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گردنهصلواتآباد
بعد از اتمام مرخصي در حالي كه اسلحه ژ.3 همراه 
داشتم سوار ميني بوس شهرستان قروه- سنندج 
ش��دم تا خودم را به محل كارم برسانم. وقتي به 
شهرستان دهگالن رسيديم، نيروهاي ژاندارمري 
جلو ميني بوس را گرفتند و گفتند ضدانقالب در 
گردنه صلوات آباد با نيروهاي ژاندارمري درگير 
شده اند و مس��ير براي عبور وس��ائل نقليه امن 
نيست، از همين مسير برگرديد. از ميني بوس 
پياد شدم و به مأمور ژاندارمري گفتم من مسلّح 
هستم. مي توانم به كمك نيروهاي درگير بروم. 
افرادي كه س��وار ميني بوس بودند هم گفتند 
بله ما هم به كمكش��ان مي رويم.دوباره س��وار 
ميني بوس شديم و به طرِف گردنه صلوات آباد 
به راه افتاديم. زماني كه به گردنه رسيديم با پيكر 
مطهر دو نفر از شهداي ژاندارمري مواجه شديم. 
نيروهاي ضدانقالب ب��ا نيروهاي ژاندارمري كه 
براي تأمين امنيت جاده قروه- سنندج در گردنه 
صلوات آباد مس��تقر بودند، درگير شده بودند و 
بعد از به شهادت رساندن بچه هاي ژاندارمري به 

سينه كش كوه فرار كرده بودند.
سينهكشكوه

داخل جاده هيچ ماشيني تردد نمي كرد و اگر هم 
ماشيني در جاده حضور داشت، خيلي سريع دور 
مي زد و به طرِف شهرستان دهگالن برمي گشت. 
به محض اينكه ب��ه محل درگيري رس��يديم، 

از ماش��ين پياده ش��دم و متوجه فرار نيروهاي 
ضدانقالب به س��ينه كش كوه ش��دم. درگيري 
تازه تمام ش��ده بود و نيروه��اي ضدانقالب كه 
در حال فرار بودند، فاصله زيادي با ما نداشتند. 
به همين خاطر اس��لحه ام را مس��لح كردم و به 
طرف شان تيراندازي كردم. نيروهاي ضدانقالب 
كه ميني ب��وس را مي ديدند فكر مي كردند يك 
ميني بوس پر از پاس��دار در تعقيب آنهاست، به 
همين خاطر جرئت نداشتند به پشت سرشان 
نگاه كنند و با تم��ام توان در حال ف��رار بودند. 
يك خشاب روي نيروهاي ش��ان خالي كردم و 
با چش��مان خودم ديدم كه دو نف��ر از نيروهاي 
ضدانقالب بع��د از تيراندازي م��ن، روي زمين 
افتادند و دوستانشان دستش��ان را گرفتند و به 

طرِف قله كوه باال كشيدند.
تانكرحملسوخت

ضدانقالب فرار كردند و من هم راهم را به طرِف 
شهرس��تان س��نندج ادامه دادم. در ادامه مسير 
چشمم به يك تانكر حمل سوخت افتاد. راننده 
تانكر ب��ا ديدن نيروه��اي ضدانقالب پ��ا به فرار 
گذاش��ته بود و نيروهاي ضدانقالب شير تانكر را 
باز كرده بودند و سوختي كه در شهرستان سنندج 
به سختي پيدا مي ش��د را به هدر مي دادند. شير 
تانكر را بستم و به مس��يرم ادامه دادم. در ادامه با 
ماشين نيروهاي ژاندارمري مواجه شدم. ماشين 
ژاندارمري در حال گشت زني در گردنه صلوات آباد 
بود كه در كمين نيروهاي ضدانقالب گرفتار شده 
و تمام سرنشينان آن به شهادت رسيده بودند. كنار 
پيكر شهداي ژاندارمري نشسته بودم كه نيروهاي 

گردان ضربت شهرستان سنندج از راه رسيدند.
انتقامصلواتآباد

بعد از اينكه ماجرا را براي نيروهاي گردان ضربت 
تعريف كردم، سريع سوار ماشين شديم و براي 
اينكه نيروهاي ضدانقالب را گير بيندازيم به طرف 
روس��تاي باباريز كه مقصِد نيروهاي ضدانقالب 
بود به راه افتاديم. نزديكي شهرس��تان سنندج، 
نيروهاي گردان ضربت من را از ماش��ين پياده 
كردند و گفتند تو خسته شده اي، براي استراحت 
به پايگاه برگرد. ما به تعقيب نيروهاي ضدانقالب 
مي رويم. چند س��اعت بعد رزمندگان س��پاه با 
تحميل شكست سنگين به نيروهاي ضدانقالب 
به پايگاه بازگش��تند؛ با توجه به اينكه در ميان 
نيروهاي ضدانقالب چند نفر زخمي شده بودند، 
آنها نتوانسته بودند با سرعت از منطقه دور شوند و 
به همين خاطر خيلي راحت در چنگ رزمنده ها 
افتاده بودند و تمام نفراتشان به هالكت رسيده 
بودند. زماني كه نيروهاي گردان ضربت به پايگاه 
بازگشتند، پيكر مطهر يكي از رزمندگان مهاجر 
كاشاني كه يداهلل نام داش��ت را با خود به پايگاه 
آورده بودند. شهيد يداهلل در اين عمليات تعقيب و 

