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29 خرداد 67 سالروز تصرف مهران توسط منافقين
شهري که 4 بار به اشغال دشمن درآمد

  عليرضا محمدي
ش�ايد در ميان ش�هرها و مناط�ق مرزي 
کشورمان، مهران به جهت چهار بار اشغال 
شدنش توس�ط دش�من، منحصر به فرد 
باشد. شهري که در اولين روزهاي جنگ به 
تصرف دشمن درآمده بود، چند بار دست 
به دست شد تا در آخرين روزهاي جنگ 
نيز باز طعم تل�خ اش�غالگري متجاوزان 
را بچش�د. به مناسبت س�الروز سومين 
اش�غال ش�هر مه�ران در 29 خردادماه 
1367 ک�ه توس�ط منافقي�ن ص�ورت 
پذيرفت، نگاهي به سرگذش�ت اين شهر 
در هشت س�ال دفاع مقدس مي اندازيم. 

 اولين روزهاي جنگ
با ش��روع جنگ تحميلي در 31 ش��هريور 
1359، لش��کر 2 پياده  کوهستان سپاه دوم 
عراق از چهار محور به مهران حمله کرد و در 
روز دوم مهر ماه از قسمت غربي وارد مهران 
شد و در جنگي تن به تن اين شهر را به تصرف 
درآورد.   اي��ن منطقه از آن زم��ان به مدت 
حدود سه سال در اشغال دشمن بود. حتي 
بعد از فتح خرمشهر و عقب نشيني سراسري 
که ارتش عراق انجام داد، ارتفاعات مرزي و 
شهر مهران تحت تسلط دشمن باقي ماند تا 
اينکه مدتي بعد با اجراي عمليات والفجر 3 
در سال 62 ، شهر مهران و ارتفاعات شمالي 

آن آزاد شد. 

 دفاع متحرک
دومين اش��غال مه��ران در س��ال 65 بود.  
عراقي ها ک��ه تقريباً از س��ال 1360 به الک 
دفاعي فرو رفته بودند، بعد از حدود پنج سال 
از محاق درآمدند و آرايش هجومي گرفتند. 
تاکتيک جديد عراقي ها که در تاريخ جنگ 
به عنوان »دفاع متحرک« مشهور است، بر 
پايه حمالت محدود اما سريع و برق آسا بود. 
اين اس��تراتژي يک هدف عم��ده را تعقيب 
مي کرد؛ جلوگيري از انجام عمليات بزرگي 
چون والفجر8 توس��ط اي��ران. از همين رو 
بعد از تثبيت والفجر8 و استقرار رزمندگان 
در ش��به جزيره فاو، عراق دف��اع متحرک را 

آغاز کرد. 
اوج موفقيت آنها در اس��تراتژي جديدشان 
اشغال ش��هر مهران در ارديبهشت سال 65 

بود. ش��هري که صدام ادعا مي کرد آن را به 
عوض شهر فاو اش��غال کرده است. متعاقب 
آن حضرت امام نيز دستور آزادسازي مهران 
را صادر کرد. کمي بع��د رزمندگان عمليات 
کربالي1 را در تير ماه 1365 به مرحله اجرا 
درآوردند که ماحصل آن آزادس��ازي ش��هر 

مهران بود. 
 رخنه نفاق

اشغال س��وم و چهارم مهران هر دو به سال 
1367 يعني آخرين سال جنگ برمي گردد. 
در اين سال س��ازمان منافقين با مشارکت 
و پش��تيباني ارتش عراق تحرک خود را در 
مرزه��اي کش��ورمان گس��ترش داده بود. 
نيروهاي اين گروهک در يک��ي از تک هاي 
خود موسوم به عمليات چلچراغ به تاريخ 29 
خرداد 1367 در منطقه  مياني ايالم وارد عمل 
شدند. آنها با کمک يگان هاي زرهي و آتش 
س��نگين توپخانه عراق، مهران را به اشغال 
درآوردند. س��ير حوادث سياس��ي- نظامي 
ايران، منافقين را به اين باور رسانده بود که 
ملت ديگر پش��تيبان نظام اسالمي نيست و 

يک فتح قاطع و سريع در پيش دارند! 
منافقي��ن عملي��ات »چلچراغ« را با ش��عار 
»امروز مهران، ف��ردا تهران« آغ��از کردند.

