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به رسم عاشقی 
 هدیه به روح مطهر آنان که از خاک بر خاستند و
 مشتاقانه بال و پر گشودند و به آسمان شتافتند.
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به جای مقدمه
الگويی  ايران اسالمي است؛  از تاريخ معاصر  دوران دفاع مقدس پرافتخارترين برهه 
به يادماندني از حیات طیبه ی انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زيبايي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق 
آرمان هاي بلند يک ملت ظلم ستیز؛ اين گونه بود كه هشت سال دفاع مقدس سربلندي اين 
مردم شريف در پیشگاه تاريخ و ذلت ابرقدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترين آوردگاه تاريخي ايران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزيز ايران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين میان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است، آنان كه با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغاز حمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن كرده و دوشادوش و پیشاپیش ديگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفريدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بديع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمین بود و دانشجويان 
را در شمار نقش آفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جايي كه بسیاري از تأثیرگذاران و 
فرماندهان جبهه ی توحید از میان ايشان انتخاب شدند. اين افتخاری بس بزرگ و جهادی 
بس عظیم بود كه به حق شهدای گران قدر آن را نیز بايد شهیدان سرآمد عرصه ی علم و 

ايثار به حساب آورد.
به نیت پاسداشت رشادت و عزتی كه اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب كنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج دانشجويی و ساير دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوين شده است.
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فصل اول
تابستان از نیمه برگذشته بود و تک گرما كم كمک شکسته شده بود. شهر بانه 
كه در میان كوه های بلند قرار گرفته است، نسیم پايیزی به زير پوستش دويده بود 
و مردم می     توانستند با قطع شدن های آب و برق در فاصله های تیراندازی افراد 
گروه های مسلح به مقر سپاه پاسداران كه در ساختمان فرمانداری پیشین مستقر 
بودند، كنار   آيند. ادامه ی همین تیراندازی ها باعث شده بود كه عده ای از اهالی 
شهر به روستاهای اطراف پناه ببرند. گروه ها هر روز برای مردم سازی تازه به 
صدا درمی آورند. روزی شعار »خودمختاری برای خلق كرد« با پارچه نويسی ها در 
خیابان ها گردانده می شد و هفته ای ديگر پارچه نويسی ديگری به دست گروهی از 
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بچه مدرسه ای ها می دادند كه »پاسداران بايد از شهر بیرون بروند« و آن ها در پناه 
افراد مسلح خیابان ها را درمی نورديدند. كسبه و مغازه داران تنها در ساعت هايی 
باز  را  مغازه هايشان  می توانستند  نبود،  تظاهرات  يا  می شد  قطع  تیراندازی  كه 
كنند. شهر بانه هم مانند ديگر شهرهای كردنشین در هشت ماه گذشته ی بعد از 
پیروزی انقالب، روی آرامش به خود نديده بود و افق روشنی هم در آتیه ی نزديک 
ديده نمی شد. شهر در سکوتی وهمناک فرو رفته بود و فرمانده سپاه پاسداران، 
جوانی باالبلند و درشت هیکل كه گام های چابکش صالبت وی را بیشتر به رخ 
می كشید، مدام بین سنگر نگهبان های دم در ورودی و باالی پشت بام در آمد و 
شد بود. نگاه های تیز و عقاب وارش به پشت بام ها و سنگرهای به ظاهر ناسنگر، 
نشان از تیزهوشی و شجاعت توأم با احتیاطش داشت. غالم علی جوان گرچه 
سابقه ی نظامی گری نداشت، اما كمتر از دو ماه پیش جنگی پرنیرنگ را در شهر 
پاوه تجربه كرده بود. حمله هايی از پشت سپر انسانی، از میان رمه ی گوسفندان، 
از میان آمد و شد مردم در خیابان و كوچه و بازار را از آن جماعت ديده بود. به 
راهبرد »هدف وسیله را توجیه می كند« آن ها در پاوه و سیستان و بلوچستان پی 
برده بود كه در نفس خود شريرانه است. چیزی مانند »به جای چیدن میوه ای 
از درخت، آن را از تنه برانداختن« كه جنون آمیز است و هیچ قاعده و قانونی 
را برنمی تابد. لب های متبسم غالم علی با ته ريشی كه همیشه مرتب نگهش 
می داشت، به صورتش حالت مهربانانه می بخشید. چشم های آبی اش با مژگان 
بلند، ويژگی خاصی به وی می داد كه در میان هم رزمان نظیرش نبود. نگهبان ها 
بیش از آنکه نگران آمد و شد او از بابت انضباطی باشند، وی را پشتیبانی مطمئن 
و فرماندهی دانا به حساب می آوردند. مجموعه ی گفتار و رفتار او، از طرز نماز 



13   فصل اول

خواندنش، اينکه موقع تقسیم غذا كمک می كرد تا ديگران زودتر مشغول شوند 
و خود آخرين نفری می شد كه ظرف غذايش را سر سفره می برد و بعد هم طبق 
قرار، چون نفر آخری بود كه غذايش تمام می شد، ظرف ها را می شست و سر 
جايشان قرار می داد. باالی پشت بام در پشت سنگری كه مدور ساخته شده بود 
تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند، هم مسلسل سنگین كار گذاشته بودند و هم 
يک قبضه آر پی جی 7 كه به وقت لزوم ازش استفاده كنند، با دو كوله ی موشک 
قرار داده بودند. آن روز بعدازظهر نگهبان های پشت بام علی رضا و اصغر بودند. هر 
دو بچه ی تهران و هم دوره ای در آموزش، و از اين حیث، گفتنی های بسیار با هم 
داشتند و نگهبانی ده، دوازده ساعته هم، بدون گفت و شنود، كالفه كننده می شد. 
گفت و گوها بیشتر در اطراف پادگان در محاصره ی ارتش در شهر، كمین هايی 
كه به وسیله ی پیش مرگه ها در جاده ی سقز به بانه در محور »خان« به نیروهای 
دولتی می زدند، »هیئت حل اختالف« در اطراف مهاباد كه با سران پیش مرگه ها 
راديو  بعدازظهر  دو  يا  دوازده شب  اخبار ساعت   ،»...« گفته اند:  و  داشته  ديدار 
گفته: »...«، دور می زد. علی رضا كه حدود نوزده، بیست ساله و میانه باال به نظر 
می رسید، از جايش نیم خیز شد و كش و قوسی به عضله های پا و كمرش داد و 
گفت: »فکر می كنی كه هلی كوپتر واسه ما خرت و پرت بیاره؟« اصغر كه يکی، 
دو سالی از او بزرگ تر به نظر می رسید و چشم به باالی پشت بام ها می گرداند و 
هر از گاهی از دوربین هم استفاده می كرد، گفت: »با خداست. كسی چه می دونه 
بازرگان چه تصمیم هايی  و  يا سحابی  بگه  فروهر در جلسه چی  داريوش  كه 
بگیرن. يه وقت ديدی گفتن ارتش هم از منطقه خارج بشه!« علی رضا با كمی 
برگردونن.  رو  گذشته  بتونن  نمی كنم  »فکر  گفت:  دورگه شده  و صدای  تعلل 
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منحل  رو  ارتش  می خواستن  انقالب  اول  روزهای  اون  و...  فروهر  و  بازرگان 
كنن و به اصطالح خودشون تیم های تخصصی داشته باشن. يارگیری ضدانقالب 
پیش  و...  انزلی  بندر  و  خرمشهر  بلوای  كه  باعث شد  دوستانش  و  بازرگان  با 
بیاد و مردم از امام اطاعت كنن كه می خواستند ارتش جمهوری اسالمی مقتدر 
وظايفش رو به عهده بگیره. در شورای عالی دفاع شخصیت هايی چون آيت اهلل 
خامنه ای، دكتر چمران و... اجازه نمی دن امثال بازرگان هر چه بخواهند، پیش 
ببرند. اينکه هیئت حسن نیت داره نعل وارونه می زنه، امام و شورای انقالب و 
شورای عالی دفاع فرصتی به اون ها داده ن تا خوب خودشون رو از امتحان تاريخ 
و انقالب سرشکسته كنن. يعنی اگه اين فرصت به اون ها داده نمی شد، عده ای 
زودباور خیال می كردن كه بازرگان و هیئت حسن نیت چنین بهشتی می ساختند 
و چنان سعادتی برای مردم در نظر داشتند و...« در اين فاصله كه صحبت های 
دو هم سنگر گل كرده بود و آن ها در فرصتی كه تیراندازی برای ساعاتی قطع 
به  با احتیاط  و  آمده  باال  راه پله  از  و می شنیدند، غالم علی  بود، می گفتند  شده 
قطع شد، چون غالم علی  لحظه هايی  برای  دو  آن  می آمد. صحبت  طرفشان 
گفت: »خسته نباشین! بچه ها حواستون رو حسابی جمع كنین و ببینین از كجاها 
ممکنه به عنوان سنگر استفاده كنن. نیروی كمکی قراره تا يکی دو ساعت ديگه 
به اينجا برسن. اجازه ندين ضدانقالب در اون شلوغی نیروی جديد اومدنی، از 
وضع ما سوء استفاده كنه. يا حق!« غالم علی نگاهی به مهمات مسلسل سنگین 
و آر پی جی 7 انداخت و از راه پله سرازير شد. علی رضا بعد از دور شدن غالم علی 
به اصغر گفت: »ببینم مگه اين برادر غالم علی خستگی نمی شناسه كه هر نیم 
ساعت يه بار به ما سر می زنه؟« اصغر، هم پستی وی، جواب داد: »هر آدم زنده ای 
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كم و بیش شبیه هم توان و خستگی و خواب و نیاز به استراحت و... دارن، منتها 
احساس مسئولیت كردن ها تفاوت داره. من و تو مسئولیت خودمون رو داريم، اما 
او مسئولیت سپاه پاسداران مستقر در شهر بانه ی پرآشوب رو داره. از طرفی ذات و 
فطرت بعضی آدم ها هم از نوع خاصی ايه. اون روز كه بچه محلش توی مقر سپاه 
ناحیه ی شش اومده بود، غالم علی هم به مأموريت رفته بود و ما دعوتش كرديم 
چند دقیقه ای پیش ما بنشیند تا او برگردد، چه ها تعريف می كرد!؟ اگه می شنیدی، 
حاال اين طوری دست كمش نمی گرفتی؟« علی رضا كه از حرف های هم سنگرش 
حیرت زده شده بود، كمی مايل به طرف ورودی سنگر به كیسه ی شن ها تکیه داد 
و گفت: »خب يه سری برجستگی هايی داره كه سريع به چشم همه می آد. مثل 
ورزيده و چابک بودنش، تمرين رزمی كردنش، همین سر نترس داشتنش كلی 
به دل آدم می شینه. بعدش هم اينکه اهل انس با قرآن باشه و خیلی دقیق مقید 
به شرعیات باشه هم به خوبی مشخص و معلومه. من توی مقر تهران هم كه 
بوديم، به فعالیت هاش دقت داشتم. نماز شبش پابرجاست. تو فاصله ی نیمه شب 
تا كمی مونده به اذان صبح، باالخره موقعیتی رو كه ديگران متوجه اش نباشن، 
گیر می آره و سر سجاده اش می نشینه. ماه رمضون كه همه روزه ان و او هم روزه 
است كه جای خود، اما باقی روزهای هفته هم دو، سه روزی روزه می گیره. يکی 
از بچه ها پرسیده بود كه علتش چیست؟ گفته بود برای خودسازی و افسار نفس 
رو به دست داشتن اين كار رو می كنه. پیش از انقالب طلبه هم بوده و احکام و 
شرعیات رو وارده. حتا با تفسیر قرآن هم تا حدودی آشناست. همین جا هم كه 
اين قدر وضعیت نا به سامان داريم، اون از برنامه های مطالعاتی اش عقب نمی افته. 

خب بگو ببینم فراتر از اين امور چیزهايی می گفت؟«
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اصغر نگاه دقیقی به مواضع روبه رويی انداخت و گفت: »اين موضوع ها رو كه 
برشمردی، خوب دستچین كرده ای. هرچند همین ها رو هم دونستن به تیزهوشی 
احتیاج داره. چون غالم علی آدم معمولی و ساده به اصطالح عامیانه اش نیست. 
اون بچه محلش از فعالیت های پیش از انقالب غالم علی تعريف می كرد. توی 
اون دوره ای كه جوون ها رو همه رقم سرگرم می كردن و ده ها وسیله ی ضددينی 
دم دستشون قرار می دادن، اين آدم نه تنها كمترين اعتنايی به اون وسیله های 
استادشون،  كه  می كرده  شركت  در كالس هايی  بلکه  نداشته،  كردن  تحمیق 
واقعی  معنای  به  او  در كالس های  بوده.  تعقیب ساواک  زير  شريعت، همیشه 
اسالم سیاسی از قرآن استخراج و تفسیر می شده و شاگردها هر اندازه سؤال 
می داشتن، به پاسخشون می رسیدن. استاد شريعت طبقه ی دوم مسجد اقامت 
داشته كه ورود به اون باال از طرف مسجد از در مخفی بوده و هرگاه كه بوی 
محاصره كردن مسجد يا قصد جلب كردن استاد شنیده می شده، بالفاصله استاد از 
دسترس خارج می شده. عوضش پیش نمازی داشته اند كه اصاًل به مباحث سیاسی 
عالقه ای نداشته و تنها به واجبات دينی همت می گماشته. ظاهراً بین پیش نماز و 
استاد تفسیر قرآن جوری تقسیم كار شده بود كه در هر شرايط مسجد به فعالیتش 
ادامه بده و جلسه های تفسیر قرآن بعضی وقت ها به خاطر اقتضاها سیار می شده 
كه در نوع خود جالب بوده. شرايطی داشته ان كه جزو اولین گروه از ايرانی ها 
بوده ان كه به پیام ها، اعالمیه ها و نوارهای صوتی حضرت امام دسترسی داشته 
و در توزيع آن بین شاگردان تقسیم كار بوده كه همین غالم علی سخت ترين 
قسمت كار، يعنی آوردن پیام ها، اعالمیه ها و نوارهای صوتی رو از قم به تهران 
بر عهده داشته. يعنی اين فرماندهی كه با صالبت و كاركشته می بینیم، از دل 
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اون فعالیت هايش بیرون اومده. عالوه بر اين، بدون اطالع اين مجموعه، ايشون 
عضو فعال يک گروه چريکی اسالمی بوده كه فعالیت های مسلحانه داشته ان. 
البته اون بچه محلشون گفت كه من از نیمه های سال 56 به سربازی رفتم و در 
جريان فعالیت های غالم علی نبودم كه آيا به لبنان و فلسطین هم رفته بود يا نه. 
اينکه در چه محدوده ای دست به عملیات چريکی می زدند، حرف و حديث های 
متفاوت بوده، اما حداقل اين بوده كه از تمرين ها و آموزش های اصولی چريکی 
بهره ی كافی برده بودند. روی همین اصل بوده كه كمیته ی استقبال از حضرت 
امام به ايشون مأموريت می دهند، با چند نفر از دوستان قابل اعتمادش جايگاه 
سخنرانی حضرت امام را از نظر امنیتی ايمن سازند. طبیعی بوده كه ساواک انواع 
بمب ها و مین ها در آنجا جاسازی كرده بوده و اين ها همه رو بايد پاک سازی 
كنند. بنابراين فرمانده ما همچین آدمی بوده. از معدود شخصیت هايی بوده كه در 
به وجود آمدن سپاه پاسداران و تنظیم اساس نامه های آن دارای نقش برجسته ای 

بوده. خدا خیرش بدهد.«
اصغر از سکوتی كه در اطراف فرمانداری سابق و محل استقرار آن ها طوالنی 
شده بود، كمی دلواپس شده بود و پیش خود می گفت: »اين شیخ جالل حسینی 
به قول برادر غالم علی، از اون مارمولک هاست، البد به آدم هاش دستور داده 
نیروهای كمکی اعزام به اينجا رو تعقیب كنن. غالم علی هم همین رو تذكر 
پیدا  بروز  اين ها ترس و نگرانیم  نبايد در لحن حرف زدنم و  اين حال  با  داد. 
كنه و اصغر بويی ببره، حمله بشه و آدم سمت و جهت تیراندازی ها رو ببینه و 
تشخیص بده، خودش هم مقابله كنه، سرش گرم می شه و از اين وضِع كی، 
از كجا چه حمله ای می شه، تعدادشون چه قدره و چه سالحی به كار می برند 
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و... می آد بیرون! راستی راستی اون شب كه رزم شبانه داشتیم، حسابی به قول 
بعضی ها گورخید كرده بودم. خب من كه سربازی نرفته ام. پانزده روز سرتاپای 
دوره ی آموزشی ما بود. بیست گلوله ی ژ  3 تیراندازی كردن كه همه ی ترس آدم 
رو نمی ريزه. اون هم اول تیراندازی با ژ  3 اصاًل به يادم نبود كه قنداق ضربه 
می زنه و يه لحظه بعد از تیراندازی دوم و سوم بود كه فهمیدم اشک از چشم چپم 
سرازير شده، چرا؟ خوب معلومه! حواسم به ضربه زدن قنداق نبوده و پای چشمم 
كبود شده بود. تازه بعد از تموم شدن بیست تا تیر هوس كرده بودم كه  ای كاش 
می شد يه بار ديگه سهمیه ی تیر به مون بدن. بین اون همه نفر آموزشی مگه 
چندتا گلوله ی آر پی جی زده شد؟ ولی چه حالی داد اون پنج تا گلوله ی رگباری كه 
با همین مسلسل كالیبر 50 شلیک كردم! چه خیت بود اون تیربار لعنتی ژ  3؛ چند 

بار گیر كرد... توكل به خدا! لعنت به دل سیاه شیطان.«
صدای علی رضا او را از آن حالت نگرانی ناگهانی به در آورد.

ـ ادامه بده، اون بچه محل غالم علی چه چیزهای ديگه ای گفت.
اصغر انگار منتظر چنین پیشنهادی بود.

ـ اگه موافق باشی، پیش از تعريف حرف های بچه محل غالم علی، حرف های 
اين  چون  كنم.  تعريف  متوسلیان  برادرمون  با  حین صحبت  در  رو  غالم علی 
موضوع مربوط به وضعیت فعلیمون هست. غالم علی عقیده داشت كه بلوای اين 
شهر بانه همه زير سر اون شیخ جالل حسینی يه. اون برادرش، شیخ عزالدين، 
مهاباد و اون طرف رو ناامن كرده، اين برادر هم اين منطقه رو. اوايل تابستان 
بعد از مذاكره های هیئت حسن نیت، به دستور داريوش فروهر، چهارصد قبضه 
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تفنگ ژ  3 و مهمات فراوان و تجهیزات ديگر به شیخ جالل داده می شه كه مثاًل 
اينجا كمیته ی انقالب اسالمی تأسیس كنه. شیخ جالل دست به كار می شه و با 
ائتالفی كه با كومه له می كنه، منطقه رو از دست دموكرات ها در می آرن و حاكم 
شهر بانه و اطراف می شن. بعد كه 23 مرداد داريوش فروهر به بانه می آيد، با 
ديگران مذاكره می كند و با شیخ جالل ديدار نمی كنه و همین باعث می شه 
ژاندارمری  و كومه له  نیروهای خودش  با  فروهر، شیخ جالل  رفتن  از  بعد  كه 
رو خلع سالح كنن و توانشون رو باال ببرن و پادگان ارتش رو به محاصره ی 
خودشون دربیارن. گويا منافقین هم به كمکشون اومده، فدايی ها هم حداقل از 
نظر تبلیغاتی با شیخ جالل اعالم همبستگی كرده ان. برادر غالم علی می گفت 
اون ديدار نکردن فروهر از پیش برنامه ريزی شده بوده كه شیخ جالل به راحتی 
بتونه با اون بهونه قیام علیه انقالب اسالمی بکنه. شیخ جالل حدود 1500 نفر 
مسلح داره كه كومه له ای ها رو هم بايد به ش اضافه كرد. نفوذ او كمی عمیق تر 
از كومه له ای هاست، چون به هر حال شیخ بوده و هست. در واقع ما بعد از خلع 
سالح شدن ژاندارمری اومديم اينجا مستقر شديم. گويا اسم تشکیالتی شیخ 
جالل هم خبات است. از اينجا كه ما هستیم، تا مرز عراق پانزده كیلومتر فاصله 
داريم. حزب بعث عراق همه ی گروه های ضدانقالب مسلح رو حمايت می كنه 
كه شیخ جالل و دار و دسته اش هم يکیش.« علی رضا پرسید: »برادر متوسلیان 
نظرش چی بود؟« اصغر ادامه داد: »برادر متوسلیان و غالم علی از اول پیروزی 
برادر  اما  برادر متوسلیان شجاع است و تندرو،  با هم بوده ان.  انقالب اسالمی 
غالم علی متین است و بامطالعه، نه اينکه از نظر شجاعت كمتر از برادر متوسلیان 
باشه. منظورم اينه كه برادر غالم علی درباره ی تاريخ معاصر، سیاست های كلی، 
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شناخت احزاب و گروه های سیاسی مطالعه داره و از شناخت خوبی هم برخورداره. 
پس اجازه بده برگردم به تعريف های اون بچه محل برادر غالم علی و موضوع 
قبول  آزمون كنکور سراسری  در  كنیم. غالم علی همون سال 1355  مرور  را 
می شه. چون رشته ی مورد نظرش نبوده، در آزمون ويژه ی دانشکده ی انرژی 
اتمی شركت می كنه و قبول می شه. در واقع پیش شرط اون دانشکده قبولی در 
آزمون سراسری بوده و دانشجو را با تعهد خدمتی می پذيرفته. در همون دانشکده 
عضو انجمن اسالمی می شه و كلی فعالیت انقالبی    اسالمی انجام می دن. بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، جايی بوده ان كه هسته ی اولیه ی سپاه پاسداران رو 
تشکیل می دن و فعالیت می كنن. برادر غالم علی و برادر متوسلیان همون جا 
تحصیل كرده  و  نخبه  آدم های  هم  افراد  بقیه ی  می شه.  همکاری شون شروع 
و انقالبی و جوان. فعالیت های مختلف داشته ان كه بعدها همون فعالیت ها رو 
سپاه عهده دار می شه و اون ها هم به عنوان هسته ی اولیه ی سپاه وارد پادگان 
غالم علی  برادر  بود،  كرده  تعريف  كه  رو  اينجا  تا  و...  می شوند  ولیعصر)عج( 
از ما عذرخواهی كرد و رفت پیش  اون بچه محل هم  از مأموريت برگشت و 
غالم علی و... همون موقع برادر متوسلیان هم مهندسیش رو می گذرونده. پايان 

صحبت غالم علی و متوسلیان به اينجا ختم شد كه طرح عملیاتی بريزن و...«
اصغر ناگهان صحبت هايش را قطع كرد تا برادر غالم علی موقعیت استقرار و 
مناطقی را كه احتمال تیراندازی از آنجا می رفت، برای نیروی تازه وارد توضیح 
بدهد. نفر بعدی هم آمد و غالم علی در معرفی آن دو به اصغر و علی رضا گفت: 
»اين ها برادرهايی هستن كه گفته بودم كمکی ما می آن. سريع حالت بگیرين 
كه ظاهراً جنب و جوش هايی در شهر هم بوده و گويا برای اون ها هم نیروهای 
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كمکی اومده. تا غروب نشده دوتا سنگر كناری هم بغل دست همین سنگر اصلی 
اخطار می دم كه  به تون  دارم  باشین.  نگهبانی  پست  نفری سر  و چهار  بزنین 
آماده باش درجه ی يک هستین.« صحبت های غالم علی با صدای اولین رگبار از 
سمت ساختمان های مقابل قطع شد و او بی درنگ در پشت مسلسل كالیبر 50 
قرار گرفت و شروع كرد به جواب دادن متقابل به آتش آن ها. اصغر كه ساعتی 
پیش در درونش نگرانی احساس كرده بود، با شلیک اولین گلوله ی آر پی جی 7 
آتش مسلسل سنگینی را از روی پشت بام خرپشته ی ساختمان سمت چپشان 
بدجوری آن ها را زير آتش گرفته بود، خیالشان را راحت كرد. غالم علی حین 
پايین رفتن نجواگونه گفت: »من می رم پايین پیش بچه ها و دوستانی كه تازه 
اومده ان. به تون سر می زنم. شما هم كاری داشتین، يکی تون با احتیاط بیاد پايین. 

در ضمن به همین فاصله ی كوتاه از سنگر تا دم در هم توجه داشته باشین.«
در طبقه ی هم كف كه سرسرای بزرگی داشت و اتاق ها در دو سوی آن واقع 
شده بود، ازدحام ناشی از هیجان و اضطراب در بین كسانی كه تازه وارد بودند و 
آن ها كه از پیش مستقر شده بودند، به چشم می خورد. سردرگمی و تنه به تنه 
خوردن ها بیشتر به خاطر هول رگبارهای متناوبی بود كه گلوله ها به پنجره ها 
برخورد می كرد و بعضی ها كمانه می كرد و به سمت مقابل می خورد كه صدای 
تولید می كرد. گلوله هايی هم كه به كیسه ی شن ها برخورد می كرد،  ديگری 
سقف  نزديک  تا  شنی  كیسه های  با  پنجره ها  می مرد.  صدايش  لحظه  همان 
پوشانده شده بود كه در آن غروب پايیزی فضا را هر چه بیشتر دلگیرتر می كرد. 
احمد متوسلیان با قامتی متوسط و چابک كه كمی در حركاتش رنگ و بوی 
تندی و تلخی هم ديده می شد، بی آنکه متأثر از وضعیت موجود باشد، افراد را دو، 



چرخ نیلوفری22

سه نفری به سمتی می كشاند و خمیده و زيگزاگی پیش می برد و در سنگرهای 
از پیش تدارک ديده شده مستقر می كرد و به سرعت وظايفشان را تفهیم می كرد 
و به سراغ دو، سه نفر ديگر كه دم در منتظرش بودند، می آمد و آن ها را هم در 
سنگرهای ديگر مستقر می كرد. سرعت عملش آن چنان باال بود كه ظرف چند 
دقیقه همه را سروسامان داد. به نظر می آمد كه غالم علی طبق تقسیم وظايفی 
كه بین او و متوسلیان وجود دارد، خیالش راحت و آسوده است و به كفايت او 
مطمئن و دلگرم. تا ساعاتی ديگر همه ی محل های تیراندازی با شدت عمل افراد 
سپاه چنان ساكت شده بود كه گويی خاک مرده بر آنجاها پاشیده اند. افراد سپاه 
غیر از چند نفری كه مشغول نگهبانی شدند، بقیه در انتهای سرسرا كه امن تر 
از اتاق ها بود و در عین حال بزرگ تر، كنار هم نشستند و گوش به حرف های 
دو مسئول پايگاه، احمد متوسلیان و غالم علی پیچک سپردند. احمد گفت: »به 
برادرانی كه تازه به جمع ما اضافه شده ان، خیرمقدم می گم. امیدوارم از وضع 
پیش آمده، حساب كار دست تون اومده باشه. ما در اينجا آماده باش دائم هستیم. 
پیش از شما دو پست اصلی مون كه يکی باالی پشت بام هست و ديگری دم در 
ورودی، دوازده ساعته بود. يعنی دو نفر باال و دو نفر هم دم در، كه هر كدام، دو نفر 
پوتین به پا توی سالن آماده داشتند كه به محض شنیدن تیراندازی به كمک دو 
نفر مستقر در سنگرها می شتافتند. ضمن اينکه همین نفرهای آماده باش كمکی 
افراد نگهبان هم بودند كه برای نماز و غذا خوردن جای اون ها رو پر می كردن. 
با اومدن شما با برادر پیچک هماهنگ می كنیم تا بلکه نگهبانی سه نوبته بشه. 
سه دستگاه سیمرغ توی حیاط هست كه بر روی اتاق هر كدامشان يک كالیبر 
50 نصب شده كه آماده ی حركت اند. به طور معمول غیر از راننده هر كدوم چهار 
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نفر نیاز دارن. حاال كه شما به كمک ما اومده اين، می تونیم اسامی دوازده نفر 
رو برای سه دستگاه كالیبر 50 بنويسیم. كار اين سه خودرو مربوط می شه به 
مأموريت های داخل شهر، از هر نوع كه باشه. اين افراد هم همیشه آماده باش 
هستن. حتا موقع نماز خوندنشون هم، يک نفر، يک نفر بخونن تا آمادگی حفظ 
نیاز  در صورت  تا  می مونن  آماده باش  حالت  در  موجود  نیروهای  بقیه ی  بشه. 
به حفاظت مقر بپردازن. كسی در داخل حیاط يا در داخل ساختمان و نزديک 
پنجره ها با بی خیالی راه نمی ره، چون هر آن ممکنه هدف تک تیرانداز قرار بگیره. 
حمله های ضدانقالب گاه و بی گاه هست كه نمی شه پیش بینی كرد كه مثاًل در 
طول روز يا در طول شب تیراندازی می شه و بقیه ی اوقات بدون  آماده باش طی 
بشه. واقعیت اينه كه مهمات اون ها بهتر و بیشتر از ماست. ما ارتباط زمینی با 
هیچ قرارگاهی نداريم، اما دشمن با عراق ارتباط تنگاتنگ داره. عده ای در بینشون 
هست كه چون عمری با برنو كار كرده ان، هدف گیری شون فوق العاده ست. ما 
تنها زمانی به شهر می ريم كه مأموريتی داشته باشیم. من در خدمت هستم تا 

صحبت های فرمانده عزيزمون رو بشنويم.«
غالم علی از جا برخاست، ايستاد و دفترچه ی يادداشتش را باز كرد و گفت: »از 
صحبت ها و به طور كلی زحمات برادر عزيزمون متوسلیان قدردان هستیم. ايشون 
مسئول كارهای تکنیک و تاكتیک ماست و دل دادن به آموزش های ايشون برای 
يک يک ما واجبه و بايد از هر لحظه اش استفاده كنیم. افرادی كه مأموريت ندارن 
يا سر پست نیستن، در اختیار ايشون قرار می گیرن و بهره مند می شن، يکیش 
هم خود من. نکته ی قابل تذكر به دوستان تازه وارد اين هست كه مثل برادران 
از پیش آشنا به امور، جیره بندی آب و غذا رو هم رعايت كنن و بدونن كه ما در 
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اينجا در محدوديت هستیم و تنها تغذيه ی ما هم از راه هواست كه هلی كوپتر 
می آره. نکته ی قابل تأكید بعدی اين هست كه چون هیئت حسن نیت باز هم 
وارد كردستان شده، انتظار می ره كه ضدانقالب چند روزی برای قدرت نهايی به 
اون ها هم كه شده، فعال تر از روزهای پیشین خواهند شد كه بايد آمادگی داشته 
باشیم. صرفه جويی در مهمات هم ضرورت داره و ما محدوديت سختی داريم. 

موفق باشید.«
مواد غذايی از هفته ها پیش جیره بندی شده بود و افراد تازه وارد هم بايد خودشان 
را با شرايط وفق بدهند. غذای گرم يکی، دو روز بعد از آمدن هلی كوپتر پخت و پز 
می شد، اما بقیه ی روزها نان خشک های بسته بندی شده آب زده می شد و مربا و 
پنیرهای تاريخ گذشته را مصرف می كردند. در اين میان كسانی كه از بنیه ضعیف 
برخوردار بودند، در معرض انواع بیماری ها قرار می گرفتند، اما راه چاره ای نبود. آن 
شب گلوله باران مقر سپاه ادامه يافت و آن ها هم به مقابله پرداختند. شهربانی در 
نزديکی زندان به فعالیتش ادامه می داد و اين هم به بركت برنامه ی دولت موقت 
بود كه پرسنل كادر نیروهای نظامی و انتظامی می توانند به واحدهای همان نیرو 
در شهر زادگاهشان و در مواردی به شهری كه در آنجا ازدواج كرده بودند، منتقل 
شوند. بنابراين بیشتر پاسبان ها اهل شهر و روستاهای بانه بودند و افراد زندانی 

هم بیشتر مربوط به جرايم غیرسیاسی می شد.
از يازدهم شهريور كه پیش از آن هیئت حسن نیت از شهرهای كردستان ديدار 
از  بیشتری  و سرسختی  مسلح ضدانقالبی جری تر شده  گروه های  بود،  كرده 
خودشان نشان می دادند. اعالمیه های گروه هايی چون چريک های فدايی خلق، 
كومه له و دموكرات جنگ طلبانه بود و شعارهای »پاسداران بايد شهرها را ترک 
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كنند« و »ارتش ضدخلقی منحل بايد گردد« باال گرفته بود. غالم علی اعالمیه ی 
جديد هیئت حسن نیت را خوانده بود و در دست داشت كه متوسلیان به وی 
نزديک شد. غالم علی با نشان دادن اعالمیه گفت: »تنها تفاوت بین اطالعیه ها 
پای  نشان  و  اينه كه مهر  در  با گروهک ها  نیت  اعالمیه های هیئت حسن  و 
ندارند. من دقت  با هم  تفاوت چندانی  برگه ها مختص خودشان است. محتوا 
كرده ام كه در میان هیئت حسن نیت داريوش فروهر و سحابی عماًل به جنگ 
با نظام جمهوری اسالمی ايران پرداخته اند. در واقع فرار به جلوی اين ها حاكی 
از اينه كه اين واقعیت رو فهمیده ان كه آينده شون در میون اون هاست و نه در 
جمهوری اسالمی.« احمد كه به سختی بر عصبانیت خود چیره بود، گفت: »اون ها 
ماهیت خودشون رو رو كرده ان. چه بسا عده ی بیشتری هم چنین خواهند كرد. 
انقالب  نهادهای  نیروهای  نبوغ  و  و سازمان  يافتن و شکل  تمركز  اين وسط 
اسالمی است كه بايد ضدانقالب و وازده ها رو به درک موقعیتشون وادار كنه. 
الحق سازمان دهی و متمركز كردن نیروها به وسیله ی امثال ما كند پیش می ره. 
اكثريت ما چشم به سخنرانی های حضرت امام دوخته ايم و انتظار داريم همه ی 
مشکالت با اون ها حل و فصل بشه. از دانشجوها تا كارگران، دانش آموزان و 
اعضای نهادها و... همه كند حركت می كنیم. مردم عادی، مردم شهروند انتظار 
دارن شکل گیری كامل نظام رو مدام رو به جلو ببینند. كند عمل می كنیم. اين 
ضعف هايی كه در اينجاها داريم، نتیجه ی همان ضعف هايی است كه در تهران 
و قم و تبريز و اصفهان و... داريم. به هر انقالبی در تاريخ مراجعه كنی، می بینی 

حركت ها بايد سرعتی به مراتب باالتر از اين ها نیاز داشته.«
درگیری ها كم و بیش ادامه داشت و غالم علی به وسیله ی نامه ای از محمد 
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بروجردی )مسئول موقت زندان اوين در ماه های اول انقالب( كه با شیخ صادق 
خلخالی )دادستان انقالب، مستقر در زندان قصر تهران( آشنايی پیدا كرده بود 
و  محترم  افراد  و  بوده اند  تبعید  بانه  در  انقالب  از  پیش  سال های  در  )ايشان 
بانفوذی را می شناخته اند(، اسامی آن ها را خواسته و برای غالم علی فرستاده بود. 
غالم علی سر فرصت و با احتیاط با آن ها ديدار می كرد و راه كار می جست. هرگاه 
هم كه می خواست به چنان مأموريتی برود به برادر احمد متوسلیان می گفت: 
»احمدجان، حواست باشه كه من دارم حركت می كنم. گوش به زنگ باش و اگر 
نارنجکی منفجر شد، فوراً همون جا سراغ من بیا. اگر زنده مونده باشم، كمکم 
كن، وگرنه به خاطر خطر كردن من، خودت و بچه ها رو درگیر نکن.« همیشه 
دو تا نارنجک با خودش حمل می كرد. در نتیجه ی گفت و گوهايش با معتمدينی 
كه شیخ صادق خلخالی اسامی شان را برده بود و بعدها هم غالم علی نامه های 
وی را برای همان معتمدين می برد، به اين نتیجه رسیده بود كه با وجود شیخ 
جالل حسینی، گفت و گو با آن ها به جايی نخواهد رسید. كاری كه هیئت حسن 
نیت )فروهر، سحابی و صباغیان( با تحويل آن همه سالح به شیخ جالل، مثاًل 
برای تشکیل دادن كمیته ی انقالب اسالمی، مرتکب شده بودند، به اين زودی ها 
قابل فیصله دادن نبود. به ياد می آورد مأموريتشان به بانه، از پادگان ولیعصر )عج( 
تهران برای جمع آوری همان سالح و تجهیزات بود كه كار بیخ پیدا كرده بود و 

ماندگار شده بودند.
نعل بندی،  عبداهلل  احمدی،  عبداهلل  حاجی  با  گفت و گوها  از خالل  غالم علی 
شیخ كاكه حمه سمیعی و... دريافته بود كه سازمان امنیت تركیه سیل سالح های 
بانه كرده  به ويژه  آذربايجان غربی  و  روانه ی كردستان  را  بلوک شرق  ساخت 
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است تا به راحتی خريد و فروش شود و تنور جنگ به اين زودی ها سرد نشود. 
رژيم بعثی هم كه مرزهايش تنها پانزده كیلومتر با بانه فاصله داشت. گروه سی 
نفری غالم علی با بالگرد در محلی نزديک بانه فرود آمده بودند تا با همراهی 
با  بانه وارد شهر شود،  پادگان  تقويت  برای  ارتش كه مأموريت داشت  نیروی 
مقاومت افراد گروه شیخ جالل و كومه له زمین گیر شده و مانده بودند. در واقع 
مأموريت آن ها بازپس گیری سالح و تجهیزات به يغما رفته از ژاندارمری بانه بود. 
روز هفتم شهريور پادگان ژاندارمری اشغال و غارت شده بود و آن ها روز دهم 
شهريور در كنار ستون اعزامی ارتش قرار گرفته بودند. دو شبانه روز طول كشیده 
بود تا وارد شهر شده و در ساختمان فرمانداری مستقر شوند و نیروی ارتشی هم 
به پادگان برسد. غالم علی بعد از ارتباط مکاتبه ای با محمد بروجردی متوجه شد 
كه در همین روزها، يعنی بین پنجم تا دوازدهم شهريور دو نامه ای كه دادستان 
انقالب اسالمی برای شیخ جالل حسینی فرستاده بود كه مصالحه كند، اما شیخ 
جالل همانند برادرش عزالدين حسینی نه تنها مصالحه نکرده بود، بلکه پادگان 
ژاندارمری را هم تصرف كرده بود. شیخ صادق خلخالی به سقز آمده بوده و به 
هر دو برادر نامه فرستاده بود، اما وابستگی آن ها به دموكرات و كومه له بیش از 
تصور دادستان بوده است. چراكه هر دو برادر تا آن هنگام، در دو منطقه، سردمدار 
آشوبگران بوده اند. گرچه تنها رفتن غالم علی به محل قرار آن ها كه اغلب در 
منزلشان بود، خالی از خطر نمی توانست باشد، اما به فهمیدن بعضی از خطوط و 
ربط ها راه می برد. تا حدودی از البه الی حرف ها، اختالف ها و اتحاد را در میان 
گروه های رنگارنگ در می يافت و همین ها برای شناسايی كردن ها حداقل هايی 
داشتند. رحلت آيت اهلل طالقانی وقفه ای دو روزه در درگیری ها ايجاد كرد و افراد 
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سپاه در آن دو شبانه روز برای آن شادروان مجالس برگزار كردند و قرآن خواندند 
و فرازهايی از سخنرانی هايش را از روی نوار كاست شنیدند و ياد و خاطرش 
را گرامی داشتند. دو روز بعد از رحلت آيت اهلل طالقانی بر مبنای اطالعاتی كه 
غالم علی به آن ها رسیده بود، اعزام گشتی ها به داخل شهر شروع شد كه در 
بیشتر موارد موفقیت هايی را رقم زد. برادر احمد متوسلیان از غالم علی خواسته 
بود كه نوبتی هم شده باشد، آن مأموريت ها را خودش با افراد برود و غالم علی در 
ستاد بماند كه غالم علی هم موافقت كرده بود. هنوز پادگان ژاندارمری در اختیار 
گروه ها قرار داشت و نیروهای سپاه بايد با انواع گروه ها بر سر تسخیر مقرشان 
می جنگیدند تا بلکه بتوانند شرايط را برای حمله به پادگان ژاندارمری مساعدتر 
كنند. صبح يکی از همین روزها بود كه خبر رسید شیخ صادق خلخالی، دادستان 
كل كشور، از اينکه مطلع شده تعرض هايی توسط ضدانقالب صورت گرفته است 
و راه های مسالمت جويانه هنوز مسدود است، با بالگرد از سقز وارد پادگان بانه 
شده است. غالم علی بی درنگ گروهی را آماده كرده، به پادگان رفتند و شیخ 
صادق خلخالی را با اسکورت مناسب به مقر خودشان در ساختمان فرمانداری 
آوردند. خبر ديدار شیخ صادق خلخالی از شهر بانه در نوع خود بمب خبری بود كه 
بر دو طرف درگیری تأثیر خاص خودش را داشت. گروه های آشوب گرا به وحشتی 
فلج كننده گرفتار شده بودند و در مقابل افراد سپاه و ارتش از اينکه می ديدند يک 
مقام بلندپايه برای ديدار از موقعیتشان آمده، توانمندتر به نظر می رسیدند. در ديدار 
ايشان، شیخ جالل حسینی برای مذاكره مناسب محسوب نشده بود كه همین 
موضع گیری، دلگرمی بیشتر هواداران انقالب اسالمی را پیرامون شخصیت های 
مردمی تقويت می كرد. آقای خلخالی كه پیش از انقالب مدتی به بانه تبعید شده 
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بودند و با شخصیت های بانفوذ آشنايی داشتند، همراهی غالم علی با ايشان در 
مذاكره هايش هم اطالعات بیشتری در اختیارش می گذاشت كه جنبه ی ديگری 
از بركات ديدار محسوب می شد. ديدارها موجبات ارتباط های بعدی غالم علی با 

آن ها را فراهم می كرد.
در طی روزهای گذشته عده ای از مردم كه در پی اشغال پادگان ژاندارمری به 
روستاها پناه برده بودند، باز می گشتند و مغازه ها كم و بیش به كسب و كارشان 
ادامه می دادند. از اينکه در اين ديدار احکام حاجی عبید اهلل به عنوان شهردار و 
آقای عبدالقادر بهرامی به عنوان رئیس آموزش و پرورش و حاج شیخ كاكه حمه 
سمیع به عنوان امام جمعه ی شهر بانه صادر شد، دلگرمی ها بیشتر شد. بعدازظهر 
همان روز و پیش از ظهر روز بعد، مشکل ديگر شهر، يعنی بازداشتی های افراد 
غالم علی و احمد متوسلیان كه در زندان موقت فرمانداری به سر می بردند، حل 
شد. در میان بازداشتی ها چند نفر جرم های سنگین تری از قبیل اقدام مسلحانه 
علیه نیروهای سپاه و ژاندارمری و ارتش داشتند كه به اعدام محکوم شدند و 
بايد  آنچه  آزاد شدند.  امام جمعه ی شهر،  دادن در حضور  تعهد  با  عده ای هم 
ضربتی انجام می شد، در ظرف اقامت دو روزه ی آقای خلخالی صورت گرفت 
و ايشان به وسیله ی هلی كوپتر شهر را ترک كردند. طبق حکم صادره از سوی 
آقای خلخالی، پیش از ظهرها، غالم علی با مسئول قرار دادن احمد متوسلیان 
برای دريافت سالح و مهمات از مردم و دادن رسید به آن ها، به فعالیت در اين 
زمینه اقدام شد. نتیجه ی كار چندان تعريفی نداشت و احمد به غالم علی گفت: 
»تعداد سالح و مهمات تحويل شده شايد يک درصد سالح و مهمات موجود 
امان دهنده ها،  ما  نمی دونن  نگرانی مردم هست كه  اما مهم تر  باشه،  در شهر 
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خودمون در امان هستیم يا نه؟ هرچند در اين دو روز مسافرت آقای خلخالی اقدام 
مسلحانه ای پیش نیومد، اما تبلیغات منفی با حجم بیش از پیش ادامه پیدا كرد. 
مردم نگرانن بدونن كه ما چه قدر صلح و ثبات موجود در شهر رو ادامه خواهیم 
بانه يکی از چند شهر كردستان و آذربايجان غربی و منطقه ی  داد. از طرفی 
اورامانات است كه سر راهه... مشکل دم دست، بابت اون چند نفر تیرباران شده 
خواهد بود. گشت زنی در شهر رو چند روزی تعطیل كنیم تا ببینیم واكنش ها 
چه طور پیش می آد. كمبود غذا و مهمات داريم. از طرفی نمی دونیم مثاًل شهردار 
يا امام جمعه ی شهر رو چه قدر به رسمیت خواهند شناخت. كار ضربتی آقای 
خلخالی در اين شرايط كه هیئت حسن نیت هر دو هفته يک بار سفر دوره ای 
از اين شهر به اون روستا می كنه و مدام باج می ده، جالب بود. حتا من خبر دارم 
كه پادگان وضع به مراتب بدتر از ما رو داره. همه ی شهرهای منطقه شده بازار 
مکاره ی فروهر و سحابی و صباغیان. مشکل بزرگ پادگان هم از همون مشکل 
خودشون  توی شهر  می تونن  كادری ها  مثاًل  كه  موقت  دولت  تحفه ی  اصلی 
خدمت كنن، ناشی می شه. اكثريت پرسنل كادر پادگان محلی اند. معلوم نیس 
كی طرفدار چه گروهیه! به قول معروف عطسه كنی، كل مقرهای كومه له و 
دموكرات و فدايی و خبات می فهمه. چند روز صبر می كنیم و مقابله می كنیم. 
اگه ديديم ما اينجا در محاصره ايم و پادگان هم اونجا زير فشاره، به قول معروف 
خرج و دخلمون رو با پادگان يکی می كنیم. اينجا كه هلی كوپتر نمی تونه بنشینه، 
ما هم ذخیره ی خاصی نداريم. البته نگران نفوذی های داخل پادگان هم هستیم 
و دست كم نمی گیريم. من با فرمانده پادگان صحبت می كنم كه ساختمونی رو 

تحويل ما بدن. تا ببینیم چی پیش می آد.«
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تیراندازی ها و خمپاره پرانی ها از سر گرفته شد و گويی در آن فاصله ی به نسبت 
آرام شده ی چند روزه، تداركات و مهمات گروه ها بیشتر شده باشد، اين بار شديدتر 
از پیش ادامه يافت. غالم علی فردای آن روز به احمد گفت: »من هم با شهربانی 
صحبت كرده ام كه اينجا رو تحويلشون بديم و هم با ارتش كه به ساختمون 
مخصوص خودمون نقل مکان كنیم. ذخیره ی مواد غذايی و مهمات داره ته 
می كشه. اقاًل توی پادگان كم و بیش از اون جیره ای كه هلی كوپترها می آرن، 
ما هم قسمت خودمون رو تحويل می گیريم. حتا بودن ما توی پادگان تضمینی 
هست كه اونجا دست اشرار نیفته. شنیدم كه برادر صیاد شیرازی داره تالش هايی 
می كنه. شما نظرتون چیه؟« احمد كه با شنیدن حرف های غالم علی پکر شده 
بود، گفت: »آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است. انتخاب ديگه ای نداريم. 
تنها نکته ای كه بايد اضافه كنم، اين هست كه اين تحويل و تحول و رفتن به 
پادگان سريع انجام بشه كه فرصت كمی در اختیار ضدانقالب قرار بگیره. دست 
به كار بشیم. توكل بر خدا.« تا اين زمان كه به پايان مهرماه چیزی نمانده بود، 
افراد سپاه وارد پادگان ارتش شدند و در ساختمان اختصاص داده شده مستقر 
شدند. غالم علی و احمد كه با گروه اول و در هفته ی اول شهريورماه به بانه 
آمده بودند، نزديک به دو ماه بود كه سختی مأموريت را تحمل می كردند. فشار 
و تهديد بر پادگان هم افزايش يافته و محاصره ی آنجا هم كامل بود. تنها راه 
ارتباطی با بیرون از شهر، راه هوايی بود كه از پادگان سقز هلی كوپترها و گاهی 
هواپیمای باربری آرد و فشنگ و آب و... حمل می كردند. پادگان تا حدودی در 
مركز شهر قرار داشت كه برخالف فرمانداری كه در انتهای شهر و در مسیر 
مريوان واقع شده بود، وضعیت بهتری داشت. مشکل ديگری كه پادگان داشت، 
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در اشغال بودن تپه ی مشرف بر پادگان بود كه توسط پرسنل نفوذی و در حال 
مأموريت بر روی آن به گروه های سیاسی واگذار شده بود و در اين زمان، با 
بر  عالوه  غالم علی  گروه  افراد  نبود.  آزاد سازی اش  امکان  محدوديت ها  وجود 
حفظ موقعیت خود، مواظب ساختمان فرمانداری سابق و ساختمان مجاورش كه 
شهربانی بود، هم بودند و هرگاه كه الزم می شد، با آتش خمپاره از آن ها حمايت 

می كردند.
غالم علی با وجود محدوديت های دريافت روزنامه، استفاده از راديو و تلويزيون 
به هر نحوی كه می توانست در جريان اوضاع و احوال كشور قرار می گرفت و 
ارتباط بعضی از برخوردهای سیاسی را با بعضی ديگر می سنجید و پیش خود به 
نقد و بررسی می پرداخت. از 23 مهر هیئت حسن نیت دوباره وارد كردستان شده 
بود و در اين مرحله دستوركارشان آن بود كه با مردم كردستان ديدار داشته باشند 
و نه با سران گروه های سیاسی. اما آنچه غالم علی آگاه شده بود، خالف دستور كار 
را ثابت می كرد كه در عمل تبديل شده بود به ديدار با مردم و سران گروه های 
سیاسی. در برنامه ی ديدار آن ها از بانه هم تاريخ 1358/8/16 گنجانده شده بود. 
غالم علی در يادداشت های خود نوشت: »عقب نشینی و باز هم عقب نشینی در 
كردستان، استاندار از سران حزب توده، در خوزستان، وزير دفاع و فرمانده نیروی 
دريايی، عماًل آب به آسیاب دشمن می ريزد. استانداری كه برای استان خراسان 
منصوب كرده اند خودش به تنهايی مشکل است. اينجا حاكمیت سیاسی نظام در 
محدوده ی همین پادگان و مقر شهربانی خالصه شده، در شهرهای ديگر استان 
هم وضع بهتر از اينجا نیست. گويا در تهران هم همان وضعیت اشغال كردن 
ساختمان های دولتی به ويژه در محیط دانشگاه ها ادامه دارد. هر شعار و شايعه و 
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تظاهرات در تهران بر روی جرأت اين ها بالفاصله منعکس می شود. هرچند گويا 
انجمن اسالمی دانشگاه ها در تهران گام های اساسی برداشته اند و می روند كه 

تأثیرگذاری شان را بیشتر كنند.«
است،  فرمانداری  از  بیشتر  محدوديت  پادگان  در  می ديد  اينکه  از  غالم علی 
تأسف می خورد. فرمانده پادگان چپ و راست مثل آينه ی دق پیش می آمد و 
پادگان شده،  وانمود می كرد كه سپاه مشکل  خاله  زنک وار  به عنوان نصیحت، 
وگرنه گروه های سیاسی كاری به كار پادگان ندارند. به عمد خودش را به آن 
انگار نه پادگان در محاصره است و تپه ی مشرف بر پادگان را  راه می زد كه 
افراد خودش به ضدانقالب تقديم كرده اند. غالم علی از بحث كه تولید كدورت 
می كرد، به عمد كنار می كشید و می رفت همراه افرادش در آموزش نظامی احمد 
افراد و همچنین  توان رزمی  بردن  باال  برای  احمد  متوسلیان شركت می كرد. 
بیرون آوردن افراد از يکنواختی روزانه، اين كالس ها را برپا می كرد و شب ها هم 
غالم علی پیرامون مباحث سیاسی، ايدئولوژی برای افراد سخنرانی می كرد. تأمین 
امنیت قسمت عمده ای از پادگان به عهده ی افراد سپاه بود. سمت راست پادگان، 
از محدوده ی قبرستان، منطقه ی مورد حفاظت سپاه شروع می شد كه به خاطر 
رفت و آمد مردم به قبرستان مشکل تر از بقیه ی قسمت ها بود. از آنجا كه نیروی 
جايگزين برای افراد غالم علی در نظر گرفته نشده بود، آن ها درصدد برآمدند كه 
اوايل آبان ماه از راه هوايی و از سقز به كرمانشاه و تهران برگردند، اما همین كه 
آگاه شدند كاروان ارتش در راه است، تصمیم گرفتند منتظر باشند و بعد از آن در 
صورت صالحديد از پادگان خارج شوند. ماه مبارک رمضان به پايان رسیده بود 
و آن ها نماز عید فطر را در مسجد پادگان برگزار كرده بودند. اخباری كه می بايد 
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غالم علی پی گیر لحظه به لحظه اش می شد، مربوط به كاروان ارتش بود كه 
از سردشت راه افتاده بود تا از گردنه ی آربابا گذشته و به پادگان ملحق شوند. 
اولین خبر حکايت از آن داشت كه ستون بر سر راه خود با افراد حزب دموكرات 
درگیر شده اند و سرهنگ اشراف و چند درجه دار شهید شده اند و عده ای هم از 
دموكرات ها كشته شده اند. غالم علی بعد از هماهنگ كردن با فرمانده پادگان، 
با بیست نفر از افرادش از سمت شهر به سوی جاده حركت كردند تا آن ها را در 
ورودی به شهر تا پادگان همراهی كنند. سه دستگاه وانت نیسان كه بر روی هر 
كدام كالیبر 50 نصب كرده بودند، از ورودی شهر به طرف جاده پیشروی كردند. 
حدود يک ساعت به غروب آفتاب روز دهم آبان ماه مانده، آن ها با ستون ارتشی 
الحاق پیدا كرده، به طرف ورودی شهر حركت كردند. افراد گروه های دموكرات، 
خبات، كومه له، چريک های فدايی خلق، زحمت كشان و... كمین های هماهنگ 
با هم از پیش ايجاد كرده بودند و ناگهان از همه ی جهت ها كاروان ارتشی و افراد 
سپاهی به فرماندهی غالم علی را زير رگبارهای مسلسل و خمپاره 60 و آر پی جی 
خود گرفتند. پناه گرفتن در صافی جاده ممکن نبود و افراد از پشت كامیون ها 
به عنوان سنگر موقت استفاده كردند، اما انفجارهای پی در پی خودروها اوضاع را 
به كلی به هم ريخت. غالم علی خود پشت يکی از مسلسل های كالیبر 50 ايستاده 
بود و مرتب تیراندازی می كرد و از راننده می خواست پیش يا پس، به راست يا 
به چپ حركت كند تا هم توان حركتی مناسب داشته باشند و هم تالش كنند 
كاروان از محاصره ی كامل نجات پیدا كند. با تاريک شدن هوا امکان جا به جايی 
از ستون سلب شد و آن ها از هر مانع كوچکی به عنوان سنگر استفاده كردند. 
غالم علی تنها فکری كه انجام آن را فوری تشخیص داد، اين بود كه به طرف 
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چند كامیون رفت و به آن ها گوشزد كرد كه به طور پراكنده از مسیر شمال غرب 
به طرف پادگان حركت كنند.

ارتشی در دو دسته ی  افراد سپاهی و  نیمه شب محاصره كامل شد و  از  بعد 
جدا از هم به مقابله پرداختند. غالم علی و افرادش تالش كردند كه به ستون 
ارتش روحیه بدهند و بگويند تا روشن شدن هوا يک ساعت بیشتر نمانده، اما 
آن ها گوش ندادند و دسته دسته تسلیم شدند. گروه غالم علی به همراه قسمتی 
از كاروان كه با هم بودند، خود را به پادگان رساندند. اطالعاتی كه بعد از روشن 
شدن هوا به دست آمد، حکايت از آن داشت كه در مجموع حدود هشتاد جیپ و 
كامیون كاروان متالشی شده، 25 نفر شهید، بیست نفر زخمی و سی نفر تسلیم 
شده اند. چهار نفر از افراد ستون را در كامیونی قرار داده و به آتش كشیده بودند. 
خانه های  در  به  لباس شخصی  با  پادگان  به  نیروها  رساندن  از  بعد  غالم علی 
شهردار، مسئول آموزش و پرورش و امام جمعه شتافت و از آن ها خواست با 
توجه به روابطشان با سران ضدانقالب، از آن ها درخواست كنند زخمی های به 
گروگان گرفته شده را آزاد كنند. تالش ها انجام شد و زخمی ها به مسجد حاج 
ويسی و مسجد مال كريم منتقل شده، تحويل افراد ارتش شدند تا به بیمارستان 
منتقل شوند. غالم علی بعد از ديدار كوتاهی كه از بیمارستان كرد، وضع را در 
آنجا بدتر از هر جای ديگر ديد. به يادش آمد كه می تواند از سرهنگ نفر، رئیس 
شهربانی كه موضع گیری بینابینی داشته و با ضدانقالب به طور مستقیم درگیری 
نداشته، تماس پیدا كند و از او بخواهد زخمی ها و اسرا را به پادگان منتقل كنند 
تا با هلی كوپتر به بیمارستان های شهرهای ديگر اعزام شوند. اين تالش ها تا 24 
ساعت بعد به نتیجه رسید. سرهنگ نفر را آقايان عبدالقادر بهرامی و مالعلی 
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خطیبی همراهی كرده بودند و فرمانده پادگان، سرهنگ مدركیان هم گفته بود 
كه الزم نیست جنازه ها از بیمارستان و شهربانی به پادگان حمل شوند، بهتر 
است از مقابل مسجد به وسیله ی هلی كوپتر به شهرهای ديگر منتقل شوند. در 
مالقات بین احمد متوسلیان و غالم علی پیچک توافق بر آن شد كه غالم علی 
برای توصیف و گزارش آنچه به وقوع پیوسته و می توانست تکرار شود، در تهران 
به شورای مركزی سپاه پاسداران و با هماهنگی آن ها به شورای عالی دفاع داده 
شود. در صورت گرفتن كمک و نیرو به پادگان برگردد، اما در صورت نیامدن 
تا سه روز بعد، احمد متوسلیان طبق برنامه ی پیشین، نیروها را به ستاد عملیات 
غرب كشور در كرمانشاه منتقل كند تا به تهران بازگردند. هر چه بود، موضوع 
برای فرمانده جوان در آن مقطع پايان يافته جلوه می كرد. دادن گزارش ها را ادای 
تکلیف تلقی می كرد. آنچه در ظرف سه ماه گذشته ی مأموريت تجربه كرده 
بود در جمع بندی ضعف عملکرد دولت مركزی را نشان می داد كه بدون راه كار 
مديريتی  به ضعف  را  كشور  غرب  بحران زده ی  مناطق  امور  اداره ی  راه بردی 

اعضای حسن نیت گره می زد.
***

اتاق خود سرگرم تنظیم درخواست  آبان ماه در  غالم علی صبح روز سیزدهم 
اعزام نیروی كمکی و تجهیزات و مهمات ضروری برای سپاه بانه از فرماندهی 
كل سپاه بود كه نزديکی های ظهر خبر مربوط به تسخیر النه ی جاسوسی آمريکا 
اثر خستگی  امام را شنید. اول فکر كرد در  به وسیله ی دانشجويان پیرو خط 
سه ماهه ی مأموريت بد شنیده است. صدای راديو را زيادتر كرد و منتظر شد تا 
گوينده بار ديگر خبر را تکرار كند. بار دوم شنید و بی درنگ از جا برخاست و راهی 
شد. فاصله ی منزل تا میدان امام حسین)ع( را با گام های بلند و سريع طی كرد. 
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صف اتوبوس را طوالنی ديد و تصمیم گرفت بقیه ی مسیر را هم پیاده طی كند. 
سر راه كسانی را ديد كه درباره ی تسخیر النه ی جاسوسی حرف می زدند و از 
هیجان توأم با ناباوری لرزش خفیفی در صدايشان به گوش می رسید. به ابتدای 
خیابان طالقانی كه رسید، انبوه متراكم مردم را ديد كه از خیابان های بهار، مفتح، 
انقالب، قرنی، نجات الهی، كريمخان، خردمند، ايرانشهر، فرصت، میدان فردوسی 
و... گروه گروه سر می رسیدند. به نظرش رسید كه بايد در همان دقايق اولیه كه 
دانشجويان اقدام به باال رفتن از روی ديوارها كرده اند، جای پاركی در حد فاصل 
میدان سپاه، میدان فردوسی، میدان هفت تیر نمانده باشد. بعضی ها آمده و بعد 
رفته بودند. با خود پتو و لباس آورده بودند كه شب بمانند. كم كم كاسب های 
اطراف چهارديواری  در  افراد سپاه  بساط می چیدند.  و  بو كشیده  دوره گرد هم 
النه ی جاسوسی مشغول طناب كشی و سنگربندی بودند. اعالمیه های اول و 
دوم دانشجويان مستقر در داخل خوانده شده بود و می گفتند حاج احمد خمینی 
پارچه نويسی های  و  پرچم  كم كم  طرف  آن  و  طرف  اين  از  آمد.  خواهند  هم 
گروه های سیاسی سر برمی آوردند كه مثاًل ما هم آمديم. در میان جمعیت از 
همه ی اقشار مردم ديده می شدند: كارگر، كشاورز، دانش آموز، كاسب، ارتشی، 
دانشجو، كمیته ای، زن و مرد و... كه نشان می داد اقدام دانشجويان پیرو خط 
امام برای همه ی مردم مهم بوده و آمده بودند كه اعالم حمايت كنند. بگويند 
كه ما در بیرون ديوارهای النه ی جاسوسی پشتیبان شما هستیم. آمده بودند 
از  بخشند.  تجلی  را  و وحدت  بگذارند  نمايش  به  را  امام  از رهبری  اطاعت  تا 
جوانان ملبس به روحانیت هم تعداد قابل توجهی در میان جمعیت ديده می شدند. 
رفته رفته ابراز مخالفت ها و بحث های سیاسی هم راه می افتاد كه نشان بدهند آن 
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مردم خودجوش از همه جا آمده اند و اختالف نظر هم دارند، اما در تأيید حركت 
دانشجويان خط امام وجه مشترک دارند. در شعارگويی علیه آمريکا وحدت نظر 
دارند و همین ها به نظر غالم علی نشانگر حضور مردم در صحنه بود؛ حضوری 
كه مردم می خواستند تجربه ی تلخ نهضت ملی كردن صنعت نفت تکرار نشود. 
با چندتا  بابت تسخیر النه ی جاسوسی راحت شد، چون  از  غالم علی خیالش 
از پاسداران كه همکارش در سپاه منطقه ی شش بودند، صحبت كرده بود. از 
خیابان باريک كناری النه ی جاسوسی حركت كرد و در مقابل ديوار پشتی پادگان 
ارتشی ايرانشهر رفت كه مقر موقت سپاه ناحیه ی شش برای حفاظت از النه ی 
جاسوسی در حال شکل گیری بود. همکاران ساختمان را ساعاتی پیش تحويل 
اتاق هايی برای اسلحه و مهمات، آشپزخانه،  بودند.  گرفته، در حال جا به جايی 
محل استراحت، محل نماز و اتاق فرمانده مقر را مشخص كرده بودند. غالم علی 
در زد و وارد اتاق فرماندهی شد. غالم علی در حالی كه دوست و همکارش را در 
بغل می گرفت و سالم و احوال پرسی می كرد، گفت: »علی تو چه طور فرمانده 
اومده...« علی  از من چه تغییرهايی پیش  بعد  ببینم  اينجا شدی؟ تعريف كن 
تعارف می كرد،  برای نشستن  چهارشانه و میانه باال در حالی كه به غالم علی 
گفت: »بعد از اون نمايشگاهی كه در خدمت شما بودم و اون برگ معرفی من رو 
پر كردی، گزينش شدم و پادگان امام حسین)ع( آموزشی رفتم و برگشتم اينجا 
در خدمت شما هستم. تغییرها بیشتر از اين جهت بوده كه كادرهای اصلی توی 
مقرهای خردمند و ايرانشهر كارهای مهم تری دارن. اينجا كه حالت به نسبت 
فرعی تر و ساده تری داره، به عهده ی من گذاشته شد. نمره هام توی آموزشی 
خوب بوده، فکر می كنم يکی از علت هاش همین بوده. از طرفی معرفم هم كه 
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شخص حضرت عالی بودين. شما از مأموريت تعريف كنین.« غالم علی كه از 
انتخاب دوستش ذوق زده شده بود، گفت: »همون موقع توی اون نمايشگاهی 
كه برای كار فرهنگی داشتیم و از نزديک كارايی ات رو ديدم، فهمیدم كه هم 
خیلی باهوش و بااستعداد هستی و هم شجاع و چابک. اگه آمادگی داشته باشی، 
اين بار كه خواستم مأموريت بانه بروم، به ت اطالع می دم. ما هم اوايل شهريور 
به  به طور عمده  اما مشکالت  رفتیم،  اونجا  ژاندارمری  پادگان  آزادسازی  برای 
سیاست های دولت موقت و حسن نیت برمی گشت كه بیش از ما نیروهای حامی 
نظام، كمک حال گروه های ضدانقالبی می شد. حاال كه شکر خدا، بساط دولت 
موقت برچیده شد، بیشتر مشکالت ناشی از ذات انقالب و عوامل بازدارنده می شه 
كه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی است. تا حاكمیت انقالب ساختارهای 
سیاسی و اجتماعی خودش رو پیدا كنه، زمان الزم داره. مثاًل ارتش درسته كه 
ديگر طاغوتی نیست، اما تا ارتش انقالب اسالمی شدن هم خیلی فاصله داره. 
آموزش و پرورش، اداره های ديگر... نیروهايی كه اونجا بوديم، حدود 45 نفری 
و  نیرو  بتونم  اگه  اومده ام،  من  حاال  بود.  سپاه  علیه  به كلی  شرايط  می شديم. 
مهمات و كمبودها رو بگیرم، راهی می شم. اگر نه كه می مونم و اون افراد هم 
بر می گردن. به قول فوتبالی ها، تالشمون رو كرديم، اما از نتیجه راضی نیستم. 

فعاًل هستم. باز هم همديگر رو می بینیم. يا علی مدد.«
تالش های غالم علی در روزهای پس از تسخیر النه ی جاسوسی آمريکا به 
جايی نرسید. معلوم بود كه با توان محدود سپاه، اولويت با استحکام حفاظتی از 
النه ی جاسوسی بود. اخباری كه می شنید و روزنامه هايی كه مطالعه می كرد، 
به تسخیر النه ی  دولت موقت  بود:  بر محور تسخیر النه ی جاسوسی  بیشتر 
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كه  داده  استعفا  و  كرده  اعتراض  امام  خط  پیرو  دانشجويان  توسط  جاسوسی 
از طرف  امور كشور  اداره ی  است.  گرفته  قرار  امام هم  پذيرش حضرت  مورد 
حضرت امام به شورای انقالب سپرده شده است كه قرار است تا سر كار آمدن 
رئیس جمهوری و تشکیل مجلس شورای اسالمی )ملی( فعالیت كنند. غالم علی 
چون از درخواست هايش نتیجه ای نگرفت، به محل خدمتش در سپاه منطقه ی 
فضای  در  كه  می شد  اداره  او  مسئولیت  زير  فرهنگی  قسمت  بازگشت.  شش 
فعلی بیشترين اولويت ها بر محور تسخیر النه ی جاسوسی و تحوالت ناشی از 
آن متمركز شده بود. تنظیم شعارهای محوری، پارچه نويسی ها، نصب عکس 
ارتباط  فرهنگی،  فرآورده های  توزيع  برای  محل هايی  ايجاد  شعار،  و  پوستر  و 
با بخش های ديگر فرهنگی سپاه، ارتباط با امور فرهنگی شهرستان های سپاه 
به  را  و همکارانش  فعالیت های غالم علی  بیشتر  اين دست  از  فعالیت هايی  و 
خود اختصاص می داد. در شبانه روز چندين نوبت حضور در محوطه ی النه ی 
بود كه هر  او  از طرفی عالقه ی خود  بود،  الزام آور هم  به نوعی  جاسوسی كه 
چه بیشتر در جريان تحوالت سیاسی اجتماعی انقالب اسالمی باشد. در جريان 
گزارش های خبرگزاری های خارجی قرار گرفتن يکی از موارد مورد عالقه اش بود 
و پیوسته با خود فکر می كرد: »بعد از اون اتفاق گروگان گیری كشتی آمريکايی 
توسط كره ای ها، تسخیر النه ی جاسوسی آمريکا در ايران بزرگ ترين پديده در 
اين زمینه است. البته كار كره ای ها سريع تموم شد و خیلی هم دامنه و اهمیت به 
اندازه ی كار دانشجويان پیرو خط امام نداشت. از طرفی موضوع های گروگان گیری 
هواپیمای مسافربری و مواردی از اين دست، هیچ سنخیتی با كار بزرگ و مردمی 
دانشجويان پیرو خط امام نداره. در همین چند روز اخیر بازتاب هايی كه از اين 
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موضوع در داخل و خارج كشور پیش اومده و منعکس شده، بی نظیر بودن اون رو 
می رسونه. مردمی ترين حركت انقالبی كه مورد پذيرش اكثريت ملت ايران است، 
هرچند خشم كور آمريکايی ها با چنگ و دندون نشون دادن شروع شده، بعدها با 
نقشه كشی ادامه پیدا می كنه. از جنگ جهانی اول كه جنگ های استعماری نو رو 
شروع كرده، اشغال كشورهای ديگه، انجام كودتا در كشورهای مختلف، تشکیل 
پلیس مخفی های شکنجه گر و قلدری در سطح جهان مقام اول رو داشته، با 
اين ارتش عريض و طويل و سازمان جاسوسی پرهزينه اش، قصد داره به همین 
يکه تازی ها ادامه بده. در قضیه ی خلیج خوک های كوبا هم نشون داد كه شروع 
جنگ اتمی هم، مثل بمباران اتمی شهرهای ژاپن در جنگ جهانی دوم، ازش 
بعید نیست. روس ها هم با حماقت ها و بلوف زدن هاشون مرتب بهانه به دستش 
داده ان و دارن می دن. نمونه اش همین كودتايی كه در افغانستان اسالمی كرده، 

بهترين فرصت ها رو برايش آماده كرده.«
غالم علی بعضی وقت ها در بحث ها و مناظره های گروه های مختلف شركت 
می كرد، اما بیشتر سعی می كرد حرف و شعارها را بشنود و نشريه ها را مرور كند 
و حداقل صفحه ی اولشان را ببرد و در بايگانی شخصی اش در اتاق خود در خانه 
نگه دارد تا در فرصت های مناسب در آينده به تنظیم ديدگاه ها و تحلیل و عملکرد 
كلی شان بپردازد. صفحه ی اول نشريه هايی را كه به موضوع شروع به كار رياست 
جمهوری شدن صدام از 25 تیرماه مربوط می شد، به هم پیوسته بود و يک پرونده 
تشکیل داده بود. دوم: كودتای كمونیستی در افغانستان از 22 خرداد ماه را جدا 
كرده و به هم پیوسته بود. سوم: تسخیر النه ی جاسوسی آمريکا به وسیله ی 
دانشجويان پیرو خط امام را دم دست تر قرار داده بود تا بعد از هر مرخصی آمدن 
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مدارک جديدتر را به آن اضافه كند. چهارم: آشوب های ضدانقالب را به ترتیب 
تركمن صحرا،  كردستان،  بود.  كرده  تنظیم  جدا جدا  جرقه هايشان،  اولین  وقوع 
تبريز و... پنجم:  بلوچستان، خلق مسلمان و  انزلی، خرمشهر، سیستان و  بندر 
ناپیوسته را كه هر كدام در صورت تکرار می توانستند  موضوع های پراكنده و 

به صورت پرونده ی جداگانه ای دربیايند.
اوقات فراغت غالم علی را دو مشغله ی خاص بیشتر به خود اختصاص می دادند. 
اول: نماز و عبادت و قرآن و تفاسیر نهج البالغه خواندن، دوم: تجزيه و تحلیل 
مسائل سیاسی، به ويژه نقش گروه های سیاسی در ايجاد بحران و آشوب. بعد از 
اين دو، ورزش هم به فراخور وقت ترک ناشدنی بود. اگر فرصت به دست می آورد، 
به باشگاه می رفت. عالقه اش به ورزش های رزمی بیشتر بود و فوتبال را برای 
در مسائل  كندو كاو  انجام می داد.  بودن  و هم محلی ها  با دوستان  و  سرگرمی 
سیاسی، اجتماعی كه می توانست برای انقالب اسالمی مشکل آفرين باشد هم 
پیگیری می كرد. نتیجه گیری هايش با دقت و وسواس توأم بود و در اين باره از 
تحقیق میدانی و كتاب خانه ای و اسناد يابی به اندازه ی كافی استفاده می كرد. 
می گفت: »انسان غیر سیاسی به مفهوم مطلق نداريم. افراد به دو طیف اصلی 
تعلق خاطر دارند: اول: آن ها كه مدافع وضع موجود هستند و می كوشند با هر 
امکانی كه دارند، برای گرايش و ايمان و عالقه ی خودشان وقت و توان مصرف 
كنند و بر افکار و انديشه ی ديگران تأثیر بگذارند. دوم: آن ها كه از وضع موجود 
ناراضی اند و می خواهند با هر توانی كه دارند، ديگران را تحت تأثیر قرار داده و 
نارضايتی ها را دامن بزنند. البته آدم ها به يک اندازه سیاسی نیستند. بعضی ها از 
افکار عمیق و وسیع برخوردارند و بعضی ها برعکس، به همان بروز احساس اكتفا 
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می كنند. در نتیجه يک فرد رزمنده انقالب اسالمی بايد خود را به هر دو وسیله و 
امکان مجهز سازد. يعنی هم تأثیر آنی داشته باشد و هم تأثیر عمیق و عقالنی و 

پايدار كه خواسته هايش در میان مردم تداوم داشته باشد.« 
فرصت  به راحتی  امام  پیرو خط  دانشجويان  توسط  جاسوسی  تسخیر النه ی 
خوبی را برايش فراهم كرده بود. گرچه محیط دانشگاه و اطراف میدان انقالب 
اما  ثابت محل بحث و مناظره بودند،  بلوار كشاورز و... هم به شکل تقريباً  و 
آنچه در اطراف النه ی جاسوسی دست يافتنی بود، افراد با طیف های فکری در 
فاصله های چندمتری از هم قرار داشتند. اين نزديکی مباحثی را تولید می كرد كه 
عمق و دامنه اش فراتر از بحث و مناظره ی دو طیف را فراهم می ساخت. البته 
غالم علی در اين وقت صرف كردن ها، اولويت ويژه ای به مسائل امنیتی قايل 
بود. از امنیت سپاه تا امنیت انقالب و كشور. به عنوان مثال اخراج ايرانی تبارها 
از عراق كه می رفت به رويه ای متداول تبديل شود، جای درنگ خاصی برای 
غالم علی داشت و به اين نتیجه می رسید كه رژيم بعثی عراق درصدد شیطنت 
كردن ها و در نهايت تحمیل يک جنگ نابرابر به ايران انقالبی است. از يادداشت 
كردن در مورد نیروهای امنیتی به طور كلی غافل نمی شد و در همان حال به 
چاره انديشی هم می پرداخت. تا جايی كه می توانست تالش می كرد. كتاب و 
مقاله و زندگی نامه درباره ی تشکیل نیروی امنیتی كشورهای مختلف در دوران 
پس از انقالبشان به دست بیاورد و نکات مشترک يا ويژه ی هر يک را با چند 
جمله ای در صفحه های اول كتاب ها و در حاشیه ی مقاله ها بنويسد. در پايان يکی 
از كتاب ها نوشته بود: »در بیشتر كشورهای با گرايش چپ و كمونیستی، عنوان 
ارتش سرخ، سازمان انقالبی سرخ و... شکل گرفته و در طی زمان بعد از انقالب 
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مجرب تر و كارآمد تر شده بودند. در چین كمونیست و ويتنام و كره ی شمالی اين 
سازمان ها از عناصر شاخص دوران مبارزه ی پیش از انقالب به وجود آمده بودند. 
وجه مشتركشان در سركوب های شديد كه با تنگ نظری ها اعمال می شده، نمود 
داشته است. بیشتر ين اشتباه و تندروی شان در نتیجه ی تنگناهايی كه قدرت های 
سرمايه داری به آن ها تحمیل می كردند، روی می داده است. از قول چوين الی، 
نخست وزير چین، بعد از انقالب فرهنگی، نوشته شده است:... ما در سال های 
انقالب فرهنگی تغییرهای مهم اقتصادی و فرهنگی اعمال كرديم و در نتیجه ی 
و  میلیون ها زمین دار  از  زمینه ی كشاورزی،  به ويژه در  مالکیت خصوصی،  لغو 
سرمايه دار بزرگ و متوسط، خلع مالکیت شد و در مجموع حدود بیست میلیون 
نفر كشته و اعدام شدند. نتیجه ی بررسی های ما مشخص كرد كه رعیت ها و 
كارگران كشاورزی شبانه محصول كشاورزی شان را به عنوان بهره ای مالکانه 
به در خانه های بازماندگان مالکان می برده اند. اين آدم ها به رغم آن همه تغییر 
مانده  آن ها  بازمانده های  و  اربابان  وامدار  انقالبی، ذهنشان همچنان  و تحول 
بود و... . در شوروی پلیس تحت تأثیر كیش شخصیت استالین در زير حاكمیت 
رئیس آن، بريا، قرار گرفته و میلیون ها شهروند را قتل عام كرده بود كه بعد از 
مرگ استالین پرده از روی آن تسويه حساب ها برافتاد. بنابراين وحدت كلمه ای 
كه حضرت امام بر آن تأكید می فرمايند، شامل همه ی اقشار اعم از اقتصادی و 
فرهنگی و امنیتی و آموزشی و... می شود. با تسخیر النه ی جاسوسی آمريکا و 
روشن گری های حضرت امام و دانشجويان پیرو خط ايشان، مردم به بسیاری از 
مخاطره ها آگاهی يافته و از آينده نگری مناسبی برخوردار شده اند كه امکان حفظ 

و تداوم انقالب اسالمی حاصل شده است. ان شاءاهلل. 1358/08/24.«
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دعا برای پیروزی و تدوام انقالب اسالمی را بعد از هر نماز، با صفای قلب و 
روح انجام می داد و از اين حیث خود را يک عضو از اعضا و آحاد مردم می شمرد 
و بر خود نهیب می زد كه بايد بیش از اين ها برای انقالب اسالمی بکوشد. يک 
هفته بعد از بازگشت از بانه، 24 ساعت مرخصی داشت. آن روز چنان شاداب 
و  مأموريت  ماه  احساس خستگی سه  گويی هیچ  بود كه  و سرحال  و چابک 
يک هفته تالش شبانه روزی در پیرامون موضوع تسخیر النه ی جاسوسی ندارد. 
غالم علی با خواهر كوچک ترش كه سال اول دبستان بود و دوست داشت برای 
داداش بزرگش همیشه كاری انجام دهد، مثل هر وقت ديگر كه همديگر را 
آورده  برايش  از كرمانشاه  و هديه ای كه  احوال پرسی كرد  به گرمی  می ديدند، 
بود، تحويلش داد و گفت: »درس هايت شروع شده، از مدرسه خوشت می آيد؟« 
معصومه ی هفت ساله كه گويی بعد از عمری برادر را می بیند، گفت: »آره، همه 
چیز خوبه. مدرسه، هم كالسی ها، معلم ها، چرا تو نیستی؟ اين همه اين طرف و 
آن طرف می ری و می آيی خسته نمی شی؟« غالم علی او را در كنار خود نشاند 
و گفت: »كار پیش می آد، می رم و برمی گردم. خسته هم نمی شم. آدم كه از كار 
خسته نمی شه. برو به مامان و بچه ها بگو حاضر بشن بريم توی شهر دوری 
بزنیم. بگو من می رم ماشین رو بیارم دم در. منتظرم، بدو آباجی خوبم.« عصر 
آفتابی آخرهای آبان ماه تهران، مناسب گشت و گذار در پارک و محل تفريحات 
لونا پارک و جاهای ديدنی شهر بود. از خیابان صفا راه افتادند و رفتند و رفتند تا 
رسیدند به لونا پارک. در بینشان به غیر از پدر و مادر، دو خواهر بزرگ تر و رضا 
برادر كوچک تر از خود رغبتشان به تاب سواری و سرسره و ماشین برقی راندن 
كم تر بود، اما معصومه و عباس و... شیفته ی بازی بودند. بچه ها سرگرم بازی ها 
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شدند، بزرگ ترها هم آن ها را همراهی كردند. بچه ها از يک بازی فارغ نشده، 
سراغ بازی های بعدی را می گرفتند و غالم علی می رفت و بلیت می گرفت و 
بازی استفاده كنند. شب  از همه ی وسايل  تا بچه ها  بازی می رفتند  سراغ آن 
شده بود و غالم علی به پدر و مادر گفت: »من پیشنهاد می كنم شام هم مثل 
دفعه های پیش همین جا بخوريم. هم بچه ها گرسنه ان و هم تا خونه برسیم 
ساعت از ده شب هم گذشته. شما بنشینید من سفارش غذا بدم و بیام.« پیش 
از آنکه غالم علی به طرف صندوق حركت كند، پدر چند گامی جلوتر رفت و 
نجواگونه به غالم علی گفت: »پول پیشت هست به اندازه ی كافی يا بدم به ت؟« 
غالم علی گفت: »خیالت راحت پدر، پول هست شما بفرمايید بنشینید.« دقايقی 
بعد غذا را آوردند و مشغول شدند. خوشحالی بچه ها غیر قابل توصیف بود، اما پدر 
و مادر كم تر از آن ها خوشحال نبودند. فاصله دار شدن ديدار ها با غالم علی شور 
و شوق آن ها را به شدت افزايش می داد. سوار پیکان غالم علی شدند. ساعت از 
ده شب می گذشت كه به خانه رسیدند. شب به خیر گفتند و هر كس مشغول 
كار خود شد و غالم علی بالفاصله وضو گرفت و به نماز ايستاد. چنان در نماز 
خود حضور قلب و روح داشت كه پنداری به غیر از ظاهر جسمانی اش، در اين 
دنیای بزرگ و پرآشوب به جايی و چیزی تکیه ندارد. در روزهايی كه به مرخصی 
می آمد، برای نماز مغرب و عشا راهی مسجد الحسین)ع( می شد تا نماز اول وقت 
را به جماعت بخواند و هم ديداری با همساالن و دوستان نوجوانی و جوانی داشته 
باشد. دوستان همکالسی دوره ی دبیرستان، دوره ی دانشجويی، هم محلی هايی 
كه بنا به اقتدا به وی از محل زندگی شان در خیابان صدوق تا مسجد الحسین)ع( 
كه در زير چهار راه صفا ـ ايران مهر قرار داشت و تا آنجا سه مسجد هر كدام با 
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فاصله ی چند ده متری از منازلشان واقع بودند، عادت كرده بودند به آنجا بیايند. 
جلسه های تفسیر قرآن و اصول اخالق استاد شريعت در جذب و عالقه مند كردن 
غالم علی مؤثر واقع شده بود و بعدها دوستان و هم محلی ها هم اضافه شده 
بودند. فضای مسجد در بیشتر اوقات نماز پر می شد و بیشتر نمازگزاران پای ثابت 
بودند. صحبت ها ی بعد از نماز در بیرون مسجد به خاطره گفتن از روزهای پر 
تب و تاب ماه های نیمه دوم سال 58 ادامه می يافت كه آن شب غالم علی بايد 

از مأموريت و روزهايی كه در محل ديده نمی شد، حکايت كند. 
»ما از روزهای اول و دوم شهريورماه به كاروان آزاد سازی شهرهای كردستان 
پیوستیم و در همان روزهای ابتدايی كار آزاد سازی، مأموريت پیدا كرديم كه برای 
آزاد سازی پادگان ژاندارمری بانه و مستقر شدن سپاه در آن شهر اقدام كنیم. 
ضدانقالب خیلی سرمايه گذاری كرده. توی بیشتر شهرها ظاهر قضیه مثاًل مبارزه 
برای خودمختاری و خودگردانی و از اين حرف هاست، اما در حقیقت امر می بینی 
هر چه ضدانقالب مسلح بوده، از شهرهای ديگه رفته اند و به نام سازمان و حزب 
و... با عنوان خلق ُكرد بلوا درست می كنند و اسلحه و مهمات هم از پادگان غارت 
كرده ان. از طرفی از عراق هم به وفور دريافت می كنند. مأموريت ما نیمه كاره 
موند. من اومدم كه نیرو و مهمات ببرم، اما با اين موضوع مهم تر تسخیر النه ی 
جاسوسی روبه رو شدم كه اولويت به اون اختصاص داره. فعاًل هستم و روزهايی 
كه مرخصی داشته باشم، می بینمتون.« حسین و علی كه هم سن و هم كالسی 

غالم علی بودند، تا نزديکی منزل غالم علی را همراهی كردند.
در  كه  را  شش  منطقه ی  سپاه  فرهنگی  كار  معمول،  روال  طبق  غالم علی 
محدوده ی خیابان سمیه و با فاصله ی چند صد متری از النه ی جاسوسی سابق 
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آمريکا واقع شده بود، ادامه می داد و توانسته بود بعد از فروكش كردن هیجان های 
روز اول و دوم پس از تسخیر آن مركز، برنامه ی كاری منظمی برای خود و ديگر 
همکاران داشته باشد. احساسش اين بود كه كار فرهنگی در اولويت امور قرار 
 دارد و بدون آن، همان گفته ی چوين الی دامنگیر انقالب می شود. بايد اذهان 

عمومی و روان اجتماعی متناسب با پیشرفت های انقالب اسالمی همراهی كند، 
وگرنه جان سختی فرهنگی طاغوتی به زودی از جامعه ريشه كن نخواهد شد. فکر 
می كرد: »از كمونیسم و لیبرالیسم و ده ها ايسم ديگر كه بگذريم، می رسیم به 
ذهن و روان به اسارت گوساله ی سامری مانده، همون بت پرستی و استالین پرستی 
يا به اصطالح كمربسته و ظل اهلل و...، كه می خواهد داوطلبانه به تعبیری از بیانات 
حضرت امام در سال 43 كه می فرمودند: آقای ارتشی ... ما می خواهیم تو آزاد 
باشی... بت پرستی كند. خود شبانه و دزدكی و به دور از چشم مأموران امنیتی 
بهره ی مالکانه به در خانه ی بازمانده ی ارباب سابق بردن، و به راحتی می شه 
همین اوهام رو در رؤيا پردازی هايی كه به صورت شايعه ی خود رو بروز می دهد، 
تشخیص داد: شاه گفته به زودی می آيم و... ولی عهد گفته ... در حالی كه شاه 
در به در، در حال مرگه و...« غالم علی با صدايی كه شنید از فکر كردن فارغ شد.

