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تنظیم: محمد فردی*

تیپ10 سیدالشهدا)ع( در تک پشتیبانی عملیات والفجر8
سردار سرتیپ علی فضلی

سردار علی فضلی جانشین ریاست سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر8، 
عصر شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱395 در سالن اجتماعات میثاق آبادان و در دومین دوره انتقال فرهنگ و تجارب 
فرماندهی دفاع مقدس در جمع دانشجویان دافوس، به تشریح تک پشتیبانی عملیات والفجر8 که تیپ۱0 
سیدالشهدا )ع(، تیپ2۱ امام رضا)ع( و تیپ۱8 الغدیر در جزیره ام الرصاص اجرا کردند، پرداخت. وی از اسفند ۱360 
که تیپ33 المهدی)عج( تأسیس شد، تا ۱36۱/4/2 که جای خود را به محمدجعفر اسدی داد، فرمانده این تیپ 
بود. زمزمه های فرماندهی فضلی بر لشکر27 حضرت رسول)ص( پیش از عملیات عاشورای 3 به گوش می رسید که 
آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران، وی را به  فرماندهی تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( و حاج محمد کوثری را 
به فرماندهی لشکر27 حضرت رسول)ص( منصوب کرد. سردار فضلی در این سخنرانی با بیان اهمیت عملیات تک 
پشتیبانی برای عملیات والفجر8، عملیات شناسایی، مشکالت پشتیبانی، رعایت مسائل حفاظتی عملیات و وقایع 
خاص عملیات پشتیبانی و ذکر چند خاطره، از نقش ویژه بسیج در دفاع مقدس و نقشی که بسیج می تواند در 

آینده دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران داشته باشد صحبت کرد.
مقدس،  دفاع  فرماندهان،  تجارب  انتقال  والفجر8،  سیدالشهدا)ع(،  تیپ۱0  فضلی،  علی  کلیدی:  واژگان 

دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 حلقه مفقوده عملیات والفجر8
سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( 
تک پشتیبانی در جزیره ام الرصاص را "حلقه مفقوده این 
عملیات" خواند و گفت: »عملیات والفجر8 که در منطقه 
اصلی فاو برای عبور از اروند و تصرف شهر فاو طراحی 

شده بود، اهدافی داشت که عبارت بودند از:
۱. ازکارانداختن ماشین جنگی دشمن.

2. ساقط کردن پایگاه موشکی عراق در جزیره فاو.
3. به بن بست کشاندن نیروی دریایی ارتش عراق.

4. گرفتن تلفات از دشمن و... .«

سردار فضلی درخصوص جغرافیای منطقه نیز اظهار 
کرد که عرض رودخانه اروند در برخی نقاط به خصوص 
روبه روی خرمشهر و آبادان 300 متر و در برخی نقاط 
دیگر تا ۱300 متر به خصوص در دهانه اروند متغیر بود. 
وقتی خواستیم عملیات کنیم دیدیم نقاط قوت دشمن 
در این منطقه زیاد است و این نقاط قوت می تواند مانعی 
در عبور از آب در عملیات والفجر باشد و موفقیت آن را 
از بین ببرد. ازاین رو باید نقاط قوت خودی را افزایش 
داده، از نقاط ضعف دشمن استفاده کنیم. لذا عملیات 
پشتیبانی برای حمایت از عملیات اصلی فاو پیش بینی 
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شد و جزیره ام الرصاص به این منظور انتخاب شد. جزیره 
ام الرصاص ۱۱ کیلومتر طول دارد. بیشترین عرض این 
جزیره 900 متر است و در میانه اروند کبیر و اروند صغیر 

واقع شده است.
فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در توضیح بیشتر تک 
پشتیبانی برای عملیات والفجر8 گفت: »قرار شد تک 
پشتیبانی از عملیات ام الرصاص با 3 تیپ شامل تیپ۱0 
سیدالشهدا)ع(، تیپ۱8 الغدیر و تیپ2۱ امام رضا)ع( انجام 
نیز به 3 بخش میانی، راست  ام الرصاص  شود. جزیره 
و چپ تقسیم شد. بخش میانی به تیپ سیدالشهدا)ع( 
واگذار شد و خط حد این تیپ شد که به فاصله 4/5 
کیلومتر در سمت راست آن تیپ 2۱ امام رضا)ع( قرار 

داشت و سمت چپ آن تیپ۱8 الغدیر بود.«

 شناسایی دقیق منطقه عملیاتی
چگونگی  و  عملیاتی  منطقه  شناسایی  فضلی  سردار 
کسب اطالعات دقیق از منطقه را شناخت کامل جریان 
جزرومد آب اروند، استفاده از سنگر دیدبانی ژاندارمری و 

شناسایی عمقی دانست و اظهار کرد:
»کار شناسایی شروع شد. در خط عزیزان ژاندارمری 
مستقر بودند. ما باید از یک سنگر دیدبانی ژاندارمری کار 
شناسایی را شروع می کردیم. اول باید جریان جزرومد 
آب را می شناختیم. گروهی در اروندرود روی جریان آب 
و سرعت آن کار می کرد و به تجربه آرام آرام نقاط قوت 
و ضعف ما درحال آشکار شدن بود. این اطالعات شرایط 
عبور از رودخانه، در میانه ماه، ابتدای ماه و وسط ماه را 
برای ما دیکته می کرد. در مقطعی جزرومد 70 کیلومتر 
جریان  شما  وقتی  دارد.  سرعت  خلیج فارس  به سمت 
جزرومد را شناختید از مجموعه عوامل و امکانات منطقه 

بهتر می توانید استفاده کنید. ما شروع جریان جزر آب 
را برای شروع عملیات پیش بینی کردیم؛ چون محل 
استتار، اختفا و پوشش شناورهای ما زیر پل خرمشهر 
و در نهر عرایض بود و چنانچه جریان آب مد می بود، 
نمی توانستیم از این اسکله ها بهره ای ببریم. به ما 20 
دست لباس غواصی دادند و با این 20 دست لباس کار 

شناسایی شروع شده بود.
در خط ژاندارمری مجبور بودیم که پوششی برای 
ترددهایمان ایجاد کنیم. شب ها به عزیزان ژاندارمری 
)با رفاقتی که حاصل شده بود( می گفتیم که استراحت 
کنید و ما به جای شما نگهبانی می دهیم تا بتوانیم برای 
رفتن به شناسایی از این پوشش استفاده کنیم؛ چون 
غواص های ما از چندین معبر برای رفتن به آب یک بار 
وارد آب می شدند و یک بار از آب خارج می شدند آنها دو 

بار می توانستند ما را ببینند.
کار شناسایی به تدریج جلو می رفت و تکمیل می شد 
و کار به  جایی رسید که بچه های اطالعات عملیات و 
می شناختند.  زادگاهشان  از  بهتر  را  جزیره  تخریب 
مواضع،  فواصل،  سنگرها،  از  دقیق  و  عمیق  شناخت 
عوارض زمین، جاده ها، موانع، چوالن ها، نخلستان ها و 

