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قرعه شهادت
هم روایی نصرت اهلل محمودزاده و مرتضی بابایی خراسانی

درخصوص وقایع هویزه و عملیات نصر

مقدمه 
و  مهم  یادمان های  از  یکی  هویزه،  شهدای  یادمان 
اصلی  بحث  است.  نور  راهیان  اردوهای  در  پربازدید 
روایت های این یادمان، عملیات هویزه )نصر(، رشادت 
بسیجی،  رزمندگان  از  توجهی  قابل  تعداد  و شهادت 
ارتشی و سپاهی به خصوص شهید علم الهدی و تأثیر 
این عملیات در روند آتی جنگ تحمیلی است. باوجود 
این  بازماندگان  که  دقیقی  و  خوب  نسبتاً  اطالعات 

عملیات درخصوص دالیل و نحوة اجرای عملیات، تعداد 
رزمندگان حاضر در عملیات، دالیل پیروزی عملیات 
در روز اول و ناکامی در روز دوم و چگونگی شهادت 
روایت های  شاهد  هم  باز  کرده اند،  بیان  رزمندگان 
متفاوت و گاه متناقض )دارای نقاط اشتراک و افتراق( 

به بازدیدکنندگان این یادمان هستیم.
تحقیقـات  و  اسـناد  مرکـز  کارشناسـی  گـروه 
تعریف شـدة  رسـالت  یـك  براسـاس  مقـدس  دفـاع 

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمد فردی و مهدی فرجی*
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سـازمانی پـس از حضـور سه سـاله در یادمان هـا در 
ایـام راهیـان نـور و ثبـت، ضبـط و تحلیـل برخـی 
روایت هـا کـه در دو شـماره 53 و 56 فصلنامـه نگین 
ایـران چـاپ شـد، به ایـن نتیجه رسـید کـه عالوه بر 
ثبـت و ضبـط روایت هـا و صحبت با راویـان و عرضه 
اطالعـات سـندی موجـود در مرکـز اسـناد درجهت 
ارتقـای "شـیوه روایتگـری"*، تکنیـك مصاحبـه بـا 
هویـزه(  عملیـات  اینجـا  )در  عملیـات  بازمانـدگان 
می توانـد واقعیت هـای دفـاع مقـدس و یادمان هـا را 
بهتـر و بیشـتر نشـان داده، در تصحیـح روایت ها نیز 
نقـش ایجابـی و مثبتـی ایفـا کنـد؛ به خصـوص اگـر 
مصاحبه هـا بـا افـراد کلیـدی و بازمانـدگان اصلـی و 
مؤثـر صحنـة نبـرد بـوده، حالـت هم روایی بـا حضور 
چنـد نفـر را داشـته باشـد. بـا ایـن پیش فـرض، در 
طـول مدت اقامـت یك هفته ای در اسـفند ۱395 در 
یادمـان هویـزه، مصاحبـه ای مفصـل، فـارغ از فضای 
هیجانـی و بـا هـدف واکاوی حقیقـت هویـزه، بـا دو 
تـن از بازمانـدگان کلیـدی عملیـات کـه جـزو 300 
نفـری بودنـد کـه پـس از قرعه کشـی خاطره انگیـز 
در گـروه خـود فرصـت حضـور در عملیـات را پیـدا 
آقایـان  مصاحبـه  ابتـدای  در  شـد.  انجـام  کردنـد، 
نصـرت اهلل محمـودزاده و مرتضـی بابایـی خراسـانی 
دو یـار شـاطر و هم سـنگر روزهـای ابتدایـی جنـگ 
تحمیلـی، بـا یـادآوری خاطـرات آن روزهـا ازجملـه 
قرعه کشـی بـرای حضـور در عملیـات هویـزه، یـادی 
از روزعلـی و اسـماعیل کردنـد و بـه هم روایـی وقایع 
هویـزه و عملیـات نصـر از زاویـه دید و محـل حضور 

*. Narration

و مشـاهده خـود پرداختنـد.
درواقـع، بـا گذشـت 36 سـال از واقعـه هویـزه و 
تأثیـر گذشـت زمـان در فراموشـی و تحریـف یـك 
حادثـه، هم روایـی وقایـع هویـزه و عملیـات نصـر از 
زبـان دو تـن از شـخصیت های مؤثـر و کلیـدی در 
روایـت هویـزه، ایـن امـکان را بـه وجـود آورد که این 
دو به عنـوان "اول شـخص حاضـر" و "مداخله گـر" در 
صحنـه نبـرد، داشـته های ذهنـی یکدیگـر را از آن 
روزهـا تأییـد، تکمیـل یـا رد کـرده، بـا بیـان واقعیت 
خوددیـدة صحنة نبـرد، غبار تحریف و فراموشـی را از 
روایت هـای برخـی راویـان یادمانـی و غیریادمانـی که 
بسـیاری از آنها در عملیات حضور نداشـته و اطالعات 
خـوب و دقیقـی از زبـان افـراد حاضـر در عملیـات 
تجویـزی،  نگاهـی  بـا  بزداینـد.  نکرده انـد،  کسـب 
تجربـه حاصـل از ایـن هم روایـی نشـان داد کـه ایـن 
نـوع روایـت از واقعـه می توانـد تا حـدود زیادی سـره 
و ناسـره روایت هـا را تمییـز داده، درصـورت تبدیل به 
پژوهـش تاریخ شـفاهی راهی برای معرفـی فرهنگ و 
معارف دفاع مقدس به نسـل جدید کشـورمان باشـد. 
ازایـن رو، پیشـنهاد می شـود کـه روایـت دورهمـی یا 
گئـده ای بـا حضـور چند تـن از افـراد حاضـر کلیدی 
در هـر عملیـات در یادمان هـا ارائـه شـود. همچنیـن 
روایت ها ثبت و ضبط شـوند و درصـورت حاضرنبودن 
راوی کلیـدی عملیـات در قالـب بسـته های فرهنگـی 
مولتی مدیـا بـه زائـران داده شـود یـا در یادمان هـا به 
نمایـش درآیـد. همچنیـن جدیـت بیشـتری در ارائـه 
تاریـخ شـفاهی یادمان هـا و عملیات ها صـورت گرفته، 
پژوهش هـای حاصل از آن در اختیـار بازدیدکنندگان 

یادمـان قـرار گیرد.
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قرعه جهاد و شهادت
است؟  یادت  شهادت  قرعة  محمودزاده:  »نصرت اهلل 
از  تا  چند  برای  من  بله.(  خراسانی:  بابایی  )مرتضی 
بچه های گروه اخالص، بچه های سبزوار و روزعلی قرعه 
درآوردم. روزعلی را لشکر یك نفره نوشته بودم. ماجرای 
این طرف  می خواهم  می گفت  مدتی  داشت.  عجیبی 
بروم. گفتم روزعلی، توی دل تانك ها می روی، اما رفت 
و با ما نیامد. بعد از آزادی دیدم دارد از هویزه می آید؛ 
پرسیدم کجا بودی؟ گفت وقتی به جاده رسیدم دیدم 
ردیف تانك ها دارند می آیند، دیدم هیچ راهی ندارم، 
جز اینکه یك چاله گیر آوردم و داخل آن پنهان شدم 
و تانك ها از جلویم رژه رفتند و بعد از تاریکی از جاده 
بیرون آمدم و تا هویزه دویدم. خبر داری چگونه شهید 
گلوله  طریق القدس  عملیات  در  نه.(  )خراسانی:  شد؟ 

تانك سرش را قطع کرد.
مرتضی بابايی خراسانی: ما ۱5 روز با اسماعیل ]محمد 

اسماعیل اعتضادی[ در مالکیه بودیم.
محمودزاده: اسماعیل دمق بود که اسمش درنیامده که 

من رفتم و از حسین علم الهدی یك سهمیه گرفتم. 
عراقی ها  گرفت،  که  رگباری  آن  نمی کرد.  باور  اصاًل 
را  اسماعیل  رفتیم  باهم  شد.  شهید  اما  زد،  پس  را 
از  و  بود  خورده  گلویش  نزدیك  گلوله  اما  بیاوریم، 

دهانش خون می آمد.
خراسانی: کنار اسماعیل نشسته بودم؛ دست های من 

هنوز  گفتم  پاشو.  می گفتی  مدام  و  بودی  گرفته  را 
باشد.  شده  شهید  که  نمی شود  باورم  است،  زنده 
)محمودزاده: دست اسماعیل را گرفتم و گفتم یادت 
است اسمت درنیامد. خنده ای کرد و افتاد. خدابیامرز 
و  بودم  آر.پی.جی.زن  من  داشت.(  هم  جثة ضعیفی 
اسماعیل برای حمل گلوله ها کمك آر.پی.جی.زن ما 
شد. شب اولی که از ورزشگاه هویزه حرکت کردیم، 
داخل  من  و  بودیم  حرکت  درحال  ستون  یك  در 

نصرت اهلل محمودزاده، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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کوله ام ۱۱ گلوله آر.پی.جی گذاشته بودم. این گلوله ها 
سرهایشان  و  بود  آمده  بیرون  گل  بوته  یك  مثل 
نشود.  پخش  که  بودم  بسته  قیطانی  کش های  با  را 
اسماعیل گفت که کوله مرا هم همین جور ببند. وقتی 
بستم، گفت: نه، بردار، خیلی سنگین است. 4، 5 تا 
بندهای جلویی کوله  را کم کردم و الی  از گلوله ها 
اینها دوتا چپ و راست گذاشتم. گفت: چه فرقی  و 
کرد؟ گفتم خب این راحت تر است؛ آن از عقب فشار 

می آورد، اینها از جلو فشار می آورند.

هم روايی شيوه ای برای بررسی
دقیق  به صورت  را  موضوع  اول  بیایید  فرجی:  مهدی 

مشخص و محدود کرده، راجع به آن صحبت کنیم. 
محمودزاده: یك زمانی می خواهیم بگوییم در هویزه 

آقای  که  ببینیم  می خواهیم  زمانی  و  گذشت  چه 
شد؟  چه  و  کرد  چه کار  محمودزاده  یا  خراسانی 
محور  را  )نصر(  هویزه  عملیات  بخواهیم  ما  وقتی که 
قرار دهیم، آن وقت خاطرات شخص من نباید محور 
قرار بگیرد؛ یعنی باید از موضع سوم شخص واقعه را 

روایت کنیم و عملیات نصر مدنظر باشد.

