
پروس�ه آماده سازي و س�ازماندهي نيروها 
براي اعزام تجمع صدهزارنفري ورزش�گاه 
آزادي ته�ران ك�ه در 12 آذر 1365 صورت 
گرفت، از چند ماه قبل ش�روع ش�ده بود؟

اين كار از پنج، شش ماه قبل و از ارديبهشت 1365 
شروع شده بود. دس��تور داده بودند مراكز بسيج 
در اس��تان ها و از مناطق مختلف كشور شروع به 
آماده سازي جهت جذب نيرو كنند و از شش ماه 
قبل تمهيداتي براي اعزام نيروها انديشيده شده 
بود. رزمندگان صبح 12 آذر 1365 از استان هاي 
مختلف به سمت تهران آمدند و در ورزشگاه آزادي 
تجمع كردند و اين مراس��م چند ساعتي به طول 
انجاميد. در اص��ل اين تجمع براي آماده س��ازي 
نيروها جهت اج��راي عمليات كرب��اي4 انجام 
مي ش��د. آن روز رئيس جمه��ور و رئيس مجلس 
سخنراني  و نيروها پس از برگزاري اين مراسم به 
سمت جبهه هاي جنوب حركت كردند. با پايان 
مراسم، رزمندگان در بعدازظهر آن روز به سمت 
جبهه هاي جنوب حركت كردند. البته براي امنيت 
و پوشش هوايي مراس��م از قبل اقداماتي در نظر 
گرفته شده بود تا دش��من كاروان نيروهايمان را 

بمباران نكند. 
اين جذب نيروي گسترده فضاي عمومي 

كشور را هم تحت تأثير قرار داده بود؟
برنامه ريزي ه��ا و خبرها برای اين آماده س��ازي 
گسترده در بعد نظامي و سياسي از چند ماه قبل در 
داخل و خارج كشور پوشش داده مي شد و بازتاب 
زيادي داش��ت. تاش همه جانب��ه در خصوص 
آماده سازي نيرو و آمادگي تسليحاتي رزمندگان 
فضاي عمومي كشور را دربرگرفته بود. از ماه ها قبل 
تبليغات گسترده اي در سراسر كشور انجام شده و 
در روستاها هم اين تبليغات گسترش پيدا كرده 
بود. تبليغات فراگير و عجيبي براي جمع كردن 
نيروها شده بود. بيشتر صحبت ها هم مبني بر اين 
بود كه اين آخرين اعزام خواهد بود و قرار است يك 
عمليات سرنوشت ساز صورت بگيرد و نيروها با اين 
شعار آماده مي شدند. من از ابتداي آن سال تبليغات 
زيادي مي ديدم كه ما دنبال عمليات سرنوشت ساز 
هستيم. نيروها جمع شدند و بعد به سمت منطقه 
رفتند. البته پس از ناكامي در عمليات كرباي4 در 
دي ماه همان سال آن نيروهاي اعزامي براي انجام 
عمليات بعدي همانجا ماندند. چون از تمام نيروها 
در عمليات كرباي4 اس��تفاده نشده بود. يكي از 
داليلي كه فرماندهان عمليات كرباي5 را سريع 
انجام دادند همين بود كه ماه ها طول كشيد نيروها 
را جمع و سازماندهي كنند و االن كه عمليات انجام 
شده و در آن موفق نبوده ايم اگر بخواهيم نيروها را 
به عقب بفرستيم و دوباره بخواهيم اين تعداد نيرو 
را جمع كنيم چندين ماه به طول خواهد انجاميد. 
پس بنابراين خيلي سريع عمليات بعدي طراحي 

شد تا از نيروهاي منطقه استفاده شود. 
پيش از اين تجمع صد هزار نفره، سابقه 
چنين تجمع�ي در تاريخ دف�اع مقدس 

