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مروري بر قدرت فرماندهي شهيدعلي چيتسازيان در گفتوگوي «جوان» با سرداررضا ميرزايي

شهيدچيتسازيان مرد ميدان مين و عقبه دشمن بود
احمدمحمدتبريزي

ش�هيدعلي چيتس�ازيان از نامهاي بزرگ دفاعمقدس
به ش�مار ميرود .ي�ك فرمانده ش�جاع كه ب�راي انجام
س�ختترين كاره�ا آم�ده ب�ود و از هی�چ چي�ز ترس و
واهمهاي نداشت .شهيدچيتسازيان ،فرمانده اطالعات
عمليات لش�كر انصارالحس�ين همدان بود و در بسياري
از صحنهها ب�ه ويژه در انجام عملياتهاي بزرگ نقش�ي
بس�يار تأثيرگ�ذار داش�ت .شهيدچيتس�ازيان  4آذر
 1366در ماووت عراق به ش�هادت رس�يد .س�رداررضا
ميرزايي از همرزمان شهيد و از نويسندگان دفاعمقدس
در گفتوگ�و با «ج�وان» جنبههاي مختل�ف فرماندهي
شهيدچيتسازيان را مرور ميكند كه در ادامه ميخوانيد.

اولين ديدار و آشنايي شما با شهيدچيتسازيان چه
زماني اتفاق افتاد؟
من قبل از شروع جنگ توفيق آشنايي با شهيدچيتسازيان
را داشتم .در جلسات و مناطقي كه ميرفتيم با هم بوديم .من
اوايل جنگ فرمانده گردان بودم و بعد فرمانده تيپ ش��دم و
شهيدچيتسازيان فرمانده اطالعات عمليات بود و هر كاري
كه ما ميخواس��تيم انجام بدهيم در جلس��ات با هم بوديم و
با هم هماهنگ ميش��ديم .شهيدچيتس��ازيان اواخر سال
 1358سن زيادي نداشت كه فعاليتهاي نظامي و رزمياش
را شروع كرد .آن زمان نوجوان بود و سنش نميرسيد كه عضو
سپاه شود .در كارهاي ديني و سياسي در مساجد ،مدارس و
دانشگاهها خيلي فعال بود و ارتباط نزديكي با جوانان داشت
تا اينكه جنگ شروع شد .وقتي جنگ شروع شد وارد عرصه
نبرد شد .خاطرم است در عمليات مسلم بن عقيل در سومار
شركت كرد .آن زمان در استان همدان تيپ و لشكر نداشتيم.
دو گرداني كه از هم��دان رفته بودن��د در قالب تيپ حضرت
رسول فعاليت ميكردند .شهيدچيتسازيان بهعنوان يكي از
فرماندهان عمليات كارها را انجامداد و تا عمق خاك عراق پيش
رفت .عمليات مسلمبنعقيل در مهرماه  1361انجام شد .آن
زمان بنده هم در آن منطقه بودم و وقتي ارتفاعات مشرف به
سومار به دست رزمندگان افتاد ،اتفاق خيلي مهمي بود .اين
ارتفاعات مثل ديواري بين ش��هر مندلي عراق و شهر سومار
ايران است و در دست دشمن بود .وقتي اين ارتفاعات سقوط
كرد ،تصميم گرفته ش��د كه جمعي از نيروها به سمت شهر
مندلي عراق بروند .شهيدچيتسازيان با گروهي از رزمندگان
پيشروي كردند و تا نزديكيهاي شهر رفتند .وقتي هوا روشن
شد ،عراقيها پاتك سنگيني زدند و چون تعداد رزمندگان كم
بود ،تعداد زيادي به شهادت رسيدند و حدود  90نفر مفقودي
داشتيم .شهيدچيتسازيان در اين منطقه با وجود سن پایين
پيشتاز و خطشكن عمليات بود و آنجا قابليتهاي خودش را به
فرماندهان نشان داد و شناخته شد .فرماندهان آنجا توانمندي،
ي شهيد را ديدند .ما االن
جسارت و شجاعت و روحيه سلحشور 
فقط راوي هستيم و نميدانيم آن زمان چه موقعيت پيچيده
و دش��واري بود .در آن عمليات هيچ نيرويي نتوانست برود و
دو گردان استان همدان در قالب تيپ حضرت رسول رفتند.
ش��هيدبهروز صبوري هم با اين رزمندگان بود كه به شهادت
ميرس��د .مادر ش��هيد را همه به خاطر دارند كه سالها قاب
عكس پسرش را ميگرفت و دنبال نشاني از او بود .در آخر بعد از
سالهای سال پيكر شهيد در دانشگاه خليجفارس بوشهر پيدا
و در بهشت زهرا خاك ميشود .پيكر مطهر  90شهيد از جمله
بهروز صبوري در آن دشت جا ميماند .با اين حال چيتسازيان
برميگردد و هنگام بازگشت يك مجروح عراقي را هم با خودش
به اسارت ميآورد .نيروهايي كه با شهيد بودند ،ميگفتند با
اينكه خودش بسيار تشنه و عطش امانش را بريده بود ،آبي كه
در قمقمهاش داشت را به مجروح عراقي داد .نيروها با تعجب
ميگفتند تو با قدرت هجوم آوردي سمت دشمن و حاال چرا
ميخواهي آبي که براي خودمان است را به اسير دشمن بدهي.
شهيد ميگويد حساب اسارت جداس��ت .ميگفت ما بايد به
دشمن نشان دهيم ،وقتي كه اس��ير ميشود ديگر با او كاري
نداريم و نبايد با او نامهرباني كنيم.
از اينج�ا ايش�ان را بهعن�وان فرمان�ده در نظ�ر
ميگيرند؟
سردارحاجحسين همداني تيپ انصارالحسين را شكل ميدهد

