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مقدمات انجام عملیات رمضان در تیرماه 37 سال پیش
ورود به دوره فرسایشی جنگ 

 غالمحسین بهبودی
سی و هفت سال پیش در چنین روزهایی 
جبهه های جنگ در ت�ب و تاب مقدمات 
عملیاتی بود که شکس�ت یا پیروزی در 
آن، تأثیر غیر قابل کتمانی در سرنوشت 
جنگ داشت. اولین تالش گسترده ایران 
برای ورود به خاک عراق، ریسک بزرگی 
بود که تبعات گس�ترده ای داشت. از یک 
طرف ابرقدرت ها را از ترس نفوذ منطقه ای 
ایران ب�ه تکاپ�و مي انداخ�ت و از طرف 
دیگر بهانه ه�ای الزم را ب�ه جریان هایی 
مي داد ک�ه زمزمه ه�ای اتم�ام جنگ را 
تا آن لحظه مخف�ی نگاه داش�ته بودند.

جایگاه عملی��ات رمض��ان در تاریخ جنگ 
کم نظیر است. تقریباً اولین حرکت گسترده 
ایران ب��رای پایان جنگ به ش��مار مي رود. 
بیش از دو ماه قبل که الی بیت المقدس برای 
آزادسازی خرمشهر آغاز ش��د، فرماندهان 
ایرانی مي خواستند به سمت همان اهدافی 
بروند که رمضان در پی آن بود؛ عبور از مرز 
و پیش��روی به س��وی بصره. اما چون عراق 

مرزهایش را به روی واحدهایی ایرانی بست 
و مقاومت زیادی نشان داد، ایرانی ها تصمیم 
گرفتند به جای ورود به خاک عراق، بر روی 

فتح خرمشهر متمرکز شوند.
یک ماه و بیس��ت روز بعد از فتح خرمشهر، 
رمض��ان مي خواس��ت کار نیمه تم��ام الی 
بیت المقدس را تمام کند. البته این بار دیگر 
دغدغه آزادی خرمش��هر وجود نداش��ت و 
توازن قوا به نفع جبهه ایران مي چربید. عراق 
حدود 20 هزار اس��یر داده بود و ایران نیز با 
به کارگیری غنائم دو عملیات فتح المبین و 
الی بیت المقدس  قوی تر از هر زمان دیگری 
به نظر مي رسید. از طرف دیگر جبهه ایران، 
رزمندگانی را به عملیات رمضان مي فرستاد 
که دی��دن صف طوی��ل اس��رای عراقی در 
عملیات قبلی، اعتماد به نفس آنها را به حد 

اعلی رسانده بود.
به هر روی رمضان با امیدواری های بسیاری 
در گرم��ای تیرماه 1361 مقدمه س��ازی و 

انجام ش��د. تقریباً همه جهان مي دانستند 
ای��ران قصد ورود ب��ه خاک ع��راق را دارد. 
منطقه مورد نظر هم تقریباً مش��خص بود. 
شرق بصره و عبور از مناطق مرزی پاسگاه 
زید و شلمچه که نزدیک ترین نقاط به بصره 

محسوب مي شدند.
آن طرف، دش��من نی��ز خ��ودش را آماده 
رویارویی ب��ا ایرانی ها کرده ب��ود. عراق در 
فاصله یک ماه و 20 روز بعد از شکس��ت در 
خرمشهر به سرعت واحدهای نظامي اش را 
بازسازی کرد. همچنین از استراتژی موانع 
مدد گرفت که تا پایان جنگ آن را رها نکرد و 
رفته رفته به تکامل رساند. در همین عملیات 
رمضان آرایش مثلثی س��نگرهای عراقی، 
نیروهای ایرانی را باره��ا غافلگیر کرد. یک 
ضلع از این موانع که شکافته مي شد، نیروی 
مهاجم )ایرانی ها( وارد محیط داخلی مثلث 
مي شدند. سپس ضلع شکافته شده توسط 
عراقی ها ترمیم مي ش��د و رزمنده ها از سه 

طرف مورد حمله قرار مي گرفتند.
عملیات رمضان از 22 تیر تا هفتم مرداد در 
گرمای شدید تابستانی آن هم در منطقه ای 
که گرمایش در عراق و ایران معروف است، 
انج��ام گرفت. ج��ز لیبي هیچ کش��وری از 
ایران دفاع نکرد و جامعه جهانی به تأسی از 
تبلیغات ابرقدرت های غرب و شرق، حمایت 
خود را از عراق اع��ام کرد. چنانچه بعثی ها 
قبل و حین عملیات از پشتیبانی نیروهای 

