
نگاه

 نگاهي به زندگي 4 فرمانده شهيد لشكر 77 
پيروز ثامن االئمه)ع(

عشقبهوطندروجودشانموجميزد
لش�كر 77 پيروز ثامن االئم�ه)ع( در زمان 
اج�راي عملي�ات شكس�ت حصر آب�ادان 
نقش بسيار مهمي در پيش�برد و موفقيت 
عمليات ایفا كرد و با تقدیم كردن شهدایي 
گرانقدر یكي از بزرگ تری�ن موفقيت هاي 
س�ال هاي  نخس�تين  در  رزمن�دگان 
دفاع مق�دس را رق�م زد. در ادام�ه نگاهي 
گذرا ب�ه زندگي تا ش�هادت چن�د فرمانده 
ش�هيد این لش�كر داریم كه كمتر صحبت  
از رشادت و شجاعت ش�ان به ميان مي آید. 

  امير شهيد پرویز حبراني
شللهيدحبراني با پيروزي انقاب اسللامي با 
تاش و پشتكار به ادامه خدمت خود در ارتش 
ادامه داد. با شروع جنگ، آرزو و خواسته قلبي 
او، در مورد حفظ ناموس، ميهن اسامي  و نهايتاً 
شهادت، او را به سوي جبهه هاي جنگ سوق 
داد. به جبهه رفللت و فرماندهي گللردان را بر 
عهده گرفت و در  بيشتر مناطق نبرد هم به  دليل 
تكليف و هللم عاقه حضور مؤثري داشللت. او 
همرزمانش را در كنار ايثار و مقاومت به دينداري 
و تقوا سفارش مي كرد و در حالي  كه شهادت را 
تولدي دوباره قلمداد مي كرد به همسرش  اين 
چنين سفارش كرد: »نبودنم نبايد در زندگي 
شللما تغييري ايجاد كند؛ بلكلله فرزندان مان 
را با فكر و تربيت اسللامي  پرورش بده و براي 
موفقيت آنهللا در اجتماع و امللر تحصيات از 
هيچ كوششللي دريغ نكن.« سللرانجام پس از 
ماه ها مبارزه و انتظار، پرويزحبراني در حالي كه 
فرماندهي گردان 110 پياده لشكر 77 پيروز 
ثامن االئمه)ع( را بر عهده داشت، در هشتم مهر 
1360 سلحشورانه درعمليات ثامن االئمه)ع( 
شركت جست و در محورآبادان- ماهشهر مورد 
اصابت مستقيم گلوله دشللمن قرارگرفت و به 

درجه واالي شهادت دست يافت. 
   امير شهيد محمود منظم توالیي

شللهيد تواليي در دوران انقاب سعي مي كرد 
از درگيري نيروهللاي ارتش با مللردم و ايجاد 
خونريزي جلوگيري كند. با وجود اينكه در زمان 
پيروزي انقاب مي توانست بازنشسته شود، ولي 
حاضر به اين امر نشد و مي گفت: حاال خدمت 
براي ارتش و دفاع از ميهن ارزش دارد، نه زمان 
طاغوت. او از همان نخسللتين روزهاي جنگ 
به عنوان يك فرمانده مسئول و نظامي متعهد، 
در فكر رفتن به جبهه بود و حضور در جبهه را 
به عنوان يك وظيفه براي خودش مي دانست. 
مسللئوليت شللهيد منظم تواليللي در جبهه، 
فرماندهي گردان 129 پياده جمعي لشكر 77 
پيروز ثامن االئمه)ع( بود. شهيد محمود منظم 
تواليي در تاريخ بيسللت و نهللم آذر 13۵9 در 
منطقه عملياتي جنوب- در درگيري با ارتش 
متجاوز عراق به شللهادت رسلليد. پيكر مطهر 
شللهيد تواليي بعد از انتقال به مشهد، در حرم 

