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تظاهرات هاي مردمي عليه حكومت شاه، 
ش��هيد رس��تم خاني را به فردي سياسي 
و انقالبي تبدي��ل كرده ب��ود. او با آگاهي 
سياس��ي كه نتيج��ه مطالعه و ش��ركت 
در جلس��ات و س��خنراني ها بود، به صف 
مخالفين رژيم پيوس��ته و با تمام توان به 
دنبال س��رنگوني رژيم پهلوي و برقراري 

حكومت اسالمي بود. 

با پي��روزي انق��الب اس��المي، ميرزاعلي و 
هم نسالنش به بزرگ ترين آرزويشان رسيدند 
و مسير تازه اي در زندگي پيش رويشان قرار 
گرفت. با تأسيس سپاه پاسداران به عضويت 
اين نهاد انقالبي درآم��د و به خاطر آمادگي 
جس��ماني، توان باال در مديريت و هوش و 
ذكاوت خيلي زود به رده هاي باالي نظامي 

رسيد. 
تجاوز سراسري دش��من بعثي، مرحله مهم 
ديگري از زندگي شهيد رستم خاني بود كه 
شجاعت و دالوري او را طلب مي كرد. او كه در 
مراحل ديگر زندگي اش با سربلندي بيرون 
آمده بود اين بار نيز به نداي رهبرش لبيك 
گفت و جزو اولين گروه هاي سپاه بود كه راه 
جبهه را در پيش گرف��ت. يكي از همرزمان 
ش��هيد درباره حضور شهيد رس��تم خانى 
ش��جاعت و جسارت شهيد رس��تم خاني را 
چنين توصيف مي كند: در جبهه هركه توان 
بدنى بيشترى داشت و چابك تر از بقيه بود 
آرپى جى زن گروه بود. امكانات ما در مقابل 

عراقي ها صفر بود. به همي��ن دليل ترجيح 
مى  داديم دفاع كنيم و حمله نداشته باشيم و 
اين تاكتيك تنها به دليل نبود امكانات بود. 
رستم خانى در بس��يارى مواقع براى حمله 
بى صبرى مى  كرد. او كه انرژى و جس��ارتى 
فوق العاده داشت در اغلب موارد به تنهايى به 
خطوط مقدم دشمن مى رفت و گاهى تانكى 
را از عراقي ها شكار مى كرد و بازمى گشت. او 
خيلى كم از منطقه دارخوين خارج مى شد 
و هميشه مى گفت تا زمانى كه جاده اهواز-

آبادان آزاد نشود به اهواز نخواهم رفت. 
ديگر جبهه تمام زندگي اش شده بود و بيشتر 
زمان��ش را در منطقه در كن��ار همرزمانش 
ص��رف مي ك��رد. چندي��ن ب��ار در جريان 
عمليات هاي مختلف جانباز شد ولي خيلي 
زود دوباره به جبهه بازگش��ت. ي��اراي دور 
ماندن از فضاي معنوي جبهه را نداش��ت و 
نمي توانست از س��اير رزمندگان دور بماند. 
او با حضور در جبهه جاني تازه مي گرفت و 
زندگي  برايش بدون جبهه نفسگير مي شد. 
شهيد رستم خاني در جريان عمليات حصر 

آبادان جانشين فرمانده گردان شد و پس از 
مدتي نيروهاي سپاه س��ازماندهي شدند و 
تيپ ۱۷علي بن ابيطالب)ع( تشكيل شد. او 
فرماندهي يكي از گردان هاي اين تيپ به نام 
گردان امام محمد تقي)ع( را بر عهده گرفت 
و با احساس مس��ئوليت بيشتري در جبهه 
حاضر مي شد. در خط مقدم حضوري فعال 
داشت و زماني كه از او مي خواستند به عنوان 
فرمانده به خط مقدم نرود مي گفت: به فرمان 

