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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر
سردار سرتیپ غالمرضا جعفری و تیم همراه

لشکر۱7  عملکرد  ازتشریح  قبل  جعفری  سردار 
را تحت  نکاتی  عملیات خیبر،  در  علی بن ابی طالب)ع( 
در  یگان ها  فرماندهی  با  رابطه  در  عنوان درس هایی 
دوران دفاع مقدس بیان نمود و در بخشی از توضیحات 
انتخاب فرمانده  خود گفت: »اولین مبحث چگونگی 
در دوران دفاع مقدس است در زمان جنگ مالک و 
معیار انتخاب فرمانده در سطوح مختلف لشکر، گردان 
انتخاب  لشکر۱7علی بن ابی طالب)ع(  در  گروهان  و 
اهمیت  و  اولویت  ترتیب  به  بخواهم  اگر  ـ  بکنیم 

بگویم این گونه است ـ اولین پارامتر شجاعت بود که 
برای ما بسیار تعیین کننده و نقش آفرین بود، دومین 
معیار، تجربه فرد بود و سومین مالک، مدیریت فرد 
بود. شاید امروزه بر عکس باشد چرا در دوران دفاع 
نفر  بود یک  بود؟ چون ممکن  این شکل  به  مقدس 
یا در جاهای مختلف  و  باشد  مدیریت خوبی داشته 
بود  این  اما مسئله اصلی  باشد  تجارب خوبی داشته 
محرک  موتور  به  فرمانده  عنوان  به  فرد  خود  که 
به مدد  یا دسته تبدیل شود و  این گردان، گروهان 

لشکر  این  کرد.  خیبر شرکت  عملیات  در  زین الدین  مهدی  فرماندهی  به  علی بن ابی طالب)ع(   ۱7 لشکر 
زیر نظر قرارگاه حنین سپاه، در محدوده جزایر مجنون وارد عمل شد. سردار غالمرضا جعفری، سردار 
ابوالفضل شکارچی و سردار  محمد حیدری از فرماندهان لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( در تاریخ چهارشنبه 
۱395/2/8 در یادمان طالئیه به تشریح عملکرد لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر پرداختند. 
محتوای سخنرانی آنها عبارت  بود از: نحوه تشکیل لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع(، طرح مانور و خط حد 
لشکر۱7 در عملیات خیبر، تشریح عملکرد لشکر۱7 در عملیات خیبر، نقش لشکر۱7 در حفظ جزایر 

مجنون شمالی و جنوبی و نتیجه عملیات خیبر.
دفاع  علی بن ابی طالب)ع(،  لشکر۱7  فرماندهان،  تجارب  تجارب،  انتقال  واژگان کلیدی: غالمرضا جعفری،  

مقدس، خیبر، دانشگاه امام حسین)ع(.
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خصیصه شجاعت، نیروی تحت امر خود را به حرکت 
وادارد این ویژگی آخر اگر نقص داشته باشد در شب 
عملیات و مراحل مختلف آن به خصوص در مقابله 
با پاتک های  دشمن نمی توانست شجاعانه ایستادگی 
پارامتری که  اولین  دفاع مقدس  لذا در دوران  کند. 
بود  شجاعت  بحث  می شدیم  قایل  ارزش  برایش  ما 
چون برای نیروهای رزمی در صحنه نبرد بسیار مهم 

و موثر بود.
نکته دیگر این بود که نحوه سازماندهی گردان ها 
چند  مثال  بود  شهری  یا  و  استانی  عمدتا  لشکر  در 
گردان از بچه های قم بودند و چند گردان از نیروهای 
آن  با  متناسب  عملیاتی  هر  در  البته  بودند.  اراک 
عنوان  به  می کردیم  ساماندهی  را  نیروها  عملیات 
بدر یک گردان خط شکن درست  عملیات  در  نمونه 
زبده ترین  استان ها،  از  یک  هر  گردان های  از  کردیم 
افراد آن را به اندازه یک دسته انتخاب کردیم حسن 
راحت  از حیث خط شکنی خیالمان  که  بود  این  آن 
بود و در عملیات بدر قبل از اینکه نیروهای دشمن به 
خط برسند ما به خط رسیدیم و این مسئله موجب 
البته  شد.  دشمن  خطوط  شکستن  در  ما  موفقیت 
بعد از عملیات به آن ها گفتیم که برگردید به گردان 

