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محمدعلی آقامیرزایی





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل اول؛ 
تکه ای از بهشت

»مسؤول گروهان، همۀ بچه ها را جمع کرده بود و آن ها را نسبت 
بـه عملیـات توجیـه می کـرد. منطقۀ عملیـات، جبهه های شـرهانی 
بـود. مأموریـت گردان ما، تصرف تپۀ 112 و چند تپۀ دیگر در همان 
حوالی بود. مهمات و تجهیزات الزم را از تسلیحات تحویل گرفتیم 
و مشـغول محکم کـردن بند حمایل و تجهیزاتمان شـدیم تا هنگام 

دویـدن، لق نزند و ایجاد مزاحمت نکند.
سـاعتی بعـد، همـۀ بچه هـا سـوار اتوبـوس بودنـد و در حالی که 
بـا صـدای گـرم و دلنشـین حـاج داوود کریمـی سـینه می زدنـد، به 
سـمت منطقـۀ عملیاتـی حرکت کردنـد. اتوبوس هـای حامل نیرو، 
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جاده های صاف و بی غل و غش جنوب را پشت سر می گذاشتند. 
از جاده هـای ُپرپیچ وخم ابوقریب گذشـتیم و در شـیاری که مابین 
دو کـوه بـزرگ قرار داشـت، از اتوبوس ها پیاده شـدیم. در فرصت 

باقی مانـده، فرمانـده گـردان، آخرین توصیه هایـش را هم کرد. 
آفتاب بهاری سال 1362، مستقیم و بی رحم می تابید. به هر نفر، 
یک کنسـرو بادمجان، به عنوان ناهار دادند. محمد که پیش من و 
حمید نشسته بود، گفت: »من که از بس کنسرو بادمجان خوردم، 

قیافه ام شده مثل بادمجان!«
شـدیم.  نیـرو  جـذب  مشـغول  و  کردیـم  بـاز  را  کنسـروها  دِر 
شـوخ طبعی ها شـروع شـد. هر کس جمله ای برای مزاح می گفت. 
یکـی هم گفـت: »خـوب بخورید، تا گرسـنه شـهید نشـوید...«

خورشید داشت غروب می کرد که برای آخرین بار تجهیزاتمان را 
بررسی و به سمت محور عملیاتی حرکت کردیم. از میان شیارها و 
از روی کوه ها و تپه ها گذشتیم. منطقه کاماًل ساکت بود؛ همچون 
آرامـش دریـا، قبل از توفان. قرچ قرچ سـنگریزه ها، زیر پای بچه ها، 
تنهـا صدایـی بود که به گوش می رسـید. اگر صـدای گام های تند 
می آمد، می فهمیدیم که پیک دسـته یا گروهان، پیام آورده است. 
جلوتر که رفتیم، عراقی ها با توپخانه و ادوات خود، منطقه را زیر 



آتش گرفتند. صدای صفیر خمپاره، در شیارها می پیچید. به دامنۀ 
تپه رسیدیم و به میدان مین برخوردیم. از روی معبری که بچه های 
شـهادت طلب تخریـب زده و آن را بـا یک طناب سـفید مشـخص 
کـرده بودنـد، شـروع کردیـم بـه دویـدن. هـر چنـد لحظـه، گلولۀ 
خمپـاره ای در میـدان مین منفجر می شـد و همراه خـود، چند مین 
را هـم منفجـر می کرد. بچه هایی که بـه محل انفجار گلولۀ خمپاره 
نزدیک تـر بودنـد، فقـط می توانسـتند روی زانـو بـر زمین بنشـینند. 
چـرا کـه خطر سـینه خیز رفتن روی میـدان مین، به مراتب بیشـتر از 
ترکش هـای خمپـاره بود. گلوله های منـور، در رنگ های مختلف، 

فضای منطقه راروشـن کـرده بودند.
بعد از مدتی پیاده روی، به تپه هایی رسیدیم که شب گذشته آزاد 
شـده بود. از کانال های ساخت عراقی ها ـ که سنگرهای اطراف را 
به هم وصل می کردندـ  گذشـتیم. دوشـکاها و تیربارهای دشـمن، 
لبـۀ کانـال را می زدند. بچه ها مرتب به هم سـفارش می کردند که: 

»سـرتان را پایین بیاورید، دوالدوال حرکت کنید.«
قـدری کـه جلوتر رفتیـم، به قسـمتی از کانال رسـیدیم که عمق 
کمتـری داشـت و عراقی ها آن قسـمت را شـدیدًا زیـر آتش گرفته 

بودند.
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بـه اجبار، آن قسـمت را سـینه خیز رد کردیم. سـرخی گلوله های 
رسـام1 دوشـکاهای دشـمن، سـقفی مرگبار روی کانال کشیده بود 
و اگـر کمـی بی احتیاطـی می کردیـم، سـرمان رفتـه بـود. بچه ها از 
باب شـوخی، از قول دوشـکای عراقی این طـور می خواندند: »قال 

دوشـکا: انا َتق َتق، انـت ُکپ ُکپ!«
پیکـر پاک شـهدا وسـط کانـال افتاده بـود. مجروحان بـه دیوارۀ 
کانال تکیه داده بودند. آتش ُپرحجم دشمن، قدرت حرکت را از ما 
سلب کرده بود. بیشتر بچه ها کپ کرده بودند. در همین دم، پشت 
سـر ی ام، تنه ای به من زد و گفت: »چرا معطلی؟ برو جلو دیگر.«

با اشـارۀ انگشـت، به او فهماندم که آهسـته تر صحبت کند. بعد 
گفتـم: »آخـر قربانت بروم، عزیزدلم، کجا بـروم؟ این جلو را نگاه 
کن! از روی این همه نیرو که شـهید شـده اند که نمی شـود رد شد. 

سـرت را هم که کمی باال ببری، آبکش می شـود.«
نگاه معنی داری از پشـِت سـر، به جلوی کانال انداخت و سپس 
بدون این که حرفی بزند، به دیوارۀ کانال تکیه داد. آتش خمپاره های 
60 دشـمن، دقیق تر شـده بود و یکی در میان، می خورد توی کانال 

1. گلوله هایی که به خاطر موادی که در مرمی گلوله وجود دارد، خط سیر خود را 
با رنگ سرخ روشن می کند.
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و بچه ها را لت وپار می کرد. 
سـیاهی شـب، کم کم جای خود را به سـرخی شفق می داد. اگر 
هوا روشـن می شـد، فاتحۀ همۀ ما خوانده بود. در حالی که امیدی 
به ادامۀ عملیات نداشـتم، به دیوارۀ کانال چسـبیدم و به چهرۀ غرق 

در خون شـهدا نگاه کردم.
یک باره صدای نعره ای همه را به خود آورد. صدا، صدای برادر 
مختار سـلیمانی، فرمانده تیپ ابوذر و فرمانده گردان میثم بود. در 
حالـی که در میان آن همه آتش ایسـتاده بود، فریـاد زد: »بچه های 
گـردان میثـم، این منـم، مختار سـلیمانی... مرا تنهـا نگذارید. من 

رفتم.«
سـپس ضامن نارنجکی را که به دست داشت، کشید و بی محابا 
بـه سـمت دوشـکایی کـه به طرف مـا شـلیک می کرد، دویـد. هر 
لحظه بر سرعتش می افزود و با صدای رسا می گفت: »یاحسین... 

یاحسین.«
بچه هـا، بـا دیدن این صحنه، همه با هـم و یک باره از کانال زدند 
بیرون و به دنبال برادر مختار سـلیمانی، با شـعارالله اکبر و یاحسین، 
به سـمت سـنگرهای دشـمن حمله بردند. سـنگر دوشـکا و سنگر 
چهارلـول ضدهوایـی، توسـط بـرادر مختـار سـلیمانی منهـدم شـد 
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و بچه هـا هـم با رشـادت هـر چه تمام تـر، خطوط دفاعی دشـمن را 
شکسـتند و به اهداف از پیش تعیین شـده رسـیدند.

روی تپـۀ 112 بودیـم کـه دیـدم حـاج داوود کریمـی بلنـد شـد تا 
موشـک آر.پی.جی خود را به سـمت یکی از سـنگرهای دشـمن 
شـلیک کند. ناگهان تیر قناصه1 عراقی ها، بر پیشـانی اش نشست و 
او را به آرزوی دیرینۀ خود ـ که همان شهادت بود ـ رساند. با دیدن 

ایـن صحنه، پـژواک صدای نوحه اش در گوشـم پیچید.
هنوز بچه ها با نیروهای دشـمن درگیر بودند که باخبر شـدم برادر 
مختار سلیمانی روی تپۀ 112 به شهادت رسیده است. با شنیدن این 
خبـر، آخریـن صحنه ای را که از آن فرمانـدۀ دلیر دیده بودم، به یاد 
آوردم. همان مختار بود که با رشادتش، همۀ بچه ها را از کانال جدا 

کرد و صحنۀ عملیات را از این رو به آن رو کرد.
سـاعت حوالـی 9 صبح بود کـه برادران تیـپ 58 ذوالفقار ارتش 
آمدنـد و خـط را از مـا تحویـل گرفتنـد. قرار شـد مـا برویم عقب. 

1 . قَنّاصـه )قناسـه( یـک تفنـگ نیمه خـودکار تک تیرانـداز و دوربیـن دار سـاخت 
شـوروی سـابق، با عملکرد تا اندازه ای شـبیه به کالشـینکف است. این تفنگ بیشتر 
بـه سـالح تک تیرانـداز معـروف اسـت و حتـی در بین کشـورهای عربـی که عموم 
مصرف  کنندگان آن  را تشکیل می دهند، با نام قناصه )برگرفته از کلمۀ عربی قناص 

به معنی تک تیرانداز( شـناخته می شـود.
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حرکـت بـر روی رمل هایی که پایمان را تا زانـو می بلعید، رس ما را 
کشـیده بود. به هر زحمتی بود، خودمان را به خط دوم رسـاندیم و 
با چند دستگاه اف کروز )همان تویوتا لندکروزهای سپاه( یکراست 

رفتیم پـادگان دوکوهه.«1

شرهانی، منطقه ای است در شمال فکه که در میان تپه ماهورهای 
شنی و کانال های طبیعی و مصنوعی جا خوش کرده است. منطقۀ 
عملیاتـی شـرهانی، در بخش موسـیان شهرسـتان دهلران، دهسـتان 
عین خوش، جادۀ شـهید خرازی، بعد از پل شـهید ایوانی واقع شده 
اسـت. این منطقه، در 65 کیلومتری جنوب شـرقی شهر دهلران، بر 
روی ارتفاعات حمرین قرار دارد و حد شمالی منطقۀ عمومی فکه 

محسـوب می شـود؛ از این رو، به آن شاخ فکه هم می گویند.2 

1. فصـل دسـت های سـبز، رضـا عبدفروتن، تهـران، حـوزۀ هنری سـازمان تبلیغات 
اسـالمی، 1372، صـص 75ـ71

2 . قسـمت عمده شـرهانی در خاک عراق قرار دارد. الزم به ذکر اسـت، بسیاری از 
نام گذاری ها در مناطق جنگی، طی جنگ تحمیلی صورت گرفت. قسمت عمده ای 
از مناطـق، تپه ماهورهـا، بیابان هـا و کوه ها بی نام بودند که طی ایـن مدت نام گذاری 
شدند و مشهور گشتند. به خاطر این که مدت زیادی خط پدافندی نیروهای خودی 
در شـرهانی )در داخل خاک عراق( قرار داشـت، اینک تمام این منطقه به شـرهانی 

شهرت پیدا کرده است.        
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فاصلۀ شـرهانی تا جادۀ دهلران ـ اندیمشک و پادگان عین خوش 
حدود 20 کیلومتر است که این ارتباط، از طریق جادۀ شهید خرازی 
و پل شـهید ایوبی میسـر می شـود. وجود ارتفاعات 178 و 175 که 
میدان دید گسترده و عمیق به دشت دهلران و منطقۀ عین خوش در 
شرق و سرتاسر استان میسان عراق در غرب دارد، بر اهمیت نظامی 

منطقه می افزاید.
31 شـهریور مـاه سـال 1359، عـراق بـا اعالم رسـمی، جنگ را 
شروع کرد و همان روز اول، همۀ پاسگاه های منطقه را درگیر کرد. 
عراق برای تهاجم در محور شـمال خوزسـتان، دو فلش را طراحی 
کرده بود که یکی از آن ها از فکه آغاز می شد و دیگری از شرهانی 
)در شمال فکه(. مسیر اول از برقازه، چنانه و تپه های ابوصلیبی خات 
می گذشت و مسیر دوم از چم سری، عین خوش و امام زاده عباس. 
قـرار بـود نیروهای دو محـور، در پل نادری با هم دسـت دهند و از 
کرخه بگذرند و شـهرهای شمالی خوزستان )درفول، اندیمشک و 
شوش( را تصرف کنند. آن ها با این کار، ارتباط اهواز را با پایتخت 
قطـع می کردنـد و از جبهه هـای میانـی و جنوبی خوزسـتان تا اهواز 

پیش می رفتند تا مرکز اسـتان خوزستان را اشغال کنند.
بعدازظهـر 31 شـهریور، هواپیماهـای عـراق مراکـز مهـم نظامی 
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دزفول و از جمله پایگاه شکاری دزفول و پادگان کرخه را که تیپ 
2 لشـکر زرهی اهواز در آن مسـتقر بود، بمباران کردند. بعد از آن، 
لشکر یک مکانیزۀ ارتش عراق، از محور فکه و لشکر 10 زرهی از 

محور شـرهانی وارد خاک ایران شدند.1
مـرزداران ژاندارمری، یگان های پراکنده ای از لشـکر 92 زرهی، 
تعـدادی از پاسـداران و نیروهـای مردمـی دزفول، در هـر دو محور 
مقابل عراقی ها ایستادند. روز اول، نیروهای گروه رزمی 37 زرهی 
شـیراز مقاومـت کردند و نگذاشـتند عراقی ها پاسـگاه فکـه را مثل 
بسـیاری دیگر از پاسـگاه ها اشـغال کنند. ارتش عراق در روز اول، 
پاسـگاه شـرهانی را گرفـت و تـا پایان روز بـه دامنه هـای ارتفاعات 

رسید. حمرین 
روز دوم، عراقی ها پاسگاه فکه را از جنوب دور زدند و به سمت 
چنانـه پیـش رفتنـد. در محور شـرهانی هـم ارتش عـراق، مدافعان 
کم تعداد را عقب زد و پاسـگاه های ربوط، چم سـری و نهر عنبر را 

در غـرب رودخانۀ دویرج اشـغال کرد.
پیشـروی عراقی ها در محور شرهانی سریع تر بود، طوری که روز 

1. رجـوع کنیـد به: دزفول، شـوش، اندیمشـک در جنـگ، طراح و اجرا ابوالقاسـم 
حبیبـی، تهـران، مرکز مطالعات و تحقیقـات جنگ سـپاه، 1385، ص 33
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چهـارم جنـگ، از عین خـوش گذشـتند و بـه پل نادری رسـیدند. 
همـان روز گـروه رزمی 141 از لشـکر 21 حمزه کـه به منطقه اعزام 
شـده بـود، بـه دلیل قطـع راه آهـن اندیمشـکـ  اهـواز، در دوکوهه 
پیـاده شـدند و ناچار به نزدیک ترین جبهـه یعنی غرب کرخه رفتند 
تـا به مدافعان برقازه کمک کننـد. مدافعان فکه همچنان در برقازه 
مقاومـت می کردنـد که شـب پنجم مهر، عراقی ها راه پل را بسـتند 
و مدافعـان فکـه را محاصره کردند. مدافعـان ناچار از طریق کرخه 
عقب آمدند و تعدادی هم در کرخه غرق شـدند. غروب ششـمین 
روز مهر، عراقی ها موقعیت خود را در غرب کرخه محکم کردند و 

شـرهانی و فکه، عقبۀ جبهۀ دشـمن شد.1 

1. قمقمه های تشـنه: روایت فکه، جعفر شـیرعلی نیا و سـعید زاهدی، تهران، سازمان 
حفظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقدس و بسـیج، 1388، ص 26



فصل دوم؛ 
تنگۀ ابوقریب در عملیات بزرگ

بـا آغـاز سلسـله عملیات  پیروز در سـال 1360، ابتـدا در عملیات 
، عـراق از شـرق کارون عقب رانده شـد. سـپس در  ثامن االئمـه
عملیـات طریق القدس، بسـتان و چزابه و به دنبال آن سـرزمین های 

غـرب کرخـه در عملیات فتح المبین آزاد شـد. 
تنگـۀ ابوقریـب، نقطه ای اسـت که در نخسـتین روزهای جنگ، 
عبور عراقی ها را به نظاره نشست. در آغاز جنگ، ارتش عراق برای 
عبور یگان های خود به سمت تنگۀ ابوقریب، در منطقۀ چم هندی، 
پلی بر روی رودخانۀ دویرج ساخت. عراق تا فروردین 1361 در این 

منطقه ماند و کنترل تنگه را به دست داشت. 
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در عملیات فتح المبین، دشمن در تنگۀ ابوقریب مقاومت بسیاری 
نشـان داد، ولی با رشـادت نیروهای ایرانی، این تنگه هم فتح شـد. 
نیروهای ایرانی برای رسـیدن به این منطقه، حماسـه های بسـیاری را 

