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مقاالت

لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) در عملیات کربالی5
سردار سرتیپ محمد کوثری و تیم همراه

تنظیم :سیدمحمد طباطبایی

چکیده

*

سردار محمد کوثری از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس ،بههمراه سردار احمد بیگدلی در دوره دوم
انتقال تجارب فرماندهان حضور یافت تا گوشههایی از تجارب فرماندهی خود را در جنگ برای دانشجویان
دافوس بیان کند .سردار کوثری بعد از شهادت عباس کریمی ،ازسوی فرماندهی کل سپاه بهعنوان
فرمانده لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) تعیین شد .فرماندهی در مقاطع حساس دوران میانی جنگ شامل
عملیاتهای بزرگ والفجر 8و کربالی 4و  5و عملیاتهای سالهای پایانی جنگ ،کولهباری از تجارب
ارزشمند فرماندهی را برای وی به همراه داشته است که در این دوره فرصت شد گوشهای از آنها در
اختیار دانشجویان قرار گیرد .مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست شامل موارد زیر بود :اشاره
به سابقه تشکیل لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) ،بررسی دو نگاه متفاوت در مدیریت جنگ (نگاه اعتقادی
و نگاه سیاسی) ،بررسی مباحث جلسات فرماندهان در تعیین منطقه عملیاتی کربالی ،5شرح عملیات و
نبرد سخت در کانال ماهی و معنویت و عقالنیت در جنگ.
(ص)
واژگان کلیدی :محمد کوثری ،لشکر ،۱۰لشکر 27محمد رسولاهلل  ،انتقال تجارب فرماندهان ،دفاع مقدس،
دانشگاه امام حسین(ع).

سردار محمد کوثری فرمانده لشکر 27محمد رسولاهلل

(ص)

دلها را هم تسخیر کند .این دو وجه فرماندهی اهمیت

در دوران دفاع مقدس در موقعیت اردوگاه میثاق با شهدا در زیادی دارد .فرماندهی در دوران جنگ بستر بروز و ظهور
آبادان و در جمع دانشجویان دافوس سپاه ،ضمن قدردانی از استعدادهای جوانان این کشور بود که امروز الزم است در
راهاندازی قرارگاه انتقال تجارب فرماندهان جنگ ،در مقدمه اختیار نسل جدید فرماندهان قرار گیرد».
سخنان خود مطالبی را با موضوع شاخصههای فرماندهی و
لزوم انتقال تجارب فرماندهان بیان و اظهار کرد:

سابقه تشکیل تیپ 27محمد رسولاهلل

(ص)

«فرماندهی در جنگ موضوع مهمی است که باید به سردار کوثری در شروع بحث خود با اشاره به سابقه تشکیل
آن پرداخته شود .یک فرمانده ضمن اینکه در سازماندهی ،تیپ 27محمد رسولاهلل(ص) گفت:
طراحی و هدایت عملیات نقش کلیدی دارد ،باید بتواند

«هفدهم بهمن سال  ،1360آقا محسن رضایی

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
سال پانزدهم
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از احمد متوسلیان و محمدابراهیم همت دعوت کرد تهدید بصره و حرکت بهسمت این شهر استراتژیک عراق
تا درباره تشکیل تیپ از آنان نظرخواهی کند .یعنی بود .درواقع ما در والفجر 8به جاده فاو ـ بصره رسیده
قبل از عملیات فتحالمبین مقدمات تشکیل تیپ 27بودیم که اگر در عملیات کربالی 4ازسمت خرمشهر و
فراهم شد و این تیپ با فرماندهی حاج احمد متوسلیان جزایر امالرصاص و ابوالخصیب ،جاده مهم فاو ـ بصره را
شروع به کار کرد .حاج احمد متوسلیان یک مجاهد ادامه میدادیم ،میتوانستیم طرح تصرف بصره را تکمیل
بهتماممعنا و با سابقه انقالبیگری بود .محمود شهبازی و نهایی کنیم.
هم استاد قرآن و نهجالبالغه و شهید همت هم معلمی
دلسوز با سابقه مبارزاتی بود.

عملیات کربالی 4حدود  8تا  12ساعت بیشتر طول
نکشید .درگیری با دشمن ازسمت جزیره مینو خیلی

نکته حائز اهمیت درباره عمده فرماندهان سپاه در شدت داشت .در همان ساعات اولیه یکسری یگانها
دوران جنگ این است که این فرماندهان سنوسال زیاد و در قسمت پنجضلعی در محور شلمچه و همچنین جزیره
سابقه نظامیگری آنچنانی نداشتند ،اما با روحیه جهادی و امالرصاص موفق شده بودند در خطوط دشمن نفوذ
مخلصانه و با انگیزه الهی کارهای بزرگی را در دوران جنگ کنند ،اما بهدلیل هوشیاری دشمن و اطمینان از لورفتن
عملیات ،فرماندهی عملیات در قرارگاه مرکزی ،دستور

انجام دادند».

عقبنشینی را به همه یگانها صادر کرد.

