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بعد از عملیات والفجر10 ما به همراه حاج قاسم 
در شمال غرب کشور بودیم. بهار سال 67 تازه 
آغاز شده بود و دش��من شکستش در مناطق 
عملیاتی والفجر10 را پذیرفته بود. ایام عملیات 
معموالً حاج قاسم کمتر اس��تراحت مي کرد 
و دائم در حال فعالیت ب��ود. در والفجر10 هم 
همین طور بود. خیلی این ط��رف و آن طرف 
رفت و واقعاً خسته شده بود. در کل حاج قاسم 
فرمانده ای ستادنش��ین نبود و دوش��ادوش 
نیروهایش در خط مقدم و صحنه های سخت و 

خطرناک حضور پیدا مي کرد.

یک روز بعد از نماز صبح، در حالی که اوضاع 
منطقه کمي  آرام ش��ده بود، حاج قاسم که 
مدت ها نخوابیده بود رو به من کرد و گفت: 
»ش��فیعی، من بروم کمي  استراحت کنم.« 
گفتم برو حاجی که خیلی وقت است خواب 
به چشمانت نیامده است. ایشان رفت و من 
هم مشغول کارهایم شدم. شاید یک ربع یا 
20 دقیقه بیشتر نکش��ید که دیدم حاجی 
برگش��ت و با عجله به س��متی رفت. گفتم: 
»حاج قاسم کجا؟ مگر نرفته بودی استراحت 
کنی؟« با لحنی که هیجان از آن مش��خص 
بود گفت: »در خواب دیدم عراق به فاو حمله 

مي کند و آنجا را تصرف مي کند.«
من خیلی تعجب کردم. چون ما شمال غرب 
بودیم و فاو در جنوبی ترین نقطه جبهه بود 
اما چطور ایش��ان یکهو به یاد ف��او افتاده و 
چه چیزی ایش��ان را متوجه آنجا کرده بود، 
اهلل اعلم. پرسیدم: »حاجی االن مي خواهید 
چه کار کنی��د؟« گفت: »برویم ق��رارگاه با 
بچه ها مش��ورت کنیم یک ع��ده از نیروها 
را بفرس��تیم فاو.« م��ن آن موق��ع متوجه 

حساس��یت اوضاع نبودم. اما چون به حرف 
حاج قاسم اعتقاد داش��تم همراهش رفتم. 
شاید یکی، دو روز بیش��تر طول نکشید که 
بعثی ها به فاو حمله کردند و آنجا را گرفتند.

 گردانتازهنفس
خاط��ره دوم مربوط به عملی��ات کربالی5 
مي ش��ود. این عملی��ات در چندین مرحله 
انجام گرفت و با تکمیلی کربالی5 و سپس 
انج��ام عملیات کرب��الی8، روزهای زیادی 
رزمنده ها در منطقه ماندند و خیلی از یگان ها 
دچار خستگی و فرسودگی شدند. دشمن هم 
مرتب پاتک مي زد و نمي خواست شکستش 
در شرق بصره را قبول کند. همه اینها باعث 
مي شد مرتب یگان ها بازسازی شوند و گاهی 

جایگزینی بین آنها صورت بگیرد.
کمي  که از ش��دت عملیات فاصله گرفتیم، 
عراقی ها هم کم کم شکست شان را پذیرفتند 
و اوضاع خط��وط تا حدی آرام��ش گرفت و 
تثبیت شد. در این شرایط یک روز در شلمچه 
)ماقبل خ��ط مقدم( داخل س��نگر بودم که 
شنیدم حاج قاسم من را صدا مي زند. از سنگر 
بیرون آمدم و گفتم حاجی در خدمتم کاری 

