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همانجا بود که باخبر شــد به جبهه کردستان اعزام 
شده است. روشن آباد به آن روزها برمی گردد؛»پدرم 
نتوانست به کردستان برود و به جای او دایی ام راهی 
آنجا شد. کلی گشت تا باالخره او را پیدا کرد. آن زمان 
مثل حاال نبود که با تلفن یا فضای مجازی بشود سریع 
اطالع رســانی کرد. ما در ایل بودیم و او نمی توانست 
از خودش خبری دهد. دایــی او را به ایل برگرداند تا 
دل پدر و مادرم آرام گیرد.« حسن برگشت با کوهی 
از تجربه. در اوج جوانی چقدر پخته شــده بود. انگار 
حســن دیگری بود. مادر دلواپس از اینکه مبادا پسر 
دوباره بخواهد او را بی خبر و تنها بگذارد و راهی جبهه 
شود خیلی سریع آســتین باال زد و بساط عروسی را 
برپا کرد. حسن داماد شد و مادر خوشحال. اما یک ماه 
نگذشته بود که گفت که می خواهد به جبهه برگردد. 
نوعروســش را به دست خانواده ســپرد و خودش به 

کردستان برگشت.

فرماندهشوخطبع
سردار تا لحظه شهادت حضور پررنگی در جبهه داشت. 
چند باری هم مجروح شــد. اما بعــد از بهبود دوباره 
قطار فشنگ را به خود می بست و چون شیرشرزه ای 
بی باک به دل دشــمن می زد. شــهید حســن آباد 
در 16عملیــات ازجمله عملیات هــای فتح المبین، 
رمضان، خیبر، بــدر، والفجر4و 8، کربــالی4، 5و 
10دالورانه جنگید. به گفتــه همرزمانش حتی در 
 یکی از عملیات ها چندین تانــک و نفربر عراقی را با 
آر پی جی منهدم کرد. او ازجمله فرماندهانی بود که 
بودنش قوت قلب رزمنده ها و رشادتش باعث دلگرمی 
آنها می شد. با همه نیروهای زیردستش طوری رفتار 

می کرد که گویی برادر بزرگ ترشــان اســت. با آنها 
می گفت و می خندید و شــاد بود تا مبادا سربازهای 

جوان بارقه غمی به دلشان بنشیند.
برادر شــهید که خود از جانبازان دفاع مقدس است 
خاطره مجروح شــدنش را اینگونه تعریف می کند؛ 
»در یکی از عملیات ها مجروح شــدم و برای مالقاتم 
به بیمارستان آمد. خندید و گفت خدا را شکر می کنم 
که تو هم مجروح شدی! تحت هیچ شرایطی دست از 
شوخی برنمی داشــت.« او به اندازه شوخ طبعی اش، 
تعصب زیادی روی نیروهایش داشت. اجازه نمی داد 
پیکر هیچ رزمنده ای در خاک عــراق باقی بماند و با 
هر سختی که بود آن را به عقب برمی گرداند. به دلیل 
اینکه می دانست مادر و پدری چشــم انتظار دارند. 
روشــن که در عملیات کربالی 5با او بوده ماجرایی 
را تعریف می کند؛»یادم می آید شهید گشتاسبی از 
بچه های دهدشت بود. لب شط افتاده بود و نمی شد 
او را عقب بیاورند. فاصله مان با عراقی ها به 30متر هم 
نمی رسید. هر چه سربازها گفتند که حاجی خطرناک 
است او گوش نداد طناب را به خودش بست و به دل آب 

زد. به هر سختی بود شهیدگشتاسبی را عقب آورد.«

سیلیکهبهصورتشرطهسعوديزد
شهید آباد تحت هیچ شرایطی حاضر نبود جبهه را 
ترک کند حتی وقتی بچه های سپاه به او خبر دادند 
که فرزندش حسین از دنیا رفته است. گرچه از درون 
شکســت اما گفت: »خدا خودش این پسر را به من 
داد، خودش هــم از من گرفت«. با این حال ســال 
1364وقتی که نیروی ســپاه خبر داد که هر کس 
برایش مقدور است برای گذراندن دوره آموزشی به 
لبنان برود، سریع پیشقدم شد. می دانست موضوع 
دفاع از اسالم است و باید برای حفظ حریم آن از جان 
مایه بگذارد. او به لبنان رفــت و 6 ماه آنجا بود. فنون 

