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z سخن ناشر

»َمْن َوّرخ مؤمناً فّکانما احیاء« 
هر کس تاریخ مؤمنی را بنگارد، مانند آن است که او را احیاء 

کرده است. 
پیامبر اعظم حضرت محّمدرسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله وسلم(

در   ،»27 در  هفت  و  »بیست  ارزشمند  کتاب های  مجموعه 
برگیرنده ی سرگذشت نامه های بیست و هفت تن از فرماندهان 
دفاع  سال  هشت  طی   ،)p(محّمدرسول اهلل  27 لشکر  شهید 
مقّدس ملّت ایران است که پژوهش و نگارش آن ها در این مرکز 

از بهار 1391 آغاز شده است. 
به جرأت می توان مدعی شد که هر یک از مجلّدات این مجموعه، 
دوران  مختلف  مراحل  از  موثق،  روایت های  جامع ترین  حاوی 
زندگی و سیره ی رزمی سوژه ی محوری آن هاست. مندرجاِت هر 
کتاب، به حجم معتنابهی از اسناد مکتوب، دیداری و شنیداری 



n 10 ماه همراه بّچه هاست

ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مؤسسه ی  آرشیوهای  در  موجود 
دفاع مقدس سپاه محّمدرسول اهلل)p( متّکی می باشد که مؤلف 
محترم، ضمن بررسی تطبیقی و راستی آزمایی آن ها با یکدیگر، 
سرگذشت نامه ها،  این  از  یک  هر  نگارش  در  مستندات  این  از 

استفاده کرده است. 
»بیست  مجموعه  ی  از  کتاب  دّومین  بّچه هاست«،  همراه  »ماه 
دنیوی  حیات  پرماجرای  داستان  حاوی   ،»27 در  هفت  و 
 27 لشکر  پرآوازه ی  فرمانده ی  هّمت؛  محّمدابراهیم  شهید 
و  پژوهش  مراحل  طی  از  پس  که  است   )p(محّمدرسول اهلل

نگارش آن، اکنون به زیور طبع آراسته می شود.
سریع تر  هرچه  الهی؛  قّوه ی  و  حول  به  تا  است  امیدوار  ناشر 
مجلّداِت بعدی این مجموعه ی منحصر به فرد را نیز چاپ و به 
خوانندگان مشتاق آثار حوزه ی مستندنگاری ادبیاِت دفاع مقّدس، 

ارائه نماید، ان شاءاهلل. 
 

تهران ـ 22 بهمن 1391 
مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت ـ نشر صاعقه



z سخن مؤلف

دلـم گـفت بـاید کـه هــّمـت کـنـی 
ز »هـّمـت« بـرایــم حـکایـت کـنی  
ز »هـّمت« کـه تـا بـا خدا عهد بست 
هـمه عـهدهـای دگــر را شـکـسـت  
ز »هّمت« کـه در آسمان خانه داشت 
حــریمـی پـر از بـاِل پـروانه داشـت  
ز »هـّمت« کـه آوازه اش ماندنی است
هـماره سـفرنـامه  اش خـواندنی است1

بهزاد بهزادپور؛ نویسنده و هنرمند توانا، در مقدمه ی فیلم نامه ی 
بلند خودش درخصوص حاج احمد متوّسلیان، جمله ای دارد که 
دقیقاً شرح حال مِن درمانده هم هست. وی در سرآغاز آن مقدمه، 

1- شعر از پرویز بیگی حبیب آبادی، کتاب آن همیشه سبز.



n 12 ماه همراه بّچه هاست

نوشته است: 
کردنش  نگاه  برای  بنویسم،  را  ]متوّسلیان[  او  خواستم  »وقتی 

کاله از سرم افتاد،  از بس که رفیع و باشکوه بود...« 
در  می خواهم  هم  من  که  است  واقعیتی  کل  این  کنید،  باور 
مقدمه ی این سرگذشت نامه، به آن اعتراف کنم. همین و بس. 

انتشار  از تمامی کسانی که در جمع آوری اطالعات،  تدوین و  
سرگذشت نامه ی شهید هّمت کمک حال مؤلف بودند، سپاسگزارم. 
یادگار عزیز آن  و دو  بزرگوار، همسر صبور  برادراِن  به خصوص 

شهید واالمقام. 
تشکر ویژه دارم از دوست نویسنده و همراه همیشگی ام؛ حسین 
بهزاد که هر چه از نقش ایشان در به ثمر رسیدِن هر کدام از 

مجلدات مجموعه ی بیست و هفت در 27 بگویم، کم گفتم. 
اجر همگی با خدای شهیدان. 

اّول بهمن 1391 ـ تهران 
گل علی بابايی 



z آن چشم های زيبا

پانزده  سحرگاه روز چهارشنبه هفدهم اسفند 1362 و در گذر 
شبانه روز از آغاز عملیات عظیم آبی ـ خاکی خیبر، سپاه هفتم 
نیروی زمینی ارتش بعث، بار دیگر ضدحمله ی سهمگین خود را، 
برای بازپس گیری جزایر مجنون آغاز کرده است. این بار حمله ی 
دشمن، با استفاده از ابزار و تسلیحات شدیدتر و وسیع تر همراه 
شده؛ در مقابل، وضع جبهه ی خودی بسیار حاد و بحرانی است. 
مهم ترین معضل یگان های ایرانی، کمبود نیرو و مهّمات گزارش 
شده است. در چنین شرایطی، غالم علی رشید؛ از فرماندهان ارشد 
سپاه در این عملیات  از داخل جزیره ی مجنون پیام می دهد که 
اگر نیروهای  هّمت؛ نرسند، احتمال سقوط خط این لشکر زیاد 
است. هم زمان؛ سرلشکر ستاد ماهر عبدالرشید التکریتی؛ فرمانده 
سپاه هفتم دشمن نیز، ضمن استفاده از جنگ روانی، به نیروهای 

ایرانی اعالم می کند: 



n 14 ماه همراه بّچه هاست

»اگر جزایر را خالی نکنید، آن جا را با موشک های زمین به زمین 
با کل قدرت توپخانه ای مان، جزایر را، شخم  اسکاد می کوبیم و 

می زنیم!« 
دفتر حضرت امام خمینی، در تماس مستمر تلفنی با فرماندهان 
قرارگاه خاتم االنبیاء)p(؛ مرکز فرماندهی مشترک نیروی زمینی 
ارتش و سپاه پاسداران، آخرین تحّوالت عرصه ی نبرد را از آنان 
با  امام،   پیام شفاهی حضرت  تماس،  واپسین  در  می شود.  جویا 

مضمون ذیل، به فرمانده کل سپاه ابالغ می شود: 
طریق  هر  به  را  مجنون  جزایر  و  کنید  استقامت  عاشورایی   ...«

ممکن، حفظ کنید!«  
 27 لشکر  فرمانده  هّمت؛  حاج محّمدابراهیم  حال،  همین  در 
یگان تحت  پدافندی  برای حفظ خط  محّمدرسول اهلل)p(، که 
فرماندهی اش، در جزیره،  خود را به آب و آتش می زند، برای در 
اختیار گرفتن فقط چند نفر نیرو به سمت خط پدافندی لشکر 41 

ثاراهلل)j( کرمان حرکت می کند: 
بعدازظهر   ...)j(ثاراهلل از لشکر 41  بودیم،  »... ما گردان 410 
و  میرافضلي  سّیدحمید  که،  بود  اسفند  هفدهم  چهارشنبه  روز 
حاج هّمت آمدند براي بازدید خط. فرمانده لشکرمان حاج قاسم 
هنوز  من  را،  هّمت  حاج  بودند.  هم  عّباس زاده  رضا  و  سلیماني 
درست نمي  شناختم. به من گفت بروم پیامي را از بي سیم، به یکي 
از تیپ هاي لشکرش ابالغ کنم و زود برگردم. سّیدحمید نشسته 
ابالغ کردم و سریع برگشتم.  بود ترک موتور حاج هّمت. رفتم 
نبودند! نه سّید، نه حاجي. گفتم: کجا رفته اند؟ گفتند : همین اآلن 
رفتند. بعد فهمیدم با هم رفته اند به طرف چهار راه مرگ، توي 



15 n آن چشم های زیبا

خود جزیره ی جنوبي مجنون.«1
و  هّمت  حاج  موتور  افتادیم.  راه  موتورهاي مان،  بر  سوار   ...«
میرافضلي که ترک حاجي نشسته بود، از جلو مي رفت و من هم 
پشت سرشان. فاصله مان با هم، دو، سه متري بیشتر نبود. سنگر، 
پایین جاده بود و براي رفتِن رو پِد وسط، مي بایست از پایین پد 
مي رفتیم روي جاده. همین کار، باعث مي شد دور شتاب موتور 
کم بشود. البته این، کار هر روزمان بود. عراقي ها روي آن نقطه 
دید کامل داشتند. درست به موازات نقطه ی مرکزي پد، تانکي 
را مستقر کرده بودند و هر وقت ماشین یا موتوري پایین و باال 
مي شد و نور آفتاب به شیشه شان مي خورد، تیر مستقیم اش را 
استتار کرده  بدنه شان  با گل مالي  را  ما موتورها  شلیک مي کرد. 
بودیم ، با این حال عراقي ها باز ما را مي دیدند . آخر فاصله خیلي 

نزدیک بود.
پد . من هم پشت  برود روي  تا  باال  موتور »حاج هّمت« کشید 

سرشان رفتم . حسي به من مي گفت اآلن گلوله شلیک مي شود.
رو به حاج هّمت گفتم : حاجي! این  یک تّکه را، پر گازتر برو! در 
یک آن ، از سمت محل استقرار آن تانک عراقی، گلوله ای شلیک 
و منفجر شد . دودي غلیظ آمد ، بین من و موتور »حاج هّمت« 

قرار گرفت.
صداي گلوله و انفجارش موجي را به طرفم آورد که باعث شد تا 
چند لحظه گیج و مبهوت بمانم . طوري که نفهمم اصاًل چه اتفاقي 

افتاده . گاز موتور را دوباره گرفتم و رسیدم روي پد وسط.

1- مصاحبه با اکبر حاج محمدی؛ از کادرهای لشکر 41 ثاراهلل)j( در عملیات 
آبی ـ خاکی خیبر.
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از بین دود باروت آمدم بیرون . راه خودم را رفتم . انگار یادم رفته 
افتاده و با کي ها همسفر بوده ام . در یک لحظه ،  اتفاقي  بود چه 
موتوري را دیدم که افتاده بود سمت چپ جاده . دو جنازه هم روي 
زمین افتاده بودند . به خودم گفتم : من صبح از همین مسیر آمده 
بودم . این جا که جنازه اي نبود . پس این جسدها مال چه کساني 

است؟ نمي دانم ؛ شاید آن لحظه دچار موج گرفتگي شده بودم.
شاید هم این کار خدا بود . آرام از موتور پیاده شدم و آن را گذاشتم 
روي جک. رفتم به طرفشان. اّولین نفر، به رو، روي زمین افتاده 
بود . او را که برگرداندم، دیدم تمام بدنش سالم است. فقط صورت 
ندارد و دست چپ . موج آمده و صورتش را برده بود . اصاًل شناخته 
نمي شد . در یک آن، همه چیز یادم آمد! عرق سردي روي پیشاني ام 
نشست . رفتم سراغ دّومي که او هم به رو افتاده بود . نمي توانستم 
باور کنم که این ، جسِد سّید حمید است . از لباس ساده اش او را 
شناختم. یاد چهره شان افتادم . دیدم »هّمت« و »سّید حمید«، هر 
دو یک نقطه مشترک دارند و آن هم چشم هاي زیبایشان است . 
خدا همیشه گفته هر کي را دوست داشته باشد ، بهترین چیزش 

را مي گیرد و چه چیزي بهتر از چشم هاي آن ها؟!«1

.)j(1- به نقل از مهدی شفازند؛ از کادرهای رزمنده لشکر 41 ثاراهلل



z کاِر ارباب خودمان است

پیش  گذاشتیم  هم  را  دخترمان  بود.  سالش  دو  حبیب   ...«
زن عمو. ابراهیم را سه ماهه آبستن بودم. حالم خوب بود. یعنی 
از کاظمین تا کربال سرحال بودم. به کربال که رسیدم حالم بد 

شد. شب شد. گفتند: ببریمش دکتر. 
بردند. بعد آمدیم. گفتم: اآلن می روم پیش دکتر واقعی. 

رفتم حرم. نمی توانستم روی پاها بایستم. همان جا پای ضریح 
نشستم. 

امام حسین! من  یا  گفتم:  روی شبکه های ضریح  گذاشتم  سر 
گوش  هم  کس  هیچ  حرف  به  بروم.  که  نمی ترسم  خودم  از 
نمی دهم. فقط می ترسم من قاتل این بّچه بشوم. نگذار هم چنین 
بالیی سرم بیاید. گریه می کردم، زیارت می کردم، حرف می زدم. 
برگشتم خانه و شام را خوردم خوابیدم. خواب دیدم نشسته ام 
که  می کنم  نگاه  قدبلندی  خانم های  این  به  دارم  ضریح  پای 
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هستند  حیا  با  چه  می گفتم  خودم  به  دارند.  عربی  روبنده ی 
این ها، که یکي  از آن ها آمد پیش من گفت خانم! گفتم: بله... 
دست کرد از زیر چادرش یک بّچه ی قشنگ درآورد داد به من. 
از  که  بّچه ات  می گفت:  روی صورتش  می کشید  ِهی  را  چادرم 
دست رفت ولی برای این که دست خالی برنگردی این را بگیر با 
خودت ببر. به کسی هم نشانش نده. فقط یادت باشه اسمش را 
بگذار محّمدابراهیم. او از ماست و پیش ما هم برمی گرده. یک 
را  خوابم  رفتم  شدم  بیدار  که  صبح  می گفت.  چیزی  هم چین 
برای مادر شوهرم تعریف کردم. گفت: باز یک پسر گیرت می آد. 

ذوق کردم. 
اّما نمی خواهد به هر کسی بگویی. نگفتم. وقتی به دنیا  گفت:  

آمد اسمش را گذاشتیم محّمدابراهیم.«1
مرحوم علی اکبر هّمت می گوید:  

»... پاییز سال 1335 به همراه جمعی از همشهری ها برای زیارت 
حرم امام حسین)j( راهی کربال شدیم. اتوبوس کهنه و زهوار 
مرز خسروی  به  آن جا  از  رساند.  کرمانشاه  تا  را  ما  رفته ای  در 
رفتیم. یک شب و یک روز در راه بودیم. آن روزها سفر به کربال 
که  من  برای همسر  بود. مخصوصاً  طاقت فرسا  و  خیلی سخت 
باردار هم بود. صبح زود بعد از آن که مأموران مرزی عراق اجازه 
دادند، به سمت خانقین حرکت کردیم. راه پر دست انداز باعث 
شد تا حال همسرم بد شود. از صبح پنج شنبه که حرکت کردیم، 
عصر رسیدیم کربال. موقع پیاده شدن نتوانست. درد پیچید توی 

کمرش. افتاد. پرسان پرسان بردیمش پیش یک دکتر عراقی. 

1- به نقل از بانو نصرت هّمت، مادر.
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معاینه اش کرد و گفت: بّچه صددرصد سقط شده. یک سوزن و 
قرص و کپسول نوشت و گفت: اگر با این بّچه رد شد که شد، 

اگر نشد فردا صبح بیاوریدش عملش کنم. 
حرم  مقابل  که  منزل مان  رفتیم  آمدیم  درشکه  با  برگشتنی 
حرم  به  افتاد  مادرش  تا چشم  بود.   )j(سیدالشهداء حضرت 
طاقت نیاورد. گریه کرد گفت:  من هزار کیلومتر دو هزار کیلومتر 
بروم یک گوشه  این که  نه  امام برسم.  بیایم خدمت  راه آمده ام 

بنشینم. 
کند  مدارا  باید  و  نیست  حالش خوب  که  کردم  اصرار  چه  هر 
افاقه نکرد. مجبور شدم ببرمش حرم. خودم هم رفتم. تا نیمه 
شب آن جا بود. دل شوره نگذاشت هوش و حواسم را جمع کنم 
تا بفهمم چی می گویم و چکار می کنم. همه اش نگاهم به در بود 

که کی می آید. آمد. گفت: پاشو برویم! 
گفتم: حالت؟ گفت: بهترم. رفتیم منزل. با پتو برده بودمش و 

حاال داشت با پای خودش برمی گشت. 
گفتم: غذا می خوری؟ گفت: نه. می خواهم بخوابم. خوابید. من 
دیدم  شدم  بلند  می آید.  گریه  صدای  دیدم  بعد  خوابیدم.  هم 

نشسته سر جایش دارد گریه می کند. 
حرف  داد.  تکان  سر  سراغت؟  آمده  باز  درد  شده؟  گفتم: چی 

نمی زد. گریه  هم امانش نمی داد. فقط توانست بگوید: نه. 
بلند شدم یک لیوان آب براش آوردم دادم خورد. مگر گریه اش 
بند می آمد. همه اش نگران بودم. هم نگران خودش هم بّچه یی 
که دکتر گفته بود دیگر امید دیدنش را نباید داشته باشم. بیشتر 
نگران خودش بودم. هرطوری بود آرامش کردم گفتم: درد که 
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نداری، حرف هم که نمی زنی، پس من... 
عرب  زن های  از  یکی  که  بود  دیده  خواب  دیدم.  خواب  گفت: 
حرم، سیاه پوش و قدبلند، آمده بّچه یی را داده به او گفته: این 

بّچه را بگیر. 
بّچه را که از دست زن می گیرد از خواب می پرد، می نشیند به 

گریه کردن. مادرم کنارش بود دلداری اش می داد. 
می گفت:  خیالتان تخت. بّچه سالم است. 

گفتم:  دکتر که شنیدی چی گفت؟ گفت: دکتر را ولش کنید. از 
این حرف ها زیاد می زنند. این خواب نشانه ست. 

در  سر  چیزها  همین  از  که  خوانده اند  درس  عمر  یک  گفتم: 
بعضی  از  نمی توانند  بخوانند  درس  هم  عمر  دو  گفت:   بیاورند. 

چیزها سر در بیاورند. 
نمی توانستم بفهمم چی دارد می گوید. سر و کله می زدم که او 
بّچه سالم  حتماً یک چیزی می داند که گفته: مادرم می گفت: 
است. حاال می بینید. می گفت: مکه هم حّتی قسمت تان می شود 

با این خوابی که عروسم دیده. 
می گفت: اسم بّچه را هم حتماً باید بگذارید ابراهیم. شب گذشت. 
صبح بلند شدیم رفتیم پیش همان دکتری که گفتم. معاینه اش 
حرف  می کرد.  نگاه مان  همین طور  برد.  ماتش  شد،  تمام  که 

نمی زد. 
گفتم: چی شده؟ نمی فهمید چی می گویم. یک عرب همراه مان 
برده بودیم، مش علی پور)کفشدار حرم(،که برایمان بگوید او چی 

می گوید یا ما چی می گوییم. به دکتر گفت چی می گویم. 
دکتر نمی توانست باور کند بّچه سالم است. می گفت: قابل باور 
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نیست. شما دیشب رفتید پیش کی؟ منظورش دکتر بود. گفتیم: 
دکتر دیگری نرفتیم. مستقیم رفتیم خانه خوابیدیم. دکتر گفت: 

یعنی هیچ دوا و درمانی نکردی؟ بیمارستان و جایی نرفتید؟  
دو  هر  بّچه اش  و  مادر  است.  غیرممکن  گفت:  دکتر  نه.  گفتم: 
باید... به مش علی پور گفت:  کار کیه؟ مش علی پور گفت: همان 

اصل کاری. به من گفت: مگر نرفتید حرم؟ گفتم: چرا. 
خندید و گفت: کار ارباب خودمان است پس. دکتر تا شنید چی 
شده و کجا رفته ایم هر چی پول ویزیت و نسخه داده بودیم را 

به ما برگرداند. 
یک مشت داروی هم نوشت داد گفت: خیلی مواظب شان باشید. 

هردویشان از خطر جستند. بّچه بیشتر. 
رسیدیم  بهمن  نیمه ی  برگشتیم.  و  ماندیم  کربال  ماه  چهار 
آمد.  دنیا  به  فروردین 1334  روز سیزدهم  بّچه صبح  شهرضا. 
اسمش را، به خاطر آن خواب و آن عزیزی که حدس می زدیم 

حضرت زهرا)h( باشد، گذاشتیم »محّمدابراهیم«.«1
دوران کودکی ابراهیم در کوچه پس کوچه های شهرضا سپری 
شد تا او به سن هفت سالگی رسید و قدم به دبستان گذاشت. 

برادر بزرگترش حبیب اهلل می گوید: 
»... من و ولی اهلل خیلی شیطان تر از ابراهیم بودیم. آن روزها یادم 
نمی رود. خاطرم هست که توی دبستان به ما شیر می دادند. یک 
دیگ پر از شیر بار می گذاشتند و نفری یک لیوان می دادند به 
ما، به عنوان کمک تغذیه. من و یکی دو تا از بّچه ها دیگ را چپه 
بودیم.  رفتیم. سال چهارم  در  بعد هم  زمین.  انداختیم  کردیم 

1- نوار مصاحبه با علی اکبر هّمت؛ پدر.
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ابراهیم ناراحت شد. گریه کرد. گفت: دادا! چرا این کار را کردی؟
گفتم: داداش حاال کاری است که شده، تو خودت را ناراحت نکن. 

شش سال دوره ی ابتدایی این طوری گذشت.    
تا آمد دبیرستان و جایش بزرگ تر شد، بیشتر خودش را نشان 
داد. شد محبوب همه، همه کاره هم بود. نمایش نامه اجرا می کرد. 
معلمش به او کتاب جایزه داد. از آن کتاب هایی که خواندنش 

ممنوع بود. 
دورش کاغذ پیچیده بود، می آوردش خانه، می  رفت یک گوشه 
تنهایی آن را می خواند. به او گفتم: »چرا کتابت جلد ندارد؟« 
گرفتم دیدمش. گفتم: نبریش بیرون. همین جا بخوانش. چیزی 

در او بود که در من و ولی اهلل نبود.«1
موضوع  این  پیرامون  خود،  یادداشت های خصوصی  در  ابراهیم 

نوشته است: 
»... از سال 1352 به مطالعه ی کتاب های ممنوعه مشغول شدم. 
به طوری که روز به روز، از نظام حاکم کینه ی بیشتری به دل 
می گرفتم. اکثر جوان ها غرق شکم و شهوت شده بودند. بریدن 
از خدا و پیوستن به دنیای مادی، رواج فساد و فحشاء؛ سبب 
سست شدن یا نابودی ایمان آنان و بی توّجهی شان به اسالم شده 
بود. جّو اختناق و ناامنی که ساواک به وجود آورده بود، باعث 
می شد تا انسان جرأت طرح مسائل را، حّتی در حضور برادرش 

نداشته باشد.«2
ورودی  آزمون  در  دیپلم،  اخذ  از  پس   1352 سال  در  ابراهیم 

1- نوار مصاحبه با حبیب اهلل هّمت؛ برادر شهید.
2- به نقل از یادداشت های خصوصی هّمت در سال های 1353 و 1354.
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دانشسرای تربیت معلم اصفهان پذیرفته شد. وی در سال 1354 
به شهرضا  و  گذاشت  پشت سر  را  دانشسرا  ساله ی  دو  دوره ی 
آموزش  و  شد  وظیفه  نظام  خدمت  وارد  بعد،   مّدتی  بازگشت. 
سربازی را در »پادگان لشکرک« تهران سپری کرد و سپس او 
را به اصفهان منتقل کردند. پس از گذراندن دوران سربازی، در 
یکی از مدارس شهرضا مشغول به تدریس شد و کالس خود را 

با درس تاریخ شروع کرد. 
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پس از واقعه ی هفده شهریور در تهران که تعداد زیادی از مردم 
بی گناه توسط مزدوران رژیم شاه به شهادت رسیدند، همگام با 
مردم انقالبی تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور، تب انقالب 
شهرهای کوچک و حّتی روستاهای ایران را هم فرا گرفت. در این 
میان شهر به ظاهر کوچک شهرضا نیز از حوادث انقالب مصون 
نماند و جوانان پرشور آن هر روز علیه رژیم شاه تظاهرات راه 
انداختند. در این گونه تظاهرات و راه پیمایی ها جوانانی هم چون 
و  محّمدابراهیم هّمت، پرچمدار نهضت اسالمی مردم در شهر 

دیارشان بودند. برادرش می گوید: 
»... چند ماهی می شد که حکم اعدامش را داده بودند. همین 
»سرلشکر ناجی«؛ فرماندار نظامی رژیم شاه در استان اصفهان، 
برای او حکم تیر صادر کرده و گفته بود: هرجا او را دیدید، با 

تیر بزنید. 
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همه یادشان هست که رکن اصلی تظاهرات در شهرضا او بود. 
بّچه های کالسش را برمی داشت مي آورد بیرون شعار می دادند. 
آوردند،  پایین  کشور  در  که  هم  مجسمه یی  اّولین  کنم  فکر 

مجسمه ی شاه در شهرضا و به دست ابراهیم بود.«1
همین اقدامات ابراهیم سبب شده بود تا مأمورین رژیم شاه او 
را تحت تعقیب قرار دهند. سال ها بعد خود وی درخصوص این 

ماجرا گفته است: 
مردم  راهپیمایی  پایانی  قطع نامه ی  وقتی   1357 مهرماه   ...«
شهرضا، را خواندم که در آن سرنگونی رژیم شاهنشاهی، انحالل 
درخواست  سنتو  نظامی  پیمان  از  ایران  خارج شدن  و  ساواک 
شده بود، فرماندار نظامی استان اصفهان؛ سرلشکر ناجی حکم 
استان  به  شدم  ناچار  من  خاطر  همین  به  کرد.  صادر  مرا  تیر 

فارس فرار کنم. 
در شیراز با مساعدت مالی آیت اهلل دستغیب2 توانستم یک دستگاه 
دوربین عکاسی خریداری کنم و از تظاهرات مردم فارس عکس 
بگیرم. منتها در جریان این کارم هر کجا که قدم می گذاشتم 
سیر  کتک  یک  شاه،  رژیم  مأمورین  و  چماقداران  دست  از 
می خوردم. حّتی دو بار دوربین من را هم شکستند، اّما هر بار 
کارم  به  و  دوربین می خریدم  مجّدداً  با کمک شهید دستغیب 
ادامه می دادم. هر وقت هم که از این وضعیت پیش آمده گله 
می کردم، ایشان می گفت: باید تحّمل داشته باشید، صبر کنید، 

1- نوار مصاحبه با ولی اهلل هّمت؛ برادر شهید.
2- شهید محراب؛ حضرت آیت اهلل سّیدعبدالحسین دستغیب امام جمعه ی شیراز در 
روز بیستم آذر 1360، هنگام عزیمت به محل برپایی مراسم نمازجمعه، توسط یک 
دختر تروریست انتحاری عضو فرقه ی تروریستی مجاهدین خلق، به شهادت رسید.
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تا در این کارهای تان موفق شوید.«1
در رابطه با همین مقطع از زندگی متالطم ابراهیم، پدرش گفته 

است: 
راهپیمایی  از  بعد  که  هنگامی   1357 سال  مهر  اوایل  در   ...«
مردم شهرضا، ابراهیم باالی یک جیپ لندرور رفت و قطع نامه ی 
آن تظاهرات را خواند، عوامل فرمانداری نظامی رژیم شاه، او را 
شناسایی کردند. خود ابراهیم می دانست که دیگر شهرضا برای 
ماندن او جای امنی نیست. این شد که با یکی از همکارانش، 
شهر را ترک کردند و به استان فارس رفتند. دو ساعت بعد از 
دستگیری  برای  نظامی  حکومت  نیروهای  که  بود  آن ها  رفتن 
از  هم  ما  نیافتند.  اثری  او  از  اّما  ریختند،  خانه مان  به  ابراهیم 
از  تلفنی  ابراهیم  بعد،  روز  ده  این که  تا  بودیم  بی خبر  ابراهیم 
شهرستان کازرون با منزل خواهرش تماس گرفت. از قبل بین 
ما و او رمزی تعیین شده بود. در آن تماس او پرسید: آسمان 

ابری است؟ من گفتم: نه، صاِف صاف است. 
شهرضا  به  فارس  از  را  خودش  دیگر  بار  ابراهیم  بعد؛  روز  دو 
رساند و باز روز از نو، روزی از نو. مدام در حال جنگ و گریز با 
نیروهای حکومت نظامی بود. تا این که، یک روز دیدم سراسیمه 

وارد خانه شد. 
هراسان بود. نفس نفس می زد. روی پله های مشرف به دِر حیاط 
نشست و بنا کرد به گریه کردن. از او پرسیدم: هان ابراهیم، چی 

شده؟ جواب داد: غضنفری تیر خورد. 

1- نوار جلسه ی شهید محّمدابراهیم هّمت با مسؤولین روابط عمومی لشکر 27، 
اوایل اسفند 1361، چنانه.
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آقای غضنفری یک کارگر نقاش جوان بود که ابراهیم با او رفاقت 
داشت. خالصه، از ابراهیم پرسیدم: چطور این اتفاق افتاد؟ گفت: 
ما در حال تظاهرات بودیم. مأمورین تیراندازی کردند. غضنفری 
کنار من بود. یک دفعه پرید جلو و گلوله به او اصابت کرد. این 
تیر می بایست به من می خورد، ولی... ابراهیم خیلی گریه کرد. 
او را دلداری دادم. ناگهان از جا بلند شد و با صدایی که از فرط 

بغض می لرزید، گفت: بهشون نشون می دیم.
بعد هم با عجله از دِر خانه بیرون رفت. 

یکی دو روز بعد در زمان برگزاری مراسم سّوم شهید غضنفری، 
مردم در مسجد جمع شده بودند. ابراهیم هم آن جا بود. شنیدم 
بین مردم و مأموران حکومت نظامی درگیری پیش آمده. دلم 
ابراهیم. وقتی به  افتاد این شد که رفتم مسجد به دنبال  شور 
آن جا رسیدم که نظامی ها بنا کرده بودند به پرتاب گاز اشک آور. 
جمعیت سراسیمه از مسجد بیرون ریختند. اوضاع به کلّی شلوغ 
و در هم شده بود. هر کسی به یک طرف می دوید. یک لحظه 
ابراهیم جلوی چشمم ظاهر شد، اّما به ناگاه غیب اش زد. دیگر 
هر چه گشتم او را ندیدم. مردم با مأمورین درگیر شده بودند. 
به حّدی که کار به تیراندازی کشید. به خانه که برگشتم، دیدم 

ابراهیم آن جاست. خیلی تعّجب کردم. از او پرسیدم: 
چطور شد پسر؟ یک دفعه ایی غیبت زد؟ با خنده به من جواب 
داد: آقاجان؛ مگر نشنیده ای از قدیم می گویند؛ زدن به مردی، 

در رفتن به تردستی.! 
فقط همین قدر بگویم وقتی در جریان پیروزی انقالب بایگاني های 
افتاد، در  این شهر  انقالبی  به دست جوان های  ساواک شهرضا 
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ابراهیم پیدا شد. تا جایی که یادم  از  آن جا پرونده ی سنگینی 
هست در این پرونده بیشتر از بیست گزارش اطالعاتی و خبر 
مکتوب از حضور فعال او در تظاهرات و شورش علیه رژیم به 
چشم می خورد که در صورت عدم پیروزی انقالب، قطعاً حساب 

ابراهیم با کرام الکاتبین بود!.«1

1- نوار مصاحبه با شادروان علی اکبر هّمت، تهران، زمستان 1375.
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به دستور حضرت  ایران،  اسالمی مردم  انقالب  پیروزی  در پی 
مراکز  و  مدارس  کلیه ی   1357 اسفند  اوایل  از  خمینی،  امام 
آموزش عالی کشور بازگشایی و معلمین، اساتید، دانش آموزان و 
دانشجویان برای ادامه ی تدریس و تحصیل به کالس های درس 
بازگشتند. به نظر می رسید ابراهیم نیز به سِر کالس و تدریس 
بازگردد، ولیکن در تقدیر او؛ سرنوشت دیگری رقم خورده بود. 
او خود، بعدها درباره ی این مقطع از زندگی اش، چنین نوشت:  

»... بعد از پیروزی انقالب، وقتی در شهرضا مدارس بازگشایی 
بّچه های  با  کردن  کار  و  بودم  تدریس  عاشق  آن که  با  شدند، 
غرق  علّت  به  لیکن  داشتم،  دوست  را  مدرسه  معصوم  و  پاک 
شدن در کارهای سنگین و طاقت فرسای انقالب؛ مثل: تأسیس 
و راه اندازی کمیته ی دفاع شهری دیگر توفیق حضور در کالس 
تا  که  بودم  بسته  پیمان  خودم  خدای  با  نیافتم.  را  تدریس  و 
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ارزش های  از  حراست  و  حفظ  راه  در  خونم  قطره ی  آخرین 
انقالب، شبانه روز تالش کنم. این شد که سالح به دوش گرفتم 
و با حضور در یک تشکیالت خودجوش به اسم کمیته ی دفاع  
روستاهای  و  شهرضا  سطح  در  را  انقالبی ام  مأموریت  شهری 
پیچیده ی  و  ناهماهنگ  آشفته،  اوضاع  کردم.  آغاز  آن  حومه ی 
آن روزها، برای افراد سودجو، خالفکار، ضدانقالبی و همچنین 
عوامل فراری وابسته به رژیم سابق، امکان هرگونه سوء استفاده 
را فراهم می کرد. طرح و تشکیل کمیته ی دفاع شهری از سوی 
من و سایر دوستان هم فکر در انجمن اسالمی معلمان شهرضا 
توانست گره گشای بسیاری از مسایل امنیتی، اقتصادی و اداری 

شهر و روستاهای اطراف آن بشود. 
یکی از اعضای شورای تصمیم گیری و عضو فعال در امور فرهنگی 
ـ تبلیغی این مجموعه، بنده بودم که به حسب ضرورت عالوه 
بر کارهای تبلیغی، اسلحه به دوش می گرفتم، به روستاها می 
رفتم و با خان های بدنام فراری و عوامل شرور آن ها که از مردم 

روستایی منطقه سلب آسایش می کردند، درگیر می شدم.«1
پدر ابراهیم؛ ضمن اشاره به فعالیت های انقالبی فرزندش در این 

برهه گفته است: 
ابراهیم را درگیر  اّولین معضلی که  انقالب،  از پیروزی  »... بعد 
در  گیاه خشخاش  قانونی  با کشت  مبارزه  بحث ضرورت  کرد، 
همچین  بود.  شهرضا  حومه ی  روستاهای  کشاورزی  زمین های 
به  شد.  سخت تر  هم  ابراهیم  کار  کشیدند  قد  خشخاش ها  که 
از دوستانش در آن کمیته ی دفاع شهری سوار  تعدادی  اتفاق 

1- برگرفته از یادداشت های شخصی شهید هّمت در سال 1359، پاوه.
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بر ماشین به روستاها می رفتند تا محصوالت خشخاش را نابود 
کنند. توی همین گیر و دار یکی از قاچاقچیان شرور و بسیار 
این  عمده  ی  خریدار  که  قلی«؛  »اهلل  اسم  به  منطقه  خطرناک 

خشخاش ها بود تحت تعقیب ابراهیم و دوستانش قرار گرفت. 
یک روز خبر تکان دهنده ای را به من دادند و گفتند: ابراهیم را 
به بیمارستان برده اند، اصاًل وضع خوبی ندارد و بر اثر تصادف، 
ابراهیم  به حال ُکما رفته است. سراسیمه به بیمارستان رفتم. 
بیهوش روی تخت خوابیده بود و پزشکان و پرستاران داشتند 
واقعه  از دوستانش شرح  یکی  او رسیدگی می کردند. آن جا  به 
را برای من بازگو کرد. از قراری که او می گفت، آن روز ابراهیم 
و دوستانش با اهلل قلی درگیر شدند. او سوار بر ماشین متواری 
شد و ابراهیم هم سریع پشت جیپ پرید و قاچاقچی فراری را 
از پیچ ها،  تعقیب و گریز سِر یکی  این  تعقیب کرد. در جریان 
دره  ته  به  جیپ  شد،  خارج  ابراهیم  دست  از  ماشین  کنترل 
سقوط کرد و بر اثر اصابت سِر ابراهیم به سقف ماشین، دچار 

ضربه  مغزی شد و از هوش رفت. 
خوشبختانه چهل و هشت ساعت بعد، ابراهیم از ُکما خارج شد. 
دکترش به من گفت: خیلی باید مراقب او باشید. چون ممکن 

است تبعات این سانحه، بعدها برای سالمتی او مضر باشد.«1
ابراهیم که از این سانحه به نحوی معجزه آسا جان سالمت به در 
برده بود، بالفاصله پس از ترخیص از بیمارستان، به فعالیت های 
انقالبی اش ادامه داد. او خود، بعدها از این برهه چنین یاد کرده 

است: 

1- نوار مصاحبه با شادروان علی اکبر هّمت، تهران، زمستان 1375.
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»... بهار سال 1358 بعد از این که قرار شد در شهرستان شهرضا 
سپاه پاسداران تشکیل شود، از آن جا که به فعالیت در این نهاد 
انقالبی عالقه ی زیادی داشتم، درخواستی برای انتقال به سپاه 
نوشتم و آن را به کارگزینی اداره ی کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان فرستادم. خوشبختانه با این درخواست من موافقت شد 
و مرا به صورت مأمور در اختیار سپاه نوبنیاد شهرضا قرار دادند. 
در سپاه عمده ی فعالیت هایم را روی امور فرهنگی و تبلیغاتی 
این نهاد متمرکز کردم. برای راه اندازی تشکیالت سپاه نیاز به 
مهّیا  را  ساختمانی  شهر  توی  نداشتیم.  آن چنانی یی  تدارکات 
یکی  آورد،  گلیم  خانه اشان  از  یکی  آن،  تجهیز  برای  و  کردیم 
را  التحریر  لوازم  تأمین  دیگری  آورد،  والور  خوراک پزی  چراغ 
برعهده گرفت و... به این ترتیب بود که سپاه ناحیه ی شهرضا را 

سر و سامان دادیم.«1
پس از راه اندازی سپاه شهرضا، ابراهیم هر روز صبح زود به همراه 
پاسدارش وانت سیمرغ زهوار دررفته ی  از هم رزمان  تنی چند 
سپاه را پر از کتاب، پوستر و نوار می کردند و همراه یک دستگاه 
آپارات و چند حلقه فیلم مستند انقالبی عازم روستاهای منطقه 
شهرضا  به  کوفته  و  خسته  گذشته،  از شب  پاسی  و  می شدند 

برمی گشتند. 
دامنه ی  که  بود  آن  از  ناآرام تر  و  داشت  پرشوری  سِر  ابراهیم 
روستاهای  و  شهرضا  کوچک  دایره ی  به  را  خود  فعالیت های 

اطراف آن محدود کند. 
مادرش در این رابطه گفته است:

1- یادداشت های شخصی شهید هّمت، سال 1359، پاوه.
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»... هنوز چند هفته ای از پاسدار شدن ابراهیم نگذشته بود که 
یک شب وقتی به خانه آمد دیدم ساک برزنتی کوچک خودش 
پسرجان چه  گفتم:  او  به  می بندد.  بار سفر  دارد  و  برداشته  را 
شده که داری ساک می بندی؟ با خنده گفت: عازم سفر هستم 
برای  شهرضا  این  ننه؛  گفت:  چه؟  برای  پرسیدم:  ان شاءاهلل. 
است.  کوچک  خیلی  بدهم،  انجام  می خواهم  من  که  کارهایی 
بزرگتری هم  تجربه های  تا  به جاهای وسیع تر  بروم  می خواهم 

پیدا کنم. 
صبح اّول وقت عازم شد و بعدها بود که فهمیدیم به سیستان و 

بلوچستان رفته.«1

1- نوار مصاحبه با بانو نصرت هّمت، شهرضا، پاییز 1375.
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خدمات  ارائه ی  هدف  با  ابراهیم   ،1358 تابستان  اواخر  در 
فرهنگی و عمرانی به اهالی روستاهای محروم استان سیستان و 

بلوچستان عازم آن خطه شد. 
او خود؛ بعدها در بیان خاطراتش از آن برهه، چنین گفته است: 
فرهنگی  کارهای  برای  گذشت،  انقالب  از  که  ماهی  چند   ...«
و  سیستان  استان  محروم  مناطق  عازم  شهرضا  از  عمرانی  ـ 
را  فقر شدید مردم  نزدیک  از  بلوچستان شدم. در آن جا وقتی 
مشاهده کردم، خیلی دلم سوخت. قصد داشتم یک باب مسجد 
احداث  آن جا  افتاده ی  دور  روستاهای  از  یکی  در  و یک حمام 
کنم، منتها پولی در بساط نداشتم. این شد که به تهران رفتم تا 
بلکه قدری پول جور کنم. به واسطه ی معرفی چند معّرف معتبر، 

رفتم به محل شورای انقالب؛ پیش حضرت آیت اهلل بهشتی. 
حین مالقات، داشتم وضعیت وخیم آن جا را برای ایشان توضیح 
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می دادم که بی اختیار گریه ام گرفت. 
آقای بهشتی؛ وقتی این حالت آشفتگی مرا دید، پوزخندی زد 

و گفت: 
چرا دارید گریه می کنید؟ گفتم: دست خودم نیست، ببخشید. 

ایشان گفت: از این جور مسایل در کشور زیاد داریم؛ شما نباید 
متأثر بشوید، این تازه اّول راه است، محکم باشید. 

بعد هم ایشان نامه ای برای آیت اهلل صدوقی1؛ نوشت، تا امام جمعه ی 
یزد به ما کمک کند. آقای صدوقی هم مبلغی حدود 750 هزار 
تومان به ما داد تا برویم و در سیستان و بلوچستان مسجد و 

حمام بسازیم.«2
فعالیت های فرهنگی و عمرانی هّمت در مناطق محروم سیستان 
و بلوچستان تا اوایل بهار 1359 ادامه یافت. اّما گویا دسِت تقدیر 
مقصد دیگری را برای این معلم همیشه مهاجر، رقم زده بود. در 

همین زمینه؛ برادرش می گوید:
تسلّط  از  سنندج  آزادسازی  برای  درگیری ها  کردستان  در   ...«
وانت  با  ابراهیم  شبی  که  بود  گرفته  اوج  مسلّح  ضدانقالبیون 
فیلم  و چند حلقه  آپارات  آن یک دستگاه  سیمرغی که پشت 
انقالبی قرار داشت، به شهرضا برگشت و به خانه آمد.  مستند 

بعد از سالم و دیده بوسی به او گفتم: 
اصاًل از اخبار کردستان خبر داری؟ 

مراسم  در   1361 تیر  یازدهم  جمعه  روز  صدوقی؛  سّیدمحّمد  آیت اهلل  شهید   -1
فرقه  ی  عضو  انتحاری  تروریست  یک  نارنجک  انفجار  با  یزد  شهر  نمازجمعه ی 

مجاهدین خلق، به شهادت رسید.
2- نوار جلسه ي شهید محّمدابراهیم هّمت با مسؤولین واحد روابط عمومی لشکر 

27، چنانه، اوایل اسفند 1361، چنانه.
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گفت: چطور مگر؟ 
گفتم: اآلن بّچه های سپاه و ارتش دارند خودشان را به آب و آتش 
می زنند تا هرطور شده سنندج را آزاد کنند. حاال در شرایطی که 
آن جا به شّدت نیاز به نیرو دارند، تو رفته ای توی روستاهای دور 
افتاده، با آپارات فیلم پخش کنی که چه؟! ابراهیم با یک لبخند 

کنایی جواب مرا داد و گفت: 
سوار  وقت،  اّول  صبح  هم  بعد  »ولی«؟!  می ترسانی  بّچه  داری 
به دستور  از آن جا  بر همان وانت سیمرغ، عازم کرمانشاه شد. 
شهید بروجردی او را به سپاه پاوه فرستادند. این جوری بود که 
پای ابراهیم به مناطق کردنشین غرب کشور باز شد. آن روزها 

فرماندهی سپاه پاوه را ناصر کاظمی1 به عهده داشت. 
آقای کاظمی وقتی فهمید ابراهیم عالوه بر آن که معلّم است، به 
شّدت به کارهای فرهنگی هم عالقه دارد، مسؤولیت واحد روابط 

عمومی سپاه ناحیه ی پاوه را به او محّول کرد.«2

سپاه  مرکزی  ستاد  عملیات  واحد  ارشد  اعضای  از  کاظمی؛  ناصر  مهندس   -1
پاوه شد. هم زمان مسؤولیت  عازم شهرستان  از زمستان 1358  بود که  پاسداران 
فرمانداری این شهرستان و فرماندهی سپاه ناحیه ی پاوه را عهده دار بود. سرانجام 
در شهریور سال 1361 با مسؤولیت فرماندهی تیپ ویژ ه ی شهدا به شهادت رسید.

2- نوار مصاحبه با ولی اهلل  هّمت، برادر، تهران، 1375.
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در همان ایّام آغازین استقرار ابراهیم در پاوه بود که نخستین 
مواجهه  اش با دختری رخ داد، که بنا بود در آینده ای نه چندان 
دور، همسر محبوب او باشد. این ماجرا، به وقایع پس از تعطیلی 
بهار  انقالب فرهنگی ـ  سراسری دانشگاه های کشور در جریان 
1359 ـ باز می گردد. به دنبال تعطیلی دانشگاه ها، شمار زیادی 
خدمات  ارائه ی  برای  داوطلبانه  کشور،  سراسر  دانشجویان  از 

فرهنگی و عمرانی، عازم استان های محروم ایران شدند. 
در همین راستا، ژیال بدیهیان؛ دختری از یک خانواده ی مذهبی 
و مّرفه و دانشجوی دانشگاه اصفهان نیز، به همراه تنی چند از 
هم کالسانش جمع گرم خانه و خانواده را رها کرد و از اصفهان 
 7 منطقه ی  سپاه  از  را  همراهانش  و  او  شد.  کشور  غرب  عازم 
کشوری کرمانشاه، به شهرستان پاوه فرستادند تا در جمع عناصر 
فرهنگی واحد روابط عمومی سپاه این شهر، مشغول به فعالیت 
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شوند. او پیرامون این ماجرا گفته است: 
از  گروهی  با  که  بود   1359 سال  تابستان  فصل  اوایل   ...«
دانشجویان و معلّمین فّعال در جهاد سازندگی استان اصفهان 
تمام  اتوبوس،  بر  سوار  خاطرم هست  کشور شدیم.  غرب  عازم 
کرمانشاه  به  که  بود  خورشید  طلوع  با  و  بودیم  راه  در  شب 
داوطلب  اعزامی  نیروهای  روز  همان  ظهر  از  پیش  رسیدیم. 
کردند.  سنندج حرکت  به سمت  آن ها  بیشتر  و  شدند  تقسیم 
من نیز همراه با هفت نفر از خواهران و برادرانی که باقی مانده 
به  که  بود  ظهر  هنگام  اورامانات شدیم.  منطقه ی  عازم  بودیم، 
شهر پاوه رسیدیم و خودمان را به »ستاد مشترک فرهنگی جهاد 

و سپاه« معرفی کردیم. 
محل این ستاد؛ در یک ساختمان کلنگی و قدیمی واقع شده 
پنجره ي  و  در  با  اتاق  تا دور یک حیاط خاکی، چند  بود. دور 

چوبی قرار داشتند. 
بودند.  داده  اختصاص  خواهران  به  را  حیاط  پایین  اتاق  دو 
به زمین  را  اثاث سفرمان  اتاق ها شدیم و اسباب و  وارد همان 
گذاشتیم. هنوز خستگی راه از تنمان بیرون نرفته بود که عادله 

خانم ـ سرایدار ساختمان ـ آن جا آمد و گفت: 
»زودتر بیایید برای حضور در جلسه ي توجیهی.« 

و  نام  با  من  که  بود  مرتبه  نخستین  برای  رفتیم،  که  آن  جا  به 
چهره ی ابراهیم؛ که آن روزها به »برادر هّمت« شهرت داشت، 
آشنا شدم. جوانی بود سبزه رو با قدی متوسط، محاسنی سیاه و 
بلند، چهره ای کشیده و رفتاری بسیار جّدی. پوست صورتش بر 
اثر تابش آفتاب تند منطقه ی کوهستانی اورامانات، برشته شده 
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بود. با همان پیراهن دو جیب زیتونی رنگ چینی و شلوار کردی 
خاکی رنگی که به تن داشت، وارد اتاق شد و جلوی ما نشست. 
موهای سرش قدری بلند و ژولیده بود. در نگاه اّول فکر کردم 
البد یکی از نیروهای بومی منطقه است؛ اّما وقتی لب به حرف 
زدن باز کرد، لهجه اش نشان داد از اهالی استان اصفهان است. 

