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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبریزی
هرچقدر از کار بزرگ ش�هید حس�ین قجه ای و گردان 
س�لمان در عملیات بیت المقدس گفته شود، کم است. 
ش�هید قجه ای به همراه نیروهایش در ای�ن عملیات با 
رشادت و فداکاری هایشان اجازه شکستن خط را ندادند 
و با مقاومت ش�ان نقش مهمی در آزادس�ازی خرمشهر 
داشتند. کار بزرگ فرمانده گردان سلمان و نیروهایش 
برای همیشه در تاریخ دفاع مقدس ماندگار خواهد ماند 
تا همگان متوجه بزرگی کار ش�هید قجه ای ش�وند. اگر 
مقاومت شهید قجه ای نبود، امکان موفقیت در عملیات 
بیت المقدس و آزادی خرمشهر خیلی پایین می آمد. به 
مناسبت س�الروز شهادت حس�ین قجه ای در پانزدهم 
اردیبهشت 1361 و برای بررسی بهتر نقش گردان سلمان 
در جریان عملیات بیت المقدس گفت وگویی با س�ردار 
جعفر جهروتی زاده انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

    
ش�هید قجه ای با وجود اینکه متولد تهران نبود، 
چطور در لش�کر 27 حض�ور پیدا ک�رد و یکی از 

فرماندهانش شد؟
شهید قجه ای متولد زرین شهر اصفهان بود و االن هم مزارش 
در اصفهان قرار دارد. در مریوان با حاج احمد متوسلیان آشنا 
شدند و بعد برای تش��کیل لش��کر 27 به تهران آمدند. در 
مریوان نیرو ها از همه جای ایران حضور داشتند و همانجا با 

حاج احمد آشنا شدند. 
شما چه زمانی با شهید قجه ای آشنا شدید و ایشان 

را چطور نیرویی دیدید؟
من تقریباً اواخر 60-59 در مریوان با ش��هید قجه ای آشنا 
شدم. شهید قجه ای در شجاعت، تقوا و ایمان اعجوبه ای بود 
و من اگر بخواهم یک روز تمام از شهید قجه ای بگویم باز هم 
مطلب درباره ایشان وجود دارد. شهید قجه ای در بحث کار، 
اخالص و تقوا انسان منحصربه فردی بود. ایشان در مریوان 
فرمانده بود و ش��هید رضا چراغی نیز معاون ایشان بود. این 
بزرگواران حدود 100 کیلومتر جبهه را فرماندهی می کردند.
یعنی از مریوان در جایی که از س��ه راهی حزب اهلل ش��روع  
می شد و تا دزلی و پاسگاه شهدا می رفت، محدوده فرماندهی 
این بزرگواران بود. م��ن در آن مقط��ع فرماندهی محوری 
را در ارتفاع��ات دکل و کوتخت بر عهده داش��تم و زیر نظر 
ش��هید قجه ای و چراغی کار می کردم. از آنجا با این عزیزان 
آشنا شدم و چیزهای زیادی را از این فرماندهان بزرگ یاد 
گرفتم. شهید قجه ای خیلی انس��ان بزرگ و ویژه ای بود. از 
نظر فعالیت و تالش زبانزد همگان بود. شب  ها نمی شد حاج 
حسین را پیدا کرد چون س��عی می کرد ضربه ای به دشمن 
بزند و همیشه در حال بررسی و تالش جهت آسیب زدن به 
دشمن بود. نماز شبش ترک نمی شد. مرکز فرماندهی شهید 
قجه ای دزلی بود، منتها خیلی کم در منطقه حضور داشت 
و بیشتر در خط و منطقه فعالیت می کرد. اگر شهید قجه ای 
این ویژگی های ممتاز را داش��ت به خاطر وجود فرماندهی 
مثل حاج احمد متوسلیان بود. حاج احمد هم همیشه در کنار 
رزمندگان و نیروهایش بود و در سخت  ترین شرایط همیشه 

