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شاهد یاران از پژوهش های محققان درباره موضوعات 
نشریه استقبال می کند.

شاهد یاران در تلخیص و اصالح آثار ارسالی آزاد است.
آثار ارسالی مسترد نمی شود.

نقل مطالب شاهدیاران با ذکر مأخذ بالمانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.
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در هیـچ برگـی از تاریـخ ایـران، بـه جز 
دوران انقـاب اسـامی، مـردم تـا ایـن 
انـدازه نقش موثـری نداشـــته اند. آری 
با شـعله ور شـدن آتش مبارزات مردمی 
کـه دوران  بـود  اسـتبداد  و  علیـه ظلـم 
جدیـدی در ایـران ظهـور و بـروز کـرد. 
در همیـن زمـان اسـت کـه جوانانـی از 
دل مـردم عـادی کـه در کوچـه و بـازار 
روزگار می گذراندنـد، دل بـه دعوت پیر 
جماران سـپردند و دسـت در دست او تا 

بـه ملکـوت رفتند.
جوانانـی که هیچکدام در دانشـکدهای 
نظامـی دوره هـای نظامـی را نگذرانده و 
بـا عشـــق پا به عرصه جهاد گذاشـتند. 
نسـل امـروز ایـران بـه دلیـل وجـــود 
آن  نمی توانـد  اطرافـش  در  آرامـــش 
فضـای پیچیده پس از پیـروزی انقاب 

 حـس کند. 
ً
اسـامی را کامـا

امـا مهم ترین مسـئله در این میان ظهور 
فرزندانـی از گوشـه و کنـار کشـور بـود 
کـه بـه دعـوت رهبر خـود لبیـک گفتند 
اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پیـش  و 
روسـتاها  و  شـهرها  دورافتاده تریـن  از 
بـه پـا خاسـتند و تـا آخریـن نفـس پای 

آرمان هـای خـود باقـی ماندنـد. 
یکـی از ایـن جوانـان کـه در گوشـه و 
امـام  دعـوت  بـه  مملکـت  ایـن  کنـار 
خمینـی)ره( لبیک گفـت؛ یونس زنگی 

آبـادی بـود. 
یونـس در یک خانـواده متدین و مذهبی 
بـه دنیا آمـد و چـون در روز عیـد قربان 
چشـم بـه جهـان گشـود بـه رسـم قدیم 
بـا  یونـس صدایـش می کردنـد.  حـاج 
آغـاز نهضت امام خمینـی)ره( و فراگیر 
شـدن آن یونـس نیـز ماننـد بسـیاری از 
جوانـان میهـن درگیـر مسـائل انقـاب 
شـد و عـاوه بـر ایـن هدایـت اقشـار 
مختلـف مـردم منطقـه را نیـز بـر عهده 

داشت. 
بـا پیروزی انقـاب اسـامی و نیاز این 
نهـال نوپـا جهـت حراسـت و نگهبانی 
از آن، سـپاه پاسـداران شـکل گرفـت و 
حـاج یونس نیز ماننـد بارهای دیگر مرد 

همیشـه حاضـر در عرصه جهـاد بود. 
جوانانـی کـه وارد سـپاه می شـدند باید 
مراحل آمـوزش نظامی را می گذراندند، 
اینجـا بـود کـه بـه مربـی آموزشـی نیاز 
مبـرم بـود و حاجـی نیـز در دوره هـای 
آمـوزش نظامـی کرمـان زبانـزد خاص 

و عـام بود. 
بـا آغـاز جنـگ تحمیلـی رژیـم بعـث 
حضـور  بـه  نیـاز  ایـران،  علیـه  عـراق 
افـراد بـا تجربـه ای چـون وی بـود و بـه 
همیـن دلیـل آمـوزش را رهـا کـرد و بـه 
صحنه هـای نبـرد حق علیـه باطل رفت 
و تـا لحظه شـهادت جهـاد را رها نکرد. 

نـام و آوازه حـاج یونـس سـالهای سـال 
اسـت کـه بـر دل و زبـان مـردم اسـتان 
کرمـان وجـود دارد و همه از شـجاعت 
»پهلـوان یونس« با افتخـار یاد می کنند.

نـام زیبـای پهلـوان یونـس در عملیـات 
کربـای 5 بـرای همیشـه در کنار بزرگ 
مـردان قـرار داد. ایشـان روز پنجـم یـا 
ششـم عملیـات، مـورد اصابـت ترکش 
قـرار می گیـرد و از ناحیـه گردن، دسـت 
و پـا مجـروح می گـردد. حـاج یونـس 
از  ایثارگـر  بـرادران  از  تنـی چنـد  بـا  را 
یـک  بـا  ایشـان  چـی  بیسـیم  جملـه 
وانـت بـه طـرف سـه راه مـرگ می آورند 
بـا قایـق بـه پشـت جبهـه  تـا از آنجـا 
انتقـال دهنـد کـه در همیـن اثنـا منطقه 
سـردار  و  می شـود  هوایـی  بمبـاران 
بـه  راکـت  اصابـت  بـا  اسـام  رشـید 
شـهادت می رسـد. در حالـی کـه سـر 
و دسـتش از بـدن جـدا شـده بـود بـه 
آرزوی دیرینـه اش کـه شـهادت حسـین 
عملیـات  ایـن  و  می رسـد،  بـود  گونـه 
بهانه ای شـد تا او به معشـوقش برسـد و 
شربت شـیرین شـهادت را بنوشد. البته 
ایشـان نحوه شـهادت خـود را قبا پیش 
بینـی کـرده بود. حـاج یونـس در تاریخ 
1365/10/23 بـه لقـاء اللـه پیوسـت.

یادش گرامی و روحش شاد.
سردبیر
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درآمد

بررسی زندگی مردان تاثیرگذار در تاریخ برای آیندگان لذت بخش است. همانگونه که ما از مطالعه سرنوشت گذشتگان خود لذت می بریم. تا پیش از پیروز انقالب 
اسالمی سرنوشت نویسی بیشتر پیرامون صاحب زر و زور بوده است. اما در صد ساله اخیر و به خصوص از زمان پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 1357 با پررنگ 
شدن نقش مردم در ساختار اجتماعی، خاطره نگاری در میان مردمان به امری عادی تبدیل شده است. این سطور بخش کوتاهی از زندگی سردار شهید حاج یونس 

زنگی آبادی، فرمانده تیپ امام حسین)ع( لشکر ثارالله کرمان می باشد.

مروری بر زندگی و كارنامه سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی، فرمانده تیپ امام حسین)ع( لشکر 41 ثارالله

مرد خستگی ناپذیر لشکر ثارالله
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مردم مسلمان از ســتم و جنایات رژیم طاغوت در جهاد 
فی سبیل الله امت قهرمان ایران، سهیم گردد. در سال های 
پر التهاب اواخر عمر حکومت پهلوی، و با شروع حرکت 
مردم مســلمان تحت رهبری حضرت امــام خمینی)ره(، 
حاج یونس که عشــق و عالقه خاصی به امام پیدا کرده بود 
با به دست آوردن نوار ســخنرانی امام)ره( و گوش سپردن 
به بیانات رهبر کبیر انقالب اســالمی، با تالش مضاعف 
سعی در رســاندن نوارها به دیگر همرزمان خود داشت و 
با پخش اعالمیه های حضرت امام)ره( و چســباندن آن ها 
بر دیوارهای روســتایش نقش اساســی در به ثمر رساندن 
مبــازرات انقالبی در زادگاه خود داشــت. حاجی در تمام 
تظاهرات و راهپیمایی هایی که در شهر کرمان برگزار می شد 
حضوری فعاالنه و پرثمر داشــت و شــور و هیجان توأم با 
گاهی و ایمان به مکتب رهایی بخش اســالم و  شــعور و آ
پذیرش بی قید و شــرط والیت امر او را در پیگیری راهی 

که انتخاب کرده راسخ و پا برجاتر می کرد.
باالخره مبارزات مردم به ثمر نشســت و انقالب اسالمی 
در22بهمــن1357 به پیروزی رســید. حاجی که بخاطر 
کفالت مادرش از خدمت سربازی معاف شده بود مشتاقانه 
تمایل داشــت که فنون جنگی را بیاموزد تا در صحنه دفاع 
از انقالب نوپای اسالمی آمادگی الزم را داشته باشد. وی 
که از اعضای اصلی شورای اسالمی روستای زنگی آباد به 
شــمار می رفت به محض شروع غائله کردستان با حضور 
در پادگان قدس کرمان و طی کردن آموزش های کوتاه مدت 
نظامی، به منطقه نبرد با ضدانقالب در خطوط مرزی میهن 
اسالمی اعزام شد. و این سرآغاز فصل نوینی در زندگی پر 

رمز و راز شهید اسالم حاج یونس زنگی آبادی بود.
وی از مأموریت نبرد با ضد انقالب به مرخصی برگشــته و 
در تشــییع جنازه پانزده تن از همرزمانش شرکت کرده بود 
که جنگ تحمیلی عراق بر علیه امت مســلمان ایران آغاز 
شــد. ایشان به عضویت رسمی ســپاه پاسداران درآمدند 
و در پادگان قدس ســپاه پاسداران کرمان مشغول خدمت 
شدند و بارها به جبهه اعزام گردیدند. شهید حاج یونس در 
عملیات فراوان از جمله بدر، فتح المبین، رمضان، خیبر، 

در اول فروردین1340 در روســتای زنگی آباد- بیســت 
کیلومتــری کرمان- به دنیا آمد. چــون در روز عید قربان 
تولد یافت حاجی اش نامیدند و چون پدربزرگش یونس نام 
داشت، نام یونس را زیبنده تن و روح او دانستند، یونسی که 
پیام آور خالق هستی است. در هنگامه ای که او پا به عرصه 
حیات نهاد، خانواده اش در فقر نسبی به سر می بردند. پدرش 
که به مالحسین معروف بود، با هیزم فروشی و کشاورزی 
امــرار معاش می کرد. لقمه های حاللش زمینه ســاز تولد 
فرزندی به قامت یک سردار شــهید شد. مادرش قمر نام 
داشــت اما بهتر اســت او را ام قمر بنامیم چرا که قمری پر 
فروغ همچون سردار یونس به دنیا آورد. ایمان و تقوای پدر 
و مادر شهید زبانزد خاص و عام بود و هر دو مبادی احکام 

اسالم و قاری آیات الهی بودند.
 یونــس از همان اولیــن روزهای حیاتش طعــم تلخ فقر 
و محرومیــت را چشــید و در خانواده ای رشــد یافت که 
اگرچه فقیر بودند اما خود را مقید به اجرای احکام شرعی 
می دانســتند. و پاکی و نجابت و عشــق به اســالم و اهل 
بیت)ع( ویژگی ممتاز آنان بود. حاج یونس هنوز به ســن 
تکلیف نرســیده بود که روزه گرفتن را آغاز کرد و به همراه 
پدرش در نماز جماعت مسجد روستا حضور می یافت و 
در جلسات قرآن حضوری فعال داشت. دو و نیم ساله بود 

که خداوند وجودش را قرین برادری به نام مرتضی کرد. 
سال های آغازین درس خواندن را در دبستان روستای محل 
زندگی اش به پایان رســانید. و در سال 1351 وارد مدرسه 
راهنمایی فواد زنگی آباد شد. دوازده سال از عمر پر برکت او 
نگذشته بود که پدرش دار فانی را وداع گفت. فصل جدیدی 
در زندگی اش گشوده شد و مسئولیت سرپرستی خانواده را 
با از دست دادن پدر که نان آور خانواده بود، پذیرفت. او با 
کار و درس توأمان هم در جبهه تحصیل علم و هم در جبهه 
تحصیل معاش، سرپرســتی برادر کوچکتر و مادرش را به 
عهده گرفت. دوران راهنمایی که به پایان رسید برای ادامه 
تحصیل ناچار شــد زادگاه خود را ترک کند و راهی کرمان 
شود. باالخره پس از حضور در مدرسه سعادت و دبیرستان 
امام خمینی)ره( در سال تحصیلی1356-1355 موفق به 

اخذ مدرک دیپلم شد.
شــرایط حاکم بر جامعه آن زمان بــی دینی و ظلم و جور 
ستم شــاهی بود، حاجی از این بابت دلی آزرده داشت و 
هر لحظه آرزو می کرد که زمینه های یک حرکت اســالمی 
و انقالبــی فراهم آید تا بتواند با یاد خدا و عشــق به رهایی 

حــاج یونس یکی از اســتوانه های 
لشکر اسالم بود که خالصانه برای 
خدا در هر موقعیتی که قرار گرفت 
بدون کوچکترین چشــم داشت و 
غروری به تالش و فعالیت شــبانه 
روزی پرداخت. با شکوه ترین فراز 
زندگی سردار شهید، خاک شلمچه 

و عملیات کربالی5 بود.

والفجر مقدماتی، والفجر1، والفجر3، والفجر4، والفجر8، 
کربالی1، کربالی4، کربالی5 شرکت کرد ولی به عنوان 
مربی آموزشی می بایستی تنها به امر آموزش بپردازد اما روح 
بی قرار و ناآرام ایشــان اجازه نمی داد که در پشت خطوط 
اصلی نبرد بماند و با حضور در عملیات رزمندگان اسالم 
دوشــادوش آنانی که خود آموزش داده بود معناگر ارتباط 

معلم و متعلم در مکتب اسالم می شد.
 ایشــان در عملیات فتح المبین به عنوان جانشین فرمانده 
گردان انجام وظیفه کرد. وی در همان جا پایه گذار آموزش 
نیروهای بســیجی حاضر در خط مقدم گردید. با شــروع 
عملیات رمضان و در اثنای این عملیات به عنوان مســئول 
آموزش نظامی تیپ، و ســپس لشــکر ثارالله به خدمت 
مشغول شد. سپس به واحد طرح و عملیات لشکر پیوست 
و در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر1 به عنوان مسئول 
واحد محور و فرمانده خط حضوری فعال داشــت. و در 
عملیات والفجر3 از ناحیه پشــت شدیدا مجروح شد اما 
با آن که حال عمومی رضایت بخشــی نداشت مجددا در 
عملیات والفجر4 خود را به منطقه عملیاتی رســاند که از 
ناحیه ریه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وی با همین حال 
در عملیات خیبر حضور یافــت و به عنوان فرمانده خط، 
فعاالنــه به نبرد با متجاوزان ادامه داد و در جزیره شــمالی 
مورد اصابت ترکش از ناحیه دست و پا واقع شد. با حضور 
در عملیات آزادســازی "میمک" تنها دو ماه از مجروحیت 
شــدیدش گذشــته بود که به عنوان نماینده فرمانده لشکر 
انتخاب گردید. شــهید حاج یونس ضمن انجام وظیفه در 
آماده سازی منطقه عملیاتی بدر نیز با سمت فرمانده خط 
و مســئول محور حضور داشــت و پس از مدتی به عنوان 
مسئول محور لشــکر ثارالله به منظور آماده سازی منطقه 
عملیاتی والفجر8 به منطقه اعزام شــد. در عملیات مزبور 
نیز مورد اصابت گلوله از ناحیه ریه قرار گرفت و به شدت 
مجروح و به مدت ســی روز در بیمارســتان مدائن تهران 
بستری شد. آزاد سازی مهران و حضور در کربالی1 یکی 
دیگر از افتخارات سردار دالور سپاه اسالم شهید حاج یونس 
است. آماده سازی منطقه عملیاتی کربالی4 و حضور در 
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این عملیات با سمت فرمانده تیپ امام حسین)ع( و مسئول 
محور، ایثارگری ها و فداکاری های به یاد ماندنی حاج یونس 
را به کمالمی رســاند. در عملیات کربالی5 حاج یونس به 
عنوان جانشین فرمانده لشکر به واحدهای مختلف لشکر 

ثارالله معرفی می شود. 
دوران مسئولیت های اجتماعی سردار حاج یونس با معافیت 
از خدمت مقدس ســربازی به دلیل کفالت مادرش، آغاز 
گردید و پس از آن که آموزش های نظامی را از طریق بسیج 
مســتضعفان فرا گرفت با طی مراحــل گزینش در اواخر 
ســال1359 به عضویت رسمی سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی درآمد و در پادگان قدس ســپاه پاسداران کرمان 
مشغول به خدمت شدند. در همین ایام تصمیم به ازدواج 
می گیرد و دخترخاله خود را برای تشکیل خانواده انتخاب 
می کند و در ســال 1361 پیوند زناشــویی خود را با خانم 
طاهــره زنگی آبادی می بندد و حاصل ازدواجش دو فرزند 
به نام های مصطفی و فاطمه شد که از ایشان به یادگار مانده 
اســت. شهید حاج یونس در ســال 1364 به مکه معظمه 

مشرف شدند و زائر خانه خدا گردیدند.
ســردار شــهید حاج یونس زنگی آبادی بیش از آن که در 
پست های مختلف و کلیدی لشــکر ثارالله بتواند مراحل 
ترقی را طــی کند، مراحل کمال و انســانیت را طی کرد. 
ایشان از کودکی روحیه دینی داشت. رعایت حدود شرعی 
در زندگــی و انجام عبادات واجب و مســتحب مهمترین 
دغدغه خاطر حاجی بود. توجــه بیش از حد به نماز اول 
وقــت و به جماعت برگزار کردن آن می کرد. در هر مکانی 
ابتــدا به نماز می ایســتاد ســپس کارهای دیگــر را انجام 
می داد. نمازهای شــبانگاهی توأم با سوز و گداز عرفانی به 
جا می آورد. به این اصل اعتقاد داشــت که هرچه داریم از 
ائمه است به این دلیل اهتمام ویژه ای به حضور در مراسم 
روحانی دعاهای عرفانی مانند دعای کمیل، توســل، ندبه 
و زیارت عاشــورا داشت و خالصانه به عزاداری برای ائمه 
معصومیــن می پرداخت. دائم از عظمت خدا یاد می کرد. 
در رعایت احترام به پــدر و مادر زبانزد خاص و عام بود. 
ایشان غرور، خودبینی، غیبت و بدگویی دیگران را از خود 
کامال رانده بود. حتی یک ساعت از وقت خود را به بیهوده 
نمی گذراند و در اوقات فراغــت مطالعه کتاب  خصوصا 
کتاب های شــهید مطهری را در دستور کار خود قرار داده 
بود. به ورزش باســتانی خیلی عالقه داشــتند و دیگران را 

مافوق و زیردســت خود را نگه میداشت. در سازماندهی 
نیروها مالک تقوا، تسلط نظامی و آموزش کافی افراد را در 
نظر می گرفت. شجاعت در تصمیم گیری، ذهن تحلیلگر 
و نقادش منجر می شد که در هر لحظه حضورش در جبهه 
خالقیت و ابتکار خاصی بروز دهد. وی از نبوغ خدادادی و 
استعداد بی نظیر در امر دفاع و حمله نظامی برخوردار بود.
حاج یونس یکی از اســتوانه های لشــکر اســالم بود که 
خالصانــه برای خدا در هر موقعیتــی که قرار گرفت بدون 
کوچکترین چشم داشت و غروری به تالش و فعالیت شبانه 
روزی پرداخت. با شــکوه ترین فراز زندگی سردار شهید، 
خاک شلمچه و عملیات کربالی5 بود. حماسه شور انگیز 
حاجی در این عملیات نام زیبای او را برای همیشه در کنار 
بزرگ مردان قرار داد. ایشــان روز پنجم یا ششم عملیات، 
مورد اصابت ترکش قرار می گیرد و از ناحیه گردن، دســت 
و پا مجروح می گردد. حاج یونس را با تنی چند از برادران 
ایثارگر از جمله بیسیم چی ایشان با یک وانت به طرف سه 
راه مــرگ می آورند تا از آنجا با قایق به پشــت جبهه انتقال 
دهند که در همین اثنا منطقه بمباران هوایی می شود و سردار 
رشید اسالم با اصابت راکت به شهادت می رسد. در حالی 
که سر و دستش از بدن جدا شده بود به آرزوی دیرینه اش که 
شهادت حسین گونه بود می رسد، و این عملیات بهانه ای 
شــد تا او به معشوقش برسد و شــربت شیرین شهادت را 
بنوشــد. البته ایشان نحوه شــهادت خود را قبال پیش بینی 
کرده بود. حــاج یونس در تاریــخ1365/10/23 به لقاء 
الله پیوســت و در زنگی آباد به خاک سپرده شد. این گونه 
بود که سرداری از سالله پاک سرداران دالور سپاه اسالم، 
فرماندهی از فرماندهان اسالم، همانند حمزه سیدالشهداء 
و ابوالفضل العبــاس)ع( در رکاب امام زمان خود، در راه 
اعتــالی کلمه توحید جان خود را تقدیــم کرد و به عرش 
الهی پیوســت. مزار این سردار رشــید اسالم در روستای 
محــل زندگی اش" زنگی آباد کرمان" ملجأ و مأمن آزادگان 

و شیفتگان راه حق می باشد .  

یونــس از همــان اولیــن روزهــای 
حیاتش طعم تلخ فقر و محرومیت 
را چشــید و در خانــواده ای رشــد 
یافت که اگرچه فقیر بودند اما خود 
را مقیــد به اجرای احکام شــرعی 
می دانســتند. و پاکــی و نجابت و 
عشــق به اســالم و اهل بیت)ع( 

ویژگی ممتاز آنان بود.

نیز تشویق می کردند که آن را دنبال کنند. اهل تجمالت و 
زرق و برق نبود و همیشــه لباس ساده می پوشید اما همان 
لباس های ســاده را منظم و تمیز نگهداری می کرد. عقیده 
داشت همانطور که خداوند انسان را آفریده است روزی اش 
را هممی رساند پس دست نیاز به سوی غیر خدا دراز کردن 
شرک است. لذا ســاده می خورد و ساده می پوشید و ساده 
می زیســت. کمک های پنهانی بــه خانواده های محروم و 
مستضعف می کرد. روی حالل و حرام بسیار حساس بود 
و با آنکه مال و اموال آنچنانی نداشت اما حساب خمس و 

زکاتش را فراموش نمی کرد.
 در کارهای آموزش نیروهای رزمنده تند و سختگیر بود اما 
در منزل بسیار انعطاف پذیر و در هر حالی کمک دهنده به 
همسرش در امور منزل بود. در کار امر به معروف و نهی از 
منکر بسیار جدی بود. هیچ وقت مشکالت کاریش را در 
منزل مطرح نمی کرد که اهل منزل نگران شوند. کارهایش را 
از قبل برنامه ریزی می کرد و سر وقت معینی انجام می داد. 
دقت و نظم و وفای به عهد  از خصلت های مهم ایشان بود. 
به آنچه می گفت عمل می کرد. همیشــه جلودار رزمنده ها 
بود. در انجام وظیفه بسیار جدی و با مسئولیت کار می کرد.  
اولین فردی بود که وارد منطقه عملیاتی می شــد و آخرین 
فــردی که از منطقه بیرون می رفت. عقیده داشــت که چه 
پیروز شویم و چه شکست بخوریم برایمان فرقی نمی کند 
ما باید وظیفه مان را انجام دهیم. ایشان با فشار کاری فراوان 
امر آموزش را انجام می داد تا رزمندگان در جبهه ها آمادگی 
کامل داشــته باشند و از حمالت ناگهانی دشمن نهراسند. 
هیچ گاه احســاس خستگی، ناامیدی، یأس یا مانند آن در 
چهره اش مشــاهده نمی کردند. روحیه اســتقامت و صبر 
حاجــی زبانزد همه بود. در انجام کار پشــتکار و جدیت 
خاصی به خرج می داد. در سخت ترین لحظات نبرد لبخند 
زیبایی بر لبان حاج یونس نقش می بســت که حکایت از 
توکل باالی ایشان به خداوند منان می کرد. امانت دار و راز 
نگه دار بود، خصوصا در حفظ اسرار نظامی. همیشه احترام 



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

7

درآمد

دفاع مقدس حضور جانانه جوانان و مردانی بود که عالوه بر صحت عقل نیازمند سالمتی جسم بودند. محیط جبهه رزمندگان را پر شور و ورزیده بار می آورد و تاکید 
فرماندهان بر آمادگی های جسمانی، سبب آفرینش دنیایی تازه و سرشار از شادابی در جبهه می شد. جنگ آفریننده قهرمانان بزرگی گردید که نامشان تا ابد زنده خواهد 
ماند. حاج عباس انجم شعاع در شمار ورزشکاران و مربیان بدنسازی لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس می باشد که موفق شده ورزش باستانی را در جبهه جنگ 
پایه گذاری کند و جوانان آن روزگار را با ورزش و سالمت جسم آماده شهادت نماید. وی از دوستان و هم ورزشیهای سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی می باشد 
که در مصاحبه شاهد یاران با وی قصد داریم چگونگی تشویق رزمندگان به ورزش و ایجاد ورزشهای باستانی در جبهه را از زبان خودشان بشنویم. با ما همراه باشید.

نقش حاج یونس در ایجاد ورزشهای پهلوانی و آمادگی جسمانی رزمندگان در جبهه های جنگ از زبان حاج عباس انجم شعاع معاونت واحد آموزش لشکر 41 ثارالله.

حاج یونس زنگی آبادی یل جبهه جنگ
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B  لطفا در ابتــدا خودتان را به طور کامل معرفی 
بفرمایید؟

بنده عباس انجم شــعاع متولد سال 1341 می باشم که 
در سال 1361 وارد سپاه کرمان شدم و تا سال 1363 به 
عنوان مربی سالح شناسی در پادگانهای آموزشی قدس 
و شــهید بهشــتی کرمان به فعالیت پرداختم. از ابتدای 
ســال 1364 تحت عنوان مربی آموزش نظامی به اهواز 
رفتم و ادامه خدمتم را در واحد آموزش نظامی لشــکر 
41 ثارالله ســپری نمودم. بعــد از عملیات کربالی پنج 
در ســال 1366 به دستور حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
فرمانده گــردان پیــاده 423 انتخاب شــدم و تا پایان 
قطعنامه 598 شــورای امنیت سازمان ملل تحت همین 

داشتم.  عنوان در جبهه ها حضور 

B  در چه عملیات هایی از جنگ تحمیلی شرکت 
کرده اید؟

اولین بار کالس دوم دبیرستان به عنوان بسیجی به جبهه 
رفتم و در عملیــات ثامن االئمه که منجر به شکســت 
حصر آبادان گردید حضور یافتم. بعد از آن در عملیات 
بیت المقدس برای آزادســازی خرمشهر شرکت نمودم 
و سپس پاســدار رسمی شدم. در عملیات هایی همچون 
والفجر هشــت، کربالهــای چهار، پنــج، والفجر ده 
و بیــت المقدس هفــت و چند عملیــات دیگر حضور 
داشــتم. تمامی مربیان آموزش نظامی تا قبل از شــروع 
عملیات ها اقدام به آموزش رزمندگان در جبهه می کردند 
و در شــب های عملیات به عنوان پیک یا جانشــین و یا 
هــر وظیفه دیگری کــه بر عهده آنها قــرار می دادند، به 
همراه گردان های پیاده وارد خطوط مقدم نبرد می شدند 

می جنگیدند.  و 

B  از چه زمانی با حاج یونس زنگی آبادی آشــنا 
شدید؟

پهلوان حاج یونس زنگی آبادی ورودی سال 1360 سپاه 
بود و من ورودی سال 1361. بنابراین هیچ گاه هم دوره 
نبودیم و در ابتدا همدیگر را نمی شــناختیم. گر چه هر 
دو مربی آموزش پادگان قدس بودیم. اما وقتی من مربی 
آموزش سالح شناسی شدم، حاج یونس به اهواز رفته و 
در شــمار مربیان آموزش نظامی اردوگاه آموزشی حمید 
چریک قرار داشت. این اردوگاه در جایی به نام سه راهی 
حســینیه نزدیک خرمشــهر واقع بود. حاج یونس آوازه 

زیادی در بین مربیان آموزشــی به عنــوان مربی مقتدر 
و توانمند و پرتالش داشــت. ایشــان در جبهه از واحد 
آموزش نظامی به واحد طرح عملیات رفت و در شــمار 
فرماندهان دالور و شجاع لشکر 41 ثارالله قرار گرفت. 
من سال 1363 به اهواز رفتم و از همانجا به بعد با حاج 
یونس آشنا شــدم و ارتباطات ورزشی و آموزشی برقرار 
نمودیم. ارتباطاتی که بیشــتر با ورزش باستانی و سپس 
راهکارهای آموزشی قبل از عملیات ها تداوم می یافت.  

B  ایشــان در واحد طرح عملیــات بودند. چه 
ارتباطی از نظر آموزش نظامی می توانست با شما 

باشد؟ داشته 

درســت اســت که حاج یونس در طــرح عملیات کار 
می کردند. اما وی در بیشــتر مواقع می دانست عملیات 
بعــدی در چــه منطقه ای انجــام خواهد گرفــت. زیرا 
خودشان می بایســت منطقه عملیاتی جدید را بر مبنای 
اطالعات داده شده از سوی قرارگاه عملیاتی و اطالعات 
عملیات لشکر طراحی کنند. برای همین پس از چندی 
مــا را در جریان چگونگی منطقه عملیاتی قرار می دادند 
تــا رزمندگان را بــرای عملیــات بعدی بــا همان نوع 
ســرزمین عملیاتی آموزش دهیم. اگــر منطقه عملیاتی 
در جبهه های غرب و شــمالغرب و مناطق کوهســتانی 
بــود، تمریناتــی را که در جبهه به رزمنــدگان می دادیم 
خاص مناطق کوهســتانی بود و اگر قــرار بود عملیات 
در مناطق رودخانه ای و یا باتالقی جنوب کشــور انجام 
گیــرد، ما هــم آموزش هایمان را منطبق بــر مناطق آبی 
خاکــی برنامه ریــزی می کردیم. از ایــن جهت ارتباط 
تنگاتنگــی بین طرح عملیات و واحــد آموزش نظامی 
یی حاج یونس  لشــکر 41 ثارالله وجود داشــت. از سو
در بیشــتر عملیات ها به عنوان فرمانده محور یا فرمانده 
تیپ انجــام وظیفه می کرد، او مهمتریــن فردی بود که 
همواره در زمینه نبردها و عوامل پیروزی یا شکست آنها 
از تجارب ارزشــمندی برخوردار بود. برای همین ما در 

من ســال 1363 به اهواز رفتم و از 
همانجا به بعد با حاج یونس آشــنا 
شدم و ارتباطات ورزشی و آموزشی 
برقرار نمودیم. ارتباطاتی که بیشتر با 
ورزش باستانی و سپس راهکارهای 
آموزشــی قبل از عملیات ها تداوم 

می یافت.  

واحد آموزش سعی می کردیم از تجارب و راهکارهایش 
برای بهبود وضعیت آموزشــی و آماده سازی رزمندگان 
اســتفاده کنیم. وی مورد قبول تمامی مربیان آموزشــی 
لشــکر بود و به عنوان فرمانده ای شــناخته می شــد که 
در زمینه های آموزشــی و تجارب عملیاتی پیشکسوت 

می گردد.  محسوب  همگان 

B  آیا در آموزش هایی که خارج از مقر لشــکر در 
مناطق عملیاتی انجام می گرفتند، باز هم شــما را 

می کردند؟ همراهی 

از حضــور حاج یونس برای بهبــود آموزش های نظامی 
نهایت اســتفاده را می کردیم. اما هیچ گاه توقع نداشتیم 
که ایشــان بیایند و در کنار ما یا به جای ما به رزمندگان 
آمــوزش دهد. چون وقتش را نداشــت. مــا همواره در 
خصــوص عملیات هایی کــه به عنــوان فرمانده محور 
و یــا فرمانــده تیپ در خــط مقدم حضور داشــت، از 
تجارب شان استفاده می کردیم. حاجی از ابتدا تا انتهای 
عملیات ها در نوک میدان نبرد حضور داشــت و تمامی 
شگردهای دشــمن را می شناخت. بنابراین در خصوص 
نوع عملیات ها و چگونگی آموزشهای نظامی ساعت ها 
حرف برای گفتن داشــت. مباحث کالسیک تاکتیک را 
منطبــق بر نوع عملیات ها می شــناخت و بــه ما انتقال 
مــی داد. ما هم آموزشــهای مان را مبتنی بر راهکارهای 
ایشــان برنامه ریــزی می کردیم. او شــهید زنده ای بود 
که بارها در عملیات های مختلف مجروح شــده و همه 
رزمندگان دوســتش داشــتند و ما مربیان آموزشی هم 
احتــرام زیادی برای وی قائل بودیم. نظرات حاج یونس 
بــه عنوان یک فرمانــده با تجربه نظامــی که از نزدیک 
تمامــی صحنه های جنگ را دیــده و چگونگی مقابله با 
دشــمن را تجربه نموده، برای ما بسیار ارزشمند و قابل 
بررسی بودند. به همین خاطر همیشه قبل از عملیات ها 
و یا در حین آموزشــها از نظراتشان استفاده می کردیم و 
طرح هایش را به کار می بستیم. بسیاری از پیروزی های 
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یل تربیت بدنی لشکر در مقر اهواز شده  ورزشــی تحو
بــود، اقدام به ایجاد یــک زورخانه نمودیــم. البته این 
زورخانه از نظر شــکلی با آنچه که در عمل وجود دارد 
بسیار متفاوت بود. ما فقط با رنگ دایره ای به شعاع پنج 
متــر بر روی موزائیک های کف آن کشــیده و دورش را 
میل چیده بودیم. میز و صندلی و زنگی هم برای مرشــد 
در کنار گود گذاشــتیم. همه وســایل مورد نیاز ورزش 
باســتانی از قبیل میل و کباده و تخته شنا و سایر موارد را 
از کرمان تهیه کردیم و دور تا دور این گود ساختگی قرار 
دادیم. بدین گونه زورخانه ما در مقر لشــکر 41 ثارالله 
آماده بهره برداری گردید. ولی هنوز مرشــد نداشتیم که 
برایمان ضرب بزند و بخواند تا بتوانیم با صدایش ورزش 
کنیم. چند روز بعد رزمنده ای بــه نام مرتضی جنتی به 
عنــوان مربــی »ش. میم. ر« یعنی چگونگــی مقابله با 
ســالح های شــیمیایی به واحد آموزش معرفی گردید. 
این آقای جنتی در کرمان مرشــد زورخانه بود و صدای 
بی داشت. بدین ترتیب جمع مان جمع شد و  بســیار خو
ورزش باستانی در مقر لشــکر ثارالله رونق گرفت. هر 
روز عصر همه بچه ها به همراه حاج یونس زنگی آبادی 
با شــور و اشــتیاق فراوان به گود زورخانه می رفتیم و با 

مرتضی جنتی ورزش می کردیم.  دلنشین  صدای 

B  حاج یونس چقدر در ایجاد و گسترش ورزش 
بود؟ باستانی کمک حال شما 

حضور حــاج یونس به عنوان یکــی از فرماندهان مهم 
جنگ موجبات دلخوشــی مــا را فراهم می کرد و در هر 
شــرایطی مشــکالت و کم و کســری هایمان را برطرف 
می ســاختند. ایشــان فرمانده تیپ بودنــد و در برخی 
عملیات ها بــه عنوان فرمانده محور لشــکر 41 ثارالله 
نقش کلیدی در کســب پیروزی بر عهده داشتند. برای 
همیــن همه را ترغیب به ورزش می کردند و خودشــان 
هم با عالقه زیاد این ورزش را پیگیری می کردند. حتی 
بیــش از دیگران برای حضور در گود و چرخش و انجام 
تمرینات ورزش باستانی تالش می کرد. مرشدمان از این 
همــه عالقه روحیه می گرفت و با ضرب خوب و صدای 
یان ما را به وجد می آورد.  جانانه ای که داشت، علی گو
یونس یک ورزشــکار تمام عیار بود. او حتی در خطوط 
مقــدم نبرد دســت از ورزش بر نمیداشــت و ورزش با 

شهید یونس زنگی آبادی در شیراز - مزار سعدی ▪

پس از مدتــی در جبهــه زورخانه 
ورزشهای باستانی را ایجاد نمودیم 
و حاج یونس در شمار پهلوانان این 
زورخانه قرار گرفــت. پهلوانی که 
هــم از نظر بدنی بســیار قدرتمند 
بــود و هم از نظر ایمان و اعتقاد به 
خداوند و انجام تکالیف شرعی از 

همه جلوتر بود.

بــزرگ جنــگ مدیون فرماندهان شــجاع و با هوشــی 
همچون حاج یونس اســت که تجارب شان را مستقیم از 

می کردند.  کسب  دشمن 

B  دوســتی شما با ایشان از کجا آغاز گردید؟ 

ییم پهلوان حاج  من معتقدم کــه باید به حاج یونس بگو
یونس زنگی آبادی. من و ایشان رفیقای ورزش باستانی 
بودیــم و هر دو عالقه زیــادی به دویدن و ورزش کردن 
به خصوص ورزشــهای قدرتی داشتیم. برای همین پس 
از مدتی در جبهه زورخانه ورزشــهای باستانی را ایجاد 
نمودیم و حاج یونس در شمار پهلوانان این زورخانه قرار 
گرفت. پهلوانی که هم از نظر بدنی بســیار قدرتمند بود 
و هــم از نظر ایمان و اعتقاد به خداوند و انجام تکالیف 

شرعی از همه جلوتر بود.   

B  ساختن زورخانه کار ساده ای نیست. چگونه 
ایجاد نمودید؟ در جبهه زورخانه 

تربیت بدنی لشــکر ثاراللــه زیرمجموعه واحد آموزش 
نظامــی بود و فردی به نام مجیــد امین زاده از بچه های 

پار))) کرمان مســئولیت آن را بر عهده داشت.  شهر جو
من هم معاون واحد آموزش نظامی لشــکر بودم. حاج 
یونس زنگــی آبادی و چند نفــر از بچه های فرماندهی 
جــزو طرفداران پــرو پا قرص ورزش های باســتانی در 
جبهه بودند. برای همین در ســوله ای که به عنوان سالن 

1 .  روســتایی در فاصله 25 کیلومتری جنوب شــهر کرمان. مرقد امامزاده حسین و دو برادرش از ابنا موسی 

ابن جعفر در این روستا می باشد و محل زیارت کرمانیان است. 
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شــدیم چون خداوند خودش کمک مــان می کرد. آقای 
ایرج کاویانی اصالتا اهل باختران )کرمانشــاه( بود و به 
عنــوان راننده آمبوالنس از بندرعباس به لشــکر ثارالله 
مامور شــده بود. من نمی دانم چرا ایشان از بندرعباس 
آمده بود. شاید محل کارش آنجا بود. اما صدایی بسیار 
بی می گرفت. به طور کلی  دلنشین داشــت و ضرب خو
در ورزش باســتانی مرشــد توانمندی بود. حاج یونس 
در آنجــا تحت عنوان فرمانده تیپ امام حســین )ع( به 
اتفاق مجموع گردانهای تحت امرش حضور داشــت و 
برنامه ریزیهــای عملیاتی انجام می دادند. وی روزها به 
آموزش و تمرینات آبی خاکی و عبور از آب و پارو زنی 
و بلم ســواری می پرداخت و هر عصر از ساعت چهار 
بعد ازظهر زودتر از همه به گود زورخانه می آمد و شروع 

در ســوله ای که به عنوان ســالن 
ورزشی تحویل تربیت بدنی لشکر 
در مقر اهواز شــده بــود، اقدام به 
ایجاد یــک زورخانه نمودیم. البته 
این زورخانه از نظر شکلی با آنچه که 
در عمل وجود دارد بسیار متفاوت 
بود. ما فقط با رنگ دایره ای به شعاع 
پنج متر بر روی موزائیک های کف 
آن کشــیده و دورش را میل چیده 
بودیم. میــز و صندلی و زنگی هم 
برای مرشد در کنار گود گذاشتیم.

رگ و خونش عجین شــده بود. همیشــه میدوید و اگر 
امکان ورزش باســتانی وجود نداشت به سایر ورزش ها 
می پرداخت. این روحیات شــاد و مفرح باعث شده بود 
که ســایر رزمندگان ترغیب به ورزش شوند. تا وقتی که 
اهواز بودیــم مدت زمانی که برای ورزش در روز معین 

کرده بود را در گود زورخانه می گذراند. 

B  یت هــا و رفتــن بــه مناطق  در هنــگام مامور
می کردید؟ ورزش  چگونه  عملیاتی 

مربی آموزشــی بودیــم و هر روز صبــح دویدن جزو 
وظایف اصلی مان به حســاب می آمد. حاج یونس هم 
هــر روز ورزش می کرد و هیچگاه ندیدم روزی را بدون 
دوی صبحگاهی و نرمش پشت سر بگذارد. رزمندگان 
گردانهای تحــت امرش هم موظف بــه ورزش بودند. 
اصوال فرماندهان گردانهای عملیاتی و تمامی ســاختار 
فرماندهی و بدنه لشکر معتقد به ورزش فراوان و افزایش 
توان جســمی و قدرت بدنی بودند. برای همین تمامی 
رزمنــدگان همواره آماده جنگیــدن بودند و هیچگاه در 
حین عملیات ها کم نمی آوردند. در اولین ماه های سال 
1364 از سوی فرماندهی اعالم گردید که واحد آموزش 
نظامی تیپ ثارالله به سد دز برود و در آنجا آموزش های 
آبــی خاکی را برای رزمنــدگان برنامه ریزی نماید. قرار 
بود عملیاتــی تحت عنوان والفجر هشــت انجام گیرد 
و رزمندگان بــا عبور از رودخانه خروشــان اروندرود 
اقــدام به تصرف شــبهه جزیره فاو عــراق نمایند. بدین 
منظور ما به ســد دز رفتیم و مقدمات آموزشــهای آبی 
خاکی را فراهم ساختیم. چند روز بعد اولین رزمندگان 
از اهواز به ســد دز اعزام شــدند و حاج یونس به اتفاق 
فرماندهان گردانهای عملیاتی و برخی فرماندهان طرح 
عملیات به محل ســد آمدند تا بــر کیفیت آموزش ها و 
بدین  باشــند.  داشــته  نظارت  میدانی  برنامه ریزی های 
ترتیب باز هم جمع باســتانی کاران جمع شــد و خیلی 
زود تصمیم به ایجاد یک گود جدید زورخانه در حاشیه 
نزدیک ســد گرفتیم. با مهندسی لشکر هماهنگ نمودیم 
و یک دســتگاه بیل مکانیکی به مــکان مورد نظر آمد و 
گودالی به عمق هشتاد ســانتیمتر با شعاع پنج متر حفر 
کرد و خاک هایش را گوشــه ای خــارج از گود بر روی 
هم تلنبار نمود تا جایی بلند برای اســتقرار مرشد ایجاد 
کند. ســپس صندلی گذاشــتیم و هاللی از آهن درست 
کردیــم و و زنگی به آن آویزان نمودیم و در باالی همان 
تل خاک قرار دادیم تا محل نشســتن مرشــد درســت 
شــود. واقعا زیبــا گردید و واقعی تــر از اهواز بود. دور 
تــا دور گود زورخانه را پوکــه گلوله های توپ چیدیم و 
درون آنها را خاک ریختیم تا محکم شــوند و از ریزش 
خاک هــای اطراف بــه درون گود زورخانــه جلوگیری 
به عمــل آید. بدین ترتیب زورخانه ای در کنار ســد دز 
ســاختیم که تنها مشــکلش خاکی بودن کفش بود. که 
این امر هم در اصل کار مشــکلی ایجاد نمی کرد. هنوز 
مرشــد نداشتیم. تا اینکه یک روز رزمنده ای به نام ایرج 
کاویانی خودش را معرفی نمود و گفت مرشــد زورخانه 
اســت و می تواند با ما همکاری کند. بســیار خوشحال 

به تمرین می کرد. او پهلوانی با وقار و ســخت کوش بود 
کــه در تمامی برنامه های زورخانــه ای اعم از نرمش و 
ورزش و میل زدن و ســایر اصول شرکت می کرد. آنقدر 
عالقه داشــت که گاهی مواقع پیشــنهاد می داد صبح ها 
هم ورزش باســتانی انجام دهیم. اما مربیان آموزشــی 
کار داشتند و مصوب کرده بودیم که ورزش باستانی یک 
ورزش تفریحی اســت و فقط در ساعات فراغت عصر 
امکان پذیر اســت. به همین خاطــر در بین رزمندگان 
اعالم کردیم که هر کســی تمایل داشــت می تواند بعد 
ازظهرها در ورزش باستانی شرکت کند. استقبال خیلی 

می شد.  بی  خو

B  آیــا این گروه ورزشــکاران تبدیل بــه تیم هم 
شدند؟

بله. بعد از مدتی آقای امین زاده رئیس تربیت بدنی لشکر 
برای هر کــدام از اعضای فعال در ورزش زورخانه ای، 
یک دست لباس زورخانه ای خرید و از آن به بعد تبدیل 
به تیمی شدیم که دارای همه امکانات زورخانه ای شامل 
لباس و میل و تخته شــنا و کباده و ســایر وسایل بودیم. 
همــان روزها قبل از عملیات والفجر هشــت در ســال 
1364 یکی از دوچرخه سواران کرمان به نام علی زنگی 
آبادی از دوســتان حاج یونس در بازیهای آسیایی مدال 
طال بدســت آورده بود. او به اتفــاق آقای فخر مهدوی 
رئیس تربیت بدنی کرمان و بسیاری از مسئوالن تربیت 
بدنی به اهواز آمدند تا مدالش را به حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده لشــکر اهدا نماید. در مقر لشکر پیشنهاد داده 
بودند که می خواهند گود زورخانه ما را در سد دز ببینند. 
برای همین به اتفاق حاج قاسم به محل زورخانه در سد 
آمدند و برایشان ورزش زورخانه ای انجام دادیم. آن روز 
بت میاندار شدیم و ورزش بسیار  من و حاج یونس به نو
جانانه ای اجــرا کردیم که تعجب همگان را برانگیخت. 
بمان که صدایی بسیار زیبا داشت.  آن هم با مرشــد خو
مرشد شعرهایش را در وصف لشــکر ثارالله می خواند 
و می گفت: ای لشــکر ثارالله، خدایا نگهدارتان، خدایا 
نگهدار، رزمندگان اســالم و .... همه مسئوالن تربیت 
بدنی شــگفت زده شــده بودند که چگونه ما توانسته ایم 
یک زورخانه ای بــا آن همه امکانات در منطقه عملیاتی 
ایجاد نماییم. خداونــد رحمت کند پهلوان حاج یونس 
را که آن روز سنگ تمام گذاشت.                                                   

B چند نفر از اعضای تیم شهید شدند؟ 

چهار نفر به شــهادت رســیدند که عبارتند از سرداران 
شــهید حاج یونس زنگی آبادی و محمد خواجه و شهید 
گلشــنی و یکی دیگر که اسمش یادم نیست. ما دو سال 
قبــل با صدا و ســیمای کرمان رفتیــم همانجا و صحنه 
یزیون  ورزش زورخانه ای را بازســازی کردیــم و از تلو

هم پخش شد. 

B زورخانه سد دز تا چه زمانی دایر بود؟ 

به مرور ورزش باســتانی در جبهه تبدیل به یک ورزش 
ســازنده جســم و روح و مفــرح گردید که بــا توجه به 
نوع ســاختار زورخانه ســیاری که ایجــاد کرده بودیم، 
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می توانســتیم هر زمانی که بخواهیم آن را جابجا کنیم. 
امــا مرکز آموزش ســد دز تا پایان جنــگ برقرار ماند و 
بــه طبع زورخانه هــم تا آخرین روزهــای جنگ مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. هر عصر بسیجیان و رزمندگان 
به محض شــنیدن صدای زنگ مرشد پیدایشان می شد 
و دور تــا دور گود زورخانه را احاطه کرده و به تماشــا 
بش  می نشستند. مرشد هم با شعرهای زیبا و صدای خو
بی با شهیدان داشتیم.  آنها را شادمان می کرد. روزگار خو
پهلوان حــاج یونس هر جایی که می رفت ســبب تغییر 
می شــد و حامی کارهای خوب بود. آنجا هم در انجام 
آموزش ها و ورزش باســتانی از همه ما جلو زد و دنیایی 
برایمان ساخت از جنس شادی و اقتدار و سالمتی جسم. 
ضمن اینکه مربی اخالق همه بــود. هنوز لبخندهایش 
از یادمان نرفته. هر گاه پیروز میدان گود زورخانه بودیم 
یق مان می کرد. با حاالت و رفتارش  لبخندی می زد و تشو
ســبب افزایش ایمان و شور و نشاط و اخالص در جمع 

همه را ترغیب به ورزش می کردند 
و خودشــان هم با عالقــه زیاد این 
ورزش را پیگیری می کردند. حتی 
بیش از دیگران برای حضور در گود 
و چرخــش و انجام تمرینات ورزش 
باستانی تالش می کرد. مرشدمان 
از این همه عالقه روحیه می گرفت 
و با ضرب خوب و صدای جانانه ای 
که داشت، علی گویان ما را به وجد 

می آورد. 

ورزشکاران می گردید. اجازه نمی داد غرور ما را فرا گیرد 
و فکر کنیم از دیگــران برتریم. همواره یادآوری می کرد 
که ما وســط گودیم و دیگران بیرون گود ایســتاده اند. 
کسی که بیرون گود است حال کسی که وسط گود است 

را نمی داند و خدا نکند که غرور بر ما مســتولی شود. 

B  آیــا حاج یونس هــر روز ورزش باســتانی را 
انجام می داد؟

خیر. گاهــی مواقع خودشــان به ماموریــت در اهواز 
یــا خطوط مقــدم جنگ و یــا محور عملیاتــی که قرار 
بــود در آن عملیات انجــام گیــرد، می رفتند و حضور 
نداشــتند. بعضی روزهــا هم برخــی از عوامل اصلی 
ورزش مانند مرشــد به ماموریت یــا مرخصی می رفت 
و ســبب تعطیلی موقت زورخانــه می گردید. برای مثال 
چون مرشــد راننده آمبوالنس بــود، ماموریت می یافت 
که به اهواز یا هر جایــی از جبهه برود. اما حاج یونس 
مشــتری دائمی زورخانه بود، همیشه سر وقت پیدایش 
می شــد و از همان بیــرون اتاق آمــوزش فریاد می زد: 
بچه های آموزش آیا امروز خبری از ورزش هســت؟ ما 
هم می گفتیم. خیر مرشــد به ماموریت یا مرخصی رفته 
و ورزش برگزار نمی گردد. اما او خودش لباس زورخانه 
می پوشید و ورزشــش را انجام می داد و سپس بی سر و 
صدا می رفت. ما به عنوان واحد آموزش لشــکر ثارالله 
متولــی ایجاد زورخانه بودیم. امــا با وجود حاج یونس 
همه چیز تغییر کرده و حاال ایشــان بود که از همه جلو 
زده و ما را هــم به ورزش ترغیب می کرد و به حرکت وا 
یم از آنچنان پشتکار و روح  میداشــت. می خواهم بگو
یایی برخوردار بود کــه عالوه بر انجام وظایف طرح  پو
عملیــات و نظارت بر نحــوه آموزش ها و عباداتی که از 
حــاج یونس مثال زدنی بودند، زمان انجام ورزش را در 
جای خودش رعایت می کرد و هیچگاه فراموش نمی کرد. 

ورزش جــزوی از زندگی حاج یونس بود. من از ســال 
1364 با حاج یونس دوســت ورزشی بســیار نزدیکی 
شدم. هیچگاه ندیدم ورزش را از زندگی خودش حذف 
کند. به نوعی بخشــی از فعالیت های واجب روزانه اش 
بــود که حتما می بایســت انجام شــود و دیگران را هم 
یق به این نــوع برنامه ریزی می کــرد. او در انجام  تشــو
برنامه های متنوع زندگی یک اســطوره بود که انســان را 
جذب خود می کرد و به عنوان یک دوســت خوب اجازه 
یم. به هنگام  نمی داد از مســیر ســالم زندگی خارج شو
خواندن اشــعار مذهبی توسط مرشــد به وجد می آمد و 
روحیه ای دو چندان می گرفت و با هر ذکری از علی )ع( 
یم که هر روز سه ساعت از  یتر می شــد. می توانم بگو قو

وقتش را صرف ورزش می کرد.  

B  بیان آموزشی  نگاه رزمندگان و به خصوص مر
به حاج یونس چگونه نگاهی بود؟ نسبت 

حاج یونــس نزد همه رزمندگان از قــرب و ارج باالیی 
برخوردار بود. او را به عنوان یک شهید زنده می شناختند 
که بارها به شدت و تا ســرحد شهادت زخمی می شد. 
همه دوســتش داشــتند و آنقدر مقبول بود که هیچ کس 
حاضر نمی شــد بــه نظراتش انتقادی وارد ســازد. زیرا 
در بســیاری مواقع درســت می گفت و از روی تجارب 
باالیش ســخن به میان می آورد. آنقدر برای ما مهم بود 
که حضورش را در کنارمان به هنگام ورزش زورخانه ای 
افتخار می پنداشتیم. اهل ریا و قیافه گرفتن نبود. گر چه 
بــه هنگام کار از جدیت باال و اقتدار نظامی بهره می برد 
و بــا صالبــت صحبت می کرد. اما در بیــن خودمان با 
همان زبان ســاده کرمانی و جمــالت زیبای خودمانی 
حرف می زد. در ســد دز هر روز عصــر قبل از همه در 
گود زورخانه حاضر می شــد و نرمش می کرد تا دیگران 
از راه برســند. سپس در کنار سایر ورزشکاران که برخی 
نیروهای تحت امــرش بودند، به ورزش می پرداخت و 
گاهی مواقع کشتی هم می گرفت. حاج یونس شخصیت 
گاه بود. او به رغم  باالیی داشــت و به وظایف خودش آ
اینکه با آموزش نظامی آشنایی کامل داشت. اما هیچگاه 
به ما دستور نمی داد و یا در کارهایمان دخالت نمی کرد. 
بلکه در قالب جلســات هم اندیشــی و تعیین مصادیق 
عملیات ها اقدام به شرح عملیات آتی و بیان نحوه ورود 
به منطقه عملیاتی می کرد. سپس راه کارهای آموزشی مد 
نظر خود را به ما منتقل می کرد. بقیه امور را هم بر عهده 
خودمان می گذاشــت و هیچ وقت دخالت نمی کرد. ما 
هم با فنونی که داشتیم این مطالب را به رزمندگان منتقل 
می کردیــم. خیلی خوب بود و با تعقل و تدبر و برخورد 
عاقالنه و عادالنه رفتار می کرد. هر روز جایگاهش بیشتر 
در قلبمان باز می شــد. در مراکز آموزشی ذلیجان و سد 
دز ارتباط نزدیکی با وی داشــتیم. بیشــتر مواقع می آمد 
پیش ما و ســاعتها می نشســت و صحبــت می کردیم. 
گاهی مواقع می آمد در واحــد آموزش نظامی نزد یکی 
از دوستانش به نام محمد زنگی آبادی و ساعت ها آنجا 
می ماند. این محمد زنگی آبادی دســت راستش قبل از 

عملیات والفجر هشــت در جبهه قطع شد. 

سردار شهید یونس زنگی آبادی در کنار دیگر فرماندهان لشگر ثارالله - در تصویر سردار قاسم سلیمانی دیده می شود ▪
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وضعیــت منطقه و چگونگی انجام پیشــروی ها بر روی 
کالک عملیاتی و نقشه منطقه بودند. حاج یونس از شب 
قبل به همراه رزمندگان تیپ امام حســین )ع( وارد خط 
مقدم شــده و در انهدام دشــمن حضور فعال داشت. آن 
شــب گره هایی در کار ایجاد شده بود و مقاومت هایی از 
ارتش بعث مشــاهده شــد که همه را تا روشن شدن هوا 
رفع کردند و خط دشــمن را به تصرف درآوردند. بنابراین 
رزمنــدگان لشــکر ثارالله تا پیش از طلــوع آفتاب موفق 
شــدند مناطق آن سوی کانال ماهی را آزاد سازند. من در 
ابتدای صبح از ســوی حاج قاســم میرحسینی جانشین 
حاج قاسم ســلیمانی به سنگر حاج قاسم سلیمانی رفتم 
تا خبر چگونگی بازگشــت رزمندگان را از آن سوی کانال 

75 کیلومتر مربع وسعت داشت. آب مورد نیاز این آبگرفتگی از دو محل، یکی باتالق هورالعظیم و دیگری 

سرریز همین کانال ماهی تأمین می شد. بدین ترتیب که بخش هورالعظیم آن توسط کانالی به طول 2 کیلومتر 

از سمت پاسگاه زید تغذیه می شد و بخش دیگر آب از طریق سرریز کانال ماهی در منطقه پنج ضلعی افزوده 

می گردید. عمق این آب گرفتگی باتوجه به کنترل آن توسط دشمن، حداکثر به 170 سانتیمتر می رسید، کمترین 

عمق آب درکناره های آبگرفتگی حدود 30 سانتیمتر بود. قبل از اینکه دشمن این منطقه را به زیر آب فرو ببرد، 

جاده ها و گودالها و خاکریزهایی وجود داشت که به همراه بقیه منطقه به زیر آب رفتند. اما شکل خود را حفظ 

کردند و مشــکالتی را در حین عملیات برای قایقها و نفربرها بوجود آوردند. 

دور تــا دور گــود زورخانه را پوکه 
گلوله های تــوپ چیدیم و درون 
آنهــا را خاک ریختیــم تا محکم 
شوند و از ریزش خاکهای اطراف 
به درون گود زورخانه جلوگیری به 
عمل آید. بدین ترتیب زورخانه ای 
در کنار سد دز ساختیم که تنها 
مشــکلش خاکــی بــودن کفش 
بود. که این امــر هم در اصل کار 

مشکلی ایجاد نمی کرد.

B  لطفــا از توانایی هــای نظامــی حــاج یونس 
یید؟ بگو

مــن در عملیات های کربالی چهــار و پنج از نزدیک با 
حاج یونس در ارتباط بودم. چون مســئولیت پیک حاج 
قاسم میرحسینی جانشین فرمانده لشکر 41 ثارالله را بر 
عهده داشتم و به طور مداوم در خطوط مقدم نبرد جابجا 
شدم و اخبار مهم را بین فرماندهان انتقال می دادم. برای 
همین بارها حاج یونس را در طول مســیرها و یا ســنگر 
فرماندهــی و یا ســنگر خودش می دیــدم. در عملیات 
والفجر هشــت دیدنش به ما روحیه می داد و حضورش 
ســبب می گردید که فکر کنیم هیچ کســی نمی تواند به 
بت به  مــا حمله کند. بعد از عملیــات کربالی چهار نو
عملیات کربالی پنج رســید که حاج یونس در شــب و 
روز اول عملیات مانند ستاره ای درخشان میدان دار نبرد 
بــود. گرچه عملیات کربالی پنج روزهای متوالی تداوم 
داشــت، اما حاج یونس در عصر روز اول این عملیات 

نائل گردید.  به درجه رفیع شهادت 

B  حضورشــان تــا قبــل از شــهادت در محور 
بود؟ چگونه  عملیاتی 

صبح عملیات ایشــان را در ســنگر حاج قاسم سلیمانی 

واقع در آن سوی کانال ماهی))) دیدم که مشغول بررسی 

2 . کانــال پرورش ماهی در منطقه عملیاتی کربالی پنج درســت در مقابل خط حد لشــکر 41 ثارالله قرار 

داشــت. ایــن عارضه عبارت از یک کانال بزرگی بود به طول29 کیلومتــر و عرض 1 کیلومتر که عمق آن در 

کناره ها 50 ســانتیمتر و در وســط 2/5 متر بود. سیل بندهای حاشیه کانال به ارتفاع 1/5 متر و عرض 10 متر 

می باشند که در ضلع غربی کانال نیز جاده ای به ارتفاع 50 سانتیمتر قرار داشت. آب کانال به وسیله نهرهای 

کتیبان و زوجی و جاسم به رودخانه اروند و دجله مرتبط می شود.همچنین در پایین ترین نقطه این کانال که 

به پنج ضلعی مشهور است یک نهر به طول 2/5 کیلومتر و عرض 5 متر از انتهای کانال ماهی به آب گرفتگی 

شــرق جاده شــلمچه کشیده شده اســت. تعداد 9 پل بر روی کانال ماهی نصب شده است که برای عبور و 

مرور نیروهای بعثی از شرق کانال به غرب آن یا بالعکس در نظر گرفته شده بودند. کانال پرورش ماهی یک 

کانال پرورشــی و اقتصادی نیست و بر عکس نامش هیچ ماهی ای در آن وجود نداشت، بلکه طرحی نظامی 

می باشد که به صورت یک عارضه مصنوعی به موازات خط مرزی کشورمان توسط رژیم بعثی عراق در سال 

1350 احداث گردید تا بدین وســیله مانعی بزرگ بین کشــورمان و بندر بصره عراق باشد و بتواند شهر بصره 

را از دید و تیر نیروهای کشــورمان مصون دارد. در شرق کانال که حد فاصل مرز ایران و عراق می باشد، یک 

آب گرفتگی به نام آب گرفتگی منطقه شــلمچه وجود داشت که در عملیات کربالی پنج نیروهای کشورمان 

مجبور شــدند از این آب گرفتگی عبور نمایند تا به خط دشمن برسند. این آبگرفتگی از شمال جزیره بوارین 

 
ً
به فاصله یک کیلومتر از جاده شــلمچه آغاز شــده و در امتداد مرز به طرف شــمال ادامه می یافت و حدودا

زوجی))) و عقب نشــینی تاکتیکی انجام گرفته در منطقه 
به اطالع حاج قاسم برسانم. همانجا دیدم که حاج یونس 
در ســنگر حاجی حضور دارد. حاج یونس به طور مداوم 
وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام می داد و در انجام 
مشورت های نظامی و هماهنگی با فرماندهی حتی برای 
یک لحظه هم کوتاهی یا تعلل نمی کرد. انســانی پهلوان 
مسلک و شجاع و مطیع اوامر فرماندهی و خستگی ناپذیر 
بــود. با توجه به اینکه از روز قبل بیدار بود و همچنان در 
طول محور عملیاتی به فعالیت می پرداخت، اما همچنان 
سالم و سرحال در سنگر حاجی نشسته و با شور و شوق 

مشغول بررسی منطقه عملیاتی و دادن گزارش بود. 
من بعد از دادن خبرهای کانال زوجی از سنگر حاج قاسم 
رفتم و دوباره  پس از ســاعتی که برای رساندن دستورات 
جدید به فرماندهان گردانها با موتور ســیکلت به منطقه 
پر از تیر و ترکش غرب کانال ماهی می رفتم، باز هم حاج 
یونس را به اتفاق چند تن از فرماندهان گردانها دیدم که در 
ســنگری مشغول بررسی خطوط مقدم نبرد بودند. ایشان 
همیشه در حین عملیات ها چندین نیرو به همراه داشت، 
از قبیل بیسیم چی و چند پیک و همیشه هم در حال رد و 
بدل کردن دســتورات فرماندهی به فرماندهان گردانهای 
پیاده بودند. آن روز صبح در عملیات کربالی پنج چندین 
بار حاج یونس را دیدم. قبل از ظهر بود که فرمانده خودم 
حاج قاســم میرحسینی به شهادت رسید. ایشان جانشین 
حاج قاسم ســلیمانی و فرمانده و دوست صمیمی حاج 
یونــس بودند و من هم در این عملیات مســئولیت پیک 
شان را بر عهده داشتم. همزمان خودم هم مجروح شدم 
و امکان حضور در خط را نداشتم. بنابر این از حدود ظهر 
عملیات از خط مقدم خــارج گردیدم و دیگر خبر ندارم 
چه اتفاقی افتاد. اما شنیدم که حاج یونس در عصر همان 
روز ابتدا مجروح و ســپس هنگامی که توسط آمبوالنس 
به پشــت خط انتقال داده می شــدند، در اثر برخورد یک 
گلوله خمپاره دشمن به نزدیک آمبوالنس شهید می شوند.  

B حاج یونس چقدر برای جنگ مهم بود؟ 

خیلی مهــم بود. چند فرمانــده در لشــکر ثارالله جنبه 
سرنوشت ســاز داشتند که یکی از آنها همین حاج یونس 
بود. فرماندهانی همچون حاج قاســم ســلیمانی و حاج 
یونس زنگی آبادی و حاج قاسم میرحسینی و محمدحسین 
یوســف الهی و مهدی زندی نیا و حــاج احمد امینی و 
علی عابدینی را می توان اســطوره های لشــکر ثارالله در 
دفــاع مقدس نامید. فرماندهانی که هر کدامشــان دژی 
نفوذ ناپذیر و پشتوانه ای قدرتمند برای رزمندگان کرمانی 
محســوب می گردیدنــد و به هنگام عملیــات به تنهایی 
یک لشــکر بودند. اینان همگی به مرور رفتند و به یاران 

شهیدشان پیوستند. روحشان شاد.  

 شــمالی – جنوبی بود و 
ً
3 . کانــال زوجی عبارت از کانالی بود به طول 8 کیلومتر وعرض 20 متر که تقریبا

از یک طرف به کانال ماهی و از ســمت دیگر به اروندرود اتصال داشــت. غرب کانال توسط دژی مرتفع با 

مواضع مثلثی شکل بلند بر شرق آن مسلط بود. رزمندگان لشکر ثارالله در روز اول عملیات کربالی  پنج از 

کانال زوجی گذشــتند و مواضع مثلثی را تصرف کردند. اما خیلی زود با توجه به نظر فر ماندهان لشکر و به 

منظور حفظ غرب کانال ماهی و کاهش تلفات انســانی دستور داده شد که گردانهای رفته به آن سمت کانال 

اقدام به پاکسازی منطقه نمایند و سپس برگردند. آنگاه پل روی این کانال توسط واحد تخریب لشکر منفجر 

گردید و دشمن نتوانست به تعقیب نیروهای خودی بپردازد.   

سردار شهید یونس زنگی آبادی در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی ▪
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درآمد

جنگ برخورد خشن و خونینی بود که بر ما تحمیل شد، اما نیام مدیرتش در دستان باکفایت فرماندهان جنگاور ما قرار گرفت و دنیایی از علم و توانمندی و ابتکار و 
عرفان در آن آفریده شد. مردانی که جدیت و صالبت را با شوخی و خنده و عرفان و معنویت در هم آمیختند و با هوشیاری و سخت گیری بر دشمن، فصل نوینی 
از عشق به دین و کشور را  رقم زدند. بنیان مرصوصی که تا قیامت ما را در مقابل دشمنان بیمه نمود و دیگر کسی جرات حمله به ایران را نخواهد داشت. حجت 
االسالم حاج شیخ عباس زنگی آبادی از روحانیون و دوستان نزدیک سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی است که در این گفتار با شاهد یاران به صحبت نشسته تا 

گوشه هایی نغز از عرفان و عشق و اقتدار حاجی را برایمان روشن سازد. 

نگرشی بر زندگی معنوی حاج یونس از زبان حجت االسالم شیخ عباس زنگی آبادی از روحانیون و دوستان نزدیک حاج یونس

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی آرام و با وقار
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دریافت می کردند. بنابراین ســن بچه ها یکی دو ســال 
کمتر می شــد. خانواده هــا غمی نداشــتند و زندگی ها 
ماشــینی نبود، آرامش به رغم فقــر در همه خانواده ها 
مــوج می زد. من در شناســنامه متولد اول فروردین ماه 
ســال 1342 هســتم اما پدرم می گفت در سال 1340 
متولد شــدی. حاج یونس هم متولد سال 1339 بود و 
شناسنامه اش را در سال 1340 گرفته بودند. به هر حال 
یک هیئتی در شــهر ما وجود دارد به نام هیئت حضرت 
رقیــه )س(. من در ســن پانزده ســالگی در این هیئت 
مداحی می کردم. از کودکی مواقع عزا و جشن به عنوان 
مداح کوچک هیئت ها یا مدرســه و یا خانه شــروع به 
یقم  مدیحه سرایی می کردم. صدایم بد نبود و مردم تشو
می کردند و در پای مداحی هایم گریه می کردند. دوستی 
مــن و حاج یونس از هیئت حضــرت رقیه آغاز گردید. 
حاجی از اعضای فعال هیئت بود و همیشه در مجالسی 

می یافت.    که من می خواندم حضور 

B  هیئت چه برنامه هایی داشت و ایشان چه کاری 
انجام می دادند؟ در هیئت 

هیئت حضرت رقیه )س( از هیئت های فعال زنگی آباد 
بود که در تمامی طول سال برنامه داشت. بقیه هیئت ها 
برنامه هایشــان مخصوص ماه های عزا و روزهای خاص 
بــود. اما هیئــت رقیه)س( هیچ گاه تعطیل نمی شــد و 
برنامه هایش مداومت داشــتند. همــه بچه مذهبی های 
شــهر در آنجا دور هم بودیم و مرکز فرهنگی مناســبی 
برای حضور افــراد دینی و مذهبی به شــمار می رفت. 
هیچ کــدام کار خالف و بیهوده انجــام نمی دادیم و یه 
طور کلی پاتوق کسانی بود که دوست داشتند در تمامی 
طول سال با غم و شادی ائمه همراه باشند. حاج یونس 
از نوجوانــان مومن و با تقوای ایــن هیئت بود که کمتر 
صحبت می کرد و اهــل خودنمایی و بحث نبود. خیلی 

B بفرمایید؟ معرفی  را  خودتان  ابتدا 

شیخ عباس زنگی آبادی هســتم فرزند علی متولد سال 
1342 شهر زنگی آباد کرمان. پدرم کشاورز بود و خودم 
تحصیالت حوزوی دارم و از سال 1362 امام جماعت 
مسجد امام حسین )ع( زنگی آباد هستم. تحصیالتم را 

پایان رساندم.  به  در حوزه علمیه قم 

B با حاج یونس از چه زمانی آشــنا شدید؟ 

من از حدود سن 15 سالگی در هیئت عزاداری حضرت 
رقیه )س( زنگی آباد با حاج یونس آشنا شدم و از همان 
وقت دوست صمیمی شــدیم. البته قبل ترها همدیگر را 
می شناختیم. اما دوســت نبودیم و دوستی مان از زمان 
فعالیت های مذهبی آغاز گردید. آن دوران در شــهر ما 
شناســنامه ها را یکی دو ســال دیرتــر می گرفتند. چون 
داشتن شناسنامه خیلی اهمتی نداشت و پدران هر وقت 
مجبور می گردیدند، می رفتند و شناســنامه فرزندشان را 

از کودکــی مواقع عزا و جشــن به 
عنوان مــداح کوچک هیئت ها یا 
مدرســه و یا خانه شروع به مدیحه 
ســرایی می کردم. صدایم بد نبود 
و مــردم تشــویقم می کردنــد و در 
پای مداحی هایم گریه می کردند. 
دوستی من و حاج یونس از هیئت 
حضرت رقیه آغاز گردید. حاجی از 
اعضای فعال هیئت بود و همیشه 
در مجالســی که مــن می خواندم 

حضور می یافت.   

بی حاشــیه و مهربــان اهدافش را دنبــال می کرد و در 
راســتای ائمه قدم بر میداشت. هیچ گاه نمازش از اول 
وقــت فاصله نمی گرفت و افــکار بیهوده در اطرافش پر 
نمی زد. یک انرژی مثبت فراوان و نیروی ایمان قدرتمند 
داشت. خیلی ساده می آمد در مراسمات شرکت می کرد 
و ســینه می زد یا عــزاداری می کرد و برخــی مواقع در 
جشــن های ائمه و اعیاد مذهبی حضور می یافت و بعد 
از پایان مراسم ســرش را پایین می انداخت و می رفت. 
به شدت با تقوا و مذهبی و دارای تربیت اسالمی و البته 
یی مناسب که گاهی مواقع من هم  اهل ورزش بود. الگو
دوست داشتم مثل او باشــم. آن زمان دوران حکومت 
شاهنشــاهی بود و مذهب جایگاهی در کشور نداشت. 
بنابراین چنین افرادی به ســرعت در بین مردم شــناخته 
می شــدند، همین امر سبب شــده بود که یونس اعتبار 
مردمــی بیابد و از همان کودکی به عنوان فردی مومن و 

شود.     شناخته  متقی 

B  به جز حضور در هیئت چه خصوصیت دیگری 
داشــت که این همه اعتبار کسب کرده بود؟

حاج یونس دارای پدر مومنی بود به نام مالحســین که 
بیشــتر وقت ها در مساجد و مراســمات مذهبی بود و 
تحصیالت مکتب خانه ای داشــت. در سنین پیری بسر 
می بــرد و از کار افتــاده بود، در آن ســالها یونس منبع 
درآمد خانواده و دســتگیر و مراقب پدر و مادر و برادر 
کوچکش بود. مردم شــهر به مالحســین و قرآنی که در 
ماه محرم باالی سر هیئت های مذهبی می گرفت، اعتقاد 
داشتند. داســتان این قرآن بدین گونه بود که پدر ایشان 
روزهای عاشــورا و تاســوعا با یک نفــر دیگر می رفتند 
باالی دو دیوار روبروی هم در مســیر زیارت اهل قبور 
می نشســتند و یک جلد کتاب قرآن که در وسط پارچه 
ســبزرنگی به طول ســه متر پیچیده شده بود را از روی 
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در همه حال ناظر می دانست. برای همین اعتبار زیادی 
در بین مردم داشت و امین همگان محسوب می گردید. 

B  بــرادرش مرتضی چــه کار می کــرد، آیا او را 
می کرد؟ همراهی 

بچــه بود و توانی به اندازه حاج یونس نداشــت. بعدها 
مدتی وارد سپاه شد و اکنون کار کشاورزی می کند. در 

جنگ هم حضور داشته است. 

B  داشتید؟ انقالبی هم  فعالیت   

من به اندازه حاج یونس فعال نبودم. حاجی عکس های 
امــام و اطالعیه های حضرت امام و برخــی بیانیه ها را 
بــه زنگی آباد مــی آورد و به اتفاق گروهی که تشــکیل 
داده بودند، بین مردم پخش می کردند و اطالع رســانی 
می کردنــد. گروهی نترس و پرجرأت که در مقابل رژیم 
ستمشــاهی ایستاده بودند. در شــهر زنگی آباد خفقان 
زیادی جود داشت و به سرعت افراد شناسایی می شدند 
و بــا آنها برخــورد می گردید. من هم بــه اندازه خودم 
فعالیت داشتم. اولین بار به اتفاق علی معرفت که بعدها 
در جنگ بیســیم چی حاج قاسم سلیمانی گردید، اقدام 
به زدن عکس امام خمینی جلوی مسجد صاحب الزمان 
تا مدتها دنبالمان می گشــتند و می خواســتند  نمودیم. 
بفهمند چه کســی یا کســانی این کار را کرده اند. چند 
بــار دیگر هم از همین نمونــه کارها انجام دادیم. حاج 

یونس و گروهشــان بسیار فعالتر بودند. 

B  بعــد از انقالب چقدر با حــاج یونس ارتباط 
داشتید؟ 

اوج شکوفایی یونس از زمان جنگ آغاز گردید. قبل از 
بی در زنگی  اینکه جنگ آغاز گردد، ارتباط انقالبی خو
آباد داشتیم. حتی کالسهای آموزش سالح و آمادگی های 
نظامی در مسجد شهر برگزار می شد و هر دو حضور پیدا 
می کردیم. یک روز یکی از مربیان آموزشی بسیج به نام 
اکبر علوی به مســجد صاحب الزمان آمد تا چگونگی 
استفاده از ســالح کالنش را به ما بیاموزد. همه جوانان 
و نوجوانان روی محوطه مســجد نشسته بودیم و سالح 
بت  توســط مربی باز و بسته گردید. سپس گفت حاال نو

ما همگی اولین بار بود که یک تفنگ 
را از نزدیــک می دیدم. یونس بلند 
شــد و ســاح را در دست گرفت، 
آن را بــاز کرد و تمامی متعلقاتش را 
بیــرون ریخت و دوباره همه چیز را 
سرجایش گذاشــت و بست. همه 
تعجب کــرده بودیم. اینقدر عاقه 
و اســتعداد داشت که همه چیز را 

در همان مرحله اول یاد می گرفت.

دیوارهای طرفین کوچه باال نگاه میداشتند تا هیئت های 
مذهبی شــهر از زیر قرآن عبور نمایند. 

مردم بــه این قرآن گرفتن اعتقاد زیادی داشــتند و همه 
می خواســتند در روزهای تاسوعا و عاشورا از زیر قرآن 
مالحسین عبور نمایند و خیر و برکت و شفا را به زندگی 

دهند. انتقال  خود 

B این کار چقدر می توانست مهم باشد؟  

برای مردم شــهر ما خیلی مهم بود. اینقدر قرآن گرفتن 
مالحســین مهــم بود که بعد از درگذشــت ایشــان در 
زیارتگاه عباسعلی که از زیارتگاه های معتبر شهر است، 
جلســه ای تشــکیل دادند تا جایگزین مالحسین را پیدا 
کنند. در آن مراسم من و حاج یونس هم حضور داشتیم. 
بعد از عزاداری که برای امام حسین )ع( انجام گرفت، 
روحانی اول شــهر حجت االســالم حاج شیخ حبیب 
الله روحانی بر باالی منبر رفت و به بیان برنامه های آن 
سال محرم پرداخت و در انتها گفت حاال شما خودتان 
انتخاب کنید که چه کســی امسال باید بجای مالحسین 
قرآن بر روی ســر عزاداران امام حسین )ع( بگیرد. یک 
دفعه دیدیم حاج یونس همچون مردی حســینی و رشید 
بلند شــد و گفت: من یونس پســر مالحســین هستم و 
خودم بجای پدرم قرآن بر سر عزاداران امام حسین)ع( 
می گیــرم. به ناگاه ولوله ای در جمع ایجاد شــد و همه 
نگاه ها به سوی حاج یونس برگشت. و مردم که روحیات 
بی می شناختند زدند  مذهبی و حســینی یونس را به خو
زیر گریه و فضای زیارتگاه عباســعلی منقلب گردید و 
همه حاضران بلند بلند گریه می کردند. سپس صلواتهای 
پشــت سر هم فرســتاده شــد و با این کار وظیفه قرآن 
گرفتــن یونس بر باالی ســر عزاداران امام حســین)ع( 
تثبیت گردید. صحنه عجیبی آفریده شــد و مردم آنقدر 
یونس را قبول داشتند که برای حرف هایش گریه کردند. 
آن زمان هنوز حکومت شاهنشاهی و طاغوت در کشور 

پا برجا بــود، اما اولین جرقه همراهی مردم زنگی آباد با 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس همین جا زده شد. زیرا 
بعدهــا حاج یونس با اســتفاده از اعتبــارش همه مردم 
زنگی آباد را با انقالب اســالمی همــراه نمود و تمامی 
مــردان و جوانان حاضر در آن صحنه را با خود به جنگ 
برد تا از کشــور و اسالم دفاع کنند. نگاه مردم به یونس 
از همــان روز نگاهی الهــی گردید و این نگاه هنوز هم 
در شــهر ما و در بین مردم کرمان نسبت به حاج یونس 
وجود دارد. خیلی با تقوا بود و نســبت به حالل و حرام 

داشت.   زیادی  حساسیت 

B  در آن ســن چه حالل و حرامی می توانســت 
دهد؟ انجام 

ریشــه حاج یونس محکم بود. آنقــدر محکم، متقی و 
پایبند به اصول اخالقی و ســالمت نفس و جســم بود 
که هیچ گاه ندیدم حاضر باشــد به اندازه سر سوزنی از 
حقــوق دیگران را از بین ببرد و یا از آن خود کند. زمانی 
برای فردی به نام آقای کوهپا کار می کرد. همزمان عالوه 
بر تحصیــل در هیئت حضرت رقیــه)س( هم حضور 
داشــت. آقای کوهپا در شــمار باغداران پسته شهر ما 
بــود. همان روزها مادر حاج یونس بیمار شــد و نیاز به 
مراقبت داشــت. یونس هم می بایست به مدرسه برود و 
هم کار کند و هم از مادر مریضش مراقبت نماید. پدرش 
هــم فوت کرده بود. یک روز به آقــای کوهپا گفت: من 
امروز باید مادرم را به دکتر ببرم. اگر اجازه میدهید، دو 
ســاعت زودتر تعطیل کنم و در عوض فردا دو ســاعت 
بیشــتر می مانم و رفتن امــروزم را جبران می کنم. آقای 
کوهپا گفت اشــکال ندارد و به اتفاق مادرش را نزد دکتر 
بردیم. یادمه که روز بعد زودتر آمد ســر کار و ظهر هم 
ماند تا جبران کســری روز قبل را کامل کند. در صورتی 
که آقای کوهپا همیشه سر کار نبود و می توانست تخلف 
ید. اما مــرد قول و عمل بود و خدا را  کنــد یا دروغ بگو

شهیدزنگیآبادیدرکناردیگرهمرزمانش ▪



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

16

شــما، ببینم چه کســی می تواند این سالح را باز کند و 
دوباره ببندد. حاج یونس دســتش را باال گرفت و گفت 
من. آقای علوی او را از صف خارج ســاخت و ســالح 
را به دســت وی داد تا آن را باز و بســته کند. ما همگی 
اولین بار بود که یک تفنگ را از نزدیک می دیدم. یونس 
بلند شــد و سالح را در دســت گرفت، آن را باز کرد و 
تمامــی متعلقاتش را بیرون ریخت و دوباره همه چیز را 
ســرجایش گذاشت و بســت. همه تعجب کرده بودیم. 
اینقدر عالقه و استعداد داشت که همه چیز را در همان 

یاد می گرفت. اول  مرحله 
شاید ده بار برایش صلوات فرســتادیم. مربی مان آقای 
اکبر علوی تعجب کرده و فکر می کرد ایشان در خدمت 
سربازی این آموزش ها را فرا گرفته. در صورتی که حاج 
یونس به ســبب کفالــت مادرش به خدمت ســربازی 

بود.  نرفته 

B  آیا فعالیت های انقالبی ایشان بعد از انقالب 
یافتند؟ تداوم  همچنان 

من به حوزه علمیه قم رفتم و کمتر همدیگر را می دیدیم. 
کم کم اوضاع به گونه ای رقم خورد که حاج یونس تبدیل 
به جوانی رشید و رعنا گردید و در دفاع از تمامیت کشور 
به کردســتان و ســپس جبهه های جنگ رفت. هنگامی 
که در کرمان حضور داشــت، در مراکز آموزشــی سپاه 
فعالیت می کرد. من هم بیشــتر وقتم در قم می گذشت. 
البته چند باری ایشــان را دیــدم، اما نه مثل قبل که یک 
روز کامل مان با هم ســپری شود. یکی از این بارها در 
سال 1361 بود. روزی حاج یونس با یک دستگاه موتور 
ایژ به درب خانه ما آمد تا با هم به زیارتگاه عباســعلی 
برویم. زیارتگاه محیطی پر از درخت و زیبا بود. مدتی 
همانجا نشســتیم و تصمیمش را در خصوص ازدواج با 
دختر خالــه اش با من در میان گذاشــت. گفتم تو مرد 
جنگــی و دائم در جبهه و مراکز ســپاه بســر می بری. 
بنابراین نمی توانی همســرداری کنی و در خانه باشــی. 
چگونه این مشکل را حل میکنی. گفت تمامی این موارد 
را به همسر آینده ام گفته ام و ایشان رضایت کامل دارند. 

حتی احتمال شــهادت خودم را به وی گفته ام و با همه 
شروطم موافقت کرده. آن روز غروب نمازمان را همانجا 
خواندیم و سپس به خانه بازگشتیم. من چند روز بعد به 
قم رفتم و در مراسم عروسی ایشان حضور نداشتم. اما 
شنیدم سنت شکنی کرده و مراسم عروسی را در مسجد 
صاحب الزمان همراه با دعای کمیل برگزار نموده. چند 
ســال پیش فیلمی از حاج یونس ســاخته شد که دعای 

کمیــل همین بخش از فیلم را من خواندم. 

B چند وقت یک بار از جبهه به مرخصی می آمد؟ 

خیلی کم. زندگی حاج یونس بــه مرور تبدیل به جهاد 
شد و بیشــتر وقتش در جنگ و جبهه سپری می گردید. 
حتــی دوران مرخصــی و حضور وی در شــهر بیش از 
پنج یا شــش روز طول نمی کشــید. مگر اینکه مجروح 
می شد، که در آن صورت امکان دیدنش برایمان مقدور 
می گردید. سال 1363 بود که یک روز از مسجد به خانه 
یم پیچید و ترمز  می رفتم دیدم ماشینی به ســرعت جلو
گرفت. فکر کردم کســی می خواهد مــن را زیر بگیرد. 
بــه داخل جوی آب کنار خیابــان پریدم. دیدم از درون 
ماشــین صدای خنده ای می آید. نگاه کردم حاج یونس 
بود. مثل همیشــه ســر به سرم گذاشــته بود، همانطور 
صمیمی و شــوخ طبعانه از دیدن هم خوشحال شدیم. 

زندگی حــاج یونس به مرور تبدیل 
به جهاد شــد و بیشــتر وقتش در 
جنگ و جبهه سپری می گردید. 
حتی دوران مرخصی و حضور وی 
در شــهر بیش از پنج یا شــش روز 
طول نمی کشید. مگر اینکه مجروح 
می شــد، که در آن صــورت امکان 

دیدنش برایمان مقدور می گردید.

همدیگــر را در آغوش گرفتیــم و گفتم: کجایی دالور؟ 
گفت: چنــد روزی برای مرخصی به زنگی آباد آمده ام. 
منم گفتم پیش نماز مســجد امام حسین )ع( زنگی آباد 
شده ام. خوشحال گردید و گفت: از فردا تا پنج یا شش 
روز دیگر یک مشــتری دائم پیدا میکنی. از روز بعد به 
اتفاق تعدادی از بســیجیان همراهــش هر روز ظهر و 
عصر به مســجد امام حسین)ع( می آمدند و در نمازها 
شــرکت می کردند. بسیجیانی که بیشتر مواقع همراه وی 
بودند همگی شهید شدند. مثل حسین طاهری و صفر و 
علیرضا زنگی آبادی و علی تیکدری. به هر حال حضور 
حاج یونــس در مرخصی زیاد طول نمی کشــید. حتی 
ســعی می کرد مجروحیت ها را هــم در جبهه بگذراند. 
دوران زندگی وی مملو از ایثار و تحمل درد و رنج بود. 
یک بار بعد از عملیات والفجر هشــت در سال 1364 
به شــدت از ناحیه ریه مجروح گردید و برای مدتی در 
بیمارستان بستری بود. سپس برای گذران دوران نقاهت 
به خانه منتقل شــد. یک روز عصر به مالقاتشان رفتم. 
حالش خیلی بد بود. به شــدت درد می کشید و در زیر 
پتو ناله می کرد. نیم ســاعتی آنجا نشســتم و ســپس از 
ناراحتی بلند شــدم و رفتم. دوباره سه روز بعد تصمیم 
یا شوم. درب  گرفتم به عیادتشــان بروم و حالشان را جو
خانــه را زدم و خانم شــان دم درب آمد گفت حاجی به 
جبهه رفته. باورم نمی شد آن مریض بدحالی که من سه 
روز قبل دیده بودم، توانسته باشد به جبهه برود. حاجی 
همیشــه نگران جنگ بود و برای حضور در جبهه لحظه 

می کرد.  شماری 

B را می دیدید؟  در جبهه چقدر همدیگر 

تا قبــل از اینکه حاج یونس فرمانده تیپ شــود امکان 
دیدنش فراهم بود. اما بعدها آنقدر مشــغله کاری پیدا 
کرد که دیدنش فقط در هنــگام مرخصی و مجروحیت 
در شــهر زنگی آباد ممکن می گردیــد. قبل از عملیات 
والفجــر مقدماتی بــه جبهه رفتــم. آن موقع روحانیون 
خودشــان تقاضا می دادند که به کدام لشکر بروند. من 
هم پیشــنهاد لشــکر 41 ثارالله را دادم. به جبهه رفتم و 
محل اســتقرار لشــکر را در منطقه ذلیجان پیدا کردم. 
تقریبا نزدیک منطقــه عملیات فتح المبین در جنگلی به 
نام عمقر مستقر بودند. قرار بود عملیات جدیدی تحت 
عنوان والفجر مقدماتی در این منطقه انجام شــود. آنجا 
به من گفتند باید بروم به واحد اطالعات عملیات و برای 
رزمندگان نماز و دعا و برنامه های تبلیغی برقرار ســازم. 
نیروهــای اطالعات بســیار مومن و با تقوا و شــهادت 
طلــب بودند و چند روزی که من بــا آنها بودم روزگار 
بــی برایم رقم خورد. به خصوص در کنار مرد بزرگ  خو
خدا سردار شهید حسین یوسف الهی فرمانده اطالعات 
عملیات که از دوستان حاج یونس بود. چند بار باهاشون 
برای شناســایی تا نزدیک پاسگاه وهب عراق هم رفتم. 
روز دوم در ســنگر خوابیده بودم که احساس کردم یک 
چیــزی محکم به من برخــورد نمود. از خواب پریدم و 
هراســان اطراف را نگاه کردم، حــاج یونس را دیدم که 
جلوی سنگر در حال خندیدن است. دوباره مثل آن روز 

شهیدزنگیآبادیدرکنارمردممنطقهکرمان ▪
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که می خواســت با ماشین به من بزند هر دو تا زدیم زیر 
خنده و بلند شــدم رفتم به طرفش. او این بار یک لنگه 
پوتین از جلوی ســنگر برداشته و به من زده بود تا بیدار 
شــوم. همیشه از دیدن حاج یونس خوشحال می شدم و 
روحیه می گرفتم. حاجی فهمیده بود که در جبهه هستم، 
برای همین آمده بود به من ســر بزنــد و این بار با لنگه 
کفــش ورودش را اطالع داد. بیشــتر مواقع هنگامی به 
هم می رســیدیم شــوخی می کردیم. حدود یک ساعت 
آنجا ماند و بعد رفت. قرار شــد هر وقت دعا داشتیم و 
یــا جایی دعا بود بیاید دنبالم و مــن را هم ببرد. با یک 
ماشــین جیپ کالســکه آمده بود و می گفــت متعلق به 

است.  لشکر  واحد طرح عملیات 

B حاج یونس اهل شوخی هم بود؟ 

خیر شوخی ها و خنده های حاج یونس محدود می شدند 
به تعداد خاصی از دوســتانش و بیشــترین شوخی را با 
من داشــت. حاج یونس خیلی با ادب بود و هیچگاه در 
جمع با کســی شوخی نمی کرد و امکان شوخی کردن را 
به کســی نمی داد. ظرفیت بسیار باالیی داشت و همیشه 
حد و حدود را حفظ می کرد. او از همان کودکی سردار 
شــهید بود. فقط وقتی به شــهادت رســید ما فهمیدیم 
همه کارهایش با حســاب و کتاب بوده. فقط با دو ســه 
نفر شــوخی داشــت، آن هم در چهارچوب خاص و با 

فراوان.  نزاکت 

B آیا برای برگزاری دعا دنبالتان آمد؟ 

بله درســت اولین پنجشــنبه به من خبر داد که این هفته 
حاج صادق آهنگران از تهران آمده و در یکی از تیپ های 
لشــکر دعای کمیل برگزار می کند. گفتند روز پنج شنبه 
آماده باشم که بعدازنماز مغرب و عشا به دنبالم می آیند. 
آن زمان لشــکر 41 ثارالله تازه تشــکیل شده بود و سه 
تیپ به نامهای جندالله و روح الله و حزب الله داشت. 
فرماندهــان این تیپ ها عبارت بودند از محمدحســین 
پودینــه و علی اکبر پوریانی و اکبر خوشــی. آن روز در 
یکی از همین تیپ ها مراســم دعــای کمیل برگزار بود. 
من االن نام تیپ را یادم نیســت. عصر پنجشــنبه نماز 
مغرب و عشــا را به اتفاق بچه هــای اطالعات خواندم 
و ســریع آماده شــدم تا یونس بیاید و بــه دعای کمیل 

حالــش خیلــی بد بود. به شــدت 
درد می کشــید و در زیــر پتــو ناله 
می کرد. نیم ساعتی آنجا نشستم و 
سپس از ناراحتی بلند شدم و رفتم. 
دوباره سه روز بعد تصمیم گرفتم به 
عیادتشان بروم و حالشان را جویا 
شوم. درب خانه را زدم و خانم شان 
دم درب آمد گفت حاجی به جبهه 

رفته.

آهنگــران برویم. صــدای مداحی و دعاهــای کمیل یا 
توســل صادق آهنگران در زمان جنــگ تأثیر زیادی بر 
روی رزمندگان می گذاشت و همه دوست داشتیم دعاها 
یم.  و مدیحه ســرایی های او را از نزدیک ببینیم و بشــنو
آن روز عصــر حاجی به اتفاق یکی از همشــهریانم به 
نام غالمحســین زنگــی آبادی که در جهاد ســازندگی 
کرمــان کار می کــرد، دنبال من آمدند و بــا هم به دعا 
رفتیــم. محل تیپ ها نزدیک حمام های لشــکر بود و به 
آنجــا می گفتند حمام هــای فتح المبین. چون در منطقه 
فتح المبین اســتقرار داشــتند. منطقه ای که در عملیات 
قبلی از وجود ارتش بعث پاکســازی شده بود. یونس با 
عالقه و جدیت به دعاها گوش فرا می داد. دعا تمام شد 
و ســه نفری سوار خودرو جیپ شــدیم تا من را به مقر 
اطالعات و غالمحســین را به جهاد سازندگی برساند. 
ماشــین در حال رفتن بود که یک دفعه سرعتش کم شد 
و در حال ایستادن بود که گفت: شیخ بپر پایین، ماشین 
رو هول بده داره خاموش میشــه. منم سریع درب را باز 
کردم و مشــغول هول دادن بودم که روشن شد و رفت. 
هر چی فریاد زدم که من را جا گذاشتید، کجا می روید، 
امــا نفهمیدند و رفتند. پیش خــودم فکر می کردم یعنی 
نفهمیدند کــه من جا ماندم. دوباره می گفتم نکنه عمدا 
مرا وســط بیابان گذاشتند و رفتند. دوباره می گفتم، من 
که مجبورشــان نکردم بیایند دنبالم و خودشان با رغبت 

مرا به دعا آوردند.
 همیــن طور با این افــکار در حال رفتن بــودم که نور 
خودرویی از دور نمایان شد. رسید کنارم و گفت: شیخ 
جا مانده ای؟ دیدم حاج یونس اســت. با لبخند ملیحی 
که بر گوشه لبانشان جاری بود، فهمیدم شوخی کرده اند 
و می خواســتند بخندند و دیواری از دیوار من کوتاهتر 
پیدا نکرده اند. دوباره هر سه نفری زدیم زیر خنده و من 
که خیلی از برگشتن شان خوشحال شده بودم، بلندتر از 
بقیه می خندیدم. آن شب در وسط آن بیابان پر از سکوت 
کلی خندیدیــم. حاج یونس خیلی خوب بود، به حدی 

داشتیم.  دوستش  همه  که 

B  از شــوخی های حاج یونس چیــز دیگری به 
ید؟ یاد دار

سالها از آن روزها می گذرد و تقریبا چیزی یادم نمانده. 
اما یک بــار دیگر به اتفاق حاج یونــس و چند نفر از 
دوســتان توســط یکی از بر پا کنندگان مجلس روضه 
بــه نام حاج محمد زنگی آبادی به روســتای طاهرآباد 
دعوت شــدیم. آنجا من مداح بودم و می بایست دعای 
کمیــل بخوانم. بعــد از دعا کنار حاج یونس و ســایر 
دوستانش نشســتم. آنها همگی با هیکل های درشت و 
بزرگ و من با هیکل ریزم در ســه کنج اتاق قرار گرفتم. 
ســفره شام پهن شــد و گروهی به ســرعت کاسه های 
آبگوشــت و نان را بــه دعوت شــوندگان می دادند. به 
همــه دادند و رفتند، بــدون اینکه مــرا ببینند و به من 
شــام دهند. حاجی گفت بیایید شام مرا بگیرید. گفتم: 
نه، می آورند. همینطــور منتظر بودم که بعد از دقایقی 
باره شام  باره آمد و فریاد زد کسی دو مسئول ســفره دو
می خواهد؟ من هیچ چیز نمی گفتم. حاج یونس گفت: 
باره نمی خواد بیاری. همون یکبار رو بیار که شــیخ  دو
ما این ســکنج از گشــنگی منتظر نشسته. در این وقت 

خنده.    زیر  زدند  جمعیت 

B  در زمینه هــای عبــادی و اعتقادات چه موارد 
داشتند؟ برجسته ای 

در اصــول اعتقــادات و عبادت همپا نداشــتند. انجام 
واجبات و ترک محرمات جزو اصول زندگی وی بودند. 
خمســش را ســر وقت می پرداخت. بارها خودم دیدم 
که تا حســاب ســالش را نزد حاج آقا علمی در مسجد 
صاحب الزمــان محاســبه نمی کــرد و نمی پرداخت به 
جبهــه نمی رفت. جبهه برای حاج یونس یعنی همه چیز 
تــا جایی که چهار روز بعد از ازدواجش به جبهه رفت. 
چون احساس مسئولیت می کرد. به شدت و به صورت 

منطقی اهل عبادت و تقوی و تهجد و پارســایی بود. 
به واجبات دین و مســتحبات اهمیت می داد و نسبت به 
انجام دعاهای کمیل و توسل و ندبه رغبت داشت. یک 
بار از جبهه در مرخصی بســر می بــرد که در منزل پدر 
خانم بــرادرش به نام کربالیی فرج الله حســین صالح 
دعای کمیل برگزار شــده بود. دعــا را من می خواندم و 
حاج یونس پشت سرم نشسته بود. از ابتدا تا انتهای دعا 

در سجده بود و گریه می کرد. 
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B به دوســتی با دیگران چقدر اهمیت می داد؟ 

مــن از همان دوران نوجوانی که با هم دوســت بودیم، 
همواره دیده بودم که در رفاقت سنگ تمام می گذاشت. 
در هیچ شــرایطی دوســتی ها را بر هم نمی زد، بلکه بر 
ادامه دوســتی ها به طور منطقی پافشاری می کرد. همه 
با وی دوســت بودند. به هنــگام عملیات ها کار خیلی 
سختی داشت و همه تمایل داشــتند به هنگام عملیات 
در کنــارش بجنگند و همراهــش در خطوط مقدم نبرد 
حضور داشته باشــند. هیچگاه رفیق یا همرزمش را در 
خطر باقی نمی گذاشــت و اجازه نمــی داد اتفاقی برای 
دوســتان با نیروهای تحت امــرش بیفتد. یک روز در 
جنــگل عمقر با حاج یونس باالی خاکریز کنار ســنگر 
اطالعات نشســته و مشغول خوردن گریپ فروت بودیم 
که هواپیماهای بعثی از راه رسیدند و با اندکی فاصله از 
ما شــروع به بمباران یکی از مقرها نمودند. من در حال 
ید، شاید  تماشــا بودم. گفت بهتر است داخل سنگر شو
بمب خوشه ای باشد و به شما آسیبی برساند. گفتم از ما 
فاصله دارد و به دیدنش می ارزد، اما اجازه نداد بمانم و 
مجبور شدم به سنگر بروم. همان روز خبر دادند حسن 
باقــری از فرماندهان عالی رتبه جنگ بــر اثر برخورد 
ترکش خمپاره به شــهادت رسیده )9 بهمن ماه 1361(. 
حــاج یونس از مهارت ها و طرحهای این فرمانده بزرگ 

می کرد. فراوانی  تعریف های 
یونس با بســیاری از دوســتانش رفت و آمد خانوادگی 
داشت. متاســفانه من فقط یکبار موفق شدم به صورت 
خانوادگی منزل ایشــان بروم و ایشــان هــم یک بار با 
همسرشــان به منزل ما آمدند. همان ابتدا شــرط نمود 
که پذیرایی باید بســیار ساده انجام گیرد و از خورشت 
یا غذای ســاده اســتفاده شــود، خودش هم همین امر 
را رعایــت نمود. به مرور حاج یونــس به حدی گرفتار 
دفاع مقدس گردید که دیدنش ســخت شد، چه رسد به 
میهمانی رفتن. ایشان ارتباطات نزدیک را به سبب جنگ 
از دست داد و اصال حضور نداشت که فرصت میهمانی 
پیدا کند. اما همه ما در هر شــرایطی برای سالمتی اش 

می کردیم.   دعا 

B  ایشان چقدر در آماده سازی مردم برای حضور 
در جبهه تالش می کرد؟

بسیاری از مردم زنگی آباد به خاطر حاج یونس به جبهه 
می رفتند. بیشــتر مردم دوســتش داشــتند. حاال شاید 
گاهی مواقع برخی از کســانی که خودشان یک بار هم 
در جبهــه حضور نیافتند و بچه هایشــان را هم به جبهه 
نمی فرســتادند، ابــراز ناراحتی می کردنــد و می گفتند 
حاج یونــس دارد بچه های مردم را به کشــتن میدهد. 
افرادی که هیچ عرق ملی و یا اســالمی نداشتند و بی 
تفاوت بودند. ما همیشــه قبل از عملیات ها از شهرمان 
نیروی زیادی به جبهه اعزام می کردیم و هیچ وقت نشد 
که در جبهه بدون رزمنده باشیم. حتی یک بار کاروانی 
مرکب از پیرمردان به جبهه فرستادیم. حاج یونس پدر 
بــزرگ خودش به نام علی بابا را با این کاروان به جبهه 
برد تا حضور مردان خانواده اش را در جنگ کامل کرده 
باشد. او پس از چندی در مراسمات سخنرانی می کرد و 
در جبهه جزو نفرات اصلی لشکر 41 ثارالله محسوب 
می گردیــد. یونــس مرد جنگ و معرفــت و مهربانی و 
ایمان بود. همه رزمندگان لشکر 41 ثارالله به وی عشق 
می ورزیدند. حتی تمامی جوانان جنوب شرق ایران که 
در لشــکر ثارالله سازماندهی می شدند، با حاج یونس 
ارتباط نزدیک و دوســتانه ای برقرار کرده بودند و با هم 

در عملیات های جنگ تحمیلی شــرکت می جستند.   

B شــما هم در جبهه به ایشان سر می زدید؟ 

نیازی نمی دیدم مزاحم  شان شــوم. یونس فرمانده تیپ 
بــود و به صورت دائم بــا بیش از هزار رزمنده ســر و 
کار داشــت. من هر گاه در جبهه ایشان را میدیم، فقط 
عرض ادب می کردم و در حد ســالم و علیک وقتشــان 
را می گرفتــم. مثل قبل فرصت حرف زدن یا شــوخی و 
خنده و تفریح را نداشت. بیشترین وظایف من در جبهه 
تبلیغی و عقیدتی بود، حتی در خطوط مقدم هم با لباس 
نظامی و یک امامه حضور می یافتم و در کنار رزمندگان 

از خواب پریدم و هراسان اطراف 
را نگاه کردم، حاج یونس را دیدم 
که جلوی سنگر در حال خندیدن 
اســت. دوبــاره مثــل آن روز که 
می خواست با ماشین به من بزند 
هــر دو تا زدیم زیــر خنده و بلند 
شــدم رفتم به طرفش. او این بار 
یک لنگه پوتین از جلوی سنگر 
برداشته و به من زده بود تا بیدار 

شوم.

بی را ســپری نمودیم و خدا قسمت کرد  بودم. دوران خو
با بیشــتر سرداران شهید لشکر از نزدیک آشنا شدم.   

B  فرصت سرکشــی و دلجویی از خانواده شهدا 
را داشت؟ 

سرکشــی به خانواده معظم شهدا جزو برنامه های دائمی 
و خلل ناپذیر حــاج یونس بود که هر وقت به مرخصی 
می آمد یک یا دو روز را بــه این امر اختصاص می داد. 
خدا قســمت کــرد و من هــم در این زمینــه چند بار 
همراهشــان بودم. یک بار حاج یونس بــه اتفاق حاج 
قاســم آمدند زنگی آباد و با هم رفتیم به شهر اختیارآباد 
یی و دیدار با خانواده شهید علی عامری. مال  برای دلجو
علی فرح آبادی هــم همراهمان بود. مال علی در جبهه 
مســئول آبدارخانه فرماندهی بــود. آن روز حاج یونس 
رانندگی خودرو را بر عهده داشت و حاج قاسم سلیمانی 
در جلو کنارشــان نشسته بود. یونس خیلی تند می رفت 
و ســر یک پیچ به حدی تند پیچید که حاج قاسم گفت: 
یونس خدا به خیر رضا باشــد. اگر بعثی ها نتوانســتند 
در جبهه بالیی به ســرمان بیاورند امروز با این سرعت 
یم. یونس هم سرعت را  قراره در اختیارآباد کشــته شــو
کمتر کرد. به هر حال به دیدار خانواده شــهیدان عامری 
رفتیم. خانواده ای که سه فرزندشان در جبهه به شهادت 
رسیده بودند و دیگر اعضای خانواده همچنان در جنگ 
حضور داشتند. پدر و مادر این سه شهید احترام زیادی 
به حاج قاســم می گذاشتند و حاج یونس را هم دوست 
داشــتند. با مهربانــی فراوان در کنارمان نشســتند و به 
صحبت های حاج قاســم گوش دادند. ســپس به گرمی 
بدرقــه امان کردند و رفتیم. یک بــار دیگر هم با همین 
جمع به دیدار خانواده شــهید علی حسینی رفتیم. آنجا 
هم از دیدن حاج قاســم و حاج یونس خوشحال شدند. 
البتــه حاج یونــس هر وقت در مرخصــی بود یا دوران 
نقاهــت مجروحیتــش را در زنگی آباد ســپری می کرد 
به اتفاق حجت االســالم شــیخ حبیب الله روحانی به 
سرکشی خانواده شهدا می پرداختند. هیچ موردی از زیر 
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ســاخته اید. پاسخ داد من که کســی نیستم. کار اصلی 
را حــاج یونس و شــهیدان انجام دادند. مــن همه این 
کارها را کردم اما اجرم در مقابل شــهدا هیچی نیست. 
زیرا اگــر خداوند فرمان دهد که فقط یک انگشــتت را 
قطع می کنم، بدنم می لرزد. در حالی که این شــهیدان 
با علم به شــهادت از تمامی وجودشان گذشتند. ایشان 
به حاج یونس عالقه زیادی داشــت و از کودکی وی را 
می شــناخت. زیرا حاجی در نوجوانی جزو کسانی بود 
که برای شرکت در مراسم روضه خوانی منزل وی حاضر 
می شــد. االن خیلی ها بر سر قبر حاج یونس مراسمات 
دعا و قرآن خوانی برگزار می کنند. زیرا مشــکل گشای 

مردم شده است. 
قبر حــاج یونس هیــچ گاه از بازدید کننــده و حاجت 
طلبنده خالی نمی شــود. از همه جــای ایران می آیند تا 
حاجاتشان برآورده شــود و باور کنید که می شود. چند 
وقت پیــش یک ســربازی از مرکز آمــوزش صفر پنج 
کرمان با دســته گلــی آمده بود زنگی آبــاد و دنبال قبر 
حاج یونس می گشــت. دیده بودند که کرمانی نیست و 

بارها خودم دیدم که تا حســاب 
ســالش را نزد حاج آقا علمی در 
مسجد صاحب الزمان محاسبه 
نمی کرد و نمی پرداخت به جبهه 
نمی رفت. جبهه برای حاج یونس 
یعنی همه چیز. تا جایی که چهار 
روز بعــد از ازدواجــش به جبهه 
رفت. چون احساس مسئولیت 

می کرد.

چشــمش رد نمی شد. به همه چیز رسیدگی می کرد و به 
هیچ وجه اجازه نمی داد به خانواده شــهدا اجحافی روا 
داشته شــود. یونس را با چشمی دیگر باید دید. چون با 
ما فرق می کرد و از هیچ چیز غافل نمی شــد. همانگونه 
که حاج قاسم هم هیچ گاه اطرافیانش را فراموش نکرد و 
همیشه و هنوز به خانواده شهدا سرکشی می کند. یونس 
در گذر روزگار به یکی از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس 
تبدیل گردید. اما شور و اشتیاق فراوان وی به حضور در 
میادین پر از تیر و ترکش و جنگ رو در رو همواره ایشان 
را در معرض شــهادت قرار داده بود تا اینکه یار شهیدان 
به شهدا پیوست. عزت را خدا داده بود و همان خدا وی 
را از ما گرفت. از کســی کاری ساخته نبود. می بایست 
امانت به صاحبش بازگردانده شود که شد و بدین ترتیب 

پیوست.   به شهدا  یاریگر خانواده شهدا 

B  شــهادت حاج یونس چه تأثیری بر دوستان و 
مردم شهر گذاشت؟

آن کــودک مهربــان و شــجاع و پــر تــالش و آرام که 
ســختی های زیادی را کشــیده بود، ناباورانه همه ما را 
ترک کرد و به اتفاق هشــت تن از دوستانش در یک روز 
تشــییع و تدفین گردیدند. من کــه آن روز نای راه رفتن 
و حرف زدن نداشــتم و از فرط غم و غصه نمی دانستم 
به کجا پنــاه ببرم. عملیات کربالی پنج وداع آخر حاج 
یونــس با زمینیان بود و هنوز داغش بر دلمان ســنگینی 
می کنــد. اگر با هر کدام از مردم این شــهر در مورد او 
صحبــت کنیــد حتما ابتدا گریه خواهنــد کرد و بعد از 
یند. خانواده شــهدا بیشتر از هر کس  حاج یونس می گو
دیگری حتی بیشــتر از فرزندانشــان بــرای حاج یونس 
ســوختند. همانهایی که یونس فرزندانشــان را به جبهه 
فرســتاده بــود به هنگام شــهادت حاج یونــس عزادار 
گردیدند. چه می شــود کــرد که بزرگ شــهیدان بود و 
می بایســت به فرزندانش بپیوندد. آن هم با بدنی بی سر 

عطشان.  یی  گلو و 

B  در حال حاضــر چه اعتبــاری در میان مردم 
شهر دارد؟

حــاال دیگر یونس مال ما نیســت. بلکــه از همه جای 
ایــران می آینــد و از او حاجت می خواهنــد. او آنقدر 
اعتبار در میان مردم شــهر و خانواده شــهدا دارد که هر 
وقت به زیارت قبور می روند، دقایقی را در ســر قبر وی 
می گذرانند. به خصوص اینکه حاج محمدحســین پدر 
شهید علی زنگی آبادی و حاج درویش پدر شهید مهدی 
کهنوجی و باب زینل پدر شــهید محمدحســین زنگی 
آبادی هنوز هم از مریدان خاص حاج یونس هســتند. 
اینهــا در زمان حیات وی هم جــان فدایش می کردند. 
بانی همین مســجدی که در آن نشســته اید حاج علی 
طاهری می باشد که ارادت خاصی به حاج یونس داشت 
و همیشه برای سالمتی وی دعا می کرد. بعد از شهادت 
هــم از عالقه مندان وی گردید. یــک روز به آنها گفتم 
حاج آقا شما نزد خدا از قرب و عزت  برخوردارید. زیرا 
مسجد و مدرسه و دانشگاه و ورزشگاه برای عامه مردم 

بــا لهجه دیگری صحبت می کند. برای همین پرســیده 
بودنــد برای چه می خواهی ســر قبر حاج یونس بروی، 
پاسخ داده بود، من بچه مالیرم و در مرکز آموزش صفر 
پنــج کرمان دوره خدمت ســربازی را طی می کردم. با 
توجه به فــوت پدرم و درماندگی مــادرم دنبال انتقالی 
بودم، ولی اجازه انتقال به شــهرم را نمی دادند. بنابراین 
غم بزرگی بر روی ســینه ام نشســته و چند ماه به شدت 
نگران بودم. یک شب در خواب دیدم که مرد رشیدی به 
من گفت اینقدر نگران نباش، فردا دوباره نزد فرمانده ات 
برو و درخواســتت را به او بده. گفتــم صد بار تا حاال 
رفته ام و مشــکلم را باور نمی کند. گفــت: فردا دوباره 
برو و درخواســتت را بده، حتما موافقت می کند. گفتم 
بگم کی گفته؟ پاســخ داده بود نمی خواد بگی از طرف 
کــی، من حاج یونس هســتم. آن ســرباز روز بعد رفته 
بود نزد فرمانده اش و دوباره مشــکلش را بیان کرده بود، 
فرمانــده اش برگه انتقال را گرفته و امضا کرده بود. حاال 
در حد توانش یک دســته گل خریده و گذاشت بر روی 

قبــر حاجی و بعد از خواندن فاتحه رفت. 

B یارت قبر حاج یونس می آید؟  حاج قاسم به ز

  ســال قبل یک روز از ســالگرد شــهادت حاج یونس 
گذشــته بود که من برای زیارت اهل قبور به قبرســتان 
رفتم. در بازگشــت دیدم دو سه ماشین در نزدیک مقبره 
حاج یونس پارک هســتند. در کنــار یکی از خودروها 
حاج نجف از دوســتان صمیمی حــاج یونس به همراه 
خانواده حاج یونس ایســتاده بودند. کمی آن سوتر هم 
برادر خانم حاج قاسم پشت یک خوردو در خیابان کنار 
مقبره نشسته بود. حاج قاسم هم به تنهایی در کنار مقبره 
مشــغول راز و نیاز با شــهید بود. به سمت حاج نجف 
رفتم و پرسیدم: حاج قاسم آمده؟ گفت: بله. ما نزدیک 
نرفتیم که شــلوغ نشــود و جلب توجه نکند. شــما هم 
همین جــا بمانید تا حاجی با خیال راحت زیارت کند. 
مــن همانجا ماندم تا اینکه حاج قاســم با چهره گریان 
و حالت امیدوار از کنار قبر به ســمت مان آمد و حال و 

احوالپرســی نمودند و سپس همگی رفتند. 

B ید بفرمایید؟  در پایان اگر صحبت دیگری دار

حــاج یونــس در اثر تزکیــه نفس فراوان بــه مرحله ای 
رســید که مســتجاب الدعوه شــد. هر چه از خداوند 
می خواســت به او عطا می گردید. همیشــه سه خواسته 
را عنوان می کرد. اولی داشــتن فرزنــد و دومی رفتن به 
سفر حج و سوم شهادت بدون سر. فرزند را که خداوند 
یک ســال بعد از ازدواجش به او عطا فرمود و حج هم 
ناغافل در سال 1364 به وی اعالم گردید که باید برود. 
همیشه می گفت حج من از سوی خدا بود و هنوز باورم 
نمی شود که به مکه و مدینه رفته ام. شهادت بدون سر هم 
آخرین خواسته او بود که خداوند نصیبش فرمود و ما را 
ازدیدار این مرد بزرگ محروم ســاخت. خداوند همه ما 

را همچــون حاج یونس عاقبت به خیر کند. 
توفیق و سالمتی شــما را از خداوند متعال خواستارم و 

انشاالله موفق باشید.     



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

20

درآمد

دفاع مقدس دورانی مملو از سختیهای زیبا و شهادت های دلنشین بود. زندگی آرام و زیبای یک نوجوان و یا جوان تبدیل به رنج آموزشهای سخت و ضرورت افزایش 
آمادگی جسمانی و سپس حضور در میادین پر از تیر و ترکش می گردید. اعجاز این چالش آنجا هویدا می گردید که مرگ را با شادی بدرقه می کردند و جان را به بهای 
کشور و اسالم فدا می کردند و زیباتر آنکه برای حضور در عملیات سر از پای نشناخته راهی میدان نبرد می گردیدند. جای همه شهدا در بین مان خالیست. سرهنگ 
حمید مهراب پور در شمار همرزمان و دوستان نزدیک سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی می باشد که در این گفتار بر آن شدیم تا گوشه ای از زوایای پنهان زندگی 

سردار شهید را از زبان این مرد بزرگ جبهه ها بشنویم. با هم به پای مصاحبه ایشان می نشینیم.   

نقش حاج یونس زنگی آبادی در دوران آموزش بسیجیان و پاسداران از زبان حمید مهراب پور فرمانده معاونت آموزش لشکر 41 ثارالله در گفت وگو با شاهدیاران.

