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 احمد محمد تبريزي
از زيبايي هاي دفاع مق��دس حضور معلمان 
و دانش آموزان در كنار هم در جبهه و سنگر 
بود. استاد و ش��اگردان ديروز در جبهه هاي 
نبرد همرزماني راستين و حقيقي شدند و با 
رشادتشان صحنه هايي ماندگار را خلق كردند. 
حضور داوطلبانه همه اقشار در جنگ و رفاقت 
و دوستي ش��ان در جبهه يك��ي از جلوه هاي 

زيبايي است كه هيچگاه كهنه نمي شود. 
عبدالرسول قادريان يكي از همان جواناني 
بود كه تازه با هزاران آرزو ش��غل دبيري را 
براي خود انتخاب كرده بود و مي خواست با 
آموزش و تربيت دانش آموزان نقش مهمي 
در ساختن كشورش داش��ته باشد، اما خبر 
نداشت دست تقدير سرنوش��ت ديگري را 
براي او رقم خواهد زد و او به ش��كل ديگري 

تاريخ ساز خواهد شد. 
سه ماه بيشتر از استخدام ش��هيد قادريان 
در آموزش و پرورش نگذشته بود كه او گچ 
و تخته س��ياه را رها كرد و خشاب و اسلحه 
در دست گرفت و جزو اولين نفراتي بود كه 
خودش را به جبهه ها رساند. 17 سال بيشتر 
نداشت كه اين تصميم بزرگ را گرفت و راهي 
بزرگ ترين آوردگاه زندگي اش ش��د. س��ن 
زيادي نداش��ت ولي همچون مردان بزرگ 
تاريخ آرمان هاي وااليي در سرش داشت. در 
همان مدت كوتاهي كه به استخدام آموزش 
و پرورش درآمد، هواي دانش آموزان رزمنده 

را داش��ت. اگر مي فهمي��د دانش آموزي به 
قصد جبه��ه، درس و مدرس��ه را رها كرده 
تا جايي كه مي توانس��ت ب��ه آن دانش آموز 

كمك مي كرد. 
زماني كه فهمي��د در جبهه ها ب��راي انجام 
عمليات و دفاع از كشور به رزمنده نياز است، 
داوطلبانه عازم جبهه ش��د. به خاطر عالقه  
عبدالرس��ول به تيراندازي و شنا و تبحر در 
اين رشته هاي ورزش��ي و با هدف كمك به 
ديگر رزمندگان راهي مناطق عملياتي شد. 
او توانسته بود مدرك فوق ديپلم خود را در 
رشته تربيت بدني اخذ كند و از آمادگي بدني 
بااليي برخوردار بود و مي دانست حضورش 

در جبهه ها مي تواند مفيد و راهگشا باشد. 

در مناطق عملياتي جنوب كش��ور با شهيد 
ماهين��ي و دكتر چمران آش��نا ش��د و اين 
آشنايي بر معرفت و شجاعتش افزود. حضور 
در جمع رزمن��دگان جنگ ه��اي نامنظم 
تجربيات گرانبهايي براي عبدالرسول داشت 
و او را بيشتر از هميشه مش��تاق حضور در 
منطقه كرد. برادر و همرزم شهيد، غالمعلي 
قادري��ان درباره ش��جاعت و روح ايثارگري 
برادرش مي گويد: در منطق��ه جنگي واقع 
در تپه هاي اهلل اكبر جزو گروه شهيد چمران، 
فرمانده جنگ هاي نامنظم به علت كمبود 
آب مشكالت عديده اي برايمان پيش آمده 
بود. عبدالرسول با شجاعت و رشادتي بي نظير 
به همراه تعدادي از رزمندگان جان بر كف 
تنها با چند نارنجك عراقي ه��ا را مجبور به 
عقب نشيني كردند و مسير را براي دستيابي 
ما به آب باز كردند. عبدالرسول وقتي تشنگي 
ما را ديده بود گفت يا شهيد مي شوم يا به آب 

