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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

به رغم تلفاتي که تيپ ما داده بود، 40روز 
بع�د وارد عملي�ات ال�ي بيت المق�دس 
مي ش�ود. در فتح خرمش�هر تيپ8 نجف 
23 شبانه روز نه فقط شب ها که روزها هم 
درگير مي ش�ود و برخ�ي از گردان هايش 
سه بار بازس�ازي مي ش�وند. آنها که اهل 
جبه�ه و جنگ هس�تند مي فهمند س�ه 
بار بازس�ازي يک گ�ردان در ط�ول چند 
روز چه معن�ي ای دارد. در اي�ن عمليات 
همان طور ک�ه صوتش هم موجود اس�ت 
حاج احم�د و نيروهايش به عن�وان اولين 
يگان هاي ايراني وارد ش�هر مي ش�وند و 
آنجا شهيد کاظمي براي اولين بار مي گويد 
خرمش�هر را خدا آزاد کرد و بع�د خبر از 
اسارت گروه گروه نيروهاي دشمن مي دهد
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نجف آباد 2 خانواده چهار شهيده، 17 خانواده سه شهيده و 254 خانواده دو شهيده دارد

لشكر نجف اشرف  در 23 عمليات بزرگ و اصلي جنگ شركت كرد 
مروري بر تاريخچه لشكر8 نجف در عرصه دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با سردار سيف اهلل رشيد زاده 

  عليرضا محمدي
لشكر 8 نجف از شناخته ش�ده ترين يگان هاي حاضر در 
دفاع مقدس است که در 23 عمليات بزرگ و اصلي جنگ 
حضور فعالي داش�ت. نجف آبادي ها ک�ه در ابتدا چندين 
گروه يا گردان مج�زا را به جبهه هاي جن�گ اعزام کرده 
بودند، از آذر 1360 حول محور شهيد کاظمي تيپ 8 نجف 
را تش�كيل مي دهند. اين تيپ که از وجود رزمندگاني از 
شهرهاي مختلف استان اصفهان و گاه رزمندگاني از ديگر 
اس�تان ها بهره مي برد، کمي بعد تبديل به لشكر مي شود 
و تا پايان دفاع مقدس در قامت يک لش�كر خط ش�كن، 
نق�ش تعيين کنن�ده اي در تاري�خ جن�گ ايف�ا مي کند. 
عملكرد موفق اين لش�كر در دو عملي�ات فتح المبين و 
الي بيت المقدس، تنها گوشه هايي از حماسه آفريني هاي 
يكي از سرسخت ترين لش�كرهاي دفاع مقدس است که 
رزمندگانش به ايمان و اعتقادات محكم مشهور بودند. در 
گفت وگويي که با سردار سيف اهلل رشيد زاده فرمانده لشكر 
عملياتي8 نجف اشرف و يكي از قديمي ترين رزمندگان اين 
يگان داشتيم، سعي کرديم به معرفي بيشتر اين لشكر و 
شهدايش به خصوص براي خوانندگان نسل جوان بپردازيم.

