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خاطراتی از ماه های نخستین شروع جنگ در گفت وگوی »جوان« با جانباز  اکبر زراعتکار دهنوي

دست خالي و در شرايط محاصره مقابل لشکر دشمن ايستادگي کرديم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبريزي 
نخستین ماه های دفاع مقدس شرايط برای 
رزمندگان بس�یار س�خت بود. آنه�ا بايد با 
کمبود امکانات و بدون سازماندهی درست 
و دقیق مقابل دشمنی مس�لح و آماده قرار 
می گرفتند. ش�ش ماه نخس�ت جنگ برای 
نیروهای ايرانی بس�یار س�خت سپری شد 
تا اينکه با فرارس�یدن بهار 1360 نیروهای 
رزم�ی و نظامی س�ازماندهی بهت�ری پیدا 
کردن�د و پیروزی ه�ا ه�م از راه رس�ید. 
عملیات م�دن از اولین عملیات های س�پاه 
پاسداران بود که در اسفند 1359 انجام شد 
و با عدم الفتح مواجه ش�د اما اين عملیات، 
عاملی شد تا نقطه ضعف ها مشخص شود تا 
در عملیاتی که ارديبهش�ت 1360 در همان 
منطقه انجام شد، رزمندگان به يک پیروزی 
بزرگ برسند. شهید رضا مؤذنی در جريان 
اين عملیات نقش بس�یار مهمی داش�ت و 
طراح عملیات به حساب می آمد. ايشان در 
جريان عملیات مدن سال 1360 به شهادت 
رسید.  اکبر زراعتکار دهنوي، معاون شهید 
مؤذنی ب�ود و در اس�فند 1359 و در جريان 
عملیات به سختی مجروح ش�د. زراعتکار 
از همان روزهای اول جنگ در جبهه حضور 
داش�ت و ش�اهد وضعیت نیروه�ا و منطقه 
بود. زراعت�کار در گفت وگو با »ج�وان« به 
تشريح وضعیت جبهه ها در شش ماهه اول 
جنگ می پ�ردازد و گريزی بر نح�وه انجام 
عملیات مدن می زند که در ادامه می خوانید.

قب�ل از پیروزی انقالب چ�ه تفکراتی 
داش�تید و از چه زمان�ی درگیر فضای 

مبارزات انقالبی شديد؟
در خانواده  ما از قديم زمين��ه مبارزاتی وجود 
داشت. به عنوان مثال پدربزرگم زمان مشروطه 
و بعد از به توپ بس��ته ش��دن مجلس، همراه 
گروهی به فرماندهی س��ردار اسعد برای خلع 
محمدعلی ش��اه به تهران می آي��د. پدربزرگم 
در 18 سالگی در آن واقعه مهم حضور داشت. 
پدرم نيز زمان ملی شدن صنعت نفت آدم بسيار 
فعالی بود. خودم از سال 1351 در 15 سالگی 
درگير فعاليت های مبارزاتی شدم. زمان انقالب 
و به فاصله چند روز مانده به پيروزی انقالب در 
22 بهمن 57 به تهران آمدم و از نزديک شاهد 

تحوالت مهم کشور بودم. 
شهید مؤذنی يکی از افراد تأثیرگذاری 
است که شما پیش از انقالب با ايشان 
آشنا شديد. اين آشنايی کجا و چگونه 

