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26 شهریور 59 سالروز لغو قرارداد الجزایر توسط عراق بعثي

 صدام قراردادي را پاره كرد كه 
بارها نقضش كرده بود

  غالمحسين بهبودي
حس��ين،  ص��دام   ،1359 26ش��هريور 
رئيس جمه��ور عراق بعثي رس��ماً اعالم كرد 
كه قرارداد 1975 الجزاير را ديگر به رسميت 
نمي شناس��د و تمام اروند رود را در حاكميت 
مطلق خود دارد. حاكميت اي��ن رودخانه از 
زمان عثماني مورد اختالف ايران و عراق قرار 
داش��ت و بعدها رضا خان حاكميت آن را به 
عراقي ها واگذار كرد. از آن زمان تا سال 1348 
كه پهلوي دوم حاكميت ع��راق بر اين رود را 
لغو كرد، هر كش��تي ايراني كه مي خواست از 
خليج فارس وارد اروند و س��پس كارون شود، 
بايد مورد بازرس��ي عراقي ها قرار مي گرفت و 
حتي به آنها مبلغي به عنوان حق عبور و مرور 
پرداخت مي كرد.  ش��هريور 1359، جنگ به 
شكل عملی آغاز شده بود. هرچه به روزهاي 
پاياني اين م��اه نزديك تر مي ش��ديم، تعداد 
حمالت زميني عراقي ها به پاسگاه هاي مرزي 
بيشتر و بيشتر مي ش��د. آنها غير از اروند رود، 
روي برخي از مناطق مرزي مثل ميمك هم 

اختالفاتي با ايراني ها داشتند.
 حت��ي پ��س از ق��رارداد 1975 الجزاي��ر و 
ميله گذاري ه��اي مرزي، ع��راق روي حل و 
فصل اختالفات در برخي از مناطق در سومار 
و ميمك قانع نشده بود و خصوصاً در منطقه 
ميمك، مليه گذاري ها را نيم��ه كاره رها كرد 
و نمايندگان ب��ه حالت قهر منطق��ه را ترك 
كردند.  در ش��هريور 1359، حت��ي پيش از 
آنكه ص��دام ق��رار داد 1975 الجزاي��ر را پاره 
كند، ارتش��ش روي زمين و در عمل حمالت 
بسياري را به مناطق مرزي ايران خصوصاً در 
غرب كشور كه روي مالكيت آنها ادعا داشت، 
انجام م��ي داد. چنانچه روز 16 ش��هريور59 
حمله گسترده اي در منطقه خان ليلي انجام 
دادند و پاس��گاه اين منطقه را به تصرف خود 
درآوردند.  اهميت حمله بعثي ها به خان ليلي 
غير از گس��ترده بودن اين حمله، تأكيد خود 

صدام بر شروع جنگ از همان روز است. جالب 
است در حالي كه برخي از سياستمداران اهل 
مماش��ات داخلي همچنان آغاز جنگ را روز 
31 شهريور 59 مي دانند، خود صدام حسين 
پس از سقوط و دستگيري توسط امريكايي ها، 
در بازجويي هايش گفته بود جنگ تحميلي 
عليه ايران را از اواسط ش��هريور 1359 آغاز 
كرده ، اما نمي داند چ��را ايراني ها اصرار دارند 
اواخر اين ماه جنگ آغاز شده است! اگر نقل 
قول صدام كه يك طرف جنگ بود را بپذيريم، 
جنگ از 16 شهريور ديگر علني آغاز شده بود. 
تنها سه روز بعد نيز بعثي ها از زمين و هوا به 
پاسگاه طالئيه و جاده ش��ماره 6، واقع در 30 
كيلومتري غرب جاده اهواز-خرمشهر حمله 
كردند و همچني��ن هواپيما هاي عراق حريم 

