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88498481ارتباط با ما

خاطرهايازمحرمدرجبههدرگفتوگوي
»جوان«بايكرزمندهدفاعمقدس

احترام اهل سنت
 به اهل بيت ديدني بود

عليرضامحمدي
متنزيرخاطرهعليبيگييك�يازرزمندگانحاضردر
خطهكردس�تاناس�تكهماهمحرمس�ال58درشهر
مهابادحضورداش�ت.روايتزيررااززب�اناينرزمنده

دفاعمقدسميخوانيد.
  

گردانپنجم
پاييز سال 1358 همراه گردان پنجم از س��پاه تهران به مهاباد 
اعزام شديم. پادگان وليعصر به عنوان پادگان عملياتي سپاه نقش 
اعزام نيرو به مناطق آشوب خيز را برعهده داشت و ما از طرف اين 
پادگان به كردستان رفتيم. مهاباد پايتخت ضد انقالب به شمار 
مي رفت. دهه بيست خورشيدي در اين ش��هر جمهوري اعالم 
شده و حزب دموكرات آنجا حكومتي خودخوانده تشكيل داده 
بود. از همان زمان دموكرات ها در مهاباد پايگاهي سنتي داشتند. 
بعد از انقالب كومله ها هم به اين شهر آمده بودند و كل مهاباد در 
كنترل آنها بود. ما كه به اين ش��هر رفتيم جز پادگان ژاندارمري 
و مقر سپاه كه در كاخ جوانان س��ابق بود، تمام شهر را دو حزب 

كومله و دموكرات اداره مي كردند. 
محرمدركردستان

ماه محرم س��ال 58 براي من به يادماندني است. ما بايد در يك 
شهر اهل سنت مراس��م عزاداري برگزار مي كرديم. فرمانده مان 
ش��هيد وصالي توصيه ه��اي الزم را گوش��زد كرده بود. س��عي 
مي كرديم مراس��م را داخل مقر انجام بدهيم و به بيرون از مقر 
انتقال ندهيم. ضد انقالب چون از حساس��يت هاي اين ماه براي 
شيعيان خبر داشتند، سعي مي كردند براي ما مزاحمت درست 
كنند. اي��ن را هم بگويم كه هيئت حس��ن ني��ت از طرف دولت 
موقت به منطق��ه آمده بود و ما در يك آت��ش بس با ضد انقالب 
قرار داشتيم. بنابراين نيروهاي ضد انقالب با جسارت خاصي در 
ماشين هايش��ان نوارهاي شاد مي گذاش��تند و از كنار مقر سپاه 
عبور مي كردند تا لج ما را دربياورند! اما ما به دستور فرماندهان 
كاري به كارشان نداشتيم و در داخل مقر مراسم عزاداري محرم 

را برگزار مي كرديم. 
ارادتاهلسنت

يك بار كه براي كاري به شهر رفته بودم، ديدم شرايط آنجا مثل 
روزهاي عادي است. خب آن مردم اهل س��نت بودند و مثل ما 
ش��يعه ها ماه محرم را ع��زاداري نمي كردند. ظهر ك��ه اذان داد 
داخل يك مس��جد رفتم تا نماز بخوانم. چند نفر از مردم بومي 
بعد از نماز دورم جمع شدند و پرسيدند پاسدار هستم. گفتم نه 
پاسدار نيستم و بسيجي هستم. آنها گفتند مي دانيم كه االن ماه 
محرم است و شما مراسم عزاداري ايام شهادت پسر نبي اكرم را 
برگزار مي كنيد. خواستيم به شما بگوييم كه ما هم برای اهل بيت 
احترام قائل هستيم و در اين ماه سعي مي كنيم برخي از كارها 
را انجام ندهيم. برايم جالب بود كه اهل سنت اينچنين اعتقادي 
به اهل بيت دارند. احساس تعجبم را به آنها گفتم ولي در پاسخ 
گفتند در اصل ما بايد تعجب كنيم كه چرا شما فكر مي كرديد ما 
نبايد به اهل بيت پيامبر)ص( احترام بگذاريم. ما هم مسلمانيم 
و به حكم مسلماني فرزندان رس��ول خدا را با دل و جان دوست 
داريم و حرمتشان را روي چشم مي گذاريم. من آن روز وقتي به 
مقرمان برگشتم، موضوع را به بچه ها گفتم و همگي موافق بوديم 
كه پخش نوارهاي ترانه توس��ط ضد انقالب است و مردم عادي 

