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گفت و گوي »جوان« با حاج رضا صفرزاده، جانشين مخابرات تيپ 27 در عمليات رمضان

خمپاره هاي جامانده 15 رزمنده را از اسارت  نجات داد
  عليرضا محمدي

تيپ 27 محمد رس�ول اهلل)ص( در عمليات 
رمضان ش�رايط خاصي داش�ت. همانطور 
که در تاريخ دفاع مقدس آمده اس�ت، اين 
تيپ ب�ه فرماندهي حاج احمد متوس�ليان 
به هم�راه تي�پ ذوالفقار ارتش به س�وريه 
اع�زام مي ش�وند ت�ا در پاس�خ ب�ه حمله 
صهيونيس�ت ها به لبنان، اقدامات مقتضي 
انجام دهن�د. پس از ربايش ح�اج احمد در 
لبنان، تيپ 27 به فرماندهي ش�هيد همت 
به اي�ران باز مي گ�ردد و در فاصله کوتاهي 
که به شروع عمليات رمضان مانده بود، اين 
تيپ در کمترين زمان خ�ود را آماده ورود 
به عمليات مي کن�د. حاج رضا صف�رزاده، 
معاون مخابرات تيپ محمدرسول اهلل)ص( 
در عمليات رمضان بود که قسمت مي شود، 
دوشادوش شهيد همت در رمضان شرکت 
کن�د و از اي�ن رهگ�ذر، خاط�رات خوبي 
دارد که در گفت و گو ب�ا وي پيش رو داريد. 

   
اگ�ر مي ش�ود ي�ک معرف�ي از زبان 
خودتان داشته باشيم، متولد چه سالي 
هس�تيد و چطور گذرتان ب�ه جبهه و 

لشكر27 افتاد؟
من متولد سال 1335 در محله دوالب تهران 
ــال 55 فعالیت هاي انقالبي ام را  هستم. از س
ــال هاي  ــروع کردم که این فعالیت ها از س ش
ــدن انقالب  56 الي 57 همزمان با همه گیر ش
در بین مردم، گسترده تر و پر رنگ تر شد. بعد 
ــدم و با تشکیل  از انقالب اول عضو کمیته ش
سپاه جزو اولین نیروها، به عضویت آن درآمدم. 
ــودم. یک  ــروع جنگ در غرب ب من اوایل ش
مدتي هم فرماندهي سپاه کامیاران را برعهده 
ــتم. تیپ 27 که در جنوب تشکیل شد،  داش
ــتند به تهران برگردم و به عنوان  از من خواس
ــوب بروم. در  ــین مخابرات تیپ به جن جانش
اثناي عملیات الي بیت المقدس وارد تیپ 27 

شدم و در عملیات شرکت کردم. 
پ�س از قب�ل در مخاب�رات تخصص 

داشتيد؟
بله، من قبل از کردستان در تهران مخابراتي 
ــتان فرمانده سپاه  بودم. یک مدتي در کردس
ــکیل شد براي  ــدم و تیپ که تش کامیاران ش
ــتند،  تقویت آن، از بچه هایي که تخصص داش
ــم به عنوان  ــپ بروند. من ه ــتند به تی خواس
ــین برادر نیک بخت وارد مخابرات تیپ  جانش