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی فرمانده تدبیر و اقتدار
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شده و دارای محوطه محدودی بود که فقط می توانستیم 
آموزش های تئوری و ســاح شناســی را درون اتاق ها 
انجام دهیم. بنابراین آموزشــهای بدنســازی و ورزش و 
دوهای طوالنی مدت در طول بلوار جمهوری اســامی 
کرمان انجام می گرفتند. ایــن بلوار آن زمان مثل امروز 
نبود و ماشــین زیادی در آن تردد نمی کرد. مسئول واحد 
آموزش ســپاه منطقه شش کشــوری آقای شادمان بود و 
معاونش آقای علی مهاجری که مسئولیت آموزش نظامی 
را بر عهده داشــت. آقایان اســماعیل کاخ و شیخ بهایی 
هم در آمــوزش بودند. جمع رزمنــدگان دوره ما تقریبا 
صــد نفر می شــدیم که به عنوان هفتمیــن دوره آموزش 
پاسداری وارد مرکز آموزش سپاه گردیدیم. سردار حاج 
قاسم ســلیمانی، منصور فتحی، اکبر پورشعبان، سردار 
شهید محمد عبدالهی و سردار شهید محمد گرامی جزو 
هم دوره ای های من بودند. اینها بعدها همگی در شــمار 
بهترین مربیان آموزشــی کرمان قــرار گرفتند. می توانم 
یم مهمترین هم دوره من حاج قاســم ســلیمانی بود  بگو
کــه بعدها فرمانده لشــکر 41 ثارالله شــد و هم اکنون 
فرمانده ســپاه قدس می باشــد. البته من و حاج قاســم 
سلیمانی و سردار شهید محمد عبداللهی قبل از انقاب 
همدیگر را می شــناختیم. چون در ســالن رفاه کارگران 
کرمان ورزشــهای قدرتی انجام می دادیم. همه نیروهای 
آن دوره از اســتان کرمــان بودند و تعدادمان بیشــتر از 

دوره های قبلی بود. 

B  با حاج یونس زنگی آبادی از چه زمانی آشــنا 
شدید؟

حــاج یونس یک مورد اســتثنایی بود که یک ســال پس 
از من به سپاه پیوســت. بعد از اینکه دوره های آموزشی 
سپاه را پشت سر گذاشتم، خودم به عنوان مربی آموزشی 
در دانشــگاه حنیف نژاد آن روز که اکنون دانشکده فنی 
کرمان نامیده می شود، مشــغول ارائه آموزش نظامی به 
رزمندگان بسیجی و پاســدار گردیدم. غائله کردستان و 
شــروع جنگ تحمیلی هر دو باعث شــده بودند که نیاز 

B  لطفــا ابتــدا خودتان را به طــور کامل معرفی 
بفرمایید؟

حمید مهراب پور هســتم، متولد 1334 شهر کرمان. در 
سال 1359 به سپاه پیوستم و در همان ابتدای امر تحت 
عنوان مربی آموزش نظامی در پادگان قدس و سپس سایر 
پادگان های آموزشی کرمان مشغول خدمت گردیدم. بعد 
از مدتی جانشــین واحد آموزش شدم و سرانجام پس از 
جنگ تحت عنوان فرمانده واحد آموزش نظامی لشــکر 

بازنشسته شدم.  ثارالله   41

B  خودتان در کجا آموزش نظامی را گذراندید و 
کدام فرماندهان شاخص لشکر 41 ثارالله در سال 

1359 با شما همراه بودند؟

من در اولین روزهای مردادماه ســال 1359 برای دیدن 
آموزش نظامی از ســوی ســپاه منطقه شش کشوری به 
مرکز آموزش هتل تونی کرمان اعزام شدم. هتل تونی در 
چهاراه امام جمعه شهر قرار داشت که اکنون محل بسیج 
یی می باشد. از عناصر حکومت پهلوی مصادره  دانشجو

بعد از انقاب اســامی متکدیان 
رفته بودند و اداره بهزیستی درب 
این مرکز را قفل کرده و مورد استفاده 
قرار نمی گرفــت. برای همین یک 
شــب به اتفاق ســردار حاج قاسم 
سلیمانی و سردار حمید عسکری 
و محمدرضا دامغانــی از دیوار باال 
رفتیم و قفل ها را شکستیم و آنجا 
را تمییز کردیم و از روز بعد به عنوان 
پادگان آموزشی مورد استفاده قرار 

دادیم.

فراوانــی به نیروهــای آموزش دیده باشــد. اما فقط دو 
مکان محدود برای آموزش های نظامی ســپاه در کرمان 
وجود داشت که یکی بخش کوچکی از همین دانشکده 
فنــی بود و مکان دیگر هم هتل تونی نامیده می شــد که 
برایتان توضیح دادم. بدیــن ترتیب ما جای زیادی برای 
آموزش رزمندگان نداشــتیم و روزهای پرکاری را پشت 
سر می گذاشتیم. در نهایت تصمیم گرفتیم جای بزرگتری 
پیدا کنیم. یک محوطه پر از درخت و دارای آسایشگاهی 
در حومه شــهر کرمان قرار داشــت که تا قبل از انقاب 
اســامی به عنوان محل جمع آوری متکدیان شــناخته 
می شــد و متعلق به اداره بهزیســتی بــود. هم محوطه 
بزرگی داشــت و هم ساختمان هایی که می شد از آنها به 
عنوان آسایشگاه اســتفاده کرد. بعد از انقاب اسامی 
متکدیان رفته بودند و اداره بهزیســتی درب این مرکز را 
قفل کرده و مورد اســتفاده قــرار نمی گرفت. برای همین 
یک شب به اتفاق ســردار حاج قاسم سلیمانی و سردار 
حمید عسکری و محمدرضا دامغانی از دیوار باال رفتیم 
و قفل ها را شکســتیم و آنجا را تمیز کردیم و از روز بعد 
به عنوان پادگان آموزشــی مورد استفاده قرار دادیم. هیچ 
ید چرا ایــن کار را کرده اید. بعد از  کس هــم نیامد بگو
یی بر سردرب ورودی این محوطه نصب  چند روز تابلو
نمودیم با نام مرکز آموزش نظامی قدس سپاه پاسداران. 
چیزی نگذشت که اولین دوره آموزش در این مرکز برگزار 
گردید. نیروهای آموزشی این دوره همگی بسیجی بودند 
که حاج یونس هــم جزو آنها بود. در طی آن دوره حاج 
یونس خیلی خوب درخشید. جوان رعنای رشیدی که از 
قدرت ایمان به خدا و قدرت بدنی بسیار باالیی برخوردار 
بود. همان مدلی که ســپاه در به در دنبالشان می گشت. 
برای همین نشانه شده بود که به وی پیشنهاد پاسدار شدن 
بدهند. من و آقای علی مهاجری مربیان تاکتیک و ساح 
شناسی این بسیجیان بودیم. دوره آموزشی پس از یکماه 
به پایان رسید و بســیجیان به کردستان اعزام شدند. سه 
ماه از این ماجرا گذشت که یک روز دیدیم حاج یونس به 
پادگان آمده تا سری به ما بزند. او پس از پایان ماموریت 
در کردســتان به کرمان بازگشــته بود. من و حاج یونس 
رفاقت مان از دوران آموزش نظامی بســیج شــروع شد. 
به رغم اینکه مربی بودم و حق نداشــتم با نیروی تحت 
امرم دوستی نزدیک داشته باشم. اما حاج یونس را دالور 
مــردی می دیدم که با روابط عمومــی باال و وقار مردانه 
و صابت روح و جســم و سادگی روستایی می توانست 
فرمانده بزرگی شود. همان روز به ایشان پیشنهاد پاسدار 
شــدن دادم. آن زمان در شمار مربیان تاکتیک و تخریب 
و ساح شناســی و بدنسازی قرار داشــتم. یعنی تقریبا 
همه نوع آموزشــی می دادم. حاج یونس هم می توانست 
همین گونه باشد. فورا پیشنهاد من را پذیرفت و تمایلش 
را به پاسدار شــدن اعام نمود و از همان روز مقدمات 
پاسدار شدن را شروع کرد. حاج یونس اعتبار زیادی در 
بین مردم شهر زنگی آباد داشت و عاوه بر نفوذ زیادش 
در بســیج این شهر، عضو شورای روســتا هم بود. این 
شهر در بیســت و پنج کیلومتری شمالغربی کرمان قرار 
دارد. یونــس آن روز رفت و بعد از چنــد روز به اتفاق 

نفر اول سمت راست سردار شهید اصغر ایرانمش نفر اول سمت چپ ردیف وم سردار حاج یونس زنگی آبادی ▪
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یی و محمدرضا دامغانی و شیخ بهایی  علی اشرف گنجو
یک سال قبل تر یک دوره آموزش نظامی در پادگان گلف 
اهــواز زیر نظر یکی از مربیان خوب ســپاه به نام فیاض 
دیده بودیم. فیــاض نگرش ما را به آموزش نظامی تغییر 
داده بود. زیرا تا قبل از آن هرگز از گلوله جنگی در هنگام 
آموزش استفاده نمی کردیم و نیروها را با شدت و اقتدار 
خطاب قرار نمی دادیم. امــا فیاض فریاد می زد و تهدید 
می کرد و گلوله در پشــت پای رزمندگان شلیک می کرد. 
همه می ترســیدند و صحنه های واقعی جنگ را به هنگام 
آموزش پیاده می کرد. ما هم پس از بازگشت به کرمان به 
همین گونه برخورد می کردیم. حاال حاج یونس هم این 
شگردها را از ما فرا گرفته و مقتدرانه و رسا و با جدیدت 
در آمــوزش دادن نیروها حضــور می یافت و در تربیت 
قدرتمندانه رزمندگان از هیچ اقدامی دریغ نمی ورزید. به 
هنگام رزم شبانه و یا خشم شب و دوهای سرعتی روزانه 
از همه جلوتر بود. حتی بارها در کنار رزمندگان می رفت 
و بازمی گشت بدون اینکه خسته شود. اصا از دویدن و 
راهپیمایی های طوالنی مدت هراســی نداشت. نه سرما 
می توانســت در وی خللی ایجاد کند و نه گرما. بنابراین 
نیروهای تحت امرش همچون فوالدهای آبدیده پرورش 
می یافتند. جالب اینجاســت که با این همه ســختگیری 
بــاز هم در بین رزمندگان همچون ُدری گرانبها به عنوان 
فرمانده دوست داشــتنی آموزش شناخته می شد و همه 
دوست داشتند در گردانش آموزش ببینند. ما در آموزش 
نظامی اعتقاد داشــتیم که هر چه عرق بیشتری به هنگام 
آمــوزش از رزمنده گرفته شــود. خون کمتری از آنها در 
جبهه می ریزد. به همین خاطر سخت ترین آموزش ها را 
به رزمندگان می دادیم و آنها هم در پایان با آمادگی کامل 
به جنگ می رفتند. البته حاج یونس همواره بهترین یار و 
کمک سایر مربیان در هنگام برگذار شدن آموزش ها بود 
و عاوه بر آن هر کاری بــرای بهبود وضعیت آموزش و 
افزایش توانمندی سپاه و رزمندگان از دستش بر می آمد 
را انجام می داد. برای مثال ضعف امنیتی اطراف پادگان 
آموزشــی قدس را با پیشــنهادی عملی قوت بخشــید. 
ما همیشــه از تعداد کم نیروهــای حفاظت پادگان رنج 

من و حاج یونس رفاقت مان از دوران 
آموزش نظامی بسیج شروع شد. 
به رغــم اینکه مربی بــودم و حق 
نداشتم با نیروی تحت امرم دوستی 
نزدیک داشته باشم. اما حاج یونس 
را دالور مردی می دیدم که با روابط 
عمومی باال و وقار مردانه و صابت 
روح و جســم و ســادگی روستایی 
می توانست فرمانده بزرگی شود. 
همان روز به ایشان پیشنهاد پاسدار 

شدن دادم.

تعداد زیادی از داوطلبان برای کسب آموزش دوره هشتم 
پاسداری وارد پادگان قدس ســپاه گردیدند. دوباره من 
بی  شــدم مربی آموزش حاج یونس. ولی این بار به خو
می شــناختمش و افتخار می کردم که قرار است همکارم 
شود. پس از پایان دوره آموزش پاسداری به وی پیشنهاد 
ماندن در پادگان آموزشــی قدس را دادیم و بدین ترتیب 
تحت عنــوان کمک مربی من در پــادگان قدس ماند و 

کارش را آغاز نمود.   

B  چه دلیلی داشــت که اینقدر عالقه مند بود در 
واحد آموزش سپاه خدمت کند؟

او بهتریــن فرد بــرای آموزش های نظامــی بود. قدرت 
بدنی بســیار باال و توانایی در کوه پیمایی هایی سخت و 
راهپیمایی های طوالنی و هوش سرشــار و ایمان فراوان 
همگــی ســبب می گردیدند که ما در آمــوزش به چنین 
مربی نیاز داشــته باشــیم. از طرفی من در شمار مربیان 
باسابقه آموزش نظامی قرار داشتم و بیشتر مواقع فرمانده 
گردان های آموزشی بودم. بنابراین حضور حاج یونس را 
در پادگان آموزشــی مؤثر و به نفع جنگ می دانستم. در 
همان مدت کم با حاج یونس دوست شده بودم و او هم 
با توجه به پیگیری های من راغب شــده بود که به پادگان 
آموزشــی قدس بیاید. به هر حال به پادگان آموزشی آمد 
و کارش را تحت عنوان کمک مربی آغاز نمود. من دوران 
خدمت سربازیم را قبل از انقاب اسامی در ارتش طی 
کرده بودم و حاال در پادگان آموزشی قدس به عنوان یک 
مربی مجرب آموزشی شــناخته می شدم. از همان ابتدا 
اعتقاد داشتم می باید با نیروهای گردان تحت امرم صف 
جمــع کار کنم و آنها را به رژه وادارم. آن موقع در ســپاه 
چیزی به نام صف جمع و رژه وجود نداشــت و بسیاری 
از مربیــان به اینگونه کارها اعتقادی نداشــتند. ولی من 
معتقد بــودم که صف جمــع و رژه می تواند در افزایش 
نظم و انضباط و فرمان پذیری رزمندگان تاثیر به ســزایی 
داشته باشد. بدین منظور به نیروهایم آموزش رژه می دادم 
و موجبــات هماهنگی و عاقه به کارهای گروهی را در 
آنها شکوفا ساختم. حاج یونس هم به این نوع آموزش ها 
عاقه زیادی داشــت. اما خودش بلد نبود و اجباری به 
این کار نداشت و با اشتیاق تمرین می کرد و ما را همراهی 
می کرد. اصا هیچ گاه نمی گفت زشــت است و اگر من 

همراه نیروهای آموزشی تمرین کنم موجبات کسر شأنم 
خواهد شد. بلکه بدون نگاه به اطراف و با زیرپا گذاشتن 
منیت خود هر کاری که در راستای ارتقا توانش در سپاه 
الزم بود را انجام مــی داد. بارها می دیدم که هر روز در 
آسایشــگاه پاسداران کادر مشــغول تمرینات رژه و باال 
بردن پاهایش و به چپ چپ و به راســت راست و عقب 
گرد است. ما در این آسایشگاه یک آیینه قد بلند داشتیم 
که حاج یونس در مقابل آن می ایســتاد و تمرین می کرد. 
یی برای ما و نیروهای آموزشــی  بــه مرور تبدیل به الگو
شــد. هر روز لباس پاســداری اش را مرتب می پوشید و 
پوتین هایش را محکم می بســت و شلوارش را گتر کرده 
با وضعی منظم و مقتدرانــه در تمرینات نظامی حضور 
می یافت. روحیات نظامی بسیار باالیی داشت و از نظر 
جسمی و روحی در ســامت کامل بسر می برد. خیلی 
زود بر تمامی اصول تاکتیک و جنگ ها و ساح شناسی 
احاطه پیــدا کرد و مربی مجربی گردیــد. در هیچ چیز 
یا به دنبال اهــداف بزرگ به پیش  عقــب نمی مانــد و پو

می رفت. 

B بی آموزشی شود؟  چقدر طول کشید تا مر

پس از چندی تجربیاتش افزایش یافت و همزمان اوضاع 
جنــگ به گونه ای رقم خورد که هر روز صدها بســیجی 
برای رفتن به جبهه به بســیج مراجعه می کردند. بنابراین 
کار ما در آموزش خیلی زیاد شده بود و مداوم دوره های 
آموزشی برگزار می گردید. من و مربیان قدیمی عاوه بر 
پادگان قدس می بایست در سایر پادگانهای آموزشی مثل 
شــهید بهشتی و ربذه هم کارهای آموزشی انجام دهیم. 
بعد از مدتی آنقدر نیروی آموزشی زیاد گردید که بخشی 
یل گرفتیم  از پادگان آموزشی صفر پنج ارتش را هم تحو
و نیروی بســیجی و پاســدار در آنجا آموزش می دادیم. 
بنابراین الزم بود تا حاج یونس هم به عنوان مربی کارش 
را شروع کند. بنابراین خیلی زود تبدیل به فرمانده گردان 
آموزشی شــد و به مرور جزو مربیان نمونه و از پایه های 
اســتوار آموزش نظامی در سپاه کرمان گردید. نیروهای 
پرتوان و محکمی را پرورش می داد. من همان موقع اقبال 
فرماندهی و شهادت را در پیشانی این مرد بزرگ می دیدم. 
آنقدر روحیات نظامی باال و ایمان و اعتقاد راسخ داشت 
کــه از همه ما جلو زد. من و حاج قاســم ســلیمانی و 
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می بردیم و گاهی مواقع خودمــان نگهبانی برجک های 
اطــراف پادگان را بــر عهده می گرفتیم یــا جلوی درب 
دژبانی نگهبانی می دادیم. زیرا حق نداشتیم از نیروهای 
آموزشــی تا قبل از رفتن به میدان تیر بــه عنوان نگهبان 

یل دهیم.  اســتفاده کنیم یا به آنها اسلحه تحو

B  حاج یونــس چه راهکاری برای حراســت از 
نمود؟  پیشنهاد  آموزشی  پادگان 

او برای انجام این امر مهم یک راهکار عملیاتی بســیار 
بی پیشــنهاد کرد. آن روزها نیــروی نگهبان به اندازه  خو
کافی وجود نداشــت. یعنی اصا ســپاه ســعی می کرد 
بیشــتر رزمندگان در جبهه های نبرد باشــند تا اینکه در 
پادگانهای نظامی درون کشــور به هدر روند و نگهبانی 
دهند. بنابراین نیروی کافی در اختیار ما قرار نداشــت تا 
در اطــراف پادگان نگهبانی دهنــد و ورودی ها را کنترل 
یی می بایســت مواظب افــراد مغرض و  نمایند. از ســو
ضدانقاب هم باشــیم که آسیبی به ما و نیروهای درون 
پادگانهای آموزشــی وارد نسازند. بدین جهت حفاظت 
از پــادگان قدس برای مــا تبدیل به معضلی شــده بود 
که نمی توانســتیم راهکاری برایــش بیابیم. خودمان هم 
توانمــان در حد آمــوزش و برگزاری رزم های شــبانه و 
راهپیمایی هــا و دوهای روزانه و کاس های مختلف بود 
و هیچ فرصت اضافه ای برای نگهبانی دادن نداشتیم. از 
یی طبق قانون در شــرایطی می توانستیم از نیروهای  سو
آموزشــی برای نگهبانی دادن در اطراف پادگان استفاده 
کنیــم که آموزش ســاح را به طور کامــل فراگرفته و به 
میدان تیر رفته باشــند. یعنی توانایی استفاده از اسلحه را 
بی کسب کرده باشند. در دوره های آموزشی حدود  به خو
یک هفته تا ده روز طول می کشــید تا رزمندگان آموزش 
ساح را فرا بگیرند و به میدان تیر بروند و عما تیراندازی 
نمایند. حتی گاهی مواقع هم زمان بیشتری نیاز بود تا این 
امر صورت گیرد. در طی این مدت برجک های نگهبانی 
و درب دژبانــی و مکان های حفاظــت از پادگان خالی 
می ماندند و ضریب امنیتی پادگان کاهش می یافت. برای 
همین گاه گاهی مجبور می شدیم که نیروهای آموزشی را 
بدون ساح در اطراف پادگان به عنوان نگهبان بگماریم 

یا خودمان نگهبانی دهیم. گذاشــتن نیروی آموزشــی، 
آمــوزش ندیده به عنوان نگهبان در پســت های نگهبانی 
کار غلطی بود و اگر اتفاقی می افتاد عواقب بدی برایمان 
داشت. چون نگهبان هیچ ساحی برای دفاع از خودش 
نداشــت. این وضعیت تبدیل به مشــکلی شــده بود که 
ما را نگران می ســاخت و فکرمان را مدام مشــغول خود 
کــرده بود. به گونه ای که هر روز بــه فرماندهی گزارش 
می دادیم. تا اینکه یک روز حاج یونس پیشــنهاد داد که 
چرا از بســیجیانی که به کردســتان یا جبهه رفته اند برای 
بی است. اما  نگهبانی اســتفاده نمی کنید. گفتیم فکر خو
بسیجیان در پایگاههای مقاومت سطح شهر به کار گرفته 
می شــوند و زیر نظر پادگانهای نظامی نیســتند. بنابراین 
ما هیچ نفوذی بر روی آنها نمی توانیم داشــته باشیم. آن 
زمان بسیجیان هر شب به پایگاههای مقاومت محات 
خود می رفتند و در قالب گشــت های سیار و یا استقرار 
در اماکن حساس و سر چهارراهها به نگهبانی و مراقبت 
و حتی تفتیش افراد مشکوک می پرداختند. لذا در اختیار 
ما نبودند. حاج یونس گفت این که مشــکلی نیست. من 

آن موقــع در ســپاه چیــزی به نام 
صف جمــع و رژه وجود نداشــت 
و بســیاری از مربیــان بــه اینگونه 
کارها اعتقادی نداشتند. ولی من 
معتقــد بودم که صف جمــع و رژه 
می تواند در افزایش نظم و انضباط 
و فرمانپذیری رزمنــدگان تاثیر به 
سزایی داشته باشد. بدین منظور 
بــه نیروهایم آمــوزش رژه می دادم 
و موجبات هماهنگــی و عاقه به 
کارهای گروهی را در آنها شــکوفا 

ساختم.

می توانم هر چقدر بسیجی نیاز داشته باشید تامین کنم. 
گفتیم: چگونه؟ گفت: از پایگاه مقاومت شهر زنگی آباد 
بی بود. هم پیشنهاد کرد و  می آورم. خیلی پیشــنهاد خو
هم راهکارش را ارائه داد. اصا تمامی طرح ها و نظرات 
حاج یونس به همین گونه بودند. یعنی هیچ گاه نشــد که 
طرحی بدهد و راهکاری برای آن نداشته باشد. همین امر 
شــهدا را از ما جدا می ساخت و جلوتر قرار می داد. تنها 
درخواستش برای این کار در اختیار قرار دادن یک خودرو 
مینی بوس بود که بسیجیان را هر روز عصر از زنگی آباد 
بیاورد و صبح زود آنها را بازگرداند. فاصله بین زنگی آباد 
تا کرمان حدود بیست و پنج  کیلومتر است. لذا خودرو 
و راننده در اختیارش گذاشتیم و او هم در مدت زمانی که 
نیروهای آموزشــی حق نگهبانی دادن نداشتند، با پایگاه 
مقاومــت زنگی آباد هماهنگ کرده و نگهبانان مورد نیاز 
ما را تامین می کرد. نیروهای بسیجی می آمدند شام شان 
را می خوردند و طبق لوحه تنظیم شــده اقدام به نگهبانی 
بی بودند. برخی  از پادگان می دادند. بچه های خیلی خو
از این بســیجی ها بعدها به ســپاه پیوســتند و االن چند 
تایی از آنها در بیمارســتان حضرت فاطمه الزهرا کرمان 
مشــغول کار می باشــند. گاهی مواقع که به بیمارستان 
می روم ســری به آنها می زنم و کلی از حاج یونس برای 
هم تعریف می کنیم. بهانه ای شــده تا یاد آن مرد شجاع 
و دالور را هــر چند وقت یکبار مرور نماییم و کارهایش 
را به یاد آوریم. خدا میداند که دلم برایش تنگ شــده و 
یم خدا کند فراموشم نکرده باشد. به  گاهی مواقع می گو
هر حال حضور زنگی آبادی ها در پســت های نگهبانی 
پادگان آموزشــی قــدس کرمان حدود یکســال به طول 
انجامید و در این مدت هیچ وقت با مشکل مواجه نشدیم 
و هیچ دردســری برایمان ایجاد نگردید. حاج یونس در 
بی برخوردار بود  شهر زنگی آباد از اعتبار و موقعیت خو
و تقریبا همه جوانان این شــهر گوش به فرمانش بودند و 
هر چه می گفت اطاعت می کردند. گاهی مواقع که من و 
او شب ها در پادگان بودیم، دو تایی می رفتیم و مکان های 
نگهبانی را کنترل می کردیم تا نگهبانان خواب نباشــند. 
در این بین تاش می کردیم که خلع ساحشــان کنیم تا 
هواسشــان جمع باشد و کسی نتواند از دیواره محافظتی 
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پادگان عبور نماید. البته دو ســه باری در خلع ســاح 
برخی ها موفق شــدیم. اما در بیشتر مواقع نمی توانستیم. 
بعد از اینکه حاج یونس از کرمان برای همیشــه به جبهه 
رفــت، ارتباط ما با این بســیجی ها قطــع نگردید و هر 
زمانی نیاز بــه نگهبان یا نیــروی کمکی در رزمایش ها 
و مانورها داشــتیم، اقدام به اســتفاده از بسیجیان زنگی 
آبادی می کردیم. حاج یونس نبود اما باقیات صالحاتش 
همچنان در خدمت اســام و کشور قرار داشت. اینقدر 
جدیت و روحیه و اعتبار داشت و اینقدر می شد بر روی 
تک تک ســخنانش حساب کنیم، که هیچ وقت کارها و 

اقدامات و قولهایش یادمان نمی رود. 
مدتی بعد تغییرات اساســی در وضعیت واحد آموزش 
ســپاه کرمان ایجاد گردید. بدین ترتیــب که آقای علی 
مهاجری از آموزش رفت و آقای محمدرضا بنی اســدی 
راد که هــم اکنون مدیر عامل شــرکت ملی صنایع مس 
ایران می باشــد به عنوان فرمانده پادگان آموزشی قدس 
کرمان انتخاب گردید و من جانشــین ایشان شدم. حاج 
یونس هم تا انتهای سال 1360 همچنان مربی آموزشی 
همین پادگان ماند. البته در مقطعی قبل از عملیات فتح 
المبین همگی بــه جبهه رفتیم تا نیروهای تیپ ثارالله را 
در آنجا مورد آموزشهای مجدد قرار دهیم و از نظر بدنی 
برای حضور در عملیات آماده ســازیم. این عملیات در 
دوم فروردین ماه ســال 1361 اجرا گردید. ما از حدود 
یک ماه جلوتر یعنی از اســفندماه سال 1360 در منطقه 
عملیاتی حضور داشتیم و رزمندگان را آموزش می دادیم. 
حتی بعد از اینکه عملیات تمام شــد، حدود ده روز در 

ماندیم.   همانجا 

B  پس حاج یونس در عملیات فتح المبین حضور 
داشته است؟

مــن و حاج یونس و علی مهدیزاده و یک روحانی به نام 
حاج آقا دهخدا در اســفندماه سال 1360 با هم به مقر 
تیپ ثارالله در دوکوهه نزدیک شــهر اندیمشــک استان 
خوزستان رفتیم. قرار بود رزمندگان گردانهای عمل کننده 
تیپ ثارالله را در جبهه آموزش دهیم و مهیای حضور در 
عملیات نماییم. ابتدا کارمان را در مقر دوکوهه شــروع 
کردیــم و بعد از چنــد روز به جایــی در نزدیک منطقه 
عملیاتی در محدوده خط حد تیپ ثارالله منتقل شدیم. 
قرار بود تیپ ثارالله اولین حضور مقتدرانه خودش را در 
یک میدان واقعی نبرد نشان دهد. بنابراین آموزش ها را با 

نیروهــای پرتــوان و محکمــی را 
پــرورش می داد. مــن همان موقع 
اقبال فرماندهی و شــهادت را در 
پیشــانی این مرد بزرگ می دیدم. 
آنقدر روحیــات نظامی باال و ایمان 
و اعتقاد راسخ داشت که از همه ما 

جلو زد.

شهید بختیاری در کنار سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی ▪

جدیدت هر چه تمام تر پی گرفتیم و در طی این آموزش ها 
سعی می کردیم اشکاالت رزمندگان را در استفاده صحیح 
از ســاح ها و تاکتیک های نظامی و سایر موارد برطرف 
سازیم. شــهید محمد عبداللهی که بعدا جانشین گردان 
408 غواص گردید، در همان جا به ما ملحق شد. روزها 
گذشــت تا به شــب عملیات نزدیک شدیم. اما آن شب 
حاج قاسم دستور داد که حق ورود به منطقه عملیاتی را 
نداریم. زیرا در هیچ یک از گردانهای رزم ســازماندهی 
نشده بودیم. بنابراین مقرر گردید از روز بعد وارد منطقه 
یم و در گردانهای رزم سازماندهی گردیم.  عملیاتی شــو
ما هم طبق دســتور عمل کردیــم و روز اول عملیات با 
یک دستگاه وانت لندکروزر به منطقه حضور گردانهای 
رزم تیپ ثاراللــه رفتیم و در این گردانها ســازماندهی 
شــدیم. همه ما به اتفاق حاج یونــس تا انتهای عملیات 
فتــح المبین در عملیات حضور داشــتیم و هر کدام مان 
در مســئولیتهایی همچون فرمانده گروهان و یا جانشین 

نمودیم.  انجام وظیفه  گردان 

B بعــد از عملیات فتح المبین چه کار کردید؟ 

چنــد روزی از عملیات گذشــته بود که از مرکز آموزش 
ســپاه منطقه شــش کرمان درخواســت نمودند مربیان 
آموزشــی جهت آمــوزش رزمندگان جدیــد به کرمان 
بازگردنــد. بنابر این حاج قاســم دســتور داد به کرمان 
بازگردیــد و ما هم به کرمان برگشــتیم. البته حاج یونس 
مربی قابلی شــده بود و جبهه بــا آن محیط باز و آزادی 
عمل، مکانی مناسب برای دویدن راهپیمایی و تیراندازی 

و فراگیری و آموزش دادن حاج یونس شده بود. 
در کرمان حاج یونس بیشــتر به دنبال شناخت و آموزش 
ساح ها بود. جنگ آنچنان به سرعت پیشرفت کرد که هر 
روز ساحهای جدیدی وارد خطوط مقدم نبرد می گردید 
و الزم بود آنها را بشناســیم و در آموزش ها به نیروهای 
رزمنــده بشناســانیم و نحوه اســتفاده از آنها را آموزش 
دهیم تا رزمندگان بتوانند اســتفاده کنند و یا اینکه طریقه 
استفاده از آنها را بدانند. همان روزها موشک انداز دوش 

پرتاب آر پی جی 7 تازه وارد ســاختار نیروهای نظامی 
کشــور گردید. بخشی از این ســاح ها غنیمتی بودند و 
بخشی هم خریداری می شــدند. هر روز نوعی موشک 
و یا توپ ســبک وارد جنگ می شد. امروز موشک انداز 
آر پی جی 7 ســاحی معمولی با نحوه اســتفاده بسیار 
آســان محسوب می گردد. اما آن روزها مهم بود و مؤثر. 
من جزو اولین مربیان آموزش این ساح در کرمان بودم 
که نحوه استفاده از آن را به نیروهای تحت امرم آموزش 
می دادم. حاج یونس می خواســت نحوه استفاده از این 
نوع موشــک انداز را بداند تــا بتواند آموزش دهد. برای 
همین چندین بار درخواســت نمود که یک ضبط صوت 
به کاس بیاورد و صدای من را ضبط کند تا بعدا خودش 
برود و سر فرصت ساح را باز و بسته و طریقه استفاده را 
بر اســاس نوار آموزشی فرا بگیرد. اما من با آوردن ضبط 
صوت مخالفت می کردم. یک روز در حین آموزش دیدم 
صدای تقی از زیر میز آمد. همزمان حاج یونس بلند شد 
و به سرعت ضبطی را که در آنجا گذاشته و مشغول ضبط 
کردن صدای من بود از زیر میز درآورد و سرش را پایین 
انداخت و از کاس دور شــد. او صدای من را یواشکی 
ضبط کرده بود. خوشــحالم که اینقدر پشتکار داشت که 
یک هفته بعد خودش در شــمار مربیان کارکشته آموزش 
آر پی جی 7 و اســتفاده کننده از این ساح قرار گرفت. 
االن همان نوار جزو اســناد مــا در مرکز آموزش نظامی 
اســت که حاج یونس با خط خودش در پشت آن نوشته 

تدریس آر پی جی 7 ؛ استاد مهرابی پور.

B  حاج یونس از چه زمانی با ســردار حاج قاسم 
گردید؟ آشنا  سلیمانی 

اولین عملیاتی که رزمندگان کرمانی مســتقا در جبهه 
انجام دادند در ســال 1360 با نام نبرد کرخه کور انجام 
شد. اســم واقعی این عملیات شــهید چمران است که 
هدف از آن آزاد ســازی کرخه کور در منطقه دارخوئین 
خوزســتان از چنگال ارتش بعث عراق بود. عملیات در 
پنجم مرداد ماه سال 1360 انجام گرفت. رودخانه کرخه 
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نشان می داد. آن زمان حاج یونس به یکی از مربیان بسیار 
خوب آموزشی کرمان مبدل شده بود. به هر حال پس از 
اینکه از عملیات فتح المبین به کرمان بازگشــتیم. حدود 
دو مــاه بعد دوبــاره اعام گردید که بــه جبهه بازگردیم 
و رزمنــدگان را برای حضــور در عملیات رمضان آماده 
ســازیم. البته قبأل عملیات بیت المقــدس انجام گرفته 
و خرمشهر آزاد شــده بود. آقای محمدرضا بنی اسدی 
فرمانده پادگان قدس اعام نمود که با توجه به هماهنگی 
حاج قاسم و دستور فرمانده سپاه منطقه شش برای رفتن 
ید. بدین ترتیب دوازده نفر از مربیان  به جبهه آماده شــو

حاج یونس گفت این که مشکلی 
نیســت. من می توانم هر چقدر 
بسیجی نیاز داشته باشید تامین 
کنم. گفتیــم چگونــه؟ گفت از 
پایگاه مقاومت شــهر زنگی آباد 
می آورم. خیلی پیشنهاد خوبی 
بــود. هــم پیشــنهاد کــرد و هم 
راهکارش را ارائه داد. اصا تمامی 
طرحها و نظــرات حاج یونس به 
همین گونه بودند. یعنی هیچ گاه 
نشد که طرحی بدهد و راهکاری 

برای آن نداشته باشد.

کور در اســتان خوزستان قرار دارد که از رودخانه کرخه 
یزه عبور کرده و به  منشــعب می شود. سپس از شــهر هو
یزه می ریزد. من و حاج قاسم سلیمانی و  باتاق هورالهو
تمامی رزمندگان کرمانی تحت فرماندهی علی مهاجری 
در این عملیات حضور یافتیــم که عملیات موفقی بود. 
همان موقع حاج یونس در کردستان بسر می برد. اما قبل 
از رفتن به کردستان دوره آموزش نظامی خود را زیر نظر 
حاج قاسم سلیمانی در پادگان قدس کرمان گذرانده بود 
بی می شناختند. چون حاج یونس در  و همدیگر را به خو
شمار بسیجیان مطرح آن دوره محسوب می گردید و همه 
فرماندهان نســبت به آینده درخشان نظامی ایشان اتفاق 
نظر داشــتند و می دانســتیم با آن همه تاش و پشتکار و 
توانایی های فراوانی کــه دارد می تواند جزو بهترین های 
جنگ باشد. حاج قاسم سلیمانی بعد از نبرد کرخه کور 
از واحد آموزش نظامی ســپاه منطقه شش خارج گردید 
و بیشــتر به امــور عملیاتی می پرداخــت. او به مرور با 
همه مســئولین جنگ ارتباط برقرار نمــود و تیپ ثارالله 
کرمــان را برای عملیات فتح المبین ســازماندهی کرد. 
همانطــور که قبا گفتم تمامی مربیان پادگان آموزشــی 
قدس قبل از عملیات فتح المبین بنا به درخواست حاج 
قاسم ســلیمانی جهت آموزش نیروهای بسیجی و آماده 
کردن رزمندگان برای حضور قدرتمندانه تر در عملیات 
بــه منطقه عملیاتی فتح المبیــن رفتیم و حاج یونس هم 
در آن عملیات همراهمان بود و ارتباطش با حاج قاســم 
بیشتر شد. زیرا حاجی خودش در شمار مربیان کارکشته 
آموزش نظامی قرار داشــت و نسبت به آموزش نیروها و 
افزایش قدرت بدنی آنها حساسیت های فراوانی از خود 

آموزشــی پادگان قدس کرمان در اوایل خرداد ماه سال 
1361 بــه جبهه رفتیم و در جایی بــه نام اردوگاه حمید 
چریک در سه راهی حســینیه نزدیک خرمشهر استقرار 
یافتیــم. اردوگاه حمید چریک مرکب از دشــتی صاف 
بود که دور تا دور آن را توســط خاکریز محصور کرده و 
به بخش های مختلفی تقســیم می شد که یک بخش آن 
پادگان آموزش نظامی بود. همه رزمندگان و حتی مربیان 
و فرماندهان در چادر مستقر بودیم و هیچ ساختمان قابل 
بی  ماحظه ای وجود نداشــت. در آنجا آموزشهای خو
برگزار نمودیم. هم میدان تیر داشــتیم و هم می توانستیم 
ســاحها را در مکان های تعیین شده مورد امتحان قرار 
دهیم و شــلیک نماییم. برای مثال گلوله خمپاره شلیک 
می کردیــم و یا نارنجک پرتــاب می کردیم. همه چیز به 
صورت عملی اجرا می شد و رزمندگان بهتر می توانستند 
در جریــان آموزش ها قــرار گیرند. آنجا مــن به عنوان 
فرمانده پادگان آموزش نظامی انتخاب شدم و حاج یونس 
معاونــم بود. هر دو نفرمان عاوه بر فرماندهی به عنوان 
مربی آموزش هم انجــام وظیفه می کردیم. واقعا مربیان 
آموزشــی همراهمان از قدرت بدنی باال و توانایی های 
خاص و بســیار مؤثر برخوردار بودند. توانایی هایی که 
می توانســت رزمندگان در حال آموزش را مجاب سازند 
که فرمانده خودش بهتر از دیگران است و بیشتر می فهمد 

و به او اعتماد نماید.  

B آیا در عملیات رمضان هم شرکت کردید؟ 

ما به هر عملیاتی که از قبل برای آموزش می رفتیم. یکی 
از شــرط هایمان حضور در عملیات بود. شب عملیات 
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صورت کاما مسلح به همراه رزمندگان رفت و روز بعد 
بازگشت. همگی دو روز عملیات به همراه گردانهای پیاده 
در خط مقدم ماندیم و به رغم درگیری های شــدید، اما 
هیچ اتفاقی برای مربیان آموزشی همراه ما نیفتاد. بعد از 
عملیات به پادگان حمید بازگشتیم و دوباره آموزش های 
جدید را برنامــه ریزی نمودیم. اما حــدود ده روز بعد 
دوباره از سوی آقای بنی اسدی فرمانده پادگان قدس به 
حاج قاســم گفته شد که مربیان آموزشی را جهت تداوم 
بنابراین دوباره  بازگردانید.  آموزش بســیجیان به کرمان 
حاج قاسم دســتور داد که به کرمان بازگردیم. اما حاج 
یونس نمی خواســت بازگردد. به شدت پافشاری می کرد 
و می خواســت در جبهه بماند و سرانجام با پیگیری های 
فراوان موفق شــد که همانجــا بماند. به ایــن بهانه که 
یل داده شده به مربیان که به آقای اکبر  خودرو نیسان تحو
یل بگیرد و کارهای  یل شــده بود را تحو پورشــعبان تحو
آموزشی را در منطقه عملیاتی سر و سامان بخشد و پس 
یل دادن خودرو به کرمان بازگردد. اما او تا زمان  از تحو
شــهادتش در جبهه ماند و هرگز برنگشت. بدین ترتیب 
نقطــه جدایی ما و حاج یونس در همانجا اتفاق افتاد. از 

من و حاج یونس و علی مهدیزاده 
و یــک روحانــی به نام حــاج آقا 
دهخدا در اسفندماه سال 1360 
بــا هم بــه مقــر تیــپ ثارالله در 
دوکوهه نزدیک شهر اندیمشک 
استان خوزستان رفتیم. قرار بود 
رزمندگان گردانهای عمل کننده 
تیپ ثاراللــه را در جبهه آموزش 
دهیم و مهیای حضور در عملیات 

نماییم.

رمضان فرا رســید و زیارت عاشورا برگزار گردید. حاج 
قاســم دوباره همچون عملیات فتــح المبین اعام نمود 
که مربیان آموزشــی در شــب عملیات نباید وارد منطقه 
عملیاتی شــوند و از روز بعــد به گردانهــای عملیاتی 
بپیوندند. راضــی بودیم و برایمان حضــور در عملیات 
یی نمی خواستیم دست و پا گیر باشیم.  مهم بود. از ســو
آن شــب به همراه گردانهای عملیاتی تا پشت دژ مرزی 
ایران که مکان رهایی رزمندگان به ســمت دشــمن بود 
رفتیم. در پشت دژ ایســتاده و گردانهایی که می رفتند را 
بدرقه می کردیم و با فرماندهان و دوستانمان خداحافظی 
می کردیــم. گردانهای عملیاتی  پشــت ســر هم از راه 
می رســیدند و به دستور حاج قاسم وارد منطقه عملیاتی 
می گردیدند. هنگامی که آخرین گردان در حال عبور به 
ســمت منطقه عملیاتی رمضان بود، ناگهان حاج یونس 
گفــت حمید من هم رفتم. هر چه صحبت کردم و گفتم 
حاج قاســم دستور داده که مربیان آموزشی حق ورود به 
منطقه عملیاتی را در شــب عملیات ندارند، اما به حرفم 
گــوش نداد و به عنــوان کمکی آر پی جــی زن آخرین 
گــردان عملیاتی به راه افتاد و وارد عملیات شــد. او آن 
شب رفت و ما روز بعد ابتدای صبح توسط یک دستگاه 
یل آقای اکبر پورشعبان از مربیان  خودرو نیســان که تحو
همراهمان داده شــده بود، به راه افتادیــم و وارد منطقه 
عملیاتی گردیدیم. هنگامی که ما یازده مربی ابتدای روز 
یی  بعد وارد منطقه اســتقرار نیروهای خودی در لبه جلو
منطقه نبرد شــدیم. همین که قصد توقف در پشــت یک 
خاکریز را داشــتیم، گلوله تانکی درست در مقابلمان به 
پشــت خاکریز اصابت کرد و انبــوه خاک ها بر روی ما 
فرو ریخت. همه زخمی شــده بودیم. نه بر اساس ترکش 
گلوله بلکه به ســبب پرتاب شــدن از خودرو و برخورد 
به زمین و برخورد ســنگ و خــاک. عملیات رمضان به 
رغــم موفقیت ها و عدم موفقیت هــا فقط یک روز طول 
کشید و درگیری ها در آن روز بسیار شدید بودند. دشمن 
هم از انبــوه گلوله های توپ و تانک و خمپاره و ســایر 
ســاحها برای انهدام رزمندگان خودی استفاده می کرد 
و منطقه را زیر آتش شــدید گرفته بود. حاج یونس هم به 

آن بعد حاج یونس شــد فرمانده پادگان آموزشی حمید 
چریک در سه راهی حسینیه. پس از چندی هم به عنوان 
فرمانده واحد آموزش لشکر 41 ثارالله انتخاب گردید. 

B  پــس از عملیات رمضــان و باقی ماندن حاج 
یونس در جبهه، آیا باز هم با پادگان آموزشی قدس 

ارتباط داشت؟

خیر ایشان دیگر هرگز به کرمان و پادگان آموزشی قدس 
بازنگشــت. یعنی به گونه ای درگیر کارهای عملیاتی شد 
که فرصت انجام چنین کارهایی را نیافت. بعدها از واحد 
آموزش نظامی رفت و وارد واحد طرح و عملیات لشکر 
41 ثارالله گردید. از آن به بعد به جز در مواقع مرخصی 
و یا به هنگام زخمی شــدن به کرمان نمی آمد. ما هم هر 
وقت به مرخصی می آمد می رفتیم و او را می دیدم. حال 
اگر سالم بود که با خانواده به میهمانی می رفتیم و ایشان 
هم به اتفاق خانــواده اش به منزل ما می آمدند و اگر هم 

به عیادتشان می رفتیم.  مجروح بود که 

B حاج یونس چند بار زخمی شدند؟ 

خیلی زخمی می شــد. تقریبا همیشه بعد از هر عملیاتی 
به صورت مجروح در بیمارســتانها بستری می گردید و 
سپس دوران نقاهت را در خانه و در شهر زنگی آباد پشت 
سر می گذاشــت. او در بیشــتر عملیات ها تحت عنوان 
فرمانده تیپ یا فرمانده محور به همراه رزمندگان تحت 
امرش وارد محور عملیاتی می گردید و روزها در خطوط 
مقدم نبــرد باقی می ماند و رزمندگان را هدایت می کرد. 
بنابراین هر لحظه امکان شــهادت و یا زخمی شــدنش 
وجود داشــت. آنقدر زخمی شــد تا اینکه ســرانجام به 

رسید.       شهادت 

B ایشان چه زمانی ازدواج کردند؟ 

حــاج یونس در همه کارها اهل مشــورت بود. هیچ گاه 
ندیدم خودسرانه کاری انجام دهد و یا قدمی بردارد. یکی 
از رازهای موفقیت ایشان و تعامل فراوانش با رزمندگان 
و فرماندهــان پایین تر از خــودش همین امر بود. او در 
ســال 1361 یعنی همان اولین روزهایی که تحت عنوان 
مربی آموزشــی در پادگان قــدس کار می کرد تصمیم به 
ازدواج گرفت. شــب ها که با هم به عنوان پاسبخش در 
پادگان قدس حضور داشــتیم با من در خصوص ازدواج 
و چگونگی انجام آن مشورت می کرد. با دختر خاله اش 
نامزد بودند و اکنون می خواست با وی ازدواج کند. من 
یق به این کار نمودم و حتی در خصوص  هم وی را تشــو
اینکه بهتر است برای کاهش هزینه ها و رضایت خداوند 
در مسجد و با یک دعای کمیل مراسم عقد را انجام دهد 
با هم مشــورت کردیم و قرار بر همین امر شد. سرانجام 
مراسم ازدواجش را در مسجد صاحب الزمان زنگی آباد 
برنامه ریزی کرد و ما هم یــک مینی بوس از فرماندهان 
و مربیان پادگان آموزشــی قدس و فرماندهان ســپاه در 
مراســم عروســیش حضور یافتیم. مــردم زیادی هم از 
زنگی آباد آمده بودند. مراســم عروسی حاج یونس یکی 
از مراســمات منحصر به فرد و خاص اســت که در آن 
مقطع زمانی انجام گرفت. جالب اســت بدانید که چند 

شهید زنگی آبادی در کنار عشایر مقاوم ایران ▪
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ســال پیش پسرش مصطفی هم به همین نحو و به طریقه 
پدر مراســم عروسی را در شــهر زنگی آباد برگزار نمود. 
یی  در مراسم عروســی مصطفی ساعتها گریه کردم و گو

که دنیا یک بار دیگر تکرار شده بود.  

B  ممنونــم از اینکــه اطالعــات خوبــی را در 
بیگــری حاج یونس در واحد  خصوص دوران مر
آموزش نظامی ســپاه کرمان در اختیــار بنده قرار 
ید که  دادید. آیا خاطره ای هم از ایشــان به یاد دار

نمایید؟ بیان  بخواهید 

بله خاطره که زیاد دارم. 
خاطــره اول: حــاج یونس بــا اخاق خــوش و انبوه 
مهربانی ها و در کنار آن صابت و اقتدار و توانمندی های 
فراوانــش به طور مداوم برای ما خاطره می آفرید. من در 
همان روزهای ســال 1360 و 1361 که با هم در پادگان 
بی  آموزشــی قدس خدمت می کردیم، وضــع مالی خو
نداشــتم. حقوق ماهیانه سپاه به ما دو هزار تومان بود که 
گاهــی مواقع نمی گرفتیم و ترجیح می دادیم خرج جنگ 
بی  شود. برای همین بیشــتر پاسداران از وضع مالی خو
برخوردار نبودند. در همــان وضعیت تصمیم گرفتم دو 
اتاق در قطعه زمینی که در خیابان ابوذر کرمان داشــتم 
بسازم و ازدواج کنم. حاج یونس بهترین دوست من بود 
و از اوضاع بد اقتصادی من خبر داشــت، هر روزی که 
بنایی داشــتم با من به خانه ام می آمد و در حد یک کارگر 
از صبح تا عصر کار می کرد. آن مربی با اقتدار و محکم 
که صدایی رسا و ایمانی وصف ناپذیر داشت، به خاطر 
دوستی به خانه در حال ســاخت من می آمد و بیشتر از 
یــک کارگر تا عصر کار می کرد. هیچ چشم داشــتی هم 
نداشت. فقط دوستی و مهربانی. یادم است هنگامی که 
سقف های اتاقها زده شــدند و می خواستیم پشت بام را 
کاه ِگل کنیم. من و او از سه روز جلوتر خاک ها را با کاه 
مخلوط کرده و سپس گل درست کردیم تا اینکه روز بام 
اندود فرا رسید. اوســتا به نام محمدحسین زنگی آبادی 
از دوســتان حاج یونس بود. هم ارزان بود و هم دوست 
عزیز حاج یونس و هم کسی بود که حاج یونس در دوران 
کودکی به همراهش کارگری می کرد. احترام زیادی برای 

حاج یونس قائل بود. آن روز به همراه یک شاگرد در روی 
پشت بام بودند و قرار بود من و حاج یونس پایین باشیم. 
یکی کاهگل را از روی زمین به روی چوب بست بریزد و 
دیگری از روی چوب بست به روی پشت بام. من قدرت 
بدنی ام به اندازه حاج یونس نبود. بنابراین قرار شد روی 
زمین بایســتم و کاهگل را روی چوب بســت بریزم و او 
هم از روی چوب بســت که حالت نا امن داشت با بیل 
به روی پشــت بام انتقال دهد. مقــداری ریختم و دیدم 
کار بسیار سختی اســت و توان انجامش را ندارم. برای 
همین ســرعت کار کاهش یافته بود. حاج یونس که دید 
من نمی توانم گفت شــما نمی توانید ایــن کار را انجام 
دهید. پس جایمــان را عوض می کنیــم. یعنی من باید 
می رفتم روی چوب بســت و حاج یونــس می آمد و از 
پایین گلها را برروی چوب بســت جلوی من می ریخت 
تا من آنها را باالی پشــت بام بریزم. آمدم پایین. اما باز 
هم دور خودم می چرخیدم و توان انجام آن کار ســخت 
را نداشــتم. برای همین حاج یونس دائم جابجا می شد 
و آن روز تمامی گلها را خودش به تنهایی باالی پشــت 
بام انتقال داد. باور کنید در رفاقت نمونه نداشــت. چند 
سال پیش می خواستم پشت بام ها را ایزوگام کنم. بنابراین 
کارگر گرفتم و مشــغول کندن کاه گل ها و ریختن آنها به 
پایین شدند. خدا گواه است از ابتدای کندن کاه گل ها تا 
تمام شدن کار دائم گریه کردم. یک لحظه یاد حاج یونس 
و آن از خودگذشــتگی فراوانش از ذهنم خارج نمی شد. 
خاطره دوم: در جبهه می خواستیم برای خودمان سنگر 
بســازیم. ما همگی از قدرتهای بدنی باالیی برخوردار 
بودیم. اما بدن حاج یونس ســاخته شده و به کار عادت 
داشــت. روزی که ســنگر می ســاختیم از ابتدا تا انتها 
گونی ها را با بیل پر از شــن می کرد و سپس آنها را روی 
هــم می چید و همه کار را خودش انجام داد. اصا حاج 
به جنگ بود. دالورمردی که از هیچ چیزی  یونس اعجو
هراس نداشــت. نه از کار و نه از دشــمن و نه از تفکر و 
نه از آموزش. هر کجا قدم می گذاشــت آنجا را متحول 

می ساخت. 

خاطره سوم: من حدود سیزده چهارده سال مربی پادگان 
آموزشــی بودم و در همه پست های یک پادگان آموزشی 
حضور داشته ام. همیشــه به همراه حاج قاسم سلیمانی 
ســعی می کردیم نیروهای تحت امرمــان را محکم بار 
بیاوریم. برای همین در انجام کارها و آموزش ها محکم 
بودیم و بــا صابت حرف می زدیم. جدیت داشــتیم و 
ســعی می کردیم الگوی مناسبی برای رزمندگان باشیم. 
تمامی نیروهای آموزشــی دارای یک خصلت مشــترک 
هســتند و آن اینکه ســعی می کنند نحوه سخن گفتن و 
یــا راه رفتن و حتی دویدن و آموزش دادن را از کســانی 
که آنها را بهتر از خودشــان میداننــد تقلید کنند. حاج 
یونس هم همین خصوصیات را به کار بســته بود. خیلی 
جدی و خشــن و با صابت و مردانه ســخن می گفت و 
عمــل می کــرد و در کنار همه اینها با ایمــان بود. واقعا 
الگوی مناســبی برای رزمندگان محســوب می شد. در 
کردستان جنگیده بود و می دانست جنگ یعنی چه. گاهی 
مواقع همشــهریانش که برای آموزش نزد ما می آمدند و 
می گفتند ما همشهری حاج یونس هستیم و توقع داشتند 
با آنها مدارا شــود و آموزش ها جدی نباشند. من همیشه 
یــم حاج یونس بیاید  می گفتــم پس من می روم و می گو
و تمرینات را خودش ادامه دهــد. می گفتند نه خودتان 
ادامه دهید. خوب می دانســتند کــه یونس اهل تبعیض 
نیســت و محکم تر از من و با جدیدت بیشــتری کار را 
دنبال می کند. شــاید برخی از آموزشهای ما هیچ گاه در 
جبهه اتفاق نمی افتادند، اما اینقدر ســخت می گرفتیم تا 
رزمنده طاقت تحمل هر نوع ســختی را داشته باشد. به 
همیــن خاطر در عملیات ها احســاس می کردند خیلی 
یند به هنگام اسارت  راحت بود و یا برخی از اسرا می گو
فهمیدیم که چقدر این آموزشها ما را در مقابل گرسنگی 

و تشنگی برای روزها مقاوم نگاه میداشتند. 
خاطــره چهارم: مــن و حاج یونس هــر روز حدود ده 
کیلومتر راه را میدویدیــم. گاهی مواقع به حدی نیروی 
آموزشــی به پادگان قدس و بهشتی و ربذه می آوردند که 
نداشتیم. روزها می بایست کاسهای  استراحت  فرصت 
آموزشی و میدان تیر و تاکتیک و بدنسازی برگزار نماییم 
و شبها رزم شبانه و خشم شب و برخی کاسهای تاکتیک 
و ستاره شناســی و سایر دروس نیازمند تاریکی. در این 
گونه مواقع کارها را با حاج یونس تقسیم می کردیم. برای 
مثال من می رفتم میدان تیر و او کاسهای داخل پادگان 
را برگزار می کرد. بقیه مربیان هم همراهی امان می کردند. 
اما حضور حاج یونس در این شــرایط مثال زدنی بود و 
شاید گاهی مواقع فکر می کردیم اصا نیازی به خوابیدن 
ندارد. همان تعبیری که بعدها در طرح عملیات لشــکر 
41 ثاراللــه توســط فرماندهــان گردانها و حاج قاســم 
سلیمانی به آن اذعان می شد. همگی معتقد بودند حاج 
یونس در حین عملیات ها نمی خوابید و چندین روز بیدار 
می ماند. به واقع حاج یونس دارای چنین خصوصیتی بود 
و گاهی مواقع اصا نمی خوابید. او به کشتی و ورزشهای 
باستانی عاقه زیادی داشت و در جبهه به پهلوان باستانی 

کار لشــکر 41 ثارالله شهرت یافت.    

هنگامی که آخرین گردان در حال 
عبور به سمت منطقه عملیاتی 
رمضان بود، ناگهان حاج یونس 
گفت حمید من هم رفتم. هر چه 
صحبت کردم و گفتم حاج قاسم 
دستور داده که مربیان آموزشی 
حــق ورود به منطقــه عملیاتی 
را در شــب عملیــات ندارند، اما 
به حرفم گــوش نداد و به عنوان 
کمکــی آر پــی جــی زن آخرین 
گردان عملیاتی به راه افتاد و وارد 

عملیات شد
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درآمد

دفاع از کشور و اسالم نیازمند جان های فراوان و خون های بی شمار بود. بهترین فرزندان ایران زمین در عصر ما جانشان را بر کف نهادند تا ایران و اسالم بماند و 
تمامیت این کشور عزیز حفظ گردد. دوران ما دوران کسب اقتدار و سرافرازی کشور ایران بود. شاید امروز خودمان نفهمیم، اما آیندگان این واقعیت را به خوبی درک 
خواهند کرد. حاج حسن زنگی آبادی از جمله فرماندهان نیک سیرت جنگ می باشد که بخشی از زندگی خود را در جوار شهیدان گذرانده و از دوستان سردار 
شهید حاج یونس زنگی آبادی می باشد. در این مصاحبه همراه وی شدیم تا بخش هایی از ناگفته های جنگ را از زبانشان بشنویم و برای تاریخ به ارمغان گذاریم. با هم 

به پای گوشه ای از صحبت های ایشان با شاهد یاران می نشینیم. 

سیر تحول سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی از کودکی تا فرماندهی جنگ از زبان حاج حسن زنگی آبادی دوست و همرزم شهید.   

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی نماد سادگی و فرماندهی
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نبرد اعزام می شدند. فرمانده سپاه منطقه شش هم فردی 
به نام محمود اشجع بود که از تیپ 14 امام حسین )ع( 
اصفهان به کرمان مامور شده بود. من مسئول پرداخت 
کمــک هزینه و حق ماموریت نیروهایی بودم که از این 
ســپاه به جبهه ها اعزام می شــدند. ماهیانه مبلغ سیصد 
تومان پول به هر رزمنده می دادیم تا هزینه های پزشکی 
و یــا حمل و نقل و احتمــاال خرید مایحتاج خودش را 
تأمیــن کند. بعدها که تیــپ ثارالله قبل از عملیات فتح 
المبین در سال 1360 تشکیل گردید. باز هم به این روند 
ادامه دادیم. آن زمان تعدادی نیرو در دزفول داشــتیم و 
تعــدادی هم در کرخه کور. مســئولیت من از نیمه های 
سال شصت تا نیمه های سال 1361 همین کار بود. پس 
از این مدت به نمایندگی از قرارگاه کربال مسئول نظارت 
و پیگیری تیپ ثارالله شدم. تا اینکه وزارت سپاه تشکیل 
شد و واحد برنامه ریزی و نظارت در سپاه منحل گردید. 
بنابراین مابین سالهای 1366 تا 1369 مسئول ارزیابی 
و سازماندهی نیروی انسانی لشکر 41 ثارالله گردیدم. 
بعد از قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رئیس 

ســتاد تیپ پدافندی 28 امام حسین )ع( شدم.  

B  با شهید حاج یونس زنگی آبادی از چه زمانی 
گردیدید؟ آشنا 

من با حاج یونس از دوران دبســتان دوســت بودیم. در 
روســتا به من می گفتند حســن مال. چون مادرم سواد 
قرآنی داشــت و خانه مان مکتــب خانه بود. آن زمان به 
رئیس مکتــب خانه می گفتند مال. بــه حاج یونس هم 
می گفتند حاج یونس مالحســین یونس. اسم پدر حاج 
یونس مالحســین و اســم پدربزرگش یونس بود. یعنی 
یونس پســر مالحســین پســر یونس. البته در کرمان به 
یند ُمــل یعنی به مالحســین می گفتند »ُمل  مــال می گو
حسین«. مالحسین پدر حاج یونس سواد قرآنی داشت و 
یسد و کتابهای قرآن و حافظ را بخواند.  می توانست بنو
به آدمهای با تحصیالت مکتب خانه ای، مال می گفتند. 

B  در ابتــدا لطفا خودتان را به طور کامل معرفی 
بفرمایید؟

من حســن زنگی آبادی متولد ســال 1337 اهل شــهر 
زنگی آباد، هم بازی  و هم مدرســه ای  حاج یونس زنگی 
آبادی هســتم. در تمامی مدت جنگ تحمیلی پاســدار 
بودم و هم اکنون شغل آزاد دارم. در مورخه 1360/6/6 
وارد سپاه شدم و مسئولیت امور مالی نیروهای اعزامی 
از منطقه شش کشــوری به جبهه های جنگ را بر عهده 

گرفتم.   

B  مســئول امور مالی نیروهای اعزامی به جبهه 
انجام می دادید؟ یعنی چه کاری 

آن زمان اســتانهای کرمان، سیســتان و بلوچســتان و 
هرمزگان زیر نظر ســپاه منطقه شــش کشوری هدایت 
می شــدند و هنوز تیپ یا لشــکری به نام ثارالله وجود 
نداشت. بســیجیان و رزمندگان کرمانی با نام نیروهای 
کرمانی به همراه ســایر تیپ ها یا لشکرها به جبهه های 

مالحســین پدر حاج یونس سواد 
قرآنی داشت و می توانست بنویسد 
و کتابهای قرآن و حافظ را بخواند. به 
آدمهای با تحصیالت مکتب خانه ای 
مــال می گفتند. مــن و حاج یونس 
هر دو در دبســتان فواد زنگی آباد 
درس می خواندیم. من کالس دوم 
دبســتان بــودم که یــک روز حاج 
یونس به همراه پدرش مالحسین 
به مدرســه آمدنــد و در کالس اول 

ثبت نام کرد.

من و حاج یونس هر دو در دبستان فواد زنگی آباد درس 
می خواندیم. من کالس دوم دبســتان بودم که یک روز 
حاج یونس به همراه پدرش مالحسین به مدرسه آمدند 

و در کالس اول ثبت نام کرد. 
البتــه من در ظاهر ســه ســال از حاج یونــس بزرگتر 
بودم. ولی در واقع یک ســال اختالف ســنی داشــتیم 
و شناســنامه او را دیرتــر گرفته بودند. بــه تعبیری من 
از نظر شناســنامه ای متولد ســال 1337 هستم و حاج 
یونس متولد ســال 1340 یعنی سه سال اختالف سنی 
داریم. پدر و مادرم می گفتند یک ســال دارید. آن زمان 
کودکان را در روســتاها مثل االن ســر وقت به مدرسه 
نمی فرستاندند. ضمن اینکه شناسنامه ها را هم سر وقت 
نمی گرفتند. بعضی مواقع یک  یا دو ســال از تولد فرزند 
می گذشــت تا می رفتند برایش شناسنامه می گرفتند. به 
هر حــال من و حاج یونس با یــک کالس اختالف در 

دبســتان فواد زنگی آباد تحصیل می کردیم. 

B  شــما گفتید که از کودکی بــه یونس می گفتند 
یونس؟ یونس مالحسین. چرا حاج  حاج 

از وقتــی که من به یــاد دارم به ایشــان می گفتند حاج 
یونس. یعنی وقتــی هم که کودک بود با نام حاج یونس 
در روســتا صدایش می زدند. چون در روز عید قربان به 
دنیا آمده بود. آن زمان در تمامی روســتاهای کرمان و 
حتی در شــهر کرمان هر کودکی که در روز عید سعید 
قربان بدنیا می آمد با نام حاجی خطاب می شــد. چون 
عید حاجیان است. به همین خاطر حاج یونس از بچگی 

بود.   یونس  حاج 

B شــما با حاج یونس همسایه هم بودید؟ 

در روســتا فاصله خانه هــا از هم دور نیســت و مردم 
همدیگــر را خوب می شناســند و از احواالت یکدیگر 
خبــر دارنــد. خانه ما باالی روســتا بــود و خانه حاج 
یونس پایین روســتا. گرچه نــوع زندگی در باال و پایین 

شهید زنگی آبادی در کنار دیگر همرزمانش ▪
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و بــه خانه می برد. حیوانات از این علفها می خوردند تا 
بزرگ شــوند. باغداران از این کار حاج یونس استقبال 
می کردند. زیرا یکی بود که علفهای هرز زیر درختانشان 
را مجانی ببرد و از باغ خارج ســازد. به همین خاطر به 
هر باغی که می خواســت می رفت و علف می برید. این 
شــغل علف بــری و دامپروری حاج یونــس در تمامی 
دوران دبســتان ادامه داشــت. دوچرخه اش تنها وسیله 
نقلیه منزلشان بود که با آن به مدرسه می آمد و به باغات 
برای علــف بری می رفت و علفهــا را جابجا می کرد و 
مایحتاج خانه را تامین می کرد. حاج یونس مرد کوچکی 
بــود که همه امــورات منزل را به تنهایــی انجام می داد 
و مردانــه خانــواده اش را اداره می کــرد. تمامی اوقات 
فراغتش در باغهای شــهر به علف بریدن می گذشــت. 
روزهای جمعه و در تابســتانها به همراه اوســتا بناها به 
شغل بنایی می پرداخت و یا در باغها کار می کرد. حاج 
یونس بعدها در نوجوانی و جوانی یک اســتاد کار ماهر 

در گچ کاری شده بود. 

B بعد از دبستان چه کار کردید؟ 

دبستان تمام شــد و دوران راهنمایی فرا رسید. ما اولین 
دانــش آموزانی بودیم که نظام آموزشــی کشــور تغییر 
کرد و بعد از دبســتان وارد دوران راهنمایی شــدیم. تا 
قبل از آن نظام آموزشــی مثل امروز بــود. یعنی دانش 
آموزان دوره دبستان را که تمام می کردند وارد دبیرستان 
مرحله اول و ســپس مرحله دوم می شدند. اما سالی که 
من پنجم دبســتان را تمام کردم وارد راهنمایی شــدم و 
می بایســت سه ســال دوره راهنمایی را طی کنم و بعد 
باره چهار ســال به دبیرستان بروم تا  از این ســه سال دو
دیپلم بگیرم. آن سال ما کالس پنجمی ها امتحان نهایی 
داشتیم و کالس ششــمی ها هم امتحان نهایی داشتند. 
پس از پایان تحصیالت دبســتان در همان دبستان فواد 
وارد دوره راهنمایی شــدیم. ســال بعد حاج یونس هم 
همیــن وضعیت را تکرار کرد و در همان مدرســه وارد 

شد.  راهنمایی 
حاال دیگر همگی بزرگ شــده بودیم. اما حاج یونس با 
همه فرق داشــت. امتحانات نهایی او ســاعت 9 تمام 
می شــد و به ســرعت ســوار دوچرخه اش می شد و به 
باغ هــا می رفت تا در کنار کارگــران کار کند. آن زمان 

خانــه ما باالی روســتا بــود و خانه 
حاج یونس پایین روستا. گرچه نوع 
زندگی در باال و پایین روستا فرقی 
نمی کــرد و همه فقیــر بودیم. در 
روســتاهای کرمان محل ورود آب 
قنات یا چشــمه که همیشه از باال 
وارد روستا می شود را باال می گویند

روســتا فرقی نمی کرد و همه فقیر بودیم. در روستاهای 
کرمــان محل ورود آب قنات یا چشــمه که همیشــه از 
یند و بر اساس  باال وارد روســتا می شــود را باال می گو
شــیب زمین و حرکت آب به سمت پایین، از جایی که 
یند که آب  تقریبا نیمه های روســتا هست را پایین می گو
ادامه مسیر می داد تا تمام شود. زنگی آباد چندین قنات 
پار در جنوب  داشــت که مهمترین آن از کوههــای جو
کرمان سرچشــمه می گرفت. البتــه ورودی کرمان هم 

از طرف باال بود. 

B چقدر حاج یونس را در کودکی می شناختید؟ 

خیلی. ما از کودکی همدیگر را در مراســمات مذهبی 
می دیدم و مادرانمان با همدیگر دوســت بودند. زنگی 
آباد شــهری مذهبی اســت که همیشــه عزاداری امام 
حسین )ع( در ماه های محرم و سایر ماه های سال جزو 
مهمترین برنامه های آن به حساب می آمد. همه مردم با 
اعتقاد در این مراسمات شرکت می کردند. ما هم شرکت 
می کردیــم. برای همین بچه هــا همدیگر را می دیدیم و 
با هم دوســت می شدیم. اما آشنایی نزدیک من و حاج 

از دوران دبستان آغاز گردید.   یونس 
مالحسین پدر حاج یونس در ابتدا همسر دیگری داشت 
که یک فرزنــد دختر از آن به یادگار مانده اســت. این 
همسر اول پس از مدتی فوت کرد و مالحسین بعد از او 
ازدواج ننمود تا دخترش بزرگ شد و به خانه بخت رفت. 
آنگاه اقوام پادرمیانی کردند و زن دیگری برای مالحسین 
گرفتند که مادر همین حاج یونس اســت. مالحسین از 
مادر حاج یونس دو فرزند داشت به نامهای حاج یونس 
و مرتضی. حاج یونس و پســر خواهر ناتنی حاج یونس 

با یکدیگر هم ســن و سال می باشند.   

B پدر حاج یونس چه خصوصیاتی داشت؟ 

از وقتی که من او را دیدم خیلی پیر و فرتوت بود. شغل 
درستی نداشــت و می گفتند تا قبل از آن برای صاحبان 

زمینهای کشــاورزی و مالکان باغات میوه کار می کرده 
و کارگر بود. گاهی مواقع هم در زمســتان شــاخه های 
خشک و هرس شده درون باغات را جمع آوری می کرد 
و بــه عنوان هیزم می فروخت. مردم از این هیزم ها برای 
ایجاد گرما در زمستان و پخت و پز استفاده می کردند. 
خیلی پیر بود و از زمانی که من با حاج یونس دوســت 
شدم، هیچ گاه ندیدم پدرش کار کند. یک خانه محقری 
شامل ســه اتاق داشتند که درب یکی از اتاقها از درون 
کوچه باز می شد و اسمش را گذاشته بود مسجد یونس. 
البتــه منظور از این یونــس یعنی پدربزرگ حاج یونس. 
مســجد کوچکی با پرچم ها و عکس هایی که شمایل آن 
را شــبیه مسجد کرده بود. مالحسین بیشتر وقتها در این 
مسجد مشغول نماز و عبادت بود. حاج یونس هم گاهی 
مواقــع که به نماز جماعت نمی رفت در همین مســجد 
نمازش را می خواند. این خانه قبل از اینکه محل زندگی 
مالحســین باشد، متعلق به یونس پدربزرگ حاج یونس 
بود. هم مالحســین و هم پدرش یونــس هر دو کارگر 
بودند و در فقر بســر می بردند. مادر یونس هم قمر نام 

داشت و اهل روستای زنگی آباد بود. 

B آیا پدرانتان هم با هم دوست بودند؟ 

بله. در روســتا همــه همدیگر را می شناســند و با هم 
دوست هســتند. ولی شــغل پدر من با شغل پدر حاج 
یونس فرق می کرد. پدر مــن مقنی بود. یعنی چاه حفر 

ایجاد قنات تحصص داشت.   می کرد و در 

B  از دوران دبســتانتان بگوییــد؟ حــاج یونس 
می آمد؟  مدرسه  به  چگونه 

در زنگی آباد دو تا دبســتان وجود داشت. یکی دبستان 
پسرانه فواد و دیگری دبستان دخترانه پروین اعتصامی. 
آن زمان مدارس دو شــیفته بودند. یعنی صبح ســاعت 
هفت و نیم می رفتیم به مدرســه و ظهر ســاعت یازده و 
باره عصر ساعت دو می رفتیم  نیم برمی گشتیم خانه. دو
و چهار برمی گشــتیم. حاج یونس یــک دوچرخه کهنه 
کوچک به اندازه خودش داشت که با همان دو چرخه به 
دبستان می آمد. به ترک عقب دوچرخه اش چندین میله 
آهنی جوش داده بود تا بزرگتر شود. همیشه بر روی این 
ترک یک گونی قرار داشــت که داسی در آن پیچیده بود 
و آن را بــا طناب می بســت. او از کودکی نان آور خانه 
بود. چون پــدرش توان انجام هیچ کاری را نداشــت. 
بنابراین برای جبران کمبودهای معیشتی زندگی چندین 
گوســفند و مرغ و خروس خریده بودنــد و در یکی از 
اتاق های خانه نگهداری می کردند. از شیر و ماست این 
گوسفندان امرار معاش می کردند. هر چند وقتی یک یا 
باره دو تا کوچکتر  دو تا از گوسفندان را می فروختند و دو
جایگزین می کردند تا بزرگ کنند و بفروشند. تخم مرغ 
هم می فروختند. اداره همه این حیوانات بر عهده حاج 
یونس بود. ظهر که ســاعت یازده و نیم مدرســه تعطیل 
می شد مستقیم سوار بر دوچرخه اش به باغهای اطراف 
شــهر می رفت و علف های زیــر درختان را می برید در 
گونی قرار می داد و با طناب به ترک دوچرخه می بســت 
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یرات و محصوالت ســیفی و  به زنگی آباد می گفتند کو
جالیــزی همچون خیار و هندوانه هم جزو کشــاورزی 
این منطقه بود. برداشــت این محصــوالت فصل های 
مشخصی داشت و بیشــتر مردم در همان زمانها به کار 
مشغول می شدند. حاج یونس هم مانند بقیه مردم برنامه 
برداشــت محصوالت را می دانســت و سعی می کرد از 
کار در این مزارع درآمد کســب کند. واقعا مجبور بود 
خرج پدر پیر و مادر و برادرش را درآورد. کار در باغها 
عبــارت از شــخم زدن زیر درختان و چیــدن علفهای 
هرز و بریدن شــاخه های اضافــی درختان یعنی هرس 
کــردن بود. ســاعت 9 صبح به ســرعت وارد مزرعه یا 
باغ می شد و دوچرخه اش را در گوشه ای می گذاشت و 
برای کار کردن اعالم امادگی می کرد. ســرکارگر کارش 
را مشــخص می کرد و چون دو ســاعت دیرتــر از بقیه 
آمده بود، می بایســت آن دو ساعت را جبران کند. بدین 
ترتیب که همه کارگران ظهر به مدت دو ســاعت تعطیل 
می کردنــد و برای نماز و صرف ناهار به خانه هایشــان 
می رفتند. اما حاج یونس به ســرعت نمازش را همانجا 
می خواند و لقمه نانی که در جیبش داشــت را می خورد 
و بــه کارش ادامه مــی داد تا کارگــران بازگردند. بدین 
ترتیب دوســاعت دیر رفتنش جبران می شد. اهل حرام 
کاری و کم کاری نبود. وظیفه اش را به بهترین وجهی تا 
غروب ادامه می داد و در پایان یک تومان پول می گرفت 
و به خانــه می رفت. این یک تومان خــرج زندگی آنها 
یی زندگی کنند و روزگار  بود و می بایســت با صرفه جو
بگذراننــد. البته آن زمان هزینه ها مثل امروز اینقدر باال 
نبودند. به خصوص در روســتا همگی راه و رسم صرفه 

بودند.  بلد  بی  به خو را  یی  جو

B  پس برادر و مادر حاج یونس چه کار می کردند؟ 
آنها کمک دست حاج یونس بودند؟ آیا 

برادر حاج یونس تقریبا سه سال از او کوچکتر بود و توان 

کار مثل یونس را نداشــت. بنابراین بیشــتر به حیوانات 
داخل خانه رسیدگی می کرد. مادرشان هم توان زیادی 
نداشــت و داخل خانه کار می کرد. مالحســین هم که 
پیر بود و هیچ تحرکی نداشــت. ولی حاج یونس بدون 
هیچگونه چشم داشــتی و بی ریا و آرام کار می کرد و از 
هر سه اینها مواظبت می کرد. گاهی مواقع دست پدرش 
را می گرفت و به مســجد می بــرد. هیچگاه با هیچکس 
برخورد تندی نمی کرد و صبر و حوصله فراوانی داشت. 
آن زمانها فقر در بین مردم بیداد می کرد. من یادمه برای 
گرفتن نفت چراغ یک شیشــه نفت می خریدیم. خانه ها 
با هیزم گرم می شــدند. شــب زود می خوابیدیم تا الزم 

کنیم.  استفاده  زیاد  نور  از  نباشد 

B  تاثیر می گذاشت؟ بر مردم   فقر چقدر 

باورش ســخت اســت اما آن موقع غذای اصلی بیشتر 
خانواده های کرمانی نان جو بود. حاال برخی ها چیزهای 

اهــل حرام کاری و کــم کاری نبود. 
وظیفــه اش را به بهترین وجهی تا 
غروب ادامه می داد و در پایان یک 
تومــان پــول می گرفت و بــه خانه 
می رفت. این یک تومان خرج زندگی 
آنها بود و می بایست با صرفه جویی 
زندگی کنند و روزگار بگذرانند. البته 
آن زمان هزینه ها مثل امروز اینقدر 
باال نبودند. به خصوص در روســتا 
همگی راه و رسم صرفه جویی را به 

خوبی بلد بودند. 

دیگری هم برای خوردن داشتند و برخی هیچی نداشتند 
و برخی هــم نان و لبنیــات را ترجیــح می دادند. این 
وضعیت هر روز ادامه داشت. نان گندم هم بیشتر برای 
خانواده های ثروتمند و اربابان بود. من گاهی مواقع که 
به منزل حاج یونس می رفتم غذایشــان عبارت از شیر و 
ماست و نان و تخم مرغ بود. البته بیشتر سعی می کردند 
تخم مرغ ها را بفروشــند و ســایر مایحتاج خانه شان را 

کنند. تامین 
پدر خانم من از دوســتان نزدیک پدر حاج یونس بود. 
پسر ایشان سالهاســت که در جنگ مفقود شده و هنوز 
جنازه اش پیدا نشــده. او تعریــف می کرد که یک بار با 
مالحســین پدر حــاج یونس در باغــی کار می کردند. 
می گفــت ظهرها همــه کارگران برای صــرف ناهار به 
خانه هایشان می رفتند و دو ســاعت بعد باز می گشتند. 
اما مالحســین در همان باغ نمازش را می خواند و ظهر 
همانجا دراز می کشید تا دیگران بازگردند و به کار کردن 
ادامه دهند. یک روز به او گفتم چرا به خانه نمی روی و 
برای غذا چــکار میکنی؟ گفت اینجا راحتم. لقمه نانی 
همــراه دارم. همینجا می خورم و بعد درازی می کشــم 
تا دیگران برگردند. ســپس چند تکه نان جو از تربه اش 
درآورد و تعارف کرد که بخــورم. گفتم این نانهای جو 
که خیلی ســیاه و مانده هستند، تعارف نکن و از این به 
بعد من هر روز از خانه برایت غذا می آورم. اما او هیچ 
گاه پیشــنهاد من را قبول نکرد و گفت با همین لقمه نان 
و جرعه آب و خــواب زیر درختان راحت ترم و قناعت 
می کنم، اما هرگز برای کســی مزاحمت ایجاد نمی کنم. 
یم حاج یونس  هدفــم از بیان این خاطره این بود که بگو
در چه خانواده ای بزرگ شــده. خانواده ای با آبرو و قانع 
و مومن و کاری که به رغم مشــکالت فراوان هرگز پیش 

نمی کردند.  دراز  کسی دست 

B  گفتیــد حاج یونس عالوه بــر کار در باغها و 
بنایی هــم می پرداخت. لطفا  علف بری بــه کار 

دهید؟ توضیح  بیشتر 

روزهــای جمعــه کار در باغ ها تعطیل می شــد. او در 
ایــن روزها بــه همراه بناهای روســتا بــه کار بنایی در 
خانه هــای اهالی می پرداخت. حاج یونس در هر کاری 
به ســرعت مهارت پیدا می کرد. بعــد از مدتی در کنار 
اوســتا به دیوارچینی می پرداخت و بعدها به یک استاد 
گــچ کار تبدیل گردید که خانه ما را هم ســفید کرد. او 
هیچ روزی بیکار نبود. مهربان و آرام و بدون حاشــیه به 
زندگــی خودش می پرداخت و هیچگاه با کســی درگیر 
نمی شــد و زیاد هم حرف نمی زد. بیشــترین توانش را 
بر کار کردن می گذاشــت. همیشه می گفت کار دارم و 

وقتش را به هدر نمی داد.    

B آیا این همه کار به درســش آسیب نمی زد؟ 

درســش خــوب بود. بــرای مــا معمایی بــود که این 
شــخصیت پرکار چه زمانی فرصت درس خواندن پیدا 
می کنــد. باهوش بود و درســش را می خواند و کارش 
را هــم انجام مــی داد. تقریبا تمامــی زندگی اش درس 

شهید زنگی آبادی در کنار دیگر همرزمانش ▪
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و کار بــود و فرصــت کارهای بیهوده نداشــت. گاهی 
مواقــع که در کوچه مشــغول فوتبال بودیم و او در حال 
رد شــدن بود، از وی می خواستیم که بیاید و بازی کند. 
نمی آمد و می گفت باید به کارهایم برســم. اگرم بعضی 
مواقع برای فوتبال می آمد، خیلی ســریع دست از بازی 
می کشــید و می رفت. گر چه فوتبال را خوب بلد بود و 
اگر تالش می کرد می توانســت فوتبالیست قابلی بشود. 
ولی متاسفانه همیشه کار داشت و به اندازه بقیه کودکان 

و بچه هــا فرصت بازی و تفریح پیدا نمی کرد.  

B از مدرسه راهنمایی بگویید. چگونه گذشت؟ 

در مدرسه راهنمایی یک مدیری داشتیم به نام مسلمی. 
صبح هــا که زنگ تفریح می خورد هیچ کس حق خروج 
از مدرســه را نداشــت. ســال 1353 من کالس سوم 
راهنمایی بودم و حاج یونــس دوم راهنمایی بود. مدیر 
می توانست از پنجره دفترش بر حیات مدرسه و تحرکات 
بی داشــته باشــد. قبــال گفتم که  دانش آموزان دید خو
مدرســه راهنمایی در همان دبستان فواد ادامه پیدا کرد. 
این زمان ما چهار دوســت صمیمــی بودیم که بعضی 
مواقع پولهایمان را روی هم می گذاشتیم و هر روز یکی 
بتی از زیر پنجره مدیر آروم به بیرون مدرسه می رفت  نو
و خوراکی می خرید و می آورد. یک روز یکی از بچه ها 
رفــت خوراکی بخرد که کمی دیر کرد. وقتی بازگشــت 
گفت کربالیی امیر مرده. کربالیی امیر همســایه حاج 
یونس بود. حاج یونس با شــنیدن این خبر زد زیر گریه 
بی های کربالیی امیر تعریف کرد. اینقدر  و کلــی از خو
گریه و ناآرامی می کرد که مدیر اجازه داد به خانه برود. 
او هم رفت. آن روز پنجشــنبه بود. روز بعد جمعه برای 
خرید ســر خیابان رفتم که شنیدم موالحسین پدر حاج 
یونس هم شــب قبل به رحمت خدا رفته )سال 1353 
بود و حاج یونس دوازده سال داشت(. با دوستانمون به 
خانه شان رفتیم و تسلیت گفتیم. آن بچه کارگر پر تالش 
و جســور و توانمند زار زار برای پدرش گریه می کرد و 
همه ما را منقلب کرده بود. آن زمان مرده ها را در داخل 
خانه هایشان می شستند. پدرش را در خانه شان شستند و 
کفن کردند و برای دفن به قبرســتان بردند. ما هم همراه 
حــاج یونس بودیم. آن روز گذشــت و چند روز بعد به 
باره کار و تالش و درس خواندن را با  مدرســه آمد و دو

آغاز نمود.  نو  از  برابر  نیرویی چند 

درسش خوب بود. برای ما معمایی 
بود که این شــخصیت پــرکار چه 
زمانی فرصت درس خواندن پیدا 
می کنــد. باهــوش بود و درســش 
را می خوانــد و کارش را هــم انجام 
می داد. تقریبــا تمامی زندگی اش 
درس و کار بــود و فرصــت کارهای 

بیهوده نداشت

B  یاد این خانواده، مراسم کفن و  با توجه به فقر ز
دفن و ختم پدر حاج یونس چگونه انجام گرفت؟

یک حســینیه ای در زنگی آباد هســت به نام حســینیه 
امیرالمومنین. آن موقع این حســینیه خانه آقای رستمی 
بود و درست روبروی خانه حاج یونس قرار داشت. آقای 
رستمی و پسرانش در کرمان مغازه داشتند و دستشان به 
بی داشتند.  دهانشان می رسید. تقریبا وضعیت مالی خو
مراســم پدر حاج یونس را همین خانواده انجام دادند. 
البته آن زمان هزینه ها زیاد نبود و مردم اعتقاد داشــتند 
تا چند شــبانه روز نبایــد دود و بوی غذا از خانه فردی 
که مرحوم شــده بیــرون بیاید. برای همین همســایه ها 
همــت می کردند و به داد خانواده متوفی می رســیدند. 
بــر عکس امروز بود که خانواده متوفی تا چند روز باید 
غذا بدهد و پذیرایی کند. این آقای رســتمی مغازه دار 
مشهور و معتمد شــهر بود. پسران آقای رستمی بعد از 
مرگ پدرشــان آن خانه را تبدیل به حسینیه امیرالمومنین 
نمودند و فکر کنم مسجد یونس هم به ساختمان همین 

گردید.  افزوده  حسینیه 

B دوران دبیرستان را چگونه سپری کردید؟ 

بعد از اینکه دوران راهنمایی به پایان رسید، حاج یونس 
در سال 1355 وارد دبیرستان پهلوی کرمان گردید. نام 
این دبیرستان در حال حاضر امام خمینی می باشد. من 
هم یک ســال جلوتر به دبیرســتان ایرانشهر کرمان رفته 
بودم. در کرمان سه دبیرســتان خوب به نامهای پهلوی 
و ســعادت و ایرانشــهر فعال بودند. یک سال از ورود 
حاج یونس به دبیرستان می گذشت که اولین جرقه های 
انقالب اســالمی در کرمان زده شد)ســال 1356(. ما 
هیچکدام مان در کرمان خانه نداشتیم. من گاهی مواقع 
در خانــه خواهرم و گاهی هــم در خانه خاله ام زندگی 
می کــردم. حاج یونس هم اتاقــی در خانه فردی اجاره 
کرد کــه بجای کرایه برای آن آقــا کار می کرد. او کوره 

داشــت و در کار تولید آجر بود. همه کارهایش توسط 
حــاج یونس انجام می گرفتند. از نظــارت بر کار تولید 
خشت خام گرفته تا تولید آجر و حتی فروش. یک وانت 
پیکان هم داشــت که حاج یونس راننده اش شــد. بدین 
ترتیــب حاج یونــس حقوق دریافت می کــرد و باز هم 
خداوند کمکش کرد و می توانست خرج خانواده اش را 
درآورد و مخارج تحصیل خودش را تامین کند. صبح ها 
مدرسه بود و در مواقع بیکاری تمام وقتش به دنبال کوره 
آجرپزی می گذشــت. به مــرور مخالفت ها علیه رژیم 
پهلوی شدت گرفتند و راهپیمایی های سال 1357 سبب 
تعطیلی مدارس شدند. این زمان حاج یونس سال سوم 
دبیرســتان بود و من چهارم. تا قبلش هر دو ســه روزی 
یک بــار همدیگر را می دیدیم. اما ارتبــاط ما با ایجاد 
انقالب و انجام راهپیمایی ها در شــهر کرمان بیشتر شد 
و پس از چندی من و برخی دوستانم با توجه به تعطیلی 
مدارس به زنگی آباد برگشتیم. اما حاج یونس در کرمان 
کار داشــت و همانجا ماند. هر زمانی به وجودش نیاز 
داشــتیم، به همراه وانت بارش در کنارمان بود و حمل 
و نقل یــا تدارکاتمان را انجام می داد. یکی از انقالبیون 
مهم زنگی آباد در آن شــرایط فردی به نام عباس زنگی 
آبــادی بود. همه مــا انقالبیون زنگی آبــاد با محوریت 
ایشــان فعالیت هایمان را انجام می دادیم. چون ســنش 
بیشــتر از همه بود و با مســئوالن انقالب اســالمی در 
فعالیت های  بنابرایــن  داشــت.  نزدیکی  ارتباط  کرمان 
انقالبی زنگی آباد و روســتاهای اطرافش را برنامه ریزی 
و ســازماندهی می کرد. اما هنوز برخی مردم از انقالب 
گاهی نداشــتند. بنابراین پخش اطالعیه  واهداف امام آ
و نوشــتن شــعار از جمله کارهای ما چنــد نفر بود که 
حاج یونــس هم همراهی امان می کرد. بیشــترمان بچه 
دبیرستانی بودیم. کدخدای شهر مدام به خانواده هایمان 
تذکر مــی داد و تهدیدمان می کرد. اما ما بدون توجه به 
تهدیدات به کارمــان ادامه می دادیم  و البته که انقالب 
وارد مرحله ای شــده بود که نه تنها کدخدای روستا که 
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روز و روز بعد یعنی عاشورای حسینی اوضاع از کنترل 
ماموران رژیم خارج شد و عزاداری در زنگی آباد رنگ 
و بــوی انقالبی گرفــت و مبدل به مخالفت با شــاه و 
حمایــت از امام خمینی گردید. قبال از ســوی مأموران 
یرات بــه هیئتهای  رژیم بــه خصوص ژاندارمــری کو
مذهبی و مسئوالنشــان اعالم شــده بود که حق انجام 
کارهای سیاسی و شــعار دادن علیه رژیم را ندارند. به 
همین خاطــر نظارت زیادی بر حرکــت انبوه مردم در 
هیئتهــای مذهبی انجام می گرفت. ولــی به رغم چنین 
ســخت گیری هایی، همه مردم و عزاداران با ابتکار حاج 
یونس و همراهی ما شــعار دادنــد و مخالفت به تمامی 
مردم کشــیده شــد. در این میان مهمترین کار را حاج 
یونــس انجام داد که تنها در باالی دیــوار و مقابل همه 
مردم و ماموران رژیم با صدای بلند فریاد مرگ بر شــاه 
ســر می داد و بلند می گفت: درود بر خمینی، سالم بر 
شــهیدان و خمینی خمینی حمایتت می کنیم. او در روز 

در تاسوعای ســال 1357 حاج 
یونس به رسم سنت بر باالی دیوار 
رفت و یک سر پارچه حامل قرآن 
را در دست گرفت. او آن روز اقدام 
بسیار مهمی انجام داد. هنگامی 
که هیئت ها به زیر قرآن رسیدند 
به ناگاه شــروع به شعار دادن بر 
علیه حکومت شاهنشاهی کرد 
و ما هم جمعیــت را در زیر قرآن 
نگاه داشــته و شــعارها را تکرار 

می کردیم.

یش را بگیرد.  خود شــاه هم نمی توانست جلو

B  حــاج یونــس در زنگی آباد چــه کار انقالبی 
می داد؟ انجام 

همــه کار. رنــگ برایمــان مــی آورد، بین روســتاها 
جابجای مان می کرد و در راهپیمایی ها حضور گســترده 
داشــت. ولی مثل ما تمامی وقتش در روســتای زنگی 
آباد نمی گذشــت. حاج یونس مجبور بود برای مخارج 
خود و خانواده اش کار کند. بنابراین همچنان رســیدگی 
بــه کارهای آن فرد کــوره دار و رانندگــی وی را انجام 
می داد. نان آوری جزو وظایف الینفک حاج یونس بود 
که نمی توانســت آن را رها کند. به همین خاطر کارش 
ســخت تر از ما بود و در آن روزها ســخت تر هم شده 
بود. زیرا هم نیازهای انقالبیون را در روستای زنگی آباد 
برطرف می ساخت و هم نیازهای خانواده اش را. از هیچ 
چیز نمی ترســید و امیدش به خدا بود. هر هفته در یکی 
از روستاهای نزدیک که امامزاده ای به نام بی بی حیات 
دارد، مراسم دعای ندبه و کمیل برگزار می کردیم. حاج 
یونس در برگزاری این مراسمات حضوری فعال داشت 
و همه جوره کمک می کرد. یکی دیگر از اقدامات مهم 
و تاثیر گــذار حاج یونس به هنگام انقالب اســالمی، 
حرکت او در روز تاســوعا و عاشورای سالهای 1356 
و 1357 بود. از قدیم رســم بود کــه هیئتهای عزاداری 
در روزهای تاســوعا و عاشــورای حســینی از نزدیک 
خانه حاج یونس عبور می کردند و به ســمت قبرســتان 
می رفتند. بر اساس یک ســنت قدیمی یک جلد کتاب 
مقدس قرآن را در این دو روز در پارچه ســبزی که طول 
زیادی داشــت، می پیچیدند و دو نفر بر روی دیوارهای 
دو طرف کوچه می ایســتادند و آن را باال نگاه میداشتند 
تــا هیئتهای عــزاداری از زیــرش عبــور نمایند. مردم 
زنگی آباد به این حرکت اعتقاد فراوانی داشــتند و آن را 
موجب خیر و برکت و اســتواری در مســیر امام حسین 
)ع( می دانســتند. از همان قدیــم یکی از آن دو نفر که 
روی دیوار می ایســتادند، پدر حــاج یونس بود. بعد از 
مرگ ایشان قرار بر آن شــد که این وظیفه طبق سنت بر 
عهده حاج یونس گذاشــته شــود. بنابراین در روزهای 
تاســوعا و عاشورای ســال 1357 حاج یونس بر روی 
دیوار قرار می گرفت و یک ســر پارچه ای که قرآن در آن 
پیچیده شــده را به دســت می گرفت. در تاسوعای سال 
1357 حاج یونس به رســم ســنت بر باالی دیوار رفت 
و یک ســر پارچه حامل قرآن را در دست گرفت. او آن 
روز اقدام بســیار مهمی انجــام داد. هنگامی که هیئتها 
به زیر قرآن رســیدند به ناگاه شروع به شعار دادن علیه 
حکومت شاهنشــاهی نمود و ما هم جمعیت را در زیر 
قرآن نگاه داشــته و شــعارها را تکرار می کردیم. بدین 
ترتیب شــوری در بیــن مردم ایجاد گردیــد و ترس از 
ماموران رژیم ریخته شــد و همه شعار می دادند. حتی 
آنهایــی هم که تا آن زمان در جریان انقالب اســالمی 
قرار نداشتند، برای اولین بار شعارهای درود بر خمینی، 
سالم بر شهیدان را شــنیدند و در جریان حرکت عظیم 
مردم در ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی قرار گرفتند. آن 

عاشــورا هم این کار را تکــرار نمود و هیچ کس جرات 
نکرد کوچکترین مشــکلی برایش پیش بیاورد. ماموران 
نادیده گرفتند و کدخدا هم دیگر می دانســت عمر رژیم 

رسیده.  پایان  به  شاهنشاهی 

B  بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی چه کار 
کردید؟

حاج یونــس در ســال 1358 یعنی یک ســال پس از 
پیروزی انقالب اســالمی دیپلم گرفــت. تا آن زمان با 
اینکه محصل دبیرستان بود اما در همکاری با کمیته های 
تمام می گذاشــت.  انقالبی ســنگ  نیروهای  و  مردمی 
یی ســنش از هیجده ســال بیشــتر بود و قیافه اش به  گو
یک مرد کامل می خــورد. همچنان برای برطرف کردن 
مشــکالت کوره و خرید سوخت و تامین مایحتاج منزل 
و جابجایی مســئول کوره فعالیــت می کرد و هیچ کس 
فکرش را هم نمی کــرد که این جوان هنــوز گواهینامه 
ندارد. هیکل درشت و چهارشانه و چهره زحمتکش اش 
او را بیش از آن چیزی که بود نشــان می داد. با پیروزی 
انقالب اســالمی کمیته های مردمی تشــکیل شــدند و 
حــاج یونس همچنان نیمــی از وقتش را صرف انقالب 
می کرد و نیمه دیگرش را کار می کرد. شب ها در جاده ها 
و چهارراه ها نگهبانی می دادیم. جنگ در 31 شــهریور 
ماه ســال 1359 آغاز گردید، اما رزمنــدگان با تجربه 
کرمانی در کردســتان ماندند تا آن مناطق رها نشوند و 
مجموع رشادت های رزمندگان اسالم برای حفظ مناطق 
کردنشــین از بین نرود. در اواخر سال 1359 گروه های 
زیادی از بســیجیان کرمان برای مقابله با ضدانقالب و 
دو حزب کومله و دموکرات به کردســتان اعزام شدند. 
در این شرایط حاج یونس به اتفاق تعدادی از بچه های 
زنگی آباد در پادگان قدس کرمان آموزش نظامی دیدند 

رفتند.  به کردستان  و سپس 
بدین ترتیب وی از ابتدای ســال 1360 برای همیشه از 
کار جدا شــد و در شمار کسانی قرار گرفت که از طرف 
بسیج کرمان به کردستان رفت و پس از بازگشت جذب 
سپاه گردید. او به کردستان رفت در حالی که چند وقت 
قبلش موفق شــده بود معافیت سربازی خود را به سبب 
کفالت مادرش دریافت کند. بــرای حاج یونس فرمان 
امام و حفظ اســالم و ایران مهمترین کار بود. حتی اگر 
کفالت ســربازی داشــته باشــد و اجباری به در دست 

نباشد.    اسلحه  گرفتن 

B شــما هم همراه ایشان به کردستان رفتید؟ 

خیــر من نرفتــم. چون همان روزها پــدرم فوت کرد و 
مادرم تنها بود. دســت چپ مــن از کودکی به صورت 
مادرزاد از مچ قطع بود و مشــکل داشتم. آن اوایل برای 
رفتن به جنگ داشــتن سالمت کامل شرط بود و اجازه 
نمی دادند هر کســی برود. اما اوضاع با شــروع جنگ 
تحمیلــی تفاوت کرد و من جزو اولین کســانی بودم که 
از شهرم به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتم. برای 
همین در زمان رفتن دوستانم به کردستان نیمی از قرآن 
را حفظ کردم. حاج یونس ســه ماه بعد در اوایل ســال 
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مربیان قدر و توانمند آموزشی تبدیل به لشکر 41 ثارالله 
گردید. رزمندگان هم روز به روز توانمندتر و با تجربه تر 
می گردیدند. این نیروهــا در میدان های رزم به گونه ای 
آبدیده شــدند که بعد از مدتی آموزشها هم تغییر کردند 
و منطبق بر واقعیات میــدان نبرد برنامه ریزی گردیدند. 
فرماندهان بزرگی همچون حاج قاســم سلیمانی، حاج 
یونس زنگی آبادی، حاج مهدی زندی نیا و بســیاری از 
فرماندهان و سرداران شــهید کرمان همگی ابتدا مربی 
پادگان های آموزشی بودند و سپس تبدیل به فرماندهان 
بزرگ جنگ شدند. حاج یونس در پادگان آموزشی قدس 
کرمان مربی تاکتیک بود. یعنی می بایست اصول رزم در 
شــب و روز و یافتن راه ها و چگونگی انجام جنگ های 
جدیــد را آموزش دهــد و رزمندگان را آمــاده این نوع 
نبردهــا نماید. برای همین به هنــگام آموزش چهره ای 
جدی و محکم داشــت و بیشــتر رزمندگان و بسیجیان 
اســتان کرمان وی را به عنوان مــردی مقتدر و توانمند 

می شناختند.  

B  تا چه زمانی در پادگان آموزشــی قدس کرمان 

در اواخر سال 1359 گروههای 
زیادی از بســیجیان کرمان برای 
مقابلــه با ضد انقالب و دو حزب 
کومله و دموکرات به کردســتان 
اعزام شدند. در این شرایط حاج 
یونس به اتفاق تعدادی از بچه های 
زنگی آباد در پادگان قدس کرمان 
آموزش نظامی دیدند و سپس به 

کردستان رفتند. 

1360 از کردســتان بازگشت و وارد ســپاه شد. ابتدا به 
صورت افتخاری و پس از چندی پاسدار رسمی گردید.  

B در سپاه کرمان چه مسئولیتی بر عهده گرفت؟ 

وی تجــارب زیــادی در امــور جنــگ و جنگ آوری 
داشت. در کردســتان جزو بسیجیان فعال شرکت کننده 
در جنگ های شــهری و کوهســتانی بــود و به صورت 
مــداوم ورزش می کــرد و در تمرینــات نظامی حضور 
داشــت. بــرای همین در ابتدای پاســداری بــه عنوان 
مربی پادگان آموزشــی قدس انتخاب گردید تا ســایر 
پاسداران و بســیجیان را آموزش دهد. البته ایشان هنوز 
پاسدار رســمی نبودند. آن زمان من پاسدار شده بودم 
و مســئولیت امور مالــی رزمندگان تیــپ ثارالله را بر 

داشتم.  عهده 

B  بیگری را در ســپاه  چرا حاج یونس شــغل مر
کرد؟  انتخاب 

ســپاه یک دفعه تشکیل شــد. جنگ هم ناگهانی شروع 
شــد و پیرو آن ســیل رزمندگان بســیجی و پاسدار به 
ســوی جبهه های نبرد شــدت گرفت. کرمانیان هم در 
کردســتان و آذربایجان غربی حضور فراوان داشــتند و 
هــم در جبهه های نبرد با دشــمن بعثــی می جنگیدند. 
برای همیــن نیاز مبرمی به مربیان کارکشــته و باتجربه 
بود. مربیانی که توانمند باشــند و از اطالعات فراوانی 
از نحوه جنگ ها و سالح ها داشــته باشند. حاج یونس 
یکی از همین نوع مربیان بود. اینقدر نیرو برای آموزش 
وارد پادگان های ســپاه شــده بودند که در کرمان عالوه 
بر پادگان های آموزشی قدس و شــهید بهشتی و ربذه، 
برخی نیروها را هــم در پادگان صفرپنج ارتش آموزش 
می دادند. البته هنوز برخی از این نیروها را به کردستان 
اعزام می کردند و تعداد بیشــتری را بــه جبهه های نبرد 
برای حضور در تیپ تازه تاســیس ثارالله می فرستادند. 
بدیــن ترتیب تیپ ثارالله پس از چندی با بهره گیری از 

ماندند؟

تا اواخر ســال 1360 در پادگان قــدس کرمان ماندند 
و ســپس در ابتدای ســال 1361 برای تــداوم آموزش 
رزمندگان کرمانی تیپ ثارالله و آماده کردن آنها جهت 
شــرکت در عملیات رمضان به پادگان حمید چریک در 
ســه راه حسینی نزدیک خرمشــهر منتقل شدند و برای 

همیشــه جزو کادر لشکر 41 ثارالله در جبهه ها ماند. 

B در خوزســتان چه مسئولیتی بر عهده گرفتند؟ 

همانطــور که قبــال گفتم حــاج یونس و حاج قاســم 
ســلیمانی و ســایر فرماندهان بزرگ جنــگ همگی در 
بی  ابتــدا مربیان آموزشــی بودند و همدیگــر را به خو
می شــناختند. بدین سبب به پیشنهاد حاج قاسم که قبل 
از ایشــان تیپ ثارالله را در جبهه تشــکیل داده بودند، 
فرمانده پادگان آموزشــی حمیــد چریک گردیدند. این 
پــادگان در حدود چهل کیلومتری خرمشــهر در جایی 
نزدیک ســه راهی حسینیه ایجاد شــده بود و مرکب از 
یک پادگان آموزشــی با اســتفاده از چادر بــود. یعنی 
رزمنــدگان در چادرها اســتراحت می کردند. آن روزها 
تابستان بسیار گرم و تحمل ناپذیری بود و پادگان حمید 
چریک نیروی زیادی داشت. مکان این پادگان در منطقه 
طالییه قرار داشــت و در عملیات قبلــی یعنی عملیات 
بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر توسط رزمندگان 
تیپ ثارالله فتح شــده بود. ســنگر حاج قاســم نزدیک 
همین پادگان واقع بود. نــام حمید چریک از این بابت 
برای این پادگان انتخاب شــده بود، زیرا حمید چریک 
یکــی از فرماندهان تیپ ثارالله بود که در عملیات بیت 
المقدس به شهادت رسید. به هر حال حاج یونس قبل از 

عملیــات رمضان))) )23 تیرماه 1361( به اتفاق تعداد 
زیادی از مربیان آموزشی پادگان قدس کرمان به عنوان 
مربی به پادگان حمیــد چریک در جبهه اعزام گردید و 
پس از پایــان عملیات در همان پادگان ماند و به عنوان 

فرمانده پادگان آموزشــی انجام وظیفه نمود. 

B آیا این زمان پاسدار رسمی شده بودند؟  

خیر. پاســدار افتخاری بودند و هنوز پاســدار رسمی 
نشــده بود. اما پرونده ای برای رسمی شدن تشکیل داده 
بود که من به عنوان یک دوســت کارهای رسمی شدنش 
را پیگیری می کردم. هنوز هم تیپ ثارالله بودیم. ما قبل 
از عملیات فتح المبین تیپ ثارالله شدیم و در عملیات 
والفجر مقدماتی )1361/11/17( تبدیل به لشــکر 41 
ثارالله گردیدیم. )تیــپ 41 ثارالله در آخرین روزهای 
دیماه سال 1361 یعنی قبل از عملیات والفجر مقدماتی 
)1361/11/18( تبدیل به لشــکر 41 ثارالله گردید. این 
لشــکر با بهره مندی از ســه تیپ و یــک گردان زرهی 
همزمان با تیپ حضرت رســول تهران و امام حســین 

شد.( لشکر  به  تبدیل  اصفهان 

1 .  این عملیات در 23 تیرماه ســال 1361 شب 21 ماه مبارك رمضان در ساعت 21/30 در منطقه عملیاتی 

شلمچه )شرق بصره( به منظور دور کردن اتش دشمن از شهرهای جنوبی کشور و انهدام ماشین جنگی دشمن 

و تهدیــد بصره آغاز گردید. و طی پنــج مرحله با رمز مقدس یا صاحب الزمان ادرکنی ادامه یافت که تلفاتی 

بــر نیروهای عراقی وارد گردید اما نتایج پیش بینی شــده حاصل نگردیدنــدـ  کارنامه توصیفی عملیات های 

هشت سال دفاع مقدس، ص 104
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B ایشان چه سالی ازدواج کرد؟ 

او بعد از پاســدار شــدن دو اتــاق تو در تــو در خانه 
پدری اش ســاخت و سایر اتاق های خانه را تعمیر نمود 
تا مادر و برادرش مرتضی زندگی امنی داشــته باشند و 
خــودش هم در همان دو اتاق تو در تو زندگی کند. این 
زمان سال 1362 بود. خوب یادم است که یک فردی به 
نام اســتاد محمدحسین زنگی آبادی مشغول گچ کاری 
اتاق ها بود که یکی از اتاق ها کامل گردید و می خواست 
اتــاق دیگر را تمام کند که حاج یونس تصمیم گرفت به 
جبهه برود. بنابراین به اوســتای بنا گفت از فردا نیازی 
نیست بیایید تا من از جبهه بازگردم. اوستا محمدحسین 
در پاســخش گفته بود شما به جبهه برو ما کاری به شما 
نداریم و وظیفــه خودمان را انجام میدهیم. شــما هم 
نگران هزینه ها نباش. اما حاج یونس پاســخ داده بود. 
خیر. نمی خواهم اگر شــهید شــدم حق شما بر گردنم 
باشد. شــاید خانواده ام نتوانند از عهده برآیند. بنابراین 
کار را تعطیــل کرد و به جبهه رفت و پس از بازگشــت 
باره از اوســتا خواســت که بیاید و ادامه گچ کاری را  دو
شــروع کند. همین که گچ کاری ایــن دو اتاق به پایان 
رسید، در سال 1362 اقدام به ازدواج با دختر خاله اش 
نمود. این دو از قبل با هم نامزد بودند. جشــن عروسی 
در مســجد صاحب الزمان زنگی آباد انجام شد و همه 
فرماندهان لشــکر حضور داشتند. شــام هم آبگوشت 
امام حســینی بود که مورد عالقه مــردم کرمان در ایام 
ماه محرم می باشــد. جمعیت زیادی در این عروســی 
ســاده و روحانی حضور یافتند و به دعای کمیل گوش 
فرا دادند و یک عروســی بیاد ماندنــی را در زنگی آباد 
رقم زدنــد. ثمره این ازدواج دو فرزند به نام های فاطمه 

می باشد.  مصطفی  و 

B  حــاج یونس در چــه عملیات هایــی از دفاع 
داشت؟ مقدس حضور 

من خودم اولیــن بار حاج یونس را در عملیات رمضان 
)1361/4/23( دیدم. اما شــنیدم کــه در عملیات فتح 
المبین )1361/1/2( هم حضور داشــته اند. ایشان بعد 
از عملیــات رمضــان در عملیات والفجــر مقدماتی، 
والفجر یک، والفجر ســه، والفجــر چهار، خیبر، بدر، 
والفجر هشــت، کربالی یک، کربالی چهار، کربالی 
پنج حضور مقتدرانه داشتند که در ادامه توضیح میدهم. 
حــاج یونس عالوه بر عملیات فتــح المبین از عملیات 
رمضان به بعد تا زمان شهادتش در تمامی عملیات های 

داشت. حضور  تحمیلی  جنگ 

B آیا در این عملیات ها زخمی هم شــدند؟ 

بله. حاج یونس در همه عملیات ها مجروح می شــدند. 
چون در خط مقدم حضور داشتند. در عملیات والفجر 
چهــار هنگامی کــه فرمانده طرح عملیات لشــکر 41 
ثارالله ســردار شــهید حاج مهدی کازرونی به شهادت 
رسیدند، ایشان هم همراهشــان بودند و زخمی شدند. 
وی بعد از عملیات والفجر چهار در بیشــتر عملیات ها 
فرمانده محور یا فرمانده تیپ بود. آن روزها فرماندهان 
قبل از رزمندگان به ســمت دشــمن می رفتند و حضور 
دائمــی در خطــوط مقدم نبرد داشــتند. بنابــر این هر 
لحظه احتمال زخمی شــدن و یا شهادتشــان بود. حاج 
قاســم ســلیمانی نقل قولی در مورد حاج یونس زنگی 
آبــادی دارند و آن اینکه حاج یونــس در هر عملیاتی به 
باره برای عملیات بعدی آماده  شهادت می رســید و دو

می گردید.    حضور 

B  چرا ایشــان از واحد آموزش بــه واحد طرح 
دادند؟ مسئولیت  تغییر  عملیات 

نمی دانم چرا از واحــد آموزش به طرح عملیات رفتند. 
امــا مطمئن هســتم که نظر حاج قاســم بوده. آن زمان 
حاجــی به ســرعت افــراد توانمند و فعــال و متفکر را 
کشــف و در مناســب مهم فرماندهی قرار می داد. البته 
بیشــتر رزمندگان زیر بــار فرماندهــی نمی رفتند. زیرا 

اخالص زیاد بود و همگی اعتقاد داشــتند که افراد بهتر 
و توانمندتری نسبت به خودشان در گردانهای رزم وجود 
دارد. فرماندهی در جنگ کار بســیار ســختی است و 
بیشــتر فرماندهان پس از مدتی به شهادت می رسیدند. 
به نظرم بهتر اســت علت و زمــان ورود حاج یونس از 
واحد آموزش لشــکر 41 ثارالله به واحد طرح عملیات 
را از ســید محمد تهامی که در شمار فرماندهان لشکر 
41 ثارالله قرار داشتند و از دوستان صمیمی حاج یونس 
محسوب می گردند، بپرســید. هر دو در طرح عملیات 
لشــکر 41 ثاراللــه فعالیت داشــتند و با هم دوســت 

بودند.    صمیمی 

B یعنی چه؟  طرح عملیات 

در جنــگ تمامــی طرح های عملیاتــی در واحد طرح 
عملیــات مورد بررســی و تحلیل قــرار می گرفتند. این 
واحد مســتقیم زیر نظر فرماندهی لشکر اداره می شد و 
بازوی مهم فرماندهی محسوب می گردید. چند نیروی 
ثابت و یک فرمانده داشت که حاج یونس در ابتدای امر 
جزو نیروهای ثابت طرح عملیات لشــکر بود و تمامی 
فرماندهــان گردانها و فرماندهان عملیاتی لشــکر زیر 
مجموعه همین واحد بودند. حاج یونس گاهی فرمانده 
تیپ بود و گاهــی هم فرمانده محــور. فرمانده محور 
وظیفه داشــت در شــب عملیات با تمامی فرماندهان 
گردان های عمل کننده ارتباط داشــته باشد و به محض 
یــی منطقه نبرد اقدام به  ورود ایــن گردان ها به لبه جلو
هدایــت و راهنمایی و قرار دادن آنها در مســیرهای از 
پیش تعیین شــده نماید. فرماندهی لشــکر هم بسیاری 
از فرامیــن خود را در طول عملیات بــه فرمانده محور 
اعالم می کرد تا گردانهای عمل کننده به سمت پیروزی 
هدایت شــوند. زیرا فرمانده محور از ابتدای درگیری تا 
پایــان در خط مقدم و به همراه گردان های پیاده حضور 
داشــت و دائم در خط جابجا می شــد تا همه را کنترل 
کنــد و فرامین فرماندهــی را آنگونه که اعالم می گردید 
مورد اجرا قــرار دهد. حاج یونس در عملیات ها بازوی 

بود.     سلیمانی  قاسم  حاج  قدرتمند 

B  یــر مجموعه طرح عملیات  چه فرماندهانی ز
بودند؟

همه فرماندهان عملیاتی لشکر زیرمجموعه واحد طرح 
عملیات بودند. ما در لشکر یک واحد عملیات داشتیم و 
یک واحد طرح عملیات و یک واحد اطالعات عملیات. 
واحــد اطالعات عملیات وظیفه شناســایی دشــمن و 
ارســال دقیق مناطق عملیاتی و موقعیت های دشمن را 
در خط حد تعیین شــده بر عهده داشــت. سپس واحد 
طرح عملیات بر مبنــای آن اطالعات اقدام به طراحی 
عملیــات می کرد و واحد عملیات هــم در حالت های 
غیرعملیاتــی بر وضعیت خطوط نبرد نظارت داشــت. 
البتــه وظایف عملیات و طرح عملیات تا حدود زیادی 

بودند.   هم  شبیه 

B  به طور کلی حاج یونس چه مسئولیت هایی در 
دوران دفاع مقدس داشت؟

وی تجارب زیادی در امور جنگ و 
جنگ آوری داشت. در کردستان 
جــزو بســیجیان فعال شــرکت 
کننــده در جنگهای شــهری و 
کوهستانی بود و به صورت مداوم 
تمرینــات  در  و  می کــرد  ورزش 
نظامــی حضــور داشــت. بــرای 
همیــن در ابتدای پاســداری به 
عنوان مربــی پادگان آموزشــی 
قــدس انتخــاب گردید تا ســایر 
پاسداران و بسیجیان را آموزش 

دهد.
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ببینید لشــکر ثارالله در بدو تشــکیل سه تیپ داشت به 
نام های جندالله و حزب اللــه و انصارالله. فرماندهان 
این تیپ ها چندین بار تغییر کردند. اما اولین فرماندهان 
آنها عبــارت بودند از حاج یونس زنگی آبادی و ســید 

پودینه. محمدحسین  و  تهامی  محمد 
این زمان ســال 1361 بود و من مســئول نظارت بودم. 
نام طرحی که قرار بود ســاختار تیپ ها را در لشــکرها 
ایجاد نماید عبارت از توســعه ســازمان رزم بود. همه 
صورتجلسات این تشــکیالت را من می نوشتم. پس از 
چندی مشخص گردید که این تیپ ها کارایی مورد نظر 
فرماندهان را در بحبوحه عملیات ها ندارند. بنابراین از 
عملیات خیبر به بعد فرمانده محورها انتخاب شــدند. 
هر فرمانده محور وظیفه داشــت ســه تا چهار گردان را 
در شــب عملیات وارد محدوده خط حد مشخص شده 
نماید و مســیر تعیین شده را از جایی تا جایی پیشروی 
نماید و ســپس جای خــودش را به فرمانــده محور و 
گردانهای بعدی بدهد. ایــن وضعیت از عملیات خیبر 
در سال 1362 تا عملیات کربالی چهار در سال 1365 
باره در عملیات  ادامه یافــت و موفقیت آمیز بود. اما دو
کربالی چهار ســه تیپ تشکیل شــد. به نام تیپ های 
امام ســجاد )ع( و امام حســین) ع( و امام حسن )ع(. 
حاج یونس در این طرح فرمانده تیپ امام حســین)ع( 
گردید. تا جایی که من یادم است ایشان در عملیات های 
والفجــر مقدماتی، والفجر یک، والفجر ســه و والفجر 
چهار حضور داشــتند و در عملیات های خیبر و بدر و 
میمک و والفجر هشــت و کربــالی یک فرمانده محور 
بودند و در عملیات هــای کربالی چهار و کربالی پنج 
به عنــوان فرمانده تیپ امام حســین )ع( انجام وظیفه 
نمودند. عملیات کربالی پنج آخرین حضور این سردار 

نامی اسالم در جنگ بود. 