آسمان ايران را در دهانه اروند شكستند. 
در همي��ن روز درگي��ري م��رزداران اي��ران با 
مهاجم��ان ارتش عراق در پاس��گاه هاي مرزي 
صالح آباد، ايالم، مهران، نفت شهر، طالئيه، قصر 
شيرين؛ با ش��دت ادامه يافت و عراق به ميمك 
كه روي مالكيت آن ادعا داشت، نيز حمله كرد و 
آنجا را به تصرف خود درآورد.  در همين روز 19 
شهريور59 صدام گفته بود: »عراق مصمم است 
حتي يك وجب از خاك خود را كه در اش��غال 
ايران باشد از تصرف اين كشور خارج كند. اين 
كار مبتني بر قانون و به منزله تجاوز نيست. ما 
در بين ملت ايران دوستان زيادي داريم!« سردار 
غالمپ��ور به عنوان يك��ي از رزمنده هاي حاضر 
در جبهه خوزس��تان در مقطع ش��روع جنگ 
مي گويد: در تاريخ 16 و 19 شهريور عراق دوبار 
به مرزهاي ما حمله ك��رد و دو ارتفاع را كه قرار 
بود در قرارداد الجزاير به عراق داده شود، اشغال 
 كرد. وقتي عراق حمله مي كند و مناطق مرزي 
ما را اشغال مي كند، آيا اين نشانه جنگ نيست؟ 
باز هم مسئوالن هنوز اين را جنگ تلقي نكردند.  
به هر حال نه تجاوزات م��رزي محدود و مداوم 
دش��من به مرزهاي هوايي و دريايي و نه تجاوز 
آشكار و نس��بتاً وس��يع او به مرزهاي زميني و 
تصرف يا نابودي يكي پس از ديگري پاسگاه هاي 
مرزي نظير آنچه در خان ليلي و ميمك رخ داد، 
باعث نشد تا تحرك خاصي از سوي كشورمان 
براي حف��ظ مرزها يا مقابله با دش��من صورت 
گيرد. حتي پاره كردن ق��رارداد 1975 الجزاير 
توس��ط صدام در روز 26 ش��هريور1359 نيز 
زنگ هاي خطر را براي اين عده از سياستمداران 
به صدا درني��اورد تا اينكه ع��راق بعثي روز 31 
ش��هريور 59 به 10 فرودگاه كشورمان حمله 
هوايي كرد. حاال ديگر بهانه اي براي مماش��ات 
با دش��مني كه عالوه بر حمله گسترده هوايي، 
12 لشكر و بيش از 40 تيپ خود را روانه خاك 

كشورمان كرده بود، وجود نداشت. 
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88498481ارتباط با ما

گفت و گوي »جوان« با پدر شهيدعلي رضایي از شهدای دفاع مقدس 

علیمیگفتآدموارفتهبهدردجبههنميخورد!
  نرگس انصاري

»ش�هدا زنده اند و نزد پرورد گار خویش روزي 
مي خورند« ای�ن جمله اي بود که حاج حس�ن 
رضای�ي، پ�در ش�هيد علي رضای�ي در طول 
مصاحبه براي ما تكرار مي کرد و با هر بار گفتنش 
با تمام وجود حس مي کردم ک�ه چقدر این آیه 
در زندگي اش ظه�ور و بروز پيدا کرده اس�ت. 
حاج حس�ن که در اول مرداد سال 1315به دنيا 
آمده است، از زندگي روستایي و رزق حاللي که 
با زحمت براي تأمين معاش خانواده اش به دست 
مي آورد، برایمان گفت، تا رسيد به جنگ و جهاد 
شهيد خانه اش، علي رضایي. او از شيرین ترین 
خاط�ره روزه�اي جه�اد عل�ي و دی�دارش با 
حضرت آقا در زمان مجروحيت در بيمارستان 
امام خمين�ي ته�ران در س�ال 62 هم صحبت 
کرد. دیداري که علي هيچ گاه براي خانواده اش 
بازگو نكرد تا اینكه مدت ها بعد از ش�هادتش، 
تصویر این مالقات حضرت آقا با علي رضایي در 
یكي از مجله ها منتشر شد. شهيد علي رضایي 
متولد20شهریور سال 1342بود که در22اسفند 
س�ال 1363 در عمليات بدر به شهادت رسيد. 
ما حصل همكالمي م�ا با حاج حس�ن رضایي، 
پ�در ش�هيد علي رضای�ي را پي�ش رو دارید.

