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يادکردي از شهيد حاج يونس زنگي آبادي از شهداي شهير عمليات کربالي5

شهيديكهبايدجانشينحاجقاسمميشد

 غالمحسين بهبودي
ش�هيد حاج يونس زنگي آبادي از ارکان 
لش�كر41 ثاراهلل ب�ود که حي�ن عمليات 
کربالي5 به شهادت رس�يد. او کسي بود 
که حاج قاس�م س�ليماني مي گفت بعد از 
ش�هادتش، بايد حاج يون�س فرماندهي 
لش�كر را برعهده بگيرد. س�ردار شهيد 
قاسم سليماني در اين خصوص مي گويد: 
»قب�ل از عملي�ات کرب�الي5 آق�اي 
ش�مخاني پيش م�ا آمده ب�ود. در همين 
لحظ�ه ش�هيد زنگي آب�ادي داش�ت از 
رو به رو مي آمد. او را نش�ان دادم و گفتم 
بعد از من ايش�ان فرمانده لش�كر است. 
شمخاني او را نمي ش�ناخت. گفت نامش 
چيست؟ گفتم حاج يونس زنگي آبادي...«

حاج يونس متولد س��ال 1340 در روستاي 
زنگي آباد كرم��ان بود. جوان��ي خوش قد و 
بلندب��اال، خوش س��يما و باه��وش كه خط 
رزمندگ��ي را از درگيري ب��ا ضدانقالب در 
كردستان شروع كرد و سپس از سال 1360 

به استخدام سپاه درآمد. در لشكر41 ثاراهلل 
او از همرزم��ان قديمي حاج قاس��م بود. در 
عمليات فتح المبين، بيت المقدس، والفجر 
مقدمات��ي، رمض��ان، خيبر و ب��در آن قدر 
شايس��تگي از خودش نش��ان داد كه باعث 
شد حاج قاس��م او را به فرماندهي تيپ امام 

حسين)ع( لشكر41 انتخاب كند. 
حاج قاسم س��ليماني ارتباط قلبي محكمي 
با شهيد زنگي آبادي داشت. خود حاج قاسم 
در اين خصوص مي گويد: »خيلي دوستش 
داشتم. ديديد پدري بچه اش را خيلي دوست 
دارد، نگاه به ق��دش مي كند، كيف مي كند. 
گاهي كه نگاه به قامت زنگي آبادي مي كردم 

لذت مي بردم.« 
در عمليات كربالي5 حاج قاس��م بسياري 
از ياران نزديك��ش را از دس��ت داد. اول از 

همه قاسم ميرحسيني جانشين لشكر در 
كربالي5 آسماني شد. حاج قاسم مي گويد: 
»بعد از شهادت ميرحسيني، من اميدم به 
زنگي آبادي بود. در يك مقطعي از عمليات 
دشمن پاتك ش��ديدي زد. ش��دت آتش 
دش��من به حدي بود كه احس��اس كردم 
عن قريب به ش��هادت مي رس��م. به آقاي 
كريميان كه بيس��يم چي و پيكم بود گفتم 
اگر من شهيد ش��دم، زنگي آبادي فرمانده 

لشكر است.«
در هم��ان لحظاتي كه ش��هيد س��ليماني 
ب��ه اطرافيانش مي گفت اگر ش��هيد ش��د 
زنگي آب��ادي فرمان��ده لش��كر مي ش��ود، 
زنگي آبادي در نقطه ديگ��ري از خط مقدم 
به ش��هادت رس��يده بود. كريميان رزمنده 
لش��كر41 ثاراهلل مي گويد: »پش��ت بيسيم 
بودم كه برادر تهامي اطالع داد زنگي آبادي به 
شهادت رسيده است. اما ما مي ترسيديم اين 
خبر را به حاج قاسم برسانيم. در همين حين 
حاجي مي گفت اگر شهيد شد زنگي آبادي 
فرمانده لشكر است. درحالي كه او در همان 

