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مروري بر سرنوشت بلندي هاي ميمك در جنگ تحميلي
 به مناسبت 25 مهر سالروز آغاز عمليات عاشورا

نبرد براي آزادسازي كليد بغداد 
 غالمحسين بهبودي

25 مهرم�اه 1363 عملي�ات عاش�ورا در 
مناط�ق مرزي اس�تان ايالم انج�ام گرفت. 
اي�ن عمليات ب�رآن ب�ود ت�ا بخش هايي از 
ش�مال و غرب منطقه ميم�ك را آزاد کند. 
ميمك نام ماندگاري در تاريخ دفاع مقدس 
است که مناقشه بر سر آن تاريخي بيش از 
جنگ تحميلي ايران و عراق دارد. به همين 
مناس�بت عالوه بر مرور عمليات عاش�ورا، 
نگاهي به تاريخچه اختالف�ات مرزي ايران 
و ع�راق در منطق�ه ميم�ك مي اندازي�م.

 
 کليد بغداد

بلندي هاي ميمك را كليد بغداد نيز مي نامند. 
به اين دليل كه از مرز ميمك تا بغداد راه چنداني 
نيس��ت و نزديك ترين نقطه م��رزي ايران تا 
پايتخت عراق به شمار مي رود. از اين رو حكام 
بعثي توجه مضاعفي به منطقه ميمك داشتند. 
در ماجراي ق��رارداد 1975 الجزاير وقتي قرار 
ش��د در نوار مرزي ميله گذاري صورت گيرد، 
نمايندگان كشور عراق در بلندي هاي ميمك 
بهانه تراشي  و كار را نيمه رها كردند. سپس با 
پيروزي انقالب اسالمي ايران، اين بهانه تراشي ها 
ادامه يافت و در كنار موضوع اروندرود، عودت 
بلندي ه��اي ميمك ني��ز جزء خواس��ته هاي 

نامشروع حزب بعث عراق قرار گرفت. 
19 ش��هريورماه 1359، وقت��ي هنوز جنگ 
تحميلي به صورت رسمي آغاز نشده بود، عراق 
به منطقه ميمك حمله كرد و روز بعد آنجا را به 

اشغال خود درآورد، بنابراين ميمك اولين نقطه 
از ايران بود كه به تصرف دشمن درآمد. اهميت 
اين منطقه براي عراقي ها به حدي بود كه وزارت 
دفاع اين كشور بيانيه اي رس��مي صادر كرد و 
اشغال ميمك را »سيف س��عد« ناميد. همان 
روزها مقام معظم رهبري به عن��وان نماينده 
امام در ش��وراي عالي دفاع به ايالم رفتند و با 

رزمندگان ديدار كردند. 
س��ه ماه بعد از ش��روع جنگ، در 19 دي ماه 
1359 ارتش جمهوري اسالمي ايران به كمك 

عشاير منطقه، عمليات ضربت ذوالفقار را براي 
آزادس��ازي ميمك انج��ام داد. يك��ي از اولين 
مواردي كه دشمن از بمب شيميايي در جنگ 
استفاده كرد، در همين عمليات ضربت ذوالفقار 
بود كه نش��ان مي داد ميمك تا چه اندازه براي 
دش��من اهميت دارد. همچنين اسراي عراقي 
نيز از حضور ش��خص صدام در پش��ت جبهه 
دفاع از ميمك خبر مي دادند، اما به رغم تمامي 
تمهيدات دشمن، رزمندگان توانستند بخشي 
از ارتفاعات ميمك را آزاد كنند. هرچند هنوز 
ش��مال و غرب اين منطقه در تصرف دش��من 

باقي مانده بود. 
 عمليات عاشورا

وضعيت منطقه ميمك تا سال 63 تقريباً ثابت 
بود تا اينكه در اين زمان قرار شد با انجام عمليات 
عاش��ورا آن بخش از اين منطقه ك��ه هنوز در 
اشغال دشمن بود آزاد شود. اتصال جبهه هاي 
جناحين ميمك از جمله اهداف عمليات عاشورا 
بود كه توسط يگان هايي از سپاه و ارتش انجام 
مي گرفت. اين نيروها باي��د در منطقه اي وارد 
عمل مي ش��دند كه وجود ش��يارها و پستي و 