کرد،  تشریح  ما  برای  را  آن  هّمت  برادر  که  آن جلسه  موضوع 
و سنن  آداب  به  نسبت  وارد  تازه  نیروهای  ما  آشنایی  ضرورت 
اهالی، وضعیت فرهنگی و مذهبی حاکم بر آن منطقه ي ُکردنشین 
و طرز برخوردمان با مردم سنی مذهب اورامانات و تعیین نوع 
فعالیت هایی بود که می بایست آن ها را اجرا می کردیم. محل کار 
و استراحت برادر هّمت در آن ساختمان، اتاق کوچک و به شّدت 
شلوغی بود که تکثیر نشریه ی ارگان ستاد با نام »پیام پاوه« و 
می گرفت.  انجام  همان جا  در  مناسبتی،  اطالعیه های  هم چنین 
خاطرم هست هر وقت نیمه شب ها از خواب بیدار می شدم و از 
پنجره ی اتاق مان به حیاط نگاه می کردم؛ تنها اتاقی که در آن 
دیر وقِت شب، چراغ آن روشن بود، همان اتاق کوچک بود. برادر 
هّمت تا پاسی از شب گذشته، توی آن اتاق کار می کرد. هر روز 
صبح هم، جلوتر از بیدار شدن سایر خواهران و برادران اعزامی، 
از خواب بلند می شد و با وسواس و دّقت، تمام محوطه ی حیاط 
و ایوان ساختمان را تمیز آب و جارو می کرد. طوری که به ندرت 

دیدم کسی بتواند در این کار از او پیشی بگیرد.«1

رئیسی،  رضا  نوشته ی:  هّمت،  شهید  زندگی نامه ی  همسفران؛  کتاب:  به  ر.ک   -1
چاپ اّول، تهران، 1376، فصل دّوم، صص 35 و 36.





z  بیست ماه در سپاه پاوه

هّمت خود در توصیف دوران مرارت بار و پرحادثه ی حّدفاصل 
و  پاوه  عملیاتی  محور  در   1360 شهریور  پایان  تا   1359 مهر 
مشّقاِت جنگ در دو جبهه ی مقابله با ارتش عراق و ضدانقالبیون 

مسلّح، گفته است: 
»... ظرف یک  سال، ما در سپاه پاوه شصت و هشت نفر شهید، 
تنها از پاسداران عزیز بومی داشتیم. بّچه های رشیدی که بدون 
شهادت  به  مظلومانه  و  جنگیدند  مردانه  دنیا  زخارف  به  توّجه 
از حمایت  عملیات مان  در  این که  از  پس  حال  هر  به  رسیدند. 
فرمانده کل قوای وقت؛ آقای بنی صدر ناامید شدیم، خودمان را 
برای یک حمله ی وسیع به طرف نوسود آماده کردیم. در همان 
اّولین حمله ای که انجام دادیم، حزب دموکرات از عراق کمک 
را در مسیر خط  ما  نیروهای  خواست و سه فروند میگ عراق 
بمباران کردند. یکی دو نفر از پاسدارانمان بر اثر این بمباران از 
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وسط به دو نیم شده و شهید شدند و به این ترتیب ما مجبور 
کامل  هماهنگی  خودش  مسأله  همین  شدیم.  عقب نشینی  به 
بین دموکرات ها و رژیم بعث عراق را به طور کامل و به وضوح 
نشان می داد. بعد از آن در تاریخ بیست و پنجم دی ماه)1359( 
ما عملیات بسیار سنگین نوسود را با توّکل بر خدا انجام دادیم. 
ارتفاعات  با »هلی برن« نیروهایمان بر روی  این عملیات بزرگ 
به  نیرمی  روستای  بر  مشرف  ارتفاعات  نیز  و  ویلته  حساس 
عملیات  این  جریان  در  شد،  آغاز  »نوسود«  ارتفاعات  سمت 
بسیار سنگین، روستاهای هیرمی، کومه دره، نیسانه، مهری و 
پاسگاه شیخان در مقابل نوسود پاکسازی و آزاد شد. البته در 
افراد بسیج،  با هماهنگی کامل ارتش، سپاه و  این عملیات که 
در زیر بارش برف که گاه ارتفاع آن به 7 متر می رسید، تعدادی 
از برادران ارتشی و سپاهی ما شهید شدند و هم چنین پس از 
این عملیات موفقیت آمیز، روستاهای شهر کن، درال  و دارنال  
نیز در تاریخ سی ام دی ماه 1359 پاکسازی شدند. پس از آن که 
حزب  فروخته ی  خود  عناصر  گرفت،  صورت  شیخان  عملیات 
دموکرات که در رأس گروه های شناسایی دشمن بودند، از ایران 
فرار می کنند و به خاک عراق می  روند و به بعثی ها می گویند که 
به  به نوسود هستند.  ایران در حال وارد شدن  نیروهای دولت 
همین ترتیب آن ها توانستند یک گردان تابع سپاه یکم نیروی 

زمینی ارتش عراق را به نوسود بیاورند. 
این گردان پس از چهار روز ورود به خاک ایران،  به آن جبهه هایی 
که فتح کرده بودیم حمله کرد و البته به خواست خدا شکست 
در  هم  تجهیزاتش  و  وسایل  از  بسیاری  و  خورد  هم  فاحشی 
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منطقه جا ماند. باید بگویم که این اّولین عملیات ما در مرز با 
عراق بود، روستاهای آزاد شده در این عملیات، قبل از آزادسازی 
آن ها، در تصّرف عناصر خود فروخته دمکرات بودند. موقعی که 
ارتش عراق وارد نوسود  نیروهای  ما به شیخان نزدیک شدیم، 
نوسود،  خوِد  نوسود،  مرزی  پاسگاه  در  عراقی  نیروهای  شدند. 
مناطق اطراف آن، به ویژه تّپه ی تانک وارد شده بودند. عراقی ها 
نیروهای بسیاری را در همان زمانی که در آن محور، ما دست به 

عملیات زده بودیم مستقر کرده بودند. 
در  که  شرایطی  در  بالفاصله  عملیات  این  خاتمه ی  از  پس 
داخل نوسود تثبیت شده بودند، ما آن ها را دور زدیم و بعد از 
عملیات نری در فروردین ماه 1360، در یک شب بسیار سرد و 
برفی، عملیات بسیار سنگینی داشتیم که طی آن موفق شدیم 
که  نودشه  باالی  ارتفاع  و  نودشه  دکل  »کمانجیر«،  ارتفاعات 
مزدوران  تصّرف  از  را  بود  حساس  بسیار  سوق الجیشی  نظر  از 
یاری خدا در روز چهارم فروردین  به  و  دموکرات نجات دهیم 

1360 در باالی نودشه مستقر شدیم.
بالفاصله پس از آن شروع کردیم به تبلیغات سیاسی، در جهت 
دموکرات  فروخته ی  خود  عناصر  راندن  دور  و  مردم  پیوستن 

توسط مردم نودشه.
جمعیت  نفر  هزار  هفت  آبادی  این  که  مسأله  این  به  توّجه  با 
هفتم  در  بود،  حساسی  و  سوق الجیشی  منطقه ی  و  داشت 
اردیبهشت 1360 به خواست خدا با بیرون آمدن مردم از نودشه 
ما  اسالمی،  دولت جمهوری  مسلّح  نیروهای  از  استقبال شان  و 
پشت سر مردم، وارد شهر شدیم و ارتفاعات اطراف آن را هم به 
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دست آوردیم. در نهایت پس از یک درگیری مختصر با عناصر 
مزدور حزب دموکرات، شهر را تصّرف کردیم. ما مدارک بسیار 
زیادی از تشکیالت حزب دموکرات در نودشه به دست آوردیم. 
مطابق این مدارک ثابت شد که این ها فقط در طول یک سال 
قبل از آن، میلیون ها تومان از مردم به زور گرفته بودند. آن هم 
معنای  به  است  کردی  کلمه ای  که  تیمدی«  »کارت  عنوان  با 
»کمک به خانواده«! در ازای آن کارت از هر خانواده صد تومان 
در  سال  دو  که  بیچاره ای  خانواده ی  عوض،  در  و  بودند  گرفته 
زیر تازیانه ی گروهک ها نفسشان بند می آمد، نه غذایی به آن ها 
نفت در  گالن  به طوری که یک  نفت.  گالن  نه یک  و  می رسید 
تا  حّتی  قاچاق  به طور  منطقه  این  دیگر  روستاهای  و  نودشه 
چهارصد الی ششصد تومان هم خرید و فروش می شد. از طرفی 
برای خالی نبودن عریضه، رژیم بعث عراق برای گول زدن مردم، 

چندین ماشین ارزاق به این منطقه آورده بود. 
پاکسازی  منطقه  این   ،1360 بهار  در  خوشبختانه  حال  هر  به 
مسلّح  نیروهای  از  بی سابقه ای  و  عظیم  استقبال  مردم؛  و  شد 

جمهوری اسالمی ایران به عمل آوردند.1

در  مریوان  سپاه  وقت  فرمانده  متوّسلیان؛  احمد  عملیات،  همین  با  رابطه  در   -1
تاریخ بیست و هفتم فروردین  1360، طی سخنانی در دّومین سمینار سراسری 

فرماندهان سپاه در اصفهان، چنین گفت: 
»... تمام صحبت های من نتیجه ی دو سال و سه ماه حضور در کردستان از زمان 
شروع ماجراهای کردستان است... به خدا سوگند که ما خود را به آب و آتش زدیم 
تا بتوانیم به مرز برسیم و با صّدام بجنگیمـ  ما در غرب در دو جبهه می جنگیم. یک 
جبهه داخلی که گروه های ضدانقالب هستند و می دانید که چه تعداد از برادران ما را 
شهید کردند. وقتی صحبت از جنگیدن و شهید دادن می شود، صحبت از جنگیدن 
در 9 متر برف است. جایی که انسان یخ می بندد و تحّمل ده دقیقه نگهبانی سخت 
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هفتاد  نخست،  لحظه های  همان  در  که  هست  یادم  خوب 
و  پاسداران  دوش  به  دوش  و  شدند  مسلّح  بومی  مردم  از  نفر 
اّولی  قرار گرفتند. طی همان سه، چهار شب  اعزامی  نیروهای 
که »نودشه« آزاد شده بود، عناصر دموکرات ضدحمله ای انجام 
دادند که شکست خورد. در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت سال 
شصت به کوه های »اورامان تخت« که 2890 متر ارتفاع دارند 
حمله ور شدیم. ارتفاعات »کله تنگه« با دشواری و سختی بسیار 
زیاد، آن هم با وجود برفی به ارتفاع 3 متر به تصّرف ما درآمد. 
ولی میزان رشادت و ایثار بّچه ها، باالتر از برف و سرما و کوه ها و 
هر مانع دیگری بود. ارتفاع 260 متری کله تنگه، توسط جان بر 
کفان پاسدار از عناصر خودفروخته  ی رزگاری بازپس گرفته شد 
و به تصّرف نیروهای ما درآمد. این در حالی بود که بعث عراق 
آن ها را روی این ارتفاعات مستقر کرده و نیروهایش را به داخل 
ارتفاعات کله  خاک خودش کشیده بود. پس از فتح و تسخیر 
تنگه، ما از روی این ارتفاعات پیشروی خودمان را ادامه دادیم. 
در ادامه ی همین پیشروی ها بود که ارتفاع حساسی به نام کمر 
سیاه نیز در کنار کله تنگه به تصّرف ما درآمد. متعاقباً در تاریخ 
استراتژیک  موقعیتی  که  هوانیما؛  ارتفاع   1360 خرداد  ششم 

است. به شکرانه خدا برادران ما تاکنون مقاومت کرده اند، جبهه ی دّوم هم جبهه ی 
صّدام می باشد... بعد از پیام امام)ره( عناصر فریب خورده ی ضدانقالب خودشان را 
در گروه های 20 الی 30 نفره به سپاه تسلیم می کردند که با توّجه به این امکانات 
را تجهیز کنیم. سرما و  این جبهه بجنگند  بودند در  برادرانی که مایل  توانستیم 
برفی که بیش از حد در این منطقه حکم فرما است باعث شد که حدود یازده نفر از 
برادران ما از باالی ارتفاعات برف گرفته سقوط کرده و در ته دره ها پاره پاره شوند...«

ر.ک به: مجله ی پیام انقالب، اردیبهشت 1360.
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از  شده،  واقع  لنگه  تخت  ارتفاعات  جنب  در  درست  و  داشت 
چنگ خودفروختگان رزگاری بیرون کشیده و بازپس گرفته شد. 
این  از  نفرشان کشته شدند و مقداری اسلحه و غنائم  چندین 
عناصر در زیر پنج متر برف به دست آمد. با گرفتن این بلندی، 
مریوان  جبهه ی  به  عملیاتی،  نظر  از  پاوه،  سپاه  رزمندگان  ما 

پیوستیم. 
فتح  را  هوانیما  ما  که  بود  لنگه  تخت  روی  بر  مریوان  نیروی 
کردیم. یکی از بّچه های پاسدار مریوان رفت باالی این ارتفاعات 
بود. روز هشتم  پیروزی  این  نوید  ما،  اهلل اکبر  و  تکبیر گفت.  و 
خرداد 1360 می دیدیم که نیروهای عراقی ارتفاعات کاوه زهرا، 
داالنی منصور، مله هندو و شمشی تا نوسود را، تصّرف کرده و 
به داخل خاک ما نیرو کشیده بودند. در همان تاریخ، ما از باالی 
ارتفاعات روی سر مزدوران بعثی سرازیر شدیم. برادران پاسدار 
ما چون عقاب بر سر عراقی ها حمله ور شدند و در این ارتفاعات، 
عالوه بر مزدوران داخلی رژیم بعث، یک گردان ارتش عراق هم 
بالکل نابود شدند. این نیروها نزدیک به سیصد کشته دادند و 
بقّیه هم زخمی شده و پا به فرار گذاشتند. این در حالی بود که 
عراق از شش ماه قبل، بر روی این ارتفاعات مستقر شده بود، 
دادیم،  انجام  را  نوسود  عملیات  ما  که  زمانی  همان  از  درست 
ارتفاعات  و  کشید  ما  خاک  داخل  به  را  نیروهایی  عراق  ارتش 
در  و  کرد  اشغال  مرزی  در خط  را  آور  دز  روستای  شمشی  و 

ارتفاعات کاوه زهرا هم نیرو گذاشته بود. 
مرتفع ترین بلندی را هم که خود نیروهای بعثی قادر به استقرار 
خودفروخته ی  عناصر  به  دشمن  نبودند،  آن  فراز  بر  بیتوته  و 
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رزگاری سپرده بود تا آن ها آن را برایش حفاظت کنند و ارتش 
بعث، نیروهای خود را در پایین و دامنه ی این ارتفاعات چیده 

بود. 
خوب یادم هست که ارتش عراق، هفت نوبت روی این ارتفاعات 
که  کرد  حمله  ضد  به  اقدام  بودند،  درآمده  ما  تسخیر  به  که 
خوشبختانه شکست خورد. شّدت آتش سنگین توپخانه دشمن 
به حّدی بود که من یادم می آید اکثر برادران ما در این عملیات، 
گوش هایشان بدجوری سنگین شده بود، اّما به  رغم تمامی این 
شدائد، با چنان شهامت و ایثاری پایداری کردند که در نهایت 

هر هفت پاتک دشمن را خنثی نمودند. 
به  حمله  نقشه ی  و  می شدیم  نزدیک   1360 سال  تیرماه  به 
ارتفاعات شمشی که دو گردان کماندویی ارتش عراق در آن  جا 
مستقر بودند را کشیدیم، در هفتم تیرماه 1360، جریان انفجار 
تهران و شهادت هفتاد و دو  دفتر حزب جمهوری اسالمی در 
احساس  داد. خوب  رخ  امام  عزیزان  و  برادران همسنگر  از  تن 
می کردیم که برادران مان در جبهه چه ناراحتی و غم فراوانی را 
دارند متحّمل می شوند. بعد از آن که پیام امام درباره ی شهادت 
بهشتی و هفتاد و دو تن صادر شد، جبهه زیر و رو شد و ما در 
همان روزها آماده ی عملیات بودیم. روی همین اصل، برادران مان 
را جمع کردیم و با آن ها صحبتی کردیم که اگر هفتاد و دو تن 
از بهترین یاران امام شهید شدند، اّما ما سرسختانه ایستاده ایم و 
باید آن چنان ضربه ای به ارتش بعث بزنیم که احساس نکند این 
شهادت ها در روحیه ی رزمندگان اسالم اثر سوء برجای گذاشته. 
هر چند که این شهادت ها و تأثیر آن بر ما بسیار عظیم بودند. 
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از  بعد  روز  پنج  یعنی  1360؛  سال  تیرماه  دوازدهم  تاریخ  در 
شهادت هفتاد و دو تن، در یک شب ظلمانی در ارتفاع دو هزار 
و دویست متری، آن هم در حالی که تمام منطقه مین گذاری 
شده بود، عملیات ما شروع شد. شب قبل از حمله در مسجد 
نودشه، من برای آخرین بار پیش از شروع عملیات، برای برادران 
پاسدار اعزامی از خمین، اراک و سایر مناطق صحبت می کردم. 
و  تضرع  و  گریه  و  عزاداری  نیمه شب  دو  تا ساعت  ما  عزیزان 
التماس به درگاه خدا داشتند. یکی از برادران سپاهی اعزامی از 
خمین، شب خوابیده بود و خواب دیده بود که امام خمینی به 
خوابش آمده و از پشت به شانه اش زده و به او گفته بود که: چرا 

معطلید؟ حرکت کنید، مهدی)f( با شماست! 
صبح حالت عجیبی به بّچه ها دست داد. طوری که می گفتند: 
می خواهیم در روشنایی روز، این عملیات را انجام بدهیم، هر چه 
به آن ها می گفتیم دشمن در باالی ارتفاعات است، شما چطور 
می خواهید وارد میدان مین بشوید؟، می گفتند: نه! به ما گفته اند 

که مهدی)f( با ماست. 
به هر صورتی که بود، برادران را راضی کردیم و عملیات را در 
تاریکی شب، شروع کردیم. عملیات از ساعت نُه شب شروع شد 
و در ساعت سه و نیم صبح، نیروهای ما به نزدیکی سنگرهای 
دیگر،  یورشی  با  رزمنده  نیروهای  آن،  از  دشمن رسیدند. پس 
دشمن  مواضع  متری  پنجاه  و  صد  فاصله ی  به  را  خودشان 
رساندند. به محض روشنایی هوا، عملیات شروع شد به خواست 
خدا، تا ساعت ده صبح، تمامی ارتفاعات موردنظر سقوط کردند. 
آن چنان  اهلل اکبرشان  با صدای  پاسدار  برادران  لحظات،  آن  در 
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وحشتی در دل دشمن ایجاد کرده بودند؛ که نزدیک به دویست 
از  یکی  از  آن جا،  در  شدند.  اسیر  یک جا  بعث  مزدوران  از  نفر 
شما  به  نیرویی  چه  با  ما  کردید  فکر  پرسیدم:  عراقی  افسران 
بود، ما  نه! خیلی کم تر  حمله کردیم؟ گفت: دو گردان. گفتم: 
با فالن قدر نیرو حمله کردیم. آن افسر عراقی گفت: آیا دارید 
مرا مسخره می کنید؟ کلّی قسم و آیه خوردم تا آن افسر عراقی 
باورش شد و شروع کرد به گریه کردن. بعد گفت: وقتی شما 
حمله کردید، تمامی کوه ها اهلل اکبر می گفتند، اگر ما می دانستیم 
تا این حد تعداد شما کم است، می توانستیم همه ی شما را یکجا 

زنده دستگیر کنیم!«1
مسؤولیت  با  ابتدا  را،  پاوه  سپاه  در  خود  فعالیت  که  هّمت 
واحد روابط عمومی آغاز کرده بود، به فاصله ای کوتاه از طرف 
به  این شهرستان،  فرمانده سپاه  و  پاوه  فرماندار  ناصر کاظمی؛ 
فرماندهی واحد عملیات سپاه منصوب شد. طی این دوران،  او 
عالوه بر مدیریت تالش های عملیاتی رزمندگان سپاه پاوه علیه 
اشغالگران بعثی، مسؤولیت خنثی سازی فعالیت های تروریستی 
هدایت شده توسط سازمان استخبارات رژیم بعث را نیز به عهده 

داشت. در همین رابطه، او گفته است: 
جریان  در   ،1360 شهریور  اواخر  نمی کنم؛  فراموش  من   ...«
سّومین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، که منجر به انتخاب 
بمب های  پاوه،  مرز  از  پی درپی  به صورت  خامنه ای شد،  آقای 
کار گذاشته شده درون کپسول های گاز خانگی، به داخل ایران 

1- ر.ک به کتاب: به روایت هّمت، به اهتمام: حسین بهزاد، انتشارات مرکز مطالعات 
پژوهشی 27 بعثت و نشر صاعقه، تهران، زمستان 1391، درس ـ گفتار یکم.
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را،  رابط  بومی آن منطقه، نقش  فرستاده می شد. ضدانقالبیون 
مستقر  تروریستی  گروهک های  و  عراق  امنیت  سازمان  بین 
استخبارات عراق  از  را  این بمب ها  ایفاء می کردند.  پایتخت  در 
از مرز پاوه، آن ها را به  می گرفتند و ضمن عبور دادن بمب ها 
عناصر منافقین در تهران تحویل می دادند. اگر خاطرتان مانده 
اقدامی  چنین  هم ،   1360 سال  مرداد  اوایل  در  حّتی  باشد، 
انتخابات  دوره ی  دّومین  برگزاری  ایّام  در  بود.  گرفته  صورت 
یکی  شد،  رجایی  شهید  انتخاب  به  منجر  که  ریاست جمهوری 
از همین بمب های کار گذاشته شده در کپسول گاز، در یکی 
از  نفر  دو  آن  اثر  بر  که  منفجر شد  تهران  خیابان های شهر  از 
مردم رهگذر، به شهادت رسیدند. خب آن روزها، فکر می کنید 
واکنش من در جایگاه مسؤول سپاه ناحیه ي پاوه، نسبت به این 
شرارت ها چه بود؟ تدبیر کرده بودیم و حّتی تعدادی از برادرهای 
انقالبی ُکرِد خودمان را به درون گروهک های تروریستی مستقر 
در خاک عراق نفوذ داده بودیم و هر وقت استخبارات رژیم بعث 
می داد  تحویل  ضدانقالب  گروهک های  به  را  بمب هایی  چنین 
تا آن ها را از مرز پاوه ـ نوسود به داخل ایران عبور بدهند، آن 
برادرهای نفوذی ما، خبرش را بالفاصله به ما می دادند. ما هم 
می گذاشتیم  بازرسی  و  ایست  منطقه،  گلوگاه های  در  بالفاصله 
می دیدیم  می کردیم،  تفتیش  را  عبوری  ماشین های  که  بعد  و 
داخل آن ها پُر از این جور بمب هاست. با عناصر نفوذی خودمان، 
ثابت  این بمب ها مطلع می شدیم، سریع پست های  ترانزیت  از 
و سّیار ایست و بازرسی را در محورهای مواصالتی آنجا برقرار 
می کردیم و این بمب ها را کشف و ضبط و خنثی می کردیم. بعد 
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هم اخبار رادیو ایران اعالم می کرد: امروز این تعداد بمب در پاوه 
کشف و این تعداد از افراد حامل آن ها، دستگیر شده اند.«1 

1- ر.ک به کتاب: به روایت هّمت، درس ـ گفتار بیست و سّوم.
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از اواخر شهریور سال 1360 بود که پس از انتصاب ناصر کاظمی 
بروجردی؛  محّمد  توسط  کردستان  استان  سپاه  فرماندهی  به 
سپاه  فرماندهی  مسؤولیت  کشوری،   7 منطقه  سپاه  فرمانده 
به  که  بود  بُرهه  همین  در  محّول شد.  هّمت  به  پاوه،  ناحیه ی 
سپاه  و  مریوان  سپاه  عملیاتی  محورهای  نزدیکی  واسطه ی 
شناسایی  کار  به  دست  متوّسلیان،   احمد  اتفاق  به  هّمت  پاوه، 
محورهای مرزی حّدفاصل مریوان تا پاوه و هم چنین شناسایی 
استان  خاک  در  بیاره  و  طویله  محورهای  و  پنجوین  دشت 
بعد،  ماه  چهار  شناسایی ها،  این  شد.  عراق  کشور  سلیمانیه ی 
در  ایرانی  نیروهای  برون مرزی  عملیات  نخستین  جریان  در 
جبهه  ی کوهستانی مریوان ـ پنجوین به کار هّمت، متوّسلیان و 

رزمندگان تحت امر ایشان آمدند.  
بروجردی،  محّمد  شهید  سردار  مساعدت  با   ،1360 پاییز  در 



n 58 ماه همراه بّچه هاست

شماری از فرماندهان نواحی سپاه منطقه 7 کشوری جهت اعزام 
به زیارت بیت اهلل الحرام، گزینش و به این سفر معنوی، فرستاده 
سپاه  فرمانده  هّمت؛  محّمدابراهیم  ایشان،  جمله ی  از  شدند. 
مریوان،  ناحیه ی  سپاه  فرمانده  متوّسلیان؛  احمد  پاوه،  ناحیه ي 
نام  می توان  و...  همدان  استان  سپاه  فرمانده  شهبازی؛  محمود 

برد. 
همسفرش،  یاران  و  هّمت  برای   ،1360 سال  تمتع  حج  سفر 
سراسر با ماجرا و خاطره، همراه بود. چه این که در مراجعت از 
با اشاره به یکی از حوادث جالب و  این سفر، احمد متوّسلیان 
شیرینی که حاصل تیزهوشی هّمت به شمار مي رفت، به یکی از 

هم رزمانش گفته بود: 
»... بعد از مراجعت شان از عربستان به ایران، حاج احمد به ما 
می گفت: من خیال می کردم خودم آدم جسوری هستم؛ اّما حاج 
هّمت پاک روی دست ما زده بود. روز تظاهرات حاجیان ایرانی 
در مّکه، او یک سری از این تصاویر کوچک برچسب دار حضرت 
امام را توی جیب دشداشه ی خودش مخفی کرده بود. هر چند 
لحظه یک بار، کاغذ پشت یکی از آن ها را جدا می کرد و در حالی 
که برچسب را کف دستش مخفی کرده بود، به طرف مأمورین 
پلیس سعودی می  رفت، دست در گردن آن ها می انداخت و با 
آن ها معانقه می کرد. ناغافل می دیدی صدای خنده ی جمعیت 
تا  بود  بهانه ای  هّمت،  حاج  برای  کردن  معانقه  نگو  شده!  بلند 
بتواند خیلی راحت، تصویر حضرت امام را به پشت کاله کاسکت 
بینوا  سفید رنگ مأمورین پلیس سعودی بچسباند! پلیس های 
هم که از علّت خنده ی شدید مردم بی خبر بودند، دایم به آن ها 
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چشم غّره می رفتند. آن روز،  با این ترفند زیرکانه ی حاج هّمت، 
حدود پنجاه ـ شصت نفر از مأمورین قلدر سعودی، ناخواسته و 

ندانسته، به توفیق تبلیغ تصویری حضرت امام مفتخر شدند!«1
بازگشتند،  ایران  به  که  هنگامی  شهبازی،  و  متوّسلیان  هّمت، 
حسین  بودند.  نیاورده  همراه  به  سوغاتی یی  هیچ گونه 

شریعتمداری؛ یکی از همراهان این کاروان می گوید: 
ایران رسیدیم، هر کدام از ما، جز یک ساک  »... زمانی که به 
دستی کوچک، چیز دیگری به همراه نداشتیم. در فرودگاه، وقتی 
بقّیه  ی  گفت:  می کرد،  وارسی  را  ساک ها  اثاثیه،  کنترل  مأمور 
اثاثیه؟ گفتیم: بقّیه ندارد. پرسید: سپاهی هستید؟ گفتیم: بله.«2  
شهرضا  زادگاهش؛  به  ابتدا  مّکه،  از  مراجعت  محض  به  هّمت 

رفت. پدرش می گوید: 
همگی  خانه  اهل  رسید.  شهرضا  به  صبح  نزدیک  حاجی   ...«
نکنند،  صدا  و  سر  خواست  آن ها  از  حاجی  شدند.  خوشحال 
مبادا مزاحم خواب همسایه ها بشوند. او فقط یک ساک دستی 
کوچک داشت. فردای آن روز، به اصرار مادرش و من، گوسفندی 
خریدیم و سر بریدیم. حاجی رفت و سفارش پنجاه عدد نان داد 
و ظهر تمام بّچه های سپاه و دانش آموزانی را که قباًل سِر کالس 
او بودند به ضیافت ولیمه دعوت کرد. نزدیک ظهر، خودش رفت 
و هر فقیری را که دید، به خانه آورد و به او ناهار داد. این شد 

ولیمه ی حاجی!.«3
1- مصاحبه  ی حسین بهزاد با عّباس برقی، مندرج در کتاب: همپای صاعقه، ص 74.

2- ر.ک به کتاب: همسفران، نوشته: رضا رئیسی، کنگره سرداران و 36 هزار شهید 
تهران، چاپ یکم، 1376، ص 65.

3- ر.ک به کتاب: همسفران، نوشته: رضا رئیسی، کنگره سرداران و 36 هزار شهید 
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و  بومی  رزمندگان  پرشور  استقبال  با  پاوه،  به  هّمت  بازگشت 
غیربومی سپاه این شهر همراه شد. این در حالی بود که مشکالت 
ناشی از نگهداری جبهه ای به وسعت منطقه ی اورامانات، هر روز 
بیش از پیش، افزایش می یافتند. لیکن به رغم تمامی مشکالت 
و نارسایی های موجود، این دوران برای هّمت، سرشار از تجربه 
این  درباره ی  بعدها  او،  خود  می رفت.  شمار  به  عبرت آموزی  و 
بُرهه  ی سخت و پرمشقت و خصوصاً درس هایی که در مدیریت 
سپاه از شهید محّمد بروجردیـ  فرمانده سپاه منطقه 7 کشوری 

ـ آموخت، گفته است: 
حاج  و  من  غرب،  جبهه ی  در  حضورمان  دوران  در   ...«
او  به  و  بروجردی  ]محّمد[  پیش  می رفتیم  احمد]متوّسلیان[ 
می گفتیم: آقا؛ آن باال، دارند خیانت می کنند. محسن رضایی و 
سایرین هم که توی ستاد مرکزی هستند، این ها را نمی شناسند؛ 
وااّل با این ها یک جور دیگری برخورد می کردند و فوراً اعدام شان 

می کردند. 
که  کردیم،  را کشف  مسأله  این  ما  که  است  ماه  دو  تازه  اآلن، 
که  کنید  گوش  خوب  حاال  بوده!  ما  خود  عین  هم  بروجردی 
بروجردی چه جوری با این مسأله برخورد می کرد؟ چون مطلب 
خیلی دقیق و ظریف است. ما می رفتیم به کرمانشاه، در سپاه 
منطقه 7 پیش بروجردی و از باالیی ها بد می گفتیم که این ها 
اجحاف  ما  به  دارد  ابوشریف  خِط  نمی کنند،  رسیدگی  ما  به 
می کند. بروجردی در جواب ما می گفت: نه! شما دارید اشتباه 
می کنید. رده های باال را تضعیف نکنید! ما را توجیه می کرد و 

تهران، چاپ یکم، 1376، ص 65.
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می گفت: در تهران وضع این جوری و آن جوری است، یک سری 
نارسایی هایی در آن جا وجود دارد، مسؤولیت حفاظت فیزیکی 
شخصیت های انقالب، به عهده ی سپاه تهران است. شما انتظار 
نداشته باشید که آن ها بتوانند به شما نیرو بدهند. خالصه، ما 
را توجیه می کرد. بعد، همین بروجردی که آن جا ما را توجیه 
می کرد و برایمان از باالیی ها تعریف می کرد تا ما آن باالیی ها 
بود  پیش  ماه  دو  تازه  بشود.  مراتب حفظ  سلسله  و  نکوبیم  را 
که فهمیدیم، وقتی در جلسات ستاد مرکزی می رفت، بیشترین 
پرخاش را به همان باالیی ها او بود که می کرد و به آن ها ایراد 
می گرفت. وضع طوری شده بود که با این بنده ی خدا؛ نه آن باال 
موافق بودند، نه این پایین. یعنی وقتی آن باال می رفت، با آن ها 
سفت برخورد می کرد و از آن ها ایراد می گرفت، موقعی هم که 
می آمد این پایین، به ما می گفت آن باالیی ها هیچ ایرادی ندارند. 
ببینید؛ حرکت در راه خدا، یعنی این، ها! برای این که وحدت 
کل سپاه در خطر قرار نگیرد، کادرهای کردستان و ما را توجیه 
می کرد به این که باالیی ها خطایی ندارند. وقتی در تهران بعد با 
باالیی ها که می نشست، تمام ایرادها را به آن ها می گرفت. ولی به 
ما یک کلمه در این باره چیزی نمی گفت. بعداً هم نگفت. در آن 
زمان به ما می گفت: شما اشتباه می کنید برادرها، باید سلسله 

مراتب حفظ بشود. 
من مظلومیت بروجردی را در غرب، در این ماجرا بود که حس 
کردم. یعنی بروجردی تبدیل شد به چوب دو سر طال؛ طوری 
که هر دو طرف به او بد می گویند. هم از پایینی ها می خورد و 
هم از باالیی ها. چون در رده های باالی سپاه هم خیلی پشت سر 
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بروجردی حرف می زنند. لذا، در این عرصه ها، مالِک مظلومیت 
یعنی  مظلومیت؛  نباشد.  آدم خوب  با  هیچ کس  که  است  این 
این که همه فکر کنند که آدم بَد است، آن وقت است که کار 
برای رضای  آدم  کار  اگر  برای رضای خدا می شود. چون  آدم،  
از آدم  از آدم راضی باشند، هی  خدا بود و بعد، بنده های خدا 
تعریف و تمجید بکنند، بدون شک در خلوص این کار شبهه ای 
نزد حضرت  به  شهر  یک  بزرگان  از  عده ای  روزی  دارد.  وجود 
علی)j( آمدند و گفتند: یا علی)j(، این حاکمی را که به 
 )j(شهر ما فرستاده ای، همه از او راضی هستیم. حضرت علی
پرسید: همه از او راضی اند؟! جواب دادند: بله، همه؛ یک نفر را 
هم شما پیدا نمی کنید که مخالف این حاکم باشد. آن جا حضرت 
علی)j( دستور داد سرضرب آن حاکم را از آن شهر بردارند 
و به جای او حاکم دیگری بفرستند. عجب! مردم آمدند پیش 
حضرت علی)j( از حاکم خودشان تعریف کردند، حضرت آن 
حاکم را از حکمرانی عزل کرد. مّدتی که از عزِل حاکم قبلی و 
حکومت حاکم جدید گذشت، بیست، سی نفر، شکایتی از این 
حاکم آوردند در نزد حضرت علی)j( مطرح کردند. حضرت 
پرسید: چه شده است؟ گفتند: هیچی، ما از این حاکم ناراضی 
 )j(هستیم و خواستاریم که او را تعویض کنید. حضرت علی
جواب داد: اتفاقاً این حاکم باید بر مسند حکومت باقی بماند. آقا، 
داد و بیداد همه رفت به آسمان و به حضرت علی)j( گفتند: 
عزل  از حکومت  را  او  شما  کردیم،  تعریف  قبلی  آن  از  ما  آقا؛ 
کردید، حاال که از دست این یکی به نزد شما اظهار نارضایتی 

می کنیم، شما می گویید این کماکان آن جا بماند؟! 
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حاال حکمت مطلب چه بوده؟ آن حاکم اّولی، قطعاً باید با همه 
سازش کرده باشد که بتواند همه را از خودش راضی نگه دارد. 
اگر  برای رضای خدا کار نمی کرد. حاال  او  پس معلوم می شود 
بخواهیم با تعابیر دوران خودمان صحبت کنیم، این آقا حکماً 
و  مؤمن  اقشار  تمام  و  فواحش  دزدها،  مشروب خورها،  تمام  با 
فاسق باید سازش کرده باشد تا همه از حکومت او راضی باشند. 
ولی این حاکم دّومی، کارش بدون مجامله و سازش کاری بوده 
او ناراضی شده اند. پس معلوم  که در نتیجه چند نفر از دست 
مثال،  این  حاال  است.  کرده  کار  خدا  برای  دّومی  این  می شود 
ترجمان وضع و حال امروز ما است. اگر ما بخواهیم رضایت کل 
ملّت را جلب کنیم، کاله مان پس معرکه است! فقط باید رضایت 
خدا را جلب کرد. حاال برادرهای عزیز؛ بگذارید هر چه دل شان 

می خواهد، بگویند!«1

1- نوار با فرماندهی؛ عملیات رمضان، دوشنبه چهارم مرداد 1361، جاده ی اهواز 
ـ خّرمشهر.
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یکی از لطیف ترین و زیباترین مراحل زندگی انقالبی ـ جهادی 
هّمت؛ خصوصاً در مقطع حضور بیست ماهه ی وی در شهرستان 
دوشیزه  به  او،  عاطفی  دلبستگی  فرود  و  پرفراز  ماجرای  پاوه، 
ژیال بدیهیان بود. داستان این دلبستگی، بسیار مفصل تر از آن 
است که بتوان جزء به جزء آن را، در صفحات محدود این کتاب 
به ُحسن  پایانی و منجر  تیّمن؛ مرحله ی  بازروایی کرد. محض 

ختام این ُعلقه ی عاطفی را، در کتاب حاضر می آوریم. 
به مقطع  از خاطراتش که  بیان بخشی  در  بدیهیان؛  ژیال  بانو   

اواخر پاییز 1360 مربوط می شود، گفته است:  
»... مشکل این بود که آن روزها، خیلی از خانواده های ایرانی، 
حّتی  بدهند.  دختر  سپاهی  رزمنده ی  به  نمی شدند  راضی 
آن هایی که خیلی ادعاهای مذهبی و انقالبی بودن هم داشتند، 
کمتر حاضر به چنین کاری می شدند. به خصوص خانواده ی من. 
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به  داشتم،  باره  این  در  ابراهیم،  با  که  توجیهی یی  صحبت  در 
این  به  دارند.  را  تیپ خاص خودشان  او گفتم: خانواده ی من، 
این  باید  تو  کار  اّولین  نمی آیند.  کنار  چیزها  این  با  سادگی ها 
باشد که آن ها را به این ازدواج راضی  کنی. بعد هم؛ باید آن ها را 

توجیه کنی تا بدانند که من اصاًل مهریه نمی خواهم. 
و  شدم  عصبانی  ندارم.  را  کارها  این جور  وقت  من  گفت:  او 
بزنی؛  با پدر و مادر من حرف  بیایی  نداری  گفتم: تو که وقت 
کنی.  ازدواج  من  با  آمدی  کردی  بی خود  کنی،  راضی شان  یا 
اصاًل بهتر است همین جا، قضیه را تمامش می کنیم. مرا به خیر 
که  بیرون،  اتاق  از  بروم  سریع  شدم  بلند  سالمت.  به  را  تو  و 
برگشت گفت: من گفتم وقت ندارم، نگفتم که توّکل هم ندارم. 
تو نگذاشتی من حرفم تمام بشود. با اصرار شدید از من خواهش 
کرد بگیرم بنشینم. این شد که نشستم. او گفت: خطبه ی عقد 

من و تو، خیلی وقت است که جاری شده. 
منظورش را نفهمیدم. باز گذاشتم به حساب بی احترامی. گفت: 
توی سفر حج ام، در تمام لحظه هایی که دور خانه ی خدا طواف 
می کردم، فقط تو را کنار خودم می دیدم، آن جا خودم را لعنت 
اّماره ی من  می کردم، می گفتم این نفس پلید من است، نفس 
است، که نمی گذارد من به عبادتم برسم. ولی بعد که برگشتم 
پاوه و باز تو را دیدم ، به خودم گفتم این قسمتم بوده که... نگاهم 
کرد. گفتم: در هر حال من سرحرف خودم هستم. راضی کردن 

خانواده  ام با تو؛ حرف آخر. 
بّچه های  از  عده یی  که  سختی  عملیاِت  از  پس  بعد  ماه  یک 
اصفهان در آن شهید شده بودند، ابراهیم برای خواستگاری؛ آمد 
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به خانه ی ما. با آمبوالنس آمده بود، خسته و خاکی و خونین. 
من هم خانه نبودم، رفته بودم پاوه. 

زیاد  خواستگار  دختر  این  بودند:  گفته  ابراهیم  به  من،  والدین 
بود:  گفته  کرده.   رد  را  همه  ندارد،  ازدواج  قصد  داشته. چون 
شاید این بار، با دفعه های قبل فرق داشته باشد. گفتند: فعاًل که 
خودش اینجا نیست تا جواب بدهد. گفته بود: بزرگ ترهاش که 
هستند. اعالم رضایت شما هم برای من شرط است. گفته بودند: 
بگوییم.  چیزی  مثاًل  بیاییم  که  ما؛  نه  اوست،  ماجرا  اصل  ولی 

گفته بود: خدای او هم بزرگ است. همین طور خدای من. 
بعدها مادرم به من می گفت: نمی دانم آن روز چرا نرم شدیم، یا 
بدقلقی نکردیم، یا جواب رد ندادیم. من اصاًل آماده شده بودم 
بگویم شرط اّول مان این است که داماد ما، سپاهی نباشد. واقعاً 

نمی دانم چرا این طور شد. شاید قسمت بوده. 
فکر کنم یک روز قبل از مراسم عقد بود که ابراهیم به من گفت: 
اگر اسیر شدم یا مجروح، باز هم حاضری کنار من زندگی کنی؟ 
خونین  را  سپاه  آرم  که  فهمیده ام  فقط  روزها  این  من  گفتم: 
تو  پای شهادت  به  من  بگویم:  تا  در سکوت،  کرد،  نگاه  ببینم. 