سردار پرافتخار سرزمین عشایر
پای صحبت برادرِ »حسن آباد«؛ شهیدی که نامش نقل محافل ایل بختیاری است

شیدایشهادت
کتاب »شــیدای شهادت« 
کاری از گروه فرهنگی شهید 
ابراهیــم هادی اســت که به 
زندگــی و خاطرات شــهید 
اســماعیل سریشــی اشاره 
می کند؛ شهید مدافع امنیت 
کشورمان که به دلیل درگیری 
با اشرار وابســته به وهابیت 
)گروهک ریگــی( در منطقه 
پل شکسته زاهدان به شهادت 

رسیده است. در قسمت آغازین کتاب، مخاطب با ابعاد شخصیتی 
شهید آشنا می شود؛ اینکه ســرباز نیروی انتظامی بوده و سال 
1387در آخرین حمله نیروهای گروهک ریگی به مرزهای شرق 
کشور درحالی که در مقابل دشمن ایستادگی می کرده جان خود 
را برای دفاع از کشــور فدا می کند. خواننده در بخش های دیگر 
کتاب، خاطراتی از او را مطالعه می کند. قلم شیوای نگارنده خود 
امتیاز مهمی برای کتاب است که مخاطب را جذب آن می کند. در 
بخشی از کتاب از زبان پدر شهید می خوانیم: »یک روز من به همراه 
اسماعیل کنار در منزل ایستاده بودیم. در همسایگی ما منزلی بود 
که درخت گردوی بزرگی داشــت. یک گردو از باالی درخت به 
پایین افتاد. من منتظر عکس العمل اسماعیل بودم تا ببینم چه کار 
می کند. تقریباً نیم ساعتی گذشت اما دیدم که اسماعیل مشغول 
بازی خودش بود و هیچ اعتنایی به آن گردو نکرد! گفتم: اسماعیل 
چرا گردو رو برنداشتی!؟ اسماعیل گفت: بابا جان من نمی دونم که 

صاحبش راضی است یا نه!« 

شبیکهطوفانشد

مستند »شبی که طوفان شــد« روایت نقش شهید سلیمانی 
و لشــکر 41 ثاراهلل در دفاع مقدس است که به کارگردانی امیر 
عسگری تولید شده است. کارگردان این مســتند با اشاره به 
حضور حاج قاسم ســلیمانی، فرمانده وقت لشکر 41 ثاراهلل و 
رزمندگان اســتان کرمان در عملیات های دفاع مقدس درباره 
اثرش می گوید: »شبی که طوفان شد، بخشی از مصاحبه های 
آرشــیوی اســت که بنده در زمان حیــات حاج قاســم با او 
مصاحبه کردم. بخشی از مصاحبه ها در سال 87 انجام شد که 
شهیدسلیمانی و چند فرمانده دفاع مقدس به مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس سفر کردند. در آن سفر حاج قاسم درباره عملیات 
والفجر توضیحاتی را ارائه کرد که بسیار جذاب و جالب بود.« امیر 
عسگری با بیان اینکه حاج قاسم بسیار در مصاحبه ها و انتشار آنها 
سختگیری به خرج می داد اضافه می کند: »کرمان غیر از غائله 
کردستان در سال1358، در بیش از ۲5 عملیات دفاع مقدس 
شرکت داشته است. از این تعداد، در 3عملیات، شهید سلیمانی 
فرمانده نبود، اما حضور داشــت و در ۲۲ عملیات دیگر ایشان 
فرماندهی را به عهده داشت. در لشکر 41 ثاراهلل نیروهای بسیاری 
زیرنظر ایشان تربیت شدند که در سایر عملیات های دفاع مقدس، 
جبهه حق از حضور آنها بهره مند شد«. او با بیان اینکه چنین 
فیلم مستندی را می توانستم در زمان حیات حاج قاسم تولید 
کنم، اما ایشان اجازه نداد، می گوید: »ایشان می فرمود که »فقط 
نقش لشکر 41 ثاراهلل را نشان بده، نه فرماندهی من«. اگر چنین 
کاری می کردم، در حق ایشان ظلم کرده بودم و به همین دلیل 
این مستند ساخته نشد. در سال 13۹۲ مصاحبه یک ساعته ای 
با ایشان داشتم که به من فرمودند: »این مصاحبه را تا زمانی که 