خودتان که همان اصل انعطاف پذیری است.«

نحوه تشکیل لشکر17 علی بن ابی طالب)ع(
سردار جعفری از فرماندهان لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
در هشت سال دفاع مقدس، درباره چگونگی تشکیل این 

لشکر گفت:
»قبـل از عملیـات فتح المبیـن در خوزسـتان و 
محـدوده شـهر شـوش یـک  خطـی بـود کـه در آن 

نیروهـای مختلفـی از چندیـن اسـتان ازجملـه قـم 
حضـور داشـتند و مسـئول آن خـط آقـای مرتضـی 
صفـاری بـود. فرمانـده کل سـپاه از ایشـان خواسـته 
بـود کـه یک تیپ بـه نام تیـپ ۱7قم تشـکیل دهد. 
در همیـن راسـتا، بعـد از تشـکیل ایـن تیپ، شـهید 
مجیـد بقایـی آقـای حسـن درویـش را فرمانـده آن 
فتح المبیـن درحالی کـه  عملیـات  از  بعـد  گذاشـت. 
عملیاتـی  منطقـه  در  سـپاه  تیپ هـای  همـه 
بیت المقـدس )خرمشـهر( بودنـد، تیـپ۱7 به همـراه 
تیـپ امام سـجاد)ع( مأموریت اجرای عملیـات ایذایی 
را بـرای فریـب دشـمن در فکـه داشـتند. تـا مرحله 
سـوم عملیـات بیت المقـدس تیـپ۱7 در فکـه بـود 
و بعـد از مرحلـه چهـارم، ایـن تیـپ وارد عملیـات 
عمـل  نیـز  رمضـان  عملیـات  در  تیـپ۱7  می شـد. 
کـرد و سـاختار آن تغییـر یافت. در عملیـات رمضان 
ترکیـب کادر و نیروهـای تیـپ از اسـتان های قزوین، 
قـم، مرکـزی و سـمنان بـود و اسـم آن از ۱7 قـم به 
۱7 علی بن ابی طالـب)ع( تغییـر یافـت و آقای محسـن 
رضایـی فرمانـده کل سـپاه، مهـدی زین الدیـن را به 
فرماندهـی آن منصـوب کـرد. در عملیـات والفجـر 
مقدماتـی، تیـپ۱7 بـه لشـکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
عملیات هـای  در  لشـکر۱7  پـس ازآن  شـد  تبدیـل 
عملیات هـای  دیگـر  و  خیبـر  و  محـرم  والفجـر4، 

انجام شـده شـرکت داشـت.
آخریـن عملیاتـی کـه شـهید زین الدیـن فرمانده 
لشـکر بـود عملیات خیبر بـود و قبـل از عملیات بدر 
در جـاده بانـه - سردشـت بـه کمین دشـمن گرفتار 
شـد و بـا بـرادرش شـهید شـدند. در دوره فرماندهی 

ایشـان مـن مسـئول عملیات لشـکر بودم.«



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

147

سازمان رزم لشکر17 در عملیات خیبر
و  خیبر  عملیات  رزم  سازمان  درباره  جعفری  سردار 

استعداد لشکر۱7 در این عملیات گفت:
»در سطح عملیاتی، 2 قرارگاه کربال )پاسگاه زید: 
ارتش( و قرارگاه نجف )هورالهویزه: سپاه( تشکیل شد. 
سپاه به 5 قرارگاه تقسیم شد و لشکرها و تیپ های 
سپاه در این 5 قرارگاه سازماندهی شدند. عملیات در 
سوم اسفند ۱362 شروع شد. در این عملیات حدود 
دشمن  گردان   ۱80 درمقابل  خودی  گردان   220
قرارگاه  یگان های  جزو  لشکر۱7  داشتند.  شرکت 
حنین به فرماندهی آقای عزیز جعفری بود. برخالف 
عملیات های دیگر که فرماندهی از 6 الی 7 ماه قبل 
 ۱362 بهمن ماه  اوایل  در  می کرد،  مطلع  را  یگان ها 
مأموریت شفاهی به لشکر۱7 ابالغ شد که این مسئله 
بهمن   24 در  بود.  حفاظتی  مسائل  رعایت  به دلیل 
مأموریت کتبی به لشکر داده شد. استعداد لشکر۱7 

علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر حدود ۱0 گردان 
رزمی بود و تعدادی گردان خدمات رزم و پشتیبانی 
رزم هم داشت. ۱7 گردان طرح لبیک نیز در اختیار 
لشکر بود. لشکر۱7 را در 2 محور ساماندهی کردیم: 
یک محور، سردار حسن پور جانشین لشکر بود که روز 
دوم عملیات شهید شد و محور دیگر سردار فتوحی 
بود. آموزش های متناسب با منطقه هور در دو سطح 
عمومی و تخصصی پیگیری شد. درمورد آماده سازی 
بهمن  اوایل  از  تقریباً  مهندسی  واحدهای  منطقه، 
گردانی  واحدهای  انتقال  کردند.  شروع  را  خود  کار 
انجام  خاصی  شیوه های  با  بهمن   24 از  ستادی  و 
لشکر۱7  برای  را  عملیات  طرح ریزی  پس ازآن،  شد. 
و  جنوبی  جزایر  شرقی  سواحل  کل  کردیم.  شروع 
شمالی تا پل شحیطاط به لشکر۱7 واگذار شده بود. 
سمت راست ما لشکر3۱ عاشورا بود. در مرحله اول 
بعد در مرحله دوم  تأمین کردیم.  را  سواحل شرقی 

هویزه،  شهدای  یادمان  مقدس،  دفاع  دوران  در  علی بن ابی طالب)ع(  لشکر۱7  فرمانده  جعفری  غالمرضا  سردار 
اردیبهشت ۱395.



لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

148

پل  از  بود  قرار  می شد،  تصرف  جزیره  اینکه  از  بعد 
عمق  در  کیلومتر   6 حدود  و  کنیم  عبور  شحیطاط 
عملیات  اول  روز  کنیم. صبح  تأمین  را  جاده جزیره 
در محور اول، شهید حسن پور با 4 گردان عمل کرد؛ 
گردان ولی عصر)عج( از زنجان، گردان سیدالشهدا)ع( از 
امام  گردان  و  اراک  از  علی بن ابی طالب)ع(  گردان  قم، 
بود  قایق  در  زنجان. طول مسیر 9 ساعت  از  رضا)ع( 
بسیار  نیز  دشمن  طبیعی،  موانع  وجود  عالوه بر  که 

سرسخت بود.«
در تأیید گفته های سردار 
جعفــری، ســردار حیـدری 
لشکر۱7،  اطالعات  مسئول 

درباره عملیات خیبر گفت:
خرمشهر  فتح  از  »پس 
شرق  در  رمضان  عملیات 
بصره ناکام شد. چون دشمن 
در شرق بصره حساس شد، 
شرق  منطقه  در  فرماندهان 
دجله وارد عمل شدند. منطقه 
عملیات  انجام  برای  هور 
انتخاب شد. هور، نیزار و آب به عمق 5 الی ۱0 متر دارد 
و دشمن تصور ورود نیروی نظامی به هور را نمی داد. پس 
از فتح بستان، علی هاشمی در هور تا چزابه فعال بود. 
محسن رضایی و علی هاشمی کار روی هور را شروع 
کردند و تالش بر این بود که به جاده دشمن و جبهه 
میانی آن دست یابند و با این کار سپاه سوم عراق در نشوه 
تهدید می شد. از البیضه تا پاسگاه زید طول عملیات خیبر 
است. قرارگاه نجف در محدوده هور و قرارگاه کربال در 
محدوده پاسگاه زید وارد عمل شدند. طی ابالغی که به ما 

شد، اسفند ۱362 در پادگان اسالم آباد ما را توجیه کردند. 
تیم قرارگاه نصرت از قبل روی منطقه کار کرده بود.«

اختالل در اجرای مرحله اول عملیات خیبر
در  به وجودآمده  مشکالت  درباره  جعفری  سردار 