اما در همان س��اعات اوليه اش��غال ش��هر، 
نيروهاي مردمي عش��اير، بسيج و لشکر 11 
اميرالمؤمنين )ع( در منطقه حاضر شدند و در 
همان روز اول، نيروهاي منافقين را در تنگه  

کنچانچم و سه راهي مهران- دهلران- ترشابه 
متوقف کردند. در گام بعدي، با اضافه شدن 
ش��مار قواي خودي، در روز يکم تير 1367 
متجاوزان تا پشت مرزهاي بين المللي عقب 

رانده شدند. 
 آخرين اشغال

بعد از اينکه ايران قطعنام��ه 598 را در 27 
تير 1367 به  صورت رسمي قبول کرد، عراق 
آن را نشانه ناتواني جمهوري اسالمي ايران 
ارزيابي کرد. با اين تصور عراقي ها در مرزهاي 
جنوبي و غربي کش��ورمان دس��ت به تجاوز 
سراسري زدند. در جبهه مياني دشمن از اول 
مرداد 1367، همزمان از چهار محور به استان 
ايالم حمله کرد؛ در محور زرباطيه – مهران- 
تنگه  ترشابه. هدف اصلي بعثي ها اين بود که 
بعد از اشغال شهر مهران، از تنگه  ترشابه عبور 
کنند. لذا عراقي ها در اول مردادماه 67 براي 
بار چهارم مهران را به تصرف خود درآوردند. 
بعد از اين تج��اوز، مردم اي��الم وارد عرصه 
ش��دند و با هدايت و فرماندهي لش��کر 11 
اميرالمؤمنين )ع( در چه��ار محور با هجوم 
دشمن به مقابله پرداختند. عاقبت در روز 12 
مرداد 1367 نيروه��اي عراقي به  طرف مرز 
بين المللي عقب نشيني کردند اما ارتفاعات 
سرکوب حاشيه هاي مرز را تا زمان تجاوز به 

کويت در اختيار داشتند. 
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اشغال سوم و چهارم مهران هر دو به 
سال 1367 يعني آخرين سال جنگ 
برمي گردد. در اين س�ال س�ازمان 
منافقين با مش�ارکت و پشتيباني 
ارت�ش ع�راق تح�رک خ�ود را در 
مرزهاي کشورمان گسترش داده بود