نشسته ام. می بینی؟ من هم بلدم توّکل کنم. 
ما اصاًل مراسم نداشتیم. اوایل دی ماه سال 1360 بود که یک روز 
راهی خرید عروسی شدیم. من بودم و ابراهیم و خانواده هامان. 
ابراهیم  تومان.  هزار  به  را،  کوچک ترینش  خریدیم،  حلقه  یک 

حلقه نخواست. 
که  نه  نمی آمد.  خوشش  چیزها،  این جور  و  پالتین  و  طال  از 

خوشش نیاید. به شرع احترام می گذاشت. 
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گفت: اگر مصلحت بدانید؛ من فقط یک انگشتر عقیق برمی دارم. 
ما  آبروی  تو  به من گفت: دختر؛  تومان. پدرم  پنجاه  و  به صد 
تا حاال کی  پدرم گفت:  مگر؟  گفتم: چرا؟ چی شده  بردی.  را 
به ما  انگشتر عقیق بخرند؟ مردم  برای داماد فقط یک  شنیده 
می خندند!. روز بعد،  وقتی ابراهیم به منزل ما تلفن زد، مادرم 

عذر خواست، گوشی را داد به پدرم. 
پدرم پای تلفن به او گفت: شما اّول بروید یک حلقه ی آبرودار 
بخرید بیاورید؛ بعد بیایید با هم صحبت می کنیم. ابراهیم گفت: 
همین انگشتر عقیق، از سر من هم زیاد است، آقای بدیهیان. 
شما فقط دعا کنید من بتوانم توی زندگی مشترکم، حق همین 
انگشتر را هم درست ادا کنم. بقّیه اش دیگر بسته به کرم شماست 

و مصلحت خدا. خدا خودش کریم است.«1
بیست و چهار ساعت پس از حضور در مراسم عقدکنان بود که 
بار دیگر، هّمت به پاوه بازگشت تا خود را برای عملیاتی سخت 
آماده کند. پیکاری که فرماندهی یکی از دو محور عملیاتی آن، 
برعهده ی او بود و وی باید فرماندهان و نیروهای تحت امرش را 

نسبت به آن توجیه می کرد. 
سروان علی عبدی بسطامی2؛ افسر وقت عملیات در گروه رزمی 
139 نیروی زمینی ارتش،  در بازنویسی خاطرات زمستان 1360 

خود آورده است: 
نقدی؛  شاه مراد  سرگرد  بین  هماهنگی  جلسه ی  آخرین   ...«

1- مصاحبه ی اختصاصی با خانم ژیال بدیهیان؛ همسر.
2- امیر سرتیپ علی عبدی بسطامی؛ اکنون یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران است.
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فرمانده گروه رزمی 139 و آقای هّمت؛ فرمانده سپاه پاسداران 
مقَدم  خط  در   ،1360 دی ماه  دهم  پنج شنبه؛  شامگاه  در  پاوه 

تشکیل شد. 
در این گونه جلسات، آقای هّمت معموالً چگونگی اجرای مانور 
عارضه های  و  قسمت ها  و  یگان ها  استقرار  محل  و  عملیات  در 
زمین را با استفاده از قسمت های دست خود )انگشتان، مشت 
گره کرده، ساعد، آرنج، بازو و کتف( تشریح می کرد و این عادت 
او، به لحاظ رعایت سهولت و سرعت، در کار توجیه مخاطب بود. 
او آن شب هم با همین شیوه ی خاص خودش، برای فرماندهان 
گروهان ها توضیح داد که واحدهای مأمور به تصّرف کمر سیاه، 
قبرستان  ُطَویله،  شهر  مدخل  هرات،  کل  چلپ چنار،  گملی، 
نوسود، قلة سونی و... چطور باید به طرف اهداف شان پیشروی 

کنند.
از خصوصیات برجسته ی هّمت و صفاتی که در مراحل بعدی 
فرماندهی  مرحله ی  به  او  سریع  ترقی  و  موفقّیت  باعث  جنگ 
لشکر و قرارگاه موّقت سپاه شد، می توان به پشتکار، پی گیری، 
خوش بینی  مخاطب،   به  مطلب  خوب  ارائه ی  نفس،  به  اعتماد 
اطالعات  و  اخبار  نیروهای خودی، کسب  موفقّیت  به  اعتقاد  و 
و پرورش و تفسیر آن، توّجه به مسائل روانی و روحی افراد و 
تهییج روحیه ی آنان، پرهیز از بیان نقاط ضعف، حفظ خونسردی 
و شرایط عادی خود در هنگام شکست یا افزایش تعداد شهداء و 
مجروحین و... را نام برد. داشتن این خصوصیات برای موفقّیت 
یک فرمانده ضروری است، اّما تردید و تزلزل در تصمیم گیری و 
ترس از شکست یا بزرگ جلوه دادن آن، از آفات فرماندهی در 
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جنگ است.
به  داشت،  که  خوبی  روان شناسی  َشمِّ  با  هّمت  هرحال،  به 
را ضعیف  و دشمن  داد  قلب  قّوت  فرماندهان حاضر در جلسه 
با  شب  آن  که  هم  نقدی  سرگرد  کرد.  معرفی  آسیب پذیر  و 
از  اطمینان،  با  می کرد،  در جلسه صحبت  قاطعیت  و  احساس 
موفقّیت خبر می داد. آن شب فرماندهان گروهان ها پیشنهادها 
گفت وگو  آن  درباره ی  و  کردند  بیان  را  خود  نیازمندی های  و 
احتیاط  یگان  یک  گردید  مقّرر  و  شد  صادر  دستورهایی  شد. 
از نیروهای اعزامی از شهرستان ها که در اختیار سپاه پاوه بود، 

سازمان دهی شود.«1
کمتر از چهل و هشت ساعت پس از برگزاری این جلسه، مقارن با 
ساعت دو بامداد روز دوازدهم دی ماه 1360، عملیات کوهستانی 
محّمدرسول اهلل)p( در شرایط بسیار بد جّوی و در حالی که 
منطقه ی عملیاتی پوشیده از برف سنگین بود، آغاز شد. در این 
عملیات؛ فرماندهی محور پاوه را محّمدابراهیم هّمت و سرگرد 
نیز  مریوان  محور  فرماندهی  و  داشتند  برعهده  نقدی  شاه مراد 
رزمندگان  بود.  صفایی  سرگرد  و  متوّسلیان  احمد  برعهده ی 
ارتشی، سپاهی و بسیجی جبهه های مریوان و پاوه، طی عملیات 
محّمدرسول اهلل)p( پس از دو شبانه  روز جنگ سخت و وارد 
آوردن تلفات سنگین به دشمن؛ بنا به دالیلی به مواضع قبلی 

خود بازگشتند. 
نامه ای خطاب به  این عملیات احمد متوّسلیان طی  در فرجام 

1- ر.ک به کتاب: عبور از سیروان، خاطرات علی عبدی بسطامی، نشر صریر، چاپ 
اّول، تهران، 1385، بخش سّوم، صص 383ـ381.
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هّمت نوشت: 
»... برادر هّمت 

سالم علیکم، 
و  قدم  ثبات  و  صبر  مسلمانان  به  می خواهم  متعال  خداوند  از 
استواری در راهش عطا کند. یداهلل مع الصابرین. استدعامند است 
عملیات،  ]شروع[  روز  در  که  را  سالح هایی  و  مهّمات  وسایل، 
توسط آمبوالنس این سپاه به آن جا ]جبهه ی پاوه[ تخلیه شد، 
همراه با اسیران، به برادر رضا غزلی تحویل دهید، تا به مریوان 

بیاورند.
]روند[  بیشتر  چه  هر  بررسی  جهت  است  استدعامند  ضمناً 
عملیات، به مریوان بیایید؛ شاید تا زود است، با همفکری بتوانیم 

کاری انجام دهیم.
والسالم
ـ  60/10/14« متوّسلیان   

در غروب پانزدهم دی ماه 1360 عملیات محّمدرسول اهلل)p( با 
موفقیت به اتمام رسید. در پی پیروزی این عملیات، فرماندهی 
توان  از  تا  گرفت  تصمیم  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  وقت 
این عملیاِت سخت کوهستانی، به نحو مطلوب تری  فرماندهان 
استفاده کند. بر این اساس، طبق هماهنگی با محّمد بروجردی؛ 
متوّسلیان،  احمد  کشوری  هفت  منطقه  سپاه  وقت  فرمانده 
از  تعدادی  همراه  به  شهبازی،  محمود  و  هّمت  محّمدابراهیم 
اعزام  جنوب  به  همدان  استان  و  پاوه  مریوان،  سپاه  کادرهای 
شدند تا یک تیپ رزمی جدید را برای سپاه پاسداران تشکیل 
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 27 تیپ  که  بود   1360 بهمن  هفدهم  شامگاه  در  بدهند. 
یگان  این  فرماندهی  گرفت.  شکل  رسماً   )p(محّمدرسول اهلل
جانشینی  به  شهبازی  محمود  شد.  محّول  متوّسلیان  احمد  به 
فرماندهی منصوب شد و محّمدابراهیم هّمت نیز، ریاست ستاد 
شهر  نزدیکی  در  دوکوهه  پادگان  گرفت.  عهده  بر  را   27 تیپ 
اندیمشک، از سوی فرماندهی سپاه به عنوان پادگان عقبه ی این 

تیپ تعیین شد. 
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هفت روز پس از عزیمت هّمت به جنوب، همسرش نیز از پاوه 
راهی دزفول شد. خانم بدیهیان در  این خصوص گفته است:

»... وقتی بّچه های سپاه پاوه در خانه را زدند و پیغام دادند برای 
رفتن به جنوب خود را آماده کنم، بی درنگ دست به کار شدم، 
مقداری  و  رختخواب  دست  یک  شامل  که  را  اثاثیه  و  اسباب 
)شهید(  شد.  داده  جا  ماشین  عقب  صندوق  در  بود،  خرده ریز 
حمید قاضی که آمده بود تا در جمع و جور کردن وسایل کمک 
کند رو به من کرد و گفت: از حاال به بعد خانه به دوشی شروع 

می شود، حاج خانم!. 
... بعد از ورود من به شهر دزفول به دعوت یکی از برادران دزفولی 
خانه ی  در  روز  شبانه   سه  بود  سپاه  در  حاجی  دوستان  از  که 
ایشان به سر بردیم. در آن دوران، زندگی در دزفول بسیار سخت 
و طاقت فرسا بود. از یک سو حمالت توپخانه، شلیک موشک های 
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زمین به زمین و هجوم هواپیماهای دشمن جان و مال ساکنان 
را تهدید می کرد، از سوی دیگر ما هیچ امکانات و وسایلی برای 
را  خود  خانه های  شهر  مردم  اغلب  نداشتیم.  زندگیمان  شروع 
ترک کرده و به محل های امن یا شهرک های حاشیه ی شهر پناه 

برده بودند. 
برادران  از  یکی  بودیم.  سکونت مان  برای  خانه ای  دنبال  به  ما 
نیروهای انتظامی پیشنهاد کرد برویم و در خانه ی آن ها مستقر 

شویم. 
با  که  بود  تو  در  تو  اتاق  دو  دارای  ساختمان  دّوم  طبقه ی 
رفتن ساکنان قبلی آن، محل مناسبی برای مرغ و جوجه های 
صاحب خانه شده بود. به محض ورود، شیلنگ آب و یک چاقو 
اتاق.  کف  و  دیوار  و  در  کردن  تمیز  به  کردم  شروع  برداشتم. 
کامل  به طور  اتاق  دو  هر   حال  این  با  داشت،  زیادی  زحمت 
پتوی  دوتا  با  را  اتاق  کف  نداشتیم.  موکت  و  فرش  شد.  تمیز 
و  کردم  الیه  سه  ـ  دو  را  سفیدی  ملحفه ی  پوشاندم.  سربازی 
جلوی پنجره  ی اتاق آویختم. عالوه بر آن که مانع نفوذ نور اتاق 
به بیرون می شد، جای پرده را نیز گرفت. اغلب، پیش از ظهر، 
بازار باز بود. رفتم و یک قوری با دو استکان، دو بشقاب و کاسه 
خریدم. آخر کار یک شیشه گالب هم گرفتم. به در و دیوار اتاق 

گالب پاشیدم تا بوی تعّفنی که باقی مانده بود برطرف شود. 
وقتی کار تمام شد و خانه را مهّیا کردم، نفس راحتی کشیدم. 
تازه پس از گذشت یک ماه از ازدواج مان داشتیم سر و سامان 
بار  یک   دقیقه  چند  هر  که  بود  حالی  در  این  و  می گرفتیم 
از خانه های شهر هدف گلوله ی توپ دور زن دشمن  گوشه ای 
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قرار می گرفت و صدای انفجار، شیشه ها را می لرزاند. 
را پشت سر می گذاشتیم. هوای دزفول  بهمن ماه  روزهای آخر 
بسیار سرد بود، ما نیز امکانات مناسبی نداشتیم. یکی از شب ها 
که حاجی آمد، متوّجه ی سرفه های شدید من شد. روز بعد در 
جعبه ای  و  خوراک پزی  چراغ  یک  داشت،  اهواز  به  که  سفری 
شیرینی خریده بود. چراغ را به خانه آورد اّما شیرینی را در بین 
ویران  را  خانه های شان  که دشمن،  چادرنشینی  عرب  بّچه های 
کرده بود و از سِر ناچاری در حاشیه ی جاده ی دزفول ـ اهواز 
پناه گرفته بودند، قسمت کرده بود و تنها یکی دو دانه ی آن را 

که الی یک ورق کاغذ پیچیده بود، با خود به خانه آورد. 
با شّدت گرفتن موشک باران شهر و رفتن صاحب خانه، ساختمان 
کاماًل تخلیه شد و ما زندگی جمع و جور دو نفره مان را به طبقه ی 
پایین منتقل کردیم. جلسات همیشگی و رفت و آمدهای زیاد 
حاجی در جبهه ها سبب می شد تا اغلب شب ها دیر وقت به خانه 
بیاید. از طرفی هم ناگزیر بود صبح خیلی زود از خواب برخیزد و 
خود را به منطقه برساند. من تمام روز را در تنهایی می گذراندم. 
من  نداشت.  اهمیت چندانی  بود،  هر چه  این شرایط  وجود  با 

فقط می خواستم در کنار حاجی باشم. 
یک بار سه شب به خانه نیامد. گفته بود برای شناسایی سنگرهای 
تاریکی مطلق  دشمن می روند. کوچه ها و خیابان های شهر در 
فرو رفته بود. تک و تنها در زیر نور چراغ گردسوز نشسته بودم 
و  یک  ساعت  عقربه های  زدند  را  خانه  در  می خواندم.  کتاب  و 
دو نیمه شب را نشان می داد. با صدای در از جا جستم. یقین 
داشتم خود اوست. رفتم و در را باز کردم. کنار ایستادم. حاجی 
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داخل شد و گفت: شرمنده ام، یکی دو هفته است تو را این جا 
آورده ام، آن هم با این وضع... حاال هم که با این سر و وضع به 
خانه برگشتم. سر و روی حاجی ِگل آلود بود و بسیار خسته به 
نظر می آمد. همان وقت که وارد شد یک راست وارد حمام شد. 

در خانه آب گرم نداشتیم. حاجی با آب سرد دوش گرفت. 
ما در دزفول زندگی سختی را می گذراندیم. با این حال مهربانی 
و عطوفت، نظم و انضباط در کارها،  تمیزی و مرتب بودن، ایمان 
سرشار و روح بلند و متواضع حاجی، فضای آن زندگی کوچک و 
بدون امکانات را گرم و صمیمی می کرد. به همین سبب از ماندن 

خود در دزفول بسیار خوشحال و راضی بودم.«1
گذاشتن  سر  پشت  از  پس   27 تیپ  وقایع،  این  با  هم زمان   
از شهرهای مختلف  نیروهای بسیج  اعزام  با  مرحله ی تأسیس، 
حساس  مرحله ی  گردان ها،  تکمیل  و  تهران  به خصوص  کشور 
آغاز شد. در همین  نیروها، توسط فرماندهان شان  این  آموزش 
حال با شروع آموزش، عناصر واحد اطالعات و عملیات تیپ، به 
همراه بلدچی های محلی و فرماندهان رده های مختلف تیپ، کاِر 
شناسایی از منطقه ی عملیاتی را نیز انجام دادند. پس از پشت 
سر گذاشتن چهل و پنج روز آموزش فشرده ی نظامی و تکمیل 
گزارشات شناسایی، در شامگاه اّول فروردین 1361، نه گردان 
یا زهرا)h( در  رمز  با  را  فتح مبین  تیپ 27 عملیات  عملیاتی 

منطقه ی غرِب دزفول آغاز کردند.
با صدور فرمان شروع عملیات فتح، هّمت که فرماندهی محور 
را  شاوریه  محور  به  موسوم   27 تیپ  عمل  حّد  راست  سمت 

1- نوار مصاحبه ی رضا رئیسی با خانم ژیال بدیهیان، اصفهان، خرداد 1371.
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گردان های  تحسین برانگیز  هدایت  با  توانست  داشت،  برعهده 
تک َوِر این محور و ضمن رعایت هماهنگی با محور میانی )بلتا(، 
قلّه ی  و  دهلیز  شاوریه،  ارتفاعات  آزادسازی  حساس  مأموریت 

350 را با موفقّیت به انجام برساند. 
تانک  واحدهای  پی درپی  پاتک های  با  مقابله  در جریان  سپس 
اتفاق  به  وی  عّباس،  دشت  محور  در  دشمن  زرهی   10 لشکر 
متوّسلیان و شهبازی، هدایت و فرماندهی نیروهای مدافع خط 
پدافندی تیپ 27 را با نهایت اقتدار انجام داد. در جریان فتح 
ابوغریب و رسیدن نیروهای خودی به چاه نفت و نوار  تنگه ی 
مرزی نیز، هّمت همه جا پیشاپیش رزمندگان بسیجی، وارد عمل 
می شد و حضور او در خط مقّدم، برای رزمندگان روحیه بخش 

و دلگرم کننده بود. 
چنین  فتح مبین،  نبرد  دستاوردهای  جمع بندی  در  او  بعدها، 

گفت: 
اثر کار فکری و روحی یی که  بر  برادرها  »... در چندین مورد، 
لمس  را  غیبی  امدادهای  شدند  قادر  گرفت،  انجام  آن ها  روی 
کنند. نیروها از لحاظ روحی، شارژ شده بودند. بهترین ماحصل 
در  آوردیم.  دست  به  روحی  کار  همین  از  عملیات،  این  در  را 
قیاس باعظمِت عملیات، کمترین تلفات را دادیم. باالترین کار 
عملیات  این  در   )p(محّمد رسول اهلل تیپ 27  هم  را  عملیاتی 
آینده که بنشینند و بررسی کنند، می بینند که  انجام داد. در 
تیپ 27 محّمد رسول اهلل)p(، متشکل از نیروهای سپاه و بسیج، 
بر  عالوه  داد.  انجام  را  عملیات  کار  بیشترین  فتح،  عملیات  در 
این که این تیپ توانست تمامی محورهای محّول شده را تصّرف 
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در  نفت  چاه  و  ابوقریب  تنگه ی  طرف  به  قسمت  دو  از  کند، 
باز  برقازه  ارتفاعات  از سمت چپ به طرف دوسلک و  راست و 
شد و کارش را در این محورها با موفقّیت انجام داد و تمام کرد؛ 
یعنی به نیروهای آن دو محور هم کمک کرد تا مرز بین المللی 
فّکه  ـ  العماره باز بشوند. ضمن آن که این تیپ، حّتی به عملیات 

جبهه ی قدس در امام زاده عّباس هم کمک کرد.«1
فتح مبین،  عملیات  مکتوب  و  صوتی  مدارک  در  که  آن چه 
مشهود و برجسته به نظر می رسد، مبّین این واقعیت انکارناپذیر 
دیگر  و  ستاد  رئیس  عنوان  به  هّمت؛  محّمدابراهیم  که  است 
فرماندهان و نیروهای بسیجی و سپاهی تیپ 27، نقش مؤثری 
عملیات  از  مرحله  چهار  طی  آمده،  دست  به  پیروزی  های  در 

فتح مبین ایفاء کردند. 

1- نوار مصاحبه ی راوی تیپ 27 با محّمدابراهیم هّمت، بیست و سّوم اردیبهشت 
1361،  دارخوین، انرژی اتمی.
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کمتر از یک ماه پس از خاتمه ی عملیات فتح، تیپ 27 بار دیگر 
آماده شد تا عملیات »الی بیت المقدس« را به منظور آزادسازی 

خّرمشهر آغاز کند. 
فرماندهی تیپ  این بار محّمدابراهیم هّمت در جایگاه جانشین 
27 توانست نقش کارسازی را در هدایت عملیاتی چهارده گردان 

این یگان ایفاء نماید. 
اردیبهشت  نهم  پنج شنبه  شامگاه  الی بیت المقدس،  عملیات 
با عبور گردان های خط شکن تیپ 27 از ساحل شرقی   1361
رودخانه ی کارون آغاز شد. آن شب هّمت با حضور در قرارگاه 
به  بی سیم  طریق  از  گردان ها  هدایت  بر  عالوه  نصر ـ2،  فرعی 
سمت اهداف از پیش تعیین شده و هم فکری با متوّسلیان در 
تعیین مانورهای آفندی، در بزنگاه های حساس نیز به رزمندگان 

روحیه می داد. 
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هّمت، با به کار بردن لحنی دلداری  دهنده، در مکالمات بی سیم 
چند  از  که   ،27 تیپ  مانوری  گردان های  فرماندهان  با  خود 
قدمی مواضع دشمن با وی مکالمه می کردند، آنان را به استمرار 

نبردشان ترغیب می کرد.  
از  متوّسلیان  حّتی  می خورد،  گره  عملیات  کار  که  مواقعی  در 
هّمت می خواست تا برای گشودن گره از کار فرو بسته ی نبرد، 
تیپ  فرمانده  درخواست های  گونه  این  از  نمونه ای  کند.  اقدام 
27 از هّمت، در نوار مکالمات بی سیم انجام گرفته طی روز اّول 
عملیات الی بیت المقدس ـ جمعه دهم  اردیبهشت 1361 ـ ثبت 

شده و به یادگار مانده است:  
متوّسلیان: هاشم، احمد! 

هّمت: بگوشم. سالمٌ علیکم، خسته نباشید! بفرمائید، بگوشم. 
متوّسلیان: برادر من؛ به جناب سرهنگ شاهین راد بگو قضیه ي 
این خرچنگ ـ تانک ـ هاي ما که دارند مي آیند این طرف ]عقب 

مي کشند[ چیست؟ 
هّمت: اآلن داریم تحقیق مي کنیم، تا چند لحظه ي دیگر بگوش 
باشید، جواِب آن را به شما بدهیم. اآلن داریم با آن یکي رادیو 

تماس مي گیریم. 
متوّسلیان: پس بجنبید! 
هّمت: اآلن حاجي، اآلن! 

از  نصر،  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده  باقری؛  حسن  بعد  لحظه اي 
طریق خط تلفن امن، با هّمت تماس می گیرد. در این مکالمه، 

صداي باقري را نداریم. 
دو  از  که  است  این  دردمان  ما  جناب!  ببین  بله...  بله،  هّمت: 
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طرف درفشاریم. یکي از سمت راست، یکي از سمت چپ. یک 
گذاشته،  خالي  دزفول  را  ما،  دفاعی  راست خط  از سمت  تکه 
دشمن چنان دارد به ما فشار مي آورد که اّولین رده اي که خارج 
شدند و جیم فنگ شدند،  آن بّچه هاي تانک بودند که تانک ها را 
برداشتند و ِد برگرد! حاال دیگر ببین چه روحیه اي براي پیاده 
باقي مي ماند. این مشکِل ما در این قسمت ]در محور سلمان[ 

است. 
مشکِل آن قسمت چِپ ما ]محور محّرم[ هم این بوده که یک 
تعداد کادر بوده اند که اآلن حاج احمد خودش آن جا رفته و دارد 
آن ها را سازمان  مي دهد. ولي اآلن من با احمد تماس مي گیرم و 
مي گویم اگر بشود، بکشند پائین. آخر همین طوري که نمي شود 
خط حّد آن محور را، رو به جنوب کش داد! ولي من با خالقي 
نه...  یا  بکنند  را  کار  این  مي توانند  ببینم  مي گیرم  تماس  یک 

خداحافظ. 
سپس هّمت با بي سیم فرماندهي محور سلمان؛ که با پنج گردان 
ـ خّرمشهر در حال  اهواز  امر خود در حاشیه ی جاده ی  تحت 

مقاومت است، تماس مي گیرد: 
هّمت: سلمان، هّمت! 
محور سلمان: بگوشم. 

هّمت: سلمان جان؛ اآلن دو تا دودي ]گلوله ي دودزا جهت گرفتن 
گرا[ به همان جا که گفته بودي مي زنیم. خوب دّقت کن ببین 
خوب است یا نه. تصحیح آن را بده تا آتش بریزیم روي آن ها. 
آن  کردیم  کاري  هر  که  بگو  سلمان،  ضمن  در  است؟!  مفهوم 
خرچنگ ]تانک[ هاي خودي را که در آن وسط هستند بیایند 
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پیش حاج احمد و شاهین راد، نشد. به احمد بگو با ماشین یک 
را  او  تانک [  یگان  ]فرمانده ي  فرمانده اش  دنبال  بفرستد  را  نفر 

بردارد بیاورد و توجیه کند. مفهوم شد؟! 
محور سلمان: بله، مفهوم است. 

دقایقی بعد، هّمت با متوّسلیان تماس می گیرد:  
ولي عصر)f( دزفول[  ]تیپ 7  رئوفي  احمدجان؛ وضع  هّمت: 
هم یک مقدار مثل چپ ما است. یک مقدار مثل ]محور محّرم 
[ چپ ما است. او اذیت شده ولکن دارند یک کاري  تیپ ما در حِدّ
مي کنند که از باال جبرانش کنند. حاال باز من تماس مي گیرم. 
قورباغه ]تانک[ هاي خودمان سه بار تا حاال فرمانده هاي این ها 
آمده اند باال، روي جاده، تا شما را پیدا کنند، پیدا نکرده اند. فقط 
با قورباغه هاي خودمان،  شما براي این که بتوانید دست بدهید 
به  مسلم  ]گردان  صبح  که  وسطي  آن  بفرستید  ماشین  یک 
آن ها  فرماندهان  کرد،  عمل  مظاهري  حبیب اهلل[  فرماندهي 
بدهید.  به آن ها  را  تا دستورات الزم  بیاورید پیش خودتان،  را 

مفهوم شد؟! 
اصاًل  نه،  گرفته[  صدایي  با  و  عصباني  ]فوق العاده  متوّسلیان: 
مفهوم نشد! بین ما و ]تیپ ولي عصر[ دزفول، حداقل پانزده تا 
نفربر عراقي آمده روي جاده مستقر شده، با یک تعداد زیادي 

نفرات پیاده. توّجه کردي یا نکردي؟ 
این را به حسن ]باقري[ بگوئید؛ آخر یک مقدار وجدان هم خوب 
چیزیه! چرا نیروهاي تیپ 7 ]ولی عصر)f( دزفول[ نیامدند این 

طرف آخر؟! 
هّمت: اآلن مي گویم، به روي چشم عزیزم. 
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لحظاتی بعد هّمت با حسن باقری تماس می گیرد تا پیام فرمانده 
تیپ 27 را به او برساند: 

هّمت: حسن، هّمت!
باقری: به گوشم.

هّمت: حسن جان، حاج احمد اعالم کرده که ما دیگر در آن جا 
]جاده ي آسفالت اهواز ـ خّرمشهر[ نمی توانیم بمانیم؛ چه کنیم؟

باقری: به گوش باش.
در پی تأخیر در ارسال پاسخ از سوی فرمانده قرارگاه عملیاتی 
نصر، متوّسلیان بار دیگر از لبه ي جلویی منطقه ي نبرد با هّمت 

تماس می گیرد:
متوّسلیان: هاشم، هاشم، احمد!

هّمت: به گوشم، احمد.
برای   27 تیپ  استطاعت  ]عدم  برنامه  این  هاشم،  متوّسلیان: 

ماندن با جناحیِن باز بر روی جاده[ را به حسن گفتی؟
هّمت: به او گفتیم، گفت صبر کن جواب بدهیم. هنوز نیامده 

جواب بدهد.
متوّسلیان: پس زودتر، زودتر! که وضع خیلی ناجور است!

اردیبهشت  دهم  جمعه  روز  دقیقه ی  ده  و  چهارده  ساعت  در 
1361، هّمت مجّدداً با باقری تماس می گیرد:

هّمت: حسن، حسن، هّمت!
باقری: به گوشم.

هّمت: آقا، این جواب پیام ما را ندادی! حاج احمد می گوید آن جا 
فشار ]دشمن بر روی گردان های ما[ زیاد است. ما چه کنیم؟ 
احمد می گوید: آن جا دیگر  برنمی آید.  ما  از دست  کاری دیگر 
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برای ما غیر قابل ماندن شده؛ فشار خیلی سنگین است. حّتی 
من به احمد گفتم برایش نیروی کمکی بفرستم، او گفت: نه! آن 

هم دردی را دوا نمی کند.
باقری: حاال تا تاریک شدن هوا باید آن جا بمانند؛ واال توی روز 
هیچ کاری نمی شود کرد. ببینید! به هر قیمتی که هست، باید 
آن جا را در طول روز حفظ کنید. محسن ]رضایی[ هم گفته تا 

آخرین نفر باید بمانند.
هّمت  عملیات،  اّول  مرحله ی  نخست  ساعت  دو  و  هفتاد  طی 
نیروهای  و  فرماندهان  به  روحیه  دادن  تا ضمن  می کرد  تالش 
بسیجی، خطرات ناشی از پاتک های پی درپی دشمن را نیز، به 

آن ها گوشزد کند. 
در همین راستا، ساعت هشت و سی دقیقه ی صبح روز یکشنبه 
محور  فرماندهی  بی سیم  با  هّمت   ،1361 اردیبهشت  دوازدهم 
پاتک  جریان  در  را  آنان  و  مي گیرد  تماس  سلمان  عملیاتی 
قرار  خودي  شنود  پست  گزارش  براساس  دشمن،  قریب الوقوع 

می دهد:  
هّمت: سلمان، سلمان، هاشم. 
اپراتور محور سلمان: بگوشم. 

هّمت: خسته نباشید سلمان. آقا! به همداني یا شهبازي بگو که 
اآلن دو مرتبه ]پُست[ شنود ]ما[ اطالع داده که این ]عراقي [ ها 
مي گویند ما در محاصره ایم. یا یک گردان، یا یک گروهاِن آن ها 
در قسمت شما یا رئوفي، در محاصره هستند. بگو تحقیق بکنند 
و ببینند که اگر در قسمت ما است، بگویند به بّچه ها که کار آن 

را تمام کنند. 
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مطلب دیگر این که مواظب باشند، چون این ها باز هم مي خواهند 
آرایش بگیرند ]و براي اجراي پاتک به جلو[ بیایند. مفهوم شد؟ 
شدن  محاصره  مسأله ي  ]این  بله.  بله،  سلمان:  محور  اپراتور 
دشمن[ باید در قسمت رئوفي ]خط َحِدّ تیپ 7 دزفول[ باشد 

حاجي.      
شما  ولي  مي گویم،   را  این  هم  رئوفي  به  اآلن  من  پس  هّمت: 

بیشتر مراقب باشید. مفهوم شد؟ 
اپراتور محور سلمان: بله،  بله. 

هّمت: ]به همداني یا شهبازي هم[ بگو ]که برادران پُست شنود 
ما[ مي گویند؛ دو تا گردان شان مي خواهد حمله کند، چهار تاشان 
هم پشت سر آن دوتا باشند. بگو بّچه ها دقیقاً مواظب باشند، اگر 

نخود و لوبیا ]مهّمات[ هم کم دارند، بگویند تا بفرستیم. 
اپراتور محور سلمان: ببین، از این ایرج ـ 12 ]مهّمات آر.پي.جي[ 

خیلي کم داریم. 
اقدام مي کنیم. حاال ]خودروی حامل مهّمات  اآلن  هّمت: پس 
اعزامی از واحد[ تدارکات ما، وقتی که به آخر جاده ي منتهي به 
جاده ي آسفالت رسید، آیا باید بیاید به چپ، یا بیاید به سمِت 

راست؟ 
اپراتور محور سلمان: بیاید به چپ؛ بیاید پیش خودمان، آن جا ما 

این ]مهّمات[ را تقسیم مي کنیم. 
هّمت: شنیدم، اقدام مي کنیم، تمام! 

تماس  هّمت  با  بعد  لحظاتي  سلمان  عملیاتي  محور  اپراتور 
مي گیرد. 

اپراتور محور سلمان: هّمت، هّمت، سلمان! 
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هّمت: بگوشم. 
اپراتور محور سلمان: هّمت! ببین، همداني ]جانشین فرماندهی 
تانک[  ]شکار  واحد  از  که  بّچه هایي  مي گوید  سلمان[  محور 
هستند، بّچه هایي که ایرج ـ رضا ]آر.پي.جي[ مي زنند، رفته اند 
و یکي دو تا از این »گر«ها ]گروهان هاي[، گرهاِي ]گردان عّمار 
آن  کمک  به  رفته اند  حاجي پور،  علي اکبر[  فرماندهي  به  یاسر 

]شکارچیان تانک[ها. 
هّمت: مي دانم. یعني رفته اند ]به طرف[ غرب ]جاده ي آسفالت[؟! 

اپراتور محور سلمان: رفته اند آن طرف،  آره! 
هّمت: پس به همداني بگو با آن ها تماس بگیرد و به آن ها بگوید 
یک چیزي ]واحد عراقي[ در محاصره ي آن ها است. کارش را 
خودشان[  باال]ي  ]رده هاي[  از  دارند  آن ها  چون  کنند.  تمام 

استمداد مي طلبند. مفهوم شد؟! 
اپراتور محور سلمان: بله، بله. کاري نمي توانند بکنند. چند بار 
بیایند  نمي توانند  مي زنند.  را  آن ها  ِهي  بّچه ها  جلو،  آمده اند 

جلوتر.  
هّمت: مرگ بر صدام! اهلل اکبر! کارشان تمام است؛ خداحافظ.

با پایان یافتن موفقیت آمیز مرحله ی اّول عملیات، در جلسه ی 
توجیهی عصر روز پنج شنبه شانزدهم اردیبهشت 1361 بار دیگر 

هّمت ضمن توجیه فرماندهان گردان ها به آن ها می گوید: 
هّمت: ]در مرحله ی دّوم عملیات، شما[ به خواست خدا می روید 
پدافند می گیرید.  آن جا حالت  در  بعد،  و  را می پوشانید  مرز  و 
حواس تان باشد: دشمن حدود دو و نیم کیلومتر پایین جاده ي 
گرمدشت، دو تا خاکریز ممتد تا مرز ایجاد کرده است و وسط 
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آن ها را هم کانال زده تا اگر شما خواستید به طرف خّرمشهر 
به  رفتن شما  مانع  و  بیندازد  کانال، آب  آن  توی  حمله کنید، 

طرف خّرمشهر بشود.
وقتی  و  آغاز کنید  را  یاری خدا؛ حرکت خودتان  به  حاال شما 
می دهیم.  را حرکت  بعدی  گردان  ما سه  رفتید،  مرز  به طرف 
آن سه گردان عبارتند از: گردان مالک اشتر، گردان بالل حبشی 
و  می آیند  وسط  آن  از  ان شاءاهلل  که  مسلم بن عقیل؛  گردان  و 
شش کیلومتری به طرف چپ باز می شوند و شروع می کنند به 
عّمار  گردان  دو  گرفته ایم  تصمیم  در ضمن،  منطقه.  پاکسازی 
آن جا  از  که  خاکریزی  این  به  بزنند  تا  بیاوریم  هم  را  و حمزه 

دشمن، بّچه های ُقجه ای خدا بیامرز را اذیت می کرد.
مسعودی: خاکریز اّولی را می گویید؟

هّمت: بله، خاکریز اّولی.
قهرمانی: حضور دشمن در سنگرهایش به چه شکلی است؟

نفربر  و  تانک  دستگاه  شصت  حدوداً  این جا  در  دشمن  هّمت: 
دارد؛ که این مطلب برگرفته از اطالعات قبلی ماست؛ ولی ممکن 
خاطر،  همین  به  باشد.  شده  ایجاد  آن  در  هم  تغییراتی  است 
آن چه در این مورد به شما می گویم، به صورت قطعی و صد  در 
صد نیست. البته قرار بود آمار دقیقی از تانک های دشمن بگیریم 
که به دلیل مه آلود بودن هوا، هواپیماها نتوانستند عکس برداری 
کنند؛ ولی این را بدانید که آرایش نیروهای دشمن در منطقه، 

هر آن در حال تغییر و تحّول است.
را  خودش  تیپ  یک  دشمن  می گویند  حبیب  گردان  بّچه هاي 
شده  سرگیجه  دچار  اصاًل  می آورد.  زرهی  گردان  دو  می برد، 
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ما  که  است  این  کار می کند.  دارد چه  نمی داند  و خودش هم 
نداریم؛  دست  در  دشمن  واحد های  آرایش  از  دقیقی  اطالعات 
این صورت  به  گرفته ایم؛  قوی  را  کار  پشت  هر صورت،  به  اّما 
جدید  گردان  دو  هستید،  شما  که  گردانی  چهار  بر  عالوه  که 
تشکیل داده ایم. گردان میثم هم هست و یک گردان هم گردان 
5 سپاه یا همان گردان فتح است که ما این گردان ها را احتیاط 
این ها وارد عمل شوند و  تا اگر مشکلی پیش آمد،  گذاشته ایم 
مطلب دیگر این که گردان 144 ادغامی را برای پدافند به طرف 
و   106 تفنگ های  داشتن  با  ارتش  که  چرا  برد؛  خواهیم  مرز 
ادوات، می تواند محکم تر پدافند کند. در قسمت دژ مرزی هم 

گردان های انصار، ابوذر و مقداد را می چینیم. 
ببینید؛  این، همان دو تا خاکریزي هستند که از امتداد جاده ي 
است  ما  حّد  این جا  شده اند.  کشیده  مرز  طرف  به  گرمدشت 
که  خاکریزها  انتهاي  به  مي کنید.  حرکت  همین جا  از  شما  و 
را آن  جا  انصار خودمان  با  ارتش  ادغامي 144  رسیدید، گردان 
مي گذارید تا فاصله ي بین خاکریز اّول تا دّوم را این گردان ارتش 
بپوشاند و شما بروید سروقت کار اصلي تان. فقط از شما برادرها 
مي خواهم خوب نیروهایتان را براي این راه پیمایي توجیه کنید 
و نیروهایتان را طوري توجیه کنید تا مبادا بروند داخل خاک 

عراق و آن جا گم بشوند.
پس از پشت سر گذاشتن سه مرحله از عملیات الی بیت المقدس، 
اینک وقت آن رسیده بود که خّرمشهر آزاد شود. تا مرحله ی سّوم 
عملیات، هّمت در تعاملی برادرانه و شانه به شانه  با حاج محمود 
 )p(شهبازی، امر هدایت مانوری تیپ قدرتمند محّمدرسول اهلل
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را، زیرنظر احمد متوّسلیان انجام می داد. 
اّول خرداد  این تالش ها آن شد که در شامگاه شنبه  نتیجه ی 
با   27 تیپ  نیروهای  عملیات،  چهارم  مرحله ی  آغاز  با   1361
هدایت عملیاتی مستقیم احمد متوّسلیان و محّمدابراهیم هّمت، 
توانستند راه فرار نیروهای بعثی محاصره شده در داخل خّرمشهر 
را از طریق جاده ی بصره ـ شلمچه و نهر خّین مسدود نمایند. 
امری که در نهایت به تسلیم گروهی نیروهای عراقی انجامید و 
منجر به آزادسازی خّرمشهر در عصر آفتابی دوشنبه سّوم خرداد 
مرحله ی  آغاز  ساعات  نخستین  در  این که  گفتنی  شد.   1361
لطمه ی  با شهادت حاج محمود شهبازی،  عملیات،  این  پایانی 
روحی شدیدی به هّمت و متوّسلیان وارد آمد. این دو بزرگوار 
و شهبازی از پاییز 1360 که در صحن مسجدالحرام، برای رزم 
مشترک با یکدیگر هم عهد و هم سوگند شده بودند، تا شب آغاز 
مرحله ی چهارم عملیات آزادسازی خّرمشهر، همه جا، دوش به 
دوش، به اتفاق هم جنگیده بودند و تیپ 27 یادگار ماندگار این 

عهد و تالش و پیکار مشترک آن سه تن بود. 
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پس از فتح شهر آسمانی خّرمشهر و در پی آن؛ حمله ی اسرائیل 
به همراه رزمندگان  تیپ 27  ارشد  لبنان، کادرهای  به جنوب 
تیپ 58 عملیاتی تکاور ذوالفقار ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
»قوای  قالب  در  لبنان  مظلوم  مردم  به  رساندن  یاری  برای 
محّمدرسو ل اهلل)p(« به جمهوری عربی سوریه اعزام شدند. در 
آن جا، به دلیل کارشکنی های مسؤولین سوری، نیروهای اعزامی 
جلسات  از  یکی  در  هّمت  دهند.  انجام  مثبتی  کار  نتوانستند 
توجیهی حین عملیات رمضان، پیرامون این کارشکنی مقامات 

نظامی سوریه، خطاب به نیروهای کادر تیپ 27 گفته بود: 
داشتند کاری  انتظار  ما  از  وارد سوریه شدیم، مردم  وقتی   ...«
انجام بدهیم. ما هم یک گردان نیرو را آماده کردیم تا با آن ها 
براي  را  گردان  این  وقتي  بشویم.  عملیات  وارد  اسرائیل  علیه 
است!ـ  درد  خیلي  این  ـ  کردیم،  آماده  عملیات  به  شدن  وارد 
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حّتي یک دستگاه آمبوالنس نداشتیم. نیروهاي ما در آن جا به 
استعداد سه گردان بودند و تنها خودرویي که به ما داده شد، 
یک دستگاه پژو سواري بود که آن هم تحویل من و حاج احمد 
همین!  بود؛   ])p(محّمد رسول اهلل قواي  فرمانده  ]متوّسلیان 
آمبوالنس نداشتیم، خودرو نداشتیم، حّتي مهّمات هم نداشتیم. 
دولت سوریه به ما فشار مي آورد. حاج احمد و من در جواب شان 
گفتیم: ما بّچه هاي مان را مي فرستیم روي کوه هاي شما تا سنگ 
بردارند و از آن باال، توي سر اسرائیلي ها بکوبند! بّچه هاي ما این 
شهامت را دارند. اگر از این مي ترسید که بّچه هاي ما روحیه ی 
کنید!  سؤال  بازارتان  نجارهاي  صنِف  از  بروید  ندارند،  عملیات 
ما به نجارهاي دمشق سفارش تهّیه ی هزار عدد تابوت را داده 
بودیم. دستور داده بودیم هزار تا تابوت آماده کنند و آن ها هم 
آماده کرده بودند. گفتیم: ما را از جنگ نترسانید! به ما نگوئید 
که شما هم مثل ارتش عراق که در جنگ 1973 به سوریه آمد 
و کاري نکرد، فقط آمده اید شعار جنگیدن بدهید، نه! ما آمده ایم 
نداریم  آمبوالنس  نرسیده،  ایران  از  ما  مهّماِت  منتها،  بجنگیم! 
که زخمي هاي خودمان را به عقب تخلیه کنیم. شما چه دارید؟

بعد دیدیم سوري ها در چارت سازماني ارتش خودشان پیش بیني 
کرده بودند که هر گردان شان شانزده کشته مي داد و سی نفر 
زخمي. بعد به همین اندازه برایشان آمبوالنس فراهم مي کردند. 
بگذریم از این که آن ها اصاًل اهِل جنگ نیستند! ملت آن ها هم با 
مردم ما فرق دارند. ما اگر به خاطر این مردم روزی صد بار شکر 
خدا را به جا نیاوریم، کفران نعمت کردیم. و در نتیجه، خدا این 
قدرتي را که به ما عنایت فرموده، از ما خواهد گرفت. قدرِت آقا 
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امام زمان)f( باالخره باید در ملتي تجلي کرده باشد؟ ُخب، 
فعاًل قدرت ایشان در این ملت حلول کرده، حاال اگر ما در حق 
این نعمت کفران کنیم، خداوند این قدرت را از ما خواهد گرفت 
و دیگر آن وقت به جاي لطف خدا، غضب خدا بر ما نازل خواهد 

شد.«1
سرانجام  سوری؛  مقامات  کارشکنی  روند  استمرار  با  هم زمان 
احمد   1361 تیر  چهاردهم  روز  مشکوک،  حادثه ی  یک  طی 
متوّسلیان؛ فرمانده ی تیپ 27 محّمدرسول اهلل)p( به همراه سه 
تن از همراهانش به نام های کاظم اخوان، تقی رستگار مقّدم و 
سّیدمحسن موسوی در ایستگاه برباره در نزدیکی طرابلس لبنان 
به اسارت نیروهای فاالنژ درآمدند. اسارت متوّسلیان، چنان بر 
روحیه ی زالل هّمت تأثیر گذار بود، که همه ی رزمندگان تیپ 
27 متوّجه این برآشفتگی روحی وی شدند. عّباس برقی در این 

باره گفته است: 
رفتن  از  ساعت ها  و  بود   1361 تیر  چهاردهم  روز  غروب   ...«
حاج احمد و همراهان اش می گذشت و ما هیچ خبری از آن ها 
می داد.  آزارم  ناراحت کننده  کابوسی  بودم.  ترسیده  نداشتیم. 
هرچه فکر می کردم، نمی دانستم علت این همه نگرانی و هراس 
موضوع  یک دفعه  گذراندم.  گیجی  حالت  در  را  مّدتی  چیست. 
تازه ای تمام ذهنم را اشغال کرد. از همان جا به یاد صحبت های 
بر  پتکی محکم  افتادم. صحبت های آن شب، مثل  احمد  حاج 
سرم می کوبید. موضوع چنان بر ذهنم فشار می آورد که باعث 
شد با ترس و لرز خودم را به حاج هّمت برسانم. حاجی از بس به 

1- سخنان هّمت در جلسه ی توجیهی عملیات رمضان، مرداد 1361.
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جاده خیره شده بود، نگاهش پر از خستگی بود. با نگرانی گفتم: 
برادر هّمت، چیزی می خواهم بگویم. ولی نمی دانم چطور بگویم!

چی  برقی،  چیه  گفت:  کند،  نگاهم  این که  بدون  هّمت،  حاج 
می خواهی بگی؟

گفتم: باور کن حاجی، نمی دانم چطور بگویم!
با  بود،  شده  نگران  من  کردن  صحبت  طرز  از  که  هّمت  حاج 
احمد  حاج  از  خبری  بگی؟  می خواهی  پرسید: چی  کنجکاوی 

شنیدی؟
به  توّجه  با  داشتم.  اکراه  می دانستم،  که  آن چه  گفتن  از 
صحبت های چند شب پیش، این فکر برایم تداعی شد که حاج 
احمد، یا اسیر شده است یا شهید. گفتم: راستش را بخواهی، 

حاج احمد دیگر برنمی گردد.
حاج هّمت با شنیدن این جمله، مثل این که از خواب عمیقی بیدار 
شده باشد، نگاهی به من کرد و پرسید: چرا این حرف را می زنی؟
ناچار تمام آن چه را که حاج احمد در آن شب برایمان تعریف 
کرده بود، گفتم. رنگ حاج هّمت پرید و حالش دگرگون شد. 
ساکت نگاهش می کردم که یک دفعه با غیظ، نگاهی به من کرد 

و گفت: برقی، الهی الل بشی، این حرف چیه که می زنی!
این را که گفت، با عصبانیت از من رو گرداند و به سمتی رفت. قبل 
از این که دور شود، گفتم: این که گفتم، همان چیزی بود که خود 

حاج احمد گفته. حاال من هم تصّور می کنم که دیگر برنگردد.
حاج هّمت که دور شد، لرزیدن شانه هایش را دیدم.« 1

1- نوار مصاحبه با عّباس برقی؛ هم رزم.
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خطیر  مسؤولیت  لبنان،  در  متوّسلیان،  احمد  شدن  ربوده  با 
فرماندهی تیپ 27 از جانب فرماندهی کل سپاه، به محّمدابراهیم 
هّمت واگذار شد. این اتفاق هم زمان بود با اعالم دستور فرمانده 
کل سپاه؛ مبنی بر بازگشت این تیپ به ایران و حضور در عملیات 
برون مرزی رمضان که در منطقه ی جنوب آغاز شده بود. این در 
از  برای حضور در صحنه ی عملیات  بود که تیپ 27  شرایطی 
کمترین میزان آمادگی سازمانی و رزمی الزمه، برخوردار نبود. 
تقسیم  مجّزا،  بخش  سه  به  تیپ،  واحد  شاکله ی  این که  ضمن 
شده بود. عده ای در پادگان امام حسین)j( سپاه تهران مستقر 
بودند، عد ه ای در پادگان زبدانی سوریه و تعدادی از ایشان نیز 
عازم منطقه ی عملیاتی خوزستان شدند. رضا چراغی با اشاره به 

همین واقعیت می گوید:  
برگشت،  ایران  به  ما  یگان  وقتی  جابه جایی ها،   علّت  به   ...«
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که  حیث  هر  از  کرد.  پیدا  را  تْأسیس  تازه  تیپ  یک  وضعیت 
فکرش را بکنید! 

سال  بهمن  در  که  مقطعی  از  ما  وضع  موارد،  اکثر  در  تازه،  
گذشته]1360[ از غرب به جنوب آمدیم و این تیپ تشکیل شد، 
بغرنج تر بود. چون تیپ 27 بعد از حمله ی اسرائیل به سوریه و 
لبنان، تمام برنامه های خودش را در جبهه ی خوزستان به حالت 
تعلیق درآورده بود؛ بخش عمده ی خودروهای سنگین و سبک 
را به سپاه منطقه ی 8  از سازمانی و غنیمتی ـ  اعم  خودش ـ 
اهواز تحویل داد و الباقی تجهیزات و امکاناتش را هم جمع آوری 
کرده و به سوریه برده بود. روی همین حساب، برادر حاج هّمت 
و سایر برادران ما به ناچار دوباره آمدند و در شرایطی که شاید 
]نبرد رمضان[  بزرگ  این عملیات  با شروع  از یک هفته  کمتر 
فاصله داشتیم، به رغم تمامی کمبودها و مشکالت، مجّدداً یگانی 
نام »تیپ 27 محّمدرسول اهلل)p(« در منطقه ی جنوب،  با  را 
تشکیل دادند. همین واقعیت ها باعث شده بودند تا در روند امور 
این تیپ، یک  و تجهیز واحدهای عملیاتی  و تسلیح  تدارکاتی 

مقدار نارسایی های طبیعی و اجتناب ناپذیر به وجود بیایند.«1
با فرماندهی محّمدابراهیم هّمت  به رغم تمامی این مشکالت، 
تیپ 27 محّمدرسول اهلل)p( در مرحله ی سّوم عملیات رمضان 
ماشین  پیکر  بر  را  مهلکی  ضربات  توانست  و  کرد  پیدا  حضور 
جنگی صّدام وارد نماید. سعید قاسمی؛ جانشین واحد اطالعات 
تیپ در  این  پیرامون عملکرد  ایّام،  آن  تیپ 27 در  و عملیات 

مرحله ی سّوم نبرد رمضان می گوید: 

1- نوار مصاحبه ی راوی تیپ 27 با سردار شهید رضا چراغی، مرداد 1361، اهواز.
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»... تیپ 27 در مرحله ي سّوم رمضان واقعاً کوالک کرد!. براي 
خود من هم شب حمله ی مرحله ي سّوم؛ خیلي شب عجیبي 
بود، طوري که در طول جنگ هشت ساله، مشابه آن را دیگر 
ندیدم!. بّچه هاي تیپ ما، در حمله ی شب عیدفطر تعداد قابل 
دارید  را خودتان  آمارش  زدند،  را  تانک هاي دشمن  از  توّجهي 
مقر  شب  آن  ما،  تیپ  انصار  گردان   آن؛  قلِم  یک  فقط  دیگر. 
تاکتیکي تیپ 10 زرهي عراق را گرفت، فرمانده آن را کشت و 
کلیه ی تجهیزاتش را منهدم کرد. میزان انهدام تانک هاي ارتش 
عراق در شرق کانال پرورش  ماهي؛ فوق العاده باال بود. طوري که 
آن شب تا صبح، کل دشت مقابل کانال، روشن بود. تا جایي که 
من مي دانم، به آن صورت اسیر و شهید ندادیم. شاید هیچ وقت 
دیگري مثل آن شب، من حاج هّمت را پشت بي سیم، مسرور و 
شاداب ندیدم. خیلي خوشحال بود. یادم مانده؛ راه به راه پشت 
بي سیم از طرف گردان ها اعالم مي شد ما پارک موتوري گرفتیم، 

تانک زدیم، غنیمت گرفتیم. حاجی هم خیلي خوشحال بود.
طوري شد که موقع عقب نشیني، شاید بیش از نصف تانک ها و 
تجهیزات دشمن را بّچه ها با آر.پي.جي و حّتي نارنجک دستي 
منهدم کردند. وااّل، اگر مي شد آن جا بمانیم، مي توانستیم تمام 
آن ها را به عنوان غنیمت، برداریم. دمدمه هاي صبح که با هّمت 
گردان ها  از  تا  بودیم  ایستاده  پیام  مرکز  ام.113  نفربر  کنار 
استقبال کنیم، دشت مقابل ما، سر تا سر روشن بود و تانک هاي 
به همین دالیل، حاجي  به گله مي سوختند.  ارتش عراق، گله 
علي رغم این که از بابت مفقود شدن اسماعیل قهرماني؛ جانشین 
فرماندهی تیپ دلشوره داشت، باز مي دیدي خیلي خوشحال و 
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شنگول است. خودش به استقبال مسؤولین گردان ها مي رفت و 
با آن ها بگو بخند مي کرد. مي گفت: ماشاءاهلل چقدر تانک زدید! 
خدا شهیدتان کند!. مي گفت و با آن ها مي خندید. ُگل از ُگل اش 
شکفته بود. خب؛ اّولین بار بود که در ِکسَوت فرماندهي تیپ 27 
رسماً وارد نبرد مي شد و خودش به تنهایي، تیپ را در عملیات 

هدایت مي کرد. حق داشت مسرور باشد.«1
هّمت نیز؛ در تشریح پیروزی مرحله ی سّوم عملیات رمضان و 

مقایسه ی وضعیت نیروهای خودی با دشمن، گفته است: 
»... یک زماني دشمن آن قدر ما را خوار کرده بود که ما از روي 
ناتواني، ناچار شدیم در دارخوین منطقه ي مقابل دشمن را آب 
بیندازیم تا مانع از پیشروي او بشویم. حاال خدا کمک کرده و 
اآلن قضیه برعکس شده؛ این دشمن آن قدر خوار شده که دارد 
به روي نیروهاي ما آب باز مي کند که ما داخل خاک کشورش 

نشویم!
ِّْک« را دارد. جاي حمد  الحق این جا، جاي گفتن »َفّسِبْح بَِحْمِد َرب
و ستایش خدا را دارد. روزي دشمن داخل خاک ما بود؛ از جنوب 
و سایر نقاط او را بیرون کردیم و اآلن داریم مي رویم داخل خاک 
او. این قضیه در طول تاریخ جنگ هاي دنیا؛ اگر نگوئیم بي سابقه، 
کم سابقه بود. دیدید چطور دشمن را از خّرمشهر با وجود آن 
دژهاي شمالي، جنوبي و خاکریزهاي دور شهر، با خواري بیرون 
کردیم؟ علّت تمام این توفیقات ما، موهبِت »صبر« بوده است. 
خدا اآلن به ملت ما قدرت داده. ما خیلي قدرت داریم؛ ولي در 
ازاي قدرتي که خدا به ما داده، تکلیف هم به گردن ما بار مي 

1- نوار مصاحبه ی حسین بهزاد با سردار سعید قاسمی.
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شود. به قول آن ضرب المثل معروف؛ هر که بامش بیش، برفش 
بیشتر!

