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جاي سفر حج، داوطلبانه عازم لبنان شد
خاطراتي از شهيد احمد کرمي در گفت وگوي »جوان«  با همرزمانش

  عليرضا محمدي
حال و ه�واي رزمن�دگان شهرس�تان 
ق�روه در دوران دف�اع مق�دس ديدني 
بود. اين ش�هر ک�ه از معدود ش�هرهاي 
شيعه نشين اس�تان کردستان است، به 
مردماني مدافع انقاب اس�امي شهره 
اس�ت. رزمندگان اين ش�هر کنار ديگر 
رزمندگان خطه کردستان اعم از شيعه 
و س�ني، دوش�ادوش همديگر در برابر 
ضد انقاب و دش�من بعث�ي جنگيدند 
و ش�هدايي ني�ز تقديم کردند. ش�هيد 
احمد کرمي از جمله شهداي شهرستان 
قروه است که س�ال 1345 در روستاي 
سريش آباد متولد شد. او پس از حضور 
در جبهه هاي دفاع مقدس س�ال 65 به 
شهادت رسيد و پيكرش پس از 11 سال 
مفقودي به خانه بازگش�ت. متن زير در 
گفت وگو ب�ا همرزمان اين ش�هيد تهيه 
ش�ده و در گردآوري اي�ن مطالب آقاي 
رضا رس�تمي از فعاالن فرهنگي استان 

کردستان ما را ياري رسانده است.
   

  محمد مؤمني همرزم شهيد
  رزمنده کوچک

شهید کرمي انس��ان متین و موقري بود. من 
از پدر ایشان شنیدم این اخالق را از کودکي 
داشت و از همان زمان بسیار مؤدب، متواضع و 
باهوش بود. ایشان متولد سال 45 بود و زمان 
انقالب تنها 12 سال داشت، اما از همان موقع 
عالقه عجیبي به امام خمیني پیدا  و این عشق 
او را وارد جریان انقالب و دفاع مقدس کرد. تا 
جایي که من اطالع دارم شهید کرمي از سن 
14سالگي مدرس��ه را رها کرد و وارد میدان 
نبرد ش��د. این را هم بگویم ک��ه زمان جنگ 
محل زندگي ما در کردستان خودش منطقه 
عملیاتي محسوب مي شد و ما سال ها همراه 
خانواده مان در شرایط جنگي حضور داشتیم. 
شهید کرمي یك سال بعد از حضور در جبهه، 
سال 60 به عضویت س��پاه درآمد و از همان 
زمان تا شهادتش که سال 65 بود، دائماً رخت 

رزم به تن داشت و با دشمن مي جنگید. 
  حضور در لبنان

یك نکته جال��ب در زندگي جهادي ش��هید 
کرمي حضور ایش��ان در لبنان اس��ت. سال 
1364 طي نامه اي که به سپاه شهرستان قروه 
آمد، اعالم شد سه نفر مي توانند داوطلبانه به 
لبنان اعزام شوند. احمد داوطلب شد برود. او 
رزمنده اي مکتبي بود و هر ج��ا که به وجود 
رزمندگان نیاز بود، داوطلب مي ش��د تا آنجا 
حاضر شود. چه در جبهه جنگ با ضد انقالب 
چه در نبرد با دشمن بعثي یا اعزام به لبنان، 
همیشه پیشقدم مي ش��د و داوطلبانه به دل 
خطر مي رف��ت. احمد چند ماه��ي به لبنان 
اعزام ش��د و در پرونده جهادي اش حضور در 
جبهه مقاومت را هم به ثبت رس��اند. بعدها 
فهمیدیم شهید کرمي قرار بود در همان ایام 
به سفر حج مشرف ش��ود اما چون حضور در 
جهاد را مقدم مي دانست، از سفر حج انصراف 
داد و داوطلبانه به لبنان رفت. سپس به ایران 

بازگشت و مجدداً در جبهه ها حاضر شد. 

