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88498481ارتباط با ما

از چه سالي به جبهه هاي جنگ ورود كرديد؟
من ورودي سال 58 به سپاه هستم. همان اوايل تشكيل سپاه 
وارد آن شدم، اما سال 59 بنا به داليلي از سپاه بيرون رفتم. 
اوايل پيروزي انقالب در حوادثي مثل غائله گنبد و مواردي 
از اين دس��ت ورود كردم و مدتي هم به لبنان و سوريه اعزام 
شدم. نهايتاً از اواخر سال 59 به عنوان يك نيروي بسيجي وارد 

جبهه هاي جنگ شدم. 
سنگ بناي لشكر نجف از نيروهايي بود كه در جبهه 
فياضيه آبادان خط پدافندي داشتند، همان جا با 

شهيد كاظمي آشنا شديد؟
البته آنجا با هم همرزم بوديم و آشنايي مان بيشتر شد، ولي 
اولين بار ايشان را زمان حضورم در لبنان و سوريه ديده بودم. 
من حدوداً 75 روز آنجا بودم، ولي شهيد كاظمي چندين ماه 

در لبنان حضور داشت. 
شهيد كاظمي مسئول گروه جبهه فياضيه بود؟

اعزام ما به آبادان در قالب يك گ��روه 150 نفره از نجف آباد و 
فالورجان صورت گرفت. اوايل جنگ فرمانده گروه ها از منطقه 
يا شهري انتخاب مي شد كه بيشترين نيرو را در آن گروه داشت. 
در گروه ما چون بچه هاي نجف آباد حدود 100 نفر بودند و ما هم 
از فالورجان 50 نفري مي شديم، مسئوليت گروه ما به يك نفر 
از رزمنده هاي نجف آبادي به نام برادر غالمرضا محمدي واگذار 
شد. ايشان همان اوايل جنگ در آبادان به شهادت رسيد و بعد 
از او، شهيد كاظمي مسئول گروه شد. من هم چون به خمپاره 
انداز عالقه داشتم، يك قبضه خمپاره انداز 81 تحويل گرفتم و با 
آن كار مي كردم. عرض كردم قبالً عضو سپاه اصفهان بودم و آنجا 
مسئوليت داشتم. اتفاقاً آقا رحيم صفوي يكي از دو معرف من به 
سپاه بود. ايشان من را از قبل به خوبي مي شناخت. يك بار كه به 
منطقه آمده بود به شهيد كاظمي گفته بود فالني كه در فياضيه 
است آدم باتجربه اي اس��ت از تجربياتش استفاده كن. شهيد 
كاظمي سراغم آمد و گفت بيا پيش خودم با هم كار كنيم. من 
گفتم از رياست و مسئوليت و اين چيزها خوشم نمي آيد. اصرار 
كرد و از من خواست كارهاي اطالعاتي و شناسايي انجام بدهم. 
من و برادري به نام اسماعيل محمدي با هم براي شناسايي به 
خرمشهر مي رفتيم. اسماعيل سوئيس بود كه براي شركت در 
جنگ به ايران برگشته بود. با هم قايقي را آب بندي كرديم و به 
قسمت اشغالي خرمشهر مي رفتيم و شناسايي مي كرديم. از 
همان زمان بنده در خدمت شهيد كاظمي بودم و كمي بعد هم 

كه تيپ نجف تشكيل شد. 
قبل از اينكه به عمليات فتح خرمشهر ورود كنيم، 
تيپ نجف چه زماني تشكيل شد؟ شما چه سمتي 

