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عملدار احرار بدر
انقالب شکوهمند اسالمی ایران به رهبری امام خمینی (ره) تحولی
ب��زرگ و فراگی��ر در عرصه جهان��ی پدید آورد ،ك��ه قدرتهاي
اس��تكباري در واكنش به اين تحول ،جنگ ظالمانهاي را بر ملت ما
تحميل كردند ،كه به مدت هش��ت سال ادامه يافت .ملت مسلمان
ايران به منظور دفع تجاوز و پاسداري از دستاورهاي عظيم انقالب
اسالمي به بسيج همگاني و مقاومت عمومي دست زد كه در تاريخ
كشورمان ماندگار خواهد بود .مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل
خامن��هاي در اين باره فرمودهان��د« :ميخواهم بگويم كه اين جنگ
يك تاريخ است .آيا خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟ آن
هشت سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند».
ش��اهد ياران باعنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و در ادامه
تاريخ نگاري و نشر ياد و خاطرات شهداي سلحشور ما در دوران
هش��ت سال دفاع مقدس ،اين ش��ماره را به بزرگداشت ياد سردار
رشيد اسالم ،شهيد اسماعيل دقايقي فرمانده تيپ  9بدر اختصاص
داده اس��ت .او ضم��ن اينكه يكي مبارزان نام��دار دوران مبارزه با
رژيم طاغوت بوده ،در مرحله پس از پيروزي انقالب ،در تش��كيل
كميتههاي انقالب اس�لامي و پايه گذاري مراكز س��پاه پاسداران و
جهاد س��ازندگي در شهرهاي اس��تان خوزستان نقش پيشتاز داشته
است.
سردار دقايقي ،نظر به بينش نظامي و سياسي و شناختي كه از اوضاع
و تحوالت مرزي اس��تان خوزستان داشته ،وقوع جنگ تحميلي را
از ماهها پيش از روز  31ش��هريور سال  1359پيش بيني كرده بود،
و به همين دليل وظيفه خود دانست همواره از خطوط و روستاهاي
مرزي بازديد به عمل آورد ،تا نيروهاي جمهوري اسالمي غافلگير
تهاجم صدام و عفلقيان و اربابان آمريكايي و اس��رائيلي او نشوند.
لذا اس��ماعيل جوان از همان لحظات سرنوشت ساز و با همكاري
قهرمانان سرافراز و آموزگاران ايثار و گذشت ،و شهيدان واال مقام
همچون محمد جهان آرا و مجيد بقايي به تقويت مراكز سپاه شهرها
و پاس��گاههاي مرزي اقدام نمود ،و ديري نپاييد كه فرماندهي سپاه
شهر مقاوم سوسنگرد را به عهده گرفت.
اس��ماعيل دقايقي كه راهكار جهاد و مب��ارزه را از محضر پرفيض
آموزگار انقالب اسالمي ،حضرت روح اهلل (ره) فرا گرفته بود .چند
س��الي را در جبهه گذراند ،و پس از كس��ب هرچه بيشتر تجربيات
نظامي به دس��تور فرماندهان وقت س��پاه ،مسئوليت يگان حفاظت
از ج��ان علماء و مراجع تقيلد ح��وزه علميه قم را به عهده گرفت،
و دي��ري نپاييد كه به او مأموريت داده ش��د ،دوره آموزش نظامي
فرماندهان س��پاه (دوره مالك اشتر) را در دانشگاه امام حسين (ع)
در تهران سازماندهي كند .اما مهمترين نقش شهيد دقايقي در دوران
هشت سال دفاع مقدس ،فرماندهي تيپ  9بدر مخصوص مجاهدين

عراقي بود .اين تيپ پس از بازسازي و سازماندهي مجدد توسط
اسماعيل دقايقي به يكي از يگانهاي عملياتي تأثير گذار در آمد
كه در بس��ياري از عملياتها در جنوب و در غرب كشور و در
داخل عراق شركت كرد.
به هر حال اس��ماعيل دقايقي س��رداري از رهپويان کاروان نور
بود كه خلعت ش��هادت به تن كرد ،و در کارنامه هش��ت س��ال
دف��اع مقدس به يك��ي از نام آوران عصر حاضر تبديل گش��ت.
اسماعيل س��تارهاي بود كه از ميان «کربالئيان» برانگيخته شد ،و
به ضيافت «عرش��يان» بار يافت ،و با کوله باري از عشق و ايثار
به منزلگاه «عاشورائيان» رسيد .اسماعيل يار «بدريان» و حماسه
سازان عملياتهاي كربالي  2و  5و فرمانده مظلومان رانده شده
از ديار حسين (ع) ،اين مهاجران و مجاهدان راستين في سبيل اهلل
بود .دلس��وختهاي كه با تودههاي مستضعف و احرار تيپ  9بدر
هم آواز شد ،و به امواج خروشان درياي حماسه و فرياد پيوست
و سرانجام در قتلگاه شلمچه سر به محضر حضرت حق سپرد و
اسماعيل ذبيح گشت.
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پیام مسئولین بمناسبت شهادت شهید دقایقی

پيام سردار احمد وحيدی وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
به مناسبت بزرگداشت شهيد سرلشكر اسماعیل دقایقی

پیام حجت االس�لام والمسلمين محمد محمدي عراقي نماينده اسبق
ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي پيرامون شخصيت شهيد
سردار اسماعيل دقايقي فرمانده تيپ  9بدر:

اين مراس��م به مناس��بت بيست و پنجمين س��الگرد شهادت راد
مردی اس��ت كه در جبههها اسماعيل گونه در راه حق و حقيقت
حنجره بر خنجر عش��ق س��پرد و ذبيح ش��د و قامتش در خون
نشس��ت تا قام��ت رايت امامش اس��توار بماند .نق��ش بی بديل
ش��هید دقایقی در جذب و س��ازماندهی مبارزان راه حق به ويژه
مجاه��دان مظلوم عراقی و احراری كه لش��كر كفر را رها كردند
و به جبهه الهی پيوس��ته بودند بر هيچكس پوشيده نيست .نفس
پاك و مسيحايی او بارها افرادی كه سالها در ضاللت و گمراهی
زيس��ته بودند را به س��وی نور رهنم��ون گردانید ،و از حضيض
ذلت به اوج عزت رساند ،و مردانی را ساخت كه بسياری از آنان
حر ش��هيد در كربالی دوران در زمره حس��ينيان قرار
با اقتدا به ّ
گرفتند .بدون شك او را بايد يكی از پرچمداران بيداری اسالمی
و گسترش نهضت جهان اس�لام در عصر حاضر دانست .شهيد
دقايقی را میتوان از منتظران صالح و صادق مصلح كل دانس��ت
كه در دنيای متالطم فتنه آلود امروز همچون ستارهای درخشان،
هدايتگر نسل جوان تا رسيدن به ساحل امن ظهور میباشد .نهال
نوپايی كه خون اسماعيل عزيز آن را آبياری نمود امروز به شجره
طيبهای تبديل شده كه همه مظلومين عالم به ويژه جهان اسالم از
ثمرات آن متنعم میباشند .اسماعیلی که نوای ملکوتی او از خاک
تفتیده جنوب هنوز به گوش میرسد که همنوا با مالئک بشارت
نصرت و پیروز نهایی را برای ما زمزمه میکند.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحق شهيد اس��ماعيل دقايقي فرزند نمونه اس�لام و قرآن بود .برادراني
ک��ه از نزديک او را ميش��ناختند ،ميدانند علي رغم اي��ن که فرماندهاي
پرتالش و اليق و کارآمد بود و ميتوانس��ت نيروها را خوب سازماندهي
کند و از آنان خوب استفاده کند ،اما يک ذره خود بيني در وجود او نبود.
هم��ه او را به عنوان يک برادر مخلص و صادق و متواضع ميش��ناختند.
ل��ذا به خاطر همين اخالق اس�لامي و انس��اني که داش��ت خيلي خوب
ميتوانس��ت ديگ��ران را جذب کند .اما در برابر دش��منان اس�لام واقعا
ش��ديد بود و مصداق آيه شريفه «اش��داء علي الکفار رحماء بينهم» بود.
برادران عزيزي که در فرماندهي س��پاه هستند ،شهيد اسماعيل دقايقي را
از نزديک ميش��ناختند .اين برادر بزرگوار در زمان محاصره آبادان و در
زمان محاصره سوس��نگرد ،فرمانده سپاه سوس��نگرد بود .چه بردباري و
مقاومتي از خود نش��ان داد و چه قدرتي در جذب نيروها و سازماندهي
آنها داش��ت .بزرگترين يادگاري که از اين ش��هيد عزيز مانده يک لشکر
اس��ت که به برکت فرماندهي خ��وب او و همراهي و همگامي مجاهدان
عراقي پايدار مانده اس��ت .اين يگان در اغلب عملياتها ش��رکت داشته
است .در عمليات بدر در محل پاسگاه چزابه جنگيد .در عمليات کربالي
ـ  2نقش اصلي را اين يگان به عهده داشت و امروز در عمليات کربالي ـ
 5اين لشکر نقش بسيار مهمي دارد .اميدوارم انشا اهلل برادران عزيزي که
در کنار اين ش��هيد بزرگوار بودند راه او را که تقويت هرچه بيشتر لشکر
است ادامه دهند .والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته.
منبع :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1365/10/30
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پیام محسن رضايي فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي
به مناس��بت شهادت سردار رش��يد اسالم شهيد اس��ماعيل دقايقي
فرمانده تيپ  9بدر:

پيام وزیر نفت بمناسبت بزرگداشت سردار شهيد اسماعيل دقايقي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
«والتحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون»
امروز با پيش��رفت و درخشش كشور و تاثير عميق آن در بيداري عالم
اس�لام ،بار ديگر ارزش مجاهدت فداكارانه ش��هيدان عزيز ما آشكار
گشت .خداي حكيم و قدير را سپاسگزاريم كه خون شهيدان ما ضايع
نگشت و اين فداكاريها جان تازهاي به امت اسالم بخشيد.
(مقام معظم رهبري)

بسم اهلل الرحمن الرحيم

کاروان کربالييان امروز پرشتابتر از هميشه در حرکت است و عاشوراييان
را يکي پس از ديگري به همراهي ميخواند تا بار ديگر کالم معصوم (ع)
را تحقق عيني بخشند که «کل يوم عاشورا و کل ارض کربال» مصداق بارز
اين واقعيت ،عروج عارفانه سردار رشيد اسالم ،يار وفادار امام (ره) ،برادر
گرانقدر و عزيزم ش��هيد «اسماعيل دقايقي» است .اين جانب که از سالها
پيش از انقالب ايش��ان را ش��ناخته و به ويژگيهاي اخالقي ـ انس��اني او
وقوف داشته و دارم شهادت ميدهم که او انساني متعهد،پاکباخته ،عاشق
و مخلص اسالم و انقالب اسالمي بوده است .مبارزات او قبل از پيروزي
انقالب اسالمي و تالشهاي سراسر شور و حماسهاش بعد از انقالب گواه
بارز اين مدعاس��ت .اين جانب ،اسماعيل را بسيار دوست ميداشتم .خانه
و خانواده محترم ايش��ان قبل از انقالب هم يکي از پايگاهها و کانونهاي
نهضت اس�لامي به شمار ميآمد .بيانيهها و اعالميههاي حضرت امام (ره)
در منزل ايش��ان تکثير و توزيع ميش��د .لذا به جرأت ميتوان گفت يکي
از خانوادههايي که انقالب اسالمي در خوزستان مديون آنهاست ،خانواده
محترم ش��هيد دقايقي اس��ت ،ودرود بر آغاجاري و بهبهان قهرمان که اين
سرداران بزرگ را در دامان خود پرورده است .بر خود الزم ميدانم شهادت
اين سرباز فداکار امام زمان (عج) و يار ديرين و مورد عالقهام را نخست بر
دودمان معظم ايشان ،سپس به رزمندگان سلحشور تيپ  9بدر و سرانجام
به مردم قهرمان آغاجاري و بهبهان تبريک و تس��ليت گفته و بشارت دهم
که همرزمان او مصممتر از هميشه در راه نبرد بي امانشان گام بر ميدارند،
و همزمان با تشييع پيکر مطهر اين سردار شهيد ،تيپ  9بدر عمليات خود
را در هجوم سرنوش��ت ساز کربالي پنج آغاز ميکند .اميد است خداوند
توفيق ادامه راه اين عزيزان را به ما عطا فرمايد.

شهادت ،روح عزت و جاودان مردان پاك سرشت و مجاهدان راستين في
س��بيل اهلل اس��ت كه افتخار آن نصيب فرزانگان و حق پرستان ظلم ستيز
ميش��ود .فرياد ممتد ش��هيد در ثانيه زمان جاري است؛ فريادي كه ريشه
در «هل من ناص ٍر ينصرني» سيدالش��هدا دارد و امتدادش ،تا گستردهترين
ميدان موعود است .تاريخ خونرنگ نظام اسالمي ما مشحون از ايثارگري و
پايمردي شيردالني است كه با نثار جانشان سربلندي و اقتدار امروز ميهن
عزيزمان را به ارمغان آوردند .حماسه آفرينان دوران دفاع مقدس ،عاشقان
بيبدي��ل اردوگاه واليت بودند كه در مكتب امام روحاهلل درس آزادگي و
ش��جاعت را فرا گرفتهاند و بيترديد سردار سرافراز چبهه توحيد (شهيد
اس��ماعيل دقايقي) يكي از حاميان واقعي حس��ين زم��ان و احرار انقالب
اسالمي بود كه دل در گرو واليت فقيه و مرجعيت داشت.
شهيد اسماعيل دقايقي اين انسان متعهد و بزرگمرد استان خوزستان امروز به
نماد حقيقي از استواري و عزم پوالدين مناديان جبهه حق بدل گشته و فضاي
ايران اسالمي با نام او و ديگر شهداي عرصه ايثارگري عطرآگين است.
اينك در غياب س��تارگان پر فروغ آس��مان جهاد و تمامي بحق پيوستگان
جبه��ه توحيد و واليت ب��راي تداوم راه نوراني آن��ان تحت زعامت ولي
امر مس��لمين جهان تمام عزت و همت خود را براي سرافرازي و پيشبرد
اهداف مقدس نظام جمهوري اسالمي ايران بكار خواهيم برد.
رحمت خدا و درود پيامبران و فرشتگان و بندگان صالحش بر روح پاك
شهيدان و همت آزادگان و سالم و رحمت حق بر امام هميشه.

منبع :پایگاه اطالع رسانی جامع دفاع مقدس (ساجد) 1365/10/30
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اسماعيل دقايقي
از والدت تا شهادت
اس��ماعيل خوانده بود که مردان بزرگ و تاريخ سازبراي رسيدن به
آرم��ان خود هجرت ميکنند .خوانده بود ک��ه پيامبر (ص) و ياران
او براي مبارزه با ظلم و بيعدالتي و س��ازندگي جامعه اس�لامي از مكه
ب��ه مدينه هجرت کردند .خوانده بود كه ابراهيم (ع) ،بزرگترين بت
ش��كن تاريخ ،براي برپايي خانه توحيد به س��رزمين خشك و بي آب
هجرت كرد ،و فرزند خود اس��ماعيل را به قربانگاه معشوق برد .چرا
ك��ه در هجرت منافعي اس��ت كه فقط مردان آس��ماني آن را درك
ميكنند .او درباره سرگذش��ت انس��انهاي بزرگ کتابهاي فراوان
خوانده بود .اس��ماعيل براي دستيابي به تكامل ،شهرهاي خوزستان را
در نورديد و به جستجوي حقيقت هستي پرداخت و سرانجام در يك
روز تاريخي به يقين رسيد و به ملكوت اعال پيوست .او شهيد اسماعيل
دقايقي است.

دوران کودکي و نوجواني

ش��هيد زنده ياد اسماعيل دقايقي در سال  1333در
بهبه��ان در خان��وادهاي كه به پاكدامن��ي و التزام به
اصول و مباني اس�لام شهرت داش��ت تولد يافت.
روح و روان اسماعيل در اين كانون كه ارزشهاي
اس�لامي در آن به خوبي مشهود بود پرورش يافت
و زمينهاي براي شكوفايي شخصيت واالي آينده او
شد .در اين ش��هر بود که سر فصل داستان زندگي
حماس��ي اين راد مرد ورق خ��ورد .پدرش خياط
ماهري ب��ود که به حس��ن مقبوليت عامه اش��تهار
داش��ت که بعدها به علت مش��کالت اقتصادي به
آغاج��اري هجرت کرد و رن��ج و مصيبت دوري و
غربت را بر خود خريد .تعبد و التزام خانواده شهيد
نسبت به اصول و مباني دين و ارزشهاي اسالمي
در دروان رژيم فاس��د پهلوي ،زبانزد عام و خاص
بود .پايههاي اساس��ي فکر و اخالق و روح و روان
اس��ماعيل نيز در چنين کانون گ��رم وبا محبتي پي
ريزي شد.
آغاج��اري در زم��ان رژيم ستمش��اهي ،با توجه به
موقعيت خ��اص جغرافياي��ي و منابع زي��ر زميني
كه دارد مورد چشمداش��ت غرب ب��ه ويژه آمريکا
ب��ود و عالوه بر به يغما بردن اي��ن منابع به غارت
مواري��ث فرهنگي اين خطه ني��ز برآمده بودند و با
کوشش بسيار درصدد انتقال و انتشار فرهنگ پوچ
و مستهجن خود در اين منطقه بودند .زندگي همراه

با پايبندي به اصول انساني و اسالمي و حفظ سنن
مرس��وم در چني��ن محيطي که از ه��ر طرف مورد
تهاجم فرهنگ ب��ي تعهد بيگانگان قرار گرفته بود،
به قول موالنا « :در قعر دريا بودن و دامن تر نکردن
اس��ت» .ميتوان گفت که خانواده دقايقي نيز جزء
مع��دود خانوادههايي بود که در دريا دامن تر نکرد
و در چنين محيطي به سان بسياري از خانوادههاي
ديگ��ر تقيد خود را به مباني و احکام و حقايق حقه
دي��ن محمدي (ص) حفظ نمود و همواره ملتزم به
دستورات مکتب غني اسالم ماند.
با اين توضيح مجمل ،اسماعيل نيز همه ارزشهاي
وج��ودي خود را که از کودکي بدانها پايبند بود ،از
صبر و محبت گرفته تا ش��هامت و ايثار و ادب ،از
خانواده خ��ود فرا گرفت .نکتهاي ک��ه بيش از هر
مس��ئله ديگري او را از همس��االنش در همان اوان
طفولي��ت ممتاز و مش��خص ميس��اخت هوش و
ذکاوت سرش��ار او بود .اين عامل موجب شده بود
ک��ه مرغ جانش را در فض��اي بيکران تعاليم احکام
اسالمي به طيران درآورد و همواره با شوق و وجد
و اش��تياق وصف ناپذيري ب��ه فراگيري و عمل به
ارزشهاي اسالمي بپردازد.

آغاز مبارزه

اس��ماعيل پس از گذراندن مقاطع تحصيلي دبستان
تا س��ال سوم دبيرستان ،در س��ال  1349در کنکور
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هنرستان شرکت ملي نفت که از جمله هنرستانهايي
بود که ش��اگردان باهوش و نمون��ه را ميپذيرفت
ش��رکت کرد .و پس از قبولي ب��ه ادامه تحصيل در
آن هنرس��تان پرداخت .هنرستان شرکت ملي نفت
اه��واز در آن زمان يکي از مراکز فعال و مهمي بود
که توس��ط هنرجويان کوش��ا و متعهد و عاشق به
اس�لام به مرکز مبارزه عليه رژيم ش��اه تبديل شده
بود .اسماعيل از اين رهگذر با برادر محسن رضايي
فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقالب اسالمي که از
آشنايان وادي مبارزه و مجاهدت بود طرح دوستي
ريخت و به مبارزه عليه ش��اه و ديگر عوامل رژيم
در منطقه خوزس��تان شدت بخش��يد .اين در حالي

اسماعيل دقايقي در سن 15
سالگي زندگي را همراه با عقيده
برگزيد و با محسن رضايي
فرمانده پيشين سپاه پاسداران
انقالب اسالمي که از مبارزان
قبل از انقالب بود طرح دوستي
ريخت و به مبارزه عليه رژيم
شاه در خوزستان شدت بخشيد.
با اين وصف ميتوان حيات او
را مصداق کالم گهربار «حیات
عقیده و جهاد است» دانست
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بود که او بيش از  15س��ال از عمرش نگذشته بود
ک��ه زندگي همراه با عقيده و مب��ارزه را براي خود
برگزي��د .البته اين گونه زيس��تن را که همانا هرگز
نياسودن و جان و تن به رنج سپردن بود،در سراسر
زندگي پربار خود،به منصه ظهور نشاند و به ديگر
سخن ميتوان حيات او را مصداق اين کالم گهربار
«حیات عقیده و جهاد است» دانست.
ش��هيد دقايقي باش��رکت در مبارزات سازمان يافته
سياس��ي و نظامي همراه س��اير همرزمان خود گام
مؤثري در مبارزات مسلحانه عليه رژيم ستمشاهي
در آغاجاري و بهبهان برداش��ت .از سال دوم ورود
به هنرس��تان که رژيم درصدد برپايي جش��نهاي
 2500س��اله به اصطالح شاهنش��اهي برآمده بود،
اس��ماعيل در اعتصاب هنرس��تان باديگر دوستان و
همرزمان شرکت فعال داش��ت و با انجام عمليات
انقالبي عليه مزدوران ش��اه در منطقه ،خفقان ناشي
از ظلم و ستم اين مزدوران شب پرست را شکست
و باش��رکت مس��تقيم و متهورانه در عملياتي بسيار
خطرن��اک ،عم ً
ال به عنوان يک چريک مس��لمان به
مبارزات مسلحانه در منطقه خوزستان روح تازهاي
بخشيد .چنانچه نقل شده است در همان سال قصد
انفجار مجسمه رضا شاه در خيابان  24متري اهواز
را داش��ت .بر اين اس��اس صبح روز رژه نيروهاي
مس��لح به اتفاق گ��روه عملياتي ،م��واد منفجره را
کنار س��تونهاي مجس��مه کار گذاشت و از آن جا
دور شد .ولي متأس��فانه چاشني مواد منفجره عمل
نك��رده و روز بعد چون بي��م آن ميرفت که مواد
منفجر بشود و انسانهاي بي گناه کشته شوند براي
جلوگيري از حادثه ناگوار آن را خنثي ميکند.
مبارزات اسماعيل منحصر به مسائل سياسي و نظامي
نب��ود و از آنجا که در مقاطع تحصيلي از ش��اگردان
باهوش و زرنگ به ش��مار ميرفت در فرصتهاي
مناس��ب از جمله تعطيالت تابستاني نيز براي شکل
دادن به جهاد فرهنگي و اعتقادي خود بهره برداري
كرد و از طريق داير کردن برنامههاي تدريس رياضي
و فيزي��ک در منطقة آغاجاري ،با جوانان اين منطقه
ارتباط فکري و روحي برق��رار نمود .او با تدريس
مطال��ب علمي آن��ان را با فرهنگ اصيل اس�لامي
آش��نا کرده و جذب فعاليتهاي اسالمي نمود .اين
فعاليته��اي فرهنگي در حد بس��يار مؤثري عامل
بازدارندهاي ش��د تا بسياري از توطئههاي رژيم شاه
در خص��وص ترويج فرهنگ غربي در اين منطقه از
خوزستان با شکست روبرو شود .دقايقي در راستاي
اي��ن تالش فرهنگي نوجوان��ان و جوانان زيادي را
جذب اسالم عزيز نمود و با مبارزات فرهنگي خود
بس��ياري از توطئههاي رژيم را که سعي در بي قيد
بار آوردن جوانان در مناطق نفت خيز كشور داشت،
خنث��ي نمايد .باوجودي كه منطق��ه آغاجاري مرکز
نفوذ فرهنگ غرب توسط کارشناسان نفتي خارجي
ب��ود ،و از طرفي مرکز س��اواک در منطقه آغاجاري
و بهبهان به ش��مار ميرفت .در اثر تالشهاي شبانه
روزي اس��ماعيل و همرزم��ان او به يک��ي از مراکز
مبارزاتي جوانان و مردم اين منطقه تبديل شد.

دقايقي در پرتو تداوم مبارزات
و فعاليتهاي مذهبي ،سياسي و
نظامي عليه رژيم ستمشاهي در
سال  1353دو بار به زندان افتاد
که هر بار بعد از چند ماه حبس
همراه با شکنجه بدني و عذاب
روحي از زندان آزاد ميشد
در زندان طاغوت

دقايقي در پرتو تداوم مبارزات و فعاليتهاي مذهبي،
سياسي و نظامي عليه رژيم ستمشاهي در سال 1353
دو بار همراه با همرزم هميش��گي خود آقاي محسن
رضاي��ي و جمعي از ياران او ب��ه زندان افتاد که هر
ب��ار بعد از چند ماه حبس همراه با ش��کنجه بدني و
عذاب روحي از زندان آزاد ميش��د .شايس��ته است
ماجراي زنداني شدن دقايقي را از زبان برادر ارجمند
او بش��نويم« :در آبان سال  1353تعدادي از دوستان
اسماعيل دستگير شدند .در اهواز به من اطالع دادند
که آقاي محسن رضايي و چند نفر ديگر را دستگير
کردهاند و در جس��تجوي اسماعيل هستند .اسماعيل
آن روز ب��راي ديدار خان��واده به آغاجاري رفته بود.
قرار ش��د هرچه س��ريعتر به او اط�لاع دهم که روز
شنبه قصد دارند شما را به محض آمدن به هنرستان
دس��تگير کنند .عصر جمعه موفق شدم اسماعيل را
ببينم و جريان را براي او ش��رح دهم .او بالفاصله به
اتفاق چند تن از دوس��تان مخفيانه به خانه خود در
اهواز رفت و کتابها و جزوهها و
وس��ايلي را که الزم بود پنهان كند
از من��زل خارج كرد .صبح ش��نبه
وقتي اس��ماعيل به هنرستان رفت،
همانج��ا توس��ط عوامل س��ازمان
امنيت دس��تگير ش��د .ظهر که به
خانه رفتم ديدم وسايل خانه به هم
ريخته است .حتي رختخوابها را
هم پاره کرده بودند .ميان وس��ايل
به ه��م ريخته اتاق ي��ک دفترچه
کوچک��ي پي��دا کردم که اس��امي
بچههاي��ي ک��ه ب��ا رژيم مب��ارزه
ميکردن��د در آن ثب��ت ش��ده بود.
آن را برداش��تم و خوشحال از اين
که چيزي دستگيرش��ان نش��ده از
همسايهها شرح حادثه را پرسيدم
و متوجه ش��دم که سازمان امنيت
در غي��اب ما آمده و آنجا را به هم
ريخته اس��ت .وقتي براي مالقات
اسماعيل به زندان رفتم دو پاسبان
يکي همراه م��ن و يکي همراه او
مراقب رفتار ما بودند .پس از سالم
و احوالپرس��ي ،او در ي��ک لحظه
مناس��ب توانس��ت خود را به من

5

برس��اند و بگويد« :آن دفترچه حاوي اسامي بچهها
را از بين ببر».
شهيد اسماعيل دقايقي به دليل نداشتن سن قانوني،
دو ماه در دار التأديب بازداش��ت بود که  19روز آن
را در سلول انفرادي گذراند .رفتارش چنان اسالمي
بود که زندانبانان مجذوب و شيفته اخالق او شده
بودند ،و چون تبحر شايستهاي در رياضيات داشت،
در زندان شروع به تدريس آن كرد .پس از آزادي از
او پرسيدم:آيا تو را هم شکنجه کردند؟ وضع زندان
چطور بود؟ او با آن که س��ختي و ش��کنجه بسيار
کش��يده بود با وقار و متانت گفت« :نه ش��کنجهاي
ب��ود و نه آزاري ،فقط از م��ن بازجويي ميکردند».
بعد متوجه ش��دم علت انکار کردن شکنجه و آزار
ساواک براي اين بود که نميخواست ترس مردم از
ساواک زياد شود.
اسماعيل پس از آزادي از زندان از هنرستان اخراج
گرديد .ولي بعدها به دس��تور س��اواک به دروغ و
افترا گفته ميش��ود که به عل��ت غيبت زياد اخراج
شده است .ميتوان گفت که اسماعيل با استفاده از
فضاي سالم وروحيه انقالبي خانواده خود ،خيلي از
کارهاي مخفي را در محيط منزل انجام ميداد و اين
شيوه بهترين امکان براي اختفاي بيشتر کار او بود.
خصوصيات وسجاياي اخالقي و شيوه مبارزاتي او
را در آن ايام از زبان دوس��ت هميشگي او محسن
رضايي ميش��نويم« :اس��ماعيل ش��ور و شجاعت
خاص��ي در مب��ارزه و رازداري ک��ه از صفات مهم
يک مب��ارزه بود ،در خود داش��ت .به طوري که از
کليه مسائل حتي اسلحه و مهمات ما مطلع بود ولي
نزديکترين افراد به او بي اطالع بودند».
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فعاليتهاي سياسي در دانشگاه

گ��روه ديگري كه ش��هيد دقايقي را به ش��دت رنج
ميداد ،انجمن حجتيه بود .او پس از چندي بحث و
بررس��ي راهكار اين جماعت چنين استنباط کرد که
هرچند از نظر مسائل اخالقي افراد خوبي هم در بين
آنها وجود دارد ،اما اين گروه يک جريان انحرافي
اس��ت که اعتقادي به مبارزه با رژيم ش��اه ندارد .لذا
اين گروه نيز مورد انکار اس��ماعيل واقع شد و او با
ديگر همفکران خود در مقابل جريان نفاق و جريان
حجتيه ايس��تاد .اس��ماعيل از آن پس محوري شد
که ديگر دانش��جويان مس��لمان ،گرد او يک جريان
اسالمي سالم را پايه ريزي نمودند .قابل توجه است
كه برخورد اسماعيل با آن دو جريان انحرافي ،چنان
معتدل و منطقي و اصولي بود که به هيچ وجه باعث
درگيري يا ناراحتي گروههاي ديگر نميشد .چه بسا
بسياري از ش��بها تا صبح بيدار ميماند و مطالعه
ميک��رد ،و در مطالعه و كس��ب آگاهي از نظريات
ديگران بسيار جديت داشت .روز بعد آن مطالب را
به بحث ميگذاشت و به نقد آن ميپرداخت .او در
اين راستا کنفرانسهاي علمي و مذهبي در دانشکده
ترتيب ميداد و در جري��ان همين جهاد علمي بود
که مجذوب و شيفته افکار و شخصيت واالي استاد
شهيد مطهري گرديد ،و به مطالعه آثار ارزشمند آن
استاد شهيد پرداخت.

ازدواج

اس��ماعيل دقايق��ي در روز  13خرداد س��ال 1358
با دختر دايي خود معصوم��ه همراهي عقد ازدواج
بس��ت و هر دو زندگي مش��ترک همراه با محبت و
صفايي را آغاز کردند .همس��ر وفادار اس��ماعيل در
ارتباط با اين ازدواج چنين گفته است« :مراسم عقد
ما در س��ال  57خيلي س��اده و معمول��ي بود .اولين
صحبت اسماعيل هنگام خواستگاري اين بود که من
شهید دقایقی نفر سوم از سمت راست همراه همکالسیهای دوره دبیرستان

شهيد اسماعيل دقايقي در سال  1353در رشته آبياري
دانشکده کشاورزي دانشگاه اهواز قبول شد و پس
از دو سال تحصيل ،مجددا ً در سال  1355در کنکور
ش��رکت کرد و به دانش��کده علوم تربيتي دانشگاه
تهران راه يافت .اين دانشكده از لحاظ وجود فضاي
مذهبي ،سياسي و علمي از ساير دانشگاههاي كشور
براي او مناسبتر بود .دقايقي با تجارب مبارزاتي که
در هنرستان و دانشگاه اهواز اندوخته بود با آگاهي
کامل از رشتههاي تحصيلي دانشگاهها ،رشته علوم
تربيتي را انتخاب کند .مهمترين داليل او در رابطه با
تغيير رشته دلبستگي به مباحث انساني و اجتماعي
و حضور در محيط وس��يع تر و پيوستن به دوستان
مبارز بود .دقايقي در دانشگاههاي اهواز و تهران به
مبارزات عقيدتي ،سياسي و نظامي خود ادامه داد .و
يكي از دانشجويان متعبد و متشرع به شمار ميرفت.
اين تعهد همه جانبه به احکام الهي زبانزد دوس��تان
و آشنايان او شده بود .او واجبات و مستحبات خود
را به نحو احسن به جا ميآورد و از هرگونه اعمال
خالف ش��رع ت��ا آنجا که ميتوانس��ت باحوصله و
بابرخورد اس�لامي جلوگيري به عمل ميآورد .اين
ويژگي خاص ،در تمام مس��ير زندگي پر افتخار او
بود.
اس��ماعيل در دانش��گاه با جريان��ات التقاطي و غير
اصيل اس�لامي ،موضع مش��خص و قاطعي از خود
نش��ان ميداد .چنانچه در بسياري از مباحث نظري
و فلسفي دانشجويان پيرامون مکاتب ديگر ،به ويژه
آنهايي که گرايش��ات مارکسيستي يا شبه التقاط يا
التقاطي محض داشتند ،ش��رکت فعال داشت .و از
ديدگاههاي اسالمي دفاع ميکرد .به هر حال ميتوان
مناقشات دقايقي با دارندگان ايدهها و تفکرات غير
اس�لامي را برگهايي زريني از حي��ات پر خطر و
خاطره او دانس��ت .او ميدانس��ت ک��ه پيمودن اين
راه ب��ه تالش بس��يار نياز دارد تا درخ��ت آزادي و
حقايق اسالمي به بار نشيند و همگان از اين درياي
طوفان خيز وابس��تگي و استعمار به ساحل آرامش
و رهايي برس��ند .ش��هيد دقايقي با شناخت درست
نس��بت به تعدادي از گردانندگان انجمن اس�لامي
دانشکده علوم تربيتي که شديدا ً متأثر از ديدگاههاي
گروه��گ منافقي��ن بودند ب��ه بيان انحراف��ات آنان
پرداخت و در مقابل آنان قاطعانه موضعگيري کرد.
او در پرت��و بحثهايي که با اين جماعت داش��ت،
س��رانجام چنين نتيجه گرفت ک��ه اين افراد هرچند
در آن زمان احساس��ات خوبي نس��بت ب��ه مردم و
کش��ور دارند ولي از نظر ش��ناخت عميق مس��ائل
مذهبي به ش��دت ضعي��ف هس��تند ،و محورهاي
اساس��ي فکر و انديشهش��ان بر پايه اصول محکمي
اس��توار نيست .اين شهيد بزرگ در ارتباط با مسئله
«شناخت ايدئولوژيکي» که هواداران آن گروهك در
بحثهاي خود از بيان روش��ن آن ناتوان بودند و به
داشتن گرايشات مارکسيستي شهرت داشتند ،عقايد
اي��ن گروهك را مورد ترديد و انکار جدي قرار داد
و از آنها كامال جدا شد.

ميتوان مناقشات دقايقي با
دارندگان ايدهها و تفکرات غير
اسالمي را برگهايي زريني از
حيات پر خطر و خاطره او دانست.
او ميدانست که پيمودن اين راه
به تالش بسيار نياز دارد تا درخت
آزادي و حقايق اسالمي به بار
نشيند و همگان از اين درياي
طوفان خيز وابستگي و استعمار
به ساحل آرامش و رهايي برسند

مح��ور ديگ��ر فعاليتهاي اس��ماعيل در دانش��گاه
شناسايي و جذب دانشجويان تازه راه يافته به دانشگاه
بود .تا جايي که ميتوانس��ت با دانش��جويان ارتباط
برقرار ميکرد ،و افراد خوب را شناس��ايي و جذب
فعاليتهاي اسالمي ميكرد .اسماعيل دقايقي در سال
 1356کتابخانه بزرگي را در مسجد جامع اميديه برپا
کرد و در آن درس تفس��ير قرآن و عقايد نيز ترتيب
داده بود و آخرين نظريات و تحليلهاي اسالمي را که
نشأت گرفته از پيامهاي امام و روحانيت مبارز بود،
در پوشش بيان و تفس��ير قرآن براي جوانان مطرح
ميکرد .افرادي که در آن کالسها شرکت ميکردند
در فاصله س��ني  12تا  18س��اله بودند .اسماعيل با
اخالق اس�لامي و با مهرباني توانست از اين طريق
تعداد زيادي از جوانان ش��هر اميديه را جذب اسالم
نمايد .آغاجاري منطقهاي بود که اهالي آن با مسائل و
دستورات اسالمي آشنايي زيادي نداشتند .زيرا آنجا
محل استقرار شرکت نفت با حاکميت انگليسيها و
آمريکاييها بود و فرهنگ اجتماعي و مذهبي اهالي
تا حدودي متناسب با پديدههاي فرهنگي غرب بود.
اما با اين حال اسماعيل توانست جوانان را فريفته و
عاشق مسائل اسالمي کند و حتي کتابهاي زيادي
را از تهران تهيه کرد و نمايش��گاهي تش��کيل داد .تا
جايي که آغاجاري به محوریت فعالیتهای تبليغي
و فرهنگي منطقه تبديل شد .اسماعيل در همان دوره
به دليل مبارزات مخفيانه و آش��کار توس��ط ساواک
دستگير و چند ماه زنداني شد.
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فردي هس��تم که به خود و خان��وادهام تعلق ندارم.
وقتي به او گفتم كه اين يک چيز غير طبيعي است،
گفت که من به خاطر همين مس��ئله زندگي ميکنم
و انگيزه من از ازدواج هم به خاطر تکليف ش��رعي
بودن آن است.

شهيد دقايقي و انقالب اسالمي

با اوج گيري نهضت خروشان مردم مسلمان ايران،
اس��ماعيل دقايقي همچنان به مبارزه ادامه داد و در
گسترش اعتصابات کارگران شرکت نفت که شريان
اصلي رژيم را تشكيل ميداد ،نقش مؤثر و ارزندهاي
را عه��ده دار ب��ود .او همچنين در به قتل رس��اندن
عناصر فعال و س��ركوبگر رژي��م در منطقه از جمله
قتل دو افس��ر شهرباني بهبهان ،به طور غير مستقيم
شرکت داش��ت .منزل خانوادگي او همواره يكي از
پايگاههاي مبارزه با رژيم ش��اه بود و بيانيههاي ضد
رژي��م در منزل او تهيه و تکثير ميش��د .از آنجا که
مغازه خياطي پدر اسماعيل جنب منزل قرار داشت،
اغلب جلس��ات را در آن مغازه که از بيرون بس��ته
بود ،تشكيل ميداد .اسماعيل در روز  13آبان 1357
نق��ش فعالي در تظاهرات دانش��جويي داش��ت .در
اوايل بهمن که بحث مديريت دانشگاه و تشکيالتي
که بايد دانش��گاه را اداره كند ،در ميان دانشگاهيان
مطرح بود ،و منافقين ميكوشيدند مديريت دانشگاه
و انجمن اسالمي آن را به عهده گيرند .اسماعيل از
جمله عناصري بود که در جلوگيري از اين حرکت
و گزين��ش دانش��جويان طرفدار خط ام��ام (ره) در
انجمن اسالمي تالش وافر به عمل آورد.
اسماعيل پيش از  22بهمن همراه يکي از دوستان به
ن��ام عليدادي به تهران آمد تا در اوج انقالب مردمي
حضور داش��ته باشد .يکي از كارهاي اساسي که در
روز  22بهمن از خود نش��ان داد جلوگيري از اقدام
گروهکها از غارت س�لاحها و مهمات پادگانها
بود .همچنين پس از توصيه امام (ره) به مردم مبني
بر لزوم بازگرداندن سالحها اسماعيل يك وانت پر
از اس��لحه جمع آوري کرد و تحويل مراکز نظامي
داد.
با پي��روزي انقالب اس�لامي ،تالشه��اي دقايقي
در جه��ت خدم��ت ب��ه آرمانه��ا و دس��تاورهاي
انقالب از جمله ارتباط با دانش��گاه و نحوه تشکل

با اوج گيري نهضت خروشان
مردم مسلمان ايران ،دقايقي به
مبارزه ادامه داد و در گسترش
اعتصابات کارگران شرکت نفت
که شريان اصلي رژيم را تشكيل
ميداد ،نقش مؤثري را عهده دار
بود .منزل خانوادگي او همواره
يكي از پايگاههاي مبارزه با رژيم
شاه بود و بيانيههاي ضد رژيم
در منزل او تهيه و تکثير ميشد

دانش��جويان مس��لمان ادامه
يافت .تشکلهاي دانشجويي
در س��ال  1358در ص��دد
برآمدن��د در ي��ک س��ازمان
متمرک��ز فعالي��ت نمايند .بر
اين اس��اس اعض��اي انجمن
اسالمي دانشجويان جلساتي
را به منظ��ور تدوين مرامنامه
و اساسنامه تشکيل دادند .اما
نيروهاي��ي مرتبط با گروهك
منافقين كوشيدند كه به هيچ
وج��ه نامي از حض��رت امام
(ره) در اساس��نامه و مرامنامه
انجمن اس�لامي برده نش��ود
و هرگ��ز بح��ث واليت فقيه
و رهبري در آن لحاظ نگردد .ولي اس��ماعيل يكي
از دانش��جوياني بود که درصدد افش��اگري برآمد و
عنوان انجمن اسالمي را مطرح نمود .او با استدالل
و بحثه��اي منطقي،اصل واليت فقي��ه و نام امام
خمين��ي (ره) را در ص��در مرامنام��ه و اساس��نامه
انجمن اسالمي دانشجويان قيد كرد .با آغاز انقالب
فرهنگي و بسته شدن دانش��گاهها و مراكز آموزش
عالي ،بر حسب ضرورتهاي خاص اوايل انقالب،
مخصوصا زماني كه دانشگاهها به نيروهاي دلسوز و
عالقمند نياز مبرم داشتند ،اسماعيل ارتباط خود را با
دانشگاهها تقويت نمود.

شركت در تشکيل نهادهاي انقالبي در
آغاجاري

ش��هيد دقايقي در آغاز س��ال  1358يک نس��خه از
اساس��نامه جهاد سازندگي را که دانشجويان انجمن
اس�لامي دانش��گاهها آن را تهي��ه ک��رده بودند ،به
آغاجاري برد و با همكاري تعدادي از دوستان خود،
هسته جهاد سازندگي را تشكيل داد كه اين نهاد نوپا
پس از گذش��ت س��ه ماه فعاليت خود را آغاز كرد.
اسماعيل همچنين در اوايل مرداد  1358طي دريافت
حکمي مس��ئوليت تشکيل سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامي در منطقه آغاجاري را به عهده گرفت .او
در آغاز كار با همكاري چند تن از دوس��تان دلسوز
انقالب در اتاقي کوچک فعاليت خود را شروع كرد،
و با دقت خاصي اقدام به گزينش نيرو نمود .از ميان
هفتصد نفري که در مرحله اول ثبت نام و مصاحبه
داده بودند ،تنها س��ي نفرشان گزينش و به عضويت
رس��مي س��پاه درآمدند .در حقيقت پاس��داراني که
توس��ط دقايقي پذيرش ش��ده بودند ،سالها بعد از
عاليترين فرماندهان س��پاه ش��دند .چه اسماعيل در
زمان فرماندهي سپاه پاسداران آغاجاري نمونه کامل
يک فرمانده متدين ،مدبر ،کاردان و ش��جاع بود .او
با رعايت دقيق اخالق و دستورات شريعت اسالمي
براي س��اير پاس��داران به يك فرمانده نمونه و الگو
تبديل شد.
نقل كردهان��د كه روزي دو ت��ن از نيروهاي تحت
فرماندهي شهيد دقايقي در سپاه آغاجاري شخصي
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را به صورت غير قانوني تنبيه ميکنند .اسماعيل بعد
از آگاه��ي از ماج��راي تنبيه ،با وج��ودي كه آن دو
نيروي خالفكار از نزديکترين دوستان او بودند،اين
اق��دام را غير قانوني تلقي ميکن��د و براي پيگيري
آن به اهواز ميرود .مس��ئوالن س��پاه اهواز با تأييد
اش��تباه بودن اق��دام تنبيهي ،به اس��ماعيل ميگويند
ک��ه با رعايت اص��ول ميتوان��د آن دو خالفكار را
مورد عفو قرار دهد .ولي او اين قضاوت مس��ئوالن
را نميپذي��رد ،و چ��ون خود را شايس��ته نظر دادن
نميدانست مس��تقيما نزد حاکم شرع استان ميرود
و نحوه صدور مجازات يا عفو را جويا ميشود .اين
روحيهاي که اس��ماعيل بيش از هر خصيصه ديگر
در مراحل زندگي ب��دان پايبند بود .بدين معني اگر
گاهي احساس ميکرد که حرکت او نسبت به فردي
خطا بوده هرچند که از حيث مس��ئوليت و معرفت
و شرايط سني از طرف مقابل باالتر بوده باشد ،ولي
بيدرنگ به خطاي خود اعتراف ميكند ،و از آن فرد
عذر خواه��ي به عمل م��يآورد .در مقابل چنانچه
شخصي به اسماعيل تعدي ميکرد ،او بر اساس آيه
شريفه «والکاظمين الغيظ والعافين عن الناس» خطا
كار را مورد بخشش قرار ميداد.
يکي از دوستان همرزم شهيد دقايقي که در تشکيل
سپاه پاسداران آغاجاري با او همکاري داشته است
نقل كرده كه فردي را به علت فساد اخالقي دستگير
کردند و اسماعيل دستور داد او را دور محوطه مركز
س��پاه بدوانند .ولي ش��امگاه آن روز احساس کردم
که اس��ماعيل به طور عجيبي در فکر فرو رفته و از
صدور حکم مجازات آن فرد فاس��د بسيار ناراحت
اس��ت .طوري كه تا فردا صبح استراحت نکرد و به
فكر فرو رفته بود که چرا به چنين کاري دست زده
است .اسماعيل روز بعد آن فرد فاسد را در محوطه
سپاه آورد و در حضور جمعي از پرسنل سپاه از آن
ش��خص عذر خواهي کرده و گفت من اجازه ندارم
حکم صادر كنم .بعد از گذش��ت مدتي به من گفت
ک��ه اگر اين عمل را انجام نميدادم از فرط ناراحتي
منفجر ميش��دم .در همان سال كه فرماندهي سپاه
آغاجاري را به عهده داش��ت ،در خوزس��تان سيلي
جاري شد و او همه امکانات سپاه را به منطقه سيل
زده گسيل داشت و کمکهاي شاياني به مردم آسيب
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دي��ده تقديم كرد .يكي ديگر از فعاليتهاي ش��هيد
دقايقي ش��ركت در تش��کيل واحد بسيج خواهران
آغاجاري بود که با استقبال زيادي روبرو گرديد.

مشاركت در تشكيل سپاه پاسداران
خوزستان

مدتي از فرماندهي س��پاه آغاجاري نگذشته بود که
اس��ماعيل به دليل لياقت و شايس��تگي که از خود
بروز داده بود براي تش��کيل نواحي سپاه پاسداران
اس��تان خوزستان به کمک دريادار شمخاني و ساير
فرماندهان منطقه ش��تافت و با به عهده گرفتن دفتر
سرپرستي هماهنگي استان ،كار تکميل تشكلهاي
س��پاه در شهرستانهاي گوناگون استان خوزستان را
آغ��از كرد .اين دفتر مس��ئوليت انتخاب فرماندهان
نواح��ي و پايگاههاي س��پاه را به عهده داش��ت .به
عبارت ديگر افرادي که قرار بود به عنوان فرماندهان
پايگاهه��ا يا نواحي انتخاب ش��وند،اس��ماعيل به
پرونده آنها رسيدگي ميكرد .لذا افرادي که توسط
او گزينش ش��دند ،به مرور زمان شايس��تگي خود
را در ابعاد مختلف نش��ان دادند .رمز اين موفقيت
نش��انگر اين است که اسماعيل بادقت ضوابط الزم
را در انتخ��اب افراد رعاي��ت ميکرد .با اين وصف
برادران گرانقدري چون ش��هيد مجيد بقايي،شهيد
س��يروس محمدي ،ش��هيد منوچهر آصفي ،توسط
ش��هيد دقايقي جذب س��پاه پاسداران ش��دند ،و با
تالشهاي خستگي ناپذير او سپاه استان خوزستان
شكوفا شد.
اسماعيل دقايقي قبل از آغاز رسمي جنگ تحميلي
در روز  31ش��هريور س��ال  ،1359از روز پنج��م
ش��هريور تا روز پنج��م مهر همراه ش��هيد محمد
جه��ان آرا در م��رز خرمش��هر اس��تقرار يافت ،و
کنت��رل گذرگاههاي مرزي را ب��ه عهده گرفت .لذا
ميتوان گف��ت که زندگي جهادي ش��هيد دقايقي
در جبههه��اي جنوب پيش از ش��روع جنگ آغاز
ش��د .برادر ايرانپور همرزم و يار ديرين اس��ماعيل

رويدادهاي سرنوشت ساز آن برهه را چنين شرح
داده اس��ت« :روز  21شهريور  1359ما پشت جاده
خيّن مس��تقر بوديم كه ناگهان يک ماشين سواري
به منطقه آمد .تعجب کرديم که در اين ماش��ين چه
کسي ميتواند باش��د .بچهها گفتند شايد اسماعيل
باشد .حدس بچهها درست بود .ماشين كه نزديك
ش��د ديدم اس��ماعيل همراه يک راننده به نام سيد
محس��ني ب��ه منطقه آمده اس��ت .محس��ني بعد از
گذش��ت بيس��ت روز از آغاز جنگ شهيد شد .از
آنها پرسيدم اينجا چه ميکنيد؟
اسماعيل در جواب گفت كه ما اهواز شنيديم اينجا
درگيري ش��ده است .چون اوضاع آرام شده بود به
گش��ت زني پرداختيم و چند جعبه نارنجک تفنگي
پيدا کرديم و آورديم.
با وجودي که دقايقي سرپرست دفتر هماهنگي بود
و س��مت عملياتي نداشت ولي در اهواز هرگز آرام
نميگرفت .زماني که کمتر کس��ي ميتوانس��ت از
نارنجک تفنگي استفاده کند ،اسماعيل طرز استفاده
از اين سالح را به بچهها آموخت و اولين نارنجک
را ش��خصا در پاس��خ به تيراندازي عراقيها شليک
کرد كه به پاسگاه مرزي عراقيها اصابت كرد».

حضور در دفاع مقدس

ب��ا آغاز جنگ تحميلي ،اس��ماعيل به نمايندگي از
سوي سپاه پاسداران در اتاق جنگ لشکر  92زرهي
اه��واز حضور يافت .در اول آبان  1359و با توجه
به وضعيت حساس��ي که منطقه دشت آزادگان پيدا
کرده بود ،تصميم گرفت در اين جبهه مستقر شود
و س��پاه را که در درگيريهاي روزهاي اول جنگ
دچار خسارات سنگيني شده بود سر و سامان دهد.
دقايقي با به عهده گرفتن فرماندهي سپاه سوسنگرد
کار س��ازماندهي و تقويت خطوط دفاعي شهر را
آغ��از كرد و با ايثار و از خود گذش��تگي كوش��يد
تجاوز دشمن بعثي را از اين منطقه دفع نمايد .ولي
به علت خيانتهاي بني صدر رئيس جمهور خود

مدتي از فرماندهي سپاه
آغاجاري نگذشته بود که
اسماعيل به دليل شايستگي
که از خود بروز داده بود
براي تشکيل نواحي سپاه
پاسداران استان خوزستان به
کمک دريادار شمخاني و ساير
فرماندهان منطقه شتافت .شهيد
مجيد بقايي،شهيد سيروس
محمدي ،شهيد منوچهر آصفي،
توسط شهيد دقايقي جذب سپاه
خوزستان شدند
باخته وقت ،شهر سوسنگرد به محاصره و تصرف
دش��من درآمد و تعدادي از همرزمان اسماعيل در
يک نبرد مردان و س��خت با دش��من به ش��هادت
رس��يدند .شهيد دقايقي که به س��ختي از محاصره
دش��من رها يافته بود به منظور تش��ريح وضعيت
فوق العاده شهر و اشغال آن توسط دشمن به ديدار
مس��ئوالن سپاه اهواز رفت و س��پس همراه صدها
ج��وان ف��داكار در قالب يگان جنگه��اي نامنظم
به فرماندهي ش��هيد مصطفي چمران و شهيد علم
الهدي به سوسنگرد بازگشت و در شکستن حصر
اين ش��هر دليرانه جنگي��د .در نتيجه اين تالشها،
دشمن بعثي از سوس��نگرد عقب نشيني کرد و در
پش��ت دروازههاي شهر به ايجاد خاکريز و مواضع
ايذايي اقدام نمود.
پس از بازگشت آرامش نسبي به سوسنگرد و يافتن
وضعيت مناسب و بازسازي سپاه پاسداران آن شهر
مقاوم ،شهيد اسماعيل دقايقي مجددا ً به سپاه استان
خوزستان مراجعت کرد ،و به کار هماهنگي امور و
سازماندهي سپاههاي شهرستانهاي استان پرداخت.
از آغ��از جنگ تحميلي تا آذر  1360اس��ماعيل در
هم��ه جلس��ات فرمانده��ان عملي��ات محورهاي
جنگي خوزس��تان حضور فعال داش��ت و همواره
به اوض��اع جبهههاي آبادان ،ماهش��هر ،دارخوئين،
سوس��نگرد ،هوي��زه ،ش��وش و دزفول رس��يدگي
ميك��رد .در جري��ان عملي��ات طري��ق القدس به
عن��وان نيروي عملياتي و تدارکاتي گردان حضرت
ابوالفض��ل (ع) حض��ور يافت و به ام��داد و تخليه
مجروحين كمك كرد .اين بخش��ي از خصوصيات
برجس��ته ش��هيد دقايقي هنگام اجراي عمليات به
ش��مار ميرود كه از شور و نشاط خاص برخوردار
بود .هي��چ گاه از مرگ ،ترس و ه��راس به دل راه
نم��يداد .خس��تگي بر وجود او اثري نداش��ت .در
جريان عمليات فتح المبين در کنار ش��هيد س��ردار
مجيد بقايي فرمانده لش��کر فج��ر در قرارگاه فجر
حضور يافت و به او كمك كرد.

مسئوليت معاونت يگان حفاظت

از آنج��ا که جن��گ تحميلي بع��د از عمليات بيت
المق��دس حال��ت فرسايش��ي به خ��ود گرفت ،و
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مدت كوتاهي آرامش نس��بي در جبههها حكمفرما
شده بود ،اس��ماعيل مأموريت يافت به سپاه منطقه
يک اع��زام و مس��ئوليت معاونت ي��گان حفاظت
را عهده دار ش��ود .چرا كه مس��ئوليت حفاظت از
ش��خصيتهاي سياسي و ديني در استان مرکزي به
ويژه درشهر قم به تشکيالت بزرگ و گسترده نياز
داشت و اين مسئوليت بسيار حايز اهميت بود .او با
با تدبير خاص خو د اين تشکيالت را با دقت اداره
ک��رد و در دوران تصدي اين مس��ئوليتهيچ گونه
اقدام تروريس��تي از جانب ض��د انقالب و منافقين
در قم و اس��تان مرکزي پيش نيامد .مسئوليت يگان
حفاظ��ت و مراقب��ت از هيئتهاي اس�لامي که از
خارج از كشور دعوت ميشدند ،از جمله مدعوين
هفته وحدت و ساير کنفرانسهاي اسالمي به عهده
اس��ماعيل بود .الزم به ياد آوري است که با توجه
به سطح گسترده فعاليتهاي منافقين و ضد انقالب
در آن بره��ه ،مقابله با آنان کار دش��وار بود که او با
تالش همه جانبه هرگون��ه حرکت ضد انقالب به
ويژه منافقين را خنثي كرد .ش��هيد دقايقي همچنين
ب��ه لحاظ حضور در قم همكاري خود را با ش��هيد
س��ردار مهدي زين الدين فرمانده لش��کر  17علي
ابن ابيطال��ب (ع) آغاز کرد و با توجه به دوس��تي
صميمانه كه بين آن دو س��ردار ب��زرگ برقرار بود،
مدتي را در کار س��ازماندهي لش��کر مزبور گذراند
و پس از چندي مس��ئوليت واحد طرح و عمليات
لش��کر هميش��ه پيروز علي ابن ابيطال��ب (ع) را به
عهده گرفت.

تحصيل علوم و معارف اسالمي

همزمان با داش��تن مس��ئوليت ي��گان حفاظت در
شهرستان قم ،اس��ماعيل عالقه وافري به فراگيري
علوم و معارف اس�لامي همچون تفس��ير ،اخالق،
تاريخ اسالم و ادبيات عرب نزد اساتيد حوزه علميه
قم از خود نشان داد .او که تحصيالت دانشگاهي را
با پيوس��تن به سپاه پاسداران رها نموده بود ،هنگام
اقامت در ش��هر قم احساس نياز بيشتري به مطالعه
کت��ب تاريخي و جنگه��اي پيامبر (ص) در صدر
اس�لام و كس��ب آگاهي نسبت
به روشهاي مبارزه اس�لامي در
دفاع مقدس عليه تجاوز دشمنان
پيدا کرد .چرا كه اين شناخت و
به کارگيري آن در آينده نزديک
خ��ود عاملي بود تا همواره يكي
از فرمانده��ان موف��ق و پي��روز
جنگ باشد و هيچ گونه شکستي
ب��ر نيروه��اي او وارد نياي��د ،و
همواره نقش��هها و تاکتيکهاي
جنگي او الگو و سرمشقي براي
ديگر فرماندهان به ش��مار رفت.
ق��رآن و تفس��ير را ب��ا مطالعه و
تأمل در محضر اس��تادان بزرگ
ح��وزه علميه قم و اس��تفاده از
تفسير الميزان به خوبي آموخت

اسماعيل دقايقي در زندگي
خود انس با قرآن را خيلي مهم
ميدانست و آن را سرلوحه
راهکار خود قرار داده بود .در
اوج مشکالت و گرفتاريهاي
زندگي همواره قرآن همراه
داشت ،و در هر فرصتي از كمك
گيري از قرآن دريغ نميورزيد.
همين انس با قرآن ،موجب شده
بود که هميشه با وضو باشد
و به بس��ياري از مفاهيم آن آگاهي يافت .البته نبايد
فرامش كرد كه انس با قرآن و روايات اهل بيت (ع)
از دوران جواني مالزم شهيد دقايقي بود.
ش��هيد گرانمايه اس��ماعيل دقايقي در زندگي خود
ان��س با ق��رآن را خيل��ي مهم ميدانس��ت و آن را
س��رلوحه کار و رفتار خود ق��رار داده بود .در اوج
مش��کالت و گرفتاريهاي زندگي همواره قرآن و
مفاتيح به همراه داش��ت ،و در هر فرصتي از كمك
گيري از قرآن دريغ نميورزيد .عينيت بيشتر ارتباط
او با قرآن در ماههاي مبارك رمضان بود که روزانه
يک جزء قرآن ميخواند و به تفس��ير معاني آن در
اين ماه اهتمام بس��يار داشت .همس��ر او نقل كرده
اس��ت« :اسماعيل سالي سه بار قرآن را ختم ميکرد
و همين انس با قرآن ،موجب شده بود که او هميشه
با وضو باش��د» .بعد از مدتي كه مسئوليت معاونت
يگان حفاظت را به عهده گرفت ،حضرت امام (ره)
در س��ال  1362طي حکمي بر ل��زوم حضور همه
افراد سپاهي در جبههها تأکيد کردند .از طرف ديگر
در همين فاصله دوس��ت نزديک او س��ردار مجيد
بقايي و برادر همسرش به درجه رفيع شهادت نائل
آمدند .اين ضايعه موجب ش��د که اسماعيل دست
به کار جالب و بزرگي بزند که فقط از يک انس��ان
متشرع ساخته است .او با نوشتن نامهاي به محسن
رضايي فرمانده کل س��پاه پاس��داران ضمن ش��رح
مختصري از فعاليتهاي خود در س��پاه منطقه يک
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به لزوم حضور خود در جبهه اشاره کرد .در بخشي
از آن نامه آمده است:
«اکنون که تصميم به خدمت فعال در سپاه گرفتهام
و در اين مدت هم از پذيرفتن بعضي مس��ئوليتها
امتن��اع ننمودهام ،ب��ه نظرم آمد ک��ه خداوند متعال
فرصت��ي به بنده داده اس��ت تا توفي��ق خدمت در
جبهه را داش��ته باشم .قطعا تجارب قبليام ميتواند
رهنمودهاي مفيدي در جه��ت اين انتخاب بدهد.
اول تيرماه  1361به عنوان مأمور از منطقه يک وارد
قم ش��دم .پس از تش��کيل يگان حفاظت قم و راه
افتادن امور آن در  ،1361/8/19يعني بعد از حدود
پنج ماه کار به عنوان منطقه ش��روع گرديد .اين کار
جديد در آغاز با سرکش��ي به پايگاهها و تش��کيل
سمينار و کال راه اندازي تشکيالتي به عنوان منطقه
نس��بتا فعال بود .تا اوايل بهمن  1361يعني حدود
چهار ماه بعد از آن اينجانب به علت شهادت بقايي،
به خوزستان رفتم و در آنجا به علت شهادت بعضي
ديگر از افراد فاميل ،چند هفته در خوزس��تان بودم
و تا مدتي هم که آمدم حواسم متوجه جبهه بود .با
صحبتهايي که با برادر محتاج شد و ظاهرا تماس
ايشان با برادر ش��مخاني و طبق گفته برادر محتاج
مخالفت يکي از ب��رادران که گفته بودند به تنهايي
در ش��رايط فعلي ارائه کار براي من مش��کل است
شايد هم عدم پيگيري خودم مسئله به جايي نرسيد
و توفي��ق خدمت در خالصه به اين صورت بود که
کارها بيشتر جواب به نامهها و شرکت در جلسات
و امثالهم بود .دوري از منطقه هم مشکلي بود که با
آمدن به س��تاد منطقه آن هم بحمد اهلل حل شد .در
اين مدت که درس ميخواندم و در س��پاه هم کار
فعالي پيش نميآمد که تحرک خاصي به من بدهد
فکر ميکردم که بايد وضع خود را يکس��ره نمايم.
زيرا نه لذت کار را ميبردم و نه لذت درس خواندن
و رفتن به دانشگاه را که از مدتها قبل براي خودم
ح��ل نموده بودم و در مورد درس حوزه هم واضح
است که راهي بسيار طوالني است و اين علمايي که
اآلن مثمر ثمر هستند نتيجه حدود سي سال درس و
فعاليت و محروميت هس��تند .لذا حصول آن براي
ما مشکل است ولي در حد توان
دانستن قسمتي از علوم اسالمي
مفيد اس��ت .لکن اين به شرطي
اس��ت که ما جوابگوي کار سپاه
در زمان حاضر باش��يم .حال که
مسئله اصلي سپاه و طبعا کشور
جنگ است و در اين جا هم اين
چنين به ما ميگذرد آيا ماندن و
عدم همکاري با س��پاه در جنگ
نوعي راحت طلبي نيست؟ شايد
براي کسي که تجربهاي در زمينه
جنگ نداشته باشد ،مطلب جور
ديگري باش��د .ولي ب��راي اين
جان��ب که از حدود س��ه س��ال
جنگ تحميل��ي ،بيش از  21ماه
آن را در جريان جنگ به شرحي
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که ضميمه است ،بودهام مسئله بسيار مهم ميباشد.
از زماني که تصمي��م به خدمت فعال و حضور در
جبهه انش��ا اهلل تعالي گرفتم با وجداني آس��وده به
س��پاه ميآيم .خدايا م��ا را در انتخاب صراط خود
راهنمايي کن!».

راه اندازي دوره عالي مالک اشتر

بدين ترتيب سردار اسماعيل دقايقي بار ديگر جبهه
را راه��كار زندگ��ي و جهاد انتخاب ک��رد ،و آقاي
محس��ن رضايي فرمانده سپاه پاس��داران در پاسخ
به نامه دقايقي با صدور حكمي او را مس��ئول تهيه
مقدمات تشکيل اولين دوره آموزش عالي فرماندهي
گردانهاي سپاه به نام «دوره عالي مالک اشتر» كرد.
اين حرکت ضروري به اين دليل بود که فرماندهان
س��پاه ع�لاوه بر تجارب ش��خصي ك��ه در مناطق
عملياتي كسب كرده بودند ،به اصول و مباني علمي
تاکتيکهاي جنگي نيز آشنايي بيشتري پيدا کنند ،تا
اين آشنايي باعث آمادگي و موفقيت کاملتر آنان در
جبههها گردد .اس��ماعيل در آغاز كار تعداد  29تن
از بهترين دوس��تان خود را گردآوري كرد و پس از
مشورتهاي الزم فعاليت طرح مالک اشتر را عمال
شروع كرد .او به عنوان اولين دانشجوي فرماندهي،
اي��ن دوره را به خوبي طي نم��ود ،و به عنوان يك
فرمان��ده مجددا در ميدان نبرد حضور يافت .ناگفته
نمان��د كه در اين دوره ح��دود  60تن از زبدهترين
فرماندهان و نيروهاي رسمي سپاه پاسداران شركت
كردند كه پ��س از پايان طرح از ميان آنها تعدادي
براي فرماندهي انتخاب و به جبههها اعزام ش��دند.
اسماعيل به خاطر عالقهاي که به اين دوره داشت،
و چهره شاخص ساير فرماندهان بودسرگروه دوره
گزينش شد .گويا در آن اوايل که زمزمه طرح دوره
مالک اش��تر به گوش برخي از رزمندگان رس��يد و
از ک��م و کيف طرح اطالع نداش��تند ،اين طرح را
مورد ش��ك و ترديد قرار دادند .ولي وقتي دانستند
ك��ه يکي از افراد ش��ركت كننده در طرح ،س��ردار

شهيد اسماعيل دقايقي
به اين منظور به فرماندهي تيپ
 9بدر برگزيده شد تا نيروهاي
مجاهد عراقي را در قالب
يك يگان قدرتمند عملياتي
سازماندهي نمايد ،و آنها را به
سوي تحقق اهداف بر حقشان
رهنمون سازد
اسماعيل دقايقي اس��ت با خوشحالي از فرماندهان
آموزش ديده استقبال به عمل آوردند.
در زمان اجراي طرح مالک اش��تر عمليات خيبر در
منطقه عملياتي جزاير مجنون به مورد اجرا گذاشته
ش��د و اس��ماعيل با حضور در اين نب��رد فراموش
ناش��دني فرماندهي يک��ي از گردانهاي خط مقدم
را به عهده داش��ت .پاتکهاي بي ش��مار و سنگين
دش��من که با گلوله ب��اران انواع ت��وپ و خمپاره
همراه بود نتوانس��ت کوچکترين خللي در پايداري
ش��جاعانه نيروهاي تح��ت امر دقايق��ي به وجود
بياورد .چه ش��جاعت ،شهامت و مقاومت جانانه او
اسباب تعجب و ش��گفتي همه فرماندهان ردههاي
باالتر را فراهم آورده بود .اسماعيل بعد از عمليات
خيبر به پش��ت جبهه بازگشت و طرح دوره مالک
اشتر را در تابستان  1363به پايان رساند.

چگونگی تشکیل تیپ بدر

در پي پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،فشارهاي
فزاينده و اقدامات س��ركوبگرانه رژيم حزب بعث
بر ضد جنبش اس�لامي ع��راق ،به خصوص حوزه
عمليه نجف اش��رف ش��دت يافت ،و ه��زاران تن
از مردم آن كش��ور ناگزير ب��ه ايران هجرت كردند.
جوانان مجاهد عراقي آغاز جنگ تحميلي را بهترين
فرصت براي ش��ركت در جنگ و تشديد مبارزه بر
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ضد صدام يافتند .در ايران ،احزاب و س��ازمانهاي
معارض عراق��ي همچون حزب الدعوه اس�لامي،
س��ازمان پيكار اس�لامي ،جنبش علم��اي مجاهد
عراق ،و جنبش مجاهدين عراق به رهبري ش��هيد
محراب آيت اهلل سيد محمد باقر حكيم ،در ابتداي
امر مس��ئوليت سازماندهي و هدايت جوانان عراقي
را با همكاري س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي در
جبهههاي غرب و جنوب كش��ور به عهده گرفتند.
ولي با توجه به رقابت ناسالم و دو دستگي موجود
ميان سازمانهاي ياد شده و از طرف ديگر به علت
پراكن��ده كاري و ن��ا هماهنگي ،مب��ارزات احزاب
و جنبشه��اي عراقي آنگونه ك��ه انتظار ميرفت،
سودمند نبود.
جبهههاي جنگ در اس��تانهاي خوزستان ،ايالم و
كرمانش��اه بس��تر فعاليت گروههاي مبارز عراقي را
تش��كيل ميدادند ،و به طور مح��دود نيز با حزب
دمكرات كردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني
در ش��مال آن كش��ور همكاري ميكردند .گاهي به
عملي��ات نفوذي در داخل خاك ع��راق به منظور
اجراي عمليات مس��لحانه بر ضد مس��ئولين حزب
بع��ث و مراكز دولتي دس��ت ميزدند ،ولي پراكنده
كاريها و دو دس��تگيهاي موجود ميان گروههاي
فوق الذكر نه فقط خواس��تههاي جوان پر ش��ور و
دلس��وز مجاهد عراق��ي را تأمين نميك��رده ،بلكه
موجب نارضايتي آنان نيز ميش��د و به اين س��بب
بس��ياري از آنان براي ادامه مب��ارزه به همكاري با
يگانهاي سپاه و بسيج روي ميآوردند ،و دهها تن
از آنان دوشادوش برادران ايرانيشان جنگيدند و به
درجه رفيع شهادت نايل آمدند.
جن��گ در س��ال  1360ابع��اد وس��يعتري به خود
گرفت ،و در عي��ن حال موج مهاجرت عراقيها و
فرار نظاميان عراقي از جبهه به سوي ايران افزايش
يافت و مس��ئوالن وقت سياسي و نظامي جمهوري
اس�لامي در صدد برآمدند تا به طرز شايستهتري از
نيروهاي عراقي كه اغلب تحصيل كرده و كارشناس
امور نظامي بودند اس��تفاده ش��ود .ب��ه همين دليل
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي پادگان شهيد غيور
اصلي در غرب اه��واز را در اختيار حزب الدعوه،
بزرگترين تش��كيالت سياسي معارض رژيم صدام
قرار داد كه ابتدا گردان ش��هيد آيت اهلل سيد محمد
باقر صدر در آن سازماندهي شد و مجاهدين عراقي
در قالب اين يگان اغلب به عمليات شناس��ايي و به
طور محدود در عملي��ات نظامي در كنار نيروهاي
جمهوري اسالمي ش��ركت ميكردند .در اين ميان
مس��ئوليت عمليات چريكي و مسلحانه مجاهدين
عراقي در داخل خ��اك عراق را قرارگاه رمضان به
عهده گرفت.
ب��ا ادامه روند جنگ تحميلي ،نياز مجاهدين عراقي
كه از روحيه ف��داكاري و سلحش��وري برخوردار
بودند ،براي حضور در جبهههاي نبرد حق و باطل
بيشتر احساس ش��د ،و به همين استعداد نيروهاي
مس��تقر در پادگان شهيد غيور اصلي در سال 1362
به س��ه گردان افزايش ياف��ت ،و در كنار نيروهاي
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خودي در عمليات بدر و خيبر حضوري شايس��ته
داش��تند ،و حماسههاي كم نظير و به ياد ماندني از
خود به يادگار گذاشتند.
با اين وصف ش��هيد اسماعيل دقايقي به اين منظور
به فرماندهي تيپ  9بدر برگزيده ش��د تا نيروهاي
مجاه��د عراق��ي را در قالب يك ي��گان قدرتمند
عمليات��ي س��ازماندهي نمايد ،و آنها را به س��وي
تحق��ق اهداف بر حقش��ان رهنمون س��ازد .لذا با
توجه به س��ابقهاي ك��ه از دوران مب��ارزات قبل از
پي��روزي انق�لاب اس�لامي داش��ت ،بيدرنگ كار
س��ازماندهي و بازسازي تيپ را آغاز كرد كه ديري
نپاييد بچههاي تيپ در چند عمليات كيفي در هور
الهويزه و جبهههاي ايالم و كردستان شركت كردند
و موفقيتهاي چشمگيري به دست آوردند.

عروج عاشقانه

اين شهيد بزرگوار پس از انجام وظيفه خالصانه در
سمت فرماندهي تيپ  9بدر و شركت در عمليات
عاش��وراي  4و قدس  4و همچنين كربالي  2و 3
و  4و  5احساس ميکند که زمان پرواز به ملکوت
اعال و عروج عاش��قانه او فرا رس��يده است .بدين
ترتيب همس��ر و فرزندانش ابراهي��م و زهرا را که
در تهران زندگي ميکردند ب��ه اهواز فرا ميخواند
تا ب��راي آخرين ب��ار آنها را ببين��د .بانو معصومه
همراهي همسر شهيد دقايقي در اين باره نقل كرده
اس��ت« :دو سه هفته از مس��افرت اسماعيل گذشته
ب��ود و من در تهران بودم .به من تلفن کرد و گفت
اگر ميتوانيد به اهواز بياييد .من نگران شدم و گفتم
ش��ايد مريض ش��ده اس��ت و بيدرنگ عازم اهواز
شدم .ساعت  23/30موفق به ديدار او شدم .خيلي
خسته به نظر ميرسيد .اس��ماعيل در اين ديدار به
من گفت ك��ه اين دفعه الزم اس��ت خودم به جلو
ب��روم .اين اولين بار بود که ب��ا صراحت گفت که
ميخواه��د به خط اول عمليات ب��رود .هرچند که
هميشه در خطوط مقدم عمل ميكرد .اما هيچ وقت
چنين مسئلهاي را با من مطرح نكرده بود.
پرسيدم :امکان دارد در اين عمليات پيروز شويم و
باز يکديگر را ببينيم؟
اس��ماعيل گف��ت :علم غي��ب ن��دارم ...همين قدر
ميدانم که ما داريم پيروز ميشويم.
گفتم :ش��ما هن��وز وارد عمليات نش��دهايد و فردا
ميخواهيد شرکت کنيد؟
گفت :شما فکر کنيد که ديدار من و شما در بهشت
ميباشد.
من از همان لحظه با آن س��خن اسماعيل همه چيز
را خوان��دم و از آن پس س��خني نگفتم .صبح خدا
حافظي کرد و رفت».
اسماعيل دقايقي با همسر و فرزندانش خدا حافظي
ميكند و چند س��اعت بعد همراه يکي از برادران
براي سرکش��ي و شناس��ايي عازم مح��ور عملياتي
کربالي ـ  5ميش��ود .س��رانجام زندگاني سرشار
از گذش��ت و ايثار ش��هيد دقايق��ي را از زبان يكي
از همرزمان او بخواني��م« :بعد از اين که مأموريت

اج��راي عملي��ات «کرب�لاي ـ  »5به
فرماندهي لش��كر  9بدر ابالغ ش��د،
برادر اس��ماعيل ب��ه پ��ادگان آمد تا
گردانها را آماده کند .صبح يکش��نبه
 28دي س��ال  1365به من گفت يک
دستگاه موتورسيكلت آماده کنيد تا به
خط برويم .بالفاصله آماده شديم و با
موتورسيكلت به طرف خط حرکت
کرديم ،تا او خط را شناسايي کند .در
مس��ير راه تا خط مقدم متوجه شديم
که هواپيماي دشمن در نزديكي ما در
حال پرواز هستند .به ناچار موتور را
پارک کرده و پياده ش��ديم و به طرف
کانال��ي به راه افتادي��م .آقاي دقايقي
چن��د ق��دم جلوت��ر از م��ن حركت
ميكرد كه ناگهان بمبهاي خوشهاي
دش��من به زمين اصابت كرد و ما هر
دو زخمي ش��ديم .اسماعيل از ناحيه
پا جراحت برداش��ت .به هر زحمتي
بود وارد کانال شديم .چند متر جلوتر
سنگري را مشاهده کرديم و به سمت
آن حرکت کرديم که ناگهان صداي س��وت راکتي
ما را به خود متوجه کرد .به س��رعت به حالت خيز
درآمديم .ب��ا انفجار راکت ،کانال به ش��دت تکان
خ��ورد و هر کدام از ما به س��ويي پرتاب ش��ديم.
من احس��اس کردم س��قفي بر س��ر ما فرو ريخت.
اس��ماعيل را صدا کردم ولي جوابي نشنيدم ...گرد
و خاک کمتر شد ...دقت کردم ديدم اسماعيل آرام
گرفته است»...
دكتر محسن رضايي پس از شنيدن خبر شهادت و
غم از دس��ت دادن يار ديرينه خود شهيد اسماعيل
دقايق��ي با حض��ور در من��زل آن ش��هيد بزرگوار
سخناني را بدين شرح ايراد كرد :بسم اهلل الرحمن
الرحيم .علت اين که گريه ميکنم به خاطر عش��ق
و عالقهاي اس��ت که به اسماعيل داشتم .اسماعيل
جزء نادر برادراني بود که در قلب من جاي داشت
و ش��ايد اين را من بروز نم��يدادم و به ديگران يا
براي خود اس��ماعيل نميگفتم .اما واقع ًا اسماعيل
يک��ي از عزيزاني بود که من به ش��دت به ايش��ان

اين شهيد بزرگوار پس از
انجام وظيفه خالصانه در سمت
فرماندهي تيپ  9بدر و شركت
در عملياتهاي گوناگون،
احساس کرد زمان پرواز به
ملکوت اعال و عروج عاشقانه او
فرا رسيده است .بدين ترتيب
همسر و فرزندانش را از تهران
به اهواز فرا خواند تا براي
آخرين بار آنها را ببيند
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عالقمن��د ب��ودم و اگر من گريه ميکن��م براي اين
اس��ت که نميش��ود مانع عش��ق و عالقه شد .به
هر حال هرکس��ي ک��ه عالقمند به ديگري باش��د،
احس��اس دارد و متأثر ميش��ود و م��ن براي خود
گريه ميکنم که اآلن اس��ماعيل در کنار ما نيست و
به هدف متعالي خودش رسيده و اگر «اسماعيلها»
در اين صحنههاي نبرد باش��کوه الهي شهيد نشوند
هميشه زندگي براي آنان تلخ و سياه است .عظمت
اس��ماعيل در رزم و مب��ارزه اوس��ت .ابراهيم (ع)
در ميدان نبرد الهي ابراهيم ميش��ود و اين عش��ق
الهي اس��ت که شکوه و عظمت و شيريني و جذبه
به «اس��ماعيلها» ميدهد .م��ن در اينجا از همه به
خص��وص از خانواده معزز و محترم اس��ماعيل و
برادران سپاه آغاجاري و بهبهان ميخواهم که واقع ًا
اس��ماعيل را به عنوان يک الگو به مردم ش��هرهاي
خودش��ان معرفي کنند .بخصوص براي قشر جوان
و فعال ش��هر .من مطمئن هس��تم که انشاء اهلل اين
ش��هادت در اين دو ش��هر غوغا خواهد کرد و به
فضل خدا همين جوانها و دانش آموزان پر شور،
آنچن��ان از روح بزرگ اس��ماعيل قوت بگيرند که
در آينده ما اس��ماعيلهاي زيادي در اين دو ش��هر
خواهيم داش��ت .به هر حال ما ضعيف هس��تيم و
به خاطر عالقه مان به اس��ماعيل گريه ميکنيم .اما
اس��ماعيل در جايگاه بس��يار رفيعي مأوا گزيده و
نزد خداوند از منزلت وااليي برخوردار اس��ت .من
امي��دوارم که خداوند متعال به پدر و مادر ش��هيد
ـ ک��ه من به ج��اي پدر و مادر خ��ودم روي آنها
حساب ميکنم ـ صبر عنايت فرمايد و توفيق ادامه
راه ايشان را به همه ما عطا فرمايد .والسالم....
ب��ه درس��تي که اس��ماعيل از صابران ب��ود و نفس
مطمئنه او در آيه ش��ريفه «ي��ا ايتها النفس المطمئنه
ارجعي الي ربک راضيه مرضيه فادخلي في عبادي
و ادخلي جنتي» مصداق پيدا كرد.
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عملي��ات كربالي  2كه روز دهم ش��هريور س��ال  1365در منطقه
عمومي حاج عمران در عمق خاك عراق با رمز یا ابا عبد اهلل الحسین
(ع) ادركني به مورد اجرا گذاشته شد ،يكي از عملياتهاي كيفي
و حماسه ساز رزمندگان اسالم در دوران هشت سال دفاع مقدس به
شمار ميرود .از ويژگيهاي مهم اين عمليات حضور يك گردان
از مجاهدی��ن عراقي در چارچوب تيپ  9بدر به فرماندهي ش��هيد
اسماعيل دقايقي بود .تيپ بدر در قالب سه گردان از نيروهاي مجاهد
عراقي شامل گردان شهيد صدر ،گردان شهيد دستغيب ،گردان امام
موسي كاظم به اضافه گردان حمزه دربرگيرنده مجاهدین عراقي به
استعداد حدود يك هزار سرباز و افسر جان بركف در اين عمليات
شركت كرد .نيروهاي تيپ  9بدر در آستانه عمليات از روحيه بسيار
عالي برخوردار بودند ،و قبل از حركت به س��مت منطقه عمليات،
مراس��م نيايش و نوحه خواني برگزار كردند ،و بعد از آن مشغول
نوشتن وصيتنامههاي خود شدند .يكايك رزمندگان مجاهد عراقي
پس از اس��تقرار در منطقه عمليات ،فرمانده خود ش��هيد اسماعيل
دقايق��ي را در آغوش گرفته و با لبخن��دي خاطره آميز به او نويد
پيروزي دادند.
سخنان شهيد اسماعيل دقايقي بعد از عمليات كربالي  2در منطقه حاج عمران

عمليات كربالي  2حماسه در حاج عمران
ٌ
رجال
بس��م اهلل الرحمن الرحیم« :مِن المؤمنین
صدقوا م��ا عاهدوا اهلل علی��ه ،فمنهم َمن قضي
نحب��ه ومنهم َمن ینتظ��ر وما بدّ ل��وا تبدیال» .با
کس��ب اج��ازه از محضر روحانی��ون محترم و
س��ایر برادران .در این فرصت مختصر س��عی
میکنم رون��د عملیات کرب�لای  2را که واقع ًا
کربال خوانده ش��د ،توضی��ح دهم .بیش از یک
م��اه از فرمان حضرت ام��ام (ره) به فرماندهان
نظامی سپاه و ارتش گذش��ته بود ،که فرمودند
امروز صدام حال خوشی ندارد و باید عملیات
را هرچند محدود علی��ه صدام ادامه دهیم .این
جمله مسئولیتی را بر دوش فرماندهي کل سپاه
و سایر فرماندهان گذاشت که باید هرچه زودتر
حرکتی در جبهه شروع ش��ود .در قرارگاههای
مختل��ف غ��رب ،جنوب و در هم��ه جا تالش
کردند که آماده عملیات بشوند .این توفیق برای
اولین بار نصیب کدامین نیرو و کدامین تیپ یا
لش��کر خواهد شد؟ آيا ارتش��یان این توفیق را
خواهن��د یافت كه هرچه زودتر فرمان حضرت

شهيد دقايقي :برادران مجاهد
عراقي در مكاني نزدیک جبهه
خیم ه گاهی برپا کردند که
همچون خیمه گاه یاران حسین
در کربال بود .روزهای قبل از
عملیات بسیار دیدنی بود که زبان
از شرح آنچه گذشت قاصر است.
گویی ایام عاشوراست و برادران
رزمنده هر وقت فرصتی پیدا
میکردند به عزاداری و سینه زنی
مشغول میشدند .چنان شور و
شوق وصف ناشدنی بود
امام را لبیک بگویند .تالشها پيگيري میشود.
کاره��ای اطالعات��ی انج��ام میگی��رد .نیروها
مشغول آموزش میش��وند .حضرت امام (ره)
مجددا ً در سخنانش��ان تاکید فرمودند كه صدام
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اآلن گیج اس��ت و به او مهلت ندهید .امام (ره)
مجددا ً تاکید كردن��د .این مرد بزرگ و این پیر
جماران که ش��رایط را بهتر از دیگران میفهمند
والهام به ایش��ان میش��ود ،این فرمان مبارک را
تکرار كردند که به صدام مهلت ندهید.
ب��رادران مجاهد تیپ بدر هم در کوههای غرب
آم��وزش ديدند و منتطر ش��دند ک��ه چه وقت
فرمان حمله به آنان میرسد .ما هم در قرارگاهها
منتظر بوديم که چه وقت فرمان به ما میرس��د
تا به نیروها ابالغ کنیم .س��رانجام این انتظار به
س��ر آمد و منطقه حاج عم��ران به عنوان منطقه
عملیاتی مشخص شد .بهسرعت شروع به کار
کردیم و نیروهای مختلف ما در منطقه حضور
پیدا کردند .برادران مجاه��د در مكاني نزدیک
جبهه خیمه گاهی برپا کردند که همچون خیمه
گاه یاران حسین در کربال بود .روزهای قبل از
عملیات بسیار دیدنی بود که زبان از شرح آنچه
گذشت قاصر است.
گویی ایام عاشوراس��ت و برادران رزمنده شب
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و روز وه��ر وق��ت فرصتی پی��دا میکردند به
عزاداری و س��ینه زنی مشغول میشدند .چنان
ش��ور و ش��وق وصف ناش��دنی بود .در چنين
ش��رایطي ما برای عملیات آماده شدیم .برادران
وصی��ت نامهه��ا را نوش��تند .در آن م��دت که
فرصت بود ،آموزشهای الزم را دیدند و خود
را آماده حمله به دشمن کردند.

شهيد دقايقي :از ساعت یک
بامداد تا ساعت هفت صبح
حدود شش ساعت جنگ سنگر
به سنگر و جنگ مردانه ادامه
داشت .جنگی که دشمنی را که
با آن همه دستورات و با آن همه
آماده باشهایی که از قبل داده
بود و آن همه اسلحه و مهمات و
سنگرهای محکم نتوانست جلوی
نفوذ رزمندگان اسالم را بگیرد
دشمن غدّ ار س��عی میکرد پی ببرد ما چه طور
میخواهی��م عملیات بکنی��م .هواپیماهایش از
منطقه عکس برداری کردند .ضد انقالب ناپاک
ک��ه از ابتدای این انقالب مقدس در کردس��تان
و در ش��مال ،مزاحم پیشروی اس�لام در آنجا
ب��وده ،و مانع کار حکومت جمهوری اس�لامی
در آنجا بوده ،س��عی میکرد متوجه بش��ود که
ای��ن حرکت و ای��ن تحرکات برای چیس��ت؟
این تحرکات نیروهای اس�لام ب��ه چه قصد و
منظوری است؟ به هر صورت شب عملیات فرا
رس��ید .لکن با تالشهای گسترده ضد انقالب
و عوامل جاسوسی دشمن ،رژیم بعثی بیاطالع

از عملیات نب��ود .و اگر نبود لطف خدا
و اگر نب��ود ارادهای که خدا مقدّ ر کرده
که در کربالی  2دش��من بعثی ضربهای
س��همگين بخورد و اگر خواس��ت خدا
نبود که فرمان ام��ام ا ّمت ،این مرد الهی
ب��ه انجام برس��د ،معلوم نب��ود چه پیش
میآمد؟ این صد ش��هیدی که ما دادیم،
اگ��ر ب��رادران نظامی ك��ه از آن صحنه
مطلع هس��تند و آن وضعيت را ترس��یم
کنند ،ش��ايد بتوان گفت ك��ه یک نفر از
م��ا در آن عمليات س��الم نمیماند .ولي
باعث ش��د که ما تلفات بسیاری بدهیم.
این پيروزي ب��ه لطف خدا بود .به عقید
بنده این حرکتی ب��ه دنبال فرمان امام و
به خواس��ت امام ا ّمت ب��ود .فرمان امام
ا ّمت مجری میخواهد .هر کسی مجری
فرمان امام نیست.
ای��ن مجاهدین پاک ،ای��ن س��ربازان پاکی که
خونشان را در این عملیات ريختند ،و آنهایی
ٌ
رجال صدقوا ما
که زنده هس��تند «مِن المؤمنین
عاهدوا اهلل علیه فمنه��م َمن قضي نحبه ومنهم
َم��ن ینتظ��ر و مابدّ لوا تبدیال» .اگ��ر نبودند این
پاكباخت��گان و این کس��انی که ب��ه حق مجری
فرمان ام��ام ا ّمت ،ك��ه نائب امام زم��ان (عج)
هس��تند ،این موفقیت بهدست نمیآمد .لذا این
پيروان راستين امام ا ّمت (ره) بودند که توانستند
آن فرمان را به انجام برس��انند .ما این توفیق را
غیر از صداقت ب��رادران و غیر از ایثار آنها ،و
غیر از عشقشان به خدا و اسالم و قرآن و امام
چیز دیگری نمیدانیم.
در ش��رایطی که دشمن از س��اعت هفت و نیم
غروب آفتاب که هوا تاریک شد ،تا ساعت یک
بامداد ،آسمان را با من ّورهایش روشن کرده بود.

تصاویر شهدای مجاهد عراقی در گلزار شهدای قـم
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ولي برادران ما از همان لحظات پیشرویش��ان
را به مواضع دش��من شروع کردند .دشمن یک
س��اعت قب��ل از عملیات مج��ددا ً اطالعاتی به
دس��ت آورد که عملیات قرار است آغاز شود.
ب��از نیم س��اعت قبل از عملی��ات اطالعاتی به
دست دشمن رس��ید .اما در ساعت یک بامداد
كه فرمان حمله داده ش��د ،س��ربازان امام زمان
(عج) به نزدیکترین نقاط رسیده بودند.
قبل از عملیات بحث بود که رمز عملیات چه
باشد؟ ما پیشنهاد کردیم و گفتیم كه ایام محرم
حس��ینی نزدیک است ،رمز عملیات یا حسین
(ع) باش��د .بعد توافق شد كه رمز عملیات «یا
حس��ینبنعلی (ع) ادرکنی» باش��د .سربازان
ام��ام زمان (عج) و مجاهدان فی س��بیل اهلل با
این فرمان به دش��من حمله کردند .از ساعت
یک بامداد تا س��اعت هفت صبح حدود شش
ساعت جنگ سنگر به س��نگر و جنگ مردانه
ادامه داش��ت .جنگی که دش��منی را که با آن
همه دس��تورات و با آن هم��ه آماده باشهایی
که از قبل داده بود و آن همه اسلحه و مهمات
و س��نگرهای محکم نتوانس��ت جل��وی نفوذ
رزمندگان اسالم را بگیرد .ما با نیروی قلیل ،بر
دشمن قوی و کثیر حمله کردیم .با آمادگي که
ما کرده بودیم ،تصور نمیکردیم که دشمن این
قدر آماده باشد .و فردای عملیات همه برادران
میگفتند که این موفقيت حاصل نميشد مگر
به فض��ل خدا و هم��ه لطف خ��دا را دیدند.
براي اينكه دش��من روی ارتفاعات مسلط بود
و ما میخواس��تیم از پایین به باال برويم .شما
میدانید وقتی سالحها ،تیربارها و خمپارههای
دش��من روی ما آتش ميريزند ،چقدر حرکت
کردن مش��کل اس��ت .لکن به فضل خدا این
مجاه��دان صادق فی س��بیل اهلل رفتند و راه را
باز کردند.
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يادمـان سرلشکرشهيد اسماعیل دقایقی
شماره  / 87دیماه 1391

شهيد

همانگونه كه از وصيتنامه شهيد اسماعيل دقايقي آشكار است،
او يكي از افراد متعهد به اسالم و خط واليت اهل بيت عصمت
و طه��ارت (ع) و واليت فقيه بوده و همواره خانواده و س��اير
افراد جامعه را به پيروي از اين خط دعوت نموده است .دقايقي
ضمن ارسال س�لام به خميني بزرگ (ره) و روحانيت متعهد و
امت حزب اهلل ،به همس��رش توصيه نموده بعد از شهادت خود،
با آقايان علما مش��ورت نمايد و منطقيتري��ن راه را براي حل
مشكالت انتخاب کند .اين شهيد فداكار بر اين عقيده بوده كه
در راه حس��ين (ع) گام برداشتن ،حسيني شدن و پيروي از راه
ام��ام امت خميني عزيز که هم��ان راه خدا و قرآن و اهل بيت
عصمت و طهارت است را ميطلبد.