ش�هيد علي رضای�ي در چه خان�واده اي 
رش�د کرد و پرورش یافت؟ فرزند چندم 

شما بود؟
من متولد يك مرداد س��ال 1315روستاي آهوانو 
هستم. از طريق كشاورزي و دامداري رزق حالل 
خانه ام را تأمين مي كردم. علي اولين فرزند خانه ام 
بود؛ ما بي صبرانه منتظر به دنيا آمدنش بوديم. من 

شش فرزند پسر و سه دختر دارم. 
شهيد براي شما چطور فرزندي بود؟

او دوران ابتدايي را در روس��تا س��پري كرد، اما به 
علت نبود مقاطع تحصيلي باالتر به ش��هر دامغان 
مهاجرت كرد. براي راحتي او و س��هولت در رفت 
و آمدش به مدرسه، خانه  اي در شهر برايش اجاره 
كردم تا بتواند راحت  تر درس بخواند. علي به  همراه 
چند نفر از دوستانش در آن خانه ساكن شدند، اما 
من از آنجايي كه نگرانش بودم،   همراهشان به شهر 
آمدم تا هم مراقب علي و دوستانش باشم و هم كار 
كنم. علي با بچه هاي ديگر فرق داشت. او به جاي 
اينكه از امكانات تفريحي و ناس��الم آن روزها مثل 
رفتن به سينما و پرسه  زدن در خيابان  ها استفاده 
كند، يك تيم واليبالي براي همساالن خودش راه 

انداخت تا آنها را سرگرم كند. 
در دوران انقالب فعاليت خاصي داشت؟

ب��ا آغ��از زمزمه ه��اي انق��الب، اي��ن س��خنان 
امام  خميني)ره( بود كه به جوانان هوشياري   داد. 
علي هم چون بسياري از هم سن و ساالن خودش 
شيفته امام و عقايدش شد و راه امام را پيش گرفت 
و به فرمانش گوش داد و يكي از انقالبيون شد. او از 
هيچ كاري براي پيشبرد اهداف انقالب دريغ نكرد 
و به  همراه فعاليت هاي انقالبي درس��ش را تا پايان 
هنرستان ادامه داد و در رشته برق فارغ  التحصيل 
شد. در كنكور دانشگاه هم شركت كرد و قبول هم 
شد، اما از آنجايي كه عالقه   زيادي به سپاه داشت، 

وارد اين نهاد مقدس شد و دانشگاه نرفت. 
علي به جاي دانش�گاه مي�دان جنگ را 
انتخاب کرد. شما با این انتخابش مخالفت 

نكردید؟
جنگ تحميلي كه شروع ش��د، با وجود مخالفت 
برخي اقوام، پس��رم مشتاقانه به س��وي جبهه ها 
رفت. من مخالفتي با حضور او در جبهه نداش��تم. 
ش��يرمرد جبهه ها، مخلصانه و مردانه با دش��من 
جنگي��د. او در مس��ئوليت هايي چ��ون اطالعات 
عمليات و فرمانده گروهان، خدمات شاياني كرد. 
چند مرتبه مجروح شد و در يكي از روزهاي سال62 
كه در بيمارستان امام خميني تهران بستري بود، 
حضرت آقا به مالقات مجروحان جنگ رفته بودند 

كه علي سعادت ديدار ايش��ان را پيدا مي كند، اما 
هيچ گاه از اين ديدار با ما صحبتي نكرد تا اينكه بعد 
از شهادتش با انتشار تصوير اين ديدار در مجله اي 

