
وادي کتاب

شرح دالوري هاي غواصان لشکر عاشورا
نگاهي به عملكرد لشكر31 عاشورا در عمليات والفجر8 

با مرور خاطرات محمد اللهياري فر
  احمد محمدتبريزي

عملي��ات والفج��ر8 يك��ي از مهم تري��ن 
عمليات هاي ايران در دفاع مقدس بود. در 
جريان اين عمليات آبي- خاكي رزمندگان 
س��پاه پاس��داران و ارت��ش ب��ا غافلگيري 
نيروهاي عراقي از اروندرود عبور مي كنند 
و ش��به جزيره ف��او در جنوب ع��راق را در 
اختيار مي گيرند. منطقه فاو عالوه بر ارزش 
سياس��ي - نظامي، به لحاظ فراهم سازي 
امكان حضور مقتدرانه ايران در خاك عراق 
و موقعي��ت جغرافيايي و طبيع��ي، داراي 
ارزش استراتژيك  بود و همچنين معضالت 
ناشي از عدم تأمين مناطق عملياتي پيشين 
و مقابله با فشارهاي دشمن پس از تصرف 
منطقه را هم مرتف��ع مي كرد،زيرا با تالقي 
بودن س��واحل رودخانه اروند درهر دو سو 
و نيز وج��ود عارضه كارخان��ه نمك، عماًل 
بيشتر زمين منطقه را براي دشمن غيرقابل 
استفاده كرده بود و اين مسئله كارايي زرهي 
ارتش ع��راق را كاهش م��ي داد. همچنين 

احاطه آب از سه قس��مت موجب شده بود 
پدافند در برابر دش��من تنها در يك سمت 
انجام شود و آس��يب پذيري از جناحين را 
كاهش دهد. عمليات والفجر8 در زمستان 
سال 1364 انجام شد و يكي از موفق ترين 
عمليات هاي ايران در تاريخ جنگ به شمار 

مي رود. 
لشكر 31 عاشورا در اين عمليات نقشي مؤثر 
داشت و فرماندهان و رزمندگان اين لشكر 
حرف هاي زيادي از انجام اين عمليات بزرگ 
و سرنوشت ساز دارند. محمد اللهياري فر به 
عنوان يكي از نيروهاي لش��كر عاشورا در 
عمليات والفجر8 حرف ه��ا و اطالعاتش را 
در قالب يك كتاب منتشر كرده است. اين 

كتاب كه توسط مركز اس��ناد و تحقيقات 
دفاع مقدس با عنوان منابع دست اول جنگ 
ايران و عراق چاپ ش��ده اطالعات خوبي 
را در اختي��ار خوانن��دگان و عالقه مندان 

مي گذارد. 
اللهياري فر در دفاع مقدس از راويان لشكر 
عاشورا به شمار مي رفت و به خاطر نزديكي 
به فرماندهان در جري��ان تصميم گيري ها 
بود. نويس��نده كتاب در فص��ل  اول همراه 
عكس هايي از نيروهاي لش��كر، چگونگي 
تشكيل لشكر31 عاشورا را توضيح مي دهد. 
لشكري متشكل از رزمندگان آذربايجاني 
كه سال 1360 تأس��يس مي شود و كمي 
بعد يك��ي از بزرگ تري��ن فرماندهان دفاع 
مقدس يعني ش��هيد مهدي باك��ري را به 

فرماندهي اش مي بيند. 
پس از ش��هادت باكري، امين شريعتي به 
فرماندهي لشكر مي رس��د و براي عمليات 
والفجر8 ايشان مسئوليت فرماندهي لشكر 
را برعه��ده دارد. در بخش بعدي اطالعات 
جغرافياي منطقه عمليات آمده و نويسنده 
در هر بخش عكس هايي از رزمندگان لشكر 
را چاپ ك��رده كه كمك زي��ادي به درك 

