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 2 محمد به خانه بازگشتند
 2 مادر از چشم انتظاري درآمدند

  احمد محمدتبريزي
دوباره خبري خوب در شهر پيچيد. جوانان 
رش��يد دو خانواده پس از 36 سال به خانه 
بازگش��تند و چش��م اهالي محل و منزل را 
روشن کردند. دو محمد که در اوج شادابي 
و صالب��ت با هدف دف��اع از ميه��ن خانه را 
ترک کردن��د، امروز با تاب��وت و بوي باروت 
آمده اند. کوچک ترين شباهتي با آن جوانان 
رعناي ديروز ندارند. مادر پيکرشان را مثل 
دوران نوزادي در آغ��وش مي گيرد و قربان 
صدقه شان مي رود. آنها تمام نيرو و نشاطشان 
را در جبهه ها جا گذاشتند تا امنيت ايران از 
بين نرود. از آنها تکه استخوان هايي به خانه 
بازگش��ته و همين خوش��حال کننده ترين 
اتفاق دنيا براي مادرانشان است. چه کسي 
جز همين مادران معناي 36 س��ال انتظار 
براي آوردن خبري از عزي��زي را مي داند؟ 
با اين حال تم��ام اهل محل خوش��حالند. 
شهيدشان به خانه بازگشته و نور و اميد را در 

تمام محل پخش کرده است. 
 شهيد محمدعزيزي

شهيد محمد عزيزي متولد تيرماه 1340 بود 
و حاال خانواده اش با کمي تأخير مي توانند 
سالروز تولد عزيزشان را بر سر مزارش گرامي 

بدارند. ش��هيد عزيزي از خوزس��تان عازم 
جبهه ش��د و در روزهاي س��خت و حساس 
دفاع مقدس به ياري ديگر رزمندگان شتافت 
و با اينکه تنها 21 سال بيش��تر نداشت در 
عمليات بيت المقدس که منجر به آزادسازي 

خرمشهر شد، شرکت کرد. 
شهيد عزيزي يک الگوي تمام عيار از هزاران 
جوان پاکي است که در دفاع مقدس جانشان 
را در راه آرمان هايشان فدا کردند. سن زيادي 
نداش��تند ولي مردانگي را خوب بلد بودند. 
الفباي گذش��ت و ايث��ار را به درس��تي و به 
زيباي��ي ادا کردند و حق بزرگ��ي بر گردن 
آيندگان دارند.  امروزه 21 سال سن زيادي 
براي انجام کارهاي بزرگ نيست، اما در دهه 

60 در همين سن و س��ال جوانان کارهاي 
بزرگي انج��ام مي دادند. مقابل دش��منان 
سينه س��پر مي کردند تا مبادا دست زشت 
دش��من به ناموس و وطن برس��د. ش��هيد 
عزي��زي در عمليات رمضان در س��ال 61 و 
در منطقه عملياتي ش��رق بصره به شهادت 
رسيد. عجيب اينکه او که متولد تيرماه بود، 
در تير به شهادت رسيد و در تيرماه پيکرش 

به خانه بازگشت. 
 شهيد محمد مهرورز

نام خانوادگي محمد ديگر، مهرورز اس��ت. 
متول��د 1343 اعزام��ي از تهران. ش��هيد 
محمد مهرورز 18 س��ال بيشتر نداشت که 
راهي جبه��ه ش��د. او در اوج جواني از تمام 
زيبايي هاي دنيا دس��ت کش��يد و پا به پاي 
مردان ب��زرگ جهاد و مقاومت، راه و رس��م 
بزرگمردي آموخت. او هم همچون ش��هيد 
عزيزي در س��ال 1361، در سالي که کشور 
براي دفاع به حضور جوانان نياز مبرم داشت، 
دعوت رهبرش را لبيک گفت و راهي جبهه 
شد.  شهيد مهرورز آن روزها جوان بود و مثل 
همه جوان ها هزاران آرزو در س��ر داشت اما 
او از تمام آرزوهايش چشم پوشيد و بر خود 

