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 عليرضا محمدي
اولين نكته اي كه در برخورد با سردار محمد 
نبي رودكي در ذهنت شكل مي گيرد، تواضع 
اوست. اينطور نيست كه بخواهد تظاهر كند، 
تكبر در ذاتش نيست. قرار گفت وگو را تلفني 
هماهنگ كرديم. موضوع مصاحبه خودش 
بود. به حتم يكي از قديمي ترين فرماندهان 
لش�كر دفاع مق�دس خاطراتي ش�نيدني 
دارد كه باي�د دل داد و پ�اي صحبت هايش 
نشست. نشستيم و حرف از برادر شهيدش 
به مي�ان آمد، از اينك�ه قرار بود ب�ه عنوان 
يك مجاهد به افغانس�تان ب�رود كه جنگ 
تحميلي شروع مي ش�ود. برمي گردد به دل 
جنگي هش�ت س�اله كه حاال فكر و ذهنش 
را مملو از نام ها و نش�انه هاي بسياري كرده 
است. شهيد مجيد سپاس�ي يكي از همين 
نام هاست كه در خاطرات سردار وزن خاصي 
دارد. گفت وگوي ما با فرمانده دوران جنگ 
لش�كر19 فج�ر ش�يراز را پي�ش رو داريد. 

اولين روز جنگ كجا بوديد؟
آن روز م��ن ب��ه اتفاق چه��ار نفر از دوس��تان 
همرزمم تازه از ش��يراز به تهران رسيده بوديم 
و مي خواس��تيم ب��راي كم��ك ب��ه مجاهدان 
افغانستاني راهي آنجا شويم كه فرودگاه مهرآباد 
بمباران ش��د. ظهر 31 ش��هريورماه 59 بود. با 
دوستان كه بعدها همگي شهيد شدند در يك 
مسجد در خيابان جيحون نماز مي خوانديم كه 
صداي چند انفجار شنيديم. بيرون آمديم و از 
اخبار متوجه شديم با حمله جنگنده هاي عراقي 
جنگ آغاز شده اس��ت. از رفتن به افغانستان 
منصرف شديم و دوباره به شيراز برگشتيم. اوايل 
مهرماه به طرف منطقه ايالم حركت كردم و تا 

انتهاي جنگ در جبهه ها ماندم. 
قضيه رفتن به افغانستان مأموريت بود 

يا داوطلبانه؟
آن زمان واح��د نهضت هاي س��پاه هر كس را 
كه مي خواست براي كمك به مسلمانان ديگر 
كشورها اعزام شود به شرط تأييد راهي مي كرد. 
س��خت هم نمي گرفتند. مث��اًل يكي مي گفت 
مي خواهم به فيليپين بروم يا لبنان يا افغانستان 
ويا... كمكش مي كردند. من و ش��هيدان حاج 
مهدي زارع، عباس مهتابي، حس��ن معيني و 
حسن پاكياري با هم قرار گذاشتيم به افغانستان 
برويم. با اين دوستان در سنندج همرزم بودم. 
يادم اس��ت يك مقدار مين و نارنجك و نفري 
يك قبضه اس��لحه ژ. 3 آماده س��فرمان كرده 
بوديم اما جنگ كه ش��روع شد، از تصميم مان 
منصرف شديم. در خالل جنگ آن چهار نفر به 
شهادت رسيدند. حاج مهدي زارع از فرماندهان 
گردان هاي لشكر 19 فجر شد كه در كربالي4 
به شهادت رسيد. عباس مهتابي يك سال اول 
جنگ در آبادان همراهمان بود. ايشان در يك 
تصادف مشكوك در ش��يراز به شهادت رسيد. 
مي گفتند منافقين تصادف س��اختگي ترتيب 
داده  و به جلوي موتور او كوبيده اند. شهيد حسن 
معيني بچه تهران بود و شهيد حسن پاكياري 

