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88498481ارتباط با ما

خاطره

شهيد رجبعلي حسيني 
  شهادت يا دامادي

صفا باقري، مادر ش��هيد حسيني مي گويد: 
»يكي از افتخارات من اين اس��ت كه هنگام 
خاكسپاري فرزندم اصاًل گريه نكردم. حتي 
شيريني دادم. همسرم با تعجب نگاهم كرد. 
پيش خود گفتم من رجبعلي را داماد كرده ام 
و نباي��د گريه كن��م. چرا اينه��ا دارند گريه 
مي كنند؟... يادم آمد وقتي رجبعلي به جبهه 
مي رفت، تا دم در رفت و برگشت. گفتم چرا 
برگش��تي مادر جان؟ نكند انار مي خواهي؟ 
چشمانش پر از اشك ش��د. من را بوسيد و 
موقع رفتن گفت زودتر برادرم رضا را داماد 
كنيد، چون وقتي من برگش��تم مي خواهم 
داماد شوم. گفتم حاال تو به سالمتي برگرد، 
يك فكري مي كنيم. بعد گفت اگر ش��هيد 
شدم برايم گريه نكنيد. من هم همين كار را 
كردم و نه تنها براي شهادتش گريه نكردم 
كه در مراسم خاكسپاري اش شيريني دادم. 

انگار كه فرزندم داماد شده بود.« 
شهيد محمدرضا حسيني

  كمد يادگاري
علي باقري همرزم شهيد مي گويد: »وقتي 
محمدرضا عضو پايگاه بس��يج روستايمان 
بود، من مس��ئول اين پايگاه بودم. ش��هيد 
حس��يني عالقه زيادي به حضور در پايگاه 

داشت و هر وقت او را مي ديدم، همراه شهيد 
رجبعلي حسيني به پايگاه مي آمدند و آنجا 
را نظافت مي كردند. محمدرضا نجار ماهري 
بود. قبل از اينكه به جبهه برود، به او گفتم 
يك كمد و يك ويترين براي پايگاه بس��از. 
ساخت و هزينه اش را كم كم به او پرداخت 
كرديم. محمدرضا رفت و كمد و ويتريني كه 
براي پايگاه ساخته بود، همان جا ماند. كمي 
بعد كه خبر رسيد به شهادت رسيده است، 
ياد كمد افتادم. انگار او مي خواس��ت نشاني 
از خود در پايگاه��ي كه آن قدر محيطش را 
دوست داش��ت، به يادگار بگذارد. هنوز هم 
بعد از گذش��ت اين همه س��ال، آن كمد و 
ويترين در پايگاه شهيد اش��رفي اصفهاني 
فه��رج موجود اس��ت و عطر و بوي ش��هيد 

محمدرضا حسيني را مي دهد.« 
شهيد حميد بوسليك 

  لباس نوي رزم
حسين بوسليك پدر شهيد مي گويد: »ما از 
خانواده هاي جنگ زده خرمش��هري بوديم 
كه به فهرج آمديم. روزي كه حميد پس از 
مدت ها حضور در جبهه به خانه برگشت، به 
او گفتم تا االن چند ماه جبهه بودي، دينت 
را ادا كردي، ديگر بس اس��ت ن��رو. حالت 
چهره اش تغيير كرد. با آرامش به من گفت 
بابا يادت است در خرمش��هر چه ها ديديم. 
ديدي عراقي ها چه بر س��ر م��ردم آوردند. 
مگر نديدي چگونه بچه هاي مردم را اس��ير 
مي كردند. چگونه زن ها و بچه هاي مردم را 
كشتند. اگر به جبهه نرويم، دشمن مي آيد 
داخل كشور و همين كارها را تكرار مي كند. 
ما مي رويم تا دش��من به عمق كش��ورمان 
نيايد... نتوانستم حرفي مقابل حرفش بزنم. 
برايش لباس هاي نو خريدم. س��رتا پا لباس 
نوي رزم پوشيد و براي آخرين بار به جبهه 
رفت. ديگ��ر او را نديديم چ��ون پيكرش تا 
مدت ها مفقود بود. وقتي پيكرش را از بصره 
تفحص كردند، چيزي جز اس��تخوان باقي 

