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88498481ارتباط با ما

خرداد و تير 1361 اعزام قواي محمد به سوريه

طاليه داران حضور مدافعان حرم
 در جبهه مقاومت اسالمي 

در دوران دفاع مقدس شاهد وقايعي بوديم كه 
خود س��رفصلي براي شروع مقعطي حساس 
از تاريخ معاصر ايران و بلكه منطقه به ش��مار 
مي آيند. اعزام قواي محمد به س��وريه در 21 
خرداد1361 يك��ي از همين وقاي��ع مهم و 
سرنوشت س��از اس��ت. پس از حمله اسرائيل 
به لبنان كه 15 خردادماه انجام شد، شوراي 
عالي دفاع تصميم گرفت به درخواست كمك 
كشورهاي سوريه و لبنان پاسخ مثبت بدهد 
و نيروهايي را به س��وريه اعزام كن��د. اين قوا 
كه تركيب��ي از تي��پ 58 ذوالفق��ار ارتش و 
تيپ 27محمدرس��ول اهلل)ص(  سپاه بود، به 
فرماندهي حاج احمد متوس��ليان به سوريه 

اعزام شدند. 
هدف قواي محمد)ص( در درجه اول نش��ان 
دادن قدرت جبهه اس��ام در برابر اس��تكبار 

و صهيونيس��م جهاني بود و اگ��ر دولت وقت 
سوريه حمايت هاي الزم را انجام مي داد، اين 
نيروها در عمل نيز با رژيم صهيونيستي وارد 
جنگ مي شدند، اما هرچند جنگي رخ نداد، 
ولی حضور نيروهاي ايراني در سوريه سنگ 
بناي جبهه مقاومت اسامي در دهه هاي بعد 

را فراهم كرد. 
كم��ي قب��ل و پ��س از ربايش ح��اج احمد 
متوس��ليان در 14 تير1361، عم��ده قواي 
محمدرس��ول اهلل)ص(  ب��ه اي��ران مراجعت 
كردند، ام��ا اين حض��ور كوت��اه مدت باعث 
ارتباط گيري با جواناني شد كه بعدها حزب اهلل 

را در كشور لبنان تأسيس كردند. همينطور 
28 خ��رداد1361 رژه اي از س��وی نيروهاي 
ايراني در دمشق برگزار شد كه طي آن ديدار 
چهره به چهره مردم با رزمندگان ايراني رقم 
خورد. در اين رژه تاريخي كه ش��اهدان تأثير 
آن را روي مردم سوريه، آوارگان فلسطيني و 
لبناني شگفت انگيز توصيف كرده اند، بسياري 
از مردم، نيروهاي ايراني را با لش��كريان صدر 
اسام مقايسه  كردند و تنها راه نجات خود را 

حضور چنين رزمندگاني عنوان مي كردند. 
تأثير معنوي اين رژه تاريخي در كنار برگزاري 
نمازجمعه در مس��جد اموي كه عموم مردم 
دوشادوش نيروهاي ايراني نماز گزاردند، بعدها 
در جبهه مقاومت اسامي و حضور مدافعان 
حرم در سوريه رخ نش��ان داد. در واقع قواي 
محمد به فرماندهي حاج احمد متوس��ليان، 

طليع��ه دار همان مدافعان حرم��ي بودند كه 
اكنون مرزهاي مادي و معنوي ايران اسامي 
را تا همس��ايگي رژيم صهيونيستي گسترش 
دادن��د و موجوديت اين رژي��م منحوس را به 

مخاطره انداختند. 
كمي آن سوتر در لبنان كه روزگاري شيعيان 
به رغم جمعيت قابل توجه شان در محدوديت 
ش��ديد قرار داش��تند، ح��زب اهلل لبن��ان از 
ارتباط گيري جوانان ش��يعه اين كشور نظير 
سيدحسن نصراهلل كه با رزمندگان ايراني پا 
گرفت و رفته رفته به چنان قدرتي تبديل شد 
كه در جنگ 33 روزه، براي اولين بار شكستي 
تمام عيار را بر ارتش به ظاهر شكست ناپذير 

