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88498481ارتباط با ما

آخرین ماه های جنگ جبهه ها ش�اهد 
تحوالت بسیاری بود. در آن مقطع شما 

کجا حضور داشتید؟
وقتی عملیات والفج��ر10 در جبهه های غرب 
انجام گرف��ت، ما در منطقه دیال��ه عراق حضور 
داشتیم. مدتی که از عملیات گذشت، در همان 
خط پدافندی والفجر10 به ما اعالم شد لشکر71 
روح اهلل متشکل از بچه های اس��تان مرکزی به 
فرماندهی س��ردار احمد س��لیم آبادی تشکیل 
شده است. پیش از آن، بچه های استان مرکزی 
در قالب لشکر17 علی بن ابیطالب)ع( در جبهه 
حضور پیدا می کردند. از آن به بعد قرار شد یک 
لشکر مستقل به نام 71 روح اهلل مختص استان 
ما تشکیل شود. پس از تشکیل لشکر، مدتی در 
خط پدافندی والفجر10 حضور داشتیم تا اینکه 
اعالم شد باید مناطق متصرفی در داخل خاک 
عراق را تخلیه کنیم. خروج ما و دیگر یگان ها به 
دلیل فشاری بود که دشمن در جبهه های جنوب 
وارد می کرد. در اواخر جنگ یکسری مشکالت و 
اختالف نظرهای سیاسی از سوی برخی چهره ها 
به کش��ور و جبهه ها تحمیل  می شد که توضیح 
آن مفصل اس��ت. همین مس��ائل باعث ش��د تا 
روند اعزام های مردمی به جبهه با مشکالتی رو 
به رو ش��ود و از آن طرف عراق که ارتش خود را 
تقویت کرده بود، به مناطقی چون فاو، شلمچه، 
جزیره مجنون و...  که قباًل توس��ط رزمنده ها به 
تصرف درآمده بود، حمله کند و آنها را یکی بعد 
از دیگری پ��س بگیرد. حتی بعثی ه��ا در ادامه 
می خواستند وارد خاک کشورمان شوند و مثل 
اوایل جنگ، شهر های مهم استان خوزستان را به 
تصرف درآورند. در این شرایط ماندن در منطقه 
عملیاتی والفجر10 جایز نبود و به ما گفتند باید 

آنجا را تخلیه کنیم. 
اولی�ن عملی�ات بزرگی که لش�کر71 
روح اهلل به آن ورود کرد، عملیات مرصاد 

بود؟
وقتی که ما مناطق متصرفی عملیات والفجر10 
را تخلیه کردیم، خیلی طول نکشید که قطعنامه 
598 توسط کشورمان پذیرفته ش��د. آن موقع 
ما در منطق��ه مری��وان بودیم. با خب��ر پذیرش 
قطعنامه یک موج غمی گریبان بچه ها را گرفت. 
خصوصاً که حضرت امام در پیامشان از پذیرش 
قطعنامه ب��ه عنوان نوش��یدن جام زهر یاد کرده 
بودن��د. همانطور ک��ه می دانید ص��دام پذیرش 
قطعنام��ه را از جانب ضعف کش��ورمان تعبیر  و 
دوباره به خاک کش��ورمان تجاوز ک��رد. همان 
زمان  به ما اعالم کردند حضرت امام دستور داده 
است برای اینکه دش��من فکر نکند ما در موضع 
ضعف قرار داریم، یک عملیات محدود در جبهه 

غرب انجام گی��رد. از لش��کر71 روح اهلل، گردان 
علی بن ابیطال��ب)ع( در ش��رایط عملیاتی قرار 
داشت. لذا انجام این عملیات بر عهده این گردان 
گذاشته شد. من هم در آن مقطع نیروی آزاد این 
گردان بود. خالصه به منطق��ه پنجوین رفتیم و 
توجیه شدیم. بچه های اطالعات-عملیات هم در 
آنجا شناسایی انجام دادند و قرار شده بود قله ای 
را در این منطقه به تصرف درآوریم. اما درس��ت 
ش��ب عملیات، فرماندهان اعالم کردند عملیات 
لغو شده اس��ت. ش��نیدن این خبر برای بچه ها 
خیلی ناراحت کننده بود و بچه ها همگی اعتراض 
کردند. فکر می کردیم همان مس��ائلی که باعث 
شده امام جام زهر را بنوشد، حاال همان جریان ها 
و همان تالش ها باعث لغو عملیات شده اند. جنگ 
از لحاظ سیاس��ی تمام ش��ده بود و این عملیات 
می توانس��ت آخرین امی��د نیرو هایی باش��د که 
خودش��ان را جامانده قافله شهدا می دانستند. تا 
نیمه ش��ب اعتراض بچه ها ادامه داشت. وقتی به 
ساعت 5 صبح چهارم مردادماه 1367 رسیدیم، 
خبر رس��ید باید به س��رعت به طرف جبهه های 
جنوب بروی��م؛ چراکه عراق از مرزهای اس��تان 
خوزستان عبور کرده و ترس آن می رود خرمشهر 
مجدداً س��قوط کند. آنجا بود که فهمیدیم علت 
لغو عملیات، شرایط حاد جبهه های جنوب بود. 

