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شهریور 1361 عروج 2 فرمانده تیپ ویژه شهدا در یک عملیات
عبور از جاده 100کیلومتری در 6 ماه!

 علیرضا محمدی
ج�اده پیرانش�هر ب�ه سردش�ت حدود 
100کیلومتر مس�افت دارد. در سال 1361 
برای آزادسازی همین مس�یر نه چندان 
طوالن�ی حدود ش�ش م�اه زم�ان صرف 
ش�د و ش�هدای زیادی تقدیم شد. یگان 
عمل کننده، تیپ ویژه ش�هدا ب�ود که از 
اول خرداد 1361 عملیات پاکسازی محور 
پیرانشهر به سردشت را آغاز کرد و تا اواخر 
آبان، عملیات را با موفقیت ادامه داد. اوج 
عملیات در شهریورماه بود که دو فرمانده 
تیپ شهدا، س�ردار ناصر کاظمي  )ششم 
شهریور( و سردار محمدعلی گنجی زاده 
)29 شهریور( به فاصله چند روز به شهادت 
رسیدند. ایام شهریور را فرصت مناسبی 
دانس�تیم تا مروری کوتاه به سختی های 
ای�ن عملی�ات و معرف�ی دو فرمان�ده 
گمنام تیپ ویژه ش�هدا داش�ته باشیم.

 مین های نامنظم
کوهستانی بودن جاده سردشت به پیرانشهر 
عامل اصلی سختی کار رزمنده ها در عملیات 
پیش رو ب��ود. در بعضي از نق��اط، جاده اي 
ش��ني- خاکي بود. ضدانقالب ب��ه  صورت 
نامنظم جاده را مین گذاري کرده بود و وجود 
کمین هاي سنگین و زياد در گردنه هاي اين 

جاده، عملیات پاکسازي جاده و تحت کنترل 
گرفتنش را از خرداد تا مهر به تعويق انداخت 
و رفت  و آمد فقط با هلي کوپتر انجام مي شد.

گاهی در میانه ه��ای راه، رودخانه ای پر آب 
جاده را قطع مي کرد. در طول مسیر کوه ها 
و دره ها به دست ضدانقالب سنگربندي شده 
بود و ضدانقالب از خمپاره اندازها، توپخانه و 
سالح هاي مختلف در مواضع خود استفاده 
مي کرد. از پیرانشهر تا گل آباد و از گل آباد تا 
قلعه رش، دو مرحله از عملیات بود که از اول 
خرداد تا ششم شهريور طول کشید. کار به 

آرامي  اما به خوبی انجام گرفت.
هر چه از عملیات مي گذش��ت کار سخت تر 
مي ش��د. در مرحله س��وم رزمنده ها بايد از 
قلعه رش به روس��تای بادين آباد مي رفتند 
که منطقه ای واقعاً خطرناک بود. در همین 
مرحله ناصر کاظمي  فرمانده تیپ به شهادت 
رس��ید. او جوان قدبلند و فوتبالیس��تی بود 
که س��ال 35 در تهران متولد شد. در رشته 

تربیت بدنی هم تحصیل کرده بود و کاًل آدم 
ورزش دوس��تی بود. بعد از پیروزی انقالب 
مدتی به سیستان و بلوچس��تان رفت و بعد 
به کردستان اعزام شد. جسارت و شجاعتش 
باعث شده بود شهید بروجردی به او اعتماد 
زيادی داش��ته باش��د. ناصر کاظمي  عاقبت 
در مرحله س��وم عملیات آزادس��ازی جاده 
پیرانش��هر- سردش��ت مورد اصابت گلوله 
تک تیراندازهای ضدانقالب قرار گرفت و روز 

ششم شهريور 1361 به شهادت رسید.
بعد از ناصر کاظمی، جوانی به نام محمدعلی 
گنجی زاده که از گمنام ترين سرداران دفاع 
مقدس است، فرماندهی تیپ ويژه شهدا را 
برعهده گرفت. محمدعلی که متولد س��ال 
1341 در اردس��تان اصفهان ب��ود، در 20 
س��الگی فرماندهی اين تیپ کوهستانی را 
برعه��ده گرف��ت و عملی��ات را ادام��ه داد. 
گنج��ی زاده ه��م از حیث س��ن و س��ال از 
جوان ترين فرماندهان جن��گ تحمیلی به 
شمار مي رفت و هم از حیث دوره فرماندهی، 
يکی از کوتاه ترين دوره ه��ای فرماندهی را 
داشت. او تنها 23 روز پس از برعهده گرفتن 
هدايت تیپ شهدا، روز بیست و نهم شهريور 
1361، در اثنای عملیات به شهادت رسید. 
گنجی زاده تا لحظه شهادتش، مرحله سوم و 