هيچ گاه حرمت اهل بيت را نخواهند شكست. 

خاطره

بعثيهاوماهيهايگوشتخوارباهمبهماحملهميكردند!
گفتوگوي»جوان«باجانبازعبدالصمدزراعتيجويباريبرادرشهيدعليزراعتي

زينبمحموديعالمي
درگفتوگوباجانب�ازعبدالصمدزراعتيكه
خودنويسندهوفعالفرهنگياست،شنواي
خاطراتينابازسختيهايدفاعمقدسشدم
كهزوايايديگريازجن�گتحميليرابرايم
ترس�يمكرد.تصوركنيدتعداديرزمندهدر
نيزارهايهورمجروحداخلآبافتادهاندودر
اينبين،غيرازگلولهبارانبعثيها،ماهيهاي
گوش�تخوارداخ�لآبنيزبهت�نمجروحان
حملهميكردندوآنهاراآزارميدادند...جانباز
زراعتيهمرزمبرادرشهيدشعليزراعتيهم

بودكهدرعملياتوالفجر10آسمانيشد.
  

شمادرخانوادهتانيكشهيدويكجانباز
داريد،چندنفرازبرادرهايتاندرجبهههاي

دفاعمقدسحضورداشتند؟
ما دو خواهر و سه برادر بوديم كه من و برادر شهيدم 
علي سنمان به جبهه رفتن قد مي داد. هر دو هم در 
سن نوجواني به جبهه رفتيم. من متولد سال 45 در 
روستاي شوركاي جويبار هستم و برادرم علي متولد 
سال 49 بود. پدرمان سال 56 به رحمت خدا رفت 
و خانواده با سختي هاي زيادي رو به رو شد. آن موقع 
ما برادر و خواهرها س��ن كمي داش��تيم اما به رغم 
سختي ها در يك خانواده و محيط مذهبي پرورش 
پيدا كرديم و غير از من و برادرم علي، سه عمويم هم 

به جبهه رفتند. 
خودشماچهساليبهجبههرفتيدودرچه

عملياتيحضورداشتيد؟
من از س��ال 59 تالش مي كردم به جبه��ه بروم اما 
به خاطر كمي س��نم اجازه نمي دادند. نهايتاً س��ال 
61 رفتم و در عمليات هاي قدس يك و دو در هور، 
والفجر8، كربالي يك، كربالي 4، مرحله اول و سوم 
كربالي5، والفج��ر10 و بيت المق��دس 10 حضور 
داش��تم. تا هفت ماه بعد از جن��گ در جبهه بودم و 

حدود شش سال سابقه جبهه دارم. 
پيشآمدهبودكههمراهبرادرش�هيدتان

عليهردوباهمدرجبههباشيد؟
بله، اتفاقاً در عمليات والفجر10 كه علي شهيد شد ما 
با هم در جبهه بوديم. علي هنگام شهادتش فقط 17 
سال داشت. ديرتر از من به جبهه آمد و زودتر برات 
شهادت را گرفت. علي بچه پاك و بي غل و غشي بود. 
از نوجواني جبهه اي ش��د و عالقه زيادي به محيط 
جبهه و همرزمانش پيدا كرده بود. شهادتش حسرت 
من را بيشتر كرد. از سال 61 در جبهه بودم و اواخر 
سال 66 كه علي شهيد شد، حسرت مي خوردم كه 
چرا در تمام اين سال ها نتوانستم به سعادتي برسم 