مطهر رضوي به خاك سپرده شد. 
   امير شهيد سيد كاظم نسطورفر 

شهيد نسطورفر به دليل عاقه اش به ارتش و با 

هدف خدمت به وطن، وارد دانشكده افسري شد 
و پس از گذراندن آموزش هاي الزم، در نيروي 
زميني مشغول به خدمت شد. با شروع انقاب، 
از طرفداران راه و هدف امام خميني)ره( بود و 
اعتقاد داشللت كه رژيم شاهنشاهي كاري جز 
ظلم بر اين مردم نللدارد. از ديگر خصوصياتي 
كه در وجود وي متبلور بود، مبارزه، شجاعت و 
فداكاري بود. در زمان پيروزي انقاب اسامي، 
او درجه سرگردي داشت و معاون گردان 129 
از تيپ قوچان، لشكر 77 پيروز خراسان بود. با 
شروع شللورش هاي ضدانقاب در كردستان، 
براي سللركوبي ضدانقاب به آن منطقه اعزام 
شد. طي سلله ماه درگيري، يكبار مجروح شد 
و پس از بهبودي دوباره به شهر»بانه« برگشت 
و در سللمت فرماندهي پادگان بانه به مبارزه با 
گروه هاي ضد انقاب ادامه داد. پس از آغاز جنگ 
تحميلي مأموريت حركت به سمت آبادان به او 
اباغ شد. دوست شهيد مي گويد: »پس از اباغ 
مأموريت به او، شللب در منزل ما ميهمان بود 
موقع خوردن شام رو به ما كرد و با خنده گفت: 
اين شللام آخر ما در منزل شماست، مثل شام 
آخر مسيح.«شهيد نسطورفر در 19 دي 13۵9 
در ايستگاه سوم آبادان بر اثر اصابت تركش به 
شهادت رسيد. وي در زمان شهادت مسئوليت 
فرماندهي گردان 129 پياده از لشكر 77 پيروز 

خراسان را بر عهده داشت. 
   شهيد فرامرز عباسي

شهيد عباسي در سال 1339 با ورود به دانشكده 
افسللري به اسللتخدام ارتش در آمد و در سال 
1343 در لشكر 77 خراسان منتقل و مشغول 
انجام وظيفه شد. با توجه به اينكه در آن زمان 
جو خدمت در ارتش به گونه اي بللود كه افراد 
متدين و متعهد راهي براي پيشرفت نداشتند، 
ايشان به نحوي عمل مي نمود كه ضمن رعايت 
مقررات، ُمبلغي خوب و مؤثر براي همرزمانش 
باشد. تمامي كساني كه با او هم خدمت بودند 
يك دل و يك صللدا معتقد به ايللن بودند كه 
ايشان با همه متفاوت اسللت. پس از پيروزي 
انقاب اسللامي و با شللروع جنگ تحميلي، 
رسللالت خود را حضور در جبهه دانسللت و در 
منطقه عملياتللي جنوب در كنللار رزمندگان 
لشللكر 77 پيللروز ثامن االئمه)ع( بلله دفاع از 
آرمان هاي اسام و انقاب مشغول شد. شهيد 
عباسللي كه به تازگي به درجه سرگردي نائل 
شللده بود، آنچنان رشللادتي از خود نشان داد 
كه در همان ابتللداي جنگ تعللداد زيادي از 
مزدوران بعثي را به خاك سياه نشاند و به خاطر 
همين شجاعت و رشادتي كه از خود نشان داد 
از سوي فرماندهي مورد تشللويق قرار گرفت. 
امير شهيد فرامرز عباسي سللرانجام درتاريخ 
21 ارديبهشللت 1360در حالي كه در منطقه 
عملياتي آبادان، فرماندهي گردان 104 پياده 
لشللكر 77 پيروزثامن االئملله )ع( را بر عهده 
داشللت، بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن 

بعثي، شربت شهادت را نوشيد. 
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نگاهي به نتایج عمليات ثامن االئمه)ع( در 5 مهر 1360 در گفت وگوي »جوان« با سردار حسن رستگار پناه