B به چه شکلی بود؟  نحوه شهادتشان 

من آنجا نبودم. اما شــنیدم که ابتــدا بر اثر انفجار یک 

گلوله خمپاره 120 میلیمتری دشمن مجروح می گردند و 
سپس به همراه چند مجروح دیگر در باالی یک دستگاه 
یوتا لندکروز قرار داده می شوند تا به پشت خط  وانت تو
انتقــال یابند. اما خودرو وانت لندکروز در بین راه مورد 
اصابت گلوله دشمن قرار می گیرد و حاج یونس به همراه 
سایر مجروحان به شــهادت می رسد. موقع دفن جنازه 
وی مشــاهده نمودم که سر و دست راست ایشان بر اثر 

بودند.   قطع شده  گلوله  انجار 
کربالی پنج اوج گلوله باران دشمن بود. در این عملیات 
تیپ دوم امام حسین )ع( به فرماندهی حاج یونس بعد 
از شکســتن خط توســط گردانهای غواص وارد محور 
عملیاتی گردید و موفق شد از مانعی سخت به نام کانال 
ماهی عبور نماید و مناطق آنسوی کانال را تصرف کند. 
کانــال ماهی مانند یک رودخانه عریض طراحی شــده 
بود و هدف از ایجاد آن ساخت یک مانع آب در مقابل 
رزمندگان کشورمان بود تا نتوانند بزرگترین بندر کشور 
عراق به نام بصره را تهدید کنند. اما این تیپ در ان شب 

فرماندهان بزرگی همچون حاج 
قاســم ســلیمانی و حــاج یونس 
زنگی آبادی و حاج مهدی زندی 
نیــا و بســیاری از فرماندهــان و 
سرداران شــهید کرمان همگی 
ابتدا مربی پادگانهای آموزشــی 
بــه  تبدیــل  ســپس  و  بودنــد 
فرماندهان بزرگ جنگ شــدند. 
حاج یونــس در پــادگان آموزش 
قدس کرمان مربی تاکتیک بود.

از این مانع مصنوعی گذشــت و در نتیجه دشمن فشار 
زیادی را گذاشــته بود تا نیروهای ایرانی را از ان سوی 
کانال بیرون راند و منطقه شــرق بصره را امنیت بخشد. 
بــه این خاطر در هــر متر یک گلوله بــر زمین اصابت 
می کرد. آن شب هنگامی که فرمانده لشکر توسط بیسیم 
از حاج یونس پرسیده بود چه خبر؟ پاسخ شنیده بود از 
حرم تا کربال زینب صدا می زد حســین. این یعنی فقط 
آتش و خون. اما رزمندگان ما آنقدر در آن ســوی کانال 
ماهی مقاومت نمودند تا دنیا مجبور شد قطعنامه 598 
ســازمان ملل متحد را مطابق میل کشــورمان طراحی 
نمایــد و یک قدم به صلــح نزدیکتر گردیم. در کربالی 
پنج جوانان زیادی از این کشــور به شهادت رسیدند و 
بســیاری از فرماندهان لشــکر 41 ثارالله مجروح و یا 
شیمیایی شــدند. ولی تا آخرین قطره خون خود دست 

برنداشتند.    پایداری  و  مقاومت  از 

B  وضعیــت زندگی ایشــان به هنگام شــهادت 
بود؟ چگونه 

وی دو فرزنــد داشــت. یک دختر به نــام فاطمه و یک 
پسر به نام مصطفی. فرزندانش را خیلی دوست داشت 
و بیشــتر مواقع در جبهه از آنهــا برایم تعریف می کرد. 
هنگامی که شــهید شد این بچه ها به اتفاق مادرشان در 
خانه پدری حــاج یونس زندگی می کردنــد. این خانه 
فقط دو اتاق داشــت که حاج یونــس در هنگام حیاتش 

بود.  را ساخته  آنها 

B  ید  در پایان اگر خاطــره ای از حاج یونس دار
بفرمایید؟

خاطــره که زیــاد دارم. اما بگذارید در اینجا ســه تا از 
خاطــرات بیاد ماندنی که خودم از نزدیک شاهدشــان 

تعریف کنم.  را  بودم 
خاطره اول: گاهی مواقع در جبهه قرعه کشی می کردند 
و برخــی لوازم خانگــی و یا حواله وســایل نقلیه را به 
رزمندگان می دادند. بیشــتر مواقع نام حاج یونس خود 
به خود جزو برندگان بود. او در ســال 1364 طی یک 
قرعه کشی برای اعزام برخی از رزمندگان به حج واجب 
برنده شد و به حج رفت. در یکی از قرعه کشی دیگر که 
در همان ســال انجام گرفت، برنده یک دستگاه خودرو 
رنو5 شــد. ایشان حواله این خودرو را گرفت و قرار بود 
هر وقت بــه کرمان بازگشــت، آن را خریداری نماید. 
حدود یک سال از این قضیه گذشت و من دیدم خودرو 
یل نمی گیرد. آن زمان قیمت این خودرو در بازار  را تحو
آزاد حــدود 170 هزار تومان بود و بــا حواله 40 هزار 
تومان خریداری می شــد. یک روز به ایشــان گفتم چرا 
یل نمی گیرید. گفت: پول ندارم. گفتم:  ماشینتان را تحو
من پــول دارم و می توانم بهتان قرض بدهم. پس بروید 
و ماشــین را بخرید. گفت: خیر پول قرض نمی خواهم 
و راضی نیستم زیر دینتان باقی بمانم. زیرا من در جبهه 
و در مقابل تیر و ترکش قرار دارم و معلوم نیســت که چه 
زمانی شهید شوم و خدای ناکرده حق شما و خانواده تان 
با شــهادتم بر گردنم بماند. بنابراین مدیون نمی شوم و 

شهید زنگی آبادی در کنار دیگر همرزمانش در سال های ابتدایی دفاع مقدس ▪
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هر زمانی خداونــد کمک کرد، حتما خودرو را خواهم 
خرید. گفتم از نظر من اشکال ندارد و اگر شهید شدید، 
پولم را می بخشم و حاللتان می کنم. اما باز هم زیر بار 
نرفــت و هر چه اصرار کردم قبول نکرد. در نهایت گفتم 
پس حواله را به من بفروشید و پولش را بگیرید تا از بین 
نرود. گفت ایــن کار را هم نمی کنم. این خودرو به نام 
من اســت و تو هم اهل معامله ای و معلوم نیست به چه 
کســی آن را بفروشــی و صاحبش چگونه از آن استفاده 
نمایــد. بنابراین باز هم نمی خواهم مدیون شــوم و آن 
دنیا پاســخگوی گناه و یا کارهای اشــتباه دیگران باشم. 
به هر حال حاج یونس نتوانســت آن خــودرو را بخرد 
یم که حاج  تا اینکه به شــهادت رســید. می خواهم بگو
یونس هیچگاه به اندازه ریالی خودش را مدیون دیگران 
نمی کرد و هرگز حاضر نبود که گناهی را بر گردن بگیرد. 
چشــمش به دنبال هیچ چیز نبود و همه محاسباتش در 
زندگی بر مبنای شــهادت رقم می خورد. هرگز ندیدم به 
کســی اجحاف و یا ظلم کند و یا با کســی درگیر شود. 
او وظایفش را در جنگ به بهترین شــکل ممکن انجام 
می داد تا اینکه شهید شد. مال دنیا در مقابل حاج یونس 

نداشت.  ارزش  پشیزی 
خاطــره دوم: حاج یونس یک دوســتی داشــت به نام 
حاج نجف زنگی آبادی. حــاج نجف کارمند آموزش 
و پــرورش کرمــان بــود و در عملیات والفجر ســه به 
اســارت دشــمن درآمد. حاج نجف به هنگام اسارت 
یک شــب خواب می بیند که حاج یونس شــهید شده و 
ید مراقب همسر و فرزندانش باشد. بعدها  به وی می گو
می فهمد که حــاج یونس در همان تاریخ به شــهادت 
رســیده. وی در سال 1369 از اسارت آزاد گردید و سه 
روز بعد با همســر حاج یونــس ازدواج کرد. هم اکنون 
نیز با همســر حــاج یونس در همان منــزل حاج یونس 
زندگی می کند. بچه ها را هم سر و سامان داد و به خانه 
بخت فرستاد. حاج نجف برای راحتی و آسایش همسر 
و فرزندان حاج یونس ســنگ تمام گذاشت و الحق که 

بی برای این خانواده محسوب گردید.   کمک بســیار خو
خاطره سوم: خانه حاج یونس خیلی محقر بود. هنگامی 
کــه پس از هــر عملیاتی مجروح می شــد و بــه کرمان 
بازمی گشت. ما به عیادتش می رفتیم. چندین بار از ناحیه 
ریه و پا و کمر و دســت مورد اصابت ترکش قرار گرفت و 
همیشه پس از بازگشت از بیمارستان در همان خانه بستری 
می شــد. هیچگاه ندیدم وضعیت خانه در این چند سال 
تغییــر کند. زیرا حاج یونس اهل زیاده خواهی و مال دنیا 
نبود. او می توانست بیشترین امکانات و امتیازات را داشته 
باشــد، اما هرگز یک ریال بیــش از حق خودش دریافت 
نکرد و هیچگاه خودش را مدیون بیت المال و مردم نکرد. 
هر وقت در زنگی آباد به ســر می برد به وضعیت تنورهای 
پخت نان خشــک برای جبهه رسیدگی می کرد و مردم را 
تشویق می کرد تا به جبهه های نبرد کمک کنند. بسیاری از 
جوانان زنگی آباد و روستاهای اطراف و بعدها رزمندگان 
کرمانی بخاطر حاج یونس به جبهه می آمدند و دوســت 
داشتند در کنار ایشان بجنگند. همه شهیدان زنگی آباد و 
روستاهای اطراف این شهر در شمار دوستان حاج یونس 
بودند. هنوز یکی از خاطرات حاج قاســم ســلیمانی که 
بیشــتر مواقع تعریف می کند، این است که هر کجا حاج 
یونس فرماندهی محور را بر عهده داشــت، خیال من از 
بابت پیــروزی در آن نبرد راحت بود. گردان های رزم در 
بت وارد خط مقدم می شــدند و پس  هنگام عملیات به نو
از انجام ماموریتشــان باز می گشــتند. اما حاج یونس به 
عنوان فرمانده محور همیشــه در عملیات ها ساکن خط 
مقدم نبرد بود. تــا جایی که همــه فرماندهان می گفتند 
حاج یونس در هر عملیاتی به شهادت می رسد، اما از دنیا 
نمی رود. به واقع همین طــور بود. زیرا زجرهای فراوانی 
از بابت مجروحیتهای زیادش می کشــید. زجرهایی که 
اگر شهید می شد، راحت تر بود. بدنش پر از تیر و ترکش 
بود و دمی آســایش نداشت. به هنگام عملیات ها تحرک 
فراوانی داشت و روزها در خطوط مقدم نبرد جابجا می شد 

و گردانهای رزم را چیدمان می کرد. 

فرماندهان بزرگی همچون حاج 
قاســم ســلیمانی و حــاج یونس 
زنگی آبادی و حاج مهدی زندی 
نیــا و بســیاری از فرماندهــان و 
سرداران شــهید کرمان همگی 
ابتدا مربی پادگانهای آموزشــی 
بــه  تبدیــل  ســپس  و  بودنــد 
فرماندهان بزرگ جنگ شــدند. 
حاج یونــس در پــادگان آموزش 
قدس کرمان مربی تاکتیک بود.

یند یک بار در عملیاتی وارد ســنگر حاج قاســم  می گو
می شــود و دقایقــی ســرش را بر روی زانــوی حاجی 
می گــذارد و می خوابد. آنــگاه پــس از ده دقیقه بیدار 
یند حاج یونس  می شــود و می رود. فرماندهــان می گو
خســته ای، بخواب و ما جایت می رویم. پاسخ میدهد 
به قدر کافی اســتراحت کردم و حاال ســرحال به خط 
مقدم باز می گردم تا گردانهای رزم تنها نباشــند. خیلی 
مدیریــت و جدیت و اقتدار و تعهد داشــت. به هنگام 
عملیات هــا چندین گــردان به خط مقــدم می آمدند و 
می رفتند. اما حاج یونس همچنان در محور لشــکر 41 
ثارالله حضور مداوم داشــت. در حین عملیات کربالی 
یســد اگر  پنج، حاج قاســم در گوشــه لباســش می نو
اتفاقــی برای من افتاد فرماندهی لشــکر بر عهده حاج 
یونس باشــد. بارها از حاج یونس شــنیدم که می گفت 
می خواهم به هنگام شــهادت بدون سر باشم. به همین 
خاطر تالش داشــت که نــام تیپــش در عملیات های 
کربالی چهــار و کربالی پنج؛ تیپ امام حســین )ع( 
باشــد. برخی فرماندهان می گفتند به شــدت بر روی 
اینکه فرمانده تیپ امام حسین )ع( باشد، تاکید داشت 
و علتش هم شــهادت بدون ســر بود. که در نهایت به 

آرزوی خودش رسید. 

B  شهر زنگی آباد چند شهید دارد و امروز حاج 
یونس چقدر در این شــهر شناخته شده است؟

ما 19 شهید در شهر زنگی آباد تقدیم اسالم و ایران کرده 
ایم. البته در دیگر شــهرهای استان هم شهیدانی داریم 
که مرقد مطهرشــان در همان شــهرها قرار دارند. مانند 
سرداران شــهید محمد طایی و محمد گرامی که هر دو 
در کرمان مدفون می باشــند و چند تایی از شــهدایمان 
در زرند و بهاباد و ســایر شــهرها مدفون هســتند. زیرا 
خانواده هایشــان از زنگی آبــاد مهاجرت کرده و در آن 
شهرها ساکن شــده بودند. امروزه نه تنها در زنگی آباد 
که در تمامی اســتان کرمان همه مردم حاج یونس را به 
بی می شناســند و احترام زیادی برای این شهید واال  خو
مقام قائل هســتند و حتی برخی از روح پاک این شهید 

بزرگوار طلب حاجت می نمایند.   

شهید زنگی آبادی در سال هایی که مربی آموزش نظامی بودند ▪



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

38

درآمد

دفاع مقدس فصل خوش بودن بود همراه با سرود دل انگیز شهادت. شجره طیبه ای که ثمره آن را امروز در بهشت های زهرا و گلزارهای شهدا باید یافت و باقیات 
صالحات آن امنیت و آزادی و غرور ایرانیست. حاج حسین زنگی آبادی در شمار مردان نیک عصر حاضر است که روزگاری چالش بودن را برای جوانان ایرانی در 
رفتن به جبهه های جنگ و گذشتن از جان معنی کرد. او از همرزمان و رزمندگان تحت امر حاج یونس زنگی آبادی بوده که در این مصاحبه با وی در خصوص 

نقش و همراهی سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در گسیل رزمندگان به سوی جبهه های جنگ به گفتگو می نشینیم.  

نقش حاج یونس زنگی آبادی در تعامل با مردم برای حضور در جبهه ها از زبان حاج حسین زنگی آبادی بسیجی ساده اما محکم جنگ در گفتگو با شاهد یاران.

حاج یونس فرمانده قلبهای مردان جنوب شرق ایران
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صحبــت کردن در مورد حــاج یونس برای کســی که او را 
می شناسد بسیار سخت است. زیرا من میدانم که اوج ابهت 
و اقتدار و صالبت کم نظیر یا شاید بهتر است بگویم بی نظیر 
بود. هنوز نمی توانم به خودم اجازه دهم که در مورد حاج یونس 
صحبت کنم. برای همین اگر اجازه دهید ابتدا با زبان شعر از 

حاج یونس بگویم تا راحت تر بتوانم حق مطلب را ادا کنم.
شهیدان الله های بی شمارند
پرستوهای عاشق در بهارند
چو این دنیا بود زندان مومن

از این رو سوی جنت رهسپارند
حاج یونس یک شهیدی برتر است

افتخار این دیار و کشور است
مرحبا ای شاهد یکتاپرست

بارها گفتی حسینم سرور است
در شجاعت یکه تازی بود او

حاضران گفتند شیری دیگر است 
لرزه می افکند بر خصم زبون

در لقب چون مالک ابن اشتر است
زهد و تقوایش برای خاص و عام

دوست و دشمن این صفت را از بر است
جان خود را داد در راه خدا

همچو اربابش شهیدی بی سر است
در وداع آخرش گفتا چنین

جبهه ها را پر کنید این بهتر است
هر که خواهد خواست بیند نعش ما

توی جبهه دیدن هر پیکر است
همسفر باشد به یادش روز و شب
چونکه او اول شد و این آخر است

توضیح اینکه کلمه »همسفر« در اشعار تخلص من است و 
مقایســه حاج یونس با موالیش امام حسین)ع( از این بابت 
بود که هر دو بی ســر بودند و اینکه گفتم هر که خواهد بیند 
نعش ما، اشاره دارد به روز آخری که قبل از عملیات کربالی 
چهار که حاج یونس به همراه رزمندگان این شهر عازم جبهه ها 
بودند. حاجی جلوی بهداری که االن شــده یادمان شهدای 
گمنام بر روی یک بلندی ایســتاده بود و سخنرانی می کرد و 
همه مردم در ســکوت گوش می دادند. آن زمان روزهایی که 
شهید می آوردند، مردم به گلزار شهدا هجوم می بردند تا نعش 
شهید را ببینند. حاجی در آن روز حین سخنرانی غرایی که ایراد 
فرمود، به مردم گفت ما همانهایی هستیم که روز شهادتمان 
می خواهید هجوم بیاورید و در گلزار شهدا نعشمان را ببینید. 
حاال به شما می گویم اگر می خواهید جنازه ما را ببینید با ما به 
جبهه بیاید و در آنجا ما را همراهی کنید و کامل ببینید. نه اینکه 
اینجا هجوم بیاورید و بخواهید یک بدن بی جان را ببینید. بی 

شک دیدن خودمان بهتر است. 
هنوز آن سخنرانی حاج یونس بعد از سالها در یاد مردم زنگی 
آباد مانده و به خصوص اینکه چندی بعد جنازه حاج یونس را 

آوردند و داغش بر دلمان ماند.  

B از چه زمانی با حاج یونس آشنا شدید؟ 

من حاج یونس را از ســن دوازده سالگی می شناختم. هشت 
سال از ایشان بزرگتر بودم. یعنی بیست ساله بودم که حاجی 

B لطفا در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید؟ 

من حسین زنگی آبادی هستم که با توجه به مشابهت فامیل 
زنگی آبادی در کرمان و شهر زنگی آباد به حاج حسین نرگس 
یا حاج حسین غالمرضا زنگی آبادی مشهور هستم. پدرم در 
دوران کودکی من به رحمت خدا رفت و در این منطقه رسم 
است که بعد از مرگ پدر نام مادر را بر روی فرزند می گذارند. 
برای همین من ابتدا حسین غالمرضا بودم و بعدا شدم حسین 
نرگس و امروز هم به رسم این شهر مشهورم به حاج حسین 
غالمرضا زنگی آبادی. متولد ســال  1332 هستم که هشت 
سال از حاج یونس بزرگتر بودم و ایشان به همین سبب لطف 
می فرمودند و همیشــه می گفتند من به شــما ارادت زیادی 
دارم. اسم پدرم غالمرضا اکبر باغبان بود و شغل باغداری و 
کشاورزی داشت. متولد زنگی آباد هستم و بازنشسته مخابرات 
کرمان می باشم که بعد از بازنشستگی کار کشاورزی می کنم و 
اکنون در این سالهای کم باران و بدون آب گاهگاهی می نشینم 

و شعر می گویم. 

B  متشکر از معرفی کاملی که انجام دادید. بفرمایید 
که حاج یونس را چقدر می شناختید؟

صحبت کردن در مورد حاج یونس 
برای کسی که او را می شناسد بسیار 
سخت است. زیرا من میدانم که اوج 
ابهت و اقتدار و صالبت کم نظیر یا 
شاید بهتر است بگویم بی نظیر بود. 
هنوز نمی توانم به خودم اجازه دهم 
که در مورد حاج یونس صحبت کنم. 
برای همین اگــر اجازه دهید ابتدا 
با زبان شعر از حاج یونس بگویم تا 
راحت تر بتوانم حق مطلــب را ادا 

کنم.

را در مساجد و مسیر مدرســه و سر کار می دیدم و نامش بر 
سر زبان مردم بود. کودکی مومن و کاری و با استعداد فراوان 
برای درس خواندن. خودم بعد از کالس ششــم درس را رها 
نمودم و به دنبال کار رفتم. آن زمان پدرم فوت کرده بود و توان 
ادامه تحصیل در کرمان را نداشتم. از سویی می بایست کمک 
خرج مادرم باشم. بعدها با همان مدرک ششم به عنوان راننده 
پایه یک به اســتخدام مخابرات کرمان درآمدم و در حین کار 
در مخابرات درس خواندم و دیپلمم را گرفتم و سپس از شغل 
رانندگی به مشــاغل فنی مخابرات تغییر شــغل دادم. قبل از 
اینکه حاج یونس را بشناسم پدرش مالحسین را می شناختم. 
زیرا اســتاد تعزیه خوانی من بود و شعرهای تعزیه را او به من 
می آموخت. مالحســین در خواندن شعر و قرآن استاد بود و 
فرد قابلی محسوب می گردید. به امام حسین عشق می ورزید 
و بیشــتر شعرهای تعزیه و نحوه خواندن آنها را به ما آموزش 
می داد. مراسم تعزیه خوانی امام حسین )ع( از مراسمات خیلی 
قدیمی شهر زنگی آباد است که طرفداران زیادی در این شهر 
داشــت و هنوز هم دارد. من آن زمان نقش مادر علی اصغر 
را ایفا می کردم. با روپوش وارد مجلس می شــدم و شعرهای 
غمگین حضرت علی اصغر)ع( را از زبان مادرش می خواندم. 
حتی آهنگ خواندن را هم مالحســین به من و ســایر تعزیه 
خوانان یاد می داد. این مالحسین اعتبار فراوانی از نظر ایمان و 
پایبندی به فرامین شرع مقدس اسالم در زنگی آباد داشت. یک 
خصوصیت ویژه دیگر ایشان این بود که در روزهای تاسوعا 
و عاشــورای حسینی رسم بود یک قرآنی را در پارچه ای بلند 
می پیچیدند و مال حسین و فرد دیگری که او هم انسان پاک و 
بزرگواری بود بر روی دیوارهای دو طرف کوچه ای که در مسیر 
حرکت هیئت های سینه زنی قرار داشت می ایستادند و قرآن را 
باال نگاه میداشتند تا عزادارن امام حسین )ع( از زیر آن عبور 
کنند. مردم اعتقاد خاصی به این مراسم قرآن گیران داشتند و 
خودشان را برای عبور از زیر آنمی رساندند تا تبرک شوند. سالی 
که مالحسین فوت کرد. به رسم هر سال قبل از محرم در محل 
زیارتگاه عباسعلی زنگی آباد جمع بودیم تا برنامه ریزی های ماه 
محرم را انجام دهیم. در آن جلسه یکی از مواردی که مطرح 
گردید این بود که امسال با توجه به از دنیا رفتن مالحسین چه 
کسی باید طرف دیگر پارچه ای که قرآن در آن پیچیده می شود 
را بگیرد؟ همهمه ای بر پا شد و هر کسی چیزی می گفت. به 
ناگاه کودکی دوازده ساله از میان جمع ایستاد و با صدای بلند 
فریاد زد: »من یونس پسر مالحسین هستم. خودم می خواهم 
کار پدرم را ادامه دهم و شریک این مراسم مهم مذهبی باشم. 
پس اجازه دهید قرآن را بر سر عزادران امام حسین بگیرم و با 
شما برای آقایم امام حسین )ع( عزاداری کنم.« همگی نگاه 
کردیم و حاج یونس را اولین بار همانجا در سن دوازده سالگی 
دیدم. نوجوانی که با این کارش به همه معرفی شــد و به ناگاه 
جمعیت زدند زیر گریه و همهمه ای در زیارتگاه عباسعلی بر 
پاشــد. حاج یونس آنقدر با شور و اقتدار و التماس از داشتن 
نقش در عزاداری امام حسین )ع( سخن گفت که دلمان لرزید. 
امام جماعت زنگی آباد شــیخ حبیب الله روحانی با گریه بر 
روی منبر فریاد زد این کار را یونس انجام خواهد داد. جمعیت 
هم از  این حرکت وی خشنود شدند و همگی موافق بودند که 
یونس قرآن را بر سر عزاداران امام حسین )ع( بگیرد. من از همان 
روز حاج یونس را شناختم و بعدها می دیدم که با قاطعیت و 
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فقط یک سال در آموزش نظامی بود و سپس به جبهه رفت و 
بعــد از مدتی به طور کامل آموزش نظامی را رها نمود و وارد 

واحد طرح عملیات لشکر 41 ثارالله گردید. 

B به نظرتان حاج یونس چگونه انسانی بود؟ 

از همان ابتدا همه کارهایش بخاطر خدا بود و اگر احساس 
می کرد در کاری ریا وجود دارد، از آن فاصله می گرفت. کمتر 
صحبت می کرد و همه می دانستند که مرد عمل است، بارها در 
جاهای مختلف خودش را نشان داده و برای مردم اثبات کرده 
بود. بعدها که انقالب اسالمی در حال ایجاد بود، حاج یونس 
جزو جوانان انقالبی شهر زنگی آباد شد. وجود این انسان سبب 
می گردید مردم انقالب را حق بدانند. چون یونس حق بود و 
هیچ نکته منفی در زندگی اش وجود نداشت. همه دوستش 
داشتند، حتی من که همیشه او را بچه می پنداشتم. بعد از جنگ 
به مرور که ساکن دائمی جبهه ها گردید، تبدیل شد به سرور 
همه ما و خودمان هم قبول داشــتیم که بهتر و بزرگتر از همه 
اســت. حاج یونس کاری کرده بود که بیشتر جوانان و مردان 
شهر ما به هنگام عملیات ها در جبهه ها به سر می بردند. شما از 
هر زنگی آبادی بپرسید چقدر جبهه دارد، شاید برخی ها نتوانند 
بیش از پانزده ماه نام ببرند. اما اگر بپرسید در چه عملیات هایی 
حضور داشته؟ سریع نام بیشتر عملیات های جنگ تحمیلی را 
با مدرک برایتان ردیف می کند. این از همت حاج یونس بود. 
قبل از عملیات ها به پایگاه های مقاومت زنگ می زد و تقاضای 
نیرو می کرد. از روز بعد در شهر پخش می شد که حاج یونس 
تقاضای نیرو کرده و همه رزمندگان قبلی و جوانان با شنیدن 

درخواست ایشان روانه جبهه می شدند.  

B در جبهه با شما و سایر دوستانش ارتباط برقرار می کرد؟ 

حاج یونس خیلی با معرفت بود. روحیات پهلوانانه داشت، 
همانگونه که واقعا در گود زورخانه در شمار پهلوانان محسوب 
می گردیــد. یکی از دفعاتی که به جبهه رفتم، به عنوان راننده 
در موتوری لشــکر به کار گرفته شدم. آن روزها عملیاتی در 
کار نبود. یک روز عصر حاج یونس به درب ســنگر موتوری 
آمد و سرش را وارد سنگر کرد و گفت حسین زنگی آبادی هر 
وقت فرصت کردی بیا ســری به من بزن و رفت. همان موقع 
از مسئول مان اجازه گرفتم و به کانکس طرح عملیات رفتم. 
کلی صحبت با هم داشتیم و تا ساعت ده شب آنجا ماندم و 
شام را به اتفاق صرف کردیم. آن شب به شوخی گفتم یونس 
تو نمی باید به فکر بچه هایت باشی و سری به آنها بزنی. چرا 
یکســره در جبهه مانده ای؟ پاســخ داد: من روز اول یکی از 

با شروع غائله کردستان و جنگ 
تحمیلی در هــر دو حضور یافت. 
بعد از اینکه از کردستان برگشت به 
سپاه پیوست و کارش را در پادگان 
آموزشــی قدس کرمان با آموزش 
بســیجیان آغــاز نمــود. از همان 
کودکی دارای بنیه و توان و قدرت 
بدنی زیادی بود. به شدت ورزش 

می کرد و بدنی سالم داشت 

جدیت در همه مراسمات مذهبی و نمازهای جماعت شهر 
حضوری فعال دارد و اگر کاری رابر عهده اش می گذاشــتند 
بــا جان و دل انجام می داد. از همان کودکی به حفظ حریم و 
حقوق زنان توجه خاصی داشت. زمان حکومت پهلوی یکی 
از مکانهایی کــه روضه خوانی های خوبی برگزار می گردید، 
خانه آقای رستمی روبروی خانه حاج یونس بود. به خصوص 
در ماههای رمضان مراسمات عزاداری و روضه خوانی های 
مداومی در این خانه برگزار می شــد و مردم استقبال فراوانی 
می کردند. آن زمان رســم نبود که حریمی بین زنان و مردان 
ایجاد شود و همگی در دو سوی خانه می نشستند و نسبت به 
هم دید داشتند. جوانان انقالبی و مذهبی شهر نسبت به این 
امر ناراحت بودند. یک روز حاج یونس خودش پرده سبز رنگی 
تهیه کرده بود و به آقای رستمی گفته بود، اگر اجازه دهید من 
این پرده را برای حفظ حریم مجلس بین زنان و مردان نصب 
نمایم. آنقدر اعتبار در بین بزرگان و مردم شهر داشت، که آقای 
رستمی به سرعت موافقت کرده و خودش هم در نصب پرده 
کمک داده بود. من مطمئنم آن روز هر کســی دیگر به جای 
حاج یونس می خواست این کار را  انجام دهد، محال بود آقای 
رستمی قبول کند. اما حاج یونس اعتبار دیگری داشت. از همان 
زمان مردم جرات پیدا کردند و در تمامی مساجد و مکان هایی 
عزاداری بین زنان و مران پرده نصب شد. در حال حاضر همان 
خانه توسط فرزندان آقای رستمی به یکی از حسینیه های خوب 
شهرمان به نام حسینیه امیرالمومنین تبدیل شده و همه ساله 
ماههای رمضان محل عزاداری و برگزاری مراسمات مذهبی 

و شبهای قدر زنگی آباد است.   

B  حاج یونس از چه زمانی وارد جنگ شد و آیا مردم 
برای ورود به جبهه از وی پیروی می کردند؟

با شــروع غائله کردستان و جنگ تحمیلی در هر دو حضور 
یافت. بعد از اینکه از کردســتان برگشــت به سپاه پیوست و 
کارش را در پادگان آموزشی قدس کرمان با آموزش بسیجیان 
آغــاز نمود. از همان کودکی دارای بنیه و توان و قدرت بدنی 
زیادی بود. به شدت ورزش می کرد و بدنی سالم داشت. برای 
همین در پادگان آموزشی هیچکس نمی توانست در ورزش یا 
بدنسازی از وی جلو بزند. همین امر باعث شده بود که الگوی 
عملی برای دیگران شود و همه حتی من دوست داشته باشم 

مثل ایشان باشم. جزو فرماندهانی بود که به هنگام آموزش 
تیرانــدازی می کرد و هیچگاه تیرش در این ســالها به خطا 
نرفت و به رغم اینکه گلوله ها را پشت پای نیروهای آموزشی 
می زد، اما دقت عملش به حدی باال بود که اتفاقی نمی افتاد. 
هنگامی که بعد از عملیات رمضان در جبهه ماندگار گردید، 
عمال تبدیل به مرد شماره یک جنگ از شهر ما شد. زیرا اگر 
همه چهل و پنج روز یا ســه ماه می رفتند و بر می گشتند، اما 
حــاج یونس چهار ماه چهارمــاه نمی آمد و هنگامی هم که 
به مرخصی می آمد خیلی زود برمی گشت. چفیه ای بر دور 
گردنش داشت و شکل و شمایل یک سرباز امام زمان را برای 
انسان تداعی می کرد. واقعا آن حاج یونسی که ما در ذهنمان 
ساخته بودیم، همینی بود که در لباس رزم می دیدم. به مرور 
تبدیل به الگویی مناسب برای جوانان و نوجوانان زنگی آبادی 
گردید و سیل رزمندگان زنگی آباد برای رفته به جبهه در پشت 
سر حاج یونس ایجاد گردید. البته زنگی آباد یک شهر مذهبی 
بود و پذیرش ایثار در راه امام حسین )ع( و ازخودگذشتگی به 
فرمان والیت را داشــت. حاج یونس هم سرباز والیت بود و 
بهترین الگو برای شهر ما و حتی کرمان محسوب می گردید.  

B  آیا روحیات آموزشی و جدیت نظامی حاج یونس 
سبب فرار جوانان از رفتن به جبهه نمی گردید؟

یک روز همین ســوال را از ایشــان پرسیدم. گفتم حاجی با 
توجه به این تندی برخورد و نوع آموزشــهای سختی که شما 
در پادگانهای آموزشی میدهید، آیا رزمندگان ریزش ندارند؟ 
پاسخ داد خیر. زیرا ما در همان حین آموزش ها ضرورت این 
نوع آموزش ها را به آنها گوشزد می کنیم. ناگهان گفت امروز 
اعزام نیرو از راه آهن کرمان است، اگر فرصت دارید بیایید با 
هم برویم راه آهن ببینیم چند نفر دارند به جبهه می روند. من 
از این پیشنهادشان استقبال کردم و با ماشین پیکان خودم به 
اتفاق رفتیم راه آهن کرمان. همینکه حاج یونس وارد محوطه 
راه آهن شد و بسیجیان متوجه شدند فرمانده آموزشی شان به 
آنجا آمده، همگی بر دورش حلقه زدند و می خواستند حاجی 
را ببوسند و از وی خداحافظی کنند. برای این کار از یکدیگر 
سبقت می گرفتند و من همانجا فهمیدم که حاج یونس مردی 
خدایی است و چنین انسانی فقط با شهادت خشنود می شود 
و هیچ چیز دیگری نمی تواند راضیش کند. البته حاج یونس 
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شرط هایم با همسرم همین بود که سرباز جبهه هستم و تا هر 
زمانی که حضرت امام دستور دهد و انقالب نیاز داشته باشم 
در خدمت جبهه و جنگ خواهم ماند. همسرم هم قبول کرده و 
همواره همراهی ام می کند و هیچ مشکلی از این بابت نداریم. 
حتی می گفت به همسرم و پدرشان گفته ام که من پاسدارم. 
شــاید یکی نارنجکی به درون خانه امان پرتاب کرد و خودم 
و همسرم با هم به شهادت رسیدیم. شما در جریان این امور 
باشید. خانم حاج یونس دختر خاله اش بود و به اتفاق  مادر و 
پدرش به خوبی می دانستند که حاج یونس چه کسی است و 

دارای چه مشغله های کاری می باشد. 

B  ایشان چقدر در عزیمت نیروهای بسیجی از کرمان 
و شهرها و روستاهای اطراف به جبهه های نبرد نقش 

داشت؟

حاج یونس در جبهه از چنان اقتداری برخوردار گردید که طرف 
شور و حتی معتمد مردم کرمان و مردم شهرهای جنوبی استان 
و به خصوص شهرش زنگی آباد و روستاهای اطراف بود. آن 
زمان مردم در فقر بســر می بردند و برخی می گفتند به سبب 
وضعیت خراب مالی نمی توانند به جبهه بروند. من بارها دیده 
بودم که هزینه های این رزمندگان را قبول می کرد و مبالغی برای 
خرج خانه شان به آنها می داد تا با خیال آسوده به جبهه بروند. 
حاجی این پولها را از مردم دریافت می کرد. بسیاری از مردمی 
که نمی توانستند به جبهه بروند و عدم حضورشان را خالف 
حکم شرع می دانستند، وجوهاتی را به حاج یونس می دادند تا 
به جای آنها خرج جبهه کند و حاج یونس هم از همین پول ها 
به رزمندگان کمک می کرد تا با خیال راحت به جبهه  بروند.   
همــه دغدغه حاج یونس این بود که تعــدادی جوان را آماده 
نماید و به ســوی جبهه راهی کند. وقتی حاج یونس پیامی را 
برای مردم می فرستاد و از آنها برای حضور در جبهه دعوت به 
عمــل می آورد، همه گوش به فرمان بودند. یک بار به بچه ها 
گفته بود که می خواهیم کاروانی راه بیندازیم و جبهه برویم. 
اما استقبال زیادی نشده بود. یکی از بچه های کاظم آباد به نام 
حسین مختارآبادی به حاجی گفته بود چند تا از این پیرمردها 
را آماده جنگ کنیم و به جبهه ببریم. اینطوری به رگ غیرتشان 
برمی خورد و از دفعه بعد تعداد بیشتری به جبهه می آیند. آن 
دفعه حاج یونس رو در رو به درب خانه های بزرگان شــهر و 
پیرمردان معتبر رفت و حدود سی پیرمرد را راضی و مهیای رفتن 

به جبهه کرد. از رادیو هم اعالم کرد و تبلیغات وسیعی در شهر 
راه انداخت. روز اعزام همه مردم از هر جایی به بدرقه کاروان 
اعزامی رفتند و دیدند بیشترشان پیرمرد هستند. همهمه ای شده 
بود که پیرمردان را به جبهه می برند و همه می آمدند تا تماشا 
کنند. این پیرمردها هم وقتی آن بدرقه را دیدند یاد جوانی افتاده 
و اسلحه هایشان را باال آورده با شور بیشتری از میان مردم راه 
می رفتند. همگی هم با خوشحالی سوار اتوبوس ها شدند و 
به جبهه رفتند. بعضی ها 45 روز ماندند و برخی ها تا سه ماه 
ماندند و حتی من یادمه پیرمردانی مثل محمد صلواتی تا آخر 
جنگ در جبهه ماندگار شدند و اهل جبهه گردیدند. یکی از 
دغدغه های حاج یونس به هنگام مرخصی در کرمان جذب 
نیروی رزمنده بود. تا جایی به مرور در بین بیشتر مردم استان 
اعتبار یافته و در کشــاندن رزمندگان قدیم و جدید به جبهه 
تالش فراوانی می کرد. بعد از اعزام کاروان رزمندگان پیرمرد 
آنچنان شوری در بین جوانان منطقه ایجاد شد که دیگر هیچ بار 
کاروانهای کم به جبهه نرفتند و همیشه تعداد ثبت نام کنندگان 
زیاد بودند. با اینجال هنوز حاج یونس راضی نبود و دست از 
تالش بر نمیداشت. یک روز به من گفت نواری را با دکلمه های 
خودت به سبک فراخوان مردم به جبهه پر کن تا در مساجد و 
پایگاههای بسیج پخش شود ومردم را به رفتن جبهه تشویق 
نماید. گفتم من نمی دانم چگونه نواری مد نظر شماســت. 
برای همین با هم به خانه من رفتیم و یک ضبط صوت و نوار 

شــما از هر زنگی آبادی بپرســید 
چقدر جبهه دارد، شاید برخی ها 
نتواننــد بیــش از پانزده مــاه نام 
ببرنــد. امــا اگــر بپرســید در چه 
عملیات هایی حضور داشته اید؟ 
ســریع نام بیشــتر عملیات های 
جنگ تحمیلی را با مدرک برایتان 
ردیف می کنــد. این از همت حاج 
یونس بود. قبــل از عملیات ها به 
پایگاههای مقاومت زنگ می زد و 

تقاضای نیرو می کرد. 

بردیم و در آنجا من به صورت دکلمه می گفتم ای مردم شریف 
کرمان اکنون باز هم جبهه های نبرد به حضور شما نیاز دارند 
تا حماسه ای دیگر بیافرینیم و در راه اسالم و حفظ ایران قدمی 
برداریم. ســپس آهنگ جنگ و یا نوحه پخش می شد و بعد 
از ثانیه هایی دوبــاره من دکلمه دعوت مردم به جبهه را ادامه 
می دادم و از مردم می خواســتم برای رفتن به جبهه بشتابند و 
از ایران و اسالم دفاع کنند. همینطور مقداری من می گفتم و 
مقداری آهنگران می خواند و بعضی جاه ها هم مارش جنگ 
پخش می شــد. دو طرف نوار را به همین نحو پر کردیم و از 
آن به بعد از بلندگوهای ســطح شــهر و مساجد و پایگاهها 
پخش می شد تا مردم بشنوند و به جبهه بروند. همین نوار از 
بلندگوهای نصب شــده بر روی خودروها در سطح کوچه و 
خیابان پخش می شد و تاثیر خوبی برای ایجاد شور حرکت به 
سوی جبهه ها ایجاد می کرد. اما من را گرفتار کرد. زیرا آنانی که 
می دانستند این صدای من است، در هر جایی که با من مواجه 
می شدند، می گفتند چرا خودت نمی روی؟ من هم مجبور بودم 
در اعزام هــای آن روزها کارم را رها کنم و به همراه رزمندگان 
باشم. ولی از آن به بعد هر وقت می گفتند بیا و اطالعیه ای از 
بلندگوها مساجد یا سطح شهر بخوان نمی رفتم و می گفتم هر 

وقت ساک خودم به دستم بود، آن وقت می خوانم. 
به هر حــال بعد از اعزام پیرمــردان، از دفعه بعد اعزام های 
باشکوهی از جوانان و مردان انجام گرفت و بیشتر مردم پایشان 
به جبهه باز شد. زیرا پدران و بزرگان خانواده و طایفه هایشان 
رفته بودند و هنوز هم می خواستند بروند. لذا جوانان هم در 
این کار سبقت گرفتند. هر کسی که یک بار به جبهه می رفت، 
دوباره می خواست برود. به خصوص اینکه در جبهه با حاج 
یونس آشنا می شد و متوجه می گردید دریایی از فهم و افتخار و 
اقتدار در آنجا حضور دارد که موجب افتخار همه مردم کرمان 

به خصوص منطقه ما بود.

B  آیــا حاج یونس از پول هایی که مردم برای مخارج 
جنگ به او می دادند، می توانســت برای خودش هم 

بردارد؟

اگر می خواست می توانست بردارد. چون خودم بارها شنیدم 
خیرینی که این پولها را محرمانه به وی می دادند، می گفتند هر 
چه خودش و هر جایی که صالح میداند هزینه کند حتی برای 
خودش. اما او یک ریال بر نمیداشــت. چون خانه اش هنوز 
هیچ در و پیکر درستی نداشت و در یک اتاق زندگی می کرد. 
حاج یونس وضع مالی خوبی نداشت، اما اول به رزمندگان 
فقیر پول می داد تا با فراغ بال به جبهه بروند. یک بار در جبهه 
قرعه کشی کردند و یک دستگاه خودرو رنو برنده شد. آن زمان 
قیمت خودروهای حواله ای صفر نصف قیمت خودرو در بازار 
بود. یعنی می توانست دو برابر سود کند و یا اینکه آن را نگه دارد 
و سوار شود. یادمه حواله آنقدر در جیب حاج یونس ماند تا 
پوسید و در نهایت آن را به یک فرمانده گردان از جنوب استان 
اهدا نمود. خیلی جالبه که همه فرماندهان جنگ خصوصیاتی 
نزدیک هم داشتند. زیرا آن فرمانده گردان هم حواله را به یک 
فرمانده گردان جنوب استانی دیگر داد و آنقدر پیش این فرمانده 
عزیز ماند تا به هنگام شهادتش پر از خون به هیچکس نرسید. 
ما می خواهیم اینجا از کســانی صحبت کنیم که در خور ما 
نبودند و قابل درک هم نیستند. حاال باید اثبات کنیم که این 
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شــهیدان برای حفظ اسالم و تمامیت ایران به جبهه رفته اند. 
خیلی ها برای شهادت اینها هم از ما توضیح می خواهند، در 
حالی که حاج یونس و بسیاری از شهیدان به مرحله ای رسیده 
بودند که هرگز از خودشان تعریف نمی کردند و به کسی توضیح 
نمی دادند. چکار کنیم که دوران ما اینچنین بود و بدین گونه 
گذشت. اولویت حاج یونس ابتدا خدا و سپس اسالم و ایران 
بود و هیچگاه خالف نظر امام و بزرگان جنگ عمل نمی کرد.         

B آیا اهل خنده و شوخی هم بودند؟  

از آنچنان سالمت روح و جسمی برخوردار بود که هر چیزی را 
در جای خودش به بهترین شکلی انجام می داد. البته داغ های 
زیادی در جبهه دیده بود و دوستان فراوانی از دست داده بود. 
اما با همه این غم ها همچنان شوخی می کرد و از هر راهی برای 
حضور شاداب رزمندگان در جبهه ها استفاده می کرد. ولی هر 

آن زمان مردم در فقر بسر می بردند 
و برخــی می گفتنــد بــه ســبب 
وضعیت خــراب مالی نمی توانند 
به جبهــه بروند. من بارهــا دیده 
بودم که هزینه های این رزمندگان 
را قبــول می کرد و مبالغــی برای 
خرج خانه شــان به آنها می داد تا 
با خیال آســوده به جبهــه بروند. 
حاجی این پولها را از مردم دریافت 
می کــرد. بســیاری از مردمــی که 
نمی توانســتند به جبهــه بروند و 
عدم حضورشــان را خالف حکم 
شرع می دانستند، وجوهاتی را به 
حاج یونس می دادند تا به جای آنها 

خرج جبهه کند.

چیزی را در جای خودش می پسندید. مثال به هنگام عملیات ها 
و روزهای نزدیک شدن به نبردها، کمی محکم تر و حساس تر 
نســبت به معنویات برخورد می کرد و می خواست شوخی و 
بزله گویی ســبب فراموشی ایمان و اعتقاد و یاد شهادت و از 
خودگذشتگی بچه ها نشود. کال به هنگام عملیات ها خواست 
فرماندهان و مسئوالن جنگ بیشتر به دنبال افزایش تقوا و ایمان 
رزمندگان بود و دعا و نیایش و نماز از جایگاه ویژه ای برخوردار 
می گردید. زیرا غذای آرامش رزمنده در شــرایط سخت نبرد 
هیچ چیز به جز یاد خدا و آرامش معنوی نمی توانست باشد. 
قبل از عملیات خیبر در پشــت دژ نشســته بودیم و یکی از 
رزمندگان در حال شــوخی بود و دیگران می خندیدند. حاج 
یونــس از راه دور این وضعیت را دیده بود، جلو آمد و گفت 
دوست عزیز االن جای این گونه شوخی ها نیست. باید این 
دوستان را برای عملیات و شور و نشاط معنوی آماده کنیم. نه 
خنده و شوخی های ساده لوحانه. آن دوستمان هم گفت چشم 
و بلند شد رفت. حاج یونس هم به بقیه رزمندگان حاضر در 
آنجا گفت به دنبال کارها و برنامه های کاری خودتان بروید و 

برای نبرد آماده شوید.  

B  چه کار سازنده و ویژه ای به جز کارهای نظامی از 
حاج یونس سراغ دارید؟

ورزش. بــاور کنید بعد از عبــادت و انجام کارهای جنگ، 
مهمترین برنامه حاج یونس ورزش کردن بود. در هر شرایطی 
ورزش می کرد. چه در مرخصی و چه در قرارگاه اهواز و چه در 
منطقه عملیاتی. هیچگاه از ورزش کردن غافل نمی ماند. بارها 
مجروح شده بود و برخی صدمات کلی دیده بود. اما هرگز از 
ورزش کردن دست بر نمیداشت. یک روز صبح زود جمعه 
در قرارگاه اهواز با کمپرسی مشغول خارج شدن از درب قرارگاه 
بودم که دیدم حاج یونس از دور با یک دست لباس ورزشی به 
تنهایی مشغول دویدن است. ایستادم تا به من برسد. سرم را از 
شیشه خودرو بیرون بردم و گفتم تمام روز هفته را مشغول کار 
و برنامه ریزی و ورزش هستی. امروز جمعه کمی استراحت 
کن. ببین فقط خودت تنها داری در قرارگاه میدوی. با همان 
وضعیت دویدن پرید در رکاب کمپرســی من و سرش را از 
شیشــه داخل کرد گفت به ورزش تن خود به نیرو کنید و من 
هیچگاه دست از دویدن و ورزش کردن و آمادگی جسمانی 
برنمیدارم. اگر یک روزی یک رزمنده ای  پیدا شد که ادعای 
قهرمانی داشت، زمانی می تواند به من به عنوان فرمانده اعتماد 
کند که بعد از او توانم به پایان برســد. می خواهم بگویم که 
اینقــدر در اصول نظامی دقیق و به روز بود. بعد از ورزش دو 
بیشترین عالقه را به ورزش باستانی داشت. بسیاری مواقع که 
عملیاتی در کار نبود، عصرها به همراه ورزشکاران لشکر در 
گود زورخانه حضور داشــت و ورزش باستانی می کرد. اهل 
کشتی بود و ورزش های قدرتی را با شدت و حدت پیگیری 
می کرد. حتی تا هنگام شــهادتش دست از ورزش و آمادگی 
جسمانی برنداشت. همین امر سبب شده بود که سالم باشد. تا 
جایی که من بیاد دارم و از فرماندهان هم رده ایشان شنیده ام، در 
هنگام عملیات ها خواب نداشت. باور کنید نمی خوابید. مگر 
می شود دو روز در عملیات های سخت و در زیر گلوله باران 
دشمن تالش نمود و تفکر کرد و هر روز فقط دقایقی خوابید. 
کم خوابی از خصلت های مهم حاج یونس بود و لبخندی که 

همیشه بر لبش جاری بود. حاج یونس بسیار جدی و مقتدر بود 
و از صالبت خاصی بهره می برد. اما در حین صالبت هنگامی 
که با رزمندگان صحبت می کرد، لبخند زیبایی بر گوشه لبانش 

جاری بود و به طرف مقابلش امید و آرامش می داد. 

B شما خودتان چقدر با حاج یونس دوست بودید؟ 

همدیگر را خوب می شناختیم. اما هیچ گاه لیاقت دوستی با او 
را نداشتم. مگر می شود دوست باشی و هیچگاه به داد دوستت 
نرســی. حاج یونس خیلی فراتر از ما بود و دنیایش با دنیای 
همه ما مدعیان دوســتی فرق می کرد. مگر می شود دوست 
بود و جبهه را ترک کرد. مگر می شود دوست بود و در عبادت 
به گرد او هم نرســید. چه دوستی که صد متر نمی توانستیم 
هم شانه او بدویم و ورزش کنیم. ما فقط مدعیان صف اول 
بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند. حاال همه می گوییم 
دوســت حاج یونس بوده ایم. اما به واقع هیچ کدام مان توان 
دوســتی با آن مرد الهی را نداشتیم. مگر می شود هم دوست 
حاج یونس بود و هم دلمان برای زن و بچه امان تنگ شود و 
بخواهیم بعد از چهل روز به کرمان برگردیم و آنها  را ببینیم. 
ما که هر وقت به مرخصی می آمدیم به بهانه کارهای اداری 
تا سه ماه دیگر برنمی گشتیم. اما هیچ کدام از مرخصی های 
حاج یونس بیشــتر از ده روز نبود. و تمام این مدت در حال 
جمع آوری نیرو و یافتن راهکار برای استقبال بیشتر جوانان از 
جبهه می گذشت. من و امثال من فقط ظاهری از حاج یونس 
را شناختیم و هیچگاه طاقت دوست شدن با چنین افرادی را 
نمی توانستیم داشته باشیم. او فقط می توانست امروز بعد از 
مرگش شــفابخش دل هزاران بی پناهی باشد که هر شب و 
روز گرد مقبره اش بنشینند و تقاضای کمک کنند. میدانید که 
حاال حاج یونس امامزاده شهر ما شده. به والله چیزی کم از 
یک امامزاده نداشت و حتی بیشتر هم داشت. مرد خدا بود و 
با آن روحیات باالی معنوی و الهی درکش برایمان سخت بود 

و حاال سخت تر شده. 

B  آیا مادر پدرها از اینکه حاج یونس بچه هایشــان را 
به جبهه می برد و حتی برخی به شهادت می رسیدند، 

ناراحت نمی شدند؟

هیچکــس از رفتن به جبهه ناراحت نمی شــد. هر کســی 
نمی خواســت نمی رفت. اما اگر کســی به جبهه می رفت 
امکان شــهادت هم وجود داشت. یک بار در جبهه بودم که 
برادر خانمم عباس زنگی آبادی به همراه یکی از دوستانش 
به نام حسن زنگی آبادی به جبهه آمده بودند و به من مراجعه 
کردند گفتند می خواهیم در بخشی از جبهه کار کنیم که وقتی 
به شهرمان باز می گردیم بتوانیم شغلی گرفته از همان کار راه 
بیندازیم و فنی در بازویمان باشد. من گفتم پس بروید کارهای 
فنی و صنعتی. خودم راه افتادم و به اتفاق رفتیم کارگاه صنعت 
برق و تعمیر موتورها و پمپ ها. در آنجا یک دوستی داشتم به 
نام حمید زنگی آبادی که آرمیچرپیچ و سیم کش بود. به ایشان 
گفتم یک لطفی بکن و این دو نفررا به کارگیری کن تا کاری 
یاد بگیرند و وظیفه شان را انجام دهند. آنجا حمید گفت االن 
نیــرو زیاد داریم و تازه عضو گیری کرده ایم و فعال نمی توانم 
اینها را بپذیرم. صبر کنند بعدا خودم خبرتان می کنم و بیایید. 
ما رفتیم و می خواستم آنها را به موتوری ببرم که در تعمیرگاهها 
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آوردنــد و جنازه عباس برادر خانم من هنوز در پس گمنامی 
بسر می برد و فقط یادش در دلهایمان زنده مانده. روحشان 
شاد و یادشان گرامی باد. مادر و پدر این دو هیچگاه از حاج 
یونس ناراحت نشدند. بلکه خوشحال هم بودند و خودشان 
به هنگام شهادت حاج یونس بیشتر برای وی گریه می کردند 
تا فرزندان خودشان. من هم فهمیدم که حاجی برایشان کار 
کرد نه من. من تصمیم به کار دنیایی داشــتم و حاجی آن را 

تکمیل به کار آخرتی کرد. 

B  شــهادت حاج یونس چه تأثیری بر مردم شــهر 
داشت؟

شهر با شهادت حاج یونس بر هم ریخت. هرگز فکرش را هم 
نمی کردیم که بابای شهیدان به کاروان شهیدان پیوسته باشد. 
وی در دی ماه سال 1365 در حین عملیات کربالی پنج بدون 
سر شهید شد. روزی که خبر شهادت ایشان به کرمان رسید. 
همه ناراحت و نگران بودند و تقریبا ادارات و سازمانها به حالت 
نیمه تعطیل درآمدند. البته به جز حاج یونس، تعداد زیادی 
از فرماندهان و رزمندگان لشکر 41 ثارالله به شهادت رسیده 
بودند که پیکر پاک همه را با هم به کرمان آوردند. حاج قاسم 

بعد از اعــزام پیرمردان، از دفعه 
از  باشــکوهی  بعــد اعزام هــای 
جوانان و مــردان انجام گرفت و 
بیشــتر مردم پایشــان به جبهه 
بــاز شــد. زیرا پــدران و بــزرگان 
خانــواده و طایفه هایشــان رفته 
بودند و هنوز هم می خواســتند 
بروند. لذا جوانان هم در این کار 
ســبقت گرفتند. هر کســی که 
یکبار به جبهــه می رفت، دوباره 

می خواست برود. 

مشــغول فعالیت شوند. در حال رفتن بودیم که حاج یونس 
سوار بر یک دســتگاه خودرو لندکروزر از دور نمایان شد. 
من قبل از رسیدنش به این دو نفر گفتم فعال هیچی به حاج 
یونس نگویید تا بتوانیم خودمان تصمیم بگیریم. حاج یونس 
جلوی ما رسید و خودرو را متوقف کرد. پیاده شد و با یکدیگر 
روبوسی کردیم. کال از دیدن نیروی جدید خوشحال می شد. 
بعد از احوالپرسی گفت چکار می کنید و کجا می روید؟ گفتم 
هیچــی داریم با بچه ها قدم می زنیم. گفت قدم نمی خواهد 
بزنید. هر دو تاتون بیایید پیش من بفرستمتون گردان غواص 
که تازه تشکیل شــده و برای عملیات بعدی نیاز فراوانی به 
نیروی رزمنده غواص داریم، من که دهنم وامانده بود. چون 
خیلی زود فهمید چکار می خواستیم انجام دهیم. سپس ادامه 
داد که یک سال در گردان 410 غواص بمانید و بعد هر کجا 
که خودتان اراده کردید، من هماهنگ می کنم در همانجا به 
کار گرفته شوید. من گفتم چه تضمینی می کنید که تا آن روز 
سالم باشند. گفت تضمین نمی خواهد اگر ماندند که دنیای 
خوبی خواهند داشت و اگر شهید شدند که آخرتشان تضمین 
می شود. ضمن اینکه شنا کردن را یاد می گیرند و دنیای خوبی 
را با رزمندگان مومن و باصفای غواص خواهند داشت. من 
که جرات نمی کردم بیش از این روی حرف حاج یونس حرف 
بزنم. گفتم هر چه خودشان تصمیم بگیرند. آن روزها قبل از 
عملیات کربالی چهار بود و لشکر به شدت دنبال رزمندگانی 
می گشــت که در واحدهای خط شکن غواصی بکار گیرد. 
جــو و انرژی حاج یونس همانجــا این دو نفر را گرفت و به 
یک دفعه همه برنامه هایشان را تغییر دادند و گفتند می رویم 
گردان خط شکن غواص. دو سه ساعت صحبت کردن من 
و آنها با ســه دقیقه صحبت کردن حاج یونس بر هم خورد. 
ایــن چنین بود قدرت نفوذ کالم و حضور مؤثر حاج یونس 
که از اول این مصاحبه می خواهم بگویم اما نمی توانم جان 
کالم را برسانم. همگی رفتند و من تنها به آسایشگاه موتوری 
بازگشــتم. چند روز بعد عملیات کربالی چهار آغاز گردید 
و هر دوی اینها لذت آخرت را در همان عملیات چشیدند. 
دو جوان برومند زنگی آبادی که دمی پایگاه مقاومت را رها 
نمی کردند و بچه های مثبت مســجد بودند، هر دو در حین 
عملیات به شهادت رسیدند. با این تفاوت که جنازه حسن را 

هم آمده بود تا در مراسم شان شرکت و سخنرانی کند. من یک 
خودرو پاترول از مخابرات کرمان تحویل گرفتم و به زنگی آباد 
رفتم تا خانواده ایشان را با آن به معراج شهدا ببرم. هنوز مادرش 
بی بی قمر در قید حیات بود. او و همسرش طاهره خانم را سوار 
کردم و با انبوه زیادی از مردم شهر به ستاد معراج کرمان رفتیم. 
در آنجا سر تابوت را بازکردند تا جنازه را نشانمان دهند. مادرش 
بی بی قمر می خواست صورت بچه اش را ببیند. اصرار می کرد 
و می گفت بگذارید صورتش را ببینم. محمدعلی زنگی آبادی 
در آنجا همه کاره بود و نمی گذاشــت. من گفتم بگذار مادر 
بچه اش را ببیند. آرام کنار گوشم گفت که کدام سر و صورت 
را ببیند. پیکری که مانند آقایش امام حسین ع بدون سر شهید 
شده. تازه فهمیدم که نشان ندادنش بی دلیل نیست. در نهایت 
کفن روی پاهای حاج یونس را باز کرد و گفت هر که می خواهد 
ببوسد پاهای او را ببوسد. من و محمدعلی و بقیه حاضران و 
مادرش پاهای حاج یونس را بوسیدیم و سپس کفن را بستند 
و همگی برای تشییع و تدفین از ستاد معراج خارج گردیدیم. 
آنچنان تشییع جنازه ای برای حاج یونس در زنگی آباد برگزار 
شد که من تا کنون چنان جمعیتی در این شهر ندیده بودم. از 
کرمان و تمامی روستاها و شهرهای اطراف به زنگی آباد آمده 
بودند. سپس پیکر پاک شهید بزرگوار را از میان خیابان اصلی 
شهر به گلزار شهدای زنگی آباد بردیم و در آنجا دفن کردیم. 

بدین ترتیب حاج یونس برای همیشه از میان ما رفت. 
اگر اجازه دهید من یک شــعر برای این صحنه سروده ام که 

برایتان بخوانم. 
السالم ای شاهدان این دیار
سروهای عاشق پروردگار
آفرین بر پیروان راه حق

رفته در راه حسین با اقتدار
مخلصانه جان به کف بودید لیک

اقتدا بر صاحب آن ذوالفقار
چونکه دنیا کوچک آمد نزدتان

جان براه آخرت کردید نثار
حاج یونس شد فدای انقالب
گشته هر آزاد مردی شرمسار

کربالی پنج حاجی شد شهید
زان سبب این جلسه باشد برقرار
هشت تن گلگلون کفن همراه او
شادمان، سردار باشد در جوار

بیست و پنج دی به سال شصت و پنج
بهترینها را نگر در بزم یار

اجر و مزد این فداکاری نگر
شد شهادت قسمت این ساختار 
بهترین رفتن شهادت بود و بس
گر از آن بهتر تو دانی برشمار
برگهای سبز این زیبا درخت
دفتری خوش بود نزد هوشیار

بار الها حق خون شاهدان
عفو فرما ای خدای کردگار 
»همسفر« دارد توکل بر خدا

تا مگر قسمت چه خواهد روزگار     
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درآمد

اگر جنگ نمی شد و شهیدی در کار نبود، پس عاشقی چه می شد. آنجا که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. حاج یونس 
عاشق و دلباخته همسرش بود. اما سرانجام فنای در عشق الهی شد. چه صفایی دارد یاد مردی مهربان و با صالبت و عزیز که دیگر بر نمی گردد و هر روز در قلبهای 
عاشقان جاریست و مرقدش زیارتگاه عاشقان و دلباختگان شده است. حاال آنچنان امامزاده قلبهای نیازمند شده که نگو و نپرس. در این گفتار به پای سخنان زیبای 
خانم طاهره زنگی آبادی همسر سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی می نشینیم تا گوشه ای جانانه از عشق را در وجود یک شهید به نظاره بنشینیم و بخش دیگری از 

شخصیت حاج یونس را هویدا سازیم. با هم بخوانیم صحبت های همسر شهیدی که از آنسوی گلبرگ عاشقی می گوید.  

گذری بر عشق ورزی و همسرداری مردان جنگ از زبان خانم طاهره زنگی آبادی همسر سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در گفتگو با شاهدیاران

درس عاشقی در کالس سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی
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نمــود تا اینکه زهرا بزرگ شــد و ازدواج کرد. آنگاه 
به پدرش پیشــنهاد نمود که برای رهایــی از تنهایی 
ازدواج کنــد. زهرا خــودش در پیدا کردن همســر 
بــرای پدرش به اتفاق ســایر اقوام پیش قدم شــد و 
بعــد از مدتــی خاله 37 ســاله من را برای ایشــان 
انتخــاب نمودند. بدین ترتیب بــی بی قمر خاله من 
با مالحســن 55 ســاله پدر حاج یونس ازدواج کرد 
و ثمره این ازدواج دو فرزند پســر بــه نامهای یونس 
و مرتضی می باشــد. یونس یک سال پس از ازدواج 

پدر و مادرش بدنیا آمد و مرتضی ســه سال بعد. 

B از چند ســالگی حاج یونس را شناختید؟ 

یونس و مرتضی اولین پســر بچه هایی بودند که در 
زندگی شناختم. بیشتر مواقع به همراه مادرم به خانه 
آنها ســر میزدیــم و آنها هم به خانه مــا می آمدند. 
یم که چند ســاله بودم آنها را شناختم.  نمیتوانم بگو
اما میدانم اولین هم بازیهای دوران کودکی ام همین 

بودند.   ام  خاله  پسران 

B خانه حــاج یونس چگونه جایی بود؟ 

االن من در همــان خانه زندگــی می کنم. آن زمان 
در خانه شــان یــک حیات بزرگ داشــتند و دو اتاق 
و یک مســجد که این مســجد جــدای از اتاقها در 
آن ســوی خانه قرار داشت و دربش از درون کوچه 
بــاز می گردید. بین دو اتاقشــان یــک داالن بدون 
درب با ســقفی بلند قرار داشــت. مــدل خانه های 
یــری کــه از داالن برای ارتبــاط بین  روســتایی کو
اتاق ها استفاده می شود. این دالن در تابستان جلوی 
آفتاب را می گرفت و در زمســتان جلوی باد و باران 
را. آن روزهــا به جای نام آشــپزخانه از کلمه مطبخ 
یعنی محل پختن غذا اســتفاده می شــد. خاله ام در 
اتاق به  اما از داالن بین دو  خانه شان مطبخ نداشتند 
عنوان مطبخ اســتفاده می کردنــد. بدین گونه که یک 
اجاق در دیوار انتهای آن ســاخته بودند و همیشه در 
آن آتش و یا زغال نیمه سوز وجود داشت، که آشپزی 
در همیــن اجاق انجام می گرفت. البته دیده بودم که 
اســتخوان سوز زمســتان کرمان مجبور  در سرمای 
بودند آشــپزی را بر روی آتش داخل شومینه اتاق ها 
انجام دهند. یکی از مشاغل مالحسین هیزم فروشی 
بود و خودشــان هم مانند دیگران از هیزم اســتفاده 
می کردند. ما در زمســتان دور شومینه داغ و اتاق پر 
از مهربانــی خاله ام می نشســتیم و چای داغ یا آش 
تابستان حیاط را آب و جارو  می خوردیم. عصرهای 
می کردند و فرشــی در گوشــه داالن پهن می نمودند 
و همگــی بر روی آن می نشســتیم و از هوای مطبوع 
روســتا لذت می بردیم. دیدن زندگی ساده و باشکوه 
خانواده یونس به رغم نبــود امکانات حالمان را جا 
مــی آورد. بچه ها در همان خانــه بازی می کردیم و 

از کودکی به یونــس می گفتیم حاج یونس.  

B چر ا نامشــان از کودکی حاجی بود؟ 

همــه بچه هــا و بزرگترهــا او را با نام حــاج یونس 

B  در ابتــدا لطفــا خودتان را به طــور کامل 
؟ یید ما بفر معرفی 

بنده طاهره زنگی آبادی همســر ســردار شهید حاج 
یونس زنگی آبادی هستم که در سال 1361 با ایشان 
ازدواج نمودم. من و حاج یونس هر دو متولد شــهر 
25 کیلومتری کرمان هســتیم. شــاید  زنگی آباد در 
یشاوند نباشند.  بسیاری از مردم این شــهر با هم خو
اما نام خانوادگی آنها زنگی آبادی اســت. این شهید 

بود.  من  خاله  پسر  بزرگوار 

B  مقــداری در مــورد خانواده حــاج یونس 
یید؟ بگو یمان  برا

مالحســین پدر حــاج یونس یعنی شــوهر خاله ام، 
در شــهر زنگی آباد اعتبــار مذهبی زیادی بین مردم 
داشــت. او مردی مهربان و طــرف اطمینان بود که 
آزارش به هیچ کس نمی رســید. از کودکی به ایشان 
می گفتــم بابا مالحســین. حاج یونــس هم همین را 
می گفــت. با حاج یونــس همبازی بودیم و بیشــتر 
آنها  به خانه شــان می رفتیم.  مــادرم  اتفاق  به  مواقع 
هم بــه خانه ما می آمدند. خالــه ام بی بی قمر مادر 
حاج یونس در یــک خانواده پنج نفــری بدنیا آمده 
بود. او اولین فرزند خانواده اســت و بعد از وی سه 
برادرش و ســپس مادر من قرار داشــت. از وقتی که 
یاد می دهم، با همه خوب بود و خودم هم دوســتش 
ینده بدی بود که  داشــتم. شنونده بســیار خوب و گو
هیچ وقت ندیدم حرف بیهــوده بزند یا غیبت کند و 
یا مشــکلی برای کسی درســت کند. خانواده بسیار 
بــی بودند و هیچ بدی از آنها ندیدم. حاج یونس  خو
دو ســال قبل از مــن بدنیا آمده بود و پدر و مادرش 
یعنی خاله ام و پدرش مالحســین در ســنین باال با 

بودند.  کرده  ازدواج  هم 

B  چرا پدر حاج یونس در ســنین باال ازدواج 
کرد؟

پدر حاج یونس ســالها قبــل از اینکه بــا خاله من 
ازدواج کند یک همســری داشــت که بر اثر بیماری 
با معرفت و خانواده  به رحمت خدا رفته بود. مردی 
دوســت بود. هنگامی همسر اولش فوت کرد، از او 
یک فرزند دختر به نام زهرا داشت که از سن زیادی 
برخوردار نبــود. بنابراین صبر کرد و زندگی را اداره 

باور داشت که حاج یونس  می شناختند. خودش هم 
است و هنگامی که صدایش می زدیم جواب می داد. 
اما وقتی بزرگ شــد و به مدرســه رفت، به ناگاه از 
اســم حاجی بدش آمد. زیرا او را در مدرســه با نام 
نوشــته  نامی که در شناســنامه اش  یعنی  درســتش 
شــده بود، صدا می زدنــد و تازه فهمید که اســمش 
یونس اســت نه حــاج یونس. به همیــن خاطر مثل 
مردی کوچک و جدی می گفت مگر من به حج رفته 
یید حاجی. من یونس هســتم و  ام کــه به مــن میگو
یید. یونس در اصل نام  شــما هم اســم خودم را بگو
پدربــزرگ حاج یونس یعنی پدر مالحســین بود. آن 
زمان مردم رســم داشــتند که نام فرزندانشــان را بر 
مبنای نام پدر و مادرشــان انتخــاب کنند و نامهایی 
کــه به آنها عالقه دارند را همچنان در خانواده تداوم 
دهند. نام من هم در شناسنامه ام کوکب است. زیرا 
کوکب نــام مادربزرگ پدری ام بوده و پدرم این نام 
را بر من نهاد. اما در خانــه صدایم میزدند طاهره و 
همین نــام تا به امروز بر من مانده. پدر حاج یونس 
از همســر اولش یک پســر با نام یونس داشت. این 
بنابراین  فرزند در سه سالگی به رحمت خدا میرود. 
باره  به محض تولد فرزند پســر از همسر دومش، دو
اســم یونس را بر او می گذارد، که شــد همین حاج 
یونس خودمان. یک مسجدی به نام یونس در انتهای 
خانه شــان قرار داشت که نه اســم حاج یونس بلکه 
اســم پدربزرگ حاج یونس بر روی آن بود. االن آن 
مسجد وجود ندارد و نامش شده مسجد فاطمه زهرا 
)س(. خاله ام همیشه در مقابل اعتراض حاج یونس 
بــه نام حاجــی، می گفت. حاج یونــس تو روز عید 
مســلمانان بدنیا آمده ای و گناه دارد که به تو حاجی 
ییم. حاج یونس تــا زمانی که بچه بود، هیچگاه  نگو
از نام حاجی شــکایتی نداشت. اما به محض اینکه 
بزرگ شــد و به کالس اول دبســتان رفت، با پیشوند 
به شــدت مخالفت میکرد.  مادرش دوست  حاجی 
ید حاجی و بقیــه اهل طایفه هم  داشــت به وی بگو
همچنان طبق عادت به وی می گفتند حاجی. مادران 
با همه انســانهای روی زمیــن متفاوتند و از صمیم 

دارند.   دوست  را  فرزندشان  قلب 
مــن و او گاهــی با هــم درس میخواندیــم و چون 
را می نوشتم.  یس هایش  پاکنو بود،  دســتخطم خوب 
همان روزهای اول از من خواســت که دیگر به وی 
یم و من هم در حــال و هوای کودکی  حاجــی نگو
برای خوشحال شــدنش، هرگز به وی حاجی نگفتم 
تــا اینکه پس از ازدواجمــان به حج رفت و خودش 
مایــل به نام حــاج یونس گردید. واقعــا از کودکی 
قبولش داشــتم و احترام زیادی به وی می گذاشــتم. 
خوشــحالم که جزو اولیــن نفرهایی بودم که به وی 
گفتــم یونــس و هرگز هم یــادم نمی رفت کــه باید 

یونس.  یم  بگو

B  در چه عیدی بدنیا آمده بود که از پیشــوند 
حاجی برای اســمش استفاده می کردند؟

خانواده بسیار خوبی بودند و هیچ 
بدی از آنهــا ندیدم. حاج یونس دو 
ســال قبل از من بدنیا آمــده بود و 
پدر و مادرش یعنی خاله ام و پدرش 
مالحســین در ســنین بــاال با هم 

ازدواج کرده بودند. 
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فاطمــه الزهرا )س( تغییر دادند تــا همچنان مکانی 
بــرای جامعه زنان زنگی آباد باشــد. این کارشــان 
درســت بود و مورد اســتقبال خانمها قرار گرفت و 

بودیم.   راضی  هم  ما 

B  و به منزل شــما رفت   خانواده حاج یونس 
داشتند؟ آمد 

مــادرم با خالــه ام دو خواهــر با ارتباطــات خیلی 
نزدیک بودند. ما بچه هــا هم با توجه به رفت و آمد 
 
ً
را میدیــدم و اصال دو خانــواده، یکســره همدیگر 
به شــمار  اقوام  نزدیکتریــن  و  نداشــتیم  اختالفــی 
میرفتیــم. حاج یونس از طــرف خانواده پدرش فقط 
یک عمه داشــت. بنابراین بیشترین اقوامش از سوی 
خانواده مــادرش بودند. خواهــر و برادرهای من و 
حــاج یونس و بــرادرش همگــی دارای پدربزرگ و 
مادربــزرگ و دایی های مشــترک بودیــم و در خانه 
هــر کدام از اینها میهمانی برگــزار میگردید، همگی 
یم با هم بزرگ شدیم  حضور داشــتیم. می توانم بگو
و هفته ای دو یا ســه روز در خانــه های هم بودیم. 

بی بود.  یونس خیلی بچــه مذهبی و خو

B بود؟ خوب  مالیشان  وضع  آیا   

خــوب نبــود. اما مثــل همه مــردم روســتا زندگی 
میکردنــد. اوضاع مملکت به گونــه ای بود که همه 
فقیــر بودنــد و در یک ســطح قرار داشــتند. به جز 
مالکان باغات بســته و زمینــداران که ارباب نامیده 
میشدند، بقیه مردم می بایست برای اربابان کار کنند 
تا کشــاورزی رونق داشته باشــد و چرخ زندگیشان 
بچرخد. مالحســین پدر حاج یونس تا توان داشــت 
کار کشــاورزی کــرد و هنگامی که خیلی پیر شــد 
و توانــی در بدنش نبــود، هر روز به باغات پســته 
از هرس درختان را جمع  ناشــی  بهای  میرفت و چو
آوری می نمــود و در شــهر میفروخت. گاهی هم به 
بیابــان میرفــت و از هیزمهــای بیابانی برای فروش 
مــی آورد. هیزم در زمســتان و تابســتان مورد نیاز 

مردم بود. من ده ساله بود و در کالس چهارم درس 
می خوانــدم که یک روز از مدرســه به خانه آمدم و 
شــنیدم مالحســین پدر یونس به رحمت خدا رفته. 
آن روز یونــس خیلی گریــه می کرد و همه بچه ها به 
همراهــش گریــه میکردیم. از آن به بعد بخشــی از 
اداره خانه بر دوش یونس قــرار گرفت. خاله ام هم 
به عنوان زن سرپرســت خانــوار مجبور بود کار کند 
تا خرج زندگی خــود و دو فرزندش را تأمین نماید. 
او عالوه بر پســته پاک کنی از بچــه های کارمندان 
شــهر در خانه اش نگهداری مینمود. آن روزها مهد 
کودک وجود نداشــت و خیلی از مردم نیاز داشــتند 
کســی فرزندانشــان را نگه دارد تا بتوانند ســر کار 
به مکانی  تبدیل  بروند. بدین ترتیب خانه خالــه من 
برای نگهداری بچه ها شــد و برای این کار دستمزد 

می نمود.    دریافت 

B  هیــچ وقت فکــر می کردید بــا هم ازدواج 
؟  کنید

در تمامــی دوران کودکــی همبازی بودیــم. بعدها 
که وارد دوران دبیرســتان شــدیم، هر کســی حدود 
اینکــه همچنان  خــودش را حفــظ میکرد. ضمــن 
یشــاوندی تداوم داشــت و هنگامی که به  روابط خو
خانــه اشــان میرفتم و یا آنها به خانــه ما می آمدند، 
یکی از وظایفم ایــن بود که مقاالت و کارهای فوق 
یسم. من در درس  بم بنو درسی اش را با دستخط خو
ریاضی خیلی قوی بودم و یونس در ادبیات و تاریخ 
بی نسبت  و دروس خواندنی. همیشــه احســاس خو
به وی داشــتم، گاهی مواقع دخالتش در زندگی من 
بــه حدی افزایش می یافت که مــادرم میگفت چون 
خواهر نــدارد. این دخالت ها را می کند و دوســت 
دارد مراقب کســی باشــد. هنگامی که میخواستم به 
کالس پنجم دبســتان بروم، از طرف مدرســه اعالم 
نمودنــد که باید عکس بــدون حجاب برای ثبت نام 
گرفتند  بدون حجاب  دوســتانم عکس  بگیرید. همه 
یل مدرســه دادند. اما این مســئله در خانه ما  و تحو
تبدیل شده بود به معضلی و بیشترین کسی که نسبت 
به آن حساســیت داشــت، همین یونس بود. من 11 
سالم بود و او ســیزده سال داشت. ولی به رغم سن 
کمــش دائم به خانه ما می آمد تا به گونه ای مســئله 
را حل کند. مرد کوچک خانواده ما بیشــترین فشــار 
نباید  را هم گذاشــته بود بر روی مــادرم و میگفت 
دخترت بدون روســری عکس بگیرد. میگفتیم برو به 
مدرسه بگو. میگفت من به مدرسه کار ندارم و شما 
خودتــان صاحب اختیار خودتان هســتید. فوقش به 
ید. مادرم یونس را خیلی دوست داشت  مدرســه نرو
و میگفــت خاله نگران نباش. من بدون روســری از 
دختــر خاله ات عکــس نمیگیــرم. روزی که برای 
عکــس گرفتن به کرمان میرفتیــم، او هم همراهمان 
آمد تا مطمئن شود با روسری عکس گرفته ام. صبح 
زود لباســهای نوجوانــی اش را پوشــیده بود و مثل 
همیشه سرحال و با نشاط و جدی جلوی درب خانه 

مــن آن زمــان کودک بــودم و نمی دانســتم چرا به 
یند. امــا بعدها فهمیدم  برخــی بچه ها حاجی میگو
کــه هر کودکی در روز عید قربــان یعنی عید حاجی 
هــا بدنیــا بیاید، را با نــام حاجی خطــاب میکنند. 
 1340 خاله ام همیشــه میگفت حاج یونس به سال 
در روزهــای بعد از عید نــوروز و در یکی از اعیاد 
اسالمی به دنیا آمده. االن مطمئنم که ایشان در روز 
عید فطر ســال 1340 بدنیا آمده. یعنی سه روز بعد 

سال.    همان  نوروز  عید  از 

B  چرا اســم مسجد را از یونس به فاطمه زهرا 
برگرداندند؟

این مســجد در قدیم نزدیک حمام عمومی شهر قرار 
داشــت. پدربزرگ حــاج یونس مرد بســیار مومنی 
بود و خــودش را ملزم بــه رعایت اصــول و مبانی 
شرع میدانســت و هر کاری در این مورد از دستش 
بــر می آمد را انجام میداد. حمام درســت آن طرف 
کوچه مقابــل خانه اش واقع بود و برخی مردم الزم 
بود صبــح زود به حمــام بروند. لــذا گاهی مواقع 
نمازشــان در بازگشــت از حمام قضا میشــد. بدین 
منظــور پدربزرگ حاج یونــس یکی از اتاقهای خانه 
اش را تبدیل به مســجد نمود و درب آن را از داخل 
کوچه باز کرد تا هر کســی از حمــام بازمیگردد، به 
بــرود و نمازش را بخواند. در ســالهای اخیر  آنجا 
بــروی خانه حــاج یونس با نــام آقای  همســایه رو
رســتمی به رحمت خدا رفت و پســرانش خانه او را 
تبدیل به یک حســینیه نمودند و مســجد یونس را که 
بازسازی کرده  اول  از  قرار داشت،  بروی حسینیه  رو
و ضمن گســترش فضای آن، نامــش را از یونس به 
فاطمه زهرا )س( تغییر دادند. زیرا حمام خراب شد 
و رفت و آمد صبحگاهی اطراف مســجد به مرور از 
بیــن رفت و این مکان تبدیل به جایی برای تجمعات 
خانمها بــرای برگزاری ادعیه و مراســمات قرآنی و 
نــذورات گردید. برای همین خانوده آقای رســتمی 
بعد از درســت کردن مسجد، اســمش را به مسجد 

پسری که برای گذران زندگی اش 
کار می کــرد و تحصیــل می کــرد 
و بســیار بــا حیا و متین بــا مردم 
برخــورد می کرد، حاال شــده بود 
نقطه صقل شــهرش و همه از پیر 
و جوان و زن و مرد نگاهشــان به 
نگاه وی بود که هر چه را ارجح تر 
میداند، اجرا کنند. بزرگتر شــهر 
نبــود. اما همه بزرگترهای شــهر 
برای انجام کارهایشان با او مشورت 

می کردند
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بوس شدیم و به کرمان  ما منتظر بود. با هم سوار اتو
رفتیم. یک عکاســی به نام پر وجود داشت که برای 
عکــس گرفتن به آنجا مراجعه نمودیم. عکاســی دو 
طبقه بود. طبقه پاییــن دفتر و طبقه باال محل گرفتن 
عکــس. من و مــادرم رفتیم باال و یونــس در پایین 
تا برگردیم. وقتــی عکس گرفتیم  ایســتاد  پله  جلوی 
و برگشتیم، ســوال کرد آخرش چی شد. گفتم کدام 
آخــرش. گفت بی حجاب یا با حجاب. مادرم گفت 
با حجاب گرفتیم. مثل اینکه ســبک شــد و احساس 
آرامــش مینمود. گفت خدا رو شــکر. واقعا عجیب 
بود که آن بچه ســیزده ســاله مثل یــک مرد بزرگ و 
توانمند صحبت میکرد و در کالمش غرور و رســایی 
وجود داشــت. گاهی پیش خودم میگفتم چه ربطی 
به او دارد که من با حجاب باشــم یا بی حجاب. از 
یی همه دختران روســتا و مردم دوست داشتند  ســو
با حجاب باشــند. فقط دولت میخواســت زنان بی 
آن سال  نتوانســت.  باشــند. که آخرش هم  حجاب 
عکس با حجاب من ســبب گردید که به اتفاق ســه 
نفــر دیگر که مثل خــودم بودند به صورت موقت از 
حضــور در مراســمات نمایشــگاهی و برنامه های 
باره  تفریحی منع گردیم که بعدا درســت شــد و دو

شدیم.    داده  راه  مراسمات  به 

B  چه خصوصیات منحصر به فردی در زندگی 
؟ شتند ا د

حــاج یونس را بایــد در دوران کودکی بــه گونه ای 
دید و پــس از دوران جوانی به گونــه ای دیگر. گر 
چه خصلت مشــترک او در تمامی ســالها از ابتدا تا 
شهادت بر اســاس ثبات قدم و مردانگی و اقتدار و 
رســایی کالم بود. او همیشــه مثل یک مرد برخورد 
می نمــود. هیچ وقت ندیدم واجبات را ترک کند و یا 
ید  یم. برو فعل حرامی انجام دهد. این را من نمی گو
و از تمام مردم زنگی آباد سوال کنید. حتی یکی شان 
نمی تواند یک کار خالف شــرع و یا یک فعل حرامی 
از یونس دیده باشــد. هرگز نشــد که روزه ای را به 
عمــد نگیرد. گر چه خواندن نماز شــبش را از زمان 
جنــگ دیدم. اما خواندن نمازهــای روزانه و انجام 
واجبــات و مردانگی و اقتدارش را از کودکی دیده و 
برایم آشــنا بود. برخی مواقع بعضی ها نگاه به چهره 
حــاج یونس میکردند و میگفتند چقدر خشــن و تند 
اســت. اما در پشت آن چهره مقتدر و گرفته یک مرد 
دل رحم و نیک کردار و بسیار مهربان وجود داشت 
که هر کاری را به او واگــذار میکردند با جدیت هر 
چــه تمامتر انجام میداد. او از کودکی مرد خانه بود 
و بخشــی از مخارج زندگی را بر عهده داشت. کار 
میکــرد و درس میخواند و به امــور دینی میپرداخت 
و در بین مردم حضور داشــت. نوجوانی بود که کت 
و شــلوار ســاده اش را میپوشــید و برای بجا آوردن 
صله رحم به همه اقوام و دوســتان سرکشــی میکرد. 
اگرم کســی کاری داشــت و از عهده حاج یونس بر 
مــی آمد، حتما برایش انجــام میداد. هرگز مثلش را 

ندیــدم. آن کودک یتیم به مــرور تبدیل به یک معلم 
اخالق و دوســت مهربان و شــوهری عزیز و پدری 
دلســوز و مسلمانی وطن پرســت گردید. خواهرش 
زهرا میگفت روزهای اول که پدرم به خواســتگاری 
مادر حاج یونس رفته بود، مردم روســتا به ســرعت 
خبردار شدند و هر کســی که به من میرسید میگفت 
فکــر میکنی پدرت با این ازدواج میتواند یک پســر 
کاکل زری داشته باشــد. من هم پاسخ میدادم فکر 
میکنــم پدرم بــا آن خصوصیاتی که من میشناســم 
پسری خواهد آورد که حکم بهشتی شدن تمام مردم 
یک شــهر را از خداوند بگیرد. االن کــه فکر میکنم 

یــک روز خالــه ام من را صــدا زد و 
گفــت می خواهیم با حــاج یونس 
به خواستگاری تو بیاییم. هیچی 
نگفتــم. هر چند که می دانســتم 
خــودم در جلوی صــف ازدواج با 
یونس قرار دارم. افتخار می کردم و 
هنوز هم بزرگترین شانس زندگی ام 
را ازدواج بــا وی میدانم. امیدوارم 
در قیامت شفاعتم کند و فراموش 

نشده باشم.

 همین اتفاق افتاده. یونس به جایی رســید که 
ً
واقعــا

نه تنها زنگی آباد که بســیاری از جوانان اســتانهای 
کرمان و سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان پشــت 
ســرش برای رهایی ایران عزیز و ســرافرازی اسالم 

پرداختند.  مبارزه  به 

B  در دوران انقــاب و ابتــدای جنــگ چه 
داشت؟ لیتهایی  فعا

نمود.  را در کرمان ســپری  دبیرســتان  یونس دوران 
امــا همیشــه روزهای پنجشــنبه و جمعــه در زنگی 
آباد حضور داشــت. بعد از اخذ دیپلم به سبب مرگ 
پدرش توانســت کفالت مادرش را بــر عهده بگیرد 
و به ســربازی نرود. اما با پیروزی انقالب اسالمی 
بــه انقالبیــون پیوســت و از همان موقــع تبدیل به 
یک ســرباز واقعی وطن گردید. اســمش با شــروع 
فعالیتهــای انقالبــی در راس انقالبیــون شــهرمان 
قرار گرفت. یک ســال از پیروزی انقالب اســالمی 
گذشــته بود که جنگ آغاز گردیــد و یونس تبدیل به 
مرد مقتدر و شــجاع زنگی آباد شد. از آن به بعد نه 
تنهــا افتخــار من و خانواده ام که افتخار یک شــهر 
گردید. همه دوســتش داشــتند و گــوش به فرمانش 
بودند. چه کســی باور میکرد یونس ســاده و مهربان 
و آرام تبدیــل به یونس مقتدر و با صالبت و شــجاع 
جبهه ها گردد. پســری که بــرای گذران زندگی اش 
کار میکرد و تحصیل مینمود و بســیار با حیا و متین 
با مردم برخورد میکرد، حاال شــده بــود نقطه صقل 
شــهرش و همه از پیر و جوان و زن و مرد نگاهشان 
به نگاه وی بود که هر چه را ارجح تر می داند، اجرا 
کننــد. بزرگتر شــهر نبود. اما همه بزرگترهای شــهر 
برای انجام کارهایشــان با او مشــورت می کردند و 
چهره مجســم انقالب و دفــاع مقدس در زنگی آباد 
و شــهرهای اطرافــش گردید. من اینهــا را به خاطر 
یــم. بلکه فقط به خاطر  اینکه همســرش بودم نمیگو

انتقال وقایــع آن دوران بیان میکنم.   

B کردید؟ ازدواج  هم  با  چگونه   

خانه ما با منزل یونس فقط دو کوچه فاصله داشــت 
و هــر دو از اهالی پایین روســتا بودیــم. بنابر این 
همانگونــه که گفتم همیشــه به خانه هــای همدیگر 
سرکشــی مینمودیم و زندگیمان بدین شــکل جریان 
داشــت. در همه این سالها من و مادرم مراقب خاله 
از  به کارهایش رسیدگی میکردیم. کاری  ام بودیم و 
دســتمان بر نمی آمد. اما میتوانستیم به وی سربزنیم 
و برخی نیازهایش را برطرف سازیم. خاله ام همیشه 
من را دوست داشــت و با مهربانی صحبت مینمود. 
بســیاری از غمها و گرفتاریهایش را تعریف میکرد و 
سنگ صبورش بودم. من هم ایشان را دوست داشتم 
و تنهــا خاله ام را هیچگاه رهــا نمیکردم. گاهی می 
فهمیــدم که برخی حرفهایش معنای ازدواج با یونس 
را میدهــد. اما هیچگاه بــه روی خودم نمی آوردم. 
ید که دوســت دارم  شــاید منتظر بودم تا یونس بگو
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بــا تو ازدواج کنــم. یونس به ســرعت از آن کودک 
پرتالش وارد مراحل نوجوانی و سپس جوانی گردید 
و بــرای من مثل این بــود که دنیا در کنار او هر روز 
زیباتر میشــود. تا جایی که تبدیــل به جوانی رعنا و 

قدرتمند و سرشــار از توانمندی گردید. 
1361 بودیم که  ســرانجام در یکی از روزهای سال 
یــک روز خاله ام من را صدا زد و گفــت میخواهیم 
بیاییــم. هیچی  تو  به خواســتگاری  یونــس  با حاج 
نگفتــم. هر چند که می دانســتم خــودم در جلوی 
افتخــار میکردم  دارم.  قرار  یونس  بــا  ازدواج  صف 
ازدواج  ام را  و هنوز هــم بزرگترین شــانس زندگی 
بــا وی میدانم. امیدوارم در قیامت شــفاعتم کند و 
از خواستگاری من  باشــم. چند روز  فراموش نشده 
توســط خاله ام گذشــته بود که یک روز یونس پیغام 
داد میخواهــد به خانه ما بیاید و با من صحبت کند. 
جالب است که هنگامی نام خواستگاری به میان می 
آید همه چیــز تبدیل میگردد به حجب و حیا. یونس 
همیشــه به خانه ما می آمد. اما حاال که میخواست 
 
ً
خواســتگاری نماید، برای آمدن اجازه گرفت. واقعا

که خیلی ماه بود. او آن شــب آمد در حالی که یک 
کاغذ بزرگ هم در دســتش بود. چیزی حدود بیست 
مورد از شــرایطش را به ترتیب از باال به پایین نوشته 
و میخواســت آنها را برایم بخواند و نظرم را بشنود. 
وقتی که آمد، مادرم هم گوشــه اتاق نشســته بود و 
نگاه میکرد. گفت خاله میشــود شــما از اتاق بیرون 
ید. مادرم بلند شــد و از اتاق خارج شد. سپس  برو

مهریه یک دوره کتابهای آیت الله 
مطهری و یک جلد کالم الله مجید 
تعیین گردید. من هم با نظر یونس 

موافق بودم.  

یونس در مقابل من نشســت و موضوع خواستگاری 
و اینکــه میخواهد با مــن ازدواج کند را مطرح نمود 
و بعــد از آن یکی یکی موارد روی کاغذ را خواند و 
نظر من را پرســید. اولین موضوع در مورد سازگاری 
مــن با مادرش بود. گفت من بیشــتر مواقع در جبهه 
هســتم و مادرم برایم مهم اســت. میتوانید در نبودم 
از مــادرم محافظت کنید و مثل دو دوســت در کنار 
هم باشــید. گفتم مادر شــما خاله من است و همین 
االن هم هر روز به وی سر میزنم و هیچ کمکی را از 
ایشان دریغ نمیکنم. از این به بعد هم در خدمتشان 
خواهم بود. ســپس یکی یکی موارد مورد نظرش از 
جملــه جبهه رفتن و تقید به مســائل دینی و مذهبی 
و امکان شــهادت و مجروحیت و قطع عضو و حتی 
قطع نخاع شــدن را برایم خواند و ادامه داد شــاید 
روزی هر کدام از ایــن اتفاقاتی که بیان کردم برایم 
بیفتد. شما چقدر توان تحمل و یا نگهداری از من و 
یا بچه هایم را دارید. گفتم تا سر حد جان. حتی اگر 
همســرت هم نباشم به عنوان یک هوادار و دوستدار 
جبهه و اســالم هر وقت نیاز باشــد کمکتان خواهم 
کرد. خالصــه آن روز یکی یکی موارد را میخواند و 
وقتی نظــر مثبت من را میشــنید تیک میزد و میرفت 
مورد بعدی. از یک طرف خنده ام گرفته بود از تیک 
زدنهایش و از ســوی دیگر چنان اقتداری داشت که 
به خودم اجازه نمیدادم از این کارش بخندم. آخرین 
شــرطش هم گرفتن مراسم عروســی در مسجد بود 
و اینکه بجای ســاز و آواز باید مراســم دعای کمیل 
برگزار گردد. مــن همه مواردی را که بیان نموده بود 
بــا جان و دل قبول کردم و بدین ترتیب تیک زدنهای 

برگه یونس به پایان رســیدند.

B یــه چقدر تعیین گردید؟  مهر

اللــه مطهری و یک  مهریه یــک دوره کتابهای آیت 
جلــد کالم الله مجید تعیین گردیــد. من هم با نظر 

بودم.   موافق  یونس 

B بودید؟ نامزد  وقت  چند   

نزدیک ســه ماه نامزد بودیــم و بعد ازدواج کردیم. 
هر زمانی که به مســافرت میرفت برای من نوارهای 
آیت الله مظاهری را مــی آورد تا در جریان نظرات 
اســالم نســبت به اخالق و جوانان قرار بگیرم. من 
واقعا گوش میدادم و لــذت میبردم. یونس مثل یک 
جواهــر بود که دنیــای اطرافش را نورانــی میکرد. 
هیچ اجبــاری برای کســی ایجاد نمــی نمود و هر 
نقل  با  نمیدانســت،  اگر  و  چه میدانســت میگفــت 
قول مســتند از ســخنان بزرگان به اطرافیانش انتقال 
میــداد. آن زمــان همه چیــز فرق میکــرد و فضای 
مجــازی یا مطبوعــات و صدا و ســیما مانند امروز 
بــه صورت 24 ســاعته در خدمت مــردم نبودند و 
اطالعــات به این راحتی رد و بدل نمیشــدند. بدین 
ترتیــب دوران نامــزدی ما از ســه ماه عبــور نکرد. 
برای  ریزیهای رزمندگان  برنامــه  یقش هم  تعو علت 

انجام عملیاتهای بیت المقدس و رمضان بود. ســال 
میگرفت. همان  انجام  دائم عملیاتهای مهمی   1361
دوران خواســتگاری و نامزدی ما مصادف گردید با 
آماده ســازی عملیات بیت المقدس برای آزادسازی 
خرمشــهر و عملیات رمضان. همیشــه در روزهای 
قبــل از عملیاتها، فراخوان نیرو میدادند و پادگانهای 
نظامی به شدت شــلوغ میشد. در این روزها مربیان 
آموزشی دوران پرکاری را ســپری مینمودند. بنابراین 
یونس هم به آموزش رزمندگان مشــغول بود و بیشتر 
وقتش در مراکز آموزشــی قدس و شــهید بهشتی و 
صفرپنج کرمان ســپری میشــد. یــک روز ظهر من 
را دعــوت کردند کــه نهار با هم باشــیم. آن روز با 
خوشــحالی کارهایم را کردم و به خانه اشــان رفتم. 
خالــه ام غذا را آماده نموده بود و موقع غذا خوردن 
فقط برای من و خودش غذا کشــید. گفتم پس یونس 
چی؟ یونس گفت روزه ام. حالم گرفته شــد و گفتم 
شــما که روزه بودید، چرا من را بــرای نهار دعوت 
کردید. میتوانســتم در خانه ام نهار بخورم و مزاحم 
نشوم. یونس گفت چکار کنم، روزه قضا دارم و باید 
یــک جوری آنها را جبران نمایــم. اما فرصت دیدن 
شــما را هم از دســت نمی دهم. حرفهایش همیشه 
آرامــم میکرد و آبی بود بر روی آتــش نگرانیها. حق 
هم داشــت. زیرا رزمنــدگان در برخی روزهای ماه 
رمضان به مأموریت فرســتاده میشدند و نمیتوانستند 
در حین ســفر روزه بگیرنــد. بنابر این بر خود فرض 
میدانســتند که روزه های قضایشان را در طول سال 

کنند.     جبران 

B مراســم عروسی چگونه انجام شد؟ 

همانگونه که شــرط کرده بودیم مراسم را در مسجد 
صاحب الزمــان زنگی آباد برگزار نمودیم و در حین 
مراســم اقدام بــه پذیرایی و خواندن دعــای کمیل 
گردید. میهمانان شــامل اقــوام و همکاران یونس و 
 بیشــتر مردم زنگــی آباد بودند. زیرا یونس در 

ً
تقریبا

شــمار انقالبیون شــناخته شــده قرار داشت و همه 
میخواســتند مدل عروســی او را برای اولین بار در 
عمرشان ببینند. شام هم آبگوشت امام حسینی و نان 
بود. من هم با چادر در مراســم حضور داشتم و مثل 
بقیه از مراســم استفاده کردم. از آن به بعد هر چه را 
که یونس میپســندید، من هم میپســندیدم و در نظرم 
یونس  برایم مهم رضایت  بهترین محسوب میگردید. 
و خوشــحالی او بــود. پس فرق نمیکرد که ماشــین 
عروس بیاورند و یا پیاده به خانه بروم، لباس عروس 
بپوشم یا لباس تمییز و نوی عروسی به همراه چادر. 
همــه چیز در عشــق و محبت ما خالصــه میگردید 
با موفقیت ادامه دهم.   و خدا را شکر که توانســتم 

B کرد؟ چکار  ازدواج  از  بعد   

یونس ســه روز بعد به مرکز آموزش پاسداری قدس 
کرمان بازگشــت. زیرا مربی آمــوزش نظامی بود و 
تقریبــأ دو هفته بعد برای حضور در عملیات رمضان 
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کیلو گوشــت یا نخود یا هــر چیز دیگری برای خانه 
بخــرد، میرفت و بجای یک کیلو از هر کدام ســه یا 
چهار کیلــو خریداری مینمــود. میگفتم چرا اینقدر 
زیاد خریده اید. میگفت من اینجا نیســتم و نمیتوانم 
آن گونه که باید وظایف همســرداری را انجام دهم، 
این  تا پیش وجدانم راحت باشم. بدون  االن میخرم 
حرفها قبولش داشــتم و می دانســتم از باطن پاک و 
مهربانی های زیادش اســت که دوست دارد محبت 
بارداری ســختی  1361 دوران  نماید. اواخر ســال 
داشــتم و یونس هم یکسر در جبهه بسر می برد. یک 

بعد از عروســیمان مثل دو زوج 
خوشبخت زندگی کردیم و یونس 
مرد مقتــدر و دالور جبهه ها در 
خانه برای من مرد لحظات زیبا و 
رویاهایم بود. گر چه بیشتر مواقع 
در جبهــه حضور داشــت، اما از 
همان راه دور توسط نامه احوالم 
را می پرسید و عذر می خواست 
کــه نمی تواند زود بــه زود بیاید. 

همین ها برایم کفایت می کرد.

عازم جبهــه گردید. تبدیل یونــس از یونس به حاج 
یونــس جنگ هنوز هــم برای من شــبیه یک معجزه 
اســت. گاهی مواقع فکــر میکنم کــه خدا خودش 
میکرد  انتخاب  مختلف  جاههــای  از  را  بهترینهایش 
و برای دفاع از اســالم و ایران به جبهه میفرســتاد. 
باور نکردنی بود که آن پســرک کوچک آرام و با حیا 
تبدیل به یک رادمرد رشــید و قهرمان جنگ گردید. 
پســران زهرا خواهرش و فاطمه عمه اش و برادران و 
دایــی های من و همه اقوام حتی پدربزرگم و ســایر 
بشرق  مردان روستا و بعد از آن مردان کرمان و جنو
ایران همگی به همت حاج قاسم سلیمانی و در کنار 
حــاج یونس و بســیاری از بزرگان جنــگ تبدیل به 
مردان جنگ و درد شدند. بعد از عروسیمان مثل دو 
زوج خوشــبخت زندگی کردیم و یونس مرد مقتدر و 
دالور جبهه ها در خانه برای من مرد لحظات زیبا و 
یاهایم بود. گر چه بیشــتر مواقع در جبهه حضور  رو
داشــت، اما از همان راه دور توســط نامه احوالم را 
میپرســید و عذر میخواســت که نمیتواند زود به زود 
که  وقتی  میکرد. هــر  برایــم کفایت  بیایــد. همینها 
بــه مرخصی می آمد از شــش یا هفت روز بیشــتر 
نمی ماند و بســیاری مواقع فقط ســه روز میماند و 
و  داشتن  و دوســت  اظهار محبت  میرفت. همیشــه 
عالقــه مینمود و من هم از آن همه لطفش شــرمنده 
میشــدم. مثل این بود که خدا دنیا را در کنار وی به 
نیــازی به هیچ چیز دیگری نداشــتم. به  من داده و 
جــز اینکه گاهی مواقع دلتنگش میشــدم. اما چکار 
میتوانســتم بکنم که دنیای ما در دوران دفاع مقدس 
به دلتنگی و عشــق در غربت رقم میخورد. غم فراقی 

نیافت.    پایان  هرگز  که 

B  از روزهــای جبهــه و جنــگ بگوییــد که 
گذشت؟ چگونه 

یونــس به طور کامل با جنگ پیوند خورد و هر دو یا 
ســه ماهی یکبار به خانه می آمــد. بعضی وقتها یک 
روز می آمــد و میرفت. آدم دلــش میگیره وقتی که 
شوهرش را به اندازه تمام دنیا دوست دارد و نمیتواند 
بیشــتر از یک روز در سه ماه او را ببیند. زندگی من 
و یونس با جنگ گره خورده بود. شــاید گاهی مواقع 
هفت روز بــه مرخصی می آمد. امــا در این مدت 
پوتینهــا و لباســهای نظامــی اش را مرتــب و تمییز 
میپوشــید و به همراه برخی دوســتانش یا روحانیون 
به روســتاها و شــهرها میرفت تا برای جبهــه تبلیغ 
کنــد و رزمنده جمــع آوری نماید. پســرم مصطفی 
بچه اول ماســت که در زمان بارداری دوست داشتم 
او هم می دانســت که چقدر  ببینم.  بیشــتر  یونس را 
وابســته شده ام. ولی نمیتوانست از تعهدش به جبهه 
و جنگ دســت بردارد و به خانــه بیاید. می دیدم که 
همه مردم شــهر بــه خاطر یونس با مــن به صورتی 
مهربانانــه و محبــت آمیز برخــورد میکردند و دائم 
به  یونس  که  مواقــع  را می پرســیدند. گاهی  احوالم 
خانه می آمد و از وی میخواســتم که برای مثال یک 

روز کــه در کرمان بود و نگرانی های من را شــنید، 
پیشــنهاد داد تا همراهش به اهواز بــروم. گفتم مگر 
می شــود. گفت چرا نمیشــود. به سرعت آماده شدم 

و به رغم بارداری، بــا هم به اهواز رفتیم.  

B در کجــای اهواز خانه گرفتید؟ 

در اهــواز یــک آپارتمــان ســه طبقه بــرای برخی 
فرماندهان لشکر 41 ثارالله وجود داشت که به خانه 
عمه مشــهور بود. طبقــه پایین این خانه مغازه بود و 
طبقه دوم آموزشــگاه زبان و طبقه سوم یک آپارتمان 
بزرگ وجود داشت که یک هال وسط آن بود و دور تا 
دورش چهار اتاق قرار داشــت. حاج اکبر خوشی با 
همســر و دو فرزندش در یک اتاق زندگی میکردند. 
آقای خوشــی معاون حاج قاسم ســلیمانی در جنگ 
بود. یک اتاق هم حــاج آقا مختاری با خانواده اش 
زندگــی میکردنــد. اینها اهل یــزد بودند. یک اتاق 
حاج آقــا باقری به همراه همســر و پســر کوچکش 
بودنــد. من و یونس هنوز بچه نداشــتیم و تنها اتاق 
کوچــک آنجا را به ما دادند. مردان روزها در مناطق 
جنگی مشــغول انجــام امور نظامی و سررســی به 
اوضــاع جبهه بودند و بیشــتر مواقع فقــط خانم ها 
و   غذا درســت میکردیم 

ً
داشــتیم. مشــترکا حضور 

خودمــان چند نفر مثل یــک خانواده بودیم. طوری 
برنامــه ریزی کرده بودند که همیشــه یکی از آقایان 
حضور داشــت و در این شــرایط احســاس امنیت 
مینمودیــم. امــا گاهــی مواقع هیچ مــردی حضور 
نداشــت و خودمــان بودیــم. با توجه بــه بارداری 
احساس نگرانی داشتم، اما در کنار دیگران بر ترسم 
مســتولی میگشــتم. آنجا فهمیدم کــه اگر اهواز هم 
باشــم، باز هم نمیتوانی هر روز شــوهر رزمنده ات 
را ببینی. گر چه این فراغ از ســه مــاه به چهار روز 
اما همچنان وجود داشت. یونس هیچ  رســیده بود، 
وقت نمیتوانســت به صورت مداوم در خانه باشد. 

B یحاتی در اهواز داشــتید؟  چه تفر

هــر نوع تفریحی کــه بقیه مردم انجــام میدهند، ما 
هــم انجام میدادیم. به پارکها یا بــازار و خیابانها یا 
لــب رودخانه کارون میرفتیم. امــا هیچ تفریحی در 
زندگی مــن زیباتر از دیدن یونــس و رفتن به دعای 
کمیــل نبــود. مثل این بود کــه رفته ایم به ســفری 
یایــی و یــا بهترین تفریــح را انجام داده  زیبــا و رو
ایم. او ســعی مینمود برای دلخوشــی من خودش را 
برســاند. در دوران جنگ غمها زیــاد بودند و دائم 
مجروح یا شــهید می آوردند و خانواده هایی عزادار 
میگردیدنــد. بنابر این مــردم مراعات حال همدیگر 
را مینمودند. زندگی ما بــا جنگ تنظیم گردیده بود. 
یک بار حاج یونس خســته از راه رســید و گفت از 
کیلومترها راه آمده ام تــا تو را به دعا ببرم. کارهایم 
را کردم و با هم پیاده راه افتادیم به ســمت محل دعا 
برگزار  دعاهای خیلی شــلوغی  روزها  آن  اهواز.  در 
میشــد و رزمندگان فراوانی می آمدند. دعا که تمام 
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به جیــغ زدن کرد که آقای راننــده مراقب این خانم 
پایم کمی  پیاده شــد.  و  ایستاد  باش. یونس ســریع 
ضرب دیده بــود. خیلی از این اتفــاق ناراحت بود 
و تا اهــواز  عذرخواهی میکرد. گفتــم نگران نباش 
مگر چطور شــده. گفت االن جواب مادرت را چی 
بدهــم. گفتم برای چی به مادرم جواب بدهی.گفت 
یند بچــه مردم رو بردی به جبهه و  بــرای اینکه میگو
مجروح برگردانــدی. همه زدیم زیر خنده. هر وقت 
حالم بد میشــد بــا جمله های لطیفــش خنده را به 
لبهای من می نشــاند. آن روز هــم این حرفش همه 
افــراد داخل خودرو را خنداند. یــک بار دیگه برای 
شــرکت در مراســم دعای کمیل به دزفول رفتیم. آن 
شــب قرار بود که دعا توسط آقای منصوری خوانده 

نابینا هستند.  بزرگواری که  شــود. همین 
بــاره یک روز جمعه به اتفــاق خانواده حاج اکبر  دو
خوشی به آبادان رفتیم. همه وسایل تهیه غذا و چای 
را به همراه مایجتاج ســفر با خودمان بردیم. آن روز 
نمایی واقعی از یک صحنه جنگ شــامل ســنگرها و 
خاکریزهــا و تانکهای زرهی و رزمندگان مســلح و 
تســلیحات نظامی را از نزدیک و در دشتهای قبل از 
ورود به آبادان دیدم. خوشــحال بودم که برای اولین 
بــار جاهایی را میبینم که همســرم و  بیشــتر اقوامم 
برایم تعریف کرده بودند. بعد از گشــت و گذار در 
شــهر به محل برگزاری نمــاز جمعه رفتیم و در نماز 
جمعه شــرکت کردیم. مراســم در زمین خالی کنار 
از  آنجا  به  برای رســیدن  برگــزار میگردید.  باغ  یک 
نمودیم و خودرو  آبادان عبور  نفت  پاالیشگاه  جلوی 
را بیرون از محوطه برگزاری نماز پارک کردیم. سپس 
من و همســر حاج آقا خوشی و بچه های کوچک به 
قســمت زنان رفتیم و آقایان هم به ســمت خودشان 
رفتنــد. مردها زیاد بودند و هر لحظه بر تعدادشــان 
افــزوده میگردیــد. اما زنان فقــط دو نفر بودیم. آن 
روز صحنه باشــکوهی از برگزاری نماز جماعت در 
نزدیک خط مقدم جنگ دیدم. چون بعثی ها آنطرف 
آبــادان حضور  رودخانــه اروندرود در کنار شــهر 
داشــتند. هنگامی که صدای اذان ظهر بلند شــد، به 
آغاز گردید و صدای  ناگاه شلیک گلوله های دشمن 
انفجار گلوله هــای توپ و خمپاره اندازها به فاصله 
دوری از محل برگزاری نماز جمعه شــنیده میشــد. 
بار چنین صداهایی  اولین  برای  بودم و  من ترســیده 
را میشــنیدم. پیش خودم میگفتــم کاش یونس خطر 
یم. گاهــی صدای انفجار  را بفهمــد و از اینجا برو
تــا نزدیک خودمان هم میرســید. همــان موقع یک 
از پرســتاران  مینی بوس ایســتاد و حدود هفت زن 
بیمارســتان به صــف ما پیوســتند. از یکی ســوال 
کردم که آیا این گلوله ها به مــا نمیخورند؟ گفت تا 
حــاال که نخورده اند. جنگ اســت و گلوله هم می 
آید. معلوم نیســت به کجا بخورنــد. گفتم من دارم 
آید و دشمن  نه مشــکلی پیش نمی  میترســم. گفت 
بــا توجه به تجاربش  نمیداند کجا هســتیم. من هم 
اینجا  احساس آرامش کردم. سپس از من سوال کرد 

همیشــه به من گوشــزد میکرد. االن برخی ها که در 
آســتانه مرگ قرار میگیرنــد، نمیدانند از ترس چکار 
کننــد. اما جوانان آن روز بدون تــرس از هیچ چیز 
بــه راحتی در مناطق پر از تیــر و ترکش حضور می 
یافتنــد و احتمال شــهادت یا مجروحیتشــان در هر 
لحظه وجود داشت. به راحتی جانشان را برای حفظ 
کشور و اســالم به خطر می انداختند. مردان جنگ 
به رغم آن همه سختی و تالش، آنقدر مهربان بودند 
یی از  که بخشــی از وقتشــان را برای آرامش و دلجو
همسرانشــان میگذاشــتند. دوران زندگی ما دورانی 
بــس عجیــب و زیبا بــود. بارها گفتــه ام و باز هم 
یم که خوشــحالم همســرم یکی از فرماندهان  میگو
ســخت کوش جنگ بــود و بعد از هــر عملیاتی تن 
مجروحــش را به خانه می آوردند و می بایســت از 
او نگهــداری کنــم. خداوند این عبادتــم را از من 

کند.  قبول 

B رفتید؟ هم  جبهه  به   

چندین بار به اتفاق یونس به آبادان و خرمشــهر و دو 
ســه بار هم به دزفول رفتم. همه ایــن مناطق درگیر 
جنــگ بودند. عصر یکــی از روزهایی که در دزفول 
بودیم، برای زیارت شــهدا به گلزار شهدای شهر سر 
زدیم. در گلزار شــهدا روی یکــی از قبرها مقداری 
دلمه برگ رز گذاشته بودند. من مصطفی پسر بزرگم 
را باردار بودم و دلم هوس کرد. گفتم یونس چه دلمه 
های زیبا و خوشمزه ای. سریع گفت االن برایت می 
آورم. مرتضی پسر کوچک حاج اکبر خوشی را صدا 
زد و گفــت مرتضی از همین دلمه ها میخواســتی و 
بــه بهانه آن بچه دو تا دلمه گرفت و آورد. یکی را به 
مرتضی داد و دومی را به من. آن روز عصر هنگامی 
یم،  که میخواســتیم برای بازگشــت سوار خودرو شو
یونــس من را ندید و همینطور که دنده عقب می آمد 
به پــای من برخورد نمود. همزمــان یک خانمی که 
آنجا ایستاده و در حال دیدن این صحنه بود، شروع 

حــدود دو کیلومتــر از آبادان به 
سمت خرمشهر دور شده بودیم 
کــه چندیــن گلولــه در اطــراف 
خــودروی پیــکان مــا بــر زمین 
اصابت کرد و منفجر شدند. حتی 
یــک گلوله به حــدی نزدیکمان 
برخورد کرد کــه ترکش هایش به 
ماشین اصابت نمودند و از میان 
گرد و خاک فراوان رد شدیم. مثل 
اینکه دشمن روی این جاده دید 
داشت و خودروهایی که حرکت 

می کردند را می زد.

شــد از مسجد خارج شــدم و جلوی درب ایستادم 
تا یونس بیاید. هر چه انتظار کشــیدم، خبری نشــد. 
همــه رفتند و فقــط من مانده بودم. کم کم داشــتم 
نگران میشــدم که خدای ناکرده اتفاقی برایش افتاده 
باشد. حدود نیم ســاعت به تنهایی و نگران ایستاده 
بــودم که دیدم از دور دارد می آیــد و مثل آدمهایی 
کــه خواب بوده اند راه میــرود. گفتم کجا بودی که 
دلم هزار راه رفت. گفت از خســتگی در حین دعای 
بیدارم  به خــواب رفتم و االن خادم مســجد  کمیل 
کرد گفت برادر بلند شــو برو دعا تمام شــده و همه 
رفتــه اند. گفتم قبول باشــد. گفت نه از شــما قبول 
باشد. خالصه آن شــب تا محل خانه از این حرفش 
می خندیدیم. یونس مرد تالش و پشــتکار بود. یک 
لحظــه از وقتش را بیهــوده هدر نمیداد و هر روز بر 
جدیدت او افــزوده میگردید. خدا را شــکر که من 
توانســتم گوشه ای از زندگی او باشم و در حد توانم 

موجبات دلخوشــی اش را فراهم سازم.  