اطالعات کاملی از جزیره به دست آمد.
در  و  شد  انجام  شناسایی  روز  در  هم  نوبت  چند 
یکی دو مورد اسیر هم دادیم. شهید غالم کیانپور و رضا 
رفته  برای شناسایی  ام الرصاص  در جزیره  سیف اللّهی 
بودند و شب قرار بود درحال مد از اروند صغیر بگذرند. 
طمع  باز  اما  بودند،  داده  انجام  به خوبی  را  شناسایی 
می کنند که عصر هم بررسی مجددی از قرارگاه تیپ 
عراقی ها داشته باشند. زمانی که در روز برای شناسایی 
و  می آید  سوت زدن  درحال  عراقی  سرباز  بودند،  رفته 
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می بیند و وحشت زده سوتش را ادامه می دهد و بعد از 
رد شدن شروع به فریاد زدن می کند. دسته تأمین قرارگاه 

شروع به تفحص می کند.
کیانپور و سیف اللّهی بار و اموالشان را تقسیم کرده  
بودند؛ نقشه، قطب نما و دوربین در اختیار کیانپور بوده 
برادر  دست  در  چفیه ای  در  اضافی  وسایل  و  فین  و 
سیف اللّهی. دسته تأمین عراقی بعد از تفحص سیف اللّهی 
را پیدا می کنند و با بررسی وسایل متوجه می شوند که  
اینها 2 نفرند. شروع به تفحص می کنند، اما کیانپور فرار 
کرده، خود را در باتالقی پنهان می کند. عراقی ها تا پاسی 
از شب به جستجوی خود ادامه می دهند و تیراندازی هم 
می کنند که از فاصله یکی دو متری کیانپور می گذرد. 
وارد چوالن ها می شوند و تا نزدیکی کیانپور هم می آیند 
و باز عنایت الهی شامل حال وی می شود و پیدایش 
نمی کنند. کیانپور احتمال می دهد که دنبالش خواهند 
آمد و در باتالق فرو می رود و با نی تنفس می کند و پس 

از اطمینان یافتن از دور شدن عراقی ها آرام آرام خود را 
از باتالق بیرون می کشد و کار شناسایی اش را تکمیل 
می کند و در مد آب می افتد. در اروند صغیر پشت جزیره 
هم موانع و سیم خاردار زیادی بود. وی در نوک جزیره 
دستش را به سیم های خاردار جلو ساحل پشت جزیره 
قرار می دهد و از فرط خستگی خوابش می برد. کیانپور 
باید قبل از روشنایی هوا از آب بیرون می آمد و ما برای 
استقبالشان می رفتیم. من در خط بودم و دیدم که آنها 
نیامدند. وی زمانی که از خواب می پرد زمان کمی داشته 
و جزر آب شروع شده بود. به سختی خودش را در جریان 
جزر آب می اندازد. به دلیل اینکه جریان آب وی را می برد، 
او باید از جریان جزر آب 6/5 کیلومتر پایین تر بیاید و 
بعد به سمت ساحل ما برسد. همیشه برای شناسایی از 
نقطه مبدأ که حرکت می کردیم ۱500 متر و بیشترینش 
۱800 متر بعد به ساحل خودمان یا دشمن می رسید. 
این طوری نبود که صاف بتواند در عرض رودخانه بیاید. 

سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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جریان رودخانه او را می برد. دیدیم که یک لوله تنفسی 
بیرون آورد  از آب  بیرون است و وقتی که سر  از آب 
دیدیم که کیانپور است و سیف اللّهی همراهش نیست. 
این بچه ها تا زمانی که در آب بودند گرمشان بود و پس 
می کردند.  شدیدی  سرمای  احساس  آب  از  خروج  از 
آن لحظه اول بعد از خروج از آب دندان هایشان به  هم 
می خورد و نمی توانستند حرف بزنند. ما یک اتاق گرمی 
را برایشان پیش بینی می کردیم که  اینها گرم شوند و 
از  بعد  بزنند.  حرف  سپس 
از  را  کیانپور  شهید  اینکه 
آب بیرون کشیــدیم و گرم 
شد و لباس هایش را پوشید، 
تعریف  را  قبل  روز  حکایت 
کرد که سیف اللهی اسیر شد 
و... . یکی از نیروهای تخریب 
از  بازگشت  درحال  نیز  ما 
مأموریت اسیــر شد.  اینــها 
به عنوان سربــاز ژانــدارمری 

اسیر می شدند. 
کار شناسایی و طراحی 
تمام شد. ما باید در این جزیره از 4/5 کیلومتر ۱200 متر 
سرپل درست درمقابل نهر عرایض و اسکله های خرمشهر 
می گرفتیم. برای این کار ۱20 غواص را در قالب یک 
گروهان  این  می کردیم.  آماده  و  پیش بینی  گروهان 
بود و جانشین آن  به گردان قمربنی هاشم)ع(  منتسب 
گردان دکتر معز خادم الحسینی را به عنوان فرمانده این 
گروهان غواص گذاشتیم. شناسایی ها تمام شد. 4 راهکار 
داشتیم و هر راهکار 30 نفر باید خط شکنی می کردند. 
در توجیه رزمندگان همه این فعل و انفعاالت انجام شد. 

2 روز قبل از عملیات همه رزمندگان را در بیمارستان 
مصدق )اکنون نامش ولی عصر)عج( است( قرنطینه کردیم. 
قرنطینه مفهومش این بود که هیچ ارتباطی با پشت 

جبهه برقرار نشود.«

مشکالت پشتیبانی در عملیات
سردار فضلی درباره مشکلی که درخصوص لباس های 
حل  چگونگی  و  آمد  پیش  عملیات  این  در  غواصی 
آن گفت: »روز قبل از عملیات رفتم قرارگاه حضرت 
محسن  و  رضایی  محسن  برادر  با  و  خاتم االنبیا)ص( 
شکستن  ما  برآورد  داشتیم.  جلسه  رفیق دوست 
در  که  بود  غواص  شامل ۱20  یک گروهان  با  خط 
از  باید  غواص ها  می شدند.  تقسیم  30نفره  دسته   4
لباس  ما 20 دست  به  تنها  اما  می کردند،  عبور  آب 
غواصی داده بودند و غواص ها با این لباس ها آن قدر 
از سیم خاردارها رد شده بودند که لباس ها سوراخ و 
پاره شده بود. از این 20 عدد هم تعداد لباس ها ۱8تا 
شده بود که  آنها هم همگی پاره بودند. حتی بغض 
گلویم را گرفت و چند قطره اشک از چشمانم سرازیر 
شد و گفتم آقا، این ابزار جهاد است، این را زود به 
ما برسانید. گفتند که خریداری شده و در بندرعباس 

است و ان شاءاهلل تا فردا به دستتان می رسد.
مـن آمـدم اسـتنتاج کـردم کـه حـاال اگـر ایـن 
کـه  نمی تـوان  کنیـم.  چـه کار  نرسـید  لباس هـا 
به واسـطه نیامـدن لباس هـا عملیـات را انجـام نـداد. 
بهتریـن کار ایـن اسـت کـه بـا بچه هـا ایـن موضـوع 
را در میـان بگذاریـم کـه گفته انـد فـردا بعدازظهـر 
لبـاس می رسـد، امـا بـه هـر دلیلـی یحتمـل دیـر و 
زود شـد شـما چـه کار می کنیـد. گفتنـد تدبیر شـما 