بنما ،براي آنها دعا ميکنم و اميدوارم افرادي مفيد براي اسالم و خط
واليت اهل بيت عصمت و طهارت و واليت باشند .و بعد از من سعي
کن با مشورت آقايان علما منطقيترين راه را براي خود انتخاب کني
که انش��اء اهلل اگر بهشت نصيبم شد يکديگر را در آنجا مالقات کنيم،
انشاء اهلل با صبر و استقامت خود که داشتهاي و خدا بيشتر به تو بدهد
اسوهاي در جامعه خود باشي.
ب��رادران و خواهران محترمه :براي ش��ما آرزوي صبر و اس��تقامت در
پيگيري اهداف اس�لامي دارم .انش��اء اهلل که بتوانيد با کار و فعاليت
خود را بيش از پيش وقف راه خدا و اس�لام کنيد .پيش بردن اس�لام
در جهان ،جهاني که پر از فس��ق و فجور و خيانت ابر قدرتها اس��ت.
تالش و ايثار ميخواهد در راه حسين ،سيد الشهداء (ع) رفتن ،حسيني
ش��دن را ميخواهد .انشاء اهلل در پيروي از راه امام امت خميني عزيز
که همان راه خدا و قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت اس��ت موفق
باش��يد .ديدن برادران رزمنده در خط اول که با آرامش مش��غول نماز
هستند و با متانت نيروهاي دشمن و تانکهاي او را ميبينند و با سالح
مختصر با آنان مقابله ميکنند از تجليات خميني شدن اين امت که مرا
به وجد آورده اس��ت .حقوق شما را آنطور که بايد رعايت ننمودهام.
انشاء اهلل مرا ببخشيد .من هم دعاگوي شما هستم .خدمت کليه اقوام و
فاميل و دوستان و آشنايان سالم عرض ميکنم و براي آنان توفيق در
خط اس�لام و قرآن بودن را آرزومندم .قطعا نتوانستهام حقوق شما را
به خوبي رعايت کنم ،انش��اء اهلل مرا ببخشيد .از همه شما التماس دعا
دارم .والسالم علي عباد اهلل الصالحين.
پاس��دار اس��ماعيل دقايقي  3جمادي الثاني  1404روز وفات فاطمه
زه��را (س) اولين منادي ح��ق و واليت و وصايت اهل بيت عصمت
و طهارت.

بس��م اهلل الرحمن الرحيم« :ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا
القوم الکافرين» .خدايا امت اسالم را صبر و استقامت عطا فرما تا در
مقابل دشمنان خدا و کافران پايداري کنند و سپس بر آنان غلبه کنند.
خدايا ش��هادت ميدهم که غير از تو خدايي نيس��ت و مح ّمد (ص)
رسول و فرس��تاده توست .و علي (ع) وصي رسول خدا است .سالم
بر خاندان عصمت و طهارت .درود بر خميني کبير .سالم بر روحانيت
متعهد و امت حزب اهلل .خدايا از تو ميخواهم در هنگامي که شيطان
سس��تي به س��راغم ميآيد او را دور سازي و مرا قوت و آرامش عطا
فرمايي که «الحول وال قوه اال باهلل العلي العظيم».
پدر و مادر گرامي :در مقابل شما شرمندهام که توفيق خدمت به شما
و اجراي حقوق ش��ما خيلي کم نصيبم شد .بدانيد که «انا هلل وانا اليه
راجعون» انش��اء اهلل که خداوند به ش��ما صبر عطا فرمايد و ش��ما از
جمله کس��اني باش��يد که مردم و خصوصا خانواده شهداء و اسراء و
معلولين را دلداري بدهيد و من هم دعا گوي شما هستم.
همس��ر محترمه :در اين حدود  5س��ال زندگي از خصوصيات خوب
ت��و بهره بردم و مرا بس��يار احترام کردي که الي��ق آن نبودهام .پيوند
من و تو با ش��عار اس�لام و ايمان شروع ش��د و بعد سعي نموديم که
هر روزمان با روز ديگر متفاوت باش��د و احکام اس�لام را پياده کنيم
و خ��وب ميداني ک��ه راه من ه��م در ادامه اين زندگي و مس��ير به
عمل درآوردن عقيده به اسالم بوده است .چطور ميتوانستم در خانه
راحت باش��م و کاري نکنم در صورتي که جان و مال امت مس��لمان
ايران به س��وي جبهه س��رازير است ،انس��ان در برخورد با مصائب و
مشکالت است که لذت ايمان و توجه به خدا را درک ميکند و اگر
رفتن من مصيبتي برايت باشد ،ميداني که« :الذين اذا اصابتهم مصيبه
قالوا انا هلل وانا اليه راجعون» .در تربيت ابراهيم و زهرا س��عي خود را
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حديث معتبري از پیامبر اکرم (ص) نقل شده كه هر عمل نيكي ،يك عمل نيك
ديگ��ري باالتر از آن وجود دارد ،كه به ترتيب به خط ش��هادت ختم ميش��ود،
و ديگر هيچ عمل نيكي باالتر از آن نيس��ت .در ادامه حديث تصريح ش��ده كه
در روز قيامت س��ه گروه در صف ش��فاعتكنندگان ميايس��تند ،و ديگران را
ش��فاعت ميكنند كه يكي از آن سه گروه ش��هداء هستند .با اين وصف شهداء
ن ه فقط از نجات يافتگان هس��تند ،بلكه در روز قيامت وس��يله نجات ديگران نيز
ميشوند .در واقع فداكاريهاي سرداران رشيد و بسيجيان عزيز و سربازان غيور
ميهن در عرصه دفاع مقدس در برابر تجاوز بيگانگان ،و پاس��داري از ارزشهاي
انق�لاب اس�لامي قابل تقديس و احترام اس��ت .به ويژه كه اگ��ر برخي از اين
عزيزان همچون شهيد اسماعيل دقايقي از مرحله قبل از پيروزي انقالب اسالمي
موقعيتهاي متنوع مبارزاتي در ركاب امام خميني (ره) داشتهاند .آقاي محسن
رضايي دبير شوراي تشخيص مصلحت نظام كه از دوران نوجواني در عرصههاي
مب��ارزه با طاغوت از ي��اران نزديك و صميمي دقايقي ب��وده و در دوران دفاع
مق��دس نيز با همديگر جامه مقدس پاس��داري را به تن كردهاند در اين گفت و
گوي اختصاصي جزئيات زندگي اسماعيل را از مرحله نوجواني تا شهادت شرح
داده است كه خواندن آن قابل توجه عالقمندان است.

با اسماعيل سوگند برادري ياد كرده بودم
نگاهي به زندگي سراسر ايثار و از خودگذشتي شهيد اسماعيل دقايقي
از زبان فرمانده و همرزم او برادر محسن رضایی

بفرماييد كه چگونه و در چه سالي با شهيد اسماعيل
دقايقي آشنا شديد؟
با ش��هید اسماعیل دقایقی در سال  1349در هنرستان
ش��رکت نفت اهواز آشنا ش��دم .وقتی روز اول وارد
کالس ش��دم و روی می��ز خ��ود ق��رار گرفتم .یک
نوجوانی که چهره معصومی داش��ت نظرم را به خود
جلب کرد ،و او اس��ماعیل دقایقی بود .من از مسجد
س��لیمان و او از آغاجاری اميديه قبول شده بوديم که
بعد از گذش��ت دو س��ه روزي با هم دوست و آشنا
شدیم .مدت تحصیل در هنرستان شركت نفت چهار
سال بود و هر سال فقط  20هنرجو را از طریق کنکور
و مصاحبه حضوري از سراسر خوزستان میپذیرفتند.
معموال کس��انی که قبول میشدند آدمهای باهوش و
با اس��تعداد بودند .آقای اسماعیل دقایقی یکی از اين
افراد با اس��تعداد بود که توانسته بود هم در کنکور و
هم در مصاحبه قبول شود .اين نشان ميدهد كه درس
خوان خوبی بود.
چن��د ماهی نگذش��ته بود ک��ه متوجه ش��دم فضای
هنرستان یک فضای کمونیستی و مارکسیستی است.
فضای اس�لامی نیست .لذا با اسماعیل دقایقی و عبد
اهلل س��اکی و آقاي موسوی و چند نفر دیگر صحبت
کردم که ما باید فضای هنرستان را تغيير دهيم .ولی ما
اولین سال تحصیلیمان را آغاز كرده بوديم و بچههای
س��ال س��وم و چهارم که در آس��تانه فارغ التحصیلی
بودند ،تحصیالت خیلی باالیی داش��تند .موقع زنگ
تفریح میرفتیم حیاط هنرستان یا در فرصتهاي بعد
از تعطیلی هنرس��تان در رختکن و جاهای دیگر و یا
در س��الن غذا خوری بحث ميكرديم و میتوانستیم
حریف آقایونی بش��ویم که مطالع��ات خیلی زیادی

داش��تند و در عی��ن ح��ال ارتباطات گس��تردهای با
مرکزيت کمونیس��تها و مارکسیستها در تهران و
آبادان و بعضی مناطق ایران داش��تند .لذا كار فرهنگي
را از آن سال شروع كرديم.

اولین گام ما در هنرستان شركت
نفت اين بود كه نمازخانه برپا
کردیم .شهید اسماعيل دقایقی
با صبر و حوصله میایستاد به
نماز و در برابر كمونيستها كه
او را مسخره ميكردند ،مقاومت
میکرد .هنرجویاني که پشت
سر ما آمدند همه مذهبي شده
بودند که اسماعیل توان و لیاقت
خودش را در اين تحول نشان داد
اولی��ن کارمان ای��ن بود ک��ه در رختکن هنرس��تان
نمازخان��ه برپا کردیم .جایی را مش��خص کردیم که
دو نفره و سه نفره میرفتیم آنجا نماز بر پا میداشتیم
و کمونیس��تها میآمدن��د ما را مس��خره میکردند.
شهید دقایقی خیلی با صبر و حوصله میایستاد نماز
و مقاوم��ت میکرد .روز ب��ه روز تعداد نماز خوانها
زیاد ش��د و به تدریج بحث مسائل اعتقادی را شروع
کردی��م .تا آخرین دورانی که ما در هنرس��تان بودیم،
فض��ا کامال عوض ش��ده بود .وقتي که س��ال چهارم
تحصیالتم��ان را آغاز کردیم ،هنرجویان س��الهای
اول و دوم که پشت سر ما آمدند بر خالف گذشته که
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همه هنرجويان مارکسیست بودند ،همه مذهبي شده
بودند .این کار خیلی بزرگی بود که اس��ماعیل توان و
لیاقت خودش را در آن نش��ان داد .میتوان گفت که
ما در آن هنرس��تان یک نسلی را بکلی عوض کردیم.
طوري كه جوانهاي با استعداد و شاگرد اولها در آن
هنرستان میآمدند درس میخواندند.
اسماعیل تا پایان دوره چهار ساله در هنرستان ماند
یا به دليل مبارزاتش اخراج شد؟
همگ��ی اخراج ش��دیم ..ولی بعد از گذش��ت مدتی
برگشتیم و تحصیالتمان را به پایان رساندیم .بار دوم
که اسماعيل دقایقی به هنرستان برگشت ،دستگیر شد
و من فرار کردم .فعالیت مرحله دوم ما از سال 1350
یعنی با آغاز سال دوم تحصیالت در هنرستان شرکت
نفت شروع شد .در حقیقت ما فاز بحثهای عقیدتی
و فرهنگی و تبلیغی اس�لامی را به س��مت مبارزه با
رژیم ش��اه هدایت کردی��م .در آن مرحله کتابهای
حضرت امام (ره) ،دکتر شریعتی و مهندس بازرگان را
میخواندیم .اطالعیههای امام را به دست میآورديم.
بعد به این نتیجه رس��یدیم که نمیتوان با این ش��یوه
مبارزه کرد .رژیم شاه در مقابل هر نوع فعالیت سياسي
و مذهبي میایس��تاد و امکان داشت دیر یا زود ما هم
دستگیر شویم .لذا آمدیم مبارزه را مخفی کردیم .کار
عضوگیری و آموزش عقيدتي و س��ازماندهی را آغاز
کردیم .تعدادمان از پنج نفر به  15نفر افزایش یافت و
آنگاه هستههای مقاومت تشکیالتی را شکل دادیم كه
همین هستهها چند سال بعد به گروه منصورون تبدیل
شد که قبل از پیروزی انقالب اسالمی در هفت استان
و  17شهرس��تان س��ازماندهی کرده بودیم و فعالیت
میکردیم.
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هسته اولیه گروه منصورون در سال  1350در هنرستان
ش��رکت نفت اهواز بنیانگذاری شد و کارش را ادامه
داد .دوس��تان ما در شهر خرمشهر و در مسجد جامع
خرمش��هر گروهی را به نام «گروه توحیدی» تشکیل
داده بودند .گروه ديگري در دزفول بودند که با شهید
حجت االسالم والمسلمين عبد الحسين سبحاني یکی
از روحانیون آنجا كه در سال  1350به شهادت رسيد
کار میکردند .این س��ه گروه به طور مس��تقل شکل
گرفت��ه بودند ول��ی آرام آرام ما با هم متصل ش��دیم.
در س��ال  1353اولین ارتباط بین این سه گروه برقرار
شد و در س��الهای  1354و  1355عمال اولین گروه
منصورون را در سراسر ايران شکل داده بودیم.
در مقاط��ع مختلف هم با ش��هيد اس��ماعيل دقايقي
یکسری فعالیتهایی انجام دادیم .به طور مثال با کمک
اسماعيل و دوستان دیگری همچون آقایان کرمانشاهی
و ساکی ،عملیات انهدام تنديس رضا شاه را روبروی
کالنتری خیابان  14متری اهواز طراحی کردیم .چهار
نفره آمديم و مواد منفجره را در تنديس رضا شاه کار
گذاش��تیم تا ش��اید با انفجار آن مردم از حالت ترس
و وحش��ت بیرون بیایند و حواسش��ان روی مسائل
سیاسی متمرکز شود .چرا كه بعد از خرداد سال 1342
يك نوع سس��تي و رخوت در جامعه به وجود آمده
بود .سرکوبها و دستگیریهای فراوانی که رژيم شاه
به عمل آورد ،مبارزه را به تاریکی کشاند .ما با چنين
عملياتي تصميم داش��تيم دوباره یک افق روش��نی به
وجود بیاید .البته چاش��ني مواد منفجره به علت اينكه
باطري تمام ش��ده بود عمل نکرد .این اولین عملیاتی
بود که من و اسماعیل و دو تن از دوستان انجام دادیم.
شهيد اس��ماعیل دقايقي در آن عملیات خیلی خوب
عمل کرد .وظایف شناس��ایی ،پوشش ایجاد کردن و
مراقبت كردن به عه��ده او بود .توافق كرده بوديم که
اگر قرار بود یکی از ما دس��تگیر ش��ود ،ديگران باید
میآمدند و عملیات میکردند تا دس��تگير شدگان را
آزاد کنند .چند مورد کارهایی دیگری قرار بود انجام

من حدود شش ماه زنداني
بودم .اسماعیل هم چند ماهی
در زندان بسر برد .او را به
شدت شکنجه کرده بودند
و میخواستند از او اعتراف
بگیرند .قبل از اینکه دستگیر
شويم ،ما دستگیری خود را
پیش بینی کرده بودیم .بر اساس
شواهدی احتمال دادیم
که ممکن است بزودی ما را
دستگیر کنند
دهیم که ش��رایط فراهم نش��د تا اینکه در سال 1352
ساواک آمد و ما را دستگیر کرد .من واسماعیل دقایقی
و تعدادی از دوس��تان دستگیر شدیم و بعد از مدتی
زندان انفرادی و مشکالت دوباره آزاد شدیم.
چند مدت زندانی بودید؟
من حدود ش��ش ماه زنداني بودم .اسماعیل هم چند
ماهی در زندان بسر برد .او را به شدت شکنجه کرده
بودند و میخواستند از او اعتراف بگیرند .قبل از اینکه
ما را دستگیر کنند ما دستگیری خود را پیش بینی کرده
بودیم .بر اس��اس ش��واهدی احتمال دادیم که ممکن
اس��ت بزودی ما را دستگیر کنند .به همین دلیل همه
مدارک و اسناد را از بین بردیم .فرض کرده بودیم اگر
به خانههای ما یورش بیاورند و دس��تگیر کنند ،هیچ
مدرکی نبايد در خانه مان پیدا کنند .اتفاقا یک ماه بعد
همین طور شد .چون خوب توانستیم نقش ایفا کنیم و
اسماعیل هم مقاومت کرد و دوستان خود را لو نداد،
من بعد از شش ماه آزاد شدم و مبارزه را از سر گرفتم.
جوابهایی که من یا اسماعیل یا آقای عبد اهلل ساکی
به پرس��شهای س��اواک میدادیم از قبل کامال تنظیم
شده بود .لذا ساواک گیج شده بود و نمیدانست این
حرفها را قبول کند که با اطالعات قبلی او ناسازگار
بود .اگر این حرفه��ا را قبول نکند که
هیچ تناقض��ی در صحبتهای ما وجود
ندارد .همه یک جور صحبت میکردیم.
س��اواک متوجه نبود که ما فهمیدهایم که
لو رفتهای��م و خودمان را برای بازجویی
آماده کردهایم .س��اواک تالش میکرد که
در درون زندان با همدیگر تماس نگیریم
یا داخل س��لولهای س��اواک نتوانیم به
یکدیگر پیام بدهیم و هماهنگ شویم.
قب��ل از پی��روزی انق�لاب اس�لامی ،با
اعتصاب کارکنان ش��رکت نفت ،مبارزه
حض��رت ام��ام به نقطه خیلی حس��اس
رسید .کارکنان شرکت نفت که مرکزشان
در خوزستان بود ،به اعتصاب و تحصن
دس��ت زدن��د و کارکنان ش��رکت نفت
سراس��ر ایران هم به آنها پیوستند .چون
آن موق��ع  70تا  80در ص��د نفت ايران
از خوزستان اس��تخراج میشد .بنابر اين
اصل اعتصاب در خوزستان شکل گرفت.
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مبارزه سراسري ملت ايران در یک طرف قرار داشت
و پیروزی کارکنان ش��رکت نفت ه��م در یک طرف
قرار داش��ت .به این دلیل که صدور نفت به آمریکا و
اسرائیل قطع شده بود .شاه به بيگانگان وانمود میکرد
که با هیچ مش��کلی در داخل کش��ور مواجه نیست و
انقالب را کنترل کرده است .قطع صدور نفت عالمت
ناتوانی شاه بود .لذا برای رژیم شاه خیلی مهم بود که
اعتصاب شکس��ته ش��ود و صدور نفت از سر گرفته
شود .با اين وصف عوامل رژيم شاه فشارهای زیادی
روی کارکنان شرکت نفت وارد آوردند.
آيت اهلل موسوي جزایری امام جمعه فعلی اهواز که از
علمای مبارز انقالب بود ،در نتيجه فشارهاي گسترده
به كاركنان شركت نفت براي علماي قم پیامی ارسال
کرد و گفت اگر دو سه چریک برای ما نفرستید اینجا
کار ما دیگر تمام شده است .امكان دارد در  48ساعت
آینده تحصن شکسته شود و صدور نفت به آمريكا و
اسرائيل از سر گرفته شود .همزمان حضرت امام (ره)
به علمای خوزس��تان پی��ام دادند که از ق��ول من به
کارکنان ش��رکت نفت بگویید که مقاومت کنند .این
مقاوم��ت برای ما بس��یار حايز اهميت اس��ت .از آن
طرف هم گارد ش��رکت نفت و پلیس و ساواک فشار
میآوردند تا تحصن کارکنان ش��رکت نفت شکس��ته
شود .این طرف هم علماي حوزه علميه قم دنبال این
بودند که افرادي به خوزستان اعزام شوند و دست به
کاری بزنند تا فش��ار روی کارکنان متحصن را خنثی
نمایند .لذا آقایان ش��رعی و راس��تی کاشانی و ربانی
املش��ی به نمايندگي از طرف علمای حوزه علميه قم
و جامعه مدرسین توسط تیمی كه داشتند با من تماس
گرفتند و گفتند که دو نفر باید به خوزستان بروند و به
كاركنان اعتصابی شركت نفت کمک کنند.
در پ��ي اين تماس من و آقای ذوالقدر به خوزس��تان
رفتیم و آنج��ا باید کاری میکردی��م .وقتي به منزل
آي��ت اهلل جزايري در اهواز رفتي��م ،او با درك عميق
موقعيت و حساس��يت خ��اص آن روزها به ما گفت
كه گارديها به جان كاركنان شركت نفت افتادهاند و
ميخواهند اعتصابشان را بشكنند .اگر اقدامي نكنيد،
ممكن اس��ت آنان پيروز شوند و كاركنان شركت ،به
س��ر كارش��ان برگردند .آن جا بود كه ضرورت چند
عمليات مس��لحانه به شدت احس��اس ميشد و اگر
م��ن و اس��ماعيل و چند تن ديگر ب��راي گرفتن زهر
چش��م از عمال طاغوت و تقويت روحيه انقالبيون و
مردم به چنين كار پرخطري دست نميزديم وضعيت
دش��واري را در پيش رو داشتيم .با دوستان مشورت
كردي��م كه نقطه ش��روع را از کجا آغ��از کنیم .بنا به
چند دلیل دیدیم نقطه شروع باید شهرهاي آغاجاری
و امیدیه و بهبهان باش��د .چون ك��ه پلیس آنجا فوق
الع��اده دژخیمانه با مردم برخورد کرده بود .افس��ری
بنام داوودی به طرز وحش��يانه مردم را سركوب کرده
بود .حتی افراد عش��ایر انقالبي اط��راف بهبهان را که
دستگير ميكردند و به شهرباني میبردند ،داوودي با
دندانهای خود موهاي س��بیل مردان این عشایر را از
جا در مياورد .به قدري رعب و وحش��ت ایجاد کرده
بودند كه در ش��هر بهبهان معروف ش��ده بود که هيچ
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کسی جرأت ندارد از جلو شهربانی عبور کند .ابتدا با
اسماعیل دقايقي در آغاجاري مشورت کردیم و سپس
تصمیم گرفتیم کارمان را شروع کنیم .همراه اسماعیل
به طرف بهبهان راه افتادیم .سه نفر بودیم و اسماعیل
نفر چهارم ما بود .به بهبهان كه رس��يديم اسماعیل ما
را ب��ه داخل باغهای مجتهدی برد و با آقایان دیگری
آشنا کرد .از طرف دیگر هم به شناسایی محلی که باید
عملیات در آن انجام ش��ود به ما کمک کرد .سرانجام
آن عملیات را با موفقيت انجام دادیم.

به منظور پشتيباني از اعتصاب
كاركنان شركت نفت با اسماعیل
دقايقي در آغاجاري مشورت
کردیم و تصمیم گرفتیم به
عمليات مسلحانه دست بزنيم.
همراه اسماعیل به بهبهان رفتيم
و به شناسایی محلی که باید
عملیات در آن انجام شود به ما
کمک کرد .سرانجام عملیات را
با موفقيت انجام دادیم
امكان دارد جزئيات عملیات را شرح دهيد؟
در آن عملیات دو افس��ر پليس را در مقابل شهربانی
بهبه��ان از پاي در آوردیم .یک افس��ر را با پنج گلوله
و افس��ر دوم را با هفت گلوله به قتل رس��اندیم .این
دو افسر بیشترین فش��ار را بر مردم تظاهركننده وارد
کرده بودند .البته نيروه��اي عمل کننده آقای فالح و
یکي دیگر از دوس��تان ما بود و مهندس شهيد صدر
اهلل فني و ش��هيد دكتر مجيد بقايي نقش به سزايي در
آن داش��تند .فرماندهی عملیات و رانندگی ماشین به
عهده من بود که میبایستي نیروها را بعد از عمليات
از منطقه دور میکردم .عملیات که تمام شد به سرعت
آمدیم خانه آقای اس��ماعیل دقایقی در آغاجاری .در
آن لحظه پلیس و ساواک در به در دنبال ما میگشت
تا ما را دس��تگیر کنند .آن شب خانه اسماعیل دقایقی

آمديم .اس��ماعیل که ما را در بهبهان با افرادي آش��نا
کرد بالفاصله به آغاجاري بازگش��ت .بعد از عملیات
م��ن و دو تن دیگر نیروی عمل کننده حرکت کردیم
به س��مت آغاج��اري و در خانه اس��ماعیل با آرامش
نشستیم و اطالعیه مربوط به این عملیات را نوشتیم.
سپس اطالعیه را به وسیله دستگاه پلی کپی دستی كه
در خانه اس��ماعيل قرار داش��ت چاپ کردیم .پخش
اطالعیهها را از شهر امیدیه آغاز کردیم .مقداری را هم
تحویل اسماعیل دادیم تا آنها را به بهبهان ببرد و آنجا
پخش کند .عملیات خیل��ی مهمی بود .فضای رعب
و وحش��ت را شکس��ت و این خبر در همه شهرهای
خوزس��تان پیچید و جان تازهای به کارکنان اعتصابی
شرکت نفت داد.
متعاقب این عملیات چند تن از رؤسای شرکت نفت
میان اعتصاب كنندگان آمدند و به آنها اعالم کرد که
ب��ا رژیم همکاری نمیکنن��د .گفتند ما هیچ تقصیری
نداری��م .این حرکت باعث افزای��ش روحیه کارکنان
شرکت نفت شد و صدور نفت همچنان متوقف ماند
و قط��رهای نفت به س��مت آمریکا و اس��رائیل صادر
نمیش��د .آمریکائیها متوجه شدند که کار شاه تمام
ش��ده و این شخص کسی نیس��ت که در آينده بتواند
منافع آمریکا و اسرائيل را حفظ کند .اعتصاب کارکنان
شرکت نفت باعث شد که آمریکا به شاه بگوید اکنون
وقت آن رسیده که از ایران خارج بشوي .در حقیقت
طولي نكشيد كه شاه رفت .یعنی اگر اعتصاب کارکنان
ش��رکت نفت شکسته میش��د به احتمال قوی روند
انقالب ادامه پیدا میکرد و ش��اه در قدرت میماند و
ما شاهد زد و خوردهای بیشتری در ایران بودیم .ولي
بر اثر عملیات بهبهان که اسماعیل دقايقي نقش مهمی
در آن داش��ت ،مبارزات ملت ايران و كاركنان شركت
نفت تا آخرین روزه��ای انقالب ادامه يافت تا اینکه
انقالب سرانجام به پیروزی رسید.
بعد از پيروزي انقالب اس�لامي شهید دقایقی چه
نقشی در انقالب داشت؟
بع��د از پیروزی  22بهمن خیلی از دوس��تان که عالقه
به درس داشتند ،رفتند در دانشگاهها ثبت نام كردند و
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س��رگرم تحصیل شدند .برادرمان اسماعیل دقايقي هم
به خاطر عالقهای که به تحصیل علم داشت چند ماهی
به دانش��گاه رفت .ولی زودهنگام شرایطی در ایران به
وجود آمد که این دانش��جوها برای ب��ار دوم به ميدان
مبارزه برگشتند .اسماعیل تجارب خیلی زیادی داشت.
از اکثر دانشجویان مبارز دانشگاه تهران یک سرو گردن
باالتر بود .هم نسبت به مارکسیستها و هم نسبت به
طرفداران جبهه ملی و هم نسبت به بچههای مسلمان
که اصل مبارزه بودند ،یا کسانی که سمپاتهای منافقین
بودند .اس��ماعیل از دوره دانش آموزی مبارزاتش را
آغاز کرده بود .مطالعات باالیی داشت .تازه کار چریکی
هم کرده بود که دیگران نکرده بودند .لذا فعالیت او در
دانشگاه تهران از دیگران باالتر بود.
در اولي��ن س��ال پيروزي انقالب ،ش��رایط نا امنی در
ایران اوج گرفت .ترورها و انفجارها به وجود آمد .در
استانهاي خوزستان ،کردستان ،سیستان و بلوچستان
و آذربایجان اغتشاش��ات ش��کل گرفت .ل��ذا دوباره
اوض��اع جامعه به س��مت ش��ورش و درگیری پیش
رفت .در چنین ش��رایطی تش��کیل نهادهای انقالبي
از قبيل سپاه پاس��داران و جهاد سازندگی خیلی مهم
بود .اس��ماعیل دقایقی راه افت��اد و رفت آغاجاری و
امیدیه و مراكز سپاه پاسداران و جهاد سازندگی آنجا
را تأس��یس کرد .بعد به مرکز استان خوزستان آمد و
به شکل گیری سپاه پاس��داران خوزستان کمک کرد
تا اینکه جن��گ تحميلي اتفاق افتاد .موقعی که جنگ
شروع ش��د او را به نمایندگي سپاه پاسداران در اتاق
جنگ گذاشته بودم تا به دليل صبر و حوصله و ادب
و احترام و بردباری فوق العادهای که داش��ت بتواند با
توجه به اختالف نظرهایی که بین سپاه و ارتش وجود
داشت بهتر در اتاق جنگ ارتش حضور داشته باشد و
خوب هم از عهده این کار بیرون آمد.
جنگ كه شروع شد بالفاصله سوسنگرد به محاصره
ق��وای عراق��ی در آمد و اس��ماعیل مدت��ی در جبهه
سوس��نگرد جنگید .محاصره سوس��نگرد كه شكسته
ش��د ،اس��ماعيل مدتی به ته��ران آم��د و مأموریت
حفاظت از جان ش��خصیتها را ب��ه عهده گرفت و
آنجا زحمات خیلی خوبی کشید .چرا كه منافقین در
س��ال  1360و  1361ترور مسئوالن کشور را شروع
کرده بودند .ائمه جمعه و مس��ئوالن کش��ور را ترور
میکردند .همزمان به شهید دقایقی مأموریت دادم به
قم برود ویگان حفاظت قم را سر وسامان دهد .چون
خبرهای��ی به ما داده بودند که میخواهند پنج ش��ش
نفر از مراجع و تعدادی از ش��اگردان امام را همزمان
به شهادت برسانند و نوعی قدرت نمایی در قم انجام
دهند که خبر آن در دنیا منعکس ش��ود که مرکز نظام
جمهوری اسالمی که قم هست نمیتواند خودش را
اداره کند .چه رسد به اینکه بخواهد کل کشور را اداره
کند .لذا او را به قم فرستادم تا یگان حفاظت خوبی را
به وجود بیاورد .پس از گذشت چند روز از عزیمت
دقایقی به قم توانس��ت دو سه حرکت مشکوک را در
نطفه خفه کند و جلو ترورها را بگيرد.
وقتي هم که شهید مهدی زین الدین را بعد از عملیات
بیت المقدس به فرماندهی لشکر  17علی بن ابیطالب (ع)
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گذاش��ته بودم آمد به من گفت که اس��ماعیل دقایقی
خیلی به درد ما میخورد .خیلی میتواند به من کمک
کند .به او گفتم من او را از قبل از انقالب میشناسم.
به نظرم روحیات او با ش��ما سازگار باشد .شهید زین
الدین پیش��نهاد معاونت عملیات را به اسماعیل داد و
دقایقی معاون عملیات لشکر  17علی بن ابیطالب (ع)
ش��د که شهيد مهدی زین الدین این لشکر را تأسیس
کرده بود .اس��ماعيل در یکی دو عملی��ات هم با آقا
مهدی زین الدین بود تا اينكه مسئوليت تيپ  9بدر را
به عهده گرفت...
داستان اجراي طرح مالك اشتر و تربيت فرماندهان
نظامي چه بوده است؟
در م��دت كوتاهي كه در جنگ با یک نوع عدم الفتح
مواجه شدیم و امام چند پیام جهادی دادند که واجب
است همه نیروها به جبهه بروند .شهید دقایقی از من
تقاض��ا کرد ب��ا توجه به اینکه امام ای��ن پیام را صادر
کردهاند من بر خود تکلیف میدانم که به جبهه بروم
و ش��ما اجازه دهید به جبهه بروم .من هم به او اجازه
دادم و او در یک��ی دو عملیات ش��رکت کرد .بعد او
را از جبهه برگرداندم و از او خواس��تم دوره آموزش
فرمانده��ی را آغاز کند .چون بع��د از عملیات خیبر
متوجه ش��دم که فرماندهان ما یک��ی پس از دیگری
ش��هید و جانباز میشوند و ما صرفا فرماندهان را در
دوره عملیات تربی��ت میکنیم .لذا تصميم گرفتم که
بعضی از دوستان را برای آینده نگه دارم .همیشه این
ط��ور فکر میکردم که اگر همه فرماندهان ما ش��هید
بش��وند و جنگ طوالنی بش��ود ممكن اس��ت ما در
سالهای آخر جنگ چنین کادرهایی نداشته باشیم.
اي��ن اولین بار بود که س��پاه میخواس��ت از س��طح
آموزشه��ای رزم��ی ی��ک رده باالتر ب��رود و دوره
تخصص��ي آموزش فرماندهی دایر کن��د .آن موقع ما
آموزش فرماندهی در س��پاه نداشتیم .شهيد اسماعیل
دقایقی آمد طرح آموزش فرماندهی را در دانشگاه امام
حسین پیگیری کرد و توانست به موجب طرح مالک
اشتر در س��ه دوره کادرهای خوبی برای سپاه تربیت
کند که بعدها جزء فرماندهان خوب ما ش��دند که در
روند جنگ و دفاع مقدس خیلی مؤثر بودند.
به چه دليل ش��هيد دقايقي را براي اين كار انتخاب
كرديد؟

در حقيق��ت چند عام��ل وجود
داش��ت که م��ن ش��هید دقایقی
را برای ای��ن مأموریت انتخاب
ک��ردم .یک��ی اینک��ه باف��ت
شخصيتي آقای اسماعیل دقايقي
همانگونه که عملیات��ی بود ،در
عی��ن حال آموزش��ی ه��م بود.
خیلی خوب میتوانس��ت افراد
را آم��وزش دهد .چ��ون او را از
نوجوانی در هنرس��تان ش��ركت
نفت ش��ناخته بودم .مسئله دوم
تس��لط او بر مباحث نظامی بود.
این مباحث را عمال میدانس��ت
و ه��م میتوانس��ت مطالعه کند
و یاد بگیرد .مس��ئله س��وم جنبه اعتقادی و اخالص
اس��ماعیل کمک میکرد تا ما فرماندهاني با انگیزه و
فداكار را انتخاب کنی��م و آموزش دهیم .این عوامل
باعث شد من اسماعیل را به عنوان فرمانده آموزشگاه
فرماندهی در س��پاه انتخاب کنم .اين اولین بار بود که
چنین دورهای در س��پاه شكل ميگرفت و قبل از آن
ما فقط پاس��داران و بس��یجیان را آموزش میدادیم.
لذا حکم فرماندهی دوره مالک اش��تر را برای دقایقی
صادر کردم.
پس از آزاد سازي خرمشهر جنگ بجایی رسید که ما
در آستانه پیشروی در خاک عراق قرار گرفتیم .وقتی
که داریم از مرز عبور میکنیم مهمترین مشکل ما مردم
عراق بود .چون میبایس��تی از روس��تاها و شهرهای
ع��راق عبور میکردی��م .وقتي كه ب��ه خطوط مرزي
رسيديم الزم دانستم كه يك تيپ مستقل را با استفاده
از اين نيروها س��ازماندهي كنيم تا خودش��ان بتوانند
مس��تقل وارد عمل شوند و در آزاد سازي كشورشان،
در راستاي آرمانشان كه سرنگوني رژيم بعثي صدام
بود فعاليت كنند .لذا پس از آزاد س��ازي خرمشهر و
ورود نيروهاي ما به خاك عراق برنامه كاريمان را در
رابطه با برادران مجاهد عراقي تغيير داديم .به ذهنمان
رسید که ما باید با همکاری انقالبیون عراقی پیشروی
کنیم .نیروهای ایرانی را به تنهایی از مرز عبور ندهیم.
خود مخالفین رژیم عراق را برای این کار سازماندهی
کنیم .چ��را كه به مصلحت خود ندانس��تيم نيروهاي
ايراني وارد ش��هرهاي عراق ش��وند .مثال در عمليات

سازماندهي گروههاي مجاهد
عراقي در درون يك لشكر كار
سختي بود .برادرمان شهيد
دقايقي براي سازماندهي و اداره
اين لشكر زحمات زيادي كشيد.
آموختن زبان عربي ،شناخت
فرهنگ عراقيها ،ودرك
تفاوتهاي فرهنگي و بينش
مجاهدین و اسراي عراقي جزو
سختيهاي كار فرماندهي تيپ
 9بدر بود
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رمضان قرار بود تا محورهاي شمال شرقي اروند رود
پيشروي كنيم .ولي در همين ساحل شرقي اروند رود،
شهر تنومه و دهها روستا وجود داشت .با اين پرسش
مواجه ش��ديم كه اگر وارد شهرها و روستاهاي عراق
ش��ويم چه اتفاقي بين نيروهاي ما و مردم آن كش��ور
ميافتد؟ نگران بوديم كه مردم وحشت نكنند و اذيت
نش��وند .از اين جا كم كم به اين نتيجه رسيديم كه از
نيروهاي مجاهد عراقي بهره برداري كنيم.
م��ا اين کار را قبال در ش��مال عراق توس��ط قرارگاه
رمضان انجام داده بوديم .آقایان جالل طالبانی (رئيس
اتحادي��ه ميهني كردس��تان عراق) و مس��عود بارزانی
(رئيس حزب دمكرات كردس��تان ع��راق) که اکنون
جزء مسئولین عراق هستند .آمدند در قرارگاه رمضان
با ما همکاری کردن��د .در جنوب عراق به این نتیجه
رسیدیم که چون ساکنان آنجا همه شیعه هستند ،الزم
است از خودشان یک تیپ تشکیل دهیم و مجاهدین
عراقی را سازماندهی کنیم .بهترین فرد را برای تصدی
این مسئولیت اسماعیل دقایقی یافتیم .به او گفتم شما
بیایید این گردانهای مجاهدین عراقی را سازماندهی
کنید .به ه��ر حال من دیدم ک��ه مجاهدین عراقی را
داریم و از آنها اس��تفاده مفيد نمیکنیم .اغلب ش��ان
در اختیار علمای مبارز عراق مثل شهید آیت اهلل سید
محمد باقر حکیم و آقای ش��اهرودی و دوستان دیگر
قرار داشتند.
ش��هيد اس��ماعيل دقايقي ابتدا آمد گردانهای شهید
صدر را سر وسامان داد .عمده نیروهای این گردانها
از مجاهدین مخالف صدام و حزب بعث عراق بودند.
مدتی که گذشت احساس کردم کارمان با این گردانها
پیش نمیرود .از اس��ماعیل خواستم از این گردانها
یک تیپ به وجود بیاورد .به این دلیل که تش��خیص
داده ب��ودم او میتواند با مجاهدی��ن عراقی کار کند.
کار با مجاهدین عراقی کار س��ادهای نبود و اولین بار
بود که اسماعيل میخواست با آنها کار کند .بنابراین
کار را از سازماندهي و توسعه گردانهاي شهيد صدر
ش��روع كرد و تیپ  9بدر را تشكيل داد و مسئولیت
آن را ب��ه عه��ده گرفت .البته م��ا در كار با مجاهدين
عراقي چند مرحله را پش��ت سر گذاش��ته بوديم .تا
قبل از آزاد س��ازي خرمش��هر يك نوع همكاري را با
نيروهاي داوطلب عراقي در دستور كار داشتيم و پس
از آزاد س��ازي خرمشهر دوره جديدي از به كارگيري
نيروه��اي داوطلب عراق��ي آغاز ش��د .در دوره اول
مجاهدين عراقي عمدتا آموزش نظامي ميديدند و به
عنوان متخصص در برخي يگانها و لشكرهاي سپاه
به عنوان تكنس��ين فني ،يا در مواردي براي مترجمي
اسراي عراقي يا فعاليتهاي شنود مكالمات بيسيمي
بعثيها از آنها استفاده ميكرديم .يعني تا سال 1361
كار سازمان يافتهاي را با آنها آغاز نكرده بوديم.
به م��رور زمان که جلو آمدیم دیدم اس��ماعیل خیلی
خ��وب کار میکند .اوال با روحیات مجاهدین عراقی
خیلی س��ازگار اس��ت .با صبر و درایت��ی که دارد در
دل مجاهدی��ن عراق��ی جا باز ک��رده .ولی مجاهدین
تعدادش��ان کم بود .به ذهنمان رس��ید که آن دسته از
اس��رای عراقی را که خودشان اعالم آمادگی کردهاند
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ب��ه جبهه برگردند و بر علی��ه صدام بجنگند ،و تعداد
زیادی از برادران اهل سنت عراق هم آمادگی دارند با
صدام بجنگند .این ایده بذهنمان رسید که ما (اسرای
داوطلب عراق��ی) را هم به مجاهدين اضافه کنیم .در
اردوگاهها اعالم کردیم هر کس��ی ک��ه بخواهد علیه
صدام بجنگد میتوان��د داوطلبانه به جبهه برود و در
جنگ شرکت کند.
آن موق��ع ج��و عجیبی ب��ه وجود آمده ب��ود .عدهای
مخالف��ت ميكردن��د و میگفتند كه ام��کان دارد این
احرار ابتدا بیایند ثبت نام کنند و بعد از جبهه به داخل
خاک عراق فرار کنند .به اس��ماعیل گفتم شما مطالعه
کنی��د ببینید این ادعاها تا چه اندازه درس��ت اس��ت.
نکن��د چنین چیزی باش��د؟ او وقتی رف��ت و مطالعه
کرد ،برگشت به من گفت خیالتان راحت باشد .اگر
گزینش را درس��ت انجام دهیم بعید است حتی یک
نفر هم فرار کند .ممکن است افراد انگشت شمار فرار
کنند ،که در مقايس��ه با این هم��ه نیرویی که آمدهاند
بر علیه صدام بجنگند عددی نیس��تند .اصوال بسياري
از س��ربازان عراقی که در جبهه اسیر میشدند اعالم
آمادگی ميكردند كه بر علیه صدام بجنگند .حتی 24
ساعت بعد از اسارت میآمدند و به ما میگفتند که به
زور ما را به جبهه آوردهاند .ما آمادگی داریم به جبهه
برگرديم و علیه صدام بجنگیم .خب این کار دشواري
بود .یعنی تش��کیل یک تیپ از نیروهای یک کش��ور
دیگر ،آنهم کش��وری که در برابر م��ا دارد میجنگد،
آنه��م با زبان و ادبیات و فرهنگ و روحیات مختلف
کار سادهای نبود .انصافا کار سختی بود.
خوش��بختانه اسماعیل با آن صبر و تحمل و آن رابطه
انس��انی و عاطفی که با آدمها داشت و آن معنویت و
تجربهای که كس��ب كرده بود ،توانست در همان سه
م��اه اول از عهده ای��ن کار بر بیاید و تیپ را عملیاتي
کن��د .در اولين فراخوان نيرو از ميان اس��راي عراقي
ح��دودا  300ت��ا  500نفر داوطلب ش��دند كه پس
از انجام مصاحبه و شناس��ايي و س��ازماندهي جذب
تيپ بدر ش��دند .طبيعتا در جذب و استفاده از اسراي
عراقي ب��ا احتياط عمل ميكرديم .و بعدا كه عملكرد
آنه��ا را خوب ارزياب��ي كرديم
كار را توس��عه دادي��م .مديريت
اي��ن دو گروه متف��اوت كه يكي
مجاهدی��ن و ديگ��ري اح��رار يا
اس��راي داوطلب بودن��د ،روش
خاص��ي را ميطلبي��د .هر يك از
اين نيروها روحيه خاصي داشتند.
غالبا بي��ن اين دو بينش ،اختالف
نظر وجود داشت .ولي اسماعيل
دقایقی با مديريت كم نظير خود
آمد و اح��رار را هم به مجاهیدن
عراق��ی اضافه کرد و یک تیپ پر
قدرتی به وجود آورد و از آن پس
عملیات را شروع کرد.
منتهی چون مجاهدی��ن و احرار
عراق��ی بودند و زبانش��ان عربی
بود ،وقتی ب��ه ارتش عراق حمله

میکردند ،وحش��ت س��ر و پ��ای وجود افس��ران و
س��ربازان ارتش عراق را فرا میگرفت .چون وقتی با
هم قاطی میشدند ،عراقیها نمیتوانستند تشخیص
دهند با چه کس��ی دارند میجنگند .زبان همان زبان
است .لهجه همان لهجه است .قیافهها و چهرهها شبیه
هم هس��تند .گاهی وقتی عملی��ات مجاهدین عراقی
شروع میش��د ،نیروهای ارتش عراق فکر میکردند
در كشورش��ان کودتا شده يا عدهای از ارتشیان عراق
علیه صدام شورش کردهاند .با اين وصف تیپ  9بدر
موفقیتها و دستاوردهای خیلی خوبی داشت .تجربه
خیل��ی موفقی بود .تا اینک��ه در عملیات کربالی پنج
موقعی که آقا اسماعیل به عملیات شناسایی رفته بود
بمبارانی به وسيله هواپيماهاي عراقي صورت گرفت
که بر اثر انفجار یکی از بمبها به شهادت رسید.
براي سازماندهي اسراي تواب عراقي با مجاهدين
عراقي در تيپ  9بدر شهيد دقايقي با مشكالتي هم
مواجه ميشد؟
در حقيقت س��ازماندهي اين گروهه��اي متفاوت در
درون يك لش��كر كار س��ختي بود .برادرمان ش��هيد
دقايقي براي س��ازماندهي و اداره اين لشكر زحمات
زيادي كش��يد .ياد گرفتن كامل زبان عربي ،آموختن
ويژگيه��ا و فرهنگ عراقيه��ا ،و درك تفاوتهاي
ناش��ي از تفاوت فرهنگ و بينش نيروهاي مجاهدین
و اسراي عراقي جزو سختيهاي كار فرماندهي تيپ
 9بدر بود .خود من در ابتداي كار قدري ابهام داشتم
كه آي��ا برادرمان دقايقي ميتواند ب��ه خوبي از عهده
اين كار برآيد ؟ چون ش��هيد دقايقي يك نيرويي بود
كه تواناييهاي فرهنگي و فكرياش برجسته تر بود،
بيشتر اين طور به ذهن ميرسيد .الزم بود كه در يك
جاي مناس��ب آزمايش ش��ود كه آيا جز تواناييهاي
فرهنگ��ي و فك��ري او قابليته��اي عملياتي هم در
مديريت خ��ود دارد .كه البته به خوب��ي از عهده كار
برآم��د .در مدت كوتاهي ظرف هم��ان چند ماه اول
توانس��ت بر مشكالت غلبه كند .لشكر را واقعا خيلي
خوب سازماندهي و گردان بندي كرد .بر كارها مسلط
شد و توانست همه امور لشكر ر ا كنترل كند.

شهید دقایقی نفر وسط در مرکز سپاه امیدیه
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ما امروز در وضعیت بسیار
خوبی با دولت عراق هستیم .در
حقيقت احساس برادری داریم
و این برادري باعث عصبانیت
آمریکا و اسرائیل شده است.
ریشه این روابط باز میگردد به
کاری که اسماعیل دقایقی در
تيپ بدر انجام داد
بسیاری از مسئوالن دولت فعلي عراقی از نیروهای
س��ابق تیپ  9بدر و از ش��اگردان ش��هید دقایقی
هس��تند .حضور اين اف��راد در حاكميت عراق چه
سودي براي توسعه روابط دو كشور دارد؟
در ارتب��اط با عراق بايد گفت كه یکی از دالیلی که
امروز دول��ت عراق بهترین روابط را با ما دارد ،این
است که ما با مسئوالن امروز آن كشور تا دیروز در
یک سنگر قرار داشتیم .در واقع امروز انقالبیون عراق
هستند که کشورشان را اداره میکنند .چه در شمال
عراق که نیروهای طالبانی و بارزانی هستند .چه در
جنوب عراق كه سپاهیان بدر عمدتا در استانداریها
و فرمانداریها و در ارتش و پلیس حضور دارند .چه
در مرکز عراق و بغداد عمدتا مسئوالن عراقی و اداره
کنندگان عراق همان نیروهای انقالب عراق هستند.
این نیروها عمدتا با ما بودند .البته تعداديشان هم از
قبل در داخل عراق با صدام میجنگیدند .ولی بیش
از  70درصد آنها کس��انی هستند که به ایران آمده
بودند و با س��پاه و بس��یج و ارتش ایران علیه صدام
میجنگیدن��د .بنابراین ما امروز در وضعیت بس��یار
خوبی با دولت عراق هس��تیم .در حقيقت احساس
برادری داریم و این برادري باعث عصبانیت آمریکا
و اسرائیل شده است .ریشه این روابط باز میگردد
به کاری که اسماعیل دقایقی در تيپ بدر انجام داد.
روحیه خوب ب��رادری را که میان مجاهدین عراقی
به وجود آورد و آنها با ذهنیت خوبی قيام كردند و
وارد عراق شدند .اگر آن ذهنیتی
نبود که اسماعیل به وجود آورد
شاید امروز بین ما و دولت عراق
اختالف��ات خیلی ج��دی بروز
میکرد و باعث مش��کالتی بین
طرفين میشد.
گفت��ه ميش��ود ک��ه فرهن��گ
مجاهدی��ن عراقی ب��ا فرهنگ
نیروهای ایران��ی کمی تفاوت
داش��ت .بفرمایید که اسماعیل
ب��ا چ��ه مکانیزمی توانس��ت
مجاهدی��ن و اح��رار عراقی را
سازماندهی و فرماندهي کند؟
همیش��ه از من میپرسند که چه
طور ش��د مجاهدی��ن عراقی و
نیروهای ایرانی توانستند در یک
س��نگر علیه صدام بجنگند؟ چه
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طور ش��د که ایرانیها توانستند از مجاهدین عراقی
یک تیپ مستقل به وجود بیاورند؟ این موفقیت چند
دلیل دارد .اوال :اسماعیل دقایقی یک فرد بسیار متدین
و مذهب��ی بود .اغلب نيروهاي مجاهدين عراقی هم
مذهبی ومتدین بودند .به طور مثال وقتی اس��ماعیل
یک مراسم مذهبی برپا میداشت ،مجاهدين عراقي
در آن حضور ميافتند و عزاداری میکردند .لذا تدین
اسماعیل دقایقی خیلی مؤثر بود .مسئله دوم اخالق
اس��ماعيل بود .ممکن اس��ت برخی افراد متدین هم
باش��ند و اعتقادات مذهبي باالیی هم داش��ته باشند،
ولی اخالق خوبی نداش��ته باش��ند .اخالق بد افراد
را پراکن��ده میکند .هر چه اعتق��ادات آدم را جذب
میکند .اخالق بد فراری میدهد .اسماعیل بالعکس
بود .هم اعتقادات باالیی داش��ت و هم اخالق خیلی
خوبی داش��ت .اخ�لاق اس��ماعیل روی مجاهدین
عراقی خیلی اثر گذاشته بود.
اس��ماعیل دقايقي فوق الع��اده آدم متواضع بود .این
ط��ور نبود که بگوید اینها عراقی هس��تند و ما ایرانی
هس��تیم .اصال چنین چیزی در وج��ود او نبود .خود
عراقیها بعضی وقتها حس میکردند که اسماعیل
برادر واقعی آنهاست .چنین احساسی داشتند .مسئله
سوم هم حسن تدبیر و فرماندهی و مدیریت اسماعیل
دقایق��ی بود .این ویژگی هم فوق العاده باال بود .افراد
را قان��ع میکرد و به پرس��شهای آنها پاس��خ قانع
کننده میداد .طرح عملیاتی خوبی را طراحی میکرد.
عملیاتهای موفقیت آمیزی انجام میداد و این باعث
میشد که مشکالت حل شود .گاهي بین مجاهدین و
احرار عراقی اختالف نظر بروز ميكرد .بین مجاهدین
عراقی و ارتشیهای عراق که به ايران آمده بودند و بر
علیه صدام میجنگیدند اختالفاتی بروز ميكرد .ولی
اس��ماعیل محور وحدت این دو گروه شده بود .همه
این مسائل دست به دست هم داده بود تا عراقیها بر
علیه صدام بجنگند.
نقش مب��ارزات قبل از انقالب ش��هید دقایقی در
موفقیته��ای ایش��ان در زمان دف��اع مقدس به چه
میزان بود؟
به نظر من یکی از دالیل اصلی موفقیت آقای دقایقی
ب��ه تجارب قبل از انقالب او و س��اخته ش��دن او در
جریانات مبارزات قبل از انقالب بوده است .موفقیت
اکث��ر فرماندهان م��ا در جبهه هم به دلی��ل مبارزات
قب��ل از انقالب آنها بوده اس��ت .همه این ویژگی را
داش��تند .به طور مثال شهید محمد بروجردی ،شهید
حسین خرازی ،ش��هید احمد کاظمی و شهید باکری
همه جزء مبارزین قبل از انقالب بودند .سابقه مبارزه
قب��ل از انقالب فوق العاده در اداره جنگ و تش��کیل
ای��ن تیپها مؤثر بود .اس��ماعیل هم همین طور بود.
باالخره دو بار زندان رفته و شکنجه شده بود ،مبارزه
س��خت و جانانهای با رژیم شاه داش��ت .به یاد دارم
یکبار با اس��ماعیل و دوس��تان دیگری به امیدیه رفته
بودیم .دو قبضه اس��لحه ژ  3مصادرهاي به دس��ت ما
رسیده بود و میخواستیم تمرین تیراندازی کنیم .خب
در شهر و خیابان که نمیشود تمرین تیراندازی کرد.
با کمک اس��ماعیل به بیابانهای اطراف امیدیه رفتیم.

خانواده و بستگان شهید اسماعیل دقایقی بر مزار آن شهید

شهيد دقایقی کسی بود که
مرتب خودسازی میکرد.
هفتگی مینشست و کارهای
خود را در طول هفته مرور
میکرد که کجا اشتباه کرده و
كجا نقص داشته و ميكوشيد
اشتباهات و نواقص خود را
بر طرف کند .یکی از رموز
موفقیت اسماعیل دقایقی
همین مراقبت از خود بود
بین امیدیه و شهرس��تان دیلم ارتفاعاتی وجود داشت
که آنجا تمرین تیراندازی میکردیم .این تجربه خیلی
مؤثر بود که اس��ماعیل در جنگ موفق باش��د و یک
تیپ تش��کیل دهد .روابط سلسله مراتبی داشته باشد
و در جبه��ه عملیات کند و پیش��روی کند و در برابر
تانکهاي دشمن مقاومت کند.
دوستی شخصی شما با اس��ماعیل در چه سطحی
بود؟
روابط من و اسماعیل دقایقی خیلی صمیمانه بود .اینجا
یاد سخنان پیامبر اکرم (ص) میافتم که فرموده بودند
که هر کدام از مس��لمانها برادری برای خود انتخاب
کند و س��وگند برادری یاد کند .چنی��ن رابطهای بین
من و اس��ماعیل در هنرستان شرکت نفت اهواز شکل
گرفت و تا آخر ادامه پیدا کرد .روابط دوس��تانه خیلی
خوبی با هم داش��تیم .با هيچ ش��خصي حتي بچههاي
همش��هري خودم به اندازه او دوس��ت نبودم .اُنس و
رفاقت ما موجب ش��د كه باب رفت و آمد خانوادگي
بين ما گش��وده ش��ود و من هم به آغاج��اري بروم و
با خانه و خانواده ش��ريف اسماعيل آش��نا شوم .اين
رفت و آمد رشته دوستي و برادري ما را بيش از پيش
صالبت بخشيد .وقتي با جريانات انقالب و مبارزه و
با كتابهاي ش��ور انگيز و روشنگر آشنا شديم ،چنان
اعتم��ادي به هم پيدا كرديم كه همه اس��رار و مصالح
خود را به هم ديگر ميگفتيم .اين اعتماد در كنار شور
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و هيجان انقالبي و ش��علهاي ك��ه امام خميني (ره) در
دلم��ان برافروخته بود ،ما را جهت نبرد مس��لحانه با
رژيم س��فاك پهلوي مصمم ساخت .اعالميه و سالح
و مهمات را در خانهاي كه با هم در اهواز اجاره كرده
بوديم ،پنهان ميكرديم .در آن روزگار كساني بودند كه
وقتي حرفي از مبارزه مسلحانه ميشنيدند به شدت در
بي��م و هراس ميافتادند و از ما فاصله ميگرفتند .ولي
اسماعيل چيز ديگري بود .او شور و شجاعت خاصى
در مبارزه داشت .حس رازدارى كه از صفات مهم يك
مبارز بود در او وجود داش��ت .ب��ه طورى كه از كليه
مسائل حتى مكان نگه داري اسلحه و مهمات ما مطلع
بود ولى نزديكترين افراد به او بىاطالع بودند.
سخن آخر شما درباره اسماعیل دقایقی چیست؟
ما باید شهداء را همانطور که هستند بشناسیم .بزرگی
شهدا این نیست که بگوئیم از اول تا آخر یکسان بودند.
بزرگی ش��هدا این است که ما به طور طبیعی آنها را
به نس��ل جوان نشان دهیم .باالخره شهداء انسانهای
عادی بودند ،ولی در عین حالی که انسان عادی بودند
توانستند خودش��ان را به انس��ان بزرگ تبدیل کنند.
عظمت ش��هید زمانی مشخص میش��ود که توانسته
باش��د خود را از یک انس��ان عادی به قهرمان بزرگ
تبدیل کند .همان چیزی که همه افراد جامعه میتوانند
بكنن��د .اما این کار را نمیکنند .لذا طبيعي اس��ت كه
يك شهيد در بخش��ی از زندگی خود اشتباهاتی هم
داشته است .در زندگیاش نواقصی هم وجود داشته
اس��ت .اما همین آدمهایی که ظاهر معمولی داشتند،
توانستند در دورن خودشان یک نوع تحولی به وجود
بیاورند و خودسازی کنند .شهيد دقایقی کسی بود که
مرتب خودسازی میکرد .به طور هفتگی مینشست
و کارهای خود را در طول هفته مرور میکرد که کجا
اش��تباه کرده و کجا نقص��ی در کارش بوده و تالش
میکرد اش��تباهات و نواق��ص را بر طرف کند .خیلی
مراق��ب خودش بود .این طور نبود که اش��تباه کند و
مقاوم��ت کند و بگوید نه من اش��تباه نکردم .دیگری
اش��تباه کرد .یکی از رموز موفقیت اس��ماعیل دقایقی
همین مراقبت از خود بود.
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نگاهی به زندگي شهيد اسماعيل دقايقي در گفت و شنود با معصومه همراهي همسر شهيد

مبارزه و جهاد با سرشت اسماعيل پيوند خورده بود
با بررس��ي آیات نورانی قرآن كريم و نگاهی به زنان
صدر اس�لام و توج��ه به واقعه خوني��ن کربال به اين
نتيجه ميرسيم كه زنان مؤمنه همچون حضرت زینب
كبري (س) وظيفه مهمي در ابالغ پیام ش��هداي اسالم
به مردم داش��تهاند .در عصر حاض��ر نيز زنان انقالبي
كش��ورمان مخصوصا همس��ران و فرزندان شهدا در
پي��روي از مقام حضرت فاطمه زهراء و زینب كبري
سالم اهلل عليهما ،نقش سنگینی در ابالغ این رسالت را
ايفا كردند .مهمترين رسالت همسران شهدا كه سعادت
ولياقت همنش��يني با بهترين بندگان برگزيده خدا را
داش��تهاند ،تربيت فرزندان صالح و مؤثر براي جامعه
اسالمي اس��ت .آنان در مدت كوتاه زندگي در كنار
اسوههاي عشق و ايثار از وجود آنان بهرههاي فراوان
بردن��د ،و اكنون هم اين عزي��زان امانتدار وديعههاي
ارزشمند شهدا هستند که رسالت پیام رسانی خودشان
و تکلیف تربیت فرزندان محروم از پدر را پذیرفتهاند.
ب��ا نگاهی صادقانه و عمیق به ن��وع تربیت و عملکرد
فرزندان شهدا که جزو هوش��یارترین جوانان جامعه
هستند متوجه میشویم که همسران شهدا زينب گونه
توانستهاند این رس��الت را به خوبی به انجام برسانند.
اظهارات خانم معصومه همراهي همسر شهيد اسماعيل
دقايقي در اين گفت و شنود ،نشان ميدهد كه در هیچ
جای زمين چنین ایثار و فداکاری در راه دفاع از میهن
وآرمانهای مقدس اسالمی تحقق نيافته است:

چگونه با ش��هيد اس��ماعيل دقايقي آشنا شديد و
داليل انتخاب شما به عنوان شريك زندگياش چه
بوده است؟
زمان آشنایی من با آقا اسماعیل به قبل از خواستگاری
و ازدواج ب��از ميگ��ردد .م��ا از دوران كودكي با هم
بزرگ شديم .چون فامیل بودیم و با يكديگر رفت و

آمد داشتیم .اصوال از ميان خانواده و افراد فاميل هیچ
کس��ي فکر نمیکرد که اس��ماعيل چه کسی را برای
همسري انتخاب خواهد کرد .من هم هیچ وقت چنين
فکري را نمیک��ردم .به همين دليل من و خواهرم با
خیال راحت با فعالیتهاي او ارتباط مستقیم داشتیم.
اسماعیل با توجه به فعالیتهاي گستردهاي و رفتار پر
جنب و جوشي که داشت ،براي ازدواج روی شخص
خاصی زوم نكرده بود .بیشتر حواسش به اهدافی بود
که دنبال میکرد .با توجه به اینکه از سن  15سالگی
در خ��ط کتاب و كتابخواني ق��رار گرفته بود ،ناگزير
بود در جامعه به روش��نگري بپردازد .افراد جامعه را
نسبت به آنچه ميگذرد آگاه نمايد .الزمه روشنگری
هم داشتن ارتباط مس��تقیم با کتاب است و در واقع
همه ما یک نوع کتاب دستمان بود .از سوي ديگر اگر
خواس��ته باشم سالهاي زندگیام با او را تقسیم کنم
به اين نتيجه ميرسم بيش��ترين مدتی که من قبل از
خواستگاری و ازدواج با او آشنا و همكار بودم بيش
از مدت بعد از ازدواج است .او بعد از گذشت هشت
سال از ازدواجمان به شهادت رسید.
حال اگر بياييد هشت سال از عمر  32ساله اسماعيل
را كم کنید ،ميبينيد بیشترین مدتی که او را شناختم
قبل از ازدواج بوده اس��ت .به همین دليل احس��اس
ميكنم مقدار زيادي از وجود اسماعيل در شخصیت
من قبل از خواس��تگاري و ازدواج نقش بسته است.
با اي��ن وصف گمان ميكنم ش��خصیت من به طور
ناگهان��ي ش��كل نگرفته اس��ت .از نظر م��ن مرحله
خواستگاری ،مرحله شروع نبوده است .فکر میکنم
ش��روع حضور اسماعيل در زندگی من از زمان بلوغ
و تكام��ل عقلي هر دوي ما بوده اس��ت .از زمانی كه
مس��ائل را درك كردم و خود را شناختم ،اسماعيل را
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ديدم كه با کتاب و مطالعه و روابط عمومي سر و كار
دارد .با سخنرانیهای خود ما را روشن میکرد.

اسماعیل باتوجه به فعالیتهاي
گستردهاي که در جامعه داشت،
براي ازدواج روی شخص خاصی
زوم نكرده بود .بیشتر حواسش
به اهدافی بود که دنبال میکرد.
از  15سالگی به روشنگري
ميپرداخت و مردم را نسبت به
آنچه ميگذرد آگاه ميكرد
شيوه اسماعيل براي روشنگري و گسترش آگاهي
افراد جامعه چگونه بوده است؟
آقا اسماعیل یک آدم عقالني و منطقی بود .در رشته
ریاضی تحصي��ل كرده بود .در عی��ن عقالنیت ،آدم
بس��يار خوش��رو و مهربان بود .به همين دليل انسان
را وادار ب��ه تفکر میکرد .با محبت و خوش اخالقی
خود آدم را جذب میکرد .الزم نبود که حتما بخواهد
كس��ي را موعظ��ه و نصیح��ت کند ت��ا او را جذب
کند .با رفتار عادی ،با س�لام و علیک ،با نشس��ت و
برخاست ،همه را به خود جذب میکرد .این بخشي
از شخصیت کلی اسماعيل است .نفوذ کالم ،و نفوذ
رفت��ار او در جامعه آن روز منطقه اميديه و آغاجاري
خیلی مشهود بود .به یاد دارم زمانی که  15ساله بودم،
او  18س��اله بود .در محله مان آغاجاری كالسهاي
تدريس خصوصی داير میكرد .در واقع آن كالسها
هم وس��یله درآم��د مالي و هم اب��زار كار فرهنگي و
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مبارزاتي اس��ماعيل بود .به پس��ران و دختران مردم
درس ميداد ،و از درآمد حق التدریس��ی بخش��ي از
كمك هزینه زندگي پدرش را تأمين ميكرد .در حین
تدريس هم به وس��يله کتابهایی که خوانده بود به
بحثهای سیاسی و روشنگري بر علیه رژیم طاغوت
ميپرداخت.
همه این مسائل نشان میدهد که آقا اسماعيل چقدر
قدرت نفوذ داشت .حتي در بعضي از جاها که اصال
اف��راد غریبه او را نمیش��ناختند يا او نمیتوانس��ت
اطمینان بکند خیلی راح��ت تبلیغ میکرد .مخاطبين
او هم بدون اینکه متوجه بشوند ،به تدريج به افرادي
ضد رژیم تبديل میشدند .خانوادههای زیادی بودند
که آقا اسماعیل را قبول داشتند و خيلي راحت سراغ
او میآمدند ،تا برود براي فرزندانشان كالس درس
خصوصي داير كند .با وجودی که خيلي از شاگردان
كالس او دختره��اي جوان بودند .در آن برهه خيلي
از خانوادهها حاضر نبودند یک جوان غريبه  18ـ 19
ساله را به راحتی به خانهشان راه دهند .ولی اسماعيل
دقايقي به قدري انس��ان بود که بس��ياري از مردم به
كالم ،به درس و به رفتار او اطمینان داشتند .با خیال
راح��ت میآمدند و از او تقاضای تدریس میکردند.
م��ن ه��م گاه��ي ب��ا او میرفت��م و در آن كالسها
مینشستم و مثل بقیه از وجود او استفاده میکردم.
به چه دليل خانوادهها به او اعتماد داشتند؟
صداق��ت خیلی عجیبي داش��ت .اگر آقا اس��ماعيل
ساعتها با شاگردان مینشست و درس میداد هرگز
به او ش��ک نمیکردم .هرگ��ز بدبين نبودم که خدای
ناکرده اين جوان پاك جايز الخطا باشد .با وجودي كه
 18ـ  19سال سن بیشتر نداشت و آنقدر هم مطالعه
نکرده بود ،ولی نشان میداد به همان اندازه اطالعاتی
که از مطالعه کتابهاي گوناگون كسب كرده بود ،به
همان اندازه ديدگاههاي خ��ود را بيان ميكرد .واقعا
اهل عمل بود.
در چه س��الي با شهيد اس��ماعيل دقايقي ازدواج
كرديد و ازوداج تان به چه شكل بود؟
ش��اید اواخر س��ال  1356يا اوايل س��ال  1357بود
که آقا اس��ماعيل به خواس��تگاری من آمد .ش��رایط
خانوادگيم��ان ط��وری ب��ود که
همه او را زندان رفته ميدانس��تند.
آقا اس��ماعیل در س��ن  19سالگی
یکبار زنداني ش��ده ب��ود و بعضي
از خانوادهها به این راحتی حاضر
نمیش��دند به چنين خواستگاراني
ج��واب مثبت دهند .ب��رای اینکه
میدانس��تند آین��ده و سرنوش��ت
روشني ندارد .دستكم ميپنداشتند
که ی��ک زندگی راحت و معمولی
نخواهد داش��ت .به همی��ن دليل
جواب دادن به چنين افرادي كمي
دشوار بود .همین قدر که میگفتند
فالنی زندانی سیاسی است ،برای
خانوادههای آن موقع با آن خفقانی
که بر اثر سياستهاي سركوبگرانه

رژی��م پهل��وی وجود داش��ت ،همین کاف��ی بود كه
خيل��ي از خانوادههاي آن زمان به راحتی قبول نکنند
دخترانشان را به عقد يك زنداني سياسي در آورند.
به همین علت آقا اس��ماعيل توس��ط مادرش خیلی
زیرکانه اول رضایت مرا جلب کرد .من هم که اصال
در این باغها نبودم سرانجام موافقت كردم.
اصوال من از س��ن نوجواني تربيت شده آقا اسماعيل
بودم .من و خواهرانم را طوری آموزش داد كه هميشه
در فكر درس خواندن باش��يم .به ما ميگفت بروید
درستان را بخوانید تا به دانش��گاه راه پیدا کنید و در
س��طح دبیرستان و متوسطه نمانید .به همین دليل من
به فکر ازدواج نبودم .وقتی که آمد خواستگاری خیلی
تعجب کردم و ب��ه مدت طوالني به او جواب مثبت
ندادم .به او گفتم ش��ما که میدانستید میخواستید به
خواستگاری من بياييد ،خوب بود اینقدر با ما راحت
رف��ت و آمد نمیکردید .او در جواب توضيح داد كه
در زندگی انس��ان فراز و نش��يبهايي وجود دارد و
اكنون احس��اس ميكنم برای راح��ت زندگی کردن
بای��د انتخاب کنم و خیلی دقی��ق انتخاب کرد .برای
اینکه دختران زيادي وجود داشتند كه اسماعيل خیلی
راحت میتوانست به خواستگاري آنها برود .این را
صادقانه میگويم دختراني بودند که منهاي مس��ائل
سیاسی آرزو داشتند آقای دقایقی به خواستگاریشان
برود.
موقعي كه اسماعيل آمد س��راغ فامیل خيلي تعجب

شرایط خانوادگيمان طوری
بود که آقا اسماعيل را زندان
رفته ميدانستند .او در سن
 19سالگی یکبار زنداني شده
بود و بعضي از خانوادهها به این
راحتی حاضر نمیشدند به چنين
خواستگاراني جواب مثبت
دهند .برای اینکه میدانستند
آینده و سرنوشت روشني ندارد

خانواده شهید دقایقی
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کردم .او گفت :به اين دلیل به خواس��تگاريتان آمدم
چون شما را از دوران كودكي میشناسم .اگر بخواهم
به خواستگاري يك دختر غريبه بروم ،باید کلی برنامه
ریزی کنم تا طرف را خوب بشناس��م .صحبتهاي
آقا اس��ماعيل نش��ان میداد که برنامه ريزي او خیلی
نظم داشت .در همه کارها برنامه ریزی ميكرد و بی
گدار به آب نمیزد .من شخصا نسبت به این تصمیم
خیلی تعجب کردم که آیا اگر هدف او واقعا ازدواج
بود ،الزم بود دس��تكم روابط فامیلی و رفت و آمد را
کمتر میکرد .این نش��ان میدهد که كارش هدفمند
بود .البته برای اين ازدواج با دوس��تان همفكرش هم
مش��ورت کرده بود .اين را دوستاني كه در جلسات
بحث و مطالعه دور و بر اسماعيل بوديم به من گفتند.
با اعضاي خانواده از جمله با مادرش هم مش��ورت
کرده بود .بدون مش��ورت به خواستگاري من نيامد.
ولی درباره ش��ريك آينده زندگ��ي خود خیلی دقیق
فکر کرده بود.
شاید آقا اسماعيل قبل از ازدواج با من روي دختران
دیگری هم از قبل نظر داش��ته .ولی بعدا به من گفت
ك��ه به اي��ن دلیل دخت��ر فاميل را انتخ��اب كرده كه
راحتت��ر میتواند با او زندگي كن��د .همانگونه كه
به آن اش��اره كردم در زندگی مخفي اهدافي را دنبال
ميك��رد .چون هنوز در زم��ان رژیم طاغوت زندگي
ميكرديم .جملهای که موقع خواستگاری به من گفت
اين است كه اگر اآلن با هم عقد ازدواج ببنديم ،امكان
دارد م��ن در یکي دو ماه آينده بخواهم به فلس��طین
ب��روم .يعني مبارزات او از ای��ران هم فراتر رفته بود.
در واقع هنگام خواستگاري گربه را دم حجله کشت.
طوری صحبت کرد تا من خیالم راحت باش��د که او
را به عنوان یک همس��ری انتخاب نکنم که بخواهم
زندگی راحت و معمولی با او داشته باشم .مثل ساير
خانوادهها به مس��افرت برویم و یک زندگی به ظاهر
شاد و آسوده داشته باشيم.
شروط او را به راحتي پذيرفتيد؟
وقتی آقا اس��ماعيل این ش��روط را ب��ه من گفت از
او پرس��يدم پس برای چه میخواهید ازدواج کنید؟
گفت ازدواج س��نت اس�لام اس��ت و بدون ازدواج
مرد کامل نمیش��ود .ب��ا وجودي
ک��ه آمادگی كامل نداش��تم ،خیلی
روی حرفه��اي او فک��ر کردم.
ش��اید یک س��ال طول کش��ید تا
م��ن حاضر ش��دم موافق��ت كنم.
چون فامیل بودی��م و خوب او را
میش��ناختم .منتها آمادگی این را
نداشتم که او بخواهد با من زندگی
مشترك تش��کیل دهد .خب به هر
حال مراسم عقد و عروسی هم به
سادگی برگزار ش��د و هیچ برنامه
ریزی مالی خاصی هم نکرده بود.
فقط به خود اطمينان داشت که یک
معلم موفقي است ومیتواند خوب
درس بدهد .دس��تكم ميتواند از
طریق تدریس هزینه زندگيمان را
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تأمين نمايد .س��رانجام به تنهايي و بدون اینکه کسی
را هم��راه خود ببرد ،رفت ب��ازار و با همان پول حق
التدریس��ي از یک طال فروشی یک حلقه خريداري
كرد .طال فروش از او پرس��يده بود این حلقه را برای
چه کسی میخواهید؟ اسماعيل به او گفته بود خب
معلوم اس��ت حلقه را ب��رای ازدواج میخواهم .طال
فروش به او گفت آخه اين چه جور عقد و ازدواجي
اس��ت؟ نه کس��ی همراه شماس��ت و نه نامزدتان را
آوردهايد تا انتخاب کند؟ ولي اس��ماعيل در پاسخ به
او گفت كه ما مش��کلي با هم نداریم و پول حلقه را
پرداخت كرد و توي جيبش گذاش��ت و برگشت به
خانه.
ش��ايد باورتان نش��ود كه بیش��ترین هزین��ه عقد و
ازوداجمان ،همان حلقهای بود که در آن زمان به مبلغ
 150توم��ان خریداري كرده ب��ود .خیلی با آرامش و
اطمینان گفت كه ازدواج خيلي كار س��ادهاي اس��ت
و ميخواهم به س��نت خدا و پيامبر (ص) عمل كرده
باشم .در مورد مهريه هم گفت كه مهريه را شما باید
انتخاب کنید .در همان ح��ال مادرم پيش بيني كرده
بود كه زندگی من با اسماعيل آرامش نخواهد داشت.
به همين دليل به نوعي مخالفت ميكرد .اسماعيل هم
به من گفت که هر چه مادرت گفت قبول کن .چون
همین که قب��ول کرده که با م��ن ازدواج كنيد خیلی
حرف اس��ت .مادرت هر چه مهريه مطالبه كرد ،من
حرفی ندارم .پرس��يدم مگر ش��ما میتوانید مهريه را
پرداخت كنيد؟ گفت خير ...ولي مطمئنم که مهريه را
میبخشید .اگر میدانستید که من ثروت دارم همسر
من نمیش��دید .به هر حال اسماعيل با ميزان مهريه
اصال مخالفت نکرد و مراسم عقد برپا شد.

ب��ه چه علت در آن مقطع به یک زنداني سیاس��ی
زن نميدادند؟
خب آن زمان هيچ دختري به راحتي زندانی سیاسی
را قب��ول نمیکرد که به خواس��تگاری او برود .حال
ممكن است یک زندانی سیاسی اظهار پشیماني كرده
و سر به راه شده و در امور سياسي دخالت نميكند،
اين بحث جداگانه دارد .ولی آقا اسماعيل دقیقا بعد از
آزادي از زندان تازه رشد کرد و تازه خود را شناخت.
زمان شروع رش��د او وقتي بود كه همراه تعدادي از
بچههاي انقالبي خوزس��تان وارد زندان شد .وقتی از
زن��دان بیرون آمد گفت من حاال تازه ش��ناخت پيدا
كردهام .مثل كسي که آبدیده و آمادهتر شده باشد .به
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شايد باورتان نشود كه بیشترین
هزینه عقد و ازدواجمان ،همان
حلقهای بود که در آن زمان
به مبلغ  150تومان خریداري
كرده بود .خیلی با آرامش و
اطمینان گفت كه ازدواج خيلي
كار سادهاي است و ميخواهم
به سنت خدا و پيامبر (ص) عمل
كرده باشم

همین دليل ترس ساواك و مأموران رژيم طاغوت از
دقايقي بعد از آزادي از زندان خيلي بیشتر شده بود که
امكان دارد به کارهای خطرناكتري دست بزند .چون
واقعا افکار بلندتری در س��ر داشت و همین طور هم
شد .خب ما جوانها در آن زمان فکر جوانی خودمان
را میکردیم و به بزرگترها كاري نداش��تيم .حال این
جوانها تا چه اندازه شایستگی زندگی خانوادگی را
دارند و چقدر قدرت تشکیل خانواده دارند.
قب��ل از انقالب ،زن��دان رفتن ش��هيد دقايقي چه
پيامدهايي بر جامعه اميديه و آغاجاري داشت؟ چه
تحولي توانست به وجود بياورد؟
اين پرس��ش را باید از انقالبیونی که قبل از انقالب با
آقا اسماعيل همكاري داشتند و زندگی میکردند ،در
ميان بگذاريد .در آن موقع من سنی نداشتم .شايد 14
س��اله و ش��اید هم کمتر بودم .من در حد عضو یک
فامیل به ياد دارم كه زندان رفتن خیلی در جمع فاميل
بازتاب داشت .البته همیشه براي من جاي سؤال بود
که اس��ماعيل به چه علت زنداني ش��ده؟ چه اتفاقی
افت��اده؟ مگر چه کار کرده؟ خب یک نوع کنجکاوی
در ذه��ن همه افراد فامیل به وج��ود آمده بود .چون
خان��واده جوانی بودیم و س��ن افراد ب��اال نبود ،فقط
اسماعيل  18ساله بود .سن ساير افراد فاميل كمتر از
او بود .به هر حال زنداني ش��دن اسماعيل همه افراد
فامیل را تكان داد که این جوان چرا زندان رفته است؟
ساير جوانها هم بیشتر کنجکاو شدند كه چه اتفاقی
افتاده؟ چه کار کرده؟ و این یک گامي بود برای ايجاد
روش��نگري در جامعه .يكي از پيامدهاي زندان رفتن
اس��ماعيل اين بود كه با جاذبهاي كه داشت خيلي از
جوانان را به دنبال خود کشاند .خب خیلی موثر بود.
من فکر میکنم كه زندانی سیاسی شدن اسماعيل به
رش��د و آگاهي افراد فاميل خیلی کمک کرد .در عین
حالي كه یک عده را ترساند ،و یک عده عقب نشيني
كردند و عده دیگری هم با او همراه ش��دند .خانواده
من هم همین حالت را داشت.
روزي كه به عقد شهيد اسماعيل دقايقي در آمديد،
زندگيتان را چگونه آغاز كرديد؟
در واق��ع من و اس��ماعيل در دي ماه س��ال  1357و
در آس��تانه پي��روزي انقالب  22بهمن عقد ش��رعي
بس��ته بوديم .يك
ماه نگذشته بود كه
با تصميم گيري او
براي آمدن به تهران
وشركت در انقالب
ناگهان دلم به لرزه
افت��اد ک��ه نكند او
را از دس��ت بدهم.
اين اولین احساس
دردن��اك م��ن از
جدا شدن احتمالي
او از زندگی��م بود.
تش��خيص داده بود
كه پیروزی انقالب
نزدی��ک اس��ت و

دقیقا روز  22بهمن همراه س��ردار ش��هيد قدرت اهلل
عل��ی دادی یکی از همس��ایگان و همرزمان ش��هيد
دقايقي وارد تهران ش��دند ،و ب��ه فرمان امام خميني
(ره) مش��غول جمع آوري اس��لحه از دست مردم در
خیابانها شدند.
چ��ون تازه عق��د کرده بوديم و به هر حال همس��رم
ش��ده بود و من به ش��دت نگران او بودم .آن سالها
همه مردم مثل امروز تلفن نداش��تند .س��وار ماشین
ش��دم و به تنهایی آمدم شهر .چون فضای انقالب را
ديده بودم ،احتمال وجود خطر بر جان اس��ماعيل را
احس��اس كردم .یک تلفن گیر آوردم و به خانه یکی
از بس��تگان مان در تهران زنگ زدم .از آنها س��راغ
اس��ماعيل را گرفتم كه به من گفتند صبح اينجا بوده
و اكن��ون از او خب��ر نداریم .از آن به بعد تا آخر روز
 23بهمن دندان روي جگر گذاش��تم و صبر كردم تا
ببينم چه اتفاقی میافتد .يعني من باید منتظر میماندم
تا او زن��گ بزند .چون راه ديگري وجود نداش��ت.
سرانجام انقالب به ثمر رسيد و اغلب مردم از طريق
رس��انهها خبر پيروزي انقالب را شنيدند .كساني كه
تلویزیون داشتند ،روشن کردند و چهره امام را تماشا
كردند .باالخره اس��ماعيل زنگ زد و گفت که من در
آن روز در جمع مردم در خیابانها بودم .اسلحهها را
از دس��ت مردم جمع آوري ميكردم .چون اسلحه به
دست مردم افتاده بود.
اس��ماعيل يكي از بچهه��ای مبارز از زم��ان قبل از
انقالب بود و در يك گروه چريكي به نام «منصورون»
عضويت داش��ت .او از ماهها قبل از پیروزی انقالب
اس�لامي مس��لح ش��ده بود .البته با صراحت آشكار
نمیكرد كه مسلح شده اس��ت .ولی من به طور غیر
مستقیم و با كنجكاوي فهميدم هر جا ميرود اسلحه
كمري همراه دارد .گاهي كه به اتفاق همديگر به سفر
ميرفتيم ،جاهایی مجبورم ميكرد اس��لحهاش را در
كيف دس��تيام پنهان کنم .یک ب��ار هم كه با قطار به
طرف اهواز مس��افرت ميكرديم ،بدون اینکه متوجه
ش��وم ،اس��لحه و مقاديري اطالعيه درون ساك من
گذاش��ته اس��ت ،به من توصيه كرد كه از این س��اك
خیل��ی مواظبت كنم .وقتي كه رس��یدیم اهواز به من
گفت خبر داش��تید که در اين ساك اعالمیه و اسلحه
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وجود داشت .گفتم بله میدانستم ولی به روی خودم
نیاوردم .در عین حالي که مواظب بود كه من نترس��م
و کار غی��ر عادی نکنم .خیلی راح��ت با کمک من
کارش را انجام داد.
این وضعیت تا بعد از پيروزي انقالب ادامه داش��ت
ت��ا اينكه به اميديه برگش��ت و با همكاري دوس��تان
قديم��ي گروه «منص��ورون» در پايه گ��ذاري کمیته
انقالب اس�لامی و جهاد سازندگي و سپاه پاسداران
انقالب اس�لامي نقش اول را ايفا ك��رد .لذا متعاقب
پيروزي انقالب اسالمي برای من عادی شده بود که
اس��ماعيل هويت نظامی دارد .به قول مادرم به عنوان
یک دانش��جو به خواستگاري آمد ولی به تدريج يك
پاسدار و نظامی از آب در آمد.
ميخواهي��د بگوييد ك��ه بعد از پي��روزي انقالب
اس�لامي يك تح��ول دروني در وج��ود و هويت
اسماعيل دقايقي بروز كرد؟
در حقيق��ت تحول��ي که در زندگی آقا اس��ماعیل به
وجود آمد ،رش��د روز افزون او بود .شاید كساني که
با او در س��ن  20س��الگی تماس داش��تند و به دليل
مش��كالت بعد از انقالب ارتباطشان با او قطع شد،
و دوباره بعد از گذش��ت پنج س��ال تم��اس با او را
از س��رگرفتند ،به روش��ني متوجه رش��د و تحول او
میش��دند .ب��ا وجودي كه م��ن هم به ن��درت او را
ميدي��دم ،چون اغلب به تهران و قم در حال رفت و
آمد بود ،اين تغییر و تحول در وجود اسماعيل آشكار
بود .تمام مطالعاتی که در دوران جواني داشت روي
ش��كل گيري ش��خصيت و رفتار او اثر گذاشته بود.
یعنی رفتار رو به رشد داشت .چون از قبل کتابهای
تاريخ اس�لام و جامعه شناسی خوانده بود .هر اندازه
به س��ن او افزوده ميشد ،ميزان رشد و تحول او نيز
افزايش مييافت.
با آغاز سال  1362در وضعيت جبهههاي جنگ يك
ن��وع ركود ب��ه وجود آمد .در همان س��ال گروهك
منافقین ترور مسئوالن كشور و ائمه جمعه را شروع
کرد .آقا اسماعيل در چنين شرايطي مأموريت يافت
مس��ئولیت يگان حفاظت از جان علما و روحانيون
ح��وزه عمليه را به عهده گي��رد .فقط در همان یک
سال بود كه اسماعيل مثل ساير افراد جامعه درست
و حس��ابی آمد س��ر خان��ه و زندگی نشس��ت .آن
موقع چون با اس��اتيد و علماي حوزه قم نشست و
برخاست داشت بهترین و بیشترین استفاده علمي را
برد .ميخواهم بگويم كه اگ��ر واقعا مبارزه و جهاد
در فطرت و ش��خصیت او وجود نداش��ت ،ش��اید
هر نوع زندگ��ي براي او فرقی نمیکرد .ش��ايد هم
خوش��حال ميش��د كه یک زندگی آرام و عادی در
ش��هر قم دارد .مانند كارمن��دي كه يگان حفاظتي را
اداره میکن��د .ولی بهرهاي که در آن یک س��ال برد
این بود که به همه اس��اتيد و ش��خصیتهای علمي
نزدیک ش��د و از وجودشان استفاده کرد .آنجا ديگر
يک ش��خصيت نظامی نبود .آنجا کنار علما و اساتيد
حوزه مینشس��ت و مسائل ش��رعی خود را مطرح
میک��رد .اعتقادات دینیاش را بازنگری میکرد .این
نش��ان میدهد که از نظر علمي هميش��ه دنبال رشد
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وترقي بود .آدمی نبود که در الك خود
بماند و به همان اطالعات قبلی بسنده
کن��د .برای من خیل��ی جالب بود كه
اولین روزه��ای زندگیاش و آخرین
روزهای زندگیاش را با تحصيل علم
و كتابخواني سپري كرد .با وجودي که
فقط هشت س��ال با اسماعيل زندگی
کردم ولی در این مدت احساس كردم
به اندازه  40سال رشد و ترقي كرد ،و
این برای من خیلی مهم بود.
در حوزه عمليه قم بيشتر با چه تيپ
از اساتيد و علماء نشست وبرخاست
داشت؟
آن طور كه ش��هيد دقايق��ي براي من
نق��ل كرد ،در آن زمان با اغلب علمای
حوزه عمليه قم همچون مرحوم آيت
اهلل مشکینی و ش��هيد قدوسی ارتباط
برق��رار كرده بود .به ط��ور کل حفاظت بیوت علماء
ب��ه عهده او بود .در ارتباط با س��كونت ما در ش��هر
ق��م الزم ميدانم به اين نكته اش��اره كن��م كه من و
آقا اس��ماعيل در س��ال  1358ازدواج کردیم و اولين
فرزندمان ابراهیم در س��ال  1359ب��ه دنیا آمد .خب
جنگ در س��ال  1362حالت ج��دي به خود گرفت
و احساس كردم نمیتوانم به تنهايي در اهواز بمانم.
وضعی��ت آن روز اهواز طوري ش��ده بود كه زندگي
در آن خيلي سخت به نظر ميرسيد .زندگی یکسان
و ثابت نداش��تیم و همیشه در حال جابجایی بودیم.
وقتی هم كه قرار ش��د در اهواز مس��تقر شويم ،يك
خانه مصادرهاي به ما دادند كه مدتي يكي از مسئوالن
حزب الدعوه اس�لامي عراق در آن سكونت داشت.
اسماعيل به من گفت كه در این خانه زندگی میکنیم.
گفتم :چه جوری و با چه وسایلی؟
اصال وس��یله زندگی نداشتیم .بعد از اینکه ابراهیم به
دنیا آمد تازه رفتیم جهاز مختصري خریداری كرديم.
یک دستگاه یخچال و یک تخته فرش خریدیم .بعد
مرا در آن خانه گذاشت و رفت جبهه .حال برخي از
سران گروههاي عراقی مخالف صدام هم در آن خانه
بودند .برای اینکه مجبور نباشم با آنها تنها باشم ،هر
چه��ار ماه یک بار خانواده یکي از بچههای س��پاه را
میآورد آنجا و با ما زندگی میکرد .آقا اسماعيل دید
اين ش��يوه زندگي فایده ندارد .من هم نمیتوانس��تم
به اين ش��كل در اهواز زندگي كنم .غیرت اسماعيل