نمانده بود.« 

16 شهريور 1359 هجوم گسترده عراق به جبهه غرب پيش از آغاز رسمي جنگ

   اولين تجاوز مرزي پيش از انقالب!
سال ها پس از اتمام جنگ تحميلي، جلوه هاي 
بيش��تري از اين واقعه تاريخ��ي پيش روي 
همگان گشوده شد. به عنوان نمونه خود صدام 
حسين پس از دستگيري توسط امريكايي ها 
در يكي از بازجويي هاي��ش اعتراف كرده بود 
جنگ را در 16 ش��هريور 59 آغاز كرده است 
و نمي داند به چه دليلي ايراني ها اصرار دارند 
31 شهريور را روز آغاز جنگ معرفي كنند! او 
هرچند اعترافي ديرهنگام داشت، اما باز هم 
تمام حقيقت را نگف��ت. در واقع عراق پيش 
از آنكه انقالب پيروز ش��ود، وقت��ي پايه هاي 
حكومت ش��اه سست ش��ده بود، تجاوزهاي 

مرزي خود را آغاز كرد. 
ع��راق ك��ه بي��ن س��ال هاي 1352 ت��ا 53 
درگيري هاي مرزي محدودي با ايران داشت، 
مترصد فرصتي بود تا توسعه طلبي هاي مرزي 
خود را دنبال كند. ص��دام همواره از مرزهاي 
كش��ورش با ايران ب��ا عن��وان »دروازه هاي 
ش��رقي« ياد مي كرد و اختالفاتش با ايران را 
نه يك مسئله بين دو كشور كه معضلي براي 
كل جهان عرب مي دانست. از نظر او، عراق از 
دروازه هاي شرقي اعراب در مواجهه با رقيب 

تاريخي شان ايران دفاع مي كرد. 
   بمباران سيرين 16 روز پس از انقالب

اعالم پيروزي انقالب اسالمي به اين دليل در 
22 بهمن  1357 انجام گرفت كه در اين روز 
ستاد كل ارتش اعالم بي طرفي كرد. اما هنوز 
انقالب به بسياري از نقاط كشورمان نرسيده 
بود. چنانچه در برخي پادگان ها، روزها پس از 
پيروزي انقالب نيز بودند افسراني كه خود را 

جزئي از ارتش شاهنشاهي مي دانستند!
در شرايطي كه نظام اس��المي نتوانسته بود 
حاكميت خود را بر تمامي نقاط كش��ورمان 
گس��ترش بدهد، بعثي ها در هش��تم اسفند 
1357 يك تجاوز خونين به استان كردستان 
داشتند و با هفت فروند بالگرد، منطقه سيرين 
را بمب��اران كردن��د.  طي اين تجاوز آش��كار 
و علني، 15 ايراني در س��يرين به ش��هادت 
رس��يدند. س��يرين منطق��ه اي بين ش��هر 
مرزي بانه و آبادي ش��ورطه بود. اين منطقه 
در 15كيلومتري م��رز ايران ق��رار دارد. در 
اين حمله يك موش��ك نيز به سوي پاسگاه 
مرزي ايران ش��ليك ش��د كه به اين پاسگاه 
صدمه اي وارد نش��د. هجوم هف��ت بالگرد به 
يك منطقه مرزي، نش��ان مي داد عراق بعثي 
با استفاده از ش��رايط سياس��ي ايران، با چه 
گستاخي تجاوزهاي مرزي خود را آغاز كرده 
بود. مي گوييم آغاز؛ چراكه پس از اين تجاوز 
آشكار، عراق تا شروع رسمي جنگ تحميلي، 
بيش از 600 مورد تجاوزهاي مرزي انجام داد 
و با گزارش ايران به سازمان ملل، بسياري از 