سردار علی فضلی: 
ما در سپاه و بسیج نکته ای به 
نام "اقنــاع" داریم. ما در هیچ 
اقناع  برای  مقدس  دفاع  جای 
رزمنده ها هیچ عملیاتی سراغ 
ندارم که فرماندهان در سطوح 
مختلف قانع نشده باشند. حتی 
اگر از روی تکلیف مسئله ای را 
پذیرفته باشد، پس از قانع شدن 

این کار را کرده است.
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چیسـت؟ گفتـم اگر مـن جای شـما بودم بـا اورکت 
هـم شـده عملیات می کـردم. گفتند مـا همین کار را 
می خواهیـم بکنیم. همـۀ آنها اعـالن آمادگی کردند، 
منتهـا مـن به آنها دسـتور نـدادم و خود آنهـا راضی 
بـه ایـن کار شـدند. ما در سـپاه و بسـیج نکتـه ای به 
نـام "اقنـاع" داریـم. در هیچ جای دفـاع مقدس هیچ 
عملیاتـی سـراغ نـدارم کـه فرماندهـان در سـطوح 
مختلف قانع نشـده باشـند. حتی اگـر از روی تکلیف 
مسـئله ای را پذیرفتـه باشـد، پـس از قانع شـدن این 
کار را کـرده اسـت. آن قـدر بحث می کردیم و جلسـه 
شـبی  نبـود  شـوند.  قانـع  همـه  کـه  می گذاشـتیم 
کـه مـا بحـث مانـور و بـازی جنگ نداشـته باشـیم؛ 
مگـر اینکـه آن شـب کار واجب تـری داشـتیم. هـر 
اطالعـات تاکتیکی از دشـمن به دسـت آورده بودیم، 
می گرفـت.  قـرار  تبادل نظـر  و  بحـث  محـل  اینجـا 
گروهـی  و  می شـدند  خـودی  فرماندهـان  گروهـی 
هـم فرماندهـان دشـمن و بـا هـم بحـث می کردنـد. 
داشته هایشـان  براسـاس  را  حقیقـی  جنـگ  بـازی 
انجـام می دادنـد و واقعـاً ایـن بحث هـا خیلـی بـه ما 
بـرای یافتـن راهـکار منطقـی حـل مشـکالت کمک 
می کـرد. هـرگاه در عملیـات درمقابـل مانعـی قـرار 
می گرفتیـم می دیدیـم کـه قبـاًل چقدر راجـع به آن 
بحث شـده اسـت و ایـن بحث ها فهـم مـا را در اداره 

عملیـات بهبـود می بخشـید.
چهار دسته غواص با ۱8 دست لباس غواصی آماده 
هم  الوراکت  با  که  بودند  پذیرفته  و  بودند  عملیات 
می توانند عملیات را انجام دهند، اما اشکال الوراکت 
باشند  باالتر  آب  از سطح  غواص ها  باید  که  بود  این 
و نمی توانستیم آنها را به عمق ببریم؛ درحالی که ما 

به  که  وزنه هایی  با  بچه ها  و  بودیم  کرده  کار  ماه   6
پایشان بسته می شد تا عمقی از آب می رفتند. لوله 
اشنوگر 2، 3 سانتی متر از سطح آب باالتر بود که به 

چشم نمی آمد.
غـروب روز عملیات شـد و در قرنطینه با رزمنده ها 
صحبـت می کردیم. گرم صحبت بودیـم. هر فرماندهی 
راه و روش خـود را دارد و مـن همیشـه سـختی های 
عملیـات را بـا رزمنـدگان در غـروب قبـل از عملیـات 

در میـان می گذاشـتم. مـن 
کـه  گفتـم  رزمنده هـا  بـه 
برادران، ما در تخلیه شهدا و 
مجروحان مشـکالتی داریم. 
صادقانـه بـا بچه هـا صحبت 
فرمانـده  همـه  و  می شـد 
تیپ می شـدند و سـختی ها 
را می دانسـتند و توقـع خود 
را بـه نازل تریـن حد ممکن 
می رسـاندند و دیگـر اصـاًل 

توقعـی نمی مانـد.
کاغـذ  صحبـت،  حیـن 

کوچکی به دسـتم رسـید که ۱00 دسـت لباس غواصی 
رسـید. بـه واهلل قسـم، بـه حـدی خرسـند و خوشـحال 
شـدم کـه اگـر امکانات دنیـا را یکجا به مـن می دادند، به 
آن انـدازه خوشـحال نمی شـدم. خدایا ابزار جهاد رسـید. 
در پوسـت خـود نمی گنجیـدم. روی برگـه زود نوشـتم 
به سـرعت بیـن غواص هـا توزیع شـود. ما بایـد صحبت ها 
بدرقـه  و  می دادیـم  انجـام  بچه هـا  بـا  را  توصیه هـا  و 
می کردیـم و ایـن لباس هـا بایـد ۱6-۱5 کیلومتر جلوتر 
بـه محـل اردوگاه غواص هـا در لـب سـاحل می رسـید.«

من همیشــه ســختی های 
عملیات را بــا رزمندگان در 
غروب قبل از عملیات در میان 
می گذاشتم. صادقانه با بچه ها 
صحبت می شد و همه فرمانده 
تیپ می شــدند و سختی ها 
را می دانســتند و توقع خود 
ممکن  نازل تریــن حد  به  را 
می رســاندند و دیگــر اصاًل 

توقعی نمی ماند.
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رعایت شدید حفاظت اطالعات
سردار فضلی رعایت مناسب حفاظت اطالعات در این 

عملیات را عامل مهمی در پیروزی آن دانست و گفت:
»اردوگاه غواص ها جدا بود و در این 6 ماه همدیگر 
یا  غواص ها  بودیم،  پایتخت  لشکر  ما  بودند.  ندیده  را 
اطالعات عملیات یا تخریب ما را ندیده بودند. کسی از 
اردوگاه کلهر تردد نمی کرد و همه فکر می کردند که 
این بچه ها غرب هستند. پوشش ها رعایت می شد. اگر 
یک نفر به عناصر عملیات توجیه می شد، من از حفاظت 
اطالعاتمان خواهش می کردم که این یک نفر را اضافه 
کند و اگر نشتی پیدا شد کار همین چند نفری است 
نمی خواهد  و...  حاشیه  دنبال  هستیم.  جریان  در  که 
رزمندگان،  آحاد  چه  و  فرماندهان  چه  بچه ها،  بروید. 
دقیق رعایت می کردند. وقتی صحبت می شد مفهومش 
این بود که همه رزمندگان به اندازه فرماندهشان توجیه 
می شدند که چه کاری باید انجام دهند. تا زمان شروع 
را ندیدند.  پیاده مان  عملیات، غواص های ما یگان های 
رزمنده ها  و  مادرش  غواص  گروهان  یک  ماه  یعنی 6 

