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مروري كوتاه بر عملكرد لشكر14 امام حسين)ع( در دفاع مقدس

گروه ضربتي كه تبديل به لشكر خط شكن شد
   غالمحسين بهبودي

هشتم اسفند 1365 بود كه حاج حسين 
خ�رازي فرمان�ده و مؤس�س لش�كر14 
ام�ام حس�ين)ع( به ش�هادت رس�يد. 
اين ي�گان يكي از س�ه تيپ اوليه س�پاه 
بود ك�ه قب�ل از عملي�ات طريق القدس 
تش�كيل ش�د و تا پاي�ان جنگ ني�ز از 
لشكرهاي خط شكن به ش�مار مي رفت. 
ب�ه مناس�بت ش�هادت حاج حس�ين 
خرازي، م�روري ب�ر عملكرد لش�كر14 
امام حس�ين)ع( در دفاع مقدس داريم.

   انقالبي مسجدسيدي
شهيد حسين خرازي از جوانان انقالبي شهر 
اصفهان بود كه در مس��جد س��يد اين شهر 
فعاليت هاي انقالبي انجام مي داد. وي پس 
از پيروزي انقالب و تشكيل سپاه به عضويت 
اين نه��اد انقالبي درآمد. بع��د از آنكه غائله 
كردستان به موضوع اول كشورمان تبديل 
شد، حاج حسين خرازي با تشكيل يك گروه 
ضربت تصميم گرفت به كردستان برود و به 

مقابله با ضدانقالب بپردازد.
سردار محمد ابوش��هاب از همرزمان شهيد 
مي گويد: تصورم��ان اين بود ك��ه مي رويم 
و 10 روزه كار ضدانقالب را در كردس��تان 
تمام مي كنيم و برمي گردي��م اما منافقان و 
گروهك ها سراسر كردستان را گرفته بودند. 
دول��ت موقت هم ب��ا برخي از اي��ن گروه ها 
براي خروج سپاه از كردس��تان توافق كرده 
بود. با اين ش��رايط كار در كردس��تان واقعاً 

سخت بود.
   حضور در جبهه جنوب

حضور گ��ردان ضربت ش��هيد خ��رازي در 
كردس��تان تا مقطع ش��روع رسمي جنگ 
تحميلي ادامه پيدا مي كند. پس از شعله ور 
شدن جنگ در جبهه هاي جنوب است كه 
حاج حسين گروه ضربت خود را به خوزستان 
انتقال مي ده��د. نيروه��اي اصفهاني خط 
دارخوي��ن را براي خ��ود برمي گزينند و در 
آنجا تجمع مي كنند. رفته رفته رزمندگان 
اصفهاني به دارخوين مي روند و با پيوستن به 
گروه شهيد خرازي و همچنين چهره هايي 
چون س��ردار رحيم صفوي، ش��هيد احمد 
فروغ��ي و... زمينه هاي تش��كيل يك تيپ 

فراهم مي شود.
يكي از رزمندگان لشكر امام حسين)ع( در 
اين خص��وص مي گويد: »ح��دود 250 نفر 
از اهالي ش��هر اصفهان اواس��ط آذر 1359 
عازم جنوب ش��ده و از گلف اه��واز )پايگاه 
منتظران ش��هادت( به ش��هرك دارخوين 
رفته و تحت هدايت و فرماندهي سيديحيي 
رحيم صفوي، شهيد احمد فروغي و شهيد 
خرازي قرار مي گيرن��د و با نيروهاي گردان 

ضربت و گروه اول ادغام شده و خط شير را 
تقويت مي كنند.«

   تشكيل تيپ كربال
پس از عمليات ثامن االئمه)ع( و شكس��ت 
حصر آبادان. فرماندهان وقت سپاه احساس 
مي كنن��د كه يگان ه��اي اين ني��رو پس از 
گذشت يك سال از ش��روع جنگ، قابليت 
تشكيل تيپ را دارند. به همين خاطر در حد 
فاصل دو عمليات ثامن االئمه و طريق القدس، 
سپاه س��ه تيپ اوليه خود را به نام هاي تيپ 
كربال به فرماندهي س��ردار مرتضي قرباني، 
تيپ امام حس��ين)ع( به فرماندهي حسين 
خرازي و تيپ عاش��ورا به فرماندهي سردار 

