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12  تاريخشفاهیمرتضیقربانی
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پیشگفتار
تاريخشفاهیفرماندهانيکیازمهمترينمنابعبرایتاريخنگاریدوراندفاعمقدسوآگاهی
جامعهازچیستی،چرايیوچگونگیاينرويدادمهمتاريخمعاصرايرانبهشمارمیرود.درواقع
فرماندهانسطوحمختلفبودندکهدرهشتسالدفاعمقدس،برایآزادسازیسرزمینهای
ايرانواستیفایحقوقمردم،باتکیهبرتوانمندیهاونیروهایخودی،عملیاتهایبزرگیرا
طراحیواجراکردند.توانمندیهايیکهدرايندورانظهوروبروزکرد،درپیشینةتاريخی
اينکشورکمتربهچشممیخورد.ايراندرآيندهمیتواندبااتکایبهتجربهومکتبدفاعی
دوراندفاعمقدسوهمچنیندستاوردهایعلمیخوددرزمینهنظامی،پیشرفتفزايندهای

داشتهباشدودرمحیطپیرامونیاشنقشمؤثریايفاکند.
مقاومتمردمايراندربرابرتجاوزبیگانگانمجالیفراهمکردکهاستعدادفرماندهانیکهدر
رأساموربودند،فعلیتيابدونامآنهادرزمرهقهرمانانجامعهايرانبرایهمیشهدرتاريخ
ثبتشود.مرتضیقربانیکهمصداقآيه"َمنيَنتَِظر"است،نامشدرکنارنامشهدایشاخص
دوراندفاعمقدسهمانندمهدیباکری،ابراهیمهمت،حسینخرازی،احمدکاظمیودهها

شهیدصاحبنامديگرقراردارد.
ویازاولینافرادیاستکهپسازحملهسراسریارتشرژيمبعثعراقبهمرزهای
ايران،بههمراهعدهایازدوستانش،ازاصفهانبهخوزستانرفتودرکنارنیروهایسپاهی،
ارتشیومردمیدرخرمشهر،دربرابريورشدشمنمقاومتکرد.نقشمؤثراودرجلوگیری
نقشآفرينیاشدرعملیات اينشهرو آبادان،حضوريکسالهاشدرجبهههای ازسقوط
ثامناالئمه)ع(موجبشدکهبرایآزادسازیمناطقاشغالشدهدشتآزادگانوشهربستان،به

فرماندهیتیپکربالبهعنوانيکیازاولینتیپهایسپاهپاسدارانمنصوبشود.
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14  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

ايفاینقشاوونیروهايشدرعملیاتهایبزرگفتحالمبین،بیتالمقدسوسپسعملیات
رمضانومحرم،قربانیرابهيکیازفرماندهانصاحبناميگانهایسپاهويگانشرابه
يکیازيگانهایاصلیسپاهتبديلکرد.ازآنجاکهقربانیدرطولهشتسالدفاعمقدس
هموارهدرپذيرشمأموريتهایسختشجاعتیکمنظیرازخودبهنمايشگذاشتهاست،
اولینفرماندهازمیانفرماندهانيگانهایسپاهپاسداراناستکهمرکزاسنادوتحقیقاتدفاع

مقدسبااوبهگفتوگونشستهاست.
کتابپیشروحاصل۱۶جلسهگفتوگوباسردارمرتضیقربانیاستکهدرسالهای
۱۳۸۸تا۱۳۹۱انجامشدهاست.طراحیمباحثومصاحبهباآقایقربانیبهعهدهآقایامیر
عراق و ايران تاريخنگارانجنگ و پژوهشگران و مقدس دفاع دوران راويان از رزاقزاده
بودهاست.آقایيداهللايزدیبررسیمحتوايیونظارتبرروندآمادهسازیکتابرابرعهده
داشتهاند.فیلمبرداریجلساتراآقايانجعفرمحمودی،حمزهحسینیومحمودپاسرادانجام
دادهاند.پیادهسازیفايلهایصوتیوتايپمتوندستنويسباتالشآقايانمحمدحسین
رزاقزادهوسلیمانیوخانماکرمهادیفرانجامشدهوبررسیمتنبرعهدهآقایدکترباقر
صبوریبودهاست.ويرايشادبیومحتوايیکتابراخانمزينبمحمدخانیبرچلوئیانجام
دادهاند.دراعمالاصالحاتاولیهدرمتن،خانمهالیالرستمیوشیواحیدریودراعمال
اصالحاتنهايیونمونهخوانی،خانممهنازمحمدجواهری،دراستخراجفهرستنمايه،آقای
سجادنخعی،درتهیهعکسهاواسناد،آقایامیرمحمدحکمتیانودرآمادهسازینهايیکتاب،
آقایيعقوبپناهینقشداشتهاند.همچنینصفحهبندیکتابراآقایسیدهادیخاوشیو
امورمربوطبهچاپراآقاینورالهجعفریعهدهداربودهاندکهازهمهآنهاقدردانیمیشود.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
مهر 1398
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مقدمه
دوراندفاعمقدسدورانیمهموتاثیرگذاردرتاريخمعاصرايراناستوبههمیندلیلنیاز
استکهازمناظرگوناگونبهآنپرداختهشود.اهمیتتاريخنگاریجنگاقتضامیکندکه

خالقانصحنههاینبرد،خود،جزئیاتآنراشرحدهند.
معلوماتفرماندهانهشتسالجنگتحمیلیکهدرعملیاتهاوخطوطمقدمنقشاصلی
ايفامیکردندودرتصمیمگیریهاحضورداشتند،گنجینهایارزشمندومستندازناگفتههاست.
باتکیهبرايناطالعاتاستکهمیتواناليههاوزوايایمختلفتصمیماتنظامیوعملیاتها
راپیشرویمحققانوصاحبنظرانوعالقهمندانبهاينحوزهقراردادوبهپرسشهای
نسلهایپسازجنگ،پاسخهايیدرخورداد.همچنینازطريقاينروايتهاستکهسايرابعاد
اينرخدادتاريخیازجملهعقالنیتنهفتهدرتصمیماتاتخاذشدهواجرایآنهاوشجاعت
بینظیرفرماندهانورزمندگانبرایتحققاهدافعملیاتهابهروشنیبهتصويرکشیدهمیشود.
يکیازفرماندهانشاخصسپاهپاسداراندرسطحلشکرمرتضیقربانیاستکهمتنپیش
روحاصلگفتوگویامیررزاقزاده،راویمرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدسوتاريخنگار
جنگايرانوعراق،باویاست.گفتوگوهاازتیرماهسال۱۳۸۸شروعشدهودر۱۶جلسه
تامهرماهسال۱۳۹۱ادامهيافتهاست.قربانیدربسیاریازعملیاتهایدفاعمقدسبارشادت
وشجاعتتمامدرخطوطمقدمونزديکترينمکانبهنیروهایدشمنحضوريافتوضمن
ادارهکردننیروهايش،رزمندگانرابهمقاومتدرمقابلدشمنوپايمردیدرموقعیتهای
مختلف،تشويقوتهییجکرد.اودرطولجنگبارهاتامرزشهادتپیشرفت،اماتقدير
اينگونهبودکهزندهبماندتاگوشههايیازصحنههایپرشکوهمقاومتوحماسهمردماين

سرزمینرابراینسلهایبعدیبهتصويربکشد.
مرتضیقربانیدرخانوادهایسنتیومذهبیدرشهراصفهانبهدنیاآمدورشديافت.
درايامجوانیکهبهخدمتسربازیفراخواندهشد،ازخدمتفرارکردوباقیاممردمعلیه
رژيمشاههمراهشد.پسازپیروزیانقالب،ویفعالیتهایخوددردادگاهانقالبراآغاز
کردوباخنثیسازیشاخهکودتاینوژه)نقاب(دراصفهانومبارزهبااشراردرشرقکشور،
بهفعالیتهایانقالبیاشادامهداد.باشروعتهاجمارتشعراقبهايران،قربانیبههمراهعدهای
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16  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

جلسه اول*
از کودکی تا آغاز جنگ تحمیلی

چکیده
در اولین جلسه گفت وگو، سردار مرتضی قربانی ابتدا درباره زادگاه، خانواده و سفر به عتبات عالیات 
در یک سالگی توضیحاتی داد. وی در ادامه، درباره تحصیل در مکتب خانه در شش سالگی، رفتن 
به مدرسه صیرفیان پور در هفت سالگی و تجربه های این دوران سخن گفت. به گفته آقای قربانی، 
جنب وجوش فراوان دوران کودکی، او را به سمت ورزش های گوناگونی مثل کشتی، فوتبال، کاراته، 
ژیمناستیک و ورزش های زورخانه ای سوق داد، به گونه ای که در آن ایام، تمام اوقات فراغتش را با 
این ورزش ها پر می کرد. پرش از ارتفاع، موتورسواری، کوهنوردی و سفر به شهرهای زیارتی نیز 
از تفریحات و فعالیت های دیگر او بود. قربانی همچنین به تحصیل و کار هم زمان در دوران نوجوانی 
و اوضاع سخت آن زمان اشاره کرد و درباره تحصیل در دبیرستان  هاتف اصفهانی و ادب توضیحاتی 
داد. نحوه اعزام او به خدمت سربازی و چرایی و چگونگی فرارش از خدمت، موضوع بعدی این 
جلسه است. در پایان گفت وگو، قربانی درباره فعالیت هایش در قبل و بعد از انقالب ازجمله تشکیل 
گروه توحید، فعالیت در دادگاه های انقالب و کمیته های انقالب، کشف و خنثی سازی کودتای نقاب 

)نوژه( و همچنین مقابله با اشرار و قاچاقچیان کرمان و سیستان وبلوچستان مطالبی بیان کرد.

دوران کودکی
وقایع  زیرین  الیه های  به  ورود  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

اسناد مربوط  تکمیل  و  تولید  آن دوران و همچنین  واکاوی رخدادهای  دوران جنگ تحمیلی، 

سازمانی،  مأموریت  این  بر  بنا  مرکز  این  می داند.  خود  وظایف  جزء  را  مقدس  دفاع  دوران  به 

* جلسه اول تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز یکشنبه، 28 تیر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج، همرزم سردار قربانی، نیز 

حضور داشتند.

ازدوستانشبهخوزستانرفتودرخیابانهاومحلههایخرمشهربهمقاومتدربرابردشمن
اشغالگرپرداخت.توصیفحماسههایمدافعانشهرومظلومیترزمندگانازنقاطعطفروايت
قربانیازآنروزهایپرافتخاراماتلختاريخجنگاست.پسازسقوطخرمشهر،اودرجبهة
آبادانحضوريافت.بهگفتةوی،رشادتوجانبازینیروهایمدافعآبادانمانععبورواحدعراقی
ازرودخانهبهمنشیروورودآنبهجزيرهآبادانشد.بهاينترتیب،شهرازخطرسقوطنجات
يافتومهاجمانناچارشدندازساحلشرقیبهنمشیرچندکیلومتربهعقببروند.حضور
يکسالهقربانیدرخطوطدفاعیجبههآبادانواجرایچندعملیاتمحدوددراينمنطقه،به
تجربههایفرماندهیاوافزودوشرکتدرچهارعملیاتدورهآزادسازیسرزمینهایاشغالشده
خوزستانيعنیعملیاتهایثامناالئمه)ع()شکستحصرآبادان(،طريقالقدس)آزادسازیبستان(،
فتحالمبین)آزادسازیزمینهایغربرودخانهکرخه(وبیتالمقدس)آزادسازیخرمشهرو
حدود۵۰۰۰کیلومترمربعازمناطقجنوبخوزستان(،اورابهفرماندهيگانینامآورتبديلکرد.
روايتقربانیازحوادثوعملیاتهاینیمهدومسال۱۳۶۰تابهارسال۱۳۶۱،حاویحماسهها

ورشادتهایافرادیاستکهتاريخمعاصرايرانمديونجانفشانیآنهاست.
حضورمردمآباداندرمنطقهعملیاتیتنهاساعتیپسازشکستارتشعراقدرشرقرودخانه
کاروندرعملیاتثامناالئمه،چگونگیمقابلهباپاتکواحدزرهیدشمنازطريقپلسابلهبرای
بازپسگیریشهربستاندرعملیاتطريقالقدس،فرورفتنتانکهایعراقیدرباتالقدشتسندال
درحینعملیاتفتحالمبینومقاومتجانانهنیروهایتیپکربالدرمحدودهپلنودرغرب
خرمشهربرایجلوگیریازفراريکلشکرعراقیکهدرخرمشهرمستقربود،بخشهايیازروايت
خواندنیمرتضیقربانیدرتشريحعملیاتهایدورهآزادسازیمناطقاشغالشدهخوزستاناست.
عبورازمرزباهدفتنبیهمتجاوزواجرایعملیاترمضاندرمناطقشرقبصره،توضیح
دربارهعملکردتیپکربالدرعملیاترمضانوناکامیدراينعملیات،قسمتديگریاز
روايتقربانیاستکهدرآن،برخیازواقعیتهایصحنهنبردوفضایذهنیفرماندهاندر
آنزمانتشريحشدهاست.پايانگفتوگوهاباسردارقربانیبهعملیاتمحرماختصاصيافت
کهدرارتفاعاتمرزیحمرينبرایبرونرفتازفضایپسازعملیاترمضانانجامشد.
بهروايتاو،هرچندحادثهسیلرودخانهدويرجوغرقشدنعدهایازرزمندگانتیپامام
حسین،نگرانیازشکستدرعملیاتراايجادکردهبود،تدابیرواقداماتبهموقعاينيگانو

سايرتیپهاموجبپیروزیدراينعملیاتشد.
امیر رزاق زاده

مهر 1398
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جلسه اول*
از کودکی تا آغاز جنگ تحمیلی

چکیده
در اولین جلسه گفت وگو، سردار مرتضی قربانی ابتدا درباره زادگاه، خانواده و سفر به عتبات عالیات 
در یک سالگی توضیحاتی داد. وی در ادامه، درباره تحصیل در مکتب خانه در شش سالگی، رفتن 
به مدرسه صیرفیان پور در هفت سالگی و تجربه های این دوران سخن گفت. به گفته آقای قربانی، 
جنب وجوش فراوان دوران کودکی، او را به سمت ورزش های گوناگونی مثل کشتی، فوتبال، کاراته، 
ژیمناستیک و ورزش های زورخانه ای سوق داد، به گونه ای که در آن ایام، تمام اوقات فراغتش را با 
این ورزش ها پر می کرد. پرش از ارتفاع، موتورسواری، کوهنوردی و سفر به شهرهای زیارتی نیز 
از تفریحات و فعالیت های دیگر او بود. قربانی همچنین به تحصیل و کار هم زمان در دوران نوجوانی 
و اوضاع سخت آن زمان اشاره کرد و درباره تحصیل در دبیرستان  هاتف اصفهانی و ادب توضیحاتی 
داد. نحوه اعزام او به خدمت سربازی و چرایی و چگونگی فرارش از خدمت، موضوع بعدی این 
جلسه است. در پایان گفت وگو، قربانی درباره فعالیت هایش در قبل و بعد از انقالب ازجمله تشکیل 
گروه توحید، فعالیت در دادگاه های انقالب و کمیته های انقالب، کشف و خنثی سازی کودتای نقاب 

)نوژه( و همچنین مقابله با اشرار و قاچاقچیان کرمان و سیستان وبلوچستان مطالبی بیان کرد.

دوران کودکی
وقایع  زیرین  الیه های  به  ورود  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

اسناد مربوط  تکمیل  و  تولید  آن دوران و همچنین  واکاوی رخدادهای  دوران جنگ تحمیلی، 

سازمانی،  مأموریت  این  بر  بنا  مرکز  این  می داند.  وظایف خود  را جزء  مقدس  دفاع  دوران  به 

* جلسه اول تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز یکشنبه، 28 تیر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج، همرزم سردار قربانی، نیز 

حضور داشتند.
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آغاز   1387 از سال  را  پاسداران  سپاه  رده های تخصصی  مسئوالن  و  فرماندهان  با  گفت وگو 

دستور  در  را  فرماندهان  این  شفاهی  تاریخ  تدوین  و  مصاحبه ها  اجرای  و  طراحی  و  کرده 

کار خود قرار داده و در این عرصه پیشرو بوده است. آنچه که پروژه های تاریخ شفاهی این 

مرکز پژوهشی را متمایز می کند، غنای اسنادی است که در این پروژه ها مدام به آنها رجوع 

انتهای  تا  ابتدا  از  که  است  راویانی  عینی  اطالعات  اسناد منحصربه فرد، حاصل  این  می شود. 

وقایع صحنه  و  داشتند  فرماندهان حضور  کنار  در  در عملیات های مختلف،  و  جنگ تحمیلی 

نبرد را ثبت و ضبط کرده اند. می توان گفت تدوین تاریخ شفاهی در مرکز اسناد صرفًا متکی 

به خاطرات فرماندهان دفاع مقدس نیست، بلکه خاطرات و تجربیات این فرماندهان به دفاتر 

گزارش ها و مشاهدات میدانی راویان و نیز اطالعاتی که با تالش آنها در عملیات های متعدد ثبت 

و ضبط شده است، عرضه می شود و محک می خورد و صحت و سقم آنها مشخص می گردد. 

بدیهی است که تجربیات تلخ و شیرین فرماندهان دفاع مقدس به مثابه چراغ راهی پیش روی 

جوانان این مرز و بوم است تا با عبرت آموزی از شکست ها و درس گرفتن از پیروزی ها، گام های 

بلندتر و استوارتری به سوی آینده بردارند. 

در طول هشت سال جنگ تحمیلی، فرماندهان در سطوح عالی قرارگاهی و یگانی به ایفای 

نقش پرداختند. در این میان، فرماندهان یگانی که از تأثیرگذارترین افراد در صحنه جنگ بودند، 

جایگاه ویژه ای داشتند، چون توانمندی یا ناتوانی آنها در تعیین سرنوشت عملیات خیلی مؤثر 

از مشهورترین فرماندهان یگانی جنگ تحمیلی شمایید که در آن دوران، فرماندهی  بود. یکی 

لشکر5 نصر و 25 کربال را برعهده داشتید. به همین دلیل به سراغ جناب عالی آمده ایم تا تجربیات 

و اطالعاتتان را به دیگران به خصوص آیندگان منتقل کنیم. با این مقدمه، از شما می خواهم درباره 

دوران کودکی تان و اوضاع خانوادگی، تربیتی و اجتماعی ای که در آن رشد کرده اید، توضیحات 

مختصری بدهید.

بسماهللالرحمنالرحیم.دربارهخانوادهامبايدبگويمزادگاهپدرم"سینبرخوار"1وناماوحسن
بودکهبعضیوقتهاهممحمدحسنصدايشمیکردند.ناممادرمهمفاطمهبیُگمبودکه
خانهداربود.البتهپدرمهمسرديگریهمبهنامصغریسلمانیداشت.خدابهمادرمبیستودو
فرزنددادهبود،امابهدلیلوضعیتبدبهداشتیودرمانیآنزمان،خیلیازبچههافوتکردند

۱. سین شهری بسیار قدیمی و با قدمت دوهزارساله است که در غرب منطقه برخوار و در 24کیلومتری شمال اصفهان 
واقع شده است. این شهر دارای بناهای تاریخی است و هم اکنون نیز قسمتی از دیوارهای برج سلجوقیان در آن برجا 
مانده است. نبرد نیروهای مغول با سلطان جالل الدین خوارزمشاه و شکست مغوالن، پای مناره مسجد این شهر اتفاق 

افتاده است و یکی از حوادث مهم تاریخ ایران محسوب می شود. 
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وازدسترفتند.فقطسهپسروپنجدخترزندهماندند.نامهمسرمشهنازاشکیاناستو
حاصلزندگیمشترکمانهمچهارفرزنديعنیسهدخترويکپسراست.

پدرممعمارومعروفبهحاجحسنسینیبود؛طوریکهپسوندنامخانوادگیهمهماهم
درشناسنامهسینیاست.ايشانازهفتسالگیبهاصفهانرفتواولشاگردبناوبعدبناشد.
بعدهممعماربخشسهوچهاراصفهانشد.اوقسمتقديمیدانشگاهاصفهان،چندمسجد
وتعدادزيادیخانهدرشهراصفهانبرایمردمساختوخیلیازفقرایآنجاراخانهدارکرد.

بحمداهللپدرمدستخیرداشتوازاينبابتخیلیمشهوربود.

مرتضی قربانی به همراه پدر و مادر

مندرخردادسال۱۳۳۶درمحلهسبزهمیداناصفهانکهبهمیدانکهنههممعروفبود،به
دنیاآمدهام.يکسالهبودهامکهمادرمباردارشدهاست.زمانیکههنوزقنداقیبودهام،پدرمما
رابههمراهجمعیسینفرهازدوستانوفامیلازجملهعمهوعموبهکربالونجفوکاظمین
بودهاست. بیشتررویدوشمادرم،سیداسداهللوعمهام اينسفر بار وسامرابردهاست.
سیداسداهللکارگرپدرمبودکهخیلینورانی،اهلدل،باصفاوقرآنخوانبود.اوروضهخوان
وبازيگرنقشامامحسین)ع(درمراسمتعزيهدستجرداصفهانبود.سیداسداهللوعمهامدرتمام
راه،درکارهایسفرکمکحالپدرومادرمبودهاند.خانوادهامدرسالاولزندگیامدوماهدر
کشورعراقودرجوارعتباتعالیاتزندگیکردهاندومندراينايامبهشدتمريضشدهام،
تاحدیکههمهاحتمالفوتمرامیدادهاند.دراينوضعیتبحرانیکههمهاززندهماندن
وادامهحیاتمقطعامیدکردهبودهاند،فقطمادرمبودهکهبهزندهماندنمامیدداشتهوبرای
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20  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

آنخیلیتالشمیکرده.درنهايتايشانبرایشفایمنبهامامحسین)ع(متوسلشدهاست.
سیداسداهللهمبرایاجابتدعایپدرموبهويژهمادردلشکستهام،هرباردرزيارت،بندقنداق
منرامیگرفتهوجلویضريحامامحسین)ع(وحضرتابوالفضل)ع(بلندمیکردهوهمانجا
شروعمیکردهبهروضهخواندنوشفایمنراباتوسلبهائمهاطهار)ع(ازخدامیخواسته.

وقتیخانوادهامدرکربالبودهاند،هرروزصبحکناررودفراتمیرفتهاندومنراهمباآن
حالمکهروزبهروزبدترمیشده،باخودشانمیبردهاند.آنهاهرروزازساعت۱۰،۱۱تابعداز
نمازظهروعصرآنجاجلسهروضهخوانیبرپامیکردهوغذامیپختهوبههمهاعضایکاروان
ورهگذرانناهارمیدادهاند.درضمنبعدازمراسم،افرادکاروانومردمخودشانراتوی
آبفراتمیشستهوغسلمیکردهاند.منراهمتویآبفراتغسلمیدادهاند.نمیدانم
مصلحتخداچهبوده!باالخرهبعدازاينکهمنرابیمهامامحسین)ع(وحضرتابوالفضل)ع(
کردهاند،باعنايتالهیوبهکمکحضرتسیدالشهداالحمداهللسالمتیامرابهدستآوردهام
وباخانوادهبهايرانبرگشتهام.میگويندبهمحضاينکهازکربالبهشهراصفهانرسیدهايم،

برادرمبهدنیاآمده،امابالفاصلهفوتکردهومنشیراوراهمتامدتهامیخوردهام.
وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده تان چطور بود؟

ازبعدازسفرکربالتاهفتسالگی،درمیداناحمدآباد،کوچهصابونیساکنبوديم.دراينمدت
باپدرومادرمخیلیعجینبودموباآنهابهمحافلمذهبیونمازجماعتمیرفتمودرکارو
تفريحهمیشههمراهشانبودم.پدرمتحصیالتزيادینداشتودرحدچهارپنجکالسدرس
خواندهبود،امااوومادرممؤمنواهلروزهونمازاولوقتونمازجماعتبودند.تازمانی
کهپدرمزندهبود،هفتهایسهنفرروحانیبهخانهمانمیآمدندوروضهمیخواندند؛شبهای
دوشنبهحاجآقامصطفیروضهخوان،چهارشنبهحاجآقافضلاهللوجمعهحاجآقااکبرسادات.
روزهایجمعههمکهتعطیلبود،وقتعصرروحانیایبهمنزلمانمیآمدوروضهمخصوصی
میخواندومیرفت.هرسالدرايامفاطمیههمدهشبمجلسعزاوروضهدرخانهمانبرپابود.
پدرمدراصفهانچندمسجدمثلمسجداهللدراحمدآباد،مسجدالنبی)ص(درخیابانجیو
مسجدامامحسن)ع(درجادهقديماصفهانبهيزدراساختودرساختمسجدامیرالمؤمنین)ع(
ومسجدحجتیهخیابانکاخاصفهانباسازندگانشانمشارکتکرد.درضمنايشانمؤسس
هیئتچهاردهمعصومپايیندروازهبودکهجلسههايشبهصورتهفتگیدرخانهاعضای
هیئتبهنوبتبرگزارمیشدودورمیزد.حدوداًسهچهارماهيکبار،نوبتبهمامیرسید
وجلسهدرخانهمابرگزارمیشد.هیئتیهابعدازظهرمیآمدندوتابعدازنمازمغربوعشا
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عزاداریمیکردندوبعدازخوردنشاممیرفتند.
پدرممقلدآيتاهللبروجردیبودومیرفتقموحسابمالشراخدمتايشانمیکرد.
بعدازفوتآيتاهللبروجردیکهامامخمینیدرسال42بهعنوانمرجعدينیمطرحشدند،

خانوادهماهمگیمقلدحضرتامامشدند.
وضعاقتصادیمابهدلیلکارپدرمخوببود،چونايشانهمیشهبیستسیتاخانهدردست
ساختياآمادهتحويلداشت.اومزرعهبزرگیدرحدودصدجريبتویجادهشهرضای
اصفهان،درجايیبهناممهیاروتعدادیهمگوسفندداشت.منهفتياهشتسالهبودمکه
پدرمآنجاراخريد.اومعماری،کشاورزیودامداریرادرحدتأمینمخارجزندگیمانانجام
میدادوازنظراقتصادیوضعخوبیداشتیم؛طوریکهيکخانهبزرگداشتیمکهبنایآندر
داخلشامليکساختمانبزرگدروسطمحوطهبودکهدورتادورشاتاقوباغچهداشت.
بعدهمکهبهخانهجديددوطبقهمانرفتیم،منزلمانکنارخانهبرادروخواهرهايمبودکه
ازدواجکردهبودندوهمهدورهمبوديم.وقتیتویخیابانجیساکنشديم،اولینخانهدو

سهطبقهبعدازپمپبنزينبرایمابود.

کار، ورزش و تحصیل در نوجوانی
یادگیری را از کجا و کدام مدرسه شروع کردید و وضعیت درسی تان در دوره تحصیل چطور بود؟

آنروزهابچههابرایدرسخواندندرهفتسالگیبهمدرسهمیرفتند.مدرسهایتویخیابان
احمدآباداصفهانبودکهمديرشروحانیایبهنامحاجآقایکمیلیبود.ايشانمکتبخانهداشت.
مکتبخانهاشراهمپدرمنساختهبودوبهسبکمکتبخانههایقديمبود.هنوزهمپابرجاست،
امانمیشودازآناستفادهکرد.بهگمانمدرآنجاهمقرآنومسائلشرعی]باکمیتأملومکث[
وهمدروسجديدرابهدانشآموزانيادمیدادند.منهمدرسخواندنرادرآنجاشروعکردم.
درقديمبچههایکمترازهفتسالتقريباًمستمعآزادبودندوتکلیفخاصینداشتند.
منهمهمینوضعیترادرآنجاداشتم.برادرممصطفیکالسدومبود.ماباطلوعآفتاب
بهمکتبمیرفتیموسرراههمآشوحلیموعدسیوکلهپاچهمیخورديم.يکسالیکه
درآنجادرسخواندم،بهحدیرسیدمکهديگرمیفهمیدممدرسهوالفباچیستومثاًلاگر
کسیتخلفکند،همانجابهکفپايشچوبمیزنندوبهاصطالحفلکشمیکنند.ناظمهای
مدرسهمیآمدندسرصفوشاگردانبینظموتنبلومتخلفرارویزمینمیخواباندندو
پايشانرابهطرفآسمانبلندمیکردندوبهيکچوبثابتمیبستند؛طوریکهآنهاحتی
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نتوانندتکانبخورند.بعدبايکچوبديگرآنقدربهکفپايشانمیزدندتابافلکشدن
بهاصطالحسرعقلبیايندوادبشوند.

وقتیمیخواستمبهکالساولبروم،خانوادهامازکوچهصابونیفلکهاحمدآبادبهخیابان
کاخدرمحلهجیرفتندودرآنجاساکنشدند.درآنجامدرسهایبهنامصیرفیانپوربود
کهدورهاشششسالهبود.بههمانمدرسهرفتم.اولیندورهنظامآموزشیجديددرآنجا
راهاندازیشدهبودومااولیندورهدانشآموزاننظامجديدبوديم.ششسالتویآنمدرسه

درسخواندمووضعیتدرسیامهمخیلیبدنبود.
دردورهابتدايی،ازمدرسهکهبهخانهبرمیگشتیم،سرراهمانکوچهباغوجویآبیبود.
قرارمانباهمکالسیهااينبودکهبهدستورمن،روزیيکنفرراتویجویآببیندازيم.
البتهعمقآبزيادنبودودرحدیبودکهبچههامیتوانستندتویآنبايستندوخفهنشوند.
ازدستش ازهمکالسیهايمان،را بهجویآبمیرسیديم،کیفمحمدی1،يکی هروقت
میگرفتیموکنارمیانداختیمتاخیسنشودوبعدهمگیباهماورابلندمیکرديموتوی
ازمابهمسئوالنمدرسهشکايتمیکردومیگفتآقای آبمیانداختیم.اوهمهردفعه
میخوردم. چوب او شکايت بهدلیل هم من زدهاند. را من بچهها اين ناظم، آقای مدير،
بههرحالدائمباهمکالسیهاوبچههایمحلبازيگوشیمیکرديموبهجانهممیافتاديم
وهمديگرراکتکمیزديموهرکداممانيکطوریزخمیياکوفتهمیشديم.ازکالس
ششمتادوازدهمبايدبهدبیرستانمیرفتیم.درآندوران،بهکالسششمتادوازدهم،دوره

دبیرستانمیگفتند.
ورزشی هایی  چه  بیشتر  نشد؟  تحصیلی تان  افت  موجب  ابتدایی  دوران  در  زیاد  جنب وجوش 

می کردید؟

بههرحالشیطنتزيادیداشتم.نمرههايمهجدهوبیستنبود.حولوحوشچهاردهتاشانزده

۱. زمانی که فرمانده لشکر اصفهان شدم، وقتی برای بررسی وضعیت رشته های ورزشی به واحد تربیت  بدنی آن لشکر 
رفتم تا افراد شاغل را طبق وظایف و مأموریت مصوب سازماندهی کنم، از قضا همین آقای محمدی را دیدم. گفتم شما 
اینجا چه  کاره ای؟! گفت من شناگرم و در یگان، مربی شنا هستم. من هم ایشان را به عنوان مسئول شنای واحد تربیت 
بدنی لشکر یا جانشین او منصوب کردم و مسئولیت راه اندازی ورزش شنا در آن واحد را به او دادم. بعد ایشان به 
جمعی از نیروهای لشکر رو کرد و گفت می خواهم خاطره ای از آقای قربانی برایتان بگویم. زمانی که من با آقای قربانی 
فالن جای اصفهان به مدرسه می رفتم، وقت برگشتن، ایشان هرروز من را تو جوی آب می انداخت؛ طوری که چند بار 
نزدیک بود خفه شوم. من هم به ایشان گفتم آقای محمدی، من آن روزها داشتم کادرسازی می کردم. اگر شما را توی 
آب نمی انداختم و تربیت نمی کردم، حاال توی یگان دریایی نبودید که مجموعه ورزشی اینجا را مدیریت کنید. پس همه 

این  توانایی ها از زحمات آن روزهاست! )قربانی(
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بود.تویکارنامههايمبهندرتنمرههفدهپیدامیشود.
میخواندم، درس هم من که بود اين هم علتش
بابچههازيادتوی همورزشوکارمیکردموهم
عالقهام مورد ورزشهای میزديم. هم سروکّله
و باستانی ورزشهای و ژيمناستیک کشتی، کاراته،
زورخانهایبود.پرشازارتفاعوموتورسواریراتوی
خیابانوآکروباترادرخانهخودمانکارمیکردم.در
حیاطخانهطناببستهبودموبدنمراآمادهمیکردم.
يکبارهمافتادمکهموجبفتقامعاواحشایبدنم
انجام بدنم شدويکعملجراحیرویدوطرف

دادندوحدوديکماهدررختخواببستریبودم.فوتبالهمبازیمیکرديمومنمعموالً
فورواردبودم.غیرازفوروارد،دروازهبانیهممیکردم.وقتیجلوبودم،زيادفعالیتمیکردم
وخستهمیشدم.برایهمیندراينمواقعبهعقبمیرفتموگلر]دروازهبان[میشدمتاکمی
استراحتوتجديدقواکنم.درپُستحملههمخوبگلمیزدم.توپهایآنوقتمثلاآلن
نبودوچرمیبود.ضمناًوقتیگلربودم،زيادگلنمیخوردم.فوتبالراتویهمانکوچههاو
میدانمحلهخودمانيادگرفتم.يکجايیتویمحلهمانبودکهبهآنمیدانجهودهمیگفتند،
چونمالکشيکيهودیبود.بچههامیرفتندتویاينمیدانبازیمیکردند.منبعدازظهر
روزهایعادیوصبحروزهایتعطیل،بدوناستثنا،تویزمینخاکیمشغولفوتبالبودم.

از چه مربی ورزش یا استادی حرف شنوی داشتید و تبعیت می کردید؟ 

درورزشخودکفابودم.آندوراننهباشگاهوتشکیالتیونهفرهنِگاينکارهابود.فرهنگ
مافرهنگکاربود.ازدورهابتدايیتادبیرستان،کارودرسدرزندگیامباهمعجینشدهو

بههمگرهخوردهبود.ضمناينکهخودِکارهميکورزشبود.
يکیازورزشهایمرسومدورهکودکیامدوچرخهسواریبود؛طوریکهسواردوچرخه
میشدموحدودپانزدهکیلومترتامدرسهمیرفتموهمینمسافتراهمبرمیگشتم؛يعنیبرای
درسخواندنسیکیلومترمیرفتمکهاينخودشيکورزشبدنسازیسختوطاقتفرسا
بود.پدرمهمکهکارشساختوسازبودوماپسرهایخانوادهدائمکنارشبوديمودرکارها
کمکشمیکرديم.اينکارهمبرایمادراصلمثليکورزشبود.بعدازظهرروزهایتعطیل
هممیرفتمپرشازارتفاع،موتورسواریوپرشباموتور.يکاخویبهناممصطفیداشتم

ایام نوجوانی
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کهبهرحمتخدارفت.ايشانموتورسواردرجهيککشوربودوموتورهایحرفهایداشت.
موتور کراس؟

نه،ماچلس1داشت.بعدهاهمياماها۶۵۰وهوندا۱۰۰۰گرفت.

مربی شما برادرتان بود؟

خاصی حالت اول بگیرم، ياد میخواستم که هم دوچرخهسواری نداشتم. مربی من نه، 
روی دوچرخهسواری بعد مدتی میزدم. پا دلی تو بهاصطالح و میکردم دوچرخهسواری
میلهوبعدهمرکابزدنرویزينرايادگرفتم.دستهايمرابهديوارمیگرفتموحرکت
میکردم.مربیکهنداشتم.چندبارزمینخوردمودستوپايمزخمیشد.بههرحال،همکار
وهمورزشمیکردم،ولیجمعههابهطورثابتورزشمیکردم.کشتیهممیگرفتم.منتها

برایورزشکاراتهکالسمیرفتم.
یادتان می آید مربی کاراته تان چه کسی بود؟

يکباشگاهیبودکهقبلازانقالببهآنباشگاهفرحمیگفتندوبعدازانقالبپوريایولینام
گرفت،امابعداًاسمشباشگاهتختیشد.آنجاکاراتهيادمیدادندواينرشتههمتازهآمدهبود.
ناممربیکاراتهامسلطانیبود.قبلازکاراتهبهورزشباستانیوزورخانهایمشغولبودموبعضی
شبهابعدازنمازمغربوعشامیرفتمتویزورخانهوبابچههایهمسنخودمتکمیلمیزدم

وباتختهشنا،شناکارمیکردم.دراينورزشباستانی،مردانگی،صفاومروتموجمیزد.
الگوی ورزشی تان چه کسی بود؟ آیا مربیان در شکل گیری خلقیاتتان مؤثر بودند؟

۱. ماچلس نوعی موتور مسابقه ای ساخت انگلستان است که از دهه 1320 وارد ایران شد.
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الگویمنعشقوعالقهامبودواصاًلبهاينچیزهاتوجهنداشتم.درآموزشرزمانفرادی
شرکتمیکردمبرایاينکهبازوهايمقویشود.بهدوچرخهسواریوموتورسواریهمبرای
بهترين بود. کاراته داشتم، درستوحسابی استاد که جايی تنها ورزش در میرفتم. تفريح
دوستوهمراهمدرورزشهمحبیباهللناظريانبود.اوبعدازانقالب،برایمدتیرئیس
فدراسیونکاراتهشد.مندراينرشتهتاگرفتنکمربندمشکیهمبهباشگاهرفتم،امابعداز
انقالب،کاراتهرارهاکردم.مربیهایقبلانقالبازنظراخالقیصالحیتنداشتندوروحیات
وخلقیاتاسالمینداشتند،اماازنظرقدرتبدنیخوببودندودربدنسازیوتمرينها
خیلیجدیومحکمبودندوبهطورطبیعیجذابیتداشتند.درکل،آنهاالگویورزشیما
بودند،ولیازنظراخالقیخیلیصالحیتنداشتند.منازکالسششمتادوازدهمورزش
میکردموطوریبرنامههایخودمراتنظیمکردهبودمکهوقتمتاساعت۱۰شببهطورکامل
پربود.الحمدهللربالعالمینتوانستمازايناوقاتبهخوبیاستفادهکنم.يادمنمیآيددرکشتی
تاآنروزکهورزشمیکردم،تویکشتیجلویخودم باشد.کاًل کسیمنرازمینزده

حريفنداشتم.
در چه وزنی کشتی می گرفتید؟

درکارموزننداشتم؛مثاًلحريفصدکیلويیراهمبلندمیکردموزمینمیزدم.
در طول زندگی کدام  ورزش  دوران جوانی به کارتان آمد؟

همهاشبهدردخورد.درجوانی،الغربودمووزنمبهپنجاهکیلوهمنمیرسید،امابرای
تالش خیلی باشم، کمخواب و شود قوی و سفت عضلههايم اينکه و کارها در سرعت
میکردم؛مثاًلتاحدودساعت۱2شبيانیمهشببیداربودموصبحهمبعدازاذانبیدار
میشدموپسازنماز،دنبالکاروزندگیوورزشمیرفتم.درخانههموسايلورزشیو

بارفیکسداشتموباپاودستحرکاتآکروباتیکوژيمناستیکانجاممیدادم.
برای ژیمناستیک هم باشگاه می رفتید؟

نه،تویخانهيامثالًتویمیدانچمننزديکخانهمانکارمیکردم.چمنهمدرحدهمین
چمنهایخیابانیبود.درستيادمهستکهوقتیتویخیابانجیچمنکاریکردند،مادائم

تویچمنهابوديمومدامپشتکوارومیزديم.
شنا هم می رفتید؟ به طورکلی چه ورزش های دیگری می کردید؟ 

آب نهرهای داشت. شنا برای زايندهرودمحلهايی میکردم. هم شنا خودم حد در بله، 
بزرگیهمبودکهبعدازظهرهاوجمعههادرايامگرمسال،برایشنادرآنهامیرفتیم.البته
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بادوستانم،حرکت تفريحیوورزشیام ازکارهای بود.يکیديگر شنايمانشنایعادی
رویمانعمتحرکبود.بشکهرابهپهلورویزمینمیخوابانديموبعد،آنراقلمیداديمو
رويشراهمیرفتیمومیدويديم؛مثاًلبشکهراصدمترکفآسفالتراهمیبرديم.مابرای
تفريح،بهقولاصفهانیها،تورتوریهمبازیمیکرديمکهبازیبارينگهایفلزیدوچرخه
را ماشینودوچرخه ياالستیک لبههایرينگ آنزمان، بود. ماشین تايرهایموتورو يا
تورتوریمیگفتند.رينگدوچرخههارابرمیداشتیمويکمفتولتقريبًاضخیمآهنیکج
میکرديموزيرلبههایرينگياالستیکمیانداختیم.يادمهستبعضیوقتهاحدودسی
کیلومتردنبالاينرينگهاوالستیکهامیدويديموباآنهاازخانهخودمانکهتویخیابان
کاخوجیبودبهمحلهچهارباغمیرفتیموآنجارادورمیزديموبهخانهبرمیگشتیم!يعنی
بیرونکهمیرفتیم،مثالًساعت۸بهخانهبرمیگشتیم.اينمسافتطوالنیرامیدويديمو
اصاًلحسابزمانرانداشتیم.باعشق،ورزشوبازیمیکرديمواينهاخیلیدرسالمتو

روحیهمامؤثربود.
کوههممیرفتیم.صبحزودروزهایتعطیلباجمعیازدوستان،بعدازنمازصبحمیرفتیم
کوهونمازمانراهمبینراهدرمسجدامیرالمؤمنین)ع(تویخیابانجیمیخوانديم.ازصبح
به اماکمتر بود، برنامهمان در البتهکوهصفه1هم بهکوهکالهقاضیمیرفتیم. بعدازظهر تا
آنجامیرفتیم،چونصفهنزديکشهربودودومحلتفريحیوچشمههمداشتکهمردم
بهجایورزش،بیشتربرایتفريحبهآنجامیرفتند.درضمنقبلازانقالب،کوهصفهمحلی
برایخوشگذرانیبودوبیشترارامنهبهآنجامیرفتند.بعدازانقالبکهمحیطشبهترشد،
پایمردمعادیهمبهآنجابازشد.اماکوهکالهقاضیخارجازمحیطشهربودوتقريباًبايد
بیستسیکیلومترازشهربیرونمیرفتیم.آنجا،همآبوهوایخوبوهمچشمههایزيادی
داشت.منخودمبنزداشتمکهسوارمیشديموبابچههامیرفتیم.بعضیوقتهاهمبرای
تفريحخانوادگیکالهقاضیمیرفتیموجمعهظهرتاعصردرآنجاورزشوتفريحمیکرديم.
باخانوادهيادوستانبرایزيارتبهشهرهایمذهبیمثلمشهد،شیرازوقمهممیرفتیم.
قبلازانقالب،باماشینخودمسهچهاربارباپدرومادرمبهمشهدرفتم.معموالًباهمان
بنز۱۸۰بهمسافرتمیرفتیم؛درحالیکهگواهینامههمنداشتم.البتهدرفاصلهسالهای۵2تا

۵4گواهینامهپايهدوراگرفتم.تفريحديگرماينبودکهگاهیبهمزرعهپدرممیرفتم.

۱. مجموعه ارتفاعات صفه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع  شده و هم اکنون یکی از تفرجگاه های مردم اصفهان است. 
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همراه پدر در سفر مشهد

هم زمان با دوران تحصیل، کار هم می کردید؟

ازهفت،هشتسالگیکارمیکردم.پدرمسیاستشاينبودکهبچههاراازهمانسنینپايین
بهکاربگیردوواداربهکارکند.هفتسالگیکهدرمدرسهبازيگوشیوشیطنتکردهبودم،
مادرمبهبرادرم،عباسعلی،گفتمرتضیشیطنتکردهاست.ازفردااوراباخودتسرکار
ببروبعدبهمدرسهبفرستش.نوبتمدرسهامبعدازظهربود.برادرمصبحزودمنراسوار
دوچرخهمیکردوبهسرکارمیبرد.چوناواخرپايیزبودوهواهمخیلیسردبود،دستهايم
راکهرویمیلهدوچرخهمیگذاشتم،ازشدتسرمايخمیزد.خالصهباهربدبختیایکه
بودسرکارمیرفتم.کارمهمبنايیودرستکردنگچُکشته1بود.بادستهایيخزدهکه
نمیتوانستمدرستوحسابیگچُکشتهدرستکنم.استادکارممیگفتبروگچراهمبزن.گچ
ُکشتههمخیلیسردبود.وقتیآنرابادستهممیزدموقاطیمیکردم،ديگرانگشتهای
دستمبازنمیشد.استادگچکارهمگچکفدستمرابامالهپاکمیکردويکضربهعبرتآموز
میزد.همیشهازايشانپسگردنینوشجانمیکردم.چونازاول،همسرکارساختمانبودم

وهمدرسمیخواندموباسختیبارآمدم،ازنظرروحی،محکمواستوارشدم.
خانه به که جماعت نماز از میکرد. تشويقمان نمازخواندن به پدرم کودکی همان از
برمیگشتم،شروعمیکردمبهبازیووقتیمیخواستمبخوابم،آنقدرخستهشدهبودمکهتا
رویزمینمیافتادم،زودبهخوابمیرفتم.بعضیشبهاهمدرهمانمسجدخوابممیبرد.

۱. گچ ُکشته در سفیدکاری و گچ کاری ساختمان  کاربرد دارد و عمل آوردن آن سخت است.
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هشتيانهسالهبودمکهپدرميکمزرعهخريد.درايامتعطیلبهآنجامیرفتیموهربار
حدوديکهفتهمیمانديم.درمزرعهتعدادیگوسفندهمداشتیم.گوسفندهارادستمن
میدادندومیگفتنداينهاراباخودتبهچراببر.منهمآنهارابهدشتوصحرامیبردم.
بزهاینَرهمتویگلهگوسفندهابودندکهپوستدرختهارامیکندندومیخوردند.نبايد
میگذاشتمآنهااينکاررابکنندوگرنهيککتکدرستوحسابیمیخوردم.کمیآذوقهتوی
کولهاممیگذاشتموازصبحبهصحرامیرفتم.گاهیظهرهابرايمغذامیآوردند.بیشتروقتها
همهنگامکارروزانهازفرطخستگیخوابممیبرد.کفشهايمهمدرستوحسابینبود؛کفش
پالستیکیبود!بیشترمردمکفشپالستیکیياگیوهداشتندکهبرایچرایگوسفندهاخیلی
مناسبنبود.پاهايمترکمیخوردودائمهمباتیغوخاروکلوخزخمیمیشد.منهمگريه
میکردموغروب،ترکهاوزخمهايمراروغنمالیمیکردمتابلکهبتوانمتیغهاوخارهارا
دربیاورم.دوبارهروزبعداوضاعمهمینبودوکارسختگلهداریرامیکردمتااينکهپدرم

مزرعهمانرافروخت.
تاکالسششم،پدرمبرایمدرسهرفتنحرفینداشت،امابعدازتمامشدندورهابتدايی،
ديگرگفتبايدکنارمنبايستیوکارکنیواصاًلنمیخواهددرسبخوانی.منهمگفتمنه،
میخواهمهمدرسبخوانموهمکارکنم.درنهايتهمینطورهمشد.تاکالسششمتوی
دبستانصیرفیانپوربودم.چونپروژههایعمرانیپدرمزيادبود،میخواستماراهمبرای
کارپیشخودشببرد.منهمبااينکهتقريباًدوازدهسالهبودم،ولیدرکارواقعاًبهاندازهيک
آدمهجدهسالهپتانسیلداشتموزرنگبودم.ايشانخیلیاصرارداشتکهبرایپیشبردکارش
منراسرپروژههایخودشببرد.باالخرهدرخواستپدرمراقبولکردموگفتممنبرای
کمک،پیششماوباالیسرکارهايتانمیآيم،ولیاجازهبدهیددرسمراهمبخوانم.ايشان

همموافقتکرد.بنابرايندرايندوره،همکارمیکردموهمدرسمیخواندم.
برایکالسهفتمبهمدرسهایرفتمکهبرایآقاینکتهدان،يکیازدوستانپدرم،بود.
ايشاناسممرادردبیرستانهاتفاصفهانینوشت.ضمناًآکادمیزبانهممیرفتمکهآنزمان
دورهاشچهارپنجترمبود.دفعهاولوقتیبهکالسزبانرفتم،چهارياپنجترمانگلیسی
خواندم.سالاولدبیرستانراشبانهخواندم.دبیرستانهاتفتویمحلهطوقچیومنزلما
درمحلهجیاصفهانبودکهحدودبیستکیلومترباهمفاصلهداشتند.بعضیجاهایمسیر
رفتوآمدمکهبادوچرخهمیرفتم،کاماًلبیابانیوخالیازسکنهبود.دوچرخهامهمازآن
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دوچرخههای2۸قديمیبودکهبهدوچرخههایالری1معروفبودند.دردورانمدرسه،وقتی
رویزينمینشستم،پاهايمبهرکابنمیرسید.برایهمینرویمیلهسوارمیشدم.يکچیز

همباالترازچرخعقبدرستکردهبودمکهکیفمرابهآنمیبستم.
غروبکهسرکالسمیرفتیم،تازهساعت۱۰شبازمدرسهبیرونمیآمديم.آنموقِعشب
همدرمحلهطوقچیآدمهایالتوچاقوکشوزنجیرزنزيادیبودندوآنجااصاًلمحیط
مناسبیبرایمانبود.برایهمینبهفکرافتادمکهمدرسهامراعوضکنموبرایسالدوم
دبیرستانيعنیهمانکالسهشتم،بهدبیرستانادبرفتمکهدرمحلههشتبهشتاصفهان
بود.مديردبیرستانآقایجديدیوناظمشآقایملکپورياملکزادهبود.اينمدرسهنظم
خاصیداشت.ماشبانهمشغولتحصیلبوديم،ولیچونمتصدياننوبتروزانهاشخیلی
سختگیربودند،اينسختگیریدردورهشبانهاشهمتأثیرگذاشتهبود.درواقعآنجامنرا
بهدرس،مشق،کنترلشدنازطرفمدرسهومنظمبودنعادتدادند.الحمدهللربالعالمینتا
آخردبیرستاندرهمانمدرسهدرسخواندم،ولیچوندرسالدوازدهمدرچنددرستجديد
شدم،نتوانستممدرکديپلممرابگیرم.اگرمیخواستممدرکمرابگیرم،بايديکسالديگر
دوبارهسالدوازدهمرامیخواندم،ولیديگرتویمبارزاتسیاسیانقالبافتادموبعدهمکه

انقالبشدودرگیرمسائلمربوطبهآنشدم.بنابراينمدرکمرابعدازجنگگرفتم.