رفقای خود را ندیده بودند.«

فریاد "یا حسین" و ترس از لورفتن عملیات
به  والفجر8،  عملیات  در  سیدالشهدا)ع(  تیپ۱0  فرمانده 
ماجرای جالبی درخصوص خارج شدن یک دسته از عملیات 
و قریب الوقوع بودن لورفتن آن اشاره کرد و گفت: »لباس 
غواصی رسید. روی برگه نوشتم که بین بچه ها توزیع شود. 
عزیزان را بدرقه کردیم و تشریفات شب عملیات انجام شد. 
من از اردوگاه رفتم بیرون که به اردوگاه غواص ها بروم. قرار 
بود بعد از نماز مغرب و عشا، براساس محاسبات 6ماهه، 
بالفاصله به آب بزنند. تا عملیات بیشتر از 5 ساعت فاصله 

بود، اما براساس فرایندی که تمرین شده بود بچه ها باید 
وارد آبراه شوند. من به سمت اردوگاه غواص ها در حرکت 
بودم که باران رحمت خدا شروع به باریدن کرد. آن قدر 
باران زیاد شد که همه سطح رودخانه اروند گل آلود شد؛ 
جوری که شما قادر نبودید هیچ مانع کوچکی را روی 
رودخانه اروند ببینید. بچه ها به هم نگاه می کردند. من گفتم 

خداوند پیشاپیش مددهایش را ارزانی کرد.
ساعت  نیم  از  دریغ  رسیدیم،  غواص ها  به  وقتی 
فرصت. بچه ها لباس را توزیع کرده بودند و می پوشیدند. 
آخرین جلسه توجیهی، آخرین صحبت ها و وصایا باید 
انجام می شد، اما برخی لباس ها برای بچه ها کوچک بود 
و برای برخی بزرگ، اما  اینها فرصتی برای تعویض لباس 
با هم نداشتند و هرکدام با هر لباسی که به دستشان 

رسیده بود حاضر و آماده بدرقه شدند.
آب درحال جزر بود و 3 متر و خرده ای پایین رفته و 
سمت ساحل ما دیواره ای شده بود. ما باید دست بچه ها 
را می گرفتیم تا آرام وارد آب شوند. 4 راهکار داشتیم و 
هر راهکاری حدود 250 تا 300 متر باهم فاصله داشتند. 
بچه ها وارد آب شدند و داشتند به سمت ساحل دشمن 
می رفتند. غواص از نقطه مبدأ که وارد می شود، ۱500 
متر آن طرف تر وارد ساحل دشمن می شود. دسته آخر 

۱800 متر بعد به ساحل دشمن می رسید.
هر 4 دسته رفتند و به میانه آب رسیدند. ما با چشم 
را می دیدیم. لب ساحل سنگر و  بچه ها  غیرمسلح هنوز 
دیدگاه ما بود. قرارگاه تاکتیکی ما قپونی کنار ساحل بود 
که ما از پوشش های زمین خوب استفاده کردیم و خیلی 
با ظرافت درست کرده بودیم که پوشش زمین خیلی به هم 
نخورد. غواص ها از میانه رودخانه کمی عبور کرده بودند. 
دیدم یکی تا کمر از آب بیرون آمد و بلند گفت "یا حسین".
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از راست: سردار سرتیپ علی فضلی فرمانده لشکر۱0سیدالشهدا)ع( در دوران دفاع مقدس و سردار سرتیپ دوم هادی 
مرادپیری مسئول برگزاری دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.

گفتم چه اتفاقی افتاد؟ دیدم یکی از بچه های دسته 
وزنه ای  گفت  شد؟  چی  قاسمی  گفتم  است.  قاسمی 
که به این رزمنده بود، ازش جدا شده، سرعت آب 70 
کیلومتر است و وی حس کرده دارد غرق می شود. برای 
اینکه خود را نجات دهد خودش را از آب بیرون کشیده و 
یا حسین بلند گفته است. نگاهم به خط دشمن معطوف 
شد، اما انگار دشمن اصاًل نشنیده بود. به مصداق حدیث 
امام صادق)ع( که فرموده است دشمنان ما هم کرند، هم 
انگار دشمن ندیده و این صدا  کورند و هم احمق اند، 
فاصله گرفت و  از مسیر خود  قاسمی  بود.  را نشنیده 
از سطح عملیات  ظرف یک دقیقه یک دسته غواص 
گروهان غواص ما خارج شد. حادثه پیش آمده است 
دیگر، فرمانده باید تصمیم بگیرد. گفتم که برادر قاسمی 
مأموریت شما تمام شد، بچه ها را ببر زیر پای دشمن در 
محل امنی قرار بگیرند و مختصات دقیق خود را به ما 
بده تا در اجرای آتش حمایتی روی آن نقطه، اجرای 

آتش نداشته باشیم. بچه ها را برد و گرا را گفت.
از  عملیات  اجرای  برای  بود  یدمان  در  هرچه  ما 
من  بگوید  که  آدمی  می کردیم.  استفاده  صددرصدش 
در عملیات نقشی ندارم پیدا نمی کردید. مثالً عقیدتی 
و سیاسی که کارش در آماده سازی عملیات است، در 
این شب باید دفتر سیاسی ما می شد و عملیات را ثبت 
می کرد. غیر از راوی هایی که همراه فرماندهان بودند و 
دستخط  ما  اسناد  اکثر  بودند،  ضبط  و  ثبت  مشغول 
بچه های عقیدتی و سیاسی است. بچه های آموزش مانند 
برادر شاهسون، آرین، حاج رحیمی یک نفرشان خارج از 
عملیات مسئولیت نداشت.  اینها باید می آمدند و در اجرای 
آتش مستقیم به ما کمک می کردند و هدایت آتش به 
عهده  اینها بود. هرچه سالح داشتیم چه مستقیم زن و 
می توانند  که  ـ  مستقیم زن ها  به خصوص  ـ  منحنی زن 
شعاع امنی از آتش را اجرا کنند آن شب در خط آرایش 
می گیرند و کمک بچه های ادوات آتش را هدایت می کنند.
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این را من از آقا مرتضی یاد گرفته بودم که برای 
شکستن خط بعد از عنایت خدا و بعد از آموزش های 
مختلف تاکتیک و تکنیک ، آمادگی جسمانی که برای 
کار  پای  در خط  را  دارید  هرچه  است،  الزم  عملیات 
بر  آن چنان  فشار  می آوردیم.  داشتیم  هرچه  بیاورید. 
دشمن زیاد می شد که عرصه تنگ می شد. وقتی بچه ها 
به خط می زدند و خط شکسته می شد، ما آرام آرام آتش 
خود را کم و سپس قطع می کردیم. منع و قطع آتش 
برحسب پیشروی است و تا 
هدف  به  بچه ها  که  زمانی 
نرسیده اند قطع آتش معنی 
ندارد. ما باید بتوانیم در اینجا 

به دشمن فشار بیاوریم.«

جنگ با حداقِل سالح گرم
سردار فضلی در شرح چگونگی 
ورود غواصـان به جزیره و اجرای 

عملیات گفت:
دیگر  غواص  دسته   3«
رسیدند  به خط  به سالمت 
و هر 3 اعالن کد کردند. بعد از 8:30 شب یک به یک 
غواص ها عبور کردند و پشت سر نیروهای عراقی قرار 
گرفتند. یک رمز گذاشته بودیم که هرکسی رد شد، اعالم 
کند. 89اُمین نفر هم رفت. من به فرمانده دسته سوم که 
درحال عبور بود گفتم برادر وضعیت؟ با آرامش خاص، با 
طمأنینه و سکینهـ  من که در ساحل خودی بودم آن قدر 
آرامش نداشتمـ  گفت از کانال که رد شدم، خاک از زیر 
پایم و لب کانال داخل کانال ریخت. این خاک ها را باال 
دادم تا پاس بخش نگهبان عراقی تا شروع عملیات متوجه 