سال  1365و عملیات سرنوشتساز

این عدمالفتح لطف الهی نهفته بود .به نظر من

سردار کوثری در ادامه با تحلیل حوادث جنگ در در این عملیات ما دچار غرور شدیم .آنقدر از سطح
سال  ،1365عملیاتهای اجراشده در این سال را آمادگی رزمی و طرح و برنامه عملیات مطمئن بودیم

پیروزمندانه دانست و افزود« :در سال  1365پس از که بچههای قرارگاه کربال در لب اروند خیلی نزدیک به
عملیات والفجر( 8فتح فاو) جنگ به یک نقطه پایانی خطوط دشمن موضع گرفته بودند ،یعنی خیلی جلو
نزدیک میشد .بههرحال والفجر 8عملیات بزرگی بود رفته بودند و اینها نشاندهنده اطمینان به پیروزی
که با پیروزی فوقالعاده رزمندگان اسالم ،نهتنها عراق حتمی در این عملیات بود .البته اینگونه نشد و
بلکه سردمداران شرق و غرب (شوروی و امریکا) را به درنهایت مجبور به عقبنشینی شدیم.
وحشت انداخت؛ همینطور کشورهای منطقه مثل

ی  1365قرارگاه فرماندهی کل ،پایان
صبح روز  4د 

کویت و عربستان که از نتایج این عملیات حسابی عملیات را اعالم کرد؛ درحالیکه همه نیروهای یگانها
ترسیده بودند .ایران ابتکار عمل را در جبههها به نفع در خطوط مقدم بودند و تجهیزات در منطقه مستقر
خود به دست گرفته بود و با بیرونراندن و تعقیب بودند و هواپیماهای دشمن مرتب میآمدند و منطقه
متجاوز ،دشمن را به وحشت انداخته بود.

را بمباران میکردند .به هر ترتیبی بود همه نیروها را

عملیات کربالی 4درواقع در امتداد اهداف عملیات مرحلهبهمرحله از منطقه خارج کردیم و همگی در عقبه
والفجر 8طرحریزی شده بود .در این عملیات ،هدف یگانها مستقر شدند».

سال پانزدهم
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از راست :سردار سرتیپ دوم هادی مرادپیری مسئول برگزاری دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ،سردار
محمد کوثری فرمانده لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) در دوران دفاع مقدس و سردار احمد بیگدلی از مسئوالن
اطالعات عملیات لشکر ،اردوگاه میثاق آبادان ،اردیبهشت .1395

تصمیمگیری برای غلبه بر ناکامی کربالی4

فرماندهان سپاه مأمور شدند تا در مناطق مرزی به بررسی

سردار کوثری ضمن تأکید بر وجود نگاههای متفاوت به میدانی بپردازند و یک نقطه را برای عملیات پیشنهاد دهند.
جنگ و مدیریت آن ،اظهار کرد« :در جنگ ،ما با دو نگاه اصرار مسئوالن و فرماندهان عالی جنگ این بود که باید

مواجه بودیم :یک نگاه که درواقع حضرت امام بر آن تأکید بالفاصله بعد از کربالی ،4خیلی سریع علیه دشمن عملیات

میکردند و آن "جنگ جنگ تا رفع فتنه" بود؛ یعنی تا جدیدی طراحی و اجرا شود .سلسله جلسات مفصلی با
خاموشکردن فتنه ،درمقابل دشمنی که درمقابل دین خدا حضور فرماندهان سپاه در فاصله بین عملیات کربالی 4و

ایستاده ،میایستیم .یک نگاه دیگر این بود که "جنگ جنگ  5برگزار شد .حدود  36تا  40ساعت جلسات فشرده با
تا یک پیروزی"؛ یعنی با یک پیروزی بزرگ و سرنوشتساز ،حضور مسئوالن و فرماندهان سپاه در حضور آقای هاشمی

کار جنگ تمام میشود .برخی از مسئوالن ازجمله آقای و آقا محسن رضایی تشکیل شد .فرماندهان یگانها،

هاشمی رفسنجانی در جنگ بهدنبال یک پیروزی بزرگ دغدغهها و نقطهنظرات خود را درباره مشکالت و مسائل

بودند تا بهوسیله آن بتوانند ازطریق دیپلماسی و فشار بر منطقه عملیاتی جدید با فرماندهشان در میان میگذاشتند
تا درواقع به تصمیم درست در این زمینه کمک کرده

دشمن ،کار جنگ را خاتمه دهند».

ایشان سپس باتوجهبه عدمالفتح در عملیات کربالی ،4باشند .البته در اکثر این جلسات آقای هاشمی رفسنجانی

به سلسله جلسات فرماندهان سپاه بهمنظور تعیین منطقه هم حضور داشت .یادم هست روز چهارشنبهای بود که از
عملیاتی کربالی 5اشاره کرد و دراینباره گفت« :وقتی تهران تماس گرفتند و از آقای هاشمی خواستند که برای

عملیات کربالی 4با عدمالفتح مواجه شد ،چند تیم از نماز جمعه بروند تهران؛ که ایشان با عصبانیت گفتند که
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بیایم در نماز جمعه چه بگویم؟ بههرحال ایشان فرمانده نهایی گرفته شد .جمعبندی جلسه آخر این شد که ما
عالی جنگ محسوب میشدند و نماینده امام بودند .ازطرفی برای عملیات در هر نقطه دیگر ،حداقل به  2ماه زمان
بعد از عملیات کربالی 4فضای سنگینی ایجاد شده بود برای طرحریزی عملیات و جابهجایی و استقرار نیروها
و باید سریعتر برای یک عملیات بزرگ و سرنوشتساز و تجهیزات نیاز داریم .ازطرفی هم فرماندهان عالی
جنگ تأکید بر اجرای سریع عملیات داشتند .بنابراین

تصمیمگیریمیشد.