آن زمان خب�ری از حمل�ه منافقین به 
کشورمان به گوش شما نرسیده بود؟

نه هنوز ما از چیزی اطالع نداش��تیم. به خاطر 
وخامت اوض��اع جبهه جنوب، اعالم ش��ده بود 
هر گ��ردان یا ی��گان آم��اده ای ک��ه در منطقه 
حضور دارد، باید خودش را به جنوب برس��اند. 
در لش��کر ما هم که عرض ک��ردم، تنها گردان 
عملیات��ی علی بن ابیطالب بود. خالص��ه بعد از 
اعالم مأموری��ت، نماز صب��ح را خواندی��م تا از 
طریق کرمانشاه، اس��الم آباد و پلدختر، به طرف 
خوزس��تان برویم. بعد از نم��از مینی بوس های 
لشکر از راه رس��یدند و ما را به سمت کرمانشاه 
بردند. هنوز کس��ی نمی دانس��ت در مسیر چه 
اتفاقی خواهد افتاد. رفتیم و ظهر برای استراحت 
در یکی از مقرهای فرعی لش��کر که در منطقه 
گازانچی، اول جاده کرمانشاه به سمت سنندج 
بود، توق��ف کردیم. همزمان ب��ا ورود ما، دیدیم 
یک بالگ��رد 206 از مق��ر گازانچی بلند ش��د و 
رفت. کنجکاو ش��دیم این بالگرد اینجا چه کار 
می کرده اس��ت. س��ریع از مینی بوس ها پیاده 
شدیم و فهمیدیم که این بالگرد، فرمانده لشکر 
آقای سلیم آبادی را به مقر آورده است. ایشان ما را 
جمع کرد و گفت منافقین با یک ستون مجهز و 
عظیمی حرکت کرده اند و با مشایعت عراقی ها تا 
سرپل ذهاب آمده اند. سپس شهرهای کرند غرب 

و اسالم آباد را پشت سرگذاشته اند و االن در تنگه 
چهارزبر تعدادی از بچه های تیپ قائم سمنان، 
انصارالحسین همدان و بعثت کرمانشاه جلوی 
آنها را گرفته اند. آقای سلیم آبادی گفت که ایشان 
به همراه شهید صیادشیرازی س��وار بر بالگرد، 
ستون منافقین را دیده و موقعیت شان را بررسی 
کرده اند. صیادشیرازی به سلیم آبادی گفته بود 
طرح شما چیست و ایش��ان هم گفته بود که ما 
می توانیم با بالگرد برویم پش��ت منافقین پیاده 
بشویم و عقبه آنها را س��د کنیم. با صحبت های 
آقای سلیم آبادی توجیه اولیه شدیم و قرار شد 
همه تا جایی که می توانند مهمات بردارند چون 

امکان داشت تا چند روز به ما مهمات نرسد. 
خود شهید صیاد شیرازی را هم در آنجا 

دیدید؟

ایشان حدود س��اعت 2 عصر به همراه دو فروند 
بالگرد شنوک غول پیکر به مقر ما آمدند تا طبق 
قراری که با سردار سلیم آبادی داشتند، بچه های 
گردان را به عقبه منافقین انتقال بدهند. وقتی 
بالگرد ها نشستند س��ریع دور آن جمع شدیم، 
دیدیم شهید صیادشیرازی از در کناری بالگرد 
پیاده شد. بچه ها با دیدن ایش��ان شروع کردند 
به سردادن ش��عارهای حماس��ی و خدابیامرز 
صیاد هم صبر کرد تا بچه ها شعارهایشان تمام 
شود. بعد با صدای بلند پرسیدند: شما اهل کجا 
هستید؟ بچه ها گفتند اراکی هستیم. یادم است 
ایش��ان گفت من خاطره خوبی از رزمنده های 
اراکی دارم. امیدوارم این بار هم شما یک خاطره 
خوبی را برای ما به یادگار بگذارید. بعد پرسیدند 
می دانید قرار است چه کار کنیم؟ بچه ها از روی 
توجیهات آقای س��لیم آبادی گفتند خبر دارند 
چه کاری باید انجام بدهند. بعد از صحبت های 
ایشان سوار بالگرد ها شدیم. خلبان ها می گفتند 