زنده هستم منتشر نکنید«.
این مستندساز با اشاره به اینکه در این فیلم از حضور یک پژوهشگر 
بسیار خوب یعنی عباس میرزایی استفاده کردیم، می افزاید: »روند 
تحقیق و پژوهش فیلم نزدیک به 6 ماه زمان برد و آقای میرزایی 
چندین کتاب مناسب درباره دفاع مقدس و لشکر 41 ثاراهلل داشت 
که از آن جمله می توان به »جاده های ناهموار امامزاده« اشــاره 
کرد. او کمک کرد تا بدانیم باید ســراغ چه کسانی برویم. حدود 
400 صفحه پژوهش برای این مســتند انجام شد که بعداً آن را 

کاهش دادیم«.
ناگفته نماند در این مستند، به شهید احمد امینی اشاره می شود 
که فرمانده خط شکن و از غواصان بود و شهید سلیمانی او را علمدار 
لشکر 41 ثاراهلل معرفی کرد. اشاره ای هم به شهید یزدانی طلبه 16 

ساله شده که مسئول شناسایی در عملیات والفجر8 بود.
کارگردان این اثر در ادامه با تأکید بر اینکه در این مستند به موارد 
مهم و کلیدی لشکر 41 ثاراهلل در عملیات والفجر 8 پرداخته ایم 
می گوید: »همانطور که می دانید در عملیات کربالی 4 فقط دو 
لشکر توانستند خط شــکنی کنند؛ یکی لشکر ولیعصر دزفول و 
دیگری لشکر 41 ثاراهلل است. شهید سلیمانی روی شناسایی تأکید 
داشت و حتی گزارش های شناسایی را بالفاصله پس از بیرون آمدن 
غواصان از داخل اروند می گرفت. در این مستند، فقط شب عملیات 
والفجر 8 را روایت کرده ایم و به دیگر رشادت ها و هوشمندی این 

لشکر پرافتخار حین عملیات هم نپرداختیم«.
درباره نام این اثر خوب است بدانید وقتی رزمندگان برای شناسایی 
می رفتند، اروند ســاکت و آرام بود، اما دقیقاً در شــب عملیات 
والفجر 8 رودخانه طوفانی شد؛ البته این موضوع باعث شد غواصان 
به سمت ساحل دشمن هدایت شوند. رد شدن از اروند کار بسیار 
سختی است. سرعت آب در داخل اروند بین 70 تا 110 کیلومتر 
بر ساعت است که بسیار سرعت باالیی است. از این رو نام شبی که 

طوفان شد برای این مستند انتخاب شده است.

»چشماحمد«بهنمایشگاه
کتابتهرانمیرسد

رمز و راز زندگی، بندگی و مجاهدات رفیق شفیق حاج 
احمد متوسلیان پس از حدود 40 سال در غبار ماندن، 
با کتاب »چشم احمد« آشکار شده و در سی و سومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران عرضه خواهد 
شــد. این کتاب روایتگر جاودانگی و معرفی کننده 
شخصیت و سیره جاویدان اثر محمدتقی رستگار مقدم 
اســت که چهاردهم تیر 1361 همراه با حاج احمد 
متوسلیان، کاظم اخوان و موســوی، کاردار سفارت 
ایران در بیروت به اسارت نیروهای شبه نظامی فاالنژ 
وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی درآمدند. چشم 
احمد را امیرحسین انبارداران با قلمی داستانی نوشته 

و انتشارات حماسه یاران  منتشر کرده است.