حدود  25فرمانده که عمدتاً فرمانده یگانها و قرارگاههای با زمان کمی که در اختیار بود ،بهترین منطقه برای

رزمی سپاه بودند ،در این جلسات حضور داشتند .مباحث عملیات بعدی منطقه شلمچه تعیین شد».
زیادی مطرح شد .بههرحال ،فرماندهان مالحظات و نکاتی

سردار کوثری در ادامه ضمن اشاره به دالیل

درباره انتخاب منطقه عملیات عمده انتخاب منطقه شلمچه برای عملیات کربالی5

سردار کوثری:

فاصله بین کربالی 4و 5جلسات

فشردهای برگزار شد .در یکی از

جلسات پایانی آقای هاشمی با

فرماندهان اتمام حجت کرد و
گفت 25" :فرمانده حرف زدید،

ولی دو نفر مثل هم نظر ندادند.
هرکسی یک جور فکر میکند.

باید تصمیمتان را ســریعتر
نهایی کنید و شب جمعه آینده
آماده عملیات باشید".

کربالی 5داشتنــد .در یــکی افزود« :نکته قابلتوجه این است که منشأ انتخاب
از این جلسات ،مــن بههمراه این منطقه ،موفقیت بچههای لشکر 19فجر و 57
شهید خرازی و یکی دیگر از حضرت ابوالفضل(ع) در محور شلمچه بود .نیروهای این
فرماندهان تأکید کردیــم که یگانها در عملیات کربالی 4موفق شدند از این محور
اینطور نیست که این اشکاالتی در خطوط دشمن در منطقه پنجضلعی نفوذ کنند و
که فرماندهان مطرح میکنند درواقع همین موضوع محور تصمیم نهایی فرماندهان
بهانهای باشد برای نجنگیدن؛ ما برای انتخاب شلمچه بهعنوان منطقه عملیات کربالی5
آمدهایم که عاشورایی بجنگیم .شد .از زمان نهاییشدن تصمیم انتخاب منطقه عملیات
ما قواعد جنگ عاشورایی را تا شب عملیات فقط  7روز فرصت داشتیم.
خوب میشناسیم .ما آمدهایم
که شهید شویم.

از فردای جلسه تصمیمگیری ،قرارگاهها و
یگانهای تابعه و مأموریت هریک مشخص شد3 .

همینطورزمانمیگذشت قرارگاه اصلی عملیات شامل کربال ،نجف و قدس
و جلسات فرماندهان در بودند .در عملیات کربالی 5قرارگاه کربال مأموریت

نوبتهای مختلف بدون نتیجه ادامه داشت .تا اینکه در یکی خطشکنی و قرارگاه قدس مأموریت حرکت در عمق
از جلسات پایانی آقای هاشمی با فرماندهان اتمام حجت کرد و داشت .در طراحی اولیه قرار بود که لشکر 27زیر نظر
گفت 25" :فرمانده حرف زدید ،ولی دو نفر مثل هم نظر ندادند .قرارگاه قدس عمل کند ،ولی در دقایق آخر ابالغ
هرکسییکجورفکرمیکند.بایدتصمیمتانراسریعترنهایی کردند که باید تحت فرماندهی قرارگاه کربال وارد
عمل شوند.

کنید و شب جمعه آینده آماده عملیات باشید".
در یک جلسه دیگر ،آقا محسن رضایی فرماندهان

اولین و ضروریترین مأموریت در یگانها،

را جمع کرد .تا صبح گفتوگو داشتیم و باالخره تصمیم موضوع شناسایی محور عملیاتی بود؛ چراکه این
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منطقه عوارض و پیچیدگیهایی داشت و میادین تعیین خط حد لشکر27

مین و موانع دشمن در آن گسترده بود .بنابراین در برنامه اولیه قرار بود که لشکر 27محمد رسولاهلل

(ص)

اولین واحدی که کار خود را با دقت و سرعت شروع زیر نظر قرارگاه قدس عمل کند ،اما در شب عملیات
کرد ،واحد اطالعات عملیات لشکر بود.

اعالم کردند که بروید قرارگاه کربال .این تصمیم خیلی

عراق در منطقه ابوالخصیب یک دکل دیدبانی سریع و یکدفعهای ابالغ شد و مجبور شدیم به هر

داشت که معروف به دکل پتروشیمی بود .ازطریق زحمتی بود بچهها را به خط جدید در پشت کانال
این دکل همه منطقه را با دوربینهای خیلی قوی ماهی منتقل کنیم .در این مأموریت جدید نیاز به تدابیر

زیر نظر داشت .درواقع دشمن بهراحتی هر ترددی را مهندسی داشتیم که باتوجهبه کمبود وقت نتوانستیم
در این منطقه شناسایی میکرد».

امکانات الزم را در محور
جدید پیشبینی کنیم.

امداد الهی

در طـرح مانور لشـکر

سردار کوثری با تأکید بر وجود فضای سنگین پس از ایـن چنــین برنـامهریـزی

عدمالفتح در عملیات کربالی 4در میان رزمندگان اسالم ،کـردیم که ابتــدا گـردان
گفت« :بعد از کربالی ،4دشمن بعثی در خط مقدم ،جنگ مالـک و پشــت ســـر آن
روانی شدیدی علیه رزمندگان اسالم ایجاد کرد .هر شب گردان عمار وارد عمل شود.
برای تضعیف روحیه نیروهای ما اقدام به شلیک تیرهای طبق طرح عملیات قرار بر

رسام و منور میکرد .البته ما هم به رزمندهها روحیه ایـن بود که این دو گردان
میدادیم .الحمدهلل بچههای ما دارای ایمان محکم و روحیه در شب اول از روی پل اول

خوبی بودند ،ولی خب فضای سنگینی بعد از شکست در قسمت نوک کانال ماهی
عملیات کربالی 4در همه جبههها حاکم شده بود .به لطف بهسمت عمق حرکت کنند.

