مرد سومار
سهراب ارسالن سالجقه درسال 1339در روستاي تذرج از توابع بافت در خانوادهاي مذهبي
و زحمتكش به دنيا آمد .وي در سن 6سالگي به مدرسه رفت و دوران راهنمايي را در رابر
سپري كرد .سپس براي تحصيالت دبيرستان خود به بافت رفت و در رشته رياضي فيزيك
دبيرستان شريعتي ديپلم گرفت ،وي فردي روشنفكر و مذهبي بود و با شروع اعتصابات مردمي
و اعتراضات در دبيرس��تان خود س��خنراني كوبندهاي كرد و راهپيماييها را از دبيرستان
شريعتي راه انداخت و ساير دبيرستانها نيز وارد اين راهپيماييها شدند .به دليل همين روحيه
اعتراض به رژيم مدت يك هفته در شهرباني بافت بازداشت شد ،در سال 61موفق شد وارد
دانشكده افسري شود و سرانجام نيز در26شهريور سال 66در جبهه سومار به شهادت رسيد.

خوشحالي از اسارت
حوالي س��اعت دو بعدازظهر يکي از
سربازهاي واحد ،اسيري را پيشم آورد و
گفت « :باورم نميشد سرباز حرفهايش
را درس��ت ترجمه کرده باشد .فرستادم
يکي از سربازهاي عرب زبان آمد .گفتم:
ببين حرف حساب اين عراقي چيه؟ چي
ميگه؟ سعي کن صحبتهايش را دقيق
ترجمه کني.
گفت :اين اسير ميگه شما كه تنگه را
آزاد كرديد ،نيروهاي ما شكست خوردند
و عقب نش��يني كردند و م��ا جامانديم.
نيروهاي ما همين پش��ت هستند .توي
همين روستاي شيخ قوم .ما  500نفريم
که ميخواهيم اسير شما بشويم ،بياييد
ما را از روستا ببريد.
درس��ت بود .حرفش را ب��اور كردم.
يک گ��روه از زبدهترين نيروهاي گردان
را تجهيز کرديم و با همان اس��ير عراقي
فرس��تاديم روستاي ش��يخ قوم .بچهها
رفتند و اس��راي دشمن را آوردند عقب.
معلوم نبود چرا از اينكه اس��ير شدهاند
خوشحال بودند.
محمد جعفر لهراسبي

W W W. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

ش��هيد علي حس��يني در س��ال  1331در قريه عباسآباد ب��ه دنيا آم��د و در خانوادهاي
مذهب��ي و فقي��ر ب��ه تحصي�لات دوره ابتدايي پرداخت .پ��س از تمام ك��ردن تحصيالت
ابتداي��ي وارد دوران دبيرس��تان ش��د .وي رش��ته خدم��ات بازرگان��ی را برگزي��د و در
اين رش��ته ش��روع به تحصي��ل كرد .پ��س از فارغالتحصيل ش��دن به خدمت س��ربازي
اع��زام ش��د .عالقه او به میهن و انقالب باعث ش��د تاپس از چند ماه خدمت در لش��كر
زاهدان به جبهه اعزام ش��ود .ش��هید در همه نامه های خود می نوش��ت برای رزمندگان
و ام��ام (ره) دع��ا کنیددر همان موقع عملي��ات فتحالمبين در پيش ب��ود .وي در عمليات
فتحالمبين ش��ركت كرد و س��رانجام در تاريخ  11فروردين س��ال  63به ش��هادت رسيد.