جلوگيری از پيشروی عراق با انجام شبيخون
جنگ  ابتدایی  ماه  چند  به  عملیات  این  داستان 
نقاط  از  پراکنده  به صورت  رزمنده ها  که  برمی گردد 
مختلف کشور به خوزستان آمده و مدتی در ]سه راه[ 
نیز در  و مدتی  گلبهار در جادة حمیدیه سوسنگرد 
به دنبال  گلبهار  در  بودند.  مستقر  سوسنگرد  مالکیة 
درست کردن خط درمقابل عراق بودیم. شگرد عراق 
این بود که اگر می خواست سوسنگرد را تصرف کند، 

مستقیم به داخل سوسنگرد نمی آمد؛ بلکه شهر را دور 
زده، جاده را می بست و سپس وارد شهر می شد. ما 
هم ]این شگرد را[ یاد گرفته بودیم و برای همین یك 
خط در گلبهار درست کردیم. یگان مستقر ارتش در 
منطقه، تیپ های همدان و قزوین از لشکر۱6 ارتش 
بودند که فرماندهی تیپ قزوین را سرهنگ جمشیدی 
بر عهده داشت. سپاه هم تقریباً 2000 نیرو با محوریت 
احمد  صفایی،  آقای  که  داشت  سوسنگرد  سپاه 
غالمپور و عزیز جعفری، فرمانده، مسئول عملیات و 
مسئول آموزش آن بودند. همچنین بچه های سبزوار 
]محمد فاضل از دانشجوهای پیرو خط امام[ معروف 
جهادی  بچه های  از  جمعی  که  اخالص"  "گروه  به 
بودند که به صورت جهادی در روستاها کار می کردند، 
در گلبهار مستقر شدند. بچه های آذربایجان معروف 
به "گروه کریم پور" و نیز بچه های مسجدسلیمان نیز 
از ماه آذر به بعد، در  اینجا مستقر بودند. تقریباً  در 
جبهه میانی )از اهلل اکبر تا سوسنگرد و دب حردان(، 
هم عراق و هم ما هردو حالت پدافندی گرفته بودیم، 
البته دیگر آن عملیات های پیشروی عراق تمام شده 

بود و ما تقریباً خط داشتیم.
کار ما بعد از ثبات پیداکردن این بود که شبیخون 
)خراسانی:  می کردیم.  اذیت  را  عراقی ها  و  می زدیم 
در  شبیخون ها  این  بودیم.(  کرده  زمین گیرشان 
متقاعد  را  عراق  و  کرد  کمك  خیلی  عراق  تثبیت 
این  به خاطر  را  اینها  نکند.  پیشروی  دیگر  که  کرد 
می گویم که چرا آن عملیات توانست یك نقطة عطف 
زمزمه های  کم کم  عملیات[  زمان  به  ]نزدیك  باشد. 
عملیات آمد و دیدیم تعدادی تانك لشکر۱6 قزوین 
از سوسنگرد به طرف هویزه درحال جابه جایی است. 
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گفت:  ایشان  و  رفتم  غالمپور  احمد  آقای  پیش  من 
عملیاتی  ارتش  است  قرار  نیست،  هیچ خبری  هنوز 
بکند و ما هیچ نقشی نداریم. در طول این 4، 5 روز 
که تانك ها جابه جا می شدند، همه را وسوسه کرد که 
ما هم در عملیات وارد شویم. دشمن که هیچ، حتی 
آن طرف عالم هم فهمیده بودند که قرار است عملیات 
با آقای کریم پور رفتیم آنجا و به ما  بشود. روز آخر 
گفتند 2 گردان تانك از لشکر۱6 قزوین نیروی پیاده 
ندارد؛ شما 300 نفر نیروی پیاده به ما بدهید، ولی در 
عملیات حق و مسئولیتی ندارید. بعد اینها گفتند ما 
بین 2000 نیرو چطور 300 نفر را انتخاب کنیم؟ لذا 
سهمیه دادند که مثاًل گروه کریم پور 5 نفر سهمیه، 
ما 5 نفر و بقیه هم همین طور سهمیه داشته باشند. 
بچه ها هم تا من را دیدند که با سیمرغ آمدم، دورم 
بودیم.  نفر  ما 20  کنم  فکر  که چه شد؟  گرفتند  را 
)خراسانی: در مالکیه؟( آره. )خراسانی: بله 20 نفری 

بودیم.(
داخل چادر به بچه ها گفتیم قرعه کشی می کنیم؛ 
هرکسی اسمش درآمد که هیچ، اما اگر اسم کسی هم 
درنیامد دیگر ناراحت نباشد و جرزنی نکند. یکی از 
بچه ها کالهش را گذاشت وسط و گفتیم نامردی نکنید 
را  اسم ها  است.  قالبی  بهشتتان  بنویسید؛  اسم  دوتا 
نوشتیم و قرعه اول به نام یك پسر قدبلند به نام غالم 
افتاد. )خراسانی: بچة لرستان بود.( بلند شد و اهلل اکبر 
نام اسماعیل بود که بچة  به  گفت. بین بچه ها یکی 
مشهد و خیلی محجوب بود و کوله پشتی اش را قبل 
اینکه مشخص بشود ما می خواهیم به عملیات برویم 
اسماعیل  اسم  خدایا،  گفتیم  بود.  کرده  آماده  نه،  یا 
دربیاید. اسماعیل اسم آخر را از کاله برداشت و داد 

و خیلی ساده و دمق گفت: کی؟ اسم کی بود درآمد؟ 
گفتم اسماعیل، شرط را باختی، شرمنده ات هستیم. 
یك نفر که قرعه به نامش افتاده بود، خیلی دادوبیداد 
که  اینهایی  به خاطر  ببین  گفتم  او  به  می کرد؛ 
اسمشان درنیامده، خیلی شادی نکن. خالصه پس از 
قرعه کشی باید فردا به هویزه مأمور شده، در مدرسه 
آنها  فرماندهی  که  نفری   ۱50 به  هویزه  ورزشگاه  و 
اضافه می شدیم و به سمت جنوب  بود،  با علم الهدی 

هویزه می رفتیم. عملیات از 
تیپ  باید  و  بود  جناح  دو 
هویزه  جنوب  از  قزوین 
شمال  از  همدان  تیپ  و 
گلبهار  یعنی  سوسنگرد 
 20 حدود  در  و  می آمدند 
باهم  هویزه  کیلومتری 
اصاًل  ما  می کردند.  الحاق 
کاله کج  حسین  بچه های 
و  نمی شناختیم  هم  را 
بعد  نداشتیم؛  رابطه ای 
فهمیدیم آنها نیز یك تیپ 

ما و همان گونه که در مزار شهدای هویزه هم  مثل 
می بینید، از همه شهرهای ایران بودند. این پراکندگی 
به این دلیل بود که از همة 2000 نفر، 300 نفر با 
نشود. در  ناحق  و  انتخاب شدند که حق  قرعه کشی 
گروه خودمان از 7، 8 شهر بودیم. حسین علم الهدی 
هم 60 نفر نیرو در این عملیات آورده بود که بخشی 
از آنها از دوستان خود وی از مسجد جزایری اهواز و 

بعضی هم نیروهای بومی بودند.
فرجی: دانشجوهای پیرو خط امام چند نفر بودند؟

غالمپور  احمد  آقای  پيش  من 
رفتم و ايشان گفت: هنوز هيچ 
خبری نيست، قرار است ارتش 
عملياتی بکند و ما هيچ نقشی 
نداريم. روز آخر به ما گفتند 2 
گردان تانك از لشکر16 قزوين 
نيروی پياده ندارد؛ شما 300 نفر 
نيروی پياده به ما بدهيد، ولی در 

عمليات مسئوليتی نداريد.
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محمودزاده: تعداد دانشجوهای پیرو خط امام خیلی کم 

بود و سرشاخه شان هم محمد فاضل، جمعی سوسنگرد، 
بود.نه، اصاًل! در کل جمعیت شهدا، ۱7 دانشجو و ۱0، 
اغلب  هم  دانش آموزها  که  داریم  دانش آموز  نفر   ۱5
بچه های اهواز و اندیمشك و بومی خوزستان و کم از 
دانشجوها نبودند. بنابراین تعداد کمی از اینها دانشجو 
بودند؛ مثاًل اسماعیل اعتضادی دانشجوی کرمانشاه و 
بچة مشهد بود. بچه های سبزوار هر پنج تایشان دانشجو 
و  دانشجوی صنایع شریف  فاضل  مثاًل محمد  بودند؛ 
یك نخبه بود. حکیم از دوستان علم الهدی و دانشجوی 
پزشکی اهواز بود، حسین قدوسی دانشجوی مشهد و 
بچه قم بود. )خراسانی: فروزش هم بود.( فروزش بچة 
دزفول و برادر آقای فروزش ]وزیر[ بود. شمخانی ]برادر 
علی شمخانی[ هم بود. )اللهیاری فر: حسین قدوسی، 
پسر شهید قدوسی بود؟( بله، پسر شهید قدوسی بود.

حسين علم الهدی كه بود؟
حاال یك گریزی می زنیم به اینکه حسین علم الهدی 
که بود و چرا اینجا آمد؟ علم الهدی، روحانی زاده و یکی 
از مسئوالن گروه موحدین بود. موحدین یکی از هفت 
فعالیت های سیاسی  انقالب  از  گروهی است که قبل 
می کردند.  هم  فرهنگی  کارهای  و  داشتند  نظامی 
بود  نفراتی  اولین  از  علم الهدی  آیت اهلل  حسین،  پدر 
را همراهی کرد  و وی  بیعت  امام  با  که سال ۱342 
در  و  آمد  به خوزستان  نجف  از  به همراه همسرش  و 
اهواز مستقر شد. وی روحانی برجسته ای بود که حتی 
ساواک و شهربانی جرئت نداشتند با وی رودررو شوند. 
سال ۱342 ساواک مجبور شد با تانك خانه آیت اهلل 
علم الهدی را محاصره کند، ولی وی جلو ساواک ایستاد 

و گفت که شما نباید امام را دستگیر و تبعید کنید. 
این موضوع باعث شد که خانوادة علم الهدی در اهواز 
علم الهدی  حسین  مادر  کنند.  پیدا  ویژه ای  جایگاه 
نیز شیرزنی بود که وقتی آیت اهلل علم الهدی در سال 
و  کرد  بزرگ  را  بچه ها  رفت،  خدا  رحمت  به   ۱352
در اهواز کانون زینبیه را که محلی برای سازماندهی 
زنان فعال انقالبی بود، اداره می کرد. پاتوق حسین و 
دوستانش مسجد معروف جزایری در اهواز بود. حسین 
گندمکار  نام شهید  به  و صمیمی  دوست خوب  یك 
داشت که در جریان سوسنگرد، مسئول سپاه هویزه 
بود و شهید شد. وقتی حسین متوجه شهادت گندمکار 
شد، گفت من دیگر نمی توانم بروم اهواز و می خواهم 
خاطر،  همین  به  کنم.  پر  را  گندمکار  جای  و  بمانم 
حکمش را در شورای فرماندهی سپاه استان زدند و 
مسئول سپاه هویزه شد و به شدت نیروهای جوان بومی 