ـ برادر يه استیشن دم در از منطقه ی شش اومده و می گن با شما كار دارن. 
خودتون می ريد ببینید چی می گن يا راشون بدم بیان پیش شما؟

غالم علی بی درنگ گفت: »خودم می رم پیششون. قراره يه مأموريت چند ساعته 
با واحد عملیات منطقه صحبت كرده بودم.« كلت كمری و دوتا  بريم. ديروز 
نارنجک را در فانوسقه اش مرتب كرد و راه افتاد. حدس اش درست بود. به طرف 
راننده رفت و گفت: »سالم برادر، همون مأموريت باشگاه حجابه؟« راننده در حالی 
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كه صندلی جلويی را به وی تعارف می كرد، گفت: »بله همان مأموريته، بفرمايین 
سوار شین.« دو جوان هم دوره ای غالم علی شروع كردند به احوال پرسی.

ـ داداش علی مقر كه می آيی يه ندايی بده ببینمت! خودت ماشاءاهلل مأموريت 
پشت مأموريت می ری و ما توی منطقه ی شش پوسیديم از بس كار يه نواخت 

داريم.
غالم علی با هر دو دست داد و گفت: »كم لطفی نکنین. كار شما اصاًل هم 
يه نواخت نیست. منطقه به اين بزرگی مأموريت های مختلف می رين و حال و 
هواتون عوض می شه. از اين گذشته، ما در اختیار سپاهیم و بايد وظیفه انجام 
بديم. سپاه كه در اختیار ما نیست كه مثل هندونه سوا كردن، اين رو نخواهیم و 
اونو بخواهیم. همین توفیق خدمت، اجر خودش رو دارن. ضمناً كلت گاز اشک آور 
و گلوله هاش كو؟ بدين به من.« غالم علی كلت و گلوله های گاز اشک آور را 
گرفت و برانداز كرد و در زير بلوزش جا داد. راننده از خیابان بلوار كشاورز وارد 
خیابان حجاب شد. غالم علی گفت: »روبه روی باشگاه، سمت پارک، افراد نیروی 
اونا و بايست. غالم علی اول خودش پیاده  انتظامی مستقر شده ان، برو سمت 
شد و بعد راننده و آن دو نفر. غالم علی دوباره ساعت مچی اش را باال گرفت و 
به اندازه ی يک دقیقه از نزديک به آن نگاه كرد. از سمت چپ مأمور عملیاتی 
شهربانی، اداره ی آگاهی و در فاصله ی كوتاهی آتش نشانی هم با نگاه كردن 
به ساعت مچی شان آمادگی خود را اعالم كردند. از داخل باشگاه حجاب فرياد 
كشیدن های ورزشکاران استاد دكتر میرزايی شنیده می شد. غالم علی به سمت 
عاقله مرد كت و شلوار پوش شهرداری حركت كرد. با وی سالم و علیک كرد و 
گفت: »مأمور حقوقی شهرداری تهران، آقای...؟« و مرد بلند باال و شیک پوش 
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گفت: »مهرآيین هستم. حکم تخلیه ی باشگاه را آورده ام كه بعد از تخلیه ی اون ها، 
درها رو قفل كنیم تا بعد. بنده و همکارانم آماده ايم.« غالم علی گفت: »من و شما 
پیشاپیش داخل می ريم. حکم ورود و بستن باشگاه رو داريم. برادران شهربانی 
و آتش نشانی هم مراقبت از ما رو به عهده دارن. تصرف اون ها غیر قانونی است 
و نبايد بحث و مقاومتی داشته باشن. در صورت لزوم، وادارشون می كنیم كه به 
قانون تن دهند.« غالم علی با فرمانده نیروی انتظامی و آتش نشانی هم خوش و 
بش كرد و خود به همراه سه نفر هم رزم و مأمور حقوقی شهرداری تهران وارد 
سرسرا شدند. دو نفر مسئول حفاظت و نظافت شهرداری پیش آمدند و خود را 
معرفی كردند. غالم علی از آن ها خواست كه همراهشان باشند. غالم علی به سه 
نفر همراهش رو كرد و آهسته گفت: »خیلی حواستون باشه، اين ها كونگ فوكارند 
و هر لحظه غفلت كنین يا دست كم بگیرين خلع سالح خواهید شد. تا تموم شدن 
كار فکر كنین سخت ترين مأموريت عمرتون رو انجام می دين. هیچ توضیحی به 
هیچ كسی نمی دين. مسئول حقوقی شهرداری كل تهران پیشمون هست. اين دو 
آقا هم مسئول باشگاه و سالن هستند. بايد ظرف نیم ساعت باشگاه تخلیه بشه و 
درها بسته و پلمپ بشن. كار يا حرف اضافه ای نداريم. سازمان ورزش و وزارت 
كشور هم از موضوع اطالع دارن و در مدارک مسئول حقوقی شهرداری تهران 

همه ی موارد رعايت شده است.« 
غالم علی از مسئول سالن خواست حکم مأموريت را با حضور مسئول حقوقی 
شهرداری تهران به ابراهیم میرزايی نشان بدهند و نیم ساعت مهلت را تأكید 
كنند و بیايند پیش هم و منتظر باشند. در و ديوار سالن پر از عکس ها و قطعه ی 
سخنرانی های او آذين شده بود. غالم علی چند تیتر درشت نوشته شده را به حمید 
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نشان داد و گفت: »ساختگی بودن و... بودن ايسم ها رو دقت كن. اين پايینی 
يک جمله ی شینتو هست. اين وسطی يک جمله ی سه جهان مايوسیتی و اين 
باالی سر يک جمله ی خدا، شاه، میهن، و اين بیچاره شاگردها اومدن ورزش 
كنن كه اين آقا ذهنشون رو با چرت و پرت پر می كنه. همه جا يک عده جاه طلب 
و  با چندتا شعار قالبی مشغول حزب بازی  گستاخ ساواكی رنگ عوض كرده 
فرقه سازی اند.« در اين لحظه كه مأمور سالن حکم را به میرزايی تفهیم می كرد و 
به اعتراض های او پاسخ می داد و مرتب به غالم علی و همراهانش اشاره می كرد 
كه من سرخود تصمیم نگرفته ام و طرف تو نهادهای مختلف و قانونی كشور 
هستند. میرزايی كه می ديد تهديد كردنش كارگر نمی افتد، چندتا از شاگردهايش 
را به گوشه ای كشاند و پچ پچ هايی كردند و میرزايی با چهره ای برافروخته به 
طرف غالم علی آمد. ضربه ی چرخشی لگد به طرف غالم علی پراند تا اسلحه از 
دستش بیفتد و البد گروگان گیری كند و... همزمان گلوله ی كلت 45 غالم علی 
و  كرد  فوران  پا خون  از كف  و  نشست  فرو  برخاسته اش  هوا  به  پای  بر كف 
شاگردها دورش را گرفتند. يکی دو نفرشان خواستند به غالم علی حمله كنند كه 
میرزايی داد زد: »آرام باشین بچه ها. ما حکم رو می پذيريم.« بقیه ی شاگردها 
كه منتظر شنیدن اين جمله از دهان میرزايی بودند، سر به زير افکنده و به سراغ 
میرزايی  بغل  زير  از شاگردان هم  نفر  دو  رفتند.  ورزشی شان  و كیف  لباس ها 
را گرفتند و به بیرون بردند. تماشاچی ها خود به خود پراكنده شدند و نیازی به 
صادر كردن دستورهای ديگر پیش نیامد. غالم علی به مسئول حقوقی و مسئول 
سازمان ورزش و مسئول سالن كه حالت ندانم كاری و حیرت داشتند، نهیب زد: 
»آقايون پس چرا ماتتون برده؟ خب صورت جلسه كنین و درها رو ببندين و 
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پلمپ كنین. من از شما امضا می گیرم كه باشگاه حجاب رو در اين روز و ساعت 
تحويلتون دادم. بقیه را خود دانید. فراموش نکنید اين آقای دكتر و كانديدای 
رياست جمهوری آينده و... سرگرد تیپ نوهد بوده و ما پرونده ی نظامی ها رو به 
دادگاه ويژه ی نیروهای مسلح ارجاع می ديم. حمید، برادر، گزارش رو بنويس و 
از همه ی آقايون گواهی و امضا بگیر و بريم. ما به اشغال غیر قانونی پايان داديم. 
اداره كردن باشگاه و مسائل ورزشی و تعیین مربی و از اين قبیل حرف ها ارتباطی 
به ما نداره. والسالم.« حمید سريع گزارش تحويل باشگاه حجاب را به امضا و 
گواهی آن ها رساند و به اتفاق به درون استیشن مستشاری كه گفته می شد صد 
دستگاه بوده و بخش عمده ای از آن در اختیار سپاه قرار گرفته بود و تعدادی هم 
به كمیته ی انقالب اسالمی تحويل شده، بازگشتند و به سوی مقر سپاه منطقه ی 
شش حركت كردند. غالم علی و چند نفر از افراد مستقر در مقر سپاه منطقه ی 
شش بعد از اخبار سراسری شبکه ی يک سیما، گزارش خبری مأموريت خود را 

از تلويزيون تماشا كردند. 
و  غربی  آذربايجان  و  كردستان  در  شهرها  آزاد سازی  اول  دور  فاصله ی  در 
منطقه ی اورامانات استان كرمانشاه تا دور دوم آن، تغییر و تحول های بی امان در 
حوزه های مختلف صورت گرفته بود. زمزمه هايی از حضور گروهی سلطنت طلب 
كه بیشترينشان از میان نیرو های مسلح فراری بودند، مبنی بر اينکه دست به 
اويسی و تعدادی  ارتشبد  يورش به مرزهای غربی خواهند زد، شنیده می شد. 
ديگر از فراريان، ستاد خود را از اروپا به بغداد منتقل كرده بودند و در استان های 
مشرف به مرز ايران در تركیه هم پايگاه هايی به وجود آمده بود. غالم علی در 
بريده ی نشريه ها، عناوينی را جمع آوری كرده بود و پیرامون هر يک حاشیه هايی 
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اسالمی: 1. شورای  انقالب  اهداف  راستای  در  بود: »تحوالت  يادداشت كرده 
انقالب اداره ی امور كشور را بعد از استعفای دسته جمعی اعضای دولت موقت به 
پیش برده و انتخابات مجلس شورای اسالمی را آغاز كرده است. انتخابات رياست 
جمهوری و همه پرسی قانون اساسی را با موفقیت برگزار كرده است. بر اساس 
فرمان امام خمینی مجلس شورای اسالمی موضوع جاسوسان گروگان آمريکايی 
را پی گیری می كند. با فرمان حضرت امام، بسیج، ارتش بیست میلیونی پس 
از مقاومت های بنی صدر سرانجام به سپاه واگذار شده و در حال سازمان دهی، 
آموزش و آماده سازی هستند. سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، 
بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، نهضت مبارزه با بی سوادی و نهادهای 
و  اسالمی  جمهوری  ارتش  می دهند.  ادامه  خود  ساختاری  تقويت  به  مکمل 
ژاندارمری با قرار گرفتن در كنار سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا حدود زيادی 
توان خود را بازيافته اند. كمیته های انقالب اسالمی و شهربانی های شهرهای 
مختلف دوشادوش هم در برقراری امنیت شهرها تالش شبانه روزی دارند. از 
طرفی بنی صدر بعد از برخورداری از عنوان جانشین فرمانده كل قوا، نامهربانی با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را شروع كرده است. دخالت های نظامی رژيم بعثی 
عراق در مناطق مرزی تشديد شده و گاه و بی گاه دست به يورش هايی هم زده 
و می زند. آشوب گری حزب خلق مسلمان در آذربايجان و فتنه گری چريک های 
فدايی در تركمن صحرا پشت سر گذاشته شده است. ما اين بار در يک حركت 
سرنوشت ساز با فرماندهی سرهنگ صیاد شیرازی، برادر رحیم صفوی از سپاه 
اصفهان و نیروهای آماده ی ارتش كار را شروع می كنیم و امیدواريم كه نتايج 

قابل توجه حاصل شود. ان شاءاهلل.«



چرخ نیلوفری54

***
مركز  در  كه  گرفتند  را  شیرازی  سراغ سرهنگ صیاد  گروهش  با  غالم علی 
حضور  كردستان  شهرهای  آزاد سازی  برای  عملیات ها  اجرای  و  تصمیم گیری 
به طور  بود،  گذاشته  عهده اش  بر  بنی صدر  كه  مسئولیتی  بر  عالوه  داشت. 
نظامی  پادگان های  محاصره ی  به  وقت  اسرع  در  داشت  دوست  شخصی هم 
توسط گروه های سیاسی پايان دهد. غالم علی با جناب سرهنگ صیاد شیرازی 
در آزاد سازی سنندج همکاری كرده بود و از طرفی مهندس چمران سفارش اش 
را هم كرده بود. گروه نود نفری افراد غالم علی جمعی گردان يک سپاه پاسداران 
پادگان ولیعصر)عج( تهران از كرمانشاه با هلی كوپتر عازم پادگان سقز شدند كه 
سرهنگ صیاد شیرازی در آنجا مستقر شده بود. پیش از آنکه گروه مركب از سپاه 
و ارتش از پادگان سقز حركت كند، ضدانقالب يکی از شش هلی كوپتر در حال 
تخلیه ی مواد غذايی و مهمات و... را در ساعت سه بعدازظهر پنج شنبه چهارم 
ارديبهشت سرنگون كردند و متقاباًل از نیروهای داخل پادگان واكنش نشان داده 
شد كه ده ها تن از پیش مرگان ضدانقالب كشته شدند. بعد از درگیری، مردم 
شهر تا غروب به بیرون شهر فرار كردند و در روستاها پناه گرفتند و منتظر پايان 
نبردها شدند. در اين میان دانش آموزان و معلمان آن ها بیشترين زيان را متقبل 
شدند كه يک سال زحمتشان بر باد رفت و امتحان ها برگزار نشد. اين كوچ دادن 
مردم بیشتر به تحريک ضدانقالب مسلح انجام می شد كه شهر در اختیارشان 
بود. در موارد بسیاری ديده می شد كه دانش آموزان را به اعتراض درباره محتوای 

درس ها وادار كردند. 
غالم علی اخبار پیرامون اوضاع شهر بانه را بیش از شروع عملیات در روز چهارم 
ارديبهشت ماه با دقت و تالش مستمر پی گیری می كرد و دوست داشت بداند 
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كه بار دوم چگونه به بانه برمی گردند و با چه مسائلی روبه رو خواهند شد. سه 
روز پیش از شروع عملیات، عالوه بر سرنگونی هلی كوپتر، افراد مسلح وابسته 
به كومه له هشت نفر افسر و سرباز را در حین تغییر پست در سمت آربابا اسیر 
كرده و با خود به داخل شهر می برند و به رغم مخالفت های مردم آنان را آزاد 
نمی كنند و متعاقب آن تهديدهای ارتش را ناديده و ناشنیده می گیرند و همین 
امر عزم ارتش را برای پايان دادن به اين وضع جزم می كند. غالم علی و سه نفر 
از فرماندهان گروهان ها در جلسه ی توجیهی سرهنگ صیاد شیرازی كه با حضور 
سرهنگ پور موسی، فرمانده لشکر شانزده زرهی قزوين، سروان دزفولیان فرمانده 
گردان هوابرد، سرتیپ دوم فرداد و سروان كشوری و ستوان شیرودی از هوانیروز 
برگزار می شود، راه كار حركت ستونی پیشنهاد می شود كه  بايد با عبور از گردنه ی 
معروف و پر خطر خان به پادگان بانه برسند. پیش از شروع جلسه غالم علی از 
سرهنگ صیاد شیرازی پرسیده بود: » با توجه به موقعیت خاص گردنه، روحیه ی 
كلی ستون اعزامی را چه طور ارزيابی می كنید؟« سرهنگ گفته بود: » يکی از 
دغدغه های من هم همین است. برخالف آزاد سازی های قبلی، اينجا بخشی از 
نیروها كه چند روز پیش عملیات داشته اند و نتیجه ی مثبتی نگرفته اند، روحیشون 
به شدت پايین است. اون ها طوری وانمود می كنن كه مثاًل نمی شه كاری انجام 
داد و... بايد در طول عملیات مواظب اين روحیه ی شکست پذيری بود.« سه روز 
تمرين پرش از هلی كوپتر و عملیات بر روی بلندی ها طول كشید. بیست نفر 
از افرادی كه بايد بر روی بلندی ها عملیات انجام می دادند، از سپاه بود كه خود 
نیز در تمرين ها حضور داشت. آن ها جزو  بود و خود  انتخاب كرده  غالم علی 
سی نفری بودند كه بايد در دو گروه مستقل بر روی بلندی گردنه ی خان فرود 
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می آمدند و كار پاک سازی را انجام می دادند و ستون بعد از اطالع دادن پايان 
كار آن ها حركت می كرد. قرار بر آن بود كه ستون تا غروب آفتاب به هر كجا 
كه می رسید، متوقف می شد و شب را در حالت دفاعی پشت سر می گذشت و با 
روشن شدن هوا ادامه ی مسیر می داد. صبح اول وقت روز دوم خرداد ماه ستون 
حركت خود را آغاز می كند و بدون درگیری تا گردنه ی خان پیش می رود. در 
اين زمان ساعت دوازده ظهر شده بود و بايد جنگنده های نیروی هوايی بلندی ها 
را بمباران می كردند و بعد افراد سی نفری بر بلندی فرود می آمدند. جنگنده ها 
نمی آيند و چهار ساعت انتظار به جايی نمی رسد. در اين شرايط دو خلبان همیشه 
انجام می دهند و گزارش  را  اين وظیفه  سربلند هوانیروز، كشوری و شیرودی 
می كنند كه نیرويی از ضدانقالب بر روی بلندی ديده نمی شود. عملیات فرود 
با  و غالم علی  در سمتی  گروه  با يک  انجام می شود. سرهنگ شیرازی  افراد 
گروه ديگر در سمت ديگر فرود می آيند. هر دو گروه موفق به پاک سازی بلندی 
می شوند كه چندان هم مقاومت سختی پیش نمی آيد. كار اين دو گروه هنوز به 
پايان نرسیده، ستون از جای خود حركت می كند و تا گروه سی نفری پايین بیايند 
و به آن ها برسند؛ ستون در كمین دشمن گرفتار می شود. غالم علی كه پیش تر 
با سرهنگ صیاد شیرازی هم خصوصی و هم در جلسه ی توجیهی صحبت كرده 
بود، احساس می كند كه عوامل نفوذی اخاللی به وجود آورده اند.  بايد هر چه 
سريع تر به كمکشان می شتافتند، اما فاصله زياد و زمین ناهموار است. از همان 
جا غالم علی انفجار اولین تانک سرستون را می بیند و بعد صدای انواع سالح به 
گوش می رسد و توده های دود گله به گله اينجا و آنجا بلند می شود. غالم علی در 
راه رسیدن آن ها آشفتگی ها را می بیند و اطمینان می يابد كه خراب كاری صورت 
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گرفته است. او تا جای ممکن به نیروها نظم داد و كمکشان كرد. بعد از رسیدن به 
نزديکی معركه غالم علی درمی يابد كه عده ای می خواهند تسلیم شوند. عده ای 
می شوند.  كینه جو  و  شرور  افراد  انتقام گیری  طعمه ی  بوده اند،  پاسدار  كه  هم 
غالم علی كه می ديد به تاريکی برخورده است، به ناچار با احتیاط بیشتری خود را 
به افراد پراكنده و محاصره شده نزديک می كرد و متناسب با وضع موجود دست 
به كار می زد. هوا روشن می شود و تازه او و ديگران مثل سرهنگ صیاد شیرازی 
متوجه می شوند كه بر ستون چه گذشته است. از چهارده نفر بر اسکورپین بیش 
از نیمی منهدم شده و بقیه را با افرادش برده اند. دشمن با استفاده از غافل گیری 
توانسته بود حدود 150 نفر را به اسارت ببرد و شانزده نفر را شهید كند. در اين 
به فرمانده لشکر شانزده زرهی ،  با لحن سخت  زمان سرهنگ صیاد شیرازی 
پور موسی، تشر می زند كه چرا بدون اجازه به ستون دستور حركت داده است. او 
دچار لرزه شده و قول می دهد جبران كند. پس از ساعت ها تالش به ستون نظم 
داده شده و راهی می شوند. ستون با فرماندهی سرهنگ صیاد شیرازی از داخل 

شهر نیروها را جلو می برند و سرانجام وارد پادگان بانه می شوند.
گروه سپاهی و تیپ مستقر در پادگان، محاصره ی 44روزه را تا آن زمان پشت 
بود.  مانده  دستشان  روی  بر  جسد  پنجاه  حدود  حداقل  كه  بودند  گذاشته  سر 
غالم علی به ديدن فرمانده سپاهیان مستقر در پادگان رفت كه دوست نزديک ش 
داود رسولی بود. دو طرف از اوضاع گفتند و به عنوان اولین تدبیر اجساد شهدا را 
آماده كردند تا با اولین بالگرد شنوک به شهرهای اطراف فرستاده شده، از آنجا به 
موطنشان برده شوند. غالم علی به اتفاق رسولی به ديدن سرهنگ سیاد شیرازی 
رفتند كه ايشان فرمان فرمانده نیروی زمینی را خواندند كه گفته است بی درنگ 
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بلندی های مشرف بر پادگان، يعنی كوه آربابا را پاک سازی كرده، نیرو بگذارند. 
غالم علی هر جا را نگاه می كرد، نسبت به دوره ی قبل كه در آنجا بود، تخريب 
بیشتری به چشمش می آمد. همزمان با استقرار نیروهای جديد سپاه و ارتش در 
پادگان گلوله های خمپاره ی 120 و توپ 106 میلی متری بیشتری پادگان را زير 
آتش گرفته بودند. شروع عملیات تسخیر بلندی های آربابا با مشکل مواجه شد 
و يک هلی كوپتر سقوط كرد و يک نفر شهید و چند نفر زخمی شدند. غالم علی 
همراه با بیست نفر از نیروهای خود صبح روز دوم را در زير آتش گلوله ها به 
سوی بلندی آربابا يورش بردند و توانستند با دو قبضه خمپاره ی 120 میلی متری 
بلندی ها را هدف قرار داده و پیشروی كنند. ساعاتی بعد مقاومت دشمن از هم 
پاشید و نیروها سنگر ها را به تصرف درآوردند. غالم علی پس استحکام بخشی 
سنگرهای تصرف شده به پادگان آمد و در جلسه ای كه با حضور فرماندهان سپاه 
با توجه به تجربه ای كه داشت و  و ارتش شروع شد، شركت كرد. غالم علی 
مقرهای گروه های مختلف را می شناخت، بر روی نقشه به حاضران توضیحاتی 
مفصل داد. قرار شد ابتدا تپه ی كنار پادگاه تصرف شود و سپس نیروها در دو 
ستون به پاک سازی شهر بپردازند. نیرو تا ظهر تپه را تصرف كرده، نماز ظهر و 

عصر را بر روی آن اقامه كردند. 
بعدازظهر كار پاک سازی شهر ادامه يافت. فرض مسلم بر اين واقعیت تأكید 
مردم  از  گروگانی  ضدانقالب  و  شده اند  خارج  شهر  از  عادی  مردم  كه  داشت 
در اختیار ندارد. بنابراين شلیک گلوله های خمپاره به مقر های گروه ها با خیالی 
آسوده تر انجام شد. از مراكز مهمی كه در ساعات اولیه ی عملیات پاک سازی شد، 
اطراف منبع آب بود. پاک سازی خانه به خانه هم ادامه يافت و هدف اين بود 
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كه زمینه های حضور ضدانقالب از بین برود. از روزهای بعد با توجه به بازگشت 
فضای سالم به شهر، مردم كم كم بر سر زندگی و خانه و كارشان حاضر شدند. 
و  نشريه ها  در می آمد،  تصرف  به  كه  مختلف  گروه های  مقرهای  از  غالم علی 
كاست های صوتی را جمع آوری می كرد تا بعد از فروكش كردن درگیری ها، سر 

فرصت به بررسی آن مدارک بپردازد. 
ساختمان  در  سپاه  سابق  مقر  باز پس گیری  به  فرصت  اولین  در  غالم علی 
فرمانداری سابق اقدام كرد. ساختمان اداره ی فرهنگ در مقابل فرمانداری هم 
مهم بود كه گروه كومه له از آنجا به عنوان شکنجه گاه افراد وفادار به انقالب 
اولويت  در  هم  مردم  به  خدمات رسانی  كار  است.  می كرده  استفاده  اسالمی 
برنامه های غالم علی و دوستانش بود. او از دوره ی پیشین كه از نزديک با فقر 
طريق  از  بودند،  اولويت  در  كه  عده ای  برای  كرد  سعی  بود،  شده  آشنا  مردم 
دفتر امام جمعه كمک های مالی هم پرداخت شود. پس از تثبیت شرايط امنیتی 
شهر، استقرار افراد سپاه در ساختمان مقر خودشان، ستون آزادسازی با سرپرستی 
سرهنگ صیاد شیرازی شهر بانه را ترک كرده و به مأموريت خود در مسیر های 
ديگر ادامه دادند. غالم علی برنامه ی ويژه ی كار سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بانه را با عناوين شماره بندی شده تنظیم و در دستور كار قرار داد: »1.  تدوام امنیت 
پايدار شهر با اعزام گروه و تیم های گشتی سواره و پیاده به طور شبانه روزی؛ 2 .  
شروع پاک سازی روستاهای اطراف شهر بانه، به ويژه با اولويت حوالی گردنه ی 
خان و تأمین امنیت جاده ی مواصالتی؛ 3.  پیشروی به قصد آزاد سازی تا رسیدن 

به مرزهای بین المللی؛ 4 . ...«
غالم علی در میان اسناد به نوع احساس امنیت و قدرت دو گروه شرور رهنمون 
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شد: گروه كومه له و گروه منافقین كه هر دو از اطراف اداره ی استخبارات عراق 
تدارک ويژه می شدند و مأموريتشان در بانه و حومه ی مرزی بر اين اولويت قرار 
داشت تا بتوانند نیروهای بیشتری از انقالب اسالمی را درگیر سازند تا فرصت 
توانمند تر شدن ارتش عراق به وجود آيد. غالم علی به افراد خود توصیه كرد تا 
اقشار مردم را كه برگ رسید پول نقد و  اداره ی فرهنگ سابق،  در ساختمان 
جواهرات در دست دارند، تحويلشان داده و برگ رسیدها را با امضا و اثر انگشت 
مبنی بر تحويل گرفتن پول و جواهراتشان دريافت كنند. اين امر عالوه بر حفظ 
امانت های مردم، به آنان دلگرمی می داد كه امنیتشان در گرو چهارچوب نظام 
اسالمی است و اشرار و ضدانقالب وانمود به خلق دوستی می كنند. غالم علی اين 
بار با جديت بیشتر و آزادی عمل بهتر، با معتمدين، سعی كرد پشتوانه ی مردمی 
نظام را با سپاه و ديگر نهادهای قانونی نظام اسالمی كشور افزايش دهد. شهر 
بايد فعالیت های عادی را از سر می گرفت و سپاه در حفظ امنیت آن ها تالش 
می كرد. جايگاه حداقلی مردمی گروه های سیاسی شرور روز به روز ضعیف تر 

می شد و نفوذشان به داخل شهر ناممکن می شد. 
غالم علی در اولین فرصت، گروهی با عنوان و مسئولیت ستاد خبری به وجود 
آورد تا با كسب اطالعات از مردم بر دامنه ی اشراف سپاه بر سطح شهر افزوده 
اين زمینه پاک سازی عوامل  از پشتوانه ی بی پايان آن ها برخوردار شود. در  و 
و  شهرداری  مخابرات،  پست،  نظیر  عمومی  خدماتی  اداره های  از  آشوبگران 
فرمانداری، آموزش و پرورش و... ضروری بود. ايجاد پست بازرسی ها در ورودی 

شهر از اقدام های مهم تر غالم علی بود كه بر امنیت شهر می افزود. 
و  پیاده  بازرسی، ستاد خبری، گشتی های  به پست های  تمام وقت  غالم علی 
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سواره در سطح شهر نظارت می كرد و ايجاد و حفظ امنیت را با دو آموزه ای كه 
از حضرت علی)ع( در ذهن داشت، مقايسه می كرد: »عدالت بی پايان ، قاطعیت 
بی حد و مرز« و برای همین واحدی هم به ستاد خبری افزود؛ »رسیدگی به 
شکايت های مردمی«، و شب ها سر فرصت يک يک شکايت ها و گزارش های 
يادآوری  نماز جماعت ها نکات قابل تذكر و  از  بعد  مردمی را مطالعه می كرد. 
از ما  بیان می كرد و صراحت داشت: »برادرا، هر يک  به هم رزمان  را خطاب 
نماينده ی جمهوری اسالمی در اين شهر مرزی، جايی كه گروهک ها در ذهنیت 
مردم شکست خورده ان، محسوب می شويم. رضای خدا و رهنمودهای حضرت 
امام نبايد لحظه ای فراموش شود. ما هم در اين دنیا و هم در آخرت مسئول 
اعمالمان هستیم. هوای نفس همیشه بايد مهار شود و هیچ چیزی به جز نام 
و ياد خدا و آيه های الهی مهم تر نیست. بايد مواظب هوای نفس باشیم و مبادا 
دچار غرور بی جا شويم. قاطبه ی مردم ولی نعمت ما هستند. حساب گروهک جدا 
از مردم است. الحمداهلل مردم كمال همکاری و هم دلی را دارند. عدل و انصاف 
ما به اين هم دلی ها عمق و وسعت می بخشد. ما برای انقالب اسالمی خدمت 
می كنیم، وگرنه هیچ كس هیچ حساب شخصی ندارد. موفق باشید. ان شاءاهلل.«

نماز جماعت فرصتی برای راز و نیاز با قادر متعال و گرمی دل ها بعد از فريضه، 
پشتوانه ی خوبی برای پشت سر گذاشتن خشونت تحمیلی فرزندان شیطان بود 
و بايد حباب ها و شیشه های وهم ابدايی شان شکسته می شد. صالبتی كه بعد از 
نماز جماعت بر روحیه ی افراد می نشست، شکیبايی و شیدايی را توأمان مستقر 
می كرد. سپاهیان همان سپاهیان بدر می شدند و به شیوه و سلوک شیر خیبر اقتدا 
می كردند. دانش و بینش كاركردی می شد و لحظه های ناب متولد می شدند و 
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شکوهی بی مانند را ماندگار می كردند. اين فرصت تجلی زمانی روی نمود كه 
به غالم علی خبر رسید پنج نفر از جهاد گران جهاد سازندگی در حین مشغله ی 
كوتاه  لحظه ای  در  شده اند.  برده  اسارت  به  كومه له ای ها  توسط  جاده كشی 
اعالمیه ی هشدار را نوشت و برای تايپ شدن به دبیر خانه سپرد تا به سرعت 
تکثیر و در شهر توزيع و نشر شود. »اخطار به اشرار كومه له: اگر در اسرع وقت 
پنج نفر گروگان جهاد گر جهاد سازندگی آزاد نشوند، بیست نفر از شروران زندانی 
آن گروهک به اشد مجازات خواهند رسید. اسامی اشرار عبارتند از:... ضمن اينکه 
اولین واكنش ما را بعد از اتمام 24 ساعت خواهند ديد. فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بانه.« بعد پیام رمز در خصوص موضوع را به دفتر عملیات غرب 
كشور جناب سرهنگ صیاد شیرازی ارسال و پايگاه های كومه له را در اطراف 
پنج روستا مشخص كرده و تقاضای بمبارانشان را رأس ساعت اعالم شده نام 
برد و تأكید كرد كه اين زهر چشم گرفتن، اشرار را از كارشان پشیمان خواهد 
كرد. فرماندهی عملیات غرب كشور كه تا يک ماه پیش از آزادسازی بانه را خود 
به ياد داشت، در تصمیم گیری  انجام داده بود و فرمانده سپاه بانه را مشخصاً 
و  غالم علی  بود.  اتکا  قابل  و  برجسته  غالم علی شخصیتی  برای  قاطعیت،  و 
افرادش می دانستند كه خبر و نتیجه ی هشدار در سطح منطقه انعکاس خواهد 
داشت و ضمن منتظر بودن برای دريافت خبر، به اقدام های مکمل پرداختند. 
تفهیم اين امر به بزرگان شهر كه »خودتان را از آلت دست بودن نجات دهید و 
تبری بجويید.« وقتی بمب ها مقرهای كومه له را در هم كوبیدند، بسیاريشان در 
هیجدهم تیرماه از خواب زمستانی برخاستند: »تا كی بايد به يه عده اشرار سواری 
بدهیم؟ مگر پنج نفر جهاد گر مهمان ما نبودند؟ زحمت كش ما نبودند؟ بريم از 
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اشرار بخواهیم آزادشان كنند.« بیش از هزار نفر از بزرگان و كسبه ی محترم و... 
گرد آمدند و پارچه نويسی كردند و علم برافراشتند و شهر را به سوی روستای بلکه 
راه پیمايی كردند كه: »ای قوم شرور! مهمانان زحمت كش جهاد گر را آزاد كنید 
و بیش از اين با زندگی و آبروی ما بازی نکنید.« اما سران اشرار كومه له و شیخ 
جالل حسینی برادر خونی عزالدين جوابشان يکی بود : » حاشا ما را از شرارت 
دست شستن ممکن نیست و ما شما را هم با خود به چاه و چاره ی خودمان در 
می كشیم.« مردم بانه به شهر بازگشتند و پسین روز، ناالن و از پای درآمده در 
راه پیمايی از بانه تا بوكان اين بار در خانه ی آن برادر، عزالدين حسینی را كوبیدند، 
اما عناد اشرار بر جای ماند و آن مردم قطعنامه ای صادر و خواندند: »ان اهلل ال 
يخیر ما بقوم حتا يفیروا ما با نفسهم . ما اهالی شهرستان بانه متشکل از روحانیون 
و اعضای ادارات، فرهنگیان، كارمندان، كشاورزان و كارگران كه به منظور نجات 
پنج نفر بی گناه از اعضای جهاد سازندگی، كه تا حال سه مرتبه دسته جمعی به 
سوی نقاط مختلف، اجتماع و راه پیمايی نموده ايم و اكنون كه نوبت سوم است و 
سه روز است در شهر بوكان و در مسجد جامع و خیابان های اطراف متحصن و 
بارها با مسئوالن )كومه له( چه در مسجد و چه در دفتر سیاسی آن ها به مذاكره 
نشسته ايم و جداً خواستار رهايی پنج نفر مذكور شده ايم ومع الوصف تا حاال به 
مطلوب خود نرسیده ايم. اكنون كه شهر بوكان را ترک می كنیم، اين قطعنامه 
انقالب  از  بانه پشتیبانی قاطع خود را  را صادر و اعالم می داريم: 1 . ما اهالی 
اسالمی ايران به رهبری امام خمینی اعالم می داريم. 2 . با قاطعیت هر چه تمام تر 
خواهان آزادی افراد نام برده ی جهاد سازندگی می باشیم و تا آزادی آن ها از پای 
نخواهیم نشست. 3.  از تمام گروه های سیاسی و ساير مردم كرد خواهانیم كه 
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هر چه زودتر برای آزادی افراد نام برده و خواسته ی بر حق و مشروع مردم بانه، 
همکاری نمايند. 4.  توطئه ی اخیر علیه جمهوری اسالمی كه به وسیله ی آمريکا 
و بعث عراق و صهیونیسم به وجود آمده بود و خوشبختانه خنثا شد، محکوم 
احقاق حقوق  امام خمینی خواهان  آبان 1358  پیام  از  پیروی  به  می كنیم. 5 .  
مشروع ملت ستم ديده ی كرد در چهارچوب جمهوری اسالمی ايران می باشیم. 

اجتماع كنندگان مردم بانه در بوكان. 1359/04/31.« 
اشرار در برابر خواست مردم عناد می ورزند، اما بزدالنه به تهديد سپاه پاسداران 
بانه گردن می نهند و پنج نفر اعضای به اسارت گرفته شده ی جهاد سازندگی را 
در اطراف سردشت رها می كنند. شروع حركت مردمی به نتیجه ی واقعی برای 
همان موضوع و از طرفی به نتیجه ی تاريخی می رسد كه مردم بین خادمان و 
خیانتکاران داوری می كنند، هرچند اشرار به آنان ستم روا دارند. اين شکست اشرار 
باعث شد سپاه پاسداران انقالب اسالمی بانه و در نهايت جمهوری اسالمی ايران 
به آزاد سازی روستاها تا نوار مرزی ادامه دهند و قدرتمندی سپاه بانه و فعال شدن 

نهادهای ديگر را در پی داشت. 
در روز 1359/05/26 سه تن از سران اشرار به حکم حاكم شرع دادگاه انقالب 
اسالمی كردستان به دار مجازات آويخته شدند. ثبات در شهر عزم غالم علی 
را برای پاک سازی روستاهای مهم استوارتر كرد. زمان آن فرا رسیده بود كه 
نیروها از سازمان دهی و تجربه برخوردار شده، در گروه های مجزا به عملیات 
اعزام شوند و گزارش كار بدهند. غالم علی مشغول بررسی نامه های مردمی و 
گزارش های ستاد خبری بود كه يکی از افراد در زد و با اجازه ی غالم علی وارد 
برادر  خبر؟«  چه  رحیمی  برادر  نباشید  گفت: »خسته  شد. غالم علی  كار  دفتر 



65   فصل اول

رحیمی حدود 22ساله و با ظاهر خسته و صدای دو رگه گفت: »گزارش مأموريت 
رو آوردم خدمت تون.« غالم علی صندلی به وی تعارف كرد و گفت: »خودت برام 
بخون تا اگه سؤالی بود، بپرسم.« جعفری از روی متن گزارش دست نويس خود 
خواند: »روز 59/04/30 به دستور برادر پیچک برای انجام مأموريت پاک سازی 
دهکده ی بويین سفال به آنجا عزيمت نموديم. در موقع برگشت كه تقريباً ساعت 
6/5 بود، يک و نیم كیلومتر از دهکده دور شده بوديم و ما در ماشین سیمرغ 
بوديم و عقب همه حركت می كرديم، مورد كمین واقع شديم. بالفاصله از ماشین 
پیاده و سنگر گرفتیم. در همین اثنا يکی از برادران مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
و به همین ترتیب برادر مافی جعفری و رحیم نژاد و... بنده برای كمک به اين ها 
از ناحیه ی سینه جراحت سطحی برداشتم. گلوله ی  به پیش ماشین رفتم كه 
مسلسل و خمپاره بود كه می باريد. من دوباره به شیاری كه در صد متری ماشین 
وجود داشت، پناه بردم. باالتر از بويین سفال و جنگل كوه پايه ای اين تپه رگبار 
مسلسل و خمپاره بود كه می زدند. هادی مافی جعفری، رحیم نژاد، اسماعیلی و 
مسعود رحیم جعفری را سوار ماشینی كرده، حركت كرديم. راه را با رگبار بستند 
و مجبور به توقف شديم. بنده علی نقی رحیمی و نادر گودرزی دوباره به آن شیار 
پناه برديم. در اين اثنا فرمانده عملیات ما برادر شهبازی با زرنگی خاصی توانست 
ماشین و زخمی ها را جز رحیم نژاد اسماعیل كه از ماشین به پايین پريده بود، 
نجات دهد. هفت نفر بوديم: 1 .  علی نقی رحیمی، 2 .  نادر گودرزی، 3. حسن 
شهرستانی، 4. مهدی مقدم جو، 5 . حسین بلبلی، 6 . حسین سلیمانی، 7.  حیدر 
باباخانی. تصمیم گرفتیم كه اين شیار را ادامه داده تا به تپه ی مجاور آن برسیم 
و به جنگل پناه ببريم كه در اين بین رضا رضايی و رضا طاهری هم به ما اضافه 
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افراد حزب  متوجه شديم  كه  بوديم  رفته  سینه خیز  كیلومتر  يک  حدود  شدند. 
دموكرات فرياد می كشند كه تسلیم شويد. بنده علی نقی رحیمی خود را به مردن 
زدم. حسین بلبلی گفت ما تسلیم هستیم، نزنید. چهار نفر به باالی سر ما آمدند 
كه من از فرصت استفاده كردم و هر چهار نفرشان را درو كردم و چون وقت 
مناسب بود، من و نادر گودرزی و حسن شهرستانی سینه خیز به عقب برگشتیم 
كه در اين میان مهدی مقدم جو كه يکی از آن ها را زده بود و توانست فرار كند. 
تنها حسین بلبلی تسلیم شد و رضا طاهری شهید شد و رضايی شاهنده كه از 
گروه ما جدا شده بود، توانست هفده نفرشان را به درک واصل نمايد. ما چهار نفر 
يک و نیم كیلومتر سینه خیز رفتیم تا شیار تمام شد و به شیار ديگر رسیديم كه 
به جاده منتهی می شد. بعد از نیم ساعت اسکورپین ها آمدند و ما را نجات دادند.« 
غالم علی پرسید: » از حسین بلبلی خبری نشد كه به كدوم سمت برده شد؟« 
رحیمی: »فکر می كنم بايد گروه شناسايی بره و خبری بگیره.« غالم علی گزارش 
را گرفت و از رحیمی خداحافظی كرد و انديشید: »راه حل به صحنه آوردن مردم 
برای اون پنج نفر جهاد گر، منطق پوشالی خلقی ضدانقالب رو درهم شکست. 
دوباره  رو  بانه  تا هر طور شده  اومده ان  اين ها  به كمک  اشرار منطقه  همه ی 
حريم  در  روستاهای  پاک سازی  عملیات های  اجرای  بايد ضمن  كنن.  تصرف 
گردنه ی خان، به حفاظت از شهر بیشتر بها بديم. استحکام امنیت شهر می تونه 
بر روی تصمیم گیری مردم شهرهای اطراف مؤثر واقع بشه. از طرفی چرا بايد 
ارتش بیرون گود بايسته و نیاد پای كار؟ االن شهر امنیت داره و برای همه مون 
هست. خدای ناكرده نداشته باشه، برای اون ها هم نا امن خواهد بود. مثل يک ماه 
پیش! هر جوری شده بايد حسین بلبلی رو آزاد كرد... توی اين شرايط در روزنامه 
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می خوانی بنی صدر كه همه ی مسائل امنیتی به ويژه غرب كشور رو می دونه، 
آقا قرار داد شش فروند زير دريايی از آلمان رو يک طرفه لغو كرده، آلمانی ها هم 
شکايت كرده و خواهان پرداخت خسارت شده اند. چرا اين آقا هم مثل بازرگان كه 
همین بنی صدر هم توی هیئت حسن نیتش بود و اون آواكس ها و... رو لغو كرد، 
اين هم انجام می ده؟ معلوم نیست آيا اين آقا از مشاوره ی غلط دادن اين كار رو 
كرده يا چی توی فکرش النه كرده؟! باشه سر فرصت با جريان بمباران كردن 
شش فروند هلی كوپتر سالم آمريکايی ها در طبس و شهادت سه پاسدار سپاه 
يزد در روز جمعه ششم ارديبهشت ماه رو مقايسه می كنم و حواشی اون رو هم 
اضافه می كنم. عجب روز های شگفت انگیزی پشت سر همی بوده و ما هم درگیر 
بوديم و نشده به عمق اين ماجراها فکر كنیم. يک يک موضوع ها در اندازه ی 
خودش هولناک است، اما كنار هم كه قرار بدهی و متوجه ارتباط تنگاتنگشون 
علیه نظام جمهوری اسالمی بشی، يقین پیدا می كنی كه اين انقالب و نظام در 
سايه ی لطف حضرت حق قرار داره. آخه مگه اين همه تهاجم فقط در ظرف 
دو ماه با توان محدود ما دفع شدنی می تونست باشه؟ پنج روز بعد از عملیات 
شکست خورده ی آمريکايی ها در طبس، سفارت ايران در لندن به وسیله ی عناصر 
خلق عرب اشغال می شه و كارمندان با اعضای خانواده ها گروگان گرفته می شن 
و بعد از پنج روز با شهادت يکی از كارمندان قضیه فیصله پیدا می كند. پنج شنبه 
شب نوزدهم تیر، كودتای مورد پشتیبانی آمريکا و رژيم بعث عراق خنثا می شه 
كه كلی تدارک ديده شده بوده و كلی از ارتش و جاهای ديگه افراد آماده كرده 
بوده ان و چندين پايگاه هوايی و تیپ های زرهی و... در نظر گرفته شده بود كه با 
ياری حق موضوع ختم به خیر می شه و كلی از اون ها دستگیر می شن. آواره های 
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ايرانی تبار هم كه از استان های باختران و ايالم و خوزستان به داخل می آن و 
مشکالت خاص خودشون رو به همراه دارن، از مشکالت فعلی است. سر جمع 
كه با يک نگاه گذرا اوضاع را ورانداز كنی، متوجه می شوی كه در چه مراحلی از 

آزمايش قرار داريم و چه قدر بايد كار كرد. الهی به امید تو.«
غالم علی از دفتر كارش بیرون آمد. لحظه ای به سبک و سنگین كردن اولويت 
پیش مرگان كرد  با  و  برود  به مسجد  اول  و تصمیم گرفت  كارها درنگ كرد 
مسلمان صحبت كند و آن ها را آماده تر نمايد تا در همین پاک سازی كه حسین 
بلبلی هم به اسارت رفته، از آشنايی آن ها به منطقه و اشرار كمک بگیرد. از طرفی 
بعد از آن راه پیمايی مردمی اهالی بانه به اين موضوع بیشتر اهمیت می داد كه 
پايگاه مردمی داشتن می تواند كمک فراوانی به منزوی كردن ضدانقالب كند و 
به پیش برد كارها بینجامد. در مذاكره با فرمانده های ارتش قول همکاری محدود 
را گرفت. آن ها موضوع اعزام نیرو به مرز را پیش رو داشتند و فرمانده پادگان 
در حالی كه عذرخواهی می كرد، گفت: »واقعیت اينه كه خیلی از كادرهای ما از 
اهالی منطقه اند و با در نظر گرفتن مالحظات و معذوريت های مختلف، روحیه ی 
جنگیدن در منطقه رو ندارن. از طرفی ديگه عراق تحريک های مرزی اش رو 
زياد كرده و به ما هم دستور اومده كه واحدهايی رو به كمک ژاندارمری بفرستیم. 
مشکل بزرگی كه داريم، اين هست اين ها از نظر تخصصی با هم جور و مکمل 
به جای  اما  داريم،  نفر  ديده بان شانزده  نفر  به جای شش  مثاًل  يعنی  نیستند. 
توپ چی كه ده نفر بايد باشند، چهار نفر داريم. همین مشکل را در تخصص های 
ديگه هم داريم. ما بايد به آموزش نیروهامون بپردازيم كه اين در اين زمینه هم 
با كمبود مربی رو به رو هستیم و قرار شده چند نفری از لشکر بفرستند. با اين 
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حال دو سه دستگاه جیپ می تونیم خدمت تون بديم كه حداقل يکی اش تفنگ 
106 رويش نصب شده و تعدادی هم گلوله ی اون، و همین فردا بفرستید تحويل 
بگیرن و ببرن.« صبح روز بعد غالم علی با گروهی از هم رزمان راهی روستای 
بويین سفال شدند تا كار نیمه تمام علی نقی رحیمی و نادر گودرزی و... را ادامه 
دهند و اگر توانستند، اطالعاتی هم از محل اسارت حسین بلبلی به دست بیاورند. 
از رودخانه گذشتند و در دو گروه موازی پیشروی كردند. شیار و جنگل و دره 
همان بود، اما سکوت هول انگیز برقرار بود و ناگهان رگبار گلوله ها باريدن گرفت 
و پژواک انفجار ها دره و كوه را در نورديد. دوازده نفر رفته رفته از هم جدا افتادند. 
غالم علی لحظه ای خود را در محاصره ی كامل ديد. حلقه ی محاصره بر دورش 
تنگ تر شد و در اين دقايق نه فشنگی براش مانده بود و نه نارنجکی. ناچار گرفتار 
شد. با بند پوتین هايش دست بسته به پیش راندند و حرف ها و تهديد ها رنگ 
بوی منافقین و اينکه : » اين بار جای جستن نخواهی داشت. با ما تا بغداد خواهی 
آمد. خودت هم می دونی كه اسیر بودنت برای ما ارزش خاصی دارد، وگرنه زده 
بوديمت. گفتنی زيادی برای ما خواهی داشت. چه از قبل انقالب و چه تا حاال.« 
سکوت غالم علی خشونتشان را تحريک می كرد. سه نفر مأمور بردنش بودند و 
هر سه با لهجه ی آشنای تهرانی. صورتشان پوشیده بود و غالم علی در ذهنش 
تقال می كرد از روی صدا و قد و قواره به جايشان بیاورد، اما با حال روزه داری و 
در آن دم غروبی نمی توانست راه به جايی ببرد. به سوله ای رسیدند كه در ابتدای 
آن اتاق بزرگی را به شکل بازداشتگاه درآورده بودند و در مقابلش هم نگهبانی 

مسلح ايستاده بود. 
او را با لحنی به ظاهر دوستانه كه »با هم گفتنی ها خواهیم داشت...« به داخل 
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ادامه ی سوله كه ظاهر گاوداری  به رويش بستند.  را  راندند و در  بزرگی  اتاق 
را داشت، مقرشان بود و او نمی دانست چه تعدادی از آن ها در آنجا هستند و 
چه تعدادشان كومه له و چه تعدادشان منافق. هر چه بود، هنگام دست گیری 
كومه له ای ها عقب ايستادند و راه را برای آن ها باز كردند. يادآوری همه ی اين 
لحظه ها غالم علی را بر آن می داشت كه تا فرصت از دست نرفته كاری بکند. 
دست هايش آزاد بود و او پوتین هايش را مرتب پوشید. هوا گرگ و میش بود و 
از ته سوله سرود ويژه ی منافقین از ضبط صوتی پخش می شد. با خود گفت: 
انتقال به جاهای ديگر و  اگه بگذريم، ماندگار شده ام و  اين تنگ غروبی  »از 
بازجويی ها و بقیه. بايد هر چه زودتر كاری بکنم. بچه ها چه برسرشان آمد؟ هر 
چه هست اينجا كه كسی را نیاورده اند. احتمال داره از بچه ها برگردند و به مقر 
بروند و با نیرو دنبالم بیان. اگر چنین كاری كنن، تلفات می دن. اين جور هم كه 
وقت بگذره، سرانشون می آن و محاكمه و بازجويی شروع می شه. بايد همین حاال 
كاری بکنم.« به سمت در آهنی كه باالی آن مشبک بود، رفت. با احتیاط اين 
طرف و آن طرف را از نظر گذراند. زنجیری از پشت چهارچوب به روی در انداخته 
بودند، اما مشخص نبود قفل زده اند يا نه. به خود نهیب زد و با احتیاط زنجیر را 
در آن هوای تاريک لمس كرد. انتهای زنجیر باز بود و قفل عاريتی بر روی آن 
افتاده بود. با خود گفت: »به دو علت اين در قفل نیست. اول اينکه يادشان رفته 
و محیط را حفاظت شده می دانند. دوم: به عمد اين كار رو كرده ان تا پا بیرون 
بگذارم و از پشت بزنن. اما از پشت بزنن هم از اين دست روی دست گذاشتن 
بهتره. توكل به خدا.« لنگه ی در را كمی باز كرد و بیرون آمد. نگهبان تفنگش را 
به ديوار تکیه داده بود و داشت غذای انفرادی اش را می خورد. نگاهی به اطراف 
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انداخت و كسی را در آن محوطه نديد. به سرعت تفنگش را قاپید، اما فکر كرد 
نبايد صدای گلوله در بیايد. پس با همان سر نیزه و قنداق با ضربات سنگینی بر 
جاهايی كه مؤثر افتد، فرود آورد و با احتیاط به طرف خروجی رفت و كسی را 
نديد. پس به سرعت پا به فرار گذاشت. آن قدر يک بند دويد كه رسید به جايی 
كه صبح اول وقت به كمین افتاده بودند و به جاده نزديک بود. سريع به جاده 
نزديک شد و با فاصله ی چند متری از جاده دويدن را از سر گرفت. در حالی كه 
از اذان مغرب گذشته و او همچنان می دويد، بعد از ساعت ها به مقر رسید. متوجه 
شد كه بچه ها سر سفره ی افطار نرفته اند و منتظرند و می روند و می آيند و تماس 
می گیرند، اما هر چه هست، برای افطار كردن دل و دماغ ندارند. از لحظه ای كه 
آمدنش را ديدند، همه صدای تکبیر گفتنشان بلند شد و با خوشحالی داخل رفتند 

و سر سفره ی افطار نشستند. 
پايان  در  كردند.  نفر هم رزم صحبت  يازده  بعد  و  اول غالم علی  شام  از  بعد 
مشکالتی  به  اينکه  نباشین!  خسته  »همه  گفت:  جمع بندی  در  غالم علی 
بر می خوريم، طبیعی است. همه ی نیروی ضدانقالب و منطقه و مهمون های 
اين طور  اگر  باز هم طبیعیه!  و... جمع شده ان،  و... مناطق  تهرانی و اصفهانی 
نبود، كه ما اينجا نبوديم. ما توی اين مدت دو ماه و اندی سه شهید داده ايم و 
يک نفر هم شايد مفقود شده، شايد هم به اسارت رفته. ضدانقالب ديگه به اون 
مشخصی روزهای اول كه بیا و برويی داشتن و مقر و دفتر، دستکشون معلوم 
بود، حضور نداره. هوا مناسب جنگ چريکی هست. اون ها هم از اين همه جنگل 
و كوه و صخره و... استفاده می كنن. از مردم معمولی هم كه زن و مرد و بچه و 
پیر و كشاورز و كاسبن، نمی شه انتظار داشت نیروی رزمی باشن. در مقابل، شکر 
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خدا تا نزديکی مرز امنیت برقرار كرده ايم. جاده های هر سه طرف بازه، بیش از 
دويست نفرشون به درک واصل شده ان و صدها نفرشون زخمی و اون همه با 
حکم قضايی به كیفرشون رسیده ان. اطراف همین دو، سه روستا پاک سازی بشه، 
ما به همه ی اهداف مأموريتمون رسیده ايم. فراموش نکنیم كه رژيم بعث عراق 
توی اين منطقه سرمايه گذاری خاصی كرده. پس ما با اطمینان خاطر بقیه ی 
كارهامون رو انجام می ديم. به هر حال تا پايان ماه مبارک، مجبوريم بعدازظهرها 
مأموريت انجام بديم. بعضی شناسايی ها هم بعد از سحری و پیش از طلوع آفتاب 
با اون دوربین مادون قرمز  نا تمام امروز رو صبح خودم  انجام بشه بهتره. كار 
شناسايی می كنم و برمی گردم. عصر می ريم انجام می ديم. پس طبق معمول 

دعای فرج رو می خونیم.« 
كارهای انفرادی هم رزمان انجام شد. كسی نماز خواند. ديگری مشغول خواندن 
قرآن شد و سر ساعت ده شب، به روال شب های گذشته، غالم علی شروع به 
صحبت از كتاب جامع المقدمات كرد. چند پرسشی را پاسخ گفت و تا يک ساعت 
بعد جلسه ادامه يافت. فردای آن شب، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر، افراد از 
پیش آماده شده راهی مأموريت شدند. مقصد عملیات همان روستای بويین سفال 
بود كه هنوز مايه ی دردسر بود و ضدانقالب از آنجا به عنوان مركز فرماندهی 
استفاده می كردند. اين روستا پر جمعیت ترين در آن منطقه هم بود و بايد امنیتشان 
پیش از مهرماه كه مدارس شروع به كار می كرد، تأمین می شد. غالم علی بر آن 
بود كه در آن بعدازظهر كار را يکسره كند. از پل رودخانه گذشتند و افراد طبق 
دستورهای از پیش صادر شده از خودروها پايین آمدند و در دو گروه سازمان يافتند 
و حركت كردند. چند نفر برای حفاظت از خودروها باقی ماندند و در دو گروه بايد 
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از دو جهت پیشروی می كردند و در میدان گاهی روستا به هم می رسیدند و نتايج 
را بررسی می كردند و از نو برحسب ضرورت به كار ادامه می دادند. غالم علی با 
يکی از افرادش در حین پیشروی ديدند كه موتورسیکلتی بیرون خانه ای رها 
شده و هنوز روشن است. سريع به موتور سیکلت رسیدند و موضوع را پرسیدند و 
متوجه شدند كه گشتی ضدانقالب بود و ناگهان متوجه آن ها شده و موتور را رها 
كرده و گريخته است. موتور سیکلت را راه انداختند تا كمی بیشتر اطراف روستا 
را ببینند. غالم علی بر ترک موتور نشسته بود تا به دو طرف مسیر نظر بیندازد. 
به رغم سکوت حاكم بر محوطه، در حالی كه موتورسیکلت با سرعت معمولی در 
حركت بود، ناگهان از میان بیشه ها رگبار مسلسل پس و پیش موتور را درو كرد. 
تنها واكنش معمول را انجام دادند و سريع پیاده شده و موضع گرفتند. دو نفری 
پشت به هم داده به مقابله با تیراندازی از مقابلشان شدند. شرايط سختی داشتند. 
در اطرافشان مانع خاصی نبود كه از آن به عنوان سنگر استفاده كنند. رفته رفته 
موقعیت خود را نامطلوب تشخیص دادند و غالم علی به دوستش كه راننده بود، 
گفت سريع از آنجا دور شوند. عده ی آدم هايی كه سنگر مطمئن داشتند و البد 
تیر هم به اندازه ی كافی، بیش از آن بود كه آن ها بتوانند كاری انجام بدهند. با 
نوبتی تیراندازی كردن موفق شدند موتور را راه انداخته و در حال تیراندازی دور 
شوند و خودشان را به میدان گاهی روستا برسانند. غالم علی وقتی بقیه را هم 
در حالتی پر دلهره ديد، خطاب به آن ها گفت: »ظاهر امر اين است كه در برابر 
نیروی چند برابری خودمان روبه رو شده ايم، بنابراين ما امت حسینی هستیم و 
حسینی عمل می كنیم. مقاومت و جنگ مردانه و با شرافت تا آخرين گلوله، و 
اگر گلوله هامون تموم شد، با سالح اصلی و آخرين، يعنی خونمان، خط جهاد را 
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به خط شهادت متصل می كنیم.« واكنش نیروها با فرياد اهلل اكبرشان در تأيید 
حرف های غالم علی طنین انداز شد. روحیه ها از نگرانی به صالبت تغییر كرد. 
ديگر كمبود نیرو و مهمات و محاسبه جايی نداشت. نیروهای كمکی می رسد يا 
نه، پشتیبانی هوايی می شويم يا نه؟ از ذهن ها بیرون ريخته شد. انتظارها را كنار 
گذاشتن به اعتماد به نفس منتهی شد. مشخص نبود كه در فاصله ی بین پیش 
از طلوع آفتاب تا حدود ساعت سه بعدازظهر آن همه كمین كننده از كجا به آن 
محل فرستاده شده بودند. پر واضح بود كه عوامل شناسايی در لباس چوپان و 
كشاورز و... فعال بوده و هوا پیماهای شناسايی عراق اطالعات كافی و ضروری 
را د ر اختیارشان می گذاشته اند. در درجه ی اول بايد به خودروها باز می گشتند و 
از خانه های تبديل به سنگر شده اش فاصله می گرفتند،  از پیچ و خم روستا و 
وگرنه با غروب آفتاب، پشت هر پنجره و هر بامی پر از تفنگ چی و نارنجک 
به دست می شد. كاروان خودرو ها به ترتیب داشت آخرين پیچ گردنه ی خروجی 
روستا را پشت سر می گذاشت كه ناگهان آتش بازی با هر نوع سالحی اعم از 
سبک و سنگین شروع شد و انفجار های پیاپی گلوله ها فضا را از آتش و دود و 
خاک پر كرد. غالم علی به افرادش دستور داد كه پیاده شده و موضع بگیرند. در 
همین حین هم رزم كنار دستی اش زخمی شد و غالم علی او را از خودرو پیاده 
كرد و در پناه الستیک خودرو نشاند، اما تا به خود بیايد و حركتی كند، خمپاره ها 
فرود آمدند و گلوله های زمانی تکه های سربی و چدنی گداخته را باالی سرشان 
باراندند. دود و غبار كه فرو نشست، غالم علی خونريزی شديدی را در دست 
بیاورد  بیرون  نیزه  سر  با  را  گدازه ها  آن  از  چندتايی  ديد. خواست  خود  پای  و 
بر روی دست راستش  از تفنگ تک تیراندازی  كه گلوله های هدف گیری شده 
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نشست. چنان درد و ضعفی بر چهار ستون بدنش دويد كه امکان هر واكنشی 
را از او گرفت. به نظرش رسید ضروری ترين واكنش، حفظ روحیه اش است كه 
مبادا خللی در روحیه ی افراد به وجود آيد. به خود نهیب زد و بر پا خاست و چند 
نفر زخمی اين طرف و آن طرف افتاده را به پناه الستیک های خودروی زيلشان 
كشاند. تیراندازی متقابل از دره ای كه آن ها در آن گرفتار شده بودند، رو به ارتفاع 
بی فايده به نظر می رسید، مگر هنگامی كه كسی يا كسانی به قصد خلع سالح 
از پناهگاهشان بیرون بیايند و به پايین سرازير شوند. غالم علی بر درد و ضعف 
غلبه كرد و خود را تا جیپ سیمرغ كشاند و اين بار گلوله ای ديگر بر آن يکی 
دستش فرو نشست. كسی را كه در بین در و پشت فرمان از حال رفته بود، پايین 
آورد. هنوز سعی می كرد بر روحیه اش مسلط باشد. همین كه حضور داشت، بر 
افراد روحیه بخش بود. در اين هنگام صدای بلندگويی سکوت بعد از گلوله باران 
را درهم شکست: »برادران پاسدار، ما می دانیم كه شما روزه هستید. باور كنید ما 
هم روزه هستیم. دست از مقاومت برداريد و پیش ما بیايید و افطار در خدمت تان 
باشیم. لج بازی نکنید.« ادامه ی صدای بلند با رگبار گلوله های غالم علی فرو مرد. 
سکوت هول انگیزی بین طرفین برقرار شد. چه پیش خواهد آمد؟ يعنی آن ها 
انداخته و به اسارت خواهند برد؟  از پای  با گلوله باران بعدی همه را  سرانجام 
بغل دستی غالم علی در اين اوهام بود كه صدای وی را شنید: »حواستو جمع كن 
تا من برم و برگردم. بايد به بچه ها بگم آروم آروم حالت دفاعی نیم دايره بگیرن 
تا بتونیم بعد از تاريکی هم ادامه بديم. تو حواست به من هم باشه كه به محض 
رسیدن به اولین سنگر، راه بیفت و بیا. بايد فاصله مون رو از هم كم كنیم. من 

رفتم.«
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رگبارهای  افتاد.  راه  نیمه خیز  و  گرفت  پیش  در  را  شیاری  سريع  غالم علی 
پراكنده ی مسلسل ها اين بار زخمی اش نکرد. لحظه ای فشرده حرف هايش را زد 
و ديد فرد منتظر هنوز حركتش را شروع نکرده است. به ناچار راه رفته را برگشت و 
فهمید چرا حركت نکرده است؛ خون از گوش ها و گلويش جاری است . لحظه ای 
بغض تلخ گلويش را فشرد، در حالی كه سعی داشت وی را نزد بقیه ببرد، گفت: 
»اگر تو از پیشم بری، من بدجور تنها می شم. تو بهترين دوست من بودی...« 
هم سنگری زخمی در حالی كه با دهان پر خون بريده بريده حرف می زد، گفت: 
»نگو غالم علی، همه ی اين بچه ها به اندازه ی من به تو نزديک هستن و دلشون 
برات می تپه. به فکر اون ها باش.« و به زحمت فانسقه و خشاب هايش را از خود 
جدا كرد و نشان داد كه غالم علی بردارد و حزين گفت: »حاللم كن.« غالم علی 
سعی كرد او را به طرف سنگر حمل كند، اما وی با كف دست نشان دادن تفهیم 

كرد كه فايده ای ندارد و... .
غالم علی نگاهی به سنگر اولی كه رفته بود، انداخت و ديد مشغول جان پناه 
موقت درست كردن است. به خود نهیب زد كه به سفارش هم رزم افتاده، به فکر 
بقیه باشد و به طرف سنگر به راه افتاد تا مگر از شهید شدن دوستان بکاهد. بايد 
می شتافت و در درست كردن دفاع نیم دايره ای شركت می كرد و به فعالیت ها 
نظارت می كرد و نیم چشمی هم به سوی دشمن كه مبادا به قصد محاصره پیش 

آيند. 
صدای خفیف سیمرغی از دور شنیده می شد، اما هنوز قابل تشخیص نبود كه از 
كجا به كجا در حركت است. سیمرغ سريع تر پیش آمد و غالم علی با احتیاط به 
طرفش رفت. صدای برادر اسالمی را شنید كه گفت: »ما آمديم برادر غالم علی« 
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و نزديک تر شد و غالم علی با آغوش باز با او سالم علیک كرد و گفت: »چه 
به موقع اومدی برادر شهبازی. مهماتمون بدجوری كم شده... چه خبر؟« شهبازی 
تنومند و با روحیه گفت: »من سريع تر اومدم كه بار ماشین رو تحويلتون بدم. 
اومدم.«  اون ها  از  سرعت تر  با  من  كه  می اومد  من  سر  پشت  كمکی  نیروی 
غالم علی بی درنگ به كمکش شتافت و صندوق های مهمات را پايین آوردند. 
صندوق فشنگ های تیر بارها به ويژه كالیبر 50 در آن لحظه بسیار ضروری بود 
و بی درنگ افراد شروع به تیراندازی كردند تا بتوانند زير آتش يکی از زخمی ها 

را به سنگر بیاورند. 
غروب دره پیش از موعد فرا رسیده بود كه نیروهای كمکی آمدند. هنوز نیروی 
كمکی موضع نگرفته بود كه ضدانقالب سريع دست به عقب نشینی زد و اين 
حالت چیره شدن بر دشمن غالم علی را وادار به نشستن در آمبوالنس كرد. به 
محض اينکه وی را بر روی برانکارد گذاشتند، از حال رفت. مجروح دوم هم 
كه حال و روز بهتری از غالم علی نداشت، بر روی برانکارد دوم بستری شد و 
آمبوالنس راه افتاد. افراد با روحیه ی مضاعف به خودروها بازگشتند و راه افتادند. 
اذان مغرب از راديوی سیمرغ شنیده می شد. شب در قرارگاه، بعد از آمار گرفتن 
مشخص شد كه هشت نفر به شهادت رسیده اند. در مقابل از دشمن بیش از سی 
نفر كشته شده بود كه جسدهايشان بر روی زمین مانده بود، اما آن ها اجساد هر 
هشت نفر شهید را آورده بودند. غالم علی و زخمی ديگر هنوز در درمانگاه بودند 
كه بچه ها در مورد او صحبت می كردند: »پنج تا زخم عمیق داره و بر هر دو 