مرحله اول عملیات خیبر اظهار کرد:
دشمن  مواضع  به  نیروها  وقتی  که  بود  »قرار 
تهیه  قایق   20 مرکزی  قرارگاه  می شوند،  نزدیک 
بتوانند  آنها  تا  ببرد  به خط مقدم  را  نیروها  کند که 
نیروها رسید.  به  قایق  را بشکنند، ولی فقط 3  خط 
در آنجا مهدی زین الدین که شاهد این کمبود بود، 
تدبیری کرد و به فرمانده محور گفت حتی اگر شنا 
کنیم، باید خط را بشکنیم. عالوه بر گم شدن قایق ها، 
بلدچی ها همکاری الزم را با نیروها انجام نمی دادند. 
تاکتیکی  قرارگاه  در  عجیبی  ماجرای  ساعت   3  ،2
به  بلم  سه  با  را  نیروها  چطور  که  شد  ایجاد  لشکر 
وضعیتی  چنین  در  کنیم.  نزدیک  دشمن  سیل بند 
عزیز جعفری با شهید زین الدین تماس گرفت و قرار 
به سمت  زبره  آبراه  از  روح اهلل  نام  به  شد یک گردان 
این  که  بود  حالی  در  این  کند.  نفوذ  شمالی  جزیره 
پیاده  پل شحیطاط  نزدیک  هلیکوپتر  با  باید  گردان 
ولی  خورد،  به هم  برنامه  و  نیامد  هلیکوپتر  می شد. 
همین حین شهید  در  داشت.  ادامه  قایق  با  حرکت 
زین الدین تماسی با برادر شالباف فرمانده گردان امام 
رضا)ع( گرفته شد و اطالع داده شد که نفوذ حاصل  
شده است. در منتها الیه ضلع شرقی به سمت جنوب 
جزیره شمالی، اولین نفوذ نیروهای گردان شالباف با 
موفقیت انجام شد. در شناسایی های ما 2 اختالل به 
وجود آمد: یکی 20 بلم بود که تهیه نشد و پای کار 

سردار جعفری:
دو خطــای تاکتیکی ســبب 
اختــالل در عملیــات خیبر 
لشــکر  حذف  یکی  شــد؛ 
سیدالشهدا)ع( در آبراه المساک 
و دیگری نبود قایق و برنداشتن 

خیز اول نیروها.
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نرسید و علت این بود که با این کمبود و با 3 قایق 
فقط نفوذ به جزیره شمالی ممکن می شد و نفوذ به 
بین  از  خودبه خود  امکانات  کمبود  با  جنوبی  جزیره 
ایجاد  قرارگاه  در  را  اضطرابی  مسئله  این  و  می رفت 
کرد؛ دیگری آبراه المساک بود که لشکر سیدالشهدا)ع( 
باید آنجا عمل می کرد که شب عملیات آن را حذف 
کردند و این حذف اشتباه بود؛ یعنی در اصل شرق 
جزایر را دست کم گرفته بودیم. پس دو اشتباه بزرگ 
سبب اختالل در عملیات خیبر شد؛ یکی حذف لشکر 
سیدالشهدا)ع( در آبراه المساک و دیگری نبود قایق و 
برنداشتن خیز اول نیروها. در مرحله اول، این عوامل 
زیادی  و مساحت  اختالل در عملیات شدند  موجب 
و  قایق ها  نیامدن  ماند.  بالتکلیف  ما  چپ  جناح  در 

امکانات الزم، خیز اول را با مشکل مواجه کرد.«

عملکرد لشکر17 در عملیات خیبر
عملیات  در  لشکر۱7  عملکرد  درباره  جعفری  سردار 

خیبر گفت:
»طرح مانور ما این بود که گردان آقای شالباف 
پیشروی  مقداری  و  نزدیک  دشمن  مواضع  به  ابتدا 
 کند، بعد 2تا گردان سیدالشهدا)ع( و امام رضا)ع( ادامه 
باز  کرد،  را  راه  وقتی  شالباف  گردان  مسیر  دهند. 
موقعیت بیشتری در پیشروی در ساحل و رسیدن به 
سیل بند پیدا  کرد و از این محور، چند گردان دیگر 

حرکت خود را به سمت پل شحیطاط ادامه دادند.«
سردار حیدری در تأیید و تکمیل سخنان سردار 

جعفری درباره طرح مانور گفت:
سیل بند  از  پس  که  بود  این طور  ما  مانور  »طرح 
اول و عبور ۱5 کیلومتری به سیل بند دوم می رسیدیم 

و بعد به یک آبراه می رسیدیم که مورب می آمد کنج 
طالئیه و لشکر۱0 در آنجا مأمور بود. لشکر۱7 هم در 
طالئیه عمل کرد. نکته مهم، الحاق لشکر۱7 و 27 بود. 
در طرح مانور قطعی بود که لشکر۱0 آبراه المساک را 
عمل کند و 8 نجف و 3۱ عاشورا از غرب جزیره عمل 

کنند.«
سردار جعفری در ادامه افزود: 

