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88498481ارتباط با ما

نگاهي به مؤلفه هاي مديريتي حاج احمد متوسليان 

فرماندهي كه تا پاي جان
 در مسير حق پافشاري مي كرد

حاج احمد از زمان حضور در كردستان تيمي 
قوي و قدر را كنار خودش جمع كرده بود. حضور 
نيروهاي لشكر27 در ميدان نبرد مي توانست 
معادالت را به سود ايران تغيير دهد. نخستين 
توفيق��ات رزمن��دگان در جبهه ه��ا از همان 
سال 1360 ش��روع ش��د و در نهايت به انجام 
عمليات هاي بزرگ و مهمي مثل فتح المبين و 

الي بيت المقدس رسيد. 
در عمليات  بزرگ، لش��كر 27 با ح��اج احمد 
نقش��ي اساس��ي ايفا كرد. فرمانده لشكر27 با 
شجاعت تمام سنگين ترين مسئوليت ها را به 
جان مي خريد و س��خت ترين كارها را برعهده 
مي گرف��ت. اي��ن مس��ئوليت پذيري و در دل 
كار رفتن، اصلي ترين مش��خصه حاج احمد در 
فرماندهي و مديريت ب��ود. او همان قدر كه در 
كار و هنگام  عمليات ها جدي بود در مواقع ديگر 
مثل كوه پش��ت نيروهايش مي ايستاد و از آنها 
مراقبت مي كرد. دقيقاً به خاطر همين ويژگي، 
نيروهاي لش��كر، حاج احمد را مثل پدرش��ان 
مي دانستند و با تمام وجود دوستش داشتند. 
حاج احمد متوس��ليان به نيروهايش عش��ق 
مي ورزيد و مثل يك برادر دلسوز با آنها برخورد 
مي كرد. حاج احمد فرمانده اي پشت ميزنشين 
نبود. او قبل از شروع عمليات، كارهاي مربوط به 
شناسايي ها را انجام مي داد و هنگام عمليات ها 
در صحنه حضوري پررنگ داشت. فرمانده لشكر 
27 به خاصر همين حضورش در عمليات ها، در 
جريان آزادسازي خرمشهر مجروح شد. هنگام 
مداوا نيز همچنان به فك��ر نيروهايش بود و به 
پزش��ك ها توصيه مي كرد كه اول به وضعيت 

بقيه مجروحين برسند. 
حاج احمد متوسليان ابايي از مقابله با دشمن 

نداش��ت. دش��من بعثي و حتي س��ران رژيم 
صهيونيس��تي از اين موضوع آگاهي داشتند و 
مي دانستند در قلب نيروهاي ايراني، فرمانده اي 
بي باك حضور دارد ك��ه با ق��درت و اراده اش 
مي تواند س��خت ترين مأموريت ها را به انجام 
برساند. همين ترس بود كه دشمن را واداشت او 
را بربايد. فرمانده براي مقابله با دشمنان اين آب 
و خاك حتي تا كيلومترها آن طرف تر مي رفت 

و از هيچ تالشي فروگذار نمي كرد. 
به گفته يكي از همرزمانش، فرمانده لشكر 27، 
انس��اني حق طلب و حق جو بود. او هرزماني كه 
حق و حقيقت را مي شناخت بر روي آن پافشاري 
مي ك��رد و محكم به دفاع از ح��ق مي پرداخت. 
همين روحي��ه حق طلبي متوس��ليان، موجب 
شده بود تا برخي تصور كنند حاج احمد فردي 
بدخلق اس��ت اما در واقعيت او فردي بود كه در 
راه ش��ناخت و عملي كردن راه ح��ق با احدي 
مماش��ات نمي كرد. حاج احمد به هيچ عنوان 
آدم مصلحت انديشي نبود. يعني براي شخص 
يا جريان خاصي حس��اب ويژه اي باز نمي كرد و 
هميشه طرف حق مي ايس��تاد. اگر كسي از راه 
حق س��رپيچي مي كرد مورد غضب حاج احمد 
قرار مي گرفت، حتي اگر آن شخص نزديك ترين 
فرد به او بود.  حاج احمد انساني خداباور و دين 
محور بود. مبناي كارهاي او براساس خدا و دين 
بود و همواره راه رفتن در مس��ير خدا را مدنظر 
داشت. فرمانده ضمن آنكه خدا را ناظر بر اعمال و 
رفتار خود مي ديد محور عملكرد خود را بر مبناي 
دين قرار مي داد. يعني اگر مي خواست حركتي 
را انجام دهد آن را با معيار دين مي سنجيد، نه با 
اميال شخصي اش. حاج احمد به دور از مسائل 
مادي و دني��وي و بدون در نظر گرفتن پس��ت 
و جايگاه ب��راي انجام كارها پيش قدم مي ش��د. 
فرمان��ده بچه هاي تهران براي رض��ای خدا كار 
مي كرد و تكليف م��داري را ب��ه نيروهايش ياد 
مي داد. تبعيت از امام،  سرلوحه كارش بود. كار 
گروهي و ات��كا به توانايي نيروه��ا، يكي ديگر از 