کنارشان حضور داشت. 
می توان گف�ت فرماندهانی مثل ش�هید قجه ای 

خودشان را وقف جبهه کرده بودند!
ما یک روز در س��پاه مریوان و در اتاق بزرگی که آنجا وجود 
داشت، حضور داشتیم و 10، 12 نفر از نیروهای نزدیک به 
حاج احمد که مسئولیت هم داشتند در این اتاق می ماندند 
و استراحت می کردند. حاج احمد اگر در مریوان بود و شب 
می ماند، در همین اتاق استراحت می کرد. نزدیک های عصر 
به شهید قجه ای که در اتاق نشسته بود گفتند پدرت آمده 
است. ش��هید قجه ای در آن مقطع یک سالی  می شد که به 
مرخصی نرفته بود. آن زمان نامه نوش��تن به خاطر ناامنی 
جاده  ها سخت بود. تلفن هم که در دسترس نبود و خانواده  ها 

خیلی در خانه تلفن نداش��تند. مادر ش��هید خیلی دلتنگ 
حسین شده بود و وقتی دیده بود حسین به خانه نمی  آید، 
پدر حسین را به منطقه فرستاده بود. حسین بلند شد و به 
اس��تقبال پدر رفت. دس��ت و پای پدرش را بوسید و پدر با 
چشمانی اش��کبار گفت که مادرت دلتنگت شده و چرا به 
مرخصی و خانه نمی آیی؟ وقتی پدر این حرف  ها را زد، اشک 
در چشم های حسین جمع شد و گفت: »بابا می دانی چند 
وقته رزمندگان غذای گرم نخورده اند؟ « پدرش از آنجا که 
آشپز خوبی بود همانجا مش��غول به کار شد. چند وقت بعد 
مادر دید، پدر، حس��ین را که به خانه نیاورد، خودش هم به 
خانه برنگشت. این بار برادرش را به جبهه  فرستاد. حسین 
برادرش را نیز در تعمیرگاه جبهه مش��غول  کرد و برادر هم 

در جبهه ماند. 
ش�هید قج�ه ای از همان ب�دو تش�کیل تیپ 27 

مسئولیت فرماندهی گردان را بر عهده داشتند؟
ما از مریوان به جنوب برای تشکیل تیپ محمدرسول اهلل)ص( 
آمدیم و حسین با پدر و برادرش هم حضور داشتند. تیپ 27  
20 بهمن 1360 در دوکوهه تشکیل شد و همانجا حاج احمد 
مسئولیت  ها را مشخص کرد که شهید قجه ای فرمانده گردان 
سلمان و شهید چراغی فرمانده گردان حمزه شدند. آن زمان 
من با توجه به تجربه ای که در بحث تخریب داشتم و اوایل 
سال 1358 در پادگان منجیل دوره تخریب دیده بودم، حاج 

احمد من را نیز فرمانده گردان تخریب کرد. 
عملکرد گردان سلمان و شهید قجه ای را در جریان 

عملیات فتح المبین چگونه می دیدید؟
در عملیات فتح المبین گردان های شهید قجه ای، چراغی و 
وزوایی خیلی خوش درخشیدند. سخت  ترین مأموریت  ها بر 
عهده این گردان  ها بود و بای��د 24 کیلومتر در عمق مواضع 
دشمن می رفتند و توپخانه دشمن را به غنیمت می گرفتند.

این طرح یکی از ش��اهکارهای حاج احمد ب��ود. حاج احمد 
متوس��لیان ظرف 43 روز تیپ را با اس��تعداد 11 گردان که 
استعداد یک لشکر را داشت، تشکیل داد. حاج احمد به اعتبار 
فرماندهان خوبی که داشت از ظرفیت های تیپ باخبر بود. 
همان زمان فرماندهانی مثل شهید قجه ای و شهید چراغی 
در حد فرمانده تیپ بودند و قدرت و لیاقت اداره یک تیپ را 
داشتند. حاج احمد در جلساتی که می رفت و با پیگیری های 
بسیار، اصرار داشت طرح عملیاتی اش را به قرارگاه بقبوالند. با 
شهید باقری جلسات زیادی داشت و حاج احمد اصرار داشت 
در فتح المبین اولین نقطه ای که باید بگیرند، توپخانه دشمن 
باشد. برای این کار باید خط دش��من را رد می کردیم و 24 
کیلومتر پشت جبهه دشمن می رفتیم و به توپخانه دشمن 
می رسیدیم. این طرح به تصویب رسید و قرار شد اجرا شود. 