صدام تا يك هفته از بيان شكست در آبادان وحشت داشت

جدول

   احمد محمدتبریزي
انجام عمليات ثامن االئم�ه)ع( در 5 مهر 1360 
یك نقطه عط�ف تاریخ�ي در دفاع مقدس به 
شمار مي رود. در این عمليات پس از 4۲ ساعت 
نبرد بي وقفه، حصر آبادان شكس�ته و بيش از 
150 كيلومتر مربع از خ�اك ایران بازپس گيري 
شد. شكسته شدن حصر آبادان اعتماد به نفس 
را به جبهه  خودي برگرداند و سرآغاز موفقيت 
در عمليات بزرگ بعدي شد. در سالروز عمليات 
ثامن االئمه)ع( با س�ردار حس�ن رستگار پناه، 
از رزمن�دگان دوران دفاع مقدس گفت وگویي 
انجام دادیم كه مشروحش را در ادامه مي خوانيد. 

قبل از عمليات ثامن االئمه)ع( و شكسته 
ش�دن حصر آب�ادان وضعي�ت جبهه ها 

چگونه بود؟
در 31 شهريور 13۵9 رژيم بعثي عراق با تمام توان 
و پيش زمينه هاي قبلي تجاوز سراسري اش را به 
ميهن اسللامي ما آغاز كرد. تا قبل از 31 شهريور 
حوادث و ناامني هللاي داخلي در شللمال غرب و 
خوزستان و بعضي نقاط ديگر كشللور با طراحي 
رژيم بعث عراق و با حمايت قدرت هاي بزرگ مثل 
امريكا قصد براندازي نظام اسامي را داشتند كه ره 

به جايي نبردند. 
پس از آن، صدام كه جزئي از پازل هاي دشمن بود، 
هجوم سراسري اش را با هدف سقوط نظام اسامي 
آغاز كرد. ايللن حمله در صورتي اتفللاق افتاد كه 
نتوانسته بودند تجزيه بخش هايي از ايران را عملي 
كنند. همچنين چون موفق نشده بودند به پايه هاي 
سياسي و استحكام نظامي اسامي آسيب برسانند، 
حمله شللان را آغاز كردند. قصد داشللتند ظرف 
12ساعت استان خوزسللتان و ظرف 24 ساعت 
بخش هايي از استان كرمانشاه مثل دهلران و مهران 
را تصرف كنند. در نقشه هايشان چنين برآوردهايي 
داشتند. حمله سراسری دشمن كه آغاز شد مردم 
از همللان نقطه صفر مللرزي اعللم از زن و مرد به 
تقابل با دشمن كينه توز برخاستند و مقاومت ها 
از همان روز اول شللروع شللد. دشمن پيش بيني 
كرده بود كه خرمشهر را ظرف دو تا چهار ساعت 
تصرف كند و پس از آن به آبادان هجوم ببرد و اين 
 شهر را هم اشغال كند. به تعبيري با اشغال جاده 
آبادان – ماهشللهر در حدود 60 تا 100 كيلومتر 
در حاشيه خليج فارس پهلو بگيرند. با اين اهداف 
حركت خودشان را شللروع كردند و خوشبختانه 
ايمان، استقامت، شجاعت و پايمردي مردم در نوار 
مرزي ايران به گونه اي شد كه فقط 40 شبانه روز 

پشت دروازه خرمشهر باقي ماندند. 
پيش بيني يگان هاي دشللمن كه مي خواسللتند 
آبادان را بگيرند، در حد دو گللردان بود، ولي تا دو 
لشكر نيرو آوردند. رزمندگان در شهر دفاع كردند 
و اجازه ورود به دشمن ندادند. بعد از اين شرايطي 
بر دشمن بعثي تحميل شد و در مواضع غيرقابل 
پيش بيني پدافند كرد و متوقف شللد. در اصل ما 
در مرحله اول مورد هجوم قرار گرفتيم و سپس با 
استقامت و مقاومت در خطوط مختلف، دشمن را 
مجبور به تثبيت و ماندگاري كرديم. پس از آن به 