اسماعيل از قبل از انقالب
اسالمي يكي از بچههای مبارز
بود و در يك گروه چريكي به
نام «منصورون» عضويت داشت.
بعد از پيروزي انقالب به اميديه
برگشت و با همكاري دوستان
در پايه گذاري کمیته انقالب
اسالمی و جهاد سازندگي و سپاه
پاسداران نقش اول را ايفا كرد
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اج��ازه نمیداد که من در اهواز كه وضعیت ناجوري
داش��ت و پر از سرباز ش��ده بود زندگي كنم .گفت
بیاييد بروید قم زندگی کنيد .قم ش��هر خوبی اس��ت
و ميتواني��د با خيال راحت آنجا زندگي و من هم با
خیال راحت به جبهه میروم.
بدي��ن ترتيب من با یکی از خواهران بزرگتر از خود
كه در آن شرایط با هم زندگی میکردیم به قم منتقل
شديم و اسماعيل دو باره روانه جبههها شد .آن موقع
ش��هر قم لوله کشی گاز نشده بود .رفت يك كپسول
گاز تهيه كرد و گفت من دارم میروم و تا این كپسول
گاز خالی شود من برگشتهام .فکر کنم بعد از گذشت
دو ماه برگش��ت .براي ما زندگي در يك شهر غريب
به مدت دو ماه در آن موقع خیلی زیاد بود .اسماعيل
بعد از برگشت از جبهه خجالت میکشید بیاید بگوید
كه من به زندگي برگشتهام .چند روزي ماند و دوباره
كه عملیاتها پشت سر هم ادامه يافت رفت جبهه.
در واقع از آن به بعد ما با زندگي در قم عادت كرديم.
اس��ماعيل قم را دوست داشت .به طور كل اعتقادات
او روز به روز نس��بت ب��ه اهل بیت (ع) و به علماي
حوزه نسبت به والیت فقیه و نسبت به مقام رهبری
خیلی زیادتر میشد .به امام خميني (ره) بسیار ارادت
داشت .نس��بت به نظام جمهوری اس�لامی که باید
حفظ بش��ود خیلی مقید و قانونمند ب��ود .گاهي كه
بحثهای سیاس��ی در مورد جبهه و جنگ در كشور
پیش میآمد تا آنجا که میتوانس��ت در خانه مطرح
نميكرد .به من میگفت كه اینها بحثهای حاشیهای
هستند كه ارزش گفتن را ندارند .براي شما بهتر است
خودتان را درگیر نکنید .اگر چیزی شنیدید ،نگاه کنيد
ببینيد امام (ره) چه میگویند .هر چه امام گفتند همان
مالك عمل است .حرفهاي بيهوده شما را به هدف
نمیرساند.
ب��ه قدري جبهه و جنگ برای آقا اس��ماعيل اولویت
داشت که هیچ وقت حاضر نمیشد ،آن را فدای خط
بازيها و بحثهاي سياسي كند .دوست نداشت آدم
سیاست باز باشد .خیلی سیاسی بود ولی سیاست باز
نبود .به خاطر همین هم از جبهه فاصله نگرفت .من
فکر میکنم آنهایی که از جبهه فاصله گرفتند کسانی
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بودند که متأسفانه آلوده مسائل سیاسی شدند.
گفته ش��ده كه شهيد اسماعيل دقايقي در جامعه و
در ميان مجاهدي��ن عراقي در قلبها جا باز كرده
ب��ود .در صورت امكان كم��ي از ويژگيهاي اين
شهيد بزرگ بگوييد؟
در پاس��خ به پرس��ش ش��ما خیلی جدی بگويم كه
اس��ماعیل يك فرمانده بود .از روزهاي اول پيروزي
انقالب اس�لامي مسئولیت داش��ت .از بچههای رده
باالی سپاه بود .کسی نبود که بعد از دو سال حضور
در جبهه به او مس��ئولیت بدهند .شايد باورتان نشود
وقتی به خانه میآمد ،خب در آن زمان ابراهیم كودك
بود و با زبان كودكي به بچههاي همس��ايه میگفت
پدرم فرمانده اس��ت .وقتي خبر به گوش اس��ماعيل
رس��يد با پرخاش او را از تك��رار اين مقوله بر حذر
داشت .اسماعيل با اينگونه رفتارها واقعا روی قلبها
حکومت میکرد.
نمونهاش این اس��ت كه اگر ميان جمعی مينشست،
كاري ميكرد كه كس��ي احساس نکند اسماعیل یک
رده باالتر از اوس��ت يا مسئولیت باالتری دارد .هیچ
وق��ت به ی��اد ندارم که اف��راد زیر دس��ت او روزي
احس��اس کرده باش��ند آقا اس��ماعیل از آنها باالتر
اس��ت .به خاطر همین فروتني كه داشت دوستان او
خیلی راحت وارد خانه او ميش��دند .میدانستند که
او بع��د از دو ماه از راه دور آمده پیش خانوادهاش و
ماههاست زن و بچهاش را ندیده است .ولي در همان
اولين روزي كه وارد خانه ميش��د دوستان به ديدن
او ميآمدند .این نش��ان میدهد که با دوستان روابط
صمیمانه داشت.
از اين سخن میخواهم نتيجه گيري كنم که اسماعيل
واقعا خصلتها و ويژگيهاي منحصر به فرد داشت.
در عین حالي كه از عقالنیت و منطق برخوردار بود.
در عین حالي كه مهربان و خوشرو بود .در عین حالي
كه صبور و بردبار بود .در عین حالي كه سرعت عمل
و ابتكار عمل داشت .در همان حال بر دلها حکومت
میکرد .با وجودي كه اسماعيل خیلی باز فکر میکرد،
اما در عین حال خیلی غیرت دینی و مذهبی داشت.
معم��وال آدمهایی که باز فکر میکنند یک جوری در
عقايدشان و در دینش��ان کم میآوردند .ولی تدين

اسماعيل خیلی قوی بود و کم نمیآورد .اسماعيل در
عین حالی که جسورانه و متهورانه عمل ميكرد ،در
همان حال خیلی متواضع و فروتن بود .کسی متوجه
نمیشد که این قدر جسارت و تهور داشته باشد .این
خصلتها نشان ميدهد که یک فرد عمل گرا بود و
آرام نداشت.
در ارتباط با زندگي رفتاري شهيد دقايقي بايد گفت
كه رفتار اسماعيل ونه صحبتهاي او خیلی آدمها را
به خود بیشتر نزدیک میکرد .اگر چه صحبتهاي او
دلنشین بود ولی رفتارش طعم ديگري داشت .به یاد
دارم یکی از دوستان اسماعيل بعد از شهدات او نقل
كرده كه اگر اس��ماعيل میخواست به ما بفهماند که
بايد کاري را انجام دهيم ،هیچ وقت با كالم دس��تور
نم��يداد .از رفتار او تش��خيص ميداديم که باید این
کار را بکنیم .در واقع اين بهترین ش��یوه آموزش��ي و
تربيتي اس��ت ت��ا آدم وظيف��هاي را داوطلبانه و نه به
صورت دس��توري انجام دهد .شهيد دقايقي به صله
رحم خيلي پايبند بود ،و هميشه توصيه ميكرد صله
ارحام را رعایت کنیم .وقتي از جبهه ميآمد به ديدن
بس��تگان ميرفت .میگفتم بابا اين دو روز مرخصي
شما سهمیه من است .میگفت نه یک روز برای شما
یک روز ه��م براي فاميل .بچهه��ا را بلند میکرد و
میب��رد خانه این فامیل و آن فاميل حق همه فامیلها
را ک��ه رعایت میکرد .به همين دليل در قلب همه به
وي��ژه افراد فاميل جا بازكرده ب��ود .ضمن اينکه يك
فرد بس��یار فعال انقالب و وفادار به نظام جمهوري
اسالمي بود .واقعا در قلب همه جا گرفته بود.
به رفتار ش��هيد دقايقي در جامعه اش��اره كرديد.
بفرماييد رفتار او در خانه چگونه بود؟
هرگاه اس��ماعيل به خانه میآمد خیلی ساده و خاکی
بود .مخصوصا وقتی از جبهه میآمد میدانست خیلی
خس��ته و دلتنگ او هستم .نه بخاطر اینکه از کارهای
خانه خس��ته بودم .چون به دوري عادت کرده بودم.
از اول زندگي زياد او را نميدیدم .همه کارهاي خانه
به گ��ردن من بود .ده در صد از حقوق ماهيانهاش را
براي هزينه مخارج ش��خصي كم ميك��رد ،و بقيه را
براي مخارج زندگي تحوي��ل من ميداد .چون همه
خریده��اي خانه به عهده من ب��ود .ولی به هر حال
م��ن و بچهها ب��راي دوري او دلتنگ
میشديم .وقتی میآمد میدانست كه
دل پری از او دارم ،با ش��وخي و خنده
وارد خانه ميشد .سعي ميكرد بچهها
را شاد و خندان كند .انگار نه انگار که
از جبهه برگشته است .فکر میکردید
از ی��ک مهمانی برگش��ته و خیلی هم
ب��ه او خوش گذش��ته اس��ت .هرگز
خس��تگیاش را برای م��ن نمیآورد.
ط��وری رفتار میک��رد كه ده��ن مرا
میبست تا اعتراض نكنم و نگویم که
خستگیات را برای من آوردهای.
آقا اسماعیل دقایقی خاطرات خود را
لحظه به لحظه یادداش��ت میکرد این
خاطرات در سالنامههای خود محفوظ
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اسماعيل زندگي در قم را دوست
داشت .اعتقادات او روز به روز
نسبت به اهل بیت (ع) و به
علماي حوزه و نسبت به والیت
فقیه و به مقام رهبری خیلی
زیادتر میشد .به امام خميني
(ره) بسیار ارادت داشت .به نظام
جمهوری اسالمی که باید حفظ
بشود خیلی مقید و قانونمند بود
است .از س��ال  1358تا سال  1365که سال شهادت
او بود .همه اتفاقات روزانه را یادداش��ت کرده است.
هزینههای اداری و شخصی را به طور جداگانه ثبت
کرده اس��ت .همیش��ه بر ضرورت حفظ بیت المال
تأکید میکرد .هرگاه مسافرت مأموریتی میرفت دو
تن از معاونانش همراه او بودند و بعضي از جلسات
خود را در ماش��ين تشکیل میداد .در وصیتنامه خود
نوش��ته بود که چند روز روزه بدهکارم .توصیه کرده
بود از دارایی شخصي برای پرداخت هزینه روزههاي
معوقه اس��تفاده ش��ود .باالخره همه رفتار او برای ما
درس بود .تا زمانی که سپاه به او اجازه نداده بود هیچ
وقت ما را با ماشین سپاه جابجا نمیکرد.
رفتار آقا اسماعيل در خانه به گونهای بود که آدم بیشتر
دلتن��گ حرفها و صحبتهاي او میش��د تا دلتنگ
حضور فیزیکی او باشد .به هر حال بخشي از زندگي
انس��ان دنیوی و مادي اس��ت و دلتنگي فیزیکی يك
غريزه مادي اس��ت .منظورم اين است كه شخصيت
اس��ماعيل واقعا در درون من اثر معنوي گذاشته بود.
با ش��هادت او احساس کردم پشتيبان معنوی خويش
را از دست دادم و گرنه از نظر مادی مشکلی نداشتم.
اين احس��اس همچنان در درونم وج��ود دارد .هنوز
هم حضور اس��ماعيل را واقعا احساس میکنم .شاید
شايس��تگي این را نداش��تم كه مادر خوبی برای دو
فرزند اسماعيل باشم .ولی احساس ميكنم که همسر
خوبی برای او بودهام.
اشاره كرديد كه اسماعيل وقتي به خواستگاريتان
آمد دانش��جو بود .چه ش��د كه زود هنگام به يك
شخصيت نظامي تبديل شد؟
ش��هيد اس��ماعيل دقايقي بعد از دوره دبيرستان ،در
رشته مهندسی هنرستان شركت نفت اهواز قبول شد
و ب��ه مدت چهار س��ال در آنجا تحصي��ل كرد .ولي
بعد از پيروزي انقالب در رشته علوم تربیتی دانشگاه
ته��ران ثبت نام كرد .یعنی یک ش��خصیت تربیتی به
خود گرفت .همیش��ه از او یک شخصیت تربیتی در
ذهن داش��تم .حتي در زمان جنگ هم وقتي به خانه
ميآمد ،ش��خصیت او هويت نظامی نداش��ت .من و
بچهها خیل��ی با او راحت بودي��م .باوجودي كه آن
ابه��ت و صالبت مردانگیاش را داش��ت ،و در خانه
کسی اجازه نداشت یک کار غیر اصولی انجام دهد،
اما هرگز احساس نمیکردم با یک فرد نظامی زندگي
میکن��م .به طور نمونه يك��ي از آموزههاي تربیتی او
اين بود كه وقتي ابراهیم شیطنت ميكرد و او را منع
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میکردم ،اس��ماعيل اعتراض ميك��رد .او معتقد بود
كه كودك باید تا س��ن هفت سالگي بازي كند .به او
ميگفتم شما که نیستید شيطنتهاي ابراهيم را ببينيد.
در ج��واب ميگفت ه��رگاه توانس��تيد تحمل کنید
تربی��ت کردهاید .اگر بخواهيد ب��ا کتک و منع کردن
او را بزرگ کنید ،وظیفه تان را خوب انجام ندادهاید.
انگار آقا اسماعيل يك عمر بچه تربيت كرده بود .در
خصوص مس��ائل تربيتي مطالعات زیادي كرده بود.
به من ميگفت كه رفتار بچه غريزي است .بچه بايد
تا سن هفت س��الگی روی فطرتش بزرگ شود .این
ق��در به ابراهيم امر و نهی نکنيد .هر فرصت کوتاهی
را ب��راي مطالعه مغتنم ميش��مرد و کتاب میخواند.
ه��ر وقت به ش��هر ميآم��د اول میرف��ت به کتاب
فروشیها س��ر ميزد .با همديگر كه بيرون میرفتیم
مقابل ويترتين کتاب فروشیها مکث میکرد .امکان
نداش��ت که یک کتاب جدید به بازار آمده باش��د و
اسماعيل آن را نخريده باشد .از او میپرسيدم كه آيا
وق��ت كتاب خواندن هم داري��د؟ به خانه كه ميآمد
یک دور کتاب را ميخواند .اگر میدید مناسب است
آن را به دوس��تان هدیه میک��رد .بهترين هديه او به
دوستان كتاب بود.
آقا اسماعيل هميشه به من سفارش ميكرد که خاندان
اهل بیت (ع) را خوب بشناس��م و به آنها متمسک
شوم .عشق هیچ ش��خصیتی و هیچ الگویی باالتر از
خاندان اهل بیت (ع) در وجودم نباشد .به من توصيه
ميكرد درباره تاريخ اس�لام و تاريخ ائمه معصومين
(ع) و زنان برجس��ته تاريخ مطالعه کنم .س��عی کنم
در جامعه بیشتر آدم مؤثری باشم تا تأثیر پذیر .خيلي
خوش فك��ر و دور نگر بود .به من ميگفت س��عی
کني��د مثل کوچه بازاریها فکر نکنید .دوس��ت دارم
اگر من نبودم ش��ما براي ديگران بهترین الگو باشید.
در آن س��ال كه خيلي از بچهها ش��هید میشدند ،يا
وقتی كه برادرم شهید شد .چون از اسماعيل کوچکتر

بود و یک فرد عارف مسلکی بود ،آقا اسماعیل خیلی
افس��وس خورد كه چرا برادرم كه كوچكتر از او بود
زودتر از او به ش��هادت رس��ید .به یاد دارم اسماعيل
براي ش��هادت برادرم خیلی دل سوزاند .چون مادرم
در پي شهادت برادرم ضربه روحی خورد .اسماعيل
به مادرم خيلي دلداری داد .به من سفارش كرد بيش
از گذش��ته به مادرم احترام بگذارم .چون در زندگي
خيلي س��ختي كشيده است .به خاطر شهادت برادرم
حاضر شد حدود پنج ماه كنار مادرم در اميديه بمانم.
در آن سال ما در شهر زندگي ميكرديم.
هنوز چهل روز از ش��هادت برادرم نگذش��ته بود كه
اس��ماعيل خواب او را ديد .براي من تعريف كرد كه
برادرم محمد رضا همراهي را در خواب بوس��یده و

چهل روز از شهادت برادرم
محمد رضا همراهي نگذشته بود
كه اسماعيل خواب او را ديد
كه به مدت یک ساعت همديگر
را در آغوش گرفته و بوسيده
بودند .از صحبتهاي او احساس
کردم قصد دارد یک جوری به
من بفهماند که او هم بايد راه
شهداء را برود .از آن روز نشست
وصیتنامهاش را نوشت
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به مدت یک س��اعت همديگ��ر را در آغوش گرفته
بودند .از س��خنان اسماعيل احساس کردم قصد دارد
ی��ک جوری به من بفهماند که او هم بايد راه ش��هدا
را برود .همانگونه كه قبال اشاره كردم به خاندان اهل
بيت (ع) خيلي عش��ق ميورزيد .به حضرت فاطمه
زهرا (س) ارادت خاص داش��ت .اسماعيل سه سال
قبل از ش��هادت و در روز ش��هادت حضرت فاطمه
(س) نشست و وصیتنامهاش را نوشت
و ت��ا روز ش��هادت اي��ن وصیتنامه را
هرگز تغییر نداد .وقتي وصیتنامه را باز
کردیم دیدیم همان وصیتنامهای است
که سه س��ال قبل و در شهادت فاطمه
زهرا (س) نوش��ته اس��ت .این نش��ان
میدهد که ارادت خاصي به ائمه اطهار
(ع) داش��ت و در واقع به آن چیزی که
دوست داشت رسيد.
داس��تان آخرين تماس تلفني شهيد
دقايقي كه ش��ما و بچهها را به اهواز
دعوت ك��رد چه بود؟ اگر امكان دار
كمي در اين زمينه توضيح دهيد...
چون حضور آقا اس��ماعیل در جبهه و
جنگ بیش از ح��د معمول بود اغلب
دوس��تان به م��ن میگفتند كه ش��ايد
زندگیاش را دوست ندارد .چرا اینقدر
در جبهه اس��ت؟ چرا زن و بچهاش را
رها كرده و به جبهه رفته است؟ گاهي
این س��خنان مرا آزار م��يداد و دلتنگ
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میکرد .احساس میکردم این حرف برای من سنگین
است .از خودم ميپرسيدم چرا ديگران درباره همسرم
اینجوری تصور میکنند؟ خب اس��ماعیل همیشه در
عملیات بود ولی به من نمیگفت .آن موقع در تهران
درس��م را میخواندم و حدود چه��ل روز بود كه او
نیام��ده بود .دقیقا س��ر چهل روز به م��ن زنگ زد و
گفت که بزودي عملیات خواهيم داشت .اين تماس
براي من خیلی عجیب به نظر رسيد .زيرا اصرار كرد
كه بچهها را بردارم و ببرم اهواز ...پرسيدم برای چه؟
گفت :همینجوری ...بیاييد چند روزی با هم باشیم.
گفتم :قرار نبود به اهواز بيايم .شما همیشه میآمديد
سر خانه و زندگي .اگر دلتان تنگ شده و میخواهی
بچهها را ببینید شما بیاييد تهران.
گفت :شرایط جبهه طوري است که نميتوانم.
گفتم :خب اشكال ندارد ،این بار هم مثل هميشه صبر
میکنیم و هر وقت عملیات تمام شد شما بیاييد.
آقا اسماعيل شب بعد دوباره زنگ زد و همان مسائل
را تکرار کرد .ش��اید حدود چهار روز پياپي زنگ زد
و اص��رار کرد به اهواز ب��روم .چون در خانهمان خط
تلفن نداشتيم اس��ماعيل به خانه يكي از همسايگان
زنگ ميزد كه اغلب آنها بچههای رزمنده و سپاهی
بودند .وقتی خانم همسايه اصرار شوهرم را شنيد ،به
من گفت خانم این طور كه ش��ما را دعوت میکند و
این قدر به شما میگوید بیاييد شايد مصلحتي در كار
باشد .به هر حال آقا اسماعيل در آخرين تماس تلفني
ب��ه من خبر داد كه بزودي عملی��ات مهمي در پيش
اس��ت ،و امكان دارد در داخل خاك عراق پيشروي
كنند ،و ش��اید تا س��ه ماه آينده نتواند برگردد بچهها
را ببین��د .به او گفتم من تحمل میکنم .چون ابراهیم
به مدرس��ه میرفت و خ��ودم هم امتح��ان میدادم.
اسماعيل كه از موافقت من براي رفتن به اهواز نا اميد
شد گفت «ببین معصومه پشیمان میشی» .وقتی گفت
پشیمان میشوی او را قسم دادم كه راستش را بگويد
چه شده؟ آيا زخمي شده؟ مشکلی پیش آمده؟
گفت :نه هیچ مشكلي نیست .ولی اگر نیایید پشیمان
میشوید.
گفتم :به اين ش��رط به اهواز میآيم که بعد از این راه
دور چند روزي پيش من و بچهها بمانيد .دستكم دلم
خوش باشد كه بدانم برای چه آمدهام.
گفت :اگر فرصت بود ميمانم.
آقای اس��ماعیل محمدی و يكي از فرماندهان عراقي
تي��پ  9بدر را براي انتقال ما به اهواز به تهران اعزام
كرده بود .در مسير راه ماشین ما خراب شد و راننده به
دردسر افتاد از اراک که گذشتيم ،حمله موشکی عراق
به اين ش��هر آغاز ش��د .به خودم گفتم شاید قسمت
این بوده که من و بچهها زیر موش��ک باران بميریم.
سرانجام با كلي دردسر ساعت چهار بامداد روز بعد
به اهواز رس��يديم و يكس��ره به خانه آقاي اسماعيل
محمدي رفتيم .چند دقيقه نگذش��ته بود كه اسماعيل
آقا زنگ در خانه آقاي محمدي به صدا درآورد .وارد
خانه كه شد به او گفتم اصال نميپرسيد ما کجا بودیم
و چرا دیر آمدیم؟ گويا نگران ما نيستيد؟
اس��ماعيل گفت :من در قرارگاه با فرماندهان جلسه
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داش��تم و ب��رای عملی��ات کرب�لای  5برنامه ريزي
ميكرديم .به همين علت جلس��ه طول كشيد .خوب
ش��د كه ش��ما هم با تأخیر آمدید و گرنه بايد 8 – 7
ساعت منتظر من مینشستید.
هنگام استراحت و چاي خوري كوشيد ذهنم را براي
خدا حافظي آماده کند.
گفت :همين امش��ب میخواهم با شما خدا حافظي
کنم و فردا صبح زود بروم جبهه.
گفتم :چهار روز پشت سر هم تلفن زدي و اين همه
راه مرا به اهواز کشاندهای...
گفت :خب قسمت اینجوری بوده.
بعد كه دید من خیلی ناراحت ش��دم و اشکم جاري
شد ،قبول كرد یک طوري هماهنگ كند تا دوباره به
ديدن ما بيايد.
به هر حال آن ش��ب حدود دو س��اعت خوابید .قبل
از اينكه به خواب برود گفت :باور کن من یک هفته
است نخوابیدهام.
گفتم :شما كه یک هفته است نخوابیدهای چرا مرا به
اهواز كشانيدهاي؟
گفت :میخواستم شما را ببینم .نمیشد شما را نبینم.
این چند جمله را گفت و دو ساعتی خوابید.
صب��ح كه بيدار ش��د به او گفتم :ببین اس��ماعيل اگر
امشب نیایی خانه حاللت نمیکنم.
گفت :باشد اگر فرصت فراهم شد میآيم.
به هر حال برنام��ه را طوري ترتیب داد كه من رفتم
خان��ه خواهرم ك��ه در اهواز زندگ��ي ميكرد .در آن
روز ب��ه قدری مضطرب و پریش��ان ب��ودم كه انگار
احساس كرده بودم میخواهد شهید بشود .ولي قبول
نمیکردم.

وصیتنامه شهيد دقايقي را
بخوانيد .خيلي زيبا گفته است:
«راه حسين ،سید الشهداء
رفتن ،حسینی شدن را
میخواهد» .در حقيقت حسینی
شدن سختی میخواهد .رنج
میخواهد .مصیبت میخواهد
به این راحتی نیست که آدم
بخواهد حسینی بشود
خود اس��ماعيل هم احس��اس كرده كه ش��ايد در
عمليات كربالي پنج شهيد شود؟ يعني نشانههاي
شهادت او آشكار شده بود؟
ظاه��را خوابي دیده بود و اين خ��واب را برای يکی
از دوس��تانش تعریف کرد و از او خواس��ت تازنده
است داستان اين خواب را براي كسي تعريف نكند.
میخواهم بگويم با وجودي كه اس��ماعيل در دوران
جنگ اغلب از خان��ه و خانواده دور بود ،در آخرين
روزهاي حيات بر اس��اس چنين احساس��ي ما را از
ته��ران به اه��واز احضار كرد تا چند س��اعت قبل از
شهادت با ما خدا حافظی کند .من تصورم اين است
كه برخي از آدمها ديدگاهش��ان را در رفتارشان و در

خانواده و بستگان شهید دقایقی بر مزار او در امیدیه

عملش��ان بيان ميكنند .فرض كنيد اگر آقا اسماعيل
به ش��هادت نميرس��يد ،دلیلي وجود نداشت كه به
زندگیاش وفادار نباش��د .او با يك شيوه خاصي به
همه ثابت کرد که به خانواده عالقمند اس��ت و آنها
را دوست دارد و تا آخرین لحظه حيات در فکرشان
بوده اس��ت .فکر میکنم که به يك شكلي به او الهام
ش��ده ب��ود ،و به همين دليل چه��ار روز پياپي با من
در ته��ران تماس گرفت و خواس��ت هر طور ش��ده
خ��ودم را به اهواز برس��انم و در آخرين لحظه با او
خدا حافظی كنم.
در آن نيمه ش��ب كه به خانه آقاي محمدي در اهواز
آمد و س��اعت ش��ش صبح به جبه��ه رفت و حدود
س��اعت  11روز یکش��نبه  28دی به شهادت رسید،
فقط چند س��اعت او را ديدم .وقت��ی هم از در خانه
تا پيچ س��ر كوچه با ماش��ين حركت ميكرد ،دستش
را از پنجره ماش��ين به نش��انه خدا حافظي درآورده
ب��ود و تكان ميداد .از آن نوع آدمها نبود كه اینگونه
حرکتها را انجام دهد .این حركت نشانگر وفاداري
او به خانوادهاش بوده اس��ت .اين درس��ی به دیگران
ب��ود که به جبهه و عملیات ميروند ،نباید از زندگی
و خانواده غافل باش��ند .به یاد دارم آخرین بار که از
جبهه برگش��ت نشست سالهاي حضور در جبهه و
همه روزهاي مرخصياش را حس��اب کرد و به اين
نتيجه رس��يد كه از ميان هشت سال زندگي فقط یک
سال در كنارم بوده است .فکر کنید چه قدر در خانه
حضور داشت .بعد در آخرین لحظات حيات و یک
روز مانده به ش��هادت در كنار خان��وادهاش بود .در
هم��ان لحظات از من قول گرف��ت که با همديگر به
آغاجاری برگرديم و مدتي در كنار خانوادههاي خود
باش��يم .ولی اجل مهلت نداد و اس��ماعيل به حيات
ابدي پيوست.
چگونه از خبر شهادت اسماعيل دقايقي آگاه شديد
و بعد از شهادت چه كار كرديد؟
روزي كه آقا اس��ماعيل به ش��هادت رسيد ،من هنوز
در خان��ه خواهرم در اهواز ب��ودم .بعد از اينكه خبر
شهادت او را آوردند ،برای ما ماشین فرستادند همگي
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با دلهره رفتم آغاجاری خانه پدر مادر اسماعيل .چون
قرار ش��د در گلزار ش��هداي اميديه به خاك س��پرده
ش��ود .مادرش با نگراني از من پرسيد« :چه شده كه
به آغاجاري آمدهايد؟ س��ابقه نداشته که اسماعیل به
ش��ما بگوید بیایید آغاجاري؟» .وقتي مادر اسماعيل
ش��نيد كه پسرش شهيد ش��ده خیلی ناراحت شد و
افس��وس خورد كه چرا در آخرين لحظه او را نديده
بود .به من گفت خوش به حال ش��ما که باالخره در
آخری��ن خداحافظی در كنار پس��رم بوديد .براي من
خيلي جالب بود افراد بس��ياري كه در تش��ييع پيكر
اس��ماعيل شركت كردند .از شاگردان او بودند که در
سن  18ـ  19سالگي آنها را تدریس ميکرد و حدود
 15سال بود كه او را نديده بودند .تيپ  9بدر كه در
سال  1363تشکیل شد اغلب فرماندهان و مجاهدين
عراقي تيپ در مراسم خاكسپاري حضور داشتند .به
ق��دري آنها با او عالقمند و مأنوس ش��ده بودند كه
اصرار داش��تند پيكر اسماعيل را در خاك عراق دفن
نمايند .ميگفتند این شهید ماست.
اميدوارم از همه کسانی که به نوعی اسماعیل دقايقي
ش��ناخته بودند ،و با او نشس��ت و برخاست داشتند،
همانگونه که بود او را معرفي نمايند .اس��ماعیل یک
شخصیت متدین و خوش اخالق و تابع نظام بود .با
تمام وج��ود وخالصانه به خاطر حفظ نظام فداکاری
کرد .به هيچ قيمتي حاضر نبود در مواضع خود عقب
نشيني كند .وصیتنامه شهيد دقايقي را بخوانيد .خيلي
زيبا گفته اس��ت« :راه حس��ين ،سید الش��هداء رفتن،
حس��ینی ش��دن را میخواهد» .در حقيقت حسینی
شدن به این راحتی نیس��ت ،سختی میخواهد .رنج
میخواهد .مصیبت میخواهد به این راحتی نیس��ت
که آدم بخواهد حس��ینی بشود .در رفاه زندگي كردن
که نمیشود حسینی ش��د .زندگي همه شهداء برای
ما درس اس��ت .ش��هداء جرقهای از نور ائمه (ع) ما
و والیت ما بودند و درخش��یدند و رفتند .ان شاء اهلل
خداوند به همه دوستداران شهداء و دوستداران نظام
كمك كند ،تا آنچه را به دس��ت آوردهایم با چنگ و
دندان از آن پاسداري كنيم.
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در حقيقت س��خن گفتن از پيش��گامان مبارزه با رژيم طاغوت ،و یاران با
وفاي امام خمینی (ره) در دوران باشكوه انقالب اسالمی ،و نيز در دوران
هش��ت ساله دفاع مقدس كمي دش��وار به نظر ميرسد .هزاران تن از اين
آزاد مردان غيور كه توسط دشمنان داخلي و خارجي به شهادت رسیدند،
یادگارانی از خود به جای گذاشتند ،كه راه پدرانشان را ادامه ميدهند و
نسبت به راه و روش و مرام پدرانشان وفادار ماندهاند .پدرانی که جواني
خود را در طول سالهاي جنگ و جهاد در جبههها گذراندند ،و از خانه و
از طعم شيرين زندگي در كنار پدر ،مادر ،همسر و فرزندان محروم بودند.
ابراهيم دقايقي ،به عنوان فرزند يكي از آن شهيدان دالور دوران مبارزه
با طاغوت و دشمن متجاوز خارجي ،در گفت وشنود با شاهد ياران ،شرح
حال زندگي خستگي ناپذير پدر را بازگو كرده كه با هم ميخوانيم:
چشم اندازي به زندگي يك مرد انقالبي،
در گفت وشنود با ابراهیم دقایقی فرزند شهید اسماعیل دقایقی

عالقمند بودم بيشتردر كنار پدر باشم
شش ساله بودید که پدرتان اسماعيل دقايقي به
شهادت رسيد .اكنون از آن دوران چه خاطراتی
از شهيد به یاد دارید؟
در ابت��دای بحث الزم میدان��م از مادر مهربانم که
در طول س��الهاي گذش��ته زحمت تربیت من و
خواهرم را کشیده است تشکر کنم .در این عمری
که خداوند به ما داده ،مادرمان را بیش��تر از پدرمان
دیدی��م .زندگی ما طوری بوده که پدر همیش��ه در
منزل حضور نداش��ت .کس��ی که بیش��تر زحمت
تربیت و پرورش ما را کشید مادر بود .او بود که با
مهرباني شیطنتهای دوران کودکانهمان را متحمل
ش��د .در حقیقت م��ن و خواه��رم در زندگیمان
رفت��ار مادرمان را الگوی خود قرار دادهایم .پدر در
سالهای قبل از شهادت با رفتار و راهکارش سعی
میکرد م��ا را خوب تربیت کند .همیش��ه برای ما
این س��خن ارزنده را تعریف میکرد «کونوا دعات
الناس بغیر الس��نتکم» .یعنی پدر ب��ا رفتار و عمل
خود میکوش��ید الگوی خوبی برای ما باش��د .در
اواخر حیاتش هم حدود  45روز مرا همراه خود به
جبهه های جنوب و غرب کش��ور برد تا از نزدیک
الگوی مردانگی پدرم را شاهد باشم و هم با فضای
معنوی جبهه و جنگ آشنا شوم.

در ص��ورت امكان به یک نمون��ه از آموزههاي
تربيتي مادرتان اشاره کنید؟
گاهی تنهایی م��ادرم را بدون حضور پدر ميديدم
كه برای تربیت من و خواهرم زحمت میکشد .از
مقاومت و ایس��تادگی او در برابر مشکالت زندگی
الگ��و میگرفتم .او ب��ا همه وج��ود در برابر همه
سختیها سعی میکرد آن نواقص را پر کند .به من
آموخت که به تنهایی س��عی کنیم مش��کالت خود
را حل کنی��م .از او الگو میگرفتم آن راه س��ختی
را ک��ه بدون وجود پدر میپیمای��د ادامه دهيم .در

نکتهای مهمي كه ميخواهم
به آن اشاره كنم اين است كه
پدرم سعی کرد ديدگاهها و
امور تربیتی و آن نکاتی را که
از نظر او خیلی اهمیت داشت
به تدریج به من منتقل کند.
تمام سعی او این بود که تا
جایی که میتواند مسائل تربیتی
را در روح من تقویت نمايد
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عین حالی که نواقصی وجود داش��ت ،مادرم سعی
میکرد با محبت و مهربانی آن نواقص را بر طرف
کند .زحمات و کوش��شهای م��ادر به ما دلگرمی
میبخشید که هیچ وقت حس نکنیم که مادر بدون
وج��ود پدر نمیتواند زندگ��ی را اداره کند .زمانی
هم که پدرم در قید حیات بود همیش��ه وجود مادر
را حس میکردیم .در زمینه مس��ائل عبادی و رفتار
اجتماعی خیلی از مادرم الگو گرفتم .نماز خواندن
و سایر عبادات او برای من الگو بود .همیشه با خدا
در ح��ال راز و نیاز بود .با ق��رآن انس گرفته بود.
در سن کودکی ناراحت میشدم که چرا مادرم این
قدر نماز میخواند .هنگام نماز از سر و کول او باال
میرفتم .ولی او با متانت و بردباری س��عی میکرد
این رفتار کودکانه ام بپذیرد.
زندگی مش��ترک پدر و مادرتان را كه بررس��ي
ك��ردم به این نتیجه رس��یدم ک��ه مادرتان خیلی
تحت تأثی��ر توصیهه��ا و راهنماییهای پدرتان
قرار گرفته است .این طور نیست؟
در حقیق��ت عمده رفتارهای خانوادگی ما نش��أت
گرفت��ه از رفتارهای پدرمان اس��ت .با اين وصف
مادرم خیل��ی از الگوهای خود را از پدرم گرفته و
به ما منتقل کرده اس��ت .انتقال این الگوها صرفا با
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من به عنوان فردی که پدرش
در انقالب خیلی مؤثر بوده
است عالقمند بودم بيشتر در
كنار پدر باشم .ميدانيد كه
اصل شخصیت پدرم قبل از
انقالب شکل گرفته است .ريشه
مبارزات او مربوط به قبل از
انقالب است .او بعد از پيروزي
انقالب و در دوران جنگ از
تجربیات قبل از انقالب استفاده
کرد
به طور مثال پشت ماشين پاترول استیشن پتو پهن
كرد و جای نشس��تن مرا آنجا ق��رار داد تا راحت
بتوان��م بازی کن��م .برای نمونه اس��باب بازيهاي
گوناگ��ون ك��ه از آنه��ا خیل��ی خوش��م میآمد
خري��داري ك��رد و در اختيارم ق��رار داد .خب من
پش��ت ماشين و در طول مس��ير برای خودم غلت
م��یزدم و بازي ميكردم .از این حالت خيلي لذت
میبردم .ميخواهم بگويم كه ش��رایط راحتيام را
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گفتار نبود و با رفتارهای خوب خود سعی میکرد
ای��ن الگوهاي ارزن��ده را به ما منتق��ل کند .من و
خواهرم به وس��يله م��ادرم از محبتهای پدر بهره
مند میشدیم .خیلی عالقه داشتیم بیشتر پدرمان در
کنار ما باشد .ولی پدر به خاطر شرایط جنگ ناچار
بود مدتها از جمع همس��ر و فرزندان دور باشد.
ما اگر ش��ب و روز در خانه خدمتگ��ذار مادرمان
باش��یم نمیتوانیم جبران زحمتهای او را بکنیم.
زیرا مادر نهایت تالش خود را برای رشد و تعالی
ما به کار برد .زحمتهایی که کشید قابل شمارش
و بیان نیست .من احساس میکنم که مادرم بهترین
امانت دار رفتار و کردار درست پدرم در منزل بود.
از چه س��نی یاد و خاط��رات پدرتان در ذهنتان
مانده است؟
من شش ساله بودم که پدرم به شهادت رسید .ولی
از س��ن چهار س��الگی همه خاطرات پدر را به یاد
دارم .در آن س��ن و س��ال نبود پدر را خیلی حس
نکردم .مقداری غرور داشتم که نمیخواستم مورد
ترح��م ديگران ق��رار گیرم .هیچ وق��ت به دیگران
نشان نمیدادم که نسبت به شهادت پدر اندوهگین
هس��تم .ولی کمی که بزرگتر ش��دم نیاز به داشتن
پدر را احس��اس کردم .در سن نوجوانی ،نبود پدر
را حس کردم .چون خیلی افراد و بس��تگان به من
میگفتند که پدر شهید نشده و این اسماعیل بهمئی
اس��ت که شهید ش��ده اس��ت .من آقای اسماعیل
بهمئی را در تيپ  9بدر دیده بودم .چون اسماعیل
بهمئی هنگام ش��هادت پدرم در کنار او بوده و در
آن حمله هوایی مجروح ش��ده بود .چند ماه بعد به
خانه ما آمد تا جزئیات شهادت پدرم را برای مادرم
و بستگان ش��رح دهد .وقتی خبر شهادت پدرم را
از زبان او ش��نیدم انگار دنیا روی سرم خراب شد
و زیر پایم خالی ش��د .آنجا باور کردم که پدرم به
ش��هادت رسیده است .در آن سن کم فشار روحی
بزرگی بر من وارد شد.
وقتی یک پس��ر به س��ن نوجوانی میرسد دوست
دارد در معیت پدر بس��یاری از الگوهای رفتاری او
را بیاموزد .همیشه پدر را در کنار خود داشته باشد.
ولی وقتی به سن نوجوانی رسیدم حس کردم پدرم
در کنارم نیس��ت .این حس تنهایی باعث شده بود
که به دنبال آن باش��م تا شخصیت پدر را شناسایی
کن��م و بهتر بشناس��م و الگوهای خوب��ی از او یاد
بگیرم .در اینگون��ه تفکرات بودم که وجود پدر تا
چه اندازه میتواند به پرورش استعدادها و رشد و
تعالی فرزندش کمک کند .ولی با تالشی که مادرم
به عمل میآورد .سعی کردم الگوی رفتاری مادر را
یاد بگیرم و مالک عمل خود قرار دهم.
از س��فرتان به جبهههاي جنوب وغرب كش��ور
همراه پدر چه خاطراتي داريد؟
از آن دوران خاط��رات زي��ادي هنوز ب��ه ياد دارم.
زمانی که ش��ش س��اله بودم ،پ��درم در تعطيالت
تابس��تان مرا همراه خود به جبهه برد .در آن س��فر
بود که مقدار زیادی با شخصیت شهید دقايقي آشنا
ش��دم .با فرهنگ جبهه و ب��ا فرهنگ دفاع مقدس

بیشتر آشنا شدم .البته آن سفر کوتاه بود ،ولی برای
م��ن در آن س��ن کودکی خیلی ج��ذاب بود و در
خاطرم حک ش��د .در آغاز س��فر ابتدا از مقر تيپ
 9ب��در عازم مقرها و پایگاههای محورهاي جنوب
شديم .سپس به منطقه غرب كشور رفتیم .با توجه
ب��ه اینکه م��ن در آن برهه كودك بودم و س��فر با
هیجان��ات دوران کودک��ی همراه ب��ود ،براي من
جذابیت مضاعف داشت .پدرم در آن سفر شرایط
و امكانات سفر را برای من فراهم کرد .در دورانی
ک��ه من ك��ودك بودم و او خیلی ک��م در خانه بود
سعی میکرد در آن سفر نيازمنديهاي رفاهي الزم
را براي من فراهم کند ،تا بیش��ترین آرامش و لذت
را در حين سفر برده باشم.

فراهم میکرد .در طول آن سفر برای من چند جلد
کتاب داس��تان خرید و ش��بها تصاوي��ر كتاب را
براي من شرح ميداد.
نکتهای خيلي مهمي كه ميخواهم به آن اشاره كنم
اين اس��ت كه پدرم در آن سفر سعی کرد ديدگاهها
و ام��ور تربیتی و آن نکات��ی را که از نظر او خیلی
اهمیت داش��ت به تدریج به م��ن منتقل کند .تمام
س��عی او این بود که تا جایی که میتواند مس��ائل
تربیتی را در آن سفر در روح من تقویت نمايد .به
طور مثال موقعي كه در پایگاه مربوط به لش��كر 9
بدر در جنوب بودیم مجاهدين عراقي غذا آوردند.
خ��ب عراقيه��ا یک ن��وع غذاه��ای مخصوصي
میخوردند که ش��اید با مزاج ما ایرانیها س��ازگار
نباشد .آن روز یک نوع غذاي ساالد مانند ،با سيب
زميني پخته تهيه ک��رده بودند .بعد با همان روحيه
كودكان��ه به پدرم اعتراض کردم که این چه غذایی
اس��ت به من ميدهيد .پدرم كه از صحبتهاي من
رنجيده خاطر ش��ده ب��ود در حضور بچهها چيزي
نگف��ت .ولي بعد از آن مرا تنبيه كرد و پرس��يد كه
ميداني با چه زحمتي اين غذا تهيه ميشود؟
من كه خيال ميكردم همه آش��پزها مانند مادرم در
خانه به پخت و پز مشغول ميشوند و غذاي خانگي
تهيه ميكنند ،گفتم خب آش��پز آنجا نشس��ته و غذا
درست ميكند .بعد پدرم دستم را گرفت و به داخل
آش��پزخانه برد و نش��ان داد كه این برادران مجاهد
عراقي در ش��رايط جبهه و جنگ با چه زحمتي این
غذا را تهیه میکنند .وقتی من صحنه درس��ت کردن
غ��ذا را دیدم تا حد زیادی ش��رمنده ش��دم که چرا
اعت��راض کردم؟ چرا از آن وضعیت غذایی که آنجا
بود گله کردم؟ هنگامي كه به آشپزخانه رفتيم ،گمان
كنم غذا كم آمده بود و آش��پزها هنوز به كار پخت
و پز مش��غول بودند .پدرم سالم كرد و حال آنان را
جويا ش��د ،و آنها از حضور پدر در آنجا و احوال
پرس��ي از آنان چه قدر خوشحال و دل گرم شدند.
صحنه به صحنه درست كردن آن غذا را كه به تماشا
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نشستم ،تازه فهميدم كه با چه مشقتي تهيه ميشود.
پ��در آن روز درس بزرگي در زمينه قدر شناس��ي و
شكر نعمت به من آموخت تا در آينده كار و زحمت
ديگران را كوچك نشمارم.
ه��دف پدر از بردن ش��ما به جبهه و آش��نایی با
قرارگاهه��ا و خط��وط پش��ت جبهه چ��ه بود؟
میخواست شما را یک رزمنده بار بیاورد؟
نمیش��ود گفت دقیقا ميخواسته از من یک رزمنده
بار بياورد .چون در هر صورت وقتی پدر من شهید
شد ،ش��رایط خانواده ما هم تغییر کرد .شاید همین
اآلن كه من به اين س��ن جواني رس��يدهام دوس��ت
داش��ته باشم در نیروهای مسلح باشم ،و در کارهای
خیلی سخت شركت كنم .ولی چون مادرم تنهاست
واگر اآلن هم دوباره برای من اتفاقی بیفتد ،ایش��ان
هم دوباره بیش��تر تنها میش��ود .شاید خود پدر هم
میدانس��ت كه بعد از او برای خانواده ما آن شرایط
وج��ود نخواهد داش��ت که بخواهیم ه��ر کاری را
بکنیم .یا حتی من بخواهم یک س��رباز باش��م .ولی
خب شايد هدف پدر اين بوده كه من با آن محیط و
فضایی که او در آن حضور داشته آشنا بشوم .فضای
سرشار از معنويت که او در آن رزمایش داشته است.
بیش��تر هدف او این ب��ود که من با آن فضا آش��نا
بش��وم و بدانم که براي آزادي ميهن از شر اشرار و
متجاوزين چه زحمتهایی کش��یده میشود .شايد
او ميخواس��ته به من بگويد در آن مدتها که در
ميان خانواده نبوده ،داش��ته چ��ه کارهایی میکرده
اس��ت .چون واقعا او در خانه نبود .سه ماه یک بار
ما او را میدیدیم .شرایط کاري او به قدري سخت
بود که ما گاهي شش ماه يكبار او را نميديديم .در
واقع میخواس��ت یک جوری به من نشان دهد که
مدتهایی که من در خانه نبودم کجا رفته بودم ،و
این برای من خیلی جذاب بود .خب به هر صورت
همه دوست دارند با پدرشان بیشتر مأنوس بشوند.
من به عنوان یک فردی که پدرش در انقالب خیلی
مؤثر بوده اس��ت عالقمند بودم بيشتر در كنار پدر

باش��م .ميدانيد كه اصل ش��خصیت پ��در من قبل
از انقالب ش��کل گرفته است .ريش��ه مبارزات او
مربوط به قبل از انقالب اس��ت .او بعد از پيروزي
انق�لاب و در دوران جن��گ از تجربی��ات قبل از
انقالب استفاده کرد.
خ��ب در آن مدت که پدر در جبهه بود ،مادر تا
چه اندازه توانس��ت جای خالی او را براي شما
پر کند؟
طبیعت��ا مادر تمام س��عی و تالش خ��ود را انجام
م��یداد تا جای خالی پدرمان را پر کند .او از زمان
ش��هادت پدر تاكنون خیلی زحمت کشیده است.
واقعا این هم��ه تنهایی و غربت و جای خالی پدر
را مادر پر کرده است .ولی خب به هر صورت من
به عنوان فرزند پس��ر براي الگو گیری از راهكار و
منش پدر نیاز خاصی به او داش��تم .پدرم شاید به
خاطر همین بود که مرا به آن س��فر برد .چون پسر
برای الگوگیری از پدر یک شرایط ویژهاي دارد كه
مقداري با دختر فرق میکند .ش��اید به همين دليل
م��را به جبهه برد .خب بع��د از گذراندن مدتي در
جبهه جنوب به سمت غرب كشور رفتیم .پدرم در
مسير راه احساس كرد همين طور كه داخل ماشین
نشستهام ممكن است خستهشوم ،همان طوري كه
او خسته ش��ده بود .به همين خاطر برای من چند
کتاب ش��عر و داس��تان از بازار خرید .حتي به ياد
دارم به قدري خس��ته ش��ده بود كه بعضی شبها
که میآمد کتاب شعر را براي من بخواند به خواب
ميرفت .در واقع من كتاب را گرفتم و شروع کردم
به خواندن .پدرم در حین خواندن اش��عار كه من
هم پشت سر او تکرار میکردم ،یک دفعه دیدم از
بس كه خسته بود خوابش برده است.
عنوان کتابها یادتان نيست؟
کتابه��ا مخص��وص ک��ودکان ب��ود .پ��درم در
حی��ن خواندن كتاب ب��ه قدري خس��ته بود ،ولی
خس��تگیاش را ابراز نميکرد .واقعا شرایط جبهه
ط��وری بود که مجبور بود به هر طریقی ش��ده هم
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با من ارتباط داش��ته باشد ،و هم آن کار فرهنگی را
كه فکر میکرد صحیح است انجام دهد .آن روزها
ش��هر بانه ب��ه دليل وجود گس��ترده ضد انقالب و
منافقين ،ش��هر مخوفی شده بود .لذا ما یکسره به
منطق��ه حاج عمران رفيتم .چ��ون در آن زمان یک
حال��ت آرام��ش در آنجا حكمفرما ب��ود .در حاج
عم��ران صحنههای زیبايي را دی��دم .جایی بود که
واقعا جبهه بود .اصال منطقه رزم بود .بعد یک سری
چادرهاي رزمندگان در حاش��يه کوه كنارهم چیده
شده بودند و رزمندگان در آن استقرار داشتند .البته
گاهي صدای رگبار گلوله شنیده میشد ،ولی خب
ش��رایط جنگی نبود .پدرم آنجا يك قبضه تفنگ به
دستم داد تا ش��لیک کنم .با اين شيوه ميخواست
شيوه رزم در جبهه را به من نشان دهد.

نيمه شب به پدر گفتم اين چه
وقت قرآن خواندن است؟ او
كه سعى مىكرد متوجه تالوت
قرآن و نماز شب او نشوم گفت:
كارت نباشد ...برو بخواب .صبح
احساس كردم كسى مرا بوسيد.
آن شب آخرين ديدار با پدرم
بود .همان روز اسماعيلوار در
مناى شلمچه به قله سعادت پر
كشيد  
در آن س��فر رفت��ار پدرت��ان ب��ا فرمانده��ان و
رزمندگان را چگونه يافتيد؟
خاط��ره خیل��ی جالبی که براي من از آن س��فر به
يادگار مانده اين اس��ت كه س��حرگاهي از شدت
سرما از خواب بيدار شدم و احساس كردم گردنم
را نمیتوانم بچرخوانم .وقتي كه س��رم را از چادر
بيرون آوردم و به دورتر نگاه كردم دیدم رزمندگان
ب��راي اقامه نماز صبح در صف وضو ايس��تادهاند.
پ��درم هم در صف آنها ايس��تاده ب��ود .براي من
جالب بود که اين مجاهدين عراقي در این سرماي
يخبندان چه طوری دارن��د وضو میگیرند .بعد به
خودم گفتم نه بابا هوا س��رد نیس��ت م��ن دارم به
خودم تلقین میکنم .آمدم بیرون و دیدم واقعا سرد
اس��ت و عجیب بود که آن رزمنده ها در آن سرما
و باد سوزان دارند با آرامش وضو میگیرند .انگار
نه انگار که در آن كوهستان و در زمستان يخبندان
زندگي ميكند .میخواهم بگويم که همه پایگاهها
و قرارگاهها چنين وضعيتي داش��تند .من چون بچه
ب��ودم اولین بار بود كه چنين صحنهاي را میدیدم.
خيلي جالب بود که انگار که ش��رایط محیط روی
آدمه��ای آنجا هیچ اثری نداش��ت .همه رزمندگان
آنج��ا مثل ک��وه اس��توار بودند .ای��ن صحنههاي
درخش��ان و این اس��تقامت بچهه��اي جبهه را با
چشم ديدم.
خاطره ديگري كه از س��فر به جبهه غرب كش��ور
همراه پدر دارم اين اس��ت كه روزي وارد قرارگاه
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رمضان در كرمانشاه شديم .در آن برهه نمىدانستم
كه ش��غل و مسئوليت پدرم چيست .او را بسيجى
يا يك پاس��دار معمولي مىپنداش��تم .وارد قرارگاه
رمضان كه ش��ديم ،برخوردهاي افراد آنجا با پدرم
بر خ�لاف تصورم بود .آنها احت��رام زيادى براى
پدرم قائل بودند و اين برخوردها براي من س��ؤال
برانگيز ش��ده بود .يكي از رزمندگان قرارگاه از من
پرسيد پدر ش��ما چه كاره است؟ به او گفتم پدرم
پاسدار است .او كه از موقعيت پدرم آگاهي داشت
گفت نه پدر ش��ما فرمانده تيپ است .در آن لحظه
ب��ود كه به فروتنى پدرم پى بردم .او هرگز در ميان
بسيجيان س��مت و هويت خود را عنوان نميكرد.
روزي حس كودكان��هام گل كرد و به من آموخت
تا در قرارگاه به بچهها بگويم كه من پس��ر فرمانده
هستم و هر كارى كه بخواهم انجام ميدهم .اما چه
پندار باطلى بود .پدر در بس��يارى مواقع جلوى مرا
مىگرف��ت و با پرخاش مىگف��ت حق نداريد اين
كارها را انجام دهيد .مانند ساير فرزندان پاسداران
مؤدب و خدمتگذار جامعه باشيد.
روزي وقت غذا خوردن در قرارگاه رمضان ،براي
فارغ شدن از صف غذا و جلوگيري از اتالف وقت
به پدرم گفتم حال كه ش��ما يك فرمانده هس��تيد
اج��ازه دهيد زودتر غذا تحويل بگيريم .ولي پدر با
بي اعتنايي از خواسته من گذشت .هيچ گاه نديدم
كه او زودتر از ديگران به اين كار اقدام كند .هرگاه
براي صرف غذا به رس��توران ميرفتيم نفرات آخر
صف بوديم .روزي داخل صف شديم و پشت سر
رزمندگان جهت درياف��ت غذا گام به گام حركت
ميكرديم .نوبت كه به ما رسيد ،پير مرد مهرباني كه
كف گير در درس��ت داشت به سن و سال من نگاه
كرد و س��هم كمتري در ظرف ريخت .به او گفتم:
چرا اين ق��در غذا در ظرف ميريزيد؟ من كه مرد
شدهام؟ پير مرد در پاسخ گفت :خير شما هنوز بچه
هس��تيد .پدرم كه شنيد با آن آشپز بر سر غذا بحث
ميكنم ناراحت شد و مرا نكوهش كرد.
نقل ش��ده كه پدرتان قل��ب مجاهدين عراقي را
تس��خير كرده بود .بفرماييد با چه شیوه و با چه
ابزاری فرمانده قلبها شد؟
پدرم عادت داش��ت هر کاری را که میخواس��ت
انجام ده��د ،آن را با مهر و محب��ت انجام میداد.
ش��اید گاهی با ش��یطنتهای دوران کودکي او را
ناراحت میکردم و ناگزیر میش��د برخورد تندی
با من داش��ته باش��د .در دوران کودکی خیلی بازی
گ��وش بودم .ول��ی هرگاه میخواس��ت با دیگران
ارتب��اط برقرار کند ،آن ارتب��اط را با مهر و محبت
همراه میکرد ،در سفری که همراه او به جبهه رفتم
دوست داش��ت ارتباط فرهنگی با من داشته باشد
و کتابه��ای مفي��دي در اختیار من ق��رار میداد.
هر وقت با مردم ع��ادی صحبت میکرد با لطافت
و ظرافت خاص��ی دیدگاههایش را بی��ان میکرد.
احساس میکردم مجاهدین عراقی که در تیپ بدر
ب��ا او همکاری میکردند به خاطر عالقهای بود که
نسبت به او داشتند.

بعد از شهادت پدر
حتم ًا با دوس��تان او
نشست و برخاست
داش��تید ،دوس��تان
ش��هید دقایق��ی
چ��ه تعریف��ی از او
میکردند؟
وقت��ی پ��ای صحبت
دوس��تان ش��هید
مینشس��تم نق��ل
میکردن��د ک��ه پدرم
برای برقراری ارتباط
با نیروه��ا هیچ وقت
سلس��له مرات��ب را
رعای��ت نمیک��رد.
حت��ی نیروهای جزء
هم به طور مستقیم با
او تماس داش��تند .این یکی از ویژگیهای ش��هید
دقایقی بود .آش��پزهای تيپ بدر ه��م با او تماس
مس��تقیم داش��تند و نیازهایش��ان را ب��ا او در میان
میگذاشتند .یعنی به کارهای رسمی عادت نکرده
بود .همه نیروهای تیپ بدر با او راحت بودند.

مادرم از بازگو نمودن بعضی از
خاطرههاي پدرم احساس درد
و رنج ميكرد .بازگو نمودن
آن خاطرات به قدري براي
مادرم سنگین و سخت بود
كه زیاد به آن اشاره نمیکرد.
ولی جنبههاي تربیتی را بازگو
ميكرد .میگفت پدرتان آدم
صبوری بود و شما هم باید
صبور باشید
آي��ا پدرت��ان در روزهاي آخر حيات احس��اس
ك��رده بود كه ام��کان دارد در عملیات آينده به
ش��هادت برس��د و آيا به همين دليل مادرتان را
به اهواز دعوت كرد تا براي آخرين بار با ش��ما
ديدار كند .از اين ديدار چه خاطراتی در ذهنتان
مانده است؟
پدرم مدتی بود که به طور مرتب به ما زنگ میزد
و میگف��ت بیایید جنوب .مادرم هم به او میگفت
كه ای��ام امتحانات اوس��ت و نمیتواند به جنوب
برود .بعد از شهادت پدر من این مطلب را از مادرم
شنیدم كه پدرم به او گفته بود كه اگر نیایيد پشیمان
میش��وید .آنگاه مادر ما را آماده كرد تا به س��مت
اهواز حركت كني��م .پدر هم دو تن از همرزمانش
را به نامهاي آقایان اس��ماعیل محمدی و ابو حسن
عامری فرس��تاد تا ما را به اهواز ببرند .در مسير راه
هواپیماهاي عراقي به ش��هر خرم آباد حمله كردند
و آقاي عامري كه یک ش��خصیت نظامی اس��ت و
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اصول نظامی و حفاظت را خوب ميشناسد ،ما را
به داخل جوي آب انداخت تا از خطر موج انفجار
مصون بمانيم.
ش��امگاه  28دى م��اه  1365وارد اه��واز ش��ديم.
گويى اين اصرار ب��راى آخرين ديدار و وداع با ما
ب��ود .وقتی به اهواز رس��یدیم ،پدرم در قرارگاه در
جلسهاي ش��ركت داشت و نتوانست به استقبال ما
بیايد .ابتدا به خانه آقای اس��ماعیل محمدی رفتیم
و بعد به خانه خالهام منتقل ش��ديم كه حدود نيمه
ش��ب پدرم آمد .ما نشس��ته بودیم كه پدرم نقش��ه
خاورميانه را باز کرد و ميخواس��ت مسزان هوش
مرا تست كند .به من گفت :ببین ابراهیم اینجا ایران
است ..اینجا هم کربالست ..اینجا هم قدس است..
بين اینها راهی نیس��ت ..پس چرا ما تا حاال آنجا را
نگرفتهایم؟
به پدرم گفتم :فاصلهها روي نقش��ه خیلی نزديك
هس��تند .ولي از نظ��ر طبيعي بي��ن كربال و قدس
مسافت خيلي زياد است.
پدر گفت :ش��ما را آوردم جبهه یک چیزهايي ياد
گرفتيد.
آنجا همه حضار از اين ش��وخي خندیدند .بعد از
گذش��ت مدتي پدر از خانه بي��رون رفت و دوباره
نيمه ش��ب برگشت كه من در آستانه خواب بودم.
فراموش نميكنم كه يك لحظه ميان من و خواهرم
خوابی��د .ولی چ��ون خواهرم به ه��ر صورت نیاز
عاطفی بیشتری به پدر داشت ،به سمت او خم شد
و او را بوس��يد .آن ش��ب دو سه بار از خواب بلند
شدم و پدرم را در حال خواندن قرآن ديدم .هرچه
از ق��رآن خوان��دن او به ي��اد دارم ،اغلب در وقت
س��حر و نيز موقعى بود كه هوا گرگ و ميش بود.
اما در اين سرماى زمستان و اين دل شب چرا؟
به او گفتم :پدر چه وقت قرآن خواندن است؟ شما
كه هميشه قرآن مىخوانيد ...حاال هم مىخوانيد؟
پدر كه س��عى مىكرد متوج��ه تالوت قرآن و نماز
نيمه ش��ب او نش��وم گف��ت :كارت نباش��د ...برو
بخواب.
صبح احساس كردم كس��ى مرا بوسيد .بيدار شدم
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و داش��تم چش��مانم را مىماليدم كه صداى مادر و
خاله كه همه كن��ار در منزل جمع بودند توجه مرا
جلب كرد .دم در كه رس��يدم پدرم را از دور ديدم
كه درون ماش��ين نشسته و دس��ت تكان مىدهد.
ماش��ين لحظه به لحظه از من دور مىش��د و مرا با
هجران آشنا مىكرد .آن آخرين ديدار با پدرم بود.
پدرم اس��ماعيل همان روز اسماعيل گونه در مناى
شلمچه سر خويش را به دست دوست تسليم كرد
و به قله س��عادت پر كش��يد .این آخرین صحنهای
دي��دار با پدرم ب��ود .بعد از مادرم ش��نیدم که تنها
عض��وی که از پدرم از زیر آوارها بیرون مانده بود
پاهای او در پوتین بود.
منظورتان اين است كه پدرتان زمان شهادتش را
هم پیش بینی کرده بود؟
اص�لا قبل از اینک��ه این صحنه پی��ش بیاید که ما
حس کنیم ایشان به وضعیت خود آگاه شده است،
بچههای لش��کر تعریف میکردند که شهيد دقايقي
از شش ماه قبل از شهادت متحول شده بود .چشم
او روی خیلی از حقایق باز شده بود .به طور مثال
در يكي از عملياتها ب��ه رزمندگان گفته بود اين
مقدار سالح ببرید باال .بعد بچهها به او گفته بودند
كه باالی کوه خطرناک اس��ت و ما نمیدانیم عاقب
كار چه میش��ود .ولي در حي��ن عمليات با مقدار
كمي سالح توانستند ارتفاعات را تسخير كنند.
ارتفاعات حاج عمران را؟
بله ،توانس��تند ارتفاعات حاج عم��ران را بگیرند.
اين بحث بين شهيد دقايقي و فرماندهان گردانها
نش��ان میدهد که او از قبل متحول شده بود .فقط
از لحظه ش��هادت اطالع نداشت .مطمئنا چیزهای
معنوی به صورت لحظ��های اتفاق نمیافتد .به هر
ح��ال مجاهدين لش��كر  9بدر این مطل��ب را در
خاطراتشان تعریف کردهاند.
در آخرين دیدار بين پدر و مادرتان چه گذشت؟
چیزی یادتان هست؟
مادرم درگی��ر امتحانات بود .ولی خب وقتی پدرم
گفت اگر نياييد پش��یمون میش��وید ،در آن لحظه
گوشي تلفن از دس��ت مادرم افتاد زمين .در همان
لحظه دچار استرس شد .اصال همان موقع که وارد
اهواز شديم معلوم بود كه مادرم استرس داشت.
در آن زمان در تهران یا در قم سكونت داشتيد؟
چون مادرم دانش��گاه ميرفت ،ساکن تهران بودیم.
اما حدود دو سالي که پدرم مسئول یگان حفاظت
از علما و مراجع تقليد بود ،در قم سكونت داشتيم.
مدت��ي هم مس��ئول واحد اطالع��ات و عمليات
لشکر  17علي بن ابيطالب (ع) بود؟
بعد از م��دت کوتاهی به دليل حض��ور عدهاي از
مجاهدین عراقی در لش��کر عل��ي بن ابيطالب (ع)
پدرم مس��ئولیت اين گروه از مجاهدين را به عهده
گرفت.
بعد از شهادت پدرتان چه واكنشي نشان داديد؟
ش��هادت پدرم را متوجه نش��دم .به من نگفتند كه
پدرم ش��هيد شده است .اولین سال دبستان من بود
و از تحصيالت��م فق��ط چند ماه گذش��ته بود .فقط

وقتی پای صحبت دوستان
پدرم مینشستم نقل میکردند
که او برای برقراری ارتباط با
نیروها سلسله مراتب را رعایت
نمیکرد .حتی نیروهای جزء
هم به طور مستقیم با او تماس
داشتند .عادت داشت هر کاری
را که میخواست انجام دهد،
با مهر و محبت انجام میداد.
این یکی از ویژگیهای شهید
دقایقی بود
س��واد خواندن چند حرف الفباي فارسي را داشتم.
تا آن وقت به آموختن حروف ف .ق .ع .غ .نرسيده
بودم .یعنی روي پالكارد نوشته بودند «دقایقی» .اما
من تش��خيص نميدادم چه نوشتهاند .به من گفتند
آقای اسماعیل بهمئی شهید شده است .چون كلمه
اس��ماعیل را تا ح��دی میتوانس��تم بخوانم .ولی
فامیلی مان را نمیتوانستم بخوانم .بعد همین آقای
اس��ماعیل بهمئی آمد و ب��راي من تعريف کرد چه
شده است.
ی��ک روز بعد از ظهر دی��دم هیچ کس
در خانه نیس��ت و همه بي��رون رفتهاند.
کنجکاو ش��دم كه اين هم��ه افراد فاميل
کجا رفتهاند .بعد در خانههاي بس��تگان
س��رک کش��یدم و ی��ک دفع��ه از ميان
چهرهها آقای اس��ماعیل بهمئی را دیدم
که از قبل او را میشناختم .آنجا بود که
اطالع پيدا کردم چه اتفاقی افتاده .بعد از
ظهر خیلی غمگینی براي من بود که در
آن لحظه ش��هادت پدرم را حس كردم.
به ه��ر حال در آن غ��روب غمگين هر
جوری بود با این قضیه کنار آمدم.
رفتار پدرتان در خانه چگونه بود؟
پدر در اغلب اوق��ات فراغت در خانه،
قرآن را با ص��وت و ترتيل ميخواند و
م��ن از صوت و نواي ش��يرين او لذت
ميبردم .با تأمل و تفكر آيات را تالوت
ميك��رد .روزي از او خواس��تم قرآن را
با صوت بخوان��د .او بيدرنگ مرا روي
پاهاي خود نش��اند و ب��ا عنايت به اين
تقاضا صوت دل نشين او ديگر بار بلند
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ش��د و من لذت ميبردم .وقت��ي ترتيل قرآن تمام
ش��د ،من هم كت��اب خدا را به دس��ت كرفتم و با
بوسيدن آن اداي پدر را در آوردم .اين صحنه بارها
در دوران كودكيام تكرار ميش��د و او نيز در برابر
شيرين كاريهاي كودكانهام لبخند رضايت ميزد.
به عنوان یک کودک شش ساله که خیلی به پدر
عالقمند بود بعد از شنيدن خبر شهادت پدر چه
تغييري در رفتارتان به وجود آمد؟
طبیعتا احساس کردم مقداری از مسئولیت کارهای
خانه به عهده من ش��ده اس��ت .به ط��ور مثال در
کارهای خانه با مادرم بیش��تر مش��ارکت میکردم.
وقتي به کالس س��وم دبس��تان رس��يدم صبح زود
از خواب بلند میش��دم و قبل از رفتن به مدرس��ه
چایی دم میک��ردم و میرفتم نان میگرفتم .حس
میکردم مس��ئولیتهای دیگري بر دوش من نهاده
ش��ده اس��ت .از آن به بعد كه پ��درم در خانه نبود
زندگي براي مادرم خيلي سخت شد .واقعا تحمل
س��ختیها در خانه بدون پدر دش��وار بود .شكي
نيس��ت آدمي كه دائم احس��اس کند پدر در خانه
وجود ندارد ،س��ختیهای مخصوصي در پي دارد.
ش��ايد در آن سن و سال من بعضی از سختيها را
درك نمیکردم .شاید مادرم که درک میکرد بیشتر
به او فش��ار ميآمد .طبیعتا وقتی یک سختی وجود
دارد آدم کنار میآید با این مسائل.
در مورد زحماتی که مادر بعد از ش��هادت پدر
برای بزرگ کردن شما متحمل شد کمی صحبت
کنید؟
هرچه درباره سختيهاي مادر بگویم هرگز جبران
آن زحمات نمیش��ود .چون من در سنی بودم که
اصال مش��كالت زندگ��ي را درک نمیکردم و اين
م��ادر بود که عمدتا س��ختیها و مش��كالت را به
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دوش کشیده بود .ولی خب ما بعد از گذشت يك
س��ال از ش��هادت پدر از تهران به ش��هر قم منتقل
شديم .خب زندگي در شهر غريب و بدون فامیل و
آشنا در آن شهر خیلی سخت گذشت .چون واقعا
مادرم نگران ش��رایط تربیتی ما بود .برای همین ما
را در قم نگه داش��ت .میتوانستیم به خوزستان یا
شهر دیگري هم برویم .ولي چون بحث تربیتی در
قم قویتر بود ایش��ان ما را به قم برد .هدفش این
بود که ما در آن ش��هر خوب تربیت بشویم .با اين
وصف خیلی زحمت کشید تا ما به بهترین نحو از
نظر تربیتی و رفتاری بزرگ شويم.
چند سال در قم زندگی کردید؟
حدود  11س��ال در ش��هرك انصار الحس��ين (ع)
در ش��هر قم زندگي كرديم و عمده رش��د من در
همان شهر بود .یعنی تا سن  18سالگی در شهر قم
زندگي كردم .سپاه پاسداران قم يك قطعه زمیني را
ب��ه پدرم واگذار كرده بود .پدرم دو چیز براي ما به
ارث گذاشت .یکی اينكه يك دستگاه ماشین ثبت
نام کرده بود و آن قطعه زمین را داش��ت .ماش��ین
را تحوي��ل گرفتيم و فروختیم و ب��ا پول آن خانه
را ساختیم.
مادرتان ب��رای تربیتتان و برای دلداریتان چه
خاطراتی از پدرتان تعریف میکرد؟ از مبارزه و
مقاومت پدرتان هم اشاره ميكرد؟
مادرم خاطرات زیادی نقل ميكرد .البته فقط مادرم
نب��ود .برخي از بس��تگان و اف��راد فاميل هم گاهي
خاطرات پ��درم را بازگو ميكردند .چون مادرم از
بازگ��و نمودن بعضی از خاطرهها احس��اس درد و
رنج ميكرد .بازگو نم��ودن آن خاطرات به قدري
براي مادرم س��نگین و س��خت بود كه زیاد به آن
اش��اره نمیکرد .ول��ی جنبههايی كه بیش��تر بحث
تربیتی داشت بازگو ميكرد .به طور مثال میگفت
پدرت��ان آدم صبوری بود و ش��ما ه��م باید صبور
باش��ید .نكات مثبت پدر را ش��رح م��يداد تا ما را
در زندگ��ي آگاه كند .ميگف��ت پدرتان به کتاب و
مطالعه خیلی عالقه داش��ت .آنچه كه بیش��تر جنبه

تربیتی داشت به آن اشاره ميكرد.
جايي گفته ش��ده که ش��هید دقایقی مظلوم واقع
شده است ...به نظر شما تا چه اندازه مظلوم بود؟
پدرم همه تالشها و تجربیات گذش��ته خود را در
اختیار تیپ بدر قرار داد .س��ازماندهی لش��کر بدر
نتیج��ه همه تجربیات او بود .ش��اید خیلی افراد به
خاطر مش��غلههای زیاد کاری نتوانس��تند از شهید
دقایقی یاد کنند .این باعث شده بود که ما احساس
کنیم که از ش��هید دقایقی یاد نمیشود .خب پدرم
مدته��ای زیادی به نوعی خان��واده خود را هم رها
کرده و همیش��ه در جبهه و در س��ایر فعالیتهای
س��پاه پاسداران حضور داشت .به همان اندازه که با
مجاهدی��ن عراقی روابط صمیمانه برقرار کرده بود،
ب��ه همان میزان یاد ش��هید دقایقی زنده مانده و راه
او ادام��ه دارد و این خود به ما آرامش میدهد .فکر
میکنم لش��کر  9بدر که به همین توانمندی رسیده
و تا حدودی كش��ور عراق را اداره ميکند ،نشانگر
اين اس��ت که راه شهید دقایقی ادامه دارد .موقعیت
کنونی لش��کر بدر در عراق بیانگر تداوم راه شهید
دقایقی است .تداوم این راه کمی از میزان نگرانيها
و سختیهای مادرم را میکاهد .دستاوردهای لشکر
بدر به خانواده شهید دقایقی قوت قلب میدهد.
همین مس��ائل تربیتی مانند شجاعت ،صبوری و
كتابخواني که به آن اش��اره کردید ،تا چه اندازه

الگوی واقعی ما اهل بیت
اطهار (ع) هستند .اگر ما
اهل بیت را مالک عمل قرار
ندهیم ممکن یک جاهایی به
خطا برویم .بايد بدانيم كه شهید
انسان بوده و انسان هم جایز
الخطاست .لذا فقط معصومان
هستند که رفتارشان باید براي
ما کامال الگو و سرمشق باشد
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توانس��تيد ای��ن الگوهاي پدر را ب��رای خودتان
مالک عمل قرار دهید؟
حال كه این پرس��ش را مطرح كرديد الزم ميدانم
خواب��ي را كه س��الها پيش دي��دهام تعریف کنم.
م��ن روي این مطلب تأكي��د ميكنم که ما نبايد در
زندگي ،الگومان صرفا ش��هدا باش��د .به اين دليل
روي اي��ن مطل��ب اص��رار دارم كه م��ن در دوره
دبيرس��تان خيلي به پدرم تعلق پی��دا کرده بودم و
براي فراق او زي��اد گریه میکردم که چرا از پدرم
دور ماندم .هميشه به یاد او بودم .یک شب خواب
دیدم که صحرای محش��ر ش��ده و هم��ه مردم در
صحرای محشر اين سمت و آن سمت میدویدند.
حالت نگراني و اس��ترس وجود همه محشريان را
ف��را گرفته بود .وقت��ی نگاه کردم دیدی��م از اینجا
تنوری گرم نمیش��ود .آنجا همه مردم گرفتارند و
باید باالی سرشان را نگاه کنند .من هم باالی سرم
را ن��گاه کردم و جایگاههای مختلفي را ديدم .آنجا
اهل بيت (ع) و همه اولیاي خدا ،صالحان و شهدا
حضور داشتند .یک جایگاه خاصي برای اهل بیت
(ع) وجود داش��ت .بعد پدرم را ميان شهدا دیدم و
فرياد كش��يدم آهای بابا ب��ه داد من برس .بعد پدر
نی��م نگاهی ب��ه من انداخت و با خن��ده رویش را
برگرداند .این خ��واب هرگز از ذهن من نمیرود.
من تعجب کردم كه چرا او به من بی توجهی کرد.
قش��نگ به یاد دارم كه پیغمبر اكرم (ص) از آن باال
ب��ه من فرمود که اینها را رها کن و به ما بچس��ب.
س��پس دستان مباركش را به سمت من دراز کرد و
مرا گرفت و كشيد باال كه من از خواب پريدم.
شاید تخیالت کودکانه در اين خواب آميخته شده
باش��د .ولي در پاس��خ به پرسش ش��ما ميخواهم
بگوي��م كه ما واقعا باید الگو و سرمش��ق مان اهل
بیت (ع) باش��د .من قبل از ش��هادت پ��درم و در
دوران كودكي يك ش��یطنتی کرده بودم كه پدرم با
من برخورد جدی کرد .با وجودي كه پدرم از نظر
رفت��اری ،آدم خیلی قوی بوده و خالق تش��کیالتی
بوده که منجر به تش��کیل نیروی قدس ش��ده .ولی
به هر حال اش��تباهاتي هم داشته كه من نمیتوانم
بگویم كه شهدا الگوی کامل ما هستند .میخواهم
بگويم ک��ه الگوی واقعی ما اهل بی��ت اطهار (ع)
هس��تند .اگر ما اهل بیت را مالک عمل قرار ندهیم
ممکن است یک جاهایی به خطا برویم .بايد بدانيم
كه ش��هید انسان بوده و انسان هم جایز الخطاست.
لذا فقط معصومان هس��تند که رفتارشان باید براي
ما کامال الگو و سرمشق باشد.
به طور یقین شهدا هم خصلتهای مثبت داشتند،
و خداوند آنان را برگزید....
هی��چ وق��ت ترديد ندارم كه ش��هدا ش��أن بزرگي
نزد خداون��د دارند .ولی همیش��ه الگوی من اهل
بیت (ع) هس��تند ،و همیش��ه رفتارم را با اهل بیت
قیاس میکنم .خیلی از دوستان میگویند كه شهدا
آدمهايی مثل من و شما بودند .پس ما هم میتوانیم
خوب باش��یم .از این جهت ذکر خاطرات ش��هدا
مزيت دارد.
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شهيد اسماعيل دقايقي

از نگاه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمي
شهيد اسماعیل دقايقي در سن  23سالگی به عضويت
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامي درآم��د ،و اولین
مأموریتي كه به او واگذار ش��د تشکیل سپاه امیدیه و
آغاجاري بود .اسماعیل از روزي كه خود را شناخت،
صادقان��ه راه پر خطری را در پیش گرفت که ش��رط
نخس��ت آن دلدادگی و عاشقگی بود .ساده زيستن و
عشق به معبود همه را ش��یفته کرده بود .سخنان او از
دل برمیخاست و الجرم بر دل مینشست .چنان شیفته
انقالب شده بود که هیچ تردیدی را باقی نمیگذاشت.
جبهه جایی بود که جان��ش در آن آرام میگرفت ،و
یادش در ذهنها میماند و راهش پر رهرو میگردید.
صدای خمپاره اگرچه گوشها را میآزرد ،اما خیلیها
را آرام ج��ان بود .اس��ماعیل وارد ميدان نبرد ش��د و
فرماندهی تي��پ  9بدر را به عهده گرفت .مجاهديني
که از س��تم رژيم مزدوري يه س��توه آمده بودند ،زير
پرچمی درآمدند که علمدار آن اس��ماعیل بودَ .د ْینی
را که اس��ماعیل بر گردن شان نهاده بود آن گونه که
شایس��ته اوس��ت ،ادا کردند .تع��دادي از فرماندهان
ارشد سپاه به ويژگيهاي اين شخصيت ماندگار اشاره
كردهاند كه با هم ميخوانيم:

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده سپاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم« :إن اهلل إشتری من المؤمنین
أنفس��هم و أموالهم بأنّ لهم الجنة .یقاتلون في سبیل
لون وعدا ً علیهم حق ًا في التوراة و
اهلل فیَقتل��ون و یُقتَ ُ
اإلنجیل والقرآن» .خداوند را سپاسگزارم که در این
مجلس معنوی که عطر شهادت فضای آن را معطر
کرده ،در جمع خانوادههای شهیدان واالمقام .برای
گرامیداشت خاطره فداکاری ،قهرمان انقالبیِ اسالم

و ایران ،شهید سرافراز اسماعیل دقایقی حضور پیدا
کنم .در محفلی که مادر ش��هید ،کس��ی که از دامان
پر مِهر او انس��انی آسمانی به نام اسماعیل به معراج
رفت .و همسری فداکار و صبور که پس از شهادت
آن انس��ان آزاده بار رسالت آن شهید بزرگوار را به
دوش کش��ید ،و به پدر آس��مانی آن شهيد كه پیرو
والیت و رهرو صدیق شهیدان است ،به همه آنها
درود ميفرستم.
آس��مان میه��ن ما کهکش��انی پ��ر از س��تاره دارد.
س��تارههایی درخش��ان که تضمین کننده نورانیّت
و روش��نایی فض��ای دلها و احس��اس و عواطف
و اندیش��هها و آرزوها و آرمانهای ما هس��تند .هر
شهیدی همانند یک س��تاره است كه تا ابد خواهد
درخش��ید ،و ف��روغ این س��تارهها هرگز کم س��و
نخواهد شد .این یک اثر جاودانه است که شهیدان
م��ا هرگز از صفحه ذه��ن و دل و خاطرات ما جدا
نمیش��وند .هرگز فقدان آنها حس نمیشود .اگر
وجود ظاهری و جس��م فیزیکی آنه��ا در میان ما
نیس��ت ولی شخصیت باطنی و گوهر حقیقی روح
بزرگ آنها همیش��ه در تمام فضاهای زندگی با ما
هستند .این حیات جاودانه است.
هر ش��هید نه تنها بر اساس اراده و سنت الهی ،یک
عنصر جاودانه اس��ت و هرگ��ز نمیمیرد ،و مرگ
برای شهید بی معناست .بلکه شهدا رمز جاودانگی
ملت هم هس��تند .نه فق��ط راز جاودانگی و ابدی
بودن و بقاء دائمی خود هستند ،بلکه حیات دائمی
یک ملت را تضمین میکنند .بنابر این ش��هادت به
مفهوم تزریق روح ماندگاری و جاودانگی در کالبد
یک ملت اس��ت .شهادت سرشت سرافرازی ،روح
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س��ربلندی ،رمز عزتمندی ،اقت��دار ،افتخار ،آزادی،
استقالل و شکوه یک ملت است .بنابراین این ما در
ای��ن محفل از این یادگاران جاودانه امام عزیز (ره)
و آن دوران باش��کوه یاد ميکنیم .تجلیل از شهيد،
تجليل از همه فضیلتهاست .تکریم عظمتهاست.
ستایش فداکاریهاست.

سردار سالمي :شهید اسماعيل
دقایقی از آن دسته شهیدانی
است که آفرینشگر یک منظومه
شمسی است و خود مثل یک
خورشید در مرکز این منظومه
تا ابد پرتو افشانی میکند .راه
روشن را به ما نشان میدهد.
همانند یک عالمت ،هدایت گر
سرنوشت ماست
در این کهکشان پرستاره شهیدان ،بعضی از شهیدان
ما درخش��ندگي مضاعف و متمایز دارند .مثل یک
خورشید در درون این کهکشان میدرخشند .شهید
دقایقی از آن دس��ته شهیدانی اس��ت که آفرینشگر
یک منظومه شمسی است و خود مثل یک خورشید
در مرکز این منظومه تا ابد پرتو افشانی میکند .راه
روش��ن را به ما نشان میدهد .همانند یک عالمت،
هدایت گر سرنوشت ماست .عالمات «وبالنّجم هم
یهتدون» این ش��هدا مثل ستاره هدایتگر ما در شب
ظلمانی هس��تند ت��ا ما راه درس��ت و راه حق را از
باطل تشخیص دهیم .بنابراین جمع شدن ما در این
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محفل برای گره خوردن باطن وجود ما با آن حقایق
متعالی است.
این نیاز ماس��ت که در محفل شهیدان حضور پیدا
کنیم و از آن آبش��ار زالل روح و اندیش��ه و آرمان
و ایمان این عزیزان س��یراب شویم .اگر شهیدان ما
نبودند ،درخت فضیلتها میخش��کید .از استقالل
ما خبری نبود .این نقطهای که امروز شما در آن در
امن و آرام نشس��تهاید ،حتما در کنترل دشمن قرار
میگرفت .ما سرنوش��ت ملتهای��ی را دیدهایم که
حاضر نبودند در راه اس��تقالل و آزادی خود شهید
دهند و سرزمین ش��ان تحت اشغال بیگانگان قرار
گرفت ،و هنوز سالهاس��ت که چکمههای دشمن
بر خیابانها و بیابانهای ش��هرها و دشتهایش��ان
نمایش��ی نفرت انگی��ز از ذلّت یک ملت��ی که فاقد
قهرم��ان اس��ت ،را به نمای��ش میگذارن��د .هنوز
مثاله��ای روش��نی از تاریخ ذلّت ب��ار ملتهایی
وج��ود دارد ،که حاضر نش��دند روح ف��داکاری را
در میان خود ترویج دهند ،و از نمایش ش��کوهمند
مقاومت بی بهره بودند .اما به برکت این ش��هیدان،
این سرزمین مقدس آزاد شد .دوباره نقطه تالش و
جوش��ش ،و نقطه حرکت و نقطه پیشرفت و نقطه
عدالت و نقطه شکوه ما و افتخار ما شد.
خوزس��تان به عن��وان قلب اقتص��ادی و ژئوپلتیک
س��رزمین بزرگ ایران ،به عنوان نقطهای درخش��ان
در جغرافی��ای جهان اس�لام به برک��ت خون این
شهیدان است .شهید اس��ماعیل دقایقی ،شخصیتی
بزرگ و وس��یعی داش��ت .من او را از سال 1362
ش��ناختم .برای اولین بار او پایه گذار دوره تربیت
فرماندهان جنگ شد .مسئولیت سنگینی را به عهده
گرفت و ما در اولین دوره به نام دوره مالک اش��تر
با این ش��خصیت بزرگ دنیای اس�لام که در تاریخ
مجاهدتهای جهان اسالم نقشی ممتاز و برجسته
و تعیین کننده داش��ت و خواهد داشت آشنا شدیم.
جذابیتهای فوق العادهای در شخصیت این انسان
بزرگ میدرخش��ید که من فکر میکنم قادر نیستم

نفوذی اندک به اعماق ش��خصیت این انسان بزرگ
پیدا کنم .برای این که اسماعیل سرشار از احساس،
عاطف��ه ،مهربانی ،فداكاری ،ایمان و تواضع بود .اما
در کنار این تواضع روح بخش و س��تایش برانگیز،
انسانی مدبّر و صاحب عقل و تدبیر بود .یک روان
شناس ،يك جامعه ش��ناس ،یک فرمانده ممتاز ،با
اعتماد به نفس ،شخصیّتی بسیار نافذ مثل یک رهبر
عمل میکرد.
اس��ماعيل ارشد دوره ما و یک آموزگار بزرگ بود.
در عی��ن حالی که دوره میدید و دانش��جوی دوره
فرماندهی بود ،اما مانند نام صاحب آن دوره ،مانند
مالک اش��تر یک َ
جذبه قوی ،یک شخصیتی جدّ ی،
س��خت کوش بود که هیچ چی��زی برای او پیش پا
افتاده نبود .رفتار دلنشین و جذاب از شهید دقایقی،
فرماندهای نامدار و محبوب س��اخته بود .کسی که
بر قلبها فرماندهی میکرد .در آن دوره به تدریج
نخبگی ،هوش��مندی و استعداد سرش��ار اسماعیل
شناس��ایی میش��د .تمایز او با همه ما آشکار بود.
الهی بودن و بهش��تی بود ِن ش��خصیت او ،ظاهری
دقیق ًا باشکوه و ّ
جذاب از یک فرمانده تمام عیار به
نمایش میگذاشت .نشان میداد که دارای آیندهای
افتخار برانگیز و درخش��ان است .هوش سرشار او

سردار سالمي :شهید دقایقی،
شخصیت بزرگ و وسیعی
داشت .برای اولین بار پایه گذار
دوره تربیت فرماندهان جنگ
شد .مسئولیت سنگینی را به
عهده گرفت و ما در اولین دوره
به نام دوره مالک اشتر با این
شخصیت بزرگ دنیای اسالم که
در تاریخ مجاهدتهای جهان
اسالم نقشی تعیین کننده
داشت آشنا شدیم

سردار حسین سالمی در مراسم بزرگداشت شهید دقایقی
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در حل مس��ائل نظامی ،همان روزها به خوبی دیده
میشد.
در عملی��ات خیبر ک��ه در اثناء ای��ن دوره صورت
گرفت ،به لش��کر  17علی بن ابی طالب (ع) مأمور
ش��د .هر یک از ما ب��ه يگاني توزیع ش��دیم .ولی
اس��ماعیل در کنار ش��هید بزرگ سپاه اسالم مهدی
زین الدّ ین ،در عملی��ات بدر در جزیره مجنون در
همان اقامت کوتاه خود در آن لش��کر در اثناء دوره
نمایشی باش��کوه از یک مدیریت عالی در دفاع از
جزایر مجنون به نمایش گذاشت .بالفاصله به یک
فرمان��ده محوری و میدان��ی در آن عملیات تبدیل
ش��د .وقتی ب��ه تهران برگش��تیم گ��زارش حضور
موفق ش��هید اسماعیل دقایقی در هدایت بخشی از
عملیات لش��کر علی بن ابی طالب (ع) زبانزد همه
شده بود .این نخستين گامي بود برای موفقیتهای
آت��ی اس��ماعیل .ام��ا آن عناصر منحصر ب��ه فرد و
جذابیتهای ممتاز شهید دقایقی باعث شد که او به
فرماندهی یکی از یگانهای اس��تثنائی و منحصر به
فرد سپاه پاسداران منصوب شود.
لش��کر ب��در از برادران عراقی تش��كيل ش��ده بود
که آم��ده بودند تا در رکاب ام��ام (ره) برای حفظ
ارزشهای انقالب اسالمی و نظام مقدّ س جمهوری
اس�لامی ایران علی��ه ارتش بعث ص��دام بجنگند.
طبیعت�� ًا آنه��ا دارای فرهنگ��ی متمای��ز ،الگوهای
رفت��اری متفاوت ،توقّعات متمایز و مدیریت کردن
بر آنها نیازمند س��عه صدر بزرگ ،اعتماد به نفس
باال ،روان شناسی بسیار دقیق و مدیریت عالی بود.
کس��ی که میتوانست این مس��ئولیت بزرگ را بر
عهده گیرد و به خوبی از عهده مدیریت این لشکر
عملیات��ی و در عین حال متفاوت انجام وظیفه کند
و عملیاتهای موفق انجام دهد ،ش��هید اس��ماعیل
دقایقی بود .فرماندهان و عناصر عراقی لش��کر بدر
همگی میگفتند اسماعیل و دستوراتش برای ما به
مثابه دستورات والیت فقیه است .به قدري در قلب
آنها نفوذ کرده بود ،که هر آنچه او میگفت ،بی کم
و کاس��ت عمل میکردند .به دستور او وارد میدان
جنگ میش��دند .تنها در ی��ک عملیات با فداکاری
بی نظیر  120شهید ،تقدیم انقالب اسالمی کردند.
ای��ن هنر ش��هید دقایقی بود که میتوانس��ت از آن
انس��انهای آزاده ،در جبهه انقالب شخصیتهای
فداکار و ش��هادت طلب بس��ازد .او خود انس��انی
خطر پذیر بود و هرگز از مرگ نترس��ید .به استقبال
س��ختترین صحنههای خطر رفت .بسیار صادق
وامی��ن بود .هی��چ چیزی قادر نب��ود او را از حریم
ح��دود الهی خارج کن��د .تدیّن ،ایم��ان ،معرفت،
دیان��ت و معنویّت چیزی بود که اس��ماعیل با هیچ
چی��ز دیگری معامله نمیکرد و س��ر پیمان خویش
میایستاد و همه او را میستودند .همه به برتریهای
فکری او اعتقاد داشتند .او در عین حالی که انسانی
با احساس بود ،سرشار از شوق و نشاط و مهربانی
و عاطفه هم بود .بس��یار عاقالنه ،حس��اب شده و
ِ
مدیریت منابع انس��انی
باتدبی��ر عمل میک��رد .در
فردی کار آزموده و دارای برجستگیهای ذاتی بود.
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سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی

شهید اسماعیل دقایقی
از ه��وش و ذکاوت
بسیار باالیی برخوردار
بود .به ط��وری که در
تم��ام دوران تحصیلی
از دبیرستان تا دانشگاه
ی��ک نب��وغ در ای��ن
شهید عالی مقام دیده
میش��د .همچنی��ن از
نظر اخالق و ایمان در یک خانواده مؤمن ،انقالبی
و مب��ارز با رژیم ستمش��اهی به دنیا آم��ده بود .به
ط��وری که ش��هید دقایقی در جريان جش��نهای
 2500س��اله شاهنش��اهی ک��ه هم زمان ب��ا دوران

اسماعیل دقایقی در جبهه هورالهویزه

نفوذ کالم و بیانی بسیار شیوا داشت که هر مخاطبی
را به سرعت تحت تأثیر قرار میداد .همه این ها از
او یک انسان بزرگ ساخت.
من معتق��دم كه ما قادر نیس��تیم ب��ه دریای بزرگ
ای��ن فضیلتها نفوذ کنیم .فقط ب��ه اندازه بضاعت
و توانایی خودمان قادر هس��تیم از این دریای پر از
گوهر وجود این عزیزان ،د ّری بچینیم .ش��خصیت
آنها مبسوط ،باز و اوراق کتاب وجود آنها سرشار
از زیباتری��ن مفاهیم عالیة فضیلتهای انس��انی و
الهی اس��ت .واقع�� ًا فرماندهان ب��زرگ دوران دفاع
مقدس ،چه فرماندهان ارتش جمهوری اس�لامی،
چه فرماندهان س��پاه پاس��داران ،هرکدام الگوهایی
فراموش ناش��دنی ،تکرار ناپذیر ،تمام ناش��دنی به
ویژه برای نس��لهای جوان و جدی ِد ما هس��تند .تا
بتوانند با مطالعه عناصر اصلی ش��خصیت اینها ،آن
ابعاد انساني نزدیک به انسان کامل را بشناسند.
انسانهایی که در تراز مجاهدان فی سبیل اهلل عمل
میکنند .صبر و توکل ،س��عة ص��در ،تح ّمل باال ،از
خصوصیات سردار شهید اسماعیل دقایقی بود .اینها
را ما از آثار رفتار او میدیدیم .در رفتار او جوشش
انس��انی موج م��یزد .رأفت با مؤمنان و ش��دّ ت با
کافران و دش��منان ،هم��ان خصوصیتی که خداوند
متعال در مورد مجاهدان فی سبیل اهلل مطرح میکند،
در سیمای معنوی و ظاهری شهید اسماعیل دقایقی
جلوهای ملموس و محسوس داشت .او انسانی بود
که مسیر روشن ش��هیدان را ادامه داد .با تَنی قطعه
قطعه شده از جنگ باز گشت .بر بیعت خود وفادار
ماند و افتخاری ش��د برای همه ایران و بلکه برای
جهان اس�لام .قطع ًا مردمان ای��ن دیار به ویژه مردم
ش��هرهای بهبهان و آغاجاری ،این دو شهری که او
در آن ج��ا تربیت یافت و از میان آن مردمی روحیه
لطیف و ظریف و این احساس فداکاری را با خود
به ارمغان آورد .به وجود چنین ش��خصیتی افتخار
میکنند .ش��خصیتی عظیم ،نافذ ،گرانقدر ،ارزشمند
که تا تاریخ اس�لام و ایران ادامه دارد ،نام این شهید
عزیز در صفحههای درخشان آن روشن و برجسته
میماند .امیدواریم بتوانیم رهروان صدیقی برای این
شهید عزیز باشیم.