شناسایی  ها برای انجام این کار را چه کسانی انجام 
می دادند؟

شش نفر برای شناس��ایی مشخص شدند. ش��هید چراغی 
فرمانده گردان حمزه، شهید قجه ای فرمانده گردان سلمان،  
شهید عباس کریمی مسئول اطالعات و یک نفر از بچه  های 
دزفول به عنوان راهنما و من برای تخریب مشخص شدیم. 
قرار بود ما خودمان را به توپخانه دشمن برسانیم و شناسایی 
و شمارش کنیم تا شب عملیات اطالعات کافی داشته باشیم. 
باید وجب به وجب مسیر را چک  و موقعیت دشمن را روی 
نقشه مشخص می کردیم تا شب عملیات مشکلی پیش نیاید. 
شهید قجه ای از همان شب اول در یک دستش تسبیح بود 
و در دست دیگرش قطب نما. ایشان به اینکه در چند متری 
دشمن قرار دارد، توجهی نداشت و آنقدر توکلش به خدا زیاد 
بود که ذره ای ترس در وجودش نبود. ش��ب آخر به توپخانه 
دشمن رس��یدیم و نمی ش��د برگردیم چون وسط منطقه 
دشمن به روز می خوردیم و گرفتار  می شدیم. نزدیکی های 
اذان صبح به توپخانه دشمن رس��یدیم. در سنگری مخفی 
شدیم و خیلی به توپخانه دش��من نزدیک بودیم و با چشم 
توپخانه را می دیدیم. آن شب موفق شدیم نسبت به تجهیزات 
دشمن شناسایی خوبی انجام دهیم. وقت نماز صبح داشت 
می گذاشت و آبی هم برای آشامیدن نداشتیم. شهید قجه ای 
گفت صبر کنی��د االن برایتان آب می آورم. به س��مت تانکر 
عراقی رفت و ما هم نگاهش می کردیم. شهید قجه ای نزدیک 
تانکر رفت و منتظر ش��د تا نیروی عراق��ی از پای تانکر بلند 
شود. ایشان خیلی خونسرد با قمقمه آب آنجا منتظر ایستاد 
تا نوبتش شود. وقتی افسر بعثی کارش تمام شد، نگاهی به 
حسین قجه ای انداخت و باورش نمی شد نیروی ایرانی تا اینجا 
آمده باشد. شهید قجه ای خیلی خونسرد قمقمه  ها را آب کرد 
و آورد، وضو گرفتیم و نشسته نماز خواندیم. دیگر روز شد و 
شناسایی  ها را انجام دادیم. غروب که شد حرکت کردیم و به 

سمت نیروهای خودی آمدیم. 
در ش�ب عملیات طرح ح�اج احمد ب�ا موفقیت 

انجام شد؟
بله، ش��ب عملیات نیرو ها موفق ش��دند توپخانه دشمن را 
بگیرند. عملیات فتح المبین با پیروزی کامل به پایان رسید و 
مأموریت بعدی عملیات آزادسازی جاده اهواز - خرمشهر و 
شهر خرمشهر بود. از آن به بعد گردان  ها آمدند اطراف جاده 
اهواز و آبادان مستقر شدند و کارهای اداری در شهرک انرژی 
اتمی انجام  می شد. آنجا مسئولیت   مانور ها هم برعهده ما بود 

و گردان  ها درخواست مانور می کردند. شهید قجه ای گفت 
می خواهم یک مانور بگذاری حداقل 20 شهید داشته باشد. 
من اول از این حرف تعجب کردم چون حسین حاضر نبود 
ببیند خون از دماغ یکی از نیروهای��ش می آید پس چطور 
این حرف را می زد. بعد س��ریع متوجه منظورش شدم که 
یعنی مانوری بگذار تا ش��ب عملیات از شهدا کاسته شود و 
بچه  ها از آتش اولیه دشمن هراسی نداشته باشند و سرعت 
خودشان را حفظ کنند. مانور خیلی خوبی هم برگزار کردیم 
و آتش سنگینی برای نیروهایش بدون اینکه کسی آسیب 

