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به جای مقدمه
الگویی ایراناسالمياست؛ ازتاریخمعاصر دوراندفاعمقدسپرافتخارترینبرهه
بهیادماندنيازحیاتطیبهیانقالباسالميتوأمباخلقصحنههايبسیارزیبایياز
رشادتهاوازجانگذشتگيهايآحادملتایراندرراهمبارزهباطاغوتهايزمانوتحقق
آرمانهايبلندیکملتظلمستیز؛اینگونهبودکههشتسالدفاعمقدسسربلندياین
مردمشریفدرپیشگاهتاریخوذلتابرقدرتهايشرقوغربرابهارمغانآوردودر
بزرگترینآوردگاهتاریخيایرانزمین،نهتنهاوجبيازخاکعزیزایراناسالمیازدست

نرفت،بلکهجهانیانراماتومبهوتعظمتوبزرگيخودنمودیم.
دراینمیاننقشدانشجویانمجاهدودالورستودنيومثالزدنياست،آنانکهبا
حضوردرجبههیعلمودانشبناداشتندفردایيروشنرابرايمیهنخودرقمبزنند،با
آغازحملهیجنودشیطان،جبههايمهمراپیشرويخوددیدندوبرايدفاعازانقالب
اسالميوایراناسالميرختجهادبرتنکردهودوشادوشوپیشاپیشدیگرمجاهدان
جبهههاينبردحقعلیهباطلافتخارآفریدند.حضورقشرفاخردانشجودرجبهههاينبرد
حقعلیهباطلجلوهیبدیعازسیرالياهللجوانانخداجوياینسرزمینبودودانشجویان
رادرشمارنقشآفرینانمهمواصليجهادقراردادتاجایيکهبسیاريازتأثیرگذارانو
فرماندهانجبههیتوحیدازمیانایشانانتخابشدند.اینافتخاریبسبزرگوجهادی
بسعظیمبودکهبهحقشهدایگرانقدرآنرانیزبایدشهیدانسرآمدعرصهیعلمو

ایثاربهحسابآورد.
بهنیتپاسداشترشادتوعزتیکهاینسرآمدانازخودبهیادگارنهادند،مجموعهی
حاضربهزیورطبعآراستهشدهودرقالبکنگرهیملیشهدایدانشجوباهمتوحمایت

سازمانبسیجدانشجوییوسایردستگاههایدانشگاهیتألیفوتدوینشدهاست.
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فصل اول
»روزگار خوش ایمان و تجربه و دانش«

تاپیشازعملیاتوالفجرهشت،همسایهیامامهشتم،مهندسجوان،حسن
آقاسیزاده،مهندسیرزمیبسیاریازعملیاتهاراچهبهعنوانناظروچهبه
نامطراحومجریطرح،اجراکردهبود؛امااینیکیازپروژههایاجراکردهی
بّنا، آهنگر، نجار، نقشهبردار، مهندس، دهها او پروژه این در نبود. پرشمارش
تکنیسین،کارگر،بسیجیوجهادیرابهکارگرفتهبودتاهمهچیزبرایعملیات
بزرگ1364/11/20آمادهباشد.دراینعملیات،ارتشجمهوریاسالمیایرانو
سپاهپاسداران،نیروهایعملکنندهبودند؛بههمیندلیل،مهندسیرزمیقرارگاه
خاتماالنبیاءبامدیریتوفرماندهیمهندسجوانازهمهیوزارتخانههاکمک

خواستوانبوهیازماشینهایراهسازیوکمپرسیو...گردآوردهبود.
مصالحساختمانیاعمازتیرآهنوسیمانوماسهوآهکو...درجاهاییکه
مهندسمعینکردهبود،بهفراوانیریختهشدهبود.مهندسحسنآقاسیزاده
بافرماندهانسپاهوبسیجحضورمییافتوبه گرچهدرجلسههایمشترک
آنهامشاورهمیداد،امادرکاریکهبرعهدهیشخصخودشبود،خودشبودو
خودش.لشکرهاوتیپهاوگردانهاچشمامیدواریبهکاراوداشتند،امااوفقط
میبایستبهکاراییخود،بهدانشآموختهاشدردانشگاهتورنتویکاناداوبه
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تجاربیکهازسال1361درعملیاتهایمختلفبهدستآوردهبود،تکیهمیکرد.
اومسئولیتجانانسانهاییراکهدرعملیاتشرکتمیکردند،ازنظرتأمین
جانپناه،کانالهایاجتماعی،راهها،پلهاوکانالهایانحرافیآباروند،برعهده
داشت؛کانالهاییبرایتجمعآبدرکنارهیاروندکهقایقهاپهلوبگیرندونیروها
اعزامشوندوکانالهاییکهباآبانداختنبهآنهامیبایستپشتجبههیدشمن
رابهباتالقهایمتعددتبدیلمیکرد.گامبهگاممیبایستیعملیاتراهمراهی
میکردتابهمحضتثبیتشدنموضعی،لودرهاوبلدوزرهاوبیلمکانیکیهارا
برایاحداثسنگرهایمتناسبباآن،درکمترینزمانممکناعزاممیکرد.همین
سنگرهادرمواردیکهنیازبهعقبنشینیموضعیمیشد،درپشتسرنیروهاایجاد
میشدتانیروبتواندکاردفاعیاشراشروعوموضعشراتثبیتکند.مهندسگرچه
بااعتمادبهکارهمکارانشبهکارهاسرعتمیداد،امادرهمهحال،اوبودکه
میبایستجوابگویقرارگاه،لشکرهاوتیپها،مسئوالنوزارتخانههاو...میشد.
طبقنقشهیکلیعملیاتکهازروبهرویآبادانبهجادهیفاوـالبحاریورش
بردهمیشد،درنهایتبهتصرفدرآوردنشهرفاوونواحیآنمنجرمیشد،
دوشبهیورشنیزدردوسویبیرونازخطعملیاتیانجاممیگرفتتادشمن
سردرگمشدهوزمانیبهخودمیآمدکهازشهرفاوبیرونراندهشدهبود.بنابراین
مهندسجواندرمنطقهیهورالعظیمشبهجزیرهایوامالرصاصجزیرهیدریایی
امکاناتیفراهممیآوردکهنیروهایعملیاتیبتوانندنقشهیکاملخودرابهاجرا
درآورند.مهندسبرایطراحینهاییسازهها،آنهمبررویاروندرودودردهانهی
خلیجفارسـخورعبداهلل،میبایستیچنانسازههاییبهکارمیبردکهموفقیت
عملیاتراتضمینکند.ازمشاورهبادههاتنازکارشناساننظامیوبومیتا
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مطالعهیگزارشهایساالنهیهواشناسیاستفادهمیکرد.جزرومدآبدرروزو
شبباآفتابومهتابوبدونآنها،عوارضبارندگیهایبهمنماهسال1364،
ظرفیتافرادتهاجمیوتجهیزاتوادواتشانرایکبهیکبرآوردمیکردوبرای
موانعثابتومتغیرچارهاندیشیمیکرد.بهشکلیکهتوجهدشمنراجلبکندو
بهظاهرگستردهوگمراهکننده،درهورالعظیمفعالیتداشتند،اماسازههایاصلی
بااستفادههرچهبیشترازاصولمخفیکاریطراحیوساختهمیشدندتادر
عملیاتاصلیودرلحظههایبعدازورودغواصانخطشکنبهمواضعدشمن
مورداستفادهینیروهاوادواتشانقراربگیرد.تاروزبیستمبهمنماهسال1364،
قرارگاهخاتماالنبیاء، بهعنوانمعاونتفنیمهندسی مهندسحسنآقاسیزاده
گاهباگروههایشناساییواردخاکدشمنمیشدوهمگامباآنهابهعملیات
میپرداخت،امابااولویت،وظیفهیخودش،یعنیبرآوردفنیومهندسیراشناسایی
ویادداشتکردنوترسیمخطوطکلیوعالیموویژگیهایطبیعیودستساز
رافراهممیکردوهمازحیثنظامیمجموعهیشرایطراثبتوضبطمیکردتا
بهتربتواندطراحیمهندسیرزمیارائهکند.ازطرفی،گرچهغواصنبود،امادرهر
فرصتیکهدستمیداد،درتمرینهاییکهدورترازمنطقهیعملیاتیموردنظر
بود،شرکتمیکرد.خرجگذار،خدمه،دیدهبانوتوپچینبود،اماهیچفرصتیرا
براییادگیریازدستنمیداد.یادشمیآمدکهبامادردریکروزگرمتابستانی
درخیابانراهمیرفتندکهبهمنبعآبسردکنارخیابانرسیدند.مادردعوتشکرد
گلوییتازهکنند.مادرازآبسردنوشید،اماخودشازآبمعمولیشیرلولهکشی
استفادهکرد.مادرپرسید:آبسردکههست،چراآبولرممیخوری؟واوگفت:

اجازهبدهیدمنمهارنفسراداشتهباشم.
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اودرسهماهشبانهروزیکاربیوقفهبرایآمادهسازیعملیات،شبهایسرد
زمستانیمنطقهراتحملمیکردواینچیزینبودمگرادامهیهمانمهارنفس.
کیلومترهااحداثجادهیشوسهای،احداثپلوخاکریزو...چهبسیارپیشمیآمد
کهرانندهیلودریازترسگلولههایتوپوخمپارهکهمنطقهرابهجهنمتبدیل
میکرد،بهکارادامهندهدوبقیههمازاومتأثرشوند،امااینمهندسجوان
سریعوارداتاقکلودرمیشدومیگفت:بهکارتادامهبده،منپیشتهستم.
پیشآمدهبودکهبعدازپایانکارساختمانپلی،رانندهایداوطلبعبورازروی
پلنشودواودرامتحانیبهعنواناطمینانخاطردادنبهبقیه،باخودروازروی
پلبگذرد.مهندسسریعازرانندهمیخواست:اجازهبدهمنپشتفرمانبنشینم.
بیااونطرفپلوماشین پیاده اگهترسینداری،سمتشاگردبشین،اگرنه
روتحویلبگیر.مهندسوقتیمیدیدکمپرسیهایماسهازنزدیکشدنبه
محلموردنظرطفرهمیروند،خوددرمحلیکهالزمبودماسههاریختهشود،
میایستادوازآنهامیخواستبارهایشانراخالیکنند.تاظهرروزاولعملیات
کهواحدهایعملکنندهبهمحاصرهیشهرفاودستیافتندوازطرفینیروهای
بعدیکارخانهینمکرادرمحاصرهگرفتند،مهندسهمراهشانبود.بعدازظهرهم
عملیاتادامهیافتوتاپیشازغروبآفتابمواضعموردهدف،همهبهتصرف
درآمد.مهندسپابهپاینیروهایعملیاتیپیشمیرفتوبابیسیمازخودروهای
راهسازیدرخواستمیکردتاپشتسرنیروهایرزمیپیشبیایندودرجادهی
ساحلیبهاحداثسنگرهاواستحکاماتبپردازند.برایاینمنظوردیوارههایبتن
ازپیشساختهشدهبهسرعتازکامیونهابهوسیلهیجرثقیلتخلیهمیشدودر
محلهایدرنظرگرفتهشدهباچندپیچومهرهبههموصلمیشدوبهسرعتقابل
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استفادهیرزمندگانواقعمیشد.جاهاییهمکهالزمبودخاکریزهاوکانالهای
اجتماعیاحداثشوند،لودرهاوبیلمکانیکیهابهکارگرفتهمیشدندوبهتدریج
ظرفچندساعتکلمنطقهیعملیاتیازپوششمناسباستحکاماتبرخوردار
میشد.سرعتعملودقتدردرستانجامدادنکارها،موردتأکیدمهندسحسن
آقاسیزادهبودونیروهایشنیزباآشناییکهبینشانوجودداشت،بهراحتیبهکار
گرفتهمیشدند.حسنآقادرچنینشرایطیبینجدیتودقتوسرعت،رفاقتو
برادریراهمبهافرادخودمنتقلمیکردتاکیفیتکارهابهبودیابد.محورساحلی
کهسمتراستنیروهایمامحسوبمیشد،میبایستبهسرعتدرسنگرهای
مناسبجابگیرندوآمادهیدفاعدربرابرپاتکهایپیاپیدشمنشوند.ازبعدازظهر
روزاول،کاراحداثاستحکاماتشروعشدوتاروزدومباسرعتهرچهبیشتر
ادامهیافت.ازروزسومعملیاتکهلشکرپنجعراقازنزدیکیکارخانهینمک
شروعبهضدحملهکرد،رزمندگانبااستفادهازسنگرهاییکهنیروهایمهندسی
رزمیبهسرپرستیمهندسحسنآقاسیزادهایجادکردهبودند،بهدفاعجانانه
پرداختندودرطیدوروز،بهکلیتهدیدهاراناکامگذاشتند.بهمحضپایانیافتن
موقتیدرگیریها،نیروهایفنیـمهندسیاستحکاماتراتوسعهبخشیدندوبعداز
آنعراقیهابهکلیازحملهیمتقابلناامیدشدند.مهندسهرچندساعتاوضاع
امالرصاصوهورالهویزهراجویامیشدتاببیندمواضعفریبدهندهبرایدشمن
درچهوضعیتیاست.اوضاعدرهردومنطقهخوببودوعراقیهاسردرگممانده
بودندکهجبههیاصلیکداممحوراستوچهمیتوانندبکنندکهچیزیعایدشان
تنهاوعده بودو راپذیرفته نشد.سرفرماندهیعراقطیاطالعیهایشکست
میدادکهبااعزامسهلشکرزرهیشهرفاووبقیهیمناطقازدستدادهراپس
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خواهدگرفت.کارسختوپردامنهیواحدفنیومهندسیقرارگاهخاتماالنبیاءبه
فرماندهیمهندسحسنآقاسیزادهازروزچهارمنبردوپسازشکستواحدهای
رزمی،بهویژهگاردریاستجمهوریعراقاهمیتمییافت.بمبارانهایسنگین
وپرحجمهوایی،درفاوونیزدرآبادانشروعشد.هدفاصلیبمبارانهاقطع
ارتباطنیروهایتهاجمیمسلطبرفاووراهپشتیبانیوتدارکاتآنهاازآبادان
بودکهسرعتعملمهندسیرزمیدرترمیماستحکامات،مانعازرسیدندشمن
بهاهدافششد.ابتکارعملبهنگام،درطراحیواحداثپلبررویرودخانهی
بهمنشیر،همهیپیشبینیهایدشمنرانقشبرآبکرد.درروزیازدهمنبرد،
واحدفنیمهندسیاستحکاماتپدافندیازخاکریزها،دیوارهایبتنیپیشساخته
برایحفاظتازمواضعبهدستآمدهایجادکردندوپیشازآنهمباحفرکانالهای
عمیقدرمحورساحلیوآبانداختندرآن،ایمنیمواضعخودیراباالتربردند.
حسنآقاسیزادهدرروزهایپایانیبهمنماهودرطولعملیات،عالوهبرطراحیو
نظارتایجادمواضعدفاعی،شبانهروزدرآمدوشدبینتالشگرانواحدفنیمهندسی
درفاو،امالقصر)امالرصاص(،هورالهویزهوآبادانبود.هرجابهنظرشمیرسیدکه
میبایستخوددستبهکارشودونیروهایشراتشویقبهسرعتدادندرکارها
کند،بیدرنگاقداممیکرد.مهندسحسنآقاسیزادهدرطولعملیات78روزهبا
وجودسکونتزنوفرزنداندراهواز،تنهادرزمانهاییکهانتظارتغییردرمواضع
خودیودشمننمیرفت،شبچندساعتیبهمرخصیمیرفت.گاهیهمبعداز
پایانجلسهایدرقرارگاهخاتماالنبیاءبهمنزلسرمیزد.استقراررزمندگاندرفاو
تااسفندماهوبعدازعیدنوروزهمادامهیافت.دراینفاصلهبودکهکارسترگو
بینظیرمهندسیرزمیآقاسیزادهودیگرمتخصصانجلوهگرشد.احداثکانال
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سراسریازاروندرودتاخورعبداهللوپمپاژکردنآبازاروندرودبهدرونآن
انجامشد.کانالیکهکیلومترهاطولداشتویکموضعدفاعیاطمینانبخش
برایرزمندگانخودیمحسوبمیشد.همینکهکارهاسبکترشدندومواضع
رزمندگانتثبیتگردید،توانستتقریباًهرسهروز،شبهابهمنزلبرود.رانندهاش
کهمردمیانسالاصفهانیبهنامحاجآقاارسطوییبوددرراهازحسنآقاپرسید»...
خبخداروشکربچههااینروزهاخیالشونازبابتسنگرهاوپلهاوکانالها
راحتشده،راستیتویاینیکماهوخردهای،تویکدومکارهاسختیزیادی
کشیدی؟«حسنآقاکهداشتطبقمعمولنجواگونهذکرمیگفت،جوابداد»اول
اینکهخدمتبرایارتشاسالمهرقدرهمسختباشد،قدمکوچکیاستکه
امثالمنبرمیدارند.رزمندههاجونشونروگرفتنکفدستشوندارنفداکارانه
میجنگن.بایدهرچهدرتوانداریم،بهکاربگیریم.اینکارها،حداقلکاریهستن
کهمیشهبراشونانجامداد.سهمماازصواباونها،خدمتکردنمونهست.
اماسختیکاررودوباربهشدتاحساسکردم.اولیزدنپلفاوبودکهکل
عرضرودخانهیبهمنشیرروپوششداد.مشکلچندینجنبهداشت.سرعت
آب،اونهمتویبهمنماهزیادترازفصلهایدیگهاست.اونموقعشماتشریف
نیاوردهبودید.بایدهمهیآمادگیافرادودمدستبودنمصالحروظرفحدوددو
ساعتبهکارمیگرفتیم،وگرنهبهنتیجهنمیرسیدیم.اطالعاتخودمخوببود،اما
میبایستازکسانیکهسابقهیکاردرمدخلورودیجریانآبازرودخونهبهدریا
اطالعاتیداشتند،میگرفتموبهکارمیبردم.چوندرساعاتیجریانآبازسمت
رودخونهبهدریاستودرساعاتیبهعکس.دریکمدتزمانکوتاهی،آبحالت
ایستاپیدامیکند.همونموقعمیبایستکلکارانجامبشودوایننظریهیقاطعی
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بود.چندنفرروسراغداشتمکهتلفنیوحضورینظرشونروجویاشدم.بهسرعت
مصالحروپایکارآمادهکردیم.لولههاییکهمیبایدبهاندازهیاینسرتااونسر
رودخونهبود،جوشمیدادیموبرایپرکردنازکفآبتاباالیاونروآماده
میکردیم.بیشتربهماسهنیازداشتیم.ماشینهاودستگاهماسهسازیرومیبایست
باآخرینتوانبهکارمیگرفتیموپایکارمیرسوندیم.بیلمکانیکیوجرثقیلو
کامیونولودرو...الزمبودکهبازحمتوتالشبهخدمتگرفتیم.شوخینبود
فقطچهارصدکامیونماسهدرشروعکارالزمبود.فشارروانیـعصبیزیادبود.
مسئولیتاونهمهآدموبعدهمکهمیبایستیبرایعملیاتمفیدواقعمیشد.«در
لحظههاییکهمهندسبرایبهیادآوردنموردیسکوتکردهبود،ارسطوییگفت
»فکرمیکنممورددوماونروزهایبمبارانپلهاوسنگرهاوتأسیساتبود...؟«
مهندسگفت»...خداخیرتبدهد.همون!ازخودفاوتاایستگاههفتآبادانیه
بندزیربمبارانبود.هواپیماهامیکوبیدند،ماهممثلآتشنشانهابهسرعتترمیم
میکردیم.باألخرهازروبردیمشان.بایدشکرگزارباشیمکهبارزمندههاییمثلشما

کارمیکنیم.اینروزهاهممیگذره.«
مهندسدمدرنیمهمخروبهیمحلسکونتشپیادهشد.گردوخاکلباسهای
خاکیاشراتکاند،کفشهارابهدستگرفتوازپلههابهطرفتنهااتاقمنزل
مسکونیموقتیشاندرطبقهیسومراهافتاد.خانممهندسبهمحضرسیدن
حسنآقابهپشتدر،گوییویراازصفحهنمایشمداربستهایلحظهبهلحظه
باچشمتعقیبکردهباشد،بهمحضچنددقهزدن،باحالتیکهانگارمسافراز
سفرطوالنیبازگشتهرااستقبالمیکند،همراهبابچههایشانگفت»بهبه،چشم
ماروشن!بالبهدور،ماشاءاهلل،سرحالوقبراق.انگارنهانگارکهبعضیهامیگن
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ازجنگبرگشته.حجتبیاباباروببین...«حسنآقاقدبلندوکشیده،نرموگرم،
بچههارایکبهیک،بغلکردوبوسیدوبهمحضفارغشدنازدیداربچهها،
زینتخانمراسینیچایبهدستدید.لبخندیزدودورهمنشستند.تاعیدنوروز
هفتههاماندهبود.کنارهمنشستندوشامخوردند.بچههاشیرینزبانیکردندوپدر
همهمهیمحبتهایروزهاوشبهاینبودنشرانثارآنهاکرد.بچههابعداز
شامهریکبرروییکپایپدرنشسته،خوابشانبردومادرکهتااینلحظه
ظرفهاراشستهبود،آنهاراسرجایشاندررختخوابگذاشت.روبهرویهم
نشستند.زینتخانمپرسید»اخبارکلاطالعیههاروخوند.حاالهمنمیخواهی
دربارهیعملیاتوالفجرهشتحرفبزنی؟«حسنآقاباحالتکمروییمانندی
گفت»منوازاینبابتسرزنشنکن.اصاًلگناهمننیست.البتهپرسیدنهمگناه
شمانیست.امایکموضوعمهمهکهبایداونروهمیشهدرنظرداشتهباشیم.در
مواردیکهدونستنمسئولیتمیآرهوبههرحالآدمهاظرفیتهایخاصیدارن،
کسیگناهکارنیست؛بخصوصایندونستنبهجوندههاهزارنفروپیامداون
یهکشوربستگیپیدامیکنه؛احتیاطشرطعقله.حتایهوقتآدمبیاختیارتوی
خوابحرفبزنه!بهعنوانمثالروایتیهستآنمقداریکهسلمانمیدانست
اگهابوذرهممیدانست،کارشبهجنونکشیدهمیشد.مهماینجاستکهمن،
بامسئولیتوعنوانیکهدارم،سوایمأموریتهایکاری،تا48ساعتمونده
بهعملیات،واقعاًمحلوزمانشرونمیدونستم.اصاًلموفقیتوالفجرهشتبه
همینرازداریهست.شوخینیست.یکسالقدمبهقدماجراکردنمقدماتی
کهروزیبزرگترینعملیاتدراونشکلخواهدگرفت.اونهمچهعملیاتیکه
کارشناسهایارتشهایبزرگدنیاسردرگمموندهاندکهایرانبااینهمهتحریم
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انجامداده.صدام اینبزرگیرو به اقتصادیو...چطوریکاری ومحاصرهی
شکستروپذیرفته!جداًکهاینعملیاتحقشوگذاشتکفدستش.«زینتخانم
چایرابهیادحسنآقاآوردوگفت»خداروشکر!همهخوشحالشدن.تویاخبار
پیامهایتبریکازداخلکشوروبیرونکشورروتوضیحمیده.صبحبرمیگردی
یامرخصیداری؟«حسنآقادرحالیکهازکیفشخودکاروکاغذبیرونمیآورد،
گفت»فردایهکمدیرترمیرم.اولبایدیهسرقرارگاهبرموبعدراهیفاوبشم.من
کارنوشتنیدارم،تواگهخوابتمیاد،بروبخواب.خداخیرتبده.«وحسنآقادست

بهکارنوشتنگزارشخودبرایقرارگاهشد...
»پیروزیبهدستآمدهدرعملیاتغرورآفرینوالفجرهشتراتبریکمیگویم.
سرفصلهایفعالیتهایمهندسیرزمیکهپیشتردرهرمقطعیبهاطالعرسیده
است:اگرتوانوداشتههایدشمنازادواتزرهیپنجبرابرویانیرویهواییاش
نزدیکبهدهبرابرماست،همیناستعداددرموردماشینآالتموردنیازمهندسی
رزمیهمدرستاست.درجریانآمادهسازیدشمنازعملیاتبدربهاینسو،
آنهابابهکارگیریکارمنداندولتودیگراقشار،موفقبهبریدننیزارها،آتشزدن
چوالنها،گسترشدادنعمقوعرضتکیهگاهخاکیشاندرمنطقهیهورالعظیم
وهمینطورکرانههایاروندرودشدهبودند.مقدارآهنوسیمخارداریکهبرای
انواعموانعدربرابریورشرزمندگاناسالمبهکاربردهاست،سربهصدهامیلیون
تنمیزند.بایداذعانکردکهطرحعملیاتیهوشمندانهواصلغافلگیرکنندگی
فرماندهانشجاععملیاتوالفجرهشتبسیاریازهزینهکردنهایصدامیانرا
ناکارآمدساختوازاینحیثکارآمدینیروهایخودیرابعدازاصلتوکلوایمان،
بهطرزفوقالعادهایباالبرد.چنانچهدرگزارشهایپیشینمشروحتوضیحدادهام
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دراینفرازاشارهایبهجادههایاحداثیپیشازعملیاتاشارهمیکنم:ساختن
جادهیمواصالتیدرپشتمنطقهیعملیاتیکهبهجادههایاصلیکشورمنتهی
گردد.درسهمحلبیمارستانصحرایی،بهویژهبرایمبارزهباآلودگیهایشیمیایی.
سکویموشکیازانواعمختلفزمینبههوادرهرسهموضعاصلیوفرعی.پد
بالگردکهبسیاریازامورترابریرابرعهدهداشت.ایجادمواضعخاصتوپخانهدر
هرسهمحور،احداثقرارگاهها،بنههایتدارکاتی،خاکریزهاوکانالهادرهرسه
موضعهور،فاووامالرصاص.اقداماتیکهزمینهیکلیرا،اعمازنیرووادوات،
برایعبورازاروندباعثشد،مانندانواعپلهایثابتوشناورکههمهابتکاری
بودند،ازبرجستهترینفعالیتهایمابود.بعدازاستقرارنیروهادرمواضعمتصرفی،
انواعمواضعدفاعیبهسرعتاحداثگردید.سنگرهایاجتماعی،کانالهایپراز
آب،دیوارهیبتنیبرایافراددفاعی.جادههاییکهبینخسروآبادتابهمنشیر،از
قاسمیهتااروندرود،ازبهمنشیرتاجادهیآبادان،ازچوبیدهتاقفاص،ازآبادانبه
چوبیدهوامتدادتابهمنشیربالغبر473کیلومترمیشد.احداثجادههایاتصالیدر
داخلفاوکههرچندهرکدامازنظرطولیکوتاهبودند،امایکپارچگیحرکتنیروها
راتأمینمیکردند.ازآنجاییکههماهنگیباوزارتخانههابهصورتمؤثرانجام
گرفتهبود،دراینعملیاتشاهدهمکاریقابلتوجهآنها)جهادسازندگی،وزارت
صنایع،کشاورزی،راهوترابری،نیرو،مسکنوشهرسازی(بودیمکهامیدواریمتداوم
داشتهباشد.درسایهیهمینهمیارینهادهابودکهماحتادرعملیاتگمراهکننده
وموازیکهدرهورالهویزهانجاممیدادیم،حدودهزاردستگاهوسیلهیمهندسی
بهکارگرفتهبودیمکههمتقویتمواضعبودوهمباآنحجمفعالیتفریبدشمن
راکاملمیکرد.توجهداشتهباشیمکهمادرشبهایآغازینعملیاتازپلهای
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شناورخیبری3،2،1استفادهمیکردیموبهمحضروشنشدنهوا،فعالیترا
تعطیلمیکردیم.بیشترینمرحلهیآمادهسازیبرایحملنیرووامکاناترادر
میاننخلستانساحلیانجاممیدادیمتابهمحضآغازعملیاتانتقال،جریانکاربا
سرعتتمامپیشبرود.بدترینروز،روزسومعملیاتبودکهدشمنعالوهبربمباران
شدیدراههایمواصالتی،دوپلثابتمانرابررویبهمنشیربمبارانکرد،امانیروهای
رزمنده،یکلحظههمتعللنکردندوهمهراترمیمکردیم.ایندرشرایطیبودکه
پلPMPارتشهمامکاننصببررویاروندپیدانکرد.اگربدانیدشهادتمهندس
سلیمیهاچهقدرانگیزهیبچههاراتقویتکردتابهخونخواهیبرخیزند؟یادآوری
میکنمکهشیوهیاحداثپلبعثتبرایهمیشهدرتاریخخواهدماندودانشکدههای
نظامیوحتاشهرسازی،آنراتدریسخواهندکرد.طولپل600متروعرضآن12
متربود.ضمناینکهپایههایآندرعمقهشتمتریقرارگرفتهبودکهدربعضی
قسمتهاحدودششمترآندرزیرآببود.ناگزیرمازجهادسازندگیخراسانبه
سرپرستیمهندسشریفینامببرمکهتالششانبینظیربود.مااینپلرادرروزعید
مبعثشروعکردیم.بیشترکارهادرشبانجاممیگرفتوباروشنشدنهوافعالیت
انجامنمیشدتادشمنشناساییاشکند.تنهارقملولههاینفتی56اینچیبهکار
رفتهدراینپلبالغبر80کیلومتربود.نگهداریاینپلدرآنشرایطروزهایبمباران
سنگینبسیارمهمبودکهالحمداهللانجامشد.خاطرتانهستکهلولههایبادآوردهرا
ازیککشتیغرقشدهیکویتییاعراقیبهآنجاحملکردهبودیم.بقیهیمواردرا

درروزهایآتیارائهخواهمداد.انشاءاهلل.«
حسنآقارفتوضوگرفتوبهنمازایستاد.شهراهوازدراینساعاتآرامشداشت
ومعلومنبودفوججنگندههایعراقیچهوقتباردیگرآنآرامشرابههمخواهدزد.





