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17  اسفند روز مقاومت و ایثار مردم پيرانشهر
 روزي كه 9 هواپيماي بعثي
 به جنگ مردم بي دفاع رفتند

   غالمحسين بهبودي
17 اسفند 1363، 9 فروند جنگنده بعثي به 
شهر مرزي پيرانشهر حمله کردند و با مورد 
اصابت ق�رار دادن 50 نقطه مس�كوني این 
شهر، 90 نفر از مردم غيرنظامي را به شهادت 
رساندند و همين تعداد را نيز مجروح کردند. 
واقعه 17 اس�فند 1363 پيرانش�هر یكي از 
بزرگ ترین فجایعي است که جنگنده هاي 
بعث�ي در طول دف�اع مق�دس و در جریان 
بمباران مناطق غيرنظامي کش�ورمان رقم 
زده ان�د. از همين رو 17 اس�فند در دیباچه 
دفاع مقدس به عن�وان روز مقاومت و ایثار 
مردم پيرانش�هر نامگذاري ش�ده اس�ت.

   پيرانشهر مقاوم
پيرانش��هر يكي از ش��هرهاي جنوبي اس��تان 
آذربايجان غربي اس��ت كه عمده م��ردم آن را 
هموطنان ُكرد تشكيل مي دهند. اين شهر به 
دليل همجواري با كش��ور عراق و نيز به دليل 
بزرگي و جمعيت نسبتاً زياد )بيش از يك صد 
هزار نفر(، در طول دفاع مقدس مورد توجه دو 
طرف مناقش��ه يعني ايران و عراق قرار داشت. 
كمااينكه منطقه عمومي اين شهر، در جنگ 
تحميلي شاهد انجام عملياتي چون والفجر2، 
كربالي۷، نصر9، عمليات قادر و كربالي 2 بود.

به علت اهميتي كه پيرانشهر در جبهه شمالغرب 
داشت، در طول دفاع مقدس پادگان اين شهر به 
عنوان مركز كنترل كليه عمليات هاي منظم و 
نامنظم آذربايجان غربي با استقرار قرارگاه اصلي 
فرماندهي لشكر در پادگان پيرانشهر و قرارگاه 
تاكتيكي در ارتفاعات موجود در منطقه )كدو، 
تمرچين و قمطره( عمالً در طرح ريزي و نظارت 
بر اجراي كليه عمليات ها بود. همين موضوع 
باعث مي شد تا دش��من از همان ماه هاي اول 
شروع جنگ تا پايان دفاع مقدس، بارها و بارها 
پيرانش��هر را مورد حمله هوايي و توپخانه اي 

خود قرار دهد.
   بمباران پي در پي

موقعيت پيرانشهر در استان آذربايجان غربي 
و در كل خطه كردستانات، نظير موقعيتي بود 
كه شهر دزفول در اس��تان خوزستان داشت. 
بر همين اساس از سال 1359 يعني از همان 
سال شروع جنگ، پيرانشهر مورد حمله هوايي 
دشمن قرار گرفت. در ش��هريور 59 كه جنگ 
شروع ش��د، عراق چند بار پيرانش��هر را مورد 
حمله هوايي ق��رار داد، اما در حمله يگان هاي 
زميني اين كشور به خاك كشورمان، پيرانشهر 
مورد هجوم مستقيم نيروهاي نظامي دشمن 
قرار نگرفت. در بين سال هاي 1360 تا 136۷ 
كه جنگ تحميلي به اتمام رسيد، پيرانشهر 65 
بار هدف حمالت هواپيماهاي عراق قرار گرفت 
و بارها توپخانه هاي ارتش بعث نقاط مسكوني 
اين ش��هر را گلوله باران كردند. در جريان اين 
حمالت 663 نفر از اهالي اين شهر شهيد و 39۴ 
نفر نيز مجروح شدند. همچنين منطقه عمومي 
پيرانشهر در تابستان سال 62 مقارن با عمليات 
والفجر2 م��ورد هجوم بمب هاي ش��يميايي 
دش��من قرار گرفت. بين تيرماه تا پايان پاييز 
1362 منطقه پيرانشهر چند بار توسط توپخانه 
دشمن مورد حمله شيميايي قرار گرفت كه اين 