عزيز جعفري تشكيل مي دهد. 
از هم��ان زمان تا هش��تم اس��فند 1365، 
حاج حس��ين خ��رازي فرمانده��ي تيپ و 
سپس لش��كر14 امام حسين)ع( را برعهده 

مي گيرد.
   طريق القدس اولين عمليات

تيپ 14 امام حس��ين)ع( از بدو تش��كيل 
همواره به عنوان يك تيپ خط ش��كن وارد 
عم��ل مي ش��ود و در بس��ياري از عمليات 
ب��زرگ دف��اع مق��دس ش��ركت مي كند. 
عمليات طريق القدس اولين عملياتي است 
كه اين تي��پ وارد آن مي ش��ود. در جريان 
طريق القدس تيپ امام حسين)ع( در كنار 
ديگر يگان ها، تلفات زيادي مي دهد. سپس 
در عمليات فتح المبين و الي بيت المقدس، 
لشكر14 امام حس��ين)ع( در كنار لشكر8 
نجف، عملكرد فوق العاده اي از خود نش��ان 
مي دهد. چنانچ��ه نيروهاي اي��ن دو يگان 
جزو اولين نيروه��ا خود را ب��ه دروازه هاي 
خرمشهر مي رسانند و در اسارت حدود 19 
هزار نفر از س��ربازان دشمن نقش عمده اي 

ايفا مي كنند.
   حضور در عمليات بزرگ

لشكر 14 امام حسين)ع( پس از شركت در 
سه عمليات بزرگ و خونين طريق القدس، 
فتح المبين و الي بيت المقدس، تا پايان دفاع 
مقدس از يگان هاي اصلي شركت كننده در 
عمليات بزرگ بود. رمضان، والفجر مقدماتي، 
والفجر  يك، مح��رم، والفج��ر2، والفجر4، 
خيبر، بدر، والفجر8، كربالي4، كربالي5، 
تكميل��ي كرب��الي5 )در همي��ن عمليات 
حاج حسين خرازي به ش��هادت مي رسد(، 
كربالي10، والفجر10، بيت المقدس7 و... 
عملياتي است كه اين لشكر در آنها حضور 
مي يابد. همچنين لشكر14 امام حسين)ع( 
نقش اصلي و تعيين كنن��ده اي در عمليات 
دريايي كربالي3 ايفا مي كند. در جريان اين 
عمليات سكوهاي نفتي البكر و االميه عراق 
توس��ط رزمندگان به شكل موقت تصرف و 

منهدم مي شوند.
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88498481ارتباط با ما

گفت  و گوي »جوان« با همسر سرگرد شهيد نبي اهلل خطيري، مرزباني كه 4 دي 1399 آسماني شد

مرزباني يعني هر لحظه آماده شهادت بودن

جدول

   شكوفه زماني
نب�ي اهلل خطيري فرمان�ده گروهان 
مرزي »كرن�د« بود كه چه�ارم دي 
1399 در درگي�ري ب�ا اش�رار ب�ه 
شهادت رسيد. ش�هيد خطيري به 
عنوان يكي از نيروهاي هنگ مرزي 
اترك استان گلس�تان در حالي كه 
مش�غول انجام وظيفه در روستاي 
كرند ب�ود، بر اث�ر اصاب�ت ضربات 
چاقوي اشرار به شهادت رسيد و دو 
سرباز وظيفه همراهش نيز مجروح 
ش�دند. اندكي بعد ض�ارب اصلي و 
همدستانش شناس�ايي و دستگير 
ش�دند. پيكر ش�هيد مدافع امنيت 
نب�ي اهلل خطيري فرمان�ده گروهان 
مرزي »كرند« در مح�ل زادگاهش 
روس�تاي اس�پو محله گ�رگان ب�ه 
خ�اك س�پرده ش�د. در حال�ي كه 
حدود دو ماه از شهادت اين مرزبان 
كشورمان مي گذرد، گفت وگويي با 
همسرش انجام داديم كه ماحصلش 
را تقدي�م حضورت�ان مي كني�م.

