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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبريزي 
حمل�ه سراس�ري ارت�ش بع�ث در آخرين 
روز ش�هريور س�ال 1359 ب�راي بس�ياری 
از م�ردم ش�وكه كننده و ناگهاني ب�ود. آنها 
فك�ر نمي كردند كه اي�ن حمالت س�رآغاز 
يك جن�گ طوالني م�دت خواهد ب�ود، اما 
آنهايی كه در مناطق م�رزي غربي و جنوبي 
كش�ور مس�تقر بودند، از چندين ماه قبل با 
ديدن ش�يطنت هاي دش�من در مرز ايران، 
احتمال وق�وع جن�گ را مي دادن�د. جانباز 
»عبداهلل ويس�ي« يكي از نفرات�ي بود كه از 
زمان پي�روزي انق�الب اس�المي در مناطق 
غربي كشور حضور داشت و مشغول مبارزه 
ب�ا ضدانق�الب ب�ود. ويس�ي در نخس�تين 
روزهاي جنگ نيز در مناط�ق غربي حضور 
داش�ت و در جريان اتفاقات ب�ود و حمالت 
دش�من متجاوز را به همراه ديگر رزمندگان 
دفع مي ك�رد. اين رزمنده پيشكس�وت، در 
گفت وگ�و با »ج�وان« از نخس�تين روزهاي 
دفاع مق�دس و كاره�اي ب�زرگ رزمندگان 
مي خواني�د. ادام�ه  در  ك�ه  مي گوي�د 

      
پيش از ش�روع جنگ تحميلي، شما در 
مناطق كردنشين تجربه جنگ داشتيد. 
وضعي�ت در اين مناطق قبل از ش�روع 

جنگ چگونه بود؟
هنوز شيريني پيروزي انقالب اسالمي در سال 
1357 در دهان مردم جا نيفتاده بود كه از سوي 
ضدانقالب در مناطق كردنش��ين شورش هاي 
مس��لحانه ص��ورت گرف��ت. ش��هيد بزرگوار 
سيد محمدسعيد جعفري از فرماندهان مقتدر، 
انقالبي، تأثيرگذار و ي��ك خطيب توانا و معتقد 
نيروها را دور خودش جمع كرد و آموزش هاي 
الزم را به آنها داد. هدفش جلوگيري از قتل عام 
مردم كردس��تان بود. پس از پي��روزي انقالب 
اس��المي ما 10 س��ال دفاع مقدس داشتيم. دو 
س��الش را با ضدانقالب چه در مرزه��ا و ديگر 
مناطق و هش��ت س��الش را هم با دشمن بعثي 
داش��تيم. اول انقالب گروه هايي به دنبال برهم 
زدن امنيت و آرام��ش مردم و منطق��ه بودند. 
رزمندگان نيز با احس��اس مسئوليت بسيار باال 
در مناط��ق حضور پي��دا كردند و اج��ازه انجام 
چنين كاري را ندادند. خودم در آن زمان چون 
آموزش هايي را در پادگان سعدآباد ديده بودم، 
به عنوان يكي از مربي��ان تاكتيك و جنگ هاي 
چريكي به رزمندگان آموزش مي دادم. نزديك 
به 19 ماه در مناطق كردنشين درگيري داشتيم 
و بيشتر فرماندهان ارتش و سپاه الفباي جنگ 
را در كردستان ياد گرفتند. قبل از اينكه صدام 
هم حمله كند ما درگيري هاي مرزي داشتيم. 
مهاجمان مسلح شده از سوي ارتش عراق براي 
ناامن كردن مرزها به روستاها يورش مي بردند و 
آدم ربايي مي كردند. برخي افراد تأثيرگذار را به 
شهادت مي رساندند و وضعيت خوبي در منطقه 
برقرار نبود. گاهي گلوله اي از ما به س��مت آنها 
مي رفت و گاهي گلوله اي از سوي آنها به سمت ما 
مي آمد. در همان زمان پاسگاه تنگاب در منطقه 
شهرگيالنغرب سقوط كرد. هنوز جنگ شروع 
نشده، ولي درگيري ها وجود داشت. نزديك 38 
نفر از بچه هاي گيالن قبل از حمله صدام در مرز 
خسروي مستقر شده بودند و چنين وضعيتي در 
مناطق ديگر هم بود. گروه اندرزگو به فرماندهي 
حسين اهلل كرم، ابراهيم هادي و علي صادقي در 
منطقه نفت شهر مستقر بود. بخشي از نيروهاي 
لش��كر زرهي كرمانشاه در مرز مس��تقر بودند، 
ولي تعدادش��ان كم ب��ود. مردم بوم��ي منطقه 
گيالنغرب ه��م بودند. ژاندارمري و عش��اير آن 