رقم زدند. 
»تنهـا محوری که سرسـختانه مقاومـت می کرد، تنگـۀ ابوقریب 
بود. سـرهنگ صیاد شیرازی و محسـن رضایی آمده بودند قرارگاه 
کربـال. آن دو وقتـی پـی بـرده بودند که خطر مقاومت و پیشـروی 
نیروهـای دشـمن، تنگـه و تپه هـای علی گـره زد را تهدیـد می کند، 
لشکر حضرت رسول از سپاه پاسداران و لشکر ذوالفقار ارتش 
را آورده بودند توی منطقه. دیده بودند کافی نیسـت و دشـمن دارد 
از سـمت ابوقریـب پیشـروی می کنـد و می خواهـد »یـال 251« را 
بگیرد. به همین خاطر، می خواستند تیپ 2 زرهی دزفول را که تیپ 
زرهی متحرک خوبی بود و دشـمن هم روی آن حسـاب می کرد، 
بفرسـتند طـرف تنگه تا بتوانند جناح چـپ را تقویت کنند و نیروها 

باشند. راحت 
تعداد تانک های تیپ، محدود بود و دشمن هم از نظر زرهی خیلی 
قوی. تیپ دزفول به مواضع دشـمن حمله کرد و در اولین یورشـی 
کـه بـرد، تانک های تی72 تیـپ 10 گارد ریاسـت جمهوری عراق، 
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توانستند هشت دستگاه تانک ما را مورد هدف قرار بدهند و منهدم 
کننـد. سـوختن تانک ها اثر بـدی روی روحیـۀ نیروها، به خصوص 
خدمۀ تانک ها گذاشت و آنان را وادار کرد که عقب نشینی کنند. 
عقب نشینی نیروهای خودی، نشان می داد که دشمن توانایی اش به 
حدی اسـت کـه می تواند تنگـه را همچنان در تصرف خود داشـته 
باشـد. مسـؤوالن رده بـاال که آمـده بودند قرارگاه کربال، با شـنیدن 
خبر عقب نشینی تیپ 2، نگرانی سر تا پای وجودشان را در بر گرفته 

بـود و مانده بودند چه کار کنند.
سـرهنگ صیاد شـیرازی بـا هلی کوپتر خودش را رسـانده بود به 
دشـت عباس و پـی بـرده بود کـه فرمانده تیپ، در اثر تـرس و برای 
حفظ نیروها، عقب  نشـینی کرده و نیروها را عقب کشـانده اسـت. 
سـرهنگ صیـاد شـیرازی، احضـارم کرد به قـرارگاه قـدس. خودم 
را رسـاندم آن جـا. نگـران و دسـتپاچه بـه نظـر می رسـید. بـا لحنی 
مضطرب، پرسـید: »به نظرت چه کار کنیم که تنگه آزاد شـود؟ از 
دیشب تا حاال تنگه تصرف نشده و این مشکل دارد به وجود می آید 

که دسـت دشـمن باقی بماند.«
نـگاه معناداری به ام انداخت. سـرم را بـاال گرفتم و گفتم: »من 
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مـی روم و تانک های دشـمن را می زنم.«1
دسـتور حرکت از لزه به دشت عباس را صادر کرد. گردان تحت 
امـرم را حرکـت دادم بـه طـرف امامزاده عبـاس. واحدهـای زرهی 
گـردان، روی جـادۀ عین خـوشـ  دزفـول در حـال حرکـت بودند. 
نیروهـای تیـپ 10 عراق، جا به جایی و انتقال ما را زیر نظر داشـتند. 
توی دید مسـتقیم آنان بودیم. جاده را گرفتند زیر آتش. زیر حجم 
1 . شهید علی صیادشیرازی در این باره گفته است: »ناگهان تیپ عقب نشینی کرد. 
عقب نشـینی تیـپ، یعنـی اطمینـان دشـمن از این که دیگـر نمی توانیـم کاری بکنیم 
و می توانـد تنگـه )ابوقریـب( را دوبـاره از دسـتمان در بیـاورد. داد و بـی داد همه در 
آمده بود. با هلی کوپتر، خودم را به دشـت عباس رسـاندم. هلی کوپتر بین تانک های 
خودی که در حال عقب نشـینی بودند، نشسـت. وضعیت عجیبی بود. بررسی کردم 
و متوجه شـدم فرمانده تیپ ترسـیده. تانک هایش گلوله خورده بودند، ولی بیشـتر، 
ترِس فرماندۀ تیپ موجب عقب نشینی شده بود. قپه های سرهنگی همراهم بود. یک 
فرمانده گردانی بود به نام لهراسـبی، که بین آن ها خیلی شـجاعت داشـت. لرسـتانی 
بود. قباًل او را می شناختم. در عملیات طریق القدس خیلی فداکاری کرده بود. دیدم 
روحیه اش عالی اسـت. سـریع گفتم: »تو فرمانده تیپ شـو.« باورش نمی شـد. گفت: 
»مگر می شـود؟ توی میدان جنگ؟« گفتم: »این درجه. تو بشـو فرمانده تیپ.« همان 
جا سـریع ابالغ کردم که فالنی به سـرهنگی ارتقاء درجه پیدا کرد و از این لحظه، 
فرمانده تیپ است. تا لهراسبی آمد به صحنه، همان تیپی که تانک هایش را از دست 
داده بود، دوباره ایستاد و شروع کرد به مقاومت. این مقاومت، به اضافۀ حمله ای که 
آن شـب شـد، کار را سـامان داد و باعث شـد که تنگه )ابوقریب( نگه داشـته شود.« 
ناگفته های جنگ؛ خاطرات سـپهبد شـهید علی صیادشیرازی، تدوین احمد دهقان، 

سـورۀ مهر، 1390، ص 250
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سـنگین آتـش دشـمن، حرکت کردیـم و خودمان را بـا هر زحمتی 
بود، رسـاندیم دشـت عباس. نزدیک دشـت عباس، شروع کردیم به 
تیرانـدازی. نگاهمان افتاد به یک  سـری وسـائل و تانـک و ادوات 
سوخته. فهمیدم آنان قبل از ما به منطقه آمده اند و نتوانسته اند دوام 

بیاورند.
دود سیاه و غلیظی تمام جاده و حاشیه اش را پوشانده بود و صدای 
ُپرضرب انفجار گلوله هایی که مدام و بی وقفه منفجر می شدند،  در 
دل وحشـت عجیبی به وجود می آوردنـد. با اطالعاتی که از طریق 
بیسـیم از نیروهـای گـردان 207 و مقـر تیپ کسـب کردیم، متوجه 
شـدیم نیروهـای گـردان 207 روی جـاده مسـتقر شـده اند و ما هم 

درسـت رو به روی تیپ 10 عراق قرار گرفته ایم.
نیروهـای دشـمن با آتش سـنگینی که روی مان باز کـرده بودند، 
می خواسـتند وادارمـان کننـد به عقب نشـینی. تانک هایمـان را زده 
بودند و دیگر تانکی برایمان باقی نمانده بود. برای اولین بار بود که با 
تانک های تی72 دشمن روبه رو می شدیم. دشمن در عملیات های 
ثامن االئمـه و طریق القـدس، با تانک های تـی62 و تی55 آمده بود 
به میدان جنگ، اما حاال با 150 دستگاه تریلی تانک بر، تانک های 

تـی72 را آورده بودنـد و آن جا را ُقرق کرده بودند.
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یکی از تانک هایشـان سـالم افتاد دست بچه های ما و نور امیدی 
در دلمان روشـن شـد. دشمن داشت می آمد باالی جاده و جاده را 
می بسـت. آن هـا مواضع اولیـه  را که ما تصرف کـرده بودیم، دوباره 
تصرف کردند و داشـتند می آمدند جلو. ترس ورمان داشـته بود که 
از پشـت، مواضع مـان را ببندند و بیندازندمـان توی حلقۀ محاصره. 
رانندۀ نفربرم »شـیری« بود. دیوار مخروبه ای را به او نشـان دادم و 
گفتم: »نفربر را ببر آن جا، پشت دیوار موضع بگیر. من هم دو سه 

ساعت دیگر می آیم.«
دیوار مخروبه، حائل بین مواضع ما و دشـمن بود. آن ها از سـمت 
راسـت نفـوذ کردنـد و آمدنـد توی منطقـۀ قبلی و آن جـا را تصرف 
کردند. حاال ما توی دید مسـتقیم نیروهای دشمن قرار گرفته بودیم 
و آتش سنگین تانک هایشان به مان امان نمی داد. هر لحظه احتمال 
می رفت با گلولۀ تانک های دشـمن از بین برویم. به شـیری گفتم: 

»سـریع سوار نفربر شـو و بیا پشت خاکریز این وری.«
سوار نفربر شد و نفربر را رساند به پشت خاکریز. نفربر خاموش 
شـد. پیشـروی دشمن به سمت خاکریز شـروع شد و از همه طرف 

شـروع کردند به ریختن آتش روی خاکریز.
دو سـه دسـتگاه تانـک و نفربر بیشـتر برایمان باقـی نمانده بود و 
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می ترسـیدیم آن ها را هم از دسـت بدهیم. به شـیری گفتم: »سـوار 
بشـوید، من به تان می گویم که کجا مسـتقر بشـوید.«

نفربر از پشت خاکریز آمد بیرون. شیری می خواست دنده عقب 
بگیرد و خودش را به دو سـه دسـتگاه تانکی که سالم مانده بودند، 
برساند. یک دفعه نفربرش خاموش شد. داد زدم: »شیری... عجله 

کن، چه کار داری می کنی؟ االن تو را می زنند.«
شیری داد زد و گفت: »نگران نباشید، االن روشن می کنم.«

آتش دشـمن لحظه ای قطع نمی شـد. شـیری هر کاری می کرد، 
نفربر روشن نمی شد. خاکریز پر شده بود از چاله هایی که با شلیک 
گلولۀ توپ ها به وجود آمده بود. او نمی توانست نفربر را روشن کند. 
گلوله هـای تـوپ و خمپاره، به اطراف نفربر می خورد و سـتون های 
عظیمی از خاک و گرد و غبار را به هوا بلند می کرد. دویدم سمت 
نفربر. شیری با نگرانی خیره شد توی صورتم و گفت: »هر کاری 

می کنم، روشن نمی شود...«
بـه اش گفتم: »نگران نباش! می روم یکـی از تانک ها را می آورم 

این جا تا بکسـلش کنیم.«
یکی از تانک هایی را که سـالم مانده بود، آوردم. داشـتیم سـیم 
بکسـل را می بسـتیم به نفربر که گلوله ای کنارمان به زمین نشسـت 
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و انفجار وحشـتناکی بلندمان کـرد و کوبیدمان روی زمین. بعد از 
آن، دیگر چیزی نفهمیدم. نفربر داشت توی آتش می سوخت. هر 
کدام مان گوشه ای افتاده بودیم و از درد می نالیدیم. ترکش از طرف 
لبۀ تختش، خورده بود روی شـکمم؛ اگر به تیزی می خورد، حتمًا 

شهید می شدم.
شـیری آسـیب بیشـتری دیده بود. تقالُکنان خـودش را انداخت 
توی آغوشـم و در حالی که خوشـحال به نظر می آمد، شـروع کرد 
بـه وصیـت کردن. نمی توانسـتم تحمل کنم. بغـض بیخ گلویم جا 
بـاز کـرده بـود. بوسـیدمش، زدم زیر گریـه و گفتم: »شـیری! این 

حرف هـا چیه کـه می زنی؟ تو زنـده می مانی...«
احساس کمترین دردی نمی کرد و از ما می خواست که مقاومت 
کنیم و دشـمن را شکسـت بدهیم. شـیری و اسـتوار خدایاری را با 
آمبوالنـس فرسـتادیم عقب. ترکشـی که خورده بود روی شـکمم، 
باعث شد تا مدت زیادی همچنان اثر کبودی روی پوست شکمم 

باقـی بماند و اذیتم کند. 
پشـت خاکریزهایـی که بیـن لزه و امامزاده عباس زده شـده بود، 
تانک هـا را مسـتقر کردیـم. تانک هـا و ادواتـی را کـه بـرای تعمیـر 
فرسـتاده بودیـم عقـب، برگشـتند و توانسـتیم دوباره خـط پدافندی 
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ایجـاد کنیم. 
دشمن در محورها و جبهه های غرب کرخه، ارتفاعات علی گره زد 
و ارتفاعـات سـایت، آسـیب کلی دیده بـود، ولـی در تنها محوری 
که همچنان مقاومت می کرد، تنگۀ ابوقریب بود که به هیچ قیمتی 
حاضر نمی شـد آن جا را از دسـت بدهد. علت بزرگ آن هم تسلط 

بر ارتفاعات »تینه« بود که بر منطقه مشـرف بود.
مسؤوالن قرارگاه کربال دست به کار شدند و طرح های مختلفی 
را برای بستن تنگۀ ابوقریب و شکست قطعی دشمن ریختند. آنان 
تیـپ 37 زرهـی را کـه در منطقـۀ عبدل خان عمل می کـرد، انتقال 

دادند به دشـت عباس تـا از آن جا، به ابوقریب تک بزند.
نیروهـای تیـپ 37 هم نتوانسـتند در مقابل تیـپ 10 دوام بیاورند 
و عقب نشـینی کردند. در هشـتمین روز فتح المبین، قرارگاه کربال 
طرحی ریخت که بر اساس آن، همۀ نیروها می بایستی با هم حمله 
کننـد به تنگه و تکلیف آن جا را روشـن کننـد. تیپ هایی که مأمور 
شـده بودنـد به تنگـۀ ابوقریب حمله کننـد: تیپ دزفـول، تیپ 58 
ذوالفقار، تیپ 37 و همچنین تیپ های سپاه پاسداران از جمله تیپ 
امام حسین بودند. وارد عمل شدیم و دشمن را شکست دادیم. 
سـقوط تنگۀ ابوقریب، ضربۀ مهلک و کشـنده ای برای فرماندهان 
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دشمن بود. آنان باورشان نمی شد که تیپ 10 به این راحتی شکست 
بخورد.«1

عملیات فتح المبین با آزادسازی تنگۀ ابوقریب به پایان رسید. 
پـس از عملیـات فتح المبیـن و عقب نشـینی اجبـاری دشـمن بـه 
خـط مـرزی در منطقـۀ فکه، ارتـش عراق با مشـورت کارشناسـان 
خارجـی، بـرای حفاظت از منطقـه و جلوگیری از نفـوذ رزمندگان 
ایـران بـه داخل خاک عراق، اقدام به احـداث کانالی به طول بیش 
از یکصد کیلومتر، از شـرهانی تا چزابه کرد. عرض این کانال 4 تا 
6 متر و عمق آن 3 تا 4 متر بود. در پشـت این کانال، اسـتحکامات 
دفاعی جهت اسـتقرار نیروها به شـکل خوشۀ انگوری ساخته شده 
بـود. عـراق جلوی این کانـال، چندین ردیف سـیم خاردار مختلف 
حلقـوی، فرشـی و خطی، موانع خورشـیدی، میادیـن مین مختلف 
از انـواع ضدنفر، ضدخودرو، منور، بشـکه های انفجاری)فوگاز( و 
سـنگرهای کمیـن ایجـاد کـرده بود. این سـنگرها، در بیـن موانع و 
اسـتحکامات ایجادشـده و مجهز به تیربارهای دوشـکا و گرینوف 
 ،www.farsnews.com 1. روای: محمدجعفـر لهراسـبی، خبرگـزاری فـارس
92/3/28. نیـز بـرای اطالعات بیشـتر رجوع کنید به: کتاب مـردان جنگ؛ خاطرات 
امیر محمدجواد لهراسبی، بازنویسی هوشنگ میرزایی، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفـاع مقدس، 1376
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بودند. خاک این کانال هم به پشت منطقه انتقال یافت تا کاماًل در 
اسـتتار بماند و از دور نتوان آن را تشـخیص داد.

دشـمن بـا این کـه از منطقـۀ ابوقریـب عقـب نشسـته بـود، ولـی 
هنـوز شـرهانی و فکـه و برخـی ارتفاعـات در اختیـار عـراق بـود. 
بایـد فرماندهانـی مثل حسـن باقـری1 عملیات محـرم را طرح ریزی 
می کردند تا شـرهانی دوباره زیر گام های قهرمانان معاصر این دیار 

قد علـم می کرد.

1 . غالمحسـین افشـردی )بـا نـام مسـتعار حسـن باقـری( از بزرگ تریـن فرماندهان 
جنـگ تحمیلـی بود . او در سـال 1334 به  دنیا آمد. با شـروع جنگ تحمیلی، واحد 
اطالعات عملیات را تأسیس کرد و نقش زیادی در تغییر استراتژی جنگ و پیروزی  
سـال های 1360 و 1361 داشـت. وی در نهـم بهمـن 1361، در جنـوب شـرهانی و 

ابوقریب به شـهادت رسید.