داشتی؟ پرسید کدام گردان در خط شلمچه 
اس��ت؟ گفتم برادر مخدوم��ي  و بچه هایش 
آنجا هس��تند. گفت آنها خیلی وقت اس��ت 
در منطقه هس��تند و اغلب نیروهای گردان 
خسته هستند. زودتر آنها را عقب بیاورید و 
گردان زاه��دان را جایگزین کنید. با تعجب 
گفتم حاجی چرا باید این کار را انجام بدهیم؟ 
درست است که مخدومي  و نیروهایش خسته 
هس��تند اما االن که خبری نیس��ت. آنها در 
خط هس��تند و عراقی ها هم که کار خاصی 
انجام نمي دهند. حاج قاسم گفت: در خواب 
دیدم دشمن پاتک سنگینی مي زند و چون 
بچه های مخدومي  خسته هستند، احتماالً 
تلفات زیادی بدهند. بهتر است گردان زاهدان 

را که تازه نفس هستند با آنها جابه جا کنیم.
پذیرفتم و سریع با مخدومي  تماس گرفتیم 
و گفتی��م حاج قاس��م چنین درخواس��تی 
دارد. ایش��ان و نیروهایش حوالی س��اعت 
شش یا ش��ش و نیم غروب بود که به عقب 
آمدند و گ��ردان زاهدان ج��ای آنها در خط 
مستقر ش��دند. باورکردنی نیست که فقط 
دو الی سه س��اعت بعد یعنی تقریباً ساعت 
9 شب بود که عراقی ها پاتک سنگینی زدند! 
آنها مي خواس��تند ما را غافلگیر کنند اما با 
رؤی��اي صادقه ای که حاج قاس��م دیده بود، 
بچه ه��ای تازه نفس گردان زاه��دان جانانه 
مقابل آنها ایستادگی کردند و آن شب تلفات 
سنگینی به دش��من وارد آمد. در حالی که 
اگر مخدومي  و نیروهای خسته گردانش در 
منطقه مي ماندند، شاید اوضاع طور دیگری 

رقم مي خورد.
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مهر ماه 1359 که جنگ ش��روع شد از سراسر 
کش��ور نیروهای داوطلب مردمی برای حضور 
در جبهه آمدند. همزمان با شروع جنگ، دولت 
وقت نیز اعالم کرد کسانی که سربازی منقضی 
س��ال 1356 هستند به یگان هایش��ان بروند و 
خودش��ان را معرفی کنند. یعنی کس��انی که 
س��ال 1354 به خدمت س��ربازی رفته بودند و 
سال 1356 خدمت سربازی شان تمام شده بود 
باید خودش��ان را معرفی می کردند. اینها اولین 
نیروهای کارآزموده نظامی بودند که به صورت 
داوطلب مردم��ی در جبهه حاضر ش��دند و به 
یگان هایشان پیوس��تند. هنوز کسی به صورت 
مفصل و کامل به این س��ربازان منقضی 1356 
نپرداخته است و این نیروها ناشناخته و مهجور 
مانده اند. بیشتر این سربازها، زن و بچه و شغل 
و زندگی داشتند ولی قید همه اینها را زدند و به 
صورت داوطلب به جبهه رفتند. ش��هید محمد 
صفری هم یکی از همین س��ربازهای منقضی 
56 بود. این نیروها پس از ورود به جبهه دو گروه 
شدند. یک گروه  شان چون روحیه نظامی را خیلی 
نمی پس��ندیدند به یگان های خودشان نرفتند 
و در بخش ه��ای دیگر حضور پی��دا کردند. این 
نیروها وقتی متوجه شدند روحیه شان با افسرها 
و درجه داران ارتش نمی خ��ورد جزو نیروهای 
مردمی شدند. در آبادان و خرمشهر گروه فدائیان 
اس��الم زیرنظر سیدمجتبی هاش��می فعالیت 
می کرد و نیروهای مردمی از اقش��ار مختلف را 
جذب می کرد. سربازان منقضی 56 در خرمشهر 
به ما پیوستند و در مقاومت 34 روزه شهر حضور 
داشتند و تعدادی از نیروهایش��ان آنجا شهید 
شدند. پس از اشغال خرمشهر، مشغول دفاع از 
آبادان شدیم و زمانی که دریاقلی سورانی خبر 
هجوم دشمن را آورد، همراه این نیروها حرکت 
کردیم و از رودخانه بهمنشیر گذشتیم. تعدادی 
از نیروهای مان در همین منطقه شهید شدند. 
در شمال رودخانه بهمنشیر به روستای سادات 
رفتیم پس از آن تقریباً دو، سه کیلومتر جلوتر 
از روستا در دشت با دشمن درگیر شدیم. از 28 
آبان 59 با دشمن درگیر شدیم و تا 17 آذر همان 
سال با دشمن درگیر بودیم. در این مدت دائم به 
بعثی ها شبیخون می زدیم. در مقاطعی ناگهان 
40 نفر از شهر ش��یراز، یا 50 نفر از شمال یا 30 