منطقه ای و فرامنطقه ای بهره ها بردند.
به هر روی ای��ران در عملیات��ی که قرار 
بود سرنوش��ت جنگ را مش��خص کند، 
شکس��ت خورد. م��ا ب��ا روی دیگری از 
جنگ آشنا شدیم که به وضوح از دخالت 
بیگانگان رن��ج مي برد. انش��قاق داخلی 
که منتظر بهانه ای برای ابراز وجود بود، 
ورود به خ��اک ع��راق را پیراهن عثمان 
کرد و علن��اً به مخالفت با ت��داوم جنگ 
پرداخت. سوت آغاز عملیاتی فرسایشی 
نواخته شده بود که از سوی جریان های 
داخلی و خارجی پیش برده مي ش��د. به 
موازات ش��عار گروه های معاند که ایران 
را از جای��گاه مدافع به جای��گاه مهاجم 
تزنزل مي دادند، غرب و مشخصاً امریکا 
نیز جسارت بیشتری برای نزدیک شدن 
به عراقی پیدا کرد که پیش��تر آن را جزو 

دولت های تروریستی اعام کرده بود.
عملیات رمضان مثل دو روی س��که ای بود 
که این ط��رف و آن طرفش تفاوت عمده ای 
با هم داشت. پیروزی اش مي توانست پایان 
خوش��ی بر یک جنگ تحمیل شده باشد و 
شکس��ت در آن به مثابه ورود به دوره ای از 
منازعات فرسایشی که دورنمای زیبایی از 

پایان جنگ ارائه نمي داد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبریزی
شهید ابراهیم رش�ید تیر ماه سال گذشته 
طی عملیاتی مستش�اری در مس�یر جاده 
تدم�ر- دیرالزور س�وریه با برخ�ورد با تله 
انفجاری به ش�هادت رسید. شهید رشید به 
واس�طه تخصص در زمینه انفجار و تخریب 
در دو مس�ابقه تلویزیون�ی »فرمان�ده« و 
»ضدگلوله« حضور داش�ت و شهادت شان 
با بازتاب رسانه ای گس�ترده ای روبه رو شد. 
»جوان«  در سالگرد شهادت ایشان با همسر 
شهید،  سمیه عس�گری گفت وگویی انجام 
داده ت�ا اطالع�ات کامل تری از ش�خصیت 
و س�بک زندگی ش�هید رش�ید ارائه دهد. 
ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

اولین بار چه زمانی و در کجا با ش�هید 
رشید آشنا شدید؟

اولین بار س��ال 1390 با آقارش��ید آشنا شدم. 
من شرکت نورافشانی و تخصص انفجار دارم و 
آقای رشید از ما خرید می کرد و رفته رفته وارد 
سیستم کاری ما شد. گاهی چند جا نورافشانی 
داشتیم و ایش��ان با توجه به تخصص شان که 
تخریب و انفجار بود با ما هم��کاری می کرد و 
آشنایی از این طریق اتفاق افتاد. بعد از یک سال 
که از آشنایی مان گذشت موضوع ازدواج مطرح 

شد و با هم ازدواج کردیم.
شما در طول این مدت ایشان را چطور 

آدمی دیدید؟
آقاابراهیم انس��انیت را به معن��ای واقعی کلمه 
داشت و این برایم ماک مهمی بود. کسی که در 
صحبت هایش بگوید وقتی مرد از سر کار به خانه 
می آید نباید هیچ ک��دام از دغدغه های کاری و 
مشکاتش را با خودش بیاورد یعنی به یک فهم 
و کمال بزرگی در زندگی رس��یده است. چون 
بسیاری از مردها نمی توانند تفکیکی بین مسائل 
خانه و کار قائل باشند و ناراحتی های محیط کار 
را با خود به خانه می آورند ولی ایش��ان چنین 
اخاقی نداشت. معیارهای مالی برایم مهم نبود 
و ایمان، پاکی، اخاق و انسانیت آقاابراهیم مهم 
بود که تمام این موارد را در بهترین حالت داشت. 
شهید رشید در اخاق و انسانیت واقعاً تراز بود. 
من در طول س��ال هایی که کار ک��رده ام هنوز 