فصل دوم

»کابوس غفلت ها«
سکوتتوأمباآرامشوتبسمهایطوالنیحسنآقادربعضیهااینسوءتفاهمها
راپیشمیکشیدکهبگویند»توباغنیست!بیشتربهنظرمیادبرایکارآموزی
اومدهباشهتاانجامدادنکار!«...»بهنظرمیاددلمشغولیتمومنشدنیداره.مثل
آدماییکهدریکگذشتهایدورذهنشوندرگیرشدهوموندهباشهمیمونه«...
»منفکرمیکنمازاونعرفانهایغلیظکهآدمروتویههپروتدورازاینزمان
ومکاننگهمیداره،وجودشوپرکرده.یهعدهازاینکاهنهایهندیهستنکه
جلویدهنشونپارچهمیبندنتامباداحشرهایتویدهنشونبرهوتلفبشه.موقع
راهرفتنهمآنقدربااحتیاطقدمبرمیدارنتامبادامورچهای،حشرهای،چیزیزیر
پاشونبمونه.اینبندهخدامیهجوراییبهاونهاشباهتداره.اوناییکهغذاخوردن
وخوابیدنشرودیدن،همچینبرداشتیدارن.یهوقتهادلمبراشمیسوزه.«
آنهاییکهچنینتصورهاییداشتند،پربیراههمنمیگفتند.حسنآقارامیدیدند
کهبیشتروقتهاغذایشرابهدیگرانمیدهدوبعدخودشخردهنانیمیخورد.
دیدهبودندکهلباسهایشرابههرکسکهاحساسمیکردنیازدارد،میبخشید
وخودشهمیشهیخداباهمانلباسهایخاکیسرمیکرد.دیدهبودندکه
خوابشدرشبانهروزهمانچرتزدنهایکوتاهتویماشیناست.بههرحالآدم
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زندهحدسمیزندودرصحبتبادیگریبرزبانمیآورد.الزمهمنیستآدم
بدخواهوخبیثباشدوحدسبزند.حسنآقادرطولروزهاییکهدرخطوطمقدم
جبههازغربتاجنوببرایسرکشیبهکارها،نقشهبرداریهاوشناساییهارفته
بود،همزمانداشتههایدشمنراهمازنظرسازههاوزیرساختهابررسیکردهبود،
دریافتهبودکهطاغوتبرایهزینهکردندرآبوفاضالبلندنمادربوده،امادر
برابرتهدیددائمیبعثیهایحاکمبرعراق،زنبابا!سازههایفاوتاجبهههایغرب
کشوردرسمتعراق،اغلببعدازجنگمحدودبینسالهای1349و1350ایجاد
شدهبود،امادرسمتایرانهیچاقدامباارزشکاربردیدرکارنبودهاست.همین
کانالپرورشماهیبرایحفاظتازبصرهایجادشدهبود،اماشهرهایماانگارنه
انگارکهشهرهایمرزیهستندوبهاستحکاماتنیازدارند.چارهاندیشیبرای
مشکالتاینچنینیآنقدرحسنآقارابهخودمشغولمیکردتابعضیهادربارهاش
حدسهاییبزنند.مشغولیتذهنیزمانیطوالنیمیشودکهبرایرفعمشکل،
و نیروهایمسلح که بود زمانی بهارسال1361 نباشد. و... راهکاری ابزاری،
بسیجیهادرنتیجهیهمکاریها،چندینعملیاتمهمومفیدودشمنشکنانجام
دادهبودندوازجملهآزادسازیبستانوخرمشهررابهارمغانآوردهبودند.حسنآقا
دیدهبودکهوجوداستحکاماترزمیـمهندسیدرشرایطعملیاتیهجومیو
دفاعیچهسهمیدرموفقیتهادارد.حالکهنیروهابرایاولینعملیاتتهاجمی
علیهدشمندرپشتمرزهایشآمادهمیشدند،اینسهمبرایموفقیترزمندهها،
 بهمراتبباالترمیرفت؛آنهمدرمنطقهایکهدشمنسختترینموانعرزمیـ
مهندسیرادراختیارداشتورزمندههایمامیبایستیدرماهمبارکرمضانودر
از بعد برشرایطغلبهمیکردند.ساعتها تیرماه پنجاهدرجهی باالی گرمای
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مطالعهیچندینبارهیطرح»مثلثی«هایدشمنوانجامشناساییحضوریهمراه
عملیاتی،ذهنشبهشدتدرگیرشدهبودکهاینطرفبا باگروههایاطالعاتیـ 
امکاناتحداقلیودرشرایطعملیاتیچهمیتوانکرد؟درقسمتشرقوشمال
شهربصره،عارضهیمهمیبهنامکانالماهیخودنماییمیکرد.عرضاینکانال
حدودیککیلومتروطولشنزدیکبهسیکیلومتربود.کانالراباموتورهایپمپاژ
ازآبدجلهپرکردهبودندکهدرشرایطحملهمیتوانستندآبرابهسمتایرانیها
جاریکنندوزمین،گلآلودوباتالقیبشود.گفتهمیشدکهاینکانالبهظاهر
پرورشماهیازرویالگویاسرائیلیهاطراحیواجراشدهاست.دولشکرزرهی
عراقیهمبهشکلپاچالقیازآنحفاظتمیکردند.حالت»L«مانندیکهسمت
موانع شده، تعیین دقت به فاصلهای در و میشد متصل رودخانه به دیگرش
غولآسایدیگریبهنام»مثلثی«هاقرارداشتندکهدرنوعخودازبهترینطراحی
مهندسی–رزمیمحسوبمیشد.عالوهبراینها،کرانههایروددجلههمبا
کانالهایعمیقآبگیریشدهبودندکهدربینکانالورودخانههم،حلقههای
تودرتویسیمخاردارنصبکردهبودندکهعبورازآنراغیرممکنمیکرد.بعداز
اینمانع،مانعتکمیلیدیگرمیدانهایمینبهسمتنیروهایایرانیایجادکرده
بودندکههرکدامشاملهشتصدتاهزارمترمیشدوتعدادشانهم29میدانبود.
بهگونهایکهگروهتخریبنفوذینتواندظرفچندساعتموفقبهپاکسازیآنها
بشود.درپشتاینموانعهمنیروهایپیادهدرسنگرهاآمادهبودندوپشتسرشان
همتانکهاآمادهیشلیکبودند.یکیازمهمترینروشکارشاناینبودکههنگام
ایجادکانال،چهآنهاییکهبهداخلشانآبجاریمیکردندوچهآنهاییکهنیرو
مستقرمیکردند،خاکبیرونآمدهاززمینرابهجاییدیگرمیبردندتانیروی
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مهاجمنتواندازوجودخاکهوشیارباشدوبادقتبهسمتکانالپیشبیاید.طوری
میشدکهنیروبهخیالاینکهبررویزمینمسطححرکتمیکند،ناگهانبه
و...مهمتر،همان ازموانعسیمخاردارهایچادری داخلکانالسقوطمیکرد.
مثلثیهابودند.مهندسآقاسیزادهنوشتهبود»ارتشعراقازبوبیانگرفتهتا
صحرایکوشکدرشمال،بهمسافتهشتادکیلومتروازکوشکتاطالئیهبه
مسافت35کیلومتر،یعنیخطیبهدرازای115کیلومتررابااینمثلثهاپوشش
دادهبود.مشخصبودکهاینمثلثیهارابهسمتپایینتر،یعنیفاوهمگسترش
بود: اینشرح به زنجیرهایهم ایندژهایسهضلعی اصلی فرمول بود. داده
مثلثهاییکهدریکامتدادعرضی،ازیکقاعدهکنارهمقرارمیگیرندوطول
هریکازاضالعآنهادوکیلومتراستکهدرمجموعسهضلع،2×2×2کیلومتر
است.اینهادرامتدادیکقاعده،بهصورتمستقیمدریکخطازسمتشرقبه
جهتغربآرایشدادهشدهبودند.ایندژهایغولپیکر،هرکدامشانچهارمتراز
سطحزمینارتفاعداشتوطولهرضلعآندوکیلومتروقطردیوارهیآنهم
حدود3-4متربود.هریکازاینمثلثهایمادر،درسهکنجخودشان،بهسهمثلث
کوچکترکهطولهرضلعشانحدودششصدمترمیشد،تقسیممیشدند.همین
مثلثدومیهمبهمثلثکوچکتردرسهکنجشانتقسیممیشدندکهبهصورتتو
ُپراحداثشدهبود.دشمندرگوشهیهریکازاینمثلثهایکوچولو،یکرمپ
وسکوییدرستکردهبودکهتانکبهراحتیمیآمدودرآنمستقرمیشد.یعنی
درواقعدریکمثلثمادرجاییبرایاستقرار27تانکاختصاصیافتهبودکهبا
گردشلولههایتانکها،محیط360درجهایاطرافشراپوششمیداد.طبق
طراحیامکانهیچنوعنزدیکشدنبهآنرابهنیرویمهاجمنمیداد.وسطمثلث
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همدایرهایرامشخصکردهبودندکهبالگردبنشیند.حتاپیشبینیشدهبودکهاگر
نیروییهمباهرروشیواردآنبشود،نمیتوانستکاریانجامبدهد،چراکهدرهر
حالتحداقلیکلولهیتانکباالیسرشبودکهعالوهبرتوپ،مجهزبه
مسلسلهمبود.ضمناینکهحفاظاطرافشانهممانعازگلولههایازدورشلیک
شدهمیشد.تمرینزیادشانهمبرکاراییشانمیافزود.مهندسبهتنهاییو
داوطلبانهازقرارگاهخاتماالنبیاءبهقرارگاهمرکزیکربالآمدهبودتاضمنارائه
دیدگاههایخودبرایرزمندههاومهندسی-رزمیآنها،بیندانستههایعلمیاش
در تا کند برقرار ارتباطی منطقه، ویژهی موقعیت و بود گرفته تخصص که
عملیاتهایبعدیبتواندراهکارهایمناسبتریارائهبدهد.درهرپنجمرحلهی
عملیاترمضان،پابهپایرزمندههاپیشمیرفتوتجربهمیکردکهافرادتعاونبه
چهنحوکارمیکنندومعایبکارشانچیست.بهداریچهنواقصیدارد.رابطهی
گروههایاطالعاتی– عملیاتیبامهندسیرزمیچگونهاست.مخابراتچهنقشی
بینمهندسیرزمیباقرارگاهوواحدهایدیگربرعهدهدارد.بعدازپایانمرحلهی
پنجمعملیاتدردفترخودنوشت»سرعتعمل،شجاعتوعزمراسخرزمندگان
اسالمدرانهدامماشینجنگیدشمن،بینظیراست.غلبهبرموانعمتعدددشمنبه
سهولتبهدستمیآید.غنائمواسرایفراوانیبهدسترزمندگانمیافتدکهدر
تکاملآنهانقشبسزاییدارد.سپاهپاسدارانانقالباسالمیتوانستهاستدر
ظرفکمترازدوسالازشروعجنگ،ازغنائم،واحدهایتوپخانهوگردانهای
تانکوآتشبارهایمستقلو...بهوجودآورد.بسیجیهاکهدرابتدایعملیاتبا
آموزشهایبسیارکوتاهواردکارزارمیشدند،درپایان،هریکتواناییهاییبهدست
میآوردندکهپنداریدهسالآموزشهایمتعدددیدهاند.واحدهایتخصصیسپاه
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مانندتخریب،اطالعات–عملیات،دیدهبانیو...بهسرعتتشکیلوکارآمدشدهاند
کهنظیرشدرشرایطعادینیازبههزینهکردنچندینسالوقتوامکاناتمادی
وکادرهایآموزشیو...دارد.دربررسینهاییپنچمرحلهعملیات،میتوانگفت
کهضعفیمانند»پاشنهیآشیل«،بسیاریازدستاوردهاراکمرنگمیکردوآن
اینبودکهنیروهایاسالمهربارازسمتراستکهبهطورمعمولالحاقنیروها
صورتنمیگرفت،ضربهپذیربودندومجبورمیشدندپسازانهدامماشینجنگی
دشمن،بیدرنگعقبنشینیکردهوبهنقطهیشروعبازگردند.هربارهماین
ضعفرامهندسی–رزمیرقممیزدکهنمیتوانستبهموقعخاکریزهایمناسب
بهعنوانمسئول آیامن راممکنسازد. ادامهیعملیات دفاعیدرستکندو
مهندسیرزمیچهشیوههاییبایدمدنظرداشتهباشمکهاینموضوعرادرآینده
تکرارنکنم؟«مهندسازاینکهپیشاز1361/4/23بهمنطقهآمدهودراولین
مرحلهیعملیاترمضانشرکتکردهوتاروزششممردادماهکهمرحلهیپنجم
عملیاتشروعشدهبودپابهپایرزمندههاودرمیانگروههایمهندسیشبانهروزی
تالشکردهبود،ازنتیجهیکلیعملیات،کمیدلچرکینبود.باخودمیگفت:
»مردممیپرسندماکههرچهدرتوانداریمبهجبههکمکمیکنیم،پسچرا
پیشرویدرعملیاتهاصورتنمیگیرد؟کیشهرهایدزفولوبستانو...اززیر
آتشبارعراقیهادرمیآید؟«هربارعقبنشینی،روحیهیافراد،بهویژهبسیجیهای
کمتجربهراازاینکهمیبینندپسازتحققعملیاتدستورعقبنشینیدریافت
میکنند،بهشدتپایینمیآورد.کمکماینحرفوحدیثهااززبانعدهایدیگر
جاریمیشودوفرماندههاییهمدرسطحگروهانوگردانباآنهمراهیمیکنند.
کاردامنهپیدامیکندوبهسطحفرماندهانتیپهمسرایتمیکندوباعثپرسش
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وپاسخهایکموبیشتندمیشود.درروزدوممرحلهیپنجمعملیاتبهذهن
مهندسآقاسیزادهرسیدکهنزدیکاستباانحرافپیداکردنخاکریزفاجعه
بهوجودآیدورفتایننکتهرایادآوریکرد.وقتیحاجهمتدیدکهکاراحداث
خاکریزازنقطهیآغازپاسگاهزیدبهنقطهپایانقاعدهیمثلثیسوممنحرفشده
وبهمثلثیچهارمرسیده،سریعابتکارعملرادردستگرفتوباحضوردرخط
مقدم،بابرادرانحبیبالهیوجهرودیزادهصحبتکردودستورداد»بهشکل
پاگردیاعصاییتهخاکریزرابرگردانیدوروبهنقطهیآغاز،بهموازیخاکریزاول
کهنهکیلومتراست،نهکیلومتردیگرهمخاکریزبزنیدتابهاصطالحخاکریزدوجداره
داشتهباشیم،وگرنهباروشنشدنهواقیچیخواهیمشد.«همینابتکارعملباعث
شدکهنیروهاازساعتششصبحبهتدریجدرخاکریزدوجدارهموضعگرفتندوبه
دفاعدوطرفهپرداختند.عدهایبامهاجمانازشمالآمدهدرگیربودندوعدهایبا
مهاجمانازجنوبآمدهمشغولمبارزهشدند.دوموردباعثاینتدبیرحاجهمت
شدهبود:اول،انحرافخاکریزاولکهبهجایمثلثیسومازمثلثیچهارمسر
درآوردهبود؛دوم،نیروهایسمتراستنتوانستهبودندبهعلتانحرافخاکریزکه
منجربهگسترشبیشازسهکیلومتریتهاجمشدهبود،باهمالحاقپیداکنند.تا
ساعتنهصبحکهکاراحداثخاکریزدوم-دوجدارهشدنخاکریز-بهپایان
رسید،همهینیروهاازجانپناهبهنسبتخوبیبرخوردارشدهبودند.وقتیهمدستور
عقبنشینیبهوسیلهیپیکهابهفرماندهانگردانهاابالغشد،آنهاباآرامش
الزم،طوریکهیکفشنگهمجانماند،بهموضعاولیهبازگشتند.ازساعت
14:00،دشمناقدامبهتصرفموضعدوجدارهکردکهانتظارداشتصدهارزمنده
راکشتهویااسیربگیرد.ایناقدامدشمنبهنظررزمندههابسیارمضحکبود،چون
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موضعدوجدارهپیشازظهرخالیشدهبود.میبایستفرماندهانقرارگاهمرکزی
کربالتدابیرتازهایمیاندیشیدند.تکرارمرحلههایعملیاترمضانغیرممکنبود.
درمرحلهیاولعملیات،جایپایمتصرفشدهشصتکیلومتربودوفاصلهی
رزمندگاناسالمتابصرهازبیستکیلومتربهدوازدهکیلومترتغییرکردهبود.در
مرحلهیدومکمیازآنشصتکیلومترازدسترفت.درمرحلهیسومباآمدن
تیپمحمدرسولاهلل)ص(بهفرماندهیحاجهمتبهعملیات،انهدامماشینجنگی
دشمنبهشکلچشمگیریافزایشیافت.درمرحلهیچهارمکهدرمنطقهی
شلمچهاجراشد،ضربهزدنبهماشینجنگیدشمنادامهپیداکرد.درمرحلهی
پنجم،نیروهابههمانمقدارجایپایپیشازشروععملیاتدراطرافپاسگاهزید
عراقتمکینکردند.درمجموع،انهدامماشینجنگیدشمنوواردکردنتلفات
انسانیوبهاسارتدرآوردنتعدادقابلمالحظهایازآنها،دستاوردبزرگیبودکه
حداقلتأثیرآن،اینبودکهریاستدورهایغیرمتعهدهاازدستصدامخارجشد.
هماهنگی مسئولیت من بود. بسیارچشمگیر ارتش هوایی نیروی نقش البته
ماشینآالتمهندسیرزمیکهازجهادشهرهایمختلفدراختیارگرفتهبودیمرا
داشتم.ماهممأمورخدمتبهقرارگاهمرکزیکربالبودیم.مندرالبهالیکار
بچههاتامیتوانستمبهمثلثیهایدشمننزدیکمیشدم.هرچهرامیتوانستمخود
میدیدموبقیهیاطالعاتراازبچههایرزمندهمیگرفتمکهبرایساعاتیهر
چهارمثلثیرادراختیارداشتند.فاصلهیمثلثیهاازهم،از1/5کیلومترتادوکیلومتر
بودکهبهفرماندهیدشمنامکانمیدادنیروهایزرهیموصوفبهدفاعمتحرکش
راازبینمثلثیهاردکردهوجناحراستوخالینیروهایاسالمرابهتصرف
درآورده،هردوسمتنیروهاراازپشتبکوبد.ازهیچموردریزودرشتمثلثیها
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صرفنظرنکردموسعیکردمگزارشتنظیمیخودمرابهقرارگاهمرکزیکربال
بدهمتادرصورتتصمیموتمایل،موقعیتواقعیمثلثیهارابدانندوطبقآن،
نقشهطراحیکنندوبرایعملیات،استعدادواحدهایشانرابهدرستیبهکارگیرند.
ضمناینکهرونوشتآنراپیشخودمنگهداشتمتامگردرآیندهدربارهیطراحی
وساختآنموقعیتمناسبپیداکنم.پسنوشتم»دربرآوردنهاییبایداینواقعیت
رالحاظکنیمکهدشمنبهدلیلبرخورداریازکمکهایگشادهدستانهیشرقو
غرب،ازدستدادنتانکنگرانشنمیکند.بنابراینازحالبهبعدبررویانهدام
نیروبیشازحدواندازهایتأکیدنکنیموراههایدیگریهمدرنظرداشتهباشیم.
بهعنوانمثالوقتیمثلثیاولتصرفشد،رزمندههاآنراخالیوبالاستفادهفرض
کردند،درحالیکههفتاددستگاهتانکدرآنجامستقربودند.درمثلثیبعدیهمکه
گزارشازتهیبودنشدادند،شصتتانکاستقرارداشت.درمثلثسومیپنجاه
دستگاهتانکاستقرارداشتورزمندههاراهیبهداخلنمییافتند.هرمثلثازداخل
بهسهمثلثکوچکترتقسیمشدهبودند.تانکهرقسمتباتوپومسلسلش
میتوانست180درجهرابهخوبیبپوشاندو180درجهیدیگرراتانکمثلثبعدی
پوششمیداد.اینرانیروهایمابعدازساعاتیکهدرمواضعخاکریزیمستقر
شدندوباانبوهیازتانکمواجهشدند،دیدند،یعنیعمدهیتانکهاازمثلثیهاراه
افتادندودوکیلومترپیشآمدند.ازطرفیپیچیدگیاستقرارافراددشمندرداخل
دژها،نیرویحملهورمارابهشدتآزارمیدهد.اگرهممثلثیکاملسقوطکند،
چونمانمیتوانیمبهسهولتازآناستفادهکنیم،دشمنبایکخیزیکضلعرا
اشغالمیکندوبهسرعتزوایههایدیگرراهممتصرفمیشود.بنابرایناگراصرار
ورزیدهشودکهعملیاتتکراربشود،بهتراستکهتصرفوحفظدومثلثدردستور
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کارقراربگیردتابشودجایپایثابتیداشتوبعدازتجدیدقوا،پیشرویراباخیال
راحتادامهداد.منتادوازدهممردادماهماندموبعدهمراهباماشینآالتیکهبرده
بودیم،آنجاراترککردیم.«مهندسبیشترینتمرکزذهنیخودرابرآنمعطوف
کردهبودکهساختمانمثلثیهاباترکیببتنآرمهوخاکرسکوبیده،چگونهانجام
شدهبودکهکفآنیکمترازسطحزمینبلندتربودونوکزاویههایشبههفت
مترمیرسید.پیشخودآنراباطرحهاییکهدردانشگاهتورنتویکاناداخواندهبود
مقایسهمیکرد.اوبهایننتیجهرسیدکهطراحیواجرایمثلثیهاتوسطاروپاییها
)بهاحتمالزیادفرانسه،آلمان،انگلیس(کهدرجنگهایجهانیاولودومتجربهی
نبردهایزرهی،بهویژهدرشمالآفریقاداشتهاند،انجامشدهاست؛تجربهایکه

شناختشنیازبهمطالعهیدقیقترداشت.
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مهندسحسنآقااواخرمردادماه،پسازپایانعملیاترمضان،دوسهروزیدر
منزلاستراحتکردوبهقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(کهمسئولیتشمعاونتفنی-
مهندسیبود،بازگشت.جدیوبدونازدستدادنلحظهای،نامههاوابالغیهها
واحکامراکهدرکشوهایمیزکارشقراردادهشدهبود،یکبهیکمیخواندو
جوابهارامینوشتوبهدیدنآنهاییکهالزمبودبرود،میرفت.درجلسههای
مختلفومتعددشرکتمیکردوبامسئوالندیدارومذاکرهمیکرد.میخواست
هرچهزودترکارهاراانجامدهد.باتأکیدمیگفت»ببینماحمد!تواگهآمادگی
داشتهباشی،باهمبهمنطقهیدهلران-فکهمیریموشناساییمقدماتیمیکنیم.
میخوانقرارگاهیبرایعملیاتجدیددرستبشه.میخوانازنظرعملیاتی،
سیاسیو...بشهبهسرعتبهنتیجهیتعیینکنندهرسیدوموقعیتروبهنفعنظام
وکشوررقمزد.انتظارهایحضرتامامعزیزورئیسجمهورودیگرمسئوالن
اینهستکهپیروزیقابلمالحظهودرخشانیبهدستبیاد.باألخرهدرداخل
وخارجکشورنیازمبرمبهاینپیروزیهست.گشایشبزرگکههممردمو
مسئوالنروخشنودکنهوهمموقعیتنظاموکشوررودرمیانملتهابهبود
ببخشه.هدایایمردمیازموادغذاییوپودرلباسشوییگرفتهتالباسوکمپوتو
کنسروو...بهباالترینحدخودشرسیده.مردمکهآزادسازیخرمشهررودیدهو
شنیدن،میخوانکارآزادسازیمناطقاشغالیکشورمونسریعوچشمگیرباشه.
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عالوهبرکمکهایداخلیمردم،هدایاوپولو...بهسفارتخانههایکشورموندر
پایتختهایمختلفسرازیرشده.دربارهشفکرکنودراسرعوقتخبرمکن.«

حسنآقادستدادوخداحافظیکردورفت.بعدازرفتنش،عالوهبرمحتوای
افکارواندیشهوبلندنظری،عاطفهوتصمیمقاطعشهمبهدلمنشستهبود.هم
سنجیدهحرفمیزدوهمبااخالصوساده.روزبعدکهدیدمش،گفت»قرارگاه
عملیاتیکربال5تشکیلشدهواز28مرداد،یعنیسهروزپیش،فعالیتخودشو
شروعکرده.جنابسرهنگستادمنوچهردژکامازنیرویزمینیوبرادربزرگوارمون
حسینخرازی-مسئولیتفرماندهیلشکرسومسپاه-کاراستقرارقرارگاهوتهیهی
مقدماتروعهدهدارشدن.قرارهعملیاتمشترکانجامبشهوازناهماهنگیبین
نیروهاجلوگیریبهعملبیاد.اینروهمگفتنکهشناساییهایدرستوحسابی
ازدوسهماهپیشتوسطنیروهایارتشوژاندارمریدرمحلانجامشدهودر
حالپیگیریهست.منطقهیموسیان-دهلراندرنظرگرفتهشدهکهبهغیراز
مناطقاشغالیمهمدرمنطقه،حوزههاینفتیبیاتو...همدردستارتشبعثی
عراقهستوبایدآزادبشه.مندرحالهماهنگیبیننیروهایجهادیشهرهای
مختلفهستمکهطیروزهایآیندهبایدبریموکارمونروشروعکنیم.راستی،
حواستباشهکهکارمونشناساییوسرکشیچندروزهنیست.فکرمیکنمتاپایان

عملیاتهمبایددرمنطقهباشیم.اگرهمآمادگینداشتی،خبرمکن.«
ازدغدغهیخاطروجدیبودنحسنآقاحیرتزدهشدم.یکهفتهسرجمعاز
آخرینعملیاتکهدرآنشرکتداشته،فارغنشده،میخواهددرمأموریتیحدوددو
تاسهماهههمشرکتکند.یکمقداررویهمیندغدغهخاطرداشتنوپیگیری
مداومشفکرکردمکهناشیازچهچیزهاییمیتواندباشد؟بهایننتیجهرسیدمکه
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بنابهضربالمثلمعروف»درپشتهرموفقیتی،تمرینوممارستطوالنینهفته
است.«بهگذشتهیتربیتیاشدرخانوادهبرمیگردد.بهتزکیهینفسداشتنهاو
ایمانوتقوایشبرمیگردد.اینکهدررحمتالهیهمیشهبهرویآدمیبازاست
تاتوبهکندوراهراسترادرپیشبگیرد؛مهماست،اماسعهیصدرومثلساعت
کارکردنبهپسزمینهیفراواننیازداردوالحقحسنآقاحسابوکتابشدرست
است.پدریومادریاهلنمازومسجدوروزیحاللواخالقوکردارحسنه،
نعمتپرباریاستکهآدمیمیتواندآرزوکندوحسنآقاازاینمنظرهمهچیز
داشت.اتفاقاًآنروزکهپدرشانهمآمدهبود-دوروزپیش-منهمبهاتاقشان
رفتمواحوالپرسیکردیم.مندیدهبودمکهحسنآقاادارهینفسرالحظهای
فراموشنمیکند.پدرشانکهتازهازراهرسیدهبود،وقتیحسنآقارامشغولکار
بررویتکهایموکتانداختهشدهبرکفاتاقدیدند،پرسیدند»حسنآقاچرااز
میزتاستفادهنمیکنی؟حاالکههست.اگهنباشه،خوبمیبایدکناراومد.اما
هستوخالیافتاده.«حسنآقالبخندیبرایجلبرضایتپدرزدوگفت»پدر
جان!میدونیدکهپشتمیزنشستنبهآدمغرورمیده.خواهینخواهیمنّیتدر
آدمبهوجودمیادکهچنینوچنانباشدوچنینوچناننباشدو...درحالیکهمن
بهعنوانیکبسیجیهرگزنبایدفراموشکنمکهبهجبههآمدهامودرهمین
لحظههاصدهانفردرهرجبههایتویسنگرهاودرزیرآفتابشرایطسختیدارن.
رویاینموکتنشستناینگونهیادآوریهاروبهذهنممیاره.اماپشتمیزبهآدم
الهاممیکنهکه:»توبایدموقعیتخودتروبهعنوانمهندسسازههایبتنیو...و
بهعنوانمعاونتفنی-مهندسیقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(باالترازدیگرانبدونی.
بایدهمیشهازافرادپایینترازخودتفاصلهبگیریوباید....میبینیبایدهای
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فرمایشیپشتمیزنشینیهمیشهروبهافزایشاست.خونهکهعادتهامرو
دیدهبودین،درخارجهمکهبودم،درمنزلهمینسادهزیستیروبهخودماعمال
پولکهبه ˮ...میکردم.اونجاهمازمیاندانشجویانایرانیبودندکهتذکربدهند
مقدارکافیپدرتونمیفرستن.اینجاهمکمکهزینهیتحصیلیمیگیری.پس
لزومیندارهمثلطلبههاباشی.منهممیگفتمآرزودارممثلطلبههابشم.از

توجهتونممنونمپدرجان،راحتباشید.«
درصحبتکوتاهیکهداشتیم،بهمنگفتکهداردنیروهایاصفهانوبوشهر
وتهرانوچندجایدیگرراکهبیشترجهادیهستندوتعدادیهمازادارههایی
نظیروزارتراهآمدهاند،هماهنگمیکند.پشتکارحسنآقامثالزدنیبود.درچند
ماهیکهبهعنوانمهندسیجهادسازندگیتربتحیدریهمشغولبهکاربود،طرحو
اجرابودکهپیاپیانجاممیدادوهیچوقتکاربرایشمفهومتعطیلیواستراحتو...
نداشت.صدهاپروژهرانظارتواجراوطراحیانجامدادهبودکهمردمآنسامان
خیلیازاوراضیبودند.سهماهیدرجبهههایجنوبمشغولبهکاروبهسپاه
پذیرفتهشدهبودندکهچنانلیاقتوکاردانیوجدیتازخودنشاندادندتاباحکم
سردارصفویبهمعاونتفنی-مهندسیقرارگاهعملیاتیخاتماالنبیاء)ص(برگزیده
شدند.منیکیبهعنواندوستدوراندبیرستانوهمرزم،جداًتحسینشمیکنم.
منهمرشتهیتخصصیامراهوساختمانهست،اماکاردانیاوباامثالمنتفاوت
چشمگیریدارد.بهاموردنیویدلبستگیچندانیندارد.اصواًلآدمهایاینچنینی
بهمعنایواقعیکمنظیرند.اآلناینجاتویهتلنیممخروبهساکنهستند.خودش
وخانمبچههایشتوییکاتاقنهمتریزندگیمیکنند؛اتاقیکههمآشپزخانه
هستوپذیراییوخواب...ازاینجالبتراینهستکهبعدازازدواجتویشهرمون
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مشهدمقدسهممستأجربودواتاقینهمتریداشت.هربارهمکهپدرشاصرار
میکردیکخانهیمناسبپیداکندتابرایشبخرد،میگفتبرایحسینمان
بخرید.منبهزودیبهاهوازمیروموحاالحاالهاآنجاهستیم.بعدهااگرموقعیت

مناسببود،خانهیکوچکتریمیخریم.
باردومکهپدرشانرادیدم،موضوعبامزهایرابرایمتعریفکرد.گفت:»دیروز
حسنآقاخانمبچههاومنوسوارپیکانشکردوگفتبرویمتویاهوازدوریبزنیم.
سرراهمیخواستپمپبنزینبرودکهبهمنگفت:پدرجان!پولتویجیب
خودتوندارین؟هزارتومنالزمدارمکهباکبنزینماشینروپرکنم.منهمبه
اوگفتم:آقایمهندس،معاونتفنیومهندسی،یعنیشماهزارتوماننداریدکه
بنزینبزنین؟حسنآقاگفت:دریافتیمنفقطسههزارتومنهست.محدودیت
دارمحاجآقا.منهزارتومانرودادموازپمپبنزینبیروناومدیم.سرراهخواستم
ماشینرونگهدارد.رفتممقداریموادغذاییومیوهخریدموگذاشتیمصندوق
ماشین.حسنآقابعدازتشکر،گفت:حاجآقاهمونپولبنزینمهمبود.بقیهامور
میگذره.ماهممثلهمهیبسیجیهابایدقناعترورعایتکنیم.گفتم:قناعتدر
برابرپرخوریومفتخوریمعنامیده،درحالیکهبچههایتودرسنرشدهستن.
قناعتبرایحداقلیهایبچههامعنایینداره.مثلهمیشهتشکروقدردانیکرد.
پنجاههزارتومانبهطرفشگرفتمکهامتناعکرد.منهمپولروبهعروسمدادم.«
باحسنآقابهمنطقهیعملیاتیکربالی5رفتیم.ازپانزدهممهرماهقرارگاهقائم
بهطوررسمیبافرمانجنابصیادشیرازیفرماندهنیرویزمینیارتشومحسن
رضاییفرماندهسپاهپاسدارانانقالباسالمیفعالیتخودراشروعکردهبود.هر
دوفرماندهقرارگاهقائم)عج(،جنابسرهنگستاد،منوچهردژکاموبرادرحسین
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خرازی،فرماندهلشکرسومسپاهپاسدارانمشغولانتخابافرادخوددرمعاونتها
ومسئولیتهایالزمبودند.ایجادتشکیالتقرارگاهکهبهآبوبرقوساختمان
وچادرو...نیازداشت،غیرازتواناییواحدهایمهندسیخودشان،بهواحدهایما
بامسئولیتحسنآقاهمنیازمبرمداشتند.ازروزهفدهممهرماههمکاراستقرار
تیپهایادغامیازسپاهوارتشدرمحلهایدرنظرگرفتهشدهشروعشدکه
نیازمندایجادسایتموشکی،پلهاییبررویرودخانهی»دویرج«واستحکامات

مختلفبرایواحدهابودندوباسرعتهمادامهیافت.
حسنآقاکارهدایتامورساختمانیوپلوکانالوجادهسازیرابهمنواگذارکرد
وخودهدایتکلنیروهایفنی-مهندسیونظارتبرکارهاوکارساختسکوهای
موشکیرابهعهدهگرفت.البتهمنپیشازحسنآقادرقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
مشغولبهفعالیتبودم،اماتیزهوشیوچابکیوخستگیناپذیریاووتخصص
ویژهایکهداشت،باعثشدبهمعاونتفنی-مهندسیبرگزیدهشودوهمکارانش
ازجملهمنودیگردوستانرابههمکاریبگیرد.منطقهیعملیاتشاملدوبخش
عمدهمیشدکهیکیبخشآزادسازیدرعملیاتبودکهشاملبازپسگیری
منطقهینفتیبیاتتاچمهندیوسمیرهمیشد.مناطقبهتصرفدرآمدهی
پیشینهممیبایستیتقویتشوندتادشمننتواندباضدحملههایخودبهاشغال
دوبارهیآنهاتوفیقیابد.اینمناطقازشمالپلچنگولهتاشیخحاوی،منطقهی
عمومیعینخوش-چنانه،ازشیخحاویتاشاخهیرمیمرودخانهکرخهدرجنوب
بستانراشاملمیشدکهرزمندگانارتشاسالمدرعملیاتمسلمبنعقیلموفق
بهآزادسازیشانشدهبودند.پیشازشروععملیات،درمرحلهیاولوازدهم
آبانماه،ماتعدادیپلدرمجاورتپلاصلیرودخانهاحداثکردهبودیم،اماچند
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ساعتماندهبهساعتآغازحمله،چنانبارانیگرفتوچنانسیالبخروشانی
راهافتادکهپلهارادرهمشکستوبهپلاصلیهمصدمهواردکرد.تنهاکاری
کهدرآنساعاتمحدودباقیماندهتاآغازعملیاتمیشدانجاممیداد،ترمیمو
تقویتپلاصلیبود.حسنآقاسرازپانمیشناخت؛حتادرآنساعتیکهرگبار
بارانفرومیریخت،یکلحظههمدستازچارهاندیشیبرنمیداشت.حتادوسهبار
نزدیکبودآبببردشکهبچههانجاتشدادند.ازقرارگاهمرتببابیسیمتماس
میگرفتندوباحسنآقاصحبتمیکردند.یکبارهمبارلهیمخابراتبافرمانده