حمالت تا چهارم آذر 1362 ادامه پيدا كرد.
   17 اسفند 63

هفده��م اس��فند 1363، تنه��ا دو روز قبل از 
شروع عمليات بدر در جبهه هاي جنوب، شهر 
پيرانشهر توس��ط 9 فروند جنگنده دشمن به 
شدت بمباران ش��د. اما اين بار با دفعات قبلي 
فرق مي كرد! اگ��ر جنگنده هاي دش��من هر 
بار تعداد مع��دودي از نقاط ش��هر را بمباران 
مي كردند، اين بار بمب ه��ا و راكت هاي خود را 
در حدود 50 نقطه از شهر رها كردند و فاجعه 
بزرگي را رقم زدند.به گفته يكي از ش��اهدان 
عيني جنگنده هاي بعثي از خيابان سيدقطب 
شرقي و غربي گرفته تا خيابان شين آباد، ميدان 
آزادي، منطقه بيمارس��تان، خيابان ش��هيد 
بهش��تي و... همه را بمباران كردند. در جريان 
اين حمله وحشيانه كه عمالً مناطق مسكوني را 
هدف قرار داده بود، بيش از 90 نفر از شهروندان 
بي دفاع پيرانشهري به شهادت رسيدند. تعداد 
زيادي هم مجروح و زخمي شدند. در اين ميان 
خانواده هايي بودند كه 10 نفر از اعضاي ش��ان 
همزم��ان و در يك لحظه ش��هيد ي��ا مجروح 
شدند.آمار مجروحان نيز قابل توجه بود. تعداد 
مجروحان بمباران 1۷ اسفند 1363 پيرانشهر 
از حدود 80 نفر تا 150 نفر تخمين  زده مي شود. 
در بين شهدا »قانعه عليزاده« كودك شش ماهه 
پيرانشهري، خردسال ترين شهيد اين روز بود 
كه در يك جنايت آش��كار توسط ارتش بعث 

عراق به شهادت رسيد و در خون خود غلتيد.
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17 اسفند سالروز شهادت حاج محمدابراهيم همت، فرمانده رشيد لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص(

علي وار زندگي كرد و حسين وار به شهادت رسيد
   احمد محمدتبریزي

حاج محمدابراهيم همت نامي به بلنداي تاریخ 
دفاع مقدس اس�ت. م�ردي بزرگ ک�ه پژواك 
نامش ترس را بر دل دشمنان مي انداخت و دل 
رزمندگان را گ�رم مي کرد. م�ردي و مردانگي 
از وج�ودش مي بارید. گوی�ي آمده ب�ود تا در 
س�ال هاي س�خت اول انقالب، کارهاي بزرگ 
انج�ام ده�د. هم�ت آدم  کارهاي ب�زرگ بود. 
حاج همت نماد دفاع مقدس است. هر جایي نام 
همت به گوش مان مي خورد، ناخودآگاه ذهنمان 
مي رود به سوي فتح المبين، آزادي خرمشهر و 
کربالي طالئيه در عمليات خيبر. نمي شود این 
عمليات هاي ب�زرگ و سرنوشت س�از را مرور 
کرد و یاد همت نيفتاد. او چكيده ایمان، خلوص، 
مظلومي�ت، ش�جاعت و ایثار رزمن�دگان بود. 
سيدمرتضي آویني در رثاي حاج محمدابراهيم 
همت گفته بود این سردار فاتح خيبر، قلعه قلب 
مرا نيز فتح کرده اس�ت. حاج هم�ت، گوهري 
ب�راي جبهه هایمان ب�ود و پس از ش�هادتش 
تأللو ای�ن گوهر ن�اب همچنان بر م�ا مي تابد.