      
ماجراي تشكيل لشكر 8 نجف به چه صورت بود؟

وقتي جنگ ش��روع مي ش��ود، جوانان نجف آب��اد به صورت 
خودجوش چهار الي پنج گروه را تشكيل مي دهند و هر كدام 
به يك نقطه از جبهه ها مي روند و فعاليت مي كنند. يك گروه به 
فرماندهي شهيد صادق پور و شهيد چهره ساز به سرپل ذهاب 
مي روند و در عمليات بازي دراز شركت مي كنند. صادق پور در 
همين عمليات بازي دراز به شهادت مي رسد. شهيد حيدرعلي 
طالب معروف به استادميرزا كه سابق از تكاوران ارتش بود و بعد 
از انقالب اقدام به آموزش جوان هاي انقالبي مي كرد هم يك 
گروه را به شوشتر مي برد. ايشان مدتي آنجا مشغول بود و نهايتاً 
در همان اوايل جنگ به شهادت مي رسد. در جيب استاد پس از 
شهادت نامه اي به دست مي آيد كه گويا آقاي شمخاني برايش 
نوشته و از تك دشمن خبر داده بود. روي اين نامه اثر تركشي 
كه به سينه شهيد طالب خورده بود ديده مي شود. يك گروه را 
هم برادر محمدحسين حجتي به جبهه شمالغرب مي برد. اين 
گروه در عمليات محمد رسول اهلل)ص( به نيروهاي حاج احمد 
متوسليان ملحق مي شوند و در اين عمليات شركت مي كنند. 
نهايتاً يك گروه ديگر را هم شهيد احمد كاظمي به جبهه آبادان 
مي برد. ايشان اوايل پيروزي انقالب با هماهنگي شهيد منتظري 
شش ماه به لبنان مي رود. در بازگشت همراه سردار صفوي به 
سنندج اعزام مي شود و آنجا با اصابت دو گلوله دشمن مجروح 
مي ش��ود. به نجف آباد برمي گردد و دوران نقاهتش را سپري 
مي كند كه مي ش��نود عراق فرودگاه ها را بمباران كرده است. 
شهيد كاظمي با عصا به س��پاه نجف آباد مي رود و مي خواهد 
كه اقدامي انجام بدهند. بچه هاي س��پاه مي گويند دستوري 
دريافت نكرده اند و بالتكليف هستند. حاج احمد با آن غيرتي 
كه داشت خودش يك گروه 22 نفره را برمي دارد و به پادگان 
گلف اهواز مي برد. از آنج��ا به منطقه محمديه آبادان مي روند 
اما چون محمديه خط آرامي بود، با مش��ورت سردار صفوي 
به جبهه فياضيه مي روند و آنج��ا را از نيروهاي ارتش تحويل 
مي گيرند. از ايستگاه هفت تا ايستگاه 12 آبادان كه حدود 5 الي 
6 كيلومتر طول داشت منطقه اي بود كه به آن جبهه فياضيه 
مي گفتند. رفته رفته تعدادي رزمنده از نجف آباد به گروه شهيد 
كاظمي ملحق مي ش��وند و يك گردان تشكيل مي دهند. در 
عمليات ثامن االئمه)ع( ش��هيد كاظمي با همين گردان وارد 
عمل مي ش��ود. در عمليات طريق القدس دو گردان ديگر به 
گردان ايشان ملحق مي شوند كه در واقع سنگ بناي تيپ را 
مي گذارند. اما هنوز به لحاظ سازماني تيپ رسماً تشكيل نشده 
بود. بعد از عمليات طريق القدس و مشخصا در آذرماه 1360 
تيپ 8 نجف اشرف رسماً با فرماندهي شهيد كاظمي تشكيل 
مي شود و از اين به بعد همه رزمنده هاي نجف آباد در قالب اين 
تيپ در جبهه حضور پيدا مي كنند. بعد از عمليات محرم تيپ 
تبديل به لشكر مي شود و از عمليات والفجر مقدماتي تا پايان 

جنگ با عنوان لشكر در جبهه ها حضور پيدا مي كند.

در صحبت هاي تان اشاره کرديد که شهيد کاظمي 
پيش از حضور در دفاع مقدس در سنندج مجروح 
ش�ده بود، پ�س رزمنده ه�اي نجف آب�اد در غائله 

کردستان هم حضور داشتند؟ 
بله حضور داش��تند. در مناطقي مث��ل ديواندره، گاوش��له، 
حس��ين آباد و... حضور بچه هاي نجف آباد مع��روف بود. خود 
حاج احمد هم كه در سنندج حضور داشت و همان جا مجروح 

مي شود.
رزمندگان تيپ غير از نجف آباد از چه ش�هرهايي 

تأمين مي شدند؟
اوايل كه عرض كردم صرفاً بچه هاي نجف آباد همراه ش��هيد 
كاظمي گردان اوليه را تش��كيل مي دهند و در تشكيل تيپ 
هم محور با بچه هاي نجف آباد بود ول��ي رفته رفته از منطقه 
فالورجان و قهدريجان اصفهان و خميني شهر و حتي كاشان 
هم نيروهايي وارد تيپ مي شوند. مثالً رزمنده هاي فالورجاني 
معموالً دو الي سه گردان در تيپ داشتند. خميني شهری ها هم 
دو گردان داشتند. در طول سال 61 حتي بچه هاي يزد هم به 
استعداد يك گردان در تيپ حضور داشتند. حتي در عمليات 
فتح المبين شهيدان مهدي و حميد باكري و شهيد تجاليي و 
تعدادي از نيروهاي آذربايجاني به تيپ مأمور مي شوند و 8 نجف 
را تقويت مي كنند. بعدها و در طول دفاع مقدس عمده نيروهاي 
تي��پ را همان بچه ه��اي نجف آباد، فالورج��ان، قهدريجان، 

