
معرفی کتاب

نگاهي به کتاب »بهشت تخريب« که به خاطرات معاون گردان 
 تخريب لشكر 32 انصارالحسين مي پردازد

 فرصت آشنايي
 با سختي هاي بچه هاي تخريب

   احمد محمدتبريزي
وقتي حميد حسام تصميم به گرفتن كتابي 
درباره يكي از ش��هدا گرفت، از مهدي كياني 
 يكي از س��ه فرمانده لش��كر انصارالحس��ين 
خواس��ت تا خاطره اي از يكي از شهدا بگويد 
و مهدي كياني قلم به دست گرفت و چنين 
نوشت: »اگر مي خواهي الگو به جامعه معرفي 
كن��ي، خاطرات كس��ي را بنوي��س كه مثل 
شهداست. پاي آرمان هايشان ايستاده و گمنام 
زندگي مي كند. مثل مرتضي نادرمحمدي.«

و همين فرصتي ش��د تا نويسنده سراغ حاج 
مرتض��ي رفت و كت��اب »بهش��ت تخريب« 
را نوش��ت. كس��ي كه همرزمانش شكارچي 
گردن ك��ج، فرمان��ده جلوت��ر از فرمانب��ر، 
معبرگشاي پابرهنه،  تخريبچي روضه خوان 
لقب داده بودند. مرور خاطرات فرمانده بخش 
زيادي از فعاليت ها و س��ختي هاي بچه هاي 

تخريب را نشان مي دهد. 
نادرمحم��دي آموزش ه��اي اولي��ه پي��ش 
از اعزام به جبه��ه را ن��زد فرماندهاني چون 
حس��ن مراديان، حميد حجه فروش و علي 
چيت سازيان ديد. انس��ان هايي كه هر كدام 
در مس��ائل نظامي سرآمد و ش��اخص بودند 
و نيروهاي توانمند زي��ادي را براي جبهه ها 

تربيت كردند. 
اولين اعزام نادرمحمدي برايش با كنجكاوي و 
هيجان زيادي همراه بود. سرپل ذهاب مقصد 
اول شان بود. شهري كه خالي از سكنه شده 
بود و در تيررس دش��من بعثي قرار داش��ت. 
راوي كتاب اوايل جنگ، نوجواني با جثه ريز 
و كوچك اس��ت و فرماندهان خيلي رويش 
حس��اب نمي كنند. او از دور ش��اهد اتفاقات 
است و شهادت چند نفر از نيروها را در همان 
نخستين روزهاي حضورش مي بيند. جنگ 
بي رحمانه تر از چيزي اس��ت ك��ه فكرش را 
مي كرد و ح��اال همرزمان��ش را مي بيند كه 
همچون ب��رگ گل روي زمي��ن مي افتند و 
پرپر مي شوند. قطعاً روزهاي سختي در پيش 

خواهد داشت. 
نادرمحمدي در اعزام ه��اي بعدي مصمم تر 
از قبل از حضور در جبهه ب��ود. در دوره هاي 
تخريب شركت كرد و با سختي هاي اين كار 
آش��نا ش��د. دوره هاي نظامي براي بچه هاي 
تخريب بسيار سخت بود و فقط آنها كه تاب 
و توانش را داش��تند در اين واحد مي ماندند. 
تخريب سخت ترين مردان را براي باز كردن 
س��خت ترين معبرها مي خواس��ت. كساني 
كه دست و دلش��ان نلرزد و شب عمليات جا 

نزنند. 
حضور در گردان تخريب، هدف وااليي براي 
مرتضي بود كه محقق ش��د. او ب��ا انواع مين 
و روش هاي خنثي س��ازي اش آش��نا ش��د و 

اطاع��ات الزم درباره س��اح هاي جنگي را 
كس��ب كرده بود. حضور نيروها براي تثبيت 
عمليات والفجر8 و عمليات در منطقه كارخانه 
نمك يك��ي از فعاليت هاي مهمي اس��ت كه 

