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تجارب  انتقال  اردوی  دوم  دوره  در  فتح المبین  عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  عملکرد  تشریح  به منظور 
خوزستان، سردار کوسه چی به عنوان جانشین سردار رئوفی، در تاریخ ۱395/2/6 و در پادگان شهید کلهر 
اندیمشک مطالبی را بیان کرد. ایشان به صورت خالصه به بررسی وقایع قبل و حین عملیات پرداخت و 
مطالبی را هم در بازدید میدانی دانشجویان از منطقه عمومی غرب کرخه بیان کرد. در تشریح عملکرد 
تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات فتح المبین، سردار عبدالمحمد کوچک از مسئوالن اطالعات و عملیات تیپ و 
لشکر7 ولی عصر)عج( در دوران دفاع مقدس که در این عملیات مسئول اطالعات تیپ در محور صالح مشطط 
بوده است و آقای خضریان از فرمانده گردان های تیپ و لشکر در دوران دفاع مقدس، سردار کوسه چی را 
همراهی می کردند. در جلسه تشریح وضعیت این تیپ، سردار کوسه چی با تأخیر حاضر شد و فرصت کمی 
برای بیان مطلب خود داشت، بنابراین محور اصلی مباحث براساس گفته های سردار کوچک است. ایشان در 
سخنرانی خود به موضوعات مختلفی همچون تشکیل سپاه دزفول، اقدامات سپاه دزفول قبل و بعد از جنگ، 
سیر تشکیل تیپ و تشریح کامل عملیات فتح المبین در محور تیپ7 ولی عصر)عج( پرداخت. در انتها به برخی 

از نکات و تجارب فرماندهی آقای خضریان در دوران دفاع مقدس نیز اشاره خواهد  شد.
واژگان کلیدی: محمدحسن کوسه چی، لشکر 7 ولی عصر)عج(، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات فتح المبین
سردار سرتیپ محمدحسن کوسه چی و تیم همراه

تنظیم: اکبر رستمی*

مقدمه
سردار کوسه چی در ابتدا با بیان کلیات و سابقه خود 

سخنانش را آغاز و اظهار کرد:
پادگان  در  دزفول  سپاه  انقالب،  پیروزی  از  »بعد 
کرخه مستقر شد و پس از یک ماه، ما برای شناسایی 
به مرز رفتیم. در عملیات فتح المبین، بنده جانشین 
رئوفی بودم. ما تنها تیپی بودیم که در دو محور مستقل 
عمل کردیم و دو گروه با عنوان قرارگاه نصر تاکتیکی 
۱و 3 بودیم. در این عملیات ما با ارتش ادغام شدیم و 

طبق ابالغیه، هم نیروهای سپاه و هم ارتش به صورت 
ادغامی عمل کردند. در این عملیات، ادغام واقعی در 
لشکر ما صورت گرفت، ولی بقیه یگان ها طبق خواسته 

خودشان و متفاوت با ما ادغام شدند.«

جغرافیای منطقه 
خود  صحبت های  از  بخش  این  در  کوسه چی  سردار 
کرخه  غرب  جغرافیای  و  عمومی  منطقه  معرفی  به 

پرداخت و گفت:
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ازنظر  کرخه  غرب  و  فتح المبین  منطقه  نظرم  به 
جغرافیایی منطقه ای مرکب است؛ چراکه هم دشت، 
تپه  ماهور و رمل، هم زمین زهکشی )باتالق سندال( و 
هم کوه و ارتفاع داریم. البته در والفجر8 هم همه چیز 
و هر نوع زمین را داشتیم و برای آموزش تمام اصول 

نظامی، تشریح این عملیات بسیار گویا است. 
طوالنی ترین  که  دارد  طول  کیلومتر  کرخه 950 
رود ایران است و روی آن هیچ پلی وجود نداشت. پل ها 
به صورت کلک )با سیم که به دو طرف وصل است( 
بود که به زبان محلی دبه می گفتیم. روی کرخه فقط 
یک پل فلزی نزدیک پادگان کرخه وجود داشت. تنها 
عوارض دفاعی منطقه درمقابل تهاجم دشمن، ارتفاعات 
عین خوش و علی گره زرد بود و بعد از اینها کرخه بود 
که به دالیل امنیتی هم نباید زیاد پل می داشت. درکل، 

آن طرف کرخه )غرب( توسعه نیافته بود.«

عمومی  منطقه  در  دزفول  سپاه  فعالیت  سابقه 
غرب کرخه

سردار کوسه چی در این بخش از صحبت های خود با 
اشاره به وقایع قبل از آغاز جنگ در منطقه گفت:

