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چکیده

*

در دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ،لشکر ویژه 25کربال بهعنوان لشکر شاخص در عملیات
والفجر 8انتخاب شد تا فرماندهان این لشکر ،دانشجویان دافوس سپاه را بهعنوان فرماندهان آینده این نهاد،
با شیوه فرماندهی لشکر ،تعامالت بین فرماندهان ،اقدامات مهندسی ،نحوه پشتیبانی از عملیات ،نحوه رعایت
حفاظت اطالعات و سایر امور فرماندهی و مدیریتی در طول عملیات والفجر 8آشنا کنند .بیشک نمیتوان نقش
لشکر ویژه 25کربال را در این عملیات نادیده گرفت و شاید بهجرئت بتوان گفت لشکر ویژه 25کربال مهمترین
نقش را در فتح فاو ایفا کرد .سخنران اصلی این جلسه فرمانده لشکر ویژه 25کربال سردار مرتضی قربانی بود که
بههمراه سایر اعضای این تیم شامل سید مرتضی حسینی ،سردار کسائیان ،سردار بهنام ،سردار قضاوی ،سردار
کاظم حسینی ،و برادر رجب کریمی از شب جمعه  10اردیبهشت  1395در سالن اجتماعات راهیان نور میثاق
آبادان مطالب خود را بیان کردند و در روز بعد نیز این سخنرانیها ادامه داشت .در این مقاله که براساس ترتیب
سخنرانان و موضوع سازماندهی شده است ،سخنان سردار قربانی در تشریح آمادهسازی عملیات و سید مرتضی
حسینی درباره مانور لشکر ویژه 25کربال در عملیات والفجر 8آمده است .پس از آن مطالب سردار کسائیان
درخصوص مانور لشکر در عملیات والفجر 8و دالیل موفقیت این عملیات و سخنان سردار بهنام درباره عملیات
و مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر درج شده است .همچنین سردار قضاوی و سردار کاظم حسینی بهترتیب
عملکرد زرهی و مخابرات لشکر در عملیات والفجر 8را برای دانشجویان تشریح کردند.
(ع)
واژگان کلیدی :مرتضی قربانی ،لشکر ۲۵کربال ، ،انتقال تجارب فرماندهان ،دفاع مقدس ،دانشگاه امام حسین .

«دلیل ویژهبودن این لشکر آن است که اوالً از چند استان

آمادهسازی عملیات والفجر8

سردار مرتضی قربانی بهعنوان فرمانده لشکر ویژه 25کربال ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد

در آغاز بررسی عملکرد لشکر ویژه 25کربال در عملیات ترکیب شده بود و تیپ 28صفر هم که زرهی اصفهان بود

والفجر ،8به تشریح آمادهسازی عملیات در منطقه عملیاتی و سردار رسول قضاوی ،شهید امانی و شهید حبیباهلل
لشکر تحت امر خود پرداخت و بررسی مانور عملیات را به سنایی در آن بودند ،به تیپهای کربال اضافه و در آن
ادغام شد و به همین خاطر این لشکر شد "لشکر ویژه25

بعد موکول کرد.

کربال" .همچنین یک تیپ از دهدشت و یاسوج را به نام
احمدبنموسی(ع) که فرماندهش شهید حیدرپور بود هم در

معرفی لشکر ویژه 25کربال

سردار مرتضی قربانی در ابتدای سخنان خود ،به معرفی این لشکر ادغام کردیم».

مختصر لشکر ویژه 25کربال پرداخت .وی در خصوص

سردار قربانی با اشاره به سیر تکامل لشکر 25کربال از

وجه تسمیه "ویژه" در عنوان "لشکر ویژه 25کربال" گفت :گروهان 72نفرۀ ابتدای جنگ به لشکر ویژه 25کربال افزود:
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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«دو مرحله من فرمانده لشکر [ 25کربال] بودم[ .والفجر ]8را بپذیرد .این خیلی مهم است که شما وقتی
نخست از تأسیس گروهان کربال تا عملیات محرم که فرمانده میشوید و مسئولیتی میگیرید از کادر و نیرو
این گروهان تبدیل به تیپ و لشکر کربال شد و عمدتاً از خاطرجمع باشید تا خود فرمانده کارها را پیگیری کند.
بچههای اصفهان بودند .بعد تصمیم گرفته شد که این بنابراین ما یک تست در عملیات قدس 1زدیم و برای
لشکر به منطقه  3رفته و به گیالن ،مازندران و گلستان عملیاتی در سرما برنامهریزی کردیم .در ادامه قدس  1و
تحویل داده شود .پایان سال  1361ما این لشکر را تحویل  2شناساییها را هم انجام دادیم».
دادیم و دوسالونیم دست خود برادران بود و یک وقتی هم

سردار کوسهچی فرمانده شد .لشکر 5نصر را تشکیل دادیم شروع برنامهریزی برای فتح فاو

و آقای [محمدباقر] قالیباف را بهعنوان فرمانده این لشکر سردار قربانی ،استقرار و شروع برنامهریزی برای اجرای

گذاشتیم .پس از آن به قرارگاه آمده و  5-6ماه در قرارگاه عملیات فاو را از اوایل شهریورماه  1364عنوان کرد و
بودیم .مرحله دوم این بود که [قبل از عملیات والفجر ]8برنامهریزیها برای اجرای این عملیات را اینگونه شرح داد:
دوباره لشکر ویژه 25کربال را تشکیل دادیم .در این  2سال

«ما از  15-16مرداد  1364وارد این منطقه شدیم و در

[ ]1362-1363لشکر کربال که خطشکن فتحالمبین ،خسروآباد مستقر شدیم و قسمتی از جزیره امام حسن(ع) و...
طریقالقدس ،ثامناالئمه(ع) و بیتالمقدس بود ،یک لشکر را گرفتیم ،اما هنوز بحثی از فاو نبود .البته بحث یک عملیات
پدافندی شده بود که یک گردانش در چنگوله و گردان بود که میگفتند با هلیکوپتر این منطقه بشکل[محدوده
دیگرش در دهلران بود و بقیه در جاهای دیگر پراکنده تقریبی جزیره مینو تا خسروآباد] را هلیبرن و تصرف کنیم.
اول ما روی این طرح کار میکردیم و مانوری هم کردیم

شده بودند».
قدس  1و  2مقدمهای برای عملیات والفجر8

که شبانه نیروها را هلیبرن کرده و به آن منطقه برسیم.
رودخانه همین مشکالت اینجا را داشت.

سردار قربانی عملیات قدس  1و  2را مقدمهای برای اجرای

لذا ما اول شهریور در اینجا [منطقه عملیاتی والفجر]8

عملیات والفجر 8و کسب اطمینان خاطر از رزمندگان برای بهمدت  20روز مستقر شدیم و برای شناسایی هم رفتیم.
آقا محسن جلسات متعددی را گذاشتند و بحث و تبادلنظر

اجرای آن عملیات دانست و گفت:
«ما تقریباً از اول فروردین سال  1364به لشکر آمدیم .شد که ما عملیات شهر فاو را اینجا انجام بدهیم یا خیر؟
وقتی به لشکر آمدیم برخی از دوستان را که قدیمی بودند برادران دو دسته شدند؛ یک دسته میگفتند میشود و یک
میشناختیم .تصمیم گرفتیم و بعد از  20روز دو عملیات عده میگفتند نمیشود .ما بهخاطر اینکه سابقهای در آبادان
قدس  1و  2را در وسط هورالعظیم انجام دادیم .ما در [محاصره شهر آبادان] داشتیم ،به آقا محسن [رضایی] و
آنجا  400-500نفر اسیر گرفتیم و لشکر در آنجا متحول و برادر [غالمعلی] رشید اعالم آمادگی کامل کردیم که ما
بازسازی شد .طی این عملیاتها مردانگی آن بچهها برای  100درصد آمادگی داریم که در اینجا عملیات کنیم .در
من ثابت و دلمان قرص شد که این لشکر میتواند عملیات هور به بچههای یاسوج هم که به ما واگذار شده بودند،
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آموزش دادیم .اطمینان داشتیم که باوجود این برادران در مانور عملیات مأموریت داشتند بعد از خطشکنی ما ،از
رزمنده ما میتوانیم عملیات بزرگی را انجام دهیم .به آقا ما عبور کرده ،بهسمت جاده امالقصر بروند.
محسن گفتم که سختترین جا را به ما بدهد که موافقت

برادر عباس محتاج فرمانده قرارگاه کربال ،برادر عزیز

کردند و شهر فاو را به عرض  3کیلومتر و عمق حدود  7جعفری فرمانده قرارگاه نجف و برادر حسین عالیی فرمانده
کیلومتر که تا خورعبداهلل بود به ما واگذار کردند .سمت قرارگاه نوح بودند .برادر محتاج پس از دریافت مأموریت ،آن
چپ ما لشکرهای  7ولیعصر(عج) 19 ،والفجر 41 ،ثاراهلل(ع) و را به ما ابالغ کردند .باهم به منطقه آمدیم و از نزدیک از
تیپ 33المهدی(عج) بودند .محدوده ما تا دهانه خلیجفارس منطقه بازدید کردیم .نصف روز آنجا بودیم و پس از بررسی
میآمد .سمت راست ما لشکرهای  31عاشورا 5 ،نصر ،و دیدیم که همه منطقه زیر آب است ،در طول پنج سال
 44قمربنیهاشم(ع) بودند .شهید حسین خرازی و شهید باغها و نهرها خراب شده و تا آنجا که مد باال میآید ،کل
احمد کاظمی [فرماندهان لشکرهای  14امام حسین(ع) و منطقه را آب گرفته است.
 8نجف] ـ که مخالف عملیات در اینجا بودند ـ زمانی که

پس از بررسی زمین ،به ما  5مجوز تردد داده شد.

شناساییهای ما را دیدند در حدود  2ماه قبل از عملیات حفاظت اطالعات در رأس امور بود و ازنظر شرعی و الهی
پذیرفتند که به لشکر 8نجف و لشکر  14امام حسین(ع) نیز همه رزمندهها موظف بودند دستورات ابالغی را به حفاظت
خط داده شود .لذا آنها نیز مستقر شدند و قرار شد مابین دو اعالم کنند و حفاظت نیز کنترل کند .بنابراین ،قرار شد
که  5برگه تردد صادر شود که ما یک برگه به بچههای

لشکر عاشورا و نصر عملیات کنند.

لشکرهایی هم که بعد از ما عبور میکردند ،لشکر 27خودمان دادیم .پس از آن با بچهها صحبت کردیم و آقایان
محمد رسولاهلل(ص) و لشکر 17علیبنابیطالب(ع) بودند و کسائیان ،حیدرپور ،کمیل ،شهید طوسی ،عمرانی و سید
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مرتضی حسینی را آوردیم و در منطقه مستقر کردیم .خواهند داد) .بالغ بر  30هزار کمپرسی و نیسان به این
منطقه از وضعیت بسیار ناهنجاری برخوردار بود .در کل منطقه آوردیم تا آن را برای عملیات آماده کنیم .هر روز
رفیه ،سن ،امیه ،بوفلفل ،حدود  50تا  100نیسان خاک از عقب (که مایلرها خاک
این  3کیلومتر  6-7نهر سعدونیّ ،
بوصدرین ،خجسته و ...بود .هرکدام از این نهرها حدود را تا آنجا آورده و برای دادن به نیسانها حاضر بودند) پر

 250تا  300متر باهم فاصله دارند .بین آنها هم نخلستانی میکردند و آرام تا نزدیک نخلها میآمدند .بچهها هم
است .این نهرها وقتی که آب محو میشود تا جاده آسفالت گونیها را پر از خاک میکردند و تا خط مقدم روی دوش
خودشان میبردند .حال اگر عراقیها یک گونی اضافه ،یک

میآید.

بعد از استقرار اولیه و براساس دستورالعمل حفاظتی نیرو ،یک سنگر یا هرچیز دیگری میدیدند فاجعه بود .لذا
قرار شد ژاندارمری را هم که ما شاید  150تا  300نفر را برای سنگرسازی تحت امر

سردار قربانی:

نگهبانی میدادند و مظلومانه آقای کسائیان گذاشتیم که گونیها را پر کرده و شبها

آقا محسن جلسات متعددی

از اینجا دفاع میکردند ،میچیدند و با نی و چیزهای دیگر استتار میکردند که

را گذاشــتند .بحث شد که ما

حفظ کنیم .به آقای کسائیان هیچ اثری مشخص نبود .در حدی شد که ادوات لشکر

عملیات شهر فاو را اینجا انجام

و سایر دوستان گفتیم که ما ،آقای صافیها  75قبضه سالح تیر مستقیم مانند ،106
پیراهنهای جهاد را بپوشیم و  23 ،107میلیمتری ،دوشکا و آر.پی.جی 11مستقر کرد

بدهیم یا خیر؟ برادران دو دسته

جهاد کنیم».

شــدند؛ یک دسته میگفتند

میشود و یک عده میگفتند

که هیچکدام حق تیراندازی نداشتند .فقط بهاندازه تعداد
تیری که ژاندارمری حق شلیک داشت ،یعنی حدود 20

مهندسیعملیات

نمیشود .ما اعالم آمادگی کامل

تیر ،دستور دادیم که شلیک شود تا دشمن شک نکند.

در راستای اجرای عملیات حدود  4ماه مهندسی کار آمادهسازی را دنبال کرد».

کردیم که ما  100درصد آمادگی

والفجر ،8مرحله بعد از استقرار و

داریم کــه در اینجا عملیات

انجام شناسایی ،شروع اقدامات شناساییعملیات

کنیم .به آقا محسن گفتم که

مهندسی بهمنظور آمادهسازی در ادامه سردار قربانی کار شناسایی عملیات والفجر 8را

سختترین جا را به ما بدهد.