دشمن شبيخون زديم. 
در نقاط مختلف جبهه، عمليات هاي ايذايي توسط 
افراد انجام شد و آسلليب هاي زيادي را به سازمان 
رزم رژيم بعثي عراق وارد كرديم. برهم خوردن اين 
سازمان رزم براي دشمن غيرقابل پيش بيني بود. 
آسيب هايي كه هر شللب در نقاط مختلف جبهه 
در اثر شجاعت و شللهامت رزمندگان مي ديد، او 
را مجبور به نقاط پدافندي كرد. در اين شللرايط 
طرح هاي عملياتي توسط سللازمان هاي نظامي 
ما انجام مي گرفت، ولي به دليل شللرايط مكاني، 
زماني و كمبود تجهيزات مختلف اين عمليات ها 

با موفقيت روبه رو نمي شد. 
عمليات ثامن االئمه)ع( چه شرایطي را در 

جبهه ها حاكم كرد؟
علميات ثامن االئمه ثمللرات خوبي براي جبهه ها 
داشت. از ويژگي هاي اين عمليات اين بود كه اعتماد 
به نفس را به نسل جوان و نيروهاي انقابي، بسيجي، 
سپاه و ارتشي بازگرداند و آنها با همكاري و همفكري 
هم حصر آبادان را شكستند. از تجربه و آموزش هاي 
الزمي كه ارتش داشت و به نيروهاي جوان منتقل 
مي شد، طرح  ريزي عمليات ثامن االئمه)ع( انجام 
شد. در اصل عمليات ثامن به دنبال پيامي بود كه 
امام راحل به رزمندگان داده و فرموده بودند حصر 
آبادان بايد شكسته شللود. اين حرف امام هميشه 
آويزه گوش رزمندگان بود كه بايد محقق شللود. 
پيچيدگي زمين از نظر شللرايط آبگرفتگي ها در 
محورهاي مختلف منطقه كار را براي رزمندگان 
سخت مي كرد. آب كارون با باال آمدن و آبگرفتگي 
جبهه ها به سمت خرمشللهر و خطوط پدافندي 

شرايط را براي نيروهاي ما به شدت سخت مي كرد، 
اما با اعتماد به نفس، تفكر و توكل به خدا رزمندگان 
توانستند طرحي را پياده كنند كه اصًا در مخيله 

نيروهاي بعثي عراقي نمي  گنجيد.
 با وجود اينكه نيروهاي بعثي عراق در نقاط مختلف 
خود تجهيز شده و سنگرهاي پدافندي مستحكمي 
را ايجاد كرده بودند، باز از عملكرد رزمندگان غافلگير 
شدند. دشمن خطوط پدافندي محكمي از ميدان 
مين، كانال و اسللتفاده از عللوارض طبيعي زمين 
ايجاد كرده و شللرايطي پيش آورده بود كه تصور 
مي كرد به زودي آبادان هم به اشللغال در مي آيد، 
ولي نقشه هايش كامًا اشتباه از آب درآمد. سرعت 
عمل، تفكر و تاش مستمر رزمندگان اعم از لشكر 
77 خراسللان ارتش جمهوري اسامي، نيروهاي 
ژاندارمللري كلله در آن زمان قسللمتي از خطوط 
پدافندي آبادان را اداره مي كردند و كار شبانه روزي 
نيروهاي داوطلب مردمي و سپاه و شناسايي هاي 
دقيق در عمق محورهاي دشمن سبب شد از سه 

محور با سه قرارگاه پيش بيني شده بر دشمن حمله 
و در يك حالت برق آسا دشللمن بعثي را غافلگير 
كنيم. تهاجم رزمندگان به گونه اي بود كه تفكر و 
انديشه را از دشمن گرفت و توانسللتيم راه فرار را 
بر آنها ببنديم. موفق شديم تا پشت جاده خرمشهر 
به اهواز و قسللمت شرقي و جنوب شللرقي آبادان 
محاصره را بشللكنيم و عمليات طرح ريزي شللده 
ثامن االئمه بيش از اهداف پيش بيني شللده پيش 
رفت و منجر به شكست سنگيني براي دشمن شد. 
آوازه  اين شكست چنان در گوش دشمن طنين انداز 

شد كه زمان انجام عمليات هاي بعدي يكي پس از 
ديگري تأثيرش را مي گذاشت. 

