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88498481ارتباط با ما

یادکرد

  مبارزه با مواد مخدر
ش��هيد صنيع خاني در دوران مبارزات انقالبي 
حضوري فعال داشت. در پاييز 1357 در حال 
توزيع اعالميه هاي امام)ره( توس��ط س��اواك 
دستگير و زنداني شد ولي اين دستگيري خيلي 
به درازا نكشيد و با اوج گرفتن مبارزات مردمي 
محمد نيز به خانه بازگشت. او در روز 12 بهمن  
1357 در كميته استقبال از امام خميني)ره( 
در بهشت زهرا)س( در گروه انتظامات مراسم، 
فعاليت كرد و در حماس��ه 19 تا 22 بهمن در 
تس��خير مراكز مهم و پادگان ه��ا نقش مهمي 

داشت. 
يكي از مهم ترين اقدامات شهيد صنيع خاني پس 
از پيروزي انقالب اس��المي پايه گذاري كميته 
انقالب نازي آباد بود. در آن زمان يكي از مراكز 
توزيع مواد مخدر در محله باغ آذري قرار داشت 
و سيدمحمد مس��ئوليت مبارزه با قاچاقچيان 
را برعهده گرف��ت. او در بهار 1358 به عضويت 
رسمي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي درآمد 
و با ش��روع جنگ تحميلي با ايجاد مركز اعزام 
نيروي س��پاه در محل النه جاسوس��ي امريكا، 
مسئوليت اعزام رزمندگان را به مناطق عملياتي 

بر عهده گرفت. 
شهيد صنيع خاني بنيانگذار و فرمانده ترابري 
سپاه نيز بود. او نقش مؤثر و تعيين كننده اي در 

ايجاد تحرك در يگان هاي رزم و پشتيباني و رفع 
كمبود وسائل نقليه سنگين ايفا كرد و به خوبي 
از عهده اين وظيفه خطير برآمد. ترابري سپاه در 
عمليات والفجر8 در 1364 عمليات جابه جايي 
امكانات، تجهيزات و نيروي انساني را با رعايت 
اصل غافلگيري با موفقيت به انجام رسانيد كه 
يكي از عوامل مؤثر در پيروزي اين عمليات به 

حساب مي آمد. 
  رزمنده هزار سنگر

انتقال 2هزار دستگاه خودرو زرهي، تجهيزات و 
ماشين آالت راهسازي و نيروهاي عمل كننده، 
در عمليات كربالي5، تنها در يك شب آن هم 
با رعايت تمامي جوانب حفاظت��ي از كارهاي 
به يادماندني سيدمحمد و يارانش بود. ترابري 
س��پاه در عمليات كربالي 8 در بندر مهم فاو با 
ايجاد سرعتي چشمگير در جابه جايي نيروها 
و تجهيزات رزم��ي خدمات شايس��ته اي ارائه 
كرد. ترابري سنگين سپاه با وجود سيدمحمد 
و همرزمان��ش در كن��ار انجام وظيف��ه اصلي 
پش��تيباني كلي س��پاه براي جابه جايي هاي 
امكانات و تجهيزات و نفرات در سراس��ر كشور 
و به خص��وص يگان هاي رزمي و پش��تيباني و 
خدمات رزم در تمامي عرصه هاي گوناگوني كه 
ترابري سنگين مي توانست ايفاي نقش نمايد با 

عشق و عالقه وارد مي شد. 
پس از پايان جنگ تحميلي، او همچنان مديري 
توانا براي مهار و كنترل هر بحراني در س��طح 
كش��ور بود. در اين رابطه، حض��وري مؤثر در 
زلزله رودبار، منجيل و س��يل زاب��ل و حوادث 
مشابه داش��ت و به مرد حل بحران هاي بزرگ 
و رزمنده هزار سنگر معروف شده بود. آخرين 
مسئوليت شهيد صنيع خاني قائم مقامي بنياد 
تعاون سپاه بود اما حضور مستمر در صحنه هاي 
دفاع مقدس براي پشتيباني از يگان هاي رزمي، 
باعث ش��ده بود در معرض گازهاي شيميايي 
دشمن بعثي قرار گيرد. س��يدمحمد در فاو و 
به خصوص در عمليات والفجر10 در حلبچه در 
معرض گازهاي شيميايي قرار گرفت و آسيب 
ديد و در نهايت روز چهاردهم شهريور 1374 به 

شهادت رسيد.