نیرویزمینیوفرماندهسپاهصحبتکردوجوابپرسشهایآنهاراداد.
باألخرهبههرنحویبود،همانپلاصلیراحفظکردیموعملیاتباوجود
خسارتهایواردشدهازرگباروخروشرودخانه،شروعشدوادامهیافت.البتهما
درطولساعتسهبعدازظهرتاساعتدهشب،بیوقفهکارکردیم.الزمبهیادآوری
استکهدرطولروزهایپیشازشروععملیات،ازسپاهپاسدارانانقالباسالمی
لشکرهفتفجروبهنسبتازواحدهاینیرویزمینیارتشجمهوریاسالمی
ایراننیزبهمجموعهینیروهایعملیاتیاضافهشدهبودندودرآنشبپساز
بارانوسیلدهمآبانماه،همهمیبایستازرویهمانیکپلاصلیباادواتشان

عبورمیکردند.
قرارگاهقائم)عج(ششمجموعهقرارگاهتابعهراشاملمیشدوازایننظرعملیات
بسیارمهمیبهشمارمیآمد.درادامهعملیاتوکارپشتیبانیمهندسی-رزمی،من
وحسنآقابامجموعهیقرارگاهقائمیکمبهفرماندهیاحمدکاظمیوهماهنگی
مشترکسرهنگعلیرزمیوازجانبسپاه،برادرزینالدینبود.قائمچهارمبه
فرماندهیمشترکرضاحبیبالهیازسپاهوسرهنگاسکندربیرانوندازنیروی



خاک و خورشید36

زمینیتشکیلشدهبود.قائمپنجمبهفرماندهیکریمنصرازسپاهادارهمیشد
وقرارگاهقائمششمهمبهفرماندهیمحمدبنیرودکیازسپاهپاسدارانانقالب
اسالمیواگذارشدهبود.ماپیشازعملیاتدرنصبپلهایفلزیشصتتنی
کهبررویرودخانهیکرخهبهوجودآمد،بامتخصصانارتشجمهوریاسالمی
ایرانمشارکتداشتیموالحقمسئولیتاصلیازنظرطراحیوایمنیاجرابا
مهندسحسنآقابود.پلموجودپیشازعملیات،پلسیتنیبودکهدرعملیات
کفافنیروهارانمیداد.دوپلشصتتنیجدیدکهبامشارکتبرادرانارتشی
نصبشد،کارهاراآسانترکرد.درطولعملیاتکهازدهمآبانماهشروعشد
وتابیستوهشتمادامهداشت،حسنآقانظارتوسرکشیبرکارهاوفعالیتهای
مهندسی-رزمیجهادوترابریادارههاراکهازاستانهایمختلفمأمورهمکاری
شدهبودند،بیوقفهادامهداد.اونیروهایموجودرابنابهنیازهایعملیاتدرمناطق
مختلفمستقرکردهبودومرتببرکارشاننظارتداشت.جهادوترابریتهراندر
چنانهوشوشمستقرشدهبودکهجهادوترابریاستانبوشهرهمکمکیشانبود؛
یامثاًلجهادوترابریاستاناصفهاندرحوالیعینخوشمستقرشدهبود.جهادو
ترابریهایاستانهایدیگرهمبودندکهبنابهنیازهادرفعالیتبودندوبعضیها
همبهفراخورنیازهاییکهپیشمیآمد،تغییرحوزهیفعالیتمیدادند؛ازتأمین
سنگروکانالوجادهگرفتهتاپلسازیومشارکتدرکارتخلیهیمجروحانو....
کارسختواصلیمادرسواحلرودخانهدویرجبود.مسیررودخانهیدویرج،
شمالی-جنوبیاستودرمنطقهیبینموسیاندرشمالتافکهدرجنوبجریان
دارد.فاصلهیمتوسطاینرودخانهتاخطمرزی،دستکمچهارکیلومتراستودر
جاهاییمثلتالقیبانهرعنبروربوط،تادوازدهکیلومترهممیرسد.نیروهابعداز
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عبورازرودخانهمیبایستیسرباالییتپهماهورراطیمیکردندوبهارتفاعحمرین
دستمییافتند.البتهدشمنازآغازجنگتحمیلیاستحکاماتمتعدداحداثکرده
بودکهباتوجهبهموانعیچونمیادینمینوانواعسیمخاردارو...نیروهایما
میبایستفداکاریبیشازانتظاروتصوربهخرجمیدادندتااهدافعملیاترا
برآوردهکنند.جالباینبودکهقائمیک،بهفرماندهیبرادراحمدکاظمیباوجود
تحملخسارتهایناشیازخروشانشدنرودخانه،تاظهرروزیازدهمبهتمامی
اهدافتعیینشدهرسیدوارتفاعات292رابهتصرفدرآوردکهدسترسیبه

حوزهینفتیبیاتآسانترشد.
موفقیتاینعملیاتکهبنابهمصادفبودنشباروزهایمحرمبانامعملیات
محرممشهورشد،آنچنانکوبندهبودکهدرسطحمنطقهایوجهانیهمانعکاس
فراوانییافت.استانالعمارهیعراقبهخطرافتادوسرپلهاییهمدرداخلخاک
دشمنبهدستآمد.همهیچاههاینفتاینمنطقهبهتصرفرزمندههایما
درآمد.غیرازدستاوردنظامی،سیاسی،دستاورداقتصادیمهمیهمبود.دشمن
غافلگیرشدنمرحلهیاولودومعملیاتراپشتسرگذاشتهبودوباآوردن
نیروهایزرهیازمنطقهیعملیاترمضانکهحدوددویستکیلومترفاصلهداشت،
بانیرویبیشتریاقدامبهضدحملهمیکرد.آمارشهداومجروحانباالمیرفت
کههمینامرباعثنگرانیشدهبود.ازطرفیمهماترسانیبهرزمندههاهممختل
شدهبود.حسنآقادرفاصلهیفعالیتهایپرشتابش،فکریکردهبودودراولین
فرصتبهمننزدیکشدهوگفت:»بایدوضعروسریعتغییرداد.باقرارگاهتماس
بگیروازطرفمنبگوهرتعدادکهممکنه،کمپرسیهایشنباربزننوسریعو
پشتسرهماینفاصلهیچندکیلومتریروشنریزیمیکنیم.چنددستگاهگریدر
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همبیانوسریعرویرملها،جادهصافکننتاآمبوالنسهاوماشینهایدیگه
بتوننرفتوآمدکنن.اگرهمالزمبودبامنحرفبزنن،بیسیمروپیشمنبیار.«

منتماسگرفتموپیامرادادم.
درفاصلهایکهکمپرسیهایشنبرسند،مهندسرانندهیلودریراراهنمایی
میکردکهکجاتیغهیماشینرازمینبگذاردتاتعدادیشهیدومجروحدرآن
جایبدهیموچندصدمتریعقبتر،جاییکهآمبوالنسهامتوقفشدهبودند،ببرد
وتحویلبدهد.مشغولبودیمتاکمپرسیهایشنآمدندوباراهنماییحسنآقا
بارشانراخالیکردندوگریدرهاهمسریعبررویجادهیرملی،آنهاراپهن
کردندورفتوآمدماشینهاتانزدیکیخطمقدمشروعشد.یکلحظهصدای
حسنآقاراشنیدمکهگفت»آخ...«.ترکشخمپارهبهکمرشاصابتکردهبودو
خونریزیداشت.دستدرازکردمواززمینبلندشکردموگفتم»بهتری؟«با
همانلبخندهمیشگیاشگفت»منحاالحاالهابایدانتظاربکشم.شهادتازمن
گریزونه...«بااصراربهسمتآمبوالنسکشاندمشوقبولکردکهبرودوبعداز

پانسمانکردنمحلزخمبرگردد.
سرجمعدرعملیاتمحرمحدود3500نفربهاسارتمادرآمدند.حدود150
تانکونفربربهغنیمتگرفتهشدوانواعدیگرتوپهاوخودروهاهمبهصورت
انبوهبهدستنیروهایخودیافتاد.جالباینکهحسنآقاحدودساعتدوازدهظهر
مرحلهیسومعملیاتبهعقببرگشتوساعتسهبعدازظهرنشده،بااولین
ماشینپیشماآمدوکارشراشروعکرد.نیرویعجیبیداشت.بههرحالبعضی
آدمهابندهیخاصخداوندهستندکهحسنآقایکیازهمانبندههایخاص

خداوندرحمانبود.
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بهسختیپیدایشکردم.قرارگاهمرکزیکربالدرحالتغییرمکانوجابهجایی
بودوازمنزلهمکهپرسیدم،گفتندهرچندروز،یکشبدیروقتبهخانهمیآید
وصبحزودهممیرود.باوانتباریکهوسایلازقرارگاهمرکزیکربالدرحومهی
اهوازبهقرارگاهجدیدمیبرد،راهیشدم.اولآذرماهسال1361بود؛یکروزآفتابی
وخنک.ظهربودکهبهمحلقرارگاهجدیددرغربدزفولوشوش-عینخوش-
رسیدیم.پرسانپرسانحسنآقاراپیداکردم.بهقولمعروف،یکسروهزارسودا
داشت؛آبرسانی،تأسیسات،سیمکشیبرقوتلفن،ایجاداتاقهایجلسهوستادو
روابطعمومیو...طراحیراههایمواصالتیازقرارگاهجدیدبهمناطقبازماندهاز
عملیاتمحرم.حسابیسرششلوغبود.سالموعلیککردیم.گفتم:»چهکردی
باخودت؟فکرکنموزنشصتکیلوییت،حاالزیرپنجاهبایدباشه.ماشاءهللبه
تو!«لبخندیزدوگفت»بایدهمخردهفرمایشکنی!چونتویعملیاتمحرم
نبودیکهببینیدرعملیاتوقتیمسئلهیعبورازیکرودخانهیصدمتری
پیشآمدکهساعاتیپیشناگهانخروشانشدوتراکمعبورازیکپلبرایآن
همهنیروپیشآمد،بسیجیهاچهکردند.بچههایبسیجیلشکرامامحسین)ع(
ازاصفهاندستبهدستهمدادند.مثلزنجیربههموصلشدندوپلیازسر
وتنخودبهوجودآوردندتانیروهاازعرضرودخانهیدویرجبگذرند.اگربدونی
چندنفرروآببردوجسدهاشونبهاروندوخلیجفارسروانهشد؟درمحاصرهی
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اقتصادیوجنگتحمیلیهستیم.غیرازمقاومتوشکیباییوعزتنفسوتوکل
بهخدا،کاردیگرینمیشهکرد.مسلمونیآدمهادرچنینشرایطیجلوهمیکنه.
حاالاومدیبمونهیابرمیگردی؟«گفتم»اومدمبمونم.تازهاگهچنینقصدیهم
نداشتم،حرفاتمیخکوبمکردکهبایدبمونم.«دردلمبهیادیکیازسرودهایپیش
ازانقالبافتادم..تواگربرنخیزی،مناگربرنخیزم،پسکیبرمیخیزد.حسنآقا
گفت:»راهکارتداومتهاجمبرایازکارانداختنویانیمهجونکردنماشینجنگی
دشمندرپیشگرفتهشده.بایدبهحامیانصدامبعثیارادهمونروتحمیلکنیمتا
باخواستههایبهحقماکناربیان.هیچراهمیانبروزیگزاگیواماواگریهموجود
نداره.عملیاتمحرمبااونهمهسختیاجراشدکهقسمتهایعمدهیارتفاعات
مرزیآزادسازیشدوسرپلهاییهمتاعمقدهکیلومتریخاکدشمنبهدست
اومد.حاالبهامیدخداداریمکارآمادهسازیروانجاممیدیمتاقسمتهایبرجای
ماندهازعملیاتمحرمروپاکسازیکنیموبهطرفالعمارهو...پیشرویکنیم.
تازهازعملیاتمحرمبهاینطرف،مهندسیرزمیکهسیچهلدرصدعملیاترو
بهعهدهمیگیره،متوجهمیشیموسعیمیکنیمبرآوردهاشکنیم.دراینمنطقه
چنانتنوعیبرایکارماوجوددارهکهدرهیچکجانمیتونستهمزمانوبه
موازیهموجودداشتهباشه.درجنگل»عمقر«جادههاومعابرویژهیخودشباید
احداثبشه.درمحیطهایرملیجادهیمخصوصخودش.مناطقکوهستانیهم
ویژگیهایخودشروداره.هرقسمتروکهببینی،هزارانساعتکارهمزمان
صدهاماشینراهسازیوکمپرسیوجرثقیلو...نیازدارهکهبایدانجامبشه.بهطور
عمدهمابایدازپسمشکلیبربیاییمکهامکانموفقیتهرچهبیشترعملیاترو
فراهمبیاره.یعنیازمحلاستقرارفعلینیروهاتاعمقبیستکیلومترودرجاهایی
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بیشتروکمترجادههایمواصالتیرفتوبرگشتیدرستکنیمکههمنیرو
بتونهروبهجلوحرکتکنهوهمآمبوالنسهابتوننهمزمانشهداومجروحان
روتخیلهکنن.اینجاهمتالشوصبرایوبالزمداره.کمبودماشینآالتهم
بایدباصرفهجوییوکارزیادجبرانبشه.تازهبرآوردهایاولیهنشونمیدهکهبه
بیشاز1200دستگاهکمپرسینیازهست.جرثقیلحدوددویستدستگاه،لودرو
بلدوزرهرکدامبیشازدویستدستگاهکمداریم.تازهاینهمهروبعدازنیروهای
موجوددرنظرگرفتهایم.شرایطمنطقهایجابمیکنههرکاریکهشروعمیشه،
بایدباسرعتزیادیتمومبشه؛چونزیرآتشدشمناستوازطرفیبرایبه
حداقلرساندناطالعاتدشمن،بایدشرایطروبرایاجرایعملیاتجدیدهرچه
زودترآمادهکرد.انواعپلهاییالزماستکهمابایدپیشساختهاشکنیمتابه
محضرسیدننیروبهکانالهاوخندقهایدشمن،سریعقرارشبدهندوردبشن!
ورقهایآجداریکهمیبایستجوشدادهشدهوبررویجادهیرملیانداخته
شودتاماشینهایشنیدارردبشن.انواعنردبانهاییالزماستکههمراهنیروها
بهجلوبردهبشهتابرایعبورازکانالهایعمیقوگشادباآنپایینبرنوبردارن
وبهاونطرفدیوارقرارداده،باالبیان.بایدآنتعدادلودروبلدوزربانیروهاجلو
ببریمکهبهمحضنیازبهاحداثکانالوسنگراقدامبشه.چیزیکهکمبودشوندر
عملیاتمحرمبهشدتبررویعملکردنیروهایماتأثیرمنفیبرجایمیگذاشت،
حداقلبایدهمونکمبودهایعملیاتمحرمروجبرانوآمادهکنیم.بیاباکارهاآشنا

شووقسمتهاییروسرپرستیکن.«
ازاینکهحسنآقاپیشمبود،دلمقرصبودکهبهمحضبرخوردبامشکلی،
بهویمراجعهمیکنم.خوشحالبودم.همینکهکارروشروعکردم،تازهمعیار
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دستمآمدکهمهندسکلیاتراگفتهودرعملموضوعسختتروپیچیدهتراست.
اصفهان،بوشهر،کرمان،تهران،ترابریهایاستانهایمختلف،همهشبانهروزی
قرارگاهجدید آذرکه روز22 تا را کار بیشترین کارمیکردندومیخواستیم
خاتماالنبیاء)ص(بهطوررسمیفعالیتفرماندهیخودراشروعمیکرد،آمادهکرده
وتحویلبدهیم.هرچهکارمیکردیم،میدیدیمکمبودماشینهابهشدتاحساس
میشود.باألخرهقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(بااعالمیهشمارهیکخودتولدشرابیان
کرد.دوفرماندهاصلیاش،فرماندهنیرویزمینیارتشوفرماندهسپاهپاسداران
بودند.قرارگاهکربالبهعنوانیکیازقرارگاههایخاتماالنبیاء)ص(فعالیتمیکرد
وقرارگاهعملیاتمحرم»قائم«زیرنظرقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(قرارمیگرفت.
مهندسبهعنوانمعاونتفنیمهندسیتعیینشدهبودوبرادرانرشید،شمخانی،
رحیمصفویو...وجنابسرهنگهامنوچهردژکام،حسنیسعدیو...فرماندهان

قرارگاهبودند.
براساسبررسیها،عملیاتمیبایستدردههیمبارکفجرانجامبشودتابرروی
اعضایشرکتکنندهدرجلسهیسرانغیرمتعهدهامؤثرافتد.مهندسیرزمیسپاه
وارتشبنابهاقتضایبضاعتشانفعالبودندوحسنآقامسئولیتکلیراداشت
وعالوهبرآن،راهنماییوبهکارگیریواحدهایجهادیوادارههاازاستانهای
مختلفراهمانجاممیداد.طرحعملیات،روز24آذرماهمنتشرشدکهازاینمنظر
تکلیفماهمروشنترشد.باوجودتالشهایشبانهروزیما،تعویقهایپیاپی
برایشروععملیاتازراهرسیدندوابرازنارضایتیهاازجانببرخیفرماندهانکه
نگرانلورفتنعملیاتبودند،شرایطراسختترکردند.درجلسههایفرماندهاندر
روزهای24و26آذرماه،ازتکمیلنشدنجادههایمواصالتی،سایتهایموشک،
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احداثپلهاوتکمیلنشدنچندینبرآورددیگرابرازنارضایتیشد.حسنآقادر
توضیحاتکلیبهمنگفت:»منهمباتکتکاعضاصحبتکردموهمتوی
جلسهنظراتمروگفتم.گفتمکهکارتدارکمهندسی-رزمیاینعملیاتدرتاریخ
دوسالواندیدفاعمقدسبیسابقهاست.منهمموافقایننظریههستمکه
باارتقایتیپهایسپاهبهلشکر،امکاناتولوازمبهآنهادادهنشدهاستکهاز
پسمشکالتاینعملیاتبربیایند.مثاًلدراینقسمتمندرجاتجلسهیدیروز
چهارمدیماهقرارگاهآمدهکه»1-تهیهویاتکمیلتأسیساتکلیهیقرارگاههای
شرکتکنندهدرمنطقهیعملیات،2-ادامهیشناساییهایالزموتهیهیطرح
مقدماتیبرایاجرایعملیات،3-آمادهکردنجادههایمواصالتیوپلهای
موردلزوم،4-آمادهکردنمحلهایفرودبالگردهادرمحلمناسبوموردنظر،
5-تعیینوآمادهکردنمحلاستقرارسایتموشکهاوک،6-برآوردنیازهای
توپخانهومخابرات،7-تهیهیطرحپوششوفریببهوسیلهیقرارگاهفجر،با
بهکاربردنیکتیپپیادهارتشویکتیپسپاهپاسداراندرمنطقهیشمالفکه

)ازفکهتاچیالت(«.
توضیحدادمکهفاصلهیاستقرارفعلینیروهاتاخطتماسبانیروهایدشمن،
دستکمبیستکیلومتراست.منباهزاردوندگیوتماسودرخواستوالتماس،
خردهخردهسیمانومصالحوورقآهنیو...بهمنطقهمیارم.وزارتسپاهووزارت
دفاعبایدآستینباالبزننوبهماکمککنن.موانعسرراهنیروهادرارتفاعاتمیشداغ
وتپههایرملیدامنههایشرقیوغربیآنزیاده.اینماشینآالتدرزمانکم
کفافکاررونمیده.مگهعبورلشکرزرهیازاونمناطقرملیبههمینسادگیها
شدنیست؟دالیلیکهباعثعدمموفقیتقابلتوجهدرعملیاتمحرمشد،سر



خاک و خورشید44

جاشهستکهبهاینعملیاتبهارثرسیده،موانعدیگههمازسمتباتالق
هورالعظیماضافهشده،نیروهایداوطلبجهادیوادارههاواقعاًدارنجانفشانی
میکنن.همینتهیهیحداقلیهاباعثشدبهاونحدنتونمبهکارهایتخصصی
مربوطبهمسئولیتهایخودمبرسم.تویجلسههامرتبیادآوریکردهامکهآقا
رویاستفادهازامکاناتموجوددرخاکدشمنزیادحساببازنکنین.هرمقامی
کههراندازهبرشیدارهومیتونهامکاناتبهمابرسونه،یاعلیبگه.چندبارهتأکید
کردهامکهکدومراهمواصالتیبهچهتعدادماشینآالتنیازداره.آخهناسالمتی،من
رشتهیمکانیکهمگذروندموبهراحتیکاراییتعدادماشینهاواهدافموردنظررا
برآوردکردهام.گیریمکهداوطلبهایجهادیوادارههایکساعتهمدرشبانهروز
نخوابن.مسئوالنلشکرنجف هیازممیپرسن:پسکیکارهایمربوطبهما
تموممیشه؟منهماظهارامیدواریمیکنمامانمیتونمبگم،برینخیالتون
راحت...اونهاهیهشدارمیدنکهاهدافعملیاتازطرفنیروهایاطالعاتی
دشمنکشفشده،کاریبکنین...اینموضوعروبهحقتذکرمیدن.دشمن
عالوهبرپیبردنبهشیوههایعملیاتیما،باچندینبرابرماشینآالتمهندسی
ما،دارهرویاستحکاماتخودشکارمیکنه.بههرحالاخوی،بایدتالشکرد.
اینهاضرورتهاست،انتخابهانیست.حضرتامامفرمودنکهتکلیفمهمترهتا

نتیجهیکار.ماهشدارمونرومیدیم،ولیتکلیفمونتعطیلیبردارنیست.«
بههرجاکهسرمیزدموبررویکارهانظارتداشتم،بااینیادآوریحسنآقا
روبهرومیشدم»بسیجیهااستخوانبندیعملیاتند.نمیشهبابهتأخیرانداختنهای
مکررعملیات،روحیهیاونهاروپایینآورد.«نگرانیهایعمدهیمنازهشدار
دیگرحسنآقابود»میترسمدشمنوانموددروغینبکنهوبهظاهرازمقابلنیروهای
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مافراروعقبنشینیبکنهوبِرهجاییکهچالههایافراسیابیکنده،ازبچههای
خطشکنماانتقامبگیره.یهموضوعیروفرماندهنیرویزمینیهمهشداردادکه
تراکمنیروتویمنطقهیرملیکهآمدوشدسرعتینداره،میتونهخطرپذیریباشه.
منهمهیتالشماینکهکهجادهبهاندازهیکافیبرایعبورومرورشنیدارها
)تانکهاوتوپهایسنگینونفربروبلدوزر(درستکنیمکههمهیتهدیدهابر
رویبچههایبسیجینباشه.زمانزیادیبهشروععملیاتنمونده.تامیتونین
بهفکربچههایپیشتازبسیجیباشین.پلهایرویکانالهاوخندقها،نردبانو
برانکاردرویباربندکمپرسیهاببندین.مهمترازهمه،آرایشماشینهاموقعکارتا
ممکنهوشرایطکاراجازهمیده،بیشتربشه.طوریکنارهمقرارنگیرنکهبایک
بمبارانتعدادزیادیماشینورانندهازبینبرن.انشاءاهللکارهاخوبپیشمیره

وماهمکمیروسفیدمیشیم.«
از48ساعتماندهبهآغازعملیات،عکسهواییگرفتنهایدشمنبااستعداد
نیرویهواییکهدراختیارداشت،بیشترشدهبود.تنهابرتریمانسبتبهدشمن،
نیروهایباایمانوانقالبیمانبود.درزمینههایمختلفتوانایینظامیدشمنبا
کمکهایغربوشرقبیشترازمابود.حسنآقامیگفتدرجلسههایروزهای
ازطرفهمهیفرماندهان قرارگاهخاتماالنبیاء)ص(سهمشکل پایانیدیماه
عملیاتیمطرحمیشود:»کمبودجادهوپلومهندسیرزمیبهکلی،عکسهوایی

ازشرایطمتغیردشمن،نفربریاحداقلکامیونکهنیروهاراجابهجاکند.«
حسنآقاخبرخوشیدادوآن،اینبودکهتعدادقابلمالحظهایازماشینهایبا
کاربردراهسازیخریداریشدهازخارج،ازبندرعباسبهقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
منتقلمیشوند.جهادسازندگیبندرعباسآنرابهمنطقهیعملیاتکربال11-
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والفجرمقدماتی-میآوردکهتعدادیهمنیرویکمکیهمراهشانمیآیند.من
کهابتدایورودبهحسنآقاازرویشوخیگفتهبودموزنشازشصتکیلوبهزیر
پنجاهکیلوآمده،یادمرفتهبودکهدردههیاولبهمنماهبعدازدوماهواندی،حاال
چندکیلوشدهاست؟حسنآقابهراستیکهشبانهروزیکارمیکرد.یکباررفتهبودم
نمازخانه،دیدمحسنآقاموقعبرگشتن،آمدهپوتینپاکند،همانجاخوابشرفته
بود.بیدارشکردمویادشآوردم»حسنآقا،آقایمهندس...ساعتهشتشبه!
میخواهیبخوابییابریسرکارهات؟«چشمهایشرابازکردوسریعخودش
راجمعوجورکردوگفت:»خداخیرتبده.بایددرطولشببهشیفتهایدوم
وسوممرتبسربزنم.خودتچی؟نوبتتتمومشد؟«گفتم»براینمازاومدم،

برمیگردمسرکارم.«
پذیرفتهبودیمکهنمیتوانیمباامکاناتمحدودکاررابهپایانببریم،امایکمتر
بیشترجادهاحداثکردن،بتنریزیپلو...آخرینفرصتمابرایخدمتبه
عملیاتاست.یادمهستکهبهزحمتتوانستهبودیمتاظهرهفدهمبهمنارتباط
تلفنیصحراییبینقرارگاههاباواحدهایاصلیرابرقرارکنیم.باألخرهزمانموعد
عملیاتفرارسیدودرساعت21:30شامگاههفدهمبهمندستورآغازعملیات
درگوشیبیسیمهاواگویهشد»یااهلل،یااهللبهمظلومیتعلیاصغربهذوالفقار
برندهیولیمؤمنینوقهاریتربالعالمینبهپیش.فرماندهنیرویزمینیارتش

جمهوریاسالمیایران،فرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمی.«
پیشرویدرارتفاعاتکوهستانیمیشداغوتپههایرملیآنشروعشد.نیروها
باسهقرارگاهکربال11-والفجرمقدماتی1-قرارگاهفجرقرارگاهعمدهیاجرایی
درشمالمنطقهیعملیاتازفکهتاچیالتوچنگوله2-قرارگاهنجفازشمال
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فکه-معبرسمیدهتاجنوبپاسگاهدویرجبهطرفمرزوشهرهایحلفائیهوالعماره
عراق3-قرارگاهکربالازجنوبپاسگاهدویرجتاتنگچزابه-بستانبهطرف
حلفائیه-زیرامرفرماندهیکلقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(رهبریمیشدند.منطقه
غیرازباتالقهورالعظیمتاداخلخاکعراقبدونبرجستگیخاصطبیعیبود.
نیروهاهمینکهکانالهایاولودومدفاعیراپشتسرگذاشتند،باواکنشاصلی
نیروهایدشمنروبهروشدند.کانالهایردیفسوموچهارمبامیدانمینهای
متعددوازهمهنوع)ضربهای،جهنده،ضدنفر،ضدتانک،منورو...(دربرآوردهای
اطالعاتی-عملیاتیشناسایینشدهبودندوهمینامورموجبنگرانینیروهای
پیشتازشدهبود.همانحیلههایبهقولحسنآقا»افراسیابی«،بعدازیکساعت
معلومشدکهدشمنخواستهبودباعقبنشینیهایتاکتیکی،نیروهارادرمیان
کانالهاومیدانمینهاوجهنمآتشازمواضعمستحکمشدهیکاملخوددرگیر
کند.پخشاخبارگمراهکنندهدرشبکههایارتباطیخودینیزشیوهیفریبکاری
دیگریبودکهبهکارگرفتهشدهبود،امادراینسمتتعبیرهایبهغایتتحلیلیاز
آنهاارائهنمیشد.واقعامراینبودکهدرجبههایبهعرضپنجاهکیلومتر،ایجاد
هماهنگیبیننیروهایسیزدهلشکر،آنهمدرعملیاتشبانه ودربرخوردباانواع
تسلیحاتاهداییشرقوغرب،بهنظمیآهنیننیازداشتکهکمتربهآنبهاداده

شدهبود.
نقشموانعمتعدددشمنتاآنجابودکهنیروهابامیدانمینهاوکانالهاو
سیمخاردارهاو...میجنگیدندوکمتربانیرویدشمنکهدردیدرسوتیررسقرار
گیرد،روبهرومیشدند.اینهمانچیزیبودکهحسنآقاپیاپیهشدارمیدادکه
نقشمهندسیرزمیدرعملیاتهایتهاجمیمابایدبهبیشازسیچهلدرصد
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برسد.بایدمتخصصهاودانشآموختههاکهازداراییملتصاحبدانشوکاردانی
میشوند،بهنیازملتهمپاسخمثبتبدهند.