منطقه برای عملیات بود .سردار همراه با رعایت اصول کامل حفاظتی عنوان کرد و گفت:
قربانی اقدامات آمادهسازی پیش

از این عملیات را شامل این موارد دانست:

«بچههای اطالعات و عملیات را در  3محور اطالعاتی
نهر بوصدرین ،بوفلفل و سعدونی مستقر کردیم .به همه

«بعد از استقرار اولیه ،کارهای مهندسی را شروع هم دستور کار آموزش و شناسایی آب اروند را دادیم .در
کردیم .بالفاصله هم بچههای اطالعات و عملیاتمان را هورالعظیم دیدیم که آب راکد بود .در دهانه فاو ،سرعت آب
آوردیم .نیروهایی که برای عملیات در سرما آماده کرده در جزر  60کیلومتر و در مد نیز  60کیلومتر است .در اینجا
بودیم ،حدود  100غواص آماده و زبده بودند (آقای سید تالطم آب شدید و رودخانه وحشی است .ما به اطالعات
مرتضی حسینی اقدامات مربوط به مهندسی را توضیح گفتیم که باید با این آب دستوپنجه نرم کنید و همه این
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نقاط را شاخصگذاری کنید ،متر بزنید ،سوابق 30ساله آب برایشان روضه خواندیم و ثبتنام شروع شد .فکر میکنید
را دربیاورید ،مهتاب ،جزرومد و سرعت را دربیاورید و آب را از این نیروها چند نفر آماده شهادت شد؟ در آن صبحگاه
کامل بشناسید .کار شناسایی شروع شد و تا یک ماه حق  1000نفر در گردانها ثبتنام کردند و آمدند امضا کردند
عبور از اروند ندادیم .حق عبور را فقط به بچههای زبده ،و بعضی هم با انگشت سبابه خود امضای خون کردند که
ما آماده شهادتیم.

مانند آقای بشارتی و روستا دادیم».

فرمانده باید از نیرو و تدین نیرو یقین پیدا کند .شما از

آموزش نیروها

بابت نیرویی که انتخاب میکنید باید خاطرجمع باشید و

فرمانده لشکر 25کربال در عملیات والفجر ،8در تشریح در مأموریتی که به این نیرو محول میکنید ،آبروی خودتان
آموزش نیروها برای اجرای عملیات والفجر ،8با اشاره به و نظام را حفظ کنید.
ماجرای  1000نفر نیروی داوطلب شهـادت ،وجـود این

هزار نفر داوطلب شهادت

نیروهـای زبــده را کـــه پای عهدشان را با انگشـت سبابه شدند .برای نیــروها جلسه
امضای خــون کردنــد ،عامل خاطرجمعشدن فرماندهی گذاشتیم که اگر زن و بچه
از نیروهای عملکننده عملیات دانست و خاطرنشان کرد:

دارید ،پــدر و مــادر دارید،

سردار قربانی:

یک صبحگاه گذاشــتیم و به

نیروها گفتیم که ما میخواهیم

عملیاتی در بغداد انجام دهیم

«برای اجرای عملیات والفجر 8جمعیت زیادی از برویــد خداحافظــی کنیــد

و یک تعــداد نیروی داوطلب

در لشکر 16قدس را آزاد کردیم .این لشکر قرار بود برای و برگردید .مازندرانیها رفتند

میخواهد ،بســماهلل .در آن

نیروهای استانهای یاسوج ،اصفهان ،مازندران و گلستان و تکلیفتان را مشخــص کنید

شــهادت میخواهیم ،هرکس

گیالن تشکیل شود .آقای کیانیان لشکر را تشکیل داد و و موقع برگشت  50نفر جدید

صبحگاه  1000نفر در گردانها

بچههای گیالن بجز عدهای که دلشان میخواست بمانند ،هم بــه نفــرات داوطلبشان
بقیه آزاد شدند .یعنی ما شدیم مازندران ،گلستان ،اصفهان اضافه شده بود .ما دوباره توان
جسمی و روحی این نیــروها

و کهگیلویه و بویراحمد.

ثبتنام کردنــد و آمدند امضا
کردند که ما آماده شهادتیم.

یک مشکل دیــگر هــم داشتیــم و آن نیــروهــای را بررسی کردیم و از میان آنها کسانی را که قابلیت کار
شهادتطلب بــود .بــرای عملیات اینچنینی با این داشتند انتخاب کردیم و گفتیم میخواهیم بهسمت بغداد
وضعیت و با این خطر که باید  2رودخانه را پشت سر برویم .هر شب یک اتوبوس از هفتتپه سوار میکردیم و
میگذاشتیم ،آب و غذا نبود و نمیتوانستیم مجروحان و بهسمت دانیال یا جاهای دیگر حرکت میکردیم و کسی
شهدا را به عقب بیاوریم ،نیرو باید نیروی زبدهای باشد .باید مداحی میکرد .در این فاصله دور میزدیم تا نیروها
فکر میکردیم .لذا ما یک صبحگاه گذاشتیم و به نیروها نفهمند .بعد هم نیروها را به منطقه شادگان میبردیم.
گفتیم که ما میخواهیم عملیاتی در بغداد انجام دهیم و بعد از پیادهشدن ،کمپرسیهای مایلر آنها را سوار کرده،
یک تعداد نیروی داوطلب شهادت میخواهیم ،هرکس میبردند و در چوئبده مستقر میکردند .اطالعات را هم
میخواهد ،بسماهلل .به گردانها هم گفتیم که ثبتنام کنند .مسئول آموزش نیروها کردیم 4 .ماه شبانهروز با این
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نیروها کار کردیم .اطالعات ما 300بار در این  8محور یا تانکها گذاشته بودیم .نحوه آوردنشان بهاینصورت بود که
معبر رفتوآمد و شناسایی داشت .ما منطقه را براساس بروند طالئیه و از پشت نخلستانها بهصورتیکه رازیتها
وضعیت دشمن تقسیم کردیم و تکتک معبرهای عبور آنها را نبینند ،تانکها را آورده ،پیاده کنند.
را خودم انتخاب کردم .با مسئول عملیاتمان آقایان بهنام،

حدود 5-6تا سکوی بلند تا سر نخلها خاکریز زدیم

رزاقزاده و طوسی برنامهریزی کردیم .کل منطقه به که شب عملیات تا رمز گفته شد ،تانکها باال بیایند و هرجا
 2تیپ تقسیم شد که تیپ 1آن با آقای کسائیان بود .مقاومتی ازطرف دشمن شد ،آنجا را بزنند».
بههرحال اینها باید باهم هماهنگ میشدند.

بــعـــد لشــکرهای  27حضــرت رســول(ص) و  17پشتیبانی ،تدارکات و هماهنگی

علیبنابیطالب(ع) آمدند .تالطم آب را در نظر بگیرید .یکی از بحثهای مهم عملیات والفجر ،8هماهنگی کامل
وقتی غواص در این آب میآید ،اص ً
ال اختیاری از خود نیروها و نحوه پشتیبانی از این عملیات است .یکی از دالیل
ندارد .بچههای اطالعات ما آنقدر ورزیده شده بودند مهم عدمالفتح عملیاتهای خیبر و بدر ،پشتیبانی ضعیف از
که حتی در جزرومد هم آن را تا رسیدن به نقطه معبر این دو عملیات عنوان شده است .عملیات والفجر 8تجارب
این دو عملیات را به کار گرفت و یکی از مهمترین این

مدیریت میکردند.

ما  75قبضه توپ در اینجا مستقر کردیم و استتار و تجارب ،پشتیبانی حداکثری از عملیات بود .سردار قربانی
اختفای آنها نیز رعایت شد .مجموعاً همۀ سنگرهای عراقی در این خصوص به دانشجویان گفت:
«ما دو عقبۀ عمده داشتیم :یک عقبه بهمنشیر بود که

را نشانه رفتیم.

حدود  2تا  3هزار بشکه فقط آقای سیدمرتضی صبح عملیات پلها را میزدند ،یک عقبه هم اروند بود.
حسینی و دوستانشان از آبادان آورده و گلوالی داخلش یعنی صبح عملیات که شد ،تا ساعت  9همه عقبهها را
ریخته بودند .البته آنقدر بشکه جمع کرده بودند که بمباران کردند ،همه پلها را زدند و ما پلی نداشتیم .تدبیری
ازسوی ژاندارمری دستگیر شده بودند و با این بشکهها و که کردیم این بود که یک اسکله پشت چوئبده زدیم و
گونی و غیره خط مقدم را تشکیل داده بودند.

پشتیبانیمان را مستقر کردیم .اسکله دیگر هم در اینطرف

خط آتش را هم آقای صافی ایجاد کردند و زرهی ما در داخل نهرها در حد پیاده و سوار شدن زدیم .آنطرف
هم برعهده آقای قضاوی بود .حدود  19تانک به این منطقه رودخانه هم در ساحل اروند اسکلهای برای سوار و پیاده
آوردیم که حتی قرارگاه هم نفهمید که ما این تانکها شدن نفرات ،بردن ادوات و غیره داشتیم .لذا ما  2رودخانه
را چطور آوردیم (حواستان باشد یعنی بعضی وقتها ما ـ یعنی  4رده اهواز تا بهمنشیر ،بهمنشیر تا پشت اروند،
قرارگاه را هم دور میزدیم؛ نه برای زرنگبازی ،بلکه برای رده اروند تا پشت خاک عراق در فاو ،و رده خط مقدم تا
پیشبرد کار .شما فکر کنید در عملیات خیبر و بدر اگر  2بنه ـ را پشت سر گذاشتیم .ستاد تدارک داخل فاو ،آقای
ماه زودتر به ما گفته بودند ،ما اص ً
ال آن وضعیت را نداشتیم .قاسمی و آقای حاج علی باباصفری کسانی بودند که در
همین کاری که اینجا کردیم2 ).تا راننده برای آوردن این خط مقدم و زیر آتش باید تدارکات را به خط میرساندند.

سال پانزدهم

90

شماره پنجاه و هشتم

زمستان  1395و بهار 1396

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سردار سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکر ویژه25کربال در دوران دفاع مقدس و تیم همراه ،اردوگاه میثاق آبادان ،اردیبهشت.1395

اینها را باید آموزش میدادیم .تمام سکاندارها و قایقرانان را هم تمام فکر و ذکر و هوشش را آنجا برده بود .در این
آموزش دادیم .مث ً
ال آقا رحیم بهاندازه فرمانده گردانهایش ،منطقه [منطقه عملیات والفجر ]8ما یک بیسیم روشن
همه این سکاندارها را توجیه کرد .این قایقها تا شــب نکردیم و همه شبکه خود را به همین نحو [در هور] مهیا
عملیات شایــد  20بار رفتوآمد داشتند و در تاریکی شب و آماده کردیم.
تصادف میکردند یا غرق میشدند .این توجیه و راهنمای

هماهنگیهایمان را با لشکر 10سیدالشهدا  ،لشکر7
(ع)

ســکانداران بــود .بچــههای اطالعات با تخریبچیها در ولیعصر  ،قرارگاه و سایر دوستان انجام دادیم .لشکر7
(عج)

این محورها تقسیم شدند که هرکدامشان در رابطه با قایقها ولیعصر(عج) در ابتدا در اختیار قرارگاه نوح بود و من اعتراض
و سکانداران و غواصها توجیه شده بودند .یعنی سازماندهی کردم و گفتم که این لشکر باید تحت امر قرارگاه کربال
کاملــی درخصــوص توزیــع نیروهای اطالعات و تخریب بیاید .چون قرارگاه و لشکر خط حد خود را میبیند ،حاال
شد و الحمدهلل جانشین خودمان را در رودخانه دز گذاشتیم .شما هی داد بزن که الحاق انجام نشده است و لشکر7
در آنجا یک جناح ما رودخانه بود و یک ماه قبل از شب نیامده است .به همین خاطر ما اعتراض کردیم که لشکر7
عملیات دستورالعمل انتقال قایقها را دادیم.

باید تحت امر قرارگاه کربال قرار گیرد تا ما شانهبهشانۀ هم

در فاصلهای که نیروهای لشکر آمدند ( 45روز تا  2جلو بیاییم .ما متکی به اینها نبودیم ،اما این جناح هم
ماه قبل) ما همه نیروهای لشکر را آموزش خوبی دادیم .تهدیدی نداشتیم .شاید از فاو به آنطرف  2گردان یا 3
آقای کاظم حسینی مخابرات لشکر ،تمام بیسیمچیهای گردان جلو این لشکر بود .عمده نیروها از شهر فاو بود و بعد
گردان ،گروهان و دسته را سازماندهی کرد .مخابرات یک از شروع عملیات سمت کارخانه نمک میرفت .ما از این
ماه قبل از عملیات در هورالعظیم مانور میکرد و دشمن جناح تهدید نمیشدیم .یک تهدید ما ازجانب خور عبداهلل،
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تهدید دیگر از جادهامالقصر و یکی هم از جاده فاو ـ بصره نیروها را با لباس به شناسایی فرستادیم .از عناصر ما کسی
و فاو ـ البحار بود .مأموریت ما این بود که خط را بشکنیم ،برای شناسایی نرفت .اینجا محدود بود .چون وزارت نفت
شهر را پاکسازی کنیم و از سه جاده مراقبت کنیم .در آن عراق ،نظامیها و ...در آنجا بودند و امکانش نبود».
زمان ابالغی برای من آمد که به شما ابالغ میشود پس

دوباره دانشجوی موردنظر پرسید« :آن اطمینان برای

از تصرف فاو ،در یک کیلومتری آن یک خاکریز احداث شما از کجا به وجود آمد که وقتی نیروی شما به آب زد و از
آب آمد بیرون ،شما تا آنجا را شناسایی کرده بودید .از آنجا

کنید».

