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مقاالت

لشکر 33المهدی(عج) در عملیات کربالی4
سردار سرتیپ محمدجعفر اسدی و تیم همراه
تنظیم :امیرمحمد حکمتیان

چکیده

*

در عملیات کربالی ۴تیپ ۳۳المهدی(عج) بهعنوان یکی از یگانهای اصلی قرارگاه نوح پس از آغاز عملیات،
توانست با عبور از رودخانه اروند در مقابل جزیره مینو ،خط دشمن را بشکند اما در ادامه علیرغم
پیشروی در ساحل غربی اروندرود با حضور چشمگیر نیروهای دشمن مواجه شد .باتوجهبه اهمیت نقش
این یگان ،سردار جعفر اسدی فرمانده لشکر 33المهدی(عج) بههمراه چند تن از فرماندهان این لشکر
در دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در بین دانشجویان دوره دافوس دانشگاه
امام حسین(ع) در روز چهارشنبه  1395/02/8ساعت  6:00در یادمان شهداي هويزه به تشریح عملکرد
لشکر 33المهدی(عج) در عملیات کربالی 4و  5پرداختند.
واژگان کلیدی :محمدجعفر اسدی ،تیپ ۳۳المهدی(عج) ،انتقال تجارب فرماندهان ،دفاع مقدس ،دانشگاه
امام حسین(ع).

تقریبـاً همـه مناطـق خشـک شـد .در اول بـرج هفت

تحلیلی از روند جنگ تحمیلی

سـردار اسـدی فرمانـده لشـکر33المهدی(عج) در ابتـدا  1359صـدام تهاجـم را آغـاز کـرد .عراقیها  5اسـتان

بهاختصـار دربـاره شـروع جنـگ تحمیلـی مطالبـی مـا را درگیر و شـهرهایی از کشـور ما را اشـغال کردند.

را بیـان و دراینبـاره اظهـار کـرد« :مـا دنبـال جنـگ بـا عملیـات خیلـی سـریع و حسابشـده جلـو آمدند.

نبودیـم؛ مـا دنبال ایـن بودیم کـه انقالبمـان را به دنیا در بعضـی جاهـا مثـل خرمشـهر ،پل نـادری ،حمیدیه
معرفـی کنیـم .صـدام نوکـر سرسـپرده غـرب ،جنـگ و سوسـنگرد ،مقاومـت مردمـی شـکل گرفـت و عراق

را علیـه ایـران آغـاز کـرد .در سـال  1358سـیلی در متوقف شـد .در سـال اول دفاع مقدس یـا روزهای اول
ً
اصلا مـا را در جنـگ راه نمیدادنـد .بنیصدر
خوزسـتان آمـد کـه آبگرفتگـی زیـادی ایجـاد کرد و جنـگ،
قابلیـت مانـور زرهی را نداشـت .در برج  6سـال  1359میگفـت جنـگ یـک کار تخصصی اسـت ،بسـیاری از
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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جاهـا خالـی بـود .فلـش کلـی جنـگ ،کل خوزسـتان اصلـی را انجـام دهیـم .در والفجـر 1هم موفق نشـدیم.
بـود .در بعضـی جاهـا ارتش ما مردانه جنگید و شـهید آقـای رضایـی گفت مـا یـک عملیاتـی میخواهیم که
هـم داد؛ مـا نبایـد حـق دیگـران را ضایـع کنیـم .امام صددرصـد موفقیتآمیـز باشـد؛ چـون روحیه بـرادران
وحـدت بیـن سـپاه و ارتـش را میخواسـت .در شـروع بهخاطـر عـدم پیروزیها ضعیف شـده بـود و عراقیها

جنـگ ،تعداد نیروهـای ارتش که در خـط مقدم بودند داشـتند روحیـه میگرفتنـد .عملیاتهـای مـا عمدتـاً