مثل بوعذار و... را جذب کرد.
علم الهدی در این زمان در ابتکاری جالب به منظور 
مردم  نشان دادن  عرب  برای  تبلیغات صدام  با  مقابله 
از  بازگشت  مسیر  در  تفرقه،  ایجاد  و  آزادگان  دشت 
عملیات شناسایی شبانه پیش حاج شوعیش می رود 
امام  پیش  را  عشایر  و  تو  می خواهیم  که  می گوید  و 
می خواهم  که  نمی گوید  و  ببریم.  وی  با  بیعت  برای 
حرکت صدام را خنثی بکنم. علم الهدی بعد از گرفتن 
استاندار  موافقت حاج شوعیس، پیش محمد غرضی 
می رود  خامنه ای(  )آیت اهلل  آقا  حضرت  و  خوزستان، 
غرضی  آقای  می کند.  امکانات  و  قطار  درخواست  و 
می گوید می خواهی زیر آتش 300 نفر را هم پیش امام 
ببری؟ ما قطارمان کجا بود! حسین آن قدر پیله می کند 
که درنهایت موافقت می شود و روز بعد آقای غرضی به 
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حسین می گوید دفتر امام را هماهنگ کرده و قطار را هم 
تدارک دیده است. سپس حسین به قدوسی می گوید 
که پدرت دادستان کل است؛ کجا می خواهی به درد ما 
بخورد؟ استقرار این آدم ها، اتوبوس و هماهنگی تهران 
با شما. قدوسی پاسخ می دهد که من هیچ وقت از پدرم 
چیزی نخواستم و حسین جواب می دهد که تو برای 
خودت نمی خواهی که سوءاستفاده بشود، برای مردم 

می خواهی، برو مسئول تدارکات تهران باش.
می خواهم گریزم را تمام کنم و به اصل عملیات 
برگردیم. آقای آهنگران در قطار همراه اینها می شود. 
گفته  حسین  که  گفت  من  به  خودش  آهنگران 
غلتان  خون  به  شهیدان  "ای  مانند  خوب  شعر  یك 
خوزستان" را برای خواندن در حضور امام تمرین کن 
و آهنگران می گوید که به ما اجازة خواندن نمی دهند 
انصاری  آقای  به  علم الهدی  اما  نمی دهند،  راهمان  و 
می گوید بگذارید یك جوان خوب شعری در محضر 

امام بخواند؛ قول می دهم امام خوشش بیاید. آن قدر 
در  آهنگران  می شود.  موافقت  که  می کند  اصرار 
را  غلتیده"  خون  به  شهیدان  "ای  شعر  امام  محضر 
با چشمانی اشك بار می خواند و اتفاقاً امام هم خیلی 
عشایر  بیعت  خبر  تلویزیون  وقتی  می آید.  خوشش 
برای  امام پخش کرد، دیگر صدام حرفی  با  را  عرب 
این خصوص بسیار  ابتکار حسین در  نداشت.  گفتن 
خوب بود و سبب شد وی در منطقه بیشتر شناخته 
شود و تعدادی از نیروهای بومی نیز برای عملیات با 
وی همراه شوند. قبل از عملیات، علم الهدی 60 قرآن 
جیبی، لباس نو و چفیه را از بازاریان اهواز به خاطر 
ارتباط خوبی که با آنها داشت، برای رزمنده ها گرفته 
بود. آن شب زیبا هم گریه و زاری خاصی در غسل 
و  داشتند  بقیه  و  قدوسی  حسین  به همراه  شهادت 
این گونه آمادة عملیات شدند و فردای آن شب، برای 

ما تعریف کردند.

مرتضی بابایی خراسانی، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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 عملياتی در ساعت 9:۰3 صبح
محمودزاده: روز ۱4 دی وقتی ما رفتیم آنجا، جمعیتی 

جمع شده بود که هیچ کس دیگری را نمی شناخت و 
بود  همان جا  می شناختیم.  را  همدیگر  فقط  هم  ما 
که من درباره اسماعیل که اسمش درنیامده بود، به 
حسین علم الهدی گفتم که چنین شخصی را داریم، 
تو را به خدا بگذار ما این را بیاوریم. درنهایت حسین 
قبول کرد و ما سریع با یك دستگاه سیمرغ رفتیم و 
اسماعیل را آوردیم. اسماعیل از شدت خوشحالی بال 

درآورده بود.
خراسانی: بعد از قرعه کشی که اسم من درآمد و اسم 

اسماعیل درنیامد، آر.پی.جی را برداشتم و خداحافظی 
کردم، اما اسماعیل حاضر به جداشدن نبود و خیلی 
گریه کرد. بعد از آمدن اسماعیل یکی از آنهایی که 
بال درآورد، من بودم. وقتی اسماعیل را دیدم خیلی 

خوشحال شدم.
روز  صبح  ما  شد  باعث  ترکیبی  چنین  محمودزاده: 

قزوین  تیپ   220 گردان  تانك های  کنار  پانزدهم 
در  عملیاتی  هیچ  شویم.  عملیات  آماده  و  مستقر 
ساعت  که  نداریم  سراغ  مقدس  دفاع  سال   8 طول 
9:30 صبح آغاز شود؛ معموالً شب یا نصف شب به 
صبح   9:30 ساعت  که  بود  این  مثل  می زدیم.  خط 
برویم. عملیات که شروع شد  راه پیمایی  می خواهیم 
شروع  از  بعد  ساعت  نیم  و  رفتیم  جلو  آرام  خیلی 
عملیات، سریع خاکریز اول عراق را گرفتیم؛ دلیلش 
سطح  از  ما  نمی کرد  باور  عراق  اصاًل  که  بود  این 
جسارتی  چنین  به  دست  رفته،  باالتر  شبیخون زدن 

بزنیم که عملیات و پیشروی بکنیم. 
آنها  و  کنیم  آفند  ما  که  نبود  این  بر  بنا  اصاًل 

پدافند، ]بلکه[ آنها همیشه آفند بودند و ما پدافند. 
به شبیخون هم دیگر عادت کرده بودند که ایرانی ها 
می آیند یك تانك می زنند و برمی گردند. صبح برای 
ما  باعث شد که  این  و  بود  استراحت  عراقی ها وقت 
به  ندیدم(،  )من  شهید  دادن  بدون  و  راحت  صبح 

خاکریز اول برسیم.
خراسانی: ]روز چهاردهم[ وقتی که ما رسیدیم، همان 

جمع  و  آمد  ما  دنبال  ماشین  بعدازظهر   4 ساعت 
شدیم. چند نفر هم از مالکیه سوار کردیم و ماشین 
را  بچه ها  آنها  بودیم،  کرده  سوار  هم  قبلش  شد.  پُر 

جمع کرده بودند.
پلی هست  به هویزه  از جاده سوسنگرد  محمودزاده: 

را  آنجا رد می شود؛ آن پل  از  که رودخانه کرخه نور 
یك  و  استادیوم  یك  که  مدرسه ای  به  و  کردیم  رد 
سالن بزرگ داشت، رسیدیم. )خراسانی: از پل که رد 
یا مسجد جامع  از سمت چپ خیابان اصلی  شدیم، 
انتهای هویزه رفتیم.( به سمت شمال هویزه  به طرف 
رفتیم. اینجا الزم است که من نکاتی را بگویم. چون 
می رفتیم،  شبیخون  برای  همگی  ما  قبل  شب های 
را خیلی  این  بودند. من  آمده  با سالح کامل  بچه ها 
ما  که  می نویسد  نامه ای  حسین  آقا  که  شنیده ام 
صدوخرده ای هستیم و 60 تا تفنگ داریم؛ و نامه را 
به این زمان ربط می دهند، اما این نامه مربوط به قبل 
از عملیات هویزه است. نکته دیگر اینکه برخی مواقع 
می گویند  برخی  می شود،  هویزه  از  صحبت  وقتی 
این بچه ها سالح نداشتند؛ درحالی که اکثر بچه های 
شرکت کننده در این عملیات یا حداقل آن بچه هایی 
بودند  آموزش دیده ای  نیروهای  بودند،  ما  با خوِد  که 
که برای عملیات شبیخون رفته، کار رزمی انجام داده 
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و ازنظر کار شبانه، بسیار تبحر پیدا کرده بودند، به 
امور نظامی اشراف داشتند و هرکدام برای خودشان 
به اصطالح یلی بودند. بله ازنظر امکانات ضعیف بودند 

ولی ازنظر اعتقادی آدم های باانگیزه ای بودند.
تأثیر  یك ذره  نظامی  جو  این  مردمی  جنبه  از  فرجی: 

می گذارد و ما باید مقداری در بیان این مسئله دقت کنیم 
که در این جنگ مردمی، اینها هرکدام آدم های شاخصی 

بودند که از محل خودشان بلند شده و آمده بودند.
شهر  انتهای  ورزشگاه  در  ما  وقتی  دقیقاً.  خراسانی: 

هویزه حضور پیدا کردیم، خیلی از بچه ها را قباًل ندیده 
خوش وبشی  یك  که  اینها  نمی شناختیم.  و  بودیم 
کردند، ساعت نزدیك 5 بود و کم کم وقت نماز مغرب 
به مراسمی که در  بود که شب  قرار  و عشا می شد. 
سوسنگرد بود برویم، اما نتوانستیم. 28 صفر و شب 
مجتبی)ع( بود.  امام حسن  و  رسول)ص(  وفات حضرت 
وقتی که رفتیم آنجا، همه عزادار بودیم و بعد از اینکه 
صحبت  هم  علم الهدی  حسین  و  شد  صحبتی  یك 
کرد، نماز خواندیم. بعد از نماز به گروهان های ۱، 2 
و 3 تقسیم شدیم. ما گروهان3 بودیم. گروهان۱ خود 
گروهان2  بود،  گروهان۱ کاله کج  یا  بود؟  علم الهدی 

علم الهدی بود؟
با  گردان  یك  شدیم:  گردان  دو  نه،  محمودزاده: 

باالی  و  شمال  از  که  کاله کج  حسین  فرماندهی 
از  هم  گردان  یك  و  می شد  عمل  وارد  سوسنگرد 
جنوب یا پایین که حسین علم الهدی فرمانده آن بود. 
پنجاه نفره  گروهان   3 شامل  و  نفر   ۱50 گردان  هر 
و  کریم پور  گروهان ها  از  یکی  فرمانده  که  بود  شده 
دیگری خود علم الهدی بود. فرمانده گروهان دیگر را 

هم نمی دانم کی بود.

مختصری  شام  شد،  نماز سخنرانی  از  بعد  خراسانی: 

همه  علم الهدی  آن  از  پس  و  شد  خورده  همان جا 
به  شروع  و  داد  نظام  جلو  از  و  کرد  جمع  را  بچه ها 
صحبت کرد. وی حدیثی از نهج البالغه خواند؛ چون 
همیشه صحبت هایش را با نهج البالغه شروع می کرد. 
است  فرموده  که حضرت  بود  این  خالصه صحبتش 
که عقبه دشمن را نگاه کنید، جلو را اصاًل نگاه نکنید 
هنوز  اینجا  تا  بسپارید.  خدا  به  را  جمجمه هایتان  و 

عملیات  که  بود  نگفته 
چگونه انجام خواهد شد. 

