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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با سردار جانباز »غالمرضا خسروی نژاد« از همرزمان جاويداالثر احمد متوسليان 

استراتژي  نظامی حاج احمد بر اصل غافلگيري استوار بود

جدول

  صغري خيل فرهنگ
سردار غالمرضا خس�روي نژاد از جانبازان 
هشت س�ال جنگ تحميلی و از همرزمان 
جاويداالث�ر احمد متوس�ليان اس�ت كه 
از حماس�ه های اي�ن فرمان�ده در مناطق 
غ�رب كش�ور و محبوبيتش مي�ان كردها 
خاطرات بسياری دارد. خس�روي نژاد كه 
از اولين ه�اي پادگان وليعصر)عج( س�پاه 
بود، در حالي كه در يك دس�تش اس�لحه 
و در دس�ت ديگرش دوربين فيلمبرداري 
داش�ت، وارد مي�دان جهاد ش�د. به گفته 
خ�ودش از همان ابت�داي همراه�ي اش با 
متوسليان به خاطر پوشيدن لباس پلنگي 
در مري�وان م�ورد انتقاد حاج احم�د قرار 
گرفت. اين جانباز دف�اع مقدس امروز بعد 
از 38 سال با ما به گفت وگو مي نشيند تا از 
روزهاي همراهي اش با حاج احمد متوسليان 
بگويد؛ رزمنده اي كه هنوز هم با ش�نيدن 
نام حاج احمد متوس�ليان متأث�ر و گريان 
می ش�ود. گفت وگوي ما را با سردار جانباز 
غالمرض�ا خس�روي نژاد پي�ش رو داريد.

متولد چه س�الي هستيد و چند سال 
س�ابقه حضور در مناط�ق عملياتي 

داريد؟
من متولد 1335 در تهران هستم. در آستانه 
23 س��الگي ام انقالب ب��ه پيروزي رس��يد. 
الحم��دهلل توفيقي حاصل ش��د ت��ا از همان 
روز ه��اي ابتدايي مبارزات علي��ه ضدانقالب 
و بعد ه��ا در جبه��ه جنگ تحميل��ي 92 ماه 
و 15 روز در كن��ار ديگر رزمن��دگان حضور 

داشته باشم.
اولين بار نام حاج احمد متوسليان را 

كجا شنيديد؟
اوايل بحث كردستان من در گردان 4 پادگان 
وليعصر ب��ودم. گرداني كه بعد ه��ا به گردان 
فتح تبديل ش��د. يك روز آقاي متوسليان به 
پادگان م��ا آمد و ديداري ب��ا فرمانده پادگان 

آقاي جهرمی  داشت. 
گويا در اين ديدار ايش��ان از نب��ود امكانات و 
نيرو در مريوان گله كرده بود كه در ش��رايط 
سخت نبود امكانات و نيرو فرماندهي می كند. 
با توجه به ش��رايط مريوان، فرمانده پايگاه ما 
به حاج احم��د قول داد و گف��ت: »من مردانه 
به شما يك گردان می دهم.« خود حاج احمد 
هم در باورش نمی گنجيد كه فرمانده پادگان 
ما ب��ا او همكاري كن��د. طبق همي��ن توافق 
 گردان ما با مق��داري امكانات ب��ا هواپيماي 
س��ي -130 به سنندج اعزام ش��د. به محض 
رس��يدن به س��نندج، از آنجا كه فرودگاه در 
امنيت نبود س��ريع تجهيزات تخليه ش��د و 

هواپيما فوری برگشت. 
ش��ب به پ��ادگان »لش��كر 28 كردس��تان« 
رسيديم كه در محاصره بود. شهيد بروجردي 
در حال��ي كه زي��ر نور ي��ك چ��راغ زنبوري 
نشس��ته بود، پيش مان آمد و گفت: »ش��ما 
فردا به مريوان می رويد و در كنار برادر احمد 
خواهيد بود. من نمی خواهم اوصافي از او براي 
شما بگويم. ايشان بسيار شايسته است. از او 
تعريف نمی كنم چراكه خودتان او را خواهيد 
شناخت.« فردا صبح به سمت مريوان حركت 