27 شدم. 
در قضيه لبنان هم به همراه حاج احمد 

و ساير نيروها به سوريه رفتيد؟
نه، آن موقع به خاطر اینکه منافقین خانه ام را 
آتش زده بودند، درگیر این موضوع شدم. بعد 
از فتح خرمشهر که به تهران برگشتم، بچه هاي 
ــي روي خانه تان  ــد رضا اگر م مخابرات گفتن
ــد، اعصابت به هم نریزد. علت  ــت باش حواس
ــیدم، ماجراي آتش زدن  حرفشان را که پرس
خانه مان توسط منافقین را گفتند. شکر خدا 
ــي در خانه نبود. مواقعي  در زمان حادثه کس
ــرم  که من منطقه مي رفتم، پدرخانمم، همس
و بچه ها را به خانه خودشان مي برد. منافقین 
از راه خرپشته آمده و خانه را آتش زده بودند. 
ــلنگ هر دو را  ــول گاز داشتیم که ش دو کپس
بریده بودند. خیلي از وسایل مان سوخته بود. 
ــتیم که خدا را  ــایه داش طبقه پایین دو همس
ــیده بود. به هر حال  شکر به آنها آسیبي نرس
درگیر این ماجرا شدم و شهیدهمت از مسئول 
ــه دارد تا  ــت من را تهران نگ مخابرات خواس
ــپ را انجام بدهم.  کارهاي مخابراتي عقبه تی

البته قرار بود اگر در سوریه عملیاتي پیش آمد، 
از من بخواهند به آنجا بروم. ماندم و همانطور 
که مي دانید عملیاتي در سوریه رخ نداد و کمي 

بعد تیپ به ایران برگشت. 
ش�رايط تيپ 27 در عمليات رمضان 
خاص بود، شاکله اصلي تيپ کيلومترها 
از ايران دور بود و براي ورود به عمليات 
زمان کمي داشت، چطور خودتان را به 

عمليات رسانديد؟
من که در تهران بودم، اما به محض آمدن تیپ 
ــوریه، همراه آنها به منطقه رفتم. اینطور  از س
که برخي مي گویند تیپ 27 در اثناي عملیات 
رمضان رسید، درست نیست. تا شروع عملیات 
ــتیم، ولي آنقدري فرصت بود  زمان کمي داش
ــرعت  ــاي اطالعات- عملیات به س که بچه ه
ــایي هاي اولیه را انجام دادند. بعد نوبت  شناس
ــپس  ــید و س به توجیه فرماندگان گردان رس
ــرات و غیره هم  رده هاي عملیاتي مثل مخاب
ــدند تا با جغرافیا و  به منطقه عملیاتي برده ش
ــوند. چون تیپ دیرتر  اوضاع منطقه آشنا بش
ــده بود، قرار شد در  از یگان هاي دیگر وارد ش
مرحله اول نباشد و از مراحل بعدي دوشادوش 
ــرود و باقي  ــمن ب ــر یگان ها به عمق دش دیگ
مراحل را حضور داشته باشد. کار سختي بود 

که به همت بچه ها انجام گرفت. 
عدم حض�ور حاج احمد که مؤس�س 
تيپ و فرمانده�ي مقتدر ب�ود، روي 
روحيه بچه ها يا عملكردش�ان تأثير 

گذاشته بود؟
ــودش را دارد. واقعاً هم  حاج احمد که جاي خ
ــت، ولي  ــي کم نظیري داش ــدرت فرمانده ق
شهید همت هم کار بلد بود. ایشان از کردستان 
ــد  در جنگ بود و از رده هاي پایین کم کم رش
کرده و مسئولیت هاي باالتري برعهده گرفته 
ــهید همت  ــارت حاج احمد، ش بود. قبل از اس
ــه فرماندهي و  ــود و از مقول ــین تیپ ب جانش
مسئولیت دور نبود. به جرئت مي توانم بگویم 
ــت. در همان  ــد کم نداش چیزي از حاج احم
عملیات رمضان قابلیت هایش را نشان داد. تیپ 
از سوریه آمد و سریع وارد یک عملیات سنگین 
ــت. قابلیت هدایت دقیق  شد. کار کمي نیس
مي خواهد که همت از این خصوصیت برخوردار 
بود. شهید  همت فرماندهي دوست داشتني بود 
که کالمش هم روي نیروي زیر دست و هم روي 

فرمانده باالدستش نفوذ داشت. 
منظورت�ان از اينك�ه مي گوييد کالم 
حاج همت روي فرمانده باال دس�تش 