سردار مرتضی قربانی در پایان به سؤاالت دانشجویان به بعد که میخواهد شهر را پاکسازی کند و ادامه بدهد
پاسخ داد .وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان به این تا خورعبداهلل چه میشد؟» و سردار قربانی پاسخ داد« :اال
مضمون که "عمق شناسایی بذکر اهلل تطمئن القلوب .باوجوداینکه عکس هوایی هم از

سردار قربانی:

مخابــرات یک مــاه قبل از
عملیــات در هورالعظیم مانور

میکرد و دشمن هم تمام فکر و

شما تا کجا بود؟" گفت« :تا این منطقه بود ،جزءبهجزء همۀ موارد اینجا کار شده بود.
خط اول .منابعی که ما داشتیم من قسم میخورم که غواصها و رزمندگان بعضاً بیشتر از

بهصورت موردی از فاو بودند 2-3 .ساعت در روز استراحت نداشتند و همهاش کار بود.
عکسهای هوایی هم خیلی به آقای مقدس که فرمانده زرهی است ،از اندیمشک با تانک

ذکر و هوشش را آنجا برده بود.

ما کمک کردند و دوربینهای تا اینجا در راه بود تا به اینجا برسد .آقای محمود کریمی،
خودمان بود ».دانشجو در شهید مرادی و همه و همه واقعاً از جان خودشان مایه

والفجر ]8ما یک بیسیم روشن

مقابل عنوان کرد« :ولی آن گذاشتند».

در این منطقه [منطقه عملیات

نکردیم و همه شــبکه خود را

به همین نحو [در هور] مهیا و
آماده کردیم.

شناسایی که شما در روزهای

سؤال دیگری که از سردار قربانی پرسیده شد این

قبل فرمودید که فرمانده بود« :باتوجهبه اینکه هدف از این دوره انتقال تجارب
باید برود دست بزند ،تا لبۀ فرماندهان دفاع مقدس به دانشجویان دافوس و بحثهای
ساحل را میرفتید؟» سردار مطرحشده در این دوره تحلیل عملیاتها و دانستن دالیل

قربانی اظهار کرد« :تمام فرمانده گردانهای خطشکن ما ،موفقیت یا ناکامی یک عملیات است ،و باتوجهبه دانشی
فرماندهان دسته ،گروه ،گردان و غواصهایمان تا زیر محلی که در دانشگاه امام حسین(ع) برای طرحریزی عملیات
که میتوانستند ،میرفتند و برمیگشتند ».دانشجو در وجود دارد و تدریس میشود ،برای ما این جا نمیافتد
مقابل پرسید« :پس معبرها را شناسایی میدانی نداشتید؟» [مفهوم نیست] که تا لبۀ خط دشمن برویم ،اما از آن به
و سردار قربانی پاسخ داد« :این امکانپذیر نیست .شما  300بعد را خبر نداشته باشیم .درست است که ایمان ،ایثار و
را تقسیم بر  8کنید .یعنی  .40ما  20بار رفت و  20بار ازخودگذشتگی در همه نیروها وجود دارد ،اما از اینها باید
برگشت داشتیم .در این رفتوبرگشتها آنقدر باید دقت درمقابل تجهیزاتی که داریم درست استفاده شود .به نظر
کنید که کوچکترین خطایی نکنید که دشمن شما را میآید که بهاصطالح دانشگاهی در اینجا "بازی جنگ"
ببیند و عملیات لو برود .لذا در همین  20بار رفتوآمد ،انجام نمیشده است .استعداد دشمن روبهروی شما چه
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بوده و شما با چه اطمینانی هزار غواص را فرستادید اینجا گذاشته بودیم و بیش از این هم نیاز نبود ،ولی برای تأمین
که عملیات شهادتطلبانه انجام دهند؟ آیا شما تدبیری این هدف قاطع الزم بود که پایگاه موشکی هم گرفته شود و
برای برگرداندن نیرو داشتید یا بهمانند عملیات کربالی 4در جناح راست ما خاکریز زده شود و جناح سمت چپ هم 3
باید در آب میریختند و تیر و تراش دشمن همه اینها را به لشکر چیده شد .اینجا مانند عملیات فتحالمبین نبود که بعد
شکستن خط ،از جسر نادری  120کیلومتر تا عقبۀ فکه جلو

شهادت میرساند؟»

بروید .در اینجا خود خورعبداهلل و خود خلیجفارس یک مانع

سردار قربانی در پاسخ به این پرسش گفت:

«نه اینگونه تحلــیل نکنیــد .در کربـالی 4هــم است .ما تنها تهدیدی که میشدیم از  3جاده بود که برای
اینگونــه نبود که در آب بریزند و . ...اتفاقاً کل شهدای آن هم تدبیر شد و برای این  3جاده نیز یگان گذاشته شد.
[لشکر] ما در امالرصاص  30-40نفر بوده است .در پاسخ لشکر 27حضرت رسول(ص) و
سؤال شما باید بگویم اوالً ما از روزی که به این منطقه  17علیبنابیطالب(ع)بهمحض
آمدیم جنگ با آب را بهصورت کامل آموزش دیدیم .اعالم قرارگاه کربال باید از
 ۲۰سال گذشتۀ جریان آب اروند را شناسایی کردیم .اینجا عبور میکرد .وقتی ما به
نخست نیروهای زبده ما رفتند و آمدند و راهکارها را چک پایگاه موشکی رسیدیم ،ساعت
کردند .ما برای عبور قایقها ،رزمندگان و غواصها مسلط  10:20شده بود و ساعت  2هم
شدیم .قب ً
ال هم در خود منطقه عملیاتی ثامناالئمه(ع) یا اعالم کردیم که لشکر 17بیاید
طریقالقدس شناسایی در عمق نداشتیم و شناسایی ما تا و از ما عبور کرده و بهسمت
پایگاه موشــکی برود .اینــها

خط اول دشمن بود.

سردار قربانی:

[قبل از عملیات والفجر ]8تمام
فرمانده گردانهای خطشکن

ما ،فرماندهان دســته ،گروه،
گــردان و غواصهایمــان تا

زیر محلی که میتوانســتند،

در عملیات والفجر 8نیز ما دوربین خرگوشی را سر تدابیریاستکهلحظهبهلحظه

میرفتند و برمیگشتند.

نخلها گذاشته بودیم و از پشت نخلها باال میرفتیم و همه سر آن بحث و برای آن جلسه
زمین منطقه و ترددها را چک و ثبت میکردیم .از پشت برگزار و هماهنــگی حاصــل
نخلستان تا رودخانه و ناوچهها و پایگاه موشکی را میدیدیم شده بود .یک لشکر میخواهد از لشکر دیگر عبور کند که
و اطالعات لحظهبهلحظه از وضعیت دشمن داشتیم .ما به خود همین عبور ،سختترین بحث عملیات است .دلیل
شهر فاو که هدف قاطع ما بود ،دید و اشراف داشتیم .یعنی درستبودن شناساییها این است که ما به همۀ اهداف این

شناسایی هدفِ قاطع ،کافی بود و بیش از این هم نیازی به عملیات دست یافتیم و تأمین هم کردیم و پیروز شدیم.
شناسایی نبود .شناسایی این نیست که تا عمق مواضع دشمن لشکر ویژه 25کربال در این عملیات بهاندازه  3لشکر کار کرد.
بروید ،یک چایی هم بخورید و برگردید .از اول صبح بچههای ضمن اینکه مأموریت خود را انجام داد ،جادهای که بهسمت
اطالعات ما تردد ماشینها ،آدمها و ...را چک میکردند .ما کارخانه نمک میرفت از قرارگاه نوح پس گرفته شد که ما
عمدۀ توان خود را روی جادهها گذاشته بودیم که این جادهها طی مأموریتی آنها را دوباره عقب زدیم».
بسته نشود .شناساییها را در جایی که هدف قاطع ما بود
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این بود که "استعداد غواصهای خطشکن که شما انتقال عملیاتی نداشته ،یا اگر داشته مکتوب نبوده و شفاهی بوده
دادید چقدر بود؟ درحالیکه رادار رایزیت فرانسوی درمقابل یا خیلی از ابعاد را پوشش نمیداده است ،منتقدان را به
شما بود ،چطور توانستید خاکریز بزنید و باال بیایید و عراق خواندن طرح عملیاتی والفجر 8در این شماره که بهصورت
سند مکتوب آمده است ،فراخواند.

شما را نبیند؟"

سردار قربانی نیز در پایان درخصوص طرح عملیات

سردار قربانی پاسخ داد« :دو گردان غواص داشتیم و
جمعاً  300غواص در اینجا به کار گرفتیم ،اما برای بقیه والفجر 8گفت« :من با تکتک غواصها درباره نحوه عبور
(حدود  1000نفری که آموزش غواصی دیده بودند) لباس از رودخانه و موانع ،چینش و آرایش غواصها و مسائل
غواصی نداشتیم .دو گردان  150نفری در  2محور بودند .دیگر محوربهمحور جلسه گذاشتم .ما  2ماه روی مانور کار
درباره سؤال دوم ،بزرگترین مانع دید ارتش عراق در این کردیم».
منطقه همین نخلستانها بود که خودش همه تجهیزات

رازیت دشمن را کور کرده بود .رازیتهایی هم که باال بود با مهندسی در عملیات والفجر8

توپ میزدیم و دشمن شب آنها را باال میبرد .ما دید بصری دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع مقدس ،صبح
رایزیت دشمن را که تا  60کیلومتر بود با خاکریز موربی که روز جمعه  7صبح  ،1395با تشریح عملکرد لشکر ویژه25
جهاد زده بود گرفته بودیم .ازآنجاکه رادار رازیت فقط موتور کربال در عملیات والفجر 8ادامه یافت .فرماندهان لشکر25
ماشین را میگرفت ،در پشت خاکریز ،دوربین و خودرو را کربال درباره موضوعات مهندسی ،مخابرات ،پشتیبانی،
نمیدید .تا شب عملیات هم هرچه ژاندارمری در روزهای زرهی و مانور لشکر 25کربال سخنانی را بیان و سعی کردند
قبل انجام میداد ،بیسیمزدن ،تیراندازی و ،...ما هم همان در خالل این مباحث ،تجارب فرماندهی خود را در هرکدام
را انجام میدادیم .ولی شب عملیات یکهو  1000قبضه از این بخشها که طی جنگ و بهخصوص عملیات والفجر8
توپ شروح به شلیک کرد (یعنی ما از باال تا پایین  1000به دست آوردهاند ،به دانشجویان منتقل کنند.
قبضه توپ چیده بودیم) .شب اول بهدلیل اینکه بچهها با

در ابتدا ،سردار مرتضی قربانی به بیان توضیحاتی

سرعت رفتند ،آتش آنچنانی الزم نشد ،ولی صبح روز اول درخصوص نقش مهندسی در عملیاتها بهویژه
عملیات که پاتکها شروع شد ،از خرمشهر تا این منطقه عملیات والفجر 8پرداخت .وی درباره مهندسی در این
که  90کیلومتر است بهصورت پیوسته گلوله توپ بر سر عملیات گفت:
دشمن خالی میشد .آقای رجب کریمی دیدبان ما بودند و

«در اینجا [منطقه عملیاتی والفجر 8مربوط به لشکر

ویژه 25کربال] برادران مهندسی ما خطی را ساختند که
هدایت آتش ادوات را بر عهده داشتند».
در بین این سؤاالت یکی از همکاران دافوس در مقام عراقیها نفهمیدند .حفاظت کام ً
ال رعایت شد ،طول روز
دفاع از طرحریزیهای این عملیات ،با اشاره به شماره  39کسی حق تردد نداشت؛ مگر از پایین نهرها که در دید
فصلنامه نگین ایران چاپ مرکز اسناد و تحقیقات دفاع عراقیها نباشند .مهندسی آمادهکردن منطقه را برای
مقدس و انتقاد از کسانی که میگویند این عملیات طرح عملیات به عهده داشت .آقای سید مرتضی حسینی که
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نقشه مأموریت لشکر25کربال در عملیات والفجر ،8اسفندماه .1364

مسئول مهندسی اینجا بود ،هر شب دنبال لودر و بولدوزر ما را تشویقی به حج فرستاده بودند .یک روز آقای تقوازاده
بود .وقتی به سنگر هم میآمد درخصوص برنامهها آمد به من گفت که سید مرتضی بیا به سنگر فرماندهی
توجیهشان میکردیــم و آنــها را دنبــال لودر و بــولدوزر واقع در هفتتپه برویم که آقا مرتضی [قربانی] کارتان دارد.
میفرستادیم .سختترین نقطــۀ نبرد [برای مهندسی و رفتیم و یکسری سوغاتی را هم از حج آورده بودیم دادیم
آمادهسازی منطقه عملیات] جلو خاکریز بود .مث ً
ال از بــس و دیدهبوسی کردیم و ...گفت سید مرتضی [حسینی] من
که تیر میزدنــد ،برای تأمین لودر و بولدوزر چند تانک را کار مهمتر با شما دارم .نشستم و مرا توجیه کرد .آقای
قربانی گفت امشب جایی میخواهم ببرمت که دیگر از آنجا

جلو فرستادیم تا اینها را تأمین کنند».