بلندي ها روند عمليات را پيچيده مي كرد. 
از غروب روز 25 مه��ر1363، نيروها به طرف 
اهداف خود حركت كردند. درگيري با دشمن 
با رمز »يا اباعبداهلل الحس��ين )ع(« حدود ساعت 
30 دقيقه بامداد در محور مياني )فصيل( آغاز 
و رزمندگان پس از چندين ساعت نبرد موفق 
شدند حدود 9 صبح ارتفاعات فصيل را تصرف و 
سپس پاكسازي كنند. در اين ميان، تالش براي 

تصرف يال ميمك )348( به نتيجه نرسيد. 
در مح��ور جنوب��ي )ف��رو رفتگ��ي ميمك( 
كه درگيري در س��اعت 2:45  آغاز ش��د، اگر 
چه نيروها توانس��تند به برخي از اهداف خود 
دست يابند، ولي در حالي كه فاقد سنگرهاي 
دفاعي بودند و از امكانات پشتيباني نيز بهره اي 
نداش��تند، با پاتك زرهي دش��من مجبور به 
عقب نشيني شدند.  در محور شمالي )گرگني( 
نيروها كه اغلب اوقات خود را به خنثي سازي 
ميادين مين و بازك��ردن معبر اختصاص داده 
بودند، سرانجام پس از مدتي درگيري با دشمن 

توانستند ارتفاع گرگني را تصرف كنند. 
در اين ميان دشمن با جمع آوري و سازماندهي 
نيروهايش از صبح روز دوم پاتك هاي سنگين 
خود را ك��ه به آتش ش��ديد توپخانه و حمالت 
هوايي همراه بود، آغاز ك��رد و هر بار با مقاومت 
نيروهاي خ��ودي مواجه ش��د و ضمن تحمل 
تلفات و ضايعات مجبور مي ش��د عقب نشيني 
كند.  بازپس گيري بيش از 50 كيلومتر مربع از 
مناطق اشغالي، تصرف بخش مهمي از ارتفاعات 
منطقه )فصيل - گرگني( ،  معرض تهديد قرار 
گرفتن جاده بدره - مندلي، آزاد ش��دن جاده 
مرزي خودي،  از جمله دستاوردهاي عمليات 

عاشورا بود. 
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يكي از مواردي که دش�من از بمب 
شيميايي در جنگ اس�تفاده کرد، 
در عمليات ضرب�ت ذوالفقار بود که 
نش�ان مي داد ميمك تا چ�ه اندازه 
ب�راي دش�من اهمي�ت دارد.  ام�ا 
به رغ�م تمامي تمهيدات دش�من، 
رزمن�دگان توانس�تند بخش�ي 
از ارتفاع�ات ميم�ك را آزاد کنند

 صغري خيل فرهنگ
سيدعلي )خليل( هاش�مي متولد 22 اسفند 
سال 71 کارشناسي ارشد مهندسي برق داشت. 
قبل از ورود به سربازي بسيجي بود و به معناي 
اخص کلمه يك رزمنده. در پادگان نيز افسر 
وظيف�ه و فرمانده گروهان بود. س�ربازي اش 
دي م�اه 97 تم�ام مي ش�د ک�ه در حادث�ه 
تروريستي 31 ش�هريورماه اهواز به شهادت 
رس�يد. برادر بزرگ ترش س�يدمحمدامين 
هاش�مي فر در گفت وگو با »جوان« از زندگي 
و خانواده س�يد عل�ي گفت ک�ه مي خوانيد. 

 نمونه ادب و اخالق
ما سه برادر هستيم. تمام خانواده ما مدافع انقالب 
هستند. علي فوق ليسانس برق داشت و دانشجوي 
نمونه دانشگاه آزاد اسالمي ماهشهر بود. البته نه 
فقط در درس بلكه دربسياري از موضوعات ديگر 
هم نمونه بود. از لحاظ ايم��ان، اخالق و معرفت 
نمونه بود. در مس��ائل ديني، سياسي، فرهنگي 
و اجتماعي فردي بس��يار آگاه ب��ود. خيلي ها از 
فاميل، آشنايان و دوستانش او را الگوي خودشان 
مي دانستند. من از نظر س��ني از ايشان بزرگ تر 
بودم، اما به لحاظ معنوي برادرم نسبت به همه ما 
بزرگي مي كرد. به بزرگ ترها احترام مي گذاشت. 
من در همان دانش��گاه ايشان تدريس مي كردم 
اما بايد بگويم ادب و متانت را م��ن از برادرم ياد 
گرفتم. هرگز مرا به اسم صدا نمي زد. گلي بود كه 
پر پر شد. فرمانده اش هم از اخالق و رفتار خوبش 
تعريف مي كرد. كارهاي فرهنگ��ي پادگان را به 
او سپرده بودند. س��يدعلي)خليل( تدريس هم 
مي كرد. اتفاقاً در پادگان ني��ز از او به عنوان يك 