چهارم عملیات را با موفقیت به پايان رسانده 
و رزمنده ها به »پردنه« رسیده بودند. از آن به 
بعد بايد وارد جنگل آلواتان مي شدند که اين 
مرحله سخت را تیپ ويژه شهدا با فرماندهی 

به نام محمود کاوه ادامه داد.
بخش��ی از جاده پیرانش��هر به سردشت در 
منطقه جنگی آلواتان قرار داشت که از اول 
انقالب تا آن موق��ع )س��ال 1361( حدود 
چهار سال در سیطره ضدانقالب بود. حزب 
دموکرات بسیار روی اين منطقه مانور مي داد 
و آن را دژ تس��خیرناپذير خود مي دانس��ت. 
شهید کاوه به کمک يکی از افراد محلی کار 
شناس��ايی اين منطقه را انجام داد و ورود به 
اين منطقه را با اطالع��ات جامعی آغاز کرد. 
او عملی��ات ورود به آلواتان را هم از س��مت 
سردشت و هم از س��مت پیرانشهر در پیش 
گرفت و دو نیرو نهايتاً در داخل جنگل آلواتان 

به هم ملحق شدند.
رزمنده ها برای رسیدن به عمق جنگل بايد از 
کوه های مرتفع عبور مي کردند که باعث شد 
تعدادی از امکانات تیپ داخل دره س��قوط 
کند. نهايتاًَ با س��ختی های بسیار، نیروهای 
تیپ ويژه ش��هدا به مقر اصل��ی ضدانقالب 
رسیدند و با منفجر کردن انبار مهمات شان، 
آنها را ودار به فرار و تس��لیم کردن مقرشان 
کردند. در اين زمان آبان ماه داشت به اواخر 
خود مي رس��ید که خبر آزادس��ازی کامل 
جاده پیرانش��هر- سردش��ت مخابره شد و 
حضرت امام در تاريخ 25 آبان 1361 پیروزی 

رزمنده ها را تبريک گفتند.
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88498481ارتباط با ما

بخشی از جاده پیرانشهر به سردشت 
در منطقه جنگی آلواتان قرار داشت 
که ح�دود چهار س�ال در س�یطره 
ضدانقالب بود. شهید کاوه به کمک 
یکی از افراد محلی کار شناس�ایی 
این منطقه را انجام داد و ورود به این 
منطقه را با اطالعات جامعی آغاز کرد

تمایز ادبیات اردوگاهی ایران و دیگر کشورها با مروری بر 3 کتاب با محوریت آزادگان

دشمن به آزادگان مي گفت ما اسير شماييم يا شما اسير ما؟!
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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 محمدتبریزي
کش��ورهايی که در تاريخ ش��ان جنگی را از سر 
گذرانده اند در ادبیات ش��ان گونه  و ژانری به نام 
ادبیات اردوگاهی دارند. ادبی��ات اردوگاهی به 
خاطرات، اتفاق ها و ماجراهای اس��را در دوران 
اسارت می پردازد که روايت و شرح اين خاطرات 
پس از آزادی و کتابت ش��ان همواره مخاطبان 
زيادی را به خود جلب می کند. اس��ارت يکی از 
پیچیده ترين و نامکشوف ترين تجربه های بشری 
اس��ت و آنها که اين دوران را تجرب��ه نکرده اند 
خواهان دانس��تن و درک ش��رايط زندگی در 
دوران اسارت هستند. همین حس کنجکاوی 
دلیل مهمی جهت پیدايش ادبیات اردوگاهی 
است. کش��ور ما در آخرين روز شهريور 1359 
درگیر جنگی ناخواس��ته با دش��منی متجاوز 
شد و در اين جنگ تحمیلی رزمندگان زيادی 
به اس��ارت دش��من درآمدند. هر ک��دام از اين 
آزادگان پس از اسارت، حاوی مطالب و خاطرات 
زيادی برای گفتن بودند. برخ��ی از آنها تا 10 
سال هم در اسارت دشمن بودند و بازگو کردن 
خاطرات روزهای اس��ارت، آدم های بسیاری را 
به وجد می آورد. به دلیل همین کثرت، ادبیات 
اردوگاهی در ايران به ژانري پرطرفدار و جذاب 
تبديل ش��ده که هنوز بخش های کشف نشده 