هم نفوذ داشت، چيست؟
ــد، فرقي  ــت باش وقتي حرفي منطقي و درس
نمي کند باال دست بشنود یا زیر دست. آدم آن 
ــون فرماندهي قابل  را قبول مي کند. همت چ
ــي از نظراتش را فرماندهان  و کار بلد بود، خیل

باال دست مي پذیرفتند. 
شما در عمليات چه سمتي داشتيد و 

قرار شد چه کاري انجام بدهيد؟
بنده جانشین مخابرات بودم و در عملیات هم 
کنار شهید همت حضور داشتم. پیش از شروع 
عملیات، من و آقاي نیک بخت با هم تقسیم کار 
کردیم. قرار شد نیک بخت کارهاي پشتیباني 

ــار فرمانده  ــام بدهد و من کن گردان ها را انج
تیپ باشم. یک نفر دیگر از بچه هاي مخابرات 
ــد اگر  ــده محور بود که قرار ش هم کنار فرمان
ــد، بیاید عقب و  ــته ش در اثناي عملیات خس
جایش را با من عوض کند. عملیات شروع شد 
و شهید همت گفت یک نفر دیگر را پیش خودم 
ــته مخابرات است. ایشان  مي آورم که کارکش
یک شب پیش همت ماند و بعد مشخص شد، 
ــد. طبق قرار  چیز زیادي از مخابرات نمي دان
ــت و از مرحله دوم  قبلي، بنده رفتم پیش هم
ــان ماندم و ماندم و ماندم تا  عملیات کنار ایش
ــد. بعد هم  ــکر ش بعدها که تیپ تبدیل به لش
که نیک بخت مسئولیت مخابرات قرارگاه ظفر 
را برعهده گرفت، من مسئول مخابرات لشکر 
ــدم. تا بعد از عملیات والفجر یک در همین  ش

سمت مشغول خدمت بودم. 
ش�هيد همت را قبل عمليات رمضان 
از نزدي�ک ديده بودي�د؟ در قرابت با 

ايشان، او را چطور آدمي شناختيد؟
حاج همت را از اواخر عملیات الي بیت المقدس 
ــنا  که به تیپ 27 رفتم، دیدم و تا حدودي آش
ــات رمضان  ــه در عملی ــدیم، اما اینطور ک ش
ــناختم. همت آدم  کنارش بودم، او را نمي ش
ــتني و منطقي بود. همان اولین  دوست داش
لحظاتي که کنارش رفتم، مي خواست گوشي 
ــیم را بردارد و خودش با طرف آن سوي  بي س
ــي را زودتر گرفتم.  ــد که گوش خط حرف بزن
گفت: رضا چه کار مي کني؟ گفتم: حاج آقا شما 

اگر حرف بزنید، کشف صحبت مي کنید. من 
اینجا هستم که با رمز حرف هاي شما را منتقل 
کنم. شما که رمز را حفظ نیستید. قبول کرد و 
من هم شروع به صحبت با فرماندهان گردان 
یا فرمانده محور و بچه هایي کردم که قرار بود 
ــاط برقرار کنند.  با فرمانده تیپ )همت( ارتب
حاجي وقتي دید من با تسلط دارم با کادر تیپ 
صحبت مي کنم، کمي که از عملیات گذشته 
ــاعت است که  بود، گفت: رضا من االن 48 س
ــد فرمانده تیپ  ــده ام. تو خودت در ح نخوابی
هستي. مي روم یک چرتي بزنم اگر جایي گیر 
کردي، صدایم کن. آدمي بود که به نیرو بال و 
پر مي داد و سعي مي کرد نیرو را پرورش بدهد. 
ــات- عملیات  حتي بعدها از نیروهاي اطالع
خواست من را همراه خودشان ببرند و نسبت 
به منطقه توجیه کنند تا گاهي که همت خسته 
ــش مي آمد، من  ــد یا کاري برایش پی مي ش
هدایت تیپ را از پشت بي سیم برعهده بگیرم. 
عملكرد تيپ 27 در عمليات رمضان 
چط�ور ب�ود؟ هر چن�د ک�ه در کل ما 
نتوانستيم متصرفات رمضان را حفظ 
کنيم و به نيروها دستور عقب نشيني 