ایشـان یـك مطلبـی را در 
صحبت هـایش اشـاره کـرد 
که بحـث دومرحله ای شدن 
اول  ما  کـه  بـود  عملیـات 
تـا پادگان حمید و پادگان 
سه راه کوشك، و در مرحلة 
دوم هـــم بــه خرمشــهر 

می رویم. 
خراســانی: اگر الن یــك 

جـمــع 300 نــفــره دور 
همدیگر بنشینیــم و یـك 
مطلبـی را بگوییـم، یقیــن 

بکنند، همه  نگاه  را  ما  نفر  اگر ۱000  باشید  داشته 
آنها به ما می خندند، ولی وقتی که علم الهدی صحبت 
بودند  محکم  قضیه  در  و  داشتند  باور  همه  می کرد، 
شبیخون  آن قدر  بچه ها  نداشت.  تردید  هیچ کسی  و 
اساسی  کار  یك  دیگر  داشتند  دوست  که  می رفتند 
تأکید  بیشترین  بودند.  عملیات  تشنه  واقعاً  و  بکنند 
علم الهدی در صحبت هایش این بود که آن انتظاری 

جالب  ابتکاری  در  علم الهدی 
تبليغات  بــا  مقابله  به منظور 
صدام برای عرب نشــان دادن 
مردم دشــت آزادگان و ايجاد 
تفرقه، در مســير بازگشــت 
از عمليات شناســايی شبانه 
و  می رود  شوعيش  حاج  پيش 
می گويد كــه می خواهيم تو و 
عشاير را پيش امام برای بيعت 

با وی ببريم. 
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خودمان  ما  ولی  است،  آمده  سر  می ِکشید  شما  که 
و گوش  نکنید  نیستیم، خودمحور عمل  عمل کننده 
و  خدا  ولی  یعنی  فرمانده  بدهید،  فرمانده  حرف  به 
اگر گوش به فرمانده دهید، حرف ولی خدا را گوش 
تقسیم بندی  علم الهدی،  صحبت  از  بعد  کرده اید. 
اکثر  و  می کرد  انتخاب  علم الهدی  خود  شد.  شروع 
همین گروهی که ما در مالکیه ۱ و 2 بودیم، به همراه 
نزدیك سوسنگرد شبیخون می کردند،  بچه هایی که 
شد.  ما  مسئول  کریم پور  و  افتادیم  گروهان  یك  در 
شب   9:30 ساعت  حدود  استقرار  برای  ما  حرکت 
بودند  معتقد  آن قدر  بچه ها  بود.  ستونی  به صورت  و 
که از همان لحظه ای که شروع کردند و هنوز خیلی 
که  برسیم  به خط  که  موقعی  تا  به خط،  بود  مانده 
فکر می کنم 7-8 کیلومتر فاصله داشت )محمودزاده: 
که  شبیخونی  آموزش های  همان  با  کیلومتر(   4 نه، 
دیده بودند و عادی شده بود، سریعاً نزدیك بچه هایی 
می گفتند  آنها  رسیدیم.  داشتند  سنگر  خط  در  که 
ما  نشدیم.  متوجه  اصاًل  ما  که  آمدید  چطور  شما 
می خندیدیم و می گفتیم یعنی شما متوجه نشدید؟ 
بچه ها و نمازشب خوان ها آن شب بیدار بودند. من با 
اسماعیل بودم، آن شب را خیلی نشستیم و هرکسی 
صحبتی می کرد؛ مثاًل یکی از صحبت ها شبیخونی بود 
که چهار روز قبل از آن داشتیم و لو رفت و شکست 
از  تا  خورد و حاج حسین ورامینی شهید شد. چند 

بچه ها آن خاطره را تعریف و گریه می کردند.
محمودزاده:  ما از بس شبیخون کرده بودیم، دیگر یاد 

گرفته بودیم که شبیخون یعنی تا لحظه نزدیك شدن 
به دشمن و ضربه زدن و عقب آمدن نباید کوچك ترین 
صدایی ایجاد کنیم؛ چون دیگر در سنگر نیستیم و 

و  هوشیار  را  دشمن  ما  صدای  و  هستیم  بیابان  در 
بود  راحت  خیالمان  ازطرفی  می کند.  مسلط  ما  بر 
 4 این  وقتی  دهیم.  انجام  را  کار  این  می توانیم  که 
هم  آن  بغل  که  اصلی  خط  به  و  رفتیم  را  کیلومتر 
تانك های ارتش بود رسیدیم و آماده عملیات شدیم، 
اینها اصاًل باورشان نمی شد این همه نیرو آمده و در 
آنجا  بچه ها شب  به هرحال،  است.  مستقر شده  آنجا 
که  عملیات شود  بود  قرار   6 ایستادند. صبح ساعت 
باشید.   نشد و 9:30 حسین آمد و گفت همه آماده 
سفارش های الزم را که شب صحبت کرده بود، دوباره 
باشید و  به بچه ها گفت گوش به فرمان  و  تأکید کرد 
حرکت  و  شد  شروع  عملیات  نکنید.  کاری  سرخود 
شروع  ولی  کرد،  شلیك  یك سری  عراق  کردیم. 
عملیات توپخانه خودی کمك زیادی در پیشروی ما 
کرد. تانك های خودی پشت سر ما بود و ما جلوتر از 
تانك ها می رفتیم و با چند شلیك اولین نفراتی بودیم 
که به خاکریز اول عراق رسیدیم. من فقط یکی دو تا 

مجروح دیدم که افتاده بودند.
داشتیم؛  شهید  یك  و  مجروح   3   ،2 ما  خراسانی: 

وقتی که از خاکریز به این طرف آمدیم بین خاکریزی 
که گرفتیم با خاکریز بعدی یك نفر به شهادت رسید. 
)محمودزاده: بله، خاکریز اول را که گرفتیم، حسین 
و یك فرمانده سرگرد گفت که معطل نکنید، بروید 
خاکریز دوم. ساعت ۱0:30 دیگر ما نزدیك خاکریز 
دوم بودیم. آنجا مقداری درگیری بیشتری شد، ولی 
آن  از  پس  گرفتیم.   ۱۱ ساعت  هم  را  دوم  خاکریز 
خاکریز سوم خیلی فاصله داشت، وارد دشت شده و 
ولو شده بودیم که عراق آنجا سنگر و خاکریز نداشت. 
دوم  خاکریز  از  بودند.  هوشیار  و  بیدار  هم  عراقی ها 
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شدیم.  پراکنده  و  رفت  یك سمت  هرکسی  بعد،  به 
و  بود  شده   ۱2:30 ساعت  رفتیم،  که  جلوتر  کمی 
آن تیپی که از باال عمل کرده بودند به ما رسیدند. 
می خواستیم با آنها درگیر شویم که گفتند بابا نزنید؛ 
 ۱ ساعت  بودند.  همدان  تیپ  از  خودمان  بچه های 

بعدازظهر همان جا الحاق انجام شد.
فرجی: یعنی تیم برادر کاله کج از آنجا به شما رسیدند 

و الحاقشان هم برقرار شد؟
و  رسیدند  سوسنگرد  شمال  از  بله،  محمودزاده: 

ِول شد،  الحاق یك جبهه  از  برقرار شد. پس  الحاق 
روستاها،  داخل  اسیرهای  و  بودند  بگووبخند  همه 
درخت ها، باغ ها، خانه ها، سنگرها، تانك ها و نفربرها 
را پیدا می کردیم. اسرا باور نمی کردند که ما با اینها 
می گوییم، می خندیم و پذیرایی می کنیم و پس از آن 
با ما رفیق و پسرخاله شده بودند. یك پیرمردی بود 
که خیلی سن باالیی داشت، دیدیم 40، 50 اسیر را 

بغل یك خاکریز نشاند و گفت بگذارید من اول اینها 
هستند.  مسلمان  عراقی ها  گفتیم  کنم.  مسلمان  را 
گفت نه، می خواهم اینها را انقالبی شان کنم؛ هرچه 
رهبر".  "اهلل اکبر، خمینی  بگویید،  من می گویم شما 
آنها هم بدون اینکه معنای آن را بفهمند، همین جور 
تا  را  اسیرها  این  عراقی  ماشین های  با  ما  می گفتند. 
کرخه کور بردیم. دیگر جناح هویزه را به خاطر اینکه 
نزدیك اهواز بود ِول کرده بودیم و اسیرها را به همان 
محلی که کاله کج آمده بود، می بردیم. به قول آقای 
خراسانی، وقتی که عادی می گفتی بابا چه مسخره بازی 
است ما مرحله اول عملیاتمان اینجا بود، مرحله دوم 
که رسیدن به ایستگاه حمید بود و مرحله سوم این 
بود که برویم خرمشهر را بگیریم. ُخب من الن که 
ازنظر نظامی فکر می کنم یك چیز واقعاً تصنعی بود. 
می کردیم.  جمع  اسیر  فقط   4:30-4 ساعت  تا  ما 
یکی  می گویم.  اینجا  که  دارم  فاضل  با  خاطره  یك 

روایت نصرت اهلل محمودزاده، یادمان شهدای هویزه، اسفندماه۱395.
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تانك  یك  می کردند.  مقاومت  که  بودند  تانك  تا  دو 
تیربارش  که  رگباری  آن  و  می کرد  مقاومت  خیلی 
می گرفت برای ما خطر داشت. آره، فاضل گفت برویم 
خودش  می کند.  مقاومت  دارد  خیلی  بزنیم،  را  این 
گفتم  و  گرفت  آر.پی.جی  یك  نبود؛  آر.پی. جی. زن 
تانك آتش گرفت  ایستاد، زد و کالهك  بزنیم.  ُخب 
که  دیدیم  را  راننده اش  و  تیربارچی  دود  توی  از  و 
لباسش آتش گرفته و دارد بیرون می آید؛ به من گفت 
بابا، تو خودت  نصرت، برویم خاموشش کنیم. گفتم 
زدی؛ حاال برای چی خاموش کنیم؟ گفت زدنش یك 
وظیفه بود، خاموش کردنش یك وظیفه دیگر؛ ما باید 
با اینها یك فرقی داشته باشیم، یکی از فرق هایمان 
همین کار است. دو سه نفرشان کشته شده بودند و 
یکی شان هنوز زنده بود که خاموشش کردیم، حتی 

آن کشته ها را همان جا دفن کردیم.