فصل سوم؛ 
شرهانی در عملیات محرم

نخسـتین باری که پس از آغاز جنگ، نیروهای خودی به منطقۀ 
شـرهانی رسـیدند، در عمیـات محـرم بـود. در پاییـز 1361، پس از 
شناسـایی های اولیه که انجام شـد، حسـن باقری قرارگاه کربال را به 
عین خوش منتقل کرد و طرحی که برای عملیات آماده کرده بود، 
به بحث و تبادل نظر گذاشت. شناسایی ها کامل شد و همۀ یگان ها 

پای کار آمدند.
عملیات محرم بزرگ ترین عملیات پس از عدم الفتح در رمضان1 
1 . در عملیـات رمضـان کـه در تابسـتان 1361 طـی پنج مرحله انجام شـد، نیروهای 
خودی سـعی داشـتند با آزادسـازی قسمت وسـیعی از خاک عراق، شهر بصره را از 

سـمت شـرق مورد تهدید قرار دهند که موفق به این کار نشـدند.
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بـود. در ایـن زمـان، قـوای نظامـی کشـورمان در پی آن بودنـد تا با 
کسـب موفقیت در جبهه های جنگ، جو سـنگین روانی دشمن را 

بشکنند.
»بعد از عملیات رمضان، در استراتژی جنگ، دو موضوع بحث 
شـد؛ جنگ چگونه و با چه توانی ادامه پیدا کند. و چند محور در 
مقابل عراق باز شود؟ به همین  خاطر، در ساختار رزم سپاه هم تغییر 

به وجود آمد. 
حسـن باقـری، فرماندهـی قـرارگاه کربـال یعنـی فرماندهـی کل 
جنـوب را برعهـده گرفـت کـه از چنگولـه در جنـوب مهـران تـا 
خلیج فارس در ماهشهر را دربرمی گرفت. روی جبل  حمرین توجه 
بیشـتری شـد. ولی همین که نیروها وارد کار شـدند و ترددها زیاد 
شد، اطالعات عملیات گزارش داد که عراقی ها متوجه این شلوغی 
شـده اند و احسـاس خطر کرده اند. آن ها یگان  های جدید به منطقه 
آوردنـد، عملیـات هوایی داشـتند و کم کم گلوله   بـاران می کردند. 
شـرایط ایجاب می کرد که سپاه سرعت عمل داشته باشد و کم کم 

یگان ها و اسـتعداد بیشـتری در مقابل دشـمن قرار بدهد.
عملیـات محـرم، یک عملیات موفـق بود. علی رغـم این که آب 
طغیـان کـرد، تلفـات دادیـم، بسـیاری از مهمات مـان را آب بـرد و 
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مسائل زیادی برای رزمنده ها پیش آمد، در عین حال این عملیات، 
عملیات موفقی بود. عراق  گردان گردان نیروهایش را جلو می آورد 
و اسـیر مـی داد. سـرهنگ عبدالرضـا عبدالهادی معـاون تیپ 606 
عراق در عملیات اسیر شد. امکانات بسیار زیادی در تپه ها بدست 

آوردیـم. مرکز ثقل عملیات، جبـل  حمرین بود.«1 
در آبـان 1361، مصـادف بـا ماه محرم و حـدود چهار ماه پس از 
عملیات رمضان، در منطقۀ شـرهانی و ارتفاعات حمرین، عملیات 
محـرم طراحـی و به اجرا گذاشـته شـد. در این عملیـات، نیروهای 
جـوان و خوش فکـر، هدایـت یگان هـای عمل کننـده را بـه عهـده 
داشـتند و توانسـتند از عارضه های طبیعی منطقه، بهترین استفاده را 

ببرند.
»عملیـات محـرم، نخسـتین عملیاتـی بـود که مهـدی زین الدین 
فرماندهی تیپ 17 علی بن ابیطالب را بر عهده داشت. آن شهید 
بزرگوار، این مسـؤولیت مهم را در 23 سـالگی برعهده گرفت. من 
در ایـن عملیـات جانشـین تیپ بـودم. وقتی که منطقه را شناسـایی 
کردیـم و بـه کانال های دشـمن برخوردیم، برخی از دوسـتان عنوان 

1 . فتـح اهلل جعفـری. بـه نقـل از: روایت زندگی شـهید حسـن باقری، جلد سـوم، به 
کوشـش سـعید عالمیان، تهران، مؤسسـۀ نشـر آثار شـهید حسـن باقری، 1390
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می کردند این کانال ها مشکالتی را برای عبور نیروها فراهم خواهند 
کرد. اما شهید زین الدین، با نبوغ نظامی خود، حرفی زد که باعث 
تعجب ما شد. او گفت فکر می  کند این کانال ها، یك فرصت برای  
ماسـت. بـه این ترتیب کـه می توانیم نیروهـا را درون کانال ها از دید 

دشـمن پنهـان کنیم و در یك غافل گیـری، به آن ها ضربه بزنیم. 
اتفاقًا همین طور هم شـد و شـب هشتم آبان 1361، یعنی یك روز 
قبل از آغاز عملیات، سـه گردان از بچه های تیپ 17 را به کانال ها 
هدایـت کردیـم. ایـن گردان هـا آن شـب و روز بعـدش را در همان 
کانال مخفی ماندند و شـامگاه نهم آبان، به ناگاه از درون کانال ها 
بیـرون آمدنـد و در یـك غافل گیـری، بلندی 402 به عنـوان یکی از 
مهم تریـن بلندی های ارتفاعات حمرین را آزاد کردند. غافل گیری 
دشمن به قدری بود که خیلی از آن ها حتی فرصت نکردند از خود 
دفـاع کننـد. چون اصاًل فکـر نمی کردند نیروهای ما بـه این اندازه 
بـه آن ها نزدیك شـده باشـند. در صورتی که اگـر کانا ل ها نبودند و 
بچه هـای مـا می خواسـتند از خط خودی به دشـمن بزننـد، حداقل 

می بایسـت چند ساعت بعد به خط دشـمن می رسیدند.«1

1 . بخشی از گفت وگوی روزنامۀ »جوان« با سردار احمد فتوحی، جانشین و همرزم 
شهید مهدی زین الدین. بنگرید به: روزنامۀ جوان، دهم آبان 1391
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عبور از ارتفاعات مرزی حمرین، دسترسی به شهرهای العماره و 
علی غربی عراق و رودخانۀ دجله را در این منطقه تسـهیل می کرد. 
شـهرهای علی غربـی و دجلـه در 30 کیلومتـری و العمـاره در 60 

کیلومتـری مرز، هدف هـای مهم نظامی بودند. 
رودخانـۀ دویـرج، بعد از عملیات فتح المبین، همچنان در کنترل 
ارتش عراق باقی مانده بود. 18 روز پس از آزادی خرمشهر، لشکر 
10 زرهی عراق با تخریب دو پل چم سری و چم هندی بر روی این 
رودخانـه، با تأمین کمین و نیروی پوشـش، بـه ارتفاعات حمرین و 
فوقـی عقب نشـینی کرد تـا از حملۀ غافل گیرانۀ نیروهـای ایرانی در 

امان باشد. 
دویـرج کـه تا مرز شـرهانی 12 کیلومتر فاصلـه دارد، با عمق نیم 
متـر، رودخانـۀ دائمـی اسـت کـه از شـمال فکه بـه عراق رفتـه و به 
هورالسـناف می ریزد. لشـکر 10 زرهی از سپاه چهارم ارتش عراق، 
حفاظـت از ایـن منطقه را به عهده داشـت. این لشـکر در عملیات 
فتح المبیـن متحمل شکسـت سـنگینی از حسـن باقـری در قرارگاه 

شد. نصر 
ترکیب نیروهای ایرانی به کار رفته در این عملیات متشکل بود از 
 14 ، سـپاه: با تیپ های 25 کربـال، 8 نجف، 17 علی بن ابیطالب
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، لشکر 30  ، 35 امام سجاد ، 44 قمر بنی هاشم امام حسـین
زرهی با 150 تانک و نفربر، و توپخانۀ سـپاه، و ارتش: با تیپ یک 
لشـکر 21 حمزه، تیپ 84 خرم آباد، 8 گردان توپخانه و دو گردان 

ژاندارمری.
عملیـات محـرم در دهـم آبـان 1361، مصـادف با 14 محـرم، به 
فرماندهی حسـن باقری در منطقۀ دهلران، از عین منصور تا شـمال 
« در سـاعت 22:08 به  جبـل فوقـی، بـا رمز »یـا زینـب کبـری
اجـرا در آمد. در مرحلۀ اول این عملیات، نیروهای ایرانی توانسـتند 
خطـوط دفاعی و مواضع دشـمن را که با سـنگرهای کمین، میدان 
مین، سـیم خاردار و رده های دفاعی اسـتحکام بخشیده بود، در هم 

شکسـته و نیروهای مدافـع عراقی را به اسـارت درآورند.
مسأله ای که در مرحلۀ اول عملیات غیرقابل پیش بینی بود، طغیان 
رودخانـه دویـرج بـود. در آغـاز عملیـات، آب دویـرج تـا زانـو هم 
نمی رسید و بسیاری از نیروها، از محور چم سری، از این آب عبور 
، بـرای عبور از رودخانه با  کردنـد. 3 گردان از تیپ امام حسـین
مشکل مواجه شدند و بسیاری از آنان، با جریان آب رودخانه غرق 

شدند.
»از جملـه اتفاقاتـی کـه در عملیـات محـرم افتـاد و معلـوم شـد 
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اطالعـات جغرافیایی مـان محـدود اسـت، مسـألۀ طغیـان رودخانـۀ 
دویـرج بـود. زمان هایـی که مـا شناسـایی می رفتیـم، ایـن رودخانه 
عرضـش 4/5 متـر و عمق آب تا قوزک پـا و یا حداکثر تا زانو بود. 
عملیـات محـرم، بـرای تصـرف بخشـی از ارتفاعـات حمریـن و 
چاه های نفتی زبیدات طرح ریزی شـده بود. ارتفاعاتی بود که اگر 
آن را می گرفتیم، به دشـتی مسلط می شدیم که باالسر شهر العماره 
و به طور کلی اسـتان میسـان عراق بود. نیروهای ما بایسـتی از بستر 
رودخانـۀ دویـرج عبـور می کردند و از جنوب و غـرب رودخانه، به 

باالی ارتفاعـات حمرین می رفتند.
در ایـام شناسـایی، وقتـی از ایـن رودخانـه عبـور می کردیـم، آب 
رودخانـه تـا زانـو بـود. جریان آب هـم ُکند بود. همه بـه راحتی رد 
می شدیم. پوتین هایمان را در می آوردیم، روی کولمان می انداختیم، 
پاچـۀ شـلوارمان را بـاال می زدیـم و از توی آب می گذشـتیم. شـب 

عملیـات هـم طراحی شـد بچه ها به همین نحـو عبور کنند.
شـب عملیـات، باران سـختی شـروع بـه باریـدن کـرد. نیروهای 
رزمنـده، نمازشـان را خواندند، شـام خوردند و حرکـت کردند که 
از خط خودی عبور کنند، به رودخانه برسـند و از آن عبور کنند و 
ساعت یک و دو شب با عراقی ها درگیر شوند. تعدادی از گردان ها 



38   شرهانی و ابوقریب

عبـور کرده بودند، تعدادی در حـال عبور بودند. 
در چهار محور، نیروهای یگان های مختلف داشـتند از رودخانه 
عبـور می کردنـد. بسـتر رودخانـه حـدود 50 متر عرض داشـت که 
آب می رفـت و 200 متـرش هم سـنگالخ های دو طرف رودخانه و 
خشـک بود. بوته زارهایی هم در دو طرف رودخانه وجود داشـت. 
نیروها در حال عبور بودند که سـیالب از باالدسـت رودخانه، مثل 
کوهی از آب رسید و تعدادی از نیروها را با خودش برد. ارتباط دو 
طرف رودخانه با هم قطع شد. یک دفعه رودخانه ای که عمق آبش 

30 تا 50 سـانتی متر بود، به سـه متر رسید.
سـروصدای گردان هـا در آمـد. تعدادی از گردان هـا به آن طرف 
رودخانه رفته و با دشمن درگیر شده بودند، تعدای از گردان ها این 
طـرف رودخانـه مانده بودند و بین شـان یک دریـا آب بود. جریان 
آب تنـد بـود. هر چه می انداختی، حتی سـنگ های بـزرگ را آب 

می بـرد. اوضاع عملیات داشـت به هم می ریخت. 
شـهید حسـن باقـری زودتر از مـا، از قـرارگاه به سـمت رودخانه 
حرکت کرد. قرارگاه در عین خوش بود. از آن جا به طرف رودخانۀ 
دویرج رفت و ما هم پشت سرش راه افتادیم. ایشان وقتی رسیده بود 
که هنوز بعضی از بسـیجی ها توی آب بودند و دسـت و پا می زدند 
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که خودشـان را نجات بدهند. از دیدن این صحنه، آن قدر ناراحت 
شده بود که کاپشن و پوتینش را در آورده بود و می خواست خودش 
را به آب بزند که جلویش را گرفته بودند. باالخره با طناب و وسایل 

دیگر، هر چقدر که شده بود، کمک کردند. 
ما که رسیدیم، دیدیم واحد مهندسی سپاه و ارتش را جمع کرده 
و بـه شـدت دارد بـا آن ها برخورد می کند که سـریع پـل بزنید، باید 
مجروحین را برگردانیم، مهمات بفرستیم، آب و غذا بفرستیم، مگر 
نمی بینیـد اوضاع چه خبر اسـت؟ مهندسـی ارتش، یک سـری پل 
نظامی آورده بود و با جرثقیل سـعی می کرد آن ها را روی رودخانه 
نصب کند. کار سختی بود و کند پیش می رفت. آتش دشمن هم 
ول کـن نبـود. گردان های آن  طرف هم دائمـًا تماس می گرفتند که 
وضع مان خراب اسـت، به محاصره افتادیم، فشـار روی مان اسـت، 

پس چرا نیرو نمی آید. 
گردان هـای ایـن طرف هم معطل عبـور از رودخانه مانده بودند. 
یکـی از جاهایـی کـه عصبانیـت شـدید او را دیدم، همیـن جا بود. 
نیروهای مهندسی را زیر فشار قرار داده بود که پس چکار می کنید؟ 
بجنبید. به شـدت عصبانی شـده بود. هر کس سوراخی پیدا کرده 
بود و قایم شـده بود. مهندسـی هم تالش می کرد این کار را انجام 
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بدهد. 
تا پل را زدند، حدود ده صبح شد. گردان ها شروع به عبور از پل 

کردند. کمی بعد هم قدری از طغیان آب فروکش کرد.«1
این مرحله با دو طرح، تک جبهه ای به مواضع دشـمن در محور 
موسـیان و چم سـری و تک احاطه ای در منطقۀ نهر میمه اجرا شـد 
و یک تیپ دشـمن به محاصره درآمد و فرمانده آن اسـیر شـد. در 
مرحلـۀ اول، 550 کیلومتـر مربـع از خـاک ایـران و از جملـه شـهر 
موسیان، ارتفاعات حمرین، پل چم سری، پاسگاه های مرزی واوی، 
چم هنـدی، نهـر عنبـر، حوزۀ نفتـی بیات و نهـر میمـه آزاد و جادۀ 

دهلـران از زیر دیـد و تیررس نیروهای عراقی خارج شـد. 
مرحلۀ دوم عملیات محرم در ساعت 2:30 بامداد سه شنبه 11 آبان 
آغاز شـد و نیروهای ایرانی با پیشـروی به سـمت طیب و شـرهانی، 
محاصـرۀ دشـمن را کامـل کردنـد. همچنیـن 150 کیلومترمربع از 
زمین هـای اشغال شـده، آزاد شـد و 200 نفـر از نیروهـای عراقـی به 

اسـارت در آمدند.
تپه ماهورهـای شـرهانی، در عملیـات محـرم بـرای نخسـتین بـار 
همنشین دریادالن بسیج شد. خاک های رملی این دیار، با قدم های 

1 . محمد باقری. به نقل از: روایت زندگی شهید حسن باقری، جلد سوم
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مردانـی از جنس اراده متبرک شـد و آبـرو گرفت تا در میان مناطق 
دفاعی جنوب، نام و آوازه ای یابد. این جا در شـرهانی، بسـیجیان و 
نیروهای سـپاهی، به فرماندهان شـهیدی اقتـدا  کردند که هر کدام 

خود یک اسـوه بودند برای زیردسـتان.
مرحلۀ سوم عملیات در ساعت 22 روز 15 آبان آغاز شد و هدف 
آن تصـرف همـۀ بلندی های غرب حمریـن و جاده ها و مراکز مهم 
عملیاتی و ایجاد و تأمین الزم برای جادۀ آسفالتۀ چم سری، شرهانی 
و زبیـدات و جـادۀ شوسـۀ زبیداتـ  طیب بـود. در این مرحله 300 
کیلومترمربـع از خـاک عراق شـامل حوضچه های نفتـی زبیدات، 
شـهرک زبیـدات، پاسـگاه های شـرهانی و ابوقریـب و همچنیـن 
تأسیسات نفتی حدود 35 حلقه چاه نفت به تصرف نیروهای ایرانی 
در آمد. این مرحله که مرحلۀ آخر عملیات محرم بود، در ساعت 8 

صبـح 16 آبان 1361 خاتمه یافت.
در ایـن عملیـات، نیروهـای بسـیجی بـه فرماندهی حسـن باقری 
خوش درخشـیدند و توانسـتند شکست سـنگینی به نیروهای عراق 
تحمیـل کننـد. هـر چنـد در مرحلـۀ اول، حـدود چهارصـد تـن از 
این بسـیجیان، جانشـان را البه الی سـیالب خروشـان رود دویرج با 

حضرت دوسـت معاملـه کردند. 