هر چه قدرت بیشتر، تکلیف هم به همان نسبت سنگین تر، هر 
چه تکلیف سنگین تر، به همان نسبت احساس مسؤولیت بیشتر!. 
امام مي گویند: این باید از بین برود، من توي گوش صّدام سیلي 
مي زنم. خب مائیم که دست و بازوي امام هستیم. وقتي بعد از 
برادر محسن رضایي به محضر  الي بیت المقدس،  پایان عملیات 
عملیات  این  بود:  گفته  عملیات  تشریح  ضمن  بود،  رفته  امام 
یک معجزه بود. در جواب او، امام فقط یک جمله گفته بودند: 
»یُداهلل َفْوِق اَیِدیِهم«!. دست خدا، باالي دسِت همه است. یعني 
که همه ي این نیروهاي بسیج و سپاه و ارتش شدند دسِت خدا؛ 
این  به  و  پیدا کردند  به دشمن  را  باال  »یداهلل« شدند و دست 
ترتیب بود که خّرمشهر سقوط کرد و بّچه ها پیروز شدند. حاال 
این زماِن قدرتمندي، ما مدام داریم آزمایش مي شویم  هم در 
و کار خودمان را، تکلیف خودمان مي دانیم. ما شرعاً داریم کار 
در  مي کنیم،  اجراء  را  عملیات مان  مي دهیم؛  انجام  را  خودمان 
به  ما  چون  است.  خدا  دست  شکست،  و  پیروزي  حال،  عین 
نقطه اي اتکاء داریم که دشمن به آن متکي نیست. ما اتکاء به 
عظمِت یک بارگاه و درگاهي داریم که دشمن ما راهي به آن 

ندارد. تنها تفاوت ما و او، در همین قضیه است.« 1
از  حداکثری  استفاد ه ی  هّمت،  همیشگی  دغدغه های  جمله  از 
عناصر نخبه ی تیم های شناسایی در واحد اطالعات ـ عملیات 

1- نوار سخنرانی شهید هّمت در جمع نیروهای گردان حبیب بن مظاهر، ر.ک به 
کتاب: ضربت متقابل، فصل     ، صص 427ـ426.
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تیپ 27، جهت کاستن از میزان تلفات و افزایش ضریب لطمات 
وارده بر دشمن، خصوصاً طی دوران فرماندهی او، بر این یگان 
مانوری و همیشه خط شکن سپاه بوده است. در این رابطه، پُر 
بیراه نیست اگر بخشی از بیانات هّمت را،  که در جمع کادرهای 
عملیات  سّوم  مرحله ی  خاتمه ی  از  پس   27 تیپ  اطالعاتی 
رمضان، ایراد شده اند، در اینجا بیاوریم. هّمت به آنان گفته بود: 
خرج  به  کوتاهی  کارتان  در  می کنم  خواهش  شما  از  من   ...«
ندهید. من ُرک به شما می گویم؛ اآلن از نفرات واحد اطالعات 
ـ عملیات تیپ 27 آمار گرفته می شود و ما شما را تک به تک، 
ارزیابی هر گردان  به واحد  بین گردان ها تقسیم خواهیم کرد. 
هم، گفته خواهد شد که کارآیی و عملکرد شما را چک کنند، تا 
ببینیم نقش شما در هدایِت نیروها طی عملیات چگونه است؟! 
لذا، من از شما خواهش می کنم یک جوری نباشد که مجبور به 
شّدت عمل بشوم. رژیم شاه، مدام توی َسِر ما می زد. خدا نکند 
ناکرده؛ خدای  باشیم و خدای  تو سری خوری عادت کرده  به 
ناکرده، ذره ای از این عادت در وجودمان باقی مانده باشد، که 
مدام نیاز داشته باشیم یک نفر باالی سرمان باشد،  تا ما کارمان 
باالی سرتان خدا هست؛ تک تِک شما  انجام بدهیم.  را درست 
وجدان دارید، قاضی شما، وجدان شما باشد و خدا. همین کافی 
است و هیچ قاضی دیگری هم نمی خواهد. هیچ قاضی یی برای 
آدم، بهتر از وجدان او نیست. این است که این جا، من ُرک به 
شما می گویم؛ وقتی بیست و چهار ساعت روی این پتو خوابیدید 
و یک باد از این َور و یک باد از آن َور به ُگرده ی شما خورد، دیگر 
سختی آفتاب را نمی توانید به راحتی تحّمل کنید! ما دیگر آمدن 



101 n رمضان؛ ضربت متقابل

به پشت خط و استراحت زیر چادر و این جور چیزها را نداریم. 
همان جا، زیر آفتاب باید سنگر درست کنید و همان جا بمانید. 

عنصر اطالعات ـ عملیات، صبح تا شب باید دوربین روی چشم 
حّتی  کند!  گزارش  را  دشمن  حرکت  کوچک ترین  و  باشد  او 
او  اگر  کند.  گزارش  را  دشمن  سنگر  به  سنگر  جابه جایی   باید 
باید  تشخیص داد که امشب دشمن ضربه پذیر است، بالفاصله 
این جا  در  امشب  که؛  بدهد  پیشنهاد  تیپ  فرماندهی  به  بیاید 
خوب می شود رفت ضربه زد ها! بیست نفر آر.پی.جی زن امشب 
به این جا بفرستید! یک تیم هم ما به این ها می دهیم تا این ها را 

ببرد و برگرداند. 
اگر این دشمن حیله گر را به حال خودش وا بگذاریم،  او بیکار 

نمی نشیند.«1
یکی از معضالت عمده ی هّمت، در جایگاه فرمانده جدید تیپ 
جوسازی های  رمضان؛  عملیات  طی   )p(محّمدرسول اهلل  27
آن  در  تهران   10 منطقه  سپاه  بر  مسلّط  مرموز  جریان  شدید 
گفتی خودمانی،  و  جریان گپ  در  است.  بوده  وی  علیه  بُرهه، 
سّیدمحّمدرضا دستواره و تنی چند از کادرهای عملیاتی ارشد 
پاسخ  او در  نزد هّمت گالیه کردند که  باره،  این  تیپ 27، در 

آن ها گفت: 
»... امام صحبتی دارند که آن را نوشته ام و همیشه آن را توی 
جیب خودم دارم. دوست دارم حرف های امام همیشه توی ذهنم 

1- نوار با فرماندهی شماره ی 4، نشست توجیهی در سنگر موقت واحد اطالعات 
تیپ 27، بعدازظهر شنبه دّوم مرداد 1361، محور جنوبی پاسگاه زید در عملیات 

رمضان.
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باشد. حاال من آن را برای شما می خوانم؛  این دیگر یک شعار باید 
برای ما باشد! امام صراحتاً اعالم می کند: هر کس که بیشتر برای 
خدا کار کرد، بیشتر باید فحش بشنود، و شما پاسدارها، چون 
بیشتر برای خدا کار کردید، بیشتر فحش شنیدید و می شنوید. 
ما باید برای فحش شنیدن ساخته بشویم! برای تحّمل تهمت 
را  میدان  باید  نکنیم،  تحّمل  اگر  ما  چون  دروغ!  و  افتراء  و 
حکومت  دوران  خوارِج  مثل  افرادی  نکنید  فکر  کنیم.  خالی 
دارند!  وجود  ندارند؛  وجود  ما  اطراف  در  اآلن   ،)j(علی امام 
 )j(علی به  ابتدا  و  آمدند  خوارج  بودند؟  کسانی  چه  خوارج 
گفتند: یا علی)j(؛ ما با تو هستیم. بعد همین ها از پشت به 
علی)j( ضربه زدند! این نیست که ما هم در اطراف خودمان 
چنین آدم هایی را نداشته باشیم. اآلن هم مثل زمان حکومت 
می کنند.  اذیت  دارند  که  هستند  خوارجی   ،)j(علی حضرت 
داریم دیگر؛ »انجمن حّجتیه« می بینی این ور و آن ور نفوذ کرده، 
را شکر، که خودت اآلن در  این ها هزار کانال دارند. حاال خدا 
و  مبهم  وضعیت  در  تو  اگر  داری.  شناخت  آدم ها  روی  تیپ، 
فاقد شناسایی قبلی از آدم ها قرار گرفته بودی؛  بله، این مسائل 
برای تو ضربه ی روحی درست می کرد. ولی حاال نباید این طور 
باشد. چون تو خودت هم فهمیده ای که در سپاه تهران، و کاًل 
در سپاه منطقه 10، یک جریانی وجود دارد، که من اسم آن را 
گذاشته ام »جریان سّوم«. یک »خط سّوم« آن جا وجود دارد. که 
حّتی خود حاج داوود ]کریمی؛ فرمانده ی سپاه منطقه 10[ را 
پادگان ولی عصر)f(. خودتان که  ندارند. مثاًل مثل  هم قبول 
می دانید؛ این خط سّوم، در سپاه تهران وجود دارد. پس اگر این 
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مسأله را می دانید، که دیگر آدم نباید از آن ها غیر از این توقع 
داشته باشد. آدم زمانی در یک کار دچار بریدگی می شود، که 
ندانسته و نشناخته، قدم به عرصه  گذاشته و دفعتاً یک چنین 
خط و خطوطی را کشف کند و از فرط خشم، بترکد! ولی اآلن 
دیگر وقت ترکیدن ما نیست، چون ما، چگونگِی جّو سپاه تهران 

را می دانیم. خب بگویند! 
اتفاقاً مالِک رسیدن به درجات باالی شهادت برای یک شهید، 

همین ]تحّمل کردِن[ مظلومیت است.«1
از خاتمه ی مرحله ی سّوم عملیات،  به فاصله ی شش روز پس 
در شامگاه چهارشنبه ششم مرداد 1361 مرحله ی پنجم نبرد 
رمضان، با هدِف حضور قوای نظامی ایران در پشت شط العرب 
و تسلّط بر معابر وصولی بصره، از طریق تصّرف دژهای مثلثی 
 )p(دشمن آغاز شد. در این مرحله؛ تیپ 27 محّمدرسول اهلل
مأموریت داشت تا ضمن تصّرف قسمت شمالی دژ مثلثی سّوم 
دشمن، به سمت چپ گسترش یافته و در آن جا با تیپ 14 امام 

حسین)j( الحاق کند. 
از  اهداف  سمت  به  گردان ها  حرکِت  آغاز  از  پس  ساعتی  تنها 
اسلحه ی  سبک  نیروهای  درگیری  که  بود،  شده  تعیین  پیش 
ایرانی با واحدهای زرهی دشمن شروع شد. هّمت که به دلیل 
سرماخوردگی شدید و عود کردن سینوزیت اش حال و روز خوبی 
نداشت، با همان وضعیت، هدایت گردان ها را به نحو احسن انجام 
می داد. گردان هایی که در دشتی باز و بدون عارضه، به جنگ 

مرداد  دوشنبه چهارم  رمضان،  عملیات   ،5 و   4 فرماندهی، شماره  با  نوارهای   -1
1361، جاده ي اهواز ـ خّرمشهر.
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انبوه تانک های پیشرفته ی دشمن رفته بودند. این رزمندگان، در 
اّولین اقدام خود، با انهدام تیپ 50 زرهی لشکر 12 ارتش عراق، 
منتهی الیِه حد راسِت محدوده ی عمل قرارگاه فرعی فتح ـ1 را به 

گورستان ادوات زرهی دشمن تبدیل کردند. 
موانع  گذاشتن  سر  پشت  با  خودی،  نیروهای  که  شرایطی  در 
بودند،  پیشروی  حال  در  همچنان  دشمن،  تجهیزات  انهدام  و 
به دلیل عدم برقراری الحاق بین تیپ 14 امام حسین)j( و 
تیپ 8 نجف اشرف، وضعیت منطقه ی نبرد به کلّی تغییر یافت. 
ضمن این که اشتباه رزمندگان سخت کوش واحد مهندسی در 
احداث خاکریز تأمینی و اتصال آن به دژ مثلثی چهارمـ  به جای 
مثلثی سّوم ـ کاًل شرایط عرصه ی نبرد را عوض کرد و نیروهای 
خودی؛ پس از انهدام گسترده ی ادوات زرهی دشمن، مجبور به 

عقب نشینی شدند. 
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شرایط غیر منتظره ی پیش آمده در مراحل پنج گانه ی عملیات 
به  گذاشت.  جا  به  نیروها  روحیه ی  بر  نامطلوبی  تأثیر  رمضان، 
همین جهت، در شامگاه روز جمعه هشتم مرداد 1361، هّمت 
در محل مدرسه ی هجرت شهر اهواز، در جمع نیروهای چهار 
سخنرانی  ضمن   ،27 تیپ  حبیب  و  عّمار  انصار،  ابوذر،  گردان 
کرد.  اشاره  رمضان  عملیات  وقایع  از  گوشه هایی  به  مبسوطی، 

وی در بخشی از صحبت های خود گفت: 
»... دیروز برادر محسن رضایی؛ فرمانده ی کل سپاه به مواردی 
اشاره کرد که بد نیست شما هم در جریان آن صحبت ها قرار 
بگیرید. برادر محسن در خالل این سخنرانی خود، به آیاتی از 
قرآن مجید اشاره داشت، که خواهش می کنم آن ها را شما هم 
یادداشت بفرمائید؛ سوره ي آل عمران، آیه ي 134 به بعد است. 
داشتیم، مشخص  پریروز  که  در جنگي  را  ما  معیار  آیات،  این 
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بنده،  اشاره ي  مورد  آیات  مي دهد.  مشي  ما خط  به  و  مي کند 
مربوط به جنگ اُُحد است که طي آن، مؤمنین شکست خوردند 
و به خاطر هواي نفس چند نفر مسلمان که تنگه ي اُُحد را ترک 
کردند و آمدند مثل بقّیه ي مسلمین غنیمت جمع کنند، آن بال 

بر سر سپاه اسالم آمد. 
دشمن از همان تنگه، مسلمین را دور زد و کّفار آمدند و هفتاد و 
دو تن از مسلمین را به شهادت رساندند که مشهورترین شهداء؛ 
 )p(پیغمبر گرامي  عموي   حمزه بن عبدالمطلب)j(؛  حضرت 
بود. مسلمین خودشان را باخته بودند. دیگر اصاًل قدرت روحي 
نداشتند. مدام مي گفتند این خدایی  که همیشه وعده مي دهد 
و مؤمنین است، پس چه  او شامل حال مسلمان ها  که نصرت 
شد؟! پس ما چرا شکست خوردیم؟! آیات مورد اشاره ي بنده، 
عمدتاً با عنایت به همین ماجرا نازل شده اند و براي ما، در حکم 

سرمشق بسیار آموزنده اي است.« 
سپس هّمت آیات 134 تا 144 سوره ي مبارکه ي آل عمران را 

براي حاضرین خوانده و با دّقت آن ها را ترجمه مي کند.
با  شده اند،  هّمت  شیرین  صحبت هاي  مجذوب  که  نیروها 
حوصله ي تمام، به سخنان او گوش فرا مي دهند. پس از آن، وي 

بیانات خود را  این گونه ادامه مي دهد:
به شما  اُُحد، هم چنان که  این جنگ  در  »... خداوند مي فرماید 
بّچه هاي ما،  از  ضربه خورد، به دشمن هم ضربه خورد. بعضي 
از  وقتي  نظامي،  باور  عدم  اثر  بر  ناآگاهي  اثر  بر  یا  متأسفانه، 
یک عملیات بر مي گردند، مي گویند: آقا! لت وپار شدیم. گفتند 
عقب نشیني! خیلي شهید دادیم، خیلي زخمي دادیم ولي حاال 
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را  خساراتي  چنین  هم  دشمن  خب؛  بگویندکه  هم  کالم  یک 
شنیده  کالم  یک  حرف هایشان  در  مي بیني  شده،  متحّمل 
مي فرماید سست  خداوند  است.  یأس  آیه ی  همه اش  نمي شود. 
همانا  رسید،  گزندي  شما  به  اگر  نباشید  اندوهگین  نشوید، 
تلفات  شما  که  اندازه اي  به  یعني  است.  رسیده  هم  دشمن  به 
داده اید، ببینید که چند برابر آن را دشمن تلفات داده. فقط به 
خودتان نگاه نکنید. متأسفانه در این زمینه ما ضعیف هستیم. 
خدا براي پاکسازي مؤمنان است که این آزمایش ها را مي کند. 
تا شما را پاک کند. پس شما از این مطلب، غمگین و افسرده 
همین  را  بهشت  که  باشید  داشته  توّجه  نشوید. شما  دلخور  و 
آن  به  رسیدن  براي  مؤمنین  این که  مگر  نمي دهند.  جوري 
است.  الهي  آزمایش  حکم  در  قضایا،  این  و  باشند  کرده  جهاد 
آیه مي فرماید: شما بودید که پیش از مواجهه با مرگ، آرزوي 
آرزوي شهادت  که  ما هستیم  نمونه اش خود  داشتید.  شهادت 
مي کردیم؛ قبل از این که به جبهه بیائیم. حاال چه جوري شده 
که یک دفعه آمده ایم با یک حرکت، با یک عمل نظامي، با یک 
برنامه اي که حکمت خدا در آن بوده، بریده ایم و دیگر نمي توانیم 
کشش داشته باشیم؟ بعد، قرآن درس دیگري به ما مي دهد و 
آن این است که مکتب و انسان مکتبي، قائم به شخص ـ ولو آن 
شخص پیغمبر اکرم)p( هم باشد ـ نیست. خب جنگ است، 
زماني که پیامبر)p( در اثناي جنگ به داخل گودالي افتادند، 
یک نفر برگشت گفت مسلمان ها! پیغمبر)p( کشته شده!. بعد 
یکي از مؤمنین عزیز و صحابه ي پیغمبر)p( به اسم اَنَس بن نصر 
گفت: »خب؛ اگر محّمد)p( کشته شد، خداي او که زنده است؛ 
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دیگر بعد از پیغمبر)p( زندگي به چه کارتان مي آید؟ پس در 
راهي که او جنگ کرد، بجنگید و در راهي که او مرد، بمیرید!.« 
یاد  از  و  شد  کشته   )p(پیغمبر که  حاال  گفتند  که  آن هایي 
خداي پیغمبر)p( غافل شدند که به خدا ضرري نرسانده اند. 
خدا پاداش آن مؤمنیني را هم که در راه خدا بجنگند، مي دهد. 
مرور  را  نوراني  آیات  این  کّل  ما  که  نیست  فرصتي  دیگر  اآلن 
کنیم. من از شما خواهش مي کنم، از آیه ي 133 به بعد سوره ي 
آل عمران را اگر فرصت دارید مرور کاملي بکنید. ما که لیاقتش 
ولي  نداریم.  را  آیات  این  مفاهیم  کردن  باز  و جرأت  نداریم  را 
خودتان یک مقداري روي مفاهیم و معاني این آیات کریمه دّقت 
کنید. برادرها! دیروز برادر محسن رضایي قسم مي خورد که در 
اسالمي  گذشته،  انقالب  پیروزی  از  که  سالي  چهار  این  طول 
شمار پیروزي هاي نظامی یی که به دست آمده، شاید در صدر 
اسالم هم به این حّد و اندازه سابقه نداشته باشد. حاال به حّدي 
اگر یک جا هم خدا  آمده، که  به دست  پیروزي  پیروزي پشت 
بخواهد یک ذّره ما را آزمایش کند، سست مي شویم! و باز، دیروز 
برادر محسن اصرار داشت بر این مطلب و مي گفت: ما را غرور 

گرفته است!... چي گرفته؟!
حضار: غرور!. 

هّمت: ... متّکي به خود شدیم، دیگر خدا را فراموش کردیم. یعني 
رزمندگان  همگي  گردان،  این  نیروهاي  گفتیم  و  آمدیم  وقتي 
اعزام مجّدد هستند و قوي اند، دیگر مي رویم روي کیفیت نیرو 
حساب باز مي کنیم و توّکل مان بر خدا کم مي شود. لذا با توّجه 
را  ما  مي خواهد  خدا  که  باشید  مطمئن  کاماًل  مطالب،  این  به 
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آزمایش کند و محک بزند. چرا عملیات فتح مبین با آن آساني و 
راحتي انجام شد؟! چرا عملیات الي بیت المقدس به آن سهولت 
انجام شد؟!. هر چند؛ ما در مرحله ي دّوم آن عملیات هم، غرور 
پیدا کردیم، ولي بعد از ناکامی مرحله ي سّوم، دیگر همه دست 
به دامان خدا شدند. گریه و زاري کردند و خدا کمک کرد و در 

مرحله ی چهارم، جریان فتح خّرمشهر پیش آمد.«1
مرداد 1361،  نهم  روز شنبه  در  نشست صمیمی؛  این  از  پس 
و  گردان ها  فرماندهان  حضور  با  این بار  جلسه ای،  طی  هّمت 
کادرهای تیپ 27، با بیانی به مراتب صریح تر، ضمن تأکید بر 
ناگوار  وقایع  یادآوری  و  رمضان،  عملیات  مثبت  دستاوردهای 
پیش آمده در صفوف کادرهای سپاهی تیپ، دردمندانه خطاب 

به آنان می گوید: 
مطلب  این  به  ما،  گرداِن  فرمانده  برادران  از  یکی  دیشب   ...«
رده های  مسؤولین  به  و  رفته ام  من  چرا  که  داشت  اعتراض 
باالی قرارگاه مرکزی کربال گفته ام سه گردان تیپ ما، آماده ی 
عملیات اند. حاال سؤال من از آن برادر، این است که چرا نباید 
بروم و این آمادگی را اعالم کنم؟! مگر تیپ ما بیشتر از پنجاه 
عملیات،  برای   27 تیپ  دیده؟  آسیب  عملیات  این  در  درصد 
هنوز پنجاه درصد آمادگی دارد و اگر ما خوب بّچه های بسیجی 
را توجیه کنیم، آن ها بهتر از همه ی ما، ضرورت ادامه ی عملیات 

را می فهمند و در جبهه باقی می مانند.   
همه ي بّچه هاي ما مي فهمند. تمام بسیجي هاي ما مي فهمند. 
که  حاال  مي گفتند:  من  به  انصار  گردان  نیروهاي  دیشب، 

1- ر.ک به کتاب: ضربت متقابل، ص 841.
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فرمانده گردان مان شهید شده، آیا باید به همین خاطر، این جا 
بسیجی ها خطیر  بّچه   کنیم  نیست که خیال  این جور  بمانیم؟! 
قشنگ  مي فهمند!.  آن ها  نمي فهمند؛  را  جنگ  موقعیت  بودن 
هم اوضاع را درک مي کنند. اگر مسائل، قشنگ براي آن ها جا 

بیفتند، این طور نیست که صحبت های شما را قبول نکنند.
همین دیشب؛ من توي مدرسه ي هجرت، نیروهاي چهار گردان 
جسمانی  حیث  از  کردم.  جمع  را  ابوذر  و  انصار  حبیب،  عّمار، 
براي آن ها صحبت  نداشتم و بیست دقیقه  حال مساعدي هم 
کردم. خدا شاهد است اگر بدانید چه روحیه ي عجیبي داشتند. 
به والي علي قسم، حمام نرفته بودند و بدن هایشان نجس بود، 
با این حال؛ دیدم دوباره بلند شدند، ریختند توي ماشین ها و 
آمدند توي خط. یعني شب رفتند اهواز، گرفتند خوابیدند، صبح 
دوباره سوار ماشین شدند و به خط برگشتند!. اگر ما نیروهای 
دیروز  نمي آید.  پیش  مسائلي  چنین  کنیم،  توجیه  را  بسیجی 
کرد  تکلیف شرعي  تیپ های سپاه  فرمانده  ما  به  برادر محسن 
که بروید و نیروهایتان را توجیه کنید. من هم رفتم آن چهار 
گردان را توجیه کردم، ولي دیگر نرسیدم بیایم نیروهاي این سه 
گردان مستقر در خط خودمان را هم توجیه کنم. چرا؟ چون 
و  پائین جمع کنیم  این  را  نیروها  اگر  است.  توپ خور  منطقه 
شروع به صحبت کنیم، بعد اگر یک گلوله ی توپ وسط نیروها 
را  نیروها  بدهد؟!.  را چطوري  آدم جواب خدا  آن وقت  بخورد، 
به عقب هم نمي توانستیم ببریم، چون اگر عراق پاتک مي زد 
و جلو مي آمد، منطقه خالي مي ماند. ولي فرمانده  ي گردان که 
مي تواند فرماندهان دسته هاي خودش را توجیه کند تا بعد، هر 
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کدام از آن ها بروند و بیست نفر اعضاي دسته ي شان را توجیه 
کنند! این که کاري ندارد، مشکل نیست. امکان ندارد فرمانده ي 
که  پاسداري  باشد؛  اسالمي«  انقالب  »پاسدار  اگر  دسته،  یک 
یک  هم  من  کاش  »اي  مي گوید:  امام  او  مقام  بزرگداشت  در 
پاسدار بودم« چنین پاسداري نتواند برود بیست نفر را توجیه 
پاسداري  بکند؟!  را  کار  این  نمي تواند  پاسدار  یک  کند. چطور 
به  قادر  باشد، چطور  بوده  عملیات  توي سه، چهار  که حداقل 
چنین کاري نیست؟! برود و به نفرات زیر دستش بگوید علّت 
عقب نشینی ما، این جوري بوده که ما آن جلو، توي یک داالن 
باریک به عرض صد و پنجاه متر و طول نٌه کیلومتر مانده بودیم، 
چپ ما نیروي دشمن بود، راست مان نیروي دشمن بود، جنوب 
پشت،  از  و  مي آمد  دشمن  اگر  بود،  آلوده  ما  غرب  و  شمال  و 
یک  چرا  مي گرفت.  اسیر  را  ما  همه ي  مي بست،  را  ما  عقبه ي 
فرمانده ي سپاهي ما نمي تواند این را به نیروهایش بگوید؟! اگر 
شما این جوري توجیه کنید، بسیجي چه جوابي به شما مي دهد؟ 
خب معلوم است که از شما قبول مي کند! بسیجي که از روي 
شده  بلند  خدا  رضاي  خاطر  به  او  نمي گیرد.  تصمیم  لجاجت 
به جبهه آمده. آیا شما اصاًل رفتید و او را توجیه کردید که از 
شما قبول نکرد؟! در هر گردان امکان دارد سی نفر یا حداکثر 
پنجاه نفر بریده باشند. فرمانده گردان، چون دویست و پنجاه 
نفر دیگر، چیزي نمي گویند، خیال مي کند هر سیصد نفر نیروي 
او، بریده اند! چرا؟ چون این پنجاه نفر ِهي مي آیند و ُغر مي زنند 
دلم  آقا، من  برویم.  ما مي خواهیم  آقا،  آقا، پس چي شد؟  که؛ 
درد گرفته، آقا، من زن و بّچه ام منتظرم هستند، آقا، من بّچه ام 
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مریض است، آقا، من پدرم فالن است و... 
از  فرمانده گردان،  منتها  نفر هستند.  پنجاه  مي بیني؟ همه اش 
بس قدرت تحّمل ندارد، به محض این که این صحبت ها را زیاد 
را مي گویند.  این  دارند  نفر  احساس مي کند هر سیصد  شنید، 
نه!. شما اسم هاي ناراضیان را یادداشت کنید. ببینید آیا در هر 
گردان پنجاه نفر آدم این جوري پیدا مي شود؟ ببینید پنجاه نفر 
مي آیند بگویند ما بریده ایم؟ به خدا نه! در یک تیپ از چهار هزار 
بریده ایم.  ما  بگویند  نمي کنند  رجوع  من  به  نفر  نیرو، صد  نفر 
خب، نسبِت صد نفر، به چهار هزار نفر، چقدر است؟! چند درصد 
به خدا  هم  نفر  پنجاه  گردان،  نیروي  نفر  از سیصد  شود؟  مي 
قسم نمي آیند رجوع کنند و بگویند ما بریده ایم. فقط پنجاه نفر! 
من قسم مي خورم. اصاًل بّچه  بسیجی ها توجیه اند. دیروز که در 
گردان  چهار  آن  بسیجی  نیروهاي  براي  من  هجرت  مدرسه ي 
صحبت مي کردم، حّتي یک نفر هم لب به اعتراض باز نکرد که 
همه ي  است.  اشتباه  شما  توضیحات  این  آقا؛  بگوید  شود  بلند 
آن ها قبول کردند. مخلصانه! اصاًل رفته بودند توي یک عوالمي! 
گفت:  و  درآورد  از جیب خودش  عراقي  پول  دسته  یک  یکي، 
من این را غنیمت گرفتم، مسأله ي شرعي این چیست؟! یکي 
دیگر مي گفت: ما لباس نظامي عراقي غنیمت گرفتیم، مسأله ي 

شرعي آن چه جوري است؟!
یک  من  مي گفت  یکي  مخلص اند!.  این قدر  بسیجی ها  بّچه  
»خودکار ساعتي« غنیمتي توي جیبم هست. حاال اگر این توي 
به خدا  نه؟!  یا  نمازي که مي خوانم، صحیح است  باشد؛  جیبم 
آدم گریه اش مي گیرد. این نیرو؛ این قدر مخلص است. اگر یک 
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بار براي این نیرو صحبت بشود، او توجیه مي شود. چرا مسؤول 
گردان براي نیرو صحبت نمي کند؟! اگر من رسیدم صحبت کنم 
و این کار را نکردم، شما این را به من بگویید. در این صورت، 
باید بروم توي پنج تا  من هم خطا کارم. خودتان که می دانید؛ 
مدرسه، با نیروها در اهواز صحبت کنم. سه گردان تیپ ما در 
خط است که با این مشکالت نمي شود نیروهایشان را به عقب 
کشید، ولي مسؤول دسته که مي تواند برود توي همان خاکریز 

بنشیند و با نفرات دسته اش صحبت کند!
حاال اآلن اگر من بروم پیش برادر محسن و او بگوید که امشب 
قصد عملیات داریم، من چه جوري به او بگویم که کادرهای سه 
و  کنیم  عملیات  نمي توانیم  دیگر  ما  مي گویند  ما  تیپ  گرداِن 
بریده اند؟! خب، اآلن یکي دیگر به جاي من بلند شود برود آن جا 
جواب بدهد. من تا به حال، سه بار خواستم بروم و مطلبي را به 
برادر محسن بگویم، اّما رویم نشد. منتها امروز مي خواهم دیگر 
این را با برادر محسن مطرح کنم؛ برادر رضا]چراغي[؛ به جاي 
من در تیپ هستند، من مي خواهم بروم این را با برادر محسن 
مطرح کنم که بّچه هاي کادر تیپ ما، اآلن در حالتي هستند که 
این که کشش ندارند.  یا  دیگر یا حرف من را گوش نمي کنند، 
من این جوري، قبول مسؤولیت نمي کنم. شما یک نفر دیگر را به 
جاي من باالي سر این تیپ بگذارید، من هم مي روم سراغ کار 
و زندگي خودم. کار و زندگي یی که ندارم، کار و زندگي ام این 
است که مي آیم رانندگي لودر یا بلدوزر را به عهده مي گیرم و 
باجعفر]جهروتي زاده؛ مسؤول مهندسي رزمي تیپ 27[ خاکریز 
 )p(مي زنم. اآلن که دیگر از مسؤولین تیپ 27 محّمد رسول اهلل
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کسي باقي نمانده، اگر حاج محمود شهبازي بود، که شهید شد، 
آن هم وضع نامعلوِم حاج احمد متوّسلیان!، آن هم وزوایي، آن 
هم قهرماني، آن هم کادر فرماندهي پانزده گردان ما! دیگر که 
مانده است؟! به هر حال، این طریقه اش نشد. امیدوارم کمي به 
خودمان بیائیم. اگر هم در این مّدتي که با هم بودیم، خطایي از 
من سر زد، باید همگي ببخشید و فقط مي توانم به شما بگویم 
است.  خطاکار  بشر  اصاًل  و  هستیم  الخطا  جایز  ما  همه ي  که 
به  منتها  زیادي سرم مي شده،  نبوده که من هم چیز  این طور 
علّت مقدورات فعلي مملکت بود که آمدند و به من مسؤولیت 
مي توانم  این که  نه  دارم،  مسؤولیت  لیاقت  نه  من  وااّل؛  دادند. 
فرماندهي بکنم. فرماندهي، با آقا امام زمان)f( است و من در 

حّد فرماندهي ده نفر هم الیق نیستم.«1
توان  درباره ی  هّمت  شخصی  نظر  صرفاً  آمد،  فوق  در  آن چه 
وی، برای فرماندهی تیپ 27 در نبرد رمضان بود. حال آن که 
وی  توانایی  پیرامون  عملیات،  آن  در  هم رزمانش  نزدیک ترین 
کاماًل  نظرات  نقطه  سپاه،  مانوری  یگان  این  فرماندهی  امر  در 
متفاوتی را ابراز داشته اند. به عنوان مثال، یکی از آنان می گوید: 
»... هزار ماشاءاهلل، حاجی]هّمت[ در رمضان خودش را به عنوان 
فشاری  به  توّجه  با  داد.  نشان  قوی  خیلی  تیپ  فرمانده  یک 
هّمت   61 تابستان  در  کرد.  استقامت  خیلی  بود،  او  روی  که 
خیلی سختی کشید. بخش عمده  ای از این سختی ها، به خاطر 
ناسازگاری های تعدادی از بّچه های سپاه تهران در آن ایّام بود. 

... کاًل حاج هّمت در عملیات رمضان خیلی تحت فشار روحی 

1- ر.ک به کتاب: ضربت متقابل، صص 834ـ830
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او سراغ داشتیم،  از  با همه ی سعه ی صدری که  و  قرار داشت 
پاره ای مواقع به عینه می دیدیم متحّمل چه رنج و عذابی شده. 
برخی مواقع از فرط تحّمل فشار روحی، عصبی می شد و در لحن 

کالمش، تندی عجیبی مشاهده می شد. 
سابق،  دوران  با  هّمت  حاج  دوران  در  تیپ  اداره ي  وضعیت 
تا آسمان فرق داشت. در دوره ي فرماندهي حاج احمد،  زمین 
ستاد قدرتمندي در اختیار ایشان بود. ضمن این که مسؤولیت 
محمود  حاج  شهید  دوش  روي  عمدتاً  تیپ،  اداره ي  مستقیم 
حاج  و  داشت  قرار  هّمت  حاج  بعدي،  وهله ي  در  و  شهبازي 
وظایف  مي توانست  راحت تر  بالي،  فراغ  چنین  داشتن  با  احمد 
کالن خودش را در رابطه با جایگاه فرماندهي تیپ و ارتباط با 
رده هاي باال انجام بدهد. اّما در عملیات رمضان، تمام بار عظیم 
مسؤولیت به گردن شخص حاج هّمت بود. یعني به جز دستواره 
و چراغي و کریمي که این دو نفر اخیر الذکر هم به خاطر تحّمل 
آثار جراحات حمله ي فتح خّرمشهر و فتح مبین، قادر به فعالیت 

زیادي نبودند، حاجي هیچ کمک کار و یاوري نداشت.
رنج مي برد؛  بیماري سینوزیت هم  از  گیرودار،  این  حاال وسط 
طوري که دو، سه روز از شّدت چرک گلو قادر به حرف زدن 
هم نبود. با این حال بیست و چهار ساعت شبانه روز خودش را، 
پاي کل تیپ گذاشته بود. از دوندگي براي تأمین آب آشامیدني 
نیروها گرفته، تا سرکشي مستمر به فعالیت تیم هاي شناسایي 
عملیات  در  هّمت  خیلي  خالصه،  عملیات.  ـ  اطالعات  واحد 
رمضان سختي کشید. یادم هست یک بار هم، این موضوع را به 
زبان آورد. قبل از شروع مرحله ي آخر عملیات رمضان بود که از 



n 116 ماه همراه بّچه هاست

خودش شنیدم مي گفت: خدایا! آخر ما چه گناهي به درگاه تو 
مرتکب شدیم که نمي توانیم از این امانت هاي تهران به خوبي 

حفاظت کنیم؟! 
بسیجي  نیروهاي  تهران«،  »امانت هاي  تعبیر  از  مقصود حاجي 
اعزامي از تهران بود. با آن که میزان تلفات و مجروحین ما، در 
کمتر  خّرمشهر  فتح  حمله ي  به  نسبت  خیلي  رمضان  عملیات 
نبود و  امر  این  به قبول  باز هم هّمت وجدانش حاضر  اّما  بود، 

خیلي خودش را مي خورد و سرزنش مي کرد.«1
و  تلفات  آمار  به  دست یابی  با  رمضان،  عملیات  ترتیب،  این  به 

خسارات وارده ی ذیل به ارتش متجاوز بعث، به پایان رسید: 
ـ انهدام تانک و نفربر                   1097 دستگاه از انواع مختلف  

ـ کشته و زخمی                       7400 نفر 
ـ اسیر                                    1351 نفر 

1- نوار مصاحبه ی گل علی بابایی با مجتبی صالحی پور، پانزدهم مهر 1381، تهران.
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به فاصله ای کوتاه از خاتمه ی عملیات رمضان بود، که فرمانده 
پشت  از  را  خوشی  خبر   ،)p(محّمدرسول اهلل  27 تیپ  جوان 
جبهه دریافت کرد. هّمت برای اّولین بار، پدر شده بود. همسرش؛ 

پیرامون این واقعه ی فرخنده گفته است: 
بّچه مان  اّولین  که  بود  رمضان  عملیات  پایان  از  »... کمی پس 
روزی  صبح  گذاشتیم.  »محّمد مهدی«  را  او  اسم  آمد.  دنیا  به 
از  عزیمت  راه  در  که  حاجی  می شد،  متولد  داشت  مهدی  که 
خوزستان به سمت تهران بود، از قم تماس گرفت و جویای حال 
ما شد. من در شهرضا بودم. با آن که به خاطر وضع حمل حال 
نزند.  او حرفی  به  تا  مادر حاجی خواستم  از  نداشتم،  مناسبی 
نمی خواستم سبب نگرانی حاجی بشود. همان روز، محّمد مهدی 
او  به  را  بّچه  تولد  بعدِی حاجی، خبر  تماس  و در  آمد  دنیا  به 
دادند. سپیده ی صبح بود که او خودش را به شهرضا رساند و از 
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سالمتی من و مهدی خوشحال شد. من در بستر دراز کشیده 
شد،  اتاق  وارد  که  حاجی  بود.  خوابیده  کنارم  مهدی  و  بودم 
سریع رفت وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و سجده ی شکر 
مفّصلی هم کرد. بعد آمد پیش من و بّچه را در آغوش گرفت. از 
او پرسیدم: این دیگر چه سّری داشت؟ با خنده گفت: اّول شکر 
نعمت اش را به جا آوردم، حاال هم از خود نعمت بهره می برم و 
صورت مهدی را بوسید. مهدی بدنی ضعیف و الغر داشت. به 
طوری که در زنده ماندنش تردید داشتیم. یکی دو روز بعد از 
انتظار  به  آمدن حاجی، مهدی دچار کسالت شد. نگران شدم. 
روز  آن  در  که  برنامه هایی  و  مراسم سخنرانی  از  آمدن حاجی 
درگیر آن شده بود، نشستم. آمدنش به درازا کشید. وقتی هم 
آمد بسیار خسته بود. حال حرف زدن نداشت. می گفت پنج ـ 
شش جا سخنرانی داشته است. بالفاصله مهدی را برداشتیم و 
روانه ی درمانگاه شدیم. زمانی که مهدی را روی دست گرفته 
بود،  نگاهی به چهره اش انداخت و به من گفت: به نظر تو خدا 
که  را  جمله  این  نه؟...  یا  می دارد،  نگه  ما  برای  رو  بّچه  این 
می گفت بغض گلویش را گرفته بود. به درمانگاه رسیدیم. دکتر 
حال مهدی را مناسب تشخیص داد. هر دو خوشحال به خانه 

بازگشتیم و همان روز عصر حاجی بار دیگر راهی جنوب شد. 
چهل روز از تولد مهدی می گذشت. دوری از حاجی برایم سخت 
شده بود. وقتی برای سرکشی به ما آمد، نشستم و با او حرف 
زدم: نبودن تو رو، خودم تحّمل می کنم، اّما دلم می خواد الاقل تا 

زمانی که زنده هستی، سایه ی پدر باالی سر بّچه ام باشه. 
حاجی همان موقع تصمیم گرفت من و مهدی را در سفر بعدی 
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با خود ببرد. این بار نیز مقصد ما خوزستان بود. یک راست به 
بود و هوا بسیار سرد.  آذرماه  اهواز رفتیم. روزهای آخر  سمت 
موشکی  و  هوایی  حمالت  معرض  در  دائم  شهر  هم  طرفی  از 
دشمن بود. عموی حاجی، همراه با خانواده اش، در اهواز سکونت 
داشتند. این شد که رفتیم و چند روزی را، در منزل آن ها سپری 

کردیم.«1

1- نوار مصاحبه ی رضا رئیسی با خانم ژیال بدیهیان، اصفهان، 1371.
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در اوائل مهرماه سال 1361، محمدابراهیم هّمت به طور هم زمان 
در دو ِسَمت منصوب شد: هم به عنوان فرمانده ی لشکر نصر؛ 
متشکل از تیپ های 27 محمدرسول اهلل )p(، 31 عاشورا، 21 
امام رضا)j( و 18 جواداالئمه)j(، و هم به عنوان فرمانده ی 
سپاهی قرارگاه عملیاتی ظفر. در این عملیات، به صوابدید هّمت، 
مسؤولیت فرماندهی تیپ 27 محّمدرسول اهلل)p( را که تحت 
امر قرارگاه ظفر قرار گرفته بود، رضا چراغی عهده دار شد. هّمت 
با آن که به اقتضاء مسؤولیت جدید خود، باید در قرارگاه هدایت 
عملیات را به عهده می گرفت، اّما از هر فرصتی برای سرکشی 
نهم  این که در شب  به رزمندگان بسیجی سود می جست. چه 
مهرماه قید ماندن در قرارگاه را زد و برای بدرقه ی گردان های 
نیروها  رهایی  نقطه ی  به  دیدگاه مشرف  به سنگر  عازم حمله، 

آمد. 
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عملیات  در   27 تیپ  اطالعاتی  ارشد  کادرهای  از  یکی 
مسلم بن عقیل)j(، در شرح این واقعه می گوید: 

»... شب عملیات مسلم ابن عقیل در دیدگاه ایستاده بودم. حاج 
برادران هم حضور داشتند. بی سیم کار می کرد.  هّمت و دیگر 
اوضاع شلوغ بود و گردان ها از نقطه ی رهایی عبور کرده بودند. 
اشک  و  بود  شده  خیره  آسمان  به  آرام  و  ساکت  هّمت  حاج 

می ریخت. 
توّجه داشت. همه سرگرم کار خودشان  ایشان  به  کمتر کسی 
بودند. از حالت حاجی تعّجب کردم. ابتدا به خودم اجازه ندادم 
جویا  را  او  حال  رفتم،  جلو  نیاوردم.  طاقت  اّما  بپرسم،   چیزی 
شدم. حاج هّمت به باال اشاره کرد و گفت: خوب به ماه نگاه کن. 
به آسمان نگاه کردم. به نظر می رسید ماه در حال حرکت است. 
حاج هّمت ادامه داد: ماه، لحظه به لحظه، نیروهای ما را همراهی 
می کند. جایی که نیروها در معرض دید دشمن قرار می گیرند، 
ماه زیر ابر می رود و جایی که از دید دشمن خارج می شوند و 
نیاز به روشنایی دارند،  ماه از زیر ابرها بیرون می آید و همه جا 

را روشن می کند. 
از آن جا که حاجی اعتقاد شدیدی به امدادهای غیبی و رهبری 
منقلب  شّدت  به  داشت،   )f(زمان امام  آقا  سوی  از  عملیات 
شده بود و طاقت نیاورد. از پشت بی سیم به فرمانده گردان ها ندا 
داد تا به حرکت ابرها و ماه توّجه داشته باشند. چند دقیقه بعد، 
صدای فرماندهان از پشت بی سیم به گوش رسید، آن ها هم از 

شوق، گریه می کردند.«1

1- نوار مصاحبه ی رضا رئیسی با سردار سرتیپ محّمد جوان بخت، تهران، 1371.
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از نهم مهر، تا بیست و پنجم آبان 1361، به مّدت بیش از چهل 
امرش،  و پنج شبانه روز، هّمت و رزمندگان خاکی پوش تحت 
 ،)j(زین العابدین و  مسلم بن عقیل  پی درپی  عملیات  دو  طی 
کوهستانی  منطقه ی  طبیعی  موانع  حیث  از  و  سخت  جنگی 
اهداف  آن که  رغم  به  کردند.  تجربه  را  پیچیده  بسیار  سومار؛ 
نیروهای  استقرار  نفس  اّما؛  نشدند،  تأمین  عملیات  این  اصلی 
مسلّح جمهوری اسالمی ایران بر ارتفاعات مشرف به شهر مندلی 
برای رژیم متجاوز  بغداد،  ـ  استراتژیک مندلی  بزرگراه  و  عراق 
هفتمین  برگزاری  برای  را  خود  ایّام  آن  در  که  حسین،  صّدام 
مهّیا  عراق  پایتخت  در  تعهد  عدم  جنبش  سران  اجالس  دور 
در  می آمد.  شمار  به  حیثیتی  تهدیدی  منزله ی  به  بود،  کرده 
همین رابطه، مسؤول وقت واحد اطالعات ـ عملیات تیپ 27 

محّمدرسول اهلل)p( می گوید: 
»... هّمت به هیچ وجه یک فرمانده تک بعدی و یک جانبه نگر 
به گرفتن یک موضع  نبود عزیز من. چه این که نگاهش، صرفاً 
و چند قلّه از تصّرف دشمن، محدود نمی شد و دیدیم که بعد 
به مندلی، بالفاصله  ارتفاعات مشرف  بر  بّچه ها  از مسلّط شدن 
بهره برداری  نظامی،  تاکتیکی  موفقیت  این  از  برآمد  درصدد 
هم،  همین حساب  روی  بیاورد.  عمل  به  استراتژیکی  رسانه ای 
بالفاصله در جایگاه فرمانده قرارگاه ظفر، ترتیبی داد که تمامی 
برای  را،  تهران  مقیم  خارجی  خبری  آژانس های  نمایندگان 
بازدید از این موفقیت نظامی، به محور سومار دعوت کنند. اّول 
برای خبرنگارهای خارجی در قرارگاه ظفر یک نشست توجیهی 
ترتیب داد که طی آن، خودش داخل سوله، پای نقشه ی منطقه ی 
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عملیات ایستاد و گزارش جامعی از نحوه ی تک و چگونگی حمله 
را به آن ها ارائه داد. بعد هم همه را با خودش به سنگر دیدگاه 
مشرف بر شهر مندلی و جاده ی مندلی ـ بغداد برد و تک تک 
آن ها را با دوربین 120×20 توجیه کرد و در مصاحبه ای هم که 
با او داشتند، گفت: ما، ماه هاست به کشورهای عضو جنبش عدم 
اجالس  میزبانی  برای  عراق  پایتخت  که  داده ایم  هشدار  تعهد 
را جّدی  ما  ولی هشدار  نیست،  برخوردار  امنیت  از  تعهد  عدم 
نگرفتند. حاال که شما نماینده های خبرگزاری های بین المللی در 
این جا، با چشم های خودتان دیدید که اتوبان مندلی ـ بغداد در 
تیررس نیروهای ایرانی قرار گرفته، بار دیگر به مجامع جهانی 
اخطار می کنیم که بغداد برای برگزاری آن کنفرانس، به هیچ 

وجه امن نیست! 
الغرض؛ نتیجه این شد که بعد از انعکاس این مانور ژورنالیستی 
هّمت در رسانه های آمریکایی و اروپایی، کشورهای عضو جنبش 
بهتر  بغداد،  ناامنی  دلیل  به  که  کردند  اعالم  رسماً  تعهد  عدم 
است کشور دیگری این اجالس را برگزار کند و میزبانی اجالس، 
به هندوستان محّول شد. لذا، داغ رهبری کشورهای عدم تعهد 
برای چهار سال آینده)یعنی 1982 تا 1986( بر دل سیاه صّدام 

ماند... هّمت چنین اعجوبه ای بود آقاجان!«1
مانور  و  مسلم بن عقیل  عملیات  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
تبلیغاتی حساب شده ی هّمت بر روی اشراف نیروهای ایرانی بر 
اتوبان مندلی ـ بغداد، در تلفیق با یورش شهادت طلبانه ی عقاب 
شهید  خلبان  اسالمی،  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  تیزپرواز 

1- نوار مصاحبه ی حسین بهزاد با سردار سرتیپ سعید قاسمی، تهران، 1375.
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تیرماه سال  در  بغداد  الرشید  بین المللی  به هتل  دوران  عّباس 
لغو  برای  ایران  اخطارهای  باورپذیری  موجبات  که  بود   1361
برگزاری اجالس سران جنبش عدم تعهد در عراق را فراهم آورد. 
از اواخر آبان 1361 بود، که سازمان رزم زمینی سپاه پاسداران، 
دچار تغییر و تحّولی عظیم شد و به دستور فرماندهی کل وقت 
سپاه، تیپ های مانوری این نهاد، به سطح لشکر ارتقاء سازمان 
یافتند و برای اّولین بار در تاریخ جنگ، سه گروه بندی نظامی 
با نام های: سپاه 3 امام زمان)f(، سپاه 7 فجر و سپاه 11 قدر 
پاسداران در  مانوری سپاه  تشکیل شد که لشکرهای قدرتمند 
سپاه  کل  فرمانده  حکم  به  شدند.  سازمان دهی  سپاه،  سه  این 
پاسداران، محّمدابراهیم هّمت به سمت فرماندهی سپاه 11 قدر 
منصوب شد که لشکر 31 عاشورا، به فرماندهی مهدی باکری، 
لشکر 27 محّمدرسول اهلل)p( و تیپ 10 سّیدالشهداء)j( به 
قرار  رزمی  سپاه  این  امر  تحت  نجفی رستگار،  کاظم  فرماندهی 

داشتند. فرماندهی لشکر 27 نیز، به علی فضلی محّول شد. 
زمین  قدر،   11 سپاه  رزمندگان  و  هّمت  آتی  مصاف  عرصه ی 
غربی  شمال  در  واقع  جنوبی؛  فّکه ی  شده ی  مسلّح  شّدت  به 
استان خوزستان و نوار مرزی مجاور استان میسان کشور عراق 
تعیین شده بود. در این جبهه، سپاه چهارم نیروی زمینی ارتش 
لشکر 10 زرهی،  از  نیروهای حّطین( متشکل  به  بعث)معروف 
لشکر 1 مکانیزه و لشکر 14 پیاده ی دشمن استقرار و گسترش 
یافته بودند. هدف از عملیات در این محور پیچیده ی عملیاتي؛ 
ُسَمیِده،  دشت  در  ایران  پایدار«  نفتی  »منطقه ی  آزادسازی 
و  صّدام  طاووسیه،  صفریه،  ُرشیدیه،  مرزی  پاسگاه های  تصّرف 
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تسخیر شهر العماره ـ مرکز استان میسان ـ بود. 
از سوی دیگر در دیدگاه فرماندهان نظامی ایران، بغداد و بصره، 
بغداد  میان  این  در  می رفتند؛  شمار  به  استراتژیک،  هدف  دو 
هدف غایی و بلند مّدت و بصره، هدف میان مّدت و قابل دسترس 
محسوب می شد. براساس همین نگرش، مناطق موردنظر برای 
عملیات والفجر مقدماتی با اولویت تصّرف بصره انتخاب شدند. به 
طور کلّی در انجام عملیات، دست یابی به بصره به طور مستقیم 
مورد توّجه قرار داشت و سعی می شد این هدف، با انجام دو یا 
سه عملیات تأمین شود. اّما تصّرف بغداد با انجام چند عملیات 
و  رزم  سازمان  رشد  و  بیشتر  زمان  به  و  بود  امکان پذیر  واسط 
اصلی  شدن جنگ در تمام ابعاد نیاز داشت. یکی از مناطقی که 
امکان انجام عملیات در آن در راستای هدف تصّرف بغداد وجود 
داشت، منطقه ی کوت تا العماره؛ مرکز استان میسان عراق بود 
که در نگرشی بلند مّدت و کالن، مورد توّجه تصمیم گیرندگان 
نظامی بود. در سطح خرد نیز، انهدام دشمن، گشودن جبهه ی 
جدید و دست یافتن به زمین های مهم، دالیل اصلی در انتخاب 
منطقه ی فّکه برای عملیات والفجر مقدماتی بودند. ضمن آن که، 
این منطقه ی عملیاتی، جناح شمالی هور را نیز در بر می گرفت، 
جایی که در سال های بعد)1362 و 1363( عملیات های آبی ـ 
خاکی بزرگ خیبر و بدر در آن انجام شد. افزون بر این، عملیات 
تأمین  نیز  را  بصره  شمالی  منتهی الیه  جناح  منطقه،  این  در 
می کرد و در صورت قطع ارتباط شهر العماره با بصره، یکی از 
هدف های مهم عملیات تحقق می  یافت. رسیدن به پل »ُغِزیلِه« 
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بود،  والفجر مقدماتی1  اصلی ترین هدف در طرح ریزی عملیات 
تصّرف  می شد،  انجام  موفقیت  با  عملیات  از  مرحله  این  اگر  و 
شهر العماره، به عنوان مرحله ي بعدی عملیات، در دستور کار 
قرار می گرفت. هم چنین، هدف دیگر عملیات آن بود که دشمن 
عملیاتی  منطقه ی  مشخصاً  ـ  بصره  شرق  در  را  خود  نیروهای 
رمضان ـ کاهش داده و تصّور کند که ایران از تصمیم قبلی خود 
برای اقدام نظامی در این منطقه چشم پوشی کرده است. ضمن 
آن که، با وجود هورالَسناف، به نیروی کمتری برای پدافند نیاز 
بود، و در مقابل،  به خط های دفاعی ارتش عراق افزوده می شد. 