زمان نقش داشتند. 

پس مي توان گفت دشمني ضدانقالب 
رزمندگان را براي جنگ تحميلي آماده 
 كرد و اگر اين تجربه را نداش�تيم زمان 

جنگ برايمان سخت مي شد؟
همت، متوس��ليان، آقا رحيم، حاج علي فضلي 
و بس��ياري از فرمانده��ان همه در كردس��تان 
قدم گذاشتند. از آن زمان رزمندگان توانستند 
چگونگي مبارزه ك��ردن را بياموزن��د. در زمان 
حمله ارت��ش صدام ي��ك آمادگ��ي در بچه ها 
بود، اما سازماني وجود نداش��ت. ادوات جنگي 
بيشتر در ارتش بود و سپاه سالح هاي ساده در 
اختيار داشت. حتي بچه ها بلد نبودند از خمپاره 
استفاده كنند. با ابتدايي ترين سالح ها رزمندگان 
توانس��تند مقابل دشمن بايس��تند و دشمن را 
از مناطق اش��غالي بي��رون كنند. اي��ن يكي از 
توانمندي ها رزمندگان است كه مديون جنگ 
در كردستان هستند. اگر اين تجربه را نداشتند، 
در اولين روزها و ماه هاي شروع جنگ تحميلي 

به مشكل برمي خوردند. 
وضعيت تان هنگام حمله ارتش بعث در 

31 شهريور 1359 چگونه بود؟
زماني كه ارتش صدام حمله كرد ما از كردستان 
به پادگان شهداي كرمانشاه آمده بوديم و ساعت 
1/50 دقيقه ظهر فرودگاه كرمانشاه بمباران شد. 
خبر آمد كه شهر را بمباران كرده اند و از همانجا 
رزمندگان به سوي مناطق مرزي حركت كردند. 
جمعي از رزمندگان به سمت گيالنغرب رفتند و 
آنجا مستقر شدند. خودمان با كمك دوستان به 
همين منطقه رفتيم و رفته رفته حركات ارتش 
صدام به سمت گيالنغرب آغاز شد و روز چهارم 
به سمت دروازه شهر گالنغرب رسيدند. كسي 
جلويش��ان نبود و همينط��ور مي آمدند. حتي 
تا باغ فالحت كه ب��اغ معروف��ي در ميدان اول 
شهر گيالنغرب اس��ت، آمدند و آنجا رزمندگان 
با ارتش صدام درگير ش��دند. برخي رزمندگان 
مثل ش��هيد داود رضواني آنجا مفقود شدند و 
ديگر پيكرشان پيدا نش��د. وضعيت آشفته اي 
بود و انضباط نظامي و سيستم منسجمي وجود 
نداشت و نيروها به صورت خودجوش و چريكي 
در مناطق حضور داشتند و به صورت نامنظم با 
دش��من مي جنگيدند. زماني كه ارتش به صف 
شده صدام به س��مت گيالنغرب مي آمد، مردم 
در دروازه ورودي ش��هر با دشمن درگير شدند 
و نگذاش��تند دشمن به داخل ش��هر نفوذ كند. 
اينجا بايد از هوانيروز و نيروي هوايي ارتش هم 

