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نگاهی به کتاب »روزهای پرالتهاب« 
به قلم فرمانده تیپ امیرالمؤمنین)ع(

انتظار برای صدایی که کمک بخواهد!
 احمد محمدتبریزی

خاط�رات رزمن�دگان و فرماندهانی که 
در دوران دف�اع مق�دس از نزدی�ک 
رون�د جن�گ را نظ�اره می کردن�د و در 
کوران ح�وادث حضور داش�تند یکی از 
بهترین مناب�ع برای ش�ناخت یک دوره 
تاریخ�ی و تحلی�ل آن اس�ت. محم�د 
کرم�ی راد از فرماندهان دف�اع مقدس، 
با نگارش کت�اب »روزه�ای پرالتهاب«، 
خاطرات�ش از عملی�ات ، هم رزم ه�ا و 
اتفاق�ات جن�گ را گ�رد آورده اس�ت.
سرنوش��ت کرم��ی راد مث��ل بس��یاری از 
هم نس��النش با انقالب و جنگ گره خورده 
اس��ت. او در روزهای نوجوانی به خاطر بنیه 
بدنی ق��وی اش در ورزش به ویژه کش��تی 
س��رآمد ب��ود و در تظاه��رات ضدحکومت 
پهلوی نقش پررنگی داشت. سرعت اتفاقات 
برای این جوان کرمانش��اهی سریع تر از هر 
چیزی بود. انقالب خیلی زود به نتیجه رسید 
و پس از آن ناآرامی های کردستان و مبارزه 
با ضدانقالب پیش آمد. حاال تمام زور بازوی 
جوانی جای کش��تی گرفتن صرف دفاع از 

آرمان ها، انقالب نوپا و وطن می شد.
دیدن دوره های رزمی و چریکی برای جوانان 
آرمان خواه آن سال ها امر الزم بود. کرمی راد 
هم با ش��رکت در این دوره ها برای آینده و 
جنگ با دشمنی مجهز و بزرگ آماده می شد؛ 
»آنجا هم آموزش های تکمیلی مثل استفاده 
عملی از سالح ها، خنثی سازی میدان مین، 
حمله به پادگان، حمله به مقر، دفاع از مقر، 

کمین و ضدکمی��ن، آرایش رزم��ی و رزم 
شبانه داده می ش��د؛ آموزش هایی که عماًل 
هم در مبارزه با ضدانقالب در کردستان و هم 
بعدها در جنگ تحمیل��ی از آن بهره زیادی 

بردم.«)ص144(
ش��روع جن��گ را می ت��وان بزرگ تری��ن و 
مهم تری��ن آزمون زندگی برای هم نس��الن 
کرمی راد دانست. س��ؤال های زیادی پیش 
روی بسیاری از آنها نسبت به آینده انقالب و 
کشور قرار گرفته بود اما آنها فارغ از هر جواب 
و اما و اگری خیلی زود بند پوتین هایشان را 
س��فت تر کردند و آماده دفاع شدند. »شب 
اول ش��ب عجیبی برای من ب��ود. گویا غم 
عالم در دل��م ریخته بود. با خ��ود می گفتم 
خدایا ب��رای جمهوری اس��المی ایران چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ در تاریکی شب وقتی 
صدای ش��لیک گلوله های ت��وپ یا خمپاره 
دشمن به گوش می رسید، هر لحظه منتظر 
بودی��م صدایی از جایی بلند ش��ود و کمک 

بخواهد.«)ص199(
پس از مقاومت ه��ای اولی��ه مردمی نوبت 
به انج��ام عملیات ه��ای بزرگ می رس��د. 
کرمی راد مس��ئولیت واحد تخریب سپاه و 

کمیته خنثی سازی مین را برعهده داشت و 
وظیفه سنگینی را روی شانه هایش احساس 
می کرد. در جبهه گیالنغرب با ابراهیم هادی 
آشنا می ش��ود. او را بچه ای بسیار بامعرفت، 
باخالص و پهلوان مس��لک می بیند. پس از 
عملی��ات مطلع الفجر،  کرم��ی راد فرمانده 
سپاه سنقر می ش��ود. شهرستانی در شمال 
کرمانشاه و در نزدیکی کامیاران و قروه که آن 