نفر از یک شهر دیگر می آمدند و کنارمان حضور 
داشتند. سیدمجتبی از بین این نیروها، آنهایی 
که کارآزموده بودند را ب��ه کار می گرفت و برای 
آنهایی که کارآزموده نبودند آموزش های چند 

روزه می گذاشت تا آماده نبرد شوند.
گویادرجبه�هآب�ادانرزمندههاییبا

سلیقههایمختلفحضورداشتند؟
بله، در آنجا تنوع سلیقه ها زیاد بود. مثاًل شاهرخ 
ضرغام که یکی از فرماندهان محور عملیاتی بود به 
همراه سربازهای منقضی 56 و تعدادی از نیروهای 
داوطلب مردمی در منطقه حضور داشتند. شهید 
دکتر محمد حبیب اهلل نیز که 10 سال در امریکا 
زندگی کرده بود و دکترای انفورماتیک داشت نیز 
جزو این نیروها بود. متأسفانه هنوز آن طور که باید 
و شاید این انسان  بزرگ را نشناخته ایم. یک سری 
لوطی و داش مش��تی، تعدادی طلبه و دانشجو و 
دانش آموز و از مشاغل دیگر در جمع مان حضور 
داشتند و همه دست به دس��ت هم دادیم و یک 
ش��بیخون به نام 17 آذر زدیم. ای��ن عملیات تا 
نزدیکی های صبح طول کش��ید. شبانه تعدادی 
اس��یر و مقادیری غنیمت از دشمن گرفتیم و در 
حال پیش��روی بودیم که کارمان به صبح کشید. 
شاهرخ ضرغام در جمع نیروها پیش قراول بود و 
جلوتر از همه حرکت می کرد. بین خط خودمان 
و خط دشمن 300 تا 400 متر فاصله بود. بچه ها 
روی تپه های��ی که بین م��ان بود پن��اه گرفتند و 
تانک های دشمن در دشت هر نفر ما را با یک توپ 
می زد. یکی از امریکایی ها در کتابی نوشته است 
که اگر آبادان سقوط کرده بود جمهوری اسالمی 
هم سقوط می کرد. به خاطر اهمیت موضوع بود 
که امام فرمود که حصر آبادان باید شکسته شود. 
این »باید« امام را لوطی ها و نیروهای مردمی به 
خوبی درک کردند. اگر این نیروها سر بزنگاه و با 
بصیرت نمی آمدند و مقابل دشمن نمی ایستادند 
آبادان سقوط می کرد و حرف امریکایی ها درست 

از آب درمی آمد.
نتیجهعملیاتبهکجاکش�یدهش�د؟
ش�هیدصفریهمدرهمینعملیاتبه

شهادترسید؟
بله، عملیات به صبح کشید و در جریان درگیری ها 
تعدادی از نیروهاي پیش��رو نتوانستند به عقب 
برگردند. دشمن ش��اهرخ ضرغام را با دوشکا زد 
و به ش��هادت رس��اند. تعدادی نیز همراه شهید 
ضرغام شهید و زخمی ش��دند و پیکرهایشان در 