نیرویی  پوشش  فاقد  کاًل  هم  منطقه  »مرزهای 
مناسب بود و هیچ کس آنجا نبود. در چنین شرایطی 
سردار رشید نگران وضعیت مرزها بود، لذا یک گروه 
گشتی از موسیان به پایین تشکیل داده بود و وضعیت 
دزفول  سپاه  عملیات  مسئول  می کرد.  رصد  را  مرز 
بررسی  نزدیک  از  را  مرزی  مشکالت  رشید(  )سردار 
می کرد و براساس گشتی که در مناطق مرزی داشت، 
متوجه شد که برخی پاسگاه های مرزی خالی است. 
بنابراین تعدادی از بچه ها را که به سربازی رفته بودند، 

جمع و در برخی از پاسگاه های خالی مستقر کردند. 
از  تعدادی  و  رئوفی  سردار  به همراه  من  مثال  برای 
بچه های قدیمی رفتیم و در پاسگاه خالی چم سری که 
بین ربوط و نهر عنبر بود، مستقر شدیم. اسم محلی 
این پاسگاه واوی بود. ما مأموریت داشتیم گشت راه 

بیندازیم و تحرکات مرزی را رصد کنیم. 
سردار  بودیم  مرزی  پاسگاه های  در  که  دوره ای  در 
رشید مدام از ما می خواست منطقه را شناسایی کنیم 
و می گفت که تپه ها و جاده ها را با دقت ببینید. ما بعد 
از جنگ فهمیدیم که سردار رشید چه دید و پیش بینی 
باالیی داشت و شناسایی های آن موقع ما چقدر مفید بود.

میان  ارتباط هایی  منطقه  در  موجود  فقر  به علت 
ضدانقالب و عامه مردم و شیوخ منطقه صورت گرفته 
بود. به نظر من حتی یک سری توطئه هم شده بود و تمام 
منطقه از هر نوع نیروی دفاعی خالی شده بود؛ به بهانه 
اینکه شرکت نفت در منطقه می خواهد فعالیت استخراج و 
فروش نفت داشته باشد و حتی در این نواحی بین فکه و 
موسیان که دورافتاده ترین نقطه مرزی بود ما جاده احداث 
کرده بودیم. درست بعد از اتمام احداث جاده، عراق حمله 

کرد و از این جاده ها هم حداکثر استفاده را برد.
سردار کوسه چی در بخش دیگری از صحبت های 
خود درباره وقایع بعد از آغاز جنگ در منطقه و اقدامات 

تیپ7 ولی عصر)عج( در آستانه عملیات فتح المبین گفت:
»در زمان حمله، عراقی ها دو محور داشتند: یکی 
از این محورها ازسمت دهلران به سمت دشت عباس 
و سه راهی قهوه خانه بود و یک محور از فکه به سمت 
شدند.  ایران  خاک  وارد  محورها  این  از  که  شوش؛ 
هرچند قبل از هجوم سراسری کلی فعالیت و اقدامات 
نشان دهنده  که  داشتند  مرزی  تحرکات  و  شناسایی 
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برنامه  ریزی آنها بود؛ درحالی که ما غافل بودیم. 
بعد از آغاز جنگ بنا به تدبیر سردار رشید جاهایی 
که نیروهای ارتشی بودند ما جلو آنها نیرو می گذاشتیم، 
جاهایی که ارتش نبود هم خود عناصر سپاه دزفول و 
تیپ 7 ولی عصر)عج( در اکثر یگان ها حضور داشتند که 
شامل مناطقی چون دالپری، دهلیز و تپه چشمه می شد.

در  ما  داشت.  حضور  منطقه  در  قبل  از  ما  یگان 
سراسر محدوده میشداغ تا کرخه که 50 کیلومتر بود، 
نیرو داشتیم؛ حتی در تنگه سعده که روبه روی تپه های 
اهلل اکبر بود هم نیرو داشتیم. ما یک سال ونیم در محور 
غرب شوش )دشت عباس( مستقر بودیم و بر منطقه نبرد 
تسلط داشتیم. دو محور کوچک هم در منطقه شوش 
داشتیم؛ یکی جبهه صالح مشطط بود و یکی هم جبهه 
کرخه. یک محور عمده هم در منطقه شجاع داشتیم. 
جبهه عنکوش هم در دست بچه های سپاه دزفول بود 

که به تدریج برخی از آنها به سایر یگان ها واگذار شدند.

عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  محور  در  ما 
فتح المبین کاماًل به صورت جبهه ای عمل می کردیم و 
این، سختی کار را دوچندان می کرد، ولی در قرارگاه 
قدس عملیات احاطه ای داشتیم. نظرم این است که 
اگر کمی بیشتر جرئت و اعتمادبه نفس داشتیم و فشار 
بیشتری وارد می کردیم، منطقه ای با وسعت بیشتر را 
را در دست  آزاد می کردیم و کل منطقه فتح المبین 
داشتیم. مثاًل اگر از عین خوش حمله می کردیم و تا 

رقابیه می آمدیم، کل منطقه را می گرفتیم.
مختل کننده  تک  شوش  محور  در  عراق  ارتش 
انجام داد که بهترین جا بود. دشمن فکر نمی کرد که 
وقتی  کنیم.  حمله  آنها  به  قدس  قرارگاه  محور  از  ما 
این اتفاق افتاد و دشمن فهمید موردحمله قرار گرفته 
درکل،  کشید.  عقب  را  احتیاطش  یگان های  است، 
وقتی فشار روی دشمن سنگین و مقاومت بیشتر شد، 

دشمن عقب نشینی کرد و ناامید شد.«

سردار محمدحسن کوسه چی جانشین لشکر7 ولی عصر)عج( در دوران دفاع مقدس، موقعیت سایت رادار 4 و 5 در 
منطقه عملیاتی فتح المبین.
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سخنرانی میدانی سردار کوسه چی 
در ادامـه برنامـه انتقـال تجـارب، به منظـور توجیـه بیشـتر 
دانشـجویان به منطقه عملیاتـی فتح المبین، برنامـه بازدید 
میدانـی تدارک دیده شـد و طـی این برنامه دانشـجویان در 
منطقـه عمومـی فتح المبیـن حرکـت داده  شـدند و سـردار 
کوسـه چی و تیـم همـراه بـه تناسـب موقعیت هـر منطقه 
و حـوادث آن توضیحاتـی را بیـان کردنـد کـه گزیـده ای از 
صحبت هـای سـردار کوسـه چی در مکان هـای مختلـف در 

ادامـه شـرح داده می شـود.

باند اضطراری  موقعیت 
فرودگاه 

»]نیروهای تیپ7 ولی عصر)عج( 
عملیات  وارد  محور  دو  از 
شدنــد[ وقتــی از ســه راه 
هم  ما  گذشتیم،  قهوه خانه 
که پشت کرخه بودیم کم کم 
رساندیم.  دشمن  به  را  خود 
ارتفاعات مقابل شما، ارتفاعات 
محور  است.  چشمه  تپه 
گردان اباذر به صورتی بود که از شمال به جنوب حمله 
می کرد. همان طور که گفتم ما نصر ۱ و 3 بودیم. نصر۱ 
باید خود را به سه راه قهوه خانه می رساند و بعدش به سمت 

رفائیه حرکت می کرد. 
نصـر3 هـم از تپه سـبز از شـرق به غـرب حرکت 
می کـرد. از پـل نـادری تـا سـه راه قهوه خانـه بیـن 8 
الی ۱0 کیلومتر اسـت. در ادامه ما به نزدیک سـه راه 
به سـمت  قهوه خانـه  از سـه راه  قهوه خانـه رسـیدیم. 
دهلـران 7 الـی 8 کیلومتـر کـه برویـد، بـه ارتفاعات 

علی گـره زرد می رسـید کـه زیـاد بلند نیسـت؛ یعنی 
ارتفـاع زیادی نـدارد. اگر روی ارتفاعـات علی گره زرد 

بایسـتیم کل منطقـه را می توانیـم ببینیم. 
 ارتش عراق در مدت حضور خود در منطقه غرب 
کرخه، خود را کامل به رودخانه نچسباند و این ضعف 
آنها بود. حتی در رقابیه در 6 ماهه اول، نه عراقی ها 
است.  رملی  منطقه  عمده  چراکه  ایرانی ها؛  نه  بودند 
پایین رقابیه ارتفاعات میشداغ است و عرض تپه ها ۱5 

الی 20 کیلومتر است. 
در منطقـه ذلیجـان قـرار بـود شـهید کاظمـی 
عمـل کنـد و مـن چون بـه منطقه آشـنایی داشـتم، 
بـا ابالغ سـردار رشـید، شـهید کاظمی را بـه منطقه 
توجیـه کـردم. نیروهـای احمـد کاظمـی را بردیـم 
پشـت ذلیجـان و رقابیـه را بـه آنهـا نشـان دادیـم و 
احمـد کاظمـی در ایـن عملیـات، دشـمن را کامـل 
از پشـت دور زد. بـا ایـن اقـدام کاظمی دشـمن دور 
مـرز  به سـمت  عقب نشـینی اش  سـرعت  و  خـورد 

افزایـش یافـت. 
ابتدا در عملیات فتح المبین برنامه این بود که با 
یک قرارگاه حمله شود و بعد به صورتی طراحی شد که 
چند قرارگاه باشد. علت اینکه از دو محور حمله کردیم 
این بود که موقعیت ما را زمین دیکته می کرد؛ یک 

محور صالح مشطط و یک محور تپه چشمه. 

