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جدول کلمات متقاطع

نگاه

  عليرضا محمدي
اس�تراتژي دفاع متحرك ع�راق از اواخر س�ال 1364 و پس از 
نااميدي اين کشور از بازپس گيري فاو آغاز شد و تا اواسط سال 
1365 ادامه يافت. در اين طرح نيروهاي عراقي تک هاي محدود 
برق آسايي را در طول مرزهاي خود با ايران به اجرا مي گذاشتند تا 
با مشغول کردن رزمندگان ايراني، از انجام عمليات بزرگی چون 

والفجر8 در آينده جلوگيري کنند. 
   

به طور حتم هشت سال دفاع مقدس فراز و فرودهاي بسیاري در خود داشت 
و در یک مقطع نیروهاي ایراني و در مقطع دیگ��ر متجاوزان بعثي برتري 
داشتند. صرفه نظر از اینکه ایران از حق خود در برابر تجاوز آشکار یک کشور 
خارجي دفاع مي کرد و شکي در مشروع بودن این دفاع نبود، اما این مسئله 

نمي توانست باعث شود واقعیت هاي موجود در جنگ را نادیده بگیریم. 
یکي از مس��ائلي که باید درخص��وص دفاع مقدس ب��ه آن توجه کنیم، 
پویابودن ارتش عراق و به روز شدن طرح هاي آن در طول جنگ تحمیلي 
بود؛ به این معني که ارتش س��عي مي کرد هر بار از جبهه ایران شکست 
مي خورد، عوامل این شکست را در دانشگاه جنگ خود بررسي کند و با 
استفاده از طراحان و مستشاراني که از چند کشور به او کمک مي کردند، 

عوامل شکست را برطرف کرده و خود را تقویت کند. 
از سال 62 که ایران تصمیم گرفت هر سال یک عملیات بزرگ ساالنه 
انجام دهد، سه عملیات خیبر، بدر و والفجر8 انجام شد. دو عملیات اول 
چندان موفقیت آمیز نبود و حتي بدر به عدم الفتح منجر شد، اما چون 
والفجر8 موفقیت آمیز بود و ایران توانست شبه جزیره فاو را تصرف کند، 
عراق به این فکر افتاد تا دیگر از انجام تک هاي بزرگ و س��االنه ایران 
جلوگیري کند، بنابراین استراتژي دفاع متحرک اتخاذ شد. این طرح 
که هیچ گاه مشخص نشد از جانب چه کسي یا چه کساني بوده است، از 
آخرین روزهاي سال 64 تا اواسط سال 65 جبهه ایران را مشغول خود 
کرد. گفته مي ش��ود که عراق 90 تانک تي 72 را سوار بر کامیون هاي 
مخصوص حم��ل ادوات زرهي کرده ب��ود و با اس��تفاده از جاده هاي 
آسفالتي که در سمت عراق وجود داشت، به سرعت جا به جا کرده و در 
یک نقطه از مرز به کار  برده است. ضربه اي مي زد و خط را مي شکست 
و سپس همین عملیات برق آس��ا را در روزي دیگر و منطقه اي دیگر 

تکرار مي کرد. 
یک واقعیت دیگ��ري که باید درخصوص ارتش بعث عراق به آن اش��اره 
کنیم، مهندس��ي قوي این ارتش بود. آنها در ایج��اد جاده هاي طوالني 
و آن هم آسفالت کردن این جاده ها تبحر عجیبي داشتند؛ حتي گاهی 
قله هاي مرتفع را جاده کشي کرده و با آسفالت آن، به راحتي از تجهیزات 
زرهي ش��ان در مناطق صعب العبور هم استفاده مي کردند. )چنانچه قله 
رفی��ع 1020در منطقه بازي دراز را جاده آس��فالت ک��رده بود( همین 
مهندسي قوي در ایجاد ش��بکه راه ها یکي از مواردي بود که عراق را در 

استراتژي دفاع متحرک کمک مي کرد. 
به هر حال، اوج ضربات بعثي ها در استراتژي دفاع متحرک اشغال مهران 
در آخرین روزهاي اردیبهش��ت 1365 از س��وی آنها بود و س��پس این 
شعار که مهران در ازاي فاو )اگر مهران را مي خوهید فاو را پس بدهید( 
از س��وي بعثي ها تبلیغ ش��د. صرفاً یک ش��عار که منطبق با واقعیات و 
معادالت معقول نبود، اما ایران باید در قبال این تبلیغات دلس��ردکننده 
و شیطنت آمیز کاري مي کرد و عاقبت فرمان امام مبني بر آزادي مهران 
منجر به عملیات کربالي1 در تیر 1365 شد و با آزادي این شهر سپس 
انجام عملیات کربالي4 و 5، بعثي ها این استراتژي را رها کردند و دوباره 

تا سال 67 به الک دفاعي فرو رفتند. 