امام فرماندهان بايد در خط مقدم باشند. 
بعد از عمليات والفجر مقدماتي، ش��هيد 
ميرزاخاني به لش��كر 3۱ عاش��ورا منتقل 
شد و مس��ئوليت جانش��ين محور تيپ را 
برعهده گرفت. در جري��ان عمليات بدر او 
و ديگر نيروهايش به آرزويش��ان رسيدند. 
در مورد شهادت وي چنين نقل مي كنند: 
در عملي��ات بدر قرار ب��ود نيروهاي عمل 
كنن��ده از چند نقطه حرك��ت كنند تا در 
محل مشخص شده به هم برسند. اما حمله 
لو رفت و آنها نتوانس��تند به موقع برسند؛ 
نيروي تحت امر رس��تم خاني كه به محل 
رس��يده بودند بدون نيروه��اي كمكي و 
پشتيباني به محاصره دش��من درآمدند، 
ولي با تمام توان به عملي��ات ادامه دادند، 
تا اينكه سنگر آنها توسط نيروهاي عراقي 
به محاص��ره درآم��د و س��رانجام در روز 
بيست وششم اسفند ماه س��ال ۱3۶3 در 
3۱ سالگي به شهادت رس��يد. شهادتش 
چنان براي دشمن مهم بود كه خبرش را 

بارها در اخبار و روزنامه اعالم كرد.
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موفقيتدردريا
آذرماه ۱359 لحظات سختي براي رزمندگان 
ايراني در جبهه ها رقم مي خ��ورد. ارتش عراق 
بخشي از خرمشهر را به اش��غال درآورده بود و 
دشمن همزمان آبادان را در محاصره قرار داده 
و به دنبال اش��غال اين شهر بود. عماًل نيروهاي 
زميني اي��ران در حال تدافعي قرار داش��تند و 
شرايط س��ختي بر نيروهاي مسلح ايران حاكم 
ب��ود. در نبود س��ازماندهي درس��ت نيروهاي 
خودي، ارتش بعث عراق دست باال را در جنگ 
داش��ت و صدام با حمايت ابرقدرت ها به دنبال 
تنگ كردن حلقه فش��ار بر ايران بود. صدام آن 
روزها به اشغال خوزس��تان اميدوار بود و خود 
را فاتح جنگ مي ديد. اما يك حادثه مهم نشان 
داد كه هنوز براي تعيين سمت پيروز جنگ زود 
اس��ت. اين اتفاق، صدام را متوجه قدرت بالقوه 
رزمندگان ايراني ك��رد.  در س��ال اول جنگ، 
دش��من با اتكا به قدرت زره��ي  و توپخانه اش، 
قدرت مانور بيشتري در زمين و خشكي داشت 
و با انبوه نيروهايش به فكر پيشروي روي زمين 
بود. البته رزمندگان نيز جانانه مقابل دش��من 
مقاومت مي كردند و اجازه اجراي نقشه هايش 
را نمي دادند. در چنين ش��رايطي كه دش��من 
روي زمين دست برتر را داشت، آب هاي نيلگون 
خليج فارس ب��ه نقطه اتكاي م��ا و محلي براي 

غافلگيري دشمن تبديل شد. 
دريادار علي اكبر اخگر كه در طول دفاع مقدس 
در عمليات هاي نيروي  دريايي حضوري پررنگ 
داشته، درباره استراتژي ايران در دريا در دوران 
جنگ چني��ن مي گوي��د: »صدام با س��ه تفكر 
راهب��ردي در دريا عم��ل كرد؛ وقت��ي قرارداد 
۱9۷5 را در ششم ش��هريور در تلويزيون پاره 
كرد به دنبال خفگي ژئوپلتيك ايران در خليج 
 فارس بود. مي خواست با هرچيزي كه در خليج 
 فارس به عنوان يك تهديد سياسي و نظامي به 
شمار مي رود مقابله كند. حتي بحث برگرداندن 
جزاير سه گانه به كشورهاي عربي را مطرح كرد. 
هدفش اين بود عراق را به عن��وان تنها قدرت 
منطقه نشان دهد. براي رسيدن به اين كار هم 
نخس��ت بايد نيروي دريايي ما را منهدم و بعد 
صادرات و واردات كاال از طريق كشتي هايمان 
را قطع مي كرد و بعد ب��ه صادرات نفت ما ضربه 
مي زد. نيروي دريايي ايران در ۶۷ روز اول جنگ 