نسل کشــی در نقطه مــرزی

حماسه تپه برهاني روانه
بازار شد

پشت خاکریز

پایداری

سرباز دلير

نيم نگاهي به ابعاد حمله شيميايي عراق به سردشت

ویترین

كتاب «حماس��ه ی تپه ی برهاني»
نوش��ته «س��يد حميدرض��ا طالقاني»،
يكي از برترين آثار نوش��تاري در حوزه
ادبيات دفاع مقدس اس��ت كه گرچه با
فاصل��ه اندكي از پاي��ان جنگ به زيور
طبع آراسته شد اما همچنان در كانون
توج��ه محافل ادب��ي ٬هنرمن��دان اين
عرصه و مردم قرار دارد.
خاطره «تپه برهاني» نوشته «سيد
حميد رضا طالقاني» در س��ال 1365
در نخس��تين مس��ابقه بزرگ فرهنگي
هنري جبهه و جنگ كه توسط قرارگاه
خاتم االنبيا(ص) برگزار شد ،رتبه اول
را در بخش خاطره نويسي كسب كرد.
< حماسه ی تپه ی برهاني> در سوم
خرداد س��ال  1373نيز در نخس��تين
دوره انتخ��اب بهتري��ن كت��اب دف��اع
مقدس ،رتب��ه اول خاط��ره را به خود
اختص��اص داد و تنديس زرين برترين
كتاب دفاع مقدس را از دس��ت رئيس
جمهور دريافت كرد ،همچنين در سال
 ،1379درجشنواره «ادب پايداري» كه
كليه آثار ادبي در طول بيس��ت س��ال،
از آغ��از دفاع مقدس تا س��ال ،1379
ب��ا حضور نخب��گان ادبي كش��ور مورد
ارزيابي قرار گرفت.
در اين ارزيابي نيز گوي س��بقت از
صدها كتابي كه در طول بيس��ت سال
نگارش ش��ده ب��ود ،ربود و ب��ه عنوان
«برتري��ن كتاب خاطره در س��طح الف
جش��نواره ادب پايداري» معرفي شد و
خالق اين اث��ر جاودانه ،ديپلم افتخار و
تنديس زرين برترين نويس��نده كتاب
خاطره ،در بيست سال ادبيات داستاني
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي را
دريافت كرد.
مخاط��ب در اي��ن اثر ب��ا خاطرات
منحص��ر ب��ه ف��رد از حماس��ه عظيم
تپه برهاني ب��ا روايت رزمن��ده جانباز
«س��يدحميدرضا طالقان��ي» آش��نا
ميش��ود .اي��ن حماس��ه در عملي��ات
«والفجر  »2در تابس��تان س��ال 1362
اتفاق افتاده ،ك��ه تپه برهاني ،بريدهاي
از آن حماسه عظيم است.
«حماسه ی تپه ی برهاني» در عين
حالي كه يك «سند تاريخي منحصر به
فرد» به شمار ميرود ،سندي است كه
اگر نبود ،قطعهاي از تاريخ دفاع مقدس
مغف��ول و مجهول ميماند چراكه هيچ
نوش��ته ديگري درب��اره اي��ن بريده از
عمليات «والفجر  »2وجود ندارد.
مرداد س��ال  ،1362گروهان ميثم
از گردان امام حس��ين(ع) ،از لشكر 14
تپه س��وم از تنگه دربنديخان عراق را
فتح كرد و در محاصره نيروهاي عراقي
گرفتار ش��د و پ��س از  2روز مقاومت،
سرانجام با ش��هادت نيروهاي گروهان،
تپه مجدداً به تص��رف نيروهاي عراقي
در آمد ،اما «حماسه ی تپه ی برهاني»
اين حادثه عاشورا گونه را با جزئياتش،
در س��ينه تاريخ ،ثبت ،ضبط و جاودانه
ك��رد و صفح��ه زرين��ي ب��ر صحيف��ه
ايستادگي و مبارزات ملت ايران افزود.
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در تير  1390ناگهان انتشار خبري در خبرگزاريها
و روزنامهه��اي ايران و حت��ي جهان ،توجه همه را به
خاطرات جن��گ تحميلي عراق پس از گذش��ت 22
سال از پايان آن به خود جلب كرد.
بر اساس اين خبر ،يك بمب شيميايي عمل نكرده
متعلق به جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،در نزديكي
مرز ايران با كردستان عراق كشف شده بود.
اي��ن بم��ب  100كيلوگرم��ي را ك��ه در عمق دو
مت��ري زير زمي��ن ،در ي��ك كارگاه س��اختماني در
شهر سردش��ت واقع در غرب ايران مدفون شده بود،
توسط يك كارگر ساختماني محلي تصادفاً پيدا شد.
متخصصان پس از خنثيسازي ،اين بمب را به پايگاه
حمزه سيدالشهدا منتقل كردند.