خصوصيات بارز فرماندهي حاج احمد بود. 
هر چند »احمد متوسليان« در همان  سال هاي 
اول جنگ ربوده ش��د، ولي روحي��ه محكم و 
اراده قوي او باعث ش��د تا نام و كارهاي او تأثير 
عميقي بر جبهه هاي دفاع مق��دس بگذارد. او 
شاگردان بزرگي تربيت كرد و سبك فرماندهي 
و مديريتي اش الگويي ب��راي ديگر رزمنده ها و 

فرماندهان جنگ تحميلي شد. 

  آرمان شريف
حاج احمد متوس�ليان يك نام بزرگ در تاريخ دفاع مقدس است. فرمانده شجاع 
و جسور لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( يك وزنه س�نگين براي جبهه ها به شمار 
مي رفت و رزمندگان با اتكا به وجود چنين فرمانده دليري، در عمليات ها با دل شير 

حاضر مي شدند و حماسه مي آفريدند. 

هر چند »احمد متوسليان« در همان  
س�ال هاي اول جنگ ربوده شد، ولي 
عملكرد موفق�ش تأثي�ر عميقي بر 
جبهه هاي دف�اع مقدس گذاش�ت. 
او ش�اگردان بزرگ�ي تربي�ت كرد و 
س�بك فرمانده�ي و مديريتي اش 
الگوي�ي ب�راي ديگ�ر رزمنده ه�ا و 
فرمانده�ان جن�گ تحميلي ش�د
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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

نبرد روي يال هاي قالويزان در گرماي شديد تيرماه 
گفت و گوي »جوان» با فرمانده گروهان فجر از لشكر10 سيدالشهدا)ع( درباره عمليات كربالي يك 

  عليرضا محمدي
عمليات كربالي ي�ك  از نهم ت�ا 19 تيرماه 
1365 به جهت آزادسازي شهر مهران انجام 
گرفت. در سال 1365 عراق استراتژي دفاع 
متحرك را در پيش گرفته بود كه در راستاي 
آن، واحدهاي زرهي و پياده دشمن به صورت 
برق آسا حمالت محدودي را در نقاط مختلف 
مرزها انجام مي دادند تا با مشغول ساختن 
رزمن�دگان از انجام عملي�ات بزرگي چون 
والفجر8 جلوگيري كنند. در واقع وقتي كه 
زمستان سال 64 ايران ش�به جزيره فاو را 
تصرف كرد، عراق به اين نتيجه رسيد كه بايد 
از تكرار چنين عمليات عظيمي جلوگيري 
كند، بنابراين از اول سال 65 مرتب عمليات 
محدود، اما ب�رق آس�ا انجام م�ي داد. اوج 
تحركات عراق در استراتژي دفاع متحرك، 
تصرف شهر مهران بود كه بعثي ها تبليغات 
زيادي روي آن انجام دادند و خروج از مهران 
را منوط به خروج نيروهاي ايراني از فاو بيان 
مي كردند. در گفت وگويي كه با سيد رسول 
اعتصامي، فرمانده گروه�ان فجر از گردان 
علي اكبر)ع( لشكر10 سيد الشهدا)ع( انجام 
داديم، مروري ب�ر اين عمليات تابس�تاني 

داشتيم. 
   