شکل گیری شخصیت انقالبی
با افرادی که در محله طوقچی مزاحمت ایجاد می کردند، چه برخوردی داشتید؟

چونالتولوتهابعضیوقتهابهبچههایمدرسهگیرمیدادند،ماهميکگروهشدهبوديم
کهاگرمشکليادرگیریایبهوجودآمد،مقابلهبهمثلکنیموآنهارابزنیم.آنهاخیلیالتو
الاُبالیبودند،ولیبچههایماکاسببودند؛همکارمیکردندوهمآمدهبودنددرسبخوانند.
آنهافقطمیآمدندکهمزاحمتايجادکنند.ماهمهمانمسلحبهزنجیر،پنجهبوکسومیلهآهنی
شدهبوديمکهوقتیآنهاآمدند،بزنیمشان.چندبارکهجلويشانايستاديم،ديگرپايشانرااز
آنمحلهبريديم.تویطوقچی،محلهایبودکهدرآنحلیموکبابمیپختندوماهمگاهی

بابچههایمدرسهدستهجمعیبهآنجامیرفتیم.
چه کسانی در این دوران در شکل گیری شخصیت شما نقش داشتند؟ 

شخصیتمنتقريبًادرجمعمذهبیخانوادهامشکلگرفت.ازدورانکودکیتاجوانی،

۱. منظور دوچرخه های قدیمی سایز 28 ساخت کشور هند است.
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شخصیتپدرمدرمنخیلیتأثیرگذاشت.يکیديگرازعواملموثر،مقلدامامبودنوتقلید
بودند.دردورهتحصیالت تقريبًامکملهمديگر اينعوامل بود. ايشان افکاروعقايد از
ابتدايی،آقایيزدانیودردبیرستانهمآقایجديدیکهازمبارزانبودند،درشخصیتمن
خیلیتأثیرگذاشتند.آقایملکزادهياملکپوردردبیرستانادببادستگاهساواکارتباط
داشتوهیچتأثیریبرمننگذاشت،ولیآقایجديدیارتباطیباحکومتنداشتوچون
ايشانفعالیتسیاسی باراهنمايیهای درآنمدرسه،محیطواوضاعخوببود،حتیما

میکرديم.
آیا جنب وجوش شما در دوران کودکی و نوجوانی، در شکل گیری شخصیتتان در دوره های بعدی 

زندگی تأثیری داشت؟

يکیازمواردتأثیرگذاراينبودکهمنهمدرسمیخواندموهمکارمیکردم.کاروورزش
موجبورزيدگیوسرزندگیدائمیامشدهبود.همینتوانايیهامنرابهسویدرگیریو
مبارزهمیکشاند؛يعنیوقتیمیديدمکهکاریرامیتوانمبکنم،آنراانجاممیدادم.بههرحال
اينپتانسیل،پتانسیلارزشمندیبودواينآمادگیجسمیوروحی،قبلازانقالبدرمن
بهوجودآمدهبود.وقتیدعواودرگیریمیشد،اگرپايشمیافتاد،چهارپنجنفررابهتنهايی
حريفبودمومیزدم.اينپتانسیلدرمقايسهباکسیکهناتوانوتنبلوگوشهگیربوديااصاًل

حالنداشتنمازشراهمبخواند،خیلیمؤثربود.
درباره فعالیت هایتان در دوره انقالب و مبارزه برضد رژیم پهلوی توضیح بدهید.

منازسال۵۵درمبارزاتبرضدرژيمبودم.وقتیبهمدرسهوکالسدرسمیرفتیم،با
شرکتدرتظاهراتياپخشاعالمیهکهدراواخردورانتبعیداماممرسومبود،کارهايی
برضدرژيممیکرديم.همانزمانکهمدرسهمیرفتیم،معلمیبهنامآقایيزدانیداشتیمکه
پدرشپاسبانشهربانیاصفهانبودوخانوادهمتدينیداشت. آقایيزدانیازکالسسوم،
چهارمدبستانکهماتقريبًاده،دوازدهسالهشدهبوديموديگرچیزهايیسرمانمیشد،ما
رابرایآموزشنمازومسائلشرعیبهمسجدالنبیداخلکوچهطباطبايیمیبرد.ساواک
اصفهانفعالیتهاورفتارهایاوراکنترلوهمیشهتعقیبشمیکرد.ازآنجمعصدنفری
قرار میشناختمان که ما از نفر سی حدود با ايشان بوديم، مدرسه کالسهای توی که
میگذاشتوبهمانشانیمیدادومیگفتدرفالنساعتکهازمدرسهبیرونآمديدو
تعطیلشديد،بهفالنمسجدبیايید.ماهمبابچههايکی،دوساعتیبهمسجدمیرفتیمو
اوباماکاراعتقادیوسیاسیمیکرد.ازاينسینفر،پانزدهنفربهجبههرفتند.سالهابعد،
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ازآنپانزدهنفر،چهار،پنجنفرشهیدشدند.دو
نفرازآنهاهمجزءمنافقینشدندکهيکیازآنها
اعدامشد.ديگریکهاسمش"زيرکباش"بود،
خلبانشدويکهواپیمایجنگیايرانرادزديد
وبهمصرفرارکرد،اماايرانهواپیمارابرگرداند.
در که بود مسجدی امنای هیئت جزء پدرم
کارهای از امنا هیئت اعضای میشديم. آنجمع
آقای فعالیتهای از ايشان اما بودند، بیخبر ما
يزدانیبرایانقالبونشرافکارامامخمینیدربین
نوجوانانخبرداشتومیدانستکالسعقیدتیو
دينیآقایيزدانیچقدرتأثیرگذاراستواهمیت

دارد.
در هیئت ها و محافل خانوادگی تان درباره مسائل سیاسی روز هم بحث می شد؟ 

نه،بااينکهعلمابهخانهمامیآمدندومیرفتند،بهويژهروحانیهايیکهمعتقدبهمرجعیت
و خانوادگی محافل و جمع در ولی بودند، خمینی امام حضرت و بروجردی آيتاهلل
هیئتهايمانبحثسیاسیبهصورتگستردهوعلنیوجودنداشت،چوندرآنوضعیت
خفقاننمیشدمسائلسیاسیراخیلیراحتبیانکرد.خانهمامحلبرگزاریيکمحفل
صرفاًمذهبیبودودرحاشیهآنمجلس،فعالیتوبحثهایسیاسیبهآنصورتنمیشد.
ازافرادیکهمیآمدند،پنج،ششنفرشانساواکیبودندويکیازآنهاهممخبر1بودوامکان
طرحاينمسائلوجودنداشت.بههرحالمادربحثهایخودمانخیلیمالحظهواحتیاط
میکرديم،امادرمنزلدامادمان،علیمحمدشیرازی،بابرادرانشانمباحثسیاسیضدرژيمرا

داشتیم،چوندرآنجاکسینفوذینبود.
با توجه به اینکه حکومت بیان مسائل رساله امام را ممنوع کرده بود و رژیم پهلوی و ساواک به 

مقلدهای ایشان حساسیت نشان می دادند، پیروان امام به صورت طبیعی عالوه براینکه زمینه های 

دینی و اعتقادی داشتند، وارد فاز سیاسی و مخفی کاری هم می شدند. آیا این وضعیت برای پدر 

شما یا بقیه اعضای خانواده تان که مقلد امام بودند هم وجود داشت؟

خبمنسنوسالمکمبود،اماپدرممقلدامامبود.رسالهايشانراهمداشتیم.همههماز

۱. مخبرها افرادی بودند که در زمان طاغوت، مخالفان شاه را به ساواک لو می دادند.

17سالگی-1353
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ايشانحسابمیبردندوقبولشداشتند.بزرگترهابهصورتخصوصیدربارهمشکالتو
مسائلحکومتشاهباهمبحثمیکردندوگاهیهمبهرضاشاهيامحمدرضاشاهبدوبیراه
میگفتندوفحشمیدادند.ماهمصحبتهایآنهاراخوبگوشمیداديموازآنهاتبعیت
میکرديم.يکی،دوبارهمساواکآمدتویاندرونیزندگیمابرایاينکهبهانهياچیزیبه
دستبیاورد،چونمیدانستندمارسالهحضرتامامراداريموبادانشجويانهمدرارتباطیم.
مابهانهایبهدستآنهانمیداديمودربینعمومومجلسیهاواردمقولههایحساسیتبرانگیز
البتهدرجمعخانوادگیخودمانبحثهایداغسیاسیروزکشورراداشتیمو نمیشديم.
دنبالمیکرديم.دامادمان،حاجآقاعلیمحمدشیرازی،درمبارزاتبرضدحکومتفعالبود
وبابرادرانش،علیجان،مصطفیومرتضی،برضدرژيممبارزهمسلحانهمیکرد؛مثاًلمواد
منفجرهدرستمیکردودرفعالیتهایبراندازانهباانقالبیهاهمکاریمیکرد.سنّمکهازده،
دوازدهسالگذشت،متوجهفعالیتهایاووارتباطهایوسیعشمیشدموبااوهمکاریودر
جلساتشانشرکتمیکردموازاوضاعسیاسیوجناياترژيمشاهباخبرمیشدم.دامادمان،

حجتاالسالمسحریوپدرشانهمازافرادمحوریمبارزهبارژيمشاهبودند.

فرار از خدمت سربازی
شما قبل از انقالب خدمت سربازی هم رفتید؟

بله،برایخدمتسربازی،حدودسیامشهريورسال۵4يا۵۵منرابهژاندارمریبردند.من
همازديوارژاندارمریاحمدآباداصفهانباالرفتموفرارکردم.کسیهممتوجهفرارمنشد.
حتیبعدازانقالبهمکسیدنبالمنیامدوسراغمرانگرفت.البتهخیلیمواظببودموبرای
فرارازدستمأمورهاازقبلبرنامهداشتم.چونپدرمدرمحلههایمختلفکارهایساختمانی

میکرد،بهراحتیمیتوانستمازدستمأمورانرژيمفرارکنم.
چند روز بعد از شروع سربازی فرار کردید و علت فرارتان چه بود؟

دوروز.يکروزمارامعرفیکردندوروزبعدمیخواستندمارابهزاهدانببرند،ولیمنکه
اعتقادیبهکارکردنبرایرژيمنداشتم،فرارکردم.فرماندهوقتژاندامریاصفهانهمفردی
شروروطاغوتیبودوهمهازاومیترسیدند.اگردستگیرممیکردند،قطعاًبرخوردشديدی
میکردند.برادرم،مصطفی،راهمبرایسربازیبهلشکرگاردشاهبردند.اوهمفرارکردو

ششماهزندانیشد،ولیبرایرژيمشاهخدمتنکرد.
درنهایت وضعیت سربازی تان چه شد؟
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درزماندولتبازرگان1کهبههمهمشموالنمعافیتمیدادند،منهمکهدردادگاهانقالب
بودم،قبلازشروعجنگمعافشدموهنوزمدرکمعافیترادارم.

قیام مردم، سرآغاز انقالب
شما از ِکی با فضای انقالب و مبارزها آشنا و همراه شدید؟

البتهمعلمیبهنام دردبیرستانادبازطريقآقایجديدیکهفردیمتدينومذهبیبود.
پهلوانزاده2همداشتیمکهدرمسائلسیاسیخیلیمسلطبود.آقایفقهیهممعلمديگرمان
بودکهدرمسائلدينیواعتقادیتوانايیزيادیداشت.آنزماناودرسهاوبحثهایدينی
راخیلیخوببهمايادمیدادوآيههایقرآنونهجالبالغهراتفسیرمیکردوسؤالهای
و من شخصیت شکلگیری در هم مباحث اين میداد. جواب درستوحسابی را شرعی
بچههایديگرخیلیتأثیرداشت.ايشانحدود4۸يا۵۰سالداشت.عدهکمیازبچههاهم
درکالسهایدينیشلوغمیکردند؛صدادرمیآوردندياترقهمیزدند.بههرحالبههرطريقی
آنبندهخداراازمباحثشخارجمیکردند.البتهچونبیشتربچههایکالسشبانه،سنشانزياد

بودوروزهاکارمیکردند،مینشستندودرسهاراخوبگوشمیدادند.
زمانی اوايلسال۵۶شروعکردم؛يعنیدقیقاً ازآخرسال۵۵و مبارزاتخودمرا من
مهم درشهرهای کارها اين و اطالعیههاشروعشد اعالمیههاو توزيع برای فعالیتها که
در که بود اولینشهرهايی اصفهانجزء گرديد. نظامی برقراریحکومت به منجر کشور،
ايرانشناخته آناعالمحکومتنظامیشد.اينشهرهمیشهبهعنوانيکشهرمذهبیدر
میشده.اصفهانیهامیخواستندبرایبرقراریحکومتدينیيککاردرستوحسابیبکنند.
بههمیندلیل،بهشیوههایمختلفشروعبهمخالفتبارژيمپهلویکردند؛مثاًل،دبیرستانیها
شعار حکومت برضد و میآمدند بیرون کالسهايشان و مدرسهها از هرچندوقتيکبار
میدادند.مردمهمتویمساجدومحالتحسابیفعالشدهبودند.ايناقداماتموجبشد

کهدرسال۵7حکومتنظامیدراصفهاناعالمشود.
ازسال۵۶و۵7فعالیتهاومبارزاتسیاسیامبرضدرژيمبیشترشد.درسال۵۶منو
دوستانمذهبیامبامقابلهبابعضیازافسرهاودرجهدارهایبیبندوبارنیرویهوايیوهوانیروز
ارتششاهکارمانراشروعکردهبوديم.چونآنهابهتذکراتونهیماازمنکراتدينیوعرفی

۱. مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت پس از پیروزی انقالب اسالمی بود. 
2. او و فرزندش در سال های بعد در دوران دفاع مقدس شهید شدند.
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اعتنانمیکردندوپشتشانبهحکومتشاهگرمبودوحتیبامامقابلههممیکردند،درنهايت،
کارمانبهکتککاریمیکشید.آنهاعلنیمزاحمنوامیسمردممیشدندوبهاصطالِحخودشان
دختربازیمیکردند.صبحهابهپادگانهايشانمیرفتندوساعت2بعدازظهرهمبهخانههايشان
برمیگشتند.بعد،تاساعت4،۵بعدازظهراستراحتمیکردندوغروبپیراهنهایيقهبازو
آستینکتیمیپوشیدندوگردنبندهایطالمیانداختندوبیرونمیآمدند.باتیپشانمیخواستند
جلبتوجهکنند.بااينسرووضعدرمیدانهاوپارکهاجلویدخترهایجوانوزنهای
مردمرامیگرفتندومزاحمآنهامیشدند.مردمهمازآنهامیترسیدند.میدانستندهرکدامشان
آمدهاندتویمحلهشانچندتاخانهاجارهکردهاند.1هیچکسهمازطرفحکومتباآنهابرخورد
نمیکردوحتیبهاعتراضاتمردمبهاينرفتارهاترتیباثردادهنمیشد.بنابراينمابرای

برخوردباآنهابهطورمستقلواردعملشديموکارخودمانراشروعکرديم.
اينجاجایخیلیخوبیبرایشروعمبارزهبارژيموبهويژهمخالفتبافرهنگغیردينی
عواملوابستهبهحکومتشاهبود.چونتذکراتمانهیچتأثیرینداشت،باآنهادرگیرشديم؛
درحدیکههمهبچههایمحلدورهمجمعمیشديموآنهارابازنجیروچوبمیزديم.
يکباربادوستانمآنهاراطوریزديمکهدربوداغانشانکرديم.آنهاهمبهپاسگاهرفتندو
حدودساعت۹شب،باهفت،هشتتاماشیننظامیوسربازهایمسلحومجهز،بهمحلههای
ماآمدند.دنبالمامیگشتندتادستگیرمانکنند.ماهمتاموضوعرافهمیديم،همهفرارکرديم.
البتهغافلگیرشدهبوديموچونفرصتنبود،نتوانستیمازمحلهمانبیرونبرويم.بههمین
دلیل،بهجویآبکوچههاياخانههمسايههاپناهبرديم.وقتیکهماشینهابهوسطمحلهمان
رسیدند،ازپشتبامهایخانههايیکهدرآنهاپنهانشدهبوديم،بیرونزديموبهماشینهايشان
حملهکرديموآنهاراخردکرديم.بعدهمهمهسربازهایپاسگاهراکتکزديموزخمی
کرديم.طوریشدکهماشینهايشانرارهاکردندوژ۳هايشانرازمینانداختندوفرارکردند.
منتهاکسیاسلحههارابرنداشت،چونمردمازبرداشتناسلحههاومسئولیتآنمیترسیدند.
بعدازآن،دوبارهجمعیتديگریازنظامیهایآنپاسگاهبهمحلهمانآمدند،ولیبازازما
کتکخوردندوفرارکردند.البتهاعزامیهایجديدتوانستندافرادقبلیراباخودشانببرند.
فردایآنروز،دوبارهنیروهایپاسگاهحملهکردندومحلهراقرقکردند.داخلخانههارا
میگشتندتاماراپیداکنند.باالخرهمنوسه،چهارنفرازبچههایمحلهرادستگیرکردندو

باخودشانبهبازداشتگاهبردند.

۱. آن زمان کارکنان ارتش خانه سازمانی نداشتند.
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ما محله و اينروستا بین پاسگاه اين بود. ديگروصل بهيکروستای تقريباً ما محله
دربیرونخوراسگاندرشرقشهراصفهانبود.وقتیاهالیمنطقهماوآنروستاقضیهرا
فهمیدند،همگیآمدندجلویدرپاسگاهوبرایآزادیماتجمعکردند.استواریبهنامقريشی
کهتُرکبودوفرماندهیپاسگاهرابهعهدهداشت،يکخردهبهماتشرزدوبدخلقیوتندی
کرد،اماهمهبچههامحکمجلويشايستادند.خالصهبافشارمردمازبیرونومقاومتما
تویبازداشتگاه،آنهامجبورشدندهمهراآزادکنند.درآنپاسگاه،گروهبانخاکی،گروهبان
شیروانیويکگروهبانديگربودندکهمردمراخیلیاذيتمیکردند.برایهمینيکباريکی
ازآنسهنفررابیهوا]غافلگیرانه[گرفتیموبهقصدکشتکتکزديم.هیچوقتهمنفهمید
چهکسیاورازدهاست.بههرحالبعدازچندساعتبچههاراآزادکردند.يکسالگذشت
تااينکهبهدلیلفعالیتهایمردمبرضدرژيم،دراصفهانهمحکومتنظامیشد.اگرانقالب
پیروزنمیشد،تمامکسانیکهاتوبوسهاینیرویهوايیوماشینهایژاندارمریرامنهدم

کردهبودند،دستگیروبهاعدامياحبسطوالنیمحکوممیشدند.

پایگاه مبارزات در اصفهان
محور اصلی فکری و عملی گروهتان در مبارزه چه کسانی بودند؟

هوايی نیروی هشتم پايگاه درجهدارهای و افسرها با زدوخورد و درگیری با ما مبارزات
مسجد اصلیمان پايگاه کرد. پیدا ادامه انقالب پیروزی تا و شد شروع شاهنشاهی ارتش
امیرالمؤمنین)ع(اصفهانبود.افرادمؤثردرآنمسجدهم،حاجآقامیردامادیوحاجآقااحمد
امامی1بودند.منتهاآنهافقطدرمسائلشرعیواخالقیمردمراهدايتمیکردندودرحد
اينکهدرمبارزاتسیاسی،روبهرویساواکبايستند،نبودند.درواقعاهلمبارزهصريحنبودند.
عواملهدايتجريانهایسیاسیمردموخطامامدراصفهانبیشترآيتاهللطاهریاصفهانی2،

۱. آیت اهلل سیداحمد فقیه امامی )1373-1312( یکی از عالمان مجاهد و استادان حوزه علمیه اصفهان بود که در راه 
پیروزی انقالب و برپایی مدارس علمیه طالب و تربیت آنان تالش بسیاری کرد.

2. آیت اهلل سیدجالل الدین حسین آبادی اصفهانی )1392-1305( متولد حسین آباد اصفهان بود که پس از اینکه تحصیالت 
کالسیک خود را تا مقطع دیپلم و تسلط بر سه زبان انگیسی، فرانسوی و عربی ادامه داد، وارد حوزه علمیه اصفهان و 
قم شد و دروس حوزوی را تا سطوح عالی خواند. او مدتی بعد مسجد حسین آباد را به یکی از پایگاه های مبارزاتی مهم 
به ویژه در محدوده جنوب و جنوب غربی اصفهان تبدیل کرد و در این راه متحمل زندان و شکنجه های رژیم پهلوی شد. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایشان به مدت سی سال همواره در مناصب مهم مثل امامت جمعه اصفهان و نمایندگی 
امام و ولی فقیه در استان اصفهان قرار داشت و در دوران دفاع مقدس، خود و فرزندانش بارها در جبهه های جنگ حاضر 
شدند. یکی از فرزندان ایشان در زمستان سال 1360 به درجه رفیع شهادت رسید. خود ایشان نیز مدتی بعد در جبهه های 

جنگ، مصدوم و جانباز شیمیایی شد.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



36  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

آيتاهللخادمی1وعدهایديگرازروحانیهایمبارزمثلآقایحسینیرامشهای2واحمدی
خمینیشهری3واستادپرورشبودندکهمردمهمازآنهاتبعیتمیکردند.مردمازکسانی
کهزندانرفتهبودندهمپیرویمیکردند.رژيمشاهازسال42تا۵7مبارزانرازندانیو
گاهیاوقاتآزادمیکرد.آنهااززندانکهبیرونمیآمدند،باموافقانشانقرارمیگذاشتندو
میگفتندمثاًلامشبدرفالنمسجد،آقایحسینیيااحمدیياطاهریياخادمیبرضدرژيم
شاهسخنرانیمیکند.ماهممیرفتیمآنجا.وقتیحکومتنظامیشد،آنطرفزايندهرود4
پايگاهآيتاهللطاهریاصفهانیوجمعیتحسینآبادشدوعدهزيادیپشتسرايشانقرار
گرفتند.اينطرفزايندهروديعنیشمالشهرهمپايگاهیشدکهآيتاهللخادمیمحورآن
بودوجمعیتیهمدرآنجاشکلگرفت.بااينکهمادرمحلهِجیوتقريباًتویحاشیهشهر
بوديموبینايندومحورنبوديم،بارفتوآمدهایدائمیبیناينمحورهاومردم،برنامههارا

میگرفتیموبرایاجراهماهنگمیشديموازروندانقالبخبرداشتیم.
با کدام پایگاه مذهبی یا مسجد به عنوان محور اصلی فعالیت انقالبی ها و مبارزان بیشتر ارتباط 

داشتید؟ پایگاه آیت اهلل خادمی یا آیت اهلل طاهری اصفهانی؟ بحث من درخصوص مبارزه با رژیم 

پهلوی است و منظورم جناح بند ی ها ی سیاسی مرسوم بعد از انقالب نیست. درضمن بفرمایید از 

چه کسی اعالمیه  می گرفتید و پخش می کردید؟

مادرهمهمساجدبوديم؛مثاًلمراکزتصمیمگیربراساسبرنامههایتعیینشدهبههمهمیگفتند
کهآيتاهللطاهریفالنزماندرفالنجاسخنرانیدارد.ماهمبامردمبههمانجامیرفتیم
میگفتند و میکردند وضعیت اعالم روز آن فردای دوباره میکرديم. شرکت برنامه در و
آقایحسینیرامشهایياخمینیشهریياخادمیيااستادپرورشدرفالنجايافالنمسجد
سخنرانیدارندکهماهمبامردمبهآنجامیرفتیم.بههرحالمردموبهخصوصجوانهادر
۱. آیت اهلل سیدحسین خادمی اصفهانی )1363-1270( ملقب به خادم الشریعه مبارزات خود را با مبارزه برضد برنامه ها 
و سیاست های ضددینی حکومت ظلم و جور دوره رضاخان به ویژه در زمینه کشف حجاب آغاز و تا پیروزی انفالب 
اسالمی این رویه را دنبال کرد. ایشان همواره ازطرف حکومت های وقت زیر نظر و فشار بود و از طرفی معتمد مراجع 
و ملجأ مردم محروم به شمار می آمد. برخی مراجع ازجمله امام خمینی، ایشان را به ریاست حوزه علمیه اصفهان منصوب 
کردند و مسئولیت رسیدگی به امور طالب و مبلغان دینی را به ایشان سپردند. محافل درس او و مسجدش از پایگاه های 

اصلی مبارزه برضد رژیم شاه شناخته می شدند.
2. آیت اهلل حسینی رامشه ای از روحانیون اصیل و مخالفان تأثیرگذار دوره پهلوی بود که در مجامع و مساجد اصفهان 
سیاست های ضددینی شاه را افشا و برضد او سخنرانی می کرد. ایشان قبل از انقالب، امام جمعه موقت اصفهان نیز بود و 

پس از پیروزی انقالب هم در دوران کوتاهی حاکم شرع و رئیس دادگاه های مبارزه با مواد مخدر اصفهان شد. 
۳. سیدمحمد احمدی خمینی شهری از علمای مبارزی بود که مجاهدت بسیاری کرد. ایشان قبل از پیروزی انقالب امام 

جمعه موقت اصفهان بود.
4. منظور جنوب و جنوب غرب اصفهان و محدوده دروازه شیراز است.
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اينمحافلخیلیفعالیتمیکردند.گاهیهمخبرآزادیعلمايامبارزاناززندانبینعموم
مردمپخشمیشدووقتیآنهامیخواستندبهاصفهانبیايند،يکجريانوحرکتمردمیو
عمومیدرشهرشکلمیگرفتوهمهازهممیپرسیدندتظاهراتکجاست؟بعدبهموقعمردم

بهخیابانهامیريختندوبهاستقبالآنهامیرفتند.
برایتهیهوپخشاعالمیههایامامخمینیهممادرمجموعيکگروهفعالدرکناردهها
گروهديگربوديم.طلبهایبهنامرضايیوپسرآيتاهللاژهایيعنیاکبراژهای1کسانیبودند
کهاعالمیههاراازرابطهامیگرفتند.درضمنمابرایچاپوتکثیراعالمیههاهمبااکبراژهای
ارتباطداشتیم.آنهامیآمدنداعالمیههارابرایتکثیروپخشبهمامیدادند.علمایمعروفی
کهمعموالًبرایمردمسخنرانیمیکردندمثلحاجآقاحسنامام،حاجآقاکمالفقیهايمانی
البتهيکیازآنهاپیروآيتاهللخويیبودوبرایدفاعاز وحاجآقااحمدامامیهمبودند.
انقالبآنطورکهبايدمايهنمیگذاشتوسرودستنمیشکست،ولیديگرانمثلآيتاهلل
خادمی،آيتاهللطاهری،حجتالسالموالمسلمینحسینیرامشهای،احمدیواستادپرورش
کهپیروخطامامبودندوبینمردمفعالیتهایمستمروزيادیداشتند،همهدوآتشهوانقالبی
بودند.دوآتشهيعنیمقلدوپیروامامبودندوبهطورطبیعیازامامتبعیتمیکردند.بههرحال

فعالیتهایمبارزاتیمندردورهانقالببهاينصورتشکلگرفتوادامهپیداکرد.
درباره فعالیت های خودتان تا پیروزی انقالب بیشتر توضیح بدهید. چه کارهایی می کردید؟

قبلازپیروزیانقالب،حکومتنظامیبود.ماهمحسابیفعالودرگیرجريانهایانقالب
ودررفتوآمدبینمراکزمبارزاتیبوديم.گاهیهمباچماقبهدستهایرژيمشاهدرگیر
بهراحتیهرکاریکهمیخواهند نظامیحکومت نیروهای نمیگذاشتیم میشديم.درضمن
ازدست اينکارها بوديم. ازچشمانشانگرفته را اذيتمیکرديم.خواب را آنها بکنندو
هرکسیبرنمیآمد.بعضیوقتهاهمکارمانآتشزدنبانکومکانهایدولتیبود.بهاين
اين بنزينمیريختیموآتششانمیزديم. آنها لولهبخاری ياتوی صورتکهرویسقف

اوضاعمبارزاتیمنودوستانمبودتااينکهانقالبپیروزشد.

۱. شهید حجت االسالم علی اکبر اژه ای متولد 1331 در اصفهان، سومین فرزند آیت اهلل محمدعلی اژه ای بود. وی پس از 
دوره ابتدایی و راهنمایی، تحصیالت حوزوی و علوم جدید را هم زمان دنبال کرد و سال 1349 در رشته روان شناسی 
و فلسفه از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد. او از سال های اول دهه 1340 با پیروی از قیام امام، به فعالیت سیاسی 
روی آورد و با گروه توحیدی صف و کانون علمی و تربیتی جهان اسالم در اصفهان ارتباط تنگاتنگ برقرار کرد. ساواک 
بارها او را تحت فشار قرار داد. با پیروزی انقالب اسالمی، وی آثار بسیاری برای هدایت نسل جوان منتشر کرد و در 
فعالیت های گوناگون مانند تشکیل حزب جمهوری اسالمی نقش اساسی داشت. ایشان سرانجام در هفتم تیر 1360 در 

حادثۀ انفجار دفتر حزب جمهوری به شهادت رسید. 
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نخستین فعالیت ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی
درباره کارهایتان بعد از پیروزی انقالب توضیح دهید و بفرمایید دقیقًا به کدام مراکز و ارگان ها 

رفتید و وظیفه تان چه بود؟

انقالبکهپیروزشد،ماگروهیبهنامتوحیددرستکرديموافرادیمثلربانی،مرتضیتاج،
سهیلیوسریدرآنفعالبودند.بعدهمکههمگیبهدادگاهويژهرفتیموتامدتهاباهم
بوديم.البتهابتداشهربانیجديدوبعددادگاهشکلگرفتکهماازهمانروزهایاول،يعنی
دربهمنيااسفند۵7بهدادگاهانقالبرفتیم.مدتیهمافرادراشناسايیمیکرديمتاآنهارا
درمراکزانقالبیبهکاربگیريم.اينارتباطهاموجبشدکهافرادهمديگرراخوببشناسند؛
مثاًلمتصدياننهادهاوسازمانهایاداریوانقالبیبهمامیگفتندشمايکآدممطمئن،امین،
متعهد،مذهبیومسجدیرابرایچنینکاریسراغنداريد؟ماهميکیيکیافرادرامعرفی
میکرديموآنهاهممیرفتندومشغولکارمیشدند.ديگرتاپايانسال۵7اينشناسايیها
تکمیلشد.بعدمسئوالنشروعبهمسلحکردنوسازماندهیکمیتههاکردند.منهمبعدازاين

کارها،باآقایانصاریتویکمیتهفعالیتمیکردم.بهنظرماورئیسکمیتهبود.
کمیتهآنچنانکهبايدوشايددراصفهانشکلنگرفت.محمدانصاریفرماندهمنبودو
بعدکهمنبهدادگاهويژهانقالبرفتم،بازباهمدرارتباطبوديم؛يعنیمنيکپايمتوی
کمیتهويکپايمتویدادگاهويژهبود.منتهاوقتیدرگیریهابرایدستگیریمتهمهاشروع
شد،دادگاهويژهکارهايشخیلیزيادشدومنبیشتروقتمراتویدادگاهبودم.اوايلسال۵۸
مادنبالدستگیریافرادوابستهبهرژيمشاه،اعضایگروهکها،ضدانقالبها،قاچاقچیها،
فراریهایمتهموالتهابوديمکهاينهاداخلشهرهانیايندوامنیترابههمنزنند.آقای
خلخالی1کهدادگاهويژهرابرایکارهایعمدهوويژهموادمخدرتشکیلداد،کارمانخیلی
بیشترازقبلشدوبرادرهایدادگاهويژهوسپاهیهاشبانهروزدرتعقیبافرادساواکیو
ضدانقالبوقاچاقچیبودند.مندرسال۵۸درسپاهپذيرششدم،ولیکارمدردادگاهويژه

بود.قدرتايندادگاهخیلیزيادبودونیروهایعملیاتیخیلیخوبیداشت.

۱. آیت اهلل محمدصادق صادقی گیوی معروف به خلخالی )1382-1305( از سال های اول دهه 1340 در جریان مبارزه با 
رژیم پهلوی قرار گرفت و بارها به زندان افتاد و تبعید شد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایشان سمت های گوناگونی 
براساس احکام صادرشده  ازطرف امام خمینی به عهده گرفت. امام خمینی او را به ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
سردمداران، امرا و جنایتکاران رژیم پهلوی منصوب کرد. خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقالب اسالمی، سرپرست کمیته 
مبارزه با مواد مخدر، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در دوره های اول تا سوم و نماینده مردم استان تهران 

در مجلس خبرگان بود و ِسمت های دیگری هم داشت. 
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مرتضی قربانی در جمع عده ای از مسئوالن دادگاه انقالب اسالمی - اصفهان - 1360

مشارکت در خنثی سازی کودتای نقاب
آیا شما در کشف کودتای نقاب در سال 59 که بعضی از نیروهای ارتشی آن را انجام دادند، نقشی 

داشتید؟ کودتا چطور کشف شد؟ 

بله،مادرماههایاولسال۵۹اطالعاتیازکودتاینوژه)نقاب(بهدستآورديم.کودتاتقريبًا
سهماهقبلازجنگبودومخالفانانقالبدرآنبهدنبالبراندازینظامجمهوریاسالمی
بودند.میخواستندهرطوریکهشدهاقدامنظامیبکنند.مادردستگیریعواملکودتاینوژه
)نقاب(نقشداشتیم.وقتیعواملکودتادستگیرشدند،آنهاموفقبهبراندازینظامنشدندتا

اينکهجنگشد.
مامأمورشديمکودتاچیهاراشناسايیکنیموحدوديکماهياچهلروزکارکرديمتاآنها
راشناختیم.آنهابرنامهريزیکردهبودندکهدرزمانمشخصیتعدادیازهواپیماهاینیروی
هوايیرابهسمتپايگاههوايینوژهببرندتاآمادهومسلحشوندوبعددرعملیاتکودتابرضد
کشورواردعملشوند.آنهامیخواستندبخشهايیازکشوررادراختیارخودشانبگیرندو

بعدهمبهسمتتهرانحرکتکنند.
ورودمابهجريانکودتابعدازانتشاراطالعاتیبودکهازمشاجرههایبینچندنفردرز
کرد.بهاينترتیبکهيکنفربرسردهمیلیونتومانبايکبنگاهمعامالتملکیمشاجرهاش
خیلیباالگرفتهوکارشانبهزدوخوردکشیدهبود.بعدازايناتفاقات،يکیازکسانیکهدر
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اينبنگاهمشغولکاربود،پیشماآمدوبراساساطالعاتیکهبهطوراتفاقیازآنباخبرشده
بود،جريانکودتارابرایيکیازهمکارانماتعريفکرد.بعدهمبهپیشنهادآنهمکارماندر
دادگاه،پیشيکیازمسئوالنرفتوهمهجريانهايیکهشنیدهبود،برایايشانتعريفکردو
گفتقراراستچنیناقداماتیدرکشورانجامشود.سهنفرازعواملکودتاهمدرماهمبارک
رمضانمشروبخوردهودستگیرشدهبودند.وقتیآنهارابهدادگاهبردهبودند،بهمشارکت
درکودتااقرارکردهبودند.اطالعاتآنهاوآنبنگاهیموجبکشفکودتاشد.مخبرهاداستان
وقوعکودتارابهمننگفتند.بهآقایحسینیرامشهایگفتند.بعدازاينجريان،رئیسدادگاه
ازآنفردوهمکارماتشکرکردوايشانرابهماسپرد.درواحدعملیات،منودو،سهنفر
ازبرادرهایديگرمسئولپیگیریويژهاينکارشديموباهمکاریاينچندنفربابعضیاز
کودتاچیهارابطهبرقرارکرديم.باعواملاصلیکودتاارتباطکاریبرقرارکرديمکهبهآنها
اسلحهبفروشیمونیازمندیهايشانرادراينزمینهتأمینکنیم.آنهاازقبلدرتهرانجايی
بهعنوانقرارگاهمخفیداشتند.ماباسپاههمکاریخوبیداشتیمودائمباهمدرارتباطبوديم
واطالعاتالزمرامبادلهمیکرديم.آنزمانگمانمیکنمفرماندهسپاهاصفهانآقایسالک
بودوآقایساطعمسئولاطالعاتبود.همهبچههاراآمادهکرديموگفتیممايکخانهتیمی
مشترکباعواملکودتاداريموآنجاراشنودگذاریکردهايم.بهکودتاچیهاهمگفتیمماجای
امنیداريم؛بیايیدآنجا.بعدهمباهمبهمحلقراررفتیم.پاتوقماومحلقرارهايمانباآنها
منزلمابود.کودتاچیهابیشترازعواملشاپوربختیاروطرفدارهایناصرخانوخسروخان

بودندوبعضیهايشانهمخارجنشینبودند.بعضیهايشانهمدرتهرانزندگیمیکردند.
منظورتان ناصر و خسروخان قشقایی معروف اند؟

اين بودند. اهلشیراز ناصرقشقايی ايل آن از اينقشقايیهاغیر نه. قشقايیهایمعروف
ناصرخانوخسروخانازمنطقهایدرشهرکردبودندکهدرخارجازکشوروتهرانسکونت
بههرحال بودند. چهارمحال و شیراز اصفهان، تهران، در نیرو جمعآوری محور و داشتند
گروهیراسازماندهیکرديم.وقتیپاتوقومحلثابتیبرایقرارهايمانباآنهاتعیینکرديم،
حدوديکماهباآنهاصحبتکرديمتابعدازجلباعتمادکاملشانوبابهکاربردنسیاستهای
بعد درآورديم. را اسامیشان و کرديم تخلیه بهطورکامل کودتاچیانرا اطالعات خاصی،
براساسآناطالعات،برایاقدامهماهنگومشترکدادگاهوسپاهآمادهشديم.ارتباطمان
داده تشکیل ويژه بهطور آنها برای پروندهای سپاه در و بود شده برقرار سپاه اطالعات با
بودند.دادگاهوسپاهارتباطمستقیمیباآنهابرقرارکردهبودندوتازمانفروشسالحروی
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کودتاچیهاکارمیکرديم.سالحهمازسپاهآورديموبهشیوههايیبهآنهافروختیم.آنهاهم
پولسالحهارادادندوبابتآنچککشیدندوهمهکارهايشانراکردند.باالخرهمحموله
تحويلیآمادهبارگیریوحملشد.بعدهمآنهاراتعقیبودرمسیرچهارمحال-يزدانشهر
دستگیرشانکرديمکهديگرداستانجداگانهایدارد.وجهچکهاراهمدادگاهوصولکردو

صاحبحسابدستگیرشد.
مابرایعادیسازیظاهرورفتارمانبااجازهشرعیازنمايندهامام،ريشوسبیلهايمان
راتراشیديم.قاعدتاًبايدهمتیپوقیافهخودشانمیشديم.آنزمانوضعیتخاصخودشرا
داشت.بههرحالازاوايلسال۵۹تايکماهماندهبهجنگ،عواملکودتاراشناسايیودستگیر
کرديم.سیاوشکريمی،رئیساصلیباندپیادهنظامکودتا،با2۰نفرديگردرهمانشبیکه
تعقیبمیشدند،دستگیرشدند.بعدازآنهم۵۹نفرکهيکیازآنهازنبود،دستگیرشدند.

مبارزه با اشرار در مناطق شرق کشور 
آیا شما در مبارزه با گروه های مسلح در مناطق دیگر کشور هم فعال بودید؟ اگر پاسختان مثبت 

است، بفرمایید به کدام  مناطق می رفتید؟

درمأموريتهایخودمان،بهشرقکشورومناطقديگرهممیرفتیم؛مثاًلدو،سهباربه
البته کرمانرفتیم.برایمبارزهومقابلهبااشراروقاچاقچیهابهنقاطديگرهممیرفتیم.
فقطاوضاعراکنترلمیکرديم؛مثاًليکدفعهجادههارامیبستیمورفتوآمدهاراکنترل
میکرديم.دراواخرسال۵۸تااواسطسال۵۹بهصورتنوبتیباسپاهبهمأموريتمیرفتیم
وکارکنترلوتأمینمناطقمختلفاستانهایجنوبشرقیبهخصوصجادههایاصلیرا
انجاممیداديموبرمیگشتیم.حضورمادرمحل،گذراومقطعیبود؛مثاًلجادهبم-زاهدان
ياجادهکرمان-زاهدانرامیبستیمووقتیازعادیوطبیعیبودناوضاعمطمئنمیشديم،

بهمأموريتديگریمیرفتیم.
برای این مأموریت ها با کجا هماهنگ می کردید؟ در آن زمان فرمانده سپاه کرمان چه کسی بود؟

بچههاباستادسپاههماهنگمیکردند.ماخودمانيکگروهبوديموبهعنوانمأموراندادگاه
ويژهاصفهانبهطورمستقلمیرفتیموباهماهنگیسپاهکرمانويزدراههارامیبستیم.آنزمان
ارتباطاتمخابراتیمانهمضعیفبود.درهرمنطقهباسپاههماهنگمیکرديمونیرویکمکی
وتأمینمیگرفتیم.چندعملیاتايستبازرسیوکشفانجامداديم.يکبارمحمولههای
سالحوموادمخدرراازکاروانهایقاچاقموادگرفتیم.دادگاهويژهموادمخدربرایمسئوالن
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اصلیمبارزهباقاچاقموادمخدردرسراسرکشورحکمصادرمیکرد.حکمهایماهمبرای
فعالیتدراصفهان،چهارمحال،يزد،کرمانوسیستانوبلوچستانصادرشدهبود.بعدازاين
اتفاقها،جنگشروعشدوداستانديگریبرایمنودوستانمرقمخوردکهحکايتديگری

دارد.

مرتضی قربانی و امیر رزاق زاده )راوی و تاریخ نگار جنگ(

جلسه دوم*
مقاومت در خرمشهر

چکیده
آغاز جنگ تحمیلی و تحرک همگانی برای مقابله با دشمن متجاوز، موضوع جلسه دوم تاریخ 
شفاهی سردار مرتضی قربانی است. او ضمن تشریح فضای جامعه در این برهه، به اقدامات 
خود و دوستانش برای لبیک گفتن به فرمان امام مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی اشاره 
کرد. وی ابتدا درباره جلسه ای سخن گفت که با دوستان، همکاران دادگاه ویژه و اعضای سپاه 
اصفهان برای تصمیم گیری درباره نحوه آمادگی برای دفاع و عزیمت به جبهه های جنوب تشکیل 
دادند. قربانی افزود در آن جلسه، دربارۀ اقداماتی نظیر آموزش داوطلبان، آشنایی با سالح ها 
جنوب  جبهه های  به  اعزام  نحوه  همچنین  و  دست ساز  بمب های  ساخت  و  جنگی  تجهیزات  و 
گفت وگو شد. راوی سپس درباره نحوه ورود به اهواز و استقرار در دانشگاه جندی شاپور این 
شهر، آشنایی با مسئوالن ستاد جنگ های نامنظم، اعزام به جبهه سوسنگرد و سپس خرمشهر و 
تشکیل نخستین هسته های مقاومت در جبهه های جنوب ازجمله خرمشهر سخن گفت. اوضاع 
جنگ زده خرمشهر و تالش های شیخ شریف قنوتی برای سروسامان دادن به نیروهای مستقر در 
این شهر، موضوع دیگری است که قربانی به تشریح آن پرداخت. در این جلسه، درباره حوادث 
نیروهای  با  ابتدایی جنگ، استقرار در مسجد جامع خرمشهر، نخستین رویارویی ها  روزهای 
عراقی و غنیمت های به دست آمده از دشمن نیز گفت وگو شد. به گفته قربانی، نیروهای ایرانی 

مستقر در خرمشهر از روز هفتم مهر به بعد جبهه ای برضد نیروهای متجاوز تشکیل دادند.

* جلسه دوم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز یکشنبه، 3 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس، 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی 

نیز حضور داشتند.
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تشکیل نخستین هسته های مقاومت در جبهه های جنوب ازجمله خرمشهر سخن گفت. اوضاع 
جنگ زده خرمشهر و تالش های شیخ شریف قنوتی برای سروسامان دادن به نیروهای مستقر در 
این شهر، موضوع دیگری است که قربانی به تشریح آن پرداخت. در این جلسه، درباره حوادث 
نیروهای  با  ابتدایی جنگ، استقرار در مسجد جامع خرمشهر، نخستین رویارویی ها  روزهای 
عراقی و غنیمت های به دست آمده از دشمن نیز گفت وگو شد. به گفته قربانی، نیروهای ایرانی 

مستقر در خرمشهر از روز هفتم مهر به بعد جبهه ای برضد نیروهای متجاوز تشکیل دادند.