گريز نيروهاي ضدانقالب به شهادت رسيده بود.
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عزمراسخ
جالل چند س��الي از مس��عود بزرگ تر بود. در سال 
1343 به دنيا آمده و از همان دوران مدرس��ه خود 
را انساني جدي و مس��ئوليت پذير نشان داد. دوران 
تحصيل را با جديت و نمرات باال پشت سر مي گذاشت 
و در دوران دبيرستان با فعاليت هاي انقالبي آشنا شد. 
شب هاى زمستان سال 1357 را با ساير دوستان به 
كشيك و گشت شبانه مى پرداخت و در همين زمان 
به علت فعاليت هاى شبانه روزى به بيمارى برونشيت 
مبتال شد و بعدها به دليل كم توجهى، بيمارى سل 
دامانش را گرف��ت و او را مجبور ب��ه ترك تحصيل 
كرد.با اين حال جالل دس��ت از فعاليت برنداشت و 
با بهبودي حالش درس را ادام��ه داد و ديپلمش را 
گرفت. هيچ چيز نمي توانست مانع شخصيت جدي 
و اراده محكمش شود. شهيد جالل شادكام تصميم 
گرفته بود با شركت در آزمون كنكور راهي دانشگاه 
ش��ود. هر چند وقتي براي اولين بار نتوانست از سد 
كنكور بگذرد و راهي دانشگاه شود ولي باز دست از 
تالش برنداشت و نااميد نشد.زندگي جالل پر از اتفاق 
و حادثه بود. مدت كوتاهي پ��س از پيروزي انقالب 
اسالمي، جنگ تحميلي شروع شد. عشق به اسالم 
و انقالب در وجود جالِل جوان زبانه مي كش��يد و او 
نمي توانست نسبت به سرنوشت كشورش بي تفاوت 
باشد. در اين ميان اتفاق ديگري او را بيش از هميشه 
مصمم به شركت در جبهه كرد. شهادت پسرعمويش 

نقطه عطفى براى شركت او در جبهه بود.
شهادتبرادر

جالل قب��ل از آغ��از عمليات والفج��ر 9 به جبهه 
رفت و در كنار ش��هيد كاوه در اين عمليات مهم 
شركت كرد. سال 1365 س��ال سرنوشت سازي 
براي جالل و خانواده اش بود. او توانس��ت در اين 
س��ال در كنكور سراسرى قبول ش��ود و در رشته 
فيزيك كاربردى دانش��گاه فردوسى تحصيلش را 
ادامه دهد. اما هنوز يك ترم را پشت سر نگذاشته 
بود كه از طريق برادر كوچك ترش، از آغاز عمليات 
كربالى 4 مطلع ش��د. بدين ترتيب مجدداً عازم 
منطقه عملياتى ش��د.اما در اين فاصله يك اتفاق 
مهم ديگر مي افتد. برادر كوچك و 16 ساله جالل 
به نام مسعود، در جريان عمليات كربالي4 مفقود 
مي شود. مس��عود از غواصان گردان ياسين بود و 
خودش را براي شكس��ت خط در كربالي4 آماده 
كرده بود. مس��عود جواني پاك، مخلص و خداجو 

بود.س��يدمحمد انجوي نژاد در كتاب »حماس��ه 
ياس��ين« درباره خلوص غواصان و شهيد مسعود 
شادكام مي نويسد: »چند روز از اقامتم در گردان 
نگذش��ته بود كه فهميدم در گ��ردان خبرهايي 
هست؛ خبرهايي كه تا آن وقت برايم سابقه نداشت. 
يك ساعت به اذان صبح مانده،  در تاريكي فضاي 
حس��ينيه گردان، مانند نماز جماعت، جو نوراني 
نماز شب حاكم و صداي ناله و مناجات بلند بود. هر 
ساعت از شب كه اتفاقي از خواب بيدار مي شدم، 
مي ديدم كسي در اتاق نيست! اين برايم معّما شده 
بود. كار طاقت فرساي آموزش غواصي ديگر رمقي 
براي كسي باقي نمي گذاشت. واقعاً  شب هايي كه 
قرار نبود براي تمرين به كارون برويم، از خستگي 
بي هوش مي ش��دم. اين امر هر چند شب يك بار 
بيش��تر اتفاق نمي افتاد ولي بازهم شب هايي كه 
قرار نبود براي تمرين به كارون برويم، از خستگي 
بي هوش مي شدم. اما باز هم بچه ها اين شب ها را 