دستش گلوله نشسته. بايد فرستادشون تهران. اينجا امکانات نیست.«
غالم علی را آماده می كردند كه به پادگان منتقل كنند و از آنجا با هلی كوپتر به 
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كرمانشاه و بعد هم با هواپیما به تهران بفرستند، همزمان در اطرافش حلقه زده 
بودند. يکی از صمیمیتش می گفت. ديگری از شجاعتش و آن سومی از تدريس 
داشتند.  را  . هر يک گفتنی های خود  پنجمی...  و  المقدمات و چهارمی  جامع 
برادری از جمعشان می رفت و اگر چند روزی هم می ماند، شاهد رسیدن میوه ی 
تالش هايش می شد. اما سراسر رزم آن سال و سال های بعد، دنیای پررنگ و 
ماجرايی بود كه بر رزمندگان احاطه داشت و آن ها چرخ فلک را با جان بازيشان 
به بازی می گرفتند. انسان هايی كه چون ستارگان نادر بر آسمان تاريخ ظاهر 
شدند و يکی زود و ديگری كمی ديرتر به چشم دنیانشینان غروب كردند و به 
ملکوت اعال پیوستند. شايد قرن ها بگذرد تا نظیر غالم علی ها كه دريای مهر و 
كوه صبر و استغنای بی مانند بودند، در قرون پسین مسافر دنیا شوند. آن گونه كه 
در صدر اسالم ظهور كردند و چهارده قرن گذشت تا فلک چرخ نیلوفری را در 
سیمای غالم علی و هم رزمان و هم ساالن و هم دالن متجلی كرد و چه دورانی 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس كه هیچش در صدها سال پیشین  بود دوران 
معادل نمی يافت. حافظه ی جمعی مردمان اسوه های شکیبايی و شهادت را هرگز 

فراموش نخواهد كرد. 
غالم علی در طول راه تا كرمانشاه و تهران، از فرودگاه تا بیمارستان تنها چند بار 
پلک باز كرد. خواب و خستگی، درد و ضعف و نیاز به خلوت دل در ساحت ملکوت 
وی را در ربوده بود. در بیمارستان با شتاب عکس ها و آزمايش هايش انجام شد 
و ساعاتی بعد، درست 24 ساعت بعد از مجروحیت، چشم هايش به المپ های 
سقفی پرنور تخت اتاق عمل باز شد و به سفارش مسئول هوش بری كه اعداد 
يک تا ده را بشمارد، وارد فضای اليتناهی سفیدی شد كه در آن از جاذبه ی زمین 
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خبری نیست. از قانون های منتسب به اين فیزيکدان و آن فیلسوف اثری نیست. 
هنگامی كه در اتاق به خود آمد و بیمار تخت كناری را ديد كه پیرمردی است و 
عمل كاناراكت چشم انجام داده و بیشتر دراز كشیده است، چه خواب باشد و چه 
نباشد، سعی كرد سريع به خود بیايد و موقعیت را از نظر بگذراند. اولین حركت 
مشکوک را در حركت های مرد پرستاری با جوانک حدود هفده ساله ای ديد كه 
چیزهايی را در گوش هم پچ پچ كرده، هر كدام به ظاهر كار خود را در پیش گرفت. 
جوانک دسته گلی در دست داشت و ظاهر مالقات كننده ای، اما با كسی مالقات 
نمی كند! پرستار كه به هر سمت از سرسرا رفت و آمد می كرد، گوشه چشمی 
به وی داشت. هنوز به ساعت مالقات عمومی زمان باقی مانده بود و جوانک از 
سکوت و خلوتی سرسرا كمی نگران به نظر می آمد. غالم علی از تخت پايین آمد 
و چند گامی در اتاق برداشت تا مطمئن شود حالت تهوع و سرگیجه ی ناشی از 
هوش بری اش از بین رفته و می تواند سر و گوشی آب داده و وضع را بسنجد. چند 
گام در راهرو برداشت و به سمت دستشويی رفت و برگشت و كسانی را كه در 
آنجا بودند، از نظر گذراند. جوانک و پرستار مرد عینکی را مشکوک تشخیص داد 
و با خود گفت: »بايد ببینم اين دو چه حركت هايی می كنند و چه كسانی با اين ها 
سر و سری دارن. معلومه كه الی اون دسته گل و روزنامه چیزهايی هست.« هنوز 
كار شناسايی اش تمام نشده بود كه مادر و پدر و خواهرش را ديد كه می خواهند 
به طرف میز سر پرستاری رفته، شماره ی اتاق او را بپرسند. پیش رفت و سالم 
و  نشستند  روبه روی هم  كرد.  راهنمايی شان  اتاق خودش  به  و  كرد  علیک  و 
لحظه های به نسبت طوالنی و پر از بغض و شوق ديدار به هم نگريستند. نزديک 
به سه ماه دوری از هم و حاال هم در بیمارستان همديگر را پیدا كردند. غالم علی 
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كمی به احساسات خود غلبه كرد و گفت: »چه طور تونستید اينجا رو پیدا كنید؟ 
آخه من به كسی چیزی نگفته ام؟« مادر كه اشک های شوقش را پاک می كرد، 
گفت: »اين بیمارستان شايد دهمی است، هی پرس و جو تا باالخره اومديم! 
كجاهات عمل شده مادر؟« غالم علی با حالت بشاش و سرحال گفت: »دو، سه تا 
خراش توی دستام بود و يکی دوتا هم توی ران و پا. چیزی نیست. جای نگرانی 
نداره. خیلی به دردسر افتادين. شرمنده. خواهش می كنم برين خونه و من هم 
با دكترام صحبت می كنم و می آم خونه. كسی هم پرسید، بگین كارای شخصی 
داشت و يکی، دو ساعت ديگه میاد خونه. خیلی لطف كرده اين. خواهش می كنم 
راه بیفتین.« پدرو مادر وقتی لحن قاطع او را شنیدند، به هم اشاره كردند كه راه 
بیفتند. غالم علی دست خواهر كوچکش را گرفته بود و با آن ها تا خروجی پیش 
رفت و برگشت. جوانک را با جوان بلندبااليی همراه ديد كه منتظر پرستار عینکی 
بودند و دسته گل هم هنوز به دست او بود و به نظرش رسید كه الی روزنامه بايد 
كلتی باشد. اينکه آن ها هنوز حركت خاصی نمی كردند، به زعم غالم علی بابت 
شلوغی ناشی از مالقات عمومی بود. تصمیم گرفت تا تمام شدن ساعات مالقات 
آماده شده و در برود. پیش خود راضی بود كه به موقع پدر و مادر و خواهرش را 
دور كرده و سبک بال و راحت شده، به راحتی می تواند از مخمصه به در آيد. عالوه 
بر در خروجی اصلی، دری را كه به سمت پاركینگ می رفت و از آنجا به بیرون راه 
داشت، در نظر گرفت. يادش آمد كه ساک مسافرتی اش را روی برانکارد گذاشته 
بودند. يک آن گمان برد كه مبادا لباس شخصی اش در آن نباشد و به شدت 
نگران شد. به ياد نداشت بعد از آن روز عملیات ساک مسافرتی اش را ديده باشد. 
سريع از قفسه ی پايینی كمد فلزی تختش آن را بیرون كشید و لباس هايش 
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را ديد. تازه يادش آمد كه پول هم در جیب شلوارش بود. لحظه ای درنگ كه 
چطور به پول فکر نکرده بود؟ ساک دستی را خالی كرد و لباس شخصی پوشید 
و منتظر لحظه ای شد تا از میان مالقات كننده ها دو، سه نفری از جلوی اتاق در 
حال گذشتن بودند كه در میان آن ها برخورد و به سمت خروجی حركت كرد. 
لحظه ای زير چشمی به طرف میز پرستاری نگاه كرد و ديد كه پرستار عینکی 
میز چرخ دار حمل دارو را به طرف اتاقی كه در آن بستری بود، می راند و جوانک 
و آن ديگری در فاصله ای كوتاه از دو طرف حركت می كنند. به پشت ستون 
تکیه داد و به آرامی آن ها را پیش از ورودشان به اتاق ديد. كلت كالیبر 45 را 
از لفافه ی روزنامه پیچش درآورده و آماده كنار دسته گل گذاشته و روزنامه را به 
رويش انداخته بودند. لحظه ای از ذهن گذراند: »اگر دستام عمل نشده بودند، با 
همون كلت دخل هر سه تاشون رو می آوردم. حیف از اينکه سه تا منافق رو جا 
می گذارم. راستی، اگر بی خیالی طی كنم و يکراست به خونه برم، امکان داره 
تعقیبم كنن. اصاًل فکر بکر! چرا مقر نرم و بچه ها را با حکم قضايی سروقتشون 
نیارم؟ اگر اون دو تا هم رفته باشن، پرستار عینکی رو بايد پیش از تعويض نوبت 
كاری دستگیر كنم. امکانات رو او فراهم كرده، گیرم كه اون جوانک از بانه اومده 
بود و اون يکی قلدر بچه ی تهران بود. اگه عینکی دستگیر بشه يا اون دو تا رو 
لو می ده يا اينکه بازداشت می مونه و با بچه ها می ريم سراغ اون دو تا و شايد هم 
سر پل های ديگه ای هم دستمون اومد.« دم در سوار يکی از تاكسی های منتظر 
مسافر شد و گفت »دربست. برو خیابون خردمند جنوبی.« و كمتر از ساعتی بعد 
غالم علی همراه با چهار نفر سپاهی ورزيده به بیمارستان بازگشتند. داخل سرسرا 
و راهرو كسی نبود و در پشت میز پرستاری، زن جوان سرمه ای پوش نشسته و 
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مشغول به كار گزارش نويسی در پرونده های بیماران بود. غالم علی به تنهايی 
به راهرويی كه از دو طرف به اتاق های بیماران باز می شد، رفت تا ببیند از مرد 
قد بلند عینکی كه روپوش سفید بر تن داشت، اثری ديده می شود يا نه. او را در 
اتاق روبه رويی به اتاقی كه خودش بستری بود، تنها يافت. بیماران بستری بر 
روی هر دو تخت را از نظر گذراند و خیالش راحت شد كه بیماران، الکی بیمار 
نیستند. پرستار جوان قد بلند عینکی همان میز چرخ دار حمل دارو را در ابتدای 
ورودی گذاشته و خود بی قرارانه در اطراف آن می چرخید و لب هايش را می لیسید 
و با دندان می جويد و لحظه به لحظه هم به ساعت مچی اش نگاهی می كرد. 
بیشتر حالت شکست خورده ها را داشت و درماندگی از حركاتش پیدا بود. دسته گل 
در كنار يکی از سطل آشغال ها رها شده بود و او هر از گاهی نیم نگاهی تند به 
آن می انداخت. غالم علی به عقب برگشت و دو نفر از هم رزمانش را به نزد خود 
فراخواند و به طرف در اشاره ای كرد. پرستار عینکی در آستانه ی خروجی در بود 
كه دستبند فلزی بر روی يکی از دستانش بسته شد و تا آمد حركتی كند، آن طرف 
دستبند به دست ديگرش قفل شد. تفتیش بدنی و حركت دادن تا میز پرستاری 
و غالم علی كه حاال لباس فرم پوشیده بود و حکم قضايی در دست داشت، به 
پرستار گفت: »سالم خواهر. من بیمار تخت A اتاق 312 بودم و دو ساعت پیش 
از اينجا رفتم. اين حکم قضايی در رابطه با بازداشت اين آقا كه ظاهراً اسمشون 
ابراهیم بیگی است، می باشد. ايشان دو نفر همدست داشتن كه قصدشون ترور 
من بود. خواهش می كنم با ما همکاری كنید و اظهارات خودتون رو با اسم و 
مشخصات كامل و ساعت و روز قید بفرمايید.« سرپرستار با حیرت گفت: »برادر 
ديروز كه شما رو از فرودگاه به اينجا آوردن، نوجوانی كه ادعا می كرد همراه شما 
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از بانه اومده يه توضیحاتی داده، اما چیزی رو مشخص نمی كنه. اما ايشون )آقای 
بیگی( از همون ابتدای ورود شما سفت و سخت دور و برتون می چرخید و تا 
من رفتم، ظاهراً می خواست توجه ويژه ای به شما داشته باشه. امروز ظهر هم 
كه اومديم، آقای بیگی با همون نوجوان كه می گفت اسمش رحمتی است، هر از 
گاهی حرف می زد و بعد از بازگشت شما از اتاق عمل دور و بر تخت تون بودند. 
البته يه جوان قدبلند سبیل كلفت هم باهاشون بود. گمان من اين بود كه از بابت 
احتیاط هم شده، مراقب باشیم. فکر می كنم كه قصد آقای بیگی و اون دو نفر 
اين بود كه با فرو كردن ملحفه و بالش به دهان شما خفه تون كنن و به ظاهر هم 
سرتون رو طوری قرار بدهند كه با حال و هوای نیمه به هوش آمدن دچار خفگی 
شده اين. من يکی از بچه ها رو گذاشتم كه مرتب به شما سر بزنه و مراقب باشه 
تا آقای بیگی نتونه فرصت اون كار رو داشته باشه. من همین ها رو می نويسم 
و امضا می كنم. اما درباره ی اون دو نفر چیزی نمی دونم. بفرمايید.« غالم علی 
گفت: »سركار خانم كوكبی، من از شما تشکر می كنم. مثل اينکه اين مارمولک 
خیلی بايد گفتنی داشته باشن. تسويه حساب بیمارستان من هم با سپاه هست كه 
خودشون مراجعه می كنن. هر وقت الزم شد، خدمت تون می رسیم.« دو نفر از 
همراهان غالم علی بازداشتی را پیش انداختند و از پله ها سرازير شدند. استیشن 

مستشاری سابق آمريکايی را دم در آوردند و بیگی را سوار كرده و راه افتادند.
 ***

بعد از نماز مغرب و عشا هم منتظرش شدم. بقیه ی هم مسجدی و هم محلی ها 
كه بعد از نماز، موقع رفتن می پرسیدند: »حسین نمی آيی؟ منتظر كسی هستی؟ 
هنوز نشسته ای كه؟ و...« می گفتم: »يک ساعت پیش خبر شدم كه غالم علی در 
بیمارستان بوده و به پدر و مادرش گفته كه برين، من هم تا غروب می آم. تا پیش 
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از اومدنم، از خونه شون پرسیدم، گفتن كه هنوز نیومده. پیغام دادم كه من مسجدم 
و بعدش هم خونه، اگر پیش از ساعت ده اومد، خبرم كنه و بیام ديدنش. اگرم 
ديرتر اومد كه باشه فردا غروب توی حسینیه می بینمش. يک كمی می نشینم و 
می رم.« آن شب نديدمش و صبح هم رفتم سر كار. اگر هم نمی رفتم، نمی شد او 
را ببینم، چون او همیشه آن قدر مشغله داشت كه نمی شد ديدش. به قول معروف 
يک سر داشت و هزار سودا. زمانی كه تهران بود، بیشتر ساعات روز و بعضی 
شب ها را توی سپاه منطقه ی شش بود. البته آن قدر ها كارهايش با حساب و 
كتاب بود كه همزمان در آموزش و پرورش هم ساعتی تدريس می كرد. در يک 
صندوق قرض الحسنه هم دفتر كل می نوشت و مشغله های ريز و درشت ديگر 
داشت. پیش از انقالب هم همین طوری بود. البته اين را هم بايد گفت كه منش 
خاصی داشت و نمی شد همین جوری كنجکاوی يا سؤال و جواب كرد. نه كه 
ترش رو باشد، اما صمیمتش با هر كسی محدوديت هايی داشت. تازه اين هايی كه 
می گويم، برداشت من است. اين هم اضافه می كنم شايد كسی به اندازه ی من با 
او دوستی ديرينه نداشت. فردای آن روز نیم ساعتی به وقت اذان مانده به حسینیه 
رفتم و مشغول نماز مستحبی شدم تا وقت اذان رسید. متوجه شدم كه چه كسانی 
آمده اند و غالم علی در بینشان نبود. بین نماز ديدم كه آمده و در دو صف عقب تر 
از روبه روی من نشسته. بعد از نماز ديدمش و احوال پرسی كرديم و نشستیم. 
يک يک اهل مسجد و محل با او احوال پرسی كردند و باالخره سرش خلوت شد. 
من شروع كردم: »خوب چه خبر احوال؟ ديشب تا ديروقت گوش به زنگ بودم و 
به هر حال گذشت و حاال كه اومدی. از كجاها زخمی شده ای؟ چه طور گذاشتن 
از بیمارستان اون هم چند ساعت بعد از عمل جراحی بیايی بیرون؟« پانسمان هر 
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دو دست و بازويش پیدا بود و گفت: »دست هام. توی يکی يه گلوله، اون يکی، 
دست راست دو تا گلوله فرو رفته بود كه خارج كردن. بعدازظهری كه مادرم و 
آقا جون اومدن، گفتم شما برين من از جراحم اجازه می گیرم و مرخص می شم 
می آم خونه. همین جوری هم شد. گفتم كه من كارهای تزريقاتی و پانسمان رو 
خودم انجام می دم و باالخره قانعشون كردم. منتها يه كار ديگه ای پیش اومد و 
طول كشید تا نزديک ساعت دوازده شب خونه اومدم. اهل خونه بدجوری دلواپس 
شده بودن كه اين قرار بود از بیمارستان بیاد خونه، نکنه برگشته مأموريت و... 
راستش اگه می شد برمی گشتم، اما اينجا كارهايی هست و بايد بمونم. يه مدتی 
هستم. خوب تو چه طوری؟« مسجد خلوت شده بود و ما هم آمديم بیرون و به 
ياد گذشته شروع كرديم به قدم زدن و صحبت كردن. من گفتم: »راستی راستی 
اين هم حاال، حساب زخمی  و  قبلی  اون زخمی شدن های  آب كش شده ای، 
شدن هاتو داری؟« لحظه ای درنگ كرد و گفت: »مگه قراره از كسی غرامت 
بگیرم يا برگه ی پزشک قانونی جمع كنم؟ اگه قبول حق بشه، خودش حسابش 

رو داره. اگه نه هم، كه هیچی.«
بود. فصل مدرسه و  برايمان خاطره انگیز  همه ی كوچه ها و مدرسه و محل 
تعطیلی، گرما و سرما. دوران دبستان و دبیرستان، اما او سريع جلو زد و من همان 
روش معمول ساالنه يک كالس قبول شدن را ادامه دادم. او حتا برای كنکور 
سراسری با دو تا از بچه محل ها كه هم كالسی اش بودند، اينجا، روبه روی مدرسه، 
همین نزديک خانه ی ما، اتاق اجاره كردند و به كوب خواندند. برای همین وقتی 
او دانشکده رفت، من هنوز ديپلم نگرفته بودم. من شاگرد تنبل نبودم، بلکه او 
بود كه پشتکار تمام ناشدنی داشت. از مقابل چراغ پرنور مدرسه دم در خانه ی ما 
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گذشتیم. متوجه شدم در دو طرف پهلو و در ناحیه ی كمربند، دو تا برآمدگی در 
زير پیراهنش ديده می شود. با لحن خودمانی گفتم: »می گم علی اين بار چی از 
پادگان با خودت آوردی؟« و اشاره ای كردم به آن دو تا برآمدگی و انتظار داشتم 
بر سرت  خاک  »ای  شنید؛  خواهم  را  فحش اش  محکم ترين  و  شده  برآشفته 
كنند.« اما در كمال تعجب ديدم از آن جمله كه بدترين فحش اش باشد، خبری 
نشد. او با لحن گرم و خودمانی گفت: »حسین آقا چیزی كه می دونی، پرسیدن 
آن  و  كلت هست  يکی اش  معمول  طبق  نیست.  معما  تو  برای  حداقل  نداره. 
ديگری يه نارنجک. در نظر بگیر كه توی اين هوای گرم كاپشن و پالتو نمی شه 
پوشید. اينجا هم كه منطقه ی جنگی نیست. همین ها برای احتیاط كافیه.« از 
جوابش غافلگیر شدم. اصاًل همیشه همین جور بود كه تا حدود زيادی غیرقابل 
پیش بینی حرف بزند يا واكنش نشان بدهد. برای اينکه حرفی زده باشم، گفتم 
»از اين نظر گفتم كه می خوام بدونم اين مراقبت از خود را تا كی ادامه خواهی 
داد؟ يعنی سختت نیست؟« غالم علی با لحن دوستانه تری گفت: »تو كه درباره ی 
من خیلی چیزها می دونی. موتورسواری و پايیز سال 57 كه يادت نرفته! جلوی 
اين مدرسه ی هاديان اتفاق افتاد. ببین از كوچه كه پیچیدم دوره ام كردن. سه 
موتورسوار و سه نفر هم تركشون. تجهیزاتشون كامل، چون در حال خدمت در 
شرايط حکومت نظامی بودند. دوره ام كردند و شروع كردن به بازرسی بدنی، چون 
مثاًل طعمه گیر آورده بودند. يادت هست كه؟ چی گیرشون اومد؟« از اينکه مو به 
 مو آن خاطره را بازسازی كرد و خواست عالوه بر جواب سؤال قبلی هام، به كلی

از سؤال های مطرح نشده هم پاسخی گفته باشد، لبخندی زدم و گفتم »تو يکی 
كارت درست بود. دست به سرشون كردی و رفتند. اما تو بعد از رفتن اون ها 
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از تو قاب و سقف كاله كاسکتت بیرون آوردی و رفتیم توزيع  اعالمیه ها رو 
كرديم. منظورم اينه كه حاال اون دوره نیست. يعنی ساواک و شهربانی دنبالت 
نیست. از اون گذشته اينجا تهرانه نه مثاًل سنندج؟ اين طور نیس؟« دستش را 
گذاشت روی شانه ام و مستقیم به چشم هايم زل زد و گفت: »حسین جان از تو 
يکی انتظار ندارم ساده لوح باشی. تو نبايد امور مهم رو فراموش كنی. طرح ترور 
من توسط همین مرتضی قربانی منافق، ناسالمتی هم كالسی هم بوديم، همین 
چند ماه پیش با اون رفقای كذايی اش به مورد اجرا گذاشته شد. اون هم نه در 
سنندج، در همین جا، تهران... اون يکی هم همین طور. خوب داداش من، من 
اين كلت و نارنجک رو به دو خاطر با خودم می گردونم. اول اينکه طعمه ی مفت 
برای كسی يا كسانی نباشم. دوم نگرانی از عناصر نفوذی به همه جا وجود داره. 
طرح كودتای پايگاه هوايی شهید نوژه رو كه شنیدی يا اون طرح حمله به طبس 
و زدن هلی كوپترهای برجای مانده ی آمريکايی، چی ربطی داره؟ چون زحمت 
كشیده بودن 24 ساعت قبل پدافند هوايی های بین تهران و بندرعباس رو جمع 
كرده بودن. ببین حسین جان، موضوع بدبینی با احتیاط دوتاست. من بدبینی ذاتی 
ندارم، بلکه احتیاط می كنم. فعاًل الزم نیست توضیح بدم. همون ديروز يه چشمه 
از همین احتیاط كردن رو از سر گذراندم. تقصیر هم نداری. ماشاءاهلل سر به زير و 
آدم صالح هستی و صبح می ری سر كار عصر هم با همون اتوبوس برمی گردی 
خونه. اما من هم پیش از انقالب با منافق و چپ و... درگیر بودم و حاال هم 
هستم. خب نمی تونم دشمن رو دست كم بگیرم. اما از مفهوم احتیاط برات بگم. 
توی هنرهای رزمی به خصوص كونگ فو در مدرسه ی شبانه روزی شائولین، افراد 
رو عادت می دن با يه چشم بخوابن. يه چشم استراحت می كنه، اون يکی مواظب 
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است و بعد هم برعکس. استادهای همان مدرسه عین همین آموزش رزم شبانه 
كه برگزار می كنیم، شب با چوب های مخصوص آموزش می رن سراغشون تا 
ببینن شاگرد چقدر می تونه اين روش رو روی خودش اعمال كنه. بعد يکی دو 
بار امتحان  كه آيا با همان چشم بیدار ضربه ی چوب را دفع می كند يا نه، اگه 
نتونه، اخراجش می كنن. ببین اصاًل مهم نیست كه فلسفه ی پشت اون آموزش 
كونگ فو چی هست و چی نیست. خب ما در فرهنگ مذهبی خودمون هم داريم 
كه بدون آزمون، ايمانی در كار نیست، يعنی بنده ی نوعی هر چقدر عبادت كنم، اما 
جايی كه الزم باشه و پا در راه جهاد نگذارم و هی مالحظه ی موقعیت و میز كنم، 
معلومه ايمان من ناخالصی داره. مدرسه ی شائولین و اون آموزش يک چشمی 
خوابیدن رو برای اين مثال زدم كه سراسر عبادت همان آمادگی پیدا كردن برای 
انسان خداپسند شدن هست. يعنی همون انسان ايمانی. من هم احتیاط را در 
چهارچوب دينی خودم، در چهارچوب فرهنگی خودم، برای آمادگی داشتن به 
اون چیزی كه بايد بشوم، انجام می دم. من هم تمرين می كنم كه در كنار انجام 
وظايف و كار معمولی، احتیاط الزم رو داشته باشم. مواظب اطراف و جوانب باشم. 
اين به چیزی ضربه ای نمی زنه، بلکه حفظ همان كیفیت ايمان است. از طرفی 
اين احتیاط داشتن مکمل تقويت اعتماد به نفس است. اين استمرار احتیاط رو كه 
همین جوری توی هوا نمی تونم داشته باشم. الزمه اش اينه كه مثاًل از در پادگان 
يا مقر طوری بیام بیرون كه نگهبان نخواهد يا نتواند از من بپرسد چی داری يا 
بخواهد بازرسی كند. يک جور صالبتی كه خشونت رفتاری توی آن زياد جايی 
نداره. البته من حکم حمل هر دو را دارم. هیچ كاری غیرقانونی، غیراخالقی و 
دينی ممکن نیست در زندگی من جايی داشته باشد. از طرفی نمی خوام اسلحه 
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داشتنم رو به رخ كسی بکشم، چون من هدفی غیر از خدمت به انقالب و اسالم 
ندارم. هیچ می دونی تا امروز من حساب بانکی و پس انداز و اين قبیل داشتن ها 
رو به خودم حرام می دونم؟« واقعیتش اين است كه من به كلی در مقابلش كم 
آورده بودم. برای همین هم به اين فکر افتاده بودم كه هر چه زودتر به اين گشت 
و گذر پايان بدهم. جوری كه نرنجد و برای خودم هم مايه ی خودآزاری فراهم 
نکند. بنابراين گفتم: »ما همیشه تحسین كننده ات بوديم و خواهیم بود. هر كسی 
وزنی داره. شما همیشه سرتر از امثال من بودی و خواهی بود. من به قول شما 
يک كارمندم. كسی هم كاری به كارم نداره، اما تو بیش از يک پاسداری. گرچه 
در سپاه خیلی ها هستند كه انسان های شايسته و خود ساخته ان. البته من تو رو 
می شناسم. قانع شدم كه هیچ حرف و حركت تو بی دلیل و بی صواب نیست. 
خودت هم خوب می دانی كه من اهل الف گويی نیستم. اگر بودی، فردا غروب 
توی مسجد می بینمت. عاقبت به خیر هستی ان شاءهلل. خدا نگه دار.« دست داديم. 
هنوز چند گامی فاصله نداشتیم كه برگشتم و پرسیدم: »راستی تازه يادم اومد. 
و  داشتی  رو  سیاسی  گروه  چندتا  كارت  كه  قبلی  شیوه ی  به همان  هنوز هم 
می خواستی از درون اون ها رو بشناسی، مطالعه ی سیاسی رو داری؟ آخه من 
خیلی از موقعیت پرتم؟« غالم علی كه داشت دور می شد، گفت: »خب اين كارها 
كه تعطیلی بر نمی داره. خداحافظ.« تازه می خواستم بحث رو ادامه بدهم، اما ديدم 
دير شده است. با حسرت ايستادم و رفتنش را با چشم بدرقه كردم. هنوز هم 
كوچه ها و محل بوی حضور شکوهمند او را به مشامم می آورد. ممکن نبود كسی 

با او فرصت آشنايی پیدا كند و مهرش را به دل نگیرد.
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فصل دوم
در جريان آزمون دانشکده ی انرژی اتمی با غالم علی آشنا شدم. خیلی زود به 
هم اعتماد كرديم و مثل دو دوستی كه سال ها با هم آشنايی داشته باشند، به خلق 
و خوی هم، به گذشته و حال هم آشنايی پیدا كرديم. غالم علی برای دوستی 
پیش گام شد و به من گفت: »بهرام، همین كه تو رو اينجا پیدا كردم، انگار سال ها 

با هم بوديم و غريبی به محیط نداريم.«
سال 1356 برای غالم علی جوان شانزده ساله همانند برخی نوجوانان جسور 
و سركش و پر شور و آگاه، سالی پر فراز و نشیب بود. تا اين زمان، تیرماه، وی 
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قبولی ديپلم دبیرستان در رشته ی طبیعی را به دست آورده و در كنکور سراسری 
هم با نمره ی باال قبول شده بود. با اين حال رشته ی زمین شناسی را آن چیزی 
نمی يافت كه با مسائل و مشکالت زندگی مردم ارتباط بی واسطه داشته باشد و 
او بتواند از آن پايگاه با مردم زمانه اش ارتباطی متحول كننده بیابد و بر حال آنان 
مفید واقع شود. تا اين زمان تعادل خوبی بین آگاهی و عمل، آگاهی و مسئولیت 
در برنامه ی كلی روزانه اش به وجود آورده بود. بر روی قفسه ی كتاب خانه اش 
انواع فعالیت ها را درج كرده و برای هر كدام مراحل و جدول عملیاتی ترسیم كرده 
بود و به ترتیب پی گیرشان بود. خودسازی: پنج وقت نماز روزانه به اضافه ی نماز 
شب با دو روز روزه بودن در يک هفته و سه روز روزه بودن در هفته ی بعدی 
ادامه می يافت. دروس حوزوی از جامع المقدمات به سمت فلسفه و كالم و فقه 
باالتر می رسید. پی گیری دروس اخالق و  رشد صعودی می كرد و به مراحل 
تفسیر قرآن هم در جای خود اجرا می شد و از محضر اساتید، آقايان شرافت، 
مهذب و كاظمی استفاده می برد. كشتی و كاراته هر كدام يک جلسه در هفته 
و تمرين های آن در منزل ادامه پیدا می كرد. فوتبال در كوچه و محل، جمعه ها 
عصر كه از سركار برمی گشت. فلسفه ی اسالمی بر محور دروس صدرالمتالهین 
مالصدرا ، بررسی چکیده ی آرای فالسفه ی يونان قديم، آلمان قرن نوزدهم و 
مکتب وين. بررسی دقیق حکومت اسالمی و نظريه ی واليت فقیه امام خمینی 
و كتاب های استاد مطهری و شنیدن سخنرانی های دكتر شريعتی و... . من هم 

از روی برنامه های روزانه ی او رونويسی كردم.
كه  قرارهايی  طبق  ترويجی  و  آموزشی  برنامه های  بردن  پیش  اجرايی:  كار 
با میرزا و دوستانش داشت و بر حسب اولويت ها و ضرورت ها بعضی ثابت و 
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تبادل  و  بحث  و  )درس ها  الحسین  در مسجد  می كرد. حضور  تغییر  بعضی ها 
نظر ها با دوستان ثابت محضر دروس استاد شرافت( و شركت در مسافرت های 
اردويی به مراكز زيارتی و بعضی از جمعه ها صبح كوه رفتن كه تا نزديک ظهر 

به پايان می رسید. 
كار و فعالیت بدنی: تا مشخص شدن برنامه ی دانشکده ی انرژی اتمی، كار 
منشی گری مطب و تزريقات و پانسمان جانبی آن را ادامه می داد. در روزهای 
تعطیلی و پنج شنبه ها كار ساختمانی و در تابستان كه كالس های درس ثابت 
برقرار نیست، بیشتر كار ساختمانی می كرد. همین كه كار ثبت نام در دانشکده ی 
انرژی اتمی كه پیش شرط آن قبولی نمره ی باالی كنکور سراسری بود، مشخص 
شد می توانست از نو برای خود برنامه ريزی كند. برنامه ی دانشکده سه روز در 
هفته با تعهد خدمت ده ساله بود. از دوره ی دو ساله ی آموزشی در داخل كشور دو 
بار حضور در پادگان نظامی به عنوان سربازی حین خدمت داشتیم كه نوبت سه 
ماه بود. دوره های عالی تر در فرانسه يا آلمان ادامه می يافت. در مجموع حدود 
پنج سال آموزش نظری و عملی بود و هر دانشجو هم به محض امضای قرارداد، 
كارمند پیمانی سازمان انرژی اتمی محسوب می شد. اگر كارمندی بعد از پايان پنج 
سال آموزش حین خدمت اعالم انصراف می كرد، بايد هزينه ی دوران تحصیل را 
پرداخته و برگه ی تسويه حساب دريافت كند. در دوره پنج ساله، حقوق و مزايای 
هر دانشجو مانند كارمندان معادل علمی مهندسی فیزيک محسوب می شد كه در 
صورت تمايل طرفین، كارمند تا درجه ی دكترا و پروفسوری فیزيک هسته ای و 
رشته های مرتبط را می توانست ادامه بدهد كه در آن صورت پیمان نامه ی جديدی 
هم به امضای طرفین می رسید. غالم علی درباره ی انتظارهايی كه از بودن در 
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دانشکده ی انرژی اتمی داشت، می گفت: »اول از همه با جمعیت جوان دانشجويی 
ممتاز كه كنکور سراسری را پشت سر گذاشته اند، آشنا می شیم. به هر حال اين 
جمعیت فعال و نخبه ی جوان، دارای گرايش های بالقوه ی عدالت گرايانه است 
و از مشکالت جامع به خوبی آگاه است. به طور طبیعی در میان اين دانشجويان 
فرزندان از ما بهتران و هزار فامیل و وابستگان درجه ی يک سلطنت و دولت 
و سرمايه داران حضور ندارند. به طور معمول اون ها نه كنکور می دن و نه ترس 
از نرفتن به دانشگاه رو دارن. اون ها توی خارج خیلی امکانات دارن و از اينجا 
هم ارز بی حساب و كتاب نورچشمی ها رو می برن. از اين گذشته، چون درس ها 
بیشتر از روی مؤلفه ی كشورهای غربی و به طور عمده آمريکايی است، زبان 
انگلیسی دانشجو به اجبار هم كه شده باشه، كامل می شه. از اين نظر با همین 
زبان ياد گرفتن، آدم می تونه نشريه های انگلیسی زبان بخونه و اخبار بشنوه و با 
اساتید وارد گفت و گو بشه. حتماً خیلی از آگاهی های اجتماعی، سیاسی و حقايق 
روز هست كه در دسترس مردم قرار نمی گیره كه می شه از اين راه به دست آورد. 
همین سفرنامه های جالل آل احمد نشون می ده كه دانشجويان ايرانی مقیم اروپا 
و آمريکا از چه آگاهی مناسبی برخوردارند و می تونند خواسته های نهضت و مردم 

رو به گوش جهانیان برسونن.«
دوم  دوره ی  دانشجويان  از  اتمی(  انرژی  )كارمند  دانشجو  غالم علی  و  من 
بوديم. دوره ی اول از قبولی های كنکور سال 1355 تشکیل شده بود. مشکل 
تشکیالتی و صنفی و حرفه ای و آموزشی دانشجو از زمانی شروع می شد كه وی 
را به عنوان كارآموز ـ كارمند تلقی می كردند. وزارت علوم ما را به عنوان دانشجو 
به رسمیت نمی شناخت و مركز آموزشی هم از دادن هر نوع مدرک در مقطع 
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اين شیوه خود به خود به جنبه ی تمديد  با  باالتر خودداری می كرد.  يا  كاردانی 
كارمند پیمانی ماندن افزوده می شد. ما بعد از شروع دوره ی كارآموزی موضوع را 
فهمیديم، چنانکه ديگران هم چنین بودند. سال اول حدود چهارصد نفر را پذيرفته 
بودند و آن ها هم چه در جامعه و چه در سطح دانشگاهی كشور ناشناخته مانده 
بودند و بحثی هم در اين باره نبود. عمده فريبندگی آموزشگاهی چه در شعبه ی 
میدان ولی عهد )ولیعصر)عج(( و چه در امیرآباد شمالی در امکانات رفاهی، كمک 
هزينه ی مالی، تفريحی، در اولويت قرار گرفتن برای در اختیار داشتن خانه ی 
و...  مسافرتی  امکانات  و  وسايل  از  رايگان  استفاده ی  از  برخورداری  سازمانی، 
بود. پروفسور اكبر اعتماد از آمريکا آمده و مسئولیت سازمان انرژی هسته ای را 
بر عهده گرفته بود. بیشترين تعداد مدرسان و مربیان از اروپايی ها و آمريکايی ها 
بودند. اين دوره های كارآموزی در راستای هدف كاربردی ثبات بخشی به غرب 
آسیا با قطب ايران دوره ی طاغوتی بود كه قرار بود در يک برنامه ی رشد سريع، 
در ايران بیست نیروگاه انرژی اتمی و هر يک با ظرفیت هزار مگاوات ساخته 
شود، تربیت می شدند. اين هدف گذاری در شرق آسیا هم به نمايندگی كره ی 
سیاسی،  اقتصادی،  برنامه ی  كشور  دو  هر  و  بود  شکل گیری  حال  در  جنوبی 
فرهنگی، نظامی و امنیتی مشابه و هم گرا داشتند. همزمان با اين آموزش ها، 
برنامه های زمین شناسی و طراحی و نقشه برداری محل های احداث نیروگاه ها 
نیز در دست اقدام بود و شركت های آمريکايی و اروپايی كارها را پیش می بردند. 
بتوانیم  به زودی  می كرديم  مستمر سعی  پی گیری  و  دقت  با  و غالم علی  من 
شرايط تحصیل، گرايش های غالب دانشجويان، شخصیت های علمی و اجرايی 
را بشناسیم و پیش برويم و با آگاهی باالتری موضع گیری كنیم. پس از صحبت 
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و مشورت با دانشجويان دوره ی اول و دوم، اين موضوع عمده مورد گفتمان قرار 
گرفت كه برای به رسمیت شناساندن حقوق علمی و آموزشی مان به وزارت علوم، 
بايد در مرحله ی اول با تقاضا و درخواست اقدام كنیم و در صورت مؤثر نبودن 
به اعتصاب و تحصن و راه پیمايی روی بیاوريم. بايد دوستی و كار گروهی شکل 
می گرفت تا در ابتدا انجمن اسالمی قوی به وجود بیايد. به رغم اينکه من در 
همه ی زمینه ها از غالم علی ضعیف تر بودم، از اين منظر در قالب رقابت كشتی 
و كارته و فوتبال به ايجاد زمینه ی تفاهم و دوستی با ديگران می پرداختیم. هر 
كدام تمرين و تالش و پشتکار محکم و آهنین نیاز داشت كه بتوانیم از آن جايگاه 
مؤثر واقع بشويم. آدم پیش افتاده، منفعل و منزوی يا ضعیف و ناكارآمد نمی تواند 
جلب توجه كند. پس قوی شدن در زمینه های مختلف پیش شرط ايجاد تفاهم ها 
بود. برای دسترسی به اين خواسته ها، ما در سه ماه اول تحصیلی از فعالیت های 
ديگر كم كرديم تا موفقیت های درون آموزشکده را تثبیت كنیم. از طرفی مطالعه 
و تمرين زبان انگلیسی و مباحث فیزيک به طور برجسته ای وقتگیر بودند كه در 
جای خود حائز اهمیت هم شمرده می شدند. غالم علی می گفت: »دانشجوی 
نه هم دانشکده ای محترمش  و  به حسابش می آورد  استاد  نه  گیج و گول كه 
می شمارد، نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. از متوسط رو به پايین بودن 
يعنی در خیل به تحلیل رفتن، يعنی مشتی خاک در تپه ای بودن است. بايد مؤثر 
بودن را در انواع آن جست و جو كرد. احترام برانگیزی، نیاز داشتن ديگران، برتری 
داشتن حداقلی بر همه است، وگرنه چه حقی داريم كه از ديگران متوقع باشیم. 
عده ای زمینه ی مناسب مذهبی دارند و می تونن با نهضت هم دلی داشته باشند. 
هر پنج شنبه بايد به قم رفته و از دفتر حاج آقا تهرانی و علمای ديگر تازه ترين 
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بیانیه ها، سخنرانی ها و اخبار پیرامون نهضت و حضرت امام را برای آن ها بیاوريم. 
اهل محل و مسجد كه جای خود دارند، اما اين ها هم اهمیت خاص خودشان 
را دارند. به اين ترتیب می شه از اين دسته بیشتر يارگیری كرد. روشنفکرانی 
هم هستند كه ته مايه ی فکريشون را چهار تا شعار درباره ی فیدل كاسترو يا چه 
گوارا پر كرده كه مطمئن با دو جلسه بحث جدی، اون كارتنک ذهنی شون فرو 
می ريزه و می شه ازشون همراه های خوبی ساخت. همراهی و همگامی به طور 
معمول، موضوعی يا مقطعی است و بعد از اون هر كی راه خودش رو می ره. 
بسیاری از همین روشنفکران به قول بعضی ها كیلويی، در يک مقايسه ی ضمنی 
به راحتی می پذيرن كه استقامت، بلند نظری و نفوذ كالم حضرت امام در دهه ی 
گذشته و معاصر بی نظیر بوده و هست. در قید قرار گرفتن در بلوک شرق و غرب 
نیست و معنای واقعی آزادی و عدالت و برادری رو برای بشريت نويد می دهد. 
راستی راستی هم حکمت خداوند در وجود شخص ايشان متجلی است و هیچ الگو 
و اسوه ای به غیر از او برای جوان امروزی كشور متصور نیست. برای خودم بیش 

از توصیه به ديگران، ضرورت داره كه به انديشه های بی كرانشان تکیه كنم.«
پی گیری های  و  اسالمی  انجمن  ايجاد  برای  صنفی  فعالیت های  شروع  با 
بايد آن  اولین مانع، حضور محسوس و نامحسوس ساواک بود. ما  امور كلی، 
عالوه  دانشکده  اين  دانشجويان  چراكه  می كرديم،  شناسايی  دقیق  به طور  را 
و  می كند  به كنش گری  ترغیب  سوادشان  و  كه سن  دانشجويی شان  ذات  بر 
حساسیت های ساواک را بر می انگیزد، اضافه بر آن به نسبت حساسیت سازمان 
انرژی اتمی نیز حائز اهمیت بود. در اين مسیر ساواک سعی كرده بود مسئوالن 
دانشکده را مجبور به پیشبرد دو امر اساسی كند: »بايد دانشجويان از آن چنان 
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امکانات ورزشی و رفاهی و آموزشی و تفريحی و... برخوردار باشند كه جذب 
كامل شوند و خواسته ای را در بیرون از محیط انرژی اتمی نداشته باشند. دوم: 
عناصر اطالعاتی شهربانی و ساواک و سازمان انرژی اتمی با بار امنیتی حداقلی، 
تشخیص حداكثری بدهند و بعد كنش به میزان مطلوب و در زمان سودمند به 
كار گیرند. غفلت پذيرفتنی نیست. همین طور ايجاد سر و صدا جلب توجه آموزش 
ياران نیز پذيرفتنی نیست، چراكه به محض پی بردن به حضور ساواک در محیط 
آموزشی، خود سانسوری فعال می شود كه اين امر بازدهی را از كارآموز می گیرد 
می دهد.  قرار  آمريکايی ها  به ويژه  اصلی  شركای  مقابل  در  را  ما  نتیجه  در  و 
ضرورت دارد هر مأموری با ديدن و شنیدن كمترين تعداد واژه با بار امنیتی ويژه، 
هوشمندی برای به كار بستن كنش مناسب را داشته باشد. در شرايط موجود 
از گیرايی طرز تفکر كمونیست ها و مجاهدين كاسته شده، در  آموزش عالی، 
مقابل به دانشجويان مذهبی و هوادار خمینی افزوده شده است. طبق اطالعات 
طبقه بندی شده ی جديد، گروه های زير زمینی مذهبی نو ظهور هم فعال شده اند 
كه شناخت ما از آن ها بسیار ناچیز است. شگردهای كاريشان تا اندازه ی زيادی 
نا شناخته است و  بايد عالوه بر به كارگیری آموزش های پیشین به ابتکار عمل نیز 
تا حدودی كنترل شده میدان داده شود. اين گروه های نوظهور زيرزمینی مذهبی 
از تجارب گروه های پیشین برخوردار نیستند، اما ايمانشان به كاری كه بايد انجام 
بدهند، بیشتر است. در ضمن نفوذ به درون آن ها تا اينجا میسر نشده و بايد 
بیشتر تالش شود. كمبود شناخت از گروه های زيرزمینی مذهبی مايه ی نگرانی 

مسئوالن امنیتی است.«
ما سعی می كرديم در كالس های درس و حضور در محوطه و سالن غذاخوری 
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و باشگاه ورزشی خود را به هم دوره ای ها بشناسانیم و خود نیز از آن ها شناخت 
پیدا كنیم و در جمع بندی های بعدی اولويت را جابه جا كنیم. طبق معمول بر آن 
بوديم كه بر روی ارزش های انسانی بیشتر تأكید كنیم كه به طور معمول مورد 
را  اساتید خارجی  پذيرش همگان است. طعنه زدن ها و دست كم گرفتن های 
به عنوان فخرفروشی می نامیديم. غالم علی چند بار در زمینه های مختلف اجازه 
گرفت، شمرده و با احترام حرف زد، اما مستقیم از آن ها خواست كه رابطه ی استاد 
شاگردی را با برده داری اشتباه نگیرند. شوخ طبعی كه داشت، اغلب بعد از تذكر 
دادن، تلخی آن را می كاست و طرف مقابل را به سوی كینه ورزی سوق نمی داد. 
خوش بیان بود و در مواردی كه اعتراض می كرد، خود به دور از آن ضعف و حركت 
بود. در بیانش خیرخواهی راستین برجستگی داشت تا كسی هدف از تذكر دادنش 
را حمل بر خودخواهی نکند. از تسلط بر اعصاب كه به بیان، حركت ها و حالت ها 
استحکام می بخشد، بهره مند بود كه تمرين های اين قسمت را در آموزش علوم 
حوزوی پشت سر گذاشته بود. در بازبینی قرارداد خودمان كه طبق معمول با 
ديگران يکی بود، به اين نتیجه ی قطعی رسیديم كه برآيند آن مستلزم ماندن بر 
سر خدمت است. چیزی شبیه به افسر توپ خانه كه از دانش خود در بیرون ارتش 
نمی تواند بهره ای ببرد. دوره ی داخل كشور تنها بیست واحد از معادل درسی 
لیسانس داشت و به همان اندازه هم ادامه ی تحصیل در يکی از دو كشور آلمان يا 
فرانسه بود، اما سازمان انرژی اتمی گواهی صرفاً مصرف داخلی تکنسینی می داد 
كه سطح علمی و آموزشی دانشجو را به عنوان كارآموز به كار می برد كه مورد 
قبول وزارت علوم نبود. ما به زودی سه عضو ديگر را هم به توافق كشانديم و با دو 
سه جلسه تبادل نظر، در نهايت موفق به تشکیل انجمن اسالمی شديم. هر پنج 
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نفر از رأی اعتماد و مقبولیت قابل توجه هم دانشکده ای ها برخوردار بوديم و در 
تشريح اولويت اول بودن درخواست از وزارت علوم، موفق عمل كرديم. اين كار 
چنان با سرعت و دقت و هم دلی انجام شد كه ساواک نتوانست ما را با تفرقه و 
علیه هم قرار دادن به انفعال و انصراف بکشاند. شکوه و تذكر دادن اساتید هم راه 
به جايی نبرد و ما درخواست را به وزارت علوم داديم. پی گیری كرديم و كارشکنی 
و كاغذ بازی ها را با رو در رو كردن دبیرخانه و معاونت آموزشی و... وادار به جواب 
كتبی دادن كرديم. جوابشان عطف به قراردادها عنوان شده بود كه بی خاصیتی 
را نشان می داد. همین جواب منفی دادن سرآغاز واكنش های انقالبی ما را رقم 
می زد. تا اين هنگام هم ما توانسته بوديم به همراه سه عضو ديگر، زمینه های 
خشم ديگر هم دانشکده ای ها را برانگیزانیم و آن ها نیز ترس از ساواک را به كلی 
كنار گذاشته، اعتراض به مقام های انرژی اتمی را شروع كنند. طبق انتظار اينجا 
همه تکرار همان حرف نخ نمای قرارداد و غیره را شنیدند و به فکر اقدام صريح تر 
و ممتدتر افتادند. از اين مرحله به بعد نماينده فرستادن كاری پیش نمی برد و 
همه بايد با حضور پرصالبتمان كار را به نتیجه می رسانديم. گرچه اوضاع سیاسی 
اجتماعی رو به بحران و خیزش عمومی پیش می رفت، اما همچنان ساواک و 
شهربانی می توانستند به تسلط خودشان ادامه دهند. در اين شرايط خبر چاپ 
مقاله ی »استعمار سرخ و سیاه« با نام مستعار احمد رشیدی مطلق كه به حضرت 
امام توهین كرده بود، جامعه را به يک شتاب انقالبی پیش راند و در شهر قم 
مردم به خیابان ها ريختند و پلیس و ساواک تعدادی از مردم را شهید و مجروح 
كردند كه به دنبال آن شهرهای تبريز و تهران و مشهد و... با خشم انقالبی شان 
عرصه را چنان بر طاغوت و دستگاه هايش تنگ تر كردند كه طاغوت مجبور به 
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انحالل ساواک شد. همین شکست هم مطبوعات را به اعتصاب كشاند و بحرانی 
مهم تر را رقم زد كه با راه پیمايی های مردم شهرها ادامه يافت و هر روز هم 
شماره ها تند تر شد و شاه پیاپی عقب نشینی كرد و پشت سر هم چندين كابینه 
جابه جا كرد. و از هفدهم دی 1356 كه مقاله ی جنجالی كارزار جديدی آفريد و 
كبريتی به انبار كاه بحران های فرو خفته بركشید، حركت های دانشجويی به ويژه 
در دانشگاه تهران سرعت و قوام بیشتری يافت. ما از نوزدهم دی ماه تحصنمان 
مقابل  در  روزی  و  اتمی  انرژی  سازمان  رياست  ساختمان  مقابل  در  روزی  را 
وزارت علوم شروع كرديم. هنوز اعالم حکومت نظامی نشده بود و تنها نیروهای 
شهربانی بودند كه سوار بر كامیون ها و جیپ ها از محل آشوبی به محل آشوب 
ديگر كشانده می شدند. آن ها به خودشان هم بی اعتماد شده بودند و می دانستند با 
میلیون ها انقالبی پايتخت نمی توانند مقابله كنند. چند بار محل تجمع و تحض ما 
مورد يورش گارد شهربانی قرار گرفت، اما با مقاومتمان، گارد شهربانی را مأيوس 
سرخود  الشخورهای  مانند  ساواک  بی صاحب  و  پراكنده  مأمورهای  كرديم. 
می گرديدند تا بلکه با خبرچینی موردی، ضرورت بودنشان را به شاه يادآوری 
كنند، اما كار از كار گذشته بود و رؤسای ساواک يکی بعد از ديگری عازم اروپا و 
آمريکا بودند. هفته ای بعد از شروع تحصن ها، عصر يک روز غالم علی با استفاده 
از بلندگوی دستی به هم دانشکده ای ها گفت: »دوستان زمان داخل محوطه به 
تحض نشستن به سر رسیده، در اين شرايط كه شعارهای اهلل اكبر در خیابان های 
تهران و شهرستان ها طنین انداز است بايد به خیابان درآيیم تا صدايمان شنیده 
شود. دانش آموزها را ديديد كه چه طور صدايشان را ماندگار كردند؟ ما كه كم تر 
از آن ها نیستیم. پیش به سوی تظاهرات خیابانی تا صدايمان در سطح دنیا شنیده 
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شود، هم شعارهای خودمان را می دهیم و هم شعارهای آحاد ملت را. پس چندتا 
پالكارد آماده می كنیم و راه می افتیم. پیش به سوسی تظاهرات در بلوار ... مرگ 
بر شاه، مرگ بر شاه...« پس از چند گام راه پیمايی در خیابان و میدان پهلوی و 
ولی عهد )شمال میدان ولیعصر تا بلوار كشاورز( به داخل بلوار كشاورز پا گذاشتیم. 
ساعت چهار بعدازظهر بود و جمعیت آماده ی مبارزه ی مردمی از همه سو به 
صف های ما می پیوستند. تشکلمان هر چه بیشتر انبوه می شد و صداها هر چه 
كوبنده تر، تا اينکه در ابتدای خیابان بلوار گاردی های شهربانی تظاهراتمان را 
محاصره كردند. اخطارهای آن ها در میان فريادهای تظاهرات ما می مرد و آن ها 
مجبور می شدند به خشونت متوسل شوند. ماشین های آب پاش از پیش آماده شده 
يکی از مؤثرترين ابزارهای مورد استفاده شان بود كه در آن بعدازظهر زمستانی هم 
به كار گرفته شد. گلوله های گاز اشک آور پیاپی در میان جمعیت فرود می آمدند 
و مردم هم برای مقابله كردن آتش روشن می كردند. ساعتی طول كشید تا مردم 
و دانشجو ها را متفرق كردند. ما فردای آن روز در مقابل دفتر رياست گرد آمديم 
تا واكنش آن ها را ببینیم. استفاده از بند و تبصره ای در قراردادها، دانشجويان را 
اين بار عالوه بر پلیس، با گروهانی از نیروهای دژبان مركز روبه رو كرد كه برای 
اعزام مان به اولین دوره ی سه ماهه مأموريت داشتند. سرانجام اين نیرنگ به طور 
گذرا هم شده، ما را به سربازی رفتن گرفتار كرد. اتوبوس ها آماده شدند و افراد 
از روی فهرست حاضر و غايب شده، به درون ها آن ها منتقل شدند. هدف انتقال 
دادن به پادگان 01 )دوشان تپه( در نزديکی محل زندگی غالم علی بود. حضور 
در پادگان 01 هم طبق معمول تشريفات خود را داشت. ايجاد صف ها و قرار داده 
شدن هر يک در دسته ی خاصی، گروهان و تحويل لباس سربازی و پوتین و 
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كیسه ی لوازم )لباس زير و...(، مشخص كردن آسايشگاه و شماره ی تخت و... 
كه تا غروب وقتمان را گرفت و ما ناباورانه اولین شب حضور در پادگان نظامی 
را تجربه كرديم. روزهای بعدی تمرين ها و باز هم صف و از جلو نظام و گروه 
موزيک و طبل بزرگ زير پای چپ و بدو، بايست، بشین، پاشو و مشغله های 
تکراری و غذای نظیر آن در اين راستا كه عزم و اراده ی فردی را شکسته و فرد 
را مطیع سلسله مراتب كرده باشند، انجام شد. صف، آموزش، بیرون آسايشگاه، 
داخل آسايشگاه و سرانجام »مرخصی تا پايان تعطیالت نوروزی و از صبح اولین 
روز كاری خود را معرفی كرده و به ادامه ی دوره ی آموزشی بپردازند.« برگه ی 
با  مرخصی ها يک يک تحويل داده شد و خداحافظی، قول و قرار و بعضی ها 
هم راهی شدن تا بعد از دو هفته از فروردين ماه سال 57 بازگرديم. يکی از 
موضوع های جالب توجه ما گفت و گو درباره ی خروج دسته دسته ی مستشاران 
خارجی مقیم در مراكز نظامی بود. من گفتم: »فکر می كنم اين ها بوهايی برده اند 
و دارند گروهی گم و گور می شن. هرچند درشت ترهاشون می مونن، اما به نظر 
می آد اون ها هم دلشون قرص و محکم نباشه. هر چی باشه اين دو ماه و خرده ای 
بعد از اون مقاله ی كذايی، كمر رژيم رو شکسته. حتماً همین فرماندهان داخلی 
هم يه جور هايی بعضی موضوع ها رو سبک و سنگین می كنن. من فکر می كنم 
نهضت زير رهبری حضرت امام هر روز بیشتر از پیش واقعیت خودشو نشون 
می ده. خوب شماره ی مغازه رو كه داری. بابام تا دير وقت تو مغازه ست. زنگ 

بزنی به من اطالع می دن. منتظرت هستم.«
به عنوان صدای  آنچه  به  داشتیم  و  بوديم  گرفته  پیش  در  را  خانه  راه  پیاده 
گام های پرطنین انقالب در ماه های گذشته شتاب گرفته بود و می رفت تحوالت 
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عمیق و گسترده ای را رقم بزند، در ذهنمان مرور می كرديم. در طی دوره ی 
خدمت اول كه به پايان آن نزديک می شديم، گرچه تشريفات وجه غالب برنامه ها 
بود، اما آموزش سالح و بمب گذاری و مین گذاری و خنثا سازی آن ها هم بود. 
درس های نظری جنگ و دفاع هم بود. هر چند فشرده و بی وقفه، جنگ چريکی 
و ضد چريکی هم بود. هرچند در مانور شركت نکرده بوديم، اما چندين فیلم 
كرده  تحلیل  و  گذاشته  نمايش  به  برايمان  را  آمريکا  ارتش  تجارب  از  مستند 
فیلم ها  نمايش  با  را هم  بودند. شیوه ی كار جنگ های ويتکنگ های ويتنامی 
تحلیل كرده و برای درک هر يک از هم دوره ای ها، نمره هم داده بودند. میدان 
تیر رفته بوديم و كاركرد اسلحه ی انفرادی را تجربه كرده بوديم. جنگ تن به 
تن ويژه در مورد آزادی گروگان كه خطرپذيری های جنگ شهری را دربر  دارد 
هم جزو آموزش هايمان بود. در همه ی آموزش ها محور مبنا و نحوه ی جنگیدن 
يک متخصص انرژی اتمی فرض شده بود كه جنبه ی واقع گرايی اش بیشتر بود. 
در  اگر  كه  بود  گفته  داشت.  زياد  گفتنی  برگشت،  كه  مسافرت  از  غالم علی 
رفت.  به مسافرتی يک هفته ای خواهد  بدهند،  عید مرخصی  تعطیلی  روزهای 
هفته ی بعد كه ديدمش، گفت: »مرد میانسال محلی كه لباس كردی بر تن 
داشت و با من آمده بود، با آن ها دست داد و خداحافظی كرد و رفت. پنج نفر جوان 
كنار هم نشسته بودند و صاحب خانه كه مردی میانسال قد بلند و رنگ پوست 
آفتاب سوخته داشت و سینی چای آورده بود، به نظر آشنا آمد، اما نتوانستم به 
ياد بیاورم. اما او زود رفت كه كتری و قوری را هم بیاورد. آورد و دم در بر زمین 
گذاشت و رفت. میرزا برای خودش و ما چای ريخت و تعارف كرد: بخوريد تا 
گرم بشید. بايد جدی حرف بزنیم. قوری و كتری همین جا. نزديک ذغال بخاری 
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می مونه كه باز هم می خوريم. میرزا رو به من كرد و گفت: ايشون تهرانی اند، نه 
مثل من لر. اما قدرت خدا قد و قواره و ريش بور مايل به قرمز و چشم سبزمان 
خیلی شبیه هم هست. تنها تفاوت در اين است كه من پنج سالی از او بزرگ ترم. 
خب علی جان ما دو هفته ای هست كه از تهران دوريم. تعريف كن. منتظريم. 
چايیم را سر كشیدم و گفتم: تهران و شهرهای بزرگ از نظر سیاسی بعد از انتشار 
اون مقاله ی كذايی، رشد جهشی كرده ان. البته خشونت شهربانی هم به موازی 
رشد جهشی كرده، برعکس در شهرهای كوچک تر و روستاها به نظر می آد كه 
رژيم با استفاده از عادت مردم، خان ها و آخوندهای درباری رو بیشتر سر زبان ها 
انداخته. برای همین هم تغییر در حال و هوای مردم اين جور جاها خیلی ملموس 
نیست. توی راه كه بومی ها رو اينجا و اونجا می ديدم، اين طور به ذهنم اومد. میرزا 
گفت: مرخصی اومدی، خوب پیش بینی كرده بوديم. چی برای ريخته گری ما 
آورده ای؟ من كوله پشتی ام را جلو كشیدم و باز كردم. پتو سربازی را كنار گذاشتم 
و بالش را جلو آوردم و باز كردم. در بین دو اليه ی رو به رو هم فشرده شده، يک 
مسلسل يوزی، دو نارنجک و يک رولور لوله كوتاه را بیرون آوردم و جلوی میرزا 
رديف كردم. میرزا شروع كرد به بازبینی آن وسايل و بعد گفت: می شد اين ها رو 
به اتاق ببری سر كاسبی يا مفت آباد يا ريخته گری، اما چرا از تو خواستم زيره 
به كرمان بیاوری؟ ما اينجا در هشت كیلومتری داخل خاک عراق هستیم. طبق 
معمول از اينجا به تهران و جاهای ديگه اسلحه و مهمات حمل می شه و نه از 
تهران به اينجا. اما اين كار حکمتی داشت. محسن عزيز از من خواسته بود نفر 
دوم صف را معرفی كنم. بچه ها را برای اينکه نیتم را بدانند، امتحان كردم. هر 
كدام را در شرايط خاص، در ضمن خودت هم قسمتی از اين كار را پیش بردی و 
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تعدادی را هم امتحان كردی. در آخر از دو رديف امتحان شده ها من بیرون آمدم 
و تو. محسن و حاج مهدی هم ما را در حال امتحان كردن زير نظر داشتند و به ما 
هم نمره می دادند. در هر حال تو نفر بعد از من هستی. اين تصمیم را هم گرفتیم 
كه ما چهار نفر اينجا كار عملی تمرين كنیم. مثال می زنم. با يکی از دوستان كه 
از دور مواظب ما بود و به اتفاق راننده كه مسلح نبود سر قرار يک مأمور ساواک 
از  رسیديم. طرف از ماشین پیاده شد. من جلو رفتم و هر چه كردم گلوله ای 
تپانچه ام بیرون نیامد كه نیامد. خوب حساب يارو را رسیديم، به جای خود. باالی 
شمیران بود و محیط خلوت و می شد بدبیاری را جبران كرد، اما اين جبران جای 
ديگر ممکن نیست. مشابه اش رو هم كه خودت توی كرمانشاه داشتی؛ همون 
مورد كه نارنجک عمل نکرد و سريع ريسمان بیرون كشیدی و كله ی طرف رو 
بیرون پروندی. ببین، هم من و هم تو قد و قواره و فیزيک بدنمون اجازه می ده 
كه طرف رو به هر ترتیب ناک دان كنیم؛ اما اين استثناست. همه جا قدرت 
فیزيکی ما نمی تونه برنده باشه. اگه نفر دوم سر برسه، اگه مسلح باشه و ده ها 
اگر ديگر. سر موضوع باغ ساالر من و احمدی و آن دوستمون رفتیم و كار انجام 
شد. اما تو و دوستانت بیش از دو ماه سرگردان شدين و اين شهر و اون ده كوره 
كه مبادا زنده گیر افتاده و مقاومتش تموم شده و... در حالی كه اين همه فقط از 
روی احتیاط بود و او هم با اون وضع  آش و الش شده صبر حضرت يحیی رو 
نشان داده بود. من سربازی گذرونده ام و كارهای خودم رو كرده ام. لبنان هم كه 
دستمون باز بود. هدف از اينجا موندن اينه كه انفجار نارنجک رو از انفجار ديگ 
زودپز آب گوشت، گوشمون تشخیص بده. كار با يوزی كه هم توی آب كاربرد 
داره هم در خشکی، با تفنگ برنو رو بشناسیم. تمرين با خمپاره ی 60، آر پی جی 
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7، منفجر كردن انواع بمب ها آن هم در زمان كوتاه تر از برنامه ريزی های پیشین 
كه نتونسته بوديم عملیاتی كنیم، اينجا عملیاتی می كنیم. هنوز برف روی زمین 
هست و دوستان ما از دور و نزديک ما رو حفاظت می كنن. اجازه بدين سفره ی 
نان و پنیر را هم جلو بکشیم و وقتی رفتیم سر كار، فرصت كافی داشته باشیم. 
پس دوستان، علی امتحان پاياپای با من داشته و اينجا هم خواهید ديد تا بیشتر 

به خودتون زحمت بدين و قوی بشین.
از زير كاه مواد منفجره و دينامیت و چاشنی ها را بیرون كشیديم. نحوه ی وصل 
كردن و عملیاتی كردن هر نوع تله ی انفجاری مورد نظرمان بود. من چیزهايی 
را در دوره ی آموزشی ياد گرفته و آمده بودم كه تا آن موارد را تمرين و عملیاتی 
كنیم. در همین حین صاحب خانه كه چايی را گذاشته و رفته بود، آمد و میرزا با 
نشان دادن او گفت: مواد منفجره را من با دوستان كاک جالل از انبار يک شركت 
راه سازی در حومه ی موصل آورده بوديم. مواد قابل توجه بود و در اين عملیات 
چندين تیم كار كردند و از نقطه ای به نقطه ای منتقل كرديم تا رسانديم به اين 
كاهدانی. بعد رفتیم سر تله انفجاری كار گذاشتن و بقیه ی كارها كه بعد از منفجر 
كردن چند تله ی آزمايشی بر روی صخره ها و دو ماشین كهنه ی حمل شده به 
آنجا، كار ما بر روی رزم در حال گروگان گیری بود كه توانستیم نکات تازه ای را 
به دست بیاوريم. در مهمات آر پی جی 7 و خمپاره 60 كمبود داشتیم و به ناچار به 
دوتا شلیک كردن بسنده كرديم. در ظرف مدتی كه مستقیم با میرزا كار نکرده 
بودم، فکر نمی كردم تا اين حد پیشرفت كرده باشد. هرچند از اينکه حاج مهدی 
انتخابش كرده بود، اطمینان خاطر داشتم. اولین آشنايی ما زمانی بود كه او با گروه 
ديگری از همان حسینیه ی محل خودشان كار می كرد. من هم وقتی از نتیجه ی 
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منفی طرح ترور ناجی كمی دل آزرده شده بودم، رفتم پیش اش. خواستم جزئیات 
را مرحله به مرحله برايش توضیح بدهم. او هم موضوع هايی را از خودش گفت و 
ديدم با چیزهايی كه ديگران گفته اند، متفاوت است. پیشنهاد دادم كه با هم كار 
كنیم. گفتم در كار خیر حاجت استخاره نیست. دوست، غربت نشین است و ما بايد 
زمینه ی بازگشت به وطنش را مهیا كنیم. هر كسی مهارتی دارد. مگر من قدرت 
كالم حاج آقا شريعت را دارم كه زمان و توان را در آن جهت تلف كنم؟ گفتم مگر 
تو قدرت نفوذ كالم حاج آقا سجادی را داری كه بخواهی مبارزه را از راه مباحث 
فقهی و تفسیر قرآن به پیش ببری؟ او هم گفت: تفاوت پنج سال سن كه با هم 
داريم، نشان می دهد كه بايد از تو خیلی ياد بگیرم. از سختی ای كه كشیده ای، 
برای خودت عالمه شده ای. گواهی می دهم كه ايمان تو نسبت به كسی چون 
من كه كم تر در معرض امتحان قرار می گیرم، به مراتب محکم تر و تجربه هايت 
عینی و ملموس تر است. من شاگردی تو را به ديده ی منت می پذيرم. اين ها را 
كه می گفت، راستی راستی تب كرده بودم. او به خاطر دلخوری از آن انديشه ی 
سوخته ی طرح ترور بیشتر خود را كوچک تر از حقیقت بزرگ شخصیتش جلوه 
می داد، اما من با شناختی كه از او داشتم، آرامش كردم. گفتم: میرزا، همین چیزها 
رو كه با جناب سروان م توانستید بیرون بیاوريد، يعنی جا به جا كردن كوه دماوند. 
می دانی االن سروان كجاست؟ رفته پیش امام. میرزا گفت: از ديدار امام يک 
چیزی می گويم و تو هم می شنوی! انگار آدم با كوه نور رو به رو می شود. اما خب 
زاير امام بايد كاری كند كه خورشید اينجا باشد و بر همه ی مردم بتابد. كارمان 
كه تمام شد، هر چهار نفر بايد لباس كردی می پوشیديم و با سر و وضع آن ها كه 
برای كار ساختمانی به تهران می آيند، قسمتی از اسلحه و مهمات را توی تشک 
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می آورديم و در محل مطمئن جا به جايش می كرديم. زورآباد كرج و آن خانه ای 
كه با زحمت زياد ساخته بوديم، دم دست ترين مکان بود. سه روز به شب عید 
مانده بود كه بايد خداحافظی می كرديم و در فاصله ی هر نیم ساعت، يک نفر 
از آنجا دور و راهی تهران می شد. قرارمان را به ظهر اولین جمعه در سال جديد 
در امام زاده داود گذاشتیم. زمان آن رسیده بود كه با اين برادر شبیه تر از خود 
به خودم، بیشتر كار كنم. او به من و كار تشکیالتی من و بچه ها نیاز داشت و 
ما به معلمی او در بسیاری از زمینه ها، از سیاست تا معارف، از مربی گری رزمی 
تا خودسازی. من در نظر داشتم مأموريت های اصفهانمان را با هم انجام بديم. 
می دانستم استقبال می كند. می دانستم كه می داند با هم بهتر می توانیم كت و 
شلوار پوش و كراوات زده نقش خارجی ها را بازی كنیم. جالب اين بود كه او هم 
به اين نکته رسیده بود كه بايد زبان انگلیسی اش را روان تر و كامل تر می كرد. 
راستی راستی، من خود آرزويم را در او مجسم می ديدم. ما در محیط كارگری با 
عنوان تشک و بالش دوزی هم كاسب بوديم و هم كارمان را به عنوان وظیفه ی 
تشکیالتی منظم انجام می داديم. الزم بود من چند روزی در میان راننده هايی 
سر پیچ ها يا در پس پشت ماشین بزرگ های پارک شده به خصوص اتوبوس واحد 
دو طبقه منتظر شوم و به موقع پشت فرمان وانت بنشینم و بار تشک و بالش را 
جا به جا كنم يا به نشانی های داده شده تحويل دهم. می دانستم اين كار كمی 
برای من پیش پا افتاده است، اما كار سخت تشکیالتی در آن شرايط پیچیده و 
پر خبرچین اقتضا می كرد تا هم خودش ساخته شود و هم از روی الگوی آن ها، 
شیوه ی مخصوص به خودم را در محل زندگی يا دانشکده و محیط هايی كه كار 
می كردم، به كار ببرم. آزمودن و باز آزمودن هم انضباط را درون شخصیتی می كرد 
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و هم ابتکار عمل را به فرد القا می كرد. الحق كه هوش سرشار میرزا هم به خوبی 
با توان عملیاتی اش عجین می شد و او می توانست به طور مداوم دست به كار 
ايجاد تیم های سه نفری باشد. هیچ كس مادرزادی ماهر و ترس ريخته و چابک 
و مدير به دنیا نمی آيد و میرزا راستی راستی از جان مايه می گذاشت. من هم چون 
برادر و در عین حال رقیب محکم و قدری داشتم بايد روز به روز قوی تر می شدم. 
خواهرم در مورد من نوشته بود: وقتی به خانه می آمد، آدم انتظار داشت درست و 
حسابی استراحت كند. به سر و وضعش برسد. بگو و بخند داشته باشد. يک كمی 
به پشتی تکیه بدهد. از گفته و شنیده ها بگويد يا حداقل به عنوان برادر بزرگ تر، 
خودی نشان بدهد. يا مثل خیلی از جوان های هم سن و سال درباره ی ازدواج و 
آشنايی و عروسی اين يا آن بگويد يا بپرسد. يک كمی كنجکاوی نشان بدهد 
كه مثاًل پیشرفت اين يا آن آشنا و غريبه تعجب برانگیز است. اصاًل از اين حرف 
و حديث ها به زبانش نمی آمد و زمینه ای هم به كسی نمی داد كه چنین گفت 
و شنیدی را شروع كند. تا بخواهی از همه رضايت داشت و مواظب بود بويی از 
غیبت كردن به حرف هايش راه نیابد. اصاًل هم اخمو و به اصطالح تلخ گوشت 
نبود. همیشه سرحال و بانشاط بود و يک لحظه هم كه شده، بی انگیزه نمی نمود. 
سر و وضع مرتبی داشت و به لباس تمیز پوشیدن و معمولی بودن اهمیت می داد. 
هیچ ادعای برتری نسبت به كسی بروز نمی داد و تا بخواهی قدردان هر سالم 
نمودهايش، يک  رفتارها و  بود. در پس همه ی  و علیک و آشنايی و دوستی 
استفتای رشک برانگیز داشت كه به چیزی يا كسی پايبندی بی دلیل و انگیزه 
نداشته باشد. سر نماز چنان طوالنی و با حضور صدق دل راز و نیاز می كرد كه 
گويی از اين گناه كارتر كسی در دنیا نیست. به قول معروف سر نماز هم از جان و 
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دل مايه می گذاشت. فکر می كنم همین نمازهاست كه به بقیه ی از روی عادت 
انجام دادن ها می چربد. خودش وقت هايی می گفت كه راز و رمز موفقیت هايش 
را از نماز می داند. يک قسمت از اين خلوص را از نهج البالغه ياد گرفته بود و 
به آن پايبند بود. بعد از قرآن مجید، نهج البالغه از جمله خواندنی هايش بود كه 
هرگز كاستی نمی گرفت. " امام علی)ع( در وجود خودش دو جنبه را خیلی خوب 
و متوازن حفظ كرده بود: يکی اقتدار بی حد و حصر و ديگری عدالت بی حد و 
مرز. خیلی دلم می خواهد از اين بابت به آقا امیرالمومنین)ع( اقتدا كنم. حاال اينکه 
چه قدر خدا توفیق بدهد و چه قدر عرضه اش را داشته باشم، بحثی ديگر است. 
با اين حال من سعی خودم را می كنم." و اين گونه برداشت هايش از نهج البالغه 
شخصیتش را می ساخت. از حداقل غذا خوردن گرفته تا امر به معروف و نهی 
از منکر كردنش، از شجاعت گرفته تا كم گويی و گزيده گويی اش و همه و همه 

ريشه در اقتدايش به موال)ع( و نهج البالغه داشت.
از گاهی بی توجه به حضور مشتری  بود كه هر  پیرمردی مغازه دار شنیده  از 
نجوا می كرده است: »خدايا آبرويم را نريز« و غالم علی همین جمله را هر از 
گاهی زمزمه می كرد. خاطره ای از همین پیرمرد داشت كه رفته بود ببیند او باز 
هم همان نجوا را دارد يا نه. مربوط به همان روز خاص بوده است كه مغازه را 
بسته می يابد و اعالمیه ی ترحیم بر روی در كه مراسم ختم و... برگزار خواهد 
شد. می گفت: خواهر كوچولويم، نماز مقدمات و پیش شرط هايی هم دارد. رضايت 
پدر و مادر، پرهیز از گناه به هر اندازه كوچک و پیش پا افتاده تا بزرگ. كمک و 
همیاری به ديگران. پرهیز از دروغ به هر عنوان كه باشد. رياكاری دشمن دين 
است. نه زور گفتن به هر دلیل و بهانه و نه زير بار زور رفتن به هر قیمتی. اين 
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چند صباح زندگی در اين دنیا كه به هیچ كس وفا نمی كند، به اين امور نهی شده 
نمی ارزد.