سید مرتضی حسینی درخصوص مهنـدســی در بیرونبیا نیستی و برگشتی در آن نیست.
اینجا که آمدیم واقعاً یک منطقۀ بکر و پر از چوالن
عملیات والفجر 8با اشاره به زمان حضور در منطقه ،ارجاع
مأموریت عملیات ازجانب فرماندهی و برنامه توجیهی و و نیزار و نخلستان بود .اص ً
ال راهی نبود و نهرها همه
نخلستانها را از هم جدا میکرد .سردار کسائیان و حیدرپور

اقدامات انجامشده را اینگونه توضیح داد:

«از اواخر مرداد و اوایل شهریور  1364وارد منطقه هم بودند و سردار قربانی ما را توجیه کردند که .1 :اینجا
شدیم .آن موقع که به این منطقه آمدیم تازه از حج باید جاده شود .2 .همه خانههای اینجا باید دو سقفه شوند.
واجب برگشته بودم .بعد از عملیات قدس ،سردار قربانی  .3ما این خط حد  3کیلومتر را نمیتوانیم خاکریز بزنیم،
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ولی باید چیزی باشد که اگر تیر تانک هم در آن خورد که دید ،گفت بهعنوان تشویقی چند تا کمپرسی و ...به شما
اینطرف نیاید .4 .جاده بهسمت جلو بود ،این همه باید میدهم و چند دستگاه هم داد.
جاده بهسمت جلو آمده و تیشکل میشد که بتوانیم در
آنجا خاکریز و استحکامات و ...را ایجاد بکنیم.

شروع به خاکآوردن و پای کار ریختن کردیم .نخست
ارتباط این جاده تیشکل ( )Tرا برقرار کردیم .خاک را

برنامه توجیهی را به ما دادند .ما همه عملیات را هم که از قبل آورده بودیم ،در دو طرف نهر دپو کرده و
نوشتیم و مرحلهبهمرحله اولویتها را پیش رفتیم .واقعاً با بولدوزر هل دادیم .عریضترین نهر ما نهر بوفلفل بود.
خاکآوردن از این منطقه خیلی سخت بود .همهچیز اینجا یکسری خانه خرابه و خرابههایی که دیگر قابلاستفاده
مشکل بود .اینجا وقتی یک متر خاک برمیدارند ،آب بیرون نبودند را تخریب کرده و خاکش را آوردیم .همچنین چند
میآید .باید وجببهوجب این معدن انتخاب کردیم و خاکش را آوردیم .عمدۀ کار ما در
منطقه را میگشتیم که کجا شب بود و حفاظت را رعایت و نهایت دقت را میکردیم

سردار حسینی:

اینجــا که آمدیــم واقع ًا یک

منطقۀ بکر و پر از چوالن و نیزار

و نخلستان بود .اص ً
ال راهی نبود

و نهرها همه نخلستانها را از
هم جدا میکــرد .اینجا وقتی

یک متر خاک برمیدارند ،آب
بیرون میآید.

خاک برداریم ،کجا میتوانیم تا عملیات لو نرود .ما از ته نخلستان وجببهوجب یک
معدن خاک انتخاب کنیم؟ جا را سوراخ کرده و خاک میآوردیم .بههرحال ،از جاده
همینطور همهاش معضل تیشکلی که سر این جادههایی که از جزیره به خط هم
بود .برادری قبل از من اینجا وصل میشد ،معضلی برای ما بود .من اگر با اطالعات یا
آمده بود ،نهری را پر کرده و آقای کسائیان کار داشتم باید آسفالت را دور زده ،دوباره از
لوله پلیکا ریخته بود و خاک آسفالت به اینجا میآمدم .ولی وقتی اینها را وصل کردیم،
ریخته بود و همه آنها را آب نصف مشکل حل شده بود.
شسته بود و داخل اروند

مرحله دوم مأموریت ما از آن جاده به خط شد .خاک

مانده بود .گفتیم که این کار را با نیسان کمپرسی آورده و در جایی که از قبل ایجاد
اینجور نیست .بعد هم از آقای کرده بودیم دپو میکردیم و از آنجا در نیسان کمپرسی

کسائیان اجازه گرفتم که اگر من را محدود و اینجا حبس ریخته و جلو میرفتیم .زیر پایمان را درست میکردیم تا
کنی ،نمیتوانم کاری بکنم .من باید در رفتوآمد باشم و به آخرین نهرهای لب اروند برسیم .البته پشت آنها را دو
با جهاد ارتباط بگیرم تا امکانات بیاورم؛ ضمن اینکه اجازه مرتبه تیشکل درست کردیم .دو گروه از بچههای اهواز
دهید یکسری امکانات مهندسی را بیاورم.

و خرمشهر را هم با یکی دو تا نیسان گذاشته بودیم که

آقای کسائیان گفت باید برای این کار پیش آقای در آبادان دور میزدیم و هرچه بشکه بود از هر جایی که
قربانی در هفتهتپه بروم .مرحلهبهمرحله هفتهای یک میتوانستیم پیدا میکردیم و جمع میکردیم .تا اینکه
کمپرسی یا لودر آمد و  3کمپرسی و یک لودر و بیلبکرو یک روز سپاه آبادان ما را دستگیر کرد و گفتند شما اینجا
با چند تا نیسان کمپرسی آوردیم .آن موقع ما نظر آقای چهکاره هستید که هر روز نیسانها را از بشکه پر میکنید
وفایی مسئول مهندسی سپاه را جلب کردیم .کارهای ما را و میبرید؟ ما نمیخواستیم به اینها بگوییم و لذا یکی دو
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روز ما را نگه داشتند تا اینکه آقای پورقاسم که مسئول مانور لشکر ویژه 25کربال در والفجر8

حفاظت لشکر بود آمد و ما را آزاد کرد .از دژبانی هم با مایلر در این جلسه سردار کسائیان درباره فرماندهی خود در

یا نیسان کمپرسی که میآمدیم ،هر روز خودمان را به یک تیپ 1لشکر 25کربال در عملیات والفجر 8مطالبی را بیان

اسمی معرفی میکردیم .قوطی کنسرو ،پول خرد یا چیزی کرد.

به دژبانی میدادیم و رد میشدیم .برگه تردد یک عدد بود

سردار کسائیان از دیگر فرماندهان لشکر 25کربال است.

که همه از آن استفاده میکردیم .بههرحال هر چیزی نوعی وی در تشریح مانور لشکر در عملیات والفجر ،8با اشاره

محدودیت بود.

به آموزش نیروها برای اجرای عملیات و دالیل موفقیت

این بشکـهها را جمـع و شبها با کمپرسی و مایلر عملیات والفجر 8در توضیح آموزشهای مربوط به عملیات

به آنجا منتقل میکردیم .یــک دستــگاه هوابــرش و بهویژه آموزش غواصها گفت:
جــوش داشتیم که د ِر بشکهها را با آن درمیآوردیم یا بغل

«در لشکر ویژه 25کربال،

بشکهها را سوراخ میکردیم و داخلش لجن میریختیم تا ما  3تیپ پیاده و یک تیپ

سفت سفت شده ،تبدیل به بتن شود .بشکهها را به آنجا زرهی داشتیم که در پایان

منتقل میکردیم .یکییکی میبردند و برادران همه بشکهها عملیات تیپ چهارم پیاده را

را گل میمالیدند .سپس بشکهها را میچیدند و لجنها و هم با آمدن نیروهای مردمی

گلها را با بیل داخلش را پر میکردند که آب آن از بغلها از استانهای مختلف تشکیل
خالی و سپس خشک میشد .دو الیه بشکه چیده بودیم و دادیم.

جلوش را با شاخههای نخل استتار کردیم که معلوم نباشد
و واقعاً هم هیچچیزی معلوم نبود .بعضی وقتها هم از توضیح میدهم .ما بهعنوان
مانور عملیات را برایتان

داخل چوالنها میرفتیم نگاه میکردیم که ببینیم چیزی تیپ 4 ،2گردان داشتیم،
مشخص است یا نه؟

تیپ 1و تیپ 3هم  4گردان

سردار حسینی:

یکی دو تا نیســان گذاشته

بودیم کــه در آبــادان دور

میزدیم و هرچه بشــکه بود
جمع میکردیم .تا اینکه یک

روز سپاه آبادان ما را دستگیر
کرد و گفتند شما اینجا چهکاره
هستید که هر روز نیسانها را
از بشکه پر میکنید و میبرید؟

طول آن  3کیلومتر را  2الیه بشکه چیدیم و داخلش داشتند .در آمادهسازی این منطقه برای اطمینان بیشتر

را پر از لجن کردیم .شخص آقای [مرتضی] قربانی همه در چوالنها تلفنهای سیمی کشیده و تا جلو اروند آمده

را به صف میکرد و خودش تا کمر داخل آب میرفت .بودیم .بیشتر شبها که بچهها از بلمها رها میشدند و

ایشان بههمراه سایر فرماندهان چون کسائیان و بهنام و ...از نهرها وارد میشدند تا به این روبهرو بروند ،روبهروی

گونیها را درمیآوردند و بشکهها را تا ارتفاع  2/5تا  3متر اینجا مینشستیم که برای اینها اتفاقی نیفتد و تا برگشتن
میچیدند .ما واقعاً استحکامات ایجاد کردیم .در مهندسی بچهها همانجا بودیم .وضعیت آب را نیز کنترل میکردیم.
همگی با هم دوست و رفیق بودیم و مراودات خیلی خوبی کاش بچههای اطالعات عملیات ما هم برای توضیح بحث

داشتیم .به سایر خطها که رفته بودم ،هیچ جا استحکاماتی شناسایی که چقدر عجیب بود در اینجا حاضر بودند.
مانند استحکامات ما درست نکرده بودند».

شناخت آب اروندرود خیلی مهم بود .اگر از فرماندهان
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لشکرهای دیگر جزرومد محدوده عملیاتیشان را سؤال میریختیم ،درحالیکه برخی جنگ در آب را بلد نبودند.
کنید ،میبینید که این جزرومد در این  3کیلومتر ما با تیپ 3ما که از بچههای کهگیلویه بودند ،اول که کنار
 2کیلومتر لشکر 31عاشورا و همچنین با جزرومد محدوده ساحل میآوردیم ،آقای قربانی میگفتند که همه را بریزید
داخل آب و این بچهها داخل آب نمیرفتند .این قدرت

لشکر 7ولیعصر(عج) فرق داشت.

ما گردانها را چند نوع آموزش دادیم .گردان امام جمهوری اسالمی بود که بچههای کوهستان را آوردند
حسین(ع) به فرماندهی شهید نوبخت و گردان مالک اشتر در  40کیلومتر هور گفتند بیایید عملیات کنید .بعضی از
را شبها بهصورت اختصاصی در پشت خانههای سازمانی بچهها بهطرز وحشتناکی از آب میترسیدند .آموزشدادن
نفت در آبادان برای "جنگ شهری" آموزش دادیم و آماده این نیرو خیلی سخت بود .نیروهایی داشتیم که اص ً
ال در آب
کردیم .گردان امام حسین(ع) باید از محور چهارم ما ،بعد سوار قایق نشده بودند و سوار و پیاده شدن در قایق برایشان
از شکستن خط توسط بچهها ،وارد شهر فاو میشد و خیلی سخت بود .در هر قایقی  8تا  10نفر سوار میکردیم.
پاکسازی شهر را به عهده میگرفت ،اما گردان مالک اشتر آموزشهای ما چه در هفتتپه و چه در بهمنشیر و سایر
جاها بسیار سنگین بود.

باید شهر را دور میزد.
به همه بچهها نحوه سوار و پیاده شدن از قایق را در

دو گردان غواص داشتیم .در تیپ 2یک گردان غواص

ساحل آموزش دادیم تا نحوه رفتن به گلوالی را تمرین به نام امام محمدباقر(ع) داشتیم و یک گردان غواص تیپ به
کنند؛ چون در زمان جزر باید  20الی  30متر را در اسم یا رسول(ص) بود که شهید بصیر فرماندهش بود .بچههای
گلوالی پیاده میرفتند .آن شب هم بعد از اینکه گردان اطالعات عملیات ضمن اینکه غواصهایی داشتند که از 8
دوم به خط زد ،با آقای هاشمینژاد ،مسئول طرح و عملیات معبر عمل میکردند ،ما خودمان هم در کنار غواصها برای
تیپ ،سوار قایق شدیم و به ساحل بغل اسکله چهارم رفتیم اطمینان تا زیر اسکله رفتیم .دکل بزرگی هم اینجا داشتیم
و پیاده شدیم .هنوز جزر کامل نشده بود که من و آقای که  60متری بود و فرماندهان گردانها و گروهان را روی
پاشا (اطالعات عملیات) بهدلیل اینکه الغر و سبک بودیم این دکل برده و توجیه میکردیم .پس غواصها دو دسته
آنطرف رفتیم ،اما آقای هاشمینژاد در گلوالی فرو رفت .بودند :غواص اطالعات عملیات و غواصهای گردان .خود
حاال فکر کنید گردانی که ما میآوردیم همه که الغر بچههای اطالعات عملیات آموزش غواصها را به عهده
نبودند .لذا ما باید نحوه پیاده و سوار شدن به قایق را به داشتند .شب عملیات را هم اینگونه تقسیمبندی کردیم
گردانها در بهمنشیر آموزش میدادیم.

که بچههای اطالعات عملیات سر و ته ستون را داشتند.