جوابگـوی مقابلـه با تهاجم سـنگین عراق نبـود .ارتش در شـب انجـام میشـد .عراقیهـا بـا میادیـن میـن و
 4عملیـات طراحی کرد کـه موفقیتآمیز نبودند .آقای سـیمخاردار و کمیـن در شـب از ما تلفـات میگرفتند
بنیصدر در جلسـات ،سـپاه را تحویـل نمیگرفت .من و در روز بـا امکاناتـی که داشـتند به ما حمله میکردند
از تیمسـار فالحـی فرمانده نیروی زمینـی ارتش که در و باعـث عقبنشـینی مـا میشـدند .قبـل از اینکـه
خـط آمده بودنـد ،خواهش کردم که یـک خمپاره 120عملیـات خیبـر را انجـام دهیم ،شـهید مهـدی باکری
بـه مـا بدهد .ایشـان گفـت به دسـتور بنیصـدر اجازه منطقـهای را در پیرانشـهر پیشـنهاد داد بـه نـام حـاج
ت والفجر 2در آنجا اجرا شـد .اواسـط
ایـن کار را نـدارم .بعـدا ً ما متوجه شـدیم کـه بنیصدر عمران ،که عملیا 
بـه ارتشـیها ابلاغ کـرده بـود کـه حـق نداریـد حتی سـال  1362بـود و بهتدریج منطقه هور آماده میشـد.
یـک فشـنگ هم به سـپاهیها بدهیـد .از ایـن موضوع منطقـه هـور بـرای عملیات بعـدی در نظر گرفته شـد
بگذریـم .بـه لطـف خـدا وحـدت بیـن سـپاه و ارتـش و ایـن عملیـات هـم عملیات خیبـر بود .هـدف عبور از
آرامآرام شـکل گرفـت .اولیـن عملیـات موفقیتآمیـز دجلـه و فرات و وصلشـدن بـه هورالحمـار و درنهایت
بعـد از فـرار بنیصـدر ،عملیـات فرمانـده کل قـوا در پیشـروی بهسـمت بصره بود .در عملیـات خیبر بهرغم
دارخویـن بـود .بعـد از آن ،عملیـات شکسـت حصـر همـه برنامههـا ،توفیـق صددرصد حاصل نشـد .در این
آبـادان انجـام شـد کـه امـام امـر فرمـوده بودنـد حصر عملیـات ،وارد دو جزیـره مجنـون شـمالی و جنوبـی
آبـادان بایـد شکسـته شـود .عملیاتهـای موفـق و شـدیم .آتـش عـراق روی ایـن دو جزیره متمرکز شـد.
مهمـی چون فتحالمبیـن ،طریقالقـدس ،بیتالمقدس حضـرت امـام فرمودند این دو جزیره باید حفظ شـوند.
را هـم انجـام دادیـم تـا رسـیدیم بـه عملیـات رمضان مـا رفتیـم و جنگیدیـم و جزایـر را حفـظ کردیم».
که عدمالفتحها شـروع شـد .سـپاه یکسـری نـوآوری
ً
مثلا جنگ مهندسـی ،جنگ تشریح عملیات کربالی4
در جبهههـا کـرده بـود؛

در شـب ،شناسـایی در عمـق ،جنـگ در آب کمعمـق سردار اسدی در تشریح عملیات کربالی 4گفت« :از
هـور ،اسـتفاده از حداقـل زمـان در تهیـه امکانـات و اول جنگ تا پایان آن ،هیچ لشکر یا یگانی نبود که
شـگرد فریـب دشـمن .ابداعـات جنـگ انقالبـی بـود .همیشه پیروز باشد .بعضی عملیاتها پیروز بود و
وقتیکـه عملیـات والفجـر مقدماتـی را اجـرا کردیم و بعضی هم ناموفق بعضیاوقات يك تصمیم سرنوشت
موفـق نشـد ،در قـرارگاه گفتند برویم عملیـات والفجر عمليات را عوض ميكند .در عمليات كربالي 4که
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مقدمه عملیات كربالي 5بود ،چند ماه زحمتکشیده
شد .باید عبور از اروند انجام میشد.

ازلحاظ نظامی ،اروند غیرقابلعبور است و نميتوان
از آن عبور كرد .این رودخانه  4حركت دارد و جزرومد

