
خاطره

خاطره اي از رويارويي با ضد انقالب از زبان يك رزمنده
دسته اي كه بر گردان دشمن پيروز شد

  وحید حق رضايی
مت�ن زي�ر خاط�ره اي از رزمن�ده ابراهیم 
احمدي در خصوص همرزمش حاج محمد 
صفري است كه براي صفحه ايثار و مقاومت 
روزنام�ه »ج�وان« ارس�ال ك�رده اس�ت. 

  10 برابر بیشتر
زم��ان جنگ م��ن در ي��ك گ��روه ضربت به 
فرماندهي ش��هيد حاج محمد صفري بودم. 
يك روز خبر رسيد حدود 150 نفر از نيروهاي 
دموكرات در روس��تاي »ش��هينان« مستقر 
شده اند. شهينان روستايي اس��ت كه در دره 
نجنه ق��رار گرفته و جزو آخرين روس��تاهاي 
منطق��ه اي بود ك��ه ما باي��د از آن حراس��ت 
مي كرديم. اخبار آن روز حكايت داش��ت كه 
نيروهاي حزب منحله دموكرات ش��اخه بيان 
ش��هر بوكان در شهينان هس��تند و ما بايد با 
نيرويي كه 10 برابر بيش��تر از خودمان است 
روبه رو ش��ويم. با اس��تتار كامل و بدون اينكه 
توجه كس��ي را جلب كنيم، به نزديكي روستا 
رس��يديم. اخبار واصله حاك��ي از آن بود كه 
نيروها در مسجد روس��تا متمركز شده اند و از 
دور ديديم كه نگهباني جلو در مس��جد كنار 
درختي در حالي كه نشس��ته اس��ت، سيگار 
مي كشد. بيشتر كه دقيق شديم، متوجه شديم 
اسلحه اش را به شاخه درختان آويزان كرده و 
خيلي عميق در حال دود كردن سيگار است. 
تصميم گرفتيم تا نزديك مس��جد نرسيديم 
خودمان را آفتابي نكنيم. فاصل��ه اي كه ما تا 
مسجد داشتيم، يك دشت صاف و فاقد هرگونه 

مانع طبيعي، تپه و ناهمواري بود. 
   فاصله 300 متري

مدتي صبر كرديم، راهي به نظرمان نرس��يد، 
بايد از فاصل��ه 300 متري به طرف مس��جد 

مي رفتيم و حتم��اً نگهبان هم م��ا را مي ديد 
و متوجه مي ش��د. فرمانده م��ان حاج محمد 
صفري گفت بچه ها لباس م��ا كردي و لباس 
آنها هم كردي اس��ت، اگر بدون جلب توجه و 
هرگونه حركت اضافي راه بيفتيم، احتمال دارد 
نگهبان فكر كند ما از نيروهاي آنها هستيم و 

عكس العملي نشان ندهد. فكر خوبي بود، ولي 
خالي از خط��ر نبود. ارزش امتح��ان كردن را 
داشت، شهيد حاج محمد اين طور مقرر كرد 
كه افراد با فاصله، بعد از او به راه بيفتند، خيلي 
عادي و بدون هيچ ترس��ي به راه افتاد و ما هم 
به دنبالش راه افتاديم. كمي كه نزديك شديم، 
ديديم نگهب��ان همچنان به س��يگارش پك 
مي زند و عين خيالش نيست. باز هم نزديك تر 
ش��ديم. نگهبان در عالم خودش بود و اصاًل به 
ما توجهي نمي كرد. ب��ه حتم فكر كرده بود ما 
از نيروهاي خودشان هستيم كه كاري انجام 
نمي داد. به نزديكي نگهبان كه رسيديم، شهيد 
حاج محمد سالم كرد، ديديم در عالم ديگري 
است و اصاًل متوجه ما نشده است. حاج محمد 
كمي بلندتر سالم كرد و نگهبان كه تازه متوجه 
حضور ما شده بود، جواب سالم را داد و بدون 
اينكه بپرسد شما كي هستيد و از كجا آمده ايد، 
گفت نيروها داخل مسجد هستند، پيش آنها 
برويد! ديديم طرف اصالً در باغ نيست، با قنداق 
تفنگ زديم پِس كل��ه اش و بيهوش بر زمين 
افتاد. خنده م��ان گرفته بود. اين همه س��عي 
كرديم استتار كنيم و پوشش انجام دهيم ولي 