جنگی هم در نخلستان داشتیم و برای آن باید نحوه غواصهای تخریب پشت سرشان بودند و غواصهای گردان
جنگ در جنگل و نخلستان را آموزش میدادیم .مث ً
ال در هم پشت سر آنها بهصورت مسلح بودند .بچههای گردان در
جنگ نخلستان دیگر امکان پرتاب آر.پی.جی نبود؛ یا باید این آب نیامده بودند ،اما بچههای اطالعات عملیات در این
احاطهای میجنگیدیم ،که همه بچههای ما جنگ در آبها بودند و مسئولیت این غواصها را به عهده داشتند.
جنگل را بلد نبودند ،یا اینکه همه نیروها را باید در آب مثل یک فرمانده دسته سر و ته دسته را کنترل میکرد،
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از راست سردار بهنام مسئول عملیات و مسئول هدایت تیپ سوم لشکر ویژه  25کربال در عملیات والفجر،8
سردار سید محمد کسائیان فرمانده تیپ یکم لشکر و آقای رجب کریمی از مسئوالن دیدهبانی لشکر ،اردوگاه
میثاق آبادان ،اردیبهشت .1395

غواصهای اطالعات عملیات هم بقیه غواصها را کنترل که در این عملیات انجام شد و در هیچ عملیات دیگری
میکردند .نحوه عملشان هم این بود که ما نیروها را کنار در این حد دشمن دچار فریب نشد .ما حتی در هور که
نهرها آوردیم که در قسمت باالی نهر خجسته بود و آخرین دشمن فکر میکرد عملیات ما در آنجاست اسیر دادیم.
حد لشکر ما هم نهر سعدونی بود .غواصها نحوه حرکتشان همه اسناد دشمن میگوید که فرمانده عراقی میگفته که
اینطور بود که از داخل آب تا کنار همان معبری که قرار ایرانیها میخواهند از اینجا [فاو] حمله بکنند و فرمانده باال
بود عمل کنند رفتند و در همانجا ایستادند .سپس در جواب میدهد که نه عملیات در اینجا نیست و در جای
آنجا بود که بچههای اطالعات عملیات آنهایی را که موفق دیگری [هور یا شلمچه] است .دشمن فکر میکرد که ما
میخواهیم در هور یا شلمچه عملیات انجام دهیم .ما طرح

شدند چیدند».

سردار کسائیان همچنین در بخش دیگری از سخنرانی فریب را در امالرصاص گذاشتیم».
خود مطالبی را درخصوص دالیــل موفقیــت عملیـــات

سردار کسائیان اصول مدیریتی جنگ در عملیات

والفجر 8بیان کرد .وی بهصورت خالصه عوامل موفقیت والفجر 8را نیز شامل این موارد دانست:
عملیات والفجر 8را تشریح کرد و گفت« :اساس مدیریتی

«اصل مدیریتی در جنگ این بود که ما در همهچیز

که باید انتقال داده شود و دانشجویان دافوس باید بدانند کمبود داشتیم و با این کمبودها عملیات کردیم .شما فکر
نکنید که یک عکس هوایی به ما میدادند یا اجازه میدادند

این است که این عملیات چرا موفق شد؟

نخستین دلیل موفقیت این عملیات رعایت شدید که هلیبرن کنیم یا به هر نحوی به عقبۀ دشمن برسیم
حفاظت اطالعات بود .دومین دلیل این موفقیت فریبی بود و . ...در هیچ عملیاتی ما از عقبه دشمن به آن شکلی که
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گفتید برویم دوری بزنیم و برگردیم ،عمل نکردیم .ما همین والفجر 8پرداخت .وی با تشریح مأموریت لشکر 25و تیپ
خط اول دشمن را میشناختیم؛ در حد یک دکل که گونی اول ،دوم و سوم این لشکر ،اقدامات تیپ سوم لشکر 25را
هم دورش پیچیده بودیم و از صبح یک دیدبان در باال قرار در راستای آمادهسازی و اجرای عملیات والفجر 8به شرح
میدادیم که همه جزئیات را مینوشت .دیدبان همه جادهها زیر بیان کرد:
«مأموریت لشکر ویژه 25کربال عالوهبر خطشکنی در

و سنگرها را رصد میکرد تا بتواند اطالعاتی از عقبه دشمن به
دست آورد .اص ً
ال هواپیما امکان گرفتن عکس هوایی نداشت ثقل مأموریت سپاه پاسداران در منطقه والفجر ،8عبور از
و عبور هواپیما خود میتوانست باعث لورفتن عملیات شود خط ،پاکسازی شهر فاو و ورود در عمق تا ساحل خورعبداهلل

(گفته میشد هواپیمای دشمن از اینجا عبور کرده و شاید یعنی محل استـقـرار پـایـگاه مـوشـکـی عراق ـ که از آنجا
عملیات در همینجا باشد) .کشتیهایی را که در شمال خلیجفارس تــردد میکردنــد
ما در عملیاتها با کمترین بــا مــوشــکهای اگزوســه موردهدف قرار میدادند ـ

سردار کسائیان:

نخســتین دلیل موفقیت این

عملیات رعایت شدید حفاظت

اطالعات بود .دومین دلیل این
موفقیت فریبی بود که در این

عملیات انجام شــد و در هیچ
عملیات دیگــری در این حد
دشمن دچار فریب نشد.

امکانات عمل میکردیم .حتی بود .مأموریت تیپ 1و تیپ ،2خطشکنی و تصرف شهر
لباس غواصی بهاندازه نفرات فاو بود و بهمحض شکستن خط ،تیپ 3از خط  1و  2عبور
نداشتیــم .قایقی که بــه ما میکرد و خود را به عمق منطقه میرساند .بهمحضاینکه
اختصاص دادند باید زود برای خط شکسته شــد ،گردانهــای تیـــپ( 3گردانهای
بردن بقیه رزمندهها میآمد.

روحاهلل ،یداهلل ،سیفاهلل ،حزباهلل و جنداهلل) را بهترتیب

یکی از اصول مدیــریت وارد عملشدن در مأموریت ،به آنسوی اروند عبور دادیم.
این عملیات هم" ،تغییر فوری مد راکد تمام شده بود .یک ساعتی از عملیات گذشته بود
کار" بود .یعنی روز عملیات ،و غافلگیری هم تمام شده بود .اروند در شرایط بازگشت و
مسئول پرسنلی ما آمده و خروشان بود و همزمان با ما لشکر 17علیبنابیطالب

(ع)

کار خودش را انجام میداد و هم باید از کنار ما عبور میکرد .همهمهای در داخل اروند
به هرکسی مسئولیتی واگذار میکرد .یعنی همه در موقع با آن موجهای خروشان با آن قایقهای سبک بود .بعضی
عملیات مسئولیت داشتند و سریع خود را با شرایط تطبیق از سنگرهای عراق هم که هنوز سقوط نکرده بودند و
کالیبرهایشان روی ما کار میکرد.

میدادیم».

به لطف خدا توانستیم گردانها را مرحلهبهمرحله

عملیات و مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر 25کربال و سالم در منطقه وارد کنیم .یک محور مواصالتی در

عصر روز جمعه  10اردیبهشت  ،1395در سالن اجتماعات فاو وجود داشت؛ جاده استراتژیکی که یک سوی آن
راهیان نور میثاق آبادان ،سردار بهنام مسئول عملیات و به البحار ،یکی به بصره و یکی هم به امالقصر میرود.
مأموریت هدایت تیپ سوم لشکر 25کربال در عملیات یک گره مواصالتی و پنجراهی در فاو بود و اوایل صبح
والفجر ،8به بررسی عملکرد لشکر ویژه 25کربال در عملیات عراقیهایی که از شمال و جاده استراتژیک درحال آمدن
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به فاو بودند و از حضور ما بیاطالع بودند [موردحمله که بهصورت پدی بهسمت پایگاه موشکی میآمد،
ما قرار گرفتند] و ما همان اول صبح  5تانک غنیمت استفاده کردیم .دمادم غروب روز اول گردان سیفاهلل
گرفتیم .در حالوهوای آنسوی اروند گرفتن تانک واقعاً به فرماندهی برادر مجید کریمی را هم بهسمت پشت
غنیمت بود؛ چون امکانات روز اول امکانات عبوردادن پایگاه موشکی عبور دادیم .بچههای لشکر 41ثاراهلل

(ع)

وسایل سنگین مانند تانک به آنطرف اروند نبود .در هم که در قرارگاه نوح مأموریت داشتند از این منطقه
تماس بیسیمی با سردار قربانی و ستاد فرماندهی لشکر وارد شدند و در اینجا ما توانستیم باهم الحاق کنیم.
گفتم که بچههای زرهی بیایند و این تانکها را زود تعدادی از عوامل عراق که در اینجا بودند کشته شده،
عملیاتی کنند .در عملیات بهسمت شمال منطقه که تعدادی هم با دیدن ما به دریا زدند و از خورعبداهلل فرار
سمت دریاچه نمک است ،بیشتر مواضع با استفاده از کردند و تعدادی نیز که جان
سالم به در برده بودند،

همین تانکها سقوط کردند.

مـورد دیگـر در ایـن گـره مواصالتـی ایـن بـود کـه بهوسیله شناوری که آمد
عراقیهایـی کـه شـب و اوایـل صبـح نمیدانسـتند در نجات پیدا کردند .البته با
فـاو اتفاقـی افتاده و خیلـی بیخیال از جـاده میآمدند ،آرایش سنگینی که عراقیها
در پنـجراه بـه کمیـن نیروهای ما و تعـدادی از نیروهای در این منطقه داشتند ،ما

سردار کسائیان:

فرمانده عراقــی میگفته که

ایرانیها میخواهند از اینجا [فاو]

حمله بکنند و فرمانده باال جواب

میدهدعملیاتدراینجانیستو

لشـکر 17علیبنابیطالـب(ع) افتادنـد و  8-9کامیـون باید از یک تک جبههای

در جای دیگری [هور یا شلمچه]

موضوع دیگر ما این بود که ما باید بهسمت پایگاه که سنگربهسنگر پاکسازی

میخواهیم در هور یا شــلمچه

سنگین استفاده میکردیم

مملـو از نیروهـای عراقـی در همینجا کشـته شـدند.

موشکی عراق که در آنجا ،هم شیلترهای نگهداری موشک کنیم و چنانچه با تأنی
و هم سیستمهای متحرک خودرویی پرتاب موشک نمیرفتیم ،تلفات زیادی را
داشتند و به کشتیهایی که بهسمت خور موسی میآمدند متحمل میشدیم .این کار با

است .دشمن فکر میکرد که ما

عملیات انجــام دهیم .ما طرح
فریبرادرامالرصاصگذاشتیم.

شلیک میکردند ،رفته ،آنجا را ساقط میکردیم .عراق در مقداری تدبیر و تأنی صورت گرفت و ما با حداقل تلفات
این منطقه آرایش فوقالعاده سنگینی از امکانات ضدهوایی ،توانستیم پایگاه موشکی را به تصرف خود درآوریم.
تسلیحات ضدزره و تیربارهای سنگین را ترتیب داده جالب اینکه در ساحل خورعبداهلل آرایش داشتیم.
بود .برای اولین بار اسلحه پدافند هوایی دولول کالیبر37

همـه امکانـات عـراق در ایـن منطقـه سـالم بـه

میلیمتر را در اینجا از عراق غنیمت گرفتیم که همه را غنیمـت نیروهـای ما درآمد و توانسـتیم از سلاحهای
در منطقه سازماندهی کرده بودند و علیه اهداف زمینی و پدافنـد هوایـی ،سلاحهای زمینـی و تانکهایـی کـه
غنیمـت گرفتیـم فوقالعـاده بهـره بگیریـم.

دریایی ایران مورداستفاده قرار میدادند.
پس از اینکه گردان روحاهلل را در اینجا سازماندهی

بعد از تثبیت ،آقای [مرتضی] قربانی در شب سوم

کردیم ،از گردان یداهلل برای پاکسازی منطقه میانی دستور دادند که یک گردان در اینجا بگذارید و با بقیه نیروها
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بهسمت دریاچه نمک که ثقل درگیریها بود و پاتکهای

معنویت بین همه نیروها :نیروها همگی به عشق

دشمن هم شروع شده بود ،بیایید .ما  2گردان در پایگاه شهادت و برای رفع تکلیف به میدان نبرد آمده بودند .دیروز
موشکی قرار دادیم و  2گردان برداشتیم و شب سوم در برخی میگفتید که شما فقط به رفتن نیرو فکر میکردید
این منطقه به کمک تیپ 1و  2آمدیم و شب یک عملیات و به برگشت نیرو فکر نمیکردید؛ مسائل دیروز را باید با
انجام دادیم .در تاریکی صبح پشت سر نیروها رفتم ،دیدم حالوهوای دیروز سنجید .مسائل دیروز را نمیشود با دانش
که جاده استراتژیک پر از جنازههای عراقی است .یک مقدار امروز سنجید .داشتهها و نداشتهها ،موقعیت و زمان ،آنچه
که از اینها رد شدم دیدم که یکییکی از زمین بلند شدند .ایجاب میکرد این بود که ما باید تکلیف را عمل میکردیم
شدت حمله در شب طوری بود که اینها خود را به مردن و نتیجه فرع آن بود .ما نتیجه را به دست خدا سپرده
زده بودند و همین که حالت هیجانی جبهه فروکش کرد ،بودیم و همه برای شهادت و ادای تکلیف میرفتیم؛ خدا
کمکم بلند شدند و خود را تسلیم کردند و ما تحویل یکی هم چه در جنگ و چه بعد از جنگ دست ما را گرفت.
همه برای ادای تکلیف ،چه درصورت شکست دشمن و

از دوستان دادیم که آنها را عقب بیاورد.
مأموریت تیپ 3بعدا ً در این منطقه ادامه پیدا کرد که چه درصورت شهادت ،میجنگیدند و این را برای خود فوز
من در روز پنجم عملیات ،مجروح و به عقب منتقل شدم و عظیمی میدانستند .این معنویت سبب میشد که خداوند
جانشین بنده آقای جواد دولتآبادی ،کار را در خدمت آقا هم عنایات خوبی به ما داشته باشد و لطف خود را شامل
حال ما کند.

مرتضی ادامه دادند».