زيادی دارد.
به اذعان تمام ش��اهدانی ک��ه روزهای جنگ را 
تجربه کردند، دفاع مقدس با تمام جنگ هايی که 
در دنیا اتفاق افتاده تفاوت دارد و دلیل اين تفاوت 
به جنس اعتقادات و تفکر رزمندگان حاضر در 
نبرد برمی گردد. در آن دوران رزمندگان با هدف 
دفاع و در جهت دستیابی به قرب الهی در جبهه 

حاضر می شدند. به نوعی جبهه برای آنها حکم 
تهذيب نفس، بريدن از مسائل دنیوی و پااليش 
روح و روان را داش��ت. به همین خاطر هر کس 
که قدم در جبهه می گذاش��ت از بوی اخالص و 
معنويت رزمندگان مدهوش می شد و ديگر توان 

دل کندن از آن را نداشت.
رزمندگان حاضر در دف��اع مقدس برای اهداف 
زمینی در جبهه حاضر نشده بودند. آنها جبهه 
را راهی ب��رای دس��تیابی به س��عادت اخروی 
می دانستند. از تمام هستی ش��ان در راه دفاع از 

میهن و نظام اسالمی می گذشتند تا نقشه های 
دشمنان را برمال کنند.

همین رزمندگان با چنین روحی��ه و اعتقادی 
وقتی به اسارت دشمن درمی آمدند نمونه های 
اعاليی از زندگی اردوگاهی را به جهانیان نشان 
می دادند. نمايندگان صلیب سرخ جهانی هرگاه 
با آزادگان ايرانی دي��دار می کردند از روحیه باال 
و سرزندگی ش��ان با وجود شکنجه  و مشکالت 
زيادش��ان متعجب می ش��دند. اين روحیه باال 
برخالف موارد ديگری بود که در کشورهای ديگر 

ديده بودند. اسرای کش��ورهای ديگر در اسارت 
با از دس��ت دادن روحیه شان يا دچار افسردگی 
می شدند يا دس��ت به خودکش��ی می زدند اما 
آزادگان ايرانی با انگیزه ای باال در اردوگاه زندگی 
تازه ای را شروع می کردند. برنامه ريزی آزادگان 
در اسارت س��بب شد تا بس��یاری از آنها پس از 
آزادی در مس��ائل علمی و دينی پیشرفت های 

زيادی داشته باشند.
اين انگیزه و روحیه باال در کتاب های خاطراتی 
که از آزادگان به چاپ رس��یده به خوبی ديده 

می شود. »جواد کاموربخشايش« از نويسندگان 
دفاع مقدس که به طور تخصصی روی ادبیات 
اردوگاهی کار کرده، درباره محتوای کتاب های 
ادبیات اردوگاهی می گويد: »وقتی خاطرات اسرا 
را مرور می کنیم، می بینیم که در سخت ترين 
شرايط، عبادات شان برقرار بوده و اغلب ادعیه 
را می خواندن��د و اين خود، نوع��ی مبارزه بود. 
آنجا خودس��ازی و جه��اد علیه نف��س مطرح 
بوده است و اس��را با الگوگیری از مبانی واالی 
دين و جنگ های صدر اس��الم به اين مس��ئله 
می پرداختند و همواره توسل به ائمه)ع( و قرآن 
برقرار بوده است که باعث مقاومت رزمندگان 
در برابر س��ختی ها می ش��د و آنها نمايندگان 
ملت ايران و مس��لمانان در اردوگاه های عراق 
به ش��مار می آمدند. با اين حال آزادگان هنوز 
هم مظلوم ترين افرادی هستند که در کنار ما 

زندگی می کنند.«
شايد هیچ کس بیشتر از آزادگان صالحیت گفتن 
از مقاومت را نداشته باش��د. قول مشهوری است 
که دش��من بار ها به س��توه می آمده و به اسرای 
ايرانی می گفتند که »ما اس��یر ش��ما هستیم يا 
شما اس��یر ما؟!« اين اوج مقاومت در زمانی بیان 
می شد که اسرای ايرانی حیاتی برزخی داشته اند و 
نمی دانستند قرار است چه اتفاقی برايشان بیفتد. 
آنها نماد مقاومت و پايداری دفاع مقدس هستند و 
بهترين پیام آور فرهنگ مقاومت در کشورند. تا به 
حال چندين کتاب از سرگذشت آزادگان در اسارت 
به انتشار رسیده که هر کدام نمونه های بی بديلی 
در مقاومت، اراده و ايمان هستند. با مروری بر اين 
کتاب ها به خوبی به تفاوت های زندگی آزادگان با 

