
خاطره

 خاطراتي از كردستان در گفت و گوي »جوان« 
با يك رزمنده دفاع مقدس

تكتيراندازيكهباقناسهمعجزهميكرد!
   غالمحسين بهبودي

متن زي�ر در گفت و گو با مس�لم حيدري 
از رزمن�دگان حاضر در كردس�تان تهيه 
ش�ده اس�ت. حيدري در اي�ن گفت و گو 
عالوه ب�ر تعري�ف خاطره، از دو دوس�ت 
ش�هيدش تعري�ف ك�رده اس�ت ك�ه از 
رزمن�دگان بوم�ي كردس�تان بودن�د و 
در عين غرب�ت و مظلوميت، ش�جاعانه 
ب�ا ضد انق�الب و همين ط�ور بعثي ه�ا 
مي جنگيدند. اين گفت و گو با هماهنگي 
رض�ا رس�تمي از فع�االن فرهنگ�ي 
اس�تان كردس�تان تهيه ش�ده اس�ت. 

   تيرانداز بي نظير
يكي از دوستاني كه در كردستان با او آشنا 
شدم، شهيد عثمان فرش��ته بود. ايشان در 
كنار خصوصيات خوبي ك��ه از نظر اخالقي 
داش��ت، يك رزمن��ده ش��جاع و تيراندازي 
بي نظير بود. با قناس��ه اش معجزه مي كرد. 
از فاصله اي كه كس��ي فك��رش را نمي كرد، 
مي توانس��ت ضدانقالب را با قناس��ه نشانه 
برود و به هالكت برساند. كمتر پيش مي آمد 
كه تيرش به خطا برود. كردها به تيراندازي 
دقيق شهره هستند. ش��هيد عثمان فرشته 
هم يكي از آنها بود. خدا را شكر مي كنم كه 
توانستم با چنين آدم خوب و شريفي همرزم 

باشم و همراهي با وي را درك كنم. 

   فرمانده گمنام
ش��هيد  كيكاووس پيري ه��م از رزمندگان 
بومي كردستان بود كه ظاهر و باطن يكساني 
داشت. ايشان از دو رويي بيزار بود و هميشه 
مي گفت آدم منافق از كفار بدتر است، چون 
كافر در زبان و عمل مي گويد كيس��ت، ولي 
منافق در كنار ظاهر خوبش، باطن زش��تي 
دارد و نيت بدش را پش��ت چه��ره خوبش 
مخفي مي كند. تنفر شهيدپيري از آدم هاي 
دورو باعث ش��ده ب��ود كه نف��رت زيادي از 
ضدانقالب و منافقي��ن و در جن��گ با آنها 

جديت زيادي داشته باشد. 
شهيد  پيري يك خصوصيت خوبي كه داشت 
اين بود كه به دنبال پست و مقام نبود. حتي 

فرماندهي بعض��ي عمليات ها را كه خودش 
انجام مي داد، به نام دوستانش معرفي كرد. 
در كردستان بيشتر عمليات ها برون مرزي 
بود. نيروهاي پيشمرگ بايد به داخل خاك 
دش��من پيش��روي مي كردند و ضربه اي به 
واحدهاي آنها مي زدند و س��پس دوباره به 
خاك كشورمان برمي گشتند. شهيد  پيري 
هر چند در خيلي از اين عمليات ها پيشقدم 
بود و آنه��ا را فرماندهي مي ك��رد، اما غالباً 
بسياري از كارهايي كه خودش انجام مي داد 
را به نام ديگ��ري مي نوش��ت و خودش در 
گمنامي مي ماند. ايشان عاقبت در سال 64 

به شهادت رسيد. 
   يك خاطره

پاكسازي راه ها و نواحي مرزي از سخت ترين 
عمليات هايی بود كه در كردس��تانات انجام 
مي گرفت. يكبار فرمانده��ان و رزمندگان 
سپاه شهرستان مريوان تصميم گرفتند در 
منطقه شمال اورامانات يك رشته عمليات 
پاكس��ازي عليه مواضع ضد انق��الب انجام 

بدهند. 
اين عمليات بايد در طول 120 كيلومتر نوار 
مرزي مش��ترك ايران و عراق انجام مي شد. 
هدف كلي عمليات آزاد ك��ردن جاده هاي 
مواصالتي مثل آزادسازي جاده شهرستان 
سنندج، مريوان و آزادسازي جاده شهرستان 
س��قز- مريوان بود. اوايل مرداد 1360 اين 
عمليات انجام شد. نكته بارز عمليات در اينجا 
بود كه حاج احمد متوسليان در شهرستان 
مريوان حضور نداشت و در نبود او بايد اين 

