
نگاه

 سردار شهيد عليرضا ناهيدي در يك نگاه
 فرمانده خوش فكر تيپ ذوالفقار 

در 22 سالگي آسماني شد
  محمدرضا محمدي

فرمان�ده  ناهي�دي  عليرض�ا  ش�هيد 
27 از  تي�پ ادوات ذوالفق�ار لش�كر
س�رداران گمنام�ي اس�ت كه ب�ا وجود 
حماس�ه آفريني ها و ايثارگري هاي�ي 
ك�ه در دفاع مقدس داش�ت كمت�ر به او 
پرداخته ش�ده اس�ت. نگاه�ي كوتاه به 
زندگي جه�ادي وي را پي�ش رو داريد.

عليرضا ناهيدي س��ال 1339 در تهران به 
دنيا آمد. ديپلمش را در سال 1358 گرفت 
و سال بعد به صورت بسيجي به كردستان 
رفت. او در آنجا با فردي آشنا شد كه مسير 

زندگي اش را تا حد زيادي تغيير داد. 
ناهيدي در مريوان با حاج احمد متوسليان 
همراه شد و به همراه محسن نوراني دوست 
و همراه هميش��گي اش، با غنيمت گرفتن 
تعدادي از خمپاره اندازهاي دش��من، يگان 

خمپاره اي را در مريوان تشكيل داد. 
اين يگان بعدها تبديل به گردان ادوات شد.
با آمدن حاج احمد متوسليان به جبهه هاي 
جن��وب و تش��كيل تي��پ 27 محم��د 
رسول اهلل)ص( عليرضا ناهيدي هم به جنوب 

رفت و گردان ادوت را تشكيل داد. 
اين گردان متش��كل از يگان هاي مختلف 
همانن��د ي��گان ت��وپ 106، ت��وپ 120، 

ديده باني، پشتيباني و... بود. 
ناهيدي ك��ه از فكر ب��ازي برخ��وردار بود، 
تصميم گرفت در كنار يگان هاي مرسومي 
كه در گردان هاي ادوات سپاه وجود داشتند، 

يگان ض��دزره را در گردان ادوات تش��كيل 
دهد.

 اين يگان در تمام لشكرهاي سپاه منحصر 
به فرد بود. 

ناهيدي اعتقاد داشت اگر دشمن از نيروي 
زرهي قدرتمندي برخوردار اس��ت، ما هم 
بايد متناسب با آن، يك يگان ضدزره قوي 

اينجا كنيم. 
وي همچنين براي آنكه كمبود تسليحات 
ي��گان مزبور را تأمي��ن كند، ط��رح مونتاژ 
موش��ك اندازهاي ماليوتكاي مستقر روي 

نفربرهاي بي ام پي را داد.
در دوران فرماندهي شهيد ناهيدي، گردان 
ادوات تبديل به تيپ ادوات ذوالفقار شد اما 
عمر زمين��ي عليرضا كوتاه ب��ود و وي پس 
از حض��ور در لبنان و س��پس بازگش��ت به 
جبهه هاي جنگ، روز 28 بهمن 1361 در 
خالل عمليات والفج��ر مقدماتي با اصابت 
تركش خمپاره دشمن به س��ر و قلبش در 

سن 22 سالگي به شهادت رسيد.

يادكرد

 مروری بر عملكرد يگان ضدزره لشكر27 در عمليات بدر
انهدام 60 تانك در 2 روز

   غالمحسين بهبودي
عمليات بدر يكي از ش�اهكارهاي يگان 
ض�دزره لش�كر27 ب�ود. در خ�الل اين 
عملي�ات، ح�دود 60 تانك و خ�ودروي 
زرهي دش�من توس�ط نيروه�اي يگان 
ضدزره لش�كر27 منه�دم ش�د. متني 
ك�ه مي خواني�د برگرفت�ه از گفت وگوي 
م�ا ب�ا رزمن�دگان اي�ن ي�گان اس�ت.
در عمليات بدر علي اكب��ر مصداقي فرمانده 
يگان ضدزره بود. معاون وي سيدمحس��ن 
خوشدل سادات حس��يني، نخبه اي بود كه 
مي توانس��ت با ماليوتكا دورترين اهداف را 
منهدم كند! در بدر ك��ه عدم الفتح رخ داد، 
تانك هاي دشمن فشار زيادي روي نيروهاي 
خودي مي آورند تا بلكه بتوانند فاصله اي بين 
عقبه و گردان هاي خط ش��كن ايجاد كنند 
و چندين گردان از رزمن��دگان ايراني را به 