در سمنان متوجه اين ديدار با شكوه شديم. 
به نظر ش�ما چ�ه ش�اخصه اي در وجود 

فرزندتان ایشان را الیق شهادت کرد؟ 
عل��ي در ادب، اخ��الق و ايم��ان در مي��ان ديگر 
رزمندگان شهره بود. يكي از همرزمانش مي گفت 
از گوشه و كنار ش��نيده بوديم كه يكي از بچه هاي 
اطالعات عمليات قرار اس��ت فرمانده گروهان ما 
بشود. آن روز مثل هميشه برنامه صبحگاه اجرا شد. 
هنگام دويدن ديدم يك پاسدار در صف بچه ها مثل 
يك بسيجي در حال دويدن است. ايستادم و قدري 
براندازش كردم. با فرياد مسئول صبحگاه از افكارم 
بيرون آمدم و به دويدن ادامه دادم. بعد از صبحگاه 
فرمانده گردان برادر مهدوي نژاد، بچه هاي گروهان 
شهيدقرباني را جمع كرد و بعد از صحبت، همان 
جوان پاس��دار را معرفي كرد و گفت اين آقا، علي 
رضايي. بعد از اين فرمانده شماست! بايد خوب به 
دستوراتش گوش كنيد! علي آنقدر با بچه ها نزديك 
و صميمي شده بود كه اگر كس��ي نمي دانست او 
فرمانده است، نمي توانست تش��خيص بدهد كه 

فرمانده اين گروهان چه كسي است.  يكي ديگر از 
شاخصه هاي اخالقي علي شجاعت و روحيه باالي 
او حين عمليات ها بود. همرزمانش براي من اينگونه 
روايت كردند كه شهيد مهدي زين الدين از قول امام 
)ره( نقل كرد كه »جزاير مجنون بايد حفظ شود.« 
و بعدش گفت »اگر ش��ده فقط ب��ا 20 نفر جلوي 
دشمن بايستيم بايد جزيره را حفظ كنيم!« با اين 
خبر بچه ها جان تازه اي گرفتند. فرمان از امامي بود 
كه همه به او عشق مي ورزيدند. پس بايد جان بركف 
در آتش و گلوله به دل دشمن زد. به علت محدود 
بودن جزاير و آب هاي اطراف، بچه ها نمي توانستند 
تحرك زيادي داش��ته باشند. دش��من هم مرتب 

جزيره را با گلوله توپ يا هواپيما مي زد و تلفات ما 
را زياد مي كرد. در آن سختي كار، گردان هاي پياده 
و گروهان ها هر كدام يك روز و نيم يا دو روز بيشتر 
نمي توانستند دوام بياورند و با كلي شهيد و مجروح 

با نيروي تازه نفس جابه جا مي شدند. 
علي با ش��جاعت و روحيه اي باال نيروهاي خود را 
تش��ويق مي كرد تا خط پدافندي را حفظ كنند. 
ما برخالف بقيه نيروه��ا 20 روز در آنجا مانديم. با 
تالش و همت رزمندگان دستور امام عملي و جزيره 
حفظ شد. دوستان و همرزمانش مي گفتند كه علي 
در تمام موقعيت ها در كنار بچه هاي بسيجي بود و 
هر حرفي مي زد، خودش به آن عمل مي كرد. گاه 
آموزش ها بسيار سخت مي شد. مثالً بايد داخل گل 
و الي مي شدند و با همه تجهيزات مسير طوالني را 
مي رفتند. علي مسئول هدايت بچه هاي گروهان 
خود بود. وقتي از عمليات خارج مي ش��دند، او هم 
مانند بقيه بچه ها تا كمر آغشته به ِگل بود. مي گفت 
رمز موفقيت انسان در عمل اس��ت. اگر حرفي در 
جلسه يا بين افراد مي زنيم حتماً بايد به آن عمل 
كنيم. اين خصلت باعث ش��ده ب��ود همه بچه ها 
ارادت خاصي به او داشته  باشند و تمام اوامرش را با 
جان و دل اجرا كنند. اعتقاد داشت كه بايد شرايط 

بچه ها را در نظر گرفت. مي گفت اگر كسي بيشتر 
غذا مي خواهد به او بدهيد. اگر كس��ي پيراهنش 
را درآورد و با زيرپوش بود، س��ريع نگوييد لباست 
را بپوش و دكمه باال را هم بين��داز. بايد به بچه ها 
فرصت داد تا با ش��رايط خو بگيرند. اگر من خشم 
شبانه مي زنم و سخت مي گيرم، به   خاطر اين است 
كه بچه ها بايد وارد جنگ با دشمن بي رحم شوند. 
جنگ تعارف بردار نيست. بايد مقاوم بار بيايند.  او 
معتقد بود كه جنگ شوخي بردار نيست. بايد تند و 
چاالك در عمليات شركت كرد. آدم وارفته به درد 
جبهه نمي خورد. دو روز مانده بود به عمليات، علي 
همه بچه ها را جمع كرد و ب��ا گريه از آنها حالليت 

