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 پ�درمش�وقفرزندانب�رايحضور
درجبهه

فرهاد مشوق همه ما براي ادامه تحصيل بود، 
خودش هم به درس اهميت مي داد، به رغم 
اهميتي كه براي تحصيل قائل بود اما س��ال 
چهارم دبيرستان بود كه تحصيل را رها كرد 
و عازم جبهه ش��د، البته پدرم هم در جبهه 
جنوب بود. با توجه به تجربه اي كه در نظام 
و ژاندارمري داشت، بر خود الزم دانست كه 
به جبهه برود. برادرانم فرهاد و فردين وقتي 
ديدند پدر خودش رزمنده است و در جبهه 
حضور دارد، تشويق شدند به جبهه بروند و 
همه مسئوليت هاي خانه به دوش مادر افتاد؛ 
در واقع براي ما هم پدر بود و هم مادر. االن 
هم مادرم خاطرات��ي از آن روزه��ا برايمان 
تعريف مي كند كه شنيدني است. سختي هاي 
زيادي كشيد با هفت بچه قد و نيم قد در حالي 
كه امكانات رفاهي هم نداشتند؛ نه برقي بود 
و نه آب لوله كشي و بهداشتي. وقتي اينها را 
تعريف مي كند مي فهميم كه چقدر سختي 
كشيده اس��ت. ما خودمان زمين كشاورزي 
نداشتيم و براي امرار معاش روي زمين هاي 

مردم كار مي كرديم. 
  عاشقخدمتبهمردمبود

فرهاد دوست داش��ت درس بخواند و عالمه 

شود، دوس��ت داش��ت علمش را در اختيار 
ديگران هم قرار دهد، عاشق خدمت به مردم 
بود، هميشه س��عي مي كرد چيزي بياموزد، 
به بزرگ تره��ا احترام مي گذاش��ت، رفتار و 
گفتارش باالتر از همس��االنش بود. به قرآن 
خيلي عالقه داشت، برنامه درس هايي از قرآن 

آقاي قرائتي را هميشه گوش مي كرد. 
  11تركشخمپارهدربدنداشت

فرهاد بي��ش از يك س��ال در جبهه حضور 
داشت. در عمليات محرم در منطقه موسيان 
تك تيرانداز بود. در آن عمليات يك خمپاره 
دشمن نزديك آنها منفجر مي شود كه چند 
نفر از اهالي كومله و دوس��تان فرهاد شهيد 
مي شوند و 11 تركش هم به خودش اصابت 
مي كند و مجروح  و به پش��ت جبهه منتقل 
مي ش��ود. مدتي هم در بيمارستان لنگرود 
بستري مي ش��ود اما عفونت شديد بدنش را 
فرا مي گيرد و او را به بيمارس��تاني در تهران 
منتقل مي كنند. در همان بيمارستان هم به 
شهادت مي رس��د. خودمان در بيمارستان 
كنارش بوديم. م��ادرم ت��ا 11 فروردين در 
بيمارس��تان كن��ارش مانده بود ك��ه دكتر 
معالج به مادرم مي گويد شما برويد منزل و 
استراحت كنيد. مادرم مي آيد و دو روز بعد 
فرهاد شهيد مي شود. دقيقاً روز 13 فروردين 

62 برادرم شهيد شد. 
  جلبرضايتمادر

فرهاد با جمعي از دوستانش از كومله تصميم 
گرفتند با هم راهي جبهه ش��وند. با توجه به 
اينكه قباًل پدرمان هم جبهه بود مادرم ابتدا 
مخالفت كرد. روز اعزام باز فرهاد براي جلب 
رضايت مادر آم��د، گفت من ب��راي حضور 
در جبهه احس��اس تكليف مي كنم، اما اگر 
رضايت ندهيد، نمي روم چون اعالم رضايت 
شما براي من ارجح است كه مادر گفت من 
راضي هس��تم. هر طور صالح مي داني عمل 

