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20 آذر سالروز شهادت غالمعلي پيچك
فرمانده محبوب غرب كشور 

در دشوارترين روزها مخلصانه خدمت كرد
 آرمان شريف

20 آذر س�الروز ش�هادت س�ردار شهيد 
غالمعل�ي پيچ�ك اس�ت. ش�هيدي که 
آوازه اش در غ�رب کش�ور پيچي�ده بود. 
اگر کسي در هر کوي و برزن سراغي از او 
مي گرفت، چندين نفر بودند تا از غالمعلي 
پيچك بگويند. فرمانده اي جسور و شجاع 
که ش�رح دالوري هايش در عمليات هاي 
غرب کش�ور دهان به دهان پيچيده بود 
و هيبت ي�ك فرمانده مقت�در را در ذهن 
تداعي مي کرد. شهيد پيچك کسي است 
که مقام معظم رهبري درباره ايشان چنين 
مي فرماين�د: »درود خدا و فرش�تگان و 
صالح�ان بر س�ردار ش�جاع و صميمي و 
فداکار اس�الم غالمعلي پيچك. شهيدي 
که در دش�وار ترين روزها مخلصانه ترين 
اقدام ها را براي پيروزي در نبرد تحميلي 
انجام داد. يادش به خير و روحش ش�اد.« 
قب��ل از آنك��ه صدام در ش��يپور ي��ك جنگ 
تمام عي��ار بدمد و به خاك كش��ورمان تجاوز 

كند، شهيد پيچك تجربه حضور در كردستان 
و مبارزه با ضدانقالب را داشت. با شروع غائله 
كردستان از طريق لشكر 27 محمد  رسول اهلل 
)ص( ب��ه آنجا رف��ت و فرمانده��ي منطقه را 
پذيرفت. در پاكسازي شهر سنندج و شكستن 
محاصره باشگاه افسران نقش عمده اي ايفا كرد. 
پس از آن به بانه رفت و محاصره آنجا را نيز به 
ياري رزمندگان اسالم شكست. او از همان جا 
توانايي و اس��تعدادش را به فرماندهان نشان 
داد و آنها را مجاب ك��رد در آينده مي توانند از 
وجودش استفاده كنند. غالمعلي در كردستان 
درس هايش را پ��س داد و در دفاع مقدس به 

دنبال خلق كارهاي بزرگ تر بود. 
توانمندي نظامي و قامت رشيد پيچك از او 
شخصيتي دوست داشتني و در عين حال پر از 
ابهت  ساخت. نام عمليات بازي دراز در پرونده 
جهادي شهيد پيچك برجس��تگي خاصي 
دارد. محمدابراهيم موحد از همرزمان شهيد 
درباره اين عمليات مي گويد: »شهيد پيچك 
به عنوان مسئول عمليات غرب، فرماندهي 
عمليات بازي دراز را هم برعهده گرفت. بنده 

فرمانده ميداني بودم و ش��هيد موحددانش 
پيش خودم بود. ش��هيد وزوايي هم فرمانده 
گردان 9 سپاه تهران بود. از بچه هاي ارتش 
هم شهيد شيرودي و شهيد محمود غفاري 
كه روحاني بود و مدتي در عقيدتي- سياسي 
ارتش خدمت مي كرد و بعد دوره ديده باني 
توپخانه ديد، حضور داشتند. سرهنگ بدري 
هم فرمانده تيپ ارتش حاض��ر در عمليات 
بود. در بازي دراز ش��هيد پيچ��ك با قدرت 
جذبي كه داشت، گلچيني از نيروهاي خوب 
و زبده س��پاه و ارتش را دور ه��م جمع كرد. 
شناسايي هاي خوبي هم انجام گرفت. در اين 
عمليات طوري دشمن را غافلگير كرديم كه 
حدود 120 نفر از عراقي ها در ساعات اوليه 
عمليات به اسارت درآمدند. خيلي  از اسرا در 

خواب اسير شدند.«
منطقه عملياتي مطلع الفجر در غرب كشور، 
آخرين جايي است كه شهيد پيچك پايش را 
در آن  گذاشت. او در عمليات مطلع الفجر به 
عنوان نيروي بسيجي در نوك پيكان گردان 