خميني شهر و كاشان تشكيل مي دادند.
يک س�ؤال هميش�ه برايم مط�رح بود ک�ه چطور 
مي شود يک ش�هر کوچک مثل نجف آباد پا به پاي 
کالنشهرهايي مثل تهران و اصفهان تيپ تشكيل 
مي دهد. شهر ش�ما چه جوي داش�ت که اين همه 

رزمنده به جبهه ها اعزام کرده بود؟
كاًل اس��تان اصفهان به مردم معتقد و مذهبي معروف است. 
نجف آباد هم مردم واقعاً معتقدي دارد كه اگر روزشمار انقالب را 
دنبال كنيد، يكي از اولين شهرهايي كه در آن حكومت نظامي 
اعالم شد، همين نجف آباد است. حضور روحانيون انقالبي از 
داليل اصلي جذب مردم به جريان انقالب و هواداري از نهضت 
حضرت امام بود. با چنين روحيه اي وقتي كه انقالب پيروز شد، 
جوان ها و مردم انقالبي اين ش��هر سعي كردند از انقالب شان 
دفاع كنند و عرض كردم كه از غائله كردستان گرفته تا شروع 
جن��گ گروه هاي خودجوش��ي از جوان هاي ش��هر به جبهه 
مي رفتند و حضور فعالي داش��تند. در نجف آب��اد دو خانواده 
چهار شهيدي داريم. 17 خانواده سه شهيده و 254 خانواده دو 
شهيده. ببينيد وقتي كه 254 خانواده دو فرزندشان را تقديم 
انقالب مي كنند، نشان مي دهد كه اين مردم از دل و جان مدافع 
انقالب و پشتيبان جبهه و جنگ بودند. نجف آباد يك منطقه 

كشاورزي است. صنعتي و تجاري هم نيست. مردم با سبك و 
سياق و فرهنگي كه داشتند از جبهه ها پشتيباني مي كردند و 
به جز اعزام فرزندان شان به جبهه ها، كمك هاي مردمي قابل 

توجهي را هم عازم جبهه ها مي كردند.
آماري از شهداي لشكر داريد؟

اين لشكر حدود 9 هزار شهيد دارد. 2550 نفر از اين شهدا براي 
خود شهر نجف آباد هستند. 1700 نفر از قهدريجان و فالورجان 
شهيد داده ايم، 2300 نفر از خميني ش��هر. از بچه هاي يزد و 

آذربايجان و كاشان هم شهدايي تقديم كرده ايم.
فتح المبين و الي بيت المقدس دو عملياتي هستند 
که با نام لشكر8 نجف گره خورده اند. اگر مي شود به 
مرور نقش لشكر نجف در اين دو عمليات بپردازيم.

بنده خودم در عملي��ات فتح المبين نب��ودم. از عمليات الي 
بيت المقدس رزمنده تيپ ش��دم و تا همين االن كه با ش��ما 
صحبت مي كنم افتخارم اين است كه رزمنده اين لشكر هستم. 
عمليات فتح المبين در يك منطقه رملي بود. راه رفتن در اين 
رمل ها كار سختي است. شهيد كاظمي اخالقي كه داشت هر 
جا مي خواست نيروهايش را وارد كند، اول خودش آن منطقه 
را بازديد مي كرد. ايش��ان ش��ب عمليات از نيروها مي خواهد 
نيمه فانوس ها را كه به س��مت دش��من بود گل مالي كنند تا 
ديده نشوند. بعد 22 كيلومتر نيروهايش را در رمل ها به عمق 
نيروهاي دشمن مي برد تا در تنگه زليجان و رقابيه عقبه دشمن 
را ببندند. از آن طرف هم تيپ 14 در شمال منطقه وارد عمل 