كن و او رفت. 
 پايگاهمسجد

فرهاد مس��جد را پايگاه خوبي ب��راي تعليم 
و تربيت مي دانس��ت، كالس هاي قرآن كه 
خودش مدرس آن بود و كالس هاي اخالق را 
در مسجد برگزار مي كرد. مسجد پايگاه همه 
چيز بود، آن موقع همه كارهاي عمومي را در 
مسجد انجام مي داد، مثل جمع آوري كمك 
براي محرومان، مثل جذب نيرو براي اعزام 
به جبهه؛ درواقع مسجد برايش پايگاه اصلي 
بود. حتي ايام محرم خيلي اعتقاد به حركت 
دس��تجات عزاداري در ش��ب در خيابان ها 
نداش��ت، مي گفت اين كار براي مردم ايجاد 
مزاحمت مي كند اما در داخل مسجد اقامه 

عزا مي كرد. 
 13بهيادماندني

ما هي��چ وقت در س��يزده فروردي��ن بيرون 
نمي رويم. هنوز حال و هواي فروردين سال 
62 در ذهنمان است كه در بيمارستان تهران 
كنار فرهاد بوديم، 13 فروردين براي ما يك 
روز به يادماندني است و خانه مي مانيم و ياد 

فرهاد را گرامي مي داريم. 
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چط�ورش�ددرنوجوانيع�ازمجبهه
شديد؟

اوايل جنگ، دشمن تا 15 كيلومتري اهواز آمده 
بود، يعني نيروهاي ما بيرون شهر اهواز خاكريز 
زده بودند. موانع آبي كه در منطقه وجود داشت 
مانع پيشروي بيشتر ارتش بعثي شده بود. وقتي 
خبر ها را مي ش��نيديم انگيزه پيدا مي كرديم كه 
به جبهه برويم. اولين بار در 14 سالگي به جبهه 
اعزام شدم و به جبهه جنوب هم رفتم. در عمليات 
الي بيت المقدس براي آزاد سازي خرمشهر شركت 
كردم. در همين عمليات جانباز شدم. وقتي جنگ 
شروع شد برادرم مصطفي هم به كردستان رفت. 
من جنوب بودم، وقتي مجروح ش��دم و برگشتم 

جبهه بعد برادرم به جبهه جنوب رفت. 
چ�ه و بودي�د جبه�ه م�اه چن�د

مسئوليتهاييداشتيد؟
گاهي كه فاصل��ه بين دو عمليات زياد مي ش��د 
برخي رزمندگان كه عموماً بس��يجي و داوطلب 
بودند، مي گفتند وقتي عمليات نيست ما در جبهه 
نمي مانيم تا از بيت المال هزينه بيشتري براي ما 
نشود. مي گفتند ما مي رويم خانه و هر وقت زمان 
عمليات شد برمي گرديم. من هم چنين مي كردم. 
عمليات به عمليات مي رفتم جبهه. در عمليات 
الي بيت المقدس در اهواز و آبادان و خرمشهر و در 
عمليات محرم در موسيان و شلمچه و پاسگاه و 
زيد بودم. در عمليات والفجر 4 هم كه اين روزها در 
سالروز برگزاري اش قرار داريم، در مريوان حضور 
داشتم. من دوست نداش��تم مسئوليت بر عهده 
بگيرم. نه تنها من، بلكه بسياري از رزمندگان از 
به عهده گرفتن مسئوليت فرار مي كردند. همه 
دوست داش��تند در عمليات ها، نيروي آزاد مثاًل 
تك تيرانداز يا آرپي جي زن باش��ند. براي همين 
من هم دوست نداشتم فرماندهي كنم، فقط در 

والفجر 4 فرمانده دسته بودم. 
بهتازگ�يم�اهمح�رمراپش�تس�ر
گذاش�تهايم؛عملياتيكهش�ماهمدر
آنحضورداشتيد.كميازاينعمليات