   نبوغ و شجاعت ابراهيم
حاج احمد متوسليان در كردستان متوجه نبوغ، 
هوش و شجاعت شهيد همت ش��د. حاج ابراهيم 
فرمانده سپاه پاوه بود. لياقت و غيرتش از همان جا 
عيان شده بود. حاج احمد مي گفت فكر مي كردم 
من نترس هستم ولي ديدم يكي روي دستم بلند 
شده و از من شجاع تر است و او حاج ابراهيم همت 
است.حاج ابراهيم قبل از عمليات فتح المبين، به 
همراه حاج احمد متوسليان، از غرب كشور آمد و 
تيپ 2۷ محمد رسول اهلل)ص( با حضور او كارش 
را شروع كرد. دو فرمانده بزرگ در كنار همديگر، 
يكي از قوي ترين لشكرهاي ايران را در زمان جنگ 
تشكيل دادند. دو فرمانده بزرگ كه در كنار هم در 
دو عمليات مهم و سرنوشت س��از پش��ت دشمن 
را به زمين زدند تا حس��اب كار دس��ت  بعثي ها و 
حاميان ش��ان بيايد. از همان جا ش��د همت شد 
حاج ابراهيم بچه هاي جنگ. نامش براي دشمنان 
نيز آشنا ش��د و بعثي ها مي دانستند هرجا همت 
عمل كند، آنجا كار بزرگي صورت خواهد گرفت.

در عمليات بيت المقدس با مجروحيت حاج احمد 
و شهادت محمود شهبازي و محسن وزوايي كار 
ش��هيد همت چندين برابر شد. حس��اس بودن 
موقعيت و فشار زياد كارها، حاج ابراهيم را كاماًل 
درگير عمليات كرده بود. آزادي خرمش��هر تنها 
آزادي يك ش��هر نبود. آزادي اين شهر كه صدام 
كليد بصره را به آن داد معادله صدام و حاميانش 

را تغيير داد.
   علي وار زیستن

شهيد همت در عمليات پيروزمند بيت المقدس در 
سمت معاونت تيپ محمد رسول اهلل)ص( فعاليت 
و تالش تحسين برانگيزي را در شكستن محاصره 
جاده ش��لمچه- خرمش��هر انجام داد و مي توان 
گفت كه او و يگان تحت امرش س��هم بسزايي در 
فتح خرمشهر داشتند و با اينكه منطقه عملياتي 
دشت بود، شهيد حاج همت با استفاده از بهترين 
تدبير نظامي به نحو مطلوبي عمليات را فرماندهي 
كرد.رفتن حاج احمد به لبنان و اتفاقاتي كه پس از 
آن به وقوع پيوست، سبب شد حاج ابراهيم بعد از 
عمليات بيت المقدس و با شروع عمليات رمضان 
فرماندهي تيپ 2۷ محمد رس��ول اهلل)ص( را به 
عهده بگيرد و ب��ا ارتقای اين يگان به لش��كر، در 

سمت فرماندهي آن لشكر انجام وظيفه كند.
نخستين اقدام شهيد همت در اين زمان، پس از 
پذيرفتن فرماندهي عمليات، نوشتن وصيتنامه 
است. فرمانده لشكر 2۷ در وصيتنامه  اش چنين 
مي نويسد: »هرچه داريم از شهدا داريم و انقالب 

حاصل خون ش��هيدان است. هر ش��ب ستاره اي 
به زمين مي ش��كند و باز اين آسمان غمزده غرق 
ستاره هاس��ت. مادرج��ان! مي داني تو را بس��يار 
دوست دارم. همان سان كه ميداني فرزندت چطور 
عاشق شهادت بود و به شهيدان عشق داشت... پدر 
و مادر! من زندگي را دوس��ت دارم ولي نه آن قدر 
كه آلوده اش شوم و خويش را گم و فراموش كنم. 
علي وار زيستن و علي وار شهيد شدن، حسين وار 
زندگي كردن و حسين وار شهيد شدن را دوست 
مي دارم. مادرجان! به خدا قسم اگر گريه كني و به 
خاطر من گريه كني، اصاًل از تو راضي نخواهم بود. 