تجاوزهايش به ثبت رسمي رسيده اند. 
  نداش�تن درك درس�ت از ش�رايط 

همسايه غربي
پس از آنكه ارتش عراق حمله به سيرين را با 
15 كشته به نام خود ثبت كرد دولت موقت 
اعتراض شديد ايران را به س��فير اين كشور 
اعالم كرد و عراق متعهد شد خسارات وارده 
را جبران كند، اما واكنش ضعيف ايران دوباره 
بعثي ها را بر آن داشت تا در 21 اسفند 57 با 
چند فروند بالگرد به حري��م هوايي ايران در 
مريوان تجاوز كنند. هر دوي اين تجاوز مرزي 
كمتر از يك ماه پس از پيروزي انقالب بود، اما 
با شروع س��ال 58 عراق كه از واكنش جدي 
ايران خود را ايمن مي ديد، هر روز جس��ورتر 

از روز قبل مي شد. 

عدم درك درست از ش��رايط همسايه غربي، 
نكته اي اس��ت كه آن روزها اي��ران از آن رنج 
مي برد. انقالب نوپاي اس��المي هنوز آن طور 
كه بايد و شايد تحكيم نيافته بود و  در داخل 
كشور، بسياري از دولتمردان و سياستمداران 
و حت��ي نظامي ها، از درك و تحليل درس��ت 

وقايع عاجز بودند. 
براي درك بهتر اين موضوع شايد بهتر باشد 
نقل قولي از جورج كيو، جاس��وس س��ازمان 
س��يا را كه اوايل انقالب به ايران س��فر كرده 
بود يادآور ش��ويم. قبل از اين نقل قول، ذكر 
اين نكته الزم است كه در دوران پهلوي دوم، 
ايران و امريكا در پ��روژه اي به نام »آيبكس« 
همكاري ه��اي اطالعاتي داش��تند. ذيل اين 
پ��روژه امريكا مي توانس��ت از طريق س��ايت 
كبكان از عمق كشور ش��وروي استراق سمع 
كند و در عوض آنها ني��ز لوازم مورد نياز براي 
استراق س��مع ايران از عمق خاك عراق را در 

اختيار ارتش قرار مي دادند. 
جورج كي��و مي گويد: »وقتي با امي��ر انتظام و 
ابراهيم يزدي ديدار كردم تا آنها را از خطر حمله 
عراق آگاه سازم، متوجه شدم نه فقط از برنامه 

جنگي عراق چيزي نمي دانستند بلكه از توانايي 
ارتش ايران در جمع آوري اطالعات هم كاماًل 
بي خبر بودند. او )امير انتظام( اصالً در مورد اسم 

آيبكس يا توانايي اش چيزي نشنيده بود.« 
عدم درك صحي��ح توانايي ه��اي داخلي در 
كنار عدم تحليل درس��ت از ش��رايط كشور 
عراق، باعث ش��ده بود تا يك نوع سردرگمي 
در برخورد با تجاوزهاي همس��ايه غربي رخ 
دهد. در واقع در ايران كس��ي نمي دانس��ت 
يا ش��ايد نمی توانس��ت تمركز كند ت��ا بداند 
قصد عراق از اين تجاوزهاي مرزي چيس��ت. 
بعدها مش��خص ش��د صدام به يك خبرنگار 
لبناني گفته ب��ود: »در مرحل��ه  اول مي توان 
گفت تصميم و مبادرت ب��ه جنگ روزي كه 
موافقتنامه  »الجزي��ره« در 6 مارس 1975م. 