فصل چهارم؛ 
شرهانی در والفجر یک

بعد از عملیات محرم، در منطقۀ شـرهانی خط پدافندی تشـکیل 
شـد و تا عملیات والفجر یک، عملیاتی در این منطقه انجام نشـد. 
عملیـات والفجـر مقدماتـی در منطقـۀ جنوبـی شـرهانی، بـه علت 
عمق و وسـعت استحکامات دفاعی دشمن و عدم الحاق و استقرار 
نیروهای خودی و ناتمام ماندن عملیات در فکه، با موفقیت روبه رو 
نشد و به همین دلیل، فرماندهان در پی راهکاری بودند تا این تجربۀ 

تلخ را جبران کنند.
سرهنگ عراقی احسان العلوی که در عملیات محرم، شرهانی را 



44   شرهانی و ابوقریب

در آتش و خون دیده، خاطراتی از حملۀ نیروهای ایرانی در عملیات 
والفجـر مقدماتـی دارد. عملیاتی که آن ها کاماًل دربـارۀ اجرای آن 
مطمئـن بودند و با اسـتحکامات فـراوان، خود را بـرای رویارویی و 
دفـاع آمـاده کـرده بودند. او می گویـد با وجود این کـه قدرت های 
بـزرگ غـرب همـواره بـه صـدام مشـاوره می دادنـد، اما ابتـکارات 
رزمنـدگان ایرانـی همـواره ارتش عراق را با مشـکل مواجه می کرد. 
وی در زمـان عملیات والفجر مقدماتی در منطقۀ شـرهانی در تیپ 

606 لشـکر هشتم عراق بود.
»منطقـۀ شـرهانی، تحت مسـؤولیت تیپ مـا )606( بـود. پس از 
عملیـات محـرم که خسـارات زیادی بر ما وارد شـد، خدا را شـکر 
می کردیم که از دام بال جسـته ایم. در آن جبهه، هوای متغیر فصل 
زمستان در جریان بود. روز قبل، نم نم بارانی بارید. اول صبح، هوا 
بهتر شده بود، اما تراکم ابرها در ساعت های بعد، به هراس ما دامن 
زد؛ چـرا کـه برای همـۀ ما تجربۀ این هوا در جبهـه، عواقب بدی به 

داشت.  دنبال 
شـب هجدهـم بهمـن 1361، شـب سـختی بـود. هنگامـی کـه 
درگیری آغاز شـد، گردان یکم در لحظات اولیه متحمل شکسـت 
عجیبی شد. بیش از چهل کشتۀ آن ها روی زمین مانده بود. بعضی 
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از اجساد چنان متالشی شده بودند که قابل شناسایی نبودند. در آن 
شـب تاریک و ظلمانی، آسمان گرفته بود و گاهی باران می بارید. 
مقـر گـردان در عقـب نیروهـا واقع بود. به وسـیلۀ تلفن و بیسـیم، با 

گروهان هـا در ارتباط بودیم.
مسـاحت زمیـِن بسـیار ناهمـوار تحت اختیـار گـردان مـا تقریبًا 2 
کیلومترمربـع بـود. بنابـر این، بـرای ایجـاد موانع، مشـکل چندانی 
نداشـتیم. سـروان صـالح عبدالباسـط، فرمانـدۀ گروهـان یکـم به 
تحکیم مواضع پرداخت و اعالم کرد که احتیاج به اسـلحۀ سنگین 
جهت پشـتیبانی نیروها دارد. از لحاظ سـالح دستی هم چیزی کم 
نداشت. یکی از افسران ممتاز به نام ستوان خلیل ابراهیم نیز همراه 
نیـروی کمیـن، امکان آتش به موقـع توپخانه را مهیا کرد. همچنین 

سـعی کردیم که ذخیرۀ غذای سـربازان، در سـنگرها انبار شـود. 
سـاعت هشـت شـب، سـروان صـالح عبدالباسـط با مـن تماس 
گرفت و گفت: »سـنگرهای اسـتراق سـمع، تجمع نیروهای ایرانی 

را در مقابـل مواضـع ما گـزارش کرده اند.«
فـردای آن شـب، ازدحام خودروها و نیروهـا غیرقابل وصف بود. 
تنهـا دلیلـی که بر اسـاس تجربیات گذشـته به ما نشـان مـی داد که 
ایرانی هـا امشـب قصـد اجـرای عملیـات را دارنـد، آتـش سـنگین 
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توپخانـۀ آن هـا در هنـگام ظهر بـود. این کار برای ثبـت تیر و تعیین 
خـط آتش انجام می شـد.

نیروهـای ایـران پـس از تجربۀ عملیـات محرم، در ایجـاد فضای 
رعب و وحشت، موفقیت های زیادی کسب کرده بودند. این فضا، 
خود به خود، از سـکوت و اعتماد به نفس آن ها، و انتظار حادثه و 
مرگ ما به وجود می آمد؛ وگرنه مهمات و تجهیزات آن ها به اندازۀ 

ما نبود.
بی حرکت و ساکن در مقابل لحظات آینده، خود را تسلیم کرده 
بودم. معاون گردان، سـرگرد فالح الدلیمی با فرماندهان گروهان ها 
تماس می گرفت و از وضعیت آنان جویا می شد. تا ساعت هشت، 
هیچ خبری مخابره نشد. کم کم حالت عادی خود را باز می یافتم. 
دیگـر آثـار نگرانـی در خـود نمی دیـدم. از این کـه یـک شـبانه روز 
پرمخاطره را بی هیچ صدایی پشت سر می گذاشتم، بسیار خوشحال 
بودم، اما تلفن سـروان صالح باسط، فرماندۀ نیروهای کمین به این 
شادی خاتمه داد: »نیروهای ایران در حال پیشروی به سمت مواضع 

کمین هستند.« 
خبـر را بـه کانال هـای مربـوط منتقل کـردم. نیروهـای احتیاط و 
پشتیبانی، برای جایگزین شدن، به سمت مواضع تعیین شده حرکت 
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کردنـد. زبانه هـای آتش، جبهه هـا را در برگرفت. غرش انفجارها و 
صـدای تیراندازی لحظه ای قطع نمی شـد. انبـوه آتش و گلوله های 
گوناگون، خطوط دفاعی ما را به جهنم تبدیل کرده بود. با فرماندۀ 
نیروهـای کمیـن تماس گرفتـم. او می گفت: »قربـان، ما همچنان 
استوار هستیم و نیروهای ایرانی، توانایی دسترسی به ما را ندارند...« 
سروان بیچاره هنوز صحبت هایش را تمام نکرده بود که با حالتی 
از تـرس و دلهـره گفت: »قربان، خواهش می کنم... ایرانی ها به ما 

نزدیک می شوند... اجازۀ عقب نشینی بدهید، قربان.«
لحظاتـی بعـد، سـروان به اتفـاق نیروهایـش به اسـارت درآمدند. 
میـدان نبـرد تغییر کـرده و محورهای عملیاتی جدیدی ایجاد شـده 
بـود. گزارش هـای رسـیده، گویـای ایـن مطلب بـود کـه نیروهای 
ایرانی، عملیات را در سه محور انجام داده اند و پس از تسلط کامل 
بر سـنگرهای کمین و مواضع اسـتراق سـمع، تلفات سـنگینی بر ما 

کرده اند.  وارد 
کم کم از سـرعت پیشروی رزمندگان اسالم کاسته شد. تاریکی 
شـدید و موانـع طبیعی و غیرطبیعی، باعـث اختالل در اجرای دقیق 
عملیـات آن هـا شـده بـود. خـط مقـدم مـا، غـرق آتـش و خـون و 
خاکستر بود. پس از گذشت چندین ساعت، نیروهای ایرانی خود 



48   شرهانی و ابوقریب

را بـه خاکریـز اصلی ما رسـاندند. البته این عمل باعث شـگفتی ما 
شـد، زیرا گمان می رفت که آن ها عقب نشـینی کرده باشند. این را 
گزارش هـای اسـتخبارات عراق هم تأیید می کـرد. بنابر این، هجوم 

مجـدد آن هـا در عمق خاک عراق برایمـان غیرمنتظره بود.
پیشروی نیروهای ایرانی در هنگام شب بسیار ُکند شد. نیروهای 
گارد ریاسـت جمهوری عـراق، به نظامیان حاضـر در منطقه ملحق 
شـدند. نیروهای ایرانی، عقب نشـینی تدریجی از بعضی مواضع را 
آغاز کردند. از این مسأله خیالم راحت شد و از سرنوشت تلخی که 
در انتظـارش بودم، جسـتم. در آن اوضاع، تنها فرماندۀ گردانی که 
از خطر انتحار یا بازداشت رهیده بود، من بودم. برای همین، عنوان 

قهرمانی را به من چسباندند.«1
سـه ماه پس از انجام عملیات ناموفق والفجر مقدماتی، عملیات 
والفجر یک در 21 فروردین 1362 آغاز شد. همان گونه که پیش بینی 
می شد، موانع انبوه دشمن و حضور وسیع آن ها در منطقه، دستیابی 
بـه اهداف را دشـوار سـاخته بود. امـا رزمندگان، این بـار نیز با تمام 

قدرت به دشمن حمله کردند.

1 . نبرد هور، سـرهنگ عراقی احسـان العلوی، ترجمۀ عبدالرسـول رضاگاه، تهران، 
حوزۀ هنری سـازمان تبلیغات اسـالمی، 1375، صص 14ـ  8
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بـه طور کلـی، در ایـن عملیات، وضعیـت محورها متفـاوت بود 
و بیشـتر هدف ها تصرف نشـد. در برخی محورها، نیروها نتوانسـته 
بودنـد عملیـات رخنه و توسـعۀ سـرپل را عملی کننـد و در بعضی 
محورهـا نیـز موفقیت  محدودی به دسـت آمد. در چنین شـرایطی، 
مانـدن یگان ها در مناطق تصرف شـده، امکان پذیـر نبود. لذا خیلی 
زود به تمام یگان ها دسـتور عقب نشینی داده شد. بدین ترتیب، این 
بـار نیـز موفقیت اندکـی نصیب نیروهای خودی شـد و شـماری از 
نیروها که شهید یا مفقود شده بودند، در منطقۀ تحت اختیار دشمن 

ماندند. جا 
در پایـان ایـن عملیـات، 6750 تـن از نیروهـای دشـمن کشـته، 
زخمی و اسیر شدند و 98 دستگاه تانک و نفربر زرهی منهدم شد. 
همچنین بخشـی از بلندی های حمرین، چندین روسـتا در حاشـیۀ 
رودخانه دویرج و پاسگاه مرزی پیچ انگیزه آزاد شد که در مجموع 

150 کیلومتـر وسـعت را در برمی گرفت.
»یکی از یگان هایی که توانسـت به هدف های تعیین شده، دست 
پیدا کند، تیپ 10 سیدالشهدا بود و همه در نتیجۀ تدبیر و ابتکار 
شـهید حاج کاظـم رسـتگار و تالش هـای او و مجموعـۀ تحت امـر 
ایشـان بـود. تمـام فرماندهان گردان هـا و معاونان آن ها توجیه شـده 
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بودند و خط خود را برای شب عملیات شناسایی کرده بودند. بعد 
از عملیات والفجر مقدماتی و تا شروع عملیات والفجر یک، زمان 
کافی برای آموزش و توجیه نیروها در اختیار داشتیم و نیروها از نظر 

روحی و روانی در آمادگی بسـیار باالیی به سـر می بردند.
در روزهای چهارم و پنجم، جنگ با شدت تمام بر روی ارتفاعات 
تصرف شـده ادامه داشـت و در برخـی از ارتفاعات، نبـرد تبدیل به 
جنـگ تـن به تن شـده بود. طی ایـن درگیری هـا، ارتفاعات منطقه 
چندین بار دسـت به دسـت شـد، اما با عبور موفق نیروها از موانع و 
شکستن خط دشمن و نیز به کارگیری مناسب آتش توپخانه، تلفات 

قابل مالحظه ای به دشـمن وارد شد.«1
رزمنـدگان با حضور در منطقۀ عملیاتی والفجر یک و شـرهانی، 
جلوه هایی آفریدند که خاک پاک شـرهانی هنوز هم این صحنه ها 
را در حافظـۀ رمل هـا و ماسـه هایش حک کرده اسـت. شـرهانی با 

نوشـیدن خون این بسـیجیان بی مانند، قطعه ای از بهشت شد. 
»منطقه ای در نزدیکی والفجر مقدماتی انتخاب شـد، در شـمال 

فکه به نام شـرهانی که گردان و تیپ ما وارد عمل شـود.

1 . به نقل از حاج احمد عراقی، معاون شهید کاظم رستگار در تیپ 10 سیدالشهداء  
رستگاری در جفیر، نوشتۀ محمدعلی آقامیرزایی، زیر چاپ
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دو سـه روز قبـل از عملیـات، از اردوگاه خـود کـه در چنانـه بود 
و نامـش را دهکـدۀ حضرت رسـول گذاشـته بودند، به سـمت 
منطقه حرکت کردیم. شب اول استقرارمان بود که نیمه شب مسؤول 
گروهان ما شهید »جلیل بنده« سر وصدا ُکنان به چادرها آمد و همۀ 
گروهـان را از خـواب بیدار کرد. بچه هـا را به صف کرد و خبر داد 

که امشـب عملیات شـده و فردا ما وارد عملیات خواهیم شد.
همان شب، مسؤول دستۀ ما شهید حسین عرب کرمانی مقداری 
بـا مـا صحبت کـرد. حال و هـوای خاصـی در صحبت هایش بود. 
انـگار می دانسـت کـه فردا بـه دیدار یار حـق خواهد رفـت. فردای 
آن شـب، سـوار ماشـین ها شـدیم و بـه سـمت نقطۀ رهایـی حرکت 
کردیم. از آن جایی که بعدازظهر بود، به راحتی مشاهده می شد که 
گردان های دیگر به سمت خط در حال حرکت هستند. از معبرهایی 
که بچه های تخریب باز کرده بودند، به سمت خط حرکت کردیم.

سـاعتی نگذشت و هنوز به خط مقدم نرسیده بودیم که مشاهده 
کردیم منور باالی سـرمان زدند. یکی از بچه ها گفت: »این ها چرا 

در روز روشـن دارند منور می زنند؟« 
مسـؤول گروهان گفت دشـمن گرای ما را گرفته. بعدازظهر بود 
و آفتـاب بـه سـمت ما بـود و ارتفاعی که ما به سـمت پاییـِن آن در 
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حرکت بودیم، از ارتفاعی که در آن دشـمن مسـتقر بود، باالتر بود. 
ظاهـرًا دیده بانـان دشـمن ما را شناسـایی کردند. بعد از سـاعتی، به 
سـمت شـیار حرکت کردیم. درسـت زمانی که وارد شـیار شـدیم، 
یک خمپاره در نزدیکی ما منفجر شـد. ابتدا نشسـتیم. بعد دسـتور 
دادند سریع سنگر بکنیم. با بیلچه هایی که داشتیم، شروع کردیم به 
کندن. به موازات آن، لحظه به لحظه آتش دشـمن بر سـر ما بیشـتر 

و بیشتر می شد. 
شهید عرب کرمانی، مرتب باالی سر بچه ها در تردد بود و در این 
لحظات داشـت بـا بچه ها مزاح می کرد. ما توانسـتیم برای خودمان 
یـک چالـۀ کوچکی بکنیم که ناگهان یک خمپاره 120 به نزدیکی 
مـا اصابـت کـرد. گرد و خـاک و دود همـه جا را گرفـت. در این 
لحظه، سرمان را پایین آورده بودیم. پس از لحظاتی که گرد و غبار 
نشست، سر باال آوردم که صحنۀ دلخراشی دیدم. خمپاره به پشت 
سـر حسـین عرب کرمانـی اصابت کـرده بـود و فقط دو تـا پا ازش 

مانده بود...
فرمانده مان جلیل بنده که نزدیک ما نشسـته بود، مرتب با بیسـیم 
صحبت می کرد. دشمن بر سرمان آتش می ریخت و مرتب داشتیم 
شهید و مجروح می دادیم؛ بدون این که با دشمن مواجه شده باشیم. 
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در همیـن حیـن، بـار دیگر یـک خمپـاره در چند قدمی مـا منفجر 
شـد. مسـؤول گروهان که خیز برداشته بود، لحظه ای بلند شد ببیند 
بیسـیم چی حالش چطور اسـت که بالفاصله خمپارۀ دیگری آمد و 
جلیل بنده، مسـؤول گروهان هم جلوی چشم ما به شهادت رسید.