غنيمت مي شمردند و به رازونياز مي پرداختند.
يك شب بيدار شدم و ديدم كسي در اتاق نيست! 
رفتم بيرون. چون معموالً  صابون در دستشويي 
نبود،  كورمال  كورمال به داخل تداركات دسته 
رفتم. ناگهان يك��ه خوردم. پش��ت كارتن هاي 
تغذيه، قامت��ي بلند ولي خميده ب��ا گردني كج 
ديدم. رفتم داخل. زير نور مهتاب، چهره ملتهب 
و گريان و دس��تان به التماس بلند شده مسعود 
شادكام نمايان شد. مدتي نشس��تم و با صداي 
ناله و گريه مسعود هم نوا شدم. در قنوتش داشت 
تندتند با اشك و ناله مناجات شعبانيه را از حفظ 
مي خواند و اش��ك مي ريخت. ديگ��ر نيازي به 

صابون نبود!  شسته شده بودم و پاك.«
تحققآرزودركربالي5

پاكي و صفاي دل شهيد ش��ادكام ميان دوستان 
و همرزمان زبانزد بود. سرشت او با خوبي و نيكي 
عجين بود و كسي ذره اي از بدي از مسعود سراغ 
نداشت. خيلي زود دعاهايش اثر كرد و در كربالي4 
به آنچه لياقتش بود، رس��يد. كربالي4، غواصان 
سختي هاي زيادي كشيدند. جواد كافي از غواصان 
گردان ياسين درباره شب عمليات كربالي4 چنين 
مي گويد: »عراقي ها سه تا چهارلول گذاشته بودند 
در جزيره ماهي. س��ماور چطور قل قل مي كند؟ 
ناگهان آب آن حالت را پيدا كرد. اين كه مي گويند 
نيزه دار نيزه مي زد و شمش��يردار، شمشير، ما به 

چشم خودمان آن صحنه را ديديم. يك وقتي در 
زمين هستي مي تواني چاله بكني و مخفي شوي 
ولي در آب از دست هيچ كس هيچ كاري برنمي آمد. 
آن روز، چهارم دي 1365 بچه ها را قتل عام كردند... 
خيلي عمليات غريبي بود. چهار ش��ب در   همان 
منطقه بوديم و هشت شب طول كشيد تا برگشتيم. 

از آن 1۲۰ نفر، 4 نفر برگشتيم.«
خبر مفقودي مسعود به گوش جالل مي رسد و او 
در آستانه عمليات كربالي5 بايد تصميم بگيرد 
كه در عمليات شركت  كند يا نه. با اينكه برخي 
همرزمان به ج��الل توصيه مي كردن��د در اين 
عمليات شركت نكند و در كنار خانواده باشد، او 
مانند هميشه محكم و قاطع پاسخ همه را داد و 
گفت: »مفقود شدن برادرم مانعى براى شركت 
من در عمليات نخواهد بود.« س��رانجام خلوص 
نيت و دلباختگى او باعث ش��د ت��ا در عصر روز 
سه ش��نبه مورخ ۲3 دى 1365 مصادف با شب 
وفات حضرت فاطمه)س( م��ورد اصابت گلوله 

آرپى جى قرار گيرد و آسماني شود.
چشمانتظاريمادر

حاال بيش از 3۰ سال از شهادت دو برادر گذشته 
و مادر ش��هيدان دلتنگ فرزندانش است. مادر 
ش��هيدان ش��ادكام درباره آخرين دي��دارش با 
فرزندان��ش مي گويد: »حياطمان ب��زرگ بود و 
باغچه و حوض وس��ط آن هميش��ه محل بازي 
مسعود بود. آن قدر آب بازي را دوست داشت كه 
وقتي رفت، توي لباس غواصي به اروند زد. قدش 
بلند بود و كشيده. در آخرين ديدارش نتوانستم 
صورتش را ببوسم. قد كش��يدم و زير گلويش را 
بوسيدم و او بي آنكه برگردد رفت. جالل هم كه 
هرگز خداحافظي نكرد و آرزوي ديدن چشم هاي 

كشيده اش براي هميشه در نگاهم ماند.«
پس از سال ها تكه استخوان سوخته اي از جالل 
را براي مادر آوردند و او از شهادت پسر بزرگش 
مطمئن شد اما از مسعود همان را هم نياوردند. 
با اينكه دوس��تان مسعود ش��هادتش را در آب 
ديده اند، ولي مادر هنوز اميدوار است شايد روزي 
پسرش از راه برسد و در خانه را بزند. مادر هنوز 
به اميد و عشق آمدن پسرش خانه را آب و جارو 
مي كند. مادر سال هاست منتظر شنيدن خبري 

از مسعودش است.

