
يادکرد

يادکردي از عمليات والفجر4 در آخرين روزهاي مهرماه 1362
نفوذ به دره شيلر

 غالمحسين بهبودي
عمليات والفج�ر4 در 27 مهرماه 1362 
آغاز شد و به مدت بيش از يك ماه ادامه 
يافت. اين عمليات قرار ب�ود فرورفتگي 
دره ش�يلر در داخل خاك اي�ران که بين 
دو ش�هر بان�ه و مري�وان ب�ود را تصرف 
کند و مأم�ن امن ضدانق�الب در اين دره 
را پاکس�ازي کند. اگر به نقش�ه اس�تان 
کردس�تان نگاه کنيم، دره ش�يلر مانند 
دماغه اي به داخل خاك ايران نفوذ کرده 
است، درحالي که متعلق به عراق است و 
پيش از جنگ نيز مش�كالت بسياري را 
از لحاظ امنيتي به ايران تحميل مي کرد. 
پيش از شروع جنگ تحميلي، يكي از نواحي 
پرتردد ضدانقالب، دره شيلر بود. فرورفتگي 
اي��ن دره در خ��اك اي��ران و بلندي ه��اي 
متعددش، باعث مي ش��د پاكسازي آن كار 
دشواري به نظر آيد. در شهريورماه 1358، 
ش��هيد چمران به همراه گروهي متشكل از 
سپاه و ارتش و پيشمرگ هاي كرد مسلمان، 
عمليات چندين روزه اي را براي پاكس��ازي 
اين منطق��ه از لوث وج��ود ضدانقالب آغاز 
كردند كه تا ح��دودي موفقيت آميز بود، اما 
مادامي كه دره ش��يلر به خاك عراق تعلق 

داشت، ضدانقالب دوباره مي توانست خود 
را پيدا كند و باز به پاسگاه هاي مرزي و ديگر 

نواحي كشورمان ضربه وارد كند. 
بع��د از عمليات والفجر2 كه در كردس��تان 
عراق انجام گرفت و عمليات والفجر3 كه در 
منطقه عمومي مهران انجام شد، نيروهاي 
ايران��ي تصميم گرفتن��د كار دره ش��يلر را 
يكسره كنند و چش��م فتنه دشمن در اين 
دره مخوف را براي هميش��ه كور كنند. لذا 
عمليات والفجر4 با چندين روز كار شناسايي 

و اطالعاتي طرح ريزي به انجام رسيد. 
در اين عمليات رزمندگان مي بايس��ت از دو 
محور بانه و مريوان كار را ش��روع مي كردند و 
نيروها در داخل دره به يكديگر ملحق مي شدند. 
شروع عمليات طوفاني و غافلگيركننده بود، اما 
استفاده دشمن از سالح هاي شيميايي، باعث 
وارد آمدن تلفاتي به رزمنده ها شد. از طرفي 

كمبود نيرو و س��ختي هاي عملي��ات در يك 
منطقه كوهس��تاني، باعث ش��د تا در برخي 
از محورها الحاق صورت نگي��رد و ادامه روند 
عمليات با دش��واري صورت پذيرد.  والفجر4 
توانست بخشي از خاك كش��ورمان و بخش 
كوچكي از خاك ع��راق را به تصرف نيروهاي 
خ��ودي درآورد. هرچند ه��دف عمده اي كه 
تصرف به دره شيلر بود، در اين عمليات ميسر 
نشد، اما ركودي كه در پي عمليات رمضان در 
جبهه ها ايجاد شده بود، با اين عمليات تا حد 
زيادي شكس��ت و تجربيات آن باعث ش��د تا 
سال ها بعد، عمليات والفجر10 در شمالغرب 

با موفقيت همراه باشد. 
 سرداري گمنام

 س��ردار ش��هيد عل��ي رضائي��ان يك��ي از 
ش��اخص ترين ش��هداي عمليات والفجر4 
است كه هرچند در زمان شهادتش به عنوان 
فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا)ع( سمت 
مهمي را عه��ده دار بود، اما كمتر كس��ي با 
نام و زندگي اين س��ردار رش��يد جبهه هاي 

شمالغرب آشنايي دارد. 
ش��هيد رضائي��ان در ق��رارگاه حم��زه 
سيدالش��هدا)ع( جا پ��اي بزرگمرداني چون 
ش��هيد محمد بروجردي اولين فرمانده اين 

قرارگاه گذاش��ته بود. قرارگاهي كه از اوايل 
درگيري ها در كردستانات به شكل جدي ورود 
كرد و پس از كمرنگ شدن فعاليت ضدانقالب، 
نيروهاي اين قرارگاه در عمليات صورت گرفته 