صورت گرفت؟
قبل از انقالب حاج آق��ا صالح،  م��ن را به رضا 
مؤذنی معرفی کرد. نمی دانم ايشان چه چيزی 
در مورد ش��هيد مؤذنی گفته ب��ود که از همان 
برخورد اول خيلی گرم و صميمی بود. از همان 
آغاز صميميت��ی بين مان ايجاد ش��د و نقش 
آموزگاری برايم داشت. رضا مؤذنی عضو شورای 
فرماندهی سپاه خمينی شهر بود و چندين بار به 
من پيشنهاد کرد که عضو سپاه پاسداران شوم 
و من هم هر بار به آينده موکول می کردم. 31 
ش��هريور 1359 حمله عراق به ايران آغاز شد. 
وقتی به خانه آمدم و اخبار را از تلويزيون ديدم، 
متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است. همان زمان 
مرکز توپخانه اصفهان اطالعيه داده بود کسانی 
که خدمت س��ربازی انجام داده اند و داوطلب 
اعزام به جبهه هستند بايد برای ثبت نام به مرکز 
بروند. صبح آن روز من به مرکز توپخانه رفتم و 
در عرض چند روز آموزش های مختصری ديدم. 
قرار بود به جبهه اعزام شوم. براي خداحافظي با 

خانواده از مرکز توپخانه بيرون آمديم و در بين 
راه خانه دوستی را ديدم که گفت رضا مؤذنی 
به خرمش��هر رفت��ه و آنجا مجروح ش��ده و در 
بيمارستان سينا بستری است. من جای رفتن 
به خانه به بيمارستان رفتم و رضا را ديدم. من 
برايش توضيح دادم که کجا بودم و او گفت واقعاً 
می خواهی به جبهه ب��روي؟ گفتم بله! جنگ 
است و همه بايد در دفاع از کشور حاضر شوند. 
گفت پس با ما به جبهه بيا و ادامه داد پس فردا 
به سپاه خمينی شهر بيا و خودت را معرفی کن. 
طبق قرارمان به سپاه خمينی شهر رفتم و چند  
نفر از دوستان قديمی  ديگري  را نيز ديدم. رضا 
فرمی را آورد که امضا کردم و گفت در طبقه باال 
شخصی با تو کار دارد. يک ساعتی آنجا صحبت 
کردم و بعدها فهميدم اي��ن مصاحبه گزينش 
من بوده است. پس از چند روز گروه برای اعزام 
به جبهه آماده ش��د. ابتدا به باشگاه گلف اهواز 
رفتيم که نامش پايگاه منتظران شهادت شده 
بود. يک گروه 120 نفره به فرماندهی ش��هيد 
مؤذنی شديم که بايد به آبادان می رفت. قرار شد 

محل استقرارمان در منطقه ذوالفقاريه باشد.
برايت�ان  ش�هر  جنگ�ی  وضعی�ت 

شوکه کننده بود؟
ما تا به حال جنگ نديده بوديم. در منطقه ای 
که حضور داشتيم گردان 154 از لشکر خراسان 
به فرماندهی س��رهنگ کهت��ری آنجا حضور 
داشت. انسان بسيار شريفی بود و هر چه از اين 
فرد بگويم باز هم کم است. در راه حرکت شهيد 
مؤذنی گفت مي خواهم به اي��ن گردان ارتش 
خودمان را معرفی کنيم و بگوييم اينجا مستقر 
شده ايم و بدانند اين نيروی خودی است و بعد 
اگر شد امکاناتی از آنها درخواست کنيم و بعد 
می خواهم تو را معرفی کن��م تا بدانند از طرف 
من آمده ای. شهيد مؤذنی در راه صحبت های 
عمي��ق و پرمغزی کرد که آن زم��ان خيلی در 
باال بردن روحي��ه و فهميدن اوضاع مناس��ب 
بود. ايشان گفت آبادان تنها شهر مردم آبادان 
نيست بلکه ش��هر تک تک نيروهای ما و ديگر 
نيروهاست و اينجا شهر همه ايرانيان است. به 
محل استقرار گردان رسيديم و ما نزد سرهنگ 
کهتری رفتيم.  مؤذني مرا پيش ايشان برد تا به 
عنوان رابط بين دو نيرو معرفي کند. به محض 
رس��يدن طبق آموزش هايی ک��ه از قبل ديده 
بودم به ايشان سالم نظامی دادم و از همان اول 