نگاهي به مجاهدت هاي سردار حاج عباس سرخيلي فرمانده تيپ زرهي 72 محرم که هفته گذشته به یاران شهيدش پيوست

   افسوس بزرگ
رفتن هر رزمنده افسوس زيادي را به دنبال دارد. 
هر كدام از اين رزمن��دگان دريايي از خاطرات و 
ناگفته هاي زيادي از هشت س��ال دفاع مقدس 
هس��تند و متأسفانه درگذش��ت هر كدام از اين 
انس��ان هاي مخلص و بي ادعا عموم م��ردم و به 
ويژه نسل هاي جوان را از اين خاطرات و تجربيات 

محروم مي كند. 
حاج عباس سرخيلي نيز يكي از همين نيروهاي 
بي ادعا، گمنام و مخلص بود. س��خت حاضر به 
گفت وگو مي شد ولي وقتي كه لب به سخن باز 
مي كرد، پر از حرف و گفتني بود. او با ش��هداي 
زيادي رفاقت داشت و خودش در موقعيت هاي 
مختلفي حاضر ش��ده بود و حرف ه��اي زيادي 
براي گفتن داشت.  اي كاش اجل مهلت مي داد و 
بيشتر پاي صحبت هاي حاج عباس مي نشستيم 
و او بيش��تر از فرهنگ دفاع مقدس و آن مردان 
خداي��ي و باصفا مي گف��ت.  آنطور ك��ه از زبان 
خود حاج عباس ش��نيديم، وي با شروع جنگ 
تحميلي خيلي زود به جبهه ها ش��تافت و پس 
از اشغال خرمش��هر به همراه ديگر همرزمانش 
در جبهه آبادان مستقر شد و در تقويت خطوط 
دفاعي منطقه تالش كرد. س��رخيلي در يكي از 
گفت وگوهايش با روزنامه جوان، درباره شرايط 
آن روزها و حضورش در جبهه چنين گفته بود: 
»در كل جنگ ما آنچه بلد بوديم را انجام داديم. 
من كارمند صنعت نفت بودم، جنگ كه شد آمدم 
بسيجي وار در س��پاه خدمت كردم. مثل شهيد 
مهدي باكري كه شهردار بود و تا لحظه شهادتش 
هم عضو رسمي سپاه نشد. يا آقاي مرتضي قرباني 
قبل از ورود به سپاه بنا بود. شهيد همت معلم بود 
و. . . ما آنچه را كه بلد بوديم انجام داديم. برادران 
ارتشي هم همينطور. هرچه در توان داشتند در 

طبق اخالص گذاشتند.«
   فرماندهي تيپ زرهي

پس از عمليات موفق ثامن االئمه و شكست حصر 
آب��ادان، واحد زرهي تطبيق آتش س��پاه آبادان 
به فرماندهي عباس سرخيلي تشكيل شد. اين 
فرمانده ج��وان غنائم جنگي به دس��ت آمده در 
عملي��ات ثامن االئمه )ع( كه عمدت��اً تجهيزات 
تانك ت��ی 55 بودند را س��اماندهي و تعدادي از 
همرزمانش را براي گذراندن دوره آموزشي زرهي 
راهي پادگان ش��هيد غيور اصلي ديلم كرد. در 
عمليات الي بيت المقدس و فتح خرمشهر، عباس 
سرخيلي عالوه بر فرماندهي واحد زرهي تطبيق 
آتش سپاه آبادان، مسئوليت تطبيق آتش قرارگاه 
نصر را هم بر عهده داش��ت و همراه لش��كر 30 
زرهي، براي پشتيباني از تيپ 46 فجر در غرب 

رودخانه كارون وارد عمل شدند. 
ورود به خرمشهر لحظه اي تاريخي براي عباس 
س��رخيلي و ديگر رزمندگان بود. او سوار بر يك 
دس��تگاه موتور تريل 125 از منطقه كشتارگاه 
خرمشهر وارد ش��هر ش��د و همراه ديگر نيروها 
هنوز چند متري بيشتر نرفته بودند كه به يكباره 
سپاهيان شكست خورده دشمن را با بدن هايي 
عريان و خسته زير تابش س��وزان آفتاب ديدند 
كه دست هايش��ان را به نشانه تس��ليم باال برده 
بودند و اهلل اكبر مي گفتند و الموت الصدام س��ر 