بيشتر شرايط آن روزها مي كند. 
بخش شناس��ايي و اطالعات منطقه يكي 
از بخش هاي مهمي اس��ت كه كار سخت 
نيروهاي شناسايي را نشان مي دهد. بخشي 
از شناس��ايي منطقه را نيروهاي غواص در 
آب هاي سرد رودخانه بهمنشير انجام دادند 
كه كاري سخت و طاقت فرسا بود.»كمبود 
لباس هاي غواصي سبب مي شد نيروهاي 
بسيجي به نوبت آن را تن كنند و گشادي 
لباس ها به دليل نامتناسب بودن سايز آنها 
با نيروها سبب مي شد آنها حين تمرين از 
س��رما بلرزند. بارها فين ها از پاي تعدادي 
بيرون آمد و در رودخانه گم شد و اين قصه تا 
شب مانور عمليات ادامه داشت.«)ص62(

اللهياري فر در بخش ه��اي بعدي كتاب به 
سازماندهي و آماده س��ازي واحدها و شرح 
عمليات مي پردازد. كتاب با ذكر نام شهدا 
خوانن��ده را با آنها آش��نا مي كند و موجب 
مي ش��ود تا خواننده عالقه من��د به دنبال 
اطالعات بيشتري از زندگي آنها برود. اگر 
راوي روي زندگي ش��هداي لشكر تمركز و 
آنها را كمي بيشتر معرفي مي كرد بر ارزش 
كتاب افزوده مي ش��د. با اينك��ه كتاب در 
هر بخش اطالعات خوب��ي به خواننده اش 
مي دهد ولي س��بك نوش��تاري و ساختار 
كتاب باعث مي شود تا از جذابيت هاي آن 
براي خواندن كاسته ش��ود. اگر نويسنده 
كت��اب از س��اختاري ديگر ب��راي نگارش 
كتاب اس��تفاده مي كرد، ب��ر جذابيت اثر 
نهايي مي افزود و خواننده را بيشتر درگير 

مي كرد. 
راوي كتاب به خاطر بودن در مركز حوادث، 
اطالعات خوبي از نيروها و عمليات والفجر8 
دارد و چه بهتر كه اين اطالعات را به شكل 
بهتري به رشته تحرير درآورد. اين سبك 
از نگارش، براي مخاط��ب عام كه عالقه به 
خواندن نثر جذاب يا روايتي داستاني دارد  
ش��ايد جذابيت زيادي نداش��ته باشد. اگر 
نويسنده جاي آوردن مطالب كلي، بخشي 
از عمليات را به عنوان خط داستاني انتخاب 
مي كرد و عملي��ات را ح��ول همين اتفاق 
توضيح مي داد، كتاب را براي خواننده بسيار 

خواندني تر مي كرد. 
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اللهياري فر در دفاع مقدس از راويان 
لشكر عاش�ورا به ش�مار مي رفت 
و به خاطر نزديكي ب�ه فرماندهان 
در جري�ان تصميم گيري ه�ا بود. 
نويسنده کتاب در فصل  اول همراه 
عكس هاي�ي از نيروهاي لش�كر، 
چگونگي تشكيل لشكر31 عاشورا 
را توضيح مي دهد. لشكري متشكل 
از رزمندگان آذربايجاني که س�ال 
1360 تأسيس مي شود و کمي بعد 
يك�ي از بزرگ تري�ن فرمانده�ان 
دفاع مقدس يعني ش�هيد مهدي 
باکري را به فرماندهي اش مي بيند

 غالمحسين بهبودي
ش�هيد محمدمه�دي ايث�اري از نيروهاي 
يگان وي�ژه صابرين بود ک�ه 23 خردادماه 
1387 در مأموريت پرواز با کايت فوق سبك 
همراه با ش�هيد عل�ي صيادي به ش�هادت 
رسيد. او که 24 ارديبهش�ت ماه 1364 در 
اوج جن�گ و در خان�واده اي رزمنده متولد 
شده بود، در جواني همان راهي را ادامه داد 
که سال ها پيش پدرش با ش�رکت در دفاع 
مقدس ش�روع کرده ب�ود. ش�هيد ايثاري 
که زاده ش�هر ديباج بود از س�ال 82 وارد 
دانش�كده افس�ري امام حس�ين)ع( شد 
و پنج س�ال بعد نيز در کس�وت پاس�داري 
ب�ه ش�هادت رس�يد.»جوان« در گفت وگو 
با ش�هال ناظم نژاد مادر ش�هيد و جمعي از 
همرزمان�ش، گذري به زندگ�ي و منش اين 
شهيد مظلوم و گمنام داشته است. جواني 
که مي خواست جاي خالي شهدا را پر کند. 