سردشت زير بمبهاي شيميايي
در اي��ن مطلب ابع��اد جديدي از فاجع��ه بمباران
ش��يميايي سردش��ت در س��ال  66به نقل از سردار
محمدباقر نيكخواه بهرامي بيان شده است:
به دنبال موفقيت رزمندگان اسالم در عملياتهاي
نصر  4و  5در غرب سردشت ،رژيم عراق واكنش غير
انساني را عليه مردم سردشت آغاز كرد.
ع��راق با اهداف بيان ش��ده ،مبادرت ب��ه بمباران
شيميايي سردش��ت كرد؛ بدين صورت كه در ساعت
 4:25الي  4:30عصر روز يكش��نبه هفتم تير 1366
چهار فروند هواپيماي بمب افكن س��نگين سوخو 22
هر كدام چند بمب  500كيلويي (جمعاً هشت بمب)
حاوي گاز خطرناك و غني شده خردل از نوع سولفار
موستارد ( )HDيا همان عامل ايپريت ()EYPRIT
را در نق��اط پرتردد و متراكم ش��هر ،نظير بازار ،اداره
بازرگاني ،يك واحد آموزش��ي -درماني ،اطراف سپاه
و ...پرتاب ك��رد كه با انفجار بمبها و انتش��ار ذرات
خطرن��اك به صورت ابر متراكم و كش��نده ،بالفاصله
ب��ر اثر غافلگيري عمومي ،نفوذ گاز در اليهها و منافذ
و داخل خانهه��ا و ادارات دهها ش��هيد و هزاران نفر
مصدوم شدند.
همزمان با وقوع جنايات ضد انس��اني و نسلكشي
رژيم بعثي عراق ،يگانهاي پدافندي شيميايي مستقر
در منطقه عمومي سردشت ،به خصوص تيپ مستقل
پدافند شيميايي  24امام س��جاد(ع) با اعالم هشدار
م��ردم را به پناه��گاه و باالي ارتفاع��ات فرا خوانده و
ضم��ن اقدام به خنثي كردن بمبه��ا و رفع آلودگي
محيط و س��اختمان ،دس��تورات ايمني الزم را نيز با
كمك واحدهاي امداد و درمان شهر اتخاذ كردند.
بدي��ن نحو كه دو ب��اب حمام ش��هر را اختصاص

ب��ه رف��ع آلودگي جداگان��ه مردان و زنان ك��رده و با
كم��ك فرمانداري و ديگر واحدها خدمات ش��هري و
نيز پزش��كان سپاه و بهداري سردش��ت درمان اوليه
را انج��ام و مصدومان بدحال را به ش��هرهاي اروميه،
تبريز ،سنندج و كرمانشاه منتقل كردند.
سردش��ت را ميتوان نخستين ش��هر غير نظامي
در جهان به ش��مار آورد كه مورد هجوم س�لاحهاي
كشتار جمعي و ممنوعه ش��يميايي قرار گرفته است
كه تقريباً  75درصد مردم شهر  12هزار نفري آن در
مع��رض گازهاي مخرب قرار گرفتند و تاكنون حدود
 200نفر از آنان به ش��هادت رسيده و  1800نفر نيز
مصدوم ش��ده و نياز به مراقبتهاي ويژه پزش��كي و
درماني دارند.
در جنگ جهاني اول ،شهر  36هزار نفري (ايپرس)
يا همان ايپرتوش��ا آلمانه��ا مورد تهاج��م چندباره
ش��يميايي با گازهاي خفهكننده و خردل قرار گرفت
كه معروف به گاز ايپريت شد.
تفاوت ش��هر سردشت با ايپر در اين است كه شهر
ايپر جبهه متفقين بود كه چند بار توس��ط متحدين
و متفقين دس��ت به دس��ت ش��د ولي سردشت يك
ش��هر كام ً
ال غيرنظامي بود كه مردم ش��هر در آن به
كار روزمره و زندگي عادي خويش مشغول بودند كه
ب��ر مبناي مفاد اعالميههاي چهارگانه الهه و پروتكل
 17ژوئن  1925ژنو ،كاربرد س�لاحهاي ش��يميايي و
ميكروبي را حتي عليه نظاميان نيز ممنوع اعالم كرده