حسنآقادرطولمرحلهیاولودومعملیاتکهتا22بهمنادامهیافت،مدام
درتالشبرایراهکاربود.جاییلودرهاییرارهبریمیکردکهکانالهاراباخاک
درفاصلههاییپرکنندتانیروبتواندحرکتداشتهباشد؛جاییبلدوزریراراهنمایی
میکردتاتانکونفربرفروغلتیدهدرکانالرابُکسلکندیابیرونبکشد؛جایی
راهنماییمیکردکهبلدوزریراباتیغهیمماسباکفبررویپدالگازشوزنهای
بگذارندوبهطرفمیدانمینخنثینشدنیراهبیندازندوخودراعقببکشندو
بعدازانفجارهایپیاپی،راهپیداکنند.سعیمیکردنیرویجداافتادهازگردانها
راراهنماییکند.جاهاییپیشمیآمدکهدرآنفرصتهایکوتاه،تنهابلدوزر
میتوانستسیمخاردارهارادراندازهیمعبرازجابرکندونیروراهپیشرویپیداکند.
مسلطبودنبراعصابوقوهیتدبیروتخیلمیتوانستبهاونیروییبدهدتالودرو
بلدوزریراواداردخاکریزیهرچندکوتاهبزندتاواحددرحالعقبنشینیبیبرنامه
دقایقیپشتآنپناهگیردوسازمانپیداکند.بهجرئتوقاطعیتمیتوانگفتکه
درآنعملیاتدرمجموع،فداکارترینومفیدتریننیرو،نیرویمهندسیرزمیبود
کهبهاصطالحمعروف»سنگرسازانبیسنگر«بودندوباوجوددستوپاگیربودن
وسیلهووظیفهشان،دچارهیچاختاللوتنشینشدندوفداکاریمداومکردند؛
عدهایشهیدوزخمیشدندوبقیههمباوجدانیآسودهمأموریتشانرابهپایان
بردند.هیچنوعاحساستأسفوواگوییکه»اگرفکرکردهبودیم...اگرزودتر...«
بهآنهاچیرهنشد.اگرجاییجادهایبهآخرنرسید،گناهکسینبودوتعللیدر
کارآنهابروزنکرد.خیلیازرزمندههابودندکهتأسفشانازاینبودکهتیراندازی
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نکردهاندوتنهاباکانالهاومیدانمینهاوسیمخاردارهاجنگیدهاند.
ناگهاندستوریبهخودروهاصادرشدهبودکهچراغهایشانراروشنکنندوبعد
گلولهبارانراریختهبودندبهفضایروشن...چقدرتالششدتابهآنهاتفهیم
کنیمکهاینحیلهیدشمناست...درمجموعنیمیازاهدافطرحعملیاتمحقق
شد،امادشمنمیلیاردهادالرهزینهاشرابرباددادودرماندگیاشدرداخلخاک
خودشهمآشکارشد.همانصدامیکهآمدهبودسهروزهخوزستانرافتحکندو...
حسنآقاصحنهایرادیدهبودکهاوجایمانرزمندههارامیرسانده،میگفت»وقتی
بهکانالهاوسیمخاردارهایدشمنرسیدیمومشکلعبورداشتیمومنبهاصطالح
برایراهحلرفتهبودم،دیدمبیناینبسیجیهابحثاست.علتراجویاشدم،
گفتند»نتیجهایکهگرفتیماینکهعدهایخودرارویسیمهایخارداربیندازندو
بقیهازپشتآنهاعبورکنندوبرایاینکارازیکدیگرسبقتمیگرفتند...«وآن
ایثارگریهابودکهنظاموکشورراازآفتوحیلههایدشمناستکبارینجاتداد.
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فصل پنجم

»هم فال و هم تماشا«
بانبوغفکریوآموزشیو تواناندوختهاشدرطیهیجدهسالازعمرش
تربیتیاشدرآمیخته،اورادرروبهروشدنبابیعدالتیهایاجتماعیدرحالتی
آراموقراربرایشحکمسکونوسنگینیو شورشیویورشیقراردادهبود.
فروغلتیدندرسرداببیتفاوتیهایمعمولراداشت؛همانسکونیکهبعضیها
ازرویعادت،بیتفاوتییاتنبلیدربارهاشمیگفتند»ماحکماونضربالمثل
روداریم،هرکهخرباشهماپالونشیم-واسهآدمکورشبوروزیکیه!کیازما
میپرسهخرتبهچند؟-اصاًلسریکهدردنمیکنه،چرابایددستمالبست؟-تا
بوده،همینبوده!یهسریآقاوسلطانووزیرووکیلبهدنیامیان،اینطورنیست
کهبخواهیباناشکریوجفتکپرانیسرنوشتعوضکنی.منیکیهواداراون
عقیدهومراممکه:دنیاروآبببره،فالنیروخوابمیبره.زندگییعنیهمین.
زندگیروهرجورکهبگیری،همونجورمیگذره.سختبگیری،خبمعلومهکه
سختمیگذره!بایدتامیتونیبابیخیالیطیکنی.اصاًلبگوببینمکیفردارو
دیده؟توروسنهنه!سرتروبندازپایینزندگیتروبکن!یانهسرتزیادیکرده؟
خداروچهدیدی؟زدوروزییککارهایشدهای!یعنیبهدرودیوارکوبیدن
نیست.اگرتوسرنوشتوروزیتاومدهباشه،محالممکنهکهکسیبتونهجلوشو
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بگیره.کسیهمنمیتونهباسرنوشتبجنگه!آقامگهمنعمرنوحدارمکهزمین
وآسمونروبههمبدوزم؟یهوقتمیبینیسرشبخوابیدیوصبحبرایهمیشه

بیدارنشدی.چوفردابیاید،فکرفرداکنیم...«
اودرخودازایندستصغراوکبراکردنهانمیدید.میگفتایمانوعقلمن
اقتضاکردهبراینشرافکارامامخمینیتالشکنم.تویمشهدتظاهراتمرگبر
شاهراهانداختیموسکوتراشکستیم.اگربعضیهاپوستکلفتیمیکنندوبهروی
مبارکخودنمیآورند،باشد.آنهاحکمکساییرادارندکهخودشانرابهخواب
میزنند.گفتهاندکهخوابیدهرامیشودبیدارکرد،اماآنکسیکهخودشرابه
خوابزدهاست،نمیشودبیدارکرد.یکلحظهفرصتپیشآمدوعمویمکهناظر
مدرسهبودوبهجلسهایرفت،سریعباماژیکقرمزودرشت،رویهمهیدیوارها
وتابلوهاوتختههایاعالمیهو...نوشتم»مرگبرشاه،درودبرخمینی.سکوتهر
مسلمان،خیانتاستبهقرآن.ایرانشدهفلسطین،مردمچرانشستین؟«بعداز
آنورقپارهیچاپشدهدرروزنامهیاطالعات،هیچشکوشبههایبرایکسی
نمیماندکهبگویدمثاًل»مارهبرنداریم،ازکجابایدشروعکرد؟اگرپلیسوساواک
ریختسرمانچهکنیم؟اگرهمسایهیشاهدوستمانبفهمدچهکنیم؟و...«حرف
منبرایاینهاایناست:»اگربهرأیمردمباشدوبهاصطالحرعایتقوانین
پیشرفته،امامخمینیدارندهیآرایمطلقهیمردماست؛اینیک.مشروعیت
دوم،ولیدینیکهمجتهداعلموتواناوسازگارناپذیرباچپاولوستماست،حکم
امامعصر)عج(راداردوکسیبهغیرازامامخمینیازچنینصالحیتیبرخوردار
نیست.الگویانقالبی،هرکدامازرهبرانجبههیملی،نهضتآزادیگروههای
ریزودرشتدیگر،پردرنیاورده،پرشانراچیدندوآنهاعقابنشدندکهاوج
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بگیرند.اینهممشروعیتسومکههیچفشاروتهدیدوتعقیبنمیتواندبراراده
ووظیفهیالهیکهحضرتامامدارندکوچکترینتأثیریبگذارد.برایکسب
اجازهیکتبیازدفترحضرتامام،حضوریمراجعهکردموتشخیصشانبراین
بودکهآیندهیکشوربهمدیرانبادانشنیازمنداست.اینتصمیمآیندهیمنرا
مشخصکرد.بنابههمانروایتکه»دنبالعلمباشید،حتااگردرچینباشد«
پسمنبهدانشگاهتورنتوآمدمکهپذیرشگرفتهبودم.ازطرفیانقالباسالمی
نیازمندنمایندههاییاستکهدرخارجازکشورحقانیتمبارزهاماموامتاسالمی
رابازگوکندودروغپردازیحکومتننگینپهلویرابهجهانیانروشنکند.تورنتو
یکشهردانشگاهیاستوصدهادانشجویآسیایی،اروپایی،آفریقاییوآمریکایی
درآنحضوردارند.آنمقدارآزادیوجودداردکهعقایدترابیانکنی.روزنامهی
دیوارییاهفتهنامهداشتهباشی.درگفتوگوهایدونفریوچندنفریبادانشجویان
ایرانیوخارجیازآبستنانقالببودنکشورحرفبزنی.رسالهیحضرتامامرا
باتعویضجلدشبارسالهیآقایخویی،باخودمآوردهامتکثیرشکردهاموبه
دوستانایرانینیازمنِددانستندادهام.ازطرفیمیبینماینجاهمهمانآفتهای
تبلیغاتیطاغوتییاگروههایسیاسیوجودداردوخیلیهمفعالهستند.بنابراین
جبهههامختلفندوهرکدامشیوههایخاصخودشانرامیطلبند.درجاییباید
مناظرهوبحثکنی.درجاییجنبهیارشادیراپیشببریوپاسخگویسؤالها
باشیودرجاییفتنهگرانراافشاکنیونیرنگشانرابرشماری.بااینحساب،
نیازمندانگلیسیصحبتکردنروانهستیتامنظورترابهدیگرانتفهیمکنی.
درجایدیگربایدآنهمهاطالعاتسیاسیمذهبیداشتکهجنبهیارشادی
قانعکنندهوقاطعراپیشببری.«همدانشکدهایاوگفت»اگهتوازمشهدبه
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اینجاآمدهای،خبمنبچهیتهرانم.منهمآنورقپارهیروزنامهیاطالعات
راخواندهام.سختگیریساواکوپلیسازشهرهایدیگردرتهرانبیشتره.
حسنآقا،منموقعیتینداشتهامکهاختالفطبقاتی،نارضایتیازحضوربیگانههاو
عدمرعایتشئونمذهبیازجانبحکومتطاغوتیرابهاندازهیشمادرکولمس
کردهباشم.شمالطفکنیددرکنارشرکتدرکارهایتبلیغی،منابعیبرایتقویت

مبانیفکریواعتقادیمنارائهکنید.«
حسنازقفسهیپایینیکتابخانهاش،پلیکپیرسالهیامامراجلویبهرامگذاشت
وگفت»سرفصلهاییکهیکجواندانشجویمسلمانایرانیمقیمدرخارجاز
کشورنیازدارد،همهدراینرسالهآمده.بعدازمطالعهیدقیق،خودتمتوجه
میشویکهنیازهایبعدیاتچیه.ماتویانجمنمنابعدیگریهمداریم.در
ضمناینراهمبهیادداشتهباشکهبهموضوعهایقابلافشاگریارسالی
ازکشورنیازداریم.مابایدزبانگویاوبرندهینهضتمردمباشیم.همدیگررا

میبینیم«بهرامباابرازرضایتخداحافظیکردورفت.
بین آزاد صحبتهای دانشگاه، بیرونی محوطهی و کتابخانه ساختمان در
و نویسی پارچه یعنی برگزارکردن، اماحالتکمپین رواجداشت، دانشجویان
جزوهنویسیدرجایثابتیداشتن،بابلندگوهرازگاهیشعاریعمدهایراگفتن
عنوانهدفیراتبلیغوترویجکردنداشت.منبعدازآشناییباحسنبهعنوان
یکیازدوستاناوویکیازاعضایانجمناسالمیدانشگاهتورنتوعضویتداشتم.
تبلیغچهارچوبنهضتانقالباسالمیباراهبریحضرتامامخمینیهدفو
انگیزهیفعالیتهایمابود.باگروههایدانشجوییچپیوراستیایرانیوخارجی
مرزبندیهارامشخصمیکرد.دراطرافکمپیندانشجویانمسلمانازکشورهای
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عربیوآفریقایی،ازدانشجویانآسیاییواروپاییوآمریکاییمراجعهمیکردندو
سؤالهایخاصخودشانرامطرحمیکردند.حسنآقاشخصیتثابتکمپینما
بودکهپاسخگویسؤالهاوابهامهابود.او،همبهانگلیسیروانصحبتمیکرد
وهمآگاهیعمیقوهمهجانبهیسیاسی،دینیوفرهنگیداشت.هممتانت
وشکیباییداشتوهمبهموقعبهتندیازحوزهیاعتقادیدفاعمیکرد.چند
جبههیثابتهممقابلمابودندکهدشمنیآنهانیزباماتمامینداشت.اولی
صهیونیستهابودندکهانواعاتهامهارابهماواردمیکردندکهچنینوچنانو
اینهاضددینیهودیاندو...حسنآقاباپاسخهایقاطعبهآنهامیگفتادیان
الهیسیریتکاملیدرمسیرخودداشتهاند.پیامبریازبنیاسرائیلپیامبریک
روستابودهوپیامبریچونحضرتموسیپیامبرقومبودهوهمینطورحضرت
مسیح،پیامبریبعدازقومیهودراتداومبخشیدهاند.نبوتهمهیپیامبراندرنبوت
ختمیمرتبتبهتکاملقطعیوبایستهمیرسد.بنابراینحسابفرقهیسیاسیبا
نامصهیونیسمبادینیهود،جداست.صهیونیسمدراساسجریانیضددینیاست
کهبهدینتظاهرمیکند،همانطورکهفرقهیوهابیهیچربطیبهدیناسالم
ندارد.فرقههایشبهدینیمحصولسیاستهایاستکباردردورهیاستعماریپس
ازناپلئونبناپارتهستند.چنانکهخودبناپارتمجموعهایازفرقههایاستعماری
بودودرتظاهرهرجابهرنگیدرمیآمدوکارفریبوفتنهگریخودرابهپیش
میبرد.جنگجهانیاولودومهمبستریبرایرشداینفرقههافراهمآوردکه
بهطورمعمولانگلیسیهابهآنهابالوپرمیدادند.وهابیتهمگرچهازنظر
مبنایفکریحرفزیادیبرایگفتننداشت،اماازخشونتبهمراتببیشتری
برخورداربود.فرقهیسومکهفرقهایبهمراتببهروزترازآندوبود،فرقهیسازمان
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مجاهدینخلقبود.فرقهایباسوءاستفادهازچندسورهیقرآنمجید،رنگو
لعابیازمارکسیسمونسبتدادنهرازگاهیخودبهنامتشیعوانقالبیگریو...
بود.اینفرقههمهیچبنیاندینینداشتوبهراحتیازموضعیبهموضعیتغییر
ماهیتورنگولعابمیداد.اینفرقههمازخشونتونیرنگبهرهیکافیو
وافیمیبردوهرگاهکهازمارکسیستیگریبازمیماند،عنوانمیکردکهجریان
مذهبیاست.هرگاههمدمخروسشپیدامیشدکهاینچهوضعمذهبیبودنو
خودرابهشیعهنسبتدادناست؟میگفتمنجریانمارکسیستیام.یعنیهمان
شترمرغوبارنبردنوتخمنگذاشتناشراداشت.هرسهیاینفرقههادشمنیذاتی
بانهضتانقالباسالمیبهرهبریحضرتامامخمینیداشتندوازهروسیله
ونیرنگبرایاثباتدشمنیشانسودمیبردند.مارکسیستهابهعنوانچهارمین
گروهموقعیتروبهزوالجهانیخودشانراداشتندوبعدازکودتادرچکسلواکی
بهفکریورشبهافغانستانافتادهبودند.بعدازاینهاکهگروههایمارکسیستی،
اماضدنوعروسیاشبودند،چپآمریکاییشناختهمیشدندکهآنهاهمبین
نشستنبررویصندلیکمونیسمروسیولیبرالیسمآمریکاییدرآمدوشدبودند.
خشونتگراییاینهاهمذاتیبود،چراکهبههمینمنظورتشکیلوتجهیزشده

بودند،وگرنهموجودیتشانبیمعنامیشد.
حسنآقابیشترنظریهپردازعملگرابود.میگفتمسلمانیکسیکهبازندگیو
هویتشیکینباشدودرمجموعشخصیتیاوجلوهنکند،ارزشیندارد.اوبودکه
گشتوگشتتاقصابیاسالمیدرحومهیشهرپیداکردودوهفتهاییکبار
میرودگوشتموردمصرفمانراخریدهومیآورد.میگویداگرجزئیاتیمثلخرید
ازمسلماندربرابربقیهدرکارآدمیدیدهنشود،مسلمانیاشزیرسؤالمیرود.
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نمازوواجباترعایتنشود،علمشخصهمراهبهجایینمیبرد.برهمینمنوال
بودکهدرجمعنمازجماعتمادانشجویانازهمهکشورهاشرکتمیکردند.
میگفتنبایدبهمصرفزدگیدرکافیشاپهاوگشتوگذارهایگناهآلودآدمی
زمانازدستبدهد.علمبیاموزدودرذهنداشتهباشدکهبایدهرچهزودتربرگردد
وبهمردممستضعفخودشخدمتکند.کارفرهنگیهمنیازبهآگاهیودانش
دارد.متخصصغربیدرکشوراسالمینوعزندگیوشخصیتخودوشرکتو
کشورشراتبلیغمیکند.اگربخواهیبهاینوضعپایانبدهی،راهیجزکسب
دانشوتوأمانباهویتفرهنگی-دینینداری.شادروانجاللآلاحمدسالها
وقتصرفکردتابیماریغربزدگیراتبیینکرد.میگفتاصولداشتن،به
شخصکمکمیکندتاجلویامیالمصرفزدگیوغربگراییوایسمزدهای
بِایستدوتزلزلیبهخودراهندهد.بعدازظهرهادرحوالیچهارراهورودیبهدانشگاه
است، نزدیک اتوبوس و مترو ایستگاههای به و اصلیهمهست ورودی که
بحثهایمختلفعقیدتی-سیاسیشروعمیشودکهمحلمناسبیبرایارائهی
دیدگاههاست.بینخودمانزمانراتقسیمکردهایمکهمثاًلدوساعتمنوحسن
وحجتبافاصلهایازهمگفتوشنیدهاراادامهبدهیموسهنفربعدیکهآمدند،
مابرویموبهکارهایبعدیبرسیم.نگارشاعالمیهها،منشورهاودعوتهای
مختلفبرایسخنرانی،نشستفکری،تظاهراتواعالمهمبستگیو...مهمترین
قسمتکاراست.حسنآقاخودشبیشتریننقطهنظرهاراارائهمیدهدوبقیه
ازجملهمن،اهدافتکمیلیرامنظورمیکنیم.دوستانیهمهستندکهکارهای
اجراییازقبیلپارچهنویسیوتابلونویسیبهفارسیوانگلیسیوعربیرابهعهده
دارند.نظموترتیبورعایتاصولانسانیدرهمهیفعالیتهایماجایگاهاصلی
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رادارد.ادبوتحملودانستهگوییمقدمهیتبلیغیماهستند.حسنآقامیگفت
»بینمامناظرهوبحثکننده،تعدادقابلتوجهیازمردمرهگذرودانشجو،خانهدارو
مسافراتوبوسیامتروهموجوددارندکهابتدابرایدقایقیبحثراگوشمیکنند.
اگرمناسبومتعالیتشخیصدادند،ادامهیبحثومناظرهراپیمیگیرندواگر
جذابتشخیصندهند،ولمیکنندومیروند.ماعمدههدفتأثیرگذاریمون
رویهمانجمعیتدرحالآمدوشداست.الحمدهللقرآنما،دیانتماونهضت
انقالبیواسالمیمونبهقدریجذابوپاکیزهاستکهبرهردلصافوبیکینه
مینشیند.اینپشتوانهیبزرگیبرایماست.یکمقداریشکیباییوصبوریاز
خودنشاندادن،توفیقدرپیداره.یادمونباشهکهامتائمهبرخوردارازمواهب
الهیومعصوماناست.کسیکهدرمکتبششیوهیبحثکردنامامصادق)ع(را

دارد،نبایدنگرانهیاهویطرفمقابلباشد.«
درفاصلهیفعالیتهایسیاسیوفرهنگیوکالسهایدرسی،بهآموزشهرچه
بیشترقرآنونهجالبالغهمیپرداختیمکهبهطورمعمولیکیازمعلمان،حسنآقا
بود.هرازگاهیهمبادعوتازمبلغینتشیعمقیماروپاوآمریکا،زمینهیرشد
فکریمانرامساعدترمیکردیم.یکهشداردائمیحسنآقا،فرمایشحضرت
آویزهیگوش این توبهکردناست.«و از بود»گناهنکردن،آسانتر علی)ع(
یکیکمابودکهدرمحافلمختلطآموزشیکهدختروپسریکجابودند،امیال
شیطانیبهاذهانرخنهنکند.حفظحریمزنومردرعایتشود.پوششلباس
مناسبداشتهباشیموامورمعمولراباتحقیرکردنوسادهانگاشتندستکم
نگیریم.ازطرفیهمتکردهبودکهبعدازظهرهایروزسهشنبه،دوساعتیبه
آموزشزبانعربیاختصاصدادهشودکهآنکالسسوایعربیخواندنو
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اندازهیبحث فهمیدن،جلسههایقرآنیبود.دراینکالسعربیروزمرهدر
کردن،نشریهخواندن،مقالهنوشتن،فیلمبهزبانعربیدیدن،اخبارشنیدنو....
راشاملمیشد.حسنآقامیگفت:»خواهناخواهزبانعربی،زباناولاسالماست.
زبانعربی،زبانکاربردیجهاناسالماستومابابرادرانوخواهراناعرابمان
برخوردهایدائمیخواهیمداشت.«استادیهمدعوتکردهبودیمکهمفیدبود.

خبرورودحضرتامامبهپاریسدرروزسیزدهممهرماهسال1357درجمع
انجمناسالمیدانشجوییمادرتورنتویکانادا،انقالبیبرپاکرد.اینخبرحامل
نکاتمهمیازایندستکهنهضتواردمرحلهیانقالباسالمیشدهوحرکت
آنپرشتابوتوانشصدچندانخواهدشد،بود.همهبراینباوربودیمکهازاین
مرحلهبهبعد،انقالباسالمیبرمشکالتریزودرشتسرراهانقالببرتری
جسته،باجهشبیشتراستانوشهروشهرستان،روستاواینادارهوآنسازمانرا
درنوردیده،میرودکهجریانتاریخاجتماعیمردمایرانرادگرگونکند.شاهاینبار
نخواهدتوانستباآمریکاییهاوانگلیسیها،کودتاییدیگررقمبزندوموضوع
انقالبهمحاکمیتشرعوشئونانسانی-اسالمیاستکهمحدودبهملیکردن
صنعتنفتیاکشاورزیوارتشوآموزشوپرورشو...نخواهدبود.یکانقالب
فرهنگیاسالمیکههمهچیزوهمهکسرادربرمیداردودرهیچچیزیمحدود
ومتوقفنمیشود.ازقانوناساسیگرفتهتاتشکیلمجلسشورایاسالمیو
ادارههایشهریوروستایینومیشود.افکاروزندگیمردمتغییراساسیمیپذیرد
وآیندهازدلهمینانقالبسربرمیآورد.اخباررویدادهاوسیرتحوالتنهضت
برایمادراعضایانجمناسالمیدانشجویانتورنتویکاناداازاهمیتدرجهی
اولیبرخورداربود،اماباورودحضرتامامبهپاریس،بسیارجدیترازهمیشهشد.
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باورودامامبهپاریس،یکیازمراکزخبریجهان،بهشکلآماریهمبیشاز
نیمیازبرنامههایرادیووتلویزیونیومطبوعاتیجهانامکاناتخودراخواستهو
ناخواستهبهاینامرمهمسیاسی،اجتماعی-تاریخیمعطوفکردهبودند.بههرحال
هرکشوریموضوعانقالباسالمیایرانراتعقیبمیکرد،چراکهبسیاریاز
روابطبینالملل،مستقیموغیرمستقیمتغییرمیکردکهبهنوبهیخود،تغییرهای
دیگریرارقممیزد.شورویوبلوکشرقازبابتاینکهیکپایگاهجاسوسیو
اطالعاتیدرجنوبمرزهایشبرایهمیشهتعطیلمیشد،آیندهانقالبراتعقیب
میکرد.پیمانناتوحلقهیاتصالیپیمانهایسنتووسیتودرخاورمیانهراکه
شاهایرانتضمینمیکرد،ازهممیپاشیدوبرایشانمهمبود.همهیپیمانهای
ناعادالنهیتحمیلیبرملتایراناعمازسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،امنیتیو
اطالعاتیازبینمیرودوطبیعیاستکهاینطرفهایپیمانها،موضوعرا
تعقیبمیکنند.کشورهایمنطقهکهاغلبباشاهروابطگوناگونیازقبیلنظامی
وسیاسیو...دارندوازنقششاهبهعنوانژاندارممنطقهایآمریکامتأثرهستند،
خواستهوناخواسته،روندحرکتیتوفندهانقالباسالمیرالحظهبهلحظهرصد
میکنند.اینسرفصلهاراحسنآقابامابهبحثمیگذاشتتاتواناییجمعیمان
افزایشیابد.حسنآقادرپایانجلسهروزچهاردهممهرماهگفت:»منفکرمیکنم
چندنفرازما-دستکمسهنفر-برایدیدارازمحلاقامتامامخمینیدریکی،
دوروزآیندهراهیپاریسبشویم.عالوهبرموضوععاطفیدیدارحضرتامامو
دریافتمعنویزیارتحضرتایشان،کسبآگاهیازسرمنشأانقالباسالمی
برایفعالیتهایآتیمانبسیارمفیدوحیاتیخواهدبود.«نظرخواهیکردیموقرار

شدمن،حسنآقاوحجت،راهیاینمسافرتبشویم.
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نوفللوشاتو،پاریس،شانزدهممهرماه1357
ازتاکسیکهپیادهمیشویم،درمحوطهیباغ،پشتچپرهایچوبیوتکو
توکفلزی،پرچمهایایرانبدونشیرپیرومفلوکشراباالیمیلهایمیبینیم.
هرگامکهبهباغنزدیکمیشویم،پیامهایخوشامدگوییبهحضرتاماماینجا
وآنجادیدهمیشود.پارچهنویسیهاییبهزبانهایفارسی،عربی،انگلیسیو
فرانسویمملوازاعالمهمبستگیباامامخمینیوانقالباسالمیایران،نشانگر
پایتختیواقعیاستکهبهحضورگرانقدرحضرتایشانگرهخوردهاست.گواین
پایتختدرکوچههایباریکوتاریکشهرنجفاشرفباشدیااینجا،دراین
روستایحومهیپاریسکهباحضورایشان،نامشبرسرزبانمیلیونهاانسان
درسراسرجهانجاریشدهومیشود.واقعیتچنینمکانهایینشانمیدهد
کهازخاکبرآمدیموبرخاکمیشویم،درمورداولیاءومصلحانزیبندهنیست.
اینانسانهابهملکوتاعلیمیپیوندندوخاکراکیمیامیکنند.بههرکجاکه
نظرمیکنی،گروههایرادیوییوتلویزیونیرامیبینیکهدرحالارسالگزارش
هستند.عدهایاستقراریافتهاندوکارشانراشروعکردهاند.گروههاییسرگرمیافتن
محلاستقرارمناسبهستند.عدهایهمباتاکسیهاواتوبوسهاازراهمیرسند
وولعخبرگیریدارند.مردممحلیدرآنزمانعصرگاهیدستهدستهباراهنمایی
اعضایبیتحضرتامامبهمحلیسوقدادهمیشوندکهمعلوماستبهدیدارهای
حضرتامامباگروههایاجتماعیاختصاصیافتهاست.حسنآقاپیشاپیشمیرود
تااطالعحاصلکرده،بیایدماراهمببرد.جنبوجوشگروههایخبریهمنشانگر
آناستکهحضرتامامدرساعتآیندهدیداربارسانههاخواهندداشتکهجایگاه
ویژهیخودرادارد.ساختمانمرکزیبانمایسفیدوسهطبقهبهنظرمیآیدکهبه
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اعضایخانوادهونزدیکانحضرتاماماختصاصداشتهباشد.هواینوفللوشاتو
درشامگاههفدهممهرماهصافوکمیسرداست.درسهساختمانسهطبقهی
همسایهدرحیاطهمبهعنوانجایگاههایزائرانحضرتامام،یارانهمراهایشانو
جاهاییبرایفعاالنانقالباسالمیدرنظرگرفتهشدهاست.حسنآقابرمیگردد
وباهمازورودیکهایشاناجازهگرفتهاستبهداخلحیاطوسپسمحوطهی
ساختماندرنظرگرفتهشدهواردمیشویم.اتاقیبهمادادهمیشودکهازفضای
کافیبرخورداراست.خستگیحضوردرفرودگاهتورنتو،پیادهشدندرفرودگاه
اورلیپاریسرابربدنخوداحساسمیکنیم،امادیدارحضرتامام،آنهمبرای
اولینبار،شوقینیستکهبخواهدباخستگیتحتشعاعقراربگیرد.لوازممانرا
دراتاقجایمیدهیمودورهممینشینیمکهبرنامههایمانچیست.کیحضرت
امامرامیبینیم،آیندهیماندنمانبهمانعیازقبیلکمبودجابرمیخوردیانهو
سؤالهاییازایندستکهحسنآقامیگوید:»اگرزودتررسیدهبودیم،پشت
سرایشاننمازمیخواندیموخدمتشانمیرسیدیم،اماحاالبایدتانمازجماعت
مغربوعشاصبرکنیم.درهمانساختمانسفیددرطبقهیاول،سالنیرابهنماز
جماعتاختصاصدادهاندکهگنجایشحدودپنجاهنفریرادارد.البتهقسمتی
همبهخانمهااختصاصیافتهکهآنهمدرهمینحدودفضادارد.منبایکی
ازهمکارانقطبزدهصحبتکردمکهگویاسکونتها،آشپزخانهوکنفرانسهای
خبریومصاحبههایاختصاصیبامشورتحاجاحمدآقاتنظیممیشود.ازنیروهای
داوطلبمثلماهمآمارومشخصاتگرفتهمیشودوازکارآمدیشانبرایوظایف
معمولکهفردازپسمسئولیتبرآید،استفادهمیشود.ماعالوهبرآنخدمتکه
احتمالمیدهمدرحوزهیتوضیحاتمکفیدادنبهجرایدورسانههاباشد،نیروی
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جوانهستیمومیتوانیمشیفتشبرابعدازآنکهمسئوالندفتریوآنهایی
کهبااربابرجوعسروکاردارند،کارشانراتعطیلمیکنندومیروند،برایحفاظت
تاصبحکهآنهابازگردند،مشغولباشیم.قرارشدشببعدازنمازدقیقترازایشان
جویابشوم.بههرحالتاوقتنمازدوساعتیوقتداریم.منفکرمیکنمایندو
ساعترااستراحتکنیمتابلکهبعدازنمازودیدارحضرتامام،درشیفتشب

اولینخدمتمانراارائهبدهیم.«
پیشنهادحسنآقامقبولوقانعکنندهبود.پسدوساعترابهاستراحتگذراندیم
وخستگیازتنبهدرکردیم.چشمبازکردمدیدمحسنآقاازبیرونآمد،گفتم:
»پستونخوابیدی؟«گفت:»یهفکریبهذهنمرسیدهبودکهموقعاومدنیذهنم
رومشغولکردهبود.درازکشیدهبودمکهگفتمبرمببینمچیبهچیه.حدسمدرست
بود.میشهتویاوناتاقپشتپارکینگوسایلتکثیرنوارسخنرانیهایحضرت
امامراکارگذاشتوتولیدفراوانکرد.هرمقدارکهوجودداشتهباشه،اصلهاشواز
حاجاحمدآقامیگیریمواینجاتکثیرشمیکنیم.منچندباربهخاطرتکثیروتوزیع
همیننوارهادرشهرمونمشهد،درتهرانوساریدستگیرشدهبودم.برایهمین
زمینهداشتمکهبهاینفکربیفتم.باوجودبودنروزنامهورادیووتلویزیوندرکشور،
مردمعادتکردنسخنانحضرتامامروازنواربشنون.همینامروزترتیبشودادم.
قرارهتاشبهمهروبفرستن.چنددستگاه،همهینوارها...اصلاصل...خبآماده

بشیمبراینمازودیدارحضرتآقا.«
حجتکهخوابشمعمواًلسنگیناست،ازبسماباهیجانحرفزدهبودیم،
بیدارشدهوخودراآمادهکردهبود.راهافتادیم.نمازگزاراننشستندودقایقیبعد
حضرتامامتشریفآوردند.لحظههاییچنانرقتاحساسبرماغلبهکردکه



خاک و خورشید64

نمیدانستیمبخندیمیاگریهکنیم.همانشببعدازنمازبههمراهعدهایکهبه
صفجلومیرفتندوآقارازیارتمیکردند،پیشرفتیموبهآنآرزویدیرینه
رسیدیم.بهراستیلحظههایزیباووصفناشدنیبود.بهمنزلکهبرگشتیم،هر
کسیلحظههاییباخودخلوتکردهبودودیگرینمیخواستحرفیبزندکهیاد
آنلحظهازبینبرود.دستگاههایتکثیرنواررادرهماناتاقیکهحسنآقاپیشنهاد
کردهبود،قراردادهبودند.دستبهکارشدیم.حسنآقاحدودساعت11:30رفتندکه
دربارهینگهبانیمانصحبتکنند.برگشتندوگفتندکهبرویم.ظاهراًسهدرورودی
بودکههریکازمابهاتفاقفردیکهبهموقعیتآشناتربود،ایستادیمواولینشب
بودندرجوارحضرتامامرابادلیآکندهازخوشحالیگذراندیم.دیداریکهبهقول
معروفنمیتوانستیمخوابشراهمببینیمحاصلشدونهتنهاخیالینبود،همراه
بادوستدارانحضرتایشانبودوجداًکهفضاملکوتیبود.بعدازآنبیقراری،
فرصتهایبسیاریپیشآمدکهایشانراحینصحبتبرایشهرونداننوفل
لوشاتو،زائرانیکهازجاهایمختلفآمدهبودند،دیدارهایرسانهای،درنمازهای
روزانهبارهاوبارهادیدیموبهخدمتشانرسیدیم.استداللیبحثکردنهای
حضرتامامبسیاردقیقوجالببودونکتههایآموزشیبسیاریبرایماداشت.
کارنوارهاراادامهدادیموهرروزپرشدههارابردندونوارخامبرایمانآوردند.البته
وظایفاصلیماتوجیهکردنافرادرسانههایمختلفبودکهمیخواستندازمردم
ایران،ازستمطاغوت،ازنارضایتیمردمازمستشارانبیگانه،بهویژهباآمریکاییها
اطالعاتجامعتریبهدستآورند.ازجهتیخودماهمبهشدتمشتاقبرایکسب
اخبارمختلفازرسانههایانگلیسیزبانبودیم.اخبارایرانراهمتعقیبمیکردیم
کهبیشترینخبرهابااعمالسانسورپخشمیشدند.رادیوهایفارسیزبانهر
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کدامدیدگاههایکشورمتبوعخودراتبلیغمیکردند.ازطرفیشخصیتهایدیدار
کنندهازحضرتامامهمدیدگاههاییراارائهمیکردندکهحاوینکاتبسیاریبود.
ازنکاتبسیارجالب،دیدارخانوادههایمحلیباحضرتامامبودکهدرمیانشان
بچههایکوچکوبزرگهمبود.شوقاینبچهها،بهویژهآنهاییکهزیرپانزده
سالسنداشتند،بسیارعمیقوشادبود.دیدنکموبیشبافاصلهیحضرتامام
بعدازظهرهاوصبحهایپیشازظهردرجاییکهایشاندرزیردرختسیببر
رویپتوییمینشستند،برایمانوعدهگاهشیرینیشدهبود.حضرتامامزمانیکه
مصاحبهیاسخنرانیداشتند،اغلبحالتجدیداشتند،امادیداربچههاباایشان
گویایاینحقیقتبودکهبهاصطالحمعروف»دلبهدلراهدارد«چقدرصمیمانه
وآزادوبیتکلفبود.سرانجامبعدازگذشتدوهفته،حضرتامامازاطرافیان
خواستهبودندهمهیآنهاییکهآمدهاندودرآنجاساکنشدهاند،شبدیدارداشته
باشند.بعدازنمازمغربوعشا،همینفرصتمهیاشدوهرکسپیشمیرفت.
مختصربیانیازخودواینکهازکجاآمدهوچهمیخواهدانجامدهد،چهارچوب
کلیبودکهبیانمیشدوحضرتامامهمجوابکوتاه،امارساوقانعکننده
میدادند.نوبتماسهنفرشدوبهنزدشانرفتیمویکییکیدستمبارکشانرا
بوسیدیموحسنآقادرچندجملهعلتآمدنوازکجاآمدنمانراگفتوحضرت
امامباحالتجدیگفتکهازهمینحاالبرگردیدبهدانشگاهخودتانوسعیکنید
بافشردهخوانی،هرچهزودترفارغالتحصیلبشویدوبهکشوربازگردیدکهانقالببه
مدیرانبادانشوصالحیتدارنیازفراوانخواهدداشت.تشکرکردیموراهافتادیم.
ازاینکهایشانامرکردهبودندوماهمانندیکسربازبیچونوچراپذیرفتهبودیم
وآمادهیرفتنمیشدیم،نمیتوانستیمازمحلهاییکهدرطیروزهاایشانرااز
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دورونزدیکمیدیدیم،چشمبرگیریم.سرانجامسفردوهفتهایمابهپایانرسید
وبهدانشگاهتورنتوبرگشتیم.اصطالحدرستترایناستکهازاینسفربادلپر
وقلبیآکندهازمهروصفاآمدهبودیم؛بااحساسمسئولیتجدیواینکهمامورد

