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مسلم آژ

قبل از هر حرفي:

تشنه عاشقي

(قسمت اول)

ماه زيباي رمضان در اوج گرماي تير ماه سال  1361شور و حال وصف ناشدهاي در ميان رزمندگان به وجود آورده
بود .دالورمردان ايران در روزهاي پاياني تيرماه كه گرماي ش��ديد و س��وزان كه دماي هواي خوزس��تان به  50درجه
ميرسيد ،آماده حمله به مواضع دشمن ميشدند .رزمندگان در سختترين شرايط از موانع بيشمار و انبوه استحكامات
پيچيده دشمن گذشتند و براي نخستين بار با نفوذ به داخل خاك عراق ضربات سهمگيني به ارتش صدام وارد كردند.
از جانفش��اني و فداكاري فرزندان ايران درعمليات رمضان س��الها ميگذرد ،اما زمينهاي كوش��ك ،طالئيه و ش��لمچه
خاطرات جانفش��انيهاي رزمندگان را همچو گنجي در س��ينه خود جاي داده است و حاال ما درگفتوگويي اختصاصي با
׳׳علي نيكوگفتار صفا׳׳ از فرماندهان و جانبازان دفاع مقدس از فداكاري نيروهاي ׳׳تيپ  27محمد رس��ول ا(...ص)׳׳ در
عمليات رمضان برايتان ميگوييم .نيكوگفتار كه در اين عمليات فرماندهي يكي از گروهانهاي گردان حمزه را عهده
دار بود،از حضور رزمندگان گردان در مرحله سوم عمليات اينگونه گفت...
نيروهاي قواي محمد(ص) در سوريه

دشت صاف
زمزمه شروع عمليات از جبهههاي جنوب به
گوش ميرسيد و با آنكه هنوز در غم و اندوه فراق
فرمانده دالور خود ׳׳حاج احمد متوسليان׳׳ بوديم،
با فرماندهي حاج همت و بازسازي نيروها به سرعت
راهي شهر اهواز شديم .هوا گرم و شرجي بود و
گرماي طاقت فرسا كه حرارت آن به  50درجه
ميرسيد نفس كشيدن را برايمان سخت كرده
بود كه نيروهاي گردان حمزه در يكي از مدارس
شهر اهوازمستقر شدند .حاج همت همراه با
ديگر فرماندهان تيپ  27محمد رسول ا( ...ص)
راهي منطقه عملياتي شدند تا به بازديد و بررسي
محورهايي كه مرحله اول و دوم ׳׳عمليات رمضان׳׳
در منطقه انجام شده بود ،بپردازند .درعمليات
رمضان شناساييها بيشتر توسط عكسهاي هوايي
انجام گرفته بود و فرماندهي به اين نتيجه رسيد كه
همه نيروها ميبايست نسبت به محور عملياتي تيپ
توجيه شوند تا بهتر بتوانند در اين دشت صاف و
هموار كه هيچ عارضه طبيعي در آن وجود نداشت،
از تواناييهاي شخصي خود بهرهمند شوند .بعد از
آنكه حاج همت كار توجيه نيروها را به پايان رساند،
رزمندگان گردان حمزه آماده شركت در مرحله
سوم عمليات بودند .عصر روز  29تير ماه سال 1361
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بود كه نيروهاي گردان حمزه سوار بر اتوبوسها راهي
منطقه عملياتي شدند .همراه با ׳׳نصرت ا ...قريب׳׳
فرمانده گردان به مقر فرماندهي تيپ رفتيم .حاج
همت به دليل لغو عمليات از ما خواست كه نيروها به
استراحت بپردازند و سرحال و قبراق خود راآماده
حمله در شب بعد كنند .همراه با يكي از نيروهايي كه
به منطقه عملياتي آشنا بود نيروهاي گردان حمزه را
در نزديكي ׳׳پاسگاه زيد׳׳ مستقر كرديم.
هوا كه روشن شد نيروهاي گردان در تكاپوي رفتن
به خط مقدم بودند .يكي از دوستان كه از اهواز آمده
بود نامهاي به همراه داشت كه متعلق به رحمان
(حسين) اسالمي فرمانده يكي از گروهانها بود.
اسالمي بعد از برگزاري مراسم عقد بود كه با نيروها
راهيمنطقهعملياتيشد.همچنانكهنامههمسرشرا
در دست گرفته بود با همان حجب و حياي هميشگي
و خنداخند رو به دوستان كرد وگفت:
׳׳اي بابا! حاال چه وقت آمدن نامه بود׳׳.
رزمندگان بايد هرچه سريعتر راهي خط مقدم
ميشدند ،اما تيپ  27كه به تازگي از سوريه بازگشته
بود امكانات كافي و خودرو و نفربر زرهي چنداني
نداشت.بنابرايننيروهايگردانحمزهباسهدستگاه
خودرو تويوتا وانتي كه در اختيار داشتند به ناچار كار
مقدم را آغاز كردند.
انتقال نيروها به خط ّ
كار سخت و دشواري بود و تا جايي كه به ياد دارم
آخرين گرداني بوديم كه نيروهايش در آن شب به