بگوييد.
عمليات محرم براي تس��لط بر ارتفاعاتي بود كه 
دست عراقي ها بود و آنها از آنجا بر شهر موسيان 
مس��لط بودند. آنها بر بلندي بودند و ما در پايين 
كوه. در روز نمي توانس��تيم از س��نگرها بيرون 
بياييم چون از باال به ما تس��لط داش��تند. براي 
همين فقط شب ها امكان عمليات بود. پايين كوه 
هم مين گذاري شده بود و بشكه هاي حاوي مواد 
منفجره گذاشته بودند تا در صورت انجام عمليات 
منفجر كنند. حرارت آن بشكه ها در صورت انفجار 
تا ده ها متر اطراف خود را ذوب مي كرد. عمليات 
در چنين منطقه اي بسيار سخت است، حتي در 
همان خط مقدم خودمان هم امكان پشتيباني 
بس��يار دش��وار بود. غذاي رزمندگان مستقر در 
خط مقدم به سختي به دستشان مي رسيد. بايد 
ماشين ها در ش��ب و چراغ خاموش در حالي كه 
شيشه ها هم گل مالي شده بود حركت مي كردند. 
بعضاً موجب تصادف هم مي شد. هدف عمليات 
اين بود ك��ه آن قله از عراقي ها گرفته ش��ود، آن 
طرف هم ش��هر زبيدات عراق قرار داش��ت كه با 

تصرف قله، ما بر جاده ها و ش��هر زبيدات مسلط 
مي شديم. 

گويادراينعملياتجمعيازدوستان
وهمشهريهايشماازش�هركوملهبا
همحضورداش�تيد.اس�اميآنهارابه

يادداريد؟
بله، تعدادي از دوس��تان و همش��هري ها در اين 
عمليات به شهادت رسيدند. از جمله علي نجفي 
كه خيلي با ه��م صميمي بوديم. ش��هيد فرهاد 
ش��عباني بود كه بعدها برادر ديگرش هم به نام 

فرزين به شهادت رسيد، شهيد غالمرضا صيقلي 
بود، شهيد الهوتي بود كه برادرش اكنون نماينده 
م��ردم لنگرود و كومل��ه در مجلس اس��ت. فكر 
مي كنم ش��هيد حس��ين علي نيك پي هم بود. 
عمليات محرم موفق بود. اما در كنار آن تعدادي 

از خوبان ما هم به شهادت رسيدند. 
وشماهمجانبازشديد؟

شبي كه مجروح شدم مرا به بيمارستان صحرايي 
بردند. آنجا مراسم دعاي توسل برگزار شد. واقعاً 
فضاي معنوي خاصي بر بيمارس��تان حاكم شد. 
فضاي بيمارستان سراسر ش��ور و حال بود. من 
هم با همان حال در مراس��م ش��ركت كردم كه 
وسط مراسم طاقت نياوردم و افتادم. مرا به بخش 
بستري بردند اما تا صبح صداي انفجار و تيراندازي 

و توپ و خمپاره مي آمد. 
محرمدرسال61زمانيبودكهرزمندهها
ازلحاظتجهيزاتوامكاناتكاستيهاي

زياديداشتند.
همينطور اس��ت. م��ا در اي��ن عملي��ات حتي 
كوله پشتي به تعداد رزمنده ها نداشتيم، حدود 
40 نفر بدون كوله پش��تي بوديم. علي نجفي كه 

همشهري ما هم بود و شهيد هم شد گفت جيره 
جنگي شما را من در كوله پشتي خودم مي گذارم. 
اتفاقاً همين موضوع باعث ش��د ما بيشتر با هم 
صميمي شويم. رزمنده خوب، دوست داشتني، 
خوش اخ��الق و مهرباني بود و چه��ره اي نوراني 
داشت. اصاًل معلوم بود كه شهيد مي شود. شجاع 
و دلير هم بود. در عمليات محرم من پش��ت سر 
ايشان بودم. خالصه رفتيم و عمليات موفقيت آميز 
انجام گرفت و قله را گرفتيم. برخي نيروهاي بعثي 
از آن طرف قله فرار كردند، اتفاق��اً خيلي از آنها 

كه فرار كردند تكاور بودن��د اما از پايين و از روي 
تپه هاي كوچك اطراف قله باز با توپ و خمپاره 
ما را مي زدند. شهيد شعباني بر اثر همين گلوله ها 
شهيد شد. اين بود كه تعدادي از رزمنده ها گفتند 
برويم اين بعثي ها را ش��كار كنيم. من هم همراه 
شدم رفتيم و چون حاال ما باالي قله بوديم و آنها 
پايين، پا به فرار گذاش��تند. وقتي به مقر دشمن 
رسيديم ديديم، وسايل زيادي از خودشان به جا 