تحصیلی او در هنرس��تان ش��رکت مل��ی نفت در
شهرس��تان آغاجاری بود ،مجموع��ه دانش آموزان
این هنرس��تان را به اعتصاب و تحصن و تظاهرات
علیه رژیم شاهنش��اهی تحریک کرده بود .از نظر
اخالقی یک انسان بسیار محجوب ،متواضع ،زاهد
و انقالبی بود .یک انسان انقالبي با ایدههای بسیار
باالی فرهنگی ب��ود .چنانچه در قبل از انقالب که
فعالیته��ای فرهنگی خ��ودش را در آغاجاری و
بهبهان در س��طح بسیار باالیی ش��رع کرده بود ،و
همی��ن فعالیتهای فرهنگی این ش��هید عالی مقام
در زمان غلبه فرهنگ غربی و فرهنگ شاهنش��اهی
به عن��وان یک عامل بازدارنده برای جوانان بهبهان
و آغاج��اری در آن منطقه محس��وب میش��د .او
زندگ��ی پ��ر افتخ��اری را در خدمت به اس�لام و
فداکاری در راه امام و ملت بزرگ ایران انجام داد.
خوب زندگی کرد و جوانیاش را وقف خدمت و
مجاهدت در راه اس�لام ک��رد و جان خود را برای
پیروزی ملت بزرگ ایران و حفظ کش��ور عزیزمان
ایران و برای پیروزی اسالم در جبهههای نبرد حق
علیه باطل فدا کرد .خاطرات او بر نیروهای تيپ 9
بدر که هم اکنون در عراق مش��غول فعالیت هستند
همچنان جاویدان اس��ت .خدایش او را با شهدای
کربال محشور گرداند.

سردار رحيم صفوي :شهيد
دقايقي زندگی پر افتخاری را
در خدمت به اسالم و فداکاری
در راه امام و ملت بزرگ ایران
انجام داد .جوانیاش را وقف
خدمت و مجاهدت در راه اسالم
کرد و جان خود را برای پیروزی
ملت بزرگ ایران و حفظ کشور
عزیزمان ایران و برای پیروزی
اسالم در جبهههای نبرد حق
علیه باطل فدا کرد
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سردار فتح اهلل جعفری

هنگامی که در روز 23
آبان س��ال  1359شهر
سوس��نگرد در آستانه
اشغال كامل دشمن قرار
گرفت ،شهید اسماعیل
دقایقی فرماندهي سپاه
پاس��داران سوس��نگرد
را ب��ه عه��ده داش��ت.
و مقاوم��ت نيروه��اي
نظامي و مردمي را در دفاع از شهر جانانه فرماندهي
ميكرد .در ش��امگاه همان روز با آقای داوود کریمی
فرمانده عملیات خوزستان و فرمانده عملیات جنگ
تماس گرفت و به او اطالع داد که چون دشمن قصد
دارد ش��هر سوسنگرد را اش��غال کند ،ما داریم مركز
س��پاه را منفجر و عقب نش��ینی میکنیم .با تدبیری
که در ت��داوم مقاومت از طریق آقای داوود کریمی،
مقام معظم رهبری به عنوان نماینده امام در ش��ورای
عالی دفاع و نقش ش��هید دادمان و ش��هید مدنی در
اطالع رسانی به موقع به حضرت امام برای شکست
حصر سوس��نگرد رسید ،شهید اس��ماعیل دقایقی و
به خصوص ش��هید علی تج ّلالیی فرمانده عملیات
سوس��نگرد مقاومت کردند و سوسنگرد را از سقوط
حتم��ی نجات دادند ک��ه  26آبان س��ال  59ما آزاد
س��ازی دوم سوس��نگرد را ش��اهد بوديم که مدیون
شهید اسماعیل دقایقی و شهید داوود کریمی و شهید
علی تج ّلالیی هستیم.
در س��الهاي اول دوران دف��اع مق��دس ،ضرورت
اقتض��ا کرد که ما با توجه به این که امكان دارد کادر
گردانهایمان و کادر عملیاتیمان را در عملیاتهاي
گوناگ��ون از دس��ت بدهیم ،بیایی��م دورههایی را به
عنوان دورههای آموزش��ي مالک اشتر تدارك ببينيم،
تا بتوانیم فرماندهان جدی��دی را با ادبیات جدیدي
تربی��ت و آم��اده کنیم .برای این که ای��ن كادرها در
صحنه عملیات حضور پیدا کنند ،ش��هید اس��ماعیل
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دقایقی مس��ئولیت اج��راي طرح مالک اش��تر را به
عهده گرفت که در دانشگاه امام حسین (ع) فرمانده
گردانه��ا را طی چند دوره آموزش��ي برای عمليات
جنگي آماده کرد.

سرهنگ مسعود مالکی

شهید دقایقی شخصی
بود ک��ه میتوانس��ت
در نوع س��ازماندهی و
به کارگی��ری نیروهای
مجاه��د عراق��ی ی��ک
فرد خالقی باشد .یعنی
این ک��ه بتواند از تلفیق
نیروهای نظامی صرفی
ک��ه از ع��راق هجرت
ک��رده بودند ،و به ایران آم��ده بودند ،و فقط نیروی
نظام��ی محض بودن��د ،و از طرف دیگ��ر نیروهای
مجاهد عراقی عش��ایری که احیان ًا در دوران قبل از
جن��گ در هور زندگی میکردند ،یا در حاش��یههای
هور زندگی میکردند و معموالً افراد کم سواد بودند.
شهید دقایقی با خالقیت توانست اینها را هماهنگ و
در یک سازمان به کار گیرد.
در عملیات عاش��ورای  4که در هور الهویزه به مورد
اجرا گذاش��ته ش��د ،بعد از طراحیهای��ی که برای
اج��راي این عملیات انجام گرف��ت ،برغم اطالعات
دقيقي که از تک تک پاس��گاهها و قرارگاهها و حتی
ميزان استعداد و گسترش جغرافیایی نیروهای دشمن
در هور توس��ط نیروهای اطالعاتی ایران به دس��ت
آمده بود ،باز تدبیر ش��هید دقایقی این بود که بتواند
در ص��ورت عدم موفقیت آن طراحی که صرف ًا برای
انج��ام تک موفق بود ،طرحه��ای ديگري در اختيار

داشته باشد ،تا اگر این گروهان ،یا این غ ّواص ،یا این
نیروی رزمنده احیان ًا نتواند در این عملیات ،در فالن
منطقه موفق باش��د ،تمام مراحل برای نوع بازگشت
نيروه��ا به عقب باز باش��د .در زمینه ن��وع حمله و
اصل غافلگیری تدابیر دقیقی تدارك ديده بود تا اگر
نيروهاي اسالم در اين عمليات موفق نشوند ،بتوانند
به راحتي عقب نش��يني كنند .برغم اطالعات دقیقی
که در اختيار داشتیم ،هر كارشناس نظامی كه طرح را
مالحظه ميكرد میگفت این اطالعاتي كه ما داريم،
اين طرح به این ش��کل و به این گستردگی و با این
نوع طراحی حتم ًا بايد پیروز باشیم.
ولي شهید اسماعيل دقایقی به همان اندازه آمد روی
عدم موفقیت آن عملیات هم کار کرد .نتیجه كار این
ش��د که ما بعد از شروع عملیات که قرار بر این بود
که با انفجار نارنجک غ ّواصان شروع بشود ،در اولین
تماس��ی که با نیروهای خودي در خط مقدم برقرار
کردیم صدای اُسرای عراقی را پشت بیسیم شنیدیم.
یعنی قبل از این که فرمانده گروه ما یا فرمانده دسته
م��ا اط�لاع بدهد که من پاس��گاههاي دش��من را به
تصرف درآوردم ،سر و صدای دخیل دخیل عراقیها
حاکی از این بود که پاسگاهها سقوط کرده است.
ش��هيد اس��ماعيل دقایقی افزون بر ای��ن ويژگيها،
اگ��ر از زاوی��ه اجتماعی به او ن��گاه میکردید و به
ش��ناخت شخصیت او میپرداختید ،بدون شك فکر
میکردی��د ،فقط یک جامعه ش��ناس ِصرف اس��ت.
چون ما نیروهای مهاجری داشتیم که فقط عشایری
بودند ،و اغلب با خانواده آمده بودند .مشکالت نان
ش��ب خوردنشان گریبان گیرشان بود .در این زمینه
به قدری دوندگی کرد که توانس��ت ضمن به وجود
آوردن اردوگاهه��ا در دزفول و شوش��تر و برخي از
شهرهاي اس��تان خوزستان ،و هماهنگیهای الزم با
فرمانداری و استانداری ،مشکالت
معیشتی این عشاير را برطرف کند
تا آنها با آس��ودگی خاطر بتوانند
در تيپ  9بدر خدمت کنند.
هر چیزی غیر از شهادت بخواهند
به عش��اير بدهند ،کم اس��ت .هر
چی��زی بخواهند ب��ه آنها بدهند،
نسبت به آن روح بزرگی که دارند،
نس��بت ب��ه خدماتی ک��ه کردند،
نس��بت به اعتقادی ک��ه دارند ،بی
ارزش است .حاال شما میخواهید
به آنها چه چیزی بدهند؟ محاسبه
کنید .بگویید آقا چه چیزی بدهند؟
دنیا را به آنها بدهند ،پول بدهند،
هرچی از مادی��ات به آنها بدهند
کم است .جز شهادت هیچ چیزی
ارزش و لیاقت آنها را نداش��ت.
ما از فراق آنها دلتنگ میش��دیم،
ول��ی از ش��هادت آنه��ا ناراحت
نمیش��دیم .غبط��ه میخوردیم و
میگفتیم ما ارزش آن را نداش��تیم
و آنها داشتند.
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ولي اهلل ايزدي :شهید دقایقی با
توجه به خصوصياتي که داشت،
خوب توانست ،نیروهای مجاهد
عراقی را سازماندهی و آنها
را هدایت کند .واقعا آنها را با
حسن تدبير ،مديريت ميكرد.
نیروهای تحت امر اسماعيل
واقعا او را عاشقانه دوست
داشتند و از دستورات او اطاعت
امر میکردند
ولی اهلل ایزدی

مش��خصههای ب��ارزی
ک��ه میتوان��م در زنده
ي��اد ش��هید اس��ماعيل
دقایق��ی ذکر کن��م ،بايد
از ش��جاعت ،خض��وع
و تواض��ع او س��خن
بگويم .اگ��ر بخواهم از
ش��هدا صحبت کنم ،از
فرماندهان صحبت کنم،
وجه تشابه زیادي دارند .از عبادتشان ،از شجاعتشان،
از تدبیرش��ان ،از فرماندهیشان ،از سازماندهی نیروها.
منتهی هر کدام از آنها خصوصیتهای بارزی داشتند
که از دیگران متمایز میش��دند .شهید دقایقی با توجه
به خصوصياتي که داش��ت ،خوب توانست ،نیروهای
مجاهد عراقی را سازماندهی کند ،خوب جذب کند و
خوب آنها را هدایت کند .یک نقطه مثبتی كه در وجود
او وجود داشت خوب توانست با طيفهاي گوناگون
نیروهای مجاهد عراقي كار كند .واقعا آنها را با حسن
تدبير ،مديريت ميكرد .بر آنها تس��لط داش��ت .نه آن
تسلط خشك و از نظر سلسله مراتب فرماندهی نظامي.
بلكه نیروهای تحت امر اس��ماعيل واقعا او را عاشقانه
دوست داشتند و از دستورات او اطاعت امر میکردند.
ترابه ،جزیرهای است در وسط هور العظيم كه دشمن
آنجا را به عنوان عقبه نيروهاي خود در اختيار داشت.
ولي از نظر ما یک منطقه استراتژیک بود ،و آزاد سازي
آن نقش تعيين كننده داشت .نيروهاي مجاهد عراقي
تحت فرماندهي اسماعيل دقايقي در جريان عمليات
متصرف ش��دند ،و کمینگاههاي بعدی در
بدر آنجا را
ّ
نهروان را هم منهدم و از دست دشمن آزاد كردند .اين
دس��تاورد تنها با تدبیر و فرماندهی و شجاعت سردار
دقایقی تحقق يافت .چرا ک��ه او همپای رزمندگان با
همان قایقهايی که نفرات اول را به سیل بند نيروهاي
بعثي رس��اند ،یا در ترابه حضور داشتند ،او هم خود
را به آنجا رس��اند ،و مانند نی��روی رزمی ،جزء اولین
كس��اني بود که در ترابه پیاده ش��د .نيروهاي مجاهد
عراقي آنجا حماسه آفريدند .وقتي فتح ترابه به وسيله
بيس��يم به س��اير يگانهاي عمل كننده مخابره ش��د.
روحی��ه بقیه رزمندهها ک��ه از محورهای دیگر حمله
میکردند ،دو چندان شد ،و این باعث شد که عملیات
بدر به پیروزی بینجامد.
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تع��دادي از كادرهاي تيپ  9بدر كه پاي گفت و ش��نود با آنان نشس��تيم نق��ل كردهاند كه اغلب
رزمن��دگان عراقي اين يگان اف��راد تحصيل كرده و فرهيخته بودند ،و به علت وحش��يگري رژيم
حزب بعث عراق به جمهوري اسالمي ايران پناهنده شده بودند .برخي از آنها هم سن و سال شهيد
اس��ماعيل دقايقي ،و برخي ديگر بزرگتر و كوچكتر از او بودند .جمال جعفر آل ابراهيم ،مشهور
به ابو مهدي مهندس هم با ش��هيد مورد نظرمان هم س��ن و سال بود كه در سال  1954در شهر بصره
در جنوب عراق تولد يافت .او در س��ال  1977از دانشگاه پلي تكنيك بصره فارغ التحصيل شد و
به اس��تخدام بخش مهندسي هوايي فرودگاه نظامي الشعيبه در غرب بصره در آمد .او همچون ساير
جوانان متدين و مبارز عراق در سن جواني توسط شهيد صباح عباس مسئول تشكيالت حزب الدعوه
در دانش��گاههاي عراق به حزب الدعوه اسالمي پيوس��ت .ابو مهدي مهندس در اين گفت و شنود
خاطر نشان كرده كه اغلب همفكران او در آن تشكيالت چه در بغداد و چه در بصره توسط عوامل
امنيتي حزب بعث به شهادت رسيدند و او نيز كه مورد تعقيب قرار داشت در سال  1980به كويت
هجرت كرد .نامبرده پس از انفجارهاي س��ال  1983در تع��دادي از مراكز حياتي كويت ،ناگزير
به ايران آمد و مس��تقيما به تيپ  9بدر پيوس��ت .ابو مهدي مهندس در آغاز سال  1985به عضويت
مجلس اعالى انقالب اسالمي عراق در آمد كه شهيد محراب آيت اهلل سيد محمد باقر حكيم رياست
آن را به عهده داشت .او همچنين در سال  1988به عضويت شوراي مركزي مجلس اعال و در سال
 2003پس از سرنگوني رژيم صدام به عراق بازگشت وفعاليتهاي سياسي خود را از سر گرفت و
در اولين دوره انتخابات پارلماني عراق جديد كه در س��ال  2005برگزار شد ،به مجلس آن كشور
راه يافت .ابو مهدي مهندس كه مدتها در كنار شهيد اسماعيل دقايقي در تيپ  9بدر حضور داشته
در گفت و شنود با شاهد ياران خاطرات دلنشين خود را بازگو كرده كه با هم ميخوانيم

مجاهدين عراقي شجاعت را از اسماعيل آموختند
نگاهي به ويژگيهاي منحصر به فرد شهيد اسماعيل دقايقي
در گفت و شنود با مهندس جمال جعفر آل ابراهيم معروف به ابو مهدي مهندس نماينده پارلمان عراق و از همرزمان شهيد دقايقي

در ابتداي بحث تاریخچه فعالیت نیروهای مجاهد
عراقی قبل از انتصاب ش��هید اسماعیل دقایقی به
فرماندهي تيپ  9بدر را شرح دهيد...
در حقيقت پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،مردم
مسلمان عراق به ویژه محافل شیعی آن كشور ،انقالب
را تأیید کردند و با آن همگام شدند .در آن هنگام طيف
تندرو حزب بعث عراق به س��ركردگي صدام در پی
اين پیروزی شكوهمند و به منظور زمينه سازي براي
جن��گ با ايران ،احمد حس��ن البکر رئیس جمهوری
وقت را از قدرت عزل کرد و پاکسازی گستردهای را
در درون حزب بعث به عمل آورد .ش��یعیان عراق به
خصوص حوزههاي علميه و طرفداران حزب الدعوه
را به محاصره در آورد و همه گروهها و س��ازمانهاي
مخالف به ویژه ش��خصيتهاي دين��ي و علمي را به
طرز وحشيانه سركوب كرد .اين سركوب از روز اول
س��پتامبر سال  1979و تا آخرين روز حكومت صدام
ادامه داشت .اوج اين حمله وحشيانه در اعدام شهید
آيت اهلل س��ید محم��د باقر ص��در (ره) و دهها تن از
کادرهای جنبش اسالمی عراق تجلي يافت.
در نتيجه این اقدامات سرکوبگرانه دهها تن از کادرهای
جنبش اسالمی و مردم بيگناه عراق از كشورشان فرار
کردند و به جمهوری اسالمی پناه آورند ،و در شهرهای
مناطق مرزی همچون اهواز ،آبادان ،كرمانشاه و ساير
ش��هرهاي ايران به ويژه تهران و قم مس��تقر شدند و
در ابت��داي ورود فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خود

را آغ��از كردن��د .ولي با آغاز تج��اوز نظامی عراق به
جمهوری اسالمی ،جوانان مجاهد عراقی براي مبارزه
با صدام ،به حمل اس��لحه روي آوردند ،و در پادگان
ش��هید صدر در  20کیلومتری اهواز استقرار يافتند و
به دفاع از جمهوری اسالمی شتافتند كه تعداد زیادی
از آنان به ش��هادت رسیدند و در گلزار شهدای اهواز
به خاک س��پرده شدند .بعد از آزاد سازی خرمشهر و
در پاس��خ به پیام امام خمین��ی (ره) که عراقیها را به
سازماندهي گروههای بسیجی دعوت کرده بودند ،در
همان پادگان شهید صدر اهواز یگان بسیج مجاهدین
عراقی تشکیل شد .دوره آموزشي این افراد در اواخر
س��ال  1361مصادف با سالگرد شهادت آیت اهلل سيد

در اواخر سال  1363با انتصاب
شهید اسماعیل دقایقی به
فرماندهی تیپ  9بدر کار
عملیاتی سه گردان از
گردانهای تيپ در محورهاي
جبهه جنوب آغاز گرديد ،و
اولین اقدام او شرکت دادن تیپ
در عملیات بزرگ بدر بود كه
منطقه «الترابه» در هور الهویزه
در این عملیات توسط مجاهدین
عراقی آزاد گشت
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محمد باقر صدر آغاز گش��ت و در اوایل سال 1362
پایان یافت.
در پای��ان این دوره آموزش��ی ،یک گ��ردان رزمي به
نام گردان ش��هید ص��در و دو گروهان ديگر ش��کل
گرفتند .بعد از گذش��ت مدت كوتاه��ي ،گردان امام
موس��ی کاظم (ع) و گردان ش��هید دستغیب و گردان
شهید بهشتی تشکیل شد .آنگاه گردان انصار الحسین
(ع) مخصوص نیروهای عش��ایر جنوب عراق شکل
گرفت .مأموریت این گردانها در ابتدای امر دفاعی و
شركت در عمليات شناسایی بود ،ولي بعد از گذشت
مدتی در قالب تیپ امام صادق (ع) سازماندهی شدند
و حالت رزمي به خود گرفتند.
در اواخر س��ال  1363با انتصاب ش��هید اس��ماعیل
دقایقی به فرماندهی این تیپ ،کار عملیاتی سه گردان
از گردانه��ای ياد ش��ده در محورهاي جبهه جنوب
آغ��از گرديد ،و اولین اقدام او ش��رکت دادن تیپ در
عملیات ب��زرگ بدر بود كه منطق��ه «الترابه» در هور
الهوی��زه در این عملی��ات توس��ط مجاهدین عراقی
آزاد گش��ت .در حقيقت شركت مجاهدين عراقي در
عمليات بدر در س��ايه فرماندهي اسماعيل دقايقي ،و
تصرف منطقه «الترابه» آزمون موفقي براي اين شهيد
بود .شهید اسماعيل دقایقی بعد از این عملیات ،گردان
انصار الحس��ین را در سازمان س��ه گردان فوق الذكر
ادغ��ام کرد و اين تي��پ از آن روز به میمنت عملیات
بدر به «تیپ  9بدر» نامگذاری شد.
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ش��هید دقایقی ب��رای يكپارچگي و س��ازماندهي
مجاهدين عراقي چه روش��ي و چه ابتکار عملي به
كار برد؟
اقدام��ات س��رکوبگرانه رژیم بعث همه ه��وادارن و
نيروهاي جنبش اس�لامي عراق را به ش��دت شوكه
كرده بود .مجاهدین عراقی كه با س��رکوب وحشیانه
توأم با زندان و ش��کنجه از خانه و کاشانه خود آواره
ش��ده بودند .بنابر این اصل حضور مجاهدین عراقی
در جبهههای جنگ در کنار رزمندگان سلحشور ایران
یک اصل عقیدتی و بر اس��اس انجام تکلیف شرعی
بود .بر مبناي دس��تورات ام��ام خمینی (ره) و دفاع از
آرمانها و اهداف مقدس اس�لام بود .براي رویارویی
ب��ا صدام و حزب بعث طاغوتي عراق بود .مجاهدین
عراق��ی حضور در جبهههای نبرد حق و باطل را یک
فرصت بزرگ یافتند تا در برابر طاغوتیان جهاد کنند.
تهاجم صدام این فرص��ت را برای مجاهدین عراقی
فراه��م کرد .ل��ذا اصل حضور مجاهدی��ن عراقی در
جبههها روش��ن اس��ت كه یک اصل اعتقادی درونی
برای نجات عراق و سرنگونی رژیم صدام بود.
البت��ه قب��ل از انتصاب ش��هید اس��ماعيل دقایقی به
فرمانده��ی تیپ  9بدر ،فرماندهان متعددی از س��پاه
پاس��داران انقالب اسالمي وجود داش��تند که در امر
سازماندهی و مس��لح نمودن مجاهدین عراقی کمک
میکردند .زمینه حضور مجاهدین را در جبههها فراهم
میکردند .به آنها كمك مالي ارائه ميدادند .اما شهید
دقایقی چه ويژگيهايي داش��ت؟ یکی از ویژگیهای
شهید دقایقی شجاعت او بود .شجاعت فقط به حضور
او در جبهه محدود نبود .یکی از نشانههای شجاعت
او نح��وه تعامل با ب��رادران مجاهد عراق��ی و اعتماد
س��ازی متقابل با نیروهای مجاهد بود .در حقیقت با
آمدن ش��هید دقایقی یک نوع اعتماد متقابل بین او و
ساير نیروهای مجاهدین عراقی به وجود آمد.
ویژگ��ی دوم ش��هيد دقايقي ،صداقت و راس��تگویی
او بود .صداقت او خیلی روش��ن و آش��کار بود .آدم
مخل��ص و فداکار بود .انس��اني متدی��ن بود كه هیچ
وقت قرآن از دس��ت او زمین گذاش��ته نمیشد .هر

جا كه میرفت قرآن همراه داش��ت .از هر فرصتی که
فراهم میش��د قرآن را باز میک��رد و قرآن میخواند.
مطلب مهمتر این است که شهید اسماعيل دقایقی به
مجاهدین عراقی با چش��م برادر نگاه میکرد و نه به
عن��وان افراد بیگانه .هر چند ک��ه روش فرماندهی او
قاطع و مقرراتی بود ،ولي شکی نیست كه مجاهدين
عراقي به او مانند یک برادر نگاه میکردند .مجاهدین
عراقی قبل از اینکه مطیع دس��تورات او باش��ند ،او را
مانند پدر و برادر خود ميدانس��تند .با این وصف دل
همه را به دست آورده بود.
وقتی که ش��هيد دقايقي را با سایر فرماندهان سپاه آن
زمان که ب��ا تیپ  9بدر همکاری میکردند مقایس��ه
کنی��م .میبینی��م روش و تعام��ل او بهت��ر از دیگران
بود .از نظر فکری و فرماندهی و صبر و س��عه صدر
خيل��ي از دیگران بهتر بود .می��زان توانمندی او برای
برقراری روابط دوس��تانه با دیگران بیشتر بود .در آن
زمان میانگین سنی نیروهای مجاهد عراقی بین  15تا
 70سال بود .کس��انی که معاصر شهید دقایقی بودند
چه نوجوان و چه بزرگس��ال احس��اس میکردند که
با او روابط دوس��تانه و ش��خصی دارند .این ویژگی
و س��ایر ویژگیهای شهید دقایقی باعث شده بود که
مورد اعتماد مجاهدین عراقی قرار گیرد .از زمانی که
شهید دقایقی اعتماد سازی را آغاز کرد و مورد اعتماد
مجاهدی��ن عراقی قرار گرفت ،عملیاتهاي تهاجمی
تی��پ  9بدر به طور منظم آغاز گرديد .ش��ركت تیپ
 9بدر در عملیات بزرگ بدر اولین عملیات تهاجمی
مجاهدین عراق��ی در جبههها به ش��مار رفت و این
برکت فرماندهی و اصرار شهید دقایقی بود.
این ویژگیها ب��ه مجاهدین عراقی انگی��زه داد تا به
ش��هيد دقايقي اعتماد کنند و در س��ايه فرماندهي او
بجنگند .او با افرادی در درون تیپ بدر آش��نا شد که
واقعا با اخ�لاص و فداکار بودن��د .اغلب مجاهدین
عراق��ی در آن برهه از عراق فرار کرده بودند و بخش
دیگری هم آواره ش��ده بودند ،یا به دلخواه خودشان
ب��ه ايران مهاج��رت کرده بودند .در می��ان آنها افراد
بیسواد و افراد تحصیل کرده از قبيل پزشک ،مهندس،
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مجاهدین عراقی برای رهایی
کشورشان از شر رژیم
مستبد صدام خيلي با انگیزه
میجنگیدند .در عين حال
این احساس را داشتند که
دیدگاههای شهید دقایقی به
دیدگاههای امام خمینی (ره)
نزدیک است .ما بر این عقیده
بودیم كه او و آقای محسن
رضایی کانال ارتباطی تيپ 9
بدر با امام خمینی (ره) هستند
درجه دار نظامی وجود داش��ت .از زمانی که ش��هید
دقایقی این اقشار مختلف را شناخت ،با مدیریت خود
از ای��ن توانمندیها بهره برداری ک��رد .به طور مثال
واحد مهندسی تیپ بدر در مرحلهای هشت مهندس
داوطلب در اختیار داشت .شهید دقایقی با ویژگیهاي
منحصر به فردي كه داش��ت ،توانس��ت از خود یک
شخصیت محوری در تیپ  9بدر بسازد.
ش��هید دقایقی با اس��تناد به چه معياري فرماندهان
گردانه��اي تيپ  9بدر را از میان مجاهدین عراقی
انتخاب ميكرد؟
همانگونه که به این نکته اش��اره کردم ،شهید دقایقی
مجاهدین عراقی را از نزدیک ش��ناخت .متقاعد شد
که مجاهدین افرادی فداکار و بسیجیان نمونه هستند.
ب��ه همین خاطر کار بهره برداری از آنان را آغاز کرد.
در تیپ امام صادق (ع) قبل از آمدن ش��هید دقایقی،
مس��ئولیت یک مجاهد عراقی در س��طح جانش��ین
فرمانده گردان بود .شهید دقایقی بعد از عملیات بدر
کار انتصاب فرماندهان گردانها را از میان مجاهدین
عراق��ی آغ��از کرد .در عي��ن حال اصرار داش��ت که
مس��ئولیت واحدهای اداری و ستادی را هم به دست
مجاهدین عراقی بس��پارد .حتي مسئولیت واحدهای
ت��دارکات ،تبلیغات و اداره عقیدتی و سیاس��ی را به
عهده ب��رادران مجاهدان عراقی گذاش��ته بود .بعد از
عملیات کربالی  2کار به جایی رس��ید که مسئولیت
س��تاد تیپ را هم به يكي از مجاهدین عراقی س��پرد.
گمان کنم كه برادران مس��ئول قرارگاه منطقه هش��ت
به این انتصابها اعتراض کردند و گفتند که مس��ئول
پرسنلی نباید از مجاهدین عراقی باشد.
شهید دقایقی نس��بت به این اعتراض چه واکنشی
نشان داد؟
ش��هيد دقايقي آمد در درون تيپ واحد بسیج تشکیل
داد و یک مجاهد عراقی را به نام ابو ابراهیم نجفی در
رأس آن قرار داد كه در عملياتهاي بعدي به شهادت
رس��يد .او گفت كه  90در صد نیروهای بسیجی تيپ
عراقی هس��تند .آنگاه مسئولیت س��ایر بخشها را به
برادران س��پاهی ایرانی واگذار ک��رد .حتی قوانین و
مقررات سپاه پاسداران را متناسب با اوضاع و احوال
مجاهدین عراقی تعدیل کرد .اصوال کوش��ید هويت
تی��پ  9بدر را صد در صد عراق��ی کند و این کار را
انج��ام داد .حضور ب��رادران ایرانی را در تیپ کاهش
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اصل حضور مجاهدین عراقی
در جبهههای جنگ در کنار
رزمندگان سلحشور ایران یک
اصل عقیدتی و براساس انجام
تکلیف شرعی بود .برمبناي
دستورات امام خمینی (ره) و
دفاع از آرمانها و اهداف مقدس
اسالم و براي رویارویی با صدام
و حزب بعث طاغوتي عراق بود
یکی دیگر از ویژگیهای برجس��ته ش��هید دقایقی،
مش��ورت خواه��ی باكادرهاي س��ابقه دار تيپ بود.
همیش��ه در تصمیم گیریه��ا با مجاهدی��ن عراقی
مش��ورت میکرد .این مشورت خواهی خیلی خوب
به مجاهدین انگیزه مقاومت و پایداری میبخش��ید.
اصوال تصمیمات سرنوشت سازي که اتخاذ میشد به
طور مش��ترک بود .با وجودی که او به عنوان فرمانده
و تصمی��م گیرنده نهایی بود ،ولی تصمیم گیریهاي
او با مش��ورت مجاهدین عراقی اتخاذ میشد .شهید
دقایقی در هنگامه عملیات در پیش��اپیش مجاهدین
حرک��ت میکرد .ب��ه طور مثال در جری��ان عملیات
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داد .این راهکار فقط از قدرت مدیریت شهید دقایقی
ناشی نمیشد .بلکه به دلیل میزان اعتمادی بود که به
مجاهدین عراقی داش��ت .برای افسران عراقی احترام
خاص قایل بود و از آنها برای آموزش نیروهای تیپ
اس��تفاده کرد .زمانی که مسئله بهره برداری از اسیران
آزاده عراقی در تیپ بدر مطرح ش��د .از افسران آزاده
هم به خوبی استفاده کرد.
اشاره کردید که مجاهدین عراقی ،نیروهای مؤمن و
معتقدی بودند ،بفرمایید كه نحوه جنگیدن آنها در
جبههها چگونه بود؟
ش��كي نيس��ت كه مجاهدین عراقی خيل��ي با انگیزه
میجنگیدند .چرا كه آنها برای رهایی کشورش��ان از
ش��ر یک رژیم مستبد میجنگیدند .این انگیزه قبل از
آمدن شهید دقایقی هم وجود داشت .مجاهدان عراقی
این احساس را داشتند که دیدگاههای شهید دقایقی به
دیدگاههای امام خمینی (ره) نزدیک اس��ت .ما بر این
عقیده بودیم كه شهید دقایقی و آقای محسن رضایی
کانال ارتباطی تيپ  9بدر با امام خمینی (ره) هستند.
به تعبیری این احس��اس را داشتیم که از طریق شهید
دقایق��ی و آقای رضایی با امام ارتب��اط عمیق داریم.
محوريت آقای رضایی و شهید دقایقی را يك محور
پاک ،دوست داشتنی ،مخلص ،متدین و معتقد به امام
میدانستیم که به مجاهدین عراقی اعتماد کامل دارند.
بعد از گذشت مدت کوتاهی احساس کردیم که شهید
دقایقی یکی از مجاهدین عراقی اس��ت .با یکایک ما
آش��نا ش��ده بود .از اخالق و رفتار و آداب و رس��وم
و دسنتهای ما ش��ناخت داشت .ضمن اینکه هیبت
فرمانده��ی و مدیریت خود را حفظ کرده بود ،بكلي
خودمونی شده بود.

کربالی پنج پیش از اینکه نیروهای
مجاهد عراقی وارد منطقه صالحیه
ش��وند ،ش��هید دقایقی به شهادت
رس��ید .این یک نکته مهمي است
كه او در همه عملیاتها پیشاپیش
مجاهدین حرکت میکرد .معموال
رزمندگان و مجاهدان به فرماندهای
اعتم��اد پیدا میکنند که آن فرمانده
پیش��اپیش آنها حرکت میکند و نه
پشت سر آنها.
ای��ده به��ره ب��رداری از آزادگان
عراقی در جنگ توسط چه كسي
مطرح شد؟
مجاهدين عراقي بع��د از عملیات
ب��زرگ ب��در ،در عملی��ات قدس
چهار و عملیات عاش��ورای چهار
شرکت کردند .ش��هید دقایقی بعد
از ای��ن عملیات با کادر تیپ  9بدر
جلسهاي تشکیل داد و درباره لزوم
توس��عه تیپ بدر صحبت کرد .در
آن جلس��ه صحبت ش��د که تعداد
زی��ادی از اس��یران عراق��ی که در
اردوگاهها و کمپهای نگهداری اسرا
در ایران بس��ر میبرند افرادي متدین هس��تند .تعداد
زی��ادی از آنها با نیروهای ایرانی نجنگیده و خود را
تس��لیم کردهاند .تعداد زیاديشان هم از جنگ فرار
کرده و به جمهوري اس�لامي پناه آورده بودند .شهید
دقایقی با تیزهوش��ی که داشت طرح بهره برداری از
این اقش��ار از اس��یران عراقی را گرف��ت و به منظور
بهره برداری از آنها با فرماندهی سپاه پاسداران آقاي
محسن رضايي و مس��ئوالن کمیته نگه داري اسراي
عراقي تم��اس بر قرار کرد .بی تردی��د نباید در این
بحث نقش ش��هید آیت اهلل سید محمد باقر حکیم را
که در کمیسیون اسرای عراقی عضویت داشت نادیده
گرفت .مقام های یاد ش��ده پس از بررسی این طرح
به این نتیجه رس��یدند که ابتدا و به عنوان نمونه افراد
مشخصی از اس��یران عراقی را آزاد نمایند و از آنها
در تیپ  9بدر بهره ب��رداری کنند .اولین گروهی که
آزاد شدند به پادگان مجاهدین عراقی در شهر سنقر
انتقال یافتند.
در آن زمان مسئولیت بخش فرهنگی دوره بازآموزی
مجاهدین عراقی را به عهده داش��تم و برادر ابو احمد
المقدم که در حال حاض��ر یکی از فرماندهان ارتش
عراقی میباش��د مس��ئول نظام��ی آن دوره بود .قبل
از اینک��ه من و ابو احمد وارد پادگان س��نقر ش��ویم،
آزادگان عراق��ی دو روز قب��ل وارد آنجا ش��ده بودند
و پیرامون آنها س��یم خاردار کشیده بودند تا به نظر
مسئوالن كميته اسرا ،فرار نکنند .دقیقا مانند زندان .من
و برادر ابو بهاء نس��بت به این س��یم خاردار اعتراض
کردیم .وقتی هم که شهید دقایقی به آنجا آمد و به او
گفتیم که ما با نگهداری آزادگان در میان سیم خاردار
مخالفيم .اگر قرار اس��ت به مجاهدین بپیوندند ،پس
چرا پیرامون آنها س��یم خاردار کشیدهاند؟ ما حاضر

نیس��تیم آنه��ا را تحویل بگیریم .ش��هید دقایقی این
موض��وع را پیگیری کرد و به مس��ئوالن ذیربط ابالغ
کرد و اصرار ورزید که با آنها به عنوان مجاهد عراقی
تعامل شود.
در جلسهای که با مسئول امنیتی آزادگان تشکیل شد
گفته ش��د که تعداد زیادی از اس��یران عراقی اظهار
ندامت ک��رده و در داخل اردوگاهها خود را «توابین»
نامیدهان��د و در صورت آزادی آنه��ا به تیپ  9بدر
بپیوندن��د .ما به میمنت نام حر بن یزید ریاحي از آن
«حر» يعني آزاده ن��ام گذاري كردهايم.
پ��س آنها را ُ
درست است که این افراد تواب نامیده شدهاند ،ولی
وقتي تواب نامیده میشوند که هنوز در اردوگاههای
اس��ارت بس��ر میبردند .اما اگر با موافقت مسئولين
س��پاه آزاد ش��دند و به تیپ  9بدر پیوس��تند دليلي
ندارد ك��ه آنها را همچنان درون س��يم خاردار نگه
داري كني��م .لذا باید آزاده تلقي ش��وند .به هر حال
ش��هید دقایقی اولین دوره بازآموزی این آزادگان را
دوره «حمزه سید الش��هداء» (ع) نامگذاری کرد و از
شرکت کنندگان این دوره در عملیات کربالی  2بهره
برداري كرد این آزادگان در این عملیات مانند سایر
مجاهدین عراقی جنگیدند و تعداد  12تن از آنان به
شهادت رسیدند.
ش��هید اس��ماعيل دقایقی بعد از موفقیت این تجربه
همچنين از دومین و سومین دوره بازآموزی آزادگان
عراق��ی ،دو گردان دیگر تش��کیل داد كه نيروهاي آن
در قالب یک گردان در عملیات کربالي پنج ش��رکت
کردند .اسماعيل در آن سه دوره بازآموزی توجه خود
را معطوف افس��ران و درجه داران آزاده عراقی کرد و
در ای��ن زمینه گامهای بلندی برای پایه گذاری ارتش
مستقل آینده عراق برداش��ت .اگر چه تعداد آزادگان
عراق��ی زیاد نبود ولی ش��هید دقایقی ب��ا دورنگری،
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چش��م انداز پایه گذاری ارتش آینده عراق را در سر
میپروراند.
هي��چ وقت ب��ه عملكرد ش��هید دقایق��ی اعتراض
نميكرديد؟
همانگونه كه قبال به آن اش��اره كردم ش��هيد دقايقي
خيلي از كارهاي تيپ  9بدر را با مشورت مجاهدين
عراق انجام ميداد .ولي گاهي با برخي از عملكردهاي
او كه اعت��راض ميكرديم ،با دليل قانع كننده ما را به
قبول آن متقاعد ميكرد .به طور مثال روزي ما تعدادی
از مجاهدین عراقی نس��بت به واگذاري مسئوليت به
برادر مجاهد ابو احمد مقدم به شهید دقایقی اعتراض
کردیم و به او گفتیم که تعیین نامبرده به عنوان مسئول
ما کار درس��تی نیست .آن روز در یکی از کانتینرهای
پادگان شهید غیور اصلی اهواز نشسته بودیم كه او با
شنیدن اعتراض ما عصبانی شد و اولین بار بود که او
را عصبانی دیدم .بعد به ما گفت که شما با این طرز
فک��ر میخواهید در عراق انق�لاب کنید؟ با این طرز
فک��ر نمیتوانید انقالب کنی��د .باید موقعیت هر یک
از این افس��ران را حفظ کنید .هویت و جایگاه افس��ر
و س��رباز عادی باید محفوظ بماند .با این وصف این
قش��ر از نظامیان عراقی هم صمیمانه به شهید دقایقی
عالقمند ش��دند و با هر یك از مجاهدین و آزادگان
روابط صمیمانه برقرار کرد.
شخصا چه خاطره ای از شهید دقایقی دارید؟
با توجه به مسئولیتی که درتیپ  9بدر داشتم و یکی از

با وجودی که شهید دقایقی
حدود یک سال و ده ماه میان
ما بود و فرماندهی تیپ بدر را
به عهده داشت .ولی در این
مدت کار بزرگی را پایه گذاری
کرد .مجاهدین عراقی فرماندهی
شهید اسماعيل دقایقی را
بهترین تجربه در تاریخ جهاد
خستگی ناپذیر خود میدانند
و شجاعت و بردباری را از او
آموختند

نزدیکان شهید دقایقی به
ش��مار میرفتم .خاطرات
زی��ادی از او دارم .ابت��دا
در واحد مهندس��ی تیپ
فعالی��ت داش��تم و در
واپس��ین روزهای حیات
ش��هید دقایقی مس��ئول
تبلیغ��ات ش��دم .ش��هید
دقایقی از آگاهی سیاسی
نس��بتا باالی��ی برخوردار
ب��ود .بین��ش سیاس��ی او
بسیار عالی بود .در درجه
اول از صحن��ه سیاس��ی
ع��راق ش��ناخت کام��ل
داشت .یکی از نکات مهم
راهکار شهید دقایقی این
اس��ت که روابط او فقط با مجاهدین عراقی محدود
نبود .چه او با همه اقش��ار سیاس��ی معارض عراقی
مقیم جمهوری اسالمی ایران ارتباط برقرار کرده بود.
در آن مرحله حدود  200هزار عراقی در ایران بس��ر
میبردند که ش��هيد دقايقي با اغلب محافل مهاجران
و آوارگان عراق��ی روابط انس��انی داش��ت .او اولین
کس��ی بود که به اردوگاههای محل اسکان آوارگان
عراقی توجه کرد .خارج از بحث اداری از اردوگاهها
بازدید به عمل میآورد و برای بهبود زندگی آوارگان
امکان��ات مهندس��ی و رفاهی به اردوگاهها ارس��ال
میکرد.
ش��هيد دقايقي از محافل و حس��ینیههای عراقیهاي
مقيم قم و تهران بازدید به عمل میآورد و س��خنرانی
میکرد .روابط او با ش��خصیتهای سیاسی و احزاب
معارض عراقی خیلی روش��ن و صمیمانه و بر اساس
احت��رام متقابل بود ب��ه ویژه با ش��خصیتهایی که در
تیپ  9ب��در تأثیر گذار بودند .او با آن ش��خصیتها
مینشس��ت و سیاس��ت و راهکارهای خود را شرح
میداد و تبادل نظر میکرد .همیشه توصیه میکرد که
تیپ بدر به همه گروههای معارض عراقی تعلق دارد.
بش��رط اینکه به حزب گرایی و گروهگرایی در تیپ
بدر دامن نزنند .ش��هید دقایقی مجلس اعالی انقالب
اسالمی عراق را تنها نهاد رسمی دربرگیرنده احزاب
و گروهه��ای مع��ارض عراقی میدانس��ت و به طور
مستقیم با آن ارتباط داشت .بر این اساس به ما توصیه
میکرد که رس��ما با مجلس اعال ك��ه گویا دولت در
تبعید بود همکاری کنیم .در عین حال توصیه میکرد
به سایر احزاب و گروههاي سياسي احترام قایل شویم
بشرط اینکه فعالیتهای فرهنگيشان را در تیپ بدر
متوقف کنند .گروهها و احزاب سیاس��ی معارض هم
دیدگاههای شهید دقایقی را محترم شمردند و روابط
خود را با او حفظ کردند ،و برای تصمیم گیریهای
فرماندهی تیپ  9بدر احترام قایل شدند .لذا بسیاری
از علما و شخصیتهای سیاسی و مردمی و مسئوالن
احزاب عراق��ی همواره از تیپ ب��در بازدید به عمل
میآوردند.
اي��ن گفته چه ان��داره واقعی��ت دارد که مجاهدین
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عراقی ش��هید اس��ماعيل دقایقی را به عنوان صدر
دوم نامیده بودند؟
این نامگذاری بعد از شهادت اسماعیل دقایقی اتفاق
افتاد .م��ا مجاهدین عراقی ش��هید دقایقی را خیلی
دوست داشتیم و برای او احترام خاص قایل بودیم.
شهادت او به شدت ما را اندوهگین کرد .من شخصا
بعد از شهادت شهید آیت اهلل سید محمد باقر صدر
چنین احساسی داشتم .شهید صدر مانند ستون خیمه
ما در داخ��ل عراق بود .مرجع تقلی��د و رهبر دینی
م��ا بود .ش��هادت مظلومانه او ما را یتی��م کرد .اکثر
نیروه��ای مردمی عراق تا ای��ن لحظه همچنان برای
شهادت مظلومانه ش��هید صدر افسوس میخورند.
ش��هادت صدر داغی بر دله��ای مجاهدين عراقي
گذاش��ته است .هنگامی که اس��ماعیل دقایقی هم به
ش��هادت رس��ید ،مجاهدین و همه آزادی خواهان
عراق را داغ��دار كرد .مجاهدی��ن را یتیم کرد .پس
از شهادت اس��ماعيل دقایقی دوباره احساس یتیمی
کردی��م .همانگون��ه که با ش��هادت آي��ت اهلل صدر
احس��اس یتیمی کرده بودیم .لذا پیامدهای ناگوار از
دس��ت دادن شهید دقایقی و شهید صدر همچنان بر
س��ر مجاهدین عراقی س��ایه افکنده است .احساس
میکنم نيروهاي س��ابق تيپ  9بدر اکنون هم همین
احس��اس را دارند .چرا که ش��هید دقایقی بخشی از
مظلومیت مردم مس��لمان عراق را بر دوش داش��ت.
هرگاه از شهید دقایقی یاد میکنند با اندوه و افسوس
از او ی��اد میکنند .البته حق او به عنوان یک س��ردار
بزرگ جبهه و جنگ ادا نشده است.
همانگونه كه ميدانيد هر يك از لشكرها و سپاههای
ش��رکت کننده در دفاع مقدس به يك اس��تان تعلق
دارد و هر اس��تانی ياد س��رداران ش��هید خود را به
خوبي گرامي و زنده نگه ميدارد .ولی چون ش��هید
دقایق��ی به تي��پ  9بدر تعلق داش��ت و مجاهدین
عراقی مظلوم واقع ش��ده بودند ،ش��هید دقایقی هم
تا حدودی مظلوم واقع شده است .شکی نیست که
جهاد و پیکار ش��هید دقایق��ی در قالب تيپ بدر به
نمایندگی از س��وی جمهوری اسالمی ایران خیلی
جدی و کیفی بوده اس��ت .در این جهاد خس��تگی
ناپذیر مجاهدین عراقی هم سهمی داشتهاند .به ویژه
در زمینه تشکیل تیپ  9بدر .ولی شهید دقایقی نماد
این تیپ بوده است .یعنی پرچمدار نهضت اسالمي
عراق بوده اس��ت .به طور مثال وقتي از نهضت امام
حسین (ع) صحبت ميکنیم ،معتقديم كه پرچمدار
اين نهض��ت حضرت ابا الفضل العب��اس (ع) بوده
است .اگر خواسته باشیم درباره پرچمدار تیپ بدر
صحبت کنیم باید به دو دس��تان قطع ش��ده ش��هید
دقایقی اشاره کنیم.
احس��اس ميكنم هنگامي كه درباره شهید دقایقی
صحبت میکنی��د ،انگار يكي از عزيزان خود را از
دست دادهايد ....اين طور نيست؟
در حقیقت من آخرین فرزند خانوادهام هس��تم .وقتی
ک��ه مادرم را از دس��ت دادم حدود  26س��اله بودم و
احساس حزن و اندوه کردم که همچنان این احساس
را دارم .زمانی که ش��هید صدر و ش��هید دقایقی را از
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دست دادم همین احس��اس را داشتم .من همچنان با
احس��اس حزن و اندوه زندگی میکنم .شاید روزی
نيس��ت که به یاد اس��ماعیل دقایقی نباشم .اكنون هم
وقتی دو تن از مجاهدین س��ابق تيپ بدر در کنار هم
مينشینند حتما از شهید دقایقی به نيكي یاد میکنند.
او را پدر و برادر و فرمانده خود میدانند .مانند مادری
دلسوز و مهربان میدانند .خداوند او را رحمت کند.
رمز موفقیت شهید دقایقی را در تیپ  9بدر در چه
میدانید؟
من معتقدم که شهید دقایقی یک شخصیت قوی بود و
انتخاب او هم به فرماندهی این تیپ كار حساب شده
و دقیق بوده است .همچنین معتقدم که اوضاع صحنه
ع��راق او را تحت تأثیر ق��رار داد .مظلومیت و جهاد
ملت مس��لمان عراق نقش بسزائی در تبلور راهکار و
مدیریت ش��هید دقایقی در تیپ  9بدر داش��ت .شاید
ش��خصیت ش��هید دقایقی در مراحل گذشته نمایان
نش��ده بود .ولی با آمدن او به تیپ بدر این شخصیت
کامال تبلور یافت .با همه ویژگیهایی که به آن اشاره
کردم شجاعت ،اعتقاد ،اخالص ،اعتماد و ذوب بودن
او در شخصیت امام خمینی (ره) از او یک فرمانده به
تمام معنی واقعی به وجود آورده بود .بعد از عملیات
عاشورای  4ما را در منطقه هور الهويزه گردهم آورد
و ب��ه ما گفت که امروز قرار اس��ت امام خمینی (ره)
س��خنرانی کنند كه در برنامه اخبار ساعت  14راديو
پخ��ش میش��ود .او افزود که امام در این س��خنرانی
از مس��ئوالن میخواهد ک��ه در کار عملیات در جبهه
وقفهای ایجاد نشود .لذا بر ما واجب است كه وظایف
مان را ادامه دهیم.
شهيد دقايقي سپس از ما نظر خواهی کرد که دیدگاهتان
درباره رهنمودهاي امام (ره) چیست؟ برادرانی که در
جلس��ه حضور داش��تند همه اعالم آمادگی کردند و
ش��هید دقایقی پس از چن��د روز نیروهای تیپ را به
کردستان انتقال داد تا در داخل خاك عراق به عمليات
دست بزنند .از میان مجاهدین عراقی يك یگان رزمي
و چريكي به نام «نیروهای امام خمینی» تش��کیل داد
ک��ه این نیروها به داخل ع��راق نفوذ کرده و به مدت
سه ماه در منطقه کردستان مستقر شدند .شهید دقایقی
عالوه بر فعالیت نظامی کالسیک در جبههها یک نوع
کار نهضت��ی را نی��ز در
داخل خاک ع��راق آغاز
کرده بود .یعنی از نهضت
همگان��ی و فراگیر مردم
عراق بر ضد رژیم صدام
بح��ث را ش��روع کرده
بود .مجاهدین را تشویق
میک��رد ب��ه امکان��ات
درونی خود تکیه کنند و
جمهوری اس�لامی ایران
ه��م از آنها پش��تیبانی
خواه��د ک��رد .درب��اره
سرنوش��ت مل��ت عراق
پس از س��رنگونی صدام
میاندیش��ید .یعن��ی ب��ا

دورنگری درباره سرنوشت مردم عراق پس از صدام
بحث میک��رد .همواره تأکید میک��رد که مجاهدین
عراق��ی باید در تعیین سرنوش��ت آین��ده عراق نقش
حياتي داشته باشند.
بعد از گذشت  26سال از شهادت اسماعیل دقایقی،
اکنون درباره او چگونه فکر میکنید؟
ش��هید دقایقی آدم با هوش و عاقل ب��ود .او در عین
حالی که عاشق آرمانهاي امام (ره) و انقالب اسالمي
بود ،معش��وق مجاهدین عراقی هم بود .ما همیشه بر
اين عقيده بوديم که آدم خدمتگزاری است و دوست
دارد ب��ه مبارزات ملت س��تمدیده عراق خدمت کند.
یعنی بین مجاهدین عراقی و ش��هید دقایقی یک نوع
احساس متقابل وجود داشت .بر این اساس مجاهدین
عراق��ی تحت فرماندهی ش��هید دقایق��ی فداکاری و
جانث��اری وصف ناپذيري به عمل آوردند .آنها خود
را در مسلخ عشق قربانی کردند .مجاهدین عراقی تنها
در دوران دفاع مقدس حدود یک هزار ش��هید تقدیم
آرمان خود کردند .شهيد دقايقي ما را دوست داشت و
ما او را دوست داشتیم .او خود را فدای آرمان مقدس
م��ا کرد و ما نیز خود را فدای او کردیم .این فداکاری
متقابل عمال یکی از نشانههای صدور انقالب اسالمی
بود .اگر خواس��ته باشید انقالب را صادر کنید ،بیایید
اندیش��ه امام (ره) را به وسيله راهکار شهید دقایقی و
جوانان امثال او صادر کنید.
آخرین سخن شما درباره شهید دقایقی چیست؟
با وجودی که ش��هید دقایقی حدود یک س��ال و ده

ما مجاهدین عراقی اسماعيل
دقایقی را خیلی دوست داشتیم
و برای او احترام خاص قایل
بودیم .شهادت او به شدت ما
را اندوهگین کرد .همانگونه كه
شهادت آيت اهلل سيد محمد باقر
صدر داغی بر دلهای مجاهدين
عراقي گذاشت .شهادت دقایقی
هم دلهاي همه آزادی خواهان
عراق را داغدار كرد
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م��اه میان ما ب��ود و فرماندهی تیپ ب��در را به عهده
داش��ت .ولی در این مدت کوتاه توانس��ت تیپ بدر
را س��ازماندهی کند .کار بزرگ��ی را پایه گذاری کرد.
مجاهدین عراقی در عملیاتی که به فرماندهی ش��هید
دقایقی شرکت کردند این عملیات را بهترین تجربه در
تاریخ جهاد خس��تگی ناپذیر خود میدانند .شجاعت
و بردب��اری را از او آموختن��د .در عملیات کربالی 2
حدود  120مجاهد عراقی به ش��هادت رس��یدند .این
تعداد ش��هید محافل عراقی مقیم ای��ران را تکان داد.
شهید دقایقی همه عراقیها در شهرهای مختلف ایران
را برای ش��رکت در تشییع پیکرهای پاک این شهیدان
بس��یج کرد .بعد از ش��هادت این مجاهدی��ن ،میزان
داوطلبان عضویت در تیپ  9بدر به طرز چشمگیری
افزایش یافت .او آدم متدین و مخلص و مطیع فرامین
امام خمینی (ره) بود.
در ص��ورت امكان چند جمله هم به زبان فارس��ی
درباره شهید دقایقی سخن بگویید....
روزی همراه شهید دقایقی در جمع رزمندگان در هور
الهویزه بودم و برای ما چاي آوردند و یکی از جوانان
گفت من چای نمیخورم .شهید دقایقی از او پرسید
سیگار هم نمیکشید؟ آن جوان گفت خیر سیگار هم
نمیکشم.
دقایقی از او پرسید :مجرد یا متأهل هستید؟
آن جوان گفت مجرد هستم.
ش��هید دقایقی به او گفت« :ش��ما چه ج��ور رزمنده
هس��تی؟ نه متأهل هستی و نه س��یگار میکشی و نه
چای میخوری؟».
خاطره ديگري كه از شهيد دقايقي دارم اين است كه
وقتی که قرار شد دو گردان از تیپ  9بدر را به داخل
خاک عراق اعزام کند ،فصل زمستان و برف باران بود.
گردان امام موسی کاظم (ع) و گردان شهید بهشتی را
در قالب یک گردان ادغام و آن را گردان امام خمینی
(ره) نامگذاری کرد .نیروهای این گردان نتوانستند به
اهدافشان برسند و عقب نشینی کردند .در حین عقب
نشینی خسته بودند و الزم بود از ارتفاعات عبور کنند
تا وارد خاک ایران ش��وند .ش��هید دقایقی كه همراه
نيروها حركت ميكرد اسلحه و مهمات افرادي را که
خسته شده بودند به دوش گرفت و در پیشاپیش آنها
از کوه باال رفت.
این حرکت میزان تواضع او را نش��ان میدهد .شهید
دقایقی همانگونه که قبال به آن اش��اره کردم از میزان
آگاهی باالیی برخوردار بود .از رفتار مجاهدین عراقی
به ش��دت مراقبت میکرد .میتوان گفت که آنها را
زی��ر ذره بین داش��ت و ذهن و فکر آنه��ا را از نظر
اعتقادی پرورش میداد .با وجودی که یک ش��خص
نظامی بود اما ب��ه تربیت عقیدتی خیلی اهمیت قایل
بود .تبلیغات و اطالع رس��انی را خیلی حایز اهمیت
میدانست .همیش��ه اهل مطالعه بود .همواره اوضاع
و احوال عراق و مردم آن كش��ور را جویا میشد .به
جمع آوری اطالعات نظام��ی اکتفا نمیکرد .بلکه از
عموم اوض��اع عراق اطالعات جمع آوری میکرد .با
این وصف میتوان گفت که یک ش��خصیت جامع و
چند بعدی داشت.
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اسماعيل ،قبل از انقالب،
نقش چشمگيري در تحوالت خوزستان ايفا كرد
نگرشي به مبارزات قبل از انقالب شهيد دقايقي
در گفت وشنود با سيد مرتضي نعمت زاده يكي از بنيانگذاران گروه منصورون در استان خوزستان

كس��اني كه اس��ماعيل را از نزديك ديدهاند ،بر اين
باورند كه در اولین برخورد صفت شجاعت او زودتر
از س��اير صفات جلوهگر میشد .در دوران انقالب و
نيز در دوران هشت سال دفاع مقدس اين صفت هميشه
مالزم اس��ماعيل بوده است .رزمندگان اسالم نيز او را
الگوی واقعی یک انسان مجاهد و وارسته میدانستند.
به رغم همه مسئولیتهای سنگینی که بر عهده داشت،
هیچ گاه آثار خس��تگی در چهره او آش��كار نبود .در
دوران مبارزه با رژيم ستمش��اهي در هر كاري هميشه
با دوس��تان مشورت میکرد .یکی میگفت اسماعیل
دقايقي دیگر تکرار نمیشود .دیگری گواهي میداد
که او انسانی پاکباخته و عاشق اسالم وانقالب بود .اما
سيد مرتضي نعمت زاده يكي از همرزمان اسماعيل در
جريان مبارزات دوران قبل از پيروزي انقالب اسالمي
نظر ديگري دارد .او معتقد اس��ت كه دقايقي از سن
نوجواني در ش��كل گيري نهضت اس�لامي در استان
خوزس��تان و نيز در برنامه ريزي اعتصابات كاركنان
ش��ركت نفت حضور فعال داش��ته اس��ت .اين گفت
وشنود را با هم ميخوانيم:

در ابت��داي بح��ث عالقمنديم اوضاع سياس��ي و
اجتماعي اس��تان خوزس��تان را در دهه  1350كه
شهيد اسماعيل دقايقي در آن پرورش يافت و خود
را شناخت تشريح فرماييد؟
ش��اید مهمترین جایی که شهید اس��ماعل دقایقی به
لحاظ سیاسی به نوعی به باروری رسید ،در شهري مثل
اهواز مرکز استان خوزستان بود .و آن زماني بود كه به
هنرستان شركت نفت در اهواز راه يافت و با تعدادي
از فعاالن مسلمان آشنا شد .در حقيقت از اواخر دهه
 1340ما شاهد ظهور برخی از شخصیتهای اسالمی
در میان نسل جوان به ويژه ميان دانشگاهیان در سطح
خوزستان بودیم .چرا كه اس��تان خوزستان همچون
ساير شهرهاي ايران ،متأثر از جنبش انقالب اسالمی
ب��ه رهبری امام خمینی (ره) و مراحل بعد از قیام 15
خرداد بود .با اين وصف یک نوع بیداری اسالمی در
سطح نخبگان وجود داش��ت و در همین چارچوب
هم علمای خوزس��تان به نحوی در پی سازماندهي و
تش��کیالتی کردن روحانیت در سطح شهرستانهاي
اس��تان برآم��ده بودند .به یاد دارم ک��ه در دهه 1340
شاهد جلسات تعدادي از روحانیون مبارز بودم که در
واقع این جلسات از آغاز یک مرحله جدید از شکل
گي��ري و س��ازماندهی مبارزه خبر م��يداد .اما این
روح مبارزاتی چگون��ه و در چه زمان از نخبگان

و روحانیون به جوانان منتقل شد؟ بايد گفت که اين
حركت حدود نیمه دهه  1340ش��روع شد که به هر
حال بخش��ی از این حرکت در خرمشهر بود ،بخشی
از آن در آب��ادان بود ،بخش��ی در اه��واز ،و در دیگر
شهرستانهای استان از جمله دزفول ،شوشتر ،بهبهان
و مسجد سلیمان بود .و با شكل گيري این حرکتها،
مبارزه وارد مرحله جدیدی شد.
باتوج��ه به این ک��ه اهواز مرکز اس��تان ،یک ش��هر
دانشگاهی به شمار میآمد ،این مسئله در شهر اهواز
در دو سطح بروز داشت .هم در داخل دانشگاه جندی
ش��اپور ،دانشگاه شهید چمران فعلي ،و هم در سطح
شهر .در اين شهر شاهد شکل گیری مؤسساتی بودیم
که فعالیتهای دینی نوگرایانه داشتند ،که زیر پوسته
این فعالیتهاي دینی ،نش��انههاي مبارزات سیاس��ی
هم وجود داش��ت .هر چند این مؤسس��ات در ظاهر
فعالیتهاي فک��ری ،دینی و قرآنی داش��تند ،اما زیر
پوس��ته این فعالیتها یک حرکت سیاس��ی انقالبی
اس�لامی وجود داشت .در س��ال  1346در خرمشهر
حرکتهای خوبی از سوي جوانان متعهد در مساجد
داشتیم .مانند تأسیس کتابخانهها در مساجد و تشکیل
انجمنهای اس�لامی در م��دارس .اينگونه فعاليتها
در واق��ع ،نیروهای دانش آموز و جوان را به س��وي
مساجد رهنمون ميكرد.
انجمنهاي اسالمي عالوه بر فعالیتهايی که
در مدارس داشتند ،به نحوی کانال ارتباطي
بودند كه ميكوشيدند جوانان را جذب
مس��اجد نماين��د .جواناني كه
جذب مس��اجد ميش��دند ،از
جلسات تبيين عقايد ،آموزش
و تفس��ير قرآن ،و بيان احكام
اس�لامي که در مساجد برگزار
میش��د ،به��ره ميبردن��د .این
جلس��ات در ای��ام تحصی��ل به
صورت هفتگی و در تابستان به
صورت روزانه برگزار ميشد.
اين جلسات توسط چه افراد و
چه مؤسساتي اداره
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شاید مهمترین جایی که شهید
اسماعل دقایقی به لحاظ
سیاسی به نوعی به باروری
رسید ،در شهري مثل اهواز
مرکز استان خوزستان بود .و
آن زماني بود كه به هنرستان
شركت نفت در اهواز راه يافت
و با تعدادي از فعاالن مسلمان
آشنا شد
ميشد؟
در اهواز این فعاليتها توس��ط مؤسسه مکتب قرآن
در مساجد صورت ميگرفت .در مدارس هم توسط
انجمنهاي اس�لامی بود .به طور مثال من در س��ال
 1348در انجمن اسالمی یکی از دبیرستانهاي اهواز
سخنرانی کردم .اتفاق ًا آنجا با افرادی آشنا شدم که در
مراح��ل بعدي مبارزه آنه��ا را در زندان اهواز يافتم.
يعنی افرادي بودند که از طريق آن جلسات به حرکت
اسالمی پيوسته بودند .این
حرکت اسالمی به
م��رور زمان
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رویکرد سیاسی پیدا کرد ،و این رویکرد سیاسی باعث
شد که آن افراد شناسايي و دستگیر شوند.
جنابعالي به چه علت دستگير شديد؟
در واق��ع من در س��ال  1351به اته��ام عضویت در
تش��کیالتي به نام تش��كيالت حزب اهلل در خرمشهر
دستگير ش��دم .و محکومیت خود را در زندان اهواز
طی ميکردم ،كه با آن دوس��تان كه برای آنها در آن
انجمن اسالمی سخنرانی کرده بودم ،بيشتر آشنا شدم.
اینگونه فعالیتهاي فرهنگي در اس��تان خوزستان
خ��ود جوش بود ،يا متأث��ر از نهضت امام خمینی
(ره) بود؟ تا چه ميزان با فعالیتهایی که در تهران
و مشهد و قم انجام ميشد ارتباط داشت؟
قطع ًا متأثر از جنبش اس�لامی در س��طح کشور بود.
رهبری امام خمینی (ره) و قيام  15خرداد نقش بسیار
زیادی بر تحركات جوانان خوزس��تان داشت .اصوال
مردم خوزستان در جریان قيام  15خرداد سال 1342
حضور خوبی داش��تند .نوع ارتباطی که میان مبارزان
خوزستان و ساير شهرهاي ايران وجود داشت ،بیشتر
از قيام  15خرداد ناش��ی میش��د .س��خنرانانی كه در
مناسبتهای دینی مثل ماههاي محرم و صفر و در ماه
مبارك رمضان از تهران میآمدند ،آنها نقش بس��یار
خوبی در روش��نگری مردم داش��تند .به استثناي آن،
گرایش��ات دینی و محیط مذهبی و معتقدات مذهبی
مردم خوزس��تان باعث ش��ده بود که نس��ل جوان با
آگاهی و ش��ناختی که از مبانی و تعلیمات اسالمی به
دست میآوردند وارد فاز مبارزه شوند .این تعلیمات
اسالمی از طریق برخي از نشريات ،مانند مجله «مکتب
اسالم» كه در قم منتشر ميشد ،و نیز کتابهای فكري
که از س��وي اندیشمندان مسلمان که در زمینه فکری
فعالیت داشتند ،مثل شهید مطهری ،مثل شهيد مفتح،
مثل فخرالدین حجازی توسعه پیدا میکرد.
س��خنان مرح��وم فخر الدي��ن حج��ازي در زمينه
روشنگري جوانان خوزستان چه اندازه مؤثر بود؟
فخر الدین حجازی در خرمش��هر هر سال سخنرانی
داشت .در دانشگاه جندي شاپور اهواز در مناسبتهاي
مختلف سخنراني ميكرد .با توجه به آن روح حماسي
که مرحوم فخر الدين حجازی داشت همه اینها تأثیر
بس��یار زیادی روی محیط خرمشهر و دیگر شهرهای
استان میگذاشت .بنابراین ميتوان گفت كه این گونه
فعاليتها جنبشی در خوزستان هم خود جوش بود ،و
هم از تهران و قم به مردم خوزستان منتقل ميشد .در
واقع يك نوع جوش��ش درونی به اضافه تأثیر پذیری
از حرک��ت کلی نهضت امام خمين��ي (ره) كه باعث
شده بود نسل جدیدی در استان خوزستان ظهور كند.
غير از تش��کیالت حزب اهلل در خرمش��هر چه نوع
تشکیالت دیگری در خوزس��تان فعاليت داشتند؟
گروه منصورون چه نقشي در مبارزه داشت؟
براي اينكه خوانندگان را با اوضاع آن برهه خوزستان
آشنا کنم ،ميگويم كه ما در سالهاي  1348ـ 1349
تأس��یس حزب اهلل در خرمش��هر را داریم .یک عده
از جوانانی که در مساجد فعالیت میکردند ،و قطع ًا
فعالیتهای ديني هم در دبیرس��تانها و در س��طح
شهر داش��تند ،آنها بعد از یک دوره مطالعات دینی

به این نتيجه میرس��ند
که ن��وع زندگی و نوع
سیاس��تهایی ک��ه در
کش��ور جري��ان دارد،
ب��ا آموزهه��ای ق��رآن
و اس�لام همخوان��ي
ن��دارد .خب این باعث
ش��ده بود ت��ا یک نوع
گرای��ش به حرکت امر
ب��ه مع��روف و نهی از
منکر به وج��ود بیاید.
وقت��ی ای��ن حرکت با
موانعی از قبيل تبلیغات
گسترده در جهت غربی
کردن زندگی مردم مواجه شد ،جوانان به این نتیجه
رس��يدند که فعالیت فرهنگی ب��رای اصالح جامعه
كارساز نيس��ت .و بایس��تی تغییرات بنیادیتری در
جامعه به وجود بیاید .این نوع تفكر ،جوانان را خود
به خود وارد مرحله مبارزه در چارچوب تشکیالت
سیاسی ،یعنی نگاه سیاسی به اوضاع كشور کرد .من
نمیخواهم بگویم که این نوع گرايشات فكري یک
تحول بسیار پختهای بود ،ولی به طور طبیعی چنین
تحوالتی به وجود آمد .به همین دلیل ما س��الهاي
 1348ـ  1349شاهد شکل گیری تشکیالت سياسي
ب��ه نام حزب اهلل با رویکرد س��اقط ک��ردن رژیم و
برق��راری نظ��ام اس�لامی و حکومت اس�لامی در
خرمشهر بوديم.
تش��کیالت ح��زب اهلل خرمش��هر چ��ه ارتباطي با
تشکیالت فعال در ساير شهرهاي خوزستان داشت؟
به همین نكته میخواهم اشاره كنم كه همزمان با پايه
گذاري تش��كيالت حزب اهلل در خرمشهر در برخي
از ش��هرهای اس��تان خوزستان هم ش��اهد يک بروز
چنی��ن تحولی بوديم .هنگامی که در س��ال  1351از
طرف ساواک خرمشهر شناسایی شدم ،و سپس مرا به
زندان اهواز انتقال دادند ،آنجا با يك س��ري از سران
جنبشهاي فعال در برخي از شهرهاي خوزستان آشنا
شدم .با توجه به این که خرمشهر یک شهر مرزی بود
و به دلیل موقعیتی هم که در کنار آبادان داشت ،و نظر
به وجود تأسیسات گمرکی در خرمشهر و تأسیسات
نفتی در آبادان ،ساواک خرمشهر ـ آبادان یک ساواک
بس��یار قوی بود .اصوالً موقعیت مرزی این شهرها و

زماني که محكوميت خويش را
در زندان اهواز سپري ميكردم،
محسن رضایی و شهيد اسماعيل
دقايقي و دو نفر ديگر دستگیر
شده و به زندان آمدند .بعدها
این مجموعه از نیروهای اسالمي
که از شهرهاي مختلف زنداني
بودند با همدیگر آشنا میشوند
و شکل گیری هسته گروه
منصورون را پایه ریزی میكنند
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تض��ادی هم که احیان ًا با عراق بروز ميكرد ،س��اواک
خوزستان به خصوص ساواک خرمشهر در بسياري از
مسائل خيلي حساسيت نشان ميداد .لذا گروه حزب
اهلل خرمش��هر با توجه به نوع ارتباطاتی هم که وجود
داشت ،مرزبندی دقیقی بین فعالیت مخفی با فعالیت
علنی به آن معنا قايل نبود.
با این وصف ساواک خرمشهر در سال  1351توانسته
بود گروه حزب اهلل را شناس��ایی کن��د .در وهله اول
دو نفر از پايه گذاران آن دس��تگیر میش��وند و مدتي
بعد بقیه اعضا شناس��ايي و دستگیر میشوند .موقعی
که من به عنوان يك��ي از فعاالن گروه حزب اهلل بعد
از بازجویی و طی کردن مراحل اولیه در خرمش��هر،
برای حضور در دادگاه نظامی به زندان مرکز اس��تان
انتقال داده ش��دم ،مشاهده کردم که قبل از ما اعضاي
گروه اسالمی ديگري از دزفول دستگیر شدهاند و در
زندان اهواز بسر میبرند .چون اصوالً در موارد امنيتي
دادگاههاي مراکز اس��تان تصمیم گیرنده نهايي بودند،
همه زندانيان را به اهواز انتقال ميدادند .افرادي كه در
دزفول دس��تگير شده بودند ،و آنها را به زندان اهواز
منتقل كرده بودند ،در واقع گروه شهید حجت االسالم
و المسلمين سبحانی بودند.
این نش��ان ميدهد ک��ه همزمان با تحوالت��ی که در
خرمش��هر اتفاق افتاده بود ،و تشکیالتي شکل گرفته
بود ،و این تش��کیالت به مرحلهای رسیده بود که به
نوعی هم در اندیشه کار عملیاتی است ،در دزفول هم
یک چنین تحوالتي روي داده است .لذا بعد از این که
گروههاي مبارز خرمشهر و دزفول دستگير و زنداني
ش��دند ،بعد از گذشت مدتی اعضاي یک گروهی را
در اهواز دس��تگير و به زندان آوردند .بعد از گذشت
مدتی گروهی را از آبادان دس��تگیر کردند و به زندان
آوردند .به ترتيب بعد از گذشت مدتی گروههايي را
از مس��جد سلیمان و بهبهان دستگیر کردند و آوردند
كه شهيد اس��ماعيل دقايقي هم در ميان آنها بود .به
هر حال میخواهم بگویم که بعد از گذشت مدتی ما
در زندان اهواز شاهد وجود یک جریان قوی اسالمی
بودیم .در حالی که قبل از آن بیشترین گروههای فعال
که در زندان وجود داشتند ،گروههای چپ کمونیستی
ک��ه از آب��ادان و خرم آب��اد بودند .البته از ش��هرهاي
دیگری هم وجود داش��تند ،اما تا آنجا كه به ياد دارم،

www.navideshahed.com

آبادان مهمترين مرکزیت كمونيستها در جنوب بود.
اهداف مبارزات گروههای اس�لامی خوزستان چه
ب��ود؟ آيا ب��رای برپايي حکومت اس�لامی بود؟ با
بیعدالتی مبارزه ميكردند؟
به ط��ور ّ
کل تعریفی که از حکومت اس�لامی در آن
برهه در اذهان وجود داشت ،در واقع حكومت عدل
علی (ع) بود .بنابر این نگاه فعاالن مسلمان ،یک نگاه
ص��رف دینی یا ف��رض کنید اجرای احکام اس�لامي
نبود .در واقع نگاه جامع اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و در عي��ن حال ن��گاه دینی بود ك��ه در جامعه ما به
عنوان یک فرهنگ که مهمترین شاخص آن حکومت
عدل علی (ع) شكل گرفته بود ،به آن نگاه ميكردند.
فعاالن مس��لمان خوزس��تان در آن برهه معتقد بودند
كه در چنی��ن حکومتی فاصله طبقات��ی وجود ندارد
و هم��ه انس��انها در آن از مزایای اجتماعی يكس��ان
برخوردارند .حکومتی است که عدالت با دقت بسیار
زیاد در آن اجرا میش��ود .حکومتی اس��ت که وظیفه
اجراي امر به معروف و نهی از منکر را به عهده دارد.
در واق��ع يكي از مهم ترین منابع معرفتی ما نس��بت
به نظام اس�لامی قرآن كريم و کت��اب نهج البالغه به
وي��ژه عهد نامه ام��ام (ع) به مالک اش��تر بود و یکی
از ش��اخصهای چنین حکومتی را تشكيل ميدهد.
درباره ن��وع تعامل حاکم با مردم .نوع تعامل مأموران
دولت با مردم بحثهاي��ي را مطرح ميكرديم .قرآن
و نهج البالغه دو منبع اساس��ي معرفت��ی آن روزگار
جوانان مس��لمان را تشكيل ميدادند .لذا دیدگاههایی
که در آن برهه در نوش��تارهاي دکتر شریعتی و شهيد
مرتضي مطهری و بس��یاری از اندیش��مندان مسلمان
مطرح ميشد ،دیدگاههای اسالمی نوگرایانهاي بود.
آيا درباره ديدگاهه��اي حضرت امام (ره) و بحث
حكومت اس�لامي كه در آن برهه توس��ط ايش��ان
مطرح شده بود بحث ميكرديد؟
ديدگاهه��اي حض��رت ام��ام خمين��ي (ره) ابت��دا به
صورت بیانیه به دس��تمان میرس��يد .اگر اشتباه نكنم
بحث والیت فقیه امام (بحث حكومت اسالمي) ،در
س��ال  1248يا  1349مطرح شد .اتفاق ًا در همان سال
دیدگاههای حضرت امام (ره) در ارتباط با رژيم ش��اه

و اوضاع سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كشور یکی از
مهمترين موضوعات قابل بحث ما در جلساتي بود كه
در س��طح مساجد خرمشهر برگزار ميكرديم .لذا این
نشان ميدهد که در سطح خوزستان يك نوع جنب و
جوش درونی وجود داشت که هرچند مدت يك بار
با دستگیری گروهي از فعاالن مسلمان آشکار میشد.
این دستگيريها نشان میدهد که یک حرکت فراگير
و پويايي در همه شهرهاي خوزستان وجود داشت و
البته اين تمام حرکت نبود.
دس��تگیری دو س��ه نفر در دزفول ،دو س��ه نفر در
بهبهان ،دو س��ه نفر در اهواز چه بازتابی در سطح
خوزستان داشت و چه فضایی را ميتوانست ایجاد
کند؟
به شرايط روز بستگی داشت .به طور مثال دستگیري
اعضاي گروه حزب اهلل در خرمش��هر انعکاس خیلی
زیادی در س��طح شهر داش��ت .زيرا ما یک مجموعه
از جوانان ف ّعال ،ش��ناخته شده و باسابقهای در حوزه
مساجد مركز شهر به ويژه در مسجد جامع خرمشهر و
مسجد شیخ محمد طاهر از علمای معروف خرمشهر
بوديم .پدران ما در بازار و در مس��اجد خرمشهر افراد
سرشناسی بودند ،مادران ما در جامعه خرمشهر افراد
ش��ناخته ش��دهای بودند .لذا این دستگیریها بازتاب
خیلی گستردهای برجاي ميگذاشت ،و این مسئله در
اشکال مختلفی ادامه پیدا ميکرد .در خرمشهر مؤسسه
عصمتیه برای بانوان تأس��يس ش��ده بود که مراس��م
مذهبي و س��خنرانیهای بس��یار خوبی در آن برگزار
ميشد .یعنی در خرمشهر يك حرکت اسالمی روشن
بینانه و خیلی قوی توسط بانوان وجود داشت .چنين
حركتي در س��طح بانوان اس��تان در اهواز هم وجود
داش��ت .تا جایی که من اطالع دارم ،در آبادان یکی از
مهمترین و قويترين مراکز فعالیت حركت اسالمي،
دانشکده نفت آبادان بود.
با دانشجويان هنرستان شركت نفت اهواز همچون
محسن رضایی و شهيد اسماعيل دقايقي هم ارتباط
داشتيد؟
زماني که من محكوميت خوي��ش را در زندان اهواز
س��پري ميكردم ،محس��ن رضایی و شهيد اسماعيل
دقايق��ي و دو نف��ر ديگ��ر
دس��تگیر ش��ده و ب��ه زندان
آمدند .بعده��ا این مجموعه
از نیروه��ای اس�لامي که از
ش��هرهاي مختلف به زندان
آمدن��د ب��ا همدیگ��ر آش��نا
میش��وند و هس��ته ش��کل
گیری هسته گروه منصورون
را در زندان اهواز پایه ریزی
میكنن��د .یعن��ی بچهه��ای
آب��ادان ،خرمش��هر ،دزفول،
اهواز و مس��جد س��ليمان و
جاهای دیگری ک��ه زنداني
بودند ،با هم ارتباطات برقرار
میکنند .اما بعد از خروج از
زن��دان و با توج��ه به برخی
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اسماعیل دقایقی یکی از
دوستانی بود که من در آن موقع
در اهواز با او ارتباط داشتیم.
مقدار بسيار زيادي از این ارتباط
از طریق محسن رضایی انجام
میگرفت .واقعیت این است که
در ارتباط با منصورون همه افراد
را به اسم مستعار میشناختم.
ولی در آستانه پيروزي انقالب
اسالمي در اهواز با شهيد
دقايقي آشنا شدم
از تحوالتی که در س��طح کشور اتفاق افتاد ،از جمله
تغییر ایدئولوژی س��ازمان منافقين و تبدیل شدن آن
به یک گروه مارکسیس��تی ،باعث ش��د که نیروهای
اس�لامی از این س��ازمان جدا ش��وند .آنها به دنبال
کسانی با گرایشات اسالمی بودند تا بتوانند سازماني
را جایگزین سازمان منافقين کنند.
لذا برخی از دوس��تان اسالمگراي ما در خوزستان در
نتيجه این ارتباطات با ش��خصيتهاي اسالمي كه در
تهران و قم فعال بودند ،وصل میش��وند تشكيالت
نوپاي منصورون در س��ال  1354شکل میگیرد .این
در واق��ع مراحلی بود که طی کردیم .فراموش نكنيم
گروههای فعال در استان خوزستان که به آنها اشاره
کردم در واقع نوع نگاهشان به مبارزه ،نگاه سنتی بود.
در حالی که تش��كيالت منصورون با یک نگاه جدید
وارد ميدان مبارزه ش��د .س��بک مبارزهاش هم در آن
زم��ان در واقع س��بک رایج بود .اما بعد از گذش��ت
مدتي باز منصورون تصمیم میگیرد که در مورد این
ش��یوه مبارزه هم تجدید نظر کند .با توجه به این که
این ش��یوه بیشتر به شیوه جنگ شهري و چريكي در
آمریکای التین و گروههای چپ شباهت داشت ،بعد
از مدتی منصورون تصمیم میگیرد نسبت به این نوع
سازماندهی و این شکل مبارزه تجديد نظر نمايد که
این مرحله درست با آغاز انقالب اسالمی ایران تقارن
پي��دا ميكند ،و این باعث میش��ود که منصورون به
سرعت خود را با انقالب تطبیق دهد.
در حالی که اغلب گروههایی که قبل از انقالب فعاليت
داشتند خودشان را در مقابل انقالب یا رقیب انقالب
يافتند .احس��اس کردند که امام خمینی (ره) ناگهان
همراه مردم به ميدان آمدهاند .فرض كنيد این گروهها
كه س��الها مبارزه کردهاند ،ناگهان نوعی رقیب پیدا
کردند .در حالی که گروه منصورون به سرعت داخل
انقالب شد و بدون هیچ مشکلی در خدمت انقالب
قرار گرفت .در واقع به نوعي در انقالب حل ش��د و
سعی کرد که در چارچوب متناسب با شرایط مختلف
حتی با شرایط نظامی به انقالب کمک کند .این یکی
از مزای��ای گ��روه منص��ورون بود ک��ه همین مزیت
بعدها باعث ش��د که در همه مقاطع انقالب حضور
داشته باش��د .تعداد زیادی از نیروهای منصورون که
در دوران انقالب ش��هید ش��دند ،بی��ش از آنها هم
در جنگ و در دوران دفاع مقدس ش��هید ش��دند .و
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تاكنون تعداد كمي از فرماندهان و
کارمن��دان گروه منصورون در قيد
حيات هس��تند .این نشان میدهد
که منصورون ب��ه راحتی خودش
را در اقیان��وس مردم و در خدمت
انقالب قرار داد.
در آن زمان با گ��روه منصورون
ش��اخه اميدي��ه وآغاج��اري ،يا
بهبهان كه شهيد دقایقی و ديگران
در آن عضويت داش��تند ،ارتباط
داشتيد؟
ببینی��د اغلب تش��کیالت فعال در
آن زمان ب��ه دلیل ش��رایط امنیتی
و س��ركوبگرانه ،تش��کیالت بازی
نبودند .یعنی ما با خیلی از دوستان
به لحاظ تش��کیالتی بدون این که
آنها را دیده باشیم ،ارتباط داشتیم .همچنين به لحاظ
رعايت مس��ايل امنیتی ب��دون این که آنه��ا را دیده
باشیم ،با آنها س��روکار داشتیم .به یاد دارم اسماعیل
دقایق��ی هم یکی از دوس��تانی بود که در آن موقع در
اهواز با او ارتباط داشتم .مقدار زيادي از این ارتباط از
طریق محس��ن رضایی در این حوزه انجام میگرفت.
واقعیت این اس��ت که ما همه افراد را به اسم مستعار
میش��ناختیم .يا به هر حال با خصوصیات کلی آنها
که میدانستیم آنها در ارتباط با منصورون هستند ،به
اسم مستعار میشناختیم .ولی تا جایی که به یاد دارم
در س��ال  1357و در آستانه پيروزي انقالب اسالمي
در اهواز با شهيد دقايقي آشنا شدم .آنهم در شرایطی
ب��ود که تش��کیالتمان همان طور که گفتم آش��كار
شده بود .خوزس��تان در آن زمان یکی از عرصههای
مه��م مبارزاتی در منطقه جنوب بود و به دلیل وجود
پااليشگاهها و چاههاي نفت ،رژيم حساسیت مفرطي
نسبت به اين منطقه نشان ميداد.