مي دادند. اين صحنه ها يكي از خاطره انگيزترين 
و ماندگارترين لحظات براي حاج عباس و ديگر 

رزمندگان بود. 
حاج عباس سرخيلي در عمليات رمضان حضوري 
پررنگ داشت. ايشان در يكي از گفت وگوهايش 
عملكرد نيروها در عمليات رمضان را چنين بيان 
كرده بود: »عمليات رمض��ان داراي قرارگاه هاي 
»قدس، فجر، فت��ح و نصر« بود و م��ن به عنوان 
مس��ئول تيپ زرهي قرارگاه قدس مشغول كار 
شدم. قرارگاه قدس در عمليات رمضان داراي دو 
تيپ بعثت به فرماندهي شهيد اميني و تيپ 41 

ثاراهلل به فرماندهي حاج قاسم سليمانی بود. 
عملي��ات رمضان برخالف عقب نش��يني هايش 
موفق بود، چراكه توانس��تيم از دژ مرزي ايران تا 
پاسگاه »زيد« به فاصله 10 كيلومتر وارد خاك 
عراق ش��ويم و تا پشت ديوارهاي ش��هر بصره و 
كانال پرورش ماهي پيشروي كنيم. عراق داراي 
جديدترين استحكامات مثلثي شكل بود كه به 
صورت مثلثي و كيلومتري آنه��ا را ايجاد كرده 
بود. مثلث هاي زرهي دشمن به شكلي طراحي 
شده بود كه ضلع دوم آن نامعلوم بود و اين نكته 
را مي رساند كه توان نظامي روس ها و اسرائيلي ها، 
عراقي ها را در اين عمليات مورد حمايت قرار داده 
است. كانال پرورش ماهي با داشتن 30 كيلومتر 
طول و يك كيلومتر عرض در نزديكي »تنومه و 
بصره« به عنوان بزرگ ترين مانع براي پيشروي ما 

محسوب شد.«
اين رزمنده ج��وان در آن روزه��ا در مدت زمان 
كوتاهي پر از تجربه هاي ارزش��مند ش��ده بود. 
حضور در مي��دان جنگ و مواجهه مس��تقيم با 
دشمن، نيروها را پخته و آماده كرده بود. آنها در 
ميدان نبرد همه چيز را در مقياس حقيقي تجربه 
مي كردند و جن��گ براي آنها مثل دانش��گاهي 
بزرگ با دستاوردهايي عظيم بود. هر كدام از اين 
عمليات ها آزمون هايي بزرگ بودند كه درس هاي 

زيادي براي آموختن و يادگيري داشت. 
در عمليات والفجر مقدماتي، عباس س��رخيلي 
كه همچنان فرماندهي واحد تطبيق آتش سپاه 
آبادان را بر عهده داشت، مسئوليت تطبيق آتش 
قرارگاه قدس را نيز عهده دار بود و پشتيباني آتش 

لش��كر 7 وليعصر )عج( و لش��كر 15 امام حسن 
مجتب��ي)ع( را انجام م��ي داد. پ��س از عمليات 
والفجر مقدماتي، فرمانده كل س��پاه تصميم به 
سازمان دهي تيپ هاي مس��تقل زرهي گرفت و 
در خرداد 1362، حكم فرماندهي تيپ مستقل 
زرهي 72 محرم ب��راي عباس س��رخيلي ابالغ 
شد. فرمانده همراه تيپ 72 محرم راهي منطقه 
عملياتي پاسگاه زيد شدند و سپس در عمليات 
خيبر در منطقه طالئيه حضور داشتند و پس از 
پايان عمليات، يگان در احتياط عملياتي قرارگاه 

كربالی  ارتش قرار گرفت. 
س��رخيلي نحوه راه اندازي تيپ زرهي را اينگونه 
توضيح داده بود: »تيپ زرهي س��پاه، بيش��تر با 
غنيمت هايي كه از دش��من به دس��ت مي آورد، 
تجهيزاتش را تأمين مي كرد. نخستين تيپ زرهي 
توسط »اماني« كه معاون سردار فتح اهلل جعفري 
بود، شكل گرفت و نيروهايي از كرمان، خوزستان، 
لرس��تان و فارس در آن حضور داشتند و من هم 
با دريافت حكمي از سوي س��ردار »شمخاني« 
عهده دار تش��كيل تيپ زرهي س��ازمان يافته و 
تكميل شده »72 محرم« شدم. اول خرداد 1362 
بود كه موفق شديم يك تيپ زرهي سازمان يافته 
با چند گردان شكل دهيم، هر چند قبل از ما تيپ 
30 زرهي توسط سردار جعفري وجود داشت اما 
تيپ 72 محرم با تشكيل گردان هاي مشخص و 
پرسنل آن به صورت مستقل به آموزش نيروهاي 