  صغري خيل فرهنگ
22 مرداد سال 61 با دس�تگير شدن يک دزد 
خودرو توس�ط م�ردم و تحويل او ب�ه پليس، 
پ�رده از يکي از فجيع ترين جنايات  س�ازمان 
منافقين برداشته ش�د که يک شوک عمومي 
در جامعه ايجاد کرد. فرد دستگير شده جواني 
به  نام »خس�رو زن�دي«، از اعضاي س�ازمان 
تروريس�تي مجاهدين خل�ق )منافقين( بود 
که قصد داشت براي انجام يک عمليات ترور، 
خودرويي را سرقت کند اما در بازجويي خود 
پرده از برنامه اي وحش�يانه و ضدبشري با نام 
»عمليات مهندسي« توسط سازمان منافقين 
خلق برداش�ت. او مأموران دادستاني انقالب 
و پاس�داران کميته را ب�ه بيابان هاي باغ فيض 
)شمال غرب تهران( برد و س�ه جنازه زنده به 
گور شده را که حاصل اين »عمليات مهندسي« 
وحش�يانه بود، به نيروهاي انقالبي نشان داد. 
در پي ضرب�ات ش�ديد نيرو ه�اي انقالبي به 
منافقين در اوايل س�ال 61 و لو رفتن بسياري 
از خانه هاي تيمي، سازمان مجاهدين دستور 
داد هر فرد مشکوکي را که در اطراف خانه هاي 
تيمي مشاهده مي کنند، بربايند و سپس براي 
کسب اطالعات مورد شکنجه قرار دهند. اين 
عمليات توسط سازمان »عمليات مهندسي« 
نام گرفت. تحليل ش�ان ه�م اين ب�ود که کار 
مهندس�ي پيچيده تر از کار عملياتي است. ما 
ش�کنجه مي کنيم چون مجبور هستيم. ولي 
وقتي حاکم شويم، شکنجه نمي کنيم! جنگ 
ما با رژيم، جنگ دو س�ازمان مهندسي است. 
هر کدام بيش�تر ش�کنجه کند، برنده است. 
شهيد طالب طاهري 17 س�ال بيشتر نداشت 
که در عمليات به اصطالح مهندسي منافقين 
ش�هيد ش�د. جانب�از جبهه ه�اي جن�گ با 
ص�دام ب�ود که ب�ه دس�ت منافقين ک�وردل 
ربوده و شهيد ش�د. زندگي سراس�ر ديني و 
جه�ادي ش�هيد طال�ب طاه�ري را از زب�ان 
خواه�رش طاه�ره طاه�ري م�رور مي کنيم. 

جواني برادرتان ش�هيد طالب طاهري با 
دوران پيروزي انقالب اسالمي مصادف 
بود. در آن دوران فعاليت خاصي داشت؟

خانواده ما از س��ال ها پيش انقالبي و اهل دين و 
تقوا بود. پدر و مادرمان مقلد حضرت امام بودند. 
طال��ب در چنين خان��واده اي و ب��ا روزي حالل 
پرورش پيدا کرد. پدرمان آهنگ��ر بود. طالب در 
کودکي قرآن ياد گرفت و در دوره دبستان آداب 
و مسائل و احکام ش��رعي را مي دانست. با حضور 
در مسجد با افراد انقالبي معاشرت داشت و همين 
در شکل گيري شخصيت انقالبي اش مؤثر افتاد. 
برادرم مؤذن و مکبر مسجد بود. خوش سيما، باحيا، 
مسئوليت پذير، دلس��وز و داراي حسن خلق بود. 
بزرگ تر از سنش رفتار مي کرد. نوجواني طالب با 
دوران پيروزي انقالب مصادف شد. در حد خودش 

در فعاليت هاي انقالبي شرکت مي کرد. 
گفتيد شهيد طاهري جانباز دفاع مقدس 

هم بودند؟
بله، بعد از پيروزي انقالب که کميته تشکيل شد و 
شروع به عضو گيري کرد، طالب درس را رها کرد 
و عضو کميته ش��د. اعتراض ما هم که چرا درس 
را رها کردي، فايده نداش��ت. با جديت س��رگرم 
فعاليت بود. آن زمان بازار ش��ايعات هم داغ بود. 
مثاًل يک روز مي گفتند ف��الن خيابان درگيري 
شده و زياد ش��هيد داده ايم يا حرف هاي ديگري 
مي زدند. البته منافقين هم فع��ال بودند. تقريباً 
هر روز درگيري هاي خياباني وجود داش��ت. يک 
بار کسي به خانه ما تلفن کرد و گفت نزديک خانه 
شما داخل يک خودرو بمب گذاشته شده است. 