وارد نبرد عليه دشمن شد. هرچند مسئوليتي 
نداشت اما به شهيد بروجردي گفته بود هر 
كاري از دس��تم برمي آيد انجام مي دهم و به 
خواست خودش هم قرار ش��د به ارتفاعات 
»برآفتاب« كه سخت ترين منطقه عملياتي 
بود برود. قب��ل از حركت، وقتي خواس��تند 
در گوش��ش »َفاهلُل خير حافظاً َو ُه��َو اَرَحُم 
الّراحمي��ن« بخوانند، گف��ت در گوش من 
نخوانيد. مي گفت بايد براي من طلب شهادت 
كنيد اين راهي كه من مي روم بازگشت ندارد. 
در نيمه هاي شب، حدود س��اعت دو يا سه 

صبح اين حرف ها را به همرزمانش  زد. 
روز عمليات،  در حالي كه هنوز زمان زيادي 
از ش��روع عمليات نگذش��ته ب��ود، در نوك 
پيكان گردان وارد نبرد عليه دشمن شد و در 
منطقه قاسم آباد واقع در ارتفاعات برآفتاب با 
نيروهاي دشمن تن به تن درگير شد. نزديك 
ظهر روز بيس��تم آذر   1360 ب��ر اثر اصابت 
گلوله به گلو و س��ينه اش در سن 22سالگي 
به درجه رفيع ش��هادت نائل آمد. او به آنچه 
آرزو كرده بود، رسيد. چون شهيد پيچك در 
منطقه صعب العبور و خطرناكي به شهادت 
رسيده بود، آوردن پيكرش به سختي صورت 
گرفت. در نهايت پيكرش را آوردند و در تهران 
تشييع كردند و در قطعه 24 بهشت زهرا)س( 

به خاك سپردند. 
ش��هيد پيچ��ك در چند س��طري ك��ه در 
وصيتنامه اش مي نويس��د پي��ام محكمي را 
به دشمنان مي دهد و به زيبايي مي نويسد: 
»جنازه مرا روي مين ها بيندازيد تا منافقين 
فكر نكنند ما در راه خ��دا از جنازه مان دريغ 
داريم. به دامادي دوماهه من نگرييد، دامادي 

بزرگي در پيش داريم.«
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غالمعلي پيچ�ك در ن�وك پيكان 
گ�ردان وارد نب�رد علي�ه دش�من 
ش�د و در منطق�ه قاس�م آباد واقع 
در ارتفاعات برآفتاب ب�ا نيروهاي 
دشمن تن به تن درگير شد و نزديك 
ظه�ر روز بيس�تم آذر 1360 بر اثر 
اصابت گلوله به گلو و س�ينه اش به 
درج�ه رفي�ع ش�هادت نائ�ل آمد

فرازي از زندگي جهادي حاج محمود شهبازي در گفت و گوي »جوان« با يكي از همرزمانش

ميادين جنگ خيلي زود  از وجود مهتاب خّين محروم شد
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جدول سودوكو
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 كلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
20 آذر مصادف با آغ�از عمليات مطلع الفجر 
در سال 1360 اس�ت. در اين عمليات سردار 
ش�هيد محمود ش�هبازي به عنوان فرمانده 
سپاه همدان، حماس�ه بي بديلي خلق کرد و 
با اعزام 135 نفر از نيروهاي�ش، باعث نجات 
حدود 5 هزار نفر از رزمندگان خودي شد که 
به محاصره دشمن درآمده بودند. حاج محمود 
از سرداران کمتر شناخته شده دفاع مقدس 
است که حاج حسين همداني پيش از شهادت 
باره�ا از وي نام برد و س�عي مي ک�رد او را از 
گمنامي خارج کند. رس�يدن به ايام عمليات 
مطلع الفجر را فرصتي دانستيم تا در گفت وگو 
با س�ردار رضا ميرزاي�ي، گذري ب�ه زندگي 
جهادي اين ش�هيد واالمقام داش�ته باشيم. 
بخش اول گفت وگو با سردار ميرزايي چند روز 
پيش در قالب شرح عمليات مطلع الفجر تقديم 
حضورتان شد و امروز نيز گفت وگو با ايشان را 
با محوريت شهيد ش�هبازي پيش رو داريد. 