منطقه ماند. محم��د صفری یکی از این ش��هدا 
بود. ما نتوانستیم پیکر ش��هدا را به عقب بیاوریم 
و آنها بین خاکری��ز خودمان و خاکریز دش��من 
ماندند. پیکرهایشان در منطقه ماند تا زمانی که 
بنی صدر از کشور فرار کرد. بنی صدر که فرار کرد 
ما دوباره در یک عملیات در همان منطقه در تیر 
60 پیشروی کردیم. پیکر شهدا از 18، 19 آذر 59 
در همان منطقه مانده بود تا س��ال بعد که دوباره 
پیشروی کردیم و من توانستم منطقه را تفحص 
کنم. چون منطقه را می شناختم همراه تعدادی 
از بچه ها حرکت کردیم و پی��ش رفتیم. از پیکر 
ش��هدا چیز زیادی نمانده بود چون گرمای بیش 
از 55 درجه گوش��ت و پوس��ت  را آب کرده بود و 
جز تکه های اس��تخوان چیزی دیده نمی شد. به 
دنبال نش��انی از شهدا  می گش��تیم و اگر نشانی 
پیدا می کردیم، می نوشتیم و روی پیکرهایشان 
می گذاشتیم و به سردخانه می بردیم. شهدا چون 

عمدتاً بچه های تهران بودند همین که به تهران 
می فرستادیم بچه هایی که در تهران بودند شهدا 
را دفن می کردند. محمد صفری و فتح اهلل زمانی 
جزو پیکرهای��ی بودند که فقط توانس��تیم نام و 
فامیل شان را پیدا کنیم. آن زمان کارت شناسایی و 
پالک و از این چیزها نبود و برخی اسم  شان را روی 
پیراهن هایشان می نوشتند و برخی مشخصات شان 
را در جیب شان می گذاشتند. پیکر شهید محمد 
صفری را به تهران فرستادیم و در بهشت زهرا دفن 
شدند. بنیاد ش��هید هم همان اطالعات ساده نام 
و نام خانوادگی را روی س��نگ مزارشان نوشت و 

دفن شان کرد.
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مفقوداست؟
بعد از 39 س��ال خواهر ش��هید مهدی ربانی زاده 
که پیکر برادرش در کنار مزار شهید صفری دفن 
اس��ت، از طریق دوس��تان پیغام  داد که به آقای 
صادقی بگویید مزار دو شهیدی که با برادرم دفن 
شده اند خانواده هایشان 39 سال است سر مزار شان 
نمی آیند و انگار از محل دفن شان اطالعات ندارند. 
گفتند اگر می ش��ود بگردید و خانواده هایشان را 
پیدا کنید. با این پیغام بود که من به بنیاد شهید 
رفتم و گفتم نزدیک به 500 شهید در این منطقه 
داریم و تعداد قابل توجهی از اینها و خانواده هایشان 
را پیدا ک��رده ام و خانواده های ش��هدا به منطقه  
می آیند و خاطراتی گفته می ش��ود. درخواست 
کردم که خانواده این دو شهید را هم پیدا کنند. 