اسارت درآورند.
شهيد عباس كريمي كه پس از شهيد همت 
فرماندهي لش��كر27 را برعهده گرفته بود، 
با اطمينان از عملكرد يگان ضدزره لش��كر 
خود، در همان روز اول عمليات آنها را به خط 
مقدم درگيري مي برد ت��ا مقابل تانك هاي 
دشمن ايستادگي كنند. روز اول ورود يگان 
ضدزره به خطوط درگيري، فاجعه اي براي 
تانك هاي دش��من رقم مي خ��ورد! تنها در 
همي��ن روز، محس��ن خوش��دل 28 تانك 
دشمن را منهدم مي س��ازد. از سوي ديگر، 
برادر گ��ودرزي، ديگر ني��روي نخبه يگان 
كه مأموريت وي با خوش��دل همپوش��اني 

منطقه بود، حدود 18 تانك دشمن را منهدم 
مي كند. قرار بود خوشدل تانك ها را در فاصله 
دور و گ��ودرزي آنهاي��ي را در فاصله كمتر 
هستند منهدم كند. در اين عمليات عملكرد 
خوشدل به حدي خوب بود كه وي در همان 
روز اول، يك كمرش��كن )كامي��ون حامل 
تانك( دشمن را در فاصله دو كيلومتري مورد 
اصابت موشك ماليوتكا قرار مي دهد و آن را 

منهدم مي سازد.
روز دوم تا لحظه اي كه سيد محسن خوشدل 
مجروح شده و يكي از چشم هايش را از دست 
مي دهد، مي تواند چهار تانك ديگر دشمن را 
منهدم كند و با احتساب تانك هاي روز قبل، 
وي به تنهايي 32 تان��ك و خودروي زرهي 
دش��من را منهدم مي كن��د. از طرفي ديگر 
نيروهاي يگان همچون مه��دي كرمي نيز 
چند تانك دشمن را منهدم مي كنند و روي 
هم رفته، بچه هاي يگان ضدزره لش��كر27 
محمد رس��ول اهلل)ص( ح��دود 60 تانك و 
نفربر زرهي دشمن را در عمليات بدر منهدم 
مي س��ازند كه ركورد فوق الع��اده اي در آن 

مقطع جنگ محسوب مي شد.
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گفت وگوي »جوان« با 3 نفر از پيشكسوتان يگان ضدزره لشكر27 درباره عمليات خيبر در اسفند1362 )بخش پاياني(

طالئيه كربالي بچه هاي يگان ضدزره بود
   عليرضا محمدي

يگان ضدزره لشكر27 محمد رسول اهلل)ص( 
پس از عمليات رمضان با ابتكار شهيد عليرضا 
ناهيدي و توسط افرادي چون شهيد مصطفي 
پاليزبان و مس�عود صالحي تأسيس شد. اين 
يگان در عمليات مس�لم بن عقيل كه اولين 
عملياتش بود حضور ياف�ت و عملكرد قابل 
قبول�ي از خود برجاي گذاش�ت. س�پس در 
عملي�ات ديگري چ�ون والفج�ر مقدماتي، 
والفجر يك و 3 شركت كرد و نهايتاً در عمليات 
خيبر، تعداد قابل توجهي از نيروهاي يگان به 
شهادت رس�يدند. در حالي كه در ايام انجام 
عمليات خيبر از سوم تا 22 اسفند 1362 قرار 
داريم، در نشستي كه با سيدمحسن خوشدل 
سادات حسيني، علي اكبر مصداقي و مهدي 
كرمي، س�ه ت�ن از رزمندگان پيشكس�وت 
يگان ضدزره لشكر27 محمد رسول اهلل)ص( 
داش�تيم، خاط�رات نيروهاي اين ي�گان از 
حض�ور در عملي�ات خيبر و نحوه ش�هادت 
مصطفي پاليزب�ان و ديگر نف�رات يگان ضد 
زره را تقديم حضورتان مي كنيم. بخش اول 
گفت وگو ديروز در همين صفحه منتشر شد.