اسرائيل وارد كرد. 
تش��كيل حزب اهلل لبنان، زمينه سازي براي 
پذيرش مدافع��ان حرم در جبهه س��وريه، 
همراهي م��ردم منطقه با جبه��ه مقاومت 
اسامي و تشكيل گروه هاي جهادي متعدد 
در عراق، بخشي از اثراتي است كه از حضور 
قواي محمد در س��وريه اخذ مي ش��ود. اين 
رزمندگان با دس��ت هاي خالي، اما قلبي پر 
از ايمان ب��ه قدرت الهي به پيش��واز نبردي 
رفتند ك��ه نهايتاً در خاورميان��ه رخ خواهد 
داد و چهره اين منطقه را براي هميشه تغيير 

خواهد داد. 

  عليرضا محمدي
كمت�ر از س�ه هفت�ه بع�د از پاي�ان عملي�ات الي بيت المق�دس، ق�واي محمد به 
فرماندهي حاج احمد متوسليان به س�وريه اعزام شد. آنها  رفتند تا در برابر حمله 
رژيم صهيونيستي به لبنان از اين كشور اس�امي دفاع كنند. رفت و برگشت شان 
كمتر از يك ماه طول كش�يد، اما آثار اين حضور به ظاهر كوتاه مدت تاكنون ادامه 

دارد. 

تشكيل حزب اهلل لبنان و  زمينه سازي 
براي پذيرش مدافعان حرم در جبهه 
سوريه بخش�ي از اثرات اعزام قواي 
محم�د ب�ه فرمانده�ي ح�اج احمد 
متوس�ليان ب�ود. اي�ن رزمن�دگان 
با دس�ت هاي خالي، اما قلب�ي پر از 
ايم�ان ب�ه ق�درت الهي به پيش�واز 
نبردي رفتند كه نهايتًا در خاورميانه 
رخ داد و چهره منطق�ه را تغيير داد
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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

  آرمان شريف
شهيد محمدرضا دستواره، مردي از مكتب 
حاج احم�د متوس�ليان ب�ود. فرمانده اي 
ش�جاع، با صداقت و محكم ك�ه وجودش 
براي جبهه ها وزنه اي بود. شهيد دستواره 
مسئوليت هاي مهمي را در لشكر 27 داشت 
و در نهايت با مسئوليت قائم مقامي لشكر 
در جري�ان عملي�ات كرب�اي1 در 13 تير 
1365 به شهادت رسيد. شهيد دستواره، 
خستگي ناپذير در جبهه ها حضور داشت 
و پس از مجروحيت ه�اي متعدد باز هم به 
جبهه ها بازمي گش�ت، حتي نامهرباني ها 
ش�هيد دس�تواره را از جبهه و رزمندگان 
دور نكرد. او تح�ت هر ش�رايطي با قلبي 
پر از عش�ق و ايماني اس�توار ب�ه مناطق 
جنگي مي رفت و باكي از چيزي نداش�ت. 
به مناس�بت س�الروز ش�هادت قائم مقام 
لشكر 27 با دو تن از نيروهاي پيشكسوت 
و قديمي لش�كر به گفت وگو نشس�تيم تا 

بيشتر از شهيد دستواره بدانيم.
    

   لقمه حال پدر
شهيد دستواره بچه جنوب شهر بود؛ منطقه اي 
به نام گود عرب كه مردم زحتمكشي را به خود 
ديده بود. سردار رضا غزلي، درباره دوران كودكي 
شهيد و فضايي كه در آن رش��د كرد، مي گويد: 
»خان��واده رض��ا در محله گودعرب ه��ا زندگی 
می كردند. زماني كه گود را خراب كردند، خيلي 
راحت مي توانستند از مسئوالن در جاي بهتري 
خانه بگيرند، اما اي��ن كار را نكردند و با پولي كه 
شهرداري داد به مناطق جنوبي تر شهر رفتند. 
پدرش پس��رهايش را نيز وقف اس��ام و جهاد 
در راه خ��دا كرد. رضا از هم��ان كودكي بچه اي 
زحمتكش و باغيرت��ی بود. لقمه ح��ال و نان 
زحمتكشی پدر، رضا دستواره را پرورش داد و به 
چنين مقامي رساند. رضا خيلي غريب بود، اگر 
خيلي به شهيد دستواره پرداخته نمي شود، براي 