خود پرداخت.«
  کربالي4و5

از سال 1364 به اين سو، تيپ 72 محرم در لشكر 

8 نجف به فرماندهي ح��اج احمد كاظمي ادغام 
شد و در عمليات كربالي يك و آزادسازي مهران 
در كنار رزمندگان 8 نجف نقش مهمي ايفا كرد. اما 
در آستانه عمليات هاي  مهم كربالي4 و 5 تيپ 72 
محرم از لشكر 8 نجف منفك شد و گردان زرهي 
مستقل 72 محرم، مجدداً سازمان دهي و در مقر 
سپنتا در كيلومتر 5 جاده اهواز- خرمشهر مستقر 
شدند. در پايان سال 1365، عباس سرخيلي كه 
فرماندهي گردان زرهي مستقل 72 محرم را بر 
عهده داشت، نيروهايش را براي عمليات كربالي 
4 و 5 س��ازمان دهي كرد و در اي��ن دو عمليات 

حضور يافتند. 
سرخيلي عملكرد نيروها در اين دو عمليات بزرگ 
را اينگونه توصيف كرده بود: » اواخر جنگ ما بايد 
دست به انجام شيوه هاي جديد مي زديم. يا تونل 
مي زديم يا هلي برد مي كرديم. اگر تونل آن زمان 
به فكرمان مي رس��يد جواب مي داد. البته نبايد 
هيچ ايرادي گرفت چون ما ه��ر چه بلد بوديم را 
انجام داديم. اين هديه اي الهي بود كه جوانان 23، 
24 س��اله آمده بودند و چيزي را كه در ذهنشان 
بود به بهترين شكل انجام مي دادند. با تمام اين 
تفاسير عمليات كربالي4، دريچه اي براي انجام 
عمليات بزرگ كربالي5 ب��ا فاصله كوتاهي بود. 
وقتي م��ا كربالي4 را از ش��لمچه انج��ام داديم 
استحكامات عراق در شلمچه شرق به غرب و رو 
به خرمشهر بود. فكر مي كرد ما از جاده شلمچه 
مستقيم مي آييم اما ما در كربالي5 از شمال به 
جنوب عمل كرديم و تأسيس��ات و استحكامات 
دشمن پشت مان واقع شد. اين يكي از راهكارهاي 

بكري بود كه از تجربه كربالي4 به دست آمده بود. 
عراق اينجا بايد شمال به جنوب با ما مي جنگيد. 
بنابراين آن استحكامات جلوي ما نبود و يكي از 
موانع از پيش رويمان برداشته ش��ده بود و ما در 

كربالي5 موفق تر عمل كرديم.«
  حاج عباس بي ادعا

حاج عباس س��رخيلي تا آخري��ن روزهاي دفاع 
مقدس به همراه نيروهاي��ش در منطقه حضور 
داشت و مش��غول حفاظت و حراست از مرزهاي 
كش��ورمان بود. در دوران دفاع مق��دس يكي از 
برادرانش به نام محمود به شهادت رسيد و برادران 
ديگرش همپ��اي خودش در مناط��ق عملياتي 

حضوري پررنگ داشتند. 
حبيب احمدزاده پس از درگذشت حاج عباس، 
در متني دلنش��ين درباره اين فرمانده خوشنام 
و شجاع چنين نوش��ت: »چند روز پيش يكي از 
بزرگ ترين كارشناسان پژوهشي اسرائيلي درباره 
دليل شكس��ت نيروهاي امريكايي و اسرائيلي و 
كش��ورهاي عرب منطقه در برابر ملت ما گفته 
بود ايرانيان با هوش ذاتي و تاريخي شان در جنگ 
ايران و عراق نفراتي پ��رورش داده اند كه وزن هر 
تك  نفرشان در هر ارتش��ي در جهان نيز با طال 
قابل مقايسه نيست؛ چون چنين افرادي هر كدام 
به مثابه يك لش��كر پر از تجربه در سازماندهي، 
تاكتيك رزمي و جانفش��اني بي دريغ در صحنه 
جنگ عمل مي كنند. حاج عب��اس بي ادعاي ما 
هم با تمام تجربياتش از انواع تانك ها، خمپاره ها 
و توپخانه ها در نبردهاي بزرگ، يقيناً از اين افراد 