كرديم. 
فرمانده ما با برادر متوس��ليان آش��نا شد. به 
مح��ض ورودمان به مري��وان هم��راه با تني 
چند نفر از بچه ها ب��ه كارهاي فرهنگي نظير 
ديوارنويس��ي و راه اندازي س��ينماي مريوان 
مش��غول ش��ديم. ب��رادر احمد ب��ه كارهاي 

فرهنگي و تربيتي اهالي توجه زيادي داشت. 
معتقد بود اول بايد فرهنگ، علم و دانش را به 
روس��تا بياوريم. من يك لباس شكار پلنگي 
به تن داش��تم همراه با عين��ك و كاله. گويا 
حاج احمد من را با اين پوش��ش در حين كار 
ديده بود و بع��د به فرمانده م��ا گفته بود اين 
چه كس��ي اس��ت كه اين لباس را می پوشد؟ 
ما كماندوي فرانس��وي كه به مريوان دعوت 
نكرديم. بگوييد اين لباس ها را ديگر نپوشد. 
اين اولين تذكري بود كه از طرف ايشان بدون 

اينكه ببينمش به من داده شد.
گردان شما در منطقه مريوان در چه 

عملياتي شركت داشت؟
برادر متوس��ليان از گردان 4 )فتح( خواست 
در چهار، پنج عمليات ايذايي تا رس��يدن به 
عمليات اصلي شركت كند. يكي در شمشي 
مله هند و به فرماندهي ش��هيد علي شهبازي 
بود ك��ه در اي��ن عملي��ات فرمان��ده ما علي 

شهبازي به شهادت رسيد. 
دومين عمليات در باني بنوچ و عمليات بعدي 
چناره و عمليات كوخ الن بود كه در مدت 45 
روز حضور گردان در مريوان انجام داديم. اين 
عملي��ات ايذايي به خاطر اجرا ش��دن بهتر و 
موفقيت آميز عمليات اصلي ب��ود. ما هر روز 
براي رزم به كوه می رفتيم ت��ا آمادگي بدني 
پيدا كنيم. اي��ن كار غيرمعمول ب��ود اما اين 

تمرين ها اصرار حاج احمد بود.
كم�ی  از عملي�ات اصلي ك�ه در آن 
مرحل�ه اجرايي ش�د بگويي�د. اين 

عمليات چه نام داشت؟
عمليات اصلي »عمليات قوچ س��لطان« بود. 
قله قوچ سلطان يكی از ارتفاعات استراتژيك 
كردس��تان بود كه در اوايل جنگ به تصرف 
نيروهای بعثی ص��دام درآمد. ه��دف از اين 
عمليات تصرف و آزادي آن توس��ط نيرو هاي 
س��پاه، ارتش و پيشمرگان مس��لمان كرد به 
فرماندهی حاج احمد متوس��ليان بود. اولين 
عمليات در س��پيده دم اول دی 1359 انجام 

شد كه نيروهای سپاه مريوان و همچنين تيپ 
مريوان از لش��كر 28 ارتش، به قوچ سلطان و 

همچنين قلنجان حمله كردند. 
ارتش عراق با اشغال آن ارتفاع بر دشت مريوان 
و همچنين جاده مريوان باشماق مسلط شده 
بود و با توپ به مردم عادي ش��ليك می كرد و 
همچنين همه فعاليت ه��ای رزمندگان را در 
آن منطقه زير نظر گرفته بود. ولی بايد توجه 
داشت هنوز دش��من موقعيت خود را تثبيت 
نكرده بود كه نيروهای خودی اراده و تصميم 
راسخ گرفتند ارتفاع قوچ سلطان را آزاد كنند.