مقام معظم رهبری در جبهه هويزه
را  اسیرها  می خواستیم  که  بعدازظهر   5-4 ساعت 
خاکریز  روی  دیدیم  ببریم،  کرخه کور  به  و  بگیریم 
و  است  ایستاده  نظامی  لباس  با  عینکی  آقای  یك 
یك سری دورش جمع شده اند. رفتیم جلو ببینیم چه 
اِ! آیت اهلل خامنه ای )مقام معظم  کسی است؛ دیدیم 
رهبری( است. ایشان آن موقع نماینده امام در شورای 
عالی دفاع بود و آمده بود ببیند عملیات چه شد. این 
گرفته  ما  که  بود  عراقی ها  قبلی  عقبه  درواقع  مکان 
بودیم و عراق خط اولش را 2 کیلومتر جلوتر گذاشته 
رفت  را می شناخت، جلو  آقا  علم الهدی  بود. حسین 
سپاه  مسئول  که  وقتی  قباًل  داد. حسین  گزارشی  و 
ایشان  به  نامه ای  رهبری[  معظم  ]مقام  شد،  هویزه 

قبضه   67 ولی  نفریم،  اینجا ۱50  ما  که  بود  نوشته 
آن  یاد  می خواست.  امکانات  و  نداریم  بیشتر  تفنگ 
نامه اش افتاد و به حسین گفت سعی کنید خیلی جلو 

نروید؛ چون طراحی عملیات را می دانست.
در  تقریباً  حمودی  سردار  روستای  در  شب  آن 
جنوب کرخه کور داخل یك مدرسه چهارکالسه همه 
60-70 نفر جمع شدیم. بقیه نیز پخش شدند و به 
نه  انگار  یعنی  آره،  رفتند.  و هویزه  اهواز، سوسنگرد 
انگار اینجا عملیات بود. آن شب ما و امثال ما حدود 
60-70 نفر که بی کس بودیم و جایی نداشتیم برویم 
و برایمان فرق نمی کرد که سوسنگرد یا جای دیگر 
برویم، رفتیم که در هر کالس حدود ۱5-20 نفری 
بخوابیم. خواب کجا بود؟ همه بیدار بودند. شب خیلی 
سردی بود و از شدت سرما به آن مدرسه پناه آورده 

بودیم. آقای خراسانی شما آنجا نبودی؟
آقای  چون  نیامدم؛  مدرسه  به  من  نه،  خراسانی: 

گذاشته  را  توپ  آن  که  خاکریز  انتهای  در  کریم پور 
جلو.  برو  گفت  و  داد  نشان  من  به  را  جایی  بودند، 
بود  آب  کانال  یك  جلوتر  متر   200 تا   ۱50 حدود 
و من با 4 نفر دیگر از بچه ها رفتیم آنجا. ما کمین 
کردیم که اگر دشمن خواست پاتك بزند، زود به آنها 

خبر دهیم.
راحت  هم  ما  و  گذاشت  آنجا  را  ما  ]کریم پور[ 
گرفتیم تا صبح خوابیدیم، ولی خیلی سرما خوردیم.

اصفهان  از  هم  نامی  خدادادی  بچه های  محمودزاده: 

سرما  از  اینکه  به خاطِر  ما  می گفتند  خاطراتشان  در 
قزوین  تیپ  تانك  راننده  از  می زدیم؛  قدم  نلرزیم، 
است  خودمان  ماِل  گفت  که  خواستیم  پتو  یك  هم 
یك  و  سوخت  دلش  یکی  اما  نمی دهیم،  شما  به  و 
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کردیم.  سر  پتو  این  در  به نوبت  نفری  دو  و  داد  پتو 
وضعیت  چنین  نبودند  مدرسه  در  که  کسانی  یعنی 
بدی برای گرم کردن خودشان داشتند. ]باوجوداین[ 
آن شب در مدرسه، شب خوبی بود؛ به این خاطر که 
واقعاً همه بگووبخند داشتند و شاد و سرحال بودند. 
همه تا 2 نصف شب بیدار بودند و هیچ کس نخوابید. 
بود و بچه ها یك حالت  بیشتر شب شادی  آن شب 

شادی از این همه اسیری که گرفته بودیم داشتند.
از  یك سری  که  بود  این  اول  روز  ما  کار  اشکال 
بچه ها رفتند سوسنگرد و اهواز و دیگر برنگشتند. ما 

روز دوم بیش از 300 نفر نبودیم.  
این  همه  است.  شده  گفته  اسیر   800 فردی:  محمد 

اسرا روز اول کامل به عقب انتقال داده شدند؟ 
خراسانی: 800 اسیر یعنی حدود سه برابر نیروها و ]به ازای[ 

هر یك نفرمان، 3 اسیر گرفتیم و غرور خاصی داشتیم.
برویم.  می خواستیم  و  شدیم  بلند  صبح  محمودزاده: 

که  خطی  تا  آنجا  فاصله  عملیات  دوم  مرحله  برای 
آقای خراسانی می گویند، باید حدود 4 کیلومتر جلوتر 
می آمدیم. من با ماشین لندکروزی که علم الهدی به 
من داد، 4 بار رفتم و آمدم تا نفرات را جابه جا کنم. 
خیلی  که  بود  آنجا  هم  عراقی  ایفای  ماشین  یك 
داغون بود و هر جور بود با هل دادن و... روشن شد، 
اما ترمز نداشت و به یك مانعی خورد و همان جا ولش 
کردیم. تا ساعت 9:30 صبح جابه جایی طول کشید و 
همه نیروها مجدداً جمع شدیم. مرحله دوم عملیات 
بگیریم؛ مرحله  را  ایستگاه حمید  بود که  این  بر  بنا 
سوم هم اصاًل مطرح نشد، چرا؟ ایستگاه حمید یعنی 
پادگان حمید  اهواز که  کیلومتر 45 جاده خرمشهر 
جنوب شرق  به سمت  حرکت  با  باید  ما  داشت؛  قرار 

ایستگاه حمید، پادگان حمید را آزاد می کردیم.
لشکر92 زرهی خوزستان، سه پادگان داشت: یکی 
و  خراسان  جهاد  بچه های  تعمیرگاه  که  حمیدیه  در 
سمنان شده بود، دیگری در دزفول که عراق به آنجا 
نرسید، و یکی هم پادگان حمید که دسِت عراق بود. ما 
فلش حرکت را به سمت جنوب شرق انتخاب کردیم و 
اشتباه از همین جا شروع شد. عراق در ابتدای ورودش 
جبهه  بود:  کرده  درست  جبهه  سه  ایران،  خاک  به 

عراق  ارتش  که  شمالی 
به سمت منطقه فتح المبین، 
شــوش و رقــابیــه رفــت 
و نزدیـك شــوش مستــقر 
شــد و مأموریتــش این بود 
که شمال جاده خوزستــان 
را از دزفــول و اندیمشـك 
ببندد. ارتش عراق در جبهه 
میانی در ُجفیر پشِت همین 
ســوسنــگرد و شــط علی 
مستقر شد و مأموریتش این 
بود که اهواز را بگیـرد و به 
و  سوسنگرد  از  منظور  این 
حمــیــدیــه هـــم رد و 
در دب حردان مستقر شود و 
درنهایت اهواز را تصرف کند. 

جبهه جنوبی مأموریتش این بود که از پل نو وارد شده، 
به همین  بیاید؛  آبادان  و  به سمت شلمچه، خرمشهر 
منظور خرمشهر را تصرف و بخشی از آبادان را درگیر 
کرد و تا دب حردان آمد. این سه جبهه، جبهه اصلی 
استقرار لشکرهای عراق ماند. ما حدود 30 کیلومتری 

گفتم  و  گرفت  آر.پی.جی  يك 
ُخب بزنيم. ايستاد، زد و كالهك 
تانك آتش گرفت و از توی دود 
تيربارچی و راننده اش را ديديم 
كه لباسش آتش گرفته و دارد 
گفت  من  بــه  می آيد؛  بيرون 
نصرت، برويم خاموشش كنيم. 
گفتــم بابا، تو خــودت زدی؛ 
برای چی خاموش كنيم؟  حاال 
گفت زدنــش يك وظيفه بود، 
خاموش كردنــش يك وظيفه 
ديگر؛ ما بايد با اينها يك فرقی 

داشته باشيم،
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مرکز جبهه میانی عراق یعنی در جفیر بودیم. سرهنگ 
جمشیدی فرمانده تیپ، بعد از عملیات به من گفت 
اینجا  استعداد در  این  با  نمی دانستیم عراق  اصاًل  که 
متمرکز بوده است. همان روز هم من خیلی مشکوک 
بودم که مگر می شود به این راحتی این همه را بگیریم. 
بعداً اصل قضیه را فهمیدیم. آرایش نظامی ارتش عراق 
روسی بود و روش روسی هم این است که در جبهه 
است؛  عقبه مهم  و  است  و دومش خیلی سبك  اول 
به خاطِر این روش بود که پاتك های عراق در جنگ ما 
را خسته می کرد و می زد. در این روش همین طور که 
عراق ما را کشاند و آورد، شب آماده پاتك برای روز دوم 
شده بود و ما هم به جای اینکه به سمت پاتك عراق که 
جفیر باشد و به سمت راست آن یعنی به سمت شمال 
برویم،  جنوب شرق را انتخاب کردیم که پادگان حمید 

را بگیریم.
فرجی: یعنی به عراق پهلو دادید و جلو رفتید.

محمودزاده: اصاًل ما قشنگ برایش راه باز کردیم. من 

باز  نبود.  موقع حواسمان  آن  فهمیدم؛  بعدها  را  این 
از  متر جلوتر  و ۱00  آمدیم  لشکر  امر  تحت  ما  هم 
تانك هایشان مستقر شدیم. یك کاتیوشایی بود که از 
ساعت 9:30 شروع به زدن ما کرد و تا ساعت ۱ ادامه 
داد. وقتی می خواستیم عملیات را شروع کنیم، این 
کاتیوشا خیلی ما را اذیت کرد؛ نگو داشت ما را خسته 
می کرد که توان پیشروی نداشته باشیم. دفعه آخری 
شاید دفعه پانزدهم که زد، 40 گلوله را در ردیف ما 
زد و دیدیم بچه ها در خاک افتادند.  من فهمیدم که 
وضع خیلی خراب است. باز پشت لندکروز قراضه ای 
بچه ها هرچه  گفتم  بچه ها  به  و  نشستم  داشتیم  که 
آر.پی.جی و گلوله تدارکات داریم را پایین بریزید و 

به یکی از بچه ها گفتم برو بنشین پشِت فرمان تا ته 
نایست. گفت چرا؟ گفتم گوش  نیروها اصاًل هم  آن 
هرجا  حاال  گفتم  رفت.  می گویم.  بهت  من چی  بده 
باال.  بیندازیم  را  مجروح ها  بایست  می زنم  دست  که 
تا   ۱5  ،۱0 حدود  اول،  جای  سِر  دوباره  رسیدیم  تا 
آمبوالنس  وانت؛  پشِت  ریختم  و  آوردیم  را  مجروح 

نداشتیم.
توان دستوردادن  بود که  فرجی: مسئولیت شما چه 

داشتید؟
محمودزاده: ما در گروه کریم پور بودیم. صبح روز دوم 

عملیات کریم پور آمد به من گفت که تو معاون من 
رانندگی  را  لندکروز  آن  من  اینکه  به اضافه  هستی. 
اصاًل  منتها  بودم.  افتاده  جا  بچه ها  بین  و  می کردم 
به من گفت  نبود؛ کریم پور همان جا  حکمی در کار 
اینکه  از  بعد  نبودم.  معاونش  بیشتر  ساعت  دو  و 
و  آمبوالنس ها  استقرار  تا محل  گرفتم،  را  مجروح ها 
امداد رفتم و تحویل دادم و سِر جای اولم برگشتم. 
کاتیوشا هم دقت زدنش را بیشتر کرد و ما حساس و 
نگران شدیم. ساعت ۱، ۱:30 یك دفعه گفتند برای 
مرحله دوم عملیات آماده باشید. گفتیم چرا این قدر 
دیر؟ ساعت 2 که وقت رفتن نیست. ولی تحت امر 
بودیم و باز هم آن ارتش دیروز را داشتیم و گفتیم 