در جریان حمله مأموران شاه به
تجمع مردم در دانشگاه جندی
شاپور در «روز چهار شنبه
سياه» که منجر به شهادت چند
تن از دانشجویان شد ،نیروهای
منصورون از جمله شهيد
دقايقي ،وارد عرصه رویارویی
شدند که مأموران ناگزير عقب
نشینی کردند .در آن قضیه
اسماعيل اسلحه در دست داشت
و از مردم دفاع ميكرد

حال كه به موضوع نفت اشاره كرديد ،بفرماييد كه
آيا گروه منصورون و شهيد دقايقي در هماهنگی و
برنامه ریزی اعتصابات کارکنان ش��ركت نفت هم
نقشي داشتند؟
در واق��ع تش��کیالت منص��ورون از لحاظ اس��تانی،
تشکیالت نسبت ًا گستردهای بود .یعنی ما در استانهاي
خوزس��تان ،تهران ،اصفهان ،قم ،کاش��ان ،يزد و ساير

شهرستانهاي ايران فعالیت و امتداد داشتیم .لذا شاخه
منصورون در خوزس��تان ارتباط نزدیکی با دوس��تان
ش��اغل در شرکت نفت داشت ،و در رابطه با تصمیم
گیریهای سیاس��ی ش��ركت نفت نقش مؤثري ايفا
ميكرد .بع��د از پيروزي انقالب هم با این دوس��تان
در نهاده��ای انقالبی با همدیگ��ر فعالیت و همكاري
داش��تیم .به هر حال یکی از مهمترین کارهای تعیین
کننده و مهم و اس��تراتژیک اين دوستان ،برنامه ريزي
اعتصاب ش��رکت نفت در دوران انقالب اسالمي به
ش��مار میرود .در میان دوستان ما در شرکت نفت تا
مدتها اختالف نظر وجود داشت که آیا اعتصاب و
توقف صدور نفت را انجام دهند ،یا انجام ندهند؟ این
مسئله برای رژیم شاه خیلی هم اهمیت حياتي داشت.
چون اعتصاب كاركنان شرکت نفت و قطع صادرات
نفت ،به اين معنا بود که شاه در انجام مهمترین وظیفه
خود که حف��ظ تأمین صدور نفت ب��رای غرب بود،
ناتوان اس��ت .این اعتصاب در واق��ع غرب را به این
نتیجه رس��اند که حمایت از شاه فایدهاي ندارد و باید
انقالب را جدی گرفت و به خواستههای مردم توجه
کرد .این بود که در یک چنین مقطعی اگر اشتباه نکنم
مس��ئله به قتل رس��اندن «پائول گرین» به مورد اجرا
گذاشته شد.
پائول گرین در شركت نفت چه کاره بود؟
او ي��ك نظامي آمریکای��ی بود ،و مس��ئولیت امنیت
شرکت نفت را در خوزس��تان به عهده داشت .وقتي
كه او به قتل رس��يد یک مرتبه تصمیم براي اعتصاب
كاركنان ش��ركت نفت قطعی ش��د و اعتصاب انجام
گرفت و صدور نفت قطع ش��د .ك��ه انقالب را وارد
مرحله سرنوشت ساز كرد.
توسط چه کسی به قتل رسيد؟
دوس��تان ما در گروه منصورون دس��ت اندر کار یک
چنین اقدامي بودند .در ارتباط با نقش شهيد اسماعيل
دقايقي ،من خودم ش��اهد ب��ودم که در جریان حمله
مأموران شاه به تجمع مردم در دانشگاه جندی شاپور
در «روز چهار ش��نبه سياه» که منجر به شهادت چند
تن از دانشجویان و مردم شد ،نیروهای منصورون از
جمله شهيد دقايقي ،وارد عرصه رویارویی با مأموران
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ش��اه ش��دند .به نحوی وارد عمل
ش��دند که مأمورین ناگزير عقب
نشینی کردند .اهواز در روز چهار
شنبه سیاه سال  1357شاهد یکی
از حماسههای به ياد ماندني گروه
منصورون بود .در آن قضیه شهید
دقایق��ی در جمع ديگر ب��رادران
مبارز اس��لحه در دست داشت و
از مردم در برابر مأموران شاه دفاع
ميكرد.
بعد پیروزی انقالب ارتباطتان با
شهيد دقايقي ادامه پيدا نكرد؟
واقعی��ت ای��ن اس��ت که بع��د از
پی��روزی انقالب ،ش��رایط ایجاب
میکرد که من در سال  1358همراه
تع��داد زیادی از ب��رادران مبارز به
خرمشهر برگردم .از آغاز آن سال بخشی از نیروهاي
منصورون آن تش��کیالت سیاس��ی را دیگر نداشتند.
زيرا این تشکیالت در آستانه انقالب تا حدی شناور
ش��د .بعد از پيروزي انقالب ه��م باالخره تعدادی از
دوستان ما به تهران منتقل شدند و متناسب با نیازهاي
انقالب در صدد تأس��یس س��پاه پاس��داران و جهاد
س��ازندگي برآمدند .عدهای هم در استان خوزستان با
توجه به ش��رایط خاصی هم که ب��ه وجود آمده بود،
س��رگرم فعاليت ش��دند .من و تعدادي از دوستان از
جمله شهید محمد جهان آرا كه به خرمشهر بازگشتيم
از س��ال  1358تا آغاز جن��گ تحميلي درگیر بحران
آفريني گروه��ك خلق عرب بودیم .این مس��ئله در
اهواز بیش��تر ابعاد فرهنگی و سیاسی داشت .ولي در
خرمش��هر با توجه به نزدیکی به مرز شلمچه و رفت
و آمد قاچاقچيان اس��لحه و وجود کنسولگری عراق
و مدرسه عراقیها ،بیش��تر جنبه امنیتی و خرابكارانه
داش��ت .البته رژيم بعث عراق در نخستين گام براي
اج��راي توطئههاي خود بیش��تر به خرمش��هر توجه
ك��رده بود .ولي به هر حال ارتباطمان را با دوس��تاني
ك��ه در اهواز به عنوان مرکز اس��تان مانده بودند و به
فعاليتشان ادامه ميدادند ،حفظ كرده بوديم .از جمله
آقای علی ش��مخانی و آقای مالکی و شهید دقایقی.
ايشان پس از گذش��ت مدتي مأموريت تأسيس سپاه
پاس��داران اميدي��ه و آغاجاري را ب��ه عهده گرفت و
همانجا ماندگار شد.
گويا ش��هید دقایقی در درگی��ري با گروهك خلق
عرب در خوزستان حضور نداشت؟
خیر ...حضور نداش��ت .او اغل��ب در اهواز و بهبهان
حضور داش��ت .بیشتر به دنبال تأس��یس مراكز سپاه
پاسداران و ساير نهادهاي انقالبي بود .اصوال وضعيت
خرمشهر با ساير شهرهاي خوزستان متفاوت بود .به
دلیل این که اهواز مرکز اس��تان بود ،نيروهاي انقالبي
زي��اد به اهواز رفت و آم��د ميكردند .باالخره گاهی
وقته��ا چه قبل از جنگ ،چه بعد از جنگ ،ش��هيد
دقايق��ي را در اه��واز ميدي��دم و با همديگر س�لام
علیک و احوالپرسي ميكرديم .اما ارتباط كاري با هم
نداشتيم.
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بس��ياري از بزرگ مردان ،در طول تاريخ جوامع انس��اني گمنام
ماندهاند .چه بس��ا ابعاد روحي و معنوي اين ش��خصيتها پس از
مرگ نيز ناشناخته مانده است .بدين ترتيب شايد ارزش و عظمت
واقعي اين گونه انس��انهاي وارس��ته در اين دنياي فاني شناخته
نش��ود ،و فقط خداوند متعال است كه از ارزش ايثار و فداكاري
آنان آگاه ميباش��د .س��ردار ش��هيد اس��ماعيل دقايقي ،قهرمان
جبهههاي جنوب و غرب كش��ور ،مقلد صادق امام خميني (ره)
و وفادار ب��ه آرمانهاي مقدس انقالب اس�لامي هم يكي از اين
شخصيتهاست .او با آگاهي و شناخت به راه امام و اسالم به نداي
«يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه» لبيك
گفت و بسوي حيات ابدي شتافت .آقاي محمد رضا ايرانپور يكي
از ياران نزديك دقايقي در بيان خاطرات به ياد ماندني خود ،روز
شمار حيات اين انقالبي واقعي را شرح داده است:
بازبيني خاطرات محمد رضا ايرانپور یکی از همرزمان شهيد اسماعيل دقایقی

روز شمار حيات با شكوه يك انقالبي واقعي
خانه حاج قنبر دقایقی پدر ش��هيد اسماعیل دقايقي در
بازار قدیمی ش��هر امیدیه قرار دارد .در پشت خانه هر
یک از ش��هروندان یک مغازه وجود داش��ت و مغازه
خیاطی حاج قنبر هم پشت خانه و ديوار به ديوار خانه
او بود .اكنون اين خانه و مغازه متروكه هستند .در کنار
خانه حاج قنبر خانه و محل کار پدر ش��هید قدرت اهلل
علی دادی قرار دارد .این دو خانواده سالهای طوالنی
در کنار هم زندگی میکردند .من هم سالهای طوالنی
در آن محله زندگی میکردم .چون پدرم کارمند شرکت
نف��ت بود و با خانواده حاج قنب��ر دقایقی رفت و آمد
داشتیم .ابتدا با تقی دقایقی برادر کوچکتر اسماعیل در
سال  1349آشنا ش��دم .چونكه با همديگر همکالس
بوديم .از نظر س��نی چهار س��ال کوچکتر از اسماعیل
بودم .موقعی وارد دبیرستان شدم من و تقی و تعدادی
از دوس��تان کتابخانهاي در دبیرستان داير كرديم .با این
وصف به مرور زمان از طریق تقی با اسماعیل دقایقی
آشنا ش��دم .در آن زمان اسماعیل در هنرستان صنعت
نفت اهواز س��رگرم تحصیل بود .در سال  1355كه به
آغاجاري امیدیه بازگشت بیش��تر با او آشنا شدم و به
تدریج به گروه او پیوس��تم .اس��ماعیل از دو سال قبل
از آغ��از انقالب در مغازه پدر یک دس��تگاه پلی کپی
دس��تی جاسازی کرده و به وسیله آن اعالمیه و شبنامه
و بیانیهه��ای امام (ره) را چاپ و تکثیر میکرد .در این
گروه عالوه بر اس��ماعیل دقایقی ،اسماعیل محمدی،
شهيد قدرت اهلل علی دادی ،تقی دقایقی و بنده فعالیت
داشتيم .در س��اعت  24نيمه شب مغازه خیاطی حاج
قنب��ر را تعطیل میکردیم و کار فرهنگی مبارزه را آغاز
میکردیم.
اسماعیل دقایقی در آس��تانه آغاز انقالب اسالمی کار

در خانه حاج قنبر دقایقی
فعالیتهای سری داشتیم.
کالسهای آموزش عقیدتی
و تفسیر قرآن و تفسیر نهج
البالغه فعالیتهای آشکار
ما بود که آن را در مسجد
امیدیه تشكيل ميداديم .اين
برنامههاي آموزش عقيدتي
توسط اسماعيل دقایقی تدریس
میشد
آموزش نظامی گروه «منصورون» را در کوههای اطراف
امیدیه آغاز کرد .اصوال گروه منصورون با هدایت دکتر
محس��ن رضایی دبير شوراي تشخيص مصلحت نظام
فعالیت میکرد .افراد کلیدی این گروه در هر منطقهای
شبکهای ایجاد کرده بودند وبه مبارزه بر ضد رژیم شاه
میپرداختند .مس��ئولیت سازماندهي و اداره این شبکه
در منطقه امیدیه و آغاجاری به عهده اسماعیل دقایقی
بود .او یک شبکه عملیاتی به وجود آورده بود که شهید
علی دادی و شهید عبد الکریم نساج و آقاي اسماعیل
محمدی و بنده در آن عضویت داش��تيم .ولي بچههای
شاخص گروه منصورون در امیدیه اسماعیل دقایقی و
سید مرتضی مرتضایی بودند.
در آن زمان آموزش نظامی این گروه خیلی محدود بود.
در حد استفاده از سالح کمری و انفرادی و چگونگي
كارگزاري مواد منفجره بود .برای عزيمت به کوههای
اط��راف به منظ��ور آموزش نظامی از خانه دوس��تمان
س��ید مرتضی مرتضایی استفاده میکردیم .چون خانه
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او در بلوک یکم خانههاي س��ازماني شركت نفت در
حاشیه شهر واقع شده بود .از آنجا به سمت ارتفاعات
و شیارهاي اطراف حرکت میکردیم و آموزش نظامی
میدیدیم .چون صدای ش��لیک گلوله نبايد در ش��هر
شنیده شود.
ول��ي در خانه ح��اج قنبر دقایقی فعالیتهای س��ری
داش��تیم .کالسهای آموزش عقیدتی و تفسیر قرآن و
تفس��یر نهج البالغه فعالیتهای آش��کار ما بود که آن
را در مسجد امیدیه تش��كيل ميداديم .اين برنامههاي
آم��وزش عقيدتي توس��ط اس��ماعيل دقایقی تدریس
میش��د .خانم معصومه همراهي همسر اسماعيل قبل
از ازدواج کالسه��ای مخصوص خواه��ران را اداره
ميک��رد .بچههایی که در این کالسها ش��رکت کرده
بودند در واقع هستههای اولیه جریان انقالب اسالمی
را در این ش��هر ش��کل دادند .بعد از پیروزی انقالب
اسالمی هم نهادهای انقالب همچون جهاد سازندگی
و سپاه پاسداران را در اين منطقه به وجود آوردند .آنها
همه ش��اگردان اس��ماعيل بودند .حاج قنبر مرد آگاه و
روشنی بود و ما را همراهی میکرد .گاهی جلساتمان
را نيمه ش��ب در مغازه خياطي او تشكيل میدادیم .در
خانه او هم جلسات توجیهی و عقیدتی برگزار میشد
و هم کارهای مبارزاتي از قبيل تکثیر اطالعیه و شبنامه
و برنامه ريزي عملیات صورت ميگرفت و اسماعیل
همه این فعالیتها را هدایت میکرد.
اسماعیل پس از تشکیل هسته اولیه گروه منصورون در
امیدیه به اهواز رفت و هیچ عملیات خاصی در امیدیه
صورت نگرفت .ولی چند روز مانده به پیروزی انقالب
اسالمي در آغاجاری یک اتفاقی افتاد .شهربانی آغاجاری
با مردم درگیر ش��د و در نتيجه تعدادی زخمی شدند.
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در آن حوادث اسماعیل در امیدیه حضور نداشت .البته
دستور العملهای الزم را در مورد تحوالت احتمالی به
دوستان همرزم داده بود .وقتی درگیری آغاز شد ،من و
شهید عبد الکریم نساج و شهید قدرت اهلل علی دادی
برحسب دس��تور العمل شهید اسماعیل دقایقی مسلح
ش��دیم و به آغاجاری رفتیم .اسلحه کمری و نارنجک
داشتیم تا اگر نيروهاي شهربانی خواسته باشند در برابر
اراده م��ردم مقاومت كنند ،و م��ردم را قتل عام کند ،بر
حسب دس��تور العمل گروه منصورون با پلیس مقابله
کنیم .وقتی به آغاجاری رسیدیم اوضاع آرام شده بود و
به دخالت مسلحانه ما نیاز نشد .نیروهای شهربانی همه
تسلیم اراده مردم شده بودند.
وقتی كه پادگانهای نظامي در تهران در روز  22بهمن
تس��ليم ش��دند و انقالب به پيروزي رسيد ،اسماعیل
با آگاهی و ش��ناختی که از تح��والت احتمالی بعد از
پیروزی انقالب داش��ت همراه ش��هید قدرت اهلل علی
دادی در چارچوب یک مأموریت سازمانی عازم تهران
ش��د .اس��ماعيل در روزهای بعد از پی��روزی انقالب
اس�لامی نقش مؤثری در کنترل جریانات ضد انقالب
و جمع آوری اسلحههایی که به دست مردم افتاده بود
ایفا کرد .یک هفته از پيروزي انقالب نگذش��ته بود كه
بنده و تعدادی از دوستان را به تهران فراخواند و آنجا
در ساختمانی در خیابان شریعتی ،سه راه ملک مستقر
شدیم .در آن ساختمان اغلب نیروهای طرفدار خط امام
حضور داشتند و فعالیتهای خود را متمرکز و منسجم
ميکردن��د .بچههای گروه منص��ورون عالقمند بودند
هرچه زودتر سپاه پاس��داران انقالب اسالمي تشکيل
ش��ود تا به آن بپیوندند .زمانی که دکتر محسن رضایی
به س��پاه پیوست س��ایر دوس��تان هم به تدریج همین
کار را کردند .در اردیبهش��ت س��ال  1358دانشجویان
انجمنهاي اسالمی دانشگاههاي سراسر كشور خدمت
امام (ره) رس��یدند و در آن جلس��ه امام (ره) دس��تور
تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند .شهید اسماعیل

فرماندهي سپاه پاسداران در
مرداد  1358طی حکمی به
اسماعيل دقايقي مأموریت
داد سپاه امیدیه و آغاجاری را
تأسیس کند .از آنجا که فعالیت
دفتر جهاد سازندگی سر و
سامان گرفته بود ،همان افراد
هسته عملیاتی منصورون در
تأسیس مركز سپاه در کنار
اسماعیل دقایقی ایستادند
دقایقی هم در آن جلسه شرکت داشت.
دانشجویان مس��لمان درپي دريافت رهنمودهای امام
(ره) بيدرنگ به مناطق و ش��هرهای خود بازگشتند و
در اجرای فرامین بنيانگذار جمهوري اس�لامي ايران،
نهاده��ای جه��اد س��ازندگی را پایه گ��ذاری کردند.
اسماعیل دقایقی هم به اميديه آمد و به اتفاق دوستان
خود در هس��ته عملیاتی منصورون تشکیالت جهاد
س��ازندکی را راه ان��دازی کردن��د .در آن زمان مکان
مناسبی برای استقرار س��تاد جهاد سازندگی نداشتیم
و ناگزیر شدیم ساختمان سندیکای کارگران سابق را
مرکز جهاد س��ازندگی امیدیه قرار دهیم .بنده و عبد
الکریم رزاقی و شهید مراد قلی ناصری که در عملیات
بیت المقدس به ش��هادت رسید ،شوراي اداري جهاد
س��ازندگي را به رياست اس��ماعیل دقایقی به عهده
داش��تيم .الزم میدانم به این نکته اشاره کنم که جهاد
سازندگی امیدیه به برکت تالشهای شهید اسماعیل
دقایقی خیلی زودتر از شهرهای دیگر ،حتی زودتر از
اهواز راه اندازی ش��د .چون او همیشه در صف اول
مبارزه حضور داش��ت .بعد از گذشت چند ماه جهاد
سازندگی امیدیه قوام گرفت ،و به یک نهاد جا افتاده
تبدیل شد.
فرماندهي س��پاه پاس��داران در مرداد  1358طی
حکمی به اس��ماعيل دقايقي مأموریت داد سپاه
امیدی��ه و آغاجاری را تأس��یس کند .از آنجا که
فعالیت دفتر جهاد سازندگی سر و سامان گرفته
بود ،همان افراد هس��ته عملیات��ی منصورون در
تأسیس س��پاه پاسداران امیدیه در کنار اسماعیل
دقایقی ایستادند .اعضاي این هسته شهید اسماعیل
دقایقی ،اسماعیل محمدی ،شهید قدرت اهلل علی
دادی ،ش��هید عبد الکریم نس��اج و برادر جانباز
خدایار کیانپور بودند .بر حس��ب برنامههایی که
اس��ماعیل تدارک دیده بود کار جذب نیرو آغاز
گردید و جوانانی که از صداقت ،اخالص ،تعهد
و شور انقالبی برخوردار بودند به سپاه پاسداران
پیوستند .در آن برهه مشکل خاصی در گزینش
افراد انقالبی در سپاه وجود نداشت .همه افراد با
شور و عالقه میآمدند و ثبت نام میکردند و در
قال��ب گروههای  40نفره به مرکز آموزش اهواز
اعزام میش��دند .در آن موقع ش��هید علی غیور
اصلی مس��ئوليت اداره مرک��ز آموزش نيروهاي
سپاهي را به عهده داشت.
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اس��ماعیل دقايقي در آن برهه  25سال سن داشت و به
داش��تن مديريت قوي و حسن تدبیر معروف بود .اگر
به حس��ن تدبیر و شيوه مدیریت او در آن سن جوانی
برخ��ورد میکردید ،ميديد با یک مرد  60س��اله و با
تجربه رو به رو هس��تيد .یعنی مانند یک مرد با تجربه
و كاردان با مش��کالت س��ر راه خود برخورد میکرد.
همانگونه كه ميدانيد بعد از پیروزی انقالب اسالمی،
بيدرنگ کمیتههاي انقالب اسالمي در شهرها تشكيل
شدند تا مسئوليت حفظ نظم و امنيت كشور را به عهده
بگيرند .بعد از گذشت مدتي هم سپاه پاسداران شکل
گرف��ت .در آن برهه افرادی وجود داش��تند که بین آن
دو سازمان نظامی و امنیتی به مشکالت دامن میزدند.
به ویژه زمانی که الزم بود نيروهاي کمیته در س��پاه و
نيروي انتظامي ادغام ش��وند .ش��هید اسماعیل دقایقی
چنان با تدبیر و حس��ن س��لوک ،نيروهاي کمیته را به
راحتی در سپاه پاسداران ادغام كرد و ضرورت وجود
کمیته در منطقه اميديه در آبان سال  1358بكلي منتفی
ش��د ،و همه مس��ئولیتهای این نهاد را سپاه به عهده
گرفت .این جابجائی در س��ایه تدبیر اسماعیل دقایقی
صورت گرفت.
در ماهه��اي اول پ��س از پي��روزي انقالب اس�لامي
اغتشاش��اتی توسط خوانين دوران طاغوت در مناطقي
در اس��تان کهکیلوی��ه و بویر احمد روی داد و س��پاه
پاس��داران امیدیه به فرماندهی شهید دقایقی مأموريت
يافت به آن منطقه نيرو اعزام كند تا به برقراری آرامش
و امنی��ت در منطقه و پايان دادن به اغتشاش��ات كمك
كند .اي��ن اولین مأموریت س��پاه امیدی��ه در برخورد
با آش��وبهاي داخل��ي بود .در آن موقع س��پاه امیدیه
و آغاجاری چنان س��ازماندهی و منظم ش��ده بود که
فرماندهي كل اين نهاد انقالبي در مركز ترجیح داده بود
سپاه اميديه مأمور انجام وظیفه برقراری امنیت در استان
کهکیلویه و بويراحمد باشد.
اس��ماعیل دقایقی در س��ال  1358تعدادی از نیروهای
ورزيده سپاه آغاجاری از جمله شهید عبد الکریم نساج
و حسین عباسپور را برای ش��رکت در دوره آموزشی
تخصصی پادگان امام علی (ع) انتخاب نمود و به تهران
اعزام کرد .همچنين در پ��ي بروز عمليات خرابكارانه
گروهك خلق عرب در اس��تان خوزستان جلسهای با
شركت فرماندهان مراکز سپاههای استان خوزستان در
اردیبهش��ت سال  1359در مقر سپاه پاسداران آبادان با
حضور اس��ماعيل دقايقي برگزار ش��د و در آن جلسه
راهه��اي تحکیم امنیت در مرزهای اس��تان با عراق از
حد فاصل شلمچه تا پاسگاه خیّن بررسي به عمل آمد.
در آن جلس��ه وظایف سپاه پاسداران مشخص گرديد
و تصمیم گرفته ش��د از میان مراكز س��پاههای اس��تان
خوزستان ،سپاه اميديه و آغاجاری بخشي از نیروهای
خود را در آن منطقه مستقر کند تا برای برقراری امنیت
در م��رز ب��ا عراق و جلوگي��ري از رف��ت و آمد افراد
مشكوك به سپاه خرمشهر کمک کند.
همزمان با این تصمیم قرار ش��د با سپاه خوزستان که
فرماندهی آن ب��ه عهده برادر دريادار علي ش��مخانی
بود و فرمانده عملیات هم شهید علي غیور اصلی بود
تعدادی از نیروهای دستچین شده از سپاههای مختلف
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اس��تان خوزستان گزینش ش��وند و برای پایان دادن به
غائله کردستان به آن اس��تان اعزام شوند سرانجام این
نیروها ب��ه فرماندهی ب��رادر جانباز محم��د باللی به
كردس��تان اعزام شدند .در این فاصله اسماعیل دقایقی
به سپاه اهواز انتقال یافت و مسئولیت ستاد هماهنگی
مراکز س��پاه استان را به عهده گرفت .وظیفه این مرکز
انتخاب و تعیین فرماندهان مراکز سپاه شهرهای استان
خوزستان بود .بعد از عزيمت اسماعیل دقایقی به مرکز
اهواز برادر اس��ماعیل محمدی مس��ئولیت فرماندهی
س��پاه آغاجاری را ب��ه عهده گرفت .دي��ري نپاييد كه
درگیریهای مرزی با ارتش عراق در مرداد سال 1359
آغاز ش��د و بدين خاطر دهها تن از س��پاهیان امیدیه و
آغاجاری به منظور دفاع از اس��تقالل و تماميت ارضي
كش��ور به مرز عراق اعزام ش��دند و در آن درگیریها
شرکت كردند.
در روز  31ش��هریور س��ال  1359که حمله سراسري
ارتش بعث عراق به ميهن اس�لامي آغاز ش��د ،بنده و
تعدادی از برادران س��پاه آغاجاری در نزدیکي پاسگاه
خیّن مستقر شده بوديم.
آنجا در حين نبرد ناگهان دیدم یک وانت پیکان س��بز
رنگ از میان نخلس��تانهای انتهای جاده خرمش��هر به
طرف ما نزدیک میش��ود .ابتدا فکر کردم ش��هروندی
اس��ت که راهش را گم کرده ،ول��ی وقتی پیکان به ما
نزدیک شد اسماعیل دقایقی و شهید محسنی را درون
آن دیدیم .این در حالی بود که آتش توپخانه و خمپاره
عراقیها بر س��رمان میبارید .به او گفتم :ش��ما کجا و
اینجا کجا؟
اسماعيل گفت :من شنیدهام که در نوار مرزی درگیری
بروز کرده و مناسب دیدم کمی مهمات برای مدافعان
تهیه کنم و به جبهه بیاورم.
مهماتی که آورده بود مقادیری فش��نگ مسلس��ل ژ 3
و چن��د صندوق نارنجک ضد تانک بود که به وس��یله
مسلسل ژ  3شلیک میشد .رزمندگانی که آنجا مستقر
بودند با کاربرد این نوع نارنجک شناخت نداشتند .یکی
از بچههای همراه با ش��یوه اس��تفاده از این سالح ضد
تانک آش��نا بود و به اس��ماعیل گفت که این نارنجك
روی لوله تفنگ ژ  3نصب و با فش��نگ مشقي شلیک
ميشود .شهيد دقایقی پس از آشنایی با نحوه شلیک این
نارنجک ،تفنگ ژ  3را به دست گرفت و اولین نارنجك
را در آن جبهه به سمت تانکهای عراقی ها شلیک کرد.
ش��هيد اسماعیل دقایقی در س��ال  1362با حکم دکتر
محس��ن رضایی مأموریت راه اندازی دوره آموزش��ی

رفتار و عمل اسماعیل در اساس
صادقانه و مخلصانه بود .همه
وجود او برای رضای حق تعالی
خالص شده بود .رفتار و كردار
و زندگي سراسر جهاد و مبارزه
او مصداق بارز دعاي امام سجاد
(ع) است که میفرماید «خدایا
به خلوص توحیدت وجودم را
خالص کن»

مالک اش��تر در پادگان امام علي (ع) را به
عهده گرفت كه س��الها بعد ب��ه دافوس
تبدیل ش��د .در این مأموری��ت افرادی را
انتخاب میکرد تا در آینده بتوانند استعداد
فرمانده��ی یگانهای رزم��ی در جبهه را
به عهده داش��ته باشند .ش��هید دقایقی هم
مديريت اين دوره را به عهده داشت و هم
به عنوان شاگرد در کالسهای آن شرکت
کرد .افرادی که در این دورههای آموزشی
ش��رکت کردند در طول جن��گ به عنوان
فرمانده��ان یگانهای رزمي س��پاه انجام
وظیفه کردند و بس��یاری از آنها به درجه
رفیع شهادت نایل آمدند.
در حقیقت هر انسانی یک نوع شاخصههای
برجس��ته دارد .از بارزترین ش��اخصههای
اس��ماعیل دقایق��ی چ��ه قب��ل از انقالب
اس�لامي ،چه در جریان انقالب و چه بعد
از انقالب یک مبارز و یک مجاهد به تمام
معني متشرع بود .از نظر ذاتی متشرع بود.
وظایف خود را با دقت و حساسیت انجام
م��یداد .آنچه ک��ه خداون��د و پیامبر اکرم
(ص) دستور دادهاند انجام میداد .در کنار
ویژگیهای اسماعیل آنچه که میتوانم بگویم این است
که مردی شجاع ،پاک و قانع بود .تا آنجا که به یاد دارم
کمترین و سادهترين کارهای خود را به دیگران واگذار
نميكرد تا دیگران کارهای او را انجام دهند.
وقتی اس��ماعیل شهید شد من و تعدادی از دوستان در
منطقه عملیات بودیم .ش��نیدن خبر شهادت اسماعیل
غی��ر مترقبه نبود .بچههای امیدی��ه در هر لحظه انتظار
شهادت او را داش��تند .اسماعیل هم به نوبه خود آگاه
بود كه در راه برگشت ناپذير قدم گذاشته است .وقتی
پيكر اسماعیل را جستجو كردم و پيگيري كردم كه کجا
شهید شده ،اغلب مسئوالن در جبهه اظهار بی اطالعی
میکردند .ناگزیر ش��دم راهی منطقه عملیاتی ش��وم و
کار تجس��س را برای شناس��ایی محل شهادت او پیدا
کنم .بعد از جستجوی اولیه در بیمارستانهای صحرایی
منطقه همراه یکی از دوستان به معراج الشهداء در مرکز
سپنتای اهواز رفتیم .برادر عزیزم آقای اسماعیل بهمئی
که همراه ش��هید اس��ماعیل در منطقه عملیات حضور
داش��ت به شدت زخمی شده بود و او را به يك مراکز
درمانی منتقل کرده بودند كه دسترس��ي به او نداشتيم.
ولی پیکر اس��ماعیل در شرايطي به پشت جبهه انتقال
داده شد كه هيچ يك از بستگان اسماعيل از محل نگه
داري پيكر او خبر نداشتند.
زماني كه به معراج الش��هداء در مركز س��پنتای اهواز
رسيدم ،متوجه ش��دم كه پيكر حدود يك هزار شهيد
به آنجا آوردهاند .برگ مأموریت رسمی همراه داشتم تا
خداي نكرده مش��کلی بروز نکند .بعد از جستجوهای
دامنه دار كاركنان معراج الش��هداء به من گفتند تنها راه
پیدا کردن پیکر ش��هید دقایقی این است که پیکرهای
ش��هداء را یکی یکی بررسي کنم .از ميان پیکر حدود
یکهزار ش��هید ،پیكرهاي حدود  500شهید را بررسي
كردم تا به پیکر شهيد اس��ماعیل دقايقي دست یافتم.
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با وجودی که جمجمه او بر اثر بمباران شکس��ته شده
بود و صورت او هم آس��یب دیده بود ولی توانستم او
را تشخیص دهدم .بعد از بررسي پالک و اشیاء درون
لباس او مطمئن شدم که پیکر اسماعیل دقایقی است.
پیکر او را تحویل گرفتم و همراه یک دستگاه آمبوالنس
به س��ردخانه بیمارستان امیدیه انتقال دادم .و فردای آن
روز در مراسم تشییع با شکوهی به خاک سپرده شد.
میتوان گفت که همه اهالی شهر در این مراسم شرکت
کردن��د .از ش��هرها و روس��تاهاي اطراف و دوس��تان
و همرزم��ان او در تیپ  9بدر در این مراس��م حضور
داشتند .بخش وسیع این جمعیت عزادار را مجاهدین
عراقی تیپ بدر تشکیل داده بودند .به یاد دارم یکی از
آنه��ا دکلمه عاطفی و پر معنایی را در رثای اس��ماعیل
قرائت کرد .چرا كه رفتار و عمل اس��ماعیل در اساس
صادقانه و مخلصانه بود .هم��ه وجود او برای رضای
حق تعالی خالص ش��ده بود .رفتار و كردار اس��ماعيل
و زندگي سراسر جهاد و مبارزه او مصداق بارز دعاي
امام س��جاد (ع) است که میفرماید «خدایا به خلوص
توحیدت وجودم را خالص کن».
اگر انس��انی خالص نشده باشد و شما میلیونها پول
هزینه کنید تا محبوبیت او را در جامعه افزایش دهید،
هرگز موفق نخواهید ش��د .هرگز قادر نخواهید بود
محبوبی��ت کس��ی را در قلبها به وج��ود بیاورید.
حقیق��ت خلوص و حقیقت ایمان اکس��یری اس��ت
که اگر در وجود کس��ی س��اری ش��ود ،خروجی آن
چنین میش��ود که انسانها فقط در برابر خدا خاضع
میش��وند .رابطه اس��ماعیل با مردم این طوری بود.
کسانی که با او سرو کار داشتند او را یکی از بندگان
خالص خدا ميدانند .محبوبیت اسماعیل در قلبها
فیض و برکتی اس��ت که خداوند به او ارزانی داشته
بود .این هم بر اثر همان حقیقت ایمانی اس��ت که در
وجود او جوشیده بود.
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مديريت شهيد اسماعيل دقايقي
در گفت و شنود با جمال سرحدي يكي از همرزمان شهيد دقايقي

تيپ قدرتمند  9بدر با توانمندي مديريتي دقايقي
شكل گرفت
بحث مديريتي فرماندهان ارتش و سپاه در دوران
هشت سال دفاع مقدس س��خن تازهاي نيست .در
حقيقت آنچ��ه در ادبيات دفاع مق��دس داريم از
فرآين��د عظيم گذش��ت و ف��داكاري ،پايداري،
مقاومت و حماس��ه ،ي��ا هر عن��وان ديگري كه
خواسته باشيد بر آن بگذاريد ،ناشي ميشود .يكي
از اين سلسله سرداران بزرگ و نامدار كه عرصه
مديريت دفاع در جنگ تحميلي شجاعت كم نظير
از خود نش��ان داد ،و هيچ گاه تسليم ددمنشيهاي
رژيم بعثي نشد ،شهيد اس��ماعيل دقايقي فرمانده
غيور و مقتدر تيپ  9بدر اس��ت كه همراه جمعي
از برادران مجاه��د عراقي در جبهههاي جنوب و
غرب كش��ور با عوامل كف��ر جهاني جنگيدند ،و
حماسههاي كم نظيري از خود به يادگار گذاشتند.
آقاي سرحدي كه مدتي در كنار اسماعيل در تيپ
بدر حضور داش��ته در اين گفت و ش��نود ،نقش
مديريتي اين سردار شجاع را تشريح كرده است.

از چه س��الي با ش��هید اس��ماعيل دقایقی آشنا
شديد؟
در حقيق��ت خان��واده ش��هيد بزرگوار اس��ماعيل
دقايق��ي اصالت��ا بهبهان��ی اس��ت و بن��ده هم اهل
بهبهان هس��تم ،اين دو خان��واده جزء خانوادههای
اصيل و خوش��نام بهبهان هس��تند و از قدیم االیام
همديگر را میشناختند .حاج قنبر پدر اسماعيل و
پدر بنده زماني ب��ا يكديگر همکار بودند .خداوند

رحمتش��ان کن��د هر دو شغلش��ان یک��ی بود و
همدیگر را میش��ناختند .ولی در سالهاي بعد كه
خانواده حاج قنبر دقايقي به ش��هر اميديه مهاجرت
كرد و س��اکن آغجاري ش��د ،ارتب��اط بين اين دو
خانواده قطع ش��د .در س��ال  1359كه مشکلی در
ش��هر بهبهان بین حاکم شرع و فرماندار شهر بروز
كرده بود ،ش��هيد اس��ماعيل دقايقي ك��ه در اوايل
انقالب مس��ئوليت هماهنگی سپاه پاسداران منطقه
هش��ت را به عهده داشت ،براي حل آن مشكل به
بهبهان آمد و اولين بار آنجا با او آش��نا شدم .حاکم
ش��رع به نوعی روی فرماندار حساس شده بود و
میخواست به او گیر بدهد .در بهبهان چند جلسه
تش��كيل داديم تا به اوضاع متش��نج آنجا رسيدگي
كنيم.
ب��از مدتي بعد مش��کالتی در بهبهان به وجود آمد
و بنده مج��ددا به س��پاه پاس��داران امیدیه رجوع
كردم و در حیاط مركز س��پاه امیدیه خدمت شهيد
اسماعيل دقايقي كه مس��ئوليت سپاه آن شهر را به
عهده داش��ت ،رس��يدم و مطالبی را ب��ا او در میان
گذاش��تم .به منظور يافتن راه حلي براي مشکالت
به وجود آمده در بهبهان یک س��ری پیشنهاداتی به
او ارائه دادم .دقیقا به یاد دارم كه ابراهیم پسر شهيد
دقايق��ي در آن زمان خیل��ی كوچك بود و در بغل
پدرش قرار داش��ت .با وجودي كه ابراهیم كم سن

50

شهيد دقايقي كه در اوايل
انقالب مسئوليت هماهنگی
سپاه پاسداران منطقه هشت
را به عهده داشت ،براي حل
مشكلي كه بین حاکم شرع و
فرماندار شهر بهبهان بروز كرده
بود ،به اين شهر آمد و اولين بار
آنجا با او آشنا شدم و براي حل
آن مشكل چند جلسه تشكيل
داديم
و س��ال بود ،ولي خیلی ب��ازی گوش بود و مرتب
پ��در را اذيت ميكرد .بگونهاي كه اجازه نميداد با
همديگر دو كالم حرف بزنيم.
در س��ال  1362بنده براي مأموريت  18ماهه عازم
مناطق غرب کشور ش��دم و با قرارگاه حمزه سيد
الش��هداء (ع) همكاري كردم .در سال  1364دقیقا
همزمان ب��ا عملیات خیبر مأموريتم در كردس��تان
پايان يافت و به جبهه جنوب برگش��تم .در جريان
عملیات خیبر همه ش��هرهای استان خوزستان در
مع��رض موش��کباران و بمبارانه��اي صدام قرار
داش��تند كه تقریبا همه مردم آواره ش��ده بودند .در
چنين ش��رايطي خانواده را به یکی از روس��تاهای
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اطراف بهبه��ان انتقال داده و به اهواز برگش��تم و
خدمت ش��هید صدر اهلل فنی رس��یدم .ش��هيد فنی
مس��ئول ق��رارگاه فجر بود ك��ه زیر نظ��ر قرارگاه
رمض��ان عمل ميكرد .او آدم خوش فکر و مدیر و
مدبر بود .چون مأموریتم در غرب كشور تمام شده
بود ،دنبال این بودم که چه کار بايد کنم .شهيد فني
دو پیش��نهاد كار به من داد تا بررسي كنم .پیشنهاد
اول این بود که با قرارگاه فجر همكاري كنم.
ش��هيد فني در پیش��نهاد دوم گفت كه اخيرا تیپی
به نام تيپ  9بدر تش��کیل شده كه آقای اسماعيل
دقایقی فرماندهياش را به عهده دارد و اگر دوست
دارید برويد با او همكاري كنيد .من از ميان آن دو
پیش��نهاد ،همكاري با آقاي دقايقي را ترجيح دادم.
به اين دليل كه حضور مس��تقيم در جبهه همیش��ه
جزء آرزوه��ای قلبیام بود .در آن موقع در ارتباط
با جنگ كارهاي زيادي وجود داش��ت که میش��د
انجام داد .به ياد دارم هرگاه كه بچههاي بس��يجي
عازم جبهه ميشدند ،خیلی دلگير میشدم كه چرا
نميتوانم به جبهه بروم .دوس��ت داشتم همراهشان
بروم .ولي محدودیتهای كاري مانع رفتنم ميشد.
لذا پیشنهاد شهيد صدر اهلل فني را بيدرنگ پذيرفتم
و از او تقاض��ا ك��ردم مرا به آق��ای دقایقی معرفی
کند .روز  17فروردين س��ال  1364با معرفي نامه
ش��هيد فني عازم منطقه یزدنو ،مقر تاکتیکی س��ابق
قرارگاه فجر ش��دم که آنج��ا را تحویل تیپ  9بدر
داده بودند .در آن تاريخ هنوز تیپ نشده بود و قرار
بود حالت تیپ پیدا کند .دو يگان به نامهاي گردان
شهید بهشتی و گردان ش��هید صدر وجود داشتند
كه مدتي بعد يگان سومي به نام گردان امام موسی
کاظم (ع) به آنها اضافه شد .اين سه گردان قبل از
تش��كيل تيپ  9بدر در اختیار لشکر محمد رسول
اهلل (ص) بودن��د و اغلب در منطقه غرب كش��ور
فعالي��ت ميكردند .ولي با پیگیریهایی که ش��هید
دقایقی به عمل آورد با س��ه گردان مزبور يك تیپ
نيرومند تشکیل شد.

س��تاد تیپ در چن��د نفر از جمله آقای اس��ماعيل
محمدی و يك مجاهد عراقي (مسئول پرسنلی) و
مجاهد ديگري به نام ابو موسی (مسئول تدارکات)
خالصه میشد .وقتي شما به بعضی از خصوصیات
ش��هید دقایقی ن��گاه كنيد ،به فرایند تش��کیل تیپ
 9ب��در پ��ي ميبري��د ك��ه او چگونه توانس��ت از
مجموعهه��اي پراكنده يك تيپ قدرتنمد تش��كيل
دهد كه سالها بعد به لشكر و سپاه تبديل شد .بعد
از گذشت چند ماه كه شهيد دقايقي اين مسئوليت
را پذيرف��ت ،يگانهاي مجاهدين عراقي به پادگان
شهید غیور اصلی اهواز انتقال داده شدند ،و مناطق
ه��ور الهويزيه و ام النعاج هم ش��د مرکز اس��تقرار
گردانها خط عملیاتی.

مسئوالن نظام به اين فكر
افتادند که مجاهدين عراقي
را در قالب يگان مستقل
سازماندهی کنند .طبيعتا كسي
الزم بود اين جمع را فرماندهي
كند كه شخصيت چند بعدی
باشد .فاکتورهاي زيادي در
اسماعيل دقايقي وجود داشت و
اين امكان را به او داد تا يك كار
مهمي انجام دهد
نقطه عطف در كار ش��هید دقایقی براي تشكيل
تيپ بدر چه بوده است؟ چه طور شد به این فکر
افتاد که گردانه��ا مجاهدين عراقي را به تبدیل
كند؟
تیپ امام حس��ن مجتبي (ع) كه در منطقه س��ایت
چهار مس��تقر بود ،قبل از عملیات والفجر مقدماتی
 14گردان در اختيار داشت ،و یکی از آن گردانها
مخص��وص مجاهدین عراقی ب��ود .تركيب گردان
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مجاهدین عراقی از اقشار و اطياف گوناگون مانند
ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی و ارتش��یهایی كه
ف��رار كرده بودند و به جمهوري اس�لامي پناهنده
شده بودند ،تش��كيل يافته بود .حتي بعضی از اين
مجاهدين درجه س��رهنگي و سرگردي داشتند .در
هم��ان حال صدام عفلقي پ��س از پيروزي انقالب
اس�لامي هزاران خان��واده عراقي را از آن كش��ور
اخ��راج ک��رد و آنه��ا در اردوگاههای��ی مختلف
در ش��هرهاي ازنا ،جهرم و يزد اس��كان داده شده
بودند .كس��اني ك��ه در اهواز اس��كان داده ش��ده
بودند ،بیشترش��ان از عش��ایر جنوب عراق بودند.
اغل��ب جوانان اين خانوادهه��اي پناهده به احزاب
و گروههاي سياس��ي مخالف صدام پيوسته بودند.
با این وصف نيروهاي گردان مخصوص تيپ امام
حسن مجتبي (ع) به خوبي سازماندهي نشده بودند
يا با گردانهای ایرانی تيپ همكاري ميكردند.
از آنجا این فکر در ذهن مس��ئوالن نظام به وجود
آم��د که مجاهدين عراقي را به نوعي در يك يگان
مس��تقل سازماندهی کنند .طبيعتا كسي كه الزم بود
به عن��وان فرمانده این جمع انتخاب میش��د چند
بع��دی باش��د .در آن مرحله س��ابقه نظامي بعضی
از فرماندهان س��پاه ،بيش از ساير سوابقشان بود.
ذهنش��ان نظامی بود .اما شهید اسماعيل دقایقی با
ديگران فرق ميکرد .همانگونه كه در ابتداي بحث
به آن اش��اره كردم اس��ماعيل اصال��ت خانوادگي
داشت .سابقه مبارزاتي داشت .اگر ماهيت خاندان
دقايقي را در بهبهان بررسي كنيد ،ميبينيد آدمهای
خوش��نام هس��تند .فاکتورهاي زيادي در اسماعيل
دقايق��ي جمع ش��ده بود كه از او يك ش��خصيت
چن��د بعدي به وج��ود آورده بود ،بر اين اس��اس
توانست يك كار مهمي انجام دهد كه کار هر کسی
نبود .اس��ماعيل در کوران ح��وادث قبل از انقالب
درصحنه حضور داش��ت .به عنوان یک چریک در
چند عملیات مسلحانه شركت كرد.
اس��ماعيل افزون ب��ر ويژگيهاي ذكر ش��ده ،یک
دانش��جوي مذهبی بود .اگر همه اي��ن گزینهها را
جم��ع كني��م به این نقط��ه خروجي میرس��یم كه
اسماعيل دقايقي يك ش��خص «کار آمد» بود .اگر
شما صد فاکتور خوب هم داشته باشید و خروجی
آن ب��ه كارآم��دي منتهی نش��ود ،س��اير فاكتورها
س��ودمند نخواهند بود .م��ن واژه کارآمدی را یک
تعریف امروزیتر میکنم و آن را به عنوان «قدرت
مدیری��ت» تعبير ميكنم .یعن��ی بزرگترین خصلت
اس��ماعيل کارآم��دی در نوع مدیریت ب��ود .یعنی
توانس��ت از یگانهاي ناهمگون و س��ازمان نيافته
يك تيپ تش��كيل دهد تا در آينده اس��تعداد سپاه
ش��دن را پیدا کند .این مجموعهای که آن را شرح
دادم يک مینیاتوری از ملت عراق بود .از هر قشری
که ش��ما بتوانید در عراق تصور کنید در این یگان
حضور داش��ت .يگان مخصوص عش��ایر به مرور
زم��ان به «تیپ انصار» تبدیل ش��د .موضوع توابین
(آزادگان عراقي) هم یک پرونده جداگانه اس��ت.
نقش توابین ه��م واقعا رؤیاي ب��اور نكردنی بود.
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انتخاب اسماعيل دقايقي
براي فرماندهي تيپ  9بدر
كاري حساب شده بود .بايد
به کسی که او را براي اين كار
انتخاب كرد ،آفرین گفت.
چون قطعا همرزم او بوده است.
کسی بوده که شب و روز با
او بوده و او را میشناخته و
اطمينان داشته كه اسماعيل از
عهده این کار بر ميآيد
در تيپ  9بدر یک گردان عش��اير عراقي داشتیم
كه «گ��ردان انصار» ناميده ميش��د .نيروهاي این
گ��ردان عمدتا آدمهای مس��ن و متأه��ل بودند.
آنها كارش��ان فقط ماهيگيري بود .حال اگر شما
نيروهاي عشايري و نيروهاي تحصيل كرده تيپ
را مورد مقايس��ه قرار دهيد ميبينيد  180درجه با
هم فرق ميكنند .اصال از ش��هر نش��يني شناخت
نداش��تند .خب ش��هيد دقايقي آنه��ا را آورد در
قالب یک گردان س��ازماندهی ک��رد تا بتوانند در
هور بجنگند .چون محل سكونتش��ان هور بود
شهید دقایقی نفر وسط در جبهه حاج عمران

چطور ممکن است ما از کسانی که یک روز جلوی
ما ایس��تادند و حتي ممکن اس��ت از ما آدم کشته
باش��ند ،بتوانیم اینها را بیاوری��م در جبهه خودمان
علیه آن طرف استفاده کنیم.
یکی از خصلتهای ديگر ش��هید دقایقی شناخت
اف��راد ب��ود .آدمهاي با اس��تعداد و ب��ا لياقت را با
دقت شناخت و آنها را در موقعيتهاي متناسب
خ��ود قرار داد .ب��ه طور مثال از هم��ان توابین كه
آدمهای خاصي بودند يك تیپ مخصوص تشکیل
داد .یعنی گزینش��ی کار میکرد و به كس��ي اجازه
نمیداد به جم��ع بچههای ایرانی ک��ه محور تیپ
 9بدر بودند اضافه ش��ود .نظ��ارت میکرد كه چه
کس��ی باید بیاید و چه خصوصیاتی داش��ته باشد.
خب گرده��م آوردن چنين تیم��ی ،قدرت خاص
میخواه��د .ش��ناخت افراد را میطلب��د .یک نوع
ظرافت و نکته س��نجیهای خ��اص میخواهد كه
ش��هيد دقايقي هم��ه آن فاكتورها را داش��ت .بعد
مهمترين وظيفه تیم بچههاي ايراني در تيپ  9بدر
انتقال تجربیات انقالب اسالمي ایران به مجاهدين
عراقي بود تا آنها نقشهای مهمی در آینده عراق
به عهده گيرند كه اكنون ثمرات همه آن زحمات را
در عراق شاهد هستيم .خب اين كار خیلی سختی
بود.
ب��ه ي��اد دارم روزي گروه��ی از بچهه��اي حزب
اهلل لبن��ان از تي��پ بدر ديدن كردن��د .در آن موقع
حزب اهلل تازه ش��کل گرفته بود .آنها را آوردند تا
نش��ان دهند که بچههاي سپاه پاسداران چه جوری
توانستند بچههای مجاهد عراقي را گردهم بياورند
و با آنها کار کنند .واقعا کار طاقت فرسا بود .ما با
جمعی کار میکردیم که فرهنگشان با فرهنگمان
متف��اوت بود .زب��ان آنها با زبان م��ا متفاوت بود.
گاهي اتفاقات جالبي روي ميداد .وقتي آنها عربی
صحب��ت میکردند ما میفهمیدی��م چه ميگويند.
وقتي كه ما هم فارس��ی صحب��ت میکردیم ،آنها
میفهمیدن��د ما چه ميگوييي��م .خوب براي انتقال
تجربه ما باید از مجاهدين عراقي کادر میساختیم.
به ط��ور مثال اكنون این آقای اب��و مهدی مهندس
که يك ش��خصیت سياس��تمدار عراقي شده است،
مس��ئول تبلیغات تیپ  9بدر بود .م��ا با آنها گام
ب��ه گام کار کردیم .بچههای ایران��ی كه كنار آنها
بودن��د ،تجربه انقالب اس�لامي را به صحنه عراق
منتقل كردند .ش��ما اگر بخواهید دو چیز ناهمگون
را به س��طحي برسانید ،این کار یک مدیریت فوق
العاده میطلبد .مدیریت معمولی جنگ به درد این
کار نمیخورد.
منظورتان از مدیریت فوق العاده چیست؟ برخي
از ش��خصيتها كه با آنها گف��ت و گو كرديم
معتق��د بودند که اس��ماعيل دقایق��ی بر قلبها
فرماندهی میکرد؟
این یک تعبیر زيبا اس��ت .فرماندهی بر قلبها آثار
مثبتي بر عملكرد تيپ داش��ته است .مديريت فوق
العاده در روشها و ابتكارات ش��هيد دقايقي نهفته
اس��ت .روش او برای فرماندهی یک روش خاص

بود .او ابتدا س��عی میکرد رابطه قلب��ی با افراد به
وجود بیاورد تا بعد بحث همکاری ش��کل بگیرد.
ش��ما اگر توانستید قلب کس��ی را به دست آورید،
چه بخواهی��د چه نخواهید ،هم��کاری او خود به
خود به دس��ت میآید .مثل کاش��ت گندم اس��ت.
ش��ما هدفتان کاه نیس��ت ،ولی گندم که میکارید
کاه هم به دست میآید .همکاری مجاهدين عراقي
با اسماعيل همان حالت کاه را داشت .با هر قشری
كه در جامعه كار ميكرد ،همان روش خاص خود
را ب��ه كار ميبرد .به طور مثال یک س��رهنگی در
تيپ وجود داش��ت كه در یکی از جبهههای غرب
به نيروهاي تيپ پناهنده ش��ده بود .شهيد اسماعیل
دقايقي آمده بود از اين س��رهنگ به عنوان مشاور
اس��تفاده میکرد .مس��ئولیت خاصي نداشت ،ولي
چون ارتش��ی بود به فرمانده تيپ مش��اوره ميداد.
سرهنگ مزبور روزي با عصبانيت یکی از بچههای
بس��يجي عراقي را زیر مش��ت و لگد گرفت .گويا
آن بس��يجي مطلبي گفته بود كه به گوش سرهنگ
رس��يد .از نظرما اين حركت مانند یک فاجعه بود.
اصوال مافوق تصور ماس��ت كه بخواهیم دس��تمان
روی کسی بلند شود.
خب اين نشان ميدهد كه بچههای بسیجی عراقی
هیچ تجربه کار جمعی نداش��تند .از كشوري آمده
بودن��د ک��ه رژي��م دیکتات��وری در آن حاكم بود.
ذهنیتی از کار جمعی انس��جام یافته نداش��تند .این
خیلی مس��ئله اس��ت .ولی ما در ايران یک انقالب
مردم��ي را گذران��ده بودي��م .در ک��وران انقالب
تش��کیالتیترین کاره��ا تحقق ياف��ت .کادرهاي
فراوان��ي به وجود آمدند كه در دوران جنگ خيلي
تأثير گ��ذار بودند .با مفاهيم فرمان��ده گردان ،كار
تشکیالتي ،س��ازماندهی ،اجراي دس��تورات آشنا
ش��ده بوديم .ب��ا اين وصف ،تفاوتی ک��ه بين ما و
مجاهدين عراقي حتی ب��ا تحصیل کردههاي آنها
وجود داش��ت خيلي س��خت بود .برای ما سخت
بود كه به چه شكلي بياييم دانشگاهیان و مهندسان

عراق��ي را بیاوری��م و ب��ا مفاهیم س��ازماندهی و
تشکیالت و اجراي دستورات فرماندهي آشنا کنیم.
اما شهيد اسماعيل دقايقي به دليل انسان شناسي و
ش��ناختي كه از اخالقيات و اداب و رس��وم مردم
عراق پيدا كرده بود توانست بر قلبهاي مجاهدين
عراقي حكومت كند .با همین سرهنگ پناهنده هم
رابطه قلبی داش��ت .با بس��یجیاني که خانوادهشان
در ش��هرهاي تهران ،مشهد ،یزد ،کرج وقم زندگي
ميكردند ،عین بسیجیهای خودمان رفتار ميكرد.
با همه آنها رابطه قلبی داشت.
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اسماعيل اقشار گوناگون
مجاهدين عراقي را كه نماد ملت
عراق بودند مدیریت کرد و آنها
را به هم پیوند داد .سازماندهی
و کار تشکیالتی را از نقطه صفر
آغاز كرد و یک یگان قدرتمند
تحویل سپاه پاسداران داد كه
در دوران دفاع مقدس همه روي
آن حساب ميكردند .این کار هر
کسی نبود
به وجود تفاوت فرهن��گ و زبان بين نيروهاي
تيپ  9بدر اش��اره كرديد .ب��ه طور كل روش
مديري��ت دقايق��ي براي انس��جام اي��ن نيروها
چگونه بود؟
ببینید وقتي انس��ان ريشه مش��كل را شناخت ،به
راحت��ي ميتواند راه ح��ل آن را هم پيدا كند .در
حقیقت اس��ماعيل دقايقي با شناخت و فهمي كه
داش��ت ريشه مشکل را تش��خيص داد .مهمترين
کاری ک��ه او با اقش��ار مختلف عراق��ي کرد ،این
بود که اول آنها را ش��ناخت .با ايجاد همدلي و
انسجام ،تیپ را گسترش داد .چون تخصصهای
مختلف در آن وجود داش��تند ،یک تیپ قدرتمند
و منس��جم ب��ه وجود آورد .ش��اید بت��وان گفت
ک��ه هیچ یگانی به این ش��كل نب��ود .به هر حال
اس��ماعيل دقايقي آمد از همين افس��ران احرار و
توابي��ن عراقي ي��ك تیپ توپخانه تش��کیل داد.
چون اغلب آنها افسران توپخانه بودند .اين تيپ
ب��ه تدريج به يكي از قویتری��ن یگانهای تيپ 9
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و از راهه��اي پر پيچ و خم آنجا ش��ناخت خوبي
داش��تند .اس��ماعيل همچنين از مي��ان مجاهدين
عراق��ي افرادي را مأمور ك��رده بود تا با نيروهاي
عش��اير کار کنن��د .اي��ن مأم��وران ب��ا نيروهاي
عشاير خيلي مأنوس ش��ده بودند .اين بخشي از
راهكارهايي است كه شهيد دقايقي در چارچوب
مديريت خود به کار میبرد.
اين روش از کارآمدی و قدرت مدیریت ش��هيد
دقايقي سرچش��مه میگیرد .یعن��ی او با ظرافت
خاص��ي ،کار با اقش��ار مختلف را ش��ناخته بود.
میدانست عش��ایر چه نوع افرادي هستند و چه
خصوصیاتی دارند و چه کس��ی باید با آنها كار
كند .ميدانست بسیجی کیست و چه خصوصیاتی
دارد و چه کس��ی باید با او کار کند .در عين حال
افراد تحصیل کرده و دانش��گاهي زيادي در تيپ
حضور داشتند .مانند مهندس ابو احسان ،مهندس
اب��و مهدی و آق��ای ابو علی البص��ری .خب آقا
اس��ماعيل ميتوانس��ت با اين تيپ افراد هم كار
كند .میتوانس��ت با هر کسی تفاهم داشته باشد.
همه اين اقش��ار را در قالب تي��پ  9بدر گردهم
آورده بود.

بدر شد که سپاه پاسداران در برخي از عملیاتها
روی آن تکیه میکرد .آن افس��ران در انواع سالح
توپخانه تخصص داشتند .وقتی از وجود يك نوع
توپ خاصی سخن ميگفتيم ،آنها بيدرنگ اعالم
ميكردن��د كه روي اين توپ هم تخصص دارند.
ولي برای بچههای ما این جور نبود .یک س��ری
جوانانی بودند که كار را تجربی یاد گرفته بودند.
روابط شهيد اسماعيل دقايقي با افسران عراقي
چگون��ه بود؟ اصوال چگونه ب��ر آنها مديريت
ميكرد؟
اس��ماعيل آدم با تجربه ای بود و سابقه مبارزاتی
داش��ت .کس��ی نبود که از پش��ت میز و صندلی
دانشگاه آمده باشد .مثل بعضی افراد نبود كه بیاید
جبهه و از نقطه صفر شروع کند .مبارزه را از قبل
از انقالب شروع کرده بود .نه فقط مبارزه نظامی.
چه قبل از آن مبارزه خود س��ازی س��ختي داشته
اس��ت .در عملیاتی ش��ركت میكرده که کار هر
کس��ی نبود .قبل از اینکه بیاید جبهه و س�لاح به
دست بگیرد ،كار چريكي كرده بود .بنابراین یک
فرد بی تجربه نبوده اس��ت .به خوبي ميدانس��ته
چه كس��ي را براي چه كاري انتخاب كند .در آن
زمان خيلي افراد بودند که ميشد از آنها استفاده
ك��رد .اما او افراد كاردان و شايس��ته را روي كار
میآورد .این نش��ان میدهد که انتخاب اسماعيل
براي فرماندهي تيپ  9بدر كاري حس��اب ش��ده
بوده اس��ت .بايد به کس��ی که او را براي اين كار
انتخاب ك��رد ،آفرین گفت .چون قطعا همرزم او
بوده است .کسی بوده که شب و روز با او بوده و
او را میش��ناخته و اطمينان داشته كه اسماعيل از
عهده این کار بر ميآيد .قبل از اس��ماعيل دقايقي
افرادي از س��پاه پاس��داران ب��ا مجاهدين عراقي
همكاري كردند .ولي نتوانس��تند اين مأموريت را
به سرانجام برسانند .این موفقیتها و دستآوردها
را به دست نياوردند.
در خص��وص ويژگيها و روشه��اي مديريتي
ش��هيد دقايقي اكنون اين نكته ب��ه يادم آمد .یک
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وقت گفتند كه مأموریت بخشي از يگانهاي تيپ
 9ب��در زیر نظر قرارگاه رمضان قرار گرفته و اين
یگان قرار اس��ت از جبهه جنوب به جبهه غرب
منتقل شود .چون در آن موقع عمليات جنگهای
نامنظم را قرارگاه رمضان اداره ميكرد .به یاد دارم
كه اين تصميم باعث بروز اختالف بین فرماندهان
تيپ بدر ش��د .در جلس��های كه شهید دقایقی در
آن حضور داش��ت ،تعدادي از فرماندهان يگانها
با تصميم انتقال ب��ه جبهه غرب مخالفت كردند.
جري��ان چ��ه بود؟ ح��رف اصل��ی این ب��ود که
سرنوش��ت جنگ در جبهه جنوب تعیین میشود
و نه در غرب كش��ور .حال اين مس��ئله بحثها
و تحلیله��ای خاص خود را دارد که هر کس��ی
نظری داشت .ولی در مجموع نظر مخالفان روی
همین نقطه خالصه میش��د .کس��اني که مخالف
بودن��د میگفتند که اگر این ي��گان را برداریم و
ببریم در غرب مس��تقر كني��م ،کارآیی الزم خود
را از دس��ت ميدهد .این همه زحمتی که کشیده
ش��ده ممکن اس��ت آن آثار مثبت را در غرب در
پي نداشته باش��د .در آن جلسه در خصوص اين
موضوع به طور مفصل بي��ن فرماندهان صحبت
شد .یکی از افراد حاضر در جلسه گفت که اصل
قضيه انتقال بخش��ي از ي��گان بدر به جبهه غرب
بیشتر حالت سوپاپ اطمینان را دارد.
داليل مخالفت آن دس��ته از فرماندهان چه بود
و شهيد دقايقي چگونه توانست نسبت به انتقال
بخش��ي از يگان بدر به غرب كشور فرماندهان
را متقاعد كند.
اولین نکتهای که به آن اشاره كردم بحث کارآمدی
و مدیریت بود .به طور مثال اگر در جامعه انبوهي
از اس��تعدادها ،انبوهي از علم و تقوا وجود داشته
باش��د ،جوان امروزی جامعه تنها چیزی را که از
شما میخواهد عمل شماست .اين دستاورد است
كه به ش��ما میگوید آن پشت چه خبر است .آن
کارآمدی که میگویم بحث عمل است .كارآمدي
در بحث فرماندهي و مدیریت مطرح میشود که
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ش��هيد دقايقي به عنوان یک کس��ی است كه در
بحث مديريتي کارآمدی داشته است .مديريت در
کجا؟ نه مدیریت لش��کر محمد رسول اهلل (ص).
نه مدیریت لشکر نجف اشرف .نه مدیریت لشکر
ولي عصر (عج) خوزس��تان .بلكه مدیریت ملت
عراق .خب نمونهاش را در تيپ  9بدر داش��تيم.
اس��ماعيل آمد اقش��ار گوناگون مجاهدين عراقي
را ك��ه نماد ملت عراق بودند مدیریت کرد .آنها
را ب��ه هم پیوند داد .هدایت و رهبریش��ان کرد.
سازماندهی و کار تشکیالتی را از نقطه صفر آغاز
كرد و یک یگان قدرتمند تحویل س��پاه پاسداران
داد ك��ه در دوران دف��اع مق��دس هم��ه روي آن
حس��اب ميكردند .این کار هر کس��ی نیست .از
اين نوع مديريت چه انتظاري بيشتر از آن داريد؟
اگر بخواهيم ظرفیتهاي روحی اسماعيل دقايقي
را تعري��ف كني��م ،بهترين مثال اين اس��ت كه به
مخالفت او با انتقال یگان از جبهه جنوب به غرب
كشور اشاره كنيم .ببینيد بين برخي از فرماندهان
آن زم��ان تي��پ  9بدر که ش��هيد دقايقي فرمانده
ارش��د آنها بود بر س��ر انتقال بخش��ي از يگان
ب��ه جبهه غرب اختالفاتی ب��روز كرد .خوب چه
جوری توانس��ت این مسئله را حل کند .بعضیها
اعتقاد نداش��تند كه بلند ش��وند به غ��رب بروند.
خب این ش��وخی نیست .او چه جوری توانست
اختالف را به وحدت برس��اند؟ ب��ه اين دليل كه
يكي از آقايان عراقي حاضر در جلسه برگشت به
همان آقایانی که اعتراض کرده بودند گفت ش��ما
دارید به آقاي دقايقي كه فرمانده شماست توهین
میکنید! .این خیلی حرف بزرگی بود که زده شد.
آقاي دقايقي خیلی خونس��رد ب��ه آن آقا که از او
به دفاع برخاس��ته بود اعتراض کرد و به او گفت
اجازه دهيد حرف دل خود را بگويد .این نش��ان
شهید دقایقی نفر اول از سمت چپ همراه دو تن از دوستان دبیرستانی

ميده��د که آقاي دقايقي براي ابراز آزادانه عقيده
و بي��ان حتي در ي��ك يگان نظام��ي احترام قايل
ب��ود .این بيانگر باالترين قدرت روحی اوس��ت.
وگرن��ه اگر کس دیگ��ری بود ف��وري به توهين
كننده دس��تور ميداد از جلسه خارج شود .شايد
اگر كس ديگري بود به او ميگفت شما چه كسي
هستید که دارید حرف مفت میزنید .شايد با یک
س��رزنش او را از لشكر پرت ميكرد بيرون .ولي
آقاي دقايقي ای��ن کار را نکرد .با ظرافت روحی
خاصي که داشت خیلی خوب توانست این جمع
را مدیریت کند و مخالفان را قانع کند دس��توری
که به او داده شده بايد به اجرا گذاشته شود.
س��رانجام بخش اعظم تيپ  9بدر را برداش��ت و
برد در جبهه غرب كش��ور مس��تقر ك��رد .ولی به
چه ش��كلي منتقل كرد؟ باز آن هم داستاني دارد.
ش��هيد دقايق��ي قبل از انتقال ي��گان مورد نظر به
غرب كش��ور ابتدا ی��ک تیم مطالعاتی تش��كيل
داد ،و ای��ن تی��م را مأمور كرد ب��ه منطقه برود و
آنج��ا را از نزدیک مطالعه کند .تيمي که رفته بود
مش��اهدات لحظه به لحظه ای��ن مأموریت را در
مناطق صعب العبور غرب يادداشت كرده بود .از
مناطق استقرار گردانهاي منظم و نحوه عمليات
در مناطق كوهستاني و حمله به مناطقي كه در آن
خط��ي وجود ندارد ،و ني��ز درباره نحوه عمليات
كمين یک گزارش مفصل آورده بود .چون نحوه
شركت يك يگان منظم و صحرايي در جنگهاي
نامنظ��م و پارتيزاني در محيطهاي كوهس��تاني با
محی��ط جنگهاي منظ��م و كالس��يك در زمين
مس��طح خيل��ي فرق ميكند .ش��ما چ��ه جوری
ميتواني��د یک یگان منظم را ببرید در یک جنگ
نامنظم و ن��ا متقارن؟ این مس��ئله هم باز قدرت
فرماندهی كارآمد را ميطلبد .توانمندي واستعداد
خاصی میخواهد كه اس��ماعيل
دقايق��ي نش��ان داد این ت��وان را
داش��ت .یعن��ی ق��درت انعطاف
پذيري و قدرت مانور را داشت.
آدم تک بعدی نبود که فقط صاف
و مستقیم برود .قدرت همخواني
با شرایط مختلف را داشت.
ب��از گردیم به موض��وع ظرفيت.
معموال كساني كه ظرفیت روحی
دارند ،انعطاف پذير هم هس��تند.
ضم��ن حف��ظ اص��ول میتواند
باشرایط مختلف همخواني داشته
باش��ند .یعنی این جور نیست که
ه��ر لحظه خ��ود را به یک رنگی
در آورد .ضم��ن حف��ظ اص��ول
خود را با ش��رایط مختلف تطبیق
میده��د .بح��ث ديگ��ر موضوع
ش��هيد دقايق��ي ،ظرفی��ت ذهنی
اس��ت .او ظرفی��ت ذهنی خوبی
داش��ت .گیرندگ��ی خوب��ی هم
داش��ت .تفاهم با اف��راد مختلف
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نش��ان دهنده داش��تن آمادگی ذهنی اس��ت .شما
وقتی آدمهای مختلف را میتوانید درك كنيد و با
آنها برقرار کنید هنر كردهايد .مخصوصا کسانی
که فرهنگشان و زبانشان با شما متفاوت است.
آداب و رسومشان با شما متفاوت است.

شهيد دقايقي قبل از انتقال
يگان مورد نظر به غرب كشور
ابتدا یک تیم مطالعاتی تشكيل
داد ،و آن را مأمور كرد به
منطقه برود و آنجا را از نزدیک
مطالعه کند .تيمي که رفته بود
مشاهدات لحظه به لحظه این
مأموریت را در مناطق صعب
العبور غرب يادداشت كرده بود
فکر میکنید چهقدر توانس��تهایم شهدایی مثل
ش��هيد اس��ماعيل دقايقي را براي نسل حاضر
معرفي کنیم؟
هر چند كه انسان جزء سخت افزار است .ولي در
اين تعريف مشکل ما نرم افزاری است .يعني اگر
موفق نشدیم فرهنگ جبهه را به جامعه منتقل کنیم.
اگر موفق نش��دیم به نحو مطلوب شخصیتهای
تأثی��ر گذار در جنگ را برای نس��لی که جنگ را
ندی��ده و فقط یک چیزهایی ش��نیده منتقل کنیم،
در واق��ع كار مثبتي انج��ام ندادهايم .وظيفه داريم
ب��ا زبان هنر و ادبي��ات ،با زبان خاط��ره ،با زبان
کتاب و ب��ا زبان فیلم و هر چیزی که ابزار انتقال
است شخصيتهاي جنگ را كه قهرمانان ملي ما
هستند معرفي كنيم .اگر نتوانستیم این فرهنگ را
نهادینه کنیم .چون انتقال آن یک مطلب اس��ت و
نهادینه كردن آن مطلب ديگري اس��ت .ما از ابزار
انتقالمان خوب استفاده نمیکنیم .از رمان نویس،
از فیلم س��از ،از مستند ساز و از دست اندركاران
فرهنگ و ادبيات خوب استفاده نكرديم.
شايسته بود فرهنگ جنگ و مقاومت را هم وارد
بخ��ش اقتصاد جامعه ميكرديم .اتفاقی که بعد از
جنگ روي داد چه بود؟ اين بود كه نتوانس��تیم از
آن پتانسیل به وجود آمده در جنگ خوب استفاده
كنيم .آن ایثار وفداكاري که تا بينهایت به وجود
آمده بود نتوانس��تیم وارد صحن��ه اقتصادی كنيم.
چرا؟ چون نظام نداش��ت .نظام سازی یکی از آن
پاشنه آشیلهای نرم افزار ماست .همه کسانی که
در آن برهه سرنوش��ت س��از نقش داشتند .جهاد
س��ازندگي را داشتیم ،سپاه پاس��داران را داشتیم،
ارتش را داش��تیم ،مردم را داش��تیم ،روحانیت را
داشتیم كه همهش��ان در این جنگ نقش داشتند.
الزم بود مینیاتورشان در يك جايي جمع میشد.
همه با هم یک پازل کلی را ترسیم میکردند .بعد
هر هنرمندي میآمد نقش خود را در آنجا تعریف
میکرد.
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گفت و شنود با عبد الحافظ عزیز سالم معروف به «ابو اثير»
مدیر مرکز اسناد مقاومت اسالمی عراق از همرزمان شهيد دقايقي

اسماعيل به موازین اسالم و والیت فقیه
و نظام جمهوری اسالمی پایبند بود
آغاز جن��گ تحميلي از منظر ش��هيد اس��ماعيل
دقايقي ،وحضور مستمر در جبهههاي نبرد حق و
باطل ،آغاز خیزش به سوی تكامل بود .او به عنوان
يك انسان مؤمن ومتعهد با آغاز جنگ همه لحظات
شیرین زندگی خود را وقف جبران كارهاي عقب
مان��ده از دوران مب��ارزه با رژي��م طاغوت كرد.
اسماعيل مانند س��اير رزمندگان بسيجي به عهدی
كه با خدای خود بس��ت ،صادقان��ه پايدار ماند ،و
در انتظار روز موعود س��ر از پا نمیش��ناخت .به
مجاهدين جوان عراقي تا تحقق آرمان مقدسشان
عش��ق ورزید ،و برای آم��وزش و تربیت آنان از
هیچ فرصتی دریغ نك��رد ،تا جايي كه او را يكي
مجاهدين اصيل و ش��جاع خود دانستند ،و تا مرز
شهادت با او همگام شدند .عبد الحافظ عزیز سالم
مدیر مرکز اس��ناد مقاومت اسالمی عراق در اين
گفت و ش��نود فرازهايي از زندگي شهيد دقايقي
را تشريح كرده است:

در آغاز بحث بفرماييد چگونه به ايران هجرت
كرديد ،و در چه سالی به گردانهای مجاهدین
عراقی مستقر در جبهه جنوب پیوستید؟
همزم��ان با آغاز انقالب اس�لامی در ایران و به
علت جو خفقان و ارعاب ش��ديدي که در عراق
به وج��ود آمد ،ناگزي��ر به طور غي��ر قانوني به
کوی��ت هجرت كردم .پ��س از پیروزی انقالب،
فش��ار و ارعاب ب��ر طرفداران انقالب اس�لامی
در کوی��ت و برخي از كش��ورهاي خليج فارس
تشدید شد و دوباره ناگزير شدم به ايران هجرت

كنم .با مراجعه به كنسولگري سفارت جمهوري
اسالمي ایران در کویت برگ تردد دریافت کردم
و به ایران آمدم .در آن س��ال آقای علی ش��مس
اردکانی س��فیر ایران در کوی��ت بود .معموال در
آن برهه سفارتخانههای ایران در شیخ نشینهای
خلیج ف��ارس به عراقیه��اي مخالف صدام به
ويژه ش��يعيان كه در برابر اقدامات سرکوبگرانه
رژیم حزب بعث امنيت نداشتند و از کشورشان
فرار كرده بودند كمك ميكردند .س��فارت ایران
در کوی��ت براي من برگ ت��ردد صادر کرد و به
وس��یله آن به ایران آمدم .مدت��ي در تهران و قم
س��كونت داشتم تا سرانجام به گروههاي مجاهد
عراق��ي مس��تقر در پادگان ش��هيد ص��در اهواز
پيوستم.

مقامهای جمهوری اسالمی
بر این عقیده بودند که برای
تعيين تكليف آینده عراق بعد
از سقوط صدام الزم است از
مجاهدین عراقی کادر سازی
شود .طرح سازماندهی نیروهای
بدر ابتدا توسط مجاهد ابو علی
البصري مطرح شد كه چند سال
بعد از شهادت آقاي دقايقي به
فرماندهی سپاه بدر منصوب شد
55

از اولي��ن لحظه ورود داوطلبان عراقي به پادگان
ش��هيد صدر ،مس��ئوالن پ��ادگان اس��تراحتگاه
رزمندگان را مش��خص میکردند ،و هر چند نفر
را در ي��ك اتاق اس��کان میدادند .من و برادری
به نام طالب الحس��ني با نام مس��تعار ابو مشتاق
الحسني كه اکنون اس��تاندار ناصریه عراق است
در یک اتاق ق��رار گرفتیم .البته اين داس��تان به
ح��دود دو س��ال قبل از ش��كل گي��ري تیپ 9
بدر ب��از ميگردد .در آن برهه نيروهاي مس��تقر
در پادگان ش��هيد صدر «قوات الش��هيد الصدر»
ناميده ميش��دند كه حزب الدعوه اسالمی عراق
آنها را اداره ميكرد .در مرداد س��ال  1361پس
از گذش��ت چند ماه خدمت از مسئوالن پادگان
مرخصی گرفتم و به تهران آمدم.
در آن بره��ه چه نه��ادی متولی پش��تیبانی از
مجاهدین و جنبشهای اسالمی عراق بود؟
در آن مرحل��ه میان ح��زب الدعوه اس�لامي و
قرارگاه منطقه هشت س��پاه پاسداران مشکالتی
وجود داش��ت .گاهي ش��هید مصطفی چمران و
گاهي س��پاه پاسداران به مجاهدین عراقی کمک
میکردن��د .در درون پ��ادگان ش��هر ص��در هم
مش��کالتی بين ه��واداران اح��زاب و گروههاي
سياس��ي عراقي وجود داش��ت .اصوال اندیش��ه
س��ازماندهی نیروهای جهادی از میان پناهندگان
عراقی به هیچ یک از احزاب و سازمانهای فعال
در صحنه سیاسی عراق ارتباط نداشت .زیرا اکثر
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جوانان انقالبي عراقی که از کشورشان فرار کرده
و به ایران مهاجرت ک��رده بودند .برای جهاد بر
ض��د رژیم ص��دام آم��ده بودن��د .در آن مرحله
گاهی روح جهادگران��ه در ال به الی اختالفات
و كش��مكشهاي گروهی احزاب و سازمانهای
عراقی معارض صدام س��رکوب میش��د .خب
وقتی ي��ك انقالب��ي جهادگر به ای��ران میآمد،
وانبوه مش��کالت اح��زاب مزب��ور را از نزدیک
ميديد به نوعی بدبین میشد .چون رقابت برای
عضوگیری و جذب نیرو در آن مرحله حس��اس
به اوج رسیده بود.
در حقیق��ت مقامهای جمهوری اس�لامی در آن
زمان بر این عقیده بودند که برای تعيين تكليف
آینده ع��راق بعد از س��قوط صدام الزم اس��ت
از میان مجاهدین عراقی کادر س��ازی ش��ود ،و
همیش��ه این اندیشه را با ما در میان ميگذاشتند.
منتها طرح سازماندهی نیروهای بدر ابتدا توسط
ب��رادر حاج عدن��ان ابراهیم مش��هور به ابو علی
البص��ري مطرح ش��د .نامبرده چند س��ال بعد از
ش��هادت آقاي دقايق��ي به فرماندهی س��پاه بدر
منصوب شد.
يعني طرح سازماندهی همين تیپ  9بدر بود؟
خی��ر ...ای��ن طرح عب��ارت بود از بازس��ازی و
س��ازماندهی نیروهای مجاه��د عراقی در قالب
يگان��ي به نام «قوای بدر» بود .آقای حاج عدنان
ابراهيم ابتدا این طرح را با آیت اهلل س��ید کاظم
حائري (يكي از نمايندگان ش��هيد آيت اهلل سيد
محمد باقر صدر) كه در حوزه علميه قم سكونت
دارد در میان گذاشت.
آق��ای حاج عدن��ان ابراهیم بع��د از مدتی با ابو
زین��ب الخالصي و چند تن دیگ��ر از مجاهدین
ارش��د عراقی به منظور تعيين تكليف مجاهدين

پيش از اينكه شهيد اسماعيل
دقايقي مسئوليت فرماندهي
تيپ  9بدر را به عهده گيرد،
آقای نوري المالکي نخست وزیر
کنونی عراق كه يكي از سران
حزب الدعوه اسالمي است
به مدت يك سال مسئولیت
پادگان شهيد غيور اصلي را به
عهده داشت
عراقي مستقر در جبهه جنوب جلسه تشكيل داده
و همگی به توافق رسیدند تا درباره سازماندهی
نیروهای جدیدي از مجاهدین مس��تقل عراقی با
مقامهای جمهوری اس�لامی وارد مذاکره شوند.
با اين وصف بين مقامهای جمهوری اس�لامی و
اشخاص مزبور جلسهاي در تهران تشكيل شد و
به توافق رسیدند که سازماندهی نیروهای جدید
در همان پادگان ش��هید ص��در صورت گیرد که
مدتي بع��د نام این پادگان به نام پادگان ش��هید
غیور اصلی تغییر یافت.
این پادگان فقط مخص��وص نیروهای مجاهد
عراقی بود یا نیروهای دیگری هم در آن مستقر
بودند؟
در قسمت اعظم پادگان مجاهدین عراقی مستقر
بودند که توس��ط مس��ئوالن حزب الدعوه اداره
میش��د .ولي نیروه��ای رزمنده ایران��ی هم در
بخشهايي از آن مستقر بودند.
پس از گذشت حدود يك سال از سازماندهي
تش��كيالت جدي��د نظامي ،ش��هید اس��ماعیل
دقایقی قبل از تشكيل تيپ  9بدر به فرماندهي
يگانهاي مجاهد عراقي معرفي ش��د .بفرماييد
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كه آيا در ماههای اول فرماندهی با مش��كالتي
ه��م مواجه ب��ود؟ و تا چه ان��دازه در كارش
موفق بود؟
من یکی از افرادی ب��ودم که در پادگان ماندم و
در دورهه��ای آموزش نظامی ش��رکت کردم .در
ششمین دوره آموزش نظامی عملیات خیبر روی
داد و یگانهای مجاهد عراقی براي اولين بار در
چنين عملیاتي شرکت کردند .اين اولین بار بود
که مجاهدین عراقی در پرتو عملیات خيبر وارد
هور الهویزه ش��دند و در بخشهای آن استقرار
یافتند .م��ن هم به عنوان فرمانده يك دس��ته از
نيروه��اي گردان ش��هید صدر در ای��ن عملیات
ش��رکت داش��تم .نیروهای اس�لام به ای��ن امید
مجاهدی��ن عراقی را در عملیات خیبر ش��ركت
دادند تا اگر موفق ش��وند شهر عراقي قرنه را در
ش��مال ش��ط العرب آزاد کنند ،یگان مجاهدین
عراقی اداره آن ش��هر را به عه��ده بگیرند .وقتی
در هور مستقر شدیم شهید سلیم سعید المیاحي
مش��هور به ابو محمد الطیب مس��ئول اطالعات
و عملی��ات فرمانده گردان از من خواس��ت در
بخش اطالعات و عملی��ات با او همکاری کنم.
دو مجاهد دیگر هم با او همکاری میکردند که
من نفر چهارم آنها شدم .در آن زمان سه گردان
شهید صدر ،گردان شهید بهشتی و گردان شهید
دستغیب .در تیپ بدر سازماندهی شده بودند.
وقتي شهید اس��ماعيل دقایقی فرماندهی تیپ 9
بدر را به عهده گرفت گردانهای سه گانه مزبور
تشکیل ش��ده بودند ،و فضاي پادگان نسبتا آرام
شده بود .عملیات شناس��ایی را در هور الهویزه
ب��ا کمک عش��ایر مهاج��ر عراقی آغ��از کردیم.
ارتش عراق هم برای عملیات شناسایی در هور
الهويزه تعدادی از افراد عشایر عراق را استخدام
کرده ب��ود و آنه��ا کمین گ��ذاری میکردند و
میکوش��یدند به نیروهای اسالم آسیب برسانند.
س��تاد واحد اطالعات و عملیات تيپ  9بدر هم
در ق��رارگاه تاکتیکی خود در هور قرار داش��ت
و م��ن اولین بار در عمق هور الهویزه با ش��هید
دقایقی آشنا ش��دم .وقتی که این مسئولیت را به
عه��ده گرفت خيلي ب��راي بچههای اطالعات و
عملی��ات اهميت قايل ميش��د ،و آنها را خیلی
دوست داشت و همیشه در میان آنها بود .شهید
دقایقی تعدادی از دوستان خود از سپاه پاسداران
اميدي��ه را همراه خود به تيپ آورده بود .ش��هید
مسعود صالحی ،ش��هید الیاس قنواتی از اميديه،
و مجید اس��ماعیلی از دزفول و کریم ضمدی از
اه��واز را همراه خود آورده بود .بچههای خیلی
شجاع و فداکار بودند.
ش��هيد دقایقی جاذبه قوی داش��ت و از قدرت
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تشخیص خوبی برخوردار بود .هر وقت در ميان
مجاهدين مینشست آنها را شیفته خود میکرد.
بيش��تر همدم بچههای اطالعات و عملیات بود.
آدم بسيار متدين و متعهد بود و در نماز جماعت
ب��ه او اقتدا میکردیم .مرا مأم��ور كرده بود میان
دو نماز جماعت ب��رای نمازگزاران دعا بخوانم.
وقت��ی به عملیات شناس��ایی در هور میرفتیم و
نیمه ش��ب به قرارگاه بر میگشتیم او و حاج ابو
محمد الطیب را بیدار و منتظر مییافتیم .او ساده
زندگی کردن را دوست داشت .هیچ مانعی میان
او و س��ایر مجاهدین وجود نداشت .افراد تیپ
به راحتی به او دسترس��ی داشتند .آدم شوخ طبع
بود و با همه بچه ها ش��وخی میک��رد .با رفتار
صميمانه و منطقي همه مشكالت را حل ميكرد.
وضع نیروه��ای مجاهد عراقی قب��ل از آمدن
ش��هید دقایق��ی چگونه ب��ود و در چ��ه نوع
عملیاتی شرکت میکردند؟
نیروهای یگان شهید صدر از ابتدای شکل گیری
در جبهه حضور داش��تند و ب��ه طور محدود در
عملیاتها به ویژه قبل از شکسته شدن محاصره
آبادان شرکت کردند .و تعدادی از آنها همچون
شهید ابو تماضر ،شهید ش��یخ ابو نجاح مسئول
آموزش ،ش��هید کریم اب��و حاتم و تعداد مجاهد
عراقی دیگری در عملیات شکست حصر آبادان
ش��هید ش��دند .هچنين این نیروه��ا به صورت

گروه��ی در جنگه��ای
نامنظ��م حضور داش��تند.
و گاه��ی نق��ش راهنمایان
نیروه��ای ایران��ی را در
برخ��ي از عملياته��ا ایفا
کردند .گروه دیگری از این
نیروها در منطقه السویدانی
در محور خفاجیه مس��تقر
بودند .مجاهدین عراقی در
محورهای مهران و دهلران
نی��ز جنگیدند و تعدادی از
آنها به شهادت رسیدند.
برخ��ورد نیروهای مجاهد
عراقی با انتخاب ش��هید
دقایق��ی ب��ه فرمانده��ی
تیپ ب��در چگون��ه بود؟
میخواه��م بپرس��م ک��ه
مجاهدي��ن عراق��ي آرزو
داشتند كه يك فرماندهاي
بیاید و یگانهای آنها را
متحول کند؟
بع��د از گذش��ت ح��دود
یکم��اه از آم��دن ش��هید
دقایق��ی و پ��س از اینک��ه
اغلب مجاهدین عراقی او را ش��ناختند ،احساس
کردند که او همان کس��ی اس��ت که مدتها در
جس��تجوی او بودند .او در نخس��تین گام میزان
استعداد و جانفشانی مجاهدین را تشخیص داد.
برخی از فرماندهان پیش��ین سپاه مطمئن نبودند
ک��ه مجاهدین عراقی به تنهای��ی بتوانند به طور
مستقل در عملیاتها شرکت کنند .به همین دلیل
هم به آنها اجازه عملیات مس��تقل را نمیدادند.
نیروهای س��پاه تع��دادی از مجاهدین را به طور
گزینش��ی همراه خود به عملیات میبردند .ولی
از وقتی كه شهید اسماعيل دقایقی به فرماندهی
تیپ بدر انتخاب شد ،هویت مجاهدین عراقی و
اهداف آنها را شناخت .با این وصف به توان و
استعداد مجاهدین مطمئن شد و کوشید به آنها
مس��ئولیت بدهد .زیرا مجاهدین قبل از آن هم با
داشتن مس��ئولیت حتی در سطح معاون فرمانده
گردان و فرمانده گروهان مخالفت میکردند.
منظورتان این است که برای مجاهدین عراقي
ارزش قایل شد و به آنها اعتبار داد؟
همین طور اس��ت .ش��هید دقایقی مجاهدین را
شناخت و از آنها خواست مسئولیت پذیر باشند
و فرماندهی برخی از یگانها را به عهده بگیرند.
نیروه��ای مجاهد عراقی هم که این اصرار و این
راهکار ش��هید دقایقی را دیدند احساس کردند
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که باید با قدرت وارد میدان ش��وند و مسئولیت
بپذیرند .به یاد دارم بعد از عملیات قدس ،روزي
دو تن از برادران مجاهد عراقی كه در هور الهویزه
به عمليات شناسايي رفته بودند ،مورد حمله یک
واحد گش��تی ارتش عراق قرار گرفتند و خود را
از قایق به آب پرت کرده و خيس ش��ده بودند.
وقتي به قرارگاه در هور الهويزه بازگشتند ،شهید
دقایقی از باب م��زاح آن دو را «ابو آب» نامید.
چون همه مجاهدین عراقی با اسامی مستعار ابو
فالن و ابو فالن شهرت داشتند.