اصغر ضيايي همرزم شهيد
  نماز در ميدان جنگ

جهاد ش��هید کرم��ي تنها مرب��وط به خطه 
کردس��تان و مبارزه با ضد انقالب نمي ش��د. 
ایشان در جبهه هاي دفاع مقدس و رویارویي 

با دشمن بعثي هم بسیار فعال بود. یك نمونه 
آن حضور در عملیات کربالي یك و آزادسازي 
مهران بود. این عملیات منجر به عقب نشیني 
دشمن و آزادي ش��هر مهران شد، اما دشمن 
مجدداً پاتك س��نگیني زد تا بتواند مهران را 
دوباره اش��غال کند. روز پاتك دش��من از هر 
طرف گلوله مي باری��د و بچه هاي رزمنده هم 
با دش��من مقابله مي کردند. در اوج درگیري 
دیدم یك نفر مشغول نماز است. جلوتر رفتم و 
دیدم احمد کرمي است. بعد از پایان نمازش از 
او پرسیدم احمد جان االن و زیر آتش دشمن 
چه وقت نماز اس��ت. نگاهي به من انداخت و 
گفت: »اص��اًل جنگ ما به خاط��ر دین و نماز 
است. مگر نه اینکه این همه شهید داده ایم تا 
از کیان اسالم و کشورمان دفاع کنیم؟ مگر نه 
اینکه امام حسین)ع( در ظهر عاشورا، نمازش 
را ترک نکرد. پس اگر این نماز نباشد، دفاع و 
جنگ و جهاد هم معناي خودش را از دست 

مي دهد.« 
  شوق خدمت در سپاه

شهید کرمي عاشق خدمت در لباس پاسداري 
بود. این را هم��ه همرزمانش مي دانس��تند. 
حتي وقتي اداره اطالعات در شهرستان قروه 
تشکیل ش��د، چون احمد در واحد اطالعات 
سپاه فعالیت داشت از او خواستند تا به اداره 
اطالعات برود و آنجا به خدمتش ادامه بدهد، 
اما ش��هید گفته ب��ود من حتي ی��ك لحظه 
نمي توانم از سپاه جدا ش��وم. مادر شهید هم 
روایت مي ک��رد که هر وقت احم��د از جبهه 
به خانه برمي گشت، به سپاه منطقه مي رفت 
و به همکارانش س��ر مي زد و نمي توانس��ت 
از محیط آنجا و دوس��تانش جدا ش��ود. مادر 
ش��هید مي گفت احمد اوایل ماهي دو، س��ه 
هزار تومان بیشتر حقوق نمي گرفت، ولي تنها 
بخشي از این حقوق را خرج خود و خانواده اش 
مي کرد. یك بار که از او پرسیدم چقدر حقوق 
مي گیري و با حقوقت چه کار مي کني؟ گفت 
نگران نشو مادر جان من این پول را در راه خیر 
خرج مي کنم. بعد گفت: »بعضي از نیروهاي 
ضدانقالب  که اسیر ما مي شوند، واقعاً از نظر 
مالي مش��کل دارند. به آنها کمك مي کنم!« 

ش��هید کرمي حتي در خصوص دشمنانش 
هم ب��ا جوانمردي رفتار مي کرد و بخش��ي از 
حقوقش را ب��ه ضد انقالبي م��ي داد که فقیر 
بودند و با این کار باعث مي ش��د خیلي از آنها 
از رفتارشان پشیمان شوند و به جبهه اسالم 

بپیوندند. 
یک��ي از همرزمان ه��م تعری��ف مي کرد در 
مأموریتي یکي از فرمانده��ان ضد انقالب را 
اس��یر کردیم. وقتي اس��یر را به پشت جبهه 
منتقل کردی��م، یکي از بچه ها مي خواس��ت 
خودش این فرمانده ضد انقالب را اعدام کند 
اما شهید کرمي مانع شد و گفت این شخص 
االن اسیر ماست و تکلیف او را دادگاه مشخص 
مي کند و تا من هستم اجازه نمي دهم رفتار 

ناشایستي با یك اسیر صورت بگیرد. 