زمان درگیر مبارزه با ضدانقالب بودند.
کرمی راد مدتی پس از عملیات مس��لم بن 
عقیل جانشین ستاد س��پاه ایالم می شود. 
عملیات والفج��ر5  اتفاقی مهم در س��ابقه 
مبارزاتی کرمی راد اس��ت. در این عملیات 
یگان هایی با عنوان »طرح لبیک« تشکیل 
شد. برای ایالم تیپ »طرح لبیک یا خمینی« 
شکل گرفت که مسئولیت و فرماندهی اش 
به کرمی راد رس��ید. »این عملی��ات اولین 
عملیات گس��ترده س��ه تیپ از استان های 
ایالم، کرمانشاه و همدان بود که مستقل ولی 
همزمان و مشترک انجام می شد و برای من 
نیز اولین تجربه فرماندهی تیپ بود... تجربه 
بس��یار خوبی برای خودم و کادر سپاه ایالم 
شد و تیپ 114 امیرالمؤمنین)ع( با اعتماد 
به این تیپ متوجه ش��د ک��ه نیروهای آن 

می توانند برای آینده مفید باشند.«
در عملی��ات والفجر5، مجتبی، ب��رادرزاده 
کرمی راد به ش��هادت می رسد. نوجوانی که 
بدون خبر ک��ردن عموی��ش از طریق تیپ 
نبی اک��رم)ص( عازم جبهه ش��ده و به قول 
نویسنده گوی سبقت را از او و پدرش ربوده 

است.  پرداختن به موضوع اختالفات در تیپ 
114 امیرالمؤمنین یکی از بخش های مهم 
کتاب است که کمتر درباره آن صحبت شده 
اس��ت. کرمی راد از نزدیک شاهد اختالفات 
بوده و با نگاهی جزئی نگر سعی کرده دلیل 

اختالفات را در کتابش بیاورد.
کرمی راد فرمانده تیپ 114امیرالمؤمنین)ع( 
می ش��ود و در س��ال 1364 در هر عملیات 
گسترده ساالنه ای که س��پاه انجام می داد 
ش��رکت می کرد. عملیات ه��ای کربالی1، 
کرب��الی4، والفجر9، نص��ر8، والفجر10 و 
مرصاد عملیات های مهمی بودند که لشکر 

امیرالمؤمنین)ع( در آن شرکت داشت.
»روزهای پرالتهاب« اطالع��ات خوبی را از 
روزهای جنگ به مخاطب��ش می دهد ولی 
گاهی در حد گزارش ه��ای روزانه می ماند. 
شاید اگر کتاب را جای کرمی راد نویسنده ای 
حرف��ه ای می نوش��ت، این انتق��اد از کتاب 
دور می ش��د. با این حال به خاطر موقعیت  
نویسنده و حضور او در موقعیت های مختلف 
»روزهای پرالتهاب« حاوی نکته ها و جزئیات 
زیادی اس��ت که خواندن کت��اب را جذاب 

می کند.
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این عملیات)والفجر5( اولین عملیات 
گسترده سه تیپ از استان های ایالم، 
کرمانشاه و همدان بود که برای من 
نیز اولی�ن تجرب�ه فرماندهی تیپ 
بود... تجربه بسیار خوبی برای خودم 
و کادر س�پاه ایالم ش�د و تیپ 114 
امیرالمؤمنین)ع( ب�ا اعتماد به این 
تیپ متوجه ش�د ک�ه نیروهای آن 
می توانند برای آینده مفید باش�ند

