیده بان گزارش 
آن ها  نظامي  ستون هاي  و  عراقي ها  وسیع  تحرکات  از 
دفعه  نظر مي رسید. یک  به  غیرعادي  مي دادند. وضعیت 
صداي بیسیم دیده بان قطع شد. داریوش مرادي و مرتضي 
رنجبر، مسؤول تخریب لشکر، و زمان کرمي، از بچه هاي 
تخریب، با یک خودرو به سمت دیدگاه رفتند تا اوضاع را 
بررسي کنند. من هم تصمیم گرفتم گردان حمزه را آمادۀ 

عملیات کنم. 
بعد از چند دقیقه، صداي حرکت تانک و صداي رگبار 
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دوشکاي تانک توجه ام را جلب کرد. بچه ها در حال حرکت 
روي جادۀ آسفالت به سمت پل ماهي بودند که متوجه 
عقب نشیني نیروهاي خودي مي شوند. اهمیتي نمي دهند 
و جلو مي روند. ستوني را مي بینند که از مقابل به طرف 
قرار  هدف  مورد  بچه ها  خودرو  دفعه  یک  مي آید.  آن ها 
مي گیرد. داریوش مرادي، که راننده بود، ترمز مي کند تا 
قرار  رگبار  هدف  خودرو  متري  چند  در  او  شوند.  پیاده 
که  روزبهاني،  و  اسیر مي شود  و  رنجبر مجروح  مي گیرد. 
کنار  شیار  از  استفاده  با  بود،  خودرو  پشت  و  مخابراتي 

جاده، موفق به فرار مي شود.«1
از فرداي آن روز، نیروهاي عراقي به تدریج از منطقه 
مقاومت  با  در جبهۀ جنوب  که  کردند؛ چرا  عقب نشیني 
مرداد،  پنجم  روز  مواجه  شدند.  رزمندگان  سرسختانۀ 
نیروهاي عراقي به طور کامل از سر پل ذهاب مي روند و شهر 

تحت کنترل نیروهاي منافقین قرار مي گیرد. 
در همین روز، عملیات مرصاد آغاز مي شود. با انعکاس 
اخبار حملۀ مجدد عراق و منافقین در شهرها و روستاها، 

1 . هم مرز با آتش، صص 380 ـ 379
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بار دیگر مردم ایران به جبهه ها هجوم مي آورند. فرماندهان 
کشورمان در طراحي عملیات، از جهات مختلف به ستون 
محاصره  را  آن ها  و  مي کنند  حمله  منافقین  نیروهاي 
مي کنند. منافقین حتي نمي توانند تا شب مقاومت کنند؛ 
ـ  قصرشیرین  مسیر  روزه  دو  داشتند  قصد  که  حالي  در 

تهران را طي کنند! 
سربازان شجاع وطن در تنگۀ چهارزبِر جادۀ اسالم آباد 
ـ کرمانشاه، صفوف منافقین را در هم  شکستند و آن ها را 

وادار به فراري مفتضحانه مي کنند. 
پي شکست   در  و  منافقین  مفتضحانۀ  این شکست  با 
را   598 قطع نامۀ  صدام  جنوب،  در  عراقي  نیروهاي 

مي پذیرد و جنگ تحمیلي خاتمه مي یابد. 
با وجود جراحت هایي که بر تن شهر مقاوم سرپل ذهاب 
اما شهر پیروزمندانه به آغوش میهن اسالمي  مي نشیند، 
و  شهر  ایثار  و  مقاومت  صبوري،  خاطرۀ  بازمي گردد. 
مردمان غیورش تا ابد در تاریخ پرافتخار این مرز پرگوهر 
خواهد ماند؛ شهري که بیش از 50 بار هدف آتش سنگین 
توپخانه و بمباران هوایي دشمن واقع شد و بیش از 112 

شهید و 329 جانباز را تقدیم انقالب کرد.
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