B  یارت یح یونس دعای کمیل و یا ز  چــرا تفر
بود؟

هر دوره ای شــرایط خاص خــودش را دارد. تفریح 
بیشــتر مردم و ایرانیان در آن دوران، رفتن به زیارت 
و دیدار اقوام و شنیدن قصه یا تماشای تعزیه و حتی 
رفتــن به زیارت قبور خالصه میشــد. مــردم با صفا 
بودند و روح لطیفی داشــتند. مثــل االن نبود که به 
رغم انواع پارکها و تفریحات و خوشــیها و بازی ها 
یند هیچ تفریحی نداریم و نگاهشــان به  باز هم بگو
سطحی بســیار باالتر باشد. یونس و شهیدان دوران 
دفــاع مقدس بچه هــای همان زمان بودند. بســیار 
آماده و پا به رکاب با روحیاتی زیبا و انساندوســتانه 
و ناموس پرستانه در راه اعتالی اسالم و شکوفایی و 
آزادی کشــور قدم بر میداشتند. خیلی از مردم شاید 
فقط یک یا دو بار در عمرشــان به ســفرهای زیارتی 
میرفتنــد. رفتن به مشــهد یا قم و یــا کربال یکی از 
عقده های مردم بــود و برایش گریه میکردند و جزو 
حاجاتشــان محســوب میگردید. یونس هم مثل بقیه 
مردم بود. او تا دوران جوانی نتوانســته بود به مشهد 
بــرود و حاال هر وقت که فرصتــی پیدا میکرد با هم 
بــه مشــهد و زیــارت میرفتیم و دعــای کمیل جزو 
دلخوشــی های عصرهای پنجشــنبه ما بود. یونس را 
باید در دعای کمیل شــناخت. از ابتدا تا انتها گریه 
میکــرد و با خدا حــرف میزد. در هــر روزی و هر 
وقت که حال پیدا میکرد، شــروع به خواندن دعای 
کمیــل مینمود. من هم گوش میدادم. صبح روز اول 
چیزهایی  نمیخواهم  خواند.  کمیل  دعای  عروسیمان 
یــم کــه برخی ها فکــر کنند شــاید زیاده روی  بگو
میکنــم و مگر میشــود آدمها همش دعــا بخوانند و 
مومن باشــند. اما جوانان آن روز چنین خصوصیاتی 
داشــتند. در جنگ الزم بود که خودشــان را بسازند 
و با ایمان و اعتقاد به ســوی شــهادت بروند. یونس 
خودش میدانســت که شهید میشــود و این مورد را 
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چکار میکنید. گفتم شــوهرم ســرباز است و همراه 
 به مــن گفته بود که در جبهه 

ً
او آمــده ام. یونس قبال

بایــد مراعات کنی و مشــخصات من و یا رزمندگان 
یی. من هم حفاظت  و حتی محل زندگیمــان را نگو
گفتار را رعایت کردم و گفتم شــوهرم سرباز است. 
او هم گفت جــل الخالق به حق حرفهای نشــنفته، 
مگر میشــود ســربازان هم زنهایشــان را بــه جبهه 
بیاورند. خالصه کلی ســوال کــرد و نتیجه نگرفت. 
آرامش داد.  به مــن  امید بخشــش  بــا حرفهای  اما 
زنــان فداکاری بودند که در آن شــرایط به جبهه می 
آمدنــد. صداهای انفجار تا پایان نمــاز جمعه قطع 
نگردیدنــد و مــن به محض اینکه نماز تمام شــد به 
کنــار خودرو رفتم تا زود برگردیــم. بعد از لحظاتی 
یونس و حاج اکبر خوشــی هم آمدنــد. گفتم یونس 
یتی در  یم. بیســکو مــن دارم میترســم بیا زودتر برو
دستش بود، آن را به من داد و گفت نگران نباش اینها 
فقط صدا هســتند و خطری ندارند. سوار شدیم و به 
اهــواز بازگشــتیم. آن روز فهمیدم که من از صدای 
یک گلوله میترســم و رزمندگان چه جراتی دارند که 
در مقابــل هزاران گلوله خم به ابرو نمی آوردند و به 
و  منتظر شروع عملیات  یونس که همیشــه  خصوص 

بود.   دشمن  دل  به  رفتن 

B خرمشــهر را هم در زمان جنگ دیدید؟ 

یم.  یــک روز جمعه تصمیم گرفتیم به خرمشــهر برو
ذهنیت من در مورد خرمشهر این بود که شهری آزاد 
شــده و امن و بدور از هر گونه سر و صدا و انفجار 
است. ابتدای صبح حاج اکبر و یونس تمامی وسایل 
یی گذاشتند و دو سر پتو  خوراکی و سفر را درون پتو
را گرفتند بردند پایین تا در جعبه عقب خودرو جای 

دهند. آن روز کالس فوق العاده برای جوانان کانون 
زبان گذاشته بودند و تعداد زیادی در راهرو و سالن 
یی که  طبقه دوم ایســتاده بودند. به محض دیدن پتو
دو طرفش را گرفته اند و به پایین میبرند، فکر کردند 
کســی مــرده و میخواهند به بیــرون انتقالش دهند. 
گفتنــد خدا بیامرزتشــون چه اتفاقــی افتاده. یونس 
بــی بود و به رحمت خدا  گفــت خدا بیامرز آدم خو
رفت. من فقط میخندیــدم. و همه حاضران میگفتند 
خــدا رحمتــش کند. خالصه وســایل را در خودرو 
گذاشــتیم و به اتفــاق خانواده حاج اکبر به ســوی 
برای رسیدن  که  وقتی شــنیدم  افتادیم.  راه  خرمشهر 
به خرمشــهر باید از آبادان بگذریم. ترس وجودم را 
گرفت و گفتم مگر خرمشــهر نزدیک آبادان اســت؟ 
گفتند کنار هم هســتند. خودرو بــه بولوار خروجی 
شــهر آبادان به سمت خرمشــهر رسید و یونس پیاده 
شــد تا از دژبانی وســط جاده برای ما مجوز ورود 
بگیــرد. گفتم مگر مثل آبادان نیســت کــه همینطور 
یــم. گفتند خیر اینجا هنوز منطقه جنگی اســت  برو
و در تیررس دشــمن قرار دارد. تمــام تفکرات قبلی 
باره گلوله باران دشــمن  ام بر هم خورد و فهمیدم دو
در کار اســت. حدود دو کیلومتر از آبادان به سمت 
خرمشهر دور شده بودیم که چندین گلوله در اطراف 
خودروی پیــکان ما بر زمین اصابــت کرد و منفجر 
شــدند. حتی یک گلوله به حدی نزدیکمان برخورد 
کرد که ترکشــهایش به ماشــین اصابت نمودند و از 
میان گرد و خاک فراوان رد شدیم. مثل اینکه دشمن 
روی این جاده دید داشت و خودروهایی که حرکت 
میکردنــد را میزد. گفتم یونــس بیا برگردیم. من فکر 
یم تفریح. گفت داریم میریم  میکــردم میخواهیم برو
تفریــح، امــا در منطقه جنگــی. میخواهم تا قبل از 
شــهادتم این جاهــا را ببینی و بعد نگــی که ندیده 
بودم. راننده آقای خوشــی بود و من پشت سر ایشان 
نشســته بودم. سوال کردم دشمن در کدام طرف قرار 
 ترسیده بودم و حاال 

ً
دارد. گفتند طرف شــما. واقعا

دیگــه حالم خراب شــده و میترســیدم تیر بخورم. 
حاج یونــس گفت نترس گلوله ای بــه ما نمیخورد. 
به هر حال وارد شــهر شدیم و آنجا پرنده پر نمیزند. 

خیابانهــای پــر از تکه های دیوار و وســایل و خانه 
هــای خالی مــردم که دربهایشــان باز بــود و هیچ 
صدایــی از هیچ جایی به گوش نمی رســید، به جز 
گاه گاهــی صدای انفجار گلوله ها. احســاس ترس 
میکــردم و فکر مینمودم که هنــوز بعثی ها در خانه 
هــای مردم حضور دارند. یونس و حاج اکبر و حتی 
اگر ما شهید  اکبر نمی ترســیدند. گفتم  همسر حاج 
آنوقت ما  اکبر گفت:  باید کرد؟ حاج  یم چکار  شــو
ییم همسر شــهید هستیم. روز تشییع جنازه من  میگو
این  گریه میکنــم و حاج یونس ســخنرانی مینماید. 
حرفها ســبب خنده میشــدند. البتــه خانم حاج آقا 
بود.   اینجاها را دیده  بارها  خوشی کمتر میترســید و 
در خرمشــهر رفتیم به مســجد جامع معروف شهر و 
را خواندیم. ســقف مسجد چندین سوراخ  نمازمان 
بزرگ داشــت. بعــد از نماز مقــداری در خیانهای 
خالی شهر چرخیدیم و سرانجام در یکی از پارکهای 
ســاکت شهر نشستیم. آدم از آن همه سکوت شهر و 
بی مردمی و جای گلوله های روی آسفالت خیابانها 
و تیرهایی که بــه دیوارها اصابت نموده بود و از هر 
چیزی که در خرمشــهر وجود داشــت، میترســید. 
هیچ کس غیر از ما در آنجا حضور نداشــت. گاهی 
صدای صوت خمپاره و ســپس انفجار شنیده میشد. 
اما شــنیدن این صداها به رغم وجود ترس، برایمان 
بروی  عادت شــد. اداره مخابرات شــهر درست رو
پارکــی که نشســته بودیم، واقع بــود و هنوز در آن 
یی وجود داشت. فرش و بساط  آب ســالم و دستشو
تفریح را در پارک پهن نمودیم و چای و میوه را آماده 
کردیم. آب داخل مخابرات بود. ماســت و کنســرو 
ماهی برای نهار داشــتیم. هندوانــه را که خوردیم، 
یونس و حاح اکبر داخل آن را خالی کردند و ماست 
بــه همراه تــن ماهی ریختند و شــروع بــه خوردن 
نمودند. گفتم ما کاســه و بشــقاب و قاشــق آورده 
ایم. چرا در پوســت هندوانه غــذا میخورید. گفتند 
میخواهیم صحنــه عملی جنگ را ببینید و درک کنید 
که مــا در جبهه چطــوری روزگار میگذرانیم. به هر 
حال آن روز تا عصر در آن پارک وحشــت ماندیم و 
چای و میوه و غذایمان را در میان صدای انفجارات 
وســکوت وهم انگیز خوردیم و بعد الظهر به سمت 
اهــواز حرکت نمودیــم. در بازگشــت کوچه ای را 
انتهایش رودخانه وجود داشــت. یونس  دیدیم کــه 
داخــل کوچــه پیچید و به ســمت رودخانه رفت که 
آنجا را نشــانمان دهد. در بین راه پیرمردی رزمنده 
در حــال خارج شــدن از یک خانه بــود. به محض 
دیدن ما گفت برادر آن ســوی رودخانه بعثیها هستند 
و دارند شــما را میبینند. برگردید. یونس هم ســریع 
برگشــت. همانجا ســنگرهای بعثی را در آن ســوی 

دیدم.  رودخانه 

B ماندید؟ اهواز  وقت  چند   

باره به کرمان بازگشــتم.  بیــش از دو ماه ماندم و دو
یونس هوایم را داشت. حتی یک روز پدرم را که در 

آدم از آن همه سکوت شهر و بی 
مردمــی و جــای گلوله های روی 
آســفالت خیابانها و تیرهایی که 
به دیوارهــا اصابت کرده بود و از 
هر چیزی که در خرمشهر وجود 
داشــت، می ترســید. هیچ کس 
غیر از ما در آنجا حضور نداشت. 
گاهی صــدای ســوت خمپاره و 

سپس انفجار شنیده می شد.
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جبهه بســر می برد نزد من فرستاد تا خوشحال شوم. 
واقعــا دیدن پــدرم در آنجا برایم خیلی خوشــحال 
کننــده بود. البتــه یونس بیشــتر مواقع در اهواز هم 
نبــود و من به ســبب بــارداری دلتنگش می شــدم. 
وقتــی می آمــد، می گفتم بیشــتر بیا و مــن نمیتوانم 
هیچی بخورم. میگفت روزها برو در خیابان و کمی 
خیارسبز و ســبزی خوردن و ماست یا هر چیزی که 
دوســت داری تهیه کن و غذاهای مورد عالقه ات را 

بخورد. پیشــنهاد آب دوع خیار هم میداد. 

B چه زمانی به کرمان بازگشــتید؟

حدود شــصت و پنــج روز از رفتنم گذشــته بود که 
مرا به کرمان بازگرداند. روزهای ســختی را به سبب 
بــودن میگذراندم و به همیــن خاطر تصمیم  باردار 
گرفــت نزد مادرم باشــم تــا کمی بهبــودی حاصل 
بود. یونس  بــاردار  نمایم. همــان روزها مادرم هم 
تعجــب کرده و به مادرم میگفــت خاله من خجالت 
یم میخواهم قهوه مادرزنم  میکشــم به دوســتانم بگو
یم و شــما  را بخورم. لطفا بگذارید ما بچه دار شــو
ید استراحت کنید. در کرمان بعد از وضع حمل  برو
زائــو یک نوع شــیرینی پودر مانند به نــام قوتو به به 
میهمانــان میدهند. که ما به آن میگفتیم قهوه. یونس 
همیشــه از این حرفهای خنده دار میــزد. البته فقط 

برای من. زیرا رزمندگان میگفتند جدی است و اهل 
شــوخی و خنده زیاد نمی باشــد. ولی در خانه فرق 
داشــت و همش جمالت زیبای خنده دار میگفت تا 

جو منزل آرام و با نشــاط گردد. او ماه بود.     

B آیا در کارهای منزل مشــارکت داشت؟ 

نمونه  بــر مرد جنگ، در همســرداری  یونس عالوه 
او  بود. من فرصــت زیادی بــرای همراهی و دیدن 
نداشــتم. زیر دائم در جنگ حضور داشــت و شاید 
در هر دو ســه ماهی فقط شش یا هفت روز به خانه 
باره ســریع باز میگشت. اما همان چند  می آمد و دو
روزی که حضور داشت، دائم میخواست جبران کند 
و در کارهــای خانه و راحتی من تــالش نماید. من 
نمیگذاشــتم کاری انجــام دهد و می گفتم شــما به 
مرخصی آمده اید و فقط باید استراحت کنید. خیلی 
به مادرش سرکشی مینمود.  ادب داشــت و هر روز 
بی نداشت.  یک بار تیر به ریه اش خورده و حال خو
او را در بیمارســتان تهــران جراحــی کردنــد و بــا 
آمبوالنس به خانه آوردند. دوران سختی را میگذراند 
تا اینکه کمی بهبودی یافت. در همان روزها مادرش 
ســکته کرد و به شــدت بیمار شــد. یونس میبایست 
مادرش را بغــل کند و از پله هــای مطب دکتر باال 
ببرد و ســپس با همان وضعیت بــه خانه بازگرداند. 
یــک روز مادربزرگم در خانه ما حضور داشــت که 
همان موقع یونس در حالی که مادرش را بغل نموده 
بود، از درب وارد شــد. مادربزرگــم که مادر بزرگ 
هــر دوی ما بود، رو به یونس کرد و گفت تو خودت 
شــکم پاره ای داری و مجروحی. اینقدر مادرت را 
بغل نکن. یونس جواب داد چکار کنم مادرم اســت 
و باید به او رســیدگی نمایم. ســپس نگاهی با خنده 
بــه مادربزرگــم انداخت و گفــت میخواهی از فردا 
بروم یک کارگــر افغانی بگیرم تا دخترت را بغل کند 
بزرگــم هیچی نگفت و  ببرد. مادر  بیمارســتان  به  و 
از کلمات  آرامی خندیدیم. هیچ وقت دست  به  همه 
یی های لطیف بر نمیداشــت و در  نقــض و بزله گو
هر شــرایطی موضوع را با خنده به پایان میرســاند. 

کفشهایش در خانه عبارت بودند از دو جفت کفش. 
یــک جفت ورزشــی کتانی که آن زمــان ارزانترین 
کفشــهای بازار بودند و از آنها برای ورزش و بیرون 
رفتن اســتفاده مینمود. یک جفت هم پوتینهایش که 
همیشــه جلوی درب اتاق قرار داشــتند و میبایست 

کند.   استفاده  آنها  از 
پایگاههای  و  بین مــردم   

ً
دائمــا در حیــن مرخصی 

مقاومــت رفت و آمد داشــت و کاروانهــای اعزام 
بــه جبهه را ســامان میبخشــید. به همیــن خاطر با 
 نظامی به این اماکــن میرفت. تمام 

ً
لباســهای کامال

وقــت و زندگی اش کار بــرای جنگ و دفاع مقدس 
بــود. شــاید باورتان نشــود اما بســیار صرفه جو و 
حســاس به بیت المال بود. یک بــار در حال تمییز 
نمودن ســاکش یک کنسرو ماهی دیدم. گفتم یونس 
کنســرو را میتوانیم بخورم. گفت نــه غذای بین راه 
بــوده و همه در آن شــریکند.  رزمنــدگان همراهم 
االن میــروم و برایت میخــرم می آورم. هر چه گفتم 
نیاز نیســت. رفت و یک کنســر ماهی خرید و آورد 
و خــودش هم باز نمود و گفــت بفرمایید غذا آماده 
است. آن کنســرو را هم گذاشــت داخل ساکش و 
یم تا  بــاره به جبهــه بازگرداند. من اینهــا را میگو دو
امانت دار ســیره شــهدا باشــم و واقعیات تاریخی 
را در دوران دفــاع مقدس بازگو کنــم. وگر نه قصد 
ندارم از همســرم تعریف نمایــم و یا دوره کنونی را 

بکشم.            چالش  به 

B  برای یونس  به حرفهــای حاج  مردم چقدر   
رفتن بــه جبهه عمل میکردند؟

مردم همگی یونس را دوست داشتند و او را به عنوان 
یکی از فرماندهان توانمند جنگ میشــناختند. یونس 
بــرای رفتن به جبهــه اول از خودش آغاز کرد و بعد 
تمامــی اقوام و حتــی پدربزرگش را بــه جبهه برد. 
 همه مردان طایفه و شــهر ما به جبهه رفتند و 

ً
تقریبــا

یند یکی  بفرمایید، میگو از هر کدامشان ســوال  اگر 
از دالیل رفتنشــان یونس بــوده. پدربزرگ من بیش 
از شــصت سال سن داشــت. یونس به او میگفت به 
جبهه بیا. میگفت بابا من کاری از دســتم بر نمیآید. 
بیا تا  بیشــتر ســربار میشــوم. یونس میگفت شــما 
میگفت  بزرگم  مادر  کنند.  تکلیف  احســاس  جوانان 
مادر یونــس این پیرمرده و بونیه نــداره. میاد اونجا 
مریض میشــه. اما یونس آنقدر گفت تا او را به جبهه 
برد. حتی پــدر و دایی ها و برادارن و برادرزادگان و 
خواهــرزادگان و همه مــردم را ترغیب نمود و عازم 
جبهه کرد. شــهر ما شــهر شــهید پرور و پر رزمنده 
ای در دوران دفاع مقدس بود. یک بار در زمســتان 
بود که پدربزرگم علی بابا از جبهه برگشــت. برایمان 
تعریف میکرد که آنجا یک آورکت گرمی به من داده 
بودند که هر روز آن را میپوشــیدم و مثل ر زمندگان 
در نانوایــی کامیاران کار میکردم. ولی حیف روزی 
که می آمدم، یونس آن آورکت را گرفت تا به رزمنده 

بدهد.      دیگری 

 از دوران جنگ در شمار مریدان 
حاج یونس قرار گرفتم، دیدم مرد 
عمل اســت و هیچ کارش از روی 
ریا و تظاهر یا دروغگویی نیست. 
خدا میداند هر حاجتی در زندگی 
داشــته باشــم، دســت به دامن 
او میشــوم و از وی می خواهــم 
واســطه من و خدا گــردد. او هم 
مشکالتم را حل مینماید و هیچ 
گرفتاری سختی در زندگی ندارم.
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B  چرا شــما در طول مصاحبه به حاج یونس 
نبردید؟ گفتید یونس و کلمــه حاجی را بکار 

مــن در کودکی همــان زمانی که یونس به دبســتان 
رفتــه و فهمیــده بود که نامش یونس اســت نه حاج 
یونــس، بــه وی قــول دادم تا به حج نــرود، وی را 
حاجــی خطاب نکنم. هنگامی که در ســال 1364 
از حج برگشــت اولین نفری بودم که او را دیدم و به 
وی گفتم حاج یونــس خوش آمدی. برای همین در 
خاطراتــم هم تا هنگامی که به داســتان حج رفتنش 
نرســم، به وی حاجی نخواهــم گفت. من قول داده 
ام و روی حرفم ایســتاده ام. بعد از شــهادت حاج 
یونس حتی یک دستور و یا روش وی را ترک ننمودم 
و همچنــان دنباله رو راه او هســتم. از دوران جنگ 
در شــمار مریدان حاج یونس قرار گرفتم، زیرا دیدم 
مرد عمل اســت و هیچ کارش از روی ریا و تظاهر 
یی نیســت. خدا میدانــد هر حاجتی در  یا دروغگو
زندگی داشته باشم، دست به دامن او میشوم و از وی 
میخواهم واســطه من و خدا گردد. او هم مشکالتم 
را حــل مینماید و هیچ گرفتاری ســختی در زندگی 
نــدارم. مصطفی و فاطمه را بــزرگ کردم و آنها هم 
هر کدام نام یکی از فرزندانشــان را یونس گذاشــته 
انــد. یونس حاال امامزاده شــهر ما شــده و همه به 

داشــتنش افتخار میکنند. 

B  متشــکرم. در پایان اگر حرف یا خاطره ای 
بفرمایید؟ ید  دار

یــم باید هــزاران صفحه  خاطــره اگــر بخواهم بگو
نوشــت. آنقدر نگفتیم و نپرسیدند که حاال حاطرات 
دارند محو میشوند و آن همه اتفاقات و خصوصیات 
زیبای شهیدان از بین میروند. من سه خاطره از حاج 
یونــس در انتهای مصاحبه بیــان میکنم که امیدوارم 

مورد رضایت حــق تعالی قرار گیرد.  
1- حاج یونس همیشــه در جبهــه بود و هر وقت به 
کرمــان می آمد، ســعی مینمود وقــت زیادی برای 
نداشــتم،  زیادی  توقع  بگــذارد.  فرزندانش  و  مــن 
بودند  دائــم درب خانه  به صورت  زیرا رزمنــدگان 

و کارهایی داشــتند که از دســت ایشــان بر می آمد 
و میتوانســت مشکالتشــان را حــل کنــد. یکی از 
بزرگتریــن دغدغه هایش افزودن بر تعداد رزمندگان 
بود. اما هر زمانی که در خانه حضور داشــت برای 
با آنها بــازی میکرد. از  بچه ها الالیــی میخواند و 
جبهــه تعریف مینمود و همیشــه با هم بــه میهمانی 
یا مســافرت میرفتیم. خوش ســفر بود و نمیگذاشت 
به همراهانش ســخت بگذرد. اهــل حرف و غیبت 
و توهیــن و شــوخی های بــد نبــود و هیچکس را 
نمــی رنجاند. اولیــن فرزندم مصطفــی را بر روی 
کولش میگذاشــت و با هــم در روی حیاط خانه و 
داخــل اتاقها راه میرفتند و حــرف میزدند. فاطمه را 
برایش الالیــی میخواند.  و  در گهواره میگذاشــت  
تابســتانها پشــه بند را وســط اتاق بر پــا مینمود و 
دربهایــش را بــاز میکرد و با بچه هــا در داخل آن 
بازی مینمود. زندگی من با ایشــان پنج ســال طول 
کشــید. اما به اندازه پنجاه ســال تجربه کسب کردم 
و حرفهــای زیبا شــنیدم. پســرم مصطفــی چهارده 
ماهــه بود که دختــرم فاطمــه بدنیا آمد. من شــیر 
نداشــتم و میبایســت به فاطمه شــیر خشک بدهم. 
یونس حواســش جمع بود و میدانست که شیرخشک 
بچه کی تمام میشــود. بنابرایــن با رزمندگانی که از 
تماس  مقاومت  پایگاه  یا مســئوالن  آمدند  جبهه می 
میگرفت و شیرخشــک فاطمه و داروهای مادرش را 

میدادند.   یل  تحو منزل  درب 
2- در آن ســالها تلفن در خانه ها نبود و رزمندگان 
از طریــق نامه یا تلگراف با خانوده هایشــان ارتباط 
برقــرار میکردند. ما هم در منزلمان تلفن نداشــتیم 
اما یک تلفنخانه در روســتا وجود داشــت که گاهی 
مواقــع یونس به آنجا زنگ میزد و میگفت به خانواده 
یید فالن ســاعت بیایند تا صحبت کنم. بنده  من بگو
خــدا تلفنچی روســتا به ســرعت درب منزل ما می 
آمد و خبر میداد. من هم ســر وقت بــه آنجا میرفتم 

فرزندم مصطفی را بر روی کولش 
می گذاشــت و بــا هــم در روی 
حیــاط خانــه و داخــل اتاقها راه 
می رفتند و حرف می زدند. فاطمه 
را در گهواره می گذاشت و برایش 
الالیی می خواند. تابستانها پشه 
بند را وســط اتاق بــر پا می کرد و 
دربهایش را باز می کرد و با بچه ها 

در داخل آن بازی می کرد.

و منتظر میشدم تا حاج یونس تماس بگیرد. بیشترین 
ارتبــاط ما از طریــق نامه برقرار میشــد. تلگرام هم 
یســد  فقــط میتوانســت در دو خط موارد مهم را بنو
یا احوالپرســی کنــد. همینها مایع دلخوشــی من و 
مــادرش بودند. هــر رزمنده ای که بــه کرمان می 
آمــد یک نامه بــه درب خانه ما مــی آورد و روزی 
بــاره می آمد و جواب  هم که میخواســت برود، دو
نامــه را میگرفت و می رفــت. آن روزها جنگ بود، 
امــا روزگار به زیبایی میگذشــت و همان چند خط 
هر  میگردید.  روحیه  از  دنیایی  ســبب  احوالپرســی 
وقــت حاج یونس پیغام میفرســتاد که دارد از اهواز 
به کرمــان می آید تا صبح خوابــم نمیبرد. اینقدری 
که از جاده میترســیدم از جنگ نمیترسیدم. هنگامی 
ایجاد  وضعیت  همیــن  باره  دو برود  میخواســت  که 
میگردیــد. میگفتم به محض رســیدن تلفن بزن. او 
هــم زنگ میزد و به تلفنچی روســتا خبر رســیدنش 

میداد.  را 
3- یک بار حاج یونس از ناحیه شــکم تیر خورده و 
به شدت مجروح بود. دوستانش به ما خبر دادند که 
به تهران منتقل گردیده. خدا میداند  زخمی شــده و 
که چه بر من و مادرش در آن چند روز گذشــت. تا 
اینکه پس از چنــدی تماس گرفت و گفت حالم رو 
به بهبودی اســت. مدتی در بیمارستان مدائن تهران 
بســتری بود و روزی که به خانه آورده شــد بســیار 
نحیف و شکســته شــده بود. یونس 25 سال داشت 
که به شــهادت رسید. اما االن که عکسهایش را نگاه 
ید.  برو میشــو کنید با قیافه  یک مرد چهل ســاله رو
یش رسید و آخرش با  خدا را شــکر که یونس به آرزو
شهادت ختم گردید. خدا کند که در هنگام شفاعت 
فراموشــم نکرده باشــد و در آخرت نگاهی از ســر 

لطف بــه من بیندازد. آمین.       
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درآمد

دفاع مقدس مقابله ای جانانه بود با دست خالی در مقابل دشمنی تا دندان مسلح. این دفاع مردان مردی را می طلبید که جان بر کف نهاده و بدون امکانات کافی در مقابل 
دشمن غدار بایستند و چه زیبا حماسه آفریدند آنان که دشمن زبون را به زانو درآوردند. سرهنگ احمد حمزه ای فرمانده گردان عملیاتی 411 لشکر 41 ثارالله در دوران 
جنگ تحمیلی بوده که از سال 1360 جزو همرزمان و دوستان حاج یونس زنگی آبادی قرار گرفت. در این مصاحبه نقش  سردار شهید اسالم در چگونگی پرورش 
جوانان مستعد برای حضور قهرمانانه در جبهه و چگونگی مقابله ایشان به عنوان فرمانده تیپ عملیاتی در خطوط مقدم نبرد با دشمن بعثی مورد بررسی قرار می گیرد.    

نقش سردار شهید زنگی آبادی در آموزش رزمندگان و اقدامات عملیاتی وی در خطوط مقدم نبرد به هنگام دفاع مقدس
 از زبان سرهنگ احمد حمزه ای فرمانده گردان 411 لشکر 41 ثارالله در مصاحبه با شاهد یاران.    

حاج یونس زنگی آبادی فرمانده پیروز



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

55

از مراکز مهم آموزش نظامی جنوب شــرق کشور بود که 
بســیجیان را آموزش می داد و سپس روانه جبهه های نبرد 
می کرد. آن زمان مربیان سختگیری های زیادی می کردند. 
چون زمان کم بود و می بایســت در عرض ده روز یا دو 
هفته و حداکثر یک ماه نیروها را از نظر بدنی و معلومات 
نظامی آماده حضور در مقابل دشمن نمایند. از این جهت 

آموزشهای سختی می دادند. 

B حاجیونسچهآموزشیمیداد؟

آن روزها بــا االن خیلی فرق می کــرد. االن آموزش ها 
بسیار پیشرفته شده اند و دوره های آموزشی طوالنی مدت 
برگزار می گردد. مربیان آموزشی هم متخصص یک رسته 
هســتند و از علم بسیار باالیی برخوردار می باشند. برای 
مثــال یک مربی فقط ســاح درس میدهد و مربی دیگر 
تاکتیک و مربی بعدی بهــداری. حتی مربیان خمپاره و 
پخانه و بدنسازی و بســیاری مربیان دیگر هم داریم.  تو
اما آن موقع مربیان همه فن حریف بودند. چون تجهیزات 
نظامی به پیشــرفتگی و تنوع االن نبودنــد. بنابراین یک 
مربی می توانست همه ســاح ها و تاکتیک های موجود 
نظامی را درس بدهد. او اســتفاده از ساحهای سبک و 
نیمه سنگین را می گفت و در جلسه بعد اقدام به آموزش 
تاکتیکهای نظامی شــامل رزم در شب و روز و شناخت 
مسیرها و استفاده از قطب نما و سایر موارد می پرداخت. 
بدین ترتیب آموزشــها بیشتر از نیاز یک رزمنده بودند و 
بســیاری از اصول را تا آخر خدمتش اســتفاده نمی کرد. 
حاج یونس از همین نوع مربیان همه چیز دان بود. ایشان 
و حاج قاســم ســلیمانی و حمید مهراب پــور از جمله 
مربیــان با تجربه و نترس پادگان آموزشــی قدس کرمان 
محسوب می گردیدند. ضمن اینکه حاج یونس از اقتدار 
و جذبه فراوانی برخوردار بود و قدرت بدنی بسیار باالیی 
داشــت. برای هر کاری ابتدا خــودش پیش قراول بود و 
الگوی قدرتمند بسیجیان و پاسداران آموزشی محسوب 
می گردید. البته ســردار شــهید حاج مهــدی زندی نیا 
هم هــم دوره همین ها به حســاب می آمد و در آموزش 

B لطفاابتداخودتانرامعرفیبفرمایید؟

من احمد حمزه ای متولد 1342/4/12 می باشــم که در 
سال 1361 به عنوان پاسدار رسمی وارد سپاه شدم. البته 
قبل از ورود به ســپاه مدت هشــت ماه به عنوان بسیجی 
در جبهه های نبرد حضور داشــتم. بعد از ورود به ســپاه 
مربی آموزش نظامی شــدم و پس از یک ســال جانشین 
گــردان عملیاتی 412 حضرت زهــرا )س( گردیدم. در 
عملیــات کربای چهار فرمانده گــردان 414 علی ابن 
ابیطالب )ع( کهنوج شــدم و بعد از آن فرماندهی گردان 
عملیاتی 411 شهرســتان زرند را بــر عهده گرفتم. بارها 
در عملیات ها مجروح شــدم و در شمار جانبازان جنگ 

می باشم.  تحمیلی 

B ازچهزمانیباســردارشهیدحاجیونسزنگی
آبادیآشناشدید؟

حاج یونس در مرکز آموزش قــدس کرمان جزو مربیان 
آموزشی جدی و مقتدر شناخته می شد و آوازه اش را همه 
شنیده بودند. پادگان آموزشی قدس در سال 1360 یکی 

حاج یونس و حاج قاسم سلیمانی 
از جمله مربیان بــا تجربه و نترس 
پــادگان آموزشــی قــدس کرمــان 
محسوب می گردیدند. ضمن اینکه 
حاج یونس از اقتدار و جذبه فراوانی 
برخوردار بود و قدرت بدنی بسیار 
باالیی داشت. برای هر کاری ابتدا 
خودش پیش قراول بــود و الگوی 
قدرتمند بســیجیان و پاســداران 

آموزشی محسوب می گردید.

تخصصی ادوات بســیار توانمند بــود. همواره روزهای 
ابتدایی دوره های آموزشی مخصوص بدنسازی و دواندن 
رزمندگان بود تا بدنشان آماده شود و روی فرم نظامی قرار 
بگیرد. حاج یونس جــزو مربیان با نفس و دونده پادگان 
آموزشی قدس بود که می توانست ساعت ها رزمندگان را 
در مسیرهای طوالنی بدواند و خودش هم خسته نمی شد. 
خیلی نفس داشت و دو برابر دیگران می دوید. البته بیشتر 
مربیان آموزشی در روزهای ابتدایی جنگ از قدرت بدنی 
بســیار باالیی برخوردار بودند. اینقدر قدرت بدنی آنها 
زیاد بود که بعدها بســیاری در شمار فرماندهان اصلی 

لشکر 41 ثارالله قرار گرفتند.  
البته با تــداوم جنگ بر میزان و کیفیت آموزش ها افزوده 
گردید. زیرا تجارب میدانی و جنگی فرماندهان افزایش 
یافت و الزم گردید تا رزمندگان از همه شاخه های بوجود 
آمده در ســاختار نبردها مطلع گردند و جنگیدن بر روی 
آب و خشــکی و کوه را با استفاده از تجهیزات جدید فرا 
بگیرند. ما روزهای اول فقط بر روی خشکی می جنگیدیم 
و از تفنگ های ام 1 و ژه3 اســتفاده می کردیم. اما بعدها 
تفنگ کاش و موشک انداز آر پی جی 7 و انواع توپ ها 
و موشک اندازها و یگانهای زرهی در کنارمان قرار گرفتند 
و الزم شد تا رزمندگانی در واحدهای بهداری و مخابرات 
پخانــه و جنگهای کوهســتان و  و زرهــی و ادوات و تو
جنگهای شــیمیایی آموزش ببیننــد. بنابراین هر روزی 
که می گذشت بر میزان آموزش ها هم افزوده می گردید.  

B حــاجیونسبهچــهمیــزانتوانایــیانتقال
آموزشهاینظامیرابهدیگرانداشت؟

من اولین بار بسیجی بودم که ایشان را دیدم و از نوع جذبه 
و برخوردش ترســیدم. جوانی رشید و چهارشانه با قدی 
بلند و هیکلی درشت. ریش و سبیلی مردانه و نوع حرف 
زدن مقتدرانه و رســا. به گونه ای که هنگام فرمان دادن به 
خودی خــود از وی اطاعت می کردیم و قدرت تمرد در 
مقابلش را نداشــتیم. اولین بار برای دیدار دوســتانم به 
پادگان آموزشی قدس کرمان رفته بودم که ما را تنبیه کرد. 

 ردیف چهارم وسط سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی با کاله آهنی حاجی کیانی راننده اتوبوس سپاه کر ▪
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را بپوشــید و ســریع از پادگان بیرون بروید. ما ســه نفر 
کفشــهایمان را پوشیدیم و درب پادگان را باز کردیم و به 
سرعت از آنجا دور شدیم تا پشیمان نشود. اما همینطور 
که می رفتیم از دور صدای اجرای خشم شب حاج یونس 
و همراهانش در آسایشگاههای اصلی استقرار نیروهای 
بســیجی به گوش می رســید. صدای تیراندازی و بدو به 
ایست در آن شب سرد زمستانی تا صدها متر آن طرف تر 
می آمد و معلوم بود که خشــم برای نیروهای آموزشــی 
بســیار ســخت تر برگزار می گردد. آن شب ما رفتیم و تا 
صبــح از کف پاهایمان خار در می آوردیم، در حالی که 
حاج یونس زنگی آبادی مرد مقتدر و با جذبه سپاه کرمان 
از همان شــب تبدیل به الگوی من برای زندگی گردید تا 
جایی که حتی پس از چند وقت به کســوت سپاه درآمدم 
و در شمار مربیان آموزشی و سپس فرماندهان جنگ قرار 
گرفتم. آنقدر عاقه داشتم که به رغم بارها مجروحیت و 
دردهای فراوان ناشــی از تیرها و ترکشها اما هرگز جنگ 
را رها نکردم و هر آســیبی موجب می گردید که روحیه ام 
چندین برابر شود و بیشــتر در جبهه بمانم. به خصوص 
اینکه به مرور مانند حاج یونس هدفمند شــدم و دوست 

داشتم الگوی دیگران باشم. 

B حاجیونسچهخصوصیاتمنحصربهفردی
داشت؟

مــن جذبه نظامی او را در ابتدای امر دیدم. اما بعدها که 
خودم وارد واحد آموزش نظامی و سپس جنگ گردیدم. 
هر روز وی را بیشتر می شناختم. عزیز دل و یک مرد شیعه 
مسلمان و پایبند به اصول که عاوه بر وقار و شجاعت و 
اقتدار فراوان، نمازش را به جماعت می خواند و عباداتش 
در کنار نماز شــب هیچگاه ترک نمی شد. دوش به دوش 
حاج قاســم سلیمانی راه می رفت و ســختگیرانه مجری 
اوامر بود. می گفت اکنون از شــما عــرق می ریزم تا در 
جبهه خون نریزد. لباس و شــلوار نظامی اتو کشــیده و 
گتــر کرده و پوتین های واکس زده و تمیز و هیبت نظامی 
او سبب روحیه و احســاس اقتدار رزمندگان می گردید. 
چفیه ای بر دور گردن داشــت با ریشی بلند که بر ابهتش 
می افزود. واقعا نمی شــود آن مرد بزرگ را در حرف بیان 
کرد. دالور مردی که حتی در صحنه های جنگ هم بسیار 
تمییز و منظم بود. هنگامی که صحبت می کرد با آرامش 
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بیشــتر مواقــع ذکــر می گفــت. 
هیچگاه ندیدم که بــه رغم ابهت 
و ظاهــر خشــن و کالم مقتدر به 
کسی توهین کند و یا با فردی جر 
و بحث نماید. هرگز درگیر نمی شد 
و به گونه ای مردانه برخورد می کرد 
که همه دوســتش داشتند و مورد 
احترام بود و با افتخار فرامینش را 

اجرا می کردیم. 

B چراشــماراتنبیهکرد؟مگرنظامیبودید؟

خیــر نظامی نبودیــم. من تازه از جبهه برگشــته بودم که 
یک روز دوســتانم گفتنــد برخی بچه هــای محله برای 
رفتن به جبهه مشــغول دیدن آمــوزش نظامی در پادگان 
قدس هســتند. خانه ما به پادگان قدس نزدیک بود. برای 
همیــن آن روز عصر مقداری خوراکــی خریدیم و برای 
ماقات آنها به پادگان آموزشــی رفتیم. دوستانمان بعد 
بت نگهبانی ماست  از پایان ماقات گفتند که امشــب نو
و در آسایشــگاه جلــوی درب دژبانی اســتقرار داریم. 
برای همین از ما هم خواســتند که آن شــب پیش شــان 
بمانیم. ما هم که به بســیج و ســپاه عاقه زیادی داشتیم 
با خوشــحالی استقبال کردیم و همانجا ماندیم. غافل از 
اینکه فرماندهان پادگان برنامه ریزی کرده اند آن شــب 
خشم شــبانه برای نیروهای آموزشــی اجرا کنند. خشم 
شــبانه یعنی ایجاد یک حمله ساختگی به رزمندگان در 
حال خواب انجام می دادند تا آمادگی و سرعت عمل این 
نیروهای آموزشــی افزایش یابد و در جنگ کم نیاورند. 
آن شــب تا ساعت ده با بچه ها گل گفتیم و گل شنفتیم و 
سپس خوابیدیم. ما نظامی نبودیم و با کفشهای معمولی 
و لباسهای شخصی حضور داشتیم. هنوز یک ساعتی از 
خوابیدنمان نگذشته بود که صدایی مهیب همراه با فریاد 
از خــواب بیدارمان کرد. هنوز نمی دانســتیم چه اتفاقی 
ید  یند ســریع از آسایشگاه خارج شو افتاده و چرا می گو
که ناگهان دو شلیک انجام گرفت و تیرها به گوشه سقف 
برخورد کردند و همزمان مقداری گچ فرو ریخت. مردی 
هیکلی با اسلحه ای که در دست داشت فریاد می زد چرا 
خوابیده اید. دشمن حمله کرده و سپس گفت بشمار سه 
از آسایشــگاه بیرون روید. آنگاه شروع به شمارش کرد. 
ما با همان لباس معمولی بدون کفش از ترس فرار کردیم 
و به بیرون آسایشــگاه رفتیم. زمستان بود و آبهای جلوی 
آسایشــگاه یخ زده بودند. بدنمان می لرزید و پای برهنه 
پشت سر هم به صف ایستادیم. حاج یونس فرمانده بود 

و چند نفر با هماهنگی ایشــان مــا را به خط می کردند. 
آنگاه خودش در مقابل ما ایســتاد و با لحنی مقتدرانه و 
رسا گفت: چرا لباســها و کفشهایتان نیستند. اگر امشب 
دشــمن حمله کرده بود، یک نفرتان زنــده نمی ماندید. 
همه نیروها روی هم حدود ده نفر بودیم که ســه نفرمان 
لباس شــخصی داشــتیم و بقیه دارای لبــاس نظامی و 
پوتین بودنــد. من فکر کردم حاج یونــس از ما توضیح 
می خواهد. بنابراین بلند شدم و گفتم: قربان! حاج یونس 
گفت: ســکوت کن و بنشین، کی از تو توضیح خواست. 
چرا لباس نظامی نپوشــیدی. گفتم: قربان. گفت: کفش 
هم که نداری؟ هر چه می خواســتم توضیح دهیم که ما 
میهمان دوستانمان هستیم و هیچ مسئولیتی در این پادگان 
نداریم، اما با همان صحبت های مقتدرانه و نظامی اجازه 
صحبت کردن به من نمی داد و تهدید می کرد که امشــب 
ید. ساکت شدم و از ترس  تا صبح باید بدوید و تنبیه شو
هیچی نگفتم. نه لباس نظامی داشتیم و نه کفش درست 
و حسابی. دستور داد بر روی زمینهای کشاورزی پادگان 
بخوابیم و در آن شب سرد زمستانی سینه خیز برویم. ما 
را نمی شــناخت و اجازه توضیح دادن هم نمی داد. فکر 
می کرد نیروی آموزشــی هســتیم و از گردان فرار کردیم 
آمدیم اینجا. حدود یک ســاعت بــر روی بته های خار 
محوطه اطراف سینه خیز رفتیم و بارها تا دیوار مقابل که 
حدود دویست متر فاصله داشت دویدیم و دستهایمان را 
به دیوار زدیم و برگشــتیم. سپس دستور داد به آسایشگاه 
برویم و آماده خشــم دوم باشــیم. همــان موقع یکی از 
همراهانش کنار من آمد و به آرامی سوال کرد نیروی کجا 
هســتید؟ من هم مثل اینکه خدا دنیا را بهم داده باشــد، 
گفتــم قربان ما اصا نیــروی اینجا نیســتیم و آمدیم به 
دوستانمان سربزنیم. رفت کنار حاج یونس و گفت اینها 
آموزشی نیستند و میهمان این چند نفر بودند. حاج یونس 
بلند گفت: به اجازه چه کسی وارد پادگان نظامی شده اید؟ 
می خواهید بازداشــتتان کنم. ســپس گفت: کفشهایتان 
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و بــه فاصله حرف می زد و اگر نیــاز به حرف زدن نبود، 
ســکوت می کرد و به حرفهای دیگران گوش فرا می داد. 
شــاید باور نکنید که آن فرمانده مقتدر در بین خودمان و 
در جلسات چنان آرام موارد و طرح ها را بررسی می کرد 
که احساس می کردیم حاج یونس دیگری است و این آن 
مرد صحنه های نبرد نیســت. بیشتر مواقع ذکر می گفت، 
هیچــگاه ندیدم که به رغم ابهت و ظاهر خشــن و کام 
مقتدر به کســی توهیــن کند و یا با فــردی جر و بحث 
نماید. هرگز درگیر نمی شــد و به گونه ای مردانه برخورد 
می کرد که همه دوستش داشــتند و مورد احترام بود و با 
افتخــار فرامینش را اجرا می کردیم. مــن از همان زمان 
تا کنون از اینکه با حاج یونس دوســت و همرزم شــدم، 

خوشحالم.   بسیار 

B ازچهسالیواردسپاهشدند؟

حاج یونس ورودی سال 1360 به سپاه بود و من ورودی 
سال 1361 .  

B ،وقتیشمادرســال1361واردسپاهشدید
ایشانهنوزدرپادگانآموزشیقدسبودند؟

خیر هنگامی که من پاسدار رسمی شدم و به عنوان مربی 
آموزشــی وارد پادگان قدس کرمان گردیدم، حاج یونس 
به جبهه رفته و در پادگان آموزشی حمید چریک نزدیک 
شهر خرمشهر مربی آموزشی و جانشین پادگان بود. البته 
تیپ ثارالله از عملیات فتح المبین تشــکیل شده و حاج 

قاسم فرمانده تیپ بود.  

B اهلچهنوعورزشهاییبودند؟

همه ورزشهای قدرتی را دوست داشت. برای مثال والیبال 
و یا پینگ پنگ بازی نمی کرد. فوتبال هم گاه گاهی بازی 
می کرد. اما به دویدن و نرمش و بدنســازی و کوه و پیاده 
روی هایــی طوالنی مدت خیلــی اهمیت می داد. اصا 
باورتان نمی شــود که به هنگام عملیات ها چقدر میدوید 
و فعالیت داشت. همه را کافه می کرد. از ابتدا تا انتهای 
عملیــات در خطوط مقدم نبرد حضور داشــت و با همه 

گردانهــا ارتباط برقرار می کرد. در مواقع بیکاری عصرها 
ورزش باستانی می کرد. به ورزش باستانی عاقه زیادی 
نگ می بست و وارد گود زورخانه 

ٌ
داشــت. بیشتر مواقع ل

می شــد و به نرمشهای باستانی و زدن میل می پرداخت. 

B کدامگودزورخانه؟

در جبهه مدتی مربی آمــوزش نظامی بودم و رزمندگان 
را برای عملیات ها آماده می کردیم. در مقر لشکر ثارالله 
در اهواز و ســپس در مرکز آموزش لشکر در سد دز گود 
زورخانه توســط واحد آموزش لشــکر ساخته شده بود. 
حاج یونس در هر دو جا ورزش باســتانی انجام می داد. 
در ســد دز گــود زورخانه بزرگ و زیبایی توســط واحد 
آموزش لشــکر ساخته شــده بود که دور تا دورش را با 
پوکــه گلوله های تــوپ حصار کرده بودنــد. راه ورودی 
داشت و همه اصول یک زورخانه در آن رعایت می شد. 
میل و سنگ و تخته شنا و کباده و سایر وسایل را داشت. 
حاج یونس بیشتر وقت ها در آنجا مشغول ورزش بود. به 
همین خاطر هیکلی ورزیده و چهارشانه داشت و از دور 
و نزدیک ابهتی در ظاهرش پیدا بود که به همه رزمندگان 

روحیه می داد. 

B محلکارحاجیونسدرکسوتمربیآموزشی
کجابود؟

جرأت می خواست که در زیر گلوله 
بارانهای دشمن و در بحبوحه جنگ 
در طول خط خودی حرکت کنی و 
جای هر کدام از گردانها را مشخص 
نمایی. همچنین مراقبت کنی که 
رزمندگان اشتباه نروند و در مسیر 
درست خودشان قرار داشته باشند.

 در پادگان آموزشــی قدس کرمان. اما ایشــان از ابتدای 
سال 1361 تا آخر جنگ به جبهه رفتند و دیگر بجز برای 
مرخصــی به کرمان بازنگشــتند. جبهه ابتدا در ســه راه 

حســینیه))) نزدیک پادگان حمید یک اردوگاه داشتیم که 
مرکب از خاکریز و چادر بود. این منطقه در حین عملیات 
بیت المقدس توسط رزمندگان تیپ ثارالله آزاد شده بود. 
بنابراین دشــمن تا نزدیکی های مرز عقب نشینی کرده و 
حدود ســی کیلومتر با این اردوگاه فاصله داشت. لذا از 
امنیت برخوردار بود. حاج یونس قبل از عملیات رمضان 
از ابتدای ســال 1361 به عنوان مربی آموزشــی و سپس 
جانشــین واحد آموزش انجام وظیفــه می کرد و بعد از 
عملیات رمضان به عنوان فرمانده اردوگاه حمید چریک 
و مدتی هم به عنوان فرمانده واحد آموزش لشکر ثارالله 
در همین اردوگاه مســتقر بود. آن زمان همه رزمندگان و 
فرماندهان لشــکر در مقرهای متفاوتی اســتقرار داشتند 
یل نگرفته بودیم. یک مرکز  و هنوز جایی در اهــواز تحو
آموزش هم در جفیر داشتیم. این دو منطقه فاصله زیادی 
از هم نداشــتند. جفیر اردوگاه دائم ما نبود و به صورت 
مقطعی مورد اســتفاده قرار می گرفت. اما پادگان حمید 
چریــک مهم بود و ثابت به حســاب می آمــد. بعدها با 
کمک حاج یونس یک مرکــز آموزش در ذلیجان و یکی 
هم در تنگه چذابه ایجاد کردیم. حاج یونس در طراحی 
و انتخاب همه مراکز آموزشــی نقش اساســی بر عهده 
داشــت و به نمایندگی از حاج قاسم ســلیمانی می آمد 
و مکان ها را می دید و ســپس به حاجی گزارش می داد. 
حاج قاسم هم حرفش را قبول داشت و بدین گونه مکان 
یب می شد و اقدام به ایجاد مقر می کردیم.  آموزشی تصو
تیپ ثارالله از عملیات والفجر مقدماتی در سال 1361 

تبدیل به لشکر ثارالله شد)))، از آن زمان به بعد عاوه بر 
اردوگاه جفیر و اردوگاه حمید چریک در ســه راه حسینیه 
و یــک مقر در دوکوهه، چند مقر هم در اهواز داشــتیم. 
شامل مقر ســپنتا که خانه های ســازمانی شرکت فوالد 
اهواز بودند و سپس شهرک پیروز در جاده اندیمشک و در 
نهایت مقر اصلی لشکر به نام مقر شهید مهدی کازرونی 
که در ابتدای جاده خرمشــهر روبروی کارخانه نبرد بعد 
از روســتای ماشــیه قرار داشت. مقر شــهید کازرونی 
بعــد از عملیــات والفجر چهار افتتاح شــد. زیرا حاج 
مهدی کازرونی فرمانده طرح عملیات لشــکر در همین 
عملیات به شــهادت رســید. بنابر این نام این مقر به نام 
مقر ســردار شهید مهدی کازرونی انتخاب گردید. حاج 
یونس هم در عملیات والفجر چهار به هنگام شــهادت 
ســردار شهید حاج مهدی کازرونی به همراه وی حضور 
داشت و خودش هم مجروح شد. پشت مقر حاج مهدی 
کازرونی در اهواز یک جنگلی قرار داشت که گردانهای 

1 . ایستگاه حسینیه در کیلومتر 79 جاده اهواز به سمت خرمشهر قرار دارد. این مکان از ابتدای جنگ تحمیلی 

تا عملیات بیت المقدس در اشغال ارتش بعث عراق قرار داشت و در مرحله اول عملیات بیت المقدس توسط 

رزمندگان لشــکر 41 ثارالله آزاد گردید. بنابراین در همانجــا پادگانی ایجاد کردند به نام حمید چریک که تا 

انتهای جنگ به عنوان مقر پشتیبانی و استقرار نیرو و مرکز آموزش لشکر 41 ثارالله مورد استفاده قرار گرفت. 

ساختار اطراف این پادگان با ایجاد خاکریز درست شده و مکانهای استراحت درون آن هم چادر بودند. هیچ 

ساختمان قابل ماحظه ای در این پادگان وجود نداشت. حمید چریک نام یکی از فر ماندهان کرمانی است 

که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. 

2 .  تیپ ثارالله از حدود10آبان ماه 1361 تبدیل به لشــکر 41 ثارالله گردید و در قالب لشــکر وارد عملیات 

والفجر مقدماتی شــد. این عملیات در مورخه 17 بهمن ماه 1361 با رمز مقدس یا الله یا الله یا الله توســط 

نیروهای سپاه پاسداران انقاب اسامی و ارتش طراحی و اجرا گردید.
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عملیاتی لشــکر در آنجا مستقر شــده بودند و تمرینات 
نظامی و تخصصی انجام می دادند.   

B چهزمانیازواحدآمــوزشبهطرحعملیات
رفتند؟

وقتی من در کســوت پاســداری وارد جبهه شدم، حاج 
یونس در واحد طرح عملیات مشغول فعالیت بود. یعنی 
از اواخر ســال 1361 با توجه به اندیشه باالی نظامی و 
فعالیت های فراوانشان به واحد طرح عملیات فراخوانده 
شدند. من از اواخر سال 1362 فرمانده گردان عملیاتی 
گردیدم. همه فرماندهان گردانهای عملیاتی زیر مجموعه 
واحــد طرح عملیــات بودند. فرمانده ایــن واحد حاج 
مهدی کازرونی بــود و حاج یونس هم همانجا فرد مهم 
و پرتاشــی محسوب می گردید که در تمامی عملیات ها 
فرمانــده محور بود و نقش هدایت گردانهای عملیاتی را 
در شبهای عملیات و روزهای بعد از آن بر عهده داشت. 
به هنگام شــروع عملیات ارتباط همه گردانهای حاضر 
در میدان نبرد به ایشان وصل می شد. به طور کلی واحد 
طرح عملیات خیلی مهم بــود. چون فرماندهان بزرگی 
همچــون حاج اکبر خوشــی و محمد تهامی و ســردار 
شــهید قصاب زاده و ســردار رحیمی و ســردار کرمی و 
سردار حاج عباس زنگی آبادی و حاج قاسم میرحسینی 
و محمدحســین پودینه و ســایر فرماندهان تیپ ثارالله 
همگی زیر مجموعه همین واحد بودند و از این طریق با 
حاج قاســم سلیمانی ارتباط داشتند. اینها مداوًم مشغول 
طراحی عملیات ها و بررسی خطوط نبرد و مناطق جنگی 
بودند. حاج یونس به هنگام عملیات ها یا فرمانده محور 
بود و یا فرمانده تیپ. این امر بستگی به وسعت عملیات 
داشت. اگر وسیع بود و گردانهای زیادی در آن بکار گرفته 
می شــدند از نام و سازمان تیپ اســتفاده می شد و اگر 
عملیات محدود بود و با چند گردان وارد عمل می شدیم، 
در این شرایط فرمانده محور داشتیم و چند فرمانده محور 
بت گردانها را هدایت می کردند. فرماندهان محورها  به نو
معموال نســبت به منطقه عملیاتی آشنایی زیادی داشتند 
و با توجه به اســتفاده از اطاعات قــرارگاه فرماندهی و 
نیروهای اطاعات عملیات لشــکر می دانستند که معابر 
عبور و موقعیتهای مختلف دشــمن در کجا قرار دارند و 
چه موانعی در طول مسیر وجود دارد و هر گردانی به چه 

اینکه از سال 1361 تا سال 1365 
در مقابل دهها هزار  گلوله سرگردان 
و هدایت شــده دشمن دوام آورد و 
به شهادت نرسید. نظر خدا بود و 
از شــجاعت و دالوری و جانبازی و 
امید فراوانش ناشی می گردید. او تا 
قبل از شهادتش در همه عملیات ها 
به شــدت مجــروح می گردید و به 

بیمارستان منتقل می شد.

سمتی باید برود. در بدو تشــکیل لشکر ثارالله و انجام 
عملیات هــای والفجر مقدماتی و والفجر یک تا والفجر 
چهار، سه تیپ داشــتیم با نامهای حزب الله و جندالله 
و انصارالله. که هر تیپ ســه گردان داشت و همگی زیر 

بودند.  مجموعه طرح عملیات 

B بعدازانتقالازآموزشدرکدامقسمتازطرح
عملیاتفعالیتشانراشروعکردند؟

یم که ما هیچ کدام مــان در جبهه دنبال  اول ایــن را بگو
مســئولیت و مشــاغل باال نبودیم. باورش سخت است 
اما به واقع در دفاع مقدس هیچ کس برای جایگاه تاش 
نمی کرد. شــغل فرماندهی گردان و فرماندهی محور در 
شمار مشاغل سختی بودند که هر لحظه احتمال شهادت 
وجود داشت. چون جلوی همه حرکت می کردیم و مثل 
امروز نبود که فرماندهان در خطوط دوم و ســوم باشند. 
آن زمان فرمانده جلوی همه رزمندگان در خط مقدم راه 
می رفت. حاج یونس هــم از همین نوع فرماندهان بود. 
فردی شــجاع و از خود گذشته که به ســرعت از مربی 
آموزشی تبدیل به فرماندهی واحد آموزش لشکر ثارالله 
در جبهه گردید و بعد از شش ماه به طرح عملیات رفت و 
فرمانده تیپ و سپس محورهای عملیاتی شد. این آدمها 
کم هســتند و نخبگان جنگ محســوب می گردند. بدین 
ترتیب هر جایی که فرماندهی لشــکر 41 ثارالله استقرار 
داشــت، واحد طرح عملیات و بــه طبع حاج یونس هم 
همانجا بود. پس از چندی نبردهای آبی خاکی در جنگ 
برنامه ریزی گردیدند و با توجه به اینکه سپاه می خواست 
برای حمله به دشــمن از رودخانه ها و باتاقهای مرزی 
یــزه یا اروندرود عبــور نماید، الزم بود تا  مثل هورالهو
رزمندگان شنا کردن و پارو زدن و هدایت قایق و غواصی 
و ســایر موارد مورد نیاز در آب را فرا بگیرند. در ابتدا ما 
مربیان آموزشی ساعت ها با طرح عملیات و به خصوص 
حــاج یونس در خصــوص این نوع عملیات ها جلســه 
داشــتیم. حاج قاســم نظر کلی و راهکار اصلی را بیان 
می کرد و طرح عملیات می بایســت تمامی جوانب کار 
و نحوه ورود و خروج را بســنجد و مشکات را تخمین 
بزنــد و عملیات ها را طراحی کند. این طرحها مســتلزم 
آن بود کــه نیروها نحوه عبــور از آب را بدانند. بنابراین 

یم که حاج یونس در همه موارد  به جرات می توانــم بگو
همراه و همکار ما بود و طرح ها و پیشــنهادت وی چراغ 
راهنمایمان محسوب می گردید. اولین بار از سوی حاج 
قاسم به من و سردار شهید حاج احمد امینی دستور داده 
شد که برویم ســد دز و آموزش آبی خاکی را از برادران 
ارتشــی فرا بگیریم. مــا به مدت یک هفته آموزشــهای 
قایق ســواری و بلم کشــی و پاروزنی را نزد ارتشی ها در 
ســد دز فرا گرفتیم و به لشکر بازگشــتیم. من خودم شنا 
بلد بودم. اولین مراکز آموزش آبی خاکی لشــکر ثارالله 
را بــه اتفاق حاج یونس در بخشــی از رودخانه نیســان 
نزدیک شــهر سوسنگرد ایجاد کردیم. رودخانه نیسان از 
رودخانه های منشعب شــده از رودخانه کرخه می باشد 
یزه می رود. دوباره پس از چندی  که به ســمت هورالهو
بــا هماهنگی و نظارت حاج یونس اقدام به ایجاد مراکز 
آموزش آبی خاکی لشــکر 41 ثارالله در سد دز نمودیم. 
بعدهــا فرماندهان گردانهــای 410 و 408 غواص هم 
آموزش نیروهایشــان را به صــورت تخصصی در همین 

انجام می دادند.  مکان 

B اولیــنبارحــاجیونسرادرکــدامعملیات
دیدید؟

در عملیات رمضان بعد از یک سال مربیگری در پادگان 
آموزشــی قدس به جبهه رفتم. آن روزهــا هیچکدام از 
پاســداران آرام و قرار نداشــتند و همگی می خواستند به 
جبهه برونــد. برای همین مربیان پادگان های آموزشــی 
مرتبــا تغییــر می کردند. همان روزهــا عملیات رمضان 
برنامه ریزی شــده بود که من هم در آن شرکت کردم. در 
ایــن عملیات حاج یونس فرمانده آمــوزش نظامی بود. 
هنوز تیپ ثارالله تبدیل به لشــکر نشــده بود و بخشــی 
از آن در محل پادگان حمید چریک اســتقرار داشــت. 
آنجا یک تیم از مرکز آموزش ســپاه کرمان مستقر بود و 
به رزمندگان گردانهــای عملیاتی آموزش می داد. حاج 
یونس تــا قبل از عملیــات جزو مربیان آموزشــی بود. 
خودش هم شــب عملیات به همراه یکــی از گردانهای 
عملیاتــی وارد عملیــات شــد و در درگیری ها حضور 
یافــت. عملیات رمضان موفقیت آمیز نبود و نیروها پس 
از مقداری پیشروی در روز بعد برگشتند. حاج یونس در 
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رزم حضور فعال داشــتم و پس از چندی فرمانده گردان 
عملیاتی گردیدم. همیشــه شب های عملیات و روزهای 
بعدش با حاج یونس در ارتباط بودم. البته حاج قاسم بر 
همه امور و هدایت رزمندگان نظارت کامل داشــت. اما 
حاج یونس مجری اوامر حاج قاســم در نوک جبهه نبرد 
بود. حاج یونس قبل از همــه وارد خط مقدم می گردید 
و آخریــن نفری بود که آنجا را ترک می کرد. اگر درگیری 
با دشــمن ده روز هم طول می کشید در تمامی این مدت 

در خطوط مقدم نبرد حضور داشت. 
بــه نظرم در همان اولین عملیات ها می بایســت شــهید 
می شــد. اینکه از سال 1361 تا ســال 1365 در مقابل 
دهها هزار  گلوله ســرگردان و هدایت شــده دشمن دوام 
آورد و به شــهادت نرسید. نظر خدا بود و از شجاعت و 
دالوری و جانبازی و امید فراوانش ناشــی می گردید. او 
تا قبل از شــهادتش در همه عملیات ها به شدت مجروح 
می گردید و به بیمارستان منتقل می شد. مجروحیت هایی 
از ناحیه شــکم و ریه و کمر و دست و پا، اما دوباره قبل 
از عملیات بعــدی در جبهه حضور می یافت و به همراه 
فرماندهان گردانهای پیاده و سایر رزمندگان وارد خطوط 

نبرد می شد.   مقدم 

B مگراهلخوابوآسایشنبود؟

شکســت ناپذیر بود و خودش را 
از سالها پیش زیر پا گذاشته بود. 
ما داریــم از آدمی حرف می زنیم 
کــه متفاوت از همه بــود و امروز 
کارهایــش قابل باور نیســتند و 
نمی توانیــم او را درک کنیم. هر 
جایی کــه صحبت می کنیم فکر 
میکنند بزرگنمایی می کنیم. در 
صورتی که واقعا همین گونه بود 

که می گویم. 

تمامی آن پیشروی ها و سپس عقب نشینی های تاکتیکی 
به همــراه رزمندگان گردانهای پیــاده در خط مقدم نبرد 
حضور داشت. همانجا بود که احساس کردم حضورش 
بــه مانند کوهی از اطمینــان و اراده و آرامش و پیروزی 
است. آنچنان خودش را نشان داد که فکر کنم حاج قاسم 
و ســایر فرماندهان جنگ در لشکر 41 ثارالله از همانجا 
تصمیم گرفتند ایشــان را به طرح عملیــات ببرند. البته 
بعد از عملیات رمضان مدتی فرمانده پادگان آموزشــی 
حمیــد چریک بود و بعد مســئول واحد آموزش شــد و 
سرانجام همان ســال 1361 به طرح عملیات رفت و در 
مســئولیت های ســخت عملیاتی حضور یافت. جرأت 
می خواست که در زیر گلوله بارانهای دشمن و در بحبوحه 
جنــگ در طول خط خودی حرکت کنی و جای هر کدام 
از گردانها را مشــخص نمایی. همچنین مراقبت کنی که 
رزمندگان اشــتباه نروند و در مسیر درست خودشان قرار 

داشته باشند. برای همین همیشه زخمی می شد.  

B ایشاندرعملیاتهاچهمسئولیتیداشتند؟

ســخت ترین و پرتحرک ترین و پرخطرترین مســئولیت 
در عملیات هــا متعلــق به حاج یونس بــود. او از ماهها 
یا هفته ها قبل از شــروع عملیات در خطــوط عملیاتی 
تردد داشــت و محوری که لشــکر 41 ثارالله می بایست 
از آن عبــور کند را به طــور کامل به صورت میدانی و بر 
روی نقشــه مورد بررســی و کنکاش دقیــق قرار می داد 
و می شــناخت. بیشــتر عملیات های ما در شــب انجام 
می گرفت، بنابراین از سوی طرح عملیات از روزهای قبل 
از شروع عملیات جلساتی با فرماندهان گردانهای رزم و 
یگانهــای عمل کننده برگزار می گردید که همواره یکی از 
صاحبنظران این جلسات حاج یونس زنگی آبادی بود. من 
فقط در عملیات رمضان دیدم که مسئول آموزش نظامی 
بود و از آن به بعد یعنی در عملیات های والفجر مقدماتی 
و والفجر یک و والفجر سه و والفجر چهار و خیبر و بدر 
و میمک و والفجر هشــت و کربــای یک و کرباهای 
چهار و پنج همیشــه یــا فرمانده تیپ بــود و یا فرمانده 
محور. قبا توضیح دادم که در کدام عملیات های گسترده 
فرمانــده تیپ بود و در کدام عملیات های نیمه گســترده 
فرمانده محور می گردید. از ســال 1362 در گردانهای 

اگر می توانید باور کنید و سختتان نیست که برای خودتان 
تجسم نمایید. باید بگویم حاج یونس در طول عملیات ها 
نمی خوابید. من که همش صدایش را از پشــت بیســیم 
می شنیدم. مطلبی است که من خودم ندیدم اما از دوستان 
مورد اعتمادم شــنیدم که در همین عملیات کربای پنج 
از خستگی وارد سنگر حاج قاسم می شود و بدون حرف 
زدن حدود ربع ساعت ســرش را بر روی زانوی حاجی 
می گــذارد و می خوابد و بعد از دقایقی بدون حرف زدن 
یند  از خواب بیدار می شود و می رود. دوستان به او می گو
ید گردانها با  خسته ای و بیشــتر اســتراحت کن. می گو
دشمن درگیر هستند باید بروم و کمکشان باشم. شکست 
ناپذیر بود و خودش را از سالها پیش زیر پا گذاشته بود. 
ما داریــم از آدمی حرف می زنیم که متفاوت از همه بود 
و امــروز کارهایش قابل باور نیســتند و نمی توانیم او را 
درک کنیم. هر جایی که صحبــت می کنیم فکر می کنند 
بزرگنمایــی می کنیم. در صورتی که واقعا همین گونه بود 

یم.  که می گو

B شــماخودتانچقدرحاجیونسرادرصحنه
نبردازنزدیکمیدیدید؟

حاج یونس از ماه ها قبل از شروع عملیات به طور کامل 

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی ▪
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تاکتیک و یا یک ســاح فقط دو ساعت زمان الزم بود. 
امــا بعدها و به خصــوص در روزهای آخر جنگ اگر ده 
روز هــم در مورد یک مطلبی ســخن می گفتیم، باز هم 
وقت کم می آوردیم. نیروهای رزمنده ما بســیجی بودند 
و در بین شــان از بچه چهارده ساله تا پیرمرد هفتاد ساله 
وجود داشــت. بنابراین الزم بود تــا آموزش ها بر مبنای 
اتفاقات و ساختار و تجهیزات دشمن برنامه ریزی گردند 

و تلفات کاهش یابد.   

B فــرقبینفرماندهیتیپیــافرماندهمحوری
چهبود؟

من قبــا هم گفتــم اگر عملیات وســیع بــود و تعداد 
گردانهای شــرکت کننده بیش از ده گردان بودند، اقدام 
به تشــکیل تیپ ها می گردید و اگر عملیات محدود بود 
و تعداد گردانهای شــرکت کننده بین سه تا حدود هشت 
گــردان بودند، در ایــن صورت از یــک فرمانده محور 
برای هدایت گردانها اســتفاده می شــد. بــرای مثال در 
عملیات های والفجر مقدماتی تا والفجر چهار ســه تیپ 
به نامهای حزب الله و جندالله و انصارالله در لشکر 41 
ثارالله تشــکیل شد و گردانهای عمل کننده زیر مجموعه 
این ســه تیپ بودنــد. اما در عملیات هــای خیبر و بدر 

روزهــای اول بــرای آموزش یک 
تاکتیک و یا یک ســالح فقط دو 
ساعت زمان الزم بود. اما بعدها 
و بــه خصــوص در روزهــای آخر 
جنگ اگــر ده روز هــم در مورد 
یک مطلبی سخن می گفتیم، باز 
هم وقت کم می آوردیم. نیروهای 
رزمنــده ما بســیجی بودند و در 
بین شان از بچه چهارده ساله تا 
پیرمرد هفتاد ساله وجود داشت. 

در مناطــق عملیاتی حضور و رفت و آمد داشــت. ما با 
هم دوســت بودیم و در این روزها همدیگر را می دیدم و 
در جلســات حضور می یافتیم و نــوع منطقه عملیاتی را 
از زبان وی می شــنیدیم. اما در شــب و روز عملیات به 
ندرت می توانســتیم او را پیدا کنیم. صدایش را از بیسیم 
بــه صورت مداوم داشــتیم و معلوم بود مــا را می بیند و 
میداند در کجای محور عملیاتی قرار داریم. حتی گاهی 
مواقع دســتور می داد جایمان را تــرک کنیم و به مکانی 
دیگر برویم. تا کمک گردانهای آســیب دیده باشیم. او 
می بایســت تمامی محور عملیاتــی را هدایت و کنترل 
کند و اگر فشــار دشمن در نقطه ای افزایش می یافت و یا 
ارتــش بعث از جایی به خط خودی حمله می کرد، حاج 
یونس را همانجا می توانستیم پیدا کنیم. حاجی به هنگام 
پیشــروی ها مداوم در خط جابجا می شــد و بر عملکرد 

صحیح گردانهای رزم نظارت کامل داشت.  

B بعدازعملیاتهاچهارتباطیباویداشتید؟

اول اینکه حاج یونس جزو جدایی ناپذیر گردانهای رزم 
لشــکر 41 ثاراللــه بود. او قبل از عملیــات مدام توجیه 
منطقــه عملیاتی را انجام مــی داد و در حین عملیات به 
عنــوان فرمانده محور بر اقدامات گردانهای رزم نظارت 
می کرد و بعد از عملیات جلســات متعددی بین ایشان 
و ســردار ســلیمانی و فرمانده گردانها برگزار می گردید 
و نحــوه انجام عملیات و مشــکاتی که فــرا رو وجود 
داشتند و چگونگی رفع مشــکات را مورد بررسی قرار 
می دادند. ســپس موارد مطرح شده را در شمار تجارب 
عملیات می نوشــتند و در بیشــتر مواقع به واحد آموزش 
انتقال می دادند تا به رزمندگان آموزش دهند. ما جنگ را 
مفت انجام ندادیم. برای هر قدمی که بر میداشتیم، برنامه 
ریزی می کردیم و دالیل هر پیروزی و یا شکستی را مورد 
بررسی های موشکافانه قرار می دادیم، تا راههای اشتباه را 
ببندیــم و بر تجاربمان بیفزاییم. حاج یونس خودش قبا 
مربی و حتی فرمانده آموزش بود. او خوب می دانست که 
بهترین راه کسب پیروزی در اصاح آموزشها با متدهای 
جدید است. بنابراین تجارب خودش و سایر فرماندهان 
میدانی را مداوم به واحد آموزش و مربیان انتقال می داد. 
بــه همین خاطر بود که روزهــای اول برای آموزش یک 

و کربــای یک تعداد گردانها به انــدازه ای نبود که تیپ 
تشکیل شود. بنابراین همان چند گردان زیر نظر فرمانده 
محور در شب عملیات به دشمن هجوم می بردند. حاج 
یونــس در بیشــتر عملیات ها فرمانده محــور بود و در 
عملیات هــای کربای یک و کربــای چهار و کربای 

پنج فرمانده تیپ امام حسین )ع( شد. 

B چقــدربافرماندهــانگردانهــایرزمارتباط
دوستانهداشت؟

ایشــان اتکاء محکم فرماندهان و رزمنــدگان به هنگام 
نبــرد بود. اصا حضور برخی فرماندهان در صحنه نبرد 
بــه ما فرماندهان گردانهــای عملیاتی قدرت و آرامش و 
شجاعت می بخشــید و به تنهایی در هنگامه جنگ یک 
لشکر محســوب می گردیدند که رزمندگان در کنارشان 
احساس امنیت و آسایش و پیروزی می کردند. در لشکر 
ثارالله چند فرمانده بودند که وجودشــان سبب نترسی و 
شجاعت و حرکت به جلو و احساس ایمان به خدا در بین 
رزمندگان می گردید. مثل یک کوه در کنار نیروها حرکت 
می کردند و ما هم با دل و جرات بر دشــمن می تاختیم. 
از این نوع فرماندهان می توان به حاج قاســم سلیمانی و 
حاج یونس زنگی آبادی و حاج قاسم میرحسینی و سردار 
عبدالحسین رحیمی و ســیدمحمد تهامی و سردار اکبر 
خوشی اشــاره کرد. ضمن اینکه برخــی فرمانده گردانها 
برای نیروهایشــان همین حالت را داشــتند. رزمنده به 
اتکا فرمانده اش و با امید به خدا بر دشمن حمله می برد 
و مقتدرانه پیشــروی می کرد. البتــه دفاع مقدس با دیگر 
جنگ ها تفاوتهای اساسی دارد. شما کجا را سراغ دارید 
که فرمانده خودش جلو جلو حرکت کند و نیروها پشت 
سرش بروند. ما در دفاع مقدس اینجوری بودیم. به همین 
خاطر می بینیم یک گردان در یک عملیات ســه فرمانده 
عــوض می کند. مثا در عملیــات کربای پنج من ابتدا 
فرمانده گردان 414 بودم که روز اول زخمی شدم و سردار 
شهید بینا را به جایم گذاشتند. او هم شهید شد و سردار 
مارانی جایگزینش گردید. بنابر این ســه فرمانده گردان 
در یک عملیات جایگزین هم شــدیم. گفتن این حرفها 

امروز سخت است و باورش مشکل شده. 

B آیــادرهیبــتواقتدارحاجیونسازســال
1360تاســال1365موقعشهادتشانتغییری

همایجادگردید؟

حاج یونس بر خاف قیافه خشن و هیکل مقتدرانه و کام 
رسایش، بسیار مهربان، خاشع، سربزیر، افتاده، مومن و 
با اخاص بود. اگر او را مورد مشــورت قرار می دادیم با 
حرفهایش آرامش و انرژی مثبت را به انسان هدیه می کرد. 
خیلی بــا جذبه بــود و در فرماندهــی از موضع اقتدار 
صحبت می کرد، خدا شاهده که من مریدش بودم. گر چه 
خودم فرمانده گردان بودم، اما از ایشان حساب می بردم  
و تمامی فرامینش را اطاعت می کردم. چون می دانســتم 
و به عینه دیده بودم که در شــب عملیات مانند کوهی در 
کنارمان می ایستد و همراهی اش سبب قوت قلب و ایمان 
به پیروزی می گردید. آنقدر ابهت داشت که همیشه یک 
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پله باالتر از همه بود و آن ســوتر را بهتر می دید.

B درکدامعملیاتبهشــهادترسیدندونحوه
بود؟ شهادتشانچگونه

حاج یونس در عملیات کربای پنج به شــهادت رسید. 
عملیاتی که به واقع در زیر انبوه آتش و گلوله های دشمن 
انجام می گرفت. در این عملیات لشکر 41 ثارالله موفق 
شــد از کانال ماهی عبور نماید و مناطق آن سوی کانال 
ماهــی را به تصرف درآورد. بخشــی از نیروها از کانال 
زوجی هم عبور کردند و دشمن را در سرزمینهای خودش 
مورد تعقیب قرار داده و سپس بازگشتند. گردان من صبح 
زود وارد منطقه عملیاتی شــد. از روی کانال ماهی عبور 
کردیــم و از روی دژ غربی کانال که یــک کانال بلوکی 
توســط ارتش بعث در داخلش ساخته شده بود به سمت 
راســت یعنی کانــال زوجی پیش رفتیم. مســیر را حاج 
یونس با رمز از پشــت بیسیم به من گفت. بعد از ساعتی 
اعــام گردید که از پل کانال زوجی فاصله بگیریم تا آن 
را منهدم سازند و جلوی ورود ازتش بعث را به این سوی 
مواضــع خــودی بگیرند. پل منفجر شــد و ما در همان 
محدوده اســتقرار یافتیم. آتش دشمن خیلی شدید بود. 
من در عملیات های فراوانی شــرکت کرده بودم اما آتش 
پخانه و ادوات و تانکهای دشمن در عملیات کربای  تو
پنج هیچ نمونه مشابهی در جنگ ندارد. همه جا زیر آتش 
بود. زمین در زیر پایمان میلرزید. بسیاری از فرماندهان 
لشکر 41 ثارالله در همین عملیات به شهادت رسیدند و 
یا به شدت مجروح شدند. یکسره نیروی جدید جایگزین 
گردانهای آسیب دیده می گردید. حاج قاسم هم در خط 
حضور داشــت. می گفتند در یقه لباسش نوشته بوده که 
اگر من به شهادت رسیدم حاج یونس زنگی آبادی فرمانده 
لشــکر گردد. البتــه آن مقاومت جانانه ما ســبب تغییر 
در قطعنامــه گردید و همیــن قطعنامه 598 که امروز به 
واسطه آن صلح کرده ایم به سبب پیروزی ها و مقاومتهای 
همین عملیات به نفع کشــور ما نوشــته شد. به هر حال 
لشکر 41 ثارالله در این عملیات آسیب فراوانی دید، اما 
مقاومت نمود و نتیجه گرفت. دشمن بعثی ناجوانمردانه 
از بمب های شــیمیایی و انواع گلوله ها بر روی نیروهای 
ما در همان محوطه کوچک تصرف شده استفاده می کرد. 

از شب قبلش پیشــروی های غیرقابل باوری انجام داده 
بودیم. در این عملیات شــهید طیاری می بایســت خط 
اول را پاکسازی کند و سپس بماند تا گردانهای بعدی از 
او عبور کنند و پیشــروی همینطور ادامه یابد. اما گردان 
شهید طیاری تا خط سوم جلو رفت و کار دو گردان پس 
از خودش را هم انجام داد. این ســرعت عمل باال سبب 
موفقیت لشکر 41 ثارالله در تصرف مناطق آنسوی کانال 
ماهی گردید. ما از ده روز جلوتر یکسره توجیه می شدیم 
که چه کارهایی باید انجام دهیم. اما با شــروع عملیات 
همه کارها به سرعت و طبق روال خودشان و حتی جلوتر 
از خودشــان انجام گرفتند. گر چه دشــمن دست بردار 
نبود و قصد داشــت منطقه را پس بگیرد. محور ســمت 
راســت ما طرف تیپ المهدی شیراز بود که هم طراز ما 
پیشــروی نکرده بودند. محور سمت چپ مان هم لشکر 
25 کربا بود که آنها هم همان سوی کانال ماهی ماندند 
و پیشروی شــان ناقص ماند. بنابراین از سمت راست و 
جلو و چپ در تیررس دشــمن قرار داشــتیم. فاصله کم 
بود و حاج یونس در هر جایی حضور داشت و صدایش 
مرتب از روی بیسیم شنیده می شد که گردانها را در خط 
جابجا می کــرد. دائم می گفت که چــه کار کنیم. حتی 
گاهی با کد و رمز نام فرماندهان شــهید را هم می آورد و 
دستور می داد که چگونه جایشان را پر کنیم. گردان 415 
در وســط محور بود و گردان 414 تحت فرماندهی من 
و گردان 417 تحت فرماندهی ســردار حسین فتاحی در 

اصال حضور برخــی فرماندهان 
در صحنه نبرد به ما فرماندهان 
گردانهــای عملیاتــی قــدرت و 
آرامش و شــجاعت می بخشید و 
به تنهایی در هنگامه جنگ یک 
لشکر محسوب می گردیدند که 
رزمندگان در کنارشان احساس 
پیــروزی  و  آســایش  و  امنیــت 

می کردند.

ســمت راست و گردان 407 بم هم سمت چپ یعنی به 
طرف نوک شمشــیری و انتهای کانال ماهی قرار داشت. 
حاج یونس در طول خط رفت و آمد می کرد. تا آن زمان 
بسیاری از فرماندهان لشکر 41 ثارالله به شهادت رسیده 
بودنــد که از جمله مهمترین این شــهادت ها می توان به 
سردار شهید قاسم میرحســینی جانشین لشکر و سردار 
شهید مهدی زندی نیا فرمانده تیپ ادواتی رعد اشاره کرد. 
من هم عصر همان روز به شدت زخمی شدم. همان موقع 
شــنیدم حاج یونس هم به شهادت رسیده. اما من ایشان 
را ندیدم. به پشــت خط اعزام شدم در حالی که دلم در 
خط مقدم بود و غم از دســت دادن حاج یونس به اندازه 
کوهی بر روح و ذهنم ســنگینی می کرد. مثل اینکه حاج 
یونس ابتدا زخمی می شــود. او را سوار خودروی وانت 
یوتایی می کنند تا با بقیه مجروحان به پشت خط منتقل  تو
گردند. اما دشــمن خودرو حمل مجروحان را می زند و 
ســر حاج یونس قطع می گردد. بدین ترتیب حاج یونس 
این ســردار نامی ایران و اسام در عملیات کربای پنج 

به شهادت رسید. 

B یدبفرمایید؟ درپایاناگرصحبتخاصیدار

در جنگ گاهی مواقع رزمندگان نسبت به مربیان آموزشی 
و سختگیری های آنها دلخور می شدند. من و حاج یونس 
همیشــه می گفتیم که اگر یک نیروی آموزشی از دستمان 
ناراحت شــود و اگر یک فردی که ممکن است در آینده 
شــهید گردد از دســت ما دلخور باشد، بهتر از آن است 
که با آموزشــهای ضعیف ما زودتر از زمانش به شهادت 
برســد و یا اســتفاده کافی از او برای مقابله با دشمن به 
عمل نیاید. ما نمی خواستیم خون هیچ رزمنده ای بیخود 
بر زمین ریخته شــود. بــرای همین عرقش را در آموزش 
می ریختیم تــا خونش در جبهه به راحتــی نریزد. حاج 
یونس شــاید گاهی مواقع با دیگران اختاف نظر داشت 
امــا هیچ گاه با هیچکس اختاف ســلیقه و یا مخالفت 
نمی کرد. اگر در خصوص طرحی راضی می شد همه چیز 
را قبول می کرد و اگر نظر مقابل را نمی پسندید، آنقدر به 
مباحــث تاکتیکی و فنی و نظامی و علمی ادامه می داد تا 
یکی شــان راضی شود. هیچ گاه بی گدار به آب نمی زد و 
همه راهکارهای نظامی را برای هر عملیات مد نظر قرار 
می داد. به آموزش اعتقاد زیادی داشت و همیشه می گفت 
نیروهایتان را به سختی آموزش دهید و توان بدنی آنها را 
باال ببرید. شــب عملیات والفجر هشت هنگامی که از 
رودخانه خروشــان اروندرود عبور نمودیم و وارد شبهه 
جزیره فاو عراق گردیدیم، یکی از بســیجیان در آن سوی 
رودخانــه اروندرود بــه من گفت این همه آموزشــهای 
ســخت برای همین عبور ســاده بود. آنجــا پیش خودم 
خوشــحال شدم، زیرا آنقدر ســخت گرفته بودم که این 
نیروها در عبور به آن ســختی هیچی نفهمیده بودند و به 
آسانی گذشتند. این یعنی قدرت آموزش و توان بدنی باال. 
دفاع مقــدس اوج ایثار و شــجاعت و دالوری و ایمان 
رزمنــدگان ایرانی بــود. آنجا که حاج علــی محمدی 
ید من پس از شــهادت به دنبال آن عراقی می گردم  می گو

که شــهیدم کرده، تا شفاعتش کنم.     



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

62

درآمد

بعد از این هیچ کشوری در دنیا  جرات حمله به ایران را نخواهد داشت. زیرا مردم ما جانانه با دشمن جنگیدند و آنها را زبونانه از کشور بیرون انداختند. پیروزی ساده 
به دست نیامد و در این راه چه خون ها که نثار گردید، اما بدون ثمر نماندند و شهادت تبدیل گردید به بزرگترین سند توانایی و ایثار جوانان ایرانی در دفاع از اقتدار 
و تمامیت ایران زمین و حفظ اسالم. هادی ذهاب ناظوری در شمار اولین بسیجیان کرمان در سال 1359 است که دوران آموزش نظامی خود را در سال 1360 زیر 
نظر حاج یونس زنگی آباد گذراند. شاهد یاران در این مصاحبه با وی در خصوص نقش سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در آموزش رزمندگان و ایجاد میل در 

آنها به منظور حضور در جبهه به گفتگو نشست که به اتفاق در جریان این مصاحبه قرار می گیریم. 

نقش حاج یونس زنگی آبادی در آموزش رزمندگان لشکر 41 ثارالله و اعزام آنها به جبهه های جنگ از زبان هادی ذهاب ناظوری از رزمندگان تحت امر وی 

حاج یونس فرمانده مقتدر و با صالبت دفاع مقدس
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ورزشــکار. من خودم ورزشــکار بــودم و خیلی زود 
فهمیدم باستانی کار است. فکر می کردم هنوز آموزش 
مسجد اســت و با پاســداران برادریم و هر چه حرف 
بزنیــم با مهربانی پاســخ می دهند. گفتــم برادر یونس 
شــما باســتانی کار نیســتید. یا اینکه من را دیده بود، 
فریــاد زد چه کســی حرف زد؟ از صف خارج شــود. 
خوشــحال دســتم را باال گرفتم و گفتم من بودم برادر. 
به محض اینکه از صــف به بیرون آمدم؛ گفت: معلوم 
می شــود هنوز راه  و رســم صحبت کردن با فرمانده را 
نمی دانی، بشین روی زمین. نشستم. بعد پشت سر هم 
می گفت: بشین پاشو. بیش از حدود بیست بار نشستن 
و برخاستن گفت در عرض ســی ثانیه می روی دستت 
بروی و برمی گــردی. این اولین  را میزنی بــه دیوار رو
برخورد ســختی بود که از یک برادر پاسدار می دیدم و 
احســاس می کردم به مقامم توهین شده است. در حین 
یدن، دیدم دهها نفر پشت سرم میدوند. هنگامی که  دو
به هم رســیدم فهمیدم اینها همانهایی هستند که کفش 
یا لباس درست نپوشیده بودند. آن روز صبح زود برای 

روزی که وارد آموزش شــده بودیم، یک جوان رعنای 
چهارشانه وارد آسایشگاه شد و برپا زد. همگی خواب 
بودیم و هر کســی به طریقی بلند شــد. تــا آن تاریخ 
نگرشمان نســبت به آموزش همانی بود که در مساجد 
دیده بودیم. یعنی دور هم می نشســتیم و یک اسلحه را 
باز یا بســته می کردیم و کلی خوش می گذشت. اصال 
یم یا کارهای سخت  خستگی نداشتیم و نیازی نبود بدو
و طاقت فرسا انجام دهیم. حاال در اولین روز آموزش 
یک مرد مقتدر و با صالبت که تن صدای غرایی داشت، 
فریاد زنان می گفت یاال پاشــید بی حالها، بشــمار سه 
کسی داخل آسایشگاه نباشد. اصال برایمان مهم نبود که 
ید. چون اجباری نداشــتیم در آنجا بمانیم و  چه می گو
خودمان دلمان خواسته بود به عنوان بسیجی به آموزش 
یم. خیلی اهمیتــی ندادیم. اما به ناگهان دو تیر در  برو
آسایشگاه شلیک شد و برق از جلوی چشمانمان پرید. 
یدیم.  همگی بلند شده و حیران به این سو و آن سو میدو
او خودش هدایتمان می کرد و با قدرت بدنی باالیش در 

ید و به بیرون هولمان می داد. میانمــان میدو
بیرون هم همین طور حیران بودیم که با دســتانش چند 
نفر را کشــید به ردیف کنار هم ایستاند و گفت: همگی 

پشــت سر این شش نفر بایستید. 
آن روز هر کســی یک چیزهایی کم داشت. یکی کفش 
نداشــت و یکی لباس درســت نپوشــیده بود. بعد از 
اینکه به خط پشــت سر آن شــش نفر ایستادیم. گفت: 
من یونس زنگی آبادی از امروز مســئول آموزش شــما 
هســتم. مشکلی که نیســت. هیچ کس پاسخی نداد و 
من گفتم نه چه اشــکالی دارد ما در خدمت تانیم برادر. 

B  اگر می شــود در مورد فرمانده بیشتر توضیح 
دهید؟

مردی بلند قامت و رشــید با هیکلی چهارشــانه و البته 

B  با عرض سالم و تشکر از بابت اینکه مصاحبه 
بــا اینجانــب را در خصوص نقــش حاج یونس 
زنگی آبادی در آموزش نظامی لشــکر 41 ثارالله 
و تشــویق رزمنــدگان به حضــور در جبهه قبول 

فرمودید. 

منم متشــکرم از اینکه طرف مصاحبه شــما قرار گرفتم 
و لطــف کردید که مرا هم در جمــع یاران حاج یونس 

دادید.  قرار  آبادی  زنگی 

B  لطفــا در ابتدا خودتان را به طور کامل معرفی 
بفرمایید؟

من هادی ذهاب ناظوری هســتم، فرزند حسین متولد 
ســال 1343 که حدود شش ســال در جبهه های نبرد 
حق علیه باطل حضور داشتم. متولد طاهرآباد از توابع 
کرمان هستم که در حال حاضر درون شهر کرمان قرار 
گرفته اســت. مادرم از انقالبیونی بود که توسط ساواک 
دستگیر گردید و برادرم در فاجعه مسجد جامع کرمان 
تیر خورد. خودمم ســال 1356 تحت تعقیب ساواک 
بودم کــه با توجه بــه آزدی مادرم و کمــک انقالبیون 
مدتی در مشــهد اقامت داشــتیم تا اینکــه انقالب به 

رسید.  پیروزی 

B  چگونــه با حاج یونــس زنگی آبادی آشــنا 
شدید؟

بعد از پیروزی انقالب به بســیج پیوســتم و در اواخر 
سال 1359 تا اوایل سال 1360 برای طی دوره آموزش 
بسیج به اتفاق تعدادی از بســیجیان مساجد کرمان به 

گردیدیم.  اعزام  قدس  آموزشی  پادگان 
آن موقع هنوز گردانی وجود نداشت و نیروها در قالب 
گروهان ها آموزش می دیدند. همه رزمندگان در آن دوره 
آموزشــی حدود یک گروهان می شــدیم. صبح اولین 

یک جوان رعنای چهار شانه وارد 
آسایشگاه شــد و برپا زد. همگی 
خواب بودیم و هر کسی به طریقی 
بلند شــد. تا آن تاریخ نگرشــمان 
نســبت به آموزش همانی بود که 
در مساجد دیده بودیم. یعنی دور 
هم مینشســتیم و یک اسلحه را 
باز یا بسته می کردیم و کلی خوش 

می گذشت. 
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ســاعت 9 از دفترش خارج شد و دید ههمه بی حال و 
داغون در گوشــه کنار آسایشگاه افتاده اند. بیرون رفت 
و نیم ســاعت بعد برگشــت و گفت: آماده باشید برای 

پادگان.  فرمانده  ورود 

B  مسئوالن پادگان آموزشی چه کسانی بودند و 
بی را بیشتر قبول داشتید؟ شــما کدام مر

هر کدام از مربیــان خصوصیاتی داشــتند. برای مثال 
ما بجز روز اول که علــی مهاجری را به عنوان فرمانده 
پادگان آموزشی دیدیم، در بقیه مواقع تا روز آخر ایشان 
را ندیدیم. آقایــان مهراب پور و دامغانی و حاج یونس 
و شــیخ بهایی. اینها همگی مربیان و آموزش دهندگان 
بی بودند اما از همــه جدی تر و با صالبت تر حاج  خو
یونس زنگی آبادی بود. باور کنید حاج یونس به گونه ای 
جدی و بــا صالبت به ما آموزش مــی داد که خودمان 
لذت می بردیم. هرگز در حین آموزش اهل شــوخی و 
جک و خنده نبود. من هیچ گاه در تمامی مدت آموزش 
لبخندی بر گوشه لبانش ندیدم. گر چه در عمق قلبشان 
لطافــت و مهربانی خاصی وجود داشــت. اما نشــان 
نمی دادند. بر خالف ایشــان برخی مربیان مانند آقای 
شــیخ بهایی اهل گفت و شنود و شوخی بود. باور کنید 
حاج یونس بهترین مربی بود که تا کنون دیده ام و همان 
زمان به بودن در کنارش افتخار می کردم. به رغم اینکه 
بارهــا من را تنبیه نمود. اما همیــن مربی جدی و تنبیه 
کننــده در مواقع بیکاری بهترین دوســتم شــده بود و 
ســاعت ها در کنار هم از فنون کشتی و کاراته و ورزش 

می کردیم. صحبت  باستانی 

B  به نظر شــما حاج یونس در ورزش بدنسازی 
داشت؟ مهارت  چقدر 

حاج یونس ذاتا ورزشــکار و قوی بود و از نظر قدرت 
بدنی هیچکدام توان مقابله در برابرش را نداشــتیم. من 
آن زمان ورزشــکار بودم و تقریبا همه مربیان و اساتید 
ورزش کرمــان را می شــناختم. آن موقع ورزش کاراته 
خیلی مهــم بود و کاراته کارهــا در نظر مردم آدم های 
بســیار قدرتمندی به نظر می رسیدند. همان زمان ما در 
شهر کرمان حدود بیست کاراته کار داشتیم و دو نفر از 
مربیان این ورزش چهره های برتر قدرت شهر محسوب 

آن روز صبــح زود بــرای اولین بار 
بعد از انقاب اســامی به کســی 
برخوردیم که از خودمان هیکلی تر 
و قوی تر و ورزشــکارتر بود و از این 
برادران اهل شــوخی و بگو بخند 
هم نبود. ساعت حدود پنج و نیم 
صبح بعد از تنبیه گفت سریع بروید 
برای نماز و نیم ساعت دیگر جلوی 
آسایشگاه با پوشش کامل نظامی به 

خط باشید.

اولین بار بعد از انقالب اســالمی به کسی برخوردیم 
که از خودمان هیکلی تر و قوی تر و ورزشکارتر بود و 
از این برادران اهل شوخی و بگو بخند هم نبود. ساعت 
ید  حدود پنج و نیم صبح بعد از تنبیه گفت: ســریع برو
برای نماز و نیم ساعت دیگر جلوی آسایشگاه با پوشش 
کامل نظامی به خط باشید. خودش هم رفت. وقتی من 
به نمازخانه رســیدم. دیدم فرمانده یونس در صف دوم 
قرار دارد و مشــغول نماز خواندن است. لحظاتی بعد 
امــام جماعت آمد و نماز صبح را آغاز نمود. حدود ده 
باره همه بلند شــدند و سریع  دقیقه نماز خواندیم و دو
به دنبال کارهایشــان رفتند. وضعیت به گونه ای بود که 
فکــر می کردیم همــه عجله دارند. ســریع خودم را به 
حاج یونس رســاندم و گفتم قبول باشد برادر. دستم را 
بــاره جرات پیدا کردم و  گرفــت و گفت: قبول حق. دو
فهمیدم از همان نوع پاســداران آموزشی مسجد است 

فراوان.  با حفظ حریم های  اما 

B توان داشت؟ نظرتان چقدر  به   

خیلی توان داشــت. حتی بیــش از مربییــان کاراته و 
باستانی کار من. هنوز آن روز پرشکوه ترین روز زندگی 
من است که با فردی آشنا شدم که تماما اقتدار و توان و 
یایی بود. بعد از نماز به ســرعت کفش های ورزشی  پو
یلمان داده  یی که روز قبــل تحو و لباســهای نظامی نو
بودند را پوشــیدیم و به صف ایســتادیم تا حاج یونس 
بیاید. از همان راه دور بــا حالتی کامال نظامی و بدون 
خم و با قامتی رعنا و دالورانه نزدیک شــد و با صدایی 
رسا چندین بار بشــین برپا داد و بعد قد بلندها را جدا 
نمــود و در جلوی صف گذاشــت و همینطور قدها به 
ردیف تا آخر صف کوتاه تر می شد. پس از انجام کارش 
پرسید: کی خسته است؟ گفتیم: دشمن. گفت: دشمن 
کیــه؟ گفتیم: آمریکا. و گفت: مــرگ بر آمریکا. ما هم 
باره یک شــوری در بین  تکرار می کردیم. این کارش دو
یدن کردیم. چشمتان  ما ایجاد نمود و بعد شــروع به دو

روز بــد نبیند. از پادگان قدس تا فرودگاه کرمان حدود 
ید و مــا که کلی ادعای قدرتمندی و  ده کیلومتر راه دو
بوس  توانمندی داشتیم، فکر می کردیم در پایان یک اتو
می آیــد و برمــان می گرداند. چون نمی گذارند فشــار 
زیادی بــه بچه های مردم بیاید. خــودش چندین برابر 
ید. زیرا می بایســت در طول ستون به آخر برود  ما میدو
یدن باشــند  و برگــردد و کنترل کند که همه در حال دو
و کســی جا نماند. هر کســی جا می ماند با تشــرهای 
قدرتمندانــه حاج یونس مواجه می شــد. هیچ کدام مان 
حوصله تنبیه نداشــتیم. حاج یونس در ابتدای امر میخ 
بانده بود و حاال همه از او می ترســیدیم.  را خــوب کو
بــه جلوی فرودگاه کرمان رســیدیم. بدون توقف بلوار 
یدن  را دور زد و به سمت پادگان برگشت. دیگر نای دو
نداشتیم. من عالوه بر ادعای کاراته کاری دارای مدارک 
زیاد باســتانی و قهرمانی کشــتی بودم. اما آن روز کم 
آوردم و باورم نمی شد که یکی از قدرتمندترین مربیان 
و توانمندتریــن مردان کرمانی دارد مــا را میدواند. با 
یم آن روز چهــل کیلومتر راه را  جــرات می توانــم بگو
ید. زیرا ما ده کیلومتر رفتیم و ده کیلومتر برگشــتیم.  دو
اما حاج یونس دو برابر یا شــاید ســه برابر ما از کناره 
باره باز می گشت  صف به انتهای ســتون می رفت و دو

کند.  کنترل  را  همه  تا 
یدن نداشتیم و او هم سرعتش را کم  در برگشت نفس دو
یم. معلوم بود که درکمان  کرد و اجازه داد به آرامی بدو
کرده و میدانــد توانمان به پایان رســیده. اما همچنان 
ســر ســتون تا انتها را می رفت و بر می گشت. از جایی 
هم خودش با ســرعت رفت و گفت هر کسی نیامد جا 
میماند. او رفت و خیلی از بچه ها در بین راه برگشــت 
ماندنــد و برخی به حالت نیمه دو و گروهی پیاده و هر 
کسی به طریقی می آمد. من هم دیگر نمی توانستم بدوم 
یم آن روز تا ساعت 9  و راه می رفتم. شــاید بتوانم بگو
صبح همچنــان بچه ها در حال برگشــتن بودند. حاج 
یونس هم وضعیت را می دانســت. بــرای همین حدود 
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می گردیدنــد و برخــی مواقــع دعواهــای گروهی راه 
می انداختند. خوب می شناختمشــان و ارتباط نزدیکی 
با هم داشــتیم. در کشتی و ورزش باستانی هم مدعیان 
زیادی وجود داشــت، اما هیچکدام در سطح کشوری 
مطــرح نبودند. در فوتبال هم به صــورت غیرحرفه ای 
بدنســازی انجام می شد و هنوز تیم مطرحی در کرمان 
نداشــتیم. ضمن اینکه همه این ورزشــکاران توان پنج 
یدن مداوم را نداشــتند. مــن گاهی مواقع  کیلومتــر دو
پیش خودم می گفتم خــدا میداند که چه قهرمانانی در 
روســتاها و شــهرهای دور افتاده و محالت فقیرنشان 
کرمان وجود داشته باشند که توان عرض اندام ندارند و 
وضع مالیشان به حدی نیست که بتوانند وقت خودشان 
را به ورزشــهای قهرمانی بگذرانند. این وضعیت بود تا 
روزی کــه حاج یونس برای اولین بــار ما را در پادگان 
قدس کرمان دواند. در حال حاضر مکان همان پادگان 
آموزشــی قدس به مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره( در 
محله پانصد دســتگاه کرمان تبدیل شده و فرودگاه هم 
سر جایش است. حدود ده کیلومتر راه می باشد. ما هر 
روز صبح این مســیر را می رفتیم و برمی گشــتیم. حاج 
یونس هم ده ها بار از کنار ما به حالت دو می رفت ســر 
باره برمی گشت ته ستون تا همه را کنترل کند  ستون و دو
و کســی فرار نکند یا در بین مســیر پنهان نشود. شاید 
یم ســه برابر ما همین مسیر را طی می کرد و  بتوانم بگو
در بین راه بلند شعر می خواند و ما هم می بایست تکرار 
کنیم. یکی از شــعرهایش این بود که می گفت: »رفتم 
جبهه،  دیدم دشــمن، از جا پریدم، گفتم ای بزدل، ای 
ترسو، این است،  بسیجی.« ما هم می گفتیم: الله اکبر، 
الله اکبر. حاجی هــم می گفت: الله اکبر بلند. حداقل 
یید که من خجالت بکشــم. االن شما باید  طوری بگو

بکشید.  خجالت 
یدن حدود نیم ســاعت نرمشهای  به هر حال بعد از دو
 با 

ً
ســبک و به مرور ســخت انجــام می دادیــم. واقعا

غذاهای ســاده ای که آن روزها به ما می دادند، امکان 
ورزشــکار شــدن وجود نداشــت. ولی حــاج یونس 

و بســیاری از فرماندهان آموزشــی ســپاه که از میان 
مســتضعفان به درون ســپاه و پادگانهای آموزشــی راه 
به های قدرتمند ورزشــی عصر ما  یافته بودنــد، اعجو
محســوب می شــدند که دیگر به مانندشــان نخواهیم 
یافت. رکورد شکنانی که بدون ثبت گینس و خودنمایی 
بــه درون دفاع مقدس راه یافتند و در دفاع از کشــور و 
اســالم نهایت تالش خود را انجام دادند و سرانجام در 
ییم که  گمنامی به شــهادت رســیدند. حاال چگونه بگو
اینها قهرمانان واقعی بودند و قدرشــان را ندانســتیم و 
هنوز هــم نمی دانیم. حتی گاهی مواقــع توهین هم به 
شهیدان می شود و در نبودشان نامردانه آنها را به چالش 
می کشند. ببخشید دلم پر است. چکار کنم گاهی مواقع 

آرام نــدارم و از حرفهای برخی مردم ناراحتم. 
به هر حال هر کســی نمی تواند کار بدنســازی دیگران 
را بــر عهده بگیرد. من خودم ورزشــکارم و میدانم که 
پرورش دیگران نیازمند اصول و دانستن و تجربه فراوان 
است. حاجی به گونه ای نیروها را میدواند که روزهای 
اول نفسمان بریده می شــد و نای حرکت نداشتیم. اما 
ایــن مربی بــا تجربه پس از چندی مــا را به مرحله ای 

بســیاری از فرماندهان آموزشی 
ســپاه که از میان مستضعفان به 
درون ســپاه و پادگانهای آموزشی 
یافتــه بودنــد، اعجوبه هــای  راه 
قدرتمند ورزشی عصر ما محسوب 
می شــدند که دیگر به مانندشان 
نخواهیم یافت. رکورد شکنانی که 
بدون ثبت گینس و خودنمایی به 
درون دفاع مقدس راه یافتند و در 
دفاع از کشور و اسام نهایت تاش 
خود را انجام دادند و سرانجام در 

گمنامی به شهادت رسیدند.

رساند که می توانســتیم روزی 30 کیلومتر راه را بدون 
یم. این هنر حاج یونس  اینکه خم به ابــرو بیاوریم بدو
بــود و هر کســی نمی تواند چنیــن کاری انجام دهد. 
همین االن بســیاری از مربیان ورزشی در کشور وجود 
دارنــد که شاگردانشــان قهرمانند اما ســه کیلومتر راه 
نمی تواننــد بدونــد. من هنگامی کــه در جبهه حضور 
یافتــم و در عملیات فتح المبین شــرکت کردم، شــب 
عملیات و روزهای بعدش در مســیرهای طوالنی پیاده 
روی از دشــت عباس تا تنگه ابوقریب به هیچ وجه کم 
نیاوردم. نه تنها من که همه رزمندگان همراهم می گفتیم 
خداونــد پدر حــاج یونس را بیامرزد کــه آن روزها به 
یدن دهها کیلومتر  حدی ما را دواند که حــاال بدون دو
یم. حتی اگر می خواســتند تمامی مسیر را هم  راه می رو

داشتیم.  آمادگی  ما  بدوند 

B  ایشــان چه میزان از ورزش باســتانی اطالع 
داشتند؟ 

به رغم اینکه بهترین مربی بدنسازی بود و عالقه زیادی 
به کشــتی و ورزش باستانی داشــت، اما تاکتیک های 
کشتی و ورزش باستانی را خوب نمی دانست و به شدت 
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می گردند. حاج یونس در هر ســه این برنامه ها پرتالش 
و سبکبار فرماندهی می کرد و حضور داشت. رزم شبانه 
ما در محدوده جاده زرند پشــت پادگان شهید بهشتی 
انجام شــد. آن شــب صحنه یک نبــرد واقعی تداعی 
می کرد و شــلیک تیربار و گلوله های رسام و آرپی جی 
هفت و صدای انفجــارات ما را به صحنه واقعی جنگ 
بــرده بود. حــاج یونس چفیه ای بر دور گردن داشــت 
و همه جا همراه ما بود. دوها و پیشــروی ها و ســپس 
نشســتن پشــت خاکریز و انتظار برای شــروع حمله و 
حمله همگی با جدیت و واقعی پیگیری می شــدند. در 
آنجا بــرای اولین بار صحنه هایی از واقعیت جنگ را با 

می دیدیم.    یونس  حاج  فرماندهی 

B  حاج یونس چــه زمانهایی در پادگان حضور 
داشت؟

همیشــه در پــادگان حضــور داشــت. شــب و روز 
نمی شــناخت. بعد از مدتی شبها می بایست در اطراف 
پــادگان نگهبانی دهیم. در این مواقع ترس از رســیدن 
حاج یونس و خلع ســالح هیچ وقــت اجازه خوابیدن 
به ما نمی داد. آن زمــان مجرد بودند و به صورت دائم 
وقتشــان را در پــادگان می گذراندند. من شــنیدم بعد 
از متاهل شــدن هم بیشــتر وقتشــان در پادگان سپری 
می شــده. همیشه می گفت خدا کند مرگ ما به شهادت 
ختم شــود و دنیا جایی برای بیتوته کردن و لذت دائمی 
تبدیــل نشــود. این حرف را در حین کالســهای درس 
می زدند. درسهای آن روز حاج یونس هنوز هم پس از 
ســالها فتیله گوش من شده اند و برخی گفته هایشان را 

نکردم.  فراموش  هرگز 

B  مدت آموزشــتان چقدر طول کشــید و بعد 
کردید؟ چکار 

مدت زمان آموزش ما حدود 33 روز به طول انجامید. 
روزی که دوره آموزش مان تمام شــد حاج یونس به من 
گفت هــر کجای جبهه رفتی ورزش را فراموش نکنی و 

دنبال فهمیدن بود. من به ایشان گفته بودم که در کشتی 
و ورزش باســتانی دســتی بر آتش داشــته ام. یک روز 
عصر مرا صدا زد و با هم شروع به قدم زدن در محوطه 
پادگان نمودیم. آن جا در محیط پادگان آموزشــی قدم 
زدن بــا حاج یونس یعنــی مدال افتخار و شــجاعت. 
بــرای همیــن با غــرور همراهش راه می رفتــم. به من 
گفتند چقدر از کشــتی و ورزش باستانی اطالع دارید. 
گفتم حدود هفت ســال کار کــرده ام و فنون و نامها و 
بی می شناسم.  حرکت ها و وسایل این ورزشها را به خو
ینده بود و در  حــاج یونس در این موارد به شــدت جو
کســب آنها مانند یک برادر و بــدون مقام کنار رزمنده 
تحت فرمانش قــرا می گرفت. از آن روز با حاج یونس 
دوست و برادر شــدیم. تا جایی که برخی مواقع اجازه 
می داد من صبح ها بعد از دوی صبحگاهی وسط حلقه 
بســیجیان بایســتم و نرمش ها را انجام دهم. همچنین 
هر روز عصر با هم تمرینات کشــتی و باســتانی انجام 
می دادیم و بر روی نام ها و چگونگی اســتفاده از فنون 
کار می کردیم. ایشان خودشان بسیاری از این حرکات و 
فنون را می دانستند، اما الزم بود طریقه استفاده صحیح 
را بهتــر و اصولی تر بدانند و بــکار ببرند. من در حدی 
که تجربه داشتم با ایشان کار کردم. زمان زیادی با وی 
نبودم و کل مدت آموزش ما سی و سه روز طول کشید. 
بنابراین در این مدت کم نتوانستم بهره زیادی به ایشان 
برســانم. اما حاج یونس بدن ما را ساخت و به جرات 
یم خودمان احساس می کردیم قهرمانیم و  می توانم بگو
توان عبور از هر مانعی را داریم و به راحتی از هر جایی 

یدیم.   باال و پایین می شــدیم و کیلومترها راه را میدو

B حاجی چه دروس نظامی را آموزش می داد؟ 

ایشــان در وحله اول مربی بدنســازی بود که اســتاد 
این کار محســوب می گردید و ســپس مربی اســلحه 
شناســی بودنــد. البته بعدهــا در جبهــه گاهی مواقع 
که با دوســتانمان صحبت می کردیــم، می گفتند مربی 

حاجــی حوصله زیادی داشــت و 
جالب است بدانید که در کاسها 
لحن کامشــان فرق می کرد و به 
صابت و رســایی هنــگام دویدن 
و رزم شــبانه صحبت نمی کرد، به 
تعبیــری نحوه گفتارشــان تغییر 
می کرد و با لهجه زیبای کرمانی و 
خودمانی حــرف می زد. اینجوری 
کاسها استاد شــاگردی می شد 
و مــا هــر چه اشــکال داشــتیم 
می پرسیدیم و ایشــان هم با تامل 
و بدون ســختگیری و یا خستگی 

پاسخ می دادند.