حضورراویاندوران
دفاعمقدسدرنمایشگاهکتاب

هــر روز ۲ نفــر از راویــان دوران دفاع مقدس برای 
پاسخگویی به ســؤاالت و ابهامات بازدیدکنندگان 
داخل غرفه مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور 
خواهند داشــت. مجتبی اخالقی، مدیر انتشــارات 
این مرکز بــا اعالم این خبر گفت: تــالش داریم تا با 
برنامه هایی مثل رونمایی از آثار جدید مکتوب و صوتی 
و همچنین جشن امضا و ارائه آثار با تخفیفات متنوع 
با مخاطبین خود و عالقه مندان به حوزه دفاع مقدس 
تعامل بیشتری برقرار کنیم و خدمات بهتری را نسبت 

به گذشته ارائه دهیم.

تصمیمبرایآزادسازيخرمشهر
این روزهــا مقارن با ســالگرد عملیات بیت المقــدس با هدف 
آزادسازی شهر های خرمشــهر و اطراف آن است. سردار محمد 
کوثری از فرماندهان دوران دفاع مقدس، در تاریخ شفاهی خود 
که قرار است توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 
شــود، درباره این عملیات می گوید:  دیگر ما کــه آمدیم برای 
مرحله ســوم عملیات بیت المقدس، در آنجا محمود شهبازی، 
معاون تیپ ۲7، شهید شد و بین مرحله دوم و سوم، حاج احمد 
)فرمانده تیپ( مجروح شد. طوری شــد که با عصا این  طرف و 
آن  طرف می رفت. آنجا یک مراســم گرفت، من یادم نمی رود ما 
هم نشسته بودیم. آهنگران هم آمد خواند و حاال در همان حین 
عملیات در شرق جاده اهوازـ  خرمشــهر، پروژکتور گذاشتند و 
بلندگو درست کردند، اما ســیزده کیلومتر آن طرف تر در شرق 
جاده، دیگر بچه ها بودند. مراسم گرفتند و نماز که خواندند شروع 
به صحبت کردند. حاج احمد با آن روحیه و عصا به دست گفت: 
»من می دانم خسته اید و توی این دو سه هفته، خیلی به شما فشار 
آمده، قبول دارم، اما برویم به مردم تهران چه بگوییم، بگوییم که 
رفتیم یک ذره بیابان گرفتیم. اصل این است که باید خرمشهر را 
بگیریم. باید برویم با آب اروند وضو بگیریم و بعد برویم تو مسجد 

جامع خرمشهر ۲ رکعت نماز بخوانیم...«.

بازدیدرایگانازموزهدفاعمقدس
بازدید از موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقــدس از تاریخ ۲8 
اردیبهشت تا سوم خردادماه رایگان خواهد بود. علیرضا عسگری، 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس توضیح داد: همه ســاله به مناسبت سالروز حماسه 
فتح خرمشهر، روز سوم خرداد بازدید از این مجموعه رایگان بوده 
است و امســال نیز با موافقت مدیرعامل موزه در جهت تکریم و 
گرامیداشــت هفته میراث فرهنگی، بازدید از موزه از تاریخ ۲8 
اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه برای عموم مردم رایگان خواهد 
بود. وی همچنین با استقبال از مجموعه های فرهنگی و هنری 
برای بازدید از این مرکز گفت: ســازمان ها و اداراتی که خواهان 
بازدید گروهی از این مجموعه هستند می بایست درخواست خود 
را در سایت موزه به ثبت برسانند. عسگری افزود: موزه ملی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس برنامه های متنوعی را برای بزرگداشت روز 
جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و نیز سالروز آزادی خرمشهر 
و روز مقاومت و پایداری درنظر دارد کــه جزئیات آن متعاقبا به 
اطالع عموم خواهد رسید. عالقه مندان می توانند برای اطالع از 
ساعات بازدید موزه و ثبت درخواســت بازدید گروهی به سایت 
موزه با نشــانی www.iranrhdm.ir مراجعه کنند. ناگفته نماند 
این مرکز در بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، روبه روی 