و كش��ور عراق در س��ال  1931مفاد آن را امضا و بر
اجراي آن متعهد شده بود.
عالوه بر حمله عراق در هفتم تير به شهر سردشت،
روز هش��تم تير نيز هواپيماهاي دشمن چندين بمب
خردل را در اطراف روس��تاهاي سردشت به خصوص
«قلع��ه رش» پرت��اب و تعداد زيادي از كش��اورزان و
زن��ان و ك��ودكان را همانند ش��هر سردش��ت قرباني
جناي��ات خويش س��اختند و عالوه بر قرباني ش��دن
م��ردم ،هزاران رأس دام و طيور مردم نيز تلف ش��ده
و مزارع و كش��تزارهاي آنان ني��ز از حيز انتفاع خارج
و خس��ارت ملي بر مردم و محيط زيست منطقه وارد
ش��د كه آثار مخرب آن براي اهالي و محيط هنوز هم
باقي است.
شركاي جنايت در شوراي امنيت
همچنين طب��ق مفاد كنوانس��يونهاي چهارگانه
 12اگوس��ت  1949و پروتكلهاي دوگانه الحاقي 8
ژوئن  1977ژنو كه الزام به رعايت حقوق بشر دوستانه
دارد و نيز طبق مفاد كنفرانس  1948سانفرانسيسكو،
اين اقدام ،جنايت عليه بشريت و نسلكشي به شمار
ميرفت و بر اساس مفاد مواد  1207اساسنامه ديوان
كيف��ري بينالمللي دوحه ،اقدام ع��راق جنايت عليه
بش��ريت است كه ميبايست س��ازمان ملل و شخص
دبي��ر كل و به خصوص ش��وراي امني��ت طبق مفاد
منش��ور س��ازمان بشر ماده  5منش��ور كه حفظ نظم

و امني��ت جهان��ي را تضميني و تنبي��ه متجاوز مقرر
داشته است ،ميبايست كشور و اشخاص به كار برنده
س�لاح كش��تار جمعي و ممنوعه ،محكوم و مجازات
ميش��د ولي با اعمال نفوذ شوراي امنيت به خصوص
 5عضو دائمي آن و باالخص امريكا ،انگليس ،فرانس��ه
و شوروي سابق ،شخص دبير كل و شوراي امنيت در
قبال مكاتبات متعدد ايران و به خصوص اعزام هيات
كارشناسي براي مش��اهده آثار جنايت و محكوميت،
تنبي��ه و بازدارندگي ع��راق از ادامه جناياتش نه تنها
هيچ اقدامي صورت نداد ،حتي حاضر به صدور بيانيه
صرف نيز همانند س��الهاي قبل نشد و تنها به ثبت
 30سند (عكس ،فيلم و گزارشها)ي ارسالي ايران به
عنوان اسناد سازمان ملل بسنده كرد.
مسبب اصلي اين جنايات شوراي امنيت و اعضاي
دائمي آن هس��تند كه با اعمال نفوذ آشكار از مطرح
ش��دن محكوميت و تنبيه متج��اوز به انحاي مختلف
ممانعت به عمل آورده و با نش��ان دادن چراغ س��بز
ب��ه ع��راق ،مصوني��ت از تعقي��ب متج��اوز و حصول
اطمينان از حمايت اعضاي ش��ورا را به شخص صدام
و حاميان��ش الق��ا و خاطر آن��ان را از ب��اب اقدامات
خود آس��وده س��اختند و س��ران جنايت��كار عراق به
عنوان مباش��ر ،هر چند مجرم و جنايتكار به حساب
ميآيند ولي عامل دسيسههاي استكبار جهاني عليه
ايران هستند.
ع��راق به پش��توانه همي��ن حمايتها ب��ود كه تا
پاي��ان جنگ تحميلي جنايات��ش را تا فاجعه حلبچه
و سپس ش��هرهاي كردنشين مريوان ،سردشت ،بانه،
پيرانشهر ،اشنويه ،پاوه ،نو سود ،نوشهر و حتي اطراف
كرمانش��اه ،گيالن غ��رب ،هويزه ،سوس��نگرد و اهواز
استمرار بخشيد به گونهاي كه صدها نفر را در فجايع
ارتكابي عليه ساكنان روس��تاهاي مرزي به خصوص
فاجعه روس��تاهاي زرده در كرمانشاه ،شهريه و نورد
در اطراف اهواز ،هويزه و روس��تاهاي ش��مالي كرخه
نور ،سوس��نگرد و در پايان جنايتش روس��تاي بزرگ
شيخ عثمان اشنويه را مورد آماج حمالت وحشيانه و
ضد انس��اني خويش قرار داده و بيش از  15هزار نفر
از مردم اين مناطق را مس��موم و بيش از  2هزار نفر
از م��ردم به خصوص زنان و كودكان ،پيران و ناتوانان
را به شهادت رساند.
چنانچ��ه س��ازمان مل��ل و ديگ��ر س��ازمانهاي
بينالمللي و منطقهاي و حقوق بش��ر و غيره به موقع
واكنش مناس��ب و بازدارنده از خود نش��ان ميدادند
امروز ش��اهد اين جنايات س��ياه در پرون��ده جانيان
تاريخ نبوديم.