»در انتهـای ایـن روز و نزدیکی هـای شـب، گردان 
سیدالشـهدا)ع( بعد از گردان 
عبـــور  علی بن ابی طالـب)ع( 
می کنـــد و بـــا لشـکر3۱ 
عاشـورا الحـــاق می کننـد. 
مقاومـت  ابتـــدا  دشـمن 
زیـادی نکرد. در 48 سـاعت 
اول پیچیدگـی زیـاد زمیـن 
مشـکل اصلـی بـود و پـس  
روی  دشـمن  فشـار  آن،  از 
نیروهـای مـا زیاد بود. شـب 
الحـاق تمـام شـد و روز اول 
مـا  فاصلـه  نبـود.  مشـکلی 

بـا دشـمن کمتـر از ۱00 متـر بـود. بیـن ما و دشـمن 
یـک کانالی به نام سـویب بود. حتـی روز دوم نیروهای 
خـودی و عراقـی بـا یکدیگر بحث و گفتگـو می کردند، 
مثـاًل عراقی هـا گفتند که شـما بیایید تسـلیم بشـوید 
تـا شـما را بـه کربـال ببریـم و در مقابـل، نیروهـای ما 
گفتند که شـما تسـلیم بشـوید تا شـما را به حرم امام 
رضـا)ع( ببریم. ما در بحث پشـتیبانی مشـکل داشـتیم. 
عقبه آبی و مشـکل پشـتیبانی همچنان وجود داشـت؛ 
به طوری کـه مینـی کاتیوشـا را 3 روز بعـد وارد جزیـره 

سردار جعفری:
فاصله ما با دشمن کمتر از 100 
گفتند  عراقی ها  مثالً  بود.  متر 
بشوید  تسلیم  بیایید  شما  که 
تا شــما را به کربال ببریم و در 
که  گفتند  ما  نیروهای  مقابل، 
شما تسلیم بشوید تا شما را به 

حرم امام رضا)ع( ببریم.
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کردیـم. روز دوم و سـوم اوج فشـار دشـمن بـود و 4تـا 
فرمانـده گـردان ما در این دو روز شـهید شـدند. وقتی 
فرمانده گردان شـهید می شـود، عواقب و فشـار روحی 
بازپس گیـری  بـرای  دشـمن  می شـود.  زیـاد  نیروهـا 
جزیـره از چنـد طـرف مـا را تحت فشـار قـرار داد. مـا 
جان پنـاه هـم نداشـتیم. در محـور دوم، آقـای فتوحی 
در جزیـره جنوبـی روز چهـارم مجروح شـد. مـا در این 
منطقه حدوداً 20 روز درگیر بودیم و اوج فشـار دشمن 
سـه روز اول و سـه روز آخـر عملیات بود. پـس از اتمام 
عملیـات ضلـع غربی جزیـره جنوبی را پدافنـد کردیم. 
درمجمـوع، لشـکر۱7 در طـول 20 روز بـا چنـگ و 
دنـدان جزایـر را حفظ کرد. توپخانه خـودی هم اگرچه 
می توانسـت کار کند، دکل دید بانی  آن توسـط دشـمن 
زده می شـد و کارایـی خـود را از دسـت مـی داد و مـا 
بیشـتر با مینی کاتیوشـا و خمپاره روی دشـمن آتش 
می ریختیـم. توپخانـه ما بیشـتر در اختیار قـرارگاه بود 
و در اختیـار مـا و لشـکرها نبود. لشـکر۱7 از زمانی که 
وارد شـد تـا پایان مأموریـت، 20 روز درگیر بود. فشـار 
دشـمن از روز دوم و سـوم تا آخر، به صـورت فزاینده ای 
زیـاد بـود؛ به خصوص روز چهـارم. عالوه براین، دشـمن 
جنگ مهندسـی ویژه ای بـرای اینجا تـدارک دیده بود. 
در جزیـره جنوبـی، لشـکر۱7 تنهـا بـود و فشـار اصلی 
روی نیروهـای ایـن لشـکر بود. در جزیره جنوبی فشـار 
دشـمن خیلـی زیـاد بود؛ هـم ازطریـق گلولـه تانک و 
خمپـاره و توپخانـه و هـم از هواپیماهـای دشـمن کـه 
به سـمت مـا شـلیک  به ویـژه در محـدوده سـیل بند 
می شـد. در ایـن عملیـات، دوبرابـر آنچه شـهید دادیم، 
مفقـود دادیـم. حـدود 500 نفـر مفقود داشـتیم. همه 

