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من يك تخريبچي بودم

قبل از هر سخني :׳׳مرتضي سقط فروش׳׳ از رزمندگان و جانبازان جنگ
تحميلي است كه سال  1338در تهران به دنيا آمد .او دي ماه  1360با ׳׳مرتضي
تيموري׳׳ مسئول واحد تخريب راهي جبهههاي نبرد با دشمن متجاوز بعثي شد و به
رزمندگان تيپ تازه تاسيس  14امام حسين (ع) پيوست .مرتضي تا عمليات محرم
كه زخمي شد در جبهههاي نبرد حضور داشت و در عملياتهاي مختلف شركت
كرد.در اين شماره با ׳׳مرتضي سقط فروش׳׳ گفتوگويي داشتيم و ابتدا از خاطرات
رفتن به جبهه و حضورش در ميان نيروهاي تخريب سخن گفت و از حمله دگربار
نيروهاي بعثي به ׳׳شهر بستان׳׳ كه رزمندگان آن را در هم كوبيدند و در ادامه از
ماموريت نيروهاي تخريب براي كار گذاشتن مينهاي ضدتانك و همچنين از انتقال
پيكر شهدا به پشت جبهه برايمان اينگونه سخن گفت...
نبرد خونين چزابه
׳׳سيدمحمد محمدي حس��يني نژاد׳׳ دوست
صميم��يام كه در عمليات شكس��ته ش��دن حصر
آبادان به ش��هادت رس��يد ،ديگر تاب و توان براي
ماندن در كنار خانواده و آش��نايان را نداش��تم و به
دنبال فرصتي براي رفت��ن به جبهه بودم .عمليات
طريق القدس با آزادس��ازي ش��هر بستان به پايان
رس��يده بود و مرتضي تيم��وري از بچههاي محل
كه دوس��تي قديم با او داش��تم ب��ه مرخصي آمد و
اي��ن بهترين فرصت براي من بود تا در بازگش��ت
همراه او راهي جبهه شوم .تيموري فرماندهي واحد
تخريب را بر عهده داشت و همراه با تعدادي ديگر
از بچههاي ته��ران در كنار ׳׳حس��ين خرازي׳׳ به
تشكيل تيپ مشغول بودند.به اهواز كه رسيديم به
پادگان گلف رفتم و بعد از گرفتن اسلحه وتجهيزات
به نيروهاي تخريب در مقر انرژي اتمي كه نزديكي
شهر آبادان و در دارخوين بود ،ملحق شدم.
روزه��ا ب��ه آموزش خنث��ي كردن ان��واع مين
آمريكاي��ي ضدنف��ر و ضدتانك مش��غول بوديم و
در بعضي مواقع براي اس��تراحت با دوستان راهي
ش��هر آبادان ميشديم .هنوز هم آن روزها را به ياد
دارم ك��ه در ميانه راه تيموري ب��ا غرور و افتخار از
روزهاي ش��روع جنگ حرف ميزد كه رزمندگان
در ׳׳خط ش��ير׳׳ از پيشروي دش��من و سقوط شهر
آبادان جلوگيري كردند.او روس��تاهاي محمديه و
سليمانيه كنار رود كارون را نشان ميداد كه قبل از
عمليات در تصرف دش��من بود و رزمندگان از خط
شير با آنها به نبرد مشغول بودند.
׳׳خط ش��ير׳׳ برخالف ديگر مواضع رزمندگان
ن��ه از خاكريز و نه از موانع طبيع��ي برخوردار بود
و رزمندگان با دس��ت و به سختي كانالي در دشت
صاف روي زمين حفر و از داخل آن از پيش��روي و
حمالت دشمن جلوگيري كرده بودند.
در اين روزها نيروهاي واحد تخريب س��رگرم
گذراندن دورههاي آموزشي بودند كه ناگهان خبر
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ناگ��وار و هولناكي از تنگه چزابه در مقر انرژي اتمي
پيچيد كه حكايت از حمله گس��ترده ارتش صدام
براي تصرف بستان ميكرد.