شهيد نيروهاي مخلصي را كنار خودش جمع
كرده بود .خيلي خوب به آنها آموزش و روحيه
ميداد و آنها هم با شجاعتي تحسينبرانگيز
در محوره�اي عملیاتی حاضر ميش�دند.
وقت�ی عملياته�اي خوزس�تان را م�رور
ميكنيم ،ميبينيم كه در عمليات والفجر8
در منطق�ه عموم�ي ف�او ،وقتي كه لش�كر
انصارالحس�ين ميخواهد وارد عمل شود،
عليچيتسازيان مردانه ميرود و خيلي از
مناطق را شناس�ايي ميكند .چيتسازيان
يكي از مس�ئوالن اثرگ�ذار والفج�ر 8بود
كه شامل پنج گردان و واحد اطالعات عمليات بود .هر گردان
براي يك شهرس��تان اس��تان همدان بود .عليچيتسازيان
مس��ئول واحد اطالعات عملیات بود .بنده هم اولين فرمانده
گردان  155حضرت علياصغر بودم .اول گردانها تشكيل شد،
ولي هنوز واحد اطالعات تشكيل نشده بود كه سردار همداني
آمد و به فرماندهان گردانها گفت تعدادي نيروي خوب آزاد
كنيد تا چيتسازيان واحد اطالعات عمليات را تشكيل دهد.
بعدا ً شهيدچيتسازيان به صورت پنهاني به سردار همداني
گفته بود وقتي شما به فرمانده گردانها گفتيد نيروهايشان را
آزاد كنند ،آنها هيچوقت نيروي خوبشان را از دست نميدهند.
سردار همداني گفته بود پس بايد چه كار كنيم .شهيد گفته
بود بگوييد در گردانها دو نفر نيروي اطالعاتي زبده را مشخص
كنند تا نيروي اطالعات عمليات گردانها در همان گردانها
باشند .ما هم همين کار را كرديم .بعدا ً چيتسازيان گفته بود
اينها را آموزش بدهيم .برای ما نامه آمد كه نيروهايتان را براي
آموزش بفرس��تيد و بعد از اتمام آموزشها به گردانهايتان
برميگردند .منتها وقتي نيروها رفتند ديگر برنگشتند .هر چه
گفتيم آقاي همداني گفت با اين كار به دنبال جذب بهترين
نيروها بوديم و هر وقت نيروي اطالعات عمليات خواس��تيد
علي چيتسازيان در اختيارتان قرار ميدهد .من پسرعموي
خودم ،رضا محمدميرزايي را نيز به شهيد معرفي كردم .هسته
اوليه اطالعات عمليات تيپ به اين شكل تشكيل شد .اولين
مأموريت ما بعد از تشكيل تيپ عمليات مهران بود .قبل از اينكه
به مهران برويم از قرارگاه به تيپ نامه زده بودند كه قبل از اينكه
نيروها وارد عمل شوند ،نيروهاي اطالعات عملياتتان را براي
شناسايي به منطقه بفرستيد .آنها جلوتر از ما رفتند و همين
پسر عمويم در شناسايي منطقه مهران مجروح شد .باالخره
عليچيتس��ازيان اولين مأموريتش را در شناس��ايي مهران
شروع كرد و در آن عمليات اگر موفقيتي داشتيم به خاطر علي
چيتسازيان بود كه به عمق عقبههاي دشمن زد و اطالعات
ارزندهاي را براي فرماندهان آورد.
به گفته بسياري از فرماندهان و همرزمان رشادت و
شجاعت شهيدچيتسازيان مثالزدني بوده است.
علي يك روحيه بسيار بااليي داشت كه اص ً
ال ترس برايش هيچ
معنايي نداشت .البته مطالبی دربار ه ايشان گفته ميشود كه
خانوادهشهيد را ناراحت ميكند .مث ً
ال ميگويند ميرفت در
عمق خاک عراقيها و س��ر و گوش ميبريد .درحاليكه اص ً
ال
اينطور نبود .اين آدم آنقدر رئوف و مهربان بود كه خودش وقتی
عطش امانش را بريده بود ،آب را به اس��ير عراقي داد .وقتي با
دشمن درگير ميشد با همه توان مردانه ميجنگيد و وقتي
دشمن اسير ميشد ،بيشتر از نيروهايش خودش به آن اسير
محبت ميكرد .من يادم اس��ت وقتي كه در شلمچه تعدادي
از اس��را را گرفته و تخليه نكرده بوديم به اسرا خيره شده بود
و با ناراحتي نگاهشان ميكرد .وقتي ميگفتيم چرا ناراحتي،
ميگفت چرا اينها بايد چنين وضعيتي پيدا كنند واي كاش
ميفهميدند و ما هر دو قوا با هم ميشديم و سراغ دشمن اصلي
يعني اس��رائيل ميرفتيم .ضمن اينكه محكم مقابل دشمن
ميايستاد ،وقتي دش��من تسليم ميش��د ،او دلش برايشان
ميسوخت .فرد متفكري هم بود و با فكرش كار ميكرد .قبل