زينب وار زندگي كن و مرا به خدا بسپار.«
   اخالص فرمانده

شهيد همت در عمليات مسلم بن عقيل و عمليات 
محرم در س��مت فرمانده قرارگاه ظفر، با دشمن 
جنگيد. در عمليات والفجر مقدماتي، مسئوليت 
س��پاه يازدهم قدر را كه شامل لشكر 2۷ حضرت 
رسول)ص(، لشكر 31 عاشورا، لشكر 5 نصر و تيپ 
10 سيدالشهدا بود، به عهده گرفت. سرعت عمل 
و صالبت رزمندگان لشكر2۷ تحت فرماندهي او 
در عمليات والفجر۴ قابل توجه بود. او در تصرف 
ارتفاعات كاني مانگا نقش ويژه اي داشت.ش��هيد 
همت، فرماندهي بود كه توانايي ها و امكاناتش را 
خوب مي شناخت. او مي توانست از ضعف هايش 
هم، ق��درت بيافريند. او بهترين و مناس��ب ترين 
روش ها را براي جذب نيروها ب��ه كار مي گرفت. 
مثل يك معلِم بزرگ عمل مي كرد. كارها را با دقت 
بين نيروها تقسيم مي كرد و در انجام كارها، كاماًل 
نظارت، پيگيري و همكاري داشت. در مورد مسائل 

نظامي، يك فرمانده كامل بود. او، فرماندهي را به 
تجربه آموخته بود. وقتي نقشه عملياتي را در بين 
فرماندهان ارتش و س��پاه باز مي كرد، با آگاهي و 
تسلط كامل آن را شرح مي داد؛ چون خودش در 
تمام مراحل شناسايي، طراحي و اجراي عمليات، 
حضوري فّعال و گسترده داشت. او عارفي وارسته، 
ايثارگري سلحشور و اسوه اي براي ديگران بود كه 
جز خدا به چيز ديگري نمي انديش��يد و به عشق 
رسيدن به هدف متعالي و كسب رضاي خدا، شب 
و روز تالش مي كرد و سخت ترين و مشكل ترين 
مس��ئوليت هاي نظامي را با كمال خوش��رويي و 
اشتياق و آرامش خاطر مي پذيرفت.همسر شهيد 
درباره عش��ق و عالق��ه حاج ابراهيم به ش��هادت 
مي گويد: »يك بار شهيد همت گفت من دو آرزو 
دارم؛ يكي شهادت اس��ت. اين اولين آرزوي من 
است. آرزوي دوم من اين است كه لحظه اي بعد از 
امام)ره( نفس نكشم و اين آرزوي دومم مهم تر از 
آرزوي اولم است. هميشه از خدا خواسته ام كه مرا 

قبل از امام پيش خودش ببرد.«
   شبيه مالك اشتر

سردار رحيم صفوي شهيد حاج ابراهيم همت را 
اين گونه توصيف مي كند: »او انساني بود كه براي 
خدا كار مي كرد و اخالص در عمل از ويژگي هاي 
بارز اوست. ايشان يكي از افراد درجه اولي بود كه 
هميشه مأموريت هاي س��نگين برعهده اش قرار 
داشت. حاج همت مثل مالك اشتر بود كه با خضوع 
و خشوعي كه در مقابل خدا و در برابر دالورمردان 
بسيجي داشت، در مقابله با دشمن همچون شيري 
غّران از مصاديق »اشداء علي الكفار رحماء بينهم« 