هـوا مهتـاب بود. با تعدادی دیگر از برادران، داوطلب شـدیم که 
مجروحیـن را بـه عقب ببریم و ایـن کار را کردیم. فردا صبح، چند 
سـاعتی در اورژانـس بودیـم و پس ازآن، با همان تعـدادی که آمده 
بودیم، به طرف خط حرکت کردیم. ابتدا به بنه تدارکاتی گردان در 

نزدیکـی خط رفتیم و بعـد به طرف خط حرکت کردیم. 
گـردان همان شـب به طرف خط حرکت کـرده بود و در تپۀ 112 
مسـتقر شـده بود. در حین حرکت، صحنۀ جالبی را که دیدم، این 
بود: در مسیر، برادری را دیدیم به حالت نشسته؛ سر پایین و اسلحه 
در دسـت و بی حرکـت. یکی از بچه ها، فکـر کرد این برادر خواب 
است. صدایش کرد. دید جواب نمی دهد. آمد جلوتر و دیدیم که 

در همان حال شـهید شده است. 
 پس از مدت کوتاهی، به تپۀ 112 محل اسـتقرار گردان رسـیدیم 
و چنـد روزی مسـتقر بودیم. درگیری شـدیدی با دشـمن داشـتیم. 
تپـه بـه صورت کانالی کنده شـده بـود. عراقی ها ایـن کار را کرده 
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بودنـد و مـا در ایـن کانال ها مسـتقر بودیم. دشـمن گاه و بی گاه با 
تانـک و هلی کوپتـر و تـوپ و خمپاره به ما حملـه می کرد و ما هم 
جواب پاتک های آنان را می دادیم. این کانال مملو از شهدای ما و 
کشـته های دشمن شـده بود؛ طوری که وقتی که می خوابیدیم، در 

کنارمان یا یک شـهید بود، یا کشـتۀ عراقی. 
امکانـات طـوری نبود که شـهدا را عقـب ببریم. یک بار وسـط 
کانـال خوابیـده بودم و چون شـب بود، پتویـی روی خودم انداخته 
بـودم. نیروها مرتب در تردد بودنـد. یکی از برادران، وقتی از باالی 
سـر من رد می شـد، از یکی پرسـید شـهیده؟ من از زیر پتو گفتم: 

»سـعادت نداریم!«
بعد چند روز درگیری در منطقه، کم کم احسـاس کردیم که در 
حال محاصره هسـتیم. از نحوۀ شـلیک دشمن از پشت سر، به این 
مسـأله پی بردیم. شـب چهارم عملیات بود که دسـتور عقب نشینی 
داده شـد. نیمه شـب بود که عقب نشـینی را آغاز کردیم. نمی دانم 
چـه مـدت در حال دویدن بودیم که وقتی سـوار کامیون ها شـدیم، 
هـوا کاماًل روشـن شـده بود. حتـی نماز صبح را در حـال دویدن با 

تیّمم خواندیم.
تلخ تریـن لحظـات جنـگ، آن زمانـی بود کـه بعـد از عملیات، 
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بـه اردوگاه برمی گشـتی و جـای خالـی دوسـتان را می دیـدی، کـه 
وصف ناکردنـی اسـت.

 و گریه لحظه ای بچه ها را مجال نمی داد.«1

1. عباس اسکندرلو، http://gordanhamze.ir، 20 فروردین سال 91





فصل پنجم؛ 
مقاومت در شرهانی  

در انتهای سـال 1364، سـقوط فاو ضربۀ شـدیدی بر پیکر ارتش 
عـراق وارد آورد. بـا از دسـت دادن شـبه جزیرۀ فـاو، ارتـش ایـن 
کشـور متوجه شـد که فرو رفتن در الک دفاعی، می تواند موجب 
غافل گیـری نیروهـا و تحمل تلفات سـنگین شـود. به ویـژه این که 
ضربۀ عملیات والفجر8، تأثیر منفی بسیاری بر روحیۀ ارتش عراق و 

کشـورهای حامی بغداد گذاشـته بود. 
عراق به منظور جبران بخشی از شکست خود در فاو و بازسازی 
روحی و روانی نیروهایش، استراتژی دفاع متحرک را در دستور کار 
خود قرار داد. بر اسـاس این اسـتراتژی، نیروهای عراقی در سراسـر 
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جبهه هـا، خطوط پدافندی ایران را مورد شناسـایی قـرار دادند و در 
مناطق آسیب پذیر حمله می کردند.

بر این اسـاس، دشـمن سلسله عملیات هایی را برای بازپس گیری 
مناطق حسـاس شـروع کرد که تک آن ها به شـرهانی، یکی از این 
عملیـات بـود. دشـمن در اولین حمله بـه شـرهانی و پیچ انگیزه در 
هجدهـم فروردیـن 1365، یکی از ارتفاعات مهم بـه نام تپۀ 175 را 
تصرف کرد. البته، هنگام حملۀ عراق، تنها یک سوم از این ارتفاع 
در تصـرف نیروهـای خودی بـود. با این حال، ارتفـاع مزبور امکان 

دید روی پل چم سـری و دشـت حمرین را پدیـد آورده بود. 
در ادامۀ حملۀ مزبور، دشـمن روز بعد )1365/1/19(، به منطقۀ 
پیچ انگیزه حمله و پس از درگیری مختصری، به ناچار عقب نشینی 
کرد. خط پدافندی شرهانی توسط ارتش نگهداری  می شد و ارتش 
مسـؤولیت نگهداری از این خط را به عهده داشـت. عراق مصمم 
بـود تا این ارتفاعات و تلمبه خانۀ نفت شـرهانی را به دسـت بگیرد، 
اما مقاومت نیروهای ایرانی، امکان رسیدن به چنین هدفی را نداد.

»حدود سـاعت دو بامداد روز 18 فروردین ـ که مصادف با عید 
مبعث بود ـ دشمن به مواضع گردان ما از تیپ ذوالفقار از سه جناح 
حمله کرد و بعد از انجام اعمال ددمنشـانه و به رگبار بسـتن عده ای 
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از نیروهای اسـالم، به مواضع ما نفوذ کرد و در همان حال، با آتش 
سـنگین تـوپ و خمپاره و تانک، مواضع مـا را مورد حمله قرار داد 
تا هیچ نیروی امدادی نتواند از عقب به کمک تیپ ذوالفقار برود. 
آتش دشـمن تا سـاعت هشـت صبح ادامه یافت و منطقه از دود و 

گرد و غبار پر شـده بود. 
وقتی هوا روشن شد، دیدیم که پرچم عراق روی تپه ها قرار گرفته 
و عراقی ها روی تپه ها مشغول شادی کردن و جست وجوی سنگرها 
و بـه آتـش کشـیدن آن ها هسـتند. بـا دوربیـن که نـگاه می کردیم، 
تعـدادی از بـرادران را  دیدیـم کـه به اسـارت در آمده انـد و به یک 

سـتون از تپه ها پایین می آمدند.
ما در یک وضعیت بحرانی قرار داشـتیم و با دادن یک شـهید و 
چند مجروح و به خاطر خالی شدن جناح سمت راست، مواضعمان 
مورد تهدید دشـمن قرار داشـت. بعدازظهر همین روز، یک گردان 
از تیپ باختران با تانک های ام50 برای پشـتیبانی و آتش بیشـتر، به 
کمـک آمدنـد و یـک گروهان آن در پشـت تلمبه خانـه و گروهان 

دیگر در نزدیکی یگان ما مسـتقر گردید. 
آتش دشـمن در طول شـب همچنان ادامه داشت. حدود ساعت 
نه شـب، دشـمن توسـط بلندگوها اقـدام به تضعیف روحیـه کرد تا 
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شـاید اثری در رزمندگان اسـالم گذارد.«1
با عملیات نیروهای خودی، پیشروی دشمن متوقف شد. 

امـا بـار دیگـر، در سـاعت 5 صبـح روز دهم اردیبهشـت 1365، 
دشمن با اجرای آتش تهیۀ سنگین، هجوم به منطقۀ فکه را آغاز کرد 
و پس از سـاعتی، از خاکریز خود حرکت کرد و حدود سـاعت 8 
صبح، در سـه محور، به خاکریز نیروهای خودی رسـیدند. خطوط 
خودی در هر سـه محور شکسته شـد و دشمن به خاکریز نیروهای 
خودی وارد و تا سـاعت 11 صبح به پیشـروی خود ادامه داد و طی 
سـه سـاعت، بیش از هفت کیلومتر پیشـروی کـرد. در این حمله، 
تعدادی از نیروهای مدافع اسـیر شـدند و تلویزیون بغداد آن ها را به 
معرض نمایش گذاشت. افزون بر آن، تعدادی تانک و نفربر نیز به 

غنیمت دشمن در آمد.
یگان هایی از لشـکر 10 سیدالشـهداء و 27 محمد رسول الله 
بالفاصله به شرهانی اعزام شدند تا در برابر هجوم ارتش عراق ایستادگی 

کنند.
»شرهانی منطقۀ عجیبی است. پر از شیار و تپه و گلوگاه و پستی 
و بلنـدی اسـت. اگـر در حالت عادی صـد متر جلو بـروی، حتمًا 
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راهت را گم می کنی. اول جنگ، عراق از شرهانی وارد ایران شد و 
تا فتح المبین این منطقه را در دست داشت. در عملیات فتح المبین، 
نزدیک شرهانی شدیم و طی عملیات محرم منطقۀ شرهانی، پاسگاه 
و چاه ها و تلمبه خانۀ نفت شـرهانی به دست نیروهای ما افتاد. خط 
پدافندی تشـکیل دادیم و نیروهای ارتشی و برخی از نیروهای سپاه 

خط را نگهداری می کردند. 
در عملیـات والفجـر یـک، مـا بـا تیـپ 10 سیدالشـهداء در 
ایـن منطقـه عملیـات کردیم و بعـد دوباره خط را تحویـل نیروهای 

دادیم. پدافنـدی 
در اردیبهشـت 1365، عـراق در سلسـله عملیـات  دفاع متحرک، 
جلـو آمـد و مواضـع مـا را گرفـت. سـریعًا بـه نیروهـای مسـتقر در 
منطقـه، مأموریـت مقابله داده شـد. برخی گردان هـای تیپ ما )10 
( در حـال رفتـن بـه مرخصـی بودند کـه مرخصی  سیدالشـهداء
آن هـا لغو شـد. شـنیدم کـه گردان حضـرت زینب تیـپ ما، در 
پادگان سفینــة النجاة سـد دز مشـغول آموزش غواصی بود. گردان 
حضرت زینب به دزفول بازگشت و تجهیز شد. آن زمان گردان 
حضرت زینب تازه تشکیل شده بود و این اولین عملیات گردان 
محسـوب می شـد. البته کار گردان غواصی بود، ولی بنا به ضروت 
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بایـد این عملیـات را در منطقۀ فکه به انجام می رسـاند.
عملیـات در شـب آغـاز شـد و بـه خاطـر این کـه در اواخـر مـاه 
« شد. جبال حمرین  شـعبان بود، رمز عملیات »یا سیدالشـهداء
در خط الـرأس جغرافیایـی قرار دارد و تسـلط بـر روی آن، دید و تیر 
مناسـبی را فراهم می کرد. بر این اسـاس، چنان چه دشـمن بر روی 
آن استقرار می یافت، می توانست منطقۀ عین خوش تا دهلران را زیر 
دیـد و تیر مسـتقیم خود قرار دهد؛ در حالی کـه آن زمان، نیروهای 
خودی با اسـتقرار بر روی آن، بر قسـمتی از خاک عراق اشـراف و 
تسلط کامل داشتند. عالوه بر این، وجود یک حوزۀ نفتی بر روی 
ارتفاعات و نیز مرز مشترک ایران و عراق، بر اهمیت سیاسی نظامی 

می افزود. منطقه 
تیـپ سیدالشـهداء بعدازظهـر دهـم اردیبهشـت 1365 بـرای 
جلوگیری از تهاجم دشمن، عازم منطقه شد. تدبیر شده بود که قبل 
از جاگیر شـدن نیروهای عراقی، حمله کنیم. نیروهای ما در شـش 
محـور سـازماندهی و با هدف باز پس گیری خط مقدم، به دشـمن 
حمله ور شدند و بالفاصله توانستند در مواضع نیروهای عراقی رخنه 

کنند.
از آن جا که غافل گیری رعایت شده بود و سرعت عمل نیز با آن 
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همـراه گردید، مواجهـه با این حرکت برای دشـمن غیرمنتظره بود. 
کثرت نیروهای دشـمن در منطقۀ عملیاتی چشمگیر بود؛ به طوری 
که نیروها با کمبود مهمات مواجه شدند و در ادامۀ کار، از مهمات 

غنیمتی دشمن علیه خودشان استفاده  کردیم.
نیروهـای ما به دشـمن مجـال ندادند و تنها با اسـتعداد یک تیپ 
بـه مصاف شـش تیپ آن ها رفتنـد. تا حوالی صبـح، اکثر گردان ها 
توانسـتند نیروهـای خود را به خاکریزهای دشـمن برسـانند، ولی به 
دلیـل تجمـع بیـش از انـدازۀ نیروهای دشـمن، الحـاق جناحین در 
تمامـی محورهـا صورت نگرفـت و بدین ترتیب در حوالی سـاعت 
4 صبح، قبل از روشـن شـدن هوا، نیروها برای سـازماندهی مجدد، 
از ادامۀ تک و اسـتقرار در مواضع تصرف شـده خودداری کردند. 
در این تهاجم بیش از 76 تانک و 100 دستگاه نفربر و 12 دستگاه 
خـودرو و 155 قبضـه خمپـاره و تیربـار دشـمن منهدم شـد و تعداد 

زیادی از عراقی ها کشـته و زخمی شـدند.«1
حمیدرضـا تقـی زاده که آن شـب فرماندهی یکـی از گردان های 

تیپ سیدالشـهداء را برعهده داشـته اسـت، می گوید: 
»نمـاز مغـرب و عشـاء را که خواندیـم، بچه ها را توجیـه کردیم. 

1. گفت وگوی نویسنده با علی سلیمانی از نیروهای شناسایی لشکر 10 سیدالشهداء
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از روی نقشـه توضیـح دادیـم و تقسـیم وظایف کردیم. گـردان در 
وضعیـت خیلـی خوبی بود. انسـجام خیلی خوبی بیـن نیروها بود. 
کادر قویای داشتیم، منتها چند تا نگرانی داشتیم. یک نگرانی این 
بود که شناسـایی ضعیف انجام شـده بود. هم من به عنوان مسـؤول 
گـردان، هم مسـؤول گروهان ها، شناسـایی خوبی نسـبت به منطقه 
نداشـتیم. در واقـع مـا مسـیرهای کلـی و خـط و حد کلـی را دیده 

بودیـم، ولی هیـچ نوع اطالعات دیگری نداشـتیم. 
غیر از این موضوع، در بحث تدارک هم نگران بودیم. ما می رفتیم 
جلـو، بـا این عقبۀ طوالنی، چه کسـی قـرار بود تدارکات برسـاند؟ 
تـدارکات تیـپ هم برای این که یک مسـیر چند ده کیلومتری بیاید 
و به ما امکانات برساند، آماده نبود. یک بخشی مهمات همراه مان 
بود. یک بخشی هم در یکی دو تا ماشینی که داشتیم، آماده کرده 
بودیـم. تقریبـًا مطمئن بودیم که مهمات دیگری خـارج از این به ما 
نمیرسـد. این هم یکی از دغدغه ها و نگرانی های ما بود. مأموریت 

مـا هم گرفتن خط قبلی ارتش بود. 
بچه هـا شـام خوردنـد، نمـاز خواندنـد و دعـا و مراسـم هایی کـه 
معمول شـب عملیات بود، انجام دادند. سـاعت هشت ونیم، ُنه بود 
کـه بچه ها را سـوار اتوبـوس کردیم. از چنانه آمدیم برقازه، سـرازیر 
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شدیم به جادۀ شیخ قندی. اتوبوسها از شیخ قندی که سرازیر شدند 
به سـمت پاییـن، چراغ ها را خاموش کردند. رسـیدم به جادۀ فکه. 
جلوتر، بچه ها از اتوبوس پیاده شـدند. یکی دو تا از اتوبوس ها هم 

مسـیر را گم کرده بودند که به سـختی مسـیر را پیدا کردند. 
بچه ها پیاده شـدند و اتوبوس ها برگشـتند. مسـؤول گروهان ها را 
جمع کردم. آخرین صحبتها را با آنها داشتم. بعد نیروی گروهان ها 

را هـم جدا کردیم و پیاده راه افتادیم.
 تقریبًا دو سـتون بودیم، یک سـتون نیروهای گروهان نصر و فتح 
بودند که با من بودند. یک سـتون هم گروهان ظفر. فرض کردیم 
طـول خاکریزی که ما قرار اسـت بگیریم، حـدود یک تا یک ونیم 
کیلومتر اسـت. گفتیم باید از دو نقطه با خط دشـمن درگیر شویم. 
ما از سـمت راسـت بزنیم به خط دشـمن، آنها از سمت چپ. قرار 
شـد نیروها بروند نزدیک بشـوند به خط، رمز عملیات گفته شود و 

عملیات را شروع کنند. 
حرکـت کردیـم بـه سـمت خـط. قبـل از سـاعت یـازده بـود که 
سـمت راسـت مـا کـه گـردان علی اصغر بودنـد، درگیر شـدند. 
صـدای درگیـری را کامـل می شـنیدیم. توی تاریکـی و از البه الی 
بوته ها، رفتیم جلو. می دانسـتیم از هر طرف برویم، آخرش به خط 
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ارتـش می رسـیم. بـا بی سـیم هم با قـرارگاه لشـکر ارتباط داشـتیم. 
مدام می پرسـیدند کجا هسـتید؟ رسیدید، نرسـیدید؟ ما هم جواب 

می دادیم. 
سـاعت یـازده گذشـته بـود کـه رسـیدیم بـه خـط ارتـش. هیـچ 
درگیری ای نداشـتیم. خط ارتش، یک خاکریز پشـتی داشـت که 
کوچک تـر بـود. یک خاکریز جلوتر داشـت کـه خاکریز بزرگ تر 
و خاکریز اصلی بود. بالفاصله وقتی وارد شـدیم، مشغول شدم که 
سـازماندهی کنیم. گروهان فتح را فرسـتادم سـمت راسـت، گفتم 
برونـد تـا نیروهای گـردان حضرت قاسـم را پیدا کننـد و الحاق 

کننـد. گروهـان نصر را هم فرسـتادم به سـمت چپ. 
در همین گیرودار سازماندهی، با آن یکی ستون هم ارتباط بی سیم 
داشـتم که کجا هسـتند و چه کار میکنند. گفتند هنوز نرسیدیم. تا 
یک یا دو سـاعت، شـاید تا ساعت دوازده، دوازده ونیم آنها نرسیده 
بودند و من دلواپس بودم که چه اتفاقی افتاده. آنها مسیرشان دورتر 
بـود، ولی سـؤال بـود که چطور هنوز نرسـیده اند. یک دفعه سـمت 
چپ ما، درگیری شـدید شـروع شـد. احتمال دادم که چون عراق 
خاکریز ارتش را صاف کرده، اینها از خاکریز ارتش عبور کرده اند 
و رفته اند سمت خاکریز خط اصلی عراق که یک دژ خیلی بزرگ 
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و باورنکردنی بود. خاکریزی به ارتفاع شاید ده متر و در دل آن، پر 
از سـنگر و سالح. یک خط کاماًل مسلح. 