گذاشتند كه با خودمان آورديم. 
البته بعثي ها در روزهاي بعد تالش زيادي كردند 
تا دوباره قله را پس بگيرند، حتي بارها با هواپيما 
آنجا را بمباران كردند اما موفق نشدند. در مرحله 
دوم همين عمليات با اينكه گردان ما پش��تيبان 
بود، اما با اصرار خودم��ان، من و علي نجفي جزو 
خط ش��كنان رفتيم. اين مرحله از عمليات عبور 
از شيارها براي رس��يدن به جاده زبيدات بود كه 
آن هم با موفقيت انجام شد. شهيد نجفي خيلي 
شجاع بود، وقتي به ميدان مين رسيديم خودش 
جلوي همه حركت مي كرد و نيروها را سالم از آن 
ميدان عبور داد تا به جاده زبيدات رس��يديم. در 

اين عمليات خيلي هم اسير گرفتيم. 

درجاي�يخوان�دمك�هقبلازش�روع
عملياتابتداب�ارانباري�دواينباران

موجبغافلگيريبعثيهاشد؟
قبل از غروب ش��بي كه قرار ب��ود عمليات آغاز 
ش��ود و ما در حال آماده ش��دن براي حركت به 
س��مت خط مقدم عراقي ها بوديم، هوا طوفاني 
شد و ابر سياه و گرد و غبار آسمان را در بر گرفت، 
گرد و غبار آنقدر زياد بود كه از فاصله نزديك هم 
يكديگر را نمي ديديم. بعد باران شديد باريد و همه 
لباس هاي رزمندگان خيس شد، شايد اين نوعي 

امداد الهي بود چون در چنين شرايطي عراقي ها 
تصور مي كردند كه احتمال عمليات از سوي ما 
كم يا منتفي است. لذا حداقلش اين است كه ديگر 
آماده باش نبودند و مي توانستيم دشمن را غافلگير 
كنيم. اتفاقاً اسيران عراقي بعداً اعتراف كردند كه 
ما اصاًل فكر نمي كرديم كه در اين هواي خراب و 
طوفاني شما بخواهيد عمليات انجام دهيد لذا از 
قبل آماده نبودند. در همان شروع حركت وقتي 
به ميدان مين رسيديم، با اصابت گلوله خمپاره 
عراقي به ميدان مين، يكي از مين ها منفجر شد 
و پاي يك رزمنده قطع شد. فرياد »يا مهدي، يا 
مهدي« او بلند شد. اما براي اينكه بعثي ها متوجه 
حضور ما نش��وند، درد را تحمل كرد و همانجا به 

شهادت رسيد. 
ازدس�تاوردهايعملي�اتبرايم�ان

بگوييد.
در ط��رح عمليات مح��رم عالوه بر آزادس��ازي 
ارتفاعات مرزي حمرين در جبهه جنوبي و تصرف 
جاي پا براي تهديد منطقه العماره عراق، قرار بود 
رزمندگان اسالم در محور عين خوش-زبيدات در 
جنوب شرقي دهلران، در سه مرحله، عمليات را 

انجام دهند. 
مرحله نخست عمليات در ساعت 22 و 8 دقيقه 
ش��ب 10 آبان ماه 1361 با رمز يا زينب)س( به 
فرماندهي س��ردار شهيد حس��ن باقري به اجرا 
درآمد. نيروهاي خودي توانستند در كمتر از نيم 
ساعت پس از اعالم حمله در يك محور، شماري 
از نيروهاي عراقي را به اسارت درآورده و در محور 
ديگر نيز نيروهاي دش��من به استعداد يك تيپ 
به محاصره درآمدند و بيشتر آنها اسير شدند. در 
مرحله دوم، با وجود پيروزي هاي مرحله نخست 
و از هم پاشيدگي و ضعف روحيه دشمن، به لحاظ 
عدم موفقيت قرارگاه چهارم در مرحله نخست و 
خالي ماندن جناح چپ، مواضع فتح شده نيز در 
معرض پاتك و تهديد دشمن بود، بنابراين ترميم 
رخنه به وجود آمده ضروري مي نمود. براي همين 
هدف مرحله دوم عمليات محرم روز سه شنبه 11 
آبان ماه 1361، در ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد 
آغاز ش��د. نيروهاي خودي با الحاقي كه صورت 
گرفت، محاصره دش��من را كامل كردند. در اين 
مرحله 150 كيلومتر مربع از زمين هاي اش��غال 
ش��ده آزاد ش��د و همچنين تعدادي از نيروهاي 

