روزهاي ماندگاري

ادواتي كه بايد به جزيره مجنون مي رسيد
از :مسلم آژ

قبل از آغاز:
׳׳عزيز شيري׳׳ از رزمندگان و جانبازان جنگ
تحميلي اس��ت كه س��ال  1343در شهرس��تان
مراغه به دنيا آمد و از سال  1360راهي جبهههاي
نبرد با ارتش متجاوز صدام شد .حدود  58ماه در
جبهههاي جنگ حضور داش��ت و در عملياتهاي
مختلف شركت كرد و در اين مدت مسئوليتهاي
مختلفي از جمله فرماندهي دس��ته و گروهان در
واحد ادوات لشكر  31عاشورا را بر عهده داشت
و در ماهه��اي پايان��ي جنگ هم مع��اون گردان
رزمي اميرالمومنين(ع) شد.
در گفتوگ��وي اختصاص��ي ك��ه ب��ا ׳׳عزيز
شيري׳׳ داشتيم ،از روزهاي ماندگار در عمليات
خيبر س��خن گفت و از جنگ و نبردي س��خت و
نفس گير با نيروهاي بعثي در جزيره مجنون
بيم واميد
روزه��اي پاياني بهمن ماه س��ال  1362بود كه
رزمندگان لش��كر عاش��ورا در اردوگاهي در ׳׳تنگه
سعده׳׳،ش��مال شرق بستان اس��تقرار يافتند و خود
را براي عملي��ات بزرگي آماده ميكردند .آموزش
و تمرينهاي نظامي دش��وار و نف��س گير حكايت از
عملياتي س��خت ومتفاوت داش��ت .׳׳آقا صادق׳׳ از
بچهه��اي مراغه كه در واح��د اطالعات و عمليات
لش��كر خدمت ميكرد و به تازگي به جمع نيروهاي
واحد ادوات پيوسته بود ،معاونت اين واحد را عهده
دار شد .اسفندماه كه از راه رسيد ،در غروب آفتاب
بود كه رزمندگان با ش��ور و ح��ال برانگيزانندهاي
سوار خودروها راهي منطقه طالئيه شدند و هنگامي
كه در مقر تاكتيكي لش��كر نزديك ׳׳پاسگاه برزگر׳׳
مس��تقر ش��دند ،براي حض��ور در عملي��ات لحظه
شماري ميكردند .س��رانجام روز موعود فرا رسيد
و در س��ومين روز اس��فند ׳׳قادر كاظمي׳׳ فرمانده
واحد ادوات از نيروها خواس��ت هرچه زودتر آماده
حركت ش��وند تا بعد از حمله رزمندگان گردانهاي
خط ش��كن به مواضع دشمن ،به ياري آنهابشتابند.
دم دماي غروب آفتاب ب��ا دو خودرو جيپ حامل
ت��وپ  106به راه افتاديم .دو قبضه تيربار دوش��كا
و همچنين دو قبضه موش��ك ان��داز آرپيجي يازده
داش��تيم و تعدادي از نيروها همراهمان بودند .بعد
از چند كيلومتر حركت در جاده آسفالت ،به سمت
هورالعظي��م دريافتيم با ريختن خاك جاده بس��ته

16

غروب دومين روز از اس��فند س��ال  1362بود كه رزمندگان خط ش��كن و پيشرو لشكر  31عاشورا به فرماندهي
׳׳حميد باكري׳׳ سوار بر قايقها شدند و پاروزنان در هورالعظيم حركت خود را آغاز كردند تا به مواضع ارتش بعث
در جزاير مجنون برسند .سياهي شب كم كم جاي خود را به سپيده دم صبحگاهي ميداد كه آنها در البهالي نيزارها
از ديد دش��من پنهان ش��دند تا روز را س��پري كنند و با استفاده از تاريكي شب پيشروي را ادامه دهند و خود را به
سنگرهاي دشمن برسانند .با شروع ׳׳عمليات خيبر׳׳ بود كه در يك حمله برق آسا و غافلگيرانه جان بركفان خط
ش��كن مواضع و س��نگرهاي دشمن را در هم كوبيدند و پل ورودي جزيره مجنون در نزديكي پاسگاه ׳׳شحيطاط׳׳
تصرف شد و بعد از پاكسازي منطقه و ادامه عمليات روي جاده آسفالت با نصب چراغ قوههاي نورافكن ،باندي
براي فرود هلي كوپترها آماده كردند تا نيروهاي كمكي و پش��تيبان هرچه سريعتر به داخل جزيره منتقل شوند.
رزمندگان ميبايست بعد از ساختن جاي پاي مستحكم در جزاير مجنون با پيشروي و در ادامه عمليات خود را
به جاده بغداد -العماره-بصره ميرساندند و زمينه هجوم به شهر بصره را آماده ميكردند.

اس��ت .چارهاي نبود جز اينك��ه از جاده خاكي خود
را به پش��ت خاكريزي ميرسانديم .محدده وسيعي
در دو طرف جاده را قيرپاش��ي كرده بودند تا هنگام
نشس��ت و برخاست هلي كوپترها گرد و خاك بلند
نشود و حدود  12هلي كوپتر شنوك هم براي انتقال
نيروه��ا وتداركات و مهم��ات روي باند هلي كوپتر
ق��رار گرفته بودن��د .رزمندگان يگانه��ا ،در انتظار
ش��روع عمليات ،در پشت خاكريزهاي اطراف باند
مس��تقر شدند .لحظه ش��ماري ميكردند تا هر چه
سريعتر س��وار بر هلي كوپترها راهي جزاير مجنون
ش��وند.׳׳عمليات خيبر׳׳ با كمي تاخير در نيمه شب
آغاز ش��د و ׳׳حميد باكري׳׳ و نيروهاي همراه او پل
ارتباطي جزيره مجنون در نزديكي پاسگاه شحيطاط
را به تصرف خود درآورده و با پيش��روي روي جاده
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آس��فالت داخل جزيره توانستند با نصب چراغهاي
قوه نورافكن بان��دي براي فرود هلي كوپترها آماده
كنن��د تا هر چه س��ريعتر رزمن��دگان چهار گردان
ديگر لش��كر عاشورا براي كمك و پشتيباني و ادامه
عملي��ات به داخل جزي��ره انتقال يابن��د .نيروهاي
واح��د ادوات آم��اده بودند تا بعد از س��وار ش��دن
نيروهاي پياده بتوانند تجهيزات و س�لاحهاي خود
را در هلي كوپتر ج��اي دهند و به كمك رزمندگان
داخل جزيره بش��تابند اما اوضاع نابساماني در باند
هلي كوپتر جريان داش��ت ومتاسفانه ناهماهنگي و
ناآشنايي خلبانان هوانيروز درباره منطقه عملياتي و
پرواز در ش��ب ،باعث شد كه آنها از رفتن به جزيره
خودداري كنند.
׳׳مرتض��ي ياغچي��ان׳׳ معاون عملياتي لش��كر
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