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88498481ارتباط با ما

خاطره

  زهرا محمدزاده
متن زير خاطره اي از حس�ن رجبي از 
رزمندگان اس�تان آذربايجان شرقي 
در خص�وص س�ختي هاي رفتن�ش 
به جبهه اس�ت كه با ه�م مي خوانيم. 

   
زمستان 1362 كه مي خواستم براي اولين 
بار به جبهه بروم، 16 سال داشتم. روستاي 
ما از جاده اصلي تقريباً 10 كيلومتر فاصله 
داش��ت. آن زمان وس��يله نقليه مثل االن 
موجود نبود و براي رفتن به جاده اصلي بايد 
اين مسير را پياده مي رفتيم. براي بچه هاي 
روستا طي كردن اين مسير كار سختي نبود، 
اما در فصل زمستان و به دليل وجود گرگ ها 
و حيوانات وحشي، هر كسي نمي توانست به 

تنهايي اين مسير را طي كند. 
بعد از طي كردن آموزشي كه در تبريز بود، 
براي مرخصي به خانه برگشتم تا چند روز 
بعد دوباره به سراب بروم و از آنجا به منطقه 
اعزام شوم. پدر يكي از دوستانم به نام علي 
يك وانت داش��ت كه با آن خ��رت و پرت و 
وسايل مورد نياز روستايي ها را تهيه مي كرد 
و از اين روستا به آن روستا مي رفت و خريد 
و فروش مي كرد. قرار بود روز اعزام، ايشان با 

وانتش مرا به سراب برساند. 
ش��ب همان روزي كه قرار بود م��ن و پدر 
علي با هم به س��راب برويم، علي هراس��ان 
دنبال من آمد و گفت مشكلي براي خواهر 
كوچك ترش پيش آمده و پ��درش مجبور 
شده است ش��ب هنگام او را به بيمارستان 
برس��اند. بعد خب��ر آم��ده كه در س��راب 
نتوانس��ته اند كاري ب��راي خواهر دوس��تم 
انجام بدهند و پدرش مجبور شده است او را 
به تبريز ببرد. در نبود پدر دوستم و وانتش، 
من مان��ده بودم چطور خ��ودم را صبح اول 

وقت به سراب برسانم. 
آن شب دوس��تم در خانه ما ماند و قرار شد 
بعد از نماز صبح، دو نفري با هم تا س��راب 
برويم. دوستم خيلي عالقه داشت به جبهه 
بياي��د اما مي گف��ت از جن��گ و خطراتش 
مي ترس��د، بنابراين مي خواست با همراهي 
يك رزمنده، س��همي در جبه��ه رفتن من 
داشته باشد. من و علي شب را با هم تا اذان 
صبح حرف زدي��م و بعد از خوان��دن نماز، 
مادرم ما را از زير قرآن رد كرد. ناگفته نماند 
هر كدام از ما همراهمان يك قمه برداشتيم 
تا اگر با گرگ يا جانوران درنده رو به رو شديم 

از آن استفاده كنيم. 
خالصه حرك��ت كرديم و هنوز س��ه، چهار 
كيلومتري از روس��تا دور نش��ده بوديم كه 
احس��اس كردم چند گ��رگ از روي تپه به 
ما نگاه مي كنند. چشم هايش��ان در تاريكي 
برق مي زد. به دوستم گفتم اگر بخواهيم به 
راهمان ادامه دهيم تا جاده هفت كيلومتر 
فاصله اس��ت. اگر بخواهيم برگرديم س��ه 
كيلومتر، بهتر است دوباره به روستا برگرديم 
وگرنه ما دو نف��ر حريف اين تع��داد گرگ  
نيس��تيم. علي قب��ول كرد و به س��رعت به 
سمت روستا دويديم. در حالي كه مشغول 
دويدن ب��ودم، پايم پيچ خ��ورد و به زمين 
افتادم. دوستم كه از من جلوتر بود ايستاد و 

به سمتم برگشت. 
در همين حين ديدم كه دو گرگ به فاصله 
چند متري ما ايس��تاده اند. من از دوس��تم 
خواستم رهايم كند و خودش را نجات بدهد 
اما او ايس��تاد و قم��ه اش را در هوا چرخاند 
و فري��اد زد. ب��ا داد و بيداد او، چن��د نفر از 
اهالي روس��تا كه گويي براي كاري از خانه 
خارج شده بودند، صداي ما را شنيدند و به 
كمكمان آمدند. بعد از فرار گرگ ها، اهالي 