در اين تيپ داشتيد؟
اين تيپ پس از عمليات طريق القدس تشكيل شد. ما با شهيد 
كاظمي در آبادان بوديم تا اينكه عمليات ثامن االئمه)ع( انجام 
شد. چون گردان ما فرمانده نداشت، با شهيد كاظمي هماهنگ 
كردم و فرماندهي گردان را برعهده گرفتم. در شكست حصر 
آبادان مجروح شدم و به اصفهان برگشتم. كاظمي دنبالم آمد 
و گفت مي خواهد به غرب برود و از من مي خواست با او بروم. 
ضمناً گفت ابتدا خودش مي رود ببيند اوضاع چطور است، اگر 
مساعد بود به من اطالع مي دهد. خالصه رفت و آنجا ماندگار 
نشد. عمليات طريق القدس كه ش��روع شد، من با بچه هاي 
تيپ امام حسين)ع( به عمليات ورود كردم. شهيد كاظمي 
و بچه هاي نجف آباد و منطقه ما هم ب��ا دو گردان به قرارگاه 
كربال رفتند. بعد از عمليات من به اهواز رفتم و داش��تم وارد 

پادگان گلف مي ش��دم كه ديدم احمد كاظمي دارد از گلف 
خارج مي شود. تا من را ديد به شوخي گفت تو كجايي؟ ايراني، 
خارجي، كجايي؟ گفتم با بچه هاي امام حسين بودم و او هم 
گفت قرار است تيپ نجف را تش��كيل بدهد. از من خواست 
جانشين او در لشكر باشم. خالصه اين تيپ تشكيل شد و كمي 

بعد به عمليات فتح المبين و الي بيت المقدس ورود كرديم. 
مگر در عمليات فتح المبين شهيد باكري جانشين 

لشكر نجف بود؟
قبل از عمليات فتح المبين جناحي كه به مهدي هاشمي )بعدها 
اعدام شد( وصل بودند نسبت به مسئوليت من در تيپ اعتراض 
كردند و به شهيد كاظمي فش��ار آوردند. يك روز ايشان من را 
صدا زد و پيش��ش رفتم. ديدم خيلي ناراحت است. علت را كه 
پرسيدم جريان را گفت. من هم گفتم اينكه ناراحتي ندارد. از 
اول هم دنبال مسئوليت نبودم. خالصه قرار شد شخص ديگري 
به عنوان جانشين تيپ معرفي شود. با آقا رحيم مشورت كرديم 
و ايشان شهيد باكري را معرفي كردند. وقتي شهيد باكري آمد 
چون يك آدم متفكر و توداري بود و از طرف ديگر شهيد كاظمي 
و بنده شناختي از او نداشتيم، به صورت اسمي جانشين تيپ شد، 
ولي درعمل بنده كارهاي تيپ را انجام مي دادم. آقا مهدي باكري 
مدتي در قرارگاه فرماندهي بود ولي شهيد كاظمي هيچ مأموريتي 
به او واگذار نمي كرد. حتي مقطعي شهيد كاظمي مسئوليت يك 
گروهان را به شهيد باكري داد! با همين تركيب هم وارد عمليات 
فتح المبين شديم. بعد از عمليات فتح المبين، شناخت ما از شهيد 
باكري بيشتر شد و فهميديم چه انسان بزرگي است. در عمليات 
الي بيت المقدس ايشان نه فقط اسمي كه عمالً جانشين تيپ شد 
و فعاليت مي كرد. اما چون در اثناي عمليات مجروح شد، بنده به 

عنوان جانشين تيپ كار را ادامه دادم. 
از ورود به عمليات فتح خرمشهر بگوييد، مقدمات 

كار چطور فراهم شد؟
براي اين عمليات شهيد كاظمي از من خواست كارهاي منطقه 
را انجام بدهم و خودش كارهاي عقبه مثل جذب نيرو و بسيج 
امكانات را انجام مي داد. ما رفتيم در منطقه مس��تقر شديم 
و مقدمات ورود به عمليات را انجام داديم. از سنگرس��ازي و 
پل سازي گرفته تا نصب دوربين كاتيوشا روي دكل مخابراتي 
75 متري براي رصد تحركات دشمن و كارهايي از اين دست 
انجام داديم. بچه هاي لشكر امام حسين)ع( هم بودند و با هم 
كار مي كرديم. چون قرار بود در عملي��ات روي جاده اهواز- 
خرمشهر وارد عمل شويم، براي شناسايي به آنجا مي رفتيم. از 