سردار کوثری:

عملیــات کربالی 5وســط
زمستان بود و به لطف خدا یکی

دو روز قبل از عملیات باران و

گرد و خاک عجیبی همه منطقه

را فراگرفت .عم ً
ال دید دشمن

محدود شــد و ما توانستیم
بهراحتی جابهجایی نیروها و
انتقال تجهیزات را انجام دهیم.

الهی رزمندگان در کنار فرماندهان خود پایکار بودند و خود دشمن در این مسیر با تیر تانک حرکت ما را کنترل
را برای پیروزی در عملیات بعدی آماده میکردند .شرایط میکرد .اما بااینحال ،در همان شب اول دو گردان
سخت بود و زمان خیلی کم ،اما با اخالص و مجاهدت و مالک و عمار موفق شدند در محور لشکر 25کربال

تکلیفگرایی بچهها ،کارها بر زمین نماند و همه همراهی از کنار کانال ماهی بهسمت دژ ابوذر حرکت کنند.

میکردند .عملیات کربالی 5وسط زمستان بود و به لطف در شب اول بهسمت توپخانه دشمن رفتیم و آنجا را

خدا یکی دو روز قبل از عملیات باران و گرد و خاک عجیبی تصرف کردیم .منتظر یگانهای دیگر بودیم که آیا
همه منطقه را فراگرفت .عم ً
ال دید دشمن محدود شد و ما نیروهای خودی تا قبل از صبح میتوانند الحاق کنند
توانستیم بهراحتی جابهجایی نیروها و انتقال تجهیزات را تا در آن صورت بهسمت توپخانه دشمن هجوم ببریم

انجام دهیم.

و بتوانیم خط تشکیل بدهیم و این توپخانه را به عقب
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بکشیم؟ باالخره با روشنشدن هوا و نرسیدن سایر میتوانسـتند چنـد سـاعت بیشـتر خـط را نگـه دارند.
یگانها مجبور شدیم به عقب برگردیم و چارهای جز
انفجار توپخانه عراق نداشتیم.

به پشت دژ ابوذر که رسیدیم متوجه حضور
تانکهای دشمن شدیم .بچههای ما فکر کردند که از

از ضلع شرقی کانال ماهی بهسمت ضلع غربی شب گذشته کسی از نفرات دشمن در تانکها نیستند
که عبور کردیم ،نیروهای ما درمقابل پل اول با موانع و برنامه گذاشتیم که صبح برویم سراغ تانکها .ولی
بشکل و همچنین در نوک کانال با موانع نونی بهمحض روشنشدن هوا ،عراق بهوسیله همان تانکها
مواجه شدند .موانع و خاکریزها بهصورتی تعبیه شده پاتک سنگینی به راه انداخت و از  4طرف ما را
بود که حالت مقطعی داشته باشند .دراینصورت ،موردهدف قرار داد .با سختشدن وضعیت ،بچهها را
جانپناه خوبی برای عراقیها محسوب میشد و پشت خاکریز در جلو کانال ماهی بردیم .واقعاً عراق
ازطرفی نفوذ در موانع هم سخت میشد .در واقع باران گلوله به راه انداخته بود .عدنان خیراهلل در همان
از عملیات رمضان به بعد ،در منطقه شاهد گسترش ایام به صدام چنین گزارش داده بود که توانستهایم با
موانع و پیچیدگی آنها در خطوط دشمن بودیم .عراق شلیک  2000لوله توپ ،ایرانیها را در همان شب اول
از تجربیات ارتشهای بزرگ دنیا برای ایجاد موانع در عملیات به عقب برانیم.
بچههای ما در اینجا عاشورایی جنگیدند؛ بهدلیل

خطوط پدافندی خود بهره میبرد.

بـه هـر ترتیبـی بـود بچههـای مهندسـی لشـکر اینکه رساندن مهمات به خط سخت شده بود ،لذا
توانسـتند چنـد دسـتگاه ماشـین تدارک ببیننـد و به بچهها اینجا با دست خالی تا پای جان ایستادند و خط
کمـک آنهـا موانع بشـکل را بـه هم متصـل کنند .با را نگه داشتند .پس از  2روز مقاومت ،با هدایت قرارگاه
اتصـال ایـن موانع به هم ،یک خـط پدافندی درمقابل کربال از موانع گسترده و پیچیده دشمن عبور کردیم و
دشـمن ایجـاد شـد .ایـن تدبیـر بچههـای مهندسـی پس از یک هفته مقاومت در سمت شرق کانال ماهی
قابلتحسـین بـود .در ایـن شـرایط آن چیـزی کـه مستقر شدیم و خط را آنجا تثبیت کردیم و با استقرار
کار را خیلـی سـخت کـرده بـود ،حجم سـنگین آتش توپخانه ،تنومه را زیر آتش داشتیم.
دشـمن بـود .ازطرفی فقـط یک پـل روی کانال ماهی

رادیو عراق بین کربالی 4و  5اعالم کرده بود که ما

بـرای تـردد نیروهـا و تجهیـزات در اختیار داشـتیم و به کمک مشاوران و کارشناسان نظامی  4کشور امریکا،
ازاینجهـت بـاز هـم کار سـختتر میشـد.