خیلی خوب است.
خراسانی: از جایی که می خواستیم حرکت کنیم تا آن 

محوری که دستور دادند برویم، فاصله اش یك مقدار 
نهر طبیعی  بود و وسطش هم یك جوی مثل  زیاد 

منطقه بود.
محمودزاده: جویی بود که درواقع خاکریز ما شده بود، 

چون خاکریزی نبود و این جوی هم نهرهای آبی بود 
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دوم  مرحله  بود.  ما شده  خاکریز  و  که خشك شده 
عملیات شروع شد. تانك های لشکر۱6 قزوین تقریباً 

۱00، ۱50 متر عقب تر از ما قرار داشتند.
خراسانی: ببینید ما در همین پشت جوی یا نهر اول 

کردیم.  حرکت  و  دادند  پیشروی  دستور  بودیم  که 
کریم پور گفت که شما بگذارید بچه ها حرکت کنند 
بروند و از عقب هوایشان را داشته باشید. اینها جلو 
رفتند و فکر می کنم بین این نهر تا نهر بعدی 300، 
به سمت  هم  حرکت  جهت  بود.  فاصله  متر   400
وقتی   اینها  بود.  )سمت جنوب شهر(  پادگان حمید 
که  همین جوری  رفتم.  عقب تر  من  رسیدند،  که 
به سرعت داشتم می رفتم، زمین خوردم و آر.پی .جی 
زیر شکمم آمد و یك مقدار شکمم ضرب خورد. وقتی 
بلند شدم و نگاه کردم دیدم یا ابوالفضل! منطقه پر 
از تانك است. هر طرف که نگاه می کردم فقط تانك 
بود! گفتم اینها چیه؟ سریع دویدم به طرف نهر دومی 

)محمودزاده: عقب( نه، جلو. به آن خاکریز که بچه ها 
هم رسیده بودند آمدم، نفس نفس زنان خودم را به 
کریم پور رساندم و گفتم برادر کریم پور می بینی اینها 
را؟ او هم عصبانی شد که مگر کورم که نبینم؟ دارم 
می بینم. یا ابوالفضل! همه بچه ها مانده بودند که این 

چیه؟ تانك ها اصاًل شمارش نداشت. 
دستور  وقتی  که  بودیم  گروه  یك  ما  محمودزاده: 

خاکریز  به  دارند  گروه  یك  که  بودند  داده  پیشروی 
اول می آیند، ما از خاکریز اول یا همان نهر عبور کرده 
اتفاق دیگری  و 200 متر هم پیشروی کردیم. آنجا 
هم افتاد؛ دو میگ عراقی از ارتفاع خیلی پایین آمد 
)خراسانی: جاده را زد.( و رفت دیوار صوتی را بشکند، 
اینها  اول موقع  رفت و رفت. گفتم ُخب دیگر رفت. 
را نزدند و بعد از چند دقیقه 3 میگ دیگر با سرعت 
از روی سر ما رد شد و دیدیم از یك جایی دود بلند 
شد. گفتم بچه ها این توپخانه لشکر۱6 قزوین است و 

ردیف اول از راست:
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قرعه شهادت

سال شانزدهم    شماره پنجاه و نهم    زمستان ۱396

168

میگ ها اول توپخانه را زدند؛ یعنی درواقع عراق پاتك 
را طراحی کرده و درحال اجرای پاتك و زدن عقبه 
ما بود. بیسیم چی ما که شهید شد، بی سیم را خودم 
دست گرفتم. اصاًل رمزی در کار نبود و موج فرمانده 
را  توپخانه  بود، می گفت  با ما همراه  گردان220 که 
زدند. آمدم به کریم پور و علم الهدی گفتم که توپخانه 
اوضاع چه جوری است؟ گفت ُخب زدند  را زدند،  ما 
را  خودمان  کار  ما  است؟  مربوط  چه  ما  به  دیگه؛ 
خاکریزی  دیگر  رفتیم،  جلو  که  متری   200 بکنیم. 
هم نبود و در بیابان گفتیم ُخب چه کار کنیم، ادامه 
بدهیم؟ اینجا دیگر آن سیاهی هایی که آقای خراسانی 
می گوید، آرام آرام در چشم ما تبدیل به تانك می شد. 
سیاهی هایی هم ازسمت چپ ما که نفرات پیاده عراق 
بودند به صورت یك ردیف نیم دایره هالل به سمت ما 
)جفیر(  ما  راست  به سمت  هم  تانك ها  می آمدند، 

بودند. گفتیم چه کار کنیم، چه کار نکنیم؟
خراسانی: تا اینجا هنوز ما مورد هدف تانك ها نبودیم 

]ی  تانك ها  که  زمانی  تا  نداشتیم،  مشکلی  زیاد  و 
خودمان[ عقب نشینی کردند.

ُخب  می گفتیم  کار  اینجای  تا  آره،  محمودزاده: 

ما  برای  بجنگیم.  باید  و  است  آمده  عراق  به هرحال 
لشکر۱6  تانك های  بود. پشت سر خود  عادی  کاماًل 
بودند.  مستقر  جایشان  سر  که  می دیدیم  را  قزوین 
بین ما و تانك ها حدود 400، 500 متر فاصله بود؛ 
یعنی 200 متر ما جلو آمدیم و بقیه نیروها هم 200 
متر عقب تر از ما بودند. اما وقتی ما پیشروی کردیم، 

تانك ها تکان نخوردند و جلوتر نیامدند!
من آرایش تانك ها را که دیدم، مشخص بود که 
را  راهشان  یعنی یك خرده  را دور می زنند؛  ما  دارند 

 ،۱0 آنجا  در  بیایند.  آنجا  که  کردند  کج  شمال  از 
و  روزعلی  بودند؛  هاللی شکلی  سنگر  داخل  نفر   ۱2
اسماعیل هم جزو آنها بودند. من داخل سنگر رفتم 
و به بچه ها گفتم فقط باید جانتان را نجات دهید؛ ما 
در محاصره ایم، بحث هم نکنید. اسماعیل و روزعلی 
بکنید؛  مقاومت  حسابی،  مرد  می گویی؟  چه  گفتند 
اینجا رسیدیم، حاال  به  تازه  این همه جان کندیم  ما 
می گویی عقب برگردیم؟ گفتم ببینید اگه بیرون بروید 
]گلوله[ می خورید. لحظات سختی بود و سر اینها داد 
زده بودم که بحث نکنید. پیش خودم می گفتم خدایا 
چه کار کنیم؟ گفتم بروید بیرون. روزعلی یا اسماعیل 
همین که سرش را باال آورد یك رگبار باالی سرش 
خالی شد. عراقی ها قشنگ به ما نزدیك شده بودند. 
دویدند و من به کنایه گفتم چی شد؟ دیدید خیلی به 
ما نزدیك اند، حاال حالی تان شد؟ تانك ها را دیدید؟ 
با کریم پور تقسیم بندی کردند که  و  علم الهدی آمد 
که  جاده  راست  به سمت  دارد  آر.پی.جی  هرکسی 
تانك ها بودند برود و هرکسی هم نیروی پیاده است، 
موضعمان را به سمت جنوب شرق بکشد؛ چون عراق 
تنها جایی  اینجا  و  کرده  محاصره  را  ما  درجه   270
بود که ما هنوز می توانستیم خودمان را عقب بکشیم.

فرجی: یعنی راهتان به سمت هویزه و سمت جفیر و 

پشتتان بسته بود؟
محمودزاده: بله، ایستگاه حمید هم که دست عراق بود. 

همین جوری ما چند نفر از محاصره سالم درآمدیم که 
بتوانیم به سمت چپ بکشیم و به کرخه کور برسیم و 
به سمت باال یعنی سوسنگرد حمیدیه برویم که شب از 
آنجا سر درآوردیم. من قبل از عملیات که با یك موتور 
به آنجا برای پست شناسایی منطقه می آمدم، موضع 
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دید بان  به نوعی  و  می شناختم  خوب  خیلی  را  عراق 
لشکر۱6 قزوین شده بودم. لذا با منطقه آشنا بودم و 
می دانستم اگر اینجا را انتخاب کنیم و تا تاریك شدن 
شب خودمان را حفظ بکنیم، کار تمام است. یك اصل 
نظامی است که همه می دانند و آن اینکه هیچ تانکی 
در شب تحرک ندارد و یگان زرهی هیچ وقت در شب 
و متوقف می شود. یك عده ای مثل  ریسك نمی کند 
گروه  یك  و  آمدند  و...  بوعذار  قدوسی،  علم الهدی، 
ضدتانك را سمت راست جاده آرایش دادند و ما هم 
که نیروی پیاده بودیم، کانالی گیر می آوردیم و 5، ۱0، 
بچه ها  ریزش  که  بود  اینجا  می رفتیم.  متر   30  ،20

شروع شد و عراقی ها پشت سر هم می زدند.
خراسانی: تانك ها شروع به رگبار کردند و گلوله توپ پشت 

سر هم و تندتند به صورت رگباری می زدند. کریم پور به 
من گفت باید آن تانك را که یك آنتن بلند دارد، بزنید. 
]به نظر[ فرمانده تانك بود، یعنی عموماً فرمانده داخل 
یك نفربر می رود، ولی در اینجا داخل تانك بود. من رفتم 
و انتهای کانالی که به یك جاده می رسید و ادامه اش 
آن طرف جاده بود و حسین علم الهدی آنجا مستقر بود و 
انتهایش یك مقداری پر شده بود، ایستادم که تانك را که 
از روی جاده می آمد بزنم. تانك از روبه رو داشت می آمد و 
امکان زدنش نبود؛ چون تانك باال هم بود و بر ما تسلط 
داشت. به همین خاطر بلند شدم و روی زمین خاکی 
رفتم و از بغل شنی تانك را زدم. تانك آن باال از حرکت 
ایستاد و توقفی در حرکت تانك ها پیش آمد، اما یك نفر 
از دور خودش را به تانك رساند و نیروهایش را پیاده 
کرد. تانك همان باال بود و اینها که عقب رفتند مجدداً باز 
عملیات را شروع کردند، ولی تانك همان باال بود. پس از 
آن شروع کردند و جلو آمدند. در اینجا بود که حسین که 

آن طرف جاده رفته بودند، تقاضای آر.پی.جی.زن کرد. 
من 4 گلوله بیشتر نداشتم و پیش آقای کریم پور آمدم و 
می خواستم بروم که گفت اینجا بایست، اگر به تانك زدن 
است اینها هم تانك هست، )محمودزاده: ولی طرف ما 
تانك خیلی کم بود( اگر اینها را هم نزنی باز هم اضافه 
می شوند، شما همین جا بایست و نرو. گفتم پشت بی سیم 
می گوید آر.پی. جی .زن ها آن طرف جاده بروند، درگیری 
آن طرف جاده بیشتر است؛ یعنی من اینجا از حرف آقای 

کریم پور تمرد کردم. همین 
که توی جاده آمدم، تانك ها 
شروع به زدن کردند. از لب 
خاکریز خوردم زمین و اصاًل 
نتوانستم از آسفالت رد شوم. 
هیکل  با  بارندگی  میان  در 
خیس و لجنی داخل کانال 
رفتم و دومرتبه جلوتر رفتم 
و به طرف تانك شلیك کردم 
و  بود  تاریك  هوا  زدم.  و 
کریم پور مرا نشناخت و گفت 
کی هستی؟ گفتم مرتضی. 