گرفت و گفت بچه ها! من حاضرم همين جا قصاص 
بش��م. اينجا بگذريد بهتره تا اون دنيا. به هر كس 
سخت گرفتم و ازم دلخوره يااهلل! من حاضرم براي 
قصاص! صداي گريه بچه ها بلند ش��د. علي را در 

آغوش گرفتند و از هم حالليت گرفتند. 
شهادت ایشان چطور رقم خورد؟

من نحوه شهادت پسرم را از زبان دوستش شنيدم. 
عمليات بدر در شرق دجله شروع شد. بچه ها سوار 
قايق ها شدند و به راه افتاديم. فضا از ني هاي بلند 
پوش��يده ش��ده بود و چيزي در اطراف مان ديده 
نمي شد. در حين حركت در نيزارها آقاي رضايي 
و آقاي ترحمي را ديديم كه برايمان دس��ت تكان 
مي دادند. نزديك قايق شان رفتيم؛ علي گفت كجا 
مي رويد؟ اين طرف مين هاي دشمن است! برگرديد! 
راه را نشان مان دادند و رفتند. مسير مشخص   شده را 
رفتيم تا به خشكي رسيديم. دشمن حسابي بچه ها 
را زير آتش گرفته بود. يكي از مقرها با حجم آتش 
بيشتري از ما شهيد و مجروح مي گرفت. علي مرا 
صدا زد و گفت برو به سعيد حق پرست بگو نيروهاي 

دسته اش را حاضر كند تا به آن مقر كه دارد بچه ها 
را درو مي كند، حمل��ه كنيم!  پيغام را به س��عيد 
رس��اندم. برادرم حميد، امدادگر دسته سعيد بود. 
موقع حركت علي به من گفت وحيدجان! تصميم 
با خودت است، يا با سعيد باش يا با برادرت حميد!  
گفتم مي خواهم با ش��ما بيام! وارد عمل شديم. با 
حمله ما نيروهاي عراقي دسته دسته فرار مي كردند 
و ما هم به دنبال آنها پيشروي مي كرديم. سنگرها 
پاك سازي ش��د. در حين عمليات من از علي جدا 
شدم. او با بي سيم چي خودش، حميد حاج پروانه، 
به راهشان ادامه دادند تا به شرق دجله رسيدند. ما 
هم تا كنار رود پيشروي كرديم. تشنه ام شده بود. 
به كنار رود رفتم تا آب بخورم و دس��ت هايم را كه 
در مداواي مجروحان خوني ش��ده بود، بشويم كه 
ناگهان از پش��ت درخت نخل آن ط��رف رودخانه 
يك عراقي بيرون آمد. حسن عزيزيان فرياد زد علي 
مواظب باش! عراقي...! من پا به فرار گذاشتم و آن 
عراقي جايم را به گلوله بست. نفس نفس زنان كنار 
محمدحسين هراتي رسيدم؛ هنوز آرام نشده بودم 
كه شنيدم از آن طرف بي سيم يكي گفت محمد! 
محمد! علي...! علي...! هراتي گفت محمد! به گوشم. 
علي، چي؟ بي سيم چي گفت محمد! فرمانده علي 
پرواز كرد! تا اين جمله را شنيدم پاهايم سست شد 
و روي زمين نشستم. نمي توانس��تم باور كنم كه 
علي ديگر در بين ما نيس��ت. نبايد گروهان از هم 
پاشيده مي شد. هراتي بالفاصله مسئوليت هدايت 
نيروهاي گروه��ان را به عهده گرف��ت و با بغضي 
فروخورده به من كه روي زمين وارفته بودم، گفت 
پاشو! االن وقت ناراحتي و سست  شدن نيست! بايد 
با همه قدرت پيش برويم تا زحمات علي هدر نرود! 
به سختي از جايم بلند شدم و اش��ك هايم را پاك 
كردم به سوي دشمن هجوم برديم. علي در چندين 
عمليات، شجاعت شركت كرد تا اين كه 22 اسفند 
سال 1363 در عمليات بدر به مقام رفيع شهادت 
كه آرزويش بود رس��يد و در زادگاهش، روستاي 
باصفاي آهوانو به خاك سپرده شد، اما نامش هنوز 