وجود داشت؟
تا آن زم��ان به اين صورت چني��ن تجمع نيروي 
گس��ترده اي س��ابقه نداش��ت. اين اولين تجمع 
گسترده در طول دفاع مقدس بود و دومين تجمع 
مدتي بعد تحت عنوان سپاه مهدي برگزار شد كه 

جزئيات آن در خاطرم نيست. 
اين تجمع گسترده فضاي خبري و افكار 
عمومي دشمن و كشورهاي ديگر را تحت 

پوشش قرار داد؟
بله، براي اين اعزام ستادي تشكيل شده بود و در 
زمينه هاي مختلف فعاليت مي كرد. جلسات زيادي 
در مناطق مختلف كشور برگزار مي شد و همه چيز 
نشان از سازماندهي گسترده نيرو در كشور داشت. 
همچنين اين فعاليت ها، تجمع ها و جلس��ات در 

داخل كشور بازتاب زيادي داش��ت. در رسانه ها، 
اطاعيه ها، محافل هاي رس��مي و غيررس��مي 
مختلف از نيروها براي ثبت نام دعوت مي كردند 
و مدت چند ماه فضاي تبليغاتي سراس��ر كشور 
را به خودش جلب كرده بود. رس��انه هاي داخلي 
خودمان مثل راديو و تلويزيون اين اخبار و وقايع را 
پوشش مي دادند و منعكس مي كردند و دشمن و 
كشورهاي ديگر هم اين بازتاب هاي خبري و فضاي 
تبليغاتي را بررسي مي كردند. اتفاقات داخل كشور 
تأثيرش را در رسانه هاي خارجي هم گذاشته بود و 
آنها با توجه به اخبار داخلي مي گفتند ايران دنبال 
يك اعزام نيروي بزرگ است و براي اينكه عمليات 
سرنوشت س��از انجام دهد و جنگ را به سرانجام 
برساند اقدام به جمع آوري گس��ترده نيرو كرده 
است. يكي از داليلي كه ما در عمليات كرباي4 
موفق نبوديم به همين آمادگي دشمن برمي گردد. 
اگر بخواهيم عدم الفتح عملي��ات كرباي4 را در 

ابعاد مختلف بررسي كنيم يكي از مواردش همين 
تجمع اس��ت. هنگام انجام عملي��ات كرباي4 
عراقي ها كام��ًا آماده بودند و ب��ه هيچ عنوان در 
منطقه غافلگير نشدند. وقتي ما عمليات را انجام 
داديم عراق در آمادگي كامل به س��ر مي برد و با 
تيربار و ساح هاي مختلف رزمندگان را به رگبار 
بست. بعثي ها كامًا در جريان انجام اين عمليات 
بودند. وقتي نيروها با انواع ماش��ين هاي مختلف 
مثل كاميون و اتوبوس به جبهه ها مي رفتند آنها 
ديده بان داش��تند و كامًا تردده��ا را مي ديدند. 
وضعيت تردد نيروها به گونه اي بود كه جبهه هاي 
جنوب به سمت آبادان و بهمنشير كامًا ترافيك 
شده بود. وقتي شما اين همه نيرو را به سمت آبادان 
و بهمنشير اعزام مي كنيد دكل هاي ديده باني عراق 
همه چيز را مي بيند. بعثي ها كامًا آماده بودند و 
همين كه عمليات شروع شد در همان ساعت اوليه 

رزمندگان را به گلوله بستند. 