هم شيرازي بود كه در جبهه شهيد شد. 
اجازه دهيد كمي به قبل تر برگرديم. از 

چه زماني وارد جريان انقالب شديد؟
بنده از حدود 10 سالگي، يعني 50 سال قبل 
پاي منبر شهيد دس��تغيب بودم. اين بزرگوار 
س��كان انقالب را در فارس در اختيار داش��ت. 
كم كم  فعاليت انقالبي كرديم و در مس��جد با 
ساير جوان ها تيمي تشكيل داديم. زمان جنگ 
از همان بچه هاي انقالبي مسجد جامع بعضي 
در تيپ امام سجاد)ع( و لشكر 19 حضور يافتند. 

مثل سردار شهيد مجيد سپاسي كه از بچه هاي 
انقالبي شيراز بود. 

مجيد سپاسي همان شهيدي است كه 
در حال حاضر يك تيم فوتبال در شيراز 

به نام اوست؟
بله همان است. 

خودش هم اهل فوتبال بود؟
نه به ش��كل حرفه اي. در منطق��ه مواقعي كه 
عمليات نبود، همراه شهيد مسلم شيرافكن و 
بقيه بچه هاي لشكر گل كوچك بازي مي كردند. 
بعد از جنگ تيم فوتبال شهيد سپاسي را به ياد 
اين شهيد بنيان گذاش��تيم كه بازيكنانش از 

سربازها و نيروهاي خود لشكر بودند. 
 از فعاليت هاي انقالبي تان مي گفتيد. 

بله،  با تفكرات انقالبي كه داشتم بعد از گرفتن 
ديپلم در آبان 56 به سربازي رفتم اما در اسفند 
56 بعد از آموزشي از پادگان كرمان فرار كردم. 
سه نفر بوديم كه اقدام به فرار كرديم اما دستگير 
شديم و بعد از تنبيه انضباطي به صفر5 كرمان 
برگش��تيم. بعد به ش��يراز منتقلم��ان كردند. 
آبان 57 كه امام دس��تور داد س��ربازها محل 
خدمتشان را ترك كنند، دوباره تصميم به فرار 
گرفتيم. قبل از   آن يكسري اعالميه امام را چاپ 
كرديم و در پادگان مركز پياده شيراز كه محل 
خدمتمان بود توزيع كرديم. بين سربازها و روي 
تخت هاي آنكارد شده گذاشتيم و شبانه از زير 
سيم خاردار فرار كرديم. من براي اينكه از شر 
مأمورها در امان باش��م، با چند نفر از بچه هاي 
شهرري به تهران آمدم. روز بعد از طرف پادگان 
و ضد اطالعات ارتش رفته بودند دم در خانه و 
بنده خدا مادرم ابراز بي اطالع��ي كرده بود. به 
هرحال اواخر آبان و اوايل آذر در تهران بودم و در 
تظاهرات شركت مي كردم. وقتي پايه هاي رژيم 
سست شد دوباره به شيراز برگشتم و در مركز 
كانون انتظامات مس��جد جامع شيراز حضور 
يافتم. با هدايت ش��هيد دس��تغيب تظاهرات 
شيراز را س��اماندهي و هماهنگ مي كرديم تا 

اينكه انقالب پيروز شد. 
چه زماني لباس پاسداري به تن كرديد؟ 

اصاًل چرا سپاه را انتخاب كرديد؟
از اول به نظامي گري عالقه مند بودم. سپاه هم 
كه آرماني بود و وظيفه حفاظ��ت از انقالب را 
برعهده داشت. هرجا مش��كلي پيش مي آمد، 
بچه هاي پاسدار در صف اول مبارزه بودند. فكر 
كردم سپاه با روحياتم سازگارتر است. دقيقاً اول 
تيرماه 58 وارد سپاه شدم. قبل از آن مدتي در 

كميته مسجد جامع )مسجد عتيق( غيررسمي 
فعاليت مي كردم. بعد عضو سپاه شدم و ديگر به 

صورت رسمي از انقالب دفاع مي كرديم. 
قطع�ًا در ط�ول حضورت�ان در جبهه 
ش�هداي بس�ياري را ديديد. يادتان 
است با اولين ش�هيد كجا و چه زماني 