محل استقرار ما تا جاده 18 الي 19 كيلومتري راه بود. روزها 
با موتور تا سه يا چهار كيلومتري جاده مي رفتيم و شناسايي 
مي كرديم. شب ها هم تا خود جاده پيش مي رفتيم. عراقي ها از 
جاده به پايين نيرو نداشتند. تنها چند سنگر كمين داشتند اما 

روي جاده هر 100 متر يك سنگر درست كرده بودند. 
مأموريت لشكر نجف در اين عمليات چه بود؟

قبل از توضيح عمليات اين نكته را يادآوري كنم كه در عمليات 
فتح خرمشهر يك تيپ از لشكر92 زرهي اهواز به تيپ ما مأمور 
شده بود. خود ما هم با تانك هاي غنيمتي فتح المبي، دو گردان 
زرهي تشكيل داده بوديم. در واقع در اين عمليات هم نيروي 
زرهي داشتيم، هم نيروي پياده. در شروع عمليات قرار شده بود 
ما و تيپ امام حسين)ع( كنار هم وارد عمل شويم. از ايستگاه 
حسينيه به طرف خرمشهر )از سمت چپ( تا دو كيلومتر حد 
عمل لشكر امام حس��ين)ع( بود و دو كيلومتر بعدش هم حد 
لش��كر ما بود. قرار بود اين دو تيپ در اين چهاركيلومتر بروند 
جاده اهواز- خرمشهر را تصرف كنند. سمت چپ ما هم تيپ 
وليعصر)عج( همين هدف را دنبال مي كرد و تيپ محمدرسول 
اهلل)ص( هم بعد از ما وارد عمل مي شد و نهايتاً در مرحله اول 
عمليات قرار بود تا ايستگاه نيم 90 پيش��روي صورت بگيرد. 
عمليات كه شروع شد، نيروهاي ما و تيپ امام حسين)ع( با هم 
قاطي شدند و هر دو يگان رفتيم و يك منطقه را گرفتيم. اما تيپ 

وليعصر)عج( نتوانست به حدي كه برايش در نظر گرفته شده 
بود برسد. شب بعدش ما رفتيم هم حد خودمان را گرفتيم و هم 
حدي را كه براي تيپ وليعصر)عج( در نظر گرفته شده بود. بعد 
تيپ حضرت رسول)ص( آمد و مستقر شد. يك هفته روي جاده 

بوديم تا اينكه مرحله دوم عمليات آغاز شد. 
از ديده ه�ا و خاط�رات خودتان در اي�ن عمليات 

بگوييد. 
عرض كردم كه در مرحله دوم عمليات ما بايد به سمت مرز 
مي رفتيم و پش��ت خاكريزهاي بلندي كه آنجا قرار داشت 
مستقر مي شديم. عمليات كه ش��روع شد، نيروهاي پياده و 
زرهي ما با هم حركت كردند. هنوز نيم ساعتي نگذشته بود كه 
خبر رسيد فرمانده زرهي ما به شهادت رسيده است. گفتيم 
خب معاونش جاي او باشد. اما نيم س��اعت بعد خبر رسيد 
معاون هم شهيد شده است. با موتور راه افتادم و به سمت مرز 
رفتم. حين راه صداي شني تانك هاي دشمن را مي شنيدم 
كه در حال فرار بودند. ما بايد پشت سنگرهاي بتني موضع 
مي گرفتيم. وقتي به آنجا رسيدم، ديدم سه كيلومتر جلوتر 
در خاك عراق يك خاكريزهاي بلندي ديده مي شود. با آقاي 
رشيد تماس گرفتم و موضوع خاكريز را گفتم. ايشان گفت بايد 
به آنجا برويد و پشت آن مستقر شويد. قبل از نيروها، خودم با 
موتور به داخل خاك عراق رفتم و تا درياچه ماهي راندم. هيچ 