تاکتیک و بدنســازی آنها بوده. من فکر می کنم تاکتیک 
بی می توانست  و بدنســازی و سالح شناســی را به خو
آمــوزش دهــد. اما بــرای دوره ما مربی بدنســازی و 
مین و خمپاره شــصت میلیمتــری بود. حاجی حوصله 
زیادی داشــت و جالب اســت بدانید که در کالس ها 
لحن کالم شــان فــرق می کرد و به صالبت و رســایی 
یــدن و رزم شــبانه صحبت نمی کــرد، به  هنــگام دو
تعبیری نحوه گفتارشــان تغییر می کرد و با لهجه زیبای 
کرمانــی و خودمانی حرف می زد. اینجوری کالســها 
اســتاد شــاگردی می شــد و ما هر چه اشــکال داشتیم 
می پرسیدیم و ایشــان هم با تامل و بدون سختگیری و 
یا خستگی پاســخ می دادند. گاهی مواقع آنقدر سوال 
می کردیم و آنقدر پاســخ می داد تا مشکل حل می شد. 
به همین خاطر من بعد از دوره در جبهه شــدم مربی و 
انداز شصت میلیمتری. چون  متخصص سالح خمپاره 
توضیحات حاج یونس به این ســالح عالقه مندم کرده 
بــود و چیزهــای زیادی از آن را فــرا گرفته بودم که در 
جبهه به دنبالش رفتم. در کالســها بود که برای ساعاتی 
فکر می کردیم حاج یونس هم یکی مثل خودمان است. 
باره همه چیز به جای اولش  امــا بعد از اتمام کالس دو
باز می گشت و بشــین و پاشو و بدو به ایست و ورزش 
و حضــور در صبحــگاه با جدیت و صالبــت پیگیری 
می شــد. حاج یونس مربی مقتدری بود که بدون چشم 
پوشی و با جدیت هر چه تمام تر سعی در ورزیده کردن 
و چابکی و هوشــیاری رزمندگان تحت امرش می کرد. 
بی برای این نوع برخوردش داشت و  همیشــه تعبیر خو
می گفــت اینقدر در اینجا از شــما عرق می ریزم تا در 
جبهــه خون کمتــری بر زمین ریخته شــود و الحق که 
درســت می گفت. این را وقتــی فهمیدم که می دیدم به 
هنگام عملیات مثل آب خوردن میدوم و کم نمی آورم.  
از جملــه برنامه هایی که در دوره آموزش نظامی برگزار 
می گردد اجرای رزم شــبانه و روزانه و میدان تیر است. 
این ســه مورد حداقل یک بــار در دوران آموزش اجرا 
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دیگران را با خودت همراه کن. شما که دارای روحیات 
بی هســتی باید از این  ورزشــی و توانایی جسمی خو
شرایط به نفع جنگ استفاده کنی و عمرت را به بطالت 
نگذرانــی. ما بعــد از پایان دوره آمــوزش به مرخصی 
رفتیم و ده روز بعد خودمان را به بســیج کرمان معرفی 
یم. چند روز بعد به جبهه  کردیم تا به جبهه اعزام شــو

شدیم.  اعزام 

B اعزام شدید؟ به کدام جبهه   

بوس ها مســتقیم به اندیمشک رفتند و در پادگان دو  اتو
کوهه مستقر گردیدیم. من حاج قاسم سلیمانی را اولین 
بار در این پادگان دیدم. او رادمردی بود که آوازه اش را 
داشــتیم و حاال بعد از دیدن حاج یونس به معدن بزرگ 
مردان کرمانی در  قرن اخیر رســیده بودیم. انبوهی از 
جوانــان شــجاع و دالور و از خود گذشــته که از هیچ 
چیز نمی ترســیدند. جبهه همینش خوب بود که با یک 
مشــت مرد طرف بودیم. چند روز اولی که در دوکوهه 
بودیم، هر روز به سفارش حاج یونس دور تا دور پادگان 
یدیــم و نرمش می کردیــم. بعد از چند روز در  را میدو
گردانهای رزم ســازماندهی شدیم و از آن به بعد همراه 
گردان ورزش می کردیم. ســه گردان بودیم و در قالب 
یک تیپ به نام ثارالله قرار داشتیم که بیشترمان کرمانی 
بودیم و چند تایــی از بچه های اصفهان هم همراهمان 
بودند. آموزشــها و ورزشــها هر روز با شدت بیشتری 
انجام می گرفتند و فرماندهان می گفتند که قرار اســت 
به زودی در عملیاتی شــرکت کنیم. شنیدن نام عملیات 
سبب شده بود که شوری در بینمان ایجاد گردد و مشتاق 
یم. حاج یونــس ما را طوری  حضور در عملیات شــو
یدن عادت کــرده بودیم و اگر  بار آورده بــود که به دو
یک روز ورزش نمی کردیم حالمان خراب می شــد. از 
یی آنقدر در رزم های شبانه پادگان قدس از جنگیدن  سو
خوشمان آمده بود که می خواســتیم از نزدیک ببینیم و 
خودمان هم با اســلحه شلیک کنیم. چند روزی گذشته 
بــود که حاج یونس و تیم مربیان پادگان قدس هم برای 
آمــوزش رزمندگان بــه جبهه آمدند. البتــه در پادگان 

دوکوهه مســتقر نشدند. بلکه به نزدیک محور عملیاتی 
رفتند و نیروهای دیگری را آموزش می دادند. دیدن حاج 
یونس در آن پادگان موجب خوشــحالی و امیدواری ما 
شــده بود. نمی دانم چرا فکــر می کردیم حاال که حاج 
یم و دشــمن نمی تواند  یونس آمد حتما پیروز می شــو
کاری از پیش ببرد یا آســیبی به ما برســاند. اینقدر در 
پادگان قــدس محکم برخورد کرده بود کــه از نظر ما 
حــاج یونس آخر جنگیدن بود. در پــادگان دوکوهه به 
محض دیدن ایشــان همه بر دورش حلقه زدیم و او را 
می بوسیدیم. او هم از دیدن ما خوشحال شد و حسابی 
یل گرفت. گفتیم فرمانده چی شــد؟ شــما که پدر  تحو
ما را در پادگان قدس درآوردید. حــاال اینجا ماچمان 
می کنید. با شــوخی و لبخند گفت اینجا همرزم شدیم. 
حاال دیگر همه ما جزو شهیدان هستیم و کلی برای هم 
دوستان دوست داشــتنی خواهیم بود. باالخره آن روز 
روحیه زیادی به ما داد و خوشحال مان کرد. معلوم بود 

ما روحیه گرفته.    از  که خودش هم 

B عملیات چه نام داشت و چه زمانی آغاز شد؟ 

عید نوروز ســال 1361 در پادگان دوکوهه بودیم و روز 
بعد ما را ســوار کمپرســی کردند به خط مقدم بردند و 
باره روز بعد یعنی دو روز بعد از عید نوروز عملیاتی  دو
با نــام فتح المبین آغاز گردید. عملیات ســختی بود و 
کیلومترهــا راه رفتیم تا به خط دشــمن رســیدیم. روز 
چهــارم عملیات بود که حــاج یونس را پر از خاک در 
نزدیکی هــای تنگــه ابوقریب دیــدم. گردانها در حال 
حرکت بودند و مجالی برای صحبت کردن پیدا نشــد. 
حاجــی با یک خــودرو لندکــروزر و چنــد نفر دیگر 
بودند که حال و احوال پرســی کردیم و رفتند. همانجا 
بــه یادم آمد که حــاج یونــس روز اول حضورمان در 
پادگان قدس ما را بیســت کیلومتــر راه دواند. آن روز 
از خستگی با سایر بســیجی ها دور هم نشسته بودیم و 
یم.  می گفتیم حاال که اینجور شد ما هم از بسیج می رو
اما هیچ کداممان نرفتیم و به مرور با ســخت گیریهای 
حاج یونس انس گرفتیم و هر چه بیشــتر ما را میدواند 

انبوهی از جوانان شجاع و دالور 
و از خود گذشته که از هیچ چیز 
نمی ترســیدند. جبهه همینش 
خــوب بود که با یک مشــت مرد 
طرف بودیم. چند روز اولی که در 
دوکوهه بودیم، هر روز به سفارش 
حاج یونس دور تــا دور پادگان را 
میدویدیــم و نرمــش می کردیم. 
بعد از چند روز در گردانهای رزم 
سازماندهی شدیم و از آن به بعد 

همراه گردان ورزش می کردیم.

بیشتر به وی عالقه مند می شدیم. یک روز در پاسخ به 
اعتراضات مداوم مان گفت ســخت گیری من را به پای 
دلســورزی بگذارید و وقتی که به جبهه رفتید خودتان 
میفهمیــد که چقدر پدر مهربانی برایتان بودم. همه این 
گفته اش را دوست داشــتیم و به دنبال روزی می گشتیم 
ییم چقدر پدر مهربانی بود. حاال همینجا جای  که بگو
ایــن جمله فرا رســیده بود. پیش خــودم گفتم اگر من 
یــده بودم، چگونه  بیســت کیلومتر راه را هر صبح ندو
یها و  می توانســتم ســه روز در زد و خوردها و پیشــرو
عقب نشــینی های این عملیات حضور یابم و همچنان 
انرژی داشته باشــم؟ منطقه عملیاتی فتح المبین خیلی 
وســیع بود و ما هم تمامی مســیرها را پیاده می رفتیم و 
گاهی در عقب نشــینی قرار می گرفتیم و مجبور بودیم 
یدن برگردیم. آن سه روز کیلومترها راه رفته  با حالت دو
بودیم و هنوز خســته نبودیم. من  ایــن توانم را مدیون 
حاج یونس بودم. به خصوص اینکه کارم هم از دیگران 
سخت تر بود و مســئولیت حمل و شلیک خمپاره انداز 
شــصت میلیمتری را بر عهده داشــتم. به اتفاق دو نفر 
دیگر می بایســت قبضه خمپاره انــداز و گلوله هایش را 
یم و  به دســت بگیریم و همراه ســایر رزمنــدگان بدو
پیشــروی کنیم و هر کجا فرمانده دستور می داد شلیک 
هم می کردیم. عملیات پیروز شــد و مناطق وسیعی از 
دشت عباس تا تنگه ابوقریب در غرب استان خوزستان 
بــه تصرف درآمد و بعــد از مدتی به اهواز برگشــتیم. 
در اهواز به مدرســه ای رفتیم و در آنجا مستقر شدیم. 
بعد از مدتی هم به شــهرکی به نام ســپنتا که خانه های 
ســازمانی کارکنان کارخانه نورد خوزســتان در آن قرار 

یافتیم.  انتقال  داشت، 

B  حاج یونس بعد از عملیــات فتح المبین چه 
ماندند؟ در جبهه  آیا  کردند.  کار 

ایشان به کرمان بازگشتند و به آموزش رزمندگان جدید 
در پادگان قدس پرداختند. اما من در جبهه ماندم و در 
اواخر اردیبهشت ماه همان سال 1361 در عملیات بیت 
المقدس شــرکت کردم که در حین عملیات ترکشی به 
ســرم اصابت نمود و به شــدت زخمی شدم. بعد از آن 
بــه جبهه نرفتم تا عملیــات والفجر مقدماتی. در اینجا 
باره حاج یونس را چندین بار قبل از عملیات ســوار  دو
باره در این  بر موتور قرمز رنــگ هوندا 250 دیدم. دو
عملیات به شــدت از ناحیه پا مجروح شدم. عملیات 
بعــدی والفجر یک بــود که حاج یونــس را در منطقه 
ذلیجــان دیدم. در این عملیات نیرو بودم و حاج یونس 
فرمانده بود. ایشــان از واحد آمــوزش نظامی به واحد 
طــرح عملیات لشــکر ثارالله انتقال یافتــه بود. منطقه 
ذلیجان قبل از شروع عملیات محل استقرار رزمندگان 
لشکر 41 ثارالله کرمان بود. حاج یونس واقعا فرمانده 
بامعرفتی بود کــه نیروهاییش را هرگز فراموش نمی کرد 
و در آنجا هر روز به من ســر می زد. یک روز با شــهید 
محمد جواد رشــیدفرخی آمدند پیش من. دنیا آنچنان 
در جبهه چرخ می خورد که همــه فرماندهان و نیروها 
دوســت هم می شدند و هم رزم می گردیدند. من هرگز 
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یــا تازه کردن روحیه اســتفاده کنم. بــاور کنید عجیب 
قــدرت نفوذ کالم و روحیه ای داشــت. تــازه ازدواج 
کرده و مشــکالت خاص خودش را داشت، اما هچون 
یک نیروی وصف ناپذیر ســنگ صبور من و امثال من 
می گردید. حاج یونس را تا قبل  از رفتن به دوره آموزشی 
سپاه نمی شناختم. اما حاال رهایش نمی توانستم بکنم و 
در هر شــرایط از حضور و نصایح اش استفاده می کردم 
و قدرت می گرفتم. او پله های ترقی به سوی شهادت را 
با سرعت طی می کرد و بدون ترس از آینده ای نامعلوم 
تمامی وقت و زندگی خود را در جبهه می گذراند. چون 
اعتقاد داشت که کارش برای حفظ اسالم و ایران است.    

B  حاج یونس در این خطــوط عملیاتی ورزش 
می کرد؟ هم 

حاج یونس همیشــه ورزش می کرد. شــما اصال نباید 
حــاج یونس زنگی آبادی را بــدون ورزش تصور کنید. 
او یک انســان کامل و مرد خدا و ســالم بود که نماز و 
ورزش و تفکــر را دمی رها نمی کرد. بــه همین خاطر 
همچون پشتوانه ای محکم برای همراهان و همرزمانش 
محســوب می گردید. یونس هر روز صبــح یا عصر یا 
مواقــع بیــکاری در حال ورزش کردن بــود. او را باید 
شهیدی پنداشــت که همچنان به اذن خداوند در روی 
زمین با مــا زمینیان راه می رفت و صحبت می کرد و به 
هنــگام رزم همچون عقابی تیز پرواز و فرشــته نجات 
یاری گــر همرزمان و نیروهای تحت امرش بود. مردانه 
ســخن می گرفت و هیچ وقت ندیدم بــه رغم آن همه 
صالبت و محکمی در رفتار و رسایی در سخن با کسی 
درگیر شــود و یا دعوا کند. اگر توهینی و یا حرف تندی 
به آن مرد بزرگ زده می شد، سریع کوتاه می آمد و سعی 
در آرام کردن فضا و رفع شــبهه می کــرد. گاهی مواقع 
که ما از خســتگی در هنگام آمــوزش به وی اعتراض 
می کردیم. بدون توجه سعی می کرد اوضاع را آرام کند 
و دقایقی با ســخن گفتن ما را بر روی زمین می نشــاند 
تا هم اســتراحت کنیم و هم آرام بگیریم. آنگاه فضا در 
ســخنهای حاج یونس و اســتراحت ما به زیبایی تغییر 
می کرد و نفــوذ کالم حاج یونس بر خســتگی دیگران 
مستولی می گشــت. این نوع برخوردها از هر کسی بر 
نمی آید ونیازمند قدرتی خدایی می باشد. البته هیچگاه 
ندیدم که کســی به خــودش اجازه دهد بــا آن انرژی 
بیکران و قدرت الهی سرشــاخ شود و تمایل به برخورد 
با حاج یونس را داشــته باشــد، اصال نمی شــد. همه 
احترام وی را داشــتند و شــرایط به گونه ای بود که مثل 
االن بعضی هــا به دیگران توهیــن نمی کردند و یا مردم 
را دســت کم نمی گرفتند و با حرفهای شــان یکدیگر را 
آزار نمی دادند. همه در جبهه انســانهای وارسته بودند. 
حاال شــاید بعضی مواقع خسته می شدند و یا توانشان 
به ســر می آمد. اما هرگز بر علیه دیگری عقده گشــایی 

نمی کردند.   

B  تا چــه زمانی همــراه حاج یونــس در جبهه 
داشتید؟ حضور 

باورم نمی شد که روزی حاج یونس یا محمدجواد رشید 
فرخــی برای دیدنم به محل ســنگر موتوری بیایند. آن 
زمان شــهید محمدجواد رشــیدفرخی محور بسیجیان 
شــهر من طاهرآباد بود و همه جوانان گوش به فرمانش 
بودند و شــهید حاج یونس هم از شهر زنگی آباد بود. 
امروز شــهر طاهرآباد جزو کرمان شــده و در شــمار 

جاهای خوب شــهر کرمان محسوب می گردد. 

B  چرا در ســنگر موتوری نزد شما آمدند؟ مگر 
نبودید؟ رزم  گردان  شما 

مــن در عملیــات والفجر مقدماتــی از ناحیه پا ترکش 
یدن و راه  خوردم و مجروح شدم. برای همین امکان دو
رفتن در مســیرهای طوالنی را تا بهبود زخم ها نداشتم. 
قبل از عملیات با حاج یونس مشــورت نمودم و گفتم 
می خواهم به جبهه بروم و پایم هم هنوز خراب اســت 
و زخم ها بهبود نیافته اند. حاجی پیشــنهاد داد به عنوان 
راننده به جبهه بروم تا هم آســیب بیشــتری نبینم و هم 
کار مفیــدی برای جنگ کرده باشــم. بــه همین خاطر 
رفتــم به واحد پشــتیبانی لشــکر 41 ثارالله و در آنجا 
به عنوان راننده مشــغول کار گردیــدم. آن روزها تیپ 
بی به  ثارالله به لشــکر تبدیل شــده بود و امکانات خو
آن داده می شــد. تــا قبل از عملیات هــر روز به اتفاق 
چندین راننده توســط یک خودرو بــه اهواز می رفتیم و 
خودروهای جدید و صفری که به لشکر واگذار شده بود 
را از قرارگاه ســپاه به مقر لشکر 41 ثارالله در ذلیجان یا 
به مقر لشکر در اهواز که شهرک سپنتا نام داشت انتقال 
می دادیم. عملیات والفجر یک زیاد طول نکشید و بعد 
از آن بــه مقر ذلیجان برگشــتیم. حاال دیگر دیدن حاج 
 به جبهه آمده و در واحد 

ً
یونس ســخت نبود. چون کال

طرح عملیات لشــکر 41 ثارالله مشــغول فعالیت بود 
و هــر زمانی که اراده می کــردم، به خصوص در مواقع 
دلتنگی و خســتگی به نزدش می رفتم تا او را ببینم و از 
قدرت کالمش برای رفع غم های ناشی از دوری خانواده 

منطقــه عملیاتی فتــح المبین 
خیلی وسیع بود و ما هم تمامی 
مسیرها را پیاده می رفتیم و گاهی 
در عقب نشینی قرار می گرفتیم 
و مجبــور بودیم با حالت دویدن 
برگردیم. آن سه روز کیلومترها راه 
رفته بودیم و هنوز خسته نبودیم. 
مــن  این توانــم را مدیــون حاج 
یونــس بودم. بــه خصوص اینکه 
کارم هــم از دیگــران ســخت تر 
بود و مسئولیت حمل و شلیک 
خمپاره انداز شصت میلیمتری را 

بر عهده داشتم

من بعد از همین عملیات والفجر یک دیگر حاج یونس 
را ندیدم. آنقدر زخم برداشــته بودم که تا یک سال بعد 
امکان حضور در جبهه را نداشــتم، تــا جایی که حتی 
ورزش هم نمی توانســتم انجام دهم. یک ترکش به سر 
و دهها ترکش به بدن و پاهایم برخورد کرده بود و هنوز 
هــم برخی ها جا خوش کــرده و همچنــان مانده اند. 
بنابراین دیگر از دیدن حاج یونس محروم شــدم. ولی 
احواالتش را می شنیدم و می دانستم در اوج اقتدار قرار 
دارد و بــه عنوان فرمانده محور یا فرمانده تیپ در نوک 
جبهه لشــکر 41 ثارالله علیه دشــمن بعثی می جنگد. 
بعضی مواقع با دوســتانم دور هم می نشستیم و آنها از 
دالورمردی های حاج یونس در جبهه تعریف می کردند. 
هنگامــی که بعــد از عملیات کربالی پنج شــنیدم به 
شــهادت رسیده بسیار ناراحت شــدم و از طرفی پیش 
خــودم می گفتم ایشــان از همان ابتدا شــهید بودند و 
دلیلی ندارد که من برایشان ناراحت باشم. همه و حتی 
خودش می دانســتیم که شهادت انتهای راه حاج یونس 
اســت. مانند موالیش امام حسین )ع( بدون سر شهید 
شد. روزی که این مطلب را شنیدم خوشحال شدم. زیرا 
حقش همین بود و اگر چیز دیگری بود می بایست نگران 
یم. یادمان باشــد حاج یونس زمانی دوران جوانی  شو
خودش را پشــت سر گذاشت که بســیاری از جوانان 
غــرق در فســاد بودند، اما او خــدا را فراموش نکرد و 
ذخیره ای بود که در دوران طاغوت رشد یافت و اسالم 
را درروز مبادا یاری کرد. از خداوند می خواهم به حق 
روح حــاج یونس ما را هم قریــن رحمت خودش قرار 
دارد و آن دنیا از شــفاعت حاج یونس بهره مند سازد. 
از شــما متشکرم که این فرصت را به من دادید تا همان 
مقدار که از حاج یونس می دانســتم برایتان شرح دهم.     

B  متشــکرم از اینکــه وقتتــان را در اختیار بنده 
قرار دادید. 
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درآمد

دفاع مقدس رمز و راز بودن است. آن هنگام که مردانی مرد سر از پای نشناخته از همه هستی خویش گذشتند تا ایران و ایرانی زنده بماند و اسالم پایدار باشد. مردانی 
که شجاعانه جنگیدند و گر چه سرانجامی به جز شهادت نداشتند اما برای همیشه در قلبهای ما زنده هستند و امامزادگان عصر حاضر خواهند بود. یادشان را در این 
مقوله گرامی میداریم و مصاحبه ای انجام داده ایم با جناب آقای محمدحسین زنگی آبادی از رزمندگان لشکر 41 ثارالله که در شمار دوستان و همرزمان سردار شهید 

حاج یونس زنگی آبادی قرار داشته. بنابراین با هم به پای صحبت های دلنشین ایشان می نشینیم تا بیشتر از دالوریها و از خودگذشتگیهای سردار حاج یونس بدانیم. 

مصاحبه با محمدحسین زنگی آبادی از همرزمان و دوستان نزدیک سردار حاج یونس زنگی آبادی فرمانده تیپ امام حسین لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس.

شهید حاج یونس زنگی آبادی فرماندهی شجاع و باصالبت
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ســاختمانی هم مشــغول بودم. به گونه ای که از دوران 
دبیرستان در بین مردم به اوستای بنا مشهور شدم. حاج 
یونس هم عالوه بر کار به درس ادامه می داد. آن زمان 
مشــکالت زندگی به حدی زیاد بودنــد که فقر در بین 
مردم همه گیر بود و هر کســی به گونه ای با آن دست و 
پنجه نرم می کرد. اسم پدر حاج یونس، مال حسین بود 
که از همســر اولش یک دختر داشت. او بعد از اینکه 
همسر اولش بدرود حیات گفت، ازدواج نکرد تا اینکه 
دخترش بزرگ شد و ازدواج کرد و سپس مالحسین در 
ســنین پیری با مادر حاج یونــس ازدواج نمود و ثمره 
این ازدواج دو فرزند پســر به نامهای یونس و مرتضی 
است. همراهی من و حاج یونس از زمان کودکی آغاز 
گردید و تا زمان شــهادت وی تداوم یافت. گرچه حاج 
یونــس در جنگ مشــغله کاری فراوانی پیدا کرده بود، 
امــا اینقدر محبت و معرفــت در او موج می زد که هر 
وقــت مرا می دید دقایقی از وقتش را به احوالپرســی و 

می گذراندیم.  بش  و  خوش 

B  گفته اند که در مواقع بیکاری شــاگرد شــما 
دهید؟ توضیح  لطفا  بوده. 

البته چهار سال اختالف سنی هیچ گاه باعث نمی شود 
که آدم با دوســتش احساس استاد و شاگردی بکند. اما 
از آنجــا که من زودتر از حاج یونس وارد شــغل بنایی 
شــده بودم، بنابراین مردم مرا می شــناختند و همیشــه 
کار داشــتم. حاج یونــس هم اهل کار بــود، بنابراین 
سرنوشــت مان از این بابت به هم شــباهت داشــت و 
در دوران نوجوانی و جوانــی همکار بودیم. او کودک 
پرتالشــی بود که هیــچ وقت فرصت انجــام کارهای 
بیهــوده را نداشــت. چون پــدرش پیر بــود و توانایی 
انجــام کار را از دســت داده بود و یونس می بایســت 
خــرج خانواده را تأمین کند. من با توجه به اســتعدادم 

B  از اینکــه وقتتان را برای انجــام مصاحبه در 
را  نهایت سپاســگذاری  قرار دادید،  بنده  اختیار 

دارم. لطفا ابتــدا خودتان را معرفی بفرمایید؟

بنده محمدحســین زنگی آبادی فرزند اکبر متولد سال 
1336 روســتای زنگی آباد هســتم. دوســال به عنوان 
بسیجی در جبهه بوده ام و در عملیات های ثامن االئمه 
و طریق القدس و فتح المبین و بسیاری از عملیات های 
دفاع مقدس حضور داشــته ام. قبال شــغلم بنایی بود و 

االن کشاورزی و مغازه داری. 

B حاج یونس را از چه زمانی می شناســید؟ 

من و حاج یونس از دوران کودکی با هم دوست بودیم 
و رفت وآمد خانوادگی داشــتیم. ارتباطات فامیلی هم 
داریــم. دوران کودکی مان را در زنگــی آباد گذراندیم 
و هــر روز همدیگــر را می دیدیــم و هــر دو اهل کار 
یم همــکاران دوران  بودیــم. به گونــه ای می توانم بگو
یم. من چهار سال از حاج  کودکی هم محسوب می شو
یونس بزرگترم و هم زمان با درســم به کارهای بنایی و 

من و حاج یونس از دوران کودکی 
با هم دوســت بودیــم و رفت وآمد 
خانوادگــی داشــتیم. ارتباطــات 
فامیلی هم داریم. دوران کودکی مان 
را در زنگــی آباد گذراندیم و هر روز 
همدیگر را می دیدیم و هر دو اهل 
کار بودیم. به گونه ای که می توانم 
بگویم همکاران دوران کودکی هم 

محسوب می شویم. 

و شــرایط آن زمان به سرعت اســتاد بنا شدم و بر همه 
مشــاغل ساختمان سازی احاطه کامل پیدا کردم. همه 
نــوع کار بنایی اعم از دیوار چینی تــا نماکاری و گچ 
کاری انجــام می دادم و هیچ وقــت بیکار نبودم. حاج 
یونس هم در روزهای تعطیل و به خصوص تابســتان ها 
همــراه من بــه ســر کار می آمد و هــر کاری که به او 
واگذار می کردم به بهترین شــکل ممکن انجام می داد. 
اینقــدر کار کرده بود که هیــچ کاری برایش غیرممکن 
و ســخت به نظر نمی رسید. بچه ها دوست ندارند کار 
کنند و ســختگیری در انجام کارها ناراحتشان می کند. 
اما یونس ســخت ترین کارها را خودش انجام می داد. 
من همیشــه فکر می کنم که آن قرص بودن، مردانگی، 
قدرت و توانمندی های خاص حــاج یونس برگرفته از 
اراده غنی و کوشــش های بی دریغ او در دوران کودکی 
می باشــد. ریشه و اســاس و بنیه حاج یونس قدرتمند 
تشــکیل شــده بود. مــرد کوچکی کــه درس و کار را 
تــوأم انجام می داد و از هیچ کدام فــرار نمی کرد. هوا 
می خواست سرد باشد یا گرم و تاریک باشد یا روشن، 
برای حاج یونس فرقی نمی کرد. مکان کار می توانست 
بام اندود کردن منزل یک روستایی باشد یا سفیدکاری 
خانــه یک شــهری و یا صحرای گنــدم کاری و هرس 
کردن درختــان باغ و علف بریدن برای گوســفندان یا 
چیــدن هندوانه از جالیزهای دشــت زنگی آباد. برای 
حــاج یونس نه مکان مهم بــود و نه زمان. بلکه او کار  
و تالش و کســب درآمد و اداره خانواده اش را مد نظر 
قرار مــی داد و برای این کار قیمــت تعیین نکرده بود. 
آرام بــود و کمتر حرف می زد، هیــچ وقت برای انجام 
کاری بهانه تراشــی نمی کرد و حاشیه سازی نمی کرد. 
هرگز ندیده بودم که یک کودک از اواسط هفته بارها به 
ید فراموش نکنم که او را جمعه  مــن مراجعه کند و بگو
با خودم ســر کار ببرم. حاج یونــس را اینگونه درنظر 

نشسته از راست نفر دوم شهید زینلی نفر چهارم سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی ▪
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B  پزی کار می کرده  برخــی گفته اند در کوره آجر
می رفته.  مدرسه  به  همزمان  و 

مــن نمی دانم اما بعید نیســت. چون حــاج یونس از 
شــهرش زنگی آباد رفت و خانواده اش را هم با خودش 
یی او مرد  بــرد. پس بدون پشــتوانه نمی رفت. از ســو
کار بــود. کافی بود یک کار درآمدزا و خوب و آبرومند 
گیر بیاورد که بتواند همزمان درســش را بخواند، حتما 

می رفت.   

B نقشی داشت؟ انقالب اسالمی چه  در   

حضور فراوانی داشت. البته آن زمان در کرمان زندگی 
می کرد. اما با انقالبیــون کرمان ارتباط نزدیکی برقرار 
کــرده و اعالمیه های حضرت امام و انقالبیون را یونس 
به زنگی آبــاد می آورد. اعالمیه ها رابه مامی رســاند و 
می گفت اینها را بدون اینکه کســی متوجه شود در بین 
مردم و جوانــان پخش کنید. می گفت اینها را دســت 
هر کســی ندهید و اگر گیر افتادید وانمود کنید که کار 
شــما نبوده. حاج یونس انقالبی سرسختی شده بود و 
برنامه هــای راهپیمایی کرمان را برای ما می آورد تا در 
تظاهرات شــرکت کنیم. رابطــان حاج یونس در زنگی 
آباد به هنگام انقالب اســالمی من بودم و حســن مال 
)حســن زنگی آبادی و حسین غالمرضا )حسین زنگی 
آبادی( و حســین ماشالله )حاج حسین زنگی آبادی(. 
آن موقع و هنوز در روستا و شهر کنونی زنگی آباد افراد 
را به نام پدرشــان می شــناختند و اگر پدر نداشتند به 
نام مادرشــان. یعنی اسم فرد و بعد اسم پدر یا مادرش 
و گاهی مواقع اســم پدربزرگــش. در زنگی آباد هیچ 
راهپیمایــی انجام نگرفت. فقــط تجمعات مذهبی در 
مســاجد و تکایا و یا روزهای عاشورا و تاسوعا برگزار 
می گردیــد و آنجا اتفاقات مهم کشــور به اطالع مردم 
رســانده می شــد و در جریان روند انقالب اســالمی 
قــرار می گرفتند. انقالبیون زنگی آبــاد برای راهپیمایی 

من زودتر از حاج یونس وارد شغل 
بنایی شده بودم، بنابراین مردم مرا 
می شناختند و همیشه کار داشتم. 
حاج یونس هــم اهل کار بود، بنابر 
این سرنوشتمان از این بابت به هم 
شباهت داشت و در دوران نوجوانی 
و جوانی همکار بودیــم.  او کودک 
پرتالشی بود که هیچ وقت فرصت 
انجام کارهای بیهوده را نداشــت. 
چون پدرش پیر بود و توانایی انجام 
کار را از دســت داده بــود و یونــس 
می بایست خرج خانواده را تأمین 

کند. 

بگیرید. همین اســت که هر وقت بــه یادش می افتم، 
گاه اشــکهایم جاری می شــود و قلبم می گیرد.  ناخودآ
حاج یونــس یعنی کار و تالش و پهلوانی و جوانمردی 
و ایثار و عشــق و محبت و از همه مهمتر ایمان راسخ 
بــه خدا. کودک بود اما هنگام اذان ظهر دو دقیقه وقت 
می خواســت تا نمازش را بخواند. سر وقت نمازش را 
می خواند، بدون اینکه به کار مردم آســیبی وارد سازد.

B  فکر می کنیــد خصوصیات ایمانی و پایبندی 
یونس به نماز اول وقــت و مقید بودن به احکام 

می گرفت؟ نشأت  کجا  از  شرعی 

از پدرش مالحسین که فرد بسیار مقیدی بود. نماز اول 
وقت و نماز شب مالحسین ترک نمی شد که این میراث 
به حاج یونس رســید. مالحسین نسبت به نماز و روزه 
و احکام مقدس شــرع پایبند بــود و در خصوص امام 
حســین)ع( و مراسمات عزای ائمه اطهار و جشن های 
اســالمی فعاالنه حضور می یافت. اینقدر مقید بود که 
مســجدی را در ادامه خانه شــان به نام مســجد یونس 
داشــتند. مسجد توســط پدربزرگ حاج یونس ساخته 
شــده بود. زیرا او هم همچون پســر و نــوه اش پایبند 
اصول اســالمی و فرامین دینی بود. یونس مقید به نماز 
اول وقت بود. خدا میداند بچه دبســتانی اینقدر پایبند 
نماز اول وقت ندیده بودم، همیشه می گفت: هر کی به 
هر جایی رســید از نماز اول وقت رسید. نمی دانم این 
حرف را از کجا یاد گرفته بود، اما از همان کودکی لفظ 
دهانش بود و با جدیت تکرار می کرد. بعدها مســجد 
بروی حاج یونس  یونس توسط آقای رستمی همسایه رو
به مســجد فاطمه الزهرا افــزوده گردید و هم اکنون در 
شــمار مکان های مهم برگزاری مراسمات مذهبی شهر 
زنگی آباد است. مسجد فاطمه الزهرا مرکب از مسجد 
کوچک یونس و خانه وقفی آقای رســتمی می باشد.    

B  حاج یونس تا چه زمانی در زنگی آباد زندگی 
می کرد؟

حاج یونس تمامی دوران کودکی و حضور در مدارس 

ابتدایی و راهنمایــی را در زنگی آباد زندگی می کرد و 
از ابتدای دوران دبیرســتان به کرمان نقل مکان نمود. 
او در تمامــی این ســالها کار می کرد. گر چه از زنگی 
آباد رفــت. اما در کرمان به کارهــای مختلف بنایی و 
غیــره می پرداخت و همچنان به مدرســه هم می رفت. 
حتی در این ســالها مادر پیر و برادرش مرتضی را هم 
با خــودش به کرمان برد و در خانه ای اجاره ای زندگی 
می کردند. حاج یونس را نمی شود با زمان کنونی مورد 
مقایســه قــرار داد. او را باید در زمان خودش دید و به 
شکل یک محصل پرتالش و کودک کار و سپس دانش 
آموز کار و در نهایت مرد کار و تالش در نظر گرفت. او 
ابتدا نزد من شــاگردی می کرد. اما با توجه به استعداد 
زیادش به مرحله اســتاد کاری رســید و گاهی مواقع 
کارهــای بنایی را خودش انجام مــی داد. از هیچ چیز 
نمی ترســید و هیچ مانعی نمی توانست جلوی حرکتش 
را بگیرد. تــرس در وجود حاج یونس از همان کودکی 
به صورت منطقی نابود شــده بود و آن کودک روستایی 
پرکار تبدیل به یک مدیر توانمند در حوزه زندگی و کار 

بود.  سازنده شده  تالشهای  و 

B چرا دوران دبیرســتان را به کرمان رفت؟ 

چــون وضع مالی شــان خوب نبــود. کار و درآمد در 
کرمان بیشــتر بــود. آن زمان یک دبیرســتان در زنگی 
آباد وجود داشــت که همه کارهایــش را یک معلم به 
نام علی زنگــی آبادی انجام می داد. هــم مدیر بود و 
هم معاون و هــم معلم همه کالس هــا. من در همین 
دبیرستان درس خواندم. اما برخی از دانش آموزان که 
بی داشتند، به مدارس کرمان می رفتند.  وضع مالی خو
حاج یونس به کرمان رفت چون موقعیت کاری بهتری 
گیرش آمده بود. من در جریان نیستم که در کرمان چه 
کاری انجام می داد. امــا میدانم حاج یونس هر کاری 
کــه پیش می آمد را با جان و دل انجام می داد. او مادر 
و برادرش را با خود بــه کرمان برد و در آنجا عالوه بر 
ثابتی  تحصیل به کارگری هم می پرداخــت. حتما کار 

بوده.  کرده  پیدا 
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می رفتند.  کرمان  به 

B  چــه چیز باعث گردید که حاج یونس انقالبی 
شود؟

به نظر مــن فقط مذهب. حاج یونس از بچگی مذهبی 
بود و تمامی موارد شــرعی را رعایت می کرد. در زنگی 
آبــاد به هنگام دهه محــرم برنامه های مذهبی و روضه 
خوانی و زیارت عاشــورا از هر جایی شــنیده می شود 
و روزهای عاشــورا و تاسوعا مراســمات خاص تعزیه 
و دعــوت از هیئت هــای مذهبی و عــزاداری و صرف 
ناهار امام حسینی برگزار می گردد. یادم هست که روز 
تاســوعای سال 1357 در خانه حســن عبدالله بودیم 
که مراســم عزاداری داشــت. بعد از صرف ناهار خبر 
دادند یکی از روحانیون مهم کرمان به نام ســید محمد 
نانهای خانگی مراسم  خوشــرو برای نظارت بر پخت 
کرمان به زنگی آباد آمــده و در محل پخت این نان ها 
در خانه ماشــاالله حبیب الله حضور دارد. هر ساله در 
خانه آقای خوشرو در کرمان مراسم عزاداری باشکوهی 
برای امام حسین )ع( برگزار می گردید و نان های مورد 
نیاز برای ناهار ظهر و زیارت عاشورای صبح در همین 
خانه ماشــاالله عبدالله در زنگی آباد تهیه می شــد. به 
ســرعت به اتفاق حاج یونس و سه نفر دیگر از اهالی 
زنگی آبــاد برای دیدار آقا به خانه ماشــاالله حبیب الله 
رفتیم. وارد اتاقی که آقا در آنجا تشریف داشتند شدیم 
و نشســتیم. مردم کرمــان و زنگی آبــاد فرزندان آقای 
خوشرو و به خصوص ســید محمد خوشرو را دوست 
داشــتند و به آنهــا احترام زیادی می گذاشــتند و هنوز 
هم می گذارند. آنجا صحبت های مختلفی شــد و یکی 
از همراهان ما از آقا ســوال کرد در این برهه حســاس 
یید حق کدام است و باطل  انقالب اســالمی به ما بگو
کدام. آقا گفتند بهتر بگو تا بفهمم منظورت چیســت؟ 
همان دوســتمان گفت که در ایــن اوضاع راهپیمایی و 
وضعیت موجود برای تغییر شاه حق کدام طرف است. 
آیا شــاه باطل است؟ ســید محمد گفت امروز را یک 
شــب تاریک ظلمانی بدانید که در بیابان گم شده اید و 

به دنبال شهر و روشنایی می گردید. در سکوت ظلمانی 
یی چندین صدا به گوشتان می رسد. از یک  از هر ســو
سو صدای گرگ و از سوی دیگر صدای سگ و از جایی 
ید.  هم صدای خروس. شما االن به کدام طرف می رو
هیچکس پاســخ نداد. آقا گفتند اگر به ســمت صدای 
ید  ید که به بیابان و وحوش نزدیک تر می شــو گرگ برو
ید شاید به سگ گله  و اگر به ســمت صدای ســگ برو
ید. ولی اگر به سمت  و گله های گوســفند نزدیک شــو
ید به شــهر و آبادی و مردم نزدیک  صدای خروس برو
ید که  ید. در این شــرایط شما باید به سمتی برو می شو
ید. همان همراه مان  به آبادی و ســالمتی نزدیک شــو
آقای رضایی پرسید االن ما چکار کنیم و خروس کدام 
است. آقا گفتند کسانی که مصلحت شما را می خواهند 
و روحانیت در این وضعیت نجات دهنده شماســت. 
ید که نظر امام زمان با  شــما به ســمت روحانیت برو
آنهاســت. ببینید در تاریخ همواره چه کسانی در کنار 

حــاج یونس را نمی شــود بــا زمان 
کنونی مورد مقایسه قرار داد. او را 
باید در زمان خودش دید و به شکل 
یک محصل پرتالش و کودک کار و 
ســپس دانش آموز کار و در نهایت 
مرد کار و تــالش در نظر گرفت. او 
ابتدا نــزد من شــاگردی می کرد. 
اما با توجه به اســتعداد زیادش به 
مرحله اوستاد کاری رسید و گاهی 
مواقع کارهای بنایی را خودش انجام 
می داد. از هیچ چیز نمی ترســید 
و هیچ مانعی نمی توانست جلوی 

حرکتش را بگیرد.

مردم بوده اند و چه کســانی نبوده اند. آنان که نبوده اند 
ید. آن  را رها کنید و به سمت آنان که از شما هستند برو
روز بعــد از رفتنمان از آن خانه، در بین راه حاج یونس 
بی آقا زد و راه من را مشــخص  گفت عجب حرف خو
کرد. گفتم: کــدام راه؟ گفت: روحانیت. از آن به بعد 
حــاج یونس در راه انقالب ثابت قدم تر شــد و کار به 
جایی کشید که تمامی فعالیت های انقالبی را در منطقه 
ما سازماندهی می کرد و دشمن شاه و ساختار حکومتی 
شــده بود. زیرا آنان را مخالف مذهب می پنداشت. به 
همین خاطــر من معتقدم که فعالیت های انقالبی حاج 
یونس ریشــه در مذهب داشــتند و با روح او ســازگار 

یت ایمان انقالبی او شــد.   بودند. همین باعث تقو

B  حاج یونس پس از پیروزی انقالب اســالمی 
نمود؟ آغاز  را  فعالیت هایی  چه 

او ابتــدا در ســال 1360 بعــد از یــک دوره آموزش 
بسیجی به کردستان رفت و بعد از بازگشت جذب سپاه 
گردید. زمانی که حاج یونس آموزش پاســداری را در 
پــادگان قدس کرمان می گذراند، من به اتفاق بچه های 
زنگی آباد در همان پادگان آموزش بســیج می دیدم. با 
بچه هــای زنگی آباد بعد از آمــوزش در عملیات های 
ثامــن االئمه و طریق القدس حضــور یافتیم. اما حاج 
یونس این زمان در پادگان قدس مربی آموزشــی شده 
بود و نتوانســت در این دو عملیات شــرکت کند. من 
بی نداشــتم و متأهل بودم و می بایست  وضع مالی خو
برای اداره خانواده ام کار کنم. فکر کنم بعد از عملیات 
والفجــر مقدماتی رفــت تهران و یــک دوره فرمانده 
گردانی را پشت سر گذاشت و بعد از برگشتن به دستور 
حاج قاسم ســلیمانی از واحد آموزش نظامی به واحد 
طرح عملیات انتقال یافت. ما به اندازه حاج یونس در 
جبهــه نبودیم. اما از عملیات خیبر بــه بعد هر زمانی 
کــه پیغام می داد برای عملیات به جبهه بیایید، به جبهه 
می رفتم و بر حسب وظیفه در عملیات شرکت می کردم 
باره بعد از عملیات برای اداره زندگیم به زنگی آباد  و دو
برمی گشــتم. البته حاج یونس هر روز موفق تر از روز 
قبل قدم در راه دفاع مقدس می گذاشــت و به شهادت 

می شد.  نزدیک تر 

B  حــاج یونس در چــه عملیات هایی از جنگ 
یافته؟ حضور  تحمیلی 

بــه نظرم بهتر اســت این مــوارد را از دیگر دوســتان 
ایشــان بپرسید که همیشه همراهشــان بودند. من فقط 
عملیات هایــی را به یاد دارم کــه خودم در آنها حضور 
داشــتم. مثل ثامــن االئمه )5 مهرمــاه 1360(، بیت 
المبیــن، خیبر،  1360(، فتح  المقــدس )8 آذرمــاه 
والفجر هشــت، کربالی چهار و کربالی پنج. حاجی 
در برخــی از این عملیات ها فرمانــده محور بود و در 
برخــی فرمانده تیــپ و در عملیات هــای دیگری هم 
شــرکت کرد که من اطالعی نــدارم. حتی اوایل پیک 
حاج قاسم بود و ارتباط بین ایشان و فرماندهان گردانها 
را بر عهده داشــت. حاج یونس زندگی اش شــد دفاع 
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مقدس و مــا همچنان پایبند زندگــی دنیایی خودمان 
ماندیــم. به اندازه توانمان تالش کردیم و هنوز چشــم 

است.   شهدا  شفاعت  به  امیدمان 

B در عملیــات فتح المبین چه کاره بودند؟ 

قبــل از عملیــات فتح المبین به عنوان مربی آموزشــی 
وارد منطقه عملیاتی شــد و در حین عملیات به همراه 
گردانهــای رزم وارد منطقــه نبرد گردیــد. آنجا حاج 
یونس از طرف واحد آموزش سپاه منطقه شش کشوری 
اعزام شــده بود. من هم به عنوان بسیجی همراه گردان 
محمدرســول الله)ص( رفته بودم. روزی که از کرمان 
به جبهه می رفتیم، تعدادمان خیلی زیاد بود. مســتقیم 
به پادگان دوکوهه در نزدیک شــهر اندیمشــک رفتیم و 
در آنجــا به دو گردان تبدیل شــدیم. یک گردان به نام 
محمد رســول الله)ص( و گردان دیگر علی ولی الله. 
حاج یونس و چند مربی آموزشــی در آنجا تا شــروع 

عملیــات به ما آموزش نظامی می دادند. 
عملیــات فتــح المبین یــک عملیات گســترده بود که 
در منطقــه ای بزرگ انجام می گرفــت. در این عملیات 
فرمانده من سردار شــهید منصور همایونفر بود. شب 
بی انجام دادیم. صبح روز  عملیات پیشــروی های خو
بعد دیدیم دور تا دورمان پر از تانکهای بعثی اســت. 
منصور ســریع بــا فرماندهی تماس گرفــت و گفت: 
نمی دانیم کجا هســتیم. آنها هم گفتند یک موشــک آر 
پی جی به ســمت هوا شــلیک کنید. شــلیک کردیم و 
فرمانده گفت: شــما از محدوده اعالم شده خیلی جلو 
رفته اید و در قلب دشمن هستید. باید هر چه سریعتر به 
سمت تپه کمرسرخ برگردید. یک آر پی جی هم از آنجا 
شلیک کردند و ما تپه را دیدیم. از قبل رمز شب را ژاله 
و ژیان اعالم کرده بودند. یعنی اگر به نیروهای خودی 
یند  می رســیدیم می گفتیــم ژاله و آنها می بایســت بگو
ژیان. آن زمان بر این باور بودیــم که عربها نمی توانند 
از کلمه »ژ« اســتفاده کنند و آن را خوب تلفظ نمایند. 
بنابراین شروع به حرکت نمودیم و به هر که می رسیدیم 
می گفتیم ژاله. اگر ژیان نمی گفت دستگیرش می کردیم 
بــاره آزادش  و بعــد از اطمینــان از عراقــی نبودن دو

مــا به اندازه حــاج یونس در جبهه 
نبودیم. اما از عملیات خیبر به بعد 
هر زمانــی که پیغام مــی داد برای 
عملیات به جبهه بیایید، به جبهه 
می رفتــم و بــر حســب وظیفه در 
عملیات شرکت می کردم و دوباره 
بعد از عملیات برای اداره زندگیم به 
زنگی آباد برمی گشتم. البته حاج 
یونس هر روز موفق تر از روز قبل قدم 
در راه دفاع مقدس می گذاشت و به 

شهادت نزدیکتر می شد. 

می کردیم. در غیر این صورت اســیر می شد. در طول 
مســیر تانکهای زیادی از بعثی ها بدون سرنشــین رها 
شده و رفته بودند. ما اولین نیروهایی بودیم که وارد آن 
منطقه نزدیک سایت های رادار شدیم، به گمانم شلیک 
موشک آرپی جی7 و بعد حضور ما به همراه فریادهای 
ژالــه کار خودش را کرده بود و در حین عقب نشــینی 
منطقه را پاکســازی می کردیم. بدین ترتیب برگشتیم به 
باره شــب به تپه 202 انتقال مان دادند. آنجا  مقر و دو
حاج یونس را دیدم. همه با دیدنش خوشــحال شدیم. 
مثــل اینکه به همــراه چند نفر دیگر دنبال گردانشــان 
می گشــتند. شــب همگی به اتفاق ایشان در تپه 202 
ماندیم و حاجی بعد از نماز صبح با اســتفاده از بیسیم 
گردان ما توانست محل استقرار دوستانش را پیدا کند. 
بنابراین از ما خداحافظی نمود و به ســمت آنها رفت. 

من دیگه تا بعــد از عملیات حاج یونس را ندیدم.  

B  رزمنــدگان زنگی آباد چقــدر به حاج یونس 
داشتند؟ اعتقاد  و  اعتماد 

خیلی. ما ابتدا برای خدا و ســپس به فرمان و به خاطر 
حــاج یونس به جبهه می رفتیم. نــود درصد رزمندگان 
زنگی آباد و روســتای اطراف کرمان و بعدها رزمندگان 
جنوب استان به اعتبار و دستور حاج یونس عازم جبهه 
می شــدیم. دیگه طوری شــده بود که بســیاری برای 
عملیات هــا می رفتیم و بعد از عملیات برمی گشــتیم. 
حتی وقتی که حاج یونــس برای مرخص به زنگی آباد 
می آمد، عصرها همــه جوانان و نوجوانان زنگی آبادی 
می رفتیم جلوی زمین ورزش. چون می دانستیم به آنجا 
می آید. حاج یونس همیشــه بــه ورزش عالقه فراوانی 
داشــت و همه می دانســتیم عصرها آنجاست. دورش 
حلقه می زدیم و شــوخی و خنده و حرفهایش را گوش 
یم خانه پدری. حاج یونس  می دادیم. بعد می گفت برو
به پایگاه مقاومت بســیج روستا می گفت خانه پدری. 
همــه می رفتیــم آنجــا و در بین دو نماز حــاج یونس 
برایمان صحبــت می کرد و از جبهه و جنگ و اتفاقات 

جبهه ها و اوضاع کشــور می گفت. با جان و دل گوش 
فرا می دادیم. بیشــتر جوانان و نوجوانان شــهر در این 
اینقدر می آمدند که جا  نمازها شــرکت می جســتند و 
برای نشســتن در پایگاه کــم می آمد. حاج یونس برای 

همه عزیز بود و واقعا دوســتش داشتیم. 
بعــد از عملیات در منطقه بــر دورش حلقه می زدیم و 
او هم وسط می نشست و شروع به حرف زدن و شوخی 
می کردیم. باهاش شــوخی می کردیم و از خاطراتمان 
می گفتیــم. او هم با جــان و دل و از روی صبر گوش 
فرا مــی داد و گاهی هــم چیزی می گفــت. آن روزها 

می شد.    آفریده  زیبایی  صحنه های 

B  زمان بســیجی حــاج یونس بــا هنگامی که 
فرمانده تیپ گردیدند، چه تفاوتی داشــتند؟

افتاده تر می شــد. همچون  والله حاج یونــس هر روز 
درختــی پرثمر آنقدر ثمــر داده بود که شــاخه هایش 
به پایین افتاده بودند. دوســت داشــتنی بود و هیچگاه 
خــودش را گم نکرد. البته برخی مواقع کار داشــت و 
نمی توانست بنشیند کنار ما که وظیفه طراحی عملیات 
را نداشــتیم و فرمانــده تیپ هم نبودیــم. حاج یونس 
می بایســت در تمامی جلســات طراحــی عملیات ها 
شــرکت کنــد و وظایفی که حاج قاســم بــر عهده او 
گذاشــته بود را انجام دهــد و در عملیات ها به عنوان 
فرمانده محور یا فرمانده تیپ حضور یابد و سرنوشت 
هزاران نفر از جوانــان و نوجوانان این مرز و بوم را در 
دســت بگیرد. چنین انسانی کار زیادی داشت و وقت 
شوخی کردن و حرف زدن نداشت. من که هرگز ندیدم 
آســایش داشته باشــد. گاه که این عزیز دل را در حین 
عملیــات یا در نمازخانه و مســیرهای قرارگاه لشــکر 
می دیدیم، می ایســتاد و صحبت می کرد و پیشــانی ما 
را می بوســید. من که از ریشــه او را می شناختم و هیچ 
گناهــی از او ندیده بــودم و آن همه بزرگواری و عزت 
را خدادادی می دانســتم. می گفتم حاجی پیشــانی ما 
پیشــانی شما  را نبوس خجالت می کشــیم. می گفت: 

سردار شهید یونس زنگی آبادی در کنار دیگر همرزمانش در جبهه  های جنگ ▪
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جــای مهر نمــاز جبهــه را دارد، من به بوســیدن این 
پیشــانی افتخار می کنم. زیرا ســر بر سجده جبهه حق 
علیه باطل گذاشــته. در جبهه بیشتر مواقع لباسهایمان 
خاک آلود و کثیف می شــد. حاج یونس می گفت این 
خاک زمین کربالســت و بوی تربت امام حســین)ع( 
را میدهد. چون شــما برای امام حســین می جنگید و 
در راه او قدم برداشــته اید. حاج یونس را نمی شود در 
ســخن بیان کرد. چــون هیچگاه فکــر نکردیم که مثل 
ماســت و واقعا هم نبود. حاج یونس همیشــه خدایی 
بــود و هرگز خــودش را گم نکرد و به کســی اجحاف 
ننمود و همیشــه ما را دوست داشت و هر وقت می دید 
بوسی می رفت.  می ایســتاد و بعد از احوالپرســی و رو
مرد بود و هــر حرکتش درس زندگــی و نحوه صحیح 
برخورد با دیگران محســوب می شــد. شــب عملیات 
کربالی چهار دیدمشــان و در عملیــات کربالی پنج 
هر لحظه دیدنشــان مانند غنیمتــی در زندگیمان بود. 
خــدا میداند نه بخاطــر اینکه همشــهریمان بود. زیرا 
حاج قاسم سلیمانی را هم همین قدر دوست داشتیم و 
ربطی به شــهر ما نداشت. حتی حاج قاسم میرحسینی 
بچه زابل بود، اما در قلب ما جا داشــت. برخی مردان 
بی نمایان شــدند.  خدایی هســتند و در دوره ما به خو
حاج یونس در عملیات کربالی پنج به شــهادت رسید 

را سوزاند.  دلمان  و 

B  ید؟  آیا از زمان شهادت شان چیزی به یاد دار

خیر، من همراهشــان نبودم و به همراه گردان رزم وارد 
عملیات شــدم. ولی بعد از پایان عملیات و بازگشــتن 
بــه قرارگاه اهــواز را خوب به یــاد دارم و هنوز خودم 
گاهی مواقع می نشــینم و به یــاد آن روز گریه می کنم. 
حاج قاســم بعد از عملیات کربالی پنج آمد در مهدیه 

قرارگاه لشکر برای ما ســخنرانی کرد. در این عملیات 
بسیاری از همرزمان و همراهان و دوستان و فرماندهان 
زیر مجموعه حاج قاسم به شــهادت رسیدند. حاجی 
آن روز فقــط ده دقیقه گریه می کرد و همه ما رزمندگان 
هم به همراهش گریه می کردیم. او ابتدا از حاج قاسم 
میرحســینی گفت و بعد از آن از حاج یونس ســخن به 

آورد.  میان 
حاج قاســم در مورد حاج یونس گفــت: حاج یونس 
یم نور شــمه ای از حاج  نور بــود و حتی می توانم بگو
ید و از همه  یونس بود. واقعا درست می گفت. شما برو
همراهان و دوســتان حاج یونس سوال کنید و ببینید که 
یند. من خودم زبانم الکن است  درباره ایشان چه می گو
یم. اما از هر  و نمی توانم بیش از این در وصف او بگو
کسی در مورد حاج یونس بپرسید فقط خاطرات خوشی 
را بــه یادش آورده ایــد و بعد بجز بهتریــن توصیف ها 
ید. همه این شــهیدانی که در گلزار  هیچــی نمی شــنو
شهدای شــهر زنگی آباد خوابیده اند، تماما ابتدا برای 
خدا و ســپس به خاطر حاج یونس بــه جبهه رفته اند و 
حضورشان را تا شهادت ادامه دادند. هیچکدام از این 
شــهیدان از شهادت خودشان ناراضی نبودند. من همه 

را می شناســم و امیدوارم فراموشم نکنند. 

B  االن نظر مردم زنگی آباد به خصوص جوانان 
یونس چیست؟ مورد حاج  در  نوجوانان  و 

دوســتش دارند و هر روز بر درجاتش افزوده می گردد. 
کراماتی دارد و بسیاری از مردم برای رفع مشکالتشان 
به حاج یونس مراجعــه می کنند. ماه های محرم بعد از 
اینکه هیئت های مذهبی وارد مصلی نماز جمعه زنگی 
آباد می شــوند، از آنجا رسم است همه می آیند دور قبر 
حاج یونس حلقه می زنند و استمداد یاری می کنند. او 

مــا ابتدا بــرای خدا و ســپس به 
فرمــان و بــه خاطر حــاج یونس 
به جبهه می رفتیــم. نود درصد 
رزمندگان زنگی آباد و روســتای 
اطراف کرمان و بعدها رزمندگان 
جنوب استان به اعتبار و دستور 
حاج یونس عازم جبهه می شدیم. 
دیگه طوری شده بود که بسیاری 
برای عملیات ها می رفتیم و بعد 
از عملیات برمی گشــتیم. حتی 
وقتی که حاج یونس برای مرخص 
به زنگی آباد می آمد، عصرها همه 
جوانــان و نوجوانان زنگی آبادی 
می رفتیم جلــوی زمین ورزش. 
چون می دانستیم به آنجامی آید. 

امامزاده شهر ماســت. همانگونه که با سن کمش پدر 
همه ما در جبهه محســوب می گردید. 

B .ید بفرمایید  اگر خاطره ای از حاج یونس دار

خاطره زیاد دارم. عمری همشهری و همرزم و دوست 
بودیــم. اما در اینجا پنج خاطره از ایشــان برایتان بیان 

می کنم. 
خاطره اول: ما در زنگی آباد بــه حاج یونس می گفتیم 
پدر. چون همه بســیجی ها معتقد بودند که حاجی در 
جبهه و در شرایط سخت غربت همچون پدری مهربان 
به دادشــان می رسد و هوایشان را دارد. او هم به بسیج 
می گفــت خانه پدری. هر وقت به مرخصی می آمد در 
همان چند روز سبب می شد که شهر رنگ و بوی تازه ای 
به خود گیرد و همه مردم از دیدنش شــاداب می شدند. 
هــر روز عصر به هنگام نماز مغرب و عشــاء در خانه 
پدری یعنی پایگاه مقاومت بســیج جمع می شــدیم تا 
پدر از راه برســد و صحبت هــا و درد دل ها آغاز گردد 
و ســپس نماز مغــرب و عشــاء را می خواندیم و پای 
حرفهای از دل برخواســته حاج یونس می نشســتیم و 
انرژی می گرفتیم. همیشــه در این جلســات بر تعداد 
جبهه رونده ها افــزوده می گردید. خانه اش هنوز کامل 
نبود و فقط یک اتاق بزرگ داشت. البته دو اتاق قدیمی 
گنبدی هم در طرف دیگر خانه وجود داشــت که محل 
زندگــی مادر و بــرادرش بودند. دیوارهــای دور خانه 
کوتــاه بودند و هر وقت به مرخصی می آمد چند روزی 
را می بایســت بنایی کند و سوراخ ســمبه ها را بگیرد. 
یک بــار قبل از عملیات والفجر چهار در تابســتان به 
مرخصی آمده بود و قرار شــد من بروم و دیوار چینی را 
آغاز کنم. آن روز من اوســتا بودم و یکی از دوستانمان 
به نام حاج محمد درســاز که اهل روســتای فرح آباد 
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ید خدا را نمی بینید.   و می گفت تا آنجــا نرو
خاطره دوم: نیروهای ســپاه در روزهای اول جنگ، از 
بی برخوردار نبودند و تقریبا بیشترشان  قدرت مالی خو
با فقر دســت و پنجه نــرم می کردند. من آن زمان یک 
موتور ایژ روســتا داشتم. موتوری روسی با قدرت باال 
که االن از این نوع موتور سیکلت در بازار وجود ندارد. 
همان روزهایی که حاج یونس وارد سپاه شده و به عنوان 
مربی آموزشــی مشــغول به کار بود با یکی از مربیان 
دیگر به نام حمید مهراب پور دوســت شده بودند. یک 
روز حاج یونس به من گفت حمید می خواهد در زمینی 
که دارد دو اطاق بســازد. شــما بیایید با قیمت مناسب 

حــاج یونس هــر روز افتــاده تر 
می شد. همچون درختی پر ثمر 
آنقــدر ثمــر داده بود که شــاخه 
هایــش بــه پایین افتــاده بودند. 
دوست داشــتنی بود و هیچگاه 
خودش را گم نکرد. البته برخی 
مواقع کار داشت و نمی توانست 
بنشیند کنار ما که وظیفه طراحی 
عملیات را نداشــتیم و فرمانده 

تیپ هم نبودیم. 

بود و در آنجا مغازه درب و پنجره سازی و جوشکاری 
داشــت، با افتخار بــه کمکمان آمد و وظیفه درســت 
کردن مالت و آوردن مــالت و آجر را به کنار دیوار بر 
عهده داشــت. حاج یونس هم مالتهایی که او می آورد 
را بــا بیل بر باالی دیوار می ریخت. این حاج یونس که 
حاال کارگری می کرد همــان فرمانده مقتدر محورهای 
41 ثارالله بود. خیلی تالش  ســخت عملیاتی لشــکر 
می کردیم که کارهای ســبک را به ایشــان واگذار کنیم 
اما قبــول نمی کرد. نمی دانم چقدر از بنایی سررشــته 
دارید، اما در بنایی یکی از سخت ترین شغل ها ریختن 
مالت از پایین دیوار توســط بیل بر باالی دیوار است. 
البته حاج یونــس قوی بود و بدنی ورزیده و توانمند و 
چهارشانه داشت و این کارها برایش هیچی به حساب 
نمی آمد. ما به عنوان نیروهای تحت امر او در جبهه از 
اینکــه می دیدم فرمانده در کنارمان بیل می زند و بنایی 
می کند، خجالت می کشــیدیم. هوا گرم بود و هر کدام 
چندین پارچ آب تا حدود قبل از ظهر نوشــیده بودیم. 
حاج محمد درساز و حاج یونس کنار هم کار می کردند 
و از احوال یکدیگر خبر داشــتند. به ناگهان دیدم حاج 
محمد درســاز از حاج یونس پرســید بــرای چی آب 
نمی خوریــد. گفت: میل ندارم. من گفتم مگر از صبح 
بــه این گرمی هنوز آب نخورده اید. نکند روزه دارید؟ 
گفت: بلــه روزه دارم. نزدیکی های ظهر بود و حرارت 
آفتاب به شــدت بر روی سرمان ســنگینی می کرد. از 
چوب بســت پایین آمدم و گفتم برای چی در این روز 
گرم تابســتانی روزه گرفته اید و از این گذشــته چرا با 
دهان روزه کار بنایی آن هم دیوار چینی انجام میدهید. 
بایــد روزه تان را بخورید یا اینکــه کار را تعطیل کنیم. 
حاج یونس موافق هیچکدام از این دو پیشــنهاد نبود و 
همچنان می خواســت با همان وضعیت ادامه دهد. در 
قدیم ســاعات کار بدین گونه بود که می بایست ساعت 
باره  هفــت صبح تا دوازده ظهر ســر کار باشــیم و دو
بعدازظهر از ســاعت دو تا غــروب آفتاب یعنی حدود 
ساعت هفت عصر ادامه دهیم. االن فقط روزی هفت 
ســاعت به صورت یکســره کار می کنند. من گفتم اگر 
شما نتوانســتی خودت را به عصر بکشانی کار ما لنگ 
می شــود و نمی توانیم ادامه دهیم. به همین خاطر باید 
روزه تان را بخورید. اما اینقدر تقوا داشــت و به حدی 
از نازپروردگی و بی عاری و بیکاری دوری می ورزید 
کــه قبول نمی کرد و می گفت من حالم خوب اســت و 
هیچ مشــکلی نــدارم و تا عصر هم ادامــه میدهم. ما 
هم با حجت االســالم شــیخ حبیب الله روحانی امام 
جماعت شــهر تمــاس گرفتیم و مورد را گفتیم. شــیخ 
حبیــب الله به حاج یونس گفت. تــا قبل از اذان ظهر 
بایــد روزه ات را بخوری. در غیــر اینصورت تا غروب 
آفتاب نمی توانی آن را رها کنی و کفاره هم باید بدهی. 
چــون خودت را در رنج قرار داده ای. این آقای حجت 
االســالم شــیخ حبیب الله روحانی قبــل از عملیات 
فتح المبین به پیشــنهاد حــاج یونس به جبهه آمد و در 
آنجا پیش نماز ما بود. تا زمان مرگش همیشــه یکی از 
افتخاراتش حضور در جبهه به پیشنهاد حاج یونس بود 

این کار را برایشــان انجــام دهید. مــن وظیفه خودم 
می دانســتم که حتی اگر پول هم نداشت خانه ایشان را 
بســازم. بنابراین فورا قبول کــردم. از یک هفته بعد هر 
روز صبح یک کارگر و شــاگرد ســوار همین موتور ایژ 
می شدیم و از زنگی آباد به کرمان می رفتیم تا خانه آقای 
مهراب پور را بسازیم. پس از مدتی خانه تکمیل شد و 
می بایست پشــت بامهایش را بام اندود کنیم. خودش 
بــه اتفاق حاج یونس از چند روز جلوتر اقدام به آماده 
کردن کاهگل کرده بودند. چون الزم اســت خاک رس 
با کاه ترکیب شــود و ســپس با رها کردن آب اقدام به 
درست کردن گل نمایند. کار سختی است که خودشان 
دو تایــی انجام داده بودند. کال کار بام اندود ســخت 
اســت و نیازمند افراد کارکشته و قوی می باشد. من به 
آقای مهراب پــور گفتم برای روز کاهگل مالی نیازمند 
چهار کارگر هســتیم. گفتند باشــد آماده می کنیم. شما 
فقــط یک کارگر با خودتــان بیاورید. منم همین کار را 
کردم و با شاگردم رفتم. وقتی آن روز به کرمان رسیدم. 
دیدم آقایــان مهراب پور و حاج یونــس هم پاچه های 
شلوارشــان را بــاال زده اند و می خواهند به جای ســه 
کارگــر دیگر در ِگلهــا کار کنند. گفتــم امروز خدا به 
خیر رضا باشــد و اینها بتوانند کارشان را انجام دهند. 
البته از حاج یونــس مطمئن بودم که می تواند اما آقای 
مهراب پور را نمی دانستم. باالخره من و شاگردم رفتیم 
باالی پشــت بام و قرار شد که یکی از این دو نفر گلها 
را از روی زمین بر روی چوب بســت بریزد و یکی هم 
از روی چوب بســت بر روی پشــت بام. آقای مهراب 
پور کمی می ریخت و خســته می شد و نمی توانست به 
حاج یونس برسد. ما هم باال حیران بودیم. چون گل به 
اندازه کافی جلوی دســتمان نمی رسید. بعد از ساعتی 
حــاج یونس و مهراب پور جایشــان را عوض کردند و 
باز هم توفیری نکرد. ســرانجام حــاج یونس خودش 
باره  می رفت پایین و می ریخت روی چوب بســت و دو
از روی چوب بســت می ریخت روی پشت بام. او آن 
روز بــه تنهایی کار چهار کارگــر را انجام داد و خم به 
ابــرو نیاورد. مردی قدرتمنــد و مخلص که در رفاقت 
سنگ تمام می گذاشــت. خیلی نسبت به جثه اش قوی 
بود. البته از همان ابتدا ورزش باســتانی انجام می داد 
و از پهلوانان این ورزش بود. من یادمه در ســد دز یک 
زورخانه درســت کرده بودند و عصرها ورزش باستانی 
انجام می داد. به کشتی هم عالقه زیادی داشت. واقعا 

از نظر بدنی شکســت ناپذیر بود. 
یم.  خاطره ســوم: خدا کند هیچگاه شرمنده شهدا نشو
یم به ســمت  خدا کند نشــود که فردای قیامت ما برو
شــهدا و آنها از مــا فاصله بگیرند. حــاج یونس یک 
نام مهدی کهنوجی که در جنگ  به  دوســتی داشــت 
فرمانده دســته بود و در شــمار مریدان پر و پا قرص 
حاج یونس محسوب می گردید. ما او را به عنوان یک 
انســان موحد و ساخته شده و شــجاع قبول داشتیم. 
یک روز یکــی از دوســتانمان در جمعی به ایشــان 
گفت تو شهید می شــوی و آن دنیا ما را شفاعت کن. 
مهدی کهنوجی پاســخ داد: تو اول سعی کن به شهید 



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

76

دعــوت و پیشــنهاد حاج یونــس به جبهــه می آمدند. 
بی با جوانان داشــت و هر کسی  مراودات بســیار خو
یک دفعه به جبهه می آمد عاشــق حاج یونس می شد و 
دیگــر جبهه را رها نمی نکرد. پــدر خانم من در زنگی 
آباد به نام حاج محمد ِزیما شــهرت دارد. این ِزیما در 
لفظ کرمانی یعنی زعیم ها. چون طایفه اینها بیشترشان 
ســرکارگر و زعیم باغات و زمینهای کشاورزی بودند. 
ایشان هنوز زنده است. یک بار حاج یونس به وی گفته 
بود شما که پسرتان همیشــه جبهه است. چرا خودتان 
نمی آیید. پدرخانمم پاســخ داده بود من با این ســن و 
ســال به جبهه بیایم چه کار کنم، جبهه نیازمند جوانان 
است. حاج یونس به وی گفته بود شما بیایید تا جوانان 
به شــرمندگی روی شما رغبت بیشــتری به جنگ پیدا 
کننــد. پدر خانم من هم پس از مدتی آموزش دید و به 
جبهه آمد. آن موقع برادر خانمم حمید زنگی آبادی در 
واحد مینی کاتیوشا مشــغول خدمت بود و پدرخانمم 
هم به همین واحد نزد پســرش رفت و مشــغول به کار 
گردید. همان روزها قرار بود بعــد از عملیات والفجر 
هشــت یک عملیاتی به نام البهار انجام گیرد. حمید و 
پدرش هر دو به همراه گروهان مینی کاتیوشــا به منطقه 
رفتند تا در عملیات شــرکت کنند. اما عملیات لغو شد 
و انجــام نگرفت. پدر خانمم بعد از چهل روز به حاج 
یونس گفــت که می خواهد به کرمــان بازگردد و حاج 
یه اش کنند و باز گردد.  یونــس هماهنگ نمود که تســو
این اخالق حاج یونس باعث شــده بود که هر کسی به 
جبهــه می رفت بعد از مدتی چهــار نفر دیگر را هم با 
خودش می برد. حاج یونــس دریا بود و ما قطره؛ قطره 
حرفــی در مقابل دریا ندارد. همــه حرفهای من همین 
قدر بود. انشاالله همیشه موفق باشید و بتوانید رسالت 
بی  خودتان را در مقابل آن همه ایثار حاج یونس به خو

انجام دهید. والسالم   

برسی تا من شــفاعتت کنم. امروز مقبره شهید مهدی 
کهنوجــی در جوار مقبره حاج یونــس قرار دارد و ما 
حیران مانده ایم که چگونه از شــرمندگی به سمتشــان 
یم تــا بتوانند شــفاعتمان کنند. امیدوارم خداوند  برو
عاقبت به خیرمان کند و آن دنیا بتوانیم به سمت شهدا 
یــم تا آنها به ســمت مان بیایند. امروز مقبره حاج  برو
یونــس در زنگی آباد تبدیل بــه زیارتگاه درماندگان و 
عاشــقان و عارفان شده. بســیاری از مردم زنگی آباد 
و کرمان و حتی از اصفهان و شــیراز و سایر شهرهای 
ایران می آیند ســر قبر حــاج یونس تا شــفا بگیرند و 
حاجاتشان برآورده شود. آن بچه کارگر روستایی حاال 
شفا میدهد و باب المراد شهر ما شده. ببینید عزت در 
کجای نماز اول وقت بود که این چنین بزرگوارانه بعد 
از مرگش مورد توجه خاص و عام است. گاهی مواقع 
نیمه های شــب به سر قبر حاج یونس بیایید و ببینید که 
دارند  تقاضایی  و ملتمسانه  اند  چگونه برخی نشســته 
که حل آن در توان روح پاک حاج یونس اســت. یک 
دل داد به خدا و االن هزاران دل نگاهشــان به اوست 

تــا نگاهی به آنها بیندازد.    
نســل جوان ما همه ســاله بعــد از عزای حســینی و 
مراســمات ســینه زنی بر دور قبر او حلقــه می زنند و 
خواســتار نیمه نگاهی هستند. من به تجربه برایم ثابت 
شــده که اگر با حاج یونــس ارتباط برقــرار کنیم، هر 
یم. چند وقت  مرادی داشته باشــیم حاجت روا می شو
پیش  یکی از دوســتانم از شــهری دیگر به اینجا آمده 
بود تا از حاج یونس بخواهد واســطه شــود و خداوند 
به او فرزندی عطا فرماید. یک شــب را ســر قبر ایشان 
گذرانــد و روز بعد رفت. بعدا برای من پیغام فرســتاد 
ید ســالم من را  که هر وقت ســر قبر حاج یونس می رو
به ایشــان برســانید و از او تشــکر کنید که بعد از 23 
سال مشــکل بدون بچه ماندن من را حل کرد. همیشه 
بــه حاجی میگم من از شــما تشــکر می کنم که هوای 

زائرانت را داری. 
خاطره چهارم: حــاج یونس یک بار به پایگاه مقاومت 
زنگی آباد آمد و از ما خواســت شبها برای حفاظت از 
یم و  پادگان آموزشــی قدس کرمان به ایــن پادگان برو
دور تــا دور آن نگهبانی دهیم. همه با آنکه کار فراوانی 
داشتیم، اما با جان و دل از این پیشنهاد حاجی استقبال 
نمودیم. مدت بیش از یک ســال در مواقعی که پادگان 
نیروی آموزشــی نداشــت و یا ابتــدای آموزش ها که 
مســئوالن پادگان حق استفاده از بســیجیان را به سبب 
عدم توان آنها در اســتفاده از ســالح نداشــتند، ما به 
پــادگان می رفتیم و از آنجــا محافظت می کردیم. طبق 
قانــون تا زمانی که نیروی آموزشــی توان اســتفاده از 
ســالح را پیدا نکند، هیچ کس حق گذاشــتن او را در 
پســتهای نگهبانی ندارد. در طی این مدت ما بچه های 
آباد مســئول حفاظت از پادگان  پایگاه مقاومت زنگی 
آموزشی قدس می شــدیم و اجازه نمی دادیم منافقان و 
ضد انقــالب نگاه چپ به این پادگان ســپاه بیندازند. 
حتــی گاهی مواقع برخی از پاســداران پــادگان برای 
امتحان ما بــه برجک های نگهبانی نزدیک می شــدند 
و ما بدون شــوخی و مالحظه از آنها می خواستیم دور 
شــوند و عامل تیراندازی به ســمت خودشان نگردند. 
زیرا شاید آنها منافق بودند و در قالب خودی به پادگان 
نزدیک می گردیدند. مــا همگی از بچه های جبهه رفته 
بودیم و ســابقه حضور در عملیات های جنگ تحمیلی 
را داشــتیم. بنابراین در حفاظت از ســنگرهای واگذار 
شــده به هیچ وجه مماشــات نمی کردیــم و پادگان را 
همچون خط مقدم جنگ می پنداشتیم. آن روزها حاج 
یونــس هنوز مجــرد بود و تمامی وقتــش را در پادگان 
ســپری می کرد و فقط آخرای هفته یک شــب به خانه 
می رفــت و مــادر پیرش را می دیــد. او بعدها با دختر 

نمود.  ازدواج  خاله اش 
خاطره پنجم: هشــتاد درصــد نیروهــای منطقه ما به 
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درآمد

دفاع مقدس زیربنای اقتدار امروز ایران است. نبردی جانانه از سوی مردان و جوانان مسلمان کشورمان که در پی دفاع از این مرز و بوم و بیرون راندن دشمن بعثی سر 
از پای نشناخته به سوی شهادت رفتند و با شجاعت دشمن را به ستوه آورده و سرانجام مجبور به فرار از خاک کشور عزیزمان ایران گردند. محمد مختارآبادی یکی از 
رزمندگان لشکر 41 ثارالله است که در تمامی دوران دفاع مقدس همواره در جبهه های جنگ حضور داشته و مابین سالهای  1363 تا 1365 تحت عنوان پیک مخصوص 
سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی از فرماندهان شجاع و مدبر لشکر 41 ثارالله ایفای نقش کرده است. وی اکنون در این مصاحبه به بیان وقایع زیبای آن روزگار و 
شرح اقدامات شجاعانه و مخلصانه حاج یونس پرداخته و ما را با گوشه ای از تاریخ شکوهمند دفاع مقدس همراه نموده. با هم به پای صحبت های گرم ایشان بنشینیم. 

مصاحبه شاهد یاران با محمدعلی مختارآبادی پیک مخصوص سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی از فرماندهان لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس.

حاج یونس زنگی آبادی فرماندهی شجاع و باصالبت
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امروز می شــود اول دبیرستان دوره اول به جبهه رفتم. در 
طول ســالهای جنگ تحمیلی ابتدا بــه عنوان پیک حاج 
یونس زنگی آبادی و نیروی طرح عملیات در لشــکر 41 
ثارالله حضور داشــتم. به تعبیری از نیمه اول سال 1361 
تا زمان شــهادت حاج یونس به عنــوان پیک همراه حاج 
یونس بودم و بعد از شــهادت ایشان در گردانهای رزم به 
ادامه خدمت پرداختم. در عملیات های والفجر سه، خیبر، 
بدر، میمک، والفجر هشت، کربالی یک، کربالی چهار، 
کربالی پنج، کربــالی ده و بیت المقدس هفت حضور 
داشتم. شــهر من کاظم آباد نزدیک شهر زنگی آباد واقع 
است و مفتخریم که اولین شهید ارتش کرمان به نام مجید 
مختارآبادی و اولین شهید سپاه به نام حسین مختارآبادی 

هر دو از همین شهر هستند. 

B  چگونه در شــمار نظامیان نزدیک حاج یونس 
قرار گرفتید؟

بر اثر اتفاقی که در عملیات بدر به وقوع پیوست. داستان 
این گونه بود که در ایــن عملیات ما از باتالق هورالعظیم 
گذشتیم و وارد مناطق شرق رودخانه دجله در کشور عراق 
گردیدم. اما پشتیبانی مطلوبی در روز اول عملیات از ما به 
عمل نیامد و ارتش بعث با تمامی امکانات و استفاده وسیع 
از انواع بمب باران معمولی و شــیمیایی و گلوله بارانهای 
توپخانه ای و ادواتی و تانک های زرهی بر ما هجوم آورد. 
هجمه ســنگینی از گلوله ها و انفجارات وجود داشت. تا 
جایی که در پایان روز اول دستور دادند عقب نشینی کنیم و 
به جزایر مجنون بازگردیم. نزدیکی های غروب جزو آخرین 
نفراتی قرار داشــتم که مشغول عقب نشینی بودیم. حدود 
دویست متر تا اسکله برای سوار شدن به قایق ها مانده بود 
که دیدم حاج قاسم میرحسینی جانشین لشکر در وسط راه 
ایستاده و جلوی من را گرفت و گفت بمانید با هم برگردیم. 
ایشان همیشه در عملیات ها جزو رزمندگان شجاعی بود 

B  با عرض سالم و تشــکر از اینکه قبول زحمت 
فرمودید و در این مصاحبه حضور یافتید. لطفا ابتدا 

خودتان را معرفی بفرمایید؟

بنده محمــد مختارآبادی فرزند حاج حیدر متولد ســال 
1345 ســاکن شهر کاظم آباد هســتم که در بین مردم به 
محمدعلی حاج حیدر شهرت دارم. حدود 15 سال داشتم 
و در کالس دوم راهنمایــی درس می خوانــدم که معادل 

حاج یونــس یک فرمانــده مقتدر 
و از خودگذشــته بــود. در خطوط 
مقــدم و در صحنه های خطرناک 
نبرد در کنار فرماندهان و رزمندگان 
جبهه قــرار می گرفت و با صالبت 
طرحهای تصویب شــده عملیات 
و فرمانهــای فرمانده لشــکر را مو 
به مو اجرا می کرد. همیشه چه به 
هنــگام فرمانده محــوری و چه به 
هنگام فرمانده تیپی دارای ســه یا 
چهار گردان رزم بود که می بایست 
فرامینــش را در صحنــه نبرد اجرا 
نمایند. برای همین نیازمند چندین 
پیک بود تا در اسرع وقت فرمانها 
یا پیامهایــش را به فرمانده گردانها 
یا فرماندهی لشکر و یا فرماندهان 
یگانهای همجوار برسانند و پیامهای 

آنها را به ایشان منتقل کنند. 

که برای هر شــرایطی آمادگی داشــت و از خودگذشتگی 
می کرد. اکنون وی می خواســت چند نفــر را نگه دارد تا 
در مقابل نیروهای دشــمن مقاومت کنند و فرصت ایجاد 
نمایند تا بقیه نیروها عقب نشــینی سالمی را انجام دهند. 
ما فقط شش نفر بودیم شــامل قاسم میرحسینی و حمید 
شــفیعی از بچه های طرح عملیات و من و حسن افضلی 
و یکی از بچه های بندرعباس و یک نفر دیگر که اســمش 
یادم نیســت. بدین ترتیب همه رفتند و ما چند نفر ماندیم 
و نزدیک اسکله پشت سنگرهای بعثی پناه گرفتیم. دقایقی  
بعد نیروهای دشمن رسیدند و درگیری آغاز گردید. حدود 
پنجــاه متری ما متوقف شــدند و جلو نمی آمدند. از دور 
می دیدیم که رزمندگان کشــورمان به مرور سوار قایق ها 
شدند و رفتند. حاج قاســم میرحسینی از طریق بیسیم با 
آنها در ارتباط بود. بعد از رفتنشان دستور داد که به سمت 
اسکله قایق ها عقب نشــینی کنیم. به نوبت با تیراندازی 
به سمت دشــمن همدیگر را پوشش می دادیم و به عقب 
می رفتیم. من از همه کوچکتر بودم. در وســط راه یک تیر 
کالیبر به پای قاســم میرحســینی برخورد نمود و بر روی 
زمین افتاد. حاال دیگر پشــت هیچ ســنگری نبودیم و در 
میانه اســکله امیدمان به خدا و ترس زیاد بعثی ها بود که 
خیلی با احتیاط جلو می آمدند. من و دو نفر دیگر نشسته 
مشغول تیراندازی به سمت بعثی ها بودم و حمید شفیعی 
به همراه یکی دو نفر دیگر به حاج قاســم کمک کردند تا 
از جایش بلند شود و داشتند او را بر روی شانه هایشان به 
ســمت اسکله می بردند. حجم سنگینی از گلوله تفنگ ها 
و تیربارهای دشمن به سمت مان شلیک می شد و خدا رو 
شکر نمی توانستند از گلوله خمپاره و توپ استفاده کنند. 
زیرا نزدیک هم قرار داشــتیم و به خودشــان آسیب وارد 
می گردید. بچه ها به عقب رفتند و در پشت سنگری نزدیک 
اسکله نشستند. منم به آنها رسیدم و حاج قاسم همچنان 
اصرار داشــت و می گفت من را بگذارید و بروید. حتی 

سمت راست حاج یونس زنگی آبادی ▪
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ابتدای عملیات تا انتهــای آن در نوک جبهه نبرد حضور 
داشت. از سختی کارش به خوبی خبر داشتم و دیده بودم 
که بســیار پر انرژی و فعال و مقتدرانه در مقابل دشمن به 
هدایت رزمندگان می پردازد. بنابراین می دانستم کار کردن 
با چنین فرمانده ای نیازمند توان زیادی است. اما افتخار 
آفرین می باشــد و اجر زیادی دارد. به همین خاطر گفتم 
بلــه که حاضرم و هر چی که صالح بدونید. ولی فرمانده 
گــردان ما اجازه نمی دهد. گفت اجازه گردان با من. نفوذ 
خوبی داشت و هیچ کس حرفش را بر زمین نمی زد. روز 
بعد ســوار بر یک دستگاه تویوتا لندکروز به گردان ما آمد 
و من را صدا زد با هم رفتیم نزد فرمانده گردان. با ایشــان 
صحبت کرد و گفت برای مسئولیت پیک خودم نیاز دارم. 
اما فرمانده گردان آقــای محمودی موافقت نمی کرد. هر 
چه صحبت کرد به نتیجه نرسید. در نهایت خودش رفت 
وســایل من را که در ســاک و جعبه مهماتی قرار داشتند 
برداشــت و گذاشت باالی ماشین گفت سوار شو برویم. 
من هم ســوار شــدم و رفتیم و از آن روز شدم پیک حاج 
یونــس و رزمنده طــرح عملیات که آرزوی هر عاشــق 
شــهادتی بود. یواش یواش با هم مثل دو برادر شدیم و در 
همه عملیاتها به همراهش حضور داشتم. فقط می بایست 
دارای لباس هــای تمییز و منظم و قیافه ای کامال جنگی و 
مسلح باشم. کار کردن در کنار حاج یونس نیازمند قدرت 
بدنی باال و صبر و حوصله و شجاعت بود. چون خودش 
از هیچ چیز نمی ترســید و با قدرت در هر جایی حضور 
می یافت. کم کم شدیم دوســتانی نزدیک و برادر که هم 
در خطوط مقدم نبرد و هــم در خطوط پدافندی و هم به 

هنگام مرخصی با یکدیگر حضور داشتیم.  

B  حاج یونس به هنگام عملیات چند نیرو با خود 
داشت؟

حاج یونس یک فرمانده مقتدر و از خودگذشــته بود. در 
خطــوط مقــدم و در صحنه های خطرناک نبــرد در کنار 
فرماندهان و رزمندگان جبهه قرار می گرفت و با صالبت 
طرح های تصویب شــده عملیــات و فرمانهای فرمانده 
لشــکر را مو به مــو اجرا می نمود. همیشــه چه به هنگام 

با شــروع عملیات همواره صدای 
حاج یونس بر روی خطوط بیسیم 
شنیده می شد. یا در این مکالمات 
مشــغول صحبت و ارائه گزارش و 
راهکار به حاج قاسم سلیمانی بود 
و یــا فرمانهای حاجــی را از طریق 
فرمانده گردانها پیگیری می کرد و 
در اجرای این فرامین نظارت عملی 
به عمل مــی آورد. مدام مشــغول 
تغییر تاکتیکهــای نظامی و ایجاد 

تغییرات در میدان نبرد بود. 

لباسش را هم درآورده بود تا با زیرپوش به دست بعثی ها 
بیفتد و متوجه پاسدار بودنش نشوند. با این حالش هر چند 
لحظه ای یک بار شلیک هم می کرد. به هر حال به اسکله 
رسیدیم. اما رزمندگان همه قایق ها را برده بودند. فقط دو 
سه تا قایق شکسته خراب با فاصله در آب رها بودند. خودم 
را به یکی از آنها رســاند و به کنار اسکله هدایتش کردم. 
حاج قاســم را در آن گذاشتیم و خودمان هم سوار شدیم. 
با دست و دو پا روی شکسته مقداری درون آب به سمت 
نیزارها حرکت کردیم تا در پناه نی ها از دید بعثی ها خارج 
شــویم. خدا می خواست که در مقابل آن همه گلوله به ما 
آســیبی وارد نمی گردید. از طرفی دشمن احتیاط می کرد 
و از فاصله ســیصد متری قبل از اسکله جلوتر نمی آمد.    

 هوا تاریک شــد و ســکوت همه جا را فــرا گرفت. ما به 
فاصله صد متری در پشت نیزارها پنهان شدیم. اما صدای 
بلند نیروهای بعثی و خنده های آنها را می شــنیدیم. جلو 
نمی آمدند و ما را نمی دیدند. حدود ساعت 9 شب بود که 
صدای موتور قایقی را از پشــت سرمان یعنی سمت ایران 
شــنیدیم. نزدیکی های ما بر روی آب دوری زد. اما جلو 
نمی آمد. حاج قاسم میرحسینی تقریبا بی حال بود و خون 
زیادی ازش رفته بود. به حمید شــفیعی گفت فریاد بزنید 
و قایق را به این طرف بکشــانید. گفتیم شاید بعثی باشند. 
گفت هر کی می خواهد باشد. بگویید بیاید جلو، نمی شود 
این شــرایط را ادامه داد. منم شروع کردم به سوت زدن که 
قایق صدای ســوت ها را شــنید اما با احتیاط از دور نگاه 
می کرد. می دانســت یکی اینجاست ولی مطمئم نبود که 
ما باشیم. در این شرایط همه فریاد زدیم و گفتیم ما اینجا 
هســتیم. دیدم آقای دریجانی پشت سکان قایق ایستاده و 
جلو آمد. با دیدن ما خوشحال شد و سریع سوار آن قایق 
شــدیم و رفتیم. بعد از اینکه رزمندگان به آن ســمت آب 
رســیده بودند، فرماندهان منتظر بودند که ما هم برسیم. 
اما چون خبری نشــده بود. تا شب صبر کرده و بعد حاج 
قاسم ســلیمانی گفته بود شاید هنوز زنده باشد. به همین 

خاطر به ســکانی ها گفته بودند چه کسی حاضر است تا 
نزدیک اســکله بعثی ها برود که این رزمنده قبول کرده و 
آمده بود. خیلی خوشــحال شدیم و به سرعت وارد قایق 
گردیدم و به سمت محل استقرار نیروهای خودی حرکت 
نمودیــم. دو کیلومتر باالتر قایقی در میانه آب بود و حاج 
قاسم سلیمانی ایســتاده به سمت ما نگاه می کرد. دو نفر 
بیســیمچی و دو ســه نفر دیگر مســلح همراهش بودند. 
روحیه گرفتیم و فهمیدیم به ساحل امن رسیده ایم. سریع 
گفت حاج قاسم میرحسینی را در قایق آنها بگذاریم چون 
دو موتوره بود و تندتر می رفت و خودمان پشــت سرشان 
برویم. همین کار را کردیم و نیم ســاعت بعد در اســکله 
پیاده شــدیم و به بهداری رفتیــم. آنجا حاج یونس زنگی 
آبادی و حاج اکبر خوشی و چندین نفر دیگر از فرماندهان 
به عیادت قاسم میرحســینی آمده بودند. قاسم رو به آنها 
کرد و ما را نشــان داد و گفت: من امشب جانم را مدیون 
این بچه ها هستم و خوب توانســتند در مقابل انبوهی از 

دشمنان مقاومت کنند.   
تصویر من از همین جا در ذهن حاج یونس جا گرفت. به 
خصوص فهمید مختارآبادی هستم و از منطقه خودشان به 
جبهه اعزام گردیده ام. چند روزی از عملیات بدر گذشته 
بــود که برای انجام عملیات دیگــری به منطقه میمک در 
جبهه های غرب کشور رفتیم. در آنجا حاج یونس فرمانده 
محور عملیاتی ما بود. یک گردان بودیم و همه اهل جنگ 
و پیروز از ارتفاعات به پایین برگشتیم. عصر آن روز موکتی 
در کنار رودخانه پایین ارتفاع پهن نموده و نماز جماعت 
برگزار گردید. قبل از شروع نماز نشسته بودم که دیدم حاج 
یونس در صف نماز کنارم نشست و شروع به صحبت از 
میزان جبهه و نحوه آموزش و شــهرم نمود. من هم پاسخ 
دادم. خیلی اهل حرف نبودم و بیشــتر گوش می دادم و به 
سواالت پاسخ می گفتم. در نهایت گفت حاضری به عنوان 
پیک جزو نیروهای همراه من باشی. حاج یونس را خوب 
می شناختم، شــغلی سخت به نام فرمانده محوری که از 
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فرمانده محوری و چه به هنگام فرمانده تیپی دارای سه یا 
چهار کردان رزم بود که می بایســت فرامینش را در صحنه 
نبرد اجرا نماینــد. برای همین نیازمند چندین پیک بود تا 
در اسرع وقت فرمان ها یا پیام هایش را به فرمانده گردانها 
یا فرماندهی لشــکر و یا فرماندهــان یگان های همجوار 
برســانند و پیام های آنها را به ایشان منتقل کنند. در جبهه 
به هنگام عملیات بیشتر دســتورها از طریق پیک جابجا 
می شدند و کمتر در پشت بیسیم در رابطه با موارد حساس 
و سرنوشت ساز سخن به میان می آمد. چون دشمن دارای 
ساختارهای شنود بود و ایرانیان عضو سازمان منافقین این 
پیامها را برای فرماندهــان عراقی ترجمه می کردند و آنها 
را در جریان قرار می دادند تا علیه خودمان استفاده شوند. 
برای همین همیشــه حدود 9 نیرو بــه همراه حاج یونس 
وجود داشت. سه بیسیمچی و پنج پیک و یک تک تیرانداز. 
من روزهای اول پیک بودم. اما به مرور بعد از حاج یونس 
بیشــترین حضور را در جبهه داشتم. به همین خاطر شدم 
مســئول همین 9 رزمنده. خودم برنامه ریزی می کردم و 
اجرا می نمودم. بیشــترین مراودات و مشاوره ها بین من و 
حاج یونس در ســخت ترین شرایط نبرد انجام می گرفت. 
قبولم داشت و مورد اطمینان وی بودم. در بیسیم هم رمز 
نام من مختــار بود. این نام برگرفته از فامیلم مختارآبادی 
بود. یعنی اگر با من کار داشتند می گفتند مختار. بنابراین 

برخی ها هنوز به همین نام صدایم می زنند.    

B  حاج یونس چقدر بــا 9 نفر نیروهای نزدیکش 
ارتباط دوستانه داشت؟

حاج یونس به همه احترام می گذاشت. او یک مغز متفکر 
در هنگام نبــرد بود و ما هم تدابیر ایــن مغز متفکر را به 
فرماندهان و تصمیــم گیرندگان خطوط مقدم نبرد انتقال 
می دادیم. حتی از جان ایشــان هم محافظت می نمودیم. 
در خطرناک ترین شرایط نبرد مشغول صحبت پشت بیسیم 
و رتق و فتق امور جنگ و روانه کردن پیک به گردانها بود. 
بنابرایــن هیچگاه فرصت مواظبــت از خودش در مقابل 
دشــمن را پیدا نمی کــرد. به خصوص شــبها و روزهای 
عملیات که نیروهای دشمن از هر جایی سر در می آوردند. 

چندین بار در معرض تیر مســتقیم قرار گرفت و هر بار ما 
بودیم که نجاتشان می دادیم و دشمن را از بین برده یا حاج 
را به جایی امن می رساندیم. به مرور هنگامی که وارد خط 
مقدم می شــدیم، ابتدا حاج یونس را وارد سنگر امن و یا 
جان پناهی می کردیــم تا از آنجا فرمان دهد و در معرض 
تیر و ترکش نباشد. البته خودشان اسلحه داشتند ولی کمتر 
فرصت استفاده پیدا می کردند. با شروع عملیات همواره 
صدای حاج یونس بر روی خطوط بیسیم شنیده می شد. یا 
در این مکالمات مشغول صحبت و ارائه گزارش و راهکار 
به حاج قاسم بود و یا فرمانهای حاجی را از طریق فرمانده 
گردانها پیگیری می کــرد و در اجرای این فرامین نظارت 
عملــی به عمل می آورد. مدام مشــغول تغییر تاکتیکهای 
نظامی و ایجاد تغییرات در میدان نبرد بود. کمتر اطرافش 
را کنترل می کرد. ســه بیســیمچی وی یکی برای ارتباط 

حاج یونس و سایر فرماندهان عالی 
رتبه جنگ به حدی از خودگذشته 
و بــا اخــالص و ایمــان بودنــد که 
هیچگاه بر علیــه یکدیگر چیزی 
نمی گفتنــد و نســبت بــه نظرات 
یکدیگر مخالفت نمی کردند. بلکه 
از هــر نظر ســازنده ای بــا روی باز 
اســتقبال می کردند. به خصوص 
نظرات فرماندهانی همچون حاج 
قاسم ســلیمانی در راس و سپس 
حاج قاســم میرحســینی و حاج 
یونس زنگی آبادی و عبدالحسین 
رحیمی و اکبر خوشی کامال قابلیت 
اجرایی داشــتند و همه آنها را اجرا 

می کردند. 

بــا فرماندهان گردانهای عملیاتــی و یکی برای ارتباط با 
حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر و یکی برای ارتباط با 
تیپ ها و لشکرهای همجوار و قرارگاه فرماندهی سپاه مورد 
اســتفاده قرار می گرفتند. گاهی مواقع می شد که در حین 
عملیات  به بیسیم ها و بیسیمچی ها آسیب وارد می گردید. 
به همین خاطر یک بیسیمچی دیگر همراهمان می بردیم تا 
به صورت ثابت در ســنگری بماند. البته در برخی شرایط 
فرماندهان بزرگوار دیگری که امروز در خیل شــهیدان و 
سرداران شهید کرمان قرار دارند، به عنوان فرمانده محور 

یا مشاور نظامی همراه ایشان بودند. 

B  می توانیــد نام پیک ها و بیســیمچی های حاج 
یونس را بیان بفرمایید؟

البته همه را به یاد ندارم. متاســفانه شما بعد از سی سال 
به سروقت من آمده اید. اما بیسیمچی هایی که هنوز زنده 
هســتند عبارتند از ســید غضنفر تهامی و سلطانی که در 
شهرســتان زرند زندگی می کنند و برخی مشاوران نظامی 
کــه گاهی مواقــع در حین عملیات ها به عنــوان فرمانده 
محور در کنار حاج یونس حضور داشتند عبارتند از حاج 
حســین مختارآبادی و محمدرضــا صالحی و وحید زکا 
اسدی و ســردار شهید علی اکبر بختیاری و سردار شهید 
علی شــفیعی و سردار شهید علی یزدانی و زین العابدین 
حســنی و علی نجیب زاده و حســین زنگی آبادی و یک 
آقایی به نام علیزاده که بســیجی بودند. من هم بعدها در 
شــمار همین ها  قرار گرفتم و حتــی در عملیات کربالی 
پنج به همراه اولیــن گردان تحت فرمان حاج یونس وارد 
عملیات گردیدم تا سایر گردانها را به نوبت پس از رسیدن 
به محورهای عملیاتی از پیش تعیین گردیده هدایت کنم. 
در بیشتر موارد مناطق عملیاتی وسیع بودند و الزم بود تا 
نیروها ســرعت عمل باالیی داشته باشند. همه پیک ها و 
بیسیمچی ها تقسیم کار می شدند و هر کسی وظایفش را 
از قبل می دانست و در حین عملیات اجرا می کرد. کار در 
سیستم حاج یونس از نظم و پرستیژ خاصی برخوردار بود 
و هیچ کس نمی توانست ساز مخالف با برنامه ریزی های 
انجام گرفته در طرح عملیات و تدابیر فرماندهی که از قبل 
به حاج یونس ابالغ گردیده بودند، بزند. حاج یونس همه 
نظراتش هماهنگ با نظرات حاج قاسم سلیمانی فرمانده 

لشکر 41 ثارالله بودند.   

B  حاج یونس در کدام عملیاتها فرمانده محور و 
در کدام عملیاتها فرمانده تیپ بود؟

من چندین سال در جنگ بودم و همیشه این دو مسئولیت 
را یکی می دانستم و می دانم. زیرا فرمانده محور فرماندهی 
سه یا چهار گردان رزم را در حین عملیات و به خصوص 
شب و روز نبرد بر عهده دارد. فرمانده تیپ هم همین کار 
را انجام می داد. فقط فرمانده تیپ در خطوط پدافندی هم 
فرمانده تیپ بود اما فرمانده محور یک فرمانده تیپ موقت 
در هنگام عملیات بود و در خطوط پدافندی مســئولیتی 
بر گردان های رزم نداشــت. از سویی حاج یونس و سایر 
فرماندهــان عالی رتبه جنگ به حدی از خودگشــته و با 
اخالص و ایمان بودند که هیچگاه بر علیه یکدیگر چیزی 
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نمی گفتند و نسبت به نظات یکدیگر مخالفت نمی کردند. 
بلکه از هر نظر سازنده ای با روی باز استقبال می نمودند. 
بــه خصوص نظــرات فرماندهانی همچون حاج قاســم 
ســلیمانی در راس و سپس حاج قاسم میرحسینی و حاج 
یونس زنگی آبادی و عبدالحســین رحیمی و اکبر خوشی 
کامال قابلیت اجرایی داشتند و همه آنها را اجرا می کردند. 
گردانهای رزم لشــکر 41 ثاراللــه از بین جوانان و مردان 
شــهرهای مختلف استان تشکیل شــده بودند. یعنی هر 
شهرستانی یک یا دو و شاید سه گردان رزم داشت. در این 
میان رزمندگان شــجاع شهرستانهای جنوبی استان مانند 
جیرفت و کهنوج و بم دارای شــرایط خاصی بودند و در 
تمامی عملیاتها زیر مجموعه حاج یونس قرار می گرفتند. 
زیرا با ایشان تعامل خیلی خوب برقرار می ساختند. این امر 
نشان از قدرت مدیریت باال و تدبر فراوان و روابط عمومی 
زیاد حاج یونس داشــت که در هر شرایطی می توانست با 
افراد اطرافش تعامل ســازنده و سالم داشته باشد. ضمن 
اینکه هیچ گاه اصول جنگ و کسب پیروزی را فدای نظرات 
شخصی و یا صلیقه و جبهه گیری های بی مورد نمی نمود. 
حاج یونس در عملیاتهای خیبر و بدر و میمک و والفجر 
هشــت و کربالی یک فرمانده محور بود و در عملیاتهای 

کربالی چهار و پنج فرمانده تیپ شدند. 

B کار کردن با حاج یونس چگونه بود؟

همانگونه که قبال گفتم ساده نبود و هنگامی وارد عملیات 
می شد تا مجروح یا شهید نمی گردید امکان خارج شدنش 
از خطوط مقدم نبرد وجود نداشــت. من این حرف حاج 
قاسم ســلیمانی را از صمیم قلب قبول دارم که گاهی در 
خاطراتشــان می گویند حاج یونس شــهید زنده بود و در 

هنگامی که  وارد عملیات می شد تا 
مجروح یا شهید نمی گردید امکان 
خارج شدنش از خطوط مقدم نبرد 
وجود نداشت. من این حرف حاج 
قاسم ســلیمانی را از صمیم قلب 
قبول دارم که گاهی در خاطراتشان 
می گویند حاج یونس شهید زنده 
بود و در هر عملیاتی شهید می شد. 
واقعــا همین گونه بود. حاج یونس 
مطیع فرامیــن فرماندهــی بود و 
در خطوط مقدم نبرد همیشــه در 
جریان وضعیت دشمن و نیروهای 
خودی قرار داشت و با چنان شوری 
به جنگیدن ادامه می داد که فقط 
تیــر خوردن یــا ترکش هــای کاری 
می توانستند ایشــان را از صحنه 

بدر کند. 

هر عملیاتی شــهید می شــد. واقعا همین گونه بود. حاج 
یونس مطیع فرامین فرماندهی بود و در خطوط مقدم نبرد 
همیشه در جریان وضعیت دشمن و نیروهای خودی قرار 
داشــت و با چنان شوری به جنگیدن ادامه می داد که فقط 
تیر خوردن یا ترکش های کاری می توانســتند ایشان را از 
صحنــه به در کند. گاهی مواقع ما طاقتمان تمام می شــد 
و دیگــر توان ماندن در خطوط پرتنش و ســخت مقدم را 
نداشــتیم. ایشان به ســرعت با خارج شدنمان از خطوط 
نبــرد موافقت می نمود. اما خودش بــه کار ادامه می داد. 
برای مثال در عملیات کربالی هشــت روزهای سختی را 
پشــت سر می گذاشتیم و شدت درگیری ها بیش از دو ماه 
تداوم داشتند و خستگی امانمان را بریده بود. حاج یونس 
که این وضعیت را دید به نوبت ما را به اهواز می فرســتاد 
تا اســتراحتی بکنیم و برگردیم. اما خودش هرگز نیامد. از 
همین جا می توان فهمید که چندین برابر ما توان داشــتند. 
به رغم اینکه همه ما از ایشــان جوانتر بودیم. من به مرور 
همه امورات حاج یونس را در دســت گرفتم و می دانستم 
چه اخالقی دارد و به چه مواردی حساس می باشد. راننده، 
همرزم، هم مرخصی و مســئول پیک  ایشــان شده بودم. 
حاجی خودرو لنکروزری داشــتند کــه تحویل من بود. 
همه چیز در این خودرو اعم از مهمات و ســالح و مواد 
غذایی و استراحتی موجود بود و منظم در جای خودشان 
قرار داشــتند. زیرا هر لحظه احتمال داشــت بخواهیم به 
خط مقدم یــا منطقه نبرد یا ماموریت در شــهر یا جایی 

دیگر برویم.     

B  چگونــه از حــاج یونس در حیــن عملیات ها 
مراقبت می کردید؟

یکی از کارهای ما ُنه نفر همراه حاج یونس شامل پیک ها 
و بیســیمچی ها و یک نفر محافظ همیشــه این بود که با 
ورود وی بــه خط مقدم نبرد اقدام به پیدا کردن یک مکان 
یا سنگر امن می نمودیم و تالش می کردیم تا حاج یونس 
به آنجا برود. خودمان هم به ســرعت یک ســنگر بلند و 
مشــرف بر منطقه را همان نزدیکی ها درســت می کردیم 
و نوبتی در آنجا مســتقر می شــدیم تا اوضاع را طبق نظر 
حاج یونس به صــورت میدانی مالحظه کنیم و به اطالع 
حاج یونس برسانیم. او نیاز داشت بفهمد گردانها در چه 

مسیری جابجا می شوند و دشمن از کدام طرف می آید یا 
عقب نشینی می کند و تحوالت میدان نبرد چگونه است. 
البته بیشــتر مواقع الزم بود تا خودشان میدانی در جریان 
امورات قرار گیرند که در این مواقع حضورشان در میدان 
نبــرد اجتناب ناپذیر بود. در بیشــتر مواقع که در معرض 
تیر یا ترکش قرار می گرفتند به بدبختی می توانستیم ایشان 
را از آن منطقه دور ســازیم. خودشان می دانستند بخاطر 
حفظ جانشان اســت. اما گاهی مخالفت می کردند و ما 
هم در این مورد با نظر ایشان مخالفت می کردیم. مسئول 
ایــن کارها من بودم و اجازه نمی دادم به راحتی تردد کند. 
جنگ بود و فقط تیر و ترکش و انفجارات واقعی آن هم بر 
روی سر ما وجود داشت. دشمن هم بیشتر مواقع به دنبال 

فرماندهان می گشت تا آنها را بزند. 

B  اولین عملیاتی که با حاج یونس شرکت کردید 
کدام عملیات بود؟

عملیات والفجر هشــت برای آزادسازی شهر فاو عراق. 
حدود شصت روز به عملیات مانده بود که یک روز حاج 
یونس به من گفت آماده شو که باید برای دو ماه به منطقه ای 
برویم و در این مدت نمی توانی به مرخصی برگردی یا از 
خط خارج شــوی. معمایی برایم درست شده بود. اولین 
باری بــود که حاج یونس در همان بدو امر می گفت وارد 
منطقه ای می شویم که تا دو ماه حق خروج نداری. سپس 
دستور دادند به قرارگاه بروم و چهل نیروی رزمنده ای که 
هماهنگ شــده را تحویل بگیرم و آماده حرکت شــویم. 
روز بعد به هنگام شــب به همراه یک کمپرسی رزمنده و 
مقادیر فراوانی مهمات و مواد غذایی وارد منطقه جدید نبرد 
شدیم. آن شب از خرمشهر و آبادان گذشتیم و در راه فرعی 
منشعب از جاده خسروی به ســوی نخلستانهای حاشیه 
اروند رود حرکت کردیم. اینجا تقریبا جنوبی ترین قسمت 
استان خوزســتان و کشور ایران بود که بعد از آن سواحل 
دریایی کشورمان در خلیج فارس آغاز می گردیدند. وارد 
منطقه ای شدیم که سه نهر آب از درون آن عبور می کردند. 
حدود سه کیلومتر طول در لب ساحل رودخانه اروند رود 
داشت و شــش کیلومتر عمق به سمت خاک کشورمان. 
دشــمن در آنسوی رودخانه اروندرود استقرار داشت و ما 
در این سو. بدین ترتیب خط مرزی منطقه عملیاتی والفجر 
هشت تحویل ما گردید. روز بعد محله های ورود به منطقه 
را با ریختن خاک کمپرسی یا لودر مسدود نمودم و شروع 
به برنامه ریزی های عملیاتی در خط حد لشکر 41 ثارالله 
کردیم. از آن روز به بعد من شدم مسئول چهل نفر بسیجی 
که برای نگهبانی از منطقه آورده بودیم و حفظ راه ورودی با 
ایجاد دژبانی و کنترل ترددها. همچنین نگهبانی از نهرها 
و پشــتیبانی غذایی و تدارکاتی و تسلیحاتی از رزمندگان 
بر عهده من بــود. حاج یونس هم وظیفه ذاتی خود یعنی 
ارتبــاط با نیروهای اطالعات عملیــات، طرح عملیات، 
مهندسی، بهداری، توپخانه، ادوات و سایر ارکان لشکر را 
در این منطقه انجام می داد. هر گروه و واحدی در گوشه ای 
از نخلستان اســتقرار یافته و برنامه ریزی های خودشان را 
انجام می دادند. برای مثال مهندســی لشــکر در طی این 
مدت ســنگرهای محکم فراوانی را در منطقه ســاخت تا 
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االن امشــب خودمان باید نگهبانی دهیم. گفتند بله، برو 
لباس رزم بپوش که تا صبح گرفتار نگهبانی شدیم. سریع 
رفتم شامم را خوردم و اسلحه را برداشتم آمدم دنبال حاج 
یونس. با هم به نهر علیشــیر رفتیم و در ســنگر وسط نهر 
مستقر شــدیم. قرارمان این بود که دو ساعت دو ساعت 
نگهبانی دهیم. یک ســنگر برای اســتراحت پایین بود و 
یک ســنگر هم باالی آن مشــرف بر نهر ساخته بودند که 
نگهبان در آن مستقر می شد. قرار شد حاج یونس بخوابد 
و من بروم باال نگهبانی دهم. آن شــب هوا طوفانی بود و 
صداهای عجیبی از خانه های متروکه حاشیه نهر و درختان 
انعکاس می یافت که آدم را می ترساند و احساس می کردم 
غواصان دشمن وارد نهر شده اند. هنوز یک ساعت و نیم 
نگذشــته بود که رفتم حاج یونس را بیــدار کردم و گفتم 
نوبت شماســت. گفت مگر دو ساعت شد، گفتم نزدیک 
است و نوبت شما شــده. هیچی نگفت و بلند شد رفت 
در ســنگر مستقر شد. من هم رفتم داخل سنگر خوابیدم. 
حاج یونس آن شــب بیشــتر نگهبانی را به تنهایی انجام 
داد. این روند در شــبهای بعد تداوم یافت و من با جرأت 
بیشتری دوساعت خودم را نگهبانی می دادم. چند روزی 
گذشــت و نگهبانان از خجالت آمدنــد گفتند خودمان 
می خواهیم نگهبانی دهیم. حاج یونس هم گفت برای ما 
فرقی نمی کند، اگر ناراحتید اســتراحت کنید. هر زمانی 
آمادگی داشتید، جابجا می شویم. اما آنها در مقابل حاج 
یونس فقط می خواســتند نگهبانی دهنــد و دیگر هرگز تا 

زمان شروع عملیات ابراز ناراحتی نکردند.   
آنجــا کل امور با حاج یونس بود و من هم روزها با موتور 
رفــت و آمد می کــردم و منطقه را از حیث تــردد کنترل 
می نمودم. هر چند روزی یکبار حاج قاســم ســلیمانی 
فرمانده لشــکر 41 ثارالله می آمد و بر نحوه کار استقرار 
تجهیزات ادواتی و سنگرســازی برای گردانها و استقرار 
قایق ها و تجهیزات نظامی و بهداری و سایر موارد نظارت 

رزمندگان از ســه روز قبل از عملیات وارد منطقه شــوند 
و در همین ســنگرها پناه بگیرند و از آنها خارج نشوند تا 
عملیات شروع شــود. نام نهرها عبارت بودند از بالمه و 
علی شــیر و مچری. به مرور فهمیدیم که هر کدام از این 
نهرهــا یک محور عملیاتی محســوب می گردند که حاج 
یونس فرمانده محور میانی یعنی نهر علیشــیر است. سه 
محور دارای سه فرمانده محور بود. محور یکم یعنی نهر 
بالمه تحت فرماندهی حاج اکبر خوشی و محور دوم نهر 
علیشــیر تحت فرماندهی حاج یونس و محور ســوم نهر 

مچری تحت فرماندهی محمدحسین پودینه. 
قبل از عملیات می بایســت در این محورها ســنگرهای 
اجتماعی و سکوهای اســتقرار ادوات و تانکهای زرهی 
ایجاد شود و قایق های مورد نیاز رزمندگان برای انتقال به 
آن ســوی اروند رود در شب عملیات به مرور وارد نهرها 
گردند و بر روی آنها برگهــای درختان خرما و نی ریخته 
شــود. اینجا کار مــن از حاج یونس جــدا بود. من یک 
موتور هوندای 250 داشتم که به نگهبانان و راههای تردد 
و نخلســتان و هر جایی که نیاز بود مراقبت شود سرکشی 
می کردم و حاج یونس یک دســتگاه خــودرو لندکروزر 
داشــت که هر روز به کارهای طرح عملیات و سرکشی و 
رفع مشکالت ســایر واحدهای لشکر رسیدگی می کرد. 
در اصل حــاج یونس به عنوان فرمانــده منطقه عملیاتی 
لشــکر 41 ثارالله از شــصت روز قبل از شروع عملیات 
انتخاب شــد. هیچکس حق تــردد در منطقه عملیاتی را 
نداشت. تا دشمن حساس نگردد و احساس نکند که داریم 
زیرساخت های یک عملیات را در منطقه ایجاد می کنیم. 
حاج یونس به شدت نسبت به ترددها حساس بود و دائم به 
من تذکر می داد که نظارت شدید و سخت گیرانه نسبت به 
ترددهای بی مورد داشته باشم. من هم دژبانی را موظف به 
اینگونه برخوردها و توقیف خودرهای غیر مجاز و خاطی 
کرده بودم. محل دژبانی در راه خاکی منشــعب از جاده 
خســروی قرار داشــت و به راحتی می توانست بر ترددها 
نظارت داشــته باشد. کاری سخت که نیازمند دقت عمل 

و جدیت باالیی بود. در محدوده کاری من هیچ کس حق 
خروج از سنگرها را در طول روز نداشت. من هم تمامی 
راههــای ورودی را با ریختن خاک مســدود کرده بودم و 

ترددها در کنترل کامل قرار داشتند. 

B  در ایــن شــرایط نیروها احســاس خســتگی 
نمی کردند؟

بله. به مرور خسته شــدند. چون فقط شبها بیرون بودند 
و روزها در سنگرها اقامت داشــتند. همه کارها در شب 
بود. مدت زمان اقامتمان به حدی طوالنی شد که کم کم 
چهل نیروی نگهبان احساس خستگی کردند و دائم ابراز 
ناراحتی و خستگی می کردند و به گونه ای پیشنهاد می دادند 
که برای چند روزی بگذاریم به اهواز یا شهرهایشان بروند. 
من هم این مورد را به حاج یونس گفتم. ایشــان دســتور 
دادند همــه امکانات مورد نیاز از قبیــل غذا و تدارکات 
و موارد تشــویقی برایشان فراهم ســازم. منم روز بعد به 
اهــواز رفتم و با توجه بــه هماهنگی های حاج یونس هر 
چه می خواســتم اعم از کفش ورزشــی و لباس نظامی و 
بادگیر و مواد متنوع غذایی برایشان گرفتم و به مقر منطقه 
عملیاتی والفجر هشت آوردم و بینشان تقسیم کردم. چند 
روزی آرام گرفتند، ولی باز هم شــروع به ایراد و ناراحتی 
کردند. حضور دائمی در ســنگرها و ندیدن روشنایی روز 
و نگهبانی های خســته کننده در بین نخلســتانها و کناره 
نهرهــا و عدم تحرک کالفه اشــان کرده بود و خســتگی 
روحی داشتند. یک شب طبق معمول رفتم لوحه نگهبانی 
را بر روی دیوار سنگر نصب نمودم تا طبق برنامه اقدام به 
نگهبانی از مقر خط مقدم نمایند. اما چند نفری از بینشان 
بلند شدند و گفتند ما امشب نگهبانی نمی دهیم. من هم 
رفتم ســنگر حاج یونس و موضوع را به ایشان گفتم. حاج 
یونــس بعد از کمی تفکر با لبخندی که معموال بر لبانش 
جاری می ساخت، پاسخ داد که اینها هم خسته شده اند و 
راست می گویند. بهتر است چند شبی من و شما نگهبانی 
دهیم. تعجب کردم. اما نظر ایشان مهم بود. بنابراین گفتم 

حاج یونــس به عنــوان فرمانده 
منطقه عملیاتی لشکر 41 ثارالله 
از شــروع  از شــصت روز قبــل 
عملیات انتخاب شد. هیچکس 
حق تــردد در منطقــه عملیاتی 
را نداشــت. تا دشــمن حساس 
نگردد و احساس نکند که داریم 
زیرســاختهای یــک عملیات را 
در منطقــه ایجاد می کنیم. حاج 
یونس به شدت نسبت به ترددها 
حســاس بود و دائم به من تذکر 
می داد که نظارت شدید و سخت 
گیرانه نسبت به ترددهای بیمورد 

داشته باشم. 
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هر چه کمتر شــوند. چهل نفر نیروهای من در یک سنگر 
بتون آرمه زندگی می کردند که رویش خاک ریخته بودند 

و قابل دیدن نبود. 