داده شد. 
ــئولیتش بود را به خوبي  تیپ ما آنچه در مس
انجام داد و همراه سایر یگان ها 11کیلومتر به 
عمق خاک دشمن رفت و کنار دریاچه ماهي 
ــون عرض منطقه  ــل گرفت، اما چ خط تحوی
ــک کیلومتر(  ــود. )در حدود ی عملیاتي کم ب
ــمن و قیچي  ــط دش امکان دور خوردن توس
ــمن در منطقه  ــت. دش ــدن بچه ها مي رف ش
شرق بصره عمده ترین موانع خودش را ایجاد 
ــیم خاردار و میدان مین و  کرده بود. انبوه س
ــي از این موانع بودند.  سنگرهاي مثلثي بخش
در سنگرهاي مثلثي شش تانک در زاویه هاي 
ــتادند و هر نیرویي که وارد این  مثلث مي ایس
مثلث مي شد، تانک ها بدون اینکه از جایشان 
تکان بخورند، کالهک خود را به سمت نیروي 
ــده برمي گرداندند و او را مورد هدف  پیش رون
ــه کانال  ــي نیروهاي ما ب ــرار مي دادند. وقت ق
ــخت تر هم شد.  ــیدند، ادامه کار س ماهي رس
ــش روي ما بود. از آن  خود کانال هم مانعي پی
ــتند  به بعد لودرها و بلدوزرها وقتي مي خواس
خط تشکیل بدهند، با مقاومت شدید دشمن 
ــورد و همانطور که  ــدند. کار گره خ رو به رو ش
ــم بودن عرض منطقه  عرض کردم به دلیل ک
عملیاتي، امکان داشت تانک هاي دشمن عقبه 
ــتور بازگشت به نیروها داده  را ببندند، لذا دس
ــبي که عرض کردم همت براي  شد. همان ش
ــب بود که آقا  ــاعت دو ش استراحت رفت، س
محسن رضایي، فرمانده وقت سپاه بي سیم زد 
ــراغ حاجي را گرفت. من هم مجبور شدم  و س

ایشان را بیدار کنم. 
پيام آقاي رضايي چه بود؟

ایشان مي خواست فرماندهان تیپ شخصاً به 
منطقه عملیاتي بروند و آنجا جلسه اي تشکیل 
بدهند. عرض کرده بودم که کالم همت پیش 
فرماندهان باال دست هم نفوذ داشت. آن شب 
وقتي قرار شد فرماندهان تیپ جلسه تشکیل 
بدهند. آقاي رضایي گفت حاج همت نماینده 
تام االختیار من در این جلسه است و حرف او 
حرف من است. شهید همت آماده رفتن شد و 
من هم همراهش رفتم. جلسه در یک خاکریز 
ناتمام در منطقه عملیاتي برگزار شد. در اثناي 
جلسه چند تانک دشمن سعي کردند از خاکریز 
عبور کنند که بچه هاي لشکر امام حسین)ع( 
چند نفر آرپي جي زن با خودشان آورده بودند، 
ــد و تانک ها را زدند.  آنها از خاکریز عبور کردن

بعد از جلسه همت از من و شهیدرضا دستواره 
که آن موقع فرمانده محور بود، خواست برویم 
و از نوک خط اول دسته دسته نیروها را به عقب 

هدایت کنیم. 
اين دس�تور به منزله عقب نش�يني و 

اتمام عمليات بود؟
ــا قرارگاه  ــپ در تماس ب اغلب فرماندهان تی
فرماندهي اعالم کرده بودند که با وجود فشار 
ــمن، حفظ منطقه تصرف شده امکانپذیر  دش
ــتور عقب نشیني صادر  نیست و در نتیجه دس