همين غربتش است. 
شهيد دس��تواره قبل از رفتن به غرب كشور در 
پادگان وليعصر با حاج احمد آش��نا ش��د و پس 
از آن غرب كش��ور را با همديگر رفتند. در اصل 
رفاقت ش��هيد دس��تواره و حاج احمد از همان 
مريوان شكل گرفت. سردار محمدرضا نامي از 
رزمندگان لشكر و پژوهش��گران دفاع مقدس، 
درباره فعاليت هاي ش��هيد دس��تواره در لشكر 
27 می گويد: »ش��هيد چراغي و قجه اي بيشتر 
در حوزه عملياتي بودند و شهيد دستواره بيشتر 
در حوزه نيروي انس��اني و كار ستادي فعاليت 
مي كرد. شهيد دس��تواره براي حاج احمد يك 
آچار فرانسه بود، هرجا نياز بود سريع وارد مي شد 
و پس از عمليات بيت المقدس هم كار ستادي و 
هم كار عملياتي مي كرد و تا قبل از اين عمليات 
اينگونه نبود كه كار عملياتي انجام ندهد، منتها 
مسئوليت اصلي شان در حوزه نيروي انساني بود. 
بعد از اسارت حاج احمد بيشتر در كار عملياتي 

حضور پيدا كرد.«
  عشق به فرمانده

س��ردار غزلي، خدمت شهيد دس��تواره در كار 
س��تادي را چنين ش��رح مي دهد: »حاج احمد 
شهيد دس��تواره را اول كار براي پرسنلي تيپ 
گذاش��ت. رضا آدم كار پرس��نلي نب��ود و چون 
فرمان��ده اش، حاج احمد چنين چي��زي را از او 
خواسته بود، آن را قبول كرد. رضا بچه عملياتي 
بود. اگر ح��اج احمد به هر ك��دام از ما مي گفت 
بميريد ما مي گفتيم چشم! عاقه اي كه شهيد 
دستواره به حاج احمد داشت، باعث مي شد تا هر 
كاري فرمانده اش بگويد با جان و دل قبول كند، 
وگرنه شما كجا ديديد يك نيروي پرسنلي، قائم 

مقام لشكر شود.«
پس از اس��ارت حاج احمد، زمان آبديده شدن 
شهيد دستواره اس��ت. او بايد فراغ حاج احمد و 
ديگر يارانش را تحمل می كرد و روحيه، نشاط و 
خودباوري را با خود به لشكر بياورد. محمدرضا 

دستواره در عمليات خيبر بعد از شهادت »حاج 
محمدابراهي��م هم��ت« فرمانده دالور لش��كر 
محمدرسول اهلل)ص( و واگذاري فرماندهي به 
»شهيد حاج عباس كريمي« به عنوان »قائم مقام 
لشكر 27 حضرت رس��ول)ص(« منصوب شد. 
پس از شهادت حاج كريمي در عمليات »بدر« به 
عنوان »سرپرست لشكر« در خدمت رزمندگان 
جنگيد و در نهايت با انتصاب فرماندهي جديد 
لشكر، س��يدرضا دس��تواره همچنان به عنوان 
قائم مقام لشكر در خدمت جنگ و دفاع مقدس 

انجام وظيفه مي كرد. 
  هوش نظامي فرمانده

س��ردار غزلي ضمن بيان صفا و شجاعت شهيد 
دس��تواره در م��ورد قائم مقامي اش در لش��كر 
مي گويد: »شهيد دستواره هوش نظامي بااليي 
داشت كه به قائم مقامي لشكر رسيد. اگر كسي 
هوش و ذكاوت نظامي نداش��ته باشد، بچه هاي 
تهران ب��راي فرمانده��ي قبول��ش ندارند. رضا 
بچه بادرايت و فهميده اي ب��ود. من يك جايي 
صحبت مي كردم،  گفتم كه بروجردي در ياب و 
گوهرشناس بود، حاج احمد هم از او ياد گرفته 
بود و نفراتي كه مسئوليت داده بود، همه قدر و 
يل بودند. فرمانده گردان هاي لشكر هر كدام شان 
در جاي ديگر فرمانده تيپ مي شدند و يك سر و 
گردن از ديگران باالتر بودند. بچه هايي بودند كه 
در كردستان سختي كشيده و آبديده شده بودند. 
حاج احمد همانند شهيد دستواره زياد داشت. 
شهيد چراغي، رس��تگار قجه اي، حسن زماني، 