كس نبود. از اينكه كسي را در اين بحبوحه عمليات در اين 
منطقه مهم نمي ديدم، يك جور ترسي به دلم افتاد. برگشتم 
و بچه ها را هدايت كردم و پشت همان خاكريز بلند مستقر 
شديم. ما صبح به منطقه رسيده بوديم، يگان هاي ديگر مثل 
تيپ حضرت رسول)ص( و تيپ وليعصر)عج( دور و بر ساعت 
يك الي 2 عصر رسيدند. عراق ساعت 3 پاتك سنگيني زد. 
بچه هاي رسول و وليعصر عقب نشيني كردند اما ما توانستيم 
خاكريزمان را حفظ كنيم. آنجا صحنه هاي خاصي رخ داد. 
بچه ها تن به تن و تن به تانك مقاومت كردند تا اينكه دشمن 
از پس زدن ما عاجز شد و پاتكش را متوقف كرد. سپس از ما 
خواستند به سمت مرز ش��لمچه برويم. حركت كرديم و تا 

نزديكي هاي شلمچه رفتيم. 
چطور شد قرعه ورود به خرمشهر به نام تيپ شما 

زده شد؟
بعد از اينكه نزديكي هاي شلمچه رسيديم، از ما خواستند موقتاً 
به عقب برگرديم و تجديد قوا كنيم. تيپ بيت المقدس از اهواز 
به فرماندهي سردار غالمپور آمد و جايگزين ما شد. در شرق 
جاده آسفالته اهواز- خرمشهر يكسري حوض هاي آبي بود 
كه عراقي ها قبل از عقب نشيني براي خودشان درست كرده 
بودند. آنجا بچه ها حمامي كردند و تجديد قوايي شد. بعد آماده 
شديم براي ورود به شهر. در اين مرحله از عمليات قرار شده 
بود تيپ امام حسين از اروند تا گمرك را بگيرد. ما هم از جاده 
آسفالته تا يك خاكريز دو جداره حد عمل مان بود. دقيقش را 
بگويم از پليس راه تا گمرك خرمشهر را بايد مي گرفتيم. آن 
طرف هم تيپ حضرت رسو ل اهلل و تيپ المهدي و يگان هاي 
ديگر بايد شلمچه را حفظ مي كردند تا عراقي ها از مرز ورود 
نكنند. شب عمليات كه فرا رسيد بچه هاي ما مستقيم از روي 

جاده به سمت خرمشهر حركت كردند. من با موتور رفتم و به 
نيروهاي خط شكن رسيدم. ديدم گردان هاي ما و گردان هاي 
تيپ امام حسين)ع( با هم قاطي شده اند و فرماندهان تسلطي 
روي گردان هايشان ندارند. بچه ها تا حدي من را مي شناختند. 
هدايتشان كردم به دو سمت خاكريز دو جداره. هوا كه روشن 
شد، الحاق را برقرار كرديم. بعد قرار شد 24 ساعت به عراقي ها 
فرصت بدهيم كه خودشان را تسليم كنند. اين را هم بگويم كه 

تا اينجاي كار خرمشهر كامالً محاصره شده بود. 
پس از پايان همين مهلت 24 ساعته بود كه انبوه 