وحدت بین همه نیروها :لشکر ما بهدلیل ویژهبودن از

نکات کلیدی مأموریت

چند استان تشکیل شده بود و لهجههای مختلفی در لشکر

سردار بهنام پس از تشریح مأموریت تیپهای لشکر 25ما بود .تیپهای ما از اصفهان ،مازندران ،گیالن ،کهگیلویه

کربال و اقدامات آنها بهخصوص تیپ ،3نکات کلیدی و ...بودند ،اما در آن موقعیت ،ملیت ،قومیت ،استان و ...برای
کسی مطرح نبود .همه بچهها باهم وحدت عجیبی داشتند

مأموریتهای محولشده در والفجر 8را برشمرد:

«دقت و سرعت عمل :درست است که مأموریت ما در و به همین دلیل خداوند لطف و فوز خود را شامل حال ما
عمق بود و ما شناساییهای محیطی در منطقه نداشتیم ،کرد که در این عملیاتها پیروز باشیم.
اما با دکلهای  60متری و دوربینهای  120که در عقبه

تبدیل تنگنای ژئوپلیتیکی عراق به بنبست

داشتیم،دیدبانیفوقالعادهخوبیانجامدادیم.شناساییهای ژئوپلیتیکی :قبل از شروع جنگ 50 ،درصد ارتباط عراق
ما لحظهبهلحظه بود و بدون هیچ انحرافی مسیر خود را در با خلیجفارس ازطریق خورعبداهلل و  50درصد دیگر هم
فاو پیدا کرده و تا عمق منطقه رفتیم .دقت و سرعت عمل ازطریق اروندرود بود .عراق بهخاطر اینکه  50درصد دیگر
خوب و باالی این عملیات سبب شد که دشمن نتواند خود اروندرود را هم در اختیار خود بگیرد ،جنگ را شروع
را برای اقدامات دفاعی جمعوجور کند و ما در این عملیات کرد .اطالعیه صدام این بود که اروندرود  100درصد مال
با حداقل تلفات پیروز شدیم.
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دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ،اردوگاه میثاق آبادان ،اردیبهشت .1395

است و عملیات والفجر 8بهگونهای طراحی شده بود که در را در تصمیمگیران عملیات برای اجرای آن ایجاد و به
پایان این عملیات صدام عالوهبر ازدستدادن  50درصد نحوی زمینه تصمیمگیری را فراهم کرد ،آقای قربانی
اروندرود 50 ،درصد راه ارتباطی فاو و خورعبداهلل را نیز از بود .ایشان با گزارشهایی که از شناساییهای این منطقه
دست داد .لذا با این عملیات تنگنای ژئوپلیتیکی که صدام دادند و با اقدامات خود فضا را برای تصمیمگیری مهیا
در دسترسی به خلیجفارس داشت ،به بنبست ژئوپلیتیک کردند .فرماندهان زیادی داشتیم که حتی شهید شدند،
تبدیل شد .این یعنی نقض غرض و این مسئله شوک اما اعتقاد زیادی برای عمل در اینجا نداشتند .اما سردار
روانی عمدهای بر پیکر رژیم بعثی بود؛ چراکه عراقی که قربانی در گرفتن این تصمیم بسیار مؤثر بود.
برای تصرف  50درصد اروندرود جنگ را شروع کرده بود،

در این عملیات بخشی از نقش قرارگاه کربال را

 50درصد دیگر را هم از دست داده و ایران با کویت هم لشکر 25کربال انجام داد .غروب عملیات بود و فرمانده
لشکرها و قرارگاه جمع بودند؛ آقای احمد غالمپور گفت

همسایه شده بود».

سردار بهنام در پایان سخنرانی خود ،با تشکر از سردار تکلیف لشکرها را مشخص کنید و آقای مرتضی قربانی
قربانی ،به نقش وی در قوت قلب دادن به رزمندگان و گفت که من فرمانده لشکر هستم و شما در قرارگاه
فرماندهان برای اجرای عملیات والفجر ،8باوجود مخالفت هستید و شما بگویید چهکار کنیم .یعنی لشکر 25در
برخی فرماندهان دیگر در اجرای عملیات اشاره کرد و گفت :اینجا نقش قرارگاه را هم تا حدودی ،نه به اسم بلکه در
«باید درود فرستاد به فرماندهانی که عزم جدی عمل ،پیدا کرد و کلی از بار قرارگاه کربال را به دوش
برای این عملیات داشتند .یکی از کسانی که قوت قلب کشید».
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را در یوگسالوی دیدم .استاد تاکتیک ما توضیح میداد که

زرهی لشکر 25کربال در عملیات والفجر8

ســردار قضــاوی در ابتــدای سخنرانی خود بـا عنوان برای مانور یک گردان زرهی چطور حرکت و آتش و جایی

زرهی لشکر 25در عملیات والفجر ،8بــا طـرح ایــن را تصرف میکند .من دست را باال گرفتم که یک سؤال دارم

پرســش که "زرهی سپاه چگونــه تشکیل شد؟" تاریخچه (البته عالقه داشتند که بدانند ما در جنگمان چطوری کار

مختصــری از شکلگیـری تـدریجی زرهـی سپاه و اهمیت کردیم) .گفت بفرمایید .گفتم که شما این را گفتید ،ولی ما
آن را توضیـح داد .وی سپس نوع دیدگاه فرماندهان را در وضعیتمان اینطوری بود .روی یک وایتبرد برایش ترسیم

تجهیز یگانها و تیپهای سپاه به زرهی بسیار مؤثر دانست کردم که فرض کنید این خط پدافندی دشمن بود ،اینجا

و گفت« :یک مشکل ما این بود که برخی فرماندهان ما موانع مختلفی قرار گرفته و اینجا در خط دشمن موشک
اعتقادی به زرهی نداشتند ،و سایر امکانات دشمن قرار دارد .خب شما وقتی میگویید

سردار بهنام:

اما برخی دیگر از فرماندهان "حرکت آتش" ،اگر ما به مانع برخورد کردیم چهکار کنیم؟

قبل از شروع جنگ 50 ،درصد

چنین اعتقادی داشتند .آقای استاد پاسخ داد میدان موانع به من ربط ندارد و آن را کس

خورعبداهلل و  50درصد دیگر هم

زرهی اعتقاد داشتند و روی دشمن آتش بریزد ،یکی دیگر هم موانع را برایش باز کند

ارتباطعراقباخلیجفارسازطریق

مرتضی قربانی بهشدت به دیگر باید بیاید و باز کند .یعنی باید هواپیما بیاید و بر سر

ازطریق ارونــدرود بود .عملیات

تا بتواند حرکت کند .اصول "کالسیک" این است ،اما ما

والفجر 8بهگونهای طراحی شده

بود که صدام عالوهبر ازدستدادن
 50درصد اروندرود 50 ،درصد راه

ارتباطی فاو و خورعبداهلل را نیز از
دست داد.

زرهی مانور میدادند».

سـردار قضـاوی در ادامـه اینطوری نبودیم».

سـخنرانی خـود بـا انتقـاد

سردار قضاوی پس از بیان مقدماتی درخصوص نحوه

از برخـی قواعـد کالسـیک شکلگیری تدریجی زرهی سپاه از ابتدای جنگ تا عملیات

درخصوص سـهبرابربودن توان بیتالمقدس ،تأثیر اعتقاد فرماندهان در گسترش زرهی
آفنـدی نسـبت به پدافنـد در سپاه و پاسخگونبودن اصول کالسیک زرهی به نیازهای

موفقشـدن یـک عملیـات جنگ عراق علیه ایران ،عملکرد زرهی در عملیات والفجر8

آفنـدی ،شـرایط جنـگ و نابرابـری امکانـات بیـن ایـران و را توضیح داد و گفت:
عـراق را در نـوع تصمیمگیـری مؤثر دانسـت و اظهـار کرد:

 .1آموزش

«دیشب برخی دانشجویان مطرح میکردند که وقتی «در بحث زرهی در عملیات والفجر ،8یکی از مباحث

ما بازی جنگ میکنیم ،توان رزم دشمن و خود را محاسبه آموزش است .مأموریتی که در عملیات والفجر 8به ما

میکنیم ،ما که میخواهیم آفند کنیم در قواعد کالسیک واگذار شده بود ،خاموشکردن تیربارهای خط اول و

میخوانیم که نسبت آفند به پدافند باید  3به  1باشد که سنگرهای کمین خط اول دشمن بود .ما چگونه باید اینها
آفند بتواند موفق شود .خیر ،ما در طول جنگ تحمیلی را خاموش میکردیم؟ ما از سنگر دشمن در شب تاریک

اینطوری کار نمیکردیم و روش ما کالسیک نبود .من چه میدیدیم؟ اگر شلیکی ازطرف دشمن انجام میگرفت و

خاطرهای در این خصوص عرض کنم .من آموزش زرهی آتشی از دهنه تیربار بیرون میآمد ،براساس آن میتوانستیم
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مأموریت میدادند و بعضی وقتها پلیس راهها جلو

مأموریت خود را انجام دهیم.

ما حدود یک ماه شبانه توپچیهایمان را در منطقه کمرشکنها را میگرفت که به جبهه برگردید و اگر غیر
دشت عباس یا در منطقه جفیر میبردیم و شب تا از این بود نمیتوانستیم .واقعاً زحمت زیادی برای انتقال
صبح در کیلومترهای مختلف نقاط روشنی میگذاشتیم دستگاههایمان کشیدیم .در چند جای مختلف دستگاهها
و توپچی ما باید این نقاط روشن را خاموش میکرد .را میبردیم و تخلیه میکردیم .انتقا ل بعضی از دستگاهها
برای اینکه وقتی یک تیربار در یک سوراخ کوچک را کمرشکنهای مردمی انجــام میدادند ،اما بسیاری از
شلیک میکند ،بتواند با اولین شلیک آن را منهدم کند .آنها را بچههای خودمان شبانه با  3کمرشکنی که داشتیم
آقای قربانی بعضی وقتها شبها به ما سر میزدند و انتقال دادند.
رهنمودهایی به ما میدادند که چطور باید عمل کنید.

پیادهکردن دستگاهها در

چشم توپچی ما در تاریکی شب کوچکترین نور را منطقه فاو برای ما دردسر بود.
میدید و بهراحتی با هممحورکردن توپش ،آن سنگرها وقتی در سکوت شب استارت
را خاموش میکرد .ما فانوسی را در فاصله  2کیلومتری تانک را میزنید ،تا کیلومترها
قرار داده بودیم و شعله بسیار ضعیفی از این فانوس پیدا این استارت شنیده میشود
بود .توپچی ما پشت دستگاه باید مسافت را تخمین و بهراحتی میتوان تشخیص
میزد ،نوع گلوله توپ را مشخص میکرد و بعد فلش داد که این صدای تانک،
حمله را درست کرده ،شلیک میکرد .اواخر آموزش ،بولدوزر یا وسیله دیگری
توپچیهایمان بهاندازهای تمرین کرده بودند که با اولین است .با سختیهای فراوان
گلوله آن نورها خاموش میشد.

سردار قضاوی:

یک مشکل ما این بود که برخی

فرماندهان ما اعتقادی به زرهی

نداشــتند ،اما آقای مرتضی
قربانی بهشدت به زرهی اعتقاد

داشــتند و روی زرهی مانور

و در استتار کامل تانکها را

میدادند.

بنابراین مأموریت "ناراهلل" (لقبی که آقا مرتضی به انتقال داده ،تخلیه میکردیم.

ما داده بود) این بود که تانک 106 ،و  107ما در خط تانک را هر دو روز یک بار
بهگونهای قرار گیرند که آتش تیربار یا هر چیزی که ازطرف روشن میکردیم که باتریاش نخوابد .درآوردن و جادادن
باتری این تانکها کار بسیار سختی بود .ما همه باتریهای

دشمن شلیک میشد را خاموش کنند».

دستگاهها را درآوردیم و برای نخوابیدن باتریها ،آنها را
 .2انتقال دستگاهها به منطقه
«مرحله دوم ،انتقال دستگاههای ما به منطقه بود .ما زیر دستگاه شارژ گذاشتیم .تانکهایمان را کام ً
ال تخلیه و
طوری دستگاههای خود را به منطقه آوردیم که نه نیروها بهگونهای استتار کردیم که اگر کسی از کنار این تانکها رد
و نه قرارگاه متوجه نشدند که تانک به منطقه آمده است .میشد نمیفهمید که اینجا تانک قرار دارد .البته این منطقه
اینها تدبیر و زحمت شبانهروزی میخواست .برای انتقال بهدلیل وجود نخلها (که امروز به دالیل مختلف بهخصوص
دستگاهها ،بهدلیل اینکه  3کمرشکن بیشتر نداشتیم ،از تهاجمات شیمیایی از بین رفته است) مکان خوبی برای
کمرشکنهای مردمی استفاده کردیم .به ترابری شهرها استتار و اختفا بود .لذا بههیچوجه تانکها دیده نمیشد .بعد
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از قطع مرخصیها ،بعد از اینکه مجوز گرفتیم که خدمهها باید چهکار کنیم؟ تقریباً  3ربعی هم بود که غواصها عبور
را به منطقه بیاوریم ،خدمهها را شبها آوردیم .و بعضی کرده بودند .ایشان فرمودند که چنددقیقهای صبر کنید.
وقتها برای توجیه توپچیمان تکتک سنگرهای عراقی واقعاً نمیدانستیم که غواصهای ما درگیر شدهاند یا خیر.
را چک میکردیم .با آقای قربانی محل استقرار تانکها را تقریباً  10دقیقه بعد همه منورها و آتشبارها خاموش شد.
تکتک چک و تعیین کردیم .به توپچی هر تانک مأموریت خدا را شکر کردیم و  20دقیقه بعد هم درگیری آغاز شد.
بعدا ً از بعضی از غواصها سؤال کردم که کار ما چطور
دادیم که شبانه بهصورتیکه کسی متوجه نشود ،تکتک
سنگرها و روزنههای شلیک تیربارها را در آنطرف ساحل بود؟ شلیک تانکها زمانی که کنار هم قرار گرفتهاند (مث ً
ال
دشمن شناسایی کنند که در شب عملیات ،مأموریت خود 20تای آنها) بسیار وحشتناک است و ما تانکهای عراقی
را دیده بودیم که در پاتکها ،در فاصله  500متری ما قرار

را بهخوبی انجام دهند.