مي رسم و شما را سيراب مي كنم. 
ش��هيد قادريان پ��س از مدت��ي در ناوتيپ 
امير المؤمنين )ع( حضور پيدا كرد و مشغول 
دفاع از كيان ايران اس��المي ش��د. آخرين 
عمليات عبدالرسول در دفاع مقدس والفجر8 
بود. او در اين عمليات بزرگ شركت كرد و 
در ۲۹ بهمن ماه 1364 در يكي از شب هاي 
سرد اروند مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت 

و آسماني شد. 
محم��د دمش��قي از همرزم��ان ش��هيد 

قادريان  ش��هادت همرزمش را چنين بيان 
مي كند:»عبدالرس��ول در عمليات والفجر 
معاون و بيس��يم چي من بود. در منطقه فاو 
و در كن��ار كارخانه نم��ك در حال حركت 
در خاكريز خودم��ان بوديم. گويي عمليات 
لو رفته بود و دش��من هوشيار ش��ده بود. با 
رش��ادت همرزمانم بس��ياري از عراقي ها را 
به درك واصل كرديم. صداي عبدالرس��ول 
را پشت سرم مي ش��نيدم كه با بيسيم چي 
تم��اس مي گرفت كه ناگهان ص��داي آخ او 
را شنيدم. سر چرخاندم و ديدم تير دشمن 
به عبدالرس��ول اصابت كرده و او به لقاء اهلل 

پيوسته است. «
پيكر شهيد قادريان 11سال در منطقه ماند و 
پس از سال ها تفحص شد و به ميهن اسالمي 
بازگشت. پيكر مطهر شهيد در بهشت صادق 
بوشهر زيارتگاه عاشقان است. شهيد قادريان 
نمونه اي از معلمان آگاه، شجاع و متدين بود 
كه در كنار پرورش روح و روان خويش به فكر 
تربيت نسل هاي آينده بود. او با وجود سن كم 
از منش و روحي بزرگ برخوردار بود و اين 
روحيه را به بس��ياري از شاگردانش منتقل 
كرد. شهيد قادريان امروز به يكي از الگوهاي 
جامعه فرهنگيان تبديل شده و شجاعتش در 

ميان جامعه فرهنگيان زبانزد است. 

ش�هيد قادريان نمونه اي از معلمان 
آگاه، ش�جاع و متدي�ن ب�ود که در 
کن�ار پ�رورش روح و روان خويش 
به فكر تربيت نسل هاي آينده بود. 
او با وجود سن کم از منش و روحي 
بزرگ برخوردار بود و اين روحيه را 
به بسياري از شاگردانش منتقل کرد

 عليرضا محمدي
عمليات والفج�ر4 در 27 مهرم�اه 1362 در 
مناطق مرزي کردس�تان انج�ام گرفت. اين 
عمليات بر آن بود تا فرورفتگي دره ش�يلر از 
خاک عراق ب�ه داخل ايران را تحت تس�لط و 
تص�رف رزمن�دگان درآورد. در اين عمليات 
لشكر27 محمدرسول اهلل)ص( به فرماندهي 
شهيد همت به عنوان لشكري خط شكن وارد 
عمل شد و شهداي نسبتاً زيادي نيز داد. شهيد 
همت بعد از اين عمليات به جهت حفظ روحيه 
نيروهايش، در اردوگاه قالجه که آن زمان محل 
اسكان لشكر27 شده بود، سخنراني ويژه اي 
انجام داد. متن اين س�خنراني ام�روز يكي از 
بهترين اسناد در تش�ريح عمليات والفجر4 
اس�ت. صرف نظر از آنكه در اين عمليات چه 
مق�دار از خاک دش�من باز پس گرفته ش�د، 
س�خنان ش�هيد همت داراي ن�كات خاصي 
است که به مناس�بت س�الروز آغاز عمليات 
والفجر4 به مرور بخش هايي از آن مي پردازيم. 