من به طال��ب که در کميته بود، اط��الع دادم. در 
عرض چند دقيقه به اتفاق چند نفر از همکارانش 
با موتور آمدند و بررسي کردند. گفتند دروغ است 
و بمبي در کار نيس��ت. خالصه دوران پر التهابي 
را گذرانديم. طالب سال 60 نامه اي به مسئولش 
نوشت که به او اجازه رفتن به جبهه را بدهد، متن 

نامه اش چنين بود: 
»بس��مه تعالي. اينجانب طالب طاه��ري فرزند 
حس��ين، جمعي قس��مت تحقيقات، عالقه مند 
ش��ديد به رفتن به جبهه هستم، لذا خواهشمند 
است با اعزام اينجانب موافقت شود.« وقتي موافقت 
مسئوالن را گرفت، به جبهه اعزام شد و سه ماه در 
دزفول در کرخه فعاليت داش��ت. ي��ک بار که به 
مرخصي آمده بود به شدت از کمبود امکانات در 
جبهه شکايت مي کرد. با بغض مي گفت اسلحه که 
جاي خود دارد، برخي رزمندگان با دست خالي 

مي جنگند. اين در دوران بني صدر بود. 
گويا برادرت�ان به افتخ�ار جانبازي هم 

رسيده بود؟
قبل از عمليات فتح المبين ترکش به کمر و پايش 
اصابت کرده بود ولي بع��د از بهبودي در عمليات 
فتح المبين حض��ور يافت. ماه رمضان س��ال 61 
به تهران برگشت و براي ادامه خدمت به کميته 
رفت. معموالً تا سحر در مسجد بود و به مجالس 
س��خنراني و هيئت ها مي رفت تا اينکه توس��ط 

منافقين ربوده شد. 
چطور ربوده ش�د؟ ايش�ان را تحت نظر 

گرفته بودند يا اتفاقي ربوده مي شود؟
منافقين در سطح ش��هر تهران خانه هاي تيمي 
داشتند و فعال بودند. طالب در کميته با محسن 
ميرجليل��ي همکار ب��ود. اينها ي��ک خانه تيمي 
منافقين را درخيابان آذربايجان شناسايي مي کنند 
و مراقب  آمدوشد ها به آن خانه مي شوند. منافقين 
مي فهمند که خانه تيمي ش��ان تحت نظر است. 
ترفندي مي زنند و سه نفر از آنان با لباس کميته که 
قبالً دزديده بودند، در بيرون خانه کمين مي کنند. 
وقتي طالب با دوستش نزديک خانه مي رسند به 
آنها حمله مي کنند. يکي از دوس��تان ما که يک 
خانم فرهنگي بود و در آن منطقه زندگي مي کرد، 
وقتي از مدرسه برمي گردد مي بيند جمعيت زيادي 
دور يک ماشين جمع شده اند. س��ه نفر با لباس 
کميته دو جوان را به زور س��وار ماشين مي کنند 
که آنها داد و فرياد راه مي اندازند و خطاب به مردم 
مي گويند که ما حزب اللهي هس��تيم و اينها که 
لباس کميته دارند، منافق هستند ولي مردم که 
آنها را نمي شناختند، واکنشي نشان نمي دهند. 

بعد دست و پاي اين دو نفر را مي بندند و مي اندازند 
داخل ماشين و متواري مي شوند. دوست من طالب 
را مي شناخت اما در آن ش��لوغي که چهره شان 
را هم پوش��انده بودند، متوجه نمي شود. بعد که 
خبر ربوده شدن و شهادت طالب را شنيد، فهميد 
که يکي از آن دو جوان طالب بوده است. منافقين 
طالب و دوس��تش را به خانه ابريشم چي که يکي 
از شکنجه گاه هايشان بود، مي برند. حمام خانه را 
عايق بندي کرده بودند تا صداي کساني که شکنجه 
مي کردند به بيرون نرود. پنج شبانه روز طالب را 
ش��کنجه مي کنند. براي اعتراف گرفتن از طالب 
و دوستش از شيوه هاي شکنجه هاي امريکايي- 
اسرائيلي کمک مي گيرند. اينها را خودشان بعد از 

دستگيري اعتراف کردند. 
مي دانيم که مرور شکنجه هايي که براي 
برادرتان اتفاق افتاده س�خت اس�ت اما 
براي آش�نايي خوانندگان مان با چهره 
پليد منافقي�ن از اتفاق�ات آن چند روز 