جاده هاي آسفالتي که انجام 
عمليات برق آسا را تسهيل مي کرد

ارديبهشت نقطه اوج استراتژي دفاع 
متحرك ارتش بعث عراق
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شهيد رضا مؤذني طراح اولين عمليات منظم سپاه در ارديبهشت سال 1360

عمليات مدن نقطه آغاز شكست حصر آبادان بود

  آرمان شريف
شهيد محمدامين اسدي، يكي از رزمندگاني است که در منطقه 
مدن آبادان به شهادت رسيده اس�ت. اين شهيد، زاده آبادان و 
براي آزادي زادگاهش حاضر به انجام هر ايث�اري بود. او پس از 
گرفتن ديپلم راهي امريكا شد تا تحصيلش را در اين کشور ادامه 
دهد، اما همزمان با وقايع انقالب به ايران بازگشت تا سهمي در 

اين اتفاق بزرگ تاريخي داشته باشد. 
  

شهید اسدي هنگام حضور در امریکا به خانواده اش گفته بود: »خودم اینجا 
 در کنار درس خواندن، کار مي کنم و خرجم را درمي آورم و نمي خواهم 
خانواده ام براي تأمین هزینه هاي من به زحمت بیفتند،« اما ماندن شهید 
اسدي در خارج از کش��ور بیش از چهار سال طول نکشید. او با جدیت و 
تالش درس هایش را ادامه مي داد و به محض شنیدن صداي انقالب مردم 

به ایران بازگشت تا در ساختن آینده میهنش سهمي داشته باشد. 
وقتي خانواده با تصمیم محمدامین مبني بر آم��دن و ماندنش مواجه 
مي ش��وند به او مي گویند که برنگرد، ما خانه را مي فروشیم تا تو بتواني 
همچنان به تحصیلت ادامه بدهي، اما پاسخ زیباي پسر خانواده همه را 
قانع مي کند: »آن زمان گذش��ت که ما پول ایران را به خارج ببریم. االن 
مملکت مال خودمان است و ما به هر یک ریال آن نیازمندیم. باید با چنگ 

و دندان از کشورمان دفاع کنیم.«
شهید اسدي تصمیمش را مبني بر ماندن در ایران گرفته بود و به دنبال 
ش��رکت در کنکور برق بود که مدت کوتاهي بعد جنگ تحمیلي شروع 
شد. با شروع جنگ پیش��نهادهاي اقوام و آشنایان براي رفتن او از ایران 
شروع شد، ولي نه تنها به خارج برنگش��ت، بلکه همراه بچه هاي جهاد 
آبادان به جبهه رفت تا در کنار جوانان ش��هر از سقوط شهر جلوگیري 
کند. محمدامین با استخدام در جهاد سازندگي از تخصص خود در جهت 

پشتیباني جنگ استفاده کرد و هم به کمک روستاییان شتافت. 
خدیجه صفاریان، مادر ش��هید درباره حضور پس��رش در دوران جنگ 
مي گوید: »محمدامین بچه اول و خیلي عزیز بود. وقتي جنگ شد پدرش 
هم در آبادان ماند. هر موقع که شهر مورد حمله هوایي یا توپخانه اي قرار 
مي گرفت، محمدامین در هر کجاي منطقه که بود، خود را مي رساند و 
احوال پدر را جویا مي شد. وقتي خبر شهادتش را برایمان آوردند، در حالي 
که آبادان در محاصره دشمن بود، موفق شدیم با لنج و بالگرد خود را به 

آبادان و سر مزارش برسانیم.«
شهید اسدي نه تنها در تحصیل بلکه در اخالق هم سرآمد بود. سخاوت 
و طبع بلند محمدامین از او انساني بلندنظر ساخته بود که مسائل مالي و 
دنیوي چندان به چشمانش نمي آمد. پدرش تعریف مي کند متوجه شده 
بودیم ژاکت نویي که برایش خریده بودیم تنش نیست، وقتي علت را از 

محمد پرسیدیم، گفت آن را به یکي از دوستانم که پدرش فوت کرده و 
سرپرست ندارند، داده ام. 

شهید محمدامین اسدي در همان ماه هاي اول جنگ در حالي که 
مي خواس��ت از آبادان دفاع کند در 25 آبان 1359 در منطقه مدن 
که یکي از مناطق مهم براي طرفین درگیر جنگ در آن س��ال بود 
مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به ش��هادت رسید. پیکر 
شهید در گلزار شهداي آبادان میعادگاه کس��اني است که داستان 
عجیب این دانش��جوي انصرافي دانش��گاه هاي امریکا را مي دانند.؛ 
دانشجویي که به ایران برگشت تا در دانش��گاه جبهه ها با شهادت 

فارغ التحصیل شود. 