B چگونه به مرخصی می رفتید؟ 

وضعیتی ایجاد شــده بود که رفتن من بــه مرخصی و یا 
برگشت به جبهه هماهنگ با رفت و آمد حاج یونس گردید. 
هر وقت می خواستند به کرمان بروند با خودروهای سپاه 
می رفتند. من را می فرستاد یک خودرو استیشن از موتوری 
لشــکر تحویل می گرفتــم و با هم به کرمــان می آمدیم. 
همیشه خودرو پر از جمعیت می شد. آقایان عبدالحسین 
رحیمی و اکبر خوشی و حسین مختارآبادی و سید محمد 
تهامی و حاج قاسم محمدی بیشتر مواقع همسفران دائمی 
بودیم. یک بار هم قاسم میرحسینی همراهمان شد. حاج 
حسین مختارآبادی پس از چندی در اثر تصادف به رحمت 
خدا رفت و یکی از جمعمان کم شد. آن دفعه ای که حاج 
قاسم میرحسینی همراه ما شد، حاج یونس من را فرستاد 
خــودرو را از موتوری تحویل گرفتــم و چون هوا خیلی 
گرم بود، گفتند ســاعت پنج عصر حرکــت می کنیم. آن 
روز ســاعت 11 شب شیراز بودیم و طبق تکرار همیشگی 
مستقیم به حرم شــاهچراغ رفتیم و بعد از نماز و زیارت 
به ســمت کرمان حرکت کردیم و صبح روز بعد ساعت 
ده صبح در کرمان بودیم. همه را در کرمان پیاده می کردم 
و حاج یونس را به زنگی آباد می رســاندم. همیشــه وقتی 
می رسید مستقیم می رفت سراغ مادرش و ابتدا دست او را 
می بوسید. مادرشان در یک اتاق گنبدی زندگی می کردند 
که کفش با گلیم فرش شده بود و در زمستان یک چراغ عال 
الدین وسط اتاق بود و وسایل استراحتشان در گوشه اتاق 
قرار داشــتند. اتاق رو به آفتاب یود و اتاق دیگری در کنار 
اتاقشان وجود داشت که به عنوان انباری استفاده می شد. 
محل زندگی حاج یونس با کمی فاصله در آن طرف خانه 
قرار داشــت. آن هــم یک اتاق بــزرگ 9 در چهار که در 
انتهایش راهرو و سپس یک اتاق کوچک به عنوان انباری 
قرار داشــت. حاج یونس پس از دست بوسی مادر به اتاق 
خودشان می رفت. همیشه همسرشان از قبل خبر داشتند 
که حاجی می رســد. هیچ وقت نشــد که بعد از رسیدن 
بگذارد مــن به کاظم آباد بروم. اگر روز بود می بایســت 
حتمــا بعد از صرف نهار بروم و اگر شــب بعد از صرف 
شام می رفتم. در کاظم آباد ابتدا خودرو سپاه را در پایگاه 
مقاومت پارک می کردم، ســپس به خانه می رفتم. یک بار 
در همان روزهای ابتدایی همسر حاج یونس از من سوال 
کردند آیا کار بنایی هم می توانید انجام دهم. گفتم: بله. رو 
کردند به حاج یونس و گفتند به آقای مختارآبادی بگویید 
فردا صبح بیایند و دور درب ها را گچ نمایند. چون سرما و 
جانور از گوشه درب ها وارد می شود. حاج یونس اتاق ها را 
ساخته بود و درب ها را فقط در جلوی اتاقها گذاشته بودند 
و دور درب ها خالی بود و ســرما و گاهی مواقع جانوران 
وارد اتاق می شدند. روز بعد با یک شمشه بنایی سوار بر 
خودرو پدرم به منزلشان رفتم و دور دربها را با گچ گرفتیم. 
آن روز حاج یونس گچ درست می کرد و دست من می داد 

و من هم دور درب ها را مسدود می نمودم. 

نگهبانــان  بیــن  از  نفــر  چنــد 
بلند شــدند و گفتند ما امشــب 
نگهبانی نمی دهیم. من هم رفتم 
موضــوع را به حاج یونس گفتم. 
حاج یونس بعــد از کمی تفکر با 
لبخنــدی که معموال بــر لبانش 
جــاری می ســاخت، پاســخ داد 
اینها خســته شــده اند و راست 
می گویند. بهتر است چند شبی 
من و شما نگهبانی دهیم. تعجب 
کردم. اما نظر ایشــان مهم بود. 
بنابر این گفتم امشــب خودمان 
بایــد نگهبانی دهیم. گفتند بله 
برو لبــاس رزم بپوش که تا صبح 

گرفتار نگهبانی شدیم. 

می کرد و نظــرات تکمیلی را می دادنــد و می رفتند. بعد 
از ایشــان حاج یونس دوباره نظــارت می نمود تا نظرات 
فرماندهی اجرایی گردند. حاج قاسم در روزهای نزدیک 
عملیــات دو مرحله به همراه فرماندهان گردانهای رزم  و 
مصطفی موذن و حاج قاســم میرحسینی به منطقه آمدند 
تا فرماندهان لشــکر را در خصــوص چگونگی عملیات 
توجیه نمایند و محل اســتقرار هر کدام را مشخص کنند.

برخی فرمانده گردانهای همراه حاج قاســم عبارت بودند 
از بهرام سعیدی، حسین تاجیک، مهدی طیاری، حسین 
محمودی و حدود پنج شــش نفر دیگر. اولین بار با یک 
خودرو استیش از دژبانی عبور نموده و وارد منطقه شدند. 
دژبان به من خبر داد و من رفتم به استقبالشــان. خودرو 
توقف کرد و هر چی فرمانده پیاده می شد تمام نمی شدند. 
اینقــدر تردد نکردن در منطقه اهمیت داشــت که حاجی 
خودش حدود ده فرمانده را در یک خودرو جا داده و آورده 
بود. همیشه نگهبانان و دژبانهای محدوده نهرها از طریق 
تلفن با من ارتباط داشتند و موارد مهم و یا مشاهداتشان را 
اعالم می کردند. من هم رســیدگی می کردم و در مواردی 
خودم نزدشــان می رفتم تا مستقیم در جریان قرار گیرم و 

رفع مشکل نمایم. 
 آنجا اصال حق اســتفاده از بیســیم را نداشتیم و فقط با 
تلفن قورباغه ای که با سیم بودند ارتباط برقرار می کردیم. 
حتی مخابرات بین سنگرها هم تلفن کشیده بود تا ترددها 

B  آیــا با توجه بــه مقام فرماندهــی که در جنگ 
داشتند، باز هم کار بنایی می کردند؟

واقعا شــناخت حاج یونس کار آســانی نیست. افتادگی 
حاجی مثال زدنی بود. هیچ وقت از امکانات دولت به نفع 
خودش استفاده نمی کرد. او امین مردم بود و پولهای زیادی 
برای کمک به جبهه به وی می دادند. من هیچ وقت ندیدم 
از این پولها برای خودش بردارد. در حالی که بارها خودم 
شــنیدم که به وی می گفتند اگر خواســتید می توانید برای 
خودتان هم خرج کنید. ولی اینقدر امین بود که با استفاده 
از حقوقش در هنگام مرخصی ها بنایی می کرد و مشکالت 
ساختاری خانه اش را برطرف می نمود. من چهار سال در 
جنگ به همراه حاج یونس بودم. خدا می داند گاهی مواقع 
در سخت ترین شــرایط زندگی همراه ایشان بودم، همان 
زمانی که فکر می کردیم تا لحظاتی دیگر عمرمان در زیر 
گلوله باران دشمن به پایان می رسد. اما نمی رسید و دوباره 
فرصت امتحان از ســوی خداوند می یافتیم. گاهی مواقع 
هم در روزهای شاد و زیبای زیارت و تفریح و حضور در 
کرمان به همراه ایشــان بودم. بخدا قسم هنوز دنبال اینم 
کــه بفهمم این روح الهی و معنوی چه کســی بود. از هر 
کسی در موردشان می پرســم می بینم در هیچ مقطعی از 
زندگی متفاوت از روزهای زیر بمب بارانهای دشــمن و 
لحظات مرگ نبوده. از کودکی خمس داده و نماز خوانده 
و بــه احکام دین پایبند بوده. او هیچ وقت به حق کســی 
ظلم ننمود و هرگز ندیدم به کسی توهین کند و یا مالی را 
از کسی بخورد. حاج یونس از کودکی پاک بود و تا زمان 
شــهادتش باز هم به همان اندازه تولدش پاک مانده بود. 
مردی خداجو و خداترس و با ایمان و شــجاع و نترس و 
قهرمان قلب های رزمندگان در جبهه ها که همیشه به امید 

شهادت زندگی می کرد. خیلی وارسته بود. 
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یک بار به من گفت برویم و به عمه ســر بزنیم. ابتدا فکر 
کردم عمه خودشــان را می گویند. امــا بعد از کمی تامل 
فهمیدم منظورشــان مادر من اســت. با هم به کاظم آباد 
رفتیــم. فاصله کاظم آباد تا زنگــی آباد حدود ده کیلومتر 
اســت و مردم دو شــهر ارتباطات خوب و زیادی با هم 
دارند. آن روز به خانه ما آمد و با مادر و پدرم آشنا شدند. 
حتــی با دامادمان محمد علــی مختارآبادی که بعدها به 
هنگام عملیات والفجر هشت به شهادت رسید هم خیلی 
دوست شــد. حاج یونس روابط عمومی باالیی داشت و 
از هــر راهی نیروهای تحت امرش را تشــویق و حمایت 
می کرد. ایشــان آن روز با این کارشان به من روحیه داد و 
فشار خانواده را از من برداشت. زیرا گاهی مواقع می گفتند 
باید برگردم و به درسم ادامه دهم. بهترین روزهای عمر من 
در همان سالها رقم خورد. هر وقت از جبهه برمی گشتیم با 
دوستانمان محفل های جبهه ای خوبی برگزار می کردیم و 
نیروهای زیادی را به سمت جبهه ها می کشاندیم. همه چیز 
در دوســتی بود حتی شهید شدن. حاج یونس در ترغیب 
دیگران به جبهه ید طوالیی داشــت. بسیاری از شهیدان 
فقط به خاطر دوســتی ایشان هر بار به جبهه می آمدند تا 
جایی که جانشان را هم در راه اسالم و کشور فدا نمودند.    

B عملیات چه زمانی آغاز گردید؟ 

واحد مهندسی شــب و روز کار می کرد و پس از چندی 
ســنگرها آماده شــدند و انبوه رزمندگان از سه روز مانده 
به عملیات وارد محور لشــکر گردیدند. کار ما عمال در 
دژبانی محور و حفاظت از محور لشــکر ثارالله به پایان 
رســیده بود و منطقــه تحویل قرارگاه لشــکر و حفاظت 
اطالعات شــد. هر شب نیرو توســط کمپرسی وارد خط 
می گردید. ماشــین هایی که چراغ خامــوش می آمدند و 
چــراغ خاموش می رفتند. چهل نفر رزمنده نگهبان همراه 
من هم آزاد شدند. اما حاال که می توانستند برگردند، هیچ 
تمایلی به بازگشــت نداشــتند و می خواستند در عملیات 
شــرکت کنند. بدین ترتیب وظیفه حــاج یونس و من در 
حفــظ محور عملیاتی تا قبل از شــروع عملیات به پایان 
رســید و ما به واحد طرح عملیات بازگشــتیم و شروع به 
آماده نمودن تجهیزات و نیروهای خودمان کردیم. ساختار 
پیک ها و بیسیمچی های حاج یونس دوباره شکل گرفت و 

فرماندهان محور عملیاتی در کنار وی قرار گرفتند. حاج 
یونــس مرد آهنینی بود که از از دو ماه پیش به شــدت در 
حال تالش بود و حــاال همچنان بدون مرخصی و دیدن 
خانواده می بایســت وارد عملیات گردد. شوری در بین ما 
هم ایجاد شده بود و برای ورود به عملیات لحظه شماری 
می کردیم. روز عملیات فرا رسید. از صبح به طور مداوم 
خبرهای فرماندهی را بــه فرماندهان گردانها انتقال داده 
بودیــم. 45 دقیقه به غروب خورشــید مانده بود که یک 
گلولــه خمپاره 160 میلیمتری دشــمن به نزدیک پل نهر 
بالمه برخورد نمود و محمدرضا جعفرزاده جانشین واحد 
تخریب لشکر به همراه چند نفر از تخریبچی ها به شدت 
مجروح گردیدند. فاصله پل تا سنگر طرح عملیات سیصد 
متر بود. به همراه حاج یونس و چند تایی از نیروهای طرح 
عملیات به ســمت محل حادثه دویدیم. جعفرزاده را به 
همراه بقیه مجروحان ســوار بر آمبوالنس به پشــت خط 

اعزام کردیم. اما این مرد بزرگ تخریب در بین راه به خیل 
شهیدان پیوسته بود. این مهمترین خبری بود که تا قبل از 
عملیات ارسال شد. بعد از شام حاج یونس دستور داد به 
فرماندهان گردانها اعالم نماییم رزمندگان را برای ســوار 
شــدن به قایق ها آماده سازند. یک قایق هم برای خودمان 
کنار گذاشــتم و گفتم در گوشــه ای بایستد تا من بگویم. 
خداحافظی ها شروع شــده بود و حال معنوی زیبایی در 
طول محور ایجاد شد. یک بلندگو دستی به همراه من بود 
که مقرر گردید به هنگام عملیات از طریق آن نیروها را به 
مسیرهای درست هدایت کنیم. چهار گردان به فرماندهی 
سردار شهید مهدی طیاری و سردار شهید حسین تاجیک 
و بهرام ســعیدی و عباس طوسی از محور حاج یونس و 

تحت فرمانده محوری ایشان حمله می کردند. 
گــردان اول مهدی طیاری بود. که بعد از رفتن غواصان و 
شکستن خط دشمن می بایســت وارد محدوده آن طرف 

آبهای اروندرود گردد.  
سید غضنفر تهامی و سلطانی بیسیمچی های حاج یونس 
بودند. دو بیســیمچی دیگر هم داشــتیم. شش نفر پیک 
بودیــم. نام من در دفترچه رمز بیســیم ها با عنوان مختار 
شناخته می شد و حاج یونس همان یونس و حاج قاسم هم 
حبیب بود. بعثی ها قاسم را خوب می شناختند و به محض 
شنیدن نامش می دانســتند لشکر 41 ثارالله در مقابلشان 
قرار دارد. به فرمان حاج یونس رزمندگان تحت امر آقای 
مهدی طیاری را ســوار قایق ها نمودیم و برای رفتن محیا 
شــدند. قرار بود بعد از گردان مهــدی طیاری دو گردان 
حسین تاجیک و بهرام سعیدی به نوبت وارد خط دشمن 
شــوند. از سر شب همه کارها در ســکوت مطلق انجام 
می گرفتند. حــاج یونس و ما در یکی از خانه های خراب 
لب رودخانه مستقر شدیم و هنوز بیسیم ها خاموش بودند. 
غواصان یک تلفن قورباغه ای با خودشان به آن سوی آب 
برده و با همان خبرها را می فرستادند سنگر حاج قاسم. از 
آنجا هم تا محل استقرار حاج یونس در همان خانه خرابه 
تلفن کشــیده بودند و خبرها به ما داده می شد و به دستور 
حاج یونس موارد مورد نظر به گردانهای مستقر در محور 
انتقال داده می شدند. برای همین همش می دویدیم. بعد 
از ساعت 9 و نیم بود که تخریبچی ها اعالم کردند رسیدند 

به موانع خط دشمن و از آنها عبور کردند.
 دویــدم مهدی طیــاری را آماده بــاش دادم تا به محض 
شــروع درگیری حرکت کنند. به ناگهاه صدای شــلیک و 
بعد پرتاب چندین منور در باالی خط دشمن آغاز گردید 
و دستور حرکت به گردان سردار شهید حاج مهدی طیاری 
داده شــد. همزمان حاج یونس دستور داد حرکت کنیم و 
قبل از گردان مهدی طیاری به آنســوی آب برویم. دویدم 
قایقشــان را آماده کردم و ُنه نفری سوار شدیم. هنوز هیچ 
کدام از قایقهای مهدی طیاری حرکت نکرده بودند که ما 
از کنارشان عبور نمودیم و اولین قایقی بودیم که وارد اروند 
رود شــدیم و غرش کنان از میانه اروندرود به سمت خط 
دشــمن حرکت کردیم. گلوله به سمتمان شلیک می شد. 
اما زیاد نبودند و ما رفتیم به خط دشــمن رسیدیم و بدین 

گونه عملیات والفجر هشت آغاز گردید.   

واقعا شــناخت حــاج یونس کار 
آسانی نیســت. افتادگی حاجی 
مثــال زدنــی بود. هیــچ وقت از 
امکانــات دولت بــه نفع خودش 
استفاده نمی کرد. او امین مردم 
بــود و پولهای زیادی برای کمک 
بــه جبهه بــه وی می دادند. من 
هیچ وقــت ندیدم از ایــن پولها 
برای خودش بردارد. در حالی که 
بارها شنیدم به وی می گفتند اگر 
خواستید می توانید برای خودتان 
هم خرج کنید. ولی اینقدر امین 
بود که با استفاده از حقوقش در 
هنگام مرخصی ها بنایی می کرد 
و مشکالت ساختاری خانه اش را 

برطرف می کرد. 



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

85

درآمد

در عملیات کربالی پنج باران گلوله ها و سختی جانکاه غم فراق دوستان همچون ابری سیاه از آسمان برایمان باران پریشانی می باراند. آن روزگار رویایمان در زیارت قبر 
سید الشهدا همچون خوابی شیرین گذشت و تعبیر نشد. غافل از اینکه تعبیر شده بود و نمی دانستیم. حاال می بینیم باران چشمان شهیدان در عصر بعد از شهیدان تبدیل 
به سیلی خروشان از مردم ایران شده که در تداوم راه کربال همچون رودخانه ای بزرگ از ایران تا کربال و نجف تداوم دارد. سید غضنفر تهامی در دوران دفاع مقدس 
بیسیم چی حاج یونس زنگی آبادی بوده. وی خاطرات بسیار نابی از حاجی به هنگام عملیات ها دارد که در اینجا بخش هایی از آن همه شکوه را از زبانشان می شنویم.  

پژوهشی بر اقدامات عملیاتی حاج یونس زنگی آبادی در انهدام دشمن بعثی و کسب پیروزیهای بزرگ از زبان سید غضنفر تهامی بیسیم چی ایشان در گفتگو با شاهد یاران .

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی سردار بی سر   
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B  چرا شــما را به عنوان بیســیم چی حاج قاسم یا 
حاج یونس در عملیات ها انتخاب می کردند؟

دلیل خاصی نداشت. اول اینکه خودم تمایل داشتم. دوم 
بیســیم چی فرماندهی می بایســت از تخصص و توانایی 
باالیی برخوردار باشــد که هیچ اتفاقی در حین عملیات 
برای سیستمش پیش نیاید و توان برطرف کردن هر مشکلی 
را به ســرعت داشته باشد. ســوم اینکه من همیشه جبهه 
بودم. بنابراین ســعی می کردند بیسیم چی فرماندهی را از 
بین پاسداران مورد تایید و حاضر در جنگ انتخاب کنند. 
ضمن اینکه نظر فرمانده هم شرط بود و هر کسی را خودش 
می گفت برایش می فرستادند. مدتی هم به تهران فرستاده 
شدم و آموزش مراکز تلفن 400 شماره ای زیمنس را دیدم.  

B آشنایی شما با حاج یونس از کجا آغاز گردید؟ 

داســتان زندگی من و حاجی تا حدودی مثل هم بود. هر 
دو با توجه به فقر در حین تحصیل کار می کردیم و کمک 
خــرج خانواده بودیم. در کارهای ســاختمانی سررشــته 
داشــتیم و به کار برق کشی ســاختمان وارد بودیم. واقعا 
جنگ توانســت همه بچه مســتضعف ها را دور هم جمع 
کند. کســانی که همدیگر را خــوب درک می کردیم. کار 
کردن با حاج یونس آســان نبــود و البته من هم حاجی را 
دوست داشتم و می خواســتم همراه شان باشم. حتی اگر 

شهادت بیخ گوشم باشد.   
قبل از عملیات والفجر هشت، فرماندهی محور عملیاتی 
لشــکر 41 ثارالله را در منطقه شرق رودخانه اروندرود به 
ایشان واگذار نمودند. محل استقرار وی در نهر علیشیر از 
نهرهای منشعب شده اروندرود بود. آن موقع من مسئولیت 
آماده کردن سیســتم مخابرات عملیات را در همین نهر بر 
عهده داشتم و مشــغول برپایی دکل و سیستم های ارتباط 
باسیم و بیسیم بودم. روزی که به نهر علیشیر رفتم، همان 
روز حاج قاسم ســلیمانی در آنجا حضور داشت. به من 
گفت باالخره آمدی جبهه؟ گفتم: بله. او این حرف را زد، 
زیرا چندین ماه به ســبب مجروحیت اجازه نمی دادند در 
جبهه حضور داشــته باشم. آن روز قرار شد که رزمندگان 
مخابرات پس از اینکه ساختارهای مخابراتی را در منطقه 
عملیاتی ایجاد نمودند، برای حضور در عملیات به عنوان 
بیسیم چی های فرماندهان معرفی گردند. نمی دانم که حاج 
یونس از کجا می دانست من بیسیم چی هستم و درخواست 
کرده بود که همراهشــان باشم. خودم هم به شدت تمایل 
به همراهی ایشان داشتم اما مسئول مان موافقت نمی کرد. 
موضوع به حاج قاســم ســلیمانی کشیده شد و ایشان هم 
در نهایت به من گفت برو پیش مسئول تان و هر چه ایشان 
تصمیم گرفتند همان درســت است. از طرفی به مسئولم 
گفته بود اگر امکانش هست ایشان را به عنوان بیسیم چی 
حاج یونس بفرستید. بعد از مدتی هنوز یک ماه تا عملیات 
مانــده بود که من را به عنوان بیســیم چی حاج یونس نزد 
ایشــان فرستادند. به محض اینکه دوستانم در جریان این 
اتفاق قرار گرفتند، می گفتند تا حاال تمامی بیسیم چی های 
حاج یونس شهید شده اند و حاال نوبت تو رسیده. منم به 
شوخی می گفتم اما در این عملیات من حاج یونس را شهید 
می کنم. بدین ترتیب به عنوان مسئول مخابرات تیپ امام 

B  با سالم و عرض تشکر از اینکه در این مصاحبه 
شرکت فرمودید. خواهشــمندم ابتدا خودتان را به 

طور کامل معرفی بفرمایید؟

سید غضنفر تهامی نصب هستم فرزند سید حسین متولد 
سوم آبان ماه ســال 1338. پدرم روحانی بود و بیشتر در 
روستاهای اطراف شهرستان زرند کارهای فرهنگی انجام 
مــی داد و روضه خوانی می کــرد. دوران تحصیالتم را در 
شهرســتان زرند طی نمودم و بعد از اخذ دیپلم در ســال 

1359 وارد سپاه شدم. 

B چه مسئولیتی زمان جنگ داشتید؟ 

من جزو اولین پاسداران کرمان بودم که بعد از ورود به سپاه 
مدتی به شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی مامور شدم 
که در عملیات دارلک دو گلوله به دســتم اصابت نمود و 
مجروح شدم. بعد از بهبودی به سپاه زرند بازگشتم و مدتی 
در تدارکات بودم، سپس مسئول مخابرات شدم و مخابرات 
زرند و پایگاه های زیرمجموعه آن را ســامان بخشــیدم تا 
اینکه برای حضور در عملیات فتح المبین دوباره به جبهه 
برگشــتم. در این عملیات بیسیم چی حاج قاسم سلیمانی 
بودم. در حین عملیات خودرویمان در منطقه ابوغریب به 
روی مین رفت و از جمع حاضر در خودرو شــامل حاج 
قاسم سلیمانی و سردار شهید مهدی کازرونی و فردی که 
مسئول ثبت و ضبط بیسیم حاجی بود، فقط من به شدت 
موجی شــدم و ترکشــی به پایم اصابت نمود. از خودرو 
هم هیچی باقی نمانــد. مجروحیت من در این حادثه به 
قدری شــدید بود که تا مدت هــا توان حضور در جنگ را 
از دست دادم و روزهای متوالی می بایست در اتاقی بدون 
صدا و آرام حضور داشــته باشــم که اعصابم آرام گیرد. با 
کوچکترین صدایی به شدت عصبانی و برافروخته می شدم 
و هیچ چیز نمی فهمیــدم. با این وجود به هنگام عملیات 
والفجــر مقدماتی دوباره به جبهه رفتم و حســب تصمیم 
مســئوالن در مخابرات پشت خط اســتقرار یافتم. بعد از 
ایــن عملیات مقداری بهبود یافتــم و از آن پس به عنوان 
بیســیم چی فرماندهان جنگ وارد عملیات ها می شدم و 
با پایان یافتن عملیات در واحد مخابرات لشــکر به همراه 
سایر بیسیم چی ها اقدام به انجام کارهای آموزشی و تعمیر 
و نگهداری سیستم های مخابراتی و ایجاد دکل ها و مراکز 

مخابرات جدید می کردیم.   

در حین عملیــات خودرویمان در 
منطقه ابوغریب به روی مین رفت 
و از جمع حاضر در خودرو شــامل 
حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید 
مهدی کازرونی و فردی که مسئول 
ثبت و ضبط بیســیم حاجی بود، 
فقط من به شــدت موجی شــدم 
و ترکشــی به پایم اصابــت نمود. از 

خودرو هم هیچی باقی نماند.

حسین )ع( تحت فرماندهی حاج یونس معرفی گردیدم و 
شروع به برنامه ریزی و هماهنگی با گردانهای زیرمجموعه 
و ایجاد ســاختار مخابرات تیپ کردم. بعد از مدتی همه 
چیز آماده شد و هماهنگی های کاملی بین یگانهای عمل 
کننده زیرمجموعه حاج یونس ایجاد گردید. چهار گردان 
داشــت و تعداد زیادی گروهان و دســته که زیر مجموعه 
گردانهای تیپ بودند و الزم بود همگی مجهز به بیســیم 
و سیســتم های مخابراتی گردند. طولی نکشــید که  همه 
ســاختارهای تیپ مجهز به سیستم ارتباط بیسیمی گردید 
و همه چیز برای انجام یــک عملیات موفقیت آمیز آماده 
بود. اما با توجه به موارد حفاظتی و اینکه دشــمن متوجه 
نشود نیروی زیادی وارد منطقه شده اند، هنوز حق استفاده 
از بیســیم را نداشتیم و می بایست برای برقراری ارتباط از 
شــبکه تلفن باسیم یا قورباغه ای که در بین تمامی خطوط 
منطقه مســتقر کرده بودیم، استفاده شود. بنابراین یکی از 
کارهــای مداوم ما در آنجا حفظ تداوم ارتباط تلفنی بود و 
به محض قطع شــدن یک خط تلفــن، اقدام به پیدا کردن 
محل پارگی می کردم تا ارتباط را برقرار نماییم. گاهی مواقع 
ساعت دو بعد از نصف شب در تاریکی می رفتیم و جایی 
که گلوله بر زمین خورده بود را پیدا می کردیم و ســیم ها را 
به هم وصل می کردیم. حاج یونس من را قبول داشــت و 

دستم را برای انجام کارها باز گذاشته بود.     

B  یرمجموعه حاج یونس در محور  چه کارهایی ز
عملیاتی انجام می گرفت؟

گروه های مهندســی در حال ساختن ســنگر و سکوهای 
شلیک و ســایر موارد مهندســی رزم بودند. مخابرات و 
بهداری و زرهی و ادوات و دیگر قســمت های رزم لشکر 
هر کدام مشغول آماده سازی وظایف خودشان بودند. من 
هم غیر از خودم، سه بیسیم چی دیگر آوردم تا طبق فرمان 
حاجی در حین عملیات به همــراه کمکی ها و پیک های 
حاجی در محور عملیاتی جابجا شوند. این بیسیم چی ها 
عبارت بودند از شهید علیزاده و شهید پورسلطان و مرحوم 

نخعی با کمکی آقای سالور. 
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و اخالل در این وضعیت گناه کبیره محســوب می شــد و 
خودمان را مستحق آتش جهنم می دانستیم. هرگز اخالل 
نمی کردیم و هیچ گاه برای مال دنیا و مقام با یکدیگر درگیر 
نمی شدیم. حتی فرمان من برای بیسیم چی های زیر دستم 
به مانند فرمان حضرت امام بود و اطاعت می کردند. تمامی 
پیک ها و کمکی هــای حاجی هم گوش به فرمان و مطیع 
بودند. خدا شاهد است در تمامی طول مدت جنگ حتی 
یک بار هم شاهد مخالفت رزمنده ای با فرمانها یا نظرات 
فرمانده نبودم. حتی اگر قرار بود در دل خطر جای بگیریم، 
می رفتیم و وظیفه مان را بدون کم و کاستی انجام می دادیم. 
سلسله مراتب فرماندهی و برادری و همدلی موج می زد. 
االن باورش ســخته اما آن زمان این چنین بود. نیروهای 
بیسیم چی همه متخصص کشف رمز و تعمیرات و اپراتور 
مخابرات بودند. همه تخصص داشتند و یک بار نشد روی 
حرف من حرف بزنند. دورانی بود مملو از دوستی و برادری 

که آمد و رفت و هرگز نمی توان به مانندش پیدا کرد. 
ما هیچ گاه در جبهه نمی گفتیم سال ورود من بیشتر است، 
پس باید فرمانده شوم. برای مثال من ورودی سال 1359 
بودم و حاج یونس ورودی سال 1360. اما حاج یونس روی 
چشمهای من قرار داشــت و فرمانهایش را با عشق انجام 
می دادم. نه تنها من کــه همه همراهان و رزمندگان چنین 
نگرشی داشــتند. بزرگترین اعتراض و اختالف نظر ما در 
رفتن به خط مقدم و اوج خطر بود که هر کسی از دیگری 

سبقت می گرفت و خطرناکترین جا را انتخاب می کرد. 

B چقدر از آن روزگار راضی هستید؟ 

زمانه ای بود که گذشت و دیگر به مانندش پیدا نمی شود. نه 
می توانیم آن امام را پیدا کنیم و نه شهدا و نه ایثار و شهادت 
و ایمان را. رزمندگان یک شــبه راهی را طی می کردند که 
یک عارف سال ها نیازمند طی طریق آن بود. فرماندهانی 
عارف و عابد و شهادت طلب که ماه ها در جبهه می ماندند 
و خودشــان را به راحتی از دیدن زن و فرزند و مادر و پدر 
محــروم می ســاختند. برخی رزمندگان بــه مرحله ای از 
عرفان و اخالص می رسیدند که می توانستیم از کالمشان 
به اتفاقات آینده پی ببریم. مگر می شــود یک حاج یونس 
دیگری پیدا کرد. مگر می شــود دوباره رزمندگانی یافت 

هنوز یک ماه تا عملیات مانده بود 
که مــن را به عنوان بیســیم چی 
حاج یونس نزد ایشان فرستادند. 
به محض اینکه دوستانم در جریان 
این اتفاق قرار گرفتند، می گفتند تا 
حاال تمامی بیسیم چی های حاج 
یونس شهید شده اند و حاال نوبت 
تو رسیده. منم به شوخی می گفتم 
اما در این عملیات من حاج یونس 

را شهید می کنم.

B چرا چهار بیسیم چی؛ مگر چقدر نیاز بود؟ 

حاج یونــس فرمانده تیپ بود و همیشــه هنگام عملیات 
بین چهار تا پنج کمکی وی را در محور عملیاتی همراهی 
می کردند. هر بیســیم چی را به همراه یکــی از پیک ها یا 
کمکی هایش می فرستاد و در نقاط مختلف محور پیشروی 
استقرار می داد، تا وظایف محوله را در آن محدوده انجام 
دهند. برای مثال شب عملیات یکی از کمکی هایش را بعد 
از رودخانه اروندرود گذاشت و وظیفه هدایت گردانهایی 
که می خواســتند وارد خطوط مقدم نبرد شوند را بر عهده 
ایشان گذاشت. به هنگام جنگ کمکی های فرمانده تیپ 
یا فرمانده محور نقش کلیدی داشــتند و تدابیر فرماندهی 
را در منطقه استقرارشــان مورد اجرا می گذاشــتند. همه 
فرماندهان میدانــی و عملیاتی هم با آنها هماهنگ بودند 
و به نظراتشــان اهمیت می دادند. زیرا می دانستند نظرات 

تفهیم شده از سوی فرماندهی هستند.   

B کمکی های حاجی چه کسانی بودند؟ 

علــی نجیــب زاده و عباس زنگی آبادی و محمدحســین 
زنگی آبادی و حاج حســین مختارآبــادی و گاهی علی 
اکبر بختیاری و محمد رضایی و محمدعلی مختارآبادی 
جزو کمکی هایش بودند. البتــه محمدعلی مختارآبادی 
مسئولیت اصلی پیک های ایشان را بر عهده داشت. چند 
پیک و کمکی دیگر هم داشــتند کــه جایگزین یکدیگر 
می گردیدند و من فامیلی شــان را فرامــوش کرده ام. البته 
علت فراموشــی نام ها و نشــان ها من نیســتم. بلکه شما 
هســتید که بیش از سی ســال دور آمده اید. همه چیز در 
حال فراموشــی می باشد و عمر ما هم گذشت. من هم در 
حین عملیات ها یک کمک بیسیم چی داشتم که مسئولیت 
حمل دفتر کشــف رمز و باطری های یدکی و انواع انتهای 
شــالقی و میله ای و اچ اف را بر عهده داشــت. همچنین 
وظیفه داشــت برای تغییر فرکانس های مورد نظر حاجی 
سریع اقدام کند. زیرا بیسیم روی کول من حمل می شد و 
طرف جلوی آن به ســمت بیرون بود و من به آن دسترسی 
نداشــتم. معموال بیسمی که حمل می کردم برای ارتباط با 

حاج قاسم سلیمانی در نظر گرفته شده بود. گاهی حاجی 
می خواســت با فرماندهــان گردانها یا قــرارگاه عملیاتی 
ارتباط برقرار ســازد. در این صورت کمکی اقدام به تغییر 
فرکانس می کرد و امواج بیســیم را بر روی مسیرهای مورد 
نظر حاجی تنظیم می کرد. به طور کلی ســعی می کردیم 
در بیشتر مواقع دو بیسیم چی همراه حاجی باشیم که یکی 
مخصوص ارتباط با فرماندهی لشــکر بود و بیسیم دیگر 
روی کانال فرماندهان گردانهای عملیاتی قرار داشت. ما در 
حین عملیات به همراه گردان های پیاده پیشروی می کردیم. 
رمز موفقیت حاج یونس وجود همین کمکی ها بود. اینها 
وظایف حاج یونس را در سایر نقاط محور عملیاتی انجام 
می دادنــد و به طور مرتب گزارش اقدامات انجام گرفته را 
به اطالع ویمی رســاندند و دوباره حاج یونس دستورات 
جدید به آنها صادر می کرد. بــه تعبیری جمعی نیروهای 
شــهادت طلب در اطراف حاج یونــس متمرکز بودند که 
در شــب عملیات وظیفه داشتند شــانه به شانه رزمندگان 
پیشروی کنند و راهبردهای مناســب فرماندهی را اتخاذ 
کرده و مقدمات پیروزی و حرکت صحیح گردان های رزم 

پیاده را اجرایی کنند.      

B  چه کســی از شما مراقبت می کرد، یعنی اسلحه 
هم داشتید؟

من و حــاج یونس هیچ کدام به همراهمان ســالح حمل 
نمی کردیم. البته هیچ کدام از بیسیم چی ها سالح نداشتیم. 
برخــی مواقع کمک بیســیم چی ها و همیشــه پیک ها و 
کمکی های حاجی ســالح داشــتند. ولی اینها همراه ما 
نبودند، بلکه در طول مســیر هر کدام ماموریتی می یافتند 

و به همراه بیسیم چی های خودشان می رفتند. 

B  آیا هیچگاه شــد اختالف نظــری بین این همه 
نیروی صاحب نظر پیش آید؟

هرگز اختالف نظری وجود نداشت. جبهه با اینجا و امروز 
فرق می کرد. اطاعت از فرماندهی بدون درجه و رتبه فقط 
بر مبنای نام ها انجام می شــد. برای من سخن حاج یونس 
فرمان حاج قاسم و فرمان حضرت امام بود. عدم اطاعت 
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که اهل خودنمایی نباشند، تا جایی که برای گرفتن عکس 
دســته جمعی می بایســت کلی التماس کنیم تا در قاب 

دوربین مان قرار گیرند. 

B عملیات والفجر هشت را چگونه آغاز کردید؟ 

ابتدا یگانهای غواص رفتند و ســپس نوبت به هجوم تیپ 
ما رســید. حاج یونس قبل از عزیمت در ساحل رودخانه 
اروندرود دو رکعت نماز خواند و ســپس همگی ســوار 
قایق شدیم و به سوی شبه جزیره فاو عراق حرکت کردیم. 
قایق ما قبل از گردان های تحت امر حرکت نمود و سپس 
گردان سردار شــهید مهدی طیاری پشت سرمان حرکت 
کرد. ما جلوتر از همه به ســاحل دشــمن رســیدیم. قبل 
از ما گردانهای خط شــکن غواص اقدام به شکستن خط 
اول دشمن کرده بودند. حاجی همچون شیری سبکبال و 
طوفنده به پیش می تاخت. هنگامی که قایق ما به آن سوی 
رودخانه خروشان اروندرود رسید، هنوز امکان چسبیدن 
قایق به ساحل وجود نداشت. برای همین سکانی اقدام به 
توقف قایق قبل از موانع ساحلی دشمن نمود و حاج یونس 
به سرعت از قایق پایین پرید و از درون موانع کار گذاشته 
شــده همچون ســیم خاردارها و خورشیدی ها گذشت و 
از دیــواره رودخانه باال رفت. من به گمان اینکه همه چیز 
به همین ســادگی می باشد، مثل حاج یونس به داخل آب 
پریدم، اما تا گلو در آب و گلهای ساحل رودخانه فرو رفتم، 
به هر بدبختی بود با کمک ســایر پیک ها و همراهان حاج 
یونس، خودمان را از کنار موانع دشمن به دیواره رودخانه 
رساندیم. اما نمی توانســتیم از این دیواره لغزنده و خیس 
باال رویم. حاجی در باالی دیواره دســت یکی یکی ما را 
می گرفت و به باال می کشــاند. واقعا رشید بود و از قدی 
بلند و بدنی ورزیده و توانمنــد برخوردار بود. کمک مان 
کرد تا وارد ســاحل دشمن شــدیم. نمی دانم چه نیرویی 
داشــت، اما اگر برای هر کدام از ما یا تجهیزات مشکلی 
پیش می آمد خودش کمک می کرد تا نجات یابیم. من بارها 

در عملیات ها شــاهد بودم که به هنگام پیچیدن طناب یا 
لجــن در پروانه قایق، حاج یونــس قبل از همه می پرید و 
پروانه را آزاد می کرد و قایق را آماده حرکت می کرد. اصال 
همه ما در مقابل او هیچ چیز به حساب نمی آمدیم. حاال 
هنــوز در عملیات کربالی پنج توضیح میدهم که چگونه 
شــب عملیات در میــان انواع تیر و انفجــارات از کانال 

ماهی گذشتیم.  
هوا روشــن شــده بود که وارد منطقه دشــمن شــدیم و 
پیشروی ها به سرعت در حال انجام بودند. گردان ها یکی 
پس از دیگری به دســتور حاج یونس از آب عبور کرده و 
بر دشــمن می زدند. یک لحظه آرام و قرار نداشــت و من 
می بایست شانه به شانه راد مردی بدوم که توانش صد برابر 
دیگران بود. تازه بعد از رودخانه اروند هر کدام از پیک ها 
و کمکی ها را به سمتی گسیل داشت و فقط به سمت عمق 
خاک دشــمن میدوید. چگونه بگویم که اعجوبه جنگ و 
گریز و انهدام دشــمن بود. رشادت و شجاعت وی باعث 
شده بود که نیروهای تحت امرش با جرات و نترسی اقدام 
به انهدام دشمن و شکستن خطوط مقاومت آنها نمایند. از 

جبهه با اینجا و امروز فرق می کرد. 
اطاعت از فرماندهی بدون درجه 
و رتبــه فقط بر مبنای نامها انجام 
می شد. برای من سخن حاج یونس 
فرمان حاج قاسم و فرمان حضرت 
امام بود. عدم اطاعت و اخالل در 
این وضعیت گناه کبیره محسوب 
می شد و خودمان را مستحق آتش 

جهنم می دانستیم.

میان تیرها و گلوله ها و انفجارات عبور می کردیم. روز بعد 
در کناره دیواره ای ایســتاده بودیم و حاجی از طریق بیسیم 
مشــغول صحبت با فرماندهان گردانها بــود که در کدام 
محدوده اســتقرار یابند یا چــه کاری را در عبور از گردان 
بعدی انجام دهند، هر چند لحظه ای دو سه گلوله به دیوار 
پشت سرمان برخورد می کرد. من با برخورد این گلوله ها بر 
روی زمین می نشستم، اما حاجی همچنان سراپا ایستاده و 
بدون توجه به کارش ادامه می داد. گویی با خدا عهد بسته 
بود که هنوز زود است و فعال اتفاقی برایش نخواهد افتاد.  

B فرمانده لشکر چه نقشی در این میان داشت؟ 

حاج یونس بدون هماهنگی حاج قاسم آب هم نمی خورد. 
هر کاری که می خواســت انجام دهد، ابتدا با حاج قاسم 
هماهنگ می کرد. مگر اینکه شــرایط بــه گونه ای بود که 
می بایست به سرعت عمل کند، در این صورت دستور به 
اجرا می داد و خودش اقدام می کرد. حاج قاسم نگاهش به 
تمامی میدان نبرد بود و به طور مداوم روی بیسیم بر کارها 
نظارت داشــت. اما حاج یونس در بخشی از نوک میدان 
نبرد حضور داشت و مستقیم از نزدیک همه چیز را می دید. 
در حین عملیات ها همه روی خط بیســیم بودند. هر چی 
حاج قاسم می گفت ما می شــنیدیم و هر چیزی که حاج 
یونس می گفت دیگران می شــنیدند. فرمانــده گردانها و 
فرماندهان تیپ و حاج قاسم مدام با یکدیگر ارتباط داشتند 
و راهکارهای جدید را مورد بررسی میدانی قرار می دادند. 

B  آیا هیچ کــدام از فرماندهــان پایین تر در حین 
عملیات نظر متفاوتی با فرماندهان باالتر داشت؟

حتما داشــتند، فرماندهان حاضــر در میدان نبرد همواره 
چیزهایــی می بینند که فرماندهان عقبه یا محورهای دیگر 
نمی بیننــد. حاج قاســم و حاج یونس به ایــن امر واقف 
بودند و هیچگاه حرفی نمی زدند که خالف اصول نظامی 
و عملیاتی باشــد. نظر فرماندهان گردانها همیشه اهمیت 
داشت. ضمن اینکه همگی برادر بودند و بر حسب سلسله 
مراتــب از یکدیگر اطاعت می کردنــد و معتقد بودند که 
انتهــای این اطاعت پذیری به حضرت امام ختم می گردد 
و تخطی از آن گناه محســوب می شود. بنابراین هیچکس 
در صحنه مقدس دفاع مقدس حاضر به ارتکاب گناه نبود.  

B از ادامه عملیات والفجر هشت بفرمایید؟ 

ســرعت حرکت مان زیاد بود و پیشروی ها به خوبی انجام 
می گرفــت. گر چه یکی از تیربارهای دشــمن در نزدیک 
پایگاه موشکی ارتش بعث برای ساعتی متوقف مان کرد و 
با شــلیک هایش اجازه پیشروی نمی داد. به نظرم بچه های 
گردان تفنــگ 106 رفتند و آن را منهدم ســاختند. از آن 
پس مشــکل خاصی در منطقه لشکر 41 ثارالله مشاهده 
نگردیــد. در منطقه خورعبدالله و همین پایگاه موشــکی 
تعداد زیادی از سربازان و فرماندهان بعثی به درون گلهای 
ساحل رفته بودند و با وضع فالکت باری برمی گشتند تا از 
لجن های حاشیه ساحل خلیج فارس خارج شوند. گروهی 
از رزمندگان مشغول کمک به آنها بودند. حاج یونس کار 
داشــت و وقتش را صرف این موارد نمی کرد. تمامی طول 
مسیر را در تعقیب دشمن پیاده طی می کردیم. در محدوده 
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بیرون پایگاه موشــکی یک دستگاه تانک از ارتش بعث بر 
جای مانده و رفته بودند. حاج یونس وارد آن شد و به پشت 
خاکریزی انتقالش داد تا در خط آتش دشــمن قرار نگیرد 
و گروه های جمع آوری غنایم بتوانند آن را ســالم بدست 
آورنــد. گردان های تحت نظر حاج یونس شــامل گردان 
بهرام سعیدی و سردار شهید مهدی طیاری و سردار شهید 
حسین تاجیک و گردان بم، همگی در حال پیشروی بودند 
و به صورت مداوم با حاجی ارتباط داشــتند. حاج قاسم 
هم از پشــت بیسیم دســتورات الزم را صادر می کرد و بر 
پیشــروی ها نظارت کامل داشت. آنقدر ارتباط بین حاج 
یونس و حاج قاســم مستحکم و نزدیک بود که فرمانهای 
هر دویشان مکمل یکدیگر می گردیدند. من به عنوان یک 
بیسیم چی که از شــب قبل در جریان حمله و پیشروی ها 
بودم، به خوبی می فهمیدم. این دو نفر دشمن را شناخته اند 
و حتی میدانند که فرماندهان دشــمن چــه حرکتی را در 

رزمندگان یک شــبه راهی را طی 
می کردنــد که یک عارف ســالها 
بــود.  نیازمنــد طــی طریــق آن 
فرماندهانی عارف و عابد و شهادت 
طلب که ماهها در جبهه میماندند 
و خودشــان را به راحتی از دیدن 
زن و فرزنــد و مــادر و پدر محروم 
می ســاختند. برخــی رزمندگان 
بــه مرحله ای از عرفــان و اخالص 
می رســیدند که می توانســتیم از 
کالمشــان به اتفاقــات آینده پی 

ببریم.

مرحله بعد انجام خواهند داد. انگار حاج یونس خستگی 
را نمی فهمید و همچنان سر حال در عمق برنامه ها و بازی 
جنگ حضور داشت. شاید شب قبل به مدت ده دقیقه هم 
نخوابیده بودیم. اما حاجی همچنان مشغول تفکر و بررسی 

محور پیشروی و برنامه ریزی مرحله دوم عملیات بود. 

B  از پیک هــا و کمکی هایی کــه در نقاط مختلف 
محور عملیاتی گذاشته بودید، چه اطالعی داشتید؟

محمدعلــی مختارآبــادی پیک ویژه حــاج یونس مدام 
در حــال رفت و آمد و انتقال خبرهــای محرمانه حاجی 
به فرماندهــی و فرماندهان گردانهــای عملیاتی بود و با 
کمکی های مستقر در میان ارتباط داشت. علی نجیب زاده 
و حسین مختارآبادی و محمدحسین زنگی آبادی و سردار 
شــهید علی اکبر بختیاری در خورعبداللــه به ما ملحق 
شدند. پیشــروی ها از منطقه تحت کنترل آنها گذشته بود 
و می بایست بیایند تا در ادامه مسیر دوباره به جاهای دیگر 
فرستاده شوند. بعدازظهر روز اول به پایگاه موشکی عراق 
در منطقه فاو رســیدیم. همان موقع ســردار شهید محمد 
نصراللهی رئیس ستاد لشکر آمد و گفت باید تا قبل از شب 
سنگری را جهت استقرار حاج قاسم و دیگر فرماندهان پیدا 
کند. او با یک دستگاه موتور هوندا بود و از من خواست به 
همراهش بروم تا بتواند از بیسیم برای ارتباط با فرماندهی 
اســتفاده نماید. من هم بر ترک موتورش نشســتم و با هم 
رفتیم. اینجا وسط منطقه دشــمن قرار داشت و آنها هیچ 
وقت نیاز ندیده بودند که در این محدوده ســنگر بسازند. 
حتی خاکریز هم نبود. دو سه سوله وجود داشت که در خط 
آتش راکت اندازهای کاتیوشای دشمن واقع بودند و استفاده 
از آنها به عنوان سنگر فرماندهی خطر داشت. جنازه های 
زیادی از دشــمن و خودی در اطراف این سوله ها پراکنده 
بودند. ما در آن ساعت هر چه گشتیم، هیچ استحکامات 

قابل توجهی پیدا نکردیم و برگشتیم.  

B  شــما مگر می توانستید بدون اجازه حاج یونس 
به هر کجا می خواهید بروید؟

توقف در جنگ ایجاد شده و تقریبا به بیشتر اهداف رسیده 
بودیم. از سویی بقیه لشکرها در مناطق قبل از ما استقرار 
داشتند و راه دشمن بسته بود. ما در این مرحله درست وسط 
میدان نبرد قرار داشتیم و دو طرفمان لشکرهای دیگر عمل 
می کردند. دشمن جلوی ما را به طور کامل تخلیه کرده بود. 
در عملیات ها هر جایی نیاز می شد به کمک هم می رفتیم. 
تبدیل به یک قدرت مطلق و هماهنگ می شــدیم که هیچ 
کدام یکدیگر را تنها نمی گذاشتیم. این امر در تمامی مدت 
جنگ تداوم داشت. برای مثال در عملیات فتح المبین آقای 
عباس خسروی بیسیم چی سید محمد تهامی از میانه های 
میدان به همراه یک فرمانده ارتش رفت و در ادامه عملیات 
شــهید شــد. بنابراین کمک به یکدیگر همیشه در دستور 

کار قرار داشت. 

B آیا جایی برای سنگر فرماندهی پیدا کردید؟ 

آن روز عصــر ما نتوانســتیم جایی را بیابیم و برگشــتیم. 
نمی دانم فرماندهی لشــکر در کجا استقرار یافت. اما من 
و حاج یونس به رغم سرمای هوا در میانه دشت استراحت 

کردیم. همین که سرم را بر روی خاک های زمین گذاشتم، 
هیــچ چیز نفهمیدم تا اینکه حــاج یونس برای نماز صبح 
بیدارم کرد. روزهای بعد نزدیک اروندرود در داخل شبهه 
جزیره فاو یک ســنگر هاللی بتون آرمه به عنوان ســنگر 
تاکتیکی فرماندهی ایجاد نمودند و حاج قاســم داخل آن 
استقرار یافت. اما بیشــتر مواقع تا آخر عملیات به همراه 

گردان های پیاده در خط مقدم حضور داشت. 

B ادامه عملیات چگونه بود؟ 

همچنان جنگ و گریزها تا هفته ها ادامه یافت و به شدت 
خسته بودیم اما ادامه می دادیم. بمب باران های شیمیایی 
و انبوه گلوله باران دشــمن هم نتوانستند کاری برای ارتش 
بعث بکنند. لشــکر 41 ثارالله سه بار در خطوط مختلف 
نبرد جابجا شــد. ابتدا در منطقه ام القصر و بعد در حاشیه 
جاده فاو- البهار و در نهایت وارد محدوده کارخانه نمک 
عراق گردیدیم. نمی دانم از حدود جاده ام القصر چه اتفاقی 
افتاد که من بیســیم چی حاج قاسم سلیمانی شدم و حاج 
یونس را تا بعــد از عملیات در اهواز ندیدم. همان روزی 
که از ایشان جدا شدم، در حین رانندگی ترکشی به دستش 
خــورد و پر از خــون بود. اما باند پیچی کــرد و با همین 
وضعیت فرماندهی می کرد. این زمان مقر حاج قاسم در 
منطقه نبرد و در ســنگری قرار داشت که زیر سوله ای بود. 
دشمن آنجا را به شدت گلوله باران می کرد و امکان بیرون 
آمدن در شــرایط خاص وجود داشــت. در آنجا خیلی ها 
شهید یا مجروح می شــدند. )حاج یونس همان شبی که 
آقای غضنفر تهامی را به عنوان بیســیم چی نزد حاج قاسم 
می فرســتد، در حیــن دیده بانی دشــمن از ناحیه ریه تیر 

می خورد و به بیمارستان مدائن تهران منتقل می گردد.( 
به هر حال نبردها تا دو ماه بعد همچنان در شــبهه جزیره 
فاو تداوم یافتند و به مرور بعثی ها قبول کردند که نمی توانند 
کاری از پیش ببرند. بنابراین بعد از حدود هفتاد روز خط 
تثبیت شد و درگیری های شدید پایان یافتند. ما هم دوباره 
کارهای مخابراتی خود را آغاز کردیم و اقدام به راه اندازی 
سیستم تلفن باسیم در خطوط مقدم و پشتیبانی نمودیم. تا 
دشمن از طریق بیسیم در جریان تحرکات و اقدامات مان 
قــرار نگیرد. بدین ترتیب همه حرف ها و طرح ها در درون 
ســیم ها و ســنگرها اتفاق می افتادند. حاج یونس و حاج 
قاســم هرگز نمی پذیرفتند که پیام ها و صحبت ها از طریق 

امواج بیسیم ها جابجا شوند.  

B در عملیات کربالی چهار چگونه اقدام کردید؟ 

در عملیات کربالی چهار به عنوان تیپ دوم امام حســین 
)ع( وارد منطقه عملیاتی شــدیم. مقرر شده بود که بعد از 
تیپ یکم وارد منطقه دشمن گردیم. از دو روز قبل در بین 
خانه های خرمشــهر چادر زدیــم و رزمندگان در آمادگی 
کامل به سر می بردند. شب عملیات منتظر بودیم تا دستور 
حرکت به ما داده شــود. اما دستوری داده نشد و روز بعد 
اعالم گردید که عملیات موفقیت آمیز نبوده و باید منطقه 
را به سمت اهواز تخلیه کنیم. بنابراین همه نیروها به اهواز 
برگشتیم. حدود دوازده روز بعد دوباره به منطقه عملیاتی 
شلمچه در شمال منطقه عملیاتی کربالی چهار بازگشتیم. 
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وســیعی از سرزمین دشــمن را به تصرف در آوردند و از 
کانال ماهی گذشــتند. ما پشت سر همین گردان پیشروی 
می کردیم. حاجی قبل از کانال ماهی یکی از پیک هایش به 
نام عباس زنگی آبادی را گذاشت تا راه را نشان گردان هایی 
بدهد که به مرور وارد منطقه می شــوند. بعد از کانال هم 
محمدحسین زنگی آبادی گذاشته شد. بقیه کمک ها هم به 

مرور اعزام گردیدند و درگیری بسیار شدید بود. 
عرض کانال ماهی حدود یک کیلومتر بود که پلی خاکی 
مانند جاده ای پهن بر روی آن قرار داشت. آب از لوله های 
فلــزی زیر پل عبــور می کرد. از روی پل پیاده به آن ســو 
می رفتیم که گلوله باران دشــمن یک لحظه قطع نمی شد. 
من که هر لحظه می نشستم تا ترکش ها بهم اصابت نکنند. 
حاج یونس ایســتاده از روی پل می گذشــت و حتی یک 
ترکش هم به وی برخورد نکرد. بیسیم جلوی دهنش و مدام 
گزارشات رســیده از خط مقدم را چک می کرد و با حاج 
قاسم مورد بررســی قرار می داد. به این نتیجه رسیدند که 

حجــم گلوله بــاران دشــمن در 
عملیات کربالی پنج بی ســابقه 
و بــه حدی زیاد بــود که در هیچ 
عملیات دیگــری ندیدم. گاهی 
فکر می کــردم مگر چقدر گلوله 
دارنــد کــه ایــن همــه شــلیک 
میکننــد. تــا جایی کــه روز اول 
عملیات تعــداد زیادی از نیروها 
و برخــی فرماندهــان لشــکر به 
شهادت رسیدند و بسیاری هم 

مجروح گردیدند.

قرار بود عملیاتی تحت عنوان کربالی پنج در شلمچه و در 
غرب کانال ماهی صورت پذیرد. استعداد گردانهای تحت 
فرماندهی حاج یونس کامل بود. زیرا در عملیات کربالی 
چهار وارد عمل نشده و آسیب ندیده بودیم. به همین جهت 
به عنوان اولین تیپ عمل کننــده ماموریت یافتیم که بعد 
از گردانهای خط شــکن غواص بر دشــمن یورش ببریم. 
حاج یونس در این روزها خوشحال بود و برای شروع نبرد 
لحظه شماری می کرد. قبل از شروع عملیات گردان های 
تحت امر تیپ ما به سه دسته تقسیم گردیدند که یکسری 
می بایست از نقطه رهایی تا خط دشمن و بعد از آن را پیاده 
طی کنند و گروه بعد با قایق به خط دشــمن بزنند و گروه 
سوم توسط نفربرهای زرهی خشایار که می توانستند بر روی 
آب حرکت کنند، وارد خط مقدم ارتش بعث گردند. شب 
عملیات گردان ســردار شهید مهدی طیاری پیاده رفتند و 
گردان های بهرام سعیدی و سردار شهید حسین تاجیک با 
قایق و گردان بم با استفاده از نفربرهای خشایار خودشان 
را به خط دشمن رســاندند. تیم همراه حاج یونس تحت 
عنوان فرماندهی تیپ بعد از حرکت اولین گردان توســط 
قایق به سمت خط دشمن حرکت نمودیم. انبوه گلوله های 
سرگردان و شدت تیربارهای دشمن بر روی منطقه حرکت 
ما به حدی زیاد بود که ســرمان را در پناه دیوار ضعیف و 
شکننده قایق ها می گرفتیم. حاج یونس هم سرش خم بود و 
با فرماندهان گردانهای عملیاتی صحبت می کرد و از هیچ 
چیزی نمی ترســید. در میانه راه مقداری لجن دور پروانه 
موتور قایق پیچید و خاموش شد. حاجی خودش بلند شد 
و آن را قبل از سکانی تمیز و آماده نمود و استارت زد رفتیم. 
سرعت قایق ها کم بود و شدت آتش دشمن هر لحظه بیشتر 
می شد. محمدعلی مختارآبادی پیک مخصوص حاجی با 
گردان اول یعنی گردان مهدی طیاری رفته بود و ما بعد از 
آنها در حال حرکت بودیم. بنابراین خبرهای آن سو را ایشان 
به اطالع حاج یونسمی رساند. سرعت گردان مهدی طیاری 
به حدی زیاد بود که در همــان لحظات اولیه بخش های 

بیشــترین تالش را در جناح راست یعنی سمت پل زوجی 
بگذارنــد. از کانال ماهی که عبــور کردیم به محدوده آن 
سوی شــلمچه عراق وارد گردیدیم. نیروهای دشمن فرار 
کــرده بودند. اما توپخانه و واحدهای خمپاره اندازشــان 
هوشــیار شده و خط قبلی شان که ما در آن استقرار داشتیم 

را زیر انبوه آتش های خود داشتند.  
هوا روشن شده بود که از روی پل زوجی که بر روی نهری 
به همین نام قرار داشت، گذشتیم. کانالی که وظیفه انتقال 
آب از رودخانه اروندرود را به کانال ماهی برعهده داشت. 
با عبور از روی پل زوجی به ســنگرهای مثلثی دشــمن و 
قرارگاه فرماندهی ارتش بعث رســیدیم. دشمن در اینجا 
استحکامات محکمی ایجاد کرده و تانک هایشان مقاومت 
می کردند. من گاهی مواقع فکر می کردم گوش های حاج 
ر هســتند و اصال صدای انفجــارات و برخورد 

َ
یونــس ک

گلوله های تانکهای دشــمن را نمی شنود. با چشم های تیز 
بینش تمامی منطقه را از نزدیک زیر نظر داشت و گردانها 
را جابجا می کرد. در نهایت حاج قاسم به این نتیجه رسید 
که نیازی نیســت گردانهای پیاده آن ســوی کانال زوجی 
باشند، بنابراین دستور دادند نیروها بازگردند. سپس یگان 
تخریب لشــکر اقدام به انفجار پل نمود تا دشــمن نتواند 

به این سو بیاید.  

B نیروهایی که مانده بودند چه کار کردند؟ 

پل حدود ساعت 9 صبح تخریب شد. قبلش حاج قاسم و 
حاج یونس بصورت دائم از فرماندهان گردانها می خواستند 
که نیروها را به طور کامل با امنیت کامل عقب بیاورند و از 
پل برگردند. گروهی هم مامور شدند که در مقابل دشمن 
مقاومت نمایند تا رزمندگان عقب نشینی کم تلفاتی داشته 
باشند. من دیدم برخی نیروهایی که بعدا می رسیدند به آب 
می زدند و خودشان را اینطرفمی رساندند. حتی این پل در 
روزهای بعد تبدیل به یکی از مکان های پر خطری گردید 
که نیروهــای بعثی بارها از روی آن عبور کرده و با تلفات 

فراوان به ما حمله می کردند. 

B آیا خط تثبیت شد؟ 

بله تثبیت شــد اما گلوله باران دشمن متوقف نمی گردید. 
شاید بتوانم بگویم که گلوله های دشمن متر به متر منطقه 
را مورد اصابت قرار می دادند. حجم گلوله باران دشــمن 
در عملیات کربالی پنج بی ســابقه و به حدی زیاد بود که 
در هیچ عملیات دیگری ندیدم. گاهی فکر می کردم مگر 
چقدر گلوله دارند که این همه شلیک می کنند. تا جایی که 
روز اول عملیات تعداد زیادی از نیروها و برخی فرماندهان 
لشکر به شهادت رسیدند و بسیاری هم مجروح گردیدند. 
هر ساعتی خبر از یک شهادت می آمد و خوب یادم است 
کــه غم تمامی چهره حاج یونس را بعد از شــنیدن نام هر 
فرمانده شهیدی فرا می گرفت و برای دقایقی سکوت بر او 

مستولی می گشت. 

B شما و حاج یونس کجا مستقر شدید؟ 

ما ابتدا همــراه رزمندگان به آنســوی کانال زوجی رفتیم 
و بعد به همراه همان ها عقب نشــینی کرده و به این ســو 
بازگشــتیم و در پشت خاکریز کوتاهی که بعثی ها در کنار 
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B در جبهه فرصت عبادت هم داشتید؟ 

نمازهای روزانه که همگی ســر وقت خوانده می شــدند، 
حاال یا نشســته و یا ایســتاده. حاج یونــس گاهی در آن 
وضعیت خطرناک و ســخت اقدام به خواندن نماز شب 
می کرد. دفترچه ای داشت که در آن دعاها و زیارتنامه هایش 
قرار داشــتند. هنگامی که خط آرام بود، دفترش را جلوی 
صورتش می گرفت و آرام شروع به خواندن زیارت عاشورا 

و دعاهای مختلف می کرد.   

B  چرا همراه حــاج یونس برخی فامیل های زنگی 
آبادی بودند، پارتی بازی می کرد؟

ای کاش فقــط در جنگ پارتی بــازی می کردند. آن هم 
همراه حاج یونس که شــهادت هــر لحظه بیخ گوش آدم 
بود. می بایســت همراه حاج یونس باشــید تا بفهمید که 

گلولــه بــاران دشــمن همچنان 
ادامــه داشــت و آتش آنهــا برای 
یک لحظــه هــم از روی تنها پل 
پشت سر قطع نمی گردید. برای 
همین نمی توانستیم مجروحان 
را به پشــت خط انتقــال دهیم و 
جنــازه مطهــر شــهیدان خارج 
از ســنگرها و در جاهــای خاص 
خوابانده شده بودند. جابجایی ها 
بــه کنــدی انجــام می گرفتند و 
هنوز خودرویی به جز تک و توک 
نفربرهای زرهی خشــایار امکان 

ورود به منطقه را نداشتند.   

کانال زوجی زده بودند، مســتقر گردیدیم. تردد در منطقه 
بسیار مشکل بود و هر حرکتی سبب مجروحیت و شهادت 
می گردید. هیچ استحکامات قابل مالحظه ای برای سنگر 
گرفتن نیروها وجود نداشــت و مشکل بزرگتر این بود که 
 آب در بر گرفته و نیروهای پشتیبانی 

ً
بین ما و عقبه را تماما

قادر نبودند به راحتی از روی پل کانال ماهی عبور نمایند 
و تجهیــزات و نیروها و امکانات تدارکاتی و پشــتیبانی را 
به ما برســانند. حتی انتقال شــهدا و مجروحین هم به آن 
ســو مشکل شده بود. به اتفاق حاج یونس سنگر کوچکی 
در پشت خاکریز کنار کانال زوجی پیدا کردیم که اگر در 
آن می نشســتیم، می توانست بدنمان را تا نیمه از آتش تیر 
و ترکش دشــمن حفظ نماید. شــبیه یک چاله کوچک با 
ارتفاع حدود هفتاد ســانتیمتر بود. کنار هم دو زانو در آن 
نشستیم و حاجی تحرکات دشمن و خودی را کنترل می کرد 
و گردان های خودی را در جاه های مناسب استقرار می داد 
تا خــط تثبیت گردد. با این حرکــت قدرت تحرک ارتش 
بعث کاهش یافت و آن روز غمبار و آتشین به پایان رسید. 
گلوله باران دشــمن همچنان ادامه داشت و آتش آنها برای 
یک لحظه هم از روی تنها پل پشت سر قطع نمی گردید. 
برای همین نمی توانستیم مجروحان را به پشت خط انتقال 
دهیم و جنازه مطهر شهیدان خارج از سنگرها و در جاهای 
خاص خوابانده شــده بودند. جابجایی ها به کندی انجام 
می گرفتنــد و هنوز خودرویی به جز تک و توک نفربرهای 

زرهی خشایار امکان ورود به منطقه را نداشتند.   
از گروه ُنه نفره ما آقای علیزاده که با محمدحســین زنگی 
آبادی قبل از کانال ماهی گذاشــته شده بودند، به شهادت 
رســید. آقای پورســلطان هم که کمکی من بود به شدت 
مجروح گردید و همان ابتــدا به عقب انتقالش دادیم. آن 
شب من و حاج یونس بعد از حدود سی ساعت بیخوابی 
برای ســاعاتی در همان ســنگر کوچک بدون ســقف به 
حالت نشســته خوابیدیم. نصف شب به حدی سرد شد 
کــه رفتم پتویــی از بعثی ها پیدا کــردم و آوردم انداختیم 

روی پاهایمان.    

پارتی بــازی چه معنایی دارد. پارتی بازی در نزد وی یعنی 
جنگیدن در خط مقدم و ایستاده بر روی آب و غبار. یعنی 
غبــار غم و اندوه و همش گلولــه و ترکش. یعنی نترس و 
به دشــمن بزن تا بکشی و کشته شوی. هیچ کس دوست 
نداشت حاج یونس در خط مقدم او را دوست داشته باشد. 
چون می بایست برود به نزدیکترین مکان دشمن و خبرها 
را از همان جایی بیاورد که در دید ارتش بعث قرار داشت. 
کمکی های حاج یونس در ســخت ترین مکان های جبهه 
مســتقر می شــدند. واقعا اگر از ایشان می پرسیدیم و یا با 
وی مشــورت می کردیم که کجا خدمت کنیم بهتر است، 
می گفت گردانهای خط شــکن و غواص. ضمن اینکه از 
مجمــوع ُنه نفر همراه حاج یونس فقط دو نفر همشــهری 
حاج یونــس بودند و بقیه هیچکدام مــان اهل زنگی آباد 
و کرمان نبودیم. در لشــکر ثارالله از اســتانهای کرمان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، فارس، کهکیلویه و 
بویراحمد و اصفهان هم رزمنده و فرمانده وجود داشــت 

که بسیاری شهید شده اند.   

B عملیات چگونه تداوم یافت؟  

سحرگاه روز دوم عملیات از خواب بیدار شدیم. با روشن 
شــدن هوا متوجه شــدم پتویی که روی پاهایمان انداخته 
بودیم از انبوه گل و خاک و کثافت قابل تشخیص نیست. 
آن را پرتاب کردم به وســط زمین های پشــت سرمان. آن 
روز فقط مقاومت و ادامه اســتقرار ما بود و انبوه حمالت 
دشــمن. بعضی مواقع احمقانه حمله می کردند. مثال از 
روی پــل نیمه خراب زوجــی می آمدند این طرف و به ما 
حمله می کردند، یا از پشــت همیــن خاکریزی که در آن 
سنگر گرفته بودیم حرکت می کردند تا معبری پیدا کنند و 
به خط ما بزنند. حتی چند بار هم از آن طرف کانال زوجی 
حمله نمودند. حمالتی که با بیشــترین تلفات انســانی و 
تجهیزاتی برایشان همراه بود و مجبور به بازگشت می شدند. 
فرماندهان بعثی دست پاچه شده و فقط می خواستند ما را 
به عقب برانند. حاال با هر تلفاتی که می خواهد باشد. یک 
بار دیدم تیربارچی یکی از گردانهای رزم ایستاده بود و با 
شلیک هایش انبوه سربازان دشمن را که قصد حمله داشتند، 
به هالکتمی رساند. گاهی جنگ نارنجک ها بود و به سوی 
هــم پرتاب می کردیم. بارها دیدم کــه رزمندگان دارند به 
سمت دشمن ســنگ پرتاب می کنند. زمین و موقعیت به 
دست ما بود و بی خود حمله می کردند. ما از حمله سربازان 
آنها خسارت نمی دیدم. بلکه تلفات ما بیشتر از انبوه گلوله 
باران هــا به خصوص روز اول بود کــه هیچ جای ثابت و 
پناهگاه امنی نداشــتیم. روز دوم کمکی های حاج یونس 
و پیک هــا همگی آمدند و با کمک هم یک ســنگر تقریبا 
بزرگ تر و مناســب ساختیم، هنوز سقف نداشت. حاجی 
اجازه نمی داد آنجا پاتوق ما شــود. هر کسی که می رسید 
بعد از ساعاتی استراحت به جای دیگری فرستاده می شد تا 
هیچ جایی از خط بدون تأمین نباشد و دشمن رخنه نکند. 
نخعی با محمدحسین زنگی آبای فرستاده شد و بقیه تنها 
رفتند. شــب دوم دوباره از سرما گشتم همان پتوی کثیف 
را پیــدا کردم و انداختیــم روی پاهایمان. فقط من بودم و 
حاجی. نه آب می خوردیم و نه غذا. زیرا رفتن به دستشویی 



یادمان سردار شهید یونس زنگی آبادی / شماره 159 / دی ماه 1397
www.navideshahed.com

92

تماما خطر بود و ترجیح نمی دادیم به دستشویی برویم. 

B حاج قاسم فرمانده لشکر کجا مستقر بود؟ 

در دو ســوی کانال ماهی بزرگترین عارضه مصنوعی این 
منطقه دو دژ قرار داشت که هر دژ به عرض یک جاده بود 
و بعثی ها در وســط هر کــدام از این دژها یک کانال حفر 
کرده و جاهایی برای مصون ماندن از تیر و ترکش درست 
کرده بودند. برخی مواقع خمپاره های دشــمن مســتقیم 
درون همیــن کانالهــا فرود می آمدند و بعضی شــهید یا 
مجروح می شــدند. کانال سمت ایران فقط برای نگهبانی 
مورد اســتفاده قرار می گرفت. اما کانال ســمت عراق که 
اکنون در میانه ســرزمین های متصرفی رزمندگان لشــکر 
41 ثارالله قرار داشــت، محل استقرار رزمندگانی بود که 
تازه وارد خط می شــدند تا بعد از استراحت و یا در وقت 
معین در جاهای خاص استقرار یابد. حاج قاسم در همین 
کانال جایی که کمی پهن شــده و فضای بیشتری داشت، 
استقرار یافته بود. البته حرکت در باالی دژ درست در دید 
و تیررس دشمن قرار داشت و چند شب بعد بولدوزری آمد 
و خاکریزی هایــی در منطقه خصوصا در دو طرف همین 
دژهــا ایجاد نمود و رفت. حتــی خاکریزهای لبه جلویی 

منطقه نبرد را هم ترمیم نمود. 

B  ،آیا به رغم گلوله بــاران مداوم پل کانال ماهی 
همچنان اصرار به حمل و نقل از روی این پل وجود 

داشت؟

دو روز اول مجبور به اســتفاده بودیم. اما بعد از احداث 
خاکریزها اوضاع فرق کــرد و برای جابجایی ها عالوه بر 
ماشــین از قایق هم استفاده می شــد. قایق امن تر بود و از 
مســیرهای مختلف می آمدند. پل بخشی از مشکل بود. 
همه جای منطقه پر از گلوله های ســرگردان و گاها هدف 
دار دشمن بود. بعثی ها از دور می توانستند تحرکات ما را 
ببینند و بزنند. چندین بار اطراف ســنگر ما را هدف قرار 
دادند. حتی یکبار ما داخل بودیم که دیدم فرمانده گردان 
411 دارد بــا داد و بیداد چیزی را خاموش می کند، بیرون 
آمدیــم  فهمیدیم تعــدادی خرج گلوله هــای آر پی جی 
هفت پشت ســنگرمان آتش گرفته بودند و ایشان مشغول 
خاموش کردنشان بود. برای همین مهمات زیادی وارد خط 

نمی کردیم. چون جای نگهداری نداشتیم. هر کسی هم به 
اندازه توانش مشغول دفاع از مناطق بدست آمده بود. این 
چهارمین فرمانده گردان 411 در سه روز اخیر بود که انتظار 
شهادت را می کشید. همه یا شهید شده و یا مجروح شده 
بودند. یک روز یکی از فرماندهان شهید به نام شهید ایزدی 
به سنگر ما آمد و حاج یونس را کار داشت. گفتم رفتند به 
گردانها سرکشی کنند. بدن و صورتش پر از خون و قطعات 
ریز بودند. ناراحت بود و می گفت در حال آمدن نزد شما 
بودیم که یک خمپاره شــصت مستقیم به سر بیسیم چی ام 
برخورد کرده و تکه تکه شده. گفتم برو لباست را عوض کن 
و با روحیه بین نیروهایت بازگرد که همچنان مقاوم باشند. 
من هم به محض اینکه حاج یونس آمد مورد را می گویم. 
آن بزرگوار رفت و چند روز بعد خودش هم شهید شد.    

B  هیــچ گاه اتفــاق افتاد که بیســیم چی به جای 
فرمانده پاسخ دهد؟

بیســیم چی همواره در کنار فرمانده ایستاده بود. دقیقا در 
جریان وضعیت ها و نقاط پیشــروی و برنامه های پیش رو  
قرار داشت. به خوبی می دانست وضعیت هر فرمانده ای 
کجا هست و چه گردانی باید جایگزین گردان دیگر گردد. 
به خصوص من که ارتباط بین فرمانده لشکر و فرمانده تیپ 

و گردانهای تحت امر را برقرار می ساختم و همیشه گوش 
می دادم و می دانستم کار تا کجا پیش رفته و چقدر دیگر به 
پایانش مانده و یا چه اتفاقی قرار است بیفتد. البته در حین 
عملیات به جز فرمانده هیچ کس حق مداخله و یا اعمال 
نظر نداشت. کافی بود که 24 ساعت از عملیات بگذرد، 
آن وقت بیســیم چی در جریان تمامی طرحهای عملیاتی 
یا تدافعی قرار می گرفت و می دانســتند که مرحله بعدی 
کجاست و چگونه باید انجام شود. بسیاری از بیسیم چی ها 
تا یک روز بعد از شــهادت فرمانده همچنان خودشــان 
بــا فرماندهــان باالتر هماهنگ می کردند و پاســخگوی 
فرماندهان میدان بودند. بارها می شد که فرماندهان گردان 
سوالی داشتند و حاج یونس حضور نداشت، در این گونه 
مواقع خودم جواب می دادم و به آنها می گفتم چه کار کنند. 
البته قبل یا بعدش با فرماندهان باالتر هماهنگ می کردم. 
گاهی مواقع فرمانده شهید می شد و بسیسیمچی می بایست 
به جای او ادامه دهد. به خصوص در بحبوحه عملیات ها 
هیچ گاه از شــهادت فرمانده حرفی به میــان نمی آمد تا 
نیروها با اراده و روحیه کامل به راه شان ادامه دهند و خللی 
در عملیات پیش نیاید. بیســیم چی در هنگام جنگ بسیار 

مهم و حیاتی است.  

B  در مدت زمان اجرای عملیات کربالی پنج آیا 
به حاج قاسم هم سر زدید؟

بله. شــب چهارم از عملیات بود که حاج یونس گفت دلم 
برای حاج قاســم تنگ شده، برویم و ایشان را ببینیم. تا آن 
زمان ارتباطات فقط از طریق بیســیم انجام می شدند و ما 
از درون همان سنگر کوچک پر از خاک توان کنترل تمامی 
منطقه را داشــتیم. در تاریکی شب به اتفاق حاج یونس راه 
افتادیم و رفتیم ســنگر حاج قاســم. سنگری بدون سقف 
در داخل کانال حفر شــده بر روی دژ غرب کانال ماهی. 
حاجی ها از دیدن یکدیگر بســیار خوشحال شدند. از نوع 
صحبت ها مشخص بود که حاج قاسم به شدت نگران حاج 
یونس است. همان ابتدا گفت پتو بیاورید حاج یونس چند 
ســاعتی بخوابد. ســنگر ناهمواری بود که خاک های زیر 
پایمان قلمبه و برآمدگی داشــتند. من همان جلوی سنگر 
خوابیدم و درجا خوابم برد. نمی دانم یک ســاعت شــد یا 
بیشتر که حاج یونس بیدارم کرد و گفت باید برگردیم. حاج 
یونس هم بعد از چندین روز دو ساعتی به اندازه من خوابیده 
بود. دم رفتن باز هم صحبت ها بین حاج قاسم و حاج یونس 
در خصوص برخی یادآوری های عملیاتی و تاکتیکی ادامه 
داشتند. پیاده از کنار کانال باالی دژ به سمت سنگر خودمان 
بازگشــتیم. در حال رفتن بودیم که دشمن یک گلوله منور 
شلیک کرد تا وضعیت نیروهای ما را چک نماید. بعثی ها 
شب ها تا صبح منور شلیک می کردند، که مبادا در تاریکی 
شــب به آنها حمله کنیم. من و حاج یونس لحظاتی همان 
باالی دژ ایستاده محو تماشای گلوله نورانی منوری شدیم 
که  از آســمان در حال پایین آمدن بود. هنگامی که گلوله 
پایین رســید، به ناگاه تعداد زیادی از تانک های دشمن را 
دیدیــم که به ردیف کنار هم ایســتاده و در مقابل خاکریز 
جلویی ما آرایش گرفته بودند. از نوع ایســتادن معلوم بود 
که می خواهند همزمان با طلــوع آفتاب حمله جدیدی را 

می بایســت همراه حــاج یونس 
باشــید تا بفهمید که پارتی بازی 
چه معنایــی دارد. پارتی بازی در 
نزد وی یعنــی جنگیدن در خط 
مقــدم و ایســتاده بــر روی آب و 
غبــار. یعنی غبار غــم و اندوه و 
همش گلوله و ترکش. یعنی نترس 
و به دشمن بزن تا بکشی و کشته 
شوی. هیچ کس دوست نداشت 
حاج یونــس در خط مقــدم او را 

دوست داشته باشد.
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با اســتفاده از تجهیزات زرهی علیه اســتحکامات ما آغاز 
کنند. تعداد زیادی نیرو تحت فرماندهی احمد شــول در 
همان کانال کنارمان مستقر بودند. حاج یونس سریع وارد 
کانال شد و به احمد گفت تانک های بعثی به ردیف حالت 
تهاجمی گرفته و اگر امشب امانشان دهیم فردا صبح ابتدای 
روز تلفات زیادی از ما می گیرند و می توانند خط را به سقوط 
بکشــانند. همین امشــب آر پی جی زن هایت را بردار و با 
کمک گردان ها خط مقدم. تمامی تانکها را منهدم سازید. 
یادمــه که رزمندگان خودمان مثل محمدعلی مختارآبادی 
هم همراهشــان رفت. ســپس با هماهنگی حاج قاسم و 
تحت فرماندهی حــاج یونس یک عملیات تهاجمی ضد 
زرهی انجام گرفت و چندین تانک دشــمن در اثر برخورد 
شــلیک های مداوم آر پی جی 7 منهدم شدند. ارتش بعث 
هنوز عملیاتی را شــروع نکرده بود که خســارات سنگینی 
متحمل گردید. آنقدر تانک وســط میدان نبرد چیده شده 
بود که برخی راکت های آر پی جی 7 بدون نشــانه گیری 
به هدف می خوردند و تانکها را منهدم می ساختند. دشمن 
پس از این حمله به سرعت تانک های سالمش را از میدان 
جلوی خاکریز ما خارج ساخت و عملیاتشان به فضل خدا 
و نگاه هوشیارنه حاج یونس همان ابتدا در نطفه خفه گردید.  

B  حاج یونس تا چه زمانی می بایست همچنان در 
خط مقدم باقی بماند؟

آن شــب مقرر گردید کــه روز بعد ســید محمد تهامی 
یکی از فرمانده تیپ های لشــکر به همــراه فرمانده تیپ 
دیگــری به نام مالک که کرمانی نبود، برای تحویل گرفتن 
خــط به موقعیت ما بیایند. خورشــید تازه طلوع کرده بود 
که ســید محمد تهامی به همراه فرمانــده گردان مالک و 
بیسیم چی هایشــان از راه رســیدند. من و بیسیم چی سید 
محمد تهامی به نام آقای علویان در کنار هم ایستاده بودیم 
و حاج یونس مشغول توجیه سید محمد تهامی و فرمانده 
تیپ مالک در خصوص موقعیت منطقه دشــمن و خودی 
و مکان های تجمع تانک های آنها و مسیرهایی که از آنجا  
اقــدام به حمله بر علیه مواضع ما می کنند بود و با دوربین 
و دست این وضعیت ها را نشان می داد. همان موقع حسن 
رشیدی فرمانده گردان 414 از دور در حال نزدیک شدن 
بود. که صدای انفجاری من را از جای خودم بلند کرد و به 

آسمان پرتاب نمود. به گونه ای که برای لحظاتی احساس 
می کردم بین زمین و آســمان قرار دادم و سکوت همراه با 

سوت همه جا را فرا گرفته.   

B چه اتفاقی افتاد؟ 

گلوله ای از ســوی دشمن شــلیک گردید و درست به لبه 
سنگر اصابت نمود. شــدت انفجار به حدی زیاد بود که 
خاک همــه جا را فرا گرفت و موج انفجــار در تمام بدن 
من رعشه ایجاد نمود و به هوا پرتابم کرد. همزمان مقدار 
زیادی گل و خاک و ترکش هــای ریز با ضربه به صورت 
و چشــمانم برخورد کردند و دیگر هیچ جایی را نمی دیدم 
و صدایی نمی شــنیدم. یک لحظه صدای حسن رشیدی 
فرمانده گــردان 414 آمد که چیزی شــبیه یا زهرا گفت. 
وی تازه به جای شــهید ماشالله رشیدی به عنوان فرمانده 
گردان زرند انتخاب شده بود. عملیات کربالی پنج خزان 
فرماندهان کرمانی بود که می بایست به سبب حفظ منطقه 
شــلمچه در میان خاک ها و ســنگرهای بی سقف کوتاه 
حضور داشته باشند و با جانشان از محدوده تصرف شده 
محافظت نمایند. آن لحظه گلوله ای به لب سنگر کوچک ما 
برخورد نمود و برگریزان چند فرمانده دیگر جنگ را رقم زد. 
چشــمهایم هیچ جایی را نمی دیدند و موج انفجار تمامی 
سیســتم اعصاب و بدنم را بر هم ریخت. بعد از لحظاتی 
صدای سید محمد تهامی و برخی بسیجیان شنیده می شد 
که داشتند ما را از زیر آوار سنگر بیرون می کشیدند. از میان 

عملیــات کربــالی پنــج خــزان 
بــود کــه  فرماندهــان کرمانــی 
حفــظ  ســبب  بــه  می بایســت 
منطقه شلمچه در میان خاکها و 
سنگرهای بی سقف کوتاه حضور 
داشــته باشــند و با جانشــان از 
محدوده تصرف شده محافظت 

نمایند.

همه ما فقط همین سید محمد تهامی فرمانده تیپ یکم امام 
سجاد سالم مانده بود. حاج حسن رشیدی فرمانده گردان 
414 که فاصله بیشــتری از همه داشت، دو پایش را بر اثر 
برخورد ترکش از دســت داد و من و علویان و حاج یونس 
مجروح شدیم. اما هیچ صدایی از حاج یونس نمی آمد. ما 
را داخل خودروهای وانت حمل مجروح گذاشتند و من در 
آن لحظه با حالت موج گرفتگی پیش خودم می گفتم االن 
باید این خودرو از روی پل کانال ماهی عبور کند و دشمن 
یک گلوله می زند و همه شهید می شویم. خودروی ما پر از 
مجروح و شهید شد و رفتیم. حاج یونس و حسن رشیدی 
را با خودروی وانت دیگری فرســتادند. در داخل خودرو 
بیهوش می شدم و دوباره بهوش می آمدم. جایی احساس 
کردم سوار قایق هستم و داریم از روی آب رد می شویم.  

B حاج یونس در چه وضعیتی قرار داشت؟ 

من حالم خوب نبود. گاهی بیهوش می شــدم و زمانی به 
هوش می آمدم. چهارسال پیش در عملیات فتح المبین به 
همراه حاج قاسم سلیمانی با خودرو بر روی مین رفته بودیم 
و به شدت موجی شدم. اکنون همان وضعیت تشدید شده و 
احساس می کردم هیچی در سرم وجود ندارد. از سویی در 
چند روز اخیر از آب و غذای کافی استفاده نکرده بودیم. لذا 
ضعف شدید و حالت تهوع داشتم و حالم اصال خوب نبود. 
حاج یونس به همراه حاج حسن رشیدی و دو سه مجروح 
دیگر را در وانت بعــدی قرار دادند. در بین راه گلوله ای به 
کنار خودرویشان اصابت می نماید و موجب قطع شدن سر 
و دست چپ حاج یونس می گردد. بدین ترتیب حاج یونس 
آن شیر جبهه ها و مرد خستگی ناپذیر عرصه جنگ و جنگ 
آوری به پایان راه دنیوی خود رسید و شهادت را در آغوش 

گرفت. تا ما بمانیم و همین حالی که می بینید. 

B االن حالتون چطوره؟ 

بعد از آن اتفاق به مدت دو ســال تحــت درمان بودم. به 
محض قطع شدن داروهای اعصاب همه وضعیت جسمی 
و روحی ام بر هم میریخت و کنترل نداشتم. اما با این وجود 
در دو عملیات دیگر شرکت کردم. عملیات والفجر ده و بیت 
المقدس هفت که در روزهــای منتهی به آتش بس اتفاق 
افتادند، حتی بعد از آتش بس در خط پدافندی شــلمچه 
بــودم. ولی دیگر توان حضور در خط مقدم و بیســیم چی 
بودن را نداشــتم. بلکه در شبکه های ارتباطی و مخابراتی 
پشــت خط فعالیت می کردم. روزهای سختی را پشت سر 
می گذاشتم و حالم اصال خوب نبود. عالوه بر کاهش شدید 
دید چشمهایم، دارای ضعف شدید جسمی بودم و اعصابم 
آرامش نداشت، سرم به حدی درد می گرفت که چشمهایم 
کور می شد و نمی فهمیدم که چه زمانی من را به دکتر برده 
اند و چه زمانی برگردانده اند. دو تجربه موجی شدن شدید 
داشــتم و این دومی سبب گردید که بقیه دردهایم زخم باز 
کنند و دو ســال بسیار سخت را پشت سر بگذارم. الحمد 
الله اکنون به یمن خون شهیدان خوب هستم و خوشحالم 
تا حد امکان از تمامی جانم برای اسالم و این کشور هزینه 
کردم و دیگر کاری از دســتم بر نمی آمد، وگرنه باز هم در 

خدمت کشور و اسالم بودم و خواهم بود.       
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درآمد

جنگ تحمیلی ارتش بعث عراق علیه ایران زمانی اتفاق افتاد که ایران نیازمند آرامش پس از طوفان انقالب اسالمی بود. دشمن ناجوانمردانه جنگ را بر ملت قهرمان 
ما تحمیل کرد. غافل از آنکه پس از چندی به زانو در خواهد آمد و تاب ایستادگی در مقابل سیل خروشان جوانان و مردان مسلمان ایرانی را نخواهد داشت. حسین 
زنگی آبادی یکی از فرماندهان و رزمندگان لشکر 41 ثارالله است که در در دوران دفاع مقدس فرمانده پایگاه مقاومت شهر زنگی آباد و از همرزمان نزدیک سردار 
شهید حاج یونس زنگی آبادی بوده. وی در مصاحبه با من به بیان اتفاقات آن روزگار و راهکارهای عملی حاج یونس برای جذب رزمندگان به بسیج و اعزام به جبهه های 

نبرد پرداخته. اکنون به پای صحبت های وی می نشینیم تا گوشه ای از وقایع زیبای جنگ را بشنویم.  

مصاحبه با حاج حسین زنگی آبادی فرمانده پایگاه بسیج زنگی آباد و همرزم سردار شهید زنگی آبادی از فرماندهان لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس.

حاج یونس زنگی آبادی فرمانده قلبها
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ما هر دو اهل زنگی آباد در 25 کیلومتری شــهر کرمان 
بودیم. اما من به ســبب بیشــتر بودن ســنم، ایشــان را 
نمی شناختم و هیچ وقت با وی دوست نبودم. تا اینکه در 
بحبوحه انقالب اســالمی فعالیت های انقالبی ام را آغاز 
کــردم، همان زمان حاج یونس به همــراه فرد دیگری به 
نــام عباس زنگی آبادی دو تن از جوانان زنگی آباد بودند 
که جزو ســازمان دهنــدگان راهپیمایی ها علیه حکومت 
شاهنشاهی در کرمان قرار داشتند. حاج یونس سال آخر 
دبیرستان را می گذراند و حاج عباس بزرگتر بود و در رده 
تصمیم گیری جوانان انقالبی قرار داشت. حاج یونس در 
آن روزها اطالعیه های حضرت امام را به شهر زنگی آباد 
مــی آورد و با کمک چندین نفر از جوانان شــهر اقدام به 
پخش آنها بین مردم شــهر و روستاهای اطراف می کرد. 
همچنین در روشنگری بین مردم و معرفی انقالب با جان 
و دل سنگ تمام می گذاشت و به خصوص در ماه محرم 
ســال 1357 بیشترین تالشــش را نمود تا حقانیت امام 
خمینی و انقالبیــون را در مبارزه با حکومت دیکتاتوری 
شاهنشــاهی به مردم گوشزد کند که البته موفق هم شد و 
در یک کار منسجم تیمی توانســتند نگرش مردم منطقه 
را به نفع انقالب اسالمی تغییر دهند. من از همین زمان 
با حاج یونس آشــنا شدم. یعنی وقتی که حدود 18 سال 

داشت. 

B  بعد از انقالب اسالمی چه نقشی در بین مردم 
برای حمایت از دست آوردهای انقالب ایفا نمود؟

حــاج یونس جوان بــود و سرشــار از انرژی هایی که به 
طرزی عجیــب در راســتای انجام امور خیــر و مثبت 
اندیشانه برنامه ریزی شــده بودند. او تربیت یافته دست 
مالحســین پدرش بــود که در بین مــردم اعتبار مذهبی 
خاصی داشــت. هرگز گرد گناه نرفتــه و از بدنی قوی و 
هیکلــی تنومند و با صالبت برخــوردار بود. به گونه ای 
خودش را در بین مردم زنگی آباد نشــان داده بود که همه 
دوستش داشتند و می شناختنش و به وی اعتماد داشتند. 
دروع نمی گفــت و اهل جنگ و دعوا و شــوخی زیادی 
نبود. در تحصیل کوتاهی نمی کرد و هرگز در امور دیگران 
دخالت نمی کرد و سرش به کار خودش بود. ضمن اینکه 
همزمان با تحصیل کار می کرد و مخارج مادر و برادرش 

را تامین می کرد.
او در سال پیروزی انقالب درسش را تمام کرد و در سال 
تحصیلــی 58-57 دیپلم گرفت. امــا هنوز کار می کرد 
و مخارج خانواده را تامین می کرد. از خدمت ســربازی 
معاف شــد، زیرا کفالت مــادرش را بر عهــده گرفت. 
همزمان در بســیج و برنامه هــای انقالبیون حضور پیدا 
می کرد و هر کاری از دســتش برمی آمد را انجام می داد. 

B  حاج یونس پس از پیروزی انقالب اســالمی 
چه کاره شد؟

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایجاد پایگاه های بسیج 
در دستور کار سپاه در شهرها و روستاها قرار گرفت. من 
جزو اولین پاسداران افتخاری کرمان بودم که هسته های 
اولیه نگهبانی و برنامه ریزی انقالبیون را در شهر زنگی آباد 

B  لطفا در ابتدا خودتــان را به طور کامل معرفی 
بفرمایید؟

بنده حســین زنگی آبادی متولد سال 1328 شهر زنگی 
آباد کرمان هستم. اسم پدرم حسن بود و اسم پدر بزرگم 
رمضان. برای همین در روســتا به حسین حسن رمضان 
شــهرت دارم، افراد زیادی با نام حسین زنگی آبادی در 
شــهر من زنگی آباد و در کرمان زندگــی می کنند. برای 
همیــن مردم نام پدر و پدربزرگم را بعد از اســم کوچک 
من بیان می کنند. بعد از انقالب اســالمی چندین ســال 
رئیس شورای شهر و بهزیستی زنگی آباد شدم و همزمان 
ریاســت اداره خدمات بهزیستی کرمان و مسئولیت تنها 
پایگاه مقاومت شــهر و روســتاهای اطراف را بر عهده 
داشــتم. با شــروع جنگ تحمیلی وظیفه جذب و اعزام 
بی  نیرو را در کنار سایر مسئوالن شهر تا حد توانم به خو
انجام دادم و خودم حدود ســه سال به طور جداگانه در 
جبهه و بیشتر عملیات های جنگ تحمیلی حضور داشتم.   
در کودکی به سبب فقر زیاد فقط شش سال درس خواندم 
و ســپس همراه پدرم به شغل کشــاورزی پرداختم. سال 
1348 به خدمت ســربازی رفتم و همانجا بود که ظلم و 
بی بندباری خاندان شاهنشــاهی را فهمیدم و تا پیروزی 
انقــالب دســت از مبارزه بــر علیــه آن حکومت ظالم 
برنداشــتم. زور و ظلــم به حدی زیاد بــود که یک روز 
خواننــده ای را آوردند در پادگان تا برای ســربازان ترانه 
بخواند. قبلش به ما دستور دادند که همگی ریش هایمان 
را ســه تیغه بتراشیم و برای شــنیدن ترانه هایش به سالن 
اجتماعات برویم. من نمی خواستم بروم. برای همین در 
تراشیدن ریش تعلل می کردم و خودم را در کنار آینه برای 
تراشــیدن آن معطل کرده بودم که فرمانده آمد و من را با 
همان وضع برد جلوی ســایر سربازان و مجبورم کرد آب 
صابون را توسط فرجه به دهانم بریزم و بخورم. سپس مرا 
در مقابل همه زد. آن روز دلم می خواست زمین دهان باز 
کند و من به زیرزمین بروم. خدا را شکر حکومت عوض 
شــد و احترام و اقتدار به مردم و حتی سربازان بازگشت. 

B  از چه زمانی با حاج یونس زنگی آبادی آشــنا 
شدید؟

در آن روزها اطالعیه های حضرت 
امام را به شــهر زنگی آباد می آورد 
و بــا کمک چندین نفــر از جوانان 
شهر اقدام به پخش آنها بین مردم 
شهر و روستاهای اطراف می کرد. 
همچنین در روشنگری بین مردم 
و معرفی انقالب با جان و دل سنگ 
تمام می گذاشــت و به خصوص در 
ماه محرم ســال 1357 بیشترین 

تالشش را انجام داد. 

و روســتاهای اطرافش پیاده کردم. ضمــن اینکه رئیس 
شورای روســتا هم بودم. آن وقت از سوی بسیج به بنده 
یرات  مراجعه نمودند و گفتند می خواهیم پایگاه منطقه کو
را راه انــدازی کنیم و الزم اســت در ابتــدا مکانی برای 
این کار در نظر گرفته شــود. خــدا رحمت کند یکی از 
همشهریانمان به نام حاج اسدالله زنگی آبادی از معلمان 
زنگــی آباد بود و در این امر کمک زیادی به من نمود. به 
همــراه وی نزد رئیس آموزش و پرورش کرمان رفتیم و به 
وی گفت از پانزده ســال پیش کودکستانی در زنگی آباد 
ساخته شــده که همچنان تعطیل است و مورد استفاده و 
اســتقبال مردم قرار نمی گیرد. سپس درخواست نمود که 
این مکان را برای ایجاد پایگاه بسیج به ما واگذار نماید. 
او هم گفت ما می ترســیم بعدش نتوانیم ساختمان را از 
سپاه پس بگیریم. اما حاج اسدالله ضمانت کرد و گفت 
هــر وقت خواســتید بیایید از من بگیریــد. بدین ترتیب 
کودکســتان تبدیل به اولین پایگاه بســیج منطقه ما شد. 
اعضای شــورای شــهر هم در تکمیل و تجهیز آن کمک 
کردند. حتی دو تا از بچه های بسیج که بعدها به شهادت 
رســیدند به نام های محمدحســین و محمدعلی زنگی 
آبــادی اقدام به حفر چاه در کنــار پایگاه نمودند تا مورد 
استفاده آبهای مصرفی قرار گیرد. روزی که می خواستیم 
پایــگاه را افتتاح کنیم، هیچکس حتی فرماندهان ســپاه 
کرمان باورشــان نمی شد که با این ســرعت ایجاد شده 
باشــد. کم کم نیرو گرفتیم و حاج یونس هم به جمع مان 
پیوست و موارد آموزشی را پیگیری می کرد. پس از چندی 
در سال 1359 بیشتر اعضای پایگاه به همراه حاج یونس 
به کردســتان رفتند و ایــن پایگاه تبدیل شــد به یکی از 
مراکز قدرتمند اعزام نیرو. حاج یونس پس از بازگشــت 
از کردستان در سال 1360 عضو رسمی سپاه گردید و در 
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داخل خانه بعد از صحبت های مختلف حرف از سوغاتی 
به میان کشــیده شــد. در آن ســالها کســانی که به مکه 
یزیون یا  می رفتند، در بازگشــت اجناس خارجی مثل تلو
اتاری و وسایل برقی می خریدند و در شهرشان با قیمت 
بیشــتر می فروختند. حاج یونس گفــت من هیچ جنس 
خارجی نخریدم و پول کشورم را بابت اجناس بیگانه به 
جیب دشمنان نریختم. در عوض چندین بطری آب زمزم 
آورده ام و با آب زنگی آباد قاطی کرده در کلمن ریخته ام 
که جلوی درب خانه هر کســی یک لیوان برای شــفا و 
تبرک بنوشــد و امام حسین )ع( را یاد کند. باور کنید آن 
آب را در خروج از خانه نوشــیدم و لذت کربال را بردم. 
می خواست در مســجد صاحب الزمان شهر زنگی آباد 
مراســم عروســی اش را برگزار کند، با من مشورت نمود 
و گفتم این کار غلط اســت. چه کســی را دیده ای که در 
مسجد عروسی بگیرد. پاسخ داد مگر باید کسی را ببینم 
تا کارش را انجام دهم. من از بزرگان دین خودم می پرسم 
اگر تایید کردند، اجرا می کنم. مثل اینکه مشــورت نمود 
و گفتــه بودنــد خیلی هم خوب اســت و ثواب دارد. او 
هم همین کار را انجام داد و در مســجد عروسی گرفت 
و آن شــب به همه مردم آبگوشــت امام حسینی داد. این 
نوع آبگوشــت جزو غذای ماه محرم هیئت های عزاداری 
کرمان است و مردم عالقه زیادی به آن دارند. به گونه ای 
یم یک ازدواج به یاد ماندنی و آســان انجام  می توانم بگو
داد. همه چیز حاج یونس با دیگران تفاوت داشت. وقتی 
یم او یــک دریا بود و من قطره، بــه خاطر همین  می گو
موارد و هزاران مورد دیگر اســت که در این ســن و سال 
تازه دارم می فهمم که او درست می گفت و من غلط فکر 
کرده بودم. آن جوان بین بیســت تا بیست و پنج سال در 
آن پنج ســال هر چیزی که می گفت درست بود و بهتر از 

می اندیشید.  دیگران 

B  چه میزان با پایگاه مقاومت شما در زنگی آباد 
ارتباط داشت؟

همیشــه و هر وقت که از جبهه می آمد چندین ساعت از 
روزش را در پایگاه با مردم و بسیجی ها می گذراند. پایگاه 
مــا پایگاه جذب نیرو و اعزم بــه جبهه بود و حاج یونس 
آن را پایگاه خودش می پنداشــت. برنامه داشت که یک 

یــک روز صاحب باغی بــه یونس 
می گوید بچه بپر دو تا انار شــیرین 
برای من بچیــن و بیــاور. کارگران 
شــاهد بودند که یونس دو انار از دو 
درخت می چینــد و مــی آورد، اما 
هر دو ترش بودند. ارباب می گوید 
هنــوز نمی دانی کــدام درخت انار 
شیرین دارد و کدام انار ترش. یونس 

می گوید. تا حاال نخورده ام.

پادگان آموزشی قدس کرمان مربی آموزش نظامی شد. 

B  چــه خصوصیات بارزی را از ایشــان ســراغ 
ید؟ دار

تعریف من از حاج یونس مثل تعریف قطره از دریاست. 
اصال در حدی نیســتم که بخواهم از ایشان بگویم. ولی 
بــا توجه به  انجام تکلیف هر چه را یادم باشــد با افتخار 
بیان می کنم. پدرخانم بنده پدر شهید عباس زنگی آبادی 
از دوستان پدر حاج یونس بود. می گفت آن روزگار دوران 
جنــگ جهانی بود و مردم به حدی در تنگنا و فقر بســر 
می بردند که بعضی مواقع به لقمه نانی محتاج می شدند. 
همه ابراز ناراحتی و نگرانی می کردند، اما هیچ گاه ندیدیم 
مالحسین پدر حاج یونس ابراز گرسنگی و خستکی بکند. 
گویی که اصال گرفتاری هایی کــه در بین مردم همه گیر 
بودند، بر روی او تاثیری نداشــتند. البته او هم مثل بقیه 
مردم با فقر دســت و پنجه نرم می کرد. اما به حدی عزت 
نفس داشت، که تا سن پیری در باغهای مردم کار می کرد 
و زندگی اش را با همان اندک درآمد کارگری می گذراند. 
هرگز دستش را پیش کســی دراز نمی کرد و آنچه بدست 
آورده بود را با دیگران تقسیم می کرد. در بین مردم به مردی 
مومن و مذهبی و پاک و امین شهرت داشت. تا جایی که 
حتی در ماه های محرم مســئولیت مهم و اعتقادی گرفتن 
قرآن بر روی ســر عزاداران امام حســین)ع( را بر عهده 
می گرفت. مسئولیتی که هر کسی حق انجام آن را نداشت 
و مردم معتقد بودند که عبور از زیر قرآن مالحسین سبب 

برآورده شدن حاجات و رفع مشکالت شان می گردد.  
حاج یونس تحت نظر چنین پدری و با فرهنگ مسلمانی 
و صبر و استقامت و شــاکر بودن بر خداوند بزرگ شد. 
از همان کودکی طعم تلخ فقر و نداری را چشــیده بود و 
می دانست برای زندگی باید کار کرد و البته که تحصیالت 
را هم ادامه داد. یونس وقتی بدنیا آمد که پدرش در سنین 

باالی پنجاه سال قرار داشت. بنابراین مالحسین که تمامی 
طــول عمرش را کار کــرده بود، خیلی زود وارد ســنین 
پیری گردید و حاج یونس شــد مــرد خانه. مرد کوچکی 
که مردانه به کمک پدر پیرش شــتافت و در حد وسعش 
هرگز اجازه نداد پدر و مادر و برادرش احســاس سختی 

و نداری بکنند. 

B چه کارهایی انجام می داد؟ 

به هنگام عصر بعد از مدرســه و یا در تعطیالت تابستان 
به باغات پســته می رفت و کار نگهبانی و یا کشــاورزی 
بهــای آبی که از درون  انجام مــی داد. در قدیم کنار جو
باغها می گذشتند اقدام به کاشت درخت انار می کردند. 
ید بچه بپر دو تا  یک روز صاحب باغی بــه یونس می گو
انار شــیرین برای من بچین و بیاور. کارگران شاهد بودند 
که یونــس دو انــار از دو درخت می چینــد و می آورد، 
ید هنوز نمی دانی  امــا هر دو ترش بودند. اربــاب می گو
کدام درخت انار شــیرین دارد و کدام انار ترش. یونس 
ید: هنوز نمی دانم و تا حاال نخورده ام. او هم مانند  می گو
پدرش به حالل و حرام و امانتداری اعتقاد راسخ داشت 
و هرگــز از این اصول تخطی نمی کرد و به صورتی جدی 
و ســختگیرانه کارهایی که بر عهده اش گذاشته می شد را 

می کرد.  پیگیری 

B ید؟  چه جدیت و پشتکاری از وی سراغ دار

تا قبل از انقالب بیشتر مبتنی بر شنیده هایم اطالع دارم. 
اما مواردی که خودم شــاهد بــودم، یکی عبارت بود از 
مربی گیری وی در پادگان آموزشــی قــدس کرمان، که 
مشــهور بودند به یک مربی ســختگیر و کوشا و جدی. 
هنگامــی که مربــی آموزش بســیجیان در پادگان قدس 
کرمان گردید، بســیار ســخت گیرانه عمــل می کرد و با 
توجه بــه قدرت بدنی باال و بــدن ورزیده، هیچ کس را 
یارای همراهی او نبود. یک روز به ایشان گفتم برای چی 
به مردم سخت می گیری و این جوانان را اذیت می کنی؟ 
احترام خاصی به من قائل بود و همیشــه در مقابلم کوتاه 
می آمد. گفت: جان این جوانان برای من ارزشــمندتر از 
یند ســختگیرانه عمل می کند.  آنی اســت که اکنون بگو
مــن اینقدر از این جوانان عرق می ریزم تا در جبهه خون 
کمتری بر زمین ریخته شــود. این اعتقاد مربیان آموزش 
بود و یونس بهتر از هر کسی دیگری با جدیت و دقت بر 
آموزش رزمندگان پافشاری می کرد و حاضر نبود جوانانی 
را تربیــت کند که در جبهــه توانایی الزم برای حمله و یا 

باشند.  نداشته  نشینی  عقب 
هیچ گاه از امکانات دولتی اســتفاده نمی کرد و همیشــه 
ســعی می کرد حقی از دیگران بر گردنش نماند. یک بار 
که از جبهه به مرخصی آمده بود، خودرو پیکان مرا گرفت 
تا برخی کارهای شخصی و اداری اش را در کرمان انجام 
یل داد مشــاهده  دهد. هنگامی که خودرو را آورد و تحو
کردم باک ماشین را پر از بنزین کرده. سال 1364 از مکه 
برگشــته بود که رفتیم به دیدنشــان. جلوی درب ورودی 
منزل یک کلمن بزرگ آب و چندین لیوان گذاشته بودند. 
این کلمن توجه من را جلب کرد، اما اهمیت نداشــت. 
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روز را با بسیجیان می گذراند و یک روز به خانواده شهدا 
سرکشــی می کرد و یک روز هم از جانبازان و رزمندگان 
یی می کرد. وقت زیادی هم صرف  شهرهای مجاور دلجو
اطالع رســانی به مردم برای جــذب کمک های مالی و 
اجناس مورد نیاز جبهه می کرد. مردی سرشــار از انرژی 
و حال که من هرگز ندیدم خسته شود. به رغم اینکه بیشتر 
مواقع با حالت مجروحیت از جبهه بازمی گشت و تیر و 
ترکش های زیادی در بدن و پاه ها و دستانش وجود داشت.   

B  حضور حاج یونس چقدر برای کمک به جنگ 
و جبهه مؤثر بود؟

ما قبل از همه عملیات ها تا حدودی خبردار می شــدیم 
که بزودی عملیاتی انجام خواهد شــد. در بیشــتر مواقع 
حــاج یونس به زنگی آباد می آمــد و خودش در امر مهم 
جذب رزمنده برای اعزام به جبهه فعالیت می کرد. برای 
مثــال در حدود ســال 1363 که جزایر مجنون توســط 
نیروهــای ایرانی به تصرف درآمده و لشــکر ثارالله یک 
یل گرفته بود، حاج یونس به  خط پدافنــدی در آنجا تحو
زنگــی آباد آمد و تعداد زیادی از نیروها را بســیج کرد و 
بــه جبهه برد تا از آبهــای هورالعظیم و جزایر مجنون در 
مقابل دشــمن بعثی حفاظت کنند. همیشه هنگام اعزام 
رزمندگان در محوطه جلوی بهداری شــهر ســخنرانی 
می کــرد. البته چند باری فرصت نکرد از جبهه بازگردد و 
من از دیگر فرماندهان جنگ مثل سردار شهید مغفوری 
خواهــش کردم که بیاید و رزمندگان را با ســخنرانی اش 
بدرقه نماید. رزمندگان ســخنرانی حاج یونس را در روز 
عزیمتشان مهم می پنداشتند و دوست داشتند که وی در 
جریان رفتنشــان به جبهه قرار گیرد. گاهی مواقع آنچنان 
صحبت می کرد که همه خانواده ها می خواســتند یکی از 

اعضایشان در جبهه باشد. 
اقتدار حاج یونس اجازه نمی داد کســی از وی تمرد کند. 

یــک بار قبل از عملیات والفجر ســه به من گفت بیا نزد 
روحانی شــهر شــیخ حبیب الله روحانی برویم و از او 
بخواهیم همراهمان به جبهه بیاید. من و حاجی به اتفاق 
دو بسیجی دیگر به باغ کوچک حجت االسالم روحانی 
رفتیم. ایشان مشــغول بیل زدن بودند که حاجی نزدیک 
رفت و بیل را از دســت وی گرفت و به دو بســیجی داد 
و گفت شــیخ حبیب الله خســته شــده، تا من با ایشان 
حرف می زنم شما بجایش کار کنید. سپس من و حاجی 
و شــیخ در کنار جوب آبی نشســتیم و شروع به صحبت 
کردیــم. حاج یونس به شــیخ گفت من از شــما تقاضا 
یند چرا روحانیون خودشــان  دارم بــرای اینکه مردم نگو
بــه جبهه نمی روند، مدتــی با ما به جبهه بیایید. شــیخ 
حبیب الله گفت باغ و کشــاورزی را به چه کسی واگذار 
کنم. حاج یونس کــه این حرف را از قبل پیش بینی کرده 
بــود، گفت هر زمان هــر فرمانی داشــتی از همانجا به 
یید و مثل همین امروز کارهایتان را  جوانان بســیجی بگو
انجام می دهند. شــیخ گفت سنم باال است و چه نیازی 
به حضور من می بینید؟ گفت نیاز من به شــما در جبهه 

یک روز را با بسیجیان می گذراند و 
یک روز به خانواده شهدا سرکشی 
می کرد و یک روز هم از جانبازان و 
رزمندگان شهرهای مجاور دلجویی 
می کــرد. وقــت زیادی هــم صرف 
اطالع رسانی به مردم برای جذب 
کمکهای مالی و اجناس مورد نیاز 

جبهه می کرد.

فقط ترغیب مردم و رزمندگان برای رفتن به جبهه است. 
بنابراین آمدن شــما به جبهه ســبب هجوم بیشتر جوانان 
می گردد. خالصه آن روز روحانی اول شهر را راضی کرد 
که در اعزام بعدی همراه جوانان شــهر عازم جبهه شود. 
ایشــان هم همین کار را کرد. در آنجا با هماهنگی حاج 
یونس مشــکالت شرعی و اعتقادی رزمندگان را برطرف 
می کرد و نماز جماعت برگزار می کرد. یادم هســت یک 
روز کنار رودخانه گاوی نزدیک شهر مهران نماز جماعت 
را به امامت همین مرحوم شــیخ بزرگوار برگزار نمودیم. 
روزی حاج یونس رفته بود نزدشان و گفته بود کارهایتان 
را بکنید تا گشــتی در منطقه بزنیم. ایشان هم لباسش را 
پوشیده و سوار خودرو جیپ حاج یونس شده بود تا برود 
و شــهرهای اطراف را ببیند. در جایی از حرکت صدای 
انفجار می شــنود و چندین گلوله در اطرافشــان منفجر 
می گــردد. کمی جلوتر هم صــدای تیراندازی می آید. و 
شیخ مشــاهده می کند همه رزمندگان کاله آهنی دارند. 
در نهایت از خودرو پیاده می شوند و با هم وارد سنگری 
می گردند. حــاج یونس از دریچه ســنگر بیرون را نگاه 
ید حاج حبیب الله اگر می خواهی خط  می کنــد و می گو
بعثی ها را ببینی بیا جلو. شــیخ که ســن زیادی داشت، 
می پرســد مگر کجا هســتیم؟ یونس پاسخ میدهد: خط 
مقدم. آوردمتان اینجا که دلی باز کنید و خط مقدم نبرد را 
ببینید. دشمن در پشت خاکریز روبرو قرار دارد. خالصه 
آن روز به حدی برای شیخ حبیب الله اهمیت داشت، که 

تا زنده بود از آن ماجرا تعریف می کرد.   
حاج یونــس پدر همه مــا در جبهه بود و بــه نام بابای 
رزمندگان شهرت داشت. من و خیلی های دیگه از ایشان 
بزرگتر بودیم. اما همیشه به وی می گفتیم بابا. چون واقعا 
جلودار همه ما شــده بود. به طوری که دوستش داشتیم 
و همیشــه احوال وی را از دیگر رزمندگان می پرسیدیم. 

B  در خصوص جذب نیروی بسیجی چه کارهایی 
انجام می داد؟

از ســال 1359 پیگیر اعزام رزمنــدگان به جبهه بود. اما 
حدود ســالهای 1364 تا 1365 اوج اقتدار حاج یونس 
در لشــکر 41 ثارالله و جنگ رقم خورد. در این دو سال 
عملیات هــای میمک و والفجر هشــت و کربالی یک و 
کربالی چهــار و کربالی پنج اجرا گردیدند. در ســال 
1364 قبل از عملیات والفجر هشــت که قرار بود شبهه 
جزیــره فاو عراق آزاد گردد، به زنگی آباد آمد و نیرو برای 

می خواست.  جبهه 
من آن زمان فرمانده پایگاه مقاومت زنگی آباد و مســئول 
جذب نیروهای بسیجی بودم. حاجی به من مراجعه کرد 
و از تعداد ثبت نام کنندگان پرسید، گفتم خیلی ثبت نام 
نکرده اند. چون کار کشاورزان تازه شروع شده و می باید 
زمین هایشــان را آماده کشت و داشت محصوالت کنند. 
بنابراین توقع زیادی نمی توان داشت و به اندازه کافی ثبت 
نام نمی کنند. گفت باید هر طور شــده تعداد زیادی نیرو 
به جبهه بفرســتید. هر راه کاری را که به نظرتان می رسد، 
انجــام دهید. گفتم چشــم، من تالشــم را می کنم. روز 
بعد حدود ســاعت دوازده شب به پایگاه بسیج آمد تا از 
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اقداماتی که برای جذب نیرو انجام گرفته، اطالع حاصل 
کند. من در پایگاه خواب بودم و بسیجی ها بیدارم کردند 
و گفتند حاج یونس آمده. سریع بلند شدم و نشستم. وارد 
اتاق شد و گفت چه وقت خواب است دالور، ما االن در 
جبهه به نیرو نیاز داریم و شــما خوابیده اید. گفتم من هر 
کاری که به ذهنم می رســیده انجام داده ام. هم بلندگو بر 
روی خودرو بسته و در سطح شهر تبلیغ نموده ام و هم در 
مساجد و اماکم ورزشی و مذهبی رفته و اعالم کرده ام و از 
همه خواسته ام بیایند و ثبت نام کنند. اما با توجه به شرایط 
فصل همینی اســت که می بینید. گفت نمی شود. اوقاتم 
تلخ شــد و گفتم همینی از دست من برمی آمده تا اینجا 
بوده. حاال شــما بروید ببینیم خودتان چه کار می کنید. 
ید. منظورم این است که باید چهره  گفت ناراحت نشــو
به چهره درب خانه هایشان برویم. ما تا آن زمان هیچ گاه 
ییم بیاید برود جبهه  درب خانه کسی نرفته بودیم که بگو
و این کار را خوب نمی دانســتیم. حاج یونس هم فهمید 
که ناراحت شــده ام، با شوخی و خنده دل من را به دست 
آورد و از پایگاه رفت. از روز بعد به ناگاه فرجی در جذب 
نیرو ایجاد گردید و مردم پشــت سر هم می آمدند و برای 

پــدر همه ما در جبهه بــود و به نام 
بابای رزمندگان شهرت داشت. من 
و خیلی های دیگه از ایشان بزرگتر 
بودیم. اما همیشه به وی می گفتیم 
بابا. چون واقعا جلودار همه ما شده 
بود. به طوری که دوستش داشتیم 
و همیشــه احــوال وی را از دیگــر 

رزمندگان می پرسیدیم. 