 قشنگ ترين کلمه تاريخ
والفجر4 براي لش��كر ۲7محمدرسول اهلل)ص( 
خونين بود. محمدابراهيم همت، فرمانده لشكر۲7 
در همان ابتداي س��خنانش به شهداي عمليات 
اشاره مي كند و مي گويد: »در عمليات والفجر4 
س��رداران بزرگي را از دس��ت داديم و بسيجيان 
گمنامي كه شايد قادر به شناخت شان نبوديم و 
فقط خدا توانست آنان را درك كند. اين شهادت 

بايد ما را در ادامه راه مصرتر كند.«
ابراهيم همت توصي��ف جالبي از مقام ش��هيد 
ارائه مي دهد و حتي پاي ح��رف را به پل صراط 
و جايگاه  شهدا در آن دنيا نيز مي كشاند. واكاوي 
سخنان فرمانده لشكر ۲7 روشن كننده بخشي از 
روحيات رزمندگان جنگ است كه با معنويات در 
هم آميخته بود. او فرمان��ده جمعي از رزمنده ها 
بود كه ريخته ش��دن خونش��ان در صحنه نبرد 
را فضيلتي بزرگ مي دانس��تند. از همينجاست 
كه همت در الب��ه الي صحبت هايش مي گويد: 
»قش��نگ تر، مأنوس تر و زيباتر از كلمه شهادت، 

در تاريخ نداريم.«
 وقتي کار گره مي خورد

ادامه صحبت هاي شهيد همت ارائه آمار و ارقام 
عمليات اس��ت. در اين بخش با واقعيات جنگ 
بهتر آشنا مي شويم. او از آزادسازي ۹00 كيلومتر 
از خاك دش��من آن طرف ميله مرزي مي گويد 
و اينك��ه »الحم��دهلل رب العالمي��ن مرحله اول 
عمليات، دشمن وحش��تناك تلفات داد. هفت 
تيپ آنها منهدم شد و بنا به آمار خودشان 10هزار 
نفر كشته و زخمي داده اند و خيلي از امكاناتشان 
منهدم شده است.« اما والفجر4 فقط ظفر نداشت، 
كاستي هايي هم داش��ت. همت مي گويد: » ولي 
نيرو كم ب��ود. ديديد كه چن��د روز بعد، يكدفعه 
عمليات منتفي شد. اين چند روز كه صبر كرديم، 
اين پدرسوخته ها متوجه ش��دند و سيم خاردار 
دور خودشان كش��يدند، مي ترسند. ميدان مين 
ريختند. به چهار س��پاه فرمان داده شد تا تمام 
امكانات مهندسي شان را به كمك بگيرند. گفته اند 
اگر كشته هم مي شويد، شبانه مين گذاري كنيد. 
كمين و تيربار جلوي راهمان گذاشتند ولي اينها 

ايجاد اشكال نمي كند.«
در ادامه كار گره مي خورد. نقش آفرينان اين بخش 
از تاريخ جنگ، در آن قس��مت از خاك جبهه ها، 
در آن شب هاي به يادماندني، گردان هاي مسلم 
بن عقيل، انصار الرس��ول، مقداد و ميثم هستند. 
حتي گردان عمار كه احتياط بود هم وارد عمل 
مي شود. اينجاس��ت كه قله ها دس��ت به دست 
مي  دهند. ش��هيد مي دهيم و تلفات مي گيريم. 

همت مي گويد: » در حركت اولي كه لش��كر۲7 
انجام داد، قله  1۹00 به مدت 48 س��اعت دست 
گردان مس��لم بن عقيل بود. بچه ها 48 س��اعت 
مردانه جنگيدند و تيپ ۲ گارد رياست جمهوري 
ارتش بعث را متالشي كردند. ديديم نه مي شود 
روي ارتفاعات جاده كشيد نه تخليه مجروح كرد. 
مجبور شديم بكشيم به راست، با آمادگي و شور و 
اشتياق بچه ها، شاهد بوديم كه گردان ميثم تمار 
روي قله 1۹04 خوب عمل كرد. ساعت ۲ بود كه 
ديديم از نزديك گلوله نمي آيد. مشخص بود كه 
بچه ها رسيده اند به قله 1۹04. نيروي سمت راست 
گردان انصارالرسول بود. نيرو كم آمد. گردان عمار 
ياسر را در دست داشتيم. به فرمانده گردان انصار 
گفتيم بيا سمت راست گردان ميثم نيروهايت را 
مستقر كن. به فرمانده گردان مقداد هم گفتيم 