از اينكه فيزيكي كار كند با فكرش كار ميكرد .با فكر نقاط كور
را طراحي و گرهها را باز ميكرد .به طراحان عمليات هم كمك
ميكرد .اين مرد ماندگار شد و يكي از شهداي شاخص استان
همدان است .علي چيتسازيان در سطح كشور ميدرخشد.
من وقتی در مدارس و دبيرس��تانها ب��راي صحبت ميروم،
ميگويم آن زمان شهيد دبيرستاني بود كه وارد عرصه شد و
سن بااليي نداشت و بهترين الگو براي جوانان است .خيلي از
جوانان هم در استان همدان شهيد را خوب شناختهاند .آدم
باحيايي بود .ت��ازه ازدواج كرده بود و يكب��ار نيروهايش را با
خانواده به صورت تشويقي ميخواست به مشهد ببرد .خودش
هم تازه ازدواج كرده بود و روي حساب حيا از همسرش فاصله
ميگرفت .همه موضوعات را در نظر ميگرفت .اين مردبزرگ
را از دست داديم و هنوز جايش پر نش��ده است .رهبرانقالب
از قول شهيدچيتس��ازيان اين جمله ماندگار را فرموده كه
«كسي ميتواند از سيمهاي خاردار دشمن عبور كند كه در
س��يمهاي خاردار نفس خود گير نكرده باشد ».سال  60كه
اوج درگيري منافقين ب��ود و در همدان بح��ران ايجاد كرده
بودند و ترور داشتند ،علي چيتسازيان با آن سن كم يكسره
به خيابان ميآمد و گروهي را با خودش ميآورد و با منافقين
درگير ميشد .اگر در همدان خيلي از منافقين سركوب شدند،
به خاطر وحشتي بود كه از عليچيتس��ازيان داشتند .علي
چيتس��ازيان در دو جبهه كار ميكرد .يكي در دفاعمقدس