مادر شهيد
  اوضاع سخت جنگ

محمدمهدي فرزند دومم بود. پدرش در دوران 
جنگ رزمنده بود. كشاورزي مي كرد و گندم و 
سيب زميني مي كاشت، اما زمستان ها كه كشت 
و كار كمتر ب��ود به جبهه مي رف��ت. جنگ كه 
اوج گرفت، همسرم بهار و تابستان ها هم اعزام 
مي شد و در كنار رفتن به جبهه به كشت و كار 
مي پرداخ��ت. بارها در جبهه مجروح ش��د، اما 
هيچ وقت دنبال تكميل پرونده و تعيين درصد 
و اين چيزها نرفت. در جبهه هم شيميايي و هم 
پاهايش مجروح شده بود. محمدمهدي هميشه 
به خاطرات پدر و رزمندگان و زندگي و س��يره 
شهدا عالقه خاصي داشت. مي گفت وقتي بزرگ 
شدم مي خواهم جاي شهدا را بگيرم. پسرم وقتي 
مي خواست وارد سپاه شود، از من مي خواست 
دعا كنم تا در تهران پذيرفته شود. دوست داشت 
بيش��تر خدمت كند. مي گف��ت كار در تهران 
نسبت به سمنان بيشتر است. در نهايت هم در 

نيرو مخصوص سپاه در تهران قبول شد. 
  کمك حال مادر

محمدمهدي خيلي هوايم را در خانه داش��ت. 
به همه امور خانواده رس��يدگي مي كرد. كمك 
حالم بود و مي گفت تو بچه كوچك داري. برايم 
آشپزي مي كرد، خياطي، اتوكشي، واكس زدن 
كفش ها و هركاري كه من داشتم  انجام مي داد. 
حتي رفتن و آمدن هاي��ش از محل كار به خانه 
هم از روي حساب و كتاب بود تا ما اذيت نشويم. 
محل كار پس��رم در تهران بود، اما چون نسبت 
به كار كش��اورزي مان احساس تكليف مي كرد، 
سعي داشت در زمان كاشت و برداشت خودش 
را برساند. تهران را كه محل زندگي و كارش بود 
وطن دوم قرار داده بود و به ديباج به عنوان محل 
تولد و وطن اولش نگاه مي كرد. از يك طرف به 
نماز و روزه خيلي مقيد بود و از طرف ديگر چون 
مزرعه كشاورزي ما بيش از حد ترخص بود بايد يا 
وطن سوم اختيار مي كرد يا روزه اش قضا مي شد، 
اما مهدي راه ديگر را انتخاب كرد تا هم مسائل 
شرعي را رعايت و هم به من كمك كند. او قبل 
از اذان ظهر خودش را به وطن مي رساند و نماز 
ظهر را مي خواند و دوباره برمي گشت سر مزرعه تا 
روزه اش شكسته نشود. پسرم حتي روز شهادتش 
هم به من زنگ زد و گفت مادر جان زنگ زدم تا 
حال شما را بپرسم. عاشق اهل بيت بود و ارادت 

خاصي به حضرت زهرا)س( داشت. 
  باز محمدمهدي

ما دو پس��ر به نام محمدمهدي و محمدجواد و 
يك دختر به نام مهديه داشتيم. محمدمهدي كه 

حين مأموريت به شهادت رسيد و پسر دوممان 
محمدجواد هم بر اثر تش��نج و ايست قلبي به 
رحمت خدا رفت. خيلي دوس��ت داش��تيم نام 
شهيد را  بين خانواده داشته باشيم تا اينكه در 
سال ۹۷ خداوند نوه دختري به ما عطا كرد و بار 

ديگر نام محمدمهدي در خانواده ما وارد شد. 