   عمليات خيبر
در عملي��ات خيبر ق��رار بود لش��كر27 محمد 
رسول اهلل)ص( در منطقه طالئيه وارد عمل شود. 
شكل جغرافيايي منطقه و وجود هور در سمت 
چپ طالئيه و همين طور آبگرفتگي كه توسط 
دشمن ايجاد شده بود، باعث مي شد تا كار روي 
دژ طالئيه با سختي هاي بسياري همراه باشد. در 
اين عمليات، نيروهاي يگان ضدزره دو مأموريت 
عمده در پيش داشتند. يك سري از نيروها بايد به 
جزاير مجنون مي رفتند و يك سري نيز در خط 
طالئيه حضور پيدا مي كردند.علي اكبر مصداقي 
آن روزه��ا از طرف ش��هيد مصطف��ي پاليزبان 

مأموريت گرفته بود تا به خط طالئيه برود.
 مصداقی مي گويد: »طبق روال يگان ضدزره، ما 
با بچه هاي خط ش��كن به منطقه عملياتي ورود 
نمي كرديم، بعد كه خاكريز دشمن فتح مي شد، 
سريع در خط مستقر مي ش��ديم و با پاتك هاي 

دشمن مقابله مي كرديم.« 
مصداقي ادامه مي دهد: »در عمليات خيبر سه 
الي چهار ش��ب گردان هاي پياده لش��كر27 به 
خط دش��من در طالئيه زدند اما موفق نشدند. 
نهايتاً گردان هاي لش��كر14 امام حسين)ع( در 
طالئيه به خ��ط زدند و موفق ش��دند به صورت 
محدود پيش��روي كنند. آن روز شهيد پاليزبان 
از من خواس��ت س��ريع خودم را به خط مقدم 
برسانم و اوضاع منطقه را رصد كنم. وقتي به خط 
رفتم، لودرها با راهنمايي شهيد عباس كريمي 
)فرمانده اطالعات لشكر27( مشغول كار بودند. 
هنوز ارتفاع خاكريز به نيم متر نرس��يده بود كه 
دو تيم از بچه هاي يگان ضدزره به منطقه اعزام 
ش��دند. گروه اول بچه هاي موشك انداز ميالن 
بودند كه ش��هيد پاليزبان همراه آنها بود. گروه 
دوم كه تيم موش��ك انداز ماليوتكا بودند هم به 
فاصله پنج الي 10 دقيقه بعد پش��ت سرش��ان 

حركت كرده بودند.«
   مصطفي پر كشيد

علي اكبر مصداقي كه آن روز ش��اهد ش��هادت 
فرمانده خ��ود مصطفي پاليزبان ب��ود اين طور 
روايتش را ادام��ه مي دهد: »گروه اول ش��هيد 
پاليزب��ان و بچه هاي همراهش از راه رس��يدند. 
نفرات اين جيپ كه لحظاتي بعد همگي به جز 
يك نفر به شهادت رس��يدند، آقاي آخوندي به 
عنوان تيرانداز، كمك هايش ش��هيد مزيناني، 
شهيد حسنقلي، شهيد نصير فرهادي و شهيد 
بهروز غفاري از راه رسيدند. مصطفي پاليزبان هم 
سمت چپ راننده نشسته بود. به هم كه رسيديم، 