لحظه به شهادت رسيده بود.«
بعد از شهادت يونس زنگي آبادي، حاج قاسم 
دومي��ن ضربه ب��زرگ خود ط��ي عمليات 
كربالي5 را خورده بود. او هيچ گاه ياد و نام 
اين همرزمان ش��هيد را از خاطر نبرد و پس 
از دفاع مق��دس بارها و بارها از آنها س��خن 
گفت و خاطراتي بيان ك��رد. حاج يونس نه 
تنها نزد حاج قاسم كه بين رزمنده ها و مردم 
شهر كرمان هم جايگاه وااليي دارد. يكي از 
رزمندگان كرماني در خصوص او مي گويد: 
»حاج يونس از همان آب گرمي كه رزمندگان 
در آن گرماي طاقت فرساي جنوب براي وضو 
ساختن استفاده مي كردند، وضو مي گرفت و 
حاضر نمي شد از آب خنك تر استفاده كند و 
مي گفت مگر من با ديگر بسيجي ها چه فرقي 
دارم. يك روز به حاجي گفتم حاج يونس تو 
كه پسرت چند روزي بيش��تر نيست كه به 
دنيا آمده اس��ت چرا براي ديدنش به منزل 
برنمي گردي گفت چگون��ه درحالي كه امام 
امت به خدمت م��ا در جبهه ها نياز دارد من 
به ديدن فرزندم ب��روم، خدا خ��ودش او را 
حفظ مي كند. االن جبهه از هر چيز ديگري 

واجب تر است.« 
حاج يون��س عاقب��ت در 24 دي 1365 در 
جريان عمليات كربالي5 به شهادت رسيد. 
او در وصيتنام��ه اش مي گويد: »وصيت من 
اين است كه مواظب منافقين داخلي باشيد و 
نگذاريد آنها پا روي خون شهداي ما بگذارند 
و ثمره خون ش��هداي ما را پايم��ال كنند و 
همان گونه كه تا به حال ثابت قدم بوده ايد، از 

اين به بعد نيز پا در ركاب باشيد.«
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حاج قاسم س�ليماني ارتباط قلبي 
محكم�ي ب�ا ش�هيد زنگي آبادي 
داش�ت. خ�ود حاج قاس�م در اين 
خصوص مي گويد: »خيلي دوستش 
داش�تم. ديديد پدري بچ�ه اش را 
خيلي دوس�ت دارد، نگاه به قدش 
مي کن�د، کي�ف مي کن�د. گاه�ي 
ک�ه ن�گاه ب�ه قام�ت زنگي آبادي 
مي ب�ردم.« ل�ذت  مي ک�ردم 

خاطراتي از عملكرد واحد تعاون در عمليات کربالي5 در گفت وگوي »جوان« با جانباز سيداحمد ميرطاهري

ديدن پيکر شهداي نوجوان تأثيرگذارترين صحنه عمرم بود
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدولكلماتمتقاطع

  عليرضا محمدي
چه در عمليات کربالي5 يا س�اير عمليات 
بزرگي که احتمال ش�هادت تعداد زيادي از 
رزمندگان مي رفت، واحد تعاون لش�كرها 
کار عظيم�ي در پيش داش�تند. آنها بايد از 
ساعات اوليه عمليات وارد منطقه مي شدند 
و با انتقال پيكر ش�هدا، اقدام به شناسايي 
و اعزام آنها به شهرهايش�ان مي کردند. در 
عمليات کربالي5 به جهت شدت و طوالني 
شدن آن، واحد تعاون مثل ديگر رزمنده ها 
درگيري ها و مشغله هاي خودش را داشت. 
درحالي که 33 سال پيش در چنين روزهايي 
عمليات کربالي5 همچنان ادامه داشت، به 
س�راغ س�يداحمد ميرطاهري از نيروهاي 
واحد تعاون لشكر27 محمدرسول اهلل)ص( 
رفتي�م ت�ا جوي�اي خاط�رات و عملك�رد 
بچه ه�اي تع�اون در کرب�الي5 باش�يم. 