و در جبهههايی كه دشمن به ما تحميل كرده بود و يكي هم
در داخل و با منافقين درگير بود .يك موضوعي كه از ايش��ان
فراموش نميكنم ،اين است كه به زندانها سرك ميكشيد
و جواناني را كه معتاد شده بودند با اجاز ه خودشان بازپروري
ميكرد ،فكر و روحش��ان را رش��د ميداد و باعث ميشد آنها
اعتيادشان را ترك کنند .حتي از اينها نيروي اطالعات عملياتي
ميساخت .ميگفت چرا بايد بگذاريم اين جوانان نابود شوند.
ميگفت كار كردن با جوانان مخلص آسان است و بايد جواناني
كه به بيراهه كشيده شدهاند را به راه بياوريم .يكي از كارهايش
اين بود كه دست جوانان دچار مش��كل را ميگرفت و به آنها
محبت ميكرد ،آموزششان ميداد و وارد ميدانشان ميكرد.
نيروهايي كه با شهيدچيتسازيان كار ميكردند،
ارتباطشان با شهيد چطور بود؟
ش��هيد نيروهاي مخلص��ي را كنار خودش جمع ك��رده بود.
خيلي خوب به آنه��ا آم��وزش و روحيه م��يداد و آنها هم با
ش��جاعتي تحس��ينبرانگيز در محوره��اي عملیاتی حاضر
ميش��دند .وقتی عملياتهاي خوزس��تان را مرور ميكنيم،
ميبينيم كه در عملي��ات والفجر 8در منطق��ه عمومي فاو،
وقتي كه لش��كر انصارالحس��ين ميخواهد وارد عمل شود،
عليچيتسازيان مردانه ميرود و خيلي از مناطق را شناسايي
ميكند .چيتسازيان يكي از مسئوالن اثرگذار والفجر 8بود
كه حين عملیات به فرماندهان كمك بسياريكرد و آخرين

اطالعات دش��من را در اختيار طراحان عمليات ميگذاشت.
در آن عملیات مع��اون خودش که س��ردار مصيب مجيدي
بود به ش��هادت رس��يد .وقتي كه معاونش به شهادت رسيد
چيتسازيان گفت كمر من شكس��ت و من با آن مرد بزرگ،
مصيب مجي��دي ،كارهاي��م را پيش ميب��ردم .در تلويزيون
تكههاي سخنراني رهبر انقالب را ديدهايم كه ميفرمايد يكي از
فرماندهان ،معاونش به شهادت رسيده بود و او بيتابي ميكرد.
منظورشان از يكي از فرماندهان ش��هيد چيتسازيان است.
ش��هيد به خواب فرماندهاش آمده و او پرسيده چطور شهيد
شدي و راه شهادت چيست؟ مصيب مجيدي هم ميگويد راه
اين كار اشك است .شهيدچيتسازيان اخالص زيادي داشت
و دلسوز و مهربان بود .خيلي دلش براي نيروهايش ميسوخت
و اص ً
ال به خودش فكر نميكرد .هيچ وقت براي خودش كاري
نكرد و تمام خودش را وقف جبهه و انقالب كرده بود .به طور
شبانهروزي هميشه در جبهه بود و هيچوقت از جبههها غافل
نميشد و در عملياتها سختترين كارها را پيش ميبرد .من
وقتي كارش را مرور ميكنم ،ميبيني��م اص ً
ال به اين دنيا فكر
نميكرد .در خيلي از كارها نقش بزرگي داشت .بعد از عمليات
والفجر  8و در عملياتهاي كربالي  4و كربالي  5يكسره با اين
مرد بزرگ جلسه داشتيم و اطالعاتي كه ميآورد را برايمان بيان
ميكرد .در عملياتها هميشه با علي چيتسازيان هماهنگ
بوديم و نيروهاي اطالعاتياش را در كنار ما قرار ميداد و خيلي
كمك گردانها بود؛ ضمن اينكه اطالعات برايمان ميآوردند
و براساس آن اطالعات ،عمليات را ش��روع ميكرديم ،زماني
كه ميخواستيم به طرف دش��من حركت كنيم ،نيروهايش
را بهعنوان راهنما در كنارمان قرار ميداد .خودش هم در كنار
فرماندهان لش��كر در صحنه حضور داش��ت و راهكار ميداد.
هنگامي كه نيروها را در ي��ك منطقه متمركز ميكردند ،اين
عليچيتسازيان بود که اطالعات دقيقي از دشمن ميگرفت،
ضمن اينكه نيروهاي اطالعات عمليات را به عقبههاي دشمن
ميفرستاد ،خودش هم همراهشان ميرفت .خودش همراه
نيروها ميرفت و به آنان ميگفت عقبتر باش��يد و خودش
جلوتر ميرفت .وقتي نيروها براي��ش اطالعات ميآوردند باز
بايد خودش هم ميرفت آنجا را با چشم ميديد و حتي جلوتر
از نيروها هم حركت ميكرد .به خاطر همين ويژگيها در همه
عملياتها نقش علي چيتسازيان را اثرگذار و كليدي ديديم.
ش�نيدهام كه مثل يك پدر نيروهايشان را دوست
داشتند؟
بله ،واقعاً از جان و دل نيروهايش را دوستش داشت .هيچ وقت
دستور نميداد برويد ،ميگفت برويم و خودش هم همراهشان