انجام عمليات والفجر8 در س�ال 1364 
چقدر در آمادگي دشمن تأثير داشت؟

ما در عمليات س��ال 1364 در عمليات والفجر8 
عراق را غافلگي��ر كرديم. عراق اص��ًا در جريان 
انجام عمليات از س��وي ايران نبود. در آن س��ال 
فرماندهان ميداني عراق در س��مت بهمنش��ير 
گزارش مي دادند كه ايراني ها در بهمن 1364 در 
حال انجام تحركاتي هستند و مثل اينكه قرار است 
كاري انجام دهند اما فرماندهان رده باالي ارتش 
بعث اين موضوع را نمي پذيرفتند و مي گفتند شما 
اشتباه مي كنيد و خبري نيست. عمليات كه انجام 
شد و آنها غافلگير ش��دند فهميدند نبايد چنين 
گزارش هايي را دس��ت كم بگيرند و بي اهميت از 
كنارشان رد شوند. هر كس كه مي خواهد اين اعزام 
نيرو و عمليات كرباي4 را بررسي كند بايد ماجراي 
مك فارلين را نيز بررس��ي نمايد. وقتي ماجراي 
مك فارلين را بررسي كنيد متوجه مي شويد چرا 

عراقي ها در آن سال از تحركات ما خبر نداشتند. 
چون امريكايي ها به دنبال نزديك شدن به ايران 
بودند و اطاعات ما را به عراقي ها نمي دادند. وقتي 
در آبان  1365 سيدمهدي هاشمي دستگير شد 
عواملش ماجراي مك فارلين را در مجله اي لبناني 
منتشر كردند و كمي بعد اين اتفاق علني شد و يك 
جنجال سياسي بزرگ در امريكا به وجود   آمد. پس 
از علني شدن ماجراي مك فارلين خبرهايي آمد كه 
برخي افسران امريكايي به عراق رفته اند و در حال 
همكاري اطاعاتي با ارتش بعث هستند و عكس ها 

و اطاعاتي از جبهه هاي ما به دشمن داده اند. 
پس دشمن از عمليات س�ال قبل درس 
و انجام عمليات توس�ط اي�ران را جدي 

گرفته بود؟
بله، دش��من قطعي مي دانس��ت كه ما عمليات 
بزرگي را انجام خواهيم داد. گزارش هاي ميداني 
نشان مي داد ايران تحركاتي در شمال اروند دارد. 
گزارش هاي غيرميداني رسانه ها در داخل كشور 
از اعزام گس��ترده نيرو به جبهه هاي جنوبي خبر 
مي داد و آنه��ا مي ديدند از نقاط مختلف كش��ور 
براي اعزام نيرو فعاليت مي شود. همه اينها دست 
به دست هم  داد تا دشمن مطمئن باشد ايران در 
زمستان 1365 يك عمليات بزرگ انجام مي دهد. 
آنها مي دانستند ايران عمليات س��االنه اش را به 
زودي انجام خواهد داد چون ديگر فهميده بودند 
ايران هميش��ه در زمس��تان يك عمليات بزرگ 
انجام مي دهد. آنها پس از تجمع گسترده نيروها 
مي گفتند زمان انجام اين عمليات نزديك است. 
عمليات كرباي4 را كه ما انجام داديم فكر كردند 
ما عملياتمان را انجام داده ايم و ديگر تمام ش��ده 
اس��ت. فكر نمي كردند ما چن��د روز بعد دومين 
عملياتمان را انجام دهيم و در كرباي5 دش��من 
را غافلگير كنيم. البته بايد گفت برخي فرماندهان 
نگراني هايي جهت انجام عملي��ات كرباي5 در 
ش��لمچه داش��تند و به همين دليل روزها آقاي 
هاشمي به عنوان فرمانده جنگ در منطقه حضور 
داشت و با فرماندهان صحبت مي كرد. البته زماني 
كه براي انجام عمليات والفجر8 و عبور از رودخانه 
عريض اروندرود برنامه ري��زي مي كرديم باز هم 
تعدادي از فرماندهان نگراني داش��تند و مخالف 
اجراي عمليات بودند. با اين حال اين عمليات انجام 
 شد و با موفقيت همراه بود و منجر به فتح فاو شد. 
سال بعد كه عمليات كرباي4 در جنوب اروندرود 
و با هدف رسيدن به بصره طراحي مي شود با وجود 
ترديدها ديگر فرماندهان مخالفت نمي كنند اما 
وقتي عمليات موفق نمي شود براي ادامه عمليات 
كرباي4 مخالفت هايشان علني مي شود. وقتي 
فرماندهان با آقاي هاش��مي جلس��ات مختلف 
مي گذارند، آنها مخالفتش��ان را اب��راز مي كنند. 
آقاي هاش��مي به عنوان هماهنگ كننده نيروها 
دس��ت به كار مي شود و س��اعت ها در روز جلسه 
حضور دارند و در نهايت فرماندهان را به ضرورت 
عمليات كرباي5 و انجامش قانع مي كند. يكي 
از ضرورت هاي انجام عمليات، درباره حضور اين 
نيروها در منطقه بود. در نهايت همان نيروهايي كه 
در منطقه حضور داشتند در كرباي5 وارد عمل 