يک روز عصر پدرم غالم علی را صدا كرده و آرام به او گفته بود: »علی يه 
خواهشی ازت دارم. اين اكبر، الت محل، با آزارهای گاه و بی گاهش بدجوری 
روی اعصاب من راه می ره. از يه طرف نمی خوام صدام دربیاد كه خوبیت نداره 
در و همسايه گفته بشه فالنی كاسب محل با يه الت دهن به دهن شده، از 
طرف ديگه اين ول كن نیست. چپ می ره، راست می ره می آد دهن بی چاک و 
بستش رو باز می كنه و دری وری می گه. آخه من نه كاری با او و امثالش داشته ام 
و نه می خواهم داشته باشم. خالصه اش اينکه خودت شر اين الت رو از سر من 
پیرمرد كم كن. خدا خیرت بده.« غالم علی می گويد: »خیالت راحت پدر. من بلدم 
اين جور زبان نفهم ها رو از رو ببرم. همین حاال می رم دم در خونه اش.« خانه ی 
ما دو طبقه باالی كف است و در طبقه ی هم كف مغازه ای داشتیم كه پدرم بعد 
از بازگشتن از سر كار، آنجا خیاطی می كرد. خانه ی اكبر گنده كه اكبر الت هم 
صدايش می كردند، يک كوچه با ما فاصله داشت و اكبر الت می آمد مغازه ی پدر 
و مزاحمش می شد. غالم علی محکم چند بار در می زند تا همسايه ها هم خبر 
شوند. زن اكبر بوده يا مادرش در را باز می كنند و غالم علی می گويد: »به اين 
الت گنده يا اكبر ديوانه بگین كه غالم علی سر چهارراه منتظر توست تا باهات 
تسويه حساب كنه. يادتون نره. من غالم علی پسر اسماعیل هستم و می خوام 
حساب اكبر گنده رو كف دستش بذارم كه بی ادبی به يه پیرمرد چند براش تموم 
می شه. از همین حاال بیاد سر چهارراه كه من منتظرشم.« اكبر گنده كلی حق 
حساب می گرفته و كسی هم جرأت نمی كرده با او دهان به دهان شود. هر چه 
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غالم علی منتظر می شود، خبری از اكبر گنده نمی شود. همسايه ها، دوستان و 
آشنايان هر كسی كه غالم علی را سر چهارراه می بینند، می پرسند منتظر كی 
هست و او هم موضوع را می گويد و كلی اهل محل هم جمع می شوند و كسانی 
هم خبر می برند كه غالم علی بدجوری سر چهارراه منتظرت هست. اكبر ديوانه 
مصلحت را در آن می بیند كه نزد اهل محل ضايع شود، اما سر چهارراه نیايد. 
خبر هم دهان به دهان می شود و اكبر الت از آن روز به بعد اكبر موش می شود 
و ابهتش مثل حباب می تركد. بعد از آن ديگر اكبر گنده سر كار می رود و طوری 
رفتار می كند كه با كسی در كوچه و خیابان رو به رو نشود. در ضمن اين بی ادبی 
اكبر گنده هم زمانی پیش آمده بود كه او شنیده بود غالم علی سربازی رفته است. 
اينکه بعدها گفته شد كه برادرم يا يکی از دوست هايش اسلحه ی كلت را در الی 
كتاب، توی قفسه ی كتاب خانه ی غالم علی ديده بود، واقعیتش اين بود كه من 
خودم ديده بودم. من به عنوان خواهر كوچک تر كه مدرسه می رفتم و چادر سرم 
می كردم و سر وقت نماز می خواندم تا خوشحالش كنم، تمیز كردن اتاقش را من 
انجام می دادم. اگر نامه ای می آمد يا دوستی می آمد و سفارشی می كرد، همه را 
من به او اطالع می دادم. خیلی از كارهايش را می توانستم بفهمم كه اهل خانه 
در جريان نبودند، اما يک بار سر موضوع كلی از او شنیده بودم: »اگر قرار باشد 
من درباره ی چیزی به كسی توضیح بدهم يا صالح و مشورت كنم، اين كار را 
خود می كنم. مثاًل اگر قرار باشد روزی بگويم برايم فالنی را خواستگاری كنید، 
خودم با صراحت می گويم. بنابراين حدس و گمان درباره ی نظر من، خیال من، 
احتمال دادن و اين برداشت ها را نداشته باشید.« بنابراين كنجکاوی را در مورد 
او تعطیل كرده بودم. می دانستم شب ها ديروقت با ماشین استنسیل ورقه هايی را 
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كپی، دسته بندی و جلد می كرد و با موتورش می برد. ماشین هم داشت، اما كی با 
ماشین می رفت يا با موتور می آمد، مشخص نبود. برادر بزرگ ترم بعد از غالم علی 
با او سر خیلی موضوع ها دوست شده بود و با هم بحث و صحبت می كردند. مثاًل 
درباره ی درس های حاج آقا روشن كه با هم به حسینیه می رفتند، خیلی صحبت 
می كردند. من خوب نمی فهمیدم. همین قدر می دانستم كه بحثشان درباره ی 
قرآن و نهج البالغه است. جالب بود در سال های 55 و 56 كه در محل يا در 
آشناهای ما چیزی به نام كتاب خانه را ضروری نمی شمردند يا نمی خواستند پولی 
بابت اين كار بپردازند، غالم علی كتاب خانه ی شخصی مرتب و پر از قفسه و كمد 
داشت. كتاب ها از يک جلدی تا بیست جلدی هم بودند. كتاب ها بیشتر درباره ی 
قرآن و نهج البالغه و تفسیر و عرفان و ادبیات و فرهنگ بودند. همچنین درباره ی 
فلسفه های مختلف، جامعه شناسی ها، ادبیات و... بعد از دانشگاه رفتن عالوه بر 
كپی آثار امام خمینی كه من بعدها فهمیدم، نوارهای كاست هم تکثیر می كرد، 
يک جور تفاهم ناگفته ای بینمان بود كه من چیزی نپرسم و او هم زياد از من 
مخفی كاری نکند. غیر از من كسی از خانواده به اتاقش رفت و آمد نداشت. برادر 
بزرگ تر بود و جذبه ی محکم و سفت و سختی داشت. اگر مادرم، پدرم يا برادر 
كوچک تر از غالم علی، از او چیزی می پرسیدند، با سکوت و سردی او رو به رو 
می شدند و ديگر منتظر جواب نمی شدند. ضمن اينکه خود غالم علی چنان صالبت 
و در عین حال صراحتی داشت كه بگويد: »در اين باره جواب نمی دهم« يا »باشد 
برای بعد« و اين يعنی فیصله پیدا كردن موضوع. هرگز نمی شود فراموش كرد 
كه بعد از ديدن كلت توسط رضا، او خیلی پکر شده بود. هرچند به كسی تلخی 
نکرد. معلوم بود كه از دست خودش ناراحت است. هرچند كه اتفاق بدی هم 
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نیفتاده بود و هر دو برادر كمی رويشان به هم باز شده بود و رضا هم می توانست 
صحبت های جدی تر با او داشته باشد. بعد از يک سال و چند ماه كه نزديکی 
پیروزی انقالب بود، يک شب گفت: »حتماً می خواهید بدونید كه اون موقع بر 
سر ديده شدن اون كلت چه احساسی داشتم؟ من كنجکاوی شما خواهر و برادر 
رو در طول اين مدت می ديدم. می دونستم شما هم از اينکه نمی توانستید از من 
بپرسید، كالفه بوديد. حال كه از اون دوران سخت گذشتیم و به پیروزی انقالب 
اسالمی نزديک تر هستیم، شما هم بزرگ تر شده اين، تعريف می كنم كه احساسم 
چه بود. من از اينکه سهل انگاری كرده بودم، هرچند اتفاق بدی هم نیفتاده بود، 
از خودم ناراحت بودم. از اعتماد دوستی كه فکر می كرد من از او اصیل ترم، يعنی 
هیچ نقصی ندارم، كمی از خودم دل چركین بودم. نبايد توكل رو لحظه ای هم 
ناديده بینگاريم. توكل باالتر از توان ما، ما رو حفاظت می كنه. اما اون مايه ی 
نگرانی ام از خبری بود كه توی همون شرايط در روزنامه خونده بودم. مضمونش 
اين بود كه رئیس سازمان ضد اطالعاتی و جاسوسی انگلیس كه با كاردار شوروی 
در ارتباط مستقیم بوده و اطالعاتش رو ارسال می كرده، دستگیر شده. اين ژنرال 
مدارک رو با میکروفیلم و بعضی ها رو به صورت اصل، اما در كل با حجم كم زير 
تخت خوابش در خانه نگه می داشته تا در اون روز مالقات با كاردار تحويل بده. 
مثاًل ده روزی يک بار. جناب ژنرال با زنش بگو مگو می كنه و بدمستی در می آره 
و صبح طبق معمول راهی محل كارش می شه. زن ژنرال با اداره ی پلیس تماس 
می گیره و اعالم می كنه كه اخالق شوهرش در روزهای گذشته تغییر كرده و 
يک مقدار مشکوک می زنه. كارآگاه بفرستین با من در منزل صحبت كنه. دو نفر 
كارآگاه به منزل ژنرال می آيند و در حین صحبت يکی شان با خانم ژنرال، اون 
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ديگری به كمد و قفسه ی كتاب و ظاهر اتاق نظری می اندازه و ناگهان چشمش 
می افته به میکروفیلم ها و اسناد تعبیه شده ی زير تخت. پرونده سازی فوری و 
دستگیری ژنرال و بازجويی و اعتراف گیری به جاسوسی نتیجه، چهل سال زندان 
برای آقای ژنرال كه شبی بدمستی و بی مالحظگی كرده و عمری بايد در زندان 
بپوسد. ياد بیت شعری از مولوی افتادم كه می گويد: يا مکن با پیل بانان دوستی/

يا خانه ای در خور پیل بساز . يعنی با ساواک و خبرچین های جور واجورش كاری 
نداشته باش، يا اگر مبارزه را انتخاب كردی، همیشه بايد ده گام از ساواک جلوتر 
باشی.« ما خواهر و برادر تازه فهمیديم كه داداش بزرگ ترمان نه تنها كم عاطفه 

نیست، بلکه از همه نظر به ما، از خودمان نزديک تر است.
***

بعد از تعطیالت نوروزی به پادگان 01 مراجعه كرديم. دژبانی پارچه نوشته ای 
به ديوار زده بود و هم نگهبان ها توضیح می دادند: »دوره ی آموزشیاران انرژی 
اتمی تمام شده است. وسايل تحويل داده شده و روز بعد به آموزشگاه مراجعه 
كنند.« نه من نه غالم علی نیازی به توضیح بیشتر نداشتیم. برگه ی تسويه حساب 
گرفتن مهم بود. معلوم بود كه آن ها برای درهم شکستن آن همبستگی كه 
برای قبوالندن خواسته هايمان به وزارت علوم و سازمان انرژی اتمی داشتیم، 
آن دوره ی نصفه و نیمه را به ما تحمیل كرده بودند. هرچند دوپارگی در ادامه ی 
تحصیل به وجود آمده بود، اما پر بی نتیجه هم نبود. دوره ی فشرده ی آموزش 
نظامی ديده بوديم و تشکل پذيری مان باالتر رفته بود. پنج شنبه و جمعه ی آخر 
تعطیالت، قرارمان توی خانه ی غالم علی بود. خودش گفته بود كه سر ساعت 
دوازده زنگ در خانه را بزنیم. من اسم نفر ديگر را كه میرزا می گفتند، از غالم علی 
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شنیده بودم. توی دانشکده هم پراكنده از بچه های انجمن اسالمی اسمش را 
به دعوت  البته من  است.  برجسته ای  مؤمن  و  انقالبی  بودم. می گفتند  شنیده 
غالم علی آمده بودم و تصورم اين بود كه شناخت غالم علی از هر منظر كه آدم 
نگاه كند، قانع كننده است. من سر ساعت دوازده رسیدم و زنگ زدم. غالم علی 
انگار كه پشت در باشد، بی درنگ در را باز كرد. با هم رفتیم طبقه ی باال و به اتاق 
خودش كه تعريف كتاب خانه اش را شنیده بودم. كتری و قوری چايی را آورد و بر 
روی چراغ والور گذاشت و گفت: »سر ساعت دوازده رو برای اين انتخاب كردم 
كه ظهر روز آخر عیده.« از همسايه ها اگر كسی خانه باشد، البد مهمان داره و 
سرش شلوغه يا هم نیستند كه خوب به مهمانی رفته ان. من می رم پشت در تا 
زنگ زد، خودم در رو باز كنم و بیارمش اينجا. از خودت پذيرايی كن تا ما بیايیم.« 
من يک استکان چايی برای خودم ريختم. هنوز چشم هايم بر روی كتاب های 
قفسه ها دودو می زد و نرم نرمک چای می نوشیدم كه آمدند. من پیشاپیش سرپا 
ايستادم و غالم علی و مهمانش وارد شدند. غالم علی معرفی كرد: »ايشون برادر 
بزرگ ما میرزا هستن و ايشون هم بهرام هم دانشکده ای من. خوب خوش آمدين. 
بفرمايین راحت باشین.« من و میرزا به پشتی تکیه داديم و غالم علی پشت به 
قفسه ی كتاب ها و روبه روی ما نشست. غالم علی برای خودش و میرزا چای 
ريخت و گفت: »امروز روز خاصی هست كه ما می توانیم اينجا نشست داشته 
باشیم. هم خانواده ی ما رفته ان مهمانی و هم كوچه خلوته. برای روزهای بعدی 
اگر قراری داشتیم، بعدها درباره اش صحبت می كنیم.« میرزا گفت: »ما هم تو 
مولوی و هم خونه ی ما كارگاهی داريم كه بتونیم ساعاتی خلوت كنیم. غالم علی 
در جريان هست. اما صحبت امروز رو مشخص كنین كه وقتمون با پراكنده گويی 
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پر نشه.« من شنونده بودم و هر چه را كه غالم علی می پسنديد و ضرورتش را 
حس می كرد، بدون ترديد برای من هم بهترين بود. در درجه ی اول اين موضوع 
در ذهن من نقش بسته بود كه قدرت خدا اين دوتا چه قدر به هم شبیه اند. هر دو 
قدبلند و بور و چشم سبز، متوسط اندام و چابک. تنها تفاوتشان اين بود كه به قول 
معروف ريش و سبیل میرزا كامل شده بود و بیست و چهار، پنج ساله می نمود، 
ولی غالم علی هم سن خودم بود كه نوزده سالمان پر شده بود. يک تفاوت جزئی 
ظاهری بین آن دو هم در اين بود كه موهای باالی پیشانی میرزا كم پشت بود. 
میرزا گفت: »موضوع من اين هست كه از يه طرف بچه ها به اندازه ای رشد 
نوار و كتاب حکومت اسالمی و حل  توزيع  تکثیر و  كرده ان كه ديگه صرف 
المسائل حضرت امام قانعشون نمی كنه. يعنی نه كه اشباع شده باشن، بلکه به 
حركت مسلحانه گرايش پیدا كرده ان. به هر حال از راست و دروغ بگذريم، اسم 
چريک های فدايی خلق و مجاهدين خلق با شیوه ی چريکی شون كم و بیش در 
بین جوان ها مطرحه. خوب خود اين دو جريان هم به اين شکل افسانه ای شون با 
شايعه دامن می زنن. ما در موقعیتی قرار گرفته ايم كه تیم های اصلی مون اسلحه 
و مهمات می خوان. تی ن اتی و چاشنی و تفنگ و فشنگ می خوان. اگر به صرف 
همین كار تبلیغی و ترويجی باشد، اون ها می گن ما اين كار رو در هر شرايطی 
انجام می ديم. می گن مساجد به حمداهلل فعال شده ان و در اين زمینه كارها خوب 
پیش می ره. موضوع فوتی و فوری در اين رابطه اينه كه آيا سالح از اين دو، 
به ويژه مجاهدين كه به قول خودشون دم از اسالم انقالبی می زنن، می تونیم 
بگیريم يا نه. می دونیم كه سالح گرفتن يعنی سرنوشت خود رو با اون ها گره 
زدن. چه می گويید؟« غالم علی به نوعی كه از من اجازه می گیرد، نگاه كرد و رو 
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به میرزا گفت: »هر نوع همکاری، هم سويی با اين ها چه مجاهدين چه فدايی، 
خطری راه بردی خواهد بود. نماينده های اين ها با واسطه و بی واسطه خواسته ان 
خدمت امام بروند و همون شعارها و... اما امام هرگز لحظه ای به اين ها فرصت 
نداده. معیار نپذيرفتن امام، يک معیار قاطع برای ماست. معیار دوم آشفتگی توأم 
با ذات منافقانه ی اين هاست. من يک موضوع رو خدمت هر دو دوست خوبم 
به طور مقدمه ای عرض كنم. اينکه فیدل كاسترو در كوبا انقالب رو رهبری كرده 
و می كنه، قسمتی ريشه در راه برد استعمار داره. استعمار در گذشته ی دور سلطه ی 
مستقیم برقرار می كرد و چون با مقاومت ها روبه رو می شد، سیاست استعمار نو 
يا به اصطالح شیوه ی استفاده از عوامل خودی را برای حاكمیت خود برمی گیرد 
و اعمال می كند. استفاده از روشنفکران غرب زده يا پیاده نظام استعمار در همه 
جا اعمال شده كه بعد از مشروطیت ما هم در ايران شاهدش بوديم. نوع سومی 
هم وجود داره كه در صورت ناكارآمدی دو شیوه ی يادشده، دورگه های نژادی 
كه زبان و فرهنگ استعمار را نمايندگی می كنن، به عنوان سران انقالب، سوار 
بر خواسته های مردم اعمال حاكمیت می كنند. كاسترو و چه گوارا و... از اين 
نوع سوم اند. به ظاهر هم شعار جهان وطنی می دن و آزادی و عدالت اجتماعی و 
از اين شعارها. در شوروی از لنین نیمه سوئیسی نیمه روسی استفاده كردن. در 
كوبا از كاستروی نیمه اسپانیايی نیمه كوبايی و در جاهای ديگر از چه گوارای 
اين باره  آرژانتینی ستاره درست كرده ان. حاال فرصت بحث در  ايتالیايی،  نیمه 
رو نداريم، اما هر چه هست، مشکوک می زند. شايد برای چريک های فدايی و 
مجاهدين خلق می تونه الگو باشه، اما برای ما هرگز. ما تبلیغ منفی علیه شون 
نمی كنیم، اما شیفتگی هم نشون نمی ديم. با چريک های فدايی به خاطر كفر و 
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الحادشون جای بحثی نداريم. مجاهدين هم با چهره ی نفاق خیلی بدتر از اون ها 
هستن. كسانی كه از زندان اومده ان همه به اتفاق می گن ساواک و سران زندان 
از زندانی های منافق علیه روحانیون زندانی و ديگر مذهبی ها استفاده می كنن. 
قاچاقچی های  قاتل ها،  اعدام مثل  به  زندانی های محکوم  از  بدتر  اين ها حتماً 
بزرگ، زورگیرها و... جسارت علیه زندانی سیاسی های مذهبی به خرج می دن. 
من خودم با يکی از به اصطالح ايدئولوگ هاشون كه مأمور شده بود، به اصطالح 
من رو جذب كنه، صحبت كردم. از او پرسیدم: 1 . شما كه ظاهراً مدعی هستید 
مالکیت چه  درباره ی حدود  كرد،  خواهید  پیاده  رو  توحیدی  بی طبقه ی  اسالم 
تعريفی داريد؟ 2 . درباره ی مرجعیت شیعه چه تعريفی داريد؟ 3 .  مرزبندی شما با 
كمونیسم چیست؟ جوابی نداشت. رفت كه از بزرگ ترهاشون بپرسه و جواب بیاره. 
رفته كه بیاد. بنابراين اون ها حکم شترمرغ و اون ضرب المثل معروف رو دارن. 
يه لنگ پاشون روی صندلی سرمايه داری و اون يک روی صندلی كمونیسم. 
من پیشنهاد می كنم كه آقا میرزا محمد، شما تأمین سالح و مهارت رو به حاج 
آقامهدی عراقی اطالع بدين. ايشون هم به منابع مالی حامی نهضت دسترسی 
داره، هم به پیش مرگه ها و خودبارزانی ها و طالبانی ها. اون ها از اون مناطق كه 

اون روز ديديم، فراوان سراغ دارن. ما هم التماس دعا داريم.«
میرزا اين بار مستقیم به من نگاه كرد و گفت: »دوست عزيز، تو صبحت شركت 
كنین كه ما از نظرات تون فیض ببريم. پیشنهادی، انتقادی...« ناگزير بايد حرف 
می زدم. تا اينجا توانسته بودم كنار نشسته، از ديدگاه دو بزرگوار سود ببرم. بنابراين 
گفتم: »برای تشکیل تیم های مؤثر كه فقط وابسته به حضورشان در محیط 
تحصیلی نباشه، چه نظری دارين؟ من خودم نیاز دارم بدونم. برادر غالم علی كه 
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ماشاءهلل حسابشون جداست.« میرزا گفت: »در اين فرصت كم نمی شه كیفیت و 
كمیت كارها رو توضیح داده، تیم های خودمون رو زير ويژگی شغلیمون طراحی 
كرده ايم. البته آدم ها بعد از پیشرفت در كارها و امتحان پس دادن ها، از حوزه ی 
شغلی شون فاصله می گیرن و به شیوه ی مبارز حرفه ای مشغول فعالیت می شن. 
شما بهرام عزيز بايد متناسب با شرايط تحصیلی به گونه ی خودش، در محل 
با اون فعال باشین،  يا اگر شغلی دارين، متناسب  به گونه ی خاص خودش و 
اصل و اساس همین چند نکته ی ساده است. لطفاً دقت كنین: هم دلی، اعتقاد 
مشترک به ايده و آرمان، شجاعت، تیزهوشی، ابتکار داشتن، اعتقاد داشتن به 
لزوم ايثار در مبارزه به خاطر آينده ی آرمانی، بهبود شرايط فردی و اجتماعی، 
مادی و معنوی و... بنابراين كار جنبه های متفاوت داره كه يک مبارز رو رشد 
می ده. بدون خودسازی نمی شه الگوی ديگران شد. از طرفی خودسازی را هم 
نبايد به مطلق رساند كه در اندازه ی رياضت كشی صرف بمونه. مثل يک راهب 
بودايی و... جنبه ی تبلیغی مبارزه با پخش اعالمیه، انداختن اعالمیه به داخل 
اگر  اماكن عمومی و پست كردن و خیلی موارد ديگه.  و  اتوبوس  خانه ها، در 
سؤال مشخص تری بپرسید، من هم از كلی گوی در می آيم و موضوعی و موردی 
صحبت می كنم. صراحت داشتن رو بايد تمرين كنیم؛ تقويت نگاه و بیانمون  رو. 
هر جا رو نگاه می كنی، موردی برای تبلیغ می بینی. از فساد و عريانی تا گستاخی 
خارجی ها، از چپاول بیت المال تا زور و منش ساواک. بنابراين، اين تربیت ها هم 
بايد در كنار شجاعت و ايمان داشتن باشد.« میرزا اين صحبت ها را بدون كمترين 
رنگ و بوی عاطفی می گفت تا سوء تفاهی پیش نیايد. غالم علی هم همیشه اين 
گونه بیان را داشت. در فاصله ای كه آن ها صحبت می كردند، من پیش خودم به 
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ياد غفلت هايم می افتادم كه چه قدر از نعمت  بودن در حضور غالم علی كم بهره 
بودم. با خود عهد كردم كه بايد جبران كنم. بعد از آن روز، در من يکی، موتور 

فعالیت به كار افتاده بود.
تفاوتی كه بعد از انحالل ساواک پیش آمده بود، اين بود كه ساواک پرونده ها 
را در اختیار گارد پلیس قرار داده بود و آن ها فقط خشونت بلد بودند و توهین 
دانشکده  تبديل می شد. كتاب خانه ی  زيان خودشان  به  كردن، كه همین هم 
در  و هم  ]ولیعصر)عج([  ولیعهد  میدان  باالی  در ساختمان شماره ی يک  هم 
ساختمان شماره ی دو كه در انتهای خیابان امیرآباد واقع شده بودند، محل خوبی 
برای نشر اعالمیه ها و سخنرانی های حضرت امام بودند. دو نفری با فاصله ی 
كمی وارد كتاب خانه می شديم. هر يک كتابی برای مرور درباره ی مباحث درسی 
می گرفتیم و در حالی كه هوای همديگر را داشتیم، يک برگ از آن را الی كتابی 
قرار می داديم. طوری اين كار می كرديم كه دانشجوها توجه شان جلب شود و آن 
را بردارند. البته اطالعیه های مربوط به سخنرانی ها در مسجد قبا و مساجد ديگر 
را كه می دانستیم مربوط به شخصیت های حامی نهضت هستند نیز جاسازی 
می كرديم. از ماه های دوم و سوم سال 57 هم تعداد اين گونه سخنرانی ها بیشتر 
شده بود و هم عالقه مندی كه در میان دانشجويان به وجود آمده و در حال 
افزايش بود، می طلبید كه كاری صورت بگیرد. از همین ارديبهشت ماه در اثر 
خیزشی كه در ماه های پايانی سال گذشته بعد از وقايع شهرهای قم و تبريز 
به وجود آمده بود، غالم علی در هر كالس و محل تجمع می گفت: »بچه ها 
فرموده اند  امام  می گن  هست؟  رايج  مردم  بین  در  شايعه هايی  چه  می دونین 
مجلس مشروعیت نداره و مصوبه های اون ها غیرقانونی است. بنابراين كار دولت 
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نیز با چنین مجلسی پوشالی و پوچ است و اون ها آلت دست های بی اراده ای بیش 
نیستند. بی بی سی گفته روز جمعه بزرگ ترين تظاهرات دانشجويی و دانش آموزی 
همزمان در تهران و شهرستان ها برگزار خواهد شد. شريف امامی ديدارش رو با 
مجلسی ها لغو كرده. گويا طومار بزرگی در مجلس علیه اش درست كرده ان و او 
هم روی رفتن به آنجا رو نداشته. شنیدين دو مستشار آمريکايی هفته ی گذشته 
در بندرعباس ترور شده ان؟ راننده ی سرويس مدارس آمريکايی ها گفته كه خیلی 
از خانواده های آمريکايی از ترس، بچه هاشون رو مدرسه نمی فرستن. می دونین 
كه اون ها مدرسه ی از ما بهتران دارن! شايع شده كه شاه ديروز حالش بد شده 
و به بیمارستان رساندنش، اينکه چه وصفی داره، به مردم گفته نمی شه و...« 
البته شايعه هايی كه غالم علی ترويج می كرد، دور از ذهن نبودند و يا در اندازه ی 
ناچیزتری درباره ی آن خبری هم منتشر شده بود. از طرفی بعد از زندانی كردن 
هويدا و چند نفر ديگر از كله گنده ها، اخباری از اين دست درباره ی ديگران كه 
هنوز شايع نشده بود، در میان مردم به ويژه دانشجويان خواهان يا به قول معروف 
مشتری داشت. از آن جمله بود كه شايعه ی فرار ژنرال ها و كله گنده های سیاسی 
را رواج دادن شیوه ی معمولمان شده بود. رفته رفته كه فضا كمی ملتهب شده 
بود، فعاالن مجاهدين و فدايی ها هم ابراز وجود می كردند كه غالم علی بحث با 

آن ها را هم پیش می برد.
در تعطیلی تابستان كه وقت به نسبت آزادتری داشتیم، از پخش اعالمیه و 
او برای ريختن  با هم قرار داشتیم،  البته زمانی كه  شعارنويسی غافل نبوديم. 
ترس من همراهم می آمد. انداختن اعالمیه به درون خانه ها، چسباندن بر روی 
باجه های پست، تلفن، برق، بیلبوردها و ديوارها از جمله تمرين هايمان بود. او با 
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افراد تیم های ديگر هم مرتبط بود كه به آن ها هم می رسید و زياد درباره شان به 
من توضیح نمی داد. البته من هم دو تیم سه نفری در محل درست كرده بودم 
كه درباره ی كارهايمان گزارش می دادم و او موارد اصالحی را يادآوری می كرد. 
تأكیدش بیشتر بر تأثیرگذاری بر روی جوان ها بود. از طرفی او فعالیت های بدنی 
هم می كرد. دو، سه جا شاغل بود. هرچند چیزی در اين باره توضیح نمی داد، اما 
به نظر می آمد برای تأمین هزينه ی تیم هايش كار می كرد. از رنگ و اسپری و 
چسب و... همه به پول نیاز داشت. يک پیکان سواری و يک موتورسیکلت هم در 
همین رابطه داشت كه به نوبت از هر كدامشان استفاده می كرد. فهمیده بودم كه 
بعد از پشت سر گذاشتن دوره ی آموزشی، همیشه مسلح است، اما اشاره ای به آن 
نمی كردم. بعد از برگزاری راه پیمايی تاريخی قیطريه تا میدان ولیعصر كه در آنجا 
نماز جماعت به امامت شهید بهشتی برگزار شد و بزرگ ترين حركت در تهران 
به عنوان پیش گامی مطرح شد، تازه آرام آرام من فهمیدم با چه شخصیت هايی 
آشنا شده و در هر رابطه ای چه كاری انجام داده و می دهد. عادت داشت زمانی 
يا  از شدت محرمانه بودن آن موضوع و  را به من بگويد كه  چنین چیزهايی 
شخص كاسته شده بود و با اين حال من خوشحال می شدم كه من را هم با آن 
شخصیت ها آشنا می كند. شخصیت هايی كه از رهبران تراز اول انقالب اسالمی 
بودند: دكتر بهشتی، آيت اهلل خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، حاج مهدی عراقی، 
حاج علی صنايع، محسن رفیق دوست، حجت االسالم اندرزگو و... اين اشخاص 
در داخل كشور نماينده های حضرت امام هم محسوب می شدند. بعدها فهمیدم 
كه كارهای مسلحانه اش را با كسب اجازه از اين آقايان انجام می داده است. شرط 
ثابت در جواب های نماينده ها كه از طرف امام حرف می زدند، اين بود كه مبادا 
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از اين ره گذار صدمه ای به بی گناهی وارد شود. اما حضرت امام آمادگی و تشکل 
مسلح داشتن را برای شرايط انقالب الزم می دانسته اند.

مهرماه دانشکده ها بازگشايی شدند، اما از بی تکلیفی اساتید و عدم برنامه ريزی 
درسی پیدا بود كه برای رفع تکلیف بازگشايی انجام شده است. روزهايی كه در 
دانشکده ی امیرآباد شمالی بوديم، مشخص بود كه كارشناسان خارجی به ويژه 
فرانسوی ها كه مسئول اصلی مؤسسه ی تحقیقاتی بودند، در حال خارج شدن 
از ايران هستند. بنابراين اساتید خارجی ما هم سرگرم راست و ريس كردن امور 
خروجی خودشان بودند. در میان مهندسان و اساتید داخلی هم كسانی بودند كه 
همسران خارجی داشتند و آن ها هم همانند خارجی ها آماده ی رفتن می شدند. 
بعد از كشتار هفدهم شهريور هر آدمی كه شکنجه گر نبود، مشروعیت های رژيم 
سلطنتی را نفی می كرد. ژنرال ازهاری، رئیس دولت، با بی شرمی تمام گفته بود 
كه شعارها را با چندتا نوار و بلندگو پخش می كنند و رنگ قرمز در آب جوی ها 
می ريزند تا حکومت نظامی را به بدنامی متهم كنند. برنامه ی كالس ها به طور 
از دانشکده به عنوان محل قرار شروع  از طرف ما مخدوش می شد كه  عمده 
تظاهرات روزانه استفاده می كرديم. سازمان انرژی اتمی هم كه می ديد به طور 
واقعی هم چیز از دست رفته است، طی بیانیه ای اعالم كرد كه برنامه ی آموزشی 
58ـ57 تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم می شود. از روزهای بعد هم درها را بستند 
و چند سرباز حکومت نظامی را گماردند كه بگويند: »تعطیل شده است. بعدها از 
طريق جرايد خبر بازگشايی اطالع رسانی می شود.« از نظر محلی غالم علی و 
دوستانش امکانات خوبی داشتند. آن ها از حسینیه به عنوان پايگاه ثابتشان استفاده 
می كردند. من هم بیشتر روزها هم برای فعالیت و هم برای ديدن غالم علی به 
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حسینیه می رفتم. اولین تظاهرات بعد از كشتار هفدهم شهريور را ما از میدان 
امام حسین به سمت دانشگاه تهران راه انداختیم كه با استقبال مردم روبه رو شد 
و خود به سنت و عادت تبديل شد. شناسايی عوامل مؤثر ساواک و فرماندهان 
شهربانی و حکومت نظامی كه با نهضت و انقالب سر ستیز آشتی ناپذير داشتند، 
به امری مهم در فعالیت های سازمانی و تشکیالتی مان به طور روزمره تبديل شده 
بود. من و تعدادی از دوستان نتیجه ی شناسايی ها را به غالم علی می داديم و 
آن ها اجرا می كردند. من بعدها فهمیدم كه با شهید اندرزگو هم رابطه داشته و آن 
زمان الزم نبود من بدانم. اين موضوع كه من به طور دقیق در جريان فعالیت های 
مخفی اش نبودم، به اين امر حیاتی برمی گشت كه نمی بايست كسی اطالعات 
غیرضروری از ديگران می داشت. بعد از كشتار مردم در روز هفدهم شهريور، 
غالم علی به آن راه برد اصلی و اساسی بعد از ديدار میرزا از محضر حضرت امام 
در نجف اشرف پیوسته بود كه نبايد بی دلیل با ارتشی ها دشمنانه برخورد كرد. 
برای همین اعدام كسانی كه دستشان به خون مردم آلوده بود و نیز مستشاران 
آمريکايی    اسرائیلی در اولويتشان بود. در اين دوره البته گروه های پیرو خط امام با 
تجربه ها و تشکل های مسلحانه در مسیر مبارزه همديگر را يافته بودند. به عنوان 
مثال گروه منصورون كه بیشتر فعالیت هايش به شهر قم و شهرهای خوزستان 
از طرفی  بودند.  آورده  وجود  به  بین خودشان  محدود می شد، هماهنگی هايی 
نام محمد منتظری هم به طور  فعالیت  روحانی جوان و پرشور در اصفهان به 

انکارناپذيری گسترش يافته بود.
بعد از مهاجرت حضرت امام از عراق به نوفل لوشاتو پاريس گروه های مسلح 
توحیدی صف و تشکل های ديگر مسلحانه در تظاهرات شركت می كردند كه هم 
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نمايش قدرت بود و هم نوعی تمرين برای حضور علنی در میان مردم كه بايد آن 
را فرا می گرفتند. چند روزی غالم علی را نديده بودم. به دوستان سفارش كرده 
بودم كه بگويند من سراغش را می گرفتم. آبان ماه بود و رژيم در برابر انقالب 
اسالمی مجبور به عقب نشینی شده و حدود 1100 نفر از زندانیان شاخص سیاسی 
را آزاد كرده بود. حضور اين شخصیت ها در میان مردم احساس پیروزی هر چه 
پیشین  به نسبت روزهای  را ديدم كه  را فراهم می كرد. غالم علی  بیشترشان 
با نشاط و پرحوصله می نمود، علت را پرسیدم، گفت: »يه سفر موفقی  خیلی 
داشتیم به زاهدان. حاج محسن بود و كلی خريد كرديم و آورديم. ديگه پیدا 
كردن جوان های مخلص و پرشور آسون شده. امام زاده داود، مسجد جلیلی، شاه 
عبدالعظیم و... راحت بچه ها می رن جمعشون می كنن و می آرن يه آموزش كوتاه 
و بعدش هم توی تیم ها سامان دهی می شن. مهم كار حاالست كه جنايت كارها 
ارتش و شهربانی و  اين همه  قراره  از طرفی هم  اعمالشون برسن.  به سزای 
ژاندارمری فرو بريزه. توی اون شرايط خأل قدرت، آدم هايی الزم خواهند بود كه 
امنیت رو برقرار كنن. االن يک ماهی هست كه اين آمادگی داره شکل می گیره. 
نمی خواهی جلو بیايی؟ يعنی همون كار تبلیغی آخر خطر توست؟« گفتم: »آخر 
خط كه نه، فعاًل آمادگیش رو ندارم. يعنی با روحیه ی من سازگار نیست. تا جايی 
كه الزم باشه و از دستم بربیايد، مضايقه ای ندارم، اما به شکل حرفه ای با اون 
مسئولیت سختش نه! ضمن اينکه انقالب هم توی اين مرحله و هم در مرحله ی 
تثبیت به ده ها تخصص و توانايی و كاردانی نیاز داره و خواهد داشت. من احساس 
می كنم در اين مرحله در كار تبلیغی برش دارم. در مرحله ی بعدی هم از معلمی 
تا هر كاری از اين دست فعال خواهم شد ان شاءاهلل. چه در اين دنیا و چه در اون 
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دنیا از هر كس به اندازه ی دانايی و توانايی اش سؤال می كنند و خواهند كرد. اين 
بهتره يا در اثر رودروايسی مسئولیتی رو عهده دار شدن و توزرد از آب درآمدن؟« 
قرار شد از فردا در تظاهرات روزانه از میدان امام حسین)ع( تا میدان انقالب را با 
هم باشیم. با اين تفاوت كه او مسلح می آمد، اما من بسته ی اعالمیه را با خودم 
می بردم. عصر هنگام بود كه گفت: »با اجازه دو، سه روزی هم مأموريت می رم و 
برمی گردم. مطمئن باش بعد از برگشتن برايت تعريف می كنم. از اينکه در تکثیر 
عکس های امام كه اين همه مشتاق پیدا كرده، فعال هستی، دستت هم درد نکنه. 
من يکی هیچ فرقی بین انواع تالش برای انقالب اسالمی و پیروزی و تثبیت 
آن نمی بینم. فراتر از دوستی خودمون، در واقعت هم همین است.« چهار، پنج 
روز بعد كه از مأموريت بازگشت، گفت: »می دونی كه بنا به دستور امام آن هايی 
فقط اعدام می شن كه خون مردم رو ريخته ان و ديگر هم مستشاران آمريکايی 
و اسرائیلی. در اصفهان بچه ها كارشناسايی مینی بوس های حامل مستشاران را 
از محل هوانیروز تا خونه هاشون شناسايی كرده بودند و چنان دقیق هم گفته 
بودن كه در همه حال حداكثر اختالف زمان پیش بینی شده در عمل پنج دقیقه 
بود. میرزا مسئولیت رو بر عهده گرفته بود و اون رو به من واگذار كرده بود. 
هدف انهدام يک هلی كوپتر بود كه مستشاران داخلش هم می رفتن هوا. محل 
استقرار خودروهايی كه اون ها رو سوار می كردند و هم زمانی رو كه به داخل 
هلی كوپتر می رفتند يا برمی گشتند، به دقت شناسايی و برآورد شده بود. در نتیجه 
دو مینی بوس كه شبانه بمب گذاری شد و هلی كوپتر موقع به كار افتادن و پیش 
از پرواز با دو نارنجک به آتش كشیده شد. اگر تعدادشون به اندازه ی رستوران باغ 
خان ساالر نبود، اما اين اهمیت ويژه رو داشت كه اون ها بدونن بايد ايران را رو 
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ترک كنن. اون ها بايد می فهمیدن كه فقط تهران نیست كه براشون ناامن شده، 
بلکه كل ايران براشون ناامن شده. طبیعی است كه در پايگاه های هوايی و دريايی 
هم ترس و وحشت توی جونشون ريخته. يعنی اون ها كه اومده بودن به نیروهای 
شاه دلداری بدن، حاال خودشون دنبال لونه ی موش می گردن. گروه منصورون در 
خوزستان چنان جهنمی برای مهندس هاشون برپا كرده ان كه دارن دسته دسته 
انجام می گیره.  انقالب ماشاءاهلل معجزه وارانه داره  فرار می كنن. پیشرفت های 
اين ها نشون می ده كه نظر الهی به پیروزی انقالب ها معطوف شده، پس پیروزی 

نزديک هست.« مثل همیشه با روحیه بود كه بر روی من هم تأثیر داشت.
بودند. دو  با ما حفظ كرده  را  رابطه شان  از هم دانشکده ای ها  نفری هم  چند 
نفرشان بعد از امتحان پس دادن پیش غالم علی، به گروه صف معرفی شده و 
به فعالیت ادامه می دادند. من پیش خودم يک نتیجه گیری ابتدايی كرده بودم كه 
افراد نخبه همیشه مورد توجه حركت های مسلحانه، گروه های سیاسی و ساواک 
بودند. حتا گروه اسالمی صف هم بدون آنکه اين بینش را اعالم كند، در عمل 
دست به چنین انتخابی زده بود. میرزا نمونه ی برجسته بود. شخصی كه كودكی 
را با يتیمی سر كرده، پراكنده درس خوانده، اما از منش، هوش فراوان، شجاعت 
بی نظیر و ايمان مستحکم برخوردار بوده، سريع به خدمت نهضت درآمده بود. 
غالم علی نمونه ی دوم كه سرآمدی ديگر بود و مسیری متفاوت با زندگی میرزا را 
پشت سر گذاشته بود، به خدمت نهضت امام خمینی و انقالب اسالمی درآمده، به 
صف پیوسته و تنها در همان هم محدود نشده، بلکه با گروه ها و شخصیت های 
ديگر هم ارتباط گرفته، مبارزه را در ابعاد نظامی    سیاسی    فرهنگی و اعتقادی 
پیش گرفته كه ان شاءهلل عاقبت به خیر می شود. همین دو نفری كه با ما از 
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دانشکده آمده بودند، به سرعت از من گذشته و با غالم علی رفته بودند. جنم و 
ُجربُزه ی مادرزادی در آدم ها نمود پیدا می كند. تربیت ها مسیر تجلی آن كارآمدی 
را سمت و سو می بخشند. غالم علی را وقتی نگاه می كنی كه مبارزه ی ورزشی 
به كار فکری و سلوک نخواهد  اين چنین میلی  می كند، می پنداری كه آدمی 
داشت. در حالی كه اگر در حوزه ی علمیه ی میدان خراسان نگاه كنی و ببینی 
چه طور طلبه ای با پشت كار است، يکه می خوری. تیزهوشی سیاسی اش چنان 
باالست كه در همان جلسه ی اول در ديدار با میرزا، پس و پشت منافقین را برمال 
كرد، هم برای من و هم برای میرزا جای شگفتی داشت. او با هیجده  ساله سن 
كی وقت اين همه كار را داشته؟! آخر او برای تأمین مالی نیازهای گروه، كار 
ساختمانی هم می كرد. روزی چهار ساعت منشی و تزريقات چی مطب هم بود. 
می گفت: »چندصدهزار تومان ظرف دو هفته دست میرزا می آيد و هزينه می شود، 
اما فرزند اولش رو به خاطر نداشتن پول بیمارستان از دست داده بود. ايمان كه 
بدون امتحان به دست نمی آيد آقا بهرام. از او مثال می زنم كه شناخته شده است 

و تو هم ديديش. از اين آدم ها شکر خدا كم نیست.«
بود  به فرار شده  انقالب اسالمی هر روز هموارتر می شد. شاه مجبور  مسیر 
و حضرت امام تقاضای شاپور بختیار را منوط به استعفا از سمتش كرده بود. 
شعار  مردم  بودند.  شدن  خموده  حال  در  درون  از  نظامی  حکومت  واحدهای 
می دادند: »ارتش برادر ماست ...« و گل بر روی لوله های تفنگشان می گذاشتند. 
از طرفی شاه فرار كرده و مستشاران خارجی هم در معرض اعدام و فرار بودند. 
غالم علی در اين روزها فعال تر از همه بود. نزديکی خانه شان در خیابان صدوق 
خیابان صفا به ستاد نیروی هوايی كه خیلی از مستشارها آنجا بودند، به او اين 
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استتار  منازل هم محلی ها  را در  نقلیه ای  راحت تر وسیله ی  تا  را می داد  امکان 
كند يا از هر وسیله ای سود جويد. در جريان عملیات دو تن از دوستان میرزا كه 
مینی بوس حامل مستشاران آمريکايی از مسیر ستاد فرماندهی نیروی هوايی به 
سمت میدان ژاله را با بمب دستی متالشی می كنند، غالم علی سريع به كمکشان 
با سواری پیکان خودش آن ها را  از مسیر سی متری نیروی هوايی  می آيد و 
نجات می دهد. يکی شان به شدت زخمی شده و آن ديگری را موج انفجار دچار 
سردرگمی كرده بود. عملیات های ريز و درشت پرتعداد در آن حوالی اجرا می شد 
كه بیشترين شناسايی ها و طراحی ها و وسیله فراهم كردن ها توسط غالم علی 
در  كشور  اداره ی  و  می كرد  تغییر  به سرعت  داشت  شرايط  می گرفت.  صورت 
واقعیت به دست شورای انقالب منتخب حضرت امام انجام می شد. اخبار مربوط 
به سخنرانی ها و مصاحبه های حضرت امام با رسانه ها به شدت تعقیب می شد و 
رفته رفته ساختمان سانسور هم ترک برمی داشت. رسانه های فارسی زبان مثل 
راديو بی بی سی، راديو مسکو و... پوشش خبری انقالب اسالمی و رهبری آن را 
انجام می دادند كه در نهايت همه به زيان شاه و دولت دست نشانده اش بختیار 

تمام می شد.
از جاهای ديگر  بهتر  رفتم كه طبق معمول در حسینیه   به ديدن غالم علی 
می شد پیدايش كرد. بعد از نماز جماعت مغرب و عشا با هم بیرون آمديم و 
در خیابان مشغول قدم زنی شديم. غالم علی گفت: »امروز با میرزا قرار داشتم. 
ديشب با آيت اهلل بهشتی صحبت كرده اند و قرار شده كه میرزا مسئولیت حفاظت 
حضرت امام را با دوستان و نیروهای خودشون از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا 
داشته باشن. بعد از استقرار هم حفاظت از محل اقامت رو هم ادامه بدن. میرزا 
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هم يک به يک با اشخاصی كه مسئولیت تیم های جداگانه و زيرگروه رو دارن، 
و  نظر  تبادل  از  بعد  شده.  وظايف  حوزه ی  تقسیم  اين طوری  و  كرده  صحبت 
تشريح حوزه ها به ترتیب، از من خواست قسمتی رو عهده دار بشم. من هم گفتم 
حفاظت از بهشت زهرا و تأمین امنیت آن تا ساعتی پس از سخنرانی حضرت 
امام به عهده ی من و دوستانم باشه. او هم قبول كرد. قرار بود میرزا تا امشب 
آمادگی گروه هاش  رو به آيت اهلل بهشتی و آيت اهلل مطهری اطالع بده. اگر با 
پای خودت هم نمی اومدی، با موتور می اومدم سراغت. از پنج كیلومتری ورودی 
اصلی تا محل در نظر گرفته شده برای جايگاه سخنرانی، به عهده ی ماست. 
البته ما گروه ثابت هستیم و خطر هر نوع بمب گذاری و مین گذاری ساواک و 
ايشان هم  بايد رفع كنیم. گروه های حفاظت در اطراف خودرو  ضدانقالب رو 
می آن. طبق محاسبه ها، هواپیمای حامل حضرت امام صبح روز دوازدهم بهمن، 
يعنی چهار روز ديگه در فرودگاه مهرآباد بر زمین می نشینه. كمیته ی استقبال و 
گروه حفاظت كارها رو بر عهده دارن تا حضرت امام به بهشت زهرا تشريف بیارن 
و سخنرانی داشته باشن. از امروز من هماهنگی رو انجام می دم و نفرات با هم 
در محل ها، مدرسه ای كه می شناسی، جمع می شیم. چند ساعتی افراد با هم آشنا 
می شن. من برنامه ها رو تشريح می كنم و چندتا خنثا سازی آموزشی انجام می دم 
و بعد طبق برنامه كارمون رو در بهشت زهرا شروع می كنیم. میرزا هم هر چند 
ساعت يک بار تماس خواهد داشت. مدرسه اين روزها تعطیله و پسر سرايدارش 
از دوستان خودمون هست. قرارمان ساعت دوازده ظهر بعد از نماز باشه كه بعد 
از آشنايی، برای غروب می ريم سر جاهامون توی بهشت زهرا مستقر می شیم. 
بقیه ی توضیح ها رو به موقعش می دهم.« من راهی شدم و غالم علی هم رفت 
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كه به افرادش برای فردا اطالع بدهد. الزام حداقل اطالعات داشتن باعث شده 
بود كه من به رغم رفت و آمدهای زياد با غالم علی، دوستانش را نشناسم. هرچند 
می دانستم در حسینیه چند نفری از آن ها در بین نمازگزاران بودند. ظهر روز بعد 
به مسجد الحسین رفتم. وضو گرفتم و به نماز ايستادم. تعداد نمازگزاران كم 
بود و احتمال دادم اين روزها به خاطر شركت داشتن مردم در تظاهرات، نماز به 
جماعت برگزار نشود. بین دو نماز غالم علی و يکی از دوستانش را كه در سمت 
راست من مشغول نماز خواندن بودند، ديدم. حسین بود. همان دوست ش كه 
خیلی با هم، هم سن و هم پا بودند. راه كه افتاديم، احمد پسر شانزده، هفده ساله ی 
سرايدار مدرسه )آقای نوروزی( هم سالم و علیک كرد و به غالم علی با چندتا 
كلمه حرف منظورش را رساند كه: »جای نگرانی نیست. يک كالس درس كه 
اتاقش بزرگ تر از بقیه است، آماده شده، پدرمم هم پیغام داد كه به شما بگويم، 
برای اطمینان خاطر، خودش دم در مدرسه می ايستد تا احیاناً كسی هم مراجعه 

كرد، جواب گو باشد.«
بیشترين تعداد از پانزده نفر، از اطراف مسجد و مدرسه و محله ی خود غالم علی 
بودند. طبق گفته ی ديروز، غالم علی سه نوع مین و سه نوع بمب را پیش چشم 
همه ی ما خنثا كرد و گفت يک به يک بیايید از نزديک نگاه كنید. بمب و مین 
خنثا كردن به دقت صددرصدی. تمركز، تسلط كامل بر اعصاب و سرعت در 
عمل نیاز دارد. در میان انواع بمب ها كه از دينامیت يا تی ان تی هستند، به نسبت 
خطرناک ترينشان سی   4 است كه ژالتین مانند است و می تواند در كوچک ترين 
جاها هم عمل كند و خسارت سنگینی به بار بیاورد، مثل سیفون توالت، پشت 
برايتان  را  قبیل ... من موردها  اين  از  و  يا ماشین، كشوی میز  اتاق  لوالی در 
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كارسازی می كنم تا ببینید. منظور از اين كار اين هست كه با وجود برگ نداشتن 
درخت ها و سبز نبودن بوته های گل و... اين ماده ی منفجره را دشمن می تواند 
در جايی كه درخت قلمبه ای دارد يا جای رويیدن شاخه هست، قرار بدهد و 
چاشنی به آن وصل كند. تی ان تی و دينامیت حجم بیشتری به نسبت سی  4 
نیاز دارند كه كشفشان راحت تر هست. تا جايی كه می توانیم هر نوع بطری و 
شیشه را هم جمع می كنیم. ممکن است در همان شلوغی چند نفری صابون و 
بنزين همراه داشته باشند و شروع كنند به درست كردن كوكتل مولوتف. هدف 
تا دوازده ظهر  امام كه حدود ساعت ده  امنیت سخنرانی حضرت  برقراری  ما 
است. پنج نفر اسلحه برمی دارند كه محافظ همه باشند و بقیه هم كارها را انجام 
می دهند. دقت و كنجکاوی داشته باشید. اين را هم بدانید كه هرگز در عمرتان 
مأموريتی به اين مهمی نخواهید داشت. حداقل يک میلیون نفر در آن محوطه 
در حدود سه ساعت زمان می آيند و بعد از سخنرانی می روند. در آن ساعت های 
زمان سخنرانی هم ما عالوه بر مواظبت تعريف شده، مواظبت كلی هم خواهیم 
داشت. سالح گرم و سرد و هر چیزی كه بتواند به آدم صدمه وارد كند، از تبر و 
شمشیر و ساطور و... بگیر تا تفنگ شکاری و جنگی و كلت و نارنجک و كوكتل 
مولوتف و چیزهای مشابه. ادامه ی كار با بچه های ديگر، برای حفاظت از بیت 
موقت حضرت امام، كار آسان تری خواهد بود. اينجا هم محیط باز و بزرگ است و 
هم جمعیت هیجان زده خواهد آمد. شلوغی هم كه خودبه خود اعصاب مردم را تا 
حدودی متشنج می كند. اتکا به ياد خدا، تسلط بر اعصاب، هوشیاری و آشنا بودن 
به وظايف كل موضوع ما را در برمی گیرد...« بعد از آزمايش ها و پرسش و پاسخ ها 
پیش از غروب آفتاب به بهشت زهرا رسیديم. هماهنگی الزم با مسئوالن آنجا 
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شده بود. در وهله ی اول تقسیم كار در محدودی خاص در اولويت بود. كارت های 
مخصوص حفاظت هم چاپ شده بود كه قرار بود شب به دست ما برسد. در 
جاهايی كه در تاريکی قرار می گرفتیم، اولويت با پاک سازی كلی محیط بود و در 
زمان هايی كه نور كافی وجود داشت، بازبینی كف زمین و الی درخت ها و هر 
جايی كه می توانست مورد استفاده ی دشمن قرار بگیرد. ضمن اينکه ما از همان 
لحظه ی شروع به كار، نگهبان مسیر و محل جايگاه هم شده بوديم. سرشب بود 
كه میرزا به ديدار غالم علی آمده بود. هم كارت ها را آورده بود و هم می خواست 
اطمینان خاطر پیدا كند. میرزا گفته بود: »واقعیت اين است كه حفاظت از امام 
بین ما و مجاهدين در شورای انقالب مطرح شده بود. آن ها از طريق آيت اهلل 
طالقانی حرف می زدند. می گفتند ضمانت كتبی می دهند كه حضرت امام را از 
لحظه ی وارد شدن به فرودگاه تا رسیدن به محل استقرار قطعی همراهی كنند. 
گفته بودند 150 اسلحه ی خود كار می خواهند و می خواهند در همه ی مراحل تنها 
آن ها به امام دسترسی داشته باشند. گفته بودند آرم و پارچه نويسی شهدايشان 
را در كل زمان مأموريت خواهند داشت. ما هم كار شناسايی خودمان را كرده 
بوديم. من با مصطفی بودم كه طرح ها را حاضر كرده بوديم. در جلسه ی نهايی 
در شورای انقالب ما تأكید كرديم كه هرگز نمی خواهیم شناخته شويم. به جای 
150 نفر چهارهزار نفر بسیج می كنیم. آيت اهلل طالقانی هم موقعیت ما را جويا شد 
و به هر حال ما برنده ی اين گزينش شديم. از طرفی كار شناسايی بختیار را هم 
پیش برديم تا در صورت لگدپرانی، اعدامش كنیم. بنابراين مسئولیت ما قعطی 
است. با جان و دل كار كنید و بدانید كه اين قسمت از كار بزرگ به شما سپرده 
شده است؛ كاری كه در شرايط عادی به دويست نفر سپرده می شود. غالم علی، 
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من روی مصطفی و تو و سعید و چند نفر ديگر طرح را داده ام و حساب می كنم. 
كاری كنیم كه امانت ملت را سالم به ملت تحويل دهیم.« غالم علی گفت: »من 
از همه ی بزرگواری و تالش های راستین تو ممنونم و احترام می گذارم و خودم 
را شاگرد شما می دانم و امیدوارم سربلند باشم. اگر ممکن است دو قبضه تفنگ 
دوربین دار و دوتا هم دوربین قوی برای ما بفرستید. متوجه هستید كه بايد از 
فضای بلندتری به میان جماعت نظارت داشته باشیم.« محمد يا علی گفت و 

غالم علی دست بلند كرد و ما به كارمان ادامه داديم.
اتومبیل بی ام و  بنز و سه  اتومبیل  صبح روز دوازدهم بهمن ماه 1357، چهار 
و يک اتومبیل بلیزر وارد میدان شهیاد شدند و به طرف فرودگاه راندند. طبق 
نوشته ی روزنامه ها، چهارهزار مرد مسلح حفاظت از امام خمینی را به عهده گرفته 
بودند. ما جريان فرود آمدن هواپیمای حامل حضرت امام و همراهان را از راديو 
می شنیديم. گزارش ها لحظه به لحظه ادامه داشت و تا اينکه امام و همراهان در 
اتومبیل ها جای گرفتند و از محوطه ی فرودگاه وارد خیابان و میدان شهیاد شدند. 
گزارشگران راديو از اين قسمت به بعد گزارش لحظه به لحظه را ادامه ندادند. 
سرود پخش شد و باز هم سرود. بعدها فهمیديم كه در میدان شهیاد كنترل 
اتومبیل ها از دست راننده ها خارج شده و ماشین ها شناور بر روی دستان مردم 
در حركت بودند. ديگری هیچ كاری طبق برنامه پیش نمی رفت، بلکه جريان 
عمومی و فوق قدرت و نظام كارها را پیش می برد. طبق برنامه قرار بود كه امام 
در دانشگاه تهران متوقف شده و با روحانیون متحصن در آنجا ديدار داشته باشد، 
اما ازدحام اجازه نمی دهد و ناگزير حركت ادامه می يابد و ما كه جايگاه سخنرانی 
را آماده كرده بوديم، منتظر فرارسیدن لحظه هايی بوديم كه در تاريخ ثبت می شد. 
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ابتدای ورودی بهشت زهرا بلیزر حامل حضرت امام و حاج احمدآقا دچار مشکل 
شد و میرزا كه توانسته بود با همکاری هوانیروز هلی كوپتری را در آن نزديکی 
بنشاند، به طرفشان دويد و از مردم خواست اتومبیل را به نزديکی هلی كوپتر 
برسانند. حاج محسن رفیق دوست رانندگی بلیزر را تا آنجا انجام داده بود. با كمک 
ناطق نوری و میرزا و محسن و... حضرت امام و حاج احمدآقا به هلی كوپتر منتقل 
شدند و هلی كوپتر از زمین برخاست. ابتدای ورودی قطعه هفده شهدا، جايی بود 
كه برای سخنرانی در نظر گرفته شده بود و هلی كوپتر توانست آن جا به زمین 
بنشیند. حضرت امام فاتحه ای برای شهدا خواندند. از قطعه ی شهدا تا جايگاه 
فاصله ی چندانی نبود. جايگاه بلندتر بود تا مردم بتوانند امام را در حال سخنرانی 
ببینند. تا بیش از سخنرانی غالم علی و بعد من به دست بوسی حضرت امام موفق 
شديم. اعضای شورای انقالب و شخصیت های مهم روحانی و سیاسی در اطراف 
امام حضور داشتند. از نظر امنیتی اينجای كار مشکل تر از خیابان و در حال حركت 
بود. میرزا پیاپی به غالم علی سفارش می كرد. همه در حال از سر گذراندن آزمون 

بزرگ شرعی و انقالبی بوديم. 
با همان هلی كوپتر بهشت زهرا را ترک كردند. طبق  امام  از سخنرانی،  بعد 
برنامه ديدار با مجروحین انقالب در بیمارستان هزار تخت خوابی بود. ما طبق 
رفاه  مدرسه ی  به  بايد  رفتیم.  نزد غالم علی  به  مقرر شده ی خودمان  برنامه ی 
می رفتیم. ديگر مأموريتمان در بهشت زهرا تمام شده بود و راهی شديم. من و 
سه تا از بچه ها با پیکان غالم علی راه افتاديم. بقیه ی بچه ها با موتور راه افتادند. 
شب شده بود كه در مدرسه ی رفاه در كنار نیروهای میرزا قرار گرفتیم. غالم علی 
به سراغ میرزا رفت. بعد از چند دقیقه صحبت با هم به ديدن آيت اهلل مطهری 
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رفتند. وقتی غالم علی به پیش ما بازگشت، گفتند امام هنوز از بیمارستان هزار 
تخت خوابی بازنگشته اند. میرزا نگران كوچکی اين مدرسه بود و پیشنهاد شد كه 
بعد از تشريف فرمايی امام، خدمتشان موقعیت را گزارش بدهند و اجازه بگیرند 
كه به مدرسه ی علوی انتقالشان بدهیم. ما برويم مدرسه ی علوی و موقعیت 
را بسنجیم و حفاظت را شروع كنیم. تا هوا روشن است و ديد به خیابان ها و 
ساختمان ها داريم، اين كارها را انجام بدهیم. ديگر لزومی ندارد اينجا بمانند. 
فرمانده مستقیم ما غالم علی بود. او هم مثل فرماندهان ديگر كارهايشان را با 
میرزا هماهنگ می كردند. میرزا هم حضوری و هم با واسطه ی آيت اهلل مطهری 
و حاج محسن و حاج مهدی با حضرت امام مشورت می كردند. مدرسه ی علوی 
به  از پشت  محوطه ای بزرگ داشت. يک در اصلی ورودی و در ديگری هم 
كوچه باز می شد. خوبی اين دو در آن بود كه جمعیت مالقات كننده می توانستند 
با صف حركت كرده و امام را در اتاق طبقه ی اول كه دو پنجره ی مشرف به 
حیاط داشت، ديدار كرده و با همان نظم از در پشتی خارج شوند. نیم طبقه ی اول 
انبار مدرسه بود، می توانست مورد استفاده ی تداركات  كه به ظاهر آشپزخانه و 
قرار بگیرد. طبقه ی اول كه از كف حیاط كمی بلندتر بود، محل استقرار حضرت 
امام و نزديکان ايشان واقع می شد. طبقه ی دوم هم می توانست محل استقرار 
گروه حفاظت، از قبیل آسايشگاه و افراد آماده باش واقع شود. با غالم علی روی 
پشت بام رفتیم. غالم علی بعد از دور زدن گفت: »چندتا مسلسل سنگین نیاز 
داريم كه اينجا رو به چهار طرف مستقر كنیم. بايد كیسه ی شن برای سنگر هم 
داشته باشیم. انتظامات دو در اصلی و فرعی هم در درجه ی اول اهمیت است. 
در كل بعد از استقرار حضرت امام به بیش از سی نفر مسلح در هر شیفت نیاز 
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هست. شما مشغول درست كردن سنگرها باشید و حواستان به اطراف هم باشد 
تا من برم با میرزا صحبت كنم و خودشون رو هم بیارم كه موقعیت رو از نزديک 
ببینن و با حاج محسن و حاج مهدی برای تجهیزات صحبت كنن.« شب شده 
بود كه غالم علی و میرزا آمدند. غالم علی توضیحات الزم را داد و او هم با دقت 
گوش كرد و خودش هم مواردی را برشمرد. میرزا رفت كه تهیه  كردنی ها را 
گزارش كند و بگیرد. غالم علی هم رفت كه از محل خودشان از مصالح فروشی 
آشنا كیسه و ماسه بیاورد. غالم علی تا يک ساعت بعد بازگشت و ما به سرعت 
سنگرها را ساختیم. سالح هم سر شب رسید و ما كارهای ضروری را انجام داديم. 
در همین فرصت كوتاه به آن ها كه مثل من چندان آشنايی با مسلسل نداشتیم، 
آموزش حداقلی داد و قرار شد كنار هر فرد آشنا به امور نظامی، يک نفر تازه كار 
هم قرار بگیرد. نیمه شب كار انتقال حضرت امام از مدرسه ی رفاه تا آنجا انجام 
گرفت و تازه مشکل اصلی كه ازدحام مردم بود، شروع شد. بايد حواسمان جمع 
می بود، وگرنه از افراد ساواكی در داخل جمعیت ضربه می خورديم. بیش از همه، 
شخص حضرت امام قوت قلب همه بود. آرامش خاطر مسئوالن همه از ايشان 
بود. فرموده بودند در همان ساعات بعد از استقرار ترتیب مالقات مردم داده شود. 
نوبت خانم ها كه رسید، ازدحام بیشتر شد و بعد كه مالقات تمام شد، به حضرت 
امام گفته بودند كه اگر مصلحت می داند مالقات خانم ها تعطیل شود. فرموده 
بودند: »شما فکر می كنید اعالمیه های من و فعالیت امثال شما شاه را بیرون 
كرد، نخیر، همت همین مادران بود كه سلسله ی پهلوی را سرنگون كرد. برويد، 
ببینید كار خودتان چه ايرادی دارد كه اين عزيزان زير دست و پا له می شوند. 
آن ها صاحب اين انقالب هستند. اين حق طبیعی آن هاست.« كسی نمی توانست 
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روی منطق محکم ايشان حرفی بزند و مالقات ها ادامه پیدا كرد. روزهای بعد 
كارها روال عادی پیدا كرد و مردم در صف های منظم از خیابان ايران تا انتهای 
خیابان امیركبیر می ايستادند و به ترتیب موفق به مالقات می شدند. شخصیت ها 
هم مالقات جداگانه داشتند. سرانجام در روز شانزدهم بهمن ماه، يعنی چهارمین 
روز از قولی كه حضرت امام در بهشت زهرا به مردم داده بودند، دولت موقت با 
نخست وزيری مهندس بازرگان را اعالم فرمودند و انقالب گامی بزرگ در جهت 

پیروزی برداشت.
بعد از حضور حضرت امام در مدرسه ی علوی، اين مدرسه مركز خبری جهان 
شده بود و رسانه ها پیاپی فیلم و عکس و سخنرانی های ايشان را مخابره می كردند. 
خواب و خوراک ما هم مانند ديگر فعاالن در خدمت امام در همان طبقه ی دوم 
بود كه رفته رفته به انواع بی سیم ها و رادار و وسايل مخابراتی هم تجهیز شده 
بود. روزهای خاص و خاطره انگیزی بود كه نظیرش را كسی سراغ نداشت و 
نمی توانست هم در آينده سراغ داشته باشد. دلهره و هیجان و سرور و نشاط در 
همه ی دل ها موج می زد و كسی را يارای مقاومت نبود. اصاًل باورمان نمی شد 
كه ما در جايی قرار گرفته ايم كه تاريخ معاصر رقم زده می شد. در واقع بعد از اين 
حکم امام به دولت موقت بود كه مردم كابینه ی بختیار را غیرقانونی شناختند و به 
حمايت از كابینه ی مهندس بازرگان دست به تظاهرات زدند. اين وقايع وظايف 
را هر روز بیش از پیش سنگین تر می كرد. میرزا به هريک از فرماندهان اعالم 
كرده بود كه نگهبان ها را تقويت كنند و آمادگی مقابله با واكنش احتمالی مأموران 
بختیار را داشته باشند. از طرفی پیام حضرت امام خطاب به پرسنل ارتش كه 
پادگان ها را ترک كنند و به صفوف مردم بپیوندند، مورد استقبال قرار گرفته بود و 
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سربازان دسته دسته با سالح هايشان می آمدند و در حیاط مدرسه از حاج محسن 
و میرزا لباس شخصی می گرفتند و می رفتند. موازنه ی قدرت نظامی هم به نفع 
انقالب در حال به هم خوردن بود. از طرفی از افسران و درجه داران ارتش هم 
حمايت از انقالب روز به روز بیشتر می شد و اوج آن در جريان افشای طرح كودتا 
در پادگان لويزان ديده شد. غالم علی به همراه میرزا و حاج مهدی و... از جمله 
محافظان حضرت امام بودند كه برای زيارت به شاه عبدالعظیم رفتند. اين سفر 
زيارتی چند ساعتی بیشتر طول نکشید. غالم علی هیچ توصیف خاصی از آن سفر 
ارائه نکرد. در واقع او در اين روزها و شب ها كه در چند نوبت موفق به ديدار امام 
می شدند، در حال و هوای خاص شیدايی غوطه ور بودند و كم تر حرف می زدند. 
هرچند ما نیز حس و حال خودمان را داشتیم و نمی شد داوری كرد كه چه كسی 
كمتر يا بیشتر از اين شرايط بهره می برد. شايد بتوان گفت هر كس بنا به ظرفیت 
خود آن لحظه ها را می زيست و اين به مفهوم بی خبری از وظیفه نبود، بلکه يکی 
شدن با وظیفه بود. صبح روز نوزدهم بهمن ماه كه افسران، همافران و درجه داران 
نیروی هوايی برای بیعت با امام به مدرسه ی علوی آمدند، آن ها هم همین حال 
و هوا را داشتند. بعد از رفتن افراد نیروی هوايی استواری از ارتش با هول و وال 
آمده بود و خواسته بود كه با مسئوالن صحبت كند و در اتاقی به حاج مهدی گفته 
بود كه لشکر گارد آماده ی حمله به طرف مدرسه ی علوی است. در اين شرايط 
میرزا بین اتاق مخابرات كه بی سیم های كالنتری ها را كنترل می كردند و ارزيابی 
نیروها در آمد و شد بود. غالم علی لحظه ای میرزا را به كناری كشید و گفت: 
»هر حركت گارد و نیروهای ديگر حتماً يک پیکانش به طرف همین افرادی كه 
با امام بیعت كردند، خواهد بود. من هم محله ام اونجاست و كس و كار نیروی 



چرخ نیلوفری142

هوايی می شناسم و هم اونجا آموزش ديده ام. اين آقابهرام هم با من بود. ما دو 
نفری سروگوشی آب بديم و برگرديم ماجرا رو به شما گزارش كنیم. لطف كنید 

به گوش تلفنی نزديک باشید.«
با پیکان غالم علی خودمان را به نزديک خانه شان رسانديم و غالم علی رفت 
باال كه با خانواده صحبت كوتاهی كند و سوئیچ موتورسیکلت را بیاورد. دقايقی 
بعد كه برگشت، گفت: »زودتر بريم همون پادگانی كه بوديم. گويا توی همین 
يکی، دوساعته صدای تیراندازی شنیده می شده. توی ستاد نیروی هوايی هم 
افسری آشنا دارم. اول بريم همون 01 خودمون.« سريع حركت كرد و رفتیم. هر 
دو كلت كمری داشتیم و غالم علی دوتا نارنجک هم از خانه آورده بود. هر چه 
جلوتر می رفتیم، از كندی حركت خودروها ترديدهايی به دلمان راه می يافت. بعد 
از سه راه سلیمانیه مشخص شد كه همافران از مردم خواسته اند آن ها كه سربازی 
رفته اند، بیايند اسلحه تحويل بگیرند. اخبار از حمله ی لشکر گارد از سمت تهران 
نو حکايت داشت. بنابراين خیلی زود موضوع مشخص شد. غالم علی سريع پیاده 
شد و رفت با يکی دو نفر از همافران صحبت كرد و برگشت به من گفت: »طرح 
كودتا در حال انجام است، اما چون با هوشیاری مردم و همافران و نیروی هوايی 
روبه رو شده ان، كلی از نقشه شون خراب شده، برو به میرزا بگو كه موضوع چی 
بوده و از او بخواه كه هر طور شده، مردم رو به خیابون ها بکشانند. اگر مردم در 
خیابان ها باشند، خطر بمباران هوايی و بقیه ی شیطنت ها كم می شه. با موتور 
برو... من هم موضوع رو كامل بفهمم، خودمو می رسونم. زود برو بهرام.« من 
سريع گفته های غالم علی و ديده ها و شنیده های خودم را به میرزا اطالع دادم 
و گفتم كه غالم علی تا ساعتی ديگر با دست پر برمی گردد و اطالعات كلی را 
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خواهد داد. میرزا سريع به ديدار آيت اهلل مطهری رفت و با حاج مهدی و حاج 
محسن در اتاقی نشستند و در را بستند. گويا موضوع را به حضرت امام منتقل 
از پیش  امام می گويد: »اگر مردم در صحنه باشند، كاری  می كنند و حضرت 
نمی برند.« غالم علی دو تا ژ  3 با پنج خشاب پر گیر می آورد. برای پی بردن به 
درجه ی مقاومت مردم به صفوف آن ها می پیوندند. جوان ها را می بیند كه در 
حال حماسه آفريدن هستند. سه دستگاه از تانک های گارد را به آتش می كشند. 
غالم علی خیابان تهران نو را به طرف میدان شهناز پیش می آيد و اولین تانک 
را در ابتدای ورودی به پل زيرگذر با پرتاب كوكتل مولوتوف به آتش می كشد. 
يادش می آيد كه بايد هر چه سريع تر خود را به میرزا برساند و شرح اوضاع را 
گزارش كند. غالم علی به میرزا گفت: »جنگ بین لشکر گارد از يک سو، مردم 
و همافران از سوی ديگر ادامه دارد. نقشه ی گارد برای انجام كودتا با شکست 
مواجه شده و كلی تانک از كار افتاده و از لشکر گارد زخمی و كشته هم زياد بوده. 
زمزمه هايی هست كه قرار است از امروز ساعت حکومت نظامی را به جلو كشیده 
و گويا از ساعت چهار بعدازظهر خیابان ها رو قرق كنند. بايد موضوع به حضرت 
امام اطالع داده بشه.« میرزا رفت كه با حاج مهدی صحبت كند. نگرانی فزاينده 
بود تا اينکه ساعت دو بعدازظهر اعالمیه ی شماره ی چهل فرمانداری نظامی 
تهران و حومه منتشر شد كه حکومت نظامی از ساعت چهار و نیم بعدازظهر به 
اجرا گذاشته می شود و كسی نبايد تا پنج صبح فردا در خیابان ديده  شود. بعد 
از پايان قرائت اعالمیه از راديوی سراسری، اعضای شورای انقالب و مهندس 
بررسی  را  تا موضوع  دادند  تشکیل  امام جلسه ی ضروری  با حضرت  بازرگان 
كنند. هر كسی نظريه ای داشت و از اينکه در باز نمی شد تا خبرنگاران از تصمیم 
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گرفته شده آگاه شوند و اطالع رسانی كنند، نگرانی ها بیشتر هم می شد. حضرت 
امام ساعت دو و نیم جلسه را ترک كردند و به اتاق ديگری رفتند. نیم ساعت بعد 
با برگ نوشته ای در دست بیرون آمدند و آن را به آقای رفسنجانی برای قرائت به 
خبرنگاران رسانه ها دادند. در فراز پايانی اطالعیه آمده بود: »... اعالمیه ی امروز 
حکومت نظامی خدعه و خالف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. 
هراسی به خود راه ندهید كه به خواست خداوند تعالی حق پیروز است. روح اهلل 
الموسوی الخمینی. دوازدهم ربیع االول 99«. اعالمیه حرف دل يک يک مردم 
ايران بود. در آن فاصله ی كوتاه از ساعت سه بعدازظهر اين خبر دهان به دهان، 
با تلفن و تلگراف و استفاده از بلندگوهای مساجد و مدرسه ها و... اطالع رسانی 
شد و مردم به خیابان ها آمدند. میرزا و حاج محسن و حاج مهدی هر كدام سوار 
علوی  مدرسه ی  از محوطه ی  حال خروج  در  به دست  بلندگو  و  وسیله ای  بر 
بودند كه غالم علی خود را به آن ها رساند و با صدای بلند گفت: »قلب انقالب 
اينجا می تپد. حاال كه شما همه بیرون می ريد، من با افراد خودم می مانم تا شما 
برگرديد.« بعد از اين حرف غالم علی بود كه خیلی ها متوجه شدند بر خالف 
ديگران او حواسش بهتر به اولويت هاست. تا ساعت پنج بعدازظهر همه برگشتند. 
غالم علی از میرزا اجازه خواست كه ما پانزده نفر به اتفاق بیرون می رويم و يک 
ساعت بعد برمی گرديم. مسیرمان به كالنتری بهارستان بود كه مشرف بر اين 
منطقه است. تا به كالنتری برسیم، عده ی زيادی از مردم آن را محاصره كرده 
بودند و هنوز مقاومت از سوی كالنتری ادامه داشت. تقسیم وظايف انجام شد 
و قرار شد من نگهبان را با تیراندازی سرگرم كنم تا غالم علی بتواند از نزديک 
نارنجک بیندازد. دو نارنجکی كه غالم علی به سنگر و سالن مجاور آن انداخت، 
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به مقاومت پايان داد. نارنجک ها از تولیدی گروه میرزا در نزديکی ورامین بود 
خلع سالح  در  بودند.  آورده  برايمان  زيادی  تعداد  گذشته  روزهای  در طی  كه 
كالنتری تعداد قابل توجهی از انواع كلت و مسلسل دستی و تفنگ و مهمات به 
دست آورديم و به سرعت به حیاط مدرسه ی علوی منتقل كرديم. میرزا دستور 
داده بود كه چندتا چادر در كنار هم برپا كنند و انواع سالح را دسته بندی كرده 
و جداجدا در آن چادرها قرار دهند. پیش از عملیات ما میرزا و نیروهايش در 
اطراف توپ خانه و ناصرخسرو طی عملیاتی راديو را تصرف كرده بودند. ما بايد 
می مانديم تا نیروهای میرزا به مقر برگردند تا ما به مأموريت ديگری برويم. تا 
اين زمان پاسی از شب می گذشت و مردم مسلح كالنتری ها و مراكز انتظامی و 
نظامی را يکی پس از ديگری به تصرف خود درمی آوردند. هنوز هم سنگین ترين 
درگیری ها در خیابان های تهران  نو و فرح آباد، جايی كه لشکر گارد حمله كرده 
بود و مقاومت مردم و نیروی هوايی ادامه داشت، در جريان بود. رفته رفته ابعاد 
هولناک طرح كودتا افشا می شد و همین امر باعث حساسیت بیشتر مردم می شد 
كه اجازه ندهند تاريخ تکرار شود و 28 مرداد 32 روی دهد. آن شب به نوبت گروه 
ما با ديگر گروه های میرزا و محسن هم كه از خوزستان آمده بودند، بیرون رفتیم 
و در تسخیر كالنتری ها شركت كرديم. گرچه ابعاد كودتا برای ما مشخص نبود و 
مردم هم كم كم متوجه می شدند، اما با حضورمان در صحنه كودتا را به شکست 

كشانديم.
انتظامی توان  پايگاه های نظامی و  عالوه بر خنثا شدن طرح كودتا، تسخیر 
حکومت نظامی را به حداقل رساند. فردای آن روز برای ما مشخص شد كه امام با 
اعتماد به نفس ويژه ی خود، با وجود مخالفت های دوستان كه بعضی ها از شورای 
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انقالب هم بودند، رهبری بی نظیر است. غالم علی فردای آن روز كه فرصت كنار 
هم غذا خوردن پیدا كرده بوديم، گفت: »من در همین ماه های بعد از حکومت 
نظامی نظرم جلب شده بود كه به روزها و لحظه های خاص و سرنوشت ساز 
در تاريخ انقالب ها توجه كنم كه بن مايه ی پیروزی ها به چه نحو بروز كرده و 
تالش ها به بار نشسته است. در انقالب اكتبر شوروی به رغم اينکه بلشويک ها 
كم تر از رقیب بودند و در خود حزب هم موقعیت لنین و طرفدارانش به نسبت 
پلخانف و بقیه به مراتب ضعیف تر بود، او تصمیم گرفت كه كاخ زمستانی بايد 
ظرف 24 ساعت آينده به تصرف دربیاد. بعضی موارد اين كیفیت عملکرد است 
كه سرنوشت را رقم می زند. همین جا هم آيت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان 
هشدار می دادند كه مبادا با ناديده گرفتن ساعت حکومت نظامی مردم آسیب 
بیشتری ببینند. در حالی كه واقعیت و حقیقت اين بود كه بهترين دفاع، حمله 
بوده است و مردم حیله ی دشمن را به خودشان برگرداندند. به طور طبیعی هم 
بر خالف نظر مخالف آن ها، مردم آسیب كمتری ديدند. يا مثاًل شاه اسماعیل 
نبود،  سیزده ساله به رغم آن همه مخالفت ها، در حالی كه خود نوجوانی بیش 
با گروه محدود خود قیام كردند و تاريخ را به مسیر ديگری هدايت كردند. در 
از جنبه های مختلف قابل  اين گونه موارد حکمت های خاصی نهفته است كه 
بررسی است. مگر همین تصمیم حضرت امام برای ديگران قابل هضم بود كه با 
بودن حکومت نظامی از سفر پانزده ساله برگردند؟ روی ديگر سکه هم اين است 
كه اگر تصمیم های قاطع گرفته نمی شد، چه عوارضی پیش می آمد؟ درک كامل 
اين موارد به اين زودی ها برای ما قابل تصور نیست. ما بايد شکرگزار باشیم كه 