خبره��ا از جن��گ و نبردي ش��ديد و خونين در
تنگه چزابه حكايت داش��ت و تيموري با تعدادي از
نيروه��اي قديمي و با تجرب��ه و همراه با رزمندگان
گ��ردان پي��اده راهي بس��تان ش��دند و از آنجا به
چزابه رفتند تا در برابر حمالت دش��من مقاومت و
ايستادگي كنند.من البته تازه كار و بيتجربه بودم و
در مقر انرژي با نگراني و دلهره در انتظار بازگشت
دوس��تان و همرزمان در پي خبري به سر ميبردم.
ت��ا اينكه همرزمان و دوس��تان از جن��گ و نبردي
خوني��ن و تن به تن بازگش��تند و از در هم كوبيدن
حمالت نيروهاي بعثي خبر آوردند ،اما خوشحالي
از پيروزي چندان دوامي نداشت چرا كه دو دوست
و همرزم جايش��ان در ميان آنه��ا خالي بود .׳׳جواد
حق شناس׳׳ و׳׳محمدرضا علم جميلي׳׳ به شهادت
رسيده بودند و س��خت تر و ناگوارتر از آن خبر جا
ماندن پيكر آنها و ديگر ش��هدا بود كه همچنان در
دش��ت و نزديكي مواضع دشمن روي زمين افتاده
بودند و نميتوانستند آنها را به عقب منتقل كنند و
پيكر پاك شهدا درست در نزديكي خط مقدم و در
ديد و تير دشمن بود و آوردن آنها به خط نيروهاي
خودي كار آساني نبود.
مرتض��ي تيم��وري ناراحت
و غمگي��ن از به ج��ا ماندن پيكر
ياران��ش ب��ه مقر ان��رژي اتمي
در دارخوي��ن كه بازگش��ت از
نيروهاي تخريب خواست آماده
حركت شوند تا دوباره به بستان
و تنگ��ه چزابه بازگرديم .اين بار
ديگر با اص��رار همراه همرزمان
ب��ه منطق��ه عمليات��ي رفتيم و
در موقعي��ت مه��دي نزدي��ك
روستايي در اطراف تپههاي نبعه ׳׳مرتضي سقط فروش׳׳ در كنار شهيدان عقيلي،خليفه سلطاني و همرزمان واحد تخريب
مستقر ش��ديم .روزها براي شناسايي راهي خطوط
مقدم رزمندگان ميش��ديم تا مسير و راههاي نفوذ
دشمن را شناس��ايي و مين گذاري كنيم .قسمتي از
زمين منطقه واطراف تپههاي نبعه پوشيده از رمل
و راه رفتن در شنهاي روان كاري دشوار بود ،به طور
مثال چند قدمي كه جلو ميرفتيم بيآنكه بخواهيم،
دو سه قدم به عقب برميگشتيم.حاال در اين شرايط
ما عالوه بر اينكه در منطقه پوشيده از رمل بايد كار
شناسايي را انجام ميداديم ،در ديگر خطوط مقدم
به كار شناس��ايي هم مش��غول بوديم .رفتن در اين
مسيرها مثل يك كابوس بود و هر گاه در اين منطقه
رفت و آمد ميكردم ،كف��رم درميآمد! و به قولي
پدر جدم را جلوي چشمم ميديدم.
در مس��يرمان قبرس��تاني قرار داشت و در آن
زنان ودختران س��رزمينم ،بع��د از تجاوز نيروهاي
متجاوز ناجوانمردانه به ش��هادت رسيده و به طور
دس��ته جمعي ،مظلومانه در كن��ار يكديگر در زير
خروارها خاك آرميده بودند.در ادامه مس��ير هم
به قبرس��تان ديگري ميرسيديم كه كمي آراممان
ميك��رد ،چرا كه نيروهاي متج��اوز را در آن دفن
ك��رده بودند ،اما دوب��اره در ميانه راه و در نزديكي
تپهه��اي نبعه به ياد پيكر دوس��تان و ديگر ش��هدا
ميافتاديم كه در جلوي مواضع دشمن روي زمين
افتاده بودند و كاري از دس��ت ما براي آوردن آنها