 رزمندگان در اولي��ن عمليات خود موفقيتی 
كس��ب نكردند ولی باي��د توجه داش��ت در 
عمليات بع��دی آن ارتف��اع را آزاد كردند. در 
مرحله دوم يعني در تاري��خ 5 خرداد 1360 

وارد عمل شديم. 
اين عمليات به م��دت دو روز ادام��ه يافت و 
قرارگاه لش��كر 28 پياده كردستان از نيروی 
زمينی ارتش ايران آن را هدايت كرد. فرمانده 
ما در اين عمليات س��روان ارتش صفايي بود. 
چون ما فرمانده مان را در مرحله قبل از دست 

داده بوديم.
ش�ما چ�ه مس�ئوليتي را ب�ر عهده 

داشتيد؟
از آنجا كه بنيه ای قوي داشتم از من خواسته 
شد به بچه هاي امدادگر كمك كنم و در حمل 
مجروحان كمك شان باشم. كمی  جا خوردم 
اما امر فرمان��ده را اطاعت كردم. كمی  بعد در 
نقطه رهايي، بيس��يم چي غالمرضا بارنديان 
)در فتح المبين به شهادت رسيد( حالش بد 
شد. من به جاي ايشان بيس��يم چي فرمانده 
شدم. مسير شرايط س��ختي داشت، خوب به 
ياد دارم حدود 10، 12 كيلومتر با نوك پنجه 
پا بي صدا حركت می كرديم. نيروها با سه متر 
فاصله از هم در تاريكي شب حركت می كردند. 
بعد از اعالم رمز عمليات ك��ه انداختن بمب 
از هليكوپتر به س��مت مواض��ع بعثي ها بود 
عمليات شروع شد. بچه ها اهلل اكبرگويان وارد 
عمل شدند. ما در اين مرحله سه شهيد داديم 
و حدود 48 جنازه عراقي را خودم با چشمانم 
ديدم. الحمدهلل با وجود اينكه نيرو هاي ما كم 
بود وعده خدا محقق ش��د و آيه َك��ْم ِمْن فَِئٍة 
َقلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة َكِثيَرًة بِإِْذِن اهلَلِهّ در اين عمليات 

به منصه ظهور رسيد.
حاج احم�د متوس�ليان فرمانده�ي 
اي�ن عملي�ات را ب�ر عهده داش�ت. 
عكس العمل ايش�ان بع�د از اين فتح 

چه بود؟
برادر متوس��ليان از اين فتح بسيار خوشحال 
بود. خودم از صحنه شادي او و فرمانده ارتش 
صفايي با دوربين سوپر هش��ت فيلم گرفتم. 
دست در گردن هم انداخته بودند و همديگر 
را می بوس��يدند و می خنديدند. اينجا اولين 
جايي بود كه من برادر متوسليان را از نزديك 

می ديدم.
چطور ش�د ك�ه از ي�اران و همراهان 

حاج احمد شديد؟
بعد از اين عمليات گردان ما به تهران بازگشت 
اما من از گردان جدا شدم و ماندم. ديدار اصلي 
و همراهي من با حاج احم��د از اين تاريخ بود. 
مرداد سال 1360 بود. من به آقاي متوسليان 
پيشنهاد دادم كه يك دستگاه »تله سي يج«، 
دستگاهي كه قادر اس��ت تجهيزات و نيرو به 

قله برساند، تهيه شود. 
حاج احمد ه��م پذيرفت و به م��ن مأموريت 
دادند كه به تهران بروم و اين طرح را پيگيري 
كن��م. از آنجا كه امكان ارس��ال تجهيزات در 
مناطق صعب العبور مش��كل بود اين دستگاه 
می توانست اين مشكل را حل كند. من براي 