موقعیت ارتفاع علی گره زرد 
از اینجا تا مرز 50 الی 60 کیلومتر است. در محدوده 
لشکر7 ولی عصر)عج(  و 27 حضرت رسول)ص( ارتفاعات 
شمالی شاوریه و بلتا بود. سمت چپ منطقه علی گره زرد 
برای لشکر7، سمت راست آن برای لشکر27 و محدوده 

سردار کوسه چی:
احمد کاظمی در منطقه ذلیجان 
دشمن را کامل از پشت دور زد. 
با این اقدام کاظمی دشمن دور 
خورد و سرعت عقب نشینی اش 

به سمت مرز افزایش یافت.
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کار  عمده  بود.  علی گره زرد  تا  چشمه  تپه  از  لشکر7 
حتی  که  بود  جزئی  مقاومت های  همان  لشکر27 
قابلیت دورزدن هم می توانست داشته باشد و لشکر۱4 
امام حسین)ع( و سایر یگان ها ممکن بود خط ممتد و 

پیوسته نداشته باشند. 
کل  اینجا  در  شد،  دشت  وارد  وقتی  لشکر27 
توپخانه های دشمن مستقر بودند که آنها را فتح کردند و در 
محور عین خوش هم لشکر۱4 توپخانه دشمن را خفه کرد. 

موقعیت کوت کاپون 
کرخه این قدر پرپیچ وخم است که آب مرتب جا به جا 
با  ما  الحاق  محل  می داد.  تغییر  را  زمین  و  می شد 

لشکر27 در همین محور بود. 

موقعیت سایت و رادار
امیدیه را پوشش می دهد.  تا  ایالم  از  این سایت رادار 
این ارتفاع بلندترین ارتفاع زمین منطقه است. روبه رو 
و شرق، شهر شوش است. منطقه شمالی، ارتفاعات تپه 
چشمه و کرخه، سمت غرب ما قرار دارد. دامنه ارتفاعات 

تینه است، سمت جنوب منطقه دوسلک است. 
ارتفاعات  سمت چپ ما سندال، آب گرفتگی بود. 
مرز برغازه است. سمت راست منطقه کاماًل خالی بود 
و از رفائیه تا عنکوش، نیروهای سپاه شوش و دزفول 

مستقر بودند.«

تشریح عملکرد تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات 
فتح المبین

عملیات  در  ولی عصر)عج(   تیپ7  عملکرد  تشریح  در 
این  در  که  کوچک  عبدالمحمد  سردار  فتح المبین، 

صالح  محور  در  تیپ  اطالعات  مسئول  هم  عملیات 
به  و  پرداخت  مطالبی  بیان  به  است،  بوده  مشطط 
دزفول،  سپاه  تشکیل  همچون  مختلفی  موضوعات 
اقدامات سپاه دزفول قبل و بعد از جنگ، سیر تشکیل 
محور  در  فتح المبین  عملیات  کامل  تشریح  و  تیپ 
تیپ7 ولی عصر)عج( اشاره کرد که در ادامه گزارشی از 

اهم گفته های ایشان ارائه خواهد شد.

تشکیل سپاه دزفول
»چــون منطقــه عملیاتـی 
فتح المبیـــن در نزدیکـــی 
دزفول است، سـردار کوچک 
ابتـدا به اختصار درباره سـپاه 
دزفول صحبـت و  اظهار کرد:

که  انقالب  از  »بعد 
شد،  تشکیل  دزفول  سپاه 
اندیمشک و شوش هم زیر 
سپاه  جغرافیایی  حوزه  نظر 
دزفول بودند و سردار آوایی 
سردار  و  شد  آن  فرمانده 

رشید هم مسئول عملیات سپاه دزفول و سردار رئوفی 
جنوب  و  شمال  در  بود.  رشید  سردار  جانشین  هم 
خوزستان ضدانقالب فعال بود و بمب گذاری می کرد، 
عملیاتی  به صورت  که  داشتیم  جایی  به  نیاز  ما  لذا 
مستقر شویم. لذا برای مقابله با ضدانقالب هایی که از 
مرز عبور می کردند و دست به ایجاد ناامنی و انفجار 
خطوط لوله می زدند، سازماندهی شدیم و در پادگان 
کرخه که متعلق به ارتش بود و قرار بود یک گردان 
زرهی را در آنجا مستقر کند، مستقر شدیم. بعد از این، 

سردار کوسه چی:
انقالب که سپاه دزفول  از  بعد 
تشکیل شــد، برای مقابله با 
ضدانقالب هایی که از مرز عبور 
ایجاد  به  و دســت  می کردند 
ناامنی و انفجــار خطوط لوله 

می زدند، سازماندهی شدیم.
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برای  خوزستان  استان  آموزشی  مرکز  کرخه  پادگان 
دوره پاسداری و سپاه شد. به دلیل وسعت سپاه دزفول، 