خطابمستقیمقرارگرفتهبودیم،بهخودمباهاتمیکردیم.
بعدازاینکهبادوستاننشستهایپیاپیبرگزارکردیم،دریافتیمتوانیکهازدیدار
حضرتامامبهمارسیدهاست،تمامشدنینیست.کنفرانسیدرمحکومیترژیم
صهیونیستیبابتجنایتهاییکهدرمسجداالقصیمرتکبمیشد،برگزارکردیم.
استقبالبیشازانتظارمابود.نمایندههاییازطرفجمعیتهایمختلفمسلمان
ومسیحیازآناستقبالکردند.حتایهودیانضدصهیونیستبهصفماپیوستند
ودرتظاهراتخیابانیدرصفوفماقرارگرفتند.حسنآقاپیرامونجنایتهای
صهیونیستهادرسرزمینهایفلسطینیمصاحبههاییبارسانههابرگزارکردو
روزنامهیرکوردتورنتوآنراپوششمناسبداد؛ضمناینکهانعکاسحرکت
ضدصهیونیستیمادرنشریههایلوموند،فیگارو،نیویورکتایمزو...برجستهشد.
برخالفصهیونیستهایصاحبانشرکتهایچندملیتی،یهودیانواقعیازجنایات
صهیونیستهااعالمانزجارکردند.ازطرفیبعدازنصیحتوتوصیهیحضرتامام
مبنیبرهرچهسریعتربهپایانرساندنرشتهیتخصصیوبازگشتبهایران،
توانمادرتحصیلهمبیشترشدوهرکدامواحدهایدرسیبیشتریانتخاب
کردیموباپشتکاربهتحصیلادامهدادیم.زمانیکهآدمیاحساسمفیدبودنبرای
خودودیگراندارد،توانشبهاندازهیقابلمالحظهایافزایشمییابدکهتصورش
همپیشازآنممکننبودهاست.حسنآقامهندسیخودرابهپایانرساندوما
بازحمتویراراضیکردیمکهدرمراسمبالباسفارغالتحصیلیکراواتبزند.
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انقالباسالمیموفقیتهاراپشتسرمیگذاشتوامامخمینیدرروزدوازدهم
بهمنماه1357واردتهرانشدند.دوسهروزیازحسنآقااطالعنداشتیمکهوی
راکمیپکریافتیموعلتشراپرسیدیم.گفت:»مندرزندگیامپدریدارمکهاز
هرحیثبینظیراست.یکمسلمانواقعیبهتماممعنا،یکانسانبزرگوار،باهاش
تماسگرفتموگفتمکهدلمبرایدیدنامامپرمیکشهومیخواهمبیایمتهران.
گفتندمخالفتیندارن،منهمراهیشدم،اماپلیسترکیهویزایخروجبهقصد
تهرانرانداد.خیلیحالمگرفتهشد.بهناچاردستازپادرازتربرگشتم.میدونیکه
اینروزهاانقالبدرحالبرداشتنآخرینگامهایپیروزیاست.حضورامامدر
ایران،یعنیتختگازپیششتافتنانقالب،امامابایدازطریقرادیووتلویزیون
اینتوفندگیانقالبروشاهدباشیم.خداروشکر.مندورهیسایتهایموشکی

روبایدبگذرونموپایاننامهامروتهیهکنم.«
پیروزیانقالباسالمیدرایران،جهانراتحتتأثیرقراردادهبود.مردمراکهدر
خیابانهامیدیدیم،همهمشتاقبودندکهبیشتردراینبارهآگاهیداشتهباشند.ما
باهمانامکاناتمحدودمانتالشمیکردیمبهگوشهایازاینتوقعهایبهحق
جوابگوباشیم.مصاحبهبانشریههاورسانههارابهعهدهیحسنآقاگذاشتهبودیمو
بقیهیکارهاراماانجاممیدادیم.جنبهیسخنگوییحرکتیراداشتن،مسئولیت
سنگینیرامیطلبدکهاومیتوانستازعهدهاشبرآید.سیزدهمآبان1358فرا
رسیدوآنانقالببهتعبیرحضرتامام،انقالبیبهمراتببزرگترازانقالباول
رویداد.تسخیرالنهیجاسوسیشیطانبزرگ،انعکاسوسیعخواستههایبهحق
ملتانقالبیایرانبود.بازگرداندنشاهمخلوعبرایمحاکمه،آزادکردنداراییهای
ملتایراننزدبانکهایآمریکایی،پایاندادنبهدخالتدرامورداخلیایران
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و...سرفصلهاییبودندکهملتهایدیگرهمهمینسرفصلهاراداشتند،اما
حکومتهامانعازطرحکردنشانمیشدند.ماوظیفهداشتیمدرانعکاساینامر
مهمبکوشیمواخبارمسمومکنندهیغربیهاراخنثیکنیم.ازاینمرحلهبهبعد،
دشمنیجریانهایسیاسیکهدردانشگاهماهمتعدادیازآنهاحضورداشتند،
باانقالباسالمیوارددورتندوبیبازگشتشد.جنایتآفرینیهایمختلفشان
میبایستیافشامیشدوحقانیتمبارزهیمردمایرانبهآگاهیدیگرملتها
میرسید.ازطرفیبابرمالشدننقشسفارتکانادادرفراریدادنچندجاسوس
آمریکایی،پلیسشانراواداربهمقابلهباماکرد.حسنآقادراینزمینههمکار
اطالعرسانیبهنشریههارابرعهدهداشت.باشروعجنگتحمیلیرژیمبعثیعراق
علیهکشورمان،اطالعرسانیدراینزمینهنیزبهحوزهیفعالیتهایماافزودهشد
و...البتهمادرروزهاییکهرزمندههاعملیاتداشتندویامراسممهمیدرکشور
بود،رادیوروشنمیکردیموبهراحتیهمبیانموضوعمیکردیموهمبهاصطالح
منافقهاوگروهکیهاراازرومیبردیم.مسئوالندانشگاهاعتراضمیکردندوما
ازاینفرصتاستفادهکردهبهبیاندیدگاهمانمیپرداختیم.یکحرکتانقالبی،
هرچندمحدودهمباشد،موردتوجهرسانههاقرارمیگیرد؛بنابراینعکسوگزارش

تهیهمیکردندومادرمصاحبههاهرآنچهالزمبودبگوییم،میگفتیم.
سازمان هوادار را خود که ایرانی دانشجویان پرهیاهوی اما کمتعداد، حضور
مجاهدینخلقمعرفیمیکردند،درسال1358دردانشگاهمادرتورنتو،بیشترو
بیشترمیشد.حسنآقاروزیدرجلسهایکهبهعنوانشناختجریانهایسیاسی
داشتیم،گفت:»مننتیجهیمناظرهومباحثهامروباهواداراناینسازمانهم
مجاهدوهمخلقیروبهصورتچکیدهعرضمیکنم.اینهانهمانندمارکسیستها
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هستندکهازپشتوانهینظریفیلسوفهایقرننوزدهموبیستمکمونیستها
برخوردارباشندونهمسلمانبهویژهتشیعکهازمنابععظیمقرآنی،نهجالبالغه
و...بهرهیکافیبردهباشند.کتابمرجعشان»تبیینجهان«یکجزوهیزیرصد
صفحهایاستکهدرآنبهخوشایندخودشان،چیزهاییروازمارکسیسمگرفتهبا
دخلوتصرفهاییکهازمنابعتشیع،بازهمبهخوشایندخودشان،جمعکردهاند،
تلفیقصورتدادهاند.شعارهایشانبیشترچپیوبعضیوقتهاهمملغمهایاز
اینوآناست.منظورمازملغمه،کلیگویییابهاصطالحسادهتر،مفتگوییاست.
مثل:آزادیمیخواهیم.آزادیبایدچنانوچنینو...آزادیمفهوممطلقنیست.قید
وبندکداماستکهدرمقابلشآزادیبخواهیم؟یارفاهمیخواهیم؟!کدومرفاه؟تا
چهاندازه؟بهچهعلت؟و...کلمههایمثلآزادی،رفاهوحقوقبشروحقوقخلق
و...کلیگوییاست.سرمایهداریچونراکفلرهمهمینکلیگوییراشعارمیدهد،
یاهوادارحزبتودههمهمینهارافریادمیزند.جریانسلطنتطلبوطاغوتزده،
حرفیبرایگفتنندارد،مگردرمیانفراریهایجانیوابستهبهطاغوتوساواک
وغربیها،کمونیستهایجورواجورهمخودشانهمنمیفهمندبهراستیچی
میخواهندوچینمیخواهند.امابرگردیمبهموضوعاصلی.منچندتاسؤالاز
اوندوسهنفرسردستهشونپرسیدم:»1-شمابهعنوانشیعه،جایگاهمرجعیت
راچگونهتعریفمیکنید؟2-چهچیزیشماروازمارکسیستهاجدامیکند؟
3-مالکیتخصوصیراچقدرمنطبقبابیاناتحضرتعلیتعریفمیکنید؟
4-چراآتشبیارمعرکههایتجزیهطلبانههستید؟5-چراازتثبیتشدنانقالبدر
هولووالهستید؟و...«هردوسهنفرشونبههمدیگهبروبرنگاهکردندوقرارشد

مثاًلبهجمعبندیبرسندوجوابماروبدهند.«
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مادرادامهیصحبتهایحسنآقا،موضوعراازجوانبمختلفبهبحثگذاشتیم.
بعدهاهمحسنآقاتوضیحاتدیگریدادوچیزیبهنامشبههواماواگربرایمان
نماند.نشریههاروحسنآقابابخشفرهنگیسفارتهماهنگکردهبودکهبرایمان
میفرستادند.رفتهرفتهمتوجهشدیمکهآنها)منافقین(بهشدتحسنآقارازیرنظر
دارند.جوانبراکهبررسیکردیم،بهایننتیجهرسیدیمکهسازمانمجاهدینخلق
ازبدوپیدایش،آشوبزدهوآشوبگرابودهاست.درزندانهایسیاسیهمرفتارشان
بااشخاصمبارزمذهبیدودوزهبازیوکینهجویانهوبهنفعساواکطیمیشده
است.آنهاحتاازبخشهایدیگرزندانهاکهافرادشروروقاتلدربندبودهاند،
عدهایراعلیهمبارزانمذهبیمیشوراندهاند.اخباریهمکهازفضایجامعهی
کشور،بهویژهازمحیطهایدانشگاهیداشتیم،همینمواردرانشانمیداد؛یعنی
عنادورزیدنتاآنجاکهمثاًلکاریکنندوبهیکمبارزمذهبیآسیبجسمی،
مالی،روانیو...واردکنند.حتامواقعیهمخودشانبیشترآسیبمیدیدهاندتابه

مبارزمذهبیآسیببرسد.
توصیهیجمعیمابهحسنآقااینشدکهمواظبخودشباشدوهیچجااحتیاط
رافراموشنکند.چندروزیازاوبیخبربودیموگفتکهدرحالصحبتبادیگران
بودهکهازعواملآنهاآمدهاندوبحثرابههمزدهوباحسنآقادرگیرشدهاندو....
روزهاوماههاگذشتندومابهکارهایخودمانادامهمیدادیمکهآنهاهم
کموبیشاینجاوآنجادیدهمیشدند.فرصتیفراهمآمدهبودکهحسنآقاطبق
هدفقبلیاشبهمشهدبرودودوسههفتهایبرگردد.حسنآقابرگشتوماهم
استقبالکردیموازاینکهسفارشهایماراانجامدادهبود،قدردانیویژهایکردیم.
مثاًلبهخاطرمن24ساعتوقتگذاشتهبودودرتهرانبهآموزشعالیرفتهبود
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وکارمراانجامدادهبود.برایدوستاندیگرهمتاجاییکهتوانستهبود،زحمت
کشیدهبود.اینهمهبرایمادویدن،زمانیبودهکهخودشدرگیرموضوععقدو
عروسیاشبودهاست.جالباینبودآقادامادازشهرخودشانکهگویاپدرشان
همدرکارخیاطیولباساست،کتوشلواردرحدمتوسطگرفتهوپوشیدهبود.
کفشوبقیههمانقبلیهابودندکهمیگفتاهمیتیندارد،تازهیککمیتند
میشدکهمگرچهعیبیداردآدمکفشسالمراکناربگذاردوبهبهانهیعروسی
کفشجدیدبپوشد؟دربارهیعروسیاشپرسیدیم...:»آقایمشکلپسند!باألخره
تونستیدخترموردعالقهاتروپیداکنیوعروسیکنی؟«گفت:»بامادرموپدرم
عالوهبررابطهیپدرومادروفرزندی،طرفهایمشورتهمهستیم.اولبا
مادرمصحبتکردموگفتمدخترسیدهایروبرایمنمعرفیکنکهخانوادهاش
هماهلتقواوفضیلتباشن.مادرمفرصتخواست.مادرمفردایآنروزبهمن
گفتکهخواهرشآمدهبودهوخوابیراتعریفمیکردهکهدرآنمنودختروی
بهعنوانعروسوداماددرمحضرحضرتامامهستیمتاعقدمانراجاریکنند.
عقدجاریمیشودوحضرتامامیکهدیهیزیوریهمبهایشانمیدهند.من
گفتمتااینجادخترخالهامبودنواطمینانخاطرداشتنازخانوادهیباتقوایشانو
همینطورسیدهبودنشان،خواستهمونبرآوردهشدههست،امامنهمبایدمشابه
همونخوابراببینم.ظهربراینمازوزیارتحرمامامرضا)ع(رفتم.بعدازنمازو
دعا،خوابمبرد.خانمیرادرخوابدیدمکهصورتشپوشیدهبود،نمیدانمحضرت
زهرا)س(بودندیاحضرتزینب)س(،بهمنفرمودند:پسرجان!هرکهراحاجخانم
میگوید،عقدکن،بهصالحشماست.گفتم:چشم!ازخواببیدارشدم.متوجهشدم
درحرمخوابمبردهاست.اینهمانچیزیبودکهمندنبالشبودموخداخواست
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همونروزجوابگرفتم.بهمادرماعالمرضایتکردموکارهاپیشرفتومراسم
انجامشد.بااینتفاوتکهفرصتدیداراماموخواندهشدنعقدتوسطحضرت
ایشاننیازبهزمانداشتومننمیتوانستمزیادبمانم.دوسهتاموردپیشاومد
کهگفتنشبرایشماهمخالیازظرافتنیست.اولاینکهگفتمازوسایلمنزل
بهعنوانجهیزیهچیزینیاورند،مگرجانمازومهرو...کهبادستپدرمحترمشان
کهسیدهستند،تبرکمیشد.منظورماینبودکهجوانانقالبیاسالمینبایدطبق
عادتبعضیمفتخورهالمبدهوخوابوخیالبرشدارهکهتجمالتخوبچیزیه
و...موردبعدیایستادندربرابررسومعادتشدهبود.اولاینکهصورتمحارم
رونمیبوسم.تنهاپیشانیشانرامیبوسم.پرسیدندچرا؟گفتمصورتمالشوهر
است.موردبعدیاینبودکهدرجریانپاتختیانداختن،گفتندپیشعروسخانم
باشیدتازنهایفامیلودوستانشماراببینندوشایدسؤالهاییهمداشتهباشن.
منگفتمقبول،امامنبیروندرمیایستمتاایشانمنروببینندوهرسؤالیهم
داشتهباشند،درجاجوابشانرابدهم«منپرسیدم:»حاالچهعجلهایبااینادامهی
تحصیلوفعالیترفتیازدواجکردی؟«گفت:»ایمانمردمؤمنباازدواجشرعی
کاملمیشود.«گفتم:»یعنیمنهمهمینکاررابکنم؟«گفت:»بههرحالاین

امرکلیاست.جوانزندارخودشوبهنوعیدربرابردیگرانبیمههممیکنه.«
منطقحسنآقادرستبودومنهمدرآیندهمیبایستیاقداممیکردم.چهارسال
واندیازاقامتماندرتورنتومیگذشت.حسنآقا،دوسهروزیغیبتداشتووقتی
همآمد،دونفرهمراهداشت.بعدازسالموعلیکدرمعرفیآندوگفت:»ایندو
دوستمنآدمهایصالحیهستند.اصلیتعربیدارن،اماخودشونبزرگشدهی
کاناداهستن.اونروزبعدازظهرکهبهخیابانآمدم،باتعقیبیکدخترودوپسر
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منافقرودرروشدمکهداشتندتعقیبممیکردندتادرجاییمناسبنقشهشونرو
عملیکنن.دخترهدوربینفیلمبرداریداشت،امااوندوتاهرچهداشتنداستتارکرده
بودند.کمیپیچوندمشونوفاصلهگرفتم.دخترهازهولشبهجدولخیابانبرخورد
کردوافتادوامااوندونفرکمکشکردندوافتادندباماشینبهتعقیبتاکسیکه
سوارششدهبودم.جلوترکهرفتیم،منلحظههاییآنهارادرتعقیبندیدموپیاده
شدم.چندگامیبرنداشتهبودکهدیدمبهطرفمحملهورشدن.بهداخلاولینکوچه
رسیدموپیشرفتم.نگواونهامحلراشناساییکردهبودندومنراداخلکوچهی
بنبستگرفتارکردند.یکیشاناسلحهکمریهمداشتوآمادهشلیککردنبود.
داشتندمیاومدنداخلکوچهکهمجبورشدمدنبالراهفراربگردم.بهاجبارازروی
دیواریباالرفتموپریدمتویفضایسبزحیاطوهنوزکمیجلوترنرفتهبودمکه
دونفرازداخلخانهاسلحهبهدستبهطرفماومدن.اینروهمبگمکهمنافقهاهم
داشتندازدیوارباالمیآمدند.ماجرایتعقیبشدنمروگفتم.آندوباتیراندازیبه
طرفمنافقین،فراریشاندادند.داخلرفتیمودربارهیماجراحرفزدیم.موضوعبه
شیعهبودنمنوسنیبودناوندوگرهخورد.سؤالهاییازمنکردندودستآخر
اینکهمیخواهندبهسلکوشریعتشیعهدربیان.بحثوگفتوگوهایمعمولرو
انجامدادیموگفتمبرایتشرفبهدینمبینالزماستبهمسجدبریموشماپیش
امامجماعتاینسوگندومراسمروداشتهباشین.پذیرفتنوبهمسجدرفتیم.من
باپیشنمازآشناییقبلیداشتموموضوعروگفتم.حاجآقاکارشانراانجامدادوبه
اتفاقاومدیماینجا.ازهمدانشگاهیماهستنوپیشازاینهاخواستهشونبوده،
اماآشناییکافیباپیشنمازنداشتهاند.اینآقاقدبلندهاسمشونمحمده.اونجوان
ریشمشکیهماسمشداووده.قرارشدهدرهرفرصتسریبهمابزنن.هردواز
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بچههایفعالمرتبطبادفترحضرتامامهستن.«
ازآنجاییکهحسنآقانزدیکبهیکسالپیشازمنبهدانشگاهآمدهبودو
حداکثرواحدهایدرسیاشرامیگرفت،مهندسیسازههایساختمانوپلرابه
آخررساندهوداشتتزدکترایخودرادرزمینهیسایتهایموشکیمیگذراند
کهمدامدرمخاطرهیمنافقینقرارداشت.یکنکتهیجالباینکهوقتیقراربود
لباسمخصوصفارغالتحصیلیبپوشد،میبایستیکراواتهممیزدواوزیربار
نمیرفت.چندینجلسهامتناعکردتاباألخرهقبولکرد،اماهمینکهدوربینها
خاموششدند،رفتوسطسالنوکراواتراانداختزمینوشروعکردبهلگدمال
کردنآنکه...کراواتازنشانههایبارزفراماسونریاستونشاندهندهیغربزدگی
صاحبآن.روزهاوماههاگذشتتااینکهحسنآقاتزموشکیاشراهمگذراند
وآمادهشدتابهاتفاقمحمدوداوودراهیتهرانبشود.خداحافظیکردیموآنها
راهیشدند.جایخالیحسنآقابرایماسنگینبودوبعدازششسالباجای
خالیاشروبهرومیشدیم،تااینکهبعدازحدودسهماه،نامهایازحسنآقابهدستم
رسید.نوشتهبود»باسالم.مابعدازخداحافظیباشمادرفرودگاهپاریستوقف
کردیم.الزمبوددوربینفیلمبرداریوعکاسیولوازمیازایندستتهیهکنیم.
بعدبامأموریتیکهداشتیم،راهیکابلافغانستانشدیم.مأموریتماتهیهیعکس
وفیلمازشیعیانمظلوممزارشریفدرشرایطاشغالیبهوسیلهیشورویبود.یعنی
آنها،همبهوسیلهیکافرهایکمونیستقتلعاممیشدندهمبهوسیلهیوهابیون
تندرویحمایتشدهازسویعربستانوپاکستانکشتارمیشدند.تنهاجرمشان
هماینبودکهشیعههستند.سهنفریبهمشهد،خانهیمارفتیم.منعکسهاو
فیلمهارابهاطالعاتاستاندادمتاخودشانموضوعراتعقیبکنند.بعدمحمدو
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داوودرابهدفترحزبجمهوریاسالمیدرمشهدبردمکهآنجامشغولفعالیت
شدند.بعدازمدتیباسفارشمن،هردونفرشانازدواجکردندوبهدفترتهران
منتقلشدند.منهمدرجهادسازندگیاستاندرشهرستانتربتحیدریهکارهای
مهندسیوساختمانیرادنبالکردم.پروژهیاحداثیکپادگانبرایسپاهرااجرا
کردموبعدازآنبینسپاهوجهادسازندگیمذاکراتیصورتگرفتومنبهسپاه
منتقلشدم.خودمدرخواستکردهامکهبهجبههاعزامبشوم.سالممرابهدوستان
برسانوبگوکهحسنمیگویدهرجاباشیم،خدمتگزاراسالموانقالبیم.خداحافظ

شما.اولاردیبهشت1361،مشهدمقدس.«
نامهیحسننشانمیدادکهذرهذرهوجوداینمسلمان،پرازتوانخدمتاست.
اینیعنیهشداربهامثالمنکهلحظهایدرغفلتنباشیمو...درخردادماهنامهای
ازحسنآقابهدستمرسیدکهگفتهبود:»چنانکهدرنامهیپیشینگفتهبودم،کار
اعزامبهجبههامصورتگرفتومنایننامهراازاهوازبرایتمیفرستم.فرصتی
پیشآمدهاستتابهسؤالهایمربوطبهفعالیتهایخودمدرسال1355و
1356وپیشازآمدنبهدانشگاهتورنتوبپردازم.آنموقعجواببعضیپرسشها
رابهآیندهموکولکردم.منظورماینبودکهحملبرخودستایینشودوموجبات
گناهبرایمفراهمنیاورد.حاالهمکهاینسطوررامینویسم،بهدرگاهالرحمن
الرحیمپناهمیبرم.موضوعاول:شهرمامشهدمقدسدردورهیمعاصرزادگاهو
محلتحصیلوتدریسوفعالیتهایافرادبرجستهیتاریخیبودهوهست.در
همینقرنچهاردهمشمسیشخصیتهاییچونمدرسرابهخوددیدهاست.پدر
دکترشریعتی،خودایشان،آقایانمطهری،آیتاهللخامنهای،واعظطبسیو...در
اینشهرمظهرفیضبودهاند.ازوجودشخصیتروحانیبزرگوارآیتاهللشیرازی،
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جوانانبهرهیفراوانبردهومیبرند.درمقابلجریانمنافقینهمبهنوعیدر
اینشهربنیانگذاریشده،چونخانوادهیرضاییها،رجویو...بودهاند.ازجریان
چپکسانیچوناحمدزادهها،پویانو...فعالیتداشتهانددربعدفرهنگیهنری
کسانیچونمهدیاخوانثالث،شفیعیکدکنی،دولتآبادی،اسماعیلخوییو...
فعالیتداشتهودارند.منظورمایناستکهراهیافتندراینجاشایدبهمراتب
ازبعضیشهرهاسختتربودهاست.ازطرفیدفترهایآیاتعظامهمدراین
شهرشعبههاییدارند.اینکهمنمقلدحضرتامامخمینیشدم،بهاندازهایتوان
عقیدتیامرااستحکامبخشیدمکههیچرخنهواختاللیدراینزمینهبرایمپیش
نیاید.حتابرایادامهیتحصیلدرخارجازکشوربااستفتاءحضوریوکتبیازدفتر
امامخمینیدرشهرقموکسباجازهبهتورنتوآمدم.دراینزمینهگفتنیاماین
استکهمنازدوازدهسالگیشناختحضرتامامراشروعکردم.رسالهیایشانرا
درونیکردم.هرچهنوارواعالمیهازایشانبهکشورواردمیشدهمدرتکثیرشدر
مشهدوتهراننقشداشتموهمزمانکافیبرایشصرفمیکردم.آنقدرمطالعه
میکردمکهنهتنهاجایتردیدوتزلزلنباشد،بلکهبامقلداندیگرآیاتعظامهم
مبنیبربرتریواعظمبودنحضرتایشانبحثمیکردم.بااینکهنوجوانبودم،
اماازبحثباروحانیونمقلدآیاتدیگرابایینداشتم.بیشترینبرتریحضرت
امام،اجتماعی،سیاسیوشجاعتداشتنشانرادراولویتقرارمیدادم.هرچند
برتریهایحضرتایشاندرهمهیزمینههامحرزبود.موضوعدوم:وسوسهی
مبارزهیمسلحانهدامنگیرنسلجوانشدهبود.البتهاینروحیهمتأثرازانقالبهای
آمریکایالتینبود.منموافقاینشیوهنبودموهمیشهبهآگاهیمردممعتقد
بودم،اماموردیپیشآمدکهتاآستانهیاقداممسلحانهپیشرفتم.ماجراازاین
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قراربودکهجوانهایمذهبیدراطرافومحلکارآیتاهللشیرازیجمعمیشدند
وباهروسیلهیممکنشفاهیوکتبیپرسشهاییراطرحمیکردندومنتظر
شنیدنیادریافتکتبیجوابمیشدند.دفتردارحاجآقاسرعتعملخوبیداشت
وجوانهابهاصطالحبادستپربرمیگشتند.شورومشورتها،بیاندیدگاهها،در
جریانقرارگرفتنپرسشوپاسخها،همهدرجهتارتقاءفکریشانبود.موقعیت
دفترحاجآقاطوریبودکهبهساختمانوزارتجنگنزدیکبودوگویابارئیس
شهربانیهماهنگیصورتگرفتهبودکهعالوهبرشکنجهواقرارگرفتن،بهناموس
نوجوانوجواندستگیرشدههمتعدیبشودتاکسیجرئتنکندبهدفترحاجآقا
نزدیکبشود.دونفریکهموردتعدیقرارگرفتنشانمشخصشدهبوددربرابر
پرسشمن،عملکردحیوانیشانمشخصشد.هدفمناینبودکهباترورآندو
مأمورورئیسشهربانی،آنهاراازنتیجهیعملشانبرایهمیشهشرمندهکنم.
بههرحالاسلحهراتهیهکردموشیوهیقرارگرفتنبرسرراهآنهاراتمرینکردم.
داشتمآمادگیالزمراپیدامیکردمکهپدرمبهموضوعپیبردوازمنخواستبه
اینکارمبادرتنکنم.گفتاولبهایندلیلکهامامبااینشیوهمخالفهستند.
دوماینکهکارهایسادهمثلترور،کارآدمباهوشباالیعلمینیست.توباید
جامعهرابادانشخودیاریبدهی.پسباتمامتواندنبالدرسومشقتباش.
خودمهمازدفترحضرتامامجویاشدمکهبههمیننتیجهرسیدم.بنابراینکنار
گذاشتموچندماهبعدهمبهتورنتوآمدم.مباحثبعدیرادرنامههایبعدیتوضیح

میدهم.نامهطوالنیشد.امیدوارمموفقباشید.«
دورهیدانشگاهیمنهمبهپایانخودنزدیکشدهاستوامیدوارمحسنآقارا

ازنزدیکدرجبههببینمودرخدمتشانباشم.
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فصل ششم
»سفیر برادری اسالمی«

کلیسفارشو»نایبالزیاره«بودنو»مارافراموشنکنید«و»برایماهمدعا
کنید«و...باألخرهمهندسحسنآقاسیزادهازدوستانوهمکارانشدرقرارگاه
خاتماالنبیاء)ص(خداحافظیکردوراهافتاد.چابکترازهمیشهبهنظرمیرسید.
کمیالغر،اماباقدوقوارهایبلندترازمتوسطباچشمانیکنجکاو،بهفرودگاهرسید.
پروازهایحجاجمرتبومنظمیکیپسازدیگریانجاممیشدندومشتاقان
زیارتخانهیخدابسیارشوقواشتیاقداشتند.حسنآقابهمحضنشستنبرروی
صندلیخود،دفتریادداشتشرابیرونکشیدومشغولنوشتنشد.کوتاهسالمو
علیکیبابغلدستیهایشکردهبودکهظاهرادبرابهجاآوردهباشد.اینهااگر
رزمندهنبودند،همراهانسفرحجکههستند.اگربسیجینبودند،اهلسفرهای
وانترکیهوازآنجابهبقیهینگهدنیابروندهمنبودند.بهنظرشنیامددرمیان
آنهاسرمایهداریفرعونمآبباشد.بیشترشانکارگروکاسبوحاشیهشهری
ویاروستاییبودند.حاجیانیکهبهروزیمقدرقانعاندوترازویانصافشاندقیق

ومنظماست.
حسنآقاقصدسفرنامهنوشتننداشتکهجزئیاتراموبهمورویکاغذآورد.
اومیخواستوزنزمانرادرسفربهخانهیخدادرککند؛خانهایکههمهی
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قطبنماهاونشانگرهایجورواجورنمیتواننددرمرکزثقلکائناتبودنشراانکار
کنند.یکمرکزوهزارانشعاعاقلیمی،یکمرکزومیلیاردهاانسان.حسنآقا
میخواستدرسفرحدودیکماههاشمصاحبهومناظرهکند.پرسشبرانگیزاند.
پاسخبگویدواماواگرهارابشنود.میخواستقطرهایازاقیانوسمؤمنانبودن
راوزنکند.منکههستم؟چهمیخواهمباشمومؤمنبایدرگوریشههای
چهمزاحمتهاییرادرخودبخشکاند؟یکزمانکوتاهوحسابکشیدناز27
سالعمر،بخواهینخواهیدراینیکماهآینهایدربرابرذهنتایستادهاست.
نمیتوانیآنرادوربزنییابگردانی.آینهفراترازاشکالهندسیاستوخاک
بودنشهرگزبروزنخواهدکرد.پسبگردتابگردیم.اینجاجاییاستکهتنوع
زبانهابهیگانگیذاتیمیرسد.زنگارهابرگرفتهمیشود.اینجامقولهیزمانو
حرکتازفرمولخودتهیمیشود.وحدتبالمنازعنیازیبهتعریفهایفلسفیو
جبریندارد.پیشازباربستن،وصیتنامهاشرانوشتهبودومیدانستهرگزآن
رادستکاریویابازنویسینخواهدکرد.یقینداشتکلمههایآنوصیتنامهدر
عالمباقیوفانیریشهسترکخواهندکردورفتوآمدبینخانهیباقیوموقت