در غرب و جنوب نيز شركت كردند. 
شهيد رضائيان متولد تهران اما بزرگ شده 
اصفهان ب��ود. از آن انقالبي هاي پاي كاري 
بود كه در پرونده فعاليت انقالبي اش، چاپ 
اعالميه به زبان هاي خارجي براي آگاه سازي 
مردم ديگر كشورها از ماهيت انقالب اسالمي 
مردم ايران ديده مي ش��ود. بعد از پيروزي 
انقالب، اين سردار شهيد خيلي زود به سپاه 
پيوست و با بصيرتي كه داشت، وارد ميدان 
عمل شد و به عنوان يكي از اولين نفرات، در 

كردستان آشوب زده حضور يافت. 
رضائي��ان در دوران حض��ورش در جبه��ه 
كردس��تانات، بارها مجروح ش��د. چنانچه 
يكبار با اصابت گلوله به س��رش، مدت ها به 
حالت اغما فرورفت. اما بعد از بهبودي دوباره 
به جبهه برگشت و با شايس��تگي هايي كه 
نش��ان داد، به فرماندهي قرارگاه عملياتي 

حمزه سيدالشهدا)ع( نائل آمد. 
شهيد رضائيان در سمت فرماندهي قرارگاه 
حمزه خيلي حضور نداش��ت و ب��ه همين 
خاطر كمتر از او در اين سمت ياد مي شود. 
نهايتاً علي رضائيان براي هدايت نيروها به 
عملي��ات والفجر4 ورود پيدا ك��رد و قبل از 
ش��روع مرحله س��وم اين عمليات در اوايل 
آبان ماه 1362 حين عمليات شناسايي به 

شهادت رسيد.
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والفجر4 توانست بخش�ي از خاك 
کشورمان و بخش کوچكي از خاك 
عراق را به تص�رف نيروهاي خودي 
درآورد.  رکودي که در پي عمليات 
رمض�ان در جبهه ه�ا ايجاد ش�ده 
بود، با اي�ن عمليات تا ح�د زيادي 
شكس�ت و تجربيات آن باعث شد 
تا سال ها بعد، عمليات والفجر10 در 
ش�مالغرب با موفقيت همراه باشد

گفت وگوي »جوان« با پدر شهيد »کمال کورسل«، تنها شهيد اروپايي دفاع مقدس

»كمال« با پذيرفتن تشيع در مسير كمال قرار گرفت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزي
جاذبه ه�اي ام�ام خميني و انقالب اس�المي 
تنها به مرزهاي ايران محدود نماند و دل هاي 
بيداري را جذب خ�ودش کرد. مدت کوتاهي 
پس از انقالب اسالمي، ژروم ايمانوئل کورسل 
با ايشان و دانشجويان خط امام آشنا مي شود 
و اين آش�نايي او را پ�اي صحبت ه�اي امام 
مي نشاند. شنيدن سخنان امام مسير زندگي 
ژروم ايمانوئل جوان را تغيير مي دهد. پس از 
نشستن حرف هاي امام در جان و دل اين جوان 
فرانسوي، او به دين اس�الم مشرف مي شود 
و نام کمال را براي خ�ودش انتخاب مي کند. 
کمال پس از شيعه شدن تصميم مي گيرد به 
ايران برود و زندگي تازه اي را ش�روع کند. او 
در ايران مش�غول فراگي�ري دروس حوزوي 
در قم مي ش�ود و دل در گرو اس�الم و انقالب 
مي دهد. ش�روع جنگ تحميلي پاي کمال را 
به جبهه باز مي کند. همزمان با شروع جنگ 
تحميلي مس�ئوالن اعزام به جبهه به داليل 
امنيت�ي از ورود وي ب�ه جبهه ها خ�ودداري 
مي کردند. کمال با اصرار ف�راوان و  پيگيري 
توانس�ت همراه با سپاه بدر در س�ال 1363 
در جبهه حض�ور پي�دا کند. کمال در س�ال 
1367 و در جريان عمليات مرصاد در عمليات 
هلي بورن نيروها که توس�ط هوانيروز ارتش 
جمهوري اس�المي انجام مي ش�د، با اصابت 
گلوله اي به س�رش به درجه رفيع ش�هادت 
نائل شد. پس از انقالب مردم تونس، خانواده 
شهيد توانس�تند بعد از 30 س�ال از وضعيت 
پسرشان اطالع کسب کنند و سر مزار فرزند 
شهيدشان حاضر شوند. پدر شهيد، »محمد 
بن الصالح مرادي« که اولين بار در سال 1396 
به ايران آم�د، به تازگي دوباره به کش�ورمان 
س�فر کرده اس�ت. پدر ش�هيد هنوز ب�ه ياد 
پسرش چشم هايش نمناك مي شود و اشك 
مي ريزد. او در گفت وگو با »جوان« از راه دراز و 
سختي که پسرش طي کرد برايمان مي گويد. 