ياد كنيم. ش��هدايي مثل ش��يرودي، كشوري، 
شمشاديان، س��هيليان و ديگر خلبانان آمدند 
و ستون در جاده مستقر شده دشمن را از ضلع 
ش��مالي ش��هر به راكت و گلوله بستند. همين 
سبب شد بخش��ي از نيروهاي دش��من از بين 
برود و ادوات نظامي ش��ان به آتش كشيده شود 
و مجبور به عقب نشيني ش��وند. حتي خودمان 
يك توپ ضدهوايي را آورديم و در سپاه مستقر 
كرديم و ب��ه هوانيروز كرمانش��اه و فرمانده اش 
جناب سرهنگ ژيان تقديم كرديم. ما در آنجا 
مستقر ش��ديم و نبردهاي پارتيزاني و چريكي 
از همانجا ش��روع شد. هر كس��ي با گروه خاص 
خودش كاري را انجام مي داد. عش��اير منطقه 
با بزرگان منطقه هماهنگ مي كردند و شب به 
نيروهاي عراقي كه مستقر ش��ده بودند، حمله 
مي كردند و صبح برمي گشتند و به خانه هايشان 
مي رفتند. تعداد كمي از بچه هاي ارتش، سپاه 
و ژاندارمري در منطقه مستقر بودند. گروه هاي 
مردمي در گيالنغرب نيز س��ازماندهي شدند و 

مقابل دشمن صف آرايي كردند. 
ت�ا آن زم�ان ب�ه ص�ورت چريك�ي 
مي جنگيدي�د يا عملي�ات خاصي هم 

انجام داديد؟
بعثي ها با عقب نشيني  ش��ان، به مرور خودشان 
را پيدا كردند و در روس��تاي گور سفيد مستقر 
ش��دند و تا بعد از فتح خرمش��هر در اين روستا 
بودند. ما چندين عمليات انج��ام داديم كه در 
آن به س��مت عراقي ه��ا مي رفتيم ت��ا بفهميم 
اينها كجا مستقر ش��ده اند. نزديك به 20 تانك 
عراقي توس��ط راكت هاي هوانيروز كرمانش��اه 

از بين رفته و در منطقه مان��ده بود. عراقي ها از 
آنها به عنوان ماكت اس��تفاده مي كردند تا ما را 
هنگام حمله گمراه كنند. يكي از علميات هايي 
كه انجام داديم شهيد اصغر وصالي نقش مهمي 
در آن داشت. دو روز قبل براي شناسايي رفتيم 
و روز عاش��ورا به تنگه حاجيان يورش برديم تا 
عراقي ها را پس بزنيم و عق��ب بروند و آن نطقه 
سوق الجيشي را پس بگيريم. به تنگه حاجيان 
حمله كرديم و دشمن با قناسه به پيشاني شهيد 
وصالي تير زد و ايشان در روز عاشورا شهيد شد. 
انس��ان بس��يار متفكري در جنگ بود. هنگام 
شهادت كنار ايشان بودم. براي اينكه جبهه گرم 
بماند و ركود پيدا نكند با عراقي ها عمليات هاي 
متعدد چريكي داشتيم. يك روز براي شناسايي 
رفتيم و دو گروه ش��ديم. يك گروه مي خواست 
از رودخانه گيالنغرب به س��مت تنگه حاجيان 
برود تا در گور سفيد به دشمن ضربه بزند. ما كه 
از داخل رودخانه مي رفتيم يكي از خودروهاي 
ما متأسفانه ديرتر آمد و فكر كرد ما با عراقي ها 
درگير شده ايم. اين وضعيت كه پيش آمد بچه ها 
با سرعت به دل دش��من زدند و همانجا درگير 
شدند. ش��هيد عبدالرضا زنگنه، شهيد اكبرنژاد، 
ش��هيد علي زبوني و فريبرز خس��روي و تعداد 
ديگري از بچه ه��ا براي نجات م��ا آمدند و فكر 
كردند ما در محاصره قرار گرفته ايم. از س��مت 
جنوبي گور س��فيد مي خواس��تند وارد شوند و 
در آن ش��رايط هوانيروز هم حمل��ه كرده بود و 
مقرهاي دشمن را مي زد. در آن لحظه عراقي ها 
هم با خمپ��اره و توپ نيروهاي م��ا را مي زدند. 
يك��ي از گلوله ها بين بچه ها افت��اد و تعدادي از 