بهپایانخواهدرسید.
درفرودگاهجدههواپیمابرزمینمینشیند.گرمیهوا،رطوبتوتنفسسخت
جمعیتآمدهازچهارگوشهیجهان،کالفهشانمیکند.بااینکهنوسازیکردهاند،
امامعطلکردنهایعمومییااشتباهیهمهرابهبادمیدهد.بههرحالدولت
آلسعودسرگرمتنظیمبازارنفتاستومشغلهیاصلیاشایناستکهچهطور
محاصرهیاقتصادیایرانراهرچهبیشترسختتروسختترکنند.حسنآقا
دشداشهایمیخردولباسعوضمیکندوبهحرفهایشرطههایسعودی
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گوشمیخواباندتااوضاعواحوالراعیاریگیرد.بههرسمتیکهنگاهمیکرد،
اتراقوپرچمحاجیانکشوریرامیدید.عربی،آفریقایی،آسیایمیانهوشرقیو...
واینهمهمهمانانخانهیخدابودندوآلسعودباخاندانوهابیاشنمیتوانست
سریدرمیانسرهایملتهایبزرگمسلماندرآورد.محکومبودکهزمانو
ساعتخودراباشرکتنفت»آرامکو«یخودشتنظیمکندوگوشبهزنگبازار
مشترکاروپاوشرکتهایچندملیتیورسانههایکنترلکنندهیآنباشدتامبادا
اشتباهیمرتکبشود.چشمگیرترازهرفعالیتی،خدماتپزشکیجمهوریاسالمی
ایراناستکهخودیوغیرخودیراپذیرشمیدهدومداوامیکند.حسنآقااین
واقعیتراباتحقیقدرمیاندرمانگاههایمختلفدریافتکهپزشکیایرانحرف
برایگفتندارد.دردفترمخصوص»برادریاسالمی«اشنوشت...»چنانکه
حضرتامامبارهاتأکیدفرمودهاند،اینجنگبامقاومتسلحشورانکشورمان
باعثدستاوردهاییشدهاستکهازفرهنگودانشعمومیملتایرانقابل
زدودننیست.تاریخپرافتخارعلمیوپزشکیوفلسفیوعرفانو...کشورمان
درطولتاریخاسالمجایگاهبایستهایداشتهواکنونباپیوستنبهفرهنگوهنر
صدراسالم،میرودکهخدماتارزندهایرابهجهاناسالمعرضهکند.وهابیها
چهبخواهندوچهنخواهند،ملتهایاسالمیاینحقیقتبزرگرادریافتهاندو
بیشترهمدرخواهندیافت.رفتهرفتهمشخصترخواهدشدکهمؤلفهیحضرت
امامخمینیدررشدواعتالیفرهنگاسالمیمعاصرتاچهاندازهبودهوپویاییآن

راچهشتابیبخشیدهاست.«
مهندسبهخواستخودوموافقتمسئوالندراینسفرزیارتیبرآنبودکهپنچ
سالازحضورشدرجبهههایحقوباطلرابابرادراناسالمیدرمیانبگذاردوبه
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پرسشهایاحتمالیآنهاپاسخهایروشنبدهدتازمینهیحضورشاندرامالقرای
اسالمیدرتهرانفراهمشود؛چراکههریکازآنهامیتوانستسفیرفرهنگی
انقالباسالمیدرکشورخودشانباشند.اواعتقادداشتحضوردرجبهههایحق
وباطل،جنبهیبیرونیهمداردوسفرحجیکیازمهمترینهایآناست.تااین
زمانعربیاشراتاآناندازهتقویتکردهبودکهبدونواسطهوکمکدیگری،
مصاحبهانجامبدهد،بنویسدوبخواند.زبانانگلیسیاشبهواسطهیششسال
حضوردردانشگاهکشورانگلیسیزبانخودبهخوددرسطحدانشگاهیآنبودو
زبانمحاورهایاشهمبدونلهجهوتپقزدن.عربیخواندنونوشتنراپیش
خودشروعکردهوادامهدادهبود،امانهدرسطح»یاسین«خواندنمعمولی،بلکه
زبانعربیروزمرهیمردمآنسامانوبهتبعبهنیازهایاجتماعیمعاصراحاطه
داشت.بااخبارعربیکهازسیمایخودمانپخشمیشدوهماناخبارراساعتی
پیشبهفارسیشنیدهبود،گوشمیکردوازنظرگویشوبهروزکردنمعلومات،
مقایسهمیکردودردفترمخصوصعربیمینوشت.درطولراهجدهتامدینه،
آنهمبهفاصلهایحدودپانصدکیلومتر،کاریبهجزتمرینعربیویادداشت
سفرنوشتننداشت.قسمتیازیادداشتهایشبهحضورچشمآبیهادرعربستان
مربوطمیشدوازخودمیپرسیدکهاینهابااینحدودیکپنجمجمعیتحجازدر
اینسرزمینوحیچهمیخواهند؟چرااینمفتیهاییامفتشانبهجایبدگوییو
بهتانبستنبهتشیع،دربارهیاینهااللند؟پولیامفتامتاسالمیرابرمیدارند
میبرندکهدرافغانستانتشکیالتشیعهکشیراهبیندازندیادرپاکستانمساجدو
حسینیههایشیعیانرامنفجرکنندکهمثاًلخوشاینداینهارابهدستبیاورند.البته
نبایدازیادبردکهمردمهیچنقشیدربرنامههایوهابیهایآلسعودندارند.در
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همینفاصلهیپانصدکیلومتری،هرکجارانگاهمیکنی،فقروفالکتمردمهمان
استکهچهارقرنپیشهمبودهاست.اینملتعربستاننهسهمیازدرآمدنفتی
روزانهتاسیزدهمیلیونبشکهرادارندونهازدرآمدهایساالنهیحجتمتعکهبیش
ازدومیلیوننفرراشاملمیشود،چیزیشاملحالشانمیشود.حجعمرههم
کهدرطولسالبیوقفهادامهدارد.فیلملورنسعربستانچهسادهکشوردرست
کردنهایانگلیسیهارادرحاشیهیجنوبیخلیجفارسنشانمیداد!ودوقرن
گذشتهاینطوریپیشآمدهکهغربیهابنابهمنافعوخواستهیخودشانجنگ
شروعکرده،صلحبرقرارکرده،جغرافیایسیاسیرابرهمزدهوازنوتدوینکرده
است.جنگجهانیاولودومشانبهخاورمیانهکشیدهشدکهطرفینمیخواستند
بهحوزههاینفتیدسترسیداشتهباشند.امپراتوریعثمانیراازهمدریدند،چونبا
همهیکجداریومریزیاش،وحدتجهاناسالمبود.بهبهانهیحضورآلمانیها،
کشورمانرااشغالکردندتامثاًلازموقعیتایرانبرایشکستآلماننازیاستفاده

کنندوچهشقاوتهاییدرحقمردماعمالکردند.
درمسجدالنبیحسنآقاتوانستکسانیراکهبهدردمصاحبهمیخوردند،پیدا
کردهوبهگفتوگوبنشیند.درعملدیدکهکارسختترازتصوراتپیشیناش
است.حرفازوحدتجهاناسالمزدنبهطورخودکارخبرچینهایآلسعودیرا
زنگهشدارمیدهد.معلومشدگرچهتعدادحجاجبالغبردومیلیوننفراست،اما

مأمورانآلسعودهمبراوضاعاشرافدارند.
بعدازاولینصحبتبایکحاجیمیانسالاهلنیجریهکهقدمزنانودراطراف
مسجدالنبیانجامگرفت،حاجحسنآقاتصمیمگرفتبانشانکردناشخاص،
آنهارادرهمانحالتگردشوتاحدودیهمدورترازجمعیتزائرانبهصحبت
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وادارد.پیشخودگفت»حدود25روزفرصتدارم.حداقلمصاحبههایمناز
130،120مصاحبهنبایدپایینترباشد،باالترهرچهبود،بهتر.آدمهاموقعخرید
دنبالوسایلخریدنودراینگونهگشتنهاموقعیتبهتریدارند.درهرصورت

نبایدبرایدیگرانباعثمزاحمتشوم.«
صبحروزدوماقامتدرمدینهمنوره،بهدیدنقبرستانبقیعرفت؛جاییکه
اماممعصوم،زنانو دیدنشبزرگترینآرزویقلبیاشبود.محلدفنچهار
فرزندانپیامبراسالمو...آنچهدیدخاکیشخمزدهبودودرالبهالیخاکها
تختهسنگهایشکستهوخالیازنوشتهبود.اشکبیصداامانشرابرید.سعی
کردتابهدیواریتکیهکند:»یعنیمزاربیبیزهرارانمیتوانشناساییکرد؟حتا
اسامیراهمازلوحی،چیزینیاویختهاند،چرا؟اینکهکارسختینیست.هزینهای
ندارد.پسآلسعودباآندیدگاهوحشیانهاشکهسنگقبررابهعنوانبتپرستی
شیعهعلممیکند،دراصلترسشازهمینقبوراست؟!درست!خباینارواح
طیبهاینبزرگانباعثوحشتدژخیماناست.یعنیقبوریکهقرنهاموردزیارت
قرارمیگرفتند،بابهحکومترسیدنآلسعوداینچنینتخریبشدند.پسهمین
استکهبااینهمهعملهواکرهچهارتازائرشیعهرادورهمیکنند!ایناوباشهای
بیدیناروپاییوآمریکاییبوروچشمآبیرارویسرشانمیگذارند،اماشیعهرا
بهبهانهیبتپرستیازقبوربزرگانشانمحرومکردهاند.زهیشقاوت،بربریت....«
حسنآقابیآنکهبفهمد،آنقدرماتومبهوتقبرستانبقیعماندهبودکههمه
رفتهبودند.دراطرافدیوارهایبلندزندانیکهبرایقبرستانبقیعدرستکردهاند،
گردیدوگردیدتاازدرزمانندیتنهاورودیوخروجیبیرونرفت.آفتابباالآمده
بودوکسیدرآنفاصلهبهدیدهاشنیامد.چندگامبهجلوبرداشت.صدایجیغ
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حزینزنیراشنیدوبهسویشحرکتکرد.آنچهمیدیددورازانتظارنبود.دو
مأمورسعودیمیخواستندازیکزنشیعهیافغانیهتکحرمتکنند.حسنآقا
بیدرنگبهطرفشانیورشبرد.باتومیکیشانراکهچندمتریباآنفاصله
داشتند،برداشتوبرسرهردونفرشانکوبیدودرهمانحالفریادزد»خانم
هرچهزودتربهطرفمسجدالنبیفرارکن.«مأمورهاتابهخودبیایند،درزیرضربات
باتومحسنآقاکجومعوجمیشدندوبهخودمیپیچیدندوبهعربینالهوزاری
میکردند.حسنآقابابرداشتنکلتیکهیکیشانداشتوآندیگریبهجایآن
دودستبندبهکمرشبستهبود،راهفراردرپیشگرفتتاهرچهزودترخودرابه
کاروانشانبرساند.حواسشهمجمعبودکهمستقیمبهمنزلشاندرکارواننرود.
خانهیدراختیارکارواندوطبقهبودواوپشتدرنفسیتازهکردوآنگاهازپلهها
باالرفت.حاجحسنآقاباخودمیگفت:»درتاریخبعدازحجاجبنیوسف،آلسعود
رویهرچهبربریتهستروسفیدکردهاند.وهابیگریشونراباحملهبهبارگاه
امامحسنعسگریدرسامراموجودیتبخشیدند،یعنیباجنایتوبربریت،بعد
ازاون،همیشهقصدتخریبحرمینشریفهرودرعراقوشامداشتهاند،اماغافل
ازاینکهاربابانگلیسیسرهربزنگاهیهمانجنایتهاروبرسرشونخواهد
کوبید.مگهجسارترضاخانروبرسرشنکوبیدودرجزیرهیموریسدرتبعید
باهاشتسویهحسابنکرد.مگرپسرشمحمدرضارادربهدربیناینفرودگاهوآن
بیمارستانبهدرکواصلنکرد؟فرقهسازیازقرنهیجدهمتوسطاستعمارشروع
شدهوهرازگاهییکیشونرابهمعرضنمایشمیگذاره.مهماینهکهآیاملتها
ازتاریخآگاهیدارند؟بهنظرمنمردمهمیشهیخدابهرهبرینیازمندبودهاند.
بهعنوانیکمثالتاریخیدینی،وقتیحضرتموسیخیالشازبابتخداپرستی
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قومشراحتشد،آنهارادرپایکوهطورساکنکردتاخودبهجلوهگاهالهیبرود.
وقتیبازگشت،دیدکهقومدرغیاباوگوسالهایروبهزروزیورآراستهاندوشروع
بهگوسالهپرستیکردهاند.اینواقعهیکعبرتاست.همانطورکهباغبهباغبان
نیازداره،امتنیزبهرهبریقابلدسترسنیازداره.اگرامامخمینیدرایندههها
دردسترسامتاسالمیقرارنمیگرفت،کجتابیهاصدمههایفراوانیبهاسالم
وامتاسالمیواردمیکردند.خدارابایدبهخاطرهمهیالتفاتش،بهویژهالتفاتش

مبنیبررهبریامامخمینیدرشرایطحاضرازجانودلشاکرباشیم.«
حاجحسنآقاازبعدازظهریکپایثابتمسجدالنبیمیماندوزیارتمیکندو
قرآنمیخواند.هرگاههمکهزائرکماست،زیارتدلسیریمیکندوچشمی
به بیشتر باشد. برایمصاحبه ببیندکهچهکسیمیتواندموردی میگرداند
معلمهایحاجیچشمداردکههمسوادانگلیسییاعربیدارندوهممیتوانند
موضوعرابفهمندوسفیرخوبیهمباشندکهدرسرزمینخودشانشنوندههای
بالقوهدارند.آدمهایمنزویراهمبهحالخودشانرهامیکند.البتهنیمنگاهیبه
دانشجویانوطلبههایجوانعربستانیهمدارد.آلسعودهرکاریبکند،نمیتواند
ازنفوذفرهنگانقالباسالمیدرحالگسترشروزافزوندرامانباشد.آنهابه
ایرانیهاودردرجهیدومبهبحرینیهاولبنانیهامشکوکهستند،امانمیدانند
سینهچاکانانقالباسالمیازهمهیسرزمینهادرآنحجابراهیمیحضوردارند

وچهخوبکهبیشترینشاناهلفرهنگوادبوهنرهستند.
حسنآقامینویسد:»جوانممالکاسالمیاگردرپیهویتیابیواعتمادبهنفس
داشتنتحقیقوتفحصکند،نشانیغیرازایراناسالمینمیتواندبیابد.جوان
ممالکاسالمیاگردرپیکسباستقاللسیاسیوفرهنگیباشد،کلآنرادر
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شعارانقالباسالمی»نهشرقی،نهغربی،جمهوریاسالمی«پیداخواهدکرد.اگر
اهلذوقوسلیقهواحساسوعاطفهباشد،باالترینآنرادرمیانمللاسالمیدر
ایرانپیداخواهدکرد.اینهمهعارفوشاعروفقیهوفیلسوفومنّجمومعمارو
معلموپزشکوریاضیدانو...درتاریخایراناسالمیفراوانیدارندوچهخوبکه
آثارزیادیازآنهابهعربینوشتهشدهیابرگرداندهشدهاست.موضوعفخرفروشی
واباطیلیازایندستنیست.معماریاسالمیسرچشمهاشدرایراناست.طب
اسالمی،نجوماسالمیوهمهوهمه...بهتاریخمعاصرهمکهمراجعهکنندباز
ایناستمرارراخواهنددید.درهمینششسالدفاعمقدسکهبههرترتیب
کمیبعدازتولدانقالباسالمیجریانیافته،پیشرفتهایفرهنگیوهنریما
راببینندودرمقابلحریفتجاوزگرمان،رژیمبعثیعراقراباهمبسنجند،تفاوت
اززمینتاآسماناست.پیشرفتهایصنعتی،مبارزهبابیسوادیوکمسوادی،
بهداشتودرمانو...درهمینجنگومحاصرهیاقتصادیچقدربودهاست.
خیلیازپیشرفتهارامامردمایرانبهشکلعادیشدهنگاهمیکنیم،درحالیکه
برایامتاسالمیهمهتازگیدارد.بهاقتضایفرصتوتمایلطرفمقابلباید
همینسرفصلهاراعنوانکنم.موضوعافزودنیدیگرمربوطبهمعضلجهان
اسالم-یعنیرژیمصهیونیستی-است.امامتنهارهبرجهاناسالمبودهوهستند
کهشجاعانهترینودرعینحالمنطقیترینتعریفراازآنارائهدادهاند.بهبرکت
انقالباسالمیبهمظلومیتشیعیانجنوبلبنانومسلمانانغزهوکرانهیغربی
پایاندادهشد؛چراکهآنهابهتأسیازانقالباسالمی،مقاومتراپیشهکردند.
موضوعجنبشهایاسالمیهمکهبهوجودآمدهویابودهاندوبهتحرکدرآمدهاند،

ازاینمقولهاند.«
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حسنآقاضبطصوتکوچکیهمراهداشتونمیخواستآنراشرطههاببینندو
سؤالپیچشکنند.پیشخودشمیگفت:»جفاییکهوهابیهابهاسالموتشیع
کردهاند،بیشازملتهایدیگر،حتاکمونیستهایروسیوچینیبودهوهست.
فکرمیکنمجهاناسالمبایددرقبالوهابیهاموضعقاطعوروشنیداشتهباشد.
تشیعهمینمقدارکهبرایروادیدگرفتنحجبهآنهامراجعهمیشودودراینجا
بهاجبارباآنهاسروکارپیدامیکنند،بساست.همینکنایههاوخودرابهنفهمیدن
زدنهاباعثمیشودتادربینشانمفاهیمیچون»هرکسهفتنفرشیعهرا
بکشد،بیچونوچرابهبهشتمیرود«،ضدانسانیترینعبارتممکناست.بی
هیچدلیلیهفتنفرراکهوهابینیستندبکشندومثاًلبهبهشتبروند؟برچهپایه
واساسی؟!کدامانسانیتواسالمیتچنینچیزیراروامیداند؟!همینحاشیه
رفتنهاوخودرابهکریزدنهاباعثمیشودتاجنایتکاریبهنام»صدام«با
عنواناسالمی»قادسیه«بهکشورمانیورشآوردودیگرانیابهکمکشبیایندو

یاحداکثرسکوتکنند.«
بااینحالهیچفرصتیرابرایمصاحبهباحجاجازهرملیتیکهداشتند،ازدست
نمیداد.دراولینفرصتیکهبعدازمصاحبههاودفاعازکیانتشیعوحقانیت
جمهوریاسالمیایراندستداد،باشتاب،بهدیدنمحلیکیازجنگهایصدر
اسالمکهازنظرتاکتیکیهنوزهمقابلاستفادهبود،رفت.ازمسجدفتحکهبر
بلنداییقراردارد،بهنظارهیآثاربازماندهازجنگخندقوطراحآن،سلمانفارسی
ایستاد.فاتحهایخواندوباخودگفت:»شهیدمطهریچهاثرگرانبهایی)خدمات
متقابلایرانواسالم(رابهنسلانقالبیکشورمانهدیهکردهاست،روحششاد.«
حاجحسنآقارفتهرفتهدرمییافتکهمنزلکاروانیبهترازسرپاییدورزدن
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استوبهآنهاییکهاعتمادداشتومصاحبتشانرامغتنممیشمرد،بهخانه
دعوتشانمیکرد.باخودعهدکردهبودکههیچفرصتیراازدستندهدوهرچه
بیشترمصاحبهانجامدهد.ازطرفیعقیدهداشتنمازدرمساجدمنتسببهپیامبر
ختمیمرتبتومعصومین)ع(،ارزشواعتباریورایجاهایدیگرداردومگر
بعدهافرصتحضوردرآنمساجدممکنخواهدبود؟ساعتهاوقتصرفعبادت
میکردوبعدازپایاندعاهامیگفت:»پنجسالدرجبههگذراندهام،کسانیبودهاند
کهبعدازهفتهایقدمزدندرصحنههایجهاد،شهادتنصیبشانشدهاست،
امامن،حاالحاالهابایدانتظاربکشم.خدایاشکرت...«وبعدطبقیادداشتیکه
همراهداشت،بهزیارتمساجدومقامهامیرفتوسعیمیکردازهمهیهوشو

استعدادهایخدادادهاشبهنحوبهترسودجوید.
زمانحرکتبهسویمکهنزدیکترمیشدواوپنداریبیالنکارشراارزیابی
میکند،ازروزاولرسیدنبهمدینهینبیاکرم)ص(رامرورمیکرد.مدینهی
منورهمقدمهایبودبرمناسکیکهدرمکهیمعظمهمیبایستانجاممیگرفت.
صفاومروه،عرفات،رمیجمراتومراسمعیدقربان.همهجافراترازخودرفتن
بودوقطرهایشدندراقیانوسبیکرانکهبهابدیتمیپیوست.حاجحسنآقااز
زمانیکهاحرامپوشیدهبود،منزلبهمنزلخودفراموشکردنراطیکردهبود.
درپایانآنچهفراموشناشدنیبود،همانارفتارآلسعودوهابیهابامسلمانانوحج
عظیمشانبود.ازنفلهکردنگوشتهایقربانیتابیتوجهیبهابتداییترینحقوق
حجاج;ومدامازخودمیپرسید:»چههنگاممسلمانانبهخودآمدهوسایهسیاه
وهابیهاراازباالیسرامتاسالمیخواهندتاراند؟بهاحتمالفراوان،همانگونه
کهمصاحبهشوندههااذعانداشتند،چیزیبهنامنادانیمانععمدهیفرقاسالمی
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نیست،مانععمدهخریدنبسیاریازشیوخزیرعنوانمثاًلخدماتاسالمیو...
توسطآلسعوداست.بهنظرهمنمیآیدکهاینرفعنیازبهزودیپایانیابد.
کارگزارانمنتدارآلسعوددرکشورهایاسالمیمنابعخودرابهراحتیازدست
نخواهندداد.هیچنوعگردهماییبرایازمیانبرداشتنگرفتاریهایمسلمین
برگزارنمیشود،اماوهابیهاباهدایایشانبهشیوخ،سکوتآنهارامیخرندو
اینسکوت،همانچیزیاستکهشرکتهایچندملیتیورژیمصهیونیستی
میخواهندتداومداشتهباشد.آنهابهمفتیهایپولینیازدارندکهبهنظرمیرسد

همهراموآراممنتدارهستندوگاهیهمخوشخدمتیهاییمیکنند.«
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فصل هفتم
پدرومادرازحسنآقامکرردرخواستمیکردندکه»پسرجان!شبعیدیخانم
بچههاتروبرمیداشتیمیاومدینمشهد.خوباقواموآشناهاازشماانتظارهایی
چهقدر خانم زینت خدا بنده این میشی. فرسوده هم خودت طرفی از دارن.
چشمبهراهباشهکهتوازجبههجنوبنیومدهراهیجبههیمیانهمیشی.دوروز
بعدش،خبرتازکردستانوغربکشورمیاد.یهمقدارتنوعهمالزمهیزندگیه.
نمیشدکهخواهرهاوبرادرات،عموهاوعمههاوکسوکارزینتخانمهمهی
بهماهست؟«حسنآقا اینجا.حواست بیان زندگیشونروولکننوپاشن
درحالیکهتبسممیکردودستبهسینهایستادهبود،گفت»همهیصحبتهاتون
روقبولدارم.شرمندهشماوخانوادهیزینتخانمهستم.انشاءاهللاینمشکالت
باپیروزیرزمندگاناسالمختمبهخیرمیشهوماهمازخجالتهمهدرمیآییم.
اگربهجبهههاتوجهکنین،میبینینازتازهدامادتاپیرمردنوهدارونوجوانو...همه
عیدشونرواینجاسرکردند.منحداقلهرشبهمنباشه،یکشبدرمیون
خونهبودم،امااونبندههایخداپیشوپسازعیدشونروتوجبههبودن.من
کهارجحیتینسبتبهاونهاندارم.نیروهادارنآمادگیپیدامیکننتاهمینچند
روزهعملیاتیداشتهباشن.اگرعملیاتهاتداومنداشتهباشه،دشمنقویترازاینکه
هست،میشه.قرارگاهخاتماالنبیاء)ص(مسئولیتاجرایاینعملیاتهاروداره.من
کهبهتنهاییتصمیمنمیگیرمتویهمینروزهایبعدازعیدیکلیرانندهلودر
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وبلدوزروکمپرسیو...دارنکارمیکننتابلکهاونکمبودهاییکهتویعملیات
محرمووالفجرمقدماتیداشتیم،رفعورجوعبشه.همهدارنفداکاریمیکنن.
دشمنازخدابیخبرازکلیامکاناتشرقوغربوسرانعربو...استفادهمیکنه.
ماکهیکپنجمامکاناتاونروهمنداریم،مجبوریمبههمینداشتههاموناکتفا

کنیم.«
شامدرفضاییمهرآمیزصرفشد.حسنآقابهسرعتدستبهکارشستنظرفها
شدوبعدازفراغت،دورهمنشستندوصحبتهایصمیمانهجایشکوهوگالیهرا

گرفت.مدتهابودکهاهلخانوادهباموقعیتحسنآقاکنارآمدهبودند.
والفجریک

درجبههمیانی،ادامهیعملیاتوالفجرمقدماتیازساعت23روز1362/1/21
بهشمار ناکامی مواصالتی،سرفصل راههای کمبود اینبار، و بود شروعشده
نمیآمد.نبردبررویارتفاع165بیندوطرفادامهداشتوهدفعملیاتآنبود
کهدشمنراازبلندیهابهسمتدشتسعدهوبهطرفالعمارهبرانند.درفاصلهی
عملیاتازوالفجرمقدماتی،مهندسیرزمیدشمنبهایجادموانعهرچهسختتر
وپیچیدهترپرداختهبودوهمینهانشانمیدادکهازارتشبعثیبهتنهاییکاری
ساختهنیست،بلکهطرحهایدولتهایبزرگاستعماریبادالرهاینفتیدست

بهدستهمدادهاست.
درطولپنجروزعملیاتوالفجریک،حسنآقاازکناردستگاههاییکهدرسمت
قرارگاهکربالفعالیتداشتند،بهسمتدستگاههاییکهمأمورکارباواحدهای
قرارگاهنجفبودندمیرفتوبرمیگشت.موقعیتهاگاهدرعرضیکساعت
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جابهجامیشدوواحدمهندسیرزمیمیبایستهمراهباآنانوپشتیبانیشان
تغییرشیوهیکارمیداد.درحالتیورشینیروهایخودیمیبایستکانالهای
دشمنرادرچندنقطهباپرکردنشانازخاکانجاممیدادتانیروهاپیشرویکنند
ودرموقعیتعقبنشینیبهسرعتخاکریزهایتأمینیایجادمیکردتانیروهابه
مقاومتبپردازند.غلبهبرمواضعوموانعمهندسیرزمیدشمنکهشاملسهردیف
کانالودربینهرکدامشان،زمینمینگذاریشده،الیههایمختلفسیمخاردار
وکمینو...بود،بهسادگیقابلتغییرکاربرینبود.بلدوزرهاعالوهبرپرکردن
کانالها،برایکوبیدنموانعسیمخاردارهمبهکارگرفتهمیشدندکهدرنوع
خود،کاریخالقانهمحسوبمیشد.آزادسازیارتفاعاتدراینعملیات-والفجر
یک-همبهتمامیبهدستنیامدومهندسیرزمیمیبایستیخاکریزهایدفاعی
تثبیتیرابهعملمیآوردتادرموقعیتیدیگر،عملیاتیدیگرانجامبشود.حسنآقا
درجمعبندیخودازعملیاتهاتاپایانفروردینماه1362بهعنوانگزارشتکمیلی
نوشت:»شکیباییوگذشتزماندوبالپایداریومقاومتند.ایندو،نیروهایمارا
گامبهگاممتشکلتر،باورمندتروتوکلشانرابهالطافالهیبیشترجلبکرد.آنها
باایندوبالدشمنراباشکستازخرمشهربدرقهکردندوازعملیاترمضان
تنبیهویراشروعکردند.آزادسازینقاطمرزیگامبهگامدرحالطیشدناستو
دشمندستبهدامانشرقوغربشدهاستکهبهموازیدریافتتجهیزات،صلح

گداییمیکندودورنیستتنبیههاپایههایدودمانشرابرباددهد.«
حسنآقابهعنوانمعاونتفنیومهندسیقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(،پسازطرح
شدنهرموضوععملیاتیباهردامنهوعمقودرهریکازمناطقسهگانهی
جبهه-جنوب،میانهوغرب-میبایستیازمنظرمسئولیتووظیفه،پابهپای
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نیروهایاطالعاتیعملیاتیبهفعالیتمیپرداختونیازهایموردنظرراتأمین
قرارگاهشرکت ارتش،درجلسههای زمینی نیروی و فرماندهانسپاه میکرد.
نمایندهیفرماندهیکلقوا،وزارتدفاعووزارتسپاه با میکردندوقرارگاه
ونهادهایانقالبیجهادسازندگیو...درارتباطمداومبود.باخودمیاندیشید:
»منبسیجیامونهسرباز.بسیجیبنابهضرورتهاواحساستکلیف،بدون
درنظرگرفتنمحدودیتها،باتمامتوانپیشمیره.بسیجیبهحقوقسرماه،
اضافهکاری،مرخصیوپاداشیاکیفروتنبیهفکرنمیکنه.سربازبهحوزهای
فراترازموقعیتیکهبرایشتعیینشده،بهطورمعمولفکرنمیکنه.برایبسیجی
صفوفنمازجمعه،برداشتمحصولکشاورزیو...مهمه.موضوعسربازیکهخود
روبسیجیاحساسمیکنهیاافسریکهخودروبسیجیمیدونه،سوایتعریف
شغلیووظیفهاست.موضوعراهبردیدراینشرایطدفاعمقدسوادایتکلیف،
اینهکهبایدبهدشمنضربههایپیاپیواردکردتانتونهانسجامفکریداشتهباشه.
تویاینشرایطمنبایدهمامکاناتبرایاهدافموردبررسیجزیرهیمجنونرا
مهیاکنم،همدرغربازهردرهوتپهایکهبتوانبهدشمنضربهزدوتمرکزش
روبههمریخت،فکرکنموراهکارووسیلهپیداکنم،موبهموبایدازنزدیکامکانات
روببینمووارسیکنم.روزهاییبایدتویبلماونمجاهدهاییکهعراقیوهمرزم
خودمونهستنوبهشکلماهیگیرتویهوربهشناساییمیپردازن،بنشینمو
همهنوعمهندسیممکنروپیشخودمسبکوسنگینکنموراهکارپیداکنم.
تویجبهههایغربکشورباپیشمرگههایکردعراقیتاعمقمناطقجبههی
شمالیدشمننفوذکنموراههایممکنضربهزدنروبسنجم.مهندسیرزمیما
تاآناندازهامکاناتندارهکهراهکارهایمعمولروبسنجم.باگزارشخوندنکه
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فالندستهیاطالعاتعملیاتیچنینوچناننوشته،فکربکرتویذهنمجرقه
نمیزنه.توکلبهخدا...«

تصمیمگرفتدرهرفرصتمقدوردرهرکالسآموزشیاعمازغواصیورزم
شبانهوکارباادواتزرهیشرکتکند.برنامههاراازواحدآموزشگرفتوبهتنظیم

وقتبرایخودمشغولشد.
اوطبقجدولزمانیکهبرایعملیاتهایپیشبینیشدهباضریباطمینان
باالتردرغربوجبههیمیانیبرنامهریزیشدهبود،بهایجادهماهنگیبانیروهای
جهادسازندگیوبسیجاداراتدولتیپرداخت.اولینعملیاتدرجبههیپیرانشهر
باناموالفجر2بودکهدرروز1362/4/29اجرامیشد.هدفعمدهتصرفپادگان
حاجعمرانودراختیارگرفتنگمرکتمرچینبود.کوههایدوسویگمرکدر
آخرتیرماهتکههایبرفداشتندوارتفاعمعروفشان،2519بودکهتسلطبرآنخط
مرزیازشمالتاانتهایمرزنوسودودرسمتجنوبیتامناطقمرزیسردشترا

ممکنمیساخت.حسندرگزارشخودبعدازپایانعملیاتنوشت...
جادهیمواصالتیپاسگاهقمطره-تمرچینکهگمرکنیزبهآندوپیوسته
است،بعدازآزادسازیمرمتوبازسازیشدکهعالوهبرتأمینامنیتپیرانشهرو
روستاهایاطرافآن،ارتباطضدانقالبباآنسویمرزرانیزقطعمیکند.تیپ
مستقردرپیرانشهربهراحتیمیتواندبااستفادهازجادهیمواصالتیوارتباطمستقیم
زمینیبادیگرواحدهایلشکر64ونیروهایلشکرعاشورایسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی،آمدوشدهاراکنترلکندومنطقهیوسیعیازنوارمرزیرادرامنیتخود
داشتهباشد.پیشمرگانکردمسلمانمحلیازتشکلوروحیهیخوبیبرخوردارندو
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درامنیتمرز،کمکمفیدیبراینیروهایمسلحکشورهستند.اگرعملیاتتداوم
داشتهباشد،ضدانقالب،بهویژهمنافقینمجبوربهفراربهمرکزعراقخواهندشد.
دراینصورتریشههایتروریستیآنهادرداخلخشکاندهخواهدشد،انشاءاهلل.
همچنینبایددرسایهیامنیتبهدستآمده،کارهایانقالبیبرایرفاهحال
مردمشهروروستاهایاطرافانجامگیردتازمینهیفعالیتضدانقالبازبین
برود.مناطقمرزیکردنشینبهشدتازآثاردورهیستمشاهیرنجمیبردوباید
هرچهزودترخدماتواشتغالزاییبهمردممحروموستمکشیدهرساندهشود.«از
آنجاییکهدوهفتهایدرمنطقهیعملیاتیماندگارشدهبودوازطرفیضرورت
داشتهرچهزودتربهمحورمیانیجبههوعملیاتآزادسازیشهرمهرانبرود،
تصمیمگرفتیکسریبهمنزلدراهوازبزندوبالفاصلهبهمنطقهبازگردد.آفتاب
نزدهسواربرتویوتاشدوراهطوالنیپیرانشهرتااهوازرادرپیشگرفت.هرچهاز
منطقهیغربکشوربهطرفجنوبسرازیرترمیشد،بایکنواختیکسلکنندهی
نازکنارنجی هیچوقت »من میگفت: خود پیش میشد. روبهرو جاده اطراف
نبودهام.همهجاحضوروتجلیخداونداست.هرکاریحکمتیدارد.منبندهباید
درهمهحالشکرگزارباشم.همینکهبهگذشتهامنگاهمیکنممیببینمیککرمو
لطفبیپایاندرحقمرواداشته،چهدراوندورانفسادطاغوتیوچهدراونمدتی
کهمقیمکانادابودم.ازچهلغزشهاییکهدیگرانراتباهمیکرد،منبیمهبودهام.
پدرومادرصالحومؤمنونمونهایکهدارمازلطفبیپایانالهیاست.خواهرانو
برادرانهمهصالحونجیبومؤمن،ازازدواجیکهکردهامهرچهشکرگزارباشم،
کماست.زنجوانیکهآمدهبوددرزندگیآقایمهندسیکهمنباشمروزهای
خوشیراببیند،امابعدازازدواجبامنچهدرآنزمانکهازشوهرخواهرشخانه
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اجارهکردیموچهبعدکهبهاینجانقلمکانکردیم،دریکاتاقنهمتریهم
بچهداریکرده،آشپزیومهمانداریکردهولطفخداهرگزابرازگلهنکرده.اگراو
آدمناسازگاریدرمیاومدمننمیتونستمدرکارهاممنشأخیرباشم.جداًکهداشتن

خانوادهصالحومؤمنازبزرگتریننعمتهایالهیاست.«
سرشببودکهحسنآقاباچندپاکتمیوهوموادغذایی،واردمنزلشد.