از تمام خط عراق، شروع کردند به آتش. ما پشت خاکریز بودیم. 
از سـمت چـپ مـا، صدای انفجار بـود که می آمد. تمـاس گرفتم، 
گفتنـد مـا زدیم به تانک های عراق و درگیر شـدیم. ارتباط گرفتیم، 
معلوم شد عراقی ها وقتی مستقر شده بودند، سمت چپ شان منطقۀ 
عملیاتی عاشـورای3 بود، سـمت راستشـان ما بودیـم. نیامده بودند 
روی خط ارتش مستقر شوند. یک خاکریز به شکل 8 زده بودند. 
دو سـر این 8 که تقریبًا 150 یا 180 درجه بود، برده بودند به سـمت 
خاکریز خودشان. نوک آن 8، روی جادۀ آسفالت و خاکریز ارتش 
بود؛ همان جایی که شهید اسکندرلو و گردان علی اصغر عملیات 
کرده بودند. دو طرف هم مثل بالی بود که به سمت خاکریز عراق 

میرفت و پشت آن مستقر بودند. 
آن یکـی سـتون ما، از پهلـو زده بودند به پهلـوی نیروهای عراقی 
)یکی از خاکریزهای این 8(. آن شب، طبق صحبت هایی که شد، 
عراق مشـغول تعویض نیروهایش بوده. یک یگان زرهی، داشـته با 
یـک یـگان دیگر تعویض می شـده. حین تعویض، ایـن نیروها زده 
بودنـد بـه آنها. درگیری خیلی شـدیدی شـد. بعدًا تعریـف کردند 
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کـه با اختفـاء و کاماًل غافل گیر کننده، رفتـه بودند الی تانک های 
عراقـی و آنجـا درگیـری را شـروع کرده بودند. به شـکلی که دیگر 
نارنجـک می انداختند توی تانکها. ده دوازده تانک و نفربر آنها را 
می زنند. درگیری خیلی شدید می شود. عراقی ها کمی عقب نشینی 

می کننـد. بچه های ما هم کمـی عقب می آیند.«1
در نهایت، دشـمن به علت نرسـیدن به اهداف تعیین شده در این 
منطقـه و منطقۀ پیچ انگیزه، نامناسـب بودن خـط جدید متصرفی و 
لزوم صرف نیروی زیاد، از مناطق تصرف شـده عقب نشـینی کرد. 
امـا ارتش عـراق از بعدازظهـر 18 اردیبهشـت 1365، با تحرکات 
زیـاد، مجـددًا تظاهر به تک کرد. در سـاعت چهارونیم بامداد روز 
بعـد، نیروهـای عراقی در منطقۀ پیچ انگیزه، بـه محور بجلیه، حمله 
کردنـد و حرکـت خـود را به طرف پاسـگاه ربـوط و خط پدافندی 

نیروهای خـودی ادامه دادند. 
اوایـل ایـن روز، نیروی زمینـی ارتش، از هجوم دشـمن به منطقۀ 
پیچ انگیـزه خبـر داد و از خطر محاصرۀ نیروهـای یکی از تیپ های 
پدافندکننـده و احتمـال دسـتیابی دشـمن بـه جـادۀ کنـار رودخانۀ 
دویـرج خبر داد. بدین ترتیب، مسـؤوالن نیروی زمینی سـپاه، برای 

1 . گفتگوی نویسنده با راوی
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سـد پیشـروی دشـمن اقداماتـی را آغـاز کردنـد. مجـددًا بـه تیـپ 
سیدالشـهدا و لشـکر علی بن ابیطالب که احتیاط کلی منطقه 

بودند، دسـتور حرکت داده شـد. 
»بعـد از عملیـات، برگشـتیم دوکوهه. یک اعزام آمـد. به گردان 
دستور دادند که نیرو بگیرید. من معترض شدم که کادر نداریم و 
همه رفته اند مرخصی. گفتند شما نیرو بگیرید تا کادرتان برگردند. 
در همین گیرودار که به منطقه و شهر و لشکر رفت و آمد داشتم، 
عراق دوباره شروع کرد به حمله. این بار به پایین جادۀ آسفالتۀ فکه 
و یکـی دو جـا کـه قبـاًل آمده بـود و نرفتـه بود عقـب، حمله کرد. 
یعنی جایی که منطقۀ عملیات تیپ سیدالشهداء بود. عراق خط 
پدافندی ارتش را گرفته بود. حدود هفت کیلومتر از خط خودشان 

آمدند جلوتر و این بخش از خاک ما، باز افتاد دست آن ها. 
مـا، بین دوکوهـه و منطقه های مختلف دائم در رفت وآمد بودیم. 
با بچه های اطالعات عملیات و فرماندهان لشکر می رفتیم به مناطق 
مختلـف بـرای بازدید. بچه های اطالعات عملیات هم پخش شـده 
بودند در این مناطق که ببینند دشـمن کجاسـت. چون دشمن یک 
جـا نمی ماند. می آمـد می زد و می رفت عقب. دوبـاره فردا می آمد 

جلو، حملـه می کرد و باز می رفت عقب. 
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قبل ازظهـر هفدهم اردیبهشـت، نیروهـای اعزام جدید رسـیدند. 
عمده شـان کارمندهـای شـرکت راه آهـن بودنـد. نیروهـا را بردیـم 
روبه روی دوکوهه و مسـتقر شدند. همین طور که سرگرم این نیروها 
بودیـم، خبر آمد که عراقی هـا آمدند این جا، عراقی ها آمدند آن جا. 
گفتنـد سـریع نیروها را آمـاده کنید و ببرید منطقـه، اوضاع اصاًل 
خـوب نیسـت. آمـدم دوکوهه. گفتـم نیروهـا را ببرند توی حسـینه 

. بچه هـا را جمع کردیم و سـازماندهی شـدند.  سیدالشـهداء
نیروهایـی که می آمدنـد به جبهه، حداقل یک مـاه یا چهل وپنج 
روز آموزش نظامی می دیدند. دنبال کسـانی بودیم که اعزام مجدد 
هسـتند و قباًل یک یا دو بار یا بیشـتر به جبهه آمده باشند. همان جا 
همـه را مسـلح کردیـم. حتـی مهلت این کـه اینهـا را برداریم ببریم 
میـدان تیـر، یـا هماهنگ کنیم و یک شـب با هم برویـم بیرون هم 

نشد.«1  پیدا 
نیروهای لشکر علی بن ابیطالب و چند لشکر دیگر، با دریافت 
دسـتور، حرکـت خـود را آغاز کردند. بـا اسـتقرار نیروهای خودی 
روی تپه ماهورهـا و شـلیک آر.پی.جی هـا به طرف دشـمن و آغاز 
فعالیت تانک های خودی و با مشاهدۀ نیروهای بسیجی، دشمن به 

1. گفت و گوی نویسنده با حمیدرضا تقی زاده
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اجبار متوقف شد. 
پـس از مشـخص شـدن اهداف دشـمن در حملۀ مزبـور، نیروی 
زمینی سپاه برای مقابله با دشمن و بازپس گیری منطقۀ اشغالی وارد 
عمل شـد و پس از بررسـی هایی که از دشـمن و منطقۀ عملیاتی به 
عمل آمد، قرار شد نیروها در محورهای اصلی عملیات اقدام کنند 

و هـدف عملیـات، یعنی خاکریز قبلی را تأمین کنند.
عملیات از سـه محور آغاز شـد و در نخسـتین لحظه ها، نیروهای 
عمل کننده، خط دشمن را شکستند، در مواضع دشمن نفوذ کردند 

و در وضعیت مناسبی قرار گرفتند.
»مـاه رمضـان سـال 65 بـود کـه از کارخانۀ نمک )فاو( برگشـته 
بودیـم. در دوکوهـه بودیـم و آمـادۀ رفتن بـه تهران بودیم. خسـته و 
خاکی، حتی بلیت قطار هم گرفته بودیم و تعدادی از بچه ها، رفتند 
شـهر که بروند حمام و خرید و از آن جا سـوار قطار شـوند. ساعت 
یـازده بود که گفتند عراق حمله کـرده. جز ما، نیرویی در دوکوهه 
نبود. آماده شـدیم و تا غروب، دوباره بچه های گردان عمار لشـکر 
27 آمدنـد. بچه هـا را تجهیز کردیم، سـالح گرفتند و غروب رفتیم 

به منطقۀ شرهانی. 
قبـل مـا لشـکر علی بن ابیطالـب آن جـا بـود. آقـای غالمرضـا 
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جعفری فرمانده لشکر بود. آقای جهان پناه فرمانده گردانی بود که 
جلـوی مـا بـود و قرار بود ما خـط را از آن هـا تحویل بگیریم. 

صبح به او رسـیدیم. سـه شب بود که نخوابیده بود. وقتی داشت 
روی نقشـه بـرای مـا توضیح مـی داد، خوابش می برد. بلند می شـد 
عذرخواهـی می کـرد و وضعیـت را دوبـاره تشـریح و مـا را توجیـه 

می کرد.
قرار شـد گردان را ببریم جای گردان آن ها. توی مسـیر، در یک 
ماشـین تویوتاوانـت بودیـم. او در حـال توضیـح دادن هـم گاهـی 
خوابـش می برد. دوباره بلند می شـد و ادامه می داد. وقتی رسـیدیم 
به پایین ارتفاعات 143 در شـرهانی، ایشـان کانال را به ما نشان داد. 
من گفتم: »شـما برو، ما می رویم باال، بچه های گردانت رفته اند و 

الزم نیسـت تو بیایی.« 
قبـول نکـرد و آمـد تـا ما را درسـت ببرد بـه محل. هر چـه اصرار 
کردم که خسته ای و برو، نپذیرفت. رسیدیم به انتهای کانال. چند 
تـا تانک به سـمت مـا آمدند. من بچه هـا را آرایـش دادم و یکی از 
تانک هـا را بـا آر.پی.جی زدیم. نیم سـاعتی درگیـر بودیم و بچه ها 
مقاومت می کردند. درگیری سختی بود. یک دفعه یک تانک دیگر 
از پهلو به ما نزدیک شد و آمد روی ارتفاع. من بودم و جهان پناه و 
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بیسیم چی او و یکی از پیک ها و معاون گردان ما و دو تا از بچه های 
گردان. تانک از پهلو، تیر مسـتقیم شـلیک کرد. گلولۀ تانک، سر 
دو نفر جلویی من که پیک جهان پناه و یکی از نیروهای من بودند 
را برد. جهان پناه و یکی دیگر هم به شـهادت رسیدند. یک ترکش 

هم به پهلوی من خورد و زخمی شـدم و افتادم. 
دو تـا بـرادر جهان پناه، قبل از او شـهید شـده بودند و او سـومین 

شـهید خانواده بود.«1
پس از عقب راندن نیرهای مهاجم، شـرهانی دوباره در سـکوت 
فرو رفت. نیروها پشت خاکریزها سنگر گرفتند و به انتظار اتفاقات 

تازه نشستند.

1 . محمدرضا یزدی در سال 1363 و بعد از عملیات خیبر، فرمانده گردان عمار  از 
لشـکر 27 محمد رسـول اهلل شـد و تا پایان جنگ این گردان را فرماندهی کرد. 
وی در درگیری سال 67 در تنگۀ ابوقریب هم این گردان را هدایت کرد. این خاطره 

از گفت و گوی نویسنده با وی روایت شده است.





فصل ششم؛
ابوقریب، در روزهای آخر

بار دیگر در سـال 1367 تنگۀ ابوقریب و شـرهانی شـاهد تجاوز 
و حملـۀ ارتـش عـراق بـود. عراقی هـا در 21 تیرمـاه، از منطقۀ فکه 
حملـه ای را از طریـق تنگـۀ ابوقریب علیـه ایران آغـاز کردند. چند 
یـگان زرهـی عـراق از تنگـۀ ابوقریـب گذشـتند و نیروهـای ارتش 

مجبور به عقب نشـینی شـدند. 
گـردان عمار از لشـکر 27 محمد رسـول الله در منطقه بود و 
نیروهایـش در حـال رفتن به مرخصـی بودند. آن ها بـه تنهایی برای 
مقابله با یك یگان زرهی دشـمن رفتند و جلوی یک لشـکر زرهی 



76   شرهانی و ابوقریب

عراقی ایستادند و اجازۀ عبور از این تنگه را به عراق ندادند. به علت 
نبود پشتیبانی و مهمات کافی در این عملیات دو روزه، بسیاری از 
فرزندان پاك این آب و خاك، بر اثر تشـنگی جان خود را از دسـت 
دادنـد. این مقاومت قهرمانانه، باعث عقب نشـینی نیروهای عراقی 
شـد. غالمرضا صالحی، قائم مقام لشـکر 27 محمد رسـول الله 
هم همراه با گردان عمار لشـکر 27 در این مقاومت شـرکت داشت 

و در همین تنگه به شـهادت رسید.
»وقتـی بـه لشـکر 27 حضرت رسـول  آمد، غریبـه ای بود در 
میـان آدم هایـی که همـه با هم رفاقت قدیمی داشـتند. شـاید تعداد 
اندکی ـ آن هم دورادور ـ او را می شـناختند. همۀ سـال های جنگ 
را در لشـکر 8 نجف اشـرف و در غرب و کردسـتان گذرانده بود. 
حاال هم آمده بود به عنوان جانشـین فرمانده لشـکر 27، اما خیلی 
زود رفاقت ها شکل گرفت. خیلی زودتر از آن چیزی که تصورش 

را بکنیـد و ایـن خاصیت آن فضا و آن محیـط دل انگیز بود.
روزهـای آخـر جنـگ، روزهـای تلخ و سـختی بـود. هـر روز از 
مناطـق گوناگـون، خبرهـای بـدی به گوش می رسـید. دشـمن در 
برخی از جبهه ها، در حال پیشـروی بود و سـرزمین هایی را که برای 
تصرفشان صدها و هزاران شهید داده بودیم، بازپس می گرفت. در 
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چنین شرایطی، همه منتظر خبر بزرگ و ناگواری بودند؛ خبری که 
دل ها گواهی می داد که قطعًا به نفع رزمنده ها نیست. به نفع کسانی 
که پس از هشت سال دفاع جانانه از این سرزمین، جوانی شان را در 
بیابان های خشـک و سـوزان جنوب و کوه ها و صخره های سخت 
و سـرد غرب گذرانـده بودند. با این همه، هیچ کس نمی خواسـت 
واقعیـت را بـاور کند. شـاید هـم واقعیت سـهمگین تر از ظرفیت ما 
بـود که وقتی پای آن خبر بـزرگ به میان می آمد، خیلی زود حرف 
را عـوض می کردیم. دلمان نمی خواسـت حتی بـه آن واقعیت فکر 
کنیـم؛ بـه واقعیتی که امام)ره( از آن به »جام زهر« تعبیر کرد و چه 

تعبیر درستی بود. 
در یکـی از همیـن روزهـای تلـخ و دلگیر بودـ  پنـج روز پیش از 
اعـالم رسـمی پذیـرش قطعنامـۀ 598 توسـط ایرانـ  که دشـمن در 