براي اولين بار کي با ش�هيد ش�هبازي 
آشنا شديد؟ ايشان چطور وارد جريان 

مبارزات انقالبي شدند؟
حاج محمود شهبازي بچه اصفهان بود اما چون قبل 
از پيروزي انقالب به عنوان دانشجو در دانشگاه علم 
و صنعت )رشته مهندسي صنايع( تحصيل مي كرد، 
بيشتر فعاليت هاي انقالبي اش را در تهران به عنوان 
يك فعال دانشجويي انجام مي داد. حاج محمود از 
دوستان شهيد بروجردي بود و از طريق ايشان به 
عضويت گروه توحيدي صف درآمده بود. اين گروه 
فعاليت هاي گسترده اي داشت كه يك بخش آن 
مربوط به تكثير اعالميه ها و نوارهاي حضرت امام 
مي ش��د. در واقع گروه توحيدي صف با ارتباطي 
كه با حضرت امام داشتند، به عنوان يكي از منابع 
دس��ته اول، پيام هاي امام را دريافت مي كردند و 
به ديگران مي رساندند. شهيد شهبازي در گروه 
صف يك نقش محوري داشت و كمك حال شهيد 
بروجردي بود. بع��د از پيروزي انق��الب، همين 
بچه هاي انقالبي مثل ش��هيد بروجردي و شهيد 
منتظري و... سپاه را تشكيل دادند و شهبازي هم 
از اولين نفراتي بود كه به عضويت س��پاه درآمد و 
در ستاد مركزي سپاه مشغول شد. من هم مدتي 
در ستاد مركزي سپاه بودم كه همان جا با شهيد 

شهبازي آشنا شدم. 
ايشان چه سمتي در سپاه داشتند؟

شهيد شهبازي مس��ئول دفتر هماهنگي ستاد 
مركزي س��پاه ش��د اما چون روحيات عملياتي 
داشت، كارهاي ستادي را برنمي تافت و تصميم 
گرفت ب��ه پادگان عش��رت آباد س��ابق )پادگان 
وليعصر( برود. در پادگان وليعصر)عج( كارهاي 
عمليات��ي انجام م��ي داد. م��ن هم به پ��ادگان 
وليعصر)عج( رفتم و آنجا با هم همكاري داشتيم. 
گويا شهيد شهبازي در جريان تسخير 
النه جاسوس�ي هم ش�رکت داش�تند. 
ايش�ان ک�ه س�پاهي بودند چط�ور با 
دانش�جويان پي�رو خ�ط ام�ام همراه 

شدند؟
عرض كردم كه شهبازي مقارن با پيروزي انقالب 
دانشجو بود و در دانشگاه ها فعاليت گسترده اي 
داش��ت. بعد از پيروزي انقالب، هم با تشكيالت 
دانشجويي ارتباط داش��ت و هم با سپاه. در واقع 
سپاه را همين دانش��جو ها و جوان هاي انقالبي 
تش��كيل دادند. به هر حال ايشان به عنوان يك 
دانشجو، نقش زيادي در تسخير النه جاسوسي 
ايفا كرد. اصاًل يك سري از دسيسه هاي سفارت 
امريكا را امثال ش��هبازي  كه دانش��جو و مطلع 
از امور سياس��ي بودند، شناس��ايي مي كردند و 

گزارش آن را به اطالع حضرت امام يا مسئوالن 
باالتر مي رس��اندند. آن زمان هر جاي كشور كه 
دچار فتنه مي ش��د، رد پاي امريكا و سفارتش را 
مي ديديم و نهايتاً دانشجوها تصميم گرفتند خانه 

فتنه را اشغال كنند. 
خيلي از آنهاي�ي که دوس�تدار تاريخ 
دفاع مقدس هستند ش�هيد شهبازي 
را با تش�كيل تيپ 27 محمدرسول اهلل 
مي شناس�ند، در حال�ي ک�ه ايش�ان 
فعاليت هاي جهادي ديگري هم داشت، 
حاج محمود در شروع دفاع مقدس چه 

مسئوليتي داشت؟
ايشان قبل از شروع جنگ تحميلي همراه شهيد 
بروجردي به غرب كش��ور رفت. همان طور كه 
مي دانيد شهيد بروجردي فرمانده سپاه منطقه7 
كشوري را كه شامل استان هايي مثل كردستان، 
ايالم ، همدان و... مي ش��د، بر عهده داشت و به 
ناآرامي هاي غرب كش��ور مي پرداخت. ش��هيد 
شهبازي هم همراه ايشان بود و در كردستانات 
مي جنگيد. من هم كه از جريان محاصره ش��هر 
س��نندج با بچه هاي همدان همراه ش��ده بودم، 
همان جا ماندگار شدم. جنگ تحميلي كه شروع 
شد، سعيد طايفه نوروز، فرمانده سپاه همدان در 
اولين روز جنگ به اسارت درآمد. بعد از اين اتفاق، 
شهيد بروجردي با ش��ناختي كه از قابليت هاي 
شهيد شهبازي داشت، ايشان را به عنوان فرمانده 
سپاه همدان معرفي كرد. اوايل پذيرش ايشان از 
طرف بچه هاي همدان سخت بود كه بعد با ديدن 
قابليت هاي شهيد شهبازي همه فرماندهي او را با 