یک وقتی برادر عزیزمان آقای رشید نقشه را جلو هر پلی را از بين ميبرد و هر لشکری که از یک
یک سرتیپ عراقی که اسیر بود گذاشت و پرسید رودخانه عبور میکند طبق قاعده نظامی باید چهار
توآمد را
مگر این شهر آبادان نیست؟ مگر اینجا سیبه نیست؟ تا پل داشته باشد تا لشکر را تدارک و رف 
مگر اینجا بصره نیست؟ گفت بله .گفت شما[ارتش برقرار بکند ،پس این رودخانه غیرقابل عبور است .حاال
عراق] از طرف شلمچه آمدید ،بعد در خرمشهر گیر بچهها ،شناساییهای عمليات كربالي 4را انجام دادهاند
کردید .شهر را دور زدید ،روی رودخانه کارون پل و برای کار مهندسی پیشبینی شده بود بچههاي ما
احداث کردید و با عبور از کارون آمدید به کوی يك سرپل در جنوب بصره بگيرند .حتي قرار بود از
ذوالفقاری که بیایید وارد آبادان شوید .خب بهجای زير اروند تونلي زده شود .سرمايهگذاري زيادی شد
آن ،از همانجا از آنطرف رودخانه اروندرود میآمدید شناورهای مختلفی در اختیار یگانها قرار گرفت كه
این طرف .آن اسیر گفت شما نظامی نیستید .اگر توانستيم از اين رودخانه عبور كنيم .يك قرارگاه به
نظامی بودید این سؤال را نمیکردید .این رودخانه نام نوح تشکیلشد و  2گردان به فرماندهی حاج داود
غیرقابل عبور است .این رودخانه در همه جای دنیا ملکوتی و شهید مرتضی جاویدی از رودخانه عبور
در کالسهای درس بهعنوان رودخانه غیرقابلعبور كردند و به عمق رفتند .وقتی من به آقای حسين
عاليي فرمانده قرارگاه نوح ،گفتم بچهها به جاده دوم

تدریس میشود.
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رسیدند باور نميكرد كه نيروهاي لشكر 33از اروند که این بچههای مردم را عقب بیاورم .همینکه خواستم
عبور كرده باشد .سمت چپ ما لشكر 7وليعصر

(عج)

وارد قرارگاه بشوم دیدم آقای محسن رضایی دارد با

بود كه آنها هم عبور كردند 2 .يگان هم در سمت تلفن صحبت میکند ،یک مقدار که صبر کردم متوجه
راســت ،عمليات فريب را در منطـقه شلمچه داشتند .شدم با سید احمدآقای خمینی دارد صحبت میکند و
دو يــگان  19فجر و  57ابوالفضــل(ع) کار به رودخانه دست آقا محسن میلرزد .به خودم گفتم تو یک لشکر
اروند نداشتنــد و میخواستند تــك فريب را در داری اینقدر فشار روی توست و همه لشکرهایی که
آبگرفتگی پنــجضلعی انجام دهند كه موفق شدند .دیشب عملیات کردند فشارش روی این مرد است .چند
يعني بهطورکلی هم جنـاح راســت و هم جنــاح لحظهای ایستادم و برگشتم .با آقا محسن تماس گرفتم
چـپ هردو موفق شدنــد و گفتم با همه موضوعاتی که پیش آمده ،ما صددرصد

سردار اسدی:

صبح روز چهــارم دیماه من

خیلی نگران و ناراحت بودم،

تنهایی بهســمت قــرارگاه

[مرکزی] راه افتادم .پیش خودم
گفتم پیش آقا محسن [رضایی]

بروم و هرچه از دهانم دربیاید
به ایشــان بگویم .دیدم آقای
محسن رضایی دارد تلفنی با

سیداحمدآقای خمینی صحبت

میکند؛ متوجه شدم دست آقا
محسن میلرزد.

و جایی که هیچکس فکر آمادهایم هر لحظه و هرجور شما خواستید ،عملیات
نمیکــرد یــگانها عبور کنیم .ایشان حداقل ده دقیقه توی تلفن به من میگفت
کننــد اینها عبور کردنــد به فاطمه زهرا(س) ،به ما ظلم شده به اهل بیت عصمت و
و رفتـــند جلو و تــا صبـح طهارت ظلم شده؛ ما باید جبران کنیم.
(ع)

پيشروي ادامه داشت .هنگام

آقاي رضايي ميگفت به خون اين شهدا ،ما

نماز صبح از قرارگاه دستور بايد جبران كنيم و دستورات بعدي عمليات را داد.
عقبنشيني صادر شد؛ چون آن پيروزي لشكر 57و  19در پنجضلعی شلمچه
در جزیره امالرصاص تلفـات راهگشای عملیات كربالي 5شد .وقتی دیدیم این
زیـادی دادیـم و موفـق بـه مسیر قابلعبور بوده و یگانهای این قرارگاه عبور
عبور نشـدیم .محـور اصـلی کردند ،همه يگانها در عملیات كربالي 5در منطقه
کربــالی ۴همیــن جزيـره پنجضلعی متمركز شدند .ما (لشکر 33المهدی(عج))
امالرصـاص بــود .مجـبـور آمديم بين  18الغدير و  25كربال یک خط گرفتيم.
به عقبنشيني شديـم ،ولي

این یگانها بهسرعت آمدند توی منطقه کارهای

حين عقـبنشـينـي تعـداد آمادهسازی را انجام بدهند و سرمای هوا بهگونهای بود

زیادی از بچهها يا تير خوردند يا شهيد شدند.