اين كار را با خود عراق كرد. نيروي دريايي ايران 
اجازه نداد صادرات نفت عراق انجام شود و تردد 
كشتي هاي تجاري و نفتكش هايش در بندرهاي 
عراق صورت بگيرد و اوج قدرت نيروي دريايي 
ايران را در هفت��م آذر با ضرب��ه مهلكي كه در 
عملي��ات مرواريد به نيروي درياي��ي عراق زد، 
مش��اهده كرديم. كاري كه عراق مي خواس��ت 
در ۶۷ روز اول جنگ كند توسط نيروي دريايي 
ايران به خودش برگردانده شد. نيروي دريايي 
به اين نتيجه رسيد بهترين راهبرد عملي كردن 
نقشه هاي دشمن، پياده كردن نقشه هايش عليه 

خودش است و به خوبي اين كار را انجام داد.«
حملهبهسكوهاينفتيعراق

با اين استراتژي در آبان ۱359 دو عمليات مهم 
اشكان و ش��هيد صفري با موفقيت انجام شد. 
در جريان عمليات اش��كان جريان انتقال نفت 
عراق از دو س��كوي نفتي البكر و االميه متوقف 
شد. س��ه روز پس از عمليات اشكان، عمليات 
ديگري در دريا پايه ريزي شد. دشمن كه انتظار 
اجراي عمليات ديگري در اين منطقه، آن هم 
در يك فاصل��ه زماني كوتاه را نداش��ت در ۱3 
آبان با عمليات شهيد صفري مواجه شد. در اين 
عمليات دو گروه از تكاوران نيروي دريايي، البكر 
و االميه، دو سكوي نفتي عراق را اشغال كردند و 
با گذاشتن مواد انفجاري امكان صادرات نفت را 

به طور كلي از بين بردند. 
مرحله س��وم اي��ن عمليات ه��ا در ۷ آذر به نام 
عمليات »مرواريد« انجام ش��د. امي��ر دريادار 
جانباز »ناصر سرنوش��ت«، تنها بازمانده ناوچه 
پي��كان، درخص��وص انجام عملي��ات مرواريد 
چنين مي گويد: »ناخدا يكم مصطفي مدني نژاد 
جانشين وقت فرماندهي نيروي دريايي ارتش 
عمليات مرواريد را طراح��ي كرد. اين عمليات 
مركب از هفت تكاور، هوادري��ا، ناوچه پيكان و 
ديگر واحدهاي شناور نيروي دريايي ارتش انجام 
ش��د. زماني كه صدام گفت تمامي پايانه هاي 
نفتي ايران را منهدم و آبراه ها را مسدود مي كنم 
و چي��زي از ارتش ايران باق��ي نمي گذارم، اين 
حرف براي ما سنگين بود و نمي توانستيم قبول 
كنيم بنابراين درخواس��ت عملي��ات كرديم تا 
اينگونه به او پاس��خ دهيم. درواق��ع، دريادالن 
نيروي دريايي ارتش با خود انديشيدند كه اگر 
دير بجنبند عراقي ها با پوتين  هايش��ان ما را له 

مي كنند.«
امير سرنوش��ت اهداف اصلي اي��ن عمليات را 
چنين بازگو مي كن��د: »هدف اصلي از عمليات 

مرواريد انهدام ني��روي دريايي ارتش عراق بود 
و طراحي اين عمليات به اين ش��كل بود كه ما 
براي درگيري و ارتباط مستقيم با دشمن بايد 
آنها را به نحوي به دريا مي كش��انديم و ديديم 
بهترين راه آن اس��ت كه به عنوان يك طعمه از 
خودمان اس��تفاده كنيم. برويم سكوي البكر را 
بگيريم و آنها را تحريك كنيم كه به دريا بيايند 
كه خوش��بختانه اين عمليات ب��ا موفقيت و با 
همكاري خلبانان شجاع هوادريا انجام شد. ايران 
از آن تاريخ به بعد توانست كنترل خليج فارس و 
تنگه هرمز را در اختيار بگيرد و اجازه ندهد عراق 