هر بالگرد می تواند نهایت��اً 20 نفر را حمل کند، 
ولی چون مجال این چیز ه��ا نبود، در هر بالگرد 
70 نفر س��وار ش��دیم و در مجموع 140 نفر از 
بچه ها توسط دو فروند شنوک به منطقه عملیاتی 

برده شدند. 
هدف ش�ما دقیقًا ک�دام منطق�ه بود؟ 
باید به کجا می رفتید ت�ا بتوانید عقبه 

منافقین را سد کنید؟
 آن لحظه هنوز منطقه اصلی عملیات مشخص 
نشده بود. روی آس��مان که بودیم، من نزدیک 
ش��هید صیادش��یرازی و ش��هید مداف��ع حرم 
عبداهلل خس��روی ک��ه در آن مقطع جانش��ین 
اطالعات عملی��ات لش��کر ب��ود، قرار داش��تم. 
صیاد شیرازی پرسیدند فرمانده گردان کیست؟ 
بچه ها آقای اسماعیل شعبانی را معرفی کردند. 
آقای ش��عبانی تواضع کردند و گفتند جایی که 
برادر خس��روی حضور دارد، م��ن حرفی برای 
گفتن ندارم. ش��هید صیادش��یرازی به ش��هید 

خسروی گفت ما می خواهیم شما را در اسالم آباد 
پیاده کنیم نظرتان چیس��ت؟ شهید خسروی 
یک نیروی ورزیده ای بود و شم اطالعاتی خیلی 
باالیی داشت. ایش��ان گفت اگر ما در اسالم آباد 
فرود بیایی��م، دو اتف��اق می افتد؛ یک��ی اینکه 
منافقین می توانند از سه راهی اسالم آباد به سمت 
کوهدش��ت و پلدختر فرار کنند و ما نمی توانیم 
کاماًل پش��ت آنها را ببندیم. دیگر اینکه اگر آنها 
س��ه راهی را ببندند، دیگر هیچ گونه کمکی به 
ما نمی رس��د چون عقبه ما بسته می شود. صیاد 
پرسید پیشنهاد شما چیست؟ شهید خسروی 
گفت ما باید در سه راهی اسالم آباد پیاده بشویم 
و آنجا راه منافقین را س��د کنی��م. صیاد وقتی 
نقشه را دید، حرف ش��هید خسروی را پذیرفت 
و نظر ایشان را تحس��ین کرد. بعد با صالحدید 
آقای خس��روی که بر منطقه تس��لط و اشراف 
داشت، بالگرد ها ما را در باند اضطراری که در کنار 

سه راهی وجود داشت، پیاده کردند. 
موقع فرود شما منطقه در چه وضعیتی 
قرار داشت؟ منافقین هنوز به سه راهی 

نرسیده بودند؟
نه هنوز خبری از منافقین نبود. آنها بعد از اینکه در 
چهارزبر گیر افتاده بودند، س��اعت ها تالش کرده 
بودند تا خط را بشکنند و راهی برای عبور از تنگه 
پیدا کنند. وقتی ما به س��ه راهی رس��یدیم، مردم 
اسالم آباد را دیدیم که زن و بچه و پیر و جوان با پای 
پیاده و وضعیت رقت انگیزی آواره شده اند و به سمت 
پلدختر می روند. شهید خسروی از من و چند نفر از 
بچه ها خواست سریع بین مردم برویم و از آنها در 
مورد منافقین و امکاناتی که دارند پرس و جو کنیم. 
از جوان تر ها که هوش و دید بهتری داشتند سؤال 
کردیم. به ما اطالعاتی در مورد نفربر ها و خودروهای 
زرهی منافقین دادند. نکته جالب اینکه با تعجب 
می گفتند بین ستون نفاق تعداد قابل توجهی هم 
خانم وجود دارد. ما این اطالعات را به آقای خسروی 
رساندیم و بعد ایشان از من و 11 نفر دیگر خواست 
به روی تپه ای که مش��رف به سه راهی بود، برویم. 
تعداد دیگری از بچه ها هم به پمپ بنزین در خود 
سه راهی رفتند. منطقه ای که برای استقرار بچه ها 
در نظر گرفته شده بود، همپوشانی داشت. یعنی 
اگر منافقین از راه می رسیدند و از دست بچه هایی 