امضا گرديد، گرفته شده بود!«
  خرداد سال 1358 و گسترش تجاوزها

اواخر خرداد 1358 اتفاقي در كشور عراق رخ 
داد كه روي تاريخ معاصر ايران بسيار تأثيرگذار 
ب��ود. 27 خرداد احمد حس��ن البك��ر در يك 

كودتاي بي س��ر و صدا و داخلي، توسط صدام 
كنار گذاشته ش��د و از آن پس تا 20 فروردين 
1382، صدام بر عراق حكومت كرد. روي كار 
آمدن ديكتاتور بغداد ش��روع جنگ با ايران را 
تسهيل كرد. حسن البكر به شيوه هاي مسالمت 
آميز تمايل بيشتري داشت و در عوض صدام 
حسين جنگ را بهترين راه حل براي غلبه بر 
ايراني ها مي دانس��ت. چنانچه اندكي پيش از 
رس��يدن به مقام رياس��ت جمهوري به صالح 
علي وزير خارجه وقت عراق گفته بود: »ايران 
به خاطر تغيير حكومت در شرايط خاصي قرار 
دارد و اگ��ر  از اي��ن فرصت تاريخي اس��تفاده 
نكنيم، تا صد سال ديگر چنين مجالي به دست 

نخواهيم آورد.« 
با ظهور صدام حسين به عنوان رئيس جمهور 
مادام العمر ع��راق، از همان خ��رداد 1358 
تجاوزهاي مرزي عراق دوباره ش��عله ور شد. 
چنانچه واحدهاي مرزي كشورمان تيراندازي 
نيروهاي مرزي عراق به پاس��گاه هاي مرزي 
ايران و تجاوز هوايي هواپيماهاي اين كش��ور 

به حريم هوايي ايران در 15 خرداد ماه 1358 
را به ثبت رساندند. سپس تجاوز پليس عراق 
به داخل خ��اك ايران در روس��تاهاي مرزي 
آذربايجان غربي و حمله به عش��اير ايراني در 
3 تيرماه 1358، تج��اوز هوايي به مريوان در 
9 تير 1358، شليك موشك آر پي جي 7 به 
سوي كاميون سپاه و خودروي ارتش از خاك 
عراق در منطقه  شلمچه در 10 تير 1358 و ... 

يكي پس از ديگري به ثبت رسيدند. 
   اوج تجاوزها از شروع سال 1359

با شروع سال 59 شمشيرها از رو بسته شده 
بودند. در اين س��ال تجاوزه��اي مرزي عراق 
به ق��دري گس��ترش يافته بودن��د كه حتي 
س��ازمان منافقين هم اعالم ك��رده بود قصد 
اعزام نيروهايي به مرزها براي مقابله با دشمن 
را دارد، اما به رغم هش��دارهايي كه از سوي 
نظامي هاي ايراني مس��تقر در مرزها به مركز 
اعالم مي ش��د، اقدام خاصي ب��راي مقابله با 

دشمن صورت نمي گرفت. 
از ارديبهشت س��ال 59 كار به جايي رسيده 
بود كه هر ماه گزارشي از چندين مورد تجاوز 
مرزي )زميني، دريايي و هوايي( عراق مخابره 
مي شد. در تابس��تان گرم همين سال، براي 
بسياري از نظامي هاي حاضر در مرزها، موضوع 
حمله عراق به يك مسئله حتمي تبديل شده 
بود. ارتش جمهوري اسالمي ايران در تابستان 
59 طرح ابوذر را ب��راي تقويت مرزها به اجرا 
گذاش��ت. اما اين طرح عموماً ب��ا يگان هاي 
حاضر در مناطق مرزي مانند لشكر92 زرهي 
اهواز، 81 زرهي كرمانش��اه و . . . انجام گرفت 
و كمك خاصي به تقوي��ت مرزها نكرد. البته 
از دو لش��كر 77 زرهي خراسان و 88 زاهدان 
نيز خواسته ش��د تا برخي يگان هاي خود را 
به جبهه هاي غرب اع��زام كنند. آنها در غرب 
بيشتر درگير مناقشه كردستان شدند و جبهه 