جان و دل پذيرفتند. 
حرف آنهايي که فرماندهي شهبازي را 

نمي پذيرفتند، چه بود؟

شهبازي بچه اصفهان بود و يك عده مي گفتند 
چرا از خود اس��تان همدان يك نف��ر را فرمانده 
نكردند يا عده اي مي گفتند طايفه نوروز هنوز زنده 
است و وقتي كه فرمانده ما زنده است چرا بايد يك 
نفر ديگر را به عنوان فرمانده معرفي كنند. ما خبر 
نداشتيم كه جنگ هشت سال طول مي كشد. فكر 
مي كرديم به زودي تمام مي شود و طايفه نوروز هم 
آزاد مي شود و به كارش برمي گردد. خالصه چون 
كسي حاج محمود شهبازي را نمي شناخت، اوايل 
پذيرش او بين بچه ها با س��ختي روبه رو شد اما 
بعدها كه به قابليت ها و خصوصيات بارز اخالقي 
او پي برديم، همگي فرماندهي شهيد شهبازي را 

پذيرفتيم؛ نه با اكراه بلكه با دل و جان. 
خصوصيات فرماندهي شهبازي چطور 

بود که باعث جذب نيروها مي شد؟
شجاعت، تدبير و مديريت حاج محمود از سنش 
باالتر بود. دلسوزانه كار مي كرد. خودم شاهد بودم 
كه يك زيلوي دو در دو مت��ر در اتاق فرماندهي 
انداخته بود و با دو، س��ه پتو و كمترين امكانات 

بيش��ترين كارها  را انج��ام مي داد. ش��ب و روز 
نمي شناخت. مي توانم بگويم به طور تمام وقت 
كار مي كرد و مرتب به بچه هاي س��پاه سركشي 
مي كرد. در كنار دلسوزي و كار سخت و فشرده، 
اس��تاد قرآن و نهج البالغه هم بود. هميش��ه در 
صبحگاه تفسير نهج البالغه مي كرد و اصرار داشت 
بچه ها هم از فرمايشات موال علي)ع( بهره ببرند. 
شهبازي هرگز فرمانده ستادنشيني نبود. وقتي 
شدت حمالت دشمن به سرپل ذهاب گسترش 
پيدا كرد، اصاًل نمي توانس��تيم ايشان را در سپاه 
همدان پيدا كنيم، يك سره در منطقه عملياتي 
بود و ش��خصاً خطوط مقدم جبهه ها را مديريت 
مي كرد. خودم خيلي وقت ها همراه شهبازي به 
گشت مي رفتم و تا عقبه دشمن نفوذ مي كرديم.  
شهيد همداني خيلي از شهيد شهبازي 
ياد مي کرد، گويا دوستي و الفت بسياري 

بين اين دو شهيد بزرگوار برقرار بود.
بل��ه همين ط��ور اس��ت. خيلي مواقع ش��هيد 
ش��هبازي با آنكه خودش فرمانده سپاه همدان 
بود، شهيد همداني را مقدم بر خودش مي گرفت 
و از توانايي هاي ايشان استفاده مي كرد. در واقع 
اعتماد و دوستي محكمي بين اين دو شهيد برقرار 
بود. اوايل جنگ وقتي رزمنده ها از شدت حمالت 
دشمن كاستند و منطقه غرب شكل نسبتاً پايدار 
و ثابتي به خودش گرفت، شهيد بروجردي آمد 
و ستاد عملياتش را از كرمانشاه به پادگان ابوذر 
منتقل كرد. آن زمان خيلي از گروه ها به صورت 
خودجوش وارد عمل ش��ده بودند و هر كدام در 
گوش��ه اي از جبهه خط پدافندي تشكيل داده 
بودند. ش��هيد بروجردي آمد و ب��ه اين خطوط 