شدند و دشمن را غافلگير كردند. 
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6363

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ا س ك  ت ر و ش م  س ا م ر هـ 1
 س ب ي  س ن ا ر ف ل و ت ا ن ا 2
 م ق  ب ت ا ك  ر ا ر ش  گ ر 3
 ر ت س ا  ن ن س  پ ا ي ج   4
 هـ غ ا ر م  ش و م ا خ  ا ر ا 5
  ي ر م ا س  م هـ ز  هـ م ا ن 6

 ت ر هـ  ل ا س ر ا  ا ر ي ح ب 7
 ر م  ب و س ر  ر ا ل د  ت ا 8
 ا ج ن ي ا  ب ا ت هـ م  ل ا ز 9
 و ا ي خ  م هـ س  ن ا و ا ل  10
 ش ز و  ا ن ا ي د  ن ا ر ح ب 11
   ن ا ل ا  ر م ك  م ي ل ا 12

 ك ا  و ن م س  ا ت ا ي  ق ل 13
 ن ت ف ر گ هـ ر و غ ب ا  چ و ك 14
 ز ي ر ا و  م ا هـ ي ا  و م ن 15
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متضاد پركار   13- واحد طول روسی - نام قديم مشهد- كويری در ايران   14- آهنگساز مشهور اتريشی- قله 

زاگرس- سيد شهيدان اهل قلم    15- اثر ژول ورن،  نويسنده فرانسوی

از راست به چپ
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بود- بُرنده

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

يادكرد

   روزه گرفتن فرمانده
با علني ش��دن مبارزات مردم ايران عليه رژيم 
شاهنشاهي، شهيد محمدحس��يني از عناصر 
اصلي س��ازمان مبارزات و اعتصابات در كرمان 
بود و در حوادث 24 مهر مس��جد جامع كرمان 
و 24 آذر مس��جد امام )ره( حضور فعال داشت. 
با پيروزي انقاب اس��امي وارد كميته انقاب 
اسامي شد و كمي بعد به سپاه پاسداران انقاب 
اسامي پيوس��ت.  وي در آخرين روزهاي سال 
1358 همراه با عده اي ديگر عازم كامياران شد 
و بعد از يك دوره نبرد با ضد انقاب به س��ومار 
رفت و در عمليات ظهر روز عاشوراي سال 1359 
ش��ركت كرد. پس از آن ب��ه جبهه هاي جنوب 
عزيمت كرد، فرمانده��ي نيروهاي كرماني را به 
عهده گرفت و در عمليات هاي ثامن االئمه )ع( 
و طريق الق��دس، فرماندهي گ��ردان حضرت 
ابوالفضل)ع( و لشكر 41 ثاراهلل را به عهده داشت.  
با توجه به ش��رايط حاكم بر جبهه هاي جنگ و 
جابه جايي ها و نقل و انتقاالت احتمالي، معموالً 
رزمندگان نمي توانس��تند روزه بگيرند. با وجود 
اين مشكات، شهيد محمدحس��يني دائماً در 
جبهه روزه مي گرفت. يك روز يكي از رزمندگان 
از او پرس��يد: »اكبر آقا چ��را روزه مي گيري؟!« 
و شهيد پاس��خ داد: »جيره  غذايي چه كسي را 
بخورم؟ غذاي جبهه حق مردم است، نمي توانم 

بخورم.«
   دعا براي شهادت

ش��هيد محمدحس��يني در جبهه به »اكبر تي . 