شهيد دقایقی جاذبه قوی
داشت و از قدرت تشخیص
خوبی برخوردار بود .هر وقت
ميان مجاهدين مینشست
آنها را شیفته اخالق و مرام
خود میکرد .بيشتر همدم
بچههای اطالعات و عملیات بود.
آدم بسيار متدين و متعهد بود
و در نماز جماعت به او اقتدا
میکردیم
میخواهم به این نتیجه برس��م که آمدن ش��هید
دقایق��ی به نیروه��ای تیپ بدر امی��د داد که او
میتواند آرزوها و خواستههای آنان را بر آورده
نماي��د .مهمتر از همه به نیروهای مجاهد عراقی
توصیه میکرد وقتی به عملیات میروند س��عی
کنن��د در حد امكان نیروه��ای ارتش عراق را به
قتل نرس��انند .تا جایی که ام��كان دارد آنها را
اس��یر کنند .زیرا آنها هم هموطنان مظلوم شما
هستند و به زور به جبهه آمدهاند .این اظهارات به
مجاهدین عراقی قوت قلب میداد .این اظهارات
بیانگر آن اس��ت که ش��هید دقایق��ی از وضعیت
ارتش عراق هم ش��ناخت داشت .میدانست اگر
يك ج��وان عراقی از آمدن ب��ه جبهه خودداری
میک��رد ،صدام همه افراد خان��واده او را به قتل
ميرس��اند .من ش��خصا این اظهارات را قبل از
عملی��ات عاش��ورا از زبان دقایقی ش��نیدم .این
اظه��ارات به مجاهدین عراقی انگیزه میداد تا با
جانفشانی به میدان کارزار بروند .همه نیروهای
تیپ او را دوس��ت داشتند .تاکنون ندیدهام کسی
درباره شهید دقایقی سخن منفی گفته باشد .این
بخشی از ویژگیهای شهید دقایقی بود.
این تیپ از چه نیروهایی ش��کل گرفته بود آیا
از قومیتها و س��ایر طوایف عراق هم در آن
حضور داشتند؟
ترکیب تیپ  9بدر از ان��واع قومیتهاي عرب،
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بعد از گذشت یکماه از آمدن
شهید دقایقی و پس از اینکه
اغلب مجاهدین عراقی او را
شناختند ،احساس کردند که
او همان کسی است که مدتها
در جستجوی او بودند .او در
نخستین گام میزان استعداد
و هویت و اصالت و اهداف
مجاهدين را شناخت و براي
آنها ارزش قائل شد

شهيد اسماعيل دقايقي در ميان مجاهدين عراقي در هور الهويزه

کرد ،ترکمن عراقي و از اقش��ار مختلف از همه
اس��تانهای عراق ش��كل گرفته ب��ود .بر خالف
لش��کرها و یگانهای ایران ک��ه هر کدام به یک
استان و یک ش��هر تعلق داشتند .تیپ  9بدر در
برگیرن��ده همه قومیته��ا و ملیتها و مذاهب
گوناگ��ون عراق بود .اکثری��ت نیروهای تیپ را
شیعیان تش��کیل میدادند ولی از پیروان مذهب
برادران اهل س��نت هم در آن وجود داش��تند که
تا آخری��ن مرحله به مذهبش��ان پایبند بودند.
چه بس��ا تعدادی از آنها هم در راه آزادی ملت
مسلمان و کشور عراق از یوغ رژیم حزب بعث
به ش��هادت رس��یدند .طیفهای مختلفی هم از
قبیل دانشگاهی ،پیشهور و کشاورز و مهندس و
پزش��ک در تیپ  9بدر حضور داشتند و با رژیم
صدام میجنگیدند.
افزون بر مجاهدین عراقی ،دهها تن از مجاهدین
غی��ر عراقی از بحری��ن ،حجاز ،لبنان ،س��وریه،
مص��ر ،الجزایر و فرانس��ه داوطلبان��ه در تیپ 9
بدر حضور يافتند و در اغلب عمليتها شرکت
کردند و تعدادی از آنها ش��هید ش��دند .به طور
مثال ابو حیدر فرانس��وی «کمال کورسل» و ابو
محم��د الجزایری «عب��د الرحیم بو عیش��ه» در
عملیات تیپ  9بدر به ش��هادت رس��یدند و در
گلزار شهداي قم خاكسپار شدند .همه این افراد
در چارچ��وب جهاد در براب��ر رژیم بعث عراق
كه به نمایندگی از س��وی کفر جهانی با انقالب
اس�لامي ميجنگي��د ،در تی��پ  9ب��در حضور
یافتند و س��رانجام به درجه رفیع ش��هادت نایل
آمدن��د .وقتی ک��ه در هور الهویزه مس��تقر بودم
و ای��ن جوانان ف��داکار و رش��ید را میدیدم از
خود میپرس��یدم ای��ن جوانان با چ��ه انگیزهای
خان��ه و زندگیش��ان را رها کرده و در ش��رایط
گرماي طاقت فرس��ای هور به جهاد و مقاومت
میپردازند؟
ش��رایط هور به ویژه در فصل تابس��تان طوری
بود که انس��ان از دس��ت انواع جانوران و دمای
هوا آسایش نداشت .با وجودی صورت و سایر
اعضای بدن رزمندگان از نیش پشههای هور ورم
ميکرد ،اما هيچ وقت لبخند از چهره ش��ان دور
نمیش��د .برای ش��رکت در عملیات از یکدیگر
سبقت میگرفتند .اگر مانعی در راه شرکت یک
رزمن��ده در عملی��ات پیش میآمد ای��ن رزمنده
میکوش��ید موانع را برطرف کند تا در عملیات
شرکت نماید .آنچه آنها را در این یگان گردهم
آورده ب��ود ،دفاع از اس�لام و آرمانهای انقالب
اسالمی و عشق به امام خميني (ره) بود .تیپ 9
بدر افزون ب��ر آن در برگیرنده یک تنوع مذهبی
بود .از برادران اهل س��نت بسیاری در این یگان

مجاهدت کردند .مجاهد صادق العلوی از ش��هر
موص��ل ،یکی از پیروان مذهب ش��افعی بود که
پس از پیوس��تن به تیپ بدر ب��ه ماهیت مذهب
تشیع پی برد و سرانجام به حقیقت رسید.
در دوران دف��اع مقدس چند ت��ن از نيروهاي
تيپ بدر شهيد شدند؟
در دوران هشت ساله دفاع مقدس حدود یکهزار
ت��ن از مجاهدان عراقی تیپ  9بدر به ش��هادت
رس��یدند .اغلب این شهدا در عمليات كربالي 2
در منطقه حاج عمران و عمليات مرصاد به درجه
رفیع ش��هادت نایل آمدند .البته بیش��تر عملیات
کیفی و موفقیت آمیز تیپ بدر در مناطق مختلف
هور الهوي��زه صورت میگرفت .چ��را که آنجا
از نظر شناس��ایی خیلی خوب پیش میرفتیم و
همزم��ان به همه نقاط تمرکز قوای عراقی حمله
میکردیم .به همین دلیل مناطق وس��یعی از هور
الهوی��زه در عملی��ات قدس توس��ط مجاهدین
عراقی آزاد ش��دند .در این مناطق گاهی در شب
عملیات فقط یک مجاهد عراقی ش��هید میشد.
به طور مثال در ش��ب عملیات قدس که به آزاد
سازی مناطق وس��یعی منجر شد فقط ابو حسن

الکاظمی به ش��هادت رسید .تعداد شهدای شب
عملیات عاش��وراء انگشت ش��مار بودند .اولین
عملیات��ی که تعداد زی��ادی از مجاهدین عراقي
تیپ  9بدر در آن به ش��هادت رس��یدند عملیات
کربالی  2بود.
گفته ش��ده که نیروهای تیپ بدر برای اجراي
عملی��ات در س��رزمینهای مس��طح آموزش
دیدهاند و نه برای مناطق کوهستانی و به همین
دلی��ل در عمليات كرب�لاي  2متحمل تلفات
سنگین شدند؟ به نظر ش��ما یگانهایی که در
منطقه کوهس��تانی حاج عم��ران جنگيدند ،در
زمینه جنگ کوهستانی آموزش دیده بودند؟
نیروهای تیپ  9بدر برای جنگهای کوهستانی
و نامنظ��م هم آموزش دی��ده بودند ،و عملیات
كرب�لاي  2در محور حاج عمران اولین عملیات
کوهس��تانی آنها بود .نيروها قبل از اجرای این
عملیات در منطقهاي آموزش جنگ کوهس��تانی
ديدن��د که از نظ��ر جغرافیایی خيل��ي به منطقه
کوهستانی حاج عمران شباهت داشت .مدتی هم
در پادگان س��نقر آموزش دیدند .کوهستانهای
این منطقه خیلی به کوهس��تانهای حاج عمران
ش��باهت دارد .شهادت تعداد زيادي از نيروهاي
تیپ بدر در عملیات كربالي  2به چند دلیل بود:
اوال :محورهای عملیاتی که به تیپ  9بدر موكول
ش��ده بود ،منطقهاي صعب العب��ور و ارتفاعات
خیلی سخت بود.
دوم :قبل از عمليات كربالي  ،2عملیات ناموفقی
در آن محور صورت گرفته بود.
س��وم :دش��من اس��تحکامات و موانع ایذایی و
میادین گس��ترده مین در ای��ن منطقه ایجاد کرده
بود.
چه��ارم :طرح عمليات لو رفته بود و آغاز حمله
برای دش��من غافلگیرکننده نب��ود .قوای عراقی
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حال به ما توصيه كرد كه هر طور شده این تنگه
را حف��ظ کنیم .او گفت تا زمان��ی که این تنگه
در اختیار شماس��ت امکان ندارد دشمن بتواند
ش��ما را از این محور به عقب براند .ولي وقتی
که برخی از فرماندهان خود س��رانه سالحهاي
س��نگين و نیروها را از آن تنگ��ه خارج کردند
دش��من از این تنگه بسوی نیروهای تیپ  9بدر
پیشروی کرد.
بناب��ر اين م��ن تأکید میکنم ک��ه نیروهای تیپ
 9ب��در ب��رای همه گون��ه عملیات س��طحی و
کوهستانی آموزش دیده بودند .فیلم برداریهایی
که از صحنههای آموزش نظامی در اختیار داریم
گویای این مطلب اس��ت که نیروهای تیپ بدر
برای اج��رای عملیات در مناطق کوهس��تانی و
صعب العبور هم آم��وزش دیده بودند .دهها تن
از مجاهدی��ن عراقی تیپ  9بدر هم در عملیات
مرصاد شهید شدند .در آن برهه هنگام پیشروی
منافقین به سمت کرمانشاه مجاهدین تیپ  9بدر
ك��ه در حال جابجایی از منطق��ه غرب به پایگاه
اصل��ی خود در جنوب بودند ب��ه طور اتفاقی با

شهید اسماعیل دقایقی در جمع یاران در پادگان شهید غیور اصلی اهواز

برای رویارویی با حمله نیروهای اسالم خود را
از قبل آماده کرده بودند.
پنجم :دش��من از زمان و م��کان عملیات اطالع
داش��ت و از اولی��ن لحظه آغ��از عملیات گلوله
باران منطقه را آغاز كرد.
ناگفت��ه نماند که فقط مجاهدی��ن عراقی در اين
عمليات ش��ركت نداشتند و لش��کرهای ایرانی
زی��ادی در آن وارد عمل ش��دند و هیچ کدام از
آن یگانها موفق نش��دند به اهدافشان برسند.
اين نیروهای تیپ  9بدر بودند که موفق ش��دند
ب��ه اهداف از پیش تعیین ش��ده دسترس��ی پیدا
کنند .انتظار میرف��ت همه نیروهای عمل کننده
به اهداف از پیش تعیین ش��ده برسند و از میزان
فش��ار نیروهای دش��من بر نیروه��ای تیپ بدر
بکاهند .وقتی مجاهدین عراقی به اهداف تعیین
شده رسیدند ،با پاتک شدید و بمباران هوایی و
گلوله باران ارتش عراق مواجه ش��دند که تعداد
زیادی از آنها به ش��هادت رسیدند .چرا كه همه
یگانه��ای ایرانی پس از ناكام��ي در عمليات از
منطقه عقب نش��ینی کردند ،و نیروهای تیپ بدر
به تنهايي در معرض تاخت و تاز قوای دش��من
قرار گرفتن��د .با اين وصف حم�لات هوائی و
توپخان��های ارتش عراق روی مواضع مجاهدین
عراق��ی متمرکز ش��ده بود .لذا رق��م زیاد تعداد
ش��هدای تیپ بدر در این عملی��ات به این دلیل
نبود که در زمینه جنگهای کوهس��تانی آموزش
ندیدهان��د .مجاهدين عراقي ب��ه رغم همه موانع
ایذای��ی و گلوله بارانها و بمبارانهاي مس��تمر
دش��من موفق ش��دند به طور کامل به اهداف از
پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنند .لذا اکثريت
ش��هدای تیپ بدر بر اثر بمبارانه��ای هوائی و
گلول��ه باران توپخانهها به خاک وخون کش��یده
شدند كه از لحظه آغاز عملیات ادامه داشت.
ب��ه طور مث��ال اگر به روند آزاد س��ازی ش��هر
حلبچه در جريان عملي��ات والفجر 10كه روز
 1366/12/25به مورد اجرا گذاش��ته شد ،نگاه
کنی��د مالحظه خواهید کرد که تعداد ش��هدای
تی��پ  9ب��در در این عملی��ات در مقایس��ه با
عملی��ات كرب�لاي  2خيلي اندک ب��ود .برخی
از فرمانده��ان به طور اش��تباهي دس��تور دادند
سالحهای سنگین از منطقه شاخ شمیران جمع
آوری ش��ود .ولي فرمانده عملياتي محور شاخ
ش��میران كه یکی از افس��ران تواب عراقی بود
اصرار داش��ت که سالحهای سنگین از آن تنگه
برچیده نش��ود ،اما اصرار او س��ودمند نبود .او
گفته بود که این س�لاحهای پش��تیبانی است و
باید در منطقه بماند .همچنين یک افسر سپاهی
که خط را تحویل مجاهدين عراقي داد در عين

دهها تن از مجاهدین غیر عراقی
از بحرین ،حجاز ،لبنان ،سوریه،
مصر ،الجزایر و فرانسه در تیپ
بدر حضور يافتند و در همه
عمليتها شرکت کردند .ابو
حیدر فرانسوی «کمال کورسل»
و ابو محمد الجزایری «عبد
الرحیم بو عیشه» در چارچوب
جنگ و جهاد با عوامل کفر
جهانی به شهادت نایل آمدند

منافقین برخورد کردند .نیروهای تیپ  9بدر در
ابت��دای امر راه را در برابر حرکت منافقین س��د
کردند و جانانه با آنها به نبرد برخاستند.
دقيقا چند مجاهد عراقی در عملیات مرصاد به
شهادت رسیدند؟
حدود  200تن ش��هید ش��دند .چون منافقین به
عقبه نیروهای بدر يورش بردند.
كمي روشنتر شرح دهيد كه آيا نیروهای تیپ
بدر بودند که ابتدا حرکت منافقین را شناسایی
کردند و با آنها درگیر شدند؟
همی��ن ط��ور اس��ت .در آن معرک��ه فرماندهان
گردانهای تیپ  9بدر از جمله ابو میثم الصادقی
و ابو محمد البغدادی پس از شناس��ايي حركت
منافقين با ش��هید صیاد ش��یرازی جلسه تشکیل
دادند .ابو میثم به ش��هید صياد شيرازي پیشنهاد
هل��ي برد نيروي پیاده و تکاور ارائه داد .ش��هید
صي��اد از ابو میثم الصادقی پرس��ید که نیروهای
آم��اده در منطق��ه در اختی��ار دارید؟ اب��و میثم
الصادق��ی پاس��خ داد که گردان ش��هید صدر در
س��ه راهي اسالم آباد در آمادگي كامل قرار دارد.
آنگاه این گردان بیدرنگ وارد عمل ش��د و دهها
تن از نیروهای آن شهید شدند.
طرح پیوستن اسیران آزاده یا توابین عراقي به
تیپ  9بدر ابتدا توسط چه کسی مطرح شد؟
شهید آیت اهلل س��ید محمد باقر الحکیم یکی از
کس��انی بود که این طرح را پيشنهاد کرد و شهید
اسماعيل دقایقی از آن طرح حمایت کرد .اولین
گروه از آزادگان ،گردان مخصوص حمزه (ع) را
تش��کیل دادند و در عملیات كربالي  2در حاج
عمران ش��رکت کردند .این افراد خيلي با انگیزه
جنگیدند و تع��دادی از آنها در اين عملیات به
شهادت رس��یدند .موقع تشییع شهدای عملیات
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كربالي  2در تهران ،صدها تن از اسيران عراقي
ك��ه هنوز در اردوگاهها بس��ر ميبردن��د ،در آن
مراس��م ش��رکت كردند ،هر کدام از آنها برای
مس��ئولین وقت جمهوری اسالمی نامه نوشته و
تقاضای بخش��ش و اعالم آمادگی برای حضور
در جبهه کرده بودند ،که ش��هید دقایقی همه آن
نامهه��ا را جمع آوری کرد و تحویل مس��ئولین
جمهوری اسالمی داد.
با این وصف ش��هید اس��ماعيل دقایقی از طرح
پیوس��تن توابین به تیپ ب��در حمایت کرد .قبال
به این نکته اش��اره کرده بودم که ش��هید دقایقی
می��زان اس��تعداد و قابلیت مجاهدی��ن عراقی را
تشخیص داده بود .در آس��تانه عملیات كربالي
 2چه��ار تن از نظامی��ان ارتش ع��راق به ایران
پناهنده ش��دند و دو تن از آنان را تحویل تیپ 9
ب��در دادند .زیرا آن چهار تن در محور اس��تقرار
مجاهدین عراقی پناهنده شده بودند .نام یکی از
آن نظامیان پناهنده فاهم الکعبی بود و مسئولیت
تغذیه س��ربازان عراقی را به عهده داش��ت و از
موقعی��ت جغرافیایی منطقه به خوبي آش��نا بود.
بچهه��ای اطالعات و عملیات تی��پ بدر گفتند
حال که آقای فاه��م الکعبی از محورهای منطقه
ش��ناخت دارد ،خوب اس��ت هم��راه بچهها در
عملیات ش��رکت کند و راههای پش��ت خطوط
مقدم عراقيها را به رزمندگان نشان دهد .شهید
دقایق��ی به بچههای اطالع��ات و عملیات گفت
اول از آق��ای فاهم بپرس��ید که راضی میش��ود
همراه ش��ما بیای��د یا خیر .ش��هید دقایقی به آن
س��رباز پناهنده عراقی گفت اختیار با شماس��ت
اگر دوس��ت داريد در این عملیات شرکت کنید
بفرمایید ،اگر دوس��ت نداريد بچهها ش��ما را به
پش��ت جبهه منتقل میکنند .سرانجام آقای فاهم

رضایت داد در عملیات شرکت کند.
ش��هید دقایق��ی هن��گام حرکت بچهه��ا متوجه
ش��د که آقای فاهم اس��لحه همراه ندارد .بچهها
را ص��دا زد و با پرخاش ب��ه آنها گفت چرا به
او اس��لحه ندادهاید؟ حال ک��ه او را همراه خود
میبرید باید به او اعتماد داش��ته باشید! بعد یک
قبضه مسلس��ل تحویل آقای فاهم دادند و او را
همراه خود به صحنه کارزار بردند .شهید دقایقی
عالوه بر مسلس��ل چند نارنجک جنگي تحویل
او داد و آنه��ا را به خدا س��پرد .ش��هید دقایقی
در چنین ش��رایطی کوش��ید با آن نظامي پناهنده
عراقی اعتماد سازی به وجود بیاورد .من با چشم
خود ديدم وقتی که عملیات آغاز شد و تعدادی
از س��ربازان عراقی ب��ه اس��ارت در آمدند و به
پش��ت جبهه منتقل شدند ،به فاهم الکعبی اشاره
میکردن��د ک��ه او تا ديروز در ص��ف آنها بوده
و امروز به جبهه اس�لام پیوس��ته است .اسیران

عراقی به یکدیگر میگفتن��د :نگاه کنید او فاهم
است...
در می��ان آزادگان عراق��ی دهه��ا س��رهنگ و
س��رگرد وجود داش��ت .این اف��راد که تجربه
نظامی داش��تند چگونه با ش��هید دقایقی کنار
میآمدن��د و با او هم��کاری میکردند .آیا در
عملياتها با آنها هم مشورت میکرد؟
در می��ان آزادگان عراقي که ب��راي اولین بار در
عملی��ات كربالي  2ش��رکت کردن��د ،تعدادی
افس��ر و درجه دار حضور داش��تند .در آس��تانه
عملي��ات با ش��هید دقایقی نشس��تند و جلس��ه
تش��کیل دادند .او در آن جلسه نقشه را پهن کرد
و محورهای عملیات و اهداف آن را مش��خص
ک��رد .از آن ط��رف هم هر کدام از این افس��ران
چگونگی عملیات و پیش��روی بسوی اهداف را
با دقت ش��رح دادند .میخواهم بگویم که شهید
دقایقی افسران آزاد ش��ده را آزاد گذاشته بود تا
دیدگاهش��ان را درباره نح��وه عملیات بیان کنند.
در عی��ن حال فرمانده��ان گردانهای مجاهدین
عراقی هم دیدگاههای خود را بیان میکردند .در
آن جلس��ه چند ساعته دو طرف مشورت كردند
و دیدگاههای خود را شرح دادند .این شیوه نظر
خواهی و تصمیم گیری باعث ش��د که آزادگان
عراقی هم به ش��هید دقایقی عشق بورزند .شیفته
مرام او شوند.

شهید اسماعيل دقایقی از طرح
پیوستن توابین به تیپ بدر
حمایت کرد .قبال به این نکته
اشاره کرده بودم که شهید
دقایقی میزان استعداد و قابلیت
مجاهدین عراقی را تشخیص
داده بود .در آستانه عملیات
كربالي  2چهار تن از نظامیان
ارتش عراق به ایران پناهنده
شدند و دو تن از آنان را تحویل
تیپ  9بدر دادند
اتفاقا من خبر شهادت اسماعیل دقایقی را اولين
ب��ار از ابو احمد الزیادی فرمان��ده گردان حمزه
مخص��وص آزادگان عراق��ی ش��نيدم .او قبال از
افس��ران ارتش عراق بود که در س��الهاي اول
جنگ به ایران پناهنده ش��ده بود .ش��اید ش��هید
دقایقی در پرتو همان مس��ئله اعتماد س��ازي او
را ب��ه فرماندهی گردان حم��زه منصوب کرد تا
افس��ران آزاده عراقی بهتر ب��ا او همکاری کنند،
و ب��ه دس��تورات او عم��ل نماين��د .در حقیقت
اسماعیل دقایقی آدم س��ادهای نبود .او در زمينه

شهید دقایقی در یکی از سنگرهای جبهه جنوب
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مب��ارزه آدم ب��ا تجربه و س��ابقه دار ب��ود و در
مس��ائل نظامی هم تخصص داشت .با همكاري
کادرهای��ی که همراه خود به تی��پ  9بدر آورد
خیلی عالی توانس��ت عملی��ات را مدیریت کند.
بنابراین اولین خبر ش��هادت دقایقی را از افس��ر
مزبور ش��نیدم .همکاری دقايقي با افسران تواب
به علت شهادت زود هنگام او زیاد طول نکشید.
بعد از گذش��ت سه ماه از عملیات کربالی  2در
منطقه حاج عمران و در آستانه عملیات کربالی
 5در محور شلمچه شهید شد .با اين وصف همه
افسران تواب قدرت مدیریت و تخصص رزمی
شهید دقایقی را درک کرده بودند و او را دوست
داش��تند .اکنون هم او را دوس��ت دارند و یاد و
خاطره او را گرامی میدارند .ابو عبد اهلل الشاهر
که اخیرا در بغداد توس��ط گروههاي تروريستي
به ش��هادت رسيد یکی از افسران تواب در ايران
بود.

شكي نيست كه یاد و خاطره
شهید اسماعیل دقایقی همچنان
در دلهای مجاهدین عراقی
زنده است .تعداد زیادی از
مجاهدین همچنان به او افتخار
میکنند و تصاویر این شهید
بزرگوار را در خانههای خود
در عراق آویختهاند و یاد او را
گرامی میدارند
اقدام شهید دقایقی به انتخاب برخی از افسران
تواب به فرماندهی برخی از یگانهای تيپ 9
بدر با اعتراض مجاهدین هم رو به رو میشد؟
ابو احمد الزیادی اولین افسر از مجاهدین عراقی
بود که توسط شهید دقایقی به فرماندهی گردان
آزادگان عراق��ي (گردان حمزه) تعیین ش��د .در
عين حال نیروه��ای آزاده عراقی عالقمند بودند
ب��ه یگانهای مجاهدین بپیوندند و با آنها ادغام
ش��وند .در اولین مرحله که اس��یران عراقی آزاد
و به جبهه اعزام ش��دند مستقل عمل میکردند.
ابت��دا گردان حمزه ش��کل گرف��ت و بعد از آن
گردان جعف��ر الطیار و گردان اب��وذر الغفاری و
گردان عمار یاسر تشکیل شدند .فرماندهان این
گردانها هم از افس��ران ت��واب بودند .به مرور
زمان نیروه��ای آزادگان و مجاهدین یکپارچه و
متحد شدند.
تا چه اندازه واقعيت دارد كه نیروهای مجاهد
عراقی در مراحل اولیه با آزادی اسيران تواب
و پیوستن آنها به تیپ بدر مخالفت میکردند؟

بالعک��س پس از پای��ان اولی��ن دوره بازآموزی
آزادگان ،نیروهای مجاهد گردان ش��هید بهشتی
به دیدار آنها در كمپ نگهداري اس��را شتافتند.
در آن زمان همه مس��ئوالن نس��بت ب��ه تعهد و
تدین آزادگان به نیکی ی��اد میکردند .این افراد
در دوران زندگی در کمپ نگهداری اس��را واقع ًا
متحول شده بودند .بعد به مرور زمان که آزادگان
به یگانه��ای مجاهدین پیوس��تند در دورههای
آموزش نظامی مش��ترک پیوس��تند .س��ربازان و
درجه داران عراقی که در طول جنگ در جبههها
به اسارت نیروهای اسالم در میآمدند ،در خیلی
از مس��ائل نا آگاه بودند .ولی نهادهای فرهنگی
جمهوری اس�لامی انواع کتابه��ای مذهبی و
سیاس��ی در اختیار آنها قرار دادند و با برگزاری
جلس��ات س��خنرانی و گفت و ش��نود توانستند
آنها را آگاه و متحول نمایند .وقتی که این افراد
متحول و به جبههها اعزام ش��دند بدون چون و
چرا و با انگیزه دفاع از حریم اس�لام به خطوط
مقدم دشمن یورش میبردند و به پیروزی و فتح
و یا به شهادت نایل میشدند.
بع��د از س��قوط ص��دام مجاهدی��ن عراقی به
کشورشان بازگشتند و در قالب «سازمان بدر»
فعال شدند .اکنون این سازمان چه موقعیتی در
صحنه سياسی عراق دارد؟
در واق��ع مجاهدین عراقی تی��پ  9بدر از چند
س��ال قبل از سقوط صدام از پایگاه مردمی قابل
توجه��ی در میان ملت عراق برخ��وردار بودند.
زی��را مجاهدین عراق��ی عالوه بر مب��ارزه برای
س��رنگونی صدام در دوران جن��گ تحمیلی ،در
انتفاض��ه مردمی س��ال  1370در عراق ش��رکت
کردند و صدها تن از آنها به ش��هادت رسیدند.
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مردم مس��لمان عراق برای رهایی از ش��ر رژیم
دیکتات��ور صدام امیدش��ان به خ��دا و به تیپ 9
ب��در بود .ب��ه طور مثال هر اتفاق��ی که در عراق
روی میداد ش��هروندان عراقی به یکدیگر امید
میدادن��د که ب��زودي بچههای تیپ ب��در از راه
میرسند .لذا مجاهدین عراقی تيپ بدر از اولین
روز انتفاضه که پس از شکس��ت ارتش عراق در
جنگ کویت آغاز ش��د تا زمان سقوط صدام در
حوادث داخل عراق حضور داش��تند .همانگونه
که میدانید جنبش ش��هید آیت اهلل س��ید محمد
صادق صدر یک قیام همگانی و فراگیر بود .این
ش��هید بزرگوار به دلیل مبارزه آش��کار با رژیم
حزب بعث و دفاع از خواس��تههای بر حق مردم
و برپایی نماز جمعه توانس��ته بود پایگاه مردمی
چشمگیری برای خود به وجود بیاورد.
اكنون با گذشت زمان محبوبيت شهيد دقايقي
همچن��ان در دلهای مجاهدین زنده س��ازمان
بدر وجود دارد؟
آری ..ش��كي نيس��ت كه ی��اد و خاطره ش��هید
اس��ماعیل دقایقی همچنان در دلهای مجاهدین
عراقی زنده اس��ت .تعداد زی��ادی از مجاهدین
همچن��ان ب��ه او افتخار میکنن��د و تصاویر این
ش��هید بزرگوار را در خانهه��ای خود در عراق
آویختهان��د و ی��اد او را گرام��ی میدارند .حتی
کس��انی که اکنون مس��ئولیتهای مهم در عراق
دارن��د ،همچن��ان او را الگ��و و سرمش��ق خود
میدانند.
ش��ما که مدتها با ش��هید دقایق��ی همکاري
کردهای��د ،پایبن��دی او را به مبانی اس�لام و
واليت فقيه را چگونه یافتید؟
ش��کی نیس��ت ک��ه ش��هید دقایق��ی یک��ی از
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ش��خصیتهای ن��ادر و ک��م نظیري ب��ود که به
موازین اس�لام و والیت فقی��ه و نظام جمهوری
اسالمی پایبند بود .من و ساير مجاهدين تيپ 9
بدر بر اساس اطمینان و اعتمادی که به او داشتیم
در نماز جماعت به او اقتدا میکردیم .ایمان قوی
داشت .پایبندی او به اصول و آرمانهای انقالب
اس�لامی کم نظیر بود .به اقامه نماز در اول وقت
و قرائت قرآن در اوقات مخصوص روزانه خیلی
پایبند بود .اصرار داش��ت میان دو نماز جماعت
یکی از بچههای تی��پ دعا و نیایش بخواند .در
مدت��ي که در ه��ور الهویزه مس��تقر بودیم و در
لحظاتی که در کنار او مینشس��تیم ،پشهها به ما
حمله میکردند .و قتي میدیدم پشه روی دست
و پاي او نشس��ته به او میگفتم آقا این پشه شما
را نیش نزند .ولي او به اين مسائل توجه نداشت
و پش��هها را از بدن خ��ود دور نمیکرد .در این
مسائل الگوی خوبی برای مجاهدین عراقی بود.
اس��ماعيل دقايقي ش��وخ طبع بود و با بچههای
تیپ شوخی میکرد .روزی که نقشه هور را پهن
کرده بود و به راههای آبی آن نگاه میکرد ،یکی
از افراد عش��ایر از راه رسيد و نقشه را لوله کرد
و ب��ه دقایقی گفت من راهها و گذرگاههای هور
را بهتر از اين نقشه ميدانم .آن رزمنده عشایری
تع��دادی چ��وب ن��ی شکس��ته آورد و به طرز
ماهرانه آنها را به ش��كل مهندس��ي روي گليم
چید و به دقایقی گفت نقشه هور اینگونه است.
شهید دقایقی هم در برابر این حرکت میخندید
و لذت میبرد .این نشان میدهد که عشایر هور
هم او را دوست داشتند.
اصوال غیبت و بدگوی��ی ديگران در فرهنگ آقا
اس��ماعیل وجود نداشت .در روایات معتبر آمده
است که «نصف الدین مدارات الناس» میباشد.
طبق این روایات با محبت و مهربانی با مجاهدین
برخورد میکرد .میدانس��ت با مردم چگونه باید
تعامل کرد .اكثريت نيروهاي تيپ شيفته رفتار و
کردار اخالقی و علمی شهید دقایقی شده بودند.
همه مجاهدین عراقی که با او همکاری داشتند،
و او را خوب ش��ناختند ،همچنان او را دوس��ت
دارند .ش��يوه رفتار ش��هید دقایقی ياد آور رفتار
استادم شهید عبد الغفار علی سلمان افسر نیروی
هوای��ی عراق ب��ود که صدام در س��ال  1980او
را اع��دام کرد .هرگاه ش��هید دقایقی را در تیپ
بدر میدیدم به یاد آن دوس��ت عزیزم عبد الغفار
میافتادم.
اسماعیل دقایقی در آستانه عملیات کربالی 5
به شهادت رسید .بفرمایید وقتی که مجاهدین
عراقی خبر شهادت او را شنیدند چه واکنشی
نشان دادند و ش��هادت او چه تأثیری بر روند

حضور مجاهدین عراقی در عملیات بدر در هور العظیم

در حقیقت اسماعیل دقایقی
آدم سادهای نبود .او در زمينه
مبارزه آدم با تجربه و سابقه
دار بود و در مسائل نظامی هم
تخصص داشت .با همكاري
کادرهایی که همراه خود به تیپ
 9بدر آورد خیلی عالی توانست
عملیات را مدیریت کند
عملیات داشت؟
روزی که س��ردار اس��ماعیل دقایقی به شهادت
رس��ید من در حال مرخصی در قم بسر ميبردم.
در اط��راف حرم حض��رت معصومه (س) آقای
ابو احمد الزیادی فرمان��ده گردان حمزه (ع) را
ديدم .او در عملیات کربالی  2از ناحیه دست و

مزار شهید دقایقی
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ش��کم زخمی شده بود ،و پس از انجام معاينات
پزش��كي از بیمارس��تان آمده بود و خبر شهادت
س��ردار دقایقی را به من گفت .من با شنیدن این
خبر به شدت شوکه شدم .مانند صاعقه بر مغزم
فرود آمد و بیدرنگ به خانه برگشتم و ماتم زده
افس��وس خوردم .بعد از پاي��ان مدت مرخصي
به پادگان ش��هید غيور اصلي اهواز بازگش��تم و
همه رزمندگان تی��پ ،مخصوصا بچههای واحد
اطالع��ات و عملیات را ناراحت و عزادار یافتم.
الزم ميدان��م به اين نكته اش��اره كن��م كه بعد از
شهادت س��ردار دقایقی هیچ فرماندهای مانند او
ب��ه تیپ بدر نیامد .اف��رادی را به طور موقت به
فرماندهی تیپ منصوب کردند ولی مانند ش��هید
دقایقی نبودند .مدتی بعد که تیپ بدر به لش��کر
تبدیل ش��د س��ردار نقدی فرماندهی تیپ را به
عهده گرفت .خداون��د دقايقي را قرین رحمت
و با اولیاء و صالحان محشور گرداند.
در پايان بحث چه خاطره ناگفتهاي از ش��هید
دقایقی دارید؟
در حقیقت زندگی و جهاد در کنار شهید دقایقی
پ��ر از خاطره اس��ت كه به یک مورد آن اش��اره
میکن��م .افرادی از عش��ایر هور الهوی��زه که با
تیپ هم��کاری میکردند حرفهش��ان ماهیگیری
بود .ش��بانه آنها را روانه هور میکردیم تا براي
رزمندگان ماهی صید کنند .شبی یک ماهی خیلی
بزرگی صید کردند .معموالً در هوای گرم جنوب
ماهی زود فاسد میشود .شهید دقایقی پرسید با
این ماه��ی میخواهید چه کنید؟ بچههای واحد
اطالعات و عملیات تصمیم گرفتند نزدیک صبح
ماه��ي را کباب کنند و بجاي صبحانه آن را ميل
كنند .ش��هيد دقايق��ي گفت یکبار هم که ش��ده
صبحانه ماهی بخوریم.
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خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم (ص) فرموده اس��ت:
ن الذين قتلوا فی سبیل اهلل اموات ًا بل أحیاء عند ربهم یرزقون».
«وال تحس��ب 
أي پيامبر مپندار كه شهيدان راه خدا مردهاند ،بلكه زندگاني جاودانه دارند،
و نزد خدا متنعم هس��تند ،و به بركت رحمت خدا ش��ادمانند ،و به آنهايي
كه تاكنون به آنها نپيوس��تهاند دعوت ميكنند ،تا به اين مسير بپيوندند.
به منتظران ش��هادت بش��ارت ميدهند كه كه هيچ غم و اندوهي به شما راه
پيدا نميكند ،و شهادت تنها راه سعادت است .با اين وصف شهيد اسماعيل
دقايقي و س��اير ش��هداي دوران مبارزه با طاغوت و ش��هداي دوران دفاع
مقدس همگي از رحمت و نعمت الهي برخوردارند ،و به آنها روزي داده
ميش��ود كه انس��ان از فهم و درك آن ناتوان است ،و فقط خداوند از آن
خبر دارد .مجاهد عراقی حامد عبد الحسين معروف به «ابو حسن المثنی» از
همرزمان شهيد دقايقي در اين گفت وشنود به بررسي اجمالي ويژگيهاي
اعتقادي و شخصيتي اين فرمانده بزرگ پرداخته كه باهم ميخوانيم:
بررسي اجمالي ويژگيهاي فرماندهي شهيد اسماعيل دقايقي
در گفت و شنود با مجاهد عراقی حامد عبد الحسين معروف به «ابو حسن المثنی» از همرزمان شهيد

اسماعيل فرماندهاي كامل بود
در آغاز بفرماييد در چه س��الي به ايران آمديد و
چگونه به تيپ  9بدر پيوستيد؟
در پی شرایط سختی که مردم عراق در سايه رژيم
ح��زب بعث ب��ا آن رو به رو بودند ،و فش��ارها و
س��رکوب مردم افزايش یافته بود ،ناچار شدم روز
 1983/10/23همراه خانوادهام از مس��ير کردستان
به جمهوري اس�لامي ايران هج��رت كنم .در روز
 1985/3/11ميالدي و مصادف با روز 1363/12/21
شمس��ي به تیپ مجاهدين عراقي بدر پیوستم .بعد
از پایان دوره آموزش نظامی در پادگان شهید غيور
اصلي اهواز به گردان ش��هید صدر معرفي ش��دم.
مأموریت این گ��ردان در آن برهه در هور الهویزه
بود .بعد از گذش��ت حدود یکسال حضور در هور
و شرکت در عملیات قدس  4و عاشوراء و برخی
از مأموریتهای متفرقه مج��ددا ً در دوره آموزش
عملیات کوهس��تاني در منطق��ه آغاجاری نزدیک
بهبهان ش��رکت کردم .زیرا به تیپ  9بدر مأموریت
داده بودند در عملیاتی که قرار اس��ت در کردستان
عراق به مورد اجرا گذاش��ته شود شرکت کند .در
پایان این دوره آموزش��ی به منطقه بانه اعزام شدیم
و از آنجا در اطراف شهر سلیمانیه مستقر شدیم.
از نظر شما شهید اسماعیل دقايقي کیست و چه
ويژگيها و چه جایگاهی در تیپ  9بدر داشت؟
از موقعی که با شهید اسماعیل دقایقی این فرمانده

نمونه و کم نظیر آش��نا ش��دم ،در مدت حضور او
در تی��پ  9بدر تا روز ش��هادتش در آس��تانه آغاز
عملیات کربالی  5در منطقه ش��لمچه شرق بصره
از نظ��ر رفتاری و اصول فرماندهی ،در اس��ماعيل
چند ویژگی یافتم که این ویژگیها او را از دیگران
متمای��ز میکرد .ش��يوه و راهکارهای فرماندهی او
بر س��پاه  9بدر واقع ًا کم نظیر بود .به طور نمونه به
چند ویژگی از ویژگیها و خصوصیات فرماندهی
این شهید بزرگ اشاره میکنم:
ویژگ��ی نخس��ت :توانمندي و اس��تعداد ش��هيد
دقايقي برای پذیرش مجاهدین عراقی صرفنظر از
گرایشات فکری و سیاس��ی آنان بود .او با روحیه
پدران��ه و برادرانه و ش��فاف و س��عه صدر آنان را

نخستين ویژگی شهيد دقايقي
توانمندي و استعداد او برای
پذیرش مجاهدین عراقی
صرفنظر از گرایشات فکری و
سیاسی آنان بود .او با روحیه
پدرانه و برادرانه و شفاف و سعه
صدر آنان را جذب میکرد ،و
بدون استثناء هیچ تفاوتی میان
آنها قایل نبود
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جذب میکرد .در واق��ع مانند چارچوب بزرگ و
وسیعی بود که طیفهای مختلف مجاهدین را در
بر میگرفت و بدون استثناء هیچ تفاوتی میان آنها
قایل نبود.
ویژگی دوم :ابراز همدلی و همدردی با مجاهدین
عراقي و آرم��ان مقدس آنها بود .ش��هيد دقايقي
نسبت به شرایط سخت آوارگی و غربت مجاهدین
که در آن بس��ر میبردند ابراز همدردی میکرد .در
شدیدترین شرایط جنگ و پیکار و در سنگین ترین
نبردهای سرنوش��ت ساز در کنار آنها ایستاده بود.
در اوج معرکه حق و باطل از مواضع و محورهای
رزم بازدید به عمل م��یآورد و وضعیت تک تک
رزمندگان را جویا میش��د .من ش��خصا این رفتار
را در عملی��ات کرب�لای  2در ارتفاع��ات گردكوه
(معروف به ارتفاعات ش��هيد صدر) ،تخته سنگي،
اراس و مس��كران .و در س��ایه گلوله باران شدید
دشمن با انواع اسلحه و توپخانه سنگین و بمباران
هوایی ش��اهد بودهام .خدا شهید دقایقی را رحمت
کند ،مجاهدین را در خطوط مقدم جبهه یکی پس
از دیگ��ری مورد تفقد قرار میداد .ما را یکی یکی
با اسم صدا میزد و سالم میکرد.
ویژگی س��وم :شهید دقایقی خطوط مقدم جبهه و
وظایف هر كدام از رزمندگان را بر حسب تمایل و
عالقه مجاهدین شخص ًا انتخاب میکرد .مجاهدین
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هم سختترین مأموریتها و دشوارترين محورها
را انتخ��اب میکردند .ش��هید دقایق��ی تعدادی از
فرماندهان یگانها و بخشهای گوناگون تیپ بدر
از جمل��ه بچههای اطالع��ات و عملیات جنگی را
انتخاب و آنها را در آس��تانه عملیات به شناسایی
منطق��ه و محورهای مورد نظر اع��زام میکرد .اگر
آنها با انتخ��اب آن محورها موافق��ت میکردند،
او ه��م میپذیرفت .اگر با اج��رای عملیات در آن
محورها مخالفت میکردند ،او هم مخالفت میکرد.
به طور مثال روزی تعدادی از فرماندهان یگانهای
تیپ بدر را از جنوب به کردستان عراق اعزام کرد
تا منطقه را شناسایی نمایند .برادراني که اعزام شده
بودند پس از بررسیهای الزم و جمعبندی به این
نتیجه رس��یدند ک��ه زمينه رویارویه��ای جدی با
دشمن در آن منطقه وجود ندارد .صحنه کردستان
را نس��بت ًا آرام یافتند و با انتخاب جبهه کردس��تان
برای رویارویی احتمالی مخالفت کردند .زیرا آنها
دنبال محورهای رویارویی مس��تقیم با ارتش عراق
بودن��د تا به روند آزاد س��ازی عراق و س��رنگونی
رژیم طاغوتی صدام سرعت بخشند.
ویژگی چهارم :ش��هید دقایق��ی از حافظه قوی و
هوش باال برخوردار بود .اس��ماعیل با این حافظه
قوی از اولین بار که اس��امی مجاهدین را ميشنيد،
اس��امي و كني��ه آن��ان را حفظ ميک��رد ،و هنگام
مالق��ات آنها را با کنیه صدا م��یزد .این یکی از
خصوصیات منحصر به فرد ش��هید دقایقی بود که
هر فرماندهاي الزم اس��ت از چنی��ن خصوصیات
و استعدادی برخوردار باش��د .مسئله هوشیاری و
ذکاوت در مديريت خيلي مهم اس��ت .من شخص ًا
این ویژگیها را در ش��هید دقایقی دیده بودم .ما را
با کنیه ابو علی ،ابو حس��ن ،ابو یاس��ر صدا میزد.
خداوند او را رحمت کند.
ویژگ��ی پنجم :ه��ر فرمانده نظامی و سیاس��ی و
جهادی و مس��ئول هر حزب و جریان سیاس��ی كه
باید چنین ویژگی داش��ته باشد ،مس��ئله آگاهی و

تخصص باالس��ت كه ش��هيد دقايقي هم از چنين
ويژگي برخوردار بود .او مجاهدین عراقی را خوب
شناخت و بگونهاي با آنان همراه و همفکر شد كه
گوی��ا که در يك خاندان اصی��ل عراقی تولد یافته
است .واقع ًا این یکی از صفات درخشان و كم نظير
حیات ش��هید دقایقی اس��ت .مجاهدین عراقی به
داشتن چنین فرماندهای مباهات میکردند .اگر چه
شهيد اس��ماعيل دقايقي يك شهروند عراقي نبود،
ولی در هم��ان مدت کوتاهی که می��ان مجاهدین
تی��پ  9بدر زیس��ت و زندگی کرد نش��ان داد که
یک عراقی اصیل اس��ت و در یک خانواده عراقی
تولد یافته اس��ت .این یکی از ویژگیهای بیشمار
ش��هید دقایقی به ش��مار میرود که هر فرماندهای
باید چنین ویژگیهایی را داش��ته باشد .به تعبیری
دیگر يك فرمانده بايد بداند بر چه کسی فرماندهی
میکند.
ويژگي شش��م :شهید اس��ماعیل دقایقی عالوه بر
داش��تن خصوصيات و ویژگیهای ی��ک فرمانده
ب��ه تمام معنا ،يك فرمانده مظل��وم بود .وقتی خبر
ش��هادت او به گوش رزمندگان تیپ  9بدر رسید،
همه ش��وکه ش��دند .ش��هادت او هم��ه مجاهدین
عراقی را عزادار كرد .فرماندهان گردانها و س��ایر
یگانهاي تيپ از ترس تضعیف روحیه رزمندگان
در آس��تانه عملیات مهم و سرنوشت ساز کربالی
 5ابتدا خبر ش��هادت او را پنهان نگه داشتند .زیرا
دشمن برای رویارویی با عملیات رزمندگان اسالم
هم��ه نیروه��ای کوماندویی و نخبه خ��ود به ویژه
گارد مخصوص ریاس��ت جمه��وری را در جزیره
الصالحیه در ش��رق بصره مس��تقر ک��رده بود .ولی
دش��من به دلیل مقاومت و رش��ادت سلحشوران
اس�لام و نیروهای تیپ بدر حتی از بازپس گیری
یک وجب از اراضی آزاد شده ناکام ماند .به نحوی
که عملیات کربالی  5ش��اهد صحنههای شجاعانه
و درخش��ان مجاهدین عراقی به ویژه گردان شهید
صدر به فرماندهی شهید ابو یاسین البصری بود که
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با نیروهای دش��من به جنگ تن ب��ه تن پرداختند.
نیروهای گردان امام موسی کاظم (ع) به فرماندهی
ش��هید ابو طارق البصری هم با نیروهای دشمن به
جن��گ تن به ت��ن رفتند ،و او در اي��ن عمليات به
درجه رفیع شهادت نایل آمد .با این وصف برادران
فرمانده گردانها از انتش��ار خبر شهادت اسماعیل
دقایق��ی جلوگی��ری کردند .فقط تع��داد اندکی از
مسئوالن تیپ از شهادت او آگاه شده بودند و بعد
از پایان عملیات خبر شهادت اسماعیل دقایقی در
تیپ رسم ًا اعالم شد.

شهید دقایقی قبل از آغاز
حرکت نیروهای تيپ  9بدر،
به عمليات شناسایی رفته بود
تا پس از بازگشت وظایف هر
یکی از فرماندهان و گردانها را
مشخص کند .زیرا یک فرمانده
الزم است شيوه و روند آرایش
و محورهای مانور و اهداف
نیروهای خودي را قبل از آغاز
عملیات بداند
ش��هيد دقايقي چند روز پي��ش از آغاز عملیات
کربالی  5به شهادت رسید؟
عملی��ات ب��ه طور مح��دود و پراکنده آغاز ش��ده
ب��ود .زی��را نیروهای جمه��وری اس�لامی از قبل
س��رزمینهای وسیعی از منطقه ش��لمچه در شرق
بص��ره را آزاد ک��رده بودن��د .قوای اس�لام تا «پل
الموت» (پل مرگ) رس��یده بودن��د .این پل روی
رودخانه اروند رود قرار دارد.
به چه دليل آن را «پل مرگ» نامیدند؟
نيروه��اي بعث��ي موقعي ك��ه نيروهاي اس�لام به
دروازههاي بصره نزديك شدند ،این پل را به این
نام نامیدند .عراقيها با این نامگذاری ميخواستند
به رزمندگان اس�لام بفهمانند كه اين پل تس��خير
ناپذير است .ميخواس��تند بگويند سرنوشت هر
کس��ی که به اين پل نزدیک ش��ود مرگ اس��ت.
در حال��ی مجاهدین تیپ  9بدر موفق ش��دند در
ساعات اوليه عمليات كربالي  5از این پل بگذرند
و از آنجا در محورهای س��مت راس��ت و سمت
چپ و منطقه الصالحیه به موازات رودخانه اروند
رود مستقر شوند .شهید ابو طارق البصری فرمانده
گردان امام موسی کاظم (ع) از سمت چپ جبهه
پیش��روی کرد و از سمت راست شهید ابو یاسین
البص��ری فرمانده گردان ش��هید صدر در خطوط
مقدم پیش��روی کرد .گردان سوم تیپ بدر هم در
منطقه چپ اروند رود مس��تقر شد .با این وصف
عملیات كربالي  5پیش از آغاز عملیات نیروهای
تیپ بدر و پیش از شهادت اسماعیل دقایقی آغاز
شده بود.
ش��هید اس��ماعيل دقایق��ی قب��ل از آغ��از حرکت
نیروهای تيپ  9بدر ،به عمليات شناسایی رفته بود
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تا پس از بازگش��ت وظایف هر یکی از فرماندهان
و گردانها را مشخص کند .زیرا یک فرمانده الزم
اس��ت ش��يوه و روند آرایش و محورهای مانور و
اه��داف نیروهای خودي را قب��ل از آغاز عملیات
بدان��د .محورهای حرکت و اهداف گردان ش��هید
صدر ،و محورهای حرک��ت و اهداف گردان امام
موس��ی کاظم (ع) و محوره��ای حرکت و اهداف
س��ایر گردانها و اه��داف یگانه��ای توپخانه را
مشخص كند .او همراه گروهی از واحد اطالعات
و عملی��ات تيپ به شناس��ایی منطق��ه رفت و در
حین این مأموریت به ش��هادت رسید .لذا عملیات
نیروه��ای جمهوری اس�لامی در آن لحظات آغاز
ش��ده و مناطق وسیعی از ش��رق بصره توسط آنان
از لوث وجود نیروهای دش��من آزاد ش��ده بود و
تا منطقه «پل الموت» در حال پيش��روي بودند .از
آن پ��س مأموریت تالش برای آزادس��ازی منطقه
الصالحیه و تسخير «پل الموت» به عهده مجاهدین
عراقی واگذار شد.

شهید دقایقی از حافظه قوی
و هوش باال برخوردار بود كه
هر فرماندهاي الزم است از
چنین خصوصیات و استعدادی
برخوردار باشد .مسئله
هوشیاری و ذکاوت در مديريت
خيلي مهم است و من شخص ًا
این ویژگیها را در شهید
دقایقی دیده بودم
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شهید دقایقی براساس چه مالکهایی فرماندهان
گردانه��ا و گروهانه��ای تی��پ ب��در را از میان
مجاهدین عراقی انتخاب کرد؟
مهمترین م�لاک انتخ��اب این فرمانده��ان ميزان
اخالص و فداكاري آنان بود .برای پاسخ گويي به
این پرس��ش به یک حادثه اشاره میکنم .شهید ابو
طارق البصری پيش از اینکه مس��ئولیت فرماندهی
گ��ردان امام موس��ی کاظم (ع) را ب��ه عهده گيرد،
فرماندهي گروهان هجرت در گردان ش��هید صدر
را به عهده داش��ت .او روز  ،1365/11/1يعني سه
روز بعد از ش��هادت اس��ماعيل دقايقي به شهادت
رس��يد .انتخاب ش��هيد ابو طارق به فرماندهی این
گردان توس��ط ش��هيد دقايقي ،اعت��راض برخی از
مجاهدین را برانگیخ��ت .ولی ابو طارق از روحیه
تواضع و بردباری برخوردار بود .استعداد و قابلیت
فرمانده��ی در او بس��یار ق��وی بود .میتوانس��ت
معترض��ان را مه��ار کند .ب��دون مبالغ��ه و اغراق
ميگويم كه ابو طارق یک فرمانده نمونه بود و همه
مجاهدی��ن تیپ بدر که از نزدی��ک با او همکاری
کردند به فرماندهی او اذعان دارند.
اعتراض برخ��ی از مجاهدین به انتخاب ابو طارق
البصري به فرماندهي گردان امام موسي كاظم (ع)
به اين دليل بود كه معترضان میگفتند که او تعدادی

از هواداران يكي از احزاب سیاس��ی عراق را وارد
گردان کرده است .این خبر به گوش شهید دقایقی
رس��ید .چون او با حضور افراد وابس��ته به احزاب
و گروههاي سياس��ي در تی��پ  9بدر مخالف بود،
یک��ی از افراد موثق به نام حاج ابو محمد البغدادی
را که در گردان شهید بهشتی حضور داشت مأمور
کرد ادعاهای برخی از مجاهدین درباره ش��هید ابو
طارق البصری را بررس��ی کند .شهید دقایقی به او
گفت از ش��ما میخواهم نزد ابو طارق بروید و از
او بپرس��ید ك��ه آیا هنوز با حزب الدعوه اس�لامی
ارتباط دارید یا نه؟
اب��و محمد البغدادی قبل از اینکه به طرف ش��هید
ابو طارق برود به ش��هید دقایقی گفت من مطمئن
هستم که نامبرده هیچ ارتباط گروهی ندارد .شهید
دقایقی برگش��ت به او گفت :از شما میخواهم با
ابو طارق بنشینید و از زبان او بشنوید که وابستگی
گروه��ی ن��دارد .ابو محم��د البغدادی ب��ه منطقه
موسیان رفت که ابو طارق و گردان او آنجا مستقر
بودند ،و همان پرسش شهید دقایقی را با شهید ابو
طارق در میان گذاش��ت .ابو طارق گفت که زماني
كه در عراق بودم با حزب الدعوه اس�لامی ارتباط
داش��تم .ولی اینجا من از امام خمین��ی (ره) تقلید
میکنم و امام وابس��تگی سیاسی نیروهای مسلح را
جایز نميدانند .اش��کالی که برخی از مجاهدین از
م��ن گرفتهاند که برخی از افراد ح��زب الدعوه را
در گردان پذیرفتهام درس��ت نیست .همه افراد این
گ��ردان برای نصرت ام��ام خمینی (ره) و جنگ بر
علیه صدام در جبهه حضور يافتهاند .آنها در دفاع
از جمهوری اس�لامی ایران در جبهه هس��تند .این
افراد را به جبهه نیاوردهام که به وسیله آنها حزب
سیاسی تشکیل دهم .ابو محمد البغدادي نتیجه این
گفت و گو را به اطالع ش��هید دقایقی رساند .و او
در واکنش به ادعاهای برخی از مجاهدین گفت كه
شهید ابو طارق از افراد متدین و متعهد تیپ است
و به دستور شرع مقدس عمل میکند.
فق��ط فعالیت سیاس��ی حزب الدعوه اس�لامی
ممنوع بود یا همه گروهها
و احزاب سیاس��ی عراقي
از فعالی��ت در تیپ  9بدر
منع ش��ده بودند؟ كال این
احزاب تا چه اندزه تالش
میکردند در تیپ فعالیت
تبلیغاتی و فرهنگي داشته
باشند؟
البته در آن برهه عمدهترین
ح��زب سیاس��ی مخال��ف
رژیم صدام ،حزب الدعوه
اس�لامی بود .تع��دادي از
ش��خصيتهاي مس��تقل
ه��م در چارچوب مجلس
اع�لاي انقالب اس�لامي
ع��راق كه ش��هيد آيت اهلل
س��يد محمد باق��ر حكيم

رياس��ت آن را به عهده داشت ،فعاليت ميكردند.
با وجودي كه ميان آن احزاب و گروههای سياسي
رقابت و کشمکش وجود داش��ت ،ولی تأثیرشان
قاب��ل مالحظ��ه نبود .این گروهه��ا در تهران و قم
مج�لات و هفته نامه منتش��ر میکردند و عملکرد
یکدیگ��ر را زی��ر س��ؤال میبردند .ول��ي برادران
مجاهد عراقی تيپ  9بدر در میان آن کشمکشها
و رقابته��ا مس��تقل بودند .آنه��ا در راه دفاع از
اس�لام و امام خمینی (ره) ب��ا صدام میجنگیدند.
مس��ئوالن و فرماندهان تیپ ه��م اجازه نمیدادند
اختالفات و کش��مکش احزاب سیاسی و معارض
به درون تیپ بدر کش��یده ش��ود .فراموش نکنیم
که پادگان ش��هید غیور اصلی اهواز قبال در اختیار
حزب الدعوه قرار داش��ت و پس از تشکیل تیپ
 9بدر تعداد زیادی از مجاهدین در پادگان ماندند
و در پرتو تیپ بدر فعالیتهای سیاس��ی ش��ان را
متوقف کردند و به جهاد بر ضد ارتش حزب بعث
ادام��ه دادند ،و تعداد زیادی از آنها به درجه رفیع
شهادت نایل آمدند.
روابط شهید دقایقی با شهید آیت اهلل سید محمد
باقر حکیم چگونه بود؟
رواب��ط خیلی دوس��تانه ب��ا يكديگر داش��تند .در
مجموع روابطش��ان خیلی خوب ب��ود و در زمينه
ش��يوه مبارزه ب��ا رژيم حزب بعث مینشس��تند و
هماهنگی میکردند.
اش��اره كرديد كه تيپ  9بدر در داخل كردستان
عراق هم حضور داش��ت .آنجا چه نوع فعاليتي
داشتيد؟
در ش��مال عراق برای خود پایگاههایی ایجاد کرده
بودی��م و با همكاري برادران مس��لمان ُكرد عراقي
در عملي��ات ايذاي��ي ب��ر ضد رژيم ح��زب بعث
شركت ميكرديم .حضور تیپ  9بدر در کردستان
عراق برای جمهوری اس�لامی ایران و براي اهالي
كردستان ،دستاوردهاي حياتي در پي داشت ،يكي
از اين دس��تاوردها دس��تگيري خلیل کور سركرده
گروه��ك ضد انقالبي «خبات» توس��ط مجاهدين
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عراق��ی بود .افراد این گروه ضد
انقالبی ه��ر چند مدت یکبار به
داخل ایران نفوذ میکردند و به
آزار و اذی��ت م��ردم ُکرد منطقه
میپرداختند .به گونهای که اغلب
شهروندان بانه و اطراف آن خانه
و مح��ل کار خود را رها کرده و
به مناطق امني پن��اه برده بودند.
هر چند مدت يكبار عناصر این
گروهک ش��بانه وارد ش��هر بانه
میش��دند و اموال و داراییهای
م��ردم را غ��ارت میکردند و به
آنها آس��یب میرس��اندند .این
گروهک تروریستی توسط رژیم
صدام پش��تیبانی میشد .برادران
مجاهد تیپ  9بدر به فرماندهی
شهید ابو میثم الصادقی در مسیر تردد خلیل کور و
عناصر او کمین کرده و آنها را دس��تگیر و تحویل
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی دادند .وقتی که
شهروندان بانه خبر دستگیری خلیل کور را شنیدند
به شهرشان بازگشتند و احساس امنیت کردند.
چگونه آنها را شناسایی و دستگير کردید؟
براداران مجاهد عراقی که در كوهستانهاي شمال
ع��راق مس��تقر بودند ،ش��بي احس��اس کردند كه
گروهی از نیروهای اطالعاتی ارتش عراق به آنها
نزدیک میش��وند .با وجودي كه منطقه استقرار ما
در قلمرو حاكميت نیروهای مبارز کرد عراقی بود،
ولي گروههاي ضد انق�لاب ُكرد ايراني هم در آن
منطقه آزادانه تردد ميكردند .وقتي بچههای تیپ 9
بدر خليل كور س��ركرده گروه تروریستی خبات را
دس��تگیر کردند ،غافلگیر شدند که این افراد مسلح
در این منطقه چه کارهاند .موقع دستگيري اين افراد
یک سرباز ایرانی هم همراه آنها كه چند روز قبل
به اسارت گروه خبات درآمده بود كه ما او را آزاد
كرديم.
بعد از گذشت حدود  5ماه حضور در شمال عراق
ب��ه ما مأموریت خیلی فوری داده ش��د که خود را
برای ش��رکت در عملیات کرب�لای  2آماده کنیم.
هدف عملیات آزادس��ازی ارتفاعات اس��تراتژیک
حاج عمران ب��ود .زيرا این ارتفاع��ات بر راههای
ام��داد و ت��دارکات مناطق مهم��ي در داخل خاک
ای��ران و داخل خاک عراق اش��راف دارد .يعني هر
كس��ي که در باالی ارتفاعات مزبور مس��تقر شود،
ميتوان��د راههای ارتباطی منطقه را دیده بانی کند.
لذا تيپ ب��در در چارچوب تع��دادي از تيپها و
لشكرهاي مستقر در منطقه در آن عمليات شركت
و ب��ه موفقيتهايي دس��ت يافت .ب��ا وجودی که
تع��داد  120تن از برادران مجاه��د عراقی در این
عملی��ات در آن کوهس��تانهاي صع��ب العبور به
شهادت رسیدند ،ولي در مجموع عملیات موفقیت
آمیز بود .به رغم اينكه دشمن توسط جاسوسهاي
خ��ود در منطقه از زمان اج��راي عمليات خبر دار
ش��ده ب��ود .اما به برک��ت و یاری خداون��د متعال

دقایقی در زمان عملیات به
دیدار رزمندگان در خطوط مقدم
میشتافت و اوضاع و احوال
آنان را جویا میشد .وقتی یک
رزمنده چنین فرماندهای داشته
باشد که همیشه با خشوع و
خضوع به درگاه خداوند گام
بر میدارد و در سایه نیایش با
دشمن میجنگد ،براي رزمنده
الگو و سرمشق ميشود
ارتفاعات حاج عمران به دست توانای سلحشوران
مدافع سپاه اسالم آزاد شدند.
برجس��تهترین عملیاتي كه تیپ  9بدر در دوران
هش��ت س��ال دفاع مقدس در آن شركت داشت
کدام است؟
ب��ه نظر من مهمتری��ن عملیاتهاي تی��پ بدر ،به
اس��تثنای عملیاتهايی که در داخل خاك عراق به
مورد اجرا گذاشته ش��دند ،سه عملیات بودند که
ابعاد راهبردی داش��تند ،و این س��ه عملیات واقع ًا
نیروهای تیپ  9بدر را از نظر کیفی متحول کردند
و موجب شدند تیپ بدر به لشکر بدر تبدیل شود.
يكم :عملیات کربالی  2در منطقه حاج عمران بود.
این عملیات موجب شد تیپ بدر به طرز فزاینده
توسعه وگسترش یابد .وقتی خانوادههای عراقی
در مراسم تشییع انبوه شهدای عمليات كربالي 2
ش��رکت کردند ،فرزندان جوان آنها گروه گروه
داوطلبانه به این لش��کر پیوس��تند .معموالً مرگ
براي برخي از افراد یک پدیده ترس��ناک است و
انس��ان را از گرایش به س��وی مرگ باز میدارد.
ولي برکت خون ش��هدای تی��پ بدر در عملیات
کربالی  2خ��ون جوانان عراقی ب��ه جوش آمد،
و آنها با جوش و خروش كم نظيري به س��وی
ثبت نام برای پيوستن به این تیپ شتافتند .تعداد
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داوطلبان ج��وان به قدری زیاد
بود که امکانات پادگان ش��هيد
غي��ور اصلي ظرفي��ت پذیرش
آنها را نداش��ت .لذا از آن پس
تیپ به لشکر تبدیل شد.
دوم :عملی��ات کرب�لای 5
درش��رق بصره بود .بسیاری از
صحنهه��ای درگی��ری در این
عملیات رو در رویي مس��تقیم
و به ش��کل تن به ت��ن بود ،و
دش��من در آن از انواع اس��لحه
پیشرفته برای مقابله با نیروهای
اسالم استفاده کرد .اين عمليات
هم مانند عملیاتهاي گذش��ته
ب��راي دش��من غافلگی��ر کننده
نب��ود .عملی��ات حلبچ��ه ه��م
مه��م بود ولی برای دش��من غافلگی��ر کننده بود.
مجاهدی��ن عراقی در حلبچه در ش��رايط باران و
سرما و یخبندان مس��افتهای طوالنی پيمودند و
س��ختیهای زیادی متحمل ش��دند .ولی عملیات
کربالی  5در س��رزمین مسطح صورت گرفت و
جنگ ،تن به تن بود.
فرماندهی دش��من هنگام عمليات كربالي  5برای
اینکه از سرنوشت نیروهای خود آگاه شود ،و بداند
کجا متمرکز هس��تند ،به همه نيروهاي بعثي دستور
داد شبانه گلولههای دنباله دار و منّور شلیک کنند.
وقتی نیروهای عراقی همزمان گلولههای دنبالهدار
و منّور ش��لیک کردند ،ما خ��ود را در عمق جبهه
دش��من یافتیم .تا جايي ک��ه گذرگاهی برای عقب
نشینی احتمالی نداشتیم .در منطقه ابو الخصیب از
چهار طرف در میان نیروهای دشمن بودیم.
پرتاب گلولههای دنبالهدار و منّور چه س��ودي
براي دشمن داشت؟
چون دامنه ميدان عمليات به قدري گسترده بود كه
دشمن با این اقدام میخواست از يك طرف بداند
که نیروهایش در چه محورهايي پراکنده ش��دهاند،
و از ط��رف ديگ��ر در ص��دد بود ب��ه نيروهايش
روحيه ده��د .ولی هر اقدامی برای تقویت روحیه
سربازان دشمن سودمند نبود .زیرا دشمن به خوبی
میدانس��ت که سپاهیان اس�لام و مجاهدین تیپ
بدر برای ش��هادت از یکدیگر س��بقت میگرفتند.
زمان��ی که در ع��راق زندگی میک��ردم حدود دو
س��ال از آغاز جنگ گذش��ته بود .آنجا هميشه این
جمل��ه را از زبان س��ربازان عراقي ميش��نديم که
ایرانیها برای شهادت در جبهه از یکدیگر سبقت
میگيرن��د .موقعی هم که به ای��ران آمدم ،از زبان
افس��ران عراقی که در جنگ به اس��ارت نیروهای
اس�لام در ميآمدند اعتراف میکردند که نیروهای
ایراني برای شهادت در حين عملياتها از یکدیگر
سبقت میگرفتند.
س��وم :عملیات راهب��ردی دیگری ک��ه مجاهدین
عراقی در آن درخش��یدند و مظلومانه به ش��هادت
رس��یدند عملیات مرص��اد بود .ش��هداي عمليات
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مرصاد واقعا مظلوم هستند .کسانی که در نخستين
گام پیشروی منافقین به سمت کرمانشاه را متوقف
کردند ،مجاهدین عراقی بودند .این نیروهای تیپ
بدر به ویژه گردان شهید صدر بودند که با عمليات
هوابرد ،منافقین را تار و مار کردند.

پیروزیها و دستاوردهایی که
تیپ بدر در دوران فرماندهی
شهید دقایقی به دست آورد در
نتیجه همکاری متقابل و همدلی
میان مجاهدین و شخص شهید
دقایقی بوده است .شكي نيست
كه کار و تالش و اخالص در راه
خدا مهمترین رمز موفقیت یک
یگان نظامی است
نیروهای تیپ بدر در جاده اسالم آباد ـ كرمانشاه
چه کار میکردند که با منافقین رو در رو شدند؟
همانگونه كه ميدانيد در روزهای آخر جنگ ارتش
عراق تجدی��د قوا کرده و دوباره ب��ه هور الهویزه
حمله کرد .در چنين شرايطي از گردان امام موسی
کاظم (ع) و گردان ش��هيد صدر كه در کردس��تان
مس��تقر بود خواسته شد هرچه س��ريعتر به منطقه
جنوب بازگردند .آنها در حین بازگش��ت به جبهه
جنوب در جاده کرمانش��اه به اهواز و در سه راهي
اس�لام آباد با منافقین برخورد کردند و با آنها در
گیر ش��دند .البته فراموش نكنيم كه در آن روزهای
سرنوشت ساز گردان انصار الحسین (ع) و گردان
اب��و الفض��ل العباس (ع) تیپ ب��در در منطقه هور
مستقر بودند و جانانه جنگیدند و ژنرال مبارک عبد
اهلل جنایتکار ،فرمانده ارتش عراق را زخمی کردند.
نيروهاي گردان امام موس��ی کاظم (ع) كه به طرف
اهواز در حركت بودند ،با مش��اهده چند هزار نيرو
و انبوه ستونهاي زرهي شگفت زده شدند که این
نیروه��ا از کج��ا آمدهاند و هویت آنها چیس��ت؟
این همه س�لاح س��نگین از کجا همراه دارند؟ لذا
بچهه��اي اطالع��ات و عمليات تي��پ زود هنگام
آنها را شناسايي كردند و متوجه شدند كه منافقين
هستند .آنگاه نیروهای تیپ بدر از سه راهی اسالم
آباد به جاده کرمانشاه بازگشتند و به تعقیب منافقین
پرداختن��د .عبد االمیر س��الم و ابو محمد البغدادی
و ش��هید ابو میثم الصادق��ی فرماندهان گردان امام
موس��ی کاظم (ع) كه در یک خودرو در پیشاپیش
کاروان حرک��ت میکردند خبر رخنه منافقین را به
سمع ش��هید صیاد شیرازی رسانده و او بیدرنگ با
ي��ك فروند بالگ��رد به منطقه آمد و ب��ا فرماندهان
مزبور جلس��ه تش��کیل داد تا راههای رویارویی با
منافقین را بررسی کنند .در آن جلسه تصمیم گرفته
ش��د منافقين را در گردنه «چهار زبر» در فاصله 34
كيلومتري كرمانش��اه محاصره كنند و آنها را مورد
حمله قرار دهند.

در واقع فرماندهان ارتش و سپاه «گردنه چهاز بر»
را ك��ه بعدا به «گردنه مرصاد» ناميده ش��د ،بهترین
موقعیت برای به دام انداختن منافقین فریب خورده
و نابودی آنها دانستند .فرماندهان گردانهای تیپ
ب��در و فرماندهان ارتش جمهوری اس�لامی ایران
فوري در همان منطقه جلسه تشکیل دادند و شهید
ابو میثم الصادقی به ش��هید صیاد شیرازی پیشنهاد
کرد در برابر حركت س��تون منافقی��ن که در حال
پیش��روی به سوی کرمانشاه بودند نیرو پیاده شود.
ش��هید صیاد شیرازی پرس��ید كه با این فوریت از
کجا نیرو تأمین کنیم .شهید ابو میثم الصادقی گفت:
نیروهای گردان شهید صدر در سه راهی اسالم آباد
توقف کردهاند ومنتظر دستورات هستند.
از س��وي ديگر وقتی نیروهای لشكر  9بدر که در
حال مرخصی در قم و تهران بس��ر میبردند ،خبر
درگيري با منافقين را در جاده كرمانش��اه شنيدند،
بیدرنگ كوش��يدند خود را به منطقه نبرد برسانند.
آنها هر طور ش��ده سوار ماشین شدند و به سوی
تنگه مرصاد ش��تافتند .در آن روزها وس��ائل نقلیه
عمومي براي س��فر به کرمانش��اه كمياب شده بود.
حت��ی نیروهای ذخیره تیپ از اصفهان و تهران هم
به کرمانشاه شتافتند.
به هر حال وقتي ش��هید صیاد شيرازي پیشنهاد ابو
میث��م الصادقی را ش��نید ،او را در آغوش گرفت و
پیشانی او را بوس��يد و از او تشکر کرد و بیدرنگ
به هوانیروز دس��تور داد نیروهاي گردان ش��هيد را
از تنگه کلش��ن در س��ه راهي اس�لام آباد در عقبه
س��تون منافقین پیاده کنند .احضار سریع نیروهای
ارتش و س��پاه و دو گردان لش��كر بدر در اطراف
س��تون منافقین آنها را غافلگیر ک��رد .گردان امام
موس��ی کاظم (ع) از س��مت جلو ستون منافقین و
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گردان شهید صدر از سمت عقب ستون با منافقین
درگیر ش��دند .با آمدن نیروه��ای کمکی ارتش و
س��پاه و دخالت نیروه��ای هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ،ستون منافقین تار ومار شد .لذا مشارکت
مجاهدی��ن عراقی در عملیات مرص��اد را یکی از
نبردهای راهبردی آنها میدانم.
مجاهدین عراقی و نیروهای تیپ بدر با چه نوع
س�لاحي با ارتش بعث عراق میجنگیدند و این
سالحها از چه طریقی تأمین میشد؟
گروهه��ای مجاهد عراقی در آغاز ش��کل گیری در
پادگان ش��هيد غيور اصلي در اهواز فقط سالحهاي
س��بک و متوس��ط در اختیار داش��تند .ولي بعد از
شرکت در عملیات بزرگ بدر موفق شدند عالوه بر
انواع س�لاحهای سبك ،سالحهاي نیمه سنگین در
کالیبرهای مختلف و دوشکا و تعدادی خمپاره انداز
از ارتش عراق به غنیمت بگیرند .مجاهدین عراقی
گاهی س�لاح الزم برای رویاروی��ی با هواپیماهای
مهاجم ارتش عراق را نداش��تند .موقعی که در هور
الهویزه مس��تقر بودی��م و هواپیماهای جنگی عراق
به س��راغ م��ا میآمدند در ال ب��ه الی نیزارها پنهان
میشدیم .زیرا سالح ضد هوایی در اختیار نداشتیم.
بعد از عملیات قدس به س�لاح متوسط دیمتروف
مجهز ش��دیم .این سالح به دوش��کا شباهت دارد.
وقتی به س�لاح دیمتروف مجهز ش��دیم توانستيم
جلو بالگردهاي عراقي را بگيريم.
روزی كه بالگردهای عراقی در آس��مان هور ظاهر
ش��دند ،شهید ابو ظاهر که مس��ئولیت محور را به
عهده داش��ت از مجاه��دی که پش��ت ديمتروف
نشسته بود خواست بالگردهای عراقی را دور کند.
بچهها این س�لاح را در قایق نصب کرده بودند و
به تعقیب بالگرده��ای مهاجم ميپرداختند .در پی
گس��ترش عملیاتها ،مسئوالن لشكر
بدر به فکر تهیه اس��لحه س��نگین از
جمله مسلس��لهای ض��د هوایی 23
میلیمت��ری و  57میلیمت��ری برآمدند.
ولی انتقال این نوع سالحها به تاالب
دش��وار بود .زیرا باید روی قایقهای
ب��زرگ نصب ميش��دند و قایقهای
کوچک جوابگو نبودند.
اص��وال هور الهویزه عمیق نیس��ت و
نمیت��وان در آن از قایقه��ای نیم��ه
س��نگین اس��تفاده ک��رد .از این نوع
س�لاحهاي ضد هوایی روی خشکی
در اختی��ار داش��تیم و در عملی��ات
پدافندی از آنها اس��تفاده میکردیم.
ش��هید اب��و علی��اء المیال��ی یکی از
مجاهدین��ی بود که ض��د هوایی 23
میلیمتری در اختیار او قرار داده بودند
و در یکی از عملیاتها موفق شد یک
هواپیم��ای میگ عراقی را س��رنگون
کند .مس��ئوالن وقت س��پاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی ه��م از المیالی به
خاطر سرنگونی میگ عراقی قدردانی
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به عمل آوردن��د .او در تعقیب هواپیماهای نظامی
دشمن خیلی باهوش و ش��جاع بود و در عملیات
کربالی  5به شهادت رسید.
با گسترش دامنه عملياتهاي تیپ  9بدر و تبدیل
ش��دن آن به لش��کر و با ش��رکت در عملیاتهاي
گوناگون ،به ویژه در عملیات کربالی  2و حضور
فعال بچهها در دورههای آموزشی تخصصی ،لشكر
به مرور زمان به انواع س�لاحهای سنگین از جمله
تانک و توپخانه  106میلیمتری و خمپاره انداز 81
میلیمت��ری و  120میلیمتری مجهز ش��د .اینها همه
سالحهای غنیمتی بودند .در آن مرحله كه تيپ بدر
به لش��كر تبديل شد ،یک تیپ توپخانه به نام تيپ
مالک اش��تر تشکیل دادیم كه در جبهههای جنوب
و غرب کش��ور فعال بود .قبال گردان پشتیبانی بود
ولی به مرور زمان و در پی توس��عه لش��کر بدر به
یک تیپ تهاجمی تبدیل شد.
لش��كر بدر در کدام ي��ك از عملیاتها از تانک
استفاده کرد؟
مجاهدی��ن عراق��ی ب��رای اولین ب��ار در عملیات
کرب�لای  5از س�لاح تانک اس��تفاده کردند .چون
زمین عملیات مسطح بود و شرايط برای استفاده از
تانک خيلي مساعد بود .یگانهای زرهی لشکر بدر
نقش ارزندهای در این عملیات ایفا کردند.
رمز موفقیت شهید دقایقی را در فرماندهی تیپ
 9بدر در چه میدانید؟
در حقیقت پیروزیها و دستاوردهایی که تیپ بدر
در دوران فرماندهی ش��هید دقایقی به دست آورد
در نتیجه همکاری متقابل و همدلی میان مجاهدین
و شخص ش��هید دقایقی بوده است .شكي نيست
ك��ه کار و تالش و اخ�لاص در راه خدا مهمترین
رمز موفقیت یک یگان نظامی اس��ت .رزمندگان و
فرماندهان تیپ بدر جز کس��ب رض��ای حقتعالی
هیچ چیزی در برابرش��ان نمودار نب��ود .یعنی اگر
اخالص وجود داش��ته باش��د ،س��ایر کارها آسان
میش��ود .یگان بدر همه قومیتها و طوایف عراق
از قبی��ل عرب و کرد و ترکمن و ش��یعه و س��نی

را دربرگرفته بود .حتی بس��یاری از برادران رزمنده
ایرانی عالقمند بودن��د در قالب تیپ بدر بجنگند.
آنها با انگیزه و عالقه فراوان آمدند و داوطلبانه در
تیپ بدر حضور یافتند.
از ملیته��ای مختلف از جمل��ه الجزایر ،بحرین،
حجاز ،فرانس��ه ،لبنان و س��وریه هم ب��ه این تیپ
پیوس��تند و دهها تن از آنها به ش��هادت رسیدند.
تعدادی از برادران اهل تس��نن ع��راق هم در این
یگان حضور داشتند که برخی از آنها شیعه شدند
و برخی دیگر به مذهبش��ان پایبند ماندند و چند
نفر از آنها هم به ش��هادت رس��یدند .لذا میتوان
گفت که مهمترین دالیل حضور این افراد در تیپ
ب��در در اخالص و توکل آنان بر خداوند آفریدگار
نهفته بود .به هیچ مس��ائل مادی نگاه نمیکردند .به
طور مثال وقتی ش��هید ابو ط��ارق البصری فرمانده
گردان امام موس��ي كاظم (ع) ش��بهاي جمعه در
مسجد پادگان مینشست و دعای کمیل میخواند،
از ش��دت گریه و خش��وع به درگاه خ��دا خود را
فراموش میک��رد .وقتی که دیگ��ران یک فرمانده
گ��ردان را به حالت راز و نیاز میدیدند تحت تأثیر
قرار میگرفتند.
از اين قبيل افراد ،نمونههاي زيادي در تيپ وجود
داش��تند .ابو مصطف��ی النقیب مهندس پ��رواز در

در حقیقت پیروزیها و
دستاوردهایی که تیپ بدر در
دوران فرماندهی شهید دقایقی
به دست آورد در نتیجه همکاری
متقابل و همدلی میان مجاهدین
و شخص شهید دقایقی بوده
است .شكي نيست كه کار و
تالش و اخالص در راه خدا
مهمترین رمز موفقیت یک یگان
نظامی است
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نیروی هوائی عراق بود که به ایران هجرت کرد و
به تیپ  9بدر پیوس��ت و بچهها را آموزش نظامي
میداد .او در قم س��کونت داش��ت و در کالسها
بحث خارج فقه آیت اهلل سيد کاظم حائری شرکت
میکرد .النقيب همیش��ه برای رزمندگان در پادگان
کالسهای دروس عقاید و اخالق دایر میکرد.
شهید عبد االمیر السالمی فرمانده يكي از گردانهاي
تي��پ ب��در در جري��ان عملیات کرب�لای  2به ابو
مصطفی النقیب توصی��ه کرد که در قرارگاه گردان
بماند و از ش��رکت در عملی��ات رزمی خودداری
کن��د .ولي اب��و مصطفی مخالفت کرد و به ش��هید
السالمی گفت ما باید اینجا ثابت کنیم که گفتارمان
ب��ا عملمان مطابق��ت دارد .جایز نیس��ت جوانان
را به جهاد تش��ویق کنیم و خودمان در گوش��های
بنش��ینیم .هرگز به خود اجازه نمیدهم در قرارگاه
بمانم و پیش��اپیش رزمندگان حرکت خواهم کرد.
او س��رانجام در عملیات کربالی  2در منطقه حاج
عمران شهید شد.
اینه��ا نمونهه��ای عين��ي نیروهای تیپ ب��در و از
ش��اگردان ش��هید دقایقی بودند .اینگونه نیروهای
مخلص و ف��داکار در تیپ بدر فراوان بودند وقتی
نیروها و فرماندهان مخلص باشند .وقتی رزمندگان
مخلصانه از دس��تورات فرمانده��ان اطاعت کنند.
طبیعی اس��ت که خداوند به آنها ياري ميرس��اند
و آنها را پیروز میگرداند .شهید اسماعیل دقایقی
ه��م در ط��ول زم��ان عملی��ات به دی��دار یکایک
رزمندگان در خطوط مقدم میش��تافت و اوضاع و
احوال آنان را جویا میشد .خب وقتی یک رزمنده
چنین فرماندهای داشته باشد که همیشه با خشوع و
خضوع به درگاه خداوند گام بر میدارد و در سایه
دعا و نیایش با دشمن میجنگند ،براي رزمنده الگو
و سرمشق ميشود .و رزمنده به او اقتدا میکنند.
به استثنای شهید اس��ماعیل دقایقی ،چند نفر از
اين شهداي نمونه در تیپ بدر داشتيد؟
در حقیقت سخن گفتن از سایر شهدای برجسته و
نمونه تیپ  9بدر در این وقت کم دشوار است .هر
کدام از شهدای مجاهد تیپ بدر داستان اندوهناکی
دارد و به وقت بيشتري نياز دارد.
گم��ان كنم ب��ه ویژگیها و ش��جاعتهاي چند
شهيد تیپ بدر اشاره کنید مفيد خواهد بود..
تا چندي پيش درباره حفظ آثار و شرح حال شهدای
تیپ ب��در و س��ایر مجاهدین عراقی غ��م بزرگی
برداش��ته بودم .تا اینکه با کم��ک خداوند متعال و
همت برخی از دوس��تان که در دوران دفاع مقدس
در تیپ حضور داش��تند «مرکز حفظ آثار و آرشیو
شهدای مقاومت اسالمی عراق» در قم تأسیس شد
و تاکنون چهار جلد کت��اب قطور با چاپ ظریف
و عکسهای رنگی از ش��هدا و صحنههای نبرد در
جبهههای جنوب و غرب کشور منتشر شده است.
وقتی که اولین جلد کارنامه ش��هداء انتشار یافت،
خدا را سپاس گفتم و احساس آرامش کردم .شرح
حال زندگي اين شهداي گرانقدر به تدريج در حال
انتشار است.
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خداوند مهربان در قرآن كريم فرموده اس��ت« :بسم اهلل الرحمن
الرحيمّ :
ين جاهدوا فينا لَنَهدي ّن ُهم ُس ُبلنا وإن اهللَ ل َ َم َع ال ُمحسنين».
والذ َ
شكي نيست كه اين آيه كريمه در وصف بزرگ مرداني همچون
شهيد اسماعيل دقايقي نازل شده كه عمر پر بركت و جان شيرين
خود را در راه تعالي اسالم و سرافرازي ميهن اسالمي فدا كردند.
به روش��ني ميدانيم كه با ادراك مادي و زبان الكني كه ما داريم
هرگز نميتوانيم بخشي از بركات وجودي و فضيلتهاي مجاهدان
ي س��بيلاهلل ،به ويژه ش��هيدان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس
ف 
را بيان كنيم .در اين بخش س��عي كرديم گوشهاي از خصلتها و
فضيلتهاي اين شهيد بزرگ را از زبان همرزمان او ترسيم كنيم.
بعضي از بزرگان توان تحمل فراق او را نداش��تند و بيدرنگ به او
ملحق ش��دند و برخي از آنان هنوز در قيد حيات و منتظر رحمت
و كرم الهي هستند.

شهيد دقايقي از دريچه خاطرات
فرماندهان ارشد يگانهاي تيپ  9بدر
روايت هادي العامري وزير حمل و نقل
عراق و فرمانده پيشين سپاه بدر

هميشه تش��نه ديدار اس��ماعيل دقايقي بودم اما اين
توفي��ق كمتر نصيبممىش��د .به اي��ن خاطر هرگاه
مريض مىش��د ،خوش��حال بودم كه يك��ى دو روز
در كنار او هس��تم .در ساعت شش بامداد روزي كه
س��ردار دقايقي به شهادت رس��يد ،در لحظه آخرين
خ��دا حافظي ح��دود  20دقيقه جل��وى درب منزل
بستگان او در اهواز با هم صحبت كرديم .به شوخي
به او گفتم كاش از ناحيه دست و پا زخمي ميشديد
تا بيشتر در كنار ش��ما باشم .اسماعيل برگشت و با
لبخند پرس��يد كه اگر س��ر برود چه؟ ما فقط سرمان
برود آرام ميگيريم و يك جا مينش��ينيم .س��رانجام
راننده اسماعيل پا روى پدال گاز نهاد و حركت كرد.
در فاصله صد متري داخل كوچه ،دست راستش را
از پنجره ماشين بيرون آورد و به نشانه خدا حافظى
تكان داد .ماشين كه به سمت چپ پيچيد ،پيچ و خم
كوچه بين چش��مان اشكبار من و دست نوازشگر او
جدايى افكند .هنگام اذان ظهر در قتلگاه شلمچه سر
پرشور خويش را به معشوق سپرد و به حيات ابدي
پيوست.
اس��ماعيل انس��ان متعهد ،عارف و مخلص بود .در
جبه��ه و در پادگان نيمههاي ش��ب از خواب بيدار
ميشد و به درگاه خداوند به راز و نياز ميپرداخت.
شب جمعهاي از شدت خستگي خوابيده بودم .نيمه
شب از صداي ناله و نيايش او بيدار شدم .چشمهايم

اسماعيل انسان متعهد ،عارف و
مخلص بود .در پادگان نيمههاي
شب از خواب بيدار ميشد و
به درگاه خداوند به راز و نياز
ميپرداخت .نيمه شب جمعهاي
از صداي نيايش او بيدار شدم.
چشمهايم را كه باز كردم سردار
را ديدم كه پر سوز و بي قرار به
نماز شب ايستاده است
را كه باز كردم سردار را ديدم كه پر سوز و بي قرار به
نماز شب ايستاده است .از ديدن چنين صحنه زيبايي
به وجد آمدم و عجيب غرق تماشايش شدم .او پس
از نماز با قرائت زيارت عاش��ورا بر اين سوز و گداز
افزود .وقتي كه به س��جده رفت و زيارتش را با اين
ذكر «اللهم ارزقني شفاعه الحسين» ادامه داد ،بر اين
حال و هواي معنوي و عرفاني غبطه خوردم.
تعدادي از روحانيون عراقي حوزه عمليه قم هميشه
به تيپ  9بدر ميآمدند و س��خنراني ميكردند و به
پرسشهاي ديني مجاهدين پاسخ ميدادند .مرحوم
حجت االسالم و المسلمين سيد سعيد خطيب يكي
از آن روحانيون برجس��ته و مجاهد و خوش سلیقه
بود كه ش��هيد دقايق��ي عالقه ويژهاي نس��بت به او
داشت .عمليات كربالي  2كه به پايان رسيد ،معلوم
ش��د كه چه گلهايي پرپر شدند و چه سلحشوراني
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به خيل عاشورائيان پيوستند .آقا اسماعيل كه هنگام
عمليات نشان ميداد مردي مقاوم و با صالبت است
و نسبت به شهادت رزمندگان خم به ابرو نميآورد،
پس از اين عمليات و هنگام در آغوش گرفتن س��يد
س��عيد ،سر بر ش��انههاي او نهاد و زار زار گريست.
س��يد او را به صبر و بردباري دعوت نمود و گفت:
شما فرمانده هستيد و بايد اين سختيها تحمل كنيد.
س��ردار با چش��ماني اش��كبار گفت :حضرت امير
المؤمنين (ع) هم در سوگ يارانش گريه كرد .ما كه
از پيروان او هستيم جاي خود داريم.
س��ردار همانند امام علي (ع) كه نام اصحابش را (با
عباراتي چون «اين عمار» ذكر ميكرد و ميگريست
نام يكايك مجاهدين ش��هيد را با ح��زن و اندوه به
زبان ميآورد ،و خطاب به سيد سعيد ميگفت :سيد
ميدانيد «ابو عمار ناصح» ش��هيد شد؟ ميدانيد «ابو
مصب��اح» و «ابو س��ميه» و «ابو عب��د اهلل الحربي» و
«ابو حس��ن علي» و «ابو ضياء عسكري» به شهادت
رسيدند؟ سيد! اَين ابوعمار؟ اَين ابو سميه؟
اي��ن صحنه يك��ي از غم انگيزترين و پرش��ورترين
صحنههاي به ياد ماندني اس��ت كه تا آن لحظه ديده
بودم.
در عمليات كربالى پنج مس��ئوليت يگان مهندس��ى
رزمى تيپ  9بدر را به عهده داش��تم .نبرد طوالنى و
پرمشقتي بود .جنگ دلير مردان پاك سيرت با هرچه
نامردان ناپاك بود .در حالى كه در داخل ماش��ين در
كنار شهيد اس��ماعيل دقايقي نشسته بودم ،در مورد
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تعداد لودرها و بلدوزرهاي تيپ پرسيد و من به طور
دقيق پاسخ گفتم .چند لحظه بعد دستمالى را كه تخم
مرغ آبپز و نان و سبزى در آن وجود داشت به من
داد و گفت :اين براى افطار شماست .من نپذيرفتم و
به او گفتم كه اين غذاى خودتان اس��ت .ولى سردار
اص��رار كرد كه اي��ن رزق و روزى شماس��ت .آنجا
دست مبارك او را پس نزدم و پذيرفتم.
نيمه ش��بي كه از مأموريت برگش��ته بوديم به درب
ورودى مقر تيپ  9بدر در پادگان غيور اصلى اهواز
نزديك ش��ديم .دژبانى جلوى م��ا را گرفت و به ما
اجازه ورود نداد .گويا تازه به اين كار مأمور شده بود
و هيچ كدام از بچهها را نمىشناخت .سردار به سراغ
دژبان رفت و اس��امي يكايك بچهها را به او معرفى
كرد و گفت :اين آقا مس��ئول فالن قسمت است .او
را نمىشناس��ى؟ شهيد دقايقي با ذكر نام همراهان و
بيان مس��ئوليتهاى يكايك آن��ان هم كارى از پيش
نبرد و ب��از دژبان گفت :نمىشناس��م .تنها الزم بود
خود را معرفي كند ك��ه از اين كار خوددارى نمود.
در آن ميان يكى از بچهها جلو آمد و به دژبان گفت:
بابا اين سردار دقايقى است .سردار هم به خنده افتاد
و دژبان كه آوازه او را بس��يار ش��نيده بود ،مبهوت و
شرمنده شد و با عذرخواهى ما را به پادگان راه داد.

هر اندازه درباره رفتار
جوانمردانه شهيد دقايقي بگويم
كم گفتهام .در روزگاري كه
خود را براي عمليات عاشوراي
 4آماده ميكرديم دو سرباز
عراقي در منطقه هور الهويزه
به نيروهاي تيپ بدر پناهنده
شدند .آقا اسماعيل با برخورد
صميمانه و حسن ظن آن دو
سرباز را جذب تيپ بدر كرد

روايت شهيد سليم سعيد المياحي مسئول
واحد اطالعات و عمليات تيپ  9بدر

المياحي قبل از سقوط صدام ،در جريان درگيري
ب��ا مأمورين امنيتي رژيم بعث ع��راق در بغداد به
شهادت رسيد
شامگاه  22بهمن سال  1364را در منزل آقا اسماعيل
دقايق��ي در تهران بس��ر بردم .هنگام��ي كه گوينده
تلويزي��ون م��ردم را جهت مراس��م تكبيرگويي فرا
خواند ،س��ر موعد مقرر صداي دلنش��ين اهلل اكبر بر
بامهاي شهر طنين انداز شد .سردار با شور و اشتياق
از جا برخاست و سرش را از پنجره آپارتمان بيرون
برد و فرياد تكبير س��ر داد .او دو فرزندش ابراهيم و
زهرا را هم به گفتن گلبانگ اهلل اكبر تشويق كرد .آن
دو با تأس��ي به پدرشان فرياد شيواي كودكانهشان را
به ذكر تكبير بلند كردند.
پيش از عمليات كربالي  2دو تن از سربازان عراقي
در منطقه حاج عمران به جبهه اس�لام پناهنده شدند

و اطالعات ارزش��مندي از جبهه دش��من
در اختيارم��ان قراردادن��د .ش��هيد دقايقي
يكي از آن دو را كه ش��غل آش��پزي داشت
در آشپزخانه تيپ گماش��ت .اسماعيل در
آس��تانه عمليات ،اختيار كامل براي شركت
درعمليات به خودش��ان واگذار كرد .آن دو
ني��ز داوطلبانه و خالصانه براي ش��ركت در
عملي��ات كربالي  2اب��راز عالقه كردند .اما
بچههاي تيپ به لحاظ رعايت مسائل امنيتي
به آن دو اس��لحه ندادند .وقتي آقا اسماعيل
آگاهي يافت ،خيلي ناراحت ش��د و گفت:
آن دو نيز بايد مانند س��اير مجاهدين مسلح
ش��وند .او با اس��تدالل و منطق گفت« :بايد به همه
اعتماد كرد تا جذب تيپ شوند و خودباوري داشته
باش��ند .اگر نخواستند با ما باشند و به سمت دشمن
گريختند ،ما فقط دو قبضه اس��لحه از دست دادهايم
كه چنان ارزشي ندارد» .اين گونه برخوردها موجب
ميشد بسياري از آزادگان وارد ميدان كارزار شوند و
مردانه با دشمن بعثي بجنگند.
ش��ب عمليات كه فرا رس��يد و حمله آغاز ش��د آقا
اسماعيل به وسيله بيس��يم جوياي حال و وضعيت
نيروها ش��د .در پاسخ به او گفتم كه در حال حاضر
به بيس��ت رزمنده تازه نفس نياز داريم .اسماعيل با
ش��نيدن اين جمله و احساس نياز يگان ما به نيروي
كمكي اظهار داش��ت اگر ده دقيقه صبر كنيد نيروي
كمكي به طرف شما اعزام ميكنم .ده دقيقه نگذاشته
بود كه آقا اسماعيل همراه دو نفر ديگر چون فرشته
نجات سر رس��يدند .پرسيديم كه نيروي كمكي چه
شد؟
گفت :من و همين دو نفر تا شهيد نشويم از اين منطقه
بيرون نميرويم .تا پاي شهادت اينجا ايستادهايم.
من با شنيدين اظهارات دليرانه سردار و ديدن غيرت
و صالبت او احس��اس كردم يك لشكر به كمك ما
آمده و به نيروي بيشتري نياز نداريم .با آمدن او روح
تازهاي از مقاومت و دالوري در كالبد خسته ما دميد.
در حقيق��ت هرچه درباره رفتار جوانمردانه ش��هيد
دقايقي بگوييم كم گفتهايم .به طور مثال در روزگاري
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هادي العامري فرمانده سابق سپاه بدر

كه خود را براي عمليات عاشوراي  4آماده ميكرديم
دو س��رباز عراق��ي در منطقه هور الهوي��زه از ارتش
حزب بعث بريدند و به نيروهاي تيپ بدر پيوستند.
يكي از آنان كه قايق ران بود اطالعات مفيدي درباره
مواضع و تعداد نيروهاي بعثي مستقر در جبهه ارائه
كرد .آقا اسماعيل با خوش رويي و برخورد صميمانه
و حسن ظن آن دو س��رباز را جذب تيپ بدر كرد.
به آنها در كار شناسايي موقعيت نيروهاي دشمن و
تكمي��ل اطالعات ضروري خوب بهره برداري كرد.
ش��خصيت پر جاذبه سردار به گونهاي بود كه آن دو
سرباز با عالقمندي به همكاري با تيپ ادامه دادند.
در آستانه عمليات گسترده كربالى پنج دو مأموريت
عملياتى به تيپ  9بدر واگذار ش��د .يكى در منطقه
موسيان و ديگرى در هور الهويزه .آقا اسماعيل براى
پىگيرى كارها و گرهگشايى امور بين اين دو منطقه
مدت��ي در حال رف��ت و آمد ب��ود .روزى در منطقه
موس��يان به هم��راه بچههاى اطالع��ات و عمليات
از يك��ى از ارتفاعاتي كه نيروه��اى ارتش در مقابل
نيروهاي دشمن مستقر بودند ،باال رفت .او به منظور
شناس��ايى هرچ��ه دقيقتر منطقه تصمي��م گرفت تا
فاصله  30مترى نيروهاى عراقىها پيش برود .دقايقي
با شجاعت وصف ناپذيري چنين تصميمى را عملى
كرد و اطالعات دقيق و سنجيدهاي به دست آورد.
سردار س��پاه اس�لام اس��ماعيل دقايقي بامداد روز
عمليات كربالي  2طب��ق معمول راهي منطقه مورد
نظر ش��د و از نزديك موقعيت آنجا را بررسي كرد و
به نيروهاي خودي روحيه بخشيد .شرايط عمليات به
گونهاي مشكل ساز شده بود كه هيچ لشكري توفيق
نياف��ت ارتفاع��ات مورد نظر در منطق��ه عمليات را
تسخير كند .دشمن با تمام توان ميكوشيد ارتفاعات
آزاد ش��ده ش��هيد صدر را كه دس��تاورد تيپ  9بدر
ب��ود باز پس گيرد .تنور جنگ ت��ن به تن داغ بود و
نيروهاي مجاهد عراقي به شدت مقاومت ميكردند.
پاتكهاي س��نگين عراقيها بسيار نفس گير بود .در
آن تنگناي نبرد آقا اس��ماعيل در خط مقدم حضور
داشت و با شجاعتي تحسين بر انگيز به بچهها براي
در دفع پاتكها روحيه ميبخشيد.
در ميان اسيران عراقي ،آزادگاني سر برافراشتند كه از
گذش��ته خويش اظهار پشيماني كرده و براي جبران
گذش��ته و خدمت به نظام اسالمي آستين همت باال
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زدند .اين آزادگان براي نخس��تين بار به كوشش آقا
اس��ماعيل جذب تيپ  9بدر شدند و از اردوگاه نگه
داري اس��را همراه تعداي از مس��ئوالن كميته اس��را
به پادگاني در نزديكي ش��هر س��نقر انتق��ال يافتند.
مس��ئوالن كميته مزبور ب��راي حفاظت و نگهباني از
پادگان ش��رايط ويژهاي در دستور كار داشتند .گويا
احس��اس كرده بودند كه اي��ن آزادگان مورد اعتماد
نيس��تند .آقا اس��ماعيل به محض ورود به پادگان و
آگاهي از وضعيتي كه مسئوالن كميته اسرا به وجود
آوردهاند ،بيدرنگ دس��تور داد كه ب��ا آزادگان مانند
س��اير نيروهاي مجاهد عراقي برخورد ش��ود .او با
چنين برخوردي لبخند رضايت بر لبان آنها نشاند و
شادي آنها را برانگيخت.
بچهها ش��بانه روز كار مىكردند .تا مقدمات تحقق
يك عمليات دش��من شكن را فراهم آورند .آنان در
تكميل و پش��تيباني گردانها س��عي بسيار نمودند و
مشتاقانه در انتظار وقت كارزار سر از پا نميشناختند.
ام��ا اش��تياق تحقق يك پيروزي بدون س��از و برگ
كاف��ي امكان پذير نبود و باي��د از اين نظر به راحل
ميانديش��يدند .در همان روزهايي كه هنوز س��از و
برگ مورد نياز آماده نش��ده بود و كمبود موتور قايق
كامال محس��وس بود ،آقا اسماعيل براي شركت در
جلسهاى راهي منطقه دوكوهه شد .هنگام برگشت،
نظر برادر محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران
انقالب اسالمى را چنين بيان نمود« :به علت وقفهاي
ك��ه در جبههها پيش آمده هرچ��ه زودتر و پيش از
موعد مقرر عمليات كنيد.
در حالي ك��ه بچههاي واحد دريايي تيپ مش��غول
نص��ب موت��ور روي قايقها بودند ،س��ردار دقايقي
دستور شروع عمليات كربالي  4را صادر كرد .او به
ما توصيه كرد به خدا توكل داش��ته باشيم و عمليات
را آغ��از كنيم .اين اقدام زود هن��گام به خاطر انجام
تكاليف و اطاعت از فرماندهي بود و بر مبناي همين
اخالص و توكل آن يورش برق آسا در هور الهويزه
به گونهاي دقيق و سريع تحقق يافت.
زمانى ك��ه در خط پدافندى طوالني در هور الهويزه
به پيكار با دش��من مش��غول بوديم ،ش��هيد دقايقي
همراه تعدادي از فرماندهان و مس��ئوالن تيپ  9بدر
راهى جبهه شمال غرب شد و در جستجوى منطقه
عملياتى و استقرار نيروها در آنجا بود .او بر اين باور
بود كه براى اس��تفاده از فرصته��ا دو مأموريت را
به عهده بگيريم تا هر كدام كه مناس��بتر اس��ت در
دس��تور كار قرار گيرد .ل��ذا وقتى براى پذيرش يك
مأموريت عملياتى به قرارگاه نجف اش��رف رفتيم،
فرمانده قرارگاه پيشنهاد كرد كه از دو منطقه عملياتى
ش��مال منطقه حاج عمران و ديگرى منطقه دربندى
خان در داخل كردستان عراق يكى را انتخاب كنيم.
آقا اسماعيل در پاس��خ به اين پيشنهاد اظهار داشت
كه ما براى شناس��ايى همزمان اين دو منطقه آمادگى
داريم .س��پس س��ردار به من و تع��دادى از برادران
دستور داد تا به شناسايى منطقه عملياتى مورد نظر به

در حالي كه بچههاي واحد
دريايي مشغول نصب موتور روي
قايقها بودند ،سردار دقايقي
دستور شروع عمليات كربالي 4
را صادر كرد .او به ما توصيه كرد
به خدا توكل كنيم و عمليات را
آغاز كنيم .بر مبناي همين توكل
يورشي برق آسا و پيروزمندانه
در هور الهويزه تحقق يافت
داخل خاك ع��راق بپردازيم و او براى پىگيرى كار
شناس��ايى در منطقه حاج عمران عازم پيرانشهر شد.
او براى بازديد از مناطق مختلف به ويژه كردس��تان
ع��راق و ش��مالىترين نقطه آن س��فرهاى طوالنى
داش��ت و در شرايط سخت و نامساعد آب و هوايى
آن منطقه گاهى چندين روز به طور پياده از جايى به
جاى ديگر مىرفت تا ش��ايد منطقه مناسبى را براى
عمليات يا استقرار نيروها بيابد.
عملي��ات كربالى  2كه روز  1364/6/13پايان يافت
من تازه از يك مأموريت ويژه برگشته بودم .آن روز
مصادف بود با عقب نشيني تيپ بدر از منطقه حاج
عمران .وقتي به پيرانش��هر رس��يديم آقا اسماعيل را
در جلوى پادگان ديدم .بعد از س�لام و احوالپرسى
از عمليات دش��وار كربالى  2س��خن گفت و براى
شهيدان مظلوم آن واقعه گريه كرد .همان روز من و
اس��ماعيل و چند تن از بچهها با هم از پيرانش��هر به
نقده رفتيم .او در بين راه و در حين رانندگى اش��ك
ريخ��ت و به توصيف ش��هيدان عمليات كربالى 2
پرداخت .با آن چشمان اشكبار و آن سوز و افسوس
به س��ختى رانندگي ميكرد .او چگونگي ش��هادت
اب��و عمار الناصح را ش��رح داد و گفت :بدن او مثل
بدن حضرت ابو الفضل العباس (ع) تكه تكه ش��د.
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اب��و عمار پيش از ش��هادت اين آي��ه را خواند« :من
ٌ
رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من
المؤمنين
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بَدّ لوا تبديال».
ش��هيد دقايقي ،مجاهدين عراقى را خيلي دوس��ت
داشت و براى نش��اندن لبخند بر لبانشان و تقويت
روحيهشان با آنها شوخي ميكرد .خيلى خودمانى و
با فروتنى در كنارشان مىنشست و با آنان به داستان
سرايي ميپرداخت .به درد دل مجاهدان مهاجرى كه
به خاطر عشق به اسالم و امام از خانه و كاشانهشان
هج��رت كرده بودند گوش مىداد و تس��لىبخش و
تسكين دهنده آالم آنان شده بود .شنيدن خبر شهادت
اسماعيل بس��يار تلخ و ناگوار بود و دنيا را در نظرم
تي��ره وتار كرد .چهره با صف��ا ،لبخندهاى صميمانه،
نماز و نياز ،مجاهدت و دليرى ،مديريت وفرماندهى،
ايثار وفداكارى و لحظات خس��تگي ناپذيرىاو در
نظرم جلوه مىنمود و لحظه به لحظه داغم سنگينتر
مىشد.
به فلكه امام رضا (ع) رس��يديم كه از آن جا راهها به
س��وى اروند رود و ش��هرك دوعيجى و خط مقدم
منش��عب مىشد .به جبهه شلمچه حركت كرديم .از
ماشين پياده شديم .من جلوتر از چوپان خوزستاني
راه افت��ادم و داخل كانال رفت��م .خدايا چه مىبينم؟
كاش ب��ه دنيا نمىآمدم تا ش��اهد چني��ن صحنهاى
نباشم! اين كيست كه با سر آغشته به خون در كانال
آب افتاده اس��ت؟ اين كدام نخل س��بز و بلند قامتي
است كه اين گونه به خاك و خون غلتيده است؟ آيا
خواب نمىبينم؟ آيا اشتباه نمىكنم؟ نه ،نه ،خودش
است .اين پيكر سرخ همان سردار رشيد سپاه اسالم
اسماعيل دقايقى است .كسى كه ساليان دراز خانه به
دوش عشق و ايمان بود ،و هميشه در آرزو و انتظار
چنين لحظههايى هر رنج و درد و مشكلى را به جان
مىخريد .در پي بمباران هواپيماى دشمن ،بلوكى از
ديوار كانال آب به سر آقا اسماعيل اصابت كرده بود
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و او هم سر پرشورش را به محبوب سپرد و جاودانه
ش��د .من و آن چوپان با كمرى خم و آه و افس��وس
پيكر سردار را از داخل كانال بيرون آورديم و داخل
آمبوالنس گذاش��تيم .آمبوالنس به س��رعت حركت
كرد .گوي��ى جان از تنمان پر كش��يد و اين آخرين
ديدار و تلخترين خاطره زندگى من بود.
هنگام��ى كه پيكر به خون غلتيده آقا اس��ماعيل را
از كانال آب در جبهه ش��لمچه بيرون آورديم و در
آمبوالنس نهاديم ،روزگار جدايى آغاز ش��د .حال
راه رفت��ن نداش��تم .صداى صفير گلول��ه و انفجار
خمپاره و بمبباران هوايي لحظهاى قطع نمىش��د.
من و برادر چوپان از آن گودال قتلگاه بيرون آمديم
تا به قرارگاه خاتم برويم و خبر ش��هادت س��ردار
را ب��ه آن جا اعالم كنيم .به قرارگاه كه رس��يديم با
س��ردار على ش��مخانى مالقات كرديم و با درد و
دري��غ آن واقعه را گزارش داديم .در آن لحظههاى
تلخ و توانفرس��ا ،فقط ص��داى گريه و ناله بود كه
به گوش مىرس��يد .سردار ش��مخانى كه به شدت
از اين خب��ر متأثر بود ،چنان گري��ه كرد كه هرگز
نديديم كسى براى دقايقى اين چنين عزادار باشد.
من ك��ه يتيمى مجاهدين عراق��ى را با تمام وجود
احس��اس مىكردم ،به سردار شمخانى گفتم فقدان
دقايقى و مصيبت او براى ملت عراق مانند مصيبت
فقدان ش��هيد آيت اهلل سيد محمد باقر صدر است.
س��ردار با ش��نيدن اين جمله رو به آس��مان كرد و
فرياد افسوس برآورد .بعد به من گفت ديگر كسى
مانند دقايقى براى شما پيدا نمىشود.