نيروي دريايي داشته باشد.«
جاودانگيشهيدهمتيباناوچهپيكان

پس از انجام عمليات هاي اشكان و شهيد صفري 
از يك سو يگان هاي دشمن ديگر جرئت ظاهر 
شدن بر پهنه آب هاي خليج فارس را نداشتند 
و از س��وي ديگر دولت بعثي ع��راق از ضربات 
دريادالن نيروي دريايي بر اقتصاد آن كش��ور 
بسيار عصباني بودند. همين امر مقدمات اجراي 

عمليات مرواريد را فراهم ساخت؛ طرحي كه با 
اجراي آن اندک جرئتي را كه دش��من به خود 
مي داد تا در آب هاي اط��راف خود تردد نمايد، 
يا اخباري در مورد حضورش��ان در بنادر ساير 
كشورهاي عرب حاش��يه جنوبي خليج فارس 

مي رسيد، از بين برد. 
برنامه عمليات بر اي��ن بود تا ب��ا حمله مجدد 
ب��ه پايانه ه��اي نفتي دش��من و تص��رف آنها، 
نيروي هاي دريايي دش��من تحريك بش��وند و 
دست به اقداماتي بزنند كه رزمندگان در انتظار 
آن بودند. براس��اس تجزيه و تحليل انجام شده 
فرماندهان و كارشناسان نيروي دريايي ارتش، 
مشخص بود كه فرماندهان عراقي توان پذيرش 
س��ومين حمله به پايانه هاي البكر و االميه، آن 
هم در فاصله زماني كم را ندارند. به همين دليل 
براي مواجهه با اين حمله تصميمات عجوالنه 
خواهند گرفت و يگان هاي خود را خيلي سريع 
به دريا اعزام خواهند ك��رد. عالوه بر موارد فوق 
جلوگيري از صدور نفت عراق از طريق دو پايانه 
نفتي البكر و االميه ب��ه منظور اختالل در نظام 
اقتصادي عراق، قطع ارتباط دريايي دش��من و 
مس��دود كردن خطوط مواصالتي بين المللي 
اين كشور و همچنين ايجاد پست ديدباني در 
سكوي البكر براي نيروي خودي جهت اعمال 
كنترل بر ترددهاي احتمالي دشمن در آينده را 

نيز بايد به اهداف عمليات افزود. 
ش��هيد محمد ابراهيم همتي و ناوچه پيكان به 
همراه ناوچه جوشن در اين عمليات نقشي مهم 
و تأثيرگذار ايفا  كردن��د. روي ناوچه پيكان، در 
كنار شهيد همتي، شهيد سروان خلبان ابراهيم 
شريفي نيز به عنوان راهنما حضور داشت كه به 
همراه فرمانده ش��هيد ناوچه پيكان، اطالعات 

خوبي از محل هدف ه��ا در اختيار هواپيماهاي 
خودي قرار م��ي داد. در اين عمليات نيز حضور 