آنها به ش��هادت رسيدند. ما ش��ب به مقر سپاه 
برگشتيم به ما گفتند چند نفر از بچه ها شهيد 
ش��ده اند. مانده بوديم كه چه كار كنيم. دنبال 
قرآن مي گشتيم تا ببينيم صالح است كه دنبال 
پيكر ش��هيدان برويم يا نه. تعدادمان زياد نبود 
و نمي خواس��تيم ديگر تلفات بدهيم. در نهايت 
بچه ها به اين نتيجه رس��يدند ك��ه پيكر مطهر 
شهدا را بياوريم. ما رفتيم و تا به محل شهادت 
رزمندگان رسيديم. ديديم بدن شهدا تكه تكه 
شده و روي زمين افتاده است. هر كدام از ما يكي 
از پيكر مطهر ش��هدا را روي دوش انداختيم و 
چند كيلومتر با خودمان آورديم. در آخر پيكرها 
را داخل يكي از خودروه��ا انداختيم و به داخل 

شهرهاي خودشان منتقل كرديم. 
وقتي 31 ش�هريور حمله اتف�اق افتاد 
فكر مي كرديد جنگ هشت سال ادامه 

پيدا كند؟
در ذهنمان جايي نداشت كه جنگ آنقدر طول 
بكش��د. ص��دام و حاميانش ه��م چنين فكري 
نمي كردند و برنامه ش��ان اين ب��ود كه جنگ را 
يك هفته اي تمام كنند. م��ا فكر كرديم جنگ 
چند روز بيش��تر طول نمي كش��د، ولي جنگ 
هشت سال ادامه پيدا كرد. هر وقت ما صدام را به 
مرحله پرتگاه مي رسانديم، تقويتش مي كردند. 
هر وقت هم صدام فشار را روي ما زياد مي كرد، 
رزمندگان اج��ازه نمي دادند. ص��دام در نهايت 
ناكام گذاش��ته ش��د و به هيچ كدام از اهدافش 
نرسيد و جز خسارت به دو كشور نتيجه ديگري 
نگرفت. حضور و تالش رزمندگان موجب ش��د 

هيچ كدام از برنامه هاي دشمن عملي نشود. 
دخالت ها و سنگ اندازي هاي بني صدر 
در اوايل جن�گ چق�در كار را برايتان 

سخت كرده بود؟
رزمندگان بدون هي��چ امكان��ات و تجهيزاتي 
مقابل دشمن مجهز ايستادگي كردند. بني صدر 
چند علمي��ات انج��ام داد كه همگ��ي ناموفق 
بود. بني صدر با ش��عار زمي��ن مي دهيم، زمان 
مي خريم جبه��ه را معطل كرده ب��ود. آن زمان 
بچه ها سختي هاي زيادي كشيدند. پشتيباني 
و تداركات نداش��تيم و رزمندگان با كمك هاي 
مردم��ي مي جنگيدن��د. ادوات و پش��تيباني 
نبود. رزمندگان به س��نگرهاي عراقي ها حمله 
مي كردند و غنيمت جمع مي كردند. اصاًل جاي 
خواب نداشتيم و پشت سنگر مي خوابيديم. در 
ادامه جنگ توانستيم سنگرهاي محكم در برابر 
بمباران دشمن بس��ازيم. خيلي شرايط سختي 
بود. همراه يكي از عش��اير براي شناسايي عراق 
رفتيم. از پش��ت به نيروهاي دش��من متجاوز 
نزديك شديم. آنجا در فصل پاييز، روزهايش گرم 
و شب هايش سرد بود. با شهيد حميد رضواني به 
منطقه رفتيم. شب من و شهيد رضواني بدون پتو 
مانده بوديم و شب پاالن قاطرها را روي خودمان 
انداختيم و با هواي دهانمان س��ينه مان را گرم 
مي كرديم تا بخوابيم. صبح كه خواستيم براي 

نماز بلند شويم، حس مي كرديم ساق پايمان را 
اره كرده اند. خم كرديم تا خون به پايمان برسد و 
بعد نماز بخوانيم. بچه ها اين سختي ها را با تعهد 