روايت مجاهد عراقي صادق السعداوي

ه��رگاه به كانيك��س آمدم اس��ماعيل دقايقي را در
حال پهن كردن س��فره غذا يافتم .با وجودي كه پير
م��ردي براي اين كارها گمارده ش��ده بود ،ولي آقا
اسماعيل هميشه با عشق و عالقه به چنين كارهايي
ميپرداخت و بچهها را ش��رمنده ميكرد .چه او در
قي��د و بند اين گونه ضوابط نب��ود و گاه با فروتني
به آم��اده كردن ظروف جهت پذيراي��ي از برادران
مجاه��د اهمتمام ميورزيد .فروتني به ش��دت مرا
تحت تأثير ق��رار داده بود .هنگام��ي كه دقايقي به
شهادت رس��يد ،من مسئول تعاون رزمي بودم .در
وقت تحويل پيكر پاك او متوجه ش��دم كه قامتش
از طول تابوت بلندتر است .با خود گفتم كه سردار
ق��د و قامت خيلي بلندي نداش��ت پس چرا چنين
بلند ب��ه نظر مينمايد .تنها دلي��ل و توجيهي كه به
ذهن��م خط��ور كرد ،اين ب��ود كه آقا اس��ماعيل در
برخوردهايش ،هميش��ه س��ر را به زير ميانداخت
و در كمال تواضع س��خن ميگفت .به گونهاي كه
بلنداي قامتش آن چنان هويدا نبود.
در نخس��تين روزهاي تش��كيل تيپ  9ب��در جزاير
مجنون ش��اهد درگيريهاي حماسي بين مجاهدين
عراقي و قواي رژيم ح��زب بعث بود كه به زخمي
ش��دن اسماعيل دقايقي منجر ش��د .روز بعد به هور

شنيدن خبر شهادت اسماعيل
بسيار تلخ و ناگوار بود و دنيا را
در نظرم تيره وتار كرد .چهره با
صفا ،لبخندهاى صميمانه ،نماز و
نياز ،مجاهدت و دليرى ،مديريت
و فرماندهى ،ايثار وفداكارى و
لحظات خستگي ناپذيرىاو در
نظرم جلوه مىنمود و لحظه به
لحظه داغم سنگينتر مىشد
رفتم و با او رو به رو شدم.
پرسيدم :كجا مجروح شدهايد؟
اسماعيل گفت :در جزاير مجنون مجروح شدم
و ان ش��اء اهلل دوباره در آن جا مس��تقر ميش��ويم و
شهادت نصيبم خواهد شد.
در پايان عمليات عاش��وراى چه��ار در منطقه هور،
و در پ��ي بحث براي عضويت نمايندگان مجاهدين
در مجلس اعالى انقالب اس�لامي ع��راق ،وقفهاى
در عملي��ات بعدي مجاهدين به وجود آمد .س��ردار
دقايقى با حساس��يت و دلس��وزى مرت��ب به تهران
ميرفت و اين قضايا را پيگيري ميكرد.
به او گفتم :برادر دقايقى! ش��ما نظامى هس��تيد .بهتر
است وارد مسائل سياسى نشويد .چرا كه امكان دارد
ميان سياسيون عراق سردرگم شويد.
او در پاس��خ گف��ت :مىخواه��م موقعي��ت بهترى
را ب��راى مجاهدي��ن عراقى مهيا كن��م .زيرا حضور
آن��ان در مجلس اعال كه مركز تصميم گيرى اس��ت
موفقيتشان را چند برابر مىكند و براى آينده عراق
بسيار مهم است.
حضور مرحوم س��يد س��عيد الخطيب روحانى مسن
عراق��ي در مي��ان مجاهدين عراق��ى در جبههها مايه
دلگرم��ى و تقوي��ت روحيه آنان ميش��د .دو تن از
فرزندان اين سيد جليل القدر هم در زمره مجاهدين
عراق��ى بودن��د .الخطيب براى ش��ركت در عمليات

كربالى  2مشتاقانه اصرار مىورزيد .اما سردار دقايقى
و همه مجاهدين با چنين پيشنهادى به شدت مخالفت
كردند ،و او ناگزير در پادگان حمزه ماند .عمليات كه
به پايان رسيد و خط را به نيروهاى تازه نفس تحويل
داديم .س��ردار دقايقي كه همواره چون كوهي استوار
مقاومت ميكرد ،اين بار در فراق عدهاى از مجاهدين
عراقى زانوى غم به س��ينه گذاش��ت و با سيد سعيد
الخطيب درد دل كرد و به شدت گريست.
سيد به او گفت :شما كه در راه خير گام نهادهايد .به
خاطر فراق ياران ناراحت نباشيد.
سردار با چشمانى اشكبار به سيد گفت :گريه من به
خاطر اشتياق به شهادت است.
سپس به زبان عربى گفت« :هذا دموع الشوق» .يعنى
اينها اشك شوق است.

روايت مرحوم ابو جعفر الشيباني از
مجاهدين عراقي

زندگي در كنار شهيد دقايقي در محورهاي مختلف
جبهه پر از خاطره اس��ت كه به چند مورد آن اشاره
ميكنم .چند روزي از شهادت يكي از برادران عشاير
عراقي بر اثر حم�لات هوايي عراق در هور الهويزه
گذشته بود .اغلب فرماندهان يگانها از جمله شهيد
اس��ماعيل دقايقي در مقر تاكتيكي تيپ در هور دور
هم جمع شده بودند .سردار خطاب به حضار گفت:
«برادري از عش��اير عراق شهيد شده .چرا در مراسم
ترحيم او ش��ركت نميكنيد؟ نميدانيد هيچ تفاوتي
بين ما و عشاير از لحاظ درجه و رتبه و مقام وجود
ندارد .به محل مراس��م برويد و بنش��ينيد يك سوره
فاتحه قرائت كنيد».
ماه ذي الحجه بود و آقا اس��ماعيل مش��تاق زيارت
خانه خدا بود .ش��رايط و امكانات س��فر هم فراهم
شده بود .اما چون وضعيت جبهه و جنگ ضرورت
حضور او را ميطلبيد ،از آن سفر معنوي باز ماند تا
در ميدان جهاد با دشمن به وظيفهاي مهمتر بپردازد.
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شهید دقایقی در حال گفت و گو پشت دستگاه بیسیم

دو روز بعد از عي��د قربان خواب ديد و آن را براي
من تعريف كرد .گفت« :خواب ديدم كه با جمعي از
بندگان صالح خدا مشغول طواف خانه خدا در كعبه
هستم .بعد از طواف به من گفتند كه شما اعمال حج
را انجام ندادهايد.
روزي از من پرسيد :ابو جعفر! سيگار ميكشيد؟
گفتم :خير.
دوباره پرسيد :مجرد هستيد؟
گفتم :آري.
پرسيد :پس چرا تاكنون زنده ماندهايد؟ شهيد بشويد
بهتر نيست!
اس��ماعيل متناس��ب با حال و وضع افراد تيپ بذله
گويي و شوخي دل چس��ب ميكرد .نسبت به همه
مجاهدين نگاه يكساني داشت .گاهي براي عمليات
شناس��ايي و كس��ب اطالعات از مناط��ق پيش بيني
شده تعدادي از آنان را همراه خود ميبرد و از نقطه
نظره��اي آنان بهره ميگرفت .به طور مثال من و دو
تن از ب��رادران همرزم ب��راي مأموريتي عازم منطقه
رشاد شديم .نيمه شبي در خلوت شب صداي مويه
و زاري توجه مرا جلب كرد .از چادر كه بيرون رفتم
آقا اس��ماعيل را در حال راز و نياز و اقامه نماز شب
يافتم.
روزي براي بررسي وضعيت گردان حمزه از نيروهاي
تيپ  9بدر عازم پادگان سنقر شديم و حدود هشت
ساعت در راه بوديم .آقا اسماعيل در طول مسير راه
قرآن ميخواند وكمتر سخن ميگفت .اگر مسئلهاي
پيش آمده بود كه بايد از آن با خبر ميش��د ،لحظاتى
قرآن را ميبست و صحبت ميكرد .به محض اينكه
از مس��ئله خبردار ميش��د ،دوباره قرآن را ميگشود
و ميخواند .واقعا هميش��ه در حال و هواي تالوت
قرآن بود.
بع��د از عملي��ات عاش��وراى  4و در روزهاي گرم

تابس��تان ،به خاطر بروز مشكلي دلگير
و ناراحت بودم و به سراغ سردار رفتم.
او ب��ه تنهاي��ي در اتاق خود مش��غول
پيگيري وظايف خود بود .بعد از سالم
و احوالپرسى مرا به داخل اتاق دعوت
ك��رد و با ناراحتى ب��ه او گفتم :خدا ما
را از دس��ت قايقهاى عراق��ى رهانيد،
امي��دوارم از ش��ر اي��ن ماش��ين آالت
اسقاطى هم رها شويم.
آقا اس��ماعيل با لبخند پرس��يد :شما كه
ت المال را مىكنيد؟
ادعاى حفظ بي 
گفتم :درست اس��ت ،ولي ما هم خيلي
سختى كشيديم .براي رسيدن به اهداف
خود به امكاناتى نياز داريم.
او ب��ا گش��ادهرويى و صميم��ت
هميش��گىاش گف��ت :بفرمايي��د كمي
بنش��يند و اس��تراحت كنيد .در يخچال
هندوانهاى وجود دارد بفرماييد ميل كنيد
و بعد با هم صحبت مىكنيم.
بعد از خوردن هندوانه و آش��اميدن آب
خنك به گفت و گو نشستيم .سردار با سخنان شيرين
خود به راحتي مخاطب را قانع ميكرد .در پايان اين
ديدار توصيههايى فرمود و دستوراتى صادر كرد كه
با اجراى آن مشكالت و نگرانىها برطرف شد.
در آس��تانه عملي��ات كربالي  5در منطقه ش��لمچه
مس��تقر بوديم .يكى از برادران رزمن��ده براى انجام
كارى به س��راغ آقا اس��ماعيل آمد و اجازه خواست
او را همراهي كنم .س��ردار در پاسخ گفت« :به خدا
قس��م ابو جعفر همراه ما مىآيد و مطمئن باشيد كه
ش��هيد نمىشود» .اين سخن ش��گفتى مرا به شدت
برانگيخت .چرا كه هنگام عمليات احتمال ش��هادت
هر رزمندهاي وجود دارد .نميدانم آقا اس��ماعيل از
كجا ميدانس��ت كه من ش��هيد نميشوم .تعدادي از
دوس��تان و همرزمان من در عملياتهاي گوناگون
شهيد شدند .ولى من حتى زخمى بر نداشتم و زنده
ماندم .سخن آقا اسماعيل درباره زنده ماندنم هميشه
آويزه گوشم بود و بر شگفتىام مىافزود.
فرداي عمليات كربالى  2در منطقه حاج عمران در
كنار آقا اسماعيل ايستاده بودم و از او پرسيدم :اوضاع
منطقه چگونه است؟

براي بررسي وضعيت نيروهاي
گردان حمزه عازم پادگان سنقر
شديم و حدود هشت ساعت
در راه بوديم .آقا اسماعيل در
طول مسير قرآن ميخواند.
اگر مسئلهاي پيش آمده بود
كه بايد از آن با خبر ميشد،
لحظاتى قرآن را ميبست و
صحبت ميكرد و دوباره قرآن را
ميگشود و ميخواند
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گفت :خدا را ش��كر همه نيروهاى ما موفق شدند به
اهداف از پيش تعيين شده برسند.
پرسيدم :آزادگان چه سرگذشتي داشتند؟
پاس��خ داد :آنان نيز با اخ�لاص جنگيدند و تعدادي
شهيد دادند.
بحث كه به آزادگان رسيد ،آقا اسماعيل به گريه افتاد.
ك آلودش را شست
چند دقيقه بعد رفت و چهره اش 
و وضو گرفت و آمد .در مسير راه محورهاي منطقه
پيوسته مىگريست و اشك ميريخت از او پرسيدم:
چرا گريه مىكنيد؟
گف��ت :من براى غربت مجاهدي��ن و آزادگان گريه
ميكنيم .براى برادرانى كه جز اخالص چيز ديگرى
از آنان نديدهام اشك ميريزم.
س��ردار دقايقي ش��هيدان عمليات كربالي  2را يكى
يك��ى نام مىب��رد و گريه مىك��رد .و قتي پيكرهاي
خونين شهيدان اين عمليات را به پشت جبهه انتقال
داديم ،پيامى را براى مقامات كش��وري و مس��ئوالن
نظامى به تهران فرس��تاد و از آنان خواس��ت ترتيبي
اتخاذ كنند تا پيكرهاي پاك اين شهيدان طي مراسم
با شكوهي تشييع و خاكسپاري شوند.
در آس��تانه عمليات كربالى  5آقا اسماعيل به منظور
بررس��ي اوض��اع خطوط تماس  48س��اعت قبل از
حركت مجاهدين به منطقه رفته بود .وقتى به منطقه
اعزام شديم ،برادران اسماعيل محمدى و اسكندرى
از مسئوالن ستاد تيپ  9بدر را در قرارگاه در حوالى
نهر جاسم در شرق بصره ديدم .ولى برخالف هميشه
سردار دقايقي را در جمع آنها نيافتم .نگران شدم كه
نكند اتفاقى براى او پيش آمده باشد .از برادر ابو لقاء
پرسيدم :سردار دقايقى كجاست؟
او در پاسخ گفت :اسماعيل شهيد شد.
در آن لحظه احس��اس كردم ان��گار كوهى از غم و
اندوه بر وجودم چيره ش��د .هرگز فكر نمىكردم كه
تيپ بدر با ش��هادت فرمانده خود بتواند در عمليات
ش��ركت كند .مجاهدين كه سخت به او عادت كرده
بودن��د ،از آن لحظه احس��اس يتيمي كردند .چرا كه
او هنگام عمليات همواره پيشاپيش مجاهدين عراقي
حركت ميكرد .گاهى بدرقهش��ان مىكرد و به آنان
روحيه ميبخش��يد .اكنون چه گونه بدون اسماعيل
دقايقي در عمليات شركت كنند؟
مس��ئوالن ستاد و فرماندهان س��اير يگانهاي تيپ
تصميم گرفتند خبر ش��هادت آقا اسماعيل تا پايان
عملي��ات از هم��ه نيروه��اي تيپ پنه��ان بماند ،تا
روحيه آنه��ا از اين واقعه غمبار تضعيف نش��ود.
در ش��ب عمليات همه سراغ س��ردار را ميگرفتند.
ان��گار آن واقع��ه را با تم��ام وجود و ب��ه زبان بى
زبانى احس��اس كرده بودند ،ولى به دل خود نهيب
مىزدند و آش��كار نميكردند .س��رانجام بچههاي
تيپ بدون حضور س��ردار خود به جزيره صالحيه
در ش��رق بصره دس��ت يافتند .واقعا از دست دادن
اسماعيل دقايقي براى من و ساير همرزمان تيپ 9
بدر مصيبتى بزرگ بود.
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روايت مجاهد شهيد ابو ميثم الصادقي
فرمانده گردان شهيد صدر

روزي يك��ي از مجاهدين عراقي در آس��تانه يكي از
عملياتها سرگذشت خود را به گونهاي بازگو كرد
كه بچهها از فرط خنده روده بُر ش��دند .او گفت كه
چند روز پيش همسرش از او تقاضا كرده به نانوايي
برود و براي او نان تهيه كند .ولي او به خانه برنگشته
و يكراست به جبهه آمده و همسرش همچنان چشم
انتظار اوس��ت تا با چند قرص نان به خانه برگردد.
اي��ن حكايت چند روزي ن ُقل و نبات بچههاي تيپ
شده بود و هر رزمندهاي آن را براي ديگري تعريف
ميكرد و ميخنديد .وقتي خبر به س��ردار اسماعيل
دقايقي رس��يد و بيدرنگ او را احض��ار كرد و به او
گفت :شما با چه حقي به چنين كاري اقدام كردهايد؟
درست است كه به جبهه آمدهايد ،ولي مگر همسرتان
حقي به گردن شما ندارد؟ شما كار درستي نكردهايد
و باعث بدبيني او ش��دهايد .بايد در امور خانواده و
جبهه انصاف را رعاي��ت ميكرديد .اميدوارم چنين
كارهايي از شما تكرار نشود.
شهيد اس��ماعيل دقايقي هر مجاهدي را با كنيه و با
نام مستعار صدا ميزد .چون آنها هويت اصلي خود
را از ترس گرفتار ش��دن خانوادههاي خود در عراق
توسط مأموران صدام فاش نميكردند .به طور مثال
بچهها خود را ابو محمد النجفي ،ابو علي البغدادي،
ابو حس��ن البصري يا ابو زهراء الواسطي مينامدند.
شبي يكي از رزمندگان از شدت سرما پتويي را دور
خود پيچيده بود كه ناخود آگاه آقا اس��ماعيل از راه
رس��يد و به او گفت :س�لام ابو پتو! ..شهيد دقايقي
گاه��ي براي انبس��اط خاطر يارانش ب��ه آنها تيكه
ميپراند ،و لبخند شادي بر لبهاي آنان مينشاند .او
صميميت و قاطعيت را با هم آميخته بود.
تع��دادي از مجاهدين عراقي تيپ  9بدر از عش��اير
س��اكن منطقه هور الهويزه به جمهوري اسالمي پناه
آورده بودن��د .هرچند س��واد خوبي نداش��تند ،ولي
آدمهاي غي��ور و با صفا و با معرف��ت بودند .وقتي

راديو ته��ران و اهواز با آهنگ هيج��ان انگيز اخبار
دستاوردهاي عمليات را پخش ميكردند ،آنها پاي
راديو مينشس��تند و اخبار روند جن��گ را پيگيري
ميكردند .وقتي گوينده راديو ميگفت :دقايقي پيش
در منطقه جنوب هواپيماي عراقي هدف قرار گرفت،
يا دقايقي پيش رزمندگان اسالم به فالن نقطه دست
يافتن��د ،يا دقايق��ي پيش چند صد نف��ر از نيروهاي
دش��من به اس��ارت رزمندگان در آمدند ،مجاهدين
عش��اير گمان ميكردن��د كه راديو از حماس��ههاي
شهيد اس��ماعيل دقايقي خبر ميدهد .آنها شگفت
زده ش��ده بودند كه اين «دقايقي» كيست كه هميشه
و در همه جا حضور دارد؟ بارك اهلل به اين دقايقي!.
وقتي متوجه شدم كه آن برادران عشاير به خاطر آشنا
نبودن به زبان فارس��ي ،جمع دقيقه را با نام س��ردار
دقايقي اشتباه گرفتهاند ،به ديدار فرمانده تيپ رفتم و
اين داستان را براي او بازگو كردم و او بسيار خنديد.
مجاهدين عراقي در سال  1364در محور بانه سرگرم
نبرد با نظاميان رژيم حزب بعث در خطوط پدافندي
بودند .همراه اسماعيل دقايقي و تعدادي از فرماندهان
يگانهاي تيپ بدر در اتاق طرح و عمليات جلس��ه
تش��كيل داده بوديم تا نقشه منطقه و موقعيت ارتش
عراق و گروههاي ضد انقالب را مورد بررس��ي قرار
دهي��م .در ضمن بحث ابراهيم فرزند خردس��ال آقا
اس��ماعيل گاهي به اين س��و و آن سو ميدويد يا بر
دوش پدر مينشس��ت و مزاحمت ايجاد ميكرد .در
آن لحظه فكر كردم كه آقاي دقايقي فرزندش را آرام
خواهد كرد .اما وقتي كه نقش��ه را كنار گذاشت و به
بازي با ابراهيم پرداخت خيلي شگفت زده شدم .دو
تن از فرماندهان با اعتراض به او گفتند« :ابو ابراهيم
ما كجا و شما كجا؟ لطفا فرزندتان را كنار بگذاريد».
ولي آقا اس��ماعيل زب��ان به ذكر حق��وق خانواده و
فرزندان و رعايت نكات اخالقي و تربيتي گشود كه
ما ناگزير س��خنان او را پذيرفتيم و كارمان را بعد از
گذشت چند دقيقه از سر گرفتيم.
در آذر ماه س��ال  1365ك��ه مجاهدين عراقي گردان

شهيد دقايقي در شب عمليات
خيبر به همرزمان خود توصيه
كرد« :برادران! هرگاه خداوند
مقاومت ما را ديد ،رحمتش را
شامل حال ما مىگرداند .اگر از
يك گردان  300نفرى يك نفر
زنده بماند ،بايد مقاومت كند.
نگوييد چون فرمانده نداريم
نجنگيم .فرماندهان اصلى ما
خدا و امام زمان (عج) هستند»

شهيد قاسم حمزه الدراجي (ابو مثيم الصادقي) فرمانده تيپ محمد رسول اهلل همراه تعدادي از مجاهدين تيپ

ش��هيد بهش��تي در منطقه مري��وان مس��تقر بودند،
مأموري��ت يافتن��د از طريق منطقه س��يد صادق در
مح��ور بيزلى دس��ت به عمليات بزنند و دش��من را
غافلگير كنند .اين رزمندگان با تحمل مشقت فراوان
كوههاى پوش��يده از برف و ناهموارىهاى منطقه را
در نورديدند و آماده نبرد با متجاوزين عراقي شدند.
ول��ي چند روز بعد از س��وى فرماندهان رده باال بنا
به مصالحى دستور لغو عمليات داده شد .رزمندگان
از اين تصميم آگاهي نداش��تند ،والزم بود اين خبر
را اس��ماعيل دقايقي به آنان اب�لاغ ميكرد .او كه از
شرايط روحى رزمندگان شناخت كامل داشت خود
را براى ابالغ دستور لغو عمليات به ارتفاعات منطقه
صعود كرد .وقتى به جمع رزمندگان رسيد ،به آنها
گفت كه ش��ما به وظيفه خويش عمل كردهايد ،و از
پ��روردگار مزد خويش را گرفتهايد .ولى با ابالغ اين
دستور ش��ور و شوق رزمندگان فرو خفت و از اين
سلب توفيق زانوى غم در بغل گرفتند.
وقتى سردار دقايقي به ميان ما مىآمد ،چنان صميمانه
و خودماني برخ��ورد ميكرد كه هيچ فاصلهاى با او
احس��اس نمىكرديم .ولى در مديريت و فرماندهي
تيپ بدر از هيبت قابل توجهى برخوردار بود .گاهي
براى دلجويى از همرزمان حركتى فراتر از موقعيت
فرماندهي از خود نش��ان ميداد .ط��وري كه پوتين
و ج��وراب رزمن��دگان را از پا بيرون م��ىآورد و با
ماس��اژ دادن پاهاى آنان ،نوازششان مىداد .اسماعيل
دقايقي با اين ش��يوه كم نظير ميزان خلوص ،تواضع
و مهربانى خويش را نس��بت به رزمندگان به شكل
شايس��تهاى نمايان مىساخت .پاس��خ رزمندگان به
فروتنى و ابراز محبت س��ردار جز اشك شوق چيز
ديگري نبود.

روايت مجاهد شهيد ابو علي البصري

آقا اسماعيل دقايقي ش��بي در هور الهويزه در جمع
ما خوابيد .صبح براي صرف صبحانه او را از خواب
بيدار كردم .س��رش را از زير پتو بي��رون آورد و به
ش��وخي پرسيد :صبحانه ايراني است يا عراقي؟ اگر
عراقي است بلند ميشوم و گرنه صبحانه نميخورم.
هرگاه در جمع مجاهدين عراقي حضور مييافت و
با چاي پر رنگ از او پذيرايي ميكردند ،طبق رس��م
عراقيها چاي ش��يرين مينوشيد .ش��هيد دقايقي با
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آش��نايي با زبان ،فرهنگ و آداب و رس��وم عراقيها
از ي��ك طرف موج��ب تأليف قل��وب مجاهدين با
يكديگ��ر و از طرف ديگر موج��ب ايجاد همدلي و
صميميت آنها با رزمندگان ايراني ش��ده بود .مسئله
زبان ،قوميت ،مذهب و ساير فاصلهها را با شخصيت
معنوي و برخوردهاي سنجيده و مديريت صحيح و
حسن تدبير حل ميكرد.
در اولين روزهاي پيوس��تن به تيپ  9بدر اسماعيل
دقايقي را نميش��ناختم .گاهي ميديدم شبانه كسي
ميآي��د چادرها و آبگيرها را تميز ميكند و ميرود.
فك��ر ميك��ردم كه ش��ايد اين ش��خص فقط چنين
وظيف��هاي دارد .يك ش��ب هر چه منتظ��ر ماندم تا
او بياي��د و به وظايفش بپردازد ،ام��ا دريغ كه نيامد.
احس��اس كردم كه او از زير كار شانه خالي ميكند.
لذا تصميم گرفتم به سراغ او بروم و او را يافتم .از او
پرسيدم چرا چند روزي است نميآييد؟
او در پاسخ گفت :چشم ...اآلن ميآيم.
تع��دادي از رزمن��دگان كه صحنه حضور داش��تند،
به ش��دت ناراحت ش��ده و با پرخاش گفتند كه آيا
ميدانید با چه كس��ي اين جوري صحبت ميكنيد؟
او اسماعيل دقايقي فرمانده تيپ است! .در آن لحظه
احساس شرمندگي سراسر وجودم را فرا گرفت و در
صدد عذر خواهي برآمدم .اما او با فروتني و با متانت
گفت اشكالي ندارد و با خنده مرا بخشيد.
خاطره ديگري كه از اين ش��هيد ناش��ناخته دارم اين
اس��ت كه روزي در نزديكى اهواز همراه با تنى چند
از مجاهدين مشغول انتقال مقاديرى لباس و مهمات
نظام��ي به درون يك دس��تگاه وان��ت بوديم ناگهان
آقاي��ي به كمك ما ش��تافت و تع��دادي از آن گونى
لباسها را بر دوش گرفت و در درون وانت نهاد .از
بچهها پرسيديم اين آقا كيست؟
گفتند :او برادر اسماعيل دقايقي ،فرمانده تيپ است.
آقا اس��ماعيل عالقمند بود مجاهدين عراقي ازدواج
کرده و خانواده تش��كيل دهن��د و براي عمل به اين
سنت الهي امكاناتي را براي اين امر فراهم آورده بود.
گاهي در فاصلهاي كه بين عملياتها اتفاق ميافتاد،
رزمن��دگان مجرد را در كار خواس��تگاري همراهي
ميك��رد ،و با خانوادههاي ايراني و عراقي مورد نظر
به گفت و گو و بررس��ي شرط و شروط خانوادهها
ميپرداخت .به تداركات تيپ دستور داده بود به هر
رزمندهاي كه ازدواج ميكند ،يك كيس��ه برنج ،يك
حلب روغن ،چند كيلو شكر و چند عدد پتو و ساير
امكانات و وس��ايل ابتداي��ي زندگي تحويل او دهد.
آقا اس��ماعيل همواره به معاون خ��ود كه از برادران
پاسدار بود تأكيد ميكرد كه مجاهدان عراقي مهمان
ما هستند و مهمان حبيب خداست و بايد به آنها به
چش��م مهمان نگاه كنيم و برخوردمان با اين برادران
برخاسته از فرهنگ اسالمي و ايراني باشد.
بع��د از عمليات كربالي  2مدت��ي در منطقه حاج
عمران در ش��مال عراق مانديم تا از دستاوردهاي
عمليات حفاظت كنيم .فصل زمستان بود و منطقه

قطعه شهدای عراقی در گلزار شهدای قـم

در عمليات خيبر و نبرد
شجاعانه رزم آوران اسالم با
دشمن بعثي ،شهيد اسماعيل
دقايقي يكى از گردانهاي
عمل كننده مجاهدين عراقي
را فرماندهي ميكرد ،و در برابر
حمالت و پاتكهاي مستمر
نيروهاى عراقى مقاومتى به ياد
ماندنى داشت
پوش��يده از برف ،و زمين لغزن��ده .اما مجاهدين با
اين همه مش��كالت دس��ت و پاگير به نگهباني از
مواضع پ��ر خطر خود ادامه ميدادند .با چش��مان
خ��ود دي��دم وقتي رزمندگان ش��بها ب��ه خواب
ميرفتند آقا اسماعيل به آرامي نزديك استراحتگاه
آنان ميش��د و يكس��ره به س��راغ پوتينهاي آنان
ميرف��ت و گل والى چس��بيده ب��ه پوتينها را بر
طرف ميكرد .مجاهدين كه از اين كار شگفت زده
شده بودند ،پُرسان پُرسان ماجرا را پيگيري كردند.
يكي از مجاهدين ب��ا حس كنجكاوي خود فهميد
كه اين اسماعيل دقايقي است كه پوتين رزمندگان
را تمييز ميكند.
در روزهاي نخست جنگ تحميلي يكى از افسران
ارتش عراق كه درجه سرهنگي داشت به نيروهاي
اس�لام پيوست و س��رانجام به تيپ  9بدر معرفي
ش��د .او به قدري ش��يفته رفتار و معرفت ش��هيد
دقايقي ش��ده بود كه مىگفت« :اگر آقا اس��ماعيل
به من بگويد دس��تت را به س��يم ب��رق بزن بدون
تردي��د اين كار را ميكنم .م��ن نه به خاطر اجراي
دس��تورات فرماندهي اي��ن كار را ميكنم ،بلكه به
خاطر عشق و محبتى كه نسبت به او دارم» .به دليل
همي��ن محبتها بود كه يك��ى از مجاهدان عراقي
پ��س از بازگش��ت از مأموري��ت در داخل عراق،
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ماشين مرسيدس بنز خود را همراه آورد و به شهيد
دقايق��ي اهداء كرد .ام��ا او نپذيرفت و با اصرار آن
ماشين را براى استفاده تيپ قبول كرد.
نش��انههاي تحول و تكامل آقا اسماعيل در روزهاى
آخر عمر به روش��ني نمايان ش��ده بود .شيوه رفتار
وكردار او بكلي دگرگون شده بود .روزي در آخرين
روزهاي حيات ،گوسفندى را از شهر به پادگان آورد
و از بچهها خواس��ت آن را به عنوان عقيقه براي او
قربان��ى كنند .از لحن كالم او آش��كار بود و همه
مىدانس��تند كه اين قربانى «وليمه شهادت» اوست.
اين عاشق دلباخته و به خدا پيوسته چند روز بعد به
وصال محبوب رسيد.
در عملي��ات خيب��ر و نب��رد ش��جاعانه رزم آوران
اس�لام با دش��من بعثي ،ش��هيد اس��ماعيل دقايقي
يك��ى از گردانهاي عمل كننده مجاهدين عراقي را
فرماندهي ميكرد ،و در برابر حمالت و پاتكهاي
مس��تمر نيروهاى عراق��ى مقاومتى به ي��اد ماندنى
داش��ت .ويژگى فرمانده��ى كه اس��ماعيل دقايقى
داش��ت ش��بيه آن ويژگيهايي بود ك��ه فرماندهان
ب��زرگ و فارغالتحصي�لان دانش��كدههاى نظامى
از آن برخوردارن��د .لحظاتي قب��ل از آغاز عمليات
توضيحات كام��ل را درباره زمان و مكان و اهداف
عمليات براي رزمندگان تش��ريح مىكرد .و سپس
نظ��ر فرمانده��ان يگانه��ا را ني��ز در م��ورد طرح
عمليات جويا ميشد.
در شب عمليات خيبر به همرزمان سلحشور خود
چنين توصيه كرد« :برادران! هرگاه خداوند مقاومت
ما را ديد ،رحمتش را شامل حال ما مىگرداند .اگر
از ي��ك گردان  300نفرى يك نفر زنده بماند ،بايد
مقاومت كند .حتى اگر فرمانده ش��ما ش��هيد شد،
نگوييد نجنگيم ،چون فرمانده نداريم .اين وسوسه
ش��يطان اس��ت .فرماندهان اصلى ما خ��دا و امام
زمان (عج) هس��تند .اصل آنها هستند ،و ما موقت
هس��تيم .با هر رگبار مسلسل اهلل اكبر وسبحان اهلل
بگوييد».
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در حقيقت ميتوان مهمترين حرکت تاريخي ش��هيد اس��ماعيل دقايقي را س��ازماندهي
و فرمانده��ي تيپ  9بدر دانس��ت .رزمندگان اين تيپ ك��ه از مجاهدين و توابين عراقي
بودند ،ش��جاعتها و رشادتهاي كم نظيري در دوران دفاع مقدس در سرتاسر جبهههاي
جنگ از خود نش��ان دادند .اين تيپ که به مرور زمان به لش��کر و س��پس به سپاه  9بدر
تبديل گرديد ،نقش بس��زايي در آزاد س��ازي عراق از لوث وجود ص��دام تكريتي ايفا
كرد .دس��تاوردهاي ارزشمند اين سپاه كه همچنان در عراق پس از صدام به فعاليت خود
در زمينه تثبيت امنيت ادامه ميدهد ،ياد آور حماس��ههاي شهيد اسماعيل دقايقي و ساير
همرزمان عراقي او ميباشد .در پي پايه گذاري مجلس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
براساس رهنمودهاي حكيمانه امام خميني (ره) به منظور رهنمون سازي و تمركز مبارزات
مجاه��دان عراقي ،تيپ  9بدر ابتدا در قالب گردان در پادگان ش��هيد غيور اصلي اهواز
مستقر شد که به مرور زمان با مهاجرت هزاران مجاهد عراقي به جمهوري اسالمي ايران
به سه گردان گسترش يافت و زير نظر تيپ امام صادق (ع) درآمد .بعد از اجراي عمليات
بدر در فروردين س��ال  1363گردانهاي بدر ادغام ش��دند و تيپ  9بدر شكل گرفت و
مسئوليت فرماندهي آن به عهده سردار دقايقي گذارده شد.

سپاه  9بدر ،ميراث جاودان شهيد اسماعيل دقايقي
نامگذاري تيپ بدر به اين دليل بود که ش��هيد دقايقي
با کوش��ش فراوان و در نتيجه ش��ناختي كه نسبت به
فضاي سپاه پاسداران و روابط نزديکي كه با فرماندهي
سپاه داشت ،توانس��ت مقامات لشكري و كشوري را
قانع نمايد که تش��کيالت مجاهدين مستقل باشد .از
آنجا که موافقت با اين پيش��نهاد در ماه مبارک رمضان
و در شب سالگرد جنگ تاريخي بدر صورت گرفت،
اين تيپ اولين عمليات مس��تقل و گسترده خود را در
چارچ��وب عمليات بدر به مورد اجرا گذاش��ت .چرا
ك��ه مجاهدين عراقي پيش از آن ب��ه صورت پراكنده
و پدافن��دي در خطوط مرزي ي��ا به صورت عمليات
پارتيزاني در داخل خاك عراق عمل ميكردند .آرزوي
شهيد دقايقي اين بود که بتواند جوانان مجاهد عراقي
را در يک تش��کيالت منس��جم و مستقل سازماندهي
نماي��د ،و از اي��ن طريق هويت مجاهدي��ن عراقي را
در اف��كار عمومي جهان ابراز نماي��د .لذا در آغاز كار
ب��ه گردآوري مجاهدي��ن عراقي ک��ه در آن موقع در
جبههها و ش��هرهاي مختل��ف ايران پراکن��ده بودند،
اقدام نمود .صدها ت��ن از مجاهدين عراقي در اهواز،
تهران ،اصفهان ،قم و سوس��نگرد سكونت داشتند كه
با همكاري دفاتر سپاه در شهرهاي مختلف ايران همه
آنها را بسيج و روانه جبهه كرد.
با رس��ميت يافتن فعاليت تيپ مس��تقل  9بدر ،شهيد
دقايقي به فرماندهي س��پاه پيشنهاد كرد که دفاتر سپاه
در شهرستانها از هيچ مجاهد عراقي پذيرش به عمل
نياورند ،و اگر كس��ي از آنان خواس��ته باش��د با رژيم

شهيد دقايقي اولين فرماندهاي
بود که به مجاهدين عراقي ،در
چارچوب يك تشكيالت منظم
نظامي ،اصالت و هويت قانوني
بخشيد ،و آنان را از حالت انزوا
و پراكنده كاري و گروهگرايي
خارج كرد .زيرا آنها پيش از
تشکيل تيپ  9بدر در درون
احزاب گوناگون سياسي عمل
ميكردند
ص��دام مبارزه كند ،بايد به تيپ  9بدر بپيوندد .چرا كه
او عالقمند بود هرچه بيش��تر عراقيها را جذب تيپ
بدر نمايد .البته نباید فراموش كرد كه در آغاز ش��كل
گيري تيپ مشکالت زيادي از قبيل تأمين منابع مالي،
تدارکات و آموزش و غيره وجود داشت .و اسماعيل
براي حل بودجه هر بخشي از آن را از نهادي از جمله
مجلس اعالي انقالب اس�لامي و سپاه تأمين ميکرد.
گاهي ديده ميشد كه حقوق مجاهدين به مدت چند
ماه به تأخير ميافتاد که اسماعيل با تالش شبنه روزي
بودجه الزم را تأمين ميكرد .او بعد از قبول مسئوليت
فرماندهي تيپ  9بدر و براي پيش��برد فعاليتهاي آن
ش��ب را در تهران ،و صبح را در كرمانش��اه و ظهر را
در اهواز ميگذراند .خالصه كالم اين اس��ت که براي
س��ازماندهي نيروهاي مجاهد عراقي از هيچ کوششي
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فروگذار نبود و نتيجه اين تالشها براي ذخيره آخرت
ش��هيد دقايقي به عنوان باقي��ات الصالحات به يادگار
ماند.
ش��هيد اس��ماعيل دقايقي را ميتوان اولين فرماندهاي
دانس��ت که به مجاهدين عراق��ي ،در چارچوب يك
تش��كيالت منظم ،اصالت و هويت قانوني بخشيد ،و
آن��ان را از حالت انزوا و پراكنده كاري و گروهگرايي
خارج كرد .زي��را مجاهدين عراقي پيش از تش��کيل
تيپ  9بدر در درون احزاب گوناگون سياس��ي عمل
ميكردند ،و به هويتهاي سياسي محكوم بودند .لذا
تي��پ  9بدر اولين يگاني بود ک��ه مجاهدين عراقي با
هوي��ت جامع و يكپارچه عراق��ي و نه به عنوان گروه
سياس��ي و پيرو کامل والي��ت و تابع روحانيت اصيل
در پرتو مجلس اعالي انقالب اس�لامي عراق گردهم
آمدن��د .ب��ي ترديد تي��پ  9بدر پ��س از يكپارچگي
گروهاي مبارز عراقي به يک تش��کيالت انقالبي پيرو
خ��ط امام خميني (ره) ،و يک جريان قوي و اس��توار
تبديل ش��د ،و مبارزه با دش��من بعثي را از مرز ايران
به درون خاك عراق منتقل كرد .با اين وصف ش��هيد
دقايقي يك فرمانده نظامي پرتوان و هوشمندي بود که
با شناخت نقاط و قوت و ضعف احزاب و گروههاي
سياس��ي عراق توانست با همكاري و كمكهاي همه
جانبه تعدادي از نهادهاي جمهوري اسالمي مجاهدين
عراق��ي را در پرتو خط امام گردهم آورد و به س��وي
جهاد خستگي ناپذير رهنمون سازد.
پ��س از پي��روزي انقالب اس�لامي اي��ران ،و در پي
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گس��ترش اختناق و افزايش س��ركوب مردم مسلمان
عراق ،هزاران تن از نيروهاي انقالبي و معارض صدام
به كش��ورهاي همس��ايه از جمله ايران و سوريه پناه
بردن��د و مبارزه را از نقطه صفر آغاز كردند .نيروهايي
که وارد ايران ش��دند نه تنها از انس��جام و يكپارچگي
الزم برخوردار نبودند ،بلكه در ديدگاه برخي از سران
گروههاي معارض اختالف نظر شديد وجود داشت و
اين اختالفات ميان نيروهاي مردمي نيز س��رايت كرده
بود .و اين نيروها هرچند كه مسلمان و مذهبي بودند،
ام��ا در عين ح��ال قادر نبودند خط ام��ام و مرجعيت
ديني را از بين خطوط مختلف سياسي تشخيص دهند.
تنها وجود يک راهنما و طاليه دار بود که ميتوانست
آن��ان را به جان��ب آرمانه��اي امام خمين��ي (ره) و
نجات مس��تضعفان عراق راهنمايي کند .لذا دقايقي به
نمايندگي از س��وي نظام جمهوري اسالمي مسئوليت
رهنمون سازي و يكپارچگي نيروهاي مجاهد عراقي
را در قال��ب تيپ  9بدر به عهده گرفت ،و پس اعتماد
س��ازي مس��ئوالن كش��وري و نظامي ايران نسبت به
مجاهدي��ن عراقي به آنها مأموري��ت عملياتي داد تا
جايي كه در اواخر حيات خود مسئوليت اداره تعدادي
از محورهاي جنوب را به آنها واگذار كرد.
نظر به اينكه شهيد اسماعيل دقايقي يک عنصر معتقد
و فعال نظامي بود ،توانس��ت پاسخگوي مناسبي براي
تحقق خواس��تههاي بر حق مجاهدين عراقي باش��د.
او با تبيين مس��ائل اعتق��ادي و نظامي انقالب جهاني
اس�لام راهكار اساس��ي را به مجاهدين منتقل كرد ،و
آنه��ا را از پراکنده كاري و س��ردرگمي نجات داد .با
اين وصف س��ازماندهي يک تيپ مس��تقل و كار آمد
و آشنا به امور داخلي عراق کار بسيار مهمي به شمار
رف��ت .اين تيپ ب��ا پرورش اس��تعدادهاي مجاهدين
عراقي توانس��ت امکانات فراواني را به دست بياورد،
و مأموريتهاي مس��تقل يا مشترک با ساير يگانهاي
مستقر در جبهه انجام دهد .شهيد دقايقي فرمانده تيپ
نيز از ابتداي فرماندهي ،راهكار و سياست متعادلي در
پيش گرفت ،و از طرفي رضايت فرماندهان سپاه را به
دست آورد و از طرف ديگر خواستههاي مجاهدين و
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را تحقق بخشيد.
همه اين دس��تاوردها به وجود ش��خصيتي نياز داشت
ک��ه بتواند با مديريت صحيح و هماهنگي با ارگانهاي
جمهوري اسالمي همه مشکالت و موانع را از سر راه
حركت تيپ بر طرف نمايد.
اس��ماعيل با ش��يوه معقولي که در پي��ش گرفته بود،
توانس��ت اي��ن تش��کيالت را ب��ه دور از تعصب��ات
گروهگرايان��ه و تن��دروي و افراط و تفريط س��الم و
پوي��ا نگهدارد ،و موجب گس��ترش آن گ��ردد .او در
آغاز كار با تالشهاي همه جانبه توانست گردان يکم
را با چهار قبضه ميني کاتيوش��ا و شش قبضه خمپاره
 120ميليمتري بازسازي كند .زيرا مسئله پشتيباني در
عملي��ات از نظر او خيلي حايز اهميت بود .او پس از
مدتي با تهيه دو دستگاه توپخانه ،يک گردان توپخانه
در درون تيپ به وجود آورد .حدود س��ه س��ال از راه
اندازي تيپ  9بدر نگذش��ته بود كه دقايقي با توسعه
نيروي انساني و تجهيزات نظامي آن را به لشكر تبديل

ك��رد ،که اين لش��كر به
يكي از لش��كرهاي پويا
و فع��ال و مکاني��زه در
رديف س��اير لشكرهاي
فع��ال در جبه��ه تبديل
ش��د .نکته اساس��ي در
مورد شهيد دقايقي اين
اس��ت ك��ه او از صحنه
سياس��ي عراق شناخت
خ��وب و اطالع��ات
زي��اد داش��ت و بدي��ن
وس��يله با فکر روش��ن
و باز توانس��ت يکي از
پيچيدهترين تشکيالت
نظام��ي را فرماندهي و
هدايت کند.
ش��كي نيس��ت كه رمز موفقيت هر حركتي مس��تلزم
ش��ناخت اهداف مورد نظر اس��ت .ل��ذا دقايقي روي
اوض��اع و اح��وال سياس��ي و ديني ع��راق و احزاب
سياس��ي آن كش��ور و مجلس اعالي انقالب اسالمي
و ماهيت رژي��م صدام خوب مطالعه ك��رد .و بر اين
اس��اس يك لش��كر موفقي به وج��ود آورد .اگر چه
براي تحقق اهداف خود رنجها و مش��كالت فراواني
متحمل شد ،اما با اجراي سياست مناسب و پيمودن راه
متعادل و با صبر و بردباري بر بسياري از دشواريها و
گرفتاريهاي صحنه سياسي گروههاي جهادي عراق
چيره شد .زيرا تركيب مجاهدين عراقي از نظر فرهنگ
و اجتماع��ي بافت خاصي داش��ت و نوع گرايش��ات
سياسي آنان با مسائل رزمندگان ايراني بكلي متفاوت
بود .به طور مثال يگانهاي س��پاه و بس��يج اغلب از
يک اس��تان و با يک فرهنگ و سنت خاص اجتماعي
در يك لش��كر گردهم آمده بودند .مانند لشكر هشت
نجف اشرف كه همه نيروهاي آن از منطقه نجف آباد
اصفهان بودند .مانند لش��كر عل��ي بن ابيطلب (ع) كه
همه نيروهاي آن از اس��تان مركزي بودند .مانند لشكر
محمد رس��ول اهلل (ص) كه همه نيروهاي آن از استان
تهران بودند.
اما تركيب نيروهاي تيپ  9بدر از کليه اقوام و عشاير
ش��مال و جنوب عراق شكل گرفته بود .به طوري که
مجاهدين اهل س��نت اس��تانهاي کردس��تان عراق تا
مجاهدين عشاير جنوب در اين تيپ حضور داشتند.

نظر به اينكه شهيد اسماعيل
دقايقي يک عنصر معتقد
و فعال نظامي بود ،توانست
پاسخگوي مناسبي براي تحقق
خواستههاي بر حق مجاهدين
عراقي باشد .او با تبيين مسائل
اعتقادي و نظامي انقالب جهاني
اسالم راهكار اساسي را به
مجاهدين منتقل كرد ،و آنها را
از سردرگمي نجات داد
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از سوي ديگر حضور نيروهايي با تفکرات متفاوت كه
وابستگيش��ان را به برخي از احزاب سياسي معارض
هچن��ان حفظ كرده بودند ،موجب بروز يک سلس��له
مس��ائل خاص و مش��کالتي براي تيپ  9بدر ش��ده
بود .با اين وصف ميتوان گفت كه ش��هيد اس��ماعيل
دقايقي ناچار بود يكسري مالحظات مذهبي ،سياسي
و اجتماع��ي و گرايشه��اي متف��اوت درون تيپ را
به ش��دت رعايت كن��د ،و از بروز تن��ش جلوگيري
ب��ه عمل بياورد .زماني كه ش��هيد دقايقي مس��ئوليت
فرماندهي تيپ  9بدر را به عهده گرفت ،مراکز قدرت
متعددي وجود داش��تند که به نوعي ميخواس��تند بر
اين تشکيالت اعمال نفوذ نمايند .همه اين مسايل ياد
شده باعث شده بود كه اسماعيل با صبر و استقامت و
برخ��ورد مدبرانه جهاد و پيكار مجهادين عراقي را در
چارچوب يک سازمان رزمي وابسته به سپاه پاسدارن
انقالب اسالمي اداره نمايد.
از روزي كه مس��ئوليت فرماندهي تيپ  9بدر به عهده
اس��ماعيل گذاشته ش��د ،او تا جايي كه ميتوانست از
وابستگيهاي دنيوي و دلبستگيهاي خانوادگي دست
کش��يد ،و همه توان خود را وق��ف انجام وظيفه الهي
نمود و در اين راه به مدت س��ه س��ال رنج كش��يد و
ب��ي خوابي و دوري از خان��ه و زندگي را براي خود
خريد .اصوال شعار هميش��گي او در زندگي ،اين بود
که هيچ وقت نبايد آرامش خودمان را در آرامش مادي
بداني��م و همواره بر اين گفتار تکي��ه ميکرد« :من در
اين دنيا نا آرامم و آرامش و سکون من در سراي باقي
و آن دنياس��ت» .او چ��ه به حق گفتار خ��ود را در راه
سازماندهي و گسترش دامنه فعاليت تيپ  9بدر عملي
س��اخت .تيپي كه از نيروهاي گوناگون با فرهنگهاي
متفاوت ش��کل گرفته بود .در اين بحث ميتوان از دو
گ��روه عمده ك��ه در روند حركت و ش��كوفايي تيپ
مشکل آفرين بودند اش��اره كرد .البته شهيد دقايقي با
تالش فراوان اين مش��کالت را برطرف نمود و آن دو
گروه را يكپارچه كرد.
1ـ عش��اير جنوب عراق :در حقيقت عش��اير مستقر
در باتالقه��اي جنوب عراق «ه��ور» فرهنگ و آداب
و رسوم و س��نتهاي اجتماعي مخصوص خودشان
را داشتند .اس��ماعيل با مديريت منحصر به فرد خود

www.navideshahed.com
يادمـان سرلشکرشهيد اسماعیل دقایقی
شماره  / 87دیماه 1391

همواره به ديدار س��ران عشاير ميرفت و به پاي درد
دل آنان مينشست .هرگاه با پيرمرد عشايري رو به رو
ميش��د ،مانند پدر به او احترام ميگذاش��ت و با زبان
خاص خودش��ان با آنان گفت و گو ميكرد .به طوري
که آن پير مرد عشايري که عمرش را در هور گذرانده
و از خصلتهاي شهرنش��يني به دور بود ،احس��اس
ميکرد با فرزن��د خود صحبت ميکند .اس��ماعيل با
برنامه ريزي دقيق و هدفمند ميكوش��يد گرايش��ات
عش��ايري را در ميان فرزندان عش��اير بكاهد ،و آنها
را در چارچوب تيپ  9بدر س��ازماندهي كند .او براي
تحقق اين امر ،عش��اير را از لحاظ معنوي و مادي در
دو محور همياري كرد.
ال��ف ـ محور تعاوني :چون رژيم صدام جنايتكار آب
را بر روي عشاير بسته بود ،و آنها در محاصره شديد
اقتصادي قرار داده بود ،شهيد دقايقي به تدارکات تيپ
 9بدر اجازه داد مواد غذايي از قبيل آرد ،برنج ،روغن،
سوخت و ديگر اقالم مورد نياز در اختيار خانوادههاي
عشاير قرار گيرد.
ب ـ مح��ور تبليغ��ات :اس��ماعيل عقيده داش��ت که
فرزندان عشاير افراد مخلص و بي پيرايهاي هستند که
به دليل ارعاب صدام از عراق به ايران هجرت کردهاند
و ب��ه دليل عدم وجود امكان��ات تبليغاتي تا حدودي
دور از مباني مکتب بودند و ش��ناختي دقيقي از اصول
و فروع مکتب اس�لام نداشتند .لذا الزم دانست روي
آنان کار تبليغ��ي و فرهنگي انجام گيرد .او تأکيد كرد
که الزم اس��ت امکانات مالي و تبليغي براي عشاير در
اردوگاهها و در پايگاههاي آموزشي هزينه شود تا بهتر
بتوان در مبارزه با صدام عفلقي و شركت در عمليات
مسلحانه از آنان بهره برداري شود.
2ـ توابي��ن ،يا اس��راي عراقي آزاد ش��ده .در حقيقت
توابين اولين گروه از مجاهدين آزاد شده بودند كه در
روز  15تير س��ال  1365به تيپ  9بدر پيوستند .ايجاد
تحول در ذهنيت برخي از مس��ئولين كشور به منظور
ب��ه کار گيري توابين در عمليات آينده نقش ارزندهاي
بود كه شهيد دقايقي براي اولين بار آن را تجربه كرد.
البته نبايد فراموش كرد كه نهادهاي تبيلغاتي جمهوري

توابين ،يا اسراي عراقي آزاد
شده اولين گروه از مجاهدين
عراقي بودند كه در روز 15
تير سال  1365به تيپ  9بدر
پيوستند .ايجاد تحول در
ذهنيت برخي از مسئولين كشور
به منظور به کار گيري توابين در
عمليات آينده نقش ارزندهاي
بود كه شهيد دقايقي براي اولين
بار آن را تجربه كرد
اسالمي كار فرهنگي بزرگي در اردوگاههاي نگهداري
اس��راي عراقي از قبل انجام دادند و توانس��تند تحول
چشمگيري در ذهنيت اسرا به وجود بياورند و از آنان
مجاهدان راستين وواقعي بس��ازند .اصوال برخورد با
اين گونه افراد که مدتي با جمهوري اسالمي جنگيده
و اس��ير شده بودند ،نيازمند تصميم گيري شجاعانه و
اعتماد به نفس بود و شهيد دقايقي آن را داشت.
نقل شده كه براي به کارگيري توابين ،در آغاز کميتهاي
ش��كل گرفت و تصميم گرفته شد پادگاني براي آنان
در اطراف سنقر تأس��يس شود و دور آن سيم خاردار
كش��يده شود .ولي شهيد دقايقي به شدت با اين عمل
مخالفت کرد و به نمايندگان كميته مزبور گفت« :مگر
ميخواهي��د زندان بس��ازيد؟ اگر به آنها اس��ير نگاه
ميکنيد ،بهتر است در كمپها بمانند .اينجا جاي اسرا
نيس��ت .اگر به عنوان مجاه��د و رزمنده به آنها نگاه
ميکنيد نيازي به س��يم خاردار نيست .من نميخواهم
اينجا اردوگاه اس��راي جنگي شود .ميخواهم پادگاني
براي مجاهدين راس��تين تأسيس گردد» .با اين وصف
مس��ئوليت اسراي آزاد شده را پذيرفت و اين اقدام در
تحول روحي و فکري آنها بسيار مؤثر بود .که آثار آن
را در عمليات آينده به روش��ني ديديم .دقايقي با آنها
برخورد اس�لامي داش��ت و همه آنها مورد اعتماد او
بودند ،و همين برخورد انساني باعث شد که دستاورد
جدي��دي در روند مبارزات معارضين عراقي به وجود
آيد .ب��ه طوري که هم��ه توابين با
انگيزه بسيار عالي جنگيدند و شهيد
دادند و پيروزيهاي چش��مگيري
ه��م در جبهها و در داخل عراق به
دست آوردند.
شهيد اسماعيل دقايقي ،مجاهدين
عراقي را بهترين ش��هروندان عراق
ميدانس��ت و عقي��ده داش��ت که
ف ش��رعي،
آنان ب��راي اداي تکلي 
رن��ج هجرت و غرب��ت را به جان
خريدهان��د .برخورد او نس��بت به
آنان بس��يار جاذبه داشت .و به آنان
اصال��ت و آزادي عمل م��يداد و
زمينه فعاليت س��ازنده را براي آنان
فراهم ميكرد .به مجاهد عراقي در
چارچ��وب تيپ  9بدر مس��ئوليت
م��يداد در حد توانايي ابتكار عمل
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نشان دهد و کار خود را به نحو احسن انجام دهد .در
آغاز تأس��يس تيپ  9بدر همه فرماندهان گردانها و
يگانها ايراني بودند .اما موقعي كه اسماعيل مسئوليت
فرماندهي تيپ را به عهده گرفت دستور داد فرماندهان
از ميان مجاهدين عراقي انتخاب شوند .او بر اين باور
بود که اصالت بخش��يدن به مجاهدي��ن بايد به نقطه
اطمينان برس��د تا خودشان مس��ئوليت خويش را در
آينده به دس��ت گيرند .چرا ك��ه او از نادر فرماندهاني
بود که همواره س��عي داشت استعدادها و تواناييهاي
عناصر تحت امر خود را بشناس��د ،و بر اساس توان و
استعدادشان به آنان مسئوليت دهد ،و از آنان کار مفيد
بخواهد .او به ترتيب به آن دس��ته افرادي که قابليت و
استعداد از خود بروز ميدادند کارهاي اساسي از قبيل
طرح و برنامه اطالعات و عمليات ميخواست و اين
عمل را با شجاعت انجام داد و از سپردن مسئوليتها
و تفويض اختيارات دريغ نكرد.
ش��هيد دقايقي صرفا با اين روش نوين ،زمينه رش��د
و توس��عه و پيش��رفت تيپ  9ب��در را فراهم كرد .به
عبارت ديگر اين گونه برخ��ورد ميکرد که اگر يکي
از يگانها در يکي از مواضع دچار مش��کلي ميش��د
و فردي را ميش��ناخت که ميتوانست در رفع مشکل
كمك كند ،او را مأمور رفع مشكل ميكرد .با اين حال
در آغاز فعالي��ت تيپ هيچ کدام از مجاهدين به دليل
عدم شناخت تواناييهاي خود حاضر نبود مسئوليتي
را به عهده گيرد .ولي شهيد دقايقي با مديريت صحيح
و حس��ن تدبير ،ديدگاهها و برنامههاي خود را عملي
ساخت .هرچند مجاهدين در ابتداي امر از قبول چنين
مسئوليتي سرباز ميزدند .ولي اعتماد سازي اسماعيل
آن��ان را ناگزي��ر به پذيرش مس��ئوليت ميکرد .با اين
وصف ش��هيد دقايقي با درايت توانست استعدادهاي
مجاهدين را ش��کوفا س��ازد و فرماندهان گردانها را
از ميان آنان گزينش كند .چه بس��ا مسئوالن اطالعات
و تخري��ب و س��تاد را نيز از مي��ان مجاهدين عراقي
انتخاب نمود .پيش از فرماندهي او بر تيپ  9بدر همه
فرماندهان گروهانها و گردانها و همه مسئوليتها به
عهده برادران س��پاهي بود .و اين تفويض اختيارات و
واگذاري مس��ئوليتها به توابين كه بسياري از آنان از
افس��ران و درجه داران ارتش عراق بودند نتايج مثبت
و ثمر بخش��ي به بار آورد .نمونه اين اعتماد سازي را
ميتوان در خاطره زير بيابيم:
نقل شده است که قبل از عمليات کربالي  2دو تن از
نظاميان عراقي در جبهه به تيپ  9بدر پناهنده ش��دند.
ش��هيد دقايقي با آنان به گونهاي که حاکي از اعتماد و
وثوق او به آنهاس��ت برخورد ک��رد و به آنان گفت:
«ميخواهيم بزودي در اين منطقه عملياتي انجام دهيم
و ش��ما بايد در اين زمينه به ما کم��ک نماييد تا بهتر
بتوانيم حمله کنيم» .فرماندهان يگانها به او تذکر دادند
که اين نوع برخورد از لحاظ امنيتي قابل قبول نيست.
ولي او اصرار داش��ت که اين دو نفر مورد اعتماد من
هستند و در روز عمليات به معاون خود گفت« :به اين
دو نفر پيش��نهاد کن اگر خواسته باشند ميتوانند با ما
در عمليات ش��رکت کنند و در صورت عدم تمايل به
ش��رکت آزادند به پشت جبهه منتقل شوند» .سرانجام
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آن دو نظامي از پيش��نهاد اس��ماعيل استقبال کردند و
ش��هيد دو قبضه تفنگ و مقداري فشنگ در اختيار آن
دو قرار داد .چون شهيد دقايقي متوجه ميشود که به
آن دو نظامي نارنجک تحويل ندادهاند ناراحت ميشود
و شخصا با آن دو چند نارنجک تحويل ميدهد و اين
دو پناهن��ده نيز به خاطر اين اعتماد س��ازي مردانه در
عمليات كربالي  2شرکت ميکنند و بعد از آن رسما
به عضويت تيپ در ميآيند.
اسماعيل دقايقي با راهكار انساني و اسالمي خود افراد
بسياري را از ميان رانده شدگان و توابين عراقي جذب
تيپ  9بدر كرد .او با اين احس��اس که رانده ش��دگان
عراق��ي افراد مظلوم و محرومي هس��تند كه مورد بي
مه��ري رژيم عراق قرار گرفتهاند ،و بايد مورد محبت
و حمايت ايران اس�لامي قرار گيرن��د و براي تحقق
اهداف اسالميسازماندهي شوند .تبعيديان عراقي را
مهاجراني ميدانس��ت که خانه و کاشانهشان را بر اثر
ظلم صدام و در راه دفاع از اس�لام از دست دادهاند و
به شهرهاي ايران پناه آوردهاند .او درد و رنج و غربت
مهاجران مجاهد عراقي را با جان و دل احس��اس كرد
و آنان را به آغوش گرفت .از هسمر اسماعيل در اين
باره نقل ش��ده است كه وقتي او در خانه از مجاهدين
عراقي صحبت ميکرد ،اش��ک ميريخت و ميگفت:
«شما نميدانيد که آنها مظلومتر از ملت ايران هستند.
زيرا صدام به ش��دت آن��ان را در محروميت قرار داده
بود».
ش��هيد دقايقي ،مجاهدين عراقي را دلسوختگان ملت
ع��راق تعبير ميكرد ،و بر اين اس��اس همواره نهايت
مهربان��ي و محب��ت را در ح��ق مجاهدي��ن به عمل
م��يآورد و از هرگون��ه تعدي و بي احترامي نس��بت
به آنان به ش��دت جلوگيري ميکرد .نقل كردهاند كه
يکي از نيروهاي ايراني در حضور اسماعيل با يکي از
مجاهدين عراقي برخورد تندي کرد .اسماعيل پس از
مش��اهده اين صحنه به طرف او رفت و با پرخاش به
او گفت« :امور مجاهدين عراقي به من مربوط است و
به هيچ کس اجازه نميدهم که آنان را آزار دهد .آنها
وديعه امام (ره) در دس��ت من هس��تند و بايد از آنان
نگهداري کنم».
مجاهدين عراقي نيز متقابال اس��ماعيل
را ب��رادر بزرگتر خود ميدانس��تند .او
بسيار عالقمند بود که مجاهدين تشکيل
خان��واده دهند و امکانات��ي را نيز براي
اين مهم فراه��م آورده بود .گاهي براي
خواس��تگاري هم همراه آن��ان به ميان
خانوادههاي ايران��ي و عراقي ميرفت
و ب��راي آنان خواس��تگاري ميکرد .به
تدارکات تيپ اب�لاغ کرده بود چنانچه
ه��ر مجاه��دي ازدواج ک��رد ،نيازهاي
اولي��ه او را تأمين نمايند .همچنين براي
برگزاري مراسم ازدواج آنان يک حلب
روغن ،يک کيس��ه برنج ،ش��کر و چند
قطعه پتو اختصاص داده بود .به معاون
خود که از برادران پاس��دار بود هميشه
ي��اد آوري ميك��رد« :مجاهدين عراقي

ميهمان ما هس��تند و ميهمان حبيب اهلل است و بايد به
آنان به چشم يک ميهمان نگاه کنيم .برخوردمان با اين
برادران بايد منبعث از فرهنگ اصيل اسالمي باشد».
اخالق و رفتار اس��ماعيل باعث ش��ده بود که در همه
موقعيته��ا و حت��ي در درون خانوادههاي مجاهدين
عراقي جا داش��ته باش��د .اخالص و تدبير و کارداني
او موجب تقويت روز افزون روحيه و ميزان آمادگي
رزمي همه اقش��ار مجاهدين ش��ده بود .او با شناخت
احکام دين مبين اسالم و با اعتقاد راسخ به وعده الهي
مبني بر تحقق وراثت مس��تضعفان بر زمين ،با ظرافت
و دق��ت کم نظي��ري به حل مش��کالت و كمبودهاي
مجاهدي��ن ک��ه واقعا «مهاج��ر في س��بيل اهلل» بودند
ميپرداخت .وقتي عش��اير مهاجر در منطقه از کمبود
غذا رنج ميبردند ،اسماعيل بيدرنگ با مسئوالن ذيربط
تماس ميگرفت و امکانات الزم را فراهم ميساخت.
چرا كه تواضع و فروتني صادقانه نسبت به مجاهدين
عراقي از خصوصيات بارز ش��هيد دقايقي بود .طوري
که در جبههها و در حين عمليات يك فرمانده صرف
نبود ،بلکه در انتقال مجروحين به پش��ت جبهه کمک
ميک��رد ،رانندگ��ي قايق و خ��ودرو را ني��ز به عهده
ميگرفت.
يکي از مجاهدين عراقي در خاطرات خود چنين نقل
كرده است« :روزي در نزديکي اهواز همراه تعدادي از
مجاهدين مش��غول بارگيري مقاديري مهمات و لباس

اسماعيل دقايقي در همه کارها
با مجاهدين عراقي مشورت و
نظر خواهي ميکرد و احترام
خاصي براي آنان قايل بود .براي
جزئيترين کارها جلسه تشکيل
ميداد تا نظر مجاهدين را براي
طرح مانور قبل از عمليات جويا
شود .او هميشه ميگفت« :من
مشاور مجاهدين هستم و آنها
هم مشاور من هستند»
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به داخل خودرو بوديم .ناگهان مشاهده کرديم كه يک
نف��ر از راه رس��يد و يک گوني لب��اس را روي دوش
گذاش��ت و داخل خودرو قرار داد .چند بار اين عمل
را تکرار کرد .بعد از برخي از همرزمان پرس��يديم که
اين برادر كيست؟ گفتند او برادر دقايقي فرمانده تيپ
اس��ت» .اين تواضع و فروتني از روي تصنع و تکلف
نب��ود .بلکه اين يك��ي از صفات برجس��ته او بود كه
هميشه در همه مراحل زندگي ،مالزم او بود .در اولين
برخورد با اسماعيل صفت تواضع و فروتني زودتر از
صفات ديگر او جلوه گر ميشد .در برخورد با دوستان
و اطرافيان مصداق آيه ش��ريفه «وعباد الرحمن الذين
يمشون علي االرض هونا» شده بود.
مجاهد عراقي اضافه کرده اس��ت« :ش��هيد دقايقي را
نميشناختم .هر روز ميديدم شخصي ميآيد و چادرها
و آبگيره��ا را تميز ميکند و ميرود .فکر ميکردم كه
او انجام وظيفه ميكند .او روزي براي نظافت چادرها
و آبگيرها نيامد ،و من به سراغ او رفتم و از او پرسيدم
كه چرا امروز براي نظافت چادرها و آبگيرها نيامدي؟
او به من گفت چشم همين اآلن ميآيم .مجاهديني که
نزديك او ايس��تاده بودند به شدت خشمگين شدند و
به من گفتند ،تو چه ميگويي؟ مگر او را نش��ناختي؟
ايش��ان فرمانده تيپ اس��ت .من به اين علت احساس
ش��رمندگي کردم و درصدد ع��ذر خواهي برآمدم که
اس��ماعيل دقايقي به من نزديك شد و با متانت گفت
كه اش��کال ن��دارد و با خنده از کنار قضيه گذش��ت.
ميخواهم بگويم كه ش��هيد دقايقي طوري متواضعانه
رفتار ميكرد كه اغلب مجاهدين تشخيص نميدادند
كه او فرمانده تيپ است».
اس��ماعيل دقايق��ي در تمام مراح��ل و در همه کارها
با مجاهدين عراقي مش��ورت و نظ��ر خواهي ميکرد
و احت��رام خاص��ي براي آن��ان قايل ب��ود .حتي براي
جزئيتري��ن کاره��ا جلس��ه تش��کيل م��يداد تا نظر
مجاهدي��ن را براي طرح مان��ور قبل از عمليات جويا
شود .او هميشه ميگفت« :من مشاور مجاهدين هستم
و آنها هم مشاور من هستند» .در طول مراحل عمليات
ب��راي انجام هرکاري به آنان آزادي عمل کامل ميداد.
تا جايي که يک��ي از فرماندهان نظامي
عراق��ي که از مش��اوران عالي نظامي او
بود گفته اس��ت« :آن ويژگ��ي را که در
فرمانده��ي دقايقي لمس کردم ش��بيه
آن چيزي اس��ت ک��ه فرماندهان بزرگ
و فارغ التحصيالن دانش��کدههاي معتبر
نظامي برخوردارند .از آغاز توضيحات
کامل عمليات و زمان و مکان و اهداف
آن را ش��رح ميداد ،و در عين حال نظر
ما را جويا ميشد».
يك��ي ديگ��ر از ويژگيه��اي اخالقي
اسماعيل دقايقي در برخورد با مجاهدين
عراقي اين است که در زمينه فرماندهي
هي��چ وقت خود را باالت��ر از همرزمان
نميدانست .آن بزرگوار بر قلوب افراد
فرماندهي ميکرد و بسيار عالقمند بود
که مجاهدي��ن او را برادر خطاب کنند.
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يکي از مجاهدين دراين باره گفته است«:در عملياتي
به ما مأموريت داده ش��د وارد خاک عراق شويم و تا
پشت خطوط نيروهاي دشمن پيشروي كنيم و از عمق
خاک عراق عمليات اصلي را آغاز نماييم .ميبايس��تي
از ارتفاع��ات بلن��دي باال ميرفتي��م و از آنجا مواضع
عراقيها را پشت سر ميگذاشتيم .زمستان بود و قبل
از غروب آفتاب به ارتفاعات رس��يديم .به محض اين
که از پش��ت کوه سرازير ش��ديم ،بارش برف و باران
به ش��دت شروع شد .هوا تاريک شده بود و ما حدود
 200نفر بوديم .حدود س��اعت  21در فضاي برف و
ب��اران و تاريکي راه رفتيم تا به يک��ي از قرارگاههاي
خودي رس��يديم و ش��ب را در آنجا گذرانديم .وضع
بسيار دشواري داشتيم .روز بعد دستور داده شد که راه
را ادامه دهيم .اما برخي از افراد قادر به ادامه راه نبودند
و در هم��ان قرارگاه ماندند .پس از اين كه دش��من از
حرک��ت ما آگاهي يافت و خ��ود را آماده مقابله کرد،
ش��هيد دقايقي به علت ش��رايط جوي دس��تور عقب
نشيني صادر كرد».
باز نقل شده است که شهيد دقايقي روزي براي بازديد
از وضعيت نيروها به هور رفت .چون وقت نماز ظهر
فرا رسيد مجاهدين در يکي از سنگرها از او خواستند
ک��ه نماز جماع��ت را به امامت او بج��ا بيآورند .ولي
اس��ماعيل از روي تواضع گفت« :من نس��بت به شما
علم و عدالت کمتري دارم و من به يكي از شما اقتدا
ميکنم» .آن��گاه نماز ظهر و عص��ر را به امامت يکي
از مجاهدين عراقي به جا آورد .قابل توجه اس��ت كه
دقايقي بعد از نماز در پهن کردن سفره و توزيع غذا و
شستن ظروف به رزمندگان مستقر در هور کمک کرد.
با ان وصف ميتوان گفت كه خلوص و وقار اسماعيل
در دوران فرماندهي تحسين برانگيز بود .هرگاه کاري
را انجام ميداد و بعد متوجه ميشد که فرد ديگري آن
کار را به نام خود ثبت كرده با خونسردي از کنار قضيه
ميگذش��ت .چرا که او ميخواست گزارش کارش را
فقط به خدا بدهد و خدا از او راضي باشد .اين صفات
را از رهگذر تالشهاي دامنه دار در راه خدا به دست
آورد.
يكي از مس��ئوليتهاي شهيد دقايقي نظارت بر تأمين
نيازهاي نيروه��اي تحت فرماندهي خ��ود بود .او به
سرکش��ي وضعيت زندگي نيروها اکتفا نميکرد ،بلکه
در مناطق عمليات به چادرها و س��نگرهاي مجاهدين
ميرفت و با آنان غذا ميخورد ،ش��وخي ميکرد و در
رفع كمبودهاي آنان كمك ميكرد .يکي از مجاهدين
عراق��ي نقل کرده ك��ه رزمندگان تيپ  9ب��در همراه
اسماعيل ،مدتي در هواي سرد در چادرها مستقر بودند،
شبها از يكا يك چادرهاي مجاهدين بازديد به عمل
ميآورد ،و به امور آنها رس��يدگي ميکرد .در يکي از
همان شبها مشاهده کرد که يکي از مجاهدين پتو کم
دارد و از س��رما به شدت ميلرزد .با وجودي که هوا
س��رد بود و اسماعيل به پتو نياز داشت ،پتوهاي خود
را آورده و روي آن مجاه��د در حال خواب انداخت.
ش��هيد دقايقي به رغم مس��ئوليتهاي سنگيني که به
عهده داشت هيچ گاه در چهره او آثار خستگي نمايان
نبود .لبخند او هنگام رويارويي با صحنههاي س��خت
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زبانزد خاص و عام شده بود .در اوج
ناماليمات و فشارهاي كار و جهاد با
لبخندي مليح و جمالتي همراه با طنز
و پند ،مجاهدين را به معاد انديش��ي
و فراهم آوردن ذخيره آخرت دعوت
ميکرد .اغلب مجاهدي��ن عراقي در
نتيجه اين برخورد شايس��ته جذب او
شده بودند.
يک��ي از مجاهدي��ن عراق��ي در اين
زمينه چنين نقل کرده اس��ت« :روزي
هم��راه ش��هيد دقايقي به ش��هرهاي
اش��نويه و نقده مأموريت رفته بوديم
آقاي��ان چوپان و محم��دي نيز همراه
م��ا بودند .پس از شناس��ايي منطقه و
هنگام بازگش��ت ،باران آمد و جاده
بسته شد و ماش��ين در گل گير کرد.
از ماشين پياده شديم و تالش كرديم
آن را در جاده اسفالته قرار دهيم .اسماعيل هنگام هل
دادن ماشين صحبت ميکرد و ميخنديد و خستگي را
از بدن ما برطرف ميكرد» .اسماعيل فرماندهاي ايثارگر
بود ،و چه بسا در موارد ضروري حقوق خود را براي
تأمين نيازهاي مجاهدين صرف ميکرد .چنانکه بعد از
شهادت معلوم شد كه مقداري بدهي بار آورده است.
در مناسبتهاي مختلف مذهبي اعم از مجالس جشن
و ع��زاداري در حس��ينيههاي نجفيها و کربالييهاي
مقيم قم شركت ميکرد ،و براي مردم سخن ميگفت.
همچنين در اکثر مراس��مي که در ش��هرها براي شهدا
برپا ميشد شرکت ميکرد .با وجودي كه خانوادههاي
مجاهدين در سرتاسر شهرهاي ايران پراکنده بودند ،اما
اس��ماعيل با اين حال با خانواده شهداي عراقي ديدار
ميکرد و اوضاع آنان را جويا ميشد.
نقل كردهاند كه در مسير راه پيرانشهر به نقده از شهيد
عراقي (ابو عمار الناصح) ياد ميشود .اسماعيل چنان
براي ابو عمار گريه ميکند که همه سرنش��ينان ماشين
متأث��ر ميش��وند .او حتي در جلس��ات خصوصي از
ش��هداي عراقي به نيكي ياد ميکرد و توصيه ميكرد
زندگينامه و وصيتنامه ش��هدا چاپ و تکثير گردد .بعد
از عمليات کربالي  2در تهران تش��ييع جنازه عمومي
براي ش��هداي عمليات در مسجد ارك برگزار گرديد.
هنگام تش��ييع جنازه شهدا تابوتي شکسته ميشود که
اس��ماعيل بيدرنگ طنابي ميآورد و تابوت را ميبندد

مجاهدين عراقي به دليل
برخورد اسالمي وانساني شهيد
دقايقي عالقهاي خاصي به او
پيدا کرده بودند و او را نماد
واقعي يک انسان مجاهد و
وارسته ميدانستند و انقالب
اسالمي را در وجود او متجلي
ميديدند ،و براي تحقق اهداف
و خواستههاي خود به او نياز
داشتند
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و به حركت ادام��ه ميدهد .مجاهدين عراقي به دليل
برخورد اس�لامي و انس��اني ش��هيد دقايقي عالقهاي
خاص��ي به او پيدا کرده بودند و او را نماد واقعي يک
انس��ان مجاهد و وارسته ميدانستند و انقالب اسالمي
را در وجود او متجلي ميديدند ،و براي تحقق اهداف
و خواس��تههاي خود به او نياز داشتند .از سوي ديگر
عراقيها با هر دسته و گروه و حزبي براي وي احترام
قائل بودند و او را دوست داشتند .اسماعيل نيز متقابال
آنان را از صميم دل و عمق جان دوست داشت.
بر اين اساس يک خانواده مؤمن عراقي در خانه خود
س��ه عکس از امام خميني (ره) وشهيد آيت اهلل سيد
محمد باقر صدر و شهيد اسماعيل دقايقي آويخته بود.
همه مجاهدين تي��پ  9بدر و خانوادههاي ش��هداي
عراقي عاشق او بودند .يک سرهنگ عراقي به او گفته
بود« :آقاي دقايقي ش��ما اآلن به عن��وان فرمانده بر ما
حجت هس��تيد و اگر دستور دهيد انگشت خود را در
پريز برق فرو کنم ،اين دستور را به عنوان تكليف اجرا
خواهم كرد .البته اين را نه به خاطر انجام دس��تورات
خش��ک نظامي بلکه ب��ه خاطر بيان مي��زان محبت و
وفداري به ش��ما انجام ميدهم» .اين برخورد نش��ان
ميدهد كه مجاهدين عراقي اسماعيل را يكي از افراد
جامعه خودشان ميدانستند و وجود او را نعمتي الهي
ميش��مردند .نيروهاي تي��پ بدر از آنجا که عاش��ق
فرمان��ده خود بودن��د در صدد بر آم��ده بودند هرچه
داش��تند تقديم او نمايند تا او خشنود و خرسند گردد.
يکي از مجاهدين سرشناس عراقي اتومبيل بنز خود را
همراه خود از عراق آورده بود و به عنوان هديه تقديم
دقايقي كرد .ول��ي وی به هيچ وجه آن را نپذيرفت و
پس از اصرار بسيار آن را براي استفاده تيپ تقبل كرد.
در همين رابطه نقل كردهاند که در روزي در کرمانشاه
ع��دهاي از مجاهدين ب��راي انجام امور مالي لش��كر
خودرو نداش��تند و به اس��ماعيل مراجعه کردند و او
سوئيچ همان خودرو بنز را که به تيپ اهدا شده بود به
آنان داد و خود از وانت پاترول اس��تفاده كرد .در تيپ
بدر هيچ مجاهد عراقي وجود نداش��ت که از ش��هيد
دقايقي دلخوري يا ناراحتي داشته باشد ،بلکه همه او
را دوست داش��تند و بر اين اساس دستورات او را به
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خوبي و با روي باز اجرا ميكردند .اين عش��ق ورزي
به اين دليل بود که او مسئله قوميت ،نژاد ،زبان ،مذهب
و فاصلهه��اي ديگ��ر را ب��ردارد و با زب��ان و فرهنگ
مجاهدين راس��تين با آنان برخورد و زندگي نمايد .به
طور مثال موقع چاي خوردن در جمع مجاهدين چاي
را با قند نميخورد بلکه طبق رس��م و روش عراقيها
چاي شيرين ميخورد تا با اين کار باعث تأليف قلوب
مجاهدين گردد .يکي از مجاهدين نقل كرده اس��ت:
«اسماعيل ش��بي در منطقه هور ميان ما خوابيد .صبح
که براي صرف صبحانه او را دعوت كرديم،سرش را
از زي��ر پتو بيرون آورد و با مزاح گفت صبحانه ايراني
بخورم يا عراقي؟ اگر صبحانه عراقي اس��ت بلند شوم
وگرنه صبحانه نميخورم».
ش��هيد اسماعيل دقايقي براي اين که بيشتر برخوردي
متناسب با فرهنگ و روحيات مجاهدين عراقي داشته
باش��د ،با عالقه زياد به فراگيري زبان و ادبيات عرب
نزد آنان پرداخت که بعد از گذش��ت حدود دو س��ال
زبان عربي را كامال فراگرفت .طوري که وقتي به زبان
عربي به او گزارش ميدادند او نيز با زبان عربي پاسخ
ميداد .اس��ماعيل در مراسم شبهاي جمعه تيپ بدر
وقتي دعاي کميل ميخواند ،بسياري از مجاهدين که
از دور صداي او را ميش��نيدند ،مجذوب طرز بيان و
لحن او ميشدند و ميگفتند كه گمان ميکرديم يکي
از برادران عراقي به زبان فصيح مشغول خواندن دعاي
كميل اس��ت .مجاهدين بر اين باور بودند که ش��هيد
دقايقي به ميزان وسيعي در نزديک شدن آنان به فرامين
ام��ام (ره) و ايجاد وحدت بين گروههاي مبارز عراقي
مؤثر بوده است .هميشه دعا ميكردند تا شهيد دقايقي
زنده و س��الم بماند .اما پس از شنيدن خبر شهادت او
به شدت عزادار شدند و اعالم كردند که يتيم شدهاند.