تکليف دانست که از کشورش دفاع کند. 
او و ديگر هم نس��لي هايش ب��دون هيچ 
ادعاي��ي مس��يري را آغاز کردن��د که به 
ش��هادت ختم به خير ش��د. آنها ش��دند 
افتخار م��ردم ايران و خانواده هايش��ان و 
نامشان براي هميشه در قلب تاريخ خواهد 
درخش��يد. مادر و خانواده شان روزهاي 
سختي را سپري کردند ولي افتخاري که 
از شهادت فرزند نصيب شان شده را با هيچ 
چيز ديگري عوض نمي کنند. االن ديگر 
همه مي دانند که محمدش��ان برگش��ته 
و به وق��ت دلتنگي بهتري��ن محرم براي 
شنيدن حرف هايشان است. آنها مي دانند 
محمد نظاره گر آنهاست و جايي در همين 

نزديکي ها هواي همه شان را دارد. 
شهيد محمد مهرورز در س��ال 1361 در 
عمليات مس��لم بن عقيل در سال 61 و در 
منطقه عملياتي سومار به شهادت رسيد. 
مادر ش��هيد در تمام اين س��ال ها منتظر 
خبري از پسرش ماند و حاال پس از 36 سال 
دلتنگي و فراغ، مي دان��د عزيزدردانه اش 
در قطعه 2۷ بهش��ت زهرا س��نگ مزار و 
نشاني دارد. خانه جديد محمد، خانه اميد 
مادر اس��ت. او دقيقاً دو برابر سن فرزندش 
هنگام شهادت انتظار کش��يد تا نشاني از 
فرزندش بيابد و تيرماه امسال پاياني بر تمام 

چشم انتظاري ها بود. 
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امروزه 21 س�ال س�ن زيادي براي 
انج�ام کاره�اي بزرگ نيس�ت، اما 
در ده�ه 60 در همين س�ن و س�ال 
جوان�ان کاره�اي بزرگ�ي انج�ام 
مي دادند. مقابل دش�منان س�ينه 
سپر مي کردند تا مبادا دست زشت 
دش�من به نام�وس و وطن برس�د
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 عليرضا محمدي
عملي�ات رمض�ان در 22 تيرم�اه 1361 
اولي�ن عملي�ات برون مرزي اي�ران بود که 
بازتاب گسترده اي در س�طوح منطقه اي و 
فرامنطقه اي داش�ت. هر چند اين عمليات 
در پنج مرحله به نتايج از پيش تعيين شده 
نرس�يد، اما ايران اس�امي بعد از دو سال 
که از ش�روع جنگ مي گذش�ت، ب�ا انجام 
اين عملي�ات خود را به عن�وان يک قدرت 
منطقه اي معرفي مي کرد. در خصوص رمضان 
کتاب هاي متعددي نوشته ش�ده است. در 
اين نوشتار با اشاره به داشته هاي سه کتاب 
»روند جنگ ايران و عراق« نوشته حسين 
عائي، »عملي�ات رمض�ان« کاري از مرکز 
مطالعات و تحقيقات جنگ س�پاه و کتاب 
»پرسش هاي اساسي جنگ« به قلم محمد 
دروديان، س�عي کرديم عملي�ات رمضان 
و حواش�ي آن را از حيث جذابي�ت، تازگي 
و مغفول مان�دن تقديم حضورت�ان کنيم. 

 قبل و بعد از خرمشهر
تا چند سال پيش بحث بر سر علت ورود ايران 
به خاک ع��راق در عمليات رمض��ان داغ بود و 
چهره هايي چون محس��ن رضاي��ي و آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در مناسبت هاي مختلف 
روي اين موضوع بحث مي کردند. عنوان مي شد 
که حضرت امام پس از فتح خرمشهر با شنيدن 
اس��تدالل فرماندهان، با ورود قواي کشورمان 
به خاک عراق موافقت کرده ان��د اما در کتاب 
»عمليات رمض��ان« کاري از »مرکز مطالعات 
و تحقيق��ات جنگ س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي« از قول محسن رضايي آورده مي شود 
که حتي قبل از فتح خرمشهر نيز بحث ورود به 

خاک عراق با امام مطرح شده بود. 
کتاب عمليات رمضان يک سند دست اولي از 
علت تداوم جنگ و ورود به خاک دشمن ارائه 
مي دهد. آنجا که اظهارات محسن رضايي تنها 
يک روز قبل از ش��روع عمليات رمضان آورده 
مي ش��ود. رضايي در 21 تيرماه 61 مي گويد: 
» ما با انجام عمليات هاي متعدد به هدف اول 
خود که آزادسازي مناطق اشغالي بود، دست 
يافتيم ولي از آنجا که هنوز بخش هايي از خاک 
کشورمان در اشغال عراق است و هنوز شهرها 
و روستاهاي کشورمان در تيررس دشمن قرار 
دارند و امنيت به طور کامل تأمين نشده است، 