که دست ما یخ میزد ،خدا شهید خلیل مطهرنیا را

صبح من خیلی نگران و ناراحت بودم ،سوار ماشین رحمت کند ،میگفت من خودم باید بروم دستم به
شدم و تنهایی بهسمت قرارگاه [مرکزی] راه افتادم .حاال خاکریز دشمن بخورد ،تا بچهها را به خط ببرم .اجازه
خدا از سر تقصیرات ما بگذرد؛ پیش خودم گفتم پیش دادیم با بچههای اطالعات بروند .به ایشان عرض کردم
آقا محسن [رضایی] بروم و هر چه از دهانم دربیاید به فقط ارتباطت را با من قطع نکن .یک ده دقیقه ارتباط
ایشان بگویم ،دو ساعت زودتر به من اطالع میدادید داشت بعد ارتباط تا صبح قطع شد .تا صبح ما دلهره
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از راست :مهندس کاظم حقیقت مسئول اطالعات لشکر 33المهدی(عج) ،سردار محمدجعفر اسدی فرمانده لشکر
و سردار لطفاهلل یداللهی جانشین لشکر ،یادمان شهدای هویزه ،اردیبهشت .1395

داشتیم که اینها رفتند و خبری نشد .بعد از نماز صبح گفت« :دو نكته مهم درباره شناسایی و اطالعات وجود
اطالع دادند که آمدند .ما رفتیم توی سنگر دیدیم آقا دارد؛ یکی تنوع منطقه و دیگری مديريت منطقه.
خلیل نمازش را خوانده و دارد استراحت میکند .بعد که بحث اول تنوع منطقه است .تنوع منطقه سبب
صدایش زدم گفتم مرد حسابی مگر من به شما نگفتم میشود که روشهای شناسایی نیز متفاوت شود .اول
ارتباطت را با من قطع نکن .گفت من صدای شما را باید بفهمیم منطقه کربالی 4چه نوع منطقهای است،
میشنیدم ،ولی این دست من هر چقدر زور میزدم تپهماهور است یا دشت است یا هور .از جنوب دهانه
خشک شده بود و هر چه سعی میکردم نمیتوانستم از فاو تا اشنويه ،مناطق از تنوع زيادي برخوردارند كه
سرمای هوا شاسی بیسیم را فشار بدهم تا جواب شما را این مسئله روشهاي شناسايي را متفاوت ميکند.
بدهم .بچهها اینطوری مردانه کار کردند».

زمين آبي يك نوع شناسايي ،طراحي ،ديدباني و...
الزم دارد و زمين خاكي ،كوهستاني و دشت نيز

نکات مهم درباره شناسایی و اطالعات در اقتضاي خود را ميطلبد .در دهانه اروند غير از
عملیات کربالی 4و 5

موانع و مواضع دشمن ،فاصله رودخانه هم متفاوت

بعد از سخنرانی سردار اسدی و توضیحات ایشان از ساير جاهاست .در تنوع منطقه باید اول بفهمیم
درباره عملیات کربالی 4و  ،5مهندس كاظم حقيقت که منطقه کربالی 4از کدام نوع منطقه است .در
مسئول اطالعات لشكر 33المهدی(ع) نکاتی را درباره کربالی 4سروکار ما با آب است؛ پس باید برنامهریزی
شناسایی و اطالعات بیان کرد .ایشان در این زمینه را با توجه به این نکته انجام داد .در منطقه كربالي4
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نیروها با قايق کانو به شناسايي رفتند .نکتههایی در دشمن رسیدم؛ نیرویی از دشمن هم آنجا نبود و
این زمینه وجود دارد؛ پاروزدن در مسير پرسرعت یک نشانهای هم برای ایشان آوردم .درمجموع،
آب و كنترل قايق کانو و حتی موتوري خیلی سخت نوع مدیریت این بود که کار میدادند و نتیجه
است .عالوهبر نوع منطقه ،بايد در شناساييها زمان میخواستند .انتخاب بکن و فرد مناسب را شناسایی
مناسب را نیز بشناسيد .در عملیات والفجر 8اگر زمان بکن و به آن اختیار بده .نوع مديريت ،واگذاري
را رعايت نمیکردیم ،جان بچهها به خطر ميافتاد .اختيارات زياد بود .انتخاب كن ،كار را واگذار كن ،كار
را مرحلهبهمرحله بخواه و اگر به نتيجه نرسيد ،عوض

انتخاب زمان يك مقوله بسيار مهم است.