شد. 
در خصوص عمليات رمض�ان آمده که 
خيل�ي از نيروها جا ماندن�د يا حداقل 
پيكرهايشان در منطقه عملياتي ماند. 
ــور نبود.  ــاًل اینط ــپ 27 که اص ــورد تی در م
ــت نگذارید یخي  ــهید همت حتي به ما گف ش
که براي استفاده تان برده اید به دست دشمن 
بیفتد. تا این اندازه حساس بود. آن شب من و 
دستواره تا نوک خط اول رفتیم و از فرماندهان 
ــتیم نوبت به نوبت عقب نشیني  ــته خواس دس
کنند. آمدیم تا رسیدیم به دژ مرزي. آنجا اتفاقي 
افتاد که بعدها حکمتش را فهمیدم. از پشت سر 
یک نفر گفت آقا رضا. چون اسم من و دستواره 
هر دو رضا بود، با هم برگشتیم. هفت الي هشت 
نفر از بچه هاي ادوات بودند که گفتند دو قبضه 
خمپاره 81 جا مانده است. یکي در فالن جا و 
دیگري در فالن جا. همت گفته بود حتي یخ جا 
نگذارید، آن وقت دو قبضه جا مانده بود. با رضا 
دستواره نگاهي به هم انداختیم. گفت برویم؟ 
گفتم یا علي. تا خواستیم حرکت کنیم، دیدیم 

ــردار نصرت اهلل قریب که آن موقع فرمانده  س
ــش دارد مي آید.  ــزه بود با نیروهای گردان حم
رضا دستواره با او از کردستان دوست بود. گفت 
ــتواره اصرار  فالني مي آیي برویم. گفت نه. دس
ــش را روي  ــر آقاي قریب کالش کرد و آخر س
ــوخي گفت:  اي بابا  زمین انداخت و با حالت ش

پدرم را درآوردي! خیلي خب برویم. 
رفتن ش�ما به منطق�ه اي ک�ه نيروها 
تخليه اش کرده بودند، خطرناك نبود؟

چرا بود، اما نمي خواستیم چیزي دست عراقي ها 
بماند. این قبضه جا گذاشتن عنایت خدا بود. 
ما رفتیم و یکي از قبضه ها را طبق آدرسي که 
ــع کردیم و  ــاي ادوات داده بودند، جم بچه ه
روي ماشین انداختیم. سر راه هم اسلحه هاي 
جامانده را جمع مي کردیم.  آمدیم سراغ قبضه 
ــي داخل یک  ــر و صداهای بعدي برویم که س
سنگر شنیدیم. فارسي حرف مي زدند. جلوتر 
ــر از بچه ها بي خبر  ــدم حدود 15 نف رفتیم دی
ــیني نیروها داخل سنگر هستند.  از عقب نش
ــا عصبانیت  ــریع پایین پرید و ب نصرت اهلل س
ــه کار مي کنید. مگر  ــا چ ــما ها اینج گفت: ش
نمي دانید عقب نشیني کرده ایم. آن رزمنده ها 
ــان از بچه هاي میدان خراسان بودند و  اغلبش
ــتند. یکي شان وقتي  ــي داش حالت لوتي منش
حرص و جوش آقاي قریب را دید با لحن خاصي 
ــال مي ریم  ــب داداش بي خی گفت: خیلي خ
ــل از دهانش خارج  دیگه! هنوز این حرف کام
ــده بود که یک گلوله خمپاره سوت کشید  نش
و وسط آن 15 نفر افتاد. رضا دستواره هم روي 

ــتش را روي سرش گذاشت.  زمین افتاد و دس
رفتم جلو دیدم ترکش به پیشاني اش خورده 
ــت. من آنجا امداد غیبي را به چشم دیدم.  اس
ــر که معلوم  یکهو دو آمبوالنس صفر کیلومت
ــان شد. من هیچ  نبود از کجا آمده اند، پیدایش
ــدم آن دو آمبوالنس آنجا چه کار  وقت نفهمی
ــال از واقعه  ــوز که حدود 40س مي کردند. هن
گذشته نفهمیدم و انگار قرار نیست هیچ وقت 
ــه رضا و چند  ــان را بدانم. خالص راز حضورش
ــده بودند، داخل  نفر از نیروها را که زخمي ش
آمبوالنس گذاشتیم و باقي را که سالم بودند، به 
سمت خط خودي هدایت کردیم. بعد با سردار 
نصرت اهلل قریب رفتیم و قبضه دوم را هم جمع 