شروع کار تعاون در عمليات ها از چه 
زماني بود؟ به شكل کلي چه وظايفي 

برعهده داشتند؟
كار بچه هاي تعاون قبل از شروع عمليات آغاز 
مي ش��د. چون تعاون بايد آمار لحظه به لحظه 
نيروها را ثبت مي كرد. آن زمان هر گرداني يك 
تعاون داش��ت كه قبل، حين و بعد از عمليات 
آمارگيري مي ك��رد. از طرف��ي كارهايي مثل 
دادن پالك شناس��ايي به رزمنده ها و مواردي 
از اين دست به قبل از ش��روع عمليات مربوط 
مي ش��د. هنگام ش��روع عمليات م��ا در خط 
عقب، داخل بنه ها و مقرهاي تاكتيكي حاضر 
مي شديم و معموالً سه الي چهار ساعت بعد از 
ش��روع عمليات، به منطقه مي رفتيم و وظيفه 
خودمان كه انتقال پيكر ش��هدا و رس��يدگي 
به امور مجروحين بود را انج��ام مي داديم. به 
نوعي فرقي بي��ن يك نيروي تعاون لش��كر و 
يك رزمنده خط ش��كن وجود نداشت. ما هم 
بايد زير گلوله و آتش به خط مقدم مي رفتيم 
و انتقال پيكر ش��هدا را انجام مي داديم. چون 
در ش��رايط عملياتي، ديگر رزمنده ها فرصت 
و امكان رسيدگي به شهدا را نداشتند. در اين 
شرايط بايد نيروي تعاون وارد عمل مي شد و به 
شهدا رسيدگي مي كرد. عمده وظايف ما همين 
انتقال پيكر شهدا، ثبت آمار شهدا و مجروحان و 

اطالع رساني به رزمنده ها بود. 
منظورتان از اطالع رساني به رزمنده ها 

چيست؟
مثاًل اگر وس��ط عمليات هم نامه يا خبري به 
يك رزمنده مي رس��يد، تعاون وظيفه داشت 
آن را به اطالع رزمنده برساند. در يك مورد كه 
البته مربوط به عمليات مرصاد مي شود، گفتند 
خبري آمده اس��ت كه بايد به فالن رزمنده از 
گردان حمزه برس��انيد. رفتم و جاي ايشان را 
در منطقه پيدا كردم، منتها متوجه شدم قبل از 
رسيدن من به شهادت رسيده است. برگشتم و 
خبر شهادتش را به دوستان رساندم تا به اطالع 

خانواده اش برسد. 
اشاره کرديد که گاهي هم به مجروحين 
رسيدگي مي کرديد؛ مگر رسيدگي به 

امور مجروحين با بهداري نبود؟ 
مس��لماً واحدي كه بايد به مجروحين كمك 
مي كرد بهداري بود، ولي در ش��رايط خاص ما 
هم اقدام به انتقال مجروحي��ن مي كرديم. از 
طرف ديگر وقتي يك مجروح ب��ه اورژانس يا 
بيمارستان منتقل مي ش��د، واحد تعاون يك 
نماينده در اين مراكز درماني داشت كه به ثبت 
اطالعات زخمي ها و مجروحين مي پرداخت. 
االن اين اطالعات عالوه بر آنكه از حيث آمار و 

ارقام عمليات ها و حوادث جنگي حائز اهميت 
است، مرجعي براي جانبازان و مجروحان دفاع 
مقدس هم به ش��مار مي رود. مثاًل يك نفر كه 
مي خواهد پيگير مدارك مجروحيتش بشود، 
به همين آماري كه واحد تع��اون جمع آوري 

كرده است رجوع مي كند. 
مس�لمًا حض�ور در س�اعات اولي�ه 
عمليات منجر ب�ه تلفات ب�راي خود 
بچه هاي تعاون هم مي ش�د، خصوصًا 
در عملياتي مثل کربالي5 که ش�دت 

خاصي داشت. 
بله ما در اين عمليات شهداي زيادي داديم. در 
يك مورد هش��ت نفر از بچه هاي تعاون داخل 
يك خودرو در سه راهي معروف شهادت مورد 
اصابت گلوله دش��من قرار گرفتن��د و تقريباً 
همگي درجا شهيد شدند. اينكه مي گويم تقريباً 
چون يكي از بچه ها به نام حميدرضا حيدري كه 
مسئول آموزش تعاون بود، به شدت مجروح شد 
و به تهران منتقلش كردند. در اثناي عمليات 
يك فرصتي گير آورديم تا در بيمارس��تان به 
ايشان س��ر بزنيم اما خيلي طول نكشيد كه بر 
اثر شدت جراحات به شهادت رسيد. در روزها 
و ديگر وقايع كربالي5 باز هم بچه هاي تعاون 

شهداي ديگري تقديم كردند. 
به عنوان يک رزمنده باس�ابقه واحد 
تعاون، براي شما کربالي5 چه تفاوتي 