در این عملیات، قرارگاه خاتم االنبیاء)p( )مرکز هدایت عملیات 
مشترک سپاه و ارتش( به همراه دو قرارگاه عملیاتی نجف اشرف 
و کربال، مراحل طرح ریزی و اجرای عملیات را به عهده داشتند. 

ترکیب قرارگاه عملیاتی کربال به این ترتیب بود: 
امام   14 لشکر  شامل  صاحب الزمان)f(؛  سّوم  سپاه  1ـ 
حسین)j( با توان هشت گردان، لشکر 25 کربال با توان 11 
گردان،  لشکر 17 علی بن ابی طالب)j( با توان 14 گردان و تیپ 

مستقل قمربنی هاشم با توان پنج گردان. 
2ـ سپاه هفتم حدید متشکل از قرارگاه قدس؛ شامل لشکر 7 
ولی عصر)f( با توان 12 گردان و تیپ 15 امام حسن)j( با 
گردان،  توان 14  با  نجف  لشکر 8  گردان؛ هم چنین،  توان 10 
لشکر 41 ثاراهلل)j( با توان 11 گردان و لشکر 19 فجر با توان 
1- در پی شکست این عملیات و از آن جا که مسؤولین سیاسی کشور در تبلیغات 
این  نام  به  بودند،  کرده  معرفی  جنگ  عملیات  آخرین  را  والفجر  خود،  رسانه ای 
عملیات شکست خورده، پسوند »مقدماتی« را افزودند و نبردهای بعدی، با شماره ای 

در پی عنوان والفجر، نامگذاری می شد. فی المثل: والفجر ـ1، والفجرـ 2 و... الخ.
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24 گردان. 
ترکیب قرارگاه عملیاتی نجف اشرف نیز متشکل بود از:

1ـ سپاه 11 قدر؛ شامل لشکر 27 پیاده محّمدرسول اهلل)p( با 
توان 24 گردان،  لشکر 31 پیاده ی عاشورا با توان 13 گردان و 

تیپ 10 مستقل سّیدالشهداء)j( با توان 7 گردان. 
2ـ  لشکر 5 نصر؛ شامل سه تیپ با توان 23 گردان. 

نیز، لشکر 21  ایران  ارتش جمهوری اسالمی  نیروی زمینی  از 
عملیاتی  تیپ  و  خرم آباد  پیاده   84 مستقل  تیپ  حمزه،  پیاده 
58 تکاور ذوالفقار در عملیات شرکت داشتند. در مجموع، سپاه 
پاسداران با 13 یگان) مشتمل بر176 گردان( و نیروی زمینی 
گردان(   15 بر  یگان)مشتمل  سه  با  اسالمی  جمهوری  ارتش 

بایستی این عملیات را انجام می دادند. 



z   نبرد با موانع

مقارن با واپسین ساعات روز هفدهم بهمن، با تاریک شدن هوا، 
نیروی  سپاه چهارم  مواضع  به سوی  رهایی  نقطه ی  از  یگان ها 
زمینی دشمن حرکت کردند. رهایی زود هنگام یگان ها، به این 
دلیل بود که خط خودی با مواضع دشمن، چهار تا پنج کیلومتر 
فاصله داشت. از این رو،  الزم بود ساعاتی پیش از ساعت)س(، 
بتوانند در ساعت مقرر  تا  نیروها، پیاده روی خود را آغاز کنند 
به مواضع دشمن یورش برند. با حرکت نیروها، در قرارگاه نیز 
جنب و جوش و اضطراب خاصی به چشم می  خورد و همه برای 
مراسم  منظور  همین  به  و  می کردند،   دعا  رزمندگان  موفقیت 
از  شد.  برگزار  خاتم  قرارگاه  سنگر)عمومی(  در  عاشورا  زیارت 
مقامات  از  شماری  عملیات،  اهمیت  دلیل  به  دیگر،  سوی 

عالی رتبه ی کشور، در سنگر فرماندهی حضور داشتند.
رمز  بهمن 1361  ترتیب، در ساعت 21:30 شامگاه 17  بدین 



n 130 ماه همراه بّچه هاست

آغاز عملیات والفجر مقدماتی توسط آقایان علی صّیادشیرازی و 
محسن رضایی میرقائد از پشت بی سیم فرماندهی قرارگاه خاتم 
خطاب به فرماندهان قرارگاه های عملیاتی نجف و کربال به شرح 

زیر قرائت شد: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم، 
اللّهم ایّاک نعبد و ایّاک نستعین، َقد تَری ما انا فیه، ففّرج عنا 
یا کریم، یا اهلل، یا اهلل، یااهلل. به مظلومیت علي اصغر و به ذوالفقار 

برنده ولی المؤمنین و قهاریّت ربّ العالمین، به پیش.«1
به  رزمندگان  سراسری  حمله ی  عملیات،  شروع  رمز  اعالم  با 
مواضع یگان های سپاه چهارم نیروی زمینی ارتش بعث آغاز شد. 
گرچه یگان ها ساعاتی قبل حرکت کرده بودند،  ولی نتوانستند 
به صورت هم زمان و هماهنگ با یکدیگر عملیات شکستن خط 
را آغاز کنند. لذا، بعضی از نیروها در برابر مواضع کمین دشمن 
نیز  گروهی  و  کردند  آغاز  را  درگیری  هم  برخی  متوّقف شده، 
هنوز درگیر نشده بودند. از این رو فرماندهان سپاه تالش زیادی 
این  باالخره در پی  این مشکل رفع شود. و  تا  به عمل آوردند 

1- درباره ی دالیل انتخاب رمز چند نکته گفتنی است: 
از آغاز هر عملیات آن را  ـ مقدمه ی رمز، حدیثی است که رسول اکرم)p( قبل 
قرائت می فرمودند؛ بدین معنا: به نام خدای بخشنده مهربان، هیچ اراده و نیرویی 
نیست، مگر از جانب خداوند بلند مرتبه ی بزرگ. ای پروردگار ما، تو را می پرستیم 
و از تو یاری می جوئیم. به درستی که تو خود بر آن چه بدان مبتال هستیم، بینایی. 

پس ای کریم؛ بر ما گشایش خود را عنایت کن. یا اهلل،... و الخ. 
ضمن این که، شهید مجید بقایی)فرمانده ارشد سپاه که چند روز قبل از عملیات 

شهید شد( پیشنهاد کرده بود، یکی از اسماء خداوند در رمز گنجانده شود؛ 
ـ آیت اهلل بهاءالدینی در دیداری با فرماندهان سپاه، اظهار داشتند، نام ذوالفقار در 

رمز عملیات آورده شود.
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تالش، نیروها توانستند به سختی از برخی موانع عبور کرده و به 
کانال اّول برسند. در این هنگام، فرماندهی سپاه چهارم دشمن 
به یگان های در خط خود دستور داد،  به پشت جاده ي آسفالت 
عقب نشینی کرده و در آن جا خط پدافندی را تشکیل دهند. این 
اقدام دشمن ناشی از تجربه ی قبلی در عملیات های گذشته بود. 
فرماندهان جنگ آزموده ی ارتش عراق، به خوبی دریافته بودند 
که نباید در برابر سیل خروشان نیروهای پیاده و سبک اسلحه ی 
بسیج، مقاومت کرده و بیهوده تلفات بدهند. آن ها نمی خواستند 
مانع نفوذ نیروهای ایرانی به خط اّول ضعیف دفاعی خودشان 
بشوند، بلکه قصد داشتند با ایجاد زمینه برای رخنه ی محدود 
نیروهای پیاده ی ایران، از آن ها جناح بگیرند و سپس با دور زدن 

آن ها از دو جناح، آنان را منهدم کنند. 
فرماندهی  تحت  خاکی پوش  رزمندگان  شرایطی،  چنین  در 
ضمن  تا  نهادند،  جنوبی  فّکه ی  رملی  آوردگاه  در  گام  هّمت، 
درهم شکستن خطوط چند الیه ی پدافندی لشکر 14 پیاده ی 
سپاه چهارم دشمن و عبور از پاسگاه های مرزی، خود را به شهر 
العماره برسانند. تالشی سهمگین و حیرت انگیز آغاز شد، اّما... 
از آن جا که این عملیات پیش از آغاز آن، توسط عناصر نفوذی 
مرتبط با ضدانقالبیونی چون ابوالحسن بنی صدر؛ رئیس جمهور 
مخلوع و فراری و شرکای وی در فرقه ی تروریستی مجاهدین 
نیروی  چهارم  سپاه  خصوصاً  عراق؛  ارتش  بود1،  رفته  لو  خلق 
پنج  و  مقدماتی  والفجر  عملیات  هولناک  شکست  از  پس  سال  دو  و  بیست   -1
ماه پس از سرنگونی رژیم صّدام در کشور عراق در تلکس خبری منتشره توسط 

خبرگزاری فارس، پیرامون این واقعه آمده است: 
»... اسناد همکاری بنی صدر و مجاهدین خلق با رژیم صّدام کشف شد... براساس 
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زمینی آن، با هوشیاری و آمادگی صد در صد، در مقابل یورش 
نیروهای سبک اسلحه و خط شکن ایرانی صف آرایی کرده بودند 
و در نتیجه، در آن بهمن خونین و هولناک سال 61، حماسه ی 
در  خورد.  رقم  مقدماتی،  والفجر  عاشورایی  نبرد  حیرت انگیز 
همین عملیات بود که هّمت، تلخ ترین لحظات عمر پرماجرای 
خود را، تجربه کرد. فرمانده وقت واحد اطالعات ـ عملیات تیپ 
27 محّمدرسول اهلل)p( در توصیف این لحظه های تلخ، از جمله 

گفته است: 
»... بعد از این که کار عملیات گره خورد و خصوصاً از لحظه ای 
که بّچه های گردان ها، توی آن کانال ها محاصره شدند، ما ذوب 
شدن لحظه به لحظه ی هّمت را دیدیم. یادم هست بی سیم چی 
از  و  گرفت  تماس  قدر   11 سپاه  پیام  مرکز  با  حنظله  گردان 
اپراتور مرکز پیام خواست هّمت را پای بی سیم بیاورد. حاجی 
آمد و گوشی را به دست گرفت. بی سیم چی حنظله برای این که 
نیروهای  به تک کادرها و  به لحظه ی تک   خبر شهادت لحظه 
گردان شان را به هّمت بدهد، از اصطالح جالبی استفاده می کرد. 

او می گفت: حاج آقا؛ برادر فالنی هم رفت پیش حسن باقری! 

اسناد به دست آمده از مرکز سری استخبارات رژیم صّدام در مرکز آندلس بغداد، 
آخرین بخش از اطالعات نظامی مهم ایران، پیش از آغاز عملیات بزرگ نیروهای 
ایرانی در منطقه ی مرزی فّکه ـ العماره ]نبرد والفجر مقدماتی[ در زمستان 1361 
توسط بنی صدر، با واسطه گری اعضای گروهک مجاهدین خلق، به منابع اطالعاتی 

سفارت رژیم عراق در کشور بلغارستان تحویل داده شده است. 
نشان  بغداد،  استخبارات  آندلس  مرکز  در  موجود  بانکی  رسیدهای  و  مالی  اسناد 
می دهد رئیس جمهور مخلوع ایران، در قبال ارائه ی این اطالعات، طی شش نوبت و 
از طریق بانک های شهر موناکو فرانسه، از رژیم بعث عراق، پول دریافت کرده است.« 
به نقل از: روزنامه ی جوان، سال ششم، شماره ی 1526، دوشنبه 19 مرداد 1383.
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ما  بود،  عملیات شهید شده  همین  از  قبل  باقری  چون حسن 
باقری، چه  این که بگویند فالنی رفت پیش حسن  می دانستیم 
معنایی دارد. خالصه، بی سیم چی حنظله، دم به دقیقه می گفت: 
گفت:  آخر  دست  باقری.  حسن  پیش  رفت  هم  فالنی  برادر 
حاج آقا، بعثی ها وارد کانال شده اند و دارند به بّچه ها تیر خالص 
می زنند، باطری بی سیم هم دارد تمام می شود، من هم با شما 
خداحافظی می کنم. هّمت که به پهنای صورت اشک می ریخت 
و برای نجات بّچه ها از آن وضعیت کاری از دستش برنمی آمد، 
دلت  چه  هر  بزن،  حرف  من  با  عزیزم؛  ببین  گفت:  سراسیمه 
از  بعد  نکن!   با من قطع  را  تماس خودت  بگو، فقط  می خواهد 
لحظه ای، بی سیم چی گفت: حاجی جان؛ سالم ما را، به امام مان 
برسان و از قول ما به او بگو؛ همان طور که گفته بودی، حسین وار 

جنگیدیم و حسین وار به شهادت رسیدیم! 
این را که گفت،  تماس اش با مرکز پیام قرارگاه قطع شد. هّمت 
بعد،  و  کرد  نگاه  پیام  مرکز  بلندگوی  به  مبهوت  لحظه  یک 
آن  در  دیدم  رفتم.  دنبالش  رفت.  بیرون  قرارگاه  از  سراسیمه 
و  ایستاده  خورشید  به  رو  قرارگاه،  محوطه ی  توی  غروبی،  دم 

های های، گریه می کند.«1
هّمت،  محّمدابراهیم  شخصیتی  جنبه های  جالب ترین  از  یکی 
خالءهای  رفع  و  شناسایی  به  فرمانده،  معلّم  این  وافر  توّجه 
هولناک  پیکار  گرماگرم  در  امرش،  تحت  رزمندگان  فرهنگی 

والفجر مقدماتی بوده است. 
این دغدغه ی خاطر هّمت، تنها منحصر به کمبودهای فرهنگی 

1- نوار مصاحبه ی حسین بهزاد با سردار سرتیپ سعید قاسمی، تهران، 1375.



n 134 ماه همراه بّچه هاست

رزمندگان پاسدار و بسیجی زیرمجموعه ی سپاه 11 قدر و لشکر 
سودای  ایّام،   همان  از  او  و  نمی شد   )p(محّمدرسول اهلل  27
تجارب  بر  مبتنی  آکادمیک؛  نظامی  متون  نگارش  و  تدوین 
پایان  از  ایران را، در سر داشت. پس  خونین نبرد دفاعی ملّت 
فرمانده  به دعوت  والفجر مقدماتی، جلسه ای محرمانه  عملیات 
و  لشکر  سپاه،  رده های  فرماندهان  تمامی  حضور  با  سپاه،  کل 
تا  شد  تشکیل   )p(خاتم االنبیاء قرارگاه  در  تابعه،  قرارگاه های 
از  پس  نبردهای  در  ایران  نظامی  ناکامی های  علل  بررسی  به 
فتح خّرمشهر تا پایان والفجر مقدماتی بپردازند. در جریان این 
نشست، فرمانده کل سپاه از هّمت خواست تا دیدگاه های خود را 
پیرامون ضعف آموزش آکادمیک نظامی پرسنل سپاه در جنگ،  

تبیین کند. فرمانده سپاه 11 قدر در پاسخ گفت: 
»... برادر محسن،  اّول باید ببینیم چقدر سرمایه برای آموزش 
تیپ  فرمانده  یک  یا  ما،  گردان  فرمانده  یک  اآلن  گذاشته ایم، 
ما، یا یک فرمانده لشکر یا سپاه ما، چقدر آموزش دیده است؟ 
شما خاطرتان هست که در سال 1353، تمام همافرهای نیروی 
که  افسرانی  تمام  و  دوره می دیدند  آمریکا  در  ما  ارتش  هوایی 
ببینند،  را  مخابراتی  خصوصاً  و  مهندسی  دوره ی  می خواستند 
در اسرائیل دوره می دیدند. به علّت پیچیدگی جنگ، بّچه هایی 
که از ابتدا در جنگ بودند، اصول را آموزش دیدند و تعاریفی 
برنامه هایشان  به  تعاریف  این  دریافتند  وقتی  که  شنیدند  هم 
نمی خورد، آن ها را زیر پا گذاشتند. در هر صورت به نظر می رسد 
برای این ها اهمیت مطلب درست جا نیفتاده است. لذا به نظر 
می رسد بهتر است چارچوبی از یک تعداد اصطالحات روزمره ی 
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مشخص که کاربرد زیادی دارند؛ مثل »تاکتیک«، »استراتژی«، 
مجموعه ی  یک  قالب  در  اصطالحات،  قبیل  این  از  و  »سرپل« 
چند صفحه ای توسط قرارگاه خاتم برای فرماندهان تهّیه شود 
که محرمانه هم باشد، تا زبان مشترکی از آن شکل بگیرد. به 
بارها  اّما  دارند،  را  آن  برادران حوصله ی خواندن  زیاد،  احتمال 
تعلیماتی  از کتاب های  عیناً  جزواتی در سپاه منتشر شده، که 
ارتش برداشته شده و حّتی کلمه ي افسر و سرباز هم از آن حذف 
نشده، که جزوه هایش هم موجود است. زبان واحد از این جا به 
دست نمی آید. اگر به سپاه منطقه 10 تهران برویم، طاقچه  های 
آن جا پر از کتاب ها و جزوات آموزشی برادرهای ارتش است. ما 
بعضی نیروها را به سپاه منطقه 10 تهران فرستادیم که برای 
اطالعات عملیات آموزش ببینند، آن ها وقتی به منطقه برگشتند، 
برخوردشان طوری بود که اصاًل با جبهه جور درنمی آمد، هر چه 
هم ما می خواهیم زبان جبهه را به آن ها حالی کنیم، می گویند 

شما تشکیالت ندارید و... 
اآلن درد ما این است. باید در این زمینه یک فکر اساسی کرد. 
اگر اآلن شما به سپاه تهران تشریف ببرید، آن جا پر از کتاب های 
تعلیماتی ارتش است. آن هم کتاب هایی که اصاًل با تفکر ما جور 
درنمی آید. از این سه سال جنگ و این همه خونی که داده شده، 
این  تهّیه نشده است.  تعلیماتی هم،  حّتی یک صفحه جزوه ی 
یکی از مشکالت جّدی ماست... اگر ما جزوه ی واحدی بنویسیم،  

یک زبان واحدی هم پیدا می کنیم.«1

عملیات  خاتمه ي  از  پس  سپاه  فرماندهان  جلسه ی  نوار  نشده ي  منتشر  متن   -1
والفجر مقدماتی، ص 19.
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شکست تلخ عملیات والفجر مقدماتی، باعث شد تا فرماندهان 
طرحی  سریع تر،  چه  هر  برآیند  درصدد  ارتش  و  سپاه  ارشد 
برای اجرای یک عملیات مشترک در شمال منطقه ی عملیاتی 
فّکه ی جنوبی را، در دستور کار خود قرار دهند. هم زمان، هّمت 
جلسات  برگزاری  رمضان،  عملیات  از  پس  دوران  هم چون  نیز 
سخنرانی توجیهی پی درپی، هم برای رزمندگان بسیجی و هم 
با  گرفت.  پیش  در  را،  خود  امر  تحت  سپاهی  کادرهای  برای 
نیروهای  در جمع  او  بیانات  این سخنرانی ها شاید،  شکوه تریِن 
کادر لشکر 27 محّمدرسول اهلل)p(، به فاصله ی چهار روز مانده 
صبحگاه  زمین  در  را  آن  که  باشد،  والفجر ـ1  عملیات  آغاز  تا 
پادگان دوکوهه، ایراد کرد. او در بخشی از این سخنان، با لحنی 
مراسم  در  به حاضرین  بصیرتی حیرت انگیز، خطاب  و  دردمند 

گفت: 
یک  داخل  کرده اند  محبوس  را  ایران  ما،  انقالب  دشمنان   ...«
قفس، و دور تا دورش را، محاصره کرده اند؛ محاصره ی اقتصادی، 
سیاسی و نظامی، از زمین و هوا و دریا... افغانستان را ندیدید؟ 
وضع عراق را هم که می بینید!  از همه طرف، ایران را در حلقه ی 
محاصره قرار داده اند و ما را توی یک قفس حبس کرده اند تا دم 
انقالب  این  به دم، حلقه ی محاصره را تنگ تر کنند و آخرش، 

را، ساقط کنند. شما آیا می گذارید این انقالب ساقط بشود؟!«1
این  پایان والفجر مقدماتی و در جهت تکمیل  از  45 روز پس 

1- نوار کاست صوتی »نبرد بی پایان«، خطابه ی تحلیلی شهید هّمت پیرامون چالش 
محصول  دوکوهه،  پادگان   ،1362 فروردین   16 ایران،  اسالمی  انقالب  با  آمریکا 

معاونت فرهنگی سپاه محّمدرسول اهلل)p(، تاریخ تکثیر: فروردین 1383، تهران.
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عملیات، طرح دیگری ارائه شد. 
در بحث هایی که قبل از عملیات والفجر مقدماتی برای انتخاب 
منطقه ی عملیاتی صورت گرفته بود، از سوی فرماندهان ارشد 
اّول]که  دیدگاه  براساس  شد؛  مطرح  دیدگاه  دو  ارتش  و  سپاه 
متعلق به سپاه بود[، نیروها بایستی در جنوب فّکه و زمین های 
توان  برتری  دلیل  به  دیدگاه  این  می شدند.  عمل  وارد  رملی 
تسلیحاتی و تجهیزاتی دشمن، همواره مناطقی را برای عملیات 
پیشنهاد می کرد که کمبود توان نیروهای خودی را جبران کند. 
از این  رو،  چنین تصّور می شد که وجود زمین رملی در جنوب 
فّکه موجب می شود دشمن گمان کند از این محورها حمله ای 
صورت نخواهد گرفت. در واقع  این دیدگاه، به چگونگی درگیری 
و انتخاب منطقه  ی نبرد به صورت غیرسنتی می نگریست. دیدگاه 
سنتی  و  کالسیک  اندیشه ی  دارای  که  ارتش[  به  دّوم]متعلق 
انجام عملیات پیشنهاد می کرد.  بود، زمین شمال فّکه را برای 
ادامه ی حمله  ارتفاعات َحمِرین و  براساس این دیدگاه، تصّرف 
از طریق جاده ي »بِِزرگان« به سوی پل ُغِزیله، زمینه ساز حمله 
مقدماتی  والفجر  عملیات  آن که  از  پس  بود.  خواهد  العماره  به 
نتوانست به اهداف موردنظر دست یابد، دیدگاه کالسیک]متعلق 
به ارتش[ انجام عملیات بر روی منطقه ی شمال فّکه را مطرح 
کرد و بر روی این راه کار اصرار ورزید و بدین ترتیب،  عملیات 
انتخاب  دالیل  دیگر  از  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  والفجر ـ 1 
تصّرف  لزوم  زمین،  بودن  عارضه دار  عملیات،  برای  منطقه  این 
ارتفاعات سرکوب و تحمیل خط پدافندی در دشت به دشمن و 
هم چنین، امکان انهدام دشمن بر روی ارتفاعات بود. عارضه دار 
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پیاده ي خودی  نیروهای  تا  بودن زمین منطقه، موجب می شد 
نیروهای  مقابل،  در  کنند.  مانور  راحتی  به  آن  روی  بر  بتوانند 
امکان  هم چنین  و  می شد  مواجه  محدودیت  با  دشمن  زرهی 

ادامه ی جنگ در روز نیز میسر بود. 
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به دلیل بروز اختالف نظر تخصصی میان ارتش و سپاه در مورد 
نظر  غالب شدن  و  مقدماتی  والفجر  عملیاتی  منطقه ی  انتخاب 
عملیات،  این  در  ناکامی  از  بالفاصله پس  فرماندهی کل سپاه، 
محور  در  عملیات  انجام  طرح  ارتش،  زمینی  نیروی  فرماندهی 
َجَبل فوقی و جبال َحمِرین را مطرح کرد. ارتش قباًل هم این 
منطقه را در جریان عملیات والفجر مقدماتی به عنوان جایگزین 
عملیات  وقتی  لذا،  بود.  کرده  پیشنهاد  چزابه  ـ  فّکه  منطقه ی 
نیروی  فرماندهی  شد،  مواجه  »عدم الفتح«  با  مقدماتی  والفجر 
موردنظر  و طرح  در دست گرفت  را  ابتکار عمل  ارتش  زمینی 
خود را ارائه کرد. فرماندهان سپاه هم که به لحاظ عدم موفقیت 
در عملیات قبل دچار انفعال شده بودند،  با وجود مخالفت شان 
با این طرح، بنا به دستور فرماندهی کل سپاه، هیچ واکنشی از 

خود نشان ندادند. 



n 140 ماه همراه بّچه هاست

با  که  طرح،  این  شدن  مطرح  هنگام  مهم  بسیار  مسأله ی 
میدان داری فرماندهان نیروی زمینی ارتش همراه بود، انتخاب 
با  که  بود  مانور  این  برای  خون«  جای  به  »آتش  کلّی  عنوان 
از جمله  اعتراض آمیز برخی فرماندهان عملیاتی سپاه،  واکنش 
دلیل  به  نیز،  دیگر  برخی  و  شد  روبه رو  هّمت  محّمدابراهیم 

شرایط خاص، سکوت کردند. 
محسن رضایی میرقائد؛ فرمانده ی کل وقت سپاه، که خود در آن 
جلسه ی چالش برانگیز حضور داشت، درباره ی این واقعه و تبعات 

آن برای هّمت،  سال ها پس از ختم جنگ، گفته است:
»... فکر کنم قبل از عملیات والفجر  ـ 1 بود، درست یادم نیست، 
که دیدم حاج هّمت آمد و به من گفت: من می خواهم با شما 

صحبتی بکنم. 
گفتم: بفرمایید. 

گفت: این فلشی که می خواهیم از این جا بزنیم اشکال دارد. 
داشت  نیست.  خودش  حرف  فقط  فهمیدم  صحبت هایش  از 
رده های  مسؤولین  دیگران]مشخصاً  حرف های  جمع بندی 
می کرد.  منتقل  من  به  را  قدر[   11 سپاه  عملیات  و  اطالعات 
بگو  ولی  قبول.  درست.  گفتم:  بگوید.  را  موارد  تمام  گذاشتم 
حضور  با  جلسه]ای  بگویند.  خودشان  زبان  با  بیایند  خودشان 
نیرو[  این  تابعه ی  فرماندهان  و  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 

گذاشتیم. 
و دستیارانش گفتم: حرف تان  به حاج هّمت  در جلسه، خطاب 
را صریح بزنید. بحث هم البته هست. آن وقت اگر حرف هاتان 

معقول بود همان را عمل می کنیم. 
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حاج هّمت تقریباً غیرتی شده بود. جوش هم آورده بود. با این که 
مانور طراحی  با  برخوردش  را کاماًل قبول داشتم، ولی  حرفش 
برخورد  خون«  جای  به  »آتش  عنوان  با  ارتش  توسط  شده 
شکننده یی بود. شرایط ارتش و سپاه خیلی خاص بود و او]هم، 
تمام  بی پرده پوشی[  سپاه،  و  ارتش  مشترک  جلسه ی  آن  در 
حرف های دلش را زده بود. حرف هایش؛ خب نیش هم داشت. 
چون احتمال می دادم انعکاس این صحبت های هّمت مسأله ساز 

بشود، به او گفتم: حاجی! 
گفت: بله؟ 

گفتم: دوست ندارم این را بگویم، اما می گویم. 
گفت: بگوشم. 

هم  تکان  و  بمانی  همین جا  ساعت  هشت  و  چهل  باید  گفتم: 
نخوری. 

نگاهم کرد و گفت: یعنی زندان دیگر؟ 
گفتم: هرطور دوست داری فکر کن. 

گفت: به چه جرمی؟ 
گفتم: جرمش را من معلوم می کنم.  
گفت: حرف هایی که گفتم حق نبود؟ 

گفتم: این که بود یا نبود، برخوردت]در این جلسه با ارتش[ اصاًل 
خوب نبود. 

حق  او  به   هم  خیلی ها  شاید  بود.  منطقی  استداللش  البته 
می دادند. ولی آن نحوه برخوردش را، به مصلحت نمی دانستم. 
روی  به  هیچ  کردم،  ابالغ  او  به  را  قرارگاه  در  توقیف اش  وقتی 
از سنگرهای قرارگاه،  نیاورد. فکر کنم رفت توی یکی  خودش 
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مشغول نماز و دعا شد. بعد هم که مّدت توقیف اش به آخر رسید 
و از قرارگاه رفت، کوچک ترین نشانه یی یا حرفی یا حکایتی از 
آن برخوردم با او را، نه شنیدم، نه دیدم. چند بار حّتی امتحانش 

کردم که ببینم از من ناراحت ست یا نه؛ دیدم نه.«1
از  دیگر  برخی  هّمت،  از  غیر  که  بود  این  مطلب  حقیقت 
فرماندهان نیز دیدگاهشان این بود که اگر »استراتژی مبتنی بر 
نیروی انسانی«،  جای خود را به »استراتژی مبتنی بر تجهیزات 
دیدگاه  همان  به  مجّدد،  رویکرد  مثابه  به  این  بدهد،  ابزار«  و 
انجام  دوران  یعنی  است.  اّول جنگ  مقطع  در  شکست خورده 
عملیات ناموفق کالسیک طی پاییز و زمستان 1359. ولی این 

فرماندهان ترجیح دادند تا در جلسه سکوت کنند. 
براساس طرح مانور »آتش به جای خون«، بایستی تمام آتش ها، 
از جمله تیربارها، سالح های سنگین، توپ های 23 میلی متری و 
تفنگ های 57 میلی متری، تیر مستقیم تانک، تفنگ های 106 
متمرکز  و  تنظیم  گونه ای  به  دشمن،  از خط  نقطه  سه  دو  در 
منهدم  را  دشمن  کمین های  تمام  اّول،  وهله ی  در  که  شوند 
کنند و سپس، آتش روی خط اجرا شود، تا نیروهای مستقر در 
خط اّول دشمن، کمترین تحرکی از خود نشان ندهند. در پناه 
این آتش سنگین، نیروهای تخریب خودی، میادین مین را باز 
می کنند و با رسیدن نیروهای تک ور به خط  اّول، باید آتش پر 
حجم توپخانه روی آن نقطه اجرا شود، تا خط های بعدی دشمن 

1- ر. ک به کتاب: به مجنون گفتم زنده بمان، کتاب سّوم؛  هّمت،  به کوشش فرهاد 
اندکی  با  اّول، تهران 1381، نشر روایت فتح، صص  140 ـ 139،  خضری، چاپ 

ویرایش متن.
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تدابیر،  این  با  آن که  از  باشند. پس  نداشته  واکنش  قدرت  نیز، 
راه کار باز شد، رخنه ی به دست آمده، به جناحین و عمق موا 

ضع دشمن گسترش داده شود و نیروها به سوی اهداف عمقی 
عملیات پیشروی کنند. این رویکرد جدید، در شرایطی بود که 
همواره جبهه ی خودی با کمبود مهّمات توپخانه روبه رو بود و 
دشمن حداقل ده برابر، به لحاظ آتش پشتیبانی نسبت به ایران، 
دارای برتری بود. از این نظر، تفوق آتش سالح سنگین خودی 
پشتوانه ی  می رسید.  نظر  به  ناشدنی  امر  یک  دشمن،  آتش  به 
نظری این طرح، تجربیات جنگ جهانی اّول و دّوم بود، ولی چند 
و چون اجرایی کردن این ایده ی آکادمیک نظامی به طور کامل 

روشن نبود. 
زمین  نداشت،  قبلی  سابقه ی  که  مانوری  چنین  تمرین  برای 
آزمایشی  مانور  موردنظر،  طرح  برابر  و  شد  انتخاب  مشابهی 
صورت گرفت و در آن، از مهّمات جنگی نیز استفاده شد، که 

تلفاتی نیز به همراه داشت. 
که  دیگری  اقدام  خون«،  جای  به  »آتش  مانور  چارچوب  در 
ایجاد سر و صدا  انجام آن می  شدند،  نیروهای پیاده مؤظف به 
به جای رعایت حداکثر سکوت بود! یعنی نیروهای بسیجی که 
گشودن  به  و  شده  درگیر  سکوت،  رعایت  با  قبلی  عملیات  در 
معابر می پرداختند، این  بار می بایست با ایجاد سر و صدا، بخش 
پیاده  نیروهای  تا  می  ساختند  عملی  را  آتش  اجرای  تکمیلی 

مستقر در خط دشمن دچار رعب و وحشت شوند.  
هم چنین درباره ی نحوه ی اجرای مانور و دست یابی به هدف های 
و  تقسیم بندی  سرانجام،  و  گرفت  صورت  بحث هایی  موردنظر 
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تعیین خط حّد بین دو قرارگاه عملیاتی کربال و نجف انجام شد. 
از پاسگاه ُزبِیدات تا شیار بَجلِیه به قرارگاه عملیاتی کربال و از 
شیار بَجلِیه تا پیچ انگیزه)یا نهِر ُدویِرج( به قرارگاه عملیاتی نجف 

واگذار شد. در واقع، شیار بَجلِیه، خط حّد دو قرارگاه بود. 
مرحله ي  می گرفت:  انجام  مرحله  دو  طی  باید  عملیات،  مانور 
نخست، تصّرف ارتفاعات سرکوب و استقرار روی آن ها و مرحله ی 
دّوم، اشغال َجَبِل فوقی بود. با انجام این مراحل، دشمن به طور 

کامل از روی ارتفاعات، به دشت عقب نشینی می کرد. 
انتخاب شد که در  زمان عملیات، شب بیست و یکم فروردین 
آن شب نور ماه وجود نداشت و تاریکی کامل بر صحنه، آوردگاه 

حاکم بود. 
سازمان رزم برای انجام عملیات، به این شرح در نظر گرفته شد: 

الف( قرارگاه عملیاتی کربال، متشکل از پنج قرارگاه فرعی: 
کربالی 1: شامل لشکر 41 ثاراهلل)j( از سپاه و تیپ 1 لشکر 

21 پیاده حمزه)j( از ارتش؛ 
کربالی  2: شامل لشکر 7 ولی عصر)f( از سپاه و تیپ 2 لشکر 

21 پیاده حمزه)j( از ارتش؛ 
از   3 تیپ  و  از سپاه   )f(المهدی تیپ 33  3: شامل  کربالی 

لشکر 21 پیاده حمزه)j( از ارتش؛ 
کربالی 4: شامل لشکر 14 امام حسین)j( از سپاه و تیپ 2 

لشکر 77 پیاده خراسان از ارتش؛ 
کربالی 5: شامل لشکر 8 نجف و لشکر 19 فجر از سپاه)قرارگاه 

مستقل سپاه(. 
ب( قرارگاه عملیاتی نجف، متشکل از چهار قرارگاه فرعی: 
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از  نجف 1: شامل لشکر 31 عاشورا از سپاه و تیپ 55 هوابرد 
ارتش؛ 

تیپ  و  از سپاه   )p(لشکر 27 محّمدرسول اهلل نجف 2: شامل 
مستقل 84 پیاده خرم آباد از ارتش؛ 

نجف 3: شامل لشکر 5 نصر از سپاه و تیپ 58 تکاور ذوالفقار از 
ارتش، به عنوان احتیاط قرارگاه؛ 

و  سپاه  از   )j(سّیدالشهداء  10 مستقل  تیپ  شامل   :4 نجف 
تیپ 37 زرهی شیراز از ارتش. 

در میان جّوی آکنده از تردید و عدم اجماع نظر بین فرماندهان 
سپاه و ارتش، عملیات والفجر ـ 1 در شامگاه 21 فروردین 1362 
سپاه  انبوه  موانع  می شد،  پیش بینی  که  همان گونه  شد.  آغاز 
چهارم نیروی زمینی دشمن و حضور وسیع یگان های کماندویی 
دشوار  را  اهداف  به  دست یابی  منطقه،  در  عراق  مکانیزه ی  و 
با تمام قدرت به دشمن  نیز  این  بار  اّما رزمندگان،  بود.  ساخته 

حمله کردند.  
طی این عملیات که به مّدت یک هفته، از 21 تا 28 فروردین 
میان  در  و  انگیزه  پیچ  تا  َحمِرین  جبل  فاصل  حّد  در   1362
داشت،  ادامه  فّکه  شمال  نفوذ  غیرقابل  کانال های  و  شیارها 
نیروهای ایرانی توانستند ضربات سختی را به لشکر 1 مکانیزه و 
8 تیپ پیاده سپاه چهارم دشمن بعثی وارد نمایند. ضمن این که 
زبده ی  کادرهای  و  بسیجی  رزمندگان  از  توّجهی  قابل  شمار 
عملیات  این  در  که  چراغی؛  رضا  هم چون:   27 لشکر  عملیاتی 
به عهده داشت، و هم چنین  را  مسؤولیت فرماندهی لشکر 27 
فرمانده  سلیمانی؛  مختار  حنین،  گردان  فرمانده  گودینی؛  رضا 
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گردان  فرمانده  نیکچه فراهانی؛  حجت اهلل  تّمار،  میثم  گردان 
نیز،  و...  عّماریاسر  گردان  فرمانده  تندسته؛  بهرام  انصارالرسول، 
در این مصاف هولناک، به شهادت رسیدند و غم سنگینی بر دل 
جبهه های  الحاِن  مداِح خوش  آهنگران؛  نشاندند. صادق  هّمت 

نبرد از حال و روز هّمت پس از عملیات والفجر ـ 1، می گوید: 
 27 لشکر  فرمانده  هّمت،  حاج ابراهیم  ]شهید[   ...«
محّمدرسول اهلل)p(، یکی از فرماندهان بسیار پرانرژی، مؤمن و 
متعهد، پرکار و در عین حال، دل نازک بود. حاج هّمت به حّدی 
احساساتی بود، که بعضی مواقع با خودم می گفتم، ایشان با این 
روحیه ی عاطفی، چطور می تواند نیروهایش را کنترل کند. این 

خصوصیات؛ حاج هّمت را دوست داشتنی کرده بود. 
فّکه ی  در  عملیات،  رفتن  لو  دلیل  به  والفجر ـ 1،  عملیات  در 
شمالی تعداد قابل توّجهی شهید و اسیر دادیم. پس از آن، فضای 
حفاظتی جبهه تشدید شد و از آن به بعد، فرماندهان به شّدت 
موارد حفاظتی را رعایت می کردند تا ماجرای والفجر مقدماتی 
و والفجر ـ 1، تکرار نشود. مثاًل اکثر نشانه هایی که در جبهه، سر 
سه راهی ها و گلوگاه ها بود، برداشتند و صرفاً با تابلوهای خیلی 
کوچک مشخص کردند، که مثاًل مقر فالن تیپ و لشکر کجاست. 
بعد از آن عملیات، مسؤول تبلیغات لشکر 27 از من خواست به 
همراه حاج هّمت به دهکده ی حضرت رسول)p( در چنانه ـ 
محل استقرار نیروهای لشکر 27 ـ بروم و برنامه ای در آنجا اجرا 
کنم. همراه با حاج هّمت، دو نفری سوار ماشین شدیم و حرکت 
کردیم. شب بود و اتفاقاً به خاطر این که بیشتر تابلوهای راهنما 
را برداشته بودند، راه را گم کردیم. بعد از حدود نیم ساعتی، راه 
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اصلی را پیدا کردیم. در این فاصله،  صحبت های زیادی بین من 
و حاج هّمت رد و بدل شد. او خاطره ای برایم نقل کرد، که هم 
خاطره و هم آن حاالت خودش، هیچ گاه از ذهنم بیرون نمی رود. 
حاج هّمت تعریف کرد: »چند شب پیش، بّچه های لشکر اومدن 
برام مطلبی رو نقل کردند که خیلی تکونم داد. ظاهراً یکی از 
بیرون  هر شب  ندارد،  بیشتر  سال  شانزده  که  لشکر،  بّچه های 
می رفته و از چادر دور می شده. این ها خیال می کردن،  اون برای 
مثل  و  می کنه  دور  همه  چشم  از  رو  خودش  نشه،  ریا  این که 
که  می کشن  نقشه  یه شب  می شه.  مشغول  نماز شب  به  بقّیه 
دنبالش برن و ببینن کجا می ره و چرا او ن قدر دور می شه. وقتی 
دنبالش می رن، متوّجه می شن، اون می ره پشت یکی از تّپه ها و 
توی قبری که خودش، با زحمت کنده و آماده کرده، خوابیده و 
اون جا با خدا راز و نیاز می کنه. بّچه ها می گفتن، داخل قبر یه 
قسمت از دعای ابوحمزه ی ثمالی رو می خونده و وقتی به این 
قسمت دعا که می گه: »اَبکی لُِظلَمِت َقبری« می رسیده، ضجه 
می زده و ناله می کرده، طوری که اونایی که دنبالش رفته بودن 
هم اشک شون دراومده.« هنگام نقل این خاطره، حاج هّمت چند 
بار بغض اش گرفت و گریه صحبت هایش را قطع کرد. بعد، در 
حالی که اشک هایش را پاک می کرد، ادامه داد: »من نمی دونم، 
آخه یک بّچه ی شونزده ساله مگه چقدر گناه داره، که این طور به 
درگاه خدا ناله می زنه.« چهره ی گریان و حالت عاطفی و معنوی 

او در آن شب، هیچ گاه از خاطرم نمی رود.«1

1- ر.ک به: کتاِب آهنگران، خاطرات حاج صادق آهنگران، به اهتمام: علی اکبری، 
نشر یا زهرا)h(، چاپ اّول، 1391، صص 182ـ181.
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و  بهمن 61  در  مقدماتی  والفجر  شکست پی درپی دو عملیات 
والفجر ـ1 در فروردین 62، صرف نظر از تلخ کامی هایی که برای 
تمامی فرماندهان لشکرهای سپاه و ارتش بر جای نهاد، موجب 
ـ   )p(محّمدرسول اهلل  27 لشکر  سازمانی  عقبه ی  در  تا  شد 
یعنی سپاه منطقه 10 تهران ـ جبهه ی جدیدی از سوی شماری 
کار به دستان ذی نفوذ وقت، علیه هّمت گشوده شود. در رابطه 
با این واقعیت مسکوت مانده، صرفاً به ارائه ی یک روایت مستدل 
و مستند، به نقل از مسؤول وقت واحد اطالعات ـ عملیات لشکر 

27، بسنده می کنیم:  
شناسایی  در جریان  والفجر ـ1،  عملیات  از شروع  قبل  من   ...«
منطقه ی فّکه ی شمالی، از ناحیه ی گلو به شّدت مجروح شدم 
و طوری که بعدها فهمیدم، به دستور هّمت، در حالت اغماء مرا 
از  بعد  َعلی اَیِّ حاٍل،  کردند...  تخلیه  مداوا  برای  جبهه  پشت  به 
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مرخصی از بیمارستان نمازی شیراز، آمدم تهران و بعد از حدود 
یک ماه دوری، دوباره هّمت را دیدم. به من گفت: سعید، فردا 
صبح بیا تا برویم سپاه منطقه 10. گفتم: چشم حاج آقا. روز بعد، 
منطقه  تشکیالت  به  رفتیم  هّمت  با  صبح،   10 ساعت  حوالی 
10 در خیابان پاستور. آن  جا حاجی با دو، سه نفر از مسؤولین 
واحد عملیات منطقه 10 جلسه ي کوتاهی داشت. بعد که از اتاق 
عملیات خارج شدیم، توی کریدور، هّمت گفت: سعید، تو برو 

توی ماشین، من سری به]...[ می زنم و می آیم که برویم. 
من از حاجی جدا شدم و رفتم سمت راه پله ها. هنوز چند پله 
پایین نرفته بودم، که متوّجه قیل و قالی در کریدور شدم. از نو، 
از پله ها باال آمدم. دیدم وسط کریدور، چهار پنج نفر ملبس به 
لباس فرم سپاه، راه هّمت را سد کرده اند و جلودارشان کسی 
نیست، جز اکبر گنجی، که خوش نشین ازلی ابدی سپاه تهران 
بود و خودش را از آمدن به جبهه معذور معرفی می کرد و بعدها 

از سپاه هم اخراجش کردند. 
و  کلّه اش  بود پس  انداخته  را  »برادر گنجی«؛ صدایش  القصه، 
با قیافه ای مفّتش مآب، به هّمت نگاه می کرد و مي گفت: خوب 
احمد  فقط  می کردیم  خیال  ما  خریدی !...  آبرو  متوّسلیان  واسه 
متوّسلیان این هنر رو داشت که بّچه های تهرون رو ببره کنار 
جاده ي اهواز ـ خّرمشهر، اونا رو صدتا، صدتا، به کشتن بده!... 
بّچه های  خوب  هست؛  اونم  از  اوستاتر  بابا؛  نه  می بینیم  حاال 
تهرون رو بردی و هزار هزار،  کانال های فّکه  رو با جنازه هاشون 

پُر کردی حاج هّمت!
این »حاج هّمت« را هم، به صورت کشدار و با لحنی مسخره، 
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خصوصاً  برادرها،  وقاحت  همه  این  از  من  آقا؛  آورد.  زبان  به 
به   10 منطقه  بّچه های  بین  که  ـ  گنجی  برادر  سردسته شان 
نگاه که  بود. یک  بود ـ خشکم زده  »اکبر قمپوز« هم معروف 
لبو  مثل  غضب  از  سبزه اش،  صورت  دیدم  انداختم،  هّمت  به 
سرخ شده و در سکوت، با آن نگاه تیز خودش، ُزل زده به اکبر 
گنجی. آمدم قدم از قدم بردارم و به سمت حاجی بروم، که... 