استاد نمونه ياد مي كردند. 
 لبخند هميشگي

سيدعلي امس��ال دهه اول محرم در هيئت هاي 
عزاداري فعال بود. شب تاس��وعا با هم به مراسم 
عزاداري رفتيم. هوا هم گرم بود اما پيشنهاد داد 

به هيئت سينه زني برويم. با آنكه چند وقتي بود 
تمرين زيادي براي آماده شدن در رژه 31 شهريور 
انجام داده بود و زانوهايش درد مي كرد، اما چيزي 
نگفت و تا ديروقت در هيئت مانديم. برادرم انساني 
بزرگ منش، خوش اخالق و خوش خنده بود. من 
اخم در چهره ايشان نديدم. حتي پس از شهادت 

هم چهره اش خندان بود. وقتي به بيمارستان رفتم 
و قرار شد پيكر پاكش را به سردخانه سپاه ببرند تا 
براي تشييع آماده شود، ديدم كه گلوله به گلويش 
اصابت كرده اس��ت، اما خنده بر لب داشت و من 
دست هايش را بوسيدم. ما ناراحت شهادت ايشان 
نيستيم، من براي شهادتش گريه نكردم. مي دانم 
آنقدر بزرگ بود كه اين عاقبت بخيري نصيبش 
شد. پدرم در رس��انه ها گفت من اين فرزند را در 
راه خدا و اسالم دادم. الزم باشد اين دو تاي ديگر 
را هم در اين راه مي دهم. من براي دلتنگي هاي 

مادرمان گريه مي كنم. 
 خادم الشهدا

ما هر س��ال با هم در يادواره شهداي شيميايي 
كربالي 5 و شهداي شهرستان بهبهان شركت 
مي كرديم. البته ايشان در انجام كارهاي يادواره 
مثل تأمين امنيت برگزاري آن و س��اير كارهاي 

آن همواره پيشقدم بود و در انجام امور فرهنگي 
نيز مشاركت مي كرد. هرگز در برابر درخواست 
ما و ديگران »نه« نمي گفت. هميش��ه مي گفت 
»چشم.« ماشين من به نام او بود اما هيچ تعلق 

خاطري نداشت. 
 روحيه عالي پدر

تازه 10 روزي ب��ود كه نامزد كرده ب��ودم. براي 
همين خانواده همسرم خانواده ما را براي ناهار 
روز جمع��ه دعوت ك��رده بودند. عل��ي هم بود. 
عصر جمعه گفت براي آمادگ��ي در رژه روز 31 
شهريور مي خواهم به پادگان بروم. صبح روز 31 
شهريور از خبرها شنيدم كه در مراسم رژه اهواز 
اقدام تروريستي صورت گرفته است. بالفاصله با 
فرمانده برادرم تماس گرفتم و از علي پرسيدم. 
گفت مجروح ش��ده و براي انجام عمل جراحي 
نياز به رضايت پدرمان است سريع پدرتان را به 