 صغري خیل فرهنگ
س�رگرد پاس�دار یونس پورجلو از شهداي 
حادثه تروریستي 31 ش�هریور ماه امسال 
در اهواز اس�ت. او که س�ال ها بع�د از اتمام 
دفاع مقدس متولد ش�ده بود، درس�ت در 
س�الگرد هم�ان روزي به ش�هادت رس�ید 
که دش�منان ایران اس�المي ، جنگ هشت 
س�اله را به کش�ورمان تحمیل کرده بودند. 
دیدن تصاوی�ر و فیلم هاي  مادر ش�هید در 
روز تش�ییع، آدمي  را به یاد م�ادران دوران 
دفاع مقدس مي ان�دازد. م�ادري که لباس 
پاسداري فرزند ش�هیدش را به تن دارد، بر 
باالي پیکر فرزند ش�هیدش حاضر مي شود 
و ابتدا براي س�المتي امام خامن�ه اي و بعد 
براي پیروزي اس�الم دعا مي کند و با صداي 
رس�ا و با همان لهجه محل�ي مي گوید: »دا 
ش�یرم حاللت، دا ش�یرم حاللت، دیدار به 
قیامت.« براي آش�نایي بیشتر با این شهید 
گرانقدر با سعیده پورجلو خواهر شهید که 
دانش�جوي مقطع دکترا رش�ته زبان عربي 
است به گفت وگو نشس�تیم که مي خوانید.

یونس براي شما چگونه برادري بود؟
ما پنج خواهر هس��تیم و دو برادر. یونس تنها 
برادرمان بود. در س��الروز تولد امام حسین)ع( 
که به عنوان روز پاسدار نامیده شده، مادرم نذر 
کرد که یونس به پاس��داري پذیرفته شود. بعد 
از مدتي هم چنین شد و او به عضویت رسمي 
 س��پاه درآمد. این حکایت عجیب با شهادتش 
که دو روز بعد از عاشوراي امام حسین )ع( رخ 
داد، کامل ش��د.آنچه از ب��رادرم مي توانم براي 
ش��ما بگویم  همان خصوصیاتي اس��ت که به 
نظر من خاص همه شهداست. خصوصیاتي که 
پنهان مي ماند و بعد از شهادت بر همگان حتي 
نزدیکان شهید آشکار مي شود. یونس مثل همه 
شهدا عاقبت به خیر ش��د. چه عاقبتي بهتر از 
شهادت که تنها نصیب برگزیدگان خدا مي شود. 
قطعاً این هم جزاي نوع زندگي شهیدان است. 
یونس محبت خیلي زیادي به اعضاي خانواده 
به ویژه  پدر و مادر داشت، خودش را وقف پدر و 
مادر کرده بود و همیشه دستگیر آنها بود. بسیار 
اهل صله رحم و شوخ طبع بود. از شاخصه هاي 
اخالقي ویژه اش، جهاد با مال بود. بس��یار اهل 
کار خیر و دستگیري  از نیازمندان بود. خیلي 
دوس��ت داش��ت جهاد با جان هم داشته باشد 
که نصیبش ش��د. هم��ه او را به حج��ب و حیا  
مي شناختند. از طرفي به مادیات و زرق و برق 
دنیا تعلق خاطر نداشت. آن هم در این دوران که 
دلبستگی ها و جذابیت های دنیوی پررنگ تر از 
گذشته است، همیشه می گفت دنیا محل گذر 
اس��ت و ارزش ندارد. ما خیلي وقت ها  در خانه 
پیرامون مسائل سیاسي بحث مي کردیم. ایشان 
ذهني باز و افکاري روشن داشت. والیتمدار بود. 
من دغدغه امور فرهنگي داش��تم و او مش��اور 
و راهنماي خوبي براي من ب��ود. یونس بر کار 
فرهنگي تأکید زیادي داشت. همیشه به دنبال 
نتیجه کاره��اي فرهنگي و خروج��ي آن بود. 
مي گفت ما این همه ش��هید داده ایم ش��ما در 
عرصه فرهنگ��ي چه کرده ای��د؟! باید در عمل 
ثابت شود. من همیشه فکر مي کردم منظورش 
این بود که در عرصه جه��اد فرهنگي هم باید 