ميرفت .هر كاري را كه ميخواست انجام دهد ،خودش هم در
كنار نيروهايش قرار ميگرفت .يكي از نيروهايش شهيدعلي
خوشلفظ بود كه رهبري به نيكي از ايشان نام برد .بارها مجروح
شد و رهبرانقالب به او خوشزخم ميگفت .عليچيتسازيان از
لحاظ شجاعت و روحيه سلحشوري كمنظير بود؛ چون استان
همدان به يك لشكر محدود شده بود ،اگر شهيدچيتسازيان
در تهران بود ،قابليت اين را داشت كه فرمانده لشكر شود .هر
چند براي خودش پست و مقام معنا و مفهومي نداشت .زماني
كه عمليات انجام ميشد ،همراه گردان ميآمد و اگر گرداني
در منطقهاي گير ميكرد ،با تمام توان تالش ميكرد آن را رفع
كند .يك عمليات ميخواهد انجام شود باید سه ماه به صورت
پنهاني اطالعات از دشمن گرفته و بعد عمليات طراحي شود.
شهيدچيتسازيان سه ماه جلوتر از هر عملياتي شبانهروز كار
ميكرد و اطالعات ميآورد .محل كار علي چيتسازيان عقبه
دش��من و ميدان مين بود .وقتي ما در خط پدافندي بوديم،
ميگفت من در خط پدافندي كاري ندارم و محل كارش عقبه
دشمن بود .لحظهاي هم كه به شهادت رسيد رفته بود دشمن
را از نزديك شناسايي كند.
شهادتشان چگونه اتفاق افتاد؟
من فرمانده محور عمليات��ي منطقه عمومي م��اووت عراق
بودم و خط پدافندياش را بر عهده داش��تم .نيروهاي شهيد
چيتسازيان هم در منطقه مستقر بودند و گشت و شناسايي
ميرفتند و منطقه را زيرنظر داش��تند .بعد از عملیات نصر4
ما در خط پدافندي بوديم ،آن زمان فرمانده لش��كر س��ردار
حاجعلي ش��ادماني بود .حاجعلي در سپاه همدان بود و ما در
منطقه ماووت عراق بوديم .نامهاي براي ما ارس��ال كردند كه
در همدان جلسه است .من بايد در آن جلسه شركت ميكردم
و همه مسئوالن واحدهاي لشكر هم بايد شركت ميكردند.
شب به همدان رسيدم و صبح به مقر لشكر رفتم .سردار علي

چيتس��ازيان آن زمان يك هفت ه در همدان بود و در جلسه
شركت كرد .در جلسه شهيد چيتس��ازيان كنارم نشست و
گفت امروز بعدازظهر بعد از جلس��ه به منطقه ماووت و خط
شما ميروم تا ببينم بچهها چه كار ميكنند .من گفتم ديشب
به همدان رس��يدم و دو روز ديگر ميآيم .آن زمان معاون من
پسرعمويم رضا محمدميرزايي بود .او را ابتداي تشكيل تيپ
بهعنوان نيروي اطالعاتي پيش علي چيتس��ازيان فرستادم
كه آنجا هم مجروح ش��د .پس از مدتي شهيدچيتس��ازيان
گفت او را در گردان معاون خودت ك��ن و او دوباره به گردان
برگشت .معاون خودم را در منطقه گذاشته بودم و من به شهيد
چيتسازيان گفتم رضامحمد در خط است.
دو روز بعد من به س��مت منطقه حركت كردم و وقتي به مقر
محورمان رس��يدم از رضامحمد ميرزايي پرسيدم چه خبر؟
كه بدون مقدمه گفت علي چيتس��ازيان ش��هيد ش��د .من
همينطوري مات و مبهوت ماندم .باورم نميشد .گفت تا آمد به
خط سركشي كند ،بين خط خودي و دشمن خمپاره  60زدند
و به شهادت رسيد .او و خدارحم مشكيني يكي از نيروهايي كه
روبهروي نقط ه حادثه ،مس��ئوليت تپه را به عهده داشت آنجا
بودند .ميگفت من و خدارحم مشكيني رفتيم و پيكر مطهرش
را آورديم .گفتم االن پيكرش كجاست؟ گفت پيكرش را همين
امروز به همدان فرستاديم .شهادتش يك صدمه بزرگ به لشكر
انصارالحسين بود و جايش هيچوقت پر نشد .برادرش نيز پنج
ماه جلوتر به شهادت رسيد .امير چيتسازيان در همان منطقه
ماووت در تاريخ 6تير  1366به شهادت رسيد .برادرش جهادگر
بود و راه را باز و در ارتفاعات خيلي كار ميكرد و در نهايت در
همانجا شهيد شد.
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