ان . ت��ي« معروف ب��ود. چ��ون او در خط مقدم 
تي . ان . تي ها را در س��نگر هاي عراقي جاسازي و 
منفجر مي كرد و وسايل و تجهيزات درون سنگر 
را به غنيمت مي گرفت. علي اكبر قلباً مي خواست 
كه شهيد ش��ود و هروقت به كرمان مي آمد، به 
مادرش مي  گفت: »چ��را برايم دعا نمي  كني كه 
من شهيد شوم« و مادر نيز در جوابش مي گفت: 
»شما برو هرچه خداوند بخواهد همان مي شود.« 
شهيد در نامه هايي كه براي خانواده مي نوشت 
بارها بر موضوع ش��هادتش تأكي��د مي كرد و به 
برادرانش مي گفت كه »مواظب مادر باش��يد.« 
تكرار اين حرف ها از سوي علي اكبر سبب شده 
بود تا خانواده، خودشان را براي شهادت او آماده 
كنند و منتظ��ر روزي بمانند كه خبر ش��هادت 

عزيزشان را بشنوند. 
   دلتنگ دوست

خواهر ش��هيد خاطره آخرين اعزام برادرش را 
اينگونه رواي��ت مي كند: »چند روز از مراس��م 
تشييع و به خاكسپاري محمود اخاقي گذشته 
بود ك��ه اكبر به خانه  م��ا آمد. آماده  س��فر بود. 
پرسيدم كجا؟! قصد مسافرت داريد؟ گفت اگر 
خدا قبول كند، به س��وي جبهه مي روم. هنگام 
خداحافظي وقتي از زير قرآن مي گذش��ت، آه 
كش��يد. آن روز حال عجيبي داشت طوري كه 
طاقت نياوردم و پرس��يدم آي��ا مي خواهيد نزد 
محمود برويد؟ دوباره آه كشيد و پاسخ داد اگر 
لياقت داشته باشم ان ش��اءاهلل مي روم.  قرآن را 
بوس��يد، آن را به دس��ت من داد و گفت برايم 
دعا كنيد تا به محمود ملحق ش��وم. س��رانجام 
علي اكب��ر در 12 آذر 1359 در چهارمي��ن روز 
عمليات طريق القدس )فتح بس��تان( از ناحيه 
پا مجروح شد، اما درحالي كه مي توانست جان 
خود را نجات دهد براي حفظ روحيه نيروهاي 
تحت امرش در منطقه نبرد ماند و سرانجام زير 
پل س��ابله مظلومانه به ش��هادت رسيد. شهيد 
محمدحسيني در وصيتنامه خود چنين نوشته 
اس��ت: »به تمامی برادران عزي��ز مي گويم كه 
كش��ته در راه خدا عزادار نمي خواهد بلكه پيرو 

راه مي خواهد.«

تأثير اعزام صدهزار نفري بر روند جنگ در گفت وگوي »جوان« با يک پژوهشگر دفاع مقدس

آرزوي شهادت را
 از دعاي مادر طلب مي کرد

سپاه محمد می رفت تا دژ شرق بصره را فتح کند 

اخالص و شجاعت شهيد »علي اكبر محمدحسيني« 
از شهداي عمليات طريق القدس

مي خواس�ت  قلب�ًا  علي اكب�ر 
ش�هيد ش�ود و هروقت به كرمان 
مي آم�د، ب�ه م�ادرش مي  گف�ت: 
»چ�را براي�م دع�ا نمي  كن�ي ك�ه 
من ش�هيد ش�وم« و م�ادر نيز در 
جوابش مي گفت: »ش�ما برو هرچه 
خداوند بخواهد همان مي ش�ود.«