مرحله دیگر بردن تانک به پشت خط بود ،بهگونهایکه میگرفتند و گلوله آر.پی.جی هم به آنها نمیرسید و کارساز
عراقیها متوجه نشوند؛ چون اگر تانکی روشن میشد و نبود .این تانکها در کنار هم قرار میگرفتند و وقتی سر
عراقیها متوجه میشدند دیگر عملیات ما تمام بود .در دو خاکریز را میزدند ،وحشت عجیبی ایجاد میکرد .شما اگر
مرحله ،این کار را انجام دادیم .یک مرحله در شبی بود که قدرت زرهی را میخواهید بدانید ،صدای فرماندهان ما را در
باران شدیدی میبارید .من از آقای قربانی مجوز گرفتم که زمان پاتک عراقیها در پشت بیسیم بشنوید .حاج احمد
اآلن میتوانیم تکتک تانکها را انتقال دهیم و تا نزدیک کاظمی ،خرازی ،قربانی وقتی زرهی عراق میآمد ،پشت
آنجا بیاوریم .در زمان بارندگی صدا انتقال پیدا نمیکند .بیسیم درخواست آتش و ...میکردند که خرچنگهای
بهاضافه اینکه بولدوزرها هم شبها کار میکردند و مخلوط دشمن دارند میآیند .غواصها در پاسخ سؤال من گفتند
آتش جوری بود که بدن خود ما هم میلرزید .هماهنگی

این دو صدا امکان تشخیص را از بین میبرد.

در مرحله دوم ،در وقت خود عملیات رانندههای ما باید اینکه ما کجا شلیک کنیم که روی بدن خود غواص ما
 100متر آمده و در محلهای خودشان قرار میگرفتند .ما تأثیر نگذارد و کاری به غواصهای ما نداشته باشد ،ضمن
باید زمان شلیک تانک و خط آتشی را که برای شلیک ایجاد اینکه بتوانیم تیربارهای دشمن را خاموش کنیم ،بسیار
کردند هم مشخص میکردیم .قرار بود زمانی که غواصها سخت بود .آتشی در این منطقه ایجاد شده بود که هرکسی
درگیر میشدند ما آتش را آغاز کنیم .بعضاً هم ارتباط ما میدید وحشت میکرد .بعد از اینکه درگیری شروع شد و
با غواصها قطع میشد .دیدیم که یکمرتبه منطقه منور خط گرفته شد ،بردمان را مقداری بلندتر کردیم».
شد ،تیربارهایشان روی سطح آب [شروع به تیراندازی

 .3غنیمتگرفتن تانکهای عراقی در فاو

کردند] و نورافکنها روشن شد (دوستان توضیح دادند که «مأموریت ما در اینطرف آب بود و تجهیزات باید به
عراقیها درحال تست نورافکنها بودند) .ما نمیدانستیم که آنطرف آب انتقال پیدا میکرد .ما توانستیم یک تانک را
درگیری شده یا دشمن به چیزی حساس شده و منطقه در روز اول عملیات انتقال دهیم که هر لحظه امکان بمباران
را منور میزند .از آقای قربانی کسب تکلیف کردم که اآلن آن ازسوی هواپیمای عراقی وجود داشت .انتقال بهسختی
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مقاالت
میسر بود و تنها توانستیم یک تانک را انتقال دهیم .تنها برشمرد و اظهار کرد:
چیزی که آمادگیاش را داشتیم این بود که اگر در آنطرف

«اگر فرماندهان ما در خط مقدم و جلوتر از نیروها

تانکی به غنیمت گرفتیم سریع استفاده کنیم و پس از نبودند ،ما دچار خسارتهای سختی میشدیم .ما همه
شروع عملیات  5-6تانک از لشکر گارد ریاستجمهوری اینها را عنایت خداوند میدانیم .همهچیز نبرد تجهیزات
عراق در فاو غنیمت گرفتیم .برای استفاده از این تانکها نیست که شما حساب کنید میخواهیم آفند کنیم و باید
سریع خدمههای خود را انتقال دادیم .شهید سنایی (خدا توان رزممان این باشد .نمیگویم نباید توان رزمی آفندی
رحمتش کند) تانکها را سازماندهی کرد و به کار گرفت .باالیی داشته باشیم .اگر بتوانیم توان رزممان را باالتر ببریم
شما آن روزها را ندیدید .فرماندهان ما (کاظمی ،قربانی و )...و یگانهایمان را افزایش دهیم بهتر است ،اما آن چیزی که
خودشان توپچی شده بودند و در پشت برجک تانک قرار ما بایستی دقت بیشتری کنیم ایمان این نیرو است .نیروی
گرفته و هدایتش میکردند .اگر اینها نبود مشخص نبود که رزمنده است که حماسه میآفریند .ما برای نخستین بار
در فاو چند تانک تی 72را به غنیمت گرفتیم .با نیروی

ما بتوانیم فاو را نگه داریم.

لشکر گارد از منطقه استراتژیک فاو ـ بصره درحال آمدن امریکایی که در عراق صحبت میکردند میگفت این
بودند و تانکهای تی 72در حالت آماده روی کمرشکن شغل من است که اینجا آمدهام .ولی ما اینگونه نبودیم.
شلیک میکردند .زمین منطقه برای شلیک تانک سخت رزمندگان ما از همهچیز گذشتند .فرماندهان ما جلوتر از
بود و اگر زمین به عراقیها اجازه شلیک میداد ،کار ما نیروهایشان حرکت میکردند .اینها بود که میتوانستیم
سختتر میشد .عراقیها روی جاده آمده و هنوز نتوانسته چنین حماسههایی را خلق کنیم.
ما برای اولین بار در فاو  5-6تانک تی 72را از لشکر
بودند تانکهایشان را پیاده کنند .آقای قربانی که باالی
برجک تانک تی( 55که در حرکت قادر به شلیک نیست) گارد ریاستجمهوری عراق به غنیمت گرفتیم .البته قب ً
ال
بود ،دستور داد که تانک درحال حرکت اقدام به شلیک تانک تی 55داشتیم .اآلن را نگاه نکنید که همه نوع تانکی
کند .اولین گلولهای که به سر ستون لشکر گارد اصابت کرد در سپاه هست .ما وقتی باالسر این تانکها آمدیم ،من
همه را ازهم پاشید .لشکر گارد ریاستجمهوری احساس خودم نمیدانستم که چطور کار میکند .اولین بار بود که
نمیکردند که به این زودی درگیر شوند و ما توانسته باشیم داخل تانک تی 72میرفتم .خدا رحمت کند شهید سنایی
تا آنجا در فاو پیشروی کنیم و هنوز انتظار داشتند که جلوتر را که رفت باالی یکی از این تانکها و با چند دقیقه کار روی
بیایند و سازمانشان را پیاده کنند ،اما همانجا زمینگیر تانک ،با کپسول هوا آن را روشن کرد .روش روشنکردن
شدند .توپخانه ما هم از پشت اروند تکتک اینها را بهراحتی آن را به ما هم گفت و ما به همین روش تانکهای دیگر را
و با کمک دیدبانی میزد .لشکر گارد در اینجا خسارت روشن کردیم .شهید غالمرضا ملک محمد نزدیک  3ساعت
داخل یکی از این تانکها رفت و روش شلیک آن تانک را

بسیار سنگینی دید».

وی در پایان سخنرانی خود ایمان نیروها و رزمندگان یافت و بعد یکهو بیرون آمد و با خوشحالی سه بار گفت

و نه ابزارهای مادی را عامل خلق حماسههای دفاع مقدس "یافتم ،یافتم ،یافتم" و اولین شلیک را هم با آن انجام داد.
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ال قب ً
اص ً
ال این تانک را ندیده بود ،اما چهجوری این کار را تشخیص غواصها و شلیک درست به سنگرهای دشمن
کرد؟ خدا چه عنایتی به ما کرده بود؟ روشنکردن و یافتن گفت:
روش شلیک تانک اتوماتیک خیلی سخت است .بههرحال

«غواصها مأموریت خطشکنی داشتند و باید خط اول

ایشان با  3ساعت تالش آن را یافت .ملک محمدی بهدلیل را بهوسیله سالحهایی که میتوانستند با خود ببرند مانند
شلیکهای متعدد موجی شده و به عقب انتقال داده شده نارنجک ،سرنیزه ،کلت و ...پاکسازی میکردند .ما دنبال
بود و در عملیات کربالی 1در مهران به فیض شهادت نائل پشتیبانی اینها  2تیپ داشتیم که در سمت راست و چپ
بودند .بالفاصله بعد از شلیک اولین تیر غواصها از نهر و

آمد.

دوستان عزیــز ،ما بــاید روی این موضوعات بیشتر کار قرائت رمز ،فرمان دادیم که از داخل نهرها همه نیروها سوار
کنیم .ما باید تجهیزات خوبی قایق شده ،بهصورت مرتب و منظم بهسمت ساحل دشمن

سردار قضاوی:

لشکرگاردازمنطقهاستراتژیک

فاو ـ بصره درحال آمدن بودند
و تانکهای تــی 72در حالت
آماده روی کمرشــکن شلیک

میکردند .آقای قربانی دستور
داد که شــلیک کنــد .اولین

گلولهای که به سر ستون لشکر

گارد اصابــت کرد همه را ازهم
پاشید.

داشته باشیم ،اما بــاید روی حرکت کنند که  10دقیقه بعد به ساحل دشمن رسیدند؛
این کار کنیم که اگر ایمــان چراکه محورها مشخص بود و بچههای اطالعات عملیات ما
و ازخودگذشتگی باشــد ،این با شبنما و چراغ نیروها را جلو میبردند.
صحنهها ایجاد میشود».

خود آقای کسائیان سر ستون بودند .فرمانده گردان من

سردار قضاوی همچنین "خنکدار" در جلو ستون بود که گلوله دشمن به سرش
در سؤال یــکی از دانشجویان خورد .عراقیها هنوز خطشان پاکسازی نشده بود که
که پرسید« :شمــا چگونــه نیروهای ما رسیدند و شروع به گسترش کردند .سرعت،
در شلیک بهســمت ساحــل دقت و برنامهریزی برای اجرای آتش دقیق عامل موفقیت
فــاو ،غــواصهای خودمــان در جنگ است .قرار ما با ادوات و دستوری که به آنها داده
را نمیزدیــد و سنــگرها را شد این بود که  75قبضهای که همه سنگرهای عراقیها را
میزدید؟» پــاسخ داد« :مــا از شبهای قبل نشانه رفته بودند ،هر سنگری که فعالیت یا

جوری برنامهریزی کرده بودیم که نقاطی را که بهسمت ما مقاومت کرد را بزنند .برای تانکها نیز  6سکو درست کرده
آتش میکرد و جاهایی را که میدیدیم بهسمت ما شلیک بودیم و به آنها گفته بودیم که مراقبت کنید .بعد از عبور
میشود یعنی اسکلهها ،دهنههای بتنی و ...را موردهدف گردان ،آتش تیر هم تانک و هم توپ منحنی شد .ما مخازن
قرار میدادیم .یک ماه هم آموزش دیده بودیم که نقطه و و سهراهی کنار مخازن را با تیر تانک زدیم .رعب و وحشت
کوچکترین نوری را که میدیدیم بتوانیم بزنیم .غواصهای خود تیر تانک بسیار زیاد بود .ادوات هم همینطور بود.
ما میگفتند که این آتش در شکستهشدن خط خیلی به دیدبانها با گردانهای اول رفتند و شلیک گلوله خمپاره
تانک با هدایت این دیدبانها بود و دیدبانها نقش مؤثری

ما کمک کرد».

پس از سخنرانی سردار قضاوی ،سردار مرتضی قربانی در اجرای آتش داشتند .ما به لطف خدا یک تیرمان خطا
در توضیحاتی درخصوص اجرای صحیح آتش و نحوه نرفت .بحث خطشکنی بسیار مفصل است».
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مقاالت
اهمیت واحد مخابرات در جنگ

مخابرات لشکر 25ویژه کربال در والفجر8

آقای کاظم حسینی تنها فرد مشهدی است که در سردار کاظم حسینی در ادامه سخنرانی خود با بیان اهمیت

یگان ویژه 25کربال حضور داشته و در بخش مخابرات باالی ارتباطات و مخابرات و ارتباط دوسویۀ فرماندهان با
این لشکر در عملیات والفجر 8به انجام مأموریتهای بیسیمچیهای خود در دفاع مقدس ،لورفتن اطالعات
محولشده پرداخته است .وی در ابتدای سخنرانی مکالمات دو یا چندجانبه را نیز بهعنوان خطر هر نوع ارتباط
خود درباره نقش واحد مخابرات در جنگ و سپس از این دست دانست که در عملیاتها ضربههای کاری به
نقش و عملکرد این واحد در عملیات والفجر 8و ایران وارد کرد .وی در این خصوص اظهار کرد:
شیوهها و روشهای مخابرات برای حفظ ارتباط بین

«خدا را شکر ما با آقای قربانی در این خصوص مشکلی

فرماندهان با واحدها و با یکدیگر مطالبی را بیان کرد .نداشتیم .ایشان و فرماندهان
مشابه ایشــان (که تعــدادی

ضرورت فهم اولویت واحدها توسط فرماندهان

شهید شدنــد و یک تعــداد

سردار کاظم حسینی ،در ابتدای سخنرانی خود ،زندهاند) تا انــدازه زیادی از

سردار قضاوی:

با نیروی امریکایی که در عراق
صحبت میکردنــد میگفت

دانشجویان دافوس را به فهم اولویت واحدها فراخواند جایگاه و اهمیــت ارتباطات

این شــغل من است که اینجا

در جنگ مطلع بودنــد و ما
و درباره دلیل اهمیت این موضوع گفت:
«لحظهبهلحظـۀ جنـگ خاطـرات تلـخ و شـیرین خصوصاً بــا آقای قربــانی

رزمنــدگان مــا از همهچیز

بسـیاری اسـت کـه هرکـدام از آنهـا میتوانـد خواب مشکلینداشتیم.
را از سـر افـراد بپرانـد .ازآنجاکـه دانشـجویان حاضر

یـک مثــال از اهمیــت

در اینجـا از فرماندهـان کنونـی و آینـده سـپاه ارتباطات در عملیــات خیبـر

آمدهام .ولی ما اینگونه نبودیم.
گذشــتند .فرماندهــان ما

جلوتر از نیروهایشان حرکت

پاسـداراناند ،یکـی از مهمترین مسـائلی کـه باید در برایتان میگویم .برای اولیــن

میکردند.