چیزی نشود و خارج از قاعده نبیند. گفتم یک کم باز 
شوید تا بچه ها باهم الحاق کنند و خأل آن دسته غواصی 
بپوشانید.  را  است  خالی  جایش  و  برسد  نتوانست  که 
بچه ها باز کردند و الحاق حاصل شد و پیوستگی ما پشت 
سر عراقی ها حفظ شد و هیچ خلئی ایجاد نشد و خداوند 

این گونه لطف خود را شامل حال ما کرد.
بـه شـروع عملیـات رسـیدیم و من رمـز عملیات 
را کـه از قـرارگاه اعـالم شـد، اعـالم کـردم. بچه هـا 
بایـد درگیـر می شـدند، امـا دیـدم آن طـرف خبـری 
نیسـت. گفتـم چـرا اقـدام نمی کنیـد؟ گفتنـد بچه ها 
درگیرنـد. گفتیـم پـس چـرا مـا چیـزی نمی بینیـم؟ 
گفتنـد مـا با بچه هـا عهد کـرده بودیـم کـه تاآنجاکه 
پـا  از  را  دشـمن  سـرد  سـالح  بـا  بچه هـا  می شـود 
دربیاورند )تا هوشـیاری دشـمن حاصل نشـود(. آقای 
عبدالوهـاب گفـت کـه ما درگیریـم. سـردار دکتر معز 
خادم الحسـینی ۱۱ دقیقـه و چند ثانیـه بعد گفت که 
خـط حد مـا تصرف و سـرپل مـا تأمین شـد؛ بگویید 
گردان هـای پیاده حرکـت کننـد. لطـف خـدا بـود و 
مـا گفتیـم گردان هـا حرکـت کننـد. برادرهـا حرکت 
کردنـد. سـریع پل هـا نصـب شـد. الحاقمـان بـا تیپ 
الغدیر و امام رضا)ع( برقرار شـد. عراقی ها فشـار زیادی 
می آوردنـد کـه قـرارگاه عراقی هـا بـه تصـرف درنیاید 
و مـا بـه سـاحل ارونـد صغیـر نرسـیم. امـا قـرارگاه و 
سـاحل ارونـد صغیر بـه تصرف مـا درآمـد و جزیره را 
واگـذار کردنـد. پاتک هـای عراقی هـا پی درپـی ادامـه 
داشـت. مـن نگـران شـدم کـه اگـر بـه جزیره نـروم، 
بـرای جزیره مشـکلی پیـش بیاید. ما طی 30 سـاعت 
26 پاتـک دشـمن را ثبـت کردیـم. برای رفتـن آماده 
شـدم کـه شـهید یـداهلل کلهـر اجـازه نـداد و خودش 

برای شکستن خط بعد از عنایت 
خدا و بعد از آموزش های مختلف 
تاکتیک و تکنیــک، آمادگی 
جسمانی که برای عملیات الزم 
اســت، هرچه دارید را در خط 
پای کار بیاورید. هرچه داشتیم 
می آوردیم. فشــار آن چنان بر 
عرصه  که  می شد  زیاد  دشمن 

تنگ می شد.
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پیشـی گرفت و رفت وارد جزیره شـد. موقع ورود وی 
بـه جزیـره کانه یـک لشـکر وارد جزیره شـد.

مأموریت ما این بود که 2 شب و یک روز در جزیره 
ام الرصاص بمانیم تا منطقه اصلی عملیات فاو به تصرف 
را تصرف  فاو  درآید و دشمن فریب بخورد. رزمنده ها 
کردند و پرچم آقا علی بن موسی الرضا)ع( را بر فراز گنبد 
مسجد فاو افراشتند. درحقیقت ما با اراده خود و مشاهده 
پیروزی در فاوـ  و نه به دلیل پاتک های دشمنـ  جزیره 
ام الرصاص را به عنوان تک پشتیبانی یا فریب خود تخلیه 

کردیم و شهدایمان را هم آوردیم.«
 

شهادت نصیب هرکسی نمی شود
فرمانده تیپ۱0 سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر8، در 
ادامه سخنرانی خود به ماجرای زخمی شدنش از ناحیه 
چشم در این عملیات و نصیب نشدن شهادت گریزی زد 

و گفت:
»بعد از تخلیه ام الرصاص تیپ ما آسیب دیده بود و 
باید به قرارگاه کوثر واقع در ۱0 کیلومتری جاده اهواز 
ـ سوسنگرد برای بازسازی می رفت. من به همراه شهید 
کلهر، جنگروی، میررضی و بچه های اطالعات و تخریب 
در منطقه اصلی عملیات یعنی فاو به ما مأموریت واگذار 
شد. کار شناسایی و طراحی انجام و قرار شد در کارخانه 
نمک دست به کار شویم. وقتی وارد منطقه اصلی عملیات 
شدیم کار شناسایی  انجام شد و پذیرش مأموریت مهیا 
شد. در روز 27 بهمن، مسئوالن واحدها و فرماندهان 
گردان هایمان برای تقسیم خط حد گردان آمدند و 2 
جلسه تشکیل شد که 3 ساعت طول کشید. ترتیب و 

توالی در جبهه دقیق رعایت می شد.
در این جلسه برای اولین بار من قدرت تذکر پیدا 

نمی کردم، با اینکه همیشه سخت گیری داشتم. به خاطر 
اینکه شهید احسانی نژاد رئیس ستاد ما و شهید جنگروی 
جانشین دوم ما در تیپ بدجور از شهادت دم می زدند و 
فخرفروشی می کردند. گفتند که شما توانستید استحمام 
کنید؟ گفتیم نه. گفتند عوضش ما آنجا در اردوگاه کوثر 
استحمام کردیم. گفتند توانستید غسل شهادت کنید؟ 
گفتیم نه. گفتند ما غسل شهادت کردیم. بچه ها هی 
این پالس ها را  پالس می فرستادند و ما نمی توانستیم 

راستی شما  بگیریم. گفتند 
صحبت  خانواده هایتان  با 
گفتند  نه.  گفتیم  کردید؟ 
ما عوضش در اردوگاه کوثر 
صحبت  خانواده هایمان  با 
کردیم و با آنها خداحافظی 
شهید  دیدم  من  کردیم. 
همه  از  بیشتر  احسانی نژاد 
دم از شهادت می زند. شهید 
آن، شهید  از  بعد  جنگروی 
شهید  آن،  از  بعد  میررضی 
کلهر بعد از آن و من آخر از 

همه بودم. کانه آنها خود را در ترتیب و توالی شهادت 
اتفاقی  است؛  به دست آوردنی  بودند. شهادت  داده  قرار 
نیست، آمادگی نیاز دارد. آن خلوصی که این بچه ها با 
خدا داشتند خلوص ناب بود. یک ساعت و نیم از آن 
جلسه را بچه ها از عشقبازی و شهادت صحبت کردند. 
من کمتر از همه صحبت کردم. معلوم بود که توفیق 