قربانعلي حاجيان همرزم شهيد 
   ساقي تشنگان

من و ش��هید عل��ي اس��فندیاري در منطقه 
مهران براي شناس��ایي رفته بودیم. در راه با  
شهید احمد کرمي مواجه ش��دیم. عملیات 
کربالي یك در تیرم��اه بود و گرماي عجیبي 
در منطقه حاکم بود. آب به بچه ها نرس��یده 
بود و به ما اطالع دادند که بعضي از رزمنده  ها 
از تش��نگي از حال رفته اند. زماني که شهید 
کرمي من و شهید اسفندیاري را دید پرسید 
تشنه اید؟  پاس��خ مثبت دادیم و ایشان گفت 
ما مقداري آب میوه داری��م، برایتان مي آورم 
تا رفع تشنگي کنید. بعد دو آبمیوه به ما داد. 
شهید اسفندیاري پرسید احمد جان خودت 
خ��ورده اي؟ گفت حاال ش��ما بخورید بعد به 
من هم مي رس��یم. ما آبمیوه ها را خوردیم و 
بعد متوجه شدیم که خود احمد تشنه است 
و با این وج��ود آبمیوه هاي خ��ودش را به ما 

داده است. 
  گريه فرمانده

یك روایت دیگر را هم از مهدي کرمي برادر 
شهید برایتان تعریف مي کنم. ایشان مي گفت 
در عملیات کرب��الي یك من و تع��دادي از 
دوستانم جوان بودیم و موقع پاتك عراقي ها 
نمي دانس��تیم چه کار کنیم. ب��رادرم احمد 
متوجه این موضوع ش��د. ی��ك روز که براي 
سرکش��ي پیش ما آمده بود، هم��ان لحظه 
هواپیماهاي دش��من حمل��ه  و مواضع ما را 
گلوله ب��اران کردند. احمد ب��راي اینکه به ما 
روحی��ه بدهد، رف��ت روي خاکریز و مس��یر 
حرک��ت هواپیماه��ا را ب��ا دوربی��ن تعقیب 
کرد. بچه ها از نترس��ي او روحیه گرفتند و با 
شجاعت بیشتري به پاتك هاي دشمن پاسخ 
دادند اما همین احمد آقا که چنان شجاعتي 
داش��ت، بعد از آزادس��ازي مهران گریه  کرد 
و از چش��م هایش اش��ك جاري بود. یکي از 
بچه ها علتش را پرسید. متوجه شدیم یکي از 
دوستان احمد به نام علي اکبر اسفندیاري به 
شهادت رسیده است و شهید کرمي با اطالع 
از شهادت دوس��تش، اینطور گریه مي کند و 

برایش اشك مي ریزد. 

محمود احمدي همرزم شهيد 
  11 سال مفقود االثر

مرداد 1365 در جبهه مهران، من و احمد روزها 
در یك سنگر بودیم ش��ب ها براي شناسایي به 
خاک دش��من مي رفتیم. یك منطقه شناسایي 
نشده وجود داش��ت که رفتن به آنجا با خطرات 
زیادي همراه بود. یك ش��ب احم��د گفت من 
مي روم و آن منطقه را شناس��ایي مي کنم ولي 
به شرطي که محمد ذوالقدر و محمود احمدي 
که خسته هس��تند، با من نیایند و دو نفر دیگر 
همراهي ام کنند. دو نیروي اطالعات شناسایي 
را در اختیارش گذاش��تند و احمد جلوتر از آن 
دو نفر راهي منطقه ش��د. این دو رزمنده بعدها 
تعریف کردند: »پس از شناسایي منطقه، هنگام 
برگشتن احمد گفت شما جلوتر بروید و خودش 
پشت سر ما آمد اما در یك جایي از مسیر ناگهان 
از حرکت ایستاد. گفتیم چرا نمي آیي؟ گفت شما 
بروید و خودتان را نج��ات بدهید. همان لحظه 
میني منفجر ش��د و ترکش هایش به ما اصابت 
کرد. احمد که هنوز زنده بود مجدداً گفت شما 
بروید تا هم خودتان را نجات داده باش��ید و هم 
امدادگرها را خبر کنید. چون به شدت مجروح 
شده بود، نمي توانست همراه ما بیاید. ما برگشتیم 
و او در همان محل حادثه ماند.« محلي که احمد 
مجروح افتاده بود در منطقه اي خطرناک و زیر 
دید دشمن بود. با روش��نایي هوا کسي جرئت 
رفتن به آن منطقه را نداشت و شب بعد هم که 
براي شناسایي به آن جا رفتند، او را نیافتند. احمد 
حدود 11سال در منطقه مهران مفقوداالثر ماند و 