محمد توس��لي، عليرضا مهرآئين��ه از نيروهاي 
ممتاز حاج احمد بودند كه همه ش��هيد شدند 
و رفتند. رضا با بچه ها رفيق ب��ود و كار مي كرد 
و بچه ها هم دوستش داش��تند. شهيد دستواره 

بسيار آدم فهيمي بود.«
س��ردار غزلي در بدر و و الفجر8 به طور مسقيم 
با ش��هيد دس��تواره كار كرده ب��ود و خاطرات 
باارزشي از ش��هيد دارد. ايش��ان حضور شهيد 
در اين عمليات را اينگونه بازگ��و مي كند: »در 
عمليات والفجر8 در فاو مي دانست براي فريب 

دشمن بايد به منطقه ديگري برود. ما در منطقه 
ام انعاج نيرو برده بوديم، آمد به من گفت تريلي 
مي فرس��تم هر قايقي كه الزم نمي شود را ببر و 
در منطقه پياده كن. گف��ت كه قايق ها را در بنه 
لشكر بريز و شلوغش كن. به واسطه همين كارها 
دشمن حس مي كرد ما مي خواهيم در درياچه 
ام النعاج عملي��ات انجام دهيم ن��ه در فاو. واقعاً 
باعث فريب دشمن شد، طرح فريب را كه به رضا 
گفته بودند اجرا كند همه را به خط كرد و خيلي 
خوب اين كار را انج��ام  داد. در طول روز جلوي 
چشم دشمن كار مي كرديم. رضا فهم نظامي اش 
باال بود. كوچك ترين افراد لش��كر تا فرماندهان 
براي شهيد دستواره فرقي نداشتند و ايشان بين 
نيروهايش فرق نمي گذاشت. زماني كه فرمانده 
ش��د خودش را گم نكرد و همان آدم سابق بود. 
رضا هر چه باالتر مي رفت سر به زيرتر مي شد.«

  نامهرباني ها
يكي از ويژگي هاي ش��هيد دس��تواره در كادر 
لشكر نقد وضعيتي بود كه وجود داشت و بدون 
تعارف شرايط را نقد مي كرد. شهيد دستواره با 
ش��جاعت ديدگاه ها و نظراتش را بيان مي كرد. 
هرچند گاهي بعض��ي اختاف نظرها موجب به 

وجود آمدن س��و ءتفاهم هايي مي ش��د. سردار 
نامي در اين مورد مي گويد: »گاهي اين نقد مثل 
جدال احس��ن مي ش��د و همه بحث ها در مورد 
كار، وضعيت جاري لش��كر و مواردي عملياتي 
بود. اي��ن روحيه نقادي و بررس��ي موضوعات و 
بيان مس��ائل مختلف از خصوصيت هاي شهيد 
دستواره بود. تعصب خاصي روي لشكر داشت، 
يعني گاهي اوقات كه بحث جابه جايي از لشكر 
به جا هاي ديگر پيش مي آمد، ايش��ان با تعصب 
خاصي مي گفت، در لش��كر مي مانم. نقد ها نيز 
در مورد مس��ائل كاري بود و ربطي به مس��ائل 

شخصي نداشت.«
س��ردار غزلي اين روحيه ش��هيد دس��تواره را 
چنين برمي ش��مارد: »رضا روحيه سلحشوري 
و جوانمردي داش��ت. با اي��ن خصلت هايي كه 
داشت، رضا دستواره شد. دستواره آدم شجاع و 
به  رغم تمام مشكات خيلی دلسوز بود. رضا به 
خاطر پست و مقام آدم منفعلي و خاموشي نبود. 
حقيقت را فداي مصلحت نمي ك��رد. از همين 
بابت خسران هم ديد. اگر مي ديد كسي اشتباهي 
می كند سرش داد مي زد. جايي حس مي كرد كه 
بايد داد بزند، فريادش را مي زد و نمي گفت اگر 
االن داد بزنم پست و موقعيتم را از من مي گيرند. 
رضا اصًا دنبال پست و موقعيت نبود و برايش 
هم مهم نبود كه در چه جايگاهي باشد. او دنبال 
كار كردن و خدمت ب��ود و آدم بله قربان گويي 
نب��ود و قرص و محك��م حرفش را م��ي زد. اين 
روحيه از خصلت هاي حاج احمد بود كه همه ما 