شكست حصر آبادان چه نتایجي را براي 
جبهه ها داشت؟

از اولين نتايج عمليات ثامن االئمه)ع( اين بود كه 
مسئله طرح ريزي توسط نسللل جوان و انقابي را 
مطرح كرد و انگيزه زيادي در نيروها به وجود آورد 
و اين امر را اثبات كرد كه همواره ايمان مي تواند بر 
ماديات و تكنولوژي و تجهيللزات غلبه پيدا كند. 
حركت متحد مردمي براي دفاع از ميهن اسامي و 
تبعيت پذيري از امام راحل و محقق شدن دغدغه 
امام از ديگر نتايج عمليات ثامن االئمه بود. نتيجه 
ديگر اين عمليات تلفيق و تركيب نيروهاي رزمنده 
در يك لشكر بود كه توانسللتند تا جزئي ترين رده 
با هم هماهنگ بشوند و سللازماندهي جديدي را 
براي نبرد با دشمن بعثي عراق تجربه كنند. در اين 
عمليات با وجود تبليغات و عمليات رواني سنگين 
دشمن، آنها با شكست روبه رو شدند، به طوري كه تا 
يك هفته از بيان اين واقعيت كه شكست خورده اند، 
وحشللت داشللتند. پس از شكسته شللدن حصر 
آبادان پشللتيبانان صدام در خليج فارس متزلزل 
شدند و در پشللتيباني تجهيزاتي، مالي و سياسي 
كه قدرت هاي بزرگ از صدام داشللتند، تزلزل به 
وجود آمد. درست اسللت كه ما در حصر آبادان با 
لشكر بعث عراق روبه رو بوديم و مي جنگيديم، ولي 
شكست دشللمن، پيام هاي الزم را به قدرت هاي 
آن زمللان از جمله امريكا، انگلسللتان، فرانسلله و 
آلمان داد. تمام اين كشللورها تا زمان حصر آبادان 
هر آنچه را كه صدام خواسللته بود تهيه كرده و در 
مجامع بين المللي از صدام پشتيباني مي كردند و 
مي خواستند چهره اي صلح طلب از او نشان دهند. 
هيچ كدام از آنها نمي پذيرفتند كه صدام تجاوز كرده 
است. صدام تا عمق خاك كشورمان آمده و آبادان را 
در محاصره قرار داده بود، ولي باز قدرت هاي بزرگ 
و حاميان صدام نمي خواستند بگويند صدام تجاوز 
كرده است. در نهايت ما توانسللتيم اين شرايط را 
خودمان به وجود بياوريم كه با هماهنگي سپاه و 
ارتش و حضور گسترده مردم عمليات هاي بزرگي 
انجام دهيم و دشمن بعثي را مجبور به شكست و 

عقب نشيني كنيم. 
مي  ت�وان گفت ای�ن اولين ش�وك جدي 
دشمن از زمان شروع جنگ تحميلي بود.

تقريباً ما عمليات ثامن االئمه)ع( را يك سللال بعد 
از تجاوز سراسللري عراق انجام داديم. عراق در آن 

شللرايط فكر مي كرد ما توان تجهيزاتي، اقتصادي 
و مديريتي در جنگ نداريم، امللا با انجام عمليات 
ثامن االئمه)ع( ثابت كرديم كه نسل جوان با ايمان 
و انگيزه الهي مي تواند درس هاي سختي به دشمن 
متجاوز بدهد و اين سللرآغازي براي عمليات هاي 
بعدي شد كه به آزادسازي خرمشهر منتهي گشت. 
شكسللتن حصر آبادان درس هاي بسلليار خوب و 
آموزنده اي براي نيروهاي مسلللح ايران داشللت. 
پيام هاي خيلي محكمي هم براي پشتيبانان صدام 
و رژيم بعث عراق فرسللتاد و در اين عمليات ثابت 
كرديم دشمن متجاوز شكست پذير است و امكان 