پیکرش سال 1376 تفحص و شناسایي شد. 

در اوج درگيري ديدم يک نفر مشغول 
نماز است. جلوتر رفتم و ديدم احمد 
کرمي است. بعد از پايان نمازش از او 
پرس�يدم احمد جان االن و زير آتش 
دشمن چه وقت نماز است. گفت اصًا 
جنگ ما ب�ه خاطر دين و نماز اس�ت

ش�هيد کرمي قرار بود در ايام به سفر 
حج مش�رف ش�ود اما چون حضور در 
جهاد را مقدم مي دانست، از سفر حج 
انصراف داد و داوطلبانه به لبنان رفت. 
سپس به ايران بازگش�ت و مجدداً در 
جبهه هاي دف�اع مقدس حاضر ش�د

سالروز انجام عمليات فتح9 در 18 مرداد 1366

ضربه به تأسيسات دشمن بعثي
 در عمق خاك عراق

  قرارگاه رمضان
بعد از آنکه جبهه جنوب به واسطه انجام عملیات 
رمضان و سپس فرو رفتن دشمن در الک دفاعي 
تا حد زیادي قفل ش��د فرماندهان به این نتیجه 
رسیدند که با تأسیس یك قرارگاه برون مرزي، در 
عمق خاک دشمن به او ضربه بزنند و به این طریق 
تحرک را به جبهه هاي دفاع مقدس بازگردانند. ماه 
رمضان سال 1362 قرارگاه رمضان با فرماندهي 
سردار نقدي تشکیل شد که عمده فعالیت هایش 
در جبهه هاي شمال غرب و غرب کشور بود، چراکه 
طبق وظایف این قرارگاه،  باید از پتانسیل نیروهاي 
مردم��ي عراق خصوص��اً اکراد مع��ارض با حزب 
بعث استفاده مي شد و با بهره گیري از قدرت این 
معارضان، به عمق دشمن نفوذ کرد و با او جنگید. 

   سلسله عمليات فتح
سلس��له عملیات فتح ک��ه همگي ب��رون مرزي 
بودند، با اس��تفاده از نیروهاي کماندویي س��پاه 
و قرارگاه رمض��ان و همی��ن طور کم��ك اکراد 
مع��ارض با حکومت بع��ث، از اواس��ط 1365 در 
استان هاي ش��مالي عراق انجام شدند. بر همین 
اساس عملیات فتح یك در مهر 65 به جهت ضربه 
زدن به تأسیسات نفتي عراق از جمله پاالیشگاه 
نفت کرکوک انج��ام گرفت. فتح ی��ك در عمق 
180 کیلومتري خاک دش��من بود و یك حرکت 
جس��ورانه و متهورانه به شمار مي  رفت. سپس به 
ترتیب سلسله عملیات فتح یکي پس از دیگري تا 

سال 66 ادامه پیدا کردند. 
   سريع و پي درپي

یکي از خصوصیات سلسله عملیات فتح این بود که 
به سرعت و با فاصله کمي از هم انجام مي گرفتند. 
به عنوان نمونه عملیات فت��ح 7 اوایل تیر 1366 