روبه رو شديد؟
مرداد 1358 كه ش��هيد چمران و رزمندگان 
همراهش در پاوه محاصره شدند، امام به قواي 
نظامي فرمان داد  24 س��اعت وقت داريد پاوه 
را آزاد كني��د. بالفاصله ما س��پاهي هاي جوان 
ريختيم خيابان و شعار داديم:»پاوه جنگ است، 
خاموشي ننگ اس��ت.« مردم هم آمده بودند. 
سريع با هواپيماي س��ي130 عازم كرمانشاه 
شديم. چون پاوه نيرو زياد اعزام شده بود ما را به 
مهاباد بردند. مهرماه 58 وارد مهاباد شديم. شب 
اول ضد انقالب به مقرمان حمله كردند و دو نفر 
از پاسداران شهر فسا به نام هاي ثمن و بذركار كه 
روي پشت بام نگهباني مي دادند، شهيد شدند. 
دموكرات ها گلوله به پيشاني ش��ان زده بودند. 
اينها اولين شهداي هم استاني هاي ما بودند كه 

در كردستان به شهادت رسيدند. 
گوي�ا برادرتان ه�م از ش�هداي دفاع 
مقدس هستند. ش�ما بزرگ تر بوديد 
يا ايش�ان؟ كمي از اخوي ش�هيدتان 

بگوييد. 
صمد متولد س��ال 35 بود و من متولد س��ال 
37 هستم. برادرم از جوان هاي مذهبي و فعال 
انقالبي شيراز بود و در تظاهرات و راهپيمايي ها 
حضور جدي داشت. بعد از گرفتن ديپلم سال 
54 به سربازي رفت و دو سال بعد خدمتش را 
تمام كرد اما جنگ كه ش��روع شد، سربازهاي 

خدمت منقضي را دوباره به خدمت فراخواندند، 
صمد هم اعالم آمادگي كرد. قباًل عرض كردم 
31 شهريور 59 ما در تهران بوديم كه با اطالع 
از شروع جنگ سريع به ش��يراز برگشتيم.  در 
مسجد جامع به اتفاق دوستان نشسته بوديم كه 
ديدم صمد با خوشحالي آمد و گفت من رفتم 
براي شهادت! گويا كارهاي اعزامش را انجام داده 
بود. او را به خرمشهر اعزام كردند. ايام مقاومت 
خونين شهر آنجا بود. بعد كه شهر سقوط كرد 
اواسط آبان ماه خبر رسيد صمد در كوت شيخ 
به شهادت رسيده است. برادرم در وصيتنامه اش 
به ايستادگي در خرمشهر اشاره كرده و نوشته 
بود:»در خيابان هاي خرمشهر در حال جنگ با 

كفار بعثي هستيم و به فرمان امام آمده ايم.«
نام سردار رودكي با فرماندهي لشكر19 
فجر شيراز عجين است، چه مراحلي 
طي ش�د تا عهده دار اين مس�ئوليت 