سمت چپ گردان ميثم را پر كن.«
 معجزه اي در شيار 1904

ش��هيد همت بس��يار زيبا جزء به جزء عمليات 
را توصيف مي كن��د. وقتي قل��ه 1۹04 با پياده 
ش��دن يك گردان از نيروهاي دش��من از دست 
مي رود، كار واقعاً گره مي خورد. فرمانده اينطور 
دلواپسي هايش را توضيح مي دهد:» حاال، خدايا 
خودت كمك ك��ن. از انصار پرس��يدم مي تواني 
بيايي عقب تر؟ گفتند امكان ندارد. سمت راست 
1۹04 شيار سختي بود كه گردان انصار حتماً بايد 
مي آمد توي اين شيار. گفتند اگر بيايي يك نفر 
هم زنده نمي ماند. خدا شاهد است معجزه اي رخ 
داد كه شايد در طول تاريخ بي نظير باشد. گردان 
انصار با ي��ك گروهان روي قله مان��ده بود. نه راه 
پس داشتند و نه راه پيش. قله 1۹04 هم سقوط 
كرده بود. توي ضد ش��يب قله يك شيار بود. زير 
قله 1۹04 نارنجك و تير نمي خواست. اگرچه تا 
سنگ پايين مي انداختند مستقيم توي سر بچه ها 
مي خورد. اين گردان كه تع��داد نيروهايش هم 
قابل توجه بود با زخمي هايش توي شيار ماندند. 
خداوند جلوي ديدگان بعثي ها را بسته بود. پرده 
جلوي دلشان كش��يده بود كه نه داخل شيار را 
مي توانستند ببينند و نه بچه ها را. خدا شاهد و گواه 
است، به طور معجزه آسايي اين بچه ها تا شب آنجا 
ماندند و يك گلوله هم به آنها نخورد. شب تعدادي 
را براي كمك به بچه هاي زخمي و گردآوري شهدا 

فرستاديم و آنها را عقب آوردند.« 
 مين هايي که نارنجک شدند

در همان سال هاي جنگ و بعد از آن، روايتي در 
بين  رزمنده هاي تهراني دهان به دهان مي چرخيد 
كه حكايت از ايستادگي نيروها با مين هاي ضدنفر 

دش��من داش��ت. به اين ترتيب كه بس��يجي ها 
مين هاي دش��من را از خاك بيرون مي كشيدند 
و به طرف كماندوه��اي عراقي پرتاب مي كردند. 
از گفته هاي شهيد همت اينطور برمي آيد كه اين 
موضوع در عمليات والفجر4 رخ داده و اصالً همين 
سخنراني ش��هيد همت نيز اين ماجرا را مشهور 
كرده اس��ت. همت مي گويد: » بچه ها ۹ ساعت 
و يك ربع جنگيدند. اغلب گردان ها مهماتشان 
تمام ش��د. به همين خاطر مين هاي دشمن را از 
زمين درمي آوردند و آنها را به طرف بعثي ها پرت 
مي كردند ك��ه مين منفجر ش��ود و كماندوهاي 