برخورد خوبی ايجاد کرد. شهيد مؤذنی شروع 
به صحبت کرد و گفت احتياجات فراوانی داريم 
و می خواهيم از شما کمک هايی دريافت کنيم. 
گفت نيروهايمان در يک خط طوالنی مستقر 
هستند و اگر تلفن صحرايی در اختيارمان قرار 
دهيد کم��ک بزرگی به ماس��ت. از همان ابتدا 
سرهنگ کهتری به يکی از نيروهايش گفت اين 
موارد را يادداشت کن و بعد مسئول آشپزخانه را 
صدا کرد و گفت از غذای سربازان کم کن و برای 
برادران سپاهی مستقر ش��ده بفرست و از فردا 
آمارشان را به نفرات غذا اضافه کن. اين خيلی 
برايمان اهميت داش��ت. همان موقع دس��تور 
داد تلف��ن صحرايی آماده ش��ود و ف��ردا صبح 
کارهای نصبش را انجام دادند. شهيد مؤذنی تا 

جزئی ترين موارد را توجه کرده بود که نشان از 
دورانديشی ايشان داشت.

قدرت فرماندهی شهید مؤذنی را چطور 
ارزيابی می کنید؟

نيروه��ای جوان��ی در جبهه زيرنظر ش��هيد 
مؤذنی خدمت می کردند که بعدها از فرمانده 
گردان های دالور دفاع مقدس ش��دند. مثاًل 
يک��ی از همين نيروهای زبده  س��ردار حميد 
سرخيلی است که آن زمان کم سن و سال بود. 
آن زمان نيروهای عشاير سازماندهی درستی 
نداشتند و من به شهيد مؤذنی پيشنهاد دادم 
اين افراد را به گروه خودمان بياوريم تا منظم 
شوند و اگر خدای نکرده اتفاقی برايشان افتاد 
سريع درمان شوند. رضا مؤذنی موافقت کرد 
و فردايش در ستاد مطرح شد و قرار شد اينها 
کنار ما مستقر ش��وند. نيروهای عشاير لباس 
شخصی داشتند و شهيد مؤذنی به بچه های 
سپاه خمينی شهر گفت از لباس های خاکی 
به اينها بدهند. از همان نخستين روزها يکی 
از مسائل مهم آشنا ش��دن با استقرار دشمن 
و انجام عمليات های شناس��ايی بود. يکی از 
کارهايی که شهيد مؤذنی در دستور کار قرار 
داد گشت شناس��ايی بود. بچه های سپاه در 
همان ماه های اول جنگ تصميم گرفته بودند 
يک عمليات انجام بدهند. 19 آذر 59 عمليات 
انجام شد و متأس��فانه موفق نبوديم و شهيد 
هم داديم اما متوجه وضعيت نيروهای دشمن 
در منطقه ش��ديم. آن ش��ب ديديم از محلی 
ديگر به ما تيراندازی می شود. روز بعد ديديم 

نيروهای عراقی روی دو تپه ب��ه نام تپه های 
مدن مستقر هستند. شناس��ايی ها را منظم 
کرديم و گروه گروه مسئوليت داشتيم که هر 
شب کارهای شناسايی را انجام دهيم. بعد از 
آن ش��هيد مؤذنی گفت اگر اين تپه ها را آزاد 
کنيم نيروهای عراقی ای که به سمت جنوب 
جاده آبادان و ماهش��هر هستند خود به خود 
تخليه می کنند و عق��ب می روند و به همين 
خاطر نياز به عمليات و هزينه و تلفات نيست.