* جلسه دوم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز یکشنبه، 3 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس، 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی 

نیز حضور داشتند.
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آغاز جنگ 
امیررزاقزاده: بسم اهلل الرحمن الرحیم. در جلسه قبل، ما مباحث را از تولد شما تا سال های اول 
بعد از انقالب مرور کردیم. در این جلسه می خواهیم از زمانی که اولین اخبار مربوط به جنگ 

را شنیدید و از ابتدای ورودتان به جبهه ها، مباحث را دنبال کنیم. سردار، لطفًا بفرمایید شما 

چطور از حمله ارتش عراق به خاک کشورمان مطلع شدید و چه شد که کار پشت میزنشینی و 

فعالیت در دادگاه های انقالب را رها کردید و به شهرهای جنگ زده جنوب رفتید؟ 

سردارمرتضیقربانی:بسماهللالرحمنالرحیم.دشمندر۳۱شهريوربابمبارانتهران،جنگرا
بهطوررسمیشروعکردواينخبرازرسانههایسراسریپخششد.صداوسیماپیامحضرت
امامرا-اگراشتباهنکنم-همان۳۱شهريوردراخبارساعت۹شبپخشکرد.درآنپیام،

امامگفتنديکدزدآمدهوسنگیانداختهوفرارکرده.
رزاقزاده: شما آن زمان اصفهان بودید؟

قربانی:بله،اصفهانبودم.
رزاقزاده: چه مسئولیتی داشتید و کجا مشغول بودید؟

قربانی:آنزمانمندرواحدعملیاتدادگاهويژهانقالببودموباسپاهودادگاهانقالبو
دادگاهويژهکارمیکردموهنوزچیزیبهنامجنگمطرحنبود؛بهجزاخبارپراکندهایکه
دورادورمیشنیديميابهطورغیررسمیدريافتمیکرديم.روزسیويکمشهريورکهبمباران
فرودگاههاوشهرهاشروعشدوعراقبهطوررسمیبهمااعالمجنگکرد،ديگرحضرتامام
خودشانواردموضوعشدندوملتايرانراهممطلعکردند.ماهمکهجزئیازملتايرانو
يکشهروندوپاسداربوديم،ازجنگمطلعشديم.درهمانشامگاه۳۱شهريور۵۹،بعداز
نمازمغربوعشابینمنودوستانوهمکارانمبحثشدکهحاالبااينحمله،اوضاعايران
چهمیشودومابايدچهکارکنیم؟!1آنهاکسانیبودندکهدرجريانمقابلهباکودتاینافرجام
نوژه)نقاب(بهخوبیهمکاریکردهبودندوازنظراطالعاتی،قویودلسوزانقالببودند.

رزاقزاده: این دوستان در سپاه بودند یا در دادگاه انقالب؟
قربانی:بیشترشاندردادگاهويژه]موادمخدر[مشغولخدمتبودندوچندنفرشانهمپاسدار

۱. در جمعمان، حجت االسالم حسینی رامشه ای، حاج آقای سری، حسین خاور، عباس کالنی، اصغر کالنی، قوچانی، 
میرزا، مرتضی تاج، خسرو ابوطالبی، ربانی، یاوری، ناصر ابراهیم پور، الهی، صادقی، محرابی، جعفری، حسن منتظری، 
بدری،  سعادت  ماهرانی،  آذرباد،  بهنام  باغکی،  جاسم  پناهی،  غالمی،  دهقان،  انصاری،  محمد  کیانی،  رضایی،  کمیل، 
گردان شکن، دقاغیان، مکی نژاد، مکی، مسماریان، اسماعیل موجودی، حجت االلسالم محبوبی، حجت االسالم رضایی و 

چند نفر دیگر بودند.
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بودند.بههرحالماوقتیمیخواستیمتصمیمیبگیريمومثاًلبهطرفجبههحرکتکنیم،بايد
اقداممانراباسپاهودادگاهانقالبهماهنگمیکرديم.چونعمدهبچههاعضودادگاهانقالب
بودند،جلسهایدربارهاينموضوع،برایهمفکریوهماهنگیگذاشتیموهمهبدوناستثنا
گفتندکهمابرایکمکوحضوردرجبههآمادهايم.گمانمیکنمگروهماجزءاولینگروههايی
بودکهبرایاعزامبهجبههجلسهتشکیلداد.هیچکساطالعاتدقیقیازاوضاعنداشتوما
هماطالعاتمانازلحاظنظامیوازمناطقیکهدشمنبهآنهاحملهکردهبود،صفِرصفربود.

رزاقزاده: شما هنگام طرح این موضوع و انتخاب و تصمیم مردد نشدید؟ یعنی در انتخاب بین 
دو راه با خودتان کلنجار نرفتید و نگفتید که مثاًل دادگاه انقالب برای خدمت مهم تر از هر جای 

دیگر است؟

قربانی:نه،اصاًل،چونخودمجزءکسانیبودمکهجلسهتشکیلدادهبودندکهدربارهجنگ
چهکارکنند.باتوجهبهاينکهدشمنحملهکردهبود،مامیخواستیمکاریبکنیم.دربحث
نظامیتعللجايزنبود.آنشبتاساعت۱۱تصمیمگرفتیم.قرارشدداوطلبها،راسريعراه

بیندازيموبهسپاهاهوازببريموجايیکهموردنیازاست،بهکاربگیريم.
رزاقزاده: مسئولیت بچه های اعزامی با چه کسی بود؟

قربانی:باحاجآقاحسینیرامشهایوحاجآقاسری،جانشینايشاندردادگاه،بود.
رزاقزاده: حاج آقا سری هم روحانی بود؟

قربانی:نه،ايشانروحانینبود.مادردادگاهويژهوانقالب،چندنفرقاضیمثلآقایرضايیان
وياوریداشتیمکهبالباسشخصیيابهاصطالحمکاّلبودندوعدهایهمدرلباسروحانیون
بودند.بعضیهاهممثلآقایجعفری،دقاغیان،مکینژاد،مکیوکمیلازمسئوالنبودندکه
هرکدامشانِسمتوجايگاهسازمانیمشخصیداشتندوبااستفادهازجايگاهشانمیتوانستند
بههرحالدرآنجلسهتصمیمگیریشدوهمه مناطقجنگیبشوند. به مانعرفتنبچهها

بهاتفاق،داوطلبشدندکهبهمنطقهاهوازبروند.
رزاقزاده: چرا اهواز را انتخاب کردید؟

قربانی:درجبهههایغربافراداعزامیازمنطقهاصفهانزيادبودندونیروهايیمثلحسین
خرازیواحمدکاظمیقباًلبهآنجارفتهبودند.عراقکهباهدفتجزيهخوزستانبهجنوب

حملهکرد،نیازبهحضوردرايناستانبیشترحسمیشد.
رزاقزاده: شما اطالع داشتید که آنها در غرب هستند؟

قربانی:بله،بیشتررزمندگاناصفهانیدرغرببودند.حتیتاروزیکهعراقبهايرانحملهکرد،
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همهشهدايیکهبهاصفهانمیآوردند،ازغرببودندکههمراهرحیمصفوی،حسینخرازی
واحمدکاظمیبهآنجارفتهبودند.بههرحالدرآنجلسهکهموضوعجنگرامطرحکرديم،
مشخصشدکههیچچیزنداريمودربارهگرفتنسالحوتجهیزاتتصمیمگرفتیم.يعنیوقتی
میخواستیمازاصفهانبهطرفمناطقجنگزدهحرکتبکنیم،هیچامکانات،تجهیزاتوحتی
وسیلهایبرایجنگیدنمقابلدشمننداشتیم.سالحهايمان،سالحهايیبودکهازکودتاچیها
گرفتهبوديموفقطبرنو،اميک،يوزیوژ۳داشتیم.بضاعتماندرهمینحدبود.خب،بااين
وضعماچطوریمیتوانستیمبجنگیم.ضمناينکهدشمنوتجهیزاتشراهمنمیشناختیمو
هیچکداممانازوسايلوتجهیزاتنظامی،توپخانه،نفربر،تانکوخمپارهاطالعاتینداشتیم.

آموزش نظامی در کانون توحید
باروحیهایکهمیرزاوقوچانی1داشتند،ماازروزاولمهردرکانونتوحیدشروعبهآموزش

نیروهایداوطلبکرديم.محلآموزشاينکانونهمدرنزديکیسیوسهپلبود.
رزاقزاده: گروه شما در این دوره کوتاه چه اقداماتی انجام دادند؟ 

قربانی:آموزشنظامیتاحدیبودکههمهبچههامسلطبهسالحوتجهیزاتشوند.اول،
دوستانمرفتنديکمقدارازموادمنفجرهایکهدرجريانانقالبوبمبگذاریهادراعتراضبه
رژيمپهلویاستفادهمیکردند،تهیهکردندوماازاينموادکهقاطیوآمادهشدهبود،بمبهای
دستساززيادیساختیم.تعدادیديگزودپزهمجورکرديموشروعکرديمبهموادگذاری،
چاشنیگذاریوفیلترگذاریآنهاوآمادهشانکرديم.فکرکنمحدود7۵تا۸۰زودپزراآماده
کرديم.بعدازظهرهمانروزهمتعدادیازاينبمبهایدستسازرابهکوهُصفهبرديمو
امتحانشانکرديم؛بهاينصورتکهيکگودالدرستکرديموبمبهاراتویآنورويش
سنگگذاشتیموباکنترلازراهدورچندتاازآنهارابهصورتآزمايشیمنفجرکرديمکه
خیلیتخريبکرد.بااينکارکمیامیداورشديم.انگاربااينزودپزهاداشتیمبهپیکنیک
میرفتیم.فقطبايدچاشنیآنهارامیگذاشتیموفیلترهاراآتشمیزديمتامنفجربشوند.البته
جابهجايیزودپزهاخیلیخطرناکبودواگريکیازآنهادرماشینمنفجرمیشد،همماشین

وهمهرچیزیکهاطرافشبود،تاشعاعزيادیمنهدممیشد.

۱. قوچانی و میرزا از اهالی نجف آباد بودند که قبل از انقالب در خارج از کشور، به ویژه فلسطین، دوره های آموزشی 
مختلفی را گذرانده بودند. بعد از پیروزی انقالب و شروع جنگ تحمیلی، آنها مسئولیت واحد آموزش کانون توحید 
اصفهان را برعهده گرفتند و دوره ای ازطرف این کانون برگزار کردند و خدمت بزرگی به جبهه ها کردند و درنهایت هم 

به شهادت رسیدند.
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عزیمت به جبهه و استقرار در اهواز
برایحرکتبهطرفجبهه،اولمهرماهخودمانراآمادهوتجهیزکرديموصبحروزدوممهر

بههمراهحدود72نفربانامگروهانکربالبهسمتاهوازحرکتکرديم.

از راست: علی ضیایی، احدی، مرتضی قربانی، ابراهیم پور و دقاغیان درحال اعزام به جنوب از اصفهان

رزاقزاده: اسامی و ترکیب اعضای گروه را یادتان هست؟
قربانی:اسامیعدهایازآنهارادارم.ترکیباصلیگروهمانهممتشکلازافرادشاغلدردادگاه
انقالببود.شايدمثاًلسینفرازنیروهایدادگاههمراهماآمدند،چوندادگاهرانمیشدتعطیل
بکنیم.همهداوطلبشدهبودند.از72نفراعزامی،عدهایازدادگاه،عدهایازبچههایسپاهو
حدوددهنفرهمطلبهوازبیتآيتاهللطاهریاصفهانی،امامجمعهاصفهان،بودند.راهاندازی
اينگروهانوستوننظامیمردمیوحرکتآن،خودشيکجسارتیمیخواستکهمنشأآن
حجتاالسالموالمسلمینحسینیرامشهای،رئیسدادگاهويژه،بود.ايشانهمکاریهایالزم
برایتأمیننیرو،امکانات،وسايلنقلیه،بودجهواعتباراولیهراانجامداد.ازطرفی،ايناقدامدر
نتیجهجسارت،مردانگی،هماهنگیوعشقبرادرانعزيزیبودکهبرایآنداوطلبشدهبودند.
باالخرهکارواننیروهایداوطلببهسمتجنوبکشورحرکتکرد.معموالًکاروانهاینظامی
کهحرکتمیکنند،باتريلیوکمرشکنوسايلنظامیراجابهجامیکنند،ولیماباماشینهايی
کهازضدانقالبوقاچاقچیهامصادرهشدهبود،حرکتکرديم.بچههاچندتاماشینسواری
فوردوبیامو،وانتوماشینهایديگرهمآوردند.آنهاراهمآمادهکرديموداخلشانرا
تجهیزکرديمووسايلرابارزديم.ازصبحروزدومبهسمتاهوازراهافتاديموساعت۱يا2
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بعدازظهربودکهبهانديمشکرسیديم.همانجاناهارخورديمونمازخوانديمودوبارهبهسمت
اهوازرفتیم.قبلازاينکهبهاهوازبرسیم،ديديممردمبرایبنزينوسوختگیری،جلویراهآهن
درسمتچپجادهوتانکفارمهاینفتدرسمتراستآنوقبلازپلیسراهجمعشدهاند.
شهرهمخیلیشلوغبودوهمهکالفهوگیجشدهبودند.يکدفعههواپیماهایعراقیآمدند

آنجارابهشدتبمبارانکردندورفتند.
رزاقزاده: حدود چه ساعتی بود؟

قربانی:عصرکهمارسیديم،ايناتفاقافتاد.تقريباًساعت۳يا4بعدازظهرهواپیماهایدشمن
آمدندواطرافشهررابمبارانکردند.باديدناينصحنه،همهرانندههاومسافرهايماناز
دقیقه وچند وخاکحاشیهجاده روغن و تویگريس افتادند و پريدند بیرون ماشینها
همانجاخوابیدند.اينخیرمقدمعراقیهابهبروبچههايیبودکهاولینبارواردمنطقهجنگی
میشدند.بچههاآموزشدرامانماندنازحملههواپیماها،آتشگلولهها،ترکشضدهوايیها،
تیراندازیهاوبمبارانهاراديدهبودندکهيکآموزشعملیبود.کمیبعدازايناتفاق،دوباره

حرکتکرديموبهدانشگاهجندیشاپور1اهوازرسیديم.
رزاقزاده: چرا به آنجا رفتید؟

قربانی:چونهمهنیروهایمردمیوکسانیکهازمناطقمختلفايرانبهجبههمیآمدند،
دردانشگاهجندیشاپورجمعمیشدندومحلاعزامنیروهایمردمیدرروزهاوماههای
اولجنگ،ايندانشگاهبود.بههرحالدردانشگاهمستقرشديم.بعدقرارشدمسئوالنگروه
اعزامی،کارهماهنگیبااستاندار،امامجمعهوسپاهراانجامبدهند.يکی،دونفرازبرادرها
همرفتندبامسئوالنهماهنگیکنندکهبهکداممحوربرويمودرکجامستقرشويم.درنهايت
رفتندپیشآقایغرضیکهاستاندارخوزستانواهلاصفهانبود.البتهازدفترآيتاهللطاهری،
امامجمعهاصفهان،همتلفنیسفارشگروهمارابهايشانکردهبودند.خب،همهمسئوالنهم
برایامامجمعهشهراصفهاناحترامقائلبودندودرمجموعاستقبالخیلیگرمیازماشد،
چونگروهمانجزءاولینواحدهاینظامیداوطلبیبودکهباسالحويکمقدارتجهیزات
نظامیوارداستانشدهبودوماشینوامکاناتداشتوبمبهمهمراهخودشآوردهبود.
احساسمیکردنداينگروههمهچیزدارد.وقتیبامسئوالناستانخوزستانصحبتمیکرديم،
بااعتمادبهنفسزيادیدائممیگفتیمآقاماهفتاد،هشتادتابمبهمباخودمانآوردهايم.شما
اصاًلنگراننباشید.اينهارامیگفتیمتابهآنهاامیدبدهیم.ماتاآنزمان،باتانکوتوپو

۱. نام این دانشگاه پس از شهادت دکتر مصطفی چمران، به دانشگاه "شهید چمران" تغییر یافت.
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بمبارانواينهاسروکارینداشتیم.خالصه،مارفتیمدانشگاهجندیشاپورودوستانمرفتندکه
هماهنگیهایالزمرابامسئوالناستانوستادجنگانجامبدهند.

رزاقزاده: چه کسانی برای هماهنگی رفتند؟ حاج آقا سری رفت؟
قربانی:اآلندقیقتویذهنمنیست.گمانمیکنمايشانرفت.

رزاقزاده: بعد به استانداری و سپاه رفتید؟
قربانی:بهاستانداریرفتیم.استانداریباحضورحضرتآيتاهللخامنهاینمايندهحضرت
امامدرشورایعالیدفاع،دکترمصطفیچمرانوکسانیکهروزاوليادوممهرماهبهاهواز
آمدهبودند،ستادیبهنامستادعملیاتیتشکیلدادهبود.آنهااينستادراکهبهطورکلیمرکز
هدايتارتش،سپاهونیروهایمردمیبود،راهانداختند.عکسهايیازآنجادارم.استانداری
وستاد،هماهنگیهاراانجامدادندوجايیدرکناررودخانهکارونبرایمادرنظرگرفتندکه
درستپشتخیاباننادریمنتهیبهخیابانسیمتریبود.جايیکهدادند،خانهخیلیخوبی

بودکهمقرگروهانمانشد.
و  آزادگان  دشت  مثل  خوزستان  استان  در  دیگری  مناطق  به  جنگ  ابتدای  از  چرا  رزاقزاده: 

سوسنگرد که اهمیت زیادی هم داشتند، نرفتید؟

قربانی:مااولبهاهوازرفتیموروزسومبهمسئوالنگفتیمآقا،ماکجابرويم.آنهاهممحور
سوسنگردرابرایمامشخصکردندوباعدهایازبرادرهابهآنجارفتیم.درسوسنگردنه
خطدشمنمشخصبود،نهخطنیروهایخودی.نیروهایدشمنوخودیهايعنینیروهای
ژاندارمریونظامیهمهباهمقاطیشدهبودند.همهداشتندفرارمیکردندوبهسمتاهواز
میرفتند؛يعنیدراينمحورجايیبرایفرماندهیوکنترلمشخصنشدهبودکهافرادبايستند
وبجنگند.ماهمدرهمینوضعیتبلواوآشوبکهاطالعاتدرستیهمازاوضاعمنطقهو

دشمننداشتیم،جلورفتیم.دقیقاًنمیدانستیمکهدرحمیديهايميامثاًلهويزه.
همانابتدابهجايیقبلازحمیديهرسیديمکهتعدادیدرختگزداشت.وقتیتویانبوه
نالهمیکنند.از درختهارفتیم،ديديمعدهایازنیروهایژاندارمریتشنهوگرسنهدارند
محلمأموريتشانفرارکردهبودندودراينجنگلپناهگرفتهبودند.بهآنهاگفتیمچرابهاينجا
آمديد؟وضعماودشمنونیروهایمستقردرمرزچطوراست؟گفتندعراقیهاپاسگاههای
پناه باشلیکگلولهتانکمنهدمکردند.ماهمفرارکرديموبهاينجنگل ماراگرفتندو
آورديم.بههرحالتابعدازظهرتویاينمحورهابوديموقضاياراپیگیریومنطقهراشناسايی
کرديم،ولیهرچهگشتیماصاًلنیروهایدشمنرانديديم.فقطکسانیکهدرآنمنطقهبودند،

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



50  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

تانکهایعراقیکهگاهی البتهرنگ تانکهايشدرآنجاهستند. میگفتندقوایدشمنو
شلیکمیکردند،خاکیبودوباچشمغیرمسلحبهخوبیديدهنمیشدند.دقیقاًوقتنماز
مغربوعشابودکهبهاهوازبرگشتیم.اولبهستادجنگاستانخوزستانرفتیموگزارشی
ازمحوردشتآزادگانوسوسنگردبهمسئوالنآنجاداديم.بعدازآنهمبهخانهایرفتیمکه

مقرنیروهایاعزامیاصفهانبودومنتظردستوراعزامشديم.
رزاقزاده: به چه کسی گزارش دادید؟

اهوازماندهبودندواعضایستادعملیاتیدر بهدوستانخودمانوکسانیکهدر قربانی:
استانداری.

استان  جنگ  و  عملیات  ستاد  یا  اهواز  سپاه  اعضای  از  دیگری  افراد  جمعتان  در  رزاقزاده: 
خوزستان هم بودند؟

قربانی:نه،هیچکسنبود.بیشترارتباطاتکاریافرادهمتلفنیبود.جبهههایماآنقدرگستردهو
فشارکاریآنقدرزيادبودکهافرادیکهتوزيعشدهبودند،همهکارمیکردندوهمهجاهمبودند؛
مثاًلاستاندارهماستانداریراادارهمیکردوهمبهمناطقعملیاتیوخطمقدممیرفتوبه
مناطقمختلفسرکشیمیکرد.فرماندهسپاههمهمینطوربود.افراديکجابندنبودندکهبگويیم
مارفتیمونیروهاسازماندهیشدند.بههرحالغروبهمانروزازمحورسوسنگرد-حمیديه

برگشتیموبهستاداستانداریوبعدبهمقرنیروهایاصفهانرفتیم.

اعزام به خرمشهر
بعدازاستقرار،بینخودمانبحثیبرایانتخابمحلمأموريتآيندهمانمطرحشد.بعداز
فراغتازاينکار،بچههااستراحتکردند.ساعت2يا۳بعدازنصفهشبآمدندوماراصدا
زدندوگفتندمیخواهیمشمارابهخرمشهراعزامکنیم.گوياازهمانستادیکهمصطفی
چمرانوآيتاهللخامنهایدرآنجامستقربودندبااستانداریتماسگرفتهبودندواعالمکرده
بودندکهخرمشهرداردسقوطمیکندونیازهستسريعبهآنجانیرواعزامشود.آيتاهلل
طاهریهمبهاهوازآمدهودرمقرمامستقرشدهبودند.ازقرارمعلومآيتاهللخامنهای،نماينده

حضرتامام،باآيتاهللطاهریهماهنگکردهبودندمابهخرمشهربرويم.
رزاقزاده: این مطلبی که می فرمایید مربوط به چه روزی است؟

بلندشديموهرکسی بودکهصدايمانزدندو ياشبچهارممهر قربانی:آخرروزسوم
کولهپشتیووسايلوتجهیزاتخودشرابرداشتوآمادهشد.اگراشتباهنکنمدراهواز
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انفرادیديگرمثلنارنجکهمبهمادادندويکخرده تعدادیژ۳،حمايلبندوتجهیزات
مجهزترشديم.ماچندنوعسالحداشتیم؛يوزی،برنو،اِميکوژ۳.چوناينهايکساننبودند،

آنجابههمهژ۳دادند.

در جمع نیروهای اعزامی از اصفهان - اهواز

رزاقزاده: چه سازمانی به شما سالح داد؟
قربانی:ژ۳رابچههاازهمانستاداستانداریگرفتند.يادمهستيکوانترفتوتعدادی
سالحووسايلوتجهیزاتازستادگرفتوبرگشت.مسئولاينکارحسنمنتظریبودکه
بیشترکارهایستادیوتدارکاتیرامیکرد.ديگرباخودمانبرنوواِميکنبرديم.فقطتعدادی
ازآنبمبهایدستسازرابرداشتیموگمانمیکنمساعت۳يا4صبحچهارممهربودکهبا
حدودنصفنیروهایگروهخودمان،يعنیحدود۳۰تا۳۵نفربهطرفخرمشهرراهافتاديم.
وقتیازاهوازبهسمتخرمشهرراهافتاديم،آيتاهللطاهریاصفهانیهمبهاهوازآمدهبود؛
يعنیسوممهرکهماازمحورحمیديه-سوسنگردبهاهوازبرگشتیم،ايشانهمانشببهاهواز
رسیدهوبهآقاینوری،امامجمعهخرمشهر،وآيتاهللجمی،امامجمعهآبادان،نامهنوشتهبود.
يکنامههممحسنرضايیکهمسئولاطالعاتسپاهبودبرایجهانآراياموسوینوشت.ما

ايننامههاراهمگرفتیموازاهوازبهخرمشهررفتیم.ايننامهها،معرفینامهبود.
رزاقزاده: بقیه نیروهای شما جای دیگری رفتند یا همان جا ماندند؟

قربانی:بقیهدرمقرخودماندراهوازماندندوبعدبهترتیببهمنطقهآبادانرفتند.وقتیبا
بچههارفتیم،عراقیهاجادهاهوازبهخرمشهرراتصرفکردهبودند.چوناينراهبستهشده
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بود،مجبورشديمازمسیراهواز-کوتعبداهلل1-دارخوينخودمانرابهآبادانبرسانیم.
هنوزاذانصبحرانگفتهبودندکهراهافتاديم.حدودسی،چهلکیلومترمسیرراکهرفتیم،اذان
راگفتندوبرایخواندننمازايستاديم.بهمجموعهایرسیديمکهيکدکلبزرگمخابرات
درآنبود.رفتیمبرایوضوآبپیداکنیمکهيکعربگفت:»الماء«؛يعنیآبنیست.با
اشارهمحلیرابهمانشاندادکهبهآنجابرويم.ماهمرفتیمديديمبرکههایآبیهستکه
آبتويشانجمعشدهاست.باآباينبرکههابرادرهاوضوگرفتندونمازمانراهمانجا

خوانديم.ساعت۶صبحکههواروشنشد،بهطرفمقصدحرکتکرديم.
رزاقزاده: با ماشین های خودتان داشتید می رفتید؟

قربانی:بله،باماشینهایخودمانکهازاصفهانآوردهبوديم.حاالراه،راهیبودکهتاآن
موقعهیچکدامماننرفتهبوديموصرفاًبايکآدرسوکروکیجلومیرفتیم.حتیهیچکدام
ازبچههایماتاآنموقعاهوازهمنرفتهبودند.تاآبادانخودمانرارسانديموازآبادانتاپل
ايستگاه7وايستگاه۱2رفتیم.درنهايتسراغخرمشهرراگرفتیموبهمسیرمانراادامهداديم.

رزاقزاده: پس شما ازسمت آبادان وارد خرمشهر شدید؟
قربانی:بله،همانطورکهمیدانیدخرمشهرشاملدوبخشاستورودخانهکارون،خرمشهر
رابهدوقسمتتقسیمکردهاست؛يکقسمتکوتشیخدرجنوبغربیويکقسمتهم
شمالشرقشهر.ازکوتشیخرفتیموواردشمالشهرشديم.قبلازورودبهمحلهکوتشیخ
خرمشهروزمانیکهازپلعبورکرديم،ازسمتراست،صدایشلیکتفنگوغرشگلولههای
توپوکاتیوشابهخوبیشنیدهمیشدودودغلیظیاطرافخرمشهررافراگرفتهبود.البتهدر
ايناوضاع،گلولههایتوپبهطورپراکندهبهآبادانهممیرسید،ولیدرخرمشهربهصورت
برای اسکان محل يک رسیديم، بهخرمشهر وقتی بود. گلولهباران و میآمد فرود متمرکز
خودمانپیداکرديم؛دوتامدرسهکنارهمبودکهمادريکیازآنهامستقرشديموماشینها
وهمهوسايلوامکاناتخودمانرابهآنجابرديم.نصفبچههاتویمدرسهماندندومنو
پانزدهنفرديگر،بادوتاوانتوتجهیزاتانفرادیتویشهررفتیم.بعد،ازداخلشهرآدرس
گرفتیم.البتهساکنانمحلیکهمابهآنرفتهبوديم،خانههايشانراخالیکردهبودند.افرادکمی
بودند،ولیشهرکاماًلخلوتبود.دائمصدایتوپوتانکوخمپارهمیآمد.انفجارپشت
انفجاروگلولهبارانبیهدفبرایايجادترسووحشتبینمردمبود.صحنههایترسناکو
خطرناکیبود،ولیرزمندگاناصاًلنمیترسیدند.انگارآنهارابرایجنگودفاعساختهبودند.

۱. کوت عبداهلل نام محله ای در حاشیه جنوب شرق اهواز است.
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بهلطفخدا،ازهمانلحظهاول،ترسازوجودهمهرزمندگاندورشدهبود.
رزاقزاده: مطالبی که اآلن می فرمایید مربوط به روز چهارم مهر است؟

قربانی:بله،مربوطبهساعت۱۰صبحروزچهارممهراست.ماصبحانهایدرمدرسهمحل
ازپلخرمشهر1عبورکرديم افتاديم. راه استقراردرضلعجنوبیکارونصغیرخورديمو
منزل و بهطرفمسجدجامع مرکزیشهر بلوار ازطريق و فرمانداریرسیديم میدان به و
آيتاهللنوریحرکتکرديم.درآنزمان،اعضایسازمانمنافقین،چريکهایفدايیخلقو
خلقعرببرایجمعکردنسالحومهماتدراينمناطقفعالیتزيادیداشتند.البتهخطر
ضدانقالب،همدراهواز،همدرآبادانوهمدرخرمشهروجودداشتوسپاهومجموعههای

نظام،باضدانقالبهمدراينمحورهادرگیربودند.
رزاقزاده: منظورتان از اعضای ضدانقالب  در خرمشهر، گروه خلق عرب است؟

آمار، اطالعات، اينگروهدرصددجمعآوری منظورمگروهخلقعرباست. بله، قربانی:
سالح،تجهیزاتوچیزهایديگربود.خالصهماازفرمانداریحرکتکرديموبهطرفمسجد
جامعرفتیم.شدتگلولهبارانوشلیکآنقدرزيادبودکهامانهمهرابريدهبود.ماهمکه
گلولهباراننديدهبوديم.تابهمسجدجامعبرسیم،دشمنحدود۱۰۰۰گلولهاعمازگلوله
خمسهخمسه،خمپاره،توپوتانکبهطرفماوشهرشلیککرد،ولیچونگلولههاتوی
منطقهشهریمثاًلداخلحیاطياخانههاياجویآبياتویکوچههاوجاهايیمیخوردند
از۵ بیشتر آنها بود.آتشوترکش کهجلویترکششانگرفتهمیشد،آسیبشانخیلیکم
درصدبهماورزمندگانمستقرآسیبنمیرساند؛مثاًلترکشهایگلولههایتوپوخمپاره
بهپشتديواريکمنزلمیخوردوهمانديواراثرآنهاراخنثیمیکرد.میتوانمبگويمبا
گلولهها،بمبهاوخمسهخمسههايیکهدشمنتویشهرمیريخت،ماحتیيکخانهسالم

همنمیتوانستیمپیدابکنیم.
رزاقزاده: وضعیت شهر چطور بود؟

قربانی:وضعیتشهرخیلینگرانکنندهبود.مردمهمآشفته،مضطربوتویحالوهوای
خاصیبودندوداشتندباوسايلشانبهسمتآبادانفرارمیکردند.مابهطرفخیابانچهلمتری
رفتیمووقتیبهچهلمتری،سرکوچهگلخانهرسیديم،پُرسانپُرسانجلورفتیمونشانیراپیدا
کرديم.خانهامامجمعهسمتچپمسجدبودودوخانهبامسجدفاصلهداشت.بهدرمسجد
جلوی انفرادی وسالحهای تجهیزات با و حمايلبسته روحانی، چند ديديم رسیديم، که

۱. این پل روی کانال عضدی قرار دارد. این کانال که قباًل احداث شده است، کارون را به اروندرود متصل می کند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



54  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

مسجدايستادهاند.مضطرببودند.ازآنهاسراغمسئوالنستادوشهرراگرفتیم.البتهآيتاهلل
نوری،آيتاهللمحمدیوآيتاهللجمی،امامجمعهآبادان،همآنجابودند.

رزاقزاده: آیت اهلل نوری امام جمعه خرمشهر بودند؟
قربانی:بله.آيتاهللسیدموسوی،امامجماعتمسجدجامع،همدرجمعآنهابودکهسالهای
زيادیامامتجماعتاينمسجدرابرعهدهداشت.بهآقاینوریوجمیگفتیمماازاصفهان
وازطرفسپاه،دادگاهانقالبوامامجمعهاصفهانآمدهايم.وقتینامههارابهآنهانشانداديم،
خیلیخوشحالشدند.بعدکهفهمیدندماوسايلوامکاناتداريم،خوشحالترشدند.اين
بندگانخداخودشانهمآموزشنديدهبودندواسترسخاصیداشتند.گلولهخمسهخمسه
میآمدوترسووحشتخاصیشهررادربرگرفتهبودوآنهانمیتوانستندتصمیممتمرکزو
حسابشدهایبگیرند.محوربندیوفرماندهیمنظمیوجودنداشتومسئوالنتوجیهنبودند.
ماراهمانجاباشیخشريفقنوتی1آشناکردند.اوبهصورتسیارکارمیکرد.گاهیبهمسجد
جامعمیآمدونیروهایمردمیراکهبهداخلشهراعزامشدهبودند،بهمحلهدرسنتاپ
میبرد.اگرآنجانیرونمیخواستند،آنهارابهچهارراهکشتارگاه،میدانراهآهن،صددستگاهيا

پلیسراهمیبرد.
رزاقزاده: درواقع او هماهنگ کننده بود و هرجا که نیاز بود نیروها را می برد و مستقر می کرد.

قربانی:بله.يکوانتويکرانندههمداشت.گاهیهمخودشرانندگیمیکرد.بههمه
محورهامیرفتوسرکشیمیکرد؛مثاًلمثلباش2خیلیسريعبهمحورپادگاندژ،کمربندی
کردند. معرفی ايشان به آنجا را ما برمیگشت. و میرفت میشد، کهخطرناک وجاهايی
شیخشريفچهرۀسبزهایداشتوخیلیخوشبرخوردبود.گمانکنمبوشهریبود.ساواک
قبلازانقالبتویخرمشهراورابازداشتکردهويکیدوسالزندانیشدهبود؛زندانی
سیاسی.برخوردوشجاعتشیخشريفبرایماخیلیجالبوتحسینبرانگیزبودواودر
خرمشهربرايمانالگویخوبیشد.بیشتررزمندگانیکهاورامیديدند،ترسشانمیريخت.
درآنوضعیتیکهشهرگلولهبارانمیشد،هرکسیبهفکرجانپناهوحفظجانخودشبود.

کسینمیدانستگلولهکجامیآيدوبهزمینمیخورد.شهادتدستخدابود.
ازآنجابهسپاهرفتیموبعضیازآقايانمثلمحمدجهانآرا3راديديم.سپاهمحلیتوی

۱. شیخ شریف قنوتی از شاگردان امام خمینی و از مبارزان قبل از انقالب بود. وی در جریان مقاومت مردم خرمشهر در 
برابر ارتش عراق در 24 مهر 1359 مجروح و اسیر شد و به طرز فجیعی به شهادت رسید.

2. عقاب 
۳. سیدمحمدعلی جهان آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود.
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ضلعغربیخرمشهرداشتکهعراقیها
انهدام آنجارابمبارانکردهبودند،چون
ياتصرفمراکزسپاهوارگانهاومراکز
امثالآنبرایدشمنبعثیمهمبود.براثر
اينبمبارانعدهایازپاسدارهاشهیدشده
وسپاهیهادرجايیکنارکانالعضدیو
آتشنشانیمستقرشدهبودند.بهآنجاکه
رفتیم،جهانآرا،موسوی1،بهروزمرادی،
بودند. هم فرخی قاسم و ربیعی حمود
بهجهانآرا را برادرمحسنرضايی نامه
داديموباهمديگرآشناشديم.وضعیت
خودمانرابرايشتوضیحداديموآنهاهم
خیلیعادیگفتندخوشآمديدوجبههو
محوریراکهبايدبهآنمیرفتیم،تعیین
برادرانسپاههمتسلطیبر کردند.خود

اوضاعنداشتندوبهدلیلشهادتپاسدارهاکمیمضطرببودند.

تشکیل هسته مقاومت 
يعنی رادريابیم؛ بايدخودمان،خودمان اولفهمیديمکه بهخرمشهرکهرفتیم،همانروز
شیخشريف به بکند. هدايت و حمايت را ما بتواند که نبود درستوحسابیای تشکیالت
قنوتیگفتیممامیخواهیمبهمنطقهبرويم.بسیجشديموراهافتاديم.تویمسیرجبهه،از
جلویمسجدجامعکهردشديم،درفلکهایقبلازمیدانکشتارگاهکهبهمیدانکشتارگاهو
راهآهنمیخورد،يکدفعهدويست،سیصدتاگلولهکاتیوشاوخمسهخمسهبهصورترگباری
بهسمتماشلیکشد.همهبچههايیکهبامابودند،ريختندپايینوکنارخیابانوتویجوی
آبخوابیدند.عدهایازبچههاهمتویحوضآبمیدانرفتندوهمانجاسنگرگرفتند.
حاجآقامحبوبیهمبالباسوتجهیزاتتویحوضآبرفت.اوروحانیگروهمانبود؛

۱. سیدعبدالرضا موسوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود که پس از شهادت جهان آرا در 7 مهر 1360، 
فرمانده سپاه این شهر شد. وی در عملیات بیت المقدس در 17 اردیبهشت 1361 به شهادت رسید. 

سیدمحمدعلی جهان آرا و سیدعبدالرضا موسوی 
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اولینگروهیکهبهخرمشهراعزامشد.گفتیمحاجآقاچراتویآبرفتید؟گفتآمدمغسل
روزجمعهبکنم!گفتیمامروزکهمثاًلشنبهاست!چراامروزغسلجمعهمیکنید؟!آدمشوخی
بودوخیلیمزاحمیکردوبهبچههاروحیهمیداد.مادرهمانروزيعنیروزچهارمتقريبًا
شناختاولیهایازدشمنپیداکرديموتوجیهشديم.شیخشريفهمباماشینآمدومارابه
چهارراهیبردکهازخرمشهربهسمتشلمچهمیرفت.جلسهایبرايمانگذاشتوعراقیها
رانشاندادوبهطورکلیتوجیهمانکرد.ديديمکسینیستمارافرماندهیوهدايتبکند.
نشستیمباهمجلسهایگذاشتیموبهايننتیجهرسیديمکهخودمانکاررادردستبگیريم.
بنابراينبسماهللکارجنگراگفتیم.درهمانوضعیتگمانکنميکی،دونفرازبچههايمان
زخمیشدند.تااينجایکاربهقولمعروفتستبودبرایاينکهببینیمافرادبماننديابروند.
بههرحالهمانگروهپانزدهنفرهایکهازاولباهمبوديم،مانديم.بعضیهادراينفکربودند
کهبروندعقبجبههمستقربشوند.منگفتمنه،بايدببینیمدشمنکجاستوجنگرابااو
شروعکنیم.مرتضیتاجهمپیشمنآمدوازآنروزبهبعدبامنبود.]خطابسردارقربانی

بهآقایتاج[مرتضی،اينجاچهکسانیبامابودند؟
مرتضیتاج:منبودمونويدنیاوجورابچی.

رزاقزاده: در این مدت کجا استراحت می کردید؟
قربانی:محلاستراحتمانخودمسجدجامعياخیابانکنارحیاطمسجدبود،چوندرمناطق
ديگردائمگلولهمیآمد.آنجا،جایمناسبیبودبرایاينکهپنج،ششساعتاستراحتکنیم.
پراکنده بهطور ازساعت۱۰و۱۱شب بعد نمیزدند. اولشبديگرگلوله از عراقیها
شروعبهشلیکگلولههایتوپوخمپارهوتانکمیکردند،ولیدرگیریهاازصبحشروع

میشد.
رزاقزاده: مگر اطراف مسجد جامع محل اسکانی برای نیروها وجود داشت؟

قربانی:نه،خانههایبچههايیبودکهبرایدفاعتویخرمشهرباقیماندهبودند.آنهابعضی
وقتهامارابهخانههایخودشانمیبردند.

رزاقزاده: در این اوضاع، وضع خوردوخوراک شما و نیروهایتان چطور بود؟
ازآب پر بود.هرکسیقمقمهتویکولهپشتیاشرا قربانی:همهچیزتویمسجدجامع
خشک، نان مقداری بچهها بکند. اداره را خودش میتوانست روز يک برای و میکرد
کنسرو،لیموترشوبعضیوقتهاآجیلوخشکبارونانقندیدرحدمصرفيکوعده
غذا،ازمسجدمیگرفتند.بعضیروزهاهمخواهرانعزيزخرمشهریتویيکمنزلخرابه

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهدوم:مقاومتدرخرمشهر  57

وحیاطآندرکنارمسجدجامع،درزيرآتش،غذایگرممثلاستامبولیمیپختند.غذای
گرممحدودبودودرمسجدجامعتوزيعمیشدوبهخطمقدمجبههنمیرسید.ازگوشت
ولبنیاتويخهمدرخرمشهرخبرینبود.آبشهرهمقطعشدهبودوازآبادانباتانکر

آبمیآوردند.

نخستین رویارویی ها با دشمن 
رزاقزاده: وضعیت آرایش نیروهای عراق در خرمشهر به چه شکل بود و شما چه زمانی وارد 

فاز عملیاتی با دشمن شدید؟

قربانی:ببینید،ماروزپنجممهردرمیدانکشتارگاهمستقرشديم؛يعنیاولبهمیدانراهآهنو
ازآنجابهسمتمیدانکشتارگاهرفتیم.عراقیهاتقريباًازروزپنجمروبهرویمیدانکشتارگاه
آرايشگرفتند.البتهآنهاتویدو،سهروزاولمهرتاخیابانطالقانیکهخانوادههایفقیرزيادی
درآنزندگیمیکردند،جلوآمدهبودندکهبچههابااستفادهازتفنگونارنجکآنهاراعقب
زدهبودند،امادوبارهبرگشتهبودند.اينبارهممردمباکوکتلمولوتوفونارنجک،تجهیزات
وعراقیهایمستقردرآنجارامنهدمکردهبودند.حتینیروهایمردمیيکی،دوتاتانکآنها
راهمزدهبودند.عراقیهاهمباديدناينوضع،فرارکردهبودند.روزدومحضورماندر
خرمشهر،يعنیپنجممهرماه،وقتیدرخطمستقرشديم،ديديمعدهایازعراقیهاازپلیسراه
آمدهاندودرمجموعهخانههایپیشساختهکهآنجابودوبیرونازمحلهصددستگاهآرايش

نظامیگرفتهاندوآمادهحملهبهماهستند.
رزاقزاده: فاصله تانک ها با شما چقدر بود؟

قربانی:فاصلهتانکهایعراقیتاخطماپانصدمتربودکهآرايشنظامیهمگرفتهبودند.
رزاقزاده: چند نفر بودند؟

قربانی:يکگرداننیروبودند.بعدازاينکهدرمحلهکشتارگاهسنگرگرفتیمومستقرشديم،
چوندشمنهمهاينمنطقهرامیزد،ديگرکسیتویخیاباننبود.بعدازاستقراردرآنجا،با

بچههاهماهنگکرديمکهازپشتساختمانمحوطهگمرک،تانکهارابزنیم.
تاج:روزپنجم،ششمکهآنجابوديم،شمابهمنگفتیدتوتیراندازیکنتامنآنهارادور
بزنم.بعدسینهخیزازتویگمرکرفتیدآنطرفجادهوباآر.پی.جی.تویکمرتانکهازديد.
قربانی:آقایتاج،آنزمانکههنوزآر.پی.جی7نداشتیم.ماباتفنگژ۳بهسمتتانکهای
دشمنتیراندازیکرديموآنهاهمباتیرتانکشروعبهشلیککردند.بعدکهعراقیهادر

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



58  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

تانکهايشاندرروبهرویمیدانکشتارگاهاحساسخطرکردند،يکمقدارعقبنشستند.ما
همازمیدانکشتارگاهکهبهداخلساختمانهایگمرکراهداشت،مستقیمبهمیدانراهآهن
منطقهوسیع نبوديم.چون بیشتر نفر منتهاشش،هفت کرديم. عراقیهاحمله به و رفتیم
بود،نیروهاپخششدهبودند؛مثاًلعدهایپیشمابودندوعدهایهمتویصابونسازیيا
راهآهنياگمرکبودند.بعدازحملهما،عراقیهايکمقدارمواضعشانراعقببردندوبه
صددستگاهرسیدند.درواقعآنهاحدودپانصدياهفتصدمترعقبرفتندوهمانجاآرايش
گرفتند.مادرگیریمانبادشمندرآنجاتمامشدوازآنمنطقهبهسمتجبههگمرکرفتیم.
نهر بهخرمشهروضلعجنوبی مادرمحورجادهشلمچه بودکه پنجم ماجرایروز اين

عرايض،بادشمنجنگیديم.
استفاده  بودید،  برده  با خودتان  اهواز  و  اصفهان  از  که  بمب های دست سازی  از  آیا  رزاقزاده: 

کردید؟

قربانی:نه،اصاًلازآنهااستفادهنکرديم،چونوضعیتآنجاطوریبودکهاصاًلنمیشدسر
راهتانکهابمبگذاریکرد.مشخصنبودکجابايدبمبکارگذاشت.يکیبايدمینشست
کمینمیکردتادرجايیکهمسیرحرکتتانکهایدشمنبودگودالیحفرشودوبمبها

کارگذاشتهشود.
رزاقزاده: بعد از توقف درگیری ها، کجا رفتید استراحت کردید؟ به مسجد جامع برگشتید؟ 

آنجا در و میرسید جامع مسجد به که چهلمتری خیابان به رفتیم ششم روز ما قربانی:
استراحتکرديم.اينخیابانکهپاتوقمانشدهبود،بهسرسهراهیایکهدرآنمستقربوديم،
منتهیمیشد.ازآنبهبعدعراقیهافشارشانراازمنطقهکشتارگاهوپلیسراهبرداشتندو
بیشتررویجبههگمرکمتمرکزشدند.عصرروزششمماتویگمرکباآنهادرگیرشديم.

رزاقزاده: یعنی شما براساس آرایش جدید دشمن به آنجا رفتید؟
تابعتحرکاتدشمنبوديم. نبودوما ببینید،اصاًلتویخرمشهرجبههمنسجمی قربانی:
هرجاعراقیهاپیشرویمیکردندوسروصدايیمیشد،بچههابههمديگرخبرمیدادندو
همانجاتجمعمیکردندومواضعشانرادرمقابلدشمنمحکممیکردند.روزششممابه
محورگمرک،ايستگاهراهآهنودرسنتاپرفتیم.عصرهمانروزآيتاهللطاهریاصفهانی
همبهخرمشهرآمد.پسرايشان،محمدطاهریاصفهانی،همدرهمینمنطقهبامابود.او
جزءنیروهايیبودکهدرتمامدورهمقاومتدرخرمشهرحضورداشت.آيتاهللطاهری
اولبهبقیهبچههایرزمندهسرزدهبودوبعدسراغماراگرفتهبودکهبهايشانگفتهبودند
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اصفهانتویمحورگمرکمستقرشدهاند. بچههای
چونحاجآقانمايندهحضرتامامبود،مسئوالنسپاه
شرعی حکم که بودند پرسیده ايشان از خرمشهر
آن امکانات و ماشین مثل گمرک اموال از استفاده
کار بايدچه ما و است،چیست مردم به متعلق که
خودم بايد که بود گفته هم طاهری آيتاهلل کنیم؟
سنتاپ در به ايشان بدهم. بعدحکم ببینم، و بیايم
و امکانات آمدومجموعهگمرک، داخلگمرک و
ماشینآالتآنرابازديدکردوباالخرهازطرفامام
تمام مجازند بچهها و سپاه و ارتش که داد حکم
کنند، استفاده و ببرند را گمرک امکانات و وسايل

چونکسیقصداستفادهشخصیندارد.بهبچههاگفتاينهارابرایدولتاستفادهکنیدو
درآخرهمهمهرابههمیندولتتحويلبدهید.دراينزمان،دشمنهمازتویگمرک
از ديگر يکی و طاهری آيتاهلل پسر که بست تیربار گلوله به را منطقه کشتی، روی و
بچههايمانتیرخوردندوزخمیشدند.حاجآقاحدوديکماهدرخرمشهرواهوازبودوبا
شجاعتعجیبیدرخطمقدمدرگیریدرگمرکخرمشهرحضورپیداکردوتامرزشهادت
درصحنهماند.باالخرهايشانرابهزوربهعقبفرستاديم.آقایطاهریتاآخرجنگدائمدر
مناطقعملیاتیولشکرهابهويژهلشکرامامحسین،لشکر۸نجفاشرفولشکر2۵کربال

حضورپیدامیکردوهمینموجبتقويتروحیهنیروهایمردمیمیشد.
رزاقزاده: دشمن تا روز ششم تا کجا پیشروی کرده بود؟

قربانی:دشمنازپلیسراهآمد،منتهاوقتینیروهايشمیخواستندازپلیسراهبهداخل
خرمشهربیايند،آنهاراازاينمحورعقبمیزديم.وقتیهممیخواستندازمحورديگری
داخل و اطرافشهر عراقی کماندوهای میزديم. عقب را آنها دوباره بیايند، شهر داخل
ساختمانهامستقربودند،اماواحدهایزرهیعراقدرمحدودهجادهشلمچهوبیرونشهر
بودند.وقتیآنهاجلومیآمدند،باهرکدامشان،چهپیادهوچهزرهی،مقابلهمیشد.آنهاهم
ازحمالتمامیترسیدندوعقبنشینیوفرارمیکردند.بههرحالگمرکهميکجبهه
شد؛جبههایکهدقیقًاروزششموهفتمبرایمقابلهباحملهدشمنتشکیلشد.خطداخل

کمرگبود.