همس�رتان چند سال داشتند 
كه به شهادت رسيدند، چطور با 
اين شهيد بزرگوار آشنا شديد 

و ازدواج كرديد؟
همسرم متولد اول مهر 1357 و بزرگ 
ش��ده روس��تاي اس��بومحله از توابع 
گلستان بود. من هم متولد سال 65 در 
همان روستا هستم. شهيد فرزند آخر از 
يك خانواده پنج نفره بود. پدر همسرم 
دامدار بود كه االن چند سالي مي شود 
به رحمت خدا رفته است. ازدواج ما با 
خانواده ش��هيد به صورت سنتي بود. 
البته شهيد خطيري از دوستان برادرم 
بود و از طريق پايگاه مسجد محله با هم 
در ارتباط بودند. اين آشنايي هم منجر 
به نزديكي دو خانواده و نهايتاً وصلت ما 
شد. عقدمان در س��ال 1384 بود. آن 

زمان پيش دانشگاهي مي خواندم.
چه چيزي در آقانبي اهلل ديديد 
كه ب�ه ايش�ان ج�واب »بله« 

داديد؟ 
همسرم خيلي ديندار و خداترس بود. 
همين ش��د كه جواب »بله« به ايشان 
دادم. بعد از ازدواج بارها از من پرسيد 
كه اگر مي دانس��تي همراه��ي با يك 
نظامي اين همه سختي دارد باز هم با 
من ازدواج مي كردي؟ من هم هميشه 
در جوابش مي گفتم: »م��ن به خاطر 
داش��تن اخالص و دينداري ات جواب 
بله را مي گفتم«. يك بار هم به من گفت 
مس��ئله ازدواج مان را در خواب ديده 
اس��ت. نبي اهلل آرامش دروني خاصي 
داش��ت. در اين چندين سال زندگي، 
آرامشش را به ما انتقال داد. با آنكه در 
زندگي مشغله، مخاطرات و مشكالت 
زيادي داش��ت ولي آرام��ش در وجود 
ايشان هميشه حس مي شد. شهيد در 
بند تجمالت نبود. حتي براي گرفتن 
مراسم عروسي ترجيح داديم به پابوس 

امام رضا)ع( برويم.
در صحبت هاي ت�ان گفتي�د 
ش�هيد ازدواج ت�ان را در عالم 

خواب ديده بود.
بل��ه، در واقع وصلت بنده با ش��هيد از 

يك خواب ش��روع ش��د. آن خواب را 
همسرم قبل از آنكه به خواستگاري من 
بيايد ديده بود. آقاي نبي برايم تعريف 
كرد: »با آنكه با داداش هايت دوس��ت 
بودم، ولي به فك��ر ازدواج با تو نبودم. 
يك ش��ب در خواب ديدم ب��ه تنهايي 
به حرم امام رض��ا)ع( رفته ام و در كنار 
حرم آقا نشسته ام. آنجا سفره عقد پهن 
كرده اند و تو در كنار من نشس��ته اي. 
همان جا ب��ه من معرفي ش��دي. اين 
بود كه تلنگر ازدواج شهيد با من از آن 