شهید داد.
به روحی�ه جه�ادي برادرتان اش�اره 
کردی�د، در خص�وص دف�اع از حرم و 
شهداي مدافع حرم  چه نظري داشت؟  
یونس دغدغه اعزام به س��وریه را داشت. سال 
گذشته خیلي جدي دنبال اعزام بود، اما مادرم 

مریض بود و هنوز هم احوال خوشي ندارد، پدر 
و مادرمان هم به ایش��ان خیلي عالقه دارند. به 
نوعي مي توانم بگویم یونس سرپرس��ت پدر و 
مادرمان هم بود. آنها نیاز داشتند که یونس باال 
سرشان باشد. برادرم هواي کار و زندگي آنها را 
داشت. براي همین مادرم  اجازه نداد که یونس 
برود اما مادرم خواب ش��هادت یونس را دیده 
بود. در خواب حالش بد ش��ده بود. بعد از این 
ماجرا مادر به من گفت اگ��ر یونس مي خواهد 
به سوریه برود شما مانع ش��و. من را قسم داد 
که نگذارم یونس به س��وریه برود. من و یونس 
خیلي به هم  نزدیک بودی��م و ارتباط عاطفي 
خاصي میان ما وجود داشت. این شد که ما به 
یونس اصرار مي کردیم ازدواج کند. در کلیپي 
که در فضاي مجازي هم پخش شد، دوستانش 
به او مي گویند بیا ازدواج کن و یونس مي گوید 
نه، من مي خواهم بروم شهید شوم. الحمدهلل که 

به آرزویش رسید.
یعني آمادگي شهادت را داشت؟

بله، همیش��ه در حال و هواي ش��هادت بود. با 
شهادت هر کدام  از دوستانش به هم مي ریخت. 
حتي در پروفایل هایش در شبکه هاي مجازي 
یاد و خاط��ره ش��هدا و رفقایش را زن��ده  نگه 
مي داشت. به شهدا عالقه خاصي  داشت. به ویژه 
با یکي از شهیدان خیلي انس داشت اما یونس 
خیلي  اهل بروز دادن عالیقش نبود. به من که 
خواهرش بودم و خیلي با هم ارتباط برادرانه و 
خواهرانه داشتیم هم از فضاي معنوي، فکري 
و ذهني خ��ودش نمي گفت اما من احس��اس 
مي کردم ک��ه گاهي رفتارش تغیی��ر مي کند. 
وقتي یکي از جوان ه��ا به رحمت خدا مي رفت 
مي گفت حیف شد کاش در سوریه شهید شده 
بود. مي گفت حیف است مرگ انسان، شهادت 

نباشد. مي گفت اگر شهید نشویم، مي میریم.
چگونه از حادثه تروریستي 31 شهریور 

اهواز  و شهادت یونس مطلع شدید؟
 چون روزهاي آغاز سال تحصیلي بود، هر یک 
از اعضاي خان��واده درگیر بچه ها و مدرس��ه و 
کارهاي مربوط به آن بودند. من هم تهران بودم 
تا اینکه از طریق شبکه هاي مجازي باخبر شدم 
به رژه نیروهاي مسلح در اهواز حمله تروریستي 
شده است. بالفاصله  احتمال دادم برادرم یونس 
هم باید در آنجا حضور داش��ته باشد. چند بار 
تماس گرفتم کسي جواب نداد تا اینکه یکي از 
دوستانش گوشي را جواب داد  و از من پرسید 
شما چه نسبتي با یونس دارید؟ گفتم خواهرش 
هس��تم. گفت یونس از ناحیه زانو تیر خورده و 
االن در اتاق عمل است و نمي تواند صحبت کند 
.مجدداً تماس گرفتم ت��ا حالش را بعد از عمل 
جراحي بپرسم. کسي که گوش��ي را برداشت 
از کس��اني که آنجا بودند پرس��ید پشت خط 
خواهرش است من چه جوابي بدهم و من این 
را شنیدم. نگران شدم و اصرار کردم تا حقیقت 
را به من بگوید. او گفت وضعیت برادرتان وخیم 
است. نگفت شهید شده اما گفت اگر مي تواني 
بیا. من هم سریع بلیت اهواز را گرفتم تا خودم 
را به یونس برسانم. در همین هنگام برادرم هم 
که پیگیر اوضاع بود از دوستانش خبر شهادت 
یونس را ش��نید. در خصوص نحوه ش��هادتش 
خیلي جزئیات حادثه را نمي دانم اما آنچه براي 
ما روایت کرده اند این اس��ت که گویا یگاني که 
یونس در آن بود از مقابل جایگاه عبور کرده بود 
که یونس و دوستانش به تروریست ها مشکوک 
مي شوند و از خود واکنش نشان مي دهند. یونس 
مسلح نبود و آن تروریست بالفاصله یونس را به 
گلوله مي بندد. یونس را با ش��لیک مس��تقیم 
مي زنند. برادرم اولین ش��هید صحن��ه بود  اما 