رفتن به جبهه ثبت نام می کردند. سه چهار روزی گذشت 
و مشاهده نمودیم باالترین میزان استقبال از رفتن به جبهه 
ایجاد شــده. اینجا بود که از بسیجیان سوال کردیم برای 
چــی یک دفعه هوس رفتن به جبهه را نموده اند، پاســخ 
دادنــد که درخواســت حاج یونس را اجابــت کرده اند. 
معلوم گردید حاج یونس خودش خانه به خانه می رود و 
از پدران و مادران و جوانان هر خانه درخواست می نماید 
که برای نجات کشــور و اسالم و حفظ ناموس ایرانی به 
جبهه بروند. او خانواده ها را به اهمیت جبهه آشــنا نمود 
و همه با جان دل فرزندانشــان را مهیــای رفتن به جبهه 
می کردند. برخی ها هم که فرزند پســر با توانایی رفتن به 
جبهه را نداشتند، به وی پول می دادند تا خرج جبهه کند 
و نیازهای جبهه روندگان را برطرف سازد. آنقدر مردم به 
وی اعتماد داشــتند که جوانان مثل دسته گلشان را به وی 
می ســپردند تا آنها را به جبهه های خون و آتش ببرد. این 

است چهره خدایی و نفس گرم حاج یونس.  
یرات و روســتاهای  آن دفعه بیشــترین نیرو از منطقه کو
اطراف زنگی آباد به جبهه اعزام گردیدند. حتی روحانی 
روستا را هم با آنها برد تا مردم نگویند روحانیون خودشان 
پشــت جبهه مانده اند و فقط ما را جلو می فرستند. همه 
بــا حاج یونس رفتند و عملیــات موفقی رقم زدند. از آن 
زمان به بعد بیشترین نیروها بخاطر حاج یونس به جبهه 
می رفتند و بیشــترین کمک مالی به جای ستاد پشتیبانی 

از جبهه و جنگ به حاج یونس ســپرده می شد. 

B  آیا نســبت به این جوانان احساس وظیفه هم 
می کرد؟

هدف حاج یونس احساس وظیفه نسبت به اسالم و کشور 
و فرمان امام بود. رفتن به جبهه یک وظیفه همگانی برای 
عموم مردم محســوب می شد، که حاج یونس خانواده ها 
گاه می ساخت. وگرنه از نظر حاج  را نســبت به این مهم آ
یونــس بهترین جای جبهه همانجایی بود که تیر و ترکش 
بیشــتری وجود داشــت. او فرهنگ شــهادت را فرهنگ 
انسانیت و اســالم و دفاع از تمامیت کشور می دانست. 
نوعی فرهنگ پایداری و ایســتادی در مقابل دشــمن و 
زورگوها. بنابراین نباید توقع داشــته باشــیم که کسی به 
جنگ برود و شــهید یا زخمی نشــود. برای همین هیچ 
تعهدی به کســی نمی داد. اما می گفــت اگر من را قبول 
دارید، رضــای خداوند در همین اســت. مردم حرفش 
را با جان و دل قبول می کردند و از جان و مالشــان برای 
چنین اهداف بزرگی می گذشــتند. آخرین اعزام نیرویی 
که حاج یونس برای بردن رزمندگان به کرمان آمد قبل از 
عملیات کربالی چهار بود. روز اعزام رزمندگان زیادی 
آمده بودند و مردم شــهر هم برای بدرقه آنان در محوطه 
جلــوی بهداری زنگی آباد حضور داشــتند. حاج یونس 
در آن مراســم ســخنرانی نمود و در آخر صحبت هایش 
با بغض و گریه گفت: خدایــا حاال دیگر تکلیف خودم 
را هم روشــن کن. طاقت دیــدن و نگاه کردن به صورت 
بت خودم  خانواده های شهدا را ندارم. پس چه زمانی نو
فرا می رسد. من برای دیدارت لحظه شماری می کنم و به 
شــوق وصال تو سر از پای نمی شناسم. سپس رزمندگان 

بوس ها کردیم و همگی رفتند. حاج یونس هم  را سوار اتو
با خودرو سپاه به رانندگی محمدعلی مختارآبادی رفت. 
امروز همان مکان به حرم شــهدای گمنام تبدیل شــده؛ 

انگار می دانست که موقع رفتنش فرا رسیده.  

B در حین عملیات ها با ایشان ارتباط داشتید؟ 

بله. ما هر وقت که می خواســتیم از جبهه بازگردیم، نزد 
ایشــان که به بابای رزمندگان شــهرت داشت، می رفتیم 
و خداحافظــی می کردیــم. حتی وقتی هم کــه به جبهه 
می رفتیم، یک روز پیدایش می کردیم و عرض ادبی کرده 
و بعد به ســر کارمان می رفتیم. یک بــار در جبهه برای 
دیدنشــان به جزایر مجنون رفتم. گشتم تا سنگر حاجی 
را پیدا کردم. آنجا به من گفتند برای سرکشــی از جبهه به 
خطوط مقدم رفته و شــاید تا یک ســاعت دیگر برگردد. 
همانجا بیرون سنگر روی یک گونی شن نشستم تا اینکه 
پس از حدود دو ســاعت، موتوری که دو نفر ســوارش 
بی  بودند در جلوی من ایستاد و یک جوان سیه چرده جنو
از ترک آن پیاده شــد و به مــن نزدیک گردید و صورتم را 
بوســید. همین که من را در بغلش گرفت، فهمیدم حاج 
یونس است. صورتش در اثر دود و یا شاید استتار کامال 
سیاه بود و موهایش به سبب ماندگاری زیاد در جبهه بلند 
شــده بودند و من در ابتدای امر ایشان را نشناختم. البته 
من فقط خودم را گفتم، اما همه رزمندگان حاج یونس را 

یای احوالش بودند.   دوست داشتند و همیشه جو
من سعی می کردم بیشــتر مواقع در حوزه ماموریتی وی 
حضور داشته باشم. دو ماه قبل از عملیات والفجر هشت 
ایشــان را به عنــوان فرمانده محور عملیاتی لشــکر 41 
ثارالله در منطقه استقرار سه نهر بالمه و علیشیر و مچری 
واقع در شــرق نخلستانهای حاشــیه رودخانه اروندرود 
روبروی شــبهه جزیره فاو عراق انتخاب کردند و تعداد 
زیادی نیرو از مهندســی، بهداری، عملیات، اطالعات 
و سایر ارکان لشــکر 41 ثارالله به همراه وی وارد منطقه 
عملیاتی شدند تا محور را آماده حمله نمایند. من هم به 
عنوان راننده کمپرسی برای ساخت جاده های مواصالتی 
همراه وی بــه منطقه رفتم. همان ابتدا به همه ما گفت تا 
دو ماه نمی توانید خط مقدم را ترک کنید. زیرا دشــمن به 
تحرکات مــان پی می برد و عملیات لو می رود. همه قبول 
کردند که دو ماه تا شــروع عملیات شــب ها کار کنیم و 
روزها بدون تحرک در سنگرها بمانیم یا استراحت نماییم. 
دوران بســیار سختی بود. من راننده کامیون مایلر بودم و 
هر روز از حدود شهر خسروی شن بار می زدم و می آوردم 
در بین نخلستانها برای جاده سازی یا ساختن سکو جهت 
اســتقرار تجهیــزات ادواتی مثل خمپــاره اندازها خالی 
می کردم. همانجا در اثر بــی احتیاطی یکی از رانندگان 
مجروح گردیدم. به سرعت خودم را به بیمارستان آبادان 
رساندم و جراحی شدم. دو روز بعد هم به سبب قولی که 
به حاج یونس داده بودم، دوباره مستقیم از بیمارستان به 

خط برگشــتم و به رغم مجروحیت کرمان نرفتم. 

B  در جبهه چگونه از احوال یکدیگر اطالع کسب 
می کردید؟
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جنگ دچار کمبود نیرو نشــود. از طرفی اهل پارتی بازی 
و رفیق بازی نبود. من با توجه به ســنم نمی توانستم شانه 
به شــانه جوانترها و مردان قدرتمندی مثل حاج یونس در 
خطوط مقدم نبرد بدوم و بر دشــمن بتازم. بنابراین بیشتر 
مواقع راننده کمپرســی یا مینی بوس و یا آمبوالنس بودم. 
یــک بار در محوطه لشــکر 41 ثارالله من را دید و گفت 
هر وقت فرصت کردی ســری به من بــزن. گفتم من که 
آرزویم این است شما را ببینم، اما وقتتان بسیار با ارزش 
تر از آن است که با حرفهای من بگذرد. گفت پس همین 
امشــب بیا. گفتم چشم. بعد از نماز با هم به سنگر طرح 
عملیات رفتیم. حاج قاسم میرحسینی جانشین لشکر هم 
آنجا بود. من حاج قاسم میرحسینی را خوب می شناختم. 
اما با این حال حاج یونس به شــوخی گفت ایشــان را به 

در آخــر صحبت هایــش با بغض 
و گریــه گفت خدایا حــاال دیگر 
تکلیف خودم را هم روشــن کن. 
طاقــت دیــدن و نگاه کــردن به 
را  صــورت خانواده های شــهدا 
نــدارم. پــس چــه زمانــی نوبت 
خــودم فرا می رســد. مــن برای 
دیدارت لحظه شــماری می کنم 
و بــه شــوق وصال تو ســر از پای 
نمی شناسم. سپس رزمندگان را 
سوار اتوبوســها کردیم و همگی 
رفتند. حاج یونس هم با خودرو 
ســپاه بــه رانندگــی محمدعلی 

مختارآبادی رفت.

همیشــه دنبال هم می گشتیم و یکدیگر را پیدا می کردیم. 
ایــن خصوصیت جبهه بود که اقوام و همشــهریان ابتدا 

دنبال هم می گشــتند تا از حال هم با خبر شوند. 
همه رزمندگان در جبهه با هم ارتباط دوســتانه و از ســر 
شــهادت داشــتند. چه فرمانده و چه رزمنده همدیگر را 
یــل می گرفتند و احترام می گذاشــتند. جبهه جایی  تحو
بود برای سرزدن های دوســتانه و صله رحم اقوام و پیدا 
کردن دوســتان جدید. مکانی برای حضور افراد مسن و 
میانســال و جوان و گاهی نوجوان کــه همه اینها به رغم 
تفــاوت فرهنگهــا و لهجه ها و شــهرها در کنار یکدیگر 
زندگی می کردنــد و با هم تعامل داشــتند. اعجازی از 
بودنهــا بود. مــا االن می بینیم که اختــالف صلیقه ها و 
عقیده ها گاه تحمل ماندن را از آدمها ســلب می کند. اما 

نبود.  اینطور  آنجا 

B  یــت می کرد و در حفظ  چگونــه بر جنگ مدیر
نیروی رزمنده تالش می کرد؟

ـ حــاج یونس به رغم اینکه بیشــتر مواقع فرمانده محور 
عملیاتی و یا فرمانده تیپ عملیاتی بود. اما کل همراهانش 
از ده نفر افزون نمی گردیدند. افرادی که محدود می شدند 
به سه نفر بیســیم چی و پنج نفر پیک و یک محافظ تک 
تیرانــداز. هیچ کدام ازاین افراد اهل شــهرمان زنگی آباد 
نبودند تا توقع ایجاد نشود و نگویند چرا فالنی را با خودت 
میبری و ما را نمیبری. گر چه رزمندگان منطقه ما بســیار 
شــجاع و دالور بودند. بنابر این بیشتر رزمندگان اعزامی 
از ســوی پایگاه ما جذب گردانهای رزم و یا گردان خط 
شکن غواص می شــدند و همگی از طرفداران محکم و 
پرو پا قرص وی محســوب می گردیدند. حاج یونس هر 
کســی را در جای خودش قرار می داد. من ســنم بیشــتر 
از بقیــه بــود، بنابراین نگاهی از دیــدگاه بزرگتری به من 
داشت. همیشه می دیدم که احترام جوانان و میانساالن را 
به همین گونه حفظ می کرد و آنقدر تعامل داشت تا هیچ 
کس از جبهه دور نشــود و رزمنــدگان دوباره بازگردند و 

خاطر بسپارید، شهید حاج قاسم میرحسینی از شهرستان 
زابل. هر سه نفری خندیدیم. چون چه کسی بود که دالور 
جبهه ها را نشناســد. آن شب بســیار حساب شده سخن 
گفت و صحبت هایی که قرار بود در کرمان به من بگوید 
و یا از پشــت تلفن بیان کند را بارهــا مرور نمود و تذکر 
داد. مجموع صحبت ها در خصوص اعزام رزمنده و جذب 
نیروهای بســیجی بود. آنجا فهمیدم که حاج یونس هرگز 

وقتش را به بطالت نمی گذراند.  

B ید؟ از مجروحیتهایشان چیزی به یاد دار

ـ البتــه در همه عملیات ها مجروح می شــدند. در جبهه 
مشــهور بود به اینکه در عملیات ها آنقدر در نک منطقه 
نبــرد میماند که با با شــهادت و یــا مجروحیت او را به 
پشــت خط انتقال دهند. یک بار حین عملیات والفجر 
هشت برای آزادسازی شبهه جزیره فاو عراق، خبر دادند 
که حاج یونس از ناحیه شــکم و ریه مجروح شــده و در 
بیمارستان مدائن تهران بستری می باشد. من سریع بلیط 
گرفتم و برای عیادتش بــه تهران رفتم. آنجا پیک حاجی 
آقای محمدعلی مختارآبادی از سوی حاج قاسم مسئول 
رسیدگی و همراهی حاج یونس شده بود. از ایشان مکان 
بیمارســتان را ســوال کردم و خودم را به آنجا رســاندم. 
حاج یونس از دیدن من خوشــحال شــد و البته من صد 
برابر بیشــتر از او از دیدنش و اطمینان از ســالمتی وی 
خوشحال گردیدم. یک تیر از کمر وارد ریه اش شده بود 
یش  و خونریزی داخلی داشــت. دستگاه ساکشن به پهلو
وصل بــود. به من گفت خوب شــده ام و نمی گذارند به 
جبهه بازگردم. گفتم بله خوب شدی که دستگاه ساکشن 
پر از خون کنار تختت قرار دارد. باید کامال بهبودی یابی 
تا بتوانی نیاز جنگ را برطرف ســازی. در غیر اینصورت 
شهادت را به جلو انداخته ای. خنده ای کرد و گفت چی 
خوردنی آوردی. گفتم هیچی. گفت یعنی مثل همیشــه 
دست خالی هم آمدی. گفتم می دانستم که هیچی برات 
خوب نیســت و حالت بدتر میشــه. گفت نــه برو بگیر 

شهید زنگی آبادی در سال های ابتدایی دفاع مقدس ▪
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ید و قســم خورد که شوخی کرده و حاج  که راســت بگو
یونس را روز قبل صحیح و سالم دیده. خیالم راحت شد 
گفتم دیگر با من از این شوخی ها نکنی. روز بعد به خط 
مقــدم مراجعه کردم تا شــهیدان و مجروحها را به عقب 
انتقــال دهم. آنجا نزد یک گروه از همشــهریانم رفتم تا 
خبری از حاج یونس بگیرم و آدرســش را پیدا کنم. دیدم 
دارند پچ پچ می کنند. گفتم چه خبر شــده. بعد از کمی 
صبر و بگم بگم در نهایت گفتند حاج یونس به شــهادت 
رسیده و سرشان قطع شده. گفتم این شایعه  قدیمی شده 
و قبل از شــما حاج عباس زنگی آبادی به من گفته بود. 
اما این بار دیدم کســی نگفت شوخی کردم و غم و ماتم 
جمع را فــرا گرفته بود. اول باورم نمی شــد. اما کم کم 
باور کردم که حاج یونس همچون اربابش ساالر شهیدان 
بدون ســر شهید شده. ضمن اینکه خبر ابتدایی هم واقعا 
شوخی بود و حاج عباس همین طور الکی گفته بود. اما 
همان شوخی جدی شــد و اتفاقی که سالها انتظارش را 
می کشیدیم سرانجام رخ داد، من برای تشییع جنازه حاج 
یونس به کرمان نرفتم. چون باور داشتم بهترین دلسوزی 
و خدمت به حاج یونس ماندن در جبهه است. می دانستم 
او فقط به این کار رضایت دارد. پس در جبهه نبرد ماندم 
و تا حدودی وجدانم آســوده گردید. زیرا به من گفته بود 
مدتی بمان و من نمانده بودم. بدین ترتیب یل نامی جبهه 
به شهادت رسید. همان رادمردی که در حین عملیات ها 
آنقدر در خط مقدم نبرد و در نوک پیکان حمله می ماند تا 
یا زخمی شود و یا شهید. اما این بار به فیض شهادت نائل 
گردید و ما را برای همیشــه داغدار نمود. روحشان شاد. 

B بعد از شهادت حاج یونس چه کار کردید؟ 

همــه ناراحت بودنــد. اما آن زمان یــک فرهنگ ملی و 
یم  اســالمی در جبهه فراگیر بود و آن اینکه دلســرد نشو
و پشــتیبان خود را از دســت ندهیم و راه شهید را ادامه 
دهیــم. من و همــه همرزمان حاج یونــس گرچه خیلی 
ناراحــت بودیم و مثل اینکه یکی از افراد خانواده امان را 
از دست داده بودیم. اما این جمله حاج یونس را فراموش 
نمی کردیم که همیشــه می گفت گوش به فرمان و مطیع 
محض اوامر رهبر و فرمانده باشــید و اکنون نیاز کشور و 

همه رزمنــدگان در جبهه با هم 
ارتباط دوستانه و از سر شهادت 
داشتند. چه فرمانده و چه رزمنده 
همدیگــر را تحویــل می گرفتند 
و احتــرام می گذاشــتند. جبهه 
جایــی بــود بــرای ســرزدنهای 
دوســتانه و صلــه رحم اقــوام و 
پیــدا کــردن دوســتان جدیــد. 
مکانی برای حضور افراد مسن و 
میانسال و جوان و گاهی نوجوان

به. خالصه حدود نیم ســاعت  بیار که حالمم خیلی خو
از این شــوخی های خوردنی و شــهادتی با هم کردیم. 
حاج یونس خیلی اهل شوخی نبود و شوخیهایش کامال 
مودبانه و حساب شده با دوستان نزدیکش انجام می شد. 
شوخی هایی از نوع صحبت های خنده دار و فقط حرف. 
دو ساعتی پیشــش بودم تا اینکه از بخش بیرونم کردند. 
دوبــاره عصر رفتم به عیادتشــان. این بــار گفت. خیلی 
لطف کردی این همه راه آمدی. اما من هنوز چند روزی 
اینجا هســتم و محمدعلی مختارآبادی هم کنارم است. 
محمدعلی یک ماشــین آمبوالنس با خودش آورده، شما 
را به ترمینالمی رساند و خودش برمی گردد. هر چه گفتم 
اجازه دهید یک روز دیگر بمانم، گفت نه بروید که آنجا 
کلی کار دارید. من هم عصر آن روز به کرمان بازگشتم. 
حاج یونس در همه عملیات ها مجروح می گردید. به قول 
حاج قاسم سلیمانی ایشان در بیشــتر عملیات ها شهید 

می شدند و یک شهید زنده بودند.      

B چه زمانی از شهادت حاج یونس باخبر شدید؟

ـ حدود دو ماه قبل از شــروع عملیات کربالی چهار به 
جبهه رفتم و تــا بعد از عملیات همانجــا ماندم. چهار 
روزی از عملیات گذشته بود که نزد حاج یونس رفتم که 
خداحافظی کنم و به کرمان باز گردم. گفت نمی شود چند 
روز دیگــر هم بمانی. گفتم روحیه و توان ندارم. من مثل 
 
ً
شــما نیستیم که تحمل زیادی داشــته باشم و باید حتما

چند روزی بروم و شهرم و دوستانم و خانواده ام را ببینم و 
تجدید روحیه کنم، سپس برمی گردم. گفت پس در آنجا 
یک کاری برای من انجام ده. گفتم در خدمتم. گفت خبر 
داده اند که مادرم بیمار شده و حالشان خوب نیست. من 
نگران ایشان هستم. قول بده که وی را نزد دکتر ببری و هر 
چه می خواهد به حساب من برایشان تامین نمایی. گفتم 
مطمئن باشــید که همین کار را می کنم. به محض اینکه 
رســیدم اولین کارم پیگیری وضعیت بهبودی مادر شما 
خواهــد بود. دو روز بعد کرمان بودم و همان روز بی بی 
یی مومن و دارای عزت  قمر مادر حاج یونــس را که بانو
نفس بود به دکتر بردم و داروهایش را گرفتم و ســه چهار 
روزی به ایشان ســر می زدم تا از وضعیت سالمتی شان 
خاطر جمع شــوم. البته همســر حاج یونس خودش به 
شدت مراقب مادر حاجی بود. دو سه روزی گذشته بود 
که از رادیو اعالم نمودند عملیات کربالی پنج در منطقه 
عملیاتی شــلمچه آغاز شده. دلم دوباره رفت به جبهه و 
فهمیدم چرا حاج یونس تاکید داشــت چند روز دیگر در 
منطقه بمانم. ســریع کارهایم را کردم و به ســمت اهواز 
حرکت نمودم. در آنجا به واحد موتوری لشکر رفتم تا در 
قالب راننده وارد خط گردم. آنها هم من را به عنوان راننده 
آمبوالنس به اورژانس خط مقدم فرستادند. جلوی درب 
اورژانس یکی از همشــهریانم بــه نام حاج عباس زنگی 
آبادی را دیدم. از ایشــان احوال حاج یونس را پرسیدم. 
گفــت مگر خبر نداری که تیری به گردنش اثابت کرده و 
ســرش را قطع کرده. دلم فرو ریخت و شروع به لرزیدن 
کردم و بر روی زمین نشســتم. اما حاج عباس شــروع 
بــه خندیدن نمود و گفت شــوخی کردم. قســمش دادم 

فرمان رهبر هر دو بر ماندن در جبهه ها بود. گر چه فقدان 
حاجی برای مدتی روحیه ما را خراب کرد. اما من تا زمان 
ایجاد آرامش روحی در جبهه ماندم. بقیه هم که برگشــته 
بودند، پس از مدتی به مرور احســاس مسئولیت کرده و 
به جبهه بازگشــتند و تا آخر جنگ در جبهه ماندند. حتی 
عالوه بــر عملیات بیت المقدس هفت در مقابل تکهای 
تهاجمی دشمن بعد از قبول قطعنامه 598 شورای امنیت 

سازمان ملل مقابله و ایستادگی نمودیم. 

B ید بفرمایید؟  متشکرم. در پایان اگر صحبتی دار

من از شــما تشــکر می کنم که بــرای اولین بــار چنین 
موشــکافانه زندگی ســردار نامی دیار کرمان را بررسی 
می فرمایید. حاج یونس اهــل جنگ و خط مقدم نبرد و 
نترسی همراه با عرفان و تعبد بود. دو شب قبل از عملیات 
بوس نیروهای تیپ امام حسین  کربالی چهار چندین اتو
)ع( تحت فرماندهی حاج یونس را به ســوی منطقه نبرد 
یی بودم و حاج یونس در  حرکت دادیم. من خودرو جلو
ماشــین من حضور داشــت. همان ابتدا به من گفت به 
هیچکس مکان عملیات و مســیری را که می رویم نگو. 
ســپس آدرس نهر عرایض در شــمال خرمشهر را به من 
داد که به آن ســو بروم. بعد از خودرو پیاده شــد تا سایر 
رزمنــدگان و فرماندهان گردانها را چک کند و از ســوار 
شدنشــان به خودروهــا مطمئن گردد. وقتی بازگشــت، 
رزمنده ای ســر جایش نشسته بود. آنقدر معرفت داشت 
که اصال به آن رزمنده نگفت از جایم بلند شو. بلکه کف 
ماشین نزدیک من نشست. خودرو را نگه داشتم و رفتم از 
عقب مینی بوس یک پتو آوردم تا زیر پای حاجی بیندازم. 
یی که شما بر رویتان می اندازید  اما اجازه نداد و گفت پتو
را مــن زیر پایم و روی خاکها و گلها نمی اندازم. هر چه 
اصرار کردم، گفت شما راهتان را بروید و اصال نگران من 
نباشــید. من هم پتو را سر جایش گذاشتم و پشت فرمان 
نشســتم حرکت کردم. این نــوع برخورد از خصوصیات 
جــاری حاج یونس بود. حاال چگونه به مردم و نیروهای 
ییم که فرمانده تیپ لشکر 41 ثارالله  ارتشــهای دنیا بگو
دو شب قبل از شــروع عملیات، هنگامی که نیروهایش 
را به خط مقدم میبرد، به ســبب بدون جایی کف خودرو 
نشست تا رزمندگان تحت امرش روی صندلی ها راحت 
به های عصر  باشند. جنگ ما و فرماندهان شهید ما اعجو
مــا بودند که مثلشــان در تمام دنیا وجود نــدارد. اینان 
ساکنان ســرزمین عشق و عرفان و شجاعت بودند که ما 
روزگار خوشــی با آنها داشتیم. گاهی مواقع دلم برایشان 
تنــگ می شــود و در خلوت خودم گریــه می کنم. حاج 
یونس یکی از صدها سردار شهیدی بود که می شناختم. 
دوران ما دوران پر پر شدن مردان شجاع و مبارز و از جان 
بت رفتند و حاال ما مانده ایم و  گذشــته بود. همگی به نو
ییم چنان  مشتی نام و خاطره. ما مانده ایم که چگونه بگو
بود. خدا عاقبتتان را به خیر کند که برای شــهدا زحمت 

والسالم.  می کشید. 
باز هم متشکرم. به امید اینکه بتوانیم وقایع جنگ را برای 
نســلهای امروز و آینده همانگونه که بوده بیان نماییم.      
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درآمد

زنگ بیداری بود برایمان جنگ. دنیایمان در جاده مه آلود لذتها پرسه می زد و راه عجیب بی پایان به بیراهه می رفت. شاید اگر جنگ نمی شد و شهیدی در کار نبود، 
نمی دانستیم لذت ایرانی بودن در جنگ رقم می خورد. همان شلمچه ای که آنروز بهترین زائران همراهمان را در کربالیش جا گذاشتیم و برای هر مترش خون ها نثار 

کردیم و سر بی تن حاج یونس را به امانت سپردیم، امروز قدمگاه زائران اربعین شده و نشانه پیروزی حق بر باطل شده. 
عباس علی سرباز از همرزمان و دوستان صمیمی سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در دوران جوانی بوده. وی امین سردار شهید در زوایای پنهان زندگی اش 
می باشد که ما را در این مصاحبه همراهی نمود تا بخش های دیگری از شخصیت بارز حاج یونس را هویدا سازیم. با شاهد یاران همراه باشید تا گفته های این مرد خدا 

و رزمنده شجاع و دفن کننده بسیاری از شهیدان دفاع مقدس را بشنویم.   

پژوهشی بر اقدامات حاج یونس زنگی آبادی در پشتیبانی از جبهه و جنگ از زبان عباس علی سرباز

مشق عشق با سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی 
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شهید زنگی آبادی در سال های ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ▪

جبهــه دارم و مفتخرم که همیشــه در جهت اســام و 
برداشته ام.  قدم  انقاب 

B ید؟ دار  چه تحصیالتی 

اصــا درس نخواندم. چــون فقیر بودیــم و خانواده ام 
نمی توانستند من را به مدرسه بفرستند. از کودکی کمک 
خرج خانــواده بودم و در باغ های پســته کار می کردم. 
پدرم کارگر بود و به شغل آبداری مزارع مشغول بود. در 
کودکی اجازه درس خواندن بهم ندادند و در دوران های 
میانســالی تا پیری هم هیچــگاه فرصت درس خواندن 
پیدا نکردم. هم اکنون هفتاد و دو ســال ســن دارم و در 
همه اتفاقات مهم ایــن عصر از مبارزات انقابی گرفته 

فعال داشته ام.  تا دفاع مقدس حضور 

B  چه نوع کشاورزی انجام می دادید و آیا زمین 
از خودتان بود؟ 

زنگی آباد شــهر بزرگی نبود و باغ های پسته و زمین های 
کشــاورزی اربابــان مهمتریــن منبع درآمد ســاکنین 
محسوب می شدند. ماشــین و تراکتور وجود نداشت و 
همه کارها توســط انســان و با بیل انجام می گرفت. سه 
ارباب مهم در منطقه زنگی آباد وجود داشت، که عبارت 
بودنــد از آقایان هنری و اســفندیارخان امیرابراهیمی و 
محمدعلی کوهپا رئیس مخابرات کرمان. برخی خورده 
مالک ها هم بودند. من بیشــتر برای ارباب محمدعلی 

B  با ســالم و تشــکر از اینکه درخواست بنده را 
اجابــت نمودید تا با هم حاج یونس را برای باری 
دیگر مورد کنکاش قرار دهیم و شخصیت واقعی 
باز امام زمان را به نســل جوان و عموم  این ســر
مردم کشــور معرفی کنیم. در ابتدا لطف بفرمایید 

خودتــان را به طور کامل معرفی بفرمایید؟

من قاسمعلی سرباز فرزند علی متولد 1325 شهر زنگی 
آباد می باشــم. تمامی طول زندگی ام به شغل کشاورزی 
مشــغول بوده ام. پدرم هم کشاورز بود. بیش از دوسال 

فقر بیــداد می کــرد و دولتمردان 
بــه فکر مردم نبودنــد. من تعجب 
می کنم که برخی  ها االن می گویند 
در زمان شــاه فراوانــی امکانات و 
مــواد غذایی و آســودگی در مردم 
بوده. پــس چرا ما نمی دیدم. مردم 
از گرســنگی می مردند و پول دوا و 
درمان و تامین مواد غذایی خودشان 
را هم نداشــتند و هیچ اتفاقی هم 

نمی افتاد.

کوهپــا کار می کردم. به مرور همه کاره باغ و ســرکارگر 
ایشــان شــدم. معتقد بود برای کار باید از آدمهای بی 
ریش اســتفاده کرد و هر کســی که ریش داشــته باشد 
اهل کار نیســت. نــگاه اربابان به مردم نگاهی از ســر 
کارکــردن زیاد و گرفتن مزد کم بود. یک روز از صبح تا 
عصر جان می کندیم و ســه ریال دریافت می کردیم. که 
کفــاف گذران زندگی مان را نمی داد. فقر بیداد می کرد و 
دولتمردان به فکر مــردم نبودند. من تعجب می کنم که 
یند در زمان شــاه فراوانی امکانات  برخی ها االن می گو
و مــواد غذایی و آســودگی در مردم بــوده. پس چرا ما 
نمی دیــدم. مردم از گرســنگی می مردنــد و پول دوا و 
درمان و تامین مواد غذایی خودشــان را هم نداشتند و 

نمی افتاد.  هم  اتفاقی  هیچ 

B  از چه زمانی با حاج یونس زنگی آبادی آشــنا 
شدید؟

او را از کودکــی می شــناختم. خانه هایمان نزدیک هم 
بودند و در پایین روســتا قســمت قدیمی شــهر زندگی 
می کردیــم. با پدر و مادرش ســام و علیک داشــتم و 
بــا خودش به عنوان یک بچــه خوب و مومن و پرتاش 
آشــنا بودم. خانواده اش بدون سر و صدا سرشان به کار 
خودشان بود. پدرش ماحسین در میان مردم به انسانی 
مذهبی و مهربان و مومن شــهرت داشــت و از اعتبار 
زیــادی برخوردار بــود. مادرش بی بی قمــر هم مانند 
شوهرش بســیار مهربان و زحمتکش بود. هر دو تزکیه 
نفس داشتند و به رغم فقر زیادی که در بین مردم وجود 
داشــت، اما این خانواده در جهت کسب روزی حال 
تاش می کردند و دستشان پیش کسی دراز نبود. آشنایی 
نزدیک من با حاجی برمی گردد به روزی که حاج یونس 
بعد از مرگ پدرش در حدود سن دوازده سالگی نزد من 
آمد و گفت اگر امکانش هست از فردا همراه تان کار کنم 
تا کمک خرج خانواده ام باشم. پیش خودم گفتم عجب 
پســر با غیرتی است، بنابراین موافقت نمودم و گفتم هر 
وقت خواســتید بیایید. آن موقع محصل بود و قرار شد 
عصرها همراه ما در باغ کار کند. زمســتان آن سال هوا 
خیلی ســرد و روزها کوتاه بودند. از حدود ساعت پنج 
عصر هوا تاریک می شــد. بعدازظهر روز اول آمد و نیم 
ســاعت به پایان کار مانده به مــن گفت مادرم مریض 
اســت و باید مراقبش باشم. به همین خاطر اجازه دهید 
ربع ساعت زودتر بروم و روز بعد زودتر می آیم. من هم 
به آقای کوهپا صاحب باغ گفتم حاجی میگه می شــود 
عصری ربع ســاعت زودتر بره و از فردا بخاطر مراقبت 
از مادرش هر روز ربع ساعت زودتر بیاید. آقای کوهپا 
بی بود و گفت یونس هر وقت خواســت بیاید و  آدم خو
هر وقت خواســت برود. یونس روز بعد ربع ساعتش را 
جبران کرد و ســاعت کاریش هم شــد ربع ساعت قبل 
از همــه بیاید و ربع ســاعت قبل از همه برود. آن زمان 
حدود دوازده ســال سن داشــت اما روی حق الناس و 

حال و حرام دقت زیادی می کرد.  

B چــرا به جای نام یونس گفتید حاجی؟ 
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چندین کودک را در خانــه نگهداری می کرد و به همراه 
سایر زنان روستا در هنگام پسته چینی به این شغل روی 
می  آورد و کســب درآمد حال می کردند. قدرت بینایی 
وی در چند ســال آخر عمرش کم شده بود و گاهی که 
به خانه شان می رفتم، می گفت تند حرف نزن و روبروی 
من بشین که ببینمت. من و همسرم بیشترین رفت و آمد 
را بخاطر خوشــحالی حاج یونــس و به احترام خودش 

داشتیم.    ایشان  با 

B چقدر با حاج یونس دوست شدید؟ 

ما پس از مدتی با هم دوســت صمیمی گردیدم. گاهی 
مواقع بحــث و گفتگو می کردیم و هــر دو بر نظراتمان 
پافشــاری می کردیم. اما در نهایت مشخص می شد که 
ید. این دوســتی و اعتماد  حاج یونس درســت تر می گو
سبب گردید که من مرید کارگر زیر دستم شوم و نظرات 
و تصمیمات حاج یونس را درست ترین تصمیمات روی 
کره زمین بدانم. گر چه ســواد نوشتاری نداشتم. اما در 
شیوه زندگی و عرفان حاج یونس گرفتار گردیدم و هنوز 
پس از گذشــت چندین دهه از عمرم در تعبد و فهم آن 
نوجوان گیجم و گاهــی با خودم کلنجار می روم که چه 
کســی بود و چگونــه باعث تاثیرات شــگرف در مقطع 
کوتاهــی از زندگی من و دیگر مردم گردید و ســپس از 
دیدگان همه محو شــد و رفت. در همان مدت کوتاهی 
که با من کار می کرد، جای اســتاد و شــاگرد را عوض 
نمود و به رغم اینکه 15 ســال از او بزرگتر بودم و زن و 
فرزند داشــتم، اما در همه امور از وی اطاعت می کردم 
و می دانستم بهترین و کاملترین تفکر و نظریات را دارد. 
به حدی بر من بیسواد تأثیر گذاشت که به صف مبارزین 
انقــاب اســامی پیوســتم. من از خدمت ســربازی 
می ترســیدم و آنقدر نرفتم تا اینکه به سبب تأهل و بچه 
دار بودن معاف شدم. اما بخاطر حاجی دو سال از عمرم 
را در جنگ ســپری کردم و چندین بار مجروح شــدم و 
هرگــز جنگ را رها ننمودم. نعمتــی بود که خداوند در 
مقطع کوتاهی از عمرمان فرستاد و خیلی زود از میانمان 
رفت. جزو خاکیان نبود و می بایست به افاک بازگردد.  

B  چــه اســالمی  انقــالب  مبــارزات  دوران   
داشتید؟ فعالیت هایی 

آشــنایی نزدیک من با حاجی بر 
می گردد به روزی که حاج یونس 
بعد از مرگ پدرش در حدود سن 
دوازده ســالگی نــزد مــن آمد و 
گفت اگر امکانش هست از فردا 
همراهتان کار کنم تا کمک خرج 
خانواده ام باشــم. پیــش خودم 
گفتم عجب پسر با غیرتی است، 
بنابراین موافقت نمودم و گفتم 

هر وقت خواستید بیایید

قدیم ها در کرمان اســم ها را شکسته می گفتند و به آخر 
هر اســمی یک و او اضافه می کردنــد. مثا منصور را 
می گفتیــم منصورو. مادر حاج یونــس به فرزندش در 
کودکــی می گفت: حاجی، البتــه گاهی مواقع می گفت 
حاجیــو. من هم بــه تبعیت از ایشــان در برخی مواقع 
می گفتم حاجی. ایمان و انسانیت و مهربانی و گذشت 
و تــاش فــراوان و احترام در این نوجــوان موج می زد 
و از نظر شــخصیتی بــه گونه ای بود کــه هیچ کدام از 
کارگرها و یا مردم شــهر به رغــم فرهنگ عمومی که در 
بین کرمانیان برای شکســتن نام ها وجود داشت، اما نام 
یونس را شکســته نمی گفتند. بر اساس محاوره عمومی 
یند حاجیو  جاری در میان مردم، می بایســت به وی بگو

یا یونســو. اما حاج یونس از همان کودکی یونس بود. 
در خصــوص نام حاجی بر روی یونس نمی دانم که چرا 
مــادرش به وی می گفت حاجی و مردم هم به تبعیت از 
وی یونس را حاجی صدا می زدند. ولی یادم است که از 
یسنده  همان کودکی به وی می گفتند حاجی )توضیح نو
اینکه قدیمها در کرمان رســم بر این بوده، کودکانی که 
در روز عیــد قربان بدنیا می آمدند را با پیشــوند حاجی 
صــدا می زدند. حــاج یونس در روز عیــد قربان متولد 
شده، بنابراین مادرش از همان کودکی به وی می گفت: 

یونس(  حاج 

B  چه وسیله ای برای جابجایی داشتید و حاجی 
با چه وسیله ای به سر کار می آمد؟ 

اول ها بیشتر مردم شهر برای جایجایی از االغ و یا گاری 
اســتفاده می کردند و برخی هم اســب یا قاطر داشتند. 
هنوز ماشین زیادی وجود نداشت و کسانی که با خودرو 
می آمدند خیلی کم و بیشــتر اربابــان بودند. اما یونس 
همه جا پیاده می رفت. نوجوانی بســیار قوی و پر انرژی 
بود. یک روز از زیر درختــان مقدار زیادی هیزم جمع 
آوری کــرده و با مقداری بته خار می خواســت به خانه 
ببرد تا مادرش نان درســت کنــد. او آن روز هیزم ها را 
به اشــکال گوناگون و با پای پیاده به هر سختی که بود به 
خانه برد. من خودم هم در آن سالها بیشتر جاها را پیاده 

می رفتــم. بعدها دوچرخه و پــس از چندی یک موتور 
ایــژ خریدم. گاهی برای کار کــردن مجبور بودم روزی 
ســی کیلومتر راه را با دوچرخه بروم و بازگردم. زندگی 
در روســتا بیشتر مبتنی بر پیاده روی و کم خوراکی بود. 

نبودند.   اینقدر چاق  آدم ها  اصا 

B یونس چند ماه در باغ کار کرد؟ 

او تا زمانی که برای تحصیات به دبیرستان کرمان رفت، 
همچنان برای کار به باغ می آمد. یعنی دو سال از دوران 
تحصیات راهنمایی با ما کار می کرد. در زمستان فقط 
عصرها می آمد و تابستان ها تمام روز را حضور داشت. 
هر کاری که وی واگذار می کردیم، انجام می داد. مانند 
شــخم زدن زیر درختان و کندن علف های هرز و پرتال 
درختان و پســته چینی. اهل بهانه تراشــی نبود و روابط 
عمومی باال داشــت. مــن در کار کمی تند بودم و دائم 
تذکر می دادم. گاهی مواقع می گفت قاسم من کارهایم 
را انجام میدهم. فقط شــما تند نشــو و اجازه بده کارم 
تمام شــود و بعد اگر موردی بــود بگو برطرف می کنم. 
بی بود که پس از مدتی با هم دوســت  اینقدر پســر خو
شدیم و گاهی مواقع ظهرها به خانه ما می آمد و همسرم 
هم به مرور با ایمان و عرفان و بزرگواری و شــخصیت 

آشنا گردید.  یونس  حاج 

B مادرشــان بی بی قمر چگونه انسانی بود؟ 

ایــن خانواده همگی خوب بودند و آرام. به حدی با هم 
دوست شــدیم که گاهی مواقع شــب ها بعد از صرف 
شــام به اتفاق همســرم به دیدن بی بی قمر مادر حاج 
یونس می رفتیم. ســاعتی می ماندیم و سپس به خانه باز 
می گشــتیم. او هم خوشحال می شد. همسر مرحوم من 
و همه مردان و زنان شــهر در دوران انقاب اســامی 
و دفاع مقدس همیشــه برای ســامتی حاج یونس دعا 
می کردند. مادر حــاج یونس زن صبوری بود و کرامت 
نفس داشــت. بعد از فــوت شــوهرش اداره زندگی به 
گردن او افتاد و با ایمان و شــجاعت توانست دو کودک 
یتیمش را اداره نماید و هرگز محتاج دســتی کسی نشد. 
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من ابتدا از انقاب اسامی هیچ چیز نمی فهمیدیم و بر 
گاه نبودم، وقتی می دیدم یونس  حقانیت امام خمینــی آ
در طــرف امام قرار دارد، تصمیم گرفتم بروم و نوارهای 
ســخنرانی حضرت امام را پیدا کنــم و گوش فرا دهم، 
ید که یونس با وی همراه شده. چند نوار  ببینم چه می گو
را گوش دادم و بعد به صف یاران حاج یونس پیوســتم. 
حدود 14 نفر انقابی متشکل از زن و مرد می شدیم که 
در نصب پوسترهای حضرت امام و چسباندن اطاعیه ها 
و پخش نوارهای مذهبی و ســخنرانی های حضرت امام 
ســنگ تمام می گذاشــتیم. آنها همه سواد داشتند و من 
گاه از راه درستم در جرگه شان درآمدم.  بیسواد بودم، اما آ
چهــار زن و حدود ده مرد کــه وظیفه خودمان را در آن 

دادیم.  انجام  بی  به خو منطقه 
هر شب عکس ها و اطاعیه ها و اعامیه های انقابیون 
توسط حاج یونس از کرمان به زنگی آباد آورده می شدند 
یــل مهدی علــی میرزا می گردیدند. ســپس من  و تحو
به اتفاق ایشــان ســوار بر موتور یا ماشــین بــه تمامی 
روســتاها و شهرهای دورتر از زنگی آباد می رفتیم و آنها 
را بــه در و دیوار و جلوی مســاجد و مدارس و جاهای 
تجمع مردم می چســباندیم. دوازده نفــر هم در زنگی 
فعالیــت می کردند. هر  نزدیک تــر  آباد و روســتاهای 
روز طرفداران شاه دوســتان و مأمــوران رژیم دنبال مان 
می گشــتند تا ببینند چه کسانی شب ها اقدام به این کار 
می کننــد. برخی مردم می گفتند اینها کی هســتند و چه 
وقت می آیند می چســبانند و می روند. مأموران روز بعد 
همه را می کندند و دیوارها را پاک می کردند و دوباره ما 
از شــب بعد همه را می چسباندیم. اینقدر تکرار کردیم 
گاه نمودیم و گروه های انقابیون را  که مردم را آماده و آ
تشــکیل دادیم. همه این سازماندهی ها را در ابتدا حاج 
یونس انجام می داد. جوانی که ســال آخر دبیرســتان را 
می گذراند و با انقابیون کرمان ارتباط برقرار کرده بود. 
من راضی بودم و اطمینان داشــتم راهم درست است و 

گرفتار کارهایی شــده ام که خداوند به آنها راضیست. 

B در شــهرتان راهپیمایی هم برگزار می کردید؟ 

اینجا ما کم بودیم و طول کشــید تــا مردم را با اهداف 
یی برخی  و خواســته های امــام آشــنا نماییم. از ســو
شاهدوســتان به شــدت انقابیون را کتــک می زدند و 
مأموران رژیم دســتگیرمان می کردند و اجازه نمی دادند 
راهپیمایــی کنیم یــا تبلیغی از انقاب اســامی انجام 
دهیم. بــه همین خاطــر بیشــترین فعالیت های ما در 
شــب انجام می گرفــت. آنقدر عکس امــام خمینی و 
اطاعیه های انقابی به در و دیوار چسباندیم و آنها پاره 
کردند، که مردم حساس شــدند و خودبخود پیگیر کار 
گردیدند. یک روز با همســرم روی حیات منزل نشسته 
بودیم که همســایه روبرویمان از باالی پشت بام فریاد 
زد قاسم از خانه بیرون نیایی. شاه دوستان از اختیارآباد 
آمده اند و هر خمینی دوســتی را ببینند کتک می زنند. ما 
آن زمان چنین وضعیتی داشــتیم. به همین خاطر یونس 
گفتــه بود به صورت پراکنده از زنگی آباد راه بیفتید و به 
کرمــان بروید در راهپیمایی ها شــرکت کنید. روزهایی 
که خبر می دادند قرار اســت راهپیمایی انجام شــود، به 

برایمــان رقــم زد  روزگار خوبــی 
و مــا را وارد ســاختارهای انقــاب 
اسامی کرد. او اولین پاسدار شهر ما 
بود که بی ریا تمامی وقت و امکاناتش 
را صرف جنگ کرد و همه ما از طریق 
وی جــزو یاران امام قــرار گرفتیم. 
همین برایمان بس بود و به خودمان 

افتخار می کردیم.

اتفاق اما نه منسجم، یعنی هر کسی از طرف خودش به 
کرمان می رفتیم کمک می کردیم تا تظاهرات ها پرشــور 

گردند.  برگزار 

B پس از انقالب چه کار کردید؟ 

حاج یونس به کردســتان رفت و بعد وارد ســپاه شد و 
همه جوانان زنگی آباد را جذب بســیج و ســپاه نمود. 
از من هم خواســت که شــب ها به همراه دیگر جوانان 
زنگی آبادی به پادگان قدس ســپاه کرمان و سایر مراکز 
مقاومتی درون شــهر کرمان برویــم و از آنها در مقابل 
بی برایمان رقم زد  منافقین مراقبــت نماییم. روزگار خو
و ما را وارد ســاختارهای انقاب اسامی کرد. او اولین 
پاســدار شهر ما بود که بی ریا تمامی وقت و امکاناتش 
را صــرف جنگ کرد و همه مــا از طریق وی جزو یاران 
امام قرار گرفتیم. همیــن برایمان بس بود و به خودمان 

می کردیم.  افتخار 
من به ســبب عاقــه فراوانی که به حاج یونس داشــتم 
و می خواســتم همــواره وی را ببینــم، از همه جدی تر 
و فعال تر پــای کار بودم. تا جایی کــه بعد از مدتی به 
پیشــنهاد ایشــان و علی مهاجری قرار شــد مسئولیت 
دژبانی درب ورودی پادگان قــدس کرمان را در قالب 
بســیجی فعال عهده دار گردم. آنجا من بودم و یک بچه 
کرمانــی بــه نام محمدعلــی فریدونی. از ایــن به بعد 
تمامی وقت مــن هم مثل حاج یونــس صرف انقاب 
و دفاع از کشــور گردید. البته حــاج یونس در آموزش 
و مــن در نگهبانی از پادگان آموزشــی قدس و رزمنده 
بســیجی. گاهی مواقع همســرم هم می آمــد همان جا 
بهم ســر می زد. یونس در مورد مــن معجزه کرده بود. 
هنوز باورم نمی شــود، زیرا من جوانی بودم به شدت از 
ســربازی گریزان و ترسو و حتی خدمت هم نرفتم. ولی 
حاال شــغل نظامی گری را با جان و دل قبول کرده بودم 
و دائما نگهبانی می دادم و ســاح به دست می گرفتم و 
بیشتر مواقع تقاضای اعزام به جبهه را داشتم. البته حاج 
یونس خودش هــم پیگیر رفتن به جبهــه بود، اما علی 
مهاجری فرمانده پادگان به وی می گفت اینجا کار شما 
مهمتر است و باید رزمنده برای جنگیدن تربیت کنید. او 
هم راضی می شــد و می گفت نظر فرمانده نظر حضرت 
امام اســت و باید گوش به فرمان سلسله مراتب باشیم. 

B این زمان حاج یونس کجا زندگی می کرد؟ 

در زنگی آباد. اما بیشتر وقتش را در پادگان قدس سپری 
می کرد. گاهی مواقع به زنگی آباد می آمد تا به مادرش و 
بسیجی ها سر بزند. مثل بچه من بود و هر وقت می آمد 
سری هم به من و همســرم صغری می زد. صغری جزو 
مریدان حاج یونس شده بود و دائم برایش دعا می کرد. 
یک شب قرار شــد میهمان ما باشد. همسرم غذا آماده 
کرد و من دم غروب رفتم دنبال حاج یونس. دیدم لباس 
نظامی اش را مرتب پوشــیده و می خواهد با یکی دو نفر 
از بســیجی ها جایــی برود. گفتم مگر امشــب میهمان 
خواهرت نیستی. گفت نه متاسفانه باید برای ماموریتی 
به کاظم آباد بروم و دنبال موتوری می گشتم که خداوند 
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تو را رســاند. اوقاتم تلخ شــد و گفتم ما غذا درســت 
کرده ایم. گفت غذایم را نگــه دارید که صبح زود میام 
و با هم می خوریم. حاال موتورت را بده که دیرم شــده 
و باید بــه کاظم آباد بروم. من هم موتور را دادم و با آن 
دو نفر رفتند. آن غذا کله پاچه بود و می شــد صبح زود 
هم صرف نمود. هوا روشن شده بود که دیدم صبح زود 
یکی درب می زند. دم درب رفتم و دیدم حاج یونس طبق 
قولش برای صرف صبحانه آمده اســت. من و همســرم 
هر دو خوشحال شــدیم. آن روز صبحانه را با ما خورد 
و رفت. همان روزها من بنایی داشتم و حاج یونس آمد 
برق کشــی خانه مرا انجام داد. دلش می خواست کاری 
برای مردم انجام دهد. بعد از مدتی هم در عملیات فتح 

یافت.  حضور  المبین 

B شما را در سپاه برای کسب تحصیل نفرستادند؟ 

مدتی در پادگان قدس درس می خواندم. یک روز یکی 
از فرماندهان به نام میثم که بعدها به شــهادت رســید، 
نزد من آمد و گفت اینجا چکار می کنی؟ گفتم فرستادنم 
سواد یاد بگیرم. گفت بابا توام با این زبونت، من تا حاال 

کــور از خدا چی می خواســت دو 
چشــم بینا. راهم به جهاد باز شد. 
به سرعت ثبت نام کردم و به اتفاق 
دیگر بسیجیان همشهری ام هم راه 
شــدیم رفتیم جبهه. در اهواز ما را 
فرستادند منطقه طائیه، سه راهی 
حسینیه که جایی بود به نام اردوگاه 

حمید چریک

فکر می کردم لیســانس داری، حاال میگی بیســوادی. 
بعد از چندی حاج یونس گفت بیا پاســدار رسمی بشو. 
گفتم من سواد ندارم و می ترسم این بیسوادی کار دستم 
دهد. به هر حال یک روز من را فرســتادند برای امتحان 
گزینش ســپاه. آنجا سواالتشــان خارج از فهم من بود. 
کل اطاعــات دینی مــن عبارت بودنــد از حفظ چند 
ســوره کوچک قرآن و انجام واجبات و ترک محرمات و 
دانســتن اصول و فروع دین. همانهایی که روی منبرها و 
در کاسهای روزانه پادگان و پایگاه مقاومت شنیده و در 
زندگی به دردم می خوردند. هیچ روزه ی قضا نداشتم و 
همه وظایف شــرعی و دینی ام را انجام داده و در تاش 
بودم که به جهاد هم بروم. از نظر خودم مشکلی نداشتم. 
اما از نظر آن آقای مصاحبه کننده کلی مشــکل داشتم. 
گفتــم هر طور تمایل دارید، من همینم. اگر می خواهید 
اســتخدام کنید و اگر نمی خواهید من راه خدمت را یاد 
گرفته ام و راه شــهادت را خوب بلدم و از آنجا به پادگان 
برگشــتم. چند روز بعد فرســتادن دنبالــم و گفتند باید 
برای آموزش دوره نوزدهم پاسداری آموزش ببینی. بدین 

شدم.  پاسدار  ترتیب 

B نرفتید؟ جبهه   

مدتی بعد حاج یونس گفــت می خواهم به جبهه بروم. 
خیلی خوشحال بود. با هم رفتیم به آسایشگاه مربیان و 
لباســهایش را جمع کرد که برود. کلید کمدش را به من 
داد و گفت چند کتاب و یک دست لباس بیت المال در 
یل بده. من مسئول دژبانی  این است اگر شهید شدم تحو
درب پادگان بودم. یــک روز می ماندم و روز بعد آقای 
محمدعلی فریدونی می آمد و من به منزل می رفتم. درب 
پادگان را محکم داشــتیم و احدی نمی توانســت بدون 
هماهنگــی وارد یا خارج شــود. آن روز حاجی رفت و 
دل مــن هم با او رفت. بعد از چند روز اعام کردند که 
عملیات نزدیک است و هر کســی می خواهد می تواند 
به جبهه برود. کور از خدا چی می خواســت دو چشــم 
بینا. راهم به جهاد باز شــد. به سرعت ثبت نام کردم و 
به اتفاق دیگر بسیجیان همشهری ام هم راه شدیم رفتیم 
جبهه. در اهواز ما را فرستادند منطقه طائیه، سه راهی 
حسینیه که جایی بود به نام اردوگاه حمید چریک. همه 
رزمندگان کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان آنجا 
بودند و به راحتی می توانســتیم چهــره مناطق جنگی را 
درک کنیم و تغییر ســاختار پادگان بــه جبهه را بفهمیم. 
عبــور و مرور جیپ ها و خودروها و رزمندگان و حالت 
کامــا نظامی و جنگی آدم را به حــال و هوای دیگری 
می بــرد. به خصوص هنگام اذان همه جمع شــدند در 
جایی برای خواندن نماز. یک شور و غوغایی در دلمان 
بر پا شد. نماز تمام شده بود که دیدیم حاج یونس با یک 
دســتگاه موتور هوندا 250 از راه رسید و گفت باالخره 
آمدید که کله هایتان کنده شــود. گفتیم خودمان آمدیم 
که کله بعثی ها را بکنیم. خاصه کلی گفتیم و شنفتیم و 
شوخی کردیم. در گردان عملیاتی بهرام سعیدی بودیم و 
حاجی در آموزش نظامی استقرار داشت. چند روز بعد 
در عملیات شرکت کردیم و دوستم محمدعلی فریدونی 

از همان زمان اسیر شد و جزو آخرین نفرهایی بود که از 
اسارت بازگشت. من بعد از عملیات به کرمان بازگشتم. 
اما حاج یونس دیگر به جــز مرخصی و مجروحیت به 

نمی گشت.   باز  کرمان 

B چند وقت یک بار به مرخصی می آمد؟ 

اوایل زیاد می آمد، اما هرچه از جنگ می گذشــت، از 
تعداد روزهــای مرخصی حاج یونس کمتر می شــد و 
به جایی رســید که از ســال 1364 به بعد هر مرخصی 
از پنج یا شــش روز بیشــتر نمی شد و زود می رفت. هر 
وقــت به کرمان می آمد یک بار به خانه من ســر می زد. 
چند باری به اتفاق یکی از روحانیون شــهر به نام حاج 

آمدند.  عباس  شیخ 

B چه زمانی ازدواج نمودند؟ 

سال 1361 یک روز مادرش برایم پیغام فرستاد که برای 
کار مهمی به منزلشان بروم. من هم رفتم ببینم چه کارم 
دارد. آن روز همســرم هم گفــت می خواهد بی بی قمر 
را ببیند و دلش برایش تنگ شــده، به همین خاطر با هم 
رفتیم. آنجا بی بی قمر به من گفت قاســم روبروی من 
بشین که بتونم ببینمت، حرف هم نزن. تند هم نشو. فقط 
به حرفهای من گوش کن. پیرزنی آن روزها چشمهایش 
کم سو شده و بیشتر وقت ها مریض بود. زحمت زیادی 
بی بر او نمایان بود. من  کشیده و خستگی زندگی به خو
آن زمان 36 سال سن داشــتم. مادر یونس گفت خیلی 
پیر شده ام و دیگر توانی ندارم. می خواهم یونس ازدواج 
کند و پیشــنهادم دختر خواهرم اســت. چون این دختر 
بی  مهربان می تواند از من نگهداری کند و همســر خو
برای حاجی باشــد. گفتم به ســامتی. حاال من چکار 
می توانــم بکنم؟ گفت تو یونس را راضی به ازدواج کن، 
گفتم چشــم. اگر گوش به حرف من کرد حتما این کار 
را می کنم. روز بعــد رفتم پادگان و دیدم حاج یونس به 
همراه پدر یکی از دوســتانم که بسیجی شده بود، دارد 
در محوطه پــادگان قدم می زند. از پســر همین پیرمرد 
که همکار خودم بود، ســوال کردم حاجی با پدر شــما 
چکار دارد. گفت مگر خبر نداری که یونس می خواهد 
از خواهر من خواستگاری کند. گفتم هنوز خواستگاری 
نکــرده؟ گفت: نه. اما با من صحبت کرده و بزودی این 
مورد را با پدرم در میان خواهد گذاشت. دیدم کار دارد 
از کار می گذرد و حاج یونس اگر خواستگاری کند دیگر 
نمی تواند به خواستگاری دختر خاله اش برود. به همین 
خاطر نقشــه ای کشــیدم تا هر چه زودتر مورد را رتق و 
فتــق کنم. آن روزها به ســبب کمبود فضای آموزشــی 
و افزایش چشــمگیر بســیجیان، تعــدادی از آنها را به 
آسایشگاه های پادگان آموزشــی صفر پنج ارتش منتقل 
کــرده و در آنجا آموزش می دادند. حاج یونس و ســایر 
مربیان هم می رفتند و همانجا آموزش می دادند. بعد از 
دقایقی یونس با ماشــین به پــادگان صفر پنج رفت. من 
هم موقعیت را غنمیت شمردم و رفتم نزد رفیق صمیمی 
حاج یونس به نام حمیــد مهرابی پور و گفتم پدر خانم 
حاج یونس را ندیدید؟ گفت مگر حاج یونس پدر خانم 
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نوجــوان بود مریــد وی گردیدم و اطمینان داشــتم که 
روزی عزتش ســر به افاک می زند. مرحوم همسرم هم 
همین گونه فکــر می کرد. خدا بیامرزد بی بی صغری را 
که حاجی را همچون یک برادر بزرگتر دوست داشت و 
همیشــه سر نماز برایش دعا می کرد تا بتواند به سامت 

اسام را یاری کند. 
حاج یونس در جبهه نماز شــب می خواند. او معموال به 
هنگام نماز چشــم هایش را می بست. مدتی در سد دز 
مستقر بودیم و آموزشهای قبل از عملیات کربای چهار 
را پشت سر می گذاشــتیم. سنگر حاج یونس جدای از 
ما در طرح عملیات بود، اما با هم ارتباط داشتیم. دیده 
بودم که هر شب به جنگل کنار محل استقرار چادرهای 
لشکر می رود و در آنجا گودالی به عمق نیم متر به اندازه 
نشســتن و نماز خواندن خــودش حفر کرده و در آن به 

مــادر یونــس گفــت خیلــی پیر 
شــده ام و دیگــر توانــی نــدارم. 
می خواهم یونــس ازدواج کند و 
پیشنهادم دختر خواهرم است. 
چون این دختر مهربان می تواند 
از مــن نگهداری کند و همســر 
خوبی برای حاجی باشد. گفتم به 
سامتی. حاال من چکار می توانم 
بکنــم. گفت تو یونــس را راضی 
به ازدواج کن. گفتم چشــم. اگر 
گوش به حرف من کرد حتما این 

کار را می کنم.

دارد. گفتــم: بله، می خواهد با دختر یکی از بســیجیان 
همین جــا ازدواج کند. تعجب مهرابی پــور برانگیخته 
شد و من به سرعت از آنجا دور شدم. آن زمان معرفت 
بچه های روســتا به حدی زیاد بود که دوســت نداشتند 
یند و می خواستند  تا قبل از ازدواج مورد را به کسی بگو
همه چیز پنهان بماند. تا پس از اطمینان از قبول عروس 
و خانــواده اش و همچنین حتمی شــدن کار همه چیز را 
علنی کنند. این کار دو مزیت داشــت. اول اینکه اســم 
روی دختر مردم نمی گذاشتند و مشکلی برایش درست 
نمی کردند و دوم اینکه خودشــان را در حرف مردم قرار 
ینــد دختر بهش دادند یا ندادند  نمی دادند که بعدا بگو
یا پسره معلوم نیســت چطورش بود. به خصوص حاج 
یونس که زیر ذره بین همه مردم زنگی آباد قرار داشــت و 

بودند.  مهم  برای جامعه  کارهایش 
عصــر آن روز در اتاق دژبانی خوابیــده بودم که دیدم 
یونــس با پا درب را باز کرد و با اوقات تلخی وارد شــد 
گفت قاســم چــرا آبروی من را جلوی مــردم می بری؟ 
کدام پدر زن. الکی روی دختر مردم اســم نگذار. من 
هنوز قصــدی برای ازدواج ندارم و چیــزی به دختر یا 
پدرشــان نگفته ام. از حرفهایش خوشحال شدم، چون 
نقشه ام گرفته بود و می دانســتم پیروز شدم. گفتم حاج 
یونس چرا اوقات تلخی می کنی؟ من قصدی نداشتم و 
به نظرم رســید که اینجوری است. بعدش هم مادرتان 
به مــن گفته که حاج یونس می خواهد با دختر خاله اش 
ازدواج کنــد و هر دو همدیگر را دوســت دارند. کمی 
یی؟ گفتم: پس چی؟  آرام گرفت و گفت راســت می گو
گفــت: یعنی من را هم می خواهد؟ گفتم: بله. فقط نظر 
تو و تمام. باور کنید خوشحال شد. گفتم حاجی هر چه 
ســریعتر اقدام کن و برو خواستگاری. به فکر فرو رفت 
و با آرامشــی از پیش من رفت. عصر آن روز رفتم پیش 
مادرش و گفتم مــن وظیفه ام را انجام دادم و بقیه اش با 
یید و یونس را به  خودتــان. به خانواده دختر خالــه بگو
خواســتگاری ببرید. روز بعد پیش آن همکار بســیجی 
رفتم و موضــوع را برایش توضیح دادم. او هم گفت هر 
چی قسمته و هنوز قراری نبود و چیزی گفته نشده که من 
یا خانواده ام ناراحت شوند. به خصوص اینکه خانواده ام 

ندارند.    اصا خبر 
چند ماهی گذشــت که کارها راســت و ریز شــدند و 
خودشــان با عروس خانم مشــترکا برنامــه ریزی کرده 
و مراســم عقد و عروســی را در مسجد صاحب الزمان 
زنگی آباد برگزار نمودند. میهمان ها را دعوت نمودند و 
بچه های ســپاه هم با دو مینی بوس آمدند. آن شب من 
در قســمت مردان پذیرایی می کردم. عروسی متفاوت و 
بیاد ماندنی که روح همه مردم شــهر و بچه های سپاه و 

شهدای آینده را شاد کرد. 

B به معنویات اهمیت می داد؟  حاجی چقدر 

این سوال را از کسی می پرسید که به حاج یونس اعتقاد 
خاص دارد و از صمیم قلب اطمینان دارم که نزد خداوند 
از همه مردم شــهر ما عزیزتر بود. هم مومن و متعبد و 
عارف و هم پرتاش و آرام و دوســت داشتنی. من وقتی 

راز و نیاز و عبادت با خدا می پردازد. یک شب دوستان 
و همشــهری ها سوال کردند که شــب ها حاج یونس را 
نمی بینند و نمی دانند کجا می رود. گفتم بیایید برویم تا 
نشانتان بدهم کجا می رود. با هم به نزدیک محل عبادت 
او رفتیم و از دور غرق در راز و نیاز حاجی شدیم. یونس 
همیشــه چشمهایش را به هنگام نماز و یا عبادت با خدا 
می بســت. آن شب یکی از دوســتان دوربینی را با خود 
آورده بود. مقداری جلو رفت و عکســی از حاج یونس 
گرفت. ســپس بدون اینکه حاجــی بفهمد از آنجا دور 
شدیم. بعدها عکس را نشانش دادند. به شدت از دستم 
ناراحت شد و  گفت هر بایی به سر من داده می شود از 
طرف توست، من کجا بروم که نباشی. البته گفته هایش 

جدی نبودند و دوســتی ما هیچ وقت قطع نگردید. 
همیشه یک چیزی به دوستان و مردم و حتی پژوهشگرانی 
که برای حاج یونس تحقیــق می کنند گفته ام و آن اینکه 
حاج یونس سرشــار از داشــته های عرفانــی و معنوی 
و نظامی اســت و اگر خــوب تحقیق کنید بــه فراوانی 
اطاعات مورد نیازتان را به دست می آورید. اطاعاتی 
که هیچ جای شــبهه ای ندارنــد و در حاج یونس وجود 
داشــته اند. بنابراین هیچگاه به دنبال دروغ ســاختن و 
مطلب درســت کردن برای شهدا نباشــید. خودشان را 
یسید که راضی تر هستند و خدا هم خوشش می آید.  بنو

B  آیا حــاج یونس بــا خانواده شــهدا و مردم 
بود؟ برقرار  ارتباطش 

بله بــه فراوانی. من خودم بعد از فوت مرحوم همســر 
اولم با یکی از همســران شهدا ازدواج کردم. البته طبق 
رضایت خانواده خودش و خانواده شــهید. از همســر 
اولم ســه فرزند دارم و از این همســرم یک فرزند دختر 
کــه اکنون ازدواج نموده. یک بــار در جبهه بودم و این 
بچه بهانه گیری می کردند و بســتنی می خواستند. حاج 
یونس همان روز ســوار بر خــودرو در خیابان می بیند 
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نشســتیم تا فرمان حرکت به ســوی قایق ها داده شــود. 
اما هر چه انتظار کشــیدیم خبری از حرکت نشــد و در 
نهایت گفتند عملیــات موفقیت آمیز نبوده و رزمندگان 
تیپ یکم باید به اهواز بازگردند. من آن شــب به سردار 
شــهید طیاری که فرمانده گردانم بود گفتم آقای طیاری 
امشــب نگران حاج یونس هســتم و از سر شب قلبم از 
تپش باز نمی ایستد. چطور آرام شوم. گفت نگران نباش 
من همراه حاج یونس هســتم و رهایش نمی کنم. سردار 
شهید مهدی طیاری دالوری بود که به اقتدار و توانمندی 
عملیاتی وی ایمان داشتم. برای همین کمی آرام گرفتم. 
هیچ گاه عادت نداشــتم قبــل از عملیات ها گریه کنم و 
خداحافظی نمایم. اما آن شب قبل از عملیات که حاج 
یونس آمد تا نیروهــا را توجیه و آماده حرکت نماید، او 
را در بغــل گرفتم و بلند بلند گریــه می کردم. نمی دانم 
چرا احســاس نگرانی می کردم و آرامش نداشتم. به هر 
حــال عملیات موفــق نبود و تیپ ما تحــت فرماندهی 

من وقتــی نوجوان بود مرید وی 
گردیــدم و اطمینان داشــتم که 
روزی عزتش سر به افاک میزند. 
مرحوم همسرم هم همین گونه 
فکر می کــرد. خدا بیامــرزد بی 
بی صغــری را که حــاج یونس را 
همچــون یــک خواهر دوســت 
داشت و همیشه سر نماز برایش 
دعا می کرد تا بتواند به ســامت 

اسام را یاری کند. 

که همســرم ایســتاده و بچه در حال گریه کردن است. 
ید  ید کجا تشریف می برید؟ سوار شو می ایستد و می گو
ید  تا برسانمتان، شاید بچه خسته شده. مادر بچه می گو
قاســم در جبهه اســت و این بچه بهانه گیری می کند و 
بستنی می خواهد. هر جایی گشتم بستنی ندیدم. یونس 
آنها را ســوار می کند و همــه خیابانها را می گردد تا یک 
ید  بستنی برای بچه من پیدا می کند و به او میدهد. می گو
پدرش در جبهه اســت و من وظیفه دارم این یک بستنی 
ناقابــل را برای بچه بگیرم. همیشــه به اتفاق روحانیون 
شــهر به نزد خانواده شهدا و جانبازان و اسرا می رفت و 
یی می کرد و گاهی مشکاتشان را برطرف  از آنها دلجو
می ســاختند. خانواده شــهدا احترام زیــادی برای وی 
قائل می شــدند و خدا میداند همه دوستش داشتند و از 
شهادتش ناراحت شدند. مردم شهر هنوز نام حاجی را 
بشان می افتند. دنیایی سرشار  می شنوند یاد خاطرات خو
از مهربانی و دوســتی و گذشت و رفتن به جبهه برایمان 
ایجاد کرده بود. روزی هم که به شهادت رسید، شهر ما 
منقلب گردیــد و همه از زن و مرد و پیر و جوان عزادار 
گردیدند. حتی از کرمان هــم جمعیت زیادی به اینجا 

آمدند تا در تشــییع جنازه وی شرکت کنند. 

B در عملیات ها او را می دیدید؟ 

مــا نیــروی رزمنــده بودیم و حــاج یونس در شــمار 
فرماندهان محور یا تیپ قرار داشــت. حتما  نســبت به 
ما هزار برابر بیشتر کار داشــت. همگی می دانستیم که 
از روزها قبــل از عملیات و تا چند روز بعد از عملیات 
آرام و قــرار نــدارد. بــرای همین هیچکــس مزاحمش 
نمی شد. شــب عملیات کربای چهار چادرهای تیپ 
امام حســین تحت فرماندهی حاج یونس در کوچه های 
شهر خرمشهر زده شــدند و ما آنجا مستقر بودیم. قرار 
بود تیپ ما بعد از تیپ یکم وارد عملیات شود. به همین 
خاطر مجهز بــه تجهیزات نظامی از چادرها خارجمان 
ســاختند و نزدیک محل رهایی به صف پشــت سر هم 

حاج یونس نتوانست وارد عملیات شود. روز بعد اعام 
نمودند به اهــواز برگردیم. در اهواز به همراه جمعی از 
رزمندگانــم نزد حاج یونس رفتیــم و گفتیم چند نفر از 
دوستانمان شهید و یکی مفقود شده و می خواهیم برای 
تشییع جنازه به کرمان بازگردیم. محمدعلی مختارآبادی 
و عبــاس زنگی آبادی کنــارش ایســتاده بودند، گفت 
شــهادت آنها چه ربطی به شما دارد. گفتم برادر یکی از 
همان شهدا االن بین ماست. گفت دلیلی برای رفتن تان 
نمی بینــم. گفتیم ما می خواهیم برویــم. گفت آمدنتان 
دســت خودتان بود و االن رفتنتان به دســت شــیطان 
افتاده و از دســت من هم کاری ســاخته نیست. کاش 
می ماندید تا عملیات بعدی شــروع شود و بعد بروید. 
گفتیم نه باید برویم، دفعه قبل هم شــما گفتید بمانید تا 
عملیات بعدی شــروع شود اما عملیاتی شروع نشد. ما 
میدانیــم که هیچ وقت عملیات ها به این ســرعت آغاز 
نمی گردند. هر چه اصرار نمود موافقت نکردیم. بنابراین 
از همدیگر خداحافظی کرده و به کرمان بازگشتیم. هنوز 
چیزی از برگشــتن مان نگذشــته بود که رادیو اعام کرد 
عملیات بعدی یعنی کربای پنج آغاز شــده. عملیات 
بزرگــی بود و چندین روز طول کشــید. تازه دلشــوره و 
ناراحتی های ما شــروع گردید. همش می گفتم کاش بر 
نگشــته بودیم. آن روزها خیلی سخت گذشت تا اینکه 
خبر دادند هشــت شهید برای شهر زنگی آباد آورده اند. 
من ناراحتی قلبی داشتم. ابتدا نامی از حاج یونس نبود، 
ولی ناگهان گفتند حاج یونس هم به شــهادت رســیده. 
از همان روز به شــدت بیمار شــدم. حالم اصا خوب 
نبود و نمی دانســتم چکار کنم. اما جنگ را دیده بودم و 
ســعادت حاج یونس را چیزی غیر از این نمی دانستم. 
ولــی چکار کنم که دلم آرام و قرار نمی گرفت و غم های 
عالم روی سینه ام نشســته بودند. نمی دانستم گریه کنم 
یــا خنده. اگر حاج یونس برای همــه فقط فرمانده بود، 
برای من اســتاد و فرمانده و فرزند و همه خاطرات زیبا 
و هدایت گرم بود. به هر حال جنازه ها را آوردند و اجازه 
نمی دادند من به طرف آنها بروم، چون می ترســیدند با 
دیدن حاج یونس ســکته کنم. حالم به شــدت خراب 
بود. تا آن روز همه شــهیدان را خودم دفن کرده بودم و 
حاال نمی توانســتم ببینم که حاج یونس را کس دیگری 
گاه گریه می کردم که شــیخ  دفن کند. همینطور ناخودآ
حبیــب الله پیش نماز و همه کاره شــهر فریاد زد عباس 
بیــا و حاج یونس را دفن کن. بلند شــدم و جلو رفتم و 
هنوز تا قیامت از مرحوم حجت االســام شــیخ حبیب 
الله متشــکرم که این اجازه را به من داد. داخل قبر شدم 
و حاج یونس را گرفتم. او را در لحد قرار دادم و شــروع 
به انجام اصول تدفین نمودم. همهمه ای بود و همه گریه 
می کردنــد. خودمم بدتر از همه آرام و قرار نداشــتم و 
گریه ام یک لحظه قطع نمی گردید. دســت چپ و ســر 
حاج یونس وجود نداشتند. بدن مطهرش را دفن نمودم 
و از قبر بیرون آمدم. بدین گونه حاج یونس برای همیشه 

از پیش ما رفت. 
یســنده اینکه عملیات 19 دیماه انجام گرفته  )توضیح نو

و تشــییع جنازه شهدا 25 دیماه انجام شده(.     

شهید زنگی آبادی در جبهه های جنگ ▪
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درآمد

جنگ گر چه سخت بود اما امروزمان را بیمه کرد و دیگر کسی جرات نمی کند به ایران حمله نماید. دفاع مقدس اوج شکوفایی و اقتدار ایران اسالمی است و 
قهرمانان آن شهیدانی می باشند که سربلند و با افتخار در گلزارهای شهدای شهرهای خود آرمیده اند. سید محمد تهامی در شمار فرماندهان لشکر 41 ثارالله قرار دارد 
که از ابتدا تا انتهای جنگ در جبهه های نبرد حضور داشته و اکنون میراث دار خون شهیدانی است که می باید میراث شان را به نسلهای بعد منتقل سازد. در مصاحبه 

شاهد یاران با وی در خصوص سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی به گفتگو نشسته ایم. 

پژوهشی بر نقش حاج یونس زنگی آبادی در عملیات های دفاع مقدس در مصاحبه با سردار سید محمد تهامی

حاج یونس فرمانده ای مدیر، دالور و با حوصله بود
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آموزش تیپ ثارالله در این پادگان مستقر بودند. آن زمان من 
فرمانده عملیات تیپ ثارالله بودم و می بایست بر نحوه توان 
رزم و آمادگی نیروهای تیپ نظارت داشــته باشم. به همین 
جهت چندین بار به پادگان حمید چریک رفتم و در همین 
آمد و رفت ها ارتباط دوســتانه و خوبی با مربیان آموزشی 
برقــرار نمودم. در میان مربیان یک جوان رعنا با قامتی بلند 
و هیکلی قدرتمند و چهارشــانه حضور داشت به نام حاج 
یونس زنگی آبادی. صدایی رسا داشت و در هنگام آموزش 
بسیار جدی برخورد می کرد. دارای روابط عمومی باالیی بود 
که به سرعت با هم دوست شدیم. بر عکس آن قیافه بزرگ و 
صدای مقتدر بسیار مهربان و آرام بود و در جمع های دوستانه 

کمتر صحبت می کرد. 

B  آیا محل اســتقرار فرماندهی تیپ هم در همین 
پادگان بود؟

محل اســتقرار حاج قاسم ســلیمانی تا مقر حمید چریک 
حدود بیســت کیلومتر فاصله داشت. سنگر ایشان در حد 
فاصل پادگان حمید چریک یعنی سه راهی حسینیه و خط 
مقدم نبرد واقع می شد و تا دژ مرزی ایران و عراق حدود سه 
کیلومتــر راه بود. یعنی به خط مقدم نزدیکتر بود. روزی که 
می خواستند سنگر فرماندهی را آماده کنند، من و حاجی به 
اتفاق هم آن را فرش نمودیم. دو موتور برق آورده بودند و سیم 
کشی المپ ها و پریزهای برق فرماندهی را من انجام دادم. 
سمت راست سنگر حاج قاسم، سنگر مهندسی واقع بود. 

B  آیا حاج قاسم سلیمانی و حاج یونس همدیگر را
می شناختند؟

بله که می شــناختند. حاج قاسم سلیمانی و حاج یونس از 
سال 1360 همدیگر را می شناختند. زیرا حاج یونس آموزش 
نظامی بسیج خود را تحت فرماندهی حاج قاسم طی کرد. 
ســپس حاج یونس بعد از آموزش پاسداری به عنوان مربی 
آموزشــی وارد پادگان قدس شد. اما آن زمان حاج قاسم از 
پادگان آموزشــی قدس کرمان رفته و در حال سازماندهی 

تیپ ثارالله در جبهه بود.   

B  حاج یونس چه مسئولیتی در پادگان حمید چریک 

B  جناب تهامی از چــه زمانی با حاج یونس زنگی 
آبادی آشنا شدید؟

در عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر فرمانده 
محــور تیپ ثاراللــه بودم و به شــدت از ناحیه پا مجروح 
گردیدم. مدتی در بیمارستان بستری شدم و سپس به کرمان 
اعزام گردیدم. در آنجا فهمیدم که قرار است بزودی عملیاتی 
تحت عنوان رمضان انجام شود. بنابر این با همان وضعیت 
مجروحیت نسبی که دوران نقاهت ام را می گذراندم به جبهه 
بازگشــتم. در اهواز گفتند که تیپ ثارالله در پادگان حمید 
چریک نزدیک خرمشهر استقرار یافته. پادگان حمید چریک 
در سه راهی حســینیه نزدیک خرمشهر استقرار داشت که 
به هنگام عملیات بیت المقدس برای آزادســازی خرمشهر 
توســط تیپ ثارالله از اشغال دشــمن بعثی آزاد شده بود. 
فاصله این پادگان تا خط مقدم و شــهر خرمشهر و پادگان 
حمیدیه حدود بیســت و پنج کیلومتر بــود. البته هر کدام 
از این مکان ها مسیرشــان با هم فــرق می کرد. یک پادگان 
بزرگ با حصار خاکریــز و انبوه چادرهایی که رزمندگان و 
فرماندهان در آنها اقامت داشتند. قسمت های مختلف تیپ 
ثارالله و برخی گردان هــای رزم و واحدهای اداری و مرکز 

حــاج قاســم ســلیمانی و حــاج 
یونس از ســال 1360 همدیگر را 
می شــناختند. زیرا حــاج یونس 
آموزش نظامی بسیج خود را تحت 
فرماندهی حاج قاســم طی کرد. 
ســپس حاج یونس بعد از آموزش 
پاسداری به عنوان مربی آموزشی 
وارد پادگان قدس شد. اما آن زمان 
حاج قاسم از پادگان آموزشی قدس 
کرمان رفته و در حال سازماندهی 

تیپ ثارالله در جبهه بود.   

داشت؟

یکی از قســمت های مهم آن پادگان زیر نظر واحد آموزش 
سپاه منطقه شش کشوری اداره می گردید و حاج یونس زنگی 
آبادی به اتفاق چند مربی آموزشــی دیگر در همین قسمت 
اســتقرار داشــتند و به رزمندگانی که قرار بود در عملیات 
رمضان شــرکت نمایند، آموزش های نظامی می دادند. آن 
زمان پادگانهای آموزش نظامی کرمان زیر نظر سپاه منطقه 
شش اداره می گردیدند. حاج یونس در آنجا یکی از مربیان 
مجرب و توانمند تاکتیک بود و فرماندهی یکی از گردانهای 
آموزشــی را بر عهده داشت. قرار بود این رزمندگان از نظر 
بدنــی و معلومات نظامی آماده گردنــد و قبل از عملیات 
رمضــان در اختیار گردانهای رزم قــرار گیرند تا از آنها در 
عملیات رمضان استفاده شود. البته حاج یونس یک مربی 
آموزشی تمام عیار بود. زیرا همزمان به رزمندگان آموزشهای 
ســاح و خمپاره شصت و بدنســازی هم می داد. مربی با 
صابتی که به رغم خصوصیات روستایی اما رسا و محکم 
صحبــت می کرد و به هنگام آموزش با هیچکس شــوخی 
نداشت. کارها را با جدیت هر چه تمام تر پیگیری می کرد و 
آنقدر در آموزشها سخت می گرفت که نیروهای آموزشی به 
شدت از ایشان حساب می بردند. فکر کنم حدود ده مربی 
بودند که هر کدام وظایفی داشتند و پادگان را به خوبی اداره 
می کردنــد. تا جایی که نظر همه فرماندهان و به خصوص 

حاج قاسم را جلب کرده بودند. 

B آیا در عملیات هم شرکت کردند؟ 

من یادم نیست. چون مشغله کاری و عملیاتی فراوانی داشتم. 
از طرفی به ســبب مجروحیت شدید و باز بودن بخیه های 
پایم، امکان حضور در عملیات را نداشتم. آن شب دو گردان 
وارد عمل شدند و حاج اکبر خوشی و عبدالحسین رحیمی 
که هر دو از فرماندهان لشــکر بودنــد، زخمی گردیدند. 
بنابراین در ابتدای روز بعد مجبور شدم به رغم مجروحیت 
به اتفاق یک گردان از همان نیروهایی که توسط حاج یونس 
آموزش داده شده بودند، وارد عملیات گردم. دژ بلندی از سه 
راه حسینیه تا مرز ایران و عراق ادامه داشت. ما از این دژ به 
عنوان جاده استفاده می کردیم. این دژ یا به عبارتی خاکریز 
بلند قبل از انقاب زیرسازی شده بود تا ریل قطار از ایستگاه 
حســینیه به سمت بندر بصره عراق کشیده شود و ارتباط راه 
آهنی بین کشــورهای ایران و عراق برقرار گردد. اکنون دژ به 
عنوان مرز بین تیپ 25 کربا و تیپ 41 ثارالله معرفی شده 
بود و تأمین درســتی نداشــت. من یک گردان را در طرفین 
همین دژ مستقر ساختم تا تانک های دشمن نتوانند از روی 
آن وارد خاک کشــورمان گردند و نیروهای ما را دور بزنند. 
بنابراین حاج یونس را نه در پادگان حمید چریک دیدم و نه 
در خطوط عملیاتی. اما همرزمانش می گفتند که همان شب 
بــه همراه گردانهای رزم به عنوان کمک آر پی جی زن وارد 
عملیات شــده. عملیات رمضان خیلی طول نکشید و روز 
بعد به پایان رسید. ما به مقرهایمان بازگشتیم و حاج یونس 

در همان پادگان حمید چریک ماند.       

B  مگر نیروی پادگان آموزشی قدس کرمان نبود؟ آیا 
می توانست برنگردد و در جبهه بماند؟
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هم از سپاه می آمدند و در این برنامه ریزی ها نظر می دادند 
تا به یک راهکار عالی و مشــترک برسند. همه فرماندهان 
گردان ها و تیپ ها و ســایر یگان های رزم لشکر 41 ثارالله 
در روزهــای بدون عملیات و یا روزهای قبل از عملیات در 
این واحد حضور داشتند و به هنگام عملیات هم در قالب 
ســازمان تعیین شــده از ســوی طرح عملیات وارد محور 
عملیاتی می شدند. یگان های رزم در شب عملیات تحت 
فرماندهــی یک فرمانده محور قرار داشــتند که معموال از 

نیروهای طرح عملیات بود. 
تمامــی طرحهای عملیاتی و چگونگی انجام عملیات ها و 
ترتیب حرکت گردانهای رزم و ساختار فرماندهی تیپ ها و 
گردانها زیر نظر واحد طرح عملیات و با نظارت مســتقیم 
حاج قاسم ســلیمانی انجام می گرفت. در مواقعی هم که 
عملیات ها گسترده بودند و تعداد گردان های شرکت کننده 
از هشــت گردان عبور می کردند، ســه تیپ رزمی تشکیل 
می گردید و گردان ها در این تیپ ها سازماندهی می شدند. 
اگــر هم عملیات نیمه گســترده و یا محدود بــود و تعداد 
گردانهای عمل کننده کمتر از هشــت گــردان بودند، هر 
دو یا سه گردان توســط یک فرمانده محور وارد خط مقدم 
می گردیدند و بر دشــمن یورش می بردند. مســئول محور 
از مشــاغل ســخت فرماندهی در جنگ بود و بسیاری از 
فرمانده محورهای لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند. حاج یونس در طرح عملیات ابتدا نیروی 
واحد بود و بعد از مدتی مســئول محور شد و در مقاطعی 
از جنگ فرمانده تیپ عملیاتی گردید. حاج یونس استعداد 
زیادی داشت. او به هر کجا که می رفت سبب تغییر و بهبود 

اوضاع می شد. 
البته ما ســه واحد عملیات در لشــکر داشتیم. یکی طرح 
عملیات و یکی عملیات و یکــی هم اطاعات عملیات. 
طرح عملیات را که شرح دادم. اما واحد عملیات هم داشتیم 
که بیشتر مواقع من فرمانده اش بودم و مسئولیت نظارت بر 
خطوط پدافندی و توانایی های کمی و کیفی لشکر را از حیث 
نیرو و ســاح و تجهیزات بر عهده داشت. واحد اطاعات 
عملیات هم وظیفه شناسایی دشــمن و آماده سازی نقشه 

آن زمان پادگانهای آموزش نظامی 
کرمان زیر نظر سپاه منطقه شش 
کشــور اداره می گردیدنــد. حاج 
یونــس در آنجــا یکــی از مربیــان 
مجــرب و توانمنــد تاکتیــک بود 
و فرماندهــی یکــی از گردانهای 
آموزشــی را بر عهده داشت. قرار 
بود این رزمنــدگان از نظر بدنی و 
معلومــات نظامی آمــاده گردند و 
قبل از عملیات رمضان در اختیار 
گردانهای رزم قرار گیرند تا از آنها 
در عملیات رمضان استفاده شود.

البته االن نمی شــود چنین کارهایی کرد اما در زمان جنگ 
می شــد. همان روزها تیپ ثارالله تبدیل به لشــکر شد و با 
استعداد لشــکر 41 ثارالله برای عملیات والفجر مقدماتی 
آماده می گردید. بنابراین نیازمند نیرو بود و به خصوص در 
بخش آموزش کمبود شدید مربی آموزشی داشت. در چنین 
شرایطی حاج قاسم از اقدام حاج یونس حمایت می کرد و 
این کار وی را به عنوان تقویت جبهه جنگ محسوب می کرد. 
با تبدیل تیپ ثارالله به لشکر 41 ثارالله، این لشکر اقدام به 
تشکیل سه تیپ به نام های حزب الله و جندالله و انصارالله 
نمود که فرماندهی تیپ ها بر عهده آقایان اکبر پوریانی و اکبر 

خوشی و محمدحسین پودینه قرار گرفت. 

B  حاج یونس چه مســئولیتی در لشکر تازه تاسیس 
41 ثارالله داشت؟

ابتدا حاج یونس به عنوان مســئول واحــد آموزش نظامی 
لشــکر 41 ثارالله انجام وظیفه می کرد. مردی فعال، مقتدر 
و توانمنــد که هر روز بر عزتش افــزوده می گردید و ما هم 
بیشتر به توانایی هایش پی می بردیم. پس از چندی عملیات 
والفجر مقدماتی )17 بهمن ماه 1361( انجام شد. عملیاتی 
کــه موفقیت آمیز نبود و خیلی زود تمــام گردید. بنابر این 
رزمندگان به پشــت خط بازگشتند و برای عملیات والفجر 
یک آماده شــدند. حاج یونــس در هنگام عملیات والفجر 
مقدماتی به عنوان فرمانده واحد آموزش لشــکر ثارالله در 
جبهه حضور داشت. اما در جریان نیستم که شب عملیات 
به همراه چه یگانی وارد عملیات گردید. او مرد جنگ بود و 
تمام تاشــش را می کرد تا در عملیات حضور داشته باشد. 
به هر حال قبل از عملیات رمضان در جبهه ماندگار گردید 

و دیگر به جز مرخصی برای دیدار خانواده به کرمان نرفت. 
وی در حد فاصل عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک 
)28 فروردین ماه 1362( به دستور حاج قاسم سلیمانی از 
واحد آموزش به واحد طرح عملیات لشــکر ثارالله انتقال 
یافت. آنقدر جدی و فعال و شــجاع بود که در همین مدت 
کم توانست خودش را نشان دهد و وارد مشاغل فرماندهی 
گــردد. از همین جا به بعد حاج یونس اعجوبه لشــکر 41 
ثارالله شد. حاال دیگر در کنار حاج قاسم سلیمانی و سردار 
عبدالحسین رحیمی و من و اکبر خوشی و سایر فرماندهان 
گردانها و تیپ ها با اقتدار به عنوان یک فرمانده وارد خطوط 
مقدم عملیاتی می گردید و می توانست در همه نبردها حضور 
موثر داشته باشد و حتی قبل از عملیات ها هم جزو محدود 
افــرادی بود که در چگونگی پیاده کردن طرحهای عملیاتی 

حضور داشت.   

B  شــروع به کارش در واحد طرح عملیات چگونه 
آغاز گردید؟

من اســفندماه ســال 1361 مدت ده روز برای مرخص به 
کرمان رفتم. در آنجا ســری هم به دوستانم در سپاه منطقه 
شش کشوری زدم. این سپاه در محل هتل جهانگردی کرمان 
دایــر بود و بر عکس اطاقهای فراوانــش از محوطه زیادی 
برخوردار نبود. هنگام وارد شدن به سپاه مشاهده نمودم که 
حاج یونس تعدادی از نیروهای ســپاه را در محوطه جلوی 
هتل جهانگردی به صف کرده و مشغول گرفتن آمار و انجام 
کارهای سازماندهی است. با دیدن یکدیگر خوشحال شدیم 
و روبوسی نمودیم. از ایشان سوال کردم که چه کار می کند؟ 
گفت: به دستور حاج قاسم به کرمان آمدم تا تعدادی نیروی 
پاسدار را سازماندهی نماید و به جبهه ببرم. سوال کردم برای 
آموزش؟ گفت: خیر بنده به واحد طرح عملیات لشکر انتقال 
یافته ام و این کار در راســتای برنامه های عملیاتی می باشد. 
خوشــحال شــدم که از آن به بعد با حــاج یونس همکار 

می شدیم و می توانستیم بیشتر همدیگر را ببینیم. 

B  واحد طــرح عملیات چه مســئولیتی در جنگ 
داشت و نقش حاج یونس در آن چه بود؟

واحد طرح عملیات لشکر محل تجمع تمامی فرماندهان 
لشــکر و برنامه ریزی هــای عملیاتی بود. گاهــی مواقع تا 
بیســت نفر فرمانده در طرح عملیات حضور داشتند. این 
واحد اقدام به تهیه نقشه و کروکی منطقه عملیاتی می کرد و 
کالک منطقه را بر مبنای نقشه منطقه عملیاتی و اطاعات 
داده شــده از سوی اطاعات عملیات لشکر و قرارگاه سپاه 
تهیه می کرد. سپس تاش می کرد تا راههای صحیحی برای 
پیشروی های سریع بیابد و اگر نقطه ضعفی در طرح مشاهده 
می کرد اقدام به پوشــاندن آنها از راه های عملیاتی می کرد. 
اگر هم در طرح ها موفق به حذف نقاط ضعف نمی گردید، 
از اطاعات عملیات می خواست که کارش را دوباره انجام 
دهد و اطاعات دقیق تری در اختیارشان بگذارد. فرماندهان 
لشکر قبل از شــروع عملیات ها برای روزها و هفته ها دور 
هم می نشســتند و به جر و بحــث و رایزنی می پرداختند تا 
عملیات به درستی و بر مبنای کسب پیروزی طراحی شود. 
حتی گاهی مواقع عاوه بر فرماندهان لشکر، فرماندهانی 
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مناطق عملیاتی از نظر وجود دشمن و مبادی ورودی و کلیه 
اطاعات مربوط به دشمن را آماده می کرد. در نهایت واحد 
طرح عملیات بر مبنای اطاعات داده شــده از سوی واحد 
اطاعات عملیات اقدام به برنامه ریزی های عملیاتی می کرد. 
طرح عملیات و عملیــات و اطاعات عملیات و معاونان 
لشــکر همگی بــازوان قدرتمنــد فرمانده لشــکر بودند. 
فرماندهانی که از سوی فرماندهی لشکر دارای آزادی عمل 
بودند و در بیشتر مواقع خودشان تصمیم می گرفتند که چگونه 
در مقابل دشمن و در خط مقدم نبرد تصمیم گیری نمایند. 
البته اگــر کار گره می خورد، حتما با فرماندهی مشــورت 
می کردند. اما اگر نیازمند ســرعت عمل باال بودند و زمان 
زیادی برای تصمیم گیری نداشتند، در این صورت خودشان 
تصمیم گیری می کردند، حاج قاسم هم مخالفت نمی کرد. 

B  حاج یونس بعد از ورود به طرح عملیات در چه 
عملیات هایی و با چه مسئولیت هایی شرکت کرد؟

ایشان از عملیات والفجر یک )28 فروردین ماه سال 1362( 
وارد طرح عملیات لشکر 41 ثارالله شد و قبل از آن در واحد 
آموزش نظامی خدمت می کــرد. در عملیات های والفجر 
یک و والفجر ســه )7 مردادماه 1362( و والفجر چهار ) 
27 مهرماه 1362( به عنوان نیروی طرح عملیات در کنار 
فرماندهان تیپ های رزم وارد محور عملیاتی گردید. آن زمان 
ســه تیپ در لشکر ثارالله تشکیل شده بود و حاج یونس از 
قبل نسبت به مناطق عملیاتی کاما توجیه بود و به چگونگی 
حرکت گردان های رزم و مسیرهای حرکت و نحوه پیشروی ها 
و کالک عملیاتی و نقشه ها اشراف کامل داشت. او می دانست 
که دشمن در چه موقعیتی قرار دارد و نیروهای خودی کجا 
هســتند. بنابراین در صورت نیاز مشــورت های سازنده و 
خوبی به فرماندهان عملیاتی می داد. وی در عملیات های 
آبی خاکی خیبر، بدر، والفجر هشت و کربای یک به عنوان 
مسئول محور بود و در عملیات های کربای چهار و کربای 

پنج فرمانده تیپ رزمی بود.   

B  لطفا چگونگی حضورشان را به صورت خالصه 
در عملیات هایی که نام بردید، بیان بفرمایید؟

تا جایی که بخاطر داشــته باشــم برایتان شرح میدهم. اما 
همیــن ابتدا بگویم آن چیزی که مــن بیان می کنم از زاویه 
دید خودم اســت و همه آن چیزی که بوده نیست. من فقط 
دیده های خودم را می گویم. اول اینکه حاج یونس در بیشتر 
عملیات ها مجروح می شــد. چون در نوک منطقه نبرد قرار 
داشــت. گردانهای عملیاتی می آمدند و می رفتند. اما حاج 
یونس بــرای روزها و گاهی هفته های متوالی در خط مقدم 
نبرد می ماند و فرماندهان گردانهای رزم را نسبت به دشمن 

و منطقه عملیاتی توجیه می کرد.

B  عملیات های والفجر یک و سه )28 فروردین ماه
سال 1362( و )7 مردادماه 1362(.

در خصــوص عملیات های والفجر یک و ســه خیلی چیز 
گاه  زیادی از ایشان به یاد ندارم. اما میدانم به عنوان نیروی آ

وی در حد فاصل عملیات والفجر 
مقدماتی و والفجر یک )28 فروردین 
ماه 1362( به دســتور حاج قاسم 
سلیمانی از واحد آموزش به واحد 
طرح عملیات لشکر ثارالله انتقال 
یافت. آنقدر جدی و فعال و شجاع 
بود که در همین مدت کم توانست 
خودش را نشان دهد و وارد مشاغل 
فرماندهی گردد. از همینجا به بعد 
حاج یونس اعجوبه لشکر 41 ثارالله 

شد. 

طــرح عملیات به فرماندهان مشــاوره اطاعات عملیاتی 
مــی داد و پیک حاج قاســم در خصــوص فرامین طرح و 

عملیات بود.  
عملیــات بعدی والفجر چهار بود کــه در منطقه مریوان و 
در ارتفاعات مشــرف بر شهر پنجوین عراق انجام گرفت. 
لشکر 41 ثارالله به هنگام عملیات والفجر چهار در منطقه 
کانی مانگا و ارتفاعات مشرف بر شهر پنجوین مستقر بود. 
در آنجا باز هم حاج یونس نیروی طرح عملیات بود. حاج 
قاسم سلیمانی مقرر کرده بود که گردان قاسم میرحسینی از 
ارتفاع مشرف بر شهر پنجوین عراق به پشت خط بازگردد. 
به من و مهدی کازرونــی فرمانده طرح عملیات گفت که 
جلویشان برویم و نیروی جایگزین بفرستیم. من و مهدی 
کازرونی و محمدحسین پودینه فرمانده تیپ و حاج یونس 
و بیسیم چی هایمان و تعدادی نیروی دیگر به صورت پیاده 
راه افتادیم تا به قاسم میرحسینی ملحق شویم. من به اتفاق 
بیسیم چی و پیک و دو همراهم عقب تر می رفتم و آنها حدود 
هفتاد متر جلوتر از ما در حال رفتن بودند. تقریبا دویســت 
متر از اداره گمرک مرزی مریوان به سمت ارتفاعات دور شده 
بودیم که ناگهان صدای انفجار شدیدی همه را زمین گیر کرد 
و خاک زیادی به هوا برخواســت. من همان موقع توسط با 
بیسیم مشغول صحبت با حاج قاسم بودم. صدا آنقدر بلند 
و شدید بود که حاج قاسم از پشت بیسیم پرسید چه اتفاقی 
افتاد. گفتم گلوله ای نزدیک فرماندهان برخورد نمود، می روم 
ببینم چطور شد و گزارش میدهم. به اتفاق همراهانم دویدیم 
و به محل برخورد گلوله رســیدیم. محمدحســین پودینه 
فرمانده تیــپ عملیاتی و حاج یونس زنگی آبادی و مهدی 
کازرونی فرمانده طرح عملیات لشــکر و حدود بیست نفر 
از همراهانشــان همگی زخمی بر روی زمین افتاده بودند. 
وضع مهــدی کازرونی از همه بدتر بود. یعنی در آســتانه 
شــهادت قرار داشت. زیرا از کمر به پایین وجود نداشت و 
فقط نیم تنه بود. بقیه هر کدام زخمی برداشته بودند. برخی 
بیشتر و برخی کمتر. ترکشی به پای حاج یونس خورده بود. 
چند لحظه بعد آمبوالنسی از راه رسید و همه زخمی هایی 
که توان حرکت داشــتند را سوار کرد و برد. آمبوالنس پر از 
مجروح شد. من و بیسیم چی ام و همراهانم که سالم بودیم 
و مهــدی کازرونی که در حال جان دادن بود در محل باقی 
ماندیم. مهدی کازرونی نیمی از بدنش وجود نداشــت اما 
لبهایــش برای حرف زدن بر هم می خورد و با چشم اشــاره 
می کرد که مرا به بیمارســتان برسانید. از بس اهل شوخی 
بود و خاطرات خنده داری ازش به یاد داشــتم، در آن لحظه 
نمی دانســتم بخندم یا گریه کنم. بنابراین هم می خندیدم و 
هم گریه می کردم. آمبوالنس دومی از راه رســید و من نیمه 
بدن مهدی کازرونی را برداشتم و در آن گذاشتم. تقریبا تمام 
کرده بود و حیاتی در او مشاهده نمی شد. آمبوالنس رفت و 
من به اتفاق چهار پنج نفر همراهانم به مســیر ادامه دادیم و 

ماموریت را به پایان رساندیم.  
دو روز از این ماجرا گذشــته بود که ما را در همان منطقه به 
محور دیگری انتقال دادند، فکر کنم اســمش ارتفاع معدن 
گــچ بود و ما می گفتیم ارتفاع مشــرف بر پنجوین. منطقه 
دارای ارتفاعــات بلند و دره هــای عمیق بود و در هر جایی 
درخت بلوط به چشم می خورد. لشکر ثارالله دو گردان در 
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این محور مستقر نمود. یک گردان تحت فرماندهی حمید 
شفیعی و یک گردان هم به فرماندهی خودم. نیروهای تحت 
فرمان من همگی پاسدار رسمی بودند و مستقیم از آموزش 
به جبهه آورده شده بودند. رزمندگان هر دو گردان را به باالی 
ارتفــاع بردیم و در کانالی که قبا بعثی ها حفر کرده بودند، 
اســتقرار دادیم.  همین که تاریکی شب آغاز گردید، گلوله 
باران شــدید دشمن شروع شــد. بیش از یک ساعت ما را 
گلوله باران می کردند. همگی در کانال پناه گرفته بودیم. بعد 
از گلوله باران از درون کانال بیرون آمدم تا ببینم چه اتفاقی 
برای نیروها افتاده. خدا را شکر همه سالم بودند. اما تمامی 
درختان محدوده اطرافمان یا قطع شــده بودند و یا فقط تنه 
آنها موجود بود و سر نداشتند. آن شب گذشت و روز بعد به 
دشمن حمله کردیم. عصر همان روز دو گردان توسط حاج 
یونس زنگی آبادی تحت فرماندهی عباس حسینی و شهید 
محمدرضا ایرانمنش وارد خط مقدم شدند تا جبهه تقویت 
گردد و رزمندگان تازه نفــس به عملیات ادامه دهند. حاج 
یونس در آن انفجاری که منجر به شهادت مهدی کازرونی 
فرمانده طرح عملیات لشکر شده بود، به پشت جبهه منتقل 
گردید. اما مثل اینکه در بیمارستان می بیند زخمش نسبت 
به زخم های قبلی عمیق تر نیست، بنابراین زخم را پانسمان 

می کند و به خط مقدم باز می گردد. 
در حقیقت این زمان یکی از حوادث مهم و سرنوشت ساز 
در ســابقه کاری حاج یونس بود. زیرا شروع به کار فرمانده 
محوری ایشــان از همین جا آغاز گردید و حاج یونس برای 
اولین بــار در همین صحنه از عملیات والفجر چهار تحت 
عنوان فرمانده محور اقدام به هدایت دو گردان از رزمندگان 
لشــکر 41 ثارالله به ارتفاع مشــرف بر شهر پنجوین عراق 
نمود و خودش هم همانجا ماند تا این رزمندگان را در ادامه 
عملیات به سمت دشمن هدایت کند. من که از دیدنش خیلی 
خوشحال شدم و حضورش را مفید می دانستم. آن روز عصر 
رزمندگان نمازشــان را خواندند و بعد از شام آرامشی نسبی 
بر خط مقدم نبرد فراگیر شد. با حاج یونس و چند نفر دیگر 
در سنگر روبازی نشسته بودیم و مشغول صحبت بودیم که 
ناگهان یک تیر ســرگردان مستقیم آمد و خورد به سینه حاج 

و  عملیاتــی  طرحهــای  تمامــی 
چگونگی انجام عملیات ها و ترتیب 
حرکــت گردانهای رزم و ســاختار 
فرماندهی تیپها و گردانها زیر نظر 
واحد طــرح عملیــات و با نظارت 
مســتقیم حاج قاســم سلیمانی 
انجــام می گرفــت. در مواقعی که 
عملیات ها گسترده بودند و تعداد 
گردانهای شرکت کننده از هشت 
گردان عبور می کردند، ســه تیپ 
رزمی تشکیل می گردید و گردانها 
در این تیپها سازماندهی می شدند.

یونس و وارد ریه اش شد. حاج یونس هیچ حرفی نمی توانست 
بزند. فقط مثل یک مرغ سرکنده به صورت غیر ارادی باال و 
پایین می پرید و تمام بدنش را خون فرا گرفته بود. همه شوکه 
شــده بودیم. حمل یونس با هیکلی چهارشانه و قدرتمند و 
سنگین در آن موقع شب از باالی ارتفاع به پایین کار آسانی 
نبــود. اما من این کار را به بهترین وجهی انجام دادم. او را با 
دستانم بر باالی سرم نگاه داشتم و بیسیم چی اش هم پاهایش 
را گرفت و شروع به دویدن به پایین ارتفاع کردیم. چون باالی 
سرم بود، بنابراین درختچه ها مشکلی برایمان پیش نمی آوردند 
و از رویشان عبور می کرد. آنقدر دویدیم تا به سنگر بهداری 
در پایین کوه و نزدیک جاده کوهســتانی رســیدیم. خیلی 
حالش خراب بود و همچنان خون باال می آورد و کنترلی بر 
حرکت های شــدید و خور خور کردن هایش نداشت. آنجا 
گفتند اگر دیرتر می رسیدید شهید می شد. اقدامات اولیه را 
انجام دادند و سوار بر آمبوالنس به پشت خط اعزامش کردند. 
از خستگی به اتفاق بیسیم چی اش همانجا نشسته بودیم که 
بعد از دقایقی شاگر آمبوالنس نفس زنان از راه رسید و گفت: 
آمبوالنس در بین راه مانده. زیرا یک آمبوالنس دیگر قبا بر اثر 
برخورد گلوله آسیب دیده و راه را بسته است. دو آمبوالنس هم 
پشت سرش ایستاده و نمی توانند حرکت کنند. دوباره دویدم و 
خودم را به محل حادثه که دویست متر پایین تر بود رساندم. 
بسیمچی هم همراهم میدوید. به محل راهبندان رسیدیم که 
دیدیم یک آمبوالنس در اثر برخورد ترکش به دربش موجب 
زخمی شــدن راننده شده و راه را بسته است. راننده همچنان 
با جراحت شدیدی که ناشی از برخورد ترکش به پایش بود، 
پشت فرمان نشسته و پایش روی گاز قرار داشت و به شدت 
گاز مــی داد. پایش را از روی گاز برداشــتم و او را هول دادم 
در سمت شاگرد نشــاندم. حس نداشت و تقریبا هیچ چیز 
نمی فهمید. سپس مجروحان آمبوالنس پشت سری را به این 
آمبوالنس انتقال دادیم و راننده آن آمبوالنس را هم به جای این 
راننده نشاندم و گفتم برود. آمبوالنس می توانست حرکت کند 
و آسیب زیادی ندیده بود. فقط بر روی دربش سوراخ بزرگی 
ایجاد شده و ترکش وارد آن شده و به پای راننده برخورد کرده 
بود. چون کســی در لحظات اولیه وجود نداشت. بنابراین 
راننده شــوکه شده و خون زیادی ازش رفته بود. به حدی که 
هیــچ چیز نمی فهمید و گر چه خودرو را خاص کرده بود. 
اما پایش را نمی توانســت از روی گاز بردارد و همچنان گاز 
می داد. موتور و بقیه قسمت های خودرو سالم بودند. بدین 
ترتیب راه باز شــد و این آمبوالنس و آمبوالنس حامل حاج 
یونس رفتند و آمبوالنس ســالم دومی را به کنار جاده انتقال 
دادیم تا راننده اش بعدا بیاید و آن را ببرد. معلوم نبود بعثی ها 
در کجای منطقه حضور داشتند که گاهی مواقع مستقیم به 
نیروها و خودروهای درون ارتفاع حمله می کردند و آسیب 
وارد می ساختند. همین جا ادامه کار حاج یونس در عملیات 
والفجر چهار به پایان رسید. من بعد از عملیات هنگامی که 
خط تثبیت شــد به کرمان بازگشتم و به عیادت حاج یونس 
رفتم. حالش بهتر شده بود و دوران نقاهت را می گذراند. تیر 

درست به ریه اش برخورد کرده بود. 

B )1362 عملیات خیبر )2 اسفند 

عملیات بعدی خیبر بود. لشکر 41 ثارالله پیش از عملیات 

مقــری قبل از هورالهویزه ایجاد نمــود و نیروها را در آنجا 
استقرار داد. مکان این مقر از جاده اهواز خرمشهر یک سه 
راهی به سمت شهر هویزه می رفت. از میانه راه دوباره یک 
ســه راهی ایجاد می گردید که یک راه آن می رفت به سمت 
طاییه و جزایر مجنون و یک راه هم می رفت به سمت هویزه 
و جنوب باتاق هورالهویزه. لشکر در نزدیک همین سه راهی 
به ســمت جزایر یک قرارگاه بر روی خشــکی ایجاد نمود. 
جای خوبی بود و کمتر بمب باران شــدیم. شب عملیات 
نیروها را از همین جا سوار خودروها کردیم و بردیم اسکله 
لب آب برای عزیمت به ســمت جزیره مجنون جنوبی. دو 
سه روز به عملیات مانده بود که قرار شد حاج یونس و سید 
جواد حسینی از فرماندهان جیرفتی لشکر را به منطقه ببرم 
و توجیه کنم تا بتوانند شب عملیات به عنوان فرمانده محور 
برنامه ریزی نمایند. در حــال رفتن بودیم که چندین گلوله 
خمپاره دشمن در اطرافمان اصابت نمود و دو تا از ترکش ها 
به شکم و دست من اصابت کردند. درد شدیدی داشتند. اما 
نمی توانستند از حرکت بازم دارند. گر چه امروز ترکش دستم 
به شــدت اذیت می کند و به خصوص هنگام سرما مشکل 
ساز می شود. پزشکان می گویند اگر خارجش کنیم احتمال 
دارد عصب قطع گردد و بدتر شود. همان روزها حدود دو ماه 
دستم به گردنم آویزان بود. به هر حال آن روز حاج یونس و 
سیدجواد را به منطقه توجیه نمودم و برگشتم. آنها هم از روز 
بعد خودشان هر روز می رفتند و طوری شد که منطقه را مثل 
کف دستشان می شناختند. لشکر ثارالله در شب عملیات 
بعد از لشــکر حضرت رســول وارد جزیره مجنون جنوبی 
شد. بنابراین حاج یونس محور عملیاتی را از لشکر حضرت 
رسول تحویل گرفت و گردانهای عمل کننده را تا پد جزیره 
جنوبی که محور عملیاتی لشکر 41 ثارالله بود، هدایت نمود 
و جزیره را فتح کردند. روزهای بعد هم به رغم فتح جزیره و 
استقرار رزمندگان کشورمان، حاج یونس همچنان در محور 
عملیاتی رفت و آمد داشت، تا اینکه دشمن آب زیادی را از 
سمت رودخانه دجله به این منطقه هدایت نمود و بخش های 

زیادی از جزیره به زیر آب فرو رفتند.
ما در این عملیات حدود دوازده گردان عملیاتی داشــتیم و 
گردانها در تیپ ادغام نشدند. بلکه ترجیح داده شد مستقا 
زیر نظر فرمانده لشکر به همراه فرمانده محور وارد خط مقدم 
نبرد شوند. بیشتر گردانها را حاج یونس می برد و بعد از پایان 
ماموریت شان آنها را باز می گرداند. فرمانده گردانهایی که من 
نام شان را در این عملیات به یاد دارم عبارتند از شهید پایدار 
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بعد از عملیات خیبر نوبت به عملیات بدر رسید. حاج یونس 
در شب اول عملیات فرمانده محور نبود و گردانها را من تا 
محور لشــکر 41 ثارالله هدایت نمودم. آن شب رزمندگان 
رفتند. اما در زیر آتش توپخانه و گلوله بارانهای شــیمیایی 
و غیر شیمیایی و بمب بارانهای شدید دشمن قرار داشتند. 
ارتش بعث نامردانه شــیمیایی می زد و تلفات می گرفت و 
عاوه بر آن امکان پشتیبانی از رزمندگان در آن سوی آبهای 
هورالهویزه ناممکن گردید. بنابراین تلفات داشتیم. روز بعد 
دوباره گردان ها را از ابتدا تجهیز و سازماندهی نمودیم و با 
مسئول محوری حاج یونس به خط فرستادیم. حاج یونس 
به خط دشمن زد و پیشروی های خوبی بدست آورد. برخی 
از گردانها و تیپ های ارتش هم از آب گذشته و در آن سوی 
هورالهویزه و شرق رودخانه دجله به شدت با دشمن درگیر 
بودند. نبردها ادامه داشــتند. اما نتیجــه مورد نظر حاصل 
نمی گردید. بنابراین تصمیم به بازگشت گرفته شد. آن شب ما 
در محور عملیاتی حضور داشتیم که صدای هلی کوپتر آمد. 
برخی ها گفتند ما تا حاال ندیدم که هلی کوپتر در شب بیاید. 
اما آمد و محدوده استقرار ما را منور ریخت و رفت. همه جا 
را مانند روز روشن کرد. چند لحظه بعد حمله توپخانه ای 
و خمپاره ای دشــمن به همان محــدوده ای که هلی کوپتر 
با اســتفاده از منور روشــن کرده بود، آغاز گردید و تمامی 
محور ما زیر آتش شــدید قــرار گرفت. حاج یونس و 140 
نفر از رزمندگان در همان حمات زخمی شدند و به پشت 
خط انتقال یافتند. بدین ترتیب حاج یونس در این عملیات 
زخمی گردید و دوباره من و تعداد دیگری از فرماندهان وارد 
خط شــدیم. در مرحله دوم عملیات سردار شهید علی بینا 
وارد خط شــد و بعدش هم سردار شهید قاسم میرحسینی. 
در نهایت رزمندگان به جزایر مجنون بازگشــتند و ما جزیره 
مجنون جنوبی را با همان پد مشهورش حفظ کردیم و اجازه 
ندادیم دشمن تعرضی داشته باشد. بعد از این عملیات زمان 

انفجــاری  آن  در  یونــس  حــاج 
کــه منجر بــه شــهادت مهدی 
کازرونــی فرمانده طرح عملیات 
لشکر شده بود، به پشت جبهه 
منتقــل گردیــد. اما مثــل اینکه 
در بیمارســتان می بیند زخمش 
نسبت به زخمهای قبلی عمیق 
تــر نیســت، بنابــر این زخــم را 
پانسمان می کند و به خط مقدم 
باز می گردد. در حقیقت این زمان 
یکی از حوادث مهم و سرنوشت 
ساز در ســابقه کاری حاج یونس 
بــود. زیرا شــروع بــکار فرمانده 
محوری ایشــان از همین جا آغاز 

گردید 

و ســید جواد حسینی و علی عابدینی و حسین محمودی و 
حسین فتاحی و حمید شفیعی.  وسط جزیره یک جاده ای 
بود به نام پد که رزمندگان لشکر همچنان تا آخرین روزهای 
عملیــات  بر روی آن و زمین های حلقوی شــکل اطرافش 
ماندند و حتی پله های شــناور هم آوردند و آنجا را تقویت 
کردند. بدین ترتیب مکان های مرتقع جزیره روی آب ماند 
و جاه های پســت به زیر آب فرو رفتنــد. در این وضعیت 
حــاج یونس که از قبل در جزیره رفت و آمد داشــت، همه 
جا را مانند کف دســتش می شناخت. حتی می دانست که 
برخی مکان های زیر آب قبا چگونه جایی بوده اند و برای 
مثال ســنگر بوده یا جاده. همان روزها شهید ابراهیم همت 
به همراه شهید حمید میرافضلی در منطقه استقرار نیروهای 
حاج یونس به شهادت رسیدند. بعد از یک هفته پل شناوری 
بین خشــکی جفیر تا جزیره مجنون شمالی احداث کردند 
و از خشــکی تا جزایر می توانستیم با خودرو برویم. بعد از 
مدتی این پل شناور جای خود را به یک جاده خاکی به نام 

سید الشهدا داد. 