اسراي عراقي تسليم شدند؟
نه ماجرا طور ديگري رقم خورد. مهلت 24 ساعته كه تمام شد، 
فرماندهان جلسه گذاش��تند كه چطور وارد شهر شويم. شهيد 
كاظمي به آن جلس��ه رفت. در نبود ايشان يكسري از بچه هاي 
سپاه خرمشهر و مردم شهر آمده بودند و فش��ار مي آوردند كه 
بايد هرچه زودتر به شهر ورود كنيم. چون هنوز شهر پاكسازي 
نشده بود، ما اجازه اين كار را نمي داديم. هر چقدر هم كه با شهيد 
كاظمي تماس مي گرفتيم، مي گفت 10 دقيقه ديگر مي آيم، پنج 
دقيقه ديگر مي آييم. آخر سر نتوانستيم صبر كنيم. من 35 نفر 
از بچه هاي تيربارچي و 35 نفر آرپي جي زن را جدا كردم و گفتم 
از دو طرف جاده همراه من بياييد. اگر دشمن شليك كرد، شما 
هم امانش ندهيد. خودم هم با موتور راه افتادم. تا فلكه اصلي شهر 
كه يك سمتش به آبادان مي رود و سمت ديگرش به گمرك و 
اروند مي رود، پيش رفتم. نيروهاي دشمن در دسته هاي چند 
نفره كم كم داشتند تسليم مي ش��دند. همانجا بود كه ديدم در 
فاصله 100متري پشت يك درخت يك ستوان عراقي به سمتم 
تيراندازي كرد. سه گلوله به پاهايم خورد و از روي موتور افتادم. 
بچه هاي ما هم شروع كردند به تيراندازي. عراقي ها كه انگيزه اي 
براي مقاومت نداشتند، ناگهان اسلحه ها را به زمين انداختند و 
يكهو چند هزار نفر از نيروهايشان با هم تسليم شدند. جمعيت شان 
آن قدر زياد بود كه ترسيدم زير پايشان له شوم. از يكي از بچه ها 
خواستم من را به كنار جاده ببرد. بعد يكي از بچه هاي اطالعات 
تيپ آمد و من را روي ترك موتورش به كنار نفربري انتقال داد. از 

آنجا هم من را به اهواز بردند و بستري شدم. 
ماجراي صوت ش�هيد كاظمي مرب�وط به همين 

زمان است؟
ايشان پس از انتقال من به بيمارستان، به ورودي شهر رسيده 
و با ديدن انبوه جمعيت دشمن آن جمالت معروف را پشت 
بيسيم گفته بود. ما يك مسئول مخابرات داشتيم كه از داخل 

نفربر اصوات بيسيم ها را ضبط كرده و نگه داشته بود. 
خود شما چه زماني وارد خرمشهر شديد؟

من روز بعد )4 خرداد( از بيمارستان فرار كردم و خودم را به 
خرمشهر رساندم. همراه يكي از بچه ها اول در شهر گشتي 
زديم و سپس پيش شهيد كاظمي رفتيم. خيلي از بچه ها به 
مرخصي رفته بودند. شهيد كاظمي با ديدن من خيلي تعجب 
كرد. گفت چرا او را آورده ايد؟ گفت��م جوش نزن خودم فرار 
كردم و آمدم. ايشان تعريف كرد كه روز قبل وقتي وارد شهر 
مي شود، دو گردان از نيروهاي دشمن در گمرك به فرماندهي 
يك س��رهنگ عراقي مقاومت مي كردند تا وقتي شب از راه 
رس��يد، از طريق رودخانه خودش��ان را به عراق برسانند. اما 
شهيد كاظمي و نيروهايش به آنها امان نمي دهند و همگي را 