از نعمت رهبری ايشان برخورداريم.«
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رفته رفته پیروزی انقالب تثبیت می شد و مردم كه بسیاری از آن ها مسلح شده 
بودند، سران حکومت نظامی را اينجا و آنجا دستگیر كرده و به مدرسه ی علوی 
می آوردند. میرزا ساختمان مدرسه ی رفاه را به اسرای حکومت نظامی و سران 
رژيم اختصاص داده بود. در میان دستگیرشده ها اسامی درشت زياد ديده می شد. 
تیمسار رياحی، فرمانده لشکر گارد و معاونش سرلشکر ضرغامی، تیمسار معتمدی 
فرمانده لشکر شانزده زرهی قزوين كه نیروی كمکی گارد بود و در بین راه توسط 
مردم و سربازان دستگیر می شود. سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران و رهبر 
كودتا و معاونش سرلشکر نوری از آن جمله بودند. در فاصله ی روزهای 21 و 22 
بهمن كمیته ی انقالب اسالمی تشکیل شده بود كه به سرعت به نیرويی پرقدرت 
و مردمی تبديل می شد. مراكز قدرت يکی پس از ديگری سقوط كرده بود و جز 
مقاومت های پراكنده، نیروی خاصی از حکومت نظامی باقی نمانده بود. نوبت 
دستگیری سران سیاسی دولت بختیار و بازمانده های دربار و وابسته ها رسیده بود 
كه در پادگان جمشیديه در محاصره ی چند شبانه روزی مردم گرفتار شده  بودند. 
مهندس بازرگان چندين بار از طرف مردم از آن ها خواست كه خود را تسلیم 
كمیته ی انقالب اسالمی كنند، اما جواب مثبتی از آن ها شنیده نشد. دولت بختیار 
عده ای از سران ساواک و بدنام های سیاسی را در آنجا به اصطالح زندانی كرده 
بود. نه تنها آن ها، حتا شاه نمی دانستند اوضاع به اينجا ختم می شود و دردانه هايی 
انقالب می افتند. من و  به دام عدالت  چون هويدا و نصیری و بسیاری ديگر 
غالم علی خیلی دوست داشتیم خواری آن ها را ببینیم. بنابراين غالم علی با میرزا 
هماهنگ كرد و ما خودمان را به داخل پادگان رسانديم. نصیری از مردم عصبانی 
خیلی كتک خورده بود و زار می زد. نیک پی، شهردار تهران، دكتر آزمون، منصور 



چرخ نیلوفری148

روحانی، ساالرجاف و تنی چند از آن ها را دستگیر كرده و تحويل میرزا داديم 
كه برای نگه داری شان اتاق جداگانه ای در نظر گرفته بود. كار گروه بندی جرم و 
جنايت ارتشی ها را میرزا به مصطفی كه خود تا چند سال پیش سرگرد تکاور بود، 
سپرده بود. هنوز در شورای انقالب تقسیم وظايف در امور حاكم شرع و دادستان 

و قاضی دادگاه های انقالب مشخص نشده بود.
بعد از دستگیری و منتقل شدن هويدا به مدرسه ی رفاه تغییری در شرايط پیش 
آمد. هويدا و نصیری با هم درددل می كردند كه: »ما را طعمه قرار داده و خودشان 
به موقع فرار كردند.« در همین روزهای اول پس از پیروزی انقالب اسالمی بود 
كه استواری در مدرسه ی رفاه به مهندس بازرگان مراجعه می كند و می گويد: 
»سران ستاد مشترک ارتش هنوز در فضايی كه من قرارشان داده ام، زندانی اند. 
اگر تحويلشان نگیريد، ممکن است فرار كنند. قره باغی هم در میانشان هست.« 
مهندس بازرگان با يزدی و بنی صدر و قطب زاده صحبت می كند. خود مهندس 
بازرگان به میرزا می گويد كه با گروهی به آنجا رفته و همه را دستگیر كرده، به 
نزد خودش بیاورند كه با آن ها كار دارد. میرزا مصطفی را كه به عنوان مسئول 
ارتش انتخاب كرده بود، به همراه اكبر و من و غالم علی مأموريت داد كه برويم 
و با راهنمايی استوار، فرماندهان را نزد مهندس بازرگان بیاوريم. مصطفی در 
طول ماه های گذشته در اثر كار مداوم با غالم علی به خوبی از هم شناخت داشته 
و از كارايی همديگر رضايتمند بودند. من و اكبر هم در طول سه هفته ی گذشته 
به اندازه ی كافی آشنا شده بوديم. در لحظه  ای كه می خواستیم حركت كنیم، 
مهندس بازرگان به دكتر يزدی كه عالوه بر وزير امور خارجه بودن، معاونش 
به صورت  اسالمی  انقالب  با  آن ها  اگر  و  برو  اين ها  »همراه  گفت:  بود،  هم 
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دست نويس و بیانیه اعالم همبستگی كردند، برايمان كافی است. چون در آن 
صورت بختیار مجبور به استعفا خواهد شد.«

با يک مینی بوس حركت كرديم و وارد ستاد مشترک شديم. استوار ما را تا 
سالن مشرف بر اتاق قره باغی راهنمايی كرد. يک ستوان جوان به عنوان منشی 
پشت میز نشسته بود كه مصطفی به طرفش اسلحه گرفت و اسلحه ی او را 
خواست. او هم گفت اسلحه ای ندارد. ما وارد اتاق های بزرگ و سرسرای آن 
قسمت مخصوص شديم و كسی را نیافتیم. در اين هنگام مصطفی و غالم علی 
با استفاده از يک میز بلند كه زير پا گذاشتند، سپهبد خواجه نوری را از داخل 
كانال كولر پايین كشیدند. غالم علی به او گفت: »جناب سپهبد جای نگرانی 
بر هیچ يک از شما نیست. لطف كنید ما را به سروقت بقیه هم ببريد تا با هم 
صحبتی داشته باشیم.« همین شد كه سپهبد خواجه نوری دلگرم شد و يک به 
يک مخفیگاهشان را به ما نشان داد و دقايقی بعد همه دور دكتر يزدی گرد 
آمده بوديم. دكتر يزدی خطاب به ارتشبد قره باغی گفت: »شما اكنون در پناه 
انقالب قرار داريد. اگر مايل باشید، می توانید با مردم اعالم همبستگی كنید.« 
ارتشبد قره باغی در جواب پرسید: »شما از طرف چه كسی حرف می زنید؟« دكتر 
يزدی گفت: »من معاون مهندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت هستم. شما 
می توانید روی حرف های من حساب كنید. اگر اعالمیه ی شما در مطبوعات و 
راديو و تلويزيون پخش شود، ساير فرماندهان ارتش كه هنوز مقاومت می كنند، 
تسلیم خواهند شد. هدف ما جلوگیری از خونريزی است.« از میان آن ها يکی 
پیش از جواب دادن قره باغی گفت: »يک ارتشی بايد به میهن خود وفادار باشد. 
برای ما فرقی ندارد كه چه كسی در رأس حکومت باشد. اكنون كه ملت دولت 



چرخ نیلوفری150

جديدی را قبول كرده، ما نیز تسلیم خواهیم شد.« دكتر يزدی اجازه داد كه ساير 
افسران نیز نظر خود را اعالم كنند. به طور كلی عقايدشان نزديک به هم بود 
و متقاعد شده  بودند كه بايد با انقالب مردم اعالم همبستگی و بیانیه را امضا 
كنند. آن ها اعالمیه را نوشته و امضا كردند و به دكتر يزدی تحويل دادند. دكتر 
يزدی هم به مصطفی گفت: »آن ها را به كمیته ی انقالب اسالمی منتقل كنید.« 
مصطفی به استوار دستور داد كه از پاركینگ دو دستگاه اتوبوس حاضر كند تا 
آقايان به مدرسه ی رفاه منتقل شوند. در بین آن ها سپهبد رضوی به مصطفی 
گفت: »من هديه ی خوبی برای شما دارم.« وقتی مصطفی منظورش را پرسید، 
او گفت: »دوازده آمريکايی پنهان شده اند كه من جايشان را می دانم.« مصطفی 
از او تشکر كرد و پشت سر او راه افتاد. رضوی دری را با كلید مخصوص باز كرد. 
مصطفی چشمش به چند زن و مرد آمريکايی افتاد كه در انتهای اتاق نشسته 
بودند. مصطفی رگباری باالی سرشان خالی كرد. غالم علی و دكتر يزدی هم به 
آنجا رفتند و ما در پیش تیمسارها مانديم. گويا دكتر يزدی گفته بود كه كاری به 
كار آن ها نداشته باشند. در نهايت قرار بر اين شده بود كه آن ها هم با اتوبوس 
بیايند، اما تحويل سفارت آمريکا داده شوند. داشتیم راه می افتاديم كه غالم علی 
با اين دولت و در اين شرايط مقابله كنیم.  به من گفت: »حاال زود است كه 
اما مشخص است كه به زودی مقابل انقالب خواهند ايستاد. آقای دكتر يزدی 
تحصیل كرده ی آمريکاست و در آنجا حتا دوره ای شهردار شهری بوده است.« 
به هر حال ما تابع تصمیم ها بوديم. اتوبوس ها با راهنمايی دكتر يزدی در ضلع 
جنوبی سفارت آمريکا توقف كردند. يزدی پیاده شد و رفت با سفیر آمريکا دست 
داد و صحبت كوتاهی كردند و اشاره كرد كه آمريکايی ها آزاد شده و به سفارت 
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اعالمیه ی  رفاه هم كه رسیديم، دكتر يزدی  به مدرسه ی  داده شوند.  تحويل 
سران ستاد مشترک را به مهندس بازرگان داد و او نیز با مروری بر آن، نامه را 
به دكتر قطب زاده كه از طرف وی رئیس راديو و تلويزيون شده بود، داد و گفت: 
»اعالمیه را سر ساعت شش صبح بخوانید و مرتب هم بر روی آن مانور بدهید 
تا اوضاع عادی شود.« بعد هم دستور داد كه همه ی 52 نفر سران ستاد مشترک 
آزاد شوند. اين همه نشان می داد كه اين دولت شیوه ی مماشات را به كار می بندد 
و نبايد از آن انتظار كار انقالبی داشت. میرزا و غالم علی به نجوا صحبت كوتاهی 
كردند و ما دست از پا درازتر به سر جايمان بازگشتیم. برنامه ی بعدی مان مراجعه 
به دفتر بختیار بود كه در آنجا قفس را خالی ديديم و مشخص نشد كه آن ها 
چگونه و به كجا رفته اند كه بعدها صدايشان از پاريس و جاهای ديگر درآمد. در 
همین روز طی حکمی از سوی مهندس بازرگان كه بعد از مشورت با حضرت 
امام صورت گرفته بود، سرلشکر قرنی به رياست ستاد مشترک ارتش جمهوری 
اسالمی ايران منصوب شد. روز بعد سران زندانی رژيم شاه در مصاحبه ای شركت 
داده شدند تا مردم به صورت واقعی در جريان تثبیت نظام و انقالب قرار گیرند. 
هويدا، نخست وزير سیزده ساله ی طاغوت، دكتر شیخ االسالم وزير بهداشت وی، 
تهران، منصور  نیک پی شهردار سابق  آزمون مشاور هويدا، غالم رضا  منوچهر 
روحانی وزير كشاورزی با ارباب جرايد ديدار و به چگونگی دستگیری شان اعتراف 
كردند. انتخاب افراد برای مصاحبه طبق فهرستی كه حاج محسن ارائه می كرد، 
صورت می گرفت و او به اندازه ی كافی میان امام و شورای انقالب و دفتر دولت 
فرمانده  ربیعی  تیمسار  هم  مصاحبه ها  دوم  دور  در  داشت.  آمد  و  رفت  موقت 
نیروی هوايی، سپهبد بدره ای، سپهبد رحیمی، سرتیپ محققی فرمانده پايگاه يکم 
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شکاری و سرلشکر ناجی معاون سپهبد رحیمی و فرماندار نظامی اصفهان حضور 
يافتند. ورای مصاحبه ی آن ها، اسارتشان به دست نیروهای حضرت امام برای 
مردم روحیه بخش بود و از طرفی به آن ها كه هنوز فکر می كردند اندک امیدی 

برای بازگشت شاه وجود خواهد داشت، ضربه ی كوبنده ای محسوب می شد.
از قضای روزگار فردای آن روز درجه داری مستقیم رفته بود پیش خود حضرت 
را  مصطفی  و  میرزا  امام  حضرت  كند.  كسی صحبت  با  بود  نخواسته  و  امام 
خواستند. بعد از دقايقی كه برگشتند، من و غالم علی هم به اتفاق سوار اتوبوس 
شديم و با همان مرد به شهرک اكباتان رفتیم. بعد از كلی جست وجو، سرانجام 
به مخفیگاهی كه آن استوار پی برده بود، رسیديم. محاصره كرديم و در را با 
احتیاط باز كرديم. عده ای كه با آن ها روبه رو شديم، همان هايی بودند كه ديشب 
با اتوبوس تا دم در مدرسه ی رفاه آورده بوديم و مهندس بازرگان رهايشان كرده 
بود. میرزا در چند جمله به قره باغی گفت: »تیمسار، سرلشکر قرنی به رياست 
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ايران منصوب شده اند و شما هنوز داريد 
قايم موشک بازی درمی آوريد؟« منتظر جواب نشد. سوار اتوبوس شان كرديم و 
راه افتاديم. من پیش غالم علی ايستادم و در گوشی گفتم: »حرف های ديشب 
تو همین امروز خودشو نشون داد.« غالم علی گفت: »بايد كاری كرد كه دولت 
موقت زيادی در جريان مسائل مهم امنیتی قرار نگیرند. اين پیران سیاست همه 
يار و غار هم بوده ان. گیريم مدتی در كنار هم، مدتی به اصطالح روبه روی هم. 
بکنیم. ضمن  اين دست  از  كارهايی  با  رويارويی  آماده ی  رو  بايد خودمون  ما 
اينکه تقويت نیروهای انقالب عملی شود و آن ها بتوانند همه ی امور را در اختیار 
بگیرند، ضرورت مهمی است. بايد نیروی پیرو امام همه جا خودشو نشون بده 
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نظام  به  كه  است  تاريخی  فرصت  اين  بشه.  عمومی  افکار  انحراف  از  مانع  و 
2500 ساله ی شاهی در ايران پايان داده شده است. عظمت انقالب اسالمی در 
اين است. طبیعی است ناماليمات فراوانی پیش  رو خواهیم داشت. بر گذشتن از 
اين مخاطره ها به ما هويت واقعی خواهد داد. صبور باش داداش بهرام. توكل به 
خدا كن. نگران هم نباش چون حضرت امام ناخدای اين كشتی انقالب است.« 
نزد هويدا و  را هم  تا آن ها  آقا مصطفی داديم  را تحويل  نفرشان  همه ی 52 
بدره ای و بقیه قرار بدهد و به قول معروف جمعشان، جمع باشد. فردای آن روز 
قاضی ها، رئیس ديوان عالی كشور، قاضی شرع، دادستان انقالب و مقام های 
قضايی كه حکمشان را از حضرت امام گرفته بودند، كار محاكمه ی جنايت كاران 
را شروع كردند. روز اول تفهیم اتهام ها انجام شد. مهندس بازرگان مخالفت خود 
را به حضرت امام اعالم كرد و گفت كه بازتاب خبری منفی در مجامع جهانی 
به وجود می آورد و... بیان حضرت امام با قاطعیت و صراحت بود و او با دوستان 
لیبرال منش اش چاره ای جز پیروی نداشتند. سرانجام در اولین شب اعدام چهار 
نفر به اسامی ارتشبد نعمت اهلل نصیری، رئیس ساواک، سپهبد رحیمی، فرمان دار 
نظامی تهران، سرلشکر منوچهر خسروداد، فرمانده هوانیروز و سرلشکر رضا ناجی، 
فرمان دار نظامی اصفهان بر خاک مذلت افتادند و موجبات شادی و سرور امت 
اسالمی را فراهم كردند. غالم علی با اشاره به جسد خسرو داد گفت: »دو سال 
پیش تا پای گرفتن حکم اعدام اين جانی پیش رفتم، اما نماينده ی حضرت امام، 
حاج مجتبی تهرانی فرمودند كه حضرت امام موافق نیستند. البته در آن شرايط 
هنوز مردم صدای پای انقالب را نشنیده بودند. خدا را شکر می كنم كه باالخره 

مرگ اين جانی و آن سه نفر ديگر را به چشم ديدم.«
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زمان آن فرا رسیده بود كه قسمت بیرونی حفاظت از حضرت امام و شورای 
انقالب و حامیان اصلی انقالب به كمیته ی انقالب اسالمی سپرده شود. مديريت 
انقالب  انتظامی  نهاد  اين  كه  بود  باعث شده  كنی  مهدوی  آيت اهلل  كفايت  با 
اسالمی از رشد جهشی برخوردار باشد. بنابراين بعضی از دوستان فرمانده كه 
كار را با میرزا شروع كرده بودند، فعالیت خود را از آن محدوده به نقاط ديگر 
منتقل كردند. من كه با غالم علی وارد اين سیر تحوالت شده بودم، نظر ايشان را 
پرسیدم و او گفت: »در نیروی انتظامی اعم از شهربانی و ژاندارمری آن توان الزم 
برای بازسازی خود به زودی حاصل نخواهد شد. هر دوی اين نیروها كسان زيادی 
برای محاكمه شدن، تسويه شدن و يا بازنشسته شدن دارند. ارتش هم همین 
وضع رو داره. از طرفی امکانات زيادی از هر دو واحدهای انتظامی و نظامی از بین 
رفته و يا غارت شده. به غیر از عده ی معدودی از افسران و درجه داران انقالبی 
كه در جريان انقالب به سود انقالب فعال بودند و هستند، بقیه روحیه ی الزم رو 
برای خدمت ندارن. بنابراين انقالب اسالمی نیازمند داشتن نیرويی همانند ارتش 
برای حفظ خود است. من در طی چند روز گذشته صحبت هايی با دوستان فعال 
كه هر يک گروهی آموزشی ديده و مسلح هم  دارند، صحبت كرده ام. با ابوشريف، 
دوزدوزانی، رضايی، متوسلیان و چند نفر ديگر به توافق رسیديم كه همه به اتفاق 
در پادگان جمشیديه فعال بشیم و كارها رو پیش ببريم. مهم ترين بخش اين 
تشکل، گرفتن مجوز فعالیت به نام »پاسدار« از آيت اهلل موسوی اردبیلی، رئیس 
ديوان عالی كشور است. بنابراين به دوستان هم بگیم و آماده شیم صبح اول وقت 

به آنجا بريم. بقیه رو بعد از مستقر شدن جمع بندی می كنیم.«
يک هفته ای از پیروزی انقالب اسالمی می گذشت كه ما در پادگان جمشیديه 
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مستقر شده  بوديم. در اينجا ادغام كامل صورت گرفته و تشکیالت الزم به وجود 
آمده بود. آسايشگاه، اسلحه خانه، دبیرخانه و امور از اين دست را راه اندازی كرديم. 
فعالیت های ما حوزه ی حفاظت از اماكن مهم و شخصیت های تراز اول انقالب تا 
دستگیری ساواكی های پنهان شده و كشف و ضبط سالح و مهمات از پادگان ها 
گزارش  مأموريت  پايان  در  اعزامی  گشت  هر  می شد.  شامل  را  غارت رفته  به 
سابقه ی  باشد.  مشخص  هم  عملکردها  كه  می شد  بايگانی  و  می نوشت  كار 
فعالیت افراد در دوره ی پیش از انقالب و در جريان انقالب، هم آموزش و تجربه 
محسوب می شدند. ضمن اينکه آموزش هم ادامه داشت كه بعضی كالس های 
سیاسی عقیدتی را غالم علی صحبت می كرد كه هم به لحاظ فقهی و اصول 
عقايد و معارف احاطه ی خوبی داشتند و هم از نظر سیاسی مطالعه ی فراوان 
داشت. از نظر آموزش نظامی هم كسانی چون ابوشريف و متوسلیان تجربه های 
خوبی داشتند. ما هم می دانستیم كه گروهی با همین انگیزه های دفاع از انقالب 
مستقر  تهران  دانشگاه  در  انقالب  دستاوردهای  از  حراست  و  و حفظ  اسالمی 
شده اند كه محمد منتظری با حکمی از طرف آيت اهلل بهشتی مسئولیتش را بر 
عهده داشت. گروه موازی ديگری با مسئولیت حاج محسن در ساختمان اداره ی 
چهارم ساواک سابق فعالیت داشتند. محسن رضايی و میرزا و عده ای ديگر در 
مقابل سازمان مجاهدين خلق، سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را به وجود 
آورده بودند. طی مذاكره هايی كه با مسئولیت جواد منصوری، دوزدوزانی، محسن 
رضايی، محمد منتظری، ابوشريف، میرزا و... انجام شد، توافق به عمل آمد كه 
موضوع  شوند.  ادغام  اسالمی«  انقالب  پاسداران  »سپاه  عنوان  با  هم  با  همه 
امام گزارش شد و  به وسیله ی حاج محسن و جواد منصوری و... به حضرت 
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ايشان با تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی موافقت فرمودند و بقیه ی امور 
تشکیالتی و ساختار و اساس نامه از شورای انقالب اسالمی ابالغ شد كه تا اوايل 
ارديبهشت 58 طول كشید. در اصل سپاه پاسداران انقالب اسالمی يک هفته بعد 
از پیروزی انقالب تشکیل شده بود. در هفته ی اول اسفندماه قرار شد كه نیروها 
از چهار مركز اصلی به پادگان ولی عصر)عج( رفته و سازمان دهی شوند. در اين 
مرحله بود كه عده ای مثل من از روی عاليق شخصی به كار جهاد سازندگی 
رفتیم و كسانی چون احمد متوسلیان، غالم علی پیچک، ابوشريف و... به پادگان 
ولی عصر)عج( منتقل شدند. در واقع غالم علی يکی از حدود بیست نفر مؤسس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودند. زمانی كه ما بايد پادگان جمشیديه را تخلیه 
می كرديم، واحد خواهران سپاه پاسداران انقالب اسالمی جايگزين ما می شدند. 
از طرفی بیت حضرت امام نیز حدود يک هفته بعد از پیروزی انقالب اسالمی به 
خیابان دربند شمیران منتقل شده بود كه همچنان مسئولیت حفاظتش با میرزا و 
گروهش بود. در آن دوره ی حدود سه هفته ای فعالیت ما كه مقرمان در باشگاه 
پادگان جمشیديه بود، ما عمده ترين گروه اجرای احکام قوه ی قضايیه در امر 
جلب و دستگیری ساواكی ها و مجرمان ديگر بوديم. درست است كه عده ی ما 
حدود صد نفر بود، اما اين صد نفر كاری و عناصر كیفی بودند. از همین جا بود 
كه تفاوت اصلی هسته ی ما به عنوان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سه مركز 
ديگر هم كه به گونه ای از جمع ما بودند، مشخص می شد كه فرد ناشناخته ای 
در جمعمان نبود. افراد در طول زمان و در انواع فعالیت های اجرايی و فکری با 
هم آشنا شده بودند، اما در كمیته ی انقالب اسالمی كمتر فرصت ايجاد چنین 
شاكله ای وجود داشت. حتا می توانم اضافه كنم كه اشخاصی نظیر غالم علی و 
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میرزا مافوق توان آدم های معمولی در شبانه روز فعالیت داشتند. خواب و خوراک 
ما  فعالیت  دامنه ی  بود.  اندازه ی حداقل ممکن  در  از خانواده شان هم  ديدار  و 
شامل حفاظت از فرودگاه مهرآباد گرفته تا حفظ و نگه داری اموال مصادره شده 
از طاغوتی ها بود. صدا و سیما از مراكز مهم ديگر محسوب می شد كه در آن 
دوره ی به شدت حساس، حراستش به عهده ی ما بود. همان موقع با غالم علی 
رفتیم ببینیم كه بعد از پیروزی انقالب اسالمی چه تصمیمی برای دانشکده ی 
انرژی اتمی گرفته شده و آيا بازگشايی خواهد شد يا نه. متوجه شديم كه دولت 
موقت حکم تعطیلی دائم آن را صادر كرده است. به رغم اينکه من حوزه ی فعالیتم 
با ايشان تغییر كرده بود، اما دوستی مان ادامه داشت و در هر فرصتی كه پیش 
می آمد، همديگر را می ديديم. بعد از استقرار كامل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پادگان ولیعصر)عج( و مراكزی كه بعدها به صورت منطقه ای داير كردند، 
من به ديدن غالم علی به پادگان ولیعصر)عج( و بعد از عید آن سال مسئول 
فرهنگی سپاه منطقه ی شش بودند، می رفتم. برای 24 ساعت استراحتش كه 
بعد از 24 ساعت خدمت به وی تعلق می گرفت، با وزارت آموزش و پرورش 
به عنوان حق التدريسی قرارداد امضا كرده بود و در آن روزها سر كالس درس 
می رفتند. كالس آموزش نظامی هم كه در مسجد امام حسین)ع( واقع در میدان 
امام حسین)ع( بعد از پیروزی انقالب اسالمی داير كرده بودند، ادامه می داد. من 
همیشه از توان باال و پشتکار او حیرت زده می شدم. همیشه آرزو داشتم توان و 

حوصله ام به اندازه ی او می شد، اما بین آرزو و داشتن، همیشه فاصله هست.
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فصل سوم
كه  كرد  اشاره  غالم علی  الحسین)ع(،  مسجد  در  عشا  و  مغرب  نماز  از  بعد 
منتظرش باشم. او می خواست با مفسر قرآن چندين  ساله ی بچه های محل از 
جمله من و او، استاد شريعت، صحبت كند. حدود يک ربع ساعت طول كشید 
و بعد آمد، دست داد و اشاره كرد كه راه بیفتیم. از دم در مسجد تا سر خیابان 
ايران مهر برسیم، گفت: »صبح بلیت دارم كه با اتوبوس راهی ايرانشهر بشم. پس 
از ديدار آيت اهلل خامنه ای از شهر زاهدان، صحبت هايی به گوش مردم رسیده. 
از بچه های سپاه اصفهان كه از پیش از انقالب با هم فعالیت داشتیم، پرسیدم 
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شما كه به اون مناطق دسترسی دارين، الزمه كه امثال من هم حضور داشته 
باشن؟ گفت: بدون ترديد. چون در اين مناطق به خاطر حضور خان ها و باندهای 
قاچاق فرصت رشد فکری به جوان ها داده نشده. بايد نیروها برن اون جاها تا 
آروم آروم نیروهای مردمی بومی رشد كنند، وگرنه عالوه بر مفسده جويی های 
اشرار و خان ها و عواملی كه از فراريان ساواک و اخراجی های ارتش و جاهای 
ديگه هستن، پخش پول و سالح عربستان هم به شرارت ها دامن می زنه! فقر 
اقتصادی بیشتر از فقر فرهنگی نیست. به هر حال وظیفه است، اگه می تونین 
حضور داشته باشین، دريغ نکنین! من هم از سپاه و هم از آموزش و پرورش يک 
ماه مرخصی بدون حقوق گرفته ام و گفته ام كه قصد دارم برم جهاد سیستان و 
بلوچستان. از طرفی از اون دوستم بهرام هم يه معرفی نامه برای جهاد اونجا 
گرفته ام. خواستم اطالع داشته باشی و از بچه ها كسی تمايل داشت، به شون 
بگی كه اون جا چه اولويتی داره.« پرسیدم: »مگر اون صحبت هايی كه از آيت اهلل 
نماينده هايی  امام  خامنه ای چاپ شده، موضوعش چیست؟« گفت: »حضرت 
آن ها  درخواست های  و  مناطق محروم  مردم  با  ديدار  برای  از طرف خودشان 
بوده ان.  فرستاده  فروردين  دوازدهم  رفراندوم  برای  بزرگانشان  كردن  توجیه  و 
آيت اهلل خامنه ای هم چون سال های طوالنی در آن مناطق در تبعید بوده ان، با 
منطقه و اشخاص سرشناس  آشنايی دارن. بنابراين از روز نهم فروردين ديدار از 
اون استان را شروع می كنن. اين حکم حضرت امام به آيت اهلل خامنه ای بوده 
كه در روزنامه منتشر شده و من بريده اش رو دارم. ايشان در حکم خود مرقوم 
فرمودند: در طول پنجاه سال رژيم سفاک پهلوی، همیشه برادران و خواهران 
به آن  لذا جناب عالی  بودند.  بلوچستان و سیستان مورد ظلم و جور  منطقه ی 
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منطقه رفته، به خواسته های اهالی محترم آن مناطق رسیدگی نمايید و انتظارات 
مردم دلیر آن ديار را برای اينجانب و اولیای امور گزارش دهید. خداوند به شما 
انقالب اسالمی را كه  و اهالی شجاع آن مناطق توفیق عنايت فرمايد. ضمناً 
به خواسته های آنان جواب مثبت داده، توضیح داده و آنان را برای شركت در 
رفراندوم تشويق نمايید. در پی اين حکم، آيت اهلل خامنه ای به آن منطقه اعزام 
شدند. وقتی ايشان وارد شهر زاهدان، مركز استان سیستان و بلوچستان شدند، 
به پارچه نوشته ای برخوردند كه روی آن نوشته بود: به جمهوری سوسیالیستی 
بلوچستان خوش آمديد. به هر حال گويا غیر از همان عوامل، گروه های چپ هم 
برای سوء استفاده از محرومیت مردم منطقه شعارهای توخالی سوسیالیسم و... 
طرح كرده ان. نهادهای انقالبی از كمیت و كیفیت الزم برخوردار نیستن و خان ها 
و اشرار هم منطقه رو ناامن می كنن و از مجموع اين كمبودها و ضعف حاكمیت 
و فرصت طلبی گروه های چپ طرح چنان پارچه نوشته هايی رو فراهم می كنه. 
فرصت نداشتم كه با بچه های مسجد صحبت كنم. فقط خالصه ی كوتاهی رو 
به استاد شرافت توضیح دادم. بقیه اش با تو...« خداحافظی كرديم و من قول دادم 

كه سفارش اش را به دوستان هم مسجدی و محلی توضیح بدهم.
ايرانشهر  به  سفر  عازم  غالم علی  كه  بود  فروردين ماه  هیجدهم  يا  هفدهم 
آمد.  او  از طرف  نامه ای  تا  مدتی گذشت  دادم.  انجام  را  شد. من سفارش اش 
غالم علی نوشته بود: »درباره ی فاصله ی ايرانشهر از تهران، همین قدر گفتنی 
است كه اتوبوس دو روز و يک شب در راه بود و ما آخر وقت روز دوم رسیديم. 
نامناسبی  موقعیت  و  رشته كوه هاست  بین  در  ايرانشهر يک شهر محصور شده 
و  از طرفی هیچ كارگاه و كارخانه ی درست  دارد.  دامداری  و  برای كشاورزی 
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حسابی هم در اينجا وجود ندارد كه مردم از اين طريق كار كنند و مشکالت 
مادی شان را مرتفع سازند. در اين مناطق كوهستانی و گرم و نزديک به مرز 
پاكستان، از دهه های پیش مهاجرت به ديگر نواحی شروع شده و ادامه دارد 
كه گويا جمعیت قابل توجهی از آن ها در مناطقی از گرگان و گنبد كاووس و 
جاهای ديگر ساكن شده اند. بنابراين مردمی كه اينجا ماند گار هستند، به شدت در 
فقر و كمبود امکانات زندگی می كنند. حوزه ی فعالیت در اينجا محدوديت ناپذير 
است. از تدريس در كپرها گرفته تا شركت در جاده سازی و مدرسه سازی و انواع 
كمک های كشاورزی را در بر می دارد. من از آموزش نظامی و تدريس گرفته تا 
لوله كشی آب و سیم كشی برق را در اينجا شاغل بوده ام. البته از حق نبايد گذشت 
كه داوطلبان انقالبی و پیرو خط امام از شهرها و مراكز استان های مختلف به 
اينجا آمده و می آيند. با اين همه گستردگی نیازها به نیروهايی بیش از اين ها 
نیازمند است. از تأمین اعتبار پروژه های بزرگ تر در تنگنا هستیم. با تالش های 
جهاد تا حدودی تنگناها رفع و رجوع می شود، اما در مقابل نیازها كه بازمانده ی 
چندين دهه است، كمبودها فراوان است. اعتبار الزم و كافی به اداره های دولتی 
اختصاص نمی يابد و مشکالت را دامن می زند. از طرفی بايد بپذيريم كه دولت 
امر در محدوده ی  اين  موقت هنوز اعمال مديريتش را تکمیل نکرده است و 
زمانی حدود سه ماه از شروع به كارش مقبول است. اين نوع داوری بدون در 
نظر گرفتن قصد و غرض های افراد لیبرال و غرب زده در اليه های دولت موقت 
است. به عنوان مثال از سران حزب توده و گروه های چپ موارد متعددی ديده 
استاندار خراسان  استاندار كردستان، طاهراحمدزاده  ابراهیم يونسی  از  می شود. 
از آن طرف دريادار مدنی فرمانده نیروی دريايی كه استاندار خوزستان هم  و 
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هست. همان طور كه قابل پیش بینی بود سپاه اصفهان افراد قابل توجهی را به 
مركز استان و شهرهای بزرگ تر استان اعزام كرده كه برای بنیه گرفتن سپاه 
اينجا كمک بايسته ای است. اما با آن طرح كاهش خدمت سربازی به يک سال 
و فرستادن كادرهای نیروهای مسلح به شهرهای خودشان به شدت دردسر آفرين 
است.  بومی  دارد،  افسر  و  درجه داری  كادر  را می بینی هر چه  است. شهربانی 
ژاندارمری و ارتش هم به همین روال است. يعنی كادرها بدون در نظر گرفتن 
تخصص و تجربه همین طوری به قید شناسنامه ی صادره شان در پادگان ها و 
مراكز انتظامی دور هم جمع شده اند. از اين منظر طبیعی است كه اندک نیروی 
سپاه پاسداران شهرها توان برقراری امنیت به طور كامل را نداشته باشند. در داخل 
ايرانشهر كه قدم بزنی همه جا دسته های نوجوان دورت را می گیرند كه مواد 
مخدر فالن دارند و ارزان تر حساب می كنیم و... يعنی هم قاچاق و هم آلوده 
كردن نوجوان ها به اين شغل كذايی در هم عجین شده است. كنترل درست و 
حسابی نه به نوار مرزی پاكستان وجود دارد و نه به قسمت جنوبی مرز افغانستان 
كه با اين استان همسايه است. در شهر بندری مثل چابهار هم نه نیروی مقبول 
ژاندارمری حضور دارد و نه سپاه توانسته است از نظر انتظامی گشت دريايی ايجاد 
كند. موارد فراوانی را نقل قول می كنند كه فراری های ساواكی و مجرمان نظیر 
آن ها از مرز پاكستان رد می شوند و می روند. در اين اوضاع و احوال نابه سامان، 
وهابی هايی كه به عنوان مبارزه با حضور شوروی در افغانستان در ايالت بلوچستان 
پاكستان جمع شده اند، امنیت استان را به خطر انداخته و به ترويج افکار فرقه ای 
خودشان پرداخته اند كه اولويتشان به جای مبارزه با كفار، مبارزه با تشیع است و 
فتواهايی داده اند كه حتا كسانی به قصد كشتن شیعه نیت كنند، اما موفق نشوند 
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نیز به بهشت می روند. آن هايی كه موفق به اين كار شوند، مثاًل تقرب چنین و 
چنان كسب می كنند و افکاری از اين دست. هنوز پاک سازی اداره ها و نیروی 
انتظامی انجام نشده است. اين همه مشکالتی را برای استان رقم زده اند. من 
سعی ام اين است كه عالوه بر توان كاری، يک منشور شکلی از صورت قضايا 
و محتوای آن را يادداشت كنم تا بلکه بدهم به شورای انقالب، چون مسائل 
عمیق تر از درک و توان استاندار و معاون وزير و يا حتا خود نخست وزير است. 
می خواهم به جای خريدن چندتا سفال و گلیم و عتیقه كه گردشگران می كنند، 
مأمور شهربانی  از  بنويسم.  را  موارد سوء استفاده  بنويسم.  را  فهرست كمبودها 
پرسیدم چه طور شهربانی به خريد و فروش موارد مخدر با آن همه فراوانی كاری 
ندارد؟ به خريد و فروش اسلحه و مهمات جنگی كاری ندارد؟ جوابش خیلی ساده 
بود؛ ما همه با هم به نوعی خويشاوند و آشنا هستیم. بنابراين مالحظه ها فراوان 
است. مواردی بوده كه چند نفری هم از آن دانه درشت ها را گرفتیم، اما بالفاصله 
ريش سفیدها و شیخ ها راه افتاده اند آمده اند كه شما بدتر از گذشته رفتار می كنید. 
اگر چنین كاری را تکرار كنید، طومار جمع می كنیم و اعتصاب و تظاهرات به راه 
می اندازيم كه خواهان منحل شدن اداره های طاغوتی هستیم. بنابراين خودتان 
از نان خوردن می افتید. اگر در بین شما غیربومی چنین كاری می كرد، ما ترورش 
اشاره  مأمور  نشود. همان  تکرار  كه  به شرطی  را می بخشیم،  می كرديم. شما 
دانه درشت ها پیش خريد  برای خان ها و  داشت كه دختربچه های زير ده سال 
می شوند. در اين موارد هم نیاز به كار فرهنگی است و هم اجرای قضايی امور كه 
فرصت طلبان را سرجای خودشان بنشاند. دوستانه بگويم وقتی وضع مدرسه های 
كپری را می بینم، ناخودآگاه ذهنم به حلبی آبادهای جنوب شهر و اطراف تهران 
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اينجا دو هزار كیلومتر دور از مركز است، حلبی آبادها توی مركز  می افتد. اگر 
است. اگر آن ها ديده نشوند، محال است اينجا ديده شود. اين ها را كه می نويسم، 
منظورم توجه و كار انقالبی برای اقشاری است كه انقالب مرهون آن هاست. 

همان هايی كه به قول حضرت امام كوخ نشین هستند.«
سازندگی  توی جهاد  كه  بودی  رفته  »تو  پرسیدم:  برگشت،  وقتی غالم علی 
كار كنی يا به قول معروف لیست سیاه تنظیم كنی؟« گفت: »خب من از كار 
كردن لحظه ای شانه خالی نکردم. حتا در يک عملیات آزاد كردن اتوبوس حامل 
و  را شناختن  درمان  و  درد  اما  گرفته شده شركت كردم.  گروگان  به  مسافران 
شناساندن صرفه جويی در زمان و كار است.« از همین دو، سه جمله اش فهمیدم 
كه او را نمی توان صرفاً يک نیروی رزمنده يا جهادگر توصیف كرد، بلکه به علل 

تضادها هم توجه دارد.
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فصل چهارم
بهرام عزيز سالم. چند روزی بیش از مأموريت  ما باقی نمانده، اما از آنجايی كه 
ممکن است بعد از پايان مأموريت به طور شخصی به باختران و نزد برادر بروجردی 
بروم، شما متن را مالحظه كرده، از هر قسمت به بعد كه الزم ديديد، برای چاپ 
به مجله ی پاسدار اسالم ارائه فرمايید. از مأموريت كه برگشتم، نامه ای از سپاه 
آمده بود كه خود را به گردان چهار پادگان ولیعصر)عج( معرفی كنم. من تنها يک 
شب فرصت داشتم كه در فاصله ی دو مأموريت خانواده ام را ببینم. بگذريم كه 
گاهی فکرش را می كنم حق و حقوق آن ها را رعايت نمی كنم. چون در فاصله ی 
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نعمت  از  را شاكرم كه  الی دو شب می بینمشان. خدا  مأموريت يک شب  هر 
خانواده ی خوب برخوردارم. و اما مأموريت از آغاز تا پايان: »صبح ساعت هشت 
برادر  و  گرفته  زيادی صورت  تغییرات  ديدم  كردم.  مراجعه  پادگان  به  كه  بود 
بروجردی به عنوان فرمانده هنگ، تشکیالت سپاه را تا حدودی تغییر داده و آن را 
او  ارتقاع بخشیده است. گرچه  استانداردهای يک سازمان نظامی حرفه ای  به 
همیشه آدم مهربان، منضبط و شجاعی است، همیشه بدخواهانی پیدا می شوند 
امثال  كه مانع كارش شوند و به هر قیمتی كه هست برايش حاشیه بسازند. 
ابوشريف از اينکه می بینند او هرج و مرج را كنار زده و كیفیت و آمادگی اعضا را 
ارتقاع بخشیده، می خواهند زمینه ای درست كنند كه مثل مأموريت پیشین اش 
دور از مركزيت سپاه بماند. گفته می شود كه به زودی به سپاه غرب كشور منتقل 
می شود. البته اين ها مربوط به پیش از آمدن ما به پاوه است و حاال شنیده ام كه 
او مدتی است آمده و مشغول به كار هم شده است. از دوستانش خواسته كه برای 
كمک به وی و مأموريتش نزدش بروند. اما اصل موضوع: ترفندهای ضدانقالب 
مسلح از يک سو و خیال های خام هیئت حسن نیت از سوی ديگر باعث شده 
مناطق غرب كشور در رشد توطئه ها، در ناآرامی فرو برود. مركزيت شعارهايشان 
بر آن است كه سپاه پاسداران از شهرها خارج شود و خودمختاری می خواهیم و 
چیزهايی از اين دست، در حالی كه در واقعیت امر آن ها به غیر از تجزيه طلبی 
چیز ديگری نمی خواهند. چون آن ها در عمل ثابت كردند كه رفتارشان با ارتش 
و ژاندارمری و شهربانی بهتر از سپاه پاسداران نیست. من با گروهی كه اوايل 
مردادماه مأموريت استقرار در شهرستان پاوه را داشت، اعزام شدم. در كرمانشاه 
مختصر تمرين و آموزش انجام شد و بعد با بالگرد راهی اين شهر شديم. من 
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اين  روزنامه های  و  هفته نامه ها  و  ماهنامه ها  سرمقاله های  از  تعدادی  به عمد 
گروه های آشوب گرا را با خودم آورده بودم تا ضمن مطالعه ی آن ها، مطالعه ی 
عمل گرايانه شان را هم ببینم و بسنجم. ما روز هیجدهم مردادماه در كرمانشاه 
بوديم كه خبر رسید حزب دموكرات با رژه رفتن مسلحانه در خیابان و تیراندازی 
از چند جهت كه شايبه ی درگیری را ايجاد كند، شهر پاوه را برای اهداف آينده شان 
آرايش و پیرايش می كنند. مثاًل عده ای را وادار می كنند كه از شهر بروند و بعد از 
به اصطالح دفع حمله ی سپاه پاسداران برگردند. به كاسب ها دستور می دهند كه 
اگر نگران مال و سرمايه تان هستید، سريع تر تعطیل كرده و از شهر خارج بشويد، 
وگرنه حزب دموكرات امنیت شما را تضمین نمی كند. مردم بايد از هر نظر حزب 
را آماده ی مقابله با تهاجم كنند، وگرنه شهر برای همیشه به وسیله ی پاسداران 
اشغال خواهد شد. در همین روز هیجدهم مانوری از مركزشان، قوری قلعه، به 
داخل شهر انجام می دهند كه هم القا كننده باشد و هم قدرت نمايی خودشان را 
به رخ مردم بکشند. هدف اصلی اين مقدمه ها آن بیانیه ی نُه ماده ای بوده كه 
برای مردم قرائت می كنند و به آن ماده ای می رسند كه: سپاه پاسداران بايد ظرف 
بعدی  عواقب  مسئول  وگرنه  بروند،  بیرون  كردنشین  شهرهای  از  ساعت   24
خواهند بود. اين شیوه ای بوده كه پیش از پاوه در شهرهای مختلف از جمله مهاباد 
و سقز و... آزموده و به نتیجه ی دلخواه رسیده بودند. ما هنوز در كرمانشاه بوديم 
و خون دل می خورديم اما بالگرد نبود كه بتوانیم به پاوه منتقل بشويم. بعد از 
انتشار اعالمیه در خیابان ها سنگربندی می كنند و شعارها سر می دهند و هر از 
گاهی هم يادآوری می كنند كه مثاًل به پايان مهلت دوازده ساعت مانده است و 
چنین خواهد شد و اگر ... اين روز دوشنبه بود و از فردای روز سه شنبه شروع به 
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محاصره ی پاسگاه ژاندارمری و پايگاه سپاه پاسداران می كنند. از طرفی سپاه و 
ژاندارمری به دلیل در محاصره ماندن طوالنی مجبور بوده اند كه كمتر تیراندازی 
كه  می كرده  گستاخ تر  را  دموكرات ها  هم  امر  همین  باشند.  داشته  متقابل 
سنگرهايشان را به جلوتر انتقال دهند و رفته رفته از سالح های سنگین تر مثل 
آرپی جی 7 و خمپاره هم استفاده می كنند. روز چهارشنبه استاندار و نماينده ی 
مقابل  در  شدن  جمع  و  تلفن ها  با  كه  مردم  به  پاسخ گويی  برای   81 لشکر 
استانداری ها هشدار می دادند كه شهر در محاصره افتاده و چرا استانداری پاسخ گو 
نیست و... سرانجام به پاوه می روند. مردم كه در اطراف ساختمان فرمانداری 
تجمع كرده بودند، به شعار شان ادامه می دهند و استاندار به آن ها قول می دهد كه 
برای رفع مشکلشان به زودی اقدام خواهد شد و روحیه شان را حفظ كنند و... ما 
هم كه مجبور بوديم همچنان در انتظار باشیم، تمرين با سالح های نیمه سنگین 
را ادامه می داديم. من در جنگ اول سنندج تجربه ای در اين زمینه داشتم و هر 
چه را الزم بود، به بچه ها يادآوری كنم، دريغ نداشتم. ما اعتراضمان به مسئول 
واحد عملیات غرب كشور را ادامه داديم و سرانجام قرار شد با دو بالگرد شنوک 
به پاوه اعزام بشويم. مقداری آذوقه و مهمات هم با خودمان برده بوديم و رفتیم 
مستقر شديم. در فرمانداری كه مقر سپاه واقع شده بود، نزديک به بیست نفر از 
افراد بومی عضويت داشتند و يک كمی بیشتر از آن تعداد هم افرادی از سپاه 
تهران مستقر بودند. اين افراد هفته ها در محاصره بودند و حتا آب و غذای معمولی 
هم در دسترس شان نبوده است. گروهان را من و اصفر راهنمايی می كرديم و بین 
بفهمیم موقعیت  اينکه درست تر  برای  بوديم.  تقسیم مسئولیت كرده  خودمان 
چیست و تهديدها كدام است، با افراد از پیش مستقر شده تبادل نظر كرديم و بر 
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به  و  درآيیم  خیابان  به  و  بشکنیم  را  مکان  در  محدوديت  اين  كه  شديم  آن 
گشت زنی بپردازيم. اين طوری عالوه بر اعالم حضور كم و بیش، مواد خوراكی 
هم می خريديم تا اگر روزی مغازه ها در اثر درگیری ها بسته شد و بالگرد چیزی 
برايمان نیاورد، از گرسنگی و تشنگی هالک نشويم. با اصغر قرار گذاشتیم كه با 
مسئوالن پاسگاه هم جلسه ی مشترک بگذاريم و تقسیم حوزه ی وظايف داشته 
از طرف ديگر  بود.  پايین تر  اينکه روحیه ی آن ها به نسبت سپاه  باشیم. ضمن 
پاسگاه در خروجی بیرون شهر به طرف نوسود قرار داشت، اما مقر سپاه در مركز 
شهر واقع شده بود. اين فاصله خوبی خودش را داشت كه به ما امکان می داد شهر 
بود كه  فاصله منفی  اين  از جهتی هم  باشیم.  اختیار داشته  از دو مركز در  را 
نتیجه همانند ساكنان دو جزيره ی  از محاصره خارج شده و در  نمی توانستیم 
محصور گیر می افتاديم. با اين همه از روز 24 مرداد ما با گشت زنی در شهر اعالم 
حضور كرديم. پست های بازرسی ايجاد كرديم كه كم و بیش وارسی به آن آمد 
و شدها اعمال كنیم. اين حركت ما اعالم موضع قاطعی بود كه ضدانقالب خیال 
24 ساعت مهلت دادن ها را از سر بیرون كنند. از همین روز هم ما و هم افراد 
ژاندارمری در وضعیت آماده باش صددرصدی بوديم. نقطه ضعف عمده ی شهر در 
آن بود كه از چهار طرف میان رشته كوه ها واقع شده است كه از نظر نظامی با كار 
گذاشتن چند خمپاره انداز بر روی بلندی ها، شهر فلج می شد. نگرانی در بین كسبه 
و مردم عادی از عواقب قريب الوقوع درگیری دو طرف به شدت دامن زده شده 
بود و آن هايی كه خودرو داشتند و يا از امکان پناه بردن به روستاهای اطراف 
برخوردار بودند، تحت تأثیر قرار گرفته و اقدام كرده بودند. من در مجموع به 
شرايطی فکر می كردم كه اين غائله محصول آن بود. از طرفی بی كفايتی دولت 
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موقت محرز بود و نتوانسته بود نهادها و اداره های دولتی را به خوبی سازمان دهی 
و كمک مالی كند. از طرف ديگر گروه های فرصت طلب آشوب گرا گناه عواقب 
عقب ماندگی چندين دهه ی مناطق محروم را به گردن انقالب می انداختند. در 
اينکه مردم محرومیت آموزشی، شغلی، درمانی، بهداشتی و رفاهی و... داشتند، 
جای ترديدی وجود نداشت. اما اين همه می توانست در سايه ی امنیت و آرامش 
محقق شود، نه اينکه جاده های منتهی به شهر را مین گذاری و انواع كمین گذاری 
كنند و مردم را در قحطی فرو ببرند. آب و برق و تلفن را قطع كرده بودند، چون 
می خواستند مثاًل به خلق خدمت كنند. مردم را آواره می كردند، چون می خواستند 
صادر  بیانیه  و  مسلحانه  تظاهرات  مردم  واقعی  نیازهای  كنند.  خدمت  به خلق 
كردن های آشوبگرايانه نبود. آن ها درست به همین داليل مردم را گروگان گرفته 
بودند كه سپاه پاسداران از شهر خارج شود تا اموال عمومی غارت شده و به يغمای 
گروهک ها برود. اين واقعیت محرز بود و هست كه جمعیت حدود سی هزار نفری 
شهر يک بیمارستان كوچک دارند كه از كادر پزشکی و امکانات از قبیل آمبوالنس 
و... كم بهره است. شهر يک حمام دارد كه در فصل های سرما مردم به شدت از 
آن  از  حتا  مردم  امنیت،  بر هم خوردن  اثر  در  می بردند.  رنج  بهداشتی  كمبود 
مشاغل سنتی كه قالی بافی و دامداری و كشاورزی و كسب و كار معمولی و سنتی 
بود، محروم شده بودند. چگونه تولید كنند؟ به كجا ببرند بفروشند؟ مواد اولیه از 
كجا بیاورند و... در حالی كه جاده ها در دست آن ها بود و با انواع مین ها و موانع 
بسته شده بود. جاده های بین شهری كیفیت نداشتند و الزم بود به سرعت مرمت 
و بهسازی شود، اما جهادگران سازندگی را ترور می كردند و ماشین آالت را به يغما 
می بردند. در كل گروكشی از خلق را تنها وسیله ی ماندگاری خودشان می دانستند 
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و به آن عمل می كردند. كسی نبود از آن ها بپرسد مردم كی و چگونه به شما رأی 
می كنید؟  اعمال  آن ها  نام  به  را  من درآوردی  شعار  و  خیاالت  هر  كه  داده اند 
كوهستانی بودن منطقه هم يکی از علل فقر بوده و هست كه زمین قابل كشت 
و بهره برداری به مقدار قابل كفايت وجود ندارد. تنها اقتصاد ممکن به اصطالح 
اقتصاد چمدانی، يعنی حمل كاال به عراق و كااليی را از آنجا برگرداندن آن هم 
از كوه و دره و دشت كه سختی های خاص خودش را دارد. فضايی كه در سیستان 
و بلوچستان بود، اينجا هم با كم ترين تفاوت هايی موجود است. عامل خارجی در 
اين جابه جايی، عربستان و پاكستان و عراق است كه از هیچ كوششی فروگذاری 
نمی كند تا به نحوی به انقالب اسالمی ضربه بزند. گروهک های دست به دهان 
هر دو منطقه هم نظیر هم هستند. مزدور خارجی بی رگ و ريشه نويد دموكراسی 
و عدالت اجتماعی و خودمختاری به مردم می دهد. به نظر می رسد تا مستحکم تر 
شدن پايه های كل نظام انقالب اسالمی در كشور، اين گروهک ها به شیوه های 
و  آشوب ها  ايجاد  همین  در  آن ها  بقای  يعنی  بدهند.  ادامه  خودشان  معمول 
نغمه های گريز از مركز است. با اين اوصاف امنیت انتظامی در اولويت قرار دارد. 
جهاد سازندگی می خواهد لوله كشی آب در روستا انجام بدهد، نیازمند امنیت است. 
آموزش و پرورش تجهیز مدارس كند و معلم كار آزموده استخدام كند، اما با وجود 
ناامنی نمی تواند. بهداشت و درمان و بقیه هم همین مشکل و مانع را دارند. در 
آن بعدازظهر روز 24 مرداد و در آن چله ی گرم تابستان سومین روز بی آب و برقی 
شهر، منتظر فرود آمدن گلوله های خمپاره های 120 بوديم. يعنی هر گلوله ای با 
هر خرجی و دقت و بی دقتی شلیک می شد، در جايی از شهر فرود می آمد و 
تخريب خود را بر جای می گذاشت. معلوم بود كه به نسبت جنگ اول سنندج كه 
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تنها دو، سه هفته بعد از پیروزی انقالب اسالمی به راه انداختند، هم از سالح های 
كارآمدی  نظر  از  هم  و  بودند  برخوردار  متنوع تری  نیمه سنگین  و  سنگین 
آموزش ديده تر و مجرب تر شده بودند. وجود پايگاه های آموزشی در خاک عراق و 
جمع شدن تعدادی از ارتشی های فراری اين امکانات را در اختیار آن ها قرار داده 
بود. گفته می شود كه اويسی هم از پاريس آمده و در بغداد ساكن شده است تا از 
با توان مالی و مديريتی خود حمايت كند. بعدازظهر اصابت  اين خرابکاری ها 
گلوله های توپ 106 و خمپاره های 120 اينجا و آنجا اثرات خود را پیاپی نشان 
داد و آن تعداد محدود باقی مانده از مردم را در وحشت بیشتری فرو برد. مهمات 
و سالح ما محدود بود، اما آن ها گويی انبارهايی را در اختیار دارند، بی وقفه به 
آتش باری شان ادامه می دادند. معلوم بود كه اين همه مهمات از چپاول چند 
پاسگاه و خلع سالح كردن چند كاروان فراتر است. الزم بود كه افرادی جلوتر 
رفته و با آرپی جی هايی كه در اختیار داشتیم، جواب توپ و خمپاره هايشان را 
بدهد. چندتا از مواضع آتش باری را خاموش كرديم، اما با تاريک تر شدن هوا، 
آتش باری های ديگر شروع به كار كردند. ما هم با محدوديت گلوله ای كه داشتیم، 
مجبور بوديم عقب نشینی كنیم و منتظر فرصت بمانیم. در داخل شهر فضا انباشته 
از تکه های سرب گداخته ی خمپاره های 120 میلی متری بود. دود و آتش از هر 
كوی و برزنی به هوا برمی خاست و امکان بیرون ماندن از فضای سرپوشیده را از 
نیروهای ما سلب می كرد. خواسته يا ناخواسته بايد برای حفظ جانمان به مقر 
برمی گشتیم. نگه داری مواضع داخل شهر به نیرو و مهمات كافی نیاز داشت، در 
حالی كه ما فقط داشته هايمان را از دست می داديم. تا يک ساعت بعد از غروب 
تعداد  بود.  دشمن  نیروی  آن  از  يا  داشت  تعلق  ما  به  يا  آمدها  و  رفت  آفتاب 
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محدودی كه از مردم باقی مانده بودند، در خانه هايشان آماده ی فرار يا روبه رو 
شدن با غارتگری ها بودند. بعد از مرور آنچه اتفاق افتاده و ادامه داشت، قرار شد 
اصغر در ساختمان بماند و من با دو نفر از بچه های داوطلب به سمت ژاندارمری 
اين حركت به دشمن نشان می داد كه ما هنوز بر شهر مسلط  حركت كنیم. 
هستیم و ارتباطمان با ژاندارمری برقرار است. از طرفی دلگرمی خوبی هم به افراد 
به  كلت  منور  تیر  دو  يکی  با  بدهند.  ادامه  مقاومتشان  به  كه  بود  ژاندارمری 
ژاندارمری فهمانديم كه ما درصدد رسیدن به شما هستیم و تیراندازی نکنید. در 
پاسگاه با استوار فرمانده صحبت كوتاهی داشتیم كه آن ها هم نگران مهمات 
بودند و بین خودمان توافق كرديم كه در استفاده از مهمات احتیاط بیشتری داشته 
باشیم تا بلکه در روشنايی روز نیرو و مهمات برسد. روحیه ی افراد خوب بود، اما 
استوار بیش از بقیه اضطراب داشت. مسیر رفته را بازگشتیم و من با اصغر صحبت 
كردم و گفتم كه نگرانی ژاندارمری هم از كمبود مهمات هست و با احتیاط كردن 
و صرفه جويی در مهمات باقی مانده منتظر بشويم تا ببینیم در طول روز نیروی 
كمکی و مهمات می رسد يا نه. تا اين زمان سه شهید و پنج نفر زخمی داشتیم 
كه حال دو نفرشان خوب نبود. به برادر مسئول امداد گفتم چه قدر باند و مواد 
شوينده و دارو داريم كه گفت: ته همه چیز درآمده. و جعبه های خالی را نشان داد. 
او گفت كه تا به حال پنج نفر هم به بیمارستان منتقل شده اند كه در آنجا هم 
كمبود دارو و امکانات هست، ولی هر چه باشد، از اينجا بهتر است. افراد به نوبت 
نمازشان را خواندند و به مقاومت ادامه دادند. من بعد از نماز متوجه شدم كه اين 
زياد شدن گلوباران پايگاه بی دلیل نمی تواند باشد. اصغر وصالی هم گفت كه دارد 
متوجه  كه  بود  نیمه شب گذشته  از  وجود می آيد.  به  پیش بینی  غیرقابل  وضع 
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تیراندازی هايی در سمت بیمارستان شديم. اين را به خوبی می دانستیم كه نه ما و 
نه ژاندارمری در اطراف بیمارستان نیروی مسلح نداريم. دقايقی با نگرانی صداها 
را گوش كرديم و فهمیديم كه در البه الی تیراندازی ها، صدای ناله و فرياد هم 
چه  هر  شديم.  بیمارستان  راهی  و  داديم  تشکیل  تیمی  ما  می رسد.  به گوش 
از تیراندازی و حضور افراد ضدانقالب نمی ديديم.  نزديک تر می شديم، خبری 
بیمارستان قدس تنها بیمارستان شهر بود و ما زخمی ها را به آنجا فرستاده بوديم 
كه پیش از آمدن ما هم تعدادی زخمی سپاه اعم از بومی و غیربومی بستری 
بوده اند. هر چه جلوتر رفتیم، كسی را نديديم كه زنده مانده باشد و از اوضاع 
بگويد. به بیمارستان وارد شديم و از رد خون های ريخته شده به پشت بیمارستان 
رسیديم. آنچه ديديم هولناک بود. هر شهیدی را در گوشه ای مثله شده و افتاده 
ديديم. بر روی تخت ها كسی نبود و از پرستاران و كاركنان هم كسی زنده نمانده 
بود. با اصغر مشورت كرديم و قرار بر اين شد كه عده ای نگهبانی بدهند و عده ای 
هم جسدها را با هر پارچه و وسیله ای كه هست كفن كنند و تا روشن شدن هوا 
و رسیدن نیروی كمکی منتظر بمانیم. در آن تاريکی شب كه نه برق بود و نه ما 
بر شهر تسلط داشتیم، چاره را بر آن ديديم كه به حفظ پايگاه و بیمارستان بسنده 
كنیم. هیچ نوع وسیله ی باسیم و بی سیم برای ارتباط گیری در دسترس نبود. صبر 
و شکیبايی و گذشت زمان وسیله های ممکن تا فردا بودند. هنوز نمی دانستیم 
موقعیت مهاجمان چه گونه است و بعد از آن كشتار وحشیانه چه نقشه هايی در 
سر دارند. هوا روشن شد و آفتاب برآمد و ما كم و بیش به استحکام سنگرهايمان 
پرداختیم و انتظار كشیديم تا اينکه ساعت پنج بعدازظهر يک بالگرد هوانیروز بر 
آسمان ظاهر شد و به رغم تیراندازی های ضدانقالب سالم بر زمین نشست. دكتر 



177  فصل چهارم

چمران، تیمسار فالحی و سه تن از پاسداران محافظ آن ها پايین آمدند و ما به 
سالم و علیک كوتاه بسنده كرديم و همراه با دكتر چمران به تخلیه ی بار بالگرد 
پرداختیم. بالگرد به سالمت به پرواز درآمد و راهی شد. ما در زير آتش گلوله های 
دشمن می بايست هر چه سريع تر اقالم به سختی رسیده را به داخل ساختمان 
بودند و  افراد سپاه متحیر  از مقاومت  تیمسار فالحی و دكتر چمران  برسانیم. 
به سختی باور می كردند كه عده ای به رغم آن همه در محاصره بودن و جنگیدن 
سالم و سرپا هستند. همین كه تشنه ها آبی نوشیدند و خشاب های تفنگ ها را پر 
كردند، نیروی تازه ای يافتند. زخمی ها چشم انتظار پانسمان شدن و مداوا بودند. 
اقالمی هرچند محدود آورده شده بود كه من بنا به تجاربی كه داشتم دست به 
كار پانسمان كردن و آتل بستن زخمی ها شدم. پیش از آمدن بالگرد نه قطره آبی 
و صورت  از سر  را  دلمه بسته  بشود خون های  پاک كه  تنظیف  تکه  نه  و  بود 
به ضعف گرفته ها  يا سرمی  و  آورديم  بند  را  زخمی ها پاک كرد. خون ريزی ها 
تزريق كرده و با مسکن دردشان را تخفیف داديم. دكتر چمران و تیمسار فالحی 
به طبقه ی باالی ساختمان و پشت بام رفتند تا بقیه ی افراد را ببینند و از اصغر 
وصالی و بچه ها از اوضاع بشنوند. خبر برای آن ها حیرت انگیز بود كه از میان ما 
شصت نفر كه يک هفته ی پیش رسیده بوديم و به جمع آن تعداد محدود در 
محاصره مانده ها اضافه  شده بوديم، تنها شانزده نفرمان زنده و سرپا بوديم. در 
طول روزهای گذشته به ويژه شب گذشته، زخمی ها و شهدا در كنار هم چیده 
می شدند و ما كه زنده بوديم، از آن ها چشم می دزديم و توان نگاه كردن مستقیم 
به چشم هايشان را نداشتیم. دستمان خالی بود و جواب گوی حداقل خواسته های 
زخمی ها نبوديم. دكتر چمران با بی سیمی كه همراه آورده بود، تماس گرفت و در 
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خواست آذوقه و مهمات كرد و به ما هم نويد داد كه مقدار بیشتری می آورند و 
شما موقعیت تان را حفظ كنید. بعد دكتر چمران به دلجويی از زخمی ها پرداخت 
كه تعداد زيادی از مردم عادی شهر بودند و پناه آورده بودند. هر دو با هم صحبت 
كردند تا همه ی مجروح به ويژه زنان پناه آورده هر چه زودتر به شهرهای اطراف 
منتقل شوند و به بیمارستان برده شوند. تا پاسی از شب گذشته هر دو در تقال و 
تالش بودند تا حداقل اظهار هم دردی با زخمی ها داشته باشند. با روشن شدن 
هوا دكتر چمران باالی پشت بام رفتند و به بچه ها گفتند با گچ و نايلون سفید 
عالمت H برای فرود بالگرد به وجود آورند تا بالگردها برسند. هر ساعتی هم با 
بی سیم پی گیری می كردند. حدود ظهر بالگرد اولی با مهارت باال بر روی عالمت 
ايجاد شده ی باالی پشت بام نشست. در حالی كه اصغر با تعدادی از دوستان مواد 
غذايی و مهمات را به پايین حمل می كردند، من هم با مراقبت و كمک عده ای 
از بچه ها مشغول حمل مجروحان به داخل بالگرد شديم. اولويت با آن هايی بود 
كه حالشان بدتر بود. به اين ترتیب بالگرد با بار مجروحان به هوا برخاست و به 
حالت عادی آسمان منطقه راترک كرد. مقدار مواد غذايی و مهمات كه باالی 
پشت بام چیده شده بود، دست به دست كرديم و پايین فرستاديم تا بالگرد بعدی 
برسد. دومین بالگرد از نوع 214 دو ملخ دار بزرگ بود كه اقالم با حجم بیشتری 
را آورده بود. قرار بود با اين بالگرد همه ی اجساد شهدا و مجروحان بر جای مانده 
منتقل شوند. دكتر چمران از اينکه می ديد بالگرد به آن بزرگی كم تر از بالگرد 
پیشین اقالم غذايی و مهمات آورده است، به شدت آشفته و عصبانی شده بود. با 
اين حال خودش هم همراه ما شروع به تخلیه  ی بار كرد و اين بار همه ی اجساد 
شهدا و مجروحان را به درون بالگرد منتقل كرديم. بالگرد كه آماده شد تا از زمین 
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كنده شود، يکی از ملخ هايش به ديواره ی صخره ای برخورد كرد و لرزش شديدی 
كرد و ما ديديم كه كنترل از دست خلبان خارج شد و پیچ و تاب بیشتری در آن 
ايجاد شد و رفته رفته مثل توپی كه به زمین بخورد و باال بپرد و حالت فنر مانند 
به خود بگیرد، دچار شد و اين تکانه ها از نظم معمولی هم خارج شد و ملخ ها از 
هر دو طرف می بريدند و پیچ و تاب می خوردند. اين كار بهت آور چنان شديد و 
ناگهانی و غیرقابل پیش بینی انجام شد كه اجساد هر دو خلبان و شهدای ديگر 
به بیرون پرتاب شدند و باالخره از كار افتادند. خطر عمده جعبه های مهمات 
نزديک بالگرد بودند كه هنوز به ساختمان حمل نشده بودند و ما به سرعت دست 
به كار شديم. چون هر آن انتظار می رفت بالگرد منفجر شود. همین كه دقايقی 
و  شهدا  اجساد  جمع آوری  به  نکرد،  بروز  انفجار  حالت  از  عالمتی  و  گذشت 
پوشاندنشان با پتو و كنار كشیدنشان شديم. بعد هم كه همه ی اجساد به داخل 
پايگاه حمل شدند و آن ظاهر فاجعه بار كمی رفع و رجوع شد. اين همه اتفاق 
ناگوار در ظرف چند دقیقه افتاد و كاری هم نمی شد انجام داد. در زمانی كه ما در 
دلهره و پريشانی از فاجعه بوديم، ضدانقالب فرصت را غنیمت شمرده يورش 
شديدی آورد. در واقع در اين موقعیت آن ها قصد داشتند همه را به سرعت نابود 
كنند. همین يورش شديد همزمان در اطراف ژاندارمری هم صورت گرفت تا 
وحشت آفرينی بیشتری داشته باشد و خودشان زودتر به قصدشان برسند. دكتر 
چمران خیالش از مقاومت ما راحت بود و بنابراين به طرف ژاندارمری رفت كه به 
آن ها كمک كند. دكتر چمران در آنجا می بیند كه نیرو به خوبی مقاومت می كند 
و مهمات هم به اندازه ی كافی دارند، اما فرماندهشان از ترس گنگ و گیج شده 
و روحیه ی افراد را تخريب می كند. دكتر چمران درجه های آن استوار را می كند 
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و به سرباز الغر اندام شجاعی كه پرتالش نشان می داده رو می كند و خطاب به 
بقیه با صدای بلند می گويد: »از اين لحظه فرمانده شما شعبانی است و استوار را 
دستبند بزنید تا بعد به وضع او رسیدگی می شود.« سرباز شعبانی با شجاعت تمام 
اظهار می كند كه آماده ی جانبازی است و مسئولیت را با كمال افتخار می پذيرد. 
دكتر چند دقیقه ای هم می ماند تا پاسگاه را با فرماندهی شعبانی ببیند. همین كه 
خیالش راحت می شود، راه می افتد و به پايگاه ما می آيد. من بعد از پايان درگیری 
از گروهان سپاه تهران كه از مسیر جاده ی جوانرود به پاوه می آمدند و همراه با 
كاروان نظامی ارتش بوده اند، شنیدم كه در چند پاسگاه كار دكتر چمران انجام 
می شود و فرماندهان ترسو بر كنار و بازداشت می شوند و جايشان به افراد توانمند 
داده می شود. ظهر 26 مرداد ما در تالش بوديم تا آثار ناشی از فاجعه ی بالگرد و 
يورش ضدانقالب را خنثا كنیم. همین كه آفتاب روز 26 مرداد غروب كرد و شب 
هول برفراز شهر چیره شد، آشوبگران عالوه بر يورش به پاسگاه ژاندارمری و 
مقاومت  با  اغلب  كه  پرداختند  هم  مغازه ها  و  خانه ها  غارت  به  سپاه،  پايگاه 
صاحب خانه ها روبه رو شدند. با اينکه كسی فريادرس ديگری نبود، اما حركت 
چپاول گران را پیش بینی كرده و برای مقابله آماده شده بودند. آن شب با همه ی 
سنگینی و سختی اش سرآمد. وقتی گوينده ی خبر ساعت هفت صبح پیام امام 
باورنکردنی سرنوشت شهر پاوه و ديگر شهرهای  خمینی را خواند، معجزه  ای 
كردنشین را رقم زد: »بسم اهلل الرحمن الرحیم ... من به عنوان رياست كل قوا به 
رئیس ستاد مشترک ارتش دستور می دهم كه فوراً با تجهیز كامل، عازم منطقه 
شوند و به تمام پادگان های ارتش و ژاندارمری دستور می دهم كه بی انتظار دستور 
ديگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حركت كنند و به دولت 
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دستور می دهم وسايل حركت پاسداران را فوراً فراهم كند. تا دستور ثانوی، من 
مسئول اين كشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی كه تخلف از 
اين دستور نمايند، با آنان عمل انقالبی می كنم. مکرر از منطقه اطالع می دهند 
كه دولت و ارتش كاری انجام نداده اند. من اگر تا 24 ساعت ديگر عمل مثبت 
انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم...« تنها دقايقی بعد از 
خوانده شدن پیام امام خمینی می گذشت كه اشرار فرار را بر قرار ترجیح داده و 
راه عراق را در پیش گرفتند و گريختند و حتا در ارتفاعات و مناطق دوردست هم 
نماندند. به راستی انقالبی در درون هر كسی كه پیام را شنیده بود، روی داد. 
شوری گرم دل ها را در نورديد و اراده ها را راسخ تر كرد. من تنها يک بار و آن هم 
باز با فرمان امام خمینی در 19 بهمن 57 چنین حال و هوايی را درون خود و در 
چشم انداز خود تجربه كرده بودم. همان موقع هم قاطعیت اين چنین بی مهابا و 
رعدآسا بر سر دشمن مردم فرود آمد و بساط سلطنت 2500ساله را برچید و حال 
گروهک های ريز و درشت در فرار به سوی عراق از هم سبقت می گرفتند. غريو 
اهلل اكبر / خمینی رهبر سکوت شهر را در هم شکست و مردم به خیابان ها ريختند 
و از خانه رانده شده ها بازگشتند و از راديو اعالم آمادگی ها و حركت ها خبر داده 
شد و كشور يک بار ديگر چون مشتی گره كرده به سوی هدفی مشخص به 
حركت درآمد. در میان ما همه غرق در شور و احساس بودند، اما چمران بیش از 
ديگران شور و شعف نشان می داد، چراكه او همراه با تیمسار فالحی بازنگشت و 
ماند تا پايان كار را ببیند و حاال آن پايان نزديک بود و او لمس اش می كرد، چنان 
كه ما لمس می كرديم و مردم شکرگزار بودند كه صدای فريادرسی آمده است. 
هر كسی خود را مخاطب پیام امام می دانست و اين بود كه تفاوت وجود نداشت 
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و همه مشت گره كرده ی انقالب اسالمی بودند كه بار ديگر موجوديت خود را 
ثبت و ضبط می كرد. برای ما فرصت طاليی پاک سازی اشرار فرا رسیده بود. 
آن هايی كه به هر دلیل در منگی و خرفتی فرو خفته بودند و حال مجازات آن را 
می بايستی به جان می خريدند. ما از هر جهت پیکان حمله مان را باز كرديم. 
پراكنده مقاومت ها را درهم شکستیم و سالح های سنگینی كه نمی توانستند در 
آن اضطراب و سردرگمی به جايی حمل كنند، به تصرف درآورديم و اسرا را 
گروه گروه دست بسته به عقب فرستاديم. آذوقه و مهمات از آن ها به طور چشم گیر 
جامانده بود كه تخلیه شان كرديم. اول از همه می بايستی فرودگاه را پاک سازی 
می كرديم تا بالگردها بدون دچار شدن به سانحه فرود آيند و يا پرواز كنند. وقتی 
اجساد نیمه سوخته و تکه پاره شده ی 25 شهید را با ملحفه ها و پتوها پیچیديم و 
به طرف فرودگاه حملشان كرديم بیش از پیش به دژخیم ها و اعمال ننگینشان 
لعنت فرستاديم و اين پیروزی تنها از پیام حضرت امام برخاسته بود، وگرنه آن ها 
با آن همه سالح و مهمات و تصرف بلندی ها به سادگی رفتنی نبودند. اجساد 
شانزده پاسدار غیربومی و نه پاسدار اهل پاوه را در گلزار آن شهر دفن كرديم. 
نیروها يکی پس از ديگری از جاده ی جوان رود به پاوه رسیدند و معلوم شد 
ستون های بعدی هم در راه است. دكتر چمران همین كه فراغت از نگرانی ها 
يافت، پیام تشکرآمیز به محضر امام خمینی به خاطر ارسال آن پیام نويدبخش و 
معجزه آسا و پیام تشکرآمیز به ملت ايران كه بی دريغ از پیام امام خمینی پیروی 
كاروان های  شد.  پخش  سراسری  راديوی  از  كه  فرستاد  می كردند،  و  كرده 
را  شهر  و...  مردمی  داوطلب  از  ارتش،  و  ژاندارم  و  سپاه  از  مختلف  شهرهای 
در نورديدند و بر روی تپه های اطراف ساكن شدند. پاک سازی با سرعت باالتری 
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ادامه يافت. شهدای سپاه تهران را آماده كرديم و با اولین بالگردها فرستاديم كه 
به كرمانشاه حمل شده و از آنجا با هواپیما به تهران فرستاده شوند. همین كه 
اوضاع عادی شد، دكتر چمران از همه مان خواست كه: »بايد بريم نوسود« و ما 
می دانستیم كه عده ای همین طوری جلو رفته اند و چمران اضافه كرد: »نوسوديه 
شهر مرزيه. بايد حفظش كنیم و فراری های اين ها رو گیر بیندازيم. 24 نفر با يک 
هلی كوپتر برويم.« اشاره كرد به من كه سوار شوم. چمران بعد از استقرارمان 
دوباره  فراری ها  تا  كنید  حفاظت  را  مرزی  خط  و  باشد  جمع  گفت:»حواستان 
و  ژاندارمری  بین  بارها  و  نداشتند  مناسبی  موقعیت  پاسگاه ها  بازنگردند.« 
تحکیم  به  كرديم  هر حال شروع  به  بودند.  به دست شده  دموكرات ها دست 
سنگرها و نگهبانی دادن و سالح  های نیمه سنگین مستقر كردن تا خود را آماده ی 
مقابله كنیم. الزم بود نیروها تقسیم می شدند و در هر پاسگاهی 24 نفر مستقر 
می شدند. با بالگردهای بعدی بقیه ی نیروها را هم آورده بودند. دكتر چمران هنوز 
مردد بود. پاسگاه  ها را يک به يک بازديد كرده بود و به اين نتیجه رسیده بود كه 
با اين تعداد نفر ممکن نیست همه ی پاسگاه ها را در اختیار داشت و حفاظت كرد. 
جمع كردن همه در يک پاسگاه هم خطرش بیش از بقیه بود. محاصره شدن و 
قتل عام دم دستی ترين احتمال برايمان بود. بنابراين دكتر چمران تصمیم گرفت 
كه بگويد: »اينجا سقوط می كنه. شناسايی ها با هلی كوپتر انجام شده كه آرايش 
حمله ی سنگینی در راهه. برمی گرديم به شهر.« ديدم مخالفت و پچ پچ ها شروع 
با  باشیم.  داشته  اختیار  در  رو  پاسگاه ها  ما  نمی خواد  لیبراله،  طرف  كه:  شد 
دانه درشت هايی كه اغلب هم از نیروهای تازه نفس بودند، روبه رو شدم و گفتم: 
از فرمان  تمرد  به عنوان  بزنه، همین جا  باالی حرف دكتر  »اگه كسی حرفی 
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اينجا به  پاوه  از  او  دستور  به  شما  می كنم.  اعدامش   فرمانده 
اومدين، حاال كه تغییر كلی پیش اومده، با دستور او هم برمی گردين. همین«. 
پچ پچ ها فرو مردند و ما به شهر بازگشتیم. در راه هم می شنیديم كه در گوشی 
كه  همین  می ده.  خیانت  بوی  ضدانقالبه.  طرف  می گفتند:  هم  به  چندتايی 
چشمشان به من افتاد، رنگ باختند. البته می شد همه را به احساساتی شدنشان 
ربط داد. در هر حال بهرام عزيز قسمت مربوط به عملیات پاوه را جدا نوشتم و 
بقیه را خودت پی گیری كن. من قراره بروم ديدن بروجردی به كرمانشاه و آمدنم 