B )1363 عملیات بدر )12 اسفند 

زیادی طول کشید تا عملیات بعدی برنامه ریزی گردد. لذا 
در این مدت به اتفاق حاج یونس که از مجروحیت بهبودی 
یافته بود در مقر لشکر 41 ثارالله در اهواز بودیم. واحد طرح 
عملیات یک کانکس در مقر اهواز داشت که همه فرماندهان 
در همانجا جمع می شدیم. مســئول طرح عملیات مدتی 
سردار رحیمی و مدتی هم آقای حمید زکا اسدی بود. البته باز 
هم نمی توان گفت فرمانده ثابتی داشت. چون اگر مرخصی 

بودند، فرد دیگری جایشان را پر می کرد.

B )1364 عملیات والفجر هشت )20 بهمن 

به درســتی می توانم بگویم که اوج شــکوفایی حاج یونس 
در عملیات والفجر هشت برای آزادسازی شبهه جزیره فاو 
عراق اتفاق افتاد. روزهای قبل از عملیات والفجر هشــت 
تمامی فرماندهــان عملیات و طرح عملیات در مقر اهواز 
حضور داشتیم. عملیات کاما محرمانه بود و مکان اجرای 
آن می بایست تا آخرین روزهای منتهی به عملیات محرمانه 
بماند. آن زمان نیاز نبود که فرماندهان حتما پاسدار باشند. 
گاهــی مواقع فرماندهان بســیجی از مدارس یا محل های 
کارشان قبل از عملیات به جبهه می آمدند و در راس گردان ها 
و یگان های عملیاتی قــرار می گرفتند. نیروهای مردمی که 
می آمدند در قالب گردانهای رزم ســازماندهی می شدند و 
در بیشــتر مواقع فرماندهانشــان هم از بین افراد مجرب و 
چندین بار جبهه رفته خودشــان انتخاب می گردیدند. این 
رزمندگان به همــراه فرمانده محــور وارد منطقه عملیاتی 
می شدند و طبق دستور ماموریت شان را انجام می دادند و سر 
وقت برمی گشتند. جنگ همه چیزش متفاوت بود. عملیات 
والفجر هشت به رغم گردانهای فراوان رزم، اما بدون تشکیل 
تیپ اداره گردید و برای هر محور یک مسئول انتخاب شد. 
لشکر 41 ثارالله در این عملیات سه محور عملیاتی داشت. 
محور اول به نام نهر بامه به فرماندهی اکبر خوشی و محور 
دوم در نهر علیشیر با فرماندهی حاج یونس زنگی آبادی و 
محور سوم در نهر مچری به فرمانده محوری محمدحسین 
پودینه. ایشــان به همراه دالور مردان سیســتانی و زابلی از 
این محور به دشــمن حمله نمودند. بیشترین تاش لشکر 
41 ثارالله در نهر علیشیر یعنی محور عملیاتی حاج یونس 
انجام گرفت. زیرا شهر بندری قشله در ابتدای شبهه جزیره 
فاو درست آن سوی آب روبروی این محور قرار داشت. حاج 
یونس در شب عملیات بسیار موفقیت آمیز عمل نمود. حتی 
روزهای بعد از عملیات هم بیشترین جابجایی ها و پشتیبانی 
لشــکر از همین محور انجام می گرفت. من شب عملیات 
به دســتور حاج قاسم در بین هر سه محور تردد داشتم و به 
فرمانده محورها برای حرکت دادن گردانهای تحت امرشان 
کمک می کردم. زیرا نیروها می بایســت سوار قایق شوند و 
برونــد. در این بین فرمانده محور همیشــه با اولین قایقها 
می رفت و یکی می بایســت رزمندگان را بعد از او به نوبت 
سوار قایق ها کند و به آن ســوی آب بفرستد. من برای این 
کار به حاج یونس و اکبر خوشــی کمک کردم. هنگامی که 
نیروهای حاج یونس رفتند، در حال حرکت به سمت محور 
اکبر خوشــی بودم که همان زمان شــلیک بی امان خمپاره 
انداز و مینی کاتیوشاهای واحد ادوات لشکر به فرماندهی 
حاج مهدی زندی نیا آغاز گردید. باور کنید هنوز صدای آن 
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برای انجام عملیات های بعدی یعنی عملیات های کربای 
چهار و کربای پنج باز هم ســازمان تیپ ها در لشکر 41 
ثارالله مطرح گردید و مقرر شد گردان های رزم در قالب سه 
تیپ وارد عملیات گردند. آن زمان نیروی زیادی وارد جبهه 
شده و گردانهای رزم فراوانی تشکیل شده بود. بدین ترتیب 
ســه تیپ تحت نامهای تیپ یکم امام حسین ع و تیپ دوم 
امام ســجاد ع و تیپ سوم امام حسن ع تشکیل شدند. من 
به عنوان فرمانده تیپ یکم امام حسین ع انتخاب گردیدم. 
اما حاج یونس با این ســاختار موافق نبود. او می گفت باید 

همان روزها شهید ابراهیم همت 
به همراه شهید حمید میرافضلی 
در منطقــه اســتقرار نیروهــای 
حاج یونس به شهادت رسیدند. 
بعــد از یــک هفته پل شــناوری 
بیــن خشــکی جفیر تــا جزیره 
مجنون شمالی احداث کردند و 
از خشکی تا جزایر می توانستیم 

با خودرو برویم. 

هجمه شلیک های هماهنگ در گوشم ِزنگ ِزنگ می کند. آن 
شب خط شکسته شد و صبح روز بعد ابتدای صبح به اتفاق 

حاج قاسم از آب عبور کرده و به آن سو رفتیم. 
حــاج یونس را در نزدیک فلکه قشــله دیدیــم و به طرف 
خور عبدالله در عمق جزیره حرکت کردیم. اســرای عراقی 
مشــغول خروج از باتاق های حاشیه خلیج فارس بودند. 
دو بیسیم چی به همراهمان بود. گردانهای پیاده رفته بودند، 
اما با حاج قاســم و حاج یونس ارتباط داشتند. همین که ما 
به محدوده پایگاه موشــکی عراق رسیدیم از درون سنگری 
شروع به تیراندازی شد. هر کداممان در جایی پناه گرفتیم. 
یک موشــک آر پی جی 7 درست از باالی سر حاج قاسم 
عبور کرد. یکی از نیروهای همراهمان به نام آقای برزگر به 
اتفاق حاج یونس رفتند و دو عراقی که تیراندازی می کردند 
را دســتگیر نمودند و آوردند. حاج یونس همیشه مقداری 
خشن و جدی و مقتدرانه با جنگ و مسائل نظامی برخورد 
می کرد. اما آن روز حتی تلنگری به دو سرباز بعثی که نزدیک 
بود همه ما را بکشــند وارد نکرد. اینقدر دل رحم بود که دو 
اسیر را سالم و سرحال به پشت خط فرستاد. خیلی رحم و 
مروت و انعطاف داشــت. شاید هر دو گاهی مواقع با افراد 
تحت فرمانمان که خطا می کردند، برخورد می کردیم و در 
عزیمت سریع و شجاعانه به سوی دشمن حساسیت زیادی 
داشــتیم. اما همه این کارها به سبب کسب پیروزی جبهه 
حق بر علیه باطل بود و در آن برهه ها الزم به نظر می رسید. 
به هر حال عملیات والفجر هشت در فاو حدود هفتاد روز 
طول کشید و در این مدت همه فرماندهان لشکر ثارالله به 
نوبت جایگزین یکدیگر گردیدیم. فشار بر روی رزمندگان 
و فرماندهان زیاد بود و شــیمیایی های مداوم دشمن سبب 
آسیب دیدن زیادمان شده بود. هر روز تعدادی از رزمندگان 
لشکر شیمیایی می شدند و می بایست به پشت خط انتقال 
یابند. این امر کار ما را سخت می کرد و می بایست رزمندگان 
جدید جایگزین شوند. همه از سالم ماندن حاج یونس در 
ایــن عملیات متعجب بودیم. زیرا همیشــه در عملیات ها 
زخمی می شد، اما در این عملیات تا انتها سالم ماند و یک 
دقیقه محور عملیاتی را ترک نکرد. حاج قاســم هم همین 
طور. آرامش و صبر و دشمن ستیزی حاج قاسم و حاج یونس 
همیشه برای ما قوت قلب بود. خودمان هم سعی می کردیم 

همینطور باشیم و به دیگران امید دهیم.  

B )1365 عملیات کربالی یک )9 تیرماه 

مدتی بعد از عملیات والفجر هشــت دشمن بعثی به شهر 
مهران در جبهه های میانی حمله نمود و آنجا را تصرف کرد. 
در این شرایط عملیات کربای یک برنامه ریزی گردید و ما 
از محور ارتفاعات قاویزان وارد عملیات شدیم. حاج یونس 
در این عملیات فرمانده محور بود. من درست یادم نیست 
کــه چگونه برنامه ریزی های عملیاتــی را انجام می دادیم. 
اما حضور حاج یونس بعد از عملیات والفجر هشــت در 
خطوط تدافعی و عملیاتی لشکر 41 ثارالله اجتناب ناپذیر 
بود و نظرات عملیاتی وی مورد بررسی قرار می گرفتند و به 

آنها توجه می شد. 

B )1365 عملیات کربالی چهار )پنجم دیماه 

نام امام حســین )ع( بر روی تیپ او باشد. به شدت هم بر 
روی نظرش پافشــاری می کرد و هر چه من و حاج قاســم 
صحبت نمودیم، تأثیری نداشــت. در نهایت حاج قاســم 
گفت من نمی دانم خودتان مشکل نام گذاری را حل کنید. 
حاجی به من و حاج یونس اعتماد داشــت و به هر دو نفر 
احترام می گذاشــت. بنابراین در این اختاف نظر دخالتی 
نکرد. من هم هر چه صحبت کردم به نتیجه نرسیدم و حاج 
یونس عجیب بر روی نام امام حسین)ع( برای تیپ خودش 
پافشــاری می کرد. اینقدر پافشاری کرد که به من برخورد. 
چون سید بودم و امام سجاد )ع( پدرم بود و امام حسین )ع( 
جدم. بنابراین گفتم فرقی نمی کند. حاال که اینقدر پافشاری 
می کنید، شما نام امام حسین را داشته باشید. ولی تیپ یکم 
من هســتم. با نام امام سجاد )ع( و شما همچنان تیپ دوم 
می مانید با نام امام حسین ع و محمدحسین پودینه هم شد 
فرمانده تیپ سوم امام حسن )ع(. حاج یونس از این بابت 
برروی نام امام حســین پافشاری داشت که اگر شهید شود 
با نام امام حســین )ع( شهید شده باشد. در حقیقت حاج 
یونس برای اولین بار در این عملیات فرمانده تیپ گردید. اما 
آنقدر با تجربه و شــجاع و ایثارگر بود که بارها طعم شیرین 
شهادت را در قالب فرمانده محوری چشیده بود. برای حاج 
یونس فرقی نمی کرد که فرمانده محور باشد یا فرمانده تیپ. 
چون هر دوی این مســئولیت ها به یک اندازه قرین شهادت 
بودند و درست در نوک میدان نبرد مقابل تیرها و ترکش های 
دشمن قرار داشتند. اما برایش فرق می کرد که نحوه شهادتش 

با چه نامی باشد. 
عملیات کربای چهار در شمال خرمشهر با هدف تصرف 
جزیره ام الرصاص انجام گرفت و هدف نهایی از اجرای آن 
نزدیک شــدن به بندر بصره عراق و یا در محاصره قرار دادن 
آن بود. قبل از عملیات در جلســات طرح عملیات بحث 
بر ســر این بود که رزمندگان شب عملیات مانند عملیات 
والفجر هشت از رودخانه خروشان اروندرود عبور نمایند 
و با ورود به جزیره ام الرصاص آن را تصرف کنند و ســپس 
از جزیره ام البابی که در پشــت همین جزیره قرار داشــت 
رد شــوند و به ســمت بصره پیش بروند. اینجا حاج قاسم 
ساختار فرماندهان تیپ ها را تغییر داد و برای اولین بار من 
و حاج یونس را به عنوان دو فرمانده تیپ انتخاب نمود. شب 
عملیات کربای چهار ابتدا دو تا از گردانهای تحت امر من 
وارد جزیره شدند و محور لشکر 41 ثارالله را با عقب راندن 
دشــمن به تصرف درآوردند. همه چیز زیر نظر حاج قاسم 
انجام می گرفت و ابتدا برای شکستن خط دشمن دو گردان 
غواص 410 و 408 را فرستاده بود. آنها به سختی موفق به 
انجام وظایف شــان شدند. بعد از ساعتی مشخص شد که 
عملیات لو رفته و اعزام نیروهایی بیشتر به صاح نمی باشد. 
محور ســمت راست ما لشکر 14 امام حسین اصفهان بود 
و محور سمت چپ مان لشکر 25 کربا که به رغم تاش 
فراوان اما با توجه به آگاهی دشمن نتوانستند پیشروی قابل 
ماحظه ای داشــته باشــند. بنابر این ما از راست و چپ و 
روبرو در تیررس دشــمن قرار داشتیم. تا انتهای جزیره هم 
رفتیم اما ادامه کار میسر نبود. زیرا پیشروی در همه جبهه ها 
انجام نپذیرفت و ادامه کار توســط ما سبب تلفات و آسیب 
بیشتر می گردید. بنابراین از ابتدای روز بعد دستور بازگشت 
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گردانهــای عمل کننده داده شــد. با توجه بــه آنچه گفتم، 
نیروهای تیپ حاج یونس و محمدحسین پودینه هرگز وارد 
عملیات نشدند و در همین سوی رودخانه طرف خرمشهر 
باقــی ماندند. من خودم با یک قایق به همراه نیروهایم وارد 
جزیره ام الرصاص شدم و با همان قایق ها برگشتیم. . قاسم 
میرحسینی هم به عنوان نماینده حاج قاسم در طرح عملیات 
به آن ســو آمده بود. درگیری ها پراکنده بود و دشمن در هر 
جایی وجود داشــت. به هر حال روز بعد برگشتیم و آماده 

شدیم برای عملیات کربای پنج.

B )1365 عملیات کربالی پنج )19 دیماه 

در ایــن عملیــات دوباره حــاج یونس پافشــاری کرده و 
می خواســت قبل از تیپ من به دشــمن حمله کند. حاج 
یونس بعد از اینکه فرمانده تیپ شد، حساسیت زیادی روی 
ورود به منطقه دشــمن و سبقت گرفتن در جنگ با دشمن 
داشــت. بر اســاس قرار ابتدایی مقرر شده بود که نام تیپ 
او امام حســین )ع( باشد اما تیپ دوم باشد و من تیپ یکم 
امام سجاد )ع( باشم. تیپ یکم می بایست ابتدا وارد عمل 
شود. در عملیات قبلی یعنی کربای چهار وارد نبرد با دشمن 
شدیم و حاج یونس اصا موقعیت ورود به منطقه عملیاتی 
را به دســت نیاورد و اکنون می خواست اول وارد شود. او بر 
روی همه نظریاتش به شــدت پافشاری می کرد. اینجا هم 
وقتی دید که من از نظر توجیحات نظامی و علمی موافقت 
نمی کنم و حاج قاســم هم در این امور دخالتی نمی نماید 
و برایش مهم اجرای موفقیت آمیز عملیات است، بنابراین 
شروع به التماس نمود که گردانهایش را ابتدا به خط دشمن 
بفرستد و آغاز کننده درگیری ها باشد. مرد بود و از هیچ چیز 
نمی هراسید. می خواست صاف برود تو دهان دشمن و یکباره 
زده بود به ســیم آخر شــهادت. برای همین اصا موافقت 
نمی کردم. دوستش داشتم و نمی خواستم از دستش بدهم. 
در مقابــل التماس ها و گریه هایش گفتم موافقت نمی کنم. 
چون می روی و شــهید می شوی و من باید این دنیا جور تو 
را هم بکشــم. اما به سختی مقاومت می کرد و می گفت در 
عملیات قبلی شــما وارد شدید و بخش هایی از نیروهایت 
آسیب دیده اند. بنابراین بگذار اینجا من شروع کننده عملیات 
باشــم. آنقدر التماس کرد که فهمیدم حاج یونس به زودی 

شهید خواهد شد و نگرانش شدم. می دانستم که خودم شهید 
بشو نیستم. چون از عملیات فتح المبین تا همین عملیات 
آخــری هزاران گلوله در اطرافم بر زمین اصابت کرده بود و 
من فقط زخم های سطحی برداشته بودم. اما حاج یونس در 
بیشتر عملیات ها تا حد شهادت زخمی شده بود. به هر حال 
با پافشــاری های زیادش موافقت کردم که ابتدا برود. شب 
عملیات ابتدا حاج قاسم دستور داد گردانهایی غواص برای 
شکستن خط دشمن حرکت کنند. این گردان ها حدود ساعت 
ده و نیم شــب حرکت کردند. سپس دستور داد گردان های 
تحت امر حاج یونس وارد محور عملیاتی شوند. حاج یونس 
خودش قبل از نیروهایش توسط دومین یا سومین قایق رفت 
و من بقیه نیروهایش را سوار قایق ها نمودم و به آنطرف آب 
فرستادم. به نوبت رفتند. دو تا از فرمانده گردانهایش حسین 
محمودی و بهرام سعیدی بودند که به همراه خودش رفتند. 
تیپ مقتدری بود و موفق شدند در اولین حمات خود خط 
دشمن را بشکنند و پیروزی های چشمگیری بدست آورند. 
گردان شــهید طیاری و حســین محمودی و بهرام سعیدی 
و حســین فتاحی در همان ابتدای امر از کانال ماهی عبور 
کردند. این امر یعنی پیروزی قاطعانه در شب اول عملیات. 
چون بقیه لشکرهای مجاور نتوانستند از کانال ماهی عبور 
نمایند و فقط گردانهای لشکر 41 ثارالله موفق به این عبور 
سرنوشت ساز شدند. من هم وقتی دیدم پیشروی ها با این 
سرعت در حال انجام هستند. دو تا از گردانهای تحت امرم 
به نام گردان 411 تحت فرماندهی آقای محمدرضا قربانزاده 
و گردان 414 به فرماندهی حسن رشیدی را به نوبت فرستادم 
و تحویل حاج یونس دادم. حاال نیروهای تیپ من و نیروهای 
تیپ حاج یونس همگی تحت فرمان حاج یونس قرار داشتند. 
وقتی می خواستم قربانزاده را به محور عملیاتی بفرستم، از 
او خواســتم به سنگر فر ماندهی بیاید. به سرعت آمد. خدا 
میداند هنگامی وارد ســنگر شد، احساس کردم یک نوری 
در سنگر تشعشع یافت. باور کنید امروز گفتن این حرف ها 
غیرقابل باور شده، اما آن روزها همینطوری بود که می گویم. 
مشخص بود که قربانزاده برای شهادت می رود. حتی معلوم 
بود که حاج یونس هم به شــهادت نزدیک شده. به راحتی 
می توانستیم بفهمیم هر کسی در کجای سیر و سلوک معنوی 
و رسیدن به شــهادت قرار گرفته. محمدرضا قربانزاده پسر 
خاله من بود و در همان عملیات به شــهادت رسید. شهید 
مظلوم و سربزیر و گوش بفرمانی بود. خودم هم صبح زود 
قبل از روشن شدن هوا پیاده به سمت کانال ماهی راه افتادم. 
آن زمان تقریبا خودم تنها در سنگر فرماندهی مانده بودم و 
همه قبل از من رفته بودند. فاصله طوالنی بود. اما ارزشش 
را داشــت که منطقه عملیاتی را از نزدیک و پیاده طی کنم و 
در جریان موقعیت کامل رزمندگان قرار گیرم. من در بیشتر 
عملیات ها این کار را انجام می دادم و سعی می کردم منطقه 
عملیاتی را نه به سرعت که با آرامش و به صورت پیاده طی 
کنم. بین خط اولیه ایران که رزمندگان لشکر از آنجا حرکت 
کــرده بودند تا کانال ماهی که درون منطقه ارتش بعث قرار 
داشت و به تصرف درآمده بود، تمامی منطقه زیر آب بود و 
فقــط برخی جاده های خاکی پیچ در پیچ در کناره ها وجود 
داشت. سنگر حاج قاسم سلیمانی در آن طرف کانال ماهی 
پشــت آب  و روی خشکی ایجاد شده بود. توسط بیسیم با 

ایشان ارتباط داشتم و می توانستم پیدایشان کنم. حاج قاسم 
بر ذره به ذره تحرکاتمان احاطه کامل داشت و دستورات الزم 

را صادر می کرد. 
وقتی به سنگر حاجی رسیدم، گفت چرا زود آمدی. گفتم آن 
طرف کاری نداشتم و کارها همه اینجاست. گفت پس برو 
در خط بمان و حاج یونس را بفرســت بیاید. محمدحسین 
کریمیان پیک حاج قاسم در همانجا یک موتور تریل داشت 
که قایمش کرده بود. گفتم دستور دهید که محمدحسین من 
را برساند. گفت برساند. دور تا دور سنگر حاجی دائم انفجار 
رخ می داد و دشمن محدوده کانال ماهی را به گمان استقرار 
رزمندگان ایرانی زیر آتش گرفته بود. محمدحسین کریمیان 
به سرعت موتور را آماده کرد و من را به نزدیک محل استقرار 
حاج یونس رســاند. جایی به نام کانال زوجی. حاج یونس 
در انتهای ســمت راست خط پشت کانال زوجی و در کنار 
رزمندگان گردان 411 حضور داشــت. از همانجا بر روی 
دشمن و چگونگی استقرار نیروهای خودی نظارت می کرد. 
در سمت راست و چپ و روبروی لشکر ثارالله هیچ کسی 
به جز دشــمن حضور نداشت. نیروهای تیپ 33 المهدی 
شــیراز همین سمت کانال زوجی قرار داشتند، اما نتوانسته 
بودند از کانال ماهی عبور کنند. رزمندگان لشکر 25 کربا 
هم در سمت چپ مان به سمت پنج ضلعی حضور داشتند 
و آنها هم نتوانسته بودند از کانال ماهی عبور کنند. بنابراین 
ما در یک محدوده کوچک از سه طرف در محاصره دشمن 
قرار داشتیم و مداوم بر رویمان گلوله می ریختند. حاج یونس 

حــاج یونــس همیشــه مقداری 
خشــن و جــدی و مقتدرانــه با 
جنگ و مســائل نظامی برخورد 
می کرد. اما آن روز حتی تلنگری 
بــه دو ســرباز بعثی کــه نزدیک 
بود همه ما را بکشند وارد نکرد. 
اینقدر دل رحم بود که دو اســیر 
را ســالم و سرحال به پشت خط 
فرســتاد. خیلی رحم و مروت و 

انعطاف داشت
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پشت کانال زوجی استقرار داشت. زیرا احتمال می داد که 
ارتش بعث از همین سو حمله ای بر علیه رزمندگان ما تدارک 
ببیند. همانطور که بعثی ها همان روز و روزهای بعد چندین 
بار از همین سمت به ما حمله کردند و حماتشان را خنثی 
نمودیم. یکی از گردان های لشکر در ابتدای روز اول به آن 
سوی کانال زوجی رفته و دشمن را عقب رانده بود. اما بعدا 
حاج قاســم دستور داد که برگردند و به واحد تخریب گفت 
که پل روی کانال را منفجر کنند تا تانک های دشــمن از آن 
مسیر وارد محدوده استقرار رزمندگان لشکر نگردند. حاج 
یونــس از ابتدای عملیات تا عصــر روز اول مداوم در خط 
مقدم حضور داشــت و صدایش از بیســیم شنیده می شد. 
حاال دیگر با اقتدار نیروهایش را در طول خط حد مســتقر 
کرده و بر تحرکات دشمن احاطه کامل داشت. ارتش بعث 
هم از ســمت راســت یعنی از طرف کانال زوجی بر روی 
رزمندگان لشکر ثارالله دید و تیر داشت. ضمن اینکه لشکر 
ثارالله از ســمت چپ و مقابل هم در تیررس دشــمن قرار 
داشــت و مرتبا مورد هجمه قرار می گرفت. همه ما تجربه 
داشتیم و می دانســتیم باید مقاومت کنیم تا دشمن مایوس 
گردد و دست از حماتش بردارد. حدود نزدیکی های ظهر 
بود که به حاج یونس رسیدم و گفتم من می مانم و شما نزد 
حاج قاســم بروید. گفت االن نمی شود. اگر دشمن حمله 
کند چه کار کنیم. در این لحظات حســاس یک دقیقه هم 
نمی توانم خط را رها کنم. به هر حال قبول نکرد که به عقب 
برگردد و خودش از طریق بیسیم با حاج قاسم صحبت نمود 
و موارد مورد نظــرش را مطرح کرد. حاجی هم حرفهایش 
را قبــول نمود. هر چند که حاج قاســم فاصله زیادی با ما 
نداشــت. بنابراین من برای سرکشی به سمت گردانهایم راه 
افتادم و تا بعدازظهر حاج یونس را ندیدم. دشمن یک دم از 
درگیری هــا و گلوله باران رزمندگان ما در آن محیط محدود 
کوتاه نمی آمد. واقعا گلوله بارانهای عملیات کربای پنج در 
طول جنگ نمونه نداشتند. هر جایی گلوله بر زمین اصابت 
می کرد. اما مــا هنوز زنده بودیم و با هر حمله ای که انجام 

می داد مقابله می کردیم.  

B نحوه شهادت حاج یونس را بگویید؟ 

آن روز به حدی درگیر حمات دشمن بودیم که از گذشت 
زمان اطاعی نداشتیم. در این عملیات سه فرمانده محور 
تحت امر تیپ امام ســجاد)ع( بودند که هر کدامشان یلی 
در لشکر 41 ثارالله محســوب می گردیدند و دست کمی 
از حاج یونس نداشــتند. این سه نفر عبارت بودند از آقایان 
علی شفیعی و علی یزدانی و اکبر رضایی. مردانی مقتدر و 
گاه و مومن و توانمند که به راحتی می توانســتم خط را به  آ
آنهــا واگذار نمایم و با خیال راحت کارهایم را انجام دهم. 
بعدازظهر شده بود. نمی دانم چه ساعتی بود. دوباره به سمت 
منطقه تحت کنترل حاج یونس حرکت کردم تا ببینم چه کار 
کرده و مشــاوره ای در خصوص حفظ منطقه عملیاتی برای 
شــب انجام دهیم. در حال رفتن بودم که  حسن رشیدی از 
فرماندهان تحت امرم تماس گرفت و گفت کجا هســتید؟ 
گفتم به موقعیت یونس نزدیک می شــوم. گفت پس می آیم 

همانجا میبینم تان.  
به ســنگر حاج یونس در مجاورت کانال زوجی رســیدم. 

البته شبیه سنگر نبود. یک کانال که در خاک حفر شده بود. 
حاج یونس و چند تن از فرماندهان در آنجا استقرار داشتند. 
همدیگر را بوســیدیم و مشــغول صحبت بودیم که حسن 
رشیدی فرمانده گردان 414 از راه رسید. داشتیم احوالپرسی 
می کردیم که یک گلوله دشمن به نزدیک مان اصابت کرد و 
همه جا را خاک فرا گرفت. یک گلوله هم خورد سر خاکریز 
و حسین محمودی فرمانده یکی از گردان های رزم به پایین 
آمد. در عرض چند دقیقه هجمه ای از گلوله های مخرب و 
سنگین دشمن در همان محدوده کوچک اطرافمان بر زمین 
اصابت کردند. همگی بر روی زمین نشسته بودیم که ناگهان 
احســاس کردم سرم سبک شــد و دنیا تاریک گردید. سرم 
را تکان دادم که ببینم زنــده ام یا نه، دیدم هیچی نمیفهمم. 
برای همین شروع به ذکر گفتن نمودم. احساس می کردم که 
صداهایی از اطرافم می شنوم. پیش خودم گفتم زنده ام؟ به 
همین خاطر دوباره چندین بار به شدت سرم را تکان دادم. 
فکــر کنم مرحله چهارم بود که احســاس نمودم اطرافم را 
می بینم و بوی انفجار گلوله و دود می آید. چشم هایم را باز 
کردم و اطرافم را دیدم. هیچی از سنگر باقی نمانده بود و تا 
زانو در خاک بودم. دو تا بیســیم چی های من و حاج یونس 
کنار هم در گوشه ای نشسته بودند. حاج یونس قبل از برخورد 
گلوله در مقابل من قرار داشت و هر دو مشغول احوالپرسی 
با حســن رشــیدی بودیم. اما حاال حسن رشیدی بدون پا 
بر روی زمین افتــاده بود و حاج یونس هم بدون هیچ گونه 
حرکتی ســر جایش نشسته بود. از جایم بلند شدم و پاهایم 
را با بدبختی از درون خاک ها بیرون کشیدم. ابتدا به سمت 
حــاج یونس رفتم تا پاهای او را هم از درون خاک ها بیرون 
بکشــم. همین که به سمت حاج یونس حرکت کردم دیدم 
خاک های زیر پایم تکان خوردند و رزمنده ای سرش را بیرون 
آورد. سید حسن تهامی بود، از رزمندگان همراه حاج یونس. 
در کنارش یوسف علویان هم زیر خاک بود. هر دو مجروح 
شده بودند، کمک شان کردم از زیر خاک بیرون آمدند، اما 
کاری نمی توانســتند انجام دهند. سید حسن بیهوش بود و 
یوســف باهوش اما خون آلود. به سمت حاج یونس رفتم. 

شانه هایش را گرفتم تکان دادم و گفتم حاج یونس چطوری. 
هیچ حرفی نمی زد و هیچ زخمی هم نداشت؛ خون هم نبود. 
برخی رزمندگان خودشان را رساندند و مشغول کمک کردن 
بودند. یونس هیچی نمی فهمید. پاهایش را از زیر خاک ها 
درآوردم و بر روی زمین خواباندمش. بقیه مجروحان را هم 
از درون خاک هایی که از دیواره های کانال بر رویشان ریخته 
شده بود، خارج ساختیم. همان موقع یک تویوتا وانت قرمز 
رنگ متعلق به یگان حمل مجروح از راه رســید و شروع به 
انتقال مجروحان به باالی وانت نمود. سایر رزمندگان هم 
کمک می دادند و مجروحان را به ماشینمی رساندند. حسن 
رشــیدی هر دو پایش قطع بودند و پر از خون در گوشه ای 
افتاده بود و خیــره به ما نگاه می کرد. هیچکس به او کمک 
نمی کرد. چون فکر می کردیم به زودی شــهید می شــود. 
بنابرایــن ابتدا دیگر مجروحان و حــاج یونس را در باالی 
وانت تویوتا گذاشــتیم. هر وقت می رفتم و یک مجروح را 
می آوردم، می دیدم حسن رشــیدی زل زده و نگاه می کند. 
آخر ســر همه را باالی ماشین گذاشته بودیم و می خواست 
حرکــت کند. دیدم همچنان پاهایش در کنارش افتاده اند و 
نگاه می کند. گفتم مگر نمی خواهی شــهید شوی؟ باز هم 
بدون کامی به من نــگاه می کرد. کمک کردیم و او را هم 
باالی وانت تویوتا گذاشتیم. پاهایش را هم گذاشتیم کنارش. 
موقع حرکت پاها را پایین انداخت و گفت اینها دیگر به درد 
نمی خورند. اوضاع هم غمگین بود و هم خنده دار. خودرو 
تویوتا حمل مجروح به همراه مجروحان رفت و حاج یونس 
را هــم با خودش برد. من دیگر هیچ کدام را ندیدم و همان 

دیدار آخر من و حاج یونس شد. 

B مگر همانجا شهید نشدند؟ 

بدیــن ترتیــب ســه تیــپ تحت 
نامهای تیپ یکم امام حسین)ع(
و تیپ دوم امام سجاد)ع( و تیپ 
ســوم امام حســن)ع( تشــکیل 
شــدند. من به عنــوان فرمانده 
تیپ یکم امام حسین)ع( انتخاب 
گردیــدم. اما حاج یونــس با این 
ساختار موافق نبود. او می گفت 
باید نام امام حســین)ع( بر روی 
تیپ او باشد. به شدت هم بر روی 
نظرش پافشاری می کرد و هر چه 
من و حاج قاسم صحبت نمودیم، 

تأثیری نداشت. 
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حاج حسن رشیدی که من فکر می کردم شهید شده و هنوز 
هم زنده است. می گوید خودروی تویوتای پر از مجروح در 
حال حرکت بود که دیدم حاج یونس تکان می خورد و در حال 
به هوش آمدن است. اما در نیمه های راه گلوله خمپاره ای به 
کنار خودرو اصابت نمود و دوباره برخی بچه ها زخمی شدند 
و حاج یونس هم این بار بدون سر به شهادت رسید. مثل اینکه 
سرش را باال آورده بوده و در معرض ترکش قرار داشته. یک 
ترکش تیز دســت راست و سر ایشان را با هم قطع می کند و 
این دالور مرد مومن ایران زمین را به شهادتمی رساند. حاج 
یونس همان گونه که دعوای نام امام حسین )ع( را برای تیپش 
داشت، به همان گونه بدون سر شهید شد و به ساالر شهیدان 
حضرت سیدالشهدا پیوست. مردی دالور و شجاع که عاقبتی 

به جز شهادت نمی توانست داشته باشد. 
من هم یک هفته بعد به کرمان برگشــتم تا استراحتی بکنم 
و از غم هایم با رفتن بر سر قبر شهیدان همرزمم بکاهم. با 
رفتنم اکبر پوریانی به جایم وارد خط شد و مسئولیت محور 

عملیاتی را بر عهده گرفت. 

B  حاج یونس چه خصوصیات منحصر به فردی به 
جز خصوصیات نظامی داشت؟

در طــول مصاحبه هایم دائم از شــجاعت، اقتدار، ایثار و 
اســتواری در عمل و سخن رسای حاج یونس گفتم. اما در 
اینجا باید بگویم که انسانی بسیار مهربان و خوش قلب و با 
معرفت بود. محال است بتوانید یک صحنه درگیری از حاج 
یونس در طول زندگی اش بیابید. در حالی که هم قدرت بدنی 
زیادی داشت و هم نترس بود. از هیچ کس نمی ترسید. اما 
با هیچ کســی هم درگیر نمی شد و اهل بحث و دعوا نبود. 
مرد بود و مردانه سخن می گفت. هرگز ندیدم دروغ بگوید 
و یا تهمت بزند و یا برای منافع دنیوی علیه کســی صحبت 
کند. هیچ وقت نتوانستیم یک حرف یاوه از زبان حاج یونس 
بشنویم. در صورتی که او هم مثل ما آدم بود و می توانست 
پشت ســر دیگران حرف بزند و یا کسی را خراب کند و یا 
خالی بندی نماید. اما هیچگاه این خصوصیات را نداشت. 
محال بود به گزافه ســخن گوید. کاری نداشت که دیگران 

چه فکــری در باره اش می کنند و چقدر دوســتش دارند یا 
ندارند. هیچ وقت از کسی تقاضایی نداشت و خودش را باال 
نمی گرفت. رفتارش با ما همان گونه بود که با یک بسیجی 
بود. در جمع رزمندگانش می ایستاد و دوستانه با آنها صحبت 

می کرد و به حرف هایشان گوش فرا می داد. 
بارهــا دیدم که مجالس غیبت را تــرک می کرد و به ورزش 
می پرداخت. ورزش جزو الینفک زندگی حاج یونس بود. 
حتی اگر قرار بود در هوای آزاد نرمش کند. من هر وقت در 
مناطق عملیاتی بســر می بردم، هشتاد درصد وقتم با حاج 
یونس سپری می شد. از نظر عبادت و نماز شب و خواندن 
نمازهای روزانه اول وقت نمونه نداشت. مواقع بیکاری در 
کانکس طرح عملیات اســتقرار داشتیم. آنجا دنیای آزاد ما 
بود. جلوی رزمندگان نمی توانســتیم زیاد شوخی کنیم و یا 
بخندیم. اما در آن کانکس هم می گفتیم و هم می خندیدیم 
و هم شوخی می کردیم. همه فرماندهان اهل جک و شوخی 
بودند. برخی ها حتی کشــتی هــم می گرفتند. حاج یونس 
با اینکه به کشــتی عاقه زیادی داشــت، امــا هرگز ندیدم 
در سنگر با کسی کشــتی بگیرد. شوخی هایش هم حرفی 
بودند. کمتر سعی می کرد فیزیکی باشند. مگر اینکه مجبور 
می شد. همیشه در مواقع بیکاری یک کتابی به دستش بود 
و می خوانــد. به کتاب های مذهبی  و نظامی و به خصوص 

علمی نظامی عاقه زیادی داشت.  
در انجــام ماموریت هــا هرگز کوتاهی و یا ســهل انگاری 
نمی کرد. به خصوص اینکه اگر حاج قاسم سلیمانی خودش 
مستقیم او را به ماموریت می فرستاد، در این صورت سراپا 
جدیت می شد و ماموریت را به بهترین شکل ممکن انجام 
می داد. در هنــگام ماموریت ها و یا عملیات ها هر کدام از 
نیروهای طرح عملیات دنبال کاری بودیم. کارها را برخی 
مواقع حاج قاســم تعیین می کرد و برخی مواقع خودشــان 
در حیــن انجام وظایف محوله پیش می آمدند. یکی پیگیر 
گردانهای رزم بــود و یکی کیفیت خطوط عملیاتی و یکی 
بررسی شناسایی ها و دیگری کنترل مناطق عملیاتی و ارسال 
گزارش. البته وظایف دیگری هم بود که نیاز نیست همه را 
بازگو کنم. حاج یونس را به هر مســئولیتی می گماردند، با 

جدیت انجام می شــد. آنقدر به خوبی و دقت برنامه ریزی 
می کــرد و طرح های عملیاتی را انجــام می داد که همگی 
شرمنده اش می شدیم. نظر همه ما و از جمله حاج قاسم را 
جلب کرده بود. برای همین دوستش داشتیم. من نمی گویم 
که هیچ مخالفتی با حاج یونس نمی شــد. بر عکس چون 
طراحــی عملیات ها را انجام می داد و در این بخش نظرات 
فراوانی وجود داشت، بنابراین گاهی مواقع برخی با جدیت 
نســبت به طرح هایش مخالفت می کردند و او هم به همان 
اندازه پافشــاری می کرد و در دفــاع از طرح هایش توجیه 
می کرد. در ایــن گونه مواقع جمع تصمیم می گرفت و نظر 
نهایی را حاج قاسم می داد و او دیگر هیچ مخالفتی نمی کرد. 

B  دوســتی شــما و حاج یونس چه میزان پایدار و 
دائمی بود؟

من و حاج یونس نزدیکترین دوستان هم بودیم. همیشه سعی 
می کردیــم با هم به مرخصی برویم و در کرمان رفت و آمد 
خانوادگی داشتیم. به هنگام نبرد هوای یکدیگر را داشتیم و 
همیشه جایگزین هم می شدیم. شب عملیات کربای پنج 
هر کدام از ما فرمانده یک تیپ بود. اما حاج یونس با اولین 
قایق ها رفت و من ماندم تا نیروها را به نوبت بفرستم. البته 
نظر حاج قاسم سلیمانی در همه موارد شرط بود و گره گشا. 
برایمان فرق نمی کرد چه کســی اول باشد و چه کسی آخر. 
کارها را بین هم تقسیم می کردیم و خود به خود می دانستیم 
هر کســی چه کاری باید انجام دهد. ما وقت زیادی برای 
رسیدگی به خانواده هایمان نداشتیم و بیشترین روزهایمان 
در جبهه سپری می شد. احســاس می کردیم به خانواده ها 
بدهکاریم. برای همین هــر زمان که فرصتی پیش می آمد، 
آنها را به زیارت می بردیم. من و حاج یونس و عبدالحسین 
رحیمی و اکبر خوشی بعد از عملیات خیبر در سال 1363 
یک دستگاه مینی بوس از سپاه منطقه شش تحویل گرفتیم 
و به اتفاق خانواده هایمان به مشهد رفتیم. در خیابان طبرسی 
یک خانه اجاره نمودیم و صبح و عصر با خوشحالی پیاده به 
حرم می رفتیم. آن ســال خیلی خوش گذشت. در بازگشت 
از راه شمال برگشتیم. بعد از روزها وقتی به کرمان رسیدیم، 

هیچــی از ســنگر باقــی نمانده 
بــود و تا زانو در خاک بودم. دو تا 
بیسیم چی های من و حاج یونس 
کنار هم در گوشــه ای نشســته 
بودند. حاج یونس قبل از برخورد 
گلوله در مقابل من قرار داشــت 
و هر دو مشــغول احوالپرسی با 
حسن رشــیدی بودیم. اما حاال 
حسن رشــیدی بدون پا بر روی 
زمیــن افتاده بــود و حاج یونس 
هم بدون هیچ گونه حرکتی سر 

جایش نشسته بود.
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نمی دانســتیم چگونه خانواده را ترک کنیم و دوباره به جبهه 
بازگردیــم. به خصــوص اینکه دختر من تازه بــه دنیا آمده 
بود. این روزها همه مــردم به دنبال گذران بهترین روزهای 
زندگی اشــان در صلح و آرامش و امنیت و ثروت هســتند. 
اما بهترین روزهای زندگی ما در جنگ و برای ایجاد صلح 
و امنیت و آرامش امروز هموطنان مان گذشت. خون حاج 
یونس ریخته شد تا ایران و ایرانی و اسام جاودانه بماند. اما 
حاال فهمش سخت شده و برای خیلی ها قابل درک نیست. 
گاهی مواقع در جبهه می گفتیم آیا می شود جنگ به خوبی 
و به نفع ما تمام شود. اینقدر برایمان سخت می گذشت که 
هنوز هم ســختی اش در جــان و روحمان مانده. چند روز 
پیش به عیادت حسن رشیدی رفتم. همان فرمانده ای که به 
هنگام شهادت حاج یونس دو تا پایش را از دست داد. حاال 

کلیه هایش هم از کار افتاده اند. 
با حاج یونس یک شــوخی تلخ دائمی داشــتیم و آن اینکه 
می گفتم بیشترین ماندگاری را در جبهه من دارم و بیشترین 
زخمی شدن را تو. می خندید و می گفت ثواب زخمی شدن 
بیشتر است. می گفتم پس یادم باشد این بار خودم را جلوی 
گلولــه بیندازم. برخی مواقع چهار مــاه چهار ماه در جبهه 

بــا حاج یونس یک شــوخی تلخ 
اینکــه  آن  و  داشــتیم  دائمــی 
می گفتم بیشــترین ماندگاری را 
در جبهــه من دارم و بیشــترین 
زخمی شــدن را تــو. میخندیــد 
و می گفــت ثواب زخمی شــدن 
بیشتر است. می گفتم پس یادم 
باشد این بار خودم را جلوی گلوله 
بیندازم. برخی مواقع چهار ماه 
چهار ماه در جبهــه میماندیم و 
فقط ده روز به مرخصی می رفتیم.

می ماندیــم و فقط ده روز بــه مرخصی می رفتیم. ما که هر 
باری به مرخصی می رفتیم، می بایست یک روز با خانواده 
به عیادت حاج یونس زخمی برویم. مدتی با خانواده هایمان 
در اهــواز زندگی می کردیم تا تمام وقت مان را صرف جبهه 
کنیم و کمتر به کرمان بیاییــم. یکی از بچه های من متولد 

شهر اهواز است. 

B رفتار حاج یونس در خانه چگونه بود؟ 

من دوســت ندارم که دائم بگویم اینقدر فان کرد یا خوب 
بود. حاجی یکی از پهلوانان ورزش باستانی در جبهه بود. 
به کشتی و ورزش یاستانی عاقه زیادی داشت. همیشه دو یا 
سه ساعت در مواقع بیکاری به ورزش باستانی می پرداخت. 
با منش پهلوانی تبدیل به مردی آرام و خوش فکر و مهربان 
اما با صابت شده بود. هیچ وقت بداخاقی نمی کرد. گاهی 
مواقع که در جبهه می خواستم اشکش را در بیاورم، می گفتم 
حاج یونس از مصطفی چه خبر؟ مصطفی پسر کوچکش 
بود که خیلی دوستش داشت. باور کنید می نشست و گریه 
می کرد. هیچ کس نمی دانست که آن مرد با صابت و شجاع 
و قدرتمند و مومن گاهــی مواقع برای دیدن کودکش گریه 
می کند. دو تا فرزند داشت. اولی فاطمه و دومی مصطفی. ما 
بیشتر مواقع با هم به مرخصی می آمدیم و با هم برمی گشتیم. 
همیشه یک مینی بوس از سپاه کرمان می گرفتیم تا به اتفاق 
دیگر فرماندهان بازگردیم. خدا میداند برخی روزها از بس 
حاج یونس ما را جلوی خانه اش معطل می کرد، اوقاتمان تلخ 
می شد. زیرا بچه هایش نمی گذاشتند بیاید و گریه می کردند. 
او هم تا آرامشان نمی کرد، نمی آمد. وقتی هم که می آمد غم 
تمام وجودش را فرا گرفته بود و ســاعتها طول می کشید تا 
یادش برود و دوباره مرد جنگ شود. ما نمی بایست خودمان 
را وابسته خانواده هایمان نماییم. برای همین کمتر می ماندیم. 
اگر وابسته می شدیم بیچاره می شدیم. از ترس وابسته شدن 
هیچ وقت کودکانمان را درست نبوسیدیم. چون می ترسیدم 
عشق به فرزند و عاقه به خانواده نگذارد به جبهه برویم. هر 
باری که حاج یونس با نام مصطفی گریه می کرد، می بایست 
دقایق زیادی شوخی و خنده کنیم تا یادش برود. اینها مردان 
و دالوران جبهــه بودند. این زندگــی خصوصی ما بود که 

هیچکس خبر ندارد چی می کشیدیم.    

B  ید بیان  در پایــان اگر خاطره ای از حاج یونس دار
بفرمایید. 

من که همش خاطره تعریــف کردم. اما باز هم دو مورد به 
خاطر دارم که گفتنشان بد نیست.   

خاطره اول:  قبل از عملیات خیبر در منطقه طاییه و نزدیک 
سه راهی هویزه یک قرارگاهی داشتیم. در این قرارگاه سنگر 
ساخته بودند و در ســنگرها مستقر بودیم. یک شب من و 
سردار شهید محتشم و ســردار شهید حاج یونس و سردار 
عبدالحســین رحیمی و ســردار اکبر خوشی نشسته بودیم 
کــه حاج یونس از ســنگر خارج شــد. آن روزها در جبهه 
یک شوخی داشــتیم به نام پتو فنگ که بین همه رزمندگان 
قانون شده بود و آن اینکه اگر رزمنده ای از درب سنگر وارد 
می شــد، یک پتو می انداختند روی ســرش و تا جا داشت 
کتکش می زدیم. یک شــوخی خشن، اما نظامی که باعث 
می گردید رزمندگان وارد هر جایی که می خواهند بشــوند 
هواسشــان باشد تا آسیبی نبینند. آن شب هنگامی که حاج 
یونس از سنگر خارج گردید، سردار شهید محتشم پرید یک 
پتویی برداشت و گفت بچه ها حاج یونس را پتو فنگ کنیم. 
برای پتوفنگ المپ ها را خاموش می کردیم و پتو را بر روی 
سر طرف می انداختیم و از بیرون تا جا داشت مشت و مال 
می دادیم و می زدیم. محتشم خودش چراغ را خاموش کرد 
و پتو به دست پشت درب ورودی سنگر منتظر حاج یونس 
شــد، ما هم طبق کــودک درونمان آمــاده زدن و خندیدن 
بودیم. ســرانجام پس از دقایقی حاج یونس از سنگر وارد 
شد و محتشم پتو را بر روی سرش انداخت. ما هم با داد و 
فریاد شــروع به کتک زدن نمودیم. بعد از تمام شدن کتک 
کاری و کلــی خنده چراغ را روشــن کردیم و پتو را از روی 
سر حاج یونس برداشتیم. اما حاج یونسی در زیر پتو نبود و 
خود محتشم بی حال افتاده بود. حاج یونس اینقدر سریع و 
قوی بود، که به محض اینکه پتو بر روی ســرش افتاده بود، 
به سرعت از زیر آن بیرون رفته و پتو انداز یعنی سردار شهید 
محتشــم را به جای خودش به زیر پتو هول داده بود. ما هم 
بدون اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده به کمک خودش تا جا 

داشت محتشم را زده بودیم. آن شب کلی خندیدیم. 
خاطره دوم: یک بار از سوی استانداری چندین بلیط رفت 
و برگشت هوایی مشــهد در اختیار ما چند نفر فرماندهان 
طرح عملیات شامل من و حاج یونس و حاج عبدالحسین 
رحیمی و اکبر خوشــی گذاشته شد تا با خانواده هایمان به 
مشهد برویم. آن سال من پول به اندازه کافی نداشتم. حاج 
یونس گفت من پنجاه هزار تومان دارم که نصف می کنم. برای 
همیــن 25 هزار تومان به من داد و 25 هزار تومان خودش 
برداشت و همگی به مشهد رفتیم. او هرگز این پول را از من 
پس نگرفت و با جان و دل داد. می خواهم بگویم بسیار دست 
و دل باز بود و هر چه داشت با دیگران تقسیم می کرد. همه 
در جبهه بی پول بودیم. اما به یکدیگر کمک می کردیم. حتی 
گاهی مواقع که احساس می کردیم دولت در تامین مایحتاج 
جنگ و مردم دچار مشکل است، حقوقمان را هم دریافت 
نمی کردیم. حاج یونس سال 1364 به حج واجب رفت.      
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درآمد

دفاع مقدس را باید نوشت تا آیندگان بدانند چگونه جوانان این سرزمین برای حفظ دین و کشور با بهره گیری از توان فکری و عملیاتی و قدرت ایمان خود در مقابل 
دشمن تا دندان مسلح ایستادند و کمرش را به خاک مذلت نشاندند. این دفاع اوج حماسه و اقتدار و مردانگی جوانان و مردان سرزمین مان در قرن اخیر بود. سرهنگ 
علی نجیب زاده از فرماندهان طرح عملیات لشکر 41 ثارالله در دفاع مقدس می باشد که از سال 1360 تا انتهای جنگ در سمت های مختلف عملیاتی حضور یافت 
و پس از جنگ تحمیلی با مسئولیت فرمانده اطالعات عملیات لشکر 41 ثارالله بازنشست گردید. شاهد یاران در این مصاحبه قصد دارد نظرات و صحبت های وی 
را در خصوص اقدامات عملیاتی و مدیریت جنگ از دیدگاه سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی مورد بررسی قرار دهد و گوشه ای از دالورمردیهای رزمندگان 

اسالم را در دفاع مقدس هویدا سازد.   

نقش شهید زنگی آبادی در برنامه ریزی های عملیاتی و مدیریت جنگ لشکر 41 ثارالله از زبان علی نجیب زاده از فرماندهان لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس.

سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی فرمانده ای مدیر و با حوصله
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B   از دیدگاه شما چگونه انسانی بود؟ 

از دیــدگاه من همه شــهدا در یک درجه مســاوی و باال 
قــرار دارند. بدون مالحظه بگویم که معتقدم شــما باید 
از شهیدان گمنام شــروع کنید و سپس به حاج یونس که 
همه او را می شناســند برسید. من بر اساس وظیفه و ادای 
حق شهدا آنچه را میدانم بیان می کنم و امیدوارم که نگاه 
شهیدان و دعای پدر و مادر در آن جهان به فریادم برسد. 
حاج یونس به مانند همه شهیدان خدایی شده بود و زمین 
برایش جای تنگی محسوب می گردید. یک دالور مرد توانا 
و دلسوز برای انقالب و جنگ. مدت زیادی در کنارش به 
عنوان مشاور یا پیک در عملیات ها حضور داشتم و تالش 

فراوانش را به همراه مدیریت باال دیده ام.  

B  آشنایی شــما با حاج یونس از چه زمانی آغاز
گردید؟

مــن اولین بار قبــل از عملیات والفجر هشــت که برای 
آزادســازی شــهر فاو عــراق صورت گرفت، در شــمار 
همراهــان حاج یونــس قرار گرفتم. البتــه آن زمان هنوز 
خبری از عملیات والفجر هشت نبود و قرار بود عملیاتی 
در تاالب هورالعظیم علیه دشــمن بعثی صورت گیرد. بر 
همین اساس یک خط پدافندی در منطقه تبور که خشکی 
یل گرفتیم و مقدمات  شــرق تاالب هورالعظیم بود، تحو
شــروع عملیات را برنامه ریــزی نمودیم. حاج یونس در 
شــمار فرماندهان محور این عملیات انتخاب شده بود. 
فرمانده محور مســئولیت سختی بود که تفاوت زیادی با 
فرمانده تیپی نداشــت و می بایســت چندین گردان را در 
شــب عملیات هدایت نماید تا رزمندگان کشــورمان با 
انسجام بیشــتر و تحت تدابیر وی وارد خط مقدم شوند 
و بر دشــمن هجوم برند. به تعبیری حاج یونس همیشــه 
در شــمار فرماندهان سرنوشت ساز لشکر 41 ثارالله در 
عملیات ها محسوب می گردید. ایشان خودشان من را به 
عنوان یکی از همراهانشــان از این زمان تا چند عملیات 
دیگر انتخاب نمودند. حاج یونس مرد سخت کوشی بود 
که همواره به هنگام عملیات ها درون خطر قرار داشت و 

B ابتدا خودتان را به طور کامل معرفی بفرمایید؟ 

من علی نجیب زاده مشــهور به علی نجیب هستم که به 
ســال 1341 در روســتای کوهپایه وامقاباد متولد شدم. 
این روســتا 30 کیلومتر با کرمان فاصله دارد. اسم پدرم 
کربالیی رمضان بود که شــغل کشــاورزی داشت. برای 
همین در روســتا به من می گفتنــد علی رمضون عباس. 
دوران کودکــی متصدی حمام و آســیاب پــدرم بودم و 
تحصیل هم می کردم. ســال 60 به ســربازی رفتم و از 
سال 1362 وارد لشــکر 41 ثارالله گردیدم. هر چند که 
دوران خدمت سربازی ام تماما در مناطق جنگی بود. بعد 

از جنگ هم فرمانده اطالعات لشکر 41 ثارالله شدم. 

B  از چه زمانی با حاج یونس زنگی آبادی آشــنا 
شدید؟

حاج یونس از جمله مردان خداســت کــه با نان حالل 
و زحمت کشــی بزرگ شــد. او هرگز به کسی اجحاف 
نمی کــرد و شــهادت را با جان و دل پذیرا شــود. ما هم 
امروز اگر ظلمی به کســی بکنیم، به خودمان کرده ایم. 
جواب قطره ای از خون شهیدان و از جمله حاج یونس را 
نمی توانیم بدهیم. مردانی که مردانه در جهاد اکبر حضور 
یافتند و از همه چیز خودشان گذشتند. اگر شهیدان زنده 
بودند االن این وضعیت کنونی وجود نداشت. چون اهل 
تنها خوری نبودند. آنها هیچگاه حاضر نمی شدند ذره ای 
از مــال بیت المــال را خرج خود و یا خانواده هایشــان 
بکنند. حتی مال حاللی که بدست می آوردند را با دیگران 
تقســیم می کردند. من با فرماندهان شهید زیادی همراه 
بوده ام و هیچگاه ندیدم چشــم طمع به مال دنیا دوخته و 
یا در خوردن غذاهای متنوع حریص باشــند. حاج یونس 
یکــی از همین آدمهای مدیر و مدبر بود که حضورش در 
صحنه های سخت نبرد مشکل گشا می گردید و اهل زیاده 
خواهی نبود. چه کسی گمان می کرد که این جوان سر به 
زیرولی شــجاع و با اقتدار تبدیل بــه یکی از فرماندهان 
بزرگ دفاع مقدس شــود و در کنار سایر رزمندگان کشور 

در مأیوس ساختن دشمن مؤثر گردد. 

ما هــم امروز اگر ظلمی به کســی 
بکنیــم، بــه خودمــان کــرده ایم. 
جواب قطره ای از خون شــهیدان 
و از جمله حاج یونس را نمی توانیم 
بدهیم. مردانی که مردانه در جهاد 
اکبر حضور یافتنــد و از همه چیز 
خودشان گذشتند. اگر شهیدان 
زنده بودند االن این وضعیت کنونی 

وجود نداشت.

ما هم می بایست همه جا به همراهش باشیم. 

B چند نفر همراه ایشان بودید؟ 

حدود ُنه نفر می شــدیم. آن زمان وظایف هر کسی مثل 
حاال مشــخص نبود. االن در واحدهای نظامی هر کسی 
یــک کاری انجام میدهد، اما ما در آن روزها ده ها کار را 
در حین عملیات انجام می دادیم. به نظرم شــما خودتان 
باید بگردید و یک نام فارســی بــرای این اصطالح آچار 
فرانسه پیدا کنید، من آچار فرانسه بودم. نمی دانم نقش ام 
در کنار حاج یونس چه بود، اما هم معاون بودم هم دشمن 
را شناســایی می کردم و هم پیک می شدم هم مسیرهای 
حرکت دشــمن را اطالع می دادم و هم راننده بودم و هر 
کاری کــه پیش می آمد در انجامــش کوتاهی نمی کردم. 
اصال از زمانی که وارد ســپاه شدم، هر جایی که می رفتم 
آچار فرانسه بودم. قبل از اینکه به طرح عملیات بروم و در 
خدمت حاج یونس باشم، مدتی در مخابرات لشکر تحت 
فرماندهــی علی حاجبی کار می کردم. آنجا هم ســردار 
شــهید علی حاجبی همان روز اول به من گفتند به نظرم 
بی برای مخابرات باشید. شما می توانی آچار فرانسه خو

B به چه علت از مخابرات به طرح عملیات رفتید؟ 

در جبهه بر حســب نیاز در هر جایی که الزم بود حضور 
می یافتم و انجام وظیفه می کردم. هدف کســب پیروزی 
جبهــه حق علیه باطل بود و فرقــی نمی کرد که کجا این 
وظیفه را انجام دهم. هیچ گاه فکرش را هم نمی کردم یک 
روزی بعد از جنگ و در غیاب شهدا مقابل شما بنشینم و 
پاســخگوی اتفاقات آن روزگار باشم. به هر حال مرا بعد 
از مخابرات به گردان عملیاتی 419 فرســتادند. آن زمان 
هر گردانی در حین عملیات نیازمند بیسیم چی بود و من 
بی کسب  بر روی دســتگاههای مخابراتی تخصص خو
کرده بودم. بعد از مدتی هم بنا به دستور به طرح عملیات 
لشــکر رفتم. یعنی پلکانی به فرماندهی نزدیک شــدم. 
حاال که به اینجا رســید بگذارید بگویم اگر من یا حاج 
یونــس به طرح عملیات رفتیم، این برمی گردد به باعث و 
بانی هایش. حاج یونس که قبل از من رفته بود توسط قاسم 
میرحسینی جانشــین حاج قاسم سلیمانی برده شد و من 
توســط حاج اکبر رضایی و به سفارش قاسم میرحسینی 
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معرفی شــدم. وقتی به طرح عملیات رفتم فرمانده آنجا 
قاسم میرحسینی بود. قاســم میرحسینی اهل شهرستان 
زابل در استان سیستان و بلوچستان بود و ارتباط نزدیکی 
با حاج یونس داشت. هر دو در یک رنج سنی و عبادی و 
شــجاعت قرار داشتند و هر دو با هم شهید شدند. قاسم 
میرحسینی جانشــین لشکر یعنی جانشــین حاج قاسم 

ســلیمانی در جنگ بود. البته تا عملیات کربالی پنج. 

B  ینش  آیا برای ورود به طرح عملیات نیازمند گز
بودید؟

تقریبــا همین جور بود. افراد زیــادی به هنگام جنگ در 
مشاغل خطر آفرینی همچون طرح عملیات و اطالعات 
عملیات و تخریب حضور نداشتند. روزی که من به طرح 
عملیات معرفی شــدم، 18 نفر قبل از من حضور داشتند 
که به من گفتند شــما معاون نوزدهم هســتید. آن زمان 
ســال 1363 بود و هرکســی را در طرح عملیات گزینش 
نمی کردند. تقریبــا می توانم بگویم از هر 250 نفری که 
در گردان های رزم به هنــگام عملیات حضور می یافتند، 
 دو نفر بعد از عملیات انتخاب می شدند و به طرح 

ً
تقریبا

عملیات می رفتند تا جای شهدا را پر کنند. به همین خاطر 
روزی که من وارد آنجا شــدم، سردار شهید علی شفیعی 
همان ابتدا به من گفت حواست باشد که تو معاون نوزدهم 
هســتی. البته نفر قبل از من خودشان بودند. من و ایشان 
و چند نفر دیگر از دوســتان به نام چند قلوها در لشــکر 
شناخته می شدیم که بیشتر چند قلوها شهید شدند و فقط 

چند نفر جامانده هستیم. 

B  نفر اول چه کســی بود و چــرا حاج یونس نفر 
دهم بود؟

نفر اول سردرا شهید قاســم میرحسینی بود. حاج یونس 
بت فرمانده  معاون دهم بود چون قبــل از او ُنه نفر در نو
شــدن قرار داشتند. آقایان قاسم میرحسینی، عبدالحسین 
رحیمی، حاج اکبر خوشــی، ســید محمد تهامی، حاج 
اکبــر رضایی، وحید ذکااســدی، حاج اکبــر بختیاری، 

ورود بــه یک عملیات مد نظر قــرار گیرند، برنامه ریزی 
می کردنــد. عالوه بر نیروهای طــرح عملیات که عمدتا 
توسط فرماندهان عالی لشکر انتخاب می شدند، تمامی 
فرماندهــان تیپ هــا و گردانها هم جزو طــرح عملیات 
محســوب می گردیدند اما در مواقعی که عملیاتی انجام 
نمی شــد. فقط ما نوزده نفــر در شــمار نیروهای ثابت 
طرح عملیات قرار داشــتیم. در لشکر نزدیک ساختمان 
فرماندهی یــک کانکس آهنی بزرگ در زیر درختان قرار 
داشت که همین کانکس به نام ساختمان طرح و عملیات 
شناخته می شــد. فرمانده واحد سردار شهید حاج قاسم 
میرحسینی بود و معاون ایشان عبدالحسین رحیمی و بعد 
همانگونه که گفتم به ترتیب ورود بعد از هم قرار داشتیم 

که حاج یونس می شد نفر دهم و من نوزدهم. 

B  نحوه ورود به طرح عملیات چگونه بود. یعنی 
ینش می شدید؟ چگونه گز

گزینش نیروهای طرح عملیات توســط فرماندهان باالتر 
طرح عملیات صورت می گرفــت. یعنی اینها در هنگام 
عملیات ها صحبت های رزمندگان و فرماندهان از دسته 
گرفته تا گروهان و گردان را از بیســیم ها کنترل می کردند 
و متوجه می شــدند چه کســی در میدان عمل نظرات و 
طرح های بهتری دارد. برای مثــال گاهی مواقع در حین 
عملیات یک فرمانده گردان می گفت اگر ســنگر سمت 
راســتی را بزنیم، خط دشــمن زودتر ســقوط می کند و 
در مقابلــش یک فرمانده گروهان و یا دســته که به محل 
حادثــه نزدیکتر بود می گفت نه اگر فالن ســنگر را بزنیم 
کار دشمن تمام می شود. نتیجه این نظرات بعد از انهدام 
ســنگرهای مورد نظر مشــخص می شــد و آنجا بود که 
تفکرات بهتر تعیین می گردید و اســتعدادهای فرماندهی 
شــکوفا می شــدند و به مرحله باالتر قدم می گذاشتند. 
گاهی مواقع برخی فرماندهان و یا رزمندگان در حین نبرد 
اقدامات اساســی و ایثارگرایانه انجام می دادند و از روی 
ایمان و شجاعت و دالوری سبب پیروزی در مقاطعی از 
جنگ می شــدند. اینان به سرعت شناخته می شدند و راه 

در طرح عملیــات تعبیری وجود 
داشت که همگی در صف شهادت 
منتظر جایگاه ریاســت هستیم. 
می توانیــم  کجــا  االن  را  اینهــا 
بگوییم که شــهدا از همــان ابتدا 
می دانســتند شــهید می شوند و 
اصال با سبقت از یکدیگر در صف 
شهادت قرار داشتند. ما به شهادت 
افتخــار می کردیم و برایش ســر و 
دست می شکســتیم. آنهایی که 
االن مســئولیت دارند، بدانند که 
مسئولیت در جبهه معنی کشته 

شدن و فدای جان می داد.

محمدجواد کهن و مصطفی پالشــی همگی قبل از حاج 
یونس قرار داشتند. 

B  لطفا قرار گرفتن در صف معاونین طرح عملیات 
را بیشتر توضیح دهید؟

بت می بایســت جای شــهید قبل از  یعنــی اینکه بــه نو
بت به فرمانده  خودمان را پر کنیم و شــهید شــویم تا نو
شــدن نفر بعدی برســد. همه فرماندهان طرح عملیات 
تا قبل از قاسم میرحســینی به شهادت رسیده بودند. در 
طرح عملیات تعبیری وجود داشــت که همگی در صف 
شهادت منتظر جایگاه ریاست هستیم. اینها را االن کجا 
می توانیم بگوییم که شهدا از همان ابتدا می دانستند شهید 
می شــوند و اصال با سبقت از یکدیگر در صف شهادت 
قرار داشتند. ما به شهادت افتخار می کردیم و برایش سر 
و دست می شکســتیم. آنهایی که االن مسئولیت دارند، 
بدانند که مســئولیت در جبهه معنی کشــته شدن و فدای 
جان می داد. روزی که من به طرح عملیات وارد شــدم، 
هنوز تا شهادتم به عنوان فرمانده طرح عملیات هیجده نفر 
جلویم بودند. اما بعدها دیدم که برخی ها در صف زدند 
و قبل از دیگران شهید شــدند و رفتند. البته حماسه های 
بزرگی را آفریدند و سپس به شهادت رسیدند. برای مثال 
همین سرداران شهید حاج یونس و علی یزدان پناه و علی 
شــفیعی اینها بی نظمان صف شهادت بودند و زودتر از 
دیگران به مقام ریاســت اخروی دســت یافتند. رفتنشان 
پیروزی حق را بر باطل تضمین نمود و اســالم و تمامیت 

ایران حفظ گردید. 

B طرح عملیات چگونه جایی بود؟ 

مکانــی که بیشــتر طرحهــای عملیاتی قبل از شــروع 
عملیات هــا در آنجــا مورد بررســی های چندین و چند 
بــاره قرار می گرفتند. فرماندهان در ســاعت های متوالی 
می نشستند و بر روی مسیرهای عبور و نقشه های عملیات 
و وظایف گردانهای عمل کننده و ترتیب نیروی دشــمن 
و خودی و هزاران مطلب مهم دیگر که می بایســت برای 
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ورودشــان به طرح عملیات باز می گردید. برخی مواقع 
هم نوارهای بیســیم عملیات توسط فرماندهانی همچون 
قاسم میرحسینی و حاج قاســم سلیمانی مورد بازشنوی 
و بازخوانی قرار می گرفتند. بدین معنا که می نشســتند و 
گوش فرا می دادند که ببینند نظرات کدام فرمانده در حین 
عملیات درست تر بوده. بنابراین جایگاه فرماندهی وی را 
ارتقا می دادند. همه این فرماندهان جدید طراح بودند و 
از تفکرات میدانی در صحنه نبرد بهره می بردند. به همین 
یت توان  خاطر به مرور جای فرماندهان شــهید را در تقو

لشکر پر می کردند. 

B  چند درصد رزمندگان تمایل به حضور در چنین 
جای خطرناکی داشتند؟

همه رزمندگان منتظر ورود به طرح عملیات یا اطالعات 
و یا تخریــب بودند. البتــه این ورود بــه راحتی امکان 
نداشــت و اجازه نمی دادند هر کســی می خواهد به این 
واحدها بپیوندند. بلکه گزینش سختی برای چنین مشاغل 
خطرناک و مســاوی با شــهادت در نظر گرفته می شــد. 
شــما ببینید تخریب یکی از جاهای خطرناک نظامی در 
جنگ است و بیشــتر تخریب چیان در طول دفاع مقدس 
به شــهادت رســیده اند. اما واحد تخریــب یکی از پر 
طرفدارترین واحدهای جنگی لشکرهای ایران در دوران 
جنگ تحمیلی محسوب می شد که با هر شهادتی چندین 
نفر جای شــهید را پر می کردند. اگر بگوییم دفاع مقدس 
اعجــاز جنگ های عصر حاضر بود به هیچ وجه اشــتباه 
نگفته ایم. می باید در آنجا بودید تا درک می کردید که من 
یم. از بس نگفته ایم، حاال باور به چنین  امروز چه می گو

واقعیاتی سخت شده است.   

B حاج یونس در طرح عملیات چقدر مهم بود؟ 

خیلی. مــا نمی توانیم برای فرماندهان جنگ اهمیت و یا 
کــم اهمیتی تعیین کنیم. حاج یونــس به قدری مهم بود 

که نمی توان نقش فرماندهی وی را در ســاختار نبردهای 
سرنوشــت ســازی همچون خیبر و بدر و والفجر هشت 
و کربــالی یک و کربالی پنج نادیــده گرفت. گر چه در 
ســایر عملیات ها هم جزو ارکان اصلی نبرد قرار داشت. 
وی فرماندهــی طراح و متفکر بود که اقداماتش در حین 
عملیات ها جایگاه وی را در نزد فرماندهان جنگ باز نمود 
و آنها را به این نتیجه رساند که این جوان رعنا طراح خوبی 
اســت و نظراتش در حین نبرد سرنوشت ساز می شوند. 
یونس با هیکلی رشید و مردانه و جسارت فراوان و نترسی 
منحصر به فرد که از ایمان فراوان وی ناشــی می شد، به 
سرعت مراحل پیشرفت های نظامی را پشت سر گذاشت 
و در به زانو درآوردن دشــمن نقش اساسی در لشکر 41 
ثارالله ایفا نمود. بنابراین از سوی حاج قاسم سلیمانی و 
حاج قاسم میرحسینی مشترکا به طرح عملیات فراخوانده 
شــده بود. من هم از سوی اکبر رضایی شناسایی شدم و 
به پیشــنهاد حاج قاسم میرحســینی از گردان 419 بهرام 

سعیدی به طرح عملیات رفتم.  

B  نیروهای طرح عملیات بــه هنگام عملیات ها 
چه کارهایی انجام می دادند؟

اجرای سلســله مراتب یکی از افتخــارات دفاع مقدس 

گاهی مواقع الزم می شد از نیرویی 
اطاعت کنیم که بعد از خودمان وارد 
جنگ شده بود. هیچ کس در هنگام 
دفاع مقدس به این شرایط اعتراضی 
نداشت و نام فرمانده به هیچ وجه 
موجب فخر فروشی و یا احساس 

برتر بودن نمی شد. 

اســت. تعداد زیادی نیروی نظامی بدون درجه و فقط بر 
مبنای قراردادهای شــفاهی و کالمی به عنوان فرمانده و 
یا نیروی رزمنده انجام وظیفــه می کردند و هیچ کس از 
حدود خودش تجاوز نمی کــرد. نام ها در بین رزمندگان 
کار خودشــان را می کردنــد و هر رزمنــده ای به یک پله 
باالتر از خودش اشــراف داشــت. بنابراین هیچ کس در 
کار هیچکــس دخالت نمی کرد. ما هم در طرح عملیات 
هیچگاه بدون هماهنگی و نظرات مسئوالن باالتر کاری 
انجام نمی دادیم. هر کاری که بر عهده کســی گذاشــته 
می شد، دیگران در جریان قرار می گرفتند و وظیفه داشتیم 
از یکدیگــر حمایت کنیم. گاهی مواقع الزم می شــد از 
نیرویــی اطاعت کنیم کــه بعد از خودمــان وارد جنگ 
شــده بود. هیچ کس در هنگام دفاع مقدس به این شرایط 
اعتراضی نداشــت و نــام فرمانده به هیــچ وجه موجب 
فخر فروشی و یا احســاس برتر بودن نمی شد. نیروهای 
طرح عملیات به هنگام عملیات ها در خطوط مقدم نبرد 
بــه عنوان فرمانده محــور و یا همراهــان فرمانده محور 
بت جایگزین  سازماندهی می شدند. همه رزمندگان به نو
یکدیگر شده و اجازه نمی دادند که محور عملیاتی بدون 
صاحب رها شود. گاهی مواقع عملیات ها چند روز طول 
 
ً
می کشــیدند و در این مدت اداره محــور عملیاتی تماما
بر عهده طــرح عملیات بود. من خودم در چند عملیات 

همراه حاج یونس بودم. 

B  حاج یونس در کجای سلسله مراتب فرماندهی 
طرح عملیات قرار داشت؟

از نقطه نظر خودمان در راستای شهادت نفر دهم بود. اما 
به ناگاه همه اصــول را بر هم زد و پس از هر عملیاتی از 
نظر جایگاهی ســه یا چهار پله به جلو می رفت. تا جایی 
که فرمانده محور و فرمانده تیپ شــد و همه فرماندهان 
یت وی و حمایت از ایشان  از باال تا پایین در راستای تقو

تالش می کردند.   
من قبل از عملیات والفجر هشت همراه ایشان شدم. اما 
از عملیات خیبر در ســال 1362 فرمانده محور شده بود 
و تا زمان شهادت در همین مســئولیت باقی ماند. یعنی 
خودش را به شهادت نزدیک تر ساخت. در سلسله مراتب 
فرماندهی هیچ کس از مســئول باالتر از خودش تخطی 
نمی کرد و همه فرمانپذیر و با احترام نســبت به یکدیگر 
برخورد می کردند. بــرای مثال من از حاج یونس و حاج 
یونس از حاج قاسم میرحسینی و حاج قاسم میرحسینی 
از حاج قاسم سلیمانی فرمانبری داشتیم. هر چند اگر این 
وسط حاج قاسم سلیمانی مستقیم با هر کدام مان ارتباط 
برقرار می کرد، بر طبق شــرع و عقــل مکلف به اطاعت 
بودیم. جایگاه ها مشــخص و سلسله مراتب تا پایین ترین 
رزمنده به ترتیب رعایــت می گردید. جنگ ما با بعثی ها 
خیلی نامردانه بود. آن طرف مملو از گلوله، توپ، تانک، 
تفنگ، هواپیمــا و این طرف با حداقل امکانات همچون 
تفنــگ و نارنجک و آر پی جی هفت و حتی امکانات کم 
پشــتیانی رزم و تدارکاتی بســر می کردیم. جبهه ما فقط 
جایی برای ایثارگری و از خودگذشــتگی و ایستادگی در 
مقابــل نامردی بود. آن هم با نامردمی های دشــمنی که 
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هر زمان فرصت می کرد، اقدام به گلوله باران شــیمیایی 
هم می کرد.    

B  حــاج یونس چقــدر در این ســاختار اهمیت 
داشت؟

من به رغم اینکه به حــاج یونس اعتقاد و ارادت فراوانی 
دارم. اما هرگز سلسله مراتب شهیدان را بر هم نمی زنم و 
می گویم هنر واقعی را حاج قاســم میرحسینی انجام داد 
کــه یکی مثل حاج یونس را کشــف کرد و پر و بال داد و 
فرصت نشان دادن و جان دادن را برای او فراهم ساخت. 
خودم هم تا قیامت مدیون همین قاسم میرحسینی و حاج 
اکبر رضایی هســتم که کمک کردند تا دوران زیبای دفاع 
مقدس را در جوار شهدا بگذرانم. بنابراین حاج یونس به 
اندازه دیگر شهدا اهمیت داشت. حاج قاسم میرحسینی 
فرمانده ما و مرد شــماره دو لشکر 41 ثارالله بود که همه 
را حمایــت می کرد و به مــا می قبوالند کــه می توانیم و 
در هر شــرایطی خودش هم در کنارمــان بود. اگر حاج 
یونس ها در کنــار هم قرار نمی گرفتند و تحت فرماندهی 
یک فرمانده واحد در جماران قرار نداشتند، هیچ اتفاقی 
نمی افتاد. جنگ به همــت هزاران فرمانده و صدها هزار 

جنــگ مــا بــا بعثی هــا خیلــی 
ناجوانمردانه بــود. آن طرف مملو 
از گلولــه و توپ و تانــک و تفنگ 
و هواپیمــا و این طرف بــا حداقل 
امکانات همچون تفنگ و نارنجک 
و آر پی جی هفت و حتی امکانات 
کم پشــتیانی رزم و تدارکاتی بسر 
می بردیــم. جبهه ما فقــط جایی 
برای ایثارگری و از خودگذشتگی 

و ایستادگی در مقابل نامردی بود.

رزمنده توانســت بر دشــمن پیروز گردد. بنابراین حاج 
یونــس در جایگاه خودش اهمیت فراوانی داشــت و در 
محور واگذار شــده به فرماندهــی و مدیریت رزمندگان 

تحت امرش می پرداخت.    

B  شــروع به کارتان در کنار حــاج یونس از کجا 
آغاز گردید؟

همانگونه که گفتم قبل از عملیات والفجر هشــت یعنی 
بعــد از عملیــات میمک، لشــکر 41 ثاراللــه یک خط 
یل گرفت و آماده می شــد تا از درون  پدافندی جدید تحو
آب های تاالب هورالعظیم بر دشــمن حمله برد. قصد ما 
در آن عملیات تصرف مناطق شــرق اســتان بصره عراق 
بــود و حاج یونس هم به عنــوان فرمانده محور عملیاتی 
انتخاب گردید. بنده هم به خواســت ایشان در کنارشان 
قــرار گرفتم و به اجرای فرامینش می پرداختم. حاال واقعا 
امروز نمی دانم من معاون بودم یا پیک و یا بیســیم چی و 
یا مشــاور و یا راننده. چون همه این کارها را در آن روزها 
انجام می دادم. محل اســتقرارمان منطقه تبور در ساحل 
شرقی تاالب هورالعظیم بود با پشه ها و مگس هایی که از 
روی لباسهایمان ما را نیش می زدند و امانمان را بیشتر از 
دشمن بریده بودند. همان روزها حاج قاسم سلیمانی یکی 
از رزمندگان طرح عملیات به نام زین العابدین حسنی را 
با خودش برده بود تا نســبت به منطقه تبور و هور توجیه 
گــردد و او از آن به بعد فرماندهان گردانها را به هور ببرد 
و توجیه کند. شب بعد قرار شد من هم همراهشان به هور 
بروم. نیمه های شب حرکت کردیم. اما زین العابدین راه 
را خوب یاد نگرفته بود و گم شــدیم. اتفاقا همان شــب 
حاج قاســم ســلیمانی از راه رسید و ما را به هور هدایت 
نمود. از همان به بعد کار من با حاج یونس شــروع شد. 
در هــور چیزی حدود پنجاه کیلومتر مربع آب و آبراهه و 
نیزار یا به عبارتی چوالن داشتیم. روزهای متمادی با حاج 
یونس برای شناســایی محل استقرار دشمن و خط پدافند 
خودی می رفتیم و پس از چندی بســیاری از آبراهه ها را 
می شــناختیم و بر منطقه تســلط کامل یافته بودیم. حاج 

یونــس اخالق به خصوصی داشــت و آن هم جدیت در 
کار بود. با ســختی فراوان بر مشــکالت پیروز می شد. 
هنوز عملیات شروع نشده بود که ما بیشتر مبادی ورودی 
و راه های آبی و موقعیت های دشمن را می شناختیم و زیر 

نظر قرار داده بودیم.  

B  به نظرتان توان حاج یونس در اداره مســئولیت 
فرمانده محوری چقدر بود؟

هیچ کس نمی تواند چیزی به ناحق برای خودش مصادره 
کند. حق از زیر کیلومترها خاک بدر می آید. حاج یونس 
در جای خودش قرار داشت. جنگ تنها مکانی است که 
مرد از نامرد تشخیص داده می شود و هر کسی عقل دنیوی 
داشته باشد، هرگز زیر بار مسئولیت فرماندهی نمی رود. 
زیرا از ابتدای شــروع عملیات تا انتهــای آن می باید در 
خط مقدم و در زیر باران تیر و ترکش و انواع انفجارات و 
گلوله های دشمن قرار داشته باشد و دشمن را رصد کرده 
و بر نیروهای خودی اشراف کامل داشته باشد و مانند یک 
یش را کنترل نماید. با  مربی فوتبال تمامی زمین نبرد جلو
این تفاوت که اینجا بازیکن با صدای سوت داور متوقف 
می شود و آنجا صدای انفجارات و کشته ها و زخمی های 
فراوان رزمندگان را متوقف می ساخت. میدان نبرد میدان 
خون و آتش بود و شــهادت بیخ گوش انسان قرار داشت. 
من وامدار کسی نیســتم و همیشه سعی کرده ام حقیقت 
را بگویم. تمام شــهدا به این حقیقت رســیده و جانشان 
را بر کف دســت نهــاده و وارد خطوط مقدم تیر و ترکش 
می شــدند. اعتقادی که حاج یونس به شــرکت در جهاد 
داشــت، اعتقادی از درون جانش بود و یک روزه بدست 
نیامــده بود. من که حاج یونس را خوب شــناخته بودم و 
می دانستیم در چه خانواده ای و با چگونه انسان هایی رشد 
و نمو پیدا کرده اســت. بنابراین اطمینان داشتم که حاج 
یونــس با اعتقاد اطاعت پذیری می کند. یونس از مراحل 
تقوای در زندگی و تقوای مالی و تقوای عبادی عبور کرده 

و سرآمد همه همراهان خودش شده بود. 
ما در جبهــه ماهیانه دو هزار تومان حقــوق می گرفتیم. 
این حقوق آن زمان کمتر از حقوقی بود که من در هنگام 
خدمت ســربازی دریافت می کــردم. زیرا حقوق من در 
خدمت سربازی دو هزار و ســیصد تومان بود. اما وقتی 
پاسدار شــدم این حقوق تبدیل گردید به دو هزار تومان. 
برخی ها همین مقدار پول یا نیمی از آن را دوباره به جنگ 
می بخشیدند. اگر هر کدام مان در شهرهایمان ساده ترین 
شــغل را انجام می دادیم، درآمدی به مراتب سه برابر این 
مقدار کســب می کردیم. پس بــه خاطر حقوق و پول در 

جبهه با جانمان بازی نمی کردیم. 

B  در مورد تقــوای مالی حاج یونــس چه مثالی 
بزنید؟ می توانید 

یک بار بــه حاج یونــس ماموریتی داده بودنــد تا برای 
حضور در یک جلســه مهم عملیاتی به قرارگاه کربال در 
آبادان برود. این جلســه در مورد انجام عملیات والفجر 
هشــت بود. به من گفت آماده شــو که با هم برویم. من 
به ســرعت آمده شــدم و خودرو لندکروزر را هم مهیای 
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یی در یک قرعه کشــی به حاج یونس داده شد.  حواله رنو
حاجی آن را بی تفاوت در جیبش گذاشــته بود و بعد از 
مدتی به سردار شــهید علی بینا داد. علی بینا هم پس از 
مدتی آن را به سردار شهید حسین تاجیک داد و نمی دانم 
دوباره به چه کسی داده شد و یا در جیب کدامشان سوخت 
و منهدم گردید. شــهیدان را دست کم نگیرید. باور کنید 

متفاوت از همه ما بودند و متفاوت زندگی می کردند. 

B  چقــدر به اوضــاع زندگی شــخصی خودش 
رسیدگی می کرد؟

او مرد جنگ بود و بیشــتر مواقع در جبهه بســر می برد. 
همســرش هم با این شرایط ســازگاری داشت. در خانه 
پدری اش یک اتاق بزرگ ســاخته بود و خانمش در آنجا 
زندگــی می کرد. یک بار من بــه اتفاق حاج اکبر رضایی 
در زنگــی آباد رفتیم به عیادت حــاج یونس. همان اتاق 
بود و یک انباری کوچک که به عنوان آشــپزخانه استفاده 
می شــد. دیدیم روی حیات جای شفته و زیرسازی یک 
اتــاق دیگر هم وجود دارد. حــاج اکبر رو به حاج یونس 
کرد و گفت حاال که شــفته ریزی کرده ای الاقل این اتاق 
را هم می ساختی. حاج یونس با لبخند پاسخ داد هر وقت 
چند هزار تومان حقوق پاســداری مان را دریافت کردیم، 
اگــر چیزی از آن ماند، اتاق دیگر را هم می ســازم. که تا 

واقعا امــروز نمی دانم من معاون 
بــودم یا پیــک و یا بیســیم چی 
و یــا مشــاور و یــا راننــده. چون 
همــه ایــن کارهــا را در آن روزها 
انجام می دادم. محل استقرارمان 
منطقه تبور در ســاحل شــرقی 
تاالب هورالعظیم بود با پشه ها و 
مگسهایی که از روی لباسهایمان 
مــا را نیش می زدنــد و امانمان را 

بیشتر از دشمن بریده بودند.

رفتن کردم. آن روز ســاعت حرکت مــان قبل ازظهر بود. 
زیرا می بایست دو ســاعت بعد در جلسه قرارگاه باشیم. 
بنابرایــن امکان صرف ناهار در قرارگاه وجود نداشــت. 
برای همین حاج یونس به ســتاد مراجعه کرد تا مقداری 
پــول به عنوان بین راهی بگیرد و ناهار را در بین راه صرف 
کنیم. ســتاد مبلغ دویست تومان پول به حاج یونس داد. 
اما ایشــان گفتند این مقدار زیاد است و صد تومان برای 
ناهار دو نفر کفایــت می کند. بنابراین صد تومان گرفتند 
و به ســمت محل مأموریت مان راه افتادیم. آنقدر دیرمان 
شــده بود که نتوانســتیم در بین راه ناهار بخوریم و وقتی 
به قرارگاه رســیدیم، آنها هم ناهارشان را صرف بودند و 
جلسه در حال شروع شدن بود. بنابراین ما هم وارد جلسه 
شدیم و با توجه به مباحث فراوان و طول کشیدن جلسه تا 
شب چیزی نخوردیم. بعد از نماز مغرب و عشا شام را در 
همان قرارگاه کربال صرف نمودیم و به ســمت مقر شهید 
کازرونی در اهواز حرکت کردیم. روز بعد حاج یونس مرا 
صدا زد و پنجاه تومان پــول به من داد. گفتم برای چیه؟ 
گفت صد تومان دیروز از ستاد گرفتم برای ناهار بین راه. 
در فکرم بود که اهواز برای خرید ســاندویچ توقف کنیم. 
اما خودتان شــاهد بودید که دیر شده بود و می بایست به 
جلسه برسم. بنابراین ناهار نخوردید و پولش هم نزد من 
ماند. بنابراین این حق ناهار دیروز ظهر شماست. همین 
تقوای مالی حاج یونس بود. هرگز پیش خودش فکر نکرد 
که پول را به ســتاد برگرداند و یــا فراموش کند و دیگر به 
من ندهد. بلکه آن را به ســتاد بازنگرداند چون حق ناهار 
روز قبل من بود که بر گردن ســپاه قرار داشت و از طرفی 
هیچگاه این حقوق را بر گردن خودش نمی گرفت و حقی 

از کسی ضایع نمی کرد. 

B ید؟  مورد دیگری هم سراغ دار

دههــا مورد ســراغ دارم. حاج یونس هیــچ گاه به دنبال 
مــال دنیا نبود. خمســش را می پرداخــت و همان اندک 
داشــته هایش را خرج زندگی اش می کرد. من نمی خواهم 
در اینجا بزرگ نمایی کنم. اما حیف است که نگویم یک 
حواله خودرو رنو داشــت و آخرش آن را نگرفت. شــاید 
دیگران هم این مورد مشهور حاج یونس را برایتان تعریف 
کرده باشند، ولی من خودم شاهد این قضیه بودم. یک بار 

قبل از شهادت حاج یونس هرگز ساخته نشد.
حاج یونــس زندگی را از همان کودکــی در مکتب امام 
حســین )ع( فرا گرفته بــود. فرمانده هر دوی ما قاســم 
میرحســینی بود که همیشــه می گفت مراقــب کردارتان 
باشــید. فرمانده اگر کار مکروه انجام دهد برابری می کنه 
با فعل حرام یک بســیجی. این دو نفر دو دوســت عزیز 
بودند و هیچگاه نظراتشــان با یکدیگر فرق نمی کرد. ای 
کاش می گذاشتید در این مصاحبه چند مورد از خاطرات 
یــم که خوب  بم را از حاج قاســم میرحســینی بگو خو
ید حاج یونس پیش دست چه فرمانده عارفی  متوجه شــو
فعالیت می کرد و چگونه از وی پیروی می کرد. حاج قاسم 
میرحسینی جانشین لشکر 41 ثارالله بود و استاد همه ما 

محسوب می گردید. 

B لطفا از شروع کارتان با حاج یونس بفرمایید؟ 

بعد از اینکه ماموریت لشکر ثارالله در طراحی حمله ای 
بر علیه دشــمن بعثی از منطقه هورالعظیم به سمت بصره 
در نظر گرفته شــد. من به درخواست حاج یونس در کنار 
ایشــان قرار گرفتــم. وظیفه ما در وهلــه اول ایجاد خط 
پدافندی بر روی آب بود و می بایست جایی برای استقرار 
رزمندگان و سنگرها و تجهیزات نظامی ایجاد کنیم. بدین 
منظور توسط پشتیبانی لشکر تعداد زیادی پل های شناور 
مشــهور به پل خیبــری به منطقه انتقال داده شــد و همه 
رزمندگان اعم از کادر فنی و رزمی و حتی ما در کنار هم 
به مهار کردن این پل ها و اتصال آنها به یکدیگر پرداختیم. 
حاج یونس فرمانده محور عملیاتی بود و خودش هم در 
کنار ما کار می کرد تا اینکه ســطح ها آماده شدند و خطی 
از پل های شناور در میان آبهای هور و درون نیزارها ایجاد 
گردید. ســپس شروع به اســتقرار رزمندگان و مهمات و 
تجهیزات و تدارکات بر روی آنها نمودیم و حتی اســکله 
پهلوگیری قایق هم درســت کردیم. بدین ترتیب یک خط 
پدافندی مســتحکم به همت همه رزمندگان لشــکر 41 
ثارالله تحت تدابیر فرماندهی و نظارت مستقیم و مداوم 

حاج یونس تشکیل شد. 

B حاج یونس در این محور چه کاره بود؟ 

کارهای بسیار گسترده ای انجام می داد و مسئول محور یا 
خط بود. البته تا قبل از عملیات مسئول خط بود و قرار بود 
با شــروع عملیات فرمانده محور شود. اما پس از چندی 
ســپاه از انجام عملیات در این محــور منصرف گردید. 
شاید هم این کارهای ما به منظور جلب نظر بعثی ها بود 
بی ترین نقطه مرزی  تا از منطقه اصلی عملیاتی یعنی جنو
کشور در خط پدافندی فاو غافل شــوند. بنابراین منطقه 
عملیاتی جدید اعالم نگردید و محرمانه ماند. اما به اتفاق 
حــاج یونس خیلی زود در جریان مکان آن قرار گرفتیم و 
برای آماده سازی های قبل از عملیات تحویل مان شد. من 
تقریبا بیشــترین حضور را در این منطقه و منطقه قبلی در 
هورالعظیم داشتم. آنجا همه رزمندگان طرح عملیات به 

صورت شیفتی با یکدیگر جابجا می شدیم. 

B  حــاج یونس چه خودرویی بــرای رفت و آمد 
در محورهای عملیاتی مورد استفاده قرار می داد؟
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توسط من ایجاد گردید. 

B  به چه خودرویی توسط شما آسیب وارد گردید 
و عکس العمل حاج یونس چگونه بود؟

حاج یونــس در مدیریــت جنگ حرف نداشــت. همه 
می دانســتند کار کــردن با چنین فرد با انضباطی آســان 
نیســت. اما به واقع این مدیر آنقدر مدیریت داشــت که 
از اشــتباهات نیروهای تحت امرش به ســرعت و آسانی 
می گذشت. خودش در رانندگی حرف نداشت و در مناطق 
عملیاتی با توجه به شناســایی دشمن و گلوله هایی که در 
اطرافمان اصابت می کرد، به سرعت حرکت می کرد و در 

پیچ ها با مهارت می پیچید.  
قبل از عملیات والفجر هشــت، یعنــی همان روزهایی 
که در هورالعظیم اســتقرار داشــتیم، یک بار به اتفاق از 
هورالعظیم به اهواز برمی گشتیم که همان ابتدا گفت علی 
نجیب رانندگی بلدی. گفتم: بله. گفت: پس امروز شــما 
پشت فرمان بنشینید. من تازه راننده شده بودم و رانندگی ام 
بی حاج یونس نبود. برای همین ســوار شدیم و راه  به خو
افتادم اما با احتیــاط حرکت می کردم. احتیاطم به حدی 
زیاد بود که وســط راه نگاهی به من انداخت و گفت کنار 
جاده توقف کن. ایســتادم و فکر کردم می خواهد بگوید 
پیاده شو تا خودم بنشینم. اما گفت یک دنده عقب بگیر. 
من هم کمی دنده عقب رفتم. سپس مثل اینکه می خواهد 
امتحــان رانندگی بگیرد گفت ترمــز بگیر و من هم ترمز 
گرفتــم. فهمید کــه رانندگیم خوب نیســت. گفت چند 
وقت رانندگی می کنــی. گفتم تازه رانندگی را یاد گرفته ام 
و گواهینامه ام هم جدید اســت. ابدا از نوع رانندگی من 
و اینکــه احتمال دارد خطری بوجــود آورم ابراز ناراحتی 
نکرد و توهین هم ننمود که مرا پیاده کند و خودش بجایم 
بنشــیند، با صالبت و مهربانی همیشگی گفت با همین 
ســرعت کم خوب است حرکت کن بریم. راه افتادم و از 
اینکه درکم کرده بود خوشــحال شدم. اما می دانستم که 
رانندگیم خوب نیست و هیچ وقت در مسیرهای طوالنی 

مــا در جبهــه ماهیانــه دو هزار 
تومــان حقــوق می گرفتیم. این 
حقوق آن زمان کمتر از حقوقی 
بــود که مــن در هنــگام خدمت 
ســربازی دریافت می کردم. زیرا 
حقوق من در خدمت ســربازی 
دو هزار و ســیصد تومان بود. اما 
وقتی پاســدار شــدم این حقوق 
تبدیل گردیــد به دو هزار تومان. 
برخی هــا همیــن مقدار پــول یا 
نیمــی از آن را دوبــاره به جنگ 

میبخشیدند.

ایشــان همیشه بهترین خودروها را داشتند. چون فرمانده 
تیپ بودند و نمی بایست مشــکلی در ترددهایشان پیش 
آیــد. روزهای اولی که من به ایشــان مأمور گردیدم یک 
یوتــا لندکــروزر تمییز و نو داشــتند. بعد از  دســتگاه تو
مدتی به هر کــدام از فرماندهان تیپ یک خودرو جیپ 
یل دادند که کوچک و ســبک و قدرتمند  کالســکه تحو
بودنــد. یکی به حاج یونس و یکی به حاج اکبر خوشــی 
یل گردیــد. اینها  و یکی به محمدحســین پودینــه تحو
هر ســه فرماندهان تیپ لشــکر 41 ثاراللــه بودند. ولی 
حــاج یونس فرماندهــی محور را تا قبــل از عملیات به 
طور کامل بر عهده داشــت و از دو مــاه جلوتر در آنجا 
فعالیــت می کردیم. من فکر کنــم واگذاری این جیپ ها 
بی بود،  بــه فرماندهان تیپ ها کار خیلی مناســب و خو
چون از آن زمان به بعد رزمندگان می دانســتند هر کسی 
ســوار جیپ بود، فرمانده تیپ اســت، حتی فرماندهان 
تیپ های همجوار را هم در حین عملیات ها به راحتی از 
خودرویی که ســوار بودند، شناسایی می کردند و احترام 
الزم را می گذاشــتند. حاج یونس روی اموال بیت المال 
و به خصوص خودروها حساسیت خاصی داشت، برای 
همین اجازه نمی داد اتفاقی برای خودروها بیفتد. اما اگر 
اتفاقی هم می افتاد خیلی ســخت گیری نمی کرد و اتفاق 
را به پای کار انجام شــده می گذاشت. مثل یک مورد که 

و جــاده رانندگی نکرده بودم. در حال حرکت به یک پیچ 
تندی رسیدم و نفهمیدم چگونه باید ماشین را کنترل کنم. 
برای همین ماشــین از جاده پایین افتاد و شروع به باال و 
پایین کردن بر روی دست اندازهای کنار جاده نمود. حاج 
یونــس به آرامی گفت علی پایــت را از روی گاز بردار و 
همزمان ترمز بگیر. اما پای من از ترس روی گاز قفل شده 
بود و نمی فهمیدم چکار کنم. دیدم حاج یونس ســرش را 
خم کرد و پای من را با دســت از روی گاز برداشــت و با 
آن دســتش پای دیگرم را بر روی ترمز فشار داد. خودرو 
ایســتاد و من شرمنده پیاده شدم و اطراف ماشین چرخی 
زدم ببینم چطور شده. حاج یونس هم پیاده شد و خودش 
نشست پشت فرمان و خودرو را از آن چاله چوله ها خارج 
ساخت و به روی جاده آورد. سپس من هم کنارش نشستم 
و به ســمت اهواز راه افتادیم. در خودرو اصال حرفی از 
اینکه چرا اینکار را کردی و به خودرو آســیب رساندی، 
نزد. بلکه ماننــد پدری مهربان گفت علــی میدانی این 
بچه هایی که در خیابان ها و یا پیست ها با خودروهایشان 
دوربرگــردان می زنند، چگونه ایــن کار را می کنند. گفتم 
نمی دانم. گفت اینها می نشــینند پشت فرمان به سرعت 
می روند و سپس ترمز دستی را می کشند و همزمان دست 
می اندازند در فرمان، اینجوری خودرو در جا برمی گردد. 
اینهــا از پولداری خودروها و چرخهــا را از بین میبرند. 
ســپس حرفهای دیگری زدیم تا به اهواز رســیدیم. حاج 
یونس هیچگاه به مــن نگفت بی عرضه چرا خودروی به 
بی و قشنگی را از جاده پایین انداختی یا خرابش  این خو
کردی و مال بیــت المال را از بین بردی. این درس حاج 
یونس برای من بزرگترین درس زندگیم شــد. تا حدی که 
روزی رســید به عنوان بهترین راننده لشــکر در سفرهای 
محرمانه عملیاتی به همراه حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
راننده می رفتم. هر کســی نمی توانست راننده حاج قاسم 

بشود.  سلیمانی 

B  برای صحبت پایانی اگر مورد خاصی در ذهنتان 
بفرمایید؟ است 

موردی نیســت و دلــم گرفت از اینکه یــاد آن روزها را 
برایم زنده گرداندید. گذشــت بر ما و چگونه گذشــت. 
جبهه واقعا دانشــگاه بود. ســردار شــهید حاج یونس 
دوست سردار شهید علی حاجبی و دوست سردار شهید 
حسین یوسف الهی و سردار شهید محمدرضا ایرانمنش 
بود. اولین بار ســرباز ارتش بــودم که در اردوگاه حمید 
چریک در سه راهی حســینیه با آنها آشنا گردیدم. دیدم 
عجب جمعی هســتند این بسیجیان و سپاهیان. حال و 
هوایشان با حال و هوای ما فرق می کرد و شوخی هایشان 
برای انسان ســرزندگی بوجود می آورد، احترام فراوان و 
نمازهای زیبا و دعاهای کمیل در بین شــان موج می زد. 
این نخســتین باری بود که در عمرم با چنین انسانهایی 
روبرو می شدم. عارفانی جوان و با تدبیر. مردانی مرد و 
با صالبت که جذبشــان شدم و هرگز نتوانستم رهایشان 
کنم، تا اینکه آنها شــهید شدند و من به کرمان بازگشتم. 

دلم برایشان تنگ شده.  والسالم    
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وصیت نامه سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی 
فرمانده تیپ امام حسین)ع( لشکر41 ثارالله 
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این مزرعــه انجام داده اند، باید رفت و هیچ تردیدی 
یــم چه بهتر از اینکه  در آن نیســت. حاال که باید برو
یم، ما که  در راهی خوب قــدم بگذاریم و در آن برو
در این راه قدم گذاشــته ایم امیــدوارم که خداوند ما 
را ثابــت قدم بدارد و به برکت خون شــهداء ما را نیز 
ببخشــد. من از خدا می خواهم که مرگ مرا شهادِت 
در راهــش قرار داده و از من قبول بفرماید و ما را در 
جوار رحمتش با شهدای مخلص همراه بفرماید. این 
مسیر، مورد تأیید انبیاء و اولیاء خدا بوده و امیدوارم 
که بتوانم خودم را در این مســیر حفظ کنم و نلغزم. و 
از خدا می خواهم مرا ثابت قدم بمیراند. مسئله ای که 
هست این اســت که این بدن برای روح انسان قفس 
اســت و روح ملکوتی انسان در آن زندانیست و این 
بدن است و دست ماست که چگونه آنرا بکار ببریم، 
آیا او را در راه صاحبش تعلیم دهیم و یا دشــمنش که 
هوای نفس و شــیطان اســت; و بعد از تعلیم با مرگ 
اســت که قفل این قفس شکســته شده و روح انسان 
پــرواز می کند به ســوی رّب . و حال مانده اســت 
برداشــت بذری کــه در این دنیا کاشــته ایم، خوب 

بســم الله الرحمن الرحیم 
ُهم  َنّ

َ
أ

َ
ک  

ً
ا

ًّ
َســِبیِلِه َصف وَن ِفی 

ُ
اِتل

َ
ُیق ِذیــَن 

َّ
ال ُیِحُبّ  َه 

َّ
الل َنّ  ِإ

ْرُصوٌص.  َمّ ُبنَیاٌن 
)در حقیقت خدا دوســت دارد کسانی را که در راه او 
یی بنایی  صف در صف جهاد می کننــد ، چنانکه گو

ریخته شــده از سرب اند.( )قرآن کریم( 
امیرالمومنین  اســت(  شــهادت  مرگهــا  )باالتریــن 

علی)ع( 
با سالم بر امام زمان)عج(، رهبر انقالب، رزمندگان، 

شهداء و شــما ملت شهید پرور؛ 
هر بار که عملیاتی می شــود چندین نفر از یاران امام 
به سوی معشوق رهسپار می شوند  از جمع رزمندگان 
و دعایشــان که اول پیروزی بر دشمن و بعد شهادت 
اســت مستجاب می شــود. دعای ما نیز همین است. 
و حــال نمی دانم که در ایــن عملیات های آخرین آیا 
خداونــد رحمان دعــای این عبد ذلیل را مســتجاب 
می کند یا نه. بله این راهی است رفتنی و همگی باید 
از این گذرگاه و این کاروان که دنیاست عبور کنند، با 
توشــه هایی که خودشان برداشته اند و ِکشتی که روی 

و  برداشت کنیم!  برداشــت خوب  کاشته ایم که موقع 
یا بد کاشــته ایم که مطابقش برداشت کنیم! 

می خواســتم ســخنی هم با ملت داشــته باشــم اما 
می بینم که فهم ملت باالتر از ســخنان من اســت و 
از صحبت هایی که من می کنــم ولی بخاطر  باالتــر 

یم :  یــادآوری چند کلمه ای می گو
همانطور که دیگر شــهدای عزیز ما در وصیتنامه های 
خود ذکر کرده انــد و همانگونه که شــما به آن عمل 
می کنید این اســت که مواظب منافقین داخلی باشید 
و نگذاریــد آنها پا روی خون شــهدای ما بگذارند و 
ثمره خون شــهدای ما را پایمال کنند و همانگونه که 
تــا به حال ثابت قــدم بوده اید از این بــه بعد نیز پا 

باشید. رکاب  در 
عرضی هم با خانواده دارم و این اســت که خوشحال 
یم امانتی  باشید، توانســتید هدیه ای یا بهتر است بگو
که خدا بدســت شما داده است به نحو احسن تربیت 
کرده و به راه خدا رهســپار کنیــد و امانت او را پس 
دهیــد. اگر می خواهید فغــان و زاری کنید در فقدان 
من، مــن حرفی ندارم اما شــما کمی فکــر کنید آیا 
خون مــا از خون امــام حســین)ع(، حضرت علی 
یاران حسین)ع(  یاران عاشورا و  از  72 تن  اکبر)ع(، 
رنگین تــر اســت؟ از آنها بگذریم چون بــه پای آنها 
قبل  از شــهدای عملیات های  آیا خون ما  نمی رسیم، 
رنگین تر اســت؟ چگونه آنان در راه حق فدا شــدند 
ما هم مثــل آنها و از آنها کمتــر، از این که بگذریم 
آیــا شــما از زینــب)س( باالتریــد؟ آیــا از فاطمه 
زهــرا)س( باالترید؟ آیــا از مادران و پــدران دیگر 
شهدای ما باالترید؟ چطور آنها در فقدان عزیزانشان 
صبــر می کنند و ِشــکِوه و شــکایت را بــرای آخرت 
می گذارند؟ در آنجا به شــکایت قوم ظالم برخیزند، 
شــما نیز دل خود را پهلــوی دل آنها بگذارید و خود 
را ماننــد آنها کنید که اجر و ثوابش بیشــتر از ناله و 
گریه و زاری کردن اســت. از شما می خواهم مرا عفو 
کنید زیرا نتوانســتم آنطور که شما می خواستید باشم 
امیدوارم که مرا ببخشــید. دیگر عرضی که قابل گفتن 
باشــد  ندارم فقط از شــما می خواهم که والیت فقیه 

نگذارید.  تنها  را 
از خــدا می خواهم که امام  امت را تا ظهور حضرت 
حجت)عــج( حفظ کند؛ رزمندگان اســالم را پیروز 
فرمایــد، ظهور امــام زمان)عج( را نزدیــک فرماید 
و اســالم را در سراســر جهان با نابــودی کفر رایج 

بگردانــد. آمین یا رب العالمین. 
در قاموس شــهادت واژه ای بنام وحشت نیست.  از 
همگــی می خواهــم که اگــر بدی از مــا دیدید عفو 

 . ئید نما

)خدایا خدایا تــو را به جان مهدی تا انقالب مهدی 
نگهدار( را  خمینی 

والســام برادر حقیر شما یونس زنگی آبادی  
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الرحیم  الرحمن  الله  بســم 

ید  آنانکه در راه خداکشــته شــده اند مرده نپندار
بلکــه آنان زنــده اند و در نزد خدایشــان روزی 

 )169 می خورند. )ســوره آل عمران ،آیه 

باقــی می ماند پس ای  اســالم  با کشــتن من  اگر 
حســین  )امــام  گیریــد.  فــرا  مــرا  شمشــیرها 

 ) لسالم علیه ا
ایــن ســعادت بــزرگ را در وجود  بنــده حقیــر 
بخشــندگی  و  مهربانی  بــه  وقتی  ولی  نمی بینــم 
خداونــد می نگــرم، امیدوار می شــوم. امیدوارم 
که خداوند ما را در زمره شــهداء قرار دهد. چون 
اند  بســته  تجهیزات  و همه دوســتان  ندارم  وقت 
و آمــاده رزم با صدام جنایتکار هســتند لذا چند 
جملــه ای به عنوان وصیت نامــه برای خانواده ام 
یســم. اول کلمه ام این است که ان شاء ا...  می نو

کنید.  حالل  مرا  و  ببخشــید  مرا 
و  کــه زحمــات  ا...  انشــاء  مهربــان  مــادر   ای 
با سواد کردن  و  بزرگ کردن  برای  را که  تالشهایی 

من کشــیدید را به من می بخشید و حاللم کنید. 
امیــدوارم که در پیشــگاه حضــرت زهرا)س( در 
ییــد که من هم ِدین خود را نســبت  قیامــت بگو
به اســالم اهداء کردم. از همســرم می خواهم که 
مرا ببخشــد اگر حرف بدی از من شــنیده و کار 
بــدی از من دیده مرا حــالل کند و یک خواهش 
همچون  را  پســرمان)مصطفی(  که  دارم  ایشان  از 
مادر قاســم بــن الحســن )بــزرگ، باتربیت، با 
ادب و با ســواد سازد( و در زمان نیاز او را جهت 
مبارزه با دشــمنان اسالم بفرستید. از پدر و مادر 
خانمــم و بــرادرم و خواهــرم  می خواهم که مرا 
حــالل کنند و اگر خطایی، بی ادبی یا اشــتباهی 
از من دیده اند مرا حالل کنند. همســرم خانه ای 
تا زمانی مــادر من زنده  کــه در اختیــار دارم را 
هســتند این خانه از خودشــان می باشد و از این 
خانــه ســهمیه ای جدا گانه دارنــد و زمانیکه در 
حیات نباشــند در اختیار خانواده ام قرار می گیرد 
انشــاءا... . در حقوقی که برایم می گیرند وامهای 
یر  یهای من به شــرح ز یــد و بدهکار مــرا بپرداز

 . شد می با

1- هفتصد تومان نذر مادر ســید مهدی کردم که 
ید. بپرداز را  آن  کنند  پیدا  شــفا  مادر 

یســت تومان پول بیــت المال از  2- هــزار و دو  
ید. مــن می خواهد آن را بپرداز

عدد  یک  و  کالشــینکف  اســلحه  عــدد  یک   -3
یل  تحو در صورت شهادت  دارم،  کمری  اســلحه 

بدهید.  ســلیمانی  قاسم  حاج  آقای  برادر 
4- اگــر پول یــا بودجه ای پیدا کردیــد به اندازه 
15 روز روزه قضا   3 مــاه نمــاز قضا و به انــدازه 
برایــم بخرید. دیگــر بدهکاری ها را که خودتان 

بهتر می شناســید. 

آبادی  زنگی  یونس  شــما  حقیر  برادر  والسام 
9 شب   شــب عملیات ساعت 

وصیت نامه دوم
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شهید زنگی آبادی در کنار سردار قاسم سلیمانی ▪

یادم هســت تقریبا ســاعت ۳ بعدازظهر بــود که آقای 
شــمخانی با آمبوالنس برای بازدید از خط شــلمچه به 
سنگر من آمد. سپس با هم برای بازدید از وضعیت بچه ها 
و استقرار آنها و آمادگی الزم برای عملیات بیرون آمدیم.

از دور حاج یونس را دیدم که به طرف ما می آمد، با قیافه ای 
آرام و مهربان که کوچکترین خستگی در آن دیده نمی شد.

ســایه ای از لبخند هم مثل همیشــه روی لبش بود. همه 
می دانســتند که من چقدر به حاج یونس عالقه داشــتم. 
عالقه من به حاج یونس واقعا مثل عالقه پدر به فرزندش 
بود. خدا می داند که من هر وقت قامتش را نگاه می کردم 
لذت می بردم و به او افتخــار می کردم. حاج یونس امید 
من بود. با اینکه هنوز آقای میرحســینی شهید نشده بود، 

من به آقای شــمخانی گفتم: کســی را که بــه ما نزدیک 
می شناسید؟ می شود، 

آقای شــمخانی به دقت به حاج یونس نگاه کرد و گفت: 
نه نمی شناسم!

مــن بــا قاطعیت گفتــم: فرمانــده آینده لشــکر، حاج 
یونس زنگی آبادی. ســپس تا حاج یونس به ما برســد از 
خصوصیــات اخالقی و نقش او گفتــم. همین که حاج 
یونس نزدیک ما شد، برادر شمخانی روبوسی بسیار گرم و 
عاشقانه با او کرد و همانطور که دستهای حاج یونس را در 
دستهایش گرفته بود و می فشرد، گفت: خسته نباشی برادر!
 حــاج یونس هم با چهره ای بشــاش لبخند زنان، خیلی 

محکم جواب داد: نصر من الله و فتح قریب.

تا اینکه عملیات کربالی ۵ آغاز شد. به نظر من مهم ترین 
موفقیت ما در آن عملیات همان کار فوق العاده ای بود که 
جبهــه انجام داد. نیروهای حاج یونس به دشــمن مجال 
ندادنــد. حاج یونس بــه نقطه محال دشــمن زد. چنان 
حملــه ای از این نقطه کرد که رزمنده ها تا آنتنی که عمود 
بر پل کانال ماهیگیر بود به تاخت رفتند. آنقدر که عراقی ها 
را دنبال می کردند. نــه تنها پل ماهیگیری را گرفتند که از 

پل هم عبور کردند و سرپل را هم گرفتند.
وقتــی حاج یونس اعالم کرد که ما آن طرف پل هســتیم 
برای قرارگاه خاتم و حتی آقای هاشــمی رفسنجانی این 
کار غیرقابــل تصور بــود. آقای محســن رضایی با من 
تماس گرفت و گفت: برادر همشهری شما )آقای هاشمی 

رفســنجانی( از وضعی که به وجود آمده تشکر می کند.
در حالــی که دیگر لشــکرها در خط اول درگیری بودند، 
حــاج یونس از کانال ماهیگیری عبور کرده بود و پشــت 
دشمن مســتقر شــده بود. )راوی:حاج قاسم سلیمانی-

برگرفته از کتاب حاج یونس(

صبــرش، مقاومتش واقعــا مثال زدنی بــود. چند تا از 
بچه ها خیلی مقاوم بودند. یکی علی شــفیعی بود، یکی 
حاج اکبر بختیــاری بود و یکی هم حاج یونس. دیگران 
شــاید یکی دو روز بیشــتر زیر آتش سنگین دشمن تاب 
نمی آوردند. حساب کنید، شــبی صدها گلوله روی سر 
آدم بریزد روحیه برای آدم باقی نمی ماند، اما حاج یونس 
انگار هر چه اوضاع ســخت تر می شد، شادتر می شد و 

می گرفت. نیرو  بیشتر 
عملیات والفجر ۸ چند ماه طول کشــید. حاال از آماده 
ســازی قبل و تثبیت بعدش بگذریم، او تمام مدت آنجا 
بود بدون اینکه یک روز بیاید اهواز و مثال حمام بگیرد...
در بعضی بحران ها یا فرمانده باید خودش حضور داشته 
باشد یا نماینده ای بفرستد که قدرت تصمیم گیری باالیی 
داشته باشد و در ضمن مورد قبول نیروها هم باشد. یعنی 
نیروها او را بشناسند و بدانند که مرد عمل است و قدرت 
این را دارد که آنهــا را از بحران خارج کند. حاج یونس 
 در کربــالی ۳ وقتی اوضاع 

ً
یکــی از این افراد بود مثال

بحرانی شده بود؛ طوری که پیش روی دیگر ممکن نبود و 
 زمین گیر شده بودند و دشمن از همه طرف 

ً
نیروها کامال

روی سرشان آتش می ریخت، یک دفعه حاج یونس است 
که به عنوان راه گشــا در آن حجم آتشــی که کمتر کسی 
جرأت ســربلند کردن دارد، بلند می شود و تیربار را روی 
ارتفاع مســتقر می کند و با تیرانــدازی خود، راه را برای 
پیشروی بچه ها باز می کند. این نه تنها دل شیر می خواهد 
که غیرت حاجی را نشــان می دهد کــه نمی گذارد آنچه 
به دســت آمده، از دســت برود، حتی به قیمت جانش.

از کتاب ظهور( )راوی:حاج قاسم سلیمانی-برگرفته 

شهید یونس زنگی آبادی در کالم سرلشگر قاسم سلیمانی

حاج یونس امید من بود

همیشه مشتاق سخت ترین کارها در جبهه بود