بخش عملیات سپاه دزفول هم در آنجا مستقر شد.
کرخه  غرب  در  که  ناامنی هایی  و  مسائل  به دلیل 
رئوفی  و  به خواست سردار رشید  بود،  آمده  به وجود 
گشت های مرزی و استقرار در پاسگاه های مرزی برای 
بازدید وقتی دیدند که  افتاد. در یک  سپاه دزفول راه 
چزابه،  نزدیکی  در  سعیدیه  )مثل  مرزی  پاسگاه های 
واوی یا چم سری که بعد از عین خوش قرار دارد( خالی 
شده اند دستور دادند که در آنها مستقر شویم. گشت نوار 
مرزی را هم مرتب از چزابه تا دهلران انجام می دادیم 
گشت زنی های  با  و  داشتیم  شبانه روزی  کمین های  و 
مرتب مانع از قاچاق سالح و رفت وآمد ضدانقالب برای 
خرابکاری می شدیم. همین گشت زنی ها باعث شد اکثر 
بچه های ما به کل منطقه فتح المبین توجیه شوند و 
آورند.  به دست  منطقه غرب کرخه  با  آشنایی خوبی 
درکل، از چزابه تا دهلران نزدیک ۱30 کیلومتر بود که 
ما پوشش می دادیم و سپاه دزفول به غرب کرخه تسلط 
ویژه ای داشت. یکی دیگر از کارها و ظرفیت های سپاه 
دزفول به دلیل پتانسیل باالی نیرو، اعزام نیرو به شهرهای 
مختلف ازجمله اندیمشک )برای مقابله با درگیری های 
منافقین(، خرمشهر و آبادان )برای درگیری های گروه 

خلق عرب(، کردستان، مهاباد و ماکو بود.«

شروع جنگ و استقرار در جبهه های پدافندی
سردار کوچک درباره اولین روزهای جنگ و استقرار 

در جبهه های پدافندی غرب کرخه گفت:
»ما 3 ماه قبل از جنگ در مهاباد بودیم. حدود 
به  از شروع جنگ  بعد  بودیم که یک هفته  نفر   40

پدافندی  خطوط  در  و  برگشتیم  خودمان  منطقه 
مستقر شدیم. در محور فکه و محور چنانه، عراق 2 
گرفته  نظر  در  تصرف شمال خوزستان  لشکر جهت 
بود. این 2 لشکر ظرف یک هفته به پای پل کرخه 
رسیدند و به صورتی نامنظم در حاشیه کرخه مستقر 
شدند. بچه های سپاه دزفول و ارتش که قبل از جنگ 
در مرز مستقر بودند عقب نشینی کرده بودند و حتی 

از بچه های دزفول اسیر هم شده بودند.
لـذا ما 40 نفری که از کردسـتان برگشـته بودیم 
بـه خواسـت سـردار رشـید در جبهـه دشـت عبـاس 
مسـتقر شـدیم و چـون سـابقه جنگ هـای نامنظـم 
تشـکیل  نامنظمـی  جبهـه  داشـتیم،  را  کردسـتان 
دادیـم و به مـرور سـایر جبهه هـای پدافنـدی غـرب 
کرخـه را نیـز تشـکیل دادیم. کـه همه ایـن جبهه ها 

را سـردار رشـید و سـپاه دزفـول تشـکیل دادند.«
خطـوط  وضعیـت  تشـریح  در  کوچـک  سـردار 

کـرد: اظهـار  کرخـه  غـرب  پدافنـدی 
»باالتریـن جبهـه )شـمال غربی منطقـه عملیاتی(، 
جبهـه دالپری بـود. پایین تـر از آن جبهه دشـت عباس 
بـود که ما بودیـم. جبهه های تپه چشـمه، کرخه، صالح 
مشـطط، مالحـه، زعـن، شـوش، رقابیـه و تنگ سـعده 
نیـز تشـکیل شـدند کـه فرمانده همـه آنهـا از بچه های 
عملیـات سـپاه دزفـول بودنـد. جبهه های پدافنـدی به 
طـول حـدود 200 کیلومتر مقابل ارتش عراق تشـکیل 
شـد و بیـن مـا و عراقی هـا به طـور منظـم تبـادل آتش 
می شـد. دراین میـان، ارتـش عملیات ناموفق خـود را در 
منطقـه انجـام داد و مـا هم یکـی دوتا عملیـات محدود 
و ایذایی در شـوش و رقابیه داشـتیم، ولـی اکثر اقدامات 
مـا عملیات هـای نامنظـم در جبهه دشـت عبـاس بود. 
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طوری کـه، مـا می رفتیـم در روی جـاده دهلـران کمین 
می زدیـم و مین گذاری می کردیـم و عملیات های زیادی 
انجـام دادیـم. چـون عراقی هـا جبهـه سـمت چپشـان 
خالـی بـود و مـا هم خطـوط پدافنـدی در ایـن منطقه 
نداشـتیم، ولـی مـا حـدود یک سـال ونیم در این منطقه 
بودیـم و پدافنـد می کردیـم، لـذا همه زمیـن را به خوبی 
می شـناختیم. یک الـی دو ماه قبل از فتح المبین سـایر 
یگان هـای سـپاه وارد منطقـه شـدند و به تدریج مناطق 
تحت اختیار سـپاه دزفول )9 جبهه( به آنها واگذار شـد. 
مثالً تیپ27 حضرت رسـول)ص(، ۱4 امام حسـین)ع(، 32 
المهدی)عج( و 8 نجف آمدند و در منطقه مسـتقر شـدند 
تـا بـرای عملیـات خـود را آمـاده کنند. ولـی هنوز چند 
محـور ازجملـه جبهـه صالح مشـطط و تپه شـهدا )تپه 

چشـمه( در اختیـار سـپاه دزفول قرار داشـت.
در این فاصله سردار رشید به گلف رفته بودند و 
سردار رئوفی فرمانده و سردار کوسه چی جانشین او بود. 

در این زمان سپاه دزفول 20 کیلومتر خط پدافندی 
داشت؛ حدود ۱0 کیلومتر از تپه چشمه تا کرخه و ۱0 

کیلومتر هم از جبهه کرخه تا صالح مشطط.«

تشکیل تیپ و آمادگی برای عملیات
با اشاره به زمان شکل گیری  ادامه  سردار کوچک در 

تیپ، درباره سازمان رزم تیپ7 گفت:
»در دی ماه سال 60، تقریباً 3 ماه قبل از عملیات 
فتح المبین، به سپاه دزفول و سردار رئوفی ابالغ شد 
که یک تیپ تشکیل بدهد و آن را سازماندهی کند. 
این کار انجام شد و تیپ با عنوان تیپ مقاومت دزفول 
پادگان  هم  عقبه  و  سازماندهی  برای  شد.  تشکیل 
ائمه  از  یکی  اسم  به  تیپ  بعدها  گرفتیم.  را  دوکوهه 
)7 ولی عصر)عج(( نام گرفت. در تیپ، 7 گردان داشتیم 
عمار،  هاشمی نژاد،  بالل،  ابوذر،  از:  بودند  عبارت  که 
به صورت  هم  گردان   3 تا   2 یاسر.  شهدا،  دستغیب، 

پادگان  فتح المبین،  عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  عملیات  اطالعات  مسئوالن  از  کوچک  عبدالمحمد  سردار 
لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در اندیمشک، اردیبهشت ۱395.
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احتیاط داشتیم که فقط نیروی آماده و ساماندهی شده 
بودند و فرمانده نداشتند. با این استعداد خود را برای 

عملیات فتح المبین آماده کردیم.
به دلیل حضور یک ونیم ساله ما در این منطقه، برادراِن 
شناسایی و تخریب، مسیرهای منطقه را شناسایی کرده 
بودند و حتی معابر هم باز شده بود. یکی از سخت ترین جاها، 
جبهه کرخه بود؛ چون ارتش عراق منطقه را به خوبی تحت 
نظارت داشت و آخرین موانع و سالح های خود را در آنجا 

تعبیه کرده بود.«

طرح مانور
ســــردار کوچـــک دربـاره 
چگونگی طرح ریزی عملیات 
و مأموریت تیپ7 اظهار کرد:

»بـا نزدیـک شـــدن به 
عملیات، سـازمانـــدهـی و 
شد  جــدی  عملیات  طرح 
و 4 قـرارگاه تشکیـل شـد 
که ما بـه همراه تیپ27 زیر 
نظر قـرارگاه نصر بودیـم که 
فرماندهی آن با شهید باقری بود. خط حـد ما از شیار 
ال شکل شروع می شد )ازسمت راست جبهه تپه چشمه 
شروع می شد و تا تپه سبز ادامه داشت( و جناح راست 
ما هم تپه های علی گره زرد و شاوریه بود که محدوده 
هم  ما  چپ  جناح  بود.  رسول)ص(  حضرت  لشکر27 

لشکر33 المهدی)عج( بود.
در طرح ریـزی بـرای عملیـات، فرماندهـان بـه این 
نتیجـه رسـیدند کـه مـا در ایـن عملیـات بـا 2 تیپ از 
لشـکر2۱ حمزه ادغام شـویم. به صورت کلـی 7 گردان 

از مـا در ایـن عملیـات درگیـر بودنـد. در دو جبهـه 
شـمالی و شـرقی ادغام هـا نفربه نفـر بـود که اسـتعداد 
نیرویـی هـر گـردان 600 نفر بود که نصفـش نیروهای 
سـپاه بـود. خط حدهـای گردانـی و تیپـی و قرارگاهی 
مشـخص شـد. 4 گـردان مـا در جبهـه باالیـی کـه به 
محـور تپه چشـمه )کرخـه و تپه شـهدا( معـروف بود، 
بـه فرماندهـی سـردار رئوفی هدایت می شـد و سـردار 
سـوداگر مسـئول اطالعـات و عملیـات این محـور بود. 
مقـر ایـن محـور در بـاالی جـاده و در زاغـه مهمـات 
متعلـق بـه ارتش بـود. در این محـور، 3 گـردان ما با 3 
گـردان از تیپ۱ لشـکر2۱ حمزه ادغام شـدند و گردان 

بـالل مـا ادغـام نشـد و به تنهایـی وارد عمل شـد.
محور دوم ما هم جبهه صالح مشطط بود که آن 
را سردار کوسه چی هدایت می کرد و من مسئول طرح 
با  فرماندهی  در  مسئولیت  بودم.  محور  این  عملیات 
برادران ارتش بود، ولی برادران سپاه هدایت عملیات را 
بر عهده داشتند. در این جبهه، 3 گردان ما با 3 گردان 
از تیپ3 لشکر2۱ حمزه ادغام شدند. در اصل ما تیپی 
بودیم که با 2 تیپ از ارتش ادغام شدیم؛ این یعنی که 

ما استعدادی نزدیک به یک لشکر داشتیم.
ابوذر،  گردان های  به ترتیب  چشمه  تپه  محور  در 
بالل، هاشمی نژاد و عمار وارد شدند و در محور صالح 
مشطط گردان های دستغیب، شهدا و یاسر طبق خط 

حد تعریف شده وارد عمل شدند.
دشمن با توجه به اینکه در ارتفاعات رادار مستقر 
بود و بر کل منطقه پیرامون اشراف و دید تیر داشت، 
در 28 اسفند و 48 ساعت قبل از شروع عملیات، به 
نیروهای قرارگاه فجر تک پیش دستانه ای زد که این 

کار سبب اختالل در منطقه و عملیات شد.«

سردار کوچک:
تقریباً 3 مــاه قبل از عملیات 
فتح المبین، به ســپاه دزفول 
و ســردار رئوفی ابالغ شد که 
یک تیپ تشکیل بدهد و تیپ 
مقاومت دزفول  تیپ  با عنوان 
تشکیل شد و بعدها تیپ به اسم 
یکی از ائمه )7 ولی عصر)عج(( نام 

گرفت.
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شرح نبرد تیپ7 ولی عصر)عج(
سردار کوچک در بحث شرح عملیات یادآور شد که 
عملیات قرار بود روز یکم فروردین شروع شود، اما با 
تک دشمن در محور قرارگاه فجر، 24 ساعت به تأخیر 
افتاد. باوجوداین نیروهای تخریب و شناسایی خودی 
یک شب قبل برای بازکردن معابر رفته بودند و وقتی 
بنابراین در  بازگردند؛  نتوانستند  افتاد،  عملیات عقب 

منطقه ماندند تا عملیات شروع شود. ایشان افزود:
»عملیات در ۱36۱/۱/2 و ساعت 22:30 دقیقه با 
رمز "یا زهرا)س(" شروع شد. همان اول کار در محور تپه 
شهدا، فرمانده گردان ابوذر به نام جعفر حیدریان شهید 
و  مشکالت  همه  وجود  با  توانستند  نیروها  ولی  شد، 
شهادت فرماندهان، به خط حد موردنظر برسند و جاده 
دهلران به سمت اندیمشک را بگیرند. سمت چپ هم 
گردان بالل به فرماندهی سردار کلولی بود که درگیری 
این گردان تعدادی اسیر هم داد،  شدیدی رخ داد و 
گردان  رسید.  آسفالت  جاده  به  عملیات،  فردای  ولی 
هاشمی نژاد را هم خود آقای خضریان توضیح می دهد. 
در این عملیات، گردان عمار تیپ ما برای اولین 
بار حدود 300 متر تونل احداث کرد که این کار ماه ها 
طول کشید؛ تونلی که نیروهای یک گروهان کامل از 
آن عبور کردند و دقیقاً زیر پای دشمن در ارتفاعات 

هندلی بیرون آمدند. 
در محـور صالح مشـطط هـم گردان دسـتغیب با 
فرماندهـی آقـای میرزاپور بود و فرمانده گردان شـهدا 
هـم عظیـم محمـدی بود کـه بعدها مسـئول عملیات 
لشـکر شـد و در کربـالی5 شـهید شـد. سـمت چـپ 
آنهـا هـم گردان یاسـر بـه فرماندهـی سـردار فضیلت 
بـود کـه از کنار تپه سـبز وارد شـدند. مأموریت اصلی 

تیـپ ما در ایـن عملیات، این بود که جـاده دهلران را 
تـا سـه راهی قهوه خانـه تصرف کنیم و پشـت شـیاری 
در منطقـه کـوت کاپون پدافنـد کنیم؛ که ایـن کار با 

موفقیت انجام شـد.
مأموریت دوم ما این بود که احتیاط تیپ27 حضرت 
رسول)ص( و منطقه عین خوش باشیم و خطوط دشمن را 
تصرف کنیم. ما در 48 ساعت اول عملیات، به خطوط 
پدافندی موردنظر رسیدیم و پشت رودخانه رفائیه خط 

دادیم.  تشکیل  پدافندی 
فرماندهان  دوم  مرحله  در 
دادند  مأموریت  ما  تیپ  به 
را  رادار  سایت  ارتفاعات  که 
فجر  قرارگاه  زیرا  بگیریم؛ 
به دلیل مشکالتی که داشت، 
در مرحله اول وارد عمل نشد. 
مرحله  در  دلیل  همین  به 
دوم عملیات مقرر شد تیپ7 
منطقه  این  در  ولی عصر)عج( 
سایت  به سمت  و  شود  وارد 
هم زمان  برود.  پیش  رادار 

لشکر27 می بایست به سمت ارتفاعات تینه می رفت که 
در سمت چپ ارتفاعات سایت رادار قرار داشت. قرارگاه 

فجر هم قرار شد از جلو مأموریت خود را انجام دهد.
در پایان مرحله اول چون جلو ما خالی از دشمن 
بود، بیش از میزان مقرر جلو آمدیم و پس از استقرار 
در رودخانه رفائیه مرحله دوم را هم با همان استعداد 
و ترکیب و فرماندهی مرحله اول شروع کردیم )بدون 
اینکه شناسایی جدید انجام دهیم(، لذا قرار شد مسیر 
پیش  را  رادار  سایت  تا  رفائیه  کیلومتری   ۱0 حدوداً 

سردار کوچک: 
در ایــن عملیات، گردان عمار 
تیپ ما بــرای اولین بار حدود 
که  کرد  احداث  تونل  متر   300
کشــید؛  طول  ماه ها  کار  این 
تونلی که نیروهای یک گروهان 
کامل از آن عبور کردند و دقیقًا 
زیر پای دشــمن در ارتفاعات 

هندلی بیرون آمدند. 



تیپ7 ولی عصر)عج(  در عملیات فتح المبین
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برویم. بدون تماس بی سیم و در سکوت به سمت سایت 
رادار رفتیم و در نزدیکی صبح و در شرایطی که ما 
از گردان هایمان به دلیل خاموش بودن ارتباطات خبری 
نداشتیم، بچه های تیپ7 سایت رادار را تصرف کردند 
و ارتفاعات تینه هم در ادامه به دست ما افتاد و همه 

نیروهای عراقی بین ما و تیپ نجف اسیر شدند. 
روی ارتفاعات سایت رادار که رسیدیم مسلط به دشت 
چنانه شدیم. تجهیزات دشمن در این دشت که حالت 
باتالقی داشت )به دلیل بارندگی شب قبل( گیر کرده بود. 
سایت رادار توسط تیپ7 ولی عصر)عج( محاصره و فتح شد.  
سردار  به همراه  من  عملیات،  سوم  مرحله  در 
کوسه چی با موتور از منطقه بازدید کردیم و دیدیم که تا 
ارتفاعات برغازه دشمن هیچ نیرویی ندارد، لذا برگشتیم 
و با یک پیاده روی نظامی نیروهایمان را به سمت برغازه 
حرکت دادیم و بدون درگیری، روی ارتفاعات برغازه 
در  عملیات  شروع  از  که  بود  حالی  در  این  رسیدیم. 

جبهه کرخه تا اینجا و تشکیل خط پدافندی 8 روز 
سپری شده بود. به برغازه که رسیدیم، دیدیم دشمن 
تا ارتفاعات سیهو عقب نشینی کرده است. درنهایت روز 
نهم فروردین تیپ ما را آزاد کردند و لشکر۱7 جانشین 
ما  و  گرفت  تحویل  ما  از  را  پدافندی  خط  و  شد  ما 
رفتیم که برای عملیات بیت المقدس آماده شویم که 

یک فرصت 30 روزه داشتیم. 
بچه های لشکر27 حضرت رسول)ص( مأموریت خاصی 
هم داشتند که قرار بود به داخل دشمن نفوذ کنند و 
توپخانه عراق را از کار بیندازند که این اتفاق هم افتاد 
و این کار آنها بسیار خوب بود و باعث شد که ما با آتش 
پشتیبانی دشمن درگیر نباشیم. البته بچه های دزفول 
به عنوان اطالعات عملیات، به 2، 3 محور لشکر27 در 
خاموش کردن توپخانه دشمن کمک کردند؛ زیرا مسیرها 
از قبل توسط ما شناسایی شده بود و نیروهای ما به منطقه 

تسلط کامل داشتند و به آنها کمک کردند.«