اینهـا در طـول 20 روز رخ داد.«

عملکرد لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در حفظ و 
پدافند جزایر مجنون

بعد از سخنرانی سردار جعفری، سردار ابوالفضل 
علی بن ابی طالب)ع(،  لشکر۱7  فرماندهان  از  شکارچی 
ابتدا با اشاره به نقش فرماندهی و مدیریت فرماندهان 

در جنگ گفت:
فرمانده  که  بود  سالش   22 زین الدین  »شهید 
لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( شد و در عملیات خیبر، 
28 گردان رزمی و ۱0 گردان پشتیبانی را فرماندهی 
پشت  هرکس  را  زین الدین  شهید  صدای  می کرد. 
نداشت.  را  به وی  نه گفتن  بی سیم می شنید، جرئت 
ایشان خیلی حساسیت داشتند به اینکه در منطقه ای 
از  خودشان  که  زمانی  تا  و خطرناک  پیچیده  بسیار 
فرماندهی  و  هدایت  به  تصمیم  نمی دیدند،  نزدیک 
از  باید  را  زمین  نمی گرفتند.  امرش  تحت  نیروهای 
نزدیک می دیدند، وضعیت دشمن را باید ریز توجیه 
تا  دو  این  در  بار  دو  حداقل  همین  برای  می شدند، 
جزیره حضور پیدا کردند، به  رغم اینکه اجازه این کار 

را نداشتند. 
مـن عملیـات خیبـر را از یک منظر دیگـر توضیح 
می دهـم. ایـن عملیـات یـک بخـش آفنـدی دارد و 
یـک بخـش نگهـداری و پدافنـدی. در بخـش آفنـدی 
مـا حداکثـر بـا 2تـا گـردان پاسـگاهی دشـمن روبه رو 
در 2تـا  علی بن ابی طالـب)ع(  لشـکر۱7  یعنـی  بودیـم؛ 
جزیـره مجنـون مأموریت اساسـی داشـت. تقریبـاً 24 
الـی 72 سـاعت بعد از عملیات، همـه محورهای چپ و 
راسـت جزایـر مجنون به عقـب آمدند. دشـمن تا قبل 
از روز چهـارم پراکنـده بـود؛ چـون در نقـاط مختلفـی 
مثـل العزیـر، نشـوه، القرنـه، دوعیجی و طالئیـه درگیر 
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بـود. زمانـی که خیـال دشـمن از مناطق دیگـر راحت 
شـد، همـه نیروهای خـود را در منطقـه جزایر متمرکز 
کـرد. به ویـژه همـه تـوان ارتـش عـراق روی جزیـره 
جنوبـی متمرکز شـد. آتش دشـمن در جزیـره جنوبی 
چندین برابـر جزیـره شـمالی بـود. همه توان مـا هم بر 
حفـظ جزایر متمرکز شـد و این سـخن صریح حضرت 
امـام بود کـه جزایر باید حفظ شـوند. فرماندهی سـپاه 
هـم گفـت اگـر سـازمان رزم سـپاه به هم بریـزد، عقب 
نخواهیـم آمـد. نوک پیـکان عملیات خیبـر، هم موقع 
آفنـد و هـم بـرای نگهـداری و پدافنـد جزایـر مجنون، 

رزمنـدگان لشـکر۱7 بودند. 
مدیریت و اعتماد فرماندهی لشکر۱7 سبب شد 
تمام  سنگ  جزایر  حفظ  در  لشکر  این  نیروهای  که 
زین الدین(  )مهدی  ایشان  که  فرماندهانی  بگذارند. 
تربیت  کرده بود، فرماندهانی بودند که تا آمدن شنی 
تانک روی گردنشان مقاومت می کردند؛ یعنی کسی 

از عقب رفتن و فرار حرف نمی زد، مگر بنا به دستور 
در  یگان  این  فرمانده  نفوذ  به علت  این  فرمانده اش. 
تا  نیروها  زیردست،  فرماندهان  پایمردی  و  دل ها 
زین الدین  خلوص  و  کردند  ایستادگی  نفر  آخرین 
دوم  روز  از  بود.  کرده  سرایت  یگانش  فرماندهان  به 
به شهادت  لشکر  این  اول  رده  فرمانده   6 تا چهارم، 
کار  رسیدند.  شهادت  به  گردان  فرمانده   4 رسیدند. 
به  جایی رسیده بود که فرمانده یک گردان خودش 
جزیره  در  می رفت.  تانک  زدن  برای  آر.پی. جی7  با 
جنوبی یک تانک برای یک نفر می آمد. کار به  جایی 
وقتی  نداشت.  کارایی  آر.پی. جی7  دیگر  که  رسید 
تانک در ۱5 الی 30 متری قرار می گرفت، آر.پی. جی 
اثر خود را از دست می داد. بچه ها کانال کنده بودند. 
و  می زدند  را  بچه ها  بغل  از  عراقی  تک تیراندازهای 
تانک دشمن می آمد روی کانال، نیرو و آر.پی. جی زن 
از  عراق  ارتش  یگان های  تمام  می کرد.  محبوس  را 