همرزمان شهيد
شهيد محمدمهدي ايثاري در ۵مهرماه1382 
وارد دانشگاه امام حسين)ع( و دانشكده افسري 
علوم و فنون پياده سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
شد. ايشان به صورت داوطلبانه به عضويت يگان 
ويژه صابرين درآمده و دوره هاي سختي را هم 
پشت سر گذاشته بود. حدود ۹ماه دوره نيروي 
ويژه را در سال 8۵ با موفقيت به پايان رساند و 
در طول دوره به دليل جديت و عالقه مورد توجه 
و تش��ويق فرماندهان قرار گرفته بود. در دوره 
جنگل، شهيد ايثاري فرمانده تيم بود. وقتي گرا 
و مختصات منطقه اي را در جنگل هاي شمال 
كه 30كيلومتر فاصله داش��ت به ما دادند،تيم 
ايش��ان اولين تيمي بود كه به هدف رسيد و در 

اختتاميه جايزه دريافت كرد. 
  غسل شهادت

روز ش��هادتش را خوب ب��ه خاط��ر دارم. روز 
پنج شنبه ساعت 10 يا 10 و نيم بود كه زودتر 
از روزهاي عادي از محل كار خارج شدم. همان 
لحظه صداي آمبوالنسي را شنيدم كه آژيركشان 
از كنارم رد شد. س��وار ماشين شدم و به سمت 
منزل رفتم. ت��ازه اذان ظهر تمام ش��ده بود كه 
به خانه رس��يدم. يكي از دوس��تانم زنگ زد و 
گفت:»س��يد خبر داري چه ش��ده؟« گفتم نه 
مگه چه شده؟ گفت: »يك كايت سقوط كرده. 
مثل اينكه آقا مهدي ايثاري هم خلبانش بوده.« 
هاج و واج مانده بودم و فق��ط گوش مي كردم. 
گفت:»سيد مي ش��نوي چي ميگم، آقا مهدي 
شهيد شد.« همينطور كه به صحبت هاي دوستم 
گوش مي كردم صداي آژير آمبوالنس در گوشم 
تداعي مي ش��د. به ياد حرف چن��د روز قبلش 
افتادم. محمدمهدي مي گفت ب��ه زودي خبر 
دامادي ام را به تو مي دهم. چه زود اين پسر داماد 
شد! مباركش باشد. او مي دانست كه رفتني شده 
اس��ت. چند روز بعد، با همكارانش كه صحبت 
مي كردم، مي گفتند:»آن روز مهدي خيلي زود 
از خواب بيدار ش��د و طبق معمول پنج شنبه ها 
استخر رفت. از استخر كه برمي گشتيم مهدي 

گفت غسل شهادت كردم.«

  چه زود داماد شد
من، مهدي و برادرش آقا جواد با هم رفيق بوديم. 
با مهدي در يك دانش��كده درس مي خوانديم. 
همين هم باعث ش��د با هم رفيق تر شويم. بعد 
از اتمام درس هر دوي مان مش��غول كار شديم. 
مهدي مدتي را در سمنان خدمت كرد، اما بعد از 
مدت كوتاهي به يگان صابرين تهران منتقل شد و 
در نزديكي محل كار من مشغول شد. اين بهانه اي 
شد تا ارتباطمان بيشتر از قبل شود. هر هفته به 
او سر مي زدم. درست يك هفته قبل از شهادتش، 
رفتم محل كارش تا س��ري به مه��دي بزنم، اما 
حسابي سرش ش��لوغ بود. مهدي مربي خلباني 
بود؛ خلباني كاي��ت. آن روز در حال آموزش به 
همكارانش بود. مهدي جوان پر جنب و جوش و 

مهرباني بود. با آن همه مش��غله كاري، دقايقي 
همكالم شديم. خسته ش��ده بود و عرق از سر و 
صورتش مي ريخت. گفتم:» آقا مهدي، س��ن و 
سالي ازت گذشته، كي ميخواهي ازدواج كني؟ 
پسر جان بجنب، ديگه داره دير ميشه.« نگاهي به 
من انداخت و گفت:» همين روزهاست كه خبر 
دامادي ام را به شما بدهند.« سرش شلوغ بود و 
بايد به كارهاي آموزشي اش مي رسيد. زودتر از 
روزهاي ديگر از مهدي خداحافظي كردم. چند 