پس به اين ترتیب ط�رح اولین حمله 
منظم سپاه در جنگ ريخته شد؟

ش��هيد مؤذنی طرحی را آماده کرد و قرار شد 
عمليات در تاريخ 23 اسفند 1359 انجام شود. 
دو محور عملياتی را که محل عبورش گودتر از 
س��طح زمين بود و امکان رسيدن به تپه ها بود 
را شناسايی کرديم. فرماندهي يکی از گروه ها 
را من  و ديگری را ش��هيد احمدرضا ابراهيمی 
به عه��ده گرفت. گ��روه من بيش��تر بچه های 
آبادان بودند و چون مناطق را می شناختند در 
گروه مان حضور داشتند. حدود 15 نفر از اين 
نيروها شهيد شدند و خودم هم مجروح شدم. 
من به محض اينک��ه از گودی بي��رون آمدم و 
نزديکی تپه ها بودم مورد اصابت گلوله مستقيم 
قرار گرفتم و از ناحيه ش��کم مجروح شدم. در 
همين لحظه درد و سوزش و داغی را در شکم 
خود حس کردم و در حالي که روی زمين افتاده 
بودم در همين حين يک خمپاره پش��ت سرم 
منفجر  ش��د و س��ه ترکش به من اصابت  کرد. 
يکی به پهلوي س��مت چپم، ديگري به دست 
چپم و سومي  به انتهای نخاعم  مي خورد. بيشتر 
افراد گروهم مجروح شده بودند. اين عمليات 
ناموفق شد. اس��م هم برايش نگذاشته بوديم. 
بعدها کس��ان ديگري نامش را عمليات مدن 
يک گذاش��تند. نيروهايی که 23 اسفند رفته 
بوديم قابل قي��اس با تعداد نيروهای دش��من 
نبود. همچنين تجهيزات ويژه و پيشرفته ای هم 
داشتند. شهيد مؤذنی اشکاالت طرح عمليات 
اوليه را برطرف کرد و روي��ش کارهای زيادی 
انجام داد و با ارتش��ی ها هماهنگی های زيادی 
صورت گرفت و در ستاد جنگ آبادان تصويب 
ش��د و با همکاری گ��ردان س��رهنگ کهتری 
و مشارکت ش��ان نيروهای بيش��تری آمدند و 
عاقبت در تاريخ 26 ارديبهشت 1360 آن تپه ها 
تس��خير ش��د و  حدود 90 عراقی اسير شدند. 
بعثی ها در اين دو تپه يک گردان از زبده ترين 
نيروهايشان را مستقر کرده بودند. اين نيروها به 
شکل ماهرانه ای استتار کرده بودند و تجهيزات 
مدرنی داشتند و ما حدس نمی زديم که آن قدر 
نيرو روی اين تپه ها حضور داش��ته باشد. اين 
عمليات که با ن��ام عمليات مدن 2 ش��ناخته 
می شود با موفقيت در 26 ارديبهشت 60 انجام 
شد و ش��هيد مؤذنی هم در همين عمليات به 

شهادت رسيد.
ش�ش ماهه اول جنگ ش�رايط بسیار 
سخت بود و نیروها سازماندهی نشده 

بودند؟
ابتدا ما نفرات کمی داشتيم. نيروهای آموزش 
ديده حرفه ای کم داشتيم. بيشتر نيروها نوجوان 
و جوان بودند و نيروی زبده خيلی کم داشتيم. 
نيروهای مردم��ی داوطلب هم بع��د از ديدن 
آموزش های مختصر و  اوليه به جبهه می آمدند. 
در ش��ش ماهه اول جنگ از هر جهت شرايط 
س��ختی بود و تنها دو راه ارتباطی به بيرون از 
آبادان وجود داش��ت. ارتباط با خارج ش��هر با 
لنج يا با هلی کوپتر انجام می شد. شهر کاماًل در 
محاصره بود و رفت و آم��د صورت نمی گرفت. 
به لحاظ خوراک و س��الح و مهمات با مشکل 

در خانواده  ما از قديم زمینه مبارزاتی 
وجود داشت. به عنوان مثال پدربزرگم 
زمان مش�روطه و بعد از به توپ بسته 
ش�دن مجل�س، هم�راه گروه�ی به 
فرماندهی س�ردار اس�عد ب�رای خلع 
محمدعلی ش�اه ب�ه ته�ران می آيد. 
پدربزرگم در 18 س�الگی در آن واقعه 
مهم حضور داشت. پدرم نیز زمان ملی 
ش�دن صنعت نفت آدم بس�یار فعالی 
بود. خودم از سال 1351 در 15 سالگی 
درگیر فعالیت ه�ای مبارزاتی ش�دم