عمليات انجام مي شد. 
در نبود حاج احمد، پيشمرگاني مثل شهيد 
 عثمان فرش��ته پيشنهاد آزادس��ازي جاده 
شهرس��تان س��روآباد را ارائه دادند و به هر 
ترتي��ب اين پيش��نهاد مورد تصوي��ب قرار 
گرفت. عمليات مورد نظر حوالي دهم مرداد 
1360 با طرحي كه عثمان فرشته تهيه كرده 
بود، آماده اجرا ش��د. طبق آن طرح، گردان 
تحت امر حميد  س��الكي و عثمان فرشته به 
همراه بچه هاي سپاه و بس��يج، به استعداد 
دو گردان رفتند و شهرس��تان س��روآباد را 
دور زدند و از طريق ارتفاعات مشرف به آن، 
وارد شهرستان س��روآباد شدند و مقر حزب 
دموكرات كردس��تان را به تصرف خودشان 

درآوردند. 
فرداي آن روز، عمليات را به سمت روستاي 
نگل ادامه دادند. روز دوم عمليات حاج احمد 
متوس��ليان خودش را به منطقه رس��اند. او 
نگران بود مبادا ما تا رسيدن مان به شهرستان 
س��روآباد، تلفات زيادي داده باشيم. وقتي 
متوجه شد كه شهرستان س��روآباد فقط با 
يك شهيد آزاد شده، خيلي خوشحال شد و 
شخصاً فرماندهي عمليات را بر عهده گرفت. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با سردار  محمداسماعيل كوثري درخصوص سردار شهيد  عليرضا نوري جانشين لشكر27

 نوري حكم جانشيني راه آهن سراسري را 
به خاطر جبهه ماندن پاره كرد

جدول

  عليرضا محمدي
س�ردار ش�هيد عليرضا نوري در پنجم بهمن 
م�اه 1365 و در جري�ان عملي�ات كرب�الي5 
ب�ه ش�هادت رس�يد. خيل�ي از س�ايت ها و 
خبرگزاري هاي رسمي روز ش�هادت وي را 9 
بهمن ماه اعالم كرده اند، ام�ا در گفت و گويي 
كه با حاج محمداس�ماعيل كوث�ري، فرمانده 
لشكر27 محمد رسول اهلل)ص( در دفاع مقدس 
انج�ام داديم، ايش�ان پنجم بهمن م�اه 65 را 
به عن�وان روز ش�هادت س�ردار نوري معرفي 
كردند. شهيد عليرضا نوري در مقطع شهادتش 
جانشين لشكر27 بود. سردار كوثري مي گويد: 
»وقتي قرار شد او را به عنوان جانشين لشكر 
معرفي كن�م، برخ�ي اف�راد به اي�ن موضوع 
اعت�راض كردن�د. آنه�ا نمي دانس�تند نوري 
چه ش�خصيتي دارد. او كس�ي ب�ود كه حكم 
جانشيني راه آهن سراس�ري كشور را جلوي 
چش�مانم پاره كرد و گفت به جبه�ه نيامده ام 
كه برگردم. اگر مي خواس�تم در ش�هر بمانم، 
مس�ئوليت برايم كم نبود.« گفت و گوي ما را با 
س�ردار كوثري به مناسبت ش�هادت عليرضا 
ن�وري در بهم�ن م�اه 1365 پي�ش رو داريد. 

از كجا با شهيد  نوري آشنا شديد؟
حدود سال 62 بنده مسئول عمليات سپاه منطقه 
10 كشوري يا سپاه تهران بودم. شهيد نوري هم 
فرمانده ناحيه ابوذر را كه يكي از ناحيه هاي اصلي 
تهران بود، برعهده داش��ت. به لحاظ كاري با هم 
ارتباط نزديكي داشتيم و از همان زمان با ايشان 
آشنا ش��دم. البته بعدها فهميدم ش��هيد  نوري 
مقاطعي هم در لش��كر27 حضور پيدا كرده بود، 
اما اين حضور به صورت گمنام بود، بنابراين بايد 
بگويم آشنايي اصلي بنده با ايشان از همان سال 