چه اتفاقي سبب ش�د آقاکمال به دين 
اسالم و مذهب تشيع مشرف شود و در 

دفاع مقدس حضور پيدا کند؟
كمال در پاريس با دانشجويان خط امام آشنا شده 
بود و در تظاهراتي كه آنجا انجام مي دادند شركت 
مي كرد و در صف جلو قرار داشت و عكس امام را 
در دست مي گرفت. يك روز پليس فرانسه جلوي 
او را مي گيرد و مي گويد شما كه فرانسوي هستيد 
اينجا چه كار مي كنيد؟ كمال هم جواب مي دهد 
من با اينكه فرانس��وي هس��تم ولي مسلمانم و 
اصليتم به كشور تونس برمي گردد. در آن زمان 
مجذوب دانش��جويان خط امام  شده و در همان 
ايام  مسلمان شيعه هم شده بود. كمال در همان 
 سال ها نامه اي را به زبان عربي برايم فرستاد. من 
از اينكه او چطور در مدت زمان كوتاه توانس��ته 
هم زبان عربي را ياد بگيرد و هم مس��لمان شود 

تعجب كردم. 
در س�خنان امام خميني چ�ه ديدند و 
نقطه اي که باعث تحول شهيد کورسل 

شد چه بود؟
چون ايش��ان از قب��ل پيش زمينه اي از اس��الم 
داش��ت، پذيرش اين دين الهي برايش آسان تر 
ب��ود. همچنين در س��فرهاي تابس��تاني اش به 
تونس من مقدار كمي او را با اس��الم آشنا كرده 
بودم. يك قرآن كوچكي ب��ه او داده بودم و اينها 
ي��ك پيش زمينه كوچكي ش��ده بود ت��ا وقتي 
در پاريس اس��م اسالم، انقالب اس��المي و امام 
خميني را مي ش��نود، با كنج��كاوي و عالقه به 
سمتش برود. اينها موجب كشيده شدن كمال 

به سمت س��خنراني هاي امام خميني شده بود. 
پس از شنيدن صحبت هاي امام خميني، كمال 
مجذوب ايش��ان و انقالب مردم ايران مي شود. 
به همين خاطر در يكي از تظاهرات دانشجويان 
خط امام عليه منافقين شركت مي كند و در كنار 

ديگر انقالبيون به فعاليت  مي پردازد. 
اگر انقالب ايران اتف�اق نمي افتاد، فكر 
مي کنيد پس�رتان چه سرنوشتي پيدا 

مي کرد؟
اگر انقالب اسالمي رخ نمي داد مطمئنم كه پسرم 
مس��يحي مي ماند چون مادرش يك مس��يحي 
معتقد و محكم بود. مادرشان مسيحي معتقدي 
بود كه هميش��ه به كليس��ا مي رفت و انجام اين 
اعمال مذهبي پيش زمينه اي معنوي براي كمال 
شده بود. كمال به خاطر محيطي كه در آن زندگي 
مي كرد قطعاً مسيحي مي ماند. چون آشنايي با 
اسالم نداشت و حتي زماني كه كمال مي خواست 
مسلمان شود مادرش پيش يك پزشك يهودي 
رفته و گفته بود پسرم حركاتي شبيه مسلمانان 
انجام مي دهد. مثاًل گفته بود پسرم در طول روز 
چندين بار نماز و قرآن مي خواند. اين كارها باعث 
نگراني مادرش شده بود و مادرش به آن پزشك 
گفته بود كه حس مي كنم پسرم به لحاظ رواني 
دچار مشكل شده است. مادر كمال در آن اوايل 
نمي دانست كه پسرش مسلمان شده و كارهاي 
كمال را طور ديگري برداش��ت ك��رده بود. مادر 
كمال وقتي فهميد پس��رش با دانشجويان خط 
امام جلسه دارد و مي خواهد مسلمان شود خيلي 
نگران شده بود. مادرش نمي فهميد كه كمال چه 