نکته اي را مي خواهم بگویم اینکه محل زندگي 
ما شهرستان بهبهان اس��ت و محل کار یونس 
اهواز بود. معموالً یونس چهارشنبه ها به بهبهان 
مي آمد و غروب جمعه به اهواز  برمي گشت. این 
کار عادي براي او شده بود اما آن هفته به خانه 
خواهر بزرگش رف��ت و از او خداحافظي کرد. 

در حالي که قباًل چنین کاري نمي کرد و هیچ 
وقت خداحافظي نمي کرد. همس��ایه ما را که 
دیده بود با او هم روبوسي و خداحافظي کرده 
بود. همس��ایه گفته بود مگر مي خواهي کربال 
بروي؟! یونس مي گوید حاللم کنید شنبه رژه 
داریم. همسایه مي گوید رژه که هر سال برگزار 
مي شود، جنگ که نیست! یونس  مي گوید حاال 

دیگر دنیاست و نمي شود پیش بیني کرد.
مادرتان چط�ور در جریان حادثه قرار 

گرفت؟
من که متوجه موضوع شدم از تهران به سمت  
اهواز حرکت کردم، در مس��یر با دختر عمه ام 
تماس گرفتم و گفت��م چیزهایي درباره یونس 
ش��نیدم، ش��ما به منزل ما بروید ببینید فضا 
چگونه است و آرام آرام به مادرم بگویید یونس 
در رژه تیر خورده اس��ت، چون ممکن اس��ت 
خبر از طریق دیگر به ایشان برسد، اتفاقاً وقتي 
دوستان یونس از شهادتش باخبر مي شوند به 
سمت خانه ما حرکت مي کنند، بعد هم آشنا و 
فامیل مي آیند و مادر متوجه مي شود، بابا هم 
در منزل نبود و براي انجام کار اداري رفته بود 

که مي روند دنبال ایشان و اطالع مي دهند که 
یونس  شهید شده است.

گویا پدرتان هم در دوران دفاع  مقدس 
در جبهه بودند.

بله پ��درم مدت��ي در جبه��ه حضور داش��ت. 
اصوالً موضوع جنگ، ش��هید و شهادت با جان 
خوزستاني ها عجین شده و همگي با آن آشنا 
هستند و آن را لمس کرده اند. براي همین آن 
مراسم تشییع باشکوه براي شهداي این حادثه 
تروریس��تي برگزار ش��د، پیکر یونس هم ابتدا 
در اهواز با سایر شهدا تش��ییع شد، بعد هم در 
شهرستان بهبهان تش��ییع با شکوهي کردند، 

سپس در زادگاهش به خاک سپرده شد.
شهادت پاسداران، س�ربازان و دیگر 
اقش�ار مردم در آن حادثه براي مردم 
ما و به ویژه اعضاي خانواده ش�هیدان 
حادثه ناگ�وار و تلخي بود، م�ا در آن 
حادثه تروریستي ش�هید چهار ساله  
هم داشتیم، در مورد کس�اني که این 
حادث�ه را رق�م زدند و ای�ن جنایت را 