آیت اهلل طاهری )امام جمعه اصفهان(
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تشکیل خطوط مقاومت در خرمشهر
رزاقزاده: افرادی که این جبهه را تشکیل دادند، درمجموع چند نفر بودند؟

قربانی:۱۵۰تا2۰۰نفر.همهما2۰۰نفرنمیشديم.
رزاقزاده: همه آنها اصفهانی بودند؟

قربانی:نه،ازاصفهان،آبادانوخرمشهربودند.
رزاقزاده: بچه های شما همان 15 نفر بودند و با بچه های شهرهای دیگر ترکیب شدند؟

قربانی:جبههماآنقدروسیعبودکهعدهایازنیروهايمانکهبرایاحتیاطدرمقرگروهمانده
بودند،ماراگمکردند،امابعدازمدتیپیدايمانکردند.آنهابعضیوقتهاپیشمامیآمدند.
آتشدشمنخیلیسنگینبودوانگیزههاوتوانروحیافرادباهمفرقمیکرد.بعضیازآنها
صبحبهمنطقهمیآمدند،اماشبراتویخطنمیماندند.صبحپیشمامیآمدندببینندکهدر
کداممحورهستیموشببهمقربرمیگشتند.ماهمچیزیبهآنهانمیگفتیم.نمیتوانستیم

جايیراکهدرآنمیجنگیديم،رهاکنیم.
رزاقزاده: محل دقیق استقرار افرادی که جبهه گمرک را تشکیل دادند، کجا بود؟

قربانی:خطدفاعیدرجبهههایگوناگونمثلجادهکمربندی،پلیسراه،کشتارگاه،راهآهن،
صابونسازی،درسنتاپ،گمرکوبقیهجاها،حدودشش،هفتکیلومترمیشد.برایپدافند
درمقابلدشمندراينمحدوده،حدود7۰۰تا۱۰۰۰نفرنیروبهغیرازواحدهایپشتیبانی
وخدماترزمالزمبود،امادراينخطوطحدود2۰۰نفربهطورپراکندهپایکاربودند.در
هرنقطهایکهدشمنتحرکیمیکرد،آنهاحضورداشتندومیجنگیدند.قوایدشمنهم
ازهمگسیختهوبینظمبودند.لشکر۳بهفکراينبودکهپلآبادان-خرمشهربازشودتابتواند
داخلآبادانبرود.تکاورهاینیرویزمینیارتشعراقمیخواستندتمامخرمشهرراتصرف
کنند.درآنجاگردانتانکالحسنرابهکارگرفتندکهيکگردانمکانیزهبودوماشینهاو
نفربرهایاسکاتساختچکسلواکیداشت.اينگردانوگردانهایتکاوروپیادهمأموريت
داشتندخرمشهرراتصرفکنند.لشکر۳همصرفاًمیخواستبیايدجادهرااشغالوازاين
پلعبورکند.عبورازپلبرایآنهاخیلیمهمبودوآنهابايدتمامشهرراتصرفمیکردندتا
بتوانندازپلبگذرند.باوجودحضوررزمندگاندرآبادان،عبورازپلوورودبهاينشهربرای
ارتشعراقيکانتحاربود.نیروهایتکاورعراقیوتکتیراندازانکهقناسهداشتند،خیلی
مسلطوماهربودندوآموزشهایزيادیبرایجنگشهریديدهبودند،امادرسه،چهار
روزعدهزيادیکشتهوزخمیدادندودربرابرنیروهایمردمی،سپاهیوارتشیدرماندند.
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بهاينترتیبطرحارتشعراقبرایسقوطيکروزهخرمشهروتصرفاهواز،بامقاومتدر
خرمشهروآبادانشکستخورد.

رزاقزاده: گمان می کنم ارتش عراق این مقاومت را پیش بینی نمی کرد.
قربانی:بله،ارتشعراقاينمقاومتمردمیوخودجوشراپیشبینینمیکرد.طبقطرحمانور
ارتشبعثکه"يومالرعد"نامداشتواساسآنضربههایسريعنظامیبود،آنهاپیشبینی
میکردندکهزمامامورمناطقموردهجومرايکروزهبهدستبگیرند.قراربودلشکر۵ازمحور
جفیربیايدوپادگانحمیدراتصرفکندولشکر۹ازمحوربستان-سوسنگرد-حمیديهبیايد
واهوازرااشغالکندولشکر۳زرهیسپاهسومعراقهمازخرمشهربهآبادانبیايد.ببینید،
لشکرهايیکهواردخاکمانشدندوعملکردند،اينهابودند:لشکر۱۰ازفکه،دشتعباسو
پلنادری،لشکر۱ازفکهوشوش،لشکر۵و۶ازجفیروطالئیهبهطرفُدّبحردانواهوازو
لشکر۹ازچزابهبهسمتبستانوسوسنگرد.عراقدرمحدودهآبادانوخرمشهر،لشکر۳زرهی
راداشت.اگرفرماندهلشکر۳ارادهمیکردومستقیموبهصورتمستقلنیروهایتحتامرش
راهدايتمیکرد،باآنتیپهاوگردانهایپراکندهایکهبرایتصرفخرمشهربهمنطقهآورده
بودوبدوناستفادهوبالتکلیفرهاکردهبود،میتوانستخرمشهررابگیرد،ولیفرماندهی
ومديريتعراقیهاخیلیضعیفوتجربهشانهمکمبود.نظامیهایعراقیبینظمیخاصی
داشتند.وقتیباآنهابرخوردمیکرديمودوتاازوسايلشانرامیگرفتیميادونفرشانرااسیر
میکرديمياعدهایازنیروهايشانرامیکشتیم،بقیهآنهاهمبالفاصلهفرارمیکردند؛يعنی
عنانواختیارشاندستکسینبودکهدرستوحسابیکنترلشانکند.لشکر۳کهمیخواست
ازجادهعبورکندتاازکوتشیختویآبادانبرود،هدفشايننبودکهآبادانرابگیرد،بلکه
فقطمیخواستازآبادانبهسمتماهشهربرود.بههرحالبامقاومتمردم،تردددراينمسیر
مواصالتیوپلارتباطیمختلشدوهمهطرحهایدشمندرآنجابههمريختوعراقیها

اصاًلموفقنشدندآبادانرابگیرند.

وقایع روز هفتم تا نهم مهر
رزاقزاده: روز بعد، یعنی روز هفتم هجوم عراق، در خرمشهر چه اتفاقاتی رخ داد؟

قربانی:ماروزهفتمتاهشتمونهممهردرپلیسراه،پادگاندژ،صابونسازی،کشتارگاهو
گمرکبانیروهایعراقیدرگیربوديم.بعدازروزششمکهدشمنراازمحلهگمرکعقب
زديم،ديگرعراقیهاتاروزدهمپیشروینکردند.ازروزششمتادهمدائمدرمناطقمختلف
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خرمشهردرگیربوديموهرجاالزمبودمیرفتیم؛يعنیبچههایگروهمانکهنیروهایعملیاتی
وجنگیبودند،وسايلشانرویکولشانبودوباماشینياوسايلديگریمثلموتور،دائمبین
خطوطرفتوآمدمیکردندوسعیمیکردندازاينطريقاطالعاتیبهدستبیاورندوبقیهرا
مطلعکنند؛مثاًلروزیدو،سهبارمیگفتندعراقیهادارندازطرفساختمانهایپیشساخته

وپلیسراهبهخرمشهرمیآيند.بچههاهمخودشانراآمادهمیکردند.

وقایع روز دهم مهر
رزاقزاده: کمی تأمل بفرمایید. ما روزبه روز با حوادث جلو آمدیم و مطالب را مرور  کردیم. لطفًا 
بفرمایید  ابتدا  در  بدهید.  توضیح  اهمیت  ترتیب  به  و  روزانه  ترتیب  به همان  را  مطالب  ادامه 

مقاومت رزمندگان شهر از روز ششم به بعد به چه صورت ادامه پیدا کرد؟

قربانی:ازروزششمتانهم،وضعیتمادرمناطقمختلفشهرازجهتتسلطیکهداشتیم،
متفاوتبود.همانطورکهگفتم،دشمنازروزششمکهماحملهاشراپسزديمتاروزدهم
ديگرپیشروینکرد.روزدهم،عراقیهاازشمال،جنوبوجناحمیانیبهجبهههایمافشار

آوردند.
رزاقزاده: منظورتان از این محورها کشتارگاه و کوی طالقانی است؟

و آورد فشار و واردعملشد عرايض نهر و نو پل ازجادهشلمچه، بله.دشمن قربانی:
میخواستبهسمتکویطالقانیبیايد.اگرهمانزماننیروهایدشمنبهخیابانطالقانی
میآمدند،راهلشکر۳برایعبورازپلبازمیشد.گردانالحسنکه۳۳تانکداشتوگردان
اسکاتکهآنهماستعدادش۳۳نفربربود،ازمیدانکشتارگاهآمدندوروبهرویجبههما

ستونشدند.
رزاقزاده: یعنی از همان جاده  شلمچه وارد عمل شدند؟
قربانی:بله،ماهمدقیقاًهمانجادرمقابلآنهابوديم.

رزاقزاده: شما در منطقه راه آهن مستقر بودید؟
قربانی:بله،مادرمیدانراهآهن،گمرکوهمانجاهابوديمکهعراقیهاهجومآوردند.بچهها
همگفتندبسماهلل،برایدفاعآمادهشويم.عراقیهاازمحورراهآهنتانزديکمیدانکشتارگاه
آمدهبودند.درخطايستگاهراهآهنبهطورمعجزهآسايیيکجعبهآر.پی.جی7کهسهقبضه
داخلشبودودو،سهتاجعبهمهماتبهدستمانرسید.هنوزگريسهایآر.پی.جی7هاپاک

نشدهبود.ساعت۱۱،۱2ظهرروزدهمبودوهواهمخیلیگرمبود.
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مناطق درگیری نیروهای خودی و دشمن در خرمشهر - 10 مهر 1359 

رزاقزاده: قبضه های آر.پی.جی. را چه کسی برایتان آورد؟
قربانی:همانکسانیکهدرمسجدجامعسالحتوزيعمیکردند،آوردند.

رزاقزاده: این سالح ها را از عراقی ها گرفته بودند یا برای خودمان بود؟
قربانی:نه،آنهاراآيتاهللبهشتیوآيتاهللخامنهایازستادجنگاهوازبرایسپاهومسجد
جامعخرمشهرفرستادهبودند.سريعدرِجعبهسالحهارابازکرديموگريسهايشانراپاک
کرديموعملیاتیشانکرديم.بعدبااحتیاطوآهستهراهافتاديموازبینخطوطراهآهنو
جايیکهتعويضروغنیلوکوموتیوهابود،اززيرقطارهابهنزديکیجادهخرمشهر-شلمچه

رسیديم.قطارهادقیقاًباالیسرمانبودند.
رزاقزاده: درواقع نیروهای دشمن را دور زدید؟

قربانی:نه،ماازوسطستونعراقیهاعبورکرديم.چونعراقیهاداخلتانکهاونفربرهايشان
بودند،درستمارانمیديدند.ماهماززيرقطارهاآهستهآهستهرفتیموبهحدودصديا
صدوپنجاهمتریجادهخرمشهر-بصرهوپشتعراقیهارسیديم.کارخدابودکهفرماندهان
گردانالحسنوگرداناسکاتعراقیهاکهبايکجیپفرماندهیخیلیمجهزوبیسیمو
تجهیزاترویجادهخرمشهربهشلمچهبودند،يکدفعهمستقیمبیايندروبهرویما؛يعنی
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جايیکهمانشستهبوديم.منهمازخداخواستهبلندشدموآنجیپراباآر.پی.جی7زدم.قبل
ازايناتفاق،اصاًلآنهامارانديدهبودندويکتیرهمبهسمتمانیامدهبود.وقتیازپهلوبه
آنجیپشلیککردم،باکبنزينشآتشگرفتومنفجرشدوچهارنفریکهداخلشبودند،
آتشگرفتندوپرتشدندوسطکشتارگاه،تویخیابان.عراقیهاکاماًلغافلگیرشدهبودند.

رزاقزاده: حتمًا این حادثه، در نیروهای مهاجم عراقی رعب و وحشت ایجاد کرد.
قربانی:بله.بعدازآنکهآنجیپرازديم،چندگلولهآر.پی.جی7همبهطرفتانکهایدشمن

شلیککرديمکهيکی،دوتاازآنهامنهدمشدند؛يعنیازکارافتادند.
رزاقزاده: چه کسی گلوله شلیک کرد؟ فقط شما زدید؟

قربانی:هممنوهمبچههایديگر.همهگلولههایسه،چهارتاصندوقرازديم.عراقیهاهم
کهديدندازچپوراستوپشتسرشانداردگلولهآر.پی.جی7میآيد،پابهفرارگذاشتند.
حاالجمعیتما2۵نفرهمنمیشد،ولیرویجادهواطرافآن4۶تانکونفربربودکهاز
اينتعداد،27تانکگردانالحسنمنهدمشد.۱7تاازنفربرهایچرخالستیکیراهمزديم
ومنهدمکرديم.عراقیهاهمبقیهنفربرهاراسالمگذاشتندوفرارکردند.شماحسابکن،
درمجموعمابه44زرهپوشآنهاخسارتزديم.بقیهازجادهفرارکردند.زرهپوشهايیکه
فرارکردهوجاپیدانکردهبودند،وقتیبهنهرعرايضرسیدهبودند،بهخانههایمردمزدهو
خدمهآنهاپیادهفرارکردهبودند.بههرحالدرآنجارزمندگانايرانیانهدامسنگینیبهعراقیها
واردکردند.زدنتجهیزاتدوگردانخیلیکارالزمداشت.عراقیهاخیلیمغروربودندو
اصاًلگماننمیکردندکهمشکالتیدراينجبههبرايشانپیشبیايد،ولیسازمانرزمشاناز

همپاشیدورفتند.
رزاقزاده: گفتید این حادثه در روز دهم مهر اتفاق افتاد؟

قربانی:بله،روزدهمبود.حتینصفنیروهایعراقیازجبههپلیسراهعقبرفتندودر
محلجديديکآرايششمالی-جنوبیگرفتند.چونآنهابهنیروهایزرهیومکانیزهمتکی
بودندوسازمانرزمشانازهمپاشیدهبودوبرایبازسازیبهگذشتزماننیازداشتند،مااز

روزدهمتاروزشانزدهمديگرسرجایخودمانمانديم.
يادمهستوقتیعراقیهاازجادهشلمچهبرایاشغالخرمشهرمیآمدند،ماکنارشهر،
تویگمرکومحلههایديگر،بهشدتباآنهادرگیربوديم.شبدهمحملهعراقیهابودکه
آنهادائمپیامپیشرویوپیروزیمیدادندواخبارآنراپخشمیکردند.وقتیراديوراروشن
کردم،درحالبدوبیراهگفتنوفحشدادنبهامامخمینیبودومیگفتخمینی،خمینی،کو
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ارتشبیستمیلیونیات؟کوقدرتت؟کوفالنت؟منبراثراينتبلیغات،آنشبخیلیگريه
کردم.آنقدرگريهکردمکهدرهمانحالتخوابمبرد.

رزاقزاده: ارتش خودمان در آنجا فعالیتی نداشت؟
قربانی:نه،درآنجاارتشبهطورمنسجمومنظمبرایمقابلهباارتشعراقحضورنداشتو
فقطدستههايیازدانشجوياندانشکدهافسریوسربازاننیرویدريايیدرمحورهابودند.از
فرماندهانهمسرهنگصمدی،سرهنگشريفالنسبوسرهنگاقاربپرستحضورداشتند.

رزاقزاده: منظورم افراد نیروی دریایی، پادگان دژ و ژاندارمری ارتش است.
قربانی:پادگاندژراکهدشمنهمانروزاولمهرمنهدمکردهوسالحهايشراهمبردهبودو
ديگرپادگاندژیدرکارنبود.بیشترفرماندهانآنجاهمزخمیياشهیدشدهبودند.فقطچند
افسرازجملهشريفالنسب،اقاربپرستوصمدیازنیرویدريايیکهازتهرانآمدهبودند،
درشهرباقیماندهبودند.نیروهایدانشکدهافسریوتکاورهاینیرویدريايیآمدندکهآنها
همبهصورتگروهانيادستهبودند.درآنجاتیپولشکریوجودنداشت،درحالیکهيک

تیپولشکرالزمبودکهدشمنراتعقیبکند.
نیروهایمردمی،خانمهایرزمندهوبرادرانژاندارمری،سپاهوارتشحولوحوشمسجد
وشهید بدهد آقايانشريفالنسبوصمدیخیر به میشدند.خدا جامعخرمشهرجمع
اقاربپرستراباامامحسین)ع(محشورکند.آنهاکنارعلماوروحانیونومسئوالنسپاهو
شهربودندونیروهایمردمیونظامیارتشوسپاهرادرمسجدجامعسازماندهیمیکردند.
درواقعآنهاخطوربطنظامیشهررامشخصونیروهاراکنترلوهدايتمیکردندوبچهها
همبراساستجزيهوتحلیلهایفرماندهانسپاهوارتش،درخطوطوجبهههاحضورپیدا
میکردند.اتاقجلسات،منزلآيتاهللنوریيادفترمسجدجامعبود.رمزشبازستادعملیاتی
آبادانمیآمدويکساعتقبلازغروببهدستمامیرسید.نیروهایعادینمیبايست
رمزرامیدانستندتادرشهرترددنکنندوکنترلشوند،چونکسیکارتشناسايینداشتو
شناسايیافرادخیلیسختبود.نیروهایسپاهیومردمیدرهمهمحورهابودندواگردشمن

پاتکياحملهایمیکرد،سريعبههمديگراطالعمیدادندوجمعمیشدند.
رزاقزاده: یعنی روز چهارم که شما وارد خرمشهر شدید، فرماندهان ارتشی در آنجا حضور 

داشتند و با نیروهای سپاهی و مردمی مقاومت می کردند و شما را توجیه  کردند؟ 

قنوتیو بهشهررسیديم،شیخشريف اولکه نديدم.روز اول آنهاراروز نه،من قربانی:
بود. بزرگ ديديم.شهر را ارتشیها که بود هفتم و روزششم ديديم. را سپاهی بچههای

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



66  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

نمیدانمآنهاکجابودند.بعدسرهنگصمدیازنیرویدريايیارتشبايکواحدازايننیرو
کهحدوديکگردانبود،بهخرمشهرآمد.ايننیروهابهصورتپراکندهتویمحورهاحضور
داشتند.يکگروهانادواتهمداشتندکهسرگردسارنگمسئولآنبودومنبااوآشناشدم.
آنهايکدوربینويکبیسیمبهمندادندوازروزدوازدهمجنگازآنهاآتشدرخواست
بهگلدستههای بود.بعضیوقتها باخرجموشکیوخرجعادی کردم.خمپارههای۱2۰
مسجدجامعمیرفتمکهخیلیبلندبودودرکمینعراقیهامینشستموآتشدرخواست

میکردم.ديدبانآنهاهمازخدايشبودتویشهرنیايد،چونجنگودرگیریبود.
روزچهارمکهرسیديم،هیچجایشهررابلدنبوديم.تازهبعدازدهروزمحورهاراشناختیم.
شلیکدائمخمسهخمسهوتوپوخمپارهامانهمهرابريدهبود.عراقیهاازصبحتاعصر
دائمشلیکمیکردندوحجمآتششانخیلیزيادبود.آنقدرآتشمیريختندکهمیگفتند
ايرانیهاراسوزانديم،ولیمقاومتمردانهمردمموجبشدتا۳4روزنتوانندشهررابگیرند.

جلسه سوم*
اشغال خرمشهر

چکیده
موضوع سومین جلسه گفت وگو با سردار مرتضی قربانی مقاومت در خرمشهر از روز دهم مهر 
تا سقوط شهر و عقب نشینی رزمندگان به شرق پل رودخانه کارون در چهارم آبان ماه 1359 
است. قربانی درباره نسبت تجهیزات و مهمات مهاجمان عراقی به تجهیزات و مهمات مدافعان 
می کردیم.  شلیک  گلوله  بیست  عراقی ها،  گلوله  هزار   10 حدود  برابر  در  ما  گفت  خرمشهر 
وی افزود ما هر روز در محورهای گمرک، صددستگاه، پلیس راه، پادگان دژ و صابون سازی 
دست کم 5 شهید و حدود 30 تا 40 مجروح می دادیم. هر روز حدود هفتاد تا صد نیرو وارد شهر 
می شدند، ولی شهدا و مجروحانمان هم زیاد بودند. قربانی توضیح داد که پس از بسته شدن جاده 
اهواز- آبادان، ناچار شدیم برای رفتن از اهواز به آبادان، مسیرهای فرعی و طوالنی را طی 
کنیم و از جاده ماهشهر به آبادان برویم. او همچنین صحنه هایی از فرار مردمی را ترسیم کرد که 
پس از عبور از رودخانه کارون، به جاده اهواز- آبادان آمده بودند. پایداری زنان در مقاومت 
در برابر متجاوزان، تشکیل دسته کربال به فرماندهی مرتضی قربانی، آشنایی با بهروز مرادی 
و همچنین منهدم کردن موضع نیروهای عراقی مسلط بر ورودی مسجد جامع، از موضوعات 
دیگری است که در این جلسه درباره آنها گفت وگو شد. گفتنی است تسلط عراقی ها بر ورودی 
مسجد جامع، سبب شهادت حدود 60 نفر و مجروح شدن عده بیشتری از نیروهای مستقر در این 
مسجد شد. مرتضی قربانی در پایان جلسه از آخرین مقاومت های مدافعان شهر سخن گفت و 

صحنه های تلخ عقب نشینی از بخش شمالی خرمشهر را ترسیم کرد. 

* جلسه سوم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز دوشنبه، 4 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی 

نیز حضور داشتند.
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سردرگمی دشمن
ایران،  فرودگاه های  به  عراق  رژیم  حمله  درباره  قبل  جلسه  در  سردار،  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

و  روز دهم جنگ  تا  بعثی  با دشمن  رویارویی  به همراه دوستان،  و خرمشهر  اهواز  به  رفتنتان 

شکل گیری هسته های مقاومت در نقاط مختلف خرمشهر مطالبی گفتید. مهم ترین درگیری با 

دشمن در روز دهم جنگ بود که منجر به انهدام تانک ها و نفربرهای عراقی زیادی در محوطۀ 

گمرک و راه آهن خرمشهر شد. در ادامه آن ماجرا، در ابتدای گفت وگوی این جلسه می خواهم 

بپرسم که ارتش عراق بعد از انهدام یگان های زرهی اش در خرمشهر، چه وضعیتی پیدا کرد؟

بسماهللالرحمنالرحیم.بعدازآنکهماگردانهایزرهیعراقرامنهدمکرديم،شیرازهدشمناز
همپاشیدوخطپدافندیمابهپلنوونهرعرايضمنتقلشد.ازدهممهرعراقیهادرفاصله
دوکیلومتریپشتپلنوونهرعرايضمستقرشدند.چون44تانکونفربرشانمنهدمشدهبودو
عدهایازنیروهايشانکشتهوعدهایهممتواریيازخمیشدهبودند،شوکبهآنهاواردشدهبود.
بهنظرمن،اينحرکتمادرفرماندهیمحوریکهمیخواستبیايدخرمشهررابگیرد،تزلزلاساسی
ايجادکردوايناتفاقدرمحورهایديگرهمتأثیرگذاشت.نیروهایارتشعراقمیخواستنداز
نقاطديگرهمواردعملشوندوحملهکنند،امااينتحرکومقاومتنیروهایخودی،بهنفعهمه
محورهاتمامشد.البتهمقاومتخرمشهر،محدودبهعدهایخاصتویگمرکنبود.منخودمتوی
محورشلمچهدرصددستگاهبودم.عدهایازبچههادرپلیسراهبودندويکعدهديگر،سمت
پادگاندژ.عدهایهمدرمقرهایداخلشهربودند.وقتیصدایحملهازپلنومیآمد،ماکهدر

محورصددستگاهبوديم،سروصدامیکرديموبچههایمحورهایديگرپیشمامیآمدند.
در پلیس راه بچه های خودتان بودند یا نیروهای متفرقه؟

درآنجابچههایمتفرقهبودندواصاًلکسیکسیرانمیشناخت؛مثاًلمنفقطچهار،پنجنفر
ازنیروهايیکهباآنهابهآنجامیرفتم،میشناختم.کسانیکهبهخرمشهرآمدهبودند،انگیزهها
وروحیههایمتفاوتیداشتند.برادرانارتشیروحیاتخاصخودشانراداشتندوبرادران

پاسداروبسیجیونیروهایمردمیهمروحیاتمخصوصخودشانراداشتند.
شما چطور متوجه می شدید دشمن حمله را شروع کرده است؟ دید بان داشتید یا گروه های گشت 

و شناسایی؟

نیرویدريايیکه مابیسیمهایمحدودیداشتیم.واحدهايیمثلگروهانتکاورهای نه، 
بهاينمنطقهآمدهبودندهمنیروهايشاندرمحورهایمختلفتوزيعشدهبودندوبارده

فرماندهیشانارتباطداشتند.
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فرماندهشان چه کسی بود؟

يک يازدهم دهم، روز من نداشتیم. ارتباط آنها با ما بود. ُسبلی سرهنگ فرماندهشان 
مسجد با که گرفتم سارنگ، سرگرد دريايی، نیروی ادوات گروهان فرمانده از بیسیم
جامعارتباطداشت.بعدهمباادواتارتباطبرقرارکردم.اينيگانآتشپشتیبانیماتوی
خرمشهررااجرامیکردوبانیرویدريايیارتشمستقردراينمنطقههماهنگبود.من
بهعهده را اينواحدها ديدبانی اوقاتمسئولیت بعضی بودمو مقدمدرگیریها درخط
میگرفتم.ابتداباسرگردسارنگهماهنگیالزمراکردم.جانشینسارنگهميکاستوار
خیلیحزباللهی،شجاعونرمخوبود.آنهاتأمینتدارکات،آذوقه،وسايلوامکاناتمورد
تلويزيون برایراديوو اظهارنظری اگرکسیهممیخواست بهعهدهگرفتند. را ما نیاز
برقرار ارتباط آنها با من کند. کسیصحبت چه با که میکردند راهنمايیاش آنها بکند،
کردموعالوهبربیسیم،يکدوربینهمازآنهاگرفتم.بیسیمراباخودمتویگلدسته
ضلعشمالیمسجدجامعبردموآنجارابرایديدبانیانتخابکردم.ماازآنجانیروهای
دشمنوتحرکاتشانرازيرنظرداشتیموبااجرایآتشدقیقوديدبانیشدهجلویسرعت

پیشرویعراقیهارامیگرفتیم.
در این محور نیروهای دشمن و خودی از روز دهم تا بیست ویکم مهر چه تحرکاتی داشتند؟

عراقیهادراينمدتدرمقايسهباروزهایاول،تحرککمتریداشتند،چونوحشتکرده
بودندوتویهرمحوریکهمیآمدند،رزمندگانمادرآنمستقرشدهبودند.درواقعمقاومت
ازنهرعرايضوپلنو،محلتجمعدشمندر آنهامیشد.ما نیروهایخودیمانععمل

شلمچهراباخمپاره۱2۰کهتاهفتکیلومتربُردمؤثردارد،دائممیزديم.
روزهايکیازکارهایمنرفتنبهمحورصددستگاهوجادهشلمچهبود.کارديگرمهم
اينبودکهمیرفتمتویگلدستهمینشستمودرخواستگلولهمیکردم؛مثاًلروزیبیستتا
سهمیهگلولهخمپاره۱2۰داشتیم.منآتشخمپارهبدونديدبانیرااصاًلاجرانمیکردم،چون
جنگشهریباجنگیکهخطمنظمداشتهباشد،فرقمیکند.ممکنبودنیروهایماخودسرانه
بروندجلووجایدشمنراپیداکنند،آنوقتآتشخودیروینیروهایخودمانريخته
میشد.گاهیعراقیهاصبحهازودترازماتویخانههایمردممستقرمیشدندورویمواضع
ماآتشمیريختندکهمؤثرنبود.ماتاتحرکاتخودرويیونفربریدشمنرانمیديديم،آتش
واحدادواترارویمواضعآنهااجرانمیکرديم.ديدبانیمانهمديدبانیتخصصیومدرن
وکالسیکنبود؛ديدبانیامامزمانیوفاطمهزهرايیوپیغمبریبود؛يعنیمیگفتیمخداياما
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اينگلولهرابهفرماندهیتورهامیکنیموبههدفمیزنیم.منباوضوتویگلدستهمسجد
جامعمیرفتموحمدوسورهمیخواندمودرخواستگلولهمیکردموبهاينترتیبمحل
تحرکاتدشمنرامیزديم.اجرای2۰تاگلولهدربرابرمثاًل۱۰هزارتاگلولهایکهعراقیها
بود.هدف نیروهایخودی از پشتیبانی برای آتشی بههرحال نبود،ولی میريختند،چیزی
صرفاًحضوربود.میخواستیمکهدشمنبداندماهمآتشداريم،ولیبههرحاليکگلوله
مابايدبهاندازهصدگلولهآنهاکارمیکرد.نیروهایعراقیازآتشماوحشتداشتندوچون
متجاوزبودند،روحیهوانگیزهنداشتند.آنهامثلنیروهایماتویمنطقهپراکندهنبودند؛مثاًل
يکگروهانعراقیدريککوچهمستقربودوبههمیندلیلتلفاتزيادیمیدادند.نیروهای
ماتویخانههاوکوچههاواينطرفوآنطرفپراکندهبودندوبههمیندلیلاجرایآتش
توپخانهایدشمنتلفاتزيادیبهماواردنمیکرد.اگرتلفاتیهمواردمیکرد،حدود۵تا

۱۰درصدبود.
عراقیهاتویدرگیریهایمستقیمتلفاتزيادیبهماواردمیکردند؛مثاًلدرجايیمثل
محلهصددستگاهکهمادرحاشیهخیابانپدافندمیکرديميادرمنطقهپلیسراهکهنیروهایما
مواضعدرستوحسابیدرآننداشتند،وقتیعراقیهاآتشتوپخانهوادواتشانرامیريختند،
گمرک، محور توی میشدند. زخمی يا شهید نیروهايمان از عدهای استثنا بدون هرروز
صددستگاه،پلیسراه،پادگاندژوصابونسازیهرروزدستِکم۵نفرشهیدوحدود۳۰
تا4۰نفرمجروحمیداديمودراينمناطق،آمبوالنسهاوامدادگرهايماندائماًفعالبودند.
نیروهایاعزامیهمبهصورتپراکندهبهخرمشهرمیآمدند.روزیحدود7۰تا۱۰۰نیرووارد
شهرمیشد،ولیتلفاتماهمزيادبود.دشمنآتششديدتوپخانهاشرادرمناطقمسکونی
خرمشهرمیريختوبیشترشهداوزخمیهاهمازمردممناطقمسکونیوکوچهوبازار
بودند.بخشیازتلفاتهمبهنیروهایمسلحورزمندهداخلشهرمربوطمیشدوبخشديگر
همتلفاتمحورهابود.ازمیانمحورها،تمرکزآتشدشمنرویسرمابود.شايدعراقیها
تویمحلهصددستگاهومحدودهجادهشلمچهروزی2۰۰۰تاگلولهمیريختند،چونشاهراه
اصلیتردددرمنطقهاينجابود.شمالنهرعرايضبیابانبودواطرافآنهمگلوالیوباتالق
بود.ارتشعراقتمامامیدشپلنووجادهشملچه-خرمشهربودکهمااينگلوگاهرامحکم
بستهبوديم.اينجاجايیبودکهقباًلعراقیهادرهنگامهجومگردانهایالحسنواسکات

تلفاتسنگینیدرآندادهووحشتکردهبودند.
شهدايیکهازخرمشهرمیآوردند،بهسردخانهبستنیمهرآبادانکهبینبیمارستانطالقانی
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وفلکهفرودگاهبود،میبردند.درآنجابستنیوکالباسنگهمیداشتند.اصغررمضانیقسمتی
ازاينسردخانهرابرایشهداآمادهکردهبود.بعضیازشهداراکهنامونشانداشتند،با
هاورکرافتبهماهشهرمیبردندوبعضیهاراکهگمنامبودند،بهتکیهشهدایآبادانمیبردند

وبهصورتگمنامدفنمیکردند.
عراقیهاتویاينفکربودندکهباآتشزياددرهرکدامازمحورهایمنطقهپیشرویکنند.
تقريباًازروزدهمتابیستويکممهرمامدامدراينمناطقباهمدرگیربوديم.دراينمدت،
منهمديدبانیآتشانجاممیدادموهمشبهامیرفتیموبهخطعراقیهاپاتکمیزديم
يابهمواضعآنهاتکهایشبانهمیکرديمياماشینهايشانراکهآنجاترددداشتند،میزديم؛
توی رفتیم ما میکردند. رفتوآمد عراقی ماشینهای آن شمال در که بود روستايی مثاًل
صددستگاهوباآر.پی.جی7شروعبهزدنآنهاکرديم.آنقدرتحرکمانزيادبودکهباآنچند
قبضهآر.پی.جی7وتیرباریکهآنجاکارمیکرد،عراقیهاگمانمیکردندحدوديکگردان
نیرودرآنجامستقراست.دشمنازروزدهمتابیستويکمازسمتگمرکفشارآورد.آنجا
عدهایازنیروهایژاندارمریبودند.عراقیهاازرویعرشهکشتیهايیکهدرساحلاروند
لنگرانداختهبودند،تاعمقجادهشلمچهوبعضیازبخشهایشهروتمامرودخانهوساحل
رادقیقديدبانیمیکردندوفشارمیآوردندکهمنطقةمیدانراهآهنرابگیرند.البتهماآنجابا
آنهادرگیرشديم.درآنجاعدهایازنیروهایژاندارمریوسپاه،نیروهایمردمیوبچههای
اصفهانحضورداشتند.افرادیمثلمحمودبنائیانوحسنصفاهمبودندکهازکردستانبه
آنجاآمدهبودند.شروعآشنايیورفاقتمنباآنهابهدلیللهجهاصفهانیآنهابود.حسنصفا

خیلیشجاعبودوبعدازشکستنمحاصرهآبادانمفقوداالثرشد.
کسانی که نامشان را بردید، با گروه شما بودند یا خودشان جداگانه از اصفهان آمده بودند؟

نه،آنهاجدابودند.درواقعآنهاازروزدهم،دوازدهمعضوگروهماشدند.وقتیماراتوی
محورديدند،باهمرفیقشديم.آنهاچونکردستانرفتهوحدوديکسالدرآنجاجنگیده

بودند،مسلطوآبديدهشدهبودند.عاشقانههمکارمیکردند.

هجوم عراقی ها در روزهای سیزدهم و چهاردهم مهر
این اتفاقات دقیقًا چه روزی افتاد؟

روزسیزدهم،چهاردهممهربودکهعراقیهادمغروبهجومآوردندودرمحدودهایکه
نیروهایژاندارمریمستقربودند،يکمقدارخطراشکستند.قضیهازاينقراربودکهيک

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



72  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

گردانژاندارمریتازهبهمنطقهآمدهبودونیروهايشهمخیلیمسلطوتوجیهنبودند.به
آنهاگفتیممواظبخطخودتانباشیدکهمابرويمحملهایبهمواضععراقیهابکنیم.برای
نبايد اينجاهیچخبرینیستوشما نیروهایژاندارمریروحیهبدهیموبگويیم به اينکه
بیخودیبترسید،گفتیممیرويمدمارازروزگارعراقیهادرمیآوريموبرمیگرديم.خودمان
اتفاقیدرُشرفوقوعاست.هنوز2۰دقیقهایبهغروبآفتابمانده همنمیدانستیمچه
بودوهوايکخردهروشنبودکهبهنزديکیمواضعدشمنرسیديموتویگمرکرفتیم
وباعراقیهايیکهدرمنطقهبودند،درگیرشديم.تاآمديمبهخودمانبجنبیم،هواتاريک
شد.نیروهایژاندارمریهمکهدرخطمقدمگمرکبودند،گمانمیکردندماضدانقالب
وجاسوسیم.درايناوضاعحدوددو،سهساعتآتشمتقابلادامهداشت.ماهموسطدو
خطآتشماندهبوديم.تنهاجايیکهپیداکرديم،بعدازمنطقهخطراهآهن،يکمحوطهپر
ازالوارهایبزرگتویگمرکبود.الوارهارارویزمینريختهبودند.ماهمرفتیمالیآنها
خوابیديم.نهآبیونهنانیداشتیمکهبخوريم.ازسمتايرانگلولهژ۳وازسمتعراقهم
گلولهکالشینکفوآر.پی.جی7وموشکبهطرفمانمیآمد.بهنیروهایژاندارمریکهتازه
واردمنطقهشدهبودند،گفتهبودندشمابهطرفمنطقهگمرکتیراندازیکنید.آنهاهمماراکه

ديدهبودند،وحشتکردهبودندوتیراندازیمیکردند.
حدودساعت۱۰،۱۱شبالیاينالوارهاباپوتینتیممکرديمونمازمانرابهصورت
درازکشخوانديم.دائمهمبهالوارهاتیرمیخورد،اماچونبزرگبودند،گلولهوتیریبهما
اصابتنمیکردوترکشهمنداشت.خالصهالیآنهاسهنفریيکطرفینمازخوانديم.بعد
ديديماگربخواهیمبلندشويموبهسمتگمرکبرويم،اينطرفدشمنهستوآنطرفهم
نیروهایژاندارمریهستند.نهرمزشبراداريمونهمارامیشناسند.پسباچهکسیصحبت
کنیموکجابرويم؟درنهايتتاحدودساعت۸صبحباحسنصفاومحمودبنائیانالیالوارها
درازکشیديم.آنهاهمتاصبحتیرمیزدند.ماهمکهبهتیروترکشعادتداشتیمتاساعت4
صبحخوابمانبرد.موقعاذانصبحبیدارشديموديديمبازهمبهطرفمانتیراندازیمیکنند.
البتههواهنوزتاريکبود.خودمانراآمادهکرديمکهبهعقبوسمتجبههخودیبرويم.

هواکهيکخردهروشنشد،فهمیديمبايدکجابرويم.ازالیالوارهابیرونآمديموبه
تیرخوردهوکشتهشدهبودند.همهوسايلشان افسرعراقیدرآن ساختمانیرفتیمکهدو
همهمراهشانبود.کلتهايشانرابرداشتیمومیخواستیمازمحوطهایکهمثليکمیدان
صبحگاهبود،بگذريم.بهوسطمیدانکهرسیديم،عراقیهاماراازرویکشتیهايشانديدند.
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حسنصفاومحمودبنائیانفرارکردندوخودشانرابهپشتساختمانهارساندند.مردم
هنوزآنجابودند.منوسطمیدانگیرکردم؛يعنیآنقدرتیرمیآمدکهزمینگیرشدهبودم.
دوتامیلهويکتوروالیبالهمتویمیدانصبحگاهبودکهسرمراچسباندهبودمبهيکیاز
میلهها.نهمیتوانستمتیراندازیکنمونهمیتوانستمجايیبروم.ازرویکشتیهايیکهکنار
ساحللنگرانداختهبودند،رگبارتیروگلولهآر.پی.جی.بهطرفممیآمد.تیرهامیخوردتوی
آسفالتوجرقهمیزدوبلندمیشد.شايددهتیربهمیلهایخوردکهسرمبهآنچسبیدهبود.
دوستانمپشتبارهایگمرکرفتهبودندوازفاصلهپنجاه،شصتمتریمدامدادمیزدندبلند
شوبیا!منهمنمیتوانستمبروم،چونتیرمیخوردم.تکاننخوردموعراقیهاگمانکردند
منراکشتهاندوديگرجانندارم.تاوضعیتمنطقهآرامشدوشلیکتیربارهاوآر.پی.جی7ها
خاموششد،زوديکخیزپنجثانیهایبرداشتمودلمرابهدريازدموازتویخاکسترهای
چرخخیاطیکهسوزنهمداخلشانبود،ردشدموتاعراقیهامتوجهبشوند،خودمرابه

حسنصفاومحمودبنائیانرساندم.
کرديم. توجیه را ژاندارمری بچههای بوديم، برداشته آنجا از که وسايلی و باسالحها
فرماندهشانراهمبرديموپشتبارهاوساختمانهاومواضععراقیهارانشانشداديمو
توجیهشکرديم.بهآنهاگفتیمحواستانجمعاينجاکهعراقیهامستقرند،باشدوبهطرف
آنهاتیراندازیکنید.نیروهایژاندارمری،اطالعات،جا،سنگرولوازممناسبینداشتند.هنوز
دشمنرادرستنمیشناختندودرحیندرگیریشهیديازخمیمیشدند.بیشترآنهاسرباز
بودندوفرماندهشاناستواریبودکهشايدحدود2۵يا27سالتویژاندارمریخدمت
کردهبودوتقريبًا۵۰سالداشت.ماآنهاراطبقاطالعاتیکهداشتیم،مستقرکرديموگفتیم
مسئولیتاينجبههباشماستواينجبههنبايدسقوطکند.اينجامثلتنگهاحداستو

بايدحفظشکنید.
بعدازآن،مادوبارهبهمحورخودماندرپلیسراهبرگشتیم.سپاهيکخمپاره۱2۰بهماداده
بود.باعلیسلطانیکهيکنیسانداشتوصاحبعبودزادهازبچههایخرمشهر،خمپاره
رابرداشتیموبهپشتپادگاندژرفتیم.پشتپادگاندژونزديکجادهکمربندی،سیلبندی
بودکهپشتآنعراقیهاحضورداشتند.مابادوربینمیديديمکهعراقیهادوچرخههارا
برداشتهوسوارشدهاندوبهاينطرفوآنطرفمیروند.باديدناينوضع،وقتراغنیمت
شمرديموقبضههایخمپارههاراپشتخاکريزگذاشتیموبیست،سیتاگلولهرویسرآنهاو
مواضعتجمعشانکهباخیالراحتدرآنهاترددمیکردند،ريختیموتلفاتسنگینیبهسازمان

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



74  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

رزمشانواردکرديم.عراقیهاگمانمیکردندکهاينکارمافقطيکآتشبازیمقطعیاست.
نیروهای دشمن نزدیک جاده کمربندی و پشت پادگان دژ جمع شده بودند؟

و پانزدهم روز در کار اين با هم ما بود. دژ پادگان پشت بیشتر نیروهايشان تجمع بله، 
منطقهصابونسازیهم توی درهمینروزها ازدشمنگرفتیم.درضمن تلفاتی شانزدهم،
اينمنطقهخودنمايیمیکرديم. دائمدر بايد بوديم،چونروزها نیروهایعراقیدرگیر با
عراقیهاتاکارخانهصابونسازیحضورداشتندوهرروزتحرکاتیبرایفريبانجاممیدادند

تابتوانندازسمتمیدانفرمانداریبهپلخرمشهر-آبادانبرسند.
در اجرای این کارها به صورت متمرکز با ستاد فرماندهی هماهنگ بودید؟

نه،کاردستخودمانبود.اصاًلاينطورنبودکهفرماندهیمنسجمیوجودداشتهباشدو
فرماندهبهداخلشهروخطمقدمدرگیریبیايدوهدايتوکنترلنیروهارابهعهدهبگیرد،
يا دژ پادگان به دشمن، پیشروی از برایجلوگیری میگفتند مثاًل بچههایخودمان بلکه
عراقیها که میآمد همخبر وقتها بعضی برويم. پلیسراه يا ياصابونسازی کمربندی
ازپلیسراهدارندجلومیآيند؛مثاًلحولوحوشروزشانزدهموهفدهمآمدندوگفتند
تانکهایعراقیازپلیسراهدارندجلومیآيند.ماهمرفتیموديديمتانکهايککیلومتر
برسند،شلیک راه پلیس به تا ازجادهمیرفتند ماشینهايیکه بهسمت آنها آمدهاند. جلو
میکردندومغازههایمردم،محلههاوسرچهارراههاراياباگلولهتوپمیزدندياباتیر
مستقیم.تانکهایعراقیهاخانههایمسکونیصددستگاهراهمباتیرمستقیممیزدند،اما
ديگرنمیتوانستندازپلنهرعرايضورویجادهشلمچه-خرمشهرسايرمحورهارابزنند.
آنهاازغربپلنو،مواضعمارادرشرقپلمیزدند.ازحدودروزدهم،يازدهمکهعراقیها
پیشرویکردندوجلوآمدندودرنزديکیدروازههایشهرمستقرشدند،تویمحورپلیس
راهشلکنسفتکندرمیآوردند.البتهمنگمانمیکنمکهاصاًلتاکتیکدشمناينبودکه
نیروهایماراسرگرمکندتاخودشباگذشتزمان،بهيکطرحجامعبرایاشغالخرمشهر
برسد.خرمشهرتاروزنهمودهمجنگخیلیبرایعراقیهامهمنبودوبهلشکر۵و۹
مأموريتدادهبودندبهاهوازبروند.بهلشکر۳همگفتهبودندازجادهخرمشهرواردآبادان
شودوازپلايستگاه7بهماهشهربرود.گفتهبودنداينجارامادرهمانسه،چهارساعتاول
میگیريم،ولیوقتیاينتلفاترادادندواينخساراتبهآنهاواردشد،بهفکرافتادندکه
مسئلهخرمشهررابهصورتاساسیحلکنند؛يعنیرژيمبعث،ارتشعراقوخودصدامبه

فکرافتادندکهحاالکهبهاهوازنرسیدند،چهکارکنند.
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مقاومت در خرمشهر

درمحورسوسنگرد-اهوازکهخودآيتاهللخامنهایوچمرانمسئولمحوروهماهنگیهای
الزمبودند،باتیپ2لشکر۱۶يالشکر۹2بهسمتدشمنحملهکردندوحلقهمحاصرهراشکستند
ودشمنرامغلوبکردند.ارتشدرمحورسوسنگردتوپخانهوهلیکوپترزيادیداشت،ولی
درخرمشهرخبریازتوپخانهوهلیکوپترنبودوفقطمقاومتمردانهبچههابود.سرفرماندهی
ارتشعراقيعنیصدامتصمیمگرفتبرایاينکهدستشخالینباشد،حداقلخرمشهروآبادان
رابگیرد.آنهابعدازشکستسنگینیکهدرخرمشهرازنیروهایماخوردند،تصمیمگرفتندکه
استراتژیشانراعوضکنند.البتهشايدبعضیهاتحلیلهایسیاسیونظامیديگریداشتهباشند،
امابههرحالبااقداماتبچههادرمقابلارتشعراق،وضعیتتغییرکرد.لشکر۳عراقکهطبق
مأموريتشبايدازداخلخرمشهروآبادانبهسمتماهشهرمیرفت-بااينکهازقدرتخوبیهم
برخورداربود-درهمانقدماولمتوقفشد.آنهاازروزدهمتابیستويکممهرماراسرگرم
کردند.ماهمخودمانراپیداکردهبوديمومیدانستیمعراقیهاکجاهستندومابايدکجابجنگیم
وکجاموضعبگیريم.درروزچهاردهموپانزدهمدرپلیسراهوصددستگاهباآنهادرگیرشديم.