كه او رسيده است. 
خودشماازجانبازاندفاعمقدسهستيد،

مجروحيتتانچيست؟
دچار شيميايي و موج گرفتگي شدم. موج انفجار سر 
و گردنم را تحت تأثير قرار داد و در يك حادثه ديگر 
هم يك گلوله به رانم اصابت ك��رد. االن 35 درصد 

جانبازي دارم. 
گوي�ادرزمينهنويس�ندگيح�وزهدفاع

مقدسهمفعالهستيد؟
بعد از اتمام دفاع مقدس شغل طلبگي داشتم و كار 
فرهنگي مي كردم. در همين راس��تا س��ه كتاب به 
نام هاي »راز بزرگ«، »سرنوش��ت« و »قنديل هاي 
يخي« در باره جبهه نوش��تم و البته كتاب هايي هم 

مربوط به حوزه علميه تأليف كردم. 
بيش�ترخوانندگانمانسلجوانهستند،
برهميناساسسعيميكنيمازخاطرات
دفاعمقدسبرايترسيمشرايطآنروزها
اس�تفادهكنيم،چهخاطراتيازآندوران

بيشترذهنشمارادرگيركردهاست؟
اينج��ا مي خواهم كمي از ش��رايط محيطي جبهه ها 

برايتان تعريف كنم. تابس��تان س��ال 64 ما در خط 
پدافندي هور بوديم. هواي هور گرم و شرجي بود. ما 
13 نفر از بسيجيان مازندران كه هفت نفرمان طلبه 
بوديم در سنگري آكاسيف )پالستوفومي( با عرض 2 
متر در طول 15 متر در داخل نيزارهاي هور مستقر 
بوديم. در آن سنگر كوچك از شر خرمگس و پشه و 
موش هاي واقعاً بزرگ جثه و ترسناك در رنج بوديم. 
درون آب ه��م از گزند مار و ماهي بوش��لمبو )نوعي 
ماهي مركب گوش��تخوار( در امان نبوديم. همزمان 
گاهي هم با گشت هاي دشمن بعثي درگير مي شديم. 
روز 14 تير 64 فرمانده محور سيداسماعيل اسماعيلي 
تنكابني و فرمانده گردان س��بزعلي خداداد بابلي با 
قايق به مقر ما آمدند. سنگرمان كوچك بود و جا براي 
پذيرايي نبود. فرمانده و نيروها بدون تشريفات كنار 

هم نشستيم. در ميانه صحبت نگاهم به پتويي افتاد 
كه تا نيمه داخل آب افتاده بود. ناخواسته بلند شدم 
و پتو را از آب بيرون آوردم. مشغول چالندن پتو بودم 
كه صداي انفجار مهيبي از پشت سرم شنيدم! بچه ها 
با فرياد ياابوالفضل و يازهرا درون آب پريدند. فرصت 
نگاه به پش��ت سر نداش��تم و با هجوم بچه ها من هم 
درون آب افتادم. نمي دانستم چه اتفاقي افتاده است. 
فكر مي كردم عراقي ها با آرپي جي سنگر را زده اند. از 
توي آب داخل سنگر را نگاه كردم. ديدم كه آتش از 
درون سنگر زبانه مي كشد. درست همان جايي كه من 
نشسته بودم انفجاري رخ داده و مهمات درون سنگر 
در حال س��وختن بود. قصد داشتم درون سنگر بروم 
و به هر ش��كل ممكن آتش را خاموش كنم كه سيد 
اس��ماعيل فرياد زد برگرد... برگرد. ديگر كاري از تو 
ساخته نيست! زود باش االن مهمات منفجر مي شود. 
يك پايم درون س��نگر و پاي ديگ��رم در آب بود كه 
انفجار ديگري رخ داد و دوباره داخل آب پرتاب شدم. 
به خودم كه آمدم فكر كردم ببينم چرا چنين اتفاقي 
افتاد. يادم آمد شب قبل سر و صداهايي شنيده بودم. 
از يكي از بچه ها علتش را پرسيدم كه گفت موش ها 
هستند و چيزي نيس��ت اما گويا غواص هاي عراقي 
آمده و بمب كار گذاش��ته بودند. همين بمب هم روز 