روزپنجممردادماه1362،حسنآقاواردچادرهایرانندههایلودروبلدوزرو
کمپرسیو...شدوازمردیمیانسالکهبهنظرمیرسیدازاهالیجنوبکشور
باشد،پرسید:»سالمعباسآقا!خوبیانشاءاهللاخوی؟!خبکارهاچهطورپیش
میره؟«عباسآقابعدازسالموعلیکواحوالپرسی،نقشهیمهندسیرزمیرا
جلویحسنآقاکهکفچادرنشستهبود،گشودوتوضیحداد:»نیروهایماازسه
محورعملیاتشونروشروعمیکننتابهآزادسازیشهرمهرانبرسند.اینشمال
ارتفاعاتزالوآبوکانیسختهست.درجنوبهمارتفاعاتقالویزانموردنظر
هست.مرزهمپایینارتفاعاتهستوبعدبهسمتعراقدشتوسیعاستوهیچ
ارتفاعیوجودندارد.تنگهیکنجانچمهمدراینسمتشرقواقعشدهکهورودی
بهدشتمهرانرودردسترسقرارمیده.ماتاجاییکهترابرینیروهاانجامبشه،

جادهزدهایم.بعدهمبایدپشتسرنیروهایعملیاتیراهبیفتیموکمککنیم.«
حسنآقاگفت:»منازتجربهایکهتویمناطقمختلفغربکشوردارموما
کمتررعایتکردهایم،تهیهیتعدادیقاطرواسببارکشهستکهدرجاهایی
کهازجادهخارجوروبهارتفاعاتحرکتمیکنیم،بتونیموسایلروجلوببریم.
شماازهمونتنخواهکهپیشتونهست،برایهرسهمحورتعدادیبخروبر
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نگهداریشوننظارتداشتهباشتامنهمسریبهکارهابزنموبراینمازظهر
پیشاستبرگردم.«

عملیاتدرتاریخ1362/5/7شروعشدوشباولقسمتعمدهایازبلندیهابه
تصرفدرآمد.واحدمهندسیرزمیکارهاراآسانترکردهبودونیروهامیتوانستند
بهراحتیتدارکبشوندوپیشرویکنند.شبدومبهبقیهیاهدافحملهشدو
آزادسازیهاتکمیلگردید.حسنآقاوهمکارانمهندسیرزمیبهسرعتخاکریزهای
پدافندیزدندومواضعبهدستآمدهبهخوبیحفظشد.درمقابل،ترابریهوانیروز
دشمنبهشدتدرآمدوشدبودونشانمیدادکهکمکهایجهانیچقدردرتدارک
دشمنمؤثرعملمیکند.حسنآقامیاندیشید:کاریکهنیروهایخودیبااسب
وقاطرانجاممیدهندوچهسختکارهاپیشمیره،درمقابلدشمنبهتعداد
هرقاطرمایکبالگردبهکارگرفته.سخاوتمندیشیوخعربمنطقهتاکجاکار
ماروتحتتأثیرقرارمیده.ازآبوغذاگرفتهتاجابهجاییتوپوخمپاره،همهرو
بالگردهاانجاممیدن.اینطرفبسیجیهایمابایدبرایهرچیزیازجونمایه
بگذارند.خداراشکرکهایمانبچههاسرمایهیبیپایانیاست.خداروشکراین
عملیاتهمباموفقیتبهپایانرسید.همینکهنیروهامیتوننبهحولوقوهیالهی
درظرفکمترازدوماهعملیاتانجامبدن،تواندشمنروتحلیلمیبرن.ضمن
اینکهدرهرعملیاتقسمتهاییازخاککشورمونآزادمیشهومردمآوارهشده
بهخانهوکاشانهشونبرمیگردن.الحمدهللعملیاتوالفجر3باموفقیتبهپایان
رسیدونشاندادکهراهکارتعقیبوتنبیهمتجاوز،تنهاراهرسیدنبهاهدافدفاعی

رزمندگاناسالماست.«
دوروزپسازپایانعملیاتوالفجر3،حسنآقابرایبررسیراهکارهایاجرای
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عملیاتوالفجر4،واردمحورعملیاتیمریوانشد.دراینعملیاتهدفعمده
تأمینامنیتشهرمریوانوبهخطرانداختنشهرپنجوینعراقدردستورکارقرار
داشت.کوهستانیبودنمنطقهیعملیات،واحدفنیومهندسیرابرآنداشتتا
بافرصتکافیمقدماتعملیاترافراهمسازد.عملیاتبرایروز1362/7/27در
نظرگرفتهشدهبودوپیشبینیشدهبودتاپیشازفرارسیدنسرماوبارندگیهای
فصلی،نتایجعملیاتتثبیتگردد.عملیاتهاتداومهمکاریبینارتشوسپاهرابه
نمایشمیگذاشتوهماهنگترشدنهرچهبیشتروبهتررانویدمیداد.درپی
پیروزیدرهریکازاینسلسلهعملیاتها،عالوهبرواردکردنضربههایاساسی
بردشمنمتجاوز،مسدودکردنراهترددضدانقالبهمتکمیلترمیشد.حسنآقا
دوسمتعملیاتکهیکیازبانهودیگریازمریوانبودرابررسیکردوبرای
هریکطراحیویژهیفنیمهندسیکردتاهرچهبهترموفقیترزمندگانتسهیل
گردد.اینجاهمقسمتعمدهایازحملونقلبعدازشروععملیاتمیبایستیبا

قاطرواسبانجامشود.
دشمنکهازاهدافرزمندگاناسالممطلعشدهبود،پیشاپیششهرپنجوین
خودراتخریبکردکهدرصورتتصرفرزمندهها،قابلاستفادهنباشد.عملیات
درسهمرحلهانجامشدکهآخرینآندرتاریخ1362/8/12بودکههمهیاهداف
ازپیشتعیینشدهمحققگردید.ایجاداستحکاماتبعدازعملیاتهمطبق
معمولوظیفهیمهندسیرزمیبود.بازسازیپاسگاههایتخریبشده،مرمت
برقرسانی و قبیلآبرسانی از تأسیساتشهری جادههایمواصالتی،مرمت
بهینه،مرمتونوسازیمدارسوبیمارستانومساجدکهدرجریانعملیاتمورد
تهاجمدشمنواقعمیشد.حسنآقادرپایانمأموریتواحدمهندسیرزمیقرارگاه
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خاتماالنبیاء)ص(درحینانجامعملیاتنوشت...:
»شکرخداعملیاتوالفجر4همباتوفیقوپیروزیقرینگردیدوامنیتهرچه
بیشتربرایشهرهایمریوانوبانهرابهارمغانآورد.جایتذکرداردکهمیبایستی
نهادهایانقالبیوادارههایدولتیهرچهزودتربقایایدورهیستمشاهیرااز
ایران اسالمی ازخدماتجمهوری تامردم بزدایند روستاها و چهرهیشهرها
بهرهمندگردندوضدانقالبهرگونهزمینهیفعالیتراازدستبدهد.دراین
عملیاتهمقسمتعمدهایازمناطقومحلهایموردترددضدانقالبمسدود
شدکهامیداستتداومیابد،انشاءاهلل«وبدینسانتنبیهمتجاوزادامهداشتکه
نشانگرعزموارادهیرزمندگاناسالمدرمقابلشرقوغربوارتجاععرببود.
حسنآقابیشازهمهازاستمرارحضورداوطلباندرجهادوسپاهوبسیجخشنودبود
کهازفرامینفرماندهکلقواحضرتامامخمینیاستقبالمیکردندواینسرمایهی

بزرگیأسدشمنرادامنمیزد.
درفاصلهیعملیاتهایوالفجر1تاوالفجر4،کارآمادهسازیعملیاتدرمنطقهی
هورالهویزهادامهداشت.حسنآقابهنوبتدرکارگاههایساختقایقوبلموپل
دوازدهکیلومتریکهبعدازبهکارگیریدرعملیاتبهپلخیبریمعروفشد،حضور
مییافتوبراجرایمقدماتوتهیهیوسایلموردنیازنظارتمیکرد.باوجود
سرمایهوا،کارباجدیتادامهداشتوحسنآقاتاپاسیازشب،فعالیتهاراپیگیری
میکرد.جلسههایپیاپیدرقرارگاهانجاممیشدوروندکارهاارزیابیمیشد.طبق
پیشبینیهامیبایستدرعملیاتخیبرگشایشیخاصرویمیدادتادسترسی
بهشرقدجلهتسهیلگردد.فقرامکاناتدرجایخودمحسوسبودومعضلیبه
نامجنگشهرهاهموجودداشت.درنزدیکیمنطقهیعملیاتیموردنظر،شهر
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دزفولبهشدتباموشکوبمبارانهواییموردتهاجمقرارمیگرفتوهمین
مالحظاتتأکیدیبراجرایعملیاتخیبربود.بیشترینمشغولیتذهنیحسنآقا
برجزیرههامعطوفبودکهنیازبهزیرساختهایمتعددداشت.ایجادمحلفرودبرای
بالگردهایحاملنیرودرمحلتعیینشدهازحساسیتخاصیبرخورداربود.عملیات
درهورالهویزهباتالقیکهدرآننهنیرویزرهیمیتوانستبهکارآیدونهنیروی
دریاییکاراییداشت،بیشازآنسختبودکهدرمحاسبهیطراحیپیشبینیشده

بود.سرانجامساعت20:30روز1362/12/3فرارسیدوعملیاتآغازشد.
هوانیروزطبقوظایفپیشبینیشده،بهاجرایعملیاتپرداختونیروهای
موردنظرراجابهجاکرد.حسنآقادرکنارفرماندههوانیروزارتشوتنیچنداز
فرماندهانسپاه،کسانیبودندکهبرایایجادروحیهدراولینپروازبهمجنون
شمالیفرودآمدند.درروزاولعملیاتنیروهابایکتهاجمسراسریدرمناطق
تنگهوشهرالقرنه،رویجادهیمهمبصره-العمارهونیزجزایرمجنونشمالیو
جنوبیاستقراریافتند.درروزدومپسازآنکهفداکاریهایلشکرامامحسین)ع(
بهمانعسختبرخوردکردوفرماندهآن،حسینخرازیبامجروحیتسختاز
منطقهخارجشد،شدتعملیاتازطالئیهبهجزایرسرازیرشد.روزسومهم
جزایرمجنونشمالیوجنوبیدرزیرآتششدیددشمنقرارگرفت،امانیروهای
خودیهمچنانبهمقاومتادامهدادند.شهداییچونحاجهمتفرماندهلشکر27
محمدرسولاهلل)ص(وشهیداکبرزجاجی،شهیدحمیدباکری،معاونفرماندهلشکر
عاشوراکهتابینهایتجنگیدند،جلوهایحماسیبهعملیاتبخشیدند.بمباران
سنگینشیمیاییدشمنبررویجزایر،اوجوحشتویرابهنمایشگذاشت.

حسنآقادرگزارشپایانیعملیاتنوشت...:
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»درمقابلتوانتسلیحاتیوهواییدشمن،اگرتوانمهندسیرزمیبیشتر
خاتماالنبیاء)ص( مرکزی قرارگاه میشد. جبران کمبودها از بسیاری میشد،
میبایستبعدازاینمهندسیرزمیوامکاناتآنرابیشازتوپوتانکمحاسبه
کند.اگرمامیتوانستیمباسرعتبیشتربهترددنیروهاازخشکیبهجزایرو
هوراقدامکنیم،بهمراتبموقعیتهایبیشتریبهدستمیآوردیم.کمبودقایقو
پوششپلهایشناور،محدودیتهایسنگینیبهنیروهایماتحمیلکرد.منظور
ازتوجهبهمهندسیرزمیبهاینمهمبرمیگرددکهاینوسایلدرداخلکشور
وجودداردوتنهابهکمیتوجهواحساسمسئولیتبیشترنیازمنداست.درحالیکه

همهمیدانیممادرمحاصرهیاقتصادیونظامیهستیم،انشاءاهلل.«
بعدازعیدنوروز1363،بنابهتصویبقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(کهبازهمعملیات
درمنطقهیهورانجامخواهدشد،حسنآقاباردیگربهتقویتهمانمقدماتبرای
عملیاتجدیدمشغولشد.محدودیتهاهمچنانپابرجابودواینبارادامهیکار
برایدشمنقابلشناساییبودوموضوعیبهنامغافلگیریخودبهخودمنتفی
شدهمحسوبمیشد.حسنآقاهرچندروزیکباربهشناساییاقداماتدشمن
درزمینهیدفاعیمیپرداختکهمهندسیرزمیاشبدونهیچمحدودیتبه
ایجادموانعجدیدتروبهمراتبسختترازعملیاتخیبرادامهمیداد.هوشیاری
دشمن،کارهایدردستاقدامحسنآقاوهمرزمانشراکندترمیکردودرمواردی
منجربهتعطیلیموقتکاردربخشیازمواضعمیشد.هواپیماهایشناساییبه
عکسبرداریمیپرداختند،شناساییباپروازهایبالگردهاوگشتیهایپیادههم
بهطورمستمرازجانبدشمنادامهداشت.دکلهایمتعددنصبشدههمهر
کدامبهمنظوردیدهبانیوشنودایجادشدهبودندکهفعالیتهایخودیرازیرنظر
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داشتند.درمسیرآبراهها،انواعموانعسیمخاردار،میندریایی،بشکههایاشتعالزای
ناپالمو...قراردادندوبررویسیلبندهاانواعسنگرهایدفاعیاحداثکردندتا

مواضعشانهرچهبیشترنفوذناپذیرگردد.
حسنآقابهخوبیفعالیتهایدشمنرازیرنظرداشتوسعیمیکردحداقل
امکاناتیدربرابرآنهمهداشتههایدشمنبهدستآوردوبهکاربگیرد.چندینو
چندطرحشبهدلیلنرسیدنموادومصالحموردنیازناتمامماندند.باوجودقناعتها
وکمبودها،حسنآقاتوانستدرجادهیمهموکاربردیصاحبالزمانموقعیتهای
استقراربالگردهاومحلانتقالنیروبابالگردراطراحیواجراکندوسایتموشکی
رااحداثنمایدکهدرنوعخودبینظیربود.گذشتزمانویراهرچهبیشتربه
دوتکیهگاهذهنیاش-شکیباییوگذشتزمان-باورمندترمیکردتابتوانداز
حداقلها،استفادهیبهینهکند.تجربهینبردخیبردرهمهحالملکهیذهنیاش
بودوباورداشتکهدراینمرحلهمقاومتدشمنشدیدترواستفادهازسالحهای

ممنوعهاشبیشترخواهدبود.
روی بر که هنگامی تورنتو، دانشگاه در دانشجوییاش دورهی در حسنآقا
توجیه روی بر میکرد، کار موشکی سایتهای ساخت و طراحی پروژههای
کردنهایآمریکاییهادربمبارانجنایتکارانهشاندرمنطقهیدرسدنآلمانکه
بیشازصدهزارآلمانیرانابودکردندوهمچنینبابمبارانهایاتمیشهرهای
هیروشیماوناکازاکیکهصدهاهزارنفرژاپنیرابهکاممرگفرستادند،بهاندازهی
کافیدرنگکردهبود.ادعایآمریکاییهااینبودکهبرایپایاندادنبهجنگ
جهانیدوممجبوربودهاندکهآنکشتارهایفوقجنایتکارانهرامرتکببشوند.
صداموحزببعثعراقدرهمهیزمینههاسعیمیکندازرویالگوهایآمریکایی
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عملکند؛بنابراینمیبایستراههایمقابلهبابمبارانهاوگلولهبارانهایشیمیای
دشمندرنظرگرفتهشدهوبهکاربستهشود.هرچهآمادگیمقابلهبیشترباشد،

ضایعاتکمترخواهدشد.
بهنظرحسنآقااضافهشدنهاورکرافتهابهحملنیروتوسطقایقهاوبالگردها،
میتوانستدرعملیاتبدرکاراییبهتریرابهنسبتعملیاتخیبربرجایبگذارد.
حسنآقابانیروهاییکهدراختیارداشت،قطعههایپلخیبری،عالئمدیددر
شبدرمعبرهایباتالقیوآبیویدکیسازههاییراکهبهکاربردهبودند،در
فاصلهینزدیکفراهمکردهبودتاهنگامپیشروی،بانصبکردنسریعشان،به
سرعتعملیاتبیفزایند.عملیاتبدردرساعت23مورخ1363/12/19شروعشدو
بهصورتتهاجمدردومحورشمالیوجنوبیگسترشیافتوباوجودآمادگیکامل
دشمن،موانعپشتسرگذاشتهشد.بعدازسهساعت،ضدحملهیدشمنهماهنگ
بابمبارانهایهواییشروعشد.درسهروزاولعملیات،برتریبارزمندگاناسالم
بودوسازمانرزمبهخوبیکارهدایتعملیاترابهپیشمیبرد.درطیسهروز
اول،حسنآقاباقرارگاهمهندسیرزمیباسختکوشیبسیارتوانستندپلیرامیان
جزیرهیجنوبیومنطقهیهمایوننصبکنندتاپیشرویازپشتخطجملبه
پشتخطصفینامتدادیابد.سختکوشیهوانیروزهمانندعملیاتخیبرادامهیافت
وسهمخودرابهخوبیاداکرد.پاکسازیچندینروستاانجامشد،اماموفقیتدر
تصرفالقرنهحاصلنشدوامکانانجاممأموریتانهدامپلابوعرانبهدستنیامد
وازروزششمنبرد،مقابلهیدفاعیدشمنرفتهرفتهجنبهییورشیبهخودگرفت.
ازبعدازظهرروزششمعملیاتکهفرماندهلشکرعاشورامهدیباکریبهشهادت
رسید،نبردرفتهرفتهبهبرترییافتننیرویدفاعیدشمنمتمایلشد.بمبارانها
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وگلولهبارانهایشیمیاییتلفاتنیروهایخودیراافزایشدادندوامکانحفظ
مناطقبهتصرفدرآمدهراتضعیفکردند.پسازهشتمینروزنبرد،مواضعتصرف
شدهتثبیتشدندودراینمرحلهایجادمواضعدفاعیبرایرزمندگانانجامشد
کهپیشدرآمدیبرایعملیاتدرتصرفشهرفاوترسیمگردید.تلفاتانسانیو
خسارتبرادواتدشمن،پیروزیبزرگیرابرایرزمندگاناسالمرقمزد.تجربهی
شخصیحسنآقاازاینعملیات،عینیتبخشیدنبههمهیدانستههایتئوری
دانشگاهیوتجربههایآزمایشگاهیبودکهدرتورنتویادگرفتهبود.ابتکارعمل

درآنبخشهاییبهدستآمدکهدرمواردیبامصالحمشابهتئوریآزماییشد.
مهندساحساسمیکردبعدازعملیاتبدربهنوعیبهپروفسوریدراینرشته
دستیافتهاستومیتواندفرضیههایبسیاریراسرکالسدرسیابهشکل
نوشتنکتابیدراینزمینهارائهبدهد؛چنانکهپیشترمتوجهشدهبودکهبسیاری
ازجراحاندراتاقعملبهکاربردهایدیگریازداروهاوخواصآنهارسیدهاند.
بهعنواننمونهدرذهنداشتکهپودرکپسولهای»فنوتیین«کهداروییبرای
ضدتشنجمغزیاست،درترمیمزخمبهشکلمعجزهآساییمؤثراست.پساین
قسمتکهدرجنگبرکتهاییهموجوددارد،اثباتکردنیاست.تصمیمگرفتبا
مروریکاملبرتئوریهایدانشگاهی،دستبهآزمایشهاییبزندتابانوآوریها،

بعضیازکمبودهارامرتفعکند.اودرگزارشپایانیخودنوشت...
»پلهایخیبریراکهبااستفادهازیونولیتونبشیآهندرستمیشدومجبور
بودیمقطعاتآنرادرمناطقمختلفیازکشورتهیهوپیشازموعدعملیاتبه
منطقهحملکنیم،بانهایتتوانمانانجامدادیم.بیشازدوهزارکمپرسیمیبایستی
دراحداثجادهباماهمکاریمیکردندکهبههرحالاینامرهمبهتحققپیوست
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وباماشینهایموجوددرمنطقهکارهاپیشبردهشد.ساختبیشازدوهزارقایق
وموتورهایخریداریشدهتکمیلشدودرعملیاتمورداستفادهقرارگرفتکه
سهمبسزاییدرانتقالنیروداشتند.مادرعملیاتبدربااحداثتکیهگاههایخشکی
بهدوجزیره،توانستیمفاصلهیرسیدننیروهابهخطاولدشمنراکوتاهکنیم.در
واقعتاپایانبهمنماهماحداکثروظایفمانراایفاکردیم.ازآنجاییکهمقادیری
ازوسایلازعملیاتخیبربرجایماندهبود،ماتوانستیمبیشتربهدرخواستهای
فرماندهانعملیاتعملکنیم.مثاًلدرمجموعقایقهایمورداستفادهقرارگرفته
بهبیشاز5000فروندرسید.یکیازمشکالتیکهدراینعملیاتازجانبدشمن
اعمالشد،استفادهازانواعگازهایشیمیاییبودکهبرجریانعملیاتنقشمخربی
ایفاکرد.وسایلمقابلهبهحدکافیدراختیارنبودوامدادپزشکیهمدراندازهی
مناسبارائهنشد.ازطرفیدشمنازخدابیخبردرمانگاهپزشکی،بهویژهمداوای
مصدومانشیمیاییرابمبارانکرد.بنابراینضرورتداردکهدرعملیاتهایبعدی،

حداقلهمینضعفهابرطرفشود،انشاءاهلل.«
حسنآقاوگروهشبهمأموریتخودشانادامهدادندتاحملههایمحدودوموردی
برایتسخیرپاسگاههایاطرافجادهیبصره-العمارهبهتناوبانجامپذیرد.یکی
ازمشکالتعمدهایکهبرایبسیاریازرزمندگانپیشمیآمد،یادوخاطرهی
شهدایهمرزمبودکهبعضیوقتها،رسوبلحظههایشهادتدرذهنهاتا
دیرزمانمیپاییدکهدرنوعخودحالتافسردگیراافزایشمیداد.کارآمدترین
روشخنثیکردنشهمشرکتدرمراسمدعایتوسلودعایکمیلو...بودکه
دلهارامیپالودواشکهایریختهشده،غبارهایذهنیرامیپراکند.حسنآقابر
همانباورخود-شکیباییوگذشتزمان-اعتمادداشت؛برایهمینعالوهبر
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شرکتدرمراسمدعاهایجمعی،بانمازخواندنهایطوالنی،بهویژهنمازشب،به
سبکبالیموردنیازشدستمییافت.
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آنروزصبحهواکمیمهآلودبودوحرکتابرهاسایهروشنهاییمیساختکه
کمیاختاللدرتنظیمبردگلولههایتوپخانهیدشمنبهوجودمیآورد.شیبتند
مسیرهمبیتأثیرنبود.حسنآقامجبوربوددرزیرآنگلولهبارانباریبههرجهت،
دربینچندمحلاجرایطرحمهندسیدرآمدوشدباشد.پلیبررویرودخانهی
فصلیزدهمیشدکههرروزیاشبممکنبودنمبارانیبیایدوسیالبدرآن
جاریشود.فصلبهاربههرحالتنوعخاصخودشراداردوآنروزصبحاگرتا
ظهربارندگیشدیدطولنمیکشید،شایدآناتفاقعجیبوغریبنمیافتاد.مثل
همیشهحالتچرتزدنداشتومنکهرانندهاشبودم،وانتتویوتارادرجادهی
باریکوپیچدرپیچباسرعتنسبتاًباالییمیراندمکهبراینشانهگیریدشمن
آساننباشد.چندگلولهیتوپوخمپارهپیشاپیشزمینخوردومندرحالیکه
پشتفرمانتکانتکانمیخوردم،بعدازفرورفتندرچالهای،اختیارفرمانرااز
دستدادم.چندلحظهیبعدبهفرمانمسلطشدمکهناگهانازآینهیبغلترک
برداشته،متوجهسیاهیشدمکهمماسباتویوتابرزمینکشیدهمیشد.ترمزدستی
راکشیدموحسنآقاراسرجایخودندیدمورفتمپایینوازجلو،سمتشاگردرا
نگاهکردمودیدمحسنآقابهدِربازشدهگیرکردهوبرزمینکشیدهشدهاست.
هنوزهوششسرجابودوهمیندلداریامداد.سریعرفتمکنارشودربغلگرفتم
وخواستمبهداخلتویوتابکشانمکهآخحزینیگفتوازحالرفت.نمیدانماز
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ترسبودیاهرچیزی،لحظهایشعورخودمراازدستدادمواورازمینگذاشتم.
لحظهایگذشتوبهخودمآمدموفهمیدمایداد،چهغفلتهولناکیداشتهام.
شایدازبالتکلیفیخودمبودیاهرچیزدیگری،بهدرماندگیخودگریهامگرفت.
بعدازاینحالتبودکهفهمیدمبایدبههرقیمتیشده،اوراباآمبوالنسبهجایی
رساند.تازهفهمیدهبودمکهمنحقنداشتهامهمینجوریاورابغلکنم.احتمال
دادمکمرشیانخاعپشتگردنشصدمهدیدهباشد.سرپاایستادموچهکنمچهکنم
کهباألخرهوانتباریرادیدمکهبهمانزدیکمیشد.هموغممراجمعکردم
وبیهیچحرفوحدیثی،بهطرفشدویدموحسنآقارانشانشدادم.رانندهکه
جوانیریزنقشوتیزوفرزبود،بالفاصلهمتوجهشدویکنظرحسنآقارادیدو
پریدپشتفرمانوپیشازحرکتبهمنگفت:»هیچکارینکن.همینجاباش
تامنآمبوالنسبیارم.«اینراگفتوبهسرعتدورشد.آمبوالنسوخدمهاشآمد
وحسنآقارارویبرانکاردگذاشتندودرکابینجایدادند.منفقطتوانستمبگویم:
»روزمینکشیدهشدهوشایدهمموجانفجارگرفتش;وبعدانگارکهکوهکنده
باشم،خستهوازپایدرآمدهپشتفرماننشستموپشتسرآمبوالنسراهافتادم.
دربیمارستانصحراییودرمیاندههامجروحسختدرمان،حسنآقابرروی
پتویسربازیافتادهبود.همینطوریهرچنددقیقهآمبوالنسیاوانتباریسر
میرسیدومجروحتخلیهمیکرد.بعدازظهرحسنآقابههوشآمد.آنچنانضعفی
داشتکهچشمهایشبیاختیاربازوبستهمیشد.خیالمکمیراحتشدوبهخط
برگشتم.شرایططورینبودکهبتوانمپیششبمانمیاکاریبرایشانجامبدهم.
خواستهناخواستهخودمرانفرینمیکردمکهچراغافلشدمودیرفهمیدمکهافتاده
وباپیچیدهشدنلباسهایشبهلوالیدر،برزمینکشیدهشدهاست؛هرچند
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بعدهابااستداللکردناینکهدرآنلحظهکهبهچالهافتادیم،منهمحالوروز
خوشینداشتم،پیچوخمجادهوگلولهبارانراکهمناختراعنکردهبودم،تنها
تفاوتمنواودراینبودهکهمنروبهباالپرتابشدهوبابرخوردسرمبهسقف،
خودبهخودبهسرجایمفرودآمدهبودمواوکهسمتششیبتندیداشت،بهدر
برخوردکردهوبرزمینکشیدهشدهبود.دیدکافیهمکهنداشتم.توضیحدادنهایم
بهفرماندهزمانیسودبخشیدکهعملیاتانجامونگرانیهاسبکترشدوبهمن
اینفرصترادادندکهتویوتاراتحویلبدهمویکهفتهمرخصیبروم.روزاول
کهتصمیمداشتمحسنآقارابهجاییمنتقلکنمونتیجهاینداد،سپریشد.روز
دوممرخصیام،نشانیمنزلپدرشرابدونهیچتوضیحدادنیبازحمتوکمک
پرستارنوشتوبهمنداد.روزچهارممرخصیامجریانرابهپدرحسنآقاگفتمواو
بیدرنگراهیشد.وقتیازمرخصیبرگشتم،اورابردهبودندوکسیهمفرصت

توضیحدادنبهمنرانداشت.«
سالهفتمجنگاوجاستفادهیدشمنازسالحهایممنوعهیشیمیاییبودو
مجروحانجنگیدربیمارستانها،فرودگاهها،بیمارستانهایصحراییو...پرتعداد
بودند.عدهایبهخارجفرستادهمیشدند،عدهایعالئمناراحتیشاندیرتربروز
میکرد.کسانیبودندکهچندینمجروحیتداشتندوبارهابایدزیرتیغجراحی