پاليزبان از جيپ پياده شد و نزديكم آمد. فاصله 
من و او به زور 70 سانت می شد. جيپ دومتر آن 
طرف تر بود. داش��تم با مصطفي حرف مي زدم 
كه يكهو موشكي كنارمان به زمين خورد و دود 

سياهي منطقه را گرفت.«
مصداقي ادامه مي ده��د: »به خودم آمدم ديدم 
همه بچه ه��ا دره��م پيچيده اند. خ��ودم دچار 
موج گرفتگي شده و تركشي به رانم خورده بود، 
اما تك تك بچه ها را چك كردم. مصطفي هر دو 
پايش از باالي زانو قطع ش��ده بود. باالي سرش 
كه رسيدم هنوز به هوش بود. چشم باز كرد و من 
را نگاه كرد و گفت: خداي��ا خالصم كن... خدايا 
خالصم كن... بعد چشم بس��ت و بيهوش شد. 
مصطفي چند دقيقه بعد در اورژانس صحرايي به 
شهادت رسيد و همان لحظه شهادتش عكسي 
از او گرفتم. بعد از مصطفي به سراغ نفرات داخل 
جيپ رفتم. غفاري كه راننده بود، دل و روده اش 
ريخته بود بيرون و وضعيت عجيبي پيدا كرده 
بود. فره��ادي و مزيناني هر كدام يك دس��ت 
و پاي ش��ان قطع شده و گوش��ت و پوست شان 
درهم آميخته بود. حس��نقلي ه��م موج انفجار 
پشت سرش را كاماًل برده بود. هر چهار نفر در دم 
به شهادت رسيده بودند اما آخوندي به صورت 
معجزه آس��ايي زنده مانده و دچار موج گرفتگي 

شده بود.«
   اوضاع وخيم طالئيه

پنج دقيقه بعد از ش��هادت مصطفي پاليزبان و 
يارانش، تيم ماليوتكا به سرپرستي سيدمحسن 
خوشدل از راه مي رس��د. آنها با اشاره مصداقي 
براي اينكه روحيه نيروها تضعيف نش��ود بدون 
توقف، از كنار شهدا عبور مي كنند. باقي ماجرا را 
خوشدل اين طور تعريف مي كند: »جيپ شهيد 
پاليزبان را كه ديديم، آقاي مصداقي اشاره كرد 
توقف نكنيد. 300 متر جلوتر، در گوش��ه اي از 
خاكريز مستقر شديم. قبضه همراه ما ماليوتكاي 
هديه حافظ اس��د بود. تيم ماليوتكاي ش��هيد 
عبدالرحيمي هم در گوش��ه ديگ��ري از همين 
خاكريز مستقر شده بود. شهيد حسين رفيعي راد 
از اعضاي تيم ايشان در آن شلوغي خط ما را پيدا 
كرد و پيش مان آمد. من از رفيعي خواستم كمك 
كند ماليوتكا را مس��تقر كنيم، تا باالي خاكريز 
رفتيم، يكهو برگش��تم ديدم گلول��ه اي آمده و 
سر رفيعي را برده اس��ت. پيش خودم گفتم اگر 
رفيعي را با همين اوض��اع ببرند، حتماً پيكرش 

مفقود مي ش��ود. تنها چيزي كه به ذهنم رسيد 
نوشتن نام و مشخصات رفيعي با خودكار روي 
دستش بود. نوش��تم و او را بردند و اتفاقاً چيزي 
كه از آن مي ترس��يدم پيش آمد. پيكر ايش��ان 
اشتباهي به مشهد منتقل شد و مدت ها به عنوان 
شهيد گمنام دفن ش��ده بود تا اينكه پس از 34 
سال با آزمايش DNA شناسايي شد.« خوشدل 
در ادامه مي گويد: »با ماليوتكا دو تانك دشمن 
را منهدم كردم اما چ��ون قبضه ما قديمي بود و 
باتري اش تعويض نشده بود، باتري از كار افتاد و 
ديگر نتوانستم شليك كنم. رفتم پيش بچه هاي 
پنج رمضان كه در گوشه ديگري با »موشك انداز 
بردم« كار مي كردند. روي اين موشك انداز شش 
موشك ماليوتكا سوار مي شد. بچه هاي رمضان 
هر شليكي كه مي كردند موشك 30 الي 40 متر 
آن طرف تر روي زمين مي افتاد. رفتم و خودم را 
معرفي كردم و گفتم اجازه بدهيد من ش��ليك 
كنم. ابتدا مخالفت كردند و بعد راضي ش��دند. 
همين حين وقتي در خط جابه جا مي شدم، سرم 
زير لوله يكي از تانك هاي خ��ودي بود. ناگهان 
تانك ش��ليك كرد و موجش من را گرفت. گيج 
و منگ پيش بچه هاي رمضان برگشتم و با بردم 
آنها يكي از تانك هاي دشمن را منهدم كردم اما 
بالفاصله عراقي ها بردم را زدند و دست ما از آن 