62 رقم خورد. 
همين شناخت تان از ايشان هم باعث شد 
كه نوري را به عنوان جانشين لشكر27 

منصوب كنيد؟ 
من سال 64 فرمانده لشكر27 شدم. اسفند سال 
قبلش حاج عباس كريمي فرمانده لش��كر27 در 
عمليات بدر به شهادت رس��يد و من هم از اوايل 
سال 64 فرمانده لشكر شدم. شهيد  نوري تقريباً از 
اواخر سال 64 به جنوب آمد و وارد لشكر27 شد. 
همانطور كه شما هم اشاره كرديد، نوري را از قبل 
مي شناختم و با توانايي ها و خصوصيات اخالقي اش 
آشنايي داشتم. نوري يك شخصيت منحصر به فرد 
بود. هم در رده هاي فرماندهي سپاه و هم در بين 
برخي مسئوالن كشوري فرد  ش��ناخته شده اي 
به ش��مار مي آمد. وقتي به جنوب آمد، همسر و 
فرزندانش را با خودش آورد و در انديمشك ساكن 
شدند. بعد از والفجر8 نوري مسئول ستاد لشكر27 
ش��د و تا عمليات كربالي يك همين س��مت را 
برعهده داش��ت. قبل از كربالي5 بنده ايشان را 
به عنوان جانشين لشكر معرفي كردم. چند نفري 
به اين انتصاب اعتراض كردند، اما به هر حال نوري 
جانشين لشكر شد تا اينكه در عمليات كربالي5 

به شهادت رسيد. 
اعتراض اين افراد به جانش�يني شهيد 

 نوري چه علتي داشت؟
خب بعضی دوستان، شهيد نوري را نمي شناختند 
و از توانايي ها، تجربيات و س��ابقه اش در س��پاه، 
جبهه و جنگ خبر نداش��تند. شهيد  نوري سال 
52 به عنوان تكنيس��ين در راه آهن مشغول شده 
بود. مقارن با انقالب فعاليت ه��اي انقالبي انجام 
داده و بعد از انقالب و تأس��يس سپاه به عضويت 

س��پاه درآمده بود. به نوعي به س��پاه مأمور شده 
بود. خودش ترجيح مي داد در س��پاه باشد، اما به 
هر حال به صورت رسمي كارمند راه آهن هم بود. 
خالصه نوري از اولين روزهاي جنگ وارد جبهه ها 
مي ش��ود و در ماجراي شكست حصر سوسنگرد 
نقش ايفا مي كن��د. در چند عملي��ات ديگر هم 
حضور پيدا مي كند تا اينك��ه در عمليات والفجر 
مقدماتي يك دستش قطع مي شود. مدتي براي 
درمان به تهران مي رود و در بسيج راه آهن تهران و 
همينطور ناحيه ابوذر مسئوليت مي گيرد تا اينكه 
از سال 64 با خواس��ت خودش دوباره به مناطق 
جنگي برمي گردد. البته اينطور نبود كه از زمان 
مجروحيتش تا سال 64 ارتباطش كاماًل با جبهه 
قطع ش��ود. نوري حتي در مقطع عمليات خيبر، 
لشكر ابوذر را تشكيل مي دهد و همراه اين لشكر به 
عمليات ورود مي كند. همينطور مقطعي به جبهه 
رفت و آمد مي كند تا اينكه از سال 64 ديگر خانواده 
را هم مي آورد و كاًل در جنوب مس��تقر مي شود. 
همانطور كه عرض كردم، برخي دوس��تان كه از 
سوابق ايشان خبر نداش��تند به جانشيني اش در 
لشكر اعتراض كردند. در شرايط جنگي هم فرصت 
نبود كه در مورد نوري و سوابقش توضيح بدهيم. 
خالصه ش��هيد نوري با آن اخالق و منش وااليي 
كه داشت، كم كم باعث ش��د همان آدم هايي كه 
اعتراض مي كردند از گفته هاي خودشان پشيمان 
شوند و نوري را با جان و دل دوست داشته باشند و 