ورد زبان  هاست. 
سال ها از شهادت پسرتان علي گذشته 
اس�ت؛ قطعًا دلتنگش مي ش�وید. با این 

دلتنگي چه مي کنيد ؟
دلتنگي والدين براي اوالدشان هميشگي است. حتي 
براي من كه امروز 84 س��الگي را رد كرده ام. شهدا 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند. علي در 
اين مدت حواسش به خانواده بود و تنها يمان نگذاشته 
است. وقت دلتنگي دعا مي كنم كه ما را هم شفاعت 
كند. جا دارد در اينجا خاطره اي را برايتان روايت كنم. 
يك روز من و همسرم براي عيادت پسرم نادعلي به 
تهران رفتيم. تهران براي ما ناآشنا بود. از طرفي سواد 
هم نداشتيم كه تابلوهاي ش��هر را بخوانيم. بچه ها 
آدرس را روي كاغذي نوشتند و گفتند اين نشاني را 
به هركس بدهيد شما را به بيمارستان مي رساند. بعد 
از پياده  شدن از اتوبوس تاكسي گرفتيم؛ آدرس را به 
او داديم و خواستيم ما را به بيمارستان برساند. بعد 
از مدتي كه طي مسير كرديم راننده كنار چهارراهي 
ايستاد و گفت از اين طرف مستقيم برويد بيمارستان. 
ما پياده شديم و به راه افتاديم. هنوز چند قدم نرفته 
بوديم كه دو موتورسوار كه لباس سپاه به تن داشتند 
جلوي پاي ما ترمز كردند. بعد از سالم و احوالپرسي 
يكي از آنها مرا به نام صدا زد و گفت حسن آقا! مسير 
را اشتباه مي رويد؟ بعد به سمت مقابل اشاره كرد و 
گفت بيمارستان شريعتي آن طرف چهارراه است. 
بعد از كمي مكث، برگشتيم به سمتي كه آنها گفته 
بودند به راه افتاديم. چند ثانيه طول نكش��يد كه با 
تعجب ديديم هيچ كس كنار ما نيست. از اين اتفاق 
شگفت زده شده بوديم. بعد از طي مسيري كوتاه به 
بيمارستان رس��يديم. ماجرا را براي نادعلي تعريف 
كرديم. او هم مثل ما به اين باور رسيد كه شهيدمان 
علي، آنها را براي كمك به ما فرس��تاده بود. به حق 
گفته اند كه »ش��هدا زنده اند و نزد پرورد گار خويش 

روزي مي خورند. «

دلتنگ�ي والدی�ن ب�راي اوالدش�ان 
هميش�گي اس�ت. حت�ي ب�راي من 
که ام�روز 84 س�الگي را رد کرده ام. 
ش�هدا زنده اند و نزد پروردگارش�ان 
روزي مي خ�ورد. عل�ي در این مدت 
حواس�ش به خانواده بود و تنها یمان 
نگذاش�ته اس�ت. وقت دلتنگي دعا 
مي کنم ک�ه م�ا را هم ش�فاعت کند

در شهریور 1359، حتي پيش از آنكه 
صدام قرار داد 1975 الجزایر را پاره 
کند، ارتشش روي زمين و در عمل 
حمالت بسياري را به مناطق مرزي 
ایران خصوصًا در غرب کش�ور که 
روي مالكيت آنها ادعا داشت، انجام 
مي داد. چنانچه روز 16 شهریور59 
حمله گس�ترده اي در منطقه خان 
ليلي انج�ام دادن�د و پاس�گاه این 
منطقه را به تص�رف خود درآوردند
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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