بود. همت كسي بود كه براي اين انقالب همه چيز 
خودش را فدا كرد و از زندگي اش گذشت. او واقعاً 
به امر واليت اعتقاد كامل داش��ت و حاضر بود در 
اين راه ج��ان بدهد، كه عاقبت ه��م چنين كرد. 
هميشه س��فارش مي كرد كه دس��تورات را بايد 
موبه مو اجرا كرد. وقتي دستوري هرچند خالف 
نظرش به وي ابالغ مي ش��د، از آن دفاع مي كرد. 
ابراهيم از زمان طفولي��ت، روحي لطيف، عبادي 

و نيايشگر داشت.«
روحيه ايثار و استقامت حاج ابراهيم شگفت انگيز 
بود. حتي جيره و سهميه لباس خود را به ديگران 
مي بخش��يد و با همان كم، قانع بود و در پاس��خ 
كساني كه مي پرس��يدند چرا لباس خود را كه به 
آن نيازمند ب��ودي، بخش��يدي؟ مي گفت: »من 
پنج سال اس��ت كه يك اوركت دارم و هنوز قابل 

استفاده است!«
حاج ابراهيم اخالص و غي��رت را چنين توصيف 
مي كرد: »خلوص ب��ه معناي پاك ش��دن درون 
است؛ يعني بيرون راندن هواهاي نفساني از ذات، 
از قلب و درون انسان ها. پاك شدن درون، منتج 
به اين نتيجه مي شود كه انسان از مهلكه »ايثار« 
برخوردار شود و اعمال او، رنگ »اخالص« داشته 
باشد. پاك شدن درون، براي اين است كه انسان، 

متقي بشود و باور كند به جهاد في سبيل اهلل.«
   جنگيدن عاشورایي

در گير و دار عمليات خيبر بود كه شهيد همت، در 
جمع فرماندهان گردان سخنراني و براي روحيه 
دادن به آنها، بر لزوم ايم��ان و اخالص در بچه ها 
تأكيد كرد. يكي از فرماندهان ب��ه نام حاج ميثم 

گفت حاجي من تعجب مي كنم كه شما با اينكه 
در تمام عمليات ها به طور مستقيم در خط مقدم 
حضور پيدا مي كرديد، چطور تا به حال حتي يك 
جراحت هم برنداشته ايد. شهيد هّمت خنديد و 
گفت: »حق داريد تعجب كنيد. آخر خبر نداريد 
قضيه از چه قرار است. من در مكه معظمه كه بودم، 
از خدا خواستم كه در اين جنگ، نه اسير بشوم و نه 
معلول و مجروح. فقط زماني كه آن قدر شايستگي 
پيدا كردم كه در صف بندگان صالح خداوند قرار 

بگيرم، آن وقت درجا شهيدم كند.«
نوبت به عمليات خيبر در اس��فند 1362 رسيد. 
يك عمليات سخت و س��نگين براي رزمندگان؛ 
اين عمليات با هدف دس��تيابي ب��ه جاده بصره- 
العماره و تهديد و دستيابي به بصره آغاز شد. اين 
هدف، بزرگ و مهم بود كه دستيابي كامل به آن 
مي توانست ايران را به خواسته هايش براي پايان 
جنگ برساند. منطقه عملياتي خيبر، شمال بصره 
و مقابل استان هاي العماره و بصره بود. دو محور 
هم داشت: يكي هورالهويزه و ديگري زيد. قرار بود 
لشكر 2۷ از خشكي طالئيه حمله و به نيروهايي 
كه نفوذ كرده بودند پشتيباني برساند. ارتش بعث 
از ترس منطق��ه را زير آتش س��نگيني قرار داد. 
به گفته ش��اهدان عيني و رزمندگان در منطقه 
عملياتي طالئيه كه عملي��ات خيبر و رمضان در 
آنجا انجام شد، به محدوده اي باريك، يك ميليون 
و 200 هزار گلوله توپ و خمپاره ش��ليك شد كه 
تلفات بسياري را برجا گذاشت. حاج همت از پشت 
بيسيم به نيروهايش مي گويد امروز عاشوراست و 