پارک طالقانی قرار دارد.
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خودمیپیچیدواسلحهبهدستراهیکوهمیشدوکمینمیگرفت.هردشمنیمتجاوزیرامیدید
امانشنمیدادواورابهدرکواصلمیکرد.فرماندههرگردانیبودرزمندههاباوجوداوراحتسربه
بالینمیگذاشتند.شیرشرزهایکهایلزیالییبهآنميبالد.سردارحسنآبادمدتیهمرزمشهید
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شهیدخاطراتیازاینفرماندهرامرورکردهایم.

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

تکیهگاهیبرایپدر
تاریخ تولدش به ســال 1337برمی گردد. روستای 
مور زرد زیالیی. بچه اول خانواده بود و دلســوز پدر و 
مادر. انگار خلق شــده بود تا حامی آنها باشد. وقتی 
مشقت های پدر را بر سر زمین کشاورزی دید ترجیح 
داد درس را رهــا کند و به یاری او برود. شــد عصای 
دســت پدر. بزرگمردی که فقط 11ســال داشت. 
کمی بزرگ تر که شد به اصفهان رفت تا شاید درآمد 
چشــمگیرتری عایدش شود. در ســاختمان های 
نیمه کاره کارگری می کرد. هیکل قوی و تنومندش 
باعث شده بود کارهای ســخت را به او واگذار کنند؛ 
نوجوانی که خیلی زود مرد شــده بود. برادر شهید 
به خانواده دوستی حســن و اینکه چقدر کمک حال 
پدرش بوده اشاره می کند؛»حسن خیلی هوای پدر 
و مادر و خواهر و برادرهایش را داشــت. پولی که از 
کارگری به دست می آورد به جای اینکه برای خود خرج 
کند به پدرم می داد. البته بخشی از پول را برای خود 
برمی داشت که به نیازمندان می رساند. به فکر همه بود 
جز خودش. اخالق و مرام خاصی داشت. برای پدرم 

تیکه گاهی بود.« 

11ماهبیخبری
با شروع جنگ او که در اصفهان ســکونت داشت از 
همانجا برای اعزام به جبهه اقدام کرد. راهی کردستان 
شد بی آن که خبری از خود به خانواده بدهد. پدر و مادر 
دل نگران از 11 ماه بی خبری؛ نمی دانستند حسن در 
چه وضعیتی است اصال زنده است یا مرده؟ کجاست 
که نمی تواند سری به خانواده بزند. این شد که یکی 
از اقوام به اصفهان رفت تا درباره اش پرس و جو کند. 

نظامی را یاد گرفت. مسئوالن نظامی جایزه تشویقی 
او را رفتن به سفر حج درنظر گرفتند. حسن با اینکه 
زیارت خانه خدا را خیلی دوست داشت اما دلش رضا 
نبود که برای وظیفه ای که انجام داده تحسین شود. با 
این حال به زیارت حج مشرف شد. این مهم درست 
مصادف شد با کشــتار حاجی ها توسط سعودی ها 
در مراسم حج سال 1366.روشــن از زندانی شدن 
حسن توسط سعودی ها می گوید: »سفر حج برادرم 
مصادف شــد با قتل عام حاجی ها در مکه. در یکی از 
درگیری ها شرطه هاي سعودي )پلیس عربستان( به 
عکس امام خمینی)ره( اهانت کــرده و تصویر را پاره 
می کند. حسن هم سیلی محکمی به صورت او می زند. 
او را دســتگیر کرده و به زندان می اندازند.« او از مکه 
۲حوله با خود آورد و وصیت کرد به وقت شــهادتش 
یکی را روی صورت و دیگری را روی بدنش پهن کنند. 
شاید عهدی بود با خدا که هیچ کس از آن خبر نداشت.

