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حضرت علي (ع)

عاش��ورا با عصبانيت از اين سو به آن سو ميرفت و
در حال تماس با قرارگاه بود تا بتواند نيروهاي چهار
گردان پشتيبان را راهي جزيره كند.
او به خوبي ميدانست تاخير در اعزام نيروهاي
كمك��ي ميتواند ضرب��ه جبران ناپذي��ري به روند
عمليات وارد كند .اندكي ش��تابزده و آشفته از اين
ش��لوغي ،به دنبال راه��ي براي انتق��ال قبضههاي
ت��وپ  106و ديگر تجهيزاتمان ب��ه جزيره بوديم و
دقايق س��خت ونفس گيري را س��پري ميكرديم.
مصرانه مرتضي ياغچيان و ديگر
باالخره با پيگيري ّ
فرماندهان يگانها ،تنها يك خلبان ش��جاع هوانيروز
اقدام به پرواز در شب كرد و تعدادي از رزمندگان
را به جزيره مجنون انتقال داد .با روش��ن ش��دن هوا
هل��ي كوپترها به پرواز درآمدند اما تاخير در اعزام
نيروهاي پياده كار را دشوار كرده
بودوفرصتانتقالتجهيزاتواحد
ادوات از ما گرفته ش��د .شلوغي و
ازدح��ام نيروه��ا روي باند مجال
انتقال جيپهاي توپ  106و ديگر
تجهي��زات به داخل هلي كوپتر را
نميداد .׳׳كاظمي׳׳ فرمانده واحد
با تحم��ل دش��واريهاي ناگزير
توانس��ت در مي��ان رزمن��دگان
گردانه��اي پي��اده در يكي از هلي
كوپترها سوار و راهي جزيره شود
ت��ا به بررس��ي وضعي��ت و محل
استقرار نيروهاي ادوات بپردازد.
او از ما خواس��ت هر چه سريعتر تجهيزات را انتقال
دهيم .خورش��يد به وسط آسمان رسيده بود و همه
تالش��هايمان بينتيجه ماند و نتوانستيم راهي براي
انتقال تجهي��زات به هلي كوپترها پي��دا كنيم .׳׳آقا
صادق׳׳ از من و چند همرزم ديگر خواس��ت تا يك
قبض��ه تيربار دوش��كا و يك قبضه موش��ك انداز
آرپيجي يازده را داخل تويوتا وانتي بگذاريم تا شايد
با رفتن به كنار ׳׳اسكله شهيد بقايي׳׳ در هور بتوانيم
با قايق راهي جزيره مجنون شويم .خودرو با سرعت
به س��وي اسكله حركتكرد كه ناگهان در ميانه راه
صداي غرش جنگندهها در آس��مان منطقه پيچيد و
دو فروند ׳׳جنگنده ميگ׳׳ دش��من در ارتفاع پايين
ونزديك ب��ه جاده روبرويمان ظاهر ش��دند .چهره
خلبانان دش��من به وضوح ديده ميشد .بدون آنكه
بتوانيم عكس العملي نش��ان دهيم آنها با سرعت به
ما نزديك ميش��دند .با خشم بلند شدم و از شدت
ناراحتي دس��تهايم را در دو طرف وكنار گوش��هايم
ق��رار دادم و ب��ا بيرون آوردن زبان براي تمس��خر
خلبانان بعثي شروع به شكلك درآوردن كردم .در
ميان خندههاي ديگر همرزمان جنگندهها كه گويي
براي شناسايي و عكسبرداري آمده بودند با سرعت
و مانور و حركت نمايش��ي از ما دور ش��دند .اسكله
شهيد بقايي هم حال و روز بهتري از باند هلي كوپتر
نداش��ت و در آنجا ازدحام نيروها ب��راي انتقال به

جزيره بيداد ميكرد .هر قايقي كه از راه ميرسيد به راهي براي انتقال م��ا بيابد .كاظمي همراه نيروهاي
سرعت از نيروهاي پياده پر ميشد و جايي براي ما و پياده راهي جزيره بودند كه هلي كوپتر آنها در ميانه
قبضههاي دوشكا و آرپيجي  11باقي نميگذاشت .راه هدف آتش دش��من قرار گرفت و درآبهاي هور
بع��د از س��اعتها انتظار و كلنجار رفتن با مس��ئولين افتاد اما خوش��بختانه آس��يب جدي به هلي كوپتر
اس��كله ،حدود س��اعت هفت بعدازظهر توانستيم وارد نش��د وتنها كاظمي و شماري از نيروها مجروح
درون قايقي جا بگيريم و آماده رفتن ش��ويم .قايق از شدند .با مجروح شدن قادر كاظمي كارمان سخت
سنگيني نيروها و تجهيزات به آرامي در هور حركت و دشوار شد .با انتقال او براي درمان به پشت جبهه
ميك��رد اما باز هم بخت با م��ا يار نبود كه بعد از نيم فرماندهي واحد بر عهده ׳׳آقا صادق׳׳ قرار گرفت.