نگهبان اصاًل در باغ نبود. 
   فرار ضد انقالب

حواس م��ان نبود ي��ك نگهبان ديگ��ر باالي 
مسجد است. از آنجا ما را ديد و سريع گلنگدن 
كشيد و به طرف مان شليك كرد. بچه ها سنگر 
گرفتند. شهيد صفري گفت بچه ها تعداد آنها 
خيلي بيشتر از ماست، نبايد امان شان بدهيم. 
همگي با هم به طرف محل اجتماع ضد انقالب 
تيراندازي كنيد. بلند شديم و هماهنگ رو به 
محل اس��تقرار نيروهاي ضدانقالب شروع به 
تيراندازي كرديم، ناگه��ان قيامتي از گلوله و 
رگبار به پا ش��د. تمام نيروهاي داخل مسجد 
از ترس، گروه گروه خارج شدند و به طرف تپه 
باالي روستا شروع به دويدن كردند. چون در 
محل ديد ما بودند، همگي آتش رگبار خود را به 
طرف آن نقطه متمركز كرديم، از آن جمعيت 
150 نفري كسي داخل مسجد و روستا باقي 
نماند، هر كدام از نيروهاي ضدانقالب با آنچه  
در توان داش��تند، فرار كردند و به دنبال جان 

پناه به طرف تپه باالي روستا گريختند. 
   نصرت الهي

بعد از فرار ضد انقالب، ش��هيد صفري گفت 
سريع دست و پاي نگهبان را ببنديم و از همان 
راهي كه آمده ايم برگرديم. دست به كار شديم 
و در يك چشم برهم زدن، دست و پاي نگهبان 
را كه بيهوش شده بود، بستيم و او را به دوش 
يكي از نيروها انداختيم و به س��رعت از روستا 
خارج ش��ديم. بعدها براي هر ك��س تعريف 
مي كرديم چطور با يك گروه 15 نفري حدود 
150نفر از نيروهاي دش��من را فراري داديم، 
تعجب مي كردند اما اين پيروزي تنها از لطف و 

كرم خدا و نصرت الهي بود. 
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88498481ارتباط با ما

بررسي مواضع نظامي امام در جنگ در گفت و گوي »جوان« با يك پژوهشگر دفاع مقدس

یک پیام امام می توانست چهره جنگ را تغییر دهد

جدول

  علیرضا محمدي
دي�دگاه و مواض�ع نظام�ي حض�رت ام�ام 
خمین�ي)ره( در دف�اع مق�دس، موضوعي 
اس�ت كه مورد اختالف صاحبنظ�ران قرار 
دارد. بالطبع حضرت امام به عنوان رهبري 
سیاسي كه مقبولیت و مشروعیت بسیاري 
نزد آحاد مختلف مردم داشت، رهنمون هاي 
كارگشايي در بسیاري از مسائل رخ داده در 
تاريخ انقالب نظیر جنگ تحمیلي داشتند، 
اما اينكه يك رهبر روحاني مثل ايشان تا چه 
میزان در امور نظامي ورود مي كردند، بحثي 
است كه سال 1397 مركز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس س�عي كرد ب�ا انتش�ار كتاب 
»بررس�ي مواضع نظامي ام�ام خمیني)ره( 
در جن�گ اي�ران و ع�راق« تا ح�دي به آن 
پاس�خ دهد. اين كتاب كه بر اس�اس رجوع 
به ديدگاه هاي صاحبنظران نگاش�ته شده 
اس�ت، دو نويس�نده دارد كه دكتر رس�ول 
افضلي، اس�تاد دانش�گاه و از پژوهشگران 
ح�وزه دف�اع مق�دس يك�ي از آنهاس�ت. 
گفت وگوي ما با دكتر افضلي را پیش رو داريد. 

بررسي مواضع نظامي حضرت امام در 
جنگ موض�وع جالب و بكري اس�ت. 
چرا تاكنون به چنین موضوعاتي كمتر 