دشمن نيايند طرفشان.«
 تيربارچي منافق

يكي ديگر از نكات جالب توجه در سخنراني شهيد 
همت، گزارش او از وج��ود نيروهاي منافقين در 
بين نيروهاي دشمن بود. معموالً گزارش از حضور 
مستقيم منافقين در جبهه ها به سال هاي پاياني 
جنگ و خصوصاً بعد از س��ال 65 برمي گردد اما 
سخنان شهيد همت اين موضوع را طور ديگري 
بيان مي كند:» گردان حبيب دو يال مهم جلوي 
روي خود داشت، اولي را گرفت. خيلي از بعثي ها 
را كش��ت و آمد روي يال دوم. برادرمان عبداهلل 
فرمانده گردان حبيب )شهيد عمران پستي كه به 
عبداهلل معروف بود و در خيبر به شهادت رسيد( 
به من گفت: بچه هاي بسيجي به سمت قله سوم 
كاني مانگا سرازير شدند. 13 تا از بچه ها مي روند 
طرف قله بع��دي يكدفعه يكي از ب��اال مي گويد: 
اهلل اكبر، اهلل اكبر بچه ه��ا بياييد باال. همه تعجب 
مي كنند و مي گويند كس��ي جلوتر از ما نبود كه 
رفته باشد روي قله. بعد مي گويند شايد يكي از 
خودي ها آمده باشد. از سينه ارتفاع باال مي كشند 
كه يكدفعه دوش��كا به طرف آنها مي گيرد و آنها 

را مي زند. نصف بچه ها زخمي مي ش��وند و تازه 
متوجه مي شوند كه خبري هست! يكي از آر. پي. 
جي  زن هاي بسيجي كه خيلي شجاع و رشيد است 
- االن توي گردان حبيب زخمي است- نارنجك 
را مي كشد و مي اندازد توي سنگر. دوشكا از كار 
مي افتد. خ��ودش با مس��ئول اطالعات عمليات 
گردان، برادر اسالملو كه االن زخمي است مي روند 
و مي بينند كه چهره  دوشكاچي به ايراني ها بيشتر 
مي خورد. جيبش را مي گردند و يك كارت سازمان 
مجاهدين خل��ق پيدا مي كنند. اش��تباه بزرگي 
مي كنند كه كارت را همراه نمي آورند. كارت را با 
عصبانيت مي زند توي صورت منافق و يكي دو تا 

فحش هم به منافقين مي دهد.« 
 جنگ چه صحنه هايي دارد؟

ش��هيد هم��ت در ادامه س��عي مي كن��د علت 

عقب نش��يني از برخي قله ها را براي نيروهايش 
تش��ريح كند تا مبادا تعقيب و گري��ز در ميدان 
جنگ را به شكست تعبير كنند. او در قامت يك 
فرمانده سعي دارد روحيه نيروهايش را حفظ كند 
و واقعيات جنگ را برايشان توضيح دهد: »جنگ 
صحنه هايي دارد كه نمي توان آن را توي كتاب ها 
نوشت. يك لشكر از آن جناح مي آيد و يك لشكر 
از اين جناح. اگر اين لشكر به هدفش نرسد، پشت 
آن لش��كر را خالي مي كند. همه شما بايد اين را 
بلد باش��يد. ش��ماها زياد به جبهه آمده ايد. پنج 
بار، ش��ش بار همه تان فرمانده جنگ شده ايد و 
مغزتان اين چيزها را مي كشد. . . جنگ چيست؟ 
جنگ به معناي جنگ و گريز است. اين را نبايد 
فراموش كرد. ما براي سختي آمديم. براي راحتي 
نيامده ايم و بايد سختي بكشيم. يك ارتفاع سقوط 
مي كند بايد بكشيم عقب. يك ارتفاع كه سقوط 
مي كند، ارتفاع ديگر هم سقوط مي كند. در اين 
عمليات با وجود اينكه به بچه ها سخت گذشت 
ولي بحمداهلل اس��الم تعالي پيدا كرد. حاال شايد 
به گردان عمار سخت گذش��ت. گردان احتياط 
بود. پياده روي زياد بود و بچه ها خسته شدند ولي 
گردان انصار توي شكم دشمن زد. خيلي منهدم 
كرديم. گردان هاي مالك اشتر و انصارالرسول واقعاً 
آنها را كشتند. هر چه در توانشان بود انجام دادند. 
همه مظلومان در اين راه خ��ون دادند. ما از همه 
شما تشكر مي كنيم. خيلي زحمت كشيديد. ما تا 
حاال افتخار رفتن نداشتيم و زنده مانديم. سعادت 
نصيبمان نشد. همه عمليات ها را ديديم. از سال 
58 توي كردستان تا حاال. عملياتي كه بچه ها با 
عاشقي و مخلصي داشتند، هرگز سابقه نداشت. 
خدا به همه تان توفيق بدهد. مردانه جنگيديد و 

هدف هايتان را گرفتيد.« 
 شهداي بسيج همه سردار بودند

همانطور كه در ابتداي مطلب نيز آمد، لشكر۲7 
در عمليات والفجر4 تلفات زيادي داده بود. شهيد 
همت بخ��ش پاياني صحبت هايش را به ش��هدا 
اختص��اص مي دهد و از ش��هداي ش��اخص ياد 
مي كند: » خيلي از عزيزان را نيز در اين عمليات 
از دست داديم. خيلي از بچه هاي گمنام، شريف 
و به قول فرمانده دالور تيپ عمار لشكر ما شهيد 
اكبر حاجي پور »دريادل« كه گمنام به شهادت 
رس��يدند. آنان خيلي عظمت داشتند. فقط خدا 
عظمت آنها را مي داند. ما قادر نيس��تيم بدانيم 
چون از عالم غيب بي خبريم. برادرمان حاجي پور، 
فرمانده تيپ ي��ك عمار، برادر مه��دي خندان، 
معاون اين تيپ و حاج عباس وراميني، مسئول 
ستاد لشكر، برادرمان نظام آبادي؛ معاون گردان 
حمزه كه از بچه هاي خوب بس��يج بودند و برادر 
ابراهيم معصومي، فرمانده گردان كميل و برادر 
ميرحميد موسوي، معاون گردان مسلم بن عقيل و 
شهداي بسيج كه همه شان سردار بودند و به فيض 
شهادت نائل آمدند. ما چاره اي نداريم جز اينكه 

مرد باشيم و راه اين شهدا را ادامه دهيم.« 
 دعوت به حضور در نماز جمعه

براي بازگش��ت به تهران ني��ز همت توصيه هاي 
اخالقي خود را دارد. مي خواهد نيروها به خانواده 
شهدا سركشي كنند. كاري كه خودش نيز انجام 
مي داد:» و اما در مورد حركت به سمت تهران، تا 
آنجايي كه در توان لشكر بوده، آسايش و رفاه براي 
شما فراهم شده، ولي يك انتظار داريم. به عنوان 
يك برادر كوچك تر خواهش مي كنم براي ديدن 
خانواده شهدا به منازل اين عزيزان برويد و به آنها 
سركشي كنيد. ان شاء اهلل راهي تهران كه شديد، 
براي روز هجدهم آذرم��اه 136۲ در نماز جمعه 
دانشگاه تهران حضور پيدا كنيد. دعا براي سالمت 
امام عزيز هم فراموش نش��ود. والسالم عليكم و 

رحمت اهلل و بركاته.«

گزارش عمليات والفجر4 از زبان شهيد محمدابراهيم همت

معجزه اي رخ داد که شايد در تاريخ بي نظير باشد

شهيد همت در قامت يک فرمانده سعي 
دارد روحيه نيروهايش را حفظ کند و 
واقعيات جنگ را برايشان توضيح دهد:  
جنگ صحنه هايي دارد که نمي توان آن 
را توي کتاب ها نوش�ت. يک لشكر از 
آن جن�اح مي آيد و يک لش�كر از اين 
جناح. اگر اين لشكر به هدفش نرسد، 
پشت آن لشكر را خالي مي کند. همه 
ش�ما بايد اين را بلد باش�يد. ش�ماها 
زياد به جبهه آمده ايد. پنج بار، ش�ش 
بار همه ت�ان فرمانده جنگ ش�ده ايد 
و مغزت�ان اي�ن چيزها را مي کش�د...
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