خواب  زده شد.
ماحص�ل زندگي مش�ترك 16 

ساله تان چند فرزند است؟
يك پسر به نام سجاد كه 12 سال دارد 

و كالس ششم ابتدايي است.
از كار شهيد بگوييد. چه سالي 

عضو ناجا شدند؟
آقانبي از همان اول كه به خواستگاري 
بنده آمدند استخدام ناجا بودند. حتي 
از سختي هاي ش��غلش با من صبحت 
كرد كه بايد خانواده مثل كوه پشتيبان 
اين كارش باشند تا بتواند موفق باشد. 
مسائل زندگي خانواده اش را مطرح كرد 
كه والدينش به علت كهولت سن نياز به 
رسيدگي دارند. ايشان در زمان عقد در 
سال 1384 كارشناسي رشته مديريت 
در آستارا قبول شده بود كه بايد در كنار 
كارش در دانشگاه هم تحصيل مي كرد. 
حتي براي ادامه تحصيل تا پارسال هم 
براي ارشد به دانش��گاه نظامي تهران 

رفت و آمد مي كرد.
شب وداع تان كي بود؟

ش��ب يلدا پيش مان ب��ود. روز بعدش 
سه شنبه بعد از نماز صبح به مأموريت 
رفت و شهادتش در پنج شنبه چهارم 
دي رقم خورد. همسرم غروب آن روز 
قبل از ش��هادتش تلفني با ما صحبت 
ك��رد. هيچ وق��ت ع��ادت نداش��ت از 
مش��كالت كار براي ما چيزي تعريف 
كند. هر وقت از او مي پرسيدم چه خبر؟ 
مي گفت: »امنيت برقرار است«. شبي 

كه اين اتفاق براي��ش افتاد من خيلي 
بي قرار ب��ودم و بغض عجيب��ي من را 
گرفته بود. خيلي دلتنگي همس��رم را 
مي كردم. در س��كوت و دور از پس��رم 
نشستم و گريه كردم. ساعت 9 همان 
شب ايش��ان مورد حمله اش��رار قرار 
گرفت و به شهادت رس��يد. ساعت 2 
شب داداشم با همراه من تماس گرفت 
كه مي آيد دنبالم و با هم مي رويم خانه 
م��ادرم. گفت مادرم��ان حالش خوب 
نيس��ت. در صورتي كه به اي��ن بهانه 
مي خواس��ت من را براي شنيدن اين 
خبر تلخ آماده كند. داداشم در ماشين 
تا رسيدن به منزل مادرم با شرح واقعه 
روضه حضرت زينب)س( خبر شهادت 

نبي اهلل را به من داد.
ش�هادت ايش�ان چط�ور رقم 

خورد؟

همسرم فرماندهی بخش مرز »كرند« 
را به عهده داش��ت. مرز كرند از توابع 
بخش داخلي برون شهرستان گنبد 
كاووس از اس��تان گلستان است. در 
پي گزارش اهالي منطق��ه مبني بر 
توزيع مشروبات الكلي و مواد مخدر 
در يك سفره خانه در روستاي كرند، 
همسرم كه فرمانده هنگ مرزباني بود 
به همراه دو س��رباز وظيفه با دستور 
قضايي براي بررس��ي موضوع راهي 
محل ش��دند. پ��س از ورود مأموران 
براي بررسي موضوع گزارش، 9 نفر 
از اراذل و اوب��اش با مأموران درگير و 
يكي از اراذل سابقه دار با ضربات چاقو 
مأموران را زخمي و فرار مي كند. پس 
از انتق��ال زخمي ها به بيمارس��تان، 
فرمانده هنگ مرزباني كه همسرم بود 
به دليل اصابت ضرب��ات قمه اراذل و 

اوباش به شهادت رسيد و دو سربازي 
كه همراه همسرم بودند در اين حادثه 
زخمي شدند. شكر خدا آنها كمي بعد 

بهبود پيدا كردند.
ضارب شهيد دستگير شد؟

بالفاصله بعد از اين واقعه ضارب اصلي 
و همه اراذل و اوباش دس��تگير شدند. 
حتي رئيس  كل دادگستري گلستان در 
حرف هايش گفت كرند يكي از مناطق 
امن استان است و اجازه نخواهيم داد 
عده اي با عربده كش��ي و قدرت نمايي 
اين امنيت را خدشه دار كنند. ضارب 
اصلي از اراذل و اوباش معروف منطقه 
است كه سابقه درگيري مسلحانه را نيز 