رس��ميت داد و گفت هر گروهي بيايد و مسئول 
خط يا محور خودش را معرف��ي كند. بچه هاي 
سپاه همدان در غرب س��رپل ذهاب و ارتفاعات 
قراويز و ارتفاعات ش��هرك المهدي تا زير دامنه 
بازي دراز مس��تقر ش��ده بودند. در اينجا شهيد 
شهبازي، سردار همداني را به عنوان مسئول خط 
معرفي كرد. يا وقتي قرار شد عمليات شهيدان 
رجايي و باهنر با محوريت س��پاه همدان انجام 
شود، س��ه محور براي اين عمليات تعيين شد. 
فرمانده محور سمت راست حبيب اهلل مظاهري 
بود و فرماندهي نيروهاي عمل كننده اين جناح را 
بنده برعهده داشتم. فرمانده محور مقابل كه بايد 
به سمت قله حركت مي كرد، عليرضا حاجی بابايي 
بر عهده گرفت و فرمانده محور س��مت چپ هم 
خود شهيد شهبازي شد. ايش��ان فرمانده سپاه 
اس��تان بود اما در اين عمليات خودش به عنوان 
يكي از فرماندهان سه محور وارد عمل شد و گفت 
حاج حس��ين همداني فرماندهي كل عمليات را 
بر عهده بگيرد. هرچه شهيد همداني گفت شما 
فرمانده سپاه هس��تيد، شما فرماندهي عمليات 
را بر عهده بگيريد، ايش��ان قب��ول نكرد. عاقبت 
شهبازي گفت دستور مي دهم تو فرمانده باشي و 

همداني هم پذيرفت. 
حاج محمود ش�هبازي و حاج حس�ين 
همداني فرماندهان سپاه همدان بودند. 
چطور شد که با حاج احمد متوسليان و 

حاج همت تيپ 27 را تشكيل دادند؟
اين موضوع ربطي به سپاه همدان نداشت. شهيد 
ش��هبازي زماني كه در تهران بود با بس��ياري از 
انقالبي ها و رزمنده هاي قديمي تهران مثل شهيد 
وزوايي و حاج احمد متوسليان و... آشنايي داشت. 
ش��هبازي همزمان وقتي فرمانده سپاه همدان 
بود، با حاج احمد در كردس��تان ارتباط داش��ت. 
برخي مواقع بچه هاي همدان به كردستان اعزام 
مي شدند و خود شهبازي هم گاهي با آنها مي رفت 
و مدتي ماندگار مي ش��د. در همين رفت و آمدها 
صحبت هايش��ان با حاج احمد و حاج همت براي 
تشكيل تيپ را انجام داده بودند. پيش از آن هم 
يك سفر حج با هم رفتند كه در مدينه جلسات 
چگونگي تشكيل تيپ را برگزار كرده بودند. بعد 
از بازگشت از حج، پيش محسن رضايي رفتند و 
قضيه تش��كيل تيپ را به اطالع ايشان رساندند. 
آقاي رضايي تعريف مي كند وقتي مي خواس��تم 
حكم تش��كيل تيپ را بزنم، گفتم ي��ك نفر را به 
عنوان فرمانده معرفي كني��د. حاج احمد اصرار 
داشت حاج محمود فرمانده بشود و حاج محمود 
هم اصرار داشت حاج احمد فرماندهي را بر عهده 
بگي��رد. نهايت��اً اصرارهاي حاج محم��ود جواب 
داد و حاج احمد متوس��ليان فرمانده تيپ ش��د. 
حاج محمود جانشين شد و حاج همت هم به عنوان 

مسئول ستاد تيپ كارشان را شروع كردند. 
وقتي شهبازي جانش�ين تيپ 27 شد، 

فرماندهي سپاه همدان را رها کرد؟
خير، ايش��ان تا لحظه ش��هادتش، هم فرمانده 
س��پاه همدان بود و هم جانشين تيپ 27. البته 
مدت زمان زيادي هم نكش��يد كه به ش��هادت 
رس��يد. تيپ 27 بع��د از تش��كيل در عمليات 
فتح المبين ورود كرد و بس��يار ه��م موفق بود. 
بعد هم كه بالفاصله به عمليات الي بيت المقدس 
ورود ك��رد و روز دوم خ��رداد 1361 در دروازه 
ورودي خرمشهر حاج محمود شهبازي به شهادت 
رسيد. ايشان در محلي به نام نهر خّين شهيد شد 
و حاج حسين همداني هم كتاب خاطراتش را به 
همين خاطر مهتاب خّين نامگذاري كرد. مهتاب 
خّين فرماندهي دلير بود كه خيلي زود از صحنه 
جنگ كن��ار رفت و از همين رو كمتر ش��ناخته 
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چ�ون کس�ي حاج محمود ش�هبازي 
را نمي ش�ناخت، اواي�ل پذي�رش او 
بين بچه ها با س�ختي روبه رو ش�د اما 
بعدها که به قابليت ه�ا و خصوصيات 
بارز اخالق�ي او پ�ي بردي�م، همگي 
را  ش�هبازي  ش�هيد  فرمانده�ي 
پذيرفتيم؛ نه با اکراه بلكه با دل و جان
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