مي ش��ود و در مناطقي چ��ون دالپري دش��من را از دو طرف 
احاطه مي كنند و به محاصره درمي آورند. در نتيجه عملكرد 
دو تيپ 14 و 8 نجف، توپخانه دش��من به همراه 15 هزار نفر 
از نيروهايش��ان و حتي فرمانده لشكري كه در منطقه حضور 
داشت به اسارت درمي آيند. در اين عمليات تيپ نجف با 17 
گردان وارد عمل شده بود كه به دليل شدت درگيري ها، گاه 
برخي از اين گردان ها دو بار بازسازي شدند. به رغم تلفاتي كه 
تيپ ما داده بود، 40 روز بع��د وارد عمليات الي بيت المقدس 
مي شود. در فتح خرمشهر تيپ8 نجف 23 شبانه روز نه فقط 
شب ها كه روزها هم درگير مي ش��ود و برخي از گردان هايش 
سه بار بازسازي مي شوند. آنها كه اهل جبهه و جنگ هستند 
مي فهمند سه بار بازس��ازي يك گردان در طول چند روز چه 
معني ای دارد. در اي��ن عمليات همان ط��ور كه صوتش هم 
موجود است حاج احمد و نيروهايش به عنوان اولين يگان هاي 
ايراني وارد شهر مي شوند و آنجا شهيد كاظمي براي اولين بار 
مي گويد خرمش��هر را خدا آزاد كرد و بعد خبر از اسارت گروه 
گروه نيروهاي دش��من مي دهد. من در اي��ن عمليات نيروي 
گردان زرهي بودم. م��ا در منطقه راه آهن خرمش��هر بوديم. 
اگر آنجا بوديد و رعب و وحش��ت را در چهره سربازان دشمن 
مي ديديد آن وقت دست نصرت و ياري خدا را حس مي كرديد. 
19 هزار نفر از دش��من در اين عمليات به اسارت درآمدند كه 

واقعاً رقم بسيار بااليي است.
لش�كر نجف در چند عمليات دفاع مقدس شرکت 

کرده است؟
لش��كر نجف در 23 عمليات بزرگ و اصلي مثل فتح المبين، 
الي بيت المقدس، رمض��ان، والفجر مقدمات��ي، والفجر يك، 
والفجر8، والفجر10، مرصاد، بيت المقدس7 و... شركت كرده 
است. اين عملياتي كه عرض كردم گذشته از عمليات محدود و 
متوسطي است كه غالباً در آنها بخشي از نيروهاي لشكر حضور 

پيدا مي كردند.
يک نكته جالب در خصوص لشكر نجف اين است که 
گويا فرماندهي آن جانشين نداشت. درست است؟ 
اگر مي شود به شهداي شاخص لشكر هم بپردازيد.

علت اينكه مي گوييد لش��كر نجف جانش��ين نداشت مربوط 
به نحوه فرماندهي ش��هيد كاظمي مي ش��ود كه رسماً كسي 
را به عنوان جانشين لش��كر معرفي نمي كرد. فقط در مواقع 
عمليات بود كه برخي از چهره ها به عنوان جانش��ين لش��كر 
مطرح مي ش��دند اما در مواقع عادي مثاًل در پش��ت جبهه ها 
اثري از اين بچه ها به عنوان جانشين وجود نداشت. در مواقع 
عمليات بچه ها خودشان مي دانستند در نبود حاج احمد از چه 
كسي حرف شنوي داشته باشند و چه كسي جانشين ايشان 
است. مثاًل شهيد حاج شعبانعلي زينلي از مباركه اصفهان در 
بين بچه ها معروف بود كه در نبود حاج احمد ايشان همه كاره 
لشكر است. يا قاسمعلي محمدي از بچه هاي فالورجان مدتي 
مي گفتند ايشان جانشين لشكر است. يا شهيد مجيد كبيرزاده 
از بچه هاي نجف آباد كه از بس تير و تركش در بدنش داش��ت 
به او لقب مرد آهنين داده بودند يك مقطعي جانشين لشكر 
شد. كبيرزاده در عمليات كربالي5 به شهادت رسيد. در مورد 
شهداي ش��اخص لش��كر بايد عرض كنم همين عزيزاني كه 
جانشين لشكر بودند از جمله شهداي شاخص لشكر به شمار 
مي روند. سردار شهيد اعتصامي فرمانده گردان 14 معصوم، 
سردار شهيد نجفعلي كريمي، س��ردار شهيد شكرالهي و... از 
ديگر شهداي شاخص لشكر هستند. جالب است بدانيد تنها 
شهر نجف آباد 93 سردار ش��هيد دارد كه از فرمانده گردان به 

باال هستند.
برخ�ي لش�كرها مث�ل لش�كر 27 مقره�اي 
شناخته  ش�ده اي مثل پادگان دوکوهه داشتند که 
االن محل زيارت کاروان هاي راهيان نور است، لشكر 

نجف هم چنين مقري داشت؟
در خود شهر نجف آباد ما تا سال 65 عقبه اي نداشتيم. نيروها را 
در مناطق عملياتي آموزش مي داديم. يك پادگان در شوشتر 
بود كه به مقر انبيای شوشتر معروف بود. آنجا مركز آموزش هاي 