آرمانشريف
گردان غواصي ياسين از لشكر ۲1 امام رضا)ع( 
يك��ي از گردان ه��اي سلحش��ور دوران دفاع 
مقدس بود كه از نظر تركيب، از افراد باسابقه 
و بااخالص و نفرات بس��يار ش��جاع و بي ريا و 
خاكي تشكيل شده بود كه در جريان عمليات 
كرب��الي4 و كرب��الي5 حماس��ه هاي زيادي 
رقم زدند. هنوز پس از گذش��ت سال ها روايت 
ش��جاعت و عاش��قي نيروهاي گ��ردان در دو 
عمليات كربالي4 و كربالي 5 به گوش مي رسد 
و هر شنونده آگاهي را متوجه اخالص و قدرت 

نيروهاي گردان مي كند.
فرمانده گردان، شهيد جليل محدثي فر، تمام 
توان خود را براي آمادگ��ي نيروهايش در دو 
عملي��ات كربالي4 و كربالي5 گذاش��ته بود. 
مي دانس��ت چه عمليات هاي سختي پيش رو 
دارد و بايد نيروهاي گردان را به لحاظ روحي 
و جس��ماني تقويت مي كرد. شكستن خط با 
وجود آن موانع س��خت و محكم دش��من كار 

آساني نبود.غواصان لش��كر بايد در شب هاي 
سرد جنوب خود را به آب مي زدند و با كمترين 
امكانات تمري��ن غواصي مي كردند. س��رما تا 
مغز استخوان شان نفود مي كرد ولي هيچ كس 
دلسرد نمي شد و شكوه و ش��كايت نمي كرد. 

همه عاشق كارش��ان بودند و مي خواستند در 
شب عمليات بيشترين تأثيرگذاري را داشته 
باشند. كسي به فكر س��ختي و راحتي نبود و 
همه داوطلب س��خت ترين كارها بودند. رفتار 
نيروها حين آموزش واقعاً سرشار از عشق بود و 

در اين راه هيچ چيز جلودارشان نبود.
گردان ياسين جزو اولين گردان هايي بود كه 
در كربالي4 وارد عمل ش��د. آمادگي دشمن 
رزمندگان زيادي از گردان را به شهادت رساند. 
گردان رفت و نفر برگش��ت. مأموريت گردان 
آزادسازي جزيره ماهي بود. غواصان براي انجام 
مأموريت به خط مي زنند ولي فقط تعداد كمي 
از آنها برمي گردند. نفرات زيادي در كربالي4 

شهيد مي شوند.
پس از عملي��ات فش��ار زيادي روي ش��هيد 
محدثي فر ب��ود. او بايد گردان را بازس��ازي و 
دوباره نيروهايش را آماده يك عمليات سنگين 
ديگر مي كرد. فرمانده گردان هميشه در همه 
كارها كن��ار بچه ها بود و كس��ي نديد او جايي 
بايس��تد و دس��تور بدهد. خ��ودش از جنس 
رزمندگان و غواصان بود و نمي توانس��ت طور 
ديگري رفتار كند. روزهاي سختي براي شهيد 
محدثي فر بود و او بار سنگيني را روي دوشش 
احس��اس مي كرد.ش��هيد محدثي فر صالبت 

و رضاي��ت و روحيه خود را پ��س از عدم الفتح 
در عملي��ات كربالي4 حفظ مي كن��د و براي 
ش��ركت در عمليات كربالي5 آماده مي شود. 
كربالي4 با وجود عدم موفقيتش زمينه س��از 
پي��روزي در عمليات كربالي5 ش��د. غواصان 
گردان بار ديگر ب��ه آب زدند و در يك عمليات 
سخت ديگر شركت كردند.اولين شهيد گردان 
غواصي ياس��ين در كرب��الي 5 تازه داماد امير 
نظري بود. فرمانده شهيد حسن شاد شجاع و با 
روحيه گمنامي، اولين نفري بود كه از نَهر َخين 
گذش��ت، معبر را باز كرد و خود را زير س��نگر 
تيربار رساند از دژ دشمن باال رفت و همچون 

عقابي بر سر دشمن فرود آمد.
 نفرات زي��ادي از غواصان گردان ياس��ين در 
كربالي5 شهيد ش��دند ولي ازخودگذشتگي 
و دالوري آنها سبب ش��د تا يكي از مهم ترين 
عمليات هاي ايران در دفاع مقدس با موفقيت 
انجام ش��ود. اين غواصان در زير آتش دشمن 

لحظه اي كوتاه نيامدند و جا نزدند.
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