كار مي كند و چه هدفي دارد. 
نگاه مردم فرانسه به مسلمان شدن آقا 

کمال چه بود؟
وقتي كمال به اي��ران آمد مادرش در فرانس��ه 
تصادف مي كند و از دنيا مي رود. وقتي كمال خبر 
فوت مادرش را مي ش��نود به فرانسه برمي گردد 
تا در مراسم خاكس��پاري مادرش شركت كند. 
متأسفانه دايي هاي كمال از او استقبال مناسبي 
نمي كنند و همين باعث مي ش��ود او ش��ب ها را 
در مسجدي در فرانسه س��پري كند. اين نشان 
مي دهد كه فرانسوي ها از مسلمان شدن كمال 
استقبال نكرده بودند. وقتي بستگان و آشنايان 
چنين رفتاري را با پسرم داشتند قطعاً اين واكنش 
بين غريبه ها هم وجود داشت. خانواده مادر كمال 
مسيحي معتقدي بودند و تحمل مسلمان شدن 
پسرم را نداش��تند ولي دركل فرانسوي ها اصاًل 
چنين چيزي را نمي پسندند كه كسي از دينش 

خارج شود و به سمت اسالم برود. 
مردم تونس چ�ه ديدگاهي نس�بت به 

شهادت پسرتان دارند؟
مردم تون��س ديدگاه هاي مختلف��ي درباره اين 
موضوع دارند ولي من معتقد هستم كه جمهوري 
اس��المي مادر تمدن اسالمي اس��ت كه در خط 
مقدم مقاومت قرار دارد و در هر كشوري كه در راه 
دفاع از اسالم مشكلي پيش بيايد ايراني ها شركت 
مي كنند و به شهادت مي رس��ند. اينجاست كه 
كلمه شهيد تبلور پيدا مي كند و جايگاه خودش 

را نشان مي دهد. 
اگر آن زمان در فرانسه حضور داشتيد 
و مي دانس�تيد که پس�رتان در سفر به 
ايران ديگر هرگز به کشورش بازنخواهد 
گش�ت، آي�ا اج�ازه رفتن به پس�رتان 

مي داديد؟
صددرصد قبول مي كردم. آدم چرا ناراحت باشد 
وقتي مي بيند فرزندش در مسير كمال قرار گرفته 

است. پذيرفتن اسالم و خواندن دروس حوزوي 
يك اتفاق بزرگ و مهم در زندگي  پس��رانم بوده 
اس��ت كه من از اين موضوع خيلي خوش��حالم. 
همينطوري كه االن پسر ديگرم، سليم را مي بينم 
كه راه برادرش را ادامه مي ده��د از صميم قلب 

خوشحال هستم. 
شما 30 سال خبري از پسرتان نداشتيد 
و پس از سال ها از وضعيت ايشان باخبر 
شديد. چرا دانستن وضعيت پسرتان 30 

سال زمان برد؟ 
اتفاق خيلي جالبي در اين مدت افتاد كه دوست 
دارم آن را برايت��ان تعريف كنم؛ برادر ش��هيد، 
سليم، در آلمان درس مي خواند و فيزيوتراپ بود. 
او بدون اينكه اطالعي داشته باشد برادري دارد 
كه در ايران شهيد شده، در آلمان شيعه مي شود 
و از طريق اينترنت ب��ا جامعه المصطفي ارتباط 
برقرار مي كند. االن خدا را شكر او در قم حضور 
دارد و تحصيالت ح��وزوي اش را ادامه مي دهد. 
به نظرم اين يك اتفاق اله��ي و يك اتفاق خوب 
و مبارك است. خدا را ش��كر االن پسرم به ايران 
آمده و اينجا ازدواج كرده است. چند ماهي است 
با يك خانم ش��يعه ازدواج كرده و اين يك اتفاق 
الهي در زندگي اش است. من خيلي از اين اتفاق 
خرسندم. پسرم، پيگير كارهاي برادرش است و 
اگر اطالعاتي، كتابي، نوشته اي درباره  برادرش 

وجود داشته باشد آنها را جمع آوري مي كند. 
چ�را در اين م�دت پيگير پيدا ش�دن 

پسرتان نبوديد؟
در آن س��ال ها ارتب��اط مي��ان من و پس��رم به 
خاطر اوضاع سياس��ي تونس و اي��ران قطع بود. 
من روزنامه نگار بودم و ش��رايط سياسي كشورم 
طوري بود كه اجازه نمي دادن��د با ايران مكاتبه 

داشته باشم و بخواهم نامه ارس��ال كنم. بايد از 
طريق فرانس��ه اين كار را انجام مي دادم و چند 
بار نامه هايي را من از طريق كشور فرانسه ارسال 
كردم كه جوابش به دس��تم نرسيد چون ارتباط 
خيلي س��خت بود. تا اينكه چند سال پيش در 
تونس انقالبي رخ داد و من تازه توانستم وضعيت 
پسرم در ايران را از طريق رايزن فرهنگي پيگيري 
كنم. درنهايت توانستم در سال 1396 به همت 
بنياد شهيد به جمهوري اس��المي ايران بيايم و 