ياد گرفته بوديم.«
   غربت فرمانده

اين پيشكس��وت دفاع مقدس، شهيد دستواره 
را ش��اگرد خوب و ممتاز حاج احم��د مي داند و 
بيان مي كند: »آن زمان رزمندگان براي رهايي 
از س��ختي هاي دنيا و نامهرباني ه��ا گريزگاهي 
نداشتند و جبهه گريزگاه شان بود. وقتي فشارها 
زياد مي شد، به جبهه مي آمدند. جبهه وجودشان 
را تصفيه مي كرد. شهيد دس��تواره وقتي رفت، 
راحت شد، رضا ش��ايد روي زمين گمنام باشد، 
ولي در آس��مان ها گمنام نيست. شهيد انساني 
سختي كشيده و بچه مستضعف بود. خدا دوست 
داشت رضا را اينطور غريب ببرد و از بزرگي هاي 
رضا همين غربت و مظلوميتش است. رضا ظلم و 
نابرابري را برنمي تافت و پشت حقيقت مي ايستاد 
و سينه سپر مي كرد. شهيد با صداقت و خلوص 
با نيروها رفتار مي كرد. بايد اول لياقت شهادت 
را پيدا كنيد تا شهيد شويد. رضا لياقت شهادت 
را داشت كه رفت. به تأسي از امام رضا)ع( غريب 

بود و غربتش را از اربابش به ارث برده بود.«
شهادت قائم مقام لشكر نيز مظلومانه است. قبل 
از شهادت، پركش��يدن برادرش را در عمليات 
كرباي يك مي بيند. س��ردار نامي در اين باره 
توضيح مي دهد: »قبل از شهادت شهيد دستواره 
در عملي��ات كرب��اي يك برادر كوچك ش��ان 
حسين، در همين عمليات شهيد مي شود. سردار 
كوثري در آن ش��رايط عملياتي با اصرار زيادي 
شهيد دس��تواره را به تش��ييع پيكر برادرش به 
تهران مي فرستد. سردار كوثري تعريف مي كند، 
وقتي شهيد دستواره به بهشت زهرا مي رود، مزار 
كناري برادرش را نشان مي دهد و مي گويد اينجا 
را براي من در نظر بگيريد و وقتي كه دوباره براي 
حضور در عمليات به منطقه مي روند، در 13 تير 

1365 به شهادت مي رسند.«

رضا بچه عملياتي بود. اگر حاج احمد 
به هر ك�دام از ما مي گف�ت بميريد ما 
مي گفتيم چش�م! عاقه اي كه شهيد 
دس�تواره به حاج احمد داشت، باعث 
مي ش�د ت�ا ه�ر كاري فرمان�ده اش 
بگوي�د ب�ا ج�ان و دل قب�ول كن�د. 
وگرنه ش�ما كجا ديديد ي�ك نيروي 
پرس�نلي، قائم مق�ام لش�كر ش�ود

رضا پشت حقيقت مي ايس�تاد و سينه 
سپر مي كرد. شهيد دستواره با صداقت 
و خلوص ب�ا نيروها رفتار مي ك�رد. بايد 
اول لياقت شهادت را پيدا كنيد تا شهيد 
شويد، رضا لياقت ش�هادت را داشت كه 
رفت. به تأسي از امام رضا)ع( غريب بود 
و غربت�ش را از اربابش ب�ه ارث برده بود

بزرگي شهيد دستواره
 از غربت و مظلوميت او مي آيد

مروري بر مجاهدت هاي شهيد محمدرضا دستواره
 قائم مقام لشكر 27 در گفت وگوي »جوان« با 2 رزمنده پيشكسوت لشكر
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  حاج احمد متوسليان و قوای محمد در سوريه