در منطقه عمومي حلبچه انجام گرفت و س��پس 
عملیات فتح8 اواخر همان م��اه در موصل انجام 
شد، یعني در عرض یك ماه دو عملیات برون مرزي 
ایران، استان هاي شمالي عراق را مورد حمله قرار 
دادند. س��پس کمتر از یك ماه بعد و در هجدهم 
مرداد 1366، عملیات فت��ح9 در منطقه عمومي 

خورمال )استان سلیمانیه( انجام گرفت. 
  عمليات نصر

وقتي نام سلس��له عملیات فت��ح مي آید، ناگزیر 
باید به سلس��له عملی��ات نصر نیز اش��اره کرد. 
مجموعه عملی��ات فتح را س��پاه در عمق خاک 
عراق انجام مي داد و سلس��له عملیات نصر را هم 
ارتش جمهوري اس��المي ایران ب��ا هدف عقب 
راندن دشمن از مرزهاي خودي در مناطق غرب 
و شمالغرب انجام مي داد. شروع عملیات نصر از 
س��وي ارتش مقارن با انجام عملی��ات فتح5 در 
فروردین  1366 بود. بع��د از آن به ترتیب دیگر 
عملیات نصر همانند عملیات فتح با فاصله زماني 
کم از یکدیگر انج��ام گرفتند. به عن��وان نمونه 
عملیات نصر 2، 3 و 4 جملگي در خرداد 1366 
با فاصله زماني کوتاه از یکدیگر انجام گرفتند. به 
ش��کل کلي عملیات محدود نصر به جهت ضربه 
زدن به نیروها و امکانات دش��من و همین طور 
تصرف نواحي و شهرهاي مرزي دشمن در جبهه 

غرب و شمالغرب انجام مي گرفتند. 
  فتح9 

فتح 9 در تداوم عملیات چریکي نیروهاي خودي 
در عمق خاک دشمن، به منظور انهدام پایگاه  هاي 
ارتش بعث در مرداد 66 انجام گرفت. رمز عملیات 
»یا رسول اهلل« بود و در منطقه عمومي خورمال 

استان سلیمانیه عراق انجام مي گرفت. 
در عملیات فتح9 نیرو هاي قرارگاه رمضان همراه 
پیش��مرگان ُکرد در قالب یك نیروي واحد عمل 
کردند و موف��ق ش��دند دش��من را در ارتفاعات 
استراتژیك »خورنوزان« مش��رف بر روستا هاي 
»بان ش��ار و باالنی��ه« منه��دم و پایگاه هاي این 
مناطق را تص��رف کنند. در ای��ن عملیات تلفات 
قابل توجهي به دشمن وارد شد و همچنین جاده 
آسفالته خورمال به س��یدصادق که از طریق آن 
امور پشتیباني خطوط مقدم قواي دشمن انجام 
مي گرفت زیر دید و تیر مستقیم رزمندگان قرار 

گرفت. 

  غامحسين بهبودي
در طول دفاع مقدس يكس�ري عمليات برون مرزي و کماندويي توسط رزمندگان انجام 
مي گرفت که عمده اين عمليات را ق�رارگاه رمضان هدايت مي ک�رد. عمليات فتح9 در 
هجدهم مرداد 1366 يكي از همين عمليات کماندويي بود که در عمق خاك دشمن بعثي 
انجام گرفت و ضرباتي به او وارد کرد. مروري کوتاه بر عمليات برون مرزي کشورمان در 

دفاع مقدس را پيش رو داريد. 

يك�ي از خصوصيات سلس�له عمليات 
فتح اين بود که به س�رعت و ب�ا فاصله 
کم�ي از ه�م انج�ام مي گرفتن�د. ب�ه 
عن�وان نمون�ه عملي�ات فت�ح 7 اوايل 
تي�ر 1366 در منطقه عموم�ي حلبچه 
انجام گرفت و س�پس عملي�ات فتح8 
اواخ�ر همان م�اه در موصل انجام ش�د
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