مرتکب شدند چه سخني دارید؟
ما خانواده اي دغدغه مند هستیم. پیگیر مسائل 
جامعه و کش��ورمان بوده و هستیم. یونس هم 
معتقد بود باید همیش��ه آماده جهاد و شهادت 
باش��یم. اتفاقاً به جه��اد در بی��رون از مرزهاي 
جغرافیایي کش��ور هم اعتقاد راس��خ داشت و 
مي گفت دف��اع از دین مرز نمي شناس��د، این 
اعتقادش بود. مادر من بر باالي پیکر یونس ابتدا 
براي س��المتي حضرت آقا دعا کرد و بعد براي 
نابودي دش��منان دین و ملت دعا کرد. سپس 
براي پسر شهیدش از مردم طلب حاللیت کرد، 
مادرم روز تشییع پیکر برادرم لباس رزم یونس را 
پوشید و این پیام مهمي  داشت. این گونه حوادث 
چیزي نیست که دل ما را بلرزاند. ما این انقالب 
را ارزان به دست نیاورده ایم که بخواهیم ارزان 
از دست بدهیم، این فتنه هاي دشمن به نتیجه 
نخواهد رسید. شهادت براي ما یک مکتب است، 
افتخار و آرزو است، اهل خانه ما طلب شهادت 
مي کنند. ما مي دانیم ک��ه تالش ها و فتنه هاي 
دشمنان  براي خوزس��تان بي فایده است، امام 
خمیني فرمودند خوزس��تان به اس��الم اداي 
دین کرده اما همچنان  طالیه دار اس��ت. هنوز 
هم مدافع ح��رم دارد، هیچ جا  ب��راي انقالب و 
جمهوري اسالمي  کم نگذاشته ، همواره مقاومت 
و ایستادگي کرده اس��ت، با این گونه حوادث ما 
مصمم تر هم شدیم، خوزستان یکپارچه پشت 
نظام است، اینها نمي دانند در میان شهداي ما 
عرب و فارس و اقوام دیگر کنار هم هستند، ما 
انشاءاهلل امس��ال 40 س��الگي انقالب را جشن 
مي گیریم، حیف که یون��س و امثال یونس در 
این جشن حضور ندارند، تازه بعد از 40 سالگي 
شروع کار ماست، ما باید فعالیت  هاي فرامرزي 
را توسعه دهیم، انقالب ما مانند یک الماس است 
هر چه فشار بیاورند انقالب را صیقل مي دهند و 

درخشش آن بیشتر مي شود.
وقتي خبر حمله موشکي س�پاه را به 
مقر تروریس�ت ها در سوریه در انتقام 
از این حادثه شنیدید، چه احساسي به 

شما دست داد؟
حمله سپاه التیام بخش دل خانواده شهدا بود. 
دش��منان احمق ما هنوز نفهمیده اند ما بزرگ 
شده مکتب و دانشگاهی هستیم که حسین)ع( 
در آن به ش��هادت مي رس��د اما زینب علمدار 
می ش��ود، ما همیشه زیر پرچم ش��هدا بودیم، 
وقتی خبر به درک واصل شدن تروریست ها و 
حمله موشکی سپاه را به مادرم دادم خدا را شکر 

کرد و براي نابودي کامل دشمنان دعا کرد.

گفت وگوي »جوان« با خواهر پاسدار شهید یونس پورجلو از شهداي حادثه تروریستي اهواز

مادرم روز تشييع يونس لباس رزم او را  پوشيد

همیش�ه در حال و هواي شهادت بود. 
با شهادت هر کدام  از دوستانش به هم 
مي ریخ�ت. حت�ي در پروفایل هایش 
در ش�بکه هاي مجازي ی�اد و خاطره 
شهدا و رفقایش را زنده  نگه مي داشت.    
وقتي یکي از جوان ه�ا به رحمت خدا 
مي رف�ت مي گف�ت حیف ش�د کاش 
در سوریه شهید ش�ده بود. مي گفت 
حیف اس�ت مرگ انس�ان، ش�هادت 
نباشد. اگر شهید نش�ویم، مي میریم
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