مشخص نیست. خداحافظ. پاوه. 28 مرداد 58.
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تازه از عملیات پاوه آمده بود. به من می گفت: »علی تو آينده ی روشنی در هنر 
خواهی داشت. ضمن اينکه هنر مانع تو برای بروز شجاعت هات نیست.« من هم 
می گفتم: »نظر لطف شماست. حاال حاالها بايد ياد بگیرم. آموزش ببینم و تجربه 
كسب كنم تا بفهمم كارايی بیشتر من در كجاست.« غالم علی شخصیتی داشت 
كه به راحتی با شرايط كنار می آمد و به سرعت شروع به تأثیرگذاری در راستای 
وظیفه اش می كرد. گاهی از دوستانش می پرسیدم: »اين دوست شما طلبه است؟ 
دانشجوی فیزيک اتمی، ورزشکار، تحلیل گر سیاسی و يک فرمانده! حاال هم 
كه مديريت هنری را بر عهده داره. شعر هم می گويد. اين همه گرايش در يک 
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شخص زيادی نیست؟« يکی از دوستانش كه هم محلی اش بود و هرازگاهی 
به ساختمان بخش هنری منطقه ی شش سپاه می آمد، گفت: »مگه چه چیزی 
متناقض است؟ شما اگر توجه داشته باشین در شخصیت های تاريخی و معاصر 
استاد  همین  يا  و...  حکیم مالصدرا  سنايی،  حکیم  می بینید.  رو  حکیم  عنوان 
ارجمند عالمه طباطبايی! يعنی در مراتبی باالتر از اندازه ی معمول و متوسط، 
رياضیات، شعر، عرفان، موسیقی، استغنا و... به هم می رسند. حکیم عمرخیام 
رياضی دان همان حکیم عمرخیام رباعی سرايی است و در حال حاضر نمونه ی 
عالی تر و برای همه شناخته شده تر حضرت امام خمینی هستند. فقیه، عارف، رهبر 
و امام، فرمانده، نابغه ی سیاسی، شاعر و... البته در حکمت مراتبی هم وجود دارد. 
هم رزم شما داشته هايش متوازن اند تا متناقض. خالصه ی كالم، سرباز خوب امام 
خمینی. اين سرباز امام خمینی بودن خیلی توانايی ها می خواهد. قدرش را بدانید!«

غالم علی بخش های متنوعی ايجاد كرده بود كه هر كدام ظرفیت های فراوانی 
برای پژوهش، گردآوری و نمايشگاه ترتیب دادن داشت. پوسترهای شخصیت های 
برجسته ی انقالب با خالصه ای از زندگی نامه هايشان، تاريخچه ی نهضت پانزده 
خرداد 42 در مقاطع مختلف تا پیروزی انقالب اسالمی و بعد از پیروزی. متن های 
ادبی، اشعار، برگزيده ی سخنرانی، وصیت نامه ها در مورد شهدای نهضت تا يک 
سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی. آثار و مبانی فکری شهدايی كه به دست 
گزيده هايی  دسته بندی  بودند.  رسیده  به شهادت  فرقان  منافق  تروريست های 
درباره ی آشوب هايی كه به نام خلق در ده ماهه ی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
به وقوع پیوسته بود. درباره ی هر يک از گروه های سیاسی متن های نشريه ها را به 
ترتیب توالی تاريخی و تحوالت درون گروهی و بیرونی شان درج شده بود. در اينجا 



187  فصل پنجم

غالم علی همه ی امور را طراحی و اجرا می كرد. دو نفر از همکاران بودند كه در 
دسته بندی نشريه ها برحسب موضوع كمکش می كردند. از طرفی درخواست های 
نیاز هم از تهران و شهرستان ها می رسید و او هر كدام را به ترتیب اولويت در 
قفسه ی مخصوص قرار می داد. اتاقی حدود بیست متر در اختیار داشت كه در 
يک طرف كتاب ها چیده شده بودند و در قفسه های روبه رويی نشريه ها، نوارهای 
صوتی، بیانیه ها و اسناد جای داده شده بودند. هر قفسه برچسب مخصوص خود 
را داشت كه با راهنمای قرار داده شده بر بااليشان تطابق داشت. برای او اولويت 
بیشتر با افشای انواع نفاق و دروغ منافقین و زيرشاخه ها و غیر هم نامشان مطرح 
بود كه كار بیشتری را در اين زمینه انجام می داد. می گفت: »دشمن خارجی مانند 
آمريکا و رژيم صهیونیستی، عراق بعثی يا عربستان وهابی شاخصه هايی دارند 
كه در اين شرايط انقالبی كشور كم و بیش شناخته شده تر هستند تا جريانی 
همانند منافقین كه خود را در زير آرايه های مذهبی پنهان می كنند. از طرفی 
اگه ما كار نکنیم، وزارت فرهنگ و هنر میناچیان چه كار مثبتی برای انقالب 
اسالمی انجام می دهد؟ صدا و سیمای صادق قطب زاده چه كمکی به نهادينه 
شدن فرهنگ انقالب اسالمی می كند؟ بگذريم از يک تعداد گزارش های خبری 
كه از بايگانی پخش می كند. بیشتر دست اندركاران يار و غار خودشان را سر كار 
آورده اند. همان هايی كه توی همین صدا و سیما بودند و همیشه هم برخوردار 
از الطاف مديران ، يک تعدادی هم كه از خارج تشريف آورده اند كارها را قبضه 
كرده اند. چه حمايتی اين رسانه ها از نهادهای انقالبی می كنند؟ هر جا گروهک ها 
آشوب به پا كرده اند، نهادهای انقالب اسالمی را عامل تنش قلمداد كرده اند. 
مصاحبه های تیمسار مدنی را درباره ی آشوب های بندر انزلی و خرمشهر كه به 
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مديريت خود ايشان بود، آرشیو كرده ام. همه ی اتهام های او به قوه ی قضايیه و 
نهادهای انقالب به ويژه سپاه پاسداران است. آقايان نه به فکر آشوب های مرزی 
كه عراق درست می كند، توجه دارند و نه به انواع تجزيه طلبی ها می پردازند و 
انقالب  و  به نهضت  بايد  دانشجويان  و  دانش آموزان  اين  روشنگری می كنند. 
آشنايی پیدا كنند، وگرنه آن همه تبلیغات ضدانقالب داخلی و خارجی ادامه دارد. 
البته كار فرهنگی تعطیل پذير نیست و به امکانات فراوان ديداری و شنیداری و 
خواندنی نیازمند است. ظاهراً اين طور به نظر می رسد كه بايد نهادهای انقالبی 
با خنثا كردن توطئه های رنگارنگ قدرت و توانمندی شان را به اين لیبرال های 
خیلی پروفسور غرب زده تحمیل كنند. از موضع ضعف نه می شود با ضدانقالب 
صحبت كرد و نه به آقايان لیبرال چیزی را تفهیم كرد. منظورم اين هست كه 
ما خودمان را با همین روزنامه و كتاب و نمايشگاه خالصه زندانی نمی كنیم... 
به وقتش عملیات هم می رويم و در پاک سازی ها هم شركت می كنیم. ساده تر 
اين است كه اگر ساختمانی را آتش بزنند، آيا اول بايد آتش را خاموش كرد يا 
برای مردم درباره ی بدی و بی احتیاطی و شرارت سخنرانی كرد؟ معلوم است اول 
بايد آتش را خاموش كرد. اما برای تکرار نشدن بدی و شرارت، البته بايد بارها 
سخنرانی كرد و توضیح داد. بعدها در فرصت های آتی با هم صحبت می كنیم.«

غالم علی به رغم انواع مشغله های فرهنگی، هر روز به واحد عملیات سر می زد 
و می گفت: »هر وقت از شب يا روز عملیاتی داشتید من در خدمت ام. هر نوع 
كارشناسايی الزم باشه، من حاضرم. هم لباس به قول معروف پلوخوری دارم، هم 
می تونم تیپ دكتر، مهندس بزنم. خوب يا بد، خوش قد و قواره ام، چشم و موی 
بور و سبز هم كه خداوند عنايت فرموده. پس باالی شهر و پايین شهر نداره، 
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هر جا الزم بود، من يکی حاضرم.« چند روزی هرازگاهی برای خودش مرخصی 
ساعتی رد می كرد و لباس شخصی می پوشید و با كلت و نارنجک استتار كرده 
با  هم  وقت ها  بعضی  يا  می رفت  آن  با  داشت،  موتورسیکلت  می رفت.  بیرون 
اتوبوس و تاكسی به جاهايی كه در نظر داشت می رفت و می آمد. بعضی  وقت ها 
هم گزارش كار می نوشت، با واحد عملیات تماس تلفنی می گرفت و با رمزگويی و 
مختصرگويی تفهیم می كرد كه چه شناسايی انجام داده است. می گفت اگر الزم 
است توضیح بدهد يا خودش به آنجا برود، وگرنه از آن واحد كسی را بفرستند و 
گزارش را ببرند. در يکی از آن شناسايی ها، مقر سازمان چريک های فدايی خلق 
را با صرف وقت و دقت ترسیم كرده و برای عملیات هم شیوه ی الزم و ضروری 
را با توضیح مختصر و مفید بر روی كاغذ آورده بود. تلفنی با فرمانده واحد عملیات 
صحبت كرد و گفت كه طرحی دارد و می خواهد حضوری صحبت كند و رفت. 
بعدها كه فهمیدم موضوع اين طوری بوده كه آن ها برای تخلیه ی آن ساختمان 
اداره ی دولتی از تصرف آن گروه سیاسی، چند شبانه روز در ساختمانی مشرف بر 
آن ستاد خلقی مستقر می شوند و بر رفت  و آمدها، تعداد سالح و مهمات و تعداد 
فعاالن مسلح، كه در چه زمانی بیشتر يا كمتر هستند، دقیق می شوند. ساختمان 
در خیابان فرعی بلوار كشاورز به نام دهکده واقع شده بود و در روزها و ساعات 
اداری به دلیل همسايگی با وزارت كشاورزی از سمت چپ و منبع آب از سمت 
شمال رفت و آمد مردمی زياد بوده و در ساعات تعطیلی خیابان خلوت می شده 
است. كار استقرار را همزمان بر روی پشت بام ساختمان همسايه و همچنین 
انشعاب كانال كولر انجام می دهند و در بزنگاه با انداختن نارنجک های دودزا و 
گاز اشک آور از دو جهت وارد ساختمان می شوند و هیجده نفر با سالح و مهمات 
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و نقشه های عملیاتی شان را جمع آوری كرده، به دادسرای كشیک دادگاه انقالب 
اسالمی منتقل می كنند. دقت و سرعت عملیات آن چنان حساب شده بود كه 
كشته ای از طرفین را در بر نمی دارد و هیچ آسیبی هم به همسايه يا رهگذر وارد 
نمی شود. درباره ی اين گونه طراحی های عملیاتی می گفت: »من عالوه بر حضور 
فعال در جريان روزهای انقالب، پیش از انقالب هم فعالیت مسلحانه داشتم و 
بعد از انقالب هم كه چندين عملیات را پشت سر گذاشته ام. دوره های متعدد 
گذرانده ام و هم در واحد عملیات آموزش داده ام. به اندازه ی كافی فیلم مستند 
از جنگ های چريکی شهری و بیرون شهری ديده ام. همیشه عالقه داشته ام 
كه خاطرات شخصیت های مختلف در اين زمینه را مطالعه كنم. از تجربه های 
انقالبی های استقالل الجزاير تا فلسطینی ها، جنگ جهانی دوم و عملیات های 
آمريکايی ها و انگلیسی ها در جاهای مختلف جهان را بررسی كرده ام. فیلم ها را 
كه از دو جنبه ببینی، هم به عنوان مهاجم ضرورت ها را می آموزی و هم به عنوان 
مدافع بايد و نبايدها را ياد می گیری. در جريان پیروزی انقالب، تعدادی فیلم كه 
در چهار كارتن جمعشان كرديم، از فرهنگ و هنر مصادره كرديم كه بخشی از 
آن ها در همین رابطه بود. مخصوصاً فیلم هايی كه برای منافع طاغوت مناسب 
نبوده و سانسورچی های ساواک و مديران آنجا می ديده اند. يک فیلم سینمايی بود 
كه به سال 1355 باز می گشت. موضوع از آمدن شاه به آلمان شروع می شد كه 
پیشاپیش چندصد نفر ساواكی را با همکاری ساواک در محوطه ی استقبال به كار 
گرفته بودند و آن ها با همان شعارهای كلیشه ای جاويد شاه سروصدا می كردند 
و  می كردند  تظاهرات  شاه  ايرانی ضدرژيم  دانشجويان  از  انبوهی  مقابل  در  و 
علیه شاه و امپريالیسم و جنگ ويتنام شعار می دادند. خالصه پلیس آلمان وارد 
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ماجرا می شود و از طرفی گروه مسلح چپ گرای آلمان با نام بريگادهای سرخ 
كه جمشید آموزگار نخست وزير شاه را هم در يونان در جلسه ی اوپک گروگان 
گرفته بودند، آن ها به حمايت از دانشجويان ايرانی وارد ماجرا می شوند. چريک ها 
در گام اول ستاد فرماندهی ناتو را منفجر می كنند و اقدام های بعدی و پلیس 
آلمان هم هر چه تالش می كند، به جايی نمی رسد. چون چريک ها به راحتی از 
آلمان به ايتالیا رفته و بعد از چند روز برمی گردند. در جلسه ی بررسی بحران 
يکی از مهندسان طراحی الکترونیکی پیشنهاد می كند كه برای چیره شدن بر 
اين بحران و بحران های ديگر بايد كارت اعتباری الکترونیکی طراحی كنیم و 
بسازيم كه پول گرفتن از بانک و بنزين زدن در پمپ بنزين ها با آن انجام شود. 
آن ها چه موقع خروج از كشور و چه موقع بازگشت به ناچار به پمپ بنزين می روند 
و ما با كنترل كارت ها رد آن ها را می گیريم و... می بینیم بعد از چند عملیات 
چريک ها، پلیس كه كارت های اعتباری الکترونیکی را وارد جامعه كرده است، 
موفق به دستگیری با درمانیوف و زنش و بعد تعدادی از آن ها می شود و به زندان 
می اندازد تا بقیه هم تسلیم شوند و ماجرا با گروگان گیری ها ادامه می يابد و... 
منظورم داشتن طرح و برنامه ی كاری است. اگر پلیس دست به آن اقدام نمی زد، 
همیشه فاصله اش با چريک ها زياد بود، اما با آن وسیله كار را تمام می كند و... 
بعضی طرح ها مقطعی و ويژه ی يک مورد است و بعضی ها كاربردی و ادامه دار. 
من همیشه توسل به زور را بدون آگاهی و هدف داشتن محکوم به شکست 
می دانستم و حاال هم پافشاری می كنم.« خاطره ای تعريف می كرد و می گفت: 
»شبی محافظت از خانه ی بنی صدر را در خیابان شريعتی پايین تر از باغ صبا با دو 
نفر ديگر از پاسداران بر عهده داشتیم و نوبت كشیک من بود كه تا ساعت دوازده 
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شب ادامه داشت. ساعت حدود يازده بود و من در كوچه ی هشت متری در مقابل 
خانه ی بنی صدر باال و پايین حركت می كردم كه آن سمت از كوچه عالوه بر چند 
درخت كنار و تبريزی، رديفی از شمشاد را داشت كه پوشش خوبی برای نگهبانی 
نامزدی رياست  بود. آن شب بنی صدر رفت و آمد زيادی داشت و گويا برای 
جمهوری در آينده مشغول رايزنی بوده كه خیلی هم عجیب به نظر نمی رسید. 
ماشین سفیر لیبی از سمت خیابان بهار وارد كوچه شد و آمد نزديک خانه  متوقف 
شد. همزمان از اين سمت، يعنی سمت خیابان شريعتی هم يک بنز سواری وارد 
كوچه شد و در مقابل من كه در تاريکی و در میان شمشادها ايستاده بودم، متوقف 
شد. من در صندلی عقب لحظه ای گودرزی، رئیس گروه فرقان را ديدم و آمدم 
گلنگدن زدم و خواستم به الستیک آن شلیک كنم كه ناگهان راننده ی سفیر لیبی 
دنده عقب گرفت و در بین من و سواری بنز حايل شد و تا من از پشت آن بیرون 
بیايم، بنز با سرعت حركت كرد و از پیچ كوچه گريخت و دور شد. راننده ی سفیر 
لیبی هم بالفاصله به سر جای قبلی اش برگشت و سرنشین هايش پیاده شدند و 
زنگ در خانه ی بنی صدر را زدند و باال رفتند. لحظه ای فکر كردم علت دنده عقب 
گرفتن و بعد به سر جای قبلی برگشتن اش را بپرسم كه ديدم برادر بنی صدر برای 
خوش آمدگويی به آن ها سر پله ظاهر شد و نگاه اريبی هم به من انداخت كه 
جوری وانمود كند مثاًل به تو مربوط نیست يا چیزی در همین معنا و مفهوم، كه 
من عصبی شدم. پیش خودم گفتم البد چیزهايی هست كه به نظر آن ها به من 
مربوط نیست. تنها چیزی كه از آن ماجرا و معما يادم مانده بود، شماره ی پالک 
سواری بنز بود كه بعد از تمام شدن نگهبانی آن را يادداشت كردم و صبح كه به 
پادگان برگشتیم، شرح ماجرا و پالک آن سواری را در گزارشی به واحد اطالعات 
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نوشتم و دادم. نشان به آن نشان كه پس فردا شب بعد از آن ماجرا، اكبر گودرزی 
و گروهش را تلويزيون در حال بازجويی  نشان داد. گرچه به مصلحت نديدم كه 
بپرسم، اما احساسم اين بود كه آن گزارش مؤثر واقع شده و خدا را شکر كردم.«

بعضی روزها غالم علی عصر ساعاتی مرخصی می گرفت و برای همکاری به 
دفتر مجله ی پاسدار اسالم می رفت. يک بار پرسیدم: »مجله ی پاسدار اسالم در 
چه زمینه ای مطلب چاپ می كنه و شما چه كاری می كنید؟« گفت: »سال ها 
پیش از انقالب فعالیت خودش رو شروع كرده و حاال هم ادامه می ده. خوب من 
از يک جهت ادامه ی يادگیری آموزه های حوزوی ام رو پیش می برم، از يه طرف 
هم بابت مقاله ای كه می نويسم، ويراستاری كه می كنم، خرده درآمدی دارم. از 
طرفی نمی خوام اون هم كاری چندساله هم قطع بشه. اون ها يه جورهايی به 
من نیاز دارن و من هم به اون ها. به هر حال همکاری مبنايش همینه. بعضی از 
ديدگاه ها رو كه كم و بیش جنبه ی تخصصی داره، بايد به نشريه ی مخصوص 
خودش داد. از يه جهت ديگه هم برای من مفیده كه به هر حال سمت میدان 
انقالب و دانشگاه تهران می رم و برمی گردم و سری هم به آن حوالی می زنم. 
هر وقت به دانشگاه تهران می رم، اين مهم به يادم می آد كه برای تخلیه ی 
ساختمان های دولتی كه توسط گروه های سیاسی به ستاد تبلیغاتی علیه انقالب 
تبديل شده ان، طرح هايی داشته باشم. روی هم رفته می ارزه كه هفته ای دو بار 
به آن سمت ها برم.« وقتی به جواب های غالم علی فکر می كردم، پیش خودم 
برای  او سرمايه های گران مايه ای  نتیجه می رسیدم كه آدم هايی نظیر  اين  به 
انقالب اسالمی اند و ای كاش آن شرايط فراهم شود كه امثال او، وقت و توانشان 
را در كارهای ساده ی انتظامی و امنیتی و نگهبانی مصرف نکنند و بتوانند به 
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امور مهم تر و تخصصی تر بپردازند. يک بار مقاله اش به من داد تا بخوانم و نظر 
بدهم. خواستم امتناع كنم و گفتم: »برادر غالم علی، من در اون اندازه نیستم كه 
بخوام نظر خاصی بدم.« دست بر روی شانه ام گذاشت و گفت: »اگه چهارچوب 
فعالیت فکری و اجرايی من در اندازه ی فهم تو، داوری تو و با ارزش برای تو 
هفده  حدود  سنی  گروه  اتفاقاً  می خوره؟  دردی  چه  به  نباشه،  تو  هم ساالن  و 
هیجده ساله ها هستن كه به زودی مديران جامعه خواهند شد. بنابراين من با نظر 
تو به كارهای خودم محک می زنم. گروه سنی باالی پنجاه سال، كمتر به معیارها 
و آرزوهای امثال من واكنش نشون می دن. گروه سنی زير پانزده سال هم كارها 
و انديشه های امثال من رو سهل و ساده خواهند گرفت. زمان داوری اون ها، مثاًل 
سه، چهار سال پس از پیروزی انقالب اسالمی است كه اون ها بلوغ بیشتری 
خواهند داشت.« گفتم: »از اين گشتن های بی پايان توی خیابون ها چیزی هم به 
دست می آری؟ اصاًل نتیجه ی دستاوردهات سودمند خواهد بود كه داری ادامه 
می دهی؟« گفت: »در مورد گروه فرقان كه گفتم امیدوارم به نتیجه ای رسیده 
از  كلی  دادم.  توضیح  دولتی هم  اداری  آن ساختمون  تخلیه ی  مورد  در  باشه. 
تحقیق ها و گزارش ها برای بررسی ها فرستاده می شن. از نظر اطالعاتی امنیتی 
صحیح نیست كه بیان بگن چنین و چنان شد. مگر زمانی كه كل گزارش ها 
غلط باشن و عده ای را دچار زحمت بی حاصل كرده باشم و ديگر نخوان از من 
گزارش جديد قبول كنن كه چنین چیزی هرگز نبوده. از طرفی بعضی از گزارش 
و تحقیق ها نیاز به زمان داره كه مقام های باالتری دستور اجرا بدن. بعضی ها 
كار بیشتری می طلبه كه مثاًل در صورت ادامه دار بودنش، تیم های ديگه ای كار 
بنابراين  ادامه می دن. بعضی وقت ها سراغم می آن كه طرح خودت چیه؟  رو 
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تحقیق و گزارش اون مفهوم ساده ی خبرچینی نیس كه بالفاصله خودشو نشون 
بده. من با حضور در خیابان ولیعصر از چهارراه جمهوری اسالمی تا تجريش را 
بررسی می كنم، دسته بندی می كنم. موارد رو از هم تفکیک می كنم. اولويت ها رو 
مشخص می كنم و در نهايت به طرح پیشنهادی خودم هم اشاره می كنم. حتا روند 
حركتی يک موضوع رو در مواردی روزبه روز و در مواردی هفته به هفته تحلیل 
می كنم تا سرعت گسترش اون مشخص بشه و اون ها اولويت خودشون رو اجرا 
كنن. برای مثال، كتاب های معروف به جلد سفیدی كه چاپ می شه و نويسنده 
و تفحص می طلبه، گزارش تحقیق  نداره، يک جور  و رسم  اسم  اون  ناشر   و 

ديگه ای كه مربوط به ازدياد اجناس عراقی در بازار باشد، ويژگی های خودشو 
داره. چه نوع سازمان های اطالعاتی جاسوسی بیگانه در جامعه مشغول خبرچینی 
هستند و اولويت هاشون چیست؟ نشانه ی انبارهای سالح كه از پادگان های ارتش 
و ژاندارمری به غارت رفته و چه پوشش هايی داره. خروج اموال طاغوتی های 
متواری كجاها و چگونه انجام می شود. سرمايه داران در چه اموری سرمايه گذاری 
می كنن و چه حقوقی از مردم و بیت المال رو از بین می برند. بازار شايعه سازی 
پیرامون چه موضوع هايی شکل گرفته و می گیره. نشريه های گروه های سیاسی 
چه ترفندهای تشکیالتی به كار می برند. پايگاه تبلیغ برای كودتا در ارتش حول 
كدام شعارها پیله می بنده و چه آينده ای را می توان بر آن مترتب ديد؟ سینماداران 
چه نوع فیلم هايی را به نمايش می گذارند و آثار اجتماعی آن ها چیست؟ آيا همان 
سینماگران جاهلی ساز يا روشنفکرنما ساز با نشان دادن چهارتا تسبیح و... مفهوم 
سینمای انقالب اسالمی رو رايج كرده اند؟ با اين اوضاع قاچاق كاال دولت چه 
درآمدی از گمرک های كشور دارد؟ بعد از گذشت نزديک به يک سال افسران 
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راهنمايی و رانندگی از طرف مردم جدی گرفته نمی شوند. مثاًل هفته ی گذشته 
دادند. پول هم  به هم پاس  نفر  اسلحه پی گیری كردم. چند  به عنوان خريدار 
توی دست گرفته بودم كه جدی هستم و درجا پولش را خواهم پرداخت. هر چه 
نشون دادن، گفتم مدل باالتر، وينچستر نشون دادن گفتم، ام پی 40. كالشینکف 
نوار گرد و خالصه دوتا خريدم. روز بعد كه بچه ها رو هماهنگ كردم و با فاصله 
از من بودند و حواس شون هم به اشاره های من متمركز بود، صحبت كرديم كه 
بريم انبار رو ببینیم . سوار پاترول شديم و رفتیم جاده ی شهريار و رسیديم به 
يک مرغداری. چند نفر شده بودند و من هم حواسم جمع بود. در ضمن اون تیم 
تعقیب كننده هم اومده بود و طبق قرار بايد در آن مکان اصلی بعد از يک ربع 
ساعت بريزند و بگیرند. چنین هم شد و در نتیجه ده ها جعبه مهمات و اسلحه 
رو با چهار نفر مجرم برديم. همین كار رو به نوعی با هروئین فروش ها كردم كه 
در اونجا هم كلی مواد كشف شد و عده ای به دام افتادن. در كل اين عملیات ها 
با خودشون، دروس آيین تحقیق، شیوه ی شناسايی، دون پاشی، طبیعی نمايی و 
خالصه همه ی موارد مربوط به يه عملیات موفق رو داره. تیم های عملیاتی ياد 
می گیرن و خودشون ادامه می دن. من به جای اينکه بر روی تخته سیاه عکس 
مار بکشم، عملیات رو انجام می دم و مار رو به داخل جعبه می اندازم و اون ها 
هر قسمت رو كه می خواهن تمرين بیشتری می كنن و می رن نتیجه می گیرن. 
هم  جاسوسی  النه ی  اطراف  در  عملیات  و سپس  تفحص  و  تحقیق  حوزه ی 
مهم  پیچیدگی های خاص خودش.  با  منتها  و سیاق هست،  در همین سبک 
خودم  با  مجمل.«  اين  از  بخوان  مفصل  حديث  خود  را  بقیه  و  داشتنه  ابتکار 
فکر می كردم اين مفهوم جان بی قرار كه درباره اش شنیده ام، همین غالم علی 
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نمونه ی برجسته اش هست. به پیروزی ها قانع نشدن، از ترس ها و شکست ها 
درس عبرت گرفتن و از نو آغاز كردن و هر روز و هر بار كه می بینی، شکفتگی 

تازه ای را شاهد هستی.
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فصل ششم
باسمه تعالی

به: فرماندهی عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
موضوع: عملیات پاک سازی شهر گنبد كاووس از وجود عناصر وابسته به خان ها 

و گروهک ها
صبح روز هیجدهم بهمن ماه سال 58 به همراه 22 نفر از داوطلبان هم رزم خود 
با يک دستگاه مینی بوس از پادگان ولی عصر)عج( راهی گنبد كاووس شديم. 
طبق اطالعات و آگاهی كه داشتم و در عملیات های سنندج و بانه و پاوه به آن 
رسیده بودم، ضدانقالب از هر رنگ كه باشند و به هر عنوان طبقاتی يا خلقی شعار 
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بدهند، مركزشان كردستان است. چه اين هماهنگی بین خان ها صورت بگیرد يا 
ستاد خلق ها، تفاوت چندانی نمی كند. مركز آموزش همه ی عوامل در شهرهای 
مختلف منطقه ی كردستان است و آن ها در آنجا آموزش در حین درگیری را 
تجربه می كنند. بنابراين هر ضدانقالبی كه از كردستان به هر شهری برمی گردد، 
مهمات و اسلحه، آموزش و تجربه و تارهای اطالعاتی را با خود به همراه می برد. 
حال گیريم به سیستان و بلوچستان، خرمشهر يا گنبد برمی گردد. برای همین 
است كه سر اين مار در هر شکست گروهک در نواحی مختلف در كردستان سالم 
می ماند و آشوبی ديگر در جايی ديگر شروع می كند. اين سر اژدهاک به قول 
فردوسی دندان هايش برای بلعیدن جوانان كشور تیز شده است و تا زمانی كه 
خرد نشده است، به كار خود ادامه خواهد داد. اين را از بابت تذكر و يادآوری 
می نويسم كه شواهد عینی شان در همین گنبد به كرات ديده شد. اژدهايی كه از 
فردای پیروزی انقالب بلعیدن مغز جوانان را در سنندج، بندر انزلی، گنبد كاووس، 
خرمشهر و مهاباد و نقده شروع كرده و ادامه می دهد. من پیش از رسیدن به 
منطقه به افراد همراه گفتم: »نطفه ی جنگ قبلی در گنبد از روز نوزدهم بهمن 
را پرچم دار معركه معرفی  فعال شد و چريک های فدايی خلق بالفاصله خود 
كردند و با عنوان زمین از آن كسی است كه بر روی آن كار می كند، مزدبگیران 
بومی و سیستان بلوچستانی را تشويق به صاحب زمین شدن كردند و كینه ها را 
مقابل هم  از طرف  رو در روی هم صف آرايی كند.  تا جامعه  عمیق تر كردند 
خان های بزرگ و عوامل زمین دار ارتشی های دانه درشت پیش از انقالب تدابیر 
خاصی را به كار گرفتند كه ختم به خونريزی ها شد. چريک های فدايی برای 
اينکه از قافله ی خان ها عقب نمانند در روستاها و شهرها به تبلیغ بر روی جوان ها 
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پرداختند و توانستند در روز بیست و هفتم بهمن ماه يعنی درست پنج روز بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی، كانون فرهنگی و سیاسی خلق تركمن شان را تشکیل 
بدهند. طرف مقابل هم به مسلح كردن عده ی مخصوص خود مبادرت می ورزد 
راه  تبلیغاتی  تیم های  فدايی  چريک های  می شود.  دوقطبی  جامعه  به زودی  و 
افراد وابسته به رژيم  انداخته و به روستاها اعزام می كنند كه مثاًل زمین های 
طاغوتی را شناسايی كنند. يک اتحاديه از شوراهای محلی هم درست می كنند و 
هر چند روز يک بار جلسه برگزار می كنند و خوراک نشريه ی كارشان را هم از 
همین گزارش ها درست می كنند. از اعضای ثابت جلسه ها كه هیاهو پیرامونشان 
زياد بوده و فتنه آفرينی ها به حول محور آن ها شکل می گیرد، عبارت بودند از: 
محمد درخشنده توماج، عبدالحکیم محمود، طواق محمد واحدی، حسین جرجانی 
و جبل عاملی كه رئیس ستادشان هم به عهده ی اسفنديار كريمی بود. عکس های 
اين ها را بر در و ديوارها زده بودند كه مردم ببینید رهبران شما چنین و چنان اند. 
البته سازمان چريک های فدايی خلق تنها به شوراندن كشاورزان اكتفا نمی كنند 
كانون های  و  می كنند  سرمايه گذاری  هم  گروه های خاص شهری  روی  بر  و 
مختلفی هم به وجود می آورند مانند: كانون جوانان پیش گام، كانون فرهنگیان 
تركمن صحرا، كانون ... كه بین آن شورشی های كشاورزی و اين كانون های 
كانون آفرينی ها  اين  نتیجه ی  در  می كنند.  برقرار  تبلیغی  رابطه ی  هم  شهری 
تصمیم می گیرند كه می توانند پاسگاه مرزی مراوده قلعه را خلع سالح كنند و 
قدرت خودشان را به نمايش بگذارند. پاسگاه ژاندارمری تسلیم هو و جنجال های 
آن ها نمی شود و مقاومت می كند، اما آن ها با مصادره كردن يک كامیون ارتشی 
خود  دادن  مانور  ادامه ی  به  بوده،  آن  در  مهمات  و  سالح  مقاديری  گويا  كه 
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می پردازند. اينکه چگونه به آن خودرو دست می يابند و چرا كسی به دفاع از 
خودرو نمی پردازد، بر كسی آشکار نیست. اين همه با فرماندهی شخصی به نام 
عباس هاشمی از كادرهای فدايی خلق بوده كه به نسبت بقیه ی كادرها جسورتر 
می نموده و درصدد بوده كه هر چه زودتر ابتکار عمل را در دست خود بگیرد. از 
ابتدای نوروز سال 58 تا پنجم فروردين ماه فدايی ها و پیش گام هايشان اقدام های 
ريز و درشت ديگری هم انجام می دهند و فضا را چنان ملتهب می كنند كه بتوانند 
بلوا آفرينی ها را با اقدام های بزرگ تر به پیش ببرند. در روز پنجم فروردين در 
حالی كه افراد كمیته به يک سیگار فروش كنار خیابان تذكر می داده اند، آن ها 
دخالت كرده، به هواخواهی از سیگارفروش برمی آيند و جنجال برپا می كنند كه 
در نتیجه يک نفر كشته می شود. به سرعت شعارهای تند و تیزشان را علیه انقالب 
سر می دهند و به طرف كمیته تظاهرات مسلحانه می كنند و به حركتشان ادامه 
داده، هدف آسان تر برای تصرف را ساختمان شهربانی محسوب می كنند و با 
يورشی آسان آنجا را تصرف می كنند و عده ی بیشتری از افرادشان را مسلح 
می كنند. از ستادها و كانون ها هم شعارهای پارچه نويسی شده می آورند و اعالم 
همبستگی خلق تركمن با خلق كرد را فرياد می كشند و به قدرت نمايی می پردازند. 
اين همه از داشتن برنامه و هدف گام به گام خبر می دهد كه آن ها موفق به 
اجرايش می شوند. چند سخنران از پیش آماده شده با متن های تمرين شده شان با 
ديگ  و...  می لرزد  سرمايه داری  می رزمند،  خلق ها  كه  تهییج كننده  حرف های 
هیجان را به جوش می آورند و سنگربندی ها در خیابان ها پديدار می شوند و اقدام 
به تیراندازی از جهت های مختلف و محصولش چند جسد كه انتقام، انتقام ... و به 
سر دست گرفتن جسدها و آتش زدن ساختمان های دولتی با شیشه های كوكتل 
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انباشته می شود. شب همان روز پنجم  مولوتف و فضا در دود و آتش و شعار 
فروردين عده ای را مأمور خلع سالح پاسگاه داشلی برون می كنند كه سربازها و 
ژاندارم ها را خلع سالح كرده، با توهین و تحقیر كردنشان، داشته های پاسگاه را 
غارت می كنند و می برند. پیغام به كانون ها و شوراهای خلقی كه هر چه زودتر 
خودتان را به شهر برسانید و... سنگرسازی و پارچه نويسی ها كه رزمندگان خلق 
جنگ  هفتم  روز  از  می شوند.  شهر  تسخیر  آماده ی  و...  تركمن  بندر  آق قلمه 
مسلحانه ی مستقیم را با سپاه پاسداران شروع می كنند و هر لحظه به حجم آن 
می افزايند كه از هر دو طرف عده ای كشته و زخمی می شوند. صبح روز هشتم 
فروردين نماينده ی اعزامی سازمان چريک های فدايی خلق از تهران در جمعشان 
حاضر می شود و نويد می دهد كه به زودی افراد كارآزموده و سالح و مهمات 
فراوان می رسد و آن ها با تمام توان به جنگشان ادامه بدهند. افراد تهییج شده بر 
دامنه ی خشونتشان می افزايند و ورودی و خروجی های شهر را به تصرف درآورده، 
سنگربندی می كنند و كنترل آمد و شد را به دست می گیرند. گويا در همین روز 
هفتم هیئتی همانند هیئت حسن نیت در كردستان به گنبد می آيد و به اسارت 
ـ  سیاسی خلق تركمن درمی آيند. با مداخله ی اعضای  اعضای كانون فرهنگی  
چريک ها، آن ها را آزاد می كنند و به مذاكره می پردازند و گويا به توافقی هم دست 
می يابند. طبق توافق دو طرف بعد ازظهر همان روز اعالم آتش بس می شود. آن 
شب آتش بس رعايت می شود، اما از صبح روز هشتم فروردين ماه باز هم جنگ 
را از سر گرفته و در روز هشتم هم به آن ادامه می دهند تا از موضعی برتر به 
مذاكره ادامه بدهند. هیئت حسن نیت خواهان مذاكره می شود، اما كانون فرهنگی  
امتناع  از پذيرفتن شرايط ديروز  را مطرح می كنند و  تازه ای  ـ  سیاسی شروط 
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می كنند و در نتیجه جنگ با شدت بیشتری ادامه می يابد. با اين همه پیغام ها هم 
به موازی رد و بدل می شود و در نهايت دو طرف می پذيرند كه از صبح روز 
دوازدهم فروردين آتش بس اجرا شود. باز هم آتش بس نقض می شود و آن ها با 
بازی های خودشان درصدد برمی آيند تا رسیدن نیروها و مهماتشان زمان بخرند 
و باز هم دستشان پرتر شود و از موضع باالتر مذاكره كنند. گويا وزارت كشور كه 
می بیند بازيچه ی طرف مقابل قرار گرفته است، اطالعیه ای صادر می كند: »اگر 
نیروهای  نشود،  اجرا  آتش بس  فروردين  سیزدهم  روز  بعدازظهر   3 ساعت  از 
انتظامی اعمال حاكمیت قانون خواهند كرد ...« روز سیزدهم هم درگیری ها ادامه 
پیدا می كند و سرانجام آتش بس موقت پذيرفته می شود كه اين بار از طرف ستاد 
خلق تركمن يک روحانی به نام ولی محمد ارزانش از طرف آن ها فعال بوده 
است. سرانجام مذاكرات در گنبد هم از نوع مذاكرات سنندج و... »خودمختاری 
برای خلق تركمن«، »حق تعیین سرنوشت برای خلق تركمن« منجر می شود. 
اين دستاورد نه روز جنگ برای طرفین بوده است. من اين موارد را با تحقیق ها 
كه  دادم  توضیح  دوستان  برای  و  بودم  كرده  گردآوری  خودم  پژوهش های  و 
می بايد مواظب بود تا بار ديگر كاله حسن نیتی بر سرمان گذاشته نشود. در واقع 
از دست  ديگری  از  يکی پس  را  مواضع  اسالمی  انقالب  حامی  نیروهای  اگر 
نمی دادند، در مذاكرات هم در موضع ضعیف قرار نمی گرفتند. اصل مذاكره غلط 
بوده است، اما نیروهای حامی انقالب هم نتوانسته اند مواضع لیبرالی را تغییربدهند. 
ما در شرايطی به آنجا اعزام شده بوديم كه دو نوع موضع گیری سیاسی وجود 
داشت: 1 . آن هايی كه بومی ها را قبول نداشتند و فقط كار كردن خودشان را همه 
چیز محسوب می كردند. 2.  آن هايی كه غیربومی ها را هیچ می انگاشتند و حقی 
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برايشان قايل نبودند. از قرار و مدارها و بیانیه ها چنان برمی آمد كه برنامه ريزی ها 
برای نوزدهم بهمن انجام گرفته است و اين می توانست سرآغاز دور ديگری از 
فتنه انگیزی ها باشد. شب هنگام بود كه ما وارد ساختمان سپاه گنبد شديم و بعد 
از شام خوردن و نماز خواندن در اتاق فرماندهی بر سر برنامه هايی كه برای صبح 
روز آن شب كه ما رسیده بوديم، به صحبت نشستیم. بايد توضیحات فرمانده سپاه 
گنبد را در مورد احتمال های درگیری، مناطق خاص و اينکه آيا سپاه تسلطی بر 
اوضاع دارد يا نه، می شنیديم. حدود وظايف ها چه می توانست باشد و سؤال هايی 
از اين دست كه فرمانده سپاه گنبد گفت: »هر دو طرف اهل مناقشه برای فردا 
نوزدهم مجوز راهپیمايی گرفته اند. هر دو طرف هم با اعالمیه و پخش تراكت و 
اعالم از بلندگوها از هوادارانشان خواسته اند كه فردا به خیابان بیايند. نیروهای ما 
عواقب  از  بلکه  تا  دارند  اختیار  در  را  شهر  اصلی  خروجی  و  ورودی  محل  دو 
تجربه ی پارسال و تکرار شدنش جلوگیری شود. اين دو محل عبارتند از: پل 
داشلی برون در شمال شهر كه ساكنان محلی يک تیره ندارد و ورودی و خروجی 
گدم آباد در غرب شهر كه منطقه ی تركمن نشینی هست. چند معبر ديگر را كه تا 
حدودی فرعی تر هستند بايد از اول صبح زير نظارت داشته باشیم. ظاهر صف آرايی 
همان اختالف بومی ها و غیربومی هاست. در پشت سر هر دو طرف با كم و بیش 
اختالفی، چريک های فدايی و زمیندارهای بزرگ قرار گرفته اند. پیشنهاد من اين 
است كه نیروهای شما با ما ادغام شوند كه هم كمکی به ما شود و هم شما 
آشنايی به شرايط و اوضاع داشته باشید. اين طوری مفیدتر خواهد بود.« من گفتم: 
»من امروز صبح پیش از حركت مطلع شدم كه ظرف ديروز و روزهای گذشته 
مقداری قابل توجه سالح به داخل شهر حمل شده و توزيع گرديده. من فکر 
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می كنم با اين تدارک ديده شدن ها، درگیری به ما تحمیل خواهد شد. بنابراين ما 
با اين آگاهی خودمان رو آماده كنیم. من از طرف نیروهای خودمان اطمینان 
می دهم كه آموزش خوبی داشته اند و از نظر تجربی هم در درگیری های مختلف 
با  رو  لوازم  و  مهمات  و  ما سالح  دارن.  رو  تجربه ای الزم  و  داشته ان  حضور 
انتظار شرايط سخت رو داريم.« بعد هم از طرف بچه ها  خودمون آورده ايم و 
سؤال هايی پرسیده شد و آن ها هم توضیحاتی دادند. بعد هم اسامی را با هم 
احتیاطی  كارهای  به  و  درآمديم  خیابان  به  ساعت شش  كرديم. صبح  تنظیم 
پرداختیم. سر ساعت نه صبح حركت دو طرف از نقاط گفته شده ی پیشین شروع 
شد. راهپیمايان از شمال شهر به سوی مركز شهر در حركت بودند و گروهی هم 
با بريدن مسیر آن ها به سمت درگیر شدن حركت كردند. ما در پشت واحدهای 
شهربانی بوديم و اولويت انتظامی در درجه ی اول با آن ها بود. عده ی بیشتری با 
هم درگیر شدند و رئیس شهربانی به همراه تعدادی از مأمورانش خواستند بین 
آن ها حايل شده و فاصله ايجاد كنند، اما درگیری ديگری كه از اولی پرحجم تر 
بود، از چهارراه منوچهری شروع شد و مداخله ی افراد شهربانی را برای ايجاد 
فاصله عقیم گذاشت. افراد سازمان يافته ی ستاد فرهنگی خلق تركمن هم دست 
به تحصن زدند تا توجه مردم بی طرف را به خودشان جلب كنند و با اين كار گويی 
رمزی را به هواداران خود اعالم می كردندو گروهی را به ايجاد سنگربندی ترغیب 
كردند. در واقع می توان گفت بین تظاهر به تحصن كردن و سنگربندی كردن 
چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید. حركت ها نشان می داد كه هم تقسیم وظايف 
بینشان انجام شده و هم تمرين و تدارک الزم انجام شده بوده است. همزمان 
ده ها نفرشان هم مسلح شدند و در پشت سنگرهای به وجود آمده از الستیک و 
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در و پنجره ی آهنی حالت تهاجمی گرفتند. راهپیمايی از هم پاشید و خیابان ها 
بسته شد و در ظرف چند دقیقه چهره ی شهر دگرگون گشت. من آنچه ديدم 
عالوه بر تفنگ هايی كه از خلع سالح چند پاسگاه و شهربانی در جنگ پارسال 
به دست آورده بودند، سالح های ساخت شوروی و بلوک شرق كه دموكرات و 
كومه له از عراق دريافت می كردند، بود. مسلسل های سیمنوف و تفنگ های مدرج 
و مخصوص تک تیراندازی و آرپی جی 7 و انواع از اين دست بود. تشخیص من 
اين بود كه به سرعت به پشت بام های بلندتر رفته، تسلط آن ها را خنثا كنیم. اين 
كار برای همان روز نوزدهم كافی بود و آن ها همان روز را به نمايش قدرت و 
سازمان يافتگی برگزار كردند. برای ما هم امکان شروع درگیری ضعیف بود و بايد 
منتظر گذشت زمان می مانديم. به اين ترتیب از صبح روز بیستم درگیری را شروع 
دقیق  ما  و  نبود  مشخص  هنوز  درگیری  ابعاد  كرديم.  مقابله  هم  ما  و  كردند 
به هیجدهم  و  هفدهم  روزهای  از  پیش  كه  مهماتی  و  سالح   نمی دانستیم 

شهر آورده بودند، چه مقدار بود. از فرمانده سپاه گنبد خواستم با ارتش تماس 
بگیرد و درخواست كمک به ويژه نیروی زرهی كند. آن ها از روز بیست و يکم 
دامنه ی فعالیت هايشان را بیشتر كرده بودند و درصدد برآمده بودند كه همانند 
ما  طرف  به  را  حمله هايشان  يا  بزنند  شهربانی  محاصره ی  به  دست  پارسال 
بی مهابانه تر كنند. چون تا اين زمان ما بیشتر احتیاط می كرديم و نمی خواستیم 
نیرو و مهمات را به سادگی از دست بدهیم. نیروهای كمکی ارتش آمدند و ما 
آرايش بهتری گرفتیم. قرار شد ما با نفربرهای زرهی كار پاک سازی را پیش ببريم 
كه اين امر به خوبی پیش رفت و توانستیم سنگرهای زيادی از آن ها را منهدم 
كرده، افرادشان را به هالكت رسانده و يا دستگیر كنیم. عده ای هم در حال فرار 
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بودند و هیاهويشان مشخص می كرد كه سازماندهی شان در حال به هم ريختن 
است. بنابراين بی وقفه ادامه داديم و در سحرگاه روز بیست و دوم بهمن توانستیم 
ستاد فرهنگی    سیاسی خلق تركمن و ستاد شوراها را تصرف كنیم و عده ی 
پرشماری از آن ها را خلع سالح و اسیر كنیم. تازه در روز بیست سوم فهمیديم كه 
حراست از پل ها و خروجی و ورودی داشلی برون و گدم آباد به درستی صورت 
نگرفته بوده و حال تصرف می كرديم. در تصرف و پاک سازی هر دو پل من با 
آرپی جی و مهماتی كه از ستاد فرهنگی شان به دست آورده بودم، سنگرهايشان 
را منهدم كردم و نیروها پیشروی كردند. به جرأت می توانم بگويم از بعدازظهر روز 
نوزدهم تا بیست و سوم به غیر از لحظه هايی كه برای نماز و فرايض صرف 
می كرديم، خواب و خوراک را فراموش كرده و مانع از آن شديم كه دوباره هیئت 
حسن نیت راه بیفتد و باز هم شرط و شروط تعیین كنند و سر فرصت دوباره 
آتش بس را نقض كنند و ادامه بدهند. چیزی كه در كردستان با شیوه های آن 
به خوبی آشنايی داشتند. از نیمه های شب بیست و چهارم ديگر سازمانی در كار 
نبود و گريز به روستاهای اطراف شروع شده بود و ما هم در تعقیبشان بوديم كه 
چنان ادب شوند تا هوس شرط و شروط كردن را برای همیشه فراموش كنند. از 
روز بیست و پنجم دادستانی انقالب با سرپرستی آقای خلخالی كار خودش را 
شروع كرد. محاكمه ها و كیفر دادن ها با كمک افراد همان سپاه شهر گنبد ادامه 
يافت و نیروهای ما و ارتش به فعالیت خودمان پايان داديم. ديگر ضرورتی برای 
ماندن ما نبود و ما هم راهی تهران شديم. قابل يادآوری است كه در نتیجه ی 
مستقیم همین شکست، تشکیالت چريک های فدايی دچار انشعاب و اكثريت و 
بقیه ی  و  به دريدن هم مشغول شدند  بین خودشان گرگ ها  و در  اقلیت شد 
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ماجراها كه در نشريه ها منعکس شد و... بیست و هشتم بهمن ماه   تهران   پادگان 
ولی عصر   غالم علی پیچک.
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فصل هفتم
هم محلی بوديم. من چند سالی از او بزرگ تر بودم، اما رشد جسمی و روحی 
و فکری او اين فاصله را از بین می برد. همان اول كه به مسجد الحسین آمد 
با سؤال های خودش از استاد شرافت برای ما اين زنگ را به صدا درآورد كسی 
به جمع ما پیوسته كه به راحتی از هر پاسخی قانع نمی شود و در عمل ديديم 
به زودی به يک قطب فکری كامل و خود بسنده با زوايای سیاسی و اجتماعی 
تبديل شده است. ترجمه می كرد، حاشیه می نوشت و با طرح مسائل به صورت 
چالشی می خواست به طرف مقابلش تفهیم كند: »باز تعريف كن. ما كه نبايد 
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مانند ضبط صوت يا ديواره ی سنگی پژواک را واگويه كنیم. وقتی در مقام گوينده 
يا نويسنده واقع می شوی، موضوع به اضافه ی زبان تو، فهم تو، عمل تو و آزمون 
تو جمع می شود.« با همین جدی برخورد كردن با موضوع ها، پانزده ساله كه شد 
درک و دريافتی عمیق و پردامنه از مباحث عقیدتی    سیاسی از خود بروز داد. 
آخرهای سال پنجاه و هشت بود و آن روز غالم علی هم در مسجد الحسین به 
جمع ما پیوسته بود. با يک حساب سرانگشتی می شد فهمید كه غالم علی بیرون 
از تهران است يا داخل تهران. اگر به مأموريت نمی رفت، هر شب يا يک شب 
در میان، در مسجد حضور می يافت، اما مأموريت كه می رفت، جايش خالی بود. 
بعد از نماز جماعت كنار هم نشسته بوديم. پرسیدم: »چه خبر؟« گفت: »شکر 
خدا يلی در جماران دارم و خیالم راحته. يعنی نه تنها من؛ همه. مشکالتی هست، 
اما جای نگرانی نیست.« لبخندی زد كه حکايت از اطمینان خاطرش داشت. 
گفتم: »يه مقدار توضیح می دی كه منظورت از يل جماران چیه؟« گفت: »اگه 
نوزدهم بهمن سال پیش رو به ياد بیاری، متوجه می شوی كه چه طور يک پیام 
امام سرنوشت انقالب را رقم زد و طرح كودتا رو بی اثر كرد. همون پیام دودمان 
اون  پاوه  باد داد. در  به  تاريخ  برای همیشه ی  2500ساله ی رژيم سلطنتی رو 
فاجعه روی داده بود و داشت اتفاق های وحشتناک تری هم پیش می اومد، اما 
با خوانده شدن پیام حضرت امام در صبح روز بیست و هفتم مرداد در كمترين 
زمان ممکن معجزه وار همه چیز دگرگون گشت و پیروز و شکست خورده جاشون 
عوض شد. ده دقیقه بعد از خوانده شدن اطالعیه انگار آن همه اشرار خونريز آب 
شدند و رفتند زير خاک. برای نسل من و تو حداقل دو معجزه در ظرف كم تر از 
يک سال كمه؟ راستی راستی در نظر بگیر توی اون طرح كودتا قرار بود لشکر 
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گارد و لشکر شانزده زرهی قزوين همراه با بمباران هوايی سنگینی و پشتیبانی 
هوانیروز مدرسه ی علوی نیست و نابود بشه، اما با خونده شدن پیام امام كه 
مقررات حکومت نظامی ناديده گرفته بشه و مردم به خیابان ها بیايند، برف كودتا 
خودبه خود آب شد و ديدی كه سران اون با چه خفتی محاكمه و معدوم شدند؟ 
در پاوه هم به نوعی همین اتفاق می افتاد. اگه اون ها در همان روز بیست و هفتم 
با خواری و خفت به عراق پناه نمی بردند، حاال وضع توی همین تهران هم چیز 
ديگری بود. موضوع از جنبه ی فرماندهی سیاسی و نظامی مهم هست. با تدبیر و 
عمیق بینی همراه است، اما جنبه ی مهم تری وجه معنوی شون هست. همون كه 
تونست میلیون ها انسان رو به جنبش دربیاره. اين بیان در تاريخ فقط از آن انبیا 
و معصومین بوده. بنابراين مخاطره هست و انواع تهديدها و نیرنگ هست، اما 

رهبری ايشان باالتر از همه ی اين امور است. البته اين احساس منه!«
من از اين يادآوری ها و طرز بیان به معنای واقعی دچار حیرت شده بودم. ناگهان 
متوجه زخم بازويش شدم كه باندپیچی زخیمی داشت و پرسیدم: »ديروز شنیدم 
كه ترور شده بودی! از خانه تون پرسیدم گفتند جای نگرانی نیست و من هم 
پیش خود گفتم اينجا می بینمت. كجا اتفاق افتاد؟« گفت: »برای من جای ابهام و 
سؤال نداره كه چرا منافقین دست به اين كار ترور به خصوص بر روی خودم انجام 
داده ان و می دن. من از سه سال پیش از انقالب تا به حال درگیر بوده ام. من 
كمی از اون ها را دستگیر نکرده ام و تحويل قانون نداده ام. در مقابله های رودررو 
 هم با هم جنگیده ايم و طبیعی است كه از من و امثال من زخمی اند. شیوه ی

ترور ناجوانمردونه شون هم جای خود داره. می شه از اين ترورها نمونه های زيادی 
رو مثال زد. چون آمادگی دائمی دارم، نقشه شون تا به حال عملی نشده. ديروز 
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هم بعدازظهر بود و اومدم با احتیاط در ماشین رو باز كردم و خواستم حركت كنم 
كه ديدم يکی شون با سر و صورت پوشیده آماده ی شلیک از پشت يک سواری 
پارک شده است. گاز دادم و سريع پیچیدم سمت راست كه بتونم پیاده بشم و پناه 
بگیرم و جوابش رو بدم كه دوتا تیر پیاپی شلیک كرد. تیر اولش از روی سقف 
ماشین رد شد و دومی اش خورد به آينه ی بغل و از شیشه گذشت. در واقع شیشه 
خرد شد. گلوله ای سردشده به بازوی من برخورد كرد. توی درمانگاه پادگان با 
يک پنس دكتر كشید بیرون. يعنی نیازی به جراحی نبود. يارو تا من پیاده بشم، 
پريد ترک موتورسواری كه از دور مواظبش بوده و فرار كردند. نمی دوم چه قدر 
تعقیبم كرده بودن و چند روز كشیک كشیده بودند. اصاًل پانسمان هم برای 
عفونی نشدن زخم بسته شده، وگرنه عمق خاصی نداره. اما به هر حال همین 
ديده شدنش اعصابم رو خرد می كنه كه همه می پرسند: چی شده؟ چندتاگلوله 
خورده؟ خطر رفع شده؟ و...« گفتم: »تو همیشه كارهای خطرناک می كردی و 
ما هم دلهره داشتیم. يادته كوه هم كه می رفتیم، می خواستی هر صخره ای بود، 
باالی اون بری؟ هی می گفتیم غالم علی بیا بگذر ... اگه اينجا طوريت بشه، 
نمی شه تا اون پايین بردت. تو هم انگار بخواهی بیشتر لج ما رو دربیاری، سماجت 
می كردی!« گفت: »پیش خودم لج بازی بی معنا بود. من فقط می خواستم به يک 
مانع غلبه كنم. آمادگی داشتن كه لج بازی با بقیه نیست. بگذريم. خودت هم 
كه ماشاءهلل كم از من فعالیت امنیتی نداری؟« شوخی شوخی می خواست من از 

حوزه ی اطالعاتی حرف بزنم، اما سکوت كردم و او هم ادامه نداد.
می كرد.  تکیه  فرهنگی  كار  به  بیشتر  بود،  برگشته  كه  گنبد  مأموريت  از 
گروه های  نشريه های  و  تبلیغات  پیش  از  بیش  نداشت.  تمامی  مشغله هايش 
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فکر  خودم  پیش  من  می كرد.  تعقیب  نبود،  كم  هم  تعدادشان  كه  را  سیاسی 
می كردم آدمی مثل غالم علی اگر عمر نوح هم داشته باشد، وقت برای استراحت 
و كمتر جدی بودن پیدا نخواهد كرد. در كالم و حافظه ی او چیزهايی مانند: 
حاال باشه برای بعد، امروز نشد فردا،  كار كه تمومی نداره،  اگر رسیديم يه كارش 
می كنم و... جايی نداشت. بارها از حکیم سنايی تعريف می كرد مال حرام جمع 
كردن كه حرام است، اما مال حالل جمع كردن هم اگر از اندازه درگذرد و فرد 
باز دارد، مسئله دار است و همین هم بود كه كاری به  انديشه ی خداوند  از  را 
حساب بانکی داشتن و پس انداز و وام گرفتن و از اين قبیل نداشت. نه تنها اين 
خصوصیت، بلکه به كلی شخصیتی رشک برانگیز داشت. به تحقیق خود درباره ی 
ساختمان های دولتی كه همچنان در اشغال گروه های سیاسی مانده بود، ادامه 
می داد. ساختمان وزارت بازرگانی در خیابان ولی عصر)عج( پايین تر از میدان كه 
ستاد سازمان منافقین در آن استقرار داشت، همیشه دغدغه اش بود. در پی طرح 
ريختن برای تصرف آن بود و از اينکه می ديد اراده و همت الزم در اين زمینه 
ديده نمی شود، افسوس می خورد و می گفت: »اين ها نون تکذيب نکردن نسبت 
آقای طالقانی به خودشان را می خورند. يعنی هر چه می خواهند توجیه داشته 
باشن، از اسم او، از اعتبار و مبارزه ی او خرج می كنند. تأمل برانگیز اينجاست كه او 
هم سکوت می كند و من باور نمی كنم كه از روی بی اهمیت شمردن آن ها بوده 
باشد. از طرفی با رئیس جمهور شدن بنی صدر هم كه پشتشان حسابی گرم شده. 
بازار گرمی بنی صدر در روز چهاردهم اسفند همین هفته ی پیش هم مسلکی هر 
دو طرف رو به سادگی روشن كرد. حتا می شه عنوان كرد كه بسیاری از اموری 
كه لیبرال ها با افشاگری دانشجويان پیرو خط امام لغزيده و يا شل شده بود، با 
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قدرت گرفتن بنی صدر احیا شده و به جای اولش بازگشت. هرچند خود بازرگان 
يا وزرايش هم هیچ وقت به صورت روشن و مردم فهم در برابر اون ها موضع 
نگرفته بودن. نمونه ی بارزش هم استاندار انتخاب كردن طاهر احمدزاده برای 
استان خراسان بود. خیلی از مسائل در اثر گذشت زمان روشن شدنی است. من 
خودم بارها ديده ام كه بسیاری از مسائل رو طوری به هم گره می زنند تا به نفع 
منافقین تموم بشه. نمونه اش همون بلوای گرفتن و آزاد كردن پسر و دختر آقای 
طالقانی بود. چون همون پسر طالقانی عضو كادر مركزی منافقین بود و به تازگی 

از پاريس برگشته بود.«
چند روز بعد كه به روزهای عید نزديک شده بوديم، بعد از نماز جماعت آمد 
كنارم نشست و گفت: »چند شب از منافقین و حرف و حديث هاش حرف زديم. 
تا مانع  اتوبوس يک گروهان رفتیم دانشگاه تهران  با چهارتا  بعدازظهر  ديروز 
به نوعی نظم سخنرانی  و  اون ها بشیم  بین حزب اللهی و هواداران  بروز تنش 
او رو برقرار كنیم. به ما گفتن كه از وزارت كشور مجوز گرفته ان و ما هم بايد 
اين مسئولیت رو بپذيريم. ما وارد شديم و ديديم در همان محوطه ی نمازجمعه 
لباس های  اين  دارن.  ترتیب  و  نظم  و كلی هم  اون ها جمع شده ان  هواداران 
كماندويی هم كه بی حساب و كتاب همه ازش سوء استفاده می كنن و میلشیای 
اون ها هم پوشیده و حسابی هم آماده بودند. يعنی به تجربه ی همین بیست 
روز پیش كه در گنبد بوديم و اون شروع تظاهرات در ذهنم بود، اين ها هم مو 
به مو همون رو برپا كرده بودند. اين رو از اين جهت يادآوری می كنم كه در 
بین گروه های سیاسی ضدانقالبی همه نوع هماهنگی وجود داره. انگار كه همه 
توی يک مدرسه مشغول فراگیری درس های مشخص هستند. چند دقیقه ای 
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گذشت و اون ها سرودهای خاص خودشون رو اجرا كردند و نمايش قدرت و 
نظم به رخ كشیدند تا نوبت به سخنرانی رئیس رسید. تا اينجای مراسم آرامش 
برقرار بود و ما هم زنجیر و در كنار هم ايستاده بوديم و اتوبوس ها هم نزديک 
ورودی اصلی پارک كرده بودن. از طرف حزب اللهی ها هم سکوت بود. رئیس 
كه شروع به سخنرانی كرد، بعد از ادعاهای آن چنانی كه ما بزرگ ترين سازمان 
و تشکیالت كشور هستیم و سابقه ی چنین و چنان داريم تا به اونجا رسید كه 
اتهام ها علیه شخصیت های مسئول رو يکی بعد از ديگری مطرح كرد. گفت 
شوند  خارج  كردستان  از شهرهای  بايد  پاسداران  و  است  ارتش ضدخلقی  كه 
و... شعارهای بقیه رو نشخوار كردن كه از طرف حزب اللهی اعتراض شد. البته 
اعتراض ها نرم و جنبه ی هشدار دادن داشت كه شعارهای گروه هايی كه علیه 
انقالب و كشور دست به اقدام مسلحانه زده ان نبايد تکرار بشه و از اين قبیل... 
ناگهان صدای رگبار مسلسل ها از سمت ساختمان های خیابان كارگر و انقالب 
و بلوار كشاورز شنیده شد و ناخودآگاه اضطراب و هیجان را بیشتر كرد. اينکه 
تیراندازی ها از طرف چه گروهی بود و بار چه نوع رمزهايی رو با خود داشت، بر 
ما در اون شرايط قابل تحلیل نبود. چند دقیقه ی بعد میلشیا يورش خودشون رو 
به سمت حزب اللهی ها كه دويست، سیصد نفری بودند، شروع كردن و بلوا همه 
جا رو دربر گرفت. اينکه سخنرانی ادامه پیدا كرد يا نه، من يکی حواسم نبود. چون 
بعد از يورش میلشیا به سمت حزب اللهی ها، نقشه ی اصلی به نظر می رسید در 
اين مرحله شروع شد و عبارت بود از خلع سالح بچه های ما كه در اين لحظه ها 
از اون زنجیره درست كردن ابتدای مراسم هم به دور شده بودند. طوری شد كه 
هر يک از ما در دايره ای انبوه و انباشته از آدم قرار می گرفتیم كه ظاهراً مسلح 
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نبودن، اما همهمه وار پیش می اومدن. من يک لحظه متوجه شدم كه اتوبوس ها 
هم از جای خودشون رفته ان. بنابراين فرماندهی و سازمان دهی به هم ريخته 
بود و هر كسی می بايستی خودش رو با اسلحه و فشنگ و سرنیزه اش نجات 
می داد. من اوضاع رو آن چنان آشفته ديدم كه مجبور شدم با تک تیر زدن به 
روی آسفالت بین خودم و همهمه كننده ها فاصله ايجاد كنم، آروم آروم به سمت 
بلوار كشاورز نزديک شدم و تونستم از نرده بگذرم و از محیط دانشگاه فاصله 
بگیرم. غروب شده بود و تنها كاری كه می تونستم انجام بدم اين بود كه پیاده بیام 
پادگان ولیعصر و اسلحه و مهماتم رو تحويل بدم و بیام بیرون. داشتم می اومدم 
كسانی رو هم ديدم كه مثل خودم از راه می رسن و... اينکه رسم اين معركه ها 
چیه و قانون كدومه و چه كسی بايد رسیدگی كنه، من چیزی به ذهنم نمی رسه. 
حواست باشه با بچه ها، با فرماندهان اين مسائل رو مطرح كنیم تا راه چاره ای 
انديشیده بشه. توی گنبد و پاوه اون آشوب ها برپا می شه، بنا به فاصله ای كه از 
مركز دارن، به چشم رسانه های غربی نمی آد، اما اين گونه ناآرامی در تهران در 
نوع خودش يه تهديد جدی است. ظاهراً همه ی بچه ها تونسته بودن به سالمت 

از معركه بیرون بیان، اما اين كافی نیست.«
هم  نظر  به  بود.  مطرح  هم  ديگر  دوستان  و  من  برای  غالم علی  دغدغه ی 
می رسید بايد نماينده هايی از طرف مجموعه ی نیروهای انقالب با شخصیت های 
نزديک به حضرت امام و شخص آيت اهلل خامنه ای، آيت اهلل بهشتی و... صحبت 

كنیم و واقعیت را گزارش بدهیم.
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فصل هشتم
پادگان  از  كه  نفری  نود  جمع  از  دوستان  از  چهارتا  سه،  و  غالم علی  و  من 
ولیعصر)عج( عازم سنندج بودند، جا مانده بوديم. به سرعت خودمان را به فرودگاه 
با بالگرد در  رسانديم و با هواپیمای سی   130 عازم كرمانشاه شديم و سپس 
فرودگاه سنندج پیاده شديم. واقعیت محاصره ی افراد سپاه و ارتش در پادگان و 
فرودگاه و باشگاه افسران بر كسی از بچه های سپاه، چه آن  هايی كه به كردستان 
رفته بودند و چه آن هايی كه نرفته بودند، پوشیده نبود. آن هايی كه در آن شرايط 
دست و پنجه نرم می كردند، شايد موقعیت روحی و روانی شان بدتر از آن هايی 
نبود كه در پادگان ولیعصر و ديگر مراكز سپاه نگرانشان بودند. اين دوره از جنگ 
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به جنگ يا آزادسازی شهرهای كردنشین به نام مرحله ی دوم يا آزادسازی دوم 
معروف شده بود. مرحله ی اول همان موقعی بود كه غالم علی در بانه و سنندج 
و پاوه شركت كرده بود. در آن دوره با دو فرمانی كه توسط حضرت امام در 
روزهای 27 و 28 مردادماه صادر شد، عملیات آزادسازی شهرها ظرف دو هفته 
به پايان رسید. به قول غالم علی كه می گفت: »ضدانقالب از نظر تشکیالتی 
و تدابیر همگنانه منسجم بودند، اما هنور در به كارگیری سالح نیمه سنگین و 
سنگین مهارتی نداشتند. يورش هاشون شبیخون زدن و بربرمآبانه بود. محدوديت 
مهارت هم داشتن، چون عمده ی سالحشون از غارت هايی بود كه از پادگان ها و 
پاسگاه ها كرده بودند و يا ستون هايی را به كمین انداخته و خلع سالح كرده بودند. 
اما در شرايط جديد كه نمونه اش رو من در گنبد ديدم، حکايت از اين داره كه 
آموزش ديده ان، كاربرد سالح رو به خوبی می دونن، بین خودشون فرمانده و گروه 
به وجود آورده ان، تشکیالت های مختلف سوای اختالفشون كه با هم دارن، علیه 
نظام يگانه عمل می كنن و مهم تر از همه تکیه به مهمات سخاوتمندانه ی حزب 
بعث عراق دارن. پیشاپیش هر حمله ای، از هر نقطه ی كشور ضدانقالب متحد به 
كمکشون می آد. بدتر از اون بنی صدر بیش از بازرگان به هیئت حسن نیت تکیه 
می كنه و عواملش هم علیه نیروهای حامی نظام سخت می گیرن. از طرفی در 
همین مدت كوتاه فرمانده كل قوا شدن بنی صدر، دو دستگی هايی در كادرهای 
باالی سپاه به وجود آورده كه سنگ اندازی ها بیشتر شده. ابوشريف برای خودش 
چنان عمل می كنه كه گويی همه ی نیات ضدانقالب در اون مستتره. جدايی بین 
ارتش و سپاه هم راه برد مديريت بنی صدر هست. در سپاه كرمانشاه، فرماندهی 
رو قومی كرده ان و فقط حرف هم شهری شون جعفری خريداری دارد. كم و بیش 
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محمد كريمی هم توی سنندج با جمع اون هاست. يک انگی توی دست دارن و 
هر ازگاه به برادر بروجردی می زنن و او رو مدتی كرخ می كنن. با اين همه تکلیف 
هر فرد وفادار به نظام سر جای خودش هست. دعواهای شخصی و گروهی به 
خودشون مربوطه. اما از وضعی كه در سنندج بوده و ما داريم برای ادامه اش 
می ريم، طبق معمول استانداری و فرمانداری از طرف حسن نیت انتخاب شده و 
كار می كنن. در لشکر 28 فرمانده صدری هماهنگ با اون هاست. البته بدنه ی 
ارتش سالمه، از نفوذی ها كه بگذريم، 99درصدشون در صورت داده شدن هر 
مراكز مختلف  در  ايستادگی می كنن. همین حاال هم  پای جون  تا  مأموريتی 
اين ايستادگی ادامه داره. سپاه گرچه محدوديت هايی فراوانی داره، با وجود اين، 
مجرب تر، باانگیزه تر و قوی تر از گذشته است. سازمان پیش مرگان كرد مسلمان 
يک حامی بومی خوب و مؤمنی هست كه پابه پای سپاه عمل می كنه. به هر 
حال سپاه در اين مرحله می بايستی با هماهنگی دو نیروی خوب و مؤمن ارتش 
و پیش مرگان مسلمان به يک باره تکلیف كل منطقه رو روشن كنه. به اندازه ای 
محکم كه حسن نیت و اين شخص و اون شخص نتونه به اون رخنه ای وارد 
كنه. در حال حاضر نیروهای سپاه از چندين مركز به ويژه از اصفهان به سنندج 
می آن و خیلی هم دستشون پره و فرماندهی قوی چون برادر رحیم صفوی دارن. 
از طرفی سرهنگ صیاد شیرازی مسئول هماهنگی بین سپاه و ارتش شده كه 
خیلی هم مؤمن و كاری هست. هوانیرز مثل ماه های گذشته همچنان قدرتمنده. 
خلبان هايی چون كشوری و شیرودی داره و خیلی هم دوست دارن با سپاه كار 

كنن.«
در فرودگاه سنندج گلوله های دشمن بی امان می باريد و حتماً گلوله های خمپاره 
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120 شلیک می كردند. ضدانقالب بعد از توافق با هیئت حسن نیت و رفتن افراد 
سپاه به باشگاه افسران احاطه ی كامل بر شهر داشت و راه های مواصالتی سنندج 
با ديگر شهرها هم در اختیارش بود. ما در فرودگاه سنندج جمعمان كامل شده 
بود. غالم علی كه تجربه ای از جنگ های سنندج، بانه، پاوه و گنبد داشت، به من 
گفت: »اينکه ما سنندج رو هنوز هم در دست داريم، به خاطر شهامت عده ای از 
عناصر هوانیروز و سپاه هست. حجت االسالم موسی موسوی نماينده ی امام در 
سنندج درباره ی شرايط بحرانی دوره ی پیش گفته بود: »زمانی كه ضدانقالب به 
پادگان سنندج حمله كرد، فرماندهان نمی دانستند برای نجات پادگان چه كنند. 
سروان كشوری دقیقاً اين جمله را گفت: من پرواز می كنم و اطراف پادگان را 
كاماًل می كوبم و غائله را می خوابانم. اگر كارم خطا بود، بگذاريد مرا اعدام كنند؛ اما 
 كردستان بماند!« سروان كشوری اولین خلبانی بوده كه پرواز كرده و به گفته ی

خودش عمل می كند. البته رشادت های او و خلبان شیرودی برای همه ی كسانی 
كه به منطقه ی غرب كشور آمده اند، آشناست. در سقز هم خلبان كشوری همین 
كار را كه در سنندج می كند، عمل كرده بوده است. چون از مركز، نه از ستاد 
مشترک ارتش و نه هیچ جای ديگر هیچ دستوری صادر نشده بود كه وظايف 
نیروها چیه. بعد از شهید قرنی، فرماندهی كه اقتدار انقالبی از خود نشان بدهد، در 
ارتش ديده نشده بود. به هر حال كشوری با اين جمله هايی كه می گويد، به نوعی 
درک خود از شرايط رو هم به گوش بقیه می رساند. 95درصد احتمال شکست 
داشته، چون پادگان در حال سقوط از همه طرف در محاصره بوده. كشوری با 
شگرد معمول خودش به پرواز در می آيد و بمباران رو شروع می كنه. البته دقتش 
هم بی نظیر بوده، چون دشمن در حال بريدن سیم خاردارهای پادگان بوده كه 
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به كلی اشغال كنند. هر چه موشک و تیربار و راكت داشته، ضدانقالب رو می كوبه 
و كار رو تموم می كنه. با اين كار او بقیه هم تحت تأثیر قرار گرفته، به دفاع از 
پادگان می پردازن. به قول فردوسی: يکی مرد جنگی به از صد هزار... الگوی 
ارتش اسالم بودن رو به ديگران تفهیم می كنه. من اون موقع به صورت داوطلب 
با چندتا از بچه ها آمده بوديم و جمعی هیچ كجا هم نبوديم. از پادگان ولیعصر 
در اومديم و با اتوبوس به كرمانشاه و بعد هم به اينجا اومديم. تعدادمون فقط شش 
نفر بود. البته يک گروه سپاهی حدود چهل نفری در باشگاه افسران مستقر بودن. 
وسايل ارتباطی بین فرودگاه و پادگان و باشگاه افسران قطع بود. آب و برق نبود. 
مهمات و آذوقه رسانی نبود. ما يه مدت به كمک اون ها رفتیم. البته رفتنمون 
فايده ای هم داشت. چون در همون ده روزی كه اونجا بوديم، چندين خبرچین 
گروهک ها رو تحويل دادستانی ارتش داديم. اون موقع بعد از آزادسازی ما رفتیم 
بانه، اما بعدها گروه های سیاسی با سوء استفاده از هیئت حسن نیت سخت تر از 
دفعه ی پیش بر شهر حاكم می شوند كه نتیجه اش رو حاال می بینیم. باز جای 
سپاه  فرمانده  و غالم جاللی  كريمی عوض شده  كه محمد  داره  خوش وقتی 
سنندج شد. هنوز هم گويا سرهنگ صدری اون ستون ارتشی رو كه عازم مرز 
بوده، بعد از اون همه تلفات دادن زمین گیر كرده. هر چه نیروهای كرد مسلمان 
گفته بودن حناب سرهنگ ما منطقه رو عین كف دست می شناسیم. بهتره ستون 
رو همراهی كنیم، اما سرهنگ صدری گفته بود كه طبق دستور رئیس جمهوری 
می بايد با سران گروه های سیاسی مذاكره كنم و از آن ها قول بگیرم كه با ستون 
درگیر نشوند. اما روزی كه ستون حركت كرده بود، در فاصله ی چند صدمتری 
پادگان سه تانکش منهدم شده، كلی وسايلش غارت می شه و تعدادی هم شهید 
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با اومدن  اتراق می كنه. حاال  و مجروح و بعد هم ستون به ناچار برمی گرده و 
فرمانده سپاه اصفهان و سرهنگ صیاد شیرازی و برادر بروجردی، ديگه صدری 
بیش از اين نمی تونه رأس ستون پنجم باشه. گويا از هیجدهم فروردين ستون 
مانده گار شده. ان شاءاهلل به زودی به اين وضع پايان داده می شه. من دلم روشنه 