روزیکهسردارشهیدشد
ســال 1366؛ حاج حســن 
در عملیات نامنظم قرارگاه 
رمضان مجروح شــد. مدتی 
در بیمارستان تبریز بستری 
و به محض مداوا به مقر خود 
در سقز بازگشت. می خواست چند روزی به مرخصی 
بیاید و با خانواده دیداری تازه کند. سوار بر ماشین شد 
و خواست از در دژبانی بیرون بیاید. اما آسمان دگرگون 
شد. هواپیماهای عراقی شهر را بمباران کردند و یکی 
از بمب ها ماشین سردار ایل زیالیی را هدف گرفت. او 
در اسفند ماه سال66به درجه رفیع شهادت نایل شد. 
پیکرش را در روستای مور زرد به خاک سپردند. حاال 
مزار او میعادگاه عاشقانی است که جز به دفاع از کشور 

و آرمان های آن هدف دیگری ندارند.

گوشه ای از مصائب غواصان کربالی4 
به روایت مستند»خاطرات ما«

مقاومتی ماندگار
مستند»خاطراتما«روایتی
ازمرورخاطرات3رزمنده
غــواصآزادهازعملیات
کربالی4واسارتشاندراردوگاهتکریت11است؛اردوگاهیکهبه
ناماردوگاهمرگمعروفبود.»ابوالفضلی«،»شکوهی«و»دانشپور«
راویاناینمستندازغواصانوبازماندگانگرداننوحویاسینلشکر
امامرضا)ع(هستندکهدرعملیاتکربالی4پسازمقاومتدربرابر
نیروهایبعثیوکشتنچندفرماندهازآنهابهاسارتدشمندرآمدند.
آنهادراینمستندازشبعملیاتوشهادتهمرزمانشانمیگویند
کهمظلومانهبهشهادترسیدند.اینمستندازمحصوالتسازمان
هنریرسانهایاوجاستوتهیهکنندگیوکارگردانیآنرااصغر
بختیاریبرعهدهداشتهاست.گوشههاییازروایتاینسهآزادهکه

دراینمستندنقلشدهاسترامیخوانید.

قبل از عملیات کربالی 4 لشکر ۲1 امام رضا)ع( ۲گردان ویژه و  خط شکن 
به نام های نوح و یاسین تاسیس کرد و داوطلبان بسیجی با عضویت در این 
گردان ها برای آموزش غواصی شرکت کردند تا برای شرکت در عملیات 
آبی و خاکی آموزش های الزم را ببینند. آموزش در آب های کارون آغاز 
شد؛ آموزشی سخت و نفسگیر با لباس های غواصی، کوله های سنگین و 
در هوای ســرد دی ماه. آنها روزی ۲بار از محل مقر شهید شاکری تا پل 
مارد که مسافتی 10کیلومتری داشت را برخالف جهت آب فین می زدند.

لورفتنعملیات
ابوالفضلی، از غواصان آزاده آن شب را چنین توصیف می کند: »غواصان 
غروب شبی که قرار بود عملیات کربالی 4انجام شود را با روحیه ای عالی 
پشت سرگذاشــتند. همگی غسل شــهادت کردند و جیره های غذایی 
خود را تحویل گرفتنــد. برخی هم که همیشــه و در همه حال روحیه 
شوخ طبعی داشتند به جیره همدیگر به اصالح رزمی»تک« می زدند«. 
3دی سال1365 عملیات کربالی4با رمز »محمد رسول اهلل)ص(« شروع 
شــد. قبل از عملیات زمزمه هایی میان تعدادی از رزمندگان مبنی بر لو 