کار خودش را کرد!. 
با دست راست، چنگ زد یقه ی اکبر قمپوز را گرفت و به یک 
ضرب، او را مثل اعالمیه، کوبید الی سه کنج دیوار کریدور و 
مشت چپ اش را برد عقب و فرستاد طرِف فک و فیِک او. گفتم 
چانه  اش له شد. دیدم مشت گره شده ی حاجی، به فاصله ی یک 
سانتی صورت گنجی، توی هوا متوّقف مانده و طرف، از خوِف 
خوردن این مشت، کم مانده خودش را خیس کند. رفتم جلو. 
حاجی در همان وضعیت معلق، گنجی را توی سه کنج دیوار، 
نگه داشته بود. با احتیاط گفتم: حاج آقا، تو رو خدا ولش کن؛ 

غلطی کرد، شما بی خیال شو، بیا بریم از این جا. 
هّمت، برای چند ثانیه، هیچ واکنشی به التماس درخواست های 
من نشان نداد. فقط همان طور بُراق، ُزل زده بود به گنجی. دست 
آخر، در حالی که از غیظ، دندان هایش به هم سائیده می شدند، 
به گنجی گفت: آخه چی بت بگم بّچه ُمَزلِّف؟ خدا وکیلی،  ارزش 

خوردن این مشت منم نداری! 
برگشت طرفم و گفت:  و  را ول کرد  او  یقه ی  آرام  بعد، خیلی 
خیلی خب سعید، حاال بیا بریم! این واقعه، سوای من، چهار پنج 
شاهد عینی دیگر هم دارد، که همگی زنده اند و اگر الزم شد، 
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اسم و آدرس شان را به شما می دهم، تا بروید و درباره ی کم و 
کیف آن، از آن ها هم پرس وجو کنید.«1

با آغاز تابستان 1362، و انحالل سپاه های رزمی 3 گانه ی سپاه 
پاسداران، هّمت بار دیگر به لشکر 27 بازگشت تا فرماندهی این 
یگان زبده را در عملیات آتی برعهده بگیرد. از آن جا که عرصه ی 
عملیات آینده ي رزمندگان اسالم در منطقه ی غرب تعیین شده 
پادگان  از  را  خود  لشکر  نیروهای  هّمت  دلیل،  همین  به  بود، 
این که  داد. ضمن  انتقال  بروجردی2  اردوگاه شهید  به  دوکوهه 
خود  خانواده های  لشکر،  فرماندهان  از  دیگر  تعدادی  و  هّمت 
نیز به خانه های سازمانی پادگان اهلل اکبر در اسالم آباد غرب  را 
منتقل کردند تا بهتر بتوانند در برنامه های آماده سازی نیروهای 
لشکر حضور داشته باشند. از جمله مهم ترین آمادگی هایی که 
منطقه ی  بود.  عملیاتی  منطقه ی  باید کسب می شد، شناسایی 
مورد نظر سد و شهر »در بندیخان« در استان سلیمانیه ی عراق 
بود که در شمال دشت ذهاب و غرب جوانرود قرار داشت. سد 
دربندیخان عراق در بین ارتفاعات صخره ای و بلند منطقه ای قرار 
گرفته بود که آب متراکم در پشت دیواره ی آن تا کیلومترها، در 

بخش شمالی منطقه گسترش پیدا می کرد. 
پوشش گیاهی در دامنه ی ارتفاعات و دره تراکم بیشتری داشت، 
و  گراز  برای حیواناتی چون  مناسبی  زیستگاه  به همین خاطر 
بزکوهی بودند که این دو نوع حیوان به وفور در منطقه یافت 

1- نوار مصاحبه ی حسین بهزاد با سردار سرتیپ سعید قاسمی، تهران، 1375.
اردوگاه در قالجه؛ منطقه ای کوهستانی در حّدفاصل شهرهای اسالم آباد  این   -2

غرب و ایالم، قرار داشت.
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می شدند. 
شاخ  بَمو،  ارتفاع  از:  بودند  عبارت  منطقه  مهم  ارتفاعات 
شاخ  و  شمیران  شاخ  بَرَددکان،  کوه،  زیمنا  خشیک)خشک(، 

سورمر. 
منطقه ی  شناسایی  روند  آغاز  ابالغ  دریافت  محض  به  هّمت 
عملیاتی »بَمو« شخصاً هدایت نیروهای واحد اطالعات و عملیات 
و مشکالت  تحّمل سختی ها  رغم  به  و  برعهده گرفت  را  لشکر 
اطالعات  واحد  عناصر  بی وقفه ی  تالش های  با  توانست  فراوان، 
لشکر 27، طی پنج ماه کاِر شبانه روزی، عملیات شناسایی را به 
پایان برساند و اطالعات الزم را به دست آورد. حضور هّمت در 
شناسایی ها به قدری مستمر و بی وقفه بود، که وی حّتی فرصت 
نمی کرد تا به همسر باردار و فرزند خردسالش، که در یکی از 
سری  بودند،  مستقر  اسالم آباد  اهلل اکبر  پادگان  سازمانی  منازل 

بزند. 
مهرماه 1362 در حالی که همه ی مقدمات برای آغاز عملیات 
در منطقه ی بمو آماده می شد، به ناگاه از سوی فرماندهی عالی 
جنگ، این عملیات منتفی اعالم شد و متعاقب آن، به هّمت ابالغ 
کردند که الزم است هر چه سریع تر لشکر تحت فرماندهی خود 
را، جهت شرکت در مراحل بعدی عملیات کوهستانی والفجر ـ4 
که به تازگی آغاز شده بود، از اردوگاه قالجه جاکن کرده و به 

منطقه ی عملیاتی مریوان ـ پنجوین اعزام کند. 
این  از  خود  باطنی  رضایت  عدم  رغم  به  هّمت،  محّمدابراهیم 
دستور، به سرعت دست به کار شد و با کمک کادرهای زحمتکش 
و  تدارکات  واحدهای  خصوصاً   27 لشکر  عملیاتی  و  ستادی 
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ترابری، کل نیروها و ساز و برگ نظامی و لجستیکی این یگان 
از  متشکل  کیلومتر؛  سه  از  بیش  طول  به  ستونی  قالب  در  را، 
اسالم آباد  از  و خودروهای سبک،  نفربر  اتوبوس،  200 دستگاه 
غرب، به سمت کردستان حرکت داد و با این ستون کشی منظم 
و بی سابقه، قدرت باالی نظامی و سازمانی لشکرش را، به نمایش 

گذاشت. 
ورود کاروان شکوهمند نیروهای لشکر 27 به منطقه ی عملیاتی 
مریوان، هم زمان شد با پایان مرحله ي دّوم عملیات کوهستانی 
والفجر ـ4. برابر شرح مأموریت محوله به هّمت، حد عمل تعیین 
سّوم  مرحله ی  در   )p(محّمدرسول اهلل  27 لشکر  برای  شده 
عراق  خاک  در  کانی مانگا  پیچیده ی  ارتفاعات  عملیات،  این 
برابر طرح  بودند.  برخوردار  باالیی  استراتژیک  ارزش  از  بود که 
در  و  راست  سمت  از  فقط   27 لشکر  الحاق  عملیات،  مصوب 
ارتفاعات »شیخ گزنشین« با لشکر 31 عاشورا صورت می گرفت. 
ارتفاع  نیز، بر روی  امام حسین)j( و 8 نجف  لشکرهای 14 
الحدید عملیات می کردند. با تصّرف کانی مانگا و الحدید، تنگه ی 

سوق الجیشی روکان به تصّرف نیروهای ایرانی درمی آمد. 
کار شناسایی، بالفاصله بعد از تعیین محدوده عملیاتی لشکر 27 
آغاز شد. این وظیفه ی مهم، بر عهده ی تیم های اطالعاتی سپرده 
دیدگاه های  ارتفاعات  از  فشرده،  به صورت  را  شناسایی  تا  شد 

»کیولری« و »کنگرک« آغاز کنند. 
شناسایی سریع منطقه، مهم ترین و حیاتی ترین عامل در پیروزی 
دشمن  سود  به  زمان  گذشت  زیرا  می آمد،  به حساب  عملیات 
تمام می شد. و آن ها می توانستند در خط پدافندی جدید خود، 



155 n صالبت در برابر رذالت

استحکامات و مواضع بازدارنده ی جدیدی ایجاد کنند. 
از ابتکارات خوب نیروهای واحد اطالعات ـ عملیات لشکر 27 
در مّدتی که در منطقه ی »دربندیخان« حضور داشتند، می توان 
به استراق سمع مکالمه های بی سیم دشمن اشاره کرد، که به 
آن  با  »دربندیخان«  منطقه ی  هوایی  فاصله ی  نزدیکی  خاطر 
منطقه ی عملیاتی، عناصر اطالعاتی لشکر 27 با شروع عملیات 
والفجر ـ4، در جریان عملیات و مراحل مختلف آن قرار گرفته 
موقعیت  و  وضعیت  آخرین  درباره ی  مهمی  اطالعات  و  بودند 
یگان های پیاده ی کوهستانی و مکانیزه ی تابع سپاه یکم نیروی 
زمینی ارتش بعث، به دست آوردند. بدین ترتیب، آنان در شروع 
مأموریت شناسایی منطقه، اطالعات الزم را از موقعیت و شرایط 
دشمن در اختیار داشتند. درباره ی چگونگی اجرای عملیات و 
ارتفاعات »کانی مانگا« و تسلّط بر دشت »پنجوین« دو  تصّرف 
بودن  وسیع  لحاظ  به  که  بود  این  اّول  نظر  داشت.  وجود  نظر 
پیاپی  مرحله ی   2 عملیات طی  است  بهتر  موردنظر،  منطقه ی 
انجام شود که در آن صورت، منطقه به دو بخش تقسیم می شد. 
یک  طی  شیلر،  دشت  و  ارتفاعات  تمام  که  بود  این  دّوم  نظر 
مرحله و در یک شب مورد هجوم قرار بگیرند. در نهایت نظریه ی 

دّوم مورد قبول فرماندهی لشکر 27 قرار گرفت. 
گردان  چند  توسط  »کانی مانگا«  ارتفاعات  طرح،  این  براساس 
سقوط  با  »پنجوین«  شهر  امر،  این  تحقق  با  و  می شدند  آزاد 
نیروهای  تصّرف  به  روکان(  آن؛  دیگر  )نام  پنجوین«  »تنگه ی 

ایرانی درمی آمد. 
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در شامگاه دوازدهم آبان 1362 گردان های عمل کننده ی لشکر 
27 محّمدرسول اهلل)p( و دیگر یگان های تک َوِر سپاه و ارتش،  

حرکت خود را به قصد تصّرف اهداف موردنظر آغاز کردند. 
از همان ساعات آغازین صبح روز سیزدهم آبان 1362، ارتفاعات 
»شیخ گزنشین« توسط رزمندگان لشکر 31 عاشورا و هم چنین 
ارتفاع 1866 از سلسله ارتفاعات »کانی مانگا« و تنگه ی بین این 

دو ارتفاع، توسط رزمندگان لشکر 27 به تسخیر درآمدند. 
تصّرف  به  ارتباطی،   جاده ی  چندین  ارتفاعات،  این  فتح  با 
در  خودی،  نیروهای  ترّدد  امکان  و  درآمد  ایرانی  رزمندگان 
قله ی 1904  از دشت »پنجوین« مّیسر شد. هم چنین  بخشی 
و شهر پنجوین در استان سلیمانیه ی کشور عراق، از جناح های 

مختلف شمال و شرق، مورد تهدید قرار گرفتند. 
نیروی  تاریک شدن هوا، سپاه یکم  از  اّول، قبل  بعدازظهر روز 
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انجام  پاتک شدیدی  قله ی 1904  روی  بر  بعث،  ارتش  زمینی 
داد و ضمن بهره گیری از توان نظامی کماندوهای زبده ی گارد 
نیروهای  تصّرف  از  را  قله  این  توانست  خود،  ریاست جمهوری 

ایرانی خارج کند. 
در شرایطی که دشمن زخم خورده، با انجام پاتک های شدید، 
باز  مجّدداً  را  داده  دست  از  مناطق  یکایک  تا  می کرد  تالش 
در  حضور  با   27 لشکر  فرماندهان  دیگر  و  هّمت  بگیرد،  پس 
خط مقّدم، ضمن دادن روحیه به بسیجیان حاضر در صحنه ی 
نبرد، از نزدیک آن ها را برای مقابله با پاتک های دشمن هدایت 

می کردند. 
در ادامه ی این مرحله از نبرد، عملیات تکمیلی مرحله ي سّوم 
حرکت  با   1362 آبان  هشتم  و  بیست  روز  عصر  در  والفجر ـ4 
گردان های ابوذر غفاری، انصار الرسول، مالک اشتر، مقداد بن اسود، 
حبیب بن مظاهر، مسلم بن عقیل و بالل حبشی از نقطه ی رهایی 
لشکر 27 که اینک بر روی یال ارتفاع آزاد شده ی 1866 قرار 
گرفته بود، آغاز شد. در این مرحله از عملیات، هدایت گردان ها 
حاجی پور،  اکبر  شهادت  از  پس  که  خندان؛  مهدی  توسط 
انجام  داشت،  برعهده  را   27 لشکر  عّمار  یکم  تیپ  فرماندهی 
قرارگاه  در  استقرار  ضمن  نیز  هّمت  محّمدابراهیم  می گرفت. 
با فرماندهان تیپ ها و گردان های عمل کننده،  تاکتیکی لشکر، 

در تماس رادیویی مستمر، قرار داشت. 
اکنون، تنها مشکل موجود، هماهنگ کردن پیشروی گردان های 
لشکر 5 نصر با لشکر 27 بود. گردان های تحت امر لشکر نصر، 
تصّرف  را  روکان  تنگه ی  و  پنجوین  تا دشت  داشتند  مأموریت 



159 n به سوی کانی مانگا

اّما  کنند.  الحاق   27 لشکر  از  مسلم بن عقیل  گردان  با  و  کرده 
نرسیدن به موقع گردان های این لشکر به نقطه ی رهایی، موجب 
اتالف وقت زیادی به زیان پیشروی گردان های عمل کننده لشکر 
27 شد. امری که، منجر به تأخیر حرکت و به روز کشیده شدن 

عملیات، و در نهایت، توّقف آن شد. 
در این عملیات نیز هّمت، عالوه بر تحّمل داغ شهادت بسیجیان 
و پاسداران پای در رکاب خود؛ جمعی از کادرهای ثابت قدم و 
قدیمی لشکر 27 را نیز از دست داد. فرماندهانی هم چون: اکبر 
حاجی پور؛ فرمانده تیپ یکم عّمار، اصغر رنجبران؛ جانشین تیپ 
اطالعات،  واحد  شناسایی  سرتیم  افراسیابی؛  جواد  ابوذر،  سّوم 
مهدی خندان؛ دّومین فرمانده تیپ عّمار، ابراهیم علی معصومی؛ 
فرمانده گردان کمیل بن  زیاد و یار دیرین و رئیس ستاد لشکرش؛  

مهندس عّباس محّمدورامینی. 
پس از شهادت ورامینی، هّمت ضمن سفری کوتاه به تهران، در 
مراسم شب هفت شهادت عّباس ورامینی که بر سر مزار او، در 
بهشت زهرا)h( برگزار شد، در وصف این شهید سخنانی بیان 
کرد، که بیشتر می توانست زبان حال خودش باشد. او در بخشی 

از این سخنرانی گفته است: 
انسان  که  هنگام  آن  عملیات،  شب های  است  باشکوه  چه   ...«
احساس می کند فرشتگان باالی سر این بسیجیان و رزمندگان 
پرواز می کنند! قبل از حرکت به سمت هدف، یکی را می بینی 
که در گوشه ای نشسته و با خود راز و نیاز می کند و آن دیگری 
در گوشه ای خمیده و پیشانی به خاک مالیده، زار زار می گرید. 
صحنه ها صحنه ی عبادت و استغفار و دیدار با خداست. صحنه ی 
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عاشقانی است که بی هیچ واسطه ای به دیدار معشوق می شتابند. 
آن هم با چه التهابی! یکی از همان عزیزان، استادم »حاج عّباس 

ورامینی« بود. 
قبل از شروع عملیات، قسمت دو نفر از بّچه های لشکر شد که 
به حج بروند. یکی از آن ها »حاج عّباس« بود. او وقتی از مّکه 
آن  و  تعریف می کرد  مّکه  از سفر  بود.  برگشت، دگرگون شده 
صحنه ها را به صحنه ی عملیات تشبیه می کرد و می گفت: دیدم 
بسیجی های  همانند  می شوند.  ُمحِرم  و  می پوشند  کفن  همه 

کفن پوش که می خواهند بروند به عملیات، برای دیدار خدا. 
در عملیات والفجر مسؤولیت ستاد لشکر را به عهده داشت، ولی 
این مسؤولیت برایش کم بود. بیشتر در کنار من و برادر ُزجاجی 

به عنوان معاون لشکر فعالیت می کرد. 
حاج عّباس در مرحله ی سّوم عملیات خیلی زحمت کشید. برای 
رهایی گردان ها و الحاق آن ها، طرح های ابتکاری جالبی پیشنهاد 

می داد و محاسن و معایب کار را با دّقت بررسی می کرد. 
وقتی از طرف قرارگاه دستور اجرای مرحله ی تکمیلی عملیات 
والفجر ـ4 به ما ابالغ شد، حاجی پیش من آمد و خواست بگذارم 
اصرار  حاج عّباس  ولی  نپذیرفتم،  من  کند.  شرکت  عملیات  در 
کرد و گفت: می خواهم در این عملیات باشم. اگر مخالفت کنید، 

خیلی دلگیر می شوم. 
نمی توانستم به او چنین اجازه ای بدهم، چون اگر از ستاد لشکر 
بیرون می رفت، در کار هدایت لشکر لنگ می ماندم و خیلی از 
کارها عقب می افتاد. کس دیگری هم نبود که جای او را پر کند. 
به همین خاطر، شروع کردم به دلیل آوردن و گفتم: تو در ِسَمِت 



161 n به سوی کانی مانگا

خودت، خیلی کار داری و مسؤولیت ستاد، خیلی سنگین است. 
بّچه ام  جان  به  مرا  زد.  حلقه  حاج عّباس  توی چشم های  اشک 
توی  بگذار  مهدی،  به جان  را  تو  گفت:  التماس  با  و  داد  قسم 

عملیات باشم!   
و گفت:  بلند شد  گریه اش  و هق هق  ترکید  گلویش  بغض  بعد 
تو را به خدا، بگذار امشب بروم عملیات! آرزویی در دلم نهفته. 

نگذار این آرزو بمیرد! 
از این که این همه التماس می کرد، وجودم آب می شد و پوست 
اتاق بردم، کنارش نشستم و  او را به داخل  تنم داغ شده بود. 

دوباره شروع به فلسفه چینی کردم تا بلکه آرام بشود. 
حاج عّباس در حالی که اشک می ریخت گفت: خیلی دلم گرفته. 

می خواهم بروم عملیات. 
درون،  از  چیزی  محاسنش.  روی  می ریخت  اشک،  قطره های 
گریه ی  صدای  با  و  می کرد  طغیان  دلم  می زد.  چنگ  را  دلم 
حاج عّباس، ضربان قلبم بیشتر می شد. آخر سر، من هم طاقت 
نیاوردم و بغض گلویم ترکید. اّولین بار بود که جلوی حاج عّباس، 

گریه می کردم. 
مّدتی گذشت. دل هایمان که خالی شده، حاج عّباس سکوت را 

شکست و رو به من گفت: حاجی، هر چه تو بگویی! 
سرم را باال آوردم و لبخندی زدم و جواب دادم: عّباس جان؛ نباید 
در عملیات شرکت کنی، ولی می توانی به همراه معاون لشکر، در 

ارتفاع 1866 در رهایی گردان ها کمک کنی! 
ایشان قبول کرد. آثار رضایت در چهره اش نمایان شده بود. دلش 
انگار آرام گرفته بود. با خوشحالی بلند شد و خداحافظی کرد و 
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از اتاق بیرون رفت.«1

ورامینی،  حاج عّباس  هفت شهید  مراسم شب  در  هّمت  نوار سخنرانی شهید   -1
.)h(تهران، بهشت زهرا
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آن که  از  پیش  والفجر ـ4،  خونین  عملیات  خاتمه ی  از  پس 
عازم  و  گرفته  تسویه  گردان ها  از   27 لشکر  بسیجی  نیروهای 
شهر و دیارشان شوند، هّمت از فرصت موجود استفاده ی بهینه 
را به عمل آورد و دستور داد کل رزمندگان عمل کننده ی لشکر 
در عملیات والفجر ـ4، جهت یک سخنرانی توجیهی، در اردوگاه 
شگفت انگیز  سخنرانی  این  که  آن جا  از  نمایند.  تجّمع  قالجه، 
فرمانده  ماندگار  و  دقیق  گزارش  حکم  در  جذاب،  بسیار  و 
رزمندگان  نقش  از   )p(محّمدرسول اهلل  27 لشکر  اسطوره ای 
به  کوهستانی  دشوار  نبرد  آن  در  یگان  این  فداکار  و  بسیجی 
شمار می رود، ضروری است تا متن کامل این بیانات هّمت را در 

همین جا بیاوریم: 
»... بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و  دادیم.  دست  از  را  بزرگی  سرداران  والفجر ـ4،  عملیات  در 
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بسیجیان گمنامی که شاید قادر به شناختشان نبودیم و فقط 
خدا توانست آنان را درک کند. این شهادت ها بایستی ما را در 

ادامه ی راه مصرتر و پافشرده تر کند. 
همه ی شما عزیزان معتقد به این مطلب هستید که جهاد یکی 
از درهای بهشت است و قشنگ تر، مأنوس تر و زیباتر از کلمه ی 
شهادت، در تاریخ نداریم. به همین دلیل است وقتی به کلمه ی 
شهید می رسیم، می بینیم که در روز قیامت و زمان بازخواست، 
اّولین  روایات  بنابر  می گذارد.  شهید  بر  احترامی  چه  خداوند 
گناهانش  تمامی  می شود،  چکیده  زمین  بر  که  خونی  قطره ی 

بخشیده می شود. 
در زندگی بعد از مرگ، مرحله ای داریم به نام پل صراط؛ برای 
رفتن و داخل شدن به قیامت و جواب دادن به خدا. شهید این 

مرحله را نخواهد داشت. 
والفجر ـ4، ضربه ی دیگری توی پوز دشمنان  با شروع عملیات 
زده شد. از میله ی مرزی که رد می شویم، بیش از 900 کیلومتر 

مربع در این عملیات آزاد شده است. 
بّچه ها می کردم، گفتم که در خیلی  برای  در صحبت هایی که 
از کارها، خداوند ما را آزمایش می کند. همه اش این نیست که 
که وضع  ـ می دانید  بدهد  موفقیت  تند تند  اگر  بدهد.  پیروزی 
بشر خراب است ـ هوای نفس بر او غلبه می کند. یک دفعه که 
تا  بغلش دو سه  زیر  تا موفقیت داده شد، می بینی که  دو سه 
هندوانه است و فکر می کند توی آسمان، با مالئکه و فرشته ها 
با  و همراه  است که دو سه عملیات محکم  این  پرواز می کند. 
پیروزی که شد، باید سختی کشید. »و ما رمیت اذ رمیت« فکر 
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نکنید شما این گلوله ها را می زنید، خداست که تیرها را هدایت 
می کند. خدا می خواهد شما را که دارید می روید، صدا بزند تا 
حواسشان باشد چه کار می کنید. این نباشد اگر یک عملیات با 
انهدام  یا اصاًل هدف  ارتفاع گرفته شد  سختی همراه شد، یک 

دشمن بود، برای بّچه ها سخت باشد. 
الحمداهلل رب العالمین، مرحله ی اّول عملیات، دشمن وحشتناک 
تلفات داد. هفت تیپ آن ها منهدم شد و بنا به آمار خودشان، ده 
هزار نفر کشته و زخمی دادند و خیلی از امکاناتشان منهدم شد. 
آن قدر که زمینه آماده بود، یک نیرو بیفتد پشت سر بعثی ها، 
یک لشکر گوششان را بگیرد و عملیات را ادامه دهد. ولی نیرو 
کم بود. دیدید که چند روز بعد، یک دفعه عملیات منتفی شد. 
متوّجه  سوخته ها؛  پدر  این  کردیم،  صبر  که  روز  چند  این 
میدان  می ترسند.  کشیدند.  خودشان  دور  سیم خاردار  و  شدند 
امکانات  تمام  تا  شد  داده  فرمان  سپاه  چهار  به  ریختند.  مین 
هم  کشته  اگر  گفته اند  بگیرند.  کمک  به  را  مهندسی شان 
می شوید، شبانه مین گذاری کنید. کمین و تیربار جلوی راهمان 

گذاشتند، ولی این ها ایجاد اشکال نمی کند. 
در حرکت اّولی که لشکر 27 انجام داد، قله ی 1900 به مّدت 
بّچه ها 48 ساعت  بود.  مسلم بن عقیل  گردان  48 ساعت دست 
مردانه جنگیدند و تیپ دو گارد ریاست جمهوری ارتش بعث را 
متالشی کردند. دیدیم نه می شود روی ارتفاعات جاده کشید، نه 
تخلیه ی مجروح کرد. مجبور شدیم بکشیم به راست. با آمادگی 
و شور و اشتیاق بّچه ها، شاهد بودیم که گردان میثم تّمار روی 
قله ی 1904 خوب عمل کرد. ساعت 2 بود که دیدیم از نزدیک 
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گلوله نمی آید. مشخص بود که بّچه ها رسیده  اند به قله ی 1904. 
نیروی سمت راست گردان انصارالرسول بود. نیرو کم آمد. گردان 
عّماریاسر را در دست داشتیم. به فرمانده گردان انصار گفتیم بیا 
سمت راست گردان میثم نیروهایت را مستقر کن. به فرمانده 

گردان مقداد  هم گفتیم سمت چپ گردان میثم را پر کن. 
گفت  گردان ها  از  یکی  معاون  که  بود  صبح   6/5 یا   6 ساعت 
نمی کنی؟ شاید  اشتباه  پرسیدیم  بعثی ها روی 1904 هستند. 
بّچه های گردان میثم باشند. گفت نه، بعثی ها هستند و به طرف 

ما تیر می اندازند. 
گردان انصار به شکم تیپ 108 دشمن زده بود. بعد یک گردان 
و  شدند  پیاده   .1904 طرف  آمد   1900 قله  سمت  از  دشمن 

ریختند روی سر بّچه ها. 
بّچه ها به خاطر فشار زیاد نتوانستند مقاومت کنند. توان و نیرو 

هم نداشتند. 1904 افتاد دست دشمن. 
حاال، خدایا خودت کمک کن. از انصار پرسیدم می توانی بیایی 
عقب تر؟ گفتند امکان ندارد. سمت راست 1904 شیار سختی 
بود که گردان انصار حتماً باید می آمد توی این شیار. گفتند اگر 
بیاییم، یک نفر هم زنده نمی ماند. خدا شاهد است، معجزه ای 
رخ داد که شاید در طول تاریخ بی نظیر باشد. گردان انصار با یک 
گروهان روی قله مانده بود. نه راه پس داشتند و نه راه پیش. 
قله ی 1904 هم سقوط کرده بود. توی ضد شیب قله یک شیار 
تا  چه  اگر  نمی خواست،  تیر  و  نارنجک   1904 قله ی  زیر  بود. 
سنگ پایین می انداختند، مستقیم توی سر بّچه ها می خورد. این 
گردان که تعداد نیروهایش هم قابل توّجه بود، با زخمی هایش 
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توی شیار ماندند. 
جلوی  پرده ای  بود.  بسته  را  بعثی ها  دیدگان  جلوی  خداوند 
ببینند،  می توانستند  را  شیار  داخل  نه  که  بود  کشیده  دلشان 
این  به طور معجزه آسایی  را. خدا شاهد و گواه است،  بّچه ها  نه 
بّچه ها تا شب آن جا ماندند و یک گلوله هم به آن ها نخورد. شب 
شهداء  گردآوری  و  زخمی  بّچه های  به  کمک  برای  را  تعدادی 

فرستادیم و آنان را عقب آوردند. 
این صحنه ها مشخص می کند اگر یک لشکر نتوانست در یک 
می رسد.  دیگر  لشکر  به  سختی  و  فشار  این  کند،  عمل  جناح 
همان شب دیدید، گردان حبیب بن مظاهر عمل کرد، هدف هایش 

را گرفت و نگه داشت. اآلن هم دست خودمان است.
سختی  عملیات  داشت.  نگه  را  هدف هایش  هم  حمزه  گردان 
بّچه های بسیجی غوغا کردند. طوری  بود. خدا شاهد است که 
جنگیدند که شاید در طول جنگ بی سابقه بود. جنگ از ساعت 

یک ربع به ده شب شروع شد، تا ساعت هفت صبح. 
بّچه ها نه ساعت و ربع جنگیدند. اغلب گردان ها مهّماتشان تمام 
شد. به همین خاطر، مین های دشمن را از زمین در می آوردند 
و آن ها را طرف بعثي ها پرت می  کردند. که مین منفجر شود و 

کماندوهای دشمن نیایند طرفشان. 
را  اّولی  داشت.  خود  روی  جلوی  مهم  یال  دو  حبیب  گردان 
گرفت، خیلی از بعثی ها را کشت و آمد روی یال دّوم برادرمان 
بسیجی  بّچه های  گفت:  من  به  حبیب  گردان  فرمانده  عبداهلل؛ 

سرازیر شدند به سمت قله ی سّوم کانی مانگا. 
سیزده تا از بّچه ها می روند طرف قله ی بعدی. یک دفعه یکی از 
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باال می گوید: اهلل اکبر، اهلل اکبر بّچه ها بیایید باال. 
همه تعّجب می کنند. می گویند کسی جلوتر از ما نبود که رفته 
باشد روی قله. بعد می گویند شاید یکی از خودی ها آمده باشد. 
به طرف  دوشکا  دفعه  که یک  باال می کشند  ارتفاع  از سینه ی 
پایین می گیرد و آن ها را می زند. نصف بّچه ها زخمی می شوند و 

تازه متوّجه می شود که خبری هست. 
یکی از آر.پی.جی زن های بسیجی که خیلی شجاع و رشید است 
ـ اآلن توی گردان حبیب زخمی است ـ نارنجک را می کشد و 
می اندازد توی سنگر. دوشکا از کار می افتد. خودش با مسؤول 
برادر اسالملو که اآلن زخمی است  ـ  اطالعات عملیات گردان 
ـ می روند و می بینند که چهره  ی دوشکاچی به ایراني ها بیشتر 
و یک کارت سازمان مجاهدین  را می گردند  می خورد. جیبش 
خلق پیدا می کنند. اشتباه بزرگی می کنند که کارت را همراه 
نمی آورند. کارت را با عصبانیت می زند توی صورت منافق و یکی 

دو تا فحش هم به منافقین می دهد. 
بعد بعثی ها را می بینند که دارند می آیند باال. مهّمات نداشتند. 
می بینند اآلن اسیر می شوند. یک نارنجک داشتند. ضامن آن را 
پایین. ببینید، جنگ  باال می کشند  از  می کشند و می اندازند و 
نوشت. یک  توی کتاب ها  را  آن  نمی توان  دارد که  صحنه هایی 
این  اگر  جناح.  این  از  لشکر  یک  و  می آید  جناح  آن  از  لشکر 
لشکر به هدفش نرسد، پشت آن لشکر را خالی می کند. همه ی 
شما باید این را بلد باشید. شماها زیاد به جبهه آمده اید، پنج بار 
شش بار، همه تان فرمانده جنگ شده اید و مغزتان این چیزها 
را می کشد. صحنه هایی توی جنگ پیش می آید و پس و پیش 
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دارد. یک نیرو عمل می کند، جناحش خالی می شود و مجبور 
می شود بگوید بیایید عقب، جناحتان خالی است. 

جنگ چیست؟ جنگ به معنای جنگ و گریز است. این را نباید 
فراموش کرد. ما برای سختی آمدیم، برای راحتی نیامده ایم و 
باید سختی بکشیم. یک ارتفاع سقوط می کند، باید بکشیم عقب. 
یک ارتفاع که سقوط می کند، ارتفاع دیگر هم سقوط می کند. 

در این عملیات، با وجود این که به بّچه ها سخت گذشت، ولی به 
حمداهلل اسالم تعالی پیدا کرد. حاال شاید به گردان عّمار سخت 

گذشت. گردان احتیاط بود. 
پیاده روی زیاد بود و بّچه ها خسته شدند. ولی گردان انصار توی 
شکم دشمن زد، خیلی منهدم کردیم. گردان های مالک اشتر و 
انصارالرسول واقعاً آن ها را کشتند. هر چه در توانشان بود انجام 
دادند. همه ی مظلومین در این راه خون دادند. ما از همه ی شما 

تشکر می کنیم. خیلی زحمت کشیدید. 
ما تا حاال افتخار رفتن نداشتیم و زنده ماندیم. سعادت نصیبمان 
نشد. همه ی عملیات ها را دیدیم. از سال 58 توی کردستان تا 
هرگز  داشتند،  مخلصی  و  عاشقی  با  بّچه ها  که  عملیاتی  حاال. 
سابقه نداشت. خدا به همه تان توفیق بدهد. مردانه جنگیدید و 

هدف هایتان را گرفتید. 
سختی هایی در حین عملیات می بینیم که باید همه تان آمادگی 
این سختی ها را داشته باشید. این نیست که خدا همه اش راحتی 
بدهد و ان شاءاهلل همه ی ما آمادگی این سختی ها را داریم. چیزی 
است که همه جا صحنه ی  این  بگویم  برای شما می خواهم  که 
آزمایش است. ما پس از این عملیات تجربیات زیاد و گرانبهایی 
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به دست آوردیم. لشکرهایی که در جنوب جنگیده بودند و در 
کوهستان و غرب جنگ نکرده بودند،  تجربیات زیادی به دست 
سبب  الحمدهلل  که  داشتند  پا  پیش  را  سختی  جنگ  آوردند. 
بیشتری  انتظار  ما  باشد.  داشته  برایشان  زیادی  سازندگی  شد 
را  خودتان  توان  و  کردید  را  خودتان  کار  نداشتیم،  برادرها  از 

گذاشتید. 
خیلی از عزیزان را نیز در این عملیات از دست دادیم. خیلی از 
بّچه های گمنام، شریف و به قول فرمانده دالور تیپ عّمار لشکر 
شهادت  به  گمنام  که  ـ  »دریادل«  ـ  حاجی پور  اکبر  شهید  ما 
آن ها  عظمت  خدا  فقط  داشتند.  عظمت  خیلی  آنان  رسیدند. 
را می داند. ما قادر نیستیم بدانیم چون از عالم غیب بی خبریم. 
برادرمان حاجی پور؛ فرمانده تیپ یک عّمار، برادر مهدی خندان؛ 
لشکر،  ستاد  مسؤول  ورامینی؛  حاج عّباس  و  تیپ  این  معاون 
برادرمان نظام آبادی؛ معاون گردان حمزه که از بّچه های خوب 
ابراهیم معصومی؛ فرمانده گردان کمیل و  بسیج بودند و برادر 
برادر میرحمید موسوی؛ معاون گردان مسلم بن عقیل. و شهدای 
بسیج که همه شان سردار بودند و به فیض شهادت نائل آمدند. 
ما چاره ای نداریم جز این که مرد باشیم و راه این شهدا را ادامه 
دهیم. خداوند همه را آزمایش می کند. در جنگ بدر پیروزی به 
مسلمین می دهد، بعد همه سر غنائم دعوا می کنند. دنبال غنائم 
نباشید، دعوا نکنید. این کار را نکنید. خداوند غضب می کند و 
در جنگ احد شکست می خورند. مگر خداوند نگفت: »نصر من  
اهلل و فتح قریب« نگوییم پس کو این پیروزی. چرا این قدر کشته 
تا موفق شدیم. خداوند در سوره ی آل عمران، مخصوصاً   دادیم 
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اشاره می کند: آی آدم ها، فقط شما کشته  تا 145  آیات 123 
کرد.  آزمایش  را  شما  خدا  داده.  کشته  هم  دشمن  نداده اید. 
پیروزی و شکست دست خداست. شما برای خدا نجنگیدید و 

خدا هم به شما شکست داد. اشکال را در خودتان ببینید. 
در روایت است، اگر شما در جنگ شرکت کردید و برای شهادت 
رفتید، اگر شهید هم نشدید، اجر شهید را دارید. مواظب باشید 
ان شاءاهلل  زنده اید.  شهید  مثل  شما  نبرید.  بین  از  را  اجر  این 

بتوانید راه شهدا را محکم و پرقدرت ادامه دهید. 
ما باید ثابت قدم باشیم. خدا شاهد است این صحنه هایی که دارد 
از مقابل چشمان ما می گذرد، کمتر از صحنه های صدر اسالم 
داشت.  یار  تن   72  )j( ابا عبداهلل آقا  اسالم،  صدر  در  نیست. 
چیز  اآلن  می شوند.  شهید  می روند  که  بودند  تن   72 همه اش 
دیگری دارد اتفاق می افتد. صحنه ای از بّچه های تخریب لشکر 
سیم خاردار.  به  رسیدند  دّوم  مرحله ی  در  کنم.  تعریف  برایتان 
می گوید:  و  می خوابد  سیم خاردار  روی  مالک   گردان  در  یکی 
پایتان را روی من بگذارید و رد شوید. بّچه های بسیج پا بر روی 
می خوابد،  سیم خاردار  روی  او  می گذرند.  و  می گذارند  پشتش 

یک مین زیر شکمش منفجر می شود و شهیدش می کند. 
کسی این قدر عاشق؟ مگر عشق بدون شناخت می شود؟ عشق 
بدون شناخت معنا ندارد. در ارتش های دنیا، نیروهایی که عشق 
بدون شناخت دارند، می آیند و کپ می کنند. از جایشان تکان 
نمی خورند. از گلوله می ترسند. این شناخت می خواهد که یکی 
روی مین بخوابد. سینه اش را بگذارد روی سیم خاردار تا دیگران 
از روی بدن او رد شوند. شوخی نیست. تا درک نباشد، نیت ها 
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پاک نمی شود. 
اّما در مورد حرکت به سمت تهران. تا آن جایی که در توان  و 
لشکر بوده، آسایش و رفاه برای شما فراهم شده، ولی یک انتظار 
داریم. به عنوان یک برادر کوچک تر خواهش می کنم برای دیدن 
خانواده ی شهدا به منازل این عزیزان بروید و به آن ها سرکشی 
آذر  برای روز هجدهم  تهران که شدید،  راهی  ان شاءاهلل  کنید. 
1362 در نماز جمعه  دانشگاه تهران حضور پیدا کنید. دعا برای 

سالمتی امام عزیز هم فراموش نشود. 
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته«1  
مرهم زخم هایی که طی عملیات والفجر ـ4 بر دل هّمت نشست، 
دیداری بود که او و نیروهایش در جماران با امام خمینی)ره( 
و  گرفتند  روحیه  امام  مصمم  چهره ی  دیدن  با  آن ها  داشتند. 

دوباره برای انجام عملیات راهی جنوب شدند. 

 ،)p(1- نوار سخنرانی شهید هّمت در جمع نیروهای لشکر 27 محّمدرسول اهلل
آذر 1362، اردوگاه قالجه.



z   چشم به راه مصطفی

از اواخر آذر 1362 پادگان دوکوهه دوباره رونق گرفت، چرا که 
از  دیگری جان می گرفتند.  از  یکی پس  لشکر 27  گردان های 
همین مقطع بود که هّمت عازم منطقه ی هور شد تا نیروهای 
واحد اطالعات لشکر 27 را نسبت به منطقه ی عملیاتی آینده 
توجیه کند. در حالی که همسرش که دّومین فرزندشان را باردار 
بود، با پسر یک ساله اش مهدی، هم  چنان در خانه های سازمانی 
همسرش  بودند.  ساکن  غرب  اسالم آباد  در  اهلل اکبر  پادگان 

می گوید: 
»... زمستان سال 1362 ما اسالم آباد غرب بودیم که دکتر به من 

گفت: بّچه  زودتر از دو سه هفته ی دیگر به دنیا نمی آید. 
منتظر مصطفی بودیم. مهدی هم بی قراری می کرد. ابراهیم نبود. 
آمد. از تهران آمد. چشم های سرخ و خسته اش داد می زدند چند 
گرفت  را  دستم  شوم.  بلند  من  نگذاشت  نخوابیده.  است  شب 
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نشاندم زمین گفت: امشب نوبت مِن که از خجالتت دربیام. 
گفتم: ولی تو، بعد از این همه وقت، خسته و کوفته اومدی که... 

نگذاشت حرفم تمام شود. 
رفت خودش سفره را انداخت، غذا را کشید آورد، غذای مهدی 
را با حوصله داد، سفره را جمع کرد برد، چای ریخت آورد داد 
دستم و گفت: بخور. بعد رفت رختخواب را انداخت آمد شروع 
کرد با بّچه ی به دنیا نیامده مان حرف زدن. به او گفت: بابایی! 
رو گوش کنی، همین  بابات  باید حرف  باشی،  پسر خوبی  اگه 
امشب بلند شی سرزده تشریف بیاری منزل. می دونی! بابا خیلی 
توی  همه اش  من  نیایی،  اگه  اون جا.  هم  و  همین جا  داره.  کار 
منطقه نگران تو و مامانتم. یک امشبی رو مردانگی کن، به حرف 

بابات گوش بده! 
نگفت اگر بّچه ی خوبی باشی، گفت اگر پسر خوبی باشد. انگار از 
قبل مي دانست بّچه چی هست و خیلی زود هم از حرف خودش 
برگشت گفت: نه بابایی. بابا ابراهیم امشب خسته ست. چند شِب 

نخوابیده. باشه برای فردا. وقت اصاًل زیادست. 
سرش را که گذاشت روی بالش، خندیدم. گفتم: تکلیف این بّچه  

رو معلوم کن. باالخره بیاد یا نیاد؟ 
دستش را گذاشت زیر چانه اش، به چشم هام خیره شد، و خطاب 
به بّچه ی به دنیا نیامده مان گفت: باشه، قبول. هیچ شبی بهتر 
از امشب نیست. ناگهان از جا پرید و گفت: اصاًل یادم هم نبود. 
امشب شب تولد امام حسن عسگری)j( هم هست، چه شبی 

بهتر از امشب. 
بعد، قیافه ی فرمانده ها را گرفت و گفت: پس شد همین امشب، 
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مفهومه؟ خندیدم و گفتم: چه حرف ها می زنی تو امشب، مگه 
می شود؟ 

کیه.  دیگه  این  بابا  گفت:  منتها  ترسید.  ابراهیم  شد.  بد  حالم 
شوخی هم سرش نمی شه، پدر صلواتی. 

درد که بیشتر شد، دیدم اتاق دارد دور سرم می چرخد. ابراهیم 
نمی دانست چی کار باید بکند. 

گمانم به سر خودش هم زد. فکر می کرد من چشم هام بسته ست 
شوخی  من  خدا  به  بابا  گفت:  می لرزید.  صداش  نمی بینمش. 
یعنی  پرسید:  وقتی  دیدم  توی چشم هاش  هم  را  اشک  کردم. 

وقتشه؟! 
گفتم: اوهوم. گریه دیگر دست خودش نبود. رفت پیراهنش را 
پوشید، دکمه هاش را از باال تا پایین بست، گفت می رود پیش 
حاجی. منظورش حاجی اثری نژاد بود. خانه شان دیوار به دیوار 
خانه ي ما بود. بعدها شهید شد. ابراهیم نگذاشته بود حرف بزند 
یا خوش و بش کند. گفته بود: حاجی جان! قربان شکلت، بیا این 

مهدی ما را بردار ببر، تا ما برویم بیمارستان! 
توی  بیاید  هم  دنبالم  می خواست  بیمارستان.  گذاشت  برد  مرا 
بخش. ولی نگذاشتند. آن جا مردها را راه نمی دادند. گفت: نگران 

نباش! من همین اآلن برمی گردم. 
برگشت آمد و همسر حاج محّمد عبادیان را برداشت با خودش 

آورد. 
عبادیان  خانم  ندادند.  راهش  باز  ببیندم،  بیاید  می خواست 

می گفت: ابراهیم همه اش توی راه گریه می کرده. 
یعنی حّتی جلوی او هم نمی توانسته یا نمی خواسته اشک هایش 
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را پنهان کند. می گفت بش گفته: یه جلد قرآن می دهم ببرید 
باالی سرش بنشینید چند تا آیه بخونید، بلکه دردش... 

می گفت: کم مونده بود بزنم زیر خنده و بگویم مگه قرار ژیال 
بمیره که برم باالی سرش قرآن بخونم. 

می گفت: نگفتم، یعنی روم نشد. 
ابراهیم  بمانم.  امشب آن جا  باید  آمدند معاینه ام کردند گفتند: 
چی  دکترها  فهمید  تا  شد؟  چی  که  می داد  پیغام  همه اش 

گفته اند گفت: پس بگید بمونه من می رم خونه. 
رفتن هاش؛  این  به  نه  گریه هاش،  اون  به  نه  گفتم:  دلم  توی 
بود  نخواسته  یا  بود  نتوانسته  گریه  زور  از  نگو  رفتن هاش!  در 
آن جا بماند. فرار کرد رفت. پیغام من هم بش نرسید که گفتم: 
نمی مونم. نمی خوام بمونم. توی این بیمارستان کثیف و دور از 

ابراهیم. 
می اومد.  بود،  اومدنی  اگه  گفتم:  شاید...  بّچه   چرا؟  گفتند: 
یعنی.  نمی شد  نگذاشتند.  برم.  بذارید  نمی خواهم.  نمی تونم. 

خطرناک بود. 
آن ها این طور می گفتند. هم برای من، هم برای بّچه. نمی خواستم 
باید  فقط  یا  می ماند،  دلم  توی  باید  که  بود  بگویم. حرف هایی 
به ابراهیم می گفتمش. گفتم: بش بگید اگه نیاد ببردم، خودم 

پامی شم راه می افتم می آم. 
آمد. گفتم: می بینی بیمارستان رو؟ من این جا نمی مونم. یکی از 
پرستارها آمد مرا برگرداند و به ابراهیم گفت: حالش خیلی بده. 
باید بمونه. ابراهیم گفت: نمی خواد این جا بمونه، زور که نیست. 

خودم همین اآلن می برمش باختران. 
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ببرمش  دارم  ابراهیم گفت: دوست  پرستار گفت: میل خودِت. 
جایی که بّچه اش رو راحت به دنیا بیاره. 

ببر؛ ولی اگه هر دوشون تلف شدن، حق نداری  پرستار گفت: 
بیایی این جا، داد و قال راه بیندازی.

توی  برگشتم  شد.  بد  حالم  که  بروم،  می شدم  آماده  داشتم 
بیمارستان. مصطفی به دنیا آمد. 