مرتضي در جريان دفاع مقدس دارد. 
حضور در جزي��ره مجنون ب��راي نيروهاي 
تخريب يك فرصت بزرگ جهت كاركردن و 
خودسازي بود. پابرهنه بودن يكي از كارهاي 
مرس��وم در ميان بچه هاي تخريب بود. آنها 
از س��ر تفنن و تفريح اين كار را نمي كردند 
و پابرهنه شدن ريشه در انديشه و باورهاي 
اخاقي شان داشت. تواضع، فروتني، سادگي 
و صميميت م��ي آورد. نيروهاي باتجربه اي 
مثل شهيد معماريان، پابرهنگي را جزئي از 
لوازم كار يك تخريبچي مي دانست. شهيد 
محمد عراقچي نيز در اين زمينه مي گفت: 
»ما قرار است زمين پاك جبهه را از آلودگي 
– مين- پاك كنيم، كف��ش، نوعي حجاب 

است.«
دو عمليات كرباي4 و كرب��اي5  آوردگاه 
س��خت و ب��زرگ ديگ��ري ب��راي نيروهاي 
تخريب ب��ود. به ويژه  غواص ه��اي تخريب و 
خط ش��كن كه در عمليات كرباي4 سنگ 
تمام گذاشتند و تا پاي جان براي موفقيت در 

عمليات جنگيدند. 
راوي كتاب ب��ا حافظه اي دقيق نام و نش��ان 
بسياري از همرزمانش را به ياد دارد و اينكه 
هركدام را كجا و در چ��ه منطقه اي به خوبي 
به خاطر مي آورد. نادرمحمدي در »بهش��ت 
تخريب« نام بس��ياري از دوستان شهيدش 
را زنده مي كن��د. نفراتي از گ��ردان تخريب 
لش��كر 32 انصارالحس��ين)ع( كه در جريان 

عمليات هاي مختلف به شهادت رسيدند. 
بس��ياري از دوس��تان نادرمحمدي در طول 
كتاب به ش��هادت مي رس��ند و اي��ن واقعه 
براي او بس��يار س��خت و ناگوار بود. خودش 
تا مرز ش��هادت مي رود و به درجه جانبازي 
نائل مي آي��د ول��ي هيچ گاه توفيق ش��هادت 
نمي يابد. او باقي مي ماند ت��ا بعدها نام و ياد 
دوس��تان ش��هيدش را براي آيندگان زنده 
كند. نكته مهم ديگر كتاب تش��ريح خوب و 
دقيق كار بچه ه��اي تخريب در دفاع مقدس 
است. راوي با جزئيات زيادي جريان كارهاي 
نيروهاي تخريب را توضيح مي دهد و خواننده 
را به خوبي با سختي ها و مشكات كارهايشان 
آش��نا مي كن��د. نادرمحمدي در »بهش��ت 
تخريب« يك گنجينه ناب از گردان تخريب 
لش��كر به ما مي دهد و همين موضوع ارزش 
كتاب را دوچندان مي كند. »بهشت تخريب« 
براي عاقه مندان به دفاع مقدس يك فرصت 
مغتنم و ناب براي بيش��تر دانستن از شهدا و 

بچه هاي جنگ است.
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پيكر شهيد علي محمد قنبري تابستان امسال پس از 34 سال به کشور بازگشت