رفتن عملیات شنیده می شد. غواصان و خط شکنان توجهی به این شایعات 
نداشتند و فارغ از این مسائل فقط به درســت انجام دادن وظیفه ای فکر 
می کردند که بر عهده داشــتند. دانش پور می گوید: »گروهان به ۲دسته 
۲5تایی تقسیم شد؛ گروه اول گردان تیپ ۲1 امام رضا)ع( وارد آب شدند.
گره هایی با فاصله به طنابی بزرگ زدیم تا با دســت خود آن را بگیریم و 
به صورت ستونی حرکت کنیم«. دشمن گاهی خمپاره ای می زد اما سکوت 
و تاریکی شب، غواصان را برای حمله ای سخت بر دشمن مصمم می کرد که 
ناگهان هواپیمایی باالی سر غواصان ظاهر شد. منور شلیک شده ۲0 دقیقه 
منطقه را مثل روز روشن کرد و عاشورایی برپا شد. رگبار دشمن بی امان بر 
سر غواصان باریدن گرفت. غواصان یکی یکی به شهادت رسیدند و طناب 
از دست شان رها می شد. دانش پور درباره آن شب عملیات در این مستند 
می گوید: »1۲نفر وارد جزیره شدیم ولی به اندازه یک گروهان کار کردیم. 
سنگرها را تسخیر کردیم، تعداد زیادی عراقی تلف شدند. با هر آنچه نارنجک 
داشتیم سنگرها را پاکسازی کردیم حتی از مهمات عراقی ها هم استفاده 

کردیم. حتی چند فرمانده ارشدشان کشته شدند«. 

شروعاسارتدرزندانالرشید
هلی کوپتر عراقی ها باالی ســر غواصانی که در حال دفاع و پاکســازی 
سنگرهای دشمن بودند آمد. ابوالفضلی تعریف می کند: »زمانی که از سنگر 

بیرون آمدم، خود را در محاصره عراقی ها دیدم. شروع به رگبار کردم و به 
محض اینکه فشنگ هایم تمام شد، همه سمت من هجوم آوردند. چنان 
با لگد به صورتم زدند که 4 دندانم شکست. 5 سرنیزه به سمت چپ بدنم 
خورد و تمام سمت چپ بدن را فلج کرد. ما را به پادگانی منتقل کردند. 5روز 
ما را در اتاقی بدون آب و نان نگه داشتند. حتی اجازه دستشویی رفتن هم 

 نمی دادند. با لباس غواصی تمام بدنمان آبله زده بود«. 
 شکوهی در ادامه می گوید: »ما را به عنوان سند پیروزی در بصره چرخاندند 
و بعد از ظهر به زندان الرشــید بردنــد. 50نفر در یک اتاق 3در 4به ســر 
می بردیم. جا برای خوابیدن نبود، مجبور می شدیم نوبتی سرپا بایستیم تا 
دیگری استراحت کند. به صورت گروهی ما را به حیاط می بردند و شروع 
به زدن می کردند.« بعثی ها، زندان الرشید را بدون اطالع از صلیب سرخ و 
کامال محرمانه نگه داشته بودند و به همین دلیل شکنجه و حتی به شهادت 
رساندن اسرا برای آنها هیچ عواقبی نداشت. داستان اسارت غواصان غیور 
از اینجا آغاز شد. بعد از ۲ماه بازجویی و شکنجه، همه را به اردوگاهی مخفی 
به نام تکریت11 یا اردوگاه مرگ منتقل کردند؛ اردوگاهی که سربازان بعثی 
بدون هیچ واهمه ای هرچه دلشان می خواست انجام می دادند. نام غواصان 
کربالی4 این اردوگاه، تا روز آزادی هرگز به صورت رسمی به عنوان اسیر 
جنگی ثبت نشد، به همین دلیل هیچ کدام از خانواده ها منتظر بازگشت 

عزیزان خود نبودند. 

گزارش
شهرهکیانوشراد

روزنامه نگار

حاج حسن ، شهید شاخص عشایر 
انقالباسالمیبههمهگروههاواقشارمردمتعلقداردوبرهمیناساسدردوراندفاعمقدس
همهمردمبرایحفظنظامدرمقابلدشمنمتجاوزبهدفاعرویآوردندوعشایرپیشقراول
اینحرکتعظیممردمیبودندوشهدایگرانقدریدراینراهتقدیمانقالبکردند.یکیاز
پرافتخارترینآنهاشهیدحاجحسنآبادازفرماندهگروهانهایدوراندفاعمقدساست
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عشایریکشورمعرفیشدهاست.
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