پرداخته شده است؟
اينكه چرا به يكس��ري از موضوع��ات در حوزه 
دفاع مقدس كمتر پرداخته مي شود يك پاسخ 
روش شناسانه دارد. متأسفانه اغلب تحقيقات و 
پژوهش ها در اين خصوص، نظامي شده است، 
در حالي ك��ه دفاع مقدس فرات��ر از يك حوزه 
صرفاً نظامي و يك پديده اجتماعي، سياس��ي 
و حتي فرهنگي اس��ت. من اس��تاد دانش��گاه 
هس��تم. در اين 10 سال اخير ش��ايد يكي دو 
دانش��گاه رغبت كرده اند به دنبال موضوعات 
جنگ تحميلي برون��د و كار كنند. علتش اين 
است كه هيچ حوزه كاري در اين زمينه از طرف 
س��ازمان هاي نظامي تعريف نش��ده است. ما 
اغلب كتاب ها و پژوهش ها را به مسائل سخت 
افزاري جنگ اختصاص داده ايم. عمدتاً نهادها و 
سازمان هاي نظامي هم متولي كار در خصوص 
دفاع مقدس هستند. اگر بخواهيم ابعاد مختلف 
اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي جنگ را مورد 
بررس��ي قرار دهيم مس��تلزم اين است كه آن 
را از حوزه صرف نظامي خ��ارج كنيم و به بقيه 
ابعادش بپردازيم تا ببينيم چه تأثيرات فرهنگي 
و اجتماعي داش��ته و آن وقت است كه تبديل 
به يك بحث آكادميك و دانش��گاهي مي شود. 
در اين صورت موضوعاتي مث��ل نقش امام در 
دفاع مقدس )چه در بعد نظرات نظامي ايشان 
يا ديگر ابعاد( بيشتر باز مي شود و پژوهشگران 
خود به خود به چنين موضوعاتي ورود و روي 

آنها تحقيق مي كنند. 
چه چی�زي باعث جذب خود ش�ما به 

موضوع كتاب شد؟
ديدگاه هاي نظامي امام در جنگ يك موضوع 
چالشي بود كه به ش��خصه عالقه داشتم به آن 
ورود كنم. همين چالش��ي بودن موضوع باعث 
ش��د در روند تهيه و نگارش كتاب با مشكالت 
بسياري رو به رو شويم. چون خود مركز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس كارفرما بود و يك ناظر 
براي ما انتخاب كرد كه همين ناظر ديدگاهش 
با خود ما ف��رق مي كرد. اين موض��وع را طرح 
كردم تا عرض كنم نگاه ه��اي متفاوت در اين 
مسئله گاه به تضاد مي رسد. برخي صاحبنظران 
اعتقاد دارند حضرت ام��ام در خصوص جنگ 
به يكس��ري كليات بس��نده و آن كليات را هم 

با مشورت ديگران مطرح مي كردند. در مقابل 
يك عده هم معتقد هس��تند كه امام نه تنها از 
س��طح كليات و اس��تراتژي فراتر مي روند كه 
حتي ايش��ان در تاكتيك هاي نظامي هم نظر 
مي دادن��د. مثال هايي را ه��م در اين خصوص 
ذكر مي كنند ك��ه مثاًل در يك��ي از عمليات ها 
تعدادي از رزمنده ها در يك منطقه به محاصره 
در مي آيند از آنجا با امام تماس مي گيرند و امام 
به نوعي مداخله مي كنند و دس��تور مي دهند 
مقاومت را ادام��ه دهند و آن مقاومت منش��أ 

پيروزي در عمليات بعدي مي شود. 
در میان اين دو ديدگاه متفاوت، خود 

شما به چه نتیجه اي رسیديد؟ 
من به اين نتيجه رس��يدم كس��اني كه معتقد 
هس��تند امام نقش حداقلي داش��تند اينطور 
نيس��ت. امام در تصميمات كالن جنگ ورود 
مي كردند و حت��ي در برخي مواقع در س��طح 
اس��تراتژي هاي نظامي جنگ نظ��ر مي دادند. 
در اين كتاب بزنگاه ه��اي اصلي جنگ را مورد 
بررسي قرار داده و نشان داديم كه امام در برخي 
مس��ائل چطور ورود يا مداخله مي كردند و به 
چه شكلي نظرات ايش��ان اثرگذار بود. در واقع 
حضرت امام هوشمندانه مس��ائل را مي ديدند 
و به فراخور حال آن موضوع يا مس��ئله دخالت 
مي كردند و اين مداخالت هم كارساز و حياتي 
بودند. كار ما يك كار اس��نادي ب��ود. در واقع 
با بررس��ي اس��ناد و منابع معتبر و گفت وگو با 
صاحبنظران س��عي كردي��م در اين خصوص 
تحقيق كنيم. در خود نام كتاب هم آمده است 
كه مواضع نظامي امام از ديدگاه صاحبنظران 