مواجه بوديم. گلوله های ما سهميه بندی شده 
بود. اولين خمپاره ای که من گرفتم رس��يدش 
را دارم. اولين قبضه خمپاره که تحويل گرفتم 
در تاريخ 59/10/11 اس��ت. روزهای اول فقط 
يک آمبوالنس داشتيم و بعدها آمبوالنس های 
ديگری اضافه شد. از هر لحاظ و از ابتدايی ترين 
امکانات با کمبود مواج��ه بوديم. فقط تعدادی 
سالح ژ3 داشتيم و اندک اندک سالح و مهمات 
اضافه ش��د. به نقش جهاد هم بايد اش��اره کنم 
که بسيار مهم اس��ت. نيروهای فنی مهندسي 
از ش��هرهای اصفه��ان، نجف آباد و ش��يراز  به 
آبادان آمده بودند و دس��ت به ابتکارات خاصی 
می زدند که در جبهه بس��يار راهگشا بود. مثاًل 
پل بش��که ای يک کار مهندسی بسيار ابتکاری 
اس��ت و در تاريخ جنگ های دنيا بی نظير است 
و در هيچ جنگی ديده نشده با بشکه های خالی 
پلی آن قدر مهم درست کنند و نقش بسزايی در 

جبهه داشته باشد.
نیروهای مردمی و ارتشی هم در روزها 
و ماه های ابتدايی دف�اع مقدس نقش 

خیلی مهمی برعهده داشتند.
مردم آبادان در ماه های ابتدايی ش��روع جنگ 
بی نظير بودند و خيلی کم به اين نقش اش��اره 

شده اس��ت. تعدادی از نيروهای مردمی هنوز 
در ش��هر بودند يا در جبهه ه��ای ديگر در دفاع 
بودند که نقش اينها هم بسيار مهم بود. شهيد 
مؤذنی ک��ه قباًل در خرمش��هر حضور داش��ت 
می گفت در گمرک خرمش��هر 600 نفر تکاور 
نيروی دريايی با ش��جاعت  جنگيدند که تعداد 
انگشت شماری از آنها سالم ماندند و بقيه شهيد 
شدند. نيروهای مردمی، س��پاهی، ژاندارمری 
و شهربانی آبادان و خرمش��هر هم در آن روزها 
حضور فعالی داش��تند. زم��ان جنگ بچه های 
سپاه در قلب مردم جا داش��تند. يک روز که به 
خاطر جراحت هايم در بيمارستان بستری بودم 
ديدم پيرمردی به بيمارستان آمده و چون تنها 
پاسدار مجروح بيمارستان من بودم، خودش را 
به من رساند تا مالقاتم کرده باشد. دست چپم 
در گچ بود و به دست راستم سرم زده بودند. در 
بينی و کليه ام نيز سوند قرار داشت. اين پيرمرد 
با ديدن وضعيتم به پايين تخت آمد و پاش��نه 
پاهايم را گرفته بود و کف پاهايم را می بوسيد و 

روی چشم هايش می گذاشت. من می  خواستم 
اجازه ندهم چنين کاری را انجام دهد ولی بدنم 
توانايی اش را نداش��ت. پدرم آخر کار رس��يد و 
ديگر اجازه نداد چنين کاری را انجام دهد. اين 
پيرمرد در تعطيالت نوروز هر روز به بيمارستان 
می آمد و اين کارها را تکرار می کرد. اين نگاه آن 
روز مردم به سپاه بود که نشان می دهد نيروهای 

سپاهی در قلب و روحشان جا داشت.
جانبازی خودتان در چه سطحی بود؟

زمانی ک��ه مجروح و بس��تری ش��دم وضعيت 
جسمی ام آس��يب خيلی زيادی ديده بود. من 
عکس��ی دارم که قبل از مجروحيتم است. من 
رشته ورزش��ی تکواندو کار می کردم و جوانی 
بلند قد و قوی هي��کل و ورزيده ب��ودم ولی در 
بيمارس��تان بس��يار نحيف و الغر ش��ده  بودم. 
جراحات بدنم طوری نبود که با باند و گاز بسته 
شود. آن قدر وسيع بود که چيزی شبيه ملحفه را 
استريل می کردند و جای باند استفاده می کردند. 
شدت جراحات خيلی زياد بود، عفونت داشت و 
شکمم همچنان باز بود. آنجا شرايطم طوری بود 
که اميدی به زنده ماندنم نبود. دکتر بااخالقی به 
نام حميد سميعی مسئوليت درمانم را به عهده 
داش��ت و بعدها گفت که هروقت از بيمارستان 

می رفتم تا زمان برگش��ت بع��دی ام اميدی به 
بودنت روی تخت نداش��تم و فک��ر می کردم از 

دنيا می روی.
دلیل چنین فکری توس�ط پزشک تان 

چه بود؟
جراحات وخي��م، متعدد و عمي��ق و عمل هاي  
جراحي پي درپي وضعيت معالجات را نامطمئن 
س��اخته بود. چون جراحات مرب��وط به داخل 
ش��کم بود دکتر نوش��يدن حتی يک قطره آب 
را برايم ممنوع کرده و گفته بود گاز استريل را 
نمناک کنند و روی لب هايم بگذارند تا خشک 
نشود. پدرم باالی س��رم می آمد و من آه و ناله 
می کردم و آب می خواس��تم. پدرم می ديد من 
تشنه آب هستم و وقتی دکتر می آمد التماس 
می کرد که کم��ی آب به من بده��د. دکتر هم 
اجازه نمی داد. يکی از همي��ن روزها خيلی به 
دکتر التماس کردم که يک قاش��ق آب به من 
بدهيد، موقعی که می خواس��ت برود پدرم جلو 
رفت و با چشمانی اش��کبار و با حالتی محزون 
گفت آقای دکتر پسرم دارد جلوی چشمم له له 
می زند و از دس��ت می رود چرا اجازه  نمی دهی 
يک قطره آب بخ��ورد؟ دکتر با عصبانيت گفت 
می خواهی پسرت زنده بماند يا نه؟ پدرم گفت 
فقط همين را از خدا می خواهم، دکتر هم ادامه 
داد که آب برايش سم است و اگر آب از گلويش 
پايين برود می ميرد و نبايد احساس��ی برخورد 
کرد. پدرم با چشمانی اشکبار پيش من برگشت 
و حرف دکتر را پذيرفت. هر بار که اين خاطره 
يادم می افتد خيلی ناراحت می شوم. بعدها که 
حس پدر بودن را درک کردم فهميدم پدرم چه 
عذابی می کشيد که اين وضعيت را می ديد و از 
دستش هيچ کاری س��اخته نبود. پدرم در آن 
روزها خيلی زجر و سختی کش��يد. اينها برايم 
خيلی ناراحت کننده اس��ت و ب��ه لحاظ روحی 

تحت تأثير قرارم می دهد.

من رشته ورزشی تکواندو کار می کردم 
و جوانی بلند قد و قوی هیکل و ورزيده 
بودم ولی در بیمارستان بسیار نحیف و 
الغر شده  بودم. جراحات بدنم طوری 
نبود که با باند و گاز بسته شود. آن قدر 
وسیع بود که چیزی ش�بیه ملحفه را 
استريل می کردند و جای باند استفاده 
می کردن�د. ش�دت جراح�ات خیلی 
زياد ب�ود، عفونت داش�ت و ش�کمم 
همچنان باز بود. آنجا ش�رايطم طوری 
بود ک�ه امیدی ب�ه زنده ماندن�م نبود
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