شوروی ،انگلیس و فرانسه توانستهایم محور شلمچه و

باالخـره گـردان حـاج احمـد نـوزاد را فرسـتادیم خرمشهر را تا  9۳درصد با موانع مختلف مسلح کنیم.
در عمـق .چـون خاکریـز نداشـتیم بایـد بچههـا دشمن در این مناطق از انواع موانع برای پدافند در
هرطـور شـده جنـاح خـود را میپوشـاندند .بنابرایـن خطوط خود استفاده کرده بود؛ آبگرفتگی ،انواع
در گودالهـای ایجادشـده از بمبـاران دشـمن مواضـع خاکریز ،انواع دژ ،میادین مین ،سیمخاردار ،سنگرهای
خـود را موقتـاً محکـم میکردنـد و ازاینطریـق فقـط بشکل و سنگرهای نونیشکل .پس نفوذ رزمندگان
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نقشه محورهای حمله لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) در عملیات کربالی ،5دیماه .1365

ایرانی در خطوط دشمن با این وضعیت خیلی بهسختی عراق  ۱۳۵تیپ وارد منطقه عملیاتی کربالی ۵کرد که در
صورت گرفت .البته عبور نیروهای ما از موانع گسترده طول عملیات از  ۱۰تا  ۱۰۰درصد منهدم شد.
دشمن در عملیات کربالی 5نشان داد که شناسایی

عملیات کربالی 5را میتوان نقطه عطف دوران جنگ

بچههای اطالعات خیلی دقیق بوده است .بچههای ما نامید؛ چرا که بعد از این عملیات دشمن متوجه شد باید
جنگ را خاتمه دهد .دشمن با خود تحلیل میکرد که
واقعاً در فرصت کم توانستند کار بزرگی انجام دهند.
استقرار چنین مواضع و موانع مستحکم نشان از ایرانیها وقتی توانستهاند اینگونه به مواضع مستحکم
اهمیت بندر بصره در نزد عراق هم داشت .ما در این ما نفوذ کنند ،ادامه جنگ برای عراق خطرناک خواهد
محور  5-6عملیات داشتهایم .واقعاً عملیات در این بود .درواقع بعد از کربالی 5بود که دشمن مقدمات
محور با سختی همراه بود .مقام معظم رهبری جملهای قطعنامه 598و آتشبس را فراهم آورد».
دارند با این مضمون که "رزمندگانی که در کربالی5

دوره انتقال تجارب و مهارت بازی جنگ

بودند ،اگر در عاشورا هم حضور داشتند امام حسین
را یاری میکردند ".واقعاً میتوان گفت که سختترین و پس از اتمام سخنان سردار محمد کوثری ،نوبت به
(ع)

دشوارترین نبرد دوران جنگ ازحیث حجم آتش دشمن و سردار احمد بیگدلی رسید که در دوران دفاع مقدس
وجود موانع گسترده و همچنین تعداد شهدا و مجروحان ،سابقه مسئولیت در واحد اطالعات ـ عملیات لشکر27
همین عملیات کربالی 5است .البته در این عملیات تلفات محمد رسولاهلل

(ص)

را داشته است .وی در ابتدای

و خسارت به دشمن هم زیاد بود .برابر اخبار ،همان موقع صحبتهای خود با اشاره به اهمیت برگزاری دوره
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انتقال تجارب فرماندهان جنگ تشکیل قرارگاه انتقال است .دانشجویان دافوس در این دوره باید ضمن
تجارب دفاع مقدس را مصداق زنده نگهداشتن یاد و گوشدادن به مباحث فرماندهان ،گرهها و مشکالت
خاطره شهدا دانست که اجر و پاداش بزرگی دارد .وی پیش روی هر فرمانده در هر عملیات را ابتدا بشناسند
و بعد خود را جای آن فرمانده بگذارند که چگونه در

دراینباره گفت:

«این حرکت واقعاً ارزشمند و دارای اهمیت فوقالعادهای صحنه نبرد اقدام میکند .این یعنی تمرین بازی

است؛ چراکه در این هشت سال دفاع مقدس ،عبرتها و جنگ.
درسهایی نهفته است که اهمیتشان از نبردها و اتفاقات

این دوران بیشتر است .این نبردها و عملیاتهای دوران دو نگاه به جنگ

جنگ درواقع فرصتی بود برای بهطورکلی دو نگاه به مدیریت جنگ در کشور وجود

سردار بیگدلی:

بهطورکلی دو نگاه به مدیریت

جنگ در کشور وجود داشت؛

یکی نــگاه امام که با شــعار
"جنگ جنگ تا رفع کل فتنه
از جهان" مطرح میشــد که

عمده فرماندهان ســپاه نیز
چنین دیدگاهی داشتند و یک
نگاه دیگــر هم تفکر برخی از

سیاسیون کشور بود و با شعار
"جنگ جنگ تا پیروزی" مطرح
می شد.

کسب تجارب .و امروز این داشت؛ یکی نگاه امام که با شعار "جنگ جنگ تا رفع
درسها و تجارب در اختیار کل فتنه از جهان" مطرح میشد که عمده فرماندهان
ماست و باید به نفع اسالم سپاه نیز چنین دیدگاهی داشتند و یک نگاه دیگر هم
و انقالب مورداستفاده قرار تفکر برخی از سیاسیون کشور بود و با شعار "جنگ
گیرند .بنابراین با گنجینهای از جنگ تا پیروزی" مطرح میشد.
تجارب و آموزههای فرماندهی

راهبرد دوم معتقد بود جنگ را با یک عملیات

در جنگ مواجهیم که در این پیروز و سرنوشتساز به اتمام خواهیم رساند .یعنی
دوره در اختیار شما دانشجویان با یک عملیات بزرگ و پیروزمند ،دشمن را مجبور
که فرماندهان آیندهاید قرار میکنیم پای میز مذاکره بیاید و سعی خواهیم کرد
میگیرد و این کار اتفاق مبارک در مذاکرات از او امتیازاتی بگیریم .در این تفکر ،ما
به یک پیروزی نسبی با شرط و شروط دست پیدا

و بزرگی است.