حرفش را بخوانند و اطاعت كنند. 
لشكر ابوذر را كه شهيد  نوري تشكيل داد 

يك يگان مقطعي بود؟
بله، مقطعي بود. در عمليات بزرگ و سرنوشت ساز 
چون روزهاي عمليات طوالني مي شد، استان هايي 
كه امكانش را داشتند، تيپ يا لشكرهاي احتياط 
تش��كيل مي دادند تا در تداوم عمليات ورود و به 
لشكرهاي خط شكن كمك كنند. مثاًل لشكر41 
ثاراهلل به فرماندهي شهيد س��ليماني در مقاطعي 
لشكر يا تيپ هاي احتياط داشت. همينطور ساير 
لشكرهايي كه امكانش را داشتند در مقاطع مختلف 
لشكر احتياط تشكيل مي دادند. در زمستان سال 
62 مقارن با عمليات خيبر شهيد نوري لشكر ابوذر 
را به عنوان احتياط لشكر27 تشكيل داد. اين لشكر 
تحت نظر لشكر27 به فرماندهي شهيد همت بود. 
به صالحديد ش��هيد همت هم بايد وارد عمليات 
مي شد كه شد. عمر لشكر ابوذر در همان يكي دو 
ماه عمليات خيبر بود، ام��ا به هر حال يك تجربه 
مديريتي خوب براي شهيد نوري آن هم در شرايط 

جنگي و عملياتي به حساب مي آمد. 
از ش�هيد نوري به عن�وان رئيس س�تاد 

لشكر27 چه خاطراتي در ذهن داريد؟
ايشان يك فرد واقعاً وظيفه ش��ناس بود. در يك 
كالم »رزمنده مخلصي« بود كه انجام وظايفش 
را به هر چيز ديگري ترجيح م��ي داد. قباًل عرض 
كردم كه يك دس��تش را در والفجر مقدماتي از 

دست داده بود. در همان مقطع رياستش در ستاد 
لشكر يك روز ماشينش چپ كرد و دست ديگرش 
از كتف آس��يب زيادي ديد. البته خودش راننده 
نبود يك برادر ديگري رانندگي مي كرد. خالصه 
نوري مجروح شد، اما رضايت نداد به خانه اش در 
انديمشك برود. خانه اش فاصله كمي با ستاد لشكر 
داشت، اما نرفت و همانجا در ستاد لشكر به صورت 
درازك��ش كارهايش را انجام مي داد. يادم اس��ت 
تلفن را تا نزديكي محل استراحتش كشيده بود 
و از همانجا هماهنگي ها و كارهاي ستادي لشكر 

را انجام مي داد. 
قبالً كه با همرزمان شهيد  نوري گفت و گو 
مي كرديم، خيلي از نورانيت و تعبد ايشان 
تعريف مي كردند. ش�ما ايشان را چطور 

آدمي شناختيد؟
ش��هيد  ن��وري آدم عجيبي ب��ود. از آن دس��ت 
رزمنده هايي بود كه نماز ش��بش ترك نمي شد. 
به مسائل اخالقي و توصيه هاي ديني با وسواس 
زيادي عمل مي كرد. مث��اًل مراقب بود حتي يك 
كالم غيبت از دهانش خارج نشود يا كسي پيش 
ايشان غيبت نكند. مخصوصاً به رعايت بيت المال 
خيلي تأكيد داشت. با نيروهايش در نهايت تواضع 
رفتار مي كرد. همين رفتارها باعث شده بود همه 
او را دوس��ت داش��ته باش��ند و همان افرادي كه 
عرض كردم به جانشيني اش اعتراض مي كردند از 

گفته هايشان پشيمان شوند. 

گفته مي ش�ود ش�هيد  نوري مسئوليت 
مهمي را در راه آهن قب�ول نكرده بود تا 
ارتباطش با جبهه حفظ ش�ود. ش�ما در 

جريان اين موضوع بوديد؟ 
اصاًل اين ماجرايي كه ش��ما مي گوييد جلوي من 
اتفاق افتاد. يك روز آقاي رس��ول زاده مس��ئول 
دفتر فرمانده وقت س��پاه به من زنگ زد و گفت 
آقاي سعيدي كيا )وزير وقت راه( تماس گرفته و 
گفته اس��ت كه حكم نوري را به عنوان جانشين 
راه آهن سراسري زده است. از من خواسته بودند 
نوري را تسويه كنم و به تهران برگردانم تا سمتش 
را تحويل بگيرد. نوري را خواس��تم. ايشان آمد و 
تا موضوع را ش��نيد، حكم را با دس��تش گرفت و 
نگاهي به آن انداخ��ت. از آنجا كه آدم اخالق مدار 
و مؤدبي ب��ود، چند بار عذرخواهي ك��رد و چون 
يك دست نداش��ت، حكم را به دندانش گرفت و 
آن را پ��اره كرد. بعد مقابل چش��م هاي متعجبم 
گفت: من به اينجا )جبهه( نيامده ام كه برگردم. 
اگر مي خواستم مسئوليت بگيرم، در همان تهران 
مي ماندم و به اينجا نمي آمدم. ماند و كمي بعد هم 