گردان هاي رزمي بود. دو تا مقر در دانشگاه شهيد چمران اهواز 
معروف به پايگاه مدني 1 و 2 داش��تيم كه گردان هاي زرهي 
آنجا مستقر مي شدند. پايگاه مدني2 منطقه وسيعي بود كه 
يك ساختمان پنج طبقه وس��طش قرار داشت. وقتي نيروها 
زياد مي ش��دند ابتدا براي آموزش به شوشتر مي رفتند و بعد 
نزديكي هاي عمليات كه مي شد در اين ساختمان پنج طبقه 
مستقر مي شدند و از آنجا به مناطق عملياتي جابه جا مي شدند. 
اين پايگاه مدني 2 به نوعي مقر اصلي لشكر8 بود كه در دانشگاه 

شهيد چمران )جندي شاپور( اهواز قرار داشت.
اگر مي شود گردان هاي قديمي و محوري لشكر را 

هم نام ببريد.
گردان امام حسين)ع( يكي از گردان هاي قديمي و شناخته شده 
لشكر بود كه به فرماندهي شهيد حس��ن منتظري عملكرد 
موفقي داشت. گردان غواصي انبيا به فرماندهي برادر مصطفي 
نصر از ديگر گردان هاي شناخته شده لشكر است. يا گردان فتح 
به فرماندهي سردار نجفيان يا گردان 14 معصوم به فرماندهي 
شهيد اكبر اعتصامي و... از ديگر گردان هاي قديمي و مطرح 

لشكر بودند.
شهيد کاظمي به عنوان مؤسس و فرمانده لشكر 8 
چه خصوصياتي داشت که توانست اين لشكر را در 
23 عمليات بزرگ جنگ ب�ه خوبي مديريت کند و 

همواره در قلوب رزمندگانش جا داشته باشد؟

شهيد كاظمي يك سرباز به تمام معنا مطيع واليت بود. عشق 
و ارادت قلب��ي خاصي هم به حضرت زهرا)س( داش��ت. ذكر 
يازهرا)س( ورد كالم ايش��ان بود و بعد از اتمام جنگ هم كه 
هيئت ثاراهلل رزمندگان لشكر نجف تشكيل شد، هميشه در 
ابتداي جلسات ذكر يا حضرت زهرا)س( توسط ايشان جاري 
مي شد. حاج احمد به نظم و صالبت لشكر اهميت زيادي قائل 
بود. »نظم لشكر نجف« موردي بود كه مورد توجه مقام معظم 
رهبري هم قرار گرفته بود. ايش��ان دو بار كه در خوزستان از 
لش��كر نجف بازديد كرده بودند هر دو بار از نظم و ترتيب اين 
لشكر تعريف مي كنند. در طول دفاع مقدس معروف است كه 
حاج احمد كاظمي و حاج حسين خرازي دو فرماندهي بودند 
كه تا در خصوص عملياتي توجيه و قانع نمي شدند، به عمليات 
ورود نمي كردند. يعني اول چكش كاري هاي شان را مي كردند 
و بعد كه قانع مي شدند وارد عمل مي شدند. يك خصوصيت 
فرماندهي حاج احمد توجه به نيروهاي��ش بود. هرجا مقري 
ساخته مي شد، ايشان اول سراغ حمام را مي گرفتند تا ببينند 
امكان نظافت شرعي و شخصي براي نيروهايش مهيا شده است 
يا نه؟ در مورد تغذيه نيروها هم حساس بود و خودش شخصاً 
كارهايي از اين دست را پيگيري مي كرد. خيلي وقت ها پيش 
مي آمد كه ما در عمليات مختلف حاج احمد را جلوتر از خودمان 
در خط مقدم مي ديديم. ولو براي لحظه اي هم كه شده، ايشان 
مي آمد و از نزديك خط را بازديد مي كرد و مي رفت. آرام و قرار 
نداشت. گاهي هم پيش مي آمد كه خودش با بچه بسيجي ها 
همكالم مي ش��د و از آنها جوياي حال و احوال شان مي شد تا 
ببيند از بابت امكانات و لوازم مورد نياز كمبودي دارند يا نه. اين 
ارتباط قلبي بين فرمانده و نيرو دو طرفه بود. نيروها هم ايشان 
را قلباً دوست داشتند و به امر فرمانده شان به دل خطرات جنگ 

مي رفتند و حماسه ها خلق مي كردند.
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