با ديگر عمليات بزرگ داشت؟
هيچ عملياتي را در دفاع مقدس نمي توانيم به 
شدت و حجم آتش كربالي5 پيدا كنيم. چون 
آتش دشمن در اين عمليات واقعاً كم نظير بود. 
صدام هرچه توان داشت به كار گرفت تا مانع 
پيش��روي رزمنده ها ش��ود. مثاًل ما يك شب 
منطقه اي را مي گرفتي��م، صبحش مي ديديم 
300 تانك دشمن جلويمان صف كشيده اند. 
بالطبع چنين نبرد شديدي منجر به تلفات زياد 
هم مي شد و در اينجا بنده به عنوان يك نيروي 
تعاون صحنه هاي��ي را مي ديدم كه ش��ايد در 
عمليات ديگر كمتر شاهد آنها بودم. كربالي5 
شهدا و جانبازان بسياري داد كه در نوع خودش 
كم نظير بود. از طرف ديگر كربالي5 از حيث 
طوالني ش��دن هم ويژگي ه��اي خاصي دارد. 
خود عمليات از 19 دي 65 تا اوايل اسفند ادامه 
پيدا كرد. بعد مرحله تكميلي آن از اوايل اسفند 

تا تقريباً اواخر سال 65 ادامه پيدا كرد. بعد هم 
كه به نوروز 66 رس��يديم، عمليات كربالي8 
در تعقيب اه��داف كربالي5 انج��ام گرفت و 
آن هم چند روزي به ط��ول انجاميد. روي هم 
رفته كربالي5 و 8 و عمليات تكميلي يك نبرد 

فرسايشي با شدت و حدت بسيار بود. 
شما که با پيكر شهدا سر و کار داشتيد 
چه صحن�ه اي در عملي�ات کربالي5 

بيشتر شما را تحت تأثير قرار داد؟ 
اگر بخواهم مصداقي و موردي اشاره كنم، واقعاً 
زياد است و نمي توانم به يك مورد خاص اشاره 

كنم. ام��ا ديدن حجم زيادي از ش��هدا آن هم 
شهدايي كه اغلب در س��نين نوجواني بودند، 
آدم را تكان مي داد. من آن موقع 22 ساله بودم. 
وقتي پيكر ش��هداي 15، 16 ساله را مي ديدم 
به حالشان غبطه مي خوردم كه چطور در اين 
سن به فيض شهادت رسيده اند و آن وقت من 
كه چندين سال اس��ت در جبهه هستم، هنوز 
به اين توفيق نرسيده ام. زمان جنگ خيلي از 
نوجوان ها دست به شناسنامه شان مي بردند تا 
سنشان را بزرگ تر نشان بدهند. بعضي از اينها 
آن قدر جثه كوچكي داش��تند كه آرپي جي از 
هيكلش��ان بزرگ تر بود، اما با نترسي خاصي 
به مصاف تانك هاي دشمن مي رفتند و آنها را 
ش��كار مي كردند. واقعاً به يك معجزه شباهت 
داش��ت. رويارويي چند نوجوان در برابر انبوه 
تانك هاي دش��من چيز عجيبي ب��ود. همين 
بس��يجي هاي نترس بودند كه گردان گردان 
تانك هاي دش��من را از بين مي بردند و پيش 
مي رفتند. ديدن پيكر غرق به خون اين عزيزان 

واقعاً تكان دهنده بود. 
در همي�ن عملي�ات کرب�الي5 روند 
انتقال و شناسايي پيكر شهدا چطور 
صورت مي گرفت؟ آنها به کجا منتقل 

مي شدند؟ 
اول از هم��ه بچه ه��اي تعاون به خ��ط مقدم 

مي رفتن��د و پيكرها را به معراج��ي كه حدود 
20 كيلومتر از خط مقدم فاصله داشت انتقال 
مي دادند. آنجا برادر بهرامي فر حضور داشت و 
كارها را ساماندهي مي كرد )بهرامي فر بعدها 
به ش��هادت رس��يد(. بعد از شناس��ايي اوليه، 
پيكرها به معراج مادر ك��ه در اهواز بود انتقال 
مي يافتند. سر آخر هم كه هر شهيدي به شهر 
و منطقه خودش فرستاده مي شد. آنهايي هم 
كه مفقود بودند اگر شاهدي بر شهادتشان بود، 
ما يك برگه هايي داشتيم به نام فرم شناسايي 
مفقودين كه به شاهدان مي داديم تا شهادت 
فرد مورد نظر را تأييد كنن��د. درون آن فرم ها 
مواردي از اين دس��ت پر مي ش��د كه مثاًل من 
فالني همرزم فالن ش��هيد از ف��الن گردان و 
منطقه به اين طريق شاهد ش��هادت رزمنده 