تصرف جاده اهواز - آبادان
تصمیمگرفتمبرایتحويلگرفتنامکاناتوتجهیزاتوسالحبهستادیکهدراهوازبود،
بروموهماهنگیهایالزمراانجامبدهم؛همانستادیکهآيتاهللخامنهایوچمراندرآن
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بودند.تویخرمشهروآبادانديگرهیچچیزنبود.فقطتعدادیسالحومقداریمهماتدر
مسجدجامعبودکهروزانهمیآمدومامصرفمیکرديم.بعدازظهرروزهجدهمباسلطانی،
محمودبنائیانوحسنصفارفتیمکههمتلفنیبهخانههايمانبزنیموبهخودمانبرسیمو
ازجاده بیاوريم. بهمنطقه حمامیبرويموهمتعدادیماشینوسالحومقداریمهمات
آبادان-اهوازبهاهوازرفتیمودرآنجااستاندارخوزستان،مهندسغرضی،راديديم.بهستاد
دکترچمرانوآقا]آيتاهللخامنهای[همرفتیم،امانتوانستیمآنهاراببینیم.انگاربرایعملیات
شبانهياکاریبهاينمحوررفتهبودند.آنهاتوانشانرابیشتردراينمحورگذاشتهبودند.
درنهايتهماهنگیایباکسانیکهتویستادبودند،انجامداديمويکنیسانوکمیوسايلو

امکاناتگرفتیم.شبهمهماهنگکرديموگفتیمصبحزودبهسمتآبادانمیرويم.
صبحروزبعد]نوزدهممهر[،بعدازاينکهنمازصبحراخوانديموکارهایخودمانرا
انجامداديم،بهسمتخرمشهرراهافتاديم.هواداشتروشنمیشدکهازاهوازبیرونآمديم.
داشتیم. هم عجله و بود نو ماشینمان رسیديم. دارخوين به و رفتیم کوتعبداهلل جاده از
بنابراينباحداکثرسرعتازدارخوينگذشتیم.اوِلجادهچندخانمپرستاردستنگهداشتند
کهسوارشانکنیم.میخواستندبهبیمارستانشرکتنفتآبادانبروند.آنهاراعقبنیسان
سوارکرديموراهافتاديم.بهمنطقهمحمديهوسلمانیهکهرسیديم،يکدفعهديديمعدهایزن
وبچهپابرهنهکهچادرهمسرشاننیست،دارندجیغمیزنندورویجادهآسفالتبهسمت
دارخوينمیدوند.مجبورشديمبايستیم.گفتیمقضیهچیست؟!گفتندعراقیهاآمدندروی
بستنجاده به ازساعت4صبحشروع عراقیها کشتند. و گرفتند را وشوهرانمان جاده
کردهبودندوهرکسیازمردمکهبهآنجارفتهبود،کشتهبودنديااسیرکردهبودند.ماشینها
راهممنهدمکردهبودند.ازنیروهایخودمانهمرضايی،رضايیان،جعفریوخیابانکه
روحانیوقاضیبود،همینجارویجادهاهواز-آبادانکنارپلمارد،جايیکهعراقیهااز
کارونگذشتندوبهجادهزدند،شهیدشدندوپیکرهايشانهمبهدستماننیفتاد،ولیالشه
کرديم. پیدا آبادان محاصره عملیاتشکستن موفقیتآمیز اجرای از بعد را ماشینهايشان
پیادهشديم.بهراننده بههرحالماازسمتاهوازودارخوينبهروستایسلمانیهآمديمو
نیسانمانگفتیمماشینراپايینجادهببرد.دشمنهمکهباتیرتانکتویجادهمیزد،شروع
بهشلیککردنباتیرمستقیمتانکبهطرفماکرد.ديگرفهمیديمعراقیهااينجادهراکامل
قطعکردهوبستهاند.بنابراينباعجلهجادهرابستیمونگذاشتیمماشینهاومردمبهطرف

دشمنبروند.
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بعدازبستهشدنجاده،ازدورديديميکاتوبوسنیروداردمیآيد.علیسلطانیرابانیسان
فرستادموگفتمسريعبروبهرانندهآناتوبوسبگوبهپايینجادهبرود.جادهراعراقیها
گرفتهاند.سلطانیرفتوخودشرابهآناتوبوسرساندوديدحدود4۵نفرازدانشجويان
پیروخطاماموبچههایسپاهتبريزندوهمههمباتجهیزاتووسايلکاملآمدهاند.بهسرعت
اتوبوسراپايینجادهفرستاديمونیروهاراپیادهکرديم.بهفرماندهآنهاگفتیماينجادهبهشهر
اهوازمنتهیمیشودوممکناستيکلشکردشمنبخواهدازاينمحوربهسمتاهوازبرود.
نیروهايشانرابهساختمانیدرروستایسلمانیهفرستاديم.بهرانندهاتوبوسهمگفتیمکمی
عقبتربرود.بهبرادرهاگفتیمعراقیهاديشبازرودخانهکارونگذشتهاندوبهجادهرسیدهاند.
بايدبهآنهاحملهکنیم،چونازطريقاينجادهبهراحتیمیتوانندبهاهوازبرسند.بعدبانیروهای
درخطهماهنگکرديموازهمانجاصبححرکتکرديموبهجايیرفتیمکهعراقیهاجادهرا
قطعوعبورکردهبودند.دوجنگندهفانتومنیرویهوايیخودمانهمبهحوالیهمانجاآمدند
تاپلرابزنند.يکیازفانتومهارازدندکهآتشگرفتوافتادپایپل.خلبانشهمشهیدشد.
يکیديگرازفانتومهاهمبمبهايشراتویمنطقهريختورفت،امااينبمبارانخیلیمؤثر
نبود.اگرهمینجاپوششهوايیدادهمیشدوبمبارانشديدیمیشدياآتشانبوهیريخته
میشد،نیروهایدشمنراکهيکسرپلدراينجاگرفتهبودند،همانروزاولمنهدممیکرديم.
خالصهماودانشجويانپیروخطاماموبچههایسپاهتبريزبادشمندرگیرشديموازنوزدهم
تابیستممهرجلویارتشعراقراسدکرديم.درآنجاهیچنیرویديگریبامانبودوهمان

چهلوچندنفربوديم
ماخودمانتویخرمشهرمحورداشتیمواعوانوانصارمانتویمحورآبادان-خرمشهر
باخودمان آبادان. بودندودلمانمیخواستبرويمخطوطمقدمدرگیریدرخرمشهرو
همفکرنمیکرديمکهجادهاهواز-آباداندرواقععقبهخرمشهروآباداناستواگراين
فکر يا اطالعات کنیم. آبادانچهکار و ديگرمیخواهیمدرخرمشهر ما ببندند، را جاده
وشّمنظامینداشتیم.شايدهمازنعماتخدابودکهمااطالعاتنظامینداشتهباشیمو
تاعصر نوزدهم روز بههرحال بمانیم. محاصره در ماه دوازده ده، آبادان جبهه در برويم
آنجاجنگیديمو۱۶نفرازدانشجويانپیروخطامامدرآنجاشهیدشدند.گمانکنمعصر
دوبارهحدود2۳نفرنیروازاهوازآمدند.شبنمازمانراکنارجادهآسفالتخوانديم.يک
پیرمردعربزبانمقداریخرمایخشکبرايمانآورد.آبهمازکوزههایخانههایمردم
میخورديم.ماشیننیسانمانهمنبودورانندهاشبدوناطالعواجازهرفتهبود.تویجاده
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قونمیپريد.1فقطتیراندازیعراقیهابودکههمینطورازترسشانتیرمیزدند.
بچههایتبريزراهمانجاجلویدشمنگذاشتیموگفتیممابايدبرويمخرمشهر.شماهمازاين
منطقهمراقبتکنیدتافردانیروبرسد.پیادهتویجادهراهافتاديمتااينکهخستهشديمورفتیمزير
پلکهيکی،دوساعتبخوابیم،ولیآنجاپشههایزيادیداشتکهحتیازرویپوتینولباس
همنیشمیزدند.تاساعت۱۱شبتویآنجادهبوديموپشههااصاًلنمیگذاشتندراهبرويم.از
آنجاتاسهراهیدارخوينپانزدهکیلومترراهبود.نصفراهرارفتهبوديمکهيکدفعهديديميک
وانتداردازآندورچراغخاموشمیآيدکهبهسمتدارخوينبرود.صدايشمیآمد.ماچپو
راستجادهمستقرشديموبهمحضاينکهرسید،بهآنايستداديموايستاد.رانندهوانتگفت
منايرانیام.ماهمگفتیمخبماهمايرانیايم.گفتمنبخشدارشادگانم.گفتیممیدانیعراقیها
رویاينجادههستند؟!داریکجامیروی؟گفتبرایشماوبچههایاينجاغذاآوردهام.مردم
حدودصدتاساندويچدرستکردهبودندوبانانوسبزیوتعدادیکنسرووآبفرستادهبودند؛
آنهمتویتاريکیشب.ماآنجاازصبحتاشبخوراکمانفقطخرمابود.مقداریازغذاهای
بخشدارراگرفتیموبهاوآدرسداديموگفتیمبقیهراجلوببرد.چونبخشداربود،راهرابلدبود

ومیدانستکجابرود.گفتیمبچههاتویکوچههایمحمديههستند.غذاهاراآنجاببر.
نفر البتهچند ماند. آنجا بود، پیرمردی نامشیخمحمدیکهشیخ به ما بچههای از يکی
جوانهمآمدهبودندکهبهآنهاگفتمشماهمینجابمانیدکهبهنیروهایپدافندیمحمديه
کمککنیدوتدارکات،آذوقهونیروراهمبهخطبرسانید.باخودمفکرکردمکهنامردی
استبخشدارساعت۱2شب،بدوناسلحهبرود.عقبوانتنشستیموهمراهشرفتیمتابه
برادرانتبريزیرسیديموغذاهاراداديموسفارشکرديمکهمراقبباشند.بعدباهمانوانت
بهعقببرگشتیمورفتیمشادگانوديگرنخوابیديموازشادگانهمبايکماشینکمپرسی
خودمانرابهجادهماهشهررسانديموازبومیهاپرسیديمکهچطوروازچهمسیریبايد
بهآبادانبرويم؟بعدبايککمپرسیتاسرجادهاصلیآبادان-ماهشهررفتیموازآنجايک
کامیونزيلارتشراسوارشديموخودمانرابهسختیبهآبادانرسانديم.ازداخلآبادان
همرفتیمتارسیديمبهخرمشهر.آنجارانندهنیسانراديدمويکسیلیبهاوزدموگفتمکی
گفتماشینرابرداریوبروی؟گفتپرستارهارابردمبیمارستانآبادان.واقعاًهمرفتهبود
بیمارستانآبادان.آمدهبود،ولیعقلوحواسدرستینداشتکهتویاينمحورکهدشمن

آمدهبود،بايستدوکمککنديابهديگراناطالعرسانیکند.

۱. معادل ضرب المثل معروف »در آنجا هیچ پرنده ای پر نمی زد« است.
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اآلن در حال مرور حوادث روز بیستم هستیم و شما دوباره وارد خرمشهر شدید؟

بله،وقتیازدارخوينوشادگانآمديم،تقريبًانزديکظهربهخرمشهررسیديمورفتیمتوی
مقرمانغذاخورديم.آنجاتعدادزيادیکنسرولوبیاونانخشکواينهابود.باحسنصفاو
بنائیانوسايلمانراازمقربرداشتیمودوبارهسراغسرگردسارنگرفتیموبهاوسریزديم
وآنجابانیروهایادواتدريايیهمآشناشديم.سارنگبهمنگفتاصفهانی،کجابودی؟
پیدايتنبود!گفتمرفتهبوديماهوازيکخردهامکاناتبیاوريمکهقضايايیبرايمانپیشآمد.
منتهابهکسیخبرحملهعراقیهابهدارخوينرانداديم.بعدباسرگردسارنگونیروهايش
کهپایقبضههایخمپاره۱2۰بودند،خداحافظیکرديموبهمسجدجامعخرمشهررفتیم.بعد

ازآنهمبهجادهشلمچهوصددستگاهرفتیمديديمآنجاهمدرگیریاست.

تشکیل خط در جبهه دارخوین
آیا در این مدت گروه های دیگری هم برای کمک به جبهه جنوب آمدند؟

روزبیستودومنیروهايیازجبههغربيعنیکردستان،کرمانشاهوايالمخودشانرابهجبهه
جنوبيعنیخوزستانرساندند؛افرادیمثلحسینخرازی،عرب،قوچانی،علیباقریو
ابوشهابکهدرمجموع22نفربودند.ايناولینواحدیبودکهباتیرباردوشکاوخودروی
سیمرغآمد.آنهاوقتیفهمیدهبودنداينجاچهخبراست،بهطرفخوزستانواهوازحرکت
کردهبودندوازجادهاهواز-آبادانبهدارخوينآمدهبودند.اينگروهديگرهمانجاماندندو
جبههدارخوينبهفرماندهیحسینخرازیتقويتشد.خرازیبانیروهايششروعبهپدافند
درجبههمحمديهوجادهاهواز-آبادانکردويکخطمحکمبهنامخطشیردرآنجاتشکیل
داد.آنهاتجربههایخوبیدرآنجابهدستآوردندوکادروچهارچوبلشکر۱4امامحسین)ع(

درجبههدارخوينومقرانرژیاتمیشکلگرفت.

تشدید حمالت دشمن 
در چنین اوضاعی، شما و تمامی نیرو های مدافع خرمشهر به تعبیری در دل دشمن بودید و از 

همه طرف شما را محاصره کرده بودند. وضعیتتان از روز بیست ویکم مهر به بعد چطور بود؟ آیا 

حمالت دشمن تشدید شد؟

ظهربیستمکهبهخرمشهربرگشتیم،عراقیهابهشهرفشارآوردهبودند.بیستويکمحمالت
بهجبهههایداخلخرمشهرشروعشد.دشمندراينروز،خانههایپیشساختهوپلیسراه
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راتصرفکردوتاچهارراهکشتارگاهراگرفتودوبارهازتویگمرکتحرکاتشراشروع
کردکهمنجربهسقوطراهآهنشد.مابهساحلاروندرفتیم،چونمیترسیديمآنهابهساحل
بیايندوسريعبهپلبرسند.نیروهایژاندارمریهمديگرنمیتوانستندمقاومتکنند.آتش

آنقدربودکهاصاًلکسیديگرمقاومتنمیکرد.
عراقیهاروزبیستودومتعدادیازخطوطدفاعیويکسرپلوسیعراتثبیتکردند.
درهمینروزحسینخرازیبهجنوبآمدويکجبههتشکیلداد.اگرحسینباادواتشاز
روزبیستميانوزدهمرسیدهبود،مشکالتاينمحوررابچههایاصفهانبهسادگیحلوفصل

میکرد،چونآنهايکسالجنگیدهوتوجیهبودند.
نیروی دریایی ارتش چه شد؟

نیرویدريايیهمپراکندهبود.اصاًلدرخرمشهرجبههمنسجمیوجودنداشت.دشمناز
مناطقبیابانیاطرافخرمشهربهديوارهشهرچسبیدوجنگتنبهتنوخانهبهخانهشروعشد.

در این ایام عده ای هم از دانشکده افسری ارتش آمدند. آنها چه شدند؟ 

آنهاهمپراکندهبودندواصاًلدفاعمنسجمینبود؛مثاًلسرهنگشريفیوصمدینیروهارا
درگروههایدهنفرهبهکارمیگرفتند.

اینکه گفتید روزی صد نفر به آنجا می آمدند، آنها نیروهای مردمی بودند یا نظامی؟

ازروز بودند. ارتش افسری دانشکده دانشجويان ژاندارمریو نیروهای نیروهایمردمی، 
چهارمکهوارداينمعرکهشديمتاروزسیامکهبیستوپنجروزمیشود،درمحورهايیکهما
بوديم،حدود2۵۰۰نفرآمدندکهخودشيکتیپمیشد.ازکسانیکهدرهرروزمیآمدند،
نصفشاندرهمانروزشهیديازخمیمیشدند؛يعنینیامدهآنهاراتویآمبوالنسياوانت
میگذاشتندوبهبیمارستانمیبردند.درآنروزها،مقاومتبارشادتوشجاعت،باعقیدهو
واقعاًباتماموجودبود.همیننیروهاکهآموزشکمیديدهبودند،دشمنرامتوقفکردندو

تلفاتزيادیبهاوواردکردند.

پایداری زنان در خرمشهر
در دوره مقاومت، زنان اعم از زنان اعزامی و بومی هم در شهر حضور داشتند؟

زنهاهمبودند.زناعزامینداشتیم.فقطبومیهابودند.درضلعغربیمسجدجامعيک
ساختمانوزمینبازیبودکهآنجاديگگذاشتهبودندوغذامیپختند.ماازروزیکهبه
خرمشهررفتیمتاروزبیستويکم،هرروزظهرغذایگرمداشتیم.غذایگرمبرایرزمندگان
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خیلیارزشواهمیتداشت.شبهاهمکنسروونانوپنیروخیاروگوجهمیخورديم.يک
مسجدبهناممسجدولیّعصرتویصددستگاهبودکهمردمحدودچهارصدتاگونیآرددر
حیندرگیریهابهآنجاآوردهبودند.همانطورکهمابهسمتپلنومیرفتیمودشمنراعقب
میزديمودرآنجامستقرمیشديم،پشتسرماهممسجدراپرازوسايلوآذوقهمیکردند.
انبار آنجا لوبیا،کنسرو،کمپوتوهرچیزیکهمیآمد، آب،ماکارونی،آرد،رشته،نخود،
میشد.بهاندازهنیازجبههآنجاراپرکردند.مردمتمامامکاناتشانراوقفکشورواسالمکرده
بودندواينخیلیارزشمندبود؛مثاًلروزپانزدهمکارتونهاینانخشکازشیرازواصفهان
رسید.روزيازدهمهمکهآنجابوديم،ديديموانتهايیکهمردمامکاناتوآذوقهدرآنها
بارزدهبودند،مثلبرقبهمسجدولّیعصردرصددستگاهمیروندوبارهارادرآنجاخالی
میکنند.وقتیارتشعراقبهمنطقهصددستگاهآمدوآنجاراتاکشتارگاهگرفت،خیلیدلم
سوختکهمسجددستعراقیهاافتاد.اصاًلخودمسجد،مأوايیبودبرایهمهرزمندگانی
کهآمدهبودند.تاروزبیستموبیستويکمزنهاآنجاغذایگرممیپختند.عدهایازخانمها
همامدادگربودند.درواقعاينمسجد،محلکمکرسانی،تأمینغذاومراقبتازمجروحان
تارسیدنآمبوالنسبود.بهلطفخدا،درطولاينبیستويکروز،يکگلولههمبهمسجد

اصابتنکرد.
دارید،  یاد  به  مقاومت خرمشهر  در  مردان  زنان همپای  و مشارکت  درباره حضور  مطالبی  اگر 

برایمان بگویید.

زنهادرمقاومتحضورداشتندوعکسهايشهمهست.خواهرهایبسیجیوسپاهیهم
بودند.خواهرهایمساجدهمبودندکهاسلحهداشتندوجلویدشمنمقاومتمیکردند.
خانمهایامدادگربابرانکاردووسايلشانپشتوانتمینشستندوبهخطمقدممیآمدندو

خالصانهکمکمیکردند.
مادرپلیسراهحدود۸يا۱۰شهیدزنداديم.منخودمشاهدبودمکهعراقیهاباتیر
مستقیمتویشکمخواهریزدندوشهیدشکردند.درمحورهايیکهبوديم،بیشتراز۱۵
شهیدزنداديم.اصاًلمامردامدادگرنداشتیم.حاالشايدمردهاتویجیبلباسشانچهارتاباند
زخمداشتند،ولیامدادگرمردنداشتیموخانمهاهمهکارهایامدادگریراانجاممیدادند.کار
آشپزیجبهههایخرمشهرراهمخانمهاانجاممیدادند.تاروزیکهخرمشهرديگردرآستانه
سقوطقرارگرفت،همهخانمهابودند.ماهرجامیرفتیم،میديديمتویخانههازنهاوبچهها
هستند.زنهاوبچههاراسريعتخلیهمیکرديم،امامردهارانگهمیداشتیمومیگفتیمشما
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بايددرشهربرایمقاومتبمانید.بهمردخانوادهمیگفتیمخودتبیااينجابايستوبادشمن
بجنگوخانموبچههايترابفرستبروند.اگرنفرستی،بهزورمیفرستیمبروند.تویخانهای
رفتیمکهپیرمردیزخمیشدهبودوباخانمشماندهبود.آنهارابهزوربیرونآورديم.توی
همینمحلهطالقانیوکشتارگاهبهيکخانهرفتیمکهزيرزمینیداشتوپیرمردیبابچهها
وخانمشآنجابودند.هرچهمیگفتیمبیايیدبیرون،میگفتندنه،مابیروننمیآيیم.شماچه
کارداريد؟امامفرمودهاستاينجابمانیم.ماباماندنمیخواهیمتکلیفشرعیمانراانجام
بدهیم.گفتیمپدرجان،نیروهایعراقیدارندمیآيند.شمارااسیرمیکنند.میگفتنه،شما
کاریبهمانداشتهباشید.اصاًلطرفانگارخودشمجتهدبود.خالصهبادلیلوبرهان،قبلاز
اينکهبهدستعراقیهابیفتند،آنهارابیرونآورديم.دشمنداشتلحظهبهلحظهپیشرویاش

رابیشترمیکرد.

پیشروی های دشمن از بیست ویکم تا بیست وچهارم مهر
ارتش عراق برای اشغال کامل خرمشهر برنامه ریزی کرده بود. در مقابل، شما چه اقداماتی انجام 

می دادید؟

ببینید،روزبیستويکممهرحملهعراقیهاشروعشدوآنهاخانههایسازمانیپلیسراهو
چهارراهکشتارگاهراگرفتندوتامیدانراهآهنپیشرویکردند.دوروزبعديعنی2۳مهر۵۹
همپادگاندژتصرفشد.درواقعجنگبهديوارهشهررسیدوهمهماآمديمداخلشهر.
شدتآتشدشمنخیلیزيادبودوشهداومجروحانزيادداديم.مجبوربوديمبچههارادر

زيرهمانآتششديدبیرونبیاوريم.
یعنی درواقع عراقی ها به شهر چسبیدند.

بله.عراقیهاروزبیستويکمخیلیفشارآوردندوتمامتوانشانراگذاشتندکهداخلکوی
طالقانیبیايندوآنجارابگیرند.کویطالقانیيکمنطقهومحلهاست.آنهاازکمربندیفشار
آوردندوروزبیستوسومديگرپادگاندژکاماًلسقوطکردوازمقابلپادگاندژآمدندتوی
شهر.بعدازآنهمفشارآوردندودرروزبیستوچهارمبهکوچهگلخانهدرحدوددويست،
سیصدمتریمسجدجامعآمدند.بعدازآن،همهنیروهايیکهدرشهرباقیماندهبودند،در
مسجدجامعوکوچههایاطرافآنجمعشدندوديگرنمیشدازجايیبهجايیديگررفت.
روزبیستودومبودکهبچههاگفتندعراقیهاآمدهاندومیدانفرمانداری،خیابانهایاطراف
آنوفرمانداریراگرفتهاندوپلخرمشهرداردسقوطمیکند.منوعدهایازبچههامقداری
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موادمنفجرهتی.ان.تی.برداشتیموازجادهساحلیبهسرعتبهپايینرودخانهرفتیموديديم
عراقیهادرمیدانفرمانداریاند.سهنفرازبچههایسپاهخرمشهروبسیجیهاکنارپلبودند
کهتکتیراندازهایعراقیازتویمیدانفرمانداریپیشانیشانرازدندوشهیدشانکردند.
بههرحال،ساعت۶يا7روزبیستودومبودکهعراقیهابهجادهکمربندیوازآنجابهمیدان
فرمانداریوخیابانهایاطرافآنوپلفشارآوردند.بیستودوموبیستوسومهمبهکوی
طالقانیرسیدندوگمرکودرسنتاپهمسقوطکرد.دراينوضعیتکهعراقیهاازهمهطرف
فشارآوردهبودند،ماواقعاًنیرونداشتیم.نیروهایباتجربهدرروزهایاولشهیديامجروحشده

بودندوبههمیندلیلدشمنموفقشدبیستوچهارمبرکویطالقانیمسلطشود.
ازمیدانفرمانداریتاسرپلخرمشهرحدودچهارصد،پانصدمترراهبود.نیروهایدشمن
بیستودوم رادرروز فرمانداری میدان بودند. آمده بودندو بسته را پل به منتهی راههای
گرفتند.میتوانمبگويمروزبیستودوموبیستوسومخرمشهرصددرصدسقوطکرد،چون
پیادهنظامشانواردمیدان باعراقیهاجنگیديمونگذاشتیم مارفتیمو راهاصلیبستهشد.
فرمانداریبشود.رفتیماينطرفوآنطرفپلايستاديموباآنهاجنگیديمکهنیايندبهپل
بچسبندونفراتپیادهشاننتوانندجلوتربیايند.دمغروب،رویسرعراقیهاموادمنفجرهو
نارنجکريختیموعدهایازآنهاراکشتیموعدهایراهماسیرکرديم.بعدباسرعترفتیم
تانکها انفجار زديم.صدای فرمانداری میدان توی را تانکشان سه و تانکهايشان سمت
عراقیهارافراریدادوروحیهبچههابهترشد.دراينجابیشتراز2۰پاسداروبسیجیشهید
شدند،ولینگذاشتیمپلسقوطکند.عراقیهادراينجاتلفاتسنگینیدادندوعقبنشینی
کردندودرنزديکیکارخانهصابونسازیمستقرشدند؛يعنیدريککیلومتریضلعشرقی
میدانفرمانداری.جادهکمربندی،کشتارگاهومحلهراهآهنوگمرکهمدستعراقیهابود.

درگیریبهحاشیهکمربندیودرسنتاپوکشتارگاهرفت.
آن طور که بنده متوجه شدم، نیروهای دشمن از روز بیست ودوم تا بیست وچهارم، به حول وحوش 

مسجد جامع خرمشهر رسیدند. آیا در کنار شما، شیخ قنوتی و نیروهای بومی دیگر هم حضور 

داشتند؟

همهبودند،ولیشیخقنوتیروزبیستوچهارمشهیدشد.بههرحالعراقیهاتابلواراصلی
تیراندازی تردد حال در ماشینهای و نفرات به اطراف ساختمانهای از و رسیدند شهر

میکردند.
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مناطق درگیری بین نیروهای خودی و دشمن در خرمشهر- 23 مهر 1359

شیخ قنوتی کجا شهید شد؟

تویکویطالقانیدرخیابانچهلمتریشهیدشد.عراقیهاهمانجاباتیرتویکاسهسرش
زدند.يکدستويکپايشراهمقطعکردند.جنازهشیخرویزمینبودتااينکهبچههايی
کهاورامیشناختندمثلباقرموسوی،فرزندآيتاهللموسوی،آنرابهمسجدجامعبردند.
روزبیستوسوميابیستوچهارمجنگبهپايینمیدانراهآهنوخیابانچهلمتریوکوچهها
وخیابانهایاطرافمنطقهطالقانیرفتیموجنگمانباعراقیهابههمینباريکهکناررودخانه
محدودشد.عراقیهاهمآتشسالحهایسبکوسنگینشانرارویشهرمیريختند.تانکهاو
نفربرهاوخمپارههايشانراهمتویچندکوچهقراردادهبودند.ساعت۱2روزبیستوچهارم
بودکهرفتیميکَسریبهمسجدبزنیموبرگرديمکهباتعجبديديمدرمحدودهجلویدر
مسجدحدود۵۰،۶۰نفرشهیدشدهاند.بچههايیکهجلویدرمسجدجامعبودند،بهمنو
بهروزمرادیاشارهکردندکهجلونیايید.تیربارچیهاوتکتیراندازهایعراقیبادقتجلوی

درمسجدراتحتکنترلداشتندوهرکسحرکتیمیکرد،تیرمیخورد.
از کی با بهروز مرادی آشنا شدید؟

منهمانروزبیستوچهارمبهروزراديدموشناختم.جلویدرمسجد،پرازجنازههایزنها
وبچههاورزمندههايیبودکهشهیدشدهبودند.نمیدانستیماينشهداچطورشهیدشدهاند.بعد
فهمیديمدوتیربارچیودوتکتیراندازعراقیازتویکوچهگلخانههمهراشهیدکردهاند.آنها
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جلویدرمسجدراکاملبهتیرباربستهبودند
وديگرکسینمیتوانستبهخیابانچهلمتری
ما بودند. بسته هم را خیابانها تمام برود.
داشتیمتویخیابانچهلمتریوکویطالقانی
ومحلههايیکههنوزدستمانبود،باعراقیها

میجنگیديموبايدبهآنجابرمیگشتیم.
بايد گفت کنیم؟ کار چه گفتم بهروز به
نبش به نگاهی رفتم من سراغشان. برويم
کوچهکردمکهبفهممتیرازکجامیآيد.آنقدر
کارآزموده و ديگرچريک که بوديم جنگیده
شدهبوديمومیفهمیديمتیروترکشازکجا
میآيد.بهبهروزگفتمهیچراهینداريمبهجز

اينکهازپشتبامهابرويمرویسرشان.اگرازکفخیابانبرويم،مارامیزنند.عدهایتوی
مسجدگیرافتادهبودندوعراقیهاخیابانمقابلمسجدجامع]چاسبی[راباتیربارتاآخربسته
بودند.معضلاينبودکهنیروهایدشمنمسجدجامعرادرمعرضسقوطقراردادهبودند.
وقتیمرکزاصلیشهردرروزبیستوچهارمسقوطکرد،مرکزمقاومتشهريعنیمسجد
جامعبهشدتتهديدشد.تاآمديمبجنبیمکهچهکارکنیموچهکارنکنیم،يکدفعهيکپیاماز
راديوپخشوگفتهشدملتشريفايران،خرمشهرامروزروزخونباریراپشتسرگذاشت
وبههمیندلیلماخرمشهرراخونینشهرمینامیم.اينخبرکهآنراازبلندگویمسجدجامع

شنیديم،بههمانشهدایجلویمسجدمربوطمیشد.
ازروزاولمقاومتتاروزیکهمسجددردسترزمندگانبود،صدایاذانازبلندگوی
مسجدپخشمیشد.مسجدصددستگاههمبلندگوداشت.صددستگاهراکهازعراقیهاپس
گرفتیم،رزمندگاناذانرابابلندگوازمسجدپخشمیکردندوبلندگورابهسمتعراقیها
ديگر امروز از شد اعالم راديو از که روز آن میزدند. تیر بهسمتش هم آنها میگذاشتند.
خرمشهر،خونینشهرنامیدهمیشود،ماديگرقلبمانمنفجرشد.گفتیمحاالچهکارکنیم؟
رفتیمرویپشتباميکیازخانههایقديمیآنجاايستاديموپوتینهايمانرادرآورديم.تمام
بدنمانولباسمانخونیبود.نمیدانموضوگرفتیمياتیممکرديم.نمازظهروعصرمانرا
خوانديموبهحضرتزهرا)س(متوسلشديمودرحالیکهگريهمیکرديم،بابهروزراهافتاديم.

مسجدجامع خرمشهر؛ کانون دفاع از شهر
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حالوهوایخاصیداشتیموحدوديکربعمدامگريهمیکرديم.بعدکهکمیسبکشديم،
تصمیمگرفتیمبرويمتیربارچیعراقیرابزنیم.آنجافقطيکدوربینآر.پی.جی7داشتیمو
دوربینديدبانینداشتیم.دوربینوبیسیمچیمانگمشدهبودند.اصاًلنمیدانمبیسیمچه
بهروزگفتممنديدبانی به برداشتمو آر.پی.جی7را شدوبیسیمچیکجارفت.دوربین
میدهمتاعراقیهاراپیداکنم.تیربارچیعراقیهر2دقیقهيا۵دقیقهيکرگبارجلویمسجد
خالیمیکردوبعدمیرفتسیگارمیکشید.هرچهمادوربینمیگذاشتیمتاآنهاراپیداکنیم،

موفقنمیشديم.البتهصدایتیررابهخوبیمیشنیديم،اماتیربارچیراپیدانمیکرديم.
يکلحظهبلندشدمودوبارهمثلدفعههایپیشبادوربینآر.پی.جی7نگاهکردم.روزنه
ديددوربینآر.پی.جی.پايیندوربینشاستوباالیآنمثلشاخاستکهبهآنشاخبزی
هممیگويند.میدانستیمفقطنوکدوربینمعلوماستوسرماديدهنمیشود.تویدوربین
ديدمکهازتویسرسرایيکخانهدرکوچهگلخانه،يکخردهخاکبلندشد.دوبارهبادقتبه
صدایتیراندازیگوشدادم.ديدمدونفرعراقیآمدندتویقابپنجرهوباهمديگرشروعبه
تیراندازیکردندودوبارهرفتند.بهبهروزگفتمپیدايشکردم.بهروزگفتکو؟گفتمبلندشو.
محلدقیقاستقرارشانرانشانشدادم.گذاشتیمنیروهایعراقیيکبارديگرهمتیراندازی
کنند.تیراندازیکهکردند،بهروزهمخوبآنجاراديدوشناسايیکرد.گفتمتومیزنیيا
منبزنم؟بهروزگفتبگذارمنبزنم.گمانمیکنمآر.پی.جیزنیمثلبهروزواقعاًدرجنگ
وجودنداشت؛ازفاصلهپانصدمتری،خالرامیزد.گفتمتواينجافرماندهمنیوارجحیت
داری.توبزن.گفتممنديدبانیمیکنم،تاگفتمبلندشو،بلندمیشوی،يازهرامیگويیو
بهطرفهدفشلیکمیکنی.گفتباشد.گفتمبنشیندعابخوان.میخواهیزيارتعاشورا
بخوانی،بخوان.میخواهیقرآنبخوانی،بخوان.يکگلولههممندارم.تاتیربارچیآمدتوی
قابپنجره،قبلازاينکهتیراندازیکند،بايداورابزنی.بنشینآر.پی.جی.راآمادهکن.اينهارا
گفتموبعدهمینطورکهنگاهمیکردم،ديدمتیربارچیعراقیآمد.گفتمبهروزبلندشو!بهروز
همتمامقدبلندشد.ديگرآنجابايدتمامقدبلندمیشد.عراقیهاتاآمدندپشتتیرباربايستند
کهتیربزنند،گفتمبهروزبهنامزهرا)س(بزن.اوهمگفت"يازهرا"وشلیککرد.عراقیها
نمیدانستندازکجاتیرمیآيد.منبادوربینديدمکهگلولهآر.پی.جی.بهلطفخدا،توی
پنجرهخوردومنفجرشدوپنجرهراپوکاند.دوعراقیایکهبانوارتیرباربودندهمهمانجا
آتشگرفتند.درنهايتهمديوارساختمانريختوهرکسیآنجابود،کشتهشد.بهروزگفت
زدمش؟گفتمبله،بهعظمتزهرازدی.بپربرويمپايین.گفتکجا؟گفتمتوفقطدنبالمنبیا.
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دويديمورفتیمدممسجدجامع.بچههاجلویمسجدبودند.باصدایبلندگفتمآنهارا
زديم.دشمنمنهدمشد.بچههاريختندبیرون.ماهمازتویهمینخیابانچاسبیبهسمت
کوچهگلخانهدويديم.گمانمیکرديماگرده،پانزدهعراقیهمآنجابودهباشند،يابايددور
کشتههاوزخمیهاراگرفتهودرحالانتقالآنهاباشنديافرارکردهباشند.وقتیتویآن
ساختمانرفتیم،ديديميکنفرازآنباال،پايینافتادهاستوداردجانمیدهد.باالکهرفتیم،
ديديمچهار،پنجنفریکهازاتاقباالتیراندازیمیکردندهمتکهتکهشدهاند.يکیشانهم
بهدنبال پاکسازیکرديمو بهسرعتتصرفو را اينساختمان بعد داشتجانمیکند.
عراقیهاافتاديم.بابچههايیکهتویمسجدبودند،عراقیهاراازخیابانچهلمتریکهبعد
ازبیستوچهارروزتازهبهآنرسیدهبودند،دوبارهبهسمتجادهکمربندیعقبزديم.روز
بیستوچهارمدوبارهخیابانچهلمتریتقريباًامنشد.بازدنپیادهنظاموتکاورهایدشمن،
عراقیهاراتاباغخرمايیکهدرضلعشرقیشهربودوآنهاازآنجابهسمتمسجدجامعآمده
بودند،کوچهبهکوچهعقبزديم.ازآنشببهبعد،عملیاتشبانههمانجاممیداديم.قبلاز

آن،عملیاتشبانهنداشتیموکسیحقنداشتدرشبتیراندازیکند.

تشکیل دسته کربال
عصرروزبیستوچهارم،يکبسیجیناشناستویسنگریسرخیابانچاسبی،تیرخوردو
شهیدشد.منجنازهاشرابرداشتمورویشانهامگذاشتموبهطرفمسجدجامعرفتم.داشت
ِخرِخرمیکردوازحلقشخونمیريخت.دممسجدبردمشوآنجاسرهنگاقاربپرسترا
ديدموشروعکردمبهدادوبیدادکردنکهآقامانیرومیخواهیم.اقاربپرستهمآنجابرای
منحدودده،پانزدهنفرنیروجورکرد.مابايدسازمانیتویشهرمیرفتیم،ولیآتشسنگین
بود.خداسرهنگ پاشیده ازهم را ما اولیه ومجروحیتوشهادتهمرزمانمان،سازمان
اقاربپرسترارحمتکند.افسرخیلیشجاعودلسوزیبودوکمکزيادیبهماکرد.من
وبچههايیکهباآنهاآشناشدهبودم،شامروزبیستوچهارمبهصورتداوطلبانهبهسمت
مسجدجامعرفتیمتاامنیتآنجارافراهمکنیم.همانشبهمدستهکربالراتشکیلداديم.

یعنی دقیقًا اسم آن را دسته کربال گذاشتید؟

بله.افرادايندسته،محمودبنائیان،حسنصفا،بهروز،فرهادوفرزادمرادی،قاسمومحمود
فرخی،خلیلعبیدی،صمدشفیعیکهترکبود،غالمغالمی،حمودربیعیکهعربزبانو
خیلیشجاعبود،غضبان،گلمحمدی،باقرموسوی،حاجآقاسامعیوفرزندشکهشهردار
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شهربودوحاجآقافرخی،ازمبارزانزمانشاه،بودند.
اینهایی که گفتید، همه بومی بودند؟

بچههایاينگروه،بومی،ترک،اصفهانی،قمی،عربوتهرانیبودند.
چند نفر از نیروها در حادثه مسجد جامع شهید شدند؟

آنجاحدود۶۰نفرشهیدشدند.تمامخیابانپرازخونشدهبودوماشینهاديگررفتوآمد
نمیکردند.چهارراهخیابانچهلمتریوسهراهمسجدبستهشدهبودوتنهاجادهساحلیباز
بود.بچههاشهداراسريعدفنکردند.قبلازغروب،دشمنراازآنجاعقبزديمومنطقه
راپاکسازیواوضاعراروبهراهکرديم.بعدبالباسهایخونینمازمغربوعشايمانرابا
بچههایديگرخوانديمورفتیمبرایعملیاتشبانه.ديديمعراقیهاتاکجاعقبرفتهاند.يک
عملیاترویخانههايیکهدشمندرآنهامستقرشدهبود،انجامداديموبعدبهشهرداری
رفتیمونمازرابابچههاخوانديم.آنجاباهمديگرپیمانبستیمکهياخرمشهررابرایهمیشه

آزادکنیمياشهیدشويم.بچههاهممردانهپایکارايستادند.
دوبارهروینیروهایدشمنعملیاتیکرديموآنهاراعقبزديم.بهخانهایرسیديمو
همینکهچندنفرازعراقیهارازديمودو،سهنفرشانزخمیشدند،همگیوسايلشانرا
گذاشتندوازترسفرارکردند.ماهمکمیدرتاريکیتویکوچهدنبالشانرفتیمودوباره
برگشتیم.بعدقفلخانهرازديمودرشرابازکرديموتویآنرفتیم.ديديمعراقیهايک
سفرهبزرگانداختهاندکهشامبخورند.پدرسوختههاسراينسفره،گزاصفهانیوسوهانقمی
وپشمکوزولبیایيزدیهمگذاشتهبودند.غذاهایخودشانهمتخممرغوگوشتوبرنج
بود.رفتیمسرسفرهنشستیموبهيکیازبچههاهمگفتیمسرکوچهنگهبانیبدهد.وضعیت
جنگشهریطوریبودکهنبايدهیچوقتخودمانراتویبنبستقرارمیداديموغافلگیر
میشديم.همیشهاول،راهفرارمانرادرستمیکرديموبعدمستقرمیشديم.ظهرکهناهار
نخوردهبوديم.شبهمچیزینخوردهبوديم.خالصه-جایهمهخالی-نشستیمويکشام
خوبخورديم.آنشبآنجامستقرشديموفرداشبشعملیاتديگریانجامداديم.سهشب
ديگرهمتویآنکوچههاعملیاتکرديم.ديگردرآنجاعراقیهاتقريباًمتوقفشدهبودندو
فقطبهمسجدجامعحملهمیکردندوفشارمیآوردند.شبهامیرفتیمتیراندازیمیکرديم
ونمیدانستیمعراقیهاکجاهستند.عراقیهاهمتیراندازیمیکردندومادرمقابلسروصدا
میکرديم.آنهاهرجاتیراندازیمیکردند،مامیرفتیمازرویپشتبامزيرتیربارياتجهیزاتشان
نارنجکمیانداختیمورعبووحشتیبهوجودمیآورديم.دو،سهشبکهگذشت،محله
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کویگلخانهبهطورکلیازدشمنتخلیهشد.بعددوبارهرفتیمويکعملیات،داخلشهرو
خانههاانجامداديم.

روزهای بعد چه کار کردید و چطور شد که بچه های دسته کربال فرماندهی شما را پذیرفتند؟

روزهایبعددرکمینعراقیهامینشستیمتايکنفرراپیداکنیموتیراندازیکنیم.ديگر
جنگ،جنگخانگیشدهبود.درهمانسه،چهارشبيعنیازبیستوپنجمتابیستوهشتم،
جنگشبانهمیکرديموخیلیموفقهمبوديم.شباولکهبهبچههاگفتمجنگروزانهرا
تبديلبهجنگشبانهکنید،صمدشفیعیرفتهبودبهآنهاگفتهبودايناصفهانیمیخواهد
همهمارابهکشتنبدهد.حتیبعداًگفتندماگمانمیکرديمتوجاسوسعراقیهاهستیو
میخواهیهمهمارابکشی.وقتیعملیاتراانجامداديموعدهزيادیازنیروهایدشمنرا
کشتیموبچههاموفقیتهاراديدند،ديگربهمناعتمادکردند.کمکمبقیههمجذبشدند.
آنزمانديگربچههاورزيدهشدهبودندودشمنرامیشناختندوبیخودازاونمیترسیدند.
بههرحالنیروهابهدلیلتدابیرجديدوانهدامزياددشمن،فرماندهیمنراباعشقوعالقه
پذيرفتند.بعضیازآنهاتازمانتشکیللشکرکربالبامنبودند.هنوزهمباعدهایازآنها
رفتوآمددارم.خالصهتابیستونهممهردرخرمشهرجنگداشتیموشبهاتلفاتسنگینی
درمنطقهکویطالقانیوضلعشرقیخیابانچهلمتریبهدشمنواردمیکرديم.نیروهای
ايرانیبافعالیتدائمیشاننظامیهایعراقیراکهتجهیزاتوتوانوامکاناتخیلیخوبی

داشتند،مستأصلکردندوتلفاتسنگینیبهآنهاواردکردند.
به یک جبهه می زدید و درگیر می شدید یا به چند جا می زدید؟

نه،هرجاتیرمیزدند،میرفتیم.مابهطرفکوچههامیرفتیمودادوبیدادوسروصدامیکرديم
وعراقیهارامیترسانديموآنهاهمشروعبهتیراندازیمیکردند.عراقیهاکهتیراندازی
میکردند،بچههامیرفتندنیروهایآنهارامیزدند؛مثاًلمنخودمدو،سهجارفتمونیروهای
آنهارازدموبهعقببرگشتم.فقطيکجاهمنبود؛روزیسه،چهارجارامیزديموديگر
بیشترازآننمیشدبرويم،چونخودمانمیدانستیمبعدشچهخبراست.اينکارهایبچهها

بدونتلفاتانجاممیشد.سعیمیکرديمدشمنبچههارانبیندوخودمانتلفاتندهیم.
تأمین امکانات و تدارکات خط مقدم مثل روزهای اول ادامه داشت؟

تدارکاترامیآوردند؛مثاًلبهکسیمیگفتیمتوبرويکخردهآببیاوريابروفالنکار
رابکن.تویمسجدجامعپرازامکاناتوتدارکاتبود.برایيکماهمقاومت،آذوقهو
تجهیزاتتویمسجدداشتیم.برادرانبرایآوردنمهماتونیرویجديدوغذا،باعالقهو
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بهسختی،زيرآتشسنگیندشمنبهسرعتترددمیکردند.
تا آن زمان خانم ها غذا می پختند و غذای گرم بین رزمندگان توزیع می شد؟

بعدازروزبیستوچهارمزنهاراازشهرتخلیهکرديموديگرنگذاشتیمتویشهربمانند؛
فقطچندنفرازخانمهایرزمندهشجاعباسماجتبهکارشانادامهدادندوازآنهمهشهید

جلویمسجدنترسیدندوروزآخرازشهرخارجشدند.
نوجوان ها هم بودند؟

نوجوانهاهمبودند.بعضیهايشانمثلبهناممحمدیازبچههایخرمشهربودند.شهرو
امامجمعهخرمشهر اقاربپرست، و شريفالنسب سرهنگ را مسجد بهويژهحولوحوش
آقاینوری،آقایمحمدیوحاجآقایموسویادارهومديريتمیکردند.فشاردشمنو
مقاومتمردم،ازمرکزخرمشهرومسجدجامعکمیبهداخلجزيرهآبادانکشیدهشد.بعد
ازآنکهشیخشريفقنوتیباآنوضعشهیدشد،بهآيتاهللجمیکهگاهیبهخرمشهرمیآمد
وآيتاهللنوری،موسویومحمدیفشارآورديمکهازخرمشهرخارجشوند.آنهاهمگوش

دادندوبهآبادانرفتند.

آخرین مقاومت ها در خرمشهر 
خرمشهرکمکمداشتسقوطمیکردوديگرماندنعلماورزمندگاندرزيربارانگلولههای

توپوخمپارهوخمسهخمسهجايزنبود.بايدتدبیریمیکرديمکهجانآنهاحفظشود.
یعنی نیروهای مدافع خرمشهر کم کم به آبادان منتقل شدند؟

بله،بهآنطرفکارونرفتند.
در این مدت، از عراقی ها اسیر هم گرفتید؟

دراينمدتاسیرنگرفتیم،ولیروزدهمتویصددستگاهاسیرگرفتیم.نیروهایخودمان
سه،چهاراسیردرکویطالقانیگرفتند.مسئولیتاسرایعراقیبهعهدهمانبود.مسئولیتها
تعريفشدهبود.اسرارابهمسجدجامعخرمشهرمیبردندواطالعاتشانرامیگرفتند.البته

بیشترشانسربازبودندواطالعاتچندانینداشتند.
وقایع را تا اواخر مهر تعریف کردید. لطفًا بفرمایید آخرین روزهای مقاومت و پایداری را چطور 

گذراندید؟

صبحروزسیامکهبلندشديم،ازالیپردهکرکرهخانههایمردمنگاهکرديموديديمعراقیها
تویدو،سهتاازخانههایمحلهایکهمادرآنبوديم،دارندورزشمیکنند.برنامهريزیکرديم
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وقرارشدبچههاازهمانخانهایکهدرآنمستقربوديم،ازدو،سهمحورعملکنند.اولصبح،
بیسروصدابهمحلیکهعراقیهابودند،رفتیم،ولینگهبانشانماراديدوباآنهادرگیرشديم.