یکی از برکات و فواید میکردیم .اما از نگاه امام و حرکت برمبنای راهبرد
این دوره انتقال تجربیات و اندیشه ایشان ،ما به یک پیروزی قطعی و بزرگتر

فرماندهان این است که مهارت "بازی جنگ" را در دست مییافتیم.
شما فرماندهان آینده ارتقا میدهد؛ زیرا در این دوره

از نزدیک با زمین و جغرافیای مناطق عملیاتی آشنا اهمیت منطقه عملیاتی کربالی 5برای عراق

میشوید .ازطرفی رخدادها و حوادث هر منطقه را منطقه عملیاتی کربالی 5آنقدر برای عراق اهمیت
از زبان فرماندهان میشنوید و این یعنی اینکه این داشت که بهترین یگانهای خود را شامل سپاههای

دوره ،حالت تصنعی ندارد و آموزش واقعی در کار 1ـ3ـ4ـ6ـ 7وارد این منطقه کرده بود .همچنین
است .طبیعیبودن آموزش خیلی چیز ماندگاری لشکر گارد ریاستجمهوری عراق که ذخیره نیروهای
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ضلـع غربـی پـل را انتخـاب کردیـم؛ چون بـا این
ویژه ارتش محسوب میشدند در این منطقه مستقر
شدند .در این عملیات درمقابل خط حد لشکر 27موقعیـت ،اوالً همـه پل در تصرف ما قـرار میگرفت و
محمد رسولاهلل(ص) نیروهای گارد ریاستجمهوری ثانیـاً ازطرفـی عملیات انهـدام پل سـریعتر و راحتتر
انجـام میگرفـت .ایـن پـل  1050قـدم بـود و اولیـن

عراق قرار داشتند.

طبـق طـرح عملیـات کربلای ،5هـدف ایـران اقـدام مـا قبـل از انهـدام آن ایـن بـود که میبایسـت
شـهر اسـتراتژیک بصـره بـود .از آنطـرف هـم عراق بچههـای گردانهـا را از منطقـه تخلیـه میکردیـم.
در ایـن عملیـات همـه تـوان خـود را بـه کار گرفـت همـه بچههـای گـردان حمـزه را کـه در ایـن منطقه
کـه بصـره از دسـتش نـرود .میبینیـم کـه اهمیـت مسـتقر بودنـد بجـز یـک دسـته تخلیـه کردیـم .هـر
زمیـن ازنظـر ژئوپلیتیکـی در رفتـار جنگـی طرفین کاری کردیـم ایـن دسـته
زیر بـار عقبنشـینی از این

تعیینکننـده اسـت.

وقتـی کـه حیـن عملیـات ( 11بهمـن  )1365منطقـه نرفـت .البتـه ایـن
مجبـور شـدیم منطقـه غـرب کانـال ماهـی را تـرک اتفـاق برخاسـته از روحیـه
کنیـم ،بـه دسـتور فرماندهـی قـرار شـد پـل کانـال اسـتقامت و ایمـان و غیرت
پـرورش ماهـی را منفجـر کنیـم .برنامـه از ایـن قرار رزمندههـای مخلـص مـا

سردار بیگدلی:

منطقه عملیاتــی کربالی5

آنقدر برای عراق اهمیت داشت
که بهتریــن یگانهای خود را

شامل سپاههای 1ـ3ـ4ـ6ـ7

بـود کـه ازسـمت خاکریزهـای مقطعـی نـاس و فلق بـود .از ایـن صحنههـا در

وارد این منطقه کرده بود .در

ایجـاد کنیم کـه گردانهایی که پشـت کانـال ماهی رزمندگان اسلام به همین

لشکر 27محمد رسولاهلل

کـه در پشـت جـاده فجـر قـرار داشـتند ،تأمینـی جنـگ زیـاد داشـتیم کـه
بودنـد بتواننـد برگردند و در قسـمت سـیلبند کانال سـادگی زیـر بـار دسـتور
عقبنشـینی نمیرفتنـد و

یـا ضلـع شـرقی کانال مسـتقر شـوند.

این عملیات درمقابل خط حد

(ص)

نیروهای گارد ریاستجمهوری

آنچه ما را در جنگ پیروز کرد معنویتی بود که در هـر شـرایطی تـا آخرین

عراق قرار داشتند.

با آن نصرت الهی را به دست میآوردیم .با روحیه نفـس ایسـتادگی میکردنـد .جنـگ مـا بـر دو محور
ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان در هشت سال دفاع اصلـی معنویـت و عقالنیت تکیه داشـت .مـا از این دو
اصـل بـرای حـل مشـکالت بهـره میگرفتیـم .بچهها

مقدس خیلی از مشکالت و گرفتاریها حل میشد.