عاشق امام حسين)ع( در محرم شهيد شد و در محرم به وطن برگشت
   روزبه فكور

بچه هاي تخريب هر ک�دام راز و رمز خاصي 
با خداي خودش�ان داش�تند. ه�ر نيرويي 
که پا ب�ه جبه�ه مي گذاش�ت و ب�ه گردان 
تخري�ب مي رفت، نخس�ت به خودس�ازي 
خود مي پرداخت. اين نيروها در ش�جاعت 
و ف�داکاري ح�رف اول را مي زدند و اخالص 
و تواضع ش�ان در جبه�ه زبان�زد نيروه�ا 
بود. بچه ه�اي تخري�ب پاك تري�ن نيروها 
بودن�د و ش�هادت را ب�ا رويي گش�وده در 
آغ�وش مي کش�يدند. درس�ت مث�ل علي 
محم�د قنبري ک�ه هم�ه در جبه�ه او را به 
خوب�ي و پاک�ي مي ش�ناختند؛ نيرويي که 
از ش�هادتش خب�ر داش�ت و اي�ن موضوع 
را ب�راي همرزمان�ش نق�ل ک�رده ب�ود. 
ش��هيد عل��ي محم��د قنب��ري در ميانه هاي 
ده��ه 40 در خرم آب��اد متولد ش��د و چندين 
س��ال بعد همراه خانواده به دليل مش��كات 
خانوادگي به شهرستان نهاوند از توابع استان 
همدان مهاجرت كرد. ش��هيد قنبري روزهاي 
نوجواني اش را كه با پيروزي انقاب اس��امي 
مصادف ش��د  در اين شهرس��تان گذراند. او با 
وجود س��ن و س��ال كم همراه ديگر جوانان و 
نوجوان��ان در راه پيروزي انق��اب بزرگ ملت 
ايران تاش مي ك��رد. در راهپيمايي ها حضور 
داشت و همراه دوستانش فعاليت هاي انقابي 
را پيگيرانه انجام مي داد. آرزوي او و هم نسانش 
برپايي يك حكومت ديني و اس��امي بود. آنها 
مي خواس��تند زير پرچم اسام رش��د كنند و 
از مظاهر م��ادي و طاغوتي بي��زار بودند. آنها 
براي هدف ش��ان جنگيدن��د و در آخر به آنچه 

مي خواستند رسيدند. 
اما علي محمد آرزويي بزرگ تر در سر داشت. او 
با تمام وجود مفهوم شهادت را درونش پرورانده 
بود و هر لحظه آمادگي شهادت داشت. پس از 

پيروزي انقاب، بنا بر وظيفه شرعي و قانوني به 
عنوان سرباز وظيفه به سپاه پاسداران انقاب 
اسامي پيوست و لباس سبز پاسداري از اسام 
و انقاب را به تن كرد. با آغاز س��ال هاي دفاع 
مقدس و حمله ناجوانمردانه ارتش بعث عراق به 
مرزهاي ايران، داوطلبانه روانه جبهه هاي نبرد 
حق عليه باطل شد و در عمليات هاي مختلف 

شركت كرد. 
اين ش��هيد بزرگوار براي حض��ور در جبهه  به 
خانواده اش گفته بود دشمن به كشورمان حمله 
كرده است و نمي توانم بمانم و بايد بروم. برادر 

شهيد درباره حضور برادرش در جبهه مي گويد 
ب��رادرم واقعاً غيرت��ي بود و مي گف��ت ما بايد 
برويم و جلوي دشمن بايستيم. شهيد عاشق 
امام حس��ين)ع( بود و محرم ها روضه حضرت 
زينب)س( مي خواند و اش��ك هايش دلش را 
صفا مي داد. سوز نواي علي محمد به قدري بود 
كه هر كس كه صدايش را مي شنيد دل در گرو 
راز و نيازهايش مي داد و اش��ك هايش سرازير 
مي ش��د. از تمام خانواده خواس��ته ب��ود براي 
ش��هادتش دعا كنند و بي صبران��ه در انتظار 
ش��هادت ب��ود. س��رانجام آرزوي علي محمد 

قنبري در 21 ش��هريور ماه س��ال 1365 در 
جزيره مجنون محقق شد و او به مقام عند ربهم 
يرزقون نائل آمد. شهيد قنبري هنگام شهادت 
21ساله بود و در اوج جواني و رعنايي به ديدار 

معبود شتافت. 
او كه در محرم 1365 شهيد شده بود پيكرش 
در منطقه ماند ت��ا پس از 34 س��ال در محرم 
1399 به ميهن و ن��زد خان��واده اش برگردد. 
خانواده در تمام اين سال ها بي صبرانه منتظر 
آمدن عزيزش��ان ماند تا در نهايت در شهريور 
امسال پاياني بر تمام چش��م انتظاري ها باشد. 