عمال جنگ ما تمام نشده است.«
رضايي در ادامه مي گويد: »سه ماه پيش، قبل 
از آغاز عملي��ات الي بيت المقدس خدمت امام 
رس��يديم و گفتيم بايد عالوه بر بازپس گيري 
خاک کش��ورمان، به ع��راق ورود کنيم. امام 
فرمودند: چه نياز اس��ت؟ وقتي دالي��ل ما را 
ش��نيدند که براي دفاع از کشور بايد در جايي 
پدافند کنيم ک��ه ديگر نيروهايم��ان هر روز 
نگران و مضطرب از حمله دشمن نباشند، امام 
فرمودند اگر اينطوري اس��ت، خ��ب، اين يک 

حرف درستي است...« 
به هر روي فرماندهان ايراني که نگران تسلط 
آتش سنگين عراق بر ش��هرهاي ايران بودند 
و هنوز شروط اوليه کش��ورمان مثل تعيين و 
تنبيه متج��اوز، خروج کامل دش��من از ايران 
و ني��ز پذيرفتن معاهده الجزاير توس��ط عراق 
رعايت نش��ده بود، با کس��ب اجازه از حضرت 
امام، عمليات رمضان و ورود به خاک عراق را در 

دستور کار قرار مي دهند. 
 سخنراني خاص امام

در همين کت��اب »عمليات رمض��ان« بخش 
جالبي از سخنراني 30 خردادماه 1361 امام 
آورده مي ش��ود که در تاريخ جن��گ کمتر به 
چنين م��وردي برمي خوريم. امام در خصوص 
پذيرش هيئت صلح ميانجي بين ايران و عراق 
فرموده بودند: » اش��خاصي بيايند که طرفين 
قبول دارند و ببينند و بنشينند که ما به عراق 
حمله کرديم يا عراق به ما؟ خرابي هايي که آنها 
وارد کرده اند را ببينند و بروند شهرهاي آنها را 
هم ببينند.« در ادام��ه در همين کتاب از قول 
محس��ن رضايي مي خوانيم که براي اولين بار 
اس��ت امام چنين موضوعي را طرح کرده اند. 

اما به دليل آنکه هيئت مذبور ب��ه جاي اقدام 
عملي در شناسايي متجاوز توصيه به مذاکره 
با طرف متجاوز مي کند و مش��خص است که 
طرف متجاوز در چني��ن مذاکراتي هيچ وقت 
به جناياتش اعتراف نمي کند، پيشرفتي در اين 

خصوص حاصل نمي شود. 
 شب نامه هاي رمضان

پيام امام به مردم عراق نيز از حواش��ي جالب 
توج��ه عملي��ات رمض��ان اس��ت. در کتاب 
پرس��ش هاي اساس��ي جنگ به قل��م محمد 
دروديان ش��رح جالبي از اين پيام آمده است؛ 
پيامي که يک روز بعد از شروع عمليات صادر 
مي شود و در آن حضرت امام خطاب به مردم 
ع��راق مي فرمايند:» به پا خيزي��د و با برادران 
صميمي خود دست اخوت اس��المي دهيد و 
اين حکومت ستمگر را از صحنه خارج کنيد و 
خود با تضمين خود حکومت اسالمي دلخواه را 
تشکيل دهيد.« اين پيام بازتاب الزم را در ميان 
مردم ع��راق نمي يابد،چراک��ه حکومت بعثي 
چنان جو وحشتي در داخل عراق ايجاد کرده 
بود که کس��ي جرئت عرض اندام نداشت. در 
ضمن بخشي از مردم عراق به نيروهاي ايراني به 
عنوان اشغالگراني نگاه مي کردند که قصد ورود 
و تصرف خاک کشورشان را داشتند. لذا هاشمي 
رفسنجاني در خاطراتش شرح ديدار با مرحوم 
احمد خميني را اينطور مي نويس��د: احمد آقا 
عصر هم آمد و از اينکه بع��د از بيانيه امام موج 