ببیند، داشتیم. 
بع�د از فتح المبی�ن، بالفاصل�ه وارد عملی�ات 

بیت المقدس شدید؟
شب عملیات من در شهرک  انرژی اتمی بودم و دیدم ماشین 
حاج احمد در حال داخل ش��دن است. حاج احمد به همراه 
شهید شهبازی و ش��هید همت بود. حاج احمد به من گفت 
آماده شوید امشب عملیات است. آمادگی هم برای عملیات 
نبود. مثل اینکه در جلسه ای در قرارگاه تصمیم گرفته بودند 
همان شب عملیات را انجام دهند. انگار بیسیم های دشمن 
را شنود کرده و متوجه تحرک دشمن شده و فهمیده بودند 
دش��من قصد دارد تا چند روز آینده خودش را به رودخانه 
کارون بچسباند. اگر دش��من به کارون می چسبید عبور از 
کارون برای نیروهای ما س��خت  می ش��د. همان شب به ما 
گفتند عملیات است و ما سریع آمدیم و نیرو ها آماده شدند. 
خیلی برایمان سخت بود.آن شب شهید قجه ای مأموریت 
داشت از جاده آس��فالت عبور  و آن س��مت جاده نیروهای 
دش��من را منهدم کند تا دیگر دش��من نتواند پاتک بزند. 
می خواستند آرایش دشمن را آن سمت جاده به هم بزنند. 
شهید قجه ای در راه در منطقه ای قبل از رسیدن به جاده با 
دشمن درگیر می شود. اگر می خواستند از جاده عبور کنند 
دیگر به روز می کشید. همان موقع که شهید قجه ای درگیر 
شد، ما در گردان مالک پشت جاده آسفالت استقرار یافتیم و 
با نیروهای بعثی درگیر شدیم. همان شب حاج احمد تماس 
گرفت و گفت یک گروهان از بچه های مالک را بردارید و به 
آن س��مت جاده بروید و کاری را که قرار بود حسین انجام 
بدهد، انجام دهید، حسین گیر کرده و تا به جاده برسد دیر 
می شود. آن شب نیرو ها را برداش��تیم و به آن سمت جاده 
رفتیم و خوب کار کردیم. پنج،  ش��ش کیلومتر از جاده جلو 
رفتیم و 600، 700 نفر از بعثی  ها را اسیر کردیم. تعدادی از 
نیروهایشان نیز کشته شدند و در نهایت برگشتیم.در همین 

عملیات به دستم گلوله خورد و مجروح شدم. 
درگیری شهید قجه ای و نیروهایش در آن منطقه 

شدید بود؟
درگیری خیلی شدیدی رخ داده بود و دشمن آتش سنگینی 
می ریخت. محور ما هزار متر با گردان شهید قجه ای فاصله 
داشت و  حمالت و آتش سنگین توپخانه دشمن را که روی 
سر گردان سلمان می ریخت، می دیدیم. محل حضور گردان 
س��لمان اوج درگیری نیروهای عراقی با نیروهای ما بود. با 
توجه به اینکه س��مت چپ گردان سلمان نیروهای خودی 
وجود نداشت، دش��من از آنجا تالش می کرد خط بچه های 
سلمان را بشکند و داخل بیاید و گردان های دیگر را محاصره 