س�ال 65 ي�ك تغييري در فض�اي كلي 
جبهه ها ص�ورت گرفت�ه بود. ع�راق با 
استراتژي دفاع متحرك پس از سال ها 
از الك دفاعي خارج ش�ده بود، ش�ما به 
عنوان يك رزمنده اولي�ن بار كجا با اين 

طرح دشمن رو به رو شديد؟
12 ارديبهشت سال 1365 تيپ 10 سيدالشهدا)ع( 
يك عمليات متوس��ط اما خونين را عليه بعثي ها 
در منطقه فكه انجام داد كه در پاس��خ به همين 
استراتژي دفاع متحرك عراق بود. ما در پدافندي 
فاو بوديم كه خبر رسيد دشمن به فكه حمله كرده 
و مناطقي را اشغال كرده است. براي بازپس گيري 
اين منطقه، تيپ 10 به فرماندهي حاج علي فضلي 
مأمور شد وارد عمل شود. نام عملياتي كه قرار بود 
انجام بدهيم، عمليات سيدالشهدا)ع(  بود. آنجا يك 
تيپ خودي با چند تيپ دشمن جنگيد و دشمن 
را به عقب راند. در آن عمليات گردان حضرت علي 
اصغر)ع( به فرماندهي ش��هيد حسين اسكندرلو 
ش��هداي زيادي دادند. اما نهايتاً موفق شديم به 
اهداف مان برسيم و دشمن هم واقعاً تلفات داد و 

تانك ها و ادوات زيادي را از دست داد. 
از ارديبهش�ت ت�ا تيرماه ك�ه عمليات 
كربالي1 انجام شد، دو ماه فاصله است. 
از چ�ه زماني مهياي آزادس�ازي مهران 

شديد؟
اواخر ارديبهش��ت ماه 65 عراق به مهران حمله 
كرد و بعد از چند روز توانست اين شهر را در اوايل 
خرداد مجدداً اشغال كند. همان طور كه مي دانيد 
مهران در دفاع مقدس چند بار اشغال و آزاد شده 
بود. بعد از تصرف اين شهر، بعثي ها تبليغات زيادي 
راه انداختن��د و اينطور عن��وان مي كردند كه اگر 
ايران مي خواهد مهران را پ��س بگيرد، بايد از فاو 
خارج ش��ود. حتي وانمود مي كردند كه اش��غال 
شهر مهران توسط آنها، همطراز تصرف فاو توسط 
نيروهاي ايراني است. در حالي كه پس از تصرف 
فاو، عراقي ها دسترسي شان را به خليج فارس از 
دست داده بودند. همين تبليغات و هياهوها بود 
كه باعث شد حضرت امام فرمان آزادسازي مهران 
را صادر كنند. طرح عمليات به سرعت ريخته شد 
و ما خودمان را براي آزادي اين شهر آماده كرديم. 
آن زمان به دليل تابس��تان و گرماي شديد هوا، 
عمده نيروهاي تيپ سيدالشهدا)ع( در اردودگاه 

قالجه بودند. همان جا اعالم شد كه بايد خودمان 
را مهياي عمليات كنيم. به منطقه عملياتي آمديم 

و اوايل تيرماه وارد عمل شديم. 
مأموريت گردان شما چه بود؟

ما كه نيروه��اي گردان علي اكب��ر به فرماندهي 
سردار تقي زاده بوديم، بايد از كمربندي دهلران 
به مه��ران وارد عمل مي ش��ديم. در اين مرحله 
از عمليات عراقي ها مقاومت زيادي نداش��تند و 
پس از كمي درگيري فرار كردند و روي ارتفاعات 
قالويزان مستقر شدند. هرچند دشمن مقاومت 
كمي نشان داد و ما هم تلفات چنداني نداشتيم، 
ولي بايد 15 ال��ي 20 كيلومت��ر راه را پياده طي 
مي كرديم تا به موقعيت مورد نظر مي رسيديم. 
در آن فصل از سال منطقه مهران گرماي عجيبي 
داشت. كار سختي بود و با كوله و سالح و مهماتی 
كه همراه داشتيم طي اين مسير با سختي زيادي 

