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در كميته فني تصويب شد

كليات طرح جامع راهبردي
حريم تهران

ش��وم .آن زمان من فرمانده واحد بودم و وظيفه
هدايت صدها نفر بر عهدهام بود به همين خاطر
از پزشك ارتش خواس��تم در عمليات دورا دور
همراه ما باشد .حدس من درست بود و گلولهاي
به جمجمهام اصابت كرده بود و ش��ايد اگر كاله
بر سرم نبود در لحظه اصابت زنده نميماندم اما
لطف خدا بار ديگر ش��امل حالم ش��د،هر چند
پزش��كان در اتاق عمل ساعتها وقت گذاشتند
تا گلولهاي را كه بين كاله و س��رمگير كرده بود
بيرون آورند.
از دست نيروهاي عراقي فرار كردم
س��ال  67بود .قبل از عمليات مرصاد دشمن
حمله سنگيني كرد و چندين نفر از واحد تحت
فرماندهي من و خود من را اسير كرد .براي افسر
عراق��ي مهم اين بود كه بدان��د كدام يك از اين
افرادي كه به اس��ارت در آورده فرمانده اس��ت.
باالخره من را شناسايي كردند و همان زمان كه
در كاميون در كنار س��رباز عراقي براي انتقال به
كشور عراق نشس��تم با خود عهد كردم كه اگر
در بدترين ش��رايط هم قرار گرفتم اطالعاتي به
دشمن ندهم اما نميتوانستم دست روي دست

بگ��ذارم تا به اس��ارت بروم .به دلي��ل دورههاي
آموزش��ي متعددي كه ديده بودم با آن منطقه
و جادههايش آش��نايي داشتم و تصميم گرفتم
وقتي هوا تاريك ش��د در فرصتي مناسب خودم
را از كاميون به بيرون پرتاب كنم و اين تصميم
را وقت��ي بايد عمل��ي ميكردم كه ماش��ين در
كن��ار دره در حال حركت بود .فكرهايم را كرده
بودم و ميدانس��تم ممكن اس��ت زنده نمانم اما
ماندن هم برايم بيثمر بود .در فرصتي مناس��ب
و با يك حركت جهش��ي خ��ود را از كاميون به
بي��رون پرتاب كردم و هم��ان زمان هم به دليل
اصابت گلوله ب��ه پايم مجروح ش��دم .به پايين
درهاي عميق سقوط كردم .اما زنده ماندم و اين
تازه آغاز يك راه س��خت چند روزه بود .صدام و
فرماندهان نظامي براي اس��ير كردن فرماندهان
نيروهايشان را تشويق ميكردندو براي هر كدام
جايزه ميگذاشتندو من هم در اين ليست سياه
بودم .براي همين ميدانستم كه عراقيها دير
يا زود س��راغم ميآين��د .در طول مدت
زمان طوالن��ي كه در جبههها بودم،
هيچ زماني برايم سختتر از اين
چند روز نبود .خون زيادي
از پاي��م رفته ب��ود اما

كليات طرح جامع حريم تهران در كميته فني حريم به تصويب رسيد .به گزارش
خبرنگار همشهري محله مديركل اداره حريم شهر تهران ،با اعالم اين خبر گفت:
«در اين جلس��ه كليات طرح جامع راهب��ردي حريم تهران در كميته فني حريم
به تصويب رس��يد و مقرر شد كه ش��رح خدمات شهري و نقشههاي اين طرح