هم كوتاه شد.«
   طرح شهيد ناهيدي

تيم شهيد اكبر عبدالرحيمي با ماليوتكايي كار 
مي كرد كه ابتكار ش��هيد ناهي��دي بود. مهدي 
كرم��ي در خصوص »ط��رح ش��هيد ناهيدي« 
مي گويد: »موشك انداز ماليوتكا روي نفربرهاي 

بي ام پي ارتش نصب بود. شهيد ناهيدي طرحي 
ارائه داده بود به اين مضمون ك��ه ما مي توانيم 
سيستم هدايت موشك انداز ماليوتكا را از روي 
بي ام پي هاي از رده خارج باز كنيم و آن را داخل 
جعبه هاي آرپي ج��ي مونتاژ كني��م. اين طرح 
جواب داد و با استفاده از ماليوتكاهاي بي ام پي، 
توانستيم چند قبضه ديگر دست و پا كنيم. يك 
مدتي اين ماليوتكاها را از نفربرهاي اس��قاطي 
موجود در دوكوهه كش مي رفتيم! بعد دستورش 
را از شهيد صياد شيرازي گرفتيم و از آن به بعد 
به تمامي ماليوتكاه��اي نفربرهاي از رده خارج 

دسترسي پيدا كرديم.«
   رحيمي هم شهيد شد

خوش��دل ادامه مي دهد: »بع��د از انهدام بردم، 
يادم افتاد رفيعي راد كم��ك اكبر عبدالرحيمي 
بود. مي توانستم پيش اكبر بروم و با ماليوتكاي 
او كار كنيم. رفتم عبدالرحيمي را پيدا كردم. از 
او خواستم روي خاكريز بيايد تا موشك انداز را 
كار بگذاريم. كمي عقب ت��ر از ما يك لودر از كار 
افتاده بود. م��ا دقيقاً جلوي ل��ودر روي خاكريز 
بوديم كه يك گلوله خمپاره آمد و خورد به بيل 
لودر. تركش هايش من و اكبر را به شدت مجروح 
كرد. حال اكبر واقعاً وخيم بود. يكي از پاهايش 
قطع شده و پاي ديگرش به هم پيچيده بود و از 
عقب باال آمده بود. مرتب با او صحبت مي كردم 
تا متوجه وضعي��ت پاهايش نش��ود اما يك آن 
برگش��ت و به عقب نگاه كرد. وقتي پايش را در 
آن وضعيت ديد، چشم هايش را بست و بيهوش 
شد. من يك س��مت بدنم از باال تا پايين تركش 
خورده بود. ضعف به تن مستولي شده بود. اين 