كه اين بار پايگاه های ضدانقالب حداقل در شهرها از بین می ره.«
ما در فرودگاه گرفتار شده بوديم و منتظر بوديم از راه هوايی با بالگرد به پادگان 
برويم. پرسیدم مگر ارتش با گروه های سیاسی درگیر است؟ غالم علی گفت: 
»بودن ارتش خاری توی چشم همه ی ضدانقالب از هر رنگی كه باشند، هست. 
چپی ها و منافقین خواهان انحالل ارتش هستند و بهانه شون اينه كه مثاًل ارتش 
ضد خلقیه! مگه تو تهران يادت رفته كه يه عده رو به عنوان هوادار خودشون به 
خیابون آورده بودن و می گفتن: ارتش بی طبقه ی توحیدی ايجاد گردد و... يعنی 
سلسله مراتب و فرماندهی رو از بین ببرند كه با موضع گیری صريح حضرت امام 
اين بهانه گیری از بین رفت و نقش سلسله مراتب و نظم و فرماندهی به تعريف 
ايشان برای همه روشن شد. اين ها همین تز منافقین رو دنبال می كنن. اگه 
ارتش اقتدار داشته باشه، طبیعیه كه بده و بستان ضدانقالب با عراق قطع می شه. 
البته از اول انقالب تضعیف  ارتش به سپاه كمک های ضروری رو می رسونه. 
كردن ارتش رو دولت موقت شروع كرد. اينکه گروه های آشوب گرا در شهرهای 
كردنشین عنوان می كنن سپاه از شهرها بره بیرون و ارتش و شهربانی بمونه، 
اين ها همه نیرنگشون است. مگه همین ستون كه مورد تهاجم قرار گرفت، كاری 

با اون ها داشت؟«
به هر تدبیر وارد پادگان لشکر شديم. چون سپاه از خودش مقر و ساختمان 
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نداشت، مجبور شده بود در پادگان و باشگاه افسران در قسمتی از ساختمان آن ها 
به اصطالح  آشوب گرا  گروه های  نگاه  از  به نوعی  مستقر شود. خود همین هم 
نقض آتش بس محسوب می شد. آخرين روزهای فروردين ماه سال 59 بود و 
شهر سنندج در آستانه ی جنگ دوم يا پاک سازی دوره ی دوم قرار گرفته بود. 
را در دست  بودند و حاكمیت شهر  فعال شده  به شدت  گروه های سیاسی هم 
داشتند. ضدانقالب از شهرهای مختلف آمده بودند تا اين ستاد فرماندهی شان 
را تقويت كنند. در واقعیت هم اعالم همبستگی رسمی گروه ها و سازمان های 
غیركرد مانند منافقین، پیکار، رنجبران و... شده بود. اين گروه های سیاسی در 
حقیقت خودشان هم حضور داشتند و به آن افتخار هم می كردند. می دانستند 
اگر پايگاه تأمین سالح و مهمات، آموزش و كسب تجربه شان از بین برود، ديگر 
ساختن عناوينی چون خلق عرب، خلق بلوچ، خلق تركمن برايشان سخت خواهد 
شد. می دانستند بعد از شکست در سنندج رفت و آمدهای فردی و گروهی شان، 
تشکیل كنگره ها و همايش هايشان در تركیه يا عراق به خطر خواهد افتاد و 
ساختمان های ستادی شان در تهران و شهرستان ها از دست خواهد رفت. قبیله ی 
آشوب گران تنها برای منت گذاری به دموكرات و كوموله در سنندج جمع نشده 
بودند، بلکه برای تمرين و آموزش و مهمات جمع كردن برای خودشان و دورتر 
كردن سنگر دفاعی خودشان در آنجا جمع شده بودند. ما در پادگان احتیاط از 
بود ما مأموريت كمک كردن  عوامل نفوذی را هم فراموش نمی كرديم. قرار 
به افراد زندانی در باشگاه افسران را انجام دهیم. عمده ی گروهی كه با ما از 
تهران راهی شده بودند، با موحد دانش به سمت جاده ی ورودی از همدان و 
قروه رفته بودند تا قسمتی از مأموريت كلی ابالغ شده از طرف سرهنگ صیاد 
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شیرازی فرمانده مشترک سپاه و ارتش در آن عملیات را اجرا كنند. بنی صدر چند 
هفته پیش از ورود نیروها به سنندج طی حکمی ايشان را با دو درجه ترفیعی به 
سرهنگ تمامی برگزيده و مسئولیت عملیات آزادسازی در كردستان را به وی 
ابالغ كرده بودند. پیش از حركت ما از پادگان، گلوله های خمپاره پیاپی فرود 
می آمدند و مشخص بود كه از داخل پادگان كسانی به آن ها عالمت می دهند. 
غالم علی ما را كه نزديک سی نفر بوديم، مخاطب قرار داد و گفت: »برادران، دو 
فروند بالگرد مهمات و آب و غذا برای افراد باشگاه افسران برده، ما كمی صبر 
می كنیم تا آن دو بالگرد برگردند و از اوضاع گزارشی بدهند. بعد ما حركت زمینی 

خودمان را شروع كنیم.«
فرود  به  موفق  تیراندازی ها  شدت  اثر  در  بالگردها  كه  رسید  خبر  به زودی 
آوردن سالم آذوقه و مهمات نشده اند و به ناچار بازگشته اند. گفته می شد افراد 
محاصره شده در باشگاه افسران از حدود يک ماه پیش ارتباطشان با پادگان قطع 
شده و حال و روز خوبی ندارند. ستون اعزامی ما آماده ی حركت شد و من و 
محسن قرار شد پیشاپیش ستون حركت كنیم و غالم علی به عنوان مسئول در 
میانه ی ستون باشد كه به راحتی هدف قرار نگیرد. می دانستیم كه ستون پنجم 
اسامی و تركیب و امکانات ستون را می داند و درصدد مقابله برخواهد آمد. نزديک 
خروجی پادگان ما به انتظار مجوز دژبان پادگان مانديم و آن ها اصرار داشتند 
تا ابالغ نشود، اجازه ی خروج نخواهند داد. اين انتظار سه ساعت طول كشید و 
به طور مسلم برای ضدانقالب اين امکان را فراهم كرد كه در طول مسیر ما هر 
چه می توانند مانع و سنگر و كمین ايجاد كنند. از ساعت هشت صبح كه دم در 
پادگان آماده ی خروج بوديم تا يازده معطل شديم و هر وقت پرسیدم جوابشان 
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تکراری بود: »مجوز خروج از پادگان تنها با امضای فرمانده لشکر ممکن است.« 
غالم علی به راننده ی نفربر زرهی كه می بايستی ما را همراهی می كرد، گفت: 
»شما نفربر رو روشن كنید و بیايید سر ستون تا بچه های ديده ور سوار بشن.« 
راننده ی نفربر گفت: »همون جوابی كه دژبان می ده، جواب من هم همونه! تنها 
با مجوز فرمانده لشکر می تونم حركت كنم.« غالم علی كه از اين همه بی نظمی 
به نام نظم خسته شده بود، به ستاد فرماندهی رفت و دقايقی بعد با برادر رحیم 
صفوی بازگشت كه به آن ها گفت: »برادر پیچک فرمانده اين ستون هستند و 
هر چه زودتر بايد به مأموريتشان ادامه بدهند.« همه ی اين نابسامانی ها باعث 
شد كه ساعت سه بعدازظهر از مقابل پادگان حركتمان را شروع كنیم. محسن 
هم كه از اين وضع ناراحت شده بود، به غالم علی گفت: »می بینی چه شوخی 
بی مزه ای با ما كردند؟ ساعت سه بعدازظهره!« غالم علی با لحن دلجويانه ای 
گفت: »اگه قرار بود هر چیزی جای خودش باشه، من و شما االن اينجا نبوديم.« 
افراد سه بار تکبیر گفتند و به راه افتاديم. معلوم بود كه زير نظر بوديم و بايد 
احتیاط بیشتری به خرج می داديم. هنوز چند صدمتری از پادگان دور نشده  بوديم 
كه از سیمرغ حامل ما پیام به غالم علی رسانده شد كه نفربر بی اطالع و ناگهانی 
سرعت گرفته و از ما دور شده و نمی شود ديد. هنوز از شوک اين حركت بیرون 
نیامده بوديم كه متوجه شديم آمبوالنس هم از كنار ستون به سرعت گذشت و به 
دنبال نفربر زرهی رفت. اين موضوع هم به غالم علی اطالع داده شد. غالم علی 
ادامه می دهیم.  به حركتمان  بود كه  نشنود، گفته  اطراف  از  طوری كه كسی 
راهی برای بازگشت وجود ندارد و آن ها هم كه فاصله پیدا كرده اند، به زودی 
هدفشان مشخص می شود. چندصد متری هم جلوتر رفتیم كه متوجه شديم به 
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كف خیابان ماسه و شن ريخته اند و تیر آهن هايی به عنوان مانع اينجا و آنجا قرار 
داده اند. اين ها در واقع پیش درآمدهای نقشه ی صدانقالب بود كه بقیه اش هم در 
انتظارمان بود. دقايقی بعد شلیک گلوله های آرپی جی به سمت نفربر زرهی كه 
بعد از برخورد با موانع سرعتش كم شده بود، مشخص شد. نفربر به راه خود ادامه 
می داد و تیر بارچی آن تا كمر از دريچه ی سقف باال آمده بود و آماده ی شلیک 
بود كه با اصابت گلوله ی آرپی جی متالشی و درجا شهید شد. راننده ی نفربر بعد 
از اين ماجرا راه بازگشت به سوی ما را در پیش گرفت، اما به محض حركت به 
آمبوالنس خودمان برخورد كرد و قسمتی از آن را له كرد و گذشت و از كنار ما هم 
به سرعت گذشت و سمت پادگان را در پیش گرفت. آمبوالنس با اصابت گلوله ی 
آرپی جی شعله ور شد و متوجه نشديم چه بر سر سرنشینانش آمد. ما در اين زمان 
به سه راهی معروف به مردوخ رسیده بوديم و از همه طرف زير آتش انواع گلوله ها 
بوديم. سنگربندی های از پیش آماده شده تسلط كامل بر سه راهی داشت. ما هم 
با پیاده شدن از خودروها و پشت به پشت حركت كردن به تیراندازی متقابل 
پرداختیم و به سه راهی ديگری كه به سه راهی فرح معروف بود، رسیديم. اين 
سه راهی نسبت به سه راهی مردوخ برای افراد ضدانقالب موقعیت برتری داشت 
و افراد كاروان چهل نفری هم كه سوار خودروها بودند، هدف گیری را به مراتب 
لشکر،  ستاد  از جلوی  با گذشتن  می بايستی  مسیر  ادامه ی  بود.  كرده  آسان تر 
قسمت سربااليی را طی می كردند و به سمت باشگاه افسران نزديک می شدند. 
كاروان در حالی كه از پیچ منتهی به طرف باشگاه افسران نزديک می شدند، 
عقبه ی ستون كه غالم علی هم در میان آن ها بود، مورد تهاجم سنگین تری 
پیاده شد و  از همه غالم علی  راننده ای هدف قرار گرفت. پیش  واقع شدند و 
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موضع گرفت و شروع به تیراندازی متقابل كرد تا ما هم به تدريج پیاده شده و 
موضع بگیريم. نکته ی قابل توجه اينجا بود كه او سعی می كرد میانه ی كاروان 
دوپاره شده را پر كند تا سردرگمی و احساس يأس به افراد دست ندهد. بنابراين 
با حركت دست و تحرک زياد توانست با كمی كند كردن پیشروی، فرصت الزم 
را برای عقب  مانده ها فراهم كند. بعد از اين مرحله بود كه افراد می توانستند با 
پشتیبانی از هم، حركت هم را پوشش داده، كار هم را تکمیل كنند. اين پشتیبانی 
و حركت ما را از تله افتادن نجات داد، هرچند باعث شد كه ما حدود يک كیلومتر 
را در زمانی دوساعته طی كنیم. نزديک تر به باشگاه هم من و خودش و دو، سه 
نفر ديگر كاماًل حالت دفاعی گرفتیم تا قسمت عمده ی كاروان به داخل باشگاه 
برسند و به طور كامل از خطر بگريزند. ما چاره ای نداشتیم جز خزيده خزيده رفتن 
و جنگیدن و بازگشت به سمت استانداری و كشاندن افراد مسلح ضدانقالبی به 
طرف خودمان. در واقع اگر اين كار صورت نمی گرفت، كاروان زمین گیر می شد 
و در نتیجه تلفات به بار می آمد. ما زمانی نجات پیدا كرديم كه غروب شده بود. 
ما در خیابان و در حال جنگیدن بوديم كه ديديم دو بالگرد محموله ای به آن ها 
رساندند، هرچند آذوقه و مهمات همراه كاروان هم تا حدودی مشکل آن ها را 
حل می كرد. در واقع نیروهای مستقر در باشگاه افسران با مهمات و نیرويی كه 
با كاروان به آنجا رسید، توانستند زمینه ای برای فرود بالگردها فراهم كنند، وگرنه 
مثل حركت صبح می شد و بالگردها مجبور به بازگشت می شدند. بالگردها عالوه 
بر محموله ای كه با خودشان می آورند، مشکل بزرگ آن ها، يعنی اجساد شهدا را 
با خود به پادگان برمی گرداندند. طبیعی بود كه بعد از اين دو بالگرد، در سايه ی 
امنیت به وجود آمده، راه ارتباطی هوايی كامل شود. از طرفی ما هم بعد از رفع 
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تهاجم اشرار مسلح به جمع افراد كمکی پیوستیم. مأموريت انجام شده بود و 
پیوستگی بعدی نیروها طبق نقشه ی كلی آزادسازی شهر سنندج به مرحله ی 
اجرا درمی آمد. نیرو از همه جا داشت می آمد. باكری با سپاه ارومیه آمده بود و 
می گفتند حمله از تپه های حاجی آباد را آن ها تقبل كرده اند. غالم علی آن روز 
بعدازظهر كه محمد بروجردی از كرمانشاه آمد، گرم گرفتند و برای مذاكره به اتاق 
فرماندهی سپاه رفتند. غروب بعد از نماز از او پرسیدم: »مأموريتمان در اندازه ی 
معمول خودش بعد از آزادسازی باشگاه افسران تموم شده، نیروهای خودمون 
با موحد دانش بلندی های مشرف بر جاده ی همدان بودند، فکر می كنی ما هم 
بريم پیش شون يا چی؟« گفت: »من اطالع دارم كه وضع اون ها هم به نوعی 
مانند همین باشگاه افسران  بوده، يعنی چهار، پنج روز بچه ها با برگ درخت و 
سبزی و میوه ی كال و اين ها سر كرده ان. اما مقاومت كرده ان تا اينکه از سپاه 
همدان از اون سمت بیرون شهر به كمکشون رفته ان و با هم كلی پاک سازی 
انجام داده ان. من مأموريت خاص ديگه ای دارم. اگه تو بخواهی با افراد عملیات 
برای پاک سازی بروی، خوب می تونی، اما با بچه های خودمون تماس گرفتن به 
چند روز زمان نیاز داره كه نیروها از سمت فرودگاه به هم ملحق بشن. هنوز كه 
هنوزه باشگاه افسران، پادگان كه االن درش هستیم، فرودگاه و راديو و تلويزيون 
هر يک جزيره مانندی دور از هم افتاده اند و راه زمینی پاک سازی شده بینشون 
وجود نداره. اگه بخواهی با من بمونی، بايد عملیات اطالعاتی كنیم. شنودهای 
بی سیم و تلفن و شبکه هايی كه ضدانقالب ايجاد كرده و در اطراف ارتباط های 
صدری، اين حلقه ها به ستادهای گروهک ها امتداد داره، بايد كشف و نابودشون 
كنیم. قسمت دوم كارمون هم به وسیله ی آشنايی هايی كه بچه های زبده ی 
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پیش مرگان كرد مسلمان دارن و اون ها خیلی از نفوذی ها رو پیش از اين مرحله 
شناسايی كرده ان، اون اطالعات رو بگیرم و دو، سه نفر هم از نیروهاشون رو از 
اين شیوه ها هدفمون رو پیش ببريم. بايد نفوذی ها با هر عنوان و اسم شناسايی 
و ريشه شون خشکانده بشه، وگرنه خیلی از مجاهدت های بچه ها كم اثر يا بی اثر 
می شه. نمونه اش رو اون روز در حركتمون به سمت باشگاه افسران ديدی. همین 
نفوذی ها بوده ان كه افسرانی چون سرهنگ نصرت زاده رو به شهادت رسانده ان. 
برو آسايشگاه درباره اش فکر كن. من هم بايد يه تعداد وسیله بگیرم و به ديدن 
اون برادرهای پیش مرگ مسلمان برم. از گورهای دسته جمعی تا شکنجه گاه های 

مخفی، از انبار مهمات تا مقرهاشون خیلی جای كار دارد.«
انگیزه های  از  برای غالم علی كار اطالعاتی    عملیاتی كردن  بود كه  معلوم 
مهمی برخوردار است. من كم و بیش از مبارزه ی مخفی و مسلحانه ی او در 
سال های پیش از انقالب آگاهی داشتم و برای همین موضوع را جدی گرفتم. 
هنوز 24 ساعت از اين صحبتمان نگذشته بود كه غالم علی آمد و گفت: »بیا 
داداش مهدی. ديدی گفتم كاک داريوش و دوستان پیش مرگ مسلمان خیلی 
اطالعات دارن. بريم انبار مهماتی كه با هم كشف كرديم، صورت برداری كنیم 
و تحويل برادر رحیم صفوی بديم. مطمئن باش كار ما كم ارزش تر از بچه های 

ديگر نخواهند بود.«
با هم رفتیم از خیابان اصلی به فرعی به پس كوچه و سرانجام مقابل ساختمان 
سه طبقه، پسر جوان حدود 22ساله ی كردی پوش را صدا كرد و گفت: »ما كاغذ 
و خودكار آورده ايم كه صورت برداری كنیم. پس لطفاً با هم بريم انجام بديم.« 
از طبقه ی همکف به طرف زيرزمینی راه افتاديم و رسید به يک در چوبی كه 
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مقابل آن آهن ضايعات ريخته بودند. راهمان را باز كرده و وارد شديم. من تا آن 
روز مهمات به آن تعداد نديده بودم. جعبه ها را از روی محتوايشان كنار هم چیدم 
و صورت برداری كرديم. از گلوله ها و خرجی آرپی جی گرفته تا خمپاره اندازهای 
مختلف، انواع مسلسل های سبک، نیمه سنگین و سنگین با جعبه های مهماتشان. 
انواع بی سیم با بردهای مختلف در آنجا بود. بر روی بیشتر جعبه ها به عربی 
نوشته شده بود. طبق قراری كه غالم علی گذاشته بود، دو كامیون ريو آمدند و 
بار زديم. غالم علی توی راه گفت: »سازمان اطالعات و ضداطالعات ارتش از 
بین رفته و واحد بازسازی شده هم جايگزين نکرده اند. به اين زودی ها هم انتظار 
نمی رود كه كار اصولی انجام بدن. اگر اون واحدها فعال بودند، انبار مخفی های 
اين چنینی وجود نداشتند. من در بانه و جاهای ديگر كار مزدوران رو ديده ام. واقعًا 
از درون متالشی كردن رو پیش می برن. بیشتر كاروان های نظامی  برنامه ی 
نفوذی ها  اثر خیانت همین  در  به طور معمول  كه در گردنه ها گرفتار می شن، 
پیش می آد؛ اين جنبه ی اطالعاتی. از جنبه ی عقیدتی    سیاسی موضوع از اين 
هم ولنگارتر است. چهارتا ياسین و قرآن توی قفسه هاشون پیدا نمی شه. جوان 
هیجده، نوزده ساله نیاز به آموزش داره، اما برای آقايان فرماندهان موضوع هرگز 
اولويت نداره، مگه زمانی كه ديدار شخصیت خاصی در میان باشد. ارتش رو فقط 
در روز بحرانی اش نبايد ديد، بلکه مجموعه عوامل را كه منجر به اين وضع شده 

ارزيابی كرد.«
بعد از شناسايی چند مورد و اثبات موارد مورد ترديد، موجبات آن را فراهم كرد 
كه ضد اطالعات واكنش از خود بروز داده و با ما همکاری كند. در واقع غالم علی 
به آرزويش رسیده بود كه آن ها را از آن خواب غفلت بیرون بیاورد. غالم علی 
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در كنار طرح دادن به عوامل اطالعاتی كه خود را بازيابند، طرح هايی در مورد 
پاک سازی با ويژگی های مناطق ترسیم كرد و آن ها را با سرهنگ صیاد شیرازی 
در میان گذاشت تا در مورد هر كدامشان توضیحات مفصلی بدهد. ويژگی عمده ی 
طرح های عملیاتی غالم علی در آن بود كه ضمن ترسیم جغرافیای منطقه برای 
هر نوع از واحدهای عمل كننده هم تبصره نوشته بود. در آن تبصره ها ژاندارمری، 
شهربانی، پیش مرگ كرد مسلمان، سپاه و ارتش عین هم عملیات نمی كردند، 
بلکه با مشخصه های خودشان در عملیات حضور می يافتند. داود كريمی كه از 
سپاه منطقه ی ده كشوری آمده بود، مرتب از غالم علی قول می گرفت كه بعد از 
پايان دوره ی دوم پاک سازی به اتفاق با شورای فرماندهی نشست های مشترک 
داشته باشند. در طول ارديبهشت ماه و پايان پاک سازی كه در روز 26 اعالم شد، 
سران سپاه و ارتش در منطقه بارها با حضور غالم علی نشست برگزار كردند و وی 
ضمن ارائه ی طرح ها به ديدگاه های خود نیز پرداخت. سرهنگ صیاد شیرازی، 
رحیم صفوی، بروجردی و... در وجود غالم علی طراحی بزرگ و دانا و تیزهوش 
را می ديدند و كمتر سؤال می كردند و بیشتر گوش می دادند. گروه ما به تهران 
بازگشت، اما غالم علی در منطقه ماند تا در ستاد عملیات غرب كشور با فرماندهان 

ادامه ی آزادی سازی های شهرهای مختلف را به مرحله ی اجرا دربیاورند.
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فصل نهم
با من خیلی صمیمی بود. هرچند او در خانه با كسی كمترين سردی به وجود 
نمی آورد. غالم علی متولد هشتم مهرماه 1338 كه مصادف با نیمه ی شعبان بود 
و هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، اما جدی تر از آدم بزرگ ها، نماز و روزه اش را 
انجام می داد. از شاخه های درخت توت همسايه كه خوب هم میوه می داد و نیمی 
از شاخه هايش بر حیاط ما سايه می انداخت، نمی خورد. پدر و مادر هرازگاهی با 
اشاره به هم از روی حیرت به كارهای او، به سکوت و مطالعه ی او، به نماز شب 
خواندنش و در هفته سه روز روزه دار بودنش متمركز می شدند. پدر می گفت: 
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»خوب به هر حال كارهاش بركت هايی از نیمه ی شعبان داره. در مورد تلويزيون 
نگاه نکردنش چیزی به تو نگفته؟« مادر: »من كه اون موقع خواب حضرت علی 
رو ديده بودم و اصرار داشتم كه اسمش رو غالم علی بذاريم، همین چیزها به دلم 
برات شده بود. من زياد تعجبی نمی كنم. به نظرم نظر كرده است. قدر يه بچه 
چهارساله هم غذا نمی خوره، اما ماشاءهلل روزه می گیره و بعد از مدرسه هم كار 

می كنه.«
غالم علی از چهارده سالگی بعدازظهرها و جمعه ها كار می كرد و عالوه بر رفع 
نیاز كسانی كه به كمک مالی احتیاج داشتند، كتاب می خريد و مطالعه می  كرد. 
انواع كتاب های دايره المعارفی، لغت نامه، كلیات فلسفی و ادبی و... در كتاب خانه ای 
كه در اتاقش درست كرده بود، قرار می داد. در محله و بین آشنايان غالم علی 
تنها كسی بود كه كتاب خانه داشت. گاهی پیش می آمد كه مادر و من، درباره اش 
حرف می زديم. من می گفتم: »من دوست دارم كاری برايش انجام بدم. تمیز نگه 
داشتن اتاقش رو از هر كاری مهم تر می دونم. فکر می كنم از زمانی كه چادر سرم 
می اندازم، خیلی از من راضیه. خوب، جدای خواهر ، برادری، او با همه ی ما فرق 
داره. از بس عبادت می كنه، يه جورهايی نورانیه. اگر بدونی چه قدر كتاب تفسیر 
قرآن و دعا و اين ها داره!« مادر در حالی كه حین صحبت های من دعا می كرد و 
ذكر می گفت، جواب می داد: »خوب، گفتم كه او نظر كرده است. كسی اجبارش 
نمی كنه كه از ده سالگی بیشتر از من و بابات و هر كس ديگه ای، پايبند شرعیات 
و دين و كمک به ديگران و اين چیزها باشه. بزرگ تر كه بشی، می فهمی من كه 

می گم نظر كرده است، يعنی چه. من كه ازش راضیم. خدا خیرش بده.«
غالم علی عمده ی تفاوتی كه با ديگران، چه آن هايی كه از او بزرگ تر بودند 
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و چه آن هايی كه هم سن و يا كوچک تر بودند، داشت، در آن بود كه او كودكی 
از زمان مدرسه  آثار بلوغ فکری و شخصیتی اش  به مفهوم رايجش نداشته و 
رفتن اش آشکار شده بود. البته او آدمی بشاش، خوش رو، مرتب و منظم، اهل 
ورزش، معاشرت با دوستان و هم محلی ها و اقوام بود. تنها موضوع قابل توجه 
ديگران نسبت به او در آن بود كه همیشه هدفمند و با پشتکار، جدی و بی نهايت 
درست كار و با توان فکری و جسمی فوق العاده بود. صراحت بیان داشت و با 
دروغ به هر اندازه كوچک و بی مقدار هم كه می بود، مخالفت شديدی می كرد. 
كسی در عمر او از زبانش در شرايط عصبانیت و تندی و تلخی، جمله ای فراتر 
از اين »خاک بر سرت« نشنید. اين مفاهیم اگرچه برای ديگران آسان نبود، اما 
به  به راحتی رفتار می كرد.  به دنیا آمده است،  با همین خصوصیات  پنداری  او 
دوستی گفته بود: »امام علی)ع( در وجود خودش دو جنبه را خیلی خوب و متوازن 
حفظ كرده بود؛ يکی اقتدار بی حد و حصر و ديگری عدالت بی حد و مرز. خیلی 
دلم می خواهد از اين بابت به آقا امیرالمؤمنین)ع( اقتدا كنم. حاال اينکه چه قدر 
خدا توفیق بدهد و چه قدر عرضه ش را داشته باشم، بحثی ديگر است. با اين 
حال من سعی خودم را می كنم.« همین بیان فشرده كه درک شخصی اش از 
سرمشق گرفتن از موال علی)ع( را نشان می دهد، خود ساده ترين و در عین حال 
پیچیده ترين الگوی زيستی در اين جهان است. ساده است به اين دلیل كه همه 
چیز از آن خداست و مؤمن مهمانی بیش در جهان خاكی نیست. پیچیده است 
به اين دلیل كه بر نفسانیات همیشه مسلط باشد، مانند: »خدايا مرا لحظه ای به 
حال خود مگذار« و اگر در زندگی پرمشغله و شخصیت چند بعدی اش توجه شود، 
همه بر مدار همان بیان شخص خودش از الگويی كه گرفته بود، متصل می شود. 
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غالم علی میزان و معیارش را از همین الگو گرفته بود كه وقت تنگ است و 
زندگی فقط يک بار و نبايد كاری انجام داد كه افسوس خوردن در پی داشته باشد. 
با پیروی از همین الگو دبیرستان را به پايان رساند. در كنکور سراسری پذيرفته 
شد و در دانشکده ی انرژی اتمی كه يکی از پیش شرط هايش، آوردن رتبه در 
كنکور سراسری بود، به تحصیل پرداخت. آدمی عاشق عرفان، طلبه و شاگرد 
شهید شريعت در جلسه های تفسیر قرآن، ورزش كار و شخصی معتدل در همه ی 
ابعاد زندگی، همه به همان سرمشقی برمی گردد كه برای خود انتخاب كرده بود. 
چنین روحیه ای از چنان سرمشقی، شخصیت را به سوی كمال رهنمون می شود 
و كمال در جهاد و فداكاری و شهادت میوه می دهد. چنانچه بعدها ديده می شد، 
چه زمان هايی كه مسئولیت داشته و چه زمان هايی كه فرد معمولی محسوب 
می شده، در الگوپذيری وی خللی وارد نمی كرده است. چون او خود را مهمان 
الگو به  نیز در همان  جهان می دانست. در كل چندبعدی بودن فعالیت هايش 
جمع بندی می رسند. مثاًل در همان مطب دكتر كه هم منشی بودند و هم تزريقات 
و پانسمان انجام می دادند، همه از او راضی بودند. خیلی تیزهوش بود. يک بار 
سر كالس درس حاضر می شد و همان كافی بود كه نمره اش را بگیرد. البته 
معارف دينی و علمی را خیلی بها می داد و ساعت های طوالنی به مطالعه و تمرين 
می پرداخت. يک وقت ها می پرسیدم: »غالم علی چرا اين همه زندگی رو سخت 
می گیری؟« می گفت: »خواهرم، زندگی به خودی خودی سخت هست. آدمیزاد 
به دنیا می آيد تا از آزمون های الهی سربلند بیرون بیايد و به خانه ی اصلی اش 
كه آن دنیاست، بازگردد. زندگی آزمون مستمر است. چون كه ايمان تعطیلی بردار 
نیست. بايد توجه داشته باشیم كه بدون سربلندی در آزمون های الهی در زندگی، 
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ايمانی وجود ندارد. از طرفی آزمون هم در طول زندگی از كوچک تا بزرگ همراه 
آدم هست و همه چیز در پرونده ی اعمال آدم ثبت می شود. زندگی هدف دار 

است. بعدها درباره اش فکر كن.« 
***

از  و همزمان  داده  ادامه  مداوا  به  روزی  چند  بود،  برگشته  زخمی  كه  بانه  از 
فرماندهی كسانی  بود. در شورای  نمانده  باز  به ستاد مركزی هم  آمد  و  رفت 
او  از  و  داشتند  قبول  را  پويايش  انديشه ی  و  ذهن خالق  و  نظامی  اطالعات 
درباره ی موقعیت غرب كشور و تحرک های تحريک آمیز عراق گزارش خواسته 
بودند. غالم علی كه در مدت چند روز حضورش در تهران پی گیر مداوم شرايط 
بوده و اخبار نشريه ها و راديوهای بیگانه را تعقیب كرده بود، گزارشی می نويسد و 
در آن جنبه های گوناگون آماده شدن رژيم بعثی عراق را برای شروع يک جنگ 
منافع كشورهای  برمی شمارد. هم سويی  ايران  اسالمی  انقالب  علیه  تمام عیار 
مرتجع عربی با كشورهای غربی را توضیح داده، اشتراک منافع هر دو قطب 
پیمان های نظامی شرق و غرب بر سر رژيم بعثی را استدالل می كند. می نويسد 
كه بعد از رژيم صهیونیستی كه شرق و غرب برای حفاظت از آن وحدت نظر و 
رويه دارند، عراق دومین رژيمی است كه اين اتحاد را ممکن می سازد. هرچند 
آن ها بر سر اشغال افغانستان به وسیله ی شوروی و يا تهديدهای كوبا به وسیله ی 
آمريکا تنش هايی را دارند. به مواردی از تجاوز به مرزهای كشور آبی، خاكی و 
الجزاير  لغو قرارداد 1975  تبلیغات رژيم بعثی برای  هوايی اشاره می كند و به 
برای يک جنگ طوالنی  را  در عراق  امکانات  آماده كردن همه ی  می پردازد. 
توضیح می دهد و نتیجه می گیرد وقوع جنگ حتمی است و بنابراين ضرورت دارد 
اقدام های سريع و مستمر در همه ی زمینه ها صورت بگیرد. اين گزارش بررسی 
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می شود و به غالم علی پیغام می دهند كه برای حضور در نشست های مشترک 
با مقام های سیاسی و نظامی حضور داشته باشد و اين آمادگی را داشته باشد كه 
بنا به ضرورت برای سركشی به مرزها با مسئوالن همراهی كند و توضیح های 
الزم را بدهد. بعد از تأيید نهايی برآوردهای امنیتی و نظامی و سیاسی توسط 
شورای فرماندهی ستاد مركزی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای 
نشانه های تشنج آفرينی رژيم بعثی عراق را برای ايجاد جنگ تمام عیار پیش بینی 
جنوب  و  میانی  محدوده ی  كشور،  غرب  به  مسافرت هايی  غالم علی  می كند. 
می كند و نتیجه ی بررسی های خود را پیاپی به شورای فرماندهی ارائه می كند. 
از وی درباره ی ضرورت حضور خود در سه منطقه ی مرزی پرسیده می شود كه 
اعالم می كند: »بنا به علت اينکه حضور مستمر در عملیات های پاک سازی در 
شهرهای مختلف غرب كشور را داشته ام و آشنايی هايی كه با مسئوالن نظامی 
و انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پیش مرگان كرد مسلمان داشته ام، 
ترجیح می دهم در آن منطقه حضور داشته باشم. از طرفی معتقدم كه در غرب 
كشور مسئله ی تهديدهای مرزی عراق با حمايت های همه جانبه ی آن رژيم از 
ضدانقالب داخلی، اهمیت همه جانبه ی اين منطقه را باال برده است. تهديدهای 
مرزی و در صورت يورش نظامی، اگر با تشديد فعالیت های ضدانقالب به ويژه 
گروه های مسلح توأم گردد، ثبات كشور به خطر خواهد افتاد. بنابراين اولويت 
انتخاب من غرب كشور است.« غالم علی را در پادگان چند ساعتی می ديدم 
كه در رفت و آمد بود، پرسیدم: »مگه مسئولیت فرهنگی منطقه ی شش رو به 
عهده نداری؟« گفت: »كم و بیش هستم، البته نه به شکل ثابت. راستش يه 
طرحی داده ام كه مربوط به تأمین امنیت غرب كشور می شه. منتظر موافقت 
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شورای فرماندهی هستم. اگه موافقت بشه، به زودی عازم غرب كشور می شم. 
ديدارها  و  از كجا شروع شده  داد كه موضوع  توضیح  بعدها  خبرت می كنم.« 
و مذاكره هايش با چه مسئوالنی بوده و چه طور اين حکم داده شده و با ستاد 
عملیات غرب كشور مرزبندی مشخصی پیدا كرده و تداخلی هم با مسئولیت های 
دبیرخانه ی  و  رسیده  آن ها  اطالع  به  من  حکم  رونويس  گفت  ندارد.  ديگران 
ستاد مركز عطف هايی را بر حکم دارد. توضیح داد كه چه كسانی مخالفت هايی 
داشته اند، اما داليل قانع كننده ای نتوانسته اند ارائه بدهند و در نتیجه مخالفتشان 
راه به جايی نبرده است. گفت پر واضح است كه من نه اطرافیانی دارم و نه گروه 
خاصی را ترجیح می دهم. من به عنوان يک پاسدار انقالب اسالمی و پیرو امام 
تنها مالک و معیارم، پیروی بی چون و چرا از فرامین و رهنمودهای ايشان و 
نماينده هايشان است. چند روز به پايان شهريور ماه مانده بود كه در پادگان به 
پیشم آمد و گفت: »من امروز بعدازظهر راهی شهرهای اسالم آباد غرب، كرند، 
گیالن غرب، نفت شهر و قصر شیرين و... می شوم تا اين تنش هايی كه در مرز 
شروع شده رو بررسی كنم. در ضمن ستادی هم در پادگان ابوذر داير خواهم 
كرد. اسامی دوستانی را كه به كمکشان نیاز دارم، به دبیرخانه ی ستاد مركز اعالم 

خواهم كرد. پس به امید ديدار در محل ستاد.«
خبرهايی كه از راديو و تلويزيون پخش می شد، برای همه ی آحاد مردم تولید 
بوديم،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  كه عضو  ما  برای  اما  می كرد،  نگرانی 
عالوه بر نگرانی، تولید وظیفه و مسئولیت هم می كرد. حرف هايی مبنی بر لغو 
مرخصی های نظامیان و نیروی انتظامی و سپاه هم به گوش می رسید كه از سی ام 
شهريورماه واقعیت پیدا كرد. ابراز نگرانی همراه با اعالم آمادگی برای حضور در 
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مرزهای غرب كشور هم همگانی شده بود و سرانجام به وسیله ی گوينده ی خبر 
نیمروزی راديو شروع رسمی و تمام عیار جنگ تحمیلی اعالم شد. هواپیماهای 
جنگنده ی رژيم بعثی به نوزده شهر كشور حمله كرده و مراكزی را بمباران كرده 
بودند كه در تهران هم اين اتفاق افتاده بود. طبق گفته ی اخبار راديو و پخش 
گزارش از سوی منابع نظامی هم تأيید شد كه ارتش عراق همزمان با حمله های 
هوايی، يورش نظامی زمینی خود را هم آغاز كرده است. اعالم آماده باش شد و 
به فرماندهان دستورهايی مبنی بر آمادگی افراد برای اعزام به جبهه ها رسید. به 
ما چند ساعتی مرخصی داده شد كه به خانواده هايمان اطالع بدهیم و در دفتر 
حضور و غیاب ويژه اعالم حضور كنیم. شرايط به سرعت برق و باد در حال تغییر 
بود و بیشتر افراد سپاه عجله داشتند تا هر چه زودتر اعزام ها صورت بگیرد و 
انتظار كشیدن ها پايان يابد. من موضوعی را كه غالم علی هفته ی پیش گفته 
بود، يادآوری كردم و گفتم اسامی درخواستی ايشان به فرمانده پادگان اعالم 
با خودروی  اعزام ما هم مشخص شود. گذشت و من  رسمی شود و نحوه ی 
آهوی استیشنی كه در اختیار داشتم، خودم را به غالم علی معرفی كردم. گفت: 
»قاسم، تو چه جوری توی اين حال و هوا تونستی بیايی؟ كی حکم به ت داد؟« 
نامه ی اطالعات سپاه را نشانش دادم و گفتم: »من مأموريت دارم تا در كنار شما 
خدمت كنم. گفته شده كه اولويت من در كنار شما در سازمان دادن نیروها به ويژه 
بود. در واقع حضور من در كنار تو، حمايت اطالعات سپاه  داوطلب ها خواهد 
تهران از مأموريتمان است.« گفت: »من از اين موضوع آگاهم. خودم نخواستم 
درباره اش با كسی حتا با خودت صحبت كنم تا مبادا بوی غرور از اون به مشام 
بدخواهی های  از  بعضی  به  دادن  جواب  نباشه،  »كارت  گفتم:  برسه!«  كسی 
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احتمالی رو به من بسپار!« سکوت كرد. نمی خواست موضوع را به بحث طوالنی 
تبديل كند. نیروهای داوطلب و گروه های سپاهی از شهرهای مختلف يکی پس 
از ديگری می آمدند و غالم علی هر كدام را در فاصله ای مشخص مستقر می كرد. 
در گرماگرم همین امور بوديم و ارتش عراق با تانک و زره پوش های فراوان امواج 
يورش هايش را گسیل می داشت. گفت: »حواست باشه كه سمت قصر شیرين 
كمتر نیرو بفرستی كه اونجا سپاه همدان از ماه ها پیش مستقر شده و می تونه 
حاال حاالها مقاومت كنه. عمده ترين هدف فعلی اين هست كه از سقوط شهر 
سرپل ذهاب جلوگیری به عمل بیايد. از اين طرف مرز خسروی سقوط كرده و 
يورش تانک های دشمن بر روی نفت شهر اشغال شده هم زياده. در اين سمت 
هم نبايد اجازه داد كه شهر گیالن غرب سقوط كنه. نیروهايی كه تازه از راه 
می رسند، نبايد به سادگی شهید و زخمی بدن. در كل وظیفه ی ما اول گرفتن 
آرايش و مستقر كردن نیروهاست. هر نیرويی كه مستقر می شه، بعد از 24 ساعت 
ترس اش می ريزه. طبیعی هم هست، چون كسی جنگ رو تجربه نکرده. حواست 
به ماشین های راه سازی و نیروهای جهادی هم باشه كه تا رسیده ان، مشغول 
سنگركنی بشن و مواظبشون هم بايد بود كه به راحتی طعمه قرار نگیرن. من با 
پادگان هم صحبت كرده ام كه اون ها هم بعد از اون بمباران روز اول و هدف قرار 
دادن انبار مهمات بدجوری شوكه شده ان و كم كم دارن به خودشون می آن. اگه 
يه مدتی مقاومت كنیم، سالح های سنگین ارتش به كمکمون می آد.« بروجردی 
و جاللی هم با گروهی آمده بودند و می گفتند كه ماشین های اداره ها را به كار 
سپاه  نه  گردان  كنند.  مستقر  و  بیاورند  را  و 106 ها  خمپاره اندازها  تا  گرفته اند 
پادگان ولیعصر هم از روز دوم جنگ خودشان را رساندند. نیروهايی از سپاه اراک 
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و همدان هم در راه بودند. من به اسالم آباد غرب رفتم تا با فرماندهانی كه از 
ستاد مركزی آمده بودند، صحبت كنم و از نیازهايمان بگويم. از میان آن ها با 
برادر محسن رضايی صحبت كردم و توضیح دادم كه غالم علی پیچک از هفته ی 
پیش آمده و مستقر شده و داريم نیروهايی را كه می رسند، سازمان دهی می كنیم 
و آرايش شان می دهیم. محسن رضايی گفت: »آنجا دو دسته دارند كار می كنند. 
غالم علی پیچک را از كجا می شناسی؟« گفتم: »خیلی ها می شناسند، من هم 
يکی از همه. از طرفی بچه محل هم هستیم.« گفت: »پس برويد هر چه زودتر 
به اوضاع سامان بدهید. در جريان صدور حکمش هستم. اينجا هم بايد با كار 
و مديريت خودش، مخالفانش را ساكت كند. فقط كار و سامان دادن به اوضاع. 
هرچند او پخته تر از اين مخالف خوانی هاست و به اخالصش ترديد وجود ندارد. 
من صالحیتش را از برادرمان سرهنگ صیاد شیرازی شنیدم كه برايش احترام 
زيادی قايل است. همین طور دكتر چمران و عده ای ديگر از دوستان مسئول. 

موفق باشید«
به پادگان ابوذر كه برگشتم، به ديدن غالم علی رفتم و جريان صحبتم را بازگو 
كردم. گفت: »همین امروز محسن چريک با كلی نیرو آمد و مستقر شد. علی 
موحد دانش هم با نیروهايش مستقر شده. محسن وزوايی هم. با خلبان های 
هوانیروز سروان كشوری و شیرودی هم صحبت كرده ام كه قول داده ان بیشتر از 
گذشته از سپاه پشتیبانی خواهند كرد. مشکل اصلی اين هست كه بايد مقاومت 
كنیم تا اين ضربه های اول موج يورش رد شود، اما اين را هم بدانیم تنها در 
در  تیپ های  كه  دارند  مأموريت مستقیم  زرهی دشمن  لشکر  دو  ما  منطقه ی 
احتیاط هم به زودی به كمکشان می آيد. بمباران ها كه با شدت ادامه دارد. يک 
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كمی كه حالت مناسب گرفتیم، يورش های محدود اجرا می كنیم. من تا رسیدن 
نیروها دارم طرح هايی را برای محورها تدوين می كنم. شب می بینمت.« همین 
كه موقعیت ها كم و بیش تثبیت شدند، به اتفاق فرماندهان نظامی و انتظامی 
برگزار  هماهنگ  و  متوالی  نشست های  هماهنگی ها  ايجاد  برای  كشور  غرب 
صیاد  بروجردی،  محمد  پیچک،  غالم علی  نشست ها  ثابت تر  اعضای  كردند. 
شیرازی، كاظمی، شهرام فر بودند كه در مواقعی بنا به ضرورت مسئوالن ديگری 
در  وقت ها  بعضی  كه  بود  كرمانشاه  در  مركزی  قرارگاه  می شدند.  دعوت  هم 
به ضرورت  برگزار می شد. در نشست هايی كه  قرارگاه های فرعی هم نشست 
و  طرح ها  ارائه ی  در  كه  می ديدم  به وضوح  می كردم،  شركت  آن  در  هم  من 
ديدگاه های كاربردی پیش گام است و به نحوی مفید و مؤثر كه ديگران هم از 
افکار و انديشه های او بهره می بردند. از طرفی به من كه مسئول اطالعات و 
عملیات منتخب او بودم، اطالع می داد كه با همان جیپ سیمرغ راهی شرف يابی 
حضرت امام می شود و من هم ضمن بیان التماس دعا، اگر كاری در محل داشتم 
يا نامه ای به كسی نوشته بودم، به او می دادم. هر چه می گذشت، احاطه ی ما بر 
منطقه كامل تر می شد و به تدريج به دفع يورش های سنگین دشمن می پرداختیم. 
در واقع تصرف های ارتش عراق در همان چند روز شروع جنگ تحمیلی اتفاق 
افتاده و زمین گیر شده بود. زمین گیر شدنی كه قسمتی از شکست را بر آن وارد 
می كرد، چراكه ادعاهايش روز به روز پوشالی تر می شد. به رغم تمامی هم و غم 
عراقی ها در دو، سه ماه از شروع جنگ تحمیلی آن ها ناچار شدند از اشغال شهر 
سر پل ذهاب صرف نظر كنند. هرچند توپ خانه شان طی روز و شب بارها بر روی 

آن اجرای آتش می كرد.
***
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نظر من كمی با آنچه دوستی در خاطرات خود نوشته است، متفاوت است. بیشتر 
وقت ها كه جلسه های هماهنگی در كرمانشاه برگزار می شد، به من می گفت: 
»رضا تو هم به جلسه بیا و نکات خاص خودمون رو يادداشت كن تا برگشتیم 
در مورد تک تک مسائل چاره انديشی كنیم.« من هم اين كار را با نهايت دقت و 
امانتداری انجام می دادم. به جرأت می توانم بگويم در مجموع آن نشست ها، كسی 
از فرماندهان چه ارتشی و چه سپاهی را در اندازه ی غالم علی نديدم. بارها در 
نشست ها فرماندهان بزرگی چون خرازی، همت، متوسلیان، بروجردی و... حضور 
می يافتند كه همه ارزشمند و بازوهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس بودند، همه 
از او متأثر می شدند. شخصی چون سرهنگ عطاران كه پیش از شروع جنگ 
تحمیلی به فرماندهی ارتش در غرب كشور برگزيده شده و جای سرهنگ صیاد 
شیرازی را با حفظ سمت فرماندهی لشکر 81 گرفته بود، در تأيید ديدگاه ها و 
طرح های عملیاتی غالم علی درنگ نمی كرد. بروجردی هم همین نظر را داشت 
و می گفت: »من نظری به غیر از نظر غالم علی ندارم.« ستاد مشترک عملیات 
ارتش و سپاه تشکیل می شد.  فرمانده  نفر  پانزده  با حضور حدود  غرب كشور 
رانندگی ايشان را برای رفتن به نشست ها يا رفتن از ستاد فرماندهی عملیات 
غرب كشور سپاه در پادگان ابوذر تا جبهه های زير مسئولیتشان من به عهده 
داشتم. به طور معمول وقتی از پادگان در می آمديم، به من می گفت: »آماده ای به 
قرآن گوش بدهی؟« طبیعی بود كه می گفتم: »نیکی و پرسش؟« و غالم علی 
قرآن جیبی اش را درمی آورد و سوره ی صف را می خواند. بعد طبق عادت نگاهش 
نمی كردم، چون می دانستم كه اشک های بی صدايش بر روی محاسنش سرازير 

شده و در حالت خاص خودش هست. تعبد خاصی داشت.
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با صراحت و قاطعیت اعالم كرده بود بنی صدر برای بازديد از منطقه ی عملیاتی 
بازی دراز نیايد. من اطالعات عملیات بودم و به طور طبیعی يکی از اولین كسانی 
بودم كه در جريان صحبت های ايشان قرار می گرفتم. اين اعالم موضع علیه 
موضع گیری  كشور،  سپاه  غرب  عملیات  فرمانده  جايگاه  در  هم  آن  بنی صدر 
محکمی بود كه اگر كسی ترديد دارد، ترديدش رفع شود. به اعتقاد من همین 
ديدگاه كه سابقه در باور او هم داشت، آن هايی را كه منصوب بنی صدر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم بودند، علیه اش بسیج كرد. چند نفری گرچه در حضورش 
اظهارنظر نمی كردند، اما به اظهار نارضايتی علیه او دامن می زدند كه چرا در 
عملیات بازی دراز شهید و مجروح داديم و چرا عملیات شد و چراهايی از اين 
دست كه انگار ما برای تفريح در جبهه حضور داشتیم. از نظر من، عکسی كه 
غالم علی هنگام ديدار با حضرت امام بعد از عملیات بازی دراز، گرفت، بهترين 
عکس هشت سال دوران دفاع مقدس است. كمی با دقت به حالت او نشان 

می دهد كه گويا از اين جهان بال كشیده و رفته است.
***

ـ خب راستش را بخواهید، از آنجا كه ما از بدو غائله ی ضدانقالب در كردستان 
ستاد  عملیات  واحد  وقت  مسئولین  از  بعضی  افراطی  عملکرد  و  بینش  نوع  با 
مركزی سپاه مخالف بوديم و حتا در منطقه با آن ها درگیری داشتیم، در بین 
رزمنده های همدانی حاضر در غرب، نسبت به آن طیف و حتا بچه های سپاه 
تهران نوعی ذهنیت سلبی و مبتنی بر پیش داوری وجود داشت. به اصطالح رايج 
در اين روزها، گارد ذهنی ما نسبت به آن ها كاماًل بسته بود. خب، پیچک هم كه 
از تهران به منطقه آمده بود، شنیده بوديم با آن آقايان هم مناسبات خوبی دارد، 
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لذا آن ذهنیت تشديد می شد.
  برخورد پیچک با اين ذهنیت بچه ها چگونه بود؟

ـ خیلی بزرگوارانه با اين ذهنیت برخورد كرد. اواًل از همان بدو گرفتن مسئولیت 
عملیات سپاه غرب، نسبت به بچه های ما از خودش تواضع مؤمنانه ای نشان 
ما بايستی به ديدار  داد. با آنکه فرمانده عملیات سپاه غرب كشور بود و طبعاً 
او می رفتیم، ايشان در همان وهله ی اول بلند شد و آمد شهرک المهدی)عج( 
به ديدار ما بچه های سپاه همدان. در جمع بچه ها حاضر شد و خیلی دقیق و 
از خدمات و زحمات بچه های سپاهی همدان ياد كرد. معلوم بود  حساب شده 
از همان آغاز، آقای بروجردی او را نسبت به موقعیت جبهه ی سر پل ذهاب و 
مرارت های بچه های همدان در آنجا برای تثبیت خط دفاعی توجیه كرده بود؛ آخر 
خود آقای بروجردی عالقه ی عجیبی به بچه های همدان داشت. پیچک در جمع 
با لحنی پرشور و تواضعی چشم گیر از زحمات بچه های همدان در جبهه ی سر پل 
ذهاب تقدير و تشکر كرد و در ادامه ی صحبت هايش گفت: برادرهای عزيزم! 
بنده به زيارت تان آمدم تا ببینم چه كم و كسری هايی داريد؟ چه می خواهید؟ 
من از تمام مشقت های شما باخبرم. خوب می دانم از روزهای اول جنگ تا به 
امروز چه قدر سختی كشیديد تا اين خط را حفظ كنید. حاال هم كه در حضورتان 
هستم، صرفاً در حکم يک برادر كوچک و حقیرتان با من برخورد كنید. به خدا 
من دنبال اين مسئولیت نبودم، بلکه آن را از رده های باال به بنده محول كردند. 
همین االن هم اگر شما، با هر عذری مايل به همکاری با من نباشید، خدا گواه 
است هیچ مسئله ای نیست. صرفاً بدانید كه من كارم فقط خدمت رسانی به شما 
عزيزان و پشتیبانی هر چه بهتر جبهه ی شما، برای عملیات بزرگی است كه به 
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حول و قوه ی الهی قرار است در غرب انجام بدهید.
  منظور پیچک از عملیات بزرگ، نبرد دوم بازی دراز در ارديبهشت 1360 بود؟

   همین طور است. منتها در زمان عملیات دوم بازی دراز، بنده به عنوان مسئول 
واحد تداركات سپاه همدان، در آن شهر حضور داشتم. البته در گرماگرم همین 
عملیات كه در 2 ارديبهشت سال 1360 در بازی دراز انجام گرفت، به بهانه ی 
انتقال تداركات جبهه ی سرپل ذهاب، به مدت دو روز به منطقه آمدم. خالصه ی 
منظورم اين است كه پیچک از همان اولین برخوردش با نیروهای ما در زمستان 
سال 1359، با آن تواضع و خلوص مثال زدنی اش واقعاً قلوب همه ی بچه ها را 
به خودش جذب كرد. در آن روزهای سخت و پر از تلخی های اول جنگ، اين 
تواضع و دلسوزی پیچک نسبت به رزمنده های جبهه ی سرپل ذهاب، در ساير 
مسئولین كم تر مثل و مانندی داشت. دائم از محورها و مناطق بازديد می كرد. 
می آمد سنگر به سنگر، می نشست پای صحبت بچه ها، با دقت به حرف هايشان 
گوش می داد. با همان سعه ی صدری كه از پیشنهادهايشان استقبال می كرد، 
پذيرای انتقادهايشان هم بود. بعد هم مسائل مطرح شده توسط بچه ها را سريع 
جمع بندی می كرد و بدون فوت وقت، شخصاً می رفت دنبال حل و فصل آن ها.

  از اين احساس مسئولیت شديد پیچک در قبال معضالت رزمنده ها می توانید 
مثالی بزنید؟

  در آن ماه های اول جنگ يادم هست كه يک پست دژبانی توسط سپاه غرب 
در اسالم آباد احداث شده بود كه مسئولین اين دژبانی، بعضاً نسبت به كاروان های 
حامل كمک های مردمی همدان برای جبهه ی سرپل ذهاب، سخت گیری های 
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بی موردی اعمال می كردند. به محض اينکه پیچک از اين مسئله مطلع شد، طی 
دستور اكید كتبی به اين دژبانی نوشت: تردد اشخاص و خودروهايی كه دارای 
برگه ی حکم مأموريت از سپاه همدان باشند، كاماًل آزاد و بالمانع است و به هیچ 
عنوان، نیازی به كنترل آن ها نیست. عناصر آن پست دژبانی، خودروهای حامل 
كنترل  اسم  به  را  ذهاب  بچه های سرپل  به  مردم همدان  اهدايی  كمک های 
محموله هايشان، مجبور می كردند به پادگان ابوذر ببرند و بارشان را تخلیه كنند. 
بعد از صدور دستور كتبی پیچک، ديگر ما با آن دژبانی مشکل پیدا نکرديم و روند 
كمک رسانی مردم استان همدان به بچه هايشان در محور میانی جبهه ی سرپل 
ذهاب به سهولت انجام می شد. نمونه ی ديگری از مساعدت های بسیار مؤثر 
غالم علی پیچک نسبت به رزمنده های همدانی، در رابطه با رفع معضل مسکن 
آن ها در پادگان ابوذر بود. تا قبل از آمدن پیچک به غرب، مسئولین وقت، در آن 
پادگان يک محل بسیار كوچکی را به عنوان عقبه ی نیروهای همدانی به ما داده 
بودند، طوری كه بیتوته ی بچه ها در آنجا خیلی دشوار بود. پیچک كه آمد، دستور 
داد يک بلوک كامل از آپارتمان های پادگان ابوذر را در اختیارمان بگذارند. در 
نتیجه، كل نیروهای خسته و فرسوده ی عملیاتی ما، برای استراحت و تجديد قوا، 
می رفتند به عقبه ی خودشان در آن بلوک آپارتمانی و مشکل بی جا و مکانی شان، 

با عنايت پیچک رفع شد.
از مراتب حسن خلق، عاطفه، معرفت و انسانیت پیچک، هر چه بگويم كم 
است. برخوردهايش با آدم ها محشر بود. فرق نمی كرد طرف چه كاره است. يک 
رزمنده ی ساده يا فرماندهی عالی رتبه، در هر حال، مؤدب بود و بسیار افتاده. از 
اواخر اسفند 59 تا اوايل تیر 1360 كه مجبور شدم در همدان بمانم، او را نديده 
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بودم. وقتی دوباره به منطقه برگشتم، از بچه ها شنیدم بیشتر شب ها، پیچک به 
بیتوته می كرد.  بچه های همدانی  پیش  را  المهدی)عج( می آمد، شب  شهرک 
خیلی با آن ها گرم می گرفت و می گفت و می خنديد. طوری شد كه بچه ها برای 
ديدار او دلشان پر می كشید. وقتی در آذرماه سال 1360، طی عملیات والفجر، 
پیچک به شهادت رسید، تک تک بچه های همدانی در جبهه ی سرپل ذهاب 
احساس می كردند برادر دلبندشان را از دست داده اند. انگیزه ی بااليی را كه ما 
بین بچه هايمان، برای شروع مرحله ی دوم عملیات والفجر در منطقه ی تنگ 
كورک می ديديم، عمدتاً ناشی از تأثیر عاطفی شديد شهادت غالم علی پیچک 
بود. همه دوستش داشتند، همان قدر كه او آن ها را دوست داشت. بچه های ما 
می گفتند: حاال كه پیچک ما شهید شده، آيا نبايد انتقام خون او را از دشمن 
بگیريم؟ به اين ترتیب، حتا شهادت مظلومانه ی پیچک هم برای ادامه ی رزم 
در بین بچه های ما، نقش عنصر محرک را ايفا كرد. مطلب ديگر اينکه عالوه 
بر پادگان ابوذر، عقبه ی دم دست تری هم برای بچه هايمان در شهر متروكه ی 

سرپل ذهاب احداث كرديم.
ـ طراحی اين طرح عملیاتی توسط چه كسانی صورت گرفت؟

   طراحان آن عبارت بودند از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش در غرب كشور. 
آن  البته  بروجردی.  محمد  و  پیچک  برادر غالم علی  بدری،  محمود  سرهنگ 
روزها، سرهنگ هوشنگ عطاران هم نماينده ی شورای عالی دفاع در مناطق 
غرب كشور بود. بعد از عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا و حذف او از نظام، 
عطاران هم وانمود كرد كه ديگر بنی صدر را قبول ندارد و از اول هم اصواًل به 
خاطر ارادت به حضرت امام و ادای وظیفه بوده كه خودش را به بنی صدر نزديک 
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كرده بود. مسئولین نظام هم كه بنا را در تعامل با اشخاص، بر اصل برائت گذاشته 
بودند، لذا هنوز مشت عطاران برای ما باز نشده بود. 

پدافندی محور میانی سرپل ذهاب،  به خط  تیرماه 1360  اوايل  آمدن ما در 
مقارن بود با ابالغ مأموريت شناسايی منطقه و زمینه سازی، برای اجرای آن طرح 
عملیاتی بزرگ. مأموريت محوله به برادران ما در جبهه ی میانی سرپل ذهاب، 
عبارت بود از: شناسايی دقیق مناطق دشت ذهاب، ارتفاعات قراويز، حاشیه ی 
اين  شناسايی  كار  اساس،  همین  بر  جگرمحمدلو.  روستای  و  الوند  رودخانه ی 
برادرمان  شناسايی،  مسئول  بی وقفه شروع شد.  به صورت  و  به سرعت  مناطق 
قدير نظامی بود و حبیب اهلل مظاهری هم با ايشان كار می كرد. حبیب مظاهری 
شناسايی های خودش را از شهرک المهدی)عج( كه مقر ما بود شروع كرد. او 
رفت تا زير قراويز و رسید به يک كارخانه ی گچ متروكه و تمام آن منطقه را 
با دقت و وسواس عجیبی شناسايی كرد. در محور ديگر، بچه های شناسايی ما 
رفتند و تا خط كمین دشمن، يعنی پدافند لب جاده ی دشمن را شناسايی كردند. 
در واقع، بچه ها دشمن را هم از جلوی خطوط آن شناسايی كرده بودند، هم رفته 
بودند از غرب رو به شمال و مواضع دشمن را از سمت پشت خطوط پدافندی آن 
هم شناسايی كردند. از همان روز اول كه با محمود شهبازی به منطقه برگشتیم، 
بر همه ی مسائل نظارت فعال داشت. جلسه ی توجیهی در پادگان ابوذر برگزار 
شد كه محمود شهبازی به همراه علی رضا حاجی بابايی، مسئول وقت محور 
و بنده در اين جلسه شركت كرديم. ساير حضار در آن جلسه عبارت بودند از: 
در  فرمانده عملیات سپاه  پیچک،  ارتش، غالم علی  از  بدری  سرهنگ محمود 
غرب، محسن وزوايی، فرمانده وقت سپاه گیالن غرب، محسن حاج بابا، مسئول 
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وقت سپاه منطقه ی سرپل ذهاب و محمد ابراهیم شفیعی، مسئول محور عملیاتی 
بازی دراز تا برآفتاب. در اثنای جلسه پیچک گفت: عملیاتی كه در پیش داريم 
طرح بزرگی دارد. قرار است دو حمله ی بزرگ را به طور همزمان داشته باشیم. 
طرح حمله توسط شورای عالی دفاع به تصويب رسیده و بايد به هر قیمت ممکن 

كاری كنیم تا اين طرح عظیم اجرا شود.
شهبازی ابتدا به ساكن قصد نداشت بگذارد من در منطقه بمانم، اما بعد از آن 
جلسه ی پادگان ابوذر، وقتی متوجه عظمت طرح عملیاتی شد، كوتاه آمد و به من 
گفت: برادر همدانی، شما همین جا بمانید و كار كنید. آقای علی رضا حاج بابايی را 
كه از دوم ارديبهشت 1360 مسئول كل مجموعه بود، در سمتش ابقا كرد. قرار 
شد من به همراه حبیب مظاهری و علی رضا حاج بابايی و قدير نظامی، چهار نفری 
در جبهه ی سرپل ذهاب كار كنیم. به محض مراجعت ما از همدان به منطقه، 
جلسه ای با حضور فرماندهان محورهای عملیاتی جبهه غرب در محل پادگان 
پیچک، مسئول  از: غالم علی  بودند  برگزار شد. حضار آن جلسه عبارت  ابوذر 
عملیات سپاه غرب كشور، جانشین ايشان محسن حاج بابا، بنده، سرهنگ محمود 
بدری فرمانده تیپ سه سرپل ذهاب لشکر 81 زرهی ارتش و عده ای ديگر. در 
پايیز 1360، محمود شهبازی از جبهه ی سرپل ذهاب بازديد داشت: دو نوبت به 
جبهه ی سرپل ذهاب آمد و هر بار يکی، دو روز در شهرک المهدی)عج( پیش ما 
ماند. بر خالف برهه ی پیش از عملیات يازدهم شهريور ماه، در اين بازديدها خیلی 
محزون و گرفته به نظر می رسید. ديگر شاهد آن شوخ طبعی ها و بازيگوشی های 
از  می كرد.  ياد  شهريورماه  يازدهم  عملیات  شهدای  از  مدام  نبوديم.  شهبازی 
بچه هايی مثل علی رضا خزايی، احسان تقی پور، جالل محقق، رجبعلی عسگری 
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و... لحظه ای نبود كه از اين شهدا يادی نکند. می گفت: افسوس! چه بچه های 
گلی بودند اين ها! عجب بچه هايی بودند! واقعاً داغدار آن بچه ها بود. البته رسوم 
پسنديده ی خودش را هم رعايت می كرد. هر روز جلسات قرائت قرآن به راه 
می انداخت و بچه ها دورش حلقه می زدند و با او قرآن می خواندند. روابط گرم و 
صمیمانه ای هم با غالم علی پیچک داشت و در جلسات پادگان ابوذر اين ها خیلی 
با هم اخت بودند. اين نکته را هم بايد متذكر بشوم كه شهبازی با آن گروه از 
مقامات جبهه ی غرب كه جزو طرفداران بنی صدر بودند، از اساس مسئله داشت. 
اصواًل طبیعت محمود شهبازی اين بود كه اگر احساس می كرد فردی نسبت به 
حضرت امام )ره( و مبانی ارزشی انقالب مسئله دار است و با برخورد منطقی حاضر 
به تصحیح روش خودش نیست، بدون كم ترين مجامله و تعارف برائت خودش را 
از آن فرد اعالم می كرد. حاال اگر فرد مذكور مهم ترين مقام كشوری يا لشکری 
هم بود، برای محمود توفیری نداشت. فی المثل به او می گفتیم درست است كه 
اين آقا خط و ربط جالبی ندارد، اما توی جلسه، فقط او حضور ندارد، ديگران هم 
هستند كه آدم های خوبی اند. می گفت: نه برادر همدانی! من حتا حاضر به يک 
دقیقه تحمل رؤيت چنین فردی نیستم. ولی با پیچک، محسن وزوايی، محسن 

حاجی بابا و اين تیپ بچه ها خیلی صمیمی بود.
ـ از فرماندهان شاخص سپاهی و ارتشی جبهه ی غرب كه در آن قرارگاه حضور 

داشتند، چه كسانی را به خاطر داريد؟
 عملیات مطلع الفجر به خالف غلط مشهور، نه در بیستم آذر، كه دقیقًا در 
صبح روز پنج شنبه 19 آذرماه سال 1360 بود كه آغاز شد. عملیات در دو محور 
اجرا شد: الف   محور يکم: دشت گیالن و در ادامه، ارتفاعات شیاكوه و چرمیان. 
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و  كورک  تنگ  قاسم آباد،  برآفتاب،  شامل  موازی  ديواره های  دوم:  محور  ب   
حاجیان. تهاجم به محور خطوط پدافندی ارتش بعث در امتداد محور دوم يا 
همان ديواره های موازی، باعث می شد تا عالوه بر تجزيه ی نیروهای دشمن، 
فشار آن ها از محور يکم )دشت گیالن( به سمت ديواره های موازی معطوف 
شود. علی ای حال، بچه ها زدند و رفتند جلو. به تعبیر رايج در بین نظامی ها، 
تک از دور خوبی برخوردار بود، به خصوص، بچه هايی كه در محور يکم )دشت 
گیالن، شیاكوه و چرمیان( وارد عمل شده بودند، پیشروی خوبی داشتند. در 
به  بودند  كرده  تازه شروع  نیروها  و  نظر تصرف شد  مورد  اهداف  محور  اين 
پاتک    به روش همیشگی خودش ـ رزم  تثبیت مواضع خودشان، كه دشمن 
متوسل شد. متأسفانه در محور دوم بچه ها موفق نشدند و كار پیشروی شان 
گره خورد. با شکست عملیات در محور دوم، عماًل كل فشار دشمن بر نیروهای 
خودی محور يکم در دشت گیالن غرب و ارتفاعات چرمیان و شیاكوه متمركز 
شد. در نتیجه، بعثی ها بعد از يک رشته پاتک سنگین، موفق شدند بچه های 
عمل كننده ی ما را در محور يکم محاصره كنند. فرماندهان ارشد تمام تالش 
از  بچه ها  نجات  و  از شکست  عملیات  نجات  برای  همه  كردند.  را  خودشان 
به عنوان  دادند.  انجام  داشتند،  توان  در  چه  هر  دشمن،  محاصره ی  حلقه ی 
مثال، وقتی در محور دوم يا همان ديواره های موازی كار گره خورد، غالم علی 
بركنار  از مسئولیت عملیات ستاد غرب سپاه  بود  آنکه ديگر مدتی  با  پیچک 
شده بود، دلش رضا نداد تماشاچی صرف باشد، بالفاصله درصدد برآمد تا با 
خودی  نیروهای  سود  به  را  موجود  معادله ی  به خط،  پشتیبانی  نیروی  اعزام 
در  شرايط،  آن  در  دوم  محور  گره خورده ی  و  كور  خط  به  زدن  بدهد.  تغییر 
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حکم رفتن به كام مرگ بود، ولی پیچک كه خیلی خوب متوجه عمق وخامت 
اوضاع عملیات شده بود، خودش برای اين كار داوطلب شد. او به همراه يکی 
از افسران فوق العاده متعهد و شجاع لشکر 81 زرهی به اسم سرگرد مرادی، 
كه هر دو به شهادت رسیدند، و به اين ترتیب، تالش شهادت طلبانه ی پیچک 

هم نتوانست راه به جايی ببرد.1 
***

چون شاگرد برجسته ی پدرم، استاد شرافت بود كه ايشان هم در جريان ترورهای 
منافقین شهید شدند، من به نوعی همیشه جويای احوالش بودم. اگر فرصت دست 
می داد كه حضوری ببینم و هم صحبت شوم، نعمتی بود، وگرنه از هر كسی كه 
به نوعی ايشان را مستقیم می شناخت يا با يک واسطه می شناخت، زندگی اش را 
تعقیب كرده و يادداشت می كردم. عنوان شهید چمران دوم، تا حدود زيادی می تواند 
ايشان را از زوايای مختلف به ما بشناساند. در آن مقطع تاريخی و خاطره انگیز، 
انسان های بزرگی در واليت حضرت امام )ره( زيستند و با كارهای بزرگشان 
تکرارناپذيری آن شخصیت ها و عملکردشان را به ما شناساندند. به عنوان تنها 
فردی از مجموعه ی سپاه پاسداران كه تعداد قابل توجهی از دالوران صاحب نام 
ارتش اسالم در منطقه ی عملیاتی غرب كشور بودند و همزمان با غالم علی در 
آن مقطع حضور داشتند، سیلی بر صورت سرهنگ عطاريان می زنند كه چرا در 
مصاحبه ی تلويزيونی اش اطالعات ريز و قابل استفاده ی دشمن را افشا كرده 
است. اين ادب كردن عطاريان زمانی به وسیله ی پیچک صورت می گیرد كه او 

1. بخشی از مصاحبه ی سردار حسین همدانی از كتاب »مهتاب حّین«.
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نماينده ی شورای عالی دفاع و فرمانده لشکر 81 زرهی بوده و از جانب بنی صدر 
به عنوان فرمانده كل قوا جايگزين سرهنگ صیاد شیرازی شده بودند. به صورت 
كلی دوستان ديگر هم ظن و گمان به آن معدوم )عطاريان( داشته اند، اما كسی 
از هیبت و جالل و جبروت  را  پنجم  از ستون  به صراحت غالم علی كه يکی 
بیندازد و به نوعی دست گیری و محاكمه اش را پیش بیاورد، صورت نمی گیرد. 
در همان جبهه ی بازی دراز، شب ها، بی آنکه به كسی چیزی بگويد، دور می شده 
و ساعاتی بعد بر می گشته كه برای او امر عادی محسوب می شده است. بچه ها 
تعقیب كرده بودند، مبادا به سنگرهای دشمن نزديک شود و ديده بودند به روی 
بلندترين مکان می رود و در آنجا مشغول نماز خواندن می شود. وقتی بچه ها 
ابراز نگرانی می كنند كه آقای غالم علی پیچک شما تنها يک رزمنده ی معمولی 
نیستید، شما فرمانده عملیات غرب كشور سپاه هستید و در اينجا ممکن است هر 
لحظه تیر و تركش سرگردانی بیايد و به شما اصابت كند. چه اصراری داريد كه 
به اين نقطه كه مشرف به دشمن هست بیايید. غالم علی با تشکر از دغدغه های 
آن ها می گويد: »در اينجا نماز خواندن به من اين احساس رو می ده كه به حرم 
امام حسین)ع( نزديک ام.« به هر حال نفر دومی چه پیش از غالم علی و چه 
پس از او چنین اقدامی نکرده بود. در مصاحبه ها، شرح خاطرات و ابراز نظرهای 
مختلف، كسانی هم با او مخالف بوده اند. يکی از مخالفان كه آشنايی نزديکی 
هم با ايشان داشته و هم محل بوده اند و در جبهه ی سرپل ذهاب هم حضور 
داشته، در مصاحبه ای می گويد: »خوب هر كسی سلیقه ای دارد. به نظرم ايشان 
بعضی خصلت های ويژه ای داشتند. شجاعتشان از جمله ی اين خصلت ها بود. 
چیزی به نام ترس از مردن را قبول نداشت. بارها پیش آمده بود كه گلوله های 
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توپ خانه ی دشمن به محلی كه بازديد می كرد، می باريد، اما كم ترين نگرانی به 
دل خود راه نمی داد. نه سینه خیز می رفت، نه جان پناه می گرفت. او حتا حاضر 
نمی شد زخم هايش را در درمانگاه و اورژانس و بیمارستان پانسمان كنند. می گفت 
وقت گیره! خودش توی كیسه هم سرنگ و الکل و باند و وسايل پانسمان داشت. 
هر وقت كه می تونست به اتاق فرماندهی اش می رفت و خودش پانسمان می كرد 
پشت خطشان  حتا  و  عراقی ها  مقدم  از خط  قسمت  هر  می زد.  پنی سیلین  يا 
احتیاط می كردند،  زيادی  يا  و  داشتند  ترديد  نیروها  و  بشه  بود شناسايی  الزم 
خودش راه می افتاد و می رفت و با دقیق ترين میزان شناسايی رو انجام می داد 
و برمی گشت. تنگه ی حاجیان و جاهای ديگه ای هم پیش اومد. روابط عمومی 
اين آدم بی نظیر بود. از من نوعی كه خیلی موافق نظرياتش نبودم تا فرماندهان 
ارتش و فرماندهان گردان های سپاه همه رو با خودش همراه كرد. مغز تحلیل گر 
نظامی فعالی داشت. مثاًل عملیات تنگه ی حاجیان را به موقع لغو كرد، چون 
نیروهای گردان تحت مسئولیت علی موحد دانش نیم ساعت ديرتر از بقیه در 
مواضع محوله مستقر شده بود و اگر ادامه می داد، مهتاب باال می آمد و بچه ها 
كشتار می شدند. مثاًل عملیات های مرحله ی اول و دوم بازی دراز را با مسئولیت 
خودش انجام داد. امثال من مخالف بودند. ابوشريف و خیلی های ديگه. اما او 
می گفت: »طرح دقیق ريخته شده، چون شناسايی دقیق همراه با فیلم برداری 
صورت گرفته، بعد هم من استخاره كرده ام كه خوب اومده. هر كارشناسی بخواد 
با منطق نظامی در موردش سؤالی داشته باشه، من حاضرم با دقت و ريز به 
ريز جواب بدم.« عملیات دوم كه تموم شد و دستاوردهايی هم داشت، اومدند 
باهاش مصاحبه كنند، گفت: »زحمت انجام عملیات با واحدها و گردان ها بوده و 
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شما با فرماندهان اون ها مصاحبه كنید. برويد سراغ محسن وزوايی، علی موحد 
دانش و...« از جهتی می تونم بگم كه خلوص كامل بود. از دروغ و ريا به شدت 
خواند،  ذهاب  مأموريت سرپل  در همون  كه  نمازی  اندازه ی  او  می آمد.  بدش 
فکر می كنم چندين برابر نماز همه ی عمرش بود. قاطعیت به موقع رو هم بايد 
به خصیصه هايش افزود. عملیات مرحله ی دوم بازی دراز رو كه تموم كرديم، 
واحدهايی از ارتش می خواست برود. من مسئولیت داشتم به ايشون اطالع بدم. 
دستور دادند افسرانی كه چنین فکری رو به افراد القا كرده اند، بازداشتشون كنید. 
من و دوستان اطالعات عملیات عده ای رو زندانی كرديم، توی همون پادگان 
ابوذر تا زمزمه ها تموم شد. بايد هم اون دستور رو صادر می كرد، چون همون شب 
عراق با 262 تانک پاتک زد. مقاومت بچه ها و حفظ موقعیت باعث شد عراقی ها 

با شصت تانک باقی مونده فرار كنن.«
نگاه  منظر  از  دوم  و  اول  مرحله ی  عملیات  از  پیش  از  مخالفان  زمزمه ی 
كارشناسی نظامی و كالسیک مطرح می شده است. نظريه ای كه ارتش پیش 
از انقالب با مستشاران آمريکايی كل منطقه ی بازی دراز را به عنوان يک مانع 
طبیعی و غیرقابل استفاده ارزيابی كرده بودند. اصل در اين بود كه غالم علی چه 
گزارش هايی از شناسايی های خود در شرفیابی هايشان به محضر حضرت امام 
داده و چه رهنمودهايی دريافت كرده بودند. غالم علی بر آن بود كه در سال اول 
جنگ افسانه ی شکست ناپذيری ارتش بعث عراق را باطل كند. جبهه ای در غرب 
كشور بگشايد و آن را پويا و توفنده نگه دارد تا نیروهای دشمن مجبور به انتقال 
واحدهايی از جبهه ی جنوب به آن منطقه كنند كه در نتیجه شهرهايی چون 
آبادان و بستان و سوسنگرد از زير فشار بیرون بیايند و طرح آزادسازی خرمشهر 
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به اجرا دربیايد. طبیعی بود كه در نابرابری محض در برابر ارتش مجهز رژيم 
بعثی تلفاتی هم متحمل می شديم. اگر حمله های اول و دوم بازی دراز انجام 
نمی گرفت، پادگان ابوذر به اشغال دشمن در می آمد كه در آن صورت، اشغال 
به خطر می افتاد.  كرمانشاه  و  پیش می آمد  كرند غرب  و  اسالم آباد  شهرهای 
هم رزم ديگری از آن دوران می گويد: »از اول جنگ تحمیلی ما در آن منطقه 
مستقر شده بوديم و با گردان امید از تیپ سوم لشکر 81 با هم كار می كرديم. 
اگر پیچک با آن صالبت در مقابل فرماندهانی چون سرهنگ عطاران و سرهنگ 
و  بدری  سرگرد  چون  ارتش  فداكار  نیروهای  برای  فرصت  نمی ايستاد،  نصر 
شیرودی و... پیش نمی آمد. از طرفی محض خاطر شخصیت غالم علی پیچک 
نبود، فرماندهان سپاه هم نمی خواستند در آن جبهه فعالیت های مستمر و با طرح 
و برنامه اجرا شود. نمونه اش علی موحد دانش و محسن حاج بابا بودند كه با هر 
نوع عملیاتی مخالف بودند و در نظر داشتند از منطقه ی سرپل ذهاب بروند. راضی 
كردن اين گونه آدم ها تنها از غالم علی بر می آمد. ضمن اينکه اول جنگ هم بود و 