ما را تا جاده اصلي مشايعت كردند. 
وقتي به سراب رس��يديم، من به علي گفتم 
تو ك��ه اينقدر نترس��ي و جل��وي گرگ ها 
ايس��تادي، چرا ب��ه جبهه نمي آي��ي. او كه 
گويي خودش هم به اين نتيجه رسيده بود 
َجَنم جبهه رفت��ن را دارد، گفت دفعه بعد 
به جبهه خواهد آمد. همين طور هم ش��د 
و دفعه بعد من و علي ب��ا هم به جبهه اعزام 
شديم. در واقع اين گرگ ها بودند كه باعث 
شدند علي هم جبهه اي شود و از آن به بعد 
چند باري به منطقه اعزام شد و ديگر ترسي 

از خطرات آنجا نداشت. 

واقعه مفقودي جمعي از نيروهاي گردان شهيد بختياري در مرداد 1361 در گفت وگوي »جوان« با راوي دفاع مقدس

رزمن�دگان اس�تان مرك�زي در قالب 
چه تيپي در عمليات رمضان ش�ركت 

كردند؟
پي��ش از عمليات رمض��ان، تي��پ 17 علي بن 
ابيطالب)ع( تش��كيل ش��د. نيروهاي اين تيپ 
متشكل از رزمندگان قم، استان مركزي، قزوين، 
زنجان و س��منان بودند. البته تيپ 17 از زمان 
عمليات فتح المبين تأسيس شده بود؛ آن زمان 
نامش تي��پ 17 قم ب��ود كه پي��ش از عمليات 
رمضان با نام تيپ 17 علي ب��ن ابيطالب)ع( و با 
فرماندهي شهيد زين الدين، تجديد سازمان پيدا 
كرد و با حضور رزمندگان از استان هايي كه عرض 
كردم، تقويت شد. در عمليات رمضان بچه هاي 
استان مركزي س��ه گردان و يك گروهان ضد 
زره داشتند. چون دشمن از تانك زياد استفاده 
مي ك��رد، حضور نيروه��اي ض��د زره تاكتيك 
فرماندهان براي مقابله با تانك ها بود. نيروهاي 
اين گروهان از رزمندگان آرپي جي زني بودند كه 
در برخي مواقع با استفاده از موتورهاي تريل به 
تعقيب و شكار تانك ها مي پرداختند. سه گردان 
ما به ترتيب گردان امام حسن)ع( به فرماندهي 
حاج عباس درمان )ايش��ان در جريان عمليات 
رمضان به اس��ارت درآمد(، گ��ردان ثاراهلل)ع( و 
گردان صاحب الزمان)عج( بودند. گردان شهيد 
بختياري هم كه 72 شهيد مفقوداالثر متعلق به 

اين گردان بود در خالل عمليات تشكيل شد. 
مأموريت تيپ 17 علي بن ابيطالب)ع( 

در اين عمليات چه بود؟
رزمنده ها بايد در محدوده پاسگاه زيد به طرف 
مثلثي ها پيش مي رفتند و در انتها به نهر كتيبان 
مي رس��يدند. اگر به منطق��ه عملياتي رمضان 
توجيه باشيد، حتماً مي دانيد در اين منطقه عراق 
يك كانال پرورش ماهي پيش از پيروزي انقالب 
درست كرده بود. به خاطر وسعت و بزرگي اين 
كانال، به آن درياچه ماهي مي گفتند. ابتداي اين 
كانال به شكل شمشيري و تيز است و انتهاي آن 
در سمت شمالغرب تخت است. درياچه ماهي 
توسط چند نهر آب تأمين مي شد كه نهر كتيبان 
به عنوان يكي از اين نهرها از سمت نشوه و بصره 
مي آمد و به انتهاي كانال مي رس��يد. در ابتداي 
كانال هم نهر جاسم و نهرهاي متفرقه مي آمدند 
و متصل مي ش��دند. با ش��روع عمليات و بعد از 
گرفتن پاس��گاه زيد، رزمندگان  بايد به سمت 
كانال پرورش ماهي مي رفتند و در ضلع شرقي 
آن كه به طرف ايران اس��ت مي رسيدند و آنجا 