شديد؟
من همان اولين روزه��اي جنگ به ايالم رفتم 

و ابتدا به منطقه ميم��ك در غرب مهران اعزام 
شديم. بعد رفتيم شرق مهران در سد كنجانچم 
و پاسگاه صاحل آباد مستقر شديم. در مهران با 
دشمن مي جنگيديم و مين گذاري مي كرديم. 
بيش��تر عملي��ات چريك��ي و مح��دود انجام 
مي داديم. تا شش ماه آنجا بودم. اوايل سال 60 
آمدم جنوب و در آبادان فرماندهي جبهه ميدان 
تير آبادان كه معروف به جبهه واليت فقيه بود را 
برعهده گرفتم. چهارماهي هم در آبادان بودم؛ 
از ارديبهشت 60 تا  مهر همان سال كه عمليات 
ثامن االئمه و شكست حصر آبادان انجام گرفت. 
در آبادان فرمانده جبهه فياضيه ش��هيد احمد 
كاظمي بود. فرمانده جبهه دارخوين هم شهيد 
خرازي بود. فرمانده ايس��تگاه هفت را مرتضي 
قرباني و سردار اسدي برعهده داشتند. فرمانده 
ميدان تير آبادان هم كه خود من بودم. همه ما از 
آنجا رشد كرديم و بعدها همه اين افراد فرمانده 
تيپ و لشكر شدند. بعد از عمليات ثامن االئمه، 
عمليات طريق الق��دس انجام گرفت كه همراه 
سردار قرباني در تيپ كربال بودم. در اين تيپ 
جانش��ين يكي از مس��ئوالن محورها بودم و 
همچنين فرماندهي يكي از گردان ها را برعهده 
داشتم كه عموم رزمندگانش از بچه هاي شيراز 
بودند. بعد براي عمليات فتح المبين تيپ 35 
امام سجاد را تشكيل داديم كه بنده فرمانده اش 
شدم. در اواخر سال 61 كه با ابالغ فرماندهي كل 
سپاه تيپ ها تبديل به لشكر شدند، ما هم تيپ 
امام سجاد را با ستاد قرارگاه فجر كه سابق شهيد 
بقايي فرمانده اش بود ادغام كرديم و لشكر19 

فجر شيراز تشكيل شد. 
اگر مي ش�ود كمي فضاي گفت وگو را 
تغيير دهي�م، خاطرات ك�دام يك از 
همرزمانتان بيشتر ذهن شما را درگير 

مي كند؟
 خاطرات از همرزمان كه بس��يار است اما شهيد 
مجيد سپاسي خلقيات خاصي داشت و خاطرات 
ماندگاري هم دارد. سپاس��ي يك جوان ش��وخ، 
بسيار شجاع، دالور و نترس بود. يكمرتبه از گردان 
جلو مي افتاد مي زد به خط دشمن. در عين حال 
خيلي ش��وخ بود. با بچه هاي لشكر زياد شوخي 
مي كرد. آن زمان وزارت سپاه نوشابه هايي به نام 
كوثر توليد مي كرد. سپاسي زياد از اين نوشابه ها 
مي خورد. وقتي با هم به س��فر حج رفتيم، ديگر 
نوشابه كوثر پيدا نمي شد. مي رفت از سردخانه 
رئيس كاروان پپسي تك مي زد و مي آورد شب ها 
مي خورد. يادم اس��ت يك  وقت��ي گفت اگر من 
شهيد شدم با نوشابه كوثر غسلم بدهيد! در ميان 
شهداي لشكر شهادت ايشان بيشترين تأثير را 
روي من گذاش��ت. اوايل فروردين سال 67 در 
حلبچه مي خواس��تيم مرحله سوم والفجر10 را 
انجام دهيم. ظهر همراه كادر فرماندهي لش��كر 
از روي كالك نقشه توضيحاتي مي داديم. ديدم 
سپاس��ي مرتب قدم مي زند. گفتم بيا بنش��ين. 
گفت نه من مي دانم امشب بايد چه كنم. گفتم 
نه بايد بيايي امش��ب همراه فرمانده گردان ها به 
عنوان مس��ئول محور و معاون عمليات لش��كر 
جلوتر بروي. گفت همه چي��ز را مي دانم! خودم 
مي روم. سپاسي هميشه ناهار و نوشابه كوثر خوب 
مي خورد اما آن روز ناهار نخورد. انگار داشت براي 
شهادت آماده مي شد ولي من متوجه نبودم كه 
دارند او را مي برند! شب هنگام عمليات تا يكي دو 
ساعت هرچه در بيسيم مي گفتم گوشي را بدهيد 
به مجيد، بيسيم چي مي گفت من از ايشان عقب 
افتادم! مجيد جلو رفته است. گفتم مگر مي شود، 
كجا رفته اس��ت؟ كمي بعد گفتند مجيد، سبز 
چهره شده! سبز چهره مسئول بهداري ما بود و 
هر كس مجروح مي شد مي گفتند سبزچهره شده 