منطقـۀ فکه پیشـروی کرد و جلـو آمد.«1
از صبحگاه روز سه شنبه 21 تیر، خبرها آرام آرام می رسید. ارتش 
عـراق بزرگ تریـن عملیات خـود را در منطقۀ فکه آغـاز کرده بود. 
بـا توجـه به این که قوی تریـن یگان های ارتش در این منطقه مسـتقر 

1 . محمد جوانبخت، مسـئول اطالعات عملیات لشـکر 27 محمد  رسـول اهلل و 
 www.tabnak.ir :همرزم شـهید. بنگرید بـه
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بودنـد، در ابتـدا بـا خوش بینـی با تک دشـمن برخورد شـد، ولی با 
رسـیدن خبرهـای بعـدی، عمق فاجعه مشـخص  شـد. ارتش عراق 
بـا دور زدن قـوای ارتـش، آن هـا را منهـدم کرده و ضمن پیشـروی 
در عمـق خـاک ایران، در صدد به اسـارت گرفتن هـزاران نفر بود. 
ایـن عملیـات ارتش عراق چنان خردکننـده بود که تا قبل از غروب 
آفتاب، نیروهای شناسایی و اطالعات عملیات خبر دادند که منطقۀ 
آن سـوی پل کرخه تخلیه شـده و سـربازان خـودی، در صف های 
طوالنی، با پای پیاده و خسـته و تشـنه در حال عقب نشینی هستند. 
هزاران سـرباز نیز در این سـوی رود کرخه و شهرهای اندیمشک و 

دزفـول پراکنده بودند. 
به لشـکر 27 محمد رسـول الله دسـتور داده شد تا به هر نحو 
ممکن، جلوی دشمن را سد کند. بزرگ ترین خطر، پیشروی عراق 

تا پل کرخه و حتی قطع جادۀ اندیمشـک ـ اهواز بود: 
»شـِب آخـر، رفتیم پادگان دوکوهه، سـری بـه غالمرضا صالحی 
بزنیـم و در جریـان عملیاتـی کـه می خواسـتند انجـام دهنـد، قـرار 
بگیریـم. نیمه هـای شـب بود که رسـیدیم. عراقی ها از سـمت فکه 
حملـه کـرده بودند و احتمال داده می شـد که بیایند جلو و حتی از 
پل نادری هم عبور کنند و جادۀ اندیمشکـ  اهواز را ببندند. لشکر 
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27 مأمـور شـده بـود کـه در تنگۀ ابوقریـب جلوی عراقی ها را سـد 
کند. صالحی داشـت گردان ها را سـر و سـامان می داد و آماده شان 
می کـرد بـرای حرکـت. خیلی هـم ناراحت بود. گفـت من تحمل 

دیـدن صحنه های بعدی را ندارم، دعا کن شـهید شـوم. 
هنوز شـام نخورده بود. پیرمردی بود توی سـتاد لشکر، یک تکه 
نـان و پنیـر و هندوانـه آورد برایـش. به اش گفتـم الاقل یک چیزی 
بیاور که قوت داشـته باشـد. صالحی گفت نه، همین خوب است. 
یک شعر هم از مولوی برای مان خواند که معنی اش این بود: قدرت 
از ایمـان و بنیـۀ معنوی اسـت، نه مسـائل مادی. بعـد لبخندی زد و 
ادامـه داد: »بگـذار ایـن مائده هـای دنیایی برای دنیایی ها باشـد، ما 

ان شـاءالله از مائده های بهشتی می خوریم.«1 
بـه گـردان عمار از این لشـکر دسـتور داده  شـد تا بـرای مقابله با 
ارتش عراق حرکت کند. غالمرضا صالحی آخرین هماهنگی ها را 
در پادگان دوکوهه انجام داد و بالفاصله راهی شـد. مشـخص نبود 
که ارتش عراق تا کجا جلو آمده است و به همین خاطر، پیشروی 

با احتیاط انجام می شـد.
»از روز 21 تیـر خبـر می رسـید کـه عراقی هـا از فکـه و شـرهانی 

1 . مهدی کلیشادی در گفت وگو با نویسنده
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جلو کشـیده اند و دارند به سـمت تنگۀ ابوقریب پیشروی می کنند. 
لشکر 27 مأمور جلوگیری از این حمله شد و نهایتًا بچه های گردان 
عمار مسـؤولیت این کار را به عهـده گرفتند. همۀ نیروهای قدیمی 
گردان که خبر را شنیده بودند، خود را رساندند. چون خیلی ها فکر 
می کردند این آخرین دفاع در برابر عراق باشد و خبر پایان جنگ و 
پذیرش قطعنامه هم به گوش همه خورده بود. بسـیاری از نیروهای 

مخلص، از دیگر واحدها خود را به گردان رسـاندند.
فکـر می کنـم حدود ششـصد نفر در گـردان جمع شـده بودند. 
جلوی سـاختمان گردان در دوکوهه، رضا یزدی ایستاده بود و برای 
آخرین تذکرات، داشت می گفت که از نظر شرعی درست نیست 

نیروهـای یگان های دیگـر در گردان حضور یابند.
شور و حال عجیبی بر فضا حکمفرما بود.«1

نیروهای گردان عمار آمادۀ رفتن به مرخصی بودند. حتی عده ای 
بلیت قطارهاشان را گرفته بودند و برای رفتن به حمام و خرید راهی 
اندیمشک بودند که خبر تک عراق رسید. همه را از گوشه و کنار، 
برای مقابله با دشـمن فرا خواندند. چنان با عجله آماده شـده بودند 
که جز تجهیزات انفرادی و قمقمۀ آب، چیزی همراهشان نبود؛ در 

1.گفت وگوی نویسنده با مصطفی رحیمی
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جوی ملتهب که شاید بسیاری از آنان امیدی به برگشت نداشتند.
»تیرمـاه سـال 67 عقبـۀ بدی داشـت. در حلبچه، شـلمچه و فاو 
عقب نشینی کرده بودیم و روزهای بدی داشتیم. فهمیدیم عراقی ها 
حملـه کرده انـد و دارنـد بـه سـمت پـل کرخـه می آیند. از سـمت 
شرهانی و دویرج، به سمت ابوقریب آمده بودند. دقیقًا نمی دانستیم 
کجا هستند، ولی سمت حمله را می دانستیم. فرمانده لشکر گفت 
بچه ها را جمع کنید و بروید. ما هم سـریع بچه ها را جمع کردیم و 
بردیم؛ با کمترین تدارکات و اسـلحه های انفرادی. نه آب و غذای 
چندانـی بـود و نه حتی مهمـات کافی. فقط می دانسـتیم که عراق 
دارد جلو می آید و می خواسـتیم برویم و جلویشـان را سد کنیم. از 

میـزان نیروی عراق هم اطالع کافی نداشـتیم. 
بچه هـا را جمـع کـردم و برایشـان حـرف زدم. گفتم کـه ما یک 
وظیفـه ای داریـم و برای خشـنودی دل امام می جنگیـم و کاری به 
سیاسـیون نداریـم و تـا امام هسـت، باید اطاعت کنیـم و اگر عراق 
بیاید و بچسـبد به رودخانۀ کرخه و پل کرخه را بگیرد، دوباره باید 

یـک فتح المبینی انجـام بدهیم تا مناطـق را آزاد کنیم.
 قائم مقام لشـکر، غالمرضا صالحی هم بعدازظهر آمد. بچه ها را 
حرکت دادیم و نزدیک جاده ای که به تلمبه خانۀ نفت می رسید، همه 
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را پخش کردیم. کم کم جلو آمدیم و به تنگۀ ابوقریب و ارتفاعاتی 
که به دشـت مشرف بود، رسیدیم. عراقی ها، به دلیل ترس، برگشته 
بودند و توی دشـت پدافند کرده بودند. رفتیم تلمبه خانه. شـب بود 
و بچه ها را توجیه کردم. بچه ها سؤال داشتند که می خواهیم چکار 
کنیم؟ نه نیروی کافی داشتیم، نه پشتیبانی آتش و نه آب و نه غذا. 
مـن گفتـم ما به تکلیف عمل می کنیم و کار ما دفاع در برابر عراق 
اسـت. این وظیفۀ ماسـت و امام این وظیفه را برعهدۀ ما قرار داده و 

ما به تکلیف عمل می کنیم.
صبح زود جلو رفتیم. نزدیک تنگه، جاده شـیب تندی داشـت و 
پاییـن می رفت. نماز صبح را خوانده بودیم که رفتیم توی دشـت و 
بالفاصله درگیری شروع شد و فهمیدیم عراقی ها کجا هستند. یک 
لولۀ بزرگ نفتی بود که بچه ها در آن پناه گرفته بودند. نیم سـاعتی 
که گذشـت، فهمیدم ماندن ما درسـت نیسـت و توی دشت از سه 
طـرف به ما احاطه دارند. زخمی ها را برداشـتیم و برگشـتیم عقب. 
شـهدا ماندنـد و بچه هـا یکی یکـی برگشـتند تـوی تنگـه. عراقی ها 
شلیک می کردند و هوا روشن شده بود و ما کنار گرده های جاده، 

زیر شیب مستقر بودیم. 
آتـش سـنگینی روی مـا می ریختنـد و تک تیراندازهـا بچه هـا را 
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می زدند. خیلی ها ماندند و حتی جنازه ها هم پیدا نشد. حتی یکی 
از بچه ها به نام حمید مهیا ماند و پیکرش هم هنوز پیدا نشده است.

صبح تا بعد ازظهر درگیر بودیم. بعضی از بچه ها از تشنگی شهید 
شـدند. هوا بسـیار گرم بـود. غذا نبود و گرما جـان بچه ها را گرفته 
بود. جاده در تیررس بود و آوردن آب سخت بود و دو تا ماشین ما 
را با تیر زدند. هر دو سـه سـاعت، دو سه کلمن آب می رسید، ولی 
کافی نبود. بچه های مجروح، بیشـتر از تشـنگی شـهید شدند. روز 
بعد که رفتیم جنازه ها را آوردیم، دیدیم چند نفر از تشـنگی شـهید 

شده اند. 
ساعت چهار آمدم عقب و شهید صالحی را دیدم. گفت که برو 
جلو، من برایتان تدارکات می آورم. از من که جدا شد رفت عقب، 

شهید شد.«1
محمدرضـا یـزدی بـه توصیـۀ صالحـی رفت جلـو، بـرای این که 
نیروهایـش تنهـا نماننـد. هـر چـه مانـده بود، بـرد جلـو و غالمرضا 
صالحی رفت تا مهیای تدارکات برای نیروهای گردان عمار شـود.

»راه افتادیم که در حوالی تنگۀ برقازه، محل مناسبی برای استقرار 
نیروها پیدا کنیم. در یک بلندی ایستادیم. همین که از ماشین پیاده 

1.گفت وگوی نویسنده با محمدرضا یزدی
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شـدیم، ناگهـان گلولـۀ توپی در جمع مـا فرود آمد و هـر کداممان 
را بـه گوشـه ای پرت کـرد. انفجار چنـان مهیب بود کـه برای چند 
لحظه، هیچ صدایی را نمی شنیدم و جایی را نمی دیدم. به خودم که 
آمدم، دیدم عده ای دور و برمان هستند و تالش می کنند آمبوالنس 
خبر کنند. وقتی چشم چرخاندم، دیدم در میان آن جمع کوچک، 
وضعیت غالمرضا صالحی از همه بدتر اسـت و مدام ناله می کند.

آمبوالنـس کـه رسـید، سـوارمان کردنـد و راه افتادیـم. در راه 
بیمارسـتان صحرایـی، هنوز صـدای ناله هایش به گوش می رسـید. 
وقتـی رسـیدیم، امدادگرها به سـرعت مشـغول مداوای ما شـدند و 
کیسـه های خـون بـه تک تکمـان وصل کردنـد. با همۀ حـال بدی 
که داشـتم، حواسـم به صالحی بود. امدادگـر را می دیدم که باالی 
سـرش، سـوزن به دست، دنبال رگ می گشـت. به سرعت این کار 
را کرد. صدای صالحی قطع شده بود. چشم دوخته بودم به کیسۀ 
خون. امدادگر هنوز باالی سـرش ایسـتاده بود. لولۀ نازک و شفافی 
از کیسه می رفت به سوی بازوی صالحی. خون وارد لوله شده بود، 
اما جلوتر نمی رفت. کسان دیگری هم آمدند باالی سر او و خیلی 

تـالش کردند، اما خـون راه نیفتاد.
صالحی رفته بود و چه خوب موقعی رفت. چهار روز دیگر خون 
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در رگ های جبهه ها متوقف شد و اگر صالحی نرفته بود...«1
غالمرضا صالحی و بسیاری از بچه های گردان عمار، جان خود 
را بـر سـر دفـاع از تنگـۀ ابوقریب فدا کردنـد تا عراق نتوانـد دوباره 
مثل روزهای اول جنگ، این تکه از خاک پاک کشـورمان را زیر 
گام های خود له کند. بچه های این گردان، تشـنه لب، چون موالی 
خود حسین شهادت را به جان خریدند تا حماسۀ تنگۀ ابوقریب 

در تاریخ دفاع مقدس همیشـه زنده بماند.
مقاومـت نیروهـای گـردان عمار باعث شـد دشـمن همان جا در 
دشت بماند و خیال پیشروی را از سر بیرون کند. بچه های تشنه لب 
گردان، با شـرایط سـخت و طاقت فرسـایی که داشـتند، در گرمای 
پنجاه درجۀ فکه، جانانه مقاومت کردند و جان بر سـر رضای امام 

خود فدا کردند.
»از صالحـی کـه جدا شـدم، با یک وانت، کمـی مهمات و آب 
بردم جلو. شب ماندیم و فردای آن روز برگشتیم. دو روز بعد رفتیم 

و جنازه ها را آوردیم و دو روز بعدش قطعنامه پذیرفته شـد.
مـا حـدود پنجاه و دو سـه نفر شـهید دادیم و چهل پنجـاه نفر هم 
زخمـی داده بودیـم. بچه هـا را جمـع کـردم و گفتـم که شـرایط ما 
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مثل شـرایط عاشوراست و اگر ما نمی رفتیم و مقاومت نمی کردیم، 
تعامـالت جنـگ به هم می ریخت و عراق می آمـد و به رود کرخه 
می چسـبید. مقاومـت مـا باعث شـد که خـاک ما از دسـت نرود. 
شلمچه و حلبچه و فاو، خاک عراق بود، ولی این جا خاک کشور 

خودمـان بود. خدا را شـکر، بچه ها پذیرفتند. 
دو روز بعـد، بـرای بچه هـای شـهید مراسـمی گرفتیـم و فضـای 
غمگینی حکمفرما شـد. قطعنامه پذیرفته شـده بـود و بچه ها حس 
می کردنـد کـه جا مانده انـد. مداحی و گریه و شـور و حال بچه ها 
واقعًا غیرقابل توصیف بود. آن دریغ و حسرت و غم نبودِن دوستان 

شـهیدمان، گفتنی نیست.«1
حماسـۀ گردان عمـار در تنگۀ ابوقریب، از حماسـه های جاودان 

جنگ تحمیلی اسـت.
»گـردان عمار رفـت و وقتی برگشـتند، دوباره جلوی سـاختمان 
گـردان در دوکوهـه جمع شـدند؛ در حالی که بهترین دوستانشـان 
شـهید شـده بودنـد. فرمانـده گـردان، سـخنرانی پراحساسـی کرد 
و گفـت اکنـون مثـل عصر عاشوراسـت، علم ها فرو افتـاده و پیکر 
شـهیدان مان در تنگـۀ ابوقریب زیر گام های یزیدیان اسـت. بچه ها 

1. گفت وگوی نویسنده با محمدرضا یزدی
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گریـه می کردنـد. نمی توان با کلمات، حـس آن غروب غمگین را 
کرد.  بیان 

گـردان عمـار، تنها یگانی بود که در رادیو و تلویزیون از آن اسـم 
بردند. تا آن زمان، تنها واحدهای بزرگ تر از تیپ را نام می بردند و 

این شـاید به خاطر عظمت کار آن ها بود.«1
این چنین، مقاومت تنگۀ ابوقریب، تا ابد ماندگار شد. 