وقت بعد خبر شهادتش را شنيدم. 
  پرواز با »05«

يكي از همكارانش از لحظات ش��هادت مهدي 
اينگونه روايت مي كند:»روز ش��هادتش يعني 
23خرداد ماه س��ال 138۷، س��اعت از هفت 
صبح گذش��ته بود. به گردان برگشتم. مهدي 
سفره مفصلي پهن كرده بود. نيمرو ، نان بربري 
تازه و چاي داغ. به مهدي گفت��م اين نان، نان 
ش��هرك نيس��ت. گفت امروز رفتم از افسريه 
نان خريدم. چون شما مهمان من بوديد. يادم 
اس��ت كه مهدي صبحانه چنداني نخورد، اما 
براي همكارانش كه دير رسيده بودند و زودتر 
مي خواس��تند به پرواز برس��ند لقمه درس��ت 
مي كرد. س��اعت ۷:30 بود. ستون گردان هاي 
پياده از مقابل آش��يانه پ��روازي در حال عبور 
بود. ما هم در حال اجراي كار پروازمان بوديم. 
آن روز تمري��ن رس��اندن آذوقه ب��ه بچه هاي 
گردان هاي پياده را داش��تيم. بطري هاي آب 
معدني را بس��ته بندي كرديم ت��ا حين اجراي 
عمليات پرواز تمريني، در نقطه مش��خصي به 
وس��يله چتر از هوا به نيروهاي گردان برسانيم 
يا به اصطالح »دراپ« كنيم. س��اعت از هشت 
صبح گذشته بود. وس��ايل پروازي آماده شده 
بود. شهيد علي صيادي پيش من آمد. گفت با 
كداميك از هواپيماها پرواز كنيم؟ مي دانستم 
او به »0۵«عالقه دارد. من به اين شهيد ارادت 
خاصي داشتم. گفتم هركدام از هواپيماها را كه 

دوست داريد. علي سراغ »0۵« رفت.
س��اعت حدود 8:1۷ بود. هواپيماي اول روي 
هدف بارريزي كرد. هواپيماي» 0۵« به خلباني 
شهيد علي صيادي و كمك آقا مهدي در ادامه 
مسير، روي نقطه هدف قرار گرفت و بار را هم 
رها كرد، اما براي هواپيما مش��كلي پيش آمده 
بود. هواپيما از س��مت راست شروع به دوران و 
لوپ زدن و از دست دادن ارتفاع كرد. ما از ارتفاع 
باالتر ناظ��ر كار بوديم. هواپيم��اي آقا مهدي 
لحظه ب��ه لحظه به زمين نزدي��ك و نزديك تر 

مي ش��د. ناخودآگاه ذكري بر زبان هر دوي ما 
جاري شد »واي مادر«، »واي مادر« يا فاطمه 
الزهرا)س(. هواپيما در كنار جاده و دقيقاً همان 
جايي كه خاك نرمي ريخته شده بود از پهلوي 
راس��ت به زمين برخورد كرد. كمي آنطرف تر 
كانكس، تانكر سوخت و تأسيسات با سازه هاي 
بتني قرار داشت. كمي دورتر هم كامالً صخره اي 
بود. هواپيما روي تل خاك به زمين برخورد كرد 
و دچار حريق نشد، اما روح بلند آقا مهدي عزيز 

به آسمان پر كشيد. 
   دفترچه خمس

حدود دو ماه از ش��هادت محمدمهدي گذشته 
بود كه تصميم گرفتم وس��ايل اتاق��ش را جمع 
و جور كنم. كار بس��يار س��ختي بود ولي بايد به 
عنوان مسئول، وس��ايلش را جمع مي كردم و به 
خانواده اش تحويل مي دادم. به هر حال وس��ايل 
شهيد را جمع كردم. در بين وسايلش دفترچه اي 
نظر من را ب��ه خود جلب ك��رد. دفترچه خمس 
محمدمهدي ايثاري بود. مهدي جوان بود. ازدواج 
نكرده بود، اموالي هم نداشت ولي بنا به تقيد ديني 