در پرونده دارد.
چه خاطره اي از مأموريت هاي 

همسرتان داريد؟ 
بايد بگويم كار ايشان واقعاً جزو مشاغل 
سخت بود. ولي با اين همه سختي هايي 
كه ايشان در كارش داشت، اجازه نداد 
زندگي ما تحت الشعاع اين مخاطرات 
قرار بگيرد. آن قدر تواض��ع و فروتني 
داش��ت كه وقتي وارد خانه مي ش��د 
لبخن��د از صورتش پاك نمي ش��د. ما 
ح��س نمي كرديم كه با يك ش��خص 
نظام��ي روبه رو هس��تيم ي��ا زندگي 
مي كنيم. همسرم خيلي مردمدار بود. 
در اين 16 سالي كه با هم بوديم فقط 
از ايشان خاطره ش��يرين دارم. چون 
مس��ير كارش دور بود مأموريت هاي 
ايش��ان به صورت چند روزه در مرزها 

سپري مي شد.
قش�نگ ترين خاطره اي كه از 

شهيد داريد؟ 
زيباترين خاطره ام همراه با شهيد اين 
است كه در اولين سالگرد ازدواج مان دو 
نفري با هم در مراسم اعتكاف شركت 
كرديم كه هيچ وقت لذت اين خاطره را 
فراموش نكرده ام. آن لحظه هر دو حس 
و حال و آرامش خاصي داشتيم. شهيد 
هميشه در حرف هايش مي گفت: »دنيا 
ارزشي ندارد و هيچ وقت به دنيا دل نبند 

و سعي كن طوري در دنيا زندگي كني 
كه تو را وابسته به چيزي نكند«. شهيد 
به عنوان حامي در ط��رح اكرام و ايتام 
شركت داشت. حامي چند فرزند زير 
پوشش كميته بود. بعد از شهادتشان 
آقاي عيس��ي بابايي مدير كل كميته 
امداد خميني)ره( با م��ا ديدار كردند 
و از تالش هاي شهيد قدرداني به عمل 
آوردند. يك نكته ديگر اينكه چون به 
سختي در دانش��گاه در رشته الهيات 
علوم و حديث قرآني قبول شده بودم 
براي همي��ن آقانبي با داش��تن فرزند 
كوچك از بنده حمايت كرد كه بتوانم 
به تحصيلم ادامه دهم و آن را به پايان 

برسانم.
ش�هيد چه سفارش�ي به تك 

فرزندش داشت؟ 
االن پسرم حافظ 15 جزء قرآن است 
و از همان سن سه سالگي كنار پدرش 
سجاده پهن مي كرد و نماز مي خواند. 
بس��ياري از نكات اخالقي را پسرم از 
پدرش آموخت. االن با آنكه سجاد سن 
كمي دارد ولي بچه اي است كه بيشتر 

از سنش فكر مي كند و مي داند.
موقع ديدن پيكر همسرتان چه 

حاجتي داشتيد؟ 
از ايشان خواستم آرامشي را كه خودش 
داش��ت به من و پسرش سجاد بدهد و 
اينكه از او خواستم آن دنيا شفاعت ما را 
بكند و دست ما را بگيرد. پيكر نبي  اهلل 
را در گلزار ش��هداي امامزاده علي اكبر 
روستاي خودمان به نام اسبو به خاك 