قرارمیگرفتند.
»خبرزخمیشدنحاجحسنآقاراکهبهمندادند،درنگنکردموراهیشدم.
بیمارستانصحرایینزدیکاهوازبودوبهواحداصلیمحلخدمتحسنآقا-
قرارگاهخاتماالنبیاء)ص(-نزدیکبود.تارسیدموساعتیپیششبودم،تصمیم
گرفتمازقرارگاهکمکبخواهموهمینطورهمشدومندرکنارحسنآقابا
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هواپیماینظامیازاهوازراهیمشهدشدیم.طبقآماریکهداشتند،اووعدهایرا
بهبیمارستانهفدهشهریورمنتقلکردندومنهمهمراهشآمدم.یکشبانهروز
درآنجابستریبودومنهنوزنتوانستهبودمبهخانوادهاطالعبدهمکهحسنآقا
ازمنخواستبهجایدیگریمنتقلشکنم.بهسرپرستاریورئیسبخشواین
وآنمراجعهکردمودیدمکارانتقالبهراحتیممکننیست.سریعرفتمپیشدکتر
یغماییوبیمارستانخصوصیخودشوماجراراگفتم.گفت»بروبگوباهزینهو
رضایتخودممجروحروبهبیمارستاندکتریغماییمیبرم.منهمهستمتاشما
حسنآقاروبیاریاینجا...«بهبیمارستانیغماییکهمنتقلکردموزیرنظرپزشک
مورداعتمادخودمانقرارشدادم،بعدبهخانوادهاطالعدادم.نتیجهیعکسو
اسکنوآزمایشو...نشاندادکهترکشیدرنزدیکیمهرههایکمرشجاخوش
کردهوعملکردنیهمنیست.آثارشکستگیهاخیلیکارداشتتابرطرفشود.
دکتریغماییدرحضورمنبهحاجحسنآقاگفت:»اگربهمنقولبدهیکهشش
ماهدرخانهاستراحتخواهیکرد،مندرمانتمیکنمتاخطرمرگعضویو
عوارضازایندستبرطرفبشود.بعدازششماههممشاورههایالزموعکس
واسکنهایجدیدانجاممیشودکهمرحلهیدومدرمانبعدازآنخواهدبود.اگر
تاآنموقعکاراعزامبهخارجرادنبالکردیونتیجهنگرفتی،منانجاممیدهم.
تویاینششماههمنبایدزیادسرپابایستی.رویصندلیچرخدارمینشینیو
درمواقعضروریکمکمراهرفتنراتمرینمیکنی.رانندگیطوالنیخطردارد.
وزنهیبیشازدهکیلوبلندکردنهمبرایتخطردارد.داروهایاختصاصدادهشده
رابادقتسروقتمصرفمیکنیوهروقتهماحساسناراحتیداشتی،مراجعه
میکنی.فیزیوتراپیتنهاباتشخیصمنانجاممیشود.درضمناینسفارشرا
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هرگزنبایدفراموشکنیکهمجازنیستیازسرویسدستشوییمعمولیاستفاده
کنی.حتماًتوالتفرنگیثابتویاازهمینهاکهدرداروخانههافروختهمیشود،

استفادهمیکنی.عضلههایکمرتبایدظرفچندسالآرامآرامتقویتبشود...«
خانمشومادروخواهروهمه،توصیههایدکتریغماییراحفظشدهبودندتامبادا
اشتباهیابیاحتیاطیصورتبگیرد.حسنآقاسربهزیربهحرفهایدکتریغمایی
گوشکردوظاهرآرامشحکایتازآنداشتهمهراپذیرفتهواعتراضیندارد.در
پایانهمازدکترتشکرکردهبودوهمین،خوشحالیهمهراسببشدهبود.یعنی
حسنآقاحداقلمدتی»تکلیف«راتعطیلخواهدکرد.بعضیهاپارافراترگذاشتند
وگفتند»برایتوکهآیهنازلنمیشودکهبرواینکفارراهدایتکنوآنکفار
رامزمحلکن.توانجسمیتوهمینبودهکهتااینجایسالمتیاترامصرف
کردی.ازحاالبهبعدنیمهویلچرنشینمیشوی.روزهایبدوبدوواینجلسهاون
سرکشیودادزدنو...سرآمده.عمدهنیرویتوذهنودانشاتهستکهسالم

مانده.شکرخدا،اگرمواظبجسمتباشی،هماننیروباقیخواهدماند...«
بعدازحدوددوهفته،کارحسنآقادربیمارستانتمامشدودکتریغماییمرخصش
کرد.خانموبچههایشکهازآناتاقنهمتریطبقهیدومهتلفجرآمدهودر
اینمدتدرخانهیمااقامتداشتندوسرفرصتباحسنآقادیدارمیکردند،فکر
میکردندکهدیگربهاهوازبرنخواهندگشت،امابهزودیمعلومشدتابستانوآن
اتاقنهمتریهمچناندرانتظارشاناست.یکهفتهایازاستراحتدرمنزل
نگذشتهبودکهحسنآقاگفت:»ازهرکسدرقیامتبهاندازهیداناییاشسؤالو
جوابمیکنند.همهیوجودمنگواهیمیدهدکهبایدازتوانفکریامدرجبههی
اسالمعلیهکفراستفادهشود.منیقیندارمکهتکلیفحضوردردفاعمقدسازمن
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برداشتهنشدهاست.منبههمهیدلسوزیهاودغدغهیسالمتیداشتنماحترام
میگذارموخودرامنتدارشانمیدانم.امااضافهمیکنمکهعزیزان،دغدغهی
ادایتکلیفمهمترهوواجبالطاعهترازهمهیخواستههایشماست.بنابراینبهتر
استمابهمنزلماندراهوازبرگردیم.ازهرجبههایطرحونقشهمیآید.هر
فرماندهینظریدارد.ادایتکلیفباحضوردرقرارگاهانجامشدنیاست.الزم
نیستکهمنبابیلوکلنگسنگربکنم.محاسبههارامیسنجمونظرمیدهم.
پسموضوعصافوروشناستوجاییبرایدلسوزینیست.خبمنهمحضور
درقرارگاهرابرایخودمارزشمیدانم.عزیزانمنبایداینامورکلیراازمن
بپذیرند.دراینخواستهیمن،نهخودخواهیدرآندخیلاستونهدیگریرامورد

کمبینیقراردادنهست.انشاءاهللکههمهقانعشدهباشید.«
منگفتمهمهیخواستمجلبرضایتتوست.هرجوردرستمیدانی،عمل
کن.مادرشهمهمینراگفتکهحرفیباالیحرفاحساستکلیفشرعی
نمیتواندبزند.بقیههماولویترابهاحساستکلیفشرعیقائلشدند.بعدبهخانم
وبچههایشگفتکهخودشانرابرایبازگشتبهمنزلشاندراهوازآمادهکنند.با
توصیههاییکهوزارتسپاهوشخصآقایرفیقدوستداشتند،کارتکمیلمدارک
برایاعزامبهخارجراماپیگیریکردیم.مدارکرااینطرفوآنطرفبردیم.
خودحسنآقاهمبرایحضوردرکمیسیونپزشکیآمدندوبهمحلخدمتشان
برگشتند.حتابهقرارگاهکهسرزدم،گفتندآقایفروزندهومسئوالندیگرپیشنهاد
دادهاندکهبهتهرانبروندودرکنارمراقبتهایپزشکی،درامورآموزشکادرهای
فرماندهیومربیانمنشأخدماتباشند.گویاتشکرکردهوگفتهبودمناحساس
تکلیفمباحضوردرجبههانجاممیشود.درطولششسالیکهدرجبهههاحضور
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داشتوگاهگاهیدیداریمیکردیم،طوریباصدقدلحرفمیزدکهبرایما
حجتمحسوبمیشد.ازخانوادهکسیبهذهنشهمخطورنمیکردکهحرفی
اوبهکارنمیرفت.نهایتصحبت اوبزند.هرگزتلخیدرکالم باالیحرف
صمیمانهراداشت،اماکمترینلغزشیراازاعتقادشنمیپذیرفت.لحنصمیمی
وقاطعداشتوهمینخصلتهایشبودکههمهرامریداومیکرد.درروزهایی
کهبهاجباردرمشهدودرخانهیمابود،باجدیتاخباروشرایطجبهههاراتعقیب
میکرد.جنگشهرهااعصابهمه،بهویژهحسنآقارابرمیآشفتومیگفت:
»تبلیغاتدروغآمریکاوشوروریو...رومیشهباکارهایمنافقینوصدامبهراحتی
محکزد.صدامهرجوردلشمیخوادمناطقمسکونیوقطارمسافربریو...
بمبارانوموشکبارانمیکنه،منافقینهمهرچهبتوننترورمیکننوبمبگذاری
میکننو...نهقطعنامهای،نهحتایکمحکومکردنتوخالیهمانجامنمیدن.
همهیاینهانشونمیدهکهانقالباسالمیدربرابرکلجبههیاستکبارجهانی

ایستادهوبرحقه!«
همیشهیخدااینبچهباشعوروکماالتبود.حتاآندورهیطاغوتهمهمین
روشنگریهاراداشت.یکباریکیازاقوامبهحسنآقاکهآنموقعپانزدهشانزده
سالهبود،گفت:»همهیکارهایشاهوفرحکهبدنیست...«حسنآقاباقاطعیت
گفت:»مثاًلبهقولخودشکمربستهاست؟ظلاهللوپسرکوروشکبیررو...
اینهاست؟«واوچیزینگفت.منظورمهمیشهمتفکربودنشهست.آنموقع
امازود بااصرارهمساالنچنددقیقهایهمبازیشانمیشد، بود، کهنوجوان
عذرخواهیمیکردومیگفت»منبایدبرومبهدرسومشقهاهمبرسم...«در
واقعبهآنمعنا،اینبچهازکودکیبهجوانیجهشکرد.یعنیازهمانسیزده
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چهاردهسالگیتفکرآدمبزرگهاراداشت؛آنهمآدمبزرگهایباهوشودانارا.
خداوندبعضیازآدمهاراباعنایتخاصمیآفریندکهزندگیومرگشانالگوهایی

برایافرادجامعهاست.
حاجحسنآقادرروزهاییکهدورانمرخصیاستعالجیخودراسپریمیکرد،
ازآخرینخاطراتحضورشدرجبههنوشتهبود»برایجمهوریاسالمیایران
حیاتیبودکهجواببمبارانوموشکبارانشهرهارادرجبهههابدهد.کشورمان
تنهابااتکایبهخداوندوایمانواخالصمردمبهخواستهایمشروعشپای
میفشرد.عملیاتدرجبهههایغربدربهارسال66عالوهبرضربهزدنبه
اهدافاقتصادیونظامیدشمن،ازنظرکوتاهکردندستهایعواملبیگانه
هممهموحیاتیبود.هواپیماهایدشمنکهصادراتنفتکشورمانرامختل
میکردند،میبایستجوابشانرابااختاللدرصادراتنفتشانازطریقدریای
مدیترانهدریافتمیکردند.منوتعدادیازهمکارانواحدمهندسیرزمیقرارگاه
خاتماالنبیاء)ص(بعدازرویآوردنبهراهکارجبهههایغربکشورمأمورخدمت
درقرارگاهرمضانشدیم.دوحزببزرگکردستانعراق،اتحادیهمیهنیوحزب
دموکراتباقرارگاهرمضاندرعملیاتهامشارکتدارند.رشتهعملیاتهایکربالی
2تاکربالی7،هرکدامجوابدندانشکنیبهصداموحامیانشبود.درعملیات
کربالی10درشمالسلیمانیهنیروهایمابانفوذبهعمقخاکدشمنتلفاتو
خسارتهایسنگینیرابهدشمنتحمیلکردند.دراینسلسلهعملیاتهاشهرهای
پنجوین،سیدصادق،حزمال،حلبچه،ماووت،قلعهدیزه،ملکهالندرزیردیدو
تیررزمندگاناسالمقرارگرفتندکهضربههایسنگینبهدشمنواردشدوازتردد
ضدانقالبازداخلعراقبهخاککشورمانوبلعکسجلوگیریبهعملآمد.این
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شهرهادرمقابلدواستانمرزیما،کردستانوآذربایجانغربیقرارداشتندواین
عملیاتهابرتریمارادرجبهههایشمالیتضمینکردندودشمنوادارشدقسمت
عمدهایازنیروهاوتجهیزاتشراازجبهههایجنوببهاینمناطقمنتقلکند.در
عملیاتنصر6کهدرآخرینروزخردادماه1366انجامشد،پیشرویدرعمقخاک
دشمنصورتگرفتوشهرماووتبهتصرفنیروهایمادرآمد.دراینعملیات
کارمهندسیرزمی،بهمراتبسنگینترازهمیشهبود،چراکهدرعملیاتقبلیدر
همینمنطقه،بارشتگرگوجاریشدنسیالبدرمسیرهایرودخانههایفصلی
اغلبجادههاوپلهاراتخریبکردهومانعازتحققکاملاهدافموردنظرشده
بود.درفاصلهیزمانیدوعملیات1366/1/25تا1366/3/31واحدمامیبایستی

اینخرابیهاراترمیممیکرد.
پوششجنگلیومرتفعوکوهستانیبودنمنطقه،بهسختیکارهامیافزود.از
طرفی،بافاصلهایکهنسبتبهاولینشهرمرزیخودمان)بانه(داشتیم،حمل
مصالحبهسختیانجاممیشد.پسازترمیمهمضرورتداشتاستحکامات
مناسبیرابرایحفظوحراستازمنطقهیبهدستآمدهدرستمیکردیم.عملیات
کهشروعشد،ازدوقرارگاهعملکنندهیسپاهوافراداتحادیهیمیهنیکردستان
عراق،نیروهایقرارگاهرمضاندر24ساعتاولیهبهاهدافشانرسیدندواماافراد
قرارگاهنجفبهدلیلبارندگیوسیالبدرحدوددهکیلومتریشهرماووتمتوقف
شدند.فاصلهیعرضیدونیروحدود25کیلومتربودکهقرارگاهرمضانتوانسته
بودهردوپایگاهنظامیدشمنرابهتصرفخوددرآوردومستقرشود.راهاندازی
تأسیساتوترمیمبخشهاییکهدرجریانتهاجمآسیبدیدهبود،میبایستی
بهسرعتانجاممیشدکهماامکاناتوافرادمانرادوقسمتکردیموهرگروه
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وظایفخودشانراانجامدادند.بعداز48ساعت،همهیامکاناتمابرایساختن
پلهاوترمیمجادههابهکارگرفتهشدکهدرمجموعنزدیکبهیکماهطولکشید
تاتوانستیممقدماتعملیاترابرای31خردادآمادهکنیم.31خرداد،عملیاتنصر6

شروعشدودردومینروزماتوانستیمواردشهرماووتشویم.
جنگبرایتصرفبلندیهاادامهیافتوپانزدهروزطولکشیدتابلندیهای
ژاژیله،قشان،بالغربیبلندیگوالنوتپهیدوقلوودشتبالوسهبهتصرف
رزمندگانارتشاسالمدرآمد.پانصدنفرازمزدورانبعثیبهاسارتگرفتهشدندو
تلفاتوخساراتسنگینیبهنیروهایدشمنواردشد.درشهرماووتبیشترین
کارترمیمبهبیمارستاناختصاصداشتوماباخردهمصالحیکهبهدستمان
میرسید،کارهاراپیشمیبردیم.ازطرفیچونادامهعملیاتهامیبایستیدر
دستورکارقرارمیگرفت،بهدنبالآمادهسازیبرایعملیاتنصر7همبودیمکه

مندرحینرفتوآمدبینجاهاییکهکارمیکردیم،مجروحشدم.«
حسنآقابهتازگیازمشهدآمدهبودودوراننقاهتخودراپشتسرمیگذاشت.
ازاینکهبیشازیکماهازفعالیتدرجبههبازماندهبود،عصبانیبودومیخواست
هرچهزودتربهجبرانروزهاییکهنبود،بپردازد.هنوزرویویلچرمینشستو
گاهیهمکهسرپامیایستاد،آرامآرامبادوعصایزیربغلحرکتمیکرد.بهاو
گفتم:»حاجحسنآقا،مهندسجان!چرابهخودتعذابمیدهی.خوبجنگکه
حاالحاالهاادامهدارد،شماهمبرواستراحتیکنوزودترسالمتیاتروبهدست
بیاروبیافعالیتجبههتوادامهبده.یککمیفکرکنیمتوجهمیشیکهمنعین
حقیقتروعرضمیکنم.«بالحنیکهکمیآزردگیدرآنبهگوشمیرسید،
گفت:»محمدعزیز!ازاحساسمسئولیتبرادرانهاتممنونم،اماشمامیتونستیبه
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شهیدحسینخرازیبگوییتودستراستتقطعشده،بیاازخیرشرکتدرعملیات
بگذروبروبهزندگیاتادامهبدهو...میتونستیبهشهیدموحددانشبگوییکه
شماچوندستراستتازبدنتجداشده،بیاوازخیرعملیاتدرجبههیپیرانشهر
بگذروبروبهزندگیاتبرس!حاجآقایعزیزمنبهصداقتشماایماندارم،اما
عرضمیکنمکهاحساسحسینخرازییاحاجعلیموحددانشاحساسخاص
خودشانبود.منهماحساساونهارادارم.منهممثلاونهاودهنفردیگهمثل
اونهاایناحساسرودارمکهکارمنصفهنیمهرهاشده!«گفتم:»منجسارتی

نمیکنم.هرجورکهخودتانمصلحتمیدونین،همونروعملکنین.«
دوسهروزبعدفهمیدمکهفردایآنروزصحبتمانرفتهتادرعملیاتنصر7
شرکتکند.گفتهبودکهنیمیازکارهایآمادهسازیبرایعملیاتراپیشاز
مجروحشدنشانجامدادهبودهومیرودکهبقیهرابهسامانبرساندودراستحکام
مواضعبعدازرسیدنبههدفحضورداشتهباشد.ازحسینخواستهبودمأموریتش
رادرقرارگاهرمضانتمدیدکندوحسینگفتهبود:»الحمداهللمادرقرارگاهرمضان
باکمبودنیروروبهرونیستیم.چهاصراریکهشمابایداونجاباشید؟«بریدههاییاز
روزنامههارانشانشدادهوگفتهبود:»میبینیعراقهرروزچهبمبارانشیمیایی
میکنه؟روستاهایاینورمرزواونورمرزهمبراشفرقینمیکنه.همهجاهم
بیشترگازخردلاستفادهمیکنهکهعمرفعالیتشطوالنیه.هرعملیاتمانجات
دادنتعدادیازاونروستاهاوشهرهاست.ایندالیلکافینیستکهمأموریتمن

تمدیدبشه؟«وحسینچیزینگفتهودرخواستشراامضاکردهبود.
سردشت - مرز سوی دو روستاهای و شهرها بمبارانهای راستی راستی
وحلبچه-رویجنایتکارانجنگجهانیدومراسفیدکردهبود.مادرستاد
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قرارگاهخاتماالنبیاء)ص(اخباروگزارشهایمربوطبهغربکشوررامدامپیگیری
میکردیم.وقتیاخبارمربوطبهکشتارحجاجایرانیدرمکهودرروز1366/5/11
ازصداوسیماپخششدکهتعدادشهدابیشاز400نفروتعدادمجروحانبیش
ازهزارنفربودهاست،مدامبهیادحرفهایحاجحسنآقامیافتادیمکهچندروز
پیشچقدرمحکموصریحدربارهیجهادوشهادتباماحرفزدهوباهمانوضع
جسمی،راهیجبههشدهبود.اوگفتهبود:»زمانتعارفبهسررسیدهکهخیال
خودمانروراحتکنیموفکرکنیم،خبدیگرانهستندکهدرجبههحضورداشته
باشن...نهآقا!چرامننه؟!وچرادیگران؟دیگرانمسئولعملخودشانهستندو

ماهممسئولعملخودمان!«وچهاینهمزمانیهامعنادارشدهبود.
قتلعامشیمیاییبهوسیلهارتشصداموقتلعامحجاجبهوسیلهیپلیسعربستان
سعودی.حضرتامامخمینیفرمودهبودند:»مااینکشتارسعودیهارابهحساب
شد؛ شروع نصر7 عملیات بعد،1366/5/14 روز سه میگذاریم.« آمریکاییها
عملیاتیکهحاجحسنآقاباآنهمهمحدودیتجسمیخودرابهآنرساندهبود.

عملیاتنصر7پسازعملیاتمحدودنصر5شروعشدوبهتصرفمناطقشمالی
عراقدردوپازاوبلعتانجامید.مهندسیرزمیهاباکاردانیوفعالیتخستگیناپذیر
حاجحسنآقابهخوبیازعهدهیکارهابرآمدومواضعتصرفشدهبهخوبیحفاظت
شدند.حاجحسنآقاکهدربحبوحهیکارفراموشمیکردندازصندلیچرخدار
استفادهکنند،ضمنسرکشیبهروندکارهامیگفت:»جنگدارهبهمراحلپایانی
خودشنزدیکمیشه.درهمهیجنگها،مرحلهیپایانیشانباحداکثرخشونت
وبیرحمیهمراهبوده.دراینجنگهاکشتارهایشیمیایی،کشتارحجاجایرانی
بهوسیلهپلیسآلسعود،انهدامناوچهینیرویدریاییایرانبهوسیلهیناوجنگی
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آمریکاییویورشهایپرتعداددیگرآمریکاییهاهمهوهمهنشونمیدهکهما
درمرحلهیپایانیجنگقرارداریم.قرارشدهدبیرکلسازمانمللهمبهایرانو
عراقسفرکند.اتفاقهایگوناگونیدرحالبروزاست.ازطرفیبایدبدونیمکه
نیرویدریاییمحدودسپاهدرمرزهایآبیکارمقاومتروبهپیشمیبرهونیروی
زمینیسپاههمدراینجاودرجبهههایجنوبفعالیتهاشروتشدیدکرده.اجرای
فرامینحضرتامام،فرماندهکلقوا،وظیفهیماست.سپاهبااینفعالیتهااز
گسترشموضعانفعالیداخلیهمممانعتمیکند،پساهمیتکارمونچندمنظوره

وزیاده!ازهمهمهمتر،عملبهتکلیفهکهفرماندهکلقوافرمودند.«
بعدازعملیات،دراثرفشارهاییکهبهکمرشواردشدهبود،تاحدودیضعفو

دردبرویمستولیشدهبودوبرایهمینراهیمشهدشدو....
بامساعدتهایآقایمحسنرفیقدوست،وزیرمحترمسپاهپاسدارانانقالب
اسالمی،کاراعزامبهخارجحاجحسنآقاانجامشدهبود.ارزموردنیازتهیهشدهبود
ودربیمارستانیدراتریش،تختبیمارستانهمدرنظرگرفتهشدهبود.ازآنجایی
کهحاجحسنآقاگفتهبودنیازیبهبردنبچههایشاننیست،تنهابرایخودشو
خانمشبلیتتهیهشدهواتاقیدرهتلدرنظرگرفتهشدهبود.چندروزیبودکه
خودحاجحسنآقاازجبههیکراستبهمشهدآمدهبودومیخواستپسازپایان
کاراداری،بهخانمشاطالعدهدکهبیایندوبچههایشانرابهمابسپارندوخودشان
راهیاتریشبشوند.روزهایاولحالضعفودردداشتکهبعدازمراجعهبهدکتر
یغماییومصرفداروبهترشدهبودومیتوانستپیادهرویکند.حتابهخانمش
گفتهبودکهاگرشرایطمساعدباشد،ادامهیتحصیلخواهددادتاپایاننامهی
دکترایشرابگذراند.بهماهممیگفتکهباتوجهبهمصوبههایشورایعالی
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پشتیبانیجنگبهریاسترئیسجمهور،گشایشیدرامریکسرهکردنجنگپیش
آمدهاستوقراراستسپاهپاسدارانازطریقبسیجعمومی،1500گردانبسیجی
راسازماندهیکردهوآموزشبدهد.همهیایناظهارنظرکردنهایشنشان
میدادکهدغدغهیخاصیبراینرفتنبهاتریشوادامهیدرمانندارد.همینکه
کارهایشبهسامانشدهبود،تماستلفنیبادوستانشمیگرفتوازتصمیمش
برایرفتنبهاتریشمیگفت.درتماسآخریکهباقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
گرفتهبود،بعدازصحبتدربارهیپیشرفتکارهایش،ازآقایمیریشنیدهبود
کهبهزودیجشنعروسی)عملیات(خواهندداشتو...وحاجحسنآقاگفتهبود
کهبودنونبودنمنچهضرورتیداردوواجبکهنیستواودرجوابگفتهبود
»مستحبمؤکد«است.وایندوکلمهیمستحبمؤکدکلبرنامهریزیکاریو
ادامهیدرمانوهمهچیزرابههمریختوسریعآمادهشدورفتفرودگاهمشهد
کهبهتهرانبرود.ماهممیدانستیموقتیتصمیمبهانجامکاریگرفتهباشد،تغییر
دادنشممکننیستورفت.حیرتمابیشازحالتکنجکاویویارضایتوعدم
رضایتمانبود.منومادرشرویهماندوکلمهکهبهیکبارهحاجحسنآقارااز

اینروبهآنروکردهبود،میاندیشیدیم.«
ازدیروزپیشازظهرکهبیتاببودومداممیآمدزنگمارامیزد،لحظهای
مینشستواززباندخترکوچکشزینبمیگفت:»بهدلشبراتشدهکهمدتها
ازپدرشدورخواهدموند،بیقرارشده.انگاربچهبهاینکوچیکیبوییبردهکه
منوپدرشراهیاتریشمیشیمواونوداداشحجتشوخواهرشزهرارو
میسپریمدستمادرم.برادرشبقکردهوهیچینمیگه.خواهرشهمیهجورایی
سرسنگینیمیکنه.قدرتخدا،بگوآخهبچهتوواینفکرهایگندهگنده؟حجت
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وزهراهمهمینکهچشممنودورمیبینن،شروعمیکننپچپچکردنوچشم
غرهرفتن،اماهمینکهچشمشونمیافتهسمتمن،یهقفلگندهمیزننبه
دهانشون،یعنیهیچوقتحرفینزدهونخواهندزد.هرچیمیپرسم:مگهشماها
چیمیدونینکهازمنپنهونمیکنین؟کسیحرفیبهتونزده؟خوابی،چیزی
دیدین؟االباهللسکوتوسکوت.منخودمهمشکبرممیدارهکهنکنهاتفاقی
افتادهومننمیدونم!آخهماخونهیدرندشتنداریمکهخیاالتیبشن!همهاش
نهمتراتاقه.یهوقتافکرمیکنماینبچههابچگیکردنیادشونرفته.خبحقم
دارن.پدرشکهیکشبیاروزنصفهنیمهتوخونهاستومیرهکهانشاءاهلل
میآد.اصاًلجاییبرایدویدنودنبالکردنندارنکهازیکنواختیدربیان.منم
یکوقتبهخودممیاممیبینمغذاسراجاقدارهمیسوزهومنماتومعطل
موندهام.ببینداشتممیگفتم...ها...آرهاینبچهانگاربوییبردهکهاینبارمسافرت

باباشدورودرازخواهدشد.«
خواستهناخواستهیکچیزیرومیگفتونمیگفت.عینهمونگفتهیقدیمیها
کهچیزیبرسرزبانبیاد،برسرآدمهممیآید.مثلهمونکهگفتهاندناگفتنیها
روبایدبهآبجاریگفت.یامثلآنتابلوخطکهبرسردرمغازهاشاینبیتشعر
راخطاطیکردهبودند»تومگربرلبآبیبههوسبنشینی/ورنههرفتنهکهبینی
همهازخودبینی«تازمانحرکتبهطرففرودگاهاهوازبرسه،بندهخداهیرفت
طبقهدوممنزلخودشونوچنددقیقهبعدزینبکوچولوبهبغلبازگشت.طفلکی
اینحجتوزهراهماگهشکیهمنداشتن،خب،حالپریشیمادربهشونسرایت
کرد.مگهخوشحالیبهدوروبریهاسرایتنمیکنه؟دلپریشیهمسرایتمیکنه.
قبلازحرکتجفتپاهاشروکردهبودتوییککفشکه،نهبایدحسنآقا
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خودشتماسبگیره.زنگکهبهخونهیحاجآقا-پدرشوهرشون-زد،یکدفعه،
ازتقالافتاد.دیگهماشینوارحرفزدنتعطیلشدوانگارنهانگارکههیمیگفت:
»اینبچهانگاریهچیزاییمیدونهومننمیدونم.«نگاه،راستیراستیهمانگار
بچهیبیزبانیهچیزهاییمیدونهکههیچکینمیدونه.چشمهاشهمینجوری
دارهدودومیزنه.میگمراستیراستیخیاالتبافتنبهمنهمسرایتکرده.نه
اینکهماداریمازاهواز،ازمنطقهیجنگیبرمیگردیم؟!اماخبهمسایهروکه
نمیشهازیادبرد.انگارهمیندیروزبودکهمتوجهشدیمخانوادهیرزمندهایم.
متوجهشدیماهلمشهدمقدسیموساکندرهتلنیمهمخروبهیاهوازکهچی؟
اینکهخانوادهیرزمنده،دیوارتکیهیمحکمپشتسراوست.داریممیرسیم
فرودگاهمشهد،هواپیماهمدارهارتفاعشروکممیکنه.خوبهیهتلنگربهشبزنم،
ازاونحالتدربیادوبچههاشروجمعوجورکنه.اینحرفشهیچوقتیادمنخواهد
رفت:»سهسالپیشبایهچمدانرفتیموحاالباهمونبرمیگردیم«خواهر...

عزیزم.رسیدیم...آمادهشید...
»بعدازظهرروزبیستوهفتممهرماهبودکهحاجحسنآقابهجمعماپیوست.
اززمانیکهحدودبیستروزپیشازنزدمارفتهبود،تاحدودیبهبودیافتهبود.
روحیهیبشاشوشادابیداشتومیخواستهرچهسریعتردرجریانروزهایی
کهنبودهاست،قرارگیرد.بعدازاو،کارهاطبقروالمعمولانجاممیشدوتنها
موضوعحائزاهمیتکهباعثشدهبودایشانبهشهرماووتبرگردد،مربوطبه
آمادهشدنبرایاجرایعملیاتنصربودکهازشهرماووتبهعنوانمبدأحرکتی
استفادهمیشدتابهاهدافموردنظردرنزدیکیشهرسلیمانیهیعراقبرسند.
حاجآقادرجلسهیفرماندهانشرکتمیکردوبعدازآنکهازجلسهبیرونمیآمد،



125 فصل آخر

مسائلمربوطبهواحدمهندسیرزمیرابامادرمیانمیگذاشتودربینخودمان
تقسیمکارمیکردیم.اهدافموردنظرعملیاتفاصلهزیادیباماداشتوحاج
حسنآقامیبایستیباافرادمربوطبهجبههیمیهنیکردستانعراق)طالبانی(به
تبادلنظرمیپرداختولزومکمکمارابررسیمیکردند.دوموردپایگاهموقت
کهدرنزدیکیهایشهرسلیمانیهایجادمیشدندبهکارماارتباطداشت.دراینجا
رزمندههایایرانیوافراداتحادیهیمیهنیشبقبلازعملیاتمستقرمیشدندو
شببعدییعنی1366/8/29بعدازعبورازرودخانهیقلعهچوالنبهارتفاعآنتا
بلندیهایچوالنوسورکوهواستقراردربلندیگردهرشپیشمیرفتند.عبوراز
رودخانهنیازمندنصبپلموقتبودکهبایددرکمترینزماننصبمیشد.حاج
حسنآقاازبازدیدمحلاحداثپلبازگشتوطرحومحلآنرابرایماترسیم
کرد.سازهیموردنظرتنهابهجوشدادنچندقطعهنیازمندبودکهبهخاطرسنگین

نشدنمیبایستدرمحلانجاممیشد.
حاجحسنآقابادونفرازهمکارانسوارتویوتاییشدندتاپیشاپیشماشینهایی
کهقطعاتپلراحملمیکردند،بهمحلبرسند.دردوسهکیلومتریمحل
نصبپلبابرخوردگلولهیتوپبهصخرهیباالیجادهوریزشناگهانیکوه،
وانتبارشانازجادهکندهشدومعلقزنان،درنزدیکیمحلنصبپل،متوقفشد.
منودیگرهمکارانبهشتابخودمانرارساندیم،اماکارازکارگذشتهبودو...«

»همانشبساعتدوازدهبهفرودگاهاهوازرفتیم.آقایقالیبافمرابههمراهخانم
ومادرخانمخودبهمشهدفرستادند.ازفرودگاهمشهد،مستقیمبهمنزلپدرشوهرم
رفتیم.فکرمیکردمکهگذرنامهماندرستشدهاست.همینطورکهماشینآهسته
حرکتمیکرد،ازسرخیابانماشیناستیشنحسنآقارانزدیکخانهدیدم.گفتم:
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چهخوب!ببینایشانزودترازمنبهمشهدآمده.جلوترکهرفتیم،دیدمنخیر!چندتا
ماشیناستیشن،همهردیفجلویخانهیپدرشوهرمایستادهاند.وقتیپیادهشدیم،
عکسهمسرمرادیدمکهرویمیزجلویدرگذاشتهاند.آنلحظهدیگردست
خودمنبودونتوانستمخودمراکنترلکنم.بعداًفهمیدمکههمانقابعکسرا

باالیسرمزدهبودموشیشهاششکستهبود،دیگرچیزینفهمیدم.«