پيگيري با حكم مأموريت��ي كه حاج احمد به 
من داده بود ب��ه تهران آمدم و بع��د از حدود 
20 روز به منطقه برگشتم اما وقتي برگشتم 
بچه ها براي بردن امكانات از پش��ت آن جاده 
يك جاده خاكي زده بودند. براي همين برادر 
متوسليان به من گفت اگر ممكن است اين را 
براي جاي ديگري در نظ��ر بگيريد كه گفتم 

مشكلي ندارد.
حاج احمد چطور فرمانده اي بود؟

برادر احمد بر دل ها فرمانده��ي می كرد. در 
تصميماتش جدي و راس��خ بود و بچه ها هم 
تمام توان ش��ان را می گذاش��تند تا ايشان را 
همراه��ي كنند. در ام��ر نظامی  اس��تراتژي 
متوسليان هميشه بر اصل غافلگيري استوار 
بود هميشه از جايي به دشمن می زد كه آنها را 
غافلگير می كرد. با توجه به همراهي ام با ايشان 
تا زمان فرماندهي واسارت شان، برادر احمد در 

اصل غافلگيري هميشه دست پيش داشت.
مصداقي از عملكرد موفق حاج احمد 

در عمليات ها را به ياد داريد؟
نمون��ه اي از اين تدبي��ر در عملي��ات و طرح 
و برنامه ريزي اس��تراتژيك ب��رادر احمد را ما 
در عمليات فتح المبي��ن در فروردين 1361 
ش��اهد بوديم كه الحمدهلل با فت��ح و پيروزي 
همراه شد و ما توانستيم تجهيزات و امكانات 
زيادي را از عراقي ها به غنيمت بگيريم. قبل 

از عملي��ات، حاج احمد متوس��ليان س��ه روز 
غايب بود. كسي نمی دانست كجا رفته است. 
آن قدر بحث حفاظت اطالع��ات دقيق عمل 
می كرد. همه كادر اصلي در اين سه روز پيگير 
حاج احمد بودند. گويا زمان��ي كه نيرو ها وارد 
دزفول می ش��وند برادر احمد از فرمانده سپاه 
دزفول می پرس��د آيا كسي هس��ت كه بتواند 
او را براي شناسايي منطقه دشت عباس ببرد 
و آنجا را خوب بشناسد؟ فرمانده سپاه دزفول 
می گويد من چوپاني را می شناسم كه به ميان 
مواضع عراقي ها می رود و گوسفند هاي خود 
را می چراند و دش��ت عباس را مثل كف دست 
خود می شناسد اما فرمانده س��پاه دزفول به 
برادر احمد متذكر می ش��ود ك��ه اين چوپان 

كمی  ترسو است. 
با هماهنگي ايش��ان، حاج احمد به مدت سه 
روز با اين چوپان همراه می شود و وارد منطقه 
دش��ت عباس ش��ده و منطقه و موانع ايذايي 
و نيرو ه��اي عراقي را رصد كرده و شناس��ايي 
می كند. بعد از شناس��ايي ابتدايي حاج احمد 
به مقر بازمي گردد و اين ط��رح را می دهد كه 
ما می توانيم مقر توپخانه عراق كه 27 كيلومتر 
از خط مق��دم عقب تر اس��ت را بگيريم. برادر 
متوسليان س��ه گردان براي اين طرح در نظر 

گرفت. 
يك گردان شهيد چراغي، گردان دوم گردان 
سلمان كه مربوط به حسين قجه اي بود و يك 
گردان هم گردان محسن وزوايي. حاج احمد 
متوسليان يك بار همه اين مسير و منطقه را به 
همراه محسن وزوايي، حسين قجه اي و شهيد 
چراغي را بررس��ي كرده و خودش��ان با هم به 
شناس��ايي مجدد مواضع می روند. در همين 
مرحله اين عزي��زان در صد مت��ري عراقي ها 
بودند كه به نم��از صبح نزديك می ش��وند و 
می خواس��تند با خاك تيمم كنند كه شهيد 
وزوايي می گويد تا آب هست تيمم چرا؟ بچه ها 