تشنگي و آب ميوه خنك
در تاريكي و سياهي شب بود كه نيروهاي گردان
در يك ستون و پشت سر هم به سوي مواضع
دشمن به راه افتاديم .قريب و ׳׳حسن زماني׳׳ معاون
گردان پيشاپيش ستون نيروها قرار گرفته بودند
و ما در ميانه ستون كنار رزمندگان گروهان به
پيشروي ادامه ميداديم .رزمندگان واحد تخريب
ميكوشيدند معبري در ميدان مين احداث كنند
كه درگيري و نبرد با نيروهاي بعثي شدت گرفت.
رگبار گلولههاي تيربار دشمن همراه با آرپيجي به

درباره فرمانده جانباز
علي از بچههاي خيابان طيب يكي از قديميترين محلههاي
تهران است كه در سال 1341به دنيا آمد .با شروع حركتهاي
مردمي و پيروزي انقالب بودكه براي حراست از نهال نوپاي
انقالب در پاييز سال  1358به سپاه پاسداران پيوست و
درگردان چهار سپاه به خدمت مشغول شد .با شروع
درگيريهاي ضد انقالب در كشور بود كه راهي كردستان
شد و به همراه شهيد پيچك دركنار شهيد صياد شيرازي
درسنندجوبانهبهماموريتشادامهداد.بعدازرفتنبهمريوان
بود كه در كنار حاج احمد متوسليان و يارانش قرار گرفت و
در آزادسازيهاي ارتفاعات مرزي حضور داشت.در روزهاي
نخست جنگ تحميلي بود كه او به سرپل ذهاب رفت و در
كنار محمد بروجردي و ديگر همرزمانش به دفاع از مرزهاي
ميهن پرداخت .بعد از عمليات فتح المبين از تيپ  25كربال

هم اوبه دوستان و همرزمان سابقش در تيپ  27محمد رسول
ا( ...ص) پيوست و همراه آنها در عملياتهاي مختلف حضور
داشت.
نيكوگفتار درگروهان عاشورا جزء اولين پاسـداراني بود كه
به دورههاي كماندويي اعزام شد و در اين دوره ،عالوه بر
آموزشهاي سخت ،به يادگيري دوره چتربازي و سقوط آزاد
پرداخت .بعد از پايان دوره كماندويي بود كه او به همراه
سردار ׳׳شهيد بهرام شهپريان׳׳ فرمانده گردان عاشورا به
لشكر  10سيدالشهداء(ص) پيوستند.
نيكوگفتار در طول دوران خدمت خود بيش از  50ماه حضور
در جبهههاي نبرد در عملياتهاي مختلف كشور را تجربه كرد.
فرماندهي گروهان ،معاون گردان و همچنين معاونت واحد
عمليات تيپ ابوذر در لشكر  27از جمله مسئوليتهاي اوست
و حاال او از جانبازان دفاع مقدس است.

پشت خاكريز رسيد و در انتظار فرمان حمله بود.
در پيش روي مادشتي صاف و هموار وجود داشت
كه ارتش بعث موانع و تلههاي انفجاري بيشماري بر
سر راهمان قرار داده بودند .رزمندگان ميبايست
با اسلحههاي سبك كالش و آرپيجي به مواضع
دشمن يورش ميبردند و نبرد با نيروهاي زرهي
دشمن را در اين دشت بدون عارضه و جان پناه
ادامه ميدادند.
تانكها و نفربرها در آتش ميسوختند
و درحال پاكسازي سنگرهاي دشمن
بوديم كه ناگهان در چند كيلومتر جلوتر
و در روبرويمان داخل دشت با كوهي از
آتش روبرو شديم.