گفت وگوي »جوان« با سردار محمد نبي رودكي فرمانده لشكر 19 فجر در دفاع مقدس

جنگشروعنميشدبهمجاهدانافغانمیپیوستم

فرداي روز ش�روع جنگ در مس�جد 
جامع به اتفاق دوستان نشسته بوديم 
كه ديدم ب�رادرم صمد با خوش�حالي 
آمد و گف�ت من رفتم براي ش�هادت! 
گويا كاره�اي اعزامش را انج�ام داده 
بود. او را به خرمش�هر اع�زام كردند. 
بع�د كه ش�هر س�قوط ك�رد اواس�ط 
آبان م�اه خبر رس�يد صم�د در كوت 
ش�يخ ب�ه ش�هادت رس�يده اس�ت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع
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است. فهميدم قضيه مجروحيت نيست و سپاسي 
به شهادت رسيده است. گفتم مي خواهيد بگوييد 
شهيد شده اس��ت؟گفتند بله شهيد شده است. 
اين خبر خيلي روي من تأثير گذاشت. تا مدتي 
در همان قسمتي كه نشس��ته بودم و عمليات را 
اداره مي كردم گريه مي كردم و اش��ك هايم قطع 

نمي شد. 
حاال كه سال ها از جنگ گذشته، شده 
است حس�رت چيزي را بخوريد؟مثاًل 
اينكه مي شد كاري را انجام داد كه انجام 
نگرفته باشد يا عملياتي انجام شود كه 

انجام نگرفته باشد؟
بل��ه، غفلت هايي بوده كه حس��رت ب��ه دنبال 
داشته است. در پش��تيباني جنگ به خصوص 
ش��اهد غفلت هايي بوديم. فرماندهان بس��يار 
حس��رت مي خوردند. به عنوان مثال كربالي4 
را مي خواس��تيم انجام دهيم. 500 گردان نيرو 
بايد بس��يج مي ش��د. در قالب كاروان سپاهيان 
محمد)ص( وقتي نيرو از سراسر كشور آمد، 250 
الي 260 گردان آماده عمليات شد. با اين حجم 
نيرو طرح فرماندهان براي تصرف اهداف مورد 
نظر ناقص باقي مي ماند. البته ما با همان نيروي 
نصفه، تكليف خودمان را انجام مي داديم اما بعد 
در چنين مواردي حسرت مي خورديم. مثاًل در 
كربالي5 ما رفتيم به پنج ضلعي و ارتش عراق 
را منهدم كرديم. دو سوم ارتش عراق بين 30 تا 
70 درصد منهدم ش��دند. در 70 روز كربالي5 
پيش خودمان مي گفتيم اگر 200 گردان ديگر 
مي آمد ما مي رفتيم تا نزديكي هاي بصره و اهداف 
جلوتري را مي گرفتيم و زودتر بر دشمن غالب 
مي شديم ولي خب متأسفانه آن نيرو و امكاناتي 

كه مدنظر فرماندهان بود تأمين نشد. 
سردار! چقدر سابقه حضور در مناطق  

عملياتي داريد؟
103 ماه مي شود. 