صورت می گرفت. 
اتفاقًا س�ؤال بعدي ام در مورد گرماي 
هوا و تأثير آن روي روند عمليات بود. 
چ�ون اغل�ب عمليات های ب�زرگ در 
فصل زمس�تان انجام مي گرفت. ولي 
آزادسازي مهران بنا به شرايط خاصي 
كه داشت در اوج گرماي تابستان بود. 

بله، همين طور اس��ت. همين ق��در بگويم كه 
به عل��ت گرماي ش��ديد هوا، هر ج��ا آب گير 
مي آورديم مي خورديم. مث��اًل يك جايي يادم 
است كه داخل يك بركه يا چاله اي بود كه آب 
پيدا كرديم. اين آب كثيف ب��ود و پر از كرم و 
حش��رات و جانوران ديگر. ولي آن قدر تش��نه 
بوديم كه به اين چيزه��ا توجه نكرديم و از آن 
آب خورديم. حاال اين كرم ها همراه آب بلعيده 
مي ش��دند يا نه ما كه متوجه نشديم )خنده( 
در عمليات كرب��الي1 رزمنده ها بايد عالوه بر 
دش��من با گرماي و ش��رايط آب و هوايي هم 
مي جنگيدند. پي��اده روي طوالن��ي مدت در 
چنين گرمايي و همزمان درگير شدن با دشمن 

كار واقعاً طاقت فرسا و سختي بود. 
سخت ترين مرحله عمليات كجا بود؟

بعد از مس��تقر ش��دن نيروهاي دشمن روي 
ارتفاعات قالوي��زان، مرحله بع��دي عمليات 
كه س��خت ترين مرحله هم بود، ش��روع شد. 
از طرف��ي نيروهاي بعثي روي ارتفاع س��نگر 
گرفته بودند و از طرف ديگر غافلگيري مرحله 

اول وجود نداش��ت و هوشيارتر ش��ده بودند. 
قالويزان به كل منطقه اشراف داشت. طرفي 
كه اين ارتفاعات را در دس��ت داش��ت، طرف 
غالب در اين منطقه بود. چ��را كه قالويزان از 
اين طرف روي شهر مهران و از آن طرف روي 
شهرهاي عراقي مسلط بود. دشمن در مرحله 
اول عمليات كربالي1 از مهران عقب نشست، 
ولي تا قالويزان در دستش بود، نمي توانستيم 
بگوييم كه مهران را پ��س گرفته ايم. بايد اين 
ارتفاعات اس��تراتژيك آزاد مي شدند. دشمن 
هم اين را به خوبي مي دانست و به نيروهايش 
دستور داده بود در قالويزان به شدت مقاومت 
كنند. تا جايی كه بسياری از نيروهاي دشمن 
كشته شدند تا ما توانستيم به ارتفاعات دست 

پيدا كنيم. 
گروهان ش�ما در اين مرحله خط شكن 

بود؟
ابتدا گروهان شهيد عليرضا آملي بايد به خط دشمن 
مي زد. ايش��ان بچه كرج بود و فرمانده يكي از سه 
گروهان از گردان علي اكبر)ع( را برعهده داش��ت. 
برادر آملي در عمليات كربالي5 به شهادت رسيد. 
بعد گروهان شهيد جواد رهبر دهقان در مرحله بعد 
وارد عمل مي شد و گروهان فجر كه بنده فرمانده اش 
بودم هم بايد پس از گروهان شهيد رهبر دهقان به 
منطقه ورود مي كرديم و به بلندترين قله ارتفاعات 
قالويزان دست مي يافتم. لذا گروهان شهيد آملي 
خط شكني كرد و شهداي زيادي داد. بعد بچه هاي 
ش��هيد رهبر دهقان رفتند و آنها هم ش��هدايي را 
تقديم كردند و خود جواد هم در همين مرحله از 
عمليات به شهادت رس��يد. گروهان ما هم چه در 
ابتداي ش��روع عمليات و چه در رون��د اجرايي آن 
شهدايي داد. در ابتداي ورود به منطقه براي انجام 
مرحله دوم عمليات، بعثي ها متوجه حضور ما شدند 
و با توپخانه و خمپاره محل استقرار ما را به شدت 
كوبيدند. همان جا  چند ش��هيد و مجروح داديم. 
روي ارتفاعات هم از گروهان ما شهدايي تقديم شد 
و نهايتاً توانستيم ارتفاعات را بگيريم. در اين مرحله 
از عمليات، بچه هاي ما از مع��اون گردان گرفته تا 
فرمانده گروهان ش��هيد دادند و در كل ش��هداي 