در هشت سال دفاع مقدس یاد گرفتیم که از بـا همفکـری و تلاش بـر مشـکالت فائـق میآمدند.
عقالنیت برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم .وقتی

بههرصورت در روز  11بهمن  1365در مرحله

فرماندهی دستور انفجار پل کانال ماهی را به ما دادند اول عملیات کربالی 5این پل را منفجر کردیم .البته
اولین چیزی که به ذهن میآمد این بود که این پل را بعد از انهدام پل ،داخل کانال را هم مینریزی کردیم
باید از کجا منفجر کرد؟ این سؤال برمبنای عقالنیت تا عبور و جابهجایی نیروها و نفربرهای دشمن سخت
بود که بهراستی ابتدا باید از کجای پل شروع کنیم؟
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از بچههای شناسایی لشکر 27در محور هور و احتمال

ضرورت تمرین بازی جنگ برای عملیات خیبر
قب ً
ال اشاره کردم که قرار است در این دوره تمرین لورفتن عملیات ،ادامه عملیات آبی برای قرارگاه فتح (شهید

بازی جنگ داشته باشیم .یک مثال از نحوه مدیریت و همت) منتفی خواهد بود و باید در محور خشکی (طالئیه)
فرماندهی شهید همت در عملیات خیبر را خدمت شما عملیات را ادامه دهد .با این دستور جدید ،طبیعتاً تاکتیک

عنوان میکنم .البته قبل از آن شما باید خود را بهجای عملیات و طرح مانور هم تغییر خواهد کرد .عملیات در
محور طالئیه محدودیت ویژهای دارد؛ چراکه این محور فقط

شهید همت در شرایط فرمانده لشکر فرض کنید.
با طرحریزی قرارگاه خاتماالنبیا

(ص)

(قرارگاه مرکزی متکی به یک دژ مستقیم است؛ یک دژ با ارتفاع  4متر با

عملیات خیبر) ،قرار بر این شد که سپاه تحت امر سنگرهای کوچک کمین که درمقابل کانال  30متری عراق
قرارگاه نجف در محور جزایر و طالئیه ،و ارتش هم تحت قرار داشت .ازطرفی انواع میادین مین و موانع مختلف در

امر قرارگاه کربال در محور زید عمل کند .بعد از شروع منطقه درمقابل بچههای ما قرار دارد .خب در این شرایط

عملیات ،ارتش اعالم کرد که بهدلیل لورفتن عملیات ،به شهید همت گفته میشود که با طرح جدید در این
قادر به ادامه عملیات نیست .شهید همت طبق طرح محور عملیات کند .شما خودتان را بهجای شهید همت این

عملیات ،با دراختیارداشتن گردانهای مالک و حبیب (از فرمانده والیتمدار و بسیجی قرار دهید.
لشکر )27در قرارگاه فتح ،باید یک فشار ازسمت جزایر

شب اول زدیم به خط و توانستیم در کانال  30متری

مجنون و یک فشار عمده هم ازسمت روبهروی طالئیه را دشمن رخنه کنیم ،ولی دشمن تا صبح با پاتک و فشار
دفع کند .در این محور مانع عمده یک کانال  30متری و زیاد توانست این رخنه را جبران کند و مجبور شدیم

یک دژ مرتفع با خاکریز دوجداره بود که درمقابل آنها قرار عقب بکشیم .عدمتوفیق لشکر 27در محور خشکی و
داشت .شرایطی را در نظر بگیرید که دشمن بهشدت در طالئیه در عملیات خیبر را باید با درنظرگرفتن همه

این منطقه حساس شده است و ماهر عبدالرشید فرمانده شرایط سخت در منطقه تحلیل کرد .بچههای ما واقعاً
سپاه سوم عراق ،مستقیماً در منطقه عملیات جبهه عراق هرچه در توان داشتند خرج کردند ،ولی واقعاً عبور از دژ
را هدایت میکند .این منطقه برای دشمن دارای اهمیت مستحکم  30متری عراق کار آسانی نبود.
فوقالعادهای است؛ چراکه از مسیر طالئیه به محور تنومه

نگاه ما به عملکرد یگانها در عملیاتها باید

ـ بصره ـ نشوه دسترسی آسان وجود دارد .و ازآنجاییکه مبتنیبر درک شرایط مناطق عملیاتی باشد .در بررسی
بصره بندر استراتژیک عراق محسوب میشود ،دشمن عملیاتها و برای انتقال بهتر تجارب فرماندهی در

درمقابل هرگونه تهدیدی در منطقه طالئیه با قدرت مقابله جنگ باید ذهن ما از حالت واکنشی به حالت تحلیلی
تبدیل شود .دانشجویان ما باید در این مأموریت "بازی

میکند.

با درنظرگرفتن چنین شرایط حساسی ،در دقیقه آخر از جنگ" را تمرین کنند .یعنی خود را جای فرماندهان

قرارگاه مرکزی به شهید همت ابالغ میشود که ازآنجاییکه قرار دهند و با ذهن تحلیلی به بررسی چگونگی هدایت
قایق بهاندازه کافی موجود نیست و باتوجهبه اسارت  3نفر عملیات بپردازند».
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مقاالت

برادر محمد کوثری فرمانده لشکر 27محمد رسولاهلل(ص) در جمع تعدادی از مسئوالن لشکر.

و با طرح دفاع متحرک اقدام به اشغال شهر مهران

پاسخ به پرسشهای دانشجویان دافوس

پـس از پایـان سـخنان سـردار کوثـری و سـردار کرد .با تأکیدات حضرت امام درباره لزوم آزادی مهران،

بیگدلـی ،دانشـجویان حاضـر در جلسـه سـؤاالت عملیات کربالی 1طرحریزی شد .پس از بررسیها و
و ابهامـات خـود را دربـاره چگونگـی فرماندهـی در شناساییهای بهعملآمده ،این نتیجه برای فرماندهان
صحنـه جنگ بـا ایـن دو فرمانده در میان گذاشـتند حاصل شد که ما برای پیروزی در این عملیات حدود

کـه در ادامـه بـه بخشهایـی از ایـن سـؤاالت و  96گردان نیرو نیاز داریم ،اما همه ظرفیت ما 37
گردان بود .اکنون باید چهکار کنیم؟