آنهاست.
و  شد  تمام  جلسه  اهلل اکبر  صدای  با  و  اذان  وقت 
فرماندهان گردان ها آمدند و به مسئوالن واحدها رسیدند 

مأموریت ما این بود که 2 شب 
و یک روز در جزیره ام الرصاص 
بمانیم تا منطقه اصلی عملیات 
دشمن  و  درآید  تصرف  به  فاو 
فریب بخــورد. رزمنده ها فاو 
را تصرف کردنــد و پرچم آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( را بر فراز 

گنبد مسجد فاو افراشتند.
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و قرار شد بعد از نماز جلسه داشته باشیم. رفتیم برای 
موشک  دیدیم یک  نماز شویم،  آماده  که  وضو  تجدید 
ما خورد.  قدمی  به چند  عراقی  ناوچه های  از  متری   3
من چند قدمی بچه ها بودم. تا به خودم آمدم با صورت 
به زمین خوردم. آنجا بود که حس کردم یک چشمم 
نور ندارد. شهید اسکندرلو و شهید حسنیان )که هردو 
شهدای فکه اند( باالی سر من آمدند و مرا برگرداندند و 
شهادتین را یادم انداختند. دیدم که این یکی چشمم نور 
دارد. شهید احسانی نژاد و جنگروی را ندیدم. آقای شهباز 
از بچه های عملیات را دیدم که دستش قطع شده و فقط 
به پوستی بند است و تلوتلو می خورد؛ مثل اینکه حواسش 
اصاًل به خودش هم نبود و دغدغه اش این بود که این 
برادران چه شده اند. بعد معلوم شد که شهید احسانی نژاد 
که بیشتر از همه از شهادت دم می زد، در لحظه اصابت 
موشک 3 متری، در دم مغز مبارکش به دیوار چسبیده 
و شهید شده است. شهید جنگروی را من نمی دیدم و 
معلوم شد که روده های وی را ترکش به دیوار چسبانده. 
مرا به بیمارستان فاطمه الزهرا)س( بردند. بچه ها بعداً برایم 
تعریف کردند که شهید جعفر تا میانه اروند هنوز در قید 
حیات بود و آنجا فیض شهادت نصیبش شد. ما را بردند 

بیمارستان و بقیه مسائل.«
 

 ۱4 فرمانده جایگزین
یکی از نکات مهمی که جانشین ریاست سازمان بسیج 
مستضعفین از مباحث بیان شده نتیجه گرفت، انتخاب 
ماموریت  ادامه  برای  خود  از  جایگزین]بعد  فرماندهان 
تیپ۱0 سیدالشهدا)ع([ بود که برای عملیات در نظر گرفته 
می شد. وی گفت: »در عملیات والفجر8، بچه ها متکی به 
فرمانده نبودند. ما از غرب به نیت ۱4 معصوم، ۱4 فرمانده 

را به بچه ها معرفی کرده بودیم تا اگر نفر اول شهید شد، 
نیت  به  و  آن شود، سپس سوم  جایگزین  دوم  فرمانده 
۱4 معصوم تعداد فرماندهان جایگزین تا ۱4تا می رفت. 
تیپ  است.  سخت تری  آزمایش های  که  شد  معلوم  اما 
سیدالشهدا)ع( 28اُم برابر قرار وارد عمل شد به فرماندهی 
علمدار لشکر شهید کلهر. شهید کلهر هم مجروح  شد و یک 
کلیه اش را تقدیم اسالم کرد و یک دستش هم قطع شد 
که در بیمارستان هم تخت شدیم. من وقتی از بیمارستان به 
منطقه برگشتم و حالم تا حد زیادی بهتر شد، نفر هفدهمی 
بودم که دوباره برای خادمی و نوکری رزمندگان آمده بودم. 
یعنی عالوه بر سردار نوجوان و معصومی )۱5 و ۱6(، ۱4 
فرمانده دیگر که برای عملیات مشخص شده بودند، همگی 
شهید شده بودند. اما گردان و تیپ و رزمنده ها آماده بودند. 
ما نمی توانیم به جای آنها بیاییم و حرف بزنیم. آنها همگی 

برای ادای تکلیف آمده بودند.
لذا نکته ای که باید یاد گرفت این است که سازوکار 
ما باید به گونه ای باشد که تا آخرین نفس و نفر، سازوکار 
ما در میدان رزم باقی بماند، متکی به شخص نباشد و 
همواره ادامه پیدا کند. نباید منتظر نفر بمانیم و اگر این 

نشد، آن یکی.

بیشتر مجروحان از ناحیه پهلو، سر و صورت
در فاو بچه ها غوغایی به پا کردند. عملیات پشت عملیات، 
گردان و واحد و... . بچه ها قسم می خوردند که عراقی ها که 
از روی ]جاده[آنتی می آمدند آن قدر تانک و نفربر خورده 
بود که خود عراقی ها آن را کنار می انداختند تا بعدی بیاید. 
لذا دنیایی از تانک و نفربر منهدم شده دشمن در آنجا دیده 

می شد. بچه ها از دین خدا حفاظت کردند.
رمز این عملیات "یا فاطمه زهرا)س(، یا فاطمه زهرا)س(، یا 
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فاطمه زهرا)س(" بود. نکته ای که درخصوص عملیات وجود 
داشت این بود که مسئول بهداری که همه شهدا و مجروحان 
را آنالیز آماری می کرد گفت بیشترین مجروحان و شهدای 
ما به ویژه سادات عملیات به واسطه توسل به بی بی زهرا)س( از 

ناحیه سر و صورت یا پهلو و بازو آسیب دیده بودند.«

پیوند معنویت، عمق اصلی استراتژیک ایران در جنگ
سردار فضلی در پایان سخنرانی خود با تأکید بر نقش 
بسیج در دوران دفاع مقدس و پس از آن گفت: »پیوند 
معنویت در دوران دفاع مقدس عمق اصلی استراتژیک 
ما بود. امام بیانی داشتند که انقالب ما 3 پایه دارد: قرآن، 
عترت و مردم. مردم نقششان این قدر اهمیت دارد. وقتی 
ما مشکالت را با رزمنده ها طرح می کردیم خودشان آن 
را آسان می کردند. ما رزمنده ها را پای  کار نمی بردیم که 
با یک مسئله غیرقابل پیش بینی مواجه شوند و نتوانند 

واکنش نشان دهند.«

رکن اصلی عملیات والفجر8
سردار فضلی جان کالم خود را در این جمالت خالصه 

کرد:
»بیش از 85 درصد رزمنده های عملیات والفجر8 
بسیجی بودند. نه فقط رزمنده ها بلکه حتی فرماندهان 
ما به تمام معنا بسیجی بودند. جانشین دوم من بسیجی 
بود، مسئول اطالعات ما شهید ]احمد[عراقی بسیجی 
بود، شهید کیانپور بسیجی بود. فرمانده توپخانه ما یک 