آمدند گفتند: باید بمانم و نماندم. با هم برگشتیم خانه. جانماز 
پهن کرد، نماز شکر خواند؛ آمد سراغ بّچه ها. صدای گریه اش را 
از توی اتاق شنیده بودم که چطور خدا را صدا می کرد. می گفت: 
شکر. فردا را هم پیش ما ماند. هیچ کس نبود کمکم کند. غذای 
بّچه ها را خودش می داد. به مصطفی آب قند می داد و به مهدی 

شیر. 
دکتر گفته بود نباید تا چند ساعت به نوزاد چیزی داد و ابراهیم 

طاقت گریه و گرسنگی بّچه را نداشت و بهش شیر می داد. 
آن شب را هرگز فراموش نمی کنم. فقط نگاهش می کردم.«1

1- نوار مصاحبه با ژیال بدیهیان؛ همسر.
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 )p(محّمدرسول اهلل  27 لشکر  نیروهای  استقرار  رغم  به 
بقّیه ی  و  هّمت  کارها  فشردگی  دلیل  به  دوکوهه،  پادگان  در 
فرماندهان لشکر نتوانستند خانواده هایشان را از اسالم آباد غرب 
به جنوب انتقال بدهند. چرا که آن ها شدیداً سرگرم شناسایی از 

منطقه ی عملیاتی آینده بودند. 
همسرش می گوید: 

قبل  ماندنش.  برای  من  می کرد،  دعا  رفتنش  برای  حاجی   ...«
در  ما  خانه ی  بزند.  سر  بّچه ها  و  من  به  آمد  خیبر  عملیات  از 
بودم خانه ی  رفته  و من  بود  پیدا کرده  اسالم آباد غرب خرابی 
آمد  که  حاجی  ـ  شد  شهید  بعدها  که  ـ  عبادیان  حاج محّمد 
دنبالم، من در راه برایش شرح و تفصیل دادم که خانه  این طور 
شده، بنایی کرده اند و اآلن نمی شود آن جا ماند. سرما بود و وسط 
زمستان. اّما حاجی وقتی کلید انداخت و در را باز کرد، جا خورد، 
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از  هیچ کدام  انگار  افتاده؟  روز  و  حال  این  به  چرا  خانه  گفت: 
حرف های مرا نشنیده بود. خانم حاج عّباس کریمی خیلی اصرار 
کرد آن شب برویم منزل آن ها. حاجی قبول نکرد، گفت: دوست 
دارم خانه ی خودمان باشیم. رفتیم داخل خانه. وقتی کلید برق 
را زد و تُو صورتش نگاه کردم، دیدم پیر شده. حاجی با آن که 
بیست و هشت سال داشت، همه فکر می کردند جوان بیست و 
دو سه ساله است، حّتی کمتر، اّما آن شب من برای اّولین بار 
دیدم گوشه ی چشم هایش چروک افتاده، روی پیشانی اش هم. 
همان جا زدم زیر گریه، گفتم: چه به سرت آمده؟ چرا این شکلی 
این حرف ها را بگذار کنار  شده ای؟ حاجی خندید، گفت: فعاًل 
که من امشب یواشکی آمده ام خانه. اگر فالنی بفهمد، کله ام را 
می کند! و دستش را مثل چاقو روی گلویش کشید. بعد گفت: 
تو می دانی  با تو حرف دارم. نشستم. گفت:  این  جا،  بیا بنشین 
من اآلن چی دیدم؟ گفتم: نه. گفت: من جدایی مان را دیدم. به 
لوس ها حرف می زنی! گفت:  بّچه  داری مثل  تو  شوخی گفتم: 
نه، تاریخ را ببین. خدا هیچ وقت نخواسته ُعّشاق، آن هایی که 
به  نمی دادم  دل  من  بمانند.  هم  با  بسته اند،  دل  هم  به  خیلی 
حرف های او، مسخره اش کردم، گفتم: حاال ما لیلی و مجنونیم؟ 
حاجی عصبانی شد، گفت: من هر وقت آمدم یک حرف جدی 
بزنم تو شوخی کن! من امشب می خواهم با تو حرف بزنم. در 
این مدت زندگی مشترکمان یا خانه ی مادرت بوده ای یا خانه ی 
پدری من، نمی خواهم بعد از من هم این طور سرگردانی بکشی. 
به برادرم می گویم خانه ی شهرضا را آماده کند، موکت کند که 
تو و بّچه ها بعد از من پا روی زمین یخ نگذارید، راحت باشید. 
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بعد من ناراحت شدم، گفتم: تو به من گفتی دانشگاه را ول کن 
تا با هم برویم لبنان، حاال... حاجی انگار تازه فهمید دارد چقدر 
دارم  من  نیست،  که  این طورها  نه،  گفت:  می زند،  رفتن  حرِف 

محکم کاری می کنم، همین. 
فردا صبح، راننده با دو ساعت تأخیر آمد دنبالش، گفت: ماشین 
خراب است، باید ببرم تعمیر. حاجی خیلی عصبانی شد، داد زد: 
منطقه  تُو  زبان بسته،  بّچه های  آن  نمی دانی  تو  مگر  من!  برادر 
معطل ما هستند. من نباید این ها را چشم به راه می گذاشتم. از 
این طرف، من خوشحال بودم که راننده تا برود ماشین را تعمیر 
کند، حاجی یکی دو ساعت بیشتر می ماند. با هم برگشتیم خانه. 
می کند.  فرق  قبل  دفعات  حاجی  با  حاجی  این  دیدم  من  اّما 
می شود  من  شهادت  مانع  که  چیزی  تنها  می گفت:  همیشه 
وابستگی ام به شماهاست. روزی که مسأله ی شما را برای خودم 

حل کنم مطمئن باش آن  وقت، وقت رفتِن من است. 
مهدی یک کتری دستش بود و با در آن داشت بازی می کرد. 
هی می رفت سمت باباش و می گفت: بابایی! َد. دیدم باباش اصاًل 
به او اعتنایی نمی کنه. عصبانی شدم و گفتم: مرد حسابی، من 
هیچی. الاقل به این بّچه یک کمی توّجه کن. صورتشو برگردوند. 
رفتم سمتش، دیدم اشک تمام صورتشو گرفته. اون جا بود که 

فهمیدم حاجی آمده تا از همه چیز دل بکنه. 
اّولین بار حاجی نشست دم در خانه و  وقتی راننده آمد، برای 
بند پوتین هایش را آرام آرام بست ـ همیشه این کار را داخل 
را هم من  را بغل کرد، مصطفی  بعد مهدی  ـ  ماشین می کرد. 
بغل کردم و راه افتادیم. توی راه خندید، به مهدی گفت: بابا، تو 
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روز به روز داری تپل تر می شی. فکر نمی کنی این مادرت چطور 
می خواد بزرگت کنه؟ نمی گفت: من، می گفت: مادرت. بعد، از 
منزل  خانه  تعمیرات  تمام شدن  تا  بود  قرار  که  عبادیان  خانم 

آن ها بمانیم، خیلی تشکر کرد و راه افتاد رفت.«1
شامگاه سّوم اسفند 1362، سرانجام پس از ماه ها کار شناسایی، 
 »)p(با رمز مقّدس »یا رسول اهلل عملیات آبی ـ خاکی خیبر 
 27 لشکر  شد.  آغاز  بصره  شمال  در  هورالهویزه  محور  از 
این  در  هّمت  محّمدابراهیم  فرماندهی  به   )p(محّمدرسول اهلل
عملیات مأموریت داشت تا ضمن شکستن دژ دفاعی مستحکم 
دشمن در طالئیه، این محور را به جزیره ی جنوبی مجنون وصل 

کند: 
بگیرد؛ پل  را  برود آن پل  بود که  این  »... مأموریت لشکر 27 
طالئیه را؛ که خاک ما را به عقبه ی جزیره وصل می کرد. بّچه ها 
همان شب اّول رفتند از پل گذشتند. عراق پاتک زد؛ پاتک خیلی 
سنگین بود. بّچه ها هم مجبور شدند برگردند عقب. راه دیگری 
برای رسیدن به آن طرف وجود نداشت. منطقه ی عملیاتی ما، 
کانال آب خیلی بزرگی بود که باید روی آن پل می انداختند تا 

بشود از آن رد شد و رفت جلو را گرفت. 
عملیات  شب  چند  لشکر  می بارید.  آسمان  و  زمین  از  آتش 
از  که  می داند  می دانستیم خود حاجی هم  نشد.  موفق  و  کرد 
به  که  شنیدم  حّتی  کرد.  عبور  آن جا  از  نمی شود  نظامی،  نظر 
فرماندهان رده  باالتر هم منتقل کرده. منتها مجبور بود. دستور 

داشت. این را خودم شاهد بودم که گفت دستورست. 

1- همان.
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تمام فرمانده گردان ها را شب جمع کرد برای توجیه عملیات؛ 
گفت: فقط یک کالم می گویم. باید از این منطقه عبور کنیم.«1

درخواستی  چنین  گردان هایش  فرماندهان  از  حالی  در  هّمت 
مي کرد که خود بیش از همه به مشکالت این عملیات واقف بود. 
اّما او تنها به ادای تکلیف می اندیشید و مشکالت را هیچ وقت 
سد راه خود نمی دید. هم رزم سلحشور او؛  شهید احمد کاظمی 

درباره ی مأموریت جدید هّمت و لشکرش گفته است: 
»... عملیات خیبر یک جنگ آبی جدید بود و عراق هم به هیچ 
وجه آمادگی اش را نداشت. دو سه سال طول کشید؛ یعنی بعد 
از عملیات بدر بود که؛ توانست بفهمد چطور باید در آب بجنگد. 
مهم  ما  برای  خیلی  عراق  استان  دو  هم  سوق الجیشی  نظر  از 
بودند. یعنی بصره و میسان. که اگر این گلوگاه ها به دست ما 

می افتادند؛ می توانستیم خیلی برای عراق خطرساز باشیم. 
حاال این منطقه ی کلیدی به خصوص طالئیه را سپردند به دست 
هّمت و لشکرش. که هم جای مهمی بود، هم فوق العاده سخت. 
به خاطر مهمی اش فوق العاده سخت بود و اگر ما می توانستیم 
آن را بگیریم خیلی کارها می توانستیم بکنیم و تا خیلی جاها 
را می دانست. نمی خواست  این  برویم. عراق  می توانستیم پیش 
جاده ی طالئیه بشود عقبه ی ما و راهی برای پیشروی های بیشتر. 
از طرفی هم ما برای عمل در جزیره یا گذر از آن، به طالئیه 

احتیاج داشتیم. 
هّمت سنگ تمام گذاشت و عراق هم از تمام امکانات ارتشش 
است  همین  جنگ  نشود.  باز  طالئیه  جاده ی  تا  کرد  استفاده 

1- نوار مصاحبه با محسن پرویز؛ مسؤول تبلیغات لشکر 27 در سال 1362.



n 184 ماه همراه بّچه هاست

بربیایی.  این سختی  پس  از  بتوانی  یعنی  سختی.  یعنی  دیگر. 
اگر ما امکانات بیشتری داشتیم و می توانستیم کمی از منطقه ی 
آبی را در اختیار هّمت و لشکرش بگذاریم، می توانست هم به 
کمک آب و هم به کمک زمین برود جبهه  اش را باز کند. من 
از دید خودم می گویم که آن زمان و بعد از آن به خیلی چیزها 
کنجکاو شدم و به این نتیجه رسیدم که ما ابزار و امکانات این 
جنگ را نداشتیم. عراق هم این را فهمیده بود و به هیچ قیمتی 

نمی خواست بگذارد ما جای پای مان در طالئیه محکم شود. 
این را البته بعد فهمیدیم؛ که عراق همان لحظه پای کار نیامده 
چون  شاید  می کرده.  مجهز  را  طالئیه  پیش  وقت  خیلی  از  و 
فکر  بودیم  ندیده  را  آن ها  تحرک  ما هم  و  نبوده  فعال  منطقه 

می کردیم آن جا حساس نیست. 
سیم خاردار  و  مین  میدان  و  موانع  همه  آن  وجود  با  بعد  ولی 
فکر  آن جا  به  که  است  وقت  خیلی  که  شد  مشخص  کانال،  و 
می کند. منظورم این است که عقیده ندارم ابراهیم برای آ ن جا 

کم مایه گذاشته. 
آن جا واقعاً جای مشکل و پیچیده یی بود. جنگیدن با زمینش با 
موقعیت جغرافیایی اش یک جنگ بود و مقابله با عراقی ها یک 

جنگ دیگر. 
و  قایق  با  بتواند  که  داشت  وجود  لشکر  برای  امکان  این  اگر 
نیروهای زیاد از آب استفاده کند؛ شکستن خط طالئیه حتمی 
بیشتر  عراق  شد  باعث  دّوم  و  اّول  شب  جنگ  نشد.  ولی  بود؛ 

حساس شود و اصاًل کوتاه نیاید. 
این را هم بگویم که همه به سختی این عملیات معترف بودیم، 
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سّوم  روز  می دانستیم.  مهمی  اصل  را  غافل گیری  اصل  منتها 
می کرد.  تشریح  را  موضوع  داشت  ابراهیم  و  بودیم  جمع  همه 

به خصوص بخش طالئیه را. 
از آن طرف هم ما رفته بودیم توی جزایر و عمق زیادی از منطقه 
را تصّرف کرده بودیم و طالئیه باید باز می شد. اّما مگر طالئیه 
در چه وضعی بود؟ باید بگویم تمام نیروهای عراقی شرق بصره 
و تمام امکانات زرهی و هر چی که بود متمرکز شده بود آن جا. 
می  توانست  راحت  و  بود  پایش  زیر  که  هم  آسفالت  جاده ی 
ما... چی  اّما  بکند.  هر کاری که دلش می خواهد روی خشکی 
بگویم؟... از یک طرف باید با موانع می جنگیدیم. از طرف دیگر 
آن حجم وحشی آتش را باید تحّمل می کردیم. نمی شد. هّمت 

خیلی سماجت داشت که خیبر موفق شود. 
یادم است حّتی در زمان توجیه عملیات، وقتی شنید می خواهد 
آن جا عملیات شود، خیلی خوشحال شد و شادی کرد. خط را 
با اشتیاق و عالقه شروع کرد. حّتی  او دادند خیلی  به  هم که 
بعد وقتی از طالئیه جدا شد آمد کنار ما در جزیره، باز به فکر 
بود طالئیه را هرجوری هست آزاد کند. حاال در چه شرایطی؟  
در شرایطی که از همه طرف در فشار بود. فشار از دست دادن 
دادن  دست  از  فشار  تسلیحاتی،  خسارت های  فشار  طالئیه، 
حرف  شکننده ی  فشار  و  عملیات  پشت  عملیات  فشار  نیروها، 

یگان های دیگر و فرماندهی که چرا موفق نشدی؟«1

1- نوار مصاحبه با سردار شهید احمد کاظمی؛ هم رزم.
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مرحله  چند  طی  هّمت  خیبر،   خاکی  ـ  آبی  عملیات  شروع  با 
نبرد سخت به همراه گردان های خط شکن خود محور طالئیه را 
مورد هجوم قرار داد، ولی هربار با مشکالتی روبه رو شد. اّما او 
فرماندهی نبود که با این سختی ها و مشکالت از پای بنشیند. 
او به هر دری می زد تا قفل طالئیه را بشکند. در همین راستا 
صبح روز هفتم اسفند 1362؛ در شرایطی که طی سه شبانه روز 
نخست عملیات آبی ـ خاکی خیبر، سه مرحله تالش پی درپی 
لشکر 27 برای تسخیر دژ دشمن در محور طالئیهـ  نشوه ناموفق 
مانده بود،  هّمت کلّیه ی کادرهای عملیاتی و ستادی یگان خود 
را برای نشستی توجیهی، به سنگر فرماندهی در دشت جفیر، 

فراخواند. در این جلسه، فرمانده لشکر 27 از جمله گفته بود: 
»... یکی از مشخصه های زمین این منطقه، وجود »هور« در آن 
است  که همین امر، ویژگی های خاصی را به زمین این جا می دهد؛ 
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بودن  باتالقی  سرانجام؛   و  نیزار  آب،   از  زمین  پوشیدگی  یعنی 
بخش هایی از آن. نفِس حرکت نظامی در یک چنین زمینی و 
حمله به دشمن، بدون شک یک توّکل بسیار باالیی را می  طلبد. 
یک توّکل بسیار باالیی را می خواهد! چه این که اگر شما به یک 
ارتش منظم و کالسیک بگوئید ما قصد داریم نیروهای پیاده مان 
را، سوار بر قایق،  از پاسگاه شهید باقری حرکت بدهیم و بعد از 
طی هشتاد کیلومتر، این نیروها را ببریم و در عمق خاک دشمن 
پیاده کنیم؛ آن هم بدون برخورداری از جاده های عقبه و امکان 
چنین  و  چه،  و  چه  و  چه  و  مجروح  تخلیه ی  و  مهّمات رسانی 

کاری امکان پذیر است؛ آن ها به ریش آدم می خندند!. 
منطقه،  این  بابت  از  دشمن  که  بود  هم  خاطر  همین  به 
عملیات  از  قبل  تا  عراق  ارتش  این که  چه  بود.  راحت  خیالش 
منطقه ی  در  خرده ای  و  سال  یک  حدود  الی بیت المقدس، 
طالئیه  و  جفیر  از  وقتی  و  داشت  حضور  هویزه  و  سوسنگرد 
منطقه ی  این  عراق عقب کشید،   داخل خاک  به  را  نیروهایش 
ایران،  برای  قابلیت عملیاتی  نظر  از  و  را،  یک زمین مرده  هور 

»عبور ناپذیر« تلّقی می کرد. 
ایران؛ عبارت  مانور عملیاتی  ... در یک چنین منطقه ای، طرح 
و  »اَلُقرنه«  و  »الُعزیر«  به  منتهی  محورهای  در  حرکت  از  بود 
منطقه ی  جنوبی  جناح  ]در  پایین؛  این  در  حرکت  هم چنین 
به  »طالئیه«  مواصالتِی  جاده ی  شدن  باز  هدف  با  عملیات[ 
»نشوه«. به طور کلّی می توان گفت که برای مانور عملیات خیبر، 
رده های باال، دو فلش هجومی عمده را در نظر گرفته اند. فلش 
هجومی اّولی؛ از هور، به صورت حرکت از شرق به غرب با هدف 
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گرفتن سرپل در حّد فاصل »اَلُعزیر« تا »اَلُقرنه«، و فلش دّوم؛ 
از طالئیه به سمت نَشوه، برای بستن عقبه ی دشمن و هم زمان،  
با مناطق شمالی خاک عراق. در این مورد،   ارتباط بصره  قطع 
تجزیه و تحلیل های زیادی انجام گرفت و همین طرح مانور، به 

ما فرماندهان لشکر ها ابالغ شد. 
مأموریت لشکر ما،  عبارت بوده از باز کردن جاده ی طالئیه به 
نَشوه،  و گرفتن سرپل در نَشوه و هم چنین جلوگیری از حرکت 
جاده ی  بازپس گیری  برای  دشمن  زرهی   6 لشکر  تانک های 
آسفالت. ضمن این که حفاظت و نگهداری این جاده ی آسفالت، 
لبه ی  به  را  خودشان  شوند  موفق  رزمندگان  که  هنگام  آن  تا 
جلویی منطقه ی نبرد برسانند. طوری که در این محور، عقبه ای 
برای ایران باز بشود،  تا همه ی یگان ها،  بتوانند خودشان را جلو 
بکشند و از این جاده ی آسفالت استفاده کنند؛ چرا که در این 
توسط  صرفاً  لجستیک؛  و  نیرو  انتقاالت  و  نقل  تمام  محدوده، 
قایق یا هلی کوپتر امکان پذیر بود. لذا مأموریت کار در این جاده 

به لشکر 27 واگذار شد. 
... خط اصلی دشمن در این جا، توسط تیپ 19 کماندویی، تیپ 
در  نگهداری می شد.  دیگر دشمن  تیپ  یک  و  تیپ 401   ،56
محور هور،  با آن که برادرهای سایر لشکرها،  ابتدا خوب از هور 
عبور کرده بودند، مع األسف، نتوانستند سرپُل هایشان در العزیر و 
القرنه را، نگه دارند. ما هم که شب اّول در محور طالئیه ـ نشوه، 
تا دژ جلو کشیدیم،  متأسفانه برادرها آن جا را نگه نداشتند. به 
شب  شدند،   متوّقف  دژ  جلوی  در  برادرها  وقتی  دلیل،  همین 
بالفاصله  منتها دشمن  وارد عمل شد؛  تّمار  میثم  گردان  دّوم، 
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راه کارهای هجوم ما به خودش در دژ را،  با ریختن کلّی مین،  
مسدود کرد. به همین علّت، بر سر راه پیشروی نیروهای گردان 
با  حّتی  که  طوری  شد،  ایجاد  زیادی  اشکال  هم  کمیل بن زیاد 
و  ببرد  پیش  از  کاری  نتوانست  گردان  این  هم،   آتش  اجرای 
تا صبح،  پشت آن میدان مین،  معّطل ماند و نتوانست در آن 

میدان مین، راه کاری را باز کند... 
این را هم به شما بگویم؛ من هرچقدر که فکر می کنم، می بینم 
این منطقه ی عملیاتی، به قدری وسیع است که ـ جّداً می گویم 
ـ اگر خالص باشیم، اگر ناب باشیم و اگر برای رضای خدا؛ ایثار 
به  استقامت  و  با صبر  و  باشیم  داشته  اخالص  و  باشیم  داشته 
پیش برویم، این منطقه این قدر وسیع هست که از هر کجای 
آن که بخواهیم عملیات مان را ادامه بدهیم، جّداً می تواند مرگ 
صّدام و سقوط رژیم بعثی عراق را به دنبال داشته باشد. یعنی 
به  بتوانیم  ما  این که  بر  است! مشروط  خیلی منطقه ی وسیعی 
صورت تّکه به تّکه، آن نقاط اساسی و کلیدی؛ که به منزله ی 
عقبه ی بّچه های بسیجی برای تخلیه ی مجروحین آن ها به شمار 
می روند را تصّرف کنیم. اگر موفق به این کار شدیم، دیگر هیچ 
نیرویی قادر نیست جلوی پیشروی بسیجی ما را بگیرد و راه او 

را سد کند.«1
پس از یک هفته جنگ بي امان؛ به دلیل مشکالت پیش آمده در 
عملیات و بعد از نشست فرماندهان با آقای هاشمی رفسنجانی، 

شهید  بسیجی  معلّم  گفتارهای  ـ  درس  هّمت«،  روایت  »به  کتاب  مأخذ؛   -1
مطالعات  مرکز  بهزاد،  حسین  اهتمام:  به   ،1362 تا   1359 هّمت  محّمدابراهیم 

پژوهشی 27 بعثت و نشر صاعقه، درس ـ گفتار سی اُم.
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حمله ی  بن بست،  از  شدن  خارج  راه  که  شد  داده  تشخیص 
زمینی،  راه  باز شدن  با  شاید،  تا  است  طالئیه  محور  از  مجّدد 
ایجاد شده در روند عملیات گشوده شود. در دهم اسفند  گره 
1362 حمله ی موردنظر آغاز شد. اّما به نظر می رسید که مشکل 
آب، مانع بزرگی است. ساعاتی پس از نیمه شب، محّمدابراهیم 
هّمت به همراه سّیدمحّمدرضا دستواره، یکی از دو فرمانده محور 
عملیاتی لشکر 27 محّمدرسول اهلل)p( به قرارگاه آمدند و وضع 
باتالقی  انداختن آب توسط دشمن،  اثر  بر  را که  زمین طالئیه 
گزارش  هاشمی  آقای  به  بود  شده  مشکل  آن  از  عبور  و  شده 

دادند. ایشان در پاسخ به آن ها با ناراحتی گفت: 
»... این امر امام است که شما در هر شرایطی باید بروید جلو. 
دیگر  جلو،  برویم  را  کیلومتر  هشت  هفت،  این  نتوانیم  ما  اگر 
کرده،  پا  به  را  تبلیغات  آن  صّدام  اآلن  بجنگیم.  نمی توانیم 
آبروی  و  ]اند[  مانده  نیرو پشت سر شما معطل  صد هزار)نفر( 
جمهوری اسالمی در خطر است. بروید و هرطور که می توانید، 

خودتان را به دشمن برسانید.« 
شهید سّیدمحّمدرضا دستواره در پاسخ به این اظهارات گفت: 

شما  نزد  این گونه  یا  و  شویم  شهید  یا  که  می رویم  »... چشم! 
برنگردیم.« 

متعاقب این اتفاق؛ هّمت طی چند مرحله ی دیگر، گردان های 
لشکر خود را در محور طالئیه وارد عمل می کند، اّما هر بار با 
دژ مستحکمی مواجه می شود که زمین آن جا، به شّدت مسلّح 
و اطراف آن هم با انواع سالح های سبک و سنگین پوشش داده 
شده اند. هر روز که می گذرد، پیچیدگی روند عملیات در طالئیه 
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بیشتر می شود و هّمت با شهادت هر کدام از بسیجیان، پاسداران 
نزدیک تر  شهادت  به  قدم  یک  را  خود  گردان ها،  فرماندهان  و 

می بیند. 
شهادت سردارانی چون: اسماعیل خسروی، حسن زمانی، ابراهیم 
کسائیان، محّمدرضا کارور، عمران پستی)عبداهلل(، علی تورانلو، 

میرحمید موسوی و... 
محّمد کوثری؛ از وضعیت وخیم هّمت در گیرودار نبرد طالئیه، 

این گونه روایت می کند: 
 »... هّمت خیلی تالش کرد تا خط طالئیه را بشکند، اّما نشد که 
نشد. اصاًل پیچیدگی و موانعی که عراقي ها در این منطقه درست 
کرده بودند، اجازه ی چنین کاری را به او نمی داد. شب هشتم 
یا دهم اسفند 1362 بود که پس از چند مرحله ناکامی، بر اثر 
فشاری که به هّمت وارد می شد، او بار دیگر گردان های میثم و 

حمزه را برای شکستن دژ طالئیه رها کرد.«1
مهدی شریفی؛ از نیروهای گردان میثم تّمار، حوادث آن شب را 

این گونه بازگو می کند: 
سّیدابراهیم  شهید  بی سیم چی  من  خیبر  عملیات  در   ...«
 )p(کسائیان؛ فرمانده گردان میثم از لشکر 27 محّمدرسول اهلل
بودم. گردان ما برای شکستن خط دشمن در منطقه ی طالئیه و 
دژ جمهوری وارد عمل شده بود. هیچ وقت آن لحظه را فراموش 
نمی کنم، دقایق آخر بود. هّمت پشت بی سیم مدام به فرمانده 
ببین،  رو  هوا  ببین،  دستتو  مچ  کسائیان؛  می گفت:  ما  گردان  

چیزی به صبح نمونده، پس چرا تمومش نمی کنی؟! 

1- مصاحبه ی شفاهی مؤلف با محّمد کوثری، آذر 1390، تهران.
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غول  چه  که  بگوید  هّمت  به  چطوری  که  بود  مانده  کسائیان 
گنده ای جلوی ماست. پشت بی سیم هم نمی توانست به صورت 
فاش بگوید که از گردان میثم چیزی نمانده تا بتوانند این خط 

را بشکنند. 
عراقی ها هم سنگین روی بّچه های ما آتش می ریختند، طوری 

که اصاًل نمی شد لحظه ای تمرکز کرد تا بشود تصمیم گرفت. 
و  می ریختند  آتش  عراق  ارتش  زرهی  و  توپخانه  یگان های 

نیروهای پیاده ي آن ها هم، هلهله کنان جلو می آمدند. 
وقتی توی آن شرایط سخت، کسائیان از همه چیز قطع امید کرد، 
یک یادداشتی را نوشت و آن را به من داد و گفت: مهدی جان، 

َجلدی برو عقب، این را بده به حاج هّمت. 
من هم با دیدن آن اوضاع، فهمیده بودم که دیگر لحظات آخر 
التماس کردم  این حساب نمی خواستم بروم عقب.  است، روی 
که هما ن جا بمانم. وقتی خیلی اصرار کردم، کسائیان یک سیلی 
خواباند زیر گوشم و مرا به عقب ُهل داد. بعد هم پرتم کرد به 

سمت خاکریز و گفت: به تو می گم برو؛ این جا نمون!  
حاال که فکرش را می کنم، نمی توانم خودم را ببخشم. من اگر دو 
تا سیلی دیگر هم می خوردم، نباید می رفتم عقب، باید همان جا، 

کنار ابراهیم می ماندم.«1
جواد نوروزبیگی؛ رزمنده ی گردان حمزه سّیدالشهداء)j( نیز 

در تشریح حوادث آن شب گفته است: 
زمانی؛  حسن  برادر  کردیم،  عبور  مین  میدان  از  وقتی   ...«
فرمانده ی گردان ما، دو دسته از نیروها را به دو طرف فرستاد 

1- نوار مصاحبه ی حسین بهزاد با مهدی شریفی، منطقه ی طالئیه، 30 دی 1375.
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استفاده  با  هم  ما  و  کنند  مشغول  را  دشمن  نیروهای  آنان  تا 
کانال  به  را  پل  روبه رو،  از  ایشان  خود  همراه  موقعیت،  این  از 
برسانیم. همان طور که داشتیم پل را حرکت می دادیم، یکی یکی 
بّچه ها روی زمین می افتادند و شهید می شدند. در همین حین، 
بی سیم چِی برادر زمانی هم شهید شد. آمدیم بی سیم را برداریم، 

که یک تیر وسط بی سیم خورد و آن را هم از کار انداخت. 
حیران مانده بودیم که چه کنیم؟ دیگر تقریباً به کانال رسیده 
بودیم. برادر زمانی به من گفت: جواد؛ با بّچه ها سریع بروید و 

پل را داخل کانال بیندازید. 
به هر مصیبتی بود، پل را روی آن کانال سی متری انداختیم؛ اّما 
دیدیم پل کوتاه است و وقتی آن را داخل کانال انداختیم، تقریباً 
روی آب شناور شد. با سرعت به عقب بازگشتم تا برادر زمانی را 
در جریان امر قرار بدهم. منتها هر چه گشتم، او را پیدا نکردم. 
یکی از بّچه ها گفت: اگر دنبال برادر زمانی می گردی، این جاست. 
به طرفش رفتم و دیدم آرام خوابیده است. شهید شده بود. زدم 
این  جای  این جا،  که  شدم  متوّجه  زود  خیلی  ولی  سرم؛  توی 
کارها نیست. این بود که عملیات را ادامه دادیم. ولی به دلیل 

وجود موانع زیاد، هرچه می زدیم به در بسته می خورد.«1

1- مصاحبه ی شفاهی مؤلف با جواد نوروزبیگی، تهران، 1376.
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هّمت هرچه بیشتر تالش می کرد تا دژ طالئیه را بشکند، کمتر 
نتیجه می گرفت. تا این که از سوی قرارگاه به او ابالغ شد، بیاید 
و از محور لشکر 14 امام حسین)j( وارد عمل شود. محّمد 

کوثری می گوید: 
بیاید و گردان های لشکر  این مطلب که  برای هّمت هضم   ...«
توسط  شده  گشوده  خط  از  را،  خودش  خط شکن  همیشه 
بّچه های لشکر 14 امام حسین)j( عبور بدهد، خیلی سخت 
بود. آن هایی که تجربه ی فرماندهی یک یگان مانوری خط شکن 
در دوران دفاع مقدس را داشته اند، می فهمند من چه می گویم. 
با این وصف، از آن جا که هّمت به چیزی جز پیروزی نیروهای 
رزمند ه ی مظلوم کشورش فکر نمی کرد، این دستور را اجرا کرد. 
حّتی نیروهای مردمی سازمان یافته در لشکرهای بسیجی »مانور 
فراخوان  بهمن 1362 طی یک  اواخر  در  را که  آزادی قدس« 
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ـ  ، تازه از تهران  سراسری ـ موسوم به »طرح لبیک یا خمینی« 
برایش به جبهه فرستاده بودند را هم از همین راه کار سوخته ی 
شده ی  طلسم  خط  شکستن  برای   ،)j(حسین امام  لشکر 
خودگذشتگی،  از  نهایت  با  نیروها  این  کرد.  عمل  وارد  طالئیه 
به همراه  آن ها  از  زیادی  و شمار  فداکارانه در آن جا جنگیدند 
فرماندهان دالورشان؛ حمید گلکار و مهدی شرع پسند مظلومانه 
به شهادت رسیدند. بعد از شکست این تالِش متکی به نیروهای 
پیاده نظام، این بار از قرارگاه خاتم االنبیاء)p( به هّمت دستور 
دادند: حاال که پیاده هایت زمین گیر شده اند، با زرهی  جلو برو. 

در نتیجه هّمت حدود 25 تا 30 دستگاه از تانک  های فرسوده ی 
غنیمتی تی ـ55 تیپ 20 زرهی رمضان را سازمان داد و آن ها را 
جلو آورد، این تانک های ضعیف ما، به یُمن شجاعت مثال زدنی 
به سمت  مطلوبی  پیشروی  ابتدا  از جان گذشته اشان  خدمه ی 
طالئیه داشتند، اّما به دلیل باتالقی بودن زمین طالئیه، در میان 
و  پیشرفته  تانک های  هم زمان،  و  شدند  زمین گیر  الی  و  گل 
مجهز تی ـ72 عراقی مستقر بر روی دژ جمهوری عراق، در یک 
اجرای آتش سنگین و هماهنگ شده ، آن ها را دانه به دانه شکار 

کردند. 
وقتی همه ی تالش های به عمل آمده به شکست منتهی شدند، 
افتاده بودند. خاطرم هست غروب یک روز  از نفس  دیگر همه 
ابری اسفند بود که با هّمت روی شانه ی خاکریز ُمشرف به دشت 
طالئیه نشسته بودیم و با حسرت از تمام وقایع تلخی که ظرف 
آن یک هفته تجربه کرده بودیم، با هم حرف می زدیم. ناگهان 
هّمت سرش را بلند کرد و رو به من گفت: ببین ممد! من دیگه 
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حاجی،  گفتم:  کردم.  طلب  رو  شهادت  خدا  از  و  شدم  خسته 
این چه حرفیه که می زنی؟ عملیات همیِن دیگه، شکست داره، 

پیروزی داره. باید راضی به رضای خدا باشیم. 
این  در  یا شکست  پیروزی  به خاطر  این حرف من،  نه؛  گفت: 

عملیات نیست. 
پرسیدم: پس به خاطر چیه؟! 

گفت: من چهار ساله که در جنگ حضور دارم. چه اون موقع که 
کردستان بودم و چه این سه سالی که جنگ عراق با ما شروع 
شده. عملیات های سختی رو هم تا حاال پشت سر گذاشتم. طی 
این چهار سال، شاهد بودم که بّچه های بسیجی و سپاهی زیادی 
به جبهه اومدن که من فرماندهی شون رو به عهده داشتم. خیلی 
از این بّچه ها شهید شدند و رفتند، اّما من هنوز حّتی یه بار هم 

مجروح نشدم. اآلن دیگه از خدا، فقط شهادت رو می خوام. 
حاجی وقتی داشت این حرف ها را می زد، دیدم که از گوشه ی 

چشم های درشت اش، اشک سرازیر شده.«1
با توّجه به شرایط وخیم حاکم بر محور طالئیه، بار دیگر هّمت 
به جزیره ی مجنون فراخوانده شد. جزیره ای که اینک؛ تنها برگ 
برنده ی نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی ایران در نبرد آبی ـ 
خاکی خیبر به شمار می آمد. و ارتش عراق، برای بازپس گیری 

آن، با تمام توان خود، وارد عمل شده بود. 
جزیره ی  در   27 لشکر  دیگرباره ی  حضور  از  مهتدی؛   سعید 

مجنون می گوید: 
جزیره.  برگردید  دوباره  همه تان  باید  گفت:  حاجی   ...«

1- مصاحبه ی شفاهی مؤلف با محّمد کوثری، تهران، آذر 1390.
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طالئیه  از  که  شد  این  است.  سخت تر  دفعه  این  مأموریت مان 
یک  حاجی  می رفتیم.  قایق  با  جزیره.  آمدیم  و  کردیم  حرکت 
و  بود  همراهش  همیشه  که  داشت،  خوشرنگی  قرمز  تسبیح 
خیلی هم آن را دوست داشت. ناغافل تسبیح از دست حاجی 
نگاه  را  آب  آب. حاجی همین طور سطح  توی  افتاد  و  رها شد 

می کرد تا از آنجا دور شدیم. 
حلقه ی  گرفتار  جزیره،  در  که  بّچه هایی  پیش  رفتیم  هم  بعد 
و  کرد  صحبت  بّچه ها  آن  برای  حاجی  آن جا  بودند.  محاصره 
گفت: این چهار تا شاخ شکسته که برای شماها چیزی نیستند. 
هستند؟ خالصه خیلی براشان حرف زد تا روحیه گرفتند، رفتند 

و باز جنگیدند. 
جنوبی  جزیره ی  شرقی  ضلع  تا  شود،  زده  خاکریزی  شد  قرار 
که  جایی  به  یعنی  کند؛  وصل  آن  مرکزی  ضلع  به  را  مجنون 
بّچه های لشکر نجف در آنجا مستقر بودند. منتها قدرت خاکریز 
زنی ما، مثل همیشه نبود. پشت مان به آب بود و دستگاه ها را هم 
نمی توانستیم به جزیره بیاوریم. با همان دستگاه های مهندسی 
سیصد،  شبی  می زدیم.  خاکریز  داشتیم  دشمن  از  غنیمتی 
چهارصد متر هم بیشتر نمی توانستیم خاکریز بزنیم. قرار شد ما 

توی دو خط بایستیم. هم ضلع شرقی و هم ضلع مرکزی. 
من و حاجی رفتیم به سمت ضلع مرکزی و عّباس کریمی و اکبر 

زجاجی هم رفتند به ضلع شرقی. 
پاتک های ارتش عراق متمرکز بودند روی ضلع مرکزی و آتش 
هم. دشمن می خواست آن تکه از جزیره را، هرطور که شده از 
ما پس بگیرد. یعنی اگر می رفت آن جا را می گرفت، می توانست 
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راحت جزیره ی جنوبی را بگیرد. 
حاجی خودش رفته بود توی همان سنگری که گفتم. جایی را 
با بیل لودر درآورده بودند و روی آن هم تراوس انداخته بودند 
و شده بود سنگر. این سنگر با خط اصلی، فقط هزار متر فاصله 
دیگری  جای  بودند.  آن جا  هم  لشکرها  فرمانده  بیشتر  داشت. 

نبود که بروند.«1
هّمت در جزیره  همه ی تالش خودش را به کار بسته بود تا خط 
جزیره حفظ شود. تا جایی که به عنوان نیروی تک ور هم عمل 

می  کرد. 
شهید احمد کاظمی؛ فرمانده اسطوره ای لشکر 8 نجف اشرف، از 

روزهای سخت هّمت در جزیره می گوید: 
»... من و هّمت و باکری و زین الدین، توی همان سنگر معروف 
بودیم. داشتیم نتیجه می گرفتیم که »همه چیز تمام شد«؛ چون 
بودند توی جزیره.  نبود. عراقی ها هم آمده  برای دفاع  موضعی 
هم نفرشان آمده بود و هم زرهي  شان. کاماًل در سرازیری بودیم. 

خودمان هم خبر نداشتیم. 
شد  بلند  هّمت  چندم.  روز  نیست  یادم  بود؛  ظهر  نزدیکای 
اسلحه دست می گیریم، می رویم  نمرده ایم؛  گفت: خودمان که 

می جنگیم. 
رفت یک تیربار برداشت، گفت: من با این می روم. مهدی باکری 
هم گفت می رود اسلحه برمی دارد و فالن جا می ایستد می جنگد. 
داشتیم همین  جوری تقسیم کار می کردیم، که آمدند پیام امام 
را به ما ابالغ کردند. قبل و بعدش را البته درست یادم نیست، 

1- نوار مصاحبه با سردار شهید سعید مهتدی؛ هم رزم.
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ولی شور و هیجان و امیدش را کاماًل یادم هست که بّچه ها را 
انگار زنده کرد. وضع جبهه عوض شد. عراق آن قدر کم آورد که 
مجبور شد آب ول کند و جزیره را ببرد زیر آب. هّمت بدجوری 
توی خودش بود. آن روز آمده بود پیش من، توی همان قرارگاه 
نزدیک خط  و گونی،  الوار  تکه  از چند  فرماندهی اش، سنگری 
مقّدم. داشتیم با هم حرف می زدیم که یک خمپاره آمد خورد 

به سنگر. 
ابراهیم فقط گفت: بر محّمد)p( و آل محّمد)p( صلوات. و 

ساکت شد. انگار نه انگار که خمپاره خورده آن جا. 
همین طور نگاهش می کردم، از خودم می پرسیدم: چرا این قدر 

خونسرد شده؟ این ابراهیم، ابراهیم همیشگی نیست.«1

1- نوار مصاحبه با سردار شهید احمد کاظمی؛ هم رزم.



z  اين آخرين عملیات من است

عملیات خیبر هر چقدر به روزهای پایانی اش نزدیک تر می شد، 
حاالت روحی هّمت هم بیشتر تغییر می کرد. به خصوص هنگامی 
که مطلع شد اکبر زجاجی؛ معاون فرماندهی لشکر 27 هم به 
شهادت رسیده است. حجت االسالم محّمد پروازی روزهای آخر 

هّمت را این گونه نقل کرده است: 
»... مرحله ی پنجم یا ششم عملیات بود، بعد از آن که حسین 
امام حسین)j( در جریان تک  لشکر 14  فرمانده ی  خّرازی؛ 
نافرجام محور طالئیه، دستش قطع شد و او را به عقب تخلیه 
می دانستم  است.  عصبانی  و  گرفته  هّمت  حاج  دیدم  کردند. 
او  به  است.  ندیده  وی صدمه ای  و  خورده  ایشان  کنار  خمپاره 
هّمت  حاج  می کنم  احساس  حاجی؟  ناراحتی  چرا  تو  گفتم: 
همیشگی نیستی! هّمت دستم را گرفت و از کنار خاکریز پنج 
تا شش متر آن طرف تر برد. نشست روی زمین. من هم در کنار 
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او نشستم. حاجی یک نفس عمیقی کشید و سپس مشت گره 
آخرین  و گفت: خیبر  کوبید  روی خاک جزیره  بر  را  کرده اش 
عملیات من است. گفتم: نه؛ این طور نیست. ان شاءاهلل که سال ها 
زنده هستی و... او باز حرف خودش را تکرار کرد و گفت: این 

عملیات، آخرین عملیات من است.«1
از  قبل  تا  که  بود  رسیده  پیام  کربال  مرکزی  قرارگاه  از 
 27 لشکر  دفاعی  مواضع   ،1362 اسفند  هفدهم  روز  پایان 
محّمدرسول اهلل)p( در جزیره ی مجنون باید به نیروهای لشکر 
اسفند،  هفدهم  روز  صبح  شود.  واگذار   )j(حسین امام   14
نشد.  لشکر 14  نیروهای  از  انتظار کشید، خبری  هّمت هرچه 
به همین خاطر، او به قرارگاه تاکتیکی لشکرهای دیگر سرکشی 
ضلع  در  که  رزمندگانی  پشتیبانی  برای  نیرو  تعدادی  تا  کرد 

شرقی جزیره ایستادگی می کردند، فراهم آورد. 
سعید مهتدی؛ هم رزم قدیمی هّمت، در توصیف این ماجرا گفته 

است: 
»... روز هفدهم اسفند، در اوج درگیری ما با دشمن در جزیره ی 
مجنون، حوالی بعدازظهر بود که دیدم می گویند بی سیم تو را 
می  خواهد. گوشی را که به دستم گرفتم، صدای حاج هّمت را 
شنیدم که گفت: سعید، در قسمت شرقی جزیره ی جنوبی،  از 
طرِف این شاخ شکسته ها، دارن بّچه های ما رو اذیت می کنن... 
بقّیه ی  از  بّچه ها،  این  به  برای کمک  تا  عقب،  می رم  دارم  من 

لشکرها، قدری نیرو جور کنم و بیارم جلو. 

1- نوار مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین محّمد پروازی؛ مسؤول وقت عقیدتی 
ـ سیاسی لشکر 27.
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گفتم: مفهوم شد حاجی، اجازه مي دی منم با شما بیام؟ 
توجیه  منطقه  موقعیت  به  نسبت  چون  شما  عزیزم،  نه  گفت: 
امام  بّچه های لشکر  تا خط رو تحویل  هستی، همون جا بمون، 
تموم  کارت  وقت  هر  کنی.  کمک شون  و  بدی   )j(حسین
»همون  اصطالح  از  حاجی  سنگر... ]منظور  همون  به  بیا  شد، 
سنگر«، قرارگاه تاکتیکی حاج قاسم سلیمانی؛ فرمانده  لشکر 41 
ثاراهلل)j( بود[... بعدش بیا اون جا؛ منم غروب می آم همون جا، 

تا با هم صحبت کنیم. گفتم: باشه، مفهوم شد، تمام. 
و  خط،  در  بّچه های مان  پیش  برگشتم  مکالمه،  این  از  بعد 
جزیره ی  دادن  دست  از  وحشِت  که  دشمن  ماندم.  کنارشان 
جنوبی مجنون، خواب از چشم هایش ربوده بود، حّتی برای یک 
داخل  هم،  ما  برنمی داشت.  جزیره  گلوله باران  از  دست  لحظه، 
سنگرها و کانال های نفررویی که به تازگی حفر شده بودند، پناه 
گرفته بودیم و از خط مان دفاع  می کردیم. چند ساعتی گذشت. 
حاجی  پرسیدم:  و  گرفتم  تماس  قرارگاه  با  بی سیم،   طریق  از 

اومده یا نه؟ 
گفتند: نه، هنوز که برنگشته! 

مّدتی بعد، از نو تماس گرفتم و سراغ  اش را گرفتم. جواب دادند: 
نه، خبری نیست! دیگر دلشوره رهایم نکرد. طاقت نیاوردم. خط 
را سپردم دست تعدادی از بّچه های کادر لشکرمان، پای پیاده 
عقب  عازم  که   106 جیپ  یک  بر  سوار  و  آمدم  عقب تر  کمی 
بود،  به سمت سنگری رفتم، که محل قرارم با حاج هّمت بود. 
وارد سنگر که شدم،  دیدم حاجی نیست. از برادرمان حاج قاسم 
هّمت  حاج  پرسیدم:   )j(ثاراهلل  41 لشکر  فرمانده  سلیمانی؛ 
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کجاست؟ 
ایشان گفت: رفته قرارگاه لشکر 27 و هنوز برنگشته. 

قرارگاه تاکتیکی لشکر ما، در ضلع شرقی جزیره بود. گفتم: ولی 
حاجی به من گفته بود برمی گرده این جا، چون با من کار داره. 
حاج قاسم گفت: هنوز که نیومده، ولی منو هم نگران کردی، 
اآلن یه وسیله به شما می دم، برو به قرارگاه تاکتیکی لشکرتون، 

چون احتمال داره این جا نیاد. 
با یکی از پیک های فرمانده لشکر ثاراهلل)j(، سوار بر یک موتور 
تریل، رفتیم سمت قرارگاه تاکتیکی لشکر 27 در ضلع شرقی 

جزیره. آن جا که رسیدیم، حاج عّباس کریمی را دیدم. 
اصاًل  ولی  انگار،   بوده  این جا  هّمت  حاج  عّباس،  گفتم:  او  به 

برنگشته پیش حاج قاسم سلیمانی. 
عّباس با تعّجب گفت: معلومه چی می گی؟! حاجی اصاًل این جا 

نیومده برادر من! 
بی اختیار  و  افتاد  لرزه  به  بدنم  سراپای  دفعتاً  را که گفت،  این 
سست شدم. فهمیدم قطعاً بایستی بین راه، برای هّمت اتفاقی 

افتاده باشد.«1
 ،1362 اسفند  هفدهم  روز  خونرنگ  غروب  در  سرانجام،  و   ...
انتظار جان فرسای هّمت به پایان رسید و هم چنان که در َمطلَِع 
این سرگذشت نامه آمد، فرمانده ی بیست و نُه ساله ی لشکر 27 
فرمانده  میرافضلی؛  سّیدحمید  همراه  به   )p(محّمدرسول اهلل

به روایت سردار  با ماست؛ عملیات آبی ـ خاکی خیبر  نداریم، هّمت  1- مشکلی 
شهید سعید مهتدی، ویرایش و تدوین: حسین بهزاد،  مجله ي یاد ماندگار،  دوره ی 

جدید، شماره ی ششم، بهار 1385، ص 35.
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سلحشور واحد اطالعات ـ عملیات لشکر 41 ثاراهلل)j(، بر اثر 
اصابت تیر مستقیم تانک دشمن به موتورشان، در چهارراه مرگ 

جزیره ی جنوبی مجنون، به شهادت رسید. 
انفجار  موج  اثر  بر  تن  دو  هر  صورت  شدن  متالشی  دلیل  به 
ویرانگر آن تیر مستقیم تانک بعثی و به همراه نداشتن هیچ گونه 
قابل  وجه  هیچ  به  بزرگوار،  دو  این  اجساد  شناسایی،  مدارک 
شناسایی نبود. در نتیجه، رزمندگان فداکار و سخت کوش واحد 
تعاون سپاه، پیکرهای آن دو را، به عنوان شهیدان مجهول الهویه، 

به ستاد معراج شهدای شهر اهواز، منتقل کردند. 
باقر شیبانی از کادرهای آزاد لشکر 27 که تا آخرین لحظات، به 

همراه هّمت در جزیره حضور داشت، می گوید: 
»... حاجی وقتی که می خواست برای گرفتن نیروی کمکی به 
سمت خط لشکر 41 ثاراهلل)j( برود، رو کرد به من و گفت: 
برادر شیبانی؛ تو این جا بمون. هر وقت نیروهای لشکر 14 امام 

حسین)j( اومدن، اونا رو نسبت به خط توجیه کن. 
گفتم: حاجی؛ اگه اجازه بدی، من همراه شما باشم. این جوری 

بهتره. 
 )j(ثاراهلل بّچه های لشکر 41  از  با یکی  نه؛ من خودم  گفت: 

می رم. تو برو کاری رو انجام بده که بهت گفتم! 
این شد که گفتم: چشم. 