پاسـخهای فرماندهـان میپردازیـم.
سؤال :آیا فرماندهان ما عالوهبر ایمان و شجاعت و

ما با همین ظرفیت محدود زدیم به خط و به

جسارت ،در هدایت عملیات دانش و تجربه نظامی حول و قوه الهی نهتنها مهران آزاد شد ،بلکه ارتفاعات
قالویزان را هم تصرف کردیم .با تصرف این ارتفاعات

کافی هم داشتند؟

سردار کوثری :قطعاً فرماندهان ما دانش نظامی و بر شهر زرباطیه عراق مسلط شدیم و این خود یک گام

ایمان و شجاعت را توأمان داشتند .عراق بعد از فتح در تقویت جبهه میانی در غرب بود.
فاو توسط ایران ،با راهانداختن جنگ روانی ،سیاست

نکته دیگری که در پاسخ به این سؤال میتوان

دفاع متحرک را در جنگ دنبال کرد .دشمن بعثی گفت این است که روحیه دانشجویی و کسب علم
برای کمرنگ جلوهدادن پیروزی بزرگ والفجر ،8در فرماندهان ما فوقالعاده بود .همین روحیه موجب

چند عملیات آفندی را در مناطق مختلف کلید زد افزایش دانش آنها هم میشد .خیلی از فرماندهان ما با
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استعدادی که داشتند در صحنه عملیات و در میدان و موانع توسط یگانهای خطشکن پاکسازی و کار
نبرد کسب تجربه میکردند و درسها را در خط مقدم ما آسان شده بود .باوجوداین ،یکسری پیشبینیهای
محدود هم در زمینه اطالعات و مهندسی داشتیم .قبل

فرا میگرفتند.

سؤال :قانعکردن نیروهای تحت امر توسط فرماندهان از عملیات ،بچههای اطالعات ما ،عکسهای هوایی را
برای انجام عملیات به چه صورتی انجام میگرفت؟

تحلیل و عوارض زمین منطقه را بررسی کردند.

سردار کوثری :قبل از هر عملیاتی کارهای شناسایی سؤال :به نظر شما مهمترین دلیل شکست ما در
گسترده در مناطق انجام میشد و نتیجه بررسیها عملیات کربالی 4چه بود؟
وقتی در سطح یگانها مطرح میشد ،نیروها عمدتاً سردار کوثری :دلیل اصلی عدمالفتح در کربالی 4را
میپذیرفتند .اما قانعکردن فرماندهان در سطح قرارگاه میتوان رعایتنکردن اصول حفاظت اطالعات دانست.
فرماندهی کل سپاه کار سختی بود .مث ً
ال در عملیات عملیات لو رفت و دشمن از زمان دقیق آن اطالع پیدا
والفجر 8تقریباً اکثر فرماندهان نمیتوانستند طرح کرده بود .دشمن با اطالع از زمان عملیات ،با ایجاد یک
عملیات را بپذیرند .بههرحال فرماندهای که قائل به خط پدافندی محکم در محور جزیره امالرصاص ،عم ً
ال
خطشکنی نبود ،یگان آنها را در مراحل بعدی عملیات نفوذ را در خطوط خود برای ما غیرممکن کرد.
وارد خط میکردند .البته ناگفته نماند که باوجود

همه بحثها و اختالفات ،درنهایت موضوع در بین پیام آخر

فرماندهان حل میشد .اخالص و توکل فرماندهان ما سردار کوثری :توصیه پایانی ما به شما دانشجویان دافوس
این است که با جدیت ،پیگیر مطالبات و خواستههای
واقعاً نمیگذاشت کارها به بنبست برسد.
سردار بیگدلی :البته یک نکته مهم هم این است که مقام معظم رهبری باشید .بههرحال ،ایشان خطوط

تکلیفمداری و والیتمداری رزمندهها و در رأس آنها کلی حرکت در مسیر انقالب اسالمی را در بیانات و
فرماندهان ،عنصر کلیدی بود که در اقناع و پذیرش سخنرانیهای خودشان ترسیم میکنند .دقت در کالم
ایشان خیلی برای ما اهمیت دارد؛ خصوصاً برای کسانی
مسئولیت توسط فرماندهان نقش کلیدی داشت.
سؤال :باتوجهبه نیاز هر عملیاتی به تدابیر اطالعاتی و که قرار است در تراز جمهوری اسالمی در بخشهای
مهندسی ،شما فرمودید که برای عملیات کربالی 5تدابیر مختلف فرماندهی کنند.
شناسایی و مهندسی خاصی پیشبینی نکردید .چرا؟

از طـرف دیگـر ،شـما دوسـتان جـوان مـا در

سردار کوثری :گفتیم که در عملیات کربالی ،5یگان مجموعههـای خودتـان اولیـن کسـانی باشـید کـه بـه
ما در مرحله دوم وارد عمل شد ،بنابراین باتوجهبه حرفهایـی کـه میزنیـد ،عمـل میکنیـد .ایـن عمـل
ط شکن [41ثاراهلل] و [25کربال] سـبب میشـود کـه فرمانـده در دل نیروهای خـود نفوذ
اینکه یگانهای خ 
قبل از ما به خط زدند ،از اطالعات و امکانات آنها در کنـد .ایـن نفـوذ در قلبهـا از لـوازم ضـروری فرماندهی
پشتیبانی یگان بهره گرفتیم .بههرحال ،میادین مین اسـت .انشـاءاهلل موفـق باشـید.
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