دومین موضوع مديريت منطقه است .يك نوع كن .مدیریت جنگ ،مدیریت خیلی خوبی بود و
مديريت امروز در کشور متعارف است که همهچیز حاصلش هم آن نتایجی شد که شما در عملیاتهای
بخشنامهاي است و فرد مدير براساس بخشنامه مختلف شاهدش بودید .در عملیات كربالي 4بالغبر
ابالغي خود را تنظيم ميكند .مديريت جنگ ما  5ماه شناسايي كرديم و شناسايي ما اعم از ديداري،
اص ً
ال بخشنامهاي نبود .آقاي اسدي فرمانده لشکر ،شنيداري ،مشاهدات و معاینات محلي بود .شناسایی
ما را چند ماه قبل از عمليات وارد منطقه ميكرد و عموماً در این سه بخش یعنی دیداری ،شنیداری و

ميگفت كه زمان شما اندك است و از اين نقطه تا معاینات و مشاهدات محلی خالصه میشود .ديدباني
آن نقطه را بايد شناسايي كنيد .واقعاً در زمان جنگ یکی از روشهای شناسایی بخش دیداری است .ما
این نبود که لحظهبهلحظه مثل مدیریت امروز کشور در منطقه کربالی 4دکلهای ایستگاه 13را داشتیم.
نگاه کنیم که حاال از باال چه میگویند یا مسئولیت و خب آن دکل خیلی بلند بود و من از آن فوری
میرفتم باال .شناسايي از وضعيت و استعداد دشمن

پاسخگویی ما فقط در جواب بخشنامهها باشد.
شناساییهای لشکر 33در عملیات کربالی4

را انجام داديم .يك دكل در جزيره مينو داشتيم كه
باالي آن شناسايي انجام ميشد .در بخش شنيداري

یادم است در عملیات بیتالمقدس ما محوری را با استفاده از شنود ،لحظهبهلحظه بيسيمهاي دشمن
شناسایی کرده بودیم؛ خود سردار قرباني وارد عمل را رصد ميكردیم .رصد تغييرات لحظهبهلحظه

شدند .خب مقداری مشکوک بودند که ما بهجای بود .بخش بعدي ،شناسايي مواضع ،موانع و معابر
اینکه با مواضع اصلی شناسایی را انجام بدهیم ،عم ً
ال بود و گروههاي شناسايي با انتخاب محور و معبر،
به کمینی از مواضع دشمن مراجعه کرده بودیم .اقدام به جمعآوري اطالعات ميكردند .بحث بعدي
سردار قربانی با سیاست و کیاستی که داشت ،گفت انتخاب محورها و معبرها بود .برنامهريزي انتقال
نه ،من این را قبول ندارم .میگفت بایست در روز نيرو ،سازماندهی و ادامه مرحلهبهمرحله ،سازماندهی
بروید و دوباره آن منطقه را شناسایی کنید و یک بچههای اطالعات ،همکاری با عملیات و مهندسی
نشانهای برای من بیاورید .من هم رفتم و به کمین ازجمله موارد مهم بود .مرحله بعد كمكهاي
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مقاالت
مهندسی بود كه بچههاي مهندسي با كمك اطالعات در كربالي ،4آمادگي در سطح گرداني و ستادي و
و عمليات اقدام به احداث خاکریز و سنگر ميكردند .پشتيباني بسيار باال بود .ما 2تا گردان را در عملیات
نتایج این مباحث شناسایی را در عملیات کربالی 4کربالی 4وارد عمل کردیم .حدود  180شهید و مفقود
بگویم .در كربالي ،4چهار محور داشتیم .در محور و اسیر در این عملیات دادیم .بخش عمده توانایی ما
لشکر 33المهدي(عج) 2 ،محور انتخاب شد .از این باقی مانده بود که توانستیم در کربالی 5از آنها استفاده
دو محور  2معبر انتخاب شد[ .با انجام] دیدبانی ،کنیم .کربالی 4و  5باید با هم تحلیل شود .کربالی4
شناسايي مواضع نزديك دشمن را انجام میدادیم .مقدمه موفقیت کربالی 5بود .ما آمادگی بسیار باالیی
ازسوي اطالعات لشكر المهدي(عج) تکتک سنگرها و برای اجرای عملیات کربالی 4داشتیم .حاال دالیل
مواضع دشمن شناسايي شد و موانع را عکسبرداری ناموفقیتش بماند .امریکا و نوکرانش ،آلسعود و
كرديم .بهصورت روزانه تحركات و تغييرات دشمن دشمنان داخلی ،همه اینها تأثیر داشتند .نوع جنگيدن
را رصد ميكرديم .جابهجاییها و اضافهشدنهای ما در عملیاتها واقعاً عاشورايي بود».
دشمن را زیر نظر داشتیم .یکی از نتایج عملیات