روز چهارم با روشن شدن هوا خبرهاي ناگواري
ساعت موتورهاي قايق از كار افتاد .تالش و كوشش
س��كاندار بيفايده بود و س��رانجام قايق را به اسكله از جزي��ره به گوش رس��يد .نيروه��اي ارتش بعث
بازگرداندند و با گذراندن رنجبار س��اعتها انتظار تا ب��ا تمام توان حمالت خود را ش��دت بخش��يدند تا
رسيدن صبح ميبايس��ت در آنجا ميمانديم .׳׳آقا جزاير مجنون را باز پس گيرند .׳׳حميد باكري׳׳ كه
صادق׳׳ از ما خواس��ت به باند هلي كوپتر بازگرديم فرماندهي چهار گردان را بر عهده داشت پس از سه
تا ش��ايد بتوانيم قبضههاي توپ  106را كه در آنجا روز مقاومت و ازجان گذشتگي به همراه نيروهايش
در محاصره دش��من قرار گرفته
بودند ،به علت نرسيدن نيروهاي
پش��تيبان ،ب��ا همرزمان��ش ب��ه
ش��هادت رس��يده بودند و ارتش
بعث همچنان با بمبارانهاي هوايي
و ش��ليك پياپي گلولههاي توپ و
خمپاره ميكوش��يد ت��ا نيروهاي
زرهي خ��ود را به پل ش��حيطاط
برساند و آن را تصرف كنند.
چهار ش��بانه روز س��رگرداني
در پش��ت خاكريزه��اي اط��راف
باند و ايس��تادن كنار هلي كوپترها
از راست :عزيز شيري و نفر سوم آقا صادق در ميان رحيم واحدي و عادل تيموري
بر اعص��اب نيروه��اي واحد تاثير
گذاشته بود وديگر در قيد وبند نوبت و اجازه مسئولين
مانده بود به جزيره منتقل كنيم.
براي س��وار شدن به هلي كوپترها نبوديم .باالخره در
دشواريهاي بيتاب كننده
س��اعت دو بعدازظهر م��ن و چند رزمن��ده ديگر به
از ش��روع عمليات دو روز گذشته بود و ما هنوز سختي توانستيم دوقبضه دوشكا و دوقبضه آرپيجي
راهي براي رس��اندن خ��ود به جزيره پي��دا نكرده را با تحمل دش��واريهاي بيتاب كننده ،در يكي از هلي
بوديم ك��ه كاظمي از جزيره بازگش��ت و دريافتيم كوپترها جاي دهي��م و ׳׳آقاصادق׳׳ و ديگر همرزمان
ك��ه در آنج��ا وضعي��ت رزمندگان وخيم اس��ت و ميبايس��ت با پروازهاي ديگر قبضههاي توپ 106
كمبود وس��ايل وتجهيزات واحد ادوات كار آنها را را انتق��ال دهند .به جزيره كه رس��يديم ،ش��ب را در
س��خت كرده اس��ت و رزمندگان فق��ط با كالش و مقري كه براي نيروهاي ادوات در نظر گرفته بودند،
موش��ك انداز آرپيج��ي 7در برابر حمالت زرهي س��پري كرديم و با روشن ش��دن هوا باز هم سر و كله
دشمن مقاومت ميكنند .پرواز جنگندههاي دشمن جنگندههاي دشمن پيدا شد كه به صورت گروهي در
در جزيره كه هر روز بر تعدادش��ان افزوده ميشد آس��مان منطقه به پرواز درآمدند و با ش��ليك راكت
باعث كمتر ش��دن پرواز هلي كوپترها ش��ده بود و و بمبارانها جهنم��ي از آتش و انفجار به راه انداختند.
ازدح��ام رزمندگان و ش��لوغي در بان��د هلي كوپتر از داخ��ل كانالي در كنار ج��اده حركت به طرف پل
ب��راي رفتن ب��ه جزيره اوضاع آش��فتهاي به وجود ش��حيطاط را ادام��ه داديم .جاده در دي��د و تيررس
آورده ب��ود .گويي مس��ئوالن باند اط�لاع چنداني دشمن قرار داشت ونيروهاي دشمن با حمالت شديد
از اهمي��ت كاركرد واح��د ادوات در برابر حمالت ميكوش��يدند خود را به باالي پل برس��انند .از آنجا
زرهي دش��من نداش��تند .آن روز و سومين روز هم داخ��ل كانال تا پد مركزي را ميتوانس��تند در ديد و
تالشهايمان بيفايده ماند و رزمندگان واحد ادوات تي��ررس خود ق��رار دهند و به همي��ن دليل تردد در
خس��ته و كم و بيش عصبي شده بودند و اعتراض و كانال غيرممكن ميشد .با مشقت خود را به خاكريزي
فشارهاي ׳׳كاظمي׳׳ به مس��ئولين هم بيفايده بود .رس��انديم كه بر اثر حمالت واحد زرهي ارتش بعث
او در نزديك��ي غ��روب دوباره راهي جزيره ش��د تا و عقب نش��يني رزمندگان به تازگي احداث شده بود
مش��كل انتقال نيافتن نيروها و تجهيزات واحد را به و بايد هرچه سريعتر قبضههاي دوشكا و آرپيجي را
׳׳آقا مهدي׳׳ فرمانده لشكر گزارش كند تا او بتواند كار ميگذاشتيم.
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