ماج�راي  ش�دن  علن�ي  از  پ�س 
مک فارلين خبرهايي آم�د كه برخي 
افس�ران امريكايي به عراق رفته اند و 
در حال هم�كاري اطالعات�ي با ارتش 
بعث هس�تند و عكس ه�ا و اطالعاتي 
از جبهه ه�اي ما ب�ه دش�من داده اند

وقتي نيروه�ا با ان�واع ماش�ين هاي 
مختل�ف مث�ل كامي�ون و اتوب�وس 
به جبهه ه�ا مي رفتند آنه�ا ديده بان 
داش�تند و كاماًل ترددها را مي ديدند. 
وضعيت ت�ردد نيروها ب�ه گونه اي بود 
كه جبهه هاي جنوب به سمت آبادان و 
بهمنشير كامالً ترافيک شده بود. وقتي 
ش�ما اين همه نيرو را به سمت آبادان 
و بهمنش�ير اعزام مي كنيد دكل هاي 
ديده باني عراق همه چي�ز را مي بيند

رنا
اي

  احمد محمد تبريزي
در حالي كه بيش از ش�ش س�ال از آغاز جنگ تحميلي ع�راق عليه جمهوري اس�المي ايران 
مي گذشت، دهها هزار بس�يجي داوطلب از سراس�ر كش�ور در قالب بيش از 200 گردان با نام 
س�پاه يكصدهزار نفري محمد)ص( عازم جبهه هاي نبرد ش�دند. اين تجمع گس�ترده در روز 
12 آذر 1365 انجام ش�د و اتفاقي بي س�ابقه در تاريخ جنگ بود. فضاي داخلي كشور در ماه ها 
پيش متأثر از اين اعزام گس�ترده بود و دش�من بعثي و ديگر كش�ورها نيز با دقت اين اعزام را 
زير نظر داشتند. اعزام س�پاه محمد)ص( به جبهه هاي جنوب، يک ماه بعد با انجام دو عمليات 
كربالي4 و 5 هم�راه بود. »ابوالقاس�م حبيب�ي« از پژوهش�گران دفاع مقدس، وقاي�ع قبل از 
عمليات كربالي4 را به صورت روزش�مار در كتابي منتش�ر كرده اس�ت و ح�اال در گفت وگو با 
»جوان« از فضاي عمومي كش�ور، وضعيت جبهه ها و ش�رايط دش�من در آن زم�ان مي گويد.

   آرمان شريف
عملي�ات طريق الق�دس، دومي�ن عملي�ات موفقيت آمي�ز اي�ران پ�س از عملي�ات 
ثامن االئم�ه)ع( ب�ه ش�مار م�ي رود كه ب�ا ه�دف آزادس�ازي بس�تان و 70 روس�تاي 
منطق�ه طراحي و اجرا ش�د. پي�روزي در اين عملي�ات به ان�دازه اي ارزش�مند بود كه 
ام�ام)ره( آن را فتح الفت�وح ناميدند. اي�ن عملي�ات در آذر 1360 به مدت هش�ت روز 
در مناطق دش�ت آزادگان، بُس�تان و سوس�نگرد در استان خوزس�تان انجام و در آخر 
با پي�روزي و فتح رزمن�دگان همراه ش�د. رزمندگان زي�ادي در اين عمليات ش�ركت 
كردند و با جانفش�اني و حماسه ش�ان اين پيروزي بزرگ را رقم زدند. ش�هيد علي اكبر 
محمدحسيني، در جريان عمليات حضوري فعال داش�ت و در 12 آذر 1360 در عمليات 
طريق القدس به شهادت می رسد و جزو شهداي ش�اخص اين عمليات به شمار مي رود. 
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