طرف و آن طرف را كه نگاه ك��ردم، ديدم برادر 
س��معياني كمك عبدالرحيمي دارد به سمت 
ما مي دود.« كرمي در ادامه خاطرات خوش��دل 
مي گويد: »دكتر سمعياني بعدها تعريف كرد: با 
فرياد بچه ها متوجه مجروحيت خوشدل شدم و 
به سمتش رفتم. اول فكر كردم چشمش بيرون 
آمده اس��ت، بعد متوجه ش��دم باالي ابرويش 
تركش خورده. چفيه ام را به او دادم. صورتش را 
پاك كرد و گفت بچه ها برويد دنبال آمبوالنس، 
عبدالرحيمي جفت پاهايش قطع شده است. اين 
را كه شنيدم آه از نهادم بلند شد. يك ساعت قبل 
پاليزبان كه 50 تانك عراقي را  زده بود شهيد شد 
و حاال خوش��دل كه 45 تانك و بي ام پي دشمن 
را  زده بود اين طور مج��روح بود و عبدالرحيمي 
هم ك��ه چند تان��ك و نفربر زرهي و ي��ك اوراز 
فرماندهي بعثي ها را منهدم كرده بود، در شرف 

شهادت بود...«
   تخليه طالئيه

كار در محور طالئيه با فش��ار شديد دشمن گره 
مي خورد و يكي دو روز بعد از شكس��ته ش��دن 
خط دش��من در اين منطقه، فرماندهان دستور 

عقب نشيني را صادر مي كنند. 
مصداقي مي گوي��د: »بعد از ش��هادت پاليزبان 
مس��ئوليت ي��گان ب��ه عهده م��ن ب��ود. موقع 
عقب نشيني از خط طالئيه وقتي همه نيروهاي 
پياده برگش��تند، متوجه ش��دم ش��هيد ايوب 
صبوريان و محس��ن رجبي از بچه ه��اي يگان 
ضدزره نيامده اند. اس��ترس به جانم افتاده بود 
كه يا شهيد ش��ده اند يا به اس��ارت درآمده اند. 
سه س��اعت بعد هر دو خاك و خل برگشتند. از 
ديدن شان هم خوشحال شدم هم عصباني كه 
چرا دي��ر آمده اند. ضمن اينك��ه قبضه ماليوتكا 
همراه ش��ان نبود. ايوب گفت چون برگرداندن 
ماليوتكا سخت بود مجبور شديم يك نارنجك 
داخل جعبه اش بيندازيم و آن را منفجر كنيم تا 
به دست دشمن نيفتند. در برگشت ديديم يك 
خمپاره انداز با حدود 200 گلوله در منطقه جا 
مانده است. حيف مان آمد دست دشمن بيفتد. 
ايس��تاديم و تمام 200 گلوله خمپاره را شليك 
كرديم، آن قدر كه لوله خمپاره از داغي س��رخ 

شده بود. براي همين دير برگشتيم.«
در محور جزاير مجنون، چند نف��ر از نيروهاي 
يگان ضدزره مانند مه��دي كرمي و گودرزي و 
دارايي حضور پيدا كرده بودند كه به گفته كرمي 
اين دو )گودرزي و دارايي( توانستند چند تانك 
و خودروي زرهي دشمن را منهدم كنند.يگان 
ضدزره در عمليات خيبر آس��يب بسياري ديد. 
نيروهايي چ��ون پاليزبان، مزينان��ي، فرهادي، 
حسنقلي، غفاري، رفيعي راد، عبدالرحيمي و... به 
شهادت رسيدند و نيروي نخبه اي چون خوشدل 
مجروح شد؛ اما در خالل سال 1363، علي اكبر 
مصداقي كه پس از پاليزبان به فرماندهي ضدزره 
رس��يده بود، شروع به بازس��ازي يگان و همين 
طور گسترش آن كرد كه در نتيجه در عمليات 
بدر، ده ها تانك و خودروي دشمن توسط يگان 

ضدزره لشكر27 منهدم شدند.

يك س�اعت قب�ل پاليزب�ان كه 50 
تان�ك عراق�ي را  زده ب�ود ش�هيد 
شد و حاال خوش�دل كه 45 تانك و 
بي ام پي دش�من را  زده بود اين طور 
مجروح ب�ود و عبدالرحيمي هم كه 
چند تان�ك و نفرب�ر زره�ي و يك 
اوراز فرماندهي بعثي ه�ا را منهدم 
كرده ب�ود، در ش�رف ش�هادت بود
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