می گويند آب كجا بود؟! 
محس��ن وزوايي تانكر هاي آب عراقي ها را كه 
در تاريكي ب��راي وضو در تردد بودند، نش��ان 
مي ده��د و می گويد نش��ان مي دهد و قمقمه 
بچه ها را برداش��ته و به س��مت تانكر هاي آب 
عراقي ها می رود و براي بچه ه��ا آب می آورد. 
اول فروردين 1361 رزمندگان حركتشان را به 
سمت نقطه آغاز عمليات، شروع می كنند. 30 
دقيقه از بامداد دوم فروردين گذشته بود كه با 
رمز يازهرا)س( عمليات فتح المبين آغاز شد. 

نيروهای چهار قرارگاه از چه��ار طرف حمله 
كردند. مس��ئوالن تيپ )لش��كر( 27 محمد 
رس��ول اهلل نيروهايش��ان را با آرام��ش عبور 
دادند. در اين مرحله برادر متوسليان شهيدان 
وزوايي، چراغي و حس��ين قجه اي را با چوپان 
همراه می كند و به بچه ها می سپارد كه مراقب 
باشند چوپان فرار نكند چون كمی  نگران است 
و می ترسد. اين سه گردان همراه با فرمانده ها و 

چوپان راهي می شوند.
 در بي��ن راه چوپ��ان از ترس ف��رار می كند. 
متوس��ليان از بچه ها مي خواه��د به حضرت 
زهرا)س( متوسل شوند و بچه ها بعد از توسل 
به بي بي، از نش��انه هايي كه برادر متوس��ليان 

زمان شناسايي از منطقه از خود به جا گذاشته 
بود، مس��ير را پيدا می كنند. البته با توجه به 
گم كردن مسير يك س��اعت ديرتر به مواضع 
توپخانه عراقي ها می رسند اما موفق می شوند 

توپخانه عراقی ها را بگيرند.
چه خاطراتي از روزهاي همراهي تان 
با برادر احم�د در ذهن ت�ان ماندگار 

شده است؟
پدر حاج احمد متوس��ليان شيريني فروش��ي 
داش��ت. هر بار كه به مرخصي می آمد مقدار 
خيلي زيادي شيريني براي بچه ها در مريوان 
می آورد. آن زمان س��پاه ب��ه نيروهاي مجرد 
2هزار و 200 و به نيروه��اي متأهل 2هزار و 
400 تومان حقوق می داد. برادر احمد از همان 
ابتدا حقوقش را به همراه مقداري شيريني در 
ديدار با خانواده هاي شهدا می برد. در يكي از 
همين روزهاي سركشي، حاج احمد متوسليان 
با پسربچه اي چهار، پنج ساله مواجه شد كه در 
حال گدايي بود. پسربچه آمد كنار برادر احمد 

و از او كمك خواست. 
حاج احم��د از او پرس��يد: »پدرت چ��ه كاره 
اس��ت؟« پس��ر بچه گفت: »بابام را پاسدارها 
كش��ته اند.« حاج احم��د پرس��يد: »چط��ور 
كشتند؟« او گفت: »بابام كومله بوده كه توسط 
آنها كش��ته ش��ده. من در خانه دو تا خواهر و 
برادر كوچك تر از خودم و مادرم را دارم.« برادر 
احمد آدرس و مشخصات منزل آن پسربچه و 
خانواده اش را گرفت و به تداركات گفت هر ماه 
كمی  مقرري براي خانواده او تعيين كنند و به 