اسارتشان در دستان منافقين بگوييد. 
از آن روزي که قرار مصاحبه را با ش��ما گذاشتم و 
قرار شد شرح شکنجه هاي منافقين را برايتان بازگو 

کنم حالم بد است اما برايتان مي گويم. منافقين که 
قصد داشتند از طالب و دوستش اعتراف بگيرند 
تنها با فري��اد اهلل اکبر اهلل اکبر برادرم و دوس��تش 
مواجه مي شوند. عصباني مي شوند و اقدام به انجام 

شکنجه هاي وحشتناک مي کنند. 
يکي از منافقين به نام جالل گفت: من با عصبانيت 
چاقو را باالي گوش طالب گذاش��تم و گوشش را 
بريدم. بعد بيني اش را بريدم و خون تمام س��ر و 
صورتش را گرفت و طالب بي هوش ش��د. بعد با 
ميله آهني به جانش مي افتند. مس��عود قرباني، 
يکي ديگر از منافقي��ن در اعترافاتش گفت: آب 
جوش آورديم روي پايش��ان که پ��ر از تاول بود 
ريختيم. در ادامه اعتراف��ات منافق ديگري به نام 
جواد محمدي با چاقو چش��م طال��ب را از حدقه 
درمي آورد. پوست بدنش را با چاقو مي کند و بعد با 
شيشه شکسته پوست بدن طالب را جدا مي کنند. 
خود منافقين از آن همه استقامت طالب تعجب 
کرده  بودند و مي گفتند چطور اين جوان 17 ساله 
اين شکنجه هاي وحش��تناک را تحمل مي کند. 
آنقدر آب جوش روي بدن بچه ها ريخته بودند که 
مو و پوست آنها به راحتي از بدنشان جدا مي شد. 
حتي وقتي فهميده بودند که در بدن طالب ترکش 
وجود دارد با اتو جاي ترکش را س��وزانده بودند. 

عکس هاي پيکرشان هست. 
اين شکنجه ها تا کي ادامه پيدا مي کند و 

منافقين چطور لو مي روند؟
در اعترافات منافقين آمده است، روزي يک ماشين 
با چراغ گردان از مقابل خانه اي که طالب و دوستش  
در آنجا ش��کنجه مي ش��دند، عبور مي کند. حاال 
ماشين شهرداري بوده يا آمبوالنس نمي فهمند. 
حدس مي زنند ماش��ين پليس ب��وده و احتمال 
مي دهند که خانه شان لو رفته باشد. دستور تخليه 

خانه به آنها داده مي ش��ود. مي مانن��د با طالب و 
دوستش و آقاي عفت روش چه کنند. عفت روش 
يک کفاش ساده بود که به جرم هواداري از انقالب 

و امام دستگيرش کرده بودند. 
منافقين قبل از تخليه خانه تيمي به بدن آن سه 
نفر سيانور تزريق مي کنند تا کارشان را تمام کنند. 
بعد بدنش��ان را با طناب و زنجير مي بندند و الي 
چند پت��و مي پيچند و داخل کيس��ه هاي بزرگ 
نايلوني مي گذارند،سپس با ماشين توسط يکي 
از اعضاي سازمان به نام خسرو زندي به باغ فيض 
منتقل مي کنند. خس��رو زندي در اعترافاتش از 
لحظات آخر حيات برادرم و دو همراهش اينطور 
روايت مي کند: چاله اي در باغ کندم و هر سه شان 
را که هنوز زنده بودند و نفس مي کشيدند داخل 
چاله انداختم و محل را ترک ک��ردم. دو روز بعد 
در يک ترور نافرجام به دس��ت مردم شناسايي و 
دستگير شدم. به ما دس��تور داده بودند حتي اگر 
در ترورهايمان مردم عادي از بين رفتند، کارمان 
را به انجام برسانيم يعني ترور کور. حتي اگر کسي 
عکس��ي از امام در مغازه اش داش��ت، مورد اتهام 
سازمان بود و بايد کشته مي شد. کمي بعد خسرو 
زندي از اعضاي تيم ش��کنجه حين سرقت يک 
خودرو دستگير مي شود و به جناياتشان اعتراف 