داخلي بررسي شده است. براي نگارش كتاب با 
خيلي از فرماندهان نظامي جنگ نظير آقايان 
محس��ن رضايي، رحي��م صفوي، ش��مخاني، 
غالمعلي رشيد و حتي چهره هاي سياسي مثل 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني، دكتر واليتي و... 
صحبت هايي شد و جمع بندي ها به اين نتيجه 
رسيد كه ورود امام به مسائل نظامي جنگ فراتر 
از يكسري ديدگاه ها و نظرات كلي بود. نكته اي 
را جالب است از شهيد حاج قاسم سليماني بيان 
كنم. ما در بررسي هايمان به نوشته ها و سخنان 
فرمانده��ان جنگ هم مي پرداختي��م. يكي از 
اين نوش��ته ها كه خيلي هم بلند نبود، مربوط 
به حاج قاس��م مي شد. ايش��ان در نوشته شان 
كاماًل به اين موضوع صحه گذاش��ته بودند كه 
ما در مس��ئله جنگ كاماًل تابع نظرات حضرت 
امام بوديم و مثاًل در فالن عمليات نظرات امام 
راهگشاي كار بود و مسير پيروزي هاي بعدي را 
هموار كرد. گفت وگو با ديگر فرماندهان لشكر 
در دوران دفاع مق��دس مثل دكتر قاليباف هم 

اين مسئله را تأييد مي كرد. 
اگ�ر مي ش�ود ب�ه م�وارد مصداق�ي 
بپردازي�م، چ�ه وقايع�ي در دف�اع 
مقدس بودند كه امام مستقیم به آنها 
ورود كردند و به بی�ان مواضع نظامي 

پرداختند؟
يك م��ورد برمي گ��ردد به مقطع آزادس��ازي 
خرمش��هر و ادامه جنگ پس از اين واقعه. بعد 
از اتمام عمليات الي بيت المقدس، فرماندهان 
نظامي به اتفاق سياسيوني مثل مرحوم هاشمي 
خدمت حضرت امام مي رسند و عنوان مي كنند 

كه توانستيم دش��من را از بخش اعظم مناطق 
اشغالي كشورمان بيرون برانيم. در اين جلسات 
نظرات متفاوتي وجود داشت. عده اي به تداوم 
و عده اي به تمام ش��دن جنگ طبق شرايطي 
معتقد بودند. نهايتاً اين حضرت امام بودند كه 
طبق مش��اوره هايي كه گرفتند، دستور دادند 
جنگ ادامه پيدا كند اما با دو ش��رط. ايش��ان 
گفتند اگر خواس��تيد كار را ادامه بدهيد، بايد 
تا نابودي ص��دام پيش برويد. اگ��ر نه كه اصاًل 
ادامه ندهي��د. يك موضوع را هم دس��تور امام 
براي ورود نش��دن به مناطق غير نظامي نظير 
ش��هرهايي مثل بصره بود كه ايش��ان بيم آن 
داشتند مردم عادي صدمه ببينند و مردم عامه 
ع��راق رو در روي رزمنده ها قرار بگيرند. قضيه 
تداوم جن��گ بعد از فتح خرمش��هر از مواردي 
است كه حضرت امام استراتژي نظامي جنگ 
را مشخص مي كنند. همين مسئله عدم ورود 
يا عمليات در مناطق غير نظامي مسئله مهمي 
است كه شكل و اس��تراتژي عمليات بعدي را 
مش��خص مي كند. يك مورد مصداقي مشهور 
ديگ��ر هم مس��ئله پايان جنگ اس��ت. پس از 
اتفاقات پايان جنگ و مسئله نامه فرمانده وقت 
س��پاه به امام مبني بر نبودن بودجه، امكانات، 
تسليحات الزم و... نهايتاً حضرت امام تصميم 
خردمندانه و مستقلي براي پذيرش قطعنامه و 

خاتمه جنگ مي گيرند. 
اين دو مورد كه شما ذكر كرديد، جزو 
مس�ائل عمده و كل�ي جن�گ بودند. 
يكي ت�داوم آن بعد از اخراج دش�من 
از خاك مان و ديگري هم در مورد اتمام 