کردیم و آوردیم. 
چه خاطره اي از شهيد همت در عمليات 
رمض�ان در ذهن ش�ما ماندگار ش�ده 

است؟
در همین ماجراي آوردن قبضه هاي خمپاره، 
ــتواره زخمي شد و انتقالش  وقتي که رضا دس
ــه تماس  ــر پنج دقیق ــهید همت ه دادیم. ش
ــي را  مي گرفت، مي گفت: رضا رضا رضا، گوش
ــتواره بود.  بده به آن یکي رضا! منظورش دس
ــنود بي سیم  ــتم دشمن از ش چون نمي خواس
ــدن فرمانده محور ما بشود،  متوجه مجروح ش
مي گفتم: ببخشید حاجي االن مقدور نیست، 
اما همت دست بردار نبود و باز تماس مي گرفت. 
عاقبت گفتم: حاج آقا مقدور نیست اگر بار دیگر 
تماس بگیرید، بي سیم را خاموش مي کنم. نگو 
همت هم شک کرده مبادا من و رضا دستواره به 
سیم آخر زده ایم و مي خواهیم در خط بمانیم و 

با تانک هاي عراقي درگیر شویم. به همین خاطر 
ــت با رضا  مرتب تماس مي گرفت و مي خواس
صحبت کند. وقتي به عقب برگشتم، صورتم از 
گرد و خاک پوشانده شده بود. از چشم هایم هم 
اشک مي آمد. بچه ها کمک کردند و صورتم را 
شستم. همت که شنید برگشته ام، آمد سراغم. 
تا او را دیدم از هیجان حضور در منطقه و آتش 
ــمن ناگهان گفتم حاج آقا، رضا دستواره  دش
ــتم در بیسیم  ــده و من نمي خواس مجروح ش
ــما هي تماس  ــوع را بگویم. حاال ش این موض
مي گیرید؛ رضا رضا... بنده خدا فقط گفت حق 
با شماست و برگشت داخل نفربرش تا بیشتر 
غر نزنم! من هم کمي بعد رفتم کنارش و ایشان 
ــید و گفت برایم هندوانه بیاورند.  رویم را بوس
فرمانده بود، اما چون دید حق با من است، در 
ــه، وقار و صبر  مقابل جوش آوردنم با طمأنین

برخورد کرد. 
رمض�ان ش�ما را ي�اد ک�دام ش�هيد 

مي اندازد؟
ــردان  ــده گ ــهید قهرماني، فرمان ــاد ش ی
ــول)ص(. چون در عملیات رمضان  انصار الرس
ــهید چراغي مجروح بود و در تهران حضور  ش
ــت  ــهید همت از قهرماني خواس ــت، ش داش
جانشین تیپ بشود و معاون قهرماني به جاي 
ــده گرفت. در اثناي  او هدایت گردان را بر عه
عملیات گردان انصار خوب عمل نکرد و آسیب 
زیادي دید. قهرماني سوار بر موتور تریل رفت 
ــد که رفت و دیگر حتي  بچه هایش را جمع کن

پیکرش بازنگشت. 

شهيد همت حتي به ما گفت نگذاريد يخي 
که براي اس�تفاده تان برده ايد به دست 
دشمن بيفتد. تا اين اندازه حساس بود. 
آن شب من و دس�تواره تا نوك خط اول 
رفتيم و از فرماندهان دس�ته خواستيم 
نوبت به نوبت عقب نشيني کنند. آمديم 
تا رس�يديم ب�ه دژ مرزي. آنج�ا اتفاقي 
افت�اد که بعده�ا حكمت�ش را فهميدم
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