که روی تپه قرار داشتند فرار می کردند، بچه های 
مس��تقر در پمپ بنزین می توانستند آنها را هدف 
قرار بدهند. سریع روی تپه رفتیم و مستقر شدیم. 
هنوز کامالً جاگیر نشده بودیم که دیدم یک ستون 
عظیم و طویلی از سمت راست ما روی جاده پیدا 
شد. اندازه س��تون به حدی بود که آن سرش پیدا 
نبود. در همین حین مرتب با شنود بیسیم منافقین 
می شنیدیم که فرماندهانشان از آنها می خواهند 
سریع به سمت اسالم آباد برگردند و عملیات را از راه 
دیگری ادامه بدهند. از چهارزبر تا جایی که ما حضور 
داشتیم، وضعیت جاده به گونه ای بود که خودرو ها 
نمی توانستند زیاد از جاده دور بشوند و نهایتاً پس 
از یکی دو کیلومتر به بلندی های اطراف می رسیدند 
و از حرکت باز می ماندند. وقتی ما س��تون نفاق را 
دیدیم، پیشقراوالن آنها را مورد هدف قرار دادیم و 
با انهدام و توقف آنها، جاده بسته شد و ستون نفاق 

مثل موش روی جاده آسفالته به دام افتاد. 
عملیات ش�ما تا چه زمان�ی ادامه پیدا 
کرد؟ روی همان تپه که اس�تقرار پیدا 
کردی�د، تنها 12 نف�ر بودید ی�ا نیروی 

کمکی هم به شما ملحق شد؟
اوایل درگیری همان 12 نفر بودی��م که در اثنای 
عملیات از بین ما 10 نفر شهید شدند و من و یک 
نفر دیگر مجروح شدیم. من غروب همان روز چهارم 
مردادماه مجروح شدم. اصل عملیات مرصاد هم به 

نظر من همان روز چهارم بود. اما االن در تقویم ها 
روز پنجم مرداد به عنوان عملیات مرصاد نامگذاری 
شده است. بعد از اینکه ما با ستون دشمن درگیر 
شدیم و آنها را روی جاده زمین گیر کردیم، کم کم 
بچه ها موقعیت منطقه دستش��ان آمد و نیروهای 
دیگری هم به ما که روی تپه بودیم، ملحق شدند. 
غیر از 140 نفری که با دو فروند شنوک به منطقه 
آمده بودیم، هنوز نیمی از بچه های گردان در مقر 
گازانچی حضور داشتند که بالگرد ها آنها را هم به 
سه راهی اسالم آباد آوردند و آنها نیز وارد عملیات 
ش��دند. تا غروب که من مجروح ش��دم، کار سد 
کردن عقبه منافقین تمام شده بود. اگر بخواهیم 
وضعیت منافقین را تش��ریح کنیم، بعد از بستن 
عقبه آنها، س��تون طویل نفاق از تنگه چهارزبر تا 
س��ه راهی اس��الم آباد روی یک جاده 10 الی 15 
کیلومتری گیر افتاده بود. روز بعد هم که بالگرد ها 
و جنگنده های ارتش آمدند و این ستون طویل را 
به شدت کوبیدند و با رس��یدن دیگر رزمنده ها از 
یگان های دیگر، کمر نفاق شکس��ت و بسیاری از 
آنها در همان منطقه عملیاتی به هالکت رسیدند 
و بسیاری دیگر نیز در راه فرار در اثر گرما و تشنگی 
کشته شدند یا با قرص های سیانوری که داشتند، 

خودکشی کردند. 

هن�وز کام�ًا جاگی�ر نش�ده 
بودی�م ک�ه دیدم یک س�تون 
عظی�م و طویل�ی از س�مت 
راس�ت ما روی جاده پیدا شد. 
ان�دازه س�تون ب�ه ح�دی بود 
که آن س�رش پی�دا نب�ود. در 
همی�ن حی�ن مرتب با ش�نود 
بیس�یم منافقین می شنیدیم 
ک�ه فرماندهانش�ان از آنه�ا 
می خواهند س�ریع به س�مت 
اس�ام آباد برگردند و عملیات 
را از راه دیگ�ری ادام�ه بدهند

ش�هید خس�روی از من و چند 
نفراز بچه ها خواست سریع بین 
مردم بروی�م و از آنه�ا در مورد 
منافقی�ن و امکاناتی ک�ه دارند 
پرس و جو کنی�م. از جوان تر ها 
که هوش و دید بهتری داشتند 
س�ؤال کردیم. به م�ا اطاعاتی 
در مورد نفربر ه�ا و خودروهای 
زره�ی منافقی�ن دادن�د. نکته 
جالب اینکه با تعجب می گفتند 
بین س�تون نف�اق تع�داد قابل 
توجهی ه�م خانم وج�ود دارد