گفت مگر نرفتی؟ گفتم خب گفتی نرو! گفت من فکر 
کردم رفتی. این قدر هم ناراحت بود. باز دومرتبه داخل 
کانال آمدم و بچه ها آنجا رسیدند و از کانال بیرون آمدیم 
و داخل سنگر یا هالل تانك که مال عراقی ها و به سمت 

کرخه بود، جمع شدیم.
بود که عراق  این درواقع همان توپخانه ای  محمودزاده: 

بچه ها  بود.  ما  به سمت  و  کرده  مستقر  را  توپ هایش 
داخل این سنگرها پناه گرفتند و دیگر عراقی ها به صورت 
مستقیم نمی توانستند ما را بزنند. این وسط یك نفر را 

پشت ســر خودمان تانك های 
لشکر16 قزوين را می ديديم كه 
سر جايشان مستقر بودند. بين 
ما و تانك ها حدود 400، 500 متر 
فاصله بود؛ يعنی 200 متر ما جلو 
آمديم و بقيه نيروها هم 200 متر 
عقب تر از ما بودند. اما وقتی ما 
پيشروی كرديم، تانك ها تکان 

نخوردند و جلوتر نيامدند!
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دیدیم ازطرف آسفالتی به سمت ما می آید؛ خیلی تشنه 
و خسته گفت کی گلوله آر.پی.جی دارد؟ گلوله هایش 
را زده بود. )خراسانی: اسماعیل 2 تا داشت و من یکی 
داشتم؛ گفتم من این یکی را باید داشته باشم.( این کنار 
حسین می جنگیده و حسین گفته بود کاری نداری بکنی، 
برو برای ما گلوله بیاور؛ چون آنجا واقعاً جنگ تانك با 
نفرات بود. بعد از گرفتن گلوله ها، 50، ۱00 متر که از 
ما فاصله گرفت، یك رگبار بهش بستند و افتاد. من و 
چرا  تو  گفتم  روزعلی  به  دویدیم.  به سمتش  روزعلی 
می آیی؟ من گلوله را می گیرم می برم به حسین می رسانم 
و برمی گردم. گفت آمدیم و تو هم 50 متر دیگر افتادی. 
نگاه به چهره اش کردم تا بفهمم چه کسی است، دست به 
جیبش کردم و کارت شناسایی اش را درآوردم، نوشته بود 
"حسین خوشنویسان، دانشجوی رشته مکانیك دانشگاه 
تهران، سرپرست جهادسازندگی سوسنگرد". خوشنویسان 
مسئول جهاد بود و خدا می داند در این عملیات چه کار 
می کرد. واقعاً نباید می آمد و این گونه شهید شد. گلوله ها 
را برداشتیم و از همان کانال جلو رفتیم و دیدیم دیگر 
تانك های عراق نزدیك تر شده و به 200 متری رسیده اند 
و قدوسی، حکیم، دهشور و علم الهدی با این تانك ها جنگ 
سختی می کنند. روزعلی گفت که مگر ما نمی خواهیم 
گلوله ببریم که آنها تانك ها را بزنند؟ خودمان تانك ها را 
بزنیم خب! یك قبضه آر.پی.جی هم کنار بچه های اصفهان 
افتاده بود. دیدم راست می گوید. این لشکر یك نفره خودش 
گلوله را گرفت و دقیق به تانك زد. گفتیم خب، دیگر تمام 

شد؛ برگردیم. برگشتیم و دوباره به بچه ها رسیدیم.
خراسانی: آنجا اگر کسی مثالً با یك نفربر به ما گلوله 

آر.پی .جی می رساند می توانستیم بجنگیم و خیلی قضیه 
نداشتیم.  برای جنگیدن  فرق می کرد. ما دیگر چیزی 

مهماتی  اصالً  و  بودیم  کرده  تمام  کامالً  )محمودزاده: 
نداشتیم.(

محمودزاده: سمت راست و تنها جایی که فکر می کردیم 

خالی است؛ درحالی که عراقی ها آنجا بودند و آمدند.
خراسانی: وقتی آنجا رسیدیم به سمت ما تیراندازی شد.

محمودزاده: عراقی ها آمدند تانك ها و مواضع ما را گرفتند و 

وقتی چند تا از بچه ها شهید شدند تازه فهمیدیم اینها اصاًل 
مال ما نیست و دست عراقی ها است. داد می زدیم که سمت 
تانك های خودمان نروید. آن صحنه ای که تانك روی چهارتا 
جسد رفت، از اینجا به بعد بود که من پشت تل خاکی ایستاده 
بودم و دیدم یك تانك دارد می آید. کامالً عراق یکه تاز میدان 
بود و تانك هایشان مانور می دادند. تعداد ما هم 30، 40 تا 
شده بود و پخش شده بودیم و در دل عراقی ها عددی نبودیم. 
پشت یك جوی آبی پنهان شدم گفتم تانك رد شود تا ما از 
اینجا عبور کنیم. من دیدم این تانك دارد به سمتی می آید 
که 4 شهید روی زمین و یك نفر )پیرمردی که روز قبلش 
به عراقی ها می گفت بگویید اهلل اکبر، خمینی رهبر( مجروح 
افتاده بود. مسیر تانك ها به سمت اینها بود و من پیش خودم 
گفتم خدایا این می خواهد کجا برود؛ می خواهد چه کار کند، 
چرا راهش را عوض نمی کند؟ اینها کنار همدیگر هم نبودند 
و فاصلة مثالً 7-8 متری با هم داشتند. این آمد و دیدم این 
ناکس دقیقاً شنی را روی جسدها گرفت. اصالً باورم نمی شد، 
ولی چشم هایم را بستم که صحنه را نبینم، ولی فریاد آن 
پیرمرد قبل از اینکه شنی بهش برسد بلند شد و اهلل اکبر 
گفت. تانك که رد شد، چشم هایم را باز کردم و دست و پا 
و گوشت له شده را دیدم. واقعاً از جنگ خیلی متنفر شدم. 
چرا این قدر آدم باید ...! می توانست واقعاً این کار را نکند، هیچ 
نقشی هم نداشت جز اینکه کینه ای در کار باشد. نمی دانم 
اسم این کار چه بود؟ اینها چهارتایشان جسد و یکی مجروح 
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نقشه عملیات نصر، ۱359/۱0/۱5.
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بودند. دین این صحنه من را کامالً به هم ریخت.
می گوید  بود  شده  اسیر  که  همرزمانشان  از  یکی  فرجی: 

تانك  وقتی بچه هایی را که در این النه روباه ها یا حفره های 
کنده شده توسط روباه و سگ مخفی شده بودند، می دید، 

رویشان می آمد و می چرخید تا بچه ها دفن شوند.
محمودزاده: نه، همین حالتی که گفتم بود؛ یعنی اگر ما 

داخل یك حفرة جوبی می رفتیم به خاطر این بود که بتوانیم 
امان باشیم، تانك هایی  از رگبار آن تك لول های عراق در 
هم که می آمدند واقعاً می زدند. یکی از بچه ها به نام قاسم 
)دانش آموزی از مسجدسلیمان( که من بعداً خودم نجاتش 
دادم، تعریف می کرد که نمی دانم یك تانك چرا مرا نمی زد و 
می خواست اسیر بگیرد؛ درحالی که اسیر کم می گرفتند. من 
هم فهمیده بودم و شروع به بازی درآوردن کردم و پشت یك 
خاکریزی رفتم و دیدم راهی هست که از آنجا پشت آن جوی 
آب رد شوم؛ ایستادم و دستم را باال بردم و تا تانك آمد، خودم 
را طرف آن کانال پرت کردم و آن قدر دویدم تا از مسیر رد 

شدم و به شما رسیدم.
تقریباً ساعت 4، 5 شده بود و هوا داشت تاریك می شد 
که تانك ها پیشروی شان را متوقف کردند. آنجا که رفتیم دوتا 
گلوله بزنیم، کنار آن کانال های آسفالت، می دیدم که بیشتر 
از 4، 5 نفر نبودند. کار خوب حسین این بود که یك سری 
تله های خاکی بود پشت را می زدند؛ اینها جایشان را عوض 
اینجا یك گلوله می زدند و موضع خود را  از  می کردند و 
تغییر می دادند تا به عراقی ها نشان دهند که زیادیم. ما وقتی 
گلوله ای برای زدن بردیم، یادم است حسین هی داد می زد 
چرا! حالت خشمگینی به خودش گرفته بود و آنجا دیگر 
یکی دو نفر بیشتر زنده نبودند. حسین بلند شد و همان 
تانکی را که قدوسی را زد، نشانه گرفت. آخرین گلوله اش 
هم بود. وقتی داشت می زد، یك تانك دیگر حسین را نشانه 

گرفت. هم حسین به هدف زد و هم آن تانك به هدف خود 
زد و رفت هوا. گلوله تانك که به خاک خورد، بدن حسین 
را که متالشی نشده بود، دیدم. )فرجی: موج انفجار بردش 
باال( افتاد زمین و آرام گرفت. دیگر آنجا کسی نبود. جالب 
است که اینها با همان آر.پی.جی هایشان دو ساعت و نیم 
جنگیده بودند؛ چراکه جنگ ما ساعت 2 شروع شده بود 
و آن موقع هم ساعت 4:30 شده بود. عراقی ها دیگر از آنجا 
پیشروی نکردند و همان جا ایستادند؛ یعنی بعد از این نبردی 
که شد، جرئت جلوآمدن نداشتند. همین نقطه عطف هویزه 
است که عراق فهمید با چه کسانی طرف است و ما هم 
فهمیدیم که جز مقاومت و مسلح شدن راه دیگری نداریم. 
تمام قضیه همین یك تکه است؛ از آنجا به بعد عملیات های 
"امام مهدی)عج(" و "اهلل اکبر"، "فرمانده کل قوا" در دارخوین و 
سایر عملیات ها اجرا شد که هرکدام خودش یك نقطه عطف 
است و از اینجا شکل گرفت؛ یعنی نطفه این عملیات ها در 