بخـش مدیریـت و فرماندهـی رعایت کنند ،شـناخت بار در این عملیات دشمن همه
کامـل فرماندهـان از واحدهـای رزمـی ،پشـتیبانی بیسیمهای ما را پوش (جارو) کرد؛ یعنی همه فرکانسهای
رزمـی و خدمـات رزمـی تحـت امرشـان اسـت کـه  30تا  VHF 57را بهطور کامل پوش کرد .برای اولین بار هر
در یـک عملیـات از چـه جایگاهـی برخوردارند و چه چقدر شاسی را فشار دادیم دیدیم که ارتباط برقرار نمیشود.
اهمیـت و چـه اولویتی دارند .در یـک عملیات ممکن آقا مرتضی گفت که فالنی را بگیر که من صحبت کنم .گفتم
اسـت واحـد اطالعـات اولویـت داشـته باشـد و در که همه ارتباطها را جارو کردهاند .گفت یعنی چی؟ گفتم
عملیـات دیگر واحد مهندسـی ،لجسـتیک ،بهداری ،همه سیستمهای ما را پوش کردهاند و دیگر هیچ ارتباطی
مخابـرات یا سـایر واحدها .دانشـجویان بایـد اهمیت برقرار نمیشود .گفت حاال باید چهکار کنیم؟ گفتم دو کار
و جایـگاه ایـن واحدهـا را بداننـد تـا بتواننـد بهترین میشود کرد؛ یا بلندگوی بزرگی را که داریم دستتان بگیرید
تصمیـم را بـرای آن عملیـات بگیرنـد».
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که نمیشود (به لهجه اصفهانی) .گفتم خب کار دوم را انجام آنها انجام میشد .ما در عملیات والفجر 8همین مشکل
دهید؛ این کیسه خواب را بردار و بگذار زیر سرت و بگیر را داشتیم ،میخواستیم بیسیمهایمان را قبل از عملیات
بخواب .خوشبختانه ایشان راه دوم را انتخاب کردند .زمانی که چک کنیم و نمیتوانستیم ،باید چهکار میکردیم؟
دشمن بیسیمهای ما را از پوش خارج کرد ،من آقا مرتضی را
بیدار کردم و ایشان هم شروع به هدایت عملیات کرد.

شجاعت بیسیمچیها مهم است که همراه و پابهپای
فرمانده برود و در عملیات بههیچعنوان تنهایش نگذارد .من

اهمیت ارتباطات در یک عملیات تا این حد است .به آقا مرتضی [قربانی] گفته بودم که قبل از عملیات کاری
ارتباط هرکدام از واحدهای رزمی و پشتیبانی با فرمانده با شما ندارم ،اما در زمان عملیات بههیچعنوان تنهایش
قطع شود ،به چه معناست؟ قطع ارتباط بهمعنی رفتن یا نمیگذاشتم .فقط یکبار در عملیات کربالی 1از دستم فرار
اسیرشدن فرمانده یا نیروها است و بارها فرماندهان ما این کرد؛ بالفاصله از آقای کمیل پرسیدم و گفت که میداند.
موضوع را تجربه کردهاند .به همان اندازه که ارتباطات برای سوار موتور شدیم و رفتیم دیدیم برای زدن تپههای عراقی
یک فرمانده در عملیات در جنگ الزم ،مفید و سرعتبخش باالی تانک رفته است .آقا محسن [رضایی] گفته بود که اگر
است ،شاید بهاندازه چند برابر آن خطرناک است .چرا این تپه (تپه شهدا) را گرفتید20 ،تا تویوتا به شما میدهم.
خطرناک است؟ ما مخابراتیها همیشه میگوییم وقتی دو من هم روی تانک رفتم و گفتم که دو تا از تویوتاها مال من
نفری با تلفن یا بیسیم دارید صحبت میکنید ،مطمئن است .گفت چرا آمدی؟ من هم گفتم قرار نبود تنها بروید و
باشید که نفر سومی هم دارد گوش میکند .بهدلیل اینکه قب ً
ال هم به شما گفته بودم که بدون من هیچجا نباید بروید
فرماندهان این موضوع را در عملیاتهای قبلی تجربه کرده (بدون من هم هرجا میرفت مجروح میشد).
بودند ،در عملیات والفجر 8آقا محسن [رضایی] گفته بود

که کوچکترین سیگنالی از بیسیمها نباید خارج شود و اقدامات واحد مخابرات قبل از عملیات والفجر8

چنانچه این اتفاق بیفتد ،حرام است .یعنی وی استفاده از سردار کاظم حسینی درباره کارهای مقدماتی و آمادهسازی

بیسیم را در منطقه عملیاتی تا قبل از شروع عملیات حرام مخابراتی برای اجرای عملیات والفجر 8و اقدامات انجامشده
اعالم کرده بود .بهعنوان نمونه در عملیات والفجر مقدماتی ،تا شروع عملیات گفت:
از یکی از اسرای عراقی پرسیده بودند که شما چطور

«من پیش از عملیات والفجر 8به مشهد رفته بودم که

فهمیدید که ما در چه روزی و چه ساعتی میخواهیم آقای [مرتضی] قربانی تماس گرفت که آقای مصطفی ربیعی
عمل کنیم؟ گفته بود که از چککردن بیسیمهایتان؛ ما آمده و گفته که مخابرات عقب است .من به منطقه رفتم
میدانستیم که شما حداکثر  24ساعت قبل از عملیات و اول به واحد خودم سرکشی کردم و سپس پیش آقای
بیسیمهایتان را چک میکنید و نهایتاً  24ساعت بعد قربانی رفتم 2 .هفته وقت به من داده شد که آمادهسازی
حمله میکنید .حاال چککردن هم جزء ضروریات کار برای مخابرات را انجام دهم و من یک هفته وقت گرفتم .تا
مخابرات است .ازآنجاکه بیسیمها با تویوتا از یک منطقه به چند روز مانده به عملیات ،آقا مرتضی کاری به ما نداشت و
منطقه دیگر حمل میشدند ،حتماً باید چک و کنترل روی ما کارهای خودمان را انجام دادیم.
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از راست عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قدس و مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25کربال در عملیات والفجر ،8بهمن ماه .1364

ما پیش از عملیات والفجر 8چندین کار مخابراتی بیشتر از  ۴۰۰نفر را برای امر مخابرات عملیات آموزش
دادیم و برای گردانهای عملکننده و پشتیبانی رزم مأمور

انجام دادیم:

تعمیر کمبود تجهیزاتی :تجهیزات به ما داده نمیشد و کردیم.
ما در اوایل جنگ از ارتش تعداد زیادی بیسیم گرفته بودیم

تجهیز :روش تجهیز ما بهاینصورت بود که ما

که این بیسیمها امریکایی یا اسرائیلی بود .ارتشیها به ما گردانهای خطشکن را تا ردۀ دسته که هرکدام 15
میگفتند که دست به اینها نزنید و همینجوری بردارید و بیسیم میشد ،و گردانهای دیگر را تا رده گروهان تجهیز
بیاورید .آن را میگرفتند و یکی دیگر را تحویل میدادند .ما میکردیم که  6بیسیم میشد.
ما تقریباً یک ماه قبل از آغاز عملیات وارد منطقه
هم دیدیم که اینجوری نمیشود و دل و روده بیسیمها
را بههم ریختیم تا اینکه در سالهای بعد توانستیم مشابه شدیم و خودمان را آماده کردیم .ازآنجاکه ارتباطات بیسیم
آن بیسیمها را بسازیم .یکسری بیسیم هم از ترکیه به نداشتیم ،ارتباطات با سیم را تا زمان نزدیک عملیات
اسم وارد اسلسون کرده بودیم که باوجوداینکه دوگانه بودند آغاز کردیم .یک خط آتش داشتیم که باید ارتباط آن را
و هر دو در باند  vhfبودند ،با بیسیمهای جدید همخوانی برقرار میکردیم که فرمانده بتواند همزمان دستور آتش
نداشت .مث ً
ال این بیسیمها را موج میگرفت و دیگر ارتباط بر سنگرهای دشمن را صادر کند .این خط آتش تانکها،
برقرار نمیشد .این بیسیمها را برای پشتیبانی رزم و حتی مینیکاتیوشا و آر.پی.جیها ،تیربارها و ...بودند که یک
بیسیمهای امریکایی و اسرائیلی را برای رزم گذاشته بودیم .خط آتش را تشکیل داده بودند .یک سیم سراسری نیز
آموزش نیروها و واحدها برای گردانها و یگانهای رزم :کشیدیم که یک سر آن را به سنگر فرماندهی و سر دیگر
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آن را به هرکدام از این آتشبارها وصل کردیم .ارتباطات آقای قربانی رفتم و گفتم که ما  200-300بیسیم داریم
سراسری بین فرمانده و همه برقرار شد و زمانی که سنگر که باید چک شود و اگر چک نشود نمیتوانیم بفهمیم که
فرماندهی تماس میگرفت ،همه تلفنها زنگ میخورد کار میکند یا خیر .در جلسهای نشستیم و ایشان گفتند
و دستور صادر میشد .این خط ارتباطی بین فرمانده با که بیسیمها را در هورالعظیم چک کنید .بیسیمها و
آتشبارها بود و ارتباط دیگر بین فرماندهی با غواصهایی بود بیسیمچیهایمان را بهصورت یک سپاه (منظور سازمانی
سپاه یعنی  3لشکر ـ سپاه ،فرماندهی سپاه 3 ،لشکر

که منتظر رفتن به داخل آب و خطشکنی بودند.

ما برای غواصها باید بیسیمهای راکال (راکالهای زیر امرش و هر لشکر  3تیپ زیر امرش و هر تیپ 3
دستی را از عراق غنیمت گرفته بودیم) را واترپروف گردان زیر امرش و بعضی گردانها 3تا دسته زیر امرش)
میکردیم و بهدلیل اینکه غواص سالحبهدست هم سازماندهی کردیم .به همین صورت سازماندهیشده
بود ،یک گوشی یا هندزفری هم باید برایشان حاضر بیسیمچیها را تجهیز کرده و به آنها بیسیمها را دادیم
میکردیم .برای این کار بیسیمها را یکی دو هفته در و به منطقه هورالعظیم رفتیم .آنجا شروع به چککردن
دیگ آب انداختیم تا مطمئن شویم ضدآب شده است .بیسیمها از رده باال به پایین (سپاه به دسته) کردیم.
درباره هدفونها همین کار را انجام دادیم تا مطمئن دشمن متوجه این قضیه بود و امکان آتش دشمن وجود
شویم که آب داخل آن نمیرود .بههرحال ،غواصها را داشت .لذا بیسیمها را بالفاصله خاموش و به مقر قبلی
به این نوع بیسیم مجهز کرده و به داخل آب فرستادیم .حرکت کردیم .پس از خروج ما ،آتش دشمن آنچنان
البته این همه کاری که انجام دادیم چند دقیقه بیشتر زیاد شده بود که فرمانده آنجا برای آقا مرتضی نامه
مورداستفاده قرار نگرفت؛ چون بهمحض رسیدن به نوشته بود که اگر به داد ما نرسید اینجا سقوط میکند
آنطرف (که آهسته میگفتند رسیدیم) و شروع عملیات (یعنی آنقدر کار ما در منطقه اثر گذاشته بود) .همچنین
که با شکستن خط بود ،بیسیمها همه روشن شد و». ...

ازآنجاکه عراق فکر میکرد ما میخواهیم در هور عملیات
کنیم تعدادی از یگانهای خود را از منطقه عملیات به

چککردن بیسیمها در هور

هورالعظیم انتقال داد و اینگونه منطقه عملیاتی فاو تا

پیش از آغاز عملیات والفجر 8باید بیسیمها چک میشد ،حدودی ازنظر عملیاتی سبک شد .این فریبی بود که
اما باتوجهبه هوشیاری دشمن در منطقه عملیات و برای بهوسیله آن تهدید دشمن تبدیل به فرصت شد و ما از
جلوگیری از لورفتن عملیات ،نیاز به جایی بود که دور این فرصت استفاده کردیم».
از منطقه اصلی عملیات باشد و درعینحال نقش فریب

در پایان این جلسه ،آقای رجب کریمی که مسئول

را برای عملیات اصلی تکمیل کند .ازاینرو ،منطقه هور هدایت آتش توپخانه در عملیات والفجر 8برای لشکر25
برای چککردن بیسیمها انتخاب شده بود .سردار کاظم کربال بود ،به اختصار تاریخچۀ توپخانه سپاه در جنگ و
حسینی درخصوص این اقدام گفت:

تأثیرات آتش توپخانه در میدان نبرد و نحوه دیدبانی و

«ما چگونه بیسیمهایمان را چک کردیم؟ من خدمت هدایت آتش را مرور کرد.

سال پانزدهم
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