مشکالت هم بیش از اندازه. هم كمبود نیرو بود و هم امکانات.«
و  دست هم نويسی ها  روی  بعضی  از  معتبرتر  بسیار  شاهدان  بیان  و  شرح 
كتاب سازی هاست. اين مهم زمانی بهتر جلوه می كند كه آن آدم ها بزرگان دوران 
خود بودند و در حماسه آفرينی های بعدی هم جان بر كف ماندند تا میراث گران 
بزرگ مردان جاويد بماند. من بنا به جاذبه ی شخصیتی و الگوی همه جانبه ی 
از  بعضی  برگزاری  در  كه  بودم  هنرستان  دانش آموز  من  شدم.  سپاه  او جذب 
نمايشگاه هايی كه ايشان همان ماه های بعد از انقالب در بخش فرهنگی منطقه ی 
شش برگزار می كردند، كمکشان می كردم. من با همان دوربینی كه فیلم برداری 
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ويدئويی می كرد و خودشان با معرفی من به وزارت ارشاد بانی تهیه اش شده 
بودند، در موقعیت عملیاتی سرپل ذهاب در بخش شناسايی جزو نیروهای زير 
فرماندهی ايشان بودم. به عنوان مثال، آن عکس بسیار بارز و شاخص كه شايد 
نظیرش هرگز وجود نداشته باشد، همان دستبوسی ايشان از حضرت امام )ره( را 
من گرفتم. آن شرفیابی هديه ای برای ما بود كه بعد از عملیات دوم بازی دراز 
قسمتمان شده بود. عملیات اول بازی دراز و تنگه ی حاجیان بودم. در عملیات 
دوم كه گرفتن ارتفاع ها بود، حضور داشتم. رزمنده های بزرگی چون عباس شعف، 
در  من  را  غالم علی  بودند.  عملیات  در  و...  وزوايی  محسن  شفیعی،  اسکويی، 
زمانی كه ايشان مدت ها پیش از حمله، طراحی های عملیات را انجام می دادند، 
با آن دوربین ويدئويی تمام وقت پیش شان بودم. پشتکار كه می گويند، زيبنده ی 
قواره ی غالم علی و نام او بود. زمان هايی پیش می آمد كه ايشان سه شبانه روز 
بازی دراز سمت چپ محمدابراهیم شفیعی  نمی خوابیدند. در عملیات دوم  هم 
فرمانده عملیات بود، سمت میانه محسن وزوايی و سمت راست محسن حاج بابا 
كار می كردند. به جرأت می توانم بگويم كه پرشورترين، شجاع ترين و صبورترين 
فردی كه در آنجا حضور داشت، بی ترديد غالم علی بود. در حالی كه بعضی ها 
علیه اش جوسازی می كردند و به مرتضی رضايی و محمد بروجردی و حاج داوود 
كريمی از طراحی عملیات خرده می گرفتند، در عمل هم مواردی پیش می آمد 
كه تداركات منطقه ی ما را از بین راه به منطقه ی ديگر می فرستادند. حسادت 
خويی هست كه در شرايط سخت بیشتر جلوه می كند. كم نبودند كسانی كه 
دم از عقب نشینی می زدند، اما غالم علی كوه صبر و حوصله بود و می دانست 
به محض پیروزی در عملیات، ديگر حرف و حديثی نمی ماند. من در همه ی 
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زمان هايی كه اغلب هم سخت بود، جمله ای به غیر از »خاک بر سرت« در مقام 
تنبیه كسی از او نشنیدم. من عقیده دارم كه تمام رشد معنوی من، هر چه باشد، 
از غالم علی بود. آدم متشرعی بود. نفس قدسی داشت. به رغم همه ی مشکالت 
باز هم همه دوست داشتند با او كار كنند. يادم هست كه با ابوشريف درباره ی 
جامع المقدمات صحبت های فراوانی داشتند. يعنی همان دروس حوزوی را همان 
جا هم ادامه می دادند. يک بار برای شناسايی عملیات با هلی كوپتر به منطقه ی 
گاومیشان رفته بودند. ديده بودند كه حسابی تركش به او اصابت كرده، اما يک 

جور بی خیالی نشان می داده كه كسی حواسش از كار شناسايی پرت نشود.«
***

دوست ديگری با توصیف مختصر خود، دانه ای به اين رشته ی تسبیح يک سال 
و اندی سرپل ذهاب و بازی دراز و غالم علی می افزايد: »زمانی كه ايشان فرمانده 
سپاه غرب شده بودند، من مسئول پشتیبانی بودم. وقايع ناگوار پشت سر هم 
اتفاق می افتاد. بعد از بمباران انبار مهمات پادگان ابوذر كه ضايعه ی بزرگی بود، 
آن هم در اوايل جنگ كه رساندن مهمات از جاهای ديگر به خط مقدم بی نهايت 
سخت بود. آن موقع در اثر كالفگی كه ناگهانی شروع شدن جنگ به وجود آورده 
بود، بسیاری از امور به ظاهر ساده هم دچار اشکال شده بود. در اثر دفن نشدن 
اجساد بسیاری از دو طرف، بیماری وبا هم به مشکالت اضافه شده بود. مجبور 
بوديم قسمتی از پادگان را برای قرنطینه ی بیماران اختصاص بدهیم. در همین 
اوضاع بوديم كه هواپیماها حمله كردند و همان امکانات اندكمان را هم بمباران 
كردند. مديريت قوی داشت و توانست اوضاع را كنترل كند و به موازی طراحی 
عملیات ها را هم انجام دهد كه موجوديت پادگان هم ناگزيرمان می كرد عملیاتی 
داشته باشیم تا پدافند هوايی جاهای مناسب تری موضع بگیرند. غالم علی در 
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چنین فضايی مسئولیت قبول كرده بود.« غالم علی چه قدر تأسف می خورد از 
اينکه گروه های خلقی در آن شرايطی كه دشمن، مردم قصر شیرين را گروگان 
گرفته بود، شهر سرپل ذهاب در اثر گلوله باران شبانه روزی خالی از سکنه شده 
با جاسوسی  بودند،  پیدا نکرده  استقرار درست و حسابی  بود و رزمنده ها هنوز 
بی وقفه ی خودشان، نشانی دقیق به هواپیماها و توپ خانه ی دشمن می دادند. 
يکی از آثار آن خیانت ها ده ها تن مهمات بود كه بر سطح پادگان و اطراف آن 
پاشیده شده بود. قبول مسئولیت فرماندهی عملیات سپاه غرب كشور، وی را از 
مأموريت اولیه كه اطالعات و عملیات بود، تا حدودی دور كرده بود. هرگاه كه 
نیروی چند نفری از پادگان به سمت بازی دراز حركت می كرد، ده دقیقه ی بعد، 
گروه های خلقی به ويژه منافقین با گرا دادن به توپ خانه ی دشمن، باعث می شد 
آيند و رزمنده ها متحمل  بر اطراف خودرو فرود  ده ها گلوله ی توپ و خمپاره 
تلفات شوند. رزمنده ی ديگری می گويد: »من مهر 59 كه جنگ تازه شروع شده 
بود، به مأموريت جبهه ی سرپل ذهاب رفتم. غالم علی پیچک از ابتدا فرمانده 
اطالعات و عملیات بود و از دی ماه هم به فرماندهی سپاه منطقه ی غرب كشور 
منصوب شد. فرماندهی تا بی نهايت مسئول بود و مرتب به سنگرها می رفت و 
پای صحبت بچه ها می نشست و تا جايی كه می توانست خواسته های آن ها را 
برآورده می كرد. به نوعی بر دل ها فرماندهی می كرد. بی نهايت كوشا و مديری 
اول  عملیات  از  بعد  نمی كرد.«  ايجاد  فاصله  با هیچ كس  يعنی  بود.  پر تالش 
بازی دراز كه در ارديبهشت ماه سال شصت انجام شده بود، خبرهايی كه غالم علی 
دريافت می كرد، حکايت از آن داشت كه بنی صدر به عنوان فرمانده كل قوا كه 
از اول دستور داده بود ارتش مهمات به سپاه ندهد و پی گیری خواهد كرد و... 
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پیش خود در اين باره فکر می كرد چه تصمیمی بگیرد. »من در گنبد و سنندج و 
بانه در زمان رياست جمهوری و فرماندهی كل قوا بودن او مأموريت داشتم. هر 
جا الزم ديده  علیه سپاه حرف زده و عمل كرده. يک روز مانده به شروع جنگ 
سرگرد صیاد شیرازی رو كه آن همه خدمت خداپسندانه داشته و آن همه رشادت 
در مأموريت های مختلف كردستان داشته، از مسئولیت فرماندهی مشترک ارتش 
در غرب كشور بركنار كرده و آدم مشکوكی چون سرهنگ عطاريان رو به جای 
او حکم داده و مستقر كرده. در همین محل خدمت ما اگه رابطه ی دوستانه ی 
ما و افسران انقالبی و متعهد از سهمیه ی خودشان به ما مهمات نمی دادن و 
خودمون غنايم از عراقی ها به دست نمی آورديم، بايد تا حاال نابود شده باشیم. 
شخصیت های بزرگ مثل دكتر بهشتی و امامان جمعه ی كرمانشاه و... چون 
از اينجا بازديد كرده و از زحمات ما به نیکويی ياد كرده اند، ايشون برای عقب 
اينجا به سرشون زده. من برای  از بقیه ی مسئوالن هوس اومدن به  نموندن 
ضايع كردن عملکرد منافقانه ی او، سفارش می كنم و به او می رسونم كه اگه 
اينجا بیايی، ممکنه تعرضی به شما بشه و ما به خاطر حفظ شأن و جايگاه شما 
می خواهیم اين برنامه ی ديدار از جبهه ی ما رو صرف نظر كنید. گوينده ی پیام: 
غالم علی پیچک، فرمانده سپاه پاسداران منطقه ی غرب كشور. بدون شک اين 
پیام به گوش مسئوالن نظام و در نهايت حضرت امام می رسه. اون ها می بینن 
يکی از مسئوالن عملیاتی از جانب خودش و نیروهاش خطاب به بنی صدر گفته 
به جبهه ی ما نیايین! يعنی به صالحیت شما اعتماد ندارن. يعنی رابطه ی تو با 
منافقین دوستانه تر از رابطه ات با سپاه پاسدارانه. اين كار نمايندگان مجلس رو 
به فکر استیضاح او می اندازه. به مسئوالن قوه قضايیه يادآوری می كنه كه در 
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يکی از جبهه ها فرمانده و افراد زير فرماندهی او با ديدارش از جبهه ی خودشون 
مخالفت كرده اند. پس مسئوالن قضايی هم هم سو با نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی تخلف او از قانون اساسی رو بررسی می كنن. وقتی چنین اجماعی به 
وجود بیاد، زمینه اش از موارد مختلف و متعدد ديگه هم وجود داره. يک مقابله ی 
كامل در سطح مسئوالن كشور شکل می گیره. حضرت امام با توجه به چنین 
اجماعی، حرف آخر رو می زنن و مملکت از شر او خالص می شه. پس من همین 
امروز اقدام می كنم. الهی به امید تو.« همان روز موضوع را به فرماندهان ارتش 
با صراحت اعالم و تأكید هم كرد كه اگر شما در رساندن اين پیام كوتاهی كنید، 
جواب گو خواهید بود. اگر هم نمی توانید ما از خودمان پیام رسان می فرستیم. در 
نهايت فرماندهان ارتش در سطح لشکر 81 پیام را می رسانند. بنی صدر سرخ و 
سفید می شود. عصبانی و در عین حال در هم شکسته می شود. با اينکه الف 
می زند: »من به عنوان فرمانده كل قوا هر جا را كه الزم بدانم و هر وقت دلم 
بخواهد از هر جبهه ای بازديد می كنم. آن ها نبايد به من تکلیف كنند كجا بیا 
و كجا نیا.« تسلیم واقعیت می شود و راهش را از كرمانشاه به سمت تهران كج 
می كند و می رود. هرچند به هر مناسبتی سعی می كند عملیات اول بازی دراز را 
بی اهمیت محسوب كند. غالم علی فکر می كرد: »خوب قضیه ی بنی صدر حل 
شد. عواقبی خواهد داشت كه مهم نیست. چند نفر با بی سیم در تماس هستن 
كه: آقا، معلم كه نمی تونه فرمانده سپاه غرب باشه. آقا اين طراحی عملیات عده ی 
زيادی رو به كشتن می ده. آقا اگه ايشون بخوان فرمانده بمونن، ما عقب نشینی 
می كنیم. آقا، بچه های ما روحیه ندارن و می خواهن برگردن. آقا، تداركات نداريم. 
مهمات و امکانات نداريم ... اما اون ها غافلند كه غالم علی پیچک در اين دفاع 
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با گرفته شدن  اون ها نمی دونن حتا  برای خود نمی خواد.  مقدس هیچ چیزی 
عنوان از من، من دلسرد از جهاد مقدس دفاع مقدس نمی شم. اون ها نمی خوان 
اين رو  به  روی مباركشون بیارن كه همکاری گرفتن از ارتش اينجا سنگ بنايش 
گذاشته شد. باالتر از اون، در عملیات مشترک سپاه فرماندهی رو بر عهده داشت.«

دوست و هم رزم ديگری در مصاحبه با راديو می گويد: »شناخت من از غالم علی 
به طور  من  هستیم.  هم محلی  و  هم مسجدی  برمی گرده.  نوجوانی  دوره ی  به 
سرفصل وار می تونم بگم: معتقد به روحانیت، فداكار، نظامی چابک، فرماندهی 
نفسانیت  از  به دور  اعتقادی و  از اصول  برگرفته  دانا، رفتارش  قاطع و جدی و 
فردی، مؤثر و كاردان، ممتاز، عالقه مند به شهادت و چه چیزی باالتر از اعتقاد به 
شهادت برای يک رزمنده محسوب می شه. آدم قدرشناس كه از هر فردی طلب 

آمرزش می كنه. با هر كسی به زبان و حال خودش صحبت می كنه.«
به شدت متأثر كننده  اخبار  از جمله  انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی  خبر 
برای همه بود، به ويژه آن ها كه در جبهه ها بودند. شهید بهشتی درست چند روز 
بعد از عملیات اول بازی دراز به ديدنشان آمده بود. درست دو سه روز پیش از 
شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از يارانش، بنی صدر و رهبر منافقین با 
وضع شرم آوری فرار كرده بودند. غالم علی مصمم شد تا به نام عملیات ولی فقیه، 
عملیات دوم بازی دراز را با همه ی سختی ها و همه ی زمزمه های ناسازگارانه به 
مرحله ی اجرا درآورد. اين عملیات عالوه بر تکمیل كردن مرحله ی پیشین، به 
حرف و حديث ها پیرامون عزل بنی صدر كه مثاًل خأليی پیش می آيد و... پايان 
می داد و تأكید می كرد كه سپاه و ارتش كشور با خالص شدن از دست يک خائن 
و عهد شکن، نه تنها خللی در كارش بروز نمی كند، بلکه قوی تر و منسجم تر هم 
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می شود. هر نوع سوء ظنی بین ارتش و سپاه ريشه كن می شود. سپاه پاسداران از 
تحريم هايی كه بنی صدر تحمیل كرده بود، رهايی می يابد و برومندتر می شود. 
يکی از هم رزمان در مصاحبه ای می گويد: »غالم علی پیچک شخصیت فرهنگی 
برجسته ای بود. من و دوستانی كه در گردان نه سپاه بوديم، از اينکه با او كار 
می كنیم، احساس افتخار می كرديم. شخصیتی كه در عین حال ورزيده و چابک 
هم بود. خوش بیان و خوش برخورد هم بود. خودرو سیمرغی داشتیم كه بیشتر 
وقت ها با هم از پادگان برای سركشی به نیروها و شناسايی می رفتیم. هر روز كه 
از پادگان در می آمديم، ايشان قرآن جیبی شان را باز می كردند و سوره ی والعصر 
را می خواندند. بعد اشک پهنای صورتش را می پوشاند كه من هم متأثر می شدم. 

خلوص او از اين گونه بود.«
غالم علی پس از عملیات مرحله ی اول كه شیرودی شهید شده بود، به شدت 
جای خالی او را احساس می كرد و با گفتن »يادش به خیر« حضور او را گرامی 
می داشت. يکی از هم رزمان می گويد: »منطقه ی عملیاتی غرب كشور كه غالم علی 
پیچک فرماندهش بود، از قصر شیرين شروع می شد و تا سومار و گیالن غرب 
ادامه داشت. غالم علی با روابط عمومی كه داشت، نیروها و فرماندهان خوب و 
مبرزی رو جذب كرده بود.  عملیات اول بازی دراز در منطقه های كوره موش، 
دشت ذهاب، تنگه ی كورک، تنگه ی حاجیان، گاومیشان، چغالوند و... انجام شد. 
دشمن برای اولین بار از مدافعان انقالب اسالمی ضربه های سختی رو متحمل 
شد. عملیات روز دوم ارديبهشت سال شصت بود. صدام هم گفته بود اگر كسی 
بازی دراز رو فتح كنه، بیاد من كلید بغداد رو به ش می دم. عملیات مرحله ی دوم 
اين اقتدار و افتخار رو تکمیل كرد. شکست ناپذيری ارتش صدام و گارد رياست 
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جمهوری و... همه در اين عملیات ها از بین رفت. بعد از اين موفقیت ها بود كه 
نیروهای سپاه و ارتش عملیات مشترک و ستاد عملیاتی مشترک داشتن رو در 

دستور كار قرار دادند.«
شیفتگی غالم علی به حضرت امام حد و اندازه نداشت. يکی از دوستان هم محلی 
در مصاحبه ای گفت: »يک بار از جبهه با همان سیمرغ مشجر شده اش از اصابت 
تركش به مرخصی آمده بود. آمد ديدن من و گفت بايد خدمت امام برسم، می آيی 
با هم بريم قم؟ زيارت هم می كنیم و در رفت و برگشت هم صحبت می شیم. 
من هم بعد از رسوندن تو دور می زنم و راهی جبهه می شم. گفتم موافق ام. راه 
افتاد. در قم من منتظرش موندم و ايشون خدمت امام رسید.« دوست و هم محلی 
و هم رزم ديگری در مصاحبه ای گفت: »اوايل جنگ من اطالعات مركز بودم و 
از من خواست كه با هم بريم اطالعات و عملیات غرب كشور رو راه بیندازيم. 
مثل همیشه پر انرژی، خوش ذهن، چابک و شجاع بود. از نظر اعتقادی هم ايمان 
ريشه داری داشت كه از نوجوانی در خود احیا كرده بود. در بحث ها و گفت و گوها 
خیلی روشن و مرتب و بدون حاشیه وارد می شد. اوايل جنگ بود. آقای محسن 
رضايی اومده بودند كه از اوضاع اطالعاتی بگیرند. در بازگشت به سمت اسالم آباد 
كه فرمانده اطالعات هم با ايشون بود، از اهمیت اطالعات و عملیات گفت. من 
گفتم اين منطقه شايسته ترين آدمی رو كه می بايد باشه، داره، غالم علی پیچک 
رو  آشنايی ام  رو می شناسید؟ سابقه ی  ايشون  پرسید مگر شما  كارند.  مشغول 
توضیح دادم. گفت مطمئن هستی كه فرماندهی اطالعات و عملیات رو می پذيره. 
گفتم يقین دارم. گفت شما با ايشون صحبت كنید. من هم تأكید خودم رو به 
در  پیش غالم علی  می كنم.  اعالم  كرمانشاه  توی  كشور  غرب  عملیات  مركز 
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منطقه بازگشتم و صحبت هام رو با آقای محسن رضايی به او گفتم. گفت اگه 
خودت همکاری می كنی، آری، من هم مسئولیت رو می پذيرم. در اون آشفته بازار 
روزهای اول جنگ تحمیلی، با فرماندهان هوانیروز و زرهی ارتش مذاكره كرد 
و نظرشون رو برای همکاری با سپاه جلب كرد. از كتک زدن سرهنگ عطاريان 
تا پیام فرستادن برای بنی صدر كه به جبهه ی ما نیايد و... من مشاورش بودم. 

شجاعت بی نظیری داشت.«
هم رزم ديگری گفت: »من به عنوان يکی از معاونان غالم علی در نشست های 
برگزار می شد، شركت  با فرماندهان و شخصیت ها در كرمانشاه  مشتركی كه 
می كردم. در آن نشست ها می ديدم كه چه قدر با آگاهی و مسلط حرف می زد. 
آقای محمد بروجردی اعتماد عجیبی به غالم علی داشت. سرهنگ صیاد شیرازی 
داشتند  اذعان  مثل سرهنگ عطاريان  آدمی  حتا  رو می پذيرفت.  نظريه هايش 
كه منطق غالم علی بسیار محکم و قوی است. من فکر می كنم در سطح چند 
فرمانده انگشت شمار دوران دفاع مقدس مانند خرازی، همت، باكری و... بود. 
پیام دادن به بنی صدر كه به منطقه ی سرپل ذهاب نیايد، در حضور من بود. 
من فرمانده اطالعات عملیات بودم. من با ايشان هم فکر بودم. كسی نمی تواند 
شجاعت های غالم علی را انکار كند يا ناديده بگیرد. جالب اينکه اين آدم تعبد 
خالص داشت. من اعتقاد دارم طبق گواهی اون عکس، غالم علی بر روی دستان 
امام شهید شد. اون عکس بهترين عکس دوران دفاع مقدس است. از جامع بودن 
شخصیت ايشون، در عین حال به وقتش شوخ بودن هم جای تأمل داره. مثاًل 
توی منطقه ی سر هندوانه و... شوخی جمعی راه می انداخت« اين ها همه به همان 
سرمشقی كه برگزيده بود، باز می گردد. دوستی متأثر از شخصیت شهید بروجردی 
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ادعای احساساتی را مطرح كرده بود كه: »حکم عزل غالم علی پیچک را به 
محمد بروجردی ابالغ كرده بودند. محمد بروجردی كه خود در معرض اتهام  های 
چندی بود و به مرور خود قربانی انگ زدن های بدخواهان شده بود، از من خواست 
كه به اين دوستت بگو كه بیايد نزد من در اينجا در ستاد عملیات غرب كشور 
مشغول شود و من پیشاپیش همه ی شرط گذاشتن هايش را می پذيرم. من پیغام 
را به غالم علی پیچک رساندم و به نان و نمک و هر چه مقدس قسم خوردم 
كه بروجردی به اتفاق شمخانی تالش فراوان كردند تا چنین حکمی صادر نشود 
و كل موضوع فراموش شود، اما كار به جايی نرسید. اما جواب پیچک برای رد 
همکاری بسیار تند بود و راه هر نوع صحبت كردنی را مسدود می كرد. می گفت 
حاضر نیست كلمه ای از بروجردی بشنود. من برگشتم و نتیجه را به بروجردی 
گفتم.« اين احساساتی داوری كردن در زمانه ای كه هر دو شهید بعد از همکاری 
از  استقبال  كمیته ی  تشکیل  دوره ی  در  انقالب،  از  پیش  دوره ی  در  طوالنی 
تام االختیار  نمايندگان  با صالحديد  به میهن كه  بازگشت  امام )ره( در  حضرت 
حضرت امام )ره( آيت اهلل شهید مطهری، آيت اهلل بهشتی و آيت اهلل خامنه ای و 
آيت اهلل رفسنجانی و شخصیت های ياری رسان نهضت و انقالب اسالمی مانند 
محسن رفیق دوست، حاج مهدی عراقی و... انجام گرفته بود، در مدرسه ی علوی 
پاسداران  سپاه  اولیه ی  پايه های  تشکیل  در  و  بود  يافته  بیشتری  قوام  و  دوام 
در جريان  بود،  را گشوده  و هم رزمی  دوره ی جديد همکاری  اسالمی  انقالب 
مبارزه علیه ضدانقالب در شهرهای غرب كشور باز هم مستحکم تر شده بود، 
نمی توانست كم ترين ترديدی از آن دو بزرگوار در هیچ زمینه ای را باقی بگذارد. 
به گواهی هزاران گزارش رسانه ای، نقل قول، ياد و خاطره، تصمیم گیری ها و 
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طرح های خرد و كالن كه از زبان و قلم هر دو شهید بروز يافته بود، آن ها در ده ها 
جلسه ی مشترک حضور داشته اند و هزاران رزمنده از هزاران صحنه در جبهه و 
كرمانشاه و سنندج و تهران و... ديده اند و گفته اند و خواهند گفت. ايجاد شبهه 
برای سرداران بی مانند خدشه ای به آن عظمت های بی مثال وارد نمی تواند آورد، 
مگر چند نفری را به هنگام ديدن چنان سطوری بر برگ های كتابی در اينجا و 

آنجا متأسف سازد.
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فصل دهم
غالم علی طی مراحل مختلف رزمی در عملیات ها به تجربه ی شخصی دريافته 
بود كه جنگیدن در شرايط مختلف اقلیمی، فصلی، منظم و نامنظم چه تفاوت هايی 
دارد. نقش ايمان و ارزش های معنوی در جنگ ها تا چه اندازه است. چرا شیوه ی 
نتوانسته بود در  با تکیه بر آن و قانونمندی اش  جنگ كالسیک كه بنی صدر 
هشت، نه ماه نخستین جنگ پیروزی به دست آورد. غالم علی عالوه بر شركت 
در عملیات های مختلف، با تحقیق و مطالعه ی مجله ها و كتاب ها، انواع تجربه های 
با  انواع شیوه های جنگ های معاصر  ادوات جنگی،  جنگی معاصر، سالح ها و 
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ديدن فیلم های مستند و آموزشی جنگی، دريافته بود كه بايد شیوه ی كنونی 
بنی صدر را كنار گذاشت. نه ارتش بعد از انقالب آن سازمان دهی منظم و آن 
امکانات را دارد كه بتواند آموزش های پیشین آمريکايی ها را اجرا كند و نه به 
نیروهای مردمی و بسیج كه با سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری می كردند، 
تسهیالت حداقلی ارائه می شد. چنانچه به نوعی همین انديشه را محمد ابراهیم 
همت و حسن باقری هم فرياد می زدند. غالم علی در ده ها نشست فرماندهان 
سپاه در كرمانشاه در فرصت های مناسب ديدگاه های خود را با محمد ابراهیم 
همت در میان گذاشته و تبادل نظر كرده بودند. اجرای عملیات های متناسب با 
شرايط و امکانات می توانست نتايج ملموس و روحیه بخش برای نیروها به ارمغان 
بیاورد و ديگر فرماندهان را به شیوه ای كه خود طراحی و به اجرای آن نظارت 
می كرد، جلب و ترغیب كند. غالم علی در مصاحبه با صدای جمهوری اسالمی 
درباره ی ديدگاه خود می گفت: »بعد از آن عملیات، دوباره عملیات ديگری در 
ارتفاعات كلینه سید صادق طرح ريزی شد كه طی آن، شصت نفر از نیروهای 
عراقی متالشی شدند. هشت  نیروهای  از  ديگر هم  گردان  دو  و  اسیر  عراقی 
دستگاه تانک نیروهای دشمن نیز منهدم گرديد. ما محور عملیاتی خودمان را به 
دشت ذهاب متصل كرديم. بعد از اين عملیات، عملیات بازی دراز انجام شد كه با 
هماهنگی نیروهای ارتش و تحت فرماندهی و طراحی سپاه به اجرا درآمد. در اين 
مهم  ارتفاعات  از  و سه تا  اسیر شدند  عراقی  نیروهای  از  نفر  عملیات ششصد 
بازی دراز به تصرف نیروهای ما درآمد. عراق برای باز پس گیری آن ها پاتک های 
از روی  اين پاتک ها، تانک های عراقی  از  انجام داد و حتا در بعضی  شديدی 
جنازه ی بچه های ما عبور كردند. در عوض، نیروهای ما با بستن نارنجک به 
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خودشان تانک ها را منهدم می كردند. در يکی از حمله ی تانک ها، چیزی نمانده 
بود كه مواضع ما را تصرف كنند، اما با از بین رفتن تعداد زيادی از تانک هايشان 
مجبور به عقب نشینی شدند. به غیر از اين عملیات، عملیات ديگری در محور 
ادغامی  نیروهای  و  آغاز شد كه تحت فرماندهی سپاه  گیالن غرب    چغالوند 
ژاندارمری روی بلندترين ارتفاع منطقه )چرمیان( انجام شد و منجر به آزادسازی 
ارتفاعات چغالوند گرديد. پس از اين عملیات نیز عراق پاتک های شديدی انجام 
داد كه منجر به متالشی شدن دو گردان از نیروهای عراقی و اسارت شصت نفر 
از آن ها شد. از طرف ديگر باعث شد تا جبهه ی جديدی در بانسیران و شیاكوه در 
مقابل عراق ايجاد شود. عالوه بر اين ها، عملیات های متعددی به صورت چريکی 
در منطقه انجام شد كه اين عملیات های چريکی، واحدهای عراقی را فلج می كرد 
و قدرت تهاجمی ما را در مقابل ارتش عراق افزايش می داد. اين عملیات های 
چريکی به علت تحرک دادن به جبهه ها و تضعیف نیروهای عراقی ادامه پیدا كرد 
اين عملیات ها، طرح  از  بعد  بگیرد.  را  توان دشمن  از  زيادی  مقدار  توانست  و 
عملیات گسترده ای در منطقه ی سرپل، به منظور تأمین ارتفاعات بازی دراز، قراويز 
و كوره موش ريخته شد. در اين عملیات با فشار زيادی كه نیروهای اسالم به 
نیروهای عراقی وارد كردند، دو تیپ عراقی از بین رفت و دشمن مجبور شد تا 
نیروهای گارد  از  از گیالن غرب و تعدادی  از جنوب، يک گردان  يک گردان 
رياست جمهوری را وارد عمل كند، ولی آن ها هم نتوانستند كاری از پیش ببرند 
و در پاتک هايی كه انجام دادند، هیچ توفیقی پیدا نکردند و دست از پا درازتر، 
عقب نشینی كردند. بعد از دادن اين گزارش ها به مردم، مسئله ی اصلی و مهمی 
كه بايد به اطالع مردم رسانده شود تا در جريان قرار بگیرند، اين است كه اواًل 
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جنگ برای خدا و حاكم كردن دين خدا، مشکالت فراوانی دارد. برادرهايی مثل 
محسن چريک كه در افشارآباد به شهادت رسید و عباس ملک كه روی ارتفاعات 
چغالوند شهید شد و عباس كاظمی و علی طاهری كه روی بازی دراز شهید شدند 
و بسیاری از اين برادران كه االن زنده هستند و در اينجا مشغول جهاد می باشند، 
برای اين جنگیدند كه ما مستقل شويم. اگر ملتی بخواهد با تشخیص خودش 
حركت كند و مستقل باشد و به هیچ جايی وابسته نباشد، مگر خدا )چراكه در نماز 
هر روز آن را تکرار می كنید: اياک نعبد و اياک نستعین( بايد امتحان پس بدهد، 
بايد مشکالت را لمس كند و با مشکالت دست و پنجه نرم كند تا بتواند موفق 
شود. اگر توانست بر مشکالت فايق آيد و آن ها را از بین ببرد، آن موقع حاكمیت 
خودش راـ  كه همان حاكمیت خداستـ  به اثبات رسانده است، ولی اگر در برابر 
چتر  زير  دوباره  بايد  كه  است  موقع  آن  نداشت،  استقامت  و  صبر  مشکالت 
استعمارگران و استثمارگران قرار بگیرد. در همین جبهه ها وقتی صحبت از كمبود 
مهمات می شود، فرماندهان عزيز می گويند با همین وضع موجود حمله می كنیم؛ 
می گويند ما با جانمان حمله می كنیم، نه مهماتمان! بسیاری از همان بچه ها كه 
االن پیش خدا هستند و نزد او روزی می خورند، فريادشان هنوز در گوشمان 
هست كه يکی از آن ها می گفت: امروز برای كشتن نیامده ايم؛ برای آموختن 
چگونه مردن آمده ايم؛ برای همه چیز گرفتن نیامده ايم، بلکه برای همه چیز دادن 
آمده ايم. عزيزی می گفت: من رضايم بر اين است طوری بمیرم كه جسدم را پیدا 
نکنند و اين جسدم بپوسد و هیچ كس نشناسد؛ فقط يک نفر بايد مرا بشناسد؛ آن 
از  فقط  می كردی،  صحبت  آن ها  با  وقتی  كه  بودند  عده ای  خداست.  هم 
وصیت نامه هايشان می گفتند. يکی از آن ها نوشته بود: علم زدگی و عمل زدگی، 
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دو عامل انحطاط جامعه ی ماست. انحراف، خیانت به خون كسانی است كه با 
ايمان كامل و عملی در خور تحسین برای انقالب، خون دادند. مسئولیت ما، 
ـ  به جز حکومت  مسئولیت تاريخ است. بگذاريد بگويند حکومت ديگری هم  
علی)ع(ـ بود )به نام حکومت خمینی( كه با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد. 
اين  با  برادرها  اين  و  انحراف می ترسیم  از  بلکه  نمی هراسیم،  از سرنگونی  ما 
مالک های درونی و ذاتی و آن ايمان های خاص خودشان نسبت به خدا، پا پیش 
گذاشتند. پیرمردی اينجا بود به نام مرد پیشه كه واقعاً ياد حمزه سید الشهدا را زنده 
می كرد. عاشقانه می جنگید و بر خصم می تاخت تا اينکه در عملیات كلینه شهید 
باش! همه چیز  آرام  ملکی صحبت می كردی، می گفت:  عباس  با  وقتی  شد. 
كاظمی صحبت  عباس  با  وقتی  ماست.  با  خدا  باش!  می شود. ساكت  درست 
می شد، می گفت: سرت را باال بگیر، چراكه برای خدا می جنگی. پاهايت را محکم 
بر زمین بگذار تا كه دشمن از تو بترسد. شمشیرت را در دست بچرخان و تفنگت 
را جلوی دستت بگیر كه استقامتت بیشتر شود. اين جنگ به ما تجربه های بسیار 
آموخت؛ تجربه های شگرف كه فقط در میدان عمل به دست آمد. اين جنگ 
مردم عزيزمان را به ما شناساند كه چگونه می جنگند. از طلبه ی حوزه ی علمیه 
گرفته تا بقال سر كوچه؛ از كارمند آموزش و پرورش گرفته تا كارمند بانک؛ از 
مهندس گرفته تا كارگر. همه و همه با هم می جنگیم. نمونه ی بارزش، برادر 
روحانی بود به نام حاجی غفاری كه ديده  بان سپاه در منطقه بود. از روز اول جنگ 
همراه ما بود تا اينکه ما را ترک كرد و به خدا پیوست. همیشه عاشقانه ديده بانی 
می كرد. می گفت: »من طلبه ام. شما نگاه كنید و ببینید هر جا كه بیشتر نیاز 
هست، من را به آنجا بفرستید. هر جا كه بايد بروم، به من بگويید، هر قدر هم كه 
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مشکل باشد، من می روم. برايم هیچ فرقی نمی كند. پاكی و اخالص عجیبی 
داشت. از اين جور آدم ها اينجا داشتیم و شهیدانی داديم كه از خود مردم بودند. 
حاال چه كسی می خواهد برود كربال!؟ اينجا كربالست؛ بسم اهلل. همان طور كه 
امام صادق)ع( فرمودند: كل ارض كربال و كل شهر محرم و كل يوم عاشورا. همه 
جا كربالست، هر ماهی محرم است و هر روزی عاشوراست. در هر جای جهان 
كه بجنگی و برای خدا باشد، آنجا كربالست و در هر ماهی بجنگی و برای خدا 
باشد، آن ماه محرم است و در هر روز كه بجنگی و برای خدا باشد، آن روز 
عاشوراست. عاشقان شهادت، زمان و وقت و مانند آن برايشان توفیری ندارد، 
بلکه مالک خدا و برای خدا جنگیدن و در راه خدا شهید شدن است.1« غالم علی 
در آن مصاحبه با منشی واال از توالی عملیات ها و نتايج می گويد و شخص خود 
را از عام جدا نمی كند. يعنی هر كاری شده جمعمان انجام داده ايم. در مجموع 
عملیات ها را بر سه مرحله تقسیم بندی می كنند و به عنوان عملیات بازی دراز 
مرحله ی اول، دوم و سوم ياد می كنند. محمد ابراهیم شفیعی كه معاونت عملیاتی 
غالم علی را در تمام مدت بر عهده داشته است، می نويسد: »پس از مسئولیت های 
گوناگون در كردستان، با آغاز جنگ تحمیلی به سرپل ذهاب آمد. مدت كوتاهی 
به عنوان فرمانده جبهه ی میانه و محدوده ی قراويز فعالیت داشت. سپس به عنوان 
تا   59 سال  اواخر  كشور  غرب  عملیات  فرمانده  و  ذهاب  سرپل  سپاه  فرمانده 
1360/9/10 مشغول به خدمت بود.2« محمد ابراهیم شفیعی در مصاحبه ای گفت: 
»برای اينکه پادگان ابوذر را از خطر تصرف عراق رها كنیم، حمالت جديدی را 

1. عقابان بازی دراز، صص 108ـ104
2. وصال، خاطرات محمد ابراهیم شفیعی، زيرنويس 27
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طرح كرديم. چندين بار به ارتفاعات دانه خشک حمله كرديم و هر بار به خاطر 
از  بعد  داشت،  منطقه  بر  بازی دراز  روی  از  دشمن  كه  تسلطی  و  متعدد  موانع 
ساعت ها درگیری ناكام مانديم. تصرف ارتفاع 1008 بازی دراز و پیشروی روی 
ارتفاعات، فرصت مناسبی پیش آورد تا از شیارهای ارتفاع 1050 بازی دراز استفاده 
كنیم. ارتفاع 1050 در قسمت جلويی 1008 قرار داشت. اين ارتفاع با چرخشی 
كه به صورت نعل اسبی پیدا می كرد، ما را به پشت سنگرهای احتمالی و عقبه ی 
آن ها مسلط می كرد. غارهای موجود بر روی 1050 مکان مناسبی برای تحت 
فشار گذاشتن عراق بود. من و غفاری ساعت های زيادی در آنجا گذرانديم و 
ثبت های دقیق از مواضع و عقبه ی دشمن گرفتیم. دقت هدف گیری ما به حدی 
بود كه مشاهده می كرديم در اثر اصابت گلوله، دست و پای نیروهای دشمن به 
هوا پرتاب می شود. تحت اين فشارها، دشمن مجبور شد كه منطقه ای به وسعت 
35 كیلومتر مربع را خالی كند و در نتیجه بخشی از دشت ديره و دانه خشک آزاد 
دانه خشک،  از دشت ديره و  بازی دراز و بخشی  ارتفاع 1008  آزادسازی  با  شد. 
تنگه ی كل داوود، معبر اصلی ورود و خروج نیرو و تجهیزات و همچنین پادگان 
ابوذر از تیررس خمپاره و توپ خانه ی سبک دشمن خارج شد ... به دنبال اين 
پیروزی در اسفند ماه 1359 مسئله ی پاک سازی مین های كاشته توسط عراق در 
جاده های آزاد شده پیش آمد.« غالم علی چون هیچ شیله پیله ای را دوست نداشت، 
با صراحت با نیروهای موجود در غرب كشور و فرماندهان آن ها صحبت می كرد. 
طرف مقابل به محض شنیدن حرف های او، هر چه را كه شنیده و تصور كرده 
بود، كنار می گذاشت و همکاری با اين فرمانده صاف و ساده و بی ريا را شروع 
به پاسگاه قصر  از لحظه ای كه  نیروهای سپاه همدان  آنجايی كه  از  می كرد. 
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شیرين تعرض شده بود كه چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ بوده، به آنجا رفته 
و مستقر شده بودند. غالم علی زمانی كه حکم فرماندهی سپاه غرب كشور را 
دريافت كرد، به جمع آن ها رفت.« غالم علی می خواست هم از نزديک با آن ها 
ديدار داشته باشد و هم عملیات دوم بازی دراز را كه در دوم ارديبهشت سال 60 
انجام گرفت، اطالع بدهد. هر فرماندهی با چنین گفتار و رفتاری با نیروهای زير 
دستورش، آن ها را قوت قلب می بخشد. از مصاحبه اش با راديو سراسری به روشنی 
معلوم است كه با افراد در موقعیت وصیت نامه نويسی، اعالم هم بستگی ها و در 
حین عملیات برخورد نزديک داشته و با تمام وجود روحیه ی آن ها را درک كرده 
است. غالم علی با فیلم بردارش و علی موحد دانش كه فرمانده گردان بودند، 
شناسايی دقیق انجام می دهند و بعد طرح آزاد سازی ارتفاعات 1050   1100 گچی 
ـ 1150 و 1100 صخره ای را می ريزد. غالم علی در طرح خود از مناطق چم امام 
حسن و كاسه كبود تا بلندی های سخت و صعب العبور بازی دراز را می آورد. وقتی 
خودرويی با سرنشینان، آب و غذا، مهمات و... از پیچ اول پادگان ابوذر حركت 
و  توپ  گلوله های  آن ها  و  می شد  شروع  پنجم  ستون  دادن  گرا  می كرد، 
خمپاره هايشان را برای ريختن بر روی خودرو آماده می كردند. خودرو اگر در اثر 
اصابت تركش های بی امان توپ و خمپاره سالم به پای قله ی 1050 می رسید، 
بايد باز می گشت. در آنجا فقط برای استتار دو دستگاه آمبوالنس در پناه صخره ها 
جا بود. افراد از خودرو پیاده می شدند و عراقی ها با انواع گلوله های متوسط و 
لخت  كوه  يک   1050 بلندی  می آمدند.  پیشواز  به  لحظه  همان  از  سنگین 
نیمه صخره ای و نیمه ماسه ای و آهکی بود كه حتا يک گون هم بر روی آن سبز 
نمی شد. رزمنده بايد با آن همه سنگینی كوله پشتی و تفنگ و مهمات در زير 
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گلوله های خمپاره ی زمانی خود را باال می كشیدند تا در زير خط رأس به صخره ی 
آهکی كه زيرش خالی بود، می رسید. خمپاره های زمانی برخالف انواع گلوله ها 
كه پس از برخورد با زمین يا هر چیز ديگر منفجر می شوند و چه بسا گاهی به 
دلیل افتادن به روی خاک نرم عمل نمی كنند، گلوله ی زمانی در ارتفاع حدود سه 
متری هدف در هوا منفجر می شود و بارانی از گداخته های سرب و چدن را در 
شعاع پنجاه مترمربعی از باال بر زمین فرو می بارند. غالم علی بارها از اين صخره ها 
و بلندی ها باال می رفت تا در زمان های مختلف حجم آتش باری را ببیند و در 
طرح خود، خطر كردن كم تر را لحاظ كند. اگر طرح درست و كامل اجرا می شد، 
محدوده ی دشت ديره، دشت ذهاب، شهر سرپل ذهاب و تنگه ی داوود از ديدرس 
برای  را  آن  و  ترسیم كرده  به موقع  را  دشمن خارج می شدند. غالم علی طرح 
كارهای مقدماتی پیش از عملیات در اختیار فرماندهان قرار داده بود. چند روز 
مانده به وقت عملیات در دوم ارديبهشت ماه، غالم علی چند نفر از افراد كاردان 
اعزامی از پادگان امام حسین)ع( تهران را به محمد ابراهیم شفیعی معرفی كرد تا 
از هم فکری هم بهره مند شوند. غالم علی عادت داشت كارهای حساس را از 
همه ی مناظر بنگرد تا جايی برای اما و اگرهای بعدی باقی نماند. می دانست 
منتقد و مخالف زياد دارد. می دانست داد و قال آدم هايی كه از دور »لنگش كن« 
را راه می اندازند، پیش رويش سبز خواهند شد: »من كه گفته بودم ...« يا »... اين 
كاره نیست. ما از اول هم می دونستیم عملیات حساب و كتاب داره ...« مدعی 
خواهند شد. در حالی كه میدان برای هر كسی به اندازه ی كافی جا داشت تا 
هنرنمايی كنند. حمله سر موعد شروع می شود و غالم علی با معاون عملیاتی اش، 
سرگرد بدری بی وقفه در حال گزارش گیری از واحدهای عملیاتی می شوند. در 
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اين عملیات سه گردان از ارتش و سه گردان از سپاه شركت می كنند. غالم علی 
در محلی به نام ديدگاه قرار گرفت و از فرماندهان سه محور عملیاتی ابراهیم 
شفیعی، محسن وزوايی و علی موحد دانش خواست پیشرفت كارها را در كم ترين 
زمان به وی گزارش دهند. نیروها تا قله ی 1050 با هم پیش می رفتند و از آنجا 
در سه محور مشخص شده به حركتشان ادامه می دادند. غالم علی اولین خبر عدم 
موفقیت را می شنود كه محسن حاج بابا مأموريت داشته قله ی 1100 صخره ای 
را تصرف كند و نتوانسته اند به موقع به ارتفاع صعود كنند. غالم علی به دو محور 
اطالع می دهد كه حركتشان را كمی كند كنند تا محور حاج بابا هم كارش انجام 
بگیرد. غالم علی در تماسی به شفیعی می گويد: »اگر مشکلی نداريد، عملیات را 
شروع كنید، وگرنه قطع كنید.« از دو محور ديگر هم اخبار باروحیه بودنشان 
می رسد كه محسن وزوايی و علی موحد دانش عهده دار مسئولیت بودند. عملیات 
با كمی وقفه، اما پیش از طلوع آفتاب شروع می شود. تخته سنگی بزرگ كه بر 
روی آن عراقی ها موضع گرفته بودند، با صعود حاج علی موحد دانش بر روی آن 
از  نفر   86 به تنهايی  او  يعنی  می شود.  بهتر  حمله  موقعیت  پاک سازی اش،  و 
به  ديگری هم  افراد  به مرور  در می آورد.  اسارت  به  در حال خواب  را  عراقی ها 
اسارت گرفته می شوند و عملیات به خوبی در جريان بوده است كه تا طلوع آفتاب 
سنگرهای عراقی ها فتح می شوند. عده ای كشته و زخمی و عده ای هم به اسارت 
در می آيند. تا غروب آفتاب حمله های برای تصرف سه قله ی بلند ادامه می يابد، 
اما به نتیجه ی قطعی منتهی نمی شود. در شب دوم حاج علی موحد دانش در 
حالی كه با نارنجک اندازی عراقی ها مقابله می كرده، نارنجکی در دستش منفجر 
می شود. او به عقب برمی گردد و با بند پوتین دست قطع شده را از نزديکی آرنج 
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با بند پوتین بسته و آن تکه ی جدا شده را در جیبش می گذارد. محسن وزوايی 
سرانجام موفق می شود قله ی 1100 گچی را به تصرف درآورده و تعداد زيادی 
عراقی به اسارت می گیرد. غالم علی در جواب ابراهیم شفیعی كه می خواهد جلوتر 
برود و موقعیت ها را ببیند، دستور می دهد كه اين كار را نکند. تا اين زمان قله ی 
1100 و محورهای راست و چپ آن پاک سازی شده و در مجموع نهصد عراقی 
به اسارت درآمده به عقب منتقل شده بودند. كشته هايشان بیش از سه هزار نفر 
بوده و سالح و مهمات هم به اندازه ی قابل توجهی به دست نیروهای خودی 
می افتد. در شرايط بعد از شناسايی قله ی 1150 محمد ابراهیم شفیعی زخمی 
می شود و محسن وزوايی كه در آن روزها حالت غیب گويانه ی دقیقی داشته، به 
وی می گويد: »من می دونستم تو زخمی می شی، برای همین هم از برادر پیچک 
خواستم كه به تو اجازه ندهد به جلو برای شناسايی بری. او هم كه گفته بود، پس 
چرا رفتی؟« شفیعی هم بعد از موحد دانش به بیمارستان پادگان منتقل می شود. 
بعد از عمل شفیعی، غالم علی پیش اش رفت و بعد از دلجويی گفت: »حاجی، 
يادت هست چند بار به من گفتی می خواهم جلو بروم و من اجازه نمی دادم. 
حقیقتش اين است كه می دانستم چنین اتفاقی می افتد.« عملیات با سماجت 
ادامه  پیاپی  با پاتک های  از دست داده شده  عراقی ها برای پس گیری مواضع 
می يابد كه تا شب سوم 22 پاتک زده شده و در هر كدام عراقی ها مجبور به 
عقب نشینی شده بودند. پاتک ها را نیروهايی كه از محاصره ی آبادان به منطقه ی 
حدود  غالم علی  طرفی  از  می داد.  انجام  بودند،  داده  انتقال  بازی دراز  عملیاتی 
انجام  حین  در  شیرودی  كه  شد  متوجه  حمله  شروع  روز  بعدازظهر   4 ساعت 
عملیات با هلی كوپترش جواب بی سیم نمی دهد. به سرهنگ بدری هم سفارش 
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می كند كه تالش اش را بکند و همزمان دستور می دهد سه تیم تا يافتن شیرودی 
و انتقالش به بیمارستان اقدام كنند. شیرودی زمانی به بیمارستان آورده می شود 
كه چشم از جهان می بندد. غم از دست دادن شیرودی برای غالم علی سنگین 
بود، اما عملیات ادامه داشت و بايد تمام حواس خود را معطوف به آن كند. مجموع 
پاتک های عراق )ضدحمله ها( به 32 فقره می رسد. در نهايت با مقاومت نیروهای 
خود و با از دست دادن صدها تانک و نفربر مجبور به عقب نشینی مفتضحانه 
می شود. مجموع اسرا به 1200 نفر می رسد. عراقی ها سعی می كنند با حمله از 
طرف چم امام حسن جبران كنند، اما چیزی به دست نمی آورند. بعد از پايان 
عملیات شهید بهشتی، شهید رجايی، گروهی از بیت حضرت امام برای روحیه 
بخشیدن به رزمنده ها به منطقه می آيند. موضوع بنی صدر هم كه غالم علی با 
ديدار او از جبهه مخالفت كرده بود، بعد از همین عملیات شروع شده در دوم 
ارديبهشت 1360 روی داده بود. هديه ی ديدار رزمنده ها با حضرت امام چند روز 
بعد از پايان عملیات میسر می شود. چند نفر از رزمنده ها گزارش گونه ای بیان 
می كنند و حضرت امام از آن ها دلجويی می كند. در واقع مرحله ی قطعی كنار 

گذاشته شدن بنی صدر بعد از سخنرانی حضرت امام در اين جمع پیش می آيد. 
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عملیات سوم بازی دراز؛ یازدهم شهریور 1360
بعد از عملیات دوم بازی دراز غالم علی خدمت امام رسیده و نظريه ی خود را 
ارائه می دهد كه با به خطر انداختن مناطق مرزی عراق، ادامه ی اين عملیات توان 
عراقی ها را در جبهه ی جنوب كاهش می دهد و در اين فرصت امکان پیشروی 
نیروهای ما در جنوب بیشتر می شود. حضرت امام ديدگاه غالم علی را تأيید كرده 
بود و ايشان با جديتی بیش از پیش سرگرم تکمیل طراحی برای اجرای عملیات 
مشترک  جلسه ی  در  را  خود  طرح  كلیات  غالم علی  می شوند.  سوم  مرحله ی 
فرماندهان سپاه و ارتش غرب كشور توضیح می دهد و پرسش ها را با توضیحات 
بیشتر پاسخ گو می شود و فرماندهان قانع می شوند و اين نشست ها ادامه می يابد. 
محدوده ی گاومیشان، كوره موش، قراويزان، بازی دراز تا قصر شیرين   برآفتاب تا 
چم امام حسن و گیالن غرب برای اين مرحله ی عملیات در نظر گرفته می شود. 
از منطقه باعث دلگرمی زياد  ديدار شهید رجايی به عنوان رئیس جمهور جديد 
فرماندهان و رزمندگان می شود. عالوه بر شناسايی نهايی میادين مین و موانع 
ديگر، تصمیم گرفته شده بود كار احداث جاده را جهادگران تا شروع عملیات به 
سرانجام برسانند. با استفاده از تجارب عملیات دوم، اين بار تداركات مهمات و 
آذوقه، استقرار ادوات سنگین و... به درستی انجام می گرفت. اين بار هم غالم علی 
فرمانده كل بود و معاونش سرهنگ بدری از ارتش بود كه همین سلسله مراتب 
ضربدری ادامه می يافت. يعنی هر جا كه فرماندهی از يکی از نیروهای ارتش يا 
سپاه بود، معاونش از نیروی ديگر تعیین می شد. غالم علی شب، ساعاتی پیش 
از شروع عملیات از واحدها بازديد كرد و با محسن وزوايی درباره ی مرتب بودن 
همه ی مقدمات حرف زدند. غالم علی گفت: »الحمداهلل همه چیز آماده است و 
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نیروها برای عملیات آمادگی خوبی دارند.« محسن وزوايی هم گفت: »نورانیت 
رو می بینی؟ عشق و عالقه و ايمان رو حس می كنی؟ فکر نمی كنم هیچ زيبايی 
برتر از اين عاليق وجود داشته باشه. اين ها همه برای ديدار محبوب و معبود خود 
بی تابی می كنند.« محسن وزوايی كه از نیمه ی عملیات پیشین قدرت خاصی در 
باطن بینی پیدا كرده بود، به ابراهیم شفیعی گفت: »فردا خیلی از اين ها در خون 
خود می غلتند. خوشا به سعادتشان! می خواهی بگم كی ها شهید خواهند شد؟ 
علی طاهری شهید می شه و توكلی، كالمی، كاظمی و روح الهی. مواظب جعفر 
باش. اين حرف های من نه معجزه است و نه غیب گويی و نه چیز ديگر؛ نورانیت 
و صفای اين ها فرياد می زنه. بعضی از اين ها مثل اينه كه همین االن شهید 
شده ان.« يازدهم شهريور ماه 1360 بود. نحوه ی عملیات به اين صورت آرايش 
شده بود كه سه گردان به فرماندهی جواهری، كاظمی و روح الهی )نیروی زير 
فرماندهی محسن وزوايی( از سه نقطه به ارتفاع 1150 حمله می كردند. نیروهای 
جواهری از وسط، گردان كاظمی از جناح چپ و نیروهای كاظمی از جناح راست. 
خود وزوايی تا رسیدن به قله آن ها را بايد همراهی كند و از آنجا محسن وزوايی 
به  نظارت می داشت،  راست  و  دو طرف چپ  به هر  كه  نیروهای جواهری  با 
عملیات ادامه می دادند. سر راه آن ها میادين مین هم وجود داشت كه بايد راه 
عبورشان را باز و پیشروی می كردند. عملیات در زمان تعیین شده، رأس ساعت 
دو آغاز می شود. نیروهای زير فرمان محسن وزوايی وظايفشان را به موقع انجام 
می دهند، اما هر سه فرمانده گردان در گرماگرم عملیات شهید می شوند. محسن 
انجام می دهد. قله ی 1150 كه در حیطه ی  وزوايی رهبری هر سه گردان را 
وظايف محمدابراهیم شفیعی بود، به تصرف درمی آيد. مأموريت گرفتن قله ی 
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1100 با نیروهای محسن حاج بابا بوده كه به مشکالتی بر می خورند و به موقع 
كارشان انجام نمی گیرد. در اين شرايط كه غالم علی دقايقی را با فرمانده نیروی 
زمینی و تیمسار فالحی فرمانده ستاد مشترک ارتش ديداری داشتند، از آن ها 
درخواست كرد كه در ستاد فرماندهی حضور داشته باشند تا خود به قله ی 1100 
برود و از نزديک به رفع موانع نظارت داشته باشد. غالم علی با حضور در مواضع 
به دست آمده، طراحی جديدی برای تسخیر قله ی 1100 صخره ای انجام داد. در 
اين زمان كه حدود ظهر روز عملیات بود، محمدابراهیم شفیعی هم زخمی شده 
بود و فرماندهی اين قسمت از كار كه به موانع برخورد كرده بود، به محسن وزوايی 
ابالغ كرد. همزمان با حركت وزوايی برای تصرف قله ی 1100 صخره ای، ضد 
حمله ای از جناح چپ توسط عراقی ها شکل گرفت و محسن وزوايی به ناچار به 
دفع آن پرداخت. غالم علی مجبور شد كار حمله به قله ی 1100 صخره ای را به 
امیر چیذری واگذار كند. در بدو حركت او هم ضد حمله ی ديگری از قله ی 1150 
توسط عراقی ها شروع شد. امیر چیذری هم مجبور به دفع ضد حمله ی جديد شد. 
غالم علی از هوانیروز كمک خواست و هلی كوپترها بعد از چند پرواز اعالم كردند 
كه نمی توانند به كارشان ادامه دهند. نیروی ذخیره ای كه از تیپ ذوالفقار برای 
چنین موقعیتی در نظر گرفته شده بود كه مجهز به موشک انداز هم بودند، وارد 
عمل شدند، اما از آنجايی كه تجربه ی كافی نداشتند، نتوانستند نتیجه ی كلی را 
تغییر بدهند. بعدازظهر محسن وزوايی هم به شدت مجروح شد و به پشت جبهه 
منتقل شد. غالم علی به پادگان برگشت تا نتیجه ای از تماس هايش با فرماندهان 
به  مجروحیت  به رغم  كه  شفیعی  محمدابراهیم  و  بود  بگیرد. شب شده  ديگر 
صحنه ی عملیات بازگشته بود، تماس گرفت: »يا هر چه سريع تر برای ما نیروی 
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كمکی بفرست يا ما قله را قبل از طلوع آفتاب تخلیه می كنیم.« غالم علی توانسته 
بود يک گردان از نیروهای ارتش را به كمک بطلبد كه عازم نبرد شدند. خبرهای 
بعدی آمد كه يورش سنگین تری از طرف عراقی ها انجام شده و گردان كمکی 
هم توانش تحلیل رفته است، همچنین گزارشی رسید كه در ضد حمله ی پیاپی 
عراقی ها، جناح چپ ما به شدت آسیب ديده و عراقی ها در حال پیشروی هستند. 
گزارش های همزمان از نیروهای عملیاتی در محورهای مختلف هم می رسید. 
سپاه همدان به فرماندهی محمود شهبازی در جبهه ی قراويزان به پنجاه درصد 
اهداف تعیین شده دست يافتند. نیرويی كه قرار بود چم امام حسن را به تصرف 
درآورد، بدون موفقیت مجبور به عقب نشینی شد و... از دومین روز عملیات يورش 
عراقی ها بیش از پیش ادامه يافت. يکی از موفقیت های برجسته تا اين زمان 
در اختیار داشتن قله ی 1150 بود كه تسلط كافی به قسمت هايی از محدوده ی 
عراقی ها داشت و نیروها از آنجا مانع پیشروی سريع تر عراقی ها می شدند. ضد 
حمله های عراقی ها برای پس گیری مواضع از دست رفته هر دو ساعت يک بار و 
آن هم با نیروی تازه نفس و تجهیزات كامل انجام می شد. نبرد بی وقفه وارد روزها 
و شب های بعدی می شد و اين موضوع در زمان پیش از عملیات قابل تصور نبود. 
هرچند نیروهای عراقی هم يک جا نمی آمدند، بلکه ادامه دار می آمدند و از اين 
حیث برتری نفرات و تجهیزات با آن ها بود. بیشترين مقاومت در موقعیت گذری 
بود كه برای حفظ آن در شبانه روز عده ای شهید می شدند. نبرد هشتمین روز 
خود را پشت سر گذاشته بود و ادامه داشت.  روز نهم به منوال پیشین می گذشت 
و در اين مدت غالم علی توانسته بود با درخواست هايش از ستاد عملیات غرب 
كشور و از فرماندهان جنگ كمک بخواهد و گردان های بسیجی از شهرهای 
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مختلف سر برسند، به عملیات بپیوندند و شهید و مجروح بدهند، اما ارتفاعات 
تصرف شده ی عملیات حفظ شود. سركشی به جبهه های ديگر كه در آنجاها 
هم وضعیت كم و بیش يکسانی در جريان بود، غالم علی را بر آن می داشت 
شبانه روز در حركت و پاسخ گويی و درخواست نیرو و... باشد. غالم علی وقتی 
خبر مجروحیت شديد محمد ابراهیم شفیعی را از پشت بی سیم دريافت می كند، 
پزشک بیمارستان پادگان ابوذر را آماده كرده، با هم به سر وقت شفیعی می رسند. 
دكتر بعد از معاينه های مختلف نتیجه می گیرد كه كار از كار گذشته است، اما 
نادرست بودن  با اطمینان خاطر به وی می گويد: »چرا درصدی به  غالم علی 
گوشی و فشارسنج و... خودت نمی دهی؟ او زنده است. سرم وصل كن و سريع به 
بیمارستان برسانش.« شفیعی كمی بعد به هوش می آيد و در بیمارستان بستری 
می شود. رفته رفته نیروهای تازه نفس بیشتری وارد منطقه ی عملیاتی می شوند و 

مواضع به تصرف درآمده تثبیت می شود.
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فصل یازدهم
امری  شرعی،  ديدگاه  از  را  ازدواج  جوان  و  مؤمن  و  محجوب  غالم علی 
تکمیل كننده ی ايمان می دانستند. در زمان های مختلف و از جبهه های مختلف 
نبودن شهادت هرگز  متأهل  موقعیت  با  داشت  باور  و  داشتند  را  احساس  اين 
نصیبش نخواهد شد. از زمستان 59 كه عملیات اول بازی دراز    سرپل ذهاب 
را فرماندهی می كند و بعد به مرخصی به تهران می آيد، خانواده شخص مورد 
نظرشان را كانديد كرده بوده اند و غالم علی می پذيرد كه اقدام برای آشنايی و 
صحبت درباره ی آينده انجام شود. همسرش از نحوه ی آشنايی خود با غالم علی 
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می گويد: »تقريباً اواخر سال 59 بود كه برنامه ی آشنايی ما برای ازدواج پیش آمد. 
در اولین جلسه ای كه با هم صحبت كرديم، به من گفت: تو بايد خودت را برای 
يک زندگی پر دردسر آماده كنی كه جای مشخصی ندارد. اگر در ايران جنگ تمام 
شد، كشورهای ديگری هست. مطمئن باش تا زمانی كه زنده هستم و در روی 
زمین جنگ بین حق و باطل وجود دارد، من نمی توانم در يک جا زندگی كنم. تو 
بايد خودت را برای اين زندگی آماده كنی؛ زندگی ای كه خوشی به صورت متداول 
در آن نیست، بلکه لذت های ديگری دارد. مدام در آن سختی است. گشت و گذار 

و ماديات در آن دخالت ندارد.«
صیغه ی عقد پیچک توسط حضرت امام خمینی )ره( جاری شد. مادرش از اين 
واقعه ی شیرين اين گونه ياد می كند: »واقعاً عاشق امام بود و عالقه ی خاصی 
نسبت به ايشان داشت. وقتی قرار شد مراسم عقدش در محضر امام باشد، در 
پوست خود نمی گنجید. از منزل راه افتاديم طرف جماران. به بیت امام رسیديم. 
آنجا پاسدارها گفتند: شما برای سه نفر اجازه گرفتید، ولی حاال می بینیم چهار 
نفر هستید. يک نفر از شما نمی تواند در مراسم شركت كند. خواستند من را نگه 
دارند كه غالم علی ناراحت شد و به آن پاسدارها گفت: من بدون مادرم نمی روم. 
آن ها يک كمی بگو مگو كردند و بعد هم رفتیم داخل. آنجا امام صیغه ی عقد را 
جاری كردند و ما همه محو جمال او بوديم. امام به همه شیرينی داد. از جذبه ی 
امام، به همسر غالم علی حالت شوک دست داد. به كمک غالم علی هر طوری 
بود، خانمش را از پیش امام بیرون آورديم.« خواهر غالم علی در اين باره می گويد: 
»ايشان تا روز بیست و چهارم مهرماه سال 1360 در جبهه ی سرپل ذهاب بودند 
و تنها چند ساعتی پیش از موعد ازدواج به منزل رسیدند. بیست و چهارم مهرماه 
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به اين دلیل انتخاب شده بود كه مصادف بود با عید غدير خم. ايشان همان موقع 
هم كه به منزل رسیدند، در راه تصادف كرده بودند و چهار دنده اش شکسته 
شده بود. پیش از آن نامزدی و عقد انجام شده بود و خانمشان در طبقه ی پايین 
خانه ی ما اقامت داشتند. قرارشان اين بود كه با مختصر جهیزيه كه داشتند، به 
خانه های سازمانی غرب بروند و ساكن شوند. يک هفته بعد از مراسم ازدواج هم 
به جبهه رفتند. دو هفته ای در جبهه بودند كه يک هفته به مرخصی آمدند.« خانم 
غالم علی در مصاحبه ای ديگر گفتند: »علی وقتی اون عکس دستبوسی امام رو 
گرفته بودند، اون رو به من سپرده بود و تأكید كرده بود تا زمانی كه زنده هستم، 
اين عکس را نبايد كسی ببیند، حتا خانواده ی خودم. غالم علی بعد از دوره ی عقد 
تا ازدواج به اين باور رسیده بوده كه چون ازدواج من كامل صورت نگرفته است 
و از اين حیث لیاقت كامل برای شهادت پیدا نکرده ام.« در زمانی كه آشنايی 
صورت گرفته و نامزدی انجام گرفته بود، صیغه ی محرمیت سه ماهه بینشان 
جاری شده بود تا در آينده ی نزديک عقد و ازدواج صورت بگیرد. شرايط آماده 
نمی شود و ايشان زمانی كه در جبهه بوده اند و چند روزی بیشتر به زمان سر آمدن 
صیغه نمانده بوده است. ايشان از جبهه به خانمشان تلفن می زنند كه با پدرشان 
صحبت كنند و صیغه ی محرمیت تمديد شود. خانمش جواب می دهند: »شما 
آنجا هستید و كارها خوب پیش نمی رود و اين تمديد صیغه برای شما چه اهمیتی 
دارد؟« غالم علی می گويد: »می خواهم تا آن زمان كه شرايط مساعد گردد، من 
در اينجا به شما فکر می كنم. می خواهم صیغه تمديد شود تا من در اين به ياد 
افتادن مرتکب گناه نشوم.« غالم علی از موارد ريز رعايت اصول شرعی هم غافل 

نبوده اند.
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فصل دوازدهم
رضا، برادر غالم علی می گويد: »آخرين مرخصی كه آمده بود و اين امر هم 
شايد شانسی و شايد هم با دست غیب، مصادف شده بود با مرخصی آمدن من. 
من هم همان زمان سرباز بودم و در جبهه ی جنوب حضور داشتم . من را به 
كناری كشید و گفت: در اين مدت يکی، دو ماهه بیشتر مواظب خودت باش. اين 
خانواده، مخصوصاً مادر تحمل دو تا جنازه را ندارن.« غالم علی بعد از ديدار جمعی 
رزمند گان عملیات دوم بازی دراز با حضرت امام )ره( به خدمت امام می رسند و 
امام چند فیش حج به غالم علی می دهند و اسم ها را نام می برند: محسن وزوايی، 
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علی موحد دانش و... يک فیش جداگانه هم به جیب غالم علی می گذارند و 
می فرمايند: »اين يکی مختص خودتان ... قبول باشد ان شاءاهلل تعالی.« غالم علی 
به جبهه برمی گردد و فیش ها را بین آن چند نفر تقسیم می كند. علی موحد 
بعد می آيند و به شوخی می گويند: »مثل  نبوده و چند روز  دانش در آن جمع 
اينکه ما نباشیم، خوش تر می گذره. فیش های حج تقسیم می شه و...« غالم علی 
فیش خود را به علی موحد دانش می دهد و می گويد: »البته فیش شما محفوظ 
هست. بفرمايید خدمت شما.« علی موحد دانش بعد از چند روز متوجه می شود 
كه غالم علی فیش خودش را به وی داده است. می خواهد فیش را به غالم علی 
برگرداند و غالم علی نمی پذيرد و در نهايت توافق می كنند كه علی موحد دانش 
يک هديه از حج به عنوان يادگاری برای غالم علی بیاورد. حاج علی موحد دانش 
يک انگشتری تبرک حج برای غالم علی می آورد و غالم علی آن را بر انگشت 
می كند و تا زمان شهادت داشته و وصیت كرده بوده كه انگشتری بعد از شهید 
شدن من به خود حاج علی موحد دانش برگردانده شود. موضوع فراموش می شود 
اجرا شود و  بايد  انگشتری  ياد مادر غالم علی می آيد كه وصیت  به  ناگهان  و 
انگشتری را می خواهند به حاج علی دانش برگردانند كه حاج علی شهید شده 
بود. مادر انگشتری را به پدر حاج علی دانش می دهد و او هم انگشتری را به مادر 
می بخشد. در هفته های بعدی كه غالم علی از مسئولیت فرماندهی سپاه غرب 
بركنار شده بود، اما همچنان بر روی طراحی پروژه ها كار می كرد، نیروها هم بر 
همان اساس آرايش می شده اند تا عملیات مطلع الفجر را در منطقه ی بر آفتاب 
گیالن غرب اجرا كنند. خواهر شهید غالم علی پیچک می گويد: »آخرين بار كه 
به مرخصی آمد، ايشان همه ی ما را به بازار برد و برای هر يک از ما هديه ای 
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خريد. ما گرچه همه مان حال و هوای خاص او را می فهمیديم، اما كسی چیزی 
در اين باره نمی گفت. آكواريوم خريدند كه خانمشان در طول روز مورد توجه شان 
باشد. چندتا ماهی قزل آال خريدند و گفتند باشد مرخصی بعدی كه آمدم، دور هم 
می خوريم. وقتی شهید شدند، من آن ماهی ها را به خانواده ای كه مستمند بودند، 
بردم تحويل بدهم. آن خانم گفتند :... همان پسر چشم زاغه و قد بلند برادرتان بود؟ 
چه قدر ايشان به فکر ما بودند ... روز جمعه بود كه شهید دستغیب هنگام برگزاری 
نماز جمعه شهید شده بودند و ما از تلويزيون متوجه شديم. بعد فهمیديم كه در 
نماز جمعه ی تهران آقای هاشمی اطالع می دهند كه فرمانده جبهه های غرب 
غالم علی پیچک امروز به شهادت رسیدند. ساعت يازده شب خانم فراهانی به 
منزل ما آمدند ... پرسیدم: اين موقع شب اتفاقی افتاده؟ گفت غالم علی زخمی 
شده، تیر به سرش خورده و... گريه اش گرفت. ما هم فهمیديم كه غالم علی 
شهید شده. فردا از سپاه آمدند و خبر دادند. حاج علی موحد دانش كه خودش 
زخمی بود، همراهشان آمده بود تا خبر را خودش بدهد. موحد دانش گفت كه زياد 
منتظر رسیدن جنازه نباشید. جنازه جايی افتاده بود كه از هر دو طرف به آن نقطه 
شلیک می شد. شايد هم جنازه سوخته باشد ... گويا هم رزم ها پیدا می كنند و سه، 
چهار روز بعد جنازه به تهران منتقل می شه. گويا همزمان با نماز جمعه و زمان 
شهادت غالم علی راديو بغداد هم گفته بود: »غالم علی پیچک مزدور خمینی 
كشته شد.« ديگر اينکه همزمان شهادت حوالی ظهر، آكواريوم هم به ناگهان از 
وسط دو نیم می شود.« رضا پیچک می گويد: »سرداران زيادی با شهید غالم علی 
كار كرده بودند و همه هم از او متأثر بودند ... احمد متوسلیان، حاج علی موحد 
دانش، محسن وزوايی، حاج همت و... قسمت عمده ای كه باعث شده ابعادی از 
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شخصیت شهید غالم علی در مهجوريت و در حجاب بماند، خواسته ی خودش 
بود. نمی خواست شناخته شود تا مبادا غلو و ريا پیدا شود. عقیده داشت تعداد 
مجروح شدن ها و مشکالت و تالش هايش را يک نفر بايد بداند و آن خداست. 

ثبت و ضبط اين نشريه و آن كتاب و... مهم نیست.«
حالت روحی پیچک در شب عملیات مطلع الفجر به طور محسوسی تغییر كرده 
بود. »شب قبل از عملیات به اتفاق هم رفتیم و تمام نیروهای شركت كننده در 
عملیات را جمع كرديم. پیچک در جمع رزمندگان صحبت كرد و همه نسبت به 
كاری كه بايد انجام می گرفت، توجیه شدند. يادم هست كه او صحبتش را با اين 
جمله آغاز كرد: ما امشب به جنگ صدام می رويم تا حقی را به جهانیان ثابت 
كنیم؛ اين حق را كه اسالم و سرزمین اسالمی ما مورد هجوم كفرپیشگان واقع 
شده. ما برای اثبات اين حق، راهی تنگ قاسم آباد می شويم. آن شب دقیقاً می شد 
حال و هوای شهادت را در چهره ی پیچک خواند و من برای اولین بار، پیش از 
آغاز عملیات احساس كردم كه بايد از او خداحافظی كنم. در عملیات های قبلی 
هیچ وقت چنین احساسی به من دست نمی داد. عکس كوچکی از امام همراهم 
بود، به او هديه كردم. بوسید و در جیبش گذاشت. بعد انگشترم را از انگشتم 
درآوردم و به دست او كردم. همديگر را بوسیديم و خداحافظی كرديم. او پیش از 
آن هم در موقعیت های خطرناک قرار گرفته بود. چه بسا گلوله های آر پی جی 7 و 
تیربارهای دشمن، افراد كنار او را به شهادت رسانده بودند، ولی او زنده مانده بود، 
اما اين بار جور ديگری بود. به نظر می آمد كه همه چیز از قبل مشخص شده 
است. حتا پاسدار شهیدی از گردان نه سپاه ـ به نام شهید آرمیده    به خواب يکی 
از اقوامش آمده بود و در حالی كه در يک باغ زيبا قرار داشته، به او گفته بود كه 
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عکسی را به وسیله ی پیچک برای او بفرستد. به اين ترتیب برای من مسجل 
شده بود كه خداوند پیچک را به درگاه خويش پذيرفته است.«1 

محمدابراهیم شفیعی درباره ی ساعت های آخر عمر شهید غالم علی پیچک 
و فرمانده عملیات مطلع الفجر می گويد: »به عباس شعف مأموريت گشت داده 
بوديم ... بی سیم چی ايشان آمدند و گفتند ايشان را با رگبار زدند و بعد هم افسر 
عراقی تیر خالص توی پیشانی اش زد. غالم علی پیچک گفت باور نمی كند و 
عباس شعف زنده است و بايد رفت و ايشان را آورد. به من گفت: نمی خواهی 
بیايی؟ من خودم می رم، می آرم. يکی از بچه ها هم همراهشان رفت. دقايقی 
بعد ديديم عباس شعف را كول كرده و آورد. ديديم خوشبختانه او زنده است 
و به بیمارستان فرستاديمش.« و اين همان غالم علی پیچک است كه پانزده، 
شانزده ساله بوده و آن »اكبر ديوانه« الت گنده ی محلشان را به مبارزه طلبیده و 
برای همیشه بی اعتبارش كرده بود. حسین خالقی از سرداران و هم رزم غالم علی 
می گويد: »بعد از جلسه ی فرماندهان ارتش و سپاه در ستاد عملیاتی غرب كشور 
در كرمانشاه، حاج همت گفتند كه بايد جلسه ی جداگانه بگذاريم و بررسی كنیم 
كه شیوه ی جذب همکاری ارتش با ايشان در چه چیزهايی نهفته است و رمز 
در  روزی  چند  غالم علی  »جنازه ی  می گويد:  خواهرش  چیست؟«  او  موفقیت 
منطقه مانده بود. وقتی او را آوردند، طبیعتاً بايد اين جنازه بو می داد، ولی خدا گواه 
است، وقتی من می خواستم اين جنازه را ببوسم، ديدم خدايا چه عطر خوشی! چه 

بوی گلی از اين جنازه بلند می شود! حتا خون تازه از گلويش روان بود.

1. عقابان بازی دراز، صفحه ی 102
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روز 26 آذر 1360، جنازه ی غالم علی پیچک بعد از برگزاری مراسمی در مسجد 
امام حسین)ع(، تشییع و در قطعه ی 26 بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. در 
قسمتی از وصیت نامه ی شهید غالم علی پیچک آمده است: »جنازه ی مرا بر روی 
مین ها بیندازيد كه منافقین فکر نکنند ما در راه خدا از جنازه مان دريغ داريم. به 

دامادی دو ماهه ی من ننگريد؛ دامادی بزرگی در پیش دارم.«
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