پدافند مي كردند. 
رمضان يك عمليات ناموفق بود. شما به 
عنوان يك راوي، در خصوص عدم الفتح 

اين عمليات چه تعريفي داريد؟
عمليات رمضان در همان مرحله اول به مشكل 

بزرگ��ي برخورد ك��ه عبارت مي ش��د از موضع 
مثلثي كه ع��راق جلوي كانال پ��رورش ماهي 
ايجاد كرده بود. هر ضل��ع اين مواضع به 1200 
متر مي رس��يد. داخل اين مثلث بزرگ نيز سه 
مثلث كوچ��ك در زاويه هاي آن قرار داش��تند. 
داخل هر مثلث نيز يك تانك مس��تقر مي شد. 
عراقي ها روي اين موانع مثلثي بس��يار تمرين 
كرده و به كارشان مسلط شده بودند. در طرف 
مقابل تص��ور نيروهاي ما در مبارزه با دش��من 
همان تص��ور عملياتي چ��ون فتح المبين و الي 
بيت المقدس )فتح خرمش��هر( بود. در اين دو 
عمليات هرگاه دشمن عقب نشيني كرد و ما به 
خاكريز او رسيديم، همانجا پدافند كرديم. اما در 
رمضان ش��رايط به گونه ديگري بود. دشمن از 
اين موانع مثلثي و همين طور آتش پشتيباني 
سنگين به خوبي اس��تفاده كرد. هرچند برخي 
يگان هاي ما رفتن��د و مواض��ع از پيش تعيين 
شده را تصرف كردند، اما مشكل اصلي عمليات 
رمضان عدم الحاق نيروها بود كه نهايتاً منجر به 
شكست و عقب نشيني شد. در عمليات رمضان 
يكسري ناهماهنگي هايي بين نيروهاي خودي 
صورت گرفت. ش��هيد احمد كاظمي هم بعدها 
به اين نكته اش��اره كرده بود كه رمز عدم الفتح 
ما در رمضان، هماهنگ نب��ودن بين يگان هاي 
خودي در فت��ح موانع مثلثي ب��ود. مثاًل  يگاني 
بايد مي رفت از مثلثي اول تا چهارم را مي گرفت 
و يگان كناري اش بايد مي رفت مثلثي چهارم تا 
هفتم را مي گرفت. يگان ها رفتن��د و مواضع از 
پيش تعيين شده را تصرف كردند اما در تصرف 
مثلث سوم و چهارم اشتباه پيش آمد. هر دو يگان 
فكر كرده بودند مثلث چهارمي را ديگري تصرف 
كرده اس��ت. به اين ترتيب اين مثلث چهارمي 
باقي مانده بود و با روش��نايي هوا دشمن از اين 
شرايط استفاده كرد و با پاتك سنگين، نيروهاي 
ما مجبور شدند يك كيلومتر عقب نشيني كنند 
و آنجا با ايجاد خاكريز خط پدافندي تش��كيل 
بدهند. س��پس قرار بود از همانجا مجدداً كار را 
ادامه دهند كه دشمن دست ما را خوانده بود و 

ديگر از اصل غافلگيري خبري نبود. 
ماجراي تشكيل گردان شهيد بختياري 
چه بود؟ اين گ�ردان در اثناي عمليات 

رمضان تشكيل شد؟
به دليل مش��كالتي كه در روند اجراي عمليات 
رمضان پيش آمد، عمليات طوالني ش��د و چهار 
مرحله را پشت سر گذاشت. س��ه گرداني كه از 
بچه هاي استان مركزي در اين عمليات شركت 
كرده بودند، طي اين چهار مرحله تعدادي شهيد 
و مجروح داده بودند. وقتي قرار شد مرحله پنجم 
عمليات انجام شود، از مجموع نيروهاي باقيمانده 
سه گردان ديگر، يك گردان جديد به نام گردان 

شهيد بختياري تشكيل ش��د. ناصر بختياري از 
بچه هاي استان مركزي در رمضان فرمانده محور 
بود و در اولين روزهاي عمليات به شهادت رسيد. 
لذا به ياد و نام او، گردان جديد التأسيس را گردان 