توی کدام محله خرمشهر بودید؟

نزديککوچهگلخانهوحولوحوشنخلستانبوديم.ازصبحتاساعت۱۰،۱۱درآنجابا
عراقیهازدوخوردداشتیم.درگیریماندراطرافيکخانهبود.نیروهایتکاورعراقیحدود
صدنفربودند.منرفتمکهازتویساختمانرویسرعراقیهابروموباآنهادرگیربشوم.
ازطرفمقابلهمنیروهایدشمنداشتندازدرساختمانبیرونمیآمدند.ازجايیکهتوپ
خوردهوديوارخرابشدهبود،بهداخلخانهرفتمويکدفعهباعراقیهاسینهبهسینهشدم.
نردههایاتاقخانهمانعبرخوردفیزيکیمانشد.مننارنجکتویدستمبودکهتاآمدمآن
رابیندازم،يکعراقیرگباراسلحهاشرارويمگرفت،امابیشترتیرهابهخشابهایژ۳ام
خورد.يکتیرهمبهپايمخوردکهازپشتپايمدرآمد.منهمنارنجکراانداختمدراتاقی
کهعراقیهاتویآنبودندوسريعرفتمپشتديوار.براثرانفجارنارنجکوترکشهای
آن،عراقیهاکشتهشدند.سهتانارنجکديگرهمداشتم.ازتویراهپلههاسريعبهطبقهدوم
رفتموديدمعراقیهادارندباماهمانکاریرامیکنندکهمنمیخواستمباآنهابکنم.آنها
ازپلههایساختمانديگریباالآمدند.منهملبپشتبامروینردباننشستهبودموداشتم
میديدم.ازبدنمهمهمینطورداشتخونمیرفت.صبرکردمنزديکشوندوبعدضامن
نارنجکراکشیدم.يکی،دوثانیهآنرانگهداشتموبعدانداختم.نارنجکزيرپایدونفر
ازتکاورهايشانرفتوموجانفجاردونفرشانرابلندکردوآنهاکشتهشدند.بعدازاين
انفجار،بالفاصلهآنخانهامنشدوديگرکسیبهآنجانمیآمد.چونمنرویساختمان
بلندتریبودم،نیروهایعراقینمیتوانستندمنرابزنند.دوتانارنجکديگرداشتم.ازروی
پشتبامپايینآمدموبهغالمیگفتمتکتیربزنوسرعراقیهاراگرمکن.عراقیهاازتوی
خانههافرارکردندورفتندپشتديوارباغیکهتهکوچهبودوشروعبهتیراندازیکردند.
سه،چهارنفرههمهرادروسطکوچهبهتیرباربستند.منباگلمحمدیوحمودربیعیبودم.
يکاسلحهاِميکهمداشتیم.گفتمشمابنشینیدبااِميکتیراندازیکنید،طوریکهآنهانتوانند
سرهايشانراباالبیاورندتامنازطرفديگررویسرشانبروم.خالصهآنهاتیراندازیکردند
ومنهمپشتيککوپهآجریرفتمکهنزديکآنهابودويکیازنارنجکهاراانداختم.
نارنجکبینعراقیهانیفتادوسمتخودمافتاد.سنگرگرفتم.بعدنارنجکدومرابرداشتم.
اسیر يا شهید ما بچههای همه نمیکرد، عمل اگر و بود مانده نارنجک يک همین حاال
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میشدند،چونعراقیهاراهرابستهبودند.آنجايکزمینبازیبودوبهراحتیتانخلستان
ديدهمیشد.اينطرفهميکساختمانبلندبودکهخودمنبهآنجارفتهودشمنرااز

آنجاعقبزدهبودموبهطورکاملپاکسازیاشکردهبودم.
عراقیهاازاينخیاباناصلیآمدندورویاينکوچهتوانزيادیگذاشتند.همهچیزمنتهی
بهاينکوچهشد.ماازاينجابايدديواربهديوارمیرفتیم.بچههامجروحشدهبودند.يکیاز
بچههابهنامعلیُعبیدیهمشهیدشدهبودووسطهمانکوچهافتادهبود.بهاوتیراندازی
کردهبودندوشکمشپارهشدهبود.يکزيرپیراهنمشکیهمتنشبود.خالصهمننارنجک
راکشیدمويک"يازهرا"گفتموآنرابهطرفمواضعدشمنانداختم.نارنجکافتادروی
سرسه،چهارنفریکهپشتتیربارداشتندتیراندازیمیکردند.نمیدانمرفترویقوطی
نارنجکشانيارویتیربارشانمنفجرشد.مهماتشانمنفجروجنازههایآنهابهاطرافپرت
شد.يکدفعهديدمعراقیهاازتویخانههایمردموازداخلنخلستانوپشتآنديوار،مثل
موروملخشروعبهفرارکردند.ماهمديگرتیرنداشتیمکهآنهارابزنیم.تیرژ۳مانتمامشده
بود.نارنجکهمنداشتیم.آننارنجکآخر،درواقعمعجزهخدابودکهدشمنرامنهدمکردو
موجبشکستاووعاملپیروزیمادراينمحورشدوموجبشدحدوددهنفرازنیروهای

گروهمانجانسالمبهدرببرند.
سرکوچهکهرفتم،ديدماقاربپرستپیراهننظامیاشراباالزدهوزيرپیراهنشراپايین
کشیدهوآنراپرازفشنگژ۳ونارنجککردهاستوداردباعجلهوسختیآنهارامیآورد.
حاالماراازکجاپیداکردهوفهمیدهبودکهمهماتنداريم،نمیدانم،ولیبهنظرمزخمیهای

قبلیمانرفتهبودندگفتهبودنداينهامحاصرهشدهاندومهماتندارند.
مسئولیت اقارب پرست چه بود؟

اقاربپرستمسئولسازماندهینیروهابودومهماترابهماونیروهایخطاولدرگیری
رساند.چهشجاعتیداشت!مهماتکهرسید،آنهارابهبچههادادموگفتمخشابهاراپر
کنید.من،همپايمزخمیبودوهملباسهايمپرازخونبود.منتهاالحمدهللمیتوانستمروی
پايمراهبروم؛البتهبهسختی.آنهاکهوضعمراديدند،گفتندتوکهديگراينطورنمیتوانی
بمانی.چراعقبنمیروی؟گفتممیروم،کاریبهمننداشتهباشید.اينبچههاراجمعوجور
کنید،عراقیهاکهسمتديگررفتند،پنجنفرازبچههابمانندواينجاراحفظکنندوبقیهبروند.

منهممیرومبیمارستانوزودبرمیگردم.
شما در خرمشهر، بقیه فرماندهان مثل جهان آرا را هم می دیدید؟
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جهانآراوبچههایخرمشهر،بیشتردرمنطقهمیدانراهآهنوخیابانچهلمتریبودند.
یعنی بچه های بومی در جبهه های رو به پایین خرمشهر مستقر بودند؟

يکجبههشانهمصابونسازیبود.منتهانیروهایمردمی،نیروهایمتفرقهارتش،تکاورهاو
دانشجوهاپراکندهبودند.نیروهايیکهبامابودند،تویمحورپلیسراه،کشتارگاهوصددستگاه
مستقربودند.نیروهایمردمیراهمکهبهطورپراکندهمیآمدند،آموزشمیدانیمیداديمو

بهکارمیگرفتیم.
شما با جهان آرا ارتباط داشتید؟

ماهمانروزاوليادومیکهبهخرمشهررسیديم،جهانآراراديديم.ايشانباموسویبود
وتوضیحاتیبهماداد.ماگفتیمبیسیممیخواهیمکهايشانگفتماخودمانهماآلنبیسیم

نداريم.آنروزيکچنینارتباطیباجهانآراداشتیموبعدتویشهرهمديگررانديديم.
وقتی شما برای فرماندهی انتخاب شدید، ارتباط و جلساتی با هم داشتید؟

دراينسیروزجنگدرخرمشهرمااصاًلنتوانستیمهمديگرراببینیم.جهانآرافرماندهسپاه
خرمشهربودودرفکرمقابلهبادشمنوانتقالمردمبهخصوصزنهاوبچههابهمناطقامن
وهدايتنیروهایخودشانبودکهحدودصدنفرپاسداربودند.هرکسیمیبايستدرهر
محوریکهمیتوانست،کارمیکرد.مهمانهداموتوقفدشمنبودکههمهنیروهااعماز

نیروهایمردمی،سپاهیها،ارتشیها،بسیجیهاوجهانآرابرایآن،پایکاربودند.
بله، می دانم. وضعیت بحرانی بود. می خواهم بدانم آیا رزمندگان مدافع خرمشهر ارتباط مستمری 

با هم داشتند و با همدیگر هماهنگ بودند یا خیر؟ 

بحثاينبودکهشهرزيرآتشاست.
بله، می دانم، اما دفاع یکپارچه و هماهنگ با هدایت و برنامه ریزی دقیق با دفاع پراکنده خیلی 

متفاوت است. به هرحال نسل آینده می خواهد اطالعات کاملی از واقعیت ها داشته باشد. 

يک داشت. هم ديگر مسئولیت هفت،هشت دشمن، تجاوز برابر در دفاع عالوهبر سپاه 
مسئولیتشحضوردرجبهههایجنگوحفظآنهابود.ارتباطاتهمباسپاهبود.بینگردانندگان
شهرمثلفرمانداری،آتشنشانی،جهادوشهرداریارتباطاتیبودوهمیشهبچههایسپاهدر
اينزمینهمأموريتهايیداشتند.اينجاآتشمیگرفت.آنجاآتشمیگرفت.بچههابرایتمام
شهربسیجشدهبودند.مساحتشهرسهکیلومتردردوکیلومتربودوبايدجلویتهاجمدشمن
درهرمحوریگرفتهمیشد.دراينجامردمبهلطفخداتوانستندباعشقوشجاعت۳4روز

دشمنرامنهدمومتوقفکنند.
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خروج نیروها از خرمشهر و سقوط شهر
را اقاربپرستبچهها بعدازظهر تیرخوردم.حدودساعت2 منروزسیوسوممقاومت،
سازماندهیکردوبهبچههاسفارشکرديموباهماناسلحهژ۳بهسرخیابانچهلمتریرفتیم.
سرپیچيکآمبوالنسآهوداشتمجروحبهعقبمیبرد.ديدندمندستنگهداشتهام،من
راهمتویآمبوالنسگذاشتندوبردندآبادان.ازهمهطرفتیرمیآمد.آمبوالنسباسرعت
حدودصدوبیستتامیدانفرمانداریراخیلیسريعپیچیدونزديکبودچپکند.منکه
مجروحبودم،بهرانندهگفتمچرااينطوریرانندگیمیکنی؟!گفتاينجارادارندمیزنندو

راهرابستهاند.
وقتی از خرمشهر خارج شدید، کجا رفتید؟ 

منبهبیمارستانطالقانیدرآبادانرفتم.بچههاومجروحهاخبرمیآوردندکهنیروهای
دشمنجادههاوپلرابستهاند.روزدوموسومآبانديگرارتباطشرقوغربخرمشهر
بار يک زياد سرعت با توانست بود، آورده را ما که آمبوالنسی شد. قطع پل ازطريق
آخرين جزء آمبوالنس اين بیاورد. آبادان به را خرمشهر مجروحهای و برود هم ديگر
ماشینهايیبودکهروزسیوسومازشهرخارجشد.آنطورکهمیگفتند،وقتیآمبوالنس
ازمیدانفرمانداریگذشت،ديگرآنجاسقوطکردوجنگبهداخلمیدانکشیدهشد.البته
مقاومتهادرآنجاهنوزبهصورتپراکندهوجودداشتوبچههایخودشهرکهدرمسجد
وجادهساحلیوفرمانداریبودند،کمکمتاروزچهارمآبانبهعقبآمدند.ازچهارمآبان
ديگرمقاومتودرگیریبچههاتویشهرتمامشدوآنهاازرودخانهعبورکردندوبهآبادان
آمدند.صمدشفیعیمیگفتمناززيرپلوازتویمیلههابهصورتآويزانوبادستبه

شرقخرمشهررفتم.
پس از مجروحیت شما، مسئولیت دسته  کربال به چه کسی سپرده شد؟

دستهکهمنحلشدوازهمپاشید.تویايندرگیریها،دستهماچندشهیدومجروحداد.
خودمهمکهمجروحشدم.فقطشفیعیوبهروزمرادیماندند.گمانکنمحمودهمزخمی
اينجاشهیدشد. ياقاسمفرخیهمدرروزهایبیستوهشتم،بیستونهمدر شد.محمود
بههرحالمنيکی،دوروزدربیمارستانبستریشدموبعدازآن،بههتلکاروانسرارفتم.
هم لحظه يک و بود جنگ روز ۳4 آنجا در بودند. شده مجروح همه خرمشهر بچههای
گردان۱۵۳ آمدند. کوتشیخ محدوده به خرمشهر سپاه فرماندهان بعد نداشتیم. استراحت

ارتشهمبهمنطقهآمدودرخطمستقرشد.
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یعنی آنجا دیگر مسئولیت با جهان آرا بود و فرماندهی بچه های خرمشهر به عهده او بود؟

پايین به کوتشیخ بهسمت پل کنار کوچه همین از شد. جهانآرا منطقه ديگر آنجا بله، 
بچههایخرمشهرمستقربودند.فرماندهیگردان۱۵۳همباسرهنگکهتریبود.گرداناو
روزیکهپلسقوطکرديعنیدقیقاًروزچهارمآبانواردآبادانشدوبهمدارسآبادانآمد؛
يعنیتازهبعداز۳۵روزيکگردانآمد.خودسرهنگکهتریمیگفتگردانمنراباالی
شادگاننگهداشتهبودندومنسیروزمنتظردستوربودم.اوفرماندهشجاعیبودکهيک

گروهانشراپشتپلخرمشهرگذاشتوحضورشخیلیمؤثربود.
یعنی نیروهایش را در کنار بچه های خرمشهر قرار داد؟

بله.گردان۱۵۳تازهنفسوزيرنظرلشکر77خراسانبود.آنهاتیربارکالیبر۵۰وخمپاره۶۰،
۸۱و۱2۰داشتندويکسازمانکاملنظامیبودندکهبايددرکوتشیخسنگرمیگرفتند.
ايننیروهاآموزشخوبیبرایسنگرکنیوايجادمواضعديدهبودندومواضعواستحکامات

خوبیداشتندوبیشترامکاناتشانرادراينخطوجبههمستقرکردند.
شما هم این کارها را از آنها یاد می گرفتید؟

بله،ازآنهايادگرفتیم.بههرحال،گردان۱۵۳يکگروهانشرادرکوتشیخگذاشت.گروهان
من،يکگروهانازبچههایفدائیاناسالمکه۳۰،4۰نفربودندويکگروهانازپاسداران

سپاهآبادانبهفرماندهیغالمالردووغالمنوروزیومهدیکیانیهمآنجابودند.
بسیار خب، تشکر می کنم. بحث را همین جا تمام می کنیم و ان شاءاهلل در جلسه آینده ادامه خواهیم 

داد.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسه چهارم*
عملیات در کوی ذوالفقاری و محور ایران گاز

چکیده
ایران گاز  محور  و  ذوالفقاری  در کوی  عملیات  تشریح  به  قربانی  چهارم، سردار  جلسه  در 
راه های  به  و  داد  توضیحاتی  آبادان  جبهه  کلی  وضعیت  درباره  ابتدا  در  وی  پرداخت. 
مواصالتی این شهر اشاره کرد و سپس وضعیت نیروهای فدائیان اسالم، ژاندامری، ارتش، 
بسیج و سپاه، به ویژه دسته کربال، و مواضع آنها را در آبادان تشریح کرد. عبور دشمن از 
رودخانه بهمنشیر و نبرد در کوی ذوالفقاری، موضوع دیگری است که در این جلسه به آن 
هرچه سریع تر شکسته شدن حصر  لزوم  امام درخصوص  پیام  به  قربانی سپس  پرداخته شد. 
آبادان اشاره کرد و آن را محرک اصلی اجرای عملیات در کوی ذوالفقاری خواند. راوی 
تالش  به  مهاجم،  گردان های  به  وارد شده  تلفات  میزان  ذکر  و  عملیات  این  تشریح  از  پس 
دوباره عراقی ها برای عبور از بهمنشیر اشاره و بیان کرد که چگونه نیروهای مقاومت این 
حمله را ناکام گذاشتند و مواضع خودشان را تثبیت کردند. وی پس از آن، درباره تشکیل 
دشمن  مواضع  به  حمله  برای  ایران گاز  محور  در  استقرار  و  ُقفاص  جاده  در  پدافندی  خط 
نیروهای  به  که  منافقین  از  نفر  چند  زیرا  بود،  ناموفق  عملیات  این  گفت  و  داد  توضیحاتی 
عراقی پناهنده شده بودند، نقشه عملیات را لو دادند. قربانی در پایان جلسه، درباره نحوه 

آشنایی اش با گروه مهدی باکری نیز مطالبی بیان می کرد.

* جلسه چهارم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز دوشنبه، 18 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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جلسه چهارم*
عملیات در کوی ذوالفقاری و محور ایران گاز

چکیده
ایران گاز  محور  و  ذوالفقاری  در کوی  عملیات  تشریح  به  قربانی  چهارم، سردار  جلسه  در 
راه های  به  و  داد  توضیحاتی  آبادان  جبهه  کلی  وضعیت  درباره  ابتدا  در  وی  پرداخت. 
مواصالتی این شهر اشاره کرد و سپس وضعیت نیروهای فدائیان اسالم، ژاندامری، ارتش، 
بسیج و سپاه، به ویژه دسته کربال، و مواضع آنها را در آبادان تشریح کرد. عبور دشمن از 
رودخانه بهمنشیر و نبرد در کوی ذوالفقاری، موضوع دیگری است که در این جلسه به آن 
هرچه سریع تر شکسته شدن حصر  لزوم  امام درخصوص  پیام  به  قربانی سپس  پرداخته شد. 
آبادان اشاره کرد و آن را محرک اصلی اجرای عملیات در کوی ذوالفقاری خواند. راوی 
تالش  به  مهاجم،  گردان های  به  وارد شده  تلفات  میزان  ذکر  و  عملیات  این  تشریح  از  پس 
دوباره عراقی ها برای عبور از بهمنشیر اشاره و بیان کرد که چگونه نیروهای مقاومت این 
حمله را ناکام گذاشتند و مواضع خودشان را تثبیت کردند. وی پس از آن، درباره تشکیل 
دشمن  مواضع  به  حمله  برای  ایران گاز  محور  در  استقرار  و  ُقفاص  جاده  در  پدافندی  خط 
نیروهای  به  که  منافقین  از  نفر  چند  زیرا  بود،  ناموفق  عملیات  این  گفت  و  داد  توضیحاتی 
عراقی پناهنده شده بودند، نقشه عملیات را لو دادند. قربانی در پایان جلسه، درباره نحوه 

آشنایی اش با گروه مهدی باکری نیز مطالبی بیان می کرد.

* جلسه چهارم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز دوشنبه، 18 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس 
واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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استقرار در آبادان
و  شدنتان  زخمی  ماجرای  تا  قبل  جلسه  در  سردار،  بسم اهلل الرحمن الرحیم.  رزاقزاده:  امیر
انتقالتان به بیمارستان طالقانی آبادان را توضیح دادید. در این جلسه می خواهیم درباره اتفاقاتی 

که از دوم آبان 59 به بعد افتاد یعنی وقایع آبادان، هجوم عراق به این شهر و حماسه هایی که در 

آنجا خلق شد، گفت وگو کنیم. برای شروع بحث بفرمایید شما در روز دوم آبان کجا بودید و چه 

اتفاقاتی در این روز افتاد؟

سردارمرتضیقربانی:بسماهللالرحمنالرحیم.منتادومآباندرخرمشهربادشمندرگیربودم
ودرروزسومآبانزخمیشدموبهبیمارستانطالقانیرفتم.بهدلیلزيادبودنمجروحانو
شهدا،خیلیهاراتویراهرویبیمارستانخواباندهبودندومجروحانوضعیتخیلیبدی
داشتند.تاشبآنجاماندمونمیدانمآنشبيافرداصبحشبودکهدرآمدم.چونخون
زيادیازبدنمرفتهبودوضعفداشتم،بههتلکاروانسرارفتم.قبلازانقالب،آنجامحل

عیشونوشطاغوتیهابودوبههمیندلیلخیلیامکاناتووسايلداشت.
رزاقزاده: از چه ناحیه ای مجروح شدید؟

قربانی:ازناحیهرانپا.تیرازجلوبهرانمخوردهوازپشتدرآمدهبود.
رزاقزاده: مگر دوران نقاهتتان تمام شده بود که از بیمارستان بیرون آمدید؟

قربانی:نه،منآنموقعنقاهتسرمنمیشدواينهابرايممهمنبود.همینکه-خداراشکر-
توانستمراهبروم،بههتلکاروانسرارفتم.بچههایفدائیاناسالمزودترازماآنجامستقرشده
بودند.آنهاوقتیآمدهبودند،اولینمکانشانتویآبادان،هتلکاروانسرابود.بچههایآبادانی
تویهتلآبادانوبچههایخرمشهریهمتویپرشینهتلبودند.بچههایاعزامیشهرهاو
استانهایديگرهمتویهتلکاروانسراجاگرفتهبودند.بیشترشانبچههایاصفهانبودند.
البتهتویگروهوسازمانمابچههایقمی،کرمانی،مشهدیومازندرانیهمبودندکهتکتک
خودشانراباماشینهایکرايهای،داوطلبانهبهآبادانرساندهبودند.فرماندهنیروهایفدائیان
اسالمبرادرعزيزمانسیدمجتبیهاشمیبودکهگمانکنمحدود۶۰يا7۰نفرنیروازتهرانآورده
بود.آنهاعمدتاًروحیاتانقالبیداشتندورشادتطلببودند.گمانمیکنمنیروهایهاشمیروز

بیستوهشتممهرواردآبادانشدهبودند.پشتیبانیآنهاراآقایخلخالیانجاممیداد.
رزاقزاده: نیروهای فدائیان اسالم که به خرمشهر نرفتند؟

قربانی:نه،داخلخرمشهرنیامدند.روزبیستوهشتميابیستونهممهرکهآمدهبودند،جنگ
ديگربهدوروبَرپلوفرمانداریرسیدهبودومنطقهدروازهوپلورودیبهخرمشهرخیلی
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شلوغشدهبود.بههمیندلیلآنهابهجايیسمتجزيرهمینورفتهبودند.بعدهمکهدشمن
تالشمیکردآبادانرامحاصرهواشغالکند،بهمحورهایايستگاه7وايستگاه۱2آمدندو
جاپیداکردندومستقرشدند.وقتیمابهآبادانرفتیم،آنهاپاتوقشانهتلکاروانسرابود.
آنجاهمدوطبقهداشت.چونمنمجروحشدهبودم،اسلحهوتجهیزاتمرابیمارستانتحويل
گرفت.زمانیکهبههتلرفتم،بالفاصلهپیگیریکردمکهاسلحهوتجهیزاتووسايلیبرای
خودمجورکنم.سوموچهارمآبانديگرخرمشهرسقوطکردوجنگداشتبهآبادانکشیده
میشد.مادرمحاصرهبوديموجادهآبادان-ماهشهروآبادان-اهوازبستهشدهبود.دشمن

همهراههایاصلیرابستهبود.
رزاقزاده: شما متوجه شدید که دشمن راه های زمینی را بسته است؟

قربانی:بله.
دیگران  و  محاصره شدگان  بین  دیگری  ارتباطی  راه  زمینی،  راه  به جز  جبهه  این  در  رزاقزاده: 

وجود داشت؟

قربانی:بله،بود.تنهاراههايیکهبازبود،راههوايیباهلیکوپتروراهآبیبالنجبود.يکی
راهآبیماهشهربهخلیجفارسبودکهازخورموسیمیآمدندوبهرودبهمنشیروچويبده
میرسیدند.چونلنجهاهدفحملههواپیماهایدشمنقرارمیگرفتند،ازهلیکوپترهمبرای
ترددهوايیاستفادهمیکردند.هلیکوپترهاازرویدريابهماهشهرمیرفتندوازآنجاوارد
آبادانمیشدند.اينراهخیلیبهپشتیبانیمقاومتکمکمیکردوسپاهوارتشسعیمیکردند

آنراباهمهسختیهاومشکالتیکهداشت،حفظکنند.

راه های دسترسی به آبادان در زمان محاصره
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رزاقزاده: وضعیت نیروها و مواضع آنها در شهر آبادان و وضعیت دسته کربال و فرماندهی شما 
چطور بود؟ آیا در آبادان کسی شما را می شناخت و شما را به ِسمت فرماندهی قبول داشتند؟

قربانی:ماتویمحاصرهبوديموبرایتهیهسالحوتجهیزاتتالشمیکرديم.استعدادارتشدر
اينمحوريکگردانکاملبود.يکگروهانشرابرایاحتیاطتویيکمدرسهنگهداشتهبود
ويکگروهانشهمپشتپلخرمشهربود.سپاههممنطقهعمومیآبادانومحورهایجزيره
مینو،اروندکناروکوتشیخرادردستداشت.نیروهایسپاهوفدائیاناسالمدراينمحدوده
خیلیپراکندهبودند.خالصهدراينمحورهاهمهبادشمندرگیربودند.بعدازمجروحیت
من،ازروزسومتاهشتمآبان،خودمانرابرایدفاعازآبادانبازسازیوآمادهکرديم.دراين
مدتبهجهادنجفآباداصفهانکهتویادارهبرقآبادانمستقربود،رفتیموتعدادیوسايل
وتجهیزاتازمسئوالنگرفتیم.آنهامارااززمانمقاومتدرخرمشهرمیشناختند.برادرمان
احمدرضاکاظمی1،استاندارچهارمحال،استانداریرارهاکردهبودوبهخرمشهروآبادانآمده
بودوجهادنجفآبادراهمآوردهبود.ايشانماراشناختودوتاماشینسیمرغبهماداد.
ماشینهابدونرانندهبودندوماازاينبابتمشکالتوگرفتاریهايیداشتیم.يکنفرکهحاال
اسمشرايادمرفتهاست،پسرشبهجبههآمدهوبرنگشتهبود.اوکهنجفآبادیبود،آمدهبود
آبادانودنبالپسرشمیگشتکهتویمحاصرهگیرافتاد.بهاوگفتیمفعاًلبیارانندهماشو.
يکماشینرابهاوداديم.پشتيکماشینهمخودمنشستموچندنفرازبرادرانرابرداشتمو
بهستادآبادانرفتیمواقاربپرستوشريفالنسبراپیداکرديم.آنهامارابهسرهنگحسنی
سعدیمعرفیکردند.سرهنگسعدیتویآباداننمايندهارتشبود؛يعنیفرماندهستادعملیاتی
آبادانبود.وقتیاوبهمااعتمادکرد،بهفرماندهپاسگاهخسروآباددستوردادکهسهقبضهخمپاره
بهمابدهد.خمپارههارابعدازتعمیربهمادادند.ماقباًلشلیکباخمپارهوديدبانیرابهصورت
عملیيادگرفتهبوديم.بعددستوردادمهماتهمبهمابدهند.مابااينسیمرغهاوآنپیرمرد
ويکی،دونفرازبچههایديگررفتیمخمپارههاومهماتراگرفتیم.جایدرستوحسابیهم
برایاينکهمهماترادپوکنیم،نداشتیم.هنوزمحورعملیاتیمشخصینداشتیمکهدرجای
ثابتیبجنگیم.خمپارههاراکهگرفتیم،بابچههايیکهتویخرمشهرمجروحشدهبودند،دور
همجمعوآمادهشديمکهجلویدشمنبايستیم.البتهمأموريتمشخصینداشتیمومعلومنبود

کهمیخواهیمچهکارکنیموکجاجلویدشمنمستقرشويم.

۱. احمدرضا کاظمی بعداً مدیر ایران ایر شد. او مدتی هم کاردار ایران در انگلستان و نماینده وزارت دفاع برای خرید 
مهمات و وسایل نظامی بود. 
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ازچهارمتاهشتمآبان،قبضههاراکهداخلگريسبود،درآورديموآمادهکرديمومرتب
تویهتلکاروانسراچیديم.روزپنجمياششمآبانبودکهيکگروهچهلنفرهازبرادران
اصفهانیکهتویسپاهسیستانوبلوچستانبودند،بهفرماندهیعزتاهللشمگانیوخیری1به
آبادانآمدند.آنهاتخصصکارباخمپاره۱2۰راداشتندودرآمادهکردنقبضهوتجهیزات

ماهربودند.
رزاقزاده: از چه راهی آمده بودند؟

قربانی:چونآبادانمحاصرهشدهبود،بهوسیلهلنجآمدهبودندوچوننیروهایاستانیبودند،
مستقیمآنهارابههتلکاروانسراآوردند.بچههایاصفهانکهآمدند،هتلکاروانسراديگر
تقريباًپايگاهمردمیاستانی2شد.آنهاروزاولشانبودکهواردآبادانشدهبودندوجايیرابلد
نبودند.شامششمآبانکههمديگرراديديم،باآنهاصحبتکرديموآنهاازاينوضعیتبحرانی
مطلعشدند.باتوجهبهاينکهآموزشديدهوبهکارمسلطبودندوتویسیستانوبلوچستانهم
جنگیدهبودند،میشدازآنهااستفادهبهینهکرد.منباآنهاصحبتکردموآنهاهمپذيرفتند
کهفرماندهشانباشم.بعدنیروهاراگروهبندیکرديم.حدودده،پانزدهنفر،گروهخمپارهرا
تشکیلدادند.آقایخیریهممسئولخمپارههاشد،چونقباًلالحمدهلليکدورهآموزشی
ديدهوباخمپارهکارکردهبود.قبضههایخمپارهرابهايشانتحويلداديم.بقیهنیروهاراهم
سازماندهیکرديموتاروزهفتم،هشتمآبانوسايلآورديم،ولیتاروزهشتممأموريتما
مشخصنبود.هشتم،ساعت۱2يا۱شباعالمکردندکهعراقیهاازکویذوالفقاریوارد

قسمتشرقیآبادانشدهاند.

عبور عراقی ها از بهمنشیر و جنگ د ر کوی ذوالفقاری 
رزاقزاده: از چه طریقی متوجه عبور دشمن از بهمنشیر شدید؟

قربانی:شبنهمکهعراقیهاازذوالفقاریآمدهبودند،يکاوراقچیبهنامدرياقلیسورانی
تویمحلهذوالفقاریآنهاراديدهبود.درياقلیازبچههایمبارکهاصفهانبودکهبهاينمنطقه
آمدهبودوباکاراوراقچیگریزندگیاشرامیگذراند.عراقیهاوقتیازنخلستانوارداين
محلهآبادانشدهبودند،اوراتویگاراژشديدهوگرفتهبودند.آنهامیخواستندازاواطالعات
بگیرند،امااوهیچخبریندادهبود.بعدعراقیهادستوپايشرابستهودرنخلستانرهايش

۱. عزت اهلل شمگانی و خیری از نیروهای کارآموزده سپاه اصفهان در مهار آشوب ها و غائله های سیستان وبلوچستان بودند 
که حدود یک ماه بعد از آغاز جنگ، با شنیدن خبر محاصره خرمشهر، عازم اهواز و جبهه های جنوب شدند.

2. منظور پایگاه نیروهای اعزامی از استان اصفهان و سایر مناطق کشور در آبادان است. 
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کردهبودند.اوهمخودشدستوپايشرابازکردهودوچرخهاشرابرداشتهبودوتوی
تاريکی،ازراههایَدرروذوالفقاریکهخودشبلدبود،ازدستآنهافرارکردهوبهپايگاه
بسیجرفتهبود.بههرحالبهبچههایسپاهگزارشدادهبودکهچنینوضعیتیهست.همان
شب،ده،پانزدهنفرازبچههایمحلیوپايگاهبسیجبهسمتعراقیهارفتهوباآنهادرگیر
شدهبودند.عراقیهابهسرعتدوگردانشانراازرودبهمنشیرعبوردادهبودند.درگیریکمی
اطرافکویذوالفقاریشدهبود.البتهنیروهایعراقیتاکورهپزخانههابیشترجلونیامدهبودند.
صبحهمکهمابهکورهپزخانهرسیديم،ديديمکهآنهاتاکورهپزخانههاوبیروننخلستانيک
مقدارموضعگرفتهاند.ايناخباردرياقلیاطالعاتنابیبود.اونقطهورودیعراقیهارابه
بچههانشاندادهوآنهارابردهبودکهبادشمندرگیرشوندکهعدهایازآنهاشهیدشدند.

بااطالعاتیکهبهمادادند،خودمانراآمادهکرديموصبحاولوقتبهدنبالماشینرفتیم.
چونماشیننبود،يکآمبوالنسقراضهويککفیتريلیازشرکتنفتويکاتوبوس
قراضهآورديموبچههايمانراسوارکرديموباسرهنگکهتریحرکتکرديم.کهتریيکی
ازگروهانهايشرابرداشتوراهافتاد.اينگروهانفرماندهشجاعیداشتکهگمانکنم
خراسانیواسمشياوربود.ماهمکهبابچههايیکهازسیستانوبلوچستانآمدهبودند،يک
نیروهارا تريلیگذاشتیم. بارهايمانرارویکفی افتاديم.وسايلو راه گروهانمیشديم،
همسواراتوبوسکرديموبابقیهبچههاوسیمرغهاومقداریمهماتراهافتاديم.برادران
ارتشیهموسايلیکهتویآبادانبود،جمعوجورکردهوسوارشدهبودند.صبحنهمازهتل
کاروانسراکهراهافتاديم،بهجادهآبادانرفتیمکهبهاروندکنارمیرفت.تادمتانکفارمها1رفتیم
وتقريباًبهحاشیهشهرونزديکمخازننفتبواردهرسیديموبعدبهپاسگاهخسروآبادواز
آنجابهسمتکویذوالفقاریرفتیم.محلاستقراریدرکناراروندپیداکرديم.عراقیهاکنار
روستایسادات،رویبهمنشیرپلزدهبودند،منتهامانمیدانستیمدشمندرچهمحدودهای
ازبهمنشیرعبورکردهاست.البتهبراساساطالعاتیکهازدرياقلیگرفتهبوديم،میدانستیم
نیروهایدشمنتاکویذوالفقاریآمدهاند.زمانیکهداشتیمبهسمتذوالفقاریمیرفتیمو
قبلازاينکهبهآنجابرسیم،حدودساعت۱۰صبحازصداوسیمایآبادانپیامیپخششد.
آنپیام،پیامامامبودکهآيتاهللجمیآنراخواند.امامفرمودهبودندشکستنمحاصرهآبادان

يکتکلیفشرعیوالهیاست.
رزاقزاده: شما با آیت اهلل جمی هم ارتباط داشتید؟

۱. به مخازن بزرگ نفت تانکفارم گفته می شود. 
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را ايشان بوديم، خرمشهر که زمانی ارتباطحضوری. نه داشتیم، دورادور ارتباط قربانی:
ديديم.آنپیامدوبارپخششد؛يکبارساعتنهونیمازطريقراديوآباداناعالمشدکه
ماآنراتویماشینشنیديم.زمانپخشپیامرابچههابهماگفتهبودند.خبرپیامکهبرای
بچههامیآمد،بهخصوصاگرمربوطبهامامبود،تلگرافیوکوتاهمیآمد.باپخشپیام،مردم
ونیروهایمسلحداخلآبادانبسیجشدند.يکبارهماخبارساعت2پیامراپخشکرد.
منآنرابايکراديویترانزيستوریکهداشتم،گوشکردم.اينراديوهمیشههمراهمبود.

رزاقزاده: گویا امام خمینی در 14 آبان 59 پیام دادند.
قربانی:نه،امامساعت۹يانهونیمصبحروز۹آبان۵۹پیامدادند.1همیشهپیامهایامامرا
ساعت۸و۹ازاخبارگوشمیداديم؛حتیشدهبرایاخبار،خودمانرابهماشینیکهراديويی
داشتهباشد،برسانیم.گاهیهماخبارمهمراازديگرانمیپرسیديموبههرصورتازاوضاع

کشوروبهخصوصجبهههایجنگباخبرمیشديم.
راديوعراقمدامتوهینمیکردومیگفتتسلیمشويد،مقاومتفايدهندارد.دائممیگفت
را رزمندگان روحیه میخواست کارها اين با میگیريم. هم را آبادان گرفتیم، را خرمشهر
تضعیفکند،امانیروهایماباقدرتدرمقابلدشمنايستادندوارتشعراقراشکستدادند.

رزاقزاده: عکس العمل شما بعد از شنیدن پیام امام چه بود؟
قربانی:منسريعنیروهايمراآمادهکردمواول،نوریوعشوریراپایخمپارههاگذاشتم.
منطقه آجری خانههای همان در ازخمپارههايمان قبضه رسیدند.سه بهشهادت بعداً آنها
صددستگاهبود.اينمنطقهرابهآنهاداديموگفتیمکهگرابندیقبضههاراانجامبدهند.البتهما
بهبچههایادواتگفتیمکهشماخیلیکاریبهجهتوزاويهنداشتهباشیدوبهخداتوکل
کنیدوبهائمهمتوسلشويدوباقرآنوزيارتعاشورايیکهپایاينخمپارههامیخوانید،
شلیککنید.شعارماناينبودکهتوشلیککن،خدابههدفمیزند.بعدخودمبابچههايی
کهپیادهبودندوسرهنگکهتریبهطرفکویذوالفقاریکهدشمندرآنآمدهبود،رفتم.
منازحاشیهکویذوالفقاریکهنخلستانبود،عدهاینیروبردموازساحلرودخانهرفتیم
تاپلاحداثیدشمنرویبهمنشیرراپیداکنیم.ازلحاظنظامیاينبهترينتاکتیکوتکنیک

۱. امام خمینی در سخنرانی خود در 14 آبان ماه 1359 فرمودند: »... من منتظرم که این حصر آبادان از بین برود و ]هشدار[ 
می دهم به پاسداران، قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشود. مسامحه نشود در آن. 
حتمًا باید شکسته بشود. فکر این نباشند که ما اگر اینها هم آمدند، بیرونشان می کنیم. اگر اینها آمدند، خسارات بر ما وارد 
می کنند. نگذارند اینها بیایند در آبادان وارد بشوند. از خرمشهر اینها را بیرون بکنند. حال تهاجمی بگیرند...« )صحیفۀ 

امام، ج 13، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 1378، ص333(
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بودکهمابهکارگرفتهبوديم،اماخودماننمیدانستیم.فقطهدفماناينبودکهبهرودخانه
بهمنشیربرسیموپلعراقیهارابگیريمومنهدمکنیم.البتهمااصاًلنمیدانستیمکهدشمنبا

چهاستعدادیداخلآبادانآمدهاست.درياقلیهمنمیدانست.
عراقیهادرشبيکپلجی.اس.پی.زدهبودندوتعدادینفربرراهمازرویآنآورده
نظامی، آنهاسیزدهتاجیپموشکانداز۱۰۶وجیپ بود. کامل آنهاخیلی تجهیزات بودند.
پنجتابولدوزر،يکلودرويککانالکنهمازرویپلعبوردادهبودند.کانالکنراآورده
بودندتاکانالحفرکنندوهنگامپدافندتویآنبروند.نیروهاوتجهیزاتیکهآوردهبودند،
درحديکگردانپیادهويکگردانمهندسیبود.بهپلکهرسیديم،عصرشدهبود.وقتی
رفتیمپلومحلتردددشمنراببنديم.باعراقیهابهشدتدرگیرشديم.فانتومهاینیروی
هوايیهمآمدندوپلرویبهمنشیررازدند.خدابرادرانخلبانونیرویهوايیراخیربدهد؛
باوجوداينکههمهيگانهایدشمنبهپدافندهوايیمجهزبودند،باشجاعتآمدندوپلرا
زدند.دو،سهنفرازبچههايمانمثلربانیواسکندرقلیزادهدراينجاشهیدشدند.پلکهزده
شد،عراقیهاتویآبافتادندوديگرارتباطآنهادردوطرفرودخانهباهمقطعشد،ولی

ازجی.اس.پیهااستفادهمیکردند.
يعنیهمغربرودخانه بود؛ نخلستان بودند، کرده عبور آنجا از عراقیها که منطقهای
بهمنشیروهمشرقآن،نخلستانبود.آنهابرایجنگآمدهوسرپلگرفتهبودندوجادهآبادان

بهاروندکناررابستهبودند.اينجادهتنهاجادهایبودکهبهاروندکنارمیرسید.
منصبحروزنهمآبانيکماشینبهپاسگاهخسروآبادفرستادمتامقداریمهماتبیاورد
کهازطرفمقابلباگلولهآر.پی.جی7وموشکدشمنمواجهشدهبود،ولیآنقدرسرعتش
زيادبودکهعراقیهابحمداهللنتوانستهبودندآنرابزنند.يکمقدارمهماتبهبچههارسیدو
آنهاشلیککردند.بعدنیرویپیادهوادواتسپاهوارتش،گروهانسرهنگکهتریازارتش
وگروهانخودمنازسپاهاصفهان،نیروهایمردمیایکهاينجابودندونیرویهوايیارتش

اينجارازدند.يکعملیاتخیلیهماهنگوزيباراخدااينجاسازمانداد.
ما۱۰صبحبهمنطقهمِدنظررسیديموساعت۱2درگیریمانبادشمنشروعشد.اينجا
محلهایبهنامصددستگاهبودکهشاملمجموعهایازساختمانهاومنازلمردممیشد.اينجا
همنیروهایدشمنوتانکفارمهاینفتدرمقابلپاسگاهخسروآبادبودند.حدودساعت۱۰
شببهاينجارسیديمونیروهاراسازماندهیوخمپارهاندازهايمانراهممستقرکرديم.بعد
گروهانسرهنگکهتریازسمتراستوگروهانماازسمتچپبهطرفکویذوالفقاری
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نیروهایسرهنگکهتریهماهنگجلورفتیم.گروهانکهتری ماو الحمدهلل حرکتکرد.
تقريباًازسمتکورهپزخانههارفت.سهقبضهخمپارهازقبلدرمنازلصددستگاهمستقرکرده
بوديم.سهقبضههمبرایگروهانسرهنگکهتریبودکهبهاينجاآورديمودرمجموعشش
قبضهشدکهآمادهاجرایآتشبودند.ماگلولهزيادینداشتیم.بهبرادرانگفتیمچونماه
محرمنزديکاست،بنشینیدوزيارتعاشوراوقرآنبخوانید،خداگلولههاراهدايتمیکند.

عملیات کوی ذوالفقاری

شايددشمندراينجابیشاز۱۵۰نفرکشتهداد.عدهایازعراقیهاهممجروحشدند.
گلولههاواقعاًمؤثربودند،چونخداآنهاراهدايتکردهبود.فشارنیروهایخودیوآتش
حرکتوپشتیبانیخمپارههایماموجبترسنیروهایمهاجمشدهبود؛طوریکهبیشترآنها
بهآبزدهبودند.حدود۱۰۰نفرازنیروهایدشمندرباتالقرودخانهگیرافتادهبودندو
دخیلالخمینیمیگفتندکهبیشترشانراآبخفهکرد،چونسرعتحرکتشزيادبودوجزر
ومدداشت.چندروزیکهآنجابوديم،اينجنازههاتویساحلبهمنشیرافتادهبودند،چون
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زخمیهایدشمنکهمیخواستندفرارکنند،نتوانستهبودندآنهاراببرند.قايقهایعراقیهاهم
بهدلیلحضورنیروهایايرانی،ديگرقادرنبودندبیايندوآنهارابهساحلشرقیرودخانهببرند.
حدود۱۰۰نفرديگرازعراقیهاهمدراطرافنخلستانکشتهشدهبودند.الحمدهللربالعالمین

مابهساحلرسیديموبهمنشیررابستیموبینگروهانهایعملکنندهالحاقحاصلشد.
بعدازآن،سريعبهذوالفقاریرفتیم.آنجايکمغازهآهنگریبودکهدرپشتیاشبازبودو
همهازآنرفتوآمدمیکردندتادشمننتواندبهآنهاآسیبیبرساند.هماهنگیایشدوحدود
ساعت۸يا۹شب،تویگرگومیشهوا،خیلیسريعآنمغازهرابهيکقرارگاهتاکتیکی
بین مخابراتی ارتباط يک و کرديم مستقر آنجا را بیسیممان کرديم. تبديل برایخودمان
مسئوالنخمپارهها،مردموخودمانبرقرارکرديم.غیرازتلفاتیکهگفتم،۱4۰نفرهماسیر
گرفتیم.1يعنیماتجهیزاتدوگرداندشمنرابهطورکامل،منهدمکرديمواسیرهمگرفتیم.

رزاقزاده: این وقایع مربوط به چه روزی است؟

از راست: مرتضی قربانی، صدر ارحامی و عباس قربانی )برادر مرتضی قربانی( - رودخانه بهمنشیر

قربانی:مربوطبهروزنهماست.هشتم،شب،عراقیهاآمدندوروزنهمماحملهکرديم.خب
مادرکویذوالفقاریدرغرببهمنشیرمستقرشديموباسرهنگکهتریالحاقکرديم.از
صبحروزدهمگروهانسرهنگکهتری،کارسنگرکنیرادرضلعغربیرودخانهشروعکرد.
برادرهایارتشیکارراشروعکردندوبچههایماهمکهسنگرکنیبلدنبودند،ازآنهاتبعیت
کردند.باالخرهباهمتهمه،سنگرهايیساختهشدوهمگیماندرسنگرهامستقرشديم.