عمليات تيپ  9بدر در زمان حيات شهيد
دقايقي

تيپ  9بدر در زمان فرماندهي شهيد اسماعيل دقايقي،
در عمليات بس��ياري ش��رکت كرد و به پيروزيهاي
چش��مگيري دس��ت ياف��ت .مهمترين اي��ن عمليات
عبارتند:

تيپ  9بدر در زمان حيات
شهيد اسماعيل دقايقي در
عمليات بسياري شرکت كرد
و به پيروزيهاي چشمگيري
دست يافت .مهمترين اين
عملياتها عبارتند از «عمليات
قدس ـ  »4و «عمليات عاشوراي
ـ  »4و «عمليات کربالي ـ
 »2و «عمليات کربالي ـ  »4و
عمليات كربالي ـ  » 5بودند
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عملياتقدس ـ 4
اي��ن عملي��ات در منطق��ه درياچه ام النع��اج در هور
الهويزه به مورد اجرا گذاش��ته ش��د که شهيد دقايقي
آن هدايت و فرماندهي کرد .او به منظور آماده س��ازي
نيروها دورههاي آموزشي فش��رده در زمينههاي شنا،
غواصي و قايقراني ترتي��ب داده بود .به محض اينکه
مجاهدين وارد عمليات شدند ،در عرض كمتر از يك
ساعت تنها با دادن دو شهيد اهداف از پيش تعيين شده
را تس��خير كردند ،و تلفات زياد دشمن وارد آوردند.
س��قوط پايگاههاي ارتش بعث عراق در عرض چند
دقيقه و آزاد سازي منطقه وسيعي از درياچه ام النعاج
براي تيپ نوپاي بدر انظار را متوجه اين تيپ كرد .در
شب عمليات اسماعيل وضو گرفت و مدتي را به نماز
و نياي��ش پرداخت .مجاهدين موق��ع آغاز عمليات با
اصرار زياد از او خواستند پاي بيسيم قرار گيرد و پيام
شروع عمليات را قرائت نمايد .او نيز با آرامش خاطر
پشت بيسيم نشست و با خواندن رمز عمليات ،دستور
شروع عمليات را صادر كرد .در پايان عمليات «قدس
ـ  »4نيم��ي از درياچه ام النعاج از محور ش��ط الدوب
ق به
از س��مت غرب تا برکه ام س��وده در سمت شر 
وسعت  160کيلومتر مربع آزاد گرديد .در اين عمليات
حدود  280تن از نيروهاي دش��من کشته و زخمي و
 56نفر به اسارت مجاهدين عراقي درآمدند.
عمليات عاشوراي ـ 4
به دنبال عمليات «قدس ـ  »4كه به آزاد سازي بخشي
از درياچه ام النعاج منجر
ش��د ،عمليات «عاشوراي
ـ  »4به منظور آزادسازي
کامل درياچه به فرماندهي
شهيد اس��ماعيل دقايقي
ب��ه م��ورد اجرا گذاش��ته
شد .نقل ش��ده كه شهيد
دقايقي قدرت كم نظيري
در فرمانده��ي عملي��ات
همچون سرعت عمل در
تصميم گيري داشت .يكي
از خصيصههاي برجسته
او حساسيت زياد نسبت
ب��ه دش��من و ش��ناخت
موقعي��ت و امکان��ات و
ت��دارکات نيروه��اي او
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بود .هميش��ه ميكوشيد از نقاط ضعف دشمن نهايت
بهره برداري را بنمايد .هرگاه از عمليات شناس��ايي به
مركز تيپ باز ميگش��ت به مجاهدين خبر ميداد كه
در فالن منطقه ،فالن افس��ر بعث��ي را در حال صرف
غذا ديده اس��ت .او به رغم مش��کالت و گرفتاريها
در عمليات شناس��ايي و کارهاي اطالعاتي ش��ركت
ميكرد ،و هميش��ه بر آن بود که دقيقترين اطالعات
را از فعاليت دشمن در جبهه دريافت کند و بر اساس
آن بهترين روشها را در برخورد با دشمن بکار گيرد.
زيرا اسماعيل پيش از قبول مسئوليت فرماندهي تيپ
 9بدر مسئوليت واحد اطالعات و عمليات لشكر 17
علي ابن ابيطالب (ع) را به عهده داشت .با اين وصف
نيازهاي ض��روري را در زمينه کاره��اي اطالعاتي و
شناسايي ،برآورده ميکرد.
ش��هيد دقايقي مدتي پيش از آغاز عمليات «عاشوراي
ـ  »4به مجاهدين دس��تور داد شبانه آبراهي را به طول
هشت کيلومتر تا پش��ت مقر فرماندهي دشمن ايجاد
كنن��د .اين اقدام باعث ش��د نيروه��اي تيپ  9بدر در
ش��ب عمليات به عمق پايگاههاي دشمن نفوذ کنند و
هرگونه عك��س العمل او را مختل نمايند .به هر حال
در س��اعت دو بام��داد  30مهر س��ال  1364عمليات
«عاش��وراي ـ  »4آغاز شد .در محور شرقي درياچه ام
النعاج به لحاظ استفاده از اصل غافلگيري و پشتيباني
مؤثر آتش ،دش��من زمينگير ش��د و در همان ساعات
اولي��ه اهداف مورد نظ��ر عمليات تأمي��ن گرديد .در
محور غربي مجاهدين عراقي با اجراي آتش مناس��ب
و اس��تفاده از حرکت غواصان ،تهاج��م خود را آغاز
کردند و سپس با رس��يدن نيروهاي بعدي و استمرار
تک ،پاسگاههاي دش��من يکي پس از ديگري سقوط
کردند .عمليات «عاش��وراي ـ  »4ب��دون اين که يک
ش��هيد داده ش��ود ،حدود ده دقيقه به ط��ول انجاميد.
مجاهدين عراقي موفق شدند منطقهاي به وسعت 110
کيلومتر مربع را آزاد سازند و سه پاسگاه کمين دشمن
را به تصرف خود درآورند .در نتيجه اين عمليات 76
تن از نيروهاي دشمن به اسارت در آمدند ،و  25قايق،
تعداد زيادي مسلس��ل دوش��کا و آر .پي .جي .هفت
و 10قبضه توپ ض��د هوايي و  2قبضه خمپاره انداز
 6ميليمت��ري به غنيمت گرفته ش��د .همچنين در اين
عمليات  340نفر از نيروهاي دش��من کشته و زخمي
برج��اي ماند .فرداي عمليات مجاهدين عراقي با دفع
 12پاتک دش��من فقط  15ش��هيد دادند .اين عمليات
بيانگ��ر مديريت ش��هيد دقايقي و از خودگذش��تگي
مجاهدين عراقي بود.
عمليات کربالي ـ 2
پس از گذش��ت مدت��ي از عمليات «عاش��وراي ـ »4
شهيد دقايقي احس��اس كرد مجاهدين عراقي از عدم
حضورشان در عمليات بي حوصله شدهاند ،و به ناچار
به قرارگاه س��پاه پاس��داران رفت و خواستار شركت
مجاهدي��ن در عمليات ش��د .قرارگاه ه��م دو منطقه
حاج عمران و ش��اخ ش��ميران را براي مانور عملياتي
تيپ بدر پيش��نهاد كرد كه ش��هيد دقايقي منطقه حاج
عم��ران را انتخاب كرد ،و تيپ  9بدر از جبهه جنوب
به جبهه غرب كش��ور فراخوانده شد و در ارتفاعات
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حاج عمران اسقرار يافت و در آن محور در چارچوب
عملي��ات «كرب�لاي ـ  »2وارد عم��ل ش��د .تيپ بدر
آخرين يگاني بود ک��ه وارد منطقه گرديد و نيروهاي
اطالعات و عمليات تيپ بيدرنگ به دس��تور فرمانده
به عمليات شناسايي اعزام شدند ،و نيروهاي تيپ پس
از آغاز عمليات س��ريع موفق شدند مواضع دشمن را
ب��ه تصرف درآورند .دقايق��ي در جبهه «کربالي ـ »2
همانند ساير عملياتها مانند يك بسيجي در خطوط
مقدم جبهه رويارويي با دش��من بعثي مستقر ميشد و
از نزدي��ك عمليات را هدايت ميكرد .عقيده داش��ت
که فرمان��ده بايد در خطوط اول جبهه حركت كند ،و
مجاهدين به دنبال او حرکت نمايند.
نکتهاي که بيش از هر مسئله ديگر توجه مجاهدين را
به شهيد دقايقي معطوف ميداش��ت ،خودداري او از
رفت��ن به مرخصي بود .از آنجا که فراهم نمودن زمينه
عمليات نيازمند چند ماه كار و تالش بود ،او در طول
اين مدت براي رسيدگي به خانه و زندگي به مرخصي
نميرف��ت و تنها به تماس تلفني و جويا ش��دن حال
خانواده اکتفا ميک��رد .با وجودي كه همه نيروها قبل
و بع��د از عمليات به مرخص��ي ميرفتند و به قرارگاه
برميگش��تند ،ولي او چنان ذوب کار خويش بود که
منطقه را ترک نميکرد .گاهي برخي از مجاهدين از او
ميپرسيدند مگر شما مگر خانواده نداريد؟ آيا ازدواج
کردهايد ؟ هميشه براي مجاهدين اين سؤال مطرح بود
که فرماندهش��ان چه وقت به خانه ميرود؟ اين مسئله
حاکي از آن است که هرگز تشکيل خانواده مانعي در
فداکاري او در راه تحقق آرمانهاي الهي نبود .چه بسا
خانواده اسماعيل مشوق او در جهت نيل به آرمانهاي
دفاع مقدس بود .با وجودي كه خانواده او با مشکالتي
مواجه بود و همس��ر او نيز در دانشگاه تهران تحصيل
ميکرد ،اما او برنامه ريزي كرده بود كه هر سه ماه يک
بار به خانه برود.
به هر حال مجاهدين تيپ  9بدر در عمليات «کربالي
ـ  »2به فرماندهي ش��هيد اس��ماعيل دقايقي توانستند
زود هن��گام موان��ع ايذايي دش��من و موانع طبيعي و
کوهس��تانهاي صعب العبور منطقه ح��اج عمران در

عمق  13کيلومتري خاک عراق را پشت سر بگذارند و
با سرعت پيشروي نمايند .آنها در همان ساعات اوليه
عمليات به اهداف از پيش تعيين ش��ده دست يافتند.
نظر به اين كه عمليات در فصل زمستان به مورد اجرا
گذاشته ش��د ،و برف زياد سرتاسر منطقه را پوشانده
بود ،اما مجاهدين در ميان اين ش��رايط از مناطق آزاد
شده پاسداري كردند .تيپ بدر در عمليات «کربالي ـ
 »2منطقه وس��يعي از خاک عراق را آزاد کرد و مناطق
آزاد ش��ده را در مقابل پاتکهاي متعدد دشمن حفظ
نم��ود .طوري که عملكرد بچهه��اي تيپ بدر در اين
عمليات زبانزد ساير نيروها شده بودند.
فرمان��ده يکي از گردانهاي تيپ نقل كرده كه ش��هيد
دقايقي در ش��ب عمليات توسط بيس��يم با ما تماس
گرفت وضعيت ما را جويا شد .به او گفتيم که در حال
حاضر به تعدادي نيرو نياز داريم .او اطالع داد كه اگر
ده دقيقه صبر کنيد نيروي کمکي به طرف ش��ما اعزام
خواهم كرد .حدود ده دقيقه نگذشته بود كه او همراه
دو رزمنده ديگر به كمك ما آمدند.
پرسيدم :نيروي کمکي شما هستيد؟
گفت :من و همين دو نفر هستيم و تا شهيد نشويم از
اين منطقه عقب نشيني نميكنيم.
بچهه��اي تيپ چون ش��هيد دقايقي را آنج��ا ديدند،
احس��اس كردند يک تيپ به كمكشان شتافته است.
با وجودي که تعداد و امکاناتش��ان اندک بود ،از اين
نظر اطمينان پيدا كردند ك��ه تا آخرين نفس مقاومت
خواهند كرد.
اسماعيل در اين عمليات دوس��تان عزيزي را از ميان
مجاهدين و از ميان ياران قديمي خود از دس��ت داد.
تپههاي ش��هيد صدر و شهيد عليدادي در منطقه حاج
عمران ،يادگار آن عمليات پيروزمندانه است .فعاليت
او تنه��ا در حين عمليات و فرماندهي نبود .حتي پس
از عملي��ات ه��م در تخليه پيكر ش��هدا و مجروحان
شرکت ميکرد .هر رزمنده ناشناختهاي که به شهادت
ميرس��يد ،شهيد دقايقي براي شناس��ايي آن شهيد بر
بالين او ميآمد ،و هويت ش��هيد را ب��راي امدادگران
اعالم ميكرد .بيش��تر شهدا را ميشناخت و شناسايي
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مجاهدين تيپ  9بدر در عمليات
«کربالي ـ  »2به فرماندهي
شهيد اسماعيل دقايقي
توانستند زود هنگام موانع
ايذايي دشمن و موانع طبيعي
و کوهستانهاي صعب العبور
منطقه حاج عمران در عمق 13
کيلومتري خاک عراق را پشت
سر بگذارند
ميکرد .در عمليات «کربالي ـ  »2حدود سه هزار تن
از نظاميان بعثي عراق کشته و زخمي شدند و 200تن
نيز به اسارت درآمدند .مقادير زيادي هم مهمات سبك
و سنگين منهدم گرديد ،يا به غنيمت گرفته شد.
عمليات کربالي ـ 4
اين عملي��ات روز  1365/10/3در يکي از محورهاي
غ��رب اروند رود در جنوب خرمش��هر به مورد اجرا
گذاشته شد ،و تيپ  9بدر به فرماندهي شهيد اسماعيل
دقايقي در آن ش��رکت فعال داش��ت .تدارک مقدمات
عملي��ات «كربالي ـ »4و س��خنرانيهاي ش��ور انگيز
اس��ماعيل پي��ش از آغاز عمليات در ذه��ن و خاطره
رزمندگان مجاهد عراقي هميش��ه زن��ده باقي خواهد
ماند .او با سخنرانيهاي حماسي خود نقش مؤثري در
تقويت روحيه مجاهدين تيپ  9بدر داشت .فرماندهان
ارتش عراق پي��ش از آغاز عمليات گمان كرده بودند
که اين منطقه نفوذ ناپذيرترين مناطق عملياتي است و
سپاهيان اسالم قادر به انجام هيچ گونه عملياتي در اين
منطقه نخواهد بود .زيرا پس از عبور از رودخانه اروند
که يک مانع بزرگ طبيعي است ،مجاهدين بايد موانع
زيادي را از قبيل ش��ش رديف س��يم خاردار توپي كه
منطقه وسيعي را پوشانيده بود ،بايد پشت سر بگذارند.
بعد از آن بايد از موانع خورش��يدي که در سه رديف
كار گذاشته ش��ده عبور كنند .سپس بايد از کانالهاي
مصنوعي آب و ميدانهاي وس��يع مين بگذرند تا اين
منطقه را تس��خير كنند .ولي با آغاز هجوم دلير مردان
ارتش اسالم دشمن بعثي به شدت غافلگير شد و زود
هن��گام ميدان را براي پيش��روي نيروهاي عمل كننده
خالي گذاش��ت .يكي از طرحهاي حس��اب شده اين
عمليات که نقش مؤثري در پيش��روي سريع سپاهيان
اسالم داشت طرح ش��هيد دقايقي براي فريب دشمن
بود .او قبل از آغاز عمليات  300رزمنده را مأمور کرد
يونيفورم فرماندهان ارتش ع��راق را به تن کرده و از
پش��ت به نيروهاي عراقي ضربه بزنند .به هر حال در
نتيجه اين عمليات تعداد  7000نظامي عراقي کشته و
مجروح شدند و 60تن به اسارت درآمدند و سه فروند
هواپيما سرنگون گرديد.
عمليات کربالي ـ 5
در زم��ان اجراي عمليات «کربالي ـ  »5تيپ  9بدر به
لشكر  9بدر توسعه پيدا كرده بود و نيروهاي اين لشكر
در دو منطقه موس��يان و هور الهويزه عمل كردند و به
پيروزهاي چشمگيري دست يافتند.
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كتاب شناسي شهيد دقايقي
زنده نگه داش��تن خاط��رات به ياد ماندني ش��هداي گرانقدر انقالب
اسالمي ،مخصوصا ش��هداي قهرمان دوران هشت سال دفاع مقدس،
يكي از مسئوليتهاي سنگين نويسندگان و تاريخ نگاران و نيز يكي از
وظايف نهادهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ميباشد .تاكنون درباره
شهيد بزرگ اسماعيل دقايقي آثار ارزشمند متعددي از سوي برخي
از نهادهاي انقالبي و دوس��تان و همرزمان ش��هيد منتشر شده است،
اما با توجه به موقعيتي كه اين ش��هيد در دوران مبارزه با طاغوت و
شجاعتها و رشادتهايي كه در دوران دفاع مقدس از خود برجاي
گذاشته ،انتظار ميرفت آثار بيشتري در خصوص شخصيت كم نظير
اس��ماعيل و نقش تيپ  9بدر در دفاع مقدس و تالش براي سرنگوني
رژيم حزب بعث عراق ،تأليف و منتش��ر ميشد .اما به هر حال شاهد
ياران در اين ويژه نامه به معرفي مهمترين اين آثار اقدام ميكند:

كتاب بدرقه ماه

اين كتاب ارزشمند به قلم عزيز اهلل ساالري در 267
صفحه نگاش��ته شده و توسط انتشارات قيام در سال
 1385در ش��هر قم انتشار يافته اس��ت .كتاب بدرقه
ماه روايتي اس��ت از حاصل زندگي شهيد اسماعيل
دقايقي از زبان بستگان و دوستان و رزمندگان مجاهد
عراقي تيپ  9بدر كه هركدام با زبان س��اده و گويا و
بر اساس ش��ناختي كه از اسماعيل داشتند خاطرات
ش��يرين ودلنش��ين خود را بازگو كردهاند .اين كتاب
در زمان انتش��ار ،در كنگره سرداران شهيد و  23هزار
شهيد كربالي خوزستان در اهواز رونمايي شده است.
در سخنان سرتيپ دوم پاسدار محسن كاظميني دبير
كنگره مزبور آمده اس��ت« :يك��ي از ويژگيهاي مهم
قرن بيستم كه منشأ دگرگوني و تحوالت عظيمي در
دنيا شد ،انقالب اسالمي به رهبري امام خميني (ره)
بود كه با درايت خود رژيم خود كامه شاهنشاهي را
با حمايت و پش��توانه مردمي در هم كوبيد و دس��ت
اجانب را از اين مرز و بوم كوتاه نمود و با تحقق نظام
جمهوري اس�لامي ايران كه نش��أت گرفته از اسالم
ناب مح ّمدي با تفكر ظلم س��تيزي ب��ود ،بزرگترين
دس��تاورد خود را پايه گذاري كرد .استكبار كه خود
را در مقاب��ل نيروي عظي��م مردمي و نظامي مبتني بر
فرهنگ اصيل اس�لامي ميديد تالش خود را صرف
كرد و جنگي نابرابر را براي س��رنگوني نظام مقدس
جمهوري اسالمي به راه انداخت».
سرتيپ كاظميني افزود« :مردم كشورمان در سالهاي
دفاع مقدس كه ش��گفت انگيزتري��ن برهه از تاريخ
اس�لامي است ،با عش��ق و ايمان و واليت پذيري و
صالبتي چون كوه در مقابل اس��تكبار مقاومت كردند

و هش��ت سال سختترين مشكالت را در عين اقتدار
به جان خريدند كه در اين بين پاكمرداني به شهادت
رسيدند و س��رافرازاني لحظات خاطره انگيزي را به
يادگار گذاش��تند .اينك در اين بره��ه از تاريخ ايران
به تكريم لحظاتي مقدس و پاك ،از عروج س��رداران
رشيد اس�لام ،ابر مردان خطه خوزستان كه در طول
دفاع مقدس ،دوش به دوش ديگر رزمندگان حماسه
آفريدند و كارنامه اي بس درخش��ان از رش��ادت و
سلحش��وري از خود به يادگار گذاش��تند .كنگره در
صدد برآمده تا با استفاده از اهل قلم ،سيرت سرداران
شهيد خوزستان همچون اسماعيل دقايقي را به نسل
جوان معرفي نمايد».
نويسنده در مقدمه كتاب بدرقه ماه گفته است« :آنچه
كه بيش از همه مايه قوت و انگيزه و ش��ور نگارنده
ش��د ،روح قدس��ي و به خدا پيوسته س��ردار شهيد
اس��ماعيل دقايقي بود .بي گمان ان��س با آن بزرگ،
دش��واريهاي راه را سهل و ميسر ساخت ،و همواره

آنچه بيش از همه مايه انگيزه و
شور نگارنده شد ،روح قدسي
و به خدا پيوسته سردار شهيد
اسماعيل دقايقي بود .بي گمان
انس با آن بزرگ ،دشواريهاي
راه را سهل و ميسر ساخت ،و
همواره گرد و غبار خستگي را
از سراپاي من سترد .خدايش با
اسماعيل ذبيح هّ
الل محشورش
گرداند
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گرد و غبار خستگي را از سراپاي من سترد .خدايش
با اسماعيل ذبيح اللهّ محشورش گرداند».
در بخش زندگي نامه ش��هيد دقايقي تصريح ش��ده:
«زادگاهش شهر حماسه خيز و فرزانه پرور بهبهان و
سال والدتش  1333است .خانوادهاش در شرافت و
دين مداري شهره بودند و از كانون گرم و باصفايش
اسماعيل سر برآورد ،تا جاده پرشور عشق و حماسه
را تا «ذبيح ش��دن» در پيشگاه معشوق ازل در نوردد.
اسماعيل هنوز دوران كودكي را پشت سر ننهاده بود
كه پدر بزرگوارش بنا به ضرورتهاي كس��ب و كار
به منطقه آغاجاري كوچ نمود و از اين رو خانوادهاش
در آن جا رحل اقامت افكندند .او كه از اس��تعدادي
سرشار ،ذهني تيز هوش و جستجوگر برخوردار بود،
دوران دبستان و دبيرستان را در آن ديار به پايان برد.
در سال  1349به هنرستان شركت ملي نفت كه ميداني
براي رقابت دانش آموزان تيز هوش و سخت كوش
بود ،راه يافت .راه يابي به اين مركز علمي و حرفهاي،
سرآغاز دوراني حساس و پرفراز بود .آشنايي با يكي
از نام��وران عرصه مبارزه به نام محس��ن رضايي كه
بعدها س��ردار سپاه اسالم ش��د ،در آن دروارن شكل
گرفت .اس��ماعيل همس��و و همدرد با آقا محسن بر
آس��تان جانان سر نهادند و آستين همت و غيرت باال
كش��يدند ،تا در س��تيز با طاغوت ستم پيشه ،گلبانگ
سربلندي بر آسمان زنند .در سال  1352همراه با آقا
محس��ن به زندان افتاد ،كه پس از دو ماه مقاومت و
شجاعت آزاد شد .بعد از آزادي به بهانههاي واهي او
را از هنرس��تان اخراج كردند .اما چنين اقدامي هرگز
خللي در روح پر صالبت او ايجاد نكرد.
او بار ديگر در آزمون سراسري به رقابت پرداخت و
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توفيق قبولي در رشته علوم تربيتي دانشگاه تهران را به
دست آورد .اين موفقيت ،افق جديدي از فعاليتهاي
مذهبي سياس��ي را پيش روي او گشود .اسماعيل كه
از مبارزان گروه چريكي «منصورون» بود ،كار سياسي
و پخش اعالميه و شركت در اعتصابات و تظاهرات،
وجود شوريده و بي قرارش را آرام نكرد و به مبارزه
مس��لحانه روي آورد .به قتل رس��اندن تع��دادي از
جنايت پيش��گان حلقه به گوش در شهرهاي بهبهان
و اه��واز توس��ط او و همرزمانش ب��س مؤثر افتاد و
رون��د اعتصابات به ويژه اعتصاب كاركنان ش��ركت
نفت را سرعت بخشيد و از اين طريق ضربهاي كاري
بر پيكر رژيم وارد ساخت .منزل او پايگاه و پناهگاه
ارزشمندي براي انقالبيون بود و خود تا فجر انقالب
اسالمي دمي نياسود.
در بخش دوم كتاب آمده اس��ت كه اس��ماعيل پس
از پي��روزي انقالب كبير اس�لامي در همه صحنهها
و عرصهها حضوري چش��مگير داش��ت .راه اندازي
«جهاد سازندگي» و «سپاه پاسداران انقالب اسالمي»
منطق��ه آغاجاري و فرماندهي س��پاه آن منطقه رهين
همت و زحمت اوس��ت .فرماندهي س��پاه پاسداران
سوس��نگرد در س��ال  1359برگ ديگري از كارنامه
قطور اوس��ت .او با عهده دار ش��دن مسؤوليت دفتر
هماهنگي استان خوزس��تان ،نهاد مقدس سپاه را در
شهرهاي استان گسترانيد و فرماندهان اليق و شايسته
را براي هدايت و مديريت آنجا برگزيد.
بع��د از عمليات بيت المقدس و فرسايش��ي ش��دن
جن��گ ،اوض��اع داخل��ي حال��ت خاصي ب��ه خود
گرفت و منافقين به ترور ش��خصيتهاي نظام ادامه
دادند .ش��رايط آن موقع طرح��ي را براي ناكام نهادن
دسيسههاي بدخاهان ميطلبيد .از اين نظر اسماعيل
در تاريخ  1361/4/1به سپاه منطقه يك مأمور شد و
به قائم مقامي يگان حفاظت ش��خصيتها منصوب
گرديد .او در كنار كار حس��اس حفاظتي ،به تدريس
در حوزه و بهره گيري از چش��مه فياض عالمان دين
پرداخت .پس از شهادت سردار دكتر مجيد بقايي در
 61/11/9كه از ياران ديرينه اس��ماعيل بود ،به سردار
رضايي نامه نوشت و نواي «بايد بروم» سرداد .ديري
نپاييد كه از س��وي آقا محس��ن مأمور ش��د تا «دوره
عالي مالك اش��تر» را تشكيل دهد .اين دوره با همت
و درايت او تشكيل و خود يكي از فراگيران آن شد.
ش��ركت كنندگان آن  16نفر از برجس��تگان جبهه و
جنگ بودند .او در عمليات خيبر فرمانده گردان خط
شكن بود و بعد از آن مسئول طرح و عمليات لشكر
 17علي بن ابي طالب (ع) شد.
نويسنده در بخش شهادت اس��ماعيل دقايقي چنين
رواي��ت كه واقعه ش��هادت او در روز  28دي 1365
در منطقه عملياتي ش��لمچه روي داد .او كه همراه با
دوستش جهت شناسايي به خط مقدم شتافته بود ،با
بمب��اران هواپيماهاي عراقي به درون يك كانال رفت
كه با صد آه و افسوس ،ديوار بتني كانال در اثر انفجار
راكت بر س��ر او فرو ريخت و اسماعيل اين بار سر
خويش را به پيشگاه محبوب تقديم نمود ،تا ذبيحي
در تاريخ اسالمي رخ نمايد:

حيف بود مردن بي عاشقي      
تا نفسي داري و نفسي بكوش
سر كه نه در پاي عزيزان رود  
بارگران است كشيدن به دوش
پيك��ر گلرن��گ و به خون آراس��ت آن
س��بز پوش در روز  1365/10/30و در
ميان اندوه و باران اشك ديدهها و تندر
بغضهاي تركيده و جوشش سينهها و
بدرقه صد قافله دل ب��ر دوش يارانش
همراهي ش��د و در غوغ��اي جمعيتي
سوگوار و نيز در جلوي چشمان اشكبار
دو يادگارش ابراهي��م و زهرا در گلزار
ش��هيدان اميديه به خاك سپرده شد؛ تا
مزارش براي هميشه زيارتگاه عاشقان و
منتظران شهادت باشد.
صبح روز شهادتت ،خورشيد
بر تنت بي شمار گل ميريخت
باد زلف چمن پريشان كرد
اللة داغدار گل ميريخت
بر مزارت دو دست كوچك آن   
نازنين يادگار گل ميريخت
هق هق گريه هاش غمگين بود
نرگسش بر مزارت گل ميريخت
شبنم از چشم باغ جاري بود  
باد در الله زار گل ميريخت
ياد چشمان عاطفت خيزت   
بر دل پر شرارت گل ميريخت
در بخش گفت و گوي نويس��نده كتاب بدرقه ماه با
همرزمان ش��هيد دقايقي ،آقاي اسماعيل بهمئي يكي
از همرزمان ش��هيد روايت كرده كه تأثير اسماعيل بر
ف ناپذير است.
جوانان منطقه آغاجارى و بهبهان وص 
او شخصيتى جامع و چند بُعدى داشت و ما به ميزان
ظرفيت و استعدادمان از او بهره مىبرديم .كالسهاى
تقويتى پيش از انقالب بهانه خوبى براى فيض بردن
از افكار و اعتقادات اس��ماعيل بود .فيض حضور در
حلقههاي درس او ب��ه اندوختههاى معنوى ما ،جان
تازه و نشاط ميبخشيد ،و اشتياقمان را براي حضور
در انقالب و جنگ تحميلى ميافزود.
آق��اي بهمئي افزوده اس��ت ك��ه در گرماگ��رم قيام
خداي��ي امام خمين��ي (ره) دو تن از مجاهدين گروه
«منصورون» به نامهاي رضا رضوي و عبد اهلل ساكي،

اسماعيل پس از پيروزي انقالب
اسالمي در همه صحنهها
حضوري چشمگير داشت .راه
اندازي جهاد سازندگي و سپاه
پاسداران منطقه آغاجاري و
فرماندهي سپاه آن منطقه رهين
همت و زحمت اوست .فرماندهي
سپاه پاسداران سوسنگرد در
سال  1359برگ ديگري از
كارنامه قطور اوست
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فرمانده نظامي دانش��كاه اهواز را م��ورد حمله قرار
دادند ،و در حال عقب نش��يني در جاده اميديه دچار
سانحه شده و خودروي آنها واژگون شد .طبق نظر
آگاهان اين سانحه با دسيسه ساواكيها انجام گرفت
و آنان ب��ا اين خيال كه اين دو ت��ن بر اثر جراحات
وارده جان س��پردهاند ،از صحنه متواري شدند .به هر
حال آن دو نفر را به اميديه آوردند و در جس��تجوي
آقا اسماعيل بودند تا مشكل دارو و درمانشان را حل
نماي��د .در آن جو اختناق ،اس��ماعيل ما را راهنمايي
كرد ،و من به همراه دو نفر از دوس��تان با استفاده از
خودروي شخصي برادرم مجروحان را به بيمارستاني
در اه��واز انتقال داديم و به پزش��كي كه اس��ماعيل
معرفي كرده بود تحويل داديم.
نحوه شهادت اسماعيل دقايقي
اس��ماعيل بهمئي در ادامه بيان اين خاطرات به نحوه
شهادت سردار اسماعيل دقايقي اشاره كرده و چنين
گفته كه به مجاهدين تيپ  9بدر مأموريت داده ش��د
تا در جزيره صالحيه واقع در منطقه عملياتى كربالى
 5به اهداف تعيين ش��ده دست يابند .بامداد روز 28
دى  1365س��ردار دقايقي مرا صدا زد و گفت آماده
ش��ويد تا براى شناسايى به سمت محور برويم .به او
گفتم كه من روز گذشته آنجا را شناسايى كردهام .اما
او براى كس��ب اطمينان بيشتر قصد داشت شخصا
منطقه عملياتى را پيش��اپيش ببيند .لذا يك دس��تگاه
موتور سيكلت  250آماده كرد و گفت برويم.
گفتم :من با اين موتور سنگين آشنا نيستم.
اس��ماعيل بيدرنگ فرمان موتور را به دس��ت گرفت
و من هم پش��ت س��ر او نشس��تم و حركت كرديم.
خورش��يد اوج گرفت��ه بود و به وق��ت ظهر نزديك
مىش��ديم .در حين حركت به او گفتم :ديروز شاهد
بمباران هواپيماهاى دشمن در پنج ضلعى شلمچه و
تلف��ات وارد آمده به نيروهاي خودي بودم .ش��ما به
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قرارگاه برويد و به فرماندهان تذكر دهيد تا از تلفات
س��نگيني كه به س��بب تراكم زياد نيرو پديد مىآيد
پيشگيرى كنند.
هنوز سخنم تمام نش��ده بود كه ناگهان هواپيماهاى
دش��من در آس��مان منطقه ظاهر ش��دند .ما بوديم و
بمبهاى خوش��هاى كه در كنارمان فرود مىآمد .بر
اثر آن بمباران من و آقا اسماعيل مورد اصابت تركش
ق��رار گرفتيم و زخمى ش��ديم .در آن غوغاى بمب
افكنها و ص��داى مهيب انفجارها ،س��ردار پا روى
ترمز گذاش��ت و بن��ا به توصيه او هر دو به س��مت
كانال بتونى دژ شلمچه دويديم .هنگامى كه به سمت
سنگرى در حركت بوديم هواپيماهاي دشمن هرچه
موشك و راكت داشتند ،در اطرافمان رها كردند .با
انفجار راكتى در كنار كانال ،ديواره بتونى آن بر س��ر
م��ا فرو ريخت .لحظاتى گرد و خاك غليظى از آنجا
برخاس��ت .وقتى كه فرو نشس��ت ،اسماعيل را صدا
زدم ،اما جوابى نشنيدم .نزديك او رفتم و با دقت كه
نگريس��تم كه با غمانگيزترين صحنه رو به رو شدم.
تكههاي ديواره بتونى س��ر پرشور سردار را متالشى
كرده بود .اين نخل س��بز و پرثم��ر به خاك و خون
غلتيده بود ،تا به س��ربداران جاويد عشق بپيوندد ،و
ما هم در فراق غمبار او بسوزيم .گويى آن اسماعيل
عشق ،سامان به سامان در بهانهاى بود تا سب ِز سرخ از
خاك پر بكشايد و در كرانه معشوق ازل مأوا گزيند.
نورالدي��ن رزاقي يكي ديگ��ر از راويان كتاب بدرقه
ماه اس��ت كه خاطرات خود را درب��اره واليتمداري
شهيد اسماعيل دقايقي چنين بيان داشته است :اولين
دوره رياست جمهوري بني صدر بعد از تولد انقالب
اسالمي شكل گرفت .او انديش��ههاي غرب گرايانه
و واليت ستيز داش��ت ،و در منجالب غرور و خود
خواهي غوطه ور ش��ده ب��ود .دل امام خميني (ره) و
بسياري از ياران همچون شهيد مظلوم دكتر بهشتي را
سخت به درد آورده بود .در آن روزگار تشخيص حق
از باطل كار آساني نبود و بني صدر كه هزار شگرد در
چنته داش��ت ،پارهاي از بچههاي سپاه و بسيج فريب
او را خورده بودند .اسماعيل در چنين شرايطي بچهها
را گرده��م آورد و حقايق را با هنرمندي خاصي بيان
كرد ،و با منطق و اس��تدالل و عاشقانه به آنها گفت:
بچهه��ا! اگر ميخواهيد خير دنيا و آخرت نصيبتان
ش��ود ،گوش به فرمان ولي فقيه باشيد .نه استدالل و
اجتهاد از جانب خودتان .س��ر رش��ته گردنتان را به
ولي فقيه بس��پاريد ،تا هر كجا كه او رفت ش��ما هم
برويد .قطع ًا عاقبت چنين كاري به خير ختم ميشود.
از آن روز تاكنون ،پيوس��ته اندرزهاي دل س��وزانه و
رهايي بخش اسماعيل دقايقي آويزه گوش من است.

تأثير اسماعيل بر جوانان منطقه
ف ناپذير
آغاجارى و بهبهان وص 
است .او شخصيتى جامع و
چند بُعدى داشت و ما به ميزان
ظرفيت و استعدادمان از او بهره
مىبرديم .كالسهاى تقويتى او
پيش از انقالب به اندوختههاى
معنوى ما جان تازه ميبخشيد،
و اشتياقمان را براي حضور
در انقالب و جنگ تحميلى
ميافزود
و سفرنامه حماس��ي شهيد دقايقي را بررسي كرده و
به ارواح مطهر همه ش��هيدان تيپ  9بدر تقديم شده
است.
در مقدمه خورش��يد بدر كه توس��ط امور كتاب سپاه
پاس��داران انقالب اسالمي (ناش��ر) نوشته شده آمده
اس��ت« :كتاب حاض��ر نتيجه ت�لاش صادقانه و بي
ش��ائبه چند تن از برادراني اس��ت كه در حين انجام
كار به رغم نا آش��نايي مجاهدين عراقي لشكر بدر به
زبان فارس��ي و پراكندگي آنان در شهرهاي مختلف،
همه مش��كالت را به جان خري��ده و اقدام به جمع
آوري مطالب و انجام مصاحبههاي متعددي در اماكن
مختل��ف نمودند ،و به نگارش ،ويرايش و تدوين آن
همت گماردند» .كتاب خورش��يد بدر از هفت فصل
ك��ه در فصل اول آن بيت ش��عري به اين مضمون به
چشم ميخورد  :
دوست ب ِر دوست شد يار ب ِر يار
چيست در اين روزگار بهتر از اين كار
نويسنده نيز مقدمه كتاب را اين گونه آغاز كرده است:
«در طول هش��ت سال دفاع مقدس ،در روزگاري كه

كتاب خورشيد بدر

در حقيقت كتاب خورش��يد بدر س��ومين شماره از
سري كتابهاي سيرت س��رداران بزرگ سپاه اسالم
اس��ت كه بر اساس زندگينامه سردار شهيد اسماعيل
دقايقي به قلم مصطفي سعيدي نوشته شده و معاونت
انتش��ارات مركز فرهنگي س��پاه آن را چاپ و منتشر
كرده است .اين اثر  93صفحهاي ،سرگذشت زندگي
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باب جه��اد دري از درهاي بهش��ت ب��ر روي امت
اس�لامي گشوده شده بود ،ش��اهد انسانهايي بوديم
كه در راه حفظ نظام جمهوري اس�لامي ،دس��ت از
آاليشهاي دنيا شس��ته و دل به محبت حق سپردند،
و در خيل كاروانيان نور سرود رهايي سر داده ،قفس
تنگ جسم را شكسته به سوي يار پر كشيدند .كساني
كه رسالتش��ان نجات ارزشهاي واالي انسانيت از
چن��گال خونبار متجاوزان به حقوق انس��انها بود و
سرگذشتش��ان ،سفرنامه حماس��ي جاودانگي است.
اينان سرداران رشيد دفاع مقدس و قهرمانان سرافراز
انقالب اسالمي و آموزگاران ايثار و گذشت و جهاد
و مبارزهان��د كه خود اين هم��ه را از محضر پرفيض
معلم جاويد انقالب اسالمي ،حضرت روح اهلل (ره)
فرا گرفته بودند».
در ادامه مقدمه نويسنده آمده است« :مجلدات سيرت
س��رداران رشيد س��پاه اس�لام ،دفتر زندگي فرمانده
رشيد سپاه ش��هيد اس��ماعيل دقايقي فرمانده لشكر
بدر س��رداري از رهروان كاروان نور را گش��ودهايم،
تا دريابيم ،او كه بود و چگونه زيس��ت كه س��زاوار
خلعت شهادت ش��د و راه و نامش فرازي پرشور و
نامي به ياد ماندني در كارنامه هشت سال دفاع مقدس
گشت .شايسته آن بود كه شرح زندگي سراسر مبارزه
و گذشت چنين س��رداراني با نثري فصيح و دلكش
و بياني پرش��ورفراتر از قالبهاي متعارف در شرح
حال نويسي به رشته قلم كشيده ميشد ،تا حق كالم
و كلمه در مورد آنان به جا آمده باش��د .اما ضرورت
پرداختن به زندگي ديگر سرداران ،عدم اطالع كامل از
نكات و دقايق زندگي اين عزيزان و بضاعت مزجات
فعلي ما موجبات اين را فراهم آورد كه به همين دفتر
قناعت شود و با اس��تعانت از روح بزرگ اين شهيد
اميدواري��م كه همين مختصر م��ورد عنايت رهروان
و پويندگان حق و حقيقت به خصوص س��پاهيان و
بسيجيان حق جو قرار گيرد .با اين توضيح ،اسماعيل
ني��ز تمامي ارزشهاي وجودي خود را كه از كودكي
به آنها پايبند بود ،از صبر و محبت گرفته تا شهامت
و ايث��ار و ادب ،از خان��واده خود فرا گرفت .نكتهاي
كه بيش از هر مس��ئله ديگري او را از همس��االنش
در همان اوان طفوليت ممتاز و مشخص ميساخت،
هوش و ذكاوت سرش��ار او بود و اين عامل موجب
شد كه مرغ جانش را در فضاي بيكران تعاليم احكام
اس�لامي به پرواز درآورد و همواره با شوق و اشتياق
وص��ف ناپذيري به فراگيري و عم��ل به ارزشهاي
اسالمي بپردازد».
در فص��ل اول كت��اب كه عنوان «آغاز مب��ارزه» را به
خ��ود اختص��اص دارد آمده اس��ت ك��ه آغاجاري
منطقهاي اس��ت كه م��ردم در آن برهه با مس��ائل و
دستورات اسالمي آشنايي زيادي نداشتند .زيرا آنجا
محل استقرار شركت نفت با حاكميت انگليسيها و
آمريكاييها بود و فرهن��گ اجتماعي و مذهبي آنان
متناس��ب با پديدههاي فرهنگي غرب بود .اما با اين
حال اس��ماعيل توانس��ت جوانان را فريفته و عاشق
مسائل اس�لامي كند .كتابهاي متعددي را از تهران
تهيه كرد و نمايش��گاهي را تشكيل داد .به طوري كه
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نقطه ثقل مسائل تبليغي و فرهنگي
در منطق��ه آغاج��اري ش��ده بود.
در هم��ان دوره به عل��ت مبارزات
مخفيانه و آش��كار گس��تردهاي كه
داشت ،توسط س��اواك دستگير و
چند ماه زنداني شد.
در حالي ك��ه بيش از پان��زده بهار
از عمر اس��ماعيل نگذشته بود كه
زندگ��ي همراه با عقي��ده و مبارزه
را ب��راي خود بر گزي��د .اين گونه
زيس��تن را كه همانا هرگز نياسودن
و جان و تن به رنج سپردن بود،در
سراس��ر وجود پربار خودبه منصه
ظه��ور نش��اند ،و به ديگر س��خن
ميتوان سراسر حيات او را مصداق
كالم گهرب��ار «ان الحي��اه عقيده و
جهاد» دانس��ت .ش��هيد دقايقي با
ش��ركت در مبارزات سازمان يافته
سياس��ي و نظامي به همراه ساير همرزمان خود ،گام
مؤثري در مبارزات مس��لحانه عليه رژيم ستمشاهي
در خوزستان برداشت .رژيم طاغوت در سال 1350
در صدد برپايي جش��نهاي  2500ساله به اصطالح
شاهنشاهي برآمد كه اسماعيل كه سال دوم هنرستان
را ميگذراند ،با همكاري ديگر دوستان و همرزمان،
در برنامه ريزي اعتصاب هنرجويان هنرستان صنعت
نفت شركت فعال داشت و با انجام عمليات انقالبي
عليه مزدوران شاه در منطقه جو خفقان مزدوران شب
پرس��ت را شكست و با شركت در عملياتي متهورانه
به عنوان يك چريك مسلمان به مبارزات مسلحانه در
منطقه خوزستان روح تازهاي دميد.
بي ترديد مبارزات اس��ماعيل به مس��ائل سياس��ي و
نظامي محدود نبود و از آنجا كه در مقاطع تحصيلي
از ش��اگردان باهوش و استعداد ش��هرت داشت .در
فرصته��اي مناس��ب از جمله تعطيالت تابس��تاني
براي ش��كل دادن به جهاد فرهنگي و اعتقادي خود
بهره برداري ميكرد و از طريق داير كردن برنامههاي
تدري��س خصوصي با جوانان منطق��ه ارتباط فكري
و روح��ي برقرار ميك��رد و آنها را با فرهنگ اصيل
اسالمي آشنا و جذب اسالم ميكرد .لذا فعاليتهاي
فرهنگي او در حد بس��يار مؤثري ،عامل بازدارندهاي
ش��د تا بسياري از توطئههاي رژيم شاه در خصوص
تروي��ج فرهنگ غربي در اين منطقه از خوزس��تان با
شكست روبرو شود .اس��ماعيل با استفاده از فضاي
س��الم و روحيه انقالبي خانواده ،خيل��ي از كارهاي
مخف��ي را در محيط منزل انجام ميداد و اين ش��يوه
بهترين امكان براي پنهان كاري او بود.
فصل سوم كتاب خورشيد بدر ،فعاليتهاي سياسي
و فرهنگي اسماعيل دقايقي بعد از پيروزي انقالب
اس�لامي در دانش��گاه تهران را مورد بررسي قرار
داده و چنين نوش��ته است كه اسماعيل در دانشگاه
در براب��ر جريانات التقاطي و غي��ر اصيل ،موضع
مشخص و قاطعي را از خود نشان ميداد .چنانچه
در بس��ياري از بحثهاي��ي ك��ه بين دانش��جويان

اخالق��ي ،افراد خوب��ي هم وجود
دارند ،اما در مجموع گروه حجتيه
ي��ك جري��ان انحرافي اس��ت كه
اعتقادي به مبارزه با رژيم طاغوت
ن��دارد .با اين وصف اس��ماعيل با
ديگر همفكران خود در مقابل اين
دو جريان انحرافي ايس��تادند و او
محوري ش��د كه ديگر دانشجويان
مسلمان گرد او يك جريان اسالمي
س��الم را پايه ريزي كردند .جالب
اينجاست كه برخورد اسماعيل در
ارتب��اط با آن دو جري��ان انحرافي
چنان معت��دل و منطقي بود كه در
آس��تانه پيروزي انقالب اس�لامي،
به هي��چ وجه باعث بروز تش��نج
و درگي��ري با گروههاي ياد ش��ده
نميشد.

دفتر زندگي فرمانده رشيد سپاه
اسالم شهيد اسماعيل دقايقي
فرمانده لشكر بدر سرداري از
رهروان كاروان نور را گشودهايم،
تا دريابيم ،او كه بود و چگونه
زيست كه سزاوار خلعت شهادت
شد و راه و نامش فرازي پرشور
و نامي به ياد ماندني در كارنامه
هشت سال دفاع مقدس گشت
صورت ميگرفت شركت فعال داشت .در مباحث
نظري و فلس��في با دارن��دگان گرايشهاي چپي و
ماركسيستي يا التقاطي پيرامون ساير مكاتب فكري،
ش��ركت ميكرد و از مسائل اصيل اسالمي به دفاع
بر ميخاست .مناقشات اسماعيل با اصحاب ايدهها
و تفكرات غير اس�لامي ،برگهاي زرين از حيات
پر خاطره او دانست.
اين شهيد بزرگ با شناختي كه از گردانندگان انجمن
اس�لامي دانش��كده علوم تربيتي كه متأثر از منافقين
بودن��د به بي��ان انحراف��ات آنان پرداخ��ت وماهيت
آنها را آش��كار س��اخت .او در پرتو بحثهايي كه
با اين جماعت منحرف داشت سرانجام چنين نتيجه
گرفت كه اين افراد از عمق مس��ائل مذهبي شناخت
خوبي ندارند و محوره��اي فكري آنها پايه محكم
و اس��تواري ندارد .طرفداران آن گروهك در ارتباط
با مسئله ش��ناخت كه مهمترين مسئله ايدئولوژيكي
روز بود ،گرايشات ماركسيستي داشتند .لذا گروهك
منافقين م��ورد ترديد و انكار جدي اس��ماعيل قرار
گرفت.
گ��روه ديگري ك��ه مورد ترديد ش��هيد دقايقي قرار
گرفت «انجم��ن حجتيه» بود .او پ��س از مطالعات
ج��دي و دامنه دار نس��بت به اي��ن جماعت چنين
اس��تنباط كرد كه هرچند ميان آنها از نظر مس��ائل
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كتاب نیمه پنهان ماه

اين كتاب روايتي از زبان معصومه همراهي همس��ر
شهید اس��ماعيل دقايقي اس��ت كه توسط علی مرج
گردآوري شده و مؤسسه روایت فتح در سال 1381
آن را در  65صفحه منتش��ر كرده اس��ت .كتاب نيمه
پنهان ماه ،جلد چهارم از س��ري كتابهاي خاطرات
همسران سرداران بزرگ و نامدار دوران دفاع مقدس
است كه تاكنون يازده بار تجديد چاپ شده است    .
در مقدمه كتاب خاطرات همسر شهيد دقايقي چنين
آم��ده چني��ن اس��ت« :در کتاب قط��ور تاريخ فصل
جديدي به نام انقالب اس�لامي و به نام انسان نوشته
شده است .اين فصل از جنس بهار است ،ولي به رنگ
س��رخ نوشته شده است و خزاني به دنبال ندارد .اين
فصل داس��تان تجديد عهد انسان در روزهاي پاياني
تاريخ است و براي همين با خون و اشک نوشته شده
اس��ت .خوني که يک روز در اين سرزمين بر خاک
ريخته ش��د و اشکي که روزي در لحظه وداع گوشه
چادري پنهان ش��د و روزي ديگر بر س��ر مزاري به
خاک فرو شد ،و امروز باز هم جاري ميشود ،تا يک
بار ديگر گرد و غبار ناگزير زمان را از چهره سرداران
روزهاي انتظار بش��ويد .در کتاب قطور تاريخ فصل
جديدي نوش��ته شده است که سخت عاشقانه است.
تلخي انتظ��ار را به اميدي که س��رانجام خواهد آمد
ميتوان تاب آورد .اما اين همراه که تازه داشت او را
ميشناخت ،درس��ت در همانجا که بايد او را دقيق
نگاه کند تا بيشتر بشناسد ،چشمهايش را بر او بسته
بود .اگر ميدانس��تم ،س��عي ميکردم همه کارهايش
يادم بماند .و آن وقت ديگر خيالم راحت بود ،و پدر
چه خوب اين را ميدانس��ت ،اسماعيل اهل اين دنيا
نيس��ت .مرگ ،که معشوق همه مردهاي واقعي عالم
بود ،همراهش را خواس��ته بود .و اس��ماعيل برايش
نوشته بود «اگر بهشت نصيبم شد ،منتظرت ميمانم».
اين همان حرفي بود که ش��ب رفتن هم زده بود .آن
ش��ب بدري که فهميد براي چه همراهش ش��ده .آن
شب حالش عجيب بود .مثل حال آدمي چشم به راه،
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موقع ديدن مسافري که به جاي دوري ميرود« .حاال
که اين جا کنار هم هس��تيم دعا ک��ن همگي ،با هم
برويم ،نه تو تنها» .نميخواست از اين به بعد با يک
خاطره زندگي کند .وحاال وقت انتظار اس��ت «منتظر
نوبتم نشستهام تا او اين قدر پشت درهاي باز بهشت
انتظارم را نکشد .انتظاري که من در همه اين سالها
طعم تلخش را مزمزه کردم» .نميخواس��ت شکايت
کند .نميخواست آن قدر منتظر بايستد که زندگيش
را گذشتن س��الهاي طوالني تمام کند .بايد يک بار
ديگر س��عي ميکرد ت��ا خودش را به دريا برس��اند.
درياي تمام نشدني و بدون انتها».
معصوم��ه همراهي در آغاز بازگ��و نمودن خاطرات
خود با ش��هيد دقايقي گفته اس��ت« :اس��ماعيل پسر
عم��هام ،جواني ش��اد و پر انرژي و ش��وخ طبع بود.
او پس��ر دوم خانوادهش��ان ب��ود و بر عک��س برادر
بزرگترش که آرام و س��ر به راه بود ،اين يکي آتش
ميسوزاند .اسماعيل شانزده ساله بود که در هنرستان
فني حرفهاي شركت نفت اهواز قبول شد .همين که
جايي باش��د که عالوه بر تحصي��ل رايگان ،خوابگاه
ه��م بدهند موقعيت خوبي بود .بعد از رفتن به اهواز
فضاي ذهني اس��ماعيل عوض ش��د .قبل از آن فقط
شيطنتهاي او را در کوچه و خانه به ياد دارم .کتاب
خواندن را همانجا ش��روع کرد .هر کتابي که جديد
به بازار ميآمد ميخريد ،و اگر به کسي هديه ميداد
حتم��ا کتاب بود .اولي��ن کتابهايي ک��ه خريداري
كرد ،کتابهاي صمد بهرنگي بود که رک و راس��ت
حرفهاي خطرناکي م��يزد .براي من کتاب «ماهي
سياه کوچولو» را آورد که خيلي رويم تأثير گذاشت.
از ب��س که راجع به کتاب ح��رف ميزد ،مادرش نام
او را به ش��وخي «مال اسماعيل» گذاشته بود .او ما را
با اس��تاد مطهري ،دكتر ش��ريعتي و جالل آل احمد
آشنا کرد .داشتن بعضي از اين کتابها جرم حساب
ميشد ،ولي پدر و مادرهايمان که چندان از رژيم دل

خوشي نداشتند ،زياد پا پيچ کتابهايي که اسماعيل
ميآورد و ما ميخوانديم نميشدند».
همس��ر شهيد دقايقي در تش��ريح مبارزات اسماعيل
نوش��ته اس��ت« :زندان بزرگش کرده ب��ود .انگار که
کارگاهي عملي باش��د ب��راي ياد گرفت��ن آنچه در
کتابها خوانده بود .از زندان که آزاد ش��د انگار که
اتفاقي نيفتاده باش��د .رفت خانه يکي از دوستانش و
بعد آمد خانه .نميخواس��ت ترس از س��اواک را در
دل کس��ي بياندازد .به ما ميگفت ک��ه تازه در آنجا
فهميده که اين رژيم طبل تو خالي اس��ت و فقط سر
و ص��دا دارد .ميگفت «ما با هي��چ طرفيم .فقط بايد
اطالعاتم��ان را زيادتر کنيم و از اين به بعد مخفيانه
کار کنيم تا بهانه دستش��ان ندهي��م» .به بزرگترهاي
فامي��ل که نگ��ران بودند و او را س��رزنش ميکردند
که دارد با دم ش��ير بازي ميکند ،به شوخي ميگفت
ک��ه در زندان چيزهاي زيادي ياد گرفته ،مثل اين که
چه طور ميش��ود با موشها سرگرم شد و چه طور
ميش��ود در يک اتاق که جاي نشس��تن هم نيس��ت
خوابي��د .زندان رفتن او براي م��ا جوانترهاي فاميل
افتخاري ش��ده بود .حاال ما هم در خانواده يک مبارز
داشتيم .اس��ماعيل که زماني همبازيمان بود يك باره
نسبت به ما خيلي بزرگتر شده بود .کارهاي سياسي
را مخفيان��ه و بيشتر کرده بود .در تابس��تان با همان
پولهاي تدريس خصوصي ب��ه بندر عباس رفت و
ب��راي يکي از دهات آنجا کتابخانه تأس��يس کرد .در
بهبهان نمايشگاه کتاب گذاشت .به من هم کمک کرد
تا در مس��جد آغاجاري چند ت��ا از دخترها را براي
فعاليته��اي مذهبي جمع کنم .حال و هوايش روي
عقايدم تاثير گذاشته بود .انگار شده باشم «ماهي سياه
کوچولو» که ميخواست خالف جريان آب شنا کند.
آن موقع تغيير شايد طبيعي بود .البته فقط شور و حال
مخصوص دوران جواني نبود .جوانهاي ديگر را هم
ميديدم که دلشان به چه چيزهايي خوش است .فکر
ميکردم ه��دف از زنده بودن ،اين چيزهاي معمولي
نيست ،بايد کارهاي بزرگي کرد».
معصوم��ه همراهي در ادامه بازگ��و نمودن خاطرات
زندگ��ي همس��رش در دوران مب��ارزه ميگوي��د:
«اس��ماعيل و چند دانشجوي ديگر دانشگاه به عنوان
مخال��ف رژيم انگش��ت نم��ا بودند .عض��و انجمن
اس�لامي بود که داشتند اس��اسنامه يكپارچه تنظيم
ميکردند .طبيعي اس��ت وقتي اين جور فعاليتهاي
آدم زياد بشود ،از درس خواندن باز ميماند .ولي تنها
درس خوان��دن چيزي نبود که حد اقل خودم دوري
از خانواده را به خاطر آن تحمل کنم .دانش��گاهها آن
موقع خيلي ش��ور و حال داشتند .فقط درس خشک
و خالي نبود .اسماعيل با تشکيالت انقالبي خارج از
دانشگاه هم رابطه پيدا کرده بود .محسن رضايي هم
که توانسته بود سالها با شناسنامههاي قالبي از چنگ
ساواک فرار کند در تهران بود .باهم در ارتباط بودند.
دو نف��ري عضو گ��روه «منصورون» ،ش��اخه نظامي
مجاهدين انقالب اسالمي بودند .اسماعيل يک سال
درس نخوانده دوباره اخراج ش��د .دو ترم محروميت
از تحصيل به جرم نش��ر افکار امام (ره) در دانشگاه.
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او را زير نظر گرفته بودند و ميدانس��تند که کلهاش
بوي قرمه سبزي ميدهد .او هم ديگر خيالش راحت
ش��د که ميتواند س��ر فرصت و ب��دون محدوديت
مب��ارزه کند .از همه کارهايي که در تهران عليه رژيم
ميش��د خبر داش��ت .در تظاهرات شرکت ميکرد و
اعالميههاي امام (ره) را پخش ميکرد .بعضي وقتها
با هم برميگشتيم جنوب».
در كت��اب نيمه پنهان ماه به نقش ش��هيد اس��ماعيل
دقايقي در جنگ تحميلي به نقل از همس��ر او چنين
اشاره شده است :بامداد روز  31شهريور سال 1359
با ص��داي مهيبي از خ��واب پريدم ،صداي ش��روع
جن��گ بود .هواپيماهاي عراقي ديوار صوتي اهواز را
شکستند.
اسماعيل ش��ب که آمد خانه ،پرسيدم اين صدا چي
بود؟
گفت :صدام هوس کرده يک سرکي به ما بزند.

همسر شهيد :اگر ميدانستم،
سعي ميکردم همه کارهايش
يادم بماند .و آن وقت ديگر
خيالم راحت بود ،پدر چه خوب
اين را ميدانست كه اسماعيل
اهل اين دنيا نيست .مرگ که
معشوق همه مردهاي واقعي
عالم بود ،همراهش را خواسته
بود .و اسماعيل براي همسر
نوشته بود «اگر بهشت نصيبم
شد ،منتظرت ميمانم»
اس��ماعيل از مدتها قبل ميدانست که جنگ دير يا
زود شروع ميش��ود .اين راز داري نظامي را تا آخر
داش��ت .راجع به مس��ائل جنگ کمتر حرف ميزد.
صدام آمده بود که يک هفتهاي خوزس��تان را بگيرد.
اغلب مردم ،شهر را تخليه کردند ،ولي ما مانديم.
روزي آم��د و به من گفت :در باغچ ه حياط س��نگر
درست کن .گفتم :مگر من ميتوانم؟
گفت :آره ،هر روز کار کني ،زود تمام ميشود.
در باغچه با يک بيلچه سنگر کندم ،تا با شنيدن صداي
هواپيماهاي عراقي برويم آنجا پنهان شويم .ابراهيم
دو ماهه بود و زياد گريه ميکرد .به دکتر که مراجعه
كردم به من گفت :بعضي بچهها اينجورياند.
روزها ص��داي بمباران و بعضي وقتها موش��ک و
ش��بها صداي گريه ابراهيم .شير خودم کافي نبود.
مغازهها هم همه بسته بودند .خانوادههايمان اعتراض
کردند که اين بچه چه گناهي کرده که بايد همراه تو
زير توپ و آتش بمانند.
اسماعيل گفت :روا نيست من با اين مسئوليتم ،زن و
بچهام دور از سر و صداي جنگ باشند.
صدام اشتباه کرده بود .خوزستان يک هفتهاي تسليم
نش��د .با ش��روع جنگ ادامه زندگيمان معلوم شد.
اسماعيل مس��ئوليتهاي مختلفي به عهده گرفته که
هر کدامشان به نوعي سر از جبهه در ميآورند .منطقه
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کاريش تمام خوزس��تان بود و دائم در سفر .هفتهاي
اگر دو ش��ب خانه ميمان��د ،يعني به من لطف کرده
بود .قرار ش��د يک شب اسماعيل بچه را بخواباند تا
بفهمد در نبودن او من چه مشکالتي دارم گفتم :اين
کار سختتر است يا جنگيدن؟
گفت :معلومه که جنگيدن سختتر است.
در س��ال  1360به قم آمديم .ابراهي��م  11ماهه بود.
اس��ماعيل گفت :در قم حوصلهتان در نبودن من سر
نميرود.
ما را خانه يکي از آش��نايانمان گذاشت و غيب شد.
کپس��ول گاز گرفتن مصيبتي بود .از اس��ماعيل قول
گرفتم گاز خريدن با او باشد .هنوز چند روز نگذشته
بود که قولش يادش رفت .گذاش��ت و رفت .گفت:
من تا اين کپسول گاز تمام نشده برميگردم.
گمانم عمليات بيت المقدس بود .دو کپس��ول ديگر
تمام ش��د و او نيامد .بعد از آمدنش براي شرکت در

ميدانستم اسماعيل وقتي
بخواهد مهربان باشد ،کسي
به پايش نميرسد .در اين يک
سال و نيمي که در تيپ  9بدر
بود ،انگار که يکي از خودشان
باشد .آنها خانوادهاش شده
بودند .نگرانشان بود .ميگفت:
اينها اينجا غريبند و مهمان ما
حساب ميشوند
سمينار فرماندهان سپاه به مشهد رفتيم .براي هر دوي
ما که تا به حال به مش��هد نرفته بوديم ميتوانس��ت
س��فري به يادماندني ش��ود ،گرچه بد هم نگذشت.
توي اتوبوس که رويش نميش��د کنار من بنش��يند.
آنجا که رس��يديم هتلمان زير زمين يک حسينيه بود.
آنجا هم اوضاع مثل سابق بود .دنبال کارهاي خودش
بود .به اصرار توانس��تم يک شب با هم برويم حرم.

حاجتي که ميخواستم از امام بگيرم اين بود که يک
کم اين پدر و پس��ر آرامتر شوند .ابراهيم کمتر گريه
کند و اسماعيل در خانه بند شود .خودش از اين جور
زندگي راضي بود.
اس��ماعيل از همه عملياتها س��الم برميگشت .در
مدت چند س��ال زندگيمان نش��د که زياد حرفي از
ش��هادت بزند .مث ً
ال بگويد کاش من هم شهيد بشوم.
اص� ً
لا از جبه��ه اگر حرف��ي م��يزد از پيروزيها و
پيشرفتهاي رزمندگان بود .از سختيها و نگرانيها
چي��زي نميگفت ،جوري که من فکر ميکردم كه ما
در همه عملياتها پيروز ميشويم.
س��ال  1363که جنگ در اوج خود بود ،اسماعيل در
جبهه بناي کار جديدي را گذاشت كه فرماندهي تيپ
 9بدر بود .مجاهدان و سربازان عراقي که حاضر شده
بودند به خاطر اس�لام عليه رژيمش��ان بجنگند .يک
روز ک��ه به خاطر مريضي مجبور ش��ده بود در خانه
بستري شود ،چند نفر با ميوه و شيريني براي عيادتش
آمدند .بعد از اين که از آنها پذيرايي کردم و رفتند،
گفت :آنها مجاهدين عراقي بودند.
ميدانستم اسماعيل وقتي بخواهد مهربان باشد ،کسي
به پايش نميرس��د .در اين يک س��ال و نيمي که در
تيپ  9بدر بود ،انگار که يکي از خودشان باشد .آنها
خانوادهاش ش��ده بودند .نگرانش��ان بود .ميگفت:
اينها اينجا غريبند و مهمان ما حساب ميشوند.
به خانههايشان سر ميزد .مواظب همه چيزشان بود.
حتي سيگارش��ان ،که کم نشود .علوم تربيتي خوانده
بود و برايش��ان مشاور خوبي بود .براي يکيشان زن
پي��دا کرد .خودش که نميگف��ت .اين چيزها را بعدا ً
از بقيه ش��نيدم .اوايل برايم سؤال بود که چه طور با
آدمهايي که زبانش��ان را نميفهمد کار ميکند .بعدا ً
فهمي��دم عربي را به راحتي آنه��ا حرف ميزند .در
مراسم مذهبيشان ش��رکت ميکرد و با لهجه عربي
دع��اي کميل ميخوان��د .در تيپ  9بدر اس��ماعيل
کار بيس��ابقهاي ک��رده بود .اس��رايي بودند که توي
اين عمليات اس��ير ميش��دند ،توي عمليات بعدي
ميجنگيدند.
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تي��پ  9بد ر اولين حرکت نظام��ي مجاهدين عراقي
بعد از تأس��يس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق
ب��ود .آنها لزوم يک حرک��ت نظامي را بر ضد رژيم
ص��دام حس ک��رده بودند .قبل از اي��ن هم صحبت
تش��كيل چنين تش��کيالتي بين مقامه��اي ايراني و
رهبران مجاهدين عراقي ش��ده بود .وقتي اس��ماعيل
دقايقي مسئول اين کار شد ،كار ساماندهي تشکيالت
مجاهدي��ن را در ش��هرهاي دور و نزدي��ك به عهده
گرفت .هماهنگي بين گروههاي عراقي هم بر دوش
او بود .بايد کلي س��فر ميرفت و کلي آدم ميديد تا
بتواند همهشان را در يک چارچوب جمع کند.
در يکي از همان روزها که از جبهه برگش��ته بود ،به
او گفتم اص ً
ال رويم نميش��ود خانه اين دوس��تم که
شوهرش شهيد شده بروم.
گفت :چرا؟ مگه چيه؟ ممکن است خود من هم دو
س��ه ماه ديگر شهيد شوم .بعدش تو ميشوي همسر
شهيد دقايقي.
عادت نداشت اينطوري حرف بزند .عادت نداشت
از ش��هادت ح��رف بزند .ميگفت :ش��هادت لياقت
ميخواهد و وقتي آدم لياقت پيدا کرد ،رفتني ميشود.
چند هفته قبل از اين که من را براي هميشه بگذارد و
برود ،زنگ زد و گفت :بيا اهواز.
گفتم :اآلن امتحانات ميان ترم شروع شده و گرفتارم.
بچهها هم مدرسه دارند.
گفت :حاال سعي کن بيايي.
رابطهمان باهم اين طوري نبود ،اص ً
ال در فاميل به زن
و شوهر دور از هم معروف شده بوديم .چند بار تلفن
زد .گفتم :خودت بيا.
گفت :کارم طوري است که نميتوانم.
گفتم :اگر بيايم يک ترم عقب ميافتم.
گفت :اين دفعه فرق ميکند با دفعههاي ديگر.
گفتم :چه فرقي؟ نکند عاشق شدهاي؟
گفت :چه عيبي داره آدم عاشق زنش بشود؟
گفت :بيا ..پش��يمان ميش��وي ..ش��ايد تا دو سه ماه
نتوانيم هم ديگر را ببينيم.
تعج��ب ک��ردم .هر موقع ميخواس��ت م��ا را ببيند،
خ��ودش ميآمد .فک��ر کردم نکند مجروح ش��ده و
نميتواند بيايد .عمليات کربالي پنج داش��ت شروع
ميشد .هميشه ميگفت که شما هم مثل خانواده بقيه
پاسدارها به نبودن من عادت کردهايد و حاال خودش
اصرار داشت که همديگر را ببينيم .ديدم مسئله جدي
است.
صب��ح قب��ل از اذان به اه��واز رس��يديم .دم در خانه
اسماعيل را ديديم که منتظر ايستاده .بچهها را که توي
ماشين خوابشان برده بود بغل کرد و برد توي خانه.
يک ساعت بعد گفت خوب ديگر من بايد بروم.
گفتم :اين همه راه مرا کشاندي اينجا که بگويي من
دارم ميروم؟
گفت :قدم تو خيلي خوب است .عمليات جلو افتاده.
فردا ش��ب عمليات شروع ميشود و من امشب بايد
آنجا باشم.
عصباني ش��ده بودم .کارد ميزدي خونم درنميآمد.
گريه کنان گفتم :اگر امش��ب رفت��ي جبهه خوابيدي
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حاللت نميکنم.
گفت :تو که اين قدر س��نگدل نب��ودي .دلت از اين
حرفه��ا بزرگتر اس��ت .من امش��ب ميآيم خانه
خواه��رت .قول نميدهم ش��ب بمانم ،ب��راي خدا
حافظي ميآيم.
چ وقت نشده بود
رفتنش جدي به نظر ميرس��يد .هي 
که فکر کنم ديگر نميبينمش .از خانه دوس��تش بلند
ش��ديم و رفتيم .خواهرم از ديدن من دم در خانهاش
جا خورد .گفت تو اينجا چه کار ميکني؟
گفتم :شوهرم عاشق شده بود ،فرستاد دنبالم.
خواه��رم از من عصبانيتر بود .حال مرا ميفهميد و
اين که چ��ه قدر دلم ميخواهد امش��ب او کنار من
باش��د .گفت :ناراحت نباش .حتم ًا تا ش��ب پيداش
ميش��ود .من شام درس��ت ميکنم که اگر آمد حتم ًا
نگهش داريم .همين طور هم ش��د .شب ساعت 12
از ص��داي زنگ در فهميدم اس��ماعيل برگش��ته .دم
در وقت��ي با رانن��ده خدا حافظي ک��رد ،ديگر خيلي
خوشحال ش��دم .فهميدم ميخواهد بماند .با لباس
س��پاه بود .داش��تند براي عمليات آماده ميشدند ،اما
دوس��تانش نگذاش��ته بودند بماند .گفته بودند كه ما
از زن و بچهات خجالت ميکش��يم .به زور فرستاده
بودندش.

اسماعيل شنيده بود که مردان
بزرگ و تاريخ سازبراي رسيدن
به آرمان خود هجرت ميکنند.
خوانده بود که پيامبر (ص) و
اصحابش به خاطر مبارزه با
ظلم و بيدادگري همراه خانواده
مهاجرت کردند .ميدانست در
هجرت رمز و رازي است که بايد
آن را تجربه کند

آن شب به همه خوش گذشت .بعد از مدتها بود که
چهار نفر خانواده دور هم جمع ميش��ديم .اسماعيل
خوشحال و سرحال بود .ش��وخي ميکرد و همه را
ميخندان��د .گرچه هيچ وقت عب��وس نبود ،ولي آن
شب که دقت ميکردم دل زندگي و بشاشت خاصي
توي چشمهايش ميديدم .شب که خواستيم بخوابيم
فهميدم اص ً
ال براي چه به اين مسافرت آمدهام.
صبح بيدار ش��د و نمازش را خواند .ماشين آمده بود
دنبالش .گفتم :حد اقل صبر کن بچهها از خواب بيدار
شوند ببينيشان.
وقت نداش��ت .حتي براي صبحان ه خوردن .خواهرم
عجلهاي نيمرو درست کرد و لقمه داد دستش .گفت:
پس دوستانم توي ماش��ين چه ميشوند؟ چند لقمه
هم براي آنها درس��ت کرديم .ت��ا دم در خانه رفتم
بدرقهاش .سر کوچه که رسيد برگشت و دو دستش
را به نشانه خدا حافظي برايم بلند کرد .از اين عادتها
نداشت .ابراهيم ته کوچه ايستاد و برايش دست تکان
م��يداد .لبخند ميزد و محو ميش��د .ميخواس��ت

پشت سرش بدود ،اما پاهايش
انگار به زمين چس��بيده باشند.
فقط ميدي��د که او دارد دورتر
و کمرنگت��ر ميش��ود .دلش
ميخواست نگذارد كه او بخار
شود .نميخواست از اين به بعد
با يک خاطره زندگي کند .پنج
ساعت بعد از اين خدا حافظي
در منطقه بود .مأموريت به تيپ
ابالغ شده بود .همه ميدانستند
كه خودش بايد براي شناسايي
برود .دلش نميآمد نيروهايش
را جايي بفرستد که نديده است.
هواپيماي دشمن در منطقه بود
و بمبه��اي خوش��هاي روي
سقف س��نگري که در آن پناه
گرفته بود منفجر شد.

كتاب مهاجر کوچک

اين كتاب از س��ري آثار پيام آوران ايثار و ش��هادت
«قصه فرماندهان» بر اس��اس زندگي ش��هيد گرانقدر
اسماعيل دقايقي و با موضوع هشت سال دفاع مقدس
به قلم محسن مطلق نوشته شده و چاپ پنجم آن به
وس��يله نشر ش��اهد و با همكاري دفتر ادبيات و هنر
مقاومت سوره مهر در سال  1384منتشر شده است.
اين كتاب به صورت داستانسرايي زيبا نگارش شده
كه خواننده را شيفته مطالعه آن ميكند    .
در مقدمه كتاب مهاجر كوچك آمده است« :اسماعيل
شنيده بود که مردان بزرگ و تاريخ سازبراي رسيدن
ب��ه آرمان خ��ود هج��رت ميکنند .خوان��ده بود که
پيامب��ر (ص) و اصحابش به خاط��ر مبارزه با ظلم و
بيدادگري همراه خانواده مهاجرت کردند .ميدانست
در هجرت رمز و رازي اس��ت ک��ه بايد آن را تجربه
کن��د .رمز و رازي که از اراده آدم ،فوالد ميس��ازد و
او را در براب��ر حوادث ،مانند کوه مقاوم ميکند .قبال
سرنوشت انسانهاي بزرگ را در کتابها مرور کرده
ب��ود ،همانهايي که رمز موفقيتش��ان با يک س��فر
دور و دراز ش��کل گرفته بود و در س��رزميني ديگر
پيدا کرده بودند .براي اس��ماعيل جالب بود که همه
آنها به هدفي که ميخواس��تند ميرس��يدند .بهبهان
ش��هر خوش آب و هوايي بود اما ب��راي خانواده او
که در فقر و تنگدستي روزگار ميگذراندند ،تنها آب
و هوا نميتوانس��ت دليلي براي ماندن باشد .خانواده
اس��ماعيل سختي هجرت را به جان خريدند و راهي
س��رزميني ش��دند که چاه نفت داش��ت و ميهمانان
خارجي .در اصل ميهمانان خارجي به خاطر چاههاي
نفت در آن س��رزمين بي آب و عل��ف رحل اقامت
كرده بودند .آنها ميدانستند که هر جا ميهمان باشد
کار و در آمد هم هست .آنجا شهرکي به نام آغاجاري
بود که آدم فکر ميکرد آخر دنياس��ت .گرما و آفتاب
سوزان در روز از يک سو و غربت و احساس تنهايي
در شب از سوي ديگر .اما اسماعيل و خانوادهاش به
امي��د هم آمده بودند و آنها به هم ميگفتند چون ما
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خانواده پرجمعيتي هس��تيم يکديگر را از تنهايي در
ميآوري��م .بعدها که خانواده داي��ي هم به آغاجاري
آمدند ،خانواده اس��ماعيل بيشتر خوشحال شدند .در
آغاجاري کار و نعمت فراوان بود .پدرش از شرکت
نفت سفارش لباس ميگرفت و براي کارگرهاي آنجا
لباس ميدوخت .بعضي وقتها که کارش زياد بود از
اسماعيل و ساير پسرانش کمک ميگرفت .پسرها در
زدن جا دکمه و گرفتن س��رنخها و در کار دوخت و
دوز به پدر کمک ميکردند .حاج قنبر دقايقي به مرور
زمان توانست در آغاجاري خانهاي كوچك دست و
پا کند که در آن آرزوهايي بزرگ شکل ميگرفت».
در بخش اول اين كتاب به بازجويي اسماعيل دقايقي
در زندان اه��واز در اولين مراحل مبارزات او بر ضد
رژيم طاغوت اشاره شده و آمده است:
بازجو :بيا تو همان جا روي صندلي بشين.
اس��ماعيل بدون اينکه به چيزي ن��گاه کند وارد اتاق
ش��د و در حالي که سرش را پايين انداخته بود روي
صندلي نشست.
بازجو :سواد که داري.
اسماعيل :بله
بازج��و :پس اس��م و فاميل و مش��خصاتت را اينجا
بنويس .فقط حواست باشه که چرند و پرند ننويسي.
اگر دروغ بنويس��ي همين خودکار را الي انگشتانت
ميگذارم تا استخوانهاي دستت بزنند بيرون.
اسماعيل برگه را برداشت و شروع به نوشتن کرد.
نام :اسماعيل
نام خانوادگي :دقايقي
فرزند :قنبر
شماره شناسنامه  1172متولد  1333مسجد سليمان
ش��غل :هنرجوي هنرستان صنعتي شرکت ملي نفت
ايران اهواز
آنگاه اس��ماعيل برگه را به سمت بازجو گرفت و بي
حرکت ايستاد .بازجو سيگاري روشن کرد و از باال تا
پايين اتاق را خيره ش��د .صداي قدمهاي او در چهار
سوي ديواري پيچيد و ميان خشت و آجر فرو رفت.
در آن تاريک��ي به جز نور کم رم��ق چراغ مطالعه و
آتش سيگار بازجو چيز ديگري ديده نميشد.
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بازجو :بده ببينم چي نوشتي.
برگه را از دس��تش کش��يد و نگاهي سرسري به آن
انداخت و بعد آن را به س��مت اسماعيل پرتاب کرد.
برگه در هوا تا خورد و آرام برکف س��نگي و س��رد
اتاق نشست.
بازجو :مرا مسخره کردي يا خود تو؟
اس��ماعيل که نگاهش روي برگه و س��نگفرش اتاق
خش��کيده بود ،ل��ب از لب باز نکرد .س��يلي محکم
بازجو زنگ گوشش را به صدا در آورد .سرش گيج
رفت و روي صندلي نشست.
بازجو :چه کسي به تو گفت بنشيني؟ بلند شو!
ناس��زاها و فحشه��اي بازجو در ص��داي زنگ دار
سيلي گم شد .انگار که اسماعيل هيچ چيز ديگري را
نميشنيد .تنها به دردي فکر ميکرد که در نيمه چپ
صورتش خشکيده بود.
بازج��و :فکر ک��ردي با بچه طرف��ي .زود باش برگه
را ب��ردار و همه چيز را بنوي��س .بنويس عضو کدام
گروه هستي ،دوستانت چه کساني هستند ،براي چي
دس��تگير ش��دي،در فکرت چه ميگذرد .اسماعيل
که خود را براي س��يلي بعدي آم��اده کرده برد برگه
را برداش��ت و از بازجو براي نشستن اجازه گرفت.
روي دس��ته صندلي خم شد و براي جور کردن دليل
دستگيرياش فکر کرد.
صداي قدمهاي بازجو از اتاق بيرون رفت و در آهني
زوزه کشان به هم خورد .صداي داد و فرياد بازجو از
اتاق بغل ميآمد .البد س��ر وقت يکي ديگر از بچهها
رفته بود .شايد رحيم ،شايد هم محسن پاي قصهاي
را سر هم ميکرد تا بازجو به حرفهايش شک نبرد.
از آن قصههاي��ي که بعضي اوق��ات براي دختر دايي
هاي خود ميبافت و آنها را از خنده روده بر ميکرد.
اما نه بازجو اهل شوخي نبود .قصههايي خنده دار به
درد بازج��و نميخورد .حرف بيربط تحويل او بدهم

حس��ابم با مشت ولگد اس��ت .ولي خيلي خنده دار
اس��ت .اينها خودشان مرا دس��تگير کردهاند .و حال
ميگويند دليل دستگيريات را بنويس...
خدايا چه بنويس��م،نکند قضيه مجسمه رضا شاه لو
رفته باشد .با اين گروه کوچکي که قرار است اسمش
را «منصورون» بگذاريم چه اش��تباهي کردم .نبايد به
اه��واز ميآمدم .دايي که گفته بود پايم به هنرس��تان
برس��د کت بس��ته تحويلم ميدهند .اي کاش گوش
کرده بودم .اما آخرش چي ؟ تا کي ميتوانس��تم خانه
دوستانم مخفي بمانم؟ گفتم ميروم يا زنگي زنگي،
ي��ا رومي روم��ي ...اصال براي بازجو مينويس��م ،ما
يک گروه تش��کيل داده بوديم و ميخواس��تيم روي
بچههايي كه پدرشان در دستگاه دولت کارهاي بودند،
فک��ر کردند ما قصد سياس��ي داريم .ما فقط چند بار
دعوا کرديم همين و بس .نام گروهمان هم گذاش��ته
بوديم «انتقام سخت» .اعضاي گروه هم همين رحيم
و محسن بودند.

اطميناني که اسماعيل در ميان
مجاهدين تيپ  9بدر پايه ريزي
کرد خاطرهاش را زنده نگاه
داشته است .همرزمان او باور
نداشتند که فرمانده و محرم
اسرارشان را به اين زودياز
دست بدهند .آزاديشان را
مديون اسماعيل ميدانستند.
نميخواستند از پيکر بيجان او
جدا شوند
مدير هنرس��تان ش��ركت نفت،وقتي اسماعيل براي
هميش��ه داش��ت آنجا را ترک ميکرد ب��ا کنايه به او
گف��ت« :تو بچ��ه درس خواني نيس��تي» .اين جمله
حس��ابي اس��ماعيل را تحت تأثير ق��رار داده بود .او
ميدانست که هوش سرشار و همت بااليي در درس
خواندن دارد .اما ب��راي او مهمتر از همه مبارزه بود.
آن روز نميتوانس��ت به مدير بگويد که ما مثل شما
عافيت طلب نيس��تم .آزاده بودن مهمتر از عالم بودن
است و خيلي حرفهاي ديگر که بيخ گلويش مانده
بود .اما اگر مدير هنرس��تان نام او را در ليست قبول
ش��دگان کنکور ميديد ش��ايد حرف خ��ود را پس
ميگرفت .اس��ماعيل در سال  1353در رشته آبياري
دانش��گاه اهواز قبول ش��د .و براي او که بيشتر وقت
خ��ود را ص��رف مطالعات ديني و اعتق��ادي ميکرد
موفقيت بزرگي به حساب ميآمد.
در كتاب مهاجر كوچك به اولين حضور اس��ماعيل
در جبهه جنگ و دفاع از شهر سوسنگرد چنين اشاره
كرده است   :
تابل��وي افتاده کنار ج��اده را برداش��ت و دوباره در
زمين فرو کرد روي تابلو نوش��ته شده بود «به سمت
سوس��نگرد» .آنجا را مثل کف دستش ميشناخت و
ميدانست عراقيها دير يا زود بعد از هويزه به سراغ
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سوس��نگرد ميآيند .خدا خدا ميکرد که فرماندهان
زودتر برس��ند .منتظر دكتر چمران بود و يکي دو نفر
ديگر که از اه��واز ميآمدند و قرار بود براي دفاع از
شهر سوسنگرد نقش��ه بريزند .براي همين اسماعيل
كنار جاده ورودي شهر ايستاده بود و انتظار ميکشيد.
قبال به وس��يله دوربين ديده بود که عراقيها شهر را
به محاصره در آوردهاند .اما براي مقابله با عراقيها به
نيروي بيش��تري نياز بود .اگر سهل انگاري ميکردند
ش��هر س��قوط ميکرد و براي اسماعيل که مسئوليت
حفظ سوسنگرد را بر عهده داشت خيلي سنگين بود.
دکت��ر چمران ک��ه آمد عدهاي زي��ادي را هم با خود
آورد .بچههايي که هر نفرش��ان ميتوانس��تند جلوي
يک گله عراقي را بگيرند .اس��ماعيل از ش��وق آمدن
چمران دل تو دلش نبود .دکتر را در آغوش گرفت و
بوسيد .او براي اسماعيل تجسم واقعي يک مرد بود.
مردي که به همه عاليق دنيا پشت پا زده بود.
دکتر مثل هميشه به سراغ اصل مطلب رفت :عراقيها
تا کجا پيش آمدهاند؟
اس��ماعيل :تا پش��ت ديوارهاي ش��هر .يکي دو تا از
تانکهايش��ان به داخل شهر هم آمدند که جلويشان
را گرفتيم.
دكتر :خب حاال طرح مانورتان چيست؟
اسماعيل :بايد از دو جهت به دشمن حمله کرد...
اس��ماعيل به س��واالت دکتر چمران درباره محاصره
سوسنگرد ،پاسخ ميداد.
چمران حرف آخ��ر را براي ش��روع عمليات اعالم
كرد :ما و نيروهايمان در اختيار ش��ما هستيم .بعد با
لبخندي پدرانه گفت :تا فرمانده چه دستوري بدهد.
اس��ماعيل :اين چه حرفي است آقاي دکتر ما بايد از
شما دستور بگيريم.
دكتر :تعارفي درکار نيس��ت شما هم منطقه را خوب
ميشناسيد و هم مس��ئوليت آن را به عهده داريد .ما
هم که براي کمک به شما آمدهايم ....بسم اهلل...
آن روز محاصره سوس��نگرد شکس��ت و اس��ماعيل
اولين روزهاي فرماندهياش را به خوبي تجربه کرد.
تجربهاي که سالها با او بود و آن را به کار ميبست.
تجرب��ه اي ک��ه از چمران ،علم الهدي ،موس��وي ،و
جهان آرا آموخته بود .پايان آن روز گرچه اس��ماعيل
 27س��ال بيشتر نداشت،اما مردي شده بود که بيشتر
از همه سالهاي عمرش آگاهي داشت.
دوستي و اطميناني که اسماعيل در ميان مجاهدين
تي��پ  9بدر پاي��ه ريزي کردي��اد و خاطرهاش را
زنده نگاه داشته اس��ت .همرزمان او باور نداشتند
ک��ه فرمانده و محرم اسرارش��ان را ب��ه اين زودي
از دس��ت بدهند .اس��ماعيل را خوب ميشناختند.
تاب��وت او فقط بر دوش مجاهدي��ن عراقي حمل
ميشد همانهايي که آزايشان را مديون اسماعيل
دقايقي ميدانس��تند .نميخواس��تند حت��ي از پيکر
بيجان او جدا ش��وند .وقتي اس��ماعيل را به خاک
س��پردند مجاهدين ن��زد خان��وادهاش آمدند و به
آنان گفتند:پيکر اس��ماعيل در خ��اک ايران امانت
است.ما آن را بعد از آزادي عراق به کربال منتقل
خواهيم كرد.چرا که او فرمانده ما بود.
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شعر
اشعاري که صادق آهنگران سروده است

ِ
شب امشب ،شور شیریني است در من
نمازِ گریه ،تسکینی است در من
به جوش آمد دوباره خو ِن مردی
چه کردی ای دل غافل ،چه کردی؟
بخوان امشب به آهنگ جدایی
کجایید ای شهیدان خدایی؟
آب رود رویتان ،خون در دل افتاد
دوباره کشتی دل ،در ِگل افتاد
ببین خون میچکد از دیده سنگ
مپرس از دل ،مپرس از این دل تنگ
خوشا آن دل که با روحش پرواز کرد
بَدا دنیا ،ما را خون به دل کرد
اگر دل ،چشم عبرت باز میکرد
ُهمای جان ما پرواز میکرد
زِ َمستان باز پیغام میرسانی
به ما هم جرعه جام میرسانی
جگر تفتیدگان روزگاریم
به پای دیگرانَ ،ره میسپاریم
ببین با هر نفس ،صد بار ُمردیم
که ما یک جرعه راحت نخوردیم
دلم دیشب ،جگر از دیده میریخت
زِ دیده ،روغن زاری کشیدیم
زِ دنیا ،این همه خواری کشیدیم
الهی عشق ،ما را زیر و رو کن
به جای باده ،آتش در سبو کن
الهی عشق ،با ما مهربان باش
در آشوب دلم ،دار االمان باش
بگو مستان ربّانی بیایند

همانهایی که اهل سوز و سازند
به سجده رفتهگان یک نمازند
روح روح جانند
همانهایی که ِ
عمود خیمه روحانیانند
شهادت را چو اسماعیلِ عطشان
براشان هر دقایق عید قربان
چقدر اروند ،رنگ نیل دارد؟
چقدر این لشکر ،اسماعیل دارد؟
ف بینِ ما باش
تو نور چشم یوس 
بیا و چلچراغ دین ما باش
برادرهای من ،امشب بمانید
برایم سوره یوسف بخوانید
ی است افتاده به جانم
هوس ،گرگ 
چگونه سوره یوسف بخوانم؟
جانمازم ،اصول دینِ مستی
که مستم از شراب مِیپرستی
چنان مستم که مِی با من ندارد
گمانم ساقیام ،پروردگار است
بگو مستان به خاکم ،مِی فشانند
بزن مِی تا تو را هیها بخوانند
تو را شستیم با خو ِن دل ،پاک
هم از آبی ،هم از آتش ،هم از خاک
تو چون موسی گذشتی از دل نیل
ٌ
مفاعیل ،مفاعیل
و من گرم
قصه یوسف ،عزیزی
تو مثل ّ
به غیر او ،نبستی دل به چیزی
چو آبی ،بیتک ّلف میتوان شست
درون چاه یوسف میتوان شد
زاللی ،وامدارِ سادگیهاست

بسی معراج ،در افتادگیهاست
چرا ما ،ماه کنعانی نباشیم؟
چرا ما یوسف ثانی نباشیم؟
چرا ما چشم یوسفبین نداریم؟
بیایید ای عزیزان خوب باشیم
اگر یوسف نشد ،یعقوب باشیم
ِ
شب امشب ،شور شیرینی است در من
ی است در من
نمازِ گریه ،تسکین 
بخوان امشب به آهنگ جدایی
کجایید ای شهیدان خدایی؟

******

ای دقایقی قهرمان ،نام نیکت جاودان
جان نثارِ
ِ
پرتالش ُملک دین
ِ
موهمات آفرین
آهنین از
گوهری ارزنده و ُد ّری ثمین
در سپاه بدر واال قهرمان
نام نیکت جاودان
با رموز جبهه و جنگ ،آشنا
در َره اسالم و قرآن ،جانفدا
با صفوف پیشگامان ،همنوا
تابع فرمان میر کاروان،
نام نیکت جاودان
ای دقایقی قهرمان ،نام نیکت جاودان
ّ
یکهتاز صحنه نامآوری
الیق و شایسته فرمانبری
پیرو فرمان و خط رهبری
ابتری در لشکر صاحبزمان
نام نیکت جاودان
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كلمة التحرير

حامل لواء أحرار بدر
أوجدت الثورة اإلس���ل��امية اإليرانية المظفرة بقيادة الفقيه المجاهد اإلمام
الخميني العظيم تطو ارً كبي ارً ووس������يعاً في الس������احة الدولية ،ما أدى إلى
وقوف القوى االس������تكبارية بوجه هذا التطور ،وفرض حرب ظالمة على
الش������عب اإليراني وثورته ،استمرت لثماني س������نوات .إن الشعب اإليراني
المسلم وفي سبيل مواجه المعتدي والدفاع عن مكتسبات الثورة اإلسالمية
قام بالتعبئة الشاملة والمقاومة الشعبية الفريدة ،التي ستبقى خالدة في
تاريخ هذا البلد العزيز .حيث وصف قائد الثورة اإلسالمية المفدى ،اإلمام
آية اهلل الس������يد علي الخامنئي فترة الدفاع المقدس بهذا التعبير« :أريد
أن أقول إن هذه الحرب أوجدت تاريخاً في حياة أمتنا ،هل بمقدورنا من
نس������تفيد من هذا الكنز الثمين؟ .ينبغى على جيلنا المعاصر أن يس������تمد
قوته من سنوات الحرب الثماني تلك».
إن مجلة ش������اهد ياران ،على ضوء وصايا قائد الثورة ،ومواصلة نهجها
في توثيق ونشر ذكريات شهداءنا الشجعان خالل فترة الدفاع المقدس،
خصصت هذا العدد لتوثيق حياة أحد القادة الكبار وهو الشهيد اسماعيل
دقايقي قائد فرقة  9بدر ،حيث يعتبر واحداً من الشخصيات البارزة التي
عارضت حكم الشاه البائد .وبعد انتصار الثورة اإلسالمية المباركة لعب
دو ارً هاماً ومتقدماً في تش������كيل اللجان الثورية وتأسيس مراكز للحرس
الثوري االسالمي و مؤسسات جهاد البناء في مدن محافظة خوزستان.
ونظ ارً لفهمه للقضايا العس������كرية واألمور السياسية ،ومعرفته عن قرب
باألوضاع والتطورات المستجدة على الحدود الدولية بين ايران والعراق،
فق������د تنبأ بإمكان حدوث تلك الحرب المش������ؤومة على بالده قبل وقوعها
بعدة أش������هر ،وذلك من خالل االس������تعدادات العس������كرية المكثفة التي
كان يق������وم بها نظام صدام البائد .ولذل������ك رأى من واجبه القيام بزيارات
ميداني������ة للقرى والمناطق الحدودية ،وأخذ االحتياطات الالزمة ،لمواجهة
أي أعت������داء محتمل أو مغامرة يقوم بها نظام صدام بدعم من أس������ياده
األمري������كان والصهاينة .ولذلك قام هذا الش������اب اليافع منذ تلك اللحظات
المصيرية بالتعاون مع عدد من زمالئه الشجعان أمثال الشهيدين محمد
جهان آ ار ومجيد بقائي الذين سطروا أروع المالحم البطولية والتضحيات
بتعزيز مواقع الحرس الثوري في المدن والمفارز الحدودية ،ولم يمضي
من الوقت حتى تم اختياره قائداً للحرس الثوري لمدينة سوسنجرد.
إن المجاهد الرشيد ،الشهيد اسماعيل دقايقي قائد لواء  9بدر ،كان أحد
أولئك الذين آمنوا وأستجابوا لدعوة اهلل ورسوله وقاتلوا بأموالهم وأنفسهم
وألتحقوا بالحياة األبدية .وقد اس������تلهم قيم الجهاد من مدرس������ة معلمه
الفذ ،قائد الثورة االسالمية اإلمام روح اهلل الخميني (رضوان اهلل عليه).
وبعدما أمضى عدة س������نوات في جبه������ات القتال ،وتعلم فنون القتال ،تم
اختياره من جانب قادة الحرس الثوري ،مس������ؤوالً عن وحدة الحراسة عن
العلم������اء ورجال الدي������ن الكبار في الحوزة العلمية ف������ي مدينة قم .وبعد
النجاح الباهر الذي حققه في هذا المجال ،أنيطت له مهمة تشكيل دورة
علمية وتربوية إلعداد قادة للقطعات العس������كرية المقاتلة للحرس الثوري
س������ميت بدورة «مالك األشتر» في جامعة اإلمام حسين (ع) في طهران.
ولكن الدور المهم الذي لعبه الشهيد اسماعيل في فترة الدفاع المقدس،
تتمث������ل بقيادته للواء  9بدر الخ������اص بالمجاهدين العراقيين .حيث بادر

إلى إعادة تنظيم وتس������ليح األفواج المقاتلة ليجعل منها وحدات قتالية
مؤثرة في مسارح العمليات في الجبهات الجنوبية والغربية للبالد وفي
داخل االراضي العراقية.
وكان الش������هيد السعيد ،قائدا فذا لقوافل النور واإليمان ،حيث تقمص
رداء الش������هادة ،وبسيرته وس������لوكه أصبح واحداً من أولئك الخالدين،
المعاصرين ،الذين صنعوا المالحم البطولية في فترة الدفاع المقدس.
برز نجم اس������ماعيل دقايقي الس������اطع ،من بين أولئ������ك الکربالئيون
األحرار ،وحل ضيفاً كريماً على س������كان العرش ،وفي النهاية أس������تقر
به األمر في منازل العاش������ورائيون األش������هاد .وكان اسماعيل ،رفيق
درب البدري������ون المجاهدون الذين صنع������وا المالحم البطولية في عدد
من العمليات العسكرية ،ومن ضمنها عمليات كربالء الثانية وكربالء
الخامس������ة طيلة سنوات الحرب المفروضة .قاد اسماعيل بوعي وحب
واخالص ،جموع المهاجرين والمجاهدين في س������بيل اهلل ،والمظلومين
المضطهدين ،النازحين عن أرض الحسين (ع) حيث عايش عن قرب
هؤالء المس������تضعفين األغيار األحرار الذين التحقوا بفرقة  9بدر من
أجل اإلطاحة بطاغوت العراق وتحرير ش������عبهم من اإلضطهاد ،وأخي ار
ترجل هذا الفارس المجاهد ،وقدم نفس������ه الزكية قرباناً للحق ،وشهيدا
على مسلخ اسماعيل الذبيح ،وشهيداً وشاهداً على ّمر العصور.
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