تپه های مدن ،کلید شکست حصر آبادان
براي شكس��ت حص��ر آب��ادان ،عملياتهاي متع��ددي از تاريخ
 9مه��ر  1359تا پايان عمليات پيروز ثامن در  6مهر  1360انجام
ش��د اما عمليات تپههاي مدن كه در تاريخ  25ارديبهشت  1360با
هدف آزادس��ازي تپههاي مدن صورت گرف��ت ،يكي از كليديترين
اين عمليات هاست.
روس��تاي مدن در ش��مال ش��رقي آبادان واقع ش��ده اس��ت .در
ش��مال اين روس��تا ميدان تير آبادان قرار داش��ت كه قبل از جنگ،
ب��ر اثر دو عارض��ه مصنوعي با ارتف��اع چندمتري از س��طح مناطق
مج��اور ايج��اد ش��ده بود و ب��ه ص��ورت تپههايي در دش��ت هموار
منطقه ش��مال بهمنش��ير مش��اهده ميش��د و يكي از واقعيتهاي
ارزش��ي جن��گ در آب��ادان اس��ت ك��ه ت��ا ح��دود زي��ادي از ياد
رفته است.
دو تپ��هاي ك��ه طول هر ك��دام بي��ش از  200متر نب��ود ،محل
ديده باني و پيشاني خط پدافندي تيپ و لشگرهايي بود كه نيروهاي
پياده و زرهي دش��من را به همراه داش��ت و با خط دش��من نزديك
به  2كيلومتر فاصله داش��ت.اين عمليات به ش��يوه غيركالسيك در
تاريخ  25ارديبهش��ت م��اه  1360با هدف انهدام توان دش��من در
محور ش��هيد موذني صورت گرفت و منجر به  2كيلومتر پيش��روي
و تس��خير تپههاي مدن در محور ش��هيد موذني در ش��مال آبادان
ش��د .دش��من از آن براي ديده باني بهره ميبرد .در اين حمله سپاه
و ارت��ش به ميزان نيروي برابر ،ش��ركت كردن��د و موفق به انهدام و
غنيمت گرفتن  15دستگاه تانك و هالكت واسارت  170تن از قواي
دشمن شدند.
رزمن��دگان پ��س از اينكه در عملي��ات ذوالفق��اري (،)59/8/9