مزار كمال را زيارت كنم. 
وقتي پس از 30 س�ال به مزار پسرتان 

رسيديد، چه احساسي داشتيد؟
اولين باري كه مزار ش��هيد را زيارت كردم خيلي 
تحت تأثير قرار گرفتم. حتي دوست داشتم روزها 
و شب هايم را آنجا بگذرانم. خدا را شكر مي كنم كه 
كمال تنها نيست و بين كساني قرار گرفته كه دائماً 
زيارتش مي كنند. حت��ي چند روز پيش كه براي 
زيارت مزارش رفته بودم دي��دم كه طالب حوزه 
علميه به زيارت مزار پسرم آمده اند و خيلي از اين 
بابت خوشحال ش��دم. خيلي خوشحالم از اينكه 
فرزندم شهيد شده و خوشحال تر اينكه پسر دومم 

در مسير اهل بيت و انقالب قرار گرفته است. 
شما در تونس روزنامه نگار بوديد و قطعًا 
نسبت به اتفاقاتي که در کشورهاي ديگر 
مي افتاد آگاهي داش�تيد. ديد خودتان 
نس�بت به انقالبي که داش�ت در ايران 

اتفاق مي افتاد چه بود؟
آن زمان دوران خفقان در تونس بود و ارتباطات 
بي��ن اي��ران و تونس ب��ه لحاظ سياس��ي قطع 
بود و هيچ كس از اي��ران خبري نداش��ت و اگر 
روزنامه نگاري از ايران چيزي مي نوشت يا خبري 
دريافت مي كرد بايد حتماً به زندان مي رفت. به 
خاطر همين جو خفقان و امنيتي ما اطالعي از 

شرايط و انقالب مردم ايران نداشتيم. 
پسرتان در نامه هايشان چه چيزهايي 

برايتان مي نوشتند؟ 
اولين نامه اي كه كمال برايم فرستاد از شهر قم 
بود. در نامه مي نويس��د من در شهر مقدس قم 
حضور دارم و مش��غول تحصيل دروس حوزوي 
هستم. نامه يك سال پس از نگارش به دستمان 
رسيد و ما مي دانس��تيم كه پسرمان در شهر قم 
مش��غول فراگيري علوم حوزوي اس��ت. ما يك 
سال قبل از شهادت كمال ديگر هيچ خبري از او 
نداشتيم. فكر مي كرديم كه پسرمان در قم ازدواج 
كرده و صاحب اوالد ش��ده است. تا اينكه پس از 
31 سال فهميديم پسرمان در ايران به شهادت 

رسيده است. 
با وج�ود بع�د مس�افت وقت�ي دلتان 
براي پسرشان تنگ مي ش�ود، چه کار 

مي کنيد؟
واقعاً فرزند تكه اي از جگر آدم است و موقعي كه 
دلم مي گيرد، بدون اينكه همسرم متوجه شود، 
به اتاقي مي روم و گريه مي كنم. اين گريه ها من 
را سبك مي كند و حس مي كنم اينگونه به پسرم 

نزديك تر هستم. 
االن چه مدت است که در ايران حضور 
داريد و در اين مدت کشورمان را چگونه 

ديديد؟
سه هفته اس��ت كه در ايران حضور داريم. ايران 
بسيار زيباست و از تمدن خيلي بااليي برخوردار 
است و به نظرم از اروپا به لحاظ نظافت خيلي بهتر 
اس��ت. تدين ملت ايران برايم خيلي جالب است. 
ديشب در مسجدي نماز خواندم و ديدم كه يك 
صف كامل از نماز جماعت را بچه هاي كم سن وسال 
پنج، شش ساله تشكيل دادند. واقعاً با ديدن اين 
بچه ها روحيه گرفتم. اميدوارم خدا اين انقالب را 

حفظ و امام خميني را رحمت كند.

اولين ب�اري که مزار ش�هيد را زيارت 
کردم خيلي تحت تأثي�ر قرار گرفتم. 
حتي دوست داشتم روزها و شب هايم 
را آنجا بگذرانم. خدا را ش�كر مي کنم 
که کمال تنها نيس�ت و بين کس�اني 
قرار گرفته که دائمًا زيارتش مي کنند. 
حتي چن�د روز پيش که ب�راي زيارت 
مزارش رفته بودم ديدم که طالب حوزه 
علميه به زيارت مزار پس�رم آمده اند 
و خيلي از اين بابت خوش�حال ش�دم
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