عراقي به اسارت درآمدند. 
هدف مرحله سوم عمليات محرم تصرف همه 
بلندي هاي غ��رب حمرين و جاده ه��ا و مراكز 
مهم عملياتي و ايجاد و تأمين الزم براي جاده 
آسفالته چم سري، ش��رهاني و زبيدات و جاده 
شوس��ه زبيدات-طيب بود. ب��ه همين منظور 
در س��اعت 22 روز 15 آبان م��اه 1361 حمله 
مرحله سوم آغاز ش��د و پس از يك نبرد نسبتاً 
گس��ترده به علت مقاومت پراكنده دش��من و 
عدم پاكسازي منطقه، در ساعت 8 صبح فرداي 
آن، پايان گرفت.  ويژگي هاي مهم اين عمليات 
دس��تاوردهاي آن بود كه منجر به آزادس��ازي 
700 كيلومترمربع از خاك ميهن اس��المي و 
300 كيلومتر از خاك عراق شد و باعث شكستن 
فضاي منفي ناشي از عدم الفتح عمليات رمضان 
شد. همچنين با پيدايش دورنماي شهر العماره 
ع��راق از روي بلندي هاي جب��ال حمرين در 
اين عمليات باعث شد اس��تراتژي جديد براي 
عمليات گسترده در منطقه جنوب كه هدفش 
تعيين سرنوش��ت جنگ بود حاص��ل گردد. از 
ديگر ويژگي هاي اين عمليات، استفاده دشمن 
از گازهاي شيميايي در منطقه عملياتي بود كه 
باعث شد مس��ئوالن جنگ به طور جدي براي 
مقابله با اين سالح در عمليات هاي بعدي تدابير 

الزم را اتخاذ كنند.

گفتوگوي»جوان«باجانبازمرتضيحسيني،ازرزمندگاندوراندفاعمقدس
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جدولكلماتمتقاطع

نماي نزديك

قبل از شروع عمليات محرم باران آمده بود و ما به صورت ستوني در حال 
حركت بوديم. وقت نماز مغرب شد و ما با همان لباس و پوتين در پا، نماز 
خوانديم. موقع نماز اطراف ما گلوله هاي توپ و خمپاره به طور مستمر 
منفجر مي ش��د اما رزمنده ها هيچ اعتنايي نمي كردن��د و به نماز ادامه 
مي دادند. حتي وقتي صداي انفجار گلوله خيلي شديد بود فقط وقفه اي 
در قرائت پيش مي آمد و دوباره ادامه مي داديم. هيچكس حاضر به رها 
كردن نماز نشد. گاهي گلوله از بيخ گوش ما رد مي شد اما همه مصمم 
بوديم. در ادامه حركتمان به ميدان مين دشمن رسيديم كه معموالً در 
جلوي خط مقدم خود مي كاشتند. در اينجا هر كس به نفر پشت سري 

خود بايد اطالع مي داد كه به ميدان مين رسيديم و بعد هم رمز عمليات 
گفته مي شد. ش��هيد نجفي جلوي من بود خواست شوخي كند، گفت 
ش��هادتين را بخوان ما در ميدان مين هس��تيم. من هم فكر كردم اين 
پيامي است كه بايد هر كسي به پشت سري خودش بگويد. همان جمله 
را به پشت سري خودم گفتم، او هم به پشت سري خودش گفت تا نفر 
آخر. خدا رحمت كند شهيد نجفي را كه گفت فالني اين را به پشت سري 
نگويي كه اين شوخي بود. دوباره به پشت س��ري گفتم اين را به پشت 
سري خودت نگو، يك شوخي بود، او هم همين را دوباره به پشت سر خود 

گفت تا نفر آخر. خالصه شب عمليات محرم كلي خنديديم. 
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