اگر بخواهيم يك خاطره ناب از اين 103 

ماه حضور تعريف كنيد، كدام مي شود؟
س��ه برادر به نام هاي مهندس كم��ال ، جمال 
و مه��دي ظل انوار س��ال ها در لش��كر19 فجر 
بودند. س��يدمحمد كدخدا فرمانده گردان امام 
حس��ين)ع( ما هم باجناق يك��ي ازظل انوارها 
بود. پدرخانم س��يدمحمد و يكي از برادران در 
لش��كر19 اذان گو بود. قبل از شروع كربالي5 
چهار نفري رفتند پيش پدرخان��م و گفتند ما 
مي رويم براي ش��هادت. ش��ما هم با ما همراه 
ش��و تا به نام پنج تن شهيد ش��ويم. پدر خانم 
مي گويد اينطور نگوييد برويد و پيروز برگرديد. 
س��يدمحمد كدخدا مي گويد ش��ما پدرزن ما 
هستي نيايي دخترانت بيوه مي شوند. با ما بيا تا 
بيوگي شان را نبيني. ايشان هم مي گويد اذيتم 
نكنيد و برويد. خالصه اين چهار نفر پيش من 
آمدند. از ميان برادره��ا، مهدي ظل انوار به من 
گفت مي خواهم با غواص ها ب��روم. گفتم تو در 
حد رئيس ستاد لشكر هستي بگذار خط بشكند 
بعد با هم مي رويم. اصرار كرد و خالصه رضايتم 
را گرفت و رفت. هر چهار نفر همانطور كه گفته 
بودند همگي در يك شب به شهادت رسيدند. 
اينچنين جوان هايي بودند كه در كربالي5 خط 
را شكستند و با فتح پنج ضلعي شلمچه، آقاي 
رضايي پرچم علي بن موسي الرضا)ع( را به من 

داد تا آنجا نصب كنم. 
در خاطراتي كه تعري�ف كرديد محور 
همرزمانتان بودند، يك خاطره شخصي 

هم بگوييد. 

در عمليات طريق الق��دس، آذرماه 1360 كنار 
پل سابله رسيديم. ما داش��تيم به عراقي ها در 
آن طرف شليك مي كرديم كه يكمرتبه ديدم 
پنج  نفربر پي ام پي از پل عب��ور كردند و به اين 
طرف آمدند. اول فكر كرديم خودي هستند و از 
جناح تيپ امام حسين)ع( مي آيند به ما ملحق 
شوند. به بچه ها گفتم حواستان باشد و خودم به 
س��مت پي ام پي ها رفتم. نزديك تر كه شدم به 
ماهيتشان شك كردم. در همين لحظه در يكي 
از نفربرها باز شد و دو عراقي بيرون آمدند. يكي 
از آنها كه انگار فرمانده بود شروع به رجزخواني 
كرد! به طرفش ش��ليك كردم و افتاد. آن يكي 
سريع داخل پي ام پي رفت. نفربرهاي ديگر كه 
اين صحنه را ديدند دور زدند و فرار كردند. برايم 
عجيب بود! آنها مي توانستند به جاي رجزخواني 
و ش��عار دادن من را كه نيروي پي��اده بوده و از 
بچه هاي خودمان ج��دا افتاده ب��ودم را با يك 
شليك مسلسل از بين ببرند اما انگار خدا آنها را 
كور و كر كرده بود. تازه وقتي به آن نفربر پيشرو 
كه فرمانده داخلش را زده بودم نزديك ش��دم، 
يكدفعه در عقب باز شد و هشت الي 9 نفر عراقي 
بيرون ريختند و آنها هم به طرف نخلستان كنار 
پل س��ابله فرار كردند. نشستم و به صورت تك 
تيرانداز به اين نفرات شليك كردم. همزمان داد 

مي زدم بچه ها بزنيدشان... 

غفلت هايي بوده كه حسرت به دنبال 
داش�ته اس�ت.   مثاًل در كرب�الي5 ما 
رفتيم به پنج ضلع�ي و ارتش عراق را 
منه�دم كرديم. دو س�وم ارتش عراق 
بين 30 ت�ا 70 درصد منهدم ش�دند. 
در 70 روز كرب�الي5 پي�ش خودمان 
مي گفتيم اگر 200 گردان ديگر مي آمد 
ما مي رفتي�م تا نزديكي ه�اي بصره  و 
اهداف جلوتري را مي گرفتيم و زودتر 
بر دش�من غالب مي ش�ديم ولي خب 
متأس�فانه آن ني�رو و امكانات�ي ك�ه 
مدنظر فرمانده�ان بود تأمين نش�د
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