قاب سرخ

عراقيها را تا پش��ت جاده قفاص عقب راندند ،حدود  10روز بعد با
حمله ديگري دشمن را ناچار به عقب نشيني تا تپههاي مدن كردند.
عراقيها با اس��تقرار در اي��ن تپهها عالوه بر اينك��ه جاده قفاص را
كنترل ميكردند بر شهر آبادان ديد داشتند و آن را دقيق زير آتش
قرار ميدادند.
در تاري��خ  ،1360/2/25در عمليات تپههاي م��دن با فرماندهي
س��پاه آبادان اي��ن تپهها آزاد ش��د و در پي آن رزمن��دگان مواضع
پدافندي خود را به شمال سه راهي آبادان منتقل كردند.
راس ساعت  5صبح دشمن با  50دستگاه تانك و نفربر ضدحمله

خود را ش��روع كرد و به سرعت راه تپهها را پيش گرفت اما ناگهان
روب��ه روي خود ديوار خاكي جديدي مش��اهده ك��رد و مجبور به
توقف شد.
س��رانجام پ��س از تكميــ��ل س��ازهها ،عملي��ات در تاريــ��خ
بيس��ت وپنجم ارديبهش��ت ماه س��ال  1360س��اعت  9ش��ب به
فرماندهي ش��هيدرضا موذني آغاز ش��د .در اي��ن عمليات نيروهاي
س��پاه و ارتش بهطور هماهن��گ و در كنار يكديگر عمل ميكردند
و قرار بر اين بود كه به محض تصرف نخس��تين تپه فرياد پيروزي
بلند ش��ود تا سنگرس��ازان جهادس��ازندگي بار ديگ��ر وارد صحنه
كارزار شوند.
حدود نيم ساعت پس از آغاز عمليات ،صداي پيروزي به عنوان
فتح نخس��تين تپه بلند ش��د و اين سبب ش��د جهادگران عمليات
خ��ود را آغاز كنند .آنان توانس��تند تا س��اعت  4و ني��م صبح ،زير
رگبار و آتش دش��من  4كيلومتر خاكريز را با ارتفاع  3متر بسازند
و ب��ه خاكريزهاي نيروهاي خ��ودي وصل كنند.رزمن��دگان ايران
ك��ه آرپي جي به دس��ت در پش��ت خاكريز كمين ك��رده و آماده
مقابل��ه با ضدحمله دش��من بودن��د از فاصله  10مت��ري تعدادي از
تانكهاي دش��من را منه��دم و بقيه نيروهاي مهاج��م را مجبور به
ف��رار كردند.به اين ترتيب دش��من به علت از دس��ت دادن تپههاي
ديده باني مدن مجبور ش��د به جاده ماهشهر ـ آبادان عقب نشيني
كند .دشمن توسط گروهانهاي كماندويي خود از اين تپهها نه تنها
براي ديده باني اس��تفاده ميكرد و حتي توانس��ته بود راه تداركاتي
نيروهاي ما را به صورت شبانه روزي قطع و ناامن كند.
ساميه اميني

راوی
دست ناشـناس

داخل خاک عراق مشغول جستوجو
بودیم؛ یکی از افس��ران عراقی خبر آورد
ک��ه در منطق��های جلوت��ر از اینجا یک
گورستان دسته جمعی از شهدای ایرانی
است؛ اما عراقیها اجازه عبور نمیدادند؛
با تالش بسیار و پس از مدتها پیگیری
به آن منطقه رفتیم؛ آن روز تلخترین روز
دوران تفحص بود.
 46ش��هید غواص آنجا بودند ،دست
و پا و چش��مهای همگی آنها بسته شده
بود؛ آنچ��ه میدیدم ب��اور کردنی نبود؛
بعثیها این اسیران جنگی را زنده به گور
کرده بودن��د! پالک همه آنها را هم جدا
کرده بودند تا شناسایی نشوند.
در کنار همه پیکرها که سالم و کامل
بود یک دس��ت قطع ش��ده قرار داشت؛
این دست متعلق به هیچ کدام از پیکرها
نبود؛ انگشتر فیروزه زیبایی هم بر دست
داش��ت؛ این دس��ت مدتهای طوالنی
مونس من شده بود؛ هر وقت کار ما گره
میخورد به سراغ این دست میآمدیم؛
گویی این دس��ت آمده بود تا دس��تگیر
همه ما باشد.