داشت و ناوچه پيكان را همراهي مي كرد. 
پ��س از پياده ش��دن نيروها و تصرف س��كوي 
البكر، دشمن نيروهايش را به سوي رزمندگان 
گسيل داش��ت. ناوچه پيكان كه از قبل خود را 
در پناه اس��كله البكر به خوبي مخفي كرده بود، 
طي يكس��ري كده��اي رمز، اطالعات بس��يار 
مفيدي از منطقه ب��ه خلبانان ارائ��ه داد و آنها 
نيز سريعاً به س��مت هدف هاي مشخص شده 
توسط پيكان، ادامه مسير دادند. شهيد همتي 
كه فرماندهي ناوچه پيكان را برعهده داشت به 
طرف شناورهاي دشمن شليك كرد. همزمان 
جنگنده هاي دش��من به پيكان حمله كردند و 
نيروي هوايي ارتش نيز به پش��تيباني از ناوچه 
پيكان وارد عمل شد. نتيجه حاصل شده واقعاً 
خيره كنن��ده بود، ح��دود ۱2 ش��ناور و ناوچه 
دش��من توس��ط ناوچه پيكان و نيروي هوايي 
غرق شدند. ناوچه پيكان در جريان اين عمليات 
همچنان مي جنگيد تا اينكه حوالي ساعت ۱4 
يا ۱5 موقع خروج از موضعش، درحالي كه يكي 
از ناوچه هاي دشمن در انتهاي اسكله ها پنهان 
شده بود، آن را مورد اصابت چهار موشك خود 
قرار مي دهد. موشك اولي با مانور پيكان اصابت 
نمي كند، اما موشك دوم برخورد مي كند و باعث 
از كار افتادن سيستم كنترلش مي شود. پشت 
بندش موشك هاي سوم و چهارم باعث انهدام 
ناوچه پيكان مي شوند. شهيد همتي فرماندهي 
اليق و جس��ور بود و در همان ماه هاي ابتدايي 
جن��گ حجم بس��يار باالي��ي از مأموريت هاي 
دريايي را به وسيله ناوچه پيكان به انجام رساند. 
اين فرمانده س��رانجام به همراه پرسنل شجاع 
خود در شمال خليج فارس، در دل آب هاي گرم 

و نيلگون آن جاي گرفت. 
درنتيجه اين عملي��ات نيروهاي ايراني بيش از 
90 درصد از يگان ها و نيروهاي پشتيباني كننده 
ناوگان درگير دريايي عراق را منهدم كردند و با 
تصرف بزرگ ترين پايانه هاي صدور نفت منطقه، 
يعني دو س��كوي نفتي »البكر« و »االميه« كه 
شاهرگ حياتي و اقتصادي عراق بود و همچنين 
پاكسازي چند منطقه دريايي در شمال خليج 
فارس، منجر به از بين رفتن ناوگان اصلي نيروي 
دريايي صدام ش��دند. عمليات مرواريد مسير 
جنگ را ب��ه طور كلي تغيي��ر داد. اين عمليات 
ضمن نابودي نيروي دريايي عراق موجب شد 
تا بتوانيم وضعيت اقتص��ادي جنگ را كنترل 
كنيم. به عب��ارت ديگر، عراق ت��ا پايان جنگ 
ديگر نتوانست از خليج فارس نفت صادر كند. 
رزمندگان ايراني موفق ش��دند نيروي دريايي 
عراق را جلوي خاكش و درس��ت چس��بيده به 
سكوهاي نفتي اش كه ورودي بندرشان است، 

شكست دهند. 
عمليات مرواريد موجب وحشت بعثي ها و شوكه 
شدن صدام شد. صدام براي جبران از بين رفتن 
نيروي دريايي اش، جنگنده ها و هلي كوپترهايي 
را از كشورهاي مختلف به ويژه فرانسه خريداري 
كرد و آنها را مجهز به موشك هاي سوپر سونيك 
اگزوس��ت كرد كه هركدام از اين موشك ها، 2 

ميليون دالر ارزش داشتند. 
پس از ناكامي نيرو هاي دشمن بعثي، صدام در 
جلس��ه اي در روز دهم آذرماه ۱359با حضور 
فرماندهان جنگي در دفتر كارش به مسئوالن 
حمله كننده اش در بخش شمال خليج فارس 
مي گويد كه ش��نيدن خبر واقع��ه هفتم آذر 
و عملي��ات مرواريد و كس��ب پي��روزي قاطع 
ايراني ها در اين عمليات، بدترين خبر در طول 

زندگي او بود.

پسازناکامينيروهايدش�منبعثي،
ص�دامدرجلس�هايدرروزده�م
آذرم�اه1359ب�احض�ورفرماندهان
جنگ�يدردفترکارشبهمس�ئوالن
حملهکنندهاشدربخششمالخليج
فارسميگويدکهشنيدنخبرواقعه
هفتمآذروعملياتمرواريدوکس�ب
پيروزيقاطعايرانيهادراينعمليات،
بدترينخب�ردرطولزندگ�ياوبود
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