شكستش وجود دارد. 
اگر آبادان اشغال مي ش�د قطعًا در ادامه 

شرایط برایمان سخت مي شد.
دشللمن تبليغات زيادي روي سللقوط خرمشهر 
كرد. سقوط خرمشللهر را زمينه و پيش زمينه اي 
براي سقوط آبادان مي دانسللت و سقوط آبادان را 
پيش زمينه اي براي جدا شللدن استان خوزستان 
تلقي مي كرد. مردم عرب و عشاير مسلمان ايران در 
خرمشهر، آبادان و نقاط ديگر در جبهه هاي مرزي 
ثابت كردند هيچ همدلي با شيطنت هاي دشمن 
ندارند و آنچه برايشان مهم است اسللام، ايران و 

وفاداري به انقاب اسامي است. 
مقاومت م�ردم هم در ش�رایط محاصره 
مثال زدني ب�ود و تأثير زی�ادي بر جبهه 

مي گذاشت.
مردم به عنوان دژ اصلي حافظ انقللاب در آبادان 
نشان دادند، اگر مقاومت و ايستادگي داشته باشيم 
نصرت از آن ماست. اين ثابت شد. شهري كه يك 
سال در محاصره است و فاصله بمباران هاي هوايي 
مسللتمر دشللمن از آن سللوي اروند تا اين سمت 
رودخانه فقط 300، 400 متر بود، نشان مي دهد 
مردمش چه شللرايط سللختي را تحمل كرده اند. 
اروند كه در قسمت شمالي آبادان و در قسمت غربي 
آبادان كه خرمشهر است و سقوط كرده و دشمن به 
پشت خانه هاي مردم چسللبيده است. در قسمت 
شرقي و شمال شللرقي هم آبادان كامًا محاصره 
است و تنها جاده اي كه ما قدرت تردد داريم جاده 
آبادان - ماهشهر است. تنها مسيري كه مي توانيم 
پشتيباني كنيم، مجروح جابه جا كنيم و امكانات 
به شهر برسانيم يك مسللير است كه دائم زير تيغ 
دشمن است، ولي چون ايستادگي و مقاومت است، 

تمام اين شرايط سخت را قابل تحمل مي كند. 
خس�ارت هایي كه به دشمن زدیم در چه 
حد بود؟ توانس�تيم تع�داد قابل توجهي 

اسير بگيریم؟
بيش از 40، ۵0 درصد از توان دشمن را در منطقه 
منهدم كرديم. نيروهاي دشمن كشته و مجروحان 
زيادي دادند و توانستيم اسللراي زيادي هم از آنها 
بگيريم. عكس ها و فيلم هايي كلله از اين عمليات 
باقي مانده نيروهاي بعثي را نشان مي دهد كه براي 
جلوگيري از كشته شدن، لباس ها و كفش هايشان را 
كنار اروند درآورده اند و به هر طريقي شده خودشان 
را به آب زده  و به سمت خطوط خودشان مي روند. 
شرايط طوري بود كه دشمن اسللراي زيادي داد 
و تعدادي زيادي از آنها فللرار كردند و تجهيزات و 

امكانات شات را جا گذاشتند. 
فرماندهان بزرگ دفاع مقدس از دل همين 

عمليات بيرون آمدند؟
نسلللي كه جنگ را اداره كللرد مخصوصاً در حصر 
آبادان يللا مقاومت خرمشللهر و سوسللنگرد يك 
جلوه گري از ايمان، شجاعت و شهادت نسل جوان 
بود كه خودش را نشان داد. از حصر آبادان اين پيوند 
آنقدر به هم نزديك شده بود كه آحاد مختلف مردم 
كنار هم قرار گرفتند و نصرت الهي را نصيب كشور 
و پيش زمينه هاي الزم را براي عمليات هاي بعدي 

ايجاد كردند. 
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط یك بار 
به كار روند.
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