بعد منفجر شده بود. من بدون آنكه بدانم براي گرفتن 
پتو از سنگر بيرون رفته بودم و جان سالم به در بردم 
اما بچه هاي بس��ياري از بچه هاي حاضر در سنگر به 
ش��دت مجروح ش��ده بودند و ماهي هاي گوشتخوار 

آزارشان مي دادند. 
درآنواقعهچندنفرازهمرزمانتانمجروح
شدند؟اينماهيهايگوشتخواركهگفتيد

چطوربچههاراآزارميدادند؟
آن روز و پ��س از انفج��ار مقر و س��نگر تنه��ا من و 
سيدحس��ن محم��ودي الريمي يك��ي از بچه هاي 
ش��هرمان از اين انفجار جان سالم به در برده بوديم. 
باقي بچه ها به ش��دت مجروح ش��ده بودند. تعداد 
دقيقشان يادم نيس��ت اما مجروحان حال خوشي 
نداشتند و پوست بدنش��ان آويزان شده بود. خوب 
است نس��ل جوان با اين اتفاق هاي جنگ بهتر آشنا 
ش��ود. منطقه هور نيزار بود و بچه هاي مجروح الي 
ني ها گير كرده بودند. صداي ناله ش��ان دل ما را 
مي لرزاند. از طرفي هم ماهي های»بوش��لمبو« 
كه نيم��ي ماهي و ني��م ديگر مانن��د خرچنگ 
بودند )مانن��د ماه��ي پيرانا( ب��راي خوردن 

گوشت بچه هاي مجروح پرس��ه مي زدند و گاهي با 
دندان هايش��ان زخمي مي زدند و ف��رار مي كردند. 
لحظه اي ناله هاي پر از درد و سوز و صداي يا علي)ع( 
و يا زهراي)س( بچه ها قطع نمي ش��د. سنگر هم از 
بين رفته بود و ما روي آب گير افتاده بوديم. بيشتر 
از نيم س��اعت در همان ش��رايط بوديم. روي آب و 
در باقيمان��ده مقر گلوله هاي تيرب��ار و نارنجك ها و 
فش��نگ ها در ميان آتش منفجر مي ش��دند و اصاًل 
نمي شد پايمان را در خشكي بگذاريم. در آن شرايط 
سخت موسوي، رزمنده نوجواني كه اهل گرگان بود، 
اصاًل شنا بلد نبود و داشت غرق مي شد. با آن قد بلند 
و استخواني كه داشت واقعاً خسته ام كرد تا توانستم 

او را روي آب نگه دارم و از سنگر دور كنم. 
من و سيدحس��ن محم��ودي كه س��الم بوديم بايد 
بچه هاي مج��روح را از الب��ه الي نيزارها جم��ع  و از 
سنگر دورش��ان مي كرديم. در همين زمان نيروهاي 
دشمن هم با دوش��كا كل منطقه را زير آتش گرفته 
بودند. لحظات غريبانه اي بود. يك هليكوپتر بعثي هم 
اطراف سنگر مي چرخيد و گويا فيلم مي گرفت. بعد 
همان هليكوپتر مقر را زير آتش تيربار و كاليبر گرفت. 
از آتش دشمن س��رمان و س��ر مجروح ها را زير آب 
مي برديم ولي آنجا ماهي ها آزارمان مي دادند. حجم 
آتش دش��من كه فروكش كرد، با كمك سيدحسن 
محمودي مجروحان را به خشكي رسانديم و لباس ها 
را از تن سوخته شان درآورديم. لباس هايي كه جنس 
پالستيك داشتند به تن بچه ها چسبيده بود و هنگام 
در آوردن لباس ها، صداي ناله بچه ها بلند مي شد و رد 