شهيد محمدامين اسدي سال 1359 در دفاع از تپه هاي مدن به شهادت رسيد

از امريكا به ايران بازگشت تا ريالي از کشور خارج نشود

يادکرد

  احمد محمدتبريزي
در شرح تاريخ دفاع مقدس، کمتر به نخستين 
ماه هاي جنگ پرداخته مي ش�ود و متأس�فانه 
مطالب زيادي درب�اره حماس�ه رزمندگان در 
آن روزها ديده نمي ش�ود. شهيد رضا مؤذني و 
عمليات تپه هاي مدن يكي از همين بخش هاي 
کمتر روايت شده دفاع مقدس است که به لحاظ 

تاريخي اهميت زيادي در تاريخ جنگ دارد. 
   

  اهميت تپه هاي مدن
معموالً به اش��تباه از عملیات »فرمانده��ي کل قوا، 
خمیني روح خ��دا« در دارخوین و آب��ادان به عنوان 
اولین عملیات منظم سپاه پاسداران نام برده مي شود، 
در حالي ک��ه اولین عملیات آفندي منظم س��پاه در 
اردیبهشت سال 1360 به نام عملیات شیخ فضل اهلل 
نوري یا مدن انجام ش��د. دو ماه پس عملیات مدن، 
رزمندگان عملیات فرماندهي کل قوا را انجام دادند 
که نخستین عملیات موفق و مشترک سپاه و ارتش 
لقب گرفت.  تالش براي شکست حصر آبادان از 9 مهر 
1359 با عملیات کوي ذوالفقاري آغاز شد و تا عملیات 
ثامن االئمه)ع( در 6 مهر 1360 که منجر به شکست 
محاصره آبادان شد، تالش هاي متعددي در این راستا 
انجام گرفت. عملیات تپه هاي مدن که در چند مرحله 
انجام ش��د،  یکي از این عملیات هاست که سرآغازي 

براي شکستن حصر آبادان بود. 
 قطع ديد دشمن 

سردار حمید سرخیلي از رزمندگان حاضر در عملیات 
مدن، درب��اره اهمیت این منطقه و ای��ن عملیات به 
»ج��وان« مي گوید: »ای��ن دو تپه اهمی��ت فراواني 
داش��ت. ما قبل از عملیات ثامن االئمه)ع( باید دید و 
تیر دشمن را روي جاده مواصالتي مان قطع مي کردیم 
و رده تأمیني شان را بر مي داشتیم تا با خط اصلي  شان 
درگیر شویم. وقتي آبادان از شمال محاصره شد و از 
جنوب هم عراق در پشت اروند قرار گرفت، این جاده 
مواصالتي و تدارکاتي ما براي حرکت به جبهه ها بود، 
حاال عراق این دو میدان تیر را در 2 کیلومتري گرفته 
بود و روي هر کدام از آنها حدود 60 نیرو گذاشته بود. 
نیروهاي شهید مؤذني یکبار در اسفند 59 به این دو 
خاکریز حمله مي کنند و با دادن چند ش��هید موفق 
نمي شوند تپه را پس بگیرند. چهار شهید در جلوي 
تپه مي مانند که در عملیات بعدي توانستیم پیکر آن 

شهیدان را پیدا کنیم.«

  عقب نشيني نيروها
اکبر زراعتکار، معاون شهید مؤذني نیز وضعیت عملیات و 
سختي هاي کار براي رزمندگان را چنین روایت مي کند: 
»غیر از ش��هید مؤذني بچه هاي آبادان ه��م چندبار تا 
شناسایي مي روند و حتي درگیر هم مي شوند، ولي در 

آخر نمي توانند و برمي گردند. خودم یکبار در روز براي 
شناسایي رزمي با تعدادي از بچه ها براي دیدن وضعیت 
تپه ها رفتم، یکسري خاکریزهاي نعلي شکل که عراقي ها 
قباًل زده بودند، وجود داش��ت و از اینها سنگر به سنگر 
حرکت کردیم تا به نزدیکي شان رس��یدیم. عراق تیر 
سبک به ما نزد و وقتي نزدیک شدیم با توپخانه و خمپاره 
شروع به زدن ما کردند که مجبور به برگشت شدیم.« 
بنا به این توضیح ها، با ناکام مان��دن اولین عملیات در 
سال 1359، شهید مؤذني به دنبال طرح دیگري براي 
آزاد کردن تپه هاي مدن بود. پ��س از برنامه ریزي هاي 
اولیه، رزمندگان بار دیگر در 25 اردیبهشت 1360 به 
فرماندهي ش��هید مؤذني و با هدف آزادسازي تپه هاي 