اسرای ديگر کشورها پی می بريم.
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اس��ارت يک دختر 17 س��اله بی پناه در چنگال دشمن به خودی 
خود سوژه ای جذاب برای پردازش است. حاال در کنار سوژه شرح 
شکنجه ها و کتک ها و مقاومت های اين دختران 17 ساله را اضافه 
کنید تا بهتر شرايط سخت اس��ارت را درک کنید. معصومه آباد به 
همراه س��ه دختر ديگر 40 ماه را در سخت ترين شرايط در اسارت 
بعثی ها س��پری کردند و در اين مدت با مقاومت شان دشمن را به 
س��توه آوردند. هنگامی که جنگ با بمب��اران میگ های عراقی در 
شهريور 1359 آغاز ش��د، يک باره برای آباد و همساالنش اسلحه 
جای قلم را در دستانش��ان گرفت و بوی ب��اروت جای بوی کتاب 
مشامشان را پر کرد. جنگ شروع شده بود و با کسی شوخی نداشت. 
به قول نويسنده کتاب جنگ حقیقتی عريان است که تا آن را نبینی 

و دست به آن نکشی درکش نمی کنی.
آباد در روز بیست و يکم از جنگ تحمیلی در حال دور کردن 120 بچه 
پرورشگاه از آبادان بودند تا آنها را به شیراز 
ببرند. اين کار به سختی انجام می شود اما 
در راه بازگشت با اتوبوس، راننده آنها را 
در جاده نرسیده به آبادان پیاده می کند 
و برمی گردد و او به همراه چند نفر ديگر 
از جمله شمسی بهرامی در طول مسیر 
سوار يکی از ماشین های عبوری می شوند 
و در میانه جاده اهواز- آبادان به اس��ارت 
نیروهای عراقی درمی آيد. عراقی ها اين 
دو دختر 17 و 21 ساله را بنات الخمینی و 
ژنرال می نامیدند. اينان برای اينکه بتوانند 
از سوی صلیب سرخ، شماره اسارت بگیرند 
و خبر زنده بودنشان را به هر طريق ممکن 
به خانواده هايش��ان در ايران برسانند، تصمیم 
می گیرند با اعتصاب غذا به مفقوديت خود از سوی نیروهاي 
عراقي پايان دهند. اي��ن اعتصاب غذا نزديک به 20 روز طول می کش��د و در آخر 
افسران عالی رتبه استخبارات عراق تسلیم می شوند و به شش نفر از نیروهای صلیب 
سرخ اجازه بازديد می دهند. اين آزادگان در اسارت لحظات سخت زيادی را پشت 
سر گذاشتند. ناسزاهای زيادی شنیدند،  روزهای بسیاری آفتاب را نديدند،  کتک 
خوردند و هیچ گاه تسلیم نشدند. آنها در ناامیدکننده ترين لحظات کورسوی امید را 
در دلشان زنده نگه داشتند و با امیدشان دشمن شان را تسلیم کردند. دوران اسارت 
طاقت فرس��ای چهار بانوی دلیر ايرانی که هیچ شب و روزش بدون سختی بر آنها 

نگذشت با تحمل درد سیلی ها و همه توهین ها در بهمن 1362 به پايان رسید.

جنگ، بزرگ و کوچک نمی شناسد. وقتی که شروع می شود همه 
را درگیر خود می کند. سرنوش��ت 23 آزاده نوجوان به خوبی عمق 
ايمان و عشق در وجود رزمندگان ايرانی را نشان می دهد. اين 23 
نفر، گروهی از رزمندگان نوجوان ايرانی بودند که در جريان جنگ 
ايران و عراق در سال 1361 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. اين 

گروه کم سن و سال بین 13 تا 17 سال سن داشتند.
صدام حس��ین پس از آگاهی از اين موضوع و ديدن گزارش اس��ارت 
قوای ايرانی به دلیل شکست در خرمشهر سعی می کند از اين ماجرا 
سوءاستفاده و به نفع خود بهره برداری تبلیغاتی کند و دستور می دهد 
آنها را از بقیه اسرا جدا کنند و به کاخ وی ببرند. در ديدار اين نوجوانان 
با صدام، او س��عی می کند با ناراحت نش��ان دادن خود از اسارت اين 
نوجوانان با آنها احساس همدردی کند. صدام به دختر کوچکش »حال« 
می گويد که شاخه گل هايی را به آنها بدهد و بعد با آنها عکس يادگاری 
می گیرد و می گويد به زودی با موافقت 
کمیته بین المللی صلیب سرخ آنها 
را به اي��ران برمی گرداند. مطبوعات 
عراق پ��س از اين ماج��را فیلم ها و 
عکس هايی از آنها منتشر می کنند 
و در تیتر روزنامه های عراق جمله 
معروف صدام را می نويس��ند: همه 
بچه های دنیا بچه های ما هس��تند. 
صدام می خواست با استفاده ابزاری 
از اين نوجوانان به دنیا بگويد که ايران 
آنها را به زور به جبهه فرستاده است. 
اين 23 نفر که در موضع انفعالی قرار 
گرفته بودند اعتصاب غذا می کنند 
تا به جمع ديگر اسیران بازگردند. 
آنها در نهايت پس از اتفاقات زيادی 