اهواز بياوريد. از آنجايي كه برادرم جلوي جايگاه 
تيرخورده  و عكس هاي ايشان هم منتشر شده 
بود، همه بس��تگان متوجه مجروحيتش ش��ده 
بودند. من س��راغ پدر رفتم و ب��ا ناراحتي گفتم  
س��يدعلي)خليل( تير خورده. گف��ت او در راه 
اسالم و براي انقالب تير خورده است. اين راه امام 
حسين )ع( است ناراحت نباش!به جاي اينكه من 
به ايشان دلداري دهم، پدرم مرا به آرامش دعوت 
كرد. بعد با هم به بيمارستان اهواز رفتيم. وقتي به 
بيمارستان رسيدم گفتند علي شهيد شده است. 
از آنجا كه لباس ايشان خوني بود و در آمبوالنس 
در مسير بيمارستان از تنش درآورده بودند براي 
شناسايي به سردخانه رفتيم. پدرم گلوي پسرش 
را كه گلوله خورده بود بوس��يد و گفت خوش به 
سعادتت كه در راه امام حسين)ع( رفتي و شهيد 
ش��دي. روحيه پدرم عالي بود. كساني كه آنجا 
بودند به ايشان تسليت گفتند. پدرم گفت تسليت 
نگوييد، شهادت تسليت ندارد، تبريك دارد همه 
تبريك بگوييد! پسرم براي امام حسين)ع (رفته 
است. بعد هم كه آن مراس��م تشييع باشكوه در 
اهواز سپس در بهبهان برگزار شد و پيكر برادرم 
در زادگاهش روستاي بيدبلند پشت پااليشگاه به 

خاك سپرده شد. 

  احمد محمدتبريزي
در دوران دف�اع مق�دس ب�ا وج�ود تم�ام 
محدوديت ها و س�ختي ها، ايده هاي نابي به 
ذهن فرماندهان مي رس�يد که فصل نويني 
در راه دفاع باز مي کرد. با وجود جنگ نظامي 
س�خت در جبهه ه�ا و حمايت  تس�ليحاتي 
غربي ها از رژيم بعث عراق، دش�من بعثي از 
کمك  کشورهاي غربي در زمينه هاي ارتباطي 
و الكتروني�ك نيز بهره مي جس�ت. غلبه بر 
دش�من در جنگ الكتروني�ك و ممانعت از 
نفوذ دش�من يك�ي ديگ�ر از مأموريت هاي 
رزمن�دگان در دوران دف�اع مق�دس ب�ود. 

به گ��زارش »ج��وان« در دوران دفاع مقدس، 
طب��ق اطالعاتي ك��ه از اس��راي ارت��ش بعث 
گرفته شده بود، مش��خص شد كه كانادايي ها، 
آموزش هاي مفصلي براي شكستن كد رمز هاي 
بيس��يم هاي ايراني به ص��دام مي دادند. عالوه 
بر اين آموزش ها، انگليس��ي ها هم 12 گردان 
جنگ الكترونيك را بعد از عمليات بيت المقدس 
به صدام دادند ك��ه عمدتاً مربوط به ش��ركت 

»راكال« بود. 
در سال 1363 فرمانده وقت س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي با توج��ه ب��ه اهميت جنگ 
الكترونيكي و ارتباطي دس��تور تأسيس يگان 

»جنگال« را در س��پاه صادر كرد. بنا به اذعان 
كارشناسان نظامي اگر چنين يگاني در روزهاي 
جنگ تشكيل نمي ش��د نبرد اطالعاتي جنگ 
را كاماًل عليه ايران و به س��ود رژيم بعث تغيير 

مي داد. 
با اينكه در آن برهه اصطالح جنگ الكترونيك 
غريب و ناآشنا به نظر مي رس��يد و بسياري از 
كشورهاي منطقه توانايي ورود به چنين بحثي 
را نداشتند اما مس��ئوالن وقت احساس كردند 
كه كشور به چنين توانمندي و قدرتي نيازمند 
است و با همت و تخصص جوانان كشور بايد در 

اين عرصه وارد شويم. 
س��ردار علي اصغ��ر زارع��ي، فرمان��ده جنگ 
الكتروني��ك اي��ران در دوران دف��اع مق��دس 
ش��روع كار يگان »جنگال« را اينگونه تشريح 
مي كند: غنيمت هايي را كه ما با ابزار هاي جنگ 
الكترونيكي عراقي ها به دست مي آورديم، براي 
انجام »مهندسي معكوس« به دانشگاه صنعتي 
شريف مي فرس��تاديم و درخواست مي كرديم 
يك نمونه مش��ابه و قدرتمندت��ر از آن را براي 
ما بس��ازند. يگان جنگال نيروي زميني سپاه، 
در دوران دفاع مقدس به بيش از 12 هزار نامه 
سري و فوري ارتش صدام دسترسي پيدا كرد 
و پس از كشف رمز و جمع بندي آنها شرايطي 
را رقم زد تا از اين اطالعات به دس��ت آمده در 