کند. گردان س��لمان مردانه مقابل دشمن ایستاد و شهدا و 
مجروحان زیادی داد و نگذاشت دشمن یک متر هم داخل 
شود. آن شب درگیری خیلی شدید بود. در آن گیر و دار من 
سراغ حسین قجه ای را گرفتم که گفتند حسین آن سمت 
خاکریز رفته و کمی بعد خبر ش��هادت ایش��ان را شنیدم. 
وقتی خبر را شنیدم با خودم فکر کردم گردان سلمان قطعاً 
روحیه اش تضعیف می شود و همان موقع به ذهنم رسید حاج 
احمد را مطلع کنم. دیگر به فکرم نرسید از طریق بیسیم این 
کار را انجام دهم. در جاده خاکی ش��روع به حرکت کردم و 
متوجه هیچی نبودم. فقط می خواستم خبر را به حاج احمد 
بدهم تا اتفاقی برای گردان سلمان نیفتد و اگر می شود گردان 
دیگری را جایگزینش کند. وقتی به انرژی اتمی رسیدم، حاج 
احمد در جلسه بود. دیدم بچه های مخابرات هم آنجا هستند 
و فهمیدم خبری که می خواستم بدهم را آنها زودتر داده اند. 
شنیدن خبر شهادت حسین قجه ای برای حاج احمد خیلی 
سنگین بود. حاج احمد چنان محکم به پشت دستش زد که 
تمام بچه  ها بیرون ریختند. ش��هید چراغی بالفاصله پیشم 
آمد و از من سراغ حسین را گرفت؟ من گفتم مجروح شده. 
خوشحال شد. گفت همین که شهید نشده جای خوشحالی 
دارد. اما بعد که خبر شهادت حسین را از حاج احمد شنید 
خیلی ناراحت شد. اقدام بعدی حاج احمد این بود که شهید 
چراغی را مأمور خط کرد. این بچه  ها برای حاج احمد خیلی 
عزیز بودند. حاج احمد فرزند خودش را راحت تر از خودش 
جدا می کرد تا اینکه بخواهد نیروهای��ش را از خودش جدا 
 کند و به خط بفرستد. آن شب گردان حمزه و شهید چراغی 

مأموریت پیدا کردن��د و در نهایت با ایثار ش��هید قجه ای و 
نیروهایش همه چیز تمام شد و ما بدون شهید قجه ای مرحله 

دوم عملیات را شروع کردیم. 
اگر مقاومت گردان سلمان و شهید قجه ای نبود چه 

اتفاقی می افتاد؟
اگر ش��هید قج��ه ای و نیروهایش مقاوم��ت نمی کردند 
ش��اید 10 گردان دیگر هم از بین می رفت. اگر دش��من 
با این همه تانک پش��ت خط می آمد، خیل��ی از نیرو ها را 
به ش��هادت می رس��اند. پیروزی عملیات بیت المقدس 
یعنی مقاومت نیروهای سلمان و حسین قجه ای. اگر در 
مرحله اول شکست می خوردیم و عملیات موفق نمی شد، 
محال بود به این سادگی از کارون عبور کنیم و خودمان 
را به جاده آسفالت برس��انیم. حاج احمد می گفت وقتی 
حسین قجه ای اس��ت، من خیالم راحت است و می دانم 
خط شکست نمی خورد. خیلی به ش��هید قجه ای ایمان 
داشت و می دانست او حتی تنهایی هم مقاومت می کند و 
اجازه نفوذ به دشمن نمی دهد. حاج احمد فداکاری های 
این بزرگمرد را در کردس��تان دیده بود و خیالش راحت 
بود. ش��هید قجه ای توکلش به خدا زیاد بود و می دانست 
هر چیزی که خدا بخواهد می ش��ود و همه چیز دس��ت 
خداست. در فتح المبین و بیت المقدس هوانیروز و نیروی 
هوایی ارتش نیز سنگ تمام گذاشتند و فداکاری کردند. 
توپخان��ه ارتش هم در ح��د توانایی های��ش خیلی خوب 

عمل کرد.

گردان سلمان مردانه مقابل دشمن ایستاد 
و شهدا و مجروحان زیادی داد و نگذاشت 
دش�من یک متر هم داخل شود. آن شب 
درگیری خیلی ش�دید ب�ود. در آن گیر و 
دار من س�راغ حس�ین قجه ای را گرفتم 
که گفتند حسین آن سمت خاکریز رفته 
و کمی بعد خبر شهادت ایشان را شنیدم
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    سردار شهید حسین قجه ای فرمانده گردان سلمان فارسی

مقاومت گردان قجه ای روی جاده خرمشهر پیروزی در عملیات را تضمین کرد
سردار جعفر جهروتی زاده در گفت وگو با »جوان « از حماسه گردان سلمان در عملیات بیت المقدس می گوید
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