سنگر دشمن

ی��ادی از عملی��ات فت��ح المبي��ن،
شيُمن بود .منطقه وسيعي آزاد شد.
خو 
كار جهاد در ش��ب دوم و سوم ،خاكريز
زدن بود .ناگهان خبر رس��يد که دشمن
حمله كرده ،اس��لحههايتان را برداريد و
پشت خاكريز برويد.
اين دس��تور ،از افتادن خط مقدم به
دست دشمن حکایت داشت .بله دشمن
س��نگرهاي جلو را تسخير كرده بود .آن
شب بسيار منقلب شدم؛ چون دوستان
نزديكم در اين عمليات شهيد شده بودند.
با اخالص شروع به خواندن دعاي توسل
كردم .دعا كه تمام شد ،خبر رسيد عراق
شكس��ت خورده و دیگر ج��اي نگرانی
نیس��ت.روزهاي بعد ،از فرط گرس��نگي
در س��نگرها ميگشتيم تا خوراكي پيدا
كنيم .گاه��ي مييافتيم و گاهي هم نه.
روزي قوطي كنسرو چهارگوش پيدا شد
كه نزديك به يك كيلوگرم گوشت در آن
بود .آن روز به ش��دت گرسنه بودم تا به
جعبه كنسرو رسيدم ،شروع به خوردن
آن كردم .بعد كه سير شدم شك كردم
كه آيا اين گوشتها از حيواني است كه
ذبح اس�لامي ش��ده يا نه .روي جعبه را
خواندم .البته پس از خوردن گوشت آن.
چند روز پس از عمليات فتح المبين
در س��نگرهاي عراقي را گشتیم و چهار
تا پنج اس��ير گرفتيم؛ زي��را در عمليات
فتح المبين دور منطقه را گرفته بوديم
و دش��من را قيچي كرده بوديم و خبر از
ميانه ميدان نداشتيم .با اين كار مطمئن
ميش��ديم در منطقه غي��ر از نیروهای
خودي کس��ی وجود ن��دارد .وجود آنها
گاهي خطرهاي جدي ميآفريد .دوباره
روز چه��ارم ي��ا پنجم بود كه دو اس��ير
گرفتیم .به همراه آن دو ،عقب ماش��ين
نشس��تم .آنجا پر از اسلحه بود .خشاب
برخ��ي از آنها هم پر ب��ود .وقتي آنها را
مي خواس��تم تحويل ده��م ،رزمندهاي
گفت :هيچ نترس��يديد كه آنها س�لاح
بردارند و ش��ما را بكش��ند .گفتم :اص ً
ال
ب��ه اين فكر نميكردم ،بلكه بر عكس او
ب��ه من هِل تعارف كرد و من هم گرفتم
خوردم.برخي از اسيران عراقی ،به اسارت
و رفتن ب��ه اردوگاه راضي ميش��دند و
برخي ديگر كام ً
ال تغيير ميكردند و در
كنار ما حاضر بودند با عراقيها بجنگند.
در ميان اسيران عراقي ،یک نفربود كه
می گفت :فقط ميخواه��م بروم تهران
زنگ بزنم و برگردم با شما كار كنم.
او پس از چند س��اعتي ك��ه در بين
رزمندهه��ا ب��ود ،مانند خود آنان ش��ده
ب��ود .بدون هي��چ تفاوت��ي .در رودخانه
ب��ا رزمندهها ش��نا ميكرد .با اش��اره به
تع��دادي از اس��یران عراقی ب��ه يكی از
مس��ئولين گفتم :آنان عراقياند .تعجب
ك��رد! اين پديده در اثر خوش برخوردي
رزمندهها با او بود.
خاطراتي از استاد عابدینی