سربازی بود به نام مهندس ممبینی.
بـه خـدا تـوکل کنیـد. بـه رزمنده هایتـان بـاور 
پـازل یـک مأموریـت  باشـید. همـه وقتـی  داشـته 
فقـط  فرمانـده  نقـش  می شـود.  انجـام  کار  شـویم، 
تدبیـر و ... نیسـت. تـوکل بـه خـدا و اخـالص سـنگ 
بنـای ایـن مهم اسـت. روی تک  تک رزمنـدگان خود 
حسـاب کنید. نقـش هرکس برایش تفهیـم و تمرین 
شـود. بـه نظر شـما وقتـی گردانی تشـکیل می شـد، 

از راست: یداهلل ایزدی راوی و تاریخ نگار مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، برادر علی فضلی فرمانده لشکر۱0 
سیدالشهدا)ع(، عملیات کربالی5. دی ماه ۱365.
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همـه آنهـا می جنگیدنـد؟ مـن بـه ذهنـم می رسـید 
کـه یـک دسـته یـا دو دسـته از  اینهـا می جنگیـد، 
ولـی الزم بـود کـه یـک گـردان بیایـد و آن سـیاهی 

لشـکر باشـد کـه آن یـک یـا دو دسـته بجنگـد.«

شهید میرآلی آنجاست، خط سقوط نمی کند
را  نیروهایش  تک تک  از  فرمانده  اطالع  فضلی  سردار 
شرط موفقیت فرماندهی و قوت قلب فرمانده دانست 
و به ذکر خاطره ای از شهید 

میرآلی پرداخت و گفت:
کربالی5  عملیات  »در 
عرصه بر ما تنگ شد. وقتی 
شنیدم شهید علی میرآلی در 
جزیره شلحه است و قرارگاه 
نتوانسته نیرو بفرستد، گفتم 
به واهلل قسم! این خط سقوط 
نمی کند؛ نه به واسطه کثرت 
شهید  این  چون  بلکه  نیرو، 
و  بود  خداترس  و  خداباور 
بود.  یقینی  خدا  به  باورش 
چهارتا از 5 خواهر خانواده میرآلی هم قسم شده بودند 
که در دفاع از انقالب و اسالم و امام، فرزندان خود را 
برای مجاهده )نه شهادت که شهادت روزی است( تقدیم 
کنند. 3تا از این خواهرها تک فرزند پسر داشتند. علی 
میرآلی بسیار خوش سیما بود که در سن کم ۱4 سالگی 
با شهید کلهر به جبهه آمده بود و مرید وی بود. میرآلی 
به بلوغی رسیده بود که در عملیات کربالی5 به جانشینی 
گردان خط شکن علی اکبر)ع( رسیده بود. فرمانده باید از 
تک تک نیروها اطالع داشته باشد و به شناختی از آنها 

رسیده باشد که بتواند بگوید چون فالنی در خط است، 
خط سقوط نمی کند. البته آموزش، تدبیر، فکر، تمرین و 

رزمایش واجب است که با همدیگر انجام شود.«

آسـتانه  در  یگانـی  بـا  عملیـات  عاشـورای3؛ 
فروپاشـی

سردار فضلی به ذکر خاطره ای از انتصاب خود به عنوان 
عملیات  اجرای  سپس  و  سیدالشهدا)ع(  لشکر  فرمانده 
رفتن  از  پیش  تا  که  لشکری  زد.  گریزی  عاشورای3 
سردار فضلی به آن، به خاطر مسائل پیش آمده، همه 
خواستار تسویه حساب بودند و بچه ها را جمع کرده و آنها 
را راضی کرده بود که به خوزستان بیایند. این رزمندگان 
در دوکوهه یک حسینیه تأسیس کرده، سپس عملیات 
انجام می دهند. سردار فضلی در همین  را  عاشورای3 

خصوص اظهار کرد:
»در سال 64، من مجروح بودم و حالم بهتر شد و 
تهران ظرف یکی دو ماه 3تا فرمانده منطقه عوض شد. 
شهید عباس کریمی فرمانده لشکر حضرت رسول)ص( به 
درجه رفیع شهادت نائل شد. من قباًل خادم و فرمانده 
لشکر بودم و می شناختم. برادر محتاج، برادر عبدالوهاب 
و برادر دهقان هر سه  اینها با من صحبت کردند که شما 
باید بیایید و بروید لشکر حضرت رسول)ص(. من هم گفتم 

چشم که تکلیف را عمل کنم.
روز 27 خرداد برادر محسن فرمود که به دفترشان 
بروم. رفتم دیدم برادر کوثری هم در دفتر نشسته است. 
برادر محسن فرمودند که من به این جمع بندی رسیده ام 
که شما به تیپ سیدالشهدا)ع( بروی. در آن مقطع در 
تیپ سیدالشهدا)ع( مشکالتی پیش آمده و شرایط بد و 
سختی حادث شده بود و به انفعال کشیده شده بود. در 

روز 27 خرداد سال 64، برادر 
محسن فرمودند که من به این 
جمع بندی رسیده ام که شما به 
تیپ سیدالشهدا)ع( بروی. در آن 
سیدالشهدا)ع(  تیپ  در  مقطع 
شرایط بد و سختی حادث شده 
بود و به انفعال کشیده شده بود. 
در عقبه عناصر آقای منتظری 
و غیره کار را به جایی رسانده 

بودند که امام پیام دادند. 
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عقبه مشکالتی با فرمانده محترم سپاه پیدا شده بود و 
نقش عناصر آقای منتظری و غیره کار را به  جایی رسانده 
بود که امام پیام دادند. شهید محالتی پیام امام را در 
پادگان ولی عصر)عج( برای رزمندگان قرائت کردند و آب 

روی آتش ریخته شد.
این تیپ با این وضعیت، 50-40 نفر بسیجی، کمتر 
از ۱00 نفر پاسدار و حدود 300 نفر هم سرباز داشت. 
یک لحظه به ذهنم آمد که بگویم برادر محسن درباره 
تیپ کسی با من حرف نزده بود. هر 3 فرمانده منطقه 
رسول)ص(  حضرت  لشکر  به  شما  که  بودند  گفته   ۱0
بروید. اما سکوت کردم و برادر محسن ادامه داد که شما 
مأموریت دارید و باید در منطقه فکه، شمال رودخانه 
دویرج 2 گردان از عراقی ها آمده اند و در 3 محور مستقر 

هستند.
پیش  می داد،  داشت  ایشان  که  توضیحاتی  حین 
خودم گفتم از برادر محسن بپرسم با من کسی راجع به 
تیپ صحبت نکرده و با این ویژگی های تیپ شاید کسی 
این  از داخل به خودم نهیبی زدم که  داوطلب نشود. 
فرمانده سپاه و نماینده امام است، فرمانده جنگ است 
و از من می خواهد که به تیپ سیدالشهدا)ع( بروم. گفتم 
نفس  هوای  خدای نکرده  شاید  هم  یادآوری اش  حتی 
برای من ایجاد کند. نکند اینکه چون تیپ قواره اش از 
لشکر کوچک تر است و آن خصوصیات را دارد... گفتم 
خدایا کمکم کن که این نفس را زیر پا له کنم. سؤال هم 
نکردم. فرمانده جنگ است و تشخیصش این است. برادر 
محسن گفت که مأموریت هم دارید. با سردار کوثری 
هم درخصوص فرماندهی لشکر27 صحبت شده بود و ما 

هم زمان با هم معرفی شدیم.
27ام مأموریت به من داده شد. آن روز وضع بدی 

بود. سردار دهقان آمد تا مرا به پادگان توحید شهرری 
معرفی کند. چون  اینها از پادگان محروم شده بودند و 
وضعیت جوری بود که چند نفری آنجا جمع بودند و 
چند نفر هم در پادگان کوچکی در دوکوهه بودند. وضع 
آن قدر سنگین بود که سردار تاجیک در معارفه گفت که 
ما فالنی را برای فرماندهی تیپ آورده ایم و... نه اجازه داد 
من یک کلمه حرف بزنم و نه خودش ایستاد که کسی 
صحبتی و سؤالی کند. بعد هم گفتند من کار دارم باید 

بروم، خداحافظ. معرفی من 
این طوری بود.