به اسارت در مي آورند. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

از راست به چپ
   1-  حضور  نيافتن عمدِی گروهی از نمايندگان مجلس در هنگام رأی گيری، به قصِد از اكثريت انداختن مجلس و 
جلوگيری از تصويب يك اليحه يا طرح- ستاره پروين  2- النه پرنده- تعريف از كاال براي فروختن آن   3- رنگ 
طبيعت- آبس��ال- درياچه س��وئيس   4- ملعون تاريخ- س��ربها- مركز كنترل فنی صدا و تصوير در صدا و سيما 
  5- رود آرام- قوه حافظه- تصويربرداری مغناطيس��ی   6- محاط در س��فيده- راستا حسينی- ويتامين انعقاد 
خون   7- سگ فضانورد- صرفه جو- شيرينی ش��اخه ای   8- جاسوسخانه امريكا- توقيف و جلب- كلمه سؤالی 
 9- حنا- نرم كننده- باالدست   10- ترك استخوان- انگشت شهادت- ش��يرينی ميوه ای   11- برتری- نوه 
اردشير بابكان- خاموش فرنگی   12-   شهری در استان نينوای عراق- درختی از تيره سوسنی ها- ابهت و شوكت 
  13-  برتر- اشاره- نوعی يقه   14- كار پيشكس��وت زورخانه- ترنج   15-  شش- ای پيك راستان خبر يار ما 

بگو/ احوال گل به بلبل ...

35 نف�ر از بچه ه�اي تيربارچ�ي و 35 نفر 
آرپي ج�ي زن را ج�دا كردم و گفت�م از دو 
طرف جاده همراه من بياييد. اگر دش�من 
شليک كرد، شما هم امانش ندهيد. خودم 
هم با موتور راه افتادم. تا فلكه اصلي شهر 
كه يک س�متش به آبادان مي رود و سمت 
ديگرش ب�ه گمرك و اروند م�ي رود، پيش 
رفتم. نيروهاي دشمن در دسته هاي چند 
نفره كم كم داش�تند تس�ليم مي ش�دند

من روز بعد )4 خرداد( از بيمارس�تان فرار 
كردم و خ�ودم را به خرمش�هر رس�اندم. 
همراه يكي از بچه ها اول در ش�هر گشتي 
زديم و سپس پيش شهيد كاظمي رفتيم. 
خيلي از بچه ه�ا به مرخصي رفت�ه بودند. 
ش�هيد كاظمي با ديدن من خيلي تعجب 
ك�رد. گف�ت چ�را او را آورده اي�د؟ گفتم 
جوش ن�زن خ�ودم ف�رار ك�ردم و آمدم

  عليرضا محمدي
نيروهاي لش�كر 8 نجف، از اولين رزمندگاني بودند كه پس از آزادس�ازي خرمش�هر وارد اين ش�هر ش�دند. 
صوت معروف س�ردار ش�هيد احمد كاظمي كه در آن خبر از تس�ليم شدن نيروهاي دش�من در خونين شهر 
مي دهد، در همين واقعه ضبط ش�ده اس�ت: »االن بيش از 6هزار نفر پيش ما پناهنده ش�ده اند. بيش از6 هزار 
نفر... در ش�هر خرمش�هر تا چند لحظه پيش تظاهرات بود! تظاهرات...« ش�هيد كاظمي وقتي به دروازه هاي 
شهر رس�يده بود كه جانش�ينش س�ردار جانباز س�يف اهلل رهنما لحظاتي قبل مجروح و از معركه نبرد خارج 
شده بود. رهنما اولين كسي بود كه به فلكه اصلي شهر از روي جاده آس�فالته اهواز- خرمشهر رسيد و همان 
جا نصرت الهي را در فوج فوج تس�ليم ش�دن نيروهاي دش�من به عينه ديد. گفت وگوي ما با جانشين تيپ 8 
نجف در عمليات الي بيت المقدس را به مناس�بت س�وم خرداد س�الروز آزادسازي خرمش�هر پيش رو داريد. 

تاکتیک نیروهای خودی نفس بعثی ها را در خرمشهر بند آورد
گفت وگوي »جوان« با سردار سيف اهلل رهنما جانشين تيپ 8نجف در عمليات الي بيت المقدس 

اسراي دشمن آنقدر زياد بودند كه ترسيدم زير پايشان له شوم!
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   رهنما سمت  راست شهيد خرازی ايستاده است

   سردار رهنما نفر سمت  چپ شهيد كاظمی