و ايماني كه داشتند، سپري كردند. 
ب�ا وج�ود اي�ن س�ختي ها مقاوم�ت 

رزمندگان حكم معجزه را داشت؟
اگ��ر آن زم��ان تكنول��وژي تلف��ن هم��راه و 
فيلمب��رداري ب��ود و كارهايي ك��ه رزمندگان 
انج��ام مي دادن��د و جس��ارت و ش��جاعتي كه 
داشتند را ضبط و ثبت مي كرد، همگان با چشم 
مي ديدند چه حماس��ه هايي خلق ش��ده است. 
در دني��ا طرح هايي ك��ه انجام مي ش��ود از باال 
اقدام مي ش��ود، ولي در دفاع مقدس از پايين به 
باال بود. چ��ون رزمندگان آدم هاي��ي بودند كه 
فكر قوي داشتند. دانش��جويي بود كه به عنوان 
بس��يجي در خط مقدم مي جنگيد. با توجه به 
اطالعات و سوادش ش��رايط را تحليل مي كرد 
و يك طرح منظر مي كش��يد و اين طرح منظر 
را به رده باال م��ي داد و همينطور باال مي رفت و 
در آخر به عنوان دستور پايين مي آمد. اين سبب 
ش��ده بود كه تمام بچه ها نس��بت به مأموريت 
خودشان آگاهي داشته باش��ند. اينطوري نبود 
كه يك فرمانده باال باشد و دستور حمله بدهد. 
رزمندگان چون همه چي را خودشان آموخته 
بودند، با يك توجيه س��اده فرمانده لشكر همه 
كارها را خودشان انجام مي دادند. فرماندهان نيز 

نسبت به جان نيروها احساس مسئوليت زيادي 
مي كردند و تا خودشان شناس��ايي نمي رفتند 
و عالمتگ��ذاري نمي كردند، عملي��ات را انجام 
نمي دادن��د. آقاي رضاي��ي با لب��اس مبدل در 
مناطق كردنشين يا عربي نشين خوزستان تردد 
مي ك��رد. فرماندهان يك به ي��ك چنين كاري 
مي كردن��د. وقتي يك فرمانده مي خواس��ت به 
نقطه رهايي برود و به خط عراقي ها بزند، يكي 
دو شب قبل به منطقه مي رفت و بعد با كد رمز 
به نيروها اطالعات منطقه را م��ي داد. بچه ها با 
دقت و هوشياري بااليي كار مي كردند. از همان 
رزمندگان شهيد سليماني سردار دل ها در  آمد. 
فرماندهان جلوتر از نيروها حركت مي كردند و 

فرماندهان شهيد زيادي داديم. 
همين ها ج�زو نقطه ق�وت رزمندگان و 

جبهه هايمان به شمار مي رفت؟
يكي از مبلغ��ان جذب نيرو ب��راي دفاع مقدس، 
خود شهدا بودند. شهيد كه در محله ها مي آمد و 
تشييع مي شد، خيلي از جوانان بي تفاوت با اين 
حركت غيرت ش��ان به جوش مي آمد و به جبهه 
مي رفتند. اين نكته خيلي مهمي است. اگر امروز 
فيلم هاي داعشي ها را مي بينيد، بايد بگوييم آن 
زمان دشمن همين  كارها را سر رزمندگان انجام 
مي داد. ش��هيد عليرضا معصوم��ي را در منطقه 
علمياتي سر بريدند. امروز فكر نكنيد جنگي بوده 
و تمام شده و رفته است. اگر تمام مسائلش گفته 
ش��ود، تازه متوجه فجايع مي ش��ويد. آنها كينه 
عميقي از انقالب اس��المي داشتند كه هنوز هم 

از بين نرفته است. 
ش�ما با توجه به اينكه 19 س�ال بيشتر 
نداش�تيد، آگاهي داش�تيد در چه كار 
سختي پا مي گذاريد و احتمال شهادت 