می رسند ولی تا روز 26 مرداد 1369 در ب��ه خواس��ته خود 
اسارت می مانند. ماجرای اين نوجوانان را می توان از وقايع  مهم دوران دفاع مقدس 
قلمداد کرد. اين نوجوانان با هوشمندی و بصیرت بااليشان نقشه های صدام جهت 

تخريب وجهه جمهوری اسالمی در دنیا را نقش بر آب کردند.
مقاومت اين 23 نوجوان از حماسه هايی است که نمونه اش را جای ديگری نمی توان 
پیدا کرد. اين نوجوانان کم سن و سال بودند ولی در جريان انقالب و دفاع مقدس به 
مردهايی بزرگ تبديل شدند. صدام پس از مواجهه با اين نوجوانان از نزديک با جنس 

رزمندگان مواجه شد و فهمید آنها به راحتی تسلیم نمی شوند و سازش  نمی کنند.

زمانی که مهدی طحانیان به اسارت دشمن درمی آيد، درک درستی از 
اسارت ندارد و نمی داند دشمن چه نقشه هايی برای او و ديگر نوجوانان 
دربند کشیده اس��ت. طحانیان هنگام اسارت 13 س��ال بیشتر ندارد 
ولی پس از مدت کوتاهی متوجه توطئه های دش��من می شود. حزب 
بعث اسرای نوجوان را به اردوگاه اطفال می برد و به دنبال راه انداختن 

برنامه های تبلیغاتی سیاسی سنگین علیه ايران است.
حزب بعث خبرنگاران متعددي از کشورهاي مختلف را دعوت می کند 
تا به دنیا بگويد که جمهوري اسالمي از موضع ضعف مجبور به فرستادن 
اطفال به جبهه هاي نبرد است و در اقدامي تبلیغي به دروغ اعالم مي کند 
که حزب بعث حاضر اس��ت اين اطفال را به کشورشان بازگرداند ولي 
جمهوري اسالمي اين پیش��نهاد ما را نمي پذيرد. نقشه  بعثی ها اگر به 

درستی اجرا می شد تبعات بدی برای ايران داشت.
طحانیان پس از يک س��ال اس��ارت رودرروی يک خبرنگار هندی 
می نشیند تا پاسخگوی س��ؤاالت باشد. 
طحانیان با شناخت دقیقي که از دشمن 
داشت، زماني که خبرنگار از او مي پرسد 
که ما شنیده ايم سران عراق مي خواهند 
شما را آزاد کنند و به کشورتان بفرستند 
اما ايران قب��ول نمي کند، نظر ش��ما در 
اين رابطه چیس��ت؟ در دو جمله پاسخ 
محکمی ب��ه خبرنگار می ده��د که اوج 
هوش��یاري اي��ن رزمن��ده بس��یجي را 
مي رس��اند. او ابت��دا مي گوي��د از کج��ا 
معلوم که اين حرف ش��ما درست باشد 
و دروغ نمي گويی��د؟ و در جمل��ه بعدي 
که حکايت از بینش عمیق و عش��ق يک 
رزمنده نوجوان به رهبرش دارد، مي گويد 
با فرض اينکه ادعاي شما درست باشد، امام و 
رهبر من هر تصمیمي در اين باره بگیرند همان درس��ت است و ما گوش به 

فرمان ايشان هستیم.
طحانیان با هوش��مندی بسیار نقش��ه های حزب بعث را نقش برآب می کند و 
اجازه نمی دهد دشمن از سن کم آنها سوءاستفاده کند. طحانیان همانند ديگر 
آزادگان نماينده رزمندگانی بود که از س��ر آگاهی، عشق و ايمان راهی جبهه 
شدند و در سخت ترين شرايط ايمان شان را از دست ندادند. آنها تا هنگام آزادی 
امیدوارانه به عشق امام و میهن شان روزهای اسارت را سر کردند و سربلند به 

کشور بازگشتند.
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