به شهادت رسيد. 
شهيد نوري چند فرزند داشت؟ 

ايشان دو پس��ر و يك دختر داشت. خيلي كم به 
خانه ش��ان مي رفت، اما همان زمان كمي هم كه 
به خانه مي رفت س��عي مي كرد تم��ام وقتش را 
صرف خانواده كند. كاراته باز بود و با دو پس��رش 
كاراته كار مي كرد و با ه��م زورآزمايي مي كردند 
و كلنجار مي رفتند. يادش بخير آدم واقعاً باصفا و 

دوست داشتني بود. 
شهادت ايشان چطور اتفاق افتاد؟

در عملي��ات كربالي5 م��ن تأكيد داش��تم كه 
شهيد نوري به عنوان جانش��ين لشكر در قرارگاه 
تاكتيكي بمان��د و هماهنگي بي��ن فرماندهي و 
گردان ها را انجام بدهد. روز هفتم يا هشتم عمليات 
بود كه ايشان به قرارگاه تاكتيكي آمد و قسمم داد 
كه اجازه بدهم به خط مقدم برود. همان جايي كه 
بوديم منطقه جنگي به ش��مار مي رفت و خالي 
از خطر نب��ود، اما او اصرار داش��ت به نوك پيكان 
درگيري برود. دو سال از من بزرگ تر بود، اما چنان 
قسمم داد و اصرار كرد كه نتوانستم روي حرفش 
حرفي بزنم. منتها تأكيد كردم كه فقط يك شب 
بايد در خط مقدم باشي و همان يك شب كارهايت 
را انجام بدهي و صبح بعد از نماز دوباره به قرارگاه 
برگردي. ايشان هم پذيرفت و رفت. شب چهارم 
بهمن ماه رفت و كارهاي مهندسي خط و كارهاي 
ديگ��ري را كه به او س��پرده بودم، انج��ام داد و با 
بي سيم با هم در ارتباط بوديم. طبق قرارمان ايشان 
صبح پنجم بهمن ماه همراه برادر ايرجي كه راننده 
وسيله نقليه شان بود قصد بازگشت مي كنند، اما 
وقتي مي خواس��تند از روي پل كانال ماهي عبور 
كنند، دشمن آنها را با گلوله خمپاره مورد هدف 
قرار مي دهد و ايرجي ش��هيد مي شود. بچه هايي 
كه شاهد ماجرا بودند، تعريف مي كنند كه نوري 
با همان يك دستش شهيد ايرجي را به جايي كه 
خودش نشسته بود، انتقال مي دهد و خودش پشت 
فرمان مي نشيند، اما چند متري بيشتر نرفته بود 
كه گلوله ديگري به ماشين شان مي خورد و نوري 

هم به شهادت مي رسد. 
اگر از شما بخواهيم سردار  شهيد  عليرضا 
نوري را در يك جمل�ه تعريف كنيد، آن 

جمله چيست؟
انس��ان انقالبي، متعهد و به تمام معنا واليتمدار. 
يك رزمنده ش��جاع و طالب شهادت كه خودش 
داوطلبانه به استقبال شهادت رفت و آسماني شد. 
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدولكلماتمتقاطع

در نبود حاج احمد، پيشمرگاني 
مث�ل ش�هيد  عثم�ان فرش�ته 
پيش�نهاد آزادس�ازي ج�اده 
شهرستان سروآباد را ارائه دادند 
و ب�ه هر ترتي�ب اين پيش�نهاد 
م�ورد تصوي�ب ق�رار گرف�ت

از من خواسته بودند نوري را تسويه 
كنم و به تهران برگردانم تا سمتش 
را تحويل بگيرد. نوري را خواستم. 
ايشان آمد و تا موضوع را شنيد، حكم 
را با دس�تش گرفت و نگاهي به آن 
انداخت. از آنجا كه آدم اخالق مدار و 
مؤدبي بود، چند بار عذرخواهي كرد 
و چون يك دس�ت نداشت، حكم را 
به دندانش گرف�ت و آن را پاره كرد
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