خون در آب به راه مي افتاد. 
كمي بع��د قايق هاي نجات و ش��ناور تأمين��ي از راه 
رسيدند و بعد از يك ساعت ونيم جست وجو، بچه هايي 
را كه در ني��زار مجروح افت��اده بودند پي��دا كردند و 
زخمي ها را به عقب انتقال دادند. من و سيدحس��ن 
چون س��الم بوديم در محور مانديم. اگر سيدحسن 
محمودي نبود مجروحان خوراك ماهي گوشتخوار 
مي شدند. سردار اس��ماعيل اس��ماعيلي تنكابني و 
سبزعلي خداداد كه در اين ماجرا مجروح شده بودند 
بعدها به شهادت رسيدند. حاج اسماعيل در عمليات 
والفجر8 آسماني شد و سبزعلي خداداد بابلي قبل از 
عمليات كربالي 4  حين شناسايي منطقه به شهادت 

رسيد. روحشان شاد و يادشان گرامي باد. 

منوسيدحسنمحموديكهسالمبوديمبايد
بچههايمجروحراازالبهالينيزارهاجمعو
ازسنگردورشانميكرديم.درهمينزمان
نيروهايدشمنهمبادوش�كاكلمنطقهرا
زيرآتشگرفتهبودند.لحظاتغريبانهايبود
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ازباالبهپايين
    1- تخم ماهی- از رهبران قيام بزرگ س��ربداران   2- مادر فريدون- دايه پيامبر اسالم- نام زرتشت   3- خدای 
خورشيد مصريان- تئاتر عاشورايی- خشنودی   4-  ثروتمند- سياره عطارد   5-  از آب ها در آيين شرع- هماهنگ- از 
حروف شرط   6-  دفتر عكس- حركت را از فرمان به چرخ ها منتقل می كند- فلز سنگين   7- آوای رزمی كار- پرستاری 
از بيمار- از پهلوانان شاهنامه     8- بی بهرگی- پايتخت كريمخان   9- سرپرست خانواده- قدردانی- بنده و شما   
10- پشت سر- ملوان- معادل فارسی كروموزوم   11- بزرگ ايل- سدی در تهران- از جزاير يونان   12- كار سخت- ته 
چك   13- از پاك كننده ها در آيين شرع- اصرار- اتمسفر   14- شهری در ليبی- فروزش- نوگرا   15- مكانی مقدس 

در كربال- آبزی خوشمزه

ازراستبهچپ
    1- بزرگ ترين كشور استخراج كننده طال در جهان- دش��نام   2- روش آيين- كاری كه برای خدا باشد- ديدنی 
شهر بم- جواب مثبت   3- قلب دوم- ميوه جاذبه- گياه رنگی- تميز كردن با آب   4- بخش سايش پذير ترمز- زبان 
رمزی- واحد شمارش گردو    5- اس��تخوان پاش��نه پا- بوزينه- آدمكش   6- درخت راش- آهو- نمك   7- پسر 
زكريا-ديدنی از رژه- خوشه گندم- پسوند خريدار   8- پاروی قايقرانی- كبد- درخت انداز- درد و رنج   9- زنده- بربط- 
درخت- بلدرچين   10- افسانه- كتاب شيخ مرتضی انصاری- شيخ االنبيا   11- قيام- آمدن بزرگان- نام قديم سوريه   

12-نشانه- تخته سنگ پهن - قطعی    13- برق را از كوئل به دلكو می رساند- رنگ طبيعت- دانه كش بی آزار- مكان
14-  شهر باران- رهن- روش- شهر مدفن حوا   15-  از اقمار مشتری- كشوری در جنوب غربی آسيا
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جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدكه
درهررديف،ستونومربعهای
كوچكسهدرسهفقطيكبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع
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