1. گفت وگوی نویسنده با مصطفی رحیمی





فصل هفتم؛
به یاد روزهای جهاد

»نادعلـی طلعتی، مهرماه 1364 به گـردان حضرت علی اکبر 
آمـد و از اوایـل بهمـن 1364 بـه مرخصـی نرفته بـود. نادعلی توی 
گروهـان مـا بـود. آر.پی.جـی زن بـود و در عملیـات ام الرصـاص 
مردانـه جنگیـد و بعـد هم گـردان علی اکبر  وارد فاو شـد. چند 
مرحله عملیات کردیم و بعد هم مأموریت خط پدافندی بین جاده 
البحار و کارخانه نمک به گردان داده شـد. خط پدافندی که چه 
عـرض کنم، هر دقیقه و سـاعتش یک عملیـات بود. توی همۀ این 

درگیری هـا نادعلی حضور داشـت.
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بعـداز عید، قرار شـد خط پدافندی را تحویـل یک گردان دیگر 
بدهیـم و بچه هـا کـه چهـار ماه مرخصـی نرفته بودنـد، به مرخصی 
بروند. 5 اردیبهشت بود که از فاو آمدیم عقب. قرار شد بعدازظهر 
روز یازدهـم اردیبهشـت، همـۀ گـردان مرخصـی برونـد. برگه هـای 
مرخصـی صادر شـد. یک عده هـم رفتند اندیمشـک، به صورت 
گروهـی، بـرای گـردان بلیت قطار بگیرند. هماهنگ شـده بود که 

قطـار روبه روی پـادگان دوکوهه بچه ها را سـوار کند. 
بچه هـای گـردان حضـرت علی اکبـر مقابـل حسـینیۀ لشـکر 
سیدالشـهداء جمـع شـدند و منتظـر آمـدن قطـار بودنـد. دیـدم 
نادعلی خیلی ابراز خوشحالی می کند. گفت: »خوب وقتی داریم 

مرخصی.«  می ریـم 
می دانسـتم متأهـل اسـت. پرسـیدم: »نادعلـی، دلت بـرای خانه 

خیلـی تنگ شـده؟« 
بـا خوشـحالی، سـرش را مقابـل گوشـم آورد. مثل این کـه حیاء 
می کـرد و نمی خواسـت کسـی حرفـش را بشـنود. گفـت: »برادر 
پارسـا، هفتـۀ دیگـر خـدا می خواهد به مـن یک فرزند عطـاء کند. 
االن خانـواده بـه مـن نیاز دارنـد و از این که دارم می روم کنارشـان، 

خوشـحال هستم.« 
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با نادعلی مشـغول صحبت بودیم که مقابل حسـینیه شـلوغ شد و 
یکی صدا زد: »برادرها! مرخصی ها لغو... آماده باش اعالم شده.«

دویدم و خبر گرفتم. خبر این بود که دشـمن در جاده شـرهانی 
پیشـروی کـرده و بـه سـوی اندیمشـک در حرکـت اسـت. سـریع 
بچه ها سـاک ها را تحویل دادند و تجهیزات گرفتند و اتوبوس های 
گل مالـی شـده، آمدند تـوی پادگان دو کوهه. بچه ها سـوار شـدند 
و چنـد سـاعت بعد، گردان مـا و گردان حضـرت علی اصغر به 
فرماندهی شـهید حسـین اسـکندرلو در مقر الوارثیـن )مقر تخریب 
لشـکر 10 سیدالشـهداء در جاده فکه، نرسـیده به سایت( مستقر 

شدند.
روز 13 اردیبهشـت 1365، گـردان حضـرت علی اکبـر وارد 
عملیـات شـد و رفتیـم بـه جنـگ تیپ زرهی دشـمن. عـراق آتش 
سنگینی توی منطقه ریخت و ساعت ها درگیر بودیم و هر طور بود، 
جلوی پیشـروی عراقی ها را گرفتیم. در گیرودار آتشـباری دشمن، 

نادعلی به شـهادت رسید.
نادعلـی شـهید شـد و جنـگ هم تمام شـد و ما هم مشـغول دنیا 
شـدیم؛ تـا ایـن که سـال 1386، بـه عنـوان راوی، در محـل یادمان 
عملیـات سیدالشـهداء مشـغول روایت گـری بـودم. از غربـت 
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بچه هـا گفتـم، از گرمـی و حـرارت زمین و هوا موقـع جنگیدن، از 
تشـنگی و دویدن در رمل ها و از مردانگی حسـین اسـکندرلو. در 
آخر هم گریزی زدم به حکایت نادعلی طلعتی. از حماسـه و ایثار 
کید کردم بچه هایی کـه به این میدان نبرد  ایـن دالورمـرد گفتم و تأ
آمدند، به دسـتور امام آمدند و از همۀ هسـتی خود گذشـتند تا دل 
امام شـان شاد شود. اشـاره کردم که بدن های خیلی از آن ها هفته ها 

روی زمیـن داغ فکـه، زیر آفتـاب افتاده بود. 
حـال خوبـی پیدا شـد و خیلی ها گریه  کردند. اعضـای کاروان، 
همگی دانشجو بودند و با همۀ وجود به شهداء عشق می ورزیدند.

صحبت هایم که تمام شد، دیدم یک جوان مؤدب و رشیدی جلو 
آمد و پرسـید: »می شـود بگویید شـهید نادعلی طلعتـی کجا روی 

زمین افتاد و به شـهادت رسید؟«  
من هم که خسته شده بودم، یک جایی دوردست، وسط رمل ها 
را نشـانش دادم. امـا جـوان ول کـن نبود. به اش گفتم چقدر سـؤال 
می کنـی. در حالـی کـه بغضـش را قـورت مـی داد، گفـت: »مـن 
همان بچه ای هسـتم کـه پدرم برای به دنیا آمدنش خوشـحال بود و 

ساعت شـماری می کرد...«1
1 . گفت وگوی نویسنده با حمید پارسا از رزمندگان لشکر 10 سیدالشهداء
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پاسگاه شرهانی یا مقر تفحص شهدای شرهانی، اکنون به شکل 
یادمانی در این نقطۀ مرزی، قدعلم کرده اسـت. این مقر، درسـت 
در شمالی ترین نقطۀ مناطق عملیاتی واقع است. این پاسگاه در 100 
کیلومتری غرب اندیمشـک قـرار دارد؛ یادمانی که در میانۀ مناطق 
چم هندی، چم سری و عین خوش واقع است. این یادمان، به همراه 
یادمان هـای دوکوهه، فکه و فتح المبین، از شـمالی ترین یادمان های 
سـرزمین های جنـوب هسـتند. سـرزمینی کـه هنوز در آغـوش آن، 

پیکرهای پاک و مطهر شـهدای بسـیاری به امانت آرمیده است. 
از زیباتریـن جلوه هـای ماندگار در این مقـر تفحص، صحنه های 
مربوط به کشـف و شناسـایی پیکرهای پاک شـهداء است. عشایر 
عراقـی هم مـرز بـا ایران، سـرزمینی را به خاطر دارند کـه در اطراف 
گنبـدی کوچـک و طالیی، صدهـا پرچم به اهتزاز درآمده اسـت. 
عراقی ها به مقر تفحص لشکر 14 امام حسین مستقر در شرهانی، 
موقف االعالم )سـرزمین پرچم ها( می گویند، و آن را از مقدسـات 

ملت ایران می دانند.
از دوکوهه که کاروان حرکت کند، به طور متوسـط یک سـاعت 
بعد، می رسد به روستای عین خوش و بعد از پل زردرنگ، می رسد 
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به سـه راهی شـهید خرازی؛ و در جادة شـهید خرازی، بعد از چند 
کیلومتر، به دروازۀ آسـمان، پل شهید ایوبی می رسد.

بچه های ارتش در کنار مقتل شـهدا، ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی 
دارند. پس از ایستگاه، به جاده ای قدم می گذارید که در عملیات 
محرم، محور میانی بوده و تا مقر تفحص، ده تا پانزده دقیقه فرصت 
داریـد کـه خـوب به اطراف نـگاه کنید و آثار جنگ و سـنگرهای 
قدیمی را ببینید. مقتل بسـیاری از شـهیدان، در حاشیة همین جاده 
اسـت. این جاده، قلب منطقه ای اسـت که چهار عملیات بزرگ و 
حـدود ده عملیـات کوچک و چندین تک دفـاع متحرک عراق را 

به خود دیده است. 
عملیات هـای محـرم در آبـان 1361 و والفجر یـک، در فروردین 
1362 در ایـن منطقـه انجـام شـد و از فرماندهـان عملیات هـا هـم 
می تـوان بـه شـهید مصطفی ردانی پور، شـهید علی صیاد شـیرازی، 
حسـین خرازی، شـهید احمد کاظمی، شـهید مهـدی زین الدین و 
شـهید حسـن باقری اشـاره کرد. در اطراف شـرهانی، حسینیۀ امام 
، معراج شـهدا و مقر تفحص، محل شـهادت 10  حسـن مجتبی
شـهید گمنام و پل روی رودخانۀ دویرج که بعدها به نام پل شـهید 

ایوبی نام گذاری شـد، دیده می شـود. 
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از پـل شـهید ایوبـی کـه بگذریم، تـا به زیـارت شـهدای گمنام 
شـرهانی مشـرف شویم، این سرزمین و محدودۀ آن، با خون صدها 

شـهید متبرک است.
افتخار خاک شـرهانی، شهدای گمنامی است که در گذشته ای 
نه چندان دور، بر خاک های گرم خوزستان و ایالم قدم برداشته اند، 
مردان بی ادعایی که که جز به آسـمان، نظر به جایی نداشـتند. آنان 
بی  آن که دیده شوند، برای آسایش فرزندان این سرزمین و سرفرازی 
جمهـوری اسـالمی جنگیدند و بسیاری شـان، در همـان منطقه، به 
طـور گمنام شـهید شـدند. هنـوز خیلـی از خانواده ها چشـم به راه 
بازگشـت فرزنـدی، بـرادری و همسـری هسـتند کـه در آن منطقـه 
می جنگیده و نه خبر شهادتش را آورده اند، نه نامش را در فهرست 

اسـرا و آزادگان یافته اند. 
امـروز نیـز عده ای از جنس همان شـهداء، با دل هایی به وسـعت 
هفتمین ایسـتگاه آسـمان، در آن منطقه در جسـت وجوی نشـانه ای 
از آن کبوتران بی نشـان هسـتند تا به چشم انتظاری منتظرانشان پایان 
دهنـد. از زیباتریـن جلوه هـای مانـدگار در مقـر تفحص شـرهانی، 
صحنه های مربوط به کشف و شناسایی پیکرهای پاک شهداست.

بـا پایـان گرفتن جنـگ تحمیلـی و پذیـرش قطعنامـه، گروه های 
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تفحص شهدا، داوطلبانه و خودجوش وارد منطقه شدند. اولین گروه 
، با فرماندهی شهید علیرضا غالمی  تفحص لشکر 14 امام حسین
بـود. علیرضا غالمی که با هدف شناسـایی و ارائۀ گزارش وضعیت 
در این منطقه مسـتقر شـده بود، در مرحلۀ اول تفحص، پیکر شـهید 
منتظرالقائم را کشـف  کردند و همین باعث توسـل آن ها به حضرت 

قائم  و حضور مسـتمر نیروهای این لشـکر در شرهانی  شد.
»قـرارگاه بـه ما اجـازۀ تفحص نمی داد. می گفتنـد امنیت ندارد. 
منافقیـن تـوی منطقه اند و نمی شـود. وقتی اصرار مـا را دیدند، قرار 
شد یک هفته موقت باشیم. اگر شهید پیدا کردیم، مجوز بدهند و 

ما رسـمًا وسـایلمان را بیاوریم و شروع کنیم. 
از یک طرف، خوشحال بودیم که مانده ایم، از طرف دیگر، وقت 
کم و منطقه وسـیع و خطرناک بود و می ترسـیدیم نتوانیم شـهیدی 
پیدا کنیم. هر روز از میدان های وسیع مین، سیم خاردارها و تله های 
انفجـاری می گذشـتیم. امـا هـر روز ناامیدتـر می شـدیم. مین های 
منطقه، منافقین، عراقی ها... از هیچ کدام آن قدر نمی ترسـیدیم که 
از دست خالی برگشتن می ترسیدیم. روز آخر ماندنمان، نیمۀ شعبان 
« بـود. عجیـب همه  بـود. آن روز، رمـز حرکتمـان »یـا مهـدی 
پریشـان بودند. خورشـید هم دسـتپاچه بود انگار. زودتر از همیشـه 
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رفت پشـت ارتفاع 175. 
نزدیک غروب بود و لحظۀ وداع. باید سـریع از منطقه می رفتیم. 
بچه هـا از خـود بی خـود بودنـد. می گفتنـد دیدیـد قابـل نبودیم. با 
نـام مهـدی  روز نیمـۀ شـعبان کار را شـروع کردیـم و حاال باید 
برگردیـم. اشـک حلقه زده بـود توی چشم هایشـان. هر کس دنبال 
چیزی می گشـت تا برای یادگار و تبرک با خودش ببرد. یکی یک 
مشت خاک برمی داشت. یکی یک تکه سیم خاردار. من هم رفتم 
سـراغ شقایق وحشی. می خواستم با ریشه درش بیاورم بگذارم توی 
قوطی کنسـرو. وقتی شـقایق را آرام جدا کردم از زمین، دیدم ریشۀ 

شـقایق روی جمجمۀ شهید سبز شـده؛ روی سجده گاهش... 
، بچه ها همه جمع شدند. آرام آرام خاک ها  با فریاد یا مهدی 
را کنـار  زدیـم. دلهـره داشـتیم کاش، هم پالک داشـته باشـد، هم 
از لشـکر خودمان باشـد. پالک که پیدا شـد، همه سـالم دادند بر 
محمـد و آلش. پالک را اسـتعالم کردیـم. روی پا بند نبودیم. 

1». شـهید مهدی منتظرالقائم بود، از لشـکر امام حسـین

1 . راوی: علیرضـا غالمی. بنگرید به: سـرزمین مقـدس: راهبردهای روایت گری در 
اردوهای راهیان نور، تحقیق و تدوین جواد شفیعیان، قم، موسسۀ روایت سیرۀ شهدا، 

1391، ص 139
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از سال 1370 تا 1376، کار تفحص پیکر مطهر شهداء به وسیلۀ 
گروه هـای تفحـص یگان های سـپاه و کمیتـۀ مفقودین بـه صورت 
کوتاه مـدت و دایـر کردن چادرهای گروهی و یا اسـتقرار در شـهر 
دهلران و موسیان آغاز  شد. از سال 1376 تا 1378 و بعد از شهادت 
علیرضـا غالمی، کار متوقف شـد و برای مدتـی انجام نگرفت. اما 
بـا پی گیری کمیتۀ جسـت وجوی مفقودیـن و نیروهایی که به دنبال 
یافتن شـهدای مفقوداالثر بودند، از سـال 1378 تفحص شهداء در 
شـرهانی به صورت دائم و با سـاخت تعدادی سـنگر و یک معراج 
شـهداء کـه به صـورت گنبدی بسـیار زیبا و با حال و هـوای دوران 
دفاع مقدس بود، ادامه یافت و گروه تفحص لشکر 14 امام حسین

 اصفهان در منطقه مسـتقر شدند.
در هنگام تفحص شـهداء، حوادث بسـیاری روی داد که باعث 
شـهادت و مجروحیـت نیروهـای تفحص شـد. این مناطـق هنوز به 
مواد منفجره، مین و مهمات عمل نکرده، آلوده بود و کار برای پیدا 
کردن شهداء، به شهادت چند نفر از نیروهای تفحص از یگان های 
مختلـف در ایـن حـوزه انجامیـد. در محل شـهادت آن هـا، اکنون 
تابلوهایی با ذکر مقتل شـهیدان نصب شـده اسـت. شهید سیدامیر 
تشـت زرین، شـهید ابراهیم احمدپوری، شـهید سـیدعلی موسوی، 
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شهید علیرضا غالمی، شهیدان صابری و شاهدی و محمود غالمی 
از شـهدای تفحص در این منطقه هستند.

عـالوه بر مقتل شـهداء، اکنـون موقعیت هایی هـم در این منطقه 
ایجاد شـده اسـت که می توان به آن اشـاره کرد:

ـ حسینیۀ امام حسن مجتبی
ـ معراج شهدا و مقر تفحص

ـ مقتل 10 شهید گمنام
ـ پل روی رودخانۀ دویرج )پل شهید ایوبی(

همچنیـن آثـار به جـا مانده از جنـگ تحمیلی در شـرهانی هنوز 
وجـود دارد کـه می توان بـه آن ها چنین اشـاره کرد:

ـ  میادیـن میـن در ردیف هـای چندگانـه در طـول نوار مـرز که تا 
منطقـۀ فکـه و چزابه ادامـه دارد.

ـ انواع سیم های خاردار، نبشی، موانع خورشیدی، فرشی و موانع 
ایذایی دیگر.

ـ یک کانال بسـیار عظیم و منحصر به فرد به طول 90 کیلومتر و 
عمق 4 متر و عرض 6 متر که در وسـط میادین مین احداث شـده. 
در داخـل ایـن کانال، انواع مین و موانع وجود داشـته اسـت. ضمن 
این کـه با هدف اسـتتار و پنهان کاری، خاِک برداشت شـده، بدون 
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این که در جناحین کانال ریخته شـود، به نقاط دورتری انتقال داده 
شده است.

ـ سـنگرها و اسـتحکامات بسـیار طوالنـی و مهـم کـه بـا بتون و 
آرماتـور احـداث شـده اند.

ـ خاکریزهای دوجداره
ـ جـادۀ آسـفالت عـراق از زبیـدات تـا جـادۀ اصلـی دهلـران ـ 

)عین خـوش( اندیمشـک 
شرهانی اکنون به عنوان یک اثر ملی جزو میراث معنوی ایران به 
شمار می رود. این اثر پژوهش و مستندسازی گردیده و در تاریخ 8 
مهـر 1387 با شـمارۀ ثبت 23472 به عنوان یکـی از آثار ملی ایران، 

در فهرسـت میراث معنوی به ثبت رسیده است.
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