سپرديم.
ش�غل همس�رتان مخاطرات 
زيادي داشت، ش�ده بود كه به 

شهادتش فكر كنيد؟
من هيچ وقت فكر نمي كردم همس��ر 
شهيد بشوم. به خودم مي گفتم: »لياقت 
مي خواهد«. ولي هميش��ه آقانبي به 
من مي گفت: »من زودتر از بين ش��ما 
مي روم«. االن كه مي بينم ايش��ان به 
مقام شهادت رسيده دلم آرام تر است تا 
اينكه رفتنش به صورت مرگ طبيعي 
رخ مي داد. صبح روزي كه مي خواست 
به مأموري��ت برود، من خ��واب بودم. 
دلش نيامده بود من را بيدار كند. بعد 
از شهادت يكي از اطرافيان كه سادات 
هستند در خواب ديده بود كه شهيد به 
او گفته بود: »به همس��رم بگوييد من 
موقع رفت��ن از او خداحافظي نكردم و 

دارم نامه اش را به كربال مي برم.«
صحبت�ي داريد ك�ه بخواهيد 
و  مرزبان�ان  ط�رف  از 

خانواده هاي شان بگوييد؟ 
گاليه اي كه از كسي ندارم. چون خود 
همسرم اين مسير را انتخاب كرد و واقعاً 
همكاران آقاي نبي در تالش هس��تند 
كه جلوي ظلم اين اش��رار را بگيرند. با 
وجود اين بايد بگوي��م مرزباني يعني 
ناموس و دفاع از حريم امنيت كش��ور. 
مرزبانان خيلي غريب هستند و مانند 
سربازان گمنام امام زمان)عج( هستند. 
هيچ وقت از آنها نامي برده نمي ش��ود 
در صورتي كه آنها هميشه آماده باش 
هستند تا از سرحدات كشورمان دفاع 
كنند. مرزباني يعن��ي هر لحظه آماده 

شهادت باشي.
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از باال به پايين
  1- از جاذبه  های گردشگری اصفهان- فيلسوف شهير ايرانی قرن يازدهم  2- چرك دست- مادر لر- اقيانوس 
كبير- ميدانی در تهران  3- صدمه و آس��يب- انبوه و متراكم- خدای درويش  4- صليب-   پارچه يمانی - بالی 
بنيان  كن  5- درختی با گل  های خوشه  ای س��بز- نوعی پيراهن مردانه  6- نظم و ترتيب- نوعی بستنی- مكر و 
حيله-پايتخت سابق مراكش  7- چراغ آسمان- منطقه  ای در غرب تهران- واحد بازی تنيس  8- از آهنگ  های 
موسيقی ايرانی- رودست خوردن- گمراهی  9- بندگی- ترك دنيا و عبادت برای آمرزش گناهان- شير ترش شده
  10- درخت انداز- سالح كاشتنی- لوس- زنگ كليس��ا  11- كهن ترين و عميق ترين درياچه جهان -  جانور 
بی مهره با بدن بندبند  12- از هر دو طرف از سوره های قرآن است- از اجزای ترشی - شهر زادگاه امام علی)ع(  
13- پزشكی- ضد هوايی!- گياه مرداب  14- نشانه كاال- زادگاه پدر شعر فارسی- پايه و بنياد- منظره   15- از 

شايع ترين بيماری های ارثی در ايران - زورگويی ناشی از داشتن قدرت

از راست به چپ
   1- باش��گاهی در ديار زاينده رود- عصری كه در آن زندگی می كنيم  2- بالش��تك نان    پزی- سوگند- اولين 
مسجد ساخته شده در اسالم- سرمربی تيم ملی كشتی فرنگی  3- يار شيرازی- لقب پادشاهان چين و تركستان 
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آواز- پايه و اس��اس- تيراندازی كردن  9- فرمانده زورخانه- صداق و مهر زن- خودم  10- بت جاهلی- الفبای 
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زند- پايتخت زيمبابوه- شبكه و سايت  14- اثر شاتو بريان- واحد شمارش احشام- نوعی پارچه- جد  15- زيست 

بوم- سفرنامه ای كه جاناتان سوئيفت، نويسنده ايرلندی نوشته است
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جدول سودوكو
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.
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