اسارت  به  را  از عراقی ها  نفر  ذوالفقاری، 29  از عملیات در کوی  این مرحله  نیروهای خودی در  ۱. گفتنی است که 
درآوردند و در مرحله بعد که به نیروهای عراقی در جاده قفاص یورش بردند، حدود 130 اسیر عراقی گرفتند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهچهارم:عملیاتدرکویذوالفقاریومحورايرانگاز  107

جیپهاوخودروهایموشکاندازوکامیونهایدشمنراکهازرودخانهعبورکردهبودند،به
غنیمتگرفتیموازصحنهدرگیریبیرونآورديموسازماندهیکرديم.تعدادیازآنهاگلوله
توپوترکشخوردهبودندوبهدردنمیخوردند،امادو،سهتاماشینخوبهمگیرمان
آمد.بعدازاينکهخرمشهراشغالشدوماآنجاراترککرديموبهآبادانآمديم،اينجااولین
جايیبودکهدرآن،تجهیزاتووسايلخوبیگیرمانآمدوعدهزيادیاسیرگرفتیم.ازجمله
ماشینهايیکهغنیمتگرفتیم،جیپهایموشکانداز۱۰۶وجیپفرماندهیبود.بعدازآن

توانستیماينمنطقهآزادشدهراتثبیتکنیم.
رزاقزاده: در این اوضاع آیا مردم هنوز توی آبادان ساکن بودند؟

قربانی:نه.البتهساکنانکویذوالفقاریهنوزبهصورتپراکندهحضورداشتندوخیلیهم
کمکمیکردند.بندگانخدادررساندنآبوغذابهرزمندگانوستادآبادانخیلیفعال
بودند؛مثاًلدهمآبان،شب،ازبیمارستانشرکتنفتبرایماساندويچآوردند.همهخستهو

گرسنهبوديموازصبحغذانخوردهبوديم.ساندويچهابهموقعرسید.
رزاقزاده: بیمارستان شرکت نفت فعال بود؟

قربانی:بله.ساعت۱۰شباسرايیراکهتویکویذوالفقاریگرفتهبوديم،درقرارگاهیکه
منزدهبودم،نشانديم.آنهالختبودند،چونمیخواستندازرودخانهفرارکنندکهبچههاآنها
راگرفتند.ازبیمارستانشرکتنفتساندويچآوردند.عراقیهاهمازشبقبلکهحملهکرده
بودند،غذانخوردهبودندوبادستاشارهمیکردندکهبهماآبوغذابدهید.ماهمبراساس
آئینمسلمانیبههمهآنهاآبوغذاداديم.وقتیغذاخوردند،اطالعاتالزمراازآنهاگرفتیم

وتخلیهشانکرديم.
تجهیز  و  تدارک  را  ازطریق مساجد، جبهه ها  مردم خرمشهر  مثل  آبادان هم  مردم  رزاقزاده: 

می کردند؟

قربانی:بله،ولینهدرآنوسعت.بهدلیلشلیکمداومتوپوخمپاره،ساکنانزيادیدرآبادان
نبودند؛يعنیيکاستقرارقرارگاهیدرشهروجودداشتوسپاهونیروهاینظامیديگرهم
بودند.چوندوباراينجابمبارانشد،مقرهايمانجابهجاشد.هتلآبادانوپرشینهتلهمفقط
مخصوصبچههایرزمندهبودکهمیرفتنددرآنهااستراحتمیکردند.جایديگرینبودکه
رسماًتدارکاترابهخطمقدموبچههابرساند.درآبادانازآذوقهمنازلمردم،اجناسداخل
بود، پايیز استفادهمیکرديم.چونفصل مغازههاوخوراکیهايیکهخودمردممیآوردند،
خرماهارسیدهبودندوبچههاازخرماهاینخلستانهاهماستفادهمیکردند.مشکلعمدهما
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کمبودآببودکهآنراهميکطوریتهیهوتأمینمیکردند.خالصهماتاشبدهمسرپلی
کهنیروهایدشمندرکویذوالفقاریوغرببهمنشیرگرفتهبودندوهمهمواضعآنهاراپس
گرفتیم.خداراشکر،بچههایسپاه،ارتش،نیروهایمردمیآبادانوفدائیاناسالمکهدراين

محورهابودند،همهکمککردند.
رزاقزاده: فدائیان اسالم کجا مستقر بودند و چه استعدادی داشتند و چند نفرشان به کمک شما 

آمدند؟

قربانی:فدائیاناسالمدراينجاکمتربودند.آنهابیشتربهمحورهایجادهآبادانرفتهبودندو
حدود۶۰،7۰نفربودند.درجايیکهمابوديم،بهطورپراکندهمیآمدند.ما،گروهانگردان۱۵۳
سرهنگکهتریوبچههایسپاهآبادانسازمانخودمانراداشتیموباهمبوديم.بچههای
تازهواردبیشتربهمحورفدائیاناسالممیرفتند،چوننمیشدنیروهایبقیهمحورهاپراکنده
شوند.بههرحال،صبحروزدهمديگراينجاتثبیتشدومادرمواضعخودمانمانديموسنگر
رامستقرکرديم. برقرارکرديموبچهها ادواتمان با را ارتباطمخابراتیمان بعدهم کنديم.
مهماتیهمکهتویپاسگاهخسروآبادبود،بهصددستگاهآورديم،چونديگرجهتتکدشمن

راکشفکردهبوديمومیدانستیمبايدچهکارکنیم.
يکیازکوتاهیهایارتشعراقکهموجبشدنتواندماراشکستبدهد،اينبودکهاز
جنوباروندرودنیروواردنکرد.اگرازآنجانیروواردمیکرد،ديگرکارتماممیشد.دشمن
نمیدانستکهمادرآبادانچهاستعدادیداريم.فرماندهیارتشعراقباعجلهتصمیمگرفته
بودبالشکر۳وتیپتکاورازطريقيکفلشهفتادکیلومتریآبادانرامحاصرهکندوديگر
عقلشنرسیدهبودکهبايکتیپنیرویپیادهمیتواندازاروندعبورکندوجادهاروندکنار

راببندد.
قرار  نیروهای دشمن  یعنی بخشی که دو طرفش  اروندرود،  و  بهمنشیر  بین  رزاقزاده: فاصله 

داشتند، دقیقًا چقدر بود؟

قربانی:فاصلهرودخانهبهمنشیرواروندرودحدودسهکیلومتراست.اگردشمنباهلیکوپتر
درشمالاروندنیرومیريخت،کاراينجاتمامبود.بههرحالارتشعراقبهدلیلضربهایکه
تویخرمشهربراثرمقاومتمردمونیروهایمسلحخوردهبود،ازنیروهايیکهدرمحدوده
پاسگاهخسروآبادبودند،میترسید.بچههادرخرمشهر۳4روزباماشیننظامیعراقجنگیدند
ونیروهاويگانهایعملکنندهاشرامنهدمکردند.ارتشعراقبرایاشغالخرمشهر،سه
لشکرآوردهبود،اماباوجود۳4روزجنگ،فقطبخشغربیشهررااشغالکردونتوانست
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قسمتشرقیآنرابگیرد.عراقیهاسهبارتامیدانفرمانداریوپلخرمشهرآمدندوتلفات
زيادیدادندوفرارکردند.

تالش مجدد ارتش عراق برای عبور از بهمنشیر
رزاقزاده: بعد از عملیات در ذوالفقاری، وضعیت نیروهای خودی و عراقی در محدوده رودخانه 

بهمنشیر به چه شکل بود؟ آیا در این مقطع اتفاق دیگری هم در این محور افتاد؟

قربانی:شبدوازدهمدوبارهعراقیهابهاستعداديکگردانحملهکردندکهازبهمنشیرعبور
کنندوبهغربآنبیايند.آنهاخیلیپرطمطراقباقايقوجی.اس.پی.آمدندکهازبهمنشیر
عبورکنند،منتهاهیچاطالعاتیازاستعدادمانداشتند.مادرسرتاسرحاشیهرودخانهسنگر
درستکردهونیروهایپیادهرادراينسنگرهامستقرکردهبوديم.ساعت۱۰،۱۱شببودکه
نیروهایدشمنآمدند.جاسوسهایخلقعرببهدشمناطالعاتمیدادندوآنهاهمچون
منطقهراشناسايیکردهبودند،ادعامیکردندکهخیلیاطالعاتدارند،ولینمیدانستندکهما
اينجامستقرشدهايم.بههرحالدشمنبهاينجازدويکگردانديگرشهمازردهخارجشد،
چوننیمیازنیروهایاينگردان،کشته،زخمیيااسیرشدندياتویآبافتادند.چندنفر
ازافسرهایعراقیکهبهساحلغربیبهمنشیرآمدهبودند،بهاسارتدرآمدندوبقیهشانهم
متواریشدندوبهشرقرودرفتند؛يعنیدرروزدوازدهمديگرمواضعمادرغرببهمنشیرو
مواضععراقیهادرشرقآنبود.ازپشترودخانهبهمنشیربهخوبیمواضعدشمنراديدبانی
میکرديم.عراقیهاازداخلنخلستانآمدندوآتشخمپارههای۱2۰ماوخمپارههایارتش،
آنجارابرایآنهاجهنمکرد؛يعنیاگرپرندهپرمیزد،آنرامیزديم؛همباتیرمستقیموهم
باخمپاره.اينطورنبودکهصرفاًآتشانبوهبريزيم.آتشديدبانیشدهودقیقمیريختمکه
ارزشداشت.رویساحلرودخانه،الیدرختهاینخلوتاجايیکهعمقمواضعدشمن
رامیديديم،آتشدقیقمیريختیم.روزدوازدهم،بچههانیروهاوتجهیزاتعراقرادرشرق
روخانهبهطورکاملمنهدمکردند.نیروهایدشمنازترسفرارکردندوروزچهاردهم،اينجا
ديگرجنبندهایازعراقیهانبود.چندروزبعد،آنهاازترسشانپشتجادهُقفاصهمنماندند
ورفتندکمیدورترمستقرشدند.دراينجا۳گردانيادرواقعيکتیپارتشعراقبهطورکامل
منهدمشد.ماهیچوسیلهایبرایعبورازآبنداشتیم؛نهپلداشتیم،نهجی.اس.پی.ونهقايق.
دونفرازبچههاچونشناگربودند،باشناکردنبهآنطرفرودخانهرفتندوبرگشتندوحتی
دوتابلمهمباخودشانآوردند.آندوبلمبرایچهارنفرجاداشتند.بچههاتویآنهانشستند
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تابهآنطرفرودخانهبروند،ولیمتأسفانههردوتابلمغرقشدند.دونفرازبچههاکهشنابلد
بودند،توانستندخودشانرابهساحلبرسانند،ولیدونفرديگرجلویچشمهايمانخفهشدند
وتویآبرفتند.بعدبرایهمانبچههايیکهشناگربودند،يکبلمديگرجورکرديموآنهابه
آنطرفرفتند.يکطنابهمتهیهکرديموآنرابهنخلهایدوطرفبستیم.تويوپماشین
سنگین،اينطنابوبلم،وسايلعبورماازرودخانهبهمنشیربودندونیروهارايکیيکیمنتقل
کرديم.البتهمواضعمانرارهانکرديم.اول،بچههایسپاهبهآنطرفرفتند.پاکسازیشرق
بهمنشیرتاجادهُقفاصرانیروهایسپاهیومردمیانجامدادندوبعدازاطمینانازنابودی
دشمنوامنیتمنطقه،بهسرهنگکهتریگفتیمشماهميکگروهانبهاينطرفبیاوريد.
باهمدرجنوبجادهُقفاصيکخطپدافندیايجادکرديم.مابینجادهُقفاصونخلستان،
سنگرهایانفرادیزديمومننیروهایخودمرادرروستایساداتسمتراستمقابلدشمن

مستقرکردم.اينروستابهجادهُقفاصچسبیدهبود.

از راست: مرتضی قربانی، حسن منتظری و حسین دقاغیان- ایستگاه3 آبادان )نخلستان های حاشیه بهمنشیر(

تشکیل خط پدافندی در جاده ُقفاص
عراقیهاتاشمالجادهُقفاصگسترشداشتند.آنجازمینباز،بکروصافبود.ماشناسايی
کرديمووقتیاطالعاتمانکاملشد،برادرهایارتشمستقرشدند.بهآنطرفکهرفتیم،

حدوددهروزآنجابوديم.
رزاقزاده: برای چه آنجا را شناسایی می کردید؟ می خواستید بعد از شناسایی، عملیاتی انجام بدهید؟
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قربانی:رفتهبوديموضعیتدشمنراشناسايیکنیمکهببینیمنیروهايشکجاهستندتابعد
بتوانیمنقطهتماسبرقرارکنیمودرمرحلهآخربااودرگیرشويم.رفتیمديديمعراقیهابه
شمالجادهُقفاصکهجادهایبلندوشنیبود،رفتهاند.اينخطراببینید.]اشارهبهنقشه[

بايددرحدوددوکیلومتریشمالجادهباشد.
رزاقزاده: نیروهای زرهی دشمن هم آنجا مستقر شده بودند؟

قربانی:بله.نیروهایپیادهشانهمآنجادرپناهزرهیبودند.زمینعینکفدستصافبود.اگر
يکتوپفوتبالراازجبههدشمنشوتمیکردند،تاپیشمامیآمد.هیچچیزسرراهعراقیهانبود.
ماگروهانسرهنگکهتریوبچههایفدائیاناسالمرادرسمتچپروستایسادات
مستقرکرديم.ازکویذوالفقاریتامحدودهجادهُقفاصخیلیراهبودوهفت،هشتکیلومتر
میشد.بچههايیکهدرعقبهبودند،جلوآمدندوپشتجادهُقفاصاستقرارپیداکردندوبا
موتوروماشینبینخطوطارتباطبرقرارشد.درايامتاسوعاوعاشورامادقیقاًپشتجاده
سیستانوبلوچستان از که اصفهانیای بچههای کرديم. عزاداری حسین)ع( امام برای ُقفاص
بینبچههای نیروهاراهمدرروستایساداتمستقرکرديم. از بودندوعدهایديگر آمده
فدائیاناسالمکسیبهنامشاهرخ1بودکهچهرهاینورانیداشت.شاهرخونیروهایفدائیان
اسالمبانیروهایماکهبچههایاصفهانبودند،هماهنگکردندکههرشبپاتکشبانهعلیه
دشمنبکنند.بچههاديگرنمیگذاشتندعراقیهاشبهابخوابند.آنهاپنج،شششبرفتندو

تانکهايشانرازدند.
با و آر.پی.جی.رویدوششمیگذاشت شاهرخکههیکلدرشتیهمداشت،خودش
باموفقیتوسالم و نیروهایدشمنحملهمیکردند بهمواضع بچههایعملیاتیهرشب
برمیگشتند.امايکشب،وقتیشاهرخبهعمقمواضعدشمنرفت،بینتانکهایعراقیگیر
کردوهمانجاشهیدشدوجنازهاشتویخطحدعراقیهاافتادوپیدانشد.يکیديگراز
نیرویپاسدارمانعلیرضاکیوانداريانبودکهازسیستانوبلوچستانبابچههابهاينجاآمدهبود.
اواهلاصفهانوتخريبچیمؤمنومتدينیبودکهدربازکردنمیادينمینوموانععراقیها
بهماکمکمیکردتابچههابتوانندعملیاتانجامبدهند.کیوانداريانازهمکالسیهایمن
۱. شاهرخ ضرغام )1359- 1328( اهل تهران و ساکن خیابان پیروزی بود که قبل از پیروزی انقالب اسالمی به دالیلی 
نظیر فوت پدر و نشست وبرخاست با افراد ناباب، از گزند آسیب های اجتماعی دوران حکومت پهلوی در امان نماند. 
از  برای دفاع  فدائیان اسالم  به همراه گروه  ایران،  با شروع جنگ عراق علیه  انقالب متحول شد و  پیروزی  از  او پس 
کشور اسالمی، خود را به آبادان رساند و در عرصه کارزار با دشمن متجاوز حضور یافت. جسارت، شهامت و شجاعت 
ایجاد کرده بود. هنوز زمان زیادی از حضور شاهرخ در جبهه  نیروهای دشمن رعب و وحشت  او در دل  مثال زدنی 

نگذشته بود که وی در یکی از عملیات های ایذایی در 17 آذر 1359 به شهادت رسید. 
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دردوراندبستانبودوارتباطنزديکیباخانوادهوبرادرانشداشتم.اوهمبعدازخدماتی
اينجا کهباشجاعتورشادتانجامداد،درشبعاشورابهشهادترسید.درواقعمادر
عراقیهارامستأصلوذلیلکرديم.قبضههایخمپارهخودمانراجلوترازکویذوالفقاری
آورديمودرهمینجايکمیدانتیرتشکیلداديموباعراقیهاروزوشبجنگیديم.شبها
میرفتیمبهواسطهنیروهایعربزبانمانباآنهاصحبتمیکرديموبهآنهامیگفتیمبیايیدبه
ايرانپناهندهشويد.دو،سهشبکهتبلیغاتکرديم،سهنفرازنظامیانعراقیپیشماآمدندو
خودشانراتسلیمکردند.آنهااطالعاتخوبیازمواضعشانبهمادادند.همچنینگفتندچطور
ازوسطنیروهایکمینیکهتویخطبودندوصدایمابهآنهارسیدهبود،عبورکردهاندو

بهسمتماآمدهاند.
مادراينمحلبانیروهایخودمانمثلسعیدکهبچهاصفهانبود،باقرموسویفرزند
امامجمعهخرمشهر،بهروزوفرزادمرادی،اکبرخیّری،نوری،عشوریوصادقیانتویخط
بوديم.حدود۳۰تا۳4نفردرحاشیهجادهُقفاصوروستایساداتمستقرشدهبوديم.اينجا
ديگرجبههماشد.سرهنگکهتریوگروهانیکهبهفرماندهیياورباخودشآوردهبود،در
جناحچپجبههماوبچههایفدائیاناسالمهمدرجناحچپبرادرانارتشیبودند.بیشتر
بچههایسپاهآبادانهمدرهمینخطپدافندیبهصورتپراکنده،تقسیمومستقرشدهبودند.
نیروهایمردمیهمبهخطمیآمدندوشبهاپشتجادهُقفاصمیماندندوروزبرمیگشتند
ومیرفتند.مانیروهارادرستوحسابیسازماندهیمیکرديمکهيکوقتجاسوسیبین
آنهانیايد.بهنیروهایمردمیعربزبانآبادانیهمگفتیمبايدشبانهروزبمانیدوکسیحق

عقبرفتنندارد.آنعزيزانهمگوشدادند.

حمله پیش دستانه در غرب جاده ُقفاص و تثبیت مواضع
رزاقزاده: شما و نیروهای مستقر در پشت جاده ُقفاص، تحرکی علیه دشمن هم داشتید؟

قربانی:درروستایسادات،بعدازتاسوعاوعاشورا،بهسريکیازبچههايمانبهناماکبر
خیریتیرخوردوکاسهسرشدرآمدوشهیدشد.بعدازتاسوعاوعاشوراهمبودوما
عزاداریمفصلیکرديم.حالمعنویخیلیخوبیبهماوبچههادستدادوبهائمهتوسل
کرديم.تقريبًاساعت4بعدازظهربودکهعراقیهاتیراندازیکردندوماباآنهادرگیرشديم.
و بزنیم عراقیها به پاتکی که رفتیم هم با قوچانی برادر و بچهها از نفر چهار سه، من،
ببینیمچهخبراست.عراقیهاهمآتشسنگینیرویمواضعمااجراکردندوماحدوددو،
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سهساعتزمینگیرشديمتااينکهشبشدوبرگشتیم.روزبیستمآبانبود.درروزهای
بیستودوموبیستوسومآبانماهعراقیهادرپشتجادهُقفاصعدهاینیرومستقرکردند.
مااطالعنداشتیم،ولیيکآتشسنگینرویآنهااجراکرديم.اينکارخدابودکهبرويم
اطالعاتیبهدستبیاوريموبرگرديم.بااينکاریکهانجامدادهبوديمديگرتوجیهبوديمو

شبهاهمحواسمانجمعبودکهدشمنجلونیايد.
نمیدانمصبحروزبیستوسوميابیستوچهارمآبانبودکهباسعیدداشتمپشتديواريکی
ازخانههایروستایساداتبرایقبضههایخمپاره،ديدبانیمیکردم.بعدبهمقریکهپشت
ساختمانبود،رفتمونشستمکهاستراحتکنم.يکدفعهمثلاينکهيکیدستآدمرابگیردو
ازجايشبلندکند،انگارکسیدستمراگرفتوگفتآقامرتضی،بلندشو،حملهکن!مدتی
گذشتوحدودساعت۱۰صبحانگاردوبارهکسیدستراستمراگرفتوگفتبلندشوآقا
مرتضی!حملهکن!منهمپیشخودممیگفتمروزکهنمیشودحملهکرد!حاالنمیدانمچه
کسیمدامدستمنرامیگرفتومیگفتبلندشو،حملهکن.سهبارايناتفاقتکرارشد.
دراينوضعیت،ماژ۳ونارنجکوچندتاآر.پی.جی.داشتیموکلنیروهايمانهمبیشتراز
۳۵نفرنمیشدند.درنهايتازجايمبلندشدموگفتممابايدبهطرفدشمنحملهکنیموجلو
برويم.روزقبلشهماينکارراکردهبوديم،منتهاعراقیهابهشدتتیراندازیمیکردندوبا
ريختنآتششديدتیرباروکالشینکفونارنجکنمیگذاشتندتکانبخوريم.آنقدرخمپاره
زدندونارنجکانداختندکهدورتادورمانپرازنارنجکشد.بههرحالبعدازاينکهسهبار
ايناتفاقافتاد،بلندشدم،رفتمسعیدراصدازدموگفتممیخواهیمحملهکنیم.گفتحاال
میخواهیدحملهکنید؟!گفتمبله،اآلنتویروزمیخواهیمبهدشمنحملهکنیم،چوندستور
است.گفتچهکسیدستورداده؟!دوبارهگفتمدستوراست،بايدحملهکنیم.اگرمیآيی،
راهبیفتبرويم.گفتبله،میآيم.رفتیمدو،سهتابلوکچیديمويکديوارکوتاهدرست
کرديموبادو،سهتاژ۳ازپشتآنشروعبهريختنآتشرویمواضعدشمنکرديم.نارنجک
تفنگیمیزديموآتشخمپارههممیريختیم،منتهاگلولههایخمپارههايمانمحدودبودو
باحسابوکتابوديدبانیشدهخمپارهمیزديم.اولنارنجکهایتفنگیرازديم.نارنجک
تفنگیاولراکهشلیککردم،تویسنگرعراقیهارفت-سنگردو،سهمتریبود-وسهتا
جنازهيکدفعهباالآمد.نارنجکتفنگیدومراکهشلیککردم،تویسنگرکنارآنرفتودوتا
جنازهباالآمد.ازسنگرسوموچهارموپنجمهمهمینطورجنازههاباالمیآمد.بعدديديم
يکدفعهنیروهایزيادیازپشتخاکريزدشمنبلندشدندوفرارکردند.آنهاوقتیديدند
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جنازههاهمینطوررویهوامیرود،وحشتکردندوبهسمتمواضعخودشانکهنفربرهاو
تانکهايشاندرآنهامستقربودند،رفتند.

دراينجا،دو،سهنفرمانکهداخلخانههایروستایساداتبوديمتیراندازیمیکرديمو
بقیهخشابگذاریمیکردند.مهماتژ۳مانهممحدودبود.حدود2۰۰نفرازعراقیهاکشته
شدند.چونجمعیتشانزيادبودوبهصورتدشتبانفرارمیکردند،وقتیکهتیرمیزديم،
رویزمینمیافتادند؛درستمثلاينکهوقتیباداسزيرعلفهامیزنی،همهرامیخواباند.
مايکرگبارژ۳خالیمیکرديموتفنگمانرازمینمیانداختیموتفنگبعدیرامیگرفتیمو
رگبارتیرهاراخالیمیکرديم.چهار،پنجدفعهفقطخشابگذاریکرديم.گلولهتفنگهایژ۳
همدائمگیرمیکرد.تازمانیکهعراقیهاتویبُردژ۳بودند،کشتهوزخمیمیشدند.عدهای
ازآنهاکهجانسالمبهدربردند،پراکندهشدندوفرارکردند.درحیندرگیری،ازپشتخانهها
بهپشتجادهُقفاصرفتیم.وقتیبهآنجارسیديم،مهماتمانتمامشد.شايددو،سهتاخشاب
فشنگداشتیم،ولیديگرمهماتنداشتیم.پشتجادهُقفاصچندنفرعراقیايستادهبودندو

ازآنجابهسمتماتیراندازیمیکردند.
بلندگويکآژير اين بیاورد. بلندگوداشتیمکهبهحمودربیعیگفتمزودآنرا مايک
داشتکهصدايشخیلیبلندبود.آژيررادو،سهبارکشیديم.انگارخدابهآنقدرتیداده
بود.صدايشکهمیآمد،خودمانهممیلرزيديم.وقتیآژيرراکشیديم،يکستونبزرگاز
نیروهایدشمنازپشتجادهُقفاصبیرونآمدندودستهايشانراباالبردند.فرماندهشان
همهمانجابود.درحالیکهاسلحههايمانخالیبود،گفتیمبهطرفمواضعمابیايید.حمود
امانید.آنهاهمبهطرفماآمدند. باشمانداريمودر بیايید،کاری بلندگواعالمکردکه با
عراقیهاراکهشمرديم،ديديم۱2۰نفرند.درواقعسهگردانآمدهبودندکهبهماحملهکنند.
همهاسراراپشتجادهُقفاصخواباندم.بینبچههايمانفردیبهاسمرمضانیبودکهبه
زمانیکه اتفاقاً بود. استادرشتهتکواندو "اوستارمضونی"میگفتیم،چونورزشکارو او
پاره اوستارمضونیپوستبدنش عراقیهارااسیرکرديم،گلولهتوپینزديکمانخوردو
شد.همانجازخمشراباچفیهایکهداشتیم،بستیم.بعدبهاوگفتمبلندشوبروعقب.گفتم
خودتمیروی؟گفتبله.گفتمسريعبرووتاجانداریخودترابهجايیبرسان.راهزياد
بودواگرعجلهنمیکرد،ديگرنمیتوانستبهعقببرود.ازآنجاتاپایپلرویبهمنشیر،
چهارکیلومترراهبود.توینخلستانهمپرازجویوِگلوالیبود.اوستاتانزديکیپلرفته
بودوبعداورابهمقصدرساندهبودندوپسازاينجراحتزندهماند.دردرگیریایکه
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اينجاداشتیم،فاصلهعراقیهابامايکی،دوکیلومتربود.ازاينفاصلهکهتیراندازیمیکردند،
تیرشانبهمانمیرسید.

رزاقزاده: آنها اصاًل متوجه نشدند؟
قربانی:آنهاوقتیبانفربرهاوتانکهايشانمیخواستندپاتکبکنند،ازاينجاصدایدرگیریو
زدوخوردراشنیدندومتوجهشدند.اسرایعراقیراکهبهخطحدخودمانآورديم،چندنفر
ازنیروهايمانمثلبهادرانی،نوریوعشوریبهآنطرفجادهرفتندوسالحهایانفرادیو
تیرباریکهآنجابود،آوردندوطرفخودمانيکتیربارراهانداختند.ماهمفشنگونارنجک

ومهماتديگریبرداشتیموخودمانرامجهزکرديم.
فرماندهعراقیهاآدمژيگولیبود.اوراازصفاسرابیرونآورديمومنخشابژ۳رابه
اودادموگفتمببین،اينخشابژ۳ماستوماديگرمهماتوفشنگبرایادامهدرگیری
نداشتیم.گفت»ال!«؛يعنینه،قبولندارم!گفتمواهللمافشنگومهماتنداشتیم.گفتدروغ
میگويی.اوشیعهبودوگفتواهللالعلیالعظیماينجاسپاهیبهماحملهکردکهسرتاته
آنرانمیديديموهرکاریکرديمنیروهايمانرانگهداريم،نتوانستیم.اصاًلخودمهمباورم
نمیشد.گفتمواقعاًاينطوریبود؟!گفتواهلل.رعبووحشتتماموجودمانراگرفتو
يکدفعهديديمجنازههارویهواستوشماهمینطورداريدمیکشیدوپیشرویمیکنید.
بعدازصحبتهایاو،مافهمیديمکهاينکارواقعاًمعجزهخدابودهاست.همانطورکهدر
َمَعايمانِهِموهلِل قرآنمیفرمايد:»ُهَوالَذیاَنَزَلاَلَسکینَۀفیُقلوِبالمؤمِنیَنلِیَزدادواايماناً
ُجنوُدالَسمواِتواالَرِضوکاَناهللَُعلیماًَحکیماً«1؛يعنیمنبهشماايمانمیدهم.شمابايد
ايمانبیاوريدتاقویشويد.درجایديگرمیفرمايداگرصابرباشید،صدنفرازشمابرهزار
نفرغلبهخواهندکرداينجا۳4نفربرحدود۹۰۰نفريعنیسهگردانغلبهکردند.2۰۰نفراز
عراقیهاکشتهو۱2۰نفرشاناسیرشدندوبقیههمفرارکردند.تویهمینمنطقه،گروهیبه
نامکربالبرایجمعآوریغنائمکویذوالفقاریوپشتجادهُقفاصتشکیلداديم.دراينجا
باجنگسختیکهکرديموتلفاتزيادیکهبهدشمنواردکرديم،خطعراقیهاراازجاده
ُقفاصعقبزديم.تجهیزاتآنهاهممنهدمشد.درهرمنطقهایکهتجهیزاتانفرادیعراقیها

ازدستمیرفت،آنهاجیرهکاملجنگیداشتند.
رزاقزاده: این حوادث چه روزهایی اتفاق افتاد؟

ما۳4 فقط ايندوره، آباناست.در بیستوپنجم تا بیستم به اينحوادثمربوط قربانی:

۱. سوره فتح، آیه4.
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نفریکهعمدتاًهماصفهانیبوديم،باعراقیهادرروستایساداتمقابلهمیکرديم.نیروهای
تکاور تیپ اينجاعراقیهايک بودند. ُقفاص فدائیاناسالمپشتجاده سرهنگکهتریو
واردکردهبودندکهمنهدمشد.يکتیپهمپشتاينجادهآمدهبود.وقتیبرایبازجويی
سراغتجهیزاتشانرفتیم،الیتمامپتوهايشانيکدستلباسپلنگیبهرنگنخلستانبود؛
يعنیبرایاستتارتمامنیروهايشان،لباستهیهکردهبودند.درضمنبهاندازهيکهفتهبهآنها

تجهیزاتوجیرهجنگیدادهبودند.
اينکهکسیدستمنرابگیردوبگويدآقامرتضی،بلندشوحملهکنهمعنايتخدابود.
خدادرقرآنمیفرمايدماسپاهیانولشکريانخودمانرامیفرستیمواينجابرایمافرستاد.
خدامیداندکهبرایرضایخودشحملهکرديم.آنهاتقريباًسیبرابرمابودندوماديديمکه
خداکمککرد.بعدکهعراقیهارابازجويیکرديم،گفتندماامشبمیخواستیمبااينتیپ
بهاستعداد۹۰۰نفرازاينجابهنخلستانبهمنشیربیايیموهمهشماراجمعکنیم.برنامهآنها
اينبودکهازجناحراستمابیايندونیروهایما،کهتریوفدائیاناسالمراجمعکنند.فاصله
نیروهایمابانیروهایارتشدرجناحراست۵۰۰متربودوآنهادرکنارنخلهامستقربودند.
درگیریمابادشمنازمحلآنهاديدهنمیشد.اگرماهشتساعتديرتراينعملیاترا
انجامدادهبوديم،کارمانتماممیشد.دشمنمارانابودوکلامکاناتوتجهیزاتمانرامنهدم
میکردومنطقهبهدستاومیافتاد.يعنیاگردرعملبهآندستورغیبی،سهلانگاریو
کوتاهیکردهبودم،عذابخدانازلمیشد.مگرعذابچطورمیآيد؟عذابدرسهلانگاری
وتنبلیوکمکاریمیآيد.عراقیهاآمادهشدهبودندکهبالباسوتجهیزاتوجیرهجنگی
بیايندمارادوربزنند،ولیالحمدهللمنهدمشدندوساعتيازدهونیمصبح،ماديگرازجنگ
باآنهافارغشديم.ازساعتنهونیمتايازدهونیمصبحدراينجا۱2۰رااسیرکرديموتعدادی
ازتجهیزاتدشمنرابهغنیمتگرفتیموهمهرابهعقببرديم.هرنفرمان،۵اسیربهعقب
برديم.ایکاشدوربینداشتیموازاينصحنههافیلممیگرفتیم.تجهیزاتغنیمتیمثلتیربار
دوشکا،کالشوآر.پی.جی.رابهعراقیهاداديمکهعقببیاورند.دو،سهتااتاقراپِراسلحه
کرديم.اسلحههاراجمعوجورکرديمويکیازاسرارابرایتخلیهاطالعاتپیشخودماننگه
داشتیموبقیهرابهعقبفرستاديم.دشمنباآنهمهامکانات،بهياریخداشکستخورد.

رزاقزاده: با توجه به غنائم زیادی که به دست آورده بودید، به این فکر افتادید که مثاًل گردان یا 
تیپی تشکیل بدهید؟

قربانی:اصاًلچنینفکرینداشتیم.فقطمیدانستیمکهايننیروهارابايدسازماندهیکنیموبه
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کاربگیريم.قالبگردانتویذهنماننبود.سالحهاراهمبهمقرماندرهتلکاروانسرابرديم
کهدردسترشدشمننباشند.

رزاقزاده: پیروزی شما در رسانه های محلی، استانی و کشوری هم بازتاب داشت؟
قربانی:نه،مثاًلراديوفقطمیگفترزمندگاناسالمدرمحورذوالفقارینیروهایدشمنرا
منهدمکردند.مادرخطمقدمبادشمندرگیربوديموکسیبهدنبالتبلیغاتنبود،امااسیرکه
میگرفتیم،بازتابشخیلیزيادبود.تلويزيوناسرایعراقیرانشانمیدادوتعدادآنهارااعالم
میکردواينموجبشوروشعفمردممیشد.اطالعیههاراارتشمیداد.مانظرماناينبود
کهاطالعیههادقیقدادهشودودروغگفتهنشود،چوناگردروغمیگفتیم،کمکمردمیکمتری
ازپشتجبههوشهرهامیآمد.برايمانمهمبودکهاغراقنشودتاقوایالهیبهکمکمانبیايند.
دروغدرهرکاریبدبختیوشکستمیآورد.بعضیهاگمانمیکنندبادروغموفقمیشوند.

رزاقزاده: بعد از موفقیت شما، دشمن چه واکنشی نشان داد؟
قربانی:ساعتيازدهونیميکدفعهديديميکگرداننفربروتانکداردازخطروبهروبیرون
میآيدتابهنیروهایعملکنندهعراقیدرحالفرارکمککند.نمیدانستنداينجاچهخبراست،
چونارتباطشانباهمقطعشدهبود.تانکهایعراقیتمامدشترادرروبهرویخطارتش،
اشغالکردهبودند.ماهمکهتجهیزاتومهماتووسايلغنیمتیدشمنرابهعقبآوردهبوديم،
آمادهجنگباعراقیهابوديموديگرنگرانکمبودسالحومهماتنبوديم.منتهاماسنگرنداشتیم
ودرخانههایروستایساداتوپشتبامهاسنگرگرفتیم.بعدموقعپاتکدشمن،کمکمرفتیم
پشتجادهُقفاصسنگرزديموازآنجاپاتکهایدشمنرادفعکرديم.معجزهایکهدراينجا
اتفاقافتاد،اينبودکهتمامگلولههایخمپارهوتوپیکهماشلیکمیکرديم،دقیقاًبهعراقیها
میخورد.گلولههاخیلیکمبودند،ولیهرگلولهکهبهنامامامانعزيزوباخواندنسورههای
کوچکقرآنشلیکمیشد،دقیقاًرویسردشمنفرودمیآمد.برعکس،بیشترخمپارههاو
توپهايیکهدشمنازمقابلوازغربرودخانهاروندشلیکمیکرد،بهنیروهاوتانکهای
خودشاصابتمیکرد.يکنفرازبچههایاصفهانبهاسمصادقیانکهدرکنارمنبود،ترکش
تویکمروقلبشخوردوازکنارسینهاشبیرونآمدودرجاشهیدشد.حتیاشهدشراهم
نتوانستبگويد.رویزانویخودمشهیدشد.خبمااينجافقطگلولهآر.پی.جی.داشتیمو
گلولهوموشکضدزرهوضدتانکنداشتیم.برادرانارتشیموشکتاوداشتند.يکتاوزنخیلی
قهارهماينجابودکهنمیدانمازهمانگردانپیاده۱۵۳لشکر77خراسانبوديانه.اوقبضهسیار
داشت.ازخاکريزباالرفتوسه،چهارتاازنفربرهایعراقیراازفاصلهدورزدومنهدمکرد.
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دو،سهنفربرديگریهمکهنزديکبودند،مابانارنجکتفنگیزديمومنهدمکرديم.بعدازانهدام
نفربرها،عراقیهاوحشتزدهفرارکردندوبهمواضعشانرفتند.يعنیازروزبیستوپنجمبهبعد،
عراقیهایمستقردرمحدودهماديگردستبهحملهوتحرکاتخاصنزدندوتویالکدفاعی

رفتندوخوبفهمیدندکهنبايدازمواضعشانبیرونبیايند.
باانهدامدشمنوديدناسرا،روحیهنیروهایارتشی،سپاهیومردمیبهتروجبههخودی
تقويتشد.بعدازآن،مايابايدحمالتدشمنرادفعمیکرديمياخودمانحملهمیکرديم.
ديدماينجابیکاريم،رفتمپیشسرهنگکهتریکهبااوخیلیرفیقشدهبودموبهاوگفتم
اگراجازهبدهید،فدائیاناسالمبیايندکنارمامستقرشوندوخطمارابگیرندوماازاينجا
برويم.گفتکجابرويداصفهانی؟!گفتممنباموتوررفتهامدوتاجادهراشناسايیکردهام؛
جادهآبادان-اهوازوآبادان-ماهشهر.اصاًلنیرودرآنجادههاوجودندارد.اگردشمناراده
کند،میتواندازهردوجادهخودشرابهآبادانبرساند.میخواهمبهآنجابرومويکخط

مستحکمرویدوجادهايجادکنم.
رزاقزاده: حدوداً کی بود؟

قربانی:فکرکنم...]درحالفکرکردن[آقامرتضی،يادتمیآيد؟
مرتضیتاج:آخرآبانواولآذربود.بینبیستوپنجمآبانتااوايلآذربود.

قربانی:ماحدودنوزدهم،بیستمآذريکعملیاتداشتیم.]خطاببهمرتضیتاج[چندروز
قبلشتویجبههعراقیهارفتیموسنگرهایکوچکآنهارازديم؟

تاج:اولآذربود.

استقرار در محور ایران گاز
قربانی:اواخرآبانتااوايلآذربودکهباکهتریخداحافظیووسايلمانراجمعوجورکرديم
وجیپوکامیوناُوازوماشینهايمانراهمبرداشتیموشبانهازرویجادهُقفاصبهايرانگاز1

۱. منطقه  ایران گاز در حدود چهار، پنج کیلومتری ایستگاه7 قرار داشت. رزمندگان مستقر در آبادان بعد از مقابله با هجوم 
دشمن در محور ذوالفقاری، کوشیدند محورها و نقاط نفوذی را مسدود کنند تا تجربه تلخ خرمشهر دوباره در آبادان 
تکرار نشود و این شهر نیز سقوط نکند. به همین دلیل، رزمندگان مستقر در شهر که در محاصره دشمن هم گرفتار شده 
بودند، با شناسایی مناطق وصولی، اقدام به تشکیل خط پدافندی در محدوده ایستگاه های آبادان به ویژه ایستگاه7 کردند 
و در این محدوده چند خط شکل گرفت. در سمت راست آن، خط اول کمیته های چهارده گانه تهران ایجاد شد و در 
سمت چپ آن، نیروهای استان فارس مستقر شدند. در خط دوم نیز نیروهای بومی منطقه و شهر آبادان به عالوه نیروهای 
اصفهان و ارومیه و افراد منقضی خدمت  سال 1356 و همچنین گروهان هایی از ارتش مستقر شدند. مسئولیت این محور 

به عهده مرتضی قربانی بود که وی به تفصیل، عمده وقایع و رخدادهای این محور را شرح داده است. 
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رفتیم.مرتضیتاجهمکهتویکودکستانپروانهبود،آمد.يادمهستکهخسروابوطالبی،
ربانی،رضارحیمی،جمشیدرضايی،موسوی،فرخی،فرزادمرادی،گلپرور،پناهی،جاسم
ازسیستانوبلوچستانآمده باغکی،مکی،حاجابراهیم،مسماريان،آذربادوعدهديگریکه
بودندهمباماآمدند.بعضیازبچههايمانگفتندمامیخواهیمتویهمینخطبمانیم.منهم
موافقتکردم.اززمانیکهدرجادهُقفاصبوديمتازمانیکهمیخواستیمبهخطپدافندی
ايرانگازبرويم،يعنیحدوداًازدهمتابیستوپنجموبیستوششمآبان،حدود۶،7نفراز
در کیوانداری ربانیو نفرهممجروحشدند.شمگانی،صادقی، بچههايمانشهیدوچند
درگیریبادشمندرذوالفقاریوجادهُقفاصشهیدشدند.گلولهکهمیآمدبهجایاينکهسه،
چهارنفرازنیروهايمانشهیدشوند،يکنفرشهیديامجروحمیشد،اماچونجمعیتزيادی

نداشتیم،همینتعدادکمهمبهچشممیآمد.
درهمانبیستوپنجمآبانکهبسماهللکارراگفتیمودرايرانگازمستقرشديم،دوربینو
بیسیموخمپارههايمانراکهازمواضعقبلیماندرجادهُقفاصآوردهبوديم،برداشتیموبه
غرببهمنشیررفتیم.بااجازهشرعیآيتاهللجمی،سهتاازخانههایمردمرادرايستگاه۳
گرفتیموخمپارههايمانرادرآنهاگذاشتیم.نفراتمانراهمدرخطحدايرانگازمستقرکرديم
ويکقبضهضدهوايی2۳میلیمتریهمتهیهکرديموپشتايرانگازگذاشتیموجبههرابرای
مقابلهبادشمنتقريباًآمادهکرديم.درضمننیروهايمانراازکودکستانپروانهبهايستگاه۳
آورديم.برایخمپارههايمانهمهمینجاتویيککوچه،چالهقبضهکنديموآنهارامستقر
کرديم.ارتباطبیسیممانهمباديدبانیخطمقدمومحلخمپارههابرقراربود.مابرایاجرای

آتشدقیقنیازبهشناسايیوديدبانیدقیقداشتیم.
يک صددستگاه میشد. هم صددستگاه و ايستگاه۱2 ايستگاه7، شامل ايرانگاز محور
مجموعهمسکونیدرآبادانبودکهمادرآنمستقرشديم.بیستوهشتمآبانيکبیسیمو
يکدوربینديدبانیبرداشتموبارسولامامیبرایشناسايیجادهآبادان-ماهشهرپیاده
افتاديموبهپایپلیدرچهارکیلومتریآبادانرسیديم.میخواستیممواضعدشمنرا راه
درآنجاپیداکنیم.بعدازپل،ازدوربادوربینديدميکنفرنشستهاستودائماوضاعرا
بررسیمیکند.وقتینزديکشرسیدم،متوجهشدمداردديدبانیمیکند.گفتمشما؟!گفت
منديدبانهستم.ديدمترکیحرفمیزند.گفتمازکجاهستی؟بااجازهچهکسیبهاينجا
آمدی؟گفتتوازکجاآمدهای؟خالصهيکخردهجّروبحثکرديموباالخرهگفتمن
امینی، بخشی، رفتیم، ايرانگاز بهمحله ُقفاص ازپشتجاده ما وقتی حسنشفیعزادهام.
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شفیعزاده1،مهدیباکری،زهدیويکجمعیتبیستنفرهازبچههایتبريزباچندقبضه
خمپارهآمدهبودندودرنزديکیپلايستگاه7،توینخلستانمستقرشدهبودند.آنهاَسرخود
وبدونهماهنگیباخطماآمدهبودندومانمیدانستیم.بااينکهستادآبادانبهبچههایتبريز
گفتهبودبرويدمقابلتپههایمدنمستقرشويد،آنهابرایديدبانیبهايستگاه7آمدهبودند.
انجاممیدادند.سهقبضه راهمخودشان ازخطشانوقبضههایخمپارههايشان نگهبانی
خمپارهداشتندکهديدبانآنهامهدیباکریبود.فرماندهکلنیروهایتبريزهمباکریبودکه
بامهدیامینیبهآنجاآمدهبودند.بههرحالدرآنجاباشفیعزادهرفیقشدموتابعدازظهر

همپیشاوبودم.منطقهراشناسايیکرديموبعدهمبهعقببرگشتیم.

از راست: صدر ارحامی )مسئول تدارکات(، مرتضی قربانی و عباس قربانی - ایستگاه3 آبادان - دوره محاصره

روزبعد،دوبارهبارسولامامیبرایشناسايیرفتیم.جلویخاکريزمانساختمانیبودکه
قباًلدرآن،تعمیراتتريلیوکمرشکنانجاممیدادند،اماآنزمانخالیبود.رفتیمتویآن
ساختمانتاعراقیهامارانبینند.داخلکهرفتیم،ديديمحسنشفیعزادهآنجاست.ساختمان
يکاتاقنگهبانیهمداشت.ديديمشفیعزادهگوشهسقفاتاقراسوراخکردهودوتابشکه
رویهمگذاشتهورفتهباالیآنهانشستهاستوداردديدبانیمیکند.گفتمبرادر،بیاپايین
تااينجالونرفتهودشمنآتشتوپخانهنريخته.اوهمگفتکاریبهمننداشتهباشوتوی
کارمدخالتنکن.منهمکهکلهشقبودم،ازبشکههاباالرفتموشروعکردمبهدادوبیداد
کردن.بهشفیعزادهگفتمازاينجابرو،میخواهیمديدبانیکنیم.خالصهباشفیعزادهرویبشکه

۱. این سه نفر جزء نیروهای آذری بودند که با مهدی باکری به جبهه آمده بودند و بعداً به شهادت رسیدند. 
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نشستیموازقبضههایخودماندرخواستگلولهکرديم.ديگرمسلطشدهبوديموتخصصی
عملمیکرديم.مختصاتداديموگلولهاولکهآمد،تویتانکربنزينتريلیعراقیهاخورد
گفتم شفیعزاده به رفت. باال مهیبی آتش و منفجرشد تانکر بود. ما مواضع روبهروی که
زودازاينجابیاپايین،اآلناينجارامیزنند،ولیاوگفتپايیننمیآيم.منپايینآمدموبه
رسولامامیهمگفتمفرارکن.رفتیمتویيکتوالتکهتهگاراژبود.اولخیلیسريعديوار
راسوراخکردموازتویسوراخشروعبهديدبانیکردم.ديدمعراقیهاتانکهارارديف
کردهاندودارندشلیکمیکنند.تانکهاکهشلیکمیکردند،ازتویتوالتبیرونمیپريديم.
عراقیهاباهفت،هشتتاتانکتمامايرانگازرابهگلولهبستند.تاشلیکمیکردند،میپريديم
پشتديواریکهآنجابودورویزمینمیخوابیديمتاآسیبنبینیم.بعددوبارهبرمیگشتیم
وازسوراخ،تانکهایدشمنرانگاهمیکرديم.يکدفعهديدمدشمنباتیرتانکتویاتاق
شفیعزادهزد.لطفخدابودکهباالیاتاقراکهسوراخديدبانیداشت،نزدهبودوپايین
اتاقرازدهبود.تیرتانک،دقیقاًبهبشکههاخوردهبودوبشکههاازرویهمدررفتهبودند
وشفیعزادهپايینافتادهبود.گوشهاتاقهمخرابشدهبود.تارفتم،ديدمدادوبیدادشبلند
شدهوسرتاپايشراخاکوخلودودانفجارگرفتهاست.اورابیرونکشیدم.سرششکافته
شدهبودوازرویصورتشداشتخونمیريخت.درهمینوضعیت،يکدفترچهکوچک
ويکخودکارازجیبشدرآوردوشروعکردبهنوشتنکهمادرعزيزمن،فدايتشوم،من
دارمشهیدمیشوم.گفتمچیمینويسیمردحسابی؟!داشتبیهوشمیشد.حالشآنقدر
بدبودکهخودشهمفکرمیکردداردشهیدمیشود.خودکارراازاوگرفتموبايکچفیه
کهدورکمرمبود،سرشرامحکمبستم.بیسیموبقیهوسايلشراهمگرفتموگذاشتمتوی
فرغونیکهآنجابود.خودشراهمتویفرغونگذاشتموپیشرسولبردم.يکبرادرپاسدار
تبريزیديگرهمباشفیعزادهبود.بهآنهاگفتمسريعحرکتکنیدوحسنراازجادهآسفالت

بهبیمارستانبرسانید.فرغونهمتايرهايشفلزیبودوتلقتلقصدامیداد.
بعدازاينقضايا،ازداخلتوالتتنهاديدبانیمیکردمکهگلولهبگیرموتانکهارابزنم
روزشفیعزادهخوب پنج از بعد زديم. را ماشین و تانک نزنند.چند را ما مواضع آنها تا
نیروداشتیم،مجروحهاراخیلیعقب شدوبرگشت.چونتویمحاصرهبوديموکمبود
نمیفرستادند.عقبکهمیگويممنظورمماهشهرواهوازاست.اگراورابهماهشهرمیبردند،
ديگرنمیتوانستبرگردد.البتهروحیاتخودشهمطورینبودکهبهعقببرگردد.باسر
باندپیچیشدهوزخمیبهخطبرگشتودرسنگرمامستقرشد.ازآنبهبعد،شفیعزادهو
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جمشیدرضايیديدبانهایخطماشدندونُهقبضهخمپارهباکری،عساکرهومندرکنترل
وهدايتآنهاقرارگرفت.

رزاقزاده: وضعیت خطوط پدافندی شما در محور ایران گاز چطور بود؟
قربانی:مادراينجايکخاکريزبرایتأمینجادهاحداثکرديم.دراينمحدودهاصاًلهیچ
نیرويینبودومواضعیهموجودنداشت.فقطبچههایسپاهتویايرانگازبودندوباعراقیها
میجنگیدند.پشتخطسنگرکنديموعدهایازنیروهارابهمحورايرانگازآورديم.عراقیها
هممواضعشاندقیقاًروبهرویمابود.آنهاچراغخاموشبهمنطقهايرانگازونزديکیمواضع
مامیآمدند.مواضععراقیهاازرودخانهکارونتاجبههذوالفقاریچکمهمانندبودکهماهم

رفتیمروبهرویآنهامستقرشديم.