لیست بنیاد ش��هید را چک کردم و گفتم ببینید 
چند شهید با نام محمد صفری دارید. حدود 15 
شهید همنام پیدا شد. گفتم ببینید این شهدا کجا 
شهید شده اند. زدیم و همه را شناسایی کردیم جز 
یک نفر که جلویش نوشته شده بود مفقود االثر. 
گفتم این کجا مفقود االثر ش��ده اس��ت؟ گفتند 
در ذوالفقاریه آب��ادان در تاریخ 19 آذر 59. گفتم 
من این شهید را می شناس��م و پیکرش را من به 
تهران فرستادم. گفتم در لیست جلوی نام شهید 
مفقوداالثر خورده ولی ما این شهید را می شناسیم 
و خودمان پیک��رش را به خاک س��پرده ایم. من 
اطالعات خانوادگی ش��هدا را داشتم و به خانواده 
شهید زنگ زدم و گفتم من از همرزم های محمد 
هستم. اول باور نمی کردند. گفتند 39 سال است 
که به ما می گویند شهید مفقوداالثر است و شما از 
کجا ایشان را می شناسید؟ توضیح دادم که خودم 
ش��هید را دفن کردم و بعد که مشخصات دقیق 
شهید را دادم خانواده اش نیز حرفم را تأیید کردند. 
گفتند می  خواهیم ببینیم شهید کجا دفن است. 
پس از هماهنگی های الزم با بنیاد شهید، همسر 
ش��هید را پس از 39 سال باالی س��ر مزار شهید 
محمد صفری بردم. بعد از 39 سال این خانواده از 
چشم انتظاری درآمدند. آنجا گفتم دوست دارید به 
آبادان بیایید و محل شهادت شوهرتان را ببینید. 
ایشان تأیید کرد و در آبادان هم با حضور خانواده 
شهید مراسمی گرفته شد. در سنگری که به نام 
سربازان منقضی 56 ساخته ام همسر شهید را بردم 
و محل شهادت را نشان دادم. آنجا برای شهدایی که 
از اول جنگ از گروه های مختلف در جنگ حضور 
داشتند سنگرهایی درست کرده ام. مثالً االن سنگر 
کمیته انقالب اسالمی، سنگر ژاندارمری، شهربانی 

و سایر گروه ها را در منطقه داریم.
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ماندهاست؟
اینها آدم های دل و جرئ��ت داری بودند. اگر اول 
جنگ در جبهه حاضر نمی شدند و نمی آمدند تمام 
معادالت دشمن درست پیش می رفت. آدم هایی 
لوطی منش و مشتی بودند که برای دفاع از کشور 
از همه چیزشان بدون هیچ ادعایی گذاشتند. این 
آدم های جربزه دار اگ��ر اول جنگ نبودند به قول 
عراقی ها شهر سقوط می کرد. جرئت و بی باکی شان 
باعث شد دش��من نتواند پیش��روی کند. شهید 
صفری هم دقیقاً یکی از همین نیروهای شجاع و 
باجربزه بود. حتماً می دانید که چندین کشور مثل 
سودان و اردن و منافقین علیه ایران می جنگیدند 
و آماده انج��ام هر کاری علیه م��ردم ایران بودند. 
شهید صفری از بچه های رش��ت بود. اینجا را که 
آزاد کردیم پیکر چند نفر پیدا نشد که یکی از آنها 
شهید ضرغام بود. شهید حسن برازنده که او هم از 
منقضی های 56 بود و چهار بچه داشت هیچ اثری 
از پیکرش پیدا نکردیم و االن سنگ یادبودی در 

زادگاهش در شهر رشت گذاشته اند.
ب�هنظرتانای�نبیاطالعیخان�وادهاز
وجودمزارشهیدسهلانگاریمحسوب

میشود؟
به ه��ر ح��ال ناهماهنگی های��ی در ای��ن زمینه 
وجود داش��ت ولی این را در نظر بگیرید شهدای 
مفقوداالثر تا خودشان نخواهند پیدا نمی شوند. 
این را مطمئن باشید تا نخواهند اتفاقی نخواهد 
افتاد. االن مزار ش��هید در قطعه 24 است و حتماً 
حکمت و مصلحتی پشت این همه سال بی خبری 
بوده است. یک شهید دیگر به نام فتح اهلل زمانی هم 
هست که بنیاد شهید ایشان را مفقوداالثر اعالم 
کرده بود و االن ب��رادرش را در اراک پیدا کرده ام 
و با خانواده اش در ارتباط هس��تم تا به اطالعات 

بیشتری برسم.
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