مادر كه در تمام اين سال ها، بي صبرانه منتظر 
خبري از پس��رش بود، پس از بازگش��ت پيكر 
فرزندش تابوت او را در آغوش كش��يد و قربان 

صدقه جوان رعنايش رفت. 
ش��هيد علي محم��د قنب��ري در بخش��ي از 
وصيتنامه اش چنين مي نويسد: »پويندگان راه 
حسين )ع( بايد تا آخرين قطره خون خودشان و 
تا آخرين نفس اين راه را بپيمايند و اين منافقان 
كوردل  بدانند ما از كش��ته شدن هيچ هراسى 
نداريم چنانچه امام عزيزمان فرمودند شما اگر 
بكشيد جايتان در بهشت است و اگر كشته هم 
شويد جايتان در بهشت است؛ پس چرا اين از 
خدا بى خبران در خواب غفلت فرو رفتند و به 
اين دنياى زودگذر دل بستند. آخر اين دنيا به 
يك مسافرخانه اى مى ماند. هر كس بيايد بايد 
برود فقط اصل مطلب آن است كه بايد برداشتى 
از اين دنيا كس��ب كرد؛ پس چ��ه بهتر كه من 
برداشتم را از اين راه پر سعادت كسب كنم. بله 
اگر مورد رضاى خدا باشد من خودم را يكى از 

سربازان امام حسين قرار دادم.«

   آرمان شريف
فرمان�ده خنده رو گ�ردان تخريب لش�كر 
سيدالشهدا را همه دوس�ت داشتند. اصاًل 
مگر مي شد روي گشاده و س�يماي پرنور و 
باطراوت ناص�ر اربابيان را ديد و دوس�تش 
نداش�ت. همواره لبخندي از روي مهرباني 
گوش�ه لبانش بود و همين لبخن�د، در کنار 
آن ن�گاه ناف�ذ، جذابيت هاي�ش را ب�راي 
نيروها بيش�تر مي کرد. ش�هيد اربابيان با 
وجود س�يماي مهرب�ان و رئوف�ش يكي از 
مربيان س�ختگير تخري�ب در دوران دفاع 
مق�دس ب�ود. آموزش ه�ا و فعاليت هاي او 
باع�ث تربيت نيروه�اي قابل زيادي ش�د. 
نيروهاي�ي ک�ه در عمليات ه�اي ب�زرگ 
گره گش�اي کار بودن�د و موفقي�ت را براي 
مي آوردن�د.  ارمغ�ان  ب�ه  رزمن�دگان 
سردار ش��هيد تخريب حاج ناصر اربابيان نقل 
قولي از شهيد همت را براي دوستانش تعريف 
كرده بود و بسيار به آن تأكيد داشت. شهيد از 
قول شهيد همت مي گفت: » اگر 100تومان به 
من بدهند و بگويند خرج عمليات كن، من 90 
تومان آن را خرج آموزش مي كنم و 10تومان 
خرج خود عمليات.« دقيقاً به دليل همين اصل 
بود كه حاج ناصر اهميت بسيار زيادي به تربيت 

و آموزش نيروهاي كاربلد و ماهر مي داد. 
ش��هيد اربابي��ان ويژگي ه��اي اخاق��ي 

منحصربه فردي داشت. كتاب زياد مي خواند. 
برخي كتاب ها مثل »براي چشمهايت« تأثير 
زيادي روي او داش��ت، به ط��وري كه مدت ها 
حتي تلويزي��ون هم نگاه نمي ك��رد. او همين 
منش و روش را با خود به جبهه ها آورده بود و به 

نيروهايش نيز انتقال مي داد. 
شهيد حاج ناصر اربابيان از تابستان سال1363 
دركنار ش��هيد نوريان به امر آموزش بچه هاي 
تخري��ب پرداخت و ب��ا بهره گي��ري از تجارب 
عمليات ه��ا رزمندگان��ي را تربيت ك��رد كه تا 
آخري��ن روز جنگ گ��ردان تخريب لش��كر10 
سيدالشهدا)ع( را ياري كردند و در مأموريت هاي 
عملياتي اين لشكر  قوت قلب فرماندهان بودند. 
ش��هيد حاج ناصر، دس��ت پرورده شهيد علي 
كفاي��ي فرمان��ده تخري��ب لش��كر حضرت 
رس��ول)ص( بود كه در عملي��ات والفجر يك 
هميشه از حماس��ه و دالورى او ياد مي كرد و 
مي گفت: »علي وقتي دي��د زمان براي بريدن 
س��يم هاي خ��اردار در داخل كانال نيس��ت و 
دشمن هوشيار شده است و تأخير در بازگشايي 
معبر تلفات را باال مي برد، اژدر بنگال )لوله اي 
پر از مواد منفجره كه براي ب��از كردن معبر و 
انبوه سيم خاردار از آن اس��تفاده مي كنند( را 
داخل حجم سيم هاي خاردار فرو برد و چاشني 
نارنجك را داخل آن قرار داد و ضامن را كشيد 
و مسير را براي رزمندگان باز كرد و خود قطعه 