مناسبي ايجاد نشده است، گاليه داشت.
جالب اس��ت که ورود به خاک دشمن از سوي 
برخي جريان هاي داخلي نيز مورد ترديد قرار 
گرفته بود. در کتاب »عمليات رمضان« از قول 
محسن رضايي مي خوانيم: »سرنوشت جنگ 

داراي نقطه عطفي اس��ت. يعني ما تا االن در 
زمين خودم��ان مي جنگيديم، االن مجبوريم 
که بروي��م در خاک دش��من بجنگيم. همين 
االن هم ش��ب نامه پخش کرده ان��د: ما نبايد 
تجاوز کنيم!« چنين ش��ب نامه هايي را برخي 
گروه هاي تندروي مذهب��ي پخش مي کردند 
که ورود به خاک عراق را تجاوز به يک کش��ور 

اسالمي تفسير مي کردند! 
 هياهوي بين المللي

يکي ديگر از حواش��ي حائ��ز اهميت عمليات 
رمضان، حمايت تنها يک کشور از ورود ايران 
به خاک عراق بود. در آن س��و ام��ا ولوله اي از 
سوي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي برپا 
شده بود. در جلد اول کتاب روند جنگ ايران و 
عراق به قلم دکتر حس��ين عاليي مي خوانيم: 
»عمليات رمضان تنها چند ساعت پس از صدور 
قطعنامه 514 شوراي امنيت شروع شد. جالب 
اس��ت ش��وراي امنيت در طول حدود 20 ماه 
حضور نظامي ارتش عراق در ايران ساکت مانده 
بود، ولي کمتر از دو روز از آغاز عمليات رمضان 
)به غير از قطعنام��ه 514( بيانيه اي صادر  و از 
وضعيت وخيم بين دو کشور اظهار نگراني کرد 
و خواستار آتش بس شد.« در همين کتاب آمده 
است که تنها کشور ليبي از ورود ايران به خاک 
عراق حمايت مي کند. باقي کشورها يا سکوت 
مي کنند يا به شدت از ورود ايران به خاک عراق 

ابراز نگراني مي کنند. 
در کت��اب پرس��ش هاي اساس��ي جن��گ 
مي خوانيم:» به نوشته وال اس��تريت ژورنال، 
ظاهراً ه��ر دو ابرقدرت نگران حمل��ه ايران به 
عراق هستند. اگرچه هر کدام داليل جداگانه اي 
دارند، ولي هر دوي آنها از احتمال پيروزي يک 
ايران انقالبي بر صدام سوسيال بعثي و سرنگوني 

آن وحشت دارند.«
 خاکريز سرنوشت

به هر روي عمليات رمضان در تاريخ 22 تيرماه 
1361 آغاز مي شود و طي پنج مرحله، در هشتم 
مردادماه 1361 بدون آنکه به اهداف از پيش 
تعيين شده برسد، خاتمه مي يابد اما در همين 
عمليات نيز ميادين نبرد شاهد حماسه آفريني 
رزمندگاني بود که ايثارگري هايش��ان تاريخ 
جنگ هاي بشري را اعتباري مجدد مي بخشيد. 
در مرحله پنج��م عمليات وقت��ي رزمندگان 
سعي مي کنند خاکريزي را بين خط خودي و 
دشمن ايجاد کنند، اين خاکريز در نقطه اتصال 
حدود 100 مت��ر خالي مي ماند. با روش��نايي 
هوا، حمالت متقابل دشمن باعث کندي کار و 
شهادت تعدادي از رزمندگان و نيروهاي جهاد 

سازندگي مي شود. 
در کتاب »عمليات رمضان« ش��رح جالبي از 
تالش هاي س��ردار ش��هيد رضا حبيب اللهي 
براي احداث اين خاکريز ذکر مي شود: »براي 
اتمام خاکريز، حاج رضا که از سمت راست فارغ 
شده بود، به ياري آمد. چشمان سرخ شده او به 
پياله خون شبيه بودند. از خستگي بسيار موقع 
راه رفتن تلو تلو مي خ��ورد. حتي حرف زدنش 
طبيعي نبود... بعد از اتم��ام کار حبيب اللهي 
به قرارگاه آمد. چش��مانش مثل هلو شده بود، 
قرمز و باد ک��رده. انگار مي خواس��ت از حدقه 
بيرون بيايد. شايد دو روز بود که نخوابيده بود. 
از فرط گرد و خاک مژه هايش به هم چسبيده 
بود. اصاًل قيافه طبيعي نداشت، انگار از وسط 
آتش درآمده بود. منظره عجيبي پيدا کرده بود. 
هر کس��ي حاج رضا را مي ديد، مات مي مانند. 
حبيب الله��ي بهم��ن م��اه 1361 در والفجر 