زيادي در فتح قالويزان تقديم شد. 

ش�هيد جواد رهبر دهقان از فرماندهان 
ش�هيد عملي�ات كرب�الي1 اس�ت، چه 

خاطراتي از ايشان داريد؟
جواد بچه محل ما در كارخانه قند كرج بود. پدرش 
در همين كارخانه كار مي كرد و ما با خانواده ايشان 
همسايه بوديم. از كودكي همديگر را مي شناختيم. 
البته جواد يك يا دو سال از من بزرگ تر بود و در 
بحث انقالب و جبهه هم زودت��ر از من ورود كرد. 
بنده از عمليات خيبر وارد تيپ 10 سيدالشهدا)ع( 
شدم و همان زمان به عضويت سپاه درآمدم، جواد 
زودتر پاسدار شده بود. زماني كه هر دو به گردان 
حضرت علي اكبر)ع( آمدي��م، چه در محله و چه 
در جبهه با ه��م بوديم. يك��ي از خصوصيات بارز 
شهيد رهبر دهقان اين بود كه به رغم داشتن يك 
شخصيت متفكر با روحيه عرفاني، واقعاً آدم شوخ 
طبعي بود و در سخت ترين شرايط هم خنده رويي 
و مزاح را فراموش نمي كرد. آخرين باري كه او را 
ديدم شايد دو يا سه ساعت قبل از شهادتش بود. 
پايين ارتفاعات قالويزان بيرون سنگر نشسته بودم 
و دشمن منطقه را با خمپاره مي كوبيد. ايشان آمد 
و من را آنجا ديد. شوخي و جدي تشری به من زد و 
گفت چرا اينجا نشستي؟  دو برادرت شهيد شده اند 
بس اس��ت. مراقب باش اتفاقي برايت نيفتد. بعد 
من را به داخل سنگر برد. عرض كردم كه گروهان 
شهيد رهبر دهقان بايد زودتر از ما به خط دشمن 
مي زد.جواد بعد از كم��ي گفت و  گو خداحافظي 
كرد و همراه نيروهايش به ارتفاعات رفت و خيلي 
طول نكشيد كه به ش��هادت رسيد. شنيدن خبر 
شهادتش واقعاً برايم سنگين بود. ما از كودكي با هم 
بوديم و در جبهه و پشت جبهه روزها و خاطرات 
زيادي را پشت سرگذاشته بوديم. روح آقا جواد و 
همه ش��هداي كربالي يك و دفاع مقدس شاد و 

يادشان گرامي باد. 

از فرط گرما هر جا آب گير مي آورديم 
مي خورديم. يك جايي داخل يك چاله 
آب پيدا كرديم. اين آب كثيف بود و پر 
از كرم و حشرات و جانوران ديگر. ولي 
آن قدر تش�نه بوديم كه به اين چيزها 
توج�ه نكردي�م و از آن آب خوردي�م
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يكي از خصوصي�ات بارز ش�هيد رهبر 
دهقان اي�ن بود كه به رغم داش�تن يك 
ش�خصيت متفكر ب�ا روحي�ه عرفاني، 
آدم ش�وخ طبعي بود و در س�خت ترين 
ش�رايط هم مزاح را فرام�وش نمي كرد. 
آخرين باري ك�ه او را ديدم ش�ايد دو يا 
س�ه س�اعت قب�ل از ش�هادتش ب�ود
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