شهيد بختياري نامگذاري كردند. 
مفقودي 72 شهيد استان مركزي چطور 

اتفاق افتاد؟
بچه هاي گردان شهيد بختياري به فرماندهي شهيد 
علي اصغر فتاحي )كه بعدها در عمليات خيبر به 
شهادت رسيد(  بايد از غرب پاسگاه زيد كار را ادامه 
مي دادند و به خط دشمن مي زدند. پاسگاه زيد عراق 
در مرحله پنجم به تصرف ما درآمده بود و نيروهاي 
جهاد يك خاكريز هزار متر جلوتر از پاسگاه ايجاد 

كرده بودند و رزمنده ها پشت آن پدافند مي كردند. 
حد عمل گردان شهيد بختياري بعد از اين خاكريز 
به سمت عمق مواضع دشمن بود اما همانطور كه 
قبالً هم عرض كردم، دشمن در همان اولين مراحل 
عمليات، دس��ت ما را خوانده بود و مي دانست كه 
قرار اس��ت چه كاري انجام بدهي��م و چه اهدافي 
داريم. وقتي روز پنجم مرداد 1367، گردان شهيد 
بختياري عمليات كرد، با توجه به توجيه دشمن و 
استفاده گسترده اش از نيروهاي زرهي و آتش تهيه 
سنگين، اين گردان و يگان هاي ديگري با تقديم 
ش��هداي زيادي مجبور به عقب نش��يني شدند. 
در اين عقب نش��يني پيكر 72 نفر از رزمنده هاي 
گردان كه همگي از استان مركزي بودند جا ماند و 
اين پيكرها تا سال ها پس از دفاع مقدس همچنان 
مفقود بودند. پس از اتمام جنگ تحميلي و شروع 
كار كميته جست وجوي مفقودين، به مرور پيكر 
تعدادي از اين شهدا تفحص و شناسايي شدند اما 

هنوز تعدادي از آنها مفقود هستند. 
اولين بار بود كه اس�تان شما اين تعداد 

شهيد مي داد؟
 در عمليات الي بيت المقدس ما سابقه داشتيم 
كه در يك روز 113 شهيد را يكجا تشييع كنيم 
اما در رمضان و در بين 181 شهيدي كه استان 
مركزي تقديم كرد، فقط 72 نفرشان در يك روز 
مفقود شده بودند كه اين موضوع براي اولين بار در 
استان ما رخ مي داد. همين طور عدد اين شهداي 

مفقود درست به اندازه شهداي كربال بود كه باعث 
تعجب مردم مي ش��د. بنابراين روز 1361/5/5 
براي هميش��ه در حافظه تاريخي م��ردم اراك و 

استان مركزي ماندگار شد. 
اگر مي ش�ود كمي از ش�هيد بختياري 

بگوييد. ايشان را مي شناختيد؟
سردار ش��هيد ناصر بختياري بچه ش��ازند اراك 
در عمليات الي بيت المقدس فرمانده گردان ما 
بود. گردان امام حس��ن)ع( متشكل از بچه هاي 
اراك آن مقطع ب��ه عنوان يك��ي از گردان هاي 
تيپ 22 بدر وارد عمليات ش��ده بود. من نيروي 
اين گردان بودم و بختياري فرمانده ما. ايشان از 
بچه هاي انقالبي و از رزمندگان پيشكسوت استان 
مركزي بود. يك آدم مظلوم و زجركشيده كه بعد 
از فتح خرمشهر، بر مظلوميت هايش افزوده شد. 
چون در جريان اين عمليات گردان ما شهيد زياد 
داده بود، برخي افراد و جريان ها تهمت هايي را به 
شهيد بختياري نسبت مي دادند به اين مضمون 
كه او بچه هاي اراك را به كش��تن داده است! در 
حالي كه در عمليات الي بيت المقدس بسياري از 
يگان ها صدمات شديدي ديدند و كالً اين عمليات 
يك عمليات خونين و پرتلفاتي بود. من در جريان 
عمليات الي بيت المقدس مجروح شدم و به اتفاق 
تعدادي از بچه هاي گردان در بيمارستان بستري 
شدم. بين فتح خرمشهر و عمليات رمضان فاصله 
زيادي نبود. ش��هيد بختياري فقط فرصت كرد 
براي لحظاتي به بيمارس��تان بياي��د و از بچه ها 
عيادتي كند و به جبه��ه برگردد. به خاطر همان 
حرف و حديپث ها و فشارهايي كه عرض كردم، 
ايشان آرزو كرده بود كه از اين عمليات )رمضان( 
برنگردد. بچه هايي كه همراه ايشان در عمليات  
بودند تعريف مي كردند كه ناصر گفته بود خوب 
است آدم با يك گلوله كالش شهيد نشود. اگر قرار 
بر شهادت باشد چه بهتر كه با گلوله تانك شهيد 
شوم. روز 23 تير1361 كه عمليات رمضان شروع 
مي شود، درست روز بعدش همانطور كه ناصر از 
خدا خواسته بود، او با اصابت يك گلوله مستقيم 
تانك سر و دستش قطع شد و به شهادت رسيد. 
پيكر بي سرش را به شازند انتقال دادند و همانجا 
دفن شد اما دس��تش را بعدها پيدا كردند كه با 
صالحديد آيت اهلل خوانساري امام جمعه اراك، 
دستش را در همان محل شهادتش دفن كردند. 