مأموريت ها و عمليات ها اس��تفاده شود. اوايل 
كار ما در يگان جنگال، آنقدر انجام اين اقدامات 
براي همه حتي خود ما عجيب و غيرمنتظره بود 
كه برخي فرماندهان هم اطالعاتي را كه به آنها 

داده مي شد باور نمي كردند. 
صدام به قدرت جن��گ الكترونيك ارتش بعث 
بس��يار دل بس��ته بود و اصاًل فكر نمي كرد كه 
رزمندگان ما قابليت كش��ف رمز دستگاه هاي 
الكترومغناطيس��ي و رمزگذاري ش��ده آنها را 
داشته باش��ند. اما هر چه از جنگ مي گذشت 
پيش��رفت ايران در جنگ الكترونيك بيش��تر 

مي ش��د. در اواخر جنگ كه بعثي ها توانستند 
جزيره مجنون را اشغال كنند، يكي از سايت هاي 
جنگ الكترونيك ايران در آن منطقه فعال بود و 
رزمندگان به خاطر فشار دشمن مجبور شدند از 
آنجا عقب نشيني كنند. به همين دليل مقداري 
از اطالعات ما آنجا باقي ماند و دست عراق  افتاد. 
صدام چند روز بعد در جايي سخنراني كرد كه 
ما اطالعاتي به دس��ت آورديم كه امريكايي ها 
اطالعات ما را گرفته و به ايراني ها مي دهند. در 
اصل آنها فكر نمي كردند كه اين اطالعات توسط 

رزمندگان ايران به دست آمده باشد. 

زارعي ب��ا ذكر چن��د نمونه از دس��ت يافتن 
به اطالع��ات بر اهميت آنه��ا در جنگ صحه 
مي گذارد. او در اين باره مي گويد: در عمليات 
والفج��ر مقدماتي، در حالي ك��ه بچه هاي ما 
اروند را رد كرده بودند و جلو مي رفتند ناگهان 
باخبر ش��ديم كه نيرو هاي عراقي هم همين 
امش��ب مي خواهند عمليات كنن��د، خيلي 
سريع به قرارگاه خبر داديم تا ما خيلي زودتر 
حمله  و كار را يكسره كنيم. بعد از اين عمليات 
بسياري از اسرا مي گفتند كه آنها هم قرار بود 
امشب پاتك داشته باشند. يا  هنگام حمله هاي 
شيميايي دشمن، ما زودتر متوجه نيت حمله 
توسط دشمن مي شديم و به رزمندگان گفته 
مي شد كه در يك منطقه خاص ماسك هاي 
ش��يميايي بزنند. قطعاً اگر چنين سيستمي 
نبود فاجعه بس��يار بدتري رخ مي داد و تعداد 
جانبازان ش��يميايي بسيار بيش��تر از اكنون 

مي شد. 
جنگ الكترونيك مث��ل ديگر عرصه هاي دفاع 
مقدس به همت جوانان ايراني پيش��رفت قابل 
مالحظه اي كرد. پيشرفتي كه حتي دشمنان 
از درك آن عاج��ز بودن��د و پ��س از س��ال ها 
وقتي پهپاده��اي ايراني را بر فراز آسمانش��ان 
ديدند متوجه قدرت ايران در علوم ارتباطي و 

الكترونيك شدند. 

برادر شهيد سيدعلي )خليل( هاشمي از شهداي حادثه اهواز در گفت وگو با »جوان«: 

روحيه پدرم در مواجهه با پيکر برادرم عالي بود
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کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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يگان »جنگال« در دوران دفاع مقدس چه کارهايي انجام مي داد؟

قدرتي كه دشمن ابعادش را باور نداشت

  گزارش

براي شناس�ايي به س�ردخانه رفتيم. 
پ�درم گل�وي پس�رش را ک�ه گلوله 
خورده بود بوس�يد و گف�ت خوش به 
س�عادتت که در راه امام حس�ين)ع( 
رفتي و شهيد شدي. روحيه پدرم عالي 
بود. کس�اني که آنجا بودند به ايشان 
تس�ليت گفتند. پدرم گفت تس�ليت 
نگويي�د، ش�هادت تس�ليت ن�دارد، 
تبري�ك دارد هم�ه تبري�ك بگوييد!
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