از اولین حکم های مرتضی قربانی برای بازدید از جبهه خرمشهر

رزاقزاده: این مطالبی که گفتید، مربوط به چه تاریخی است؟
قربانی:بیستوپنجمآبانتادومآذرماآنهارادراينجامستقرکرديم.گمانمیکنمدوم
در ماهشهر جاده در بههرحال آورديم. خودمان کنار هم را نجفآباد جهاد که بود آذر
مخزنهای با ايرانگاز بزرگ مجموعه پشتسرمان و شديم مستقر ايرانگاز پنجاهمتری
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گازبود.عراقیهاهروقتکهحوصلهشاندرخطوطاولودوموسومشانسرمیرفتو
میخواستندتفريحبکنند،ايرانگازهدفخوبیبرايشانبود،چونزمینشدربلندیبود.
آنهاروزیچندتاتیرتانکتویاهدافیکهدرايرانگازبود،میزدند.جمعیتمادراين
خطبانیروهايیکهدرعقببودند،درمجموع4۰نفرهمنمیشد.بچههایژاندارمریهم

بهاينمحورآمدند.
رزاقزاده: فرمانده نیروهای ژاندارمری چه کسی بود؟

قربانی:اسمشرايادمنیست.تقريبًايکگروهانازنیروهایژاندارمریآمدند.آنهارابهچند
دستهتقسیمکرديموبهخطپدافندیآبادانفرستاديم،منتهاتحتامرخودمانبودند؛يعنی
فرماندهیاينمحورباخودمنبود.درضمنکمیتهانقالباسالمیهمدراينجايکدسته
نیروداشتکهفرماندهشانسیدمجتبیعبدالّلهیبود.سیدمهدیهاشمیفشارکیاصفهانی
هممسئولشانبودواصاًلاوبچههایکمیتهراآوردهبود.محمدخانیهميکیازنیروهای
کمیتهدراينجابودکهَمشتیونترسوواقعًامؤمنوکاردرستبود.درمحورخودمانيک
خطپدافندیبراینیروهایژاندارمریويکخطپدافندیهمبرایبچههایکمیتهدرست
کرديم.بقیهمحورهمکهخطخودمانبود.نیروهایکمیتهوژاندارمریراسمتراستجاده

ماهشهرونیروهایخودمانراهمسمتچپجادهمستقرکرديم.

عملیات در محور ایران گاز
وقتیبهمنطقهايرانگازرفتیم،ابتدايکخطپدافندیکوتاهجلویايرانگاززديموازبیستم
آذرباکمکجهاديکخاکريزقویتروبلندتراحداثکرديم.تابیستمآذرهماهنگیهای
ازنیروهایعراقیپاکسازیکنیم. انجامداديمتاسمتراستجادهماهشهررا الزمرا
منبايکگروهانازنیروهایاصفهان،عدهایازبچههایخرمشهرکههمراهمبودندو
راشروع رفتیمکهعملیاتمان بايکگروهان، دادبینهم تاج،و ربانیومرتضی مهدی
کنیم.بهنظرمآقایدادبینآنزمان،سروانياسرگردبود.دراينجامنافقینونفوذیهاهم
بودند.آنهاستونپنجمدشمنبودند.وقتیماداشتیمآمادهمیشديمکهشببهعراقیها
حملهکنیم،دونفرازاينخائنهابهعراقیهاپناهندهشدهواطالعاتطرححملهمارا

بهآنهادادهبودند.
رزاقزاده: یعنی عصر روز نوزدهم آذر 59؟

نمیدانستیم رفتیم. عراقیها پای زير تا و کرديم حمله آذر بیستم شب ما بله. قربانی:

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



124  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

جاسوسهااطالعاتمارابهعراقیهادادهاند.دشمنکاماًلآمادهبودوتاصبح،آتشسنگینی
رويمانريختوزمینگیرمانکرد.چونمیخواستیمدرشبحملهکنیم،همه،صورتها
ووسايلمانرابادودهسیاهکرديم.عکسآنزمانرادارم.بايککاپشنآبیرنگکهخونی
همشدهبودويککالهپشمیعکسانداختهام.هواسردبودوکالهگذاشتهبودم.خیلیهم

الغرشدهبودم.
ماامکاناتووسايلچندانینداشتیم.تعدادیسالحوبیسیمازدشمنغنیمتگرفته
بوديم.بیسیمهایعراقیهابهدردماننخوردومهماتسالحهایآنهاراهمنداشتیم.ايران
مهماتتیربارگرينوفوکالشینکفراتولیدنمیکرد.مهماتماندرحدیبودکهعراقیها
برایمصرفخودشانآوردهبودند.ازکالشینکفکهاستفادهمیکرديمتامدتیبهمامیگفتند
نرسیديموموفق اهدافمان به ما بود، لورفته اينکهعملیات به باتوجه جاسوس.خالصه
نشديم.چندنفرازبچههايمانزخمیياشهیدشدند؛مثاًلعراقیهامحسننیلیراتویخط
باگلولهزدهبودندوباصورترویزمینافتادهبود.اوشبتویمواضععراقیهابههوش
آمدهبودوبلندشدهوآيه»َوَجَعلنا«راخواندهوعقبآمدهبود.جاسمباغکیوآذربادهم

کهازنیروهایفعالمانبودند،درهمینجاشهیدشدند.
پدافندی خط بهعنوان مناسبی خاکريز که بود اين عمدهمان مشکل يک جبهه، اين در
نداشتیم.وقتیبیستمآذربهمواضعدشمنحملهکرديم،متوجهشديمکهخاکريزمانکوچک
ونامناسباستوفاصلهدو،سهکیلومتریباعراقیهادارد.بارندگیهادرآذرماهشروعشده
بودوهمهجاِگلوُشلبود.عراقیهاتیربارهاوتانکهایخودشانرارديفکردهبودندودائم

مواضعمارامیزدند.ماهمفقطازچالههایخمپارههامیتوانستیماستفادهکنیم.

عملیات سه راهی آبادان
طبقطرحمانور،ازسهراهیآبادان،يکفلشبهسمتجادهآبادان-اهوازويکفلشبهطرف
جادهآبادان-ماهشهربودومابهاستعداديکگروهانازارتشويکگروهانازسپاهوارد
مجبور دشمن، ادوات و توپخانه واحدهای سنگین آتش اجرای بهدلیل ولی شديم، عمل
شديمبهعقببرگرديم.ضمنًاجنازهبعضیازشهدایمحورمانآنشبتویمنطقهماندو
فردایآنشبرفتیمآنهاراآورديم.قراربودواحدهایتوپخانهارتشقبلوحیناجرای
عملیات،ازسمتماهشهررویخطمقدمومواضعدشمنآتشبريزندکهنريختند.فقط
آتشقبضههایخمپارههایمارویمواضعدشمناجرامیشد.رجبعلیسلیمانیفرمانده
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ادواتمانبود.مهدیباکریسهقبضهخمپاره۱2۰داشتکهمهدیبخشی،مهدیامینیو
بودند.سهتاخمپارههمعلیعساکرهوعباسسرخیلیتوینخلستان آنها خودشپشت

داشتند.1سهقبضههمبرایخودمبود.

عملیات سه راهی آبادان 

تویجادهآبادان-ماهشهرومسیرها،چهار،پنجتاتانکخرابشدهبودندکهماآنهارا
جمعکرديموبهجهادنجفآبادبرديم.درآنجااستوارارتشیمسلطیبهنامجعفرزادهبود
کهآموزشاستفادهازتانکرابهبچههامیداد.باقرقادریهمکهازبچههاینجفآبادبود،با
عدهایازبرادرهایجهادکارمیکرد.چونآنهادرتعمیرتانکوموتورووسايلسنگینوارد
بودند،بهآنهاگفتیماينتانکهاراتعمیرکنند.جعفرزادهونیروهايشتانکهارادهروزهبا

۱. در عرف نظامی، وجود آتش پشتیبانی ضروری است. این ضرورت در هنگام فعالیت های ایذایی و شبیخون ها هم 
وجود دارد. تا قبل از سقوط خرمشهر، حضور واحدهای توپخانه  ارتش به ویژه واحد اصفهان به فرماندهی سروان حیدر 
محمدی در حومه آبادان، مفید و مؤثر بود. این واحد توپخانه به توپخانه حیدر معروف بود. پس از سقوط خرمشهر و 
عقب کشیدن واحد توپخانه و محاصره شدن آبادان، نقیصه پشتیبانی به وسیله آتش توپخانه مشهود بود و این امر نیروها 
را می آزرد. فرماندهان محورها و نیروهای مستقر در منطقه با مشاهده چنین وضعیتی تصمیم گرفتند این مشکل را با 
جایگزینی آتش خمپاره و تیر مستقیم تانک  حل کنند. در این مسیر، مرتضی قربانی و همراهانش نیز تالش های مؤثری 

کردند که صرفًا به مهم ترین فعالیت ها و اقدامات آنها اشاره شده است.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



126  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

باطریروشنکردندوتوپهایآنهاراراهانداختند.بعدآنهارابرديمگذاشتیمتوینخلستان
نبودند. عملیاتی ديگر ولی بودند، پاشده فقطروی تانکها اين بهمنشیر. پشترودخانه
موتورهايشانروشنمیشدندوبرجکهايشانکارمیکردند.باتیرمنحنیتانک،خیلیدقیق
انجاممیداديم.به اجرایآتشمیکرديم.خودمنوجمشیدديدبانیتانکهایچیفتنرا
لطفوعنايتخداوامامانمعصوميکتیرتانکراهمهدرنداديموهمهتیرهابهسنگرها،
ماشینها،تانکهاونفربرهایدشمناصابتکرد،طوریکهدشمنهمهزرهیوماشینهايش
راازخطاولبهخطسومبرد.اگرآنتنتانکيانفربریرامیديديم،باتیرتانکاوليادومآن
رامنهدممیکرديم.چندنفربروتانکغنیمتیهمدرآبادانگرفتیمويکیازاولینواحدهای

زرهیسپاهراتشکیلداديم.
رزاقزاده: جناب قربانی، به نظرم تا اینجای مباحث برای جلسه امروز کافی است. ضمن تشکر از 

شما، درباره ادامه فعالیت های نظامی شما در آبادان، در جلسه بعد گفت وگو خواهیم کرد.

جلسه پنجم*
تشکیل محورهای مقاومت در آبادان 

چکیده
سردار مرتضی قربانی در جلسه پنجم گفت وگو، حوادث جبهه آبادان از روز بیستم آبان تا بیستم 
دی سال 1359 را تشریح کرد. او در ابتدای جلسه، درباره خطوط و محورهای پدافندی در 
آبادان و نحوه سازماندهی و فرماندهی آنها سخن گفت و در ادامه، به نحوه و میزان ارتباط خود 
و مجموعه تحت امرش با ستاد آبادان پرداخت و به تدارکات محدود و کمبود وسایل و امکانات 
پشتیبانی اشاره کرد. قربانی سپس عملیات های محدود و ایذایی نیروهای تحت امر خود برضد 
دشمن را تشریح کرد و توضیح داد که چگونه در آن زمان، از تانک های از رده خارج ارتش 
برای تأمین آتش پشتیبانی بهره گرفتند. مبحث دیگر جلسه پنجم، نحوه ارتباط و مکاتبه قربانی با 
مسئوالن نظامی برای درخواست کمک های تدارکاتی و تسلیحاتی است. وی بیان کرد که به دلیل 
سیاست های منافقانه بنی صدر، کمترین پشتیبانی از نیروهای تحت امرش می شد و آنها بیشتر 
امکانات خود را از دشمن به غنیمت می گرفتند. قربانی سپس درخصوص ارتباط با ساکنان بومی 
آبادان و آیت اهلل جمی، امام جمعه آبادان، سخن گفت و در ادامه، درباره بازدید مقامات کشوری 
و لشکری از خطوط مقدم آبادان و حضور محمدعلی رجایی، آیت اهلل خامنه ای و بنی صدر در 
جبهه ها توضیحاتی داد. او همچنین بیان کرد که چگونه با بنی صدر به دلیل عملکرد نامناسبش در 

جبهه ها بحث و مجادله کرده است.

* جلسه پنجم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز دوشنبه، 25 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع 
در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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جلسه پنجم*
تشکیل محورهای مقاومت در آبادان 

چکیده
سردار مرتضی قربانی در جلسه پنجم گفت وگو، حوادث جبهه آبادان از روز بیستم آبان تا بیستم 
دی سال 1359 را تشریح کرد. او در ابتدای جلسه، درباره خطوط و محورهای پدافندی در 
آبادان و نحوه سازماندهی و فرماندهی آنها سخن گفت و در ادامه، به نحوه و میزان ارتباط خود 
و مجموعه تحت امرش با ستاد آبادان پرداخت و به تدارکات محدود و کمبود وسایل و امکانات 
پشتیبانی اشاره کرد. قربانی سپس عملیات های محدود و ایذایی نیروهای تحت امر خود برضد 
دشمن را تشریح کرد و توضیح داد که چگونه در آن زمان، از تانک های از رده خارج ارتش 
برای تأمین آتش پشتیبانی بهره گرفتند. مبحث دیگر جلسه پنجم، نحوه ارتباط و مکاتبه قربانی با 
مسئوالن نظامی برای درخواست کمک های تدارکاتی و تسلیحاتی است. وی بیان کرد که به دلیل 
سیاست های منافقانه بنی صدر، کمترین پشتیبانی از نیروهای تحت امرش می شد و آنها بیشتر 
امکانات خود را از دشمن به غنیمت می گرفتند. قربانی سپس درخصوص ارتباط با ساکنان بومی 
آبادان و آیت اهلل جمی، امام جمعه آبادان، سخن گفت و در ادامه، درباره بازدید مقامات کشوری 
و لشکری از خطوط مقدم آبادان و حضور محمدعلی رجایی، آیت اهلل خامنه ای و بنی صدر در 
جبهه ها توضیحاتی داد. او همچنین بیان کرد که چگونه با بنی صدر به دلیل عملکرد نامناسبش در 

جبهه ها بحث و مجادله کرده است.

* جلسه پنجم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز دوشنبه، 25 آبان 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع 
در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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ارتباط با ستاد فرماندهی ارتش 
به  شما  امر  تحت  نیروهای  حمالت  تا  را  مباحث  چهارم،  جلسه  در  ما  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

مواضع دشمن در محور ایران گاز دنبال کردیم. قبل از بررسی عملیات های بعدی شما در جبهه 

آبادان، می خواهیم در ابتدای این جلسه به وضعیت شما در آن زمان و نحوه ارتباطتان با مناطق 

و جبهه های دیگر بپردازیم و پس از آن، نحوه تدارک و پشتیبانی نیروهای مستقر در آبادان را 

بررسی کنیم. 

بسماهللالرحمنالرحیم.ماوقتیدرخرمشهربوديم،يکبیسیمداشتیمکهبهوسیلهآنبامسئول
خمپارهدرتماسبوديم،امابهآبادانکهرفتیم،تمامارتباطاتمانقطعشد.درآنجا،ارتباطات
فقطتلفنیوبااستفادهازماکس1بود.يکخطتلفنازپااليشگاهآبادانبهسپاهدادهبودندو
نیروهایاعزامیازشهرهاهفتهایيکباربهوسیلهاينخطتماسمیگرفتند،اماارتشبیسیم
داشتوارتشیهاارتباطبیسیمیشانبرقراربود.برایحملهدرجبههذوالفقاری،سهبیسیم
بردبلندپی.آر.سی77تهیهکرديموارتباطمانراباسپاهوسرهنگکهتریبرقرارکرديم،ولی

بااهوازارتباطینداشتیم.
من خاطرات جمعی شما را از مدارک موجود خوانده ام. شما با ستادی که در آبادان با حضور 

بنادری،  ازجمله شریف النسب، شکرریز، حسنی  سعدی،  و مسئوالن سپاه  ارتش  ارشد  افسران 

جهان آرا و موسوی تشکیل شده بود، چقدر ارتباط داشتید؟

مادرهتلآبادانيکستادبرایکنترلعملیاتوتدارکاتداشتیمکهمدنیزادگانرئیسش
بودوهماهنگیهاراانجاممیداد.بنادریفرماندهاينمجموعهومسئولارتباطاينستادبا
اهواز،گلفوبرادرانارتشبود.اوسپاهیبودوبعدهمبهوزارتنفترفت.عسگری2
همآنجابودکهمثلمدنیزادگانازبچههایوزارتنفتواهلخمینیشهربود.آبادانیهم
بود.اينهاداوطلبانهدراينجاماندهبودند.کسانیکهتویهتلآبادانکارمیکردند،درمجموع

دهنفربودند.
زمانیکهدرذوالفقاریبوديم،خودکفابوديم؛مثلگروههایپارتیزانیکهخودشانبايد
جوابگویهمهچیزباشند.مادرآنجانانوغذايمانراازمردمياشرکتنفتيابچههای
عملیات، در میکردند. تدارکمان بوديم، جنگ حال در چون بههرحال میگرفتیم. سپاه
اينهاندويديم.نوریراازهماناولتویتدارکات هیچوقتخودماندنبالنانوآبو

۱. به سامانه ای مخابراتی که برای انتقال خطوط تلفن به صورت بی سیم از آن استفاده شود، در اصطالح رادیو ماکس 
گفته می شود.

2. عسگری مدتی بعد مسئول لجستیک لشکر7 ولّی عصر)عج( شد. 
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گذاشتیموگفتیمبروازهرجامیتوانیبرایبچههاآذوقهتهیهکن.گاهیهمازخرماهای
نخلستانهایمردممیخورديم.انشاءاهللمردمماراحاللکنند.البتهمابعدازگرفتنحکم
ياهرجایديگری باغهایمردم میوههای از امام، نمايندهحضرت آقایجمی، از شرعی

استفادهمیکرديم.
توی بیسیمهای با ارتشیها فقط داشتیم. مخابراتی ارتباطات محدوديت اينجا در ما
گردانهايشانباستادآباداندرتماسبودند.همانطورکهگفتم،آقایکهتریيکگردانداشت
کهيکگروهانشرابعدازسقوطخرمشهر،پشتپلخرمشهرگذاشتهبود؛يکگروهانش
دراحتیاطبودوگروهانديگرشهمتویخطذوالفقاریبود.ماازکهتریفقطيکفرکانس
داخلیگروهانگرفتهبوديموباهمارتباطداشتیم.دراينجاباسپاههماهنگبوديموبچههای
سپاهتویمحورفیاضیهومنطقهمامخفیبودندتابهصورتپارتیزانیوچريکیعراقیهارا
بزنند.بچههایفدائیاناسالمهمبینايستگاه7وذوالفقاریبودند.پشتخطمقدممانخلستان
بود.مادرجبههايرانگازديگرارتباطمانباستادآبادانبرقرارشد.مسئولیتبچههایکمیتهو
ژاندارمریکهمیخواستندبیايند،بامابودکهفرکانسوخطتلفنباسیمجنگیبهآنهاداديم
وباآنهاارتباطتلفنیبرقرارکرديم.نیروهایژاندارمریيکواحددرجزيرهمینوويکواحد

همدرخسروآبادداشتند.ارتباطیهمبیناينواحدهابود.
مسئولیت شما در اینجا چه بود؟

مرتضی قربانی درجمع عده ای از پاسداران و نیروهای ژاندارمری - ایستگاه7 آبادان
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فرماندهیايستگاه7.
یعنی شما فرمانده محور بودید؟

بله،منفرماندهاينمحوربودمکهشاملجادهآبادان-ماهشهروآبادان-اهوازمیشد.ماروی
ايندوجادهاصلیکهبهآبادانمیآمد،خاکريزوسنگرزديم.بیندوجادهحدودپنجکیلومتر
فاصلهبود.فاصلهآبادانتاخطمقدمماهمچهارکیلومترمیشد.اينمحور،محورخطرناکی
بود.عراقیهامیتوانستنددرهروضعیتجّویازطريقجادههایآسفالتبهماحملهکنند،
ولیانهدامآنهادرمحورذوالفقاریوجادهُقفاص،ترسووحشتزيادیدردللشکرسوم

زرهیعراقوتیپهایپیادهعراقیانداختهبود.

محورهای مقاومت در آبادان
در آبادان کاًل چند محور بود؟

محورفیاضیهبود؛محورايستگاه۱2وايستگاه7همبودکهمابیندوجادهاصلیخاکريززده
بوديم.ببینید،پلايستگاه۱2اينجاست.)اشارهبهنقشه(اينپلآسفالتهبود.رودخانهواين
جادههمجزءايستگاه۱2بهشمارمیآمدند.ايندوجادههمبهايستگاه7منتهیمیشد.ما
دراينجاباستادومحورهایديگرارتباطبرقرارکرديم.نیازمندیهايمانمثلباطریبیسیم،
مهماتوغذایگرمراازآنهامیخواستیمواگرداشتند،میدادند.البتهمحورهایديگرخیلی
کمبودامکاناتداشتندوحتیوسیلهنقلیههمنداشتند.ماهمکمبودامکاناتداشتیموخودمان
بايدازمراکزديگرمثلجهاد،وسیلهنقلیهوموتورتهیهمیکرديم.بنزينمانراازتانکفارمهای
نفتیآبادانتأمینمیکرديم،ولیباآتشیکهدشمنرویآبادانريخت،تانکفارمهاهمآتش
گرفتند.بعدازايناتفاقات،بچههایشرکتنفترفتندبنزينهایتانکفارمهاراتخلیهکردند
وبینستادومحورهاتوزيعکردند.پااليشگاهرادائمگلولهبارانمیکردند،ولیماباموادی
کهماندهبود،برایخودمانسوختتهیهمیکرديم.مدنیزادگان،ازمسئوالنپااليشگاهآبادان،
کهدرستادنظامیسپاههمبود،ترکیباتهمهتانکفارمهاراباموادیقاطیمیکردوبنزين
درستمیکرد.اودراينزمینهتخصصداشت.اگرمحاصرهدوسالهمطولمیکشید،ما
مشکلیپیدانمیکرديم،چونبچههایپااليشگاهبنزينموردنیازمانرادرتانکرهایمخصوص
ذخیرهودربیاباناستتارکردهبودند.ماتاآخرينروزمحاصرهآبادان،خودمانسوختمانرا
تأمینکرديمواصاًلازاهوازسوختنیاورديم.بعدکهجادهوحدتبازشد،برايمانسوخت
میآمد.بقیهتدارکاتمانهمینجاتأمینمیشد.چیززيادیهمنمیخواستیم.خوردوخوراکمان
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رابايدتأمینمیکردند.بعضیوقتهانیروهايمانبیندهتاپانزدهنفربودندوبعضیوقتها
همدويستنفرمیشدند.ماازُدرچهاصفهان،خرمشهر،شمالواصفهاننیروداشتیم.جا
کهافتاديمديگروسايل،لباسوپوتیننظامیبهمادادندويگانمانازنظرنظامیتجهیزشد.
دراينجا،ازمهرتابهمنسال۵۹،بچههابرایتهیهامکاناتولباس،بیشترازجیبشانخرج
میکردند.کسانیمثلحاجآقاصدرازتاجرهاوپولدارهایاصفهانهمبودندکهآنزمان،
۵۰۰هزارتومانبرایجبههآوردهبود.اومردیشجاع،مؤمنودستودلبازبود.اينپولدر
آنزمانخیلیارزشداشت؛مثاًلآنزمان،يککیلوحلیم،پنجريالبود.حاجآقاصدرتوی
آبادانهمهاينپولراخرجبچههاکرد.هرکسهرمشکلیداشت،چهبچههایخودمانوچه
بچههایديگر،مشکلشراحلمیکرد.اوبعداًشهیدشد.آنزمان،نهسپاهدراينجاصندوقی

ايجادکردهبود،نهستادپولیبهکسیمیدادونهکسیبهدنبالاينحرفهابود.
کسانی که به جبهه های آبادان و خرمشهر می آمدند، پولشان را خرج چه چیزی می کردند؟

آنهاباخودشانپولآوردهبودندکهمثاًلحمامبروندويخوچیزهایضروریبخرند.يک
کارخانهيخهمفعالبود.البتهعراقیهاباگلولهتوپآنجارامیزدند،ولیبچههایجهاد
اصفهانوشیرازآنرادوبارهراهمیانداختند.میخواهمبگويممردمورزمندگانحاضردر
شهروخطوطپدافندیآبادان،نیازهایشخصیوروزانهشانراخودشانتأمینمیکردند،
چونسپاهوارتشنمیتوانستندنیازهايشانراتأمینکنندوبااينوضعهمنمیشدجنگید

ومقاومتکرد.
بهنظرمن،اينجنگبیشتريکجنگمردمیبود؛يعنیضمناينکهارتشوسپاهونیروهای
ديگربودند،ولیدفاع،دفاعمردمیبود.خطمقدموجلوترينسنگرهادستبچههایسپاهو
بسیجبود؛يعنیدرهمهخطوط،بچههایسپاهجلوترازهمهبودند؛مثاًلپشتجادهُقفاص،

برادرانارتشبودندوجلوترازآنها،مابوديم.بعدجلوتررفتیموسنگروخاکريززديم.
يادمهستتیمسارفروزانوتیمسارظهیرنژاد،زمانیکهفرماندهنیرویزمینیبود،برای
بازديدازخطپدافندیايرانگازبهآنجاآمدهبودند.فروزانرايادمهست،اماظهیرنژادرا
ترديددارم.مابرادرهایارتشرادرخطقبلیخودمانمستقرکردهبوديموخودمانهميک
خطجلوترازآنداشتیمکهدرفاصلهچهارصدمتریعراقیهابودوبادردسرزياداحداثش
کردهبوديم.زمانیکهتیمسارفروزانوظهیرنژادبرایبازديدآمدند،گفتندهرچهامکانات
بخواهید،مابهشمامیدهیم،امااينخطجلورابهماتحويلبدهید.منهمدرجوابشانگفتم
ماامکاناتداريمواگرهمنداشتهباشیم،ازعراقیهاتأمینمیکنیم.شمااگرراستمیگويید،
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بیايیدجلوترازماخطیبزنید.دراينجاهرکدامازدوطرف]ايرانیهاوعراقیها[نارنجک
الحمدهلل و بهجانخريديم را اينجامشکالت ما مقابلمیرسید. بهطرف تفنگیمیزدند،

بهصورتمردمیاينمحوررامديريتکرديمتااينکهاحمدکاظمیآمد.
او ِکی آمد؟

حاجیپور و فیاضیه محور فرمانده فضلی علی ماهها اين در آمد. دیماه میکنم گمان 
جانشینشبود.احمدکاظمیوقاسممحمدیبا۱۱۰نفرپاسدارونیرویداوطلبدراول
دیماه۵۹واردآبادانشدندوبعدازمجروحیتعلیفضلی،درپانزدهمدیخطفیاضیه
راازکلهروشیرزادتحويلگرفتند.دراينمنطقه،علیفضلیترکشتویشقیقهاشخورد
ويکیازچشمهايشمجروحشد.بعدکهاورابهعقبآوردند،چشمشراتخلیهکردند.
فضلیچهلروزبیشتراينجانبود.حسیندقیقی،حاجیپورومعمارهمهمراهاوبودند.البته
اينچیزیاستکهمنيادممیآيد.بعدازرفتنفضلی،بهحاجیپورگفتیمکهبهکمکما
بیايد.اوبانیروهايشآمدواينخطراتأمینکردندوخاکريززدند.بعضیمواقعهممابه

کمکآنهامیرفتیم.
بروجزيره گفتند او به آمد، آبادان به شاوريه ازجبهه نیروهايش با که کاظمی احمد
مینو1.جزيرهمینوهميکحالتبخوروبخوابیداشت.رودخانهایسرراهبودومرغابیها
میپريدندوعراقیهاآنهاراباتیرمیزدند.جبههراکدیبودومردمبهطورعادیزندگی
میکردند.کاظمیبهجلسهایکهدرهتلآبادانبود،آمدوگفتمنآمدهاماينجابجنگم.
چرامنراتویاينسنگرهایراکدگذاشتهايد؟اودرستادآباداندعوايششدوگفتيک
خطبهمنبدهید.آنجابحثشدکهکاظمیکجابرود.سرانجاممسئولیتجبههفیاضیهرا
بهاودادند.جبههفیاضیهبهدلیلآتشسنگینخمپاره۶۰،بهجبههخمپاره۶۰معروفبود.
جبههفعالیبود.درايستگاه7،ايستگاه۱2وايرانگاز،درگیریخیلیسنگینوفاصلهمابا
عراقیهاخیلیکمبود.کاظمیازخطوخاکريزمابازديدکردوباکمکجهادنجفآباد
خاکريزمارابهرودخانهکارونوصلکرد.قبلازآن،فاصلههايیبینخطمانبود،ولی
اينخاکريزنعلاسبیکهزدهشد،فاصلههاپرشد.بچههایجهاديکپلدرايستگاه۱2و
يکپلهمرویرودخانهبهمنشیربرایجبههفیاضیهزدهبودندکهمعروفبهپلبشکهای
بودوازرویآنرفتوآمدمیکردند.درجبههايستگاه7و۱2مابوديم.ازجبههفیاضیه

۱. جزیره مینو یکی از بخش های شهرستان خرمشهر از استان خوزستان است که از شمال به خرمشهر، از شرق به جزیره 
آبادان و از جنوب و غرب به اروند محدود می شود. 
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تاصددستگاهدرنزديکیجبههآبادان-اهوازرابهالردو،غالمنوروزیواحمدکاظمی
دادندکهمواظبنفوذدشمنازاينمنطقهباشند.بچههایآبادانهمبینجبههفیاضیهو

ايستگاه۱2مستقربودند.
خطی که بچه های آبادان در آن حضور داشتند، آیا همه  نیروهایش بومی بودند؟

بله،بومیبودند.عدهایازبچههایشیرازتحتامرمابودندکهآنهاراتویمحورايرانگاز،
درسمتچپجادهآبادان-اهوازودرساختمانهايیآجریبهنامصددستگاهمستقرکرديم.

مرتضی قربانی در میان عده ای از رزمندگان - ایستگاه7 آبادان

سازماندهی آتش در محور فیاضیه
اگر موافق باشید، به مبحث عملیات ها برگردیم. شما تا آخر عملیات محور ایران گاز را توضیح 

دادید و گفتید که این عملیات به دلیل لو رفتن موفقیت آمیز نبود. بعد از آن، برای مقابله با ارتش 

عراق، چه اقداماتی انجام دادید؟

بعدازلورفتنعملیات،شروعبهاجرایآتشرویمواضعدشمنکرديم.قبلازاينهم
گفتمکهبرایتأمینآتشپشتیبانیيگانهايمان،بهکمکبچههایجهادنجفآبادوبعضیاز
بچههایارتشتانکهایازردهخارجراتعمیروراهاندازیکرديموازتوپهایآنهابهجای
توپخانهاستفادهکرديم.البتهاينتانکهافقطرویپاشدهبودندونمیتوانستیمبهطورکامل
آنهاراواردعملیاتکنیم.تانکهاراتوینخلستانگذاشتیمودريکجایمطمئنبرايشان
سنگردرستکرديموازآتشآنهااستفادهکرديم.دراينمقطع،بهوسیلههمینتانکهاحدود
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4۰۰دستگاهتانکونفربروماشینعراقیو۱۵۰تا2۰۰سنگرآنهارامنهدمکرديم.درضمن،
آتشخمپارههایماهمخیلیمؤثربود.مابرایهمهقبضههاديدبانداشتیم.همانطورکه
گفتم،حسنشفیعزادهاز2۵آبانتویهمینخطپیشمابود.اودراينجاديدبانبود.جمشید
رضايیراهمدرخطمقدمداشتیمکهفوقلیسانسرياضیيافیزيکبودوفردیزيرک،مؤدب

وخیلیماهردرديدبانیوهدايتآتشخمپارهبود.
مستحکم خیلی سنگر يک کنم، استفاده بتوانم بهخوبی خمپارهها آتش از اينکه برای
رویجادهماهشهر-آباداندرستکردم.شفیعزادهشبهاتویسنگرمنمیخوابید.روزها
عراقیهااينسنگررامیزدندوشبهامادوبارهآنرامیساختیم.درواقعاينيکسنگر
فريببودکهآنراباالواردرستمیکرديم.صبحکهمیشد،بیست،سیتاتیرتانکسهمیه
اينسنگربود.مافقطبرایاينکهمهماتشانراهدربدهیم،آنرابازسازیمیکرديم.ازتوی
اينسنگربرعراقیهاتسلطداشتیمورویمنطقهکارمیکرديم.جمشیدرضايیکمکديدبان
شفیعزادهبود.اوتنهاپسريکخانوادهآبادانیبودورویهمینجادهماهشهر-آبادانبا
تیرکالیبر۵۰عراقیهامظلومانهبهشهادترسید.خواهرشهمازرزمندگانبود.يکديدبان
ديگرهمبرایهدايتآتشخمپارههاداشتیم.البتهخودمهمديدبانیمیکردم،چونتوی
ديده هم ديدبانی عملی آموزش عملیاتی، کار کنار در و بودم کرده را کار اين خرمشهر
بودم.ديدبانیامردخورنداشت؛يعنیگرایگلولهاولراکهمیگرفتم،گلولهدومدقیقًابه
هدفمیخورد.البتهبستگیبهفرماندهقبضههمداشت.فرماندهيکیازقبضههايمانخیری
بود.فرماندهقبضهخمپاره۸۱همعبداهللبختیاربود.پشتخطدوم،درمجموعيکدسته
خمپاره۸۱مستقرکرديمکهعبداهللبختیارواصغرباباصفری1باآنهاعملیاتآتشبازیانجام

میدادند.
بچههایُدرچهاصفهاندرزمانمحاصرهواردآبادانشدندوخمپاره۱2۰رابهآنهاتحويل
دادم.مسئولیتآنهاراهمبهرجبعلیسلیمانیسپردم.بعدکهدراينجامواضعآنهاتثبیتشد،
برایخمپارههايمانکمکمنیروآمد.رجبعلیسلیمانیخیلیمسلطشدهبودوعاشقانههم
کارمیکرد.بااينکهدرجبههآموزشديدهبود،ولیروحیهاشخیلیخوببود.وقتیپای
خمپارهمیايستادومنبیسیممیزدم،۵ثانیهبعد،خیلیسريعبهلهجهاصفهانیمیگفت
حاجیآمادهام.چهکارکنم؟گلولهبیندازمتویقبضه؟میگفتمبینداز،منتهاصبرکن.بعد

۱. اصغر باباصفری مدتی جانشین فرمانده لشکر25 کربال بود. او در حال حاضر از جانبازان دوران دفاع مقدس است و 
دو برادرش نیز در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
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بهاومختصاتمیدادم.رجبعلیبعداًدرعملیاتمحرمشهیدشد.بههرحالماتمامخطوط
اول،دوموسومدشمنراگرابندیوآماجبندیکردهبوديموبچههانقاطرامیشناختند.از

هرکدامازدستههایخمپارهکهدرخواستمیکرديم،دقیقبههدفشلیکمیکردند.
ديدبانیتانکهاباخودمبود.شبهابادوربینديددرشبديدبانیمیکردم.تویخط
عملیات از بعد میزديم. را دشمن ادوات از دوتا يکی، روزی استثنا بدون بهطورمیانگین،
ثامناالئمهکهبهپشتخاکريزدشمنرفتیم،ديديمقبرستانیازتانکونفربردرآنجاست.ما
طوریآتشريختیمکهعراقیهاتانکهايشانرادرخطاولودومجاگذاشتندوبهعقبرفتند.
البتهخیلیازآنهاراهمتخلیهکردهبودند.شبکهمیشد،منخودمجلویخطدشمنمیرفتم
ويکجانپناهمیگرفتمواگربرجکيالولهتانکیرامیديدم،گلولهدرخواستمیکردم.همان
گلولهاولبهتانکمیخورد.گلولهتانکچیفتنازنوعمحترقهوبهطول7۰سانتیمتروسرآن
بهصورتنیمکرهبودوخیلیدقیقبهزرهیدشمنمیخوردوانفجارشديدیايجادمیکرد.
اينتانکچونشصتتُنوزنداشت،وقتیکهشلیکمیکرد،يکمترهمخطانداشت.قنداق
خمپارههای۸۱و۱2۰تویِگلفرومیرفت؛مثاًلبیستتاگلولهخمپارهکهمیزديم،بايديکی
قبضههايیکهدرزمینفرورفتهبود،باالمیکشیدودوبارهخمپارههاراسرپامیکرد.هفتهایيک
بارهمقنداقهایخمپارههايمانمیشکستوبايدبهجهادسازندگیمیرفتیموشکستگیها
راجوشمیداديم.1باوجوداين،هدفگیریخمپارههاردخورنداشت.بچههامیرفتندتوی
چالهخمپارههاکهيکسریالستیکدرآنهاگذاشتهبوديموشبازآنجاشلیکمیکردند.
ديگرتانکهارادرخطاول،دوموسوموتاجايیکهدرروزوشبديدداشتیم،نمیگذاشتیم
سالمبمانند،چونخیلیمارااذيتمیکردند.آنهاهمجرئتنمیکردندجلوبیايند.بههرحالما
تویاينمحوريکخاکريززديموباشلیکتیرمنحنیتانکچیفتن،خودمانراازتیرتانکو

دوشکایدشمندراماننگهداشتیم.
مهمات تانک چیفتن را از کجا می آوردید؟

مهماتآنهمهجابودوبرایتأمینآنمشکلینداشتیم.گاهیتانکهايیکهارتشرهاکرده
بودهمپرازمهماتبود.

۱. ارتفاع زمین آبادان از سطح دریا 3 متر است. در جاهایی که برای محفوظ ماندن از آتش دشمن سنگر کنده می شد، 
این ارتفاع کاهش می یافت. چون قبضه های خمپاره ها در چنین زمین های مرطوبی قرار داشتند، رزمندگان مستقر در خط 
برای جلوگیری از فرو رفتن قبضه ها بعد از شلیک گلوله، بستر قبضه ها را به طوریکدست با چوب و الوار می پوشاندند، 
اما این کار نیز چاره ساز نبود و قنداق های خمپاره ها بر اثر ضربه حاصل از شلیک گلوله فرو می ریختند و نیاز به بازسازی 

دوباره داشتند. برخی اوقات نیز شدت ضربه قبضه به الوارها موجب شکسته شدن قنداق قبضه ها می شد. 
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مرتضی قربانی در حال آموزش کار با خمپاره120 به جمشید رضایی و اکبر رمضانی - ایستگاه3 آبادان

شما از چه یگانی مهمات و تسلیحات مورد نیاز محورتان را تأمین می کردید؟

از پر که داشت پادگان يک خسروآباد در ارتش میگرفتیم. آبادان ستاد از نبود. يگان 
مهماتبود.مهماتچیفتنهمدرآنجابود.چونارتباطخوبیباسرهنگحسنیسعدی،
اقاربپرست،شکرريزوکهتریداشتیم،توانستیممهماتزيادیازارتشبگیريموذخیره
کنیم.بخشیازمهماتسبکمانراهمازدشمنغنیمتگرفتیم.مابااينچیفتنهاامنیت
اينخطرابرقرارکرديم.يادمهستيکروزدرضلعجنوبیجادهماهشهر-آبادان،بچهها
آنهاجادهراهم پاتککردند. بهدشمنحملهکردند.عراقیهاهم فقیه1 درجبههواليت
بريدهبودندومیخواستندازبیناينبريدگیعبورکنندوبهاينطرفجادهبیايندوبه
رزمندگانماحملهکنند.کسیبامنتماسنگرفت.يکدفعهديدمتعدادیتانکونفربر
دشمننیروهايشانراازشمالجادهماهشهرسوارکردندتابهجنوبجادههجومبیاورند.
وقتیبهفاصلهصدمتریاينبريدگیرسیدند،گلولهدرخواستکردم.تانفربرهایعراقیها
آمدند،گلولههارابهسمتآنهاشلیککرديم.وقتیگلولههاروینفربرهاخوردند،دوتانفربر
منفجرشدندوعراقیهارویهوارفتند.دوتا2۰نفريعنی4۰نفرتویهمینبريدگیجاده

کشتهشدند.
این اتفاقات در چه روزی افتاد؟

گمانمیکنماسفند۵۹يافروردين۶۰بود.تویاينفاصلهبود.

۱. جبهه  بین منطقه  ذوالفقاریه و تپه های مدن را جبهه  والیت فقیه می نامیدند. 
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اینجا یک سؤال مطرح می شود و آن اینکه شما نیازهایتان را چطور به اطالع مسئوالن می رساندید؟ 

مکاتبه می کردید یا جلسه می گذاشتید یا به طورشفاهی درخواست می کردید؟

هرروزبدوناستثنامنيامحمودحمزهياحسیندقاغیانبهستادآبادانمیرفتیم.ماحسین
دقاغیانومحمودحمزهرابهستادآبادانوسپاهآبادانداديم،چونسپاهآباداننیروهايش
شهیدشدهبودندونیرویکادرنداشت.اهوازهمبهسپاهآباداننیرونمیداد.يکیازآنها
مسئولتأمینمهماتوسالحوديگریهممسئولتأمینتدارکاتشدتاامکاناتالزمرااز
شهرستانهابگیرد.آنهاهمنیازهایستادوشهروهمنیازهایخودمانرابرطرفمیکردند.
محمدرضاعاصمیهمبامشهدیعلیباباصفریوعلیاکبرزادهتدارکاتاينخطراتأمین
میکرد.عاصمیازبچههایشجاعیبودکههمیشهباخودمبودوتاآخرجنگهمزخمی
تا ژاندارمری نیروهای ماهشهر درجنوبجاده کرديم. نفوذناپذير و رامحکم اينجا نشد.
را کمیته نیروهای دوم، درخط ژاندارمری، نیروهای پشتسر داشتند. کیلومترحضور دو
گذاشتیم.درنزديکیما،حدود2۰نفرازبچههایکمیتهبودندوديدبانداشتند.آنهادوسهتا
انجام آتشباری عملیات دشمن سر روی خمپارهها با روزها بعضی و داشتند خمپارهانداز
میدادندويکنقطهدرمیانگلولهکاتیوشامیزدندکهخطمقدمبرایعراقیهاخیلیآرامو

امننباشد.
خودمانپشتخاکريزاصلیبینجادهآبادان-ماهشهروآبادان-اهوازمستقربوديمو
درسمتچپجادهآبادان-اهوازهمبچههایشیرازراگذاشتیمواينوضعیتتاشبعید

همانسالادامهداشت.
شما برای ارائه گزارش کار یا هماهنگی، جلسات منظمی هم داشتید؟

هرهفتهياپانزدهروزيکبارتویستادآبادانجلسهداشتیمکهاحمدکاظمی،علیفضلی،
حاجیپور،بنادری،مدنیزادگان،عسگری،کاظمیکهبچهآبادانبودوخودمن،درآنحضور
داشتیم.بعضیوقتهانمايندهفدائیاناسالمهممیآمد.البتهآنهاخودشانرايکتشکیالت
مستقلمیدانستندوخیلیباماهماهنگنبودند.فرماندهاناينمحورتاشبعیدحضور
داشتند.بعدازعید،محمدجعفراسدیهمپیشماآمد.اودرساختمانیکنارپلايستگاه7
داشت. ما با بیسیمیهم ارتباط بود.يک تماس در فارس برادران با بیشتر و مستقرشد
فرماندهیخطباخودمنبودودرآن،برادراناصفهانی،ُدرچهایوخرمشهریبیشتربودند

deکهازاولجنگبامنبودند.
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بی اطالعی از عملیات توکل ارتش
سردار، یک سؤال اساسی درباره سال 59 مطرح است و آن اینکه آیا شما از عملیات توکل که در 

20 دی ماه انجام شد، مطلع بودید و در آن مشارکت داشتید؟

بازکنند. خیر،بهمانگفتند.فقطگفتندحملهبزرگیدرپیشاستومیخواهندجادهرا
گلولههایارتشیهارویسرمامیريخت.ماهمتویبیسیمشروعبهدادوبیدادکرديم.درواقع
توپخانهخودیدراينجابهاشتباه،رویمواضعوخطماآتشمیريخت.آتشانبوههمبود.حتی
يکگلولهتوپ2۰۳همبهسنگرماخوردوسردرسنگرمانرامنهدمکردکهديگرباستادارتش
درآبادانتماسگرفتیمودادوبیدادکرديموگفتیماگرآتشتوپخانهشمارویخطماتا۵دقیقه
ديگرقطعنشود،ازاينجاباخمپارهستادتانرامنهدممیکنیم.اگرآنهابهماگفتهبودندوباما
هماهنگکردهبودند،ماآنجاراتخلیهمیکرديموبهخطدومدرايرانگازمیرفتیم.ارتشیهاآتش
انبوهرویخطدشمنمیريختندکهمفیدنبود.بعدتانکهایتیپ۳7زرهیشیرازرابهصورت
ستونیرویجادهماهشهرحرکتدادندکهدشمنهمهآنهارازد.ماروزبعدتانکهايیراکه

عراقیهازدهبودند،ديديم.عراقیهابهتانکهایخودشانآرايشدالماننددادهبودند.
ماتاشبعیدبهمدتدوماهبیندوجادهآبادان-اهوازوآبادان-ماهشهرخاکريزهای
با بار اينمدت،منيک در راساختیمومستحکمکرديم. زديموسنگرهايمان پدافندی
هلیکوپترشنوکبهماهشهروازآنجابهاصفهانرفتمونامهدرخواستنیرووتجهیزاتسپاه
آبادانرابهسپاهاصفهانبردم.بعدازچهار،پنجروزهمباماشینبرگشتم.موقعبرگشتنبا
آقایدقاغیانيکمقدارامکاناتبرداشتیموآمديم،ولیمتأسفانهنیرویکمکیبهماندادند.

این سفر کی بود؟

بهنظرمآخردیماهبود.منبهجزپنجروز،بقیهسالرادرمحاصرهخرمشهروآبادانبودم.در
اسفندماهسال۵۹تصمیمگرفتمسمتچپجادهآبادان-اهوازخاکريزبزنم،چوننیروهای
شیرازدرپشتاينخطبودند.يکشببهآنهاگفتمدونفربرایتأمینلودروبولدوزر
بفرستید.بهکسانیکهمیخواستندخاکريزبزنند،بیسیموقطبنماوگرایرفتوبرگشت
داديم.ساعت۳بامدادکارآنهاتمامشد.آتشمخازننفتیداخلآبادانهمروشنبودوراه
برگشتشانمشخصبود،امامتأسفانهنیروهاجهترااشتباهرفتندوواردخطعراقیهاشدند.
بینماوبرادرانشیرازیجّروبحثشد.آنهاگمانمیکردندمقصرايناتفاقماهستیم،ولی
باآمدنجعفراسدیوبررسیعلتاسارتآنها،مشخصشدکهخودشانمقصربودهاندو

مسئلهحلوفصلشد.
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ترکیب و وضعیت نیروهای حاضر در آبادان
سردار، با توجه به اینکه از سراسر کشور به جبهه آبادان نیرو اعزام می شد، بفرمایید ترکیب 

نیروهای تحت امر شما به چه صورت بود و آنها را چطور به کار می گرفتید؟

بخشیازآنهاازبچههایشیرازبودندکهدائممیآمدندومیرفتندومايکمنطقهرابهآنها
دادهبوديم.حدود۳۰نفرشانهمازبچههایسپاهُدرچهبودند.حاجآقاموسویوآقایبراتی
بودند.حاجآقاموسوی آنهاتویمحاصرههم داشتیم. نزديکی ارتباط آنها با بودندکه هم
آنها میکرد. بازديد ارتش وخط يگان از میآمد و بود سپاه فرمانده هم و امامجمعه هم
وقتیآمدند،خیلیدلشانبهحالماسوخت،چونبچههایاصفهانيعنیحسینخرازیو
نیروهايشکهدردارخوينبودند،پشتسرشاناهوازوامکاناتزيادیبود.آنهاهمکهماهشهر
بودند،امکاناتداشتند.من،احمدکاظمیوبچههایشیرازکهدرمحاصرهآبادانبوديم،از
لحاظامکاناتدرخط،محرومترازهمهبوديم،ولیباوجودکمبوداسلحه،مهمات،تغذيه،
امکاناتونیرو،بهلطفخدادشمنراطوریخواروذلیلکرديمکهديگرجرئتحملهبه

نیروهایدرمحاصرهرانداشت.
مسئولیت نیروهای شیراز با حسام الدین موسوی بود؟

بله،باموسویبود.بعدازاو،بچههایشیرازتویايستگاه۳يکخانهگرفتندوآنجامستقر
۶۰ سال عید استفادهکرديم. خط در آنها از و کرديم برقرار ارتباط آنها با هم ما شدند.
محمدجعفراسدیبهآبادانآمدوفرماندهیبچههایشیرازبهعهدهايشانقرارگرفت.ماتوی
ايستگاه7ستادیتشکیلداديمکهدرآن،فرماندