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 معرفی : 

آغاز    1359سال    شهریور   31  در«،  ی صورت رسم»به    ،  ران یا  ی اسالم  ی جمهور  هی عراق عل  «ی لیجنگ تحم»

کشور  ،    ی تواند در ظرف مدت کوتاه  ی دارد و م  ی کرد قدرت فراوان  ی که تصور م  نی شد و صدام حس

به تسخ  ران یا نما  ی اسالم  ی درآورد و حکومت جمهور   ر یرا  به  ی با لشکر ها  د یرا ساقط  از غرب و    مجهز 

 . تهاجم کرد ران یسمت ا جنوب کشور، به

انسجام الزم را نداشت و  ،    «رانی ارتش ا»سو    کیبود از    صحیح دام  ص  ی نیب  شی پ  «یمحاسبات ماد»نظر    از

مدت    ل یتبد»  ن یو همچن  ،   «سران ارتش»از    ی اری و جدا شدن بس وقایع انقالب ،  فراوان از جمله    ل یبه دال

 . شده بود ی پادگان ها خال «، سال کی به    یسرباز 

گوناگون و اقوام مختلف وجود داشت که   یو استان ها  رانیها در مناطق مختلف ا  یر یدرگ ،گریجهت د از

 . شتوجود ندا « تقسیم می کرد و قدرت متمرکزی برای مقابله رانیا  ی قدرت دفاع»

، به حمایت  خصوصا آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، اتحاد جماهیر شوروی    «ابرقدرت ها»همه قدرت ها و  

به    ،  با تمام توان  ،  و قطر و امارات  تی مانند عربستان و کو  « ی مرتجع عرب  یکشورها »و  ،  صدام آمدند  

مختلف را به صدام    یو سالح ها   ، تبلیغات زاتیتجه  ،بنادر  ،آنان اموال فراوانند .  صدام وارد شد  ی بانی پشت

 ،نبود «صدام  همذهن متو»چندان دور از  رانیتصور فتح سه روزه ا ،همه امکانات ن یو با ا  .دادند

نقش بر  »   شینقشه ها،    رانیو بزرگ ا   وریرا آغاز کرد اما از همان ابتدا در برابر ملت غحمله خود    صدام

لشکر    .دیروز به طول انجام  34  ،دیارتش صدام درآ  اشغالبه    ه،خرمشهر که قرار بود دو ساعت   .شد  «آب

آن بود که    یعنا به م   نی مجبور به دور زدن شهر شد و ا  ،فتح آبادان  یو برا  .صدام نتوانست به اهواز برسد

 .را خواهد داشت ی تر  ی و زمان طوالن  شتریب  یرو یفراوان و ن  نهیهز

  دان یبه م  و همه ، با هر امکاناتی و همه    پاهیانس  ،وری غ  ،ژاندارمری و همه نیروهای مسلحانیارتش  نیب   نی ا  در

وارد  ها  جبهه در صحنه  رزمندگان    ، به عنوانکه داشت  «ی توانهر کس با هر »مردم   ،و مهمتر آنکه  ،آمدند

آنها کسان  ی عیبخش وس  .شد عمل  چگونه یبودند که ه  ی از    ده یدنآموزش    ی نداشته و حت  ی جنگ  ات یسابقه 

ارتش تا دندان مسلح  را بر    ی نی سهمگ  یهاوارد شدند شکست   دانیدر م  ،هنیاما با عشق به خدا و م  ،بودند

 . صدام وارد کردند

مختلف جنگ    جای  ی در جا   «نام  ی ب  ایگمنام  »  ،دارد که هر کدام  ی ستارگان درخشان  ،  رانیبزرگ ا   لتم

از آنان نامشان    ی برخ  ان ی م  نی بودند اما در ا  «کار جنگ  یپا »  ی که همگ  ی اند زنان و مردان فراوان  دهیدرخش

 برجسته شد 



 
 

  ی سوران  ی قل  ا یبه نام در  ی تینام شخص،  بزرگ    رهی جز  نیمحاصره آبادان و نفوذ ارتش عراق به ا   انیجر  در

  ی در آگاه ساز   ی بزرگ  اریدر اطراف آبادان بود و نقش بس  ی راقچاو و    ی و معمول  یفرد عاد   کی  او  دخشدریم

 . مقابله با صدام داشت یآبادان برا  یروها ین

با احساس کامل ،    اند و بالفاصلهآبادان شده   ی بود که ارتش عراق وارد ذوالفقار  دهید  ی به صورت اتفاق  او

امر    ن یرا به آنان داده بود و ا   ی و اطالعات جنگ،  رسانده  پاسداران  خود را به سپاه    نسبت به دین و میهن ،  

رتش متجاوز  که در دست داشت بر ا   یزیهر چ  اهر کس ب  ،  به همراه مردم  انی و ارتش   انیباعث شد تا سپاه 

از   را  و وظیفه شناسی و  اگر هوش و استعداد  .  دنزیبر   رون یب   « یذوالفقار کوی  »صدام حمله کنند و آن 

دشوار بود اما    اریکرد و بازگرداندن آن بس  ی چه بسا آبادان سقوط م  ،نبود  ی اقلی در  « تصمیم گیری به موقع»

که احساس کرد خود و کشور خود را  شناسی بجا«    تیمسئول»جامعه با    انیدر م  «یعاد   ختهیانسان فره»  نیا

 . نجات داد

وجب از خاک    ک یکه اجازه ندادند    ی آن را بشناسند کسان  ندهی آ  یکه نسلها   دینمونه فراوانند و با   نیا   از

 .داده شود ل یبه دشمن تحو  رانیا

  ی ب  یانسان ها  ،«بزرگ ایران  کشور»در    «معمولی   بزرگ    یها  تیشخص»به    است  «ء دین ادا»  ،نوشتار  نیا

 . خدمات را به کشور کرده اند ن یبزرگتر   ،و در زمان جنگ  خیکه در طول تار  یی ادعا

  خ ی تار  نا  یاز آن ع  یی هرچند که بخش ها  ست ی ن «ینگار  خ یتار» یدر قالب داستان است و به معنا   ، نوشتار  ن یا

 .است تی آبادان در آن وضع  ط یاوضاع و شرا نیی است اما عمده آن به صورت داستان بوده و تب

که در    یی ادعا   ی و زنان و مردان ب،  شود به روح پرفتوح همه شهدا و همه رزمندگان    ی م  قدیمت  ،نوشتار نیا

 و دفاع کردند  دندیخطوط مقدم جبهه و پشت جبهه خالصانه جنگ

هوشمندانه و به    ،معقوالنه»رفتار    ونی که همه ما مد  ی سوران  ی اقلیهمچون در   ی صبه اشخا  ستا  نید  ءادا  و

 . میهست « او یجا

: ها  ، کوی    کلیدواژه  مقاومت   ، آبادان   ، سورانی  دریاقلی   ، مقدس،  صدام حسین  دفاع  تحمیلی،  جنگ 

 ذوالفقاری 
Introduction   :  

The "imposed war" of Iraq against the Islamic Republic of Iran "officially" 

began on September 22, 1980, and Saddam Hussein, who thought he had a 

lot of power and could conquer Iran in a short time, and the government of 

the Republic To overthrow Islam, he invaded Iran with armies from the west 

and south of the country. 

From the point of view of "material calculations", Saddam's prediction was 

correct. The barracks had been empty for years . 



 
 

On the other hand, there were conflicts in different parts of Iran and in 

different provinces and different ethnic groups that divided the "Iranian 

defense power" and there was no centralized power to deal with it . 

All the powers and "superpowers", especially the United States, Britain, 

Germany, the Soviet Union, came to support Saddam, and "reactionary 

Arab countries" such as Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and the UAE came 

out in full support of Saddam. They gave Saddam a lot of property, ports, 

equipment, propaganda and various weapons. And with all these 

possibilities, the idea of a three-day conquest of Iran was not far from 

"Saddam's delusional mind ". 

Saddam launched his attack, but from the very beginning his plans against 

the zealous and great nation of Iran became "water on the water". 

Khorramshahr, which was supposed to be occupied by Saddam's army for 

two hours, lasted 34 days. Saddam's army could not reach Ahvaz. And to 

conquer Abadan, he had to go around the city, which meant that it would 

cost more, more energy, and longer time. 

In the meantime, the army, the gendarmerie, and all the zealous armed 

forces, the armies, and all and sundry came to the fore with all their might, 

and, more importantly, the people of "everyone with all their might" entered 

the battlefield as warriors. A large part of them were those who had no 

history of military operations and had not even been trained, but entered the 

field with love for God and the homeland, inflicting severe defeats on the 

army to the armed teeth of Saddam. 

The great nation of Iran has shining stars, each of which, "anonymous or 

anonymous", has shone in different places of the war . 

During the siege of Abadan and the infiltration of the Iraqi army into this 

large island, the name of a figure named Darya Gholi Sorani shines . 

He had accidentally seen that the Iraqi army had entered Zulfiqari Abadan, 

and immediately, with full sense of religion and homeland, he had reached 

out to the Revolutionary Guards, giving them war information, which led 

the troops and the army to Together with the people, let everyone attack 

Saddam's aggressor army with whatever they have and throw it out of 

"Zulfiqari's dormitory". If it were not for intelligence, talent, 

conscientiousness, and "timely decision-making", Abadan might have fallen 

and it would have been very difficult to bring it back. He saved his country . 

There are many examples of this and future generations should know it. 

Those who did not allow a single inch of Iranian territory to be handed over 

to the enemy . 

This article is a "tribute" to the "ordinary great personalities" in the "great 

country of Iran", the unassuming human beings who have rendered the 

greatest service to the country throughout history and during the war. 



 
 

This article is in the form of a story and does not mean "historiography", 

although parts of it are exactly history, but most of it is in the form of a story 

and the situation of Abadan in that situation is explained. 

This article is dedicated to the radiant spirit of all the martyrs and all the 

warriors, and the unassuming men and women who sincerely fought and 

defended on the front lines and behind the front . 

And it's a religion to pay homage to people like Darya Gholi Sorani, to whom 

we all owe "reasonable, intelligent and in place" behavior . 

Keywords: Imposed War, Holy Defense, Saddam Hussein, Daryagholi 

Sorani, Abadan, Resistance, Zolfaghari Alley 

  



 
 

 آبادان شد یه ناجک یگمنام  ،یا قلیدر

 ادآور خاطره ها و حماسه هاست. ی  یگرم نبرد و دالور  یآتش و خون ، آن روزها  یآن روزها 

   .ر، پل زدند، تا از آن بگذرند و آبادان را به اشغال خود درآورندیبر بهمنش ی عراق ی روهای، ن 1359 آبان در

ا   ی اقلیان حضرت حق، بنام دریر کگمنام از لش  ی خواست خدا، و حضور سرباز   ی ن توطئة شوم را خنث ی، 

 رد. و دستان خون آلود دشمن از آبادان قطع شد .  ک

دان  یه مورد قبول حضرت حق ، روح شه ک د آنیادآور آن روزهاست به امی“      ی ا قلیداستان “  در   ک نی و ا 

 رد.  یقرار گ ی ران ، و مورد نقد و بررسیشه در صحنه ایو امام راحل ، امت حزب اهلل و ملت هم

 
  

 

  



 
 

ساخت، ی ران   میه خانه ها را وک ی در پ ی پ یخت ، گلوله ها یر ی شهر فروم یوانه وار بر سر و رو یآتش د

رده بود . تنها  کتجاوز مستمر آماده    ینه ها را برا یشهر به مرز ، همة زم  یکی شد ، نزد   ی قطع نم  یلحظه ا 

و آن    ی ن سوی ا  ی م، با نخلستانهایرود خروشان و عظ  یک متر بود ،    300ن تجاوزگر  ی فاصله شهر با سرزم

امل ، ارزش آن  کل مورد طمع ین دلی شور بزرگ ، و به همک یک ی ان اقتصاد ملین شری م تری، و با عظ  یسو

ره بزرگ ، همه  یجز  یک شگاه و  یند ، نفت ، پاالک تصرفش از همه قدرت استفاده    یرا داشت تا دشمن برا 

ار  ید دشمن بسیرده بود از دکاز پشت ، سقوط    یه خرمشهر ، با خنجر ک   کنیافزود . و ا   ی ت آن میبر اهم 

 رد .  یع صورت گیسر  یز ین شهر بزرگ “  آبادان “  برنامه ریتصرف دوم ی نمود تا برا  ی به جام

نهمه،  ی بود ، با ا  ز آمادهیز وهمه چ یو همه چ  کما ، موشی ، توپ ، خمپاره ، هواپ  ک سالح ، مهمات ، تان    

بلع  از خوردن  یقدرت  بود و آن روز صبح در ستاد فرماندهی ل  یکدن آبادان  تر  ات  یعمل  ی وان آب ساده 

 نند .  ک ی امل خود را بررسکنشسته بودند تا طرح  ی عراق ی خرمشهر، فرمانده

بود با » قلم نقشه نشان«  لت خود دست گذارده  که با غرور بر  یک ات در حالیر “ جبار”  ،فرمانده عملکسرلش    

 داد .   ی مناطق مختلف را نشان م ی اتینقشه عمل ی ، بر رو

  ی تمام  ی ارون ما به سادگکنهم رود  ین جاده معشور ) ماهشهر ( و ایجاده االحواز ) اهواز ( است ، ا...  نجا  ی ا   

بخش  ی است ، ارتش آزادده  یچیق و پیار دق یه ، خط حمله ما بسی اضی ن تا فی م رفت از دارخوین محل را خواهیا

گر عبادان  یو نفربر ، تا دو روز د   ک رد ، ما با صدها تانکنفوذ خواهند    ی امت عرب  ی عربستان ، از دروازة شرق

ز ، همه  یچ چیس ، هکچ یدر برابر ما نخواهد بود ، ه  ی چ گونه مقاومتی م گرفت ، قطعا  هی) آبادان ( را خواه

 چ. یم و آنها هیز دار یچ

 م !  یروزیقطعا  پ نند ؟ کتوانند ب   ی آموزش و سالح چه م ی مشت بچه ، ب یکبا خنده و تمسخر ادامه داد :      

ات را  یردند همه از جا برخاستند و اتاق عملکد  یی، او را تأ  ی اپی پ  یف زدن ها کبا    ی اتیفرماندهان عمل     

 ردند.  ک کتر

نار  که مردم داده بودند . در  کبود    ی ن اسمی خمسه ، اخت ، خمسه  یر  ی آتش بر شهر آبادان همچنان فروم    

ردند ، دهها خمپاره خورده بود شهر  ک  ی ن ها را باز می ها ماش  ی ه اوراقچک، آنجا    یشهر و در منطقه ذوالفقار 

  یشهر    کش گرفته بودند ، تر یراه مهاجرت در پ  ی خانه و زندگ  ک با تر  ی اری شد و بس  ی م  ی نه خالکاز س 

  ی برا   ی از ترس جان ، و برخ  ی و خاطرات خود را در آن داشتند سخت بود ، اما برخ  ی جوان  یه سالها ک

و   12ستگاه  یپل ا   یرد . از روک  ی ت مکآورد حر  ی بدست م  یله ایل اگر وسی س به هر دلکهر  ...    یمار یب

  یک حرم نزد ردند/ ماه مک  ی ت مکاده و سواره حر  یر و جوان ، پی، پکود کا ماهشهر ، زن و  یاز جاده اهواز  

 گر بود.  ید ی ن بار ، محرمیشد امّا محرم ا ی م



 
 

  ی ده ا یچ فا ید رفت ، مقاومت هیبا ... رد : ک ی ر مک ش خودش فیم خودش را گرفته بود . پیعباس ، تصم     

م نه مهمات،  یبر دوش شهر است ، نه سالح دار   ی از دست ما ساخته است ، ماندن ، فقط بار  ی ارکندارد چه  

 م؟  یچرا بمان

ه اش آمد و صدا  ی شهر ، صبح خروسخوان سحر به در خانه همسا  ی ه اوراقچیبود همسا   ی لیعباس راننده تر     

ه بودند  ی رد . سالها با هم همساکدن عباس سالم  یبا د  ی اقلیدرباز شد در  ی . بعد از لحظات  ی اقلی! در  ی اقلی زد: در

 ن گرفته بود .  یعباس بارها از او قطعات ماشو 

 ؟ یدار یار ک؟ ین موقع صبح آمدیشده ا ی د : چیپرس ی اقلی در    

چه خبره؟ تمام شهر پر از آتشه، اونجارو    ی نی ب  ی مگه نم...  رد:  کعباس با دلهره و ترس شروع به صحبت  

 ن! ک نگاه 

آنسو گرداند آتش و دود سراسرآسمان را فرا  ش را به یچشمها   ی ا قلیشگاه را نشان داد. در یو با دست پاال

 گرفته بود.  

 ه چه؟ کد : خوب یبا تعجب پرس ی ا قلیدر

د انفجار و گرد و  یشد  یدند صدا یش کن خورد هر دو دراز  یآنها بر زم  یکی در نزد  یناگهان گلوله خمپاره ا 

 رد چند لحظه بعد هر دو از جا بلند شدند.کاوضاع را دگرگون  کخا

 د رفت .یشه موند، با  ی گه نمی ن وضع د ی نه ، با ای هم  ی ! مرد حساب ید یفت : دعباس گ

 جا؟ کم؟ یره شد : بریاو خ یبه چشمها  ی ا قلیدر

با فر : هیعباس  با  ی چ یاد گفت  بر ی،  اید   ، ن  یاگه جینجا د ی م  بدبخت شدی ست ، دیموندن  ، نمیگه  شه    ی م 

ه  ک از مردم رفتن ، ما هم    یار ی؟ آب و برق قطع شده ، وضع نون خرابه، بس  ی نیب   ی مگه اوضاع رو نم...  موند

 م ؟هان؟ یاد ، چرا بمون ی  ی از دستمون بر نم  یارک

 ر رفت  کبه ف   یسرش را خاراند ، چند لحظه ا ی ا قلیدر

م  یبر   ی م زن و بچه رو هم میش  ی سوار م  ی لین دارم با تر یمن ماش...    ی ش  ی عاقل م  یدار...  عباس گفت :  

 نجاست .یشه ، هر چه باشد بهتر از ا ی م یطور  یکا اهواز ، باالخره یبه طرف ماهشهر خارج از شهر  ، 

 رد :کشد در دل با خودش صحبت  ی ده مید درچشمش دیو ترد  ی د دو دلیشک ی آه ی ا قلیدر

نهمه ما تو  ی؟ ا  ی اگر برم چ  ی ؟ ول  ی چیاد ؟ هی  ی « بر م  ی ار از من »او راقچکشه ؟ چه    ی م  ی برم ؟ نرم ؟ چ

 ن ؟ ی م ؟ اونم تو ماه محرم؟ ماه امام حسیم بریم . حاال بذارین شهر بودیا

 ام. ی ی د عباس آقا من نمیبخش   ی ن دوخت : می ش را به زمیش را بر گرداند بعد هم چشمها یرو  ی ا قلیدر



 
 

آخه    ی مرد حساب...    ی نجا بمون یذارم تو ا  ی م من نمید با هم بریبا   ی ا ید بیبا؟ چرا ؟   ی ا ی  ی عباس داد زد : نم

 ؟ هان ؟   ی ار درسته؟ تو چرا بمون کن یا

ه بمونم، درسته من اسلحه ندارم آتش خمپاره و خمسه خمسه هم  کد هم  یمونم .. با   ی گفت : آره.. م   ی ا قلیدر

 ... د موندیگه با  ی دلم بهم م  ی دونم ول ی نم... د بمونم یمن با... نه   ی اد ، ولیم

   ی بمون ی خوا ی س تو شهر نمونده فقط تو مکچ ی همه ه... همه رفتن عباس گفت : 

نماز    ی آمد  ی روز مین پریاگر هم...    ی عده رفتن ول  یک درسته  ...  همه نرفتن  ...  جواب داد : نه    ی ا قلیدر

  رد اسلحهک  ی ستاده بود و داشت صحبت می ا  ی جم  ی ، آقا   ی وه و عظمتک، چه ش  ی د ید  ی ت رو میجمعه ، جمع 

  یک نامرد    ی های زد ،صدامیت در نماز جمعه موج می رمرد لباس رزم هم داشت با صالبت ، جمعیدر دست ، پ

، ی جیبس  ی ستاده بود ، بچه های وه ا کامام جمعه مثل    ی خت ولیر   ی لحظه آروم نداشتن ، گلوله مثل باران م

 ، همه آمده بودند،  یمهندسها ، مردم عادت نفت ، ک ارگران شرکارتش ،سربازها ، یروها یسپاه ،ن یبرادرا 

از همه مهمتر خواهرهایشک  ی آه ادامه داد:  ، پرستارا  ی د و  ، پرستارا کمارستان شر ی ب  ی پرستار  نفت    ی ت 

 م.یم و بر ین ک ی جدا  زشته شهر را خال ی ، همه بودند، مرد حساب ی مارستان طالقانیب

 ؟  یار کچه  اد؟ هان ؟ی ی از دست ما بر م ی ار کد: آخه چه یعباس پرس

 .  ی اریا بی  یالزم هست رو ببر  ی هر چ  ی نکار کشهر و  ی تو یبر  ی لیبا تر  ی تون ی م... گفت : تو  ی ا قلیدر

 ره  ین م ینم از ب یار خطر داره ماشکنیا ی مرد حساب  ی عباس گفت : ول

 ؟ ی داشت یی ها  ی نه زنیارسال چه سیادت رفته پارسال و پ ید : عجب ، یخند ی ا قلیدر

 داره ؟  ی چه ربطعباس گفت : 

دان و خودمون  یم مید بر ین ، حاال روز عاشورا شده با ی ن حسین حسیم حسیگفت : بابا ما آنهمه گفت ی ا قلیدر

  ی بر ما ؟ چ  یه ؟ وا ین روح ی؟ با ا   ی ن بدهیامام حس  ید برا یربالست واسبت را با کن  کر  کم ف یرو نشون بد

 شه؟ ی م

رار  کرفت دوباره برگشت دوباره رفت دوباره آمد چند بارترد چند قدم  کت کر فرو رفت ، حر کعباس به ف

  ی با هم م...  مونم    ی منهم م...  رم  ی منهم نم  ی گ  ی ستاد و گفت : راست میا  ی ا قلیشد، باالخره در مقابل در 

 م . یمون

لرزاند    ی شهر را م  ی درپ   ی پ  یانفجارها   یدست عباس را گرفت با هم به درون منزل رفتند صدا  ی ا قلیدر

ر خوردند ،  ینار سفره نشستند چند لقمه نان و پن کازه در حال در آمدن بود ، وارد اتاق شدند با هم  آفتاب ت

  ی شانیبا دست بر پ   ی ا قلین شد، در ی د عجیانفجارات شد  ی سرآنها گذشتند با صدا  یه از باالکماها  یهواپ   یصدا

 زد : 



 
 

 ن. ک ی ا خودت رحمیخدا... باز هم آمدند ... ا یخدا

 *** 

داد ، سرهنگ    ی س فرمان مکرفت و به هر    ی ن سو به آن سو می آبادان از ا  ی اتیدر ستاد عمل  یاحمدسرهنگ  

از سر ور بود و عرق  میخسته شده  ، گرما یر  ی ش  ،  یشد  یخت  ام ک د هوا  مهمتر  کمبود  از همه  و  انات  

ه به  ک  یو اعتقاد مان  ی برد، اگر ا  ی ل مید ، توانش را تحلیرس  ی ه هر لحظه به او مک   یننده اکاخبارناراحت   

  ی شهر شعله ها   ی د تنها روشنائیه فرا رسکاو داشت نبود حتما  از پا افتاده بود غروب آفتاب    یها کمکخدا و  

  ی آتش م  یگر یپس از د   یکی ن  ی م مخزن نفت و بنزیعظ  یرها ک د تانیش ک  ی ه زبانه مکشگاه بود  ی آتش پاال

ه  کن شعله ور شده بود و سرهنگ  یمخزن بزرگ بنز ،  ما  ی بمب هواپ یک ه با کن صبح امروز بود  ی گرفت هم

  یک ه چگونه نزد کده بود  ینفت را د  شرکت  ی د بچه هایت شدیخود در صحنه حضور داشت تالش و فعال

 نند. کد آتش را خاموش یشوند تا شا ی م

م یتصو   عبور  چشمش  جلو  از  لحظه  هر  لحظات  آن  اکشر  یارگرهاکرد،  ک  ی ر  با  نفت،  از  ی ت  و  ثار 

  یکی ردند،  ک  ی م  یکن روزها آماده نشده بود، خود را به آتش نزد ی ا  ی ه برا ک ی اناتک ، و با امی خودگذشتگ

ندارد،    یختن آب فائده ا یده بوده  از راه دور، ری د   ی ارگر جوان و پرتالش ، وقتکن بود ،  ی از آنها حس

 یم مکم شعله  کم  کتش  افشاند، آ  ی آتش م  یخت و بعد هم آب را بر رویر  ی ش میشلنگ آب رابر سر و رو 

 ... ه ناگهان کرد ک

ه ناخودآگاه بر  کبود   ین جمله ا یآه« ا...    کی زد، »طفل ی شانیآن لحظه با دست بر پر   ی اد آور یسرهنگ با  

 شد .  ی زبان سرهنگ جار

ن افتاده بود اما در  ین فرود آمده بود و او غرقه در خون بر زمینار حس کدرست در    ی گری ناگهان گلوله د

 ز تمام شده بود. یهمه چ... چند لحظه و بعد   یفشرد فقط برا ی م شهمان حال هم لوله آب را در دست

شد به طرف اتاق اطالعات    ی رد بشدت متأثر مک  ی ر م که به آن لحظات ف کار ناراحت بود و االن  ی سرهنگ بس

هن شده بود سروان  ز پی م  ی بر رو  ی اتیعمل کالکداد    ی سالم نظام  ی دیه شد سروان حم ک ات رفت وارد  یعمل

ده  یاز بهبود وضع د  یت دشمن را، نشانه ا یرا شرح داد و موقع  یت خود یرد موقع کح  ی شروع به توض  یدیحم

 شد.  ی نم

را برداشت دژبان دم    ی سروان را به طرف خود خواند ، سروان اجازه خواست و گوش  ی زنگ تلفن صحرائ

 السالم چه خبر«  یکسالم ،» عل :در بود



 
 

رد به سرهنگ و گفت : » جناب سرهنگ دژبان  کرا نگهدار « رو    ی سروان گفت : » چند لحظه گوشبعد هم  

س جمهور هستند « سرهنگ  یرئ  یار دارند، از طرف آقاکد  دو نفر آمده اند با شما  یگو  ی دم در است م

 ند تو « ی اید بید » بگوئیلبش را به دندان گز

رون آمد و به  یب   ی اتیاز اتاق اطالعات عمل  یهنگ احمد را گذاشت سر  ی ن مطلب را گفت و گوشیسروان ا  

رد  ک  ی جاد میا   ی مک نور   ی ارش نشست درپرتو شمع و چراغ  گردسوزکز  یطرف اتاق خودش رفت پشت م

 دربرخاست    ینگذشت، صدا  یابه مطالعه نامه ها و گزارشات پرداخت ، چند لحظه 

 د «یگفت » بفرمائ یسرهنگ احمد

گر دست دادند و سالم و  ی ه بودند، وارد شدند سرهنگ از جا برخاست و با همده از تهران آمدک دو نفر   

ل دادند سرهنگ نامه را باز  ی ل قوا به همراه داشتند تحوک  ی ه از طرف فرماندهک را    ی ردند نامه اک  یکعل

شده    ی س جمهور معرفیژه شخص رئینده و یبه عنوان دو نما  یدیجمش   یو آقا  ی زیپرو   یرد در نامه ، آقا ک

 او ببرند.   ین گزارشها را براینند و آخرک ی بودند تا اوضاع جنگ را بررس

ه  کگشت نتوانست بفهمد    ید یشناخت اما هر چه در ذهنش بدنبال جمش  ی را م  یز ی، پرو  یسرهنگ احمد

آورد سرهنگ معذرت    ی ز نشستند زنگ زد و سرباز چایرد و همه دور مکجاست ؟ تعارف  کست و از  کی

 وجود ندارد. ی افکنات اکه ام کخواست 

تشان در دفتر  یجاهستند ؟ مسئول کاز    یدیجمش   ی، آقا  ی زیپرو   ید آقا یشد سرهنگ پرس   ی مختلف  یصحبت ها 

 ست ؟ ی صدر چ  ی بن  یآقا

مختلف    ی نه هاینده آن سازمان ، و در زمین خلق هستند ، نما یشان از اعضاء سازمان مجاهد ی گفت : ا  یز یپرو

شود انجام داد گزارش    ی ه مک  یار کشان بهمراه من آمده اند تا بتوانند در مورد هر  یباشند ، ا   ی آشنا م  ی نظام

 تخصص دارند .   ی مختلف نظام ینه ها ی نها در زمیم ، هر چه باشد اینکه یته  کی مشتر

 ی ار مکرو درآبادان دارند چه  یچهل نفر ن  ی نها همش سی شود ؟ ا  ی م  ی چ  ی ر فرو رفت : » راستکسرهنگ بف 

 نند؟« کاهند ب خو

 از دست ما ساخته است ؟  یار کن موقع شب چه ی د حاال ایبعد گفت : ببخش 

 م ؟ یت بگوئیاز وضع ی ند و گزارشیای د تا بینکرا خبر  ی اتیعتر فرماندهان عملیگفت : هر چه سر  یز یپرو

 ضرورت است   یکن  یعتر ، ا یهر چه سر... همه را ... گفت : بله  یز یپرو

 اران جنگ را کنند ، همه دست اندرکدهم همه را خبر  ی دستور مسرهنگ گفت : االن 

 فتد  ید از قلم بیس نبا ک چ یه... گفت : بله  یز یپرو



 
 

د  یها خبربده  یکن االن به پیگفت » هم   یسرباز وارد شد و سرهنگ احمد...  سرهنگ سرباز را صدا زد  

و حاج آقا   ی ،برادر جواد ی ، برادر عباس ک ،فرمانده تان عا  به سراغ فرماندهان گردانها ، فرمانده توپخانه یسر

 بروند. 

ن حاج  ید : ا یبا تعجب پرس  ی ز یزد، پرو  ی ز یپرو  یبا دست به پهلو   ی دیسرباز به سرعت از در خارج شد جمش 

 اره هستند ؟ که؟ اون برادرها چه کی گه ی آقا د

   ، امام جمعه شهر  ، ی خندان گفت : حاج آقا جم ی با حالت  یسرهنگ احمد

 ن حرفها .  ی ؟ آخوند رو چه به ا ینماز جمعه راه بنداز   یخوا یزد و گفت : مگه م یپوزخند  یز یپرو

ده  یه می رمرد چطور روحین پی ا  ین، نماز جمعه ها ی دون   ی نم...  نید یپاسخ داد : شما تازه رس  یسرهنگ احمد 

در خط مقدم  ی ارها هست وقتکهمه  یم تو یریگ ی ه میسته ما ازش روحیا ی وه مکر بارون گلوله مثل یز... 

 گردند.  ی جنگ مثل پروانه دورش م ی اد بچه های جبهه م

 بودند؟  کی و خشم گفت : اون دو تا برادرها  ی با ناراحت یز یپرو

 مسئول جهاده   ی هم برادر جواد   یکی ، فرمانده سپاه آبادانه ، اون   ی برادر عباس  یکی سرهنگ گفت :  

نند جهاد  ک  ی ار دخالت مکنها تو همه  یبه سپاه داره ؟ ا  ی بطگفت : جنگ چه ر  ی با شدت ناراحت  یز یپرو

...  د باشند نه سپاه نه جهاد و نه اون آقا  ینها نبای دوم از اکچ یه...  نه...  است ؟ نه    یغه ا یگه چه صی د  ی سازندگ

 دوم. کچیه

...  ردم  کار گذشته من آنها را خبر  کار از  کگه  ید : » نه .. دیسرهنگ ناراحت شد انگشتش را به دندان گز 

د  یشما مجبور ...  گر هم خواهند آمد  یقه د یدهند تا چند دق  ی رسند و خبر م  ی ها در راهند و به آنها میکاالن پ

شد   ی ن ها نبود ، واقعا  نمی ا یها  کم کمختلف  یاگر در زمان ها ... ما بوده اند  کمکنها در همه حال یا... 

 م . یا هم هسترد . االن همه ما  بکار ک

ب  ی زیآهسته به پرو   ید یجمش ن...  ان  یگفت : بگذار    ی خبرها هم از آنها م  ی سر  یک باالخره  ...  ست  ی مهم 

 م ، بهتره . یریگ

ر فرو رفته بود  کس به ف کهر  ...  مفرما شد  ک امل بر اتاق حکوت  کقه گذشت سیچند دق...  آرام شد    یز یپرو

 رد و مجددا  نشست.کگر روشن یشمع د  یکان بود سرهنگ از جا بلند شد و یشعله لرزان شمع در حال پا 

و    یز یداشت نشست و پرو  ی ه چند صندلک  ی ز بزرگینارمکمساعت افراد وارد شدند ، سرهنگ  ی متر ازنک

رد نشست فرمانده گردان ، فرمانده  کها قرار گرفتند فرمانده توپخانه سالم    ی صندل  یز بر رو ی ن  ید یجمش

د در آستانه در ظاهر شد همه به  یبا عمامه سف  ی روحان  یرمرد ینده خمپاره . همه وارد شدند پو فرما   کتان 

  ی راه و ناراحتکبا ا  یدی و جمش   یز یرد و همه با هم جواب دادند پرو کرمرد سالم  یاحترام او از جا بلند شدند پ 



 
 

د و با همه دست  یرمرد خندیآنها تعجب آور بود پ   ی وتاه قد ، براکرمرد الغر اندام بود و  یز شدند پیم خین

 نشست .  ی صندل ی داد بعد هم بر رو

 ردند.کهم وارد شدند سالم   یو برادر جواد  ی قه بعد برادر عباس یدو سه دق

و    ی ز یان پروی ه آقاکنی گفت : غرض از مزاحمت ا   یه از قرآن خوانده شد و سپس سرهنگ احمد یچند آ

ل قوا گزارش  کفرمانده   ینندو  براک  ی مده اند تا اوضاع آبادان را بررسس جمهور آیاز طرف رئ  ید یجمش

 ه دارند بدهند. ک را    ی دام گزارش کاورند و هر  یف بی ه تشرکم  یرد کان دعوت  یه آقای لکه از  کن بود  ی ببرند وا

  ی نون وعده هاکم . تا  یندار  ی ز یچ چی فرمانده توپخانه اجازه خواست و گفت : ما جز چند قبضه توپ ه

م  یط هستی ن شرای ست ، ما االن در بدتری ر نکس بفکچ یتهران بما داده شده است . متأسفانه ه یاز سو  ی فراوان

ن  ی خرمشهر ، سه قبضه هم در ا  یروبرو   ی م ، سه قبضه توپ درقسمت غربیره داریهر روز چند گلوله ج

 چ؟ ی گر هی سمت شهر ، د

  ی هترکچ مهمات سرهنگ  ی، بدون ه  کال  چهار تانک م تر است .  ین هم وخی گفت : وضع ما از ا  کفرمانده تان

،  3ربار دارند، هم  ژ یما هم ت یما وضعمون از همه بهتره ! سربازها  ی اده با خنده گفت : ولیفرمانده گردان پ

...  رسد    ی م  یجور   یکهم باالخره    یی ره غذای، جی چ  ی ، دو سه قبضه هم آر پ  106قبضه تفنگ    یک هم  

 م .یجنگ ی ن نفر میما تا آخر... مه یرکخدا ...  ی ول

: تجه  یدیسروان حم بر اساس اطالعات  یار قوی زات دشمن بسی گفت  به ما رسک  ی است  بررویه    ی ده االن 

 ها و توپها و همه وسائل . ک ارون پل زده اند و در حال عبور هستند تانکرودخانه 

 د ؟ ین ک ی عه درست می خود شا یست ؟ چرا بی ن حرفها چی ناراحت شد : ا  یز یپرو 

ون بغداد را گرفتم پل  یز ین االن اخبار تلوی ست من همی عه نی نها شایا  یز یپرو یآقا... گفت : نه  ی برادر عباس

 داد.  ی رود را نشان م ی بررو  یها

 د . ینک د دخالت نیه تخصص ندارکاست شما ی نها جنگ روانیعه است ای نها همه شا یگفت : ا  یز یپرو

ن مورد هم شما بهتر  ی م و در ا یجنگ  ی فه میدخالت در جنگ بر اساس وظ  ی گفت : البته ما برا  ی برادر عباس

 ما بفرستند. یجنگ قدرت در تهران ، سالح و مهمات برا  ید بجای صدر بگوئ ی بن یاست به آقا 

 د . ینک دخالت  ی د در امور نظامیار مهم است اما به شما ربط ندارد . شما نبایگفت : مسائل تهران بس  یز یپرو

م  یستاده ایم ما ا ین مردمی ما خدمتگزار ا ...  ز  ین دوست عزی ت بود گفت : ببکن لحظه سایه تا ا ک  ی جم  یآقا

د سالح و  یها، همه هستند شما فقط بگوئیها ، جهاد  ی ن سپاهی، ا   ی ارتش  ین برادرها یستاده اند ا ی و مردم هم ا

 مهمات برسانند.



 
 

است،   کی م ک یرو یلمان نرساندن سالح و مهمات و نکما تنها مشح است یصح... گفت : بله  ی سرهنگ احمد

ب خوردند  ی ه دوستان ما فرکست  ی گر خرمشهرنینجا دیم ، البته ا ینکه از آبادان دفاع  ک م  یفه داریم و وظیسرباز 

 ی جنگ م  یما در آبادان بهمراه همه بچه ها ردند .ک  ی نی م عقب نشیفرست  ی م  ک م که بعدا   ک نی و به وعده ا

ترسم امروز و فردا    ی د سالح، مهمات و افراد بفرستند . من م ییل قوا بگوک  ی ، شما فقط به فرمانده   میست یا

 م . ینک م بینتوان یار کچ یجاده بسته شود و ما ه 

فه خودش برسد شما حاج آقا  ید به وظیس باکهر  ی ردم ول کادداشت یشما را   یگفت : من صحبتها  یز یپرو

با  ی همان سخنران داشته  را  به  یش خودتان  برادرها  هم  . شما  را هم شما جناب  یار سپاه برسکد  . و جنگ  د 

 د . ین ک ی سرهنگ فرمانده

 م یسرهنگ گفت : ما همه با هم برادر

 جلسه تمام شد و افراد از اتاق خارج شدند. 

ن خلق استفاده  یسازمان مجاهد  یروها ید از ن یتوان  ی رد و گفت : البته شما م ک  یرو به سرهنگ احمد   یز یپرو

 دارند .   ی ده ایورز  یروها ید نینک

 د ؟  یخواب ی جا مکسرهنگ گفت : امشب 

 ه خطر نداشته باشد .کا پناهگاه ین  ی رزمیز  یکه بشود در  کخوابم هر جا  ی نجا م یگفت : من هم یز یپرو

د به  یمن با   ن قرار را انجام دهم ی ه اک د  یدارم با  ی د بروم در شهر قرار مالقات ی من با  ی گفت : ول  ید یجمش

 سازمان سر بزنم.  یروها ین

 م ؟ ید شما را برسانیخواه ی سرهنگ گفت : م

لمه رمز  کم سرهنگ گفت : یرو  ی ند با آنها میآ ی سازمان دم درب م  یاالن از اعضا  ...  گفت : نه  ید یجمش

 د ؟یشب را دار

 م .ینکم عبور یتوان  ی ما م ... گفت : بله  ید یجمش

 *** 

وت  ک برگزار شده بود س  یاز منازل آبادان جلسه ا   یکی داد در پرتو شمع در    ی نشان ممه شب را  ین   یک ساعت  

ردند  ک  ی ت مکنار حرک ه در گوشه و  ک ز  یعوعو سگها ن  ی ست صداک ش  ی شب تنها با خمپاره ها و گلوله ها م

شبانه  ن قرار داشت پنج نفر در نشست  ی وارآرم سازمان مجاهدیخت بر د یآم  ی افراد جلسه در هم م  ی با صدا

د به عنوان  یه باک  ی رد : »مطلبکجلسه نشسته بود و آهسته شروع به صحبت    یباال   ید یت داشتند جمشکشر

د با  یبا  ی غیه اوال  چادر تبلکن  یه شوند ا ی همه اعضاء مطرح باشد و همه هواداران توج  ی برا   ی رهنمود سازمان

ند و خصوصا   چهره ارتجاع و  کدام  مختلف اق  ینه های سازمان در زم  یه هایت به پخش اعالمیشدت ، قاطع



 
 

ن راه  ی ن جنگ را خود مرتجعی ه اکد  ییمردم بگو   ی د برا یح داده شود با ی مردم توض  ید برا یآن با   یضعفها 

 نند.ک  ی انداخته اند تا انحصار طلب

شود    ی ما زخم  یاز بچه ها   یکی ه  ک باشد    ید و طور یندازیراه ب  ی شود دعوا و نزاع  ی ه مک د هر نوع  یا  بایثان

ق  ی الت آن را به تهران بفرستند ما از طریس و تفصک د بعد هم ع ینکد اقدام یاست شما با  ی ن دستور سازمانیا

 م . ینک ی ه با افشاء ارتجاع اقدام می چاپ در نشر

  ی فراوان  یه خواستهاک د  یه به مردم بگوئکن ید و از همه مهمتر این کق  ی د مردم را به خروج از شهر تشویثالثا  با 

د  ی، آب ، غذا ، سوخت و امثال آن هست با   ی نه رفاهیاز مردم در زم  ی نند هر جاموج خواسته اک  را مطرح

 د . ینک یموج سوار 

  : نوع اطالعاتکرابعا   از همه مهمتر است هر  از نک  ی ه  با یآبادان دار  یروها یه  پ ید سرید  با  ما    یبرا  یکعا  

ن  ی ه در ا کسازمان مشخص است    ی ل نهائیم درتحلی الزم دارنها را  یت دارد ما ایار اهم یاربسین بسی د . ایبفرست

ارتجاع داشته    یاز ضعفها   ی ق تری ه ما اطالعات دقکن به نفع ماست هرچقدر  ی ند و ا ک ش  ی جنگ ارتجاع م

 م .یم و ضربه بزنیزیم برنامه بریتوان ی م بهتر میباش

ه  ک ن نبود  ک د و اگر ممیما بفرست  ی د و برا ین کمختلف جمع    ی د سالح و مهمات از قسمتها یتوان  ی خامسا  تا م

 د. ینکجا انبار  یکد در یبه تهران بفرست 

ن دو  ین ا ید ب یتوان   ی د تا م ینکار  کدا   ین سپاه و ارتش شدی ب یار مهمتر است ؟ برتضادها یه بسک ن  ی سادسا  و ا

 ن نخواهد رفت . ی ارتجاع از ب ی نظام ی ن نرود بازویست نخورد و از ب کد . تا سپاه شینکجاد تفرقه یگروه ا

 د ؟ یخوب سئوال ندار 

ار  کن  یم هم یه بودکم در خرمشهر هم  یفرستاد  یادینون اخبار و اطالعات ز کد : ما تایاز حاضران پرس  یکی 

 د بود ؟ یا آنها مفیم آیردک ی را م

ل به  یما و دادن تحل  ید برا یردکما ارسال    ی ه شما براک  ی د بود اخباریار هم مفیبس   ...  گفت : بله    ید یجمش

 د رهبرسازمان از شما سپاس دارد. ید از همان نوع بفرستیصدر مورد استفاده قرار گرفت . با  ی بن

 ر ؟ی ا خیز دارد ؟  ین  یگر یده دی ن اطالعات و اخبار فا ید : ای گر از حاضران پرسی د یکی 

ا  ید یجمش تشر گفت:  ن ین دیبا  به شما مربوط  ا یگر  م  است  ی دستور سازمان  یکن  یست  با  ک م  یدان  ی ما  ه 

 م . ینکل یا چطور تحلیم یبده ی سانکم و به چه ینکاطالعات واصله چه 

ند اگر قرار  یگوی اخبار مسئله دار شده اند م  ین گونه جمع آوریهواداران نسبت به ا   ی نفر سوم گفت : برخ

از بچه ها با    یکی ن امروز صبح یم همیم و بدهینکران را جمع  یا  یروها یم چرا اخبار نیاست ما با دشمن بجنگ

 م ؟ یم و بدهینکه اخبار محل استقرار توپخانه خود را جمع کم یگفت مگر ما جاسوس ی دعوا م



 
 

ها  یم و به عراق ینکم به دشمن حمله  یخواه   ی ه ما مکد  ید به آنها بگوئینک  ی هیار توجکگفت : خوب    ید یجمش

 م . یق هست ی ازمند اطالعات دقیم لذا ن یضربه بزن

اتفاقا  همنفر سو  : :    ی ن را من گفتم ولی م گفت  به دشمن حمله    ی ه میک سک آن هوادار گفت  ند  کخواهد 

  ی ران را میا ی روهایاطالعات از ن ی ت جمع آوریشه مأموری ه به ما همکآورد شما  ی اطالعات آن طرف را م

 د. یآ ی سازمان در مبارزه با عراق جور در نم یه با شعارها کن ی د ایده

 دارند .   ی خورند مسائل خصلت ی نجور افراد بدرد نمید . ای ن کگفت : حذفش  ید یجمش

جا خاتمه  ن یه به هم کار  ک  ی ن او و ما قطع ارتباط شد . ولی م و امروز بیردکار را  کن  یپاسخ داد : هم   ی اول

 ست. یهار نکاصال  گوشش بد ی سک  ی م ولینک ی ت پخش مکشهر پوسترو ترا ی ر اصلیابد ما هر روز مسی  ی نم

را به ارتجاع خواهد زد   ی م ضربه اساسینک ی ه ما مک ی د و اقداماتیه شما بفرستک  ی گفت : اطالعات ید یجمش

 را به ارتجاع خواهد زد .  ی ن جنگ ضربه نهائی شورند و ا ی ه ارتجاع می و مردم عل

 م .ی الفه شده ا ک ی نند، حسابکن روزها بساط مار ا جمع یترسم ا  ی من م ی گفت : ول ی دوم

ن مطالب را  یم و ایرده اکصدر هماهنگ    ی بن یل قوا آقاک  ی گفت : ما چند روز است با فرمانده  ید یجمش

 نند.کتوانند ب ی نم یار کچ ید ه یم باشک م شما محین ک ی م یر یگیارتجاع پ ی به عنوان انحصار طلب

ابان گذشت یه از خک  ی لیاتومب  یده . صدا یچیردند در جلسه پ ک  ی وچه پارس مکه در  ک  ی سگهائ  یسر و صدا 

رد شمع را فوت  کاش گذارد و اشاره    ی نی ب  ی با انگشت بر رو   ی دیرد ، جمش کمفرما  ک وت را بر جلسه حکس

 دند.یند و خوابیشدک ردند و خاموش شد همه همانجا دراز ک

 *** 

 

د افراد  را مضطرب  یرسی ه به مردم مک   یانندهکبر پا بود، اخبار ناراحت    یدیجوش جدصبح در شهر جنب و 

  ک د مساجد شهر پر تحر یش یاندی م  یز یس به چکز هر  یمانده نی از شهر خارج شده بودند و باق  یار ی رد بسکی م

ند ردکی دار مانده بودند واز شهر حراست میه در مسجد تا صبح بک  ی جیبس  ی هات داشت بچه ی و پرنشاط، فعال

 ردند.کی م ی ن خبرها را بررسیآخر

م بود،  کار  یه در مسجد داشتند بسک  ی دا  ناراحت بود سالح و مهماتیج مسجد شدیگاه بسید فرمانده پایحم

 اند؟از پل گذشته   ی رد “ اگر راست باشد؟ چه خواهد شد؟” راستکی ر مکها خسته بودند، با خودش فبچه 

ز در حال از دست رفتن  یست همه چیر ن ک س به فک چ یشوند؟ هی اند؟ مردم چه مگرفته االن جاده اهواز را  

فرستد،  ی ست، نه اسلحه میر ما ن که بفکصدر ی بن یشود، آقای است، آبادان هم به سرنوشت خرمشهر دچار م

...  ا  یرد؟ خداکد  یچه با   ی ول...  در تهران    کی ال  یهام، بحث ینک ت  کدر جنگ شر  ی دهد بخوبی نه هم اجازه م



 
 

ردند کی م  ی ارکدام  کنار مسجد هر  که در گوشه و  ک ها  بچه ...  ن”  کا رحمیاد زد “خدای ا و ناگهان فریخدا

رده بود و  کدا ی“برنو” پ  یکه از اول جنگ کرستان یآموز سال دوم دب، دانشی عا  دور او را گرفتند. علیسر

 د گفت؛ “چه شده؟بله؟” یده بود به حمیجنگ

من حاال از سپاه آمده بود و  ی ه خود را نبازند، او هی ها روحه بچه کبدهد    ی رفت چه پاسخر فرو  کد به فیحم

 ند.ک ار کچه ... ا نه ید؟ یقت را بگو یا حقین خبرها را گرفته بود آیآخر

مکبر  کا جنگ  یکه  ک  یکی انیکارگر  خرمشهر  در  تمام  پرسیماه  بود  چیده  : خوب  جواب    ی د  چرا  شده 

 ؟ ی دهی نم

ر  یار است اگر ما دیل بسکخواستم مطالب روبگم اما مش یمه، نم ی وخ  ی لیهلل” راستش اوضاع خد گفت : “وایحم

اقدام  ی س هر طور مکگم هر  ی ق رو میند من حقاکی م آبادان هم سقوط میبجنب   ی ند، دشمن روکخواد 

نار جاده اهواز  کاند به ش آمدهیاند بسرعت پردهکش عبور  یها که، تان ی اضین و از فیارون پل زده از دارخو ک

 اند.هرا هم باسارت برد  ی ادی اند وعده زشته کاز مردم را   یار ی اند بسدهیرس

 ؟ ی فت : خوب بعدش چک ی بر با ناراحتکد ایشک  یرد آب دهانش را فروبرد نفس بلندکث کچند لحظه م 

  ی مانده برا ی وند تنها راه باقشی م  یکاومدن جلوتر از چند محور دارند به شهر نزد...  د گفت : “بعدش  یحم

  یها ک مکه از  کشود ماهم  ی ز تمام میفتد همه چیشهر جاده ماهشهر است. اگر جاده ماهشهر هم بدست آنها ب

نین خیصدر اصال عی بن  یم، آقا یوسیتهران مأ  مشت منافق رو آورده در شهرها واغتشاش    یکست،  ی الش 

ان را گرفته،  یافه هخامنشیق   ی ده. تازگیل مردم م یتحو   ی فرستادن مهمات واسلحه، سخنران  ینه، و بجا کی م

نها را گرفتند با بمباران همشون  یه زمکند داخل بعد هم  ی ایم ب یم بگذار یبزن   کلکها  ید به عراق ی“ ما با...  گه  ی م

 ی قاط  ی لم جنگیبا ف  فهمه، اصال جنگ روی نم...  قدر  ی داند ولی ل جهان مکخودشو مغز  ...  م”ین ببری را از ب

 رده!ک

ن  ی رو از ب دادند. گفتند با بمباران دشمن  ی نیزدند به ما عقب نش  ک لکبر گفت : نامردها تو خرمشهر به ما کا

 شه؟ ی نطور میم. حاال خرمشهر رفته، آبادان هم همیبری م

م آبادان  ی ذاری م اما نمی جنگی م  ی دست خال  اگر شده با  ی م. حتی مونی ما تو آبادان م...  نه     ی د گفت : ولیحم

، ی ول...  شهی ن نفر ما رد میجنازه آخر  یه خواست وارد آبادان بشه از رو کدشمن    کن تان ینه، اولکسقوط  

فقط  ... شه رفت ی هنوز راه ماهشهر بازه. م... خواد بره ی س مکخواد بمونه، هر ی س مکست، هر ین  ی اجبار

 م. یندار  ی ارکس بخواد بره ماکد بمونند، حاال هم هر یداوطلب با  یآدمها

  یک ه  یکآبادان در حال ی نیسال سنش بود بچه با هوش و درس خوان مدرسه امام خم   15ه  ک ه  یکوچکجواد  

ما  ... نه »اد زد : یفر ی داد با خشم و ناراحت ی د نشان میتل مولوتف دستش گرفته بود وآنرا به حم کوک شه یش



 
 

...  م  یه ما بر که  ید هم مشخصه، نامردیز یربالست، امروز هم عاشورا است  کنجا  ی م ا یمونی نجا میم ما هم یری نم

نجا  یا  ...  ن شرمنده نشه  یش امام حس یآدم پ...     ی د ول یایش ب یخواهد پ ی م بگذار هر چه مینه، ما مرد جنگ

 « مینکی ف خودمون را عمل می لکه تو جنگ قدرت هستند، ما تکت امام زمونه، گور پدر اونها کممل

ه  کد هم  یتر، و بالحظات سخت  یم برا ینکی ن حاال خودمون را آماده می گه از همی راست م»گفت :    ی عل

وه مقاوم بود، درست  که جنگه، مثل  کار  کر مردانگار نه ان یبودم، پ  ی روز خدمت حاج آقا جمیم من د یبمون

اورد  یخم به ابرو ن ی تمام خونه رو گرفت ول  کما خورد گردوخای بمب هواپ  یکاش نار خونه کهمون موقع 

رد تنها  کز مخابرات تلفن رو برداشت دفتر امام رو گرفت و شروع به صحبت  کم مریبلند شد وبا هم رفت

گفت؛ آره ی م ی جم یآقا  ی گفتند ولی دونم از اونطرف چیه سالح و مهمات برسه، نم کن بود ی درخواستش ا

نه.  کی نند واال آبادان سقوط مکخود امام دخالت  یجور  یکباالخره  ی لذارن سالح برسه وی نها نمی دنم ای م

 رد. کشه ی هم نم ی ارکگر ید

نداشتند. گفت : خوب، الحمدهلل همه همونطور    یدی ن تردیمتر کدام  کچیرد. هکها  به چهره بچه   ی د نگاهیحم

وسه    ی دست  کتل و نارنجکوکد سالح و مهمات و  یتونی ن حاال هرچه میردم و از هم کی ر مکه فک هستند  

گردد، ی مامام جماعتمون هم تا ظهر بر   ی نید پشت بام مسجد، حاج آقا حسید تمام رو ببرینکدرست    ی راه

رد، تا امام هست، دلمون گرمه، امام گفته به صدام  ک ر  کنده فید به آیپل، فعال با   یکرفته خط خرمشهر، نزد

ما هم  نوبت   ی برو برگرد، حاال چند روز اونها بخندند ول  ی م بیزنی د نشه، حتما  مه از جاش بلنکم  یزنیم  ی لیس

 رسه. یم

ه،  یک ار تو پکع به ما خبر بده،  یدارند سر  یار کن اگر  ی عا طرف سپاه، ببیبر قا برو سر کبر : اکرد به اکبعد رو  

 .یار یو خبر ب  ید بریفقط با 

ابان  یوچه به خکچ یرد سر پکت کاش شد و حرسوار دوچرخهرون رفت یبر گفت : چشم و از در مسجد بکا

  ی د و برا یش کاغذ نقشه منطقه را ک ید هم بر رو یار خودشان رفتند حمکها نبال دام از بچه کد هر یچیپ ی اصل

 رد. کمشخص  ی ت یها مسئولی جیاز بس یکهر 

 *** 

 

هر    ردکاشت توجهش را جلب  ابان قرار دینار خکه در ک  ی چادر  یبلندگو   ید صدایستگاه سه رسی بر به اکا

وار  ی سازمان در و د  یشد آرمها ی از بلندگو پخش م  خلق  ن یمجاهد  ی شد سرودهای ن چادر رد می نار اکروز از  

  ی نار چادر سنگرک  ار بودندکرده بود دو سه تا دختر و هفت هشت تا پسر در حال  کاطراف چادر را پر  

  ی در دست داشتند و نگهبان  ی وفکنیالشکدام  کدختر و پسر با ژست قهرمانانه هر    یکرده بودند  کدرست  



 
 

نشری م مجاهدیدادند  سازمان  و جزوات  در  ی ات  بود  انباشته  داخل چادر  در  تافتون  کن  نان  نار چادر چند 

ه هر نان  دادند و همرای دام آرم سازمان نقش بسته بود، نانها را به مردم رهگذر م ک هر    ی گذارده بودند بر رو

از    ی رم ولیفت : سکردند نگرفت  کنان به او تعارف    ی او شد بطرف چادر رفت وقتکنجکبر  که، ای اعالم  یک

 ند.کی م ی انش داد : ارتجاع در جنگ انحصار طلبکها ت ه یاز اعالم یکی تریها گرفت ت ها و جزوه ه یاعالم

 ه؟  یچ ی ن انحصار طلبی د برادر ایبخشی د : میبر از مسئول چادر پرسکا

 رند.یگی ما را م یارها ک یم جلوینک ت یگذارند ما فعالی مسئول چادر گفت : اونها نم 

: خوب شما  کا ا کبر گفت  االن  هر  ینجا هستیه  بخواهکهم    ی ار کد  میه  ب یتون ی د  ال ینکد  حرف    کی د چرا 

 د. یزنی م

رون  یرد فرمانده سرش را از پنچره بکنار چادر توقف  کد سرباز راننده  یرس  ی ون نظامیامک  یکن حال  یدر هم

 دام طرفه. کاز  12ستگاه  ی د آقا ایبخشی رد : مک

داخل    یزد و دختر و پسرها   کد و فورا  چشم ینکتازه    ی ن، گلوئیید پایرد : بفرمائکمسئول چادر تعارف  

 ختند. یون ر یام کچادر به دور 

 شه ی م خودمون رو واال دشمن وارد شهر می تر برسونعیم سر ید بر یما با ... رم کفرمانده گفت : نه متش 

  کی   ی برا ...  ن  ی ری جا مکماندوها را به حرف گرفت :  کاز سربازها و    یکی دام از دخترها و پسرها  کهر  

 است.  ی االن ارتجاع در شهرها در حال انصار طلب ... ن ینکن خودتون رو تلف  یخوای م

 ...  د تا یروین م یشما از ب 

ن حرفها  یهن ا یم میاگر مثل شما نامسلمان هم باش  ی ما حت...  ماندوها گفت : برو بابا دلت خوشه  ک از    یکی 

م، شما هم بساطتون رو  یجنگی اسالم م یم و برا یه مسلمان کر کخدا رو ش... د ید رفت و جنگیشه بای سرش نم

 د.  ینکجمع 

 ن جواب رو نداشت بالبخند گفت :  ی ه توقع اک از پسرها  یکی 

 د.یشی د خودتون متوجه مید بخونیر یها را رو بگه ی ن اعالمی ا احاال شم

ردند کها ه ی دند و شروع به خواندن اعالمیماندوها خندکون پخش شد یامکه در داخل ین اعالمیبسرعت چند

 ابان انداختند. یردند و وسط خکبعد هم مچاله 

ه گرفت و به طرف  یمشت اعالم  یکبر هم  کرد اکت  کون حری امکرا به فرمانده داد    12ستگاه  یبر آدرس ا کا

 رد.کت کسپاه حر

بر به  کا ی ها، ولاو و پشت سرش پر شد از گلوله  ید باران خمپاره شروع شد، جلویه رسک ورزشگاه  یکنزد

نار  کها از  ش کفزود زوزه ترراهنش گذاشت وبه سرعت دوچرخه ایها را به داخل پ ه یراهش ادامه داد اعالم



 
 

رد خودش را به سپاه رساند اجازه گرفت و وارد شد به سراغ فرمانده سپاه  کد نی اصال ترد  ی سرش گذشت ول

 رفت. 

  یک آمد بره  ی س مکردند هر  کی ابان پخش مینها رو سر خیگفت : ا   ی ل داد و با ناراحتیها را تحوه یاعالم

 ؟ هان؟ ی گی هارو م کی ده : یفرمانده پرسردند کی م ی دلش روخال ی جور

ه  کنه  یارشون ا کنامردها فقط  ...  ه اسمشون رو گذاشتن مجاهد خلق   کها  ن یهم ...  بر گفت : منافق ها  کا

 نن. کافراد رو نسبت به مقاومت مردد 

 رد.کف ی ماندوها را تعرک آنها را با  ی بعد هم قصه برخوردها

م قبل  یریگی م  ی م اساسیاهلل امروز و فردا تصمم. انشاءیارهاشون هستکان  یفرمانده سپاه گفت : بله ما درجر

 م.ینکی ارشون روتمام م ک... هاشون آبادان را سقوط بده  ی آنها و جاسوس یهاانت یه خک نی از ا

 د. یهست به ما بفرمائ ی ارکمسجد هستم اگر  یکبر گفت : من از مسجد اومدم پکا

با هر جا    12ستگاه  یا ایه  ی اضیا به طرف فید  ید بفرستینکد آماده  یتونی ه مکفرمانده سپاه گفت : هر چند نفر  

 شود. ی د دشمن دارد وارد مید جنگیشه اونجا بای ه مک

 رون آمد و بطرف مسجد رفت. یسوار دوچرخه شد و بسرعت پا زد از سپاه ب

 *** 

 

ار  ین آنها بس ی رد فاصله بکت  کحر  ی انقالب اسالم  یرا برداشت و بطرف دادسرا  یفرمانده سپاه پرونده ا

مصمم    ی رد برادرعباسک جاد  ید انفجار ا یشد  یه وسط محوطه سپاه افتاد صداکوتاه بود چند گلوله توپ  ک

نشسته بود  ارش  کز یآبادان پشت م  ی د از پله ها باال رفت . دادستان انقالب اسالمیرد به دادسرا رس کت کحر

  ی ونک د مناطق مسیشهر ظاهر شدند بمباران شد  ی دشمن بر رو  یماها یو در حال مطالعه پرونده بود ناگهان هواپ 

سراسر آسمان را فرا    «فارم   ک تان»ظ  ی آغاز شد ، چهره شهر غم زده بود . دود غل  ی شگاه در لحظه ا یو پاال 

س ها به سرعت در حال رفت و آمد بودند  د آمبوالنیرسی ن میبه زم  ی د به سختیگرفته بود و نور خورش

از بچه    یکی رد  که نگاه  ک از پنجره    ی اپو بودند برادر عباسکز فعال بود همه در تالش و ت یشهر ن   ی نشانآتش

ه  کدانست    ی هاست ، او میران یس از و کدر حال گرفتن ع  ی اسکن عی ه با دوربکد  ین را د ی چادر مجاهد  ی ها

ه مقاومت  ی نند و به عنوان اسناد علکه چاپ یخواهند تا در نشر  ی ارسال به سازمان م یسها را فقط برا ک ن عیا

 رند .  یار بگکملت و دولت ب

ان  یرد و با دست او را نشان داد دادستان هم با خنده گفت : من در جرکاشاره    ی به دادستان انقالب اسالم

 رد ؟ کد یچه با ی ن ها هستم ولی ا یارها ک



 
 

ن پرونده درج شده ، از اسلحه  یآنها در ا   یارها ک  ی ن پرونده را آورده ام ، تمامی ا  گفت : من   ی برادر عباس

ارسال به    یبرا   یخود  ی روهایاطالعات ن  ی ه و از همه مهمتر جمع آوریف روحی ،تضع  ی نکعه پرای ، شایدزد

 سازمان .  

 ست ؟ ی د چیه دارک ی ن خبرهائی ده ام . شما آخرین ها را شن ی هم ا دادستان گفت : من

آنها گفت    ی ارها که  یلک ش شده بود و به سپاه آمد  ی نها دعوای از هواداران ا  یکی روز یگفت : د   ی برادر عباس

شب  ی م دینکد با دقت عمل  یما با  ی همه آنها را دارم دادستان گفت : ول  ی ن پرونده درج است ، االن اسامیدر ا 

 رد .ک یار کود ش ی نها آمده بودند ، حاال نمیا ی از اعضا یکی صدر با  ی نده بنینما 

همون اول صبح با  ...  آمده بودند بجنگند ؟ نه   یردکر  کاونها اول صبح رفتند ف...  د : نه  یخند   ی برادر عباس

شبه، شما نگاه  ی د  ی نهم صورت جلسه صحبتهایشب رو هم جلسه داشت ای نده سازمان دی هم رفتند، ضمنا  ، نما

 ن. ینک

امل صحبت  کرد ، گزارش  کداد نگاه    ی سپاه از داخل پوشه نشان مه فرمانده  ک  یدادستان انقالب به ورقه ا 

 د ؟یبدست آورد ی نها رو چطوری د : ایدر پرونده بود پرس یدیجمش  یها

سپاه گفت:   همی د  یکی فرمانده  بچه هاشون  از  بر یگر  امروز صبح  از  ین  و گفت   ، ما  ، آمد سراغ  بود  ده 

ه نه ،  کده  یحاال فهم  ی ند ول ک  ی ار مکو خلق داره    خدا  یرد ، براک  ی ر مکاد تا حاال فی  ی بدش م  ی جاسوس

ل خودش بود ،  یته تحلیرسونن ال   ی تهران به عراق م  ی ق سفارتخانه های نها اطالعات رو از طری گفت ا  ی او م

نها االن تعداد  ی م ، اینکار رو تموم  کد ینداره ، ما با   یگر یچ استفاده د ین هین اطالعات به جز هم ی ا واقعا   ی ول

 دن . یمارو به دشمن م یروها یهمه ن 

  یک م  یذار  ی ن االن ، هر چه باداباد ، ما نمیم . هم ین ک ی رو تموم م  ارکما  ... دادستان از جا بلند شد : درسته 

ن نفرشون  ی د تا آخریم فقط با ین کدم شما هم عمل    ی م مکنند من حک  یار کمشت نامرد جاسوس در شهر خراب

 ند.کس فرار ن کچیر شن . ه یدستگ

رون  یبسرعت ب  ی ن را نوشت و به فرمانده سپاه داد برادر عباسی منافق  یر یم دستگک اغذ حک  ین بررو دادستا

 آمده به طرف سپاه رفت . 

 *** 

 

بر    یگر یپس از د  یکی ده  ییبلند و سر به آسمان سا  یسوخت نخلها   ی ر باران گلوله ها همچنان میشهر در ز

و    ی ن شهر و نامه ها ی مسئول   ی اپیپ  ی مردم گرفته بود و جلسه ها   ی افتادند آتش در خانه ها  ی ن میزم  ی رو

م به خروج  ینداشت تصم   یر یچ تأثی ل قوا هکسپاه و ارتش در گوش فرمانده    یغامها یس ها به تهران و پ کتل



 
 

ض از شهر  یمر ج شده بود تا افراد ناتوان و  ی انات بسکام   ی بود تمام  یم جدیتصم  یک زن و بچه ها از شهر  

   ی مارستان طالقانی ت نفت و بکمارستان شریزنها اصال  حاضر نبودند خصوصا  پرستاران ب   ی رون بروند برخیب

ه خبر از بسته  ک  یعبور   ین ها ی رون برود در جاده اهواز آبادان ماشیحاضر نشد ب  ی سکردند  کهر چه اصرار  

ر شده بودند در  یاس  ینها سوخته بود و مردم عاد یاز ماش   یار ی ها افتاده بودند بسی شدن راه نداشتند به دام عراق

 شد.  ی ران میو  یگر یپس از د یکی ز خانه ها یشهر ن

م  کح  ی ردند برادر عباسک  ی ن اخبار و اطالعات را بررسیل شد و فرماندهان شهر آخرکیتش   یدر سپاه جلسه ا 

  ی ات ضربتیعمل  یک  ی هنگام ظهر ط ردند قرار شد درست  ک  ی دادستان انقالب را نشان داد و با برادرها بررس

 ر شوند.یه افراد منافق دستگیلک

ت  کپ مشخص حرکیچند ا   30/11ه به او محول شده بود . رفت .ساعت  ک   یارک ن به دنبال  یاز مسئول   یکهر  

ل  ی بسته به زندان تحو  یه افراد خلع سالح شدند و با دستهایلکبود بالفاصله    ی غ ی ن نقطه چادر تبلیردند اولک

مهمات، و اسناد    یاری ن قبضه سالح و بسیز خانه امن آنها را گرفت چندین  ی طالقان  یوکپ  کیدند . ایگرد

ر شدند شهر  ین دستگی ه منافقیلکساعت  یک متر از  کار انجام شد کشهر بسرعت    ی ، در همه جا   ی درون گروه

 رد .کش ک داخل شهر فرو ی های ریشد. درگ یساز کاز وجود آنها پا

 *** 

 

در    ی چ گوشتیه آچار و پ یک در حال  ی ا قلی، در  ی ت حلب یپ  ی ن قراضه ها ،رو یان ماش یدر م  ی نار ذوالفقار ک

خورد   ی گر بدرد نمین د یشورلت بود . ماش ی ائیکن آمری ردن ماشکدست داشت نشسته بود و مشغول اوراق 

شده    ی ن متالشیرد و ماشک  ی باز من قطعات را  ید بود . آخریمف  ی ار ک  ی اش برا  کی دید لوازم  یو فقط شا

 خت. ین ر ی وشا دور و برش بر زمیات ک که ناگهان دهها گلوله موشک بود 

ا از طرف  یخدا...  د : آه  یرد ناگهان ترسکها نگاه  کبه جهت آمدن موش  ی ده بود وقتیند  ی ز ین چی تا امروز چن

 شده؟ یکجا شلکنها از یشمال آبادان  ؟ ا

ده حاال  یه مهمات و اسلحه براشون رسک هستند    یخود  ی روها یست حتما   ن ین   ی داد: نه طور  یخودش را دلدار 

 خته؟! ینجا ر ی ا ی خوان عراق رو بزنند اشتباه ی م

 چرا از طرف شمال آبادان؟  ی هاست ولی ار عراقکن یا  ... قانع نشد: نه  ی ول

ن ببر ماهشهر عباس هم  کرو جمع  محل  یه به عباس گفته بود همه زن و بچه هاک  یروز افتاد عصر یاد د یبه  

ستگاه  یرده بود و از ا ک ر زن را سوار  یرمرد و پیشد زن و بچه و پ  ی رده بود و هر چه مکرا آماده    ی لیفورا  تر 

 رده بود . کتا همانجا او را بدرقه  ی ا قلیجاده ماهشهر رفته بود و در  یهفت رو 



 
 

ن االن عباس  ی ه تا همکقرار بور    ی ده باشند ولینه برو بچه ها سالم رسکرد: خدا  کر  کش خودش فیحاال پ

 ربگذرونه. یامده؟ خدا بخیبرگرده اما چرا ن

بود    4ساعت   تر   یه صدا ک بعد از ظهر  را به خود آورد در  ی لیبوق  او  قلیعباس  دا  خوشحال شد یشد  ی ا 

 اده شد  یپ ی ل ید، عباس ازتریرد بطرف عباس دوکرا فراموش   ی خستگ

   ی ا قلیسالم در-

 ؟  چطوره حالت ،  عباس  سالم –جواب داد  ی ا قلیدر

   خوبم ی لیخ...  خوبم –عباس گفت  

   شدن ی چ ها  بچه ؟  هان  ؟ شده ی چ ؟  خبر چه – د یپرس ی با ناراحت ی ا قلیدر

  ی م  ر کف...    دارم   برات  خبربهتر  یک  ی ول  - ماهشهر  رسوندم  سالم   رو  هم  الحمداهلل  –گفت    ی عباس با خوشحال

   ی بش خوشحال ی لیخ نمک

من دلواپس شدم ، از صبح تا حاال منتظر تو بودم    ...  چه خبر؟ هان    ...    ی د : چیپرس  ی با دست پاچگ  ی قلا  یدر

 من چقدر دلشوره دارم   یردک ر نکآخه ف... مرد  یومد ین

ش اومد  یار پک...  بابا    یردند : ا کت  کگر حریزد با همد  ی ا قلید ، قهقه زد با دست بر پشت در یعباس خند

 انجام دادم 

 نه،؟ ... رت اومد یهم گ  ی د: حتما  پول خوبیخند ی به تلخ ی قل ا یدر

   ی ول...  عباس با خنده گفت: پول ؟ پول ؟ نه  

 د بگو مرد  یرد ک؟ نصف عمرم  ی چ ی گفت : ول ی ا قلیدر

ش امام از امام خواسته دستور  یرفته پ   یااسلحه و مهمات آوردم ، حاج آقا خامنه   ی لیتر  یک عباس گفت :   

  ی دم بر و بچه ها یه رسک آمده ماهشهر ، من    یاد یشون هم دستور داده، اسلحه زی انجام بشه ، ا   یار که  کبدن  

دم  یشد مهمات چ  ی ت تا میش از ظرف یردم بکامل اسلحه زدم پر  ک  ی لیتر  یکرفتم  ...  آمدن سراغم    ی جیبس

 ؟ نه ؟ ی گ ی م ی د : راستیپرس  ی ا قلیدر ... ن کمرشک پشت 

 ن داشتم . ی ماش یکه فقط  کف یح ی بود ول  یاد یز  ی اسلحه ها ... عباس گفت : آره به جان تو  

  ی ه فقط سخنرانکارو  ین  ی ر باشد و اال اکت بفیباز م مگه روحان...  ر  کگفت : خدا رو ش  ی با خوشحال  ی اقلیدر

 ده.  ی ل مردم میتحو

خت چند  یر  یچا   یچراغ گذارده بود مقدار  یه برروکآب جوش    یترکداخل    ی ا قلیبا هم نشستند و در 

د  یرا د یاز دور دست دوچرخه سوار   ی اقلیردند  درکختند و شروع به خوردن  ی آماده شد ر   ی قه بعد چا یدق

 د . یرد و عباس هم او را دکد با دست اشاره یآ ی ه به طرف آنها مک



 
 

 داره   یارکاد؟ حتما  ی  ی ع داره میسر ی لیه ؟ خکی ن ی گفت : ا ی ا قلیدر

 اده شد یرد وپکزد ترمز یشد نفس نفس م یکچرخه سوار نزددو

   ی ا قلیسالم در-

 چه خبر ؟  ...  حالت چطوره ...  یکانکبر م کگفت : سالم ا ی ا قلیدر

 الحمداهلل خوبم   ی چیبر گفت : هکا 

 م  یبا هم بخور  یه چای ن یبش... گفت  ی ا قلیدر

 ه بتونه اتوبوس ببره  ک گردم ی راننده م یکاوضاع درهم بر همه . دنبال   ی لیخ... بر گفت : نه  کا 

  ی ار کهر     ...    یکه  یرت آقا عباس . راننده پا کنه گذارده بود گفت : نویه دستش را به سیکعباس در حال 

 باشه حاضرم . 

 ؟ آره ؟  ی گ ی م یبر گفت : جدکا

اشاره    ی لی) و با دست به تر...  ه  ی   ی لیراننده ترآقا عباس  ...  ی م گرفتکدست    ی گفت : مرد حساب  ی ا قلیدر

 ...  ن امروز هم اسلحه آوردهیرد ( هم ک

 ن ؟ ی شما آورد ...  ات اسلحه اومده بود یدم تو ستاد عملی؟ د  یبر گفت : جدکا

 من آوردم بازم حاضرم .  ... رتم کعباس گفت : آره نو

  ی شد  ی ن پودر میخورد به ماش  ی لوله مگ  یکاگر    یشانس آورد   ...  ه  ی عجب  ی لیبر با تعجب گفت : خکا

 .  ی مرد ی لیخ ... من  ی خدا ... آه  ...  ی ردکه بار ک ی ج ی آنهمه گلوله آرپ

 اد. ی  ی از دستمون بر م ی ار کما چه  ... ست ین حرفها ن ی عباس گفت : حاال وقت ا

 نم.ک ی ف میم تو راه برات تعر یدوچرخه من شو تا بر   کن حاال سوار تریهم ی چیبر گفت هکا

ت  کاب زده و در جاده بطرف شهرحرکبر رکدوچرخه شد ا  ک رد سوار ترک  ی خداحافظ  ی ا قلیعباس با در 

 ردند.ک

جاده اهواز بدست دشمن افتاده امروز  ...  خراب شده    ی لیرد : واهلل راستش اوضاع خکف  ی بر شروع به تعرکا

و همه راهها بسته    12ستگاه  یپل ا   یراهها رند  ینه جاده ماهشهر رو ببندند بچه ها در جاده اهواز درگکفردا مم

...  رون برند.شهردر حال سقوطه  یه زنها بیلکه  کن شده  یم ا ین تصم یشه آخریش مقاومت میم و بکشده فقط  

خواستن اومدم    ی راننده م  یک د برن..  یپرستار با   یرده خواهرها کاتوبوس آماده    یک ت نفت  کحاال شر

 ردم .کدا یشناسه . خوب الحمد اهلل شمارو پ  ی و مباشد آدمها ر ی هر چ ...  ی ا قلیسراغ در

 شم.  ی نه انشاء اهلل موفق مک کم کبرم خدا خودش  ی رون میهمشون رو ب ... عباس گفت : باشد 

 ند تا اون موقع جاده ماهشهر باز بمونه کله خدا کمش ی لین خی ا ی بر گفت : ولکا



 
 

 او بخواد همون درسته   ی تازه هر چ ... د خدایبه ام ...  رسونهیعباس گفت : داداشت همه رو سالم م

ردند خواهرها حاضر  ک  ی ه می پرستار گر  یدند ، اتوبوس آماده بود ، خواهرها یت نفت رسکمارستان شریبه ب

 آبادان نبودند، ک به تر

از    ی شن بعد ما حت  ی ست برادرامون مجروح میار درست نکن  ی آخه ا  ...  میجا برکگفت : ما    ی خواهر رضائ

 – م ؟ینک  یهم خوددار شون  ی نگهدار

 د بمونم یبا ...  د بمونم یمن با ... رم ی من نم ...  نه  ... بلند بود : نه ی م ی ه خواهر رحیهق ، هق گر

ار شما مقدسه  کد .. درسته  ید بر یردند: شما با که  ی مارستان شروع به توجی ن شهر با مسئول بی از مسئول  یکی 

ن درست  یا  ...  اشغال بشه  یکشه ، شهر نزد  ی م  ی دونه چ   ی خدا م  ...  د  یاگر االن نر  ی هدف شما مقدسه ول

شتر نمونده تا شب نشده شهر رو  ی ساعته غروب ب  یکم شما رو بخدا  ینک  ی د خواهش میه شما باشک ست  ین

 د .  ین ک کتر

رد عباس آقا پشت  ک  ی عباس آقا رو معرف   یکانکبر مکخواهر ها سوار شدند، ا  یکی   یکی با اصرار فراوان،  

  ی ه می بود ، همه گراتوبوس نشست ، اتوبوس پر شده بود از خواهر ها ، داخل اتوبوس عزا خانه شدهفرمان 

به در و دک با حسرت  اتوبوس را روشن  ک  ی وار شهر نگاه می ردند  رد دنده را جا زد و  ک ردند عباس آقا 

فرکت  کحر  . برای رد   : زد  ها   ی سالمت  یاد  رزمنده  با  یهمه  همه  خواهرها  و  صلوات    اسالم صلوات  هم 

  اروندرود   فقط  هایعراق  با  مارستانی ب  فاصله  گذشت  در   یجلو  دانیم  از  د‚رون آی مارستان بی فرستادند. از در ب

عباس گاز داد و    ی دست خورد ول  نار ک  نه ی آ  به  آنها  از  یکی   گذشت  اتوبوس   نار ک  از  مسلسلها  ورگبار  بود

د . از آنجا هم رد شد .  یستگاه سه رسیشد به ا  ی اصل  ی ابان هایدان گذشت وارد خایچ می بسرعت رد شد از پ

  ی رد .رو کت  کل داد حرید دژبان دم پل برگه عبور خواست برگه را تحو یچیستگاه هفت بطرف پل پ یاز ا 

چه خبر شده است باران گلوله ها بر سر و  ...  ا  یخدا...  ه  کشتر نرفته بود  یلومتر ب کیجاده ماهشهر افتاد . دو  

ران گاز « رد شد ناگهان  ید از » ا یران گاز « رسین را تا آخر فشار داد به » ایعباس گاز ماشد  ین بار یماش  ی رو

نه خودشون  ک هاست ؟ نی هستند ؟ لباسهاشون مثل عراق  کی گه  ینها د یا ...  من چرخ جلو پنچر شد    ید: آه خداینال

پنچر شده حر با چرخ  باز هم  قناصه عراقکت  کباشند  بعد گلوله  اما چند لحظه  پی رد  او خورد    ی شانی ها در 

ضجه و ناله خواهرها بلند شد رگبار    ینار جاده آمد چپ شد و افتاد صدا کد به  ی چیاتوبوس به چپ و راست پ

 ه افتادند. یدر آغوش بق ی رد چند خواهر گلوله خوردند و زخمکن را سوراخ سوراخ ی ر بار، ماشیگلوله ت

دن  یها با دینار اتوبوس افتاده بود فرمانده عراقکم  گر هی د  ی ن سوار  ی شدند چند ماش  یکم نزدکم  کها  یعراق

فا  یون ا یامکه را سوار بر  ی بق  ی ردند ولکر خالص راحت  یها را با ت  ی نند زخمکر  یزنها دستور داد همه را اس

 ت دادند.کحر



 
 

شته شده بودند بر  که ک گر یزن و بچه د  یاد ینار عده زک پرستار در  ید جسد عباس و خواهرها یشب فرا رس

شه  ی ها اتوبوس را آتش زدند در شعله لرزان آتش صورت شهدا را سرخ تر از همیخته بود عراق ین ریزم  یرو

 داد.  ی باروت و خون م یرده بود، همه رنگ گل گرفته بود ، فضا بو ک

 *** 

 

  ی روز یشد ، جشن پ   ی ا پخش میها در سراسر دنیارتش عراق توسط خبر گزار  ی سر فرمانده  یه هایاطالع

ه نشان  ک ها  یعراق   ی شروریجنگ و پ  ی، صحنه ها   ی ص به آنها نبود همه جا جشن بود و شاد ها مخصو یعراق

ران  یشته ها و اسکاز    ی جنگ  یلمها یرد. فک  ی نان را شاد میاخ نش کجهان دل    ی جا کشد و در هر    ی داده م

  ی گرفته بود وقتد فرا یی ن تا یوت سنگکرا س ی ن المللیب  یشد و همه سازمانها  ی ها مخابره م یتوسط خبر گزار 

دند« و آبادان در حال سقوط یر رسیبه رودخانه بهمنش   ی رد » رزمندگان عراقکعراق اعالم    ی سر فرمانده

س سازمان ملل جشن  ی رئ  ی و حت  شوروی هاها ،    ی ائیکها ، آمر  ی سی ها ، انگل  یها ، سعود   ی تیوکاست »  

  «ستاده اند ، تمام شدی ه در برابر منافع ما ا کمشت اخالل گر    یکار  کدند: »  یش ک گرفتند، همه نفس راحت  

ران آمده بودند تا  یز و درشت صلح به ایر یئت هایآنها مرور شد . ه  ی ه در ذهن تمامک بود   ین جمله ای، ا

ه  یک رده بودند ، امام گفته بود :» نه، تا زمان کبا امام مالقات    ی نند . حتکل  یصلح را تحم  ی رانین ا ی به مسئول

 نها دنبال فر صت هستند « ی ندارد . ا  ی ما هستند ، صلح معن کنها در خایا

آبادان و اهواز و سوسنگرد با شدت ادامه    ی نار دروازه ها کوس از توطئه، برگشته بودند ، جنگ در  یآنها مأ 

بر    ی و انسان دوست  یان آزاد یس از مدع کچیسوخت . اما دل ه  ی ر در آتش مینار بهمنشک  ی داشت ، نخلستانها 

وتاه  کتنها مانده بود ، تا لحظه سقوط چند گام  ی ران نسوخت . آبادان تنهایشته شدن و آواره شدن مردم اک

 نمانده بود .   ی شتر باقیب

 *** 

 

ستاد    ین خبرها یرد آخرکت  کب شد و به طرف ستاد حریاده، سوار جی، فرمانده گردان پ   یهتر کسرهنگ  

سپاه هم    یدند  بر و بچه ها یجنگ  ی قسمت شهر م  یک دام در  کسرهنگ هر    یروها یننده بود ن کهمه نگران  

قسمت شهر را داشت ، دشمن تا حاال نتوانسته بود    یکت  یمسئول  یرده بودند. هر مسجدکم  یمساجد را تقس 

به ستاد اوضاع    ی جیبس  یکبا ورود    ی د بود ولیه امی ن مای وارد شود . هم  7ستگاه  یو از پل ا  12ستگاه  ی از پل ا

  ی ن نفرات در حال مقاومت هستند ول یآخر...  ش آمده اندیپل پ  یکستگاه هفت تا نزد یخت : در ا یه هم رب

 رد « ک ی ارکد یبا



 
 

ستگاه هفت فرستاد از مسجد امام یرد و به ا کروها را جمع  یاز ن  یرون  آمد عده ایعا  ب ی سر  یهنر کسرهنگ  

ار  یداد بس  ی رو  یدیرفتند جنگ تن به تن شدستگاه هفت  یبه طرف ا   ی جیبس  یاز بچه ها   ین هم عده ا یحس

ها    ی ج  ی از آر پ  یکی ستادند  یها ا ک ل تانیدر برابر س  ک سب  ی ه گذاشتند با سالحها یسخت ، بچه ها از جان ما 

تان  کتان   یکبه وسط   تان  ک خورد،    ی اول   ک پشت سر تان  ی بعد  ی ها و نفرهاکمنفجر شد جاده بسته شد . 

نه  یا باق  ی ج یبس  ی ش بچه ها یراه پستادند . نه راه پس داشتند  با همان چند گلوله  مانده تعداد    ی با سربازها 

 ردند و پا به فرار گذاشتند. ک ی نی ه عقب نشیردند . بق ک ها را منفجر ک از تان یگر ید

 *** 

 

خود    ی ارگاه اوراقچکد و  یرس  ی اسقاط  ین ها یبر دارد به ماش  ی ز یاز مسجد به طرف خانه رفت تا چ  ی ا قلیدر

د هر چه  یگر فرصت نداشت باید  ی همه آماده اوراق شدن بودند، ول یی ایکآمر  ی ن های رد . ماشکرا ورانداز 

 پردازد . ج به ی بس  یهارها که بی نار بقکگشت تا در مسجد  ی عتر به مسجد بر میسر

نه به    ی نم  یکشل  ین بود. اصال  گلوله ایار سنگ یبس   یوت منطقه ذوالفقار کس شد . نزد خودش گفت : » 

  ی ائیکن آمر ی ماش  یکنشستم    ی نداشتم . م  ی ارک  کی اشکقبل با آنهمه گلوله توپ ، نه به امروز ،    ی روزها

 د برم« یزودتر با ...  نه  ی ردم ، ولک ی گر رو هم اوراق مید

رد  کنگاه    شاند.کن  یماش  یکنار گوشش گذشت ناخود آگاه اورا به پشت  که از  ک   یریت   کگلوله سب   یصدا

  ی ماندوهاک ...  نه    ی ول...  خود ما هستند    ی ماندوهاک حتما   ...  ستند  کی گر  ینها دینم ایب   ی من چه م  ی آه خدا»  ...  

خانه  خچال  یه ؟ چرا  یگه چ یون دیامکهستند . اون    کی پس  ...  نندک  ی نم  یر اندازیت   یه به طرف خود کما  

آنها    ی د حاال راحت سر و صدایشکنها خودش را جلوتر  یماش  یز از البال ینه خی دارند ؟ « س  ی مردم را بر م

 نم «؟ کار کاست ؟حاال چ ی ن چه وضعیجا آمدند ؟ اکاز  ی در ذوالفقار... ها یعراق ... ب یعج » د یشن ی را م

رد اما  یتوانست بگ  ی نم ی میتصم چ  یت نداشت ، ه کوب شد ، قدرت حرکخیخودش م یدر جا  یچند لحظه ا 

رون آمد . ی نها بیماش  ی د . از البال یشکز خودش را به عقب  ینه خین بار سیناگهان بر خودش مسلط شد . ا

  ی ها او را به رگبار بستند فقط خدا خدا میرد عراق ک ت  کدوچرخه اش را برداشت . بسرعت سوار شد و حر

سپاه بدهم چه    ی ها را به شهر، به بچه ها ی م خبر ورود عراقه زودتر برسد و خبر را بدهد » اگر نتوانکرد  ک

 ن «ک م کمک ا یشود ؟ خدا ی م

رد طوقه چرخ جلو خم کسقوط    یدن بود. ناگهان با سر به درون چاله خمپاره ا ی توجهش به زودتر س  ی تمام

 د ؟« یخواهم رس کی د بروم ؟ یپس چطور با... شد » آه 

 رسانم«  ی روم هر طور شده خودم را م ی م... اما به خودش فشار آورد » نه 



 
 

. گرماکت  کدوان دوان حر  ن   ی تشنگ  و  رد  لحظه  را تحلیرویهر  د   ی ل میش  پایبرد.  نا یگر  ت  کحر  ی ش 

مرد  ...  رد » نه  کر  کلحظه ف  یکستاد ،  یند . اکند و استراحت  یبنش   یقه ا یم گرفت  چند دقینداشت. تصم 

 زودتر خبر بده«...  ر فاجعه است ی هر لحظه تأخ... بدو   ی حساب

ر اونجا  کد ، راحت شد » خدا رو شیه رسکورزشگاه    ی دان جلوید به مید ، دویش فشار آورد دویبه پاها 

 د از پا افتاد.یه رسکگم « به سرعت خودش افزود . دم درب سپاه  ی رم االن میسپاهه م 

 ؟  ی خواه ی گفت : چه شده برادر ؟ چه م ی دم در جلو آمد و با خوشروئ  ی جیزد . بس   ی نفس نفس م

ن حاال  ی د همیشده بود گفت : » ف، ف، فرمانده سپاه، فرمانده سپاه، رو من با  ک ه دهانش خشک  ی ا قلیدر

 نم « ین حاال اونو اونو ببی هم

برادر  » د ،  یشکه خورد سر حال شد نفس راحت  ک داد آب را    ی ا قلیوان آب به دست در ی ل  یک  ی جیبس  

 مهم رو بهش بدم«  ی لیخبر خ یک د  یاد من بای برو به فرمانده سپاه بگو ب... تورو خدا زودتر... زودتر 

 «  ی نقدر هراسانیشده ؟ چرا ا ی ه ؟ چید » چیآمد . پرس ی ا قلیاز برادرها را صدا زد به نزد در  یکی   ی جیبس

ر بشه  یاد ، اگر د ید بیید بگو یعتر بروی ار دارم تو رو خدا هر چه سرکگفت : » برادر من با فرمانده    ی ا قلی در 

 شه«  ی ار تموم مک

 گم«  ی رم می؟ من م ی شد به من بگ ی پاسدار گفت : » حاال نم

 د به خودش بگم« ی ه ، من فقط بایار مهمکخدا ...  پاسخ داد : » نه  ی ا قلیدر

د . ماجرا را به او گفت  یرا د  ی رفت . برادر عباس  ی رد به طرف اتاق فرماندهکت  کپاسدار دوان دوان حر

را   ی مرد ی خت . برادر عباسیر  ی ظهر عرق از سر ور صورت همه م یرد. هرم گرماکت کحر ی برادر عباس

از جا    ی ا قلید ، دریه رسک  یک ش را گرفت است . نزدیلباسها  ی تمام  ک و خا    ه دم درب نشسته و گردکد  ید

 دند.یجواب داد و با هم دست دادند و صورت هم را بوس ی رد برادر عباسکشد و سالم بلند 

 ؟«  ی ن وضع آمدی ن موقع روز با ایشده برادر ؟ چرا ا  ی گفت : » چ ی برادر عباس

نمونده    ی باق  یز یگه چیز، د یهمه چ...  ز از دست رفت  ی بشه؟ همه چ  ی خواست  ی م  ی گفت : » چ  ی ا قلیدر

 ست ؟ چه خبر شده است «  ی ن حرفها چی چه ؟ ا  ی عنی گفت : »  ی برادر عباس

  ی گفت : خوب ذوالفقار   ی برادر عباس  ی ذوالفقار  یو ک    ...    یگفت : ذوالفقار   ی با سرعت و ناراحت  ی ا قلیدر

 شده ؟ ی چ

 ها ی گفت : عراق ی اقلیدر

 ها چه ؟ زودتر بگو؟ ی رد : عراقکحرفش را قطع   ی برادر عباس



 
 

ه داشتند  کدم  یمردمند. خودم د  یخانه ها   یشدند . االن تو   یذوالفقار   یو کها وارد  ی گفت : » عراق  ی اقلیدر

  ی د : راست میپرس  ی بندند . برادر عباس   ی ن االن جاده خسرو آباد رو هم می ردند همک  ی خانه ها را غارت م

...    ی اقلیدر...  ام    ی اقلیمن در...  گفت : من    ی اقلی؟ در   ی هست  کی شد؟ اصال  تو    ی م  ی؟ آخه چطور   ی گ

همه من شناسن تو شهر   ...  ی شناس ی تو منو نم... ه  یائیکآمر ین هایه متخصص اوراق ماشک ی اقلیهمون در 

 ...  آبادان 

ف  ی ق تعری م تو برامون دقیا بری. .. خوب حاال ب  ی هست   ی اقلیتو در  ...    ی گ  ی راست مگفت :  ی برادر عباس

 ن.ک

  ی اقلینقشه بزرگ منطقه آبادان قرار داشت در   ی به راه افتاد در اتاق فرمانده   ی همراه برادر عباس  ی اقلیدر

نقشه شروع    ی رو  ی اقلیجا هستند. در کها  ی ن . عراقکح  ی د : خوب حاال تشریپرس  ی نقشه رفت و برادر عباس   یپا

 دم. ینجا من دینجا و ا یا...   نجا یرد . ا کح دادن یبه توض

عده از بر و بچه    یکست تا ما همراه شما  ی نجا بایشما هم...  ممنون    ی لیرد و گفت : خکر  که تشفرمانده سپا

 م . ینکرون یه اگر خدا بخواد دشمن رو بکم یها را بفرست

ات  یاز برادرها را به طرف ستاد عمل  یکی را سپرد    ی ار کدام  کرد به هر  کن سپاه را جمع  یمسئول  ی برادر عباس

و آبادان فرستاد، چند تا از بچه ها  یستگاه راد یرا هم به طرف مسئول ا  یکی ارتش فرستاد تا خبر را بدهند  

 ردند.کت کحر یبه طرف ذوالفقار  ی اقلیبهمراه در 

 *** 

 

سره از  یکه تا صبح رمقش را گرفته بود و  کشب  یار د کد  یشد  ی و در حال استراحت بود خستگیمسئول راد 

ده بود تازه چشمش  یه غذا بخورد خوابک نی رده بود او را از پا در آورده بود بعد از نماز بدون اکار  کروز  ید

ه به ناله  ی شب یی رد و با صداکش را باز یچشمها  کو با زور پل   ی در بلند شد با خستگ ی ه صداکگرم شده بود 

 شده « ی چ...  هکید » یپرس

ه پخش  ی و اطالعید رادی ن االن بایه مهمه همی قض  یک  یبر که دم درب آمده بود گفت : » برادر اک   یپاسدار 

 نه« ک

دم    رد . پاسدارکتوانست خودش را سر پا نگهدارد . دم در آمد در را باز    ی از جا بلند شد ، نم  یبرکبرادر ا 

م  ی نک و را روشن نی اگر راد  ...  یذوالفقار   یو ک   .  .. ها اومدن داخل آبادان  یرد و گفت : » عراقکدر سالم  

 ند«ک ی م شهر سقوط میخبر را به همه نده

 م  یبه همه خبربد  ی طور یکد  ینطور شده و بایه ا کگفت : فعال   ی سپاه



 
 

  ی سک م  یه بده یم و اطالعینکو را روشن  یه راد کده بود گفت : فرضا   یه خواب از سرش پر ک   یبر کبرادر ا

 شود: ی خبردار نم

 رد  کم یخواه  یار ک یکراه با هم   ی ن توکت کم . حاال حرین ک ی م یرکف   یکگفت :باالخره  ی سپاه

د  یش را پوش ین « لباس ها ک  کم کخودت      ...  نیا حسیاد زد »  یزد و فر  ی به سر و صورتش آب  یبر کبرادر ا

  ی بر کگذشتند ناگهان برادر اه  کعصر    ی نار مسجد ولکردند . از  کگر صحبت  یرد در راه با همد کت  کو حر

 «... ردمکدا  یپ... ردمکدا یگفت : » پ

 ؟ بله «  یردکدا یرو پ  ی گفت : » چ ی سپاه

س  کها بگو هر  ن مسجد، به بچه ی ن االن شما برو طرف سپاه اول برو ای راه حلش رو، همگفت :   یبرکبرادر ا

ه را از  ی و اطالعیرم راد ی رجه ، منهم من د ینند تا آخرکد بلندگو را روشن  یبره طرف مساجد . همه مساجد با

ن  ی خدا و خون امام حس  ی اریشوند. به    ی و خواهم خواند آنها هم پشت بلندگوها بگذارند همه خبر دار می راد

 م .ی آور  ی ها را در می ، دمار عراق

به طرف مسجد رفت در    ی رد و سپاهکت  کو نفت حریبه طرف راد   ی بر کردند . برادر اک  ی از هم خداحافظ

ردند مردان نفت  کبلند گوها را روشن    یگر یپس از د  یکی افتاد . مسجدها    ی چند لحظه در شهر جنب و جوش

با شنک  ی ه در خانه ها استراحت م ک رد به سمت  ک  ی پخش م  ی ه سرود انقالبکبلندگوها    یدن صدایردند 

 رد . که حبس ن یو نفس ها را درسیوبنده راد ک یدند . ناگهان صدایمسجدها دو

ا هم  یکسم آمری الیار و مزدور امپرک تیم  برادران و خواهران مقاوم آبادان ، دشمن جنا ی»بسم اهلل الرحمن الرح

به طرف شهر در    ی ذوالفقار  یو کده از  ین اطالعات رسینون به شهر ما وارد شده است . بر اساس آخرکا

ند دفاع شرافتمندانه ملت ما دشمن را نابود  کتواند دفاع    ی ه مک له  یس با هر وس ک هستند هر    ی ش رو یحال پ

 از آن خداست «.  ی اری  ...  برکاهلل ا ... ردکخواهد 

 *** 

 

  ی س دستور مکرد . مصمم بود و استوار به هر  کت  ک حر  یش به طرف ذوالفقار ی روها یبا ن  ی هترکسرهنگ  

ز  یها ن  ی ت نفتکم آمده بودند شرمسجد ه  یش سربازان به طرف خط مقدم رفت . بچه ها یشاپیداد و خود پ

ها در حال غارت منازل مردم بودند  . هرگز تصور  ی سالح سرد و گرم در دست خود را رسانده بودند . عراق 

رده بودند.  که  یآنها توج  یز را برا یرد. فرماندهان آنها همه چیصورت گ  ی ن مقاومتیتر کوچکه  کردند  ک  ی نم

خچال در دست  ی   یکه  کخت . دو تا از آنها  یها فروریعراق   یبر سر و رو   کسب   ی ناگهان باران گلوله ها 

 .دیمش خورد در خون غلطک ه شک  یریبر دوش گرفته بود با ت  ی قال یکی ن انداختند یداشتند برزم



 
 

داشت    ی س فقط سعکها همه در حال جنگ بودند . هر    ی ج ، سربازها ، سپاهیبس  ی د شد بچه ها یشد  ی ریدرگ

به افراد    و نان و غذا ک خود آب خن  یرها کجهاد با تان ین استفاده راببرد. بچه های شتریب  خود یاز گلوله ها 

 دند. یجنگ ی ها هم با اسلحه م  ی رساندند. بعض ی م

ن طرف . صحنه  یها از ا ی رانیها از آن طرف ایافتادند . عراق  ی ن میجنگ تن به تن شد . هر لحظه چند نفر به زم

 لباسش شناخت. ی شد دشمن را از رو  ی بر هم شده بود فقط مص نبود جبهه در هم و یقابل تشخ

رد  ک  ه لحظه نگا  یک رد . در ک  ی ت مکحر  یهتر کنار دست سرهنگ  کج مسجد در  یگاه بس ی د فرمانده پایحم

رد به سرهنگ : » جناب سرهنگ  کزد « رو  یر  ی م   ید یشده ، خون شد  ی دست سرهنگ زخم...  ای» خدا

 ن« یشد ی شما زخم

 م « یجنگ ی مش و م ی بند  ی ست پسر می » مهم نگفت :  ی هترکسرهنگ 

 ی جیاز بس   یکی صحنه نبود .    کسرهنگ حاضر به تر   ی د بود ، ولیشد  یز یدست سرهنگ را بستند خون ر  

  ی د گفت : آقایرد حمکسالم    ی جید خودش را به سرهنگ رساند . بسیجنگ  ی ه در حال عبور بود و م کها  

 ن. کع معالجه ین جناب سرهنگ رو سری تر اکد

الم  یگفت : خوب خ  ی هترکرا گرفت سرهنگ    ی زی خون ر  یم بست و جلو ک تر دست سرهنگ را محکد

ون  ی امکرد  ک  یکشروع به شل  106تفنگ    یکرفت    ی به سمت  ی سکد هر  یتوان خوب جنگ  ی راحت شد حاال م

نار رودخانه با شدت  کها در ی مواضع عراق  یتوپخانه بر سر ورو   یحامل مهمات دشمن منفجر شد . گلوله ها 

 رد . کدن یشروع به بار

مواضع   یها بجای عراق... م بعد متوجه شدینهمه گلوله نداشتیه اکاما ... شده ی رد » چکر کف ی هترکسرهنگ 

ن افتاده بود اما  یران بر زم یا   یروها ید از نین شه ی ر آتش گرفته بودند. چندیران خودشان را ز یا  ی روها ین

 شتر بود.  یار بیسها ب یعراق یشته ها ک

دند  یجنگ  ی ون جوان تر می روحان  ی نار رزمندگان قرار داشتند برخکدر    ی اعزام  ی با چند روحان  ی حاج آقا جم

نار رود رساندند پل  کن گروه بچه ها خودشان را به  یردند. نخلها آتش گرفته بود. اولک  ی م  کمک ه  یو بق

از جا بلند شد آر    ی جی بس  ی از بچه ها   یکی شد .    ی ده م یآنها د  یکی ها ساخته بودند در نزدیه عراقک  ی عبور

 رد . ک  یکبر و شلکاد زد، اهلل ایرا بر دوش گرفت ، فر ی ج ی پ

ر نفر  یوسط نفربر خورد . زنج  ی ج  ی آن بود در حال عبوراز پل بود . آر پ  یه چند آنتن بر روکنفربر    یک 

بچه ها چند نفر از    کسب  ی ته شد رگبار مسلسل و سالحهادند پل بسین پرید از داخل نفر بر چند نفرپائیبر بر

ه ساحل  یحاش  ی نار نخل ها کرد خودش را  ک  ی ار مک  106ه با تفنگ  ک  ی آنها را داخل آب انداخت سرباز 

پل داخل آب    یبر رو   ینها یماش   ی رد پل منفجر شد تمامک  یکرساند آماده شد وسط پل را نشانه گرفت شل



 
 

خود را به    یردند به طورک  ی دند. سعیدر نخلستان ها بودند راه فرار را بسته د ه  ک  ی عراق  یختند سربازهایر

آنها    ی از سالحها   ی اری ح دادند . خود را به آب زدند . بس یخط برسانند فرار را بر قرار ترج  یآن سو   ی روها ین

 ها افتاد. یرانیبدست ا

منازل آغاز    ی سازکبسته بود. پا  برلبان همه نقش   یروز ی. لبخند پ از آسمان سر بر می آوردم  کم  ک  خورشید

ردند . با  کن آنها  یمجروح  یترها شروع به مداواکده شدند. د یشکرون  یاز داخل خانه ها ب  ی شد چند عراق

دان به معراج شهدا  یت نفت منتقل شدند شهکمارستان شری به ب  ی و عراق  ین خودی مجروح  ی متی چند خودرو غن

 بود. برده شدند . شهر از اشغال دشمن آزاد شده 

 *** 

 

ون بغداد از گرفته بودند تا اخبار را بشنوند  یز یآبادان تلو ی ات ستاد فرماندهیشب در اطالعات عمل 8ساعت 

ا  یزدند »    ی اد میر در حال عبور بودند و فر یبهمنش  ی پل نظام  یدند از رو یرقص  ی ه میک درحال  ی سربازان عراق

رده بود،  که  ی ون بغداد تهی زیه صبح امروز تلو کبود    ی لمین فی خواندند ا  ی ا صدام « و رقاصه ها آواز می بطل  

  ی روها یگفت » ن  ی ا شدت و حرارت میاز اوضاع نداشت    ی ون بغداد هنوز اطالعی زیتلو   ید خبر گویشا

  ی روها ی» عبادان «! هم چون » محمره « در دست ن  کن ینند و هم اک  ی ر عبور میه صدام از رود بهمنشیقادس

م سر لشگر جبار  یافته ایدست    ی قاطع یروزینابوده شده اند ما به پ   ی فارس  یروهایاست . ن  ی بخش عربیآزاد

با ارسال تلگرافیفرمانده عمل   ی روزین پیمسلح ا   یروهایل نکن فرمانده  یبه حضور صدام حس  ی ات منطقه 

 گفته است «. یک بزرگ را تبر 

وارد شد همه در حال خنده بودند    ی جم  یردند . آقاکگر نگاه  ی به همد  یو سرهنگ احمد  ی برادر عباس

 گر را در آغوش گرفتند .یدیک

رزمندگان به درگاه    ی ن نعمت بزرگ خدا و قهرمانی ه بعد از ا کنه  یاراالن ا کن  ی گفت : بهتر  ی حاج آقا جم

 م . ین ک یر گزار کخداوند ش

 م ؟ ینکار کحاج آقا چد : یپرس  ی برادر عباس

  ی ن ستاد جمع میرند . ما هم در هم یتوسل بگ  یهمه مسجدها دعا...  توسل  یگفت : دعا   ی سرهنگ احمد

 م . یشو

 ار خوب است هر چه زودتر  یگفت : بس ی حاج آقا جم



 
 

رده بودند، صوت مناجات شهر را فرا گرفت از  کتوسل    یمساجد شروع به خواندن دعا   یبلند گو   یصدا

  ی را از لطف خدا م   یروز ید همه ، پیرس  ی ها عند اهلل اشفع لنا عند اهلل « بگوش می ا وجیمه »  همه جا زمز

 دانستند.

مه گذشته  یما را در راه خودت ثابت بدار « شب ازن  ی ا قدمهاید » خدایمسجد نال  ی ها  ی جیان بس ی در م  ی اقلیدر

را به دفتر امام داد امام در حال نماز شب بود، پس از    ی روزیبا تهران تماس گرفت و خبر پ  ی جم  یبود آقا 

خدا    یم، او به وعده ها کثبت اقدامیم و  کنصریر لب گفت : ان تنصروا اهلل  ید زیه شنکرا    یروزینماز، خبرپ

 مان داشت . یا

  



 
 

 پیوست ها  

   سورانی تصویر اعالمیه شهید دریاقلی

 
 

 



 
 

 

 شهید دریاقلی در بهشت زهرا تهران مزار 

 

 



 
 

  



 
 

 کوی ذوالفقاری  نقشه

 
 

 

  



 
 

 فیلم شب واقعه  

 برای دیدن فیلم ، به آدرس ذیل بروید 

https://oldcdn.jabeh.com//2018/07/16/eB4XwtMcDC0.mp4 

 

 شب واقعه 

 شهرام اسدی  کارگردان 

 سیداحمد میرعالیی  تهیه کننده 

 همایون شهنواز  نویسنده 

 بازیگران 

 حمید فرخ نژاد 

 الدن مستوفی 

 حبیب دهقان نسب 

 آتش تقی پور 

 حسین عسکراوی 

 کارن همایونفر موسیقی 

 امیر کریمی  فیلم بردار 

 1387 تاریخ های انتشار 

 دقیقه 90 مدت زمان 

 ایران  کشور 

 فارسی  زبان 

واقعه اسدی کارگردانی   به  فیلمی  شب  نویسندگی  شهرام  شهنواز و  سال   همایون  است. شب    1387ساخته 

 است.  دریاقلی سورانی  واقعه درباره

 محتویات 

 داستان  1

https://oldcdn.jabeh.com/2018/07/16/eB4XwtMcDC0.mp4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/#داستان


 
 

 حواشی  2

 بازیگران  3

 جوایز  4

 فجر   فیلم المللی  بین  جشنواره هشتم  و بیست  دوره 4.1

 ع مناب 5

 داستان 

، دریاقلی سورانی پس از آن که خانواده اش را از شهر آبادان   جنگ ایران و عراق چهلمین روز بعد از آغاز

 حاشیه بهمن شیر برمی گردد و با ماجراهایی روبرو می شود...  راهی می کند، به اوراق فروشی خود در

 حواشی 

ساله ای که بومی بود و تجربه بازیگری هم نداشت،    18در این فیلم، سکانسی وجود دارد که طی آن، جوان  

به داخل بهمنشیر می رفت و بعد از کمی شنا، از آب بیرون می آمد. اما بعد از مدتی شنا، او به زیر آب می  

 ود و غرق می شود. ر

 بازیگران 

 حمید فرخ نژاد 

 الدن مستوفی 

 حبیب دهقان نسب 

 آتش تقی پور 

 آرا اصالنیان 

 آرتویت زهرابیان 

 جوایز 
 جشنواره بین المللی فیلم فجر  دوره بیست و هشتم

 ن بهترین فیلمنامه: شهرام اسدی سیمرغ بلوری 

 عباس بلوندی سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس:

 روزبهانی سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی: محسن 

https://fa.wikipedia.org/#حواشی
https://fa.wikipedia.org/#بازیگران
https://fa.wikipedia.org/#جوایز
https://fa.wikipedia.org/#دوره_بیست_و_هشتم_جشنواره_بین المللی_فیلم_فجر
https://fa.wikipedia.org/#منابع
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C


 
 

 سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه: همایون شهنواز 

 منابع 

 . 2013اوت  30 . دریافت شده در سوره سینما . »شب واقعه«

 . 2013اوت  30 دریافت شده در.  سوره سینما . »لیست کامل عوامل فیلم شب واقعه«

 . فیلمی که در سینمای ایران حادثه ساز شده اند«  20»سانحه، پشت در سینما/ 

 برگرفته از 

»https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title& شب_واقعه=oldid=34148680 «  
 منبع : سایت ویکی پدیا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/شب_واقعه 

 

  

http://www.sourehcinema.com/Title/Title.aspx?id=138706260003
http://www.sourehcinema.com/Title/Title.aspx?id=138706260003
http://www.sourehcinema.com/Title/Title.aspx?id=138706260003
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138706260003
http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138706260003
http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138706260003
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/10/21/245658/سانحه-پشت-در-سینما-20-فیلمی-که-در-سینمای-ایران-حادثه-ساز-شده-اند
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/10/21/245658/سانحه-پشت-در-سینما-20-فیلمی-که-در-سینمای-ایران-حادثه-ساز-شده-اند
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شب_واقعه&oldid=34148680
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شب_واقعه&oldid=34148680
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=شب_واقعه&oldid=34148680
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87


 
 

 کارت شناسائی رزمندگاننمونه 

 
 

 

  



 
 

 عملیات کوی ذوالفقاری

عراق از جزیره آبادان آغاز شد.اولین شکست  با هدف عقب راندن ارتش    1359مهر    9این عملیات در تاریخ  

در عملیات کوی ذوالفقاری در جبهه آبادان رقم خورد. در این عملیات بیش   59آبان ماه  9دشمن در تاریخ  

 نفر دیگر به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند.  500نفر از نیروهای عراقی کشته شدند و  700از 

 13/ 1396/08شنبه  تاریخ :

 

با هدف عقب راندن ارتش عراق از جزیره آبادان آغاز شد.اولین شکست    1359مهر    9ت در تاریخ  این عملیا 

در عملیات کوی ذوالفقاری در جبهه آبادان رقم خورد. در این عملیات بیش   59آبان ماه  9دشمن در تاریخ  

 .درآمدندنفر دیگر به اسارت رزمندگان اسالم  500نفر از نیروهای عراقی کشته شدند و  700از 

ماه به طول انجامید که در این مدت نیروهای عراقی با وجود استفاده    90جنگ هشت ساله تحمیلی بیش از  

روز در خاک ایران پیشروی کرده و سرانجام توسط رزمندگان و    60از امکانات پیشرفته جنگی به مدت  

 نیروهای مردمی متوقف شدند.



 
 

الم در جنگ تحمیلی عملیات کوی ذوالفقاری بود که با کمک  یکی از اصلی ترین عملیات های رزمندگان اس

 تعداد انگشت شماری از نیروهای مردمی یک حماسه بزرگ در تاریخ دفاع مقدس ایران اسالمی ثبت شد.

رزمندگان و نیروهای مردمی که در شهرستان آبادان ساکن بودند با جانفشانی و فداکاری اقتدار و عظمت را  

 ایران رقم زدند. برای جمهوری اسالمی 

اگر دشمن در این عملیات پیروز شده و آبادان را تصرف می کرد به شمال خلیج فارس و خور موسوی که  

 یکی از مهم ترین خورهای دنیا است دست پیدا کرده و آبادان توسط نیروهای بعثی اشغال می شد.

 عملیات کوی ذوالفقاری و عقب راندن دشمن از جزیره آبادان 

آگاهی از عبور دشمن از بهمنشیر ، تعدادی از رزمندگان بسیجی، سپاهی و ارتشی مستقر در آبادان به  در پی  

نفری تقسیم شدند. دو گروه از وسط و یک گروه هم به    13،    12منطقه ذوالفقاری آمده و به سه گروه  

 .سمت چپ )از حاشیه بهمنشیر( رفتند تا عراقی ها را دور زده و به پل دست یابند

رگیری شروع شد. نیروهای دیگری نیز از بسیج و مساجد آبادان به جمع دیگر مدافعان پیوستند. بعضی از  د

 آنها اسلحه نداشتند و هنگامی که رزمنده ای شهید یا زخمی میشد، با اسلحه او می جنگیدند. 

راندند. نیروهای  رزمندگان ، مهاجمان را که تا جاده خسروآباد پیش آمده بودند ، به داخل نخلستان عقب  

محور چپ به نزدیک پلی که عراقی ها نصب کرده بودند رسیدند و با انهدام تجهیزات در حال عبور از آن  

، پل را مسدود و عقبه دشمن را قطع کردند. عراقی ها با مشاهده این وضع نا امیدانه به مقاومت های پراکنده  

 رخود را به بهمنشیر انداختند. دست زدند ، عده ای هم تسلیم شدند و یا به قصد فرا 

با    1359/ 10/8بامداد    1به این ترتیب عملیات متوقف کردن پیروی مهاجمان و عقب راندن آنها تا ساعت  

 موفقیت کامل به پایان رسید.

 در این عملیات تعدادی از مدافعان آبادان شهید شدند.

انک آنها منهدم گردید. دو شب بعد از  ت   3تن اسیر شدند و    29نفر کشته و    200از قوای دشمن نیز حدود  

این عملیت ، دشمن با اطالعاتی که از جاسوسان خود به دست آورده بود ، کلبه گلی دریاقلی سورانی را  

هدف خمپاره ها قرار داد. وی که به شدت مجروح شده بود پس از رسیدگی اولیه ، برای معالجه با قطار به  

هادت رسید و در بهشت زهرای تهران دفن گردید. عملیات موفق کوی  تهران اعزام شد ، لیکن در راه به ش 

ذوالفقاری در حالی که عراق را از دسترسی به جزیره آبادان مایوس کرد ، به مدافعان آبادان اعتماد به نفس  

نبرد   به  متجاوز  با دشمن  انفرادی  و سالح  تجهیزات  با کمترین  توان حتی  می  باور کردند که  آنها  و  داد 

ت و او را عقب راند. پس از این عملیات عراقی ها تا جاده قفاص عقب نشینی کردند و این جاده خط  پرداخ



 
 

با عبور از   بعد عده ای از رزمندگان سپاهی و بسیجی  پدافندی آنها در شمال بهمنشیر شد. حدود ده روز 

  130کنار جاده قفاص ،  بهمنشیر به عراقی ها حمله کردند و ضمن انهدام بخشی از نیروهای دشمن مستقر در  

 تن از آنها را به اسارت درآوردند. این حمله باعث شد تا عراقی ها تا میدان تیر آبادان عقب نشینی کنند. 

 شهید دریاقلی سورانی و عملیات کوی ذوالفقاری 

ی  کیلومتر  9کیلومتری سرباز یونانی از ماراتن تا آتن افسانه و دروغ است اما رکاب زدن    40اگرچه دویدن  

در تاریخ ثبت شده است و شاهدش    59دریاقلی سورانی از کوی ذوالفقاری تا مقر سپاه آبادان در پاییز سال  

 .بهشت زهرا)س( آرام خوابیده است  34قطعه   92هم جز رزمندگان آن، حاال زیر سنگ قبری در ردیف 

بعثی ها بی سر و صدا نخلهای  دریاقلی سورانی در بین ماشینهای اوراقی در حاشیه آبادان نشسته بود که دید  

کوی ذوالفقاری را قطع کرده اند و بعد از پل زدن روی بهمین شیر به طرف جاده خسروآباد دارند می روند  

 تا محاصره آبادان را تکمیل کنند.

دریاقلی فرمان دوچرخه اش را گرفت و تا مقر سپاه رکاب زد. بعد با هیجان سر حسن بنادری، فرمانده سپاه  

 ... داد کشید که: از کوی ذوالقاری آمدند آبادان

بچه ها به سرعت به سمت بعثی ها می روند و نتیجه آن می شود که صبح عراقی ها بجای جاده خسروآباد بر  

می گردند پشت بهمن شیر. دریاقلی به همراه مردم آبادان در »عملیات کوی ذوالفقاری« شرکت کرد و در  

چندانی در دست نداشتند به جنگ با دشمن رفتند و توانستند نفوذ دشمن  حالی که این گروه سالح و ادوات  

به آبادان را ناکام بگذارند. در جریان همین نبرد دریاقلی جراحت سختی پیدا کرد و در جریان انتقال به  

 پشت جبهه به شهادت رسید.

 منبع:فاتحان 

 ان یتب یو اطالع رسان یموسسه فرهنگ منبع :

https://article.tebyan.net/385693/ 
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 14:54/  1391شهریور  21 سه شنبه /

 رسانه دیگر  دسته بندی:

 91062112875 کد خبر:

 90000 خبرنگار :

 داستان دریاقلی به کتاب های دبستان راه یافت 

یکی از دالورانی که در اوایل جنگ مانع سقوط آبادان شده بود به کتاب درسی    "دریاقلی سورانی "داستان  

 دبستان راه یافت. 

به گزارش ایسنا به نقل از خبرآنالین، دریاقلی سورانی در آبادان زندگی می کرد و شغلش اوراق فروشی 

کیلومترها رکاب زد و( خود را به شهر  بود. در شبی که دشمن از رودخانه بهمن شیر گذشت او با دوچرخه )

رساند و مردم را از نفوذ دشمن با خبر کرد. مردم نیز با هر چه داشتند به دفاع برخاستند و دشمن را به عقب  

 راندند. 

به   انتقال  به هنگام  دریاقلی در همان شب در عملیاتی که به نام »کوی ذوالفقاری« معروف شد زخمی و 

 شهادت رسید. بیمارستان به 

فیلم »شب واقعه« به کارگردانی شهرام اسدی با بازی حمید فرخ نژاد درباره زندگی دریاقلی سورانی ساخته  

 شده است.



 
 

  

 سورانی  دریاقلی   شهید مزار

 منبع : خبرگزاری ایسنا 

https://www.isna.ir/news/91062112875 

 

  

https://www.isna.ir/news/91062112875


 
 

 داستان دریاقلی در صفحات درسی 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 خالصه زندگینامه شهید دریاقلی سورانی  

محمدقل  «ی سوران  ی اقلیدر   دی»شه سال    ی فرزند  روستا  1325متولد  و    چشمهان ی  یاهل  چهارمحال  استان 

را    1359در حمله و اشغال شهر آبادان در سال    ی خود، نقشه دشمن بعث  ثاریو ا   یاست که با هوشمند   یاریبخت

 با شکست مواجه کرد. 

دسال  درس خوانده بود و به همراه فرزند خر  یی بود که تا ششم ابتدا  ی اوراق فروش  ی سوران  ی اقلیدر  دیشه

 .کردی م ی آبادان زندگ هیفرسوده در حاش یهال ی از اتومب  ی خود )رضا( در کنار انبوه

و پس از اشغال خرمشهر، در    رانیعراق به ا  ی بعث  م یحمله متجاوزانه رژ  انیو در جر  1359در آبان سال    او

  ی متوجه تحرکات شبانه سربازان عراق  ی شهر آبادان به صورت اتفاق  یلومتریک  20در    یذوالفقار  یمنطقه کو 

شهر شد، لذا فرزند خردسالش    نیکننده و اشغال ا   ریحمله غافل گ   یبرا  ریها از رودخانه بهمن شو عبور آن 

رکاب زد و خود را به آبادان رساند و با    ی طوالن  ر یمس   ک یرا تنها گذاشت و به سرعت با دوچرخه اش در  

 نفوذ و توطئه دشمن آگاه ساخت.   یمردم و مدافعان شهر را از ماجرا  ش،یادهایفر

و کلنگ    ل یآمدند و با هر چه از چوب، چاقو، ب  رونیها ب التماس گونه او از خانه   یهااد یفر   دن یبا شن  ز ین  مردم

 حرکت کردند.  یمقابله با دشمن به سمت منطقه ذوالفقار ی در دست داشتند برا

به سمت مقر   اده،یپ   یاش هم پنچر شد و قادر به حرکت نبود، با پا که دوچرخه  ی سوران  دیهنگام شه   ن یا   در

 .سازدی آگاه م های را از حمله عراق  یخود  یهارو یو ن دهی سپاه پاسداران در آبادان دو 

به   ی رسانها و با اطالع را داشتند که با رشادت   رازیان قصد حمله و تصرف ش پس از اشغال آباد ی بعث  یهارو ین

هدف ناکام مانده و مجبور به عقب    نی به ا  ی ابیو مقاومت مردم آبادان، از دست  ی سوران  ی اقلیدر   دیموقع شه 

 .کردی م دای اهواز را هم پ ه ب  ورشیشدند. البته در صورت سقوط آبادان، ارتش عراق توان   ی نی نش

ها مقاومت، بر اثر ترکش خمپاره مجروح و در  ماجرا و پس از ساعت  نیهم در کشاکش ا  ی قهرمان مل  نیا

در قطار به   ،یز یو بر اثر شدت خونر مارستان ی در راه انتقال به ب ی سالگ 24در سن  1359آبان ماه  28 خیتار 

 تهران به خاک سپرده شد.  ی پاکش در بهشت زهرا  کریو پ  دیشهادت رس

  



 
 

   یسوران  یاقلیدر دی شه مه نایزندگ

 ساده بود.   ی اوراقچ کی ( اهل آبادان، و 1324- 1359، ) ی سوران ی قل ا یدر

شهر آبادان متوجه    یلومتریک  ست یدر ب   ران، یعراق به ا   یحمله    ان ی و در جر  1359نهم آبان سال    خی در تار  یو

برا   ی تحرکات شبانه عراق به    نی کننده به ا  ر یحمله غافل گ  یها  شهر شد و به سرعت با دوچرخه خود را 

 مردم را از ماجرا آگاه ساخت.   اد،یآبادان رسانده و با فر 

آمدند و با هر چه در دست داشتند، از چوب    رونیها بالتماس گونه او از خانه   ی ادهایفر  دنیبا شن  زین  مردم

 حرکت کردند.   یو کلنگ به سمت منطقه ذوالفقار  لیو چاقو و ب

ن  دهیبه سمت مقر سپاه پاسداران دو   ادهیسپس پ  ی سوران   ی ها آگاه م  ی را از حمله عراق  یخود   یروها یو 

  مارستان ی ماجرا بر اثر ترکش خمپاره مجروح و در راه ب  ن یپس از ساعتها مقاومت در کشاکش ا   ی سازد. و 

در تصرف آبادان ناکام مانده    ی عراق  ی روهایشود. با مقاومت مردم، ن  ی ائل مشهادت ن  ی در قطار به مقام واال

 شدند.  ی نیو مجبور به عقب نش

و    ی سوران  ی قل  ا یدر   دی شه  یرا داشتند که با رشادتها   راز یپس از اشغال آبادان قصد تصرف ش  ی بعث  ی روها ین

 امر بازماندند.   ن یبه ا   ی ابیمقاومت مردم آبادان، از دست 

شده   یی رونما   دیشه  نی ا  یمقبره    ی تهران به خاک سپرده شده است و به تازگ  یدر بهشت زهرا   ی سوران  دیشه

 است. 

 :  دیهمرزم شه  یزبان مهرزاد ارشد از

 
ن   م ینهم آبان و پس از سقوط خرمشهر، ارتش بعث عراق، تصم  در اشغال کند و به    زیگرفت که آبادان را 

بخش از شهر دور    ن یبه سمت شهر حمله کرد. ا  ی ذوالفقار  شهر را محاصره کرد و از سمت   ن یخاطر ا   نی هم

به درگ با توجه  و  بود  آبادان  ن  یها   ی ریاز مرکز  ند   یاد یز   ی روهایفراوان    د ی تا آن که شه  میاشتدر آنجا 



 
 

بود، متوجه شد. او با دوچرخه به سمت شهر حرکت کرد تا مسئوالن   یذوالفقار  ی اوراقچ  کی که    ی اقلیدر

 کرد.   ی م تیهدا  یمردم را به سمت ذوالفقار  ادکنانیزد، فر ی سپاه را خبر کند و همان طور که رکاب م

التماس گونه او از خانه ها خارج شدند و با هر چه که در    یادها یفر   دنیادامه داد: مردم هم با شن  یارشد

قادر به    گر یشود، د  ی که دوچرخه اش پنچر م   ی اقل یحرکت کردند. در   یند به سمت ذوالفقاردست داشت

 ی سپاه م  ی به فرمانده  ا رساند و موضوع ر  ی شود و با »دو« خود را به سپاه آبادان م  ی م  ادهیحرکت نبود پ

 حرکت کردند.  یبه سمت ذوالفقار  عیهم سر  جی سپاه و بس یکه بچه ها  دیگو

که    میدید  ی م  م،یرفت   ی م  یبودم. ما که به سمت ذوالفقار   روهایساله بودم، همراه ن   16  ی هم که نوجوان  من

:  دم یکه از او پرس  دمیرا د   ی در حرکتند. من با چشم خودم جوان  ی به سمت ذوالفقار  ل«ی مردم به صورت »س

  دیدوم شا ی گفت، م د، یود ی همان طور که م ؟ی با دشمن مقابله کن  ی خواه ی چگونه م  یندار   یز یتو که چ

 . ردیگ ی دشمن شهر را م  م،ی. آخر اگر ما نرو رمیدشمن را بگ یکنم و با آن جلو دایپ  یاسلحه ا

استقالل   یعقب برانند و آرزو   یدر ادامه گفت: مردم در آن روز موفق نشدند دشمن را از ذوالفقار یارشد

تالش مخلصانه    جهیکنند، اما عدم سقوط آبادان درآن روز، نت  لیتبد   ی افتنیدست ن  یی به آرزو  شیآبادان را برا 

  اورد یبود، طاقت ن  دهیرا دو   لومتریک  ندکه چ  ی خبر را به ما داد، در حال  ی بود. او وقت  ی اقلیدر   دیآن روز شه 

عراق    یروها یو ن   ستادی و رزمندگان در برابر دشمن ا  ان یجیرا برگشت و در کنار مردم و بس   ر یو دوباره آن مس

 وادار کرد.  ی نی به عقب نش را

و    د یخند  ی که داشت، م  ی . از شور و شوقدیجنگ  ی خواند و م  ی که رجز م  میدید   ی افزود: من او را م  ی و

  ی نی او بود که تا عقب نش  مانینشان دهنده اخالص و ا   نی داد. ا  ی م  هیروح  ی مردم  یروهایبه ن  جان،یدر اوج ه

 . ستادیعراق ا 

 سایت دریاقلی   منبع :

http://www.daryagholi.ir/index.php?option=com_content&view=article&id

=102&Itemid=173 

برابر با تاریخ بعد از ظهر  02:04:28شمسی ، ساعت  1391/ 25/06این مطلب روز  

 میالدی ، از آدرس اینترنتی برداشت شد  2012/ 15/09
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 10:20/   1400آبان  9 یکشنبه /

 دسته بندی: فرهنگ حماسه

 1400080906100 کد خبر:

 روابط عمومی برنامه  منبع :

 سالروز عملیات کوی ذوالفقاری

 



 
 

آبادان   1359آبان    9دشمن در شب جمعه   راست جاده  تیر، واقع در سمت  میدان  از  عبور  ماهشهر و    -با 

از   ستون  اولین  و  زد  پل  شیر،  بهمن  رودخانه  روی  ذوالفقاری،  منطقه  نخلستان  و  بیابان  به طرف  پیشروی 

 د. نیروهای خود را با استفاده از غفلت مدافعان آبادان، از منطقه ذوالفقاری و قبرستان شهر، وارد آبادان کر

  - با عبور از میدان تیر، واقع در سمت راست جاده آبادان  1359آبان    9به گزارش ایسنا،دشمن در شب جمعه  

ماهشهر و پیشروی به طرف بیابان و نخلستان منطقه ذوالفقاری، روی رودخانه بهمن شیر، پل زد و اولین ستون  

ه ذوالفقاری و قبرستان شهر، وارد آبادان  از نیروهای خود را با استفاده از غفلت مدافعان آبادان، از منطق

 کرد.

دشمن قصد داشت ابتدا با نیروهای پیاده، سرپلی را در آبادان تصرف کند و سپس نیروهای زرهی و مکانیزه  

خود را وارد شهر سازد. بچه های بسیج مسجد حضرت رسول )ص(، در همان منطقه ذوالفقاری از ماجرا  

تعدادشان فکر می کنم حدود ده، پانزده نفر بود، جلو حرکت عراقی ها را  خبردار شده، همان بچه ها که  

 می گیرند.

نیروهای حاضر در مساجد و عموم نیروهای غیرنظامی موجود در شهر، همراه تعدادی از نیروهای زبده سپاه  

حالی که  آبادان، به مقابله تن به تن با ورزیده ترین نیروهای گارد ریاست جمهوری عراق پرداختند و در

نیروهای گردان   به فرماندهی سرهنگ منوچهر کهتری وارد    153دشمن رو به شکست بود، نزدیک ظهر 

 [1منطقه شدند و نیروهای حاضر را حمایت و هدایت کردند.]

 [2روایت سردار مرتضی قربانی]

و نیروهایش    سردار مرتضی قربانی از فرماندهان اصلی و محوری حماسه ذوالفقاری، درباره نحوه ورود خود

 به این نبرد چنین می گوید:

روز پنجم یا ششم آبان، یعنی دو روز بعد از سقوط خرمشهر که یک گروه چهل نفره که بیشترشان بچه های  

اصفهان بودند و البته تعدادی از بچه های قمی، کرمانی و مازندرانی هم در میان آن ها بود، به فرماندهی  

قای خیری از سیستان و بلوچستان به منطقه آبادان آمدند که به خاطر درگیری  عزت اهلل شمگانی و برادرمان آ

 در آنجا، از تجربیات نسبتا  خوبی برخوردار بودند.

آن موقع من و تعدادی از بچه های اصفهان که در درگیری های خرمشهر، خیلی هاشان زخمی شده بودند،  

میلی متری از سرهنگ حسنی    120بضه خمپاره انداز  در هتل کاروانسرای آبادان مستقر بودیم و تازه سه ق

سعدی آن هم با وساطت شهید اقارب پرست و سرگرد شریف النسب که از درگیری های خرمشهر ما را می  

 شناختند، تحویل گرفته بودیم.

 چون خرمشهر تازه سقوط کرده بود و ما هیچ خطی نداشتیم، آنجا در هتل کاروانسرا مستقر شدیم. 



 
 

دن بچه ها از سیستان و بلوچستان، بنده فرماندهی آن ها را بر عهده گرفتم. این نیروها به خاطر  بعد از آم

 اینکه آبادان محاصره شده بود، از راه دریا و با لنج، خودشان را به آبادان رسانده بودند.

وات را گذرانده  نفر را به فرماندهی آقای خیری که دوره اد  15ما نیروها را دسته بندی کردیم؛ یعنی حدود  

 بود، به امور خمپاره ها گماردیم و بقیه را به صورت نیروی پیاده سازمان دهی کردیم. 

شب بود که از طرف سپاه آبادان خبر دادند نیروهای عراقی در منطقه ای به اسم    12روز هشتم حدود ساعت  

به نام دریا قلی سورانی که در  ذوالفقاری، وارد آبادان شده اند. صبح زود با توجه به اطالع رسانی شخصی  

همان محل یک اوراق فروشی داشت، بچه های بسیج مسجد حضرت رسول )ص(، در همان منطقه ذوالفقاری  

از ماجرا خبردار شده، همان بچه ها که تعدادشان فکر می کنم حدود ده، پانزده نفر بود، جلو حرکت عراقی  

 ها را می گیرند. 

گیر شده و وقتی ما صبح هنگام خودمان را به آنجا رساندیم، بچه های مسجد  در این درگیری عراقی ها زمین  

 توانسته بودند عراقی ها را تا کوره پز خانه های بیرون از نخلستان، عقب برانند.

صبح که ما می خواستیم به طرف ذوالفقاری برویم، هیچ وسیله ای نداشتیم. نیروهای خود ما و نیروهایی که  

ستان آمده بودند؛ روی هم می شدیم یک گروهان. رفتیم یک آمبوالنس قراضه پیدا کردیم  از سیستان و بلوچ

و یک کفی و اتوبوس قراضه هم از شرکت نفت گرفتیم و بچه ها را سوار کرده و به همراه نیروهای سرهنگ  

 کهتری که آن ها هم در حد یک گروهان بودند، راهی ذوالفقاری شدیم. 

و خمپاره اندازها را با یک ماشین سیمرغ که از قبل تحویل گرفته بودند، بار  بچه های ادوات هم مهمات  

 کرده و به منطقه نبرد وارد شدند.

توی جاده خسروآباد، به پاسگاه خسروآباد که رسیدیم، برادران خیری، نوری و عشوری )که این دوتا شهید  

نداز، به آن ها نقطه دادیم و گفتیم که مثال   شدند( را گذاشتیم توی خانه های سازمانی، پای سه قبضه خمپاره ا 

 اینجا هدف است. آن ها ادوات را گرابندی کردند و بدون دیدبان شروع کردند به روانه کردن گلوله. 

بعد هم خودمان با برو بچه هایی که پیاده بودند به همراه سرهنگ کهتری، روانه نقطه نبرد شدیم. ازنقطه نظر  

ن بود که ما از سمت نخلستان های ذوالفقاری به طرف لبه آب برویم و بعد به سمتی  نظامی، بهترین تاکتیک ای 

 که دشمن پل زده بود، شروع به حرکت کنیم تا به آن نقطه برسیم، پل عراقی ها ر ا بگیریم و منهدم کنیم. 

و خیلی زود  البته ما هیچ نمی دانستیم که دشمن با چه استعدادی وارد این نبرد شده بود. ما حرکت کردیم  

 درگیر شدیم. نیروهای کهتری از سمت راست حرکت کردند و ما هم از سمت چپ. 



 
 

فانتوم نیروی هوایی هم آمد و پل عراقی ها را منهدم کرد. آن ها یک پل جی.اس.پی زده بودند؛ یک تعداد  

سریع برای عبور  نفربرهایی که هم توی آب می توانست نفر حمل کند و هم با بستن آن ها به هم، یک پل  

 تجهیزات سنگین درست می شد. 

تجهیزات عراقی ها خیلی کامل بود. عراقی ها پل را شب قبل زده و توانسته بودند دو گردان نیرو وارد  

میلی متری و جیپ نظامی عبور داده بودند و یک عدد بلدوزر و    106کنند. حدود سیزده دستگاه تفنگ  

 کنده شده مستقر بشوند و برخی تجهیزات دیگر.کانال کن که می توانستند در کانال 

در آنجا با توجه به اینکه پدافند عراقی ها خیلی زیاد و قوی بود، خلبانان نیروی هوایی کار بزرگی کردند  

و توانستند یکی از پل ها را منهدم کنند؛ در نتیجه ارتباط این طرف رودخانه با آن دست آب قطع شد و  

دیدیم که نیروهای عراقی از این نفربرهای آبی دارند برای حمل نیرو و تجهیزات   وقتی ما به آنجا رسیدیم؛

 استفاده می کنند.

ما حدود دم عصر به این نقطه یعنی پل منهدم شده دشمن رسیدیم. ما همان جا دو، سه نفر شهید دادیم؛ ازجمله  

 اسکندر قلی زاده )به گمانم( و ربانی، همین جا شهید شدند.

روهای پیاده ما، هم ادواتمان و هم برادران سپاه و ارتش، نیروهای سرهنگ کهتری، گروهان  به هرحال نی

سپاه خود من و نیروهای مردمی و فدائیان اسالم که اینجا بودند و از آن طرف هم، نیروی ارتش که اینجا را  

 زد. 

ای سرهنگ کهتری، یک  در حقیقت خداوند یک عملیات هماهنگ و زیبا را در اینجا شکل داد. البته نیروه

گروهان بود و یک گروهان را نیز در یکی از مدارس آبادان در احتیاط گذاشته بود. یک گروهانش نیز زیر  

 پل خرمشهر مستقر بود برای پدافند از پل. 

 [ 3روایت حمید قبادی نیا، مسئول بسیج آبادان]

ند، اآلن در بد وضعی قرار داشتند.  کیلومتر، داخل خاک ما نفوذ کرده بود   60-50عراقی ها که تا اینجا  

مقاومت و شجاعت بچه ها، عراقی ها را متعجب ساخته بود. بچه ها تا آنجا که در توان داشتند، کار کردند،  

حتی بعضی از نیروهای مساجد دست خالی آمده بودند و اسلحه بچه هایی را که شهید یا زخمی می شدند،  

 برمی داشتند و می جنگیدند.

نیروها به نزدیکی پل شناوری که عراق نصب کرده بود، رسیدند. همزمان با تاریک شدن هوا و    تعدادی از

جزر آب، پل در دو سمت ساحل رودخانه به گل نشسته بود، بچه ها هم بلدوزری را که می خواست از روی  

داشتند، متوقف  پل بگذرد، با آر.پی.جی زدند. به دنبال آن سایر ادوات و وسایلی که قصد عبور از پل را  

 شدند؛ به این ترتیب راه پل به کلی مسدود و عقبه نیروهای عراقی قطع شد.



 
 

با پیش آمدن چنین وضعیتی، نیروهای عراقی ناامیدانه به مقاومت های پراکنده ای دست زدند؛ عده ای هم  

 تسلیم شدند و یا به قصد فرار خود را به )رود( بهمنشیر انداختند.

محاصره قرار گرفته بودند و رعب و وحشت سهمگینی بر آن ها افتاده بود، قادر به  به طورکلی، چون در  

 جنگیدن نبودند. 

 [ 4به روایت یاسر مهربان]

صبح فردای آن روز، وحشت عجیبی بین عراقی ها افتاده بود، چون راهی نداشتند، خود را به آن طرف آب  

 تیر خورده بودند.  برسانند و بسیاری از نیروهایشان به هنگام فرار از پشت 

نیروهای عراقی در میان   بقایای  به پاکسازی  از دشمن را جمع آوری کردیم و  مانده  باقی  صبح سالحهای 

 پنج روز بعد از عملیات، جسد آن ها را از آب می گرفتیم. -نخلستان ها پرداختیم و تا چهار

 منابع: 

نیست، سپاه پاسداران انقالب اسالمی: مرکز    [ سلیمانی خواه، نعمت اهلل، این سوی اروند جایی برای دشمن 1]

 375، صفحه 1393اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول 

[ سلیمانی خواه، نعمت اهلل، دشمن، پشت دروازه های شهر، سپاه پاسداران انقالب اسالمی: مرکز اسناد و 2]

 458، 456،457صفحات    1400تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، 

(، 11گان، علیرضا، روزشمار جنگ ایران و عراق: هویزه آخرین گام های اشغالگر، )جلد  [ لطف اهلل زاد3]
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 فرهنگ حماسه  دسته بندی:

 99080905287 کد خبر:

 71451 خبرنگار :

 ناجی دوچرخه سوار آبادان کیست؟ 

 

شناسایی دشمن کرده و پس از آن در حالی که هم خودرو سواری و هم موتور  دریاقُلی ابتدا اقدام به 

داشت برای این که عراقی ها متوجه حضورش نشوند بالفاصله با دوچرخه ای به طرف آبادان به راه افتاد و  

 کیلومتری آن را به سرعت طی کرد و خبر را به شهر رساند. 9مسیر 

در روستای یانچشمه در نزدیکی سد زاینده رود در استان    1324ال  به گزارش ایسنا، دریاقلی سورانی در س

چهارمحال و بختیاری متولد شد. دوران کودکی را در آن جا گذراند و بعد از مدتی در دوران جوانی به  

آبادان مهاجرت کرد. دریاقلی سورانی اوراق فروشی بود که در گوشه ای از »کوی ذوالفقاری« آبادان و  

 ز اتومبیل های فرسوده زندگی می کرد.در گورستانی ا



 
 

خرمشهر که سقوط کرد با نزدیک شدن دشمن به بهمنشیر عمال آبادان در محاصر افتاده بود. در این شرایط  

دریاقلی حضور یافت و بنیانگذار حرکتی شد که بعدها رادیو عراق به صراحت اعالم کرد که شخصی به نام  

 ر آبادان را با شکست مواجه کرده است. »دریاقلی سورانی« طرح عملیات عراق د 

 ماجرای شکست عراقی ها در آبادان 
( دریاقلی به همراه پسرش در همان محل کارش در ذوالفقاریه مشغول کار  1359در روز واقعه )هشتم آبان  

بود که متوجه عبور سربازان عراقی از بهمنشیر شد. عراقی ها اصال تصور نمی کردند کسی در آن حوالی  

 و با خیال راحت در حال عبور از عرض رودخانه بودند. باشد

او ابتدا اقدام به شناسایی دشمن کرد و پس از آن در حالی که هم خودرو سواری و هم موتور داشت برای  

افتاد و مسیر     9این که عراقی ها متوجه حضورش نشوند بالفاصله با دوچرخه ای به طرف آبادان به راه 

 ت طی کرد و خبر را به شهر رساند.کیلومتری آن را به سرع

 

البته با وجود آن همه خمپاره و گلوله هایی که به جاده ها و مسیرهای عبوری خورده بود بعید است که همه  

 راه را هم با دوچرخه رفته باشد و قطعا بخشی از مسیر را هم دویده و پیاده طی کرده است.

 روایت شهادت دریاقلی



 
 

گوید: پس از واقعه کوی ذوالفقاریه دریاقلی هم به مدافعان آبادان پیوست و بر اثر  احمدقلی سورانی می  

انفجار یک خمپاره پایش قطع شد و پس از آن برای مداوا به تهران اعزام شد و در بیمارستان سینا بستری  

دت ها به  شد. او مظلومانه و تنها در همان جا به شهادت رسید و در بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. م

دنبال برادر شهیدم جست وجو کردم و در دفتر درگذشتگان بهشت زهرا)س( نام او را یافتم و وقتی با تاریخ  

هجری قمری مطابقت دادم، متوجه شدم که ایشان مقارن با روز عاشورای حسینی به خاک سپرده شده و  

 سالمی محشور شود.امیدارم روح پاکش با ابا عبداهلل الحسین و شهدای اسالم و انقالب ا

داستان زندگی و فداکاری دریاقلی سورانی در کتاب ششم ابتدایی آورده شده و محمدرضا ترکی شعری در  

داستان زندگی دریاقلی سورانی ساخته شد؛ فیلم »شب واقعه«    1387وصف این واقعه سروده است. در سال  

 ت.که در آن حمید فرخ نژاد نقش دریاقلی سورانی را بازی کرده اس

 انتهای پیام 
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شهید دریاقلی سورانی : یکی از تاثیرگذارترین چهر های دفاع مقدس که جلوی سقوط آبادان  

 را گرفت 

 
در روستای یانچشمه در نزدیکی سد زاینده رود متولد گردید. روستای یان    1325دریاقلی سورانی در سال  

کیلومتری    40چشمه مرکز بخش شیدا در شهرستان بن از توابع چهارمحال و بختیاری و در فاصله حدود  

و تا ششم ابتدایی    شهرکرد مرکز استان قرار دارد. دریاقلی، دوران کودکی خود را در زادگاهش گذراند

 [ …درس خواند. اما در دوران ] 

در روستای یانچشمه در نزدیکی سد زاینده رود متولد گردید. روستای یان    1325دریاقلی سورانی در سال  

کیلومتری    40چشمه مرکز بخش شیدا در شهرستان بن از توابع چهارمحال و بختیاری و در فاصله حدود  

دریاقلی، دوران کودکی خود را در زادگاهش گذراند و تا ششم ابتدایی    شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

 درس خواند. اما در دوران جوانی به آبادان مهاجرت کرد و در یک اوراق فروشی مشغول به کار شد. 

دریاقلی اصال  در قید مال و ثروت دنیا نبود به گونه ای که حتی خانه اش را در آبادان به خانواده فقیر و بی  

کیلومتری حاشیه    20پناهی داده بود و خودش در همان محل اوراق فروشی واقع در کوی ذوالفقاری )در  سر

شهر آبادان( همراه با پسر خردسالش )رضا( زندگی می کرد. دریاقلی، هیچ گاه شاید تصورش را هم نمی  
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یر گذارترین چهره  کرد که یک روز شهر آبادان را از سقوط نجات داده و به ناجی آبادان و یکی از تاث

 مبدل شود.  دفاع مقدس های
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 تصاویری از شهید دریاقلی سورانی 

 !دریاقلی چطور ناجی آبادان شد؟

سقوط خرمشهر، ارتش عراق، تصمیم گرفت که آبادان را نیز  ، پنج روز پس از  1359در شبانگاه نهم آبان  

کوی   سوی  به  بهمنشیر،  روی  شناور  پل  زدن  با  و  کرد  محاصره  را  شهر  این  خاطر  همین  به  کند.  اشغال 

 ذوالفقاری سرازیر شد. تا از سمت ذوالفقاری به سمت شهر آبادان حمله کند.

توجه به درگیری های فراوان نیروهای زیادی در آنجا   این بخش از شهر، چون دور از مرکز آبادان بود و با

مستقر نبود. دریاقلی به صورت اتفاقی آنها را دید که با کمک دستگاه مهندسی ارتش عراق به تسطیح اراضی  

ساحلی و کندن نخل ها پرداختند، و در این هنگام متوجه شد که عراقی ها قصد حمله غافلگیر کننده و  

 د. اشغال آبادان را دارن



 
 

کیلومتری    9را تنها گذاشت و با دوچرخه قراضه خود به سرعت مسافتی   -رضا-دریاقلی فرزند خردسالش  

را با وجود حضور دیده بانان دشمن و خطرات موجود رکاب زد تا خبر توطئه دشمن را به اطالع اهالی و  

مود. مردم نیز با شنیدن  نیروهای خودی برساند. او همان طور که رکاب می زد، فریادکنان مردم را خبر ن 

 فریادهای التماس گونه او از خانه ها بیرون آمدند و به سمت کوی ذوالفقاری حرکت کردند.

در همین هنگام، دریاقلی که دوچرخه اش پنچر شده دید، با دویدن، خود را به سپاه آبادان رساند و موضوع  

سمت ذوالفقاری حرکت نمایند. سورانی سپس پیاده  را به سپاه اطالع داد تا نیروهای سپاه و بسیج هم سریع به  

به سمت مقر هنگ ژاندارمری نیروی زمینی ارتش دوید و نیروهای ارتش را هم از حمله عراقی ها مطلع  

 ساخت.

و پس از آن بود که با حضور رزمندگان و مردم شهر، حماسه کوی ذوالفقاری رقم خورد و دشمن بعثی در  

 ماند.دستیابی به هدف خود ناکام  

اگر هشیاری و عزم دریاقلی نبود، رخدادهای تلخی پیش می آمد و سرنوشت تلخی برای مردم آبادان و چه  

بسا کل ایران رقم می خورد! حداقلش، این بود که شهر آبادان با تلفاتی بسیار سنگین سقوط می کرد و باز  

ز فتح خرمشهر بود. در صورت سقوط  پس گیری مجدد این شهر، نیازمند نبردهایی خونین تر و پرهزینه تر ا

 آبادان، ارتش عراق توان یورش به اهواز را هم پیدا می کرد.

 حماسه کوی ذوالقاری 

روز از آغاز جنگ تحمیلی بود. در آن روز مردم    40حماسه کوی ذوالفقاری نخستین حماسه مردم پس از  

خودجوش در این منطقه حاضرشده و به دفاع از شهر  با اعالم رادیو آبادان مبنی بر عبور دشمن از بهمنشیر، 

 برخاستند. 

 و برنو در مقابل ارتش پیشرفته و مجهز رژیم بعث عراق قرار گرفتند.  1مردم با سالح های ام.

جنگ نابرابر در منطقه کوی ذالفقاری آغاز شد، نیروهای مدافع شهر همان جا خط پدافندی تشکیل دادند و  

 گیری کردند. از پیشروی عراقی ها جلو

به   بالفاصله نیروهای نظامی داخل شهر اعم از ارتش، سپاه، بسیج و مردم محلی )عرب زبان و غیر عرب( 

نفری تقسیم شدند. دو گروه از وسط و یک گروه هم به سمت    13،  12منطقه ذوالفقاری آمده و به سه گروه  

پل دست یابند. تعدادی از افراد شرکت کننده چپ )از حاشیه بهمنشیر( رفتند تا عراقی ها را دور زده و به  

 در عملیات اسلحه نداشتند و هنگامی که کسی کشته یا زخمی می شد، با اسلحه او می جنگیدند. 



 
 

 فرجام جنگ نابرابر در کوی ذوالفقاری آبادان

اد و  درگیری سختی بین نیروهای خودی با حداقل امکانات و نیروهای بعثی مجهز به سالحهای پیشرفته رخ د

مدافعان موفق شدند تا غروب همان روز نیروهای عراقی را شکست داده و شهر و جزیره آبادان را از خطر  

 حتمی نجات دهند. نیروی هوایی نیز موفق شد پلی را که عراقی ها بر روی بهمنشیر زده بودند منهدم کند. 

ستان عقب رانده شدند. نیروهای محور  سرانجام مهاجمان که تا جاده خسروآباد پیش آمده بودند، به داخل نخل

چپ به نزدیک پلی که عراقی ها نصب کرده بودند رسیدند و با انهدام تجهیزات در حال عبور از آن، پل را  

 مسدود و عقبه عراقیها را قطع کردند.

ا به  عراقی ها با مشاهده این وضع نا امیدانه به مقاومت های پراکنده دست زدند، عده ای هم تسلیم شدند ی

قصد فرار خود را به بهمنشیر انداختند. به این ترتیب عملیات متوقف کردن پیش روی مهاجمان و عقب  

 آبان با موفقیت به پایان رسید.  10بامداد  1راندن آن ها تا ساعت  

رزمندگان با جانبازی و فداکاری بسیار، چنان مقاومتی از خود نشان دادند که دالوری ها و شجاعت های آنان  

 ر این منطقه به نام »حماسه ذوالفقاری« به عنوان برگ زرینی در تاریخ دوران دفاع مقدس به ثبت رسید.د

 نفر از آن ها نیز به اسارت درآمدند.  21کشته داد و  200دشمن بعثی در عملیات کوی ذوالفقاری 

 شهادت دریاقلی 

 



 
 

 

           
 

 

روز، نیروهای بعثی را زمینگیر کردند، مردم آبادان نیز به مدت یکسال    35همان گونه که مردم خرمشهر  

سد پیشروی نیروهای بعثی شدند و زمینه را برای آماده سازی و سازماندهی نیروهای خودی و عملیات بزرگ  



 
 

نماند که شکست حصر آبادان    شکست حصر آبادان فراهم کردند. اما دریاقلی این قهرمان ملی آن قدرها زنده

 را به چشم ببیند. 

دو شب بعد از این عملیات، عراقیها با اطالعاتی که از جاسوسان خود به دست آورده بود، کلبه گلی دریاقلی  

سورانی را هدف خمپاره قرار دادند. دریاقلی بر اثر انفجار گلوله خمپاره، به شدت مجروح شد و پای راستش  

برای درمان با قطار به تهران اعزام شد اما سرانجام بر اثر شدت    1359آبان ماه    28در  را از دست داد. او  

ر به شهادت رسید و پیکر پاکش  قطا  همان در –جراحات وارده و خونریزی زیاد در راه انتقال به بیمارستان 

 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. 34قطعه  92در ردیف 

 دریاقلی سورانی گرامیداشت یاد و خاطره 

امروز تندیس دریاقلی به عنوان نمادی از مقاومت، در میدان ورودی کوی ذوالفقاری آبادان خودنمایی می  

 کند، همان محله ای که حماسه بزرگ ذوالفقاری را شهادت می دهد. 

“شهید    به کارگردانی شهرام اسدی با الهام از زندگی قهرمان ملی   1387فیلم سینمایی “شب واقعه” در سال  

 دریاقلی سورانی “ساخته شد که حمید فرخ نژاد در این فیلم نقش این قهرمان فداکار را بازی کرد.

فیلم شب واقعه در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای اولین بار اکران شد و رکورددار نامزدی جوایز  

سال   در  ک   1388این جشنواره  هم  را  بلورین جشنواره  سیمرغ  چهار  که  از  بود  بارها  فیلم  این  کرد.  سب 

 تلویزیون پخش شده است. 

در کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی آمده   1391داستان زندگی، رشادت و فداکاری دریاقلی همچنین از سال  

 است که شاید قبل از آن کمتر کسی، نامش را شنیده بود و یا شرح ایثارش را می دانست.

 منبع : 

https://razmandegan.org/site/مقاالت/شهید- دریاقلی -سورانی -یکی -از-تاثیرگذارت/ 

  

https://razmandegan.org/site/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AA/


 
 

 »دریاقلی« رکاب زد تا آبادان سقوط نکند! 

اگر هشیاری، عزم و دلیری این مرد گمنام که چند روز بعد به شهادت رسید، نبود، کسی  

سرنوشتی برای مردم ایران و  نمی داند چه رخدادهای تلخی پیش می آمد و سرانجام چه  

حتی منطقه رقم می خورد! دست کم این بود که آبادان با تلفاتی سنگین سقوط می کرد  

و باز پس گرفتنش نیازمند نبردهایی خونین تر و پرهزینه تر از فتح خرمشهر بود! جا  

گر  دارد آنها که گذشته را به ارزانی می فروشند و به سادگی نفی می کنند، بدانند که ا

  ... این شهیدان گمنام نبودند

 September 2010 26 18:03 - 1389مهر  04تاریخ انتشار:   122088کد خبر: 

بادان پیشروی می کرد و از این هجوم گسترده کسی  آ   سمت  به  مسلح   دندان   تا  دشمن سرویس دفاع مقدس

قضیه می شود و با دوچرخه کهنه  آگاهی نداشت. در این میان، یک جوان ساده به نام دریاقلی متوجه این  

 . ... اش چند کیلومتر رکاب می زند تا خبر این هجوم گسترده را به آگاهی مدافعان شهر برساند

دریاقلی  از  بجاست  آبادان،  حصر  شکست  سالروز  مهر،  پنجم  مناسبت  به  »تابناک«،  خبرنگار  گزارش  به 

ه اموات! بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شده  سورانی یادی شود و اینکه مزار این جوانمرد بزرگ در قطع

 است.

 
 پوستری که در سال های خیلی دور برای دریاقلی سورانی تهیه شده بود 

»دریاقلی« اوراق فروشی بود در گوشه ای از »کوی ذوالفقاری« آبادان و در گورستانی از اتومبیل های  

آبادان در محا  ماه های آغاز جنگ،  زندگی می کرد. در  بود و در کوران  فرسوده  نیروهای دشمن  صره 

اختالفات داخلی جناح های سیاسی و آشفتگی های ماه های آغاز جنگ در آستانه سقوط قرار داشت، تقدیر  



 
 

این بود که هنگامی که دشمن، غافلگیرانه از رودخانه بهمنشیر گذشته و وارد آبادان شده بود، تنها دریاقلی  

 متوجه حضور و نیت شوم دشمن بشود. 

کیلومتری را با وجود    9با شجاعت و عزمی شگفت، مسافتی    1359ریاقلی در آن شب پاییزی آبان ماه  د

حضور دیدبانان دشمن و خطرات موجود با دوچرخه کهنه خودش پشت سر گذاشت تا این خبر را به مدافعان  

شیر رانده شد یا  شهر برساند و پس از آن بود که با حضور رزمندگان و مردم شهر، دشمن به آن سوی بهمن 

 تن به مرگ و اسارت داد تا حماسه ای بزرگ پدید آمد. 

داند چه   نمی  نبود، کسی  به شهادت رسید،  بعد  این مرد گمنام که چند روز  دلیری  اگر هشیاری، عزم و 

رخدادهای تلخی پیش می آمد و سرانجام چه سرنوشتی برای مردم ایران و حتی منطقه رقم می خورد! دست  

که آبادان با تلفاتی سنگین سقوط می کرد و باز پس گرفتنش نیازمند نبردهایی خونین تر و    کم این بود

پرهزینه تر از فتح خرمشهر بود! جا دارد آنها که گذشته را به ارزانی می فروشند و به سادگی نفی می کنند،  

 کردن و فروختن نداشتند! بدانند که اگر این شهیدان گمنام نبودند، آنها امروز چیز چشمگیری برای معامله 

 
 یادبود شهید دریاقلی سورانی در آبادان 



 
 

 
 مزار شهید دریاقلی سورانی در میان قطعه اموات بهشت زهرای تهران! 

 
 



 
 

 
 

 

  



 
 

 شعری از استاد محمدرضا ترکی که برای شهید دریاقلی سروده شده: 

 آن سوی نخل ها پُر سرباز دشمن است 

 تو و من است این شهر   در محاصره، شهر  

 دشمن نفوذ کرده و این شهر بی پناه 

 اینک به زیر چکمهّ ناپاک دشمن است 

 دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو 

 چشم انتظار همت تو دین و میهن است 

 ای مرد اهل درد، بنازم به غیرتت 

 این خانه ها هنوز پر از کودک و زن است 

 فردا اگر درنگ کنی کوچه های شهر 

 به تن و تانک با تن است میدان جنگ تن 

 از راه اگر بمانی و روشن شود هوا 

 تکلیف شهر خاطره های تو روشن است! 

 دریاقلی! رکاب بزن گرچه سهم تو 

 از این دیار، ترکش و یک مشت آهن است 

 دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو 

 تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

 هی مرد   مرد از نفس افتاده ای مگر؟! 

 مرگ، کار تو امشب دویدن است همپای 

 چون موجها به دامن ساحل نمی خزی 

 دریایی و طریقت دریا تپیدن است.

 http://abadanman.webphoto.ir عکس ها از وبالگ مرد آبادانی:

 منبع : سایت تابناک 

https://www.tabnak.ir/fa/news/122088/ 
 

  

https://www.tabnak.ir/fa/news/122088/


 
 

 31920کد مطلب :  11:17 - 1395آذر  6تاریخ انتشار شنبه 

 همزمان با روز شهرستان بن:

 یادواره شهید دریاقلی سورانی،ناجی آبادان و شهدای یانچشمه برگزار می شود

یانچشمه برگزار  همزمان با روز شهرستان بن یادواره شهید دریاقلی سورانی ناجی آبادان و شهدای روستای  

 می گردد

 
، در جریان حمله ی عراق به ایران، شهید دریاقلی سورانی در   زنگ خبر به نقل از جهانبین نیوز به گزارش

تحرکات شبانه عراقی ها برای حمله غافل گیر کننده به این شهر شد و  بیست کیلومتری شهر آبادان متوجه 

 . به سرعت با دوچرخه خود را به آبادان رسانده و با فریاد، مردم را از ماجرا آگاه می سازد

مردم نیز با شنیدن فریادهای التماس گونه او از خانه ها بیرون آمدند و با هر چه در دست داشتند، از چوب  

 بیل و کلنگ به سمت منطقه ذوالفقاری حرکت کردند.و چاقو و  

شهید سورانی سپس پیاده به سمت مقر سپاه پاسداران دویده و نیروهای خودی را از حمله عراقی ها آگاه 

می سازد. وی پس از ساعتها مقاومت در کشاکش این ماجرا بر اثر ترکش خمپاره مجروح و در راه بیمارستان  

 . ین تقدیم و به شهدا ملحق شددر قطار جان به جان آفر

 با مقاومت مردم، نیروهای عراقی در تصرف آبادان ناکام مانده و مجبور به عقب نشینی شدند.

شهید سورانی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است و به تازگی مقبره ی این شهید رونمایی شده 

 .است

 

در   13:30ساعت  7/9/95دای روستای یانچشمه در تاریخ یادواره شهید دریاقلی سورانی ناجی آبادان و شه

 .زادگاهش روستای یانچشمه از توابع شهرستان بن در سالن ورزشی این روستا برگزار می شود

https://www.jahanbinnews.ir/
https://www.jahanbinnews.ir/
https://www.jahanbinnews.ir/
http://zangekhabar.ir/
http://zangekhabar.ir/
http://zangekhabar.ir/


 
 

 میهمان ویژه این یادواره عبداهلل گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان و کارشناس مسائل سیاسی، است.

 منبع :جهان بین نیوز 

https://www.jahanbinnews.ir/news/31920/ 

 * 

  

https://www.jahanbinnews.ir/news/31920/
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 چهارمحال و بختیاری  استان ها

 یادواره شهید دریاقلی سورانی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد 

 

دریاقلی    - ایرنا- شهرکرد   شهید  و  یادواره  آبادان  ناجی  یانچشمه    42سورانی  شهید 

چهارمحال و بختیاری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و با حضور مردم و مسووالن  

 در آستانه هفته بسیج و سالزوز شهادت این شهید جمعه شب در شهرستان بن برگزار شد. 

در روستای یانچمشه متولد    1325به گزارش ایرنا، دریاقلی سورانی ناجی آبادان فرزند محمدقلی در سال  

با هوشیاری و ایثار خود ،مدافعان شهر آبادان را در زمینه نقشه دشمن بعثی    1359شد و در آبان ماه سال  

 برای حمله به آبادان و اشغال این شهر، با خبر کرد. 

من  از اشغال خرمشهر، در  ایران و پس  به  بعثی عراق  طقه کوی  این شهید در جریان حمله متجاوزانه رژیم 

کیلومتری شهر آبادان به صورت اتفاقی متوجه تحرکات شبانه سربازان عراقی و عبور آن    20ذوالفقاری در  

ها از رودخانه بهمنشیر برای حمله غافلگیر کننده و اشغال این شهر شد و با دوچرخه به آبادان رفت، مردم و  

 مدافعان شهر را از ماجرای نفوذ و توطئه دشمن آگاه کرد.
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آبان    28ید سورانی در این ماجرا پس از ساعت ها مقاومت، بر اثر ترکش خمپاره مجروح و در تاریخ  شه

سالگی در راه انتقال به بیمارستان و بر اثر شدت خونریزی، در قطار به شهادت رسید و    24در سن    1359

 پیکر پاکش در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

 شهدا هستند  جوانان امروز ادامه دهنده را
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اقتدار امروز نظام به برکت خون شهدا  

از جوانان   ایثارگران و خانواده آنهاست، گفت: جوانان امروز ما کمتر  ایثارگری رزمندگان، جانبازان،  و 

 ل دارند. دوران دفاع مقدس نیستند و در همه صحنه ها حضور فعا 

  42)ناجی آبادان( و   شهید دریاقلی سورانی  سردار پاسدار علی محمد اکبری جمعه شب در یادواره

شهید شهر یانچشمه افزود: امروز جوانان و به خصوص اعضای بسیج و سپاه محکمتر و مقاومت تر از همیشه  

 در میدان حضور دارند. 

: امروز به برکت خون شهدا ، ایثارگری خانواده شهدا  وی به انسجام و سازماندهی جوانان اشاره کرد و گفت

و ایثارگران، دعای خانواده شهدا در هر نقطه کشور گردان های متعدد آماده مقابله با هر گونه خطر هستند  

و در زمینه امداد رسانی، محرومیت زدایی آمادگی دارند تا با حضور همیشگی خود نقشه های دشمن را نقش  

 نده راه شهدا باشند. بر آب و ادامه ده

به گفته وی، شهید دریاقلی سورانی و دیگر شهدا، مرگ با عزت را انتخاب کردند تا با گذشتن از جان خود  

 دشمن را ناکام کنند.

اکبری افزود: دریاقلی سورانی ناجی آبادان با گذشتن از جان خود و اطالع رسانی سریع به مردم ،اجازه نداد  

 به دست دشمن بیفتد و نقشه دشمن برای تصرف خاک کشور ناکام ماند. که یک وجب از خاک کشور 

به گفته وی، شهدا با گذشتن از جان خود در برابر دشمنان ایستادند و نام و یاد خود را در کشور ماندگار  

 کردند و ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. 

امروز جوانان و نوجوانان با الگو گرفتن از شهدا  فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری گفت:  

و ایثارگران و پشتیبانی از ولی فقیه از نظام و کشور دفاع کنند و اجازه ندهند، دشمن نقشه های خود را در  

 کشور اجرا کند. 

 وی اظهار داشت: پیروزی امروز جبهه مقاومت برگرفته از الگوی رفتاری مردم ایران در مقابل دشمنان است. 

به گفته وی، در هر حادثه که دشمنان آماده شدند که در صحنه باشند،مردم به میدان آمدند و در مقابل نقشه  

 های دشمن ایستادگی کردند.



 
 

کیلومتری    40به گزارش ایرنا، یانچشمه مرکز بخش شیدا در شهرستان بن چهارمحال و بختیاری، در فاصله  

 شهرکرد مرکز استان واقع شده است.

 چهارمحال وبختیاری  ، شهید ها،برچسب  

 یرنا ا -منبع : سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی 

https://www.irna.ir/news/84547843/ 
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