در تکمیل و تأیید سخنان سردار یداللهی ،سردار

کربالی ،4نتایج انسانی و معنوی آن بود .یک موضوع داود ملكوتي نیز توضیحاتی را درباره چگونگی اجرای
عملیات کربالی 4بیان کرد و گفت« :ما از تجربههايی

که به نظر من سرمایه معنوی است».

كه از عبور از اروند و والفجر 8داشتيم ،در عمليات

استفاده از تجربیات والفجر 8در عملیات کربالی 4كربالي 4استفاده كرديم .گردان ما پراستعدادترین

بعد از توضیحات مهندس حقیقت ،سردار لطفاهلل گردان براي كربالي 4بود .حدود  2ماه آموزش
يداللهي جانشين لشكر 33المهدي(ع) ،در سخنانی براي نيروها در سد دز و كارون انجام ميشد و آقای
درباره روند اجرای عملیات کربالی 4گفت« :ما در مطهرنیا بر اين آموزشها نظارت داشت .روي تخريب،
عملیات والفجر 8يك تجربه عبور از اروند داشتيم .سکانداری و حفاظت اطالعات خيلي كار آموزشی
خب بعد از هر عملیاتی ،هم ما سعی میکردیم نقاط شد .حين عمليات ما استعداد  4گروهان نيرو را وارد
ضعفمان را بپوشانیم و هم دشمن سعی میکرد نقاط عمل كرديم و يك گروهان  95نفره غواص را بهسمت
ضعفش را بپوشاند .وقتي به منطقه عملیات كربالي 4دشمن رها كرديم .يك گروهان 105نفر را با قایق از
منتقل شديم ،با تجربهای که از عملیات والفجر 8در یک نهر جرف وارد کردیم .يك گروهان ديگر هم
بحث آموزشهای غواصی داشتیم ،روزهاي متعددي میخواست وارد بشود که نشد .وقتي نيروها را از
در كارون آموزش شنا و غواصي داشتيم .اقداماتي سيمخاردارها و خورشیدیها عبور دادیم ،عالوهبر
كه قبل از عملياتها انجام ميشود سهم بسزايي در تيرخوردن در همان اوايل عبور از خاکریز ،در عمق
پيروزي عملياتها دارد كه عمدتاً گفته نميشود .هم تلفاتي داشتيم2 .تا از فرمانده گروهانهای ما
جلسات زیادی در سطح قرارگاهها انجام میشد .در همان لحظات اولیه شهید شدند .البته براي هر
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فرمانده گروهان و گردان هم جانشين در نظر گرفته كه وجود داشت ،از عبور ساير قايقها ديگر جلوگيري
بوديم .نیروهای ما از موانع عبور کرده بودند ،متأسفانه كرديم .نيروها پس از عقبنشيني ،تالش كردند كه
ارتباط بيسيمي مناسبي نداشتيم .عملیات انگار در بهسمت ساحل خودي برگردند كه با تير مستقيم و
روز روشن انجام میشد؛ اینقدر که تیرتراش و تیربار تيرتراش دشمن مواجه ميشدند .خیلی از نیروهای
روی رودخانه آمده بود .یک دوشکا ازطرف امالرصاص ما هنگام عقبنشینی شهید یا مجروح شدند .گردان
خیلی ما را اذیت کرد .باوجوداینکه  20الي  30قايق 400نفره ما باوجود تلفات حدود  80نفر ،در عملیات
عبور كرده بود ،ولي بهعلت منورها و روشناييهايي کربالی 5شرکت کرد».
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