و اسارت وجود دارد؟
من هميشه از يك چيز مي ترس��يدم و آن اسير 
شدن بود. من ش��ش بار مجروح شدم، ولي برايم 
مهم نبود. من كنار محس��ن حاجي بابا در تنگه 
حاجيان بودم و با شهيدش��هبازي و سرلش��كر 
همدان��ي در كنار هم بودي��م. در علميات مطلع 
مجروح شدم. بچه ها ش��هيد و جانباز مي شدند، 
ولي ب��از جانان��ه مي جنگيدند و برايش��ان مهم 
نبود. در آن ش��رايط ايماني و معنوي و احساس 
مسئوليت، كسي نمي توانست بگويد، مي ترسم. 
من فقط از اين مي ترس��يدم كه اگر اسير شوم، 
ش��ايد توان مقاومت نداشته باش��م و به دشمن 
اطالعات بدهم. كسي كه مجاهد راه حق مي شود 
يا فاتح، شهيد، اسير يا مجروح است. از اين چهار 
حالت خارج نيس��ت. بچه ها آن زمان از جانشان 
مايه مي گذاش��تند و روح انقالبي ترس را از بين 
برده بود و نمي گذاش��ت آنها از چيزي بترسند. 
در علميات مس��لم بن عقيل رزمندگان گردان 
شهيد مدني و گردان سلمان به يكي از ارتفاعات 
يورش بردند. در آن ش��رايط بچه ها پشت ارتفاع 
مانده بودند. دشمن با دوش��كا بچه ها را مي زد و 
اجازه نمي داد باالتر برون��د. رزمنده قدكوتاهي 

از بچه هاي تبريز ناگهان خودش را باال كش��يد 
و باال رفت و اهلل اكبر گفت و به خط عراقي ها زد. 
همين سبب ش��د تمام بچه ها در خط عراقي ها 
قرار بگيرند و آنها فرار كردند. اتفاقات اينطوري 
زياد صورت مي گرفت. ش��جاعت رزمندگان در 
هيچ جاي دنيا پيدا نمي ش��ود. من ب��راي ادامه 
تحصيل دافوس ب��ه كره ش��مالي و چين رفتم. 
آنجا مي گفتند، چط��ور توانس��تيد از رودخانه 
خروش��ان اروند عبور كنيد و والفج��ر8 را انجام 
دهيد. مي گفتند يك ابرقدرت در عبور از آب به 
ش��ما كمك كرده است؟ س��ردارمهرابي فيلمي 
را برايشان گذاش��ت تا آنها باور كنند رزمندگان 
چگونه با ابزار ساده و اوليه و تنها با تفكر و تدبير 
خودشان از رودخانه خروشان اروند و سيم خاردار 
و ميادين مين عبور كردند و فاو را گرفتند. تا قبل 
از ديدن فيلم انجام چنين كاري برايشان غيرقابل 

پذيرش بود. 
ش�يرين ترين و تلخ ترين اتفاق دوران 

دفاع مقدس برايتان چه بود؟
تلخ ترين اتف��اق به همان ش��بي برمي گردد كه 
پيكر مطهر ش��هدا را عقب آورديم. در مس��ئله 
تبادل آزادگان به عنوان جانشين مرتضي قرباني 
مسئوليت تبادل نظامي اسرا را در منطقه بر عهده 
داشتم. زماني كه آزادگان وارد خاكمان شدند و 
گروه اولي كه از آزادگان آمدند، بسيار تماشايي 
بود. با يك حالت محزون��ي روي خاك افتادند و 
اشك شوق از چشمانمان جاري شد كه آزادگان 

سالم به ميهن رسيده اند. 

زمان�ي ك�ه ارت�ش ص�دام حمله 
كرد م�ا از كردس�تان به پ�ادگان 
شهداي كرمانش�اه آمده بوديم و 
س�اعت 1/50 دقيقه ظهر فرودگاه 
كرمانشاه بمباران ش�د. خبر آمد 
ك�ه ش�هر را بمب�اران كرده ان�د 
و از همانج�ا رزمندگان به س�وي 
مناط�ق م�رزي حرك�ت كردن�د

تحرکات جدایی طلبانه مقدمه حمله بعثی ها به ایران بود
مروری بر وقايع كردستان در شروع جنگ تحميلی در گفت وگوي »جوان« با يكي از رزمندگان دفاع مقدس
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