از بّچه های اطالعاتی لشکر  تا  تا دو  چند ساعتی منتظر ماندم 
14 امام حسین)j(، سوار بر موتور تریل به موضع ما آمدند. 
دست آن ها را گذاشتم توی دست سعید مهتدی و حسن قمی، 
خودم هم با رضا پناهنده راهی قرارگاه نجف شدم. توی مسیر 
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که می رفتیم، سر چهارراه مرگ، دیدیم دو تا جنازه، افتاده وسط 
جاده. به رضا گفتم: رضاجان؛ بیا این جنازه ها رو بکشیم کنار، 
تا ماشین هایی که از این جا رد می شن، اونا رو له نکنند. دیدیم 
یک نفر دیگه هم، چند قدم آن طرف تر، انگار دارد دنبال چیزی 
نکردیم.  توّقف  آن جا  در  زیاد  بود،  آتش شدید  می گردد. چون 
فقط جنازه ها را کشیدیم کنار و رد شدیم. جنازه هایی که هر 
دو از ناحیه ی صورت به شّدت متالشی شده بودند. البته نگو که 
بعد از ما، بّچه های تعاون سپاه، می آیند و این دو جنازه را به 
اهواز می برند. رسیدیم قرارگاه. از آقا عزیز ]جعفری؛ فرمانده ی 
قرارگاه نجف[ سراغ هّمت را گرفتم، گفت: چند ساعتی می شه 

که از این جا رفته سمت خط خودشون. 
بّچه های  پیش  برگشتم  داشتم،  دلهره  شّدت  به  که  حالی  در 
خودمان. سعید مهتدی و عّباس کریمی هم خیلی نگران بودند و 
می گفتند: حتماً برای حاجی اتفاقی افتاده. سابقه نداشته این قدر 

بی خبر ماها رو بذاره و جایی بره. 
بّچه ها  از  یکی  سّوم،  روز  گذشت.  ماجرا  این  از  روز  سه  دو، 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  زدن؛  بي سیم  خاتم  قرارگاه  از  گفت: 
رفتم  داره؟  کار  چه  ببین  قرارگاه  برو  سریع  داره.  کار  شما  با 
راهروی  داخل  شدم،  که  قرارگاه  زیرزمین  وارد  خاتم.  قرارگاه 
پرسید:  من  از  ایشان  دیدم.  را  محاّلتی  آیت اهلل  شهید  آن جا، 
دارین  امری  حاج آقا.  بله  گفتم:  هستید؟  شما  شیبانی  آقای 
بفرمایید. گفت: سه روزه که برادر هّمت گم شده. گویا جنازه اش 
اون  برو  اآلن  همین  شده.  منتقل  عقب  به  ناشناس  صورت  به 
طرف آب، ماشین بگیر و خودت رو برسون به کارخانه ی فوالد 
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تا  سه  شهداء،  معراج  محوطه ی  داخل  اون جا،  اهواز.  در  سپنتا 
کانتینر هست که شهدای مجهول الهویه رو داخل آن ها نگهداری 
می کنن. جنازه ی هّمت، حتماً داخل یکی از این کانتینرهاست. 
اونو شناسایی کن. بعد هم جنازه رو بردار ببر تهران، بذار  برو 
توی سردخونه ی بیمارستان نجمیه، تا بعد، خودمون به تو بگیم 
چکار کنی. صحبت های آقای محاّلتی که تمام شد، سریع با یک 
نفر از راننده ها راه افتادم سمت اهواز. وقتی رسیدم سپنتا، دیدم 
حاج محّمد عبادیان، منوچهر ُمِدق، آقای محرابیان و چند نفر 
دیگر از مسؤولین تدارکات و تعاون لشکرمان هم، آن جا هستند. 
داخل کانتینر اّولی که شدم، بعد از دیدن اجساد هفت شهید،  
کردم.  وارسی  را  آن  کمی  و  ایستادم  هشتمی  جنازه ی  جلوی 
روکش نایلون و پارچه سفید روی صورت جسد را که کنار زدم، 
از فک  تنها قسمتی  دیدم صورت جسد کاماًل متالشی شده و 
شهید  به  رو  آن  از  بعد  است.  مانده  سالم  او  محاسن  و  پایین 
عبادیان گفتم: این جنازه ی حاج هّمِت! با تعّجب پرسید: از کجا 
این قدر مطمئنی؟! گفتم: اآلن عرض می کنم. اّول از همه اشاره 
کردم به بادگیر شکالتی رنگ حاجی و گفتم: یادت که هست؛ 
دو تا از این بادگیرها به من دادی و گفتی یکی برای خودت، 
این  گفتم:  و  خودم  تن  به  کردم  اشاره  حاجی.  برای  هم  یکی 
بادگیر من و این هم بادگیر حاجی. بعد دست کردم زیپ جیب 
روی سینه ی بادگیر جسد را باز کردم و از داخل آن،  یک چراغ 
قوه ی مرغوب ساخت خارج را درآوردم و گفتم: این چراغ قوه رو 
هم که یادتون هست. دو تا از اینا دادی به من؛ یکی برای خودم 
و یکی هم برای حاجی. دست کردم جیب بادگیرم و گفتم: این 
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مال من، این هم چراغ قوه ی حاجی. 
بود.  تن جسد  که  رنگی  عنابی  زیرپیراهن  به  کردم  اشاره  بعد 
گفتم: از این زیرپیراهن هم،  سه تا به من دادی. یکی رو دادم به 
حاج مجید رمضان، یکی رو خودم پوشیدم؛ که اآلن تنم هست و 

این هم، زیرپیراهن سّومی،  که می بینی تن حاجِی. 
بعد از توضیحات من، حاج آقا عبادیان با اشاره به شلوار استتاری 
حاجی، دو دستی زد توی سر خودش و با ناله گفت: آره؛ این 
جنازه؛ جسد حاج هّمِت. این شلوار تا روز آخر،  تن حاجی بود.  
همین که برای همه محرز شد این جنازه؛ متعلق به حاج هّمت 
است، صدای ناله و گریه  بود که فضای داخل کانتینر را پر کرد. 
با کمک همان چند نفر، جسد را از داخل کانتینر بیرون آوردیم 
و آن را گذاشتیم توی یک تابوت تخته سه الیی و در قسمت 
که  همین  دادیم.  جا  استیشن  لندکروز  آمبوالنس  یک  عقب 
آماده ی حرکت شدم، حاج عبادیان به من گفت: شیبانی؛ باید 
لشکر،   گردان های  بسیجی   بّچه های  دوکوهه.  ببریم  را  جنازه 
ولی  کنند. گفتم:  تشییع  را  تا حاج هّمت  براه اند،  آن جا چشم 
تهران.  ببرم  راست  یک  را  جنازه  گفته،  من  به  محاّلتی  آقای 
عبادیان گفت: این بّچه ها هم، نیروهای حاجی بودند. عاشق او 
بودند. این حق آن هاست که بتوانند برای آخرین بار، با فرمانده 
شهیدشان وداع کنند. وقتی دیدم عبادیان حرف حساب می زند،  
کم آوردم و گفتم: بسیار خوب؛ منتها جسد را به داخل پادگان 
که نمی شود برد. ممکن است بّچه ها این آمبوالنس و تابوت را 
طوری زمین گیر کنند که نتوانم به موقع به سمت تهران بروم. 
من آمبوالنس را می برم هفت ـ هشت کیلومتر دورتر از دوکوهه؛ 
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فقط  و  برو  هم  شما  فاصله،  این  در  حسینیه.  ایستگاه  سمت 
مسؤولین رده های ستادی لشکر و فرمانده گردان ها را بیاور تا 
با حاجی خداحافظی کنند. آن ها رفتند دوکوهه. من هم اطراف 
حسینیه داخل یک محوطه ی باز توّقف کردم تا حاج عبادیان و 
همراهانش از راه برسند. لحظاتی بعد آن ها سر و سینه زنان از 
راه رسیدند. تابوت را از عقب آمبوالنس خارج کردیم و گذاشتیم 
زمین. دِر تخته سه الیی آن را برداشتیم و نایلون روی جسد را 
کنار زدیم. یکی از بّچه های واحد تبلیغات لشکر ـ شهید حسین 
ثامنی  ـ با دوربین سوپر 8 از آن لحظات فیلم برداری می کرد.  

عقب  را  جنازه  هّمت،  حاج  با  بّچه ها  تلخ  خداحافظی  از  بعد 
آمبوالنس گذاشتیم و پریدم پشت ُرل و به سمت تهران حرکت 

دادم. 
نگهبانی  جلوی  رسیدم  که  بود  شب  نیمه  از  بعد  یک  ساعت 
بیمارستان نجمیه. نگهبان سؤال کرد: ببینم آقا! جنازه ی حاج 
هّمت را آوردی؟ من که از این سؤال غیرمنتظره ی او کمی یّکه 

خورده بودم، در جوابش گفتم: نخیر؛ مجروح آورده ام. 
محّمد  حاج  دیدم  بیمارستان.  حیاط  داخل  رفتم  آمبوالنس  با 
کوثری، نشسته بر ویلچر، توی حیاط بیمارستان منتظر ماست. 
تحویل  بیمارستان  به سردخانه ی  را  هّمت  تابوت حاوی جسد 
ماندم.  محاّلتی  شهید  طرف  از  تکلیف  کسب  منتظر  و  دادم 
اخبار   1362 اسفند  چهارم  و  بیست  چهارشنبه  روز  این که  تا 
فرمانده ی  هّمت؛  محّمدابراهیم  شهادت  خبر  رادیو،  سراسری 
لشکر 27 محّمدرسول اهلل)p( را اعالم کرد. همان شب جسد 
به اصفهان منتقل شد و روز جمعه بیست و ششم اسفند، بعد از 
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مراسم نمازجمعه ی اصفهان، آن را تشییع کردند و برای دفن، 
به شهرضا بردند.«1

هم زمان با پخش خبر شهادت هّمت از رسانه ها، از جبهه ها نیز 
خبر رسید که نیروهای دشمن، اقدام به مین گذاری در اطراف 
مواضع پدافندی خودشان کرده اند. این کار آنان، به معنی پایان 

پاتک های وحشیانه شان بود.

1- مصاحبه ی شفاهی مؤلف با باقر شیبانی، تهران، آذر 1390.
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ارتباط  بر  بود  پایانی  نقطه ي  هّمت  شهادت  امر،  ظاهر  در 
فقط  این  اّما  داشت.  و همسرش وجود  او  میان  که  عاشقانه ای 
تنها  را  همسرش  هم،   شهادت  از  پس  هّمت  بود.  ماجرا  ظاهر 

نگذاشت. همان طور که بسیجیانش را تنها نمی گذاشت. 
بانو ژیال بدیهیان می گوید: 

»... عملیات خیبر که شروع شد، همه ی مسؤولین کادر لشکر 
27 به خانه های شان زنگ می زدند و از زن و بّچه شان خبرگیری 
می کردند جز حاجی. من، هم نگران شدم و هم رنجیدم. یک 
شب که تماس گرفت، گفتم: چی می شه اگه یک زنگ هم تو 
با  مدام  را  اسالم آباد  بپرسی؟  رو  بّچه  هات  و  من  حال  و  بزنی 
راکت هواپیما می زنند، نمی گویی شاید ما طوری شده باشیم؟ 
می شوم.  شما  پیش مرگ  من  گفتم،  تو  به  بارها  گفت:  حاجی 
خدا داغ شماها را به دل من نمی گذارد؛ این را دیگر من تُوی 
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برگرداند  مرا  آمده  ـ  پدرم  ـ  آقاجان  گفتم:  نمی بینم.  زندگی 
اصفهان. اجازه هست بروم؟ گفت: این چه حرفیه خانوم؟ اختیار 

با خودتونه.  
آن شب پای تلفن خیلی به او التماس کردم بیاید خانه. آخر،  
دفعه ی آخری که آمده بود، خانه خرابی داشت، بنایی می کردند. 
داشتم  دوست  بودم؛  کرده  تمیز  را  جا  همه  دیگر  حاال  منتها، 
خانه مان را این طوری ببیند. اّما نیامد، گفت: امکانش نیست. و 
من هم نتوانستم جلوی پدرم بایستم و به او بگویم بدون دیدن 
شوهرم به اصفهان نمی آیم. پدر عصبانی بود، حّتی پرخاش کرد 
آ ن جا  ما  نیستی،  دختر من هم هستی.  تو فقط زن مردم  که: 
دل واپِس تو و بّچه هایت هستیم. مهدی و مصطفی را برداشتم و 
همراه پدرم، برگشتیم اصفهان. دو هفته بعد از آمدن ما بود که 
حاجی تلفن زد، گفت: خیلی دلم براتون تنگ شده. این جمله 

را چند بار تکرار کرد. 
گفت: اگه شد، که بیست و چهار ساعته می آیم می بینم تان و 
بیاید دنبال تان. مکث  برمی گردم. اگه نشد، یکی رو می فرستم 
کرد گفت: اگر دنبال تان بفرستم، به اهواز می آیی؟ گفتم: کور از 
خدا چی می خواد؟ گفت: سختت نیست با دو تا بّچه؟ گفتم: با 

تمام سختی هاش، به دیدن تو، می ارزه. 
یک هفته گذشت. نه از خودش خبری شد؛ نه از تلفنش. داشتم 
خودم را برای دیدنش آماده می کردم. خانه را تمیز می کردم و 
کردم  احساس  شب،  نیمه  حوالی  شبی،  دیگر.  کارهای  خیلی 
توفان  می خواد  انگار  گفتم:  کوچک ترم  خواهر  به  شده.  توفان 

بدی بشه. گفت: اصاًل باد هم نمی آد؛ چه برسه به توفان. 
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گفت:  کردم. خواهرم  گریه هم  بیدار شدم.  باز  کمی خوابیدم؛ 
چته امشب تو؟ گفتم: وحشت دارم. گفت: از چی؟ گفتم: از شب 

اّول قبر. 
امشب  تو داری  و غریب چیه که  این حرف های عجیب  گفت: 
می زنی؟ شب بعد، خواب دیدم رفته ام جلو آینه ایستاده ام و دو 
بعد  را  طرف فرق سرم، دو موی کلفت سفید هست. تعبیرش 
فهمیدم؛ وقتی که برادر هفده ساله ام ـ فردین ـ در محور طالئیه 

شهید شد و خبرش را روز سّوم ابراهیم، به من دادند.
بّچه ها  شدم.  بلند   1362 اسفند  چهارم  و  بیست  روز  صبح 
خاله ام؛  خانه ی  سمت  به  افتادم  راه  اصفهان  از  و  برداشتم  را 
بود.  هم  خواهرم  رفتیم.  مینی بوس  با  نجف آباد.  شهرستان  در 
رادیوی مینی بوس روشن بود. مارش اخبار ساعت دو بعدازظهر 

را که پخش کرد، گوش هایم تیز شدند. 
گوینده، سر خط اخبار را خواند. یکی از آن ها، بند دلم را پاره 
کرد. شک کردم. به خودم گفتم: حتماً اشتباه شنیده ای. دوست 
نداشتم آن چه را که شنیده بودم، باور کنم. با خودم گفتم: مگر 
می شود؟ ابراهیم خودش گفت می آیم. خندیدم و گفتم: خودش 

گفت برمي گرده؛ قول داد به من. 
یادم نیامد ِکی قول داده بود. خواهرم داشت نگاهم می کرد. جور 
عجیبی داشت نگاهم می کرد. پرسید: شنیدی رادیو چی گفت. 
وقتی دیدم خواهرم هم همان خبر را شنیده، دنیا روی سرم خراب 
شد. پرسیدم: تو هم مگه... گفت: اوهوم. گفتم: اسم کیو گفت؟ تو 
رو خدا، راستش رو بگو! انگار التماسش می کردم اگر هم راستش 
را می داند، بگوید. گفت: اسم ابراهیم رو. گفتم: مطمئنی؟ گفت: 
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خودش گفت فرمانده لشکر محّمدرسول اهلل)p(، مگه ابراهیم... 
آبروداری را گذاشتم کنار. از ته دل جیغ کشیدم، جلو مسافرهایی، 
که نمی دانستند چی شده. سرم سنگین شده بود از جیغ هایی 

که می زدم. 
مصطفی؛ بنا را گذاشته بود به گریه و من بلند شدم به راننده 
با شما  پیاده شم...  دار، می خوام  نگه  دار! همین جا  نگه  گفتم: 

نیستم مگه من؟ گفتم نگه دار.  
دیگر  که  از شهادت حاجی،  بعد  سال  چهار  یا  سه  تا  گذشت، 
ساکن شهرستان قم بودیم و من در مدرسه ای، تدریس می کردم. 
یکی از روزهای مهرماه که تازه مدارس باز شده بود، من از اّول 
صبح تا ظهر رفتم دنبال کار اداری و خرید خرت و پرت برای 
ببرم مهد و  بّچه ها را  تا  منزل. کارم که تمام شد، آمدم منزل 

خودم بروم سِر کالس درس. 
آن روز مصطفی حالش خیلی خراب بود و قاعدتاً نباید مدرسه 
می رفتم. اّما چون خانم مدیر من را می شناخت و من هم با او 
مهد  تحویل  را  بّچه ها  نکردم،  بی وجدانی  داشتم،  رودربایستی 

دادم و خودم رفتم سِر کالس. 
دو ساعت اّول گذشت. وسط های زنگ دّوم بود که همین خانم 
مدیر آمد داخل کالس و به من گفت: خانم بدیهیان! مربی مهد 
آمده، می گوید: بّچه ی شما حالش اصاًل خوب نیست. بیا ببرش 

دکتر. 
سریع کالس را تعطیل کردم. بّچه ها را بغل گرفتم و از مدرسه 

آمدم بیرون. 
توی شهر قم؛ یک دکتر متخصص بیماری های اطفال معروفی 



215 n او همه  جا با ماست

بود، که مطب اش همیشه پر از بّچه  های مریض بود. از پله های 
مطب او باال رفتم و به خانم منشی گفتم: 

این بّچه ی من حالش خیلی خرابه. اجازه بده بروم داخل، دکتر 
ببخشید  گفت:  پُرافاده ای  لحن  با  منشی  خانم  کنه.  معاینه اش 
خانم؛ این جا مردم از ساعت سه صبح می  آن وقت می گیرن. شما 

همین اآلن نیومده، می خوای بری پیش دکتر؟ 
گفتم: خودتون که می بینید؛ این بّچه  اصاًل حال مساعدی نداره. 

باید هر چه زودتر دکتر اونو ببینه.  
این بار با لحن تندتری گفت: اون شوهر مفت خورت نشسته خونه، 
بگیره.  بیاد وقت  زود  بگو خودش صبح  فرستاده جلو؟  را  تو  و 
دیگر هیچ نتوانستم جوابش را بدهم. فقط بغض ام ترکید و مثل 
ابر بهار، اشک ریختم، گریه کردم و بعد هم بّچه ها را دوباره بغل 

گرفتم و راه افتادم سمت منزل مان در محلّه ی ساالریه. 
مقداری  میوه فروشی،  مغازه ی  یک  از  رسیدم  که  خانه  نزدیک 
میوه خریدم، که آن را آبگیری کنم و آبش را بدهم بّچه بخورد، 

شاید حالش بهتر بشود. 
چند ساعت بعد، مصطفی دوباره حالش به هم خورد. ساعت نُه 
و نیم یا ده شب بود؟ این را دیگر درست یادم نیست. به همسر 
شهید زین الدین که در همسایگی ما ساکن بود، گفتم: بیا با هم 
این بّچه  رو ببریم دکتر. می ترسم تا صبح، بالیی سرش بیاد. خانم 
زین الدین، اّول کمی ِمن ِمن کرد، اّما لحظه ای بعد گفت: باشه، 
اآلن می آم. حاال نگو که دخترش لیال را تنهایی توی خانه گذاشته 
و آمده. سوار بر ماشین خودم، راه افتادیم سمت بیمارستان، توی 
رو  ما  یکی  اآلن،  اگه  گفت:  زین الدین  خانم  خیابان ها،  از  یکی 
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توی خیابون ببینه، نمی گه این دوتا زن این وقت شب کجا دارن 
می رن؟ من سریع فرمان را چرخاندم و ماشین را سر و ته کردم و 
گفتم: برمي گردیم منزل. خانم زین الدین گفت: به خدا منظوری 

نداشتم. با گریه هم این را می گفت.  
اّما من که بیشتر نگران مهدی خودم و لیالی خانم زین الدین 
بودم، همین را بهانه کردم و گفتم: آره خوب نیست دو تا بّچه ی 
چهار، پنج ساله رو تنها گذاشتیم و اومدیم بیرون. توّکل به خدا، 

برمی گردیم منزل. ان شاءاهلل مصطفی هم حالش بهتر می شه. 
این شد که برگشتیم خانه. از خانم زین الدین تشکر کردم و آمدم 

منزل خودمان.  
اّول از همه، جا نمازم را پهن کردم، بعد هم سمت راست سّجاده؛ 

مهدی را خواباندم و سمت قبله هم، مصطفی را. 
برد.  و دعا کردم. شاید هم خوابم  نماز خواندم  نمی دانم چقدر 
یک وقت به خودم آمدم و نگاهی به ساعت دیواری اتاق انداختم، 
دیدم، دقیقاً ده دقیقه مانده به اذان صبح. ناخودآگاه یاد حرف های 

همکارم افتادم که چند روز قبل از من پرسیده بود: 
جوابش  در  می کنی؟!«  چکار  می شن  مریض  بّچه ها  وقتی  »تو 

گفتم: »باالی سرشون می  نشینم و پرستاریشونو می کنم.« 
آن خانم گفت: چه کار سختی؟ اّما من و همسرم وقتی بّچه ها 
مریض می شن، از اونا به صورت شیفتی پرستاری می کنیم. یعنی 
سه ساعت من می خوابم، اون بیدار می مونه، و بعد، سه ساعت 
شوهرم می  خوابه و من بیدار می مونم. نمی دانم با یادآوری این 
حرف همکارم، چرا یک  دفعه دلم شکست. نگاهی به عکس توی 
قاب هّمت کردم و گفتم: ابراهیم! بامعرفت، اقاًل ده دقیقه بیا تو 
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هم از این بّچه هات پرستاری کن، تا من یک کمی استراحت کنم. 
این را که گفتم، دیدم یک دفعه فضای خانه تغییر کرد و ابراهیم 
با یک موتور تریل به همراه اکبر زجاجی1 وارد منزل شد. سریع 
آمد توی اتاق، مصطفی را از من گرفت و بغلش کرد. از شهید 
زجاجی خواست تا از او و مصطفی یک عکس یادگاری بگیرد.
)حاجی با مصطفی عکس نداشت( بعد هم دستی به سر و صورت 
بّچه کشید و او را به من برگرداند و با زجاجی از اتاق بیرون رفت. 
ده  حاجی،  فهمیدم  می آمد.  اذان  صدای  آمدم،  که  خودم  به 
دقیقه پیش من و بّچه ها مانده بود. دیدم صورت مصطفی گل 
انداخته. دست کشیدم پیشانی مصطفی، ببینم تب بّچه چقدر 
است. احساس کردم هیچ آثاری از تب در وجود او نیست. خیلی 
مرگ  از  قبل  نشانه های  از  این، حتماً  گفتم  با خودم  ترسیدم. 

بّچه ست. 
بی قرار و مضطرب، خانم زین الدین را صدا کردم. دستپاچه آمد. 

گفت: باز چی شده؟ گفتم: ببین؛ بّچه ام داره می میره.
نگاه کرد به بّچه ، گفت: این که حالش خوِب! 

نشستم باال سر بّچه تا روشنایی صبح گریه کردم و بعد، او را 
من  به  بّچه  معاینه ی  از  بعد  دکتر  قم.  سپاه  درمانگاه  به  بردم 
گفت: خانم شما بیماری روحی داری؟ گفتم: چطور مگه؟ گفت: 
نیست.  چیزیش  این که  این جا؟  آوردی  چی  برای  رو  بّچه  این 
نسخه ی دکتر قبلی را نشانش دادم. گفت: اون هم انگار مشکل 
روحی داشته. باالخره خوشحال بّچه ی صحیح و سالم خودم را 

1- اکبر زجاجی؛ جانشین فرماندهی لشکر 27 محّمدرسول اهلل)p( که در عملیات 
خیبر به شهادت رسید.
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آوردم خانه. 
بله، حضور ابراهیم را، گاهی این طور حس می کنم. او همه جا با 

من و بّچه هاست.  
یقین دارم. به خصوص وقتی می روم سروقت آن آخرین یادداشتی 
که برای من نوشت. قبل از عملیات والفجر ـ4، هنوز مصطفی را 
باردار بودم، که قرار شد برای دیدن ابراهیم، به اسالم آباد غرب 
بروم. راهی طوالنی را به همراه مهدی؛ که تازه زبان باز کرده بود، 
از اصفهان پشت سر گذاشتم و به آن خانه  رفتم. وقتی در را باز 
کردم، دیدم خانه را مثل دسته گل تمیز کرده. حّتی یخچال را 
هم شسته و کلّی میوه ی فصل توی آن گذاشته بود. روی اجاق 
گاز؛ یک سینی پُر از نان و کباب قرار داشت و کنار دسته گلی، 
با یک عکس خودش، نامه ای برایم گذاشته بود، با این مضمون:1  

»سالم بر همسر مؤمن و مهربان و خوبم. 
گرچه بی تو ماندن در خانه برایم بسیار سخت بود، ولیکن یک 
شب را تنهایی در این جا به سر آوردم. مدام تو را این جا می دیدم. 
خداوند نگهدار تو باشد و نگهدار مهدی، که بعد از خدا و امام، 
همه چیز من هستید. ان شاءاهلل که سالم می  رسید. کمی میوه 
گرفتم، نوش جان کنید. تو را به خدا به خودتان برسید. خصوصاً 
آن کوچولوی خوابیده در شکم، که مدام گرسنه است. از همه ی 

شما التماس دعا دارم. 
ان شاءاهلل به زودی، به خانه ی امیدم می آیم.

حاج هّمت 
  »62/7/12

1- مصاحبه ی شفاهی مؤلف با سرکار خانم ژیال بدیهیان، اردیبهشت 1391.
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انتشارات روایت فتح، تهران، 1381.  
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هزار شهید استان تهران، تهران، 1376.  
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تحقیقات جنگ سپاه، تهران، 1379. 
 ،)p(ـ   همپای صاعقه؛ کارنامه ی عملیاتی لشکر 27 محّمدرسول اهلل

جلد اّول، انتشارات سوره ی مهر،  تهران، 1390.    
 ،)p(ـ ضربت متقابل؛ کارنامه ی عملیاتی لشکر 27 محّمدرسول اهلل

جلد دّوم، انتشارات سوره ی مهر، تهران، 1391.  
به  همدانی،  حسین  سرتیپ  سردار  خاطرات  خّین؛  مهتاب  ـ 

اهتمام: حسین بهزاد،  نشر فاتحان، تهران،  1389.  
انتشارات  بدیهیان،  ژیال  بانو  خاطرات  ماه؛  پنهان  نیمه ی  ـ 

روایت فتح، تهران، 1378.   
تهران،  مهر،  انتشارات سوره ی  کاظمی،  اصغر  بمو؛  ـ شناسایی 

  .1379
سپاه،  زمینی  نیروی  انتشارات  کاظمی،  اصغر  1904؛  قله ي  ـ 

تهران، 1374.  
ـ بهار 82، کارنامه ی عملیاتی استان همدان در جنگ، جلد دّوم، 

به اهتمام: گل علی بابایی،  نشر فاتحان، تهران، 1389. 
شهید  بسیجی  معلّم  ـ گفتارهای  درس  هّمت؛  روایت  به  ـ 



محّمدابراهیم هّمت، 1359 تا 1362، به اهتمام: حسین بهزاد، 
مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت و نشر صاعقه، تهران،  زمستان 

 .1391
همچنین مجموعه نوارهای عملیاتی موجود در آرشیو مرکز اسناد 

دفاع مقّدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی. 
با سپاس ویژه از راویان وفادار این مرکز در لشکر 27 طی دوران 

فرماندهی شهید هّمت، آقایان: 
ـ زنده یاد حسین داورزنی 

ـ امیر رّزاق زاده 
ـ اسداهلل توفیقی 
ـ مهدی شهرابی 

ـ محّمد جاللی
از  نسخه  هفت  که  حاتمی کیا  ابراهیم  استاد  مساعدت  و... 
توجیهی  جلسات  از  خود  تصویربرداری  ویدیویی  کاست های 
شهید هّمت در حّد فاصل زمستان 1361 تا بهار 1362 را،  در 

اختیار مؤلف قرار دادند.  
 



z اسناد و عکس ها
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ابراهیم وقتی آمد دبیرستان بیشتر خودش را نشان داد  و خیلی زود محبوب همه شد. 
همه کاره هم بود.»حبیب اهلل همت ـ برادر«
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ابراهیم در سال 1354 دوره دو ساله 
دانشسرا را پشت سر گذاشت و سپس 

به شهرضا بازگشت. 
مدتی بعد هم وارد خدمت نظام شد.
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z .بهار 1358، شهرضا
محمد ابراهیم همت  )نفر وسط( عضو کمیته دفاع شهری شهرستان شهرضا و....

z .1357 اوائل مهر ماه
 ابراهیم همت در حال قرائت قطعنامه راهپیمایی فرهنگیان شهرضا علیه رژیم شاهنشاهی
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z  .1358 بهار
بعد از این که قرار شد در شهرضا سپاه پاسداران تشکیل شود، به درخواست خودم از 

آموزش و پرورش به این نهاد نوبنیاد منتقل شدم. »شهید همت«
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z .1359 تابستان
» کاک همت« بر مزار شهیدان مظلوم پاوه.

z .تیرماه 1359، پاوه، روابط عمومی سپاه
مصاحبه ی خبرنگار اعزامی مجله پیام انقالب، با برادر همت.
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z .1359 اوایل پاییز
در کنار فعالیت فرهنگی، برادر همت شخصاً در ماموریت های نظامی و امنیتی منطقه پاوه 

و اورامانات شرکت می کرد.
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z .زمستان 1359، پاوه
همت) نفر نشسته در وسط ( به همراه دوستانش در حال شوخی با عکاس.
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z زمستان 1359، مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان پاوه
به دعوت روابط عمومی سپاه پاوه شهید مجید حداد عادل برای نیروهای نظامی این شهر 

سخنرانی می کند. نفر سوم ایستاده از چپ شهید ناصر کاظمی فرماندار پاوه و فرمانده 
سپاه این شهر و نفر نشسته محمد ابراهیم همت؛ مسئول روابط عمومی سپاه.

z .اوائل بهار 1360، پاوه داخل مینی بوس
همت مسئول روابط عمومی سپاه پاوه بچه های کرد منطقه را به اردوی فرهنگی می برد.
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z .تابستان 1360، شناسایی محور مرزی مریوان به پنجوین
ایستاده از راست: }؟{، احمد متوسلیان، شهید محمد اویسی، محمد ابراهیم همت.

نشسته از راست شهیدان تقی رستگار مقدم، رضا سلطانی قمی و رضا چراغی.

z .تابستان 1360، نوار مرزی شرق پنجوین
بازدید شهید صیاد شیرازی از جبهه مریوان، در معیت شهیدان محمد ابراهیم همت، 

احمد متوسلیان، چراغی و....
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z .1360 اواخر پاییز
بازگشت همت از سفر معنوی حج و دیده بوسی با رزمندگان بومی سپاه پاوه.
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z 1360 چهاردهم دی
مصاحبه ی خبرنگار پیام انقالب با همت در محل سپاه مریوان پیرامون عملیات محمد 

رسول اهلل)ص(
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z )چهاردهم دی 1360، اتاق فرماندهی سپاه مریوان. بعد از عملیات کوهستانی محمد رسول اهلل )ص
همت در حال خوردن کاسه ای آش اسفناج !

نوش جان، دالور



234 
n

ت 
ماه همراه بّچه هاس

z .دوم فروردین 1361، مرحله اول فتح مبین
تخلیه اسیران دشمن در محور شاوریه با نظارت همت.

z .28 اسفند 1360، محور شاوریه
ایستاده از چپ به راست : ولی اهلل همت، محمد حسن صیاد، محمد ابراهیم همت، } ؟{ 

نشسته از راست به چپ : علی میرکیانی، محمود مرادی، }؟{
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z  سنگر تاکتیکی تیپ 27، شامگاه یکم، خرداد 1361، ساعاتی پیش از آغاز مرحله پایانی
z .عملیات الی بیت المقدس

از چپ : شهید همت، شهید محمود شهبازی و سعید قاسمی.

z .اردیبهشت 1361، منطقه عملیاتی الی بیت المقدس
از چپ به راست: }؟{ ، تقی رستگار مقدم، شهید سعید سلیمانی، مجید صالحی پور، 

شهیدهمت، محمد حسن صیاد، }؟{
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z .شامگاه بیست ویکم خرداد 1361، فرودگاه بین المللی  دمشق
همت به همراه مجموعه سوم از نیرو های اعزامی ایران به سوریه در حال پیاده شدن از 

هواپیما.
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z )بیست و هشتم خرداد 1361، سوریه دمشق، صحن مسجد اموی،  مقام راس الحسین)ع
ایستاده از چپ: }؟{، شهید همت، علی نیکوگفتار صفا، شهید سیدمحمدرضا دستواره، 

نصرت اهلل قریب. نشسته از چپ: }؟{، شهید حسن زمانی، تقی رستگار مقدم، شهید 
حسین اسالمی.

z  شامگاه سیزدهم تیر 1361، پادگان زبدانی، جمهوری عربی سوریه، آخرین شب همراهی
z .همت با احمد متوسلیان

در فردای همین شب، احمد متوسلیان و سه یار همراهش به اسارت نیروهای فاالنژ در 
می آیند و داغ سنگین فراغ شان بر دل همت می نشیند.
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z .شانزدهم تیر 1361، سوریه، فرودگاه بین المللی دمشق
نفر اول از سمت راست: سعید قاسمی، نفر چهارم شهید سیدمحمدرضا دستواره، نفر 

پنجم شهید همت، در بازگشت از سوریه.

z .محور شمالی پاسگاه زید، پنجم مرداد 1361، پیش از آغاز مرحله پایانی عملیات رمضان
...به خدا قسم این بچه های بسیجی این قدر مخلص اند، که آدم از دیدنشان لذت می برد.
»شهید همت«
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z .اوایل شهریور 1361، شهرضا
چند روز پس از به دنیا آمدن مهدی، من در بستر دراز کشیده بودم و مهدی هم کنارم 

خوابیده بود. حاجی که وارد شد، سریع رفت وضو گرفت و دو رکعت نماز شکر خواند.
» ژیال بدیهیان، همسر«

z .اواخر شهریور1361، بازدید فرماندهان ارشد سپاه از منطقه عملیاتی سومار
از چپ به راست : شهید همت، }؟{، سید رحیم صفوی و برادر ناصح،  در حال شناسایی 

منطقه.
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z .کرمانشاه، ظهر روز پنجشنبه، هشتم مهر ماه 1361، صرف نهار در منزل چهارمین شهید  محراب

z .مهر 1361، سنگر فرماندهی قرارگاه تاکتیکی لشکرظفر، محور سومار

از چپ به راست: محسن رضایی، سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، شهید ایت اهلل عطااهلل 
اشرفی اصفهانی، رحیم صفوی و شهید همت، بیست و چهار ساعت پیش از آغاز عملیات 

مسلم بن عقیل)ع(.

محمد ابراهیم همت، فرمانده قرارگاه ظفر، دستاورد های عملیات مسلم بن عقیل )ع( را 
برای خبرنگاران داخلی و خارجی تشریح می کند.



ها 
س 

عک
 و 

ناد
اس  
n

 2
41

... مقابلش نشستم و گفتم:
نبودن تو را خودم تحمل می کنم، اما دلم می خواد، الاقل تا زمانی که زنده هستی، سایه 

پدر باالی سر بچه ام باشد.
در سفر بعدی، من و مهدی را هم با خودش به خوزستان برد. »بانو ژیال بدیهیان«
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z .1361 زمستان
پیام تسلیت ریاست جمهوری وقت، به حاج محمدابراهیم همت، به مناسبت شهادت 

حسن باقری و مجید بقایی.
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z .زمستان 1361، جبهه جنوب
شهید همت، فرمانده سپاه 11 قدر به همراه معاونش شهید رضا چراغی

z .بهمن 1361، آخرین مراحل شناسایی منطقه عملیاتی فکه ی جنوبی
همت و رضا چراغی در جمع کادرهای واحد اطالعات و عملیات سپاه 11 قدر، 

نشسته نفر وسط : حسین اهلل کرم، مسئول طرح و برنامه سپاه 11 قدر.
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z .1360چهاردهم دی
نامه ی فرمانده سپاه مریوان به فرمانده سپاه پاوه در پایان عملیات محمد رسول اهلل)ص(.

z .برقازه، بهمن 1361، سنگر سپاه 11 قدر
محمد ابراهیم همت، فرمانده سپاه 11 قدر در حال تشریح طرح مانور عملیات والفجر 

مقدماتی، برای محسن رضایی، فرمانده کل سپاه

z .برقازه، بهمن 1361، عکس یادگاری در سنگر فرماندهی سپاه 11 قدر
نفر اول از چپ شهید عباس کریمی و نفر چهارم شهید همت.
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z .27 بهمن 1361، چنانه، دهکده حضرت رسول )ص(، اردوگاه صحرایی رزمندگان لشکر
محمد ابراهیم همت در حال توجیه عملیات والفجر مقدماتی برای نیروهای گردان ها.
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z .تهران، زمستان 1361،  سمینار سراسری فرمانده های سپاه پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی
از چپ به راست: محمد ابراهیم همت، مهدی باکری، مرتضی قربانی، عزیز جعفری، حسین 

عالیی، }؟{

z .27 چنانه، سنگر نمازخانه ی نیروهای تیپ یکم عّمار لشکر
حضور همت در مراسم نوحه خوانی رزمندگان بسیجی.



ها 
س 

عک
 و 

ناد
اس  
n

 2
47

z .شانزدهم بهمن 1361، سنگر قرارگاه عملیاتی سپاه 11 قدر
همت در حال مذاکره با فرماندهان سپاهی و ارتشی این قرارگاه.

z )اوایل فروردین 1362، چنانه، دهکده حضرت رسول )ص
عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه نجف در حال مذاکره با شهید همت.
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z .هجدهم بهمن 1361، قرارگاه تاکتیکی سپاه 11 قدر
همت در حال هدایت عملیات والفجر مقدماتی.

ببین عزیزم، با من حرف بزن، هر چه دلت می خواهد بگو،  فقط تماس خودت را با من قطع نکن! 
الو.....الو.....

»آخرین مکالمه همت با نیروهای محاصره شده در عملیات والفجر مقدماتی«
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z .1362 فروردین
ایستاده از چپ : نورعلی شوشتری،  مرتضی قربانی، عزیز جعفری، نصرت اهلل کاشانی، }؟{

نشسته از چپ : مهدی زین الدین، همت و مهدی باکری

z .شانزدهم فروردین 1362، پادگان دو کوهه
سخنرانی همت پیرامون دالیل ناکامی عملیات والفجر مقدماتی برای نیروهای کادر لشکر 27.
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z .فروردین 1362- منطقه عملیاتی والفجر یک- فکه شمالی
بازدید همت از محور در حال شناسایی فکه شمالی و دیدار او با مسئولین و نیروهای واحد 

اطالعات و عملیات لشکر 27.

z .شامگاه بیست و پنجم فروردین 1361،  محور عملیاتی فکه شمالی
همت در حال هدایت عملیات والفجر یک.
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z .اوایل تیر 1362، غرب کشور
از چپ شهید سعید مهتدی و شهید همت در حین شناسایی منطقه بمو.

z .تابستان 1362، شیخ سله سنگر واحد اطالعات لشکر
از راست به چپ : شهید مجید زاد بود، جانشین واحد اطالعات لشکر، شهید همت، }؟{، 

سعید قاسمی، مسئول واحد اطالعات لشکر 27 در حین شناسایی از منطقه بمو.
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z .تابستان 1362، تازه آباد، جوانرود
همت در حین بازدید از مقر نیروهای واحد اطالعات ـ عملیات لشکر 27 که مشغول 

شناسایی منطقه ی بمو بودند.

z .مرداد 1362- مهران
از چپ به راست: شهیدان همت، اکبر حاجی پور فرمانده تیپ یک عمار و ابراهیم معصومی 
)فرمانده گردان کمیل( در عملیات والفجر3 - گردان کمیل گره کور عملیات را باز کرد و

ارتفاع کله قندی را به تصرف خود در آورد.
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z .3مرداد 1362، منطقه عملیاتی مهران، والفجر
همت به همراه شیخ حسین انصاریان.

z .27 اواسط تیر 1362، قاّلجه، اردوگاه تیپ ذوالفقار لشکر
از راست به چپ: عّباس برقی، محسن نورانی، همت، محمدتقی پکوک، اکبر زجاجی، }؟{
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z  اواسط مرداد 1362- چند روز قیل از شهادت محسن نورانی قاّلجه،  چادر فرماندهی
z یگان ذوالفقار

از راست : نفر دوم شهید محسن نورانی، نفر سوم شهید همت و نفر چهارم عباس برقی.

z .اواخر مرداد 1362- بعد از عملیات والفجر3، تهران، نهاد ریاست جمهوری
دیدار فرماندهان سپاه با حضرت آیت اهلل خامنه ای؛ ریاست محترم جمهوری اسالمی 

ایران.
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z .مرداد 1362، قاّلجه
محسن رضایی؛ فرمانده کل سپاه در حال سخنرانی برای نیروهای لشکر 27 محمد رسول 

اهلل )ص(.

z .مرداد 1362- قاّلجه،  چادر فرماندهی لشکر
از چپ به راست : شهید ابراهیم علی معصومی؛ فرمانده گردان کمیل، شهید اکبر حاجی   

 پور؛  فرمانده تیپ 1 عّمار، علی شمع خانی؛ فرمانده نیروی زمینی سپاه،  رسول توکلی؛ 
مسئول پرسنلی لشکر 27، شهید همت؛ فرمانده لشکر، عزیز جعفری؛  فرمانده قرارگاه نجف، 

حاج قربان؛ نیروی تبلیغات.
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z .تابستان 1362- اردوگاه شهید بروجردی- قاّلجه
نماز عشق را دو رکعت است؛ که وضوی آن درست نیاید، اال به خون.
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z .27 شامگاه بیست وسوم مرداد 1362- قاّلجه؛ چادر فرماندهی لشکر
همت در حال بررسی و مطالعه نامه ها و ابالغیه ها.

z .مرداد 1362- اردوگاه شهید بروجردی، قاّلجه، چادر فرماندهی
ایستاده از چپ : شهید حسین اسکندرلو، شهید عباس کریمی، شهید همت، محسن رضایی، 
امیر نوحی، رحیم صفوی، حاج قربان. نشسته از چپ : شهید رضایی، شهید معصومی، شهید 

دستواره، رسول توکلی، شهید حاجی پور.
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... انشاءاهلل به زودی، به خانه امیدم می آیم.
حاج همت 62/7/12
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z .تابستان 1362- قاّلجه
همت و بازیگوشی هایش در برابر دوربین. از چپ به راست : }؟{، همت، شهید سید جعفر 

تهرانی، شهید محمد حسن ترابیان) حسن قمی (، }؟{

z .مرداد 1361-قاّلجه
همت در حال سخنرانی برای نیروهای گردان حبیب بن مظاهر لشکر 27 محمد رسول 

اهلل )ص(
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z شهریور1362، جوانرود، تازه آباد، چادر فرماندهی گردان حبیب
از راست : شهید عمران پستی )عبداهلل(؛ فرمانده گردان، اسد اهلل توفیقی؛ راوی دفتر سیاسی 
سپاه، شهید همت،  اکبر کولیوند، مسئول مخابرات گردان حبیب، امیر چیذری؛  معاون گردان 

حبیب.

z .مرداد 1362، قاّلجه،  اردوگاه گردان حبیب بن مظاهر
همت در حلقه محبت بسیجیان و پاسداران این گردان.
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z .آبان 1362- جبهه شرق پنجوین عراق
از چپ به راست : شهید همت، فرمانده لشکر 27، }؟{،  شهید اکبر زجاجی؛ جانشین 

لشکر 27 و شهید احمد کاظمی؛ فرمانده لشکر 8 نجف در حال بررسی عملیات والفجر4.

z .4آبان 1362،  منطقه عملیاتی والفجر
همت از سنگر دیدگاه ارتفاع 1866 در حال شناسایی مواضع نیرو های دشمن درکانی 

مانگا.
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z .4آبان 1362، منطقه عملیاتی والفجر
ایستاده از چپ : مسعود نیک بخت، شهید همت، شهید کریمی، شهید عباس ورامینی، 

}؟{. نشسته از چپ : اسداهلل توفیقی؛ راوی شهید همت و شهید سیدمحمدرضا دستواره.

z .آبان 1362، منطقه عملیاتی والفجر 4، شرق پنجوین
ایستاده از چپ به راست: مجتبی صالحی پور، شهید هّمت، }؟{، رسول توکلی، }؟{

نشسته نفر اول از راست شهید محمدحسین اسماعیلی، }؟{



ها 
س 

عک
 و 

ناد
اس  
n

 2
63

z .چهاردهم آبان 1362- دشت شیلر
همت در حال سخنرانی برای رزمندگان گردان های حبیب و مسلم :

... چه با شکوه است شب های عملیات، آن هنگام که انسان احساس می کند فرشتگان 
باالی سر این بسیجیان و رزمندگان پرواز می کنند! »شهید همت«
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z .جمعه چهاردهم آبان 1362؛ دشت شیلر
همت برای نیروهای دو  گردان حبیب و مسلم، از دستاوردهای مرحله ی سوم عملیات 

والفجر4 می گوید.

z ،)بعد از ظهر جمعه 21 آبان 1362، تهران، قطعه 28 بهشت زهرا )س
حضور در مراسم شب هفتم شهید ورامینی.

از چپ به راست : محمد ابراهیم همت، محمد اسماعیل کوثری و نصرت اهلل کاشانی.
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z .)بعد از ظهر جمعه 21 آبان 1362، تهران، قطعه 28 یهشت زهرا)س
همت پس از سخنرانی در مراسم هفتمین شب شهادت عباس ورامینی، رئیس ستاد لشکر 

27، فرزند او، میثم را در آغوش گرفته است.

z .)اوایل آذز 1362، قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع
پس از خاتمه عملیات والفجر4، مراسم یادبود شهید علی رضائیان؛ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا 

)ع(.
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z .1362 زمستان
نامه شهید همت به شهید عبادیان جهت تامین خودرو برای تردد نیروهای بسیجی حاضر 

در عملیات.
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z .اسفند 1362- منطقه عملیاتی خیبر
...همین طور که نگاهش می کردم، از خودم می پرسیدم :  چرا این قدر خونسرد شده ؟ 

این ابراهیم، ابراهیم همیشگی نیست. 
»فرازی از صحبت های شهید احمد کاظمی از آخرین دیدارش با همت«

z .پانزدهم اسفند 1362- منطقه عملیاتی خیبر
همت )نشسته بر ترک موتور(، در تالش برای حفظ جزیره مجنون لحظه ای از پا 

نمی نشیند.
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z .سه شنبه بیست و سوم اسفند 1362 " اهواز" معراج شهدا
... بعد از توضیحات من حاج عبادیان دودستی زد توی سر خودش و با ناله گفت:  آره، این 

جنازه، جسد حاج همِت »باقر شیبانی«
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یک عکس، و نوشته پشت آن به قلم همسر شهید همت :
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z .گلزار شهدای شهرستان شهرضا؛ سنگ مزار شهید حاج محمد ابراهیم همت
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خدانگهدار.

z .1391 تهران، اردیبهشت
از چپ به راست : مؤلف، مصطفی همت، قاسم صادقی، محمد مهدی همت، احمد سلطانی 

محمدی.