راه فرار منافقین را در سه راهی اسالم آباد سد کردیم
گفت وگوی »جوان« با یکی از رزمندگان لشکر71 روح اهلل پیرامون عملیات مرصاد
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از باال به پایین
  1- اثر معروف امام محمد غزالی- شتر باربر  2- عضو بی حس- صاحب منصب- همراه برق  3- ضمیر اشاره- بچه 
 پلنگ-لنبه- حیوان باوفا  4- دهی در جاده هراز با پانزده چشمه آب معدنی- همسایه- گوشه ای در دستگاه ماهور 
 5- اعزاز، اکرام- فرار- عالمت صفت عالی  6- دس��تی- خروس مازنی- پایتخت کره جنوبی  7- چاه کن- الیه 
میانی زمین- به سن بلوغ رسیده  8- عدد منفی- دختر لر- سرسرا- هواکره- از حروف مقطعه  9- پاکدامن- پیچ و 
تاب موی سر- کرگدن  10- واحد شمارش چک- غارت- خاور  11- نوکر- از فرزندان حضرت نوح- همت گماشتن 
 12- مرتجع فلزی- محل عبادت یهودی��ان- پول خرد هند  13- گندم- باالی زمی��ن- نان پاره گدایی- حرف 
نهیب  14- فلسفه ارسطو- زهرآلود- استخوان ساعد  15- دندان تیز درندگان- نام آورترین هنرپیشه سینمای 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

از راست به چپ
  1- ضرورتی برای موتورسواران- نام خانوادگی استاد کمال الملک  2- کشور مظلوم خاورمیانه- خانه چشم- قبل 
از فرار باید آن را بست  3- فلز سرخ- اولین شهید مس��یحیت- آب و زمین- زوبین  4- یخ- دارویی که در طب و 
جراحی برای التیام جراحات ساده به کار می رود- ترمز چهارپا  5- از مهم ترین ضربات بوکس- گمراهی- سرمربی 
اس��بق تیم ملی والیبال ایران  6- اس��ب چاپار- از درختان جنگل های ش��مال- یرنا  7- نام قدیم تایلند- کلبه 
ترکمنان- نوشیدنی داغ- تلخ  8- یک خار درخت- مبهوت- سالح آتش��ین  9- صد متر مربع- نیاز صنف نانوا- 
نفرین کردن- سرگشته  10- ماده اولیه کاغذ- زیرکی- دوبین  11- عنوان سالطین روسیه- تابه نان پزی- اتیکت 
 12- بندگی- شهری در ایالت آریزونا- ظرف آب  13- دندان ناپایدار- گناهی که ریشه همه بدی ها و تباه کننده 
اعمال نیک است- چرم خام-نگاه خیره  14- گدا- کاخی در اسپانیا- گوارا  15- روی پوزه اش شاخ دارد- کنایه 

از کاری بی حاصل کردن است

  علیرضا محمدی
لشکر 71 روح اهلل یکی از آخرین لش�کرهای س�پاه در دوران دفاع مقدس بود که پس از 
انجام عملیات والفجر10 تشکیل ش�د. رزمندگان این لشکر که از اس�تان مرکزی و شهر 
اراک بودند، در عملیات مرصاد کاری کردند کارس�تان و با س�د کردن عقبه منافقین در 
سه راهی اس�ام آباد، مانع از عقب نش�ینی و فرار آنها ش�دند. رزمندگانی که در عملیات 
مرصاد حضور داش�تند به خوبی می دانند گیر افتادن منافقین روی جاده آسفالته در حد 
فاصل تنگه چهارزبر و سه راهی اس�ام آباد، عامل اصلی شکست لشکر نفاق بود؛چراکه 
گیر افتادن ستون منافقین در این منطقه باعث س�ر رسیدن دیگر رزمندگان و همینطور 
بمباران گس�ترده آنها توس�ط بالگرد ها و جنگنده ه�ای ارتش ش�د. در گفت وگویی که 
با اس�داهلل نصری یک�ی از رزمن�دگان لش�کر71 روح اهلل انج�ام دادیم، س�عی کردیم از 
زاویه دید او که در آن هنگام به همراه 11 نفر از همرزمانش روی تپه مش�رف به س�ه راهی 
اس�ام آباد ایس�تاده بود، چگونگی متاش�ی ش�دن لش�کر منافقین را نظاره گر باشیم. 
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