جنوب با انبوه تانك هاي دشمن تنها ماند. 
  16 ش�هريور 59 حمله عراق به غرب 

كشور
همان طور كه ذكر شد، در 16 شهريور عراق 
تجاوز سنگيني به يك منطقه نسبتاً گسترده 
در جبهه غرب��ي انجام داد. ط��ي اين هجوم 
گس��ترده، عراق مناطقي چون ميمك، خان 
ليلي، زينل ك��ش، ديالي، هنجي��ره و جهفه 
الموت را اش��غال كرد. وس��عت اي��ن منطقه 
چيزي حدود 150 كيلومتر مربع بود. با اشغال 
زينل ك��ش عماًل جاده اصلي قصرش��يرين- 
نفت شهر مس��دود ش��د. هرچند اين اشغال 
موقتي بود و ارتش عراق از عمده متصرفاتش 
عقب نش��يني كرد، اما واقعه 16 شهريور آن 
قدر براي صدام اهميت داشت كه سال ها بعد 
اين روز را تاريخ دقيق شروع جنگ اعالم كرد. 
تنها 15 روز بعد، بمباران 10 فرودگاه ايران، 
ديگر هيچ بهانه اي را براي پذيرش جنگي كه 
از پيش آغاز ش��ده بود براي سياسيون وقت 

باقي نگذاشت. 

لباس رزم نو پوشيد
 و براي هميشه رفت

در 16 ش�هريور 59 ع�راق تج�اوز 
س�نگيني ب�ه ي�ك منطقه نس�بتًا 
گس�ترده در جبه�ه غرب�ي انج�ام 
داد. ط�ي اي�ن هج�وم گس�ترده، 
دش�من مناطق�ي چ�ون ميم�ك، 
خ�ان ليل�ي، زين�ل ك�ش، ديالي، 
هنجيره و جهف�ه الموت را اش�غال 
ك�رد. وس�عت اي�ن منطق�ه چيزي 
ح�دود 150 كيلومت�ر مرب�ع ب�ود

بعثي ها در هشتم اسفند 1357 يك 
تجاوز خونين به اس�تان كردستان 
داش�تند و با هف�ت فرون�د بالگرد، 
منطقه س�يرين را بمب�اران كردند. 
ط�ي اي�ن تج�اوز آش�كار و علني، 
15 ايران�ي در س�يرين به ش�هادت 
رس�يدند. س�يرين منطق�ه اي بين 
شهر مرزي بانه و آبادي شورطه بود

اولين تجاوز مرزي دشمن 2 هفته پس از پيروزي انقالب! 

   عليرضا محمدي
16 ش�هريور 1359 ع�راق حمله بزرگ�ي به مرزه�اي غربي كش�ور انج�ام داد و بخش هاي�ي از مناطقي چ�ون بلندي ه�اي ميمك، 
خان ليل�ي، زينل ك�ش و. . . را تصرف كرد. هرچن�د اين هجوم و تص�رف موقتي ب�ود، اما نهايتًا بعثي ه�ا 15 روز بعد حمله سراس�ري 
و اصلي خود به خاك كش�ورمان را انج�ام دادند. در تاري�خ دفاع مقدس به برخ�ي وقايع به رغ�م اهميتي كه دارن�د، كمتر پرداخته 
ش�ده اس�ت. اگر ما به تجاوزه�اي مكرر ع�راق بعثي پي�ش از تاري�خ 31 ش�هريور 1359، توج�ه و آنها را ب�ه حافظ�ه تاريخي ملت 
ايران منتق�ل مي كرديم، اكن�ون برخ�ي  جريان ها س�عي نمي كردند با ن�گاه مغرضانه، اي�ران را مقص�ر حمله صدام قلم�داد كنند!