سرداران محمد حیدری و ابوالفضل شکارچی از مسئوالن لشکر ۱7 علی بن ابی طالب)ع( در دوران دفاع مقدس، 
یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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نشوه به سمت طالئیه و مجنون جنوبی متمرکز شدند. 
این در حالی بود که رزمندگان ما نه آتش پشتیبانی 
در  درست وحسابی  امکانات  نه  و  داشتند  توپخانه  و 
اختیارشان بود. هیچ کس تصور نمی کرد که این حجم 
از آتش دشمن روی طالئیه و جزیره جنوبی متمرکز 

شود.«
سردار بیات نیز در تأیید سخنان سردار شکارچی گفت: 
»اوالً دشمن در عملیات خیبر در حجم بسیار زیادی از 
بمباران شیمیایی استفاده کرد. دشمن قبل از ورود یگان ها 
به منطقه، عقبه گردان های لشکر۱7 را بمباران شیمیایی 
کرد؛ ثانیاً حجم آتش دشمن در جزیره جنوبی زیاد بود. 
کادرهای اصلی گردان ها روزی 2 الی 3 بار حاضر می شدند 
و مجدداً با سازماندهی جدید در منطقه وارد می شدند. 

افراد ما 3، 4 کار را با هم انجام می دادند.«
گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  شکارچی  سردار 
شکل  شما  ذهن  در  سوال  یک  است  ممکن  »حاال 
فشارهای  مورد  در  عملیات  این  برای  آیا  که  بگیرد 
پیش بینی  هیچ کس  بود؟  نشده  پیش بینی  دشمن 
نمی کرد که در عملیات خیبر همه توان دشمن روی 
دارد  هم  دلیل  البته  شود،  متمرکز  طالییه  و  جزایر 
هجوم به جزایر کار سخت و پیچیده ای نبود، لشکر۱7 
علی بن ابی طالب)ع( بیشتر با موانع طبیعی درگیر بود 

موانع طبیعی نظیر نی ها و چوالن هایی که حرکت را 
کند می کرد و بردی هایی که الی موتور قایق می رفت 
و در این مرحله درگیری با طبیعت بیشتر از درگیری 
با دشمن بود. اما در مرحله بعد یعنی نگهداری جزایر 
درگیری  واقع  در  و  بود  بیشتر  دشمن  با  درگیری 
جدی  اراده  با  و  دشمن  سنگین  بسیار  تجهیزات  با 
دشمن برای بازپس گیری جزایر مجنون بود. درنهایت 
پس از 20 روز مقاومت لشکر۱7 و همچنین کمک 
دو لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( و 3۱ عاشورا جزایر تثبیت 
شد و این جزایر در اختیار قوای خودی بود، ولی در 
اواخر جنگ از دست رفت. وقتی عملیات خیبر تمام 
خطوط  از  یکی  که  داشت  خط  چند  ما  لشکر  شد، 
پدافندی ما جزیره جنوبی بود. خط پدافندی را تا 2 
سال داشتیم؛ درحالی که عملیات آفندی نیز داشتیم. 
شهید احمد کریمی را به عنوان فرمانده پدافند قرار 
دشمن  بود.  حساس  بسیار  جنوبی  جزیره  دادیم. 
و  ما  بین  نقطه  یک  بارها  بود.  آن حساس تر  به  هم 
دشمن دست به دست شد. تجربه جنگ آبی  ـ خاکی، 
وجود  کار،  انجام  ظرفیت  و  امکانات  پای کارآوردن 
موانع طبیعی برای عملیات، و ظرفیت پدافندی جاده 
بود.  نکات مهم در عملیات خیبر  از  بصره  ـ  العماره 

ماحصل خیبر پیروزی در جزایر بود.«