بود. روحت شاد فرمانده من.«

 رزمنده هزار سنگر
 براي حل بحران هاي بزرگ آماده بود

ایرانيان با هوش ذاتي و تاریخي شان 
در جن�گ ای�ران و ع�راق نفرات�ي 
پ�رورش داده ان�د که وزن ه�ر تك  
نفرش�ان در ه�ر ارتش�ي در جهان  
با طال قابل مقایس�ه نيس�ت؛ چون 
چنين افرادي هر کدام به مثابه یك 
لش�كر پر از تجربه در سازماندهي، 
تاکتيك رزمي و جانفشاني بي دریغ 
در صحن�ه جن�گ عم�ل مي کنند. 
ح�اج عب�اس بي ادع�اي ما ه�م با 
تم�ام تجربياتش از ان�واع تانك ها، 
خمپاره ها و توپخانه ها در نبردهاي 
ب�زرگ، یقين�ًا از ای�ن اف�راد ب�ود 

حاج عباس س�وار بر یك دس�تگاه 
موتور تریل 125 از منطقه کشتارگاه 
خرمش�هر وارد ش�هر ش�د و همراه 
دیگ�ر نيروه�ا هن�وز چن�د متري 
بيش�تر نرفته بودند که ب�ه یكباره 
س�پاهيان شكس�ت خورده دشمن 
را با بدن هایي عریان و خس�ته زیر 
تاب�ش س�وزان آفت�اب دیدن�د که 
دست هایش�ان را به نش�انه تسليم 
باال برده بودن�د و اهلل اکبر مي گفتند 
و الم�وت الص�دام س�ر مي دادن�د

 فرمانده اي گمنام و بی ادعا با سابقه اي درخشان
   احمد محمدتبریزي

پنج ش�نبه هفته گذش�ته )11 ش�هریور 1400( خبر درگذش�ت س�ردار ح�اج عباس 
س�رخيلي از فرماندهان و پيشكس�وتان دفاع مقدس باعث تألم و ناراحتي دوس�تان 
و همرزمان ایش�ان ش�د. ح�اج عب�اس از نخس�تين روزه�اي جن�گ در جبهه هاي 
ح�ق عليه باط�ل حضور پي�دا ک�رد و هم�واره در ص�ف اول مب�ارزه حضور داش�ت. 
این مجاهد خس�تگي ناپذی�ر تجربيات گرانبها و ارزش�مندي از هش�ت س�ال دفاع 
مق�دس داش�ت و در عمليات هاي  مه�م و سرنوشت س�ازي حض�ور پيدا ک�رده بود. 

  آرمان شریف
بچه ه�اي جن�گ ش�هيد محم�د صنيع خان�ي را ب�ا عناوین�ي چ�ون مدیری�ت 
جنگ، حم�ل و نقل ني�روي انس�اني، تجهي�زات، مهم�ات، ادوات، م�واد غذایي 
و... مي شناس�ند. م�ردي خس�تگي ناپذیر ک�ه در تم�ام عرصه ها آم�اده خدمت 
بود و ه�ر کاري را که براي پيش�برد جبهه ها از دس�تش برمي آمد انج�ام مي داد. 
ش�هيد صنيع خان�ي در عرصه هاي مختل�ف مأموری�ت و مس�ئوليت هایش را به 
نحو احس�ن انجام مي داد و خاطراتش هن�وز در ذهن همرزمانش ماندگار اس�ت. 
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شهيد محمد صنيع خاني، از مبارزه با مواد مخدر
 تا حضوري خستگي ناپذیر در ترابري
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انتق�ال 2هزار دس�تگاه خ�ودرو 
زره�ي، تجهيزات و ماش�ين آالت 
راهسازي و نيروهاي عمل کننده، 
در عمليات کربالي5، تنها در یك 
شب آن هم با رعایت تمامي جوانب 
حفاظتي از کارهاي ب�ه یادماندني 
س�يدمحمد و یارانش بود. ترابري 
سپاه در عمليات کربالي 8 در بندر 
مهم فاو با ایجاد سرعتي چشمگير 
در جابه جایي نيروه�ا و تجهيزات 
رزمي خدمات شایسته اي ارائه کرد
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