مورد نظر بودم. 
رساندن خبر شهادت به خانواده ها يا 
بازماندگان ش�هدا هم از وظايف شما 

بود؟
بله اين هم از وظايف تعاون ب��ود. منتها ما كه 
در خط مقدم بوديم كمت��ر فرصت مي كرديم 
به اين كار برسيم. بيش��تر بچه هاي حاضر در 
نواحي به اين مهم رسيدگي مي كردند. دوران 
جنگ تهران چهار ناحيه غرب )مقداد(، شرق 
)مالك(، جنوب )ابوذر( و شمال )شهيد بهشتي( 
داشت كه بعد از تأييد هويت يك شهيد و احراز 
شهادتش، بچه هاي حاضر در اين نواحي خبر 
ش��هادت را به خانواده ها مي رساندند. البته در 
همين كربالي5 ي��ك موقعيتي پيش آمد كه 
بنده خبر شهادت پدر يكي از بچه هاي تعاون 
را به ايشان رساندم. جانباز عليرضا غالمي كه 
االن ه��م در كميته جس��ت وجوي مفقودين 
حضور دارند و به تفحص شهدا مي پردازند، از 
بچه هاي تعاون لشكر27 بود. در اثناي عمليات 
كربالي5 شنيديم پدرشان به شهادت رسيده 
است. پدر ايشان رزمنده لشكر28 روح اهلل بود. 
لشكر روح اهلل را بچه هاي كميته انقالب اسالمي 
تشكيل مي دادند. خالصه وقتي خبر شهادتش 
آمد م��ا در بحبوح��ه عمليات بودي��م. بچه ها 
مي گفتند چطور خبر را به آقاي غالمي برسانيم 
كه گفتم خ��ودم مي روم و خبر را مي رس��انم. 
غالمي در يك بنه اي بود. رفتم و گفتم فالني 
جمع وجور ك��ن برگرد تهران ك��ه خيلي كار 
داري. حدس زد منظورم چيست و گفت پدرم 
شهيد شده اس��ت؟ گفتم بله و االن در تهران 
به وجود ش��ما نياز دارند. مي خواست بماند و 
عمليات را ادامه بدهد. گفتم نه بچه ها هستند 
و بهتر است تو بروي. رفت و بعد از مراسم ختم 

دوباره به منطقه برگشت. 
کربالي5 ش�ما را به ياد ک�دام همرزم 

شهيدتان مي اندازد؟
پيش ما يك روحاني بود به نام حسن آقاخاني 
كه امام جماعت بچه هاي تعاون بود. ايش��ان 
از مدرس��ه مرحوم آقاي مجتهدي آمده بود. 
حاالت روحي خاص��ي هم داش��ت. در اثناي 
عمليات حس��ن به همراه بهروز اكبري كه از 
ديگر بچه هاي تع��اون بود س��وار موتور تريل 
125 ش��دند تا به خط مقدم برون��د. هر دوي 
اين عزي��زان روي همين موتور م��ورد اصابت 
تركش هاي دش��من قرار گرفتند و به شهادت 
رسيدند. حسن اما سرش قطع شده بود. يكي 
از بچه ها كه شاهد شهادتشان بود مي گفت از 
گلوي بريده شهيد آقاخاني ذكر يا حسين)ع( 
را شنيده است. حسن بچه جواديه بود و همين 
االن هم پدر و مادرش نهم بهمن ماه براي ايشان 
مراسم مي گيرند. هر وقت نام كربالي5 مي آيد 

من به ياد اين طلبه شهيد باصفا مي افتم.

وقتي خبر شهادتش آمد ما در بحبوحه 
عملي�ات بودي�م. بچه ه�ا مي گفتند 
چطور خبر را به آقاي غالمي برسانيم 
که گفت�م خ�ودم م�ي روم و خب�ر را 
مي رس�انم. غالمي در يک بنه اي بود. 
آنجا رفت�م و گفتم فالن�ي جمع وجور 
کن برگرد تهران ک�ه خيلي کار داري. 
ح�دس زد منظ�ورم چيس�ت و گفت 
پدرم شهيد ش�ده اس�ت. گفتم بله و 
االن در تهران به وجود شما نياز دارند
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