فضا آن قدر سـنگین بود 
کـه مانده بـودم چـه بگویم. 
اولیـن واکنـش دربرابـر مـن 
ایـن بـود کـه گفتنـد همـه 
تسـویه حسـاب می خواهنـد. 
گفتم خدایـا عنایتی کن که 
آنچه رضایت توسـت بر زبان 
من جاری شـود. گفتم اتفاقاً 
مـن برای همیـن کار آمده ام 
تسویه حسـاب  هرکسـی  و 

بخواهـد تسویه حسـاب داده می شـود تا بـرود.  اینها یک 
مقـدار آرام شـدند. چند کالمی صحبـت کردیم که چی 
داریـد و وضعیت چگونه اسـت. گفتند کـه 40وخرده ای 
بسـیجی داریم ازجمله اخوی شـهید کلهر. گفتم او هم 
می خواهـد بـرود؟ گفتنـد بله همـه می خواهنـد بروند؛ 
هم بسـیجی ها هم پاسـدارها و حتی سـربازها. گفتم که 
اآلن می شـود مـن خواهشـی کنم و صحبتـی کنم؟ من 
در نمازخانـه بـرای صحبـت آمـدم و از پایین هم گفتند 

که شـما بـرای تسـویه آمده اید.

سردار تاجیک در معارفه گفت 
که ما فالنی را برای فرماندهی 
بعد هم گفتند  آورده ایم.  تیپ 
مــن کار دارم بایــد برو. فضا 
آن قدر ســنگین بود که مانده 
بودم چه بگویم. اولین واکنش 
در برابر من این بود که گفتند 
همه تسویه حساب می خواهند.
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شروع به صحبت  کردم و دیدم که جماعت شروع به 
پچ پچ کردند. دیدم خدا بخواهد رأیی پیدا کردم. گفتم 
که برادران یک سؤال: شما 6 ماه است که تهرانید و 
به شما تسویه حساب  نکرده اید که  پیدا  را هم  کسی 
ماه  بدهم. 6  تسویه حساب  بدهد، من هم می خواهم 
صبر کردید، یک کم دیگر هم صبر کنید. ما مأموریت 
گرفته ایم، بیایید دوکوهه و روبه روی پادگان دوکوهه 
نمازخانه ای گرفته بودیم و حصیر زده بودیم و... گفتیم 
بچه ها بلیت قطار بگیریم می توانید فردا بیایید منطقه، 
آنجا با شما تسویه حساب کنیم؟ یکی تکبیر گفت و 
همه هماهنگ شدند. ما بلیت قطار را هماهنگ کردیم 

و بردیمشان در حسینیه حصیری آنجا.
وقتی آنجا برایشـان صحبت کردم که ما مأموریت 
داریـم و امـام و اسـالم روی یکایـک شـما حسـاب باز 
کرده انـد، یـک نفـر هم تسویه حسـاب نگرفـت و همه 
گفتنـد می مانیـم. ایـن حقایـق تاریخـی اسـت کـه 
داریـد ضبـط می کنیـد. مـا جایـی هـم نداشـتیم؛ به 
آنهـا گفتـم برویـد چند تـا از سـاختمان های پـادگان 
دوکوهـه را بـدون تنـش تحویـل بگیریـد، بعـد هـم 
سـهمی از پـادگان بگیریـم. سـردار دهقـان قـرار بود 
سـاعت ۱2 شـب بـه پـادگان دوکوهـه بیاید. بـه  اینها 
گفتـه بودنـد کـه چه کسـی به شـما گفته کـه بیایید 
و چنیـن کاری بکنیـد؟ گفتـه بودنـد فرمانده مان. من 
۱2 شـب رفتـم آنجـا و دیـدم همـه بـزرگان لشـکر 
سـردار  و  دهقـان  سـردار  مثـل  رسـول)ص(  حضـرت 
کوثـری و... بودنـد. رزمنده هـا وقتی مـرا دیدند گفتند 
کـه فرمانـده مـا ایـن اسـت کـه گفتـه. مـن گفتـم 
آمده انـد  شـما  بچه هـای  گفتنـد  کرده انـد؟  چـه کار 
اینجـا را اشـغال کرده انـد و مـن هـم گفتـم بچه های 

مـا اشـتباه کرده انـد و... بعـد که فضـا آرام شـد گفتم 
انصـاف شـما کجـا رفتـه؟ به نـوۀ رسـول خـدا)ص( که 
تیـپ سیدالشـهدا)ع( از آن الگـو گرفتـه می گوییـد که 
لشـکر حضرت رسـول)ص( جا نمی دهد؟ گفتند راسـت 

می گویـد و بـه مـا چنـد تـا سـاختمان دادند.
را  خود  کار  کرد،  پیدا  جا  تیپ  آنکه  از  پس   
عاشورای3  عملیات  زمان  تا  روز   52 ما  بردیم.  جلو 
وقت داشتیم. دقیقاً 23 مرداد ۱364 شب انتخابات 
انجام  دادیم. در  ریاست جمهوری در کشور، عملیات 
شرایط  بهترین  در  تیپ،  نگران کننده  وضعیت  این 
که  کمی  استعداد  با  شناسایی  بهترین  با  ممکن 
داشتیم، با عنایت خدا عملیات به خوبی انجام گرفت 
و ما بیشتر از 200 عراقی  اسیر گرفتیم و پس از پاتک 

عراقی ها عمده آنها را به عقب منتقل کردیم.«

بسیج؛ شاه بیت همه موفقیت های جمهوری اسالمی
جمالت  این  با  را  خود  سخنرانی  فضلی  سردار 

درخصوص جایگاه بسیج به پایان رساند:
اسالمی  جمهوری  در  موفقیت ها  همه  »شاه بیت 
با  ایران،  اسالمی  در جمهوری  دفاع  و  امنیت  ایران، 
حفظ حرمت و کرامت خانواده بزرگ نیروهای مسلح، 
بلد  فرماندهی  اگر  می چرخد.  بسیجی ها  شاخ  روی 
درست خدمت  بسیج  به  و  کند  کار  بسیج  با  نباشد 
در  بسیج  است.  کرده  غفلت  ظرفیتی  یک  از  کند، 
را  بسیج  آقاست.  فرماندهش حضرت  و  است  میدان 
بشناسید و جنس بسیج را بشناسید. با بسیج ارتباط 
عمیق داشته باشید و روی آن حساب ویژه باز کنید. 
دفاع،  حوزه  در  سختی ها  و  کارها  همه  کلید  بسیج 

امنیت و فرهنگ و... است.«