   زهرا محمدزاده
پس از پايان دفاع مقدس، فرصت كافي براي نشر ارزش هاي اين دوره خاص از تاريخ 
كشورمان پديد آمد. در اين ميان به دليل حضور تعداد قابل توجهي از رزمندگان از 
يك منطقه )شهر يا روستا( در جبهه هاي دفاع مقدس، نويسندگان خوش ذوق را 
برآن داشت تا به صورت خاص خاطرات رزمنده ها و شهداي چنين مناطقي را به رشته 
تحرير درآورند. روستاي فهرج يزد نيز با 14 شهيد، به نسبت جمعيت خود حضور 
پررنگي در دفاع مقدس داشت. با هم نگاهي به بخش هايي از خاطرات شهداي اين 
روستا كه ذيل كتابي به قلم يوسف حسيني فهرجي نگاشته شده است مي اندازيم. 

برش هايي از كتاب ترنم خاطره
 )واكاوي خاطرات شهداي روستاي فهرج يزد(
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از باال به پايين
2- پرنده اي از نوع باز شكاري- دعاي      1- معرفينامه رسمي اي كه نمايندگي فرستاده اي را تأييد مي كند- ورم 
 -4 3- نبي- پايه ديوار- از نواحی باس��تانی آسياى مركزى، در س��احل جنوبی درياچه آرال  زيرلب- خميدگي 
6- ميوه باب گلو- نيزار خوزستاني ها- واحد  5- نام- تابندگي- فلز رسانا  نظرات- بخيه درشت- ميان- سرور و آقا 
7- اسم آذري- كاپيتان آلمان در جام جهاني 2014- در گذشته اجازه ورود عمومي به دربار شاهان  شمارش گردو 
9- قند سوخته- سنگ قبر- ويتامين جدولي  8- كينه- رستني نهانزا- قطعه الكتريكي- رشد كردن  را مي گفتند 
11- فرار حيوان- از حروف تحرير فارسي- درس  10- گوسفندزاده- جامه گشاد و بلند- چهارشاخ خرمن بربادده 
12- قربانگاه حاجيان- رود مرزي- بسته بندي استوانه اي- زادگاه پدر شعر نو  13- امضا- آنتن بشقابي-  كشيدني 

15- درخت خرما- پايمال كردن قول و قرار 14- از نمازهاي واجب- تزوير- قطعي  ماالمال 

از راست به چپ
  1- آتش ايرانيان باستان- رهبر س��رخ جامگان كه در مقابل خلفاي عباسي ايس��تادگي كرد  2- هال- مكر و 
فريب- باطل شده  3- اضطراب- تنبك- سالح خطرناك  4- نهنگ- سازمان بزرگ جهاني- بهشت شداد- سال 
آذري  5- ضمير اشاره- ترس ناشي از خياالت- پول خرد هند  6- بخشش- دارايي- حريص  7- بخش بسيار 
درخشان خورشيد- تصوير- يزدان  8- پول خارجي- نيشكر- زندان- خونبها  9- كاله الف- انسان- يك دسته 
سرباز  10- گاوآهن- همراه كلنگ- عقل و خرد  11- رهبر كره شمالي- براي اسيران خاك مي خوانند- بنده و 
شما  12- مادر آذري- به عمل برآيد- صومعه- از بين بردن  13- نخستين ماه قمري- نفرين- ده سانتيمتر  

14- دياستاز- سرشك- تولد، والدت  15- نويسنده انگليسي لبه تيغ- اجرا كننده نمايش تلويزيوني
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جدول سودوکو
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.

جدول کلمات متقاطع

محمدرض�ا نجار ماه�ري بود. قبل 
از اينكه به جبهه ب�رود، به او گفتم 
يك كمد و يك ويترين براي پايگاه 
بساز. ساخت و هزينه اش را كم كم 
به او پرداخت كردي�م. محمدرضا 
رفت و اين بار به ش�هادت رس�يد. 
كم�د و ويترين�ي كه ب�راي پايگاه 
س�اخته بود، هنوز هم مانده است

5 9 7
3

7 5 4
9 8 6

3 2 9
6 4 3
2 4 9

8 1 6
8 5

456823971
837941652
921765843
742139586
315678294
689254317
264597138
578316429
193482765

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