مي کند. 
اين طرف ش�ما که از نبود طالب مطمئن 

شديد چه کرديد؟
 چند روزي که از ناپديد ش��دن طالب گذش��ت، 
نگران شديم. به مراکز مختلف اطالع داديم. کميته 
و دادستاني هم مي دانستند که دو تا از نيروهاي 
کميته مفقود شده اند و احتمال ربوده شدن آنها 
را مي دادن��د، بنابراين به دنبالش��ان بودند. حتي 
به ما گفتند که مراقب باش��يم ممکن است براي 
تحت فشار گذاشتن آنها اعضاي ديگر خانواده به 
خصوص خواهرش را هم به گروگان بگيرند. لذا من 
بيشتر مراقب بودم و تنها بيرون نمي رفتم. همان 
روز اول مي دانستم که طالب ربوده شده است اما 
پدر و مادرم بي خبر بودند. ب��ه آنها گفتيم طالب 
به مأموريت رفته است. هفت شبانه روز سخت را 
پشت سر گذاشتيم اما نمي توانستيم کاري کنيم. 
وقتي خس��رو زندي منافق دستگير شد، اعتراف 
مي کند که بچه هاي کميته را به اس��ارت گرفته 
و محل دفن پيکرشان را نش��ان مي دهد. شهيد 
الجوردي آن موقع دادستان بود. به همراه همين 
منافق به محل مورد نظر مي روند و پيکر برادرم را 
همراه دو ش��هيد ديگر از گودال بيرون مي آورند. 
گروه فيلمبرداري تلويزيون هم همراه دادستان و 
آن منافق به محل دفن اجساد مي روند و از صحنه 
کشف اجساد فيلمبرداري مي کنند و در تلويزيون 

که نشان دادند، ما متوجه شديم. 
غروب يک روز جمعه که مصادف با سالروز شهادت 
امام صادق)ع( بود، حال خوشي نداشتم. خوابيدم 
و در خواب ديدم خيابان پر از جمعيت است. تابوتي 
روي دس��ت مردم مي رود. ديدم عکس بدون سر 
طالب را روي تابوت نص��ب کرده اند و من با چاي 
از مردم پذيرايي مي کنم. با صداي تلفن برادرم از 
خواب بيدار شدم. گفت: دادستاني ما را خواسته 
اس��ت، گويا يکي از منافقين را دستگير کردند و 
مي خواهند اعترافاتش را در اخبار ساعت 8 پخش 
کنند. او از سرنوشت طالب خبر دارد. رفتم منزل 
مادرم. تلفن هاي مش��کوک زيادي به خانه پدر و 
مادرم مي ش��د. نگران بودند که چه اتفاقي افتاده 
است که من گفتم گويا طالب مجروح شده است. 
بعد دوس��تان طالب از مس��جد محل به خانه ما 
آمدند. دادستان در اخبار س��اعت 8 همان شب 
ماجرا را توضيح داد و اس��امي شهدا را اعالم کرد. 
االن مزار هر سه ش��هيد آن واقعه در جوار هم در 

قطعه 26 کنار قبر شهيد پالرک است. 

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد ترور طالب طاهري

مقاومت طالب 17ساله منافقين را متعجب كرده بود 

منافقي�ن از آن همه اس�تقامت طالب 
تعج�ب ک�رده  بودن�د و مي گفتن�د 
چط�ور اي�ن ج�وان 17 س�اله اي�ن 
ش�کنجه هاي وحش�تناک را تحم�ل 
مي کند. آنق�در آب ج�وش روي بدن 
بچه ها ريخت�ه بودند که مو و پوس�ت 
آنها به راحتي از بدنش�ان جدا مي شد
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