گرگها
باعثجبههرفتندوستمشدند!

س�ه گرداني كه از بچه هاي اس�تان 
مركزي در عمليات رمضان شركت 
كرده بودند، طي اي�ن چهار مرحله 
تع�دادي ش�هيد و مج�روح داده 
بودند. وقتي قرار شد مرحله پنجم 
عملي�ات انج�ام ش�ود، از مجموع 
نيروه�اي باقيمان�ده س�ه گ�ردان 
ديگر، ي�ك گ�ردان جديد ب�ه نام 
گردان شهيد بختياري تشكيل شد

پاسگاه زيد سال ها ميزبان پيكر 72 شهيد استان مركزي بود
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جدولسودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدولکلماتمتقاطع

خاطره اعزام به جبهه از روستا
 در گفت وگو با يك رزمنده دفاع مقدس

دي�دم دو گ�رگ ب�ه فاصل�ه چند 
متري ما ايس�تاده اند. من از دوستم 
خواس�تم رهاي�م كند و خ�ودش را 
نجات بدهد اما او ايس�تاد و قمه اش 
را در هوا چرخاند و فري�اد زد. با داد 
و بيداد او، چند نفر از اهالي روس�تا 
كه گويي ب�راي كاري از خانه خارج 
ش�ده بودند، ب�ه كمكم�ان آمدند

  عليرضا محمدي
مرداد م�اه براي مردم اس�تان مركزي، ي�ادآور خاطراتي ب�ه يادماندن�ي در طول دفاع 
مقدس اس�ت. روز »پنجم« اين ماه پرحادثه براي اراكي ها خاص و تكرار نشدني است. 
اولين بار در پنجم م�رداد 1361، 72 نفر از رزمندگان اس�تان مرك�زي در مرحله پنجم 
عمليات رمض�ان مفقوداالثر ش�دند. س�پس در پنج�م م�رداد 1365 و 1366 بمباران 
گسترده صنايع شهر اراك توسط جنگنده هاي دش�من صورت گرفت و نهايتًا در پنجم 
مرداد 1367 طي عمليات مرصاد، لش�كر71 روح اهلل اس�تان مركزي، حماسه بي بديلي 
در مقابله ب�ا حمله منافقان به يادگار گذاش�ت. پيش�تر گذري بر بمباران ش�هر اراك و 
همچنين عمليات مرصاد داش�تيم. در اين مجال در گفت وگو با س�عيد وفايي، مسئول 
كارگروه عمليات س�تاد كنگره ملي 6200 ش�هيد اس�تان مركزي نگاهي ب�ر واقعه روز 
پنجم مرداد 1361 و ماجراي ش�هادت و مفقودي 72 رزمنده استان مركزي مي اندازيم. 
وفايي هرچند به دلي�ل مجروحي�ت در عملي�ات الي بيت المق�دس در رمضان حضور 
نداشت، اما به عنوان يك راوي، با اشراف خاصي واقعه آن روز را برايمان روايت مي كند. 
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