كه داشت خمس اموالش را پرداخت مي كرد. 
   موتور هوندا

يك��ي از ويژگي هاي بارز ش��هيد ايثاري تالش 
و پ��ركاري اش بود،ب��ه طوري ك��ه از اول صبح 
تا پايان وق��ت اداري و بلكه تا پايان روز س��رپا و 
فعال بود. پرنش��اط به دنبال كار ب��ود. وجدان 
كاري باال و س��رعت و دقت عمل داشت.به رغم 
سنگيني كار و سختي رفت و آمد، مشغول ادامه 
تحصيل در دانشگاه پيام نور بود. هوش و گيرايي 
بااليي داشت. صميمي ، با صفا و خنده رو بود. از 
ديگران با لبخند و گشاده رويي استقبال مي كرد. 
اهل مشورت بود و حتي در جزئي ترين مسائل 
مانند خريد لباس با دوستانش مشورت مي كرد. 
شيك پوش و آراس��ته و ظاهري مرتب داشت. 
با اخالص و به دور از ريا و ظاهر س��ازي بود و به 
همين دليل همه با ايشان زود مي جوشيدند و 
دوستش داش��تند.با محبت و مهربان بود. يك 
روز ماه رمضان موتور هوندايش را امانت گرفتم تا 
جايي بروم، گفتم كاري نداري؟ گفت دم افطاره، 
ديدي كسي پياده است، سوارش كن ثواب دارد. 
روحيه ايثارگري و از خودگذشتگي داشت.  شهيد 
ايثاري به واقع ايثارگر بود. اهل خير رس��اندن و 
كمك به ديگران بود. دس��ت و دلباز و بخشنده 
بود و وابستگي به مال دنيا نداشت. مهربان و اهل 
كمك به پدر و مادر بود. شهيد بهمن مصائبي از 
همرزمان شهيد مهدي بود كه چند سال بعد از 
ايشان به شهادت رسيد  نقل مي كرد كه در دوره 
آموزشي به اتفاق هم در حرم مطهر امام رضا)ع( 
زيارت مي كرديم. ديدم كه شهيد ايثاري از بقيه 
دوستان جدا شد و رو به ضريح  گريه مي كرد، به 

طوري كه صورتش از اشك خيس شده بود. 

مادر شهيد
   خبري در راه است 

خبر ش��هادت مهدي را برادرش��وهرم به من 
داد و گفت محمدمهدي ش��هيد ش��ده است. 
گفتم نه! من خودم چند ساعت قبل با او حرف 
زدم اما رفتن و آمدن هاي همس��ايه ها و فاميل 
خبر از ش��هادتش م��ي داد. وقت��ي عكس ها و 
تصاوير مهدي را روي در و ديوار خانه و كوچه 
ديدم ش��هادتش را باور كردم. در نهايت بعد از 
ايام فاطميه در23 خ��رداد  8۷ حين بارريزي 
بسته هاي آب براي نيروهاي در حال پياده روي 
با كايت فوق سبك در اثر سقوط هواپيما همراه 
خلبان ش��هيد علي صيادي آس��ماني شدند. 
پيكر مهدي در امام��زاده محمد ديب��اج آرام 

گرفته است. 

گفت وگوي »جوان« با مادر و همرزمان شهيد محمدمهدي ايثاري از يگان ويژه صابرين

مي خواست جاي خالي شهدا را پر كند

شهيد ايثاري به واقع ايثارگر بود. اهل 
خير رساندن و کمك به ديگران  و دست 
و دلباز و بخشنده بود و وابستگي به مال 
دنيا نداشت. مهربان و اهل کمك به پدر 
و مادر بود. ش�هيد بهم�ن مصائبي از 
همرزمان ش�هيد مهدي ب�ود که چند 
سال بعد از ايشان به ش�هادت رسيد 
نقل مي ک�رد که در دوره آموزش�ي به 
اتفاق هم در حرم مطه�ر امام رضا)ع( 
زي�ارت مي کردي�م. ديدم که ش�هيد 
ايث�اري از بقيه دوس�تان جدا ش�د و 
رو به ضريح  گريه مي ک�رد، به طوري 
که صورتش از اش�ك خيس شده بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.
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