قطعه شد.« 
ش��هيد اربابيان در عمليات ب��در ياري كننده 
بچه هاي تخري��ب در انهدام دژه��اي جزيره 
مجنون بود. در عمليات عاشوراي 3 با همكاري 
شهيد س��يدامين صدرنژاد تله هاي انفجاري 
فراوان��ي را براي اس��تفاده در عملي��ات آماده 
كرد ك��ه در عمليات از آن اس��تفاده ش��د و از 
دش��من تلفات زيادي گرفت. تجربه عملياتي 
ش��هيد ناصر در آموزش غواص��ان تخريب كه 
براي عمليات والفجر8 مهيا مي ش��دند به كار 
آمد تا بچه ه��اي تخريب بتوانند به س��امت 

از اروند خروش��ان عبور و از ميان انبوه س��يم 
خاردار و هش��ت پرهاي متعدد و بش��كه هاي 
فوگاز معب��ري امن براي عب��ور رزمندگان باز 
كنند. حاج ناصر تا پايان جنگ در عمليات هاي 
مختلف حضور داشت و تا آخرين روزها دست 

از فعاليت برنداشت. 
ش��هيد اربابيان صبح روز 22 تيرماه 67 همراه 
يكي ديگر از رزمندگان تخريب با موتورسيكلت 
براي شناسايي دشمن از طريق جاده فكه اقدام 
مي كنند كه در محل استقرار تيپ پدافندكننده 
در منطقه كه به دس��ت دش��من افت��اده بود با 

انبوهي از تانك و نفربر مواجه مي شوند و در مسير 
برگشت با سربازان دشمن روبه رو شده و در حالي 
كه روي جاده با موتورسيكلت در حركت بود از 
ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله قرار مي گيرد و بعد 
از طي مسافت كوتاهي به علت خونريزي شديد 
و ضعف و عدم توانايي هدايت موتورسيكلت به 
زمين مي خورد و دشمن براي دستگيري ايشان 
اقدام مي كند اما او موفق مي شود از چنگ دشمن 
فرار كند و بعد از چهار ساعت ساعت پياده روي 

خود را به مقر الوارثين برساند. 
غروب روز 22 تيرماه 67 دشمن از مواضع خود 
عقب نشيني كرد و بچه هاي تخريب با حضور در 
منطقه موتورسيكلت را وسط جاده سالم پيدا 
كردند كه كنارش خون زيادي ريخته بود و جاي 
چرخ هاي نفربري كه حكايت از انتقال ايشان به 
مواضع دشمن مي كرد. بچه ها تمام خاك هاي 
منطق��ه را كه احتم��ال دفن ايش��ان مي رفت 

بررسي كردند اما اثري از اين عزيز نيافتند. 
هيچ ك��س جز زمي��ن داغ فكه نمي دانس��ت 
با فرمان��ده دالور ما چ��ه كردند ت��ا اينكه در 
خردادماه سال 1380 در عمليات تفحص آن 
پيكر مطهر به آغوش ميهن اسامي ما بازگشت 
و در گلزار ش��هداي بهش��ت زهرا )س( قطعه 
سرداران در جوار امير سرافراز ارتش جمهوري 
اسامي س��پهبد ش��هيد علي صياد شيرازي 

آرام گرفت. 

پويندگان راه حسين )ع( بايد تا آخرين 
قطره خون خودشان و تا آخرين نفس 
اين راه را بپيماين�د و منافقان کوردل  
بدانند ما از کش�ته شدن هيچ هراسی 
نداريم چنانچه امام عزيزمان فرمودند 
ش�ما اگر بكش�يد جايتان در بهشت 
اس�ت و اگر کشته هم ش�ويد جايتان 
در بهشت اس�ت؛ پس چرا اين از خدا 
بی خبران در خ�واب غفلت فرو رفتند 
و ب�ه اين دني�اى زودگذر دل بس�تند

روايتي از شجاعت و مهارت شهيد ناصر اربابيان در تربيت نيرو و امر تخريب 
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