جن�گ. در موارد جزئي تر ه�م امام به 
طرح مواضع نظامي مي پرداختند؟

موارد جزئي ت��ر هم وج��ود دارد. يك موردش 
دستور امام براي بيشتر ش��دن نقش سپاه در 
جنگ است. امام دريافته بودند كليد موفقيت 
و ايس��تادگي ما عليه دش��مني ك��ه از لحاظ 
تجهيزات بر ما برت��ري دارد، نق��ش و حضور 
مردم است. سپاه هم كه شاكله اش را نيروهاي 
انقالبي و مردمي تشكيل مي دادند بايد فرصت 
و مجال بيش��تري براي دفاع در مقابل دشمن 
پيدا مي كرد. بر همين اساس ايشان در سال 64 
فرمان تشكيل نيروهاي سه گانه سپاه را صادر 
مي كنند. آقاي قاليباف مي گوي��د اين فرمان 
امام باعث تحول بسياري در توان نظامي سپاه 
و نهايتاً چگونگي برخورد با دش��من در تداوم 
جنگ شد. يا در موضوع برخي اختالف نظرهايي 
كه بين س��پاه و ارتش پيش آمده بود، امام حد 
عمل ه��ر دو نيرو را مش��خص مي كنند. طبق 
نظر ايش��ان، قرار مي شود س��پاه در جنوب و 
ارتش در غرب حضور داشته باشد. يا عمليات 
تركيبي هم از ديگر نظرات نظامي امام بود كه 
حتي پس از س��ال 63 كه قرار مي شود سپاه و 
ارتش جداگانه عمليات كنند، طبق نظر ايشان 
هر ك��دام از اين دو ني��رو )س��پاه و ارتش( كه 
مي خواس��تند عملياتي انجام بدهند، از توان و 
استعداد نيروي ديگر استفاده مي كردند. يا در 
بحث سپردن فرماندهي جنگ به آقاي هاشمي 
و اختيارات��ي كه امام به حض��رت آقا در جنگ 
مي دهند و. . . همگي مواردي هستند كه امام با 
دورانديشي شان به طرح مواضع نظامي شان در 

جنگ پرداختند. 
مخاطب�ان حض�رت ام�ام در موضوع 
جنگ صرفًا نظامي ها نبودند، ايش�ان 
در بس�یاري از مواقع م�ردم عادي را 
هم مخاطب قرار مي دادند و پیام هايي 
ص�ادر مي كردن�د ك�ه در جبهه ه�ا 

تأثیرگذار بودند. 
بله، همين طور اس��ت. برهمين اس��اس ما در 
كتاب نقش امام در دفاع مقدس را به دو بخش 
كلي تقس��يم كرديم. يكي وجه��ه كاريزمايي 
ايشان است كه گاه امام با دادن يك پيام اقدام 
به تهيي��ج جامعه و م��ردم در جه��ت تقويت 
جبهه ها مي كردند. پيام هاي ايشان نه تنها در 
داخل كشور كه حتي روي دشمن هم اثرگذار 
بودند. ايشان در برخي مواقع حتي با يك جمله 
يا با يك پيام روند كلي جنگ را تحت تأثير قرار 
مي دادند. من كل صحيفه ن��ور امام در مقطع 
زماني هشت س��ال جنگ را مورد بررسي قرار 
دادم. ديدم پيام هاي ايش��ان كام��اًل منطبق با 
تحوالت اجتماعي است. مثاًل ايشان مي بينند 
در يك دوره اي جامعه نسبت به يك موضوع يا 
مسئله جنگ بدبين شده است، پيام هاي شان 
را طبق همان موضوع صادر مي كردند يا حتي 
در كمي��ت پيام ها س��عي مي كردند ش��رايط 
روحي جامعه را مدنظر داش��ته باشند. مثاًل در 
س��ال 67 كه جنگ در همان س��ال تمام شد، 
ايش��ان از ابتداي س��ال تا پايان دفاع مقدس 
حدود 10پيام در مورد جنگ صادر كردند كه 
نشان مي دهد تحوالت اجتماعي پايان جنگ 
را مدنظر داش��تند. به هر روي برخي  پيام هاي 
ايش��ان خطاب به مردم عادي نظي��ر آنچه در 
روزهاي پس از پذيرش قطعنامه و حمله مجدد 
دشمن ش��اهد بوديم، چهره جنگ را به شكل 
كلي تغيير داد. مردم در روزهاي آخر جنگ با 
فرمان امام به جبهه ها آمدند و جنگ با بيرون 
راندن دش��من و عمليات پيروزمند مرصاد به 

اتمام رسيد.
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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حواس مان نبود يك نگهبان 
ديگر باالي مس�جد است. از 
آنجا ما را ديد و سريع گلنگدن 
كش�ید و به طرف مان شلیك 
كرد. بچه ها س�نگر گرفتند. 
ش�هید صفري گف�ت بچه ها 
تع�داد آنها خیلي بیش�تر از 
ماست، نبايد امان شان بدهیم

م�ن ب�ه اي�ن نتیجه رس�یدم 
كس�اني ك�ه معتقد هس�تند 
امام نق�ش حداقلي داش�تند 
در  ام�ام  نیس�ت.  اينط�ور 
تصمیم�ات كالن جن�گ ورود 
مي كردن�د و حت�ي در برخ�ي 
مواقع در سطح استراتژي هاي 
نظامي جن�گ نظ�ر مي دادند
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