بايد عاشورايي بجنگيم.
   شهيد بي سر

عباس برقي، از نيروهاي لشكر درباره اين عمليات 
مي گويد: »بچه ها كه به جاده بغداد- بصره رسيدند 
مجبور شدند عقب نش��يني كنند. لشكر حضرت 
رسول قرار بود س��ه كنج طالئيه كار كند. يعني 
به طالئيه بزنيم و جاده خاك��ي خودمان را وصل 
كنيم به داخ��ل عراق و جاده را ت��داركات كنيم. 
مي دانست عراق پيروز شود همه منطقه زيرسؤال 
مي رود. حاج همت تمام گردان هايش را آنجا خرج 
كرد. نتوانس��ت آنجا را باز كند چ��ون تمام عراق 
مقابلش ايستاده بودند. قاسم سليماني مي گويد 
حاج همت با چش��ماني گريان پي��ش من آمد و 
گفت تمام بچه هايم شهيد شده اند. من حتي يك 
گروهان ندارم خط را نگه دارم. با گريه به حاج قاسم 
مي گويد يك گروهان نيرو به من بده، من امشب 
اين خط را تا صبح نگه دارم كه فالن جاي كشورم 
براي پدافند بيايد كه قلب امام ما را نشكنيم. امام 
دستور داده جزيره را حفظ كنيم هرجوري هست 

حفظ كنيم.«
برادر شهيد لحظه شهادت حاج محمدابراهيم را 
چنين بيان مي كند: »ب��ا توجه به اين كه حضرت 
امام)ره( فرموده بودن��د جزاير مجنون بايد حفظ 
ش��ود، برادرم حاج ابراهيم از س��ردار س��ليماني 
درخواس��ت نيرو مي كند و مي گوي��د به من يك 
گردان بدهي��د كه خ��ط را حفظ كنم؛ س��ردار 
سليماني از افضلي، مس��ئول اطالعات لشكر۴1 
ثاراهلل مي خواهد يك گردان به حاج ابراهيم بدهد 
تا خط را حفظ كن��د. حاج ابراهيم پش��ت موتور 
مي نش��يند كه گردان را تحوي��ل بگيرد در حين 
رفتن گلوله توپ اصابت مي كند و حاج ابراهيم در 
پد جنوبي جزيره با تركش گلوله توپ به شهادت 
مي رسد؛ بيش از دو ساعت كسي نمي دانست آنكه 

افتاده حاج محمدابراهيم همت است.«
سرانجام حاج ابراهيم همت بر اثر اصابت گلوله توپ 
در نزديكي اش همراه با سيدحميد ميرافضلي، در 
غروب 1۷ اسفند 1362 در محل تقاطع جاده هاي 
جزاير مجنون شمالي و جنوبي سر از بدنشان جدا 

شد و به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

تعداد مجروحان بمباران 17 اسفند 
1363 پيرانشهر از حدود 80 نفر 
تا 150 نفر تخمين  زده مي ش�ود. 
در بين ش�هدا »قانع�ه عليزاده« 
کودك ش�ش ماهه پيرانشهري، 
خردسال ترین شهيد این روز بود 
که در یك جنایت آشكار توسط 
ارتش بع�ث ع�راق به ش�هادت 
رس�يد و در خ�ون خ�ود غلتيد

شهيد همت در عمليات مسلم بن 
عقيل و عمليات محرم در س�مت 
فرمان�ده قرارگاه ظفر، با دش�من 
جنگي�د. در عملي�ات والفج�ر 
س�پاه  مس�ئوليت  مقدمات�ي، 
یازدهم قدر را که ش�امل لش�كر 
27 حضرت رس�ول)ص(، لش�كر 
31 عاشورا، لشكر 5 نصر و تيپ 10 
سيدالشهدا بود، به عهده گرفت
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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