مدن، تک دیگري را صورت مي دهند. 
  فتح تپه ها

عملیات دوم در ساعت 12 شب 25 اردیبهشت آغاز 
شد. آن شب هوا بس��یار تاریک بود و چشم، چشم را 

نمي دید. پس از گذش��ت حدود نیم ساعت،  دستور 
حمله صادر ش��د و عراقي ها به شدت شروع به مقابله 
کردند. طبق گفته ش��اهدان این عملی��ات، حضور 
نیروهاي بعثي در س��نگرهاي مس��تحکم و حرکت 

رزمندگان در بیابان کار را خیلي سخت کرده بود. 
با رشادت عجیب رزمندگان، اولین سنگر دشمن فتح 
ش��د و ورق به س��ود نیروهاي ایراني برگشت. پس از 
پاکسازي اولین سنگر با نارنجک، تیربار درون سنگر 
خیلي به کمک نیروها آمد. بعثي ه��ا باقیمانده روي 
تپه ها نیز شروع به عقب نشیني و فرار کردند و به این 

ترتیب تپه هاي مدن از دست دشمن خارج شد. 
  شهادت فرمانده

شیریني پیروزي در عملیات با شنیدن خبر شهادت 
فرمانده  عملیات یعني ش��هید مؤذني تلخ ش��د. در 
جریان عملیات تیري به قلب رضا مؤذني مي خورد و او 
را به شهادت مي رساند. با اینکه نیروهاي شهید مؤذني 

موفق به پیروزي در جریان عملیات مي شوند، ولي نبود 
فرمانده غم بزرگي را در دل ها مي نشاند. به رغم اینکه 
نیروها اصرار زیادي کرده بودند که شهید مؤذني در این 
عملیات شرکت نکند و از عقب کارهاي فرماندهي را 
انجام دهد، ولي وي نمی پذیرد و با حضورش موفقیت 

در عملیات را تضمین می کند. 
  روحيه عارفانه 

زراعتکار از همرزمان ش��هید مؤذني درب��اره قدرت 
فرماندهي این شهید و تأثیرش در جبهه ها مي گوید: 
»ش��هید مؤذني ش��خصیتي بزرگ و قوي داش��ت. 
خصوصیت هاي اخالقي و شخصي اش بي نظیر بود و 
نمي توانم در چند کلمه بیان کنم. نسبت به اموري که 
به او مربوط مي شد، احساس مسئولیت عجیبي داشت. 
حتي در ریزه کاري و جزئیات کار، سعي مي کرد همه 
امور به خوبي انجام شود. دلش نمي خواست از کاري 
سرسري بگذرد و  همچنین روحیه عارفانه اي داشت. 
من بارها و بارها دیده بودم که نگاهش به دوردس��ت 
است و انگار در این عالم نیست.  مطمئناً اگر رضا شهید 
نمي شد یکي از فرماندهان بزرگ سپاه مي شد. قدرت 
فرماندهي، نگاهش به مس��ئولیت هایي که داشت و 
تدابیر و قدرت ابتکارش بي نظیر ب��ود. حاج مرتضي 
قرباني با رضا مؤذني آش��نا بود. هم��ان روزهای اول 
مرتضي قرباني در ایس��تگاه 7 آبادان فرماندهي یک 
گروه را به عهده داشت و رضا، من و حاج مرتضي را به 
هم معرفي کرد و من هر وقت فرصت مي کردم سري 
به ایستگاه 7 و حاج مرتضي مي زدم یا در ستاد و سپاه 
هم را مي دیدیم. دو سال پیش جلسه اي بود که من و 
حاج مرتضي و بعضي از بچه هاي سپاه خمیني شهر در 
جهت واکاوي مسائل آن روزها جلسه اي داشتیم، همه 

اذعان به قدرت فرماندهي شهید مؤذني داشتند.«

ش�يريني پي�روزي در عملي�ات مدن با 
خبر ش�هادت رضا مؤذني تلخ ش�د. در 
جريان عمليات تيري به قلب رضا مؤذني 
مي خورد و او را به ش�هادت مي رساند. با 
اينكه نيروهاي ش�هيد مؤذني موفق به 
پيروزي در جريان عمليات مي شوند، ولي 
نبود فرمانده غم بزرگي در دل ها مي نشاند

ش�هيد محمدامي�ن اس�دي در هم�ان ماه ه�اي اول 
جن�گ در حالي ک�ه مي خواس�ت از آبادان دف�اع کند 
در 25آب�ان 1359 در منطق�ه مدن که يك�ي از مناطق 
مهم براي طرفين درگير در جنگ در آن س�ال بود مورد 
اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و به ش�هادت رس�يد
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