آنها برسانند. 
او از آن پسربچه خواست ديگر گدايي نكند. به 
جرئت می توانم بگويم مردمداری حاج احمد و 
اعتماد او به كردهای محلی و خلوصی كه در 
اين راه می گذاشت از عوامل موفقيت بی نظير 
او و ماندگار ش��دنش در ذهن كردهای محلی 
بود. 25 سال بعد همراه با گروهي از بچه ها به 
اورامان رفتيم. عك��س حاج احمد را به يكي از 
اهالي اورامان نش��ان دادم و پرس��يدم ايشان 
را می شناس��يد؟ پيرمرد عكس حاج احمد را 
می بوسيد و روي چشم هايش می گذاشت. بعد 
از 25س��ال حاج احمد از ذهن و ياد مردم كرد 
بيرون نرفته بود. هنوز هم همين طور است. او 

محبوب دل مردم كرد شده است.
خاط��ره اي ديگ��ر از ارادت و تواض��ع ب��رادر 
متوسليان نسبت به مردم كرد در خاطر دارم. 
يك روز س��وار يك تويوتاي لندكروز ش��ديم 
كه با صندلي هايي كه بچه ها براي پش��ت آن 
تعبيه كرده بودند به كار جابه جايي نيرو كمك 
می كرد. من، برادر احمد و راننده بوديم. مسير 
زيادي نرفت��ه بوديم كه متوس��ليان از راننده 
خواست نگه دارد. پيرمرد و پيرزني كنار جاده 
ايس��تاده بودند و مي خواستند به دزلي بروند. 
حاج احمد از من خواست از خودرو پياده شوم 
و پيرمرد و پيرزن را س��وار خودرو كرد و بعد 
خودش و من رفتيم پش��ت خودرو نشستيم.

جاده خاكي بود. ت��ا دزلي كنار ب��رادر احمد 
نشسته بودم. آن قدر در مس��ير خاك روي ما 
نشس��ته بود كه وقتي از خودرو پياده شديم 

شبيه پيرمرد ها شده بوديم.
در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

38 س��ال از اس��ارت و فق��دان ب��رادر احمد 
می گذرد. در اين م��دت حرف های گوناگونی 
درباره سرنوشت اين چهار ديپلمات زده شده 
اما از آن س��ال به بعد تا به امروز همرزمان آن 
مهاجر الی اهلل، مشتاقانه چشم به راه هستند تا 
خبری از او و همرزمانش برس��د. من هيچ گاه 
روز هاي همراهي ام را با اين فرمانده فراموش 
نخواهم كر د. من 92 ماه در ميدان جهاد بوده 
و شاهد شكوفايي نمونه هاي ايثار و انسانيت و 
شجاعت بودم . اگر امروز بخواهند يك ساعت 
از آن 92 ماه و 15 روز را بگيرند و يك س��ال 
به عمرم اضافه كنن��د، هرگز اي��ن معامله را 
نمی پذيرم. معامله اي كه قطعاً با پذيرش آن 

متضرر خواهم شد.

من يك لباس ش�كار پلنگ�ي به تن 
داش�تم همراه با عينك و كاله. گويا 
حاج احمد من را با اين پوشش در حين 
كار ديده بود و بعد به فرمانده ما گفته 
بود اين چه كسي است كه اين لباس 
را می پوش�د؟ ما كماندوي فرانسوي 
كه به مريوان دعوت نكرديم. بگوييد 
اي�ن لباس ه�ا را ديگر نپوش�د. اين 
اولين تذكري بود كه از طرف ايشان 
بدون اينكه ببينمش به من داده شد

25 سال بعد همراه با گروهي از بچه ها 
به اورامان رفتيم. عكس حاج احمد را 
به يكي از اهالي اورامان نشان دادم 
و پرس�يدم ايش�ان را می شناسيد؟ 
پيرمرد عكس حاج احمد را می بوسيد 
و روي چش�م هايش می گذاش�ت. 
بعد از 25س�ال حاج احم�د از ذهن 
و ياد مردم ك�رد بي�رون نرفته بود. 
هن�وز ه�م همي�ن ط�ور اس�ت. او 
محبوب دل مردم كرد ش�ده اس�ت
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جدول سودوکو
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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