مقدماتي شهيد شد.«

نگاه

اسرار جنگ 
به روايت اسراي عراقي

  غامحسين بهبودي
اَس��رار جنگ تحميلي به روايت اس��راي عراقي، 
عنوان مجموع��ه مصاحبه هايي ب��ود که مرتضي 
س��رهنگي خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي با 
اسراي عراقي انجام مي داد. عمده اين مصاحبه ها 
که در سال 61 و پس از شکست هاي سنگين قواي 
دشمن از رزمندگان انجام شد، در سال 63 در قالب 
يک مجموعه واحد منتشر شد و سروصداي زيادي 
ايجاد کرد، چراکه ديدن جنگ از زاويه ديد سربازان 
دشمن، جالب توجه بوده و هست. با هم نگاهي به 
روايت اس��راي عراقي از رزمن��دگان و جبهه هاي 

جنگ مي اندازيم. 
 وقتي اسير شدم... 

وقتي اسير ش��دم و به اردوگاه هاي شما آمدم، پي 
بردم اس��الم و امت اس��المي يعني چه... حاال از 
بسياري جهات آسوده ام. اينجا را مانند خانه خود 
مي دانم و با اينکه چهار ماه اس��ت نامه ننوشته ام، 

اصاًل احساس دلتنگي نمي کنم!
 دفاع از امام

در سوسنگرد دو پاسدار شما را به اسارت گرفتيم. 
سرهنگ ستاد نوري جدوع از آنها خواست به امام 
خميني ناسزا بگويند. يکي از آن دو جوان ايستاد و 
روي صورت سرهنگ آب دهان انداخت. سرهنگ 
عصباني ش��د و دس��تور داد همانجا تيربارانشان 

کنند... 
 آنها چه مي خواهند

در يکي از سنگرهاي رزمندگان شما به وصيتنامه 
يک جوان بسيجي برخورديم. سروان نبيل فارسي 
مي دانس��ت. وقتي وصيتنامه را خواند، متأثر شد. 
گفتم: چه نوشته است؟ گفت: از خدا خواسته تا او 
را نيز جزو شهداي کربال قرار بدهد. بعد گفت: ببين 

آنها از خدا چه مي خواهند و ما چه مي خواهيم... 
 صدام کافر

من در مورد صدام يک کلمه مي گويم: او کافر است. 
هم در حق مردم عراق جنايت مي کند، هم به مردم 
مسلمان ايران. سازمان هاي حقوق بشري هم خائن 
هستند زيرا مردم عراق زير فشار صدام و حزب بعث 

از بين مي روند و آنها خفقان گرفته اند. 
 تيپ کربا

قبل از آزادي خرمشهر چند رزمنده نوجوان شما 
را اس��ير کرديم. س��توان يار که نامش را فراموش 
کرده ام از آنها بازجويي کرد. روي پيراهن يکي شان 
که کوچک تر از بقيه بود، نوشته »تيپ کربال« ديده 
مي شد. س��توان يار وقتي معني نوشته را فهميد، 
گفت: آمده ايد به کربال تجاوز کنيد؟ نوجوان پاسخ 
داد: اشتباه مي کنيد. ما اصاًل به کربال تعلق داريم. 
براي همين يک تي��پ را به نام کرب��ال نامگذاري 
کرده ايم. ستوان يار با عصبانيت گفت: اينها را ببريد. 

ديگر نمي خواهم آنها را ببينم!
 چوپان شجاع

روزي يک گش��تي ما در منطق��ه چچقمان به دو 
چوپان ايراني برخوردند. از آنها خواس��تند به امام 
ناسزا بگويند. يکي شان گفت: چرا بايد ناسزا بگويم؟ 
يکي از افسرها گفت: حق سؤال پرسيدن نداري. 
چوپان گفت: چه فحش��ي بده��م؟ گفتند: فالن 

فحش و چوپان همان را نثار صدام کرد!

نگاهي به حواشي عمليات رمضان با تورق در 3 کتاب جنگي

ورود به خاک عراق براي پيشگيري از حمالت صدام بود