به هر روش��ي كه بود جلوي خونريزي راگرفتم.
 4روز طول كش��يد تا خودم را ب��ه خاك ايران
رس��اندم .روزها در پناهگاهي خ��ودم را مخفي
ميكردم و همين كه شب ميشد راه ميافتادم.
روز دوم بعد از فرار از دست عراقيها در البه الي
بوتههاي گياهان پنهان شده بودم كه در نزديكي
من هليكوپتر عراقيها براي پيدا كردنم به زمين
نشس��ت و در جستوجوهايشان تا چند قدمي
من هم آمدند .براي چند لحظه نفس كش��يدن
هم ي��ادم رفته بود،اما فقط لط��ف خدا بود كه
دست دش��من نيفتادم و به هر مشقتي كه بود
خودم را به خاك ايران رساندم.
امدادهاي غيبي به دادمان رسيد
ن��ام امداده��اي غيبي در ط��ول جنگ بارها
به گوش��م خورده بود اما يك ب��ار آن را با تمام
وجودم حس ك��ردم .بعد از عمليات فتحالمبين
با پاتك عراقيها روبهرو ش��ديم .نه نيرو داشتيم
ن��ه مهمات،اما آنها تا خرخره مس��لح بودندو با
بيش از  70تانك قصد حمله به ما را داش��تند.
از افسر مهمات پرسيدم چند گلوله آرپي جي
داري��م و او در گوش من گفت فقط  20گلوله.
با  20گلوله چطور ميتوانس��تيم در برابر اين
همه تانك مقاومت كنيم .نيروها را در يك جا
جمع كردم و به آنها گفتم االن وقتش رسيده
ك��ه مثل ياران ابا عبداهلل الحس��ين بجنگيم و
ش��هيد شويم ،اما نگذاريم دش��من جلو بيايد،
ه��ر كه ميخواه��د برود و هر ك��ه ميخواهد
بمان��د 40 .نفراز نيروها را انتخاب كردم و آنها
را به  20دس��ته  2نفره تقس��يم كردم .قبل از
روشن ش��دن هوا 20متر جلوتر از خط مقدم
خاكريزهايي را درس��ت كرديم و در آن پنهان
ش��ديم تا در نزديكترين فاصله با تانكها به
آنها ش��ليك كنيم .چارهاي نداش��تيم و حتي
يك گلوله هم نبايد ب��ه هدر ميرفت .هوا كه
روشن شد دشمن حمله كرد و تانكها به جلو
آمدند يا حس��ين گفتيم و با هم��ان  20گلوله
آرپي جي در فرصت مناس��ب به تانكها شليك
كرديم .چند دقيقهاي گذشت و نيروهاي عراقي
بعد از اين مقاومت به عقب برگشتند .اما عجيب
آن بود كه ما فقط  20گلوله داش��تيم اما بيشتر از
 50تانك منفجر ش��ده ب��ود .همان لحظه بود كه
همه رزمندگان با ديدن اين صحنه اشك ريختند
و به ما ثابت شد كه خداو ائمه اطهار با ما هستند.
ماجرا از اين ق��رار بود كه وقتي نيروهاي عراقي با
حمله رزمندگان مواجه ميش��وند در حالي كه با
تانك به سمت ما شليك ميكنند به عقب بر
ميگردند و در همين دورزدنهاي همراه
با ش��ليك خودش��ان ،خودشان را
ب��ه هالك��ت ميرس��انند .آن
روز ش��يرينترين لحظه
ب��راي م��ن در طول
ماهه��ا حض��ور
در جبههها
بود.
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با كارشناس��ي اين اداره كل و با همكاري اداره كل برنامهريزي تهيه و در جلسه
بعد اين كميته مطرح شود .دكتر «حسين خانلري» همچنين اضافه كرد« :در اين
جلسه همچنين قرار شد كه درخواستهاي ثبت و سطوح و زيربناي بازار گل و
گياه امام رضا(ع) از طريق منطقه  15براي بررسي به اين كميته ارسال شود».

اين روزهاي من

اين روزها در دانش�گاه امام علي(ع) مش�غول تدريس هس�تم و تجربيات
خودم را به افس�ران جوان منتقل ميكنم .من بهعنوان يكي از پيشكس�وتان
جنگ خوش�حالم كه دين خودم را به مملكت و تاريخ كش�ورم ادا كردهام و از
جوانهاي امروزي ميخواهم كه گوش�ي شنوا براي ش�نيدن اين خاطرات نه
فقط از زبان من بلكه از زبان صدهانفر مثل من داش�ته باش�ند .تا امروز چند
كتاب از خاطراتم به نام جدال با سرنوشت ،شبيه خون و خاطرات يك رزمنده
به قلم خودم چاپ ش�ده است .از رس�انهها ميخواهم كه نقش بيبديلشان را
فراموش نكنند و با رفتاري زينبگونه و با بلندگوي خود در مقابل هياهوي بلند
رسانههاي غربي بايستند.