مردی را مثل آقاابراهیم ندیده ام.
در طول شش س�الی که با هم زندگی 

کردید صاحب فرزند هم شدید؟
من متولد سال 1361 هستم و آقاابراهیم سال 
1365 به دنیا آمده بود و من چند سال از ایشان 
بزرگ تر بودم. من از شهید رشید فرزندی نداشتم 
ول��ی از ازدواج قبلی ام دو فرزند پس��ر داش��تم 
که آقاابراهیم قبول کردند فرزندخوانده ش��ان 
باشند. آقاابراهیم به خوبی پذیرای این موضوع 
بود و رابطه خوبی با بچه ها داشت که پسرهایم 
وقتی کاری داش��تند به من زنگ نمی زدند و با 
شهید رش��ید تماس می گرفتند. رابطه خیلی 
نزدیک و خوبی با هم داشتند. آقاابراهیم خیلی 
دوست شان داش��ت و همه جوره نگران بچه ها 
بود. اگر گاهی بچه ها ش��لوغ و اذیت می کردند 
اصًا ناراحت نمی ش��د و می گفت بچه  هستند 
و باید بازی و ش��لوغ کنند. بچه ها اگر مشکلی 
داش��تند به پدرش��ان می گفتند و دیگر خیلی 
با من کاری نداش��تند. بچه های��م آن قدر روی 
پدرشان حس��اس هس��تند که می خواهند راه 
آقاابراهیم را بروند. یکی از پسرهایم می  خواهد 
وارد کارهای نظامی شود و عکس شهید رشید را 
از خودش جدا نمی کند. تفکر و رفتارش بسیار 
شبیه شهید رشید شده است. زندگی ما خیلی 
عاشقانه و گرم بود. برخی از دوستان می گویند 

چون آقارش��ید زی��اد مأموری��ت می رفت فکر 
نمی کردیم شهادت شان آن قدر برای شما سخت 
باشد. در صورتی که حضور آقارشید از مردهایی 
که صبح تا شب کنار همسرشان هستند، بسیار 
پررنگ تر بود. وقتی به س��وریه می رفت روزی 
20 تا 30 پیام عاش��قانه به من می داد. در یک 
سالی که از شهادت ایش��ان می گذرد خیلی بر 
ما سخت گذشته است و نبودن آقاابراهیم ضربه 
سهمگینی برایمان بوده. بچه هایم نیز از نبودن 
ایش��ان خیلی ضربه خورده اند چون به معنای 

واقعی کلمه برایشان پدر بود.
ش�هید رش�ید چگون�ه ب�ه مس�ابقه 

»ضدگلوله« رفت؟
مس��ابقه ضدگلول��ه در پ��ادگان 20 رمض��ان 
فیلمب��رداری می ش��د و ش��هید رش��ید نی��ز 
محل کارش در لش��کر 20 رمضان ب��ود و بنا به 
تخصص شان که انفجار بود، مسئولیت انفجارهای 
مسابقه را برعهده گرفتند. بحث انفجار دو مسابقه 

ضدگلوله و فرمانده با آقارشید بود.
شهید رشید چطور از این زندگی گرم 
و عاش�قانه دل کند و ه�وای رفتن به 

سوریه سرش افتاد؟
آقارشید تخصصش جنگ نامنظم و چریکی بود. 
فوق العاده عاقه و مهارت در این زمینه داشت 
و در همین رشته تحصیل و تحقیق کرده بود. 
آقاابراهیم هیچ وقت مستقیم درباره موضوعی 
صحبت نمی کرد و به قول معروف به در می گفت 
تا دیوار بشنود. یک بار خیلی ناراحت بود و چون 
در خانه همیشه شاد و بانشاط بود این ناراحتی  
خیلی برایمان عجیب بود. اصرار زیادی کردم تا 
دلیل ناراحتی اش را بگوید و در آخر گفت که از 
شهادت رزمندگان مدافع حرم ناراحت است. از 
شهادت کسانی که می شناخت صحبت کرد و 
گفت جنگ سوریه خیلی متفاوت است و باید 
با شکلی متفاوت با تروریست ها جنگید. من به 
ایشان گفتم اگر می دانی، می توانی کاری کنی 
برو. اولش گفت که نمی ش��ود و شما و بچه ها 
را چه کار کنم. وقتی نگران��ی اش را از بابت ما 
پرسید من گفتم ناموس کشور و خاک وطن از 
همه ما مهمتر است. گفتم تو به تمام خاک ایران 
تعهد داری و اگر کاری از دستت برمی آید باید 
بروی. جبهه سوریه مشتاق هنرنمایي ابراهیم 
بود. محل کار آقاابراهیم ته��ران و خانه اش در 
قم بود و هر روز این مسیر را می رفت و می آمد. 
یک ش��ب نمی توانس��ت دوری خانواده اش را 
تحمل کند. بحث ه��ای اعتق��ادی در زندگی 

آقاابراهیم اولویت خیلی باالیی داشت و در کنار 
آن بحث های مادی نیز مطرح بود. اولین اعزام 
ایشان سال 1394 بود و در مدتی که آنجا حضور 
داش��ت مرتب پیام می داد و تماس می گرفت. 
خیلی مهم است قبل از خنثی  کردن بمب یا تله 
انفجاری با وجود استرس و حساسیت باالیی که 
وجود دارد به همس��رت پیام بدهی و حالش را 
بپرسی )گریه می کند(. متأسفم برای کسانی 
که فکر می کنند شهدای مدافع حرم برای پول 
رفته اند... شهید رشید هیچ دغدغه مالی نداشت 
چون هر دو کار می کردی��م و درآمدمان خوب 
بود. ما هیچ نیاز مالی نداشتیم و متأسفم برای 
کسانی که فکرهای اشتباه درباره شهدای مدافع 
حرم می کنند. شهید رشید به تمام آدم ها با هر 
دین و آیینی احترام می گذاشت و هیچ وقت با 
بدی با کس��ی برخورد نمی کرد و نمی خواست 

عقایدش را به کسی تحمیل کند.
با وجود رضایت تان حتمًا رفتن ش�ان 

برایتان سخت بوده است؟
خیلی سخت بود. وقتی یک نفر را دوست دارید 
باید چیزی که او دوس��ت دارد را انجام بدهید. 
درست است که من همسر، عش��ق و امیدم را 
از دست دادم ولی خوش��حالم که آقاابراهیم به 
آرزویش رسید. نبودن آقاابراهیم خیلی سخت 
است ولی من خوشحالم به آنچه که می خواست 
رسید... )گریه می کند( شهید رشید هر بار که 
اعزام می شد یک تا دو ماه آنجا می ماند. اولین 
بار برای آزادس��ازی حلب رف��ت. اولین بار که 
رفت فقط می خواست برود اطاعاتی به دست 
بیاورد و برگردد که دیگر ماند و ماندگار شد. در 
آنجا خیلی دلتنگ می شد و این دلتنگی برای 

هر دویمان بود ولی هدف مدنظر شهید رشید 
باالتر از همه اینها بود. گاهی مجبوری برای یک 
هدف بزرگ تر از یک سری مسائل بگذری که در 

این راه باید دل کندن را یاد گرفت.
شما فکر می کردید یک روز آقاابراهیم 

شهید شوند؟
من اصًا فکر نمی کردم یک روز ابراهیم شهید 
شود. حتی فکر نمی کردم ایشان زخمی شود. به 
تخصص و تبحر و فکرش ایمان داشتم و با دقت 
و پشتکار زیادی کارهایش را انجام می داد. با این 
حال اگر می دانستم که ابراهیم یک روز شهید 
می شود باز می گذاشتم این مسیر را ادامه دهد 

و مانعش نمی شدم.
شهادت شان چگونه اتفاق افتاد؟

همچنان خبره��ا درباره شهادت ش��ان ضد و 
نقیض اس��ت ولی آنچه مشخص است رشید با 
مین کنار جاده ای شهید شده است. سحرگاه در 

حال رفتن بود که مین منفجر و شهید می شود. 
می خواس��ت به تدمر برود  که  در میانه راه به 

شهادت می رسد.
هنگام شنیدن خبر شهادت چه حالی 

داشتید و بر شما چه گذشت؟ 
شب قبل از ش��هادت فرمانده آقاابراهیم با من 
تماس گرفت و حال ابراهیم را پرسید. گفتم من 
خبری ندارم و آیا شما خبر دارید؟ گفت اینجا 
شایعه اش داغ است. وقتی این را گفت من فکر 
کردم ش��ایعه مربوط به چیزهای دیگر باشد. 
گفتم چه ش��ایعه ای؟ گفتند شایعه شهادتش! 
گفتم تا کی معلوم می شود؟ گفت تا یک ساعت 
دیگر معلوم می ش��ود. آن لحظه هنوز متوجه 
واقعیت نبودم و عمق حادثه را درک نکرده بودم. 
وقتی این حرف ها را شنیدم دیگر منتظر خبر 
فرمانده شهید رشید نماندم و خودم با سوریه 
ارتباط برقرار کردم. خبر شهادت را خودم از آنجا 
گرفتم و دیگر مطمئن شدم چنین اتفاقی افتاده 
است. آن لحظه تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. 
دیگر نفس کشیدن برایم سخت شد. وقتی نفس 
آدم برود،  آدم می خواهد بمیرد. )گریه می کند( 
آقاابراهیم رفته و دیگر برنمی گردد. پای تلفن 
نشس��ته بودم و گریه می کردم. من دنیایم را از 

دست داده بودم و خیلی برایم سخت بود.
ش�هید رش�ید پی�ش از ش�هادت 
وصیت نامه شان را نوشته بودند و گویی 
هر لحظه آمادگی شهادت داشتند. آیا 
با ش�ما درباره شهادت ش�ان صحبت 

کرده بودند؟ 
ابراهیم در ای��ن باره چیزی ب��ه من نمی گفت 
چون می دانست به لحاظ احساسی برایم خیلی 
سخت است اما چون به پسر بزرگش نزدیک تر 
بود یک سری مسائل را به او گفته بود که اگر من 
شهید شدم نگذارید مادرتان اذیت شود و دیگر 
شما مرد خانه هس��تید. وصیتش را به پسرش 
گفت و در این باره با من صحبت نکرد. می دانست 
نباید اش��ک من را دربیاورد. برای آخرین اعزام 
انگار یک سری مسائل به او الهام شده بود. کسی 
بود که همیشه کارهایش را خودش انجام می داد 
و به کسی محول نمی کرد ولی قبل از اعزام آخر 
به برخی از همکاران سفارش کرده بود حواستان 
به خانم عس��گری باش��د. بعداً فهمیدم بعضی 
مسائل را به دیگران سپرده بود. من نوروز سال 
گذشته پدرم را از دست دادم و چند ماه بعدش 
ابراهیم شهید ش��د و خیلی سال سختی برایم 
بود. شهید رشید روز خاکسپاری نبود و ما هم 
چیزی به او نگفتیم و ایشان برای مراسم چهلم 
آمد. ما یک��ی از آرامگاه های دس��ته جمعی را 
گرفته بودیم که آقاابراهیم آنجا  گفت اگر من از 
دنیا رفتم اینجا نمی آیم و به گلزار شهدا می روم. 
من اصًا به شهادتش فکر نمی کردم و تازه با این 
حرف ها کمی ذهنم درگیر ش��ده بود. چند بار 
گفتم ابراهیم نکند آنجا اتفاقی برایت بیفتد که با 

لبخند جوابم را می داد.
در پای�ان اگ�ر نکت�ه ای از زندگ�ی و 
شخصیت ایش�ان در ذهنتان است را 

برایمان بگویید.
شهید رش��ید پشتکار باالیی داش��ت و به امور 
مالی اصًا اهمیت نمی داد. با ماشین شخصی 
کارهای اداری انجام می داد. ناهار محل کارش را 
نمی خورد و می گفت بیت المال است. یک بار هم 
از اماکن تفریحی ارگان ها استفاده نکردیم و از 
امکاناتی که دیگران استفاده می کردند، استفاده 
نکردیم. خیلی به بیت المال حساس و مقید بود 
و اهمیت می داد. مسائل مادی و مالی اصًا برای 
شهید رشید ارزش نبود و ایشان اولویت هایشان 

را در چیزهای دیگری جست وجو می کرد.

خیلی مهم اس�ت قبل از خنثی  کردن 
بمب یا تله انفجاری با وجود اس�ترس 
و حساس�یت باالیی که وجود دارد به 
همسرت پیام بدهی و حالش را بپرسی. 
متأسفم برای کسانی که فکر می کنند 
شهدای مدافع حرم برای پول رفته اند...  
ما هیچ نیاز مالی نداش�تیم و متأسفم 
ب�رای کس�انی ک�ه فکرهای اش�تباه 
درباره ش�هدای مدافع حرم می کنند

انشقاق داخلی که منتظر بهانه ای 
ب�رای اب�راز وج�ود ب�ود، ورود به 
خاک عراق را پیراهن عثمان کرد 
و علناً به مخالفت ب�ا تداوم جنگ 
پرداخ�ت. س�وت آغ�از عملیاتی 
فرسایش�ی نواخت�ه ش�ده ب�ود 
که از س�وی جریان ه�ای داخلی 
و خارج�ی پی�ش ب�رده مي ش�د
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