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در تشریح عملکرد یگان های شرکت کننده سپاه پاسداران در عملیات های دوران دفاع مقدس، در مرحله اول 
اردوی انتقال تجارب به عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین پرداخته شد. سردار ابوشهاب 
به همراه تیم خود در دی ماه ۱394 در پادگان شهید کلهر اندیمشک به تشریح عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( 
در عملیات فتح المبین )که تحت امر قرارگاه فرعی قدس عمل می کرد( پرداخت. در این برنامه، سردار موسوی 
از فرمانده گردان های تیپ و همچنین آقای کشفی از نیروهای واحد بهداری تیپ ایشان را همراهی می کردند. 
سردار ابوشهاب در ابتدای سخنان خود به سؤاالت دانشجویان درباره عملیات فتح المبین پاسخ داد. در این نوشتار 
برخی از سؤال و جواب های مطرح شده بین دانشجویان و سردار ابوشهاب و همچنین توضیحات سردار موسوی 

و آقای کشفی در البه الی مباحث به اختصار شرح داده می شود. 
واژگان کلیدی: محمد ابوشهاب، لشکر۱4 امام حسین)ع(، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین
سردار محمد ابوشهاب و تیم همراه

تنظیم: اکبر رستمی*

تشکیل تیپ های سپاه و تیپ 14 امام حسین)ع( 
در ابتدای جلسه سردار ابوشهاب توضیحاتی را درباره 

تشکیل تیپ های سپاه بیان کرد و گفت:
عملیات  این  برکت  به  رسول)ص(  حضرت  »تیپ 
حضرت  نام  به  تیپی  عملیات  از  قبل  شد.  تشکیل 
ثاراهلل)ع(  نام  به  یا تیپی  رسول)ص( در جنگ نداشتیم 
نداشتیم. آقا محسن خودشان در تاریخ شفاهی شان 
به  اینجا  در  چون  که  می کنند  مطرح  کامل  به طور 
حاج  و  کردستان  رفتم  داشتیم،  نیاز  زیادی  نیروی 

احمد متوسلیان را با 2 گردان آوردم در این منطقه. 
برادر عزیزمان قاسم سلیمانی هم از اول جنگ اینجا 
بودند، ولی تیپی به نام کرمان وجود نداشت و در این 
عملیات به عنوان تیپ مطرح شد. تیپ امام حسین)ع( 
ما  شد.  تشکیل  سپاه  کل  در  که  است  تیپی  اولین 
امام حسین)ع(  نام  به  ابتدا  بودیم، یک گروه  3 گروه 
بزرگوار  سردار  کربالی  تیپ  سپس  شد،  تشکیل 
به فرماندهی  انتها تیپ عاشورا  قربانی و در  مرتضی 
عزیز جعفری شکل گرفت. چون دقیق یادم است که 
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در گلف با شهید ردانی پور، شهید حسن باقری و برادر 
رشید )آقا محسن در عملیات ثامن االئمه)ع( یا قبلش 
فرمانده سپاه نبودند(، در جلسات فرماندهی عملیات 
فرمانده کل قوا قبل از ثامن االئمه)ع(، ما به عنوان گروه 
آقا محسن رضایی  وقتی  لذا  داشتیم.  تیپ حضور  و 
آمدند، ما به عنوان تیپ سازمان یافته ای مطرح شدیم. 
ما آن زمان تیپ بودیم، ولی استعداد لشکر را داشتیم 
اضافه  لشکر  یک  یعنی  داشتیم؛  گردان   ۱6 چون 
می شد. این مقدمه ای بود که درخصوص قدمت لشکر 

امام حسین)ع( خدمت شما عرض کردم.
شهید ردانی پور به حرمت ۱4 معصوم، فرمودند که 
ما لشکر امام حسین)ع(  هستیم و ۱4 را هم بگذاریم. 
اکثر موقع ها گردان هایمان هم به نام ۱4 معصوم بود 
یا موقعیت ائمه می گذاشتیم و اسم گردان هایمان هم 

در آن بود.«
سردار ابوشهاب درباره آشنایی با شهید خرازی و 

ویژگی های شخصیتی وی نیز اظهار کرد:
مجاهد  عارف  به عنوان  را  خرازی  شهید  »من 
لحظه  تا  کردستان  از  چون  می شناختم؛  عاشق 
از عملیات  قبل  بودم.  ایشان در محضرشان  شهادت 
فتح المبین به ما ابالغ شد ـ شاید حدود دو ماه قبل 
که  دوکوهه ای  شوید.  منطقه  وارد  که  ـ  عملیات  از 
اآلن به نام لشکر27 حضرت رسول)ص( است، آن زمان 
در  ولی  بود،  دارخوین  ما  اصلی  مقر  بود.  ما  دست 
اینجایی که  اینجا که می خواستیم به دشمن بزنیم، 
شما نشستید و بیابان است، منطقه آموزشی ما بود و 
سراسر ریگ و تپه بود. جانشین شهید خرازی، شهید 
ردانی پور بود. بعداً من در عملیات های دیگر فرمانده 

لشکر شدم. شاید بنیان گذار لشکر بنده بودم.«

اهداف عملیات فتح المبین
سردار ابوشهاب در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان 

درباره اهداف عملیات گفت: 
»هدف همیشه مشخص است. کاًل در طول جنگ 
است.  هدف  مقابل  دشمِن  جنگی  ماشین  انهدام 
غرب  آزادسازی  عملیات،  این  در  ما  هدف  دومین 
تأمین  بود.  رودخانه کرخه و جاده دزفول ـ دهلران 
اندیمشک هم از دیگر اهداف این عملیات بود؛ چراکه 
باید دشمن عقب می رفت تا دید توپخانه و دید فرد 
روی این منطقه نباشد و مردم راحت تر تردد کنند. 
تأمین جاده شوش ـ دزفول یا دزفول ـ اندیمشک یا 

اندیمشک ـ اهواز از اهداف مهم این عملیات بود.
عملیات  منطقه  از  مترمربع   2400 حدود 
فتح المبین که در اشغال دشمن بود پس گرفته شد. 
ما حدوداً 350 یا 360 تانک و نفربر را در کل عملیات 
از دشمن منهدم کردیم، چون اینجا لشکر۱0 زرهی 
و لشکر۱ مکانیزه دشمن بود و حدود 400 تانک و 
نفربر هم غنیمت گرفتیم. ما عملیاتمان را با رمز "یا 

زهرا)س(" شروع کردیم.«

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین
امام  تیپ  ورود  چگونگی  درباره  ابوشهاب  سردار 
حسین)ع( به منطقه فتح المبین و قبل از آن عملکرد 
تیپ در طریق القدس، چرایی نام گذاری تیپ و شیوه 

فرماندهی در تیپ به نکاتی اشاره کرد و گفت:
صفوی،  رحیم  باقری،  شهید  آقایان  گلف  »در 
ثامن االئمه)ع( تصمیم  از  بعد  و رشید  محسن رضایی 
از  بعد  ما  کنیم.  عمل  طریق القدس  در  که  گرفتند 
عملیات  شروع  از  قبل  و  طریق القدس  عملیات 
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و  خرازی  شهید  آمدیم.  منطقه  این  به  فتح المبین 
ردانی پور با هم هماهنگ بودند. کارایی عقبه، آموزش 
بچه ها و پرورش روح و وجود بچه ها با شهید ردانی پور 
آن  آماده کردن  عملیاتی،  منطقه  روی  بر  کار  و  بود 
منطقه  در  رزم  پشتیبانی  و  رزم  یگان های  توجیه   و 
آن  از  منطقه  این  در  ما  خرازی.  شهید  با  عملیاتی 
را  ما  بار  اولین  خودش  رضایی  محسن  که  موقعی 
بردند به تیشه کن - جاده تیشه کن صعب العبور بود 
- راهی نداشتیم. ۱5 کیلومتر قبل از اندیمشک یک 
جاده خاکی یا شنی ضعیفی بود که از آن می رفتیم 
به طرف دالپری و ارتفاعات تیشه کن. در این عملیات 
که  همان طور  زدیم؛  دور  کیلومتر   60 را  دشمن  ما 
مأموریت لشکر ما در عملیات طریق القدس پیمودن 
ما  و  بود  دشمن  دورزدن  و  رمل ها  از  کیلومتر   40
رفتیم و تنگه چزابه را بستیم و ارتفاعات نبعه را از 

دشمن گرفتیم و تصرف کردیم.

اما اینجا برادر محسن ما را برد به منطقه. راهنما 
یا بلدچی ما سردار حسن دانایی بود. ایشان مسئول 
دیدبانی و کنترل منطقه تیشه کن و عین خوش بود و 
همه اینجاها را کنترل می کرد و خیلی هم اطالعات 
خوبی داشت.. تا وارد منطقه فتح المبین شدیم، انگار 
با ما صحبت می کردند؛ مثل  الله های وحشی زمین 
یک بهشت بود. اما از آن طرف هم صعب العبور بود. 
سخت ترین نقطه عملیات و مهم ترین محور عملیات 

دست لشکر۱4 بود. 
بعد  بودم،  فرمانده دسته در کردستان  من خودم 
معاون گردان و بعد فرمانده گروهان و معاون عملیات، 
مسئول عملیات، معاون تیپ یا لشکر و فرمانده لشکر 
فرق  لشکرها  در  کردم.  طی  را  سلسله مراتب  ]شدم[. 
می کرد. چارتی به ما ابالغ نشده بود و ما در سپاه طبق 
سلیقه خودمان عمل می کردیم. درجه هم بین ما پس 
از برادر یا "ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم"، قدمت بچه ها 

سردار محمد ابوشهاب مسئول عملیات لشکر ۱4 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین، یادمان شلمچه، اردیبهشت ۱395.
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بیشتری  اولویت  داشت،  بیشتری  سابقه   هرکس  بود. 
داشت که بگذاریمش مسئول. ما فرمانده گردانی به نام 
شهید عرب داشتیم که بعد مسئول محور شد و خیلی 
آدم قوی و بااخالصی بود. اکثر بچه ها یا کشاورز بودند یا 
دانشجو و کارگر، ولی همه فرزندان امام خمینی بودند.«

شناسایی و آماده سازی منطقه عملیاتی فتح المبین
و  تیپ  آماده سازی  اقدامات  درباره  ابوشهاب  سردار 
منطقه عملیاتی اظهار کرد:

»مــا رفتیــــم دالپری، 
پشــت  مورموری  ]ارتفاع[ 
این  تیشه کن.  ارتفاعــات 
باید  جاده پاعلم که حداقل 
آن  روی  جهاد  یک ماه ونیم 
کار می کرد که کمرشــکن 
برود و بتوانیم تانک و نفربر 
ببریم.  الحمــدهلل جهـــاد 
اصفهان  نجف آباد و جهــاد 
به  را  جاده  آن  مسئولیت 
دست گرفتنـــد. این فصل 
خیلی بدجور باران می آمد و برای ما سخت بود. جهاد 
هم  دشمن  و  کرد  عمل  منطقه  این  در  خیلی خوب 
به هیچ وجه تصور نمی کرد که ما از ارتفاعات تیشه کن و 
یال های ]ارتفاع[ممله برویم روی ارتفاعات و از آنجا 60 

کیلومتر برویم پشت نیروهایش. 
معاونت ها همه یکی یکی آمدند توجیه شدند. ولی 
بعد از بیست روز که در منطقه ماندیم، دشمن یک 
تک در چزابه اجرا و تپه های نبعه را تصرف کرد و بعد 
مجدد به بستان مسلط شد. آن خط کاًل دست ارتش 

بود و چون ما قباًل در آنجا عمل کرده بودیم، مجدداً 
ما را خواستند. بنده و شهید خرازی و شهید ردانی پور 
چون  رفتیم.  آنجا  به  گردان هایمان  از  5تا  الی   4 با 
توجیه بودیم، در همان تنگه چزابه به دشمن حمله 
به  را گرفتیم و دیگر دشمن  نبعه  تپه های  و  کردیم 
جاده بستانـ  سوسنگرد تسلط نداشت. آنجا الحمدهلل 
و  شد  حل  مسئله  تا  کشید  طول  روز   ۱5 الی   ۱2

مجدداً برگشتیم توی منطقه.
یـک فرمانـده بایـد در لشـکر مدیریـت عملیاتی 
مقـارن  هسـتید.  آینـده  فرماندهـان  شـما  بکنـد. 
بـا عملیـات فتح المبیـن ویروسـی بـه نـام انجمـن 
حجتیـه وارد شـد. خـب فرمانده لشـکر بایـد بیاید و 
کنتـرل کنـد. مثـاًل یکـی می آمـد و در دعای توسـل 
بـه دروغ غـش می کـرد، بعـد می گفـت امـام زمان)عج( 
گفتنـد کـه من یک گوسـفند را روی تپه ها گذاشـتم 
)روی همیـن تپه هـای منطقـه عمومـی تیشـه کن(. 
بعـد فهمیدیـم یـک گوسـفند را بسـته و بـرده  آنجـا 
گذاشـته  اسـت. اینها را بعد از کتک کاری و بازجویی 
گفـت. تیـر و کمانشـان را به طـرف یقیـن و عـرق 
مذهبـی بچه هـا گرفتـه بودنـد. کم کـم ایـن ویروس 
بـه بعضی از لشـکرهای دیگر هم کشـیده شـد، مثل 
8 نجـف. اینجـا فرمانـده لشـکر یـا فرمانده گـردان و 
تیـپ بایـد مدیریـت کنـد. الحمـدهلل ایـن مسـئله را 

شـهید ردانی پـور در نطفـه خفـه کـرد.«
خود  سخنان  از  بخش  این  در  ابوشهاب  سردار 
سایر  و  منطقه  در  انجام گرفته  شناسایی های  درباره 
شود،  انجام  عملیات  از  قبل  بود  نیاز  که  اقداماتی 

ازجمله خدمات مهندسی و درمانی، گفت:
»قبل از عملیات شروع کردیم به شناسایی منطقه. 

سردار ابوشهاب:
سلسله مراتب در لشکرها فرق 
می کــرد. چارتی بــه ما ابالغ 
نشــده بود و ما در سپاه طبق 
سلیقه خودمان عمل می کردیم. 
درجه هم بیــن ما پس از برادر 
یا "ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم"، 
قدمت بچه ها بود. هرکس سابقه 
بیشتری داشت، اولویت بیشتری 

داشت که بگذاریمش مسئول.
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عزیزمان  برادر  بود.  سختی  خیلی  مسیر  پاعلم  جاده 
جناب سردار سیداحمد موسوی خیلی تالش کرد و این 
سه محور را به خوبی شناسایی کرد و مدام تحت نظر 
داشت. شیارهای صعب العبوری بود. خود این ارتفاعات 
تیشه کن خیلی سخت و صعب العبور بود. شهید خرازی 
برای هر محوری 3 گردان اختصاص داد. تا شناسایی ها 
آمدند  اطالعات  بچه های  و  عزیز  دوستان  و  تمام شد 
رده دسته  تا  فرمانده گردان  دادند،  را  کامل  اطالعات 
هرکس در محور خودش رفت شناسایی. منطقه را در 
محورهایی که باید می رفتند، شناسایی کردند. خدا را 
شکر جاده ما هم زده شد و تانک و نفربرها را با کمرشکن 
ازطرف اندیمشک به منطقه بردیم و برای احداث یک 
آماده شدیم.  اورژانس آن  و  بیمارستان مهم صحرایی 
صحرایی  بیمارستان  بچه های  از  کشفی  آقای  جناب 
مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در  که  است  اینجا 
مسئول بهداری لشکر۱4 امام حسین)ع( بود و مهم ترین 
بیمارستان تیپ۱4 امام حسین)ع( را با سه اتاق عمل 
مدیریت کرد. ایشان پیوند خوبی با بچه های هرمزگان 
داشت و افراد متعهد و بی نظیر زیادی را از هرمزگان 
آورد. از خود اصفهان دکتر های خوبی را جمع کرد. آن 
زمان که درجه و از این جور مسائل نبود؛ هرکس خودش 
اعتباری داشت و نسبت به اعتبارش نیرو جذب می کرد و 
به معاونت خودش می آورد. در این منطقه عمومی وقتی 
برادر موسوی گفتند که منطقه ازلحاظ شناسایی آماده 
شده است، یادم است دشمن باالی این شیارها کمین 
داشت. بررسی کردیم و یک بار 2تا اسیر از عراق گرفتیم. 
چند روز بعد هنگام شناسایی ها یک یا دوتا شهید در یک 
شیار دادیم. شهید خرازی مقداری نگران شدند که نکند 
منطقه عملیاتی لو رفته باشد و دشمن متوجه شده باشد. 

دیگر همه بچه ها آمدند به منطقه و آماده بودند. اینها 
مربوط به 8 الی 9 روز مانده به شروع عملیات است.«

طرح مانور تیپ
خـود  صــحبــت های  ادامه  در  ابوشهـاب  ســردار 
امـام  تیــپ  مانــور  و  طــراحی  مباحث  وارد 
حسیــن)ع( در عملیات فتح المبــین شد و اظهار کرد:

»شــش محــور کلــی داشتــیم که بــا مدیــریت 
شهید خرازی 3 محور اصلی از آن درآوردیم؛ 3 تا شیار 
به طرف دشمن. تالش اصلی عملیات اینجا بود. ما 5 
روز در اینجا محاصره بودیم. چرا می گویم تالش اصلی؟ 
به این دلیل که سراسر جاده از جنوبی ترین نقطه تا 
شمالی ترین نقطه را که نگاه کنید، به طرف العماره ـ 
بصره هیچ جاده ای نبود که استراتژیک و مهم باشد و 
دشمن بتواند با قوی ترین نیروهایش جلو بیاید، مگر 
همین جاده شرهانی که وسط ارتفاعات حمرین و جبل 
فوقی بود و تا زبیدات و علی شرقی و علی غربی و العماره 
می رفت. اکثر استعداد و فرماندهی دشمن در منطقۀ ما 

بود. منطقه به خوبی شناسایی شد.
خـط حـد مـا از بـاغ شـماره 7 منتهاالیـه دسـت 
راسـت عملیـات بود. برای بـاغ شـماره 7 باید گردان 
آنجـا  از  چـون  می گذاشـتیم؛  را  مهممـان  و  قـوی 
تـا دهلـران و موسـیان و همـه ایـن چیزهـا احتمـال 
می رفـت کـه دشـمن بیایـد پشـت مـا را ببنـدد، بـه 
همیـن دلیـل بایـد یک گـردان قـوی می گذاشـتیم. 
یـک گـردان که نـه، 3 گـردان قـوی گذاشـتیم. بعد 
آمدیـم نزدیـک پـل چهل دهنه، یـک مقـدار پایین تر 
پـل  می شـود.   4 شـماره  بـاغ  حوالـی  همـان  کـه 
چهل دهنـه جـاده ای اسـت کـه بـه منطقـه عملیاتی 
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محـرم و جـاده شـرهانی می خـورد. فلـش بعـدی ما 
پـادگان عین خـوش بـود و قـرار بـود قـرارگاه قـدس 
بـرادر حـاج قاسـم سـلیمانی و تیـپ84 خرم آبـاد ـ 
البتـه اینهـا بـه ذهـن خیلـی سـاده می آیـد ـ بیایند 
پاییـن و نزدیـک امامـزاده عبـاس با ما الحـاق کنند.

منتها در همه این تیپ ها و لشکرها وسعت منطقه 
بودند  داده  ما  یگان  به  که  مأموریتی  و  ما  عملیاتی 
آماده  که  یگان ها  تمام  عملیات،  شب  بود.  وسیع تر 
شدند، به ما ابالغ شد و ما به منطقه آمدیم. نزدیک 
غروب بچه ها از داخل شیارها راهی شدند و رفتند تا 
نزدیک نقطه رهایی که کم کم خط تماس با دشمن 
بود. اگر لشکر را یک کشور حساب کنیم، خبرگان ما 
بچه های اطالعاتمان بودند. اطالعات و عملیات و بعد 
فرمانده گردان ها که آدم های مطلعی بودند را می بردیم 
بیرون. چون مأموریت ما انتقال تجارب است، تشریح 

عملیات زیاد برای من منعی ندارد.« 

وقایع شب عملیات
سردار ابوشهاب همچنین به تشریح عملیات و وقایع 

شب عملیات پرداخت و گفت:
می دهیم؛  انتقال  عزیزان  شما  به  را  تجارب  »ما 
برای همین است که مقداری وارد جزئیات می شوم. 
به منطقه رفتیم و در شیار و زیر پای دشمن آماده 
عملیات شدیم. دقیقاً یادم است شب دوم قرار شد ما 
عمل کنیم. شهید ردانی پور بیاناتی را از بیانات امام 
خمینی و همچنین آیات و روایاتی از نبی اکرم اسالم)ص( 
نماز مهیا  برای  برای بچه ها گفتند و بعد هم زمینه 
خواندیم.  توسل  دعای  شد  تمام  که  هم  نماز  شد. 
ایشان استاد دعای توسل بود؛ تا به حضرت حجت)عج( 

رسیدیم همه را پای برهنه شب عملیات حداقل نیم 
آماده  و  مشتاق  بچه ها  گرداند.  تیشه کن  دور  ساعت 
را شکر  خدا  شدند.  قوی  هم  معنوی  ازلحاظ  و  رزم 
دیگر برادر عزیزمان سردار موسوی محورهایی را که 
خودشان  محور  در  گردان   3 هر  بود  شده  مشخص 
تا آماده بشوند؛ چون دشمن  به نزدیک شیار رفتند 
جلوتر روی ارتفاعات شیارها مستقر بود همه برنامه ها 
تنظیم و آماده شده بود. شب اول تا اعالم کنند به ما، 
ساعت 2 شب شد. ما هیچ وقت ساعت 2 یا 3 شب 
عملیات نداشتیم. نه، آن شب عملیات انجام نشد و 
دستور دادند که بیایید عقب. در جبهه شوش دشمن 
حمله کرده بود و یک اختاللی ایجاد شده بود؛ برای 
همین به ما گفتند بیایید عقب. ما آمدیم عقب، ولی 
تا آخر  نرفتیم.  تیشه کن درون مقرهای خودمان  در 
در  ما  بچه های  از  2تا  منتها  آوردیم،  را  بچه ها  شیار 

شیار شهید شدند.«
سردار ابوشهاب در پاسخ به سؤالی درباره تاریخ 

تک پیش دستانه عراق گفت:
»ما عقب نشینی نکردیم. به ما گفتند که به دشمن 
نزنید و بیایید عقب. روز 29ام بود. به ما گفتند بیایید 
عقب، چون ما رفتیم لب نقطه رهایی زیر پای دشمن، 
کرد  فکر  هم  دشمن  بعد  که  دادیم.  هم  شهید  2تا 
ولی  فرستاده ایم.  کمین  نیروی  شناسایی،  برای  ما 

عملیات خوشبختانه لو نرفت.«

اقدامات تأمینی برای اجرای عملیات
حرکت  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  ابوشهاب  سردار 
در شیارها و چگونگی اقدامات تأمینی برای این نوع 
حرکت، اظهار کرد که دشمن در اینجا خط زنجیره ای 
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مقابل ما نداشت. در ادامه سردار سیداحمد موسوی 
این سؤال  به  تکمیلی  پاسخی  اطالعات،  نیروهای  از 

داد و گفت:
»درواقـع مـا از ایـن شـیاری کـه سـردار بزرگوار 
دشـمن  بـه  کـه  می کردیـم  اسـتفاده  می فرماینـد 
کـه  تیشـه کن  از  درواقـع  یعنـی  شـویم.  نزدیـک 
می آمدیـم پاییـن تـا رودخانـه چیخـواب، از شـیارها 
اینجـا،  نزدیکی هـای  تـا  پاییـن  می آمدیـم  کـه 
می آمدیـم  بایـد  و  بـود  رودخانـه  نزدیـک  دشـمن 
نزدیـک جـاده آسـفالت. مـا در انتهـای شـیارها بـه 
خـط دشـمن می رسـیدیم. از ایـن شـیارها اسـتفاده 
می کردیـم کـه در دیـد دشـمن نباشـیم و از فرصتی 
کـه می توانسـتیم در روز تـوی فاصلـه نزدیـک ۱5 
اسـتفاده  بشـویم  نزدیـک  دشـمن  بـه  کیلومتـر 
می کردیـم. در طـول شـیار کـه می رفتیـم در برخی 

می گذاشـتیم. تأمیـن  جاهـا  از 
من آن موقع مسئول اطالعات نبودم. اطالعات 3 
محور عمده که در این منطقه داشتیم عبارت بودند از 
شهید مهدی شاه حسینی، آقای مهدی بهرامی و آقای 

حسن عاقبتی. 3تا مسئول محور در اینجا بودند.«

امتیاز برتری فرماندهان ما در جنگ
سـردار ابوشـهاب در ایـن بخـش از سـخنان خـود 
گریـزی هـم بـه منـش و روش فرماندهـان عالـی ما 

در جنـگ زد و اظهـار کـرد:
ــود  ــا ب ــکر م ــوی لش ــه ت ــزی ک ــد چی »ببینی
ــا را  ــن کاره ــداً ای ــد و بع ــاد بگیری ــد ی ــما بای و ش
بکنیــد، ایــن اســت کــه ســعی کنیــد مثــل اســتاد 
ــری و  ــت و باک ــل هم ــرازی و مث ــهید خ ــارف ش ع

شــهید کاظمــی ]باشــید و[ اعــالم نکنیــد "نیروهــا، 
برویــد." بــه نیروهــا بگوییــد بیاینــد. یعنـــی چـــه؟ 
یعنــــی فرمانــده خــودش جلــو اســت. همــت کجــا 
ــد.  ــهید ش ــن ش ــل م ــون بغ ــد؟ در مجن ــهید ش ش
یعنــی جلــو لشــکر شــهید شــد. باکــری کجــا شــهید 
ــتش  ــا دس ــرازی کج ــهید خ ــه. ش ــد؟ در دجل ش
ــک  ــازم؛ ی ــن 60 درصــد جانب قطــع شــد؟ خــود م
ــهید  ــری و ش ــز جعف ــن و عزی ــط م ــاره وس خمپ
احمــد کاظمــی در خــط اول کربــالی5 خــورد، یــک 
ــم ریخــت  ــاره شــد و روده های ــن پ وجــب شــکم م
بیــرون، ایــن دســتم هــم قطــع شــد. اکثــر بچه هــا 
این طــوری بودنــد. حســن باقــری کجــا شــهید 
ــش و  ــه ارت ــان ب ــن مزیتم ــا مهم تری ــس م ــد؟ پ ش
ارتش هــای دنیــا ایــن بــود کــه نمی گفتیــم برویــد، 

می گفتیــم بیاییــد.«

توصیف تیپ امام حسین)ع( 
درباره  اطالعاتی  بیان  با  ادامه  در  ابوشهاب  سردار 
وضعیت ساختاری و عملیاتی تیپ امام حسین)ع( گفت:

بچه های  از  دوتا  یکی  گردان ها  در  »همیشه 
بودند.  مأمور  هم  بهداری  از  بودند.  مأمور  اطالعات 
را  چیزها  همه  بود،  تیپ  باقدمت ترین  چون  تیپ 
بچه ها توجیه بودند، ولی امکاناتمان یا چیزی بود که 
از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم یا حمایت های مالی 
و کمک های مردمی از استان ها و مخصوصاً اصفهان 
بود. چرا ما قوی ترین بودیم و آن موقع که فرمانده 
لشکر بودم توانستیم تیپ قمربنی هاشم)ع( که به من 
الغدیر را، چون آن  ابالغ شد تشکیل دهیم، یا تیپ 
چهارمحال و بختیاری  و  یزد  و  اصفهان  استان  موقع 
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جزء استان اصفهان بودند. الحمدهلل ما نیروهای بسیار 
باکیفیتی داشتیم؛ همۀ یگان ها داشتند، ولی ما قدمت 
و تجربه باالتری داشتیم. قبلش هم فرماندهانمان در 

کردستان آبدیده شده بودند.
امام   ۱4 لشکر  عملیات های  اکثر  در  همیشه  ما 
حسین)ع( یا لشکر8 نجف یا لشکر25 کربال جناح دار 
عملیات بودیم. اینجا ما جناح راست عملیات بودیم. 
دست راست می خورد به دهلران، یک منطقه وسیع 
لحظه  هر  که  از دشمن  پر 
دشمن  داشت  احتمال 
طرف  آن  از  پایین.  بیاید 
و  شرهانی  مقابل  هم 
پاسگاه ها  تمام  هم  اینجا 
و  دشمن  فرماندهی  و 
پادگان عین خوش و تجمع 
این  در  دشمن  فرماندهی 
هم  قسمت  این  بود.  نقطه 
محاصره  می گوییم  ما  که 
به  گفت  خواهم  بعداً  که 
نحوی محاصره شدیم،  چه 
واقعاً ارتفاعات تیشه کن سخت و صعب العبور بود و ما 
25 کیلومتر از تیشه کن آمدیم تا پایین، تا دم جاده 
آسفالت، تا پادگان عین خوش؛ این همه راه مستقیم. 
بعداً که وسعت منطقه را دیدیم گفتیم یا ابوالفضل! 
مگر می شد ما این کار را بکنیم؛ با آن استعداد قوی 
که دشمن روی این منطقه داشت. فرماندهی دشمن 
را که زدیم، دیگر  را که مختل کردیم، مغز و رأس 
دشمن یک کاری کرد: فقط از روی این ارتفاعات تینه 
بالفاصله 2تا تیپ در روز دوم فرستاد. ارتفاعات تینه 

قتلگاه ما بود. چون ما جلو و سر ارتفاع را می دیدیم، 
متری   2000 یا  متر   ۱000 ارتفاع  یک  کردیم  فکر 
باشد، ولی طول آن را که نگاه کنید یال های قوی ای 
دارد. اینجا خیلی از بچه های گردان های شهرضا و ـ 
و  ما  گردان  فرمانده  قانع  شهید  ـ  کند  رحمت  خدا 
شهید کاظمی و چند تا از گردان  های دیگرمان با خود 

شهید ردانی بودند.«

شرح عملیات
سردار ابوشهاب در تشریح وقایع رخ داده در عملیات و 
نبرد تیپ امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین گفت:

»آمدیم در صحنه نبرد. عملیات شروع شد. شهید 
فنایی در اولین فرصت باغ شماره 7 را تصرف کرد. چون 
بچه های  به  قبل  از  بود شهید خرازی  اینجا حساس 
جهاد مهندسی دستور دادند که این جناح را ببندند 
که تیپ و لشکر دشمن از اینجا نتواند بیاید و عقب ما 
را ببندد. بعد هم که باغ شماره 4 بود و پل چهل دهنه، 
بعد به طرف عین خوش، بعد زیر ارتفاعات 202 همان 
یال تینه؛ تمام لشکر اینجا درگیر شدند. حدود 3 یا 
ما  راه های  اینجا محاصره شدیم. دشمن همه  روز   4
و  ثاراهلل)ع(  تیپ  و  سلیمانی  برادر  چون  بود.  بسته  را 
تیپ84 خرم آباد را دشمن با نیروهای فوق العاده قوی و 
با همه زرهی اش که در آنجا داشت، نگذاشت که بیایند 
پایین و ما همه چیزمان دیگر در اینجا با ناامیدی ادامه 
پیدا می کرد تا شهید خرازی آنجا مجروح شد، شهید 
ردانی و خود من، اصاًل راهی نداشتیم نه اورژانس نه 
تخلیه مجروح و نه هیچی، اما ایمان ها ماشاءاهلل خوب 
مخصوصاً  داشتند  قوی ای  بسیار  روحیه  بچه ها  بود. 

شهید خرازی و شهید ردانی پور.

سردار ابوشهاب:
شــهید  مثل  کنید  ســعی 
خــرازی و همــت و باکری و 
کاظمی ]باشید و[ اعالم نکنید 
"نیروهــا، بروید؛ بــه نیروها 
چه؟  یعنی  بیاینــد."  بگویید 
جلو  خودش  فرمانــده  یعنی 
است. همت کجا شهید شد؟ در 

مجنون بغل من شهید شد.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

87

از قرارگاه به ما اعالم شد که عقب نشینی کنید؛ 
چون محاصره بودیم. البته شاید برادر عزیزمان صیاد 
و برادر محسن رضایی به یک جمع بندی رسیده بودند 
و احتمال می دادند دشمن به همه لشکر ما ضربه بزند 
و برود. یک گردان هم بیشتر از ارتش به ما مأمور نبود 
که آن را هم در منطقه وارد عمل نکردیم. اینجا که 
در محاصره بودیم، اعالم کردند که عقب نشینی کنید. 
همه ما متحد بودیم به رهبری شهید خرازی و شهید 
ردانی پور. با اینکه مهمات محدود بود، غذا محدود و 
بیعت  و  دادیم  تعهد  بود،  محدود  مجروحین  تخلیه 
کردیم با شهید خرازی که در صحنه بمانیم. به خاطر 
اینکه به نتیجه کار ایمان داشتیم و پیام حضرت امام 
را که به نتیجه عملیات امیدوار بودند، شنیده بودیم. 
ایشان گفته بودند که بروید عملیات کنید ان شاءاهلل 
آیت اهلل  که  هم  بعداً  نمی خواهد.  استخاره  دیگر  و 
مشکینی در منطقه استخاره کردند، آن آیه فتح آمده 
گفتیم محکم  اینجا  ما  لذا  بود.  بسیار خوب  که  بود 
این  آمد؛  نخواهیم  عقب  و  شهادت  حد  تا  می مانیم 

تمرد فرماندهی نیست.
اگر ما این عقب نشینی را که برادر صیاد و محسن 
رضایی گفته بودند انجام می دادیم، کل این عملیات 
با مشکل مواجه شد. بقیه تک جبهه ای داشتند، ولی 

ما نه، دورانی دور زدیم. 
اینجا چون برادر عزیزمان آقای رضایی می دانست 
این فرمانده اش که دارد می گوید نمی آیم عقب، چه 
کسی است؛ می دانست که این فرمانده عملیات کل 
عالی  را هم  ثامن االئمه)ع(  داده؛ عملیات  انجام  را  قوا 
عمل کرده است؛ می دانست در عملیات طریق القدس 
را  امتحانمان  ما  و  بود  دشمن  دورزدن  اصلی  تالش 

خوب پس دادیم؛ اعتماد کرد به فرمانده اش و قبول 
کرد. اینجا تمرد نبود. من خودم پای بی سیم بودم؛ 
آقای رضایی گفت اگر خودت تشخیص می دهی که 
می توانید عمل بکنید، همان را انجام بدهید. ما ماندیم، 
با اینکه حدود 3 گردانمان در ارتفاعات تینه شهید یا 
زخمی شدند؛ نه در کل منطقه عملیات. دیگر ایشان 
یک مدیریتی کردند به صورت دورانی در دو محور و 
هر محوری هم دو گردان که ما دیگر در پهلوها از این 

دو محور بزنیم. از آن طرف 
متوسلیان  احمد  با  هم 
حضرت  تیپ27  فرمانده 
رسول)ص( هماهنگ شد که 
آنها یک فشاری بیاورند که 
و  ثاراهلل)ع(  تیپ  بتوانیم  ما 
کنیم  آزاد  را  خرم آباد   84
کنیم.  قیچی  این جوری  و 
شد  قرار  هم  طرف  آن  از 
قربانی  مرتضی  عزیز  برادر 
در  کربال  تیپ25  فرمانده 
کنند  حرکت  فتح  قرارگاه 

که ما اینجا دشمن را قیچی کنیم و همین هم خیلی 
عالی به اذن خدا و توسل به خدا انجام شد.

روز چهارم که دیگر از محاصره درآمدیم، خودمان 
در ارتفاعات تینه تدبیر کردیم. دو تا فلش را زدیم و 
الحاق کردیم، برادر عزیزم آقا مرتضی قربانی  هم از 
طرف،  آن  از  هم  متوسلیان  احمد  حاج  طرف،  این 
هم  سلیمانی  قاسم  حاج  ابوغریب.  تنگه  تا  رفتیم 
حرکت کرد. دشمن تا دید دورش محاصره شده است، 
عقب نشینی کرد و آمد از تنگه ابوغریب به عقب. آنجا 

سردار ابوشهاب:
ما نیروهای بســیار باکیفیتی 
داشتیم؛ همۀ یگان ها داشتند، 
ولی ما قدمت و تجربه باالتری 
داشــتیم. ما همیشه در اکثر 
امام  لشــکر  عملیات هــای 
یا  نجف  لشــکر  یا  حسین)ع( 
عملیات  جناح دار  کربال  لشکر 

بودیم.
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در عوارضی تنگه ابوغریب ما مستقر بودیم و هرچه 
می آمدند، ما تانک و نفربر می زدیم. در این عملیات 
حداقل 350 تانک و نفربر  دشمن را منهدم کردیم.«

پیش  جواب  و  سؤال  به صورت  جلسه  ادامه،  در 
سردار  پاسخ های  و  مطرح شده  سؤاالت  که  رفت 

ابوشهاب و تیم همراه وی عیناً درج می شود:
و  زمانی  چه  عملیات  شروع  دقیق  »تاریخ  سؤال: 

همچنین وسعت منطقه چقدر بود؟
فروردین   ۱0 عملیات  شروع  تاریخ  ابوشهاب:  سردار 

عمل  دهم  ما  بود  قرار  کردند،  که  اعالم  اصاًل  بود. 
منتظر  چون  شد؛  شروع  فروردین  دوم  ولی  کنیم، 
منتظر  ما  هم جوار  یگان  بودیم.  توپخانه  امکانات 
امکانات توپخانه بود، نه ما. 2400 کیلومتر مربع هم 

کاًل منطقه عمومی عملیات بود. 
عملیات  از  قبل  شما  گردان های  فرماندهان  سؤال: 

از  مورد  چند  در  و  بودند  توجیه  چقدر  منطقه  در 
شناسایی ها شرکت کردند؟

حداقل  را  گردان ها  فرماندهان  ابوشهاب:  سردار 

این  در  عمل کردن  از  قبل  ماه  دو  الی  یک ماه ونیم 
منطقه توجیه می کردیم و به منطقه می آمدند، بعد 
هم تحویل سردار موسوی می شدند و اینها در محورها 
باید فرماندهان را به دیدگاه ها می بردند. شهید خرازی 
تدبیر کرد که همه این فرماندهان باید در محورهای 
خود بروند و توجیه شوند. و همچنین گروهان ها یک 
ولی  شدند،  توجیه  عملیات  از  قبل  روز   20 یا  ماه 
و  محور  فرمانده  بعد می شود  که  گروهان ها  فرمانده 
بعد فرمانده لشکر، فرمانده گردان خیلی مهم است. 

سؤال: ترکیب گردان ها چطور بود؟

سپاه  سازمانی  و سیستم  تشکیالت  ابوشهاب:  سردار 

مثل ارتش نبود که گردان توپخانه و فالن داشته باشد. 
من گردان رزم را می گویم آنها گردان پشتیبانی رزم 
هستند که شما گفتید. چرا، گردان زرهی داشتیم که 
بی نظیر هم عمل کرد، جهاد سازندگی هم فوق العاده 
عالی عمل کردند. اگر از زبان من گردان می شنوید، 

منظورم گردان رزم است که عمل کردند.
می کنم.  عرض  را  نکته  یک  اینجا  من  پیری:  سردار 

فرمودند که ۱5 گردان رزم داشتند در سازمان رزم 
گردان   7 حدود  شد،  عمل  وارد  ابتدا  در  گردان   9
تحت عنوان احتیاط نگه داشتند که در مراحل بعد 
در  دیشب  دلیل  همین  به  کردند.  استفاده  آنها  از 
صحبت های سردار صفاری آمد 9 گردان. ولی عماًل 
7 گردان در اختیار خودشان نگه داشتند، برای اینکه 
در آن لحظه ای که مشکل پیدا کردند بتوانند استفاده 
کنند و آن مشکل را حل کنند. این نکات را بدانید، 
ولی یادتان باشد که به فرمانده خود همیشه راست 

بگویید.
زمان  آن  است.  ایشان  توصیه  این  ابوشهاب:  سردار 

باالی  قرارگاه و رده  فرماندهان  اقتضا می کرد؛ چون 
همین  برای  ما  دشمن.  به  بزنید  می گفتند  مدام  ما 
بپرسید  قربانی  از مرتضی  اصاًل، حتی  شهید خرازی 
به  دیشب  داشتید؟  گردان  چند  عملیات  همین  در 
اعالم  گردان   9 اصل  در  ولی  گردان،   ۱6 گفت  من 
کرده بود. ما سه نفر اصفهانی )من و قربانی و احمد 
کاظمی( حواسمان به جمع بود و همه چیز را اعالم 
که هی می گویند  اینکه می دیدیم  برای  نمی کردیم. 
فرماندهان  هرچند  فالن.  و  دشمن  به  بزنید  بروید 
چقدر  ما  گردان های  تعداد  که  می دانستند  اصلی 
است، ولی به روی خودشان نمی آوردند. ما خودمان 
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تیپ و لشکرها را تشکیل دادیم. مثل ارتش نبود که 
تعداد مشخصی گردان تحویل یک نفر می دادند که 
آنها را فرماندهی بکند. ما خودمان گردان هایمان را 

تشکیل دادیم.
سؤال: فرمودید که 300 تانک و نفربر دشمن را زدید؛ 

این مختص به تیپ۱4 امام حسین)ع( بود؟
سردار ابوشهاب: نه، در کل عملیات عرض کردم. 

سؤال: نقاط پدافندی که از آنجا نقطه رهایی مان بود 

کجا بود؟ 
سردار ابوشهاب: در تیشه کن؛ در اینجا خط زنجیره ای 

بود و دشمن نمی توانست به خاکریز بزند. زنجیره ای 
یعنی خاکریز. با توجه به 2 ماه و اندی توجیه شدن، 
منطقه به ما این جوری دیکته کرد که به این نحو و از 

این مسیرها عمل شود.
باید  و  بود  اصلی  تالش  محور  سه  هر  یعنی  سؤال: 

پدافند می کردید؟

چون  را  فنایی  مصطفی  محور  نه،  ابوشهاب:  سردار 

دشمن می آمد باغ شماره 7 و احتمال داشت که همه 
ما را ضعیف کند تقویت کردیم، ولی آن محور اولمان 
محورمان  سه  هر  ما  است،  وسط  محور  از  قبل  که 

تالش اصلی بود.«
در ادامه جلسه، سردار سیداحمد موسوی درباره مانور 
تیپ ۱4 امام حسین)ع( و اقداماتی که قبل و بعد از 
عملیات انجام دادند، یک بار دیگر از نگاه خود توضیح 

داد که به قرار زیر بود:
اینکه  به  باتوجه  داشت  تیپ  که  ماموریتی  کاًل 
پادگان  چپ  سمت  و  بود  جناح دار  راست  سمت 
تیپ  با  و  تصرف می کردیم  باید حتماً  را  عین خوش 
محدوده ای  محدوده  این  می کردیم،  الحاق  ثاراهلل)ع( 
بود که درواقع دیکته می کرد که چند محور داشته 
باشیم منطقه عقبه ما که تیشه کن بود و در ارتفاعات 
مستقر بودیم دشمن کنار این جاده آسفالت تا یک 

از راست برادر محمد ابوشهاب مسئول عملیات لشکر ۱4 امام حسین)ع( در کنار شهید حسین خرازی فرمانده لشکر
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محدوده ای به سمت ارتفاعات آمده بود، ولی ارتفاعات 
که  بود  احاطه ای  عملیات  و  منطقه  کلید  که  اصلی 
بکنیم  حمله  دشمن  پشت  از  باال  از  توانستیم  ما 
مستقر  ارتفاعات دشمن  این  روی  که  بود  این  برای 
نبود. در این منطقه هم دشمن کنار جاده آسفالت و 
پادگان عین خوش تا یک محدود ه ای که این رودخانه 
رودخانه  به سمت  و  می آید  اینجا  از  که  چیخواب 
دویرج می رود حدود 2، 3 کلیومتر و بعضی از جاها 
4 کیلومتر بیشتر فاصله نگرفته بود. لذا ما محدوده ای 
را  پدافندی  باید خط  اینکه  به  توجه  با  داشتیم  که 
هم می پوشاندیم جایی که در نظر گرفته شد این باغ 
شماره 7 آخرین جایی که دشمن روی آن نیرو داشت 
پیش بینی  و  می شود  حمله  دشمن  به  باید  اینجا  و 
می شد که بتوانیم خاکریز سمت راستمان را هم داشته 
باشیم. هر چقدر فاصله می گرفتیم هم جناح هایمان 
بیشتر تهدید می شد و باید خاکریز بیشتری می زدیم 
و تعداد گردان های بیشتری را در پادگان عین خوش 
مستقر می کردیم؛ لذا این بهترین جا بود که حداقل 
ما این جاده مهمی که از شرهانی می آمد به اینجا را 
می بایست می داشتیم. درواقع این سه محوری را که 
پایین، شیارهای  تیشه کن که می آمدیم  از  می بینید 
مختلفی داشت تا یک جایی که به سمت راست وارد 
دشت می شدیم. یعنی درواقع محور اولی ما از حدود 
دید دشمن  که  می شدیم  وارد دشت  کار  وسط های 
اینجا  در  را  خود  شناسایی های  بود.  آن  روی  کاماًل 
توی شب ها انجام می دادیم. دشمن یک میدان مین 
جلو باغ شماره 7 داشت که این میدان مین را خنثی 

کردیم و محور باز شد.
یک محور دیگر ما تا یک منطقه ای وارد می شد و 

به سمت پل هشت  دهنه روی جاده آسفالت و ادامه آن 
یک پل چهل  دهنه که عراقی ها زده بودند، جاده ای بود 
که به سمت ابوغریب و چم هندی می رفت. لذا محور دوم 
ما هم به سمت جاده آسفالت و درنهایت گرفتن سه راه و 

سمت راستش که پل ها بود، در نظر گرفته شد.
یک محور ما در یک شیار بزرگ بود که به رودخانه 
چیخواب می رسید و درواقع محوری بود که باید به سمت 
عین خوش می آمدیم. این شیار شناسایی شد. توی آن 
شیار یک شب بعد از عملیات که رفتیم و عملیات نشد 
و برگشتیم، اتفاقی افتاده بود که یکی از بچه ها شهید 
شده بود و یکی دیگر از بچه ها خودش را مخفی کرده 
بود که دشمن متوجه نشود. 48 ساعت بعد که ما در آن 
منطقه عملیات کردیم، آن یک نفر را زنده پیدا کردیم 
و دشمن متوجه او نشده بود. سمت راست ما هم روز 
29 ام که ما رفتیم و تا ساعت 3 هم ماندیم و عملیات 
نشد و برگشتیم، توی این محور بچه ها نصف میدان مین 
را خنثی کرده بودند. یکی از تخریب چی ها موقع برگشت 
روی مین می رود و وقتی دستور عقب نشینی می دهند، 
می ماند. یکی از بچه ها در آنجا اسیر شد. بعد از آزادی 
که با او صحبت می کردیم گفت که من هیچ اطالعاتی 
ندادم. لذا این 3 محور را درواقع موقع عملیات داشتیم، 
ولی بیش از این 3 محور را شناسایی کرده بودیم. ما شاید 
6 محور را در این منطقه شناسایی کردیم، ولی از 3 محور 
که هر محور گردان های مشخص دارد، وارد شدیم و در 
این محور شیار اصلی هم شب بعد که درواقع شب اصلی 
عملیات بود، یک محوری باز شد که ما از باالی شیار 
به سمت روستای عین خوش یک جایی بود که بچه ها 
برای شناسایی رفته بودند و درنهایت ما با کمک نیروهای 
عین خوش  پادگان  به  به راحتی  شیار  باالی  از  محلی 
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رسیدیم، عملیاتمان را داشتیم. لذا آخرین پدافند ما به 
این صورت بود که از باغ شماره 7 که بچه ها همان شبانه 
شروع کردند به خاکریززدن و صبح با روشن شدن هوا 
بچه های مهندسی ما واقعاً زحمت کشیدند و هم زمان 
اینکه ما در خط اول درگیر می شویم و خط شکنی  با 
می کنیم، می آمدند و خاکریز می زدند. من خودم شاهد 
بودم که صبح با روشن شدن هوا یک خاکریز خوب جلو ما 
زده بودند. پدافندی که بچه ها پشت آن خاکریز داشتند، 
پاتکی که دشمن در روز اول در این منطقه شروع کرد 
با  بچه ها  ولی  آمدند،  ما  خاکریز  تا  تانک هایش  حتی 
مقاومتی که کردند دشمن را پس زدند و دشمن دیگر 
ناامید شد که از این طرف به ما فشار بیاورد. یک مشکلی 
هم که ما پیدا کردیم، این بود که جاده آسفالت از بعد از 

عین خوش تا امامزاده عباس هنوز در دست دشمن بود. 
یعنی تیپ ثاراهلل)ع( مأموریتش این بود که بیاید ارتفاعات 
تینه را که از بعد از پادگان عین خوش شروع می شد و 
به سمت ابوغریب می رفت، بگیرد، لذا موفق نشده بودند 
ما  مأموریت  حتی  کار  ابتدای  در  و  بیایند  پایین  که 
ارتفاعات 202 نبود، ولی به دلیل اینکه بر جناح چپ ما 
فشار می آمد، با تدبیری که شهید خرازی و شهید ردانی 
اینجا که وقتی هوا روشن  کردند گردانی وارد شد در 
شده بود در روز اول، این بچه ها به این ارتفاعات حمله 
کردند و بچه های شهرضا یکی از گردان هایش بیش از 
90 شهید در اینجا داده است. لذا بعد از 3 روز توانستیم 
این محاصره را و این جاده را باز کنیم و روز چهارم و بعد 
از آن دیگر عملیات حالت طبیعی خودش را پیدا کرد.«

نقشه محورهای عملیاتی تیپ۱4 امام حسین)ع( عملیات فتح المبین، ۱36۱/۱/2.