هویزه بسته شد.
به هرحال، تقریباً ساعت 5 شده بود و ما حدود ۱0 نفر 
مانده بودیم که سالم بودیم. در این موقع، یك جیپ عراقی 
جلو ما سبز شد که برای تعیین محل استقرار تانك هایشان 
آمده بود و ما باز در محاصره افتادیم. جیپ چند عراقی را 
اینجا مستقر کرد تا برگردد و محل استقرار را اعالم کند 
که یکی از بچه ها از قسمت دیگر شروع کرد به رگباربستن 
و جای ما لو رفت و چندتا از بچه ها شهید شدند. 4، 5 نفر 
مانده بودیم که هوا تاریك شد و آمدیم. اینجا از آن 60، 70 
نفری که نبرد را شروع و سپس عقب نشینی کرده بودیم، 
همین چند نفر مانده بودیم.  ما از محاصره درآمده بودیم و 
آمدیم اینجا، من یك دفعه دیدم قاسم نیست. برگشتم دیدم 
یك تیر خورده و روی زمین افتاده است. من را دید. چنین 
موقعیتی برای من در جنگ 2، 3 بار اتفاق افتاد، ولی آنها را 
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نمی شناختم، اما قاسم را می شناختم. برگشت به من گفت 
نصرت، من را ببر، من تیر خوردم، تو را خدا من را نگذارید، 
من زنده ام، من دارم حرف می زنم. دیده بود که ما همه را 
قاسم شروع  بودیم  نیاورده  را  و هیچ کسی  جا می گذاریم 
به التماس کرد. این جور حرکت ها روحیه را خیلی ضعیف 
می کند. من آنجا تصمیم گرفتم قاسم را ببرم. چهار کیلومتر 
فاصلة تاریکی در شب بود و پیش خودم گفتم اگر نبرمش 
بعداً همیشه این عذاب وجدان من را اذیت می کند. قاسم بلند 
شد و تا به نیروهای خودمان برسیم، یك نفس با من دوید و 
یك کلمه هم حرف نزد. برادران خوب ارتشی از تیپ همدان 
بود ما داد می زدیم نزنید، نامردها، بابا ما خودی هستیم. اینها 

هم باور نمی کردند کسی مانده باشد.
... اینجا پرونده ما در سوسنگرد بسته شد، ولی واقعاً 
یك نقطه عطف شد و ما فهمیدیم هیچ راهی جز این 
برای آفندشدن نداریم که نیروهای مردمی را بسیج کنیم. 
آن زمان هنوز بسیج شکل نگرفته بود و همین حرکت ها 
شکل گرفت و عملیات "یا مهدی)ع(" و بعد "اهلل اکبر" و 
"فرماندهی کل قوا، خمینی روح خدا" اجرا شد. پس از 
آن نیز عملیات "ثامن االئمه)ع(" و سلسله عملیات کربالی۱ 
تا 3 شکل گرفت. به خاطِر این نقطه عطف شدن، تقدس 
هویزه مطرح شد و این شهدا چنین حالتی پیدا کردند. 
بعد از عملیات بیت المقدس که این منطقه آزاد شد، اولین 
تفحص شهدا[  مفقودین  ]جست وجوی  تجسس جنگ 
اخوی  علم الهدی  کاظم  آقای  و  گرفت  شکل  اینجا  در 
حسین علم الهدی، و آقای باقرزاده جمع شدند و شروع به 
جست وجو کردند. فاصله بین عملیات بیت المقدس و رمضان 
بیشتر از دو ماه نبود و در همان حال وهوایی که اینجا آزاد 
شده بود، دنبال آدم هایی بودند که اینجا را بشناسند. ما هم 
آمدیم و با عالمت هایی این شهدا را شناختیم؛ مثاًل حسین 

را با آن قرآنش و قدوسی را با نامه پدرش.
۱6 ماه از آن روز رد شده بود و دیگر جنازه ای مشخص 
نبود. عراقی ها همین جوری جنازه ها را در همین کانال ها 
می انداختند و با لودر رویش خاک می ریختند و رها می کردند 
و دفن کردن در کار نبود. روز پانزده دی که ما عملیات کرده 
گرفته  را  دوم  خاکریز  آن  که  بعدازظهر  بودیم، ساعت 3 
بودیم، خبرگزاری واحد مرکزی خبر دنبال یکی می گشت 
که مصاحبه کند. قرعه به نام ما افتاد. شب هم اخبار این 
مصاحبه را پخش کرد، ما بغل آن نهرها و... بودیم. روز 28 

صفر هم بود.
اسماعیل  برای من که کیف  بود  خراسانی: چقدر سخت 

اعتضادی را بردم مشهد؛ صحنه عجیبی بود. چون ما در 
سنگری در مالکیه با هم بودیم و شب که ما را آوردند.

محمودزاده: شهادت اسماعیل خیلی مظلومانه و شجاعانه بود. 

وقتی عقب می آمدیم، یك دفعه یك گروه ۱0، ۱2 نفره عراقی 
ازسمت راست ما پیدایشان شد و تقریباً جلوتر راه ما را بستند 
و کامالً ما را غافلگیر کردند. این غافلگیری باعث شد که همه 
آنهایی را که داشتیم می دیدیم، زدند. اسماعیل بلند شد و 
به سمت آنها رگبار گرفت و جلو رفت. داد می زدیم اسماعیل، 

کجا می روی؟ گوش نمی داد و این قدر رفت تا افتاد.
محمودزاده: بعد از افتادن اسماعیل با خراسانی رفتیم، اما 

بچه ها گفتند اسماعیل ما را نجات داد، نامردی است او را 
نبریم. گفتم شما بروید حرکت کنید، ما می رویم می آوریمش. 
من می دانستم نمی شود آورد، ولی برای اینکه آنها را آرام 
کنیم رفتیم. واقعاً اسماعیل یك سری از آن عراقی ها را زده بود 
و یك سری هم جرئت نمی کردند جلو بیایند. روی دستمان 
گرفتیمش. تیر به گلویش خورده بود و از گلو و دهانش خون 
می آمد. هوا می آمد و خون هم بیرون می زد و نمی توانست 
حرف بزند؛ برای همین دستش را تکان می داد که بروید، برای 
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چی دارید می آیید؟  اسماعیل را گرفتیم و یك ُخرده صحبت 
کردیم. نگاهی به ما کرد و گفتم اسماعیل، یادت است اسمت 
در قرعه درنیامد؟! لبخندی زد و افتاد. اورکتش را روی سرش 
کشیدیم و راه افتادیم. عراق رگبار بعدی را زد و ما خودمان را 
به بقیه بچه ها رساندیم. لحظه خداحافظی با اسماعیل خیلی 
دردناک بود. واقعاً اگر آن کار را نمی کرد، عراقی ها ما را زده 
بودند؛ چون یك دفعه پیدایشان شده بود. وقتی اسماعیل 
به طرف عراقی ها رگبار گرفت، هرچه داد می زدیم وایستا، 
گــوش نمــی کرد و تصمیــم 
گرفتـه بود که بـرود. این می زد 
آنها هم می زدند تا اینکه افتاد. 
کتاب قرعه شهادت را در وصف 
اسماعیل اعتضادی نوشتم، اما 
عکسی از او نداشتم که در این 
کتاب بگذارم. بعد از شهــادت 
اسماعیــل، آقای خــراسانــی 
کوله پشتی و وصیت نامه اش را 
گرفت که وقتی مشهد می رود 

با خودش ببرد.
فرجی: در تفحص چند نفر از 

شهدا پیدا شدند؟ 
با  ما  نیست.  یادم  محمودزاده: 

برخی افراد مانند آقای فاضل که می شناختیم به همراه مادرها 
و خانواده شهدا آمده بودیم و از روی نشانه هایی که می دادند، 
شهدا یکی یکی پیدا می شدند. آخرین نفر آقای مختاری از 
بچه های سبزوار، دانشجوی مشهد و از همان گروه اخالص در 
سوسنگرد بود که شناسایی شد. من درباره این گروه اخالص 

یك کتاب نوشته ام.
خراسانی: ما آن روز )28 صفر( به مراسمی که داشتیم رفتیم 

و مختاری دم ورودی ایستاده بود و پالستیك می داد؛ من 
را که دید گفت بیا، همشهری بازی درمی آوریم. گفتیم تو 
مگر کجایی هستی؟ گفت مگر تو مشهدی نیستی؟ گفتم 
آره. گفت ُخب من هم مشهدی هستم. گفتم یعنی سبزوار 
مشهد است؟ مرد حسابی، دویست کیلومتر فاصله داری، چرا 
خودت را الکی می چسبانی به ما؟ با خنده گفت حاال بیا برو 

توی جلسه، برو برو بحث نکن.
محمودزاده: می ماند شهر هویزه که این شهر چطور دست 

عراق افتاد. بعد از کمتر از ۱5 روز وقتی من در 5 بهمن 
مجروح شدم و در بیمارستان بودم، اخوی ام زنگ زد که من 
هم 2، 3 روز دیگر می روم؛ ما هم چند روز دیگر برنامه داریم و 
معلوم نیست چه جوری برگردیم. گفتم ان شاءاهلل که می روی 
و برمی گردی که رفت و 25 بهمن شهید شد. فاصلة بین 5 
تا 25 بهمن من در بیمارستان بودم و یك عمل انجام شد و 
سپس اخوی شهید شد و با دست مجروح به تشییع جنازه 
رفتم. پس این اتفاق شهر هویزه می تواند بین اول تا دهم 

بهمن باشد.
فردی: در این کتاب نوشته است عراق 27 دی وارد شهر 

هویزه شد.
از 27 دی  عراق  توسط  هویزه  اشغال  محمودزاده: شروع 

البته اصاًل  تاریخ است.  این  از  بعد  اتمام اشغال  اما  بوده، 
عراق عملیاتی برای اشغال هویزه نکرد. بله، اصاًل هیچ چیز 
نظامی ما در شهر نبود، فقط حدود ۱00 یا صدوخرده ای 
نفر از گروه چمران آنجا بود. علی زحمتکش از بچه های پیرو 
خط امام، مسئول سپاه هویزه شده بود و نیرو و استعدادی 
عراقی ها  پشت  که  شناسایی هایی  برای  هم  من  نداشت. 
می رفتم، می آمدم از هویزه رد می شدم؛ وقتی آمدم به من 
گفتند اینجا محاصره است، یعنی در دست عراق است و 

دیگر نمی توانی بروی....«

حسين بلند شد و همان تانکی 
نشانه  زد،  را  قدوســی  كه  را 
گرفت. آخريــن گلوله اش هم 
يك  می زد،  داشت  وقتی  بود. 
تانك ديگر حســين را نشانه 
گرفت. هم حســين به هدف 
زد و هم آن تانــك به هدف 
زد  علم الهدی(  )حسين  خود 
و رفت هوا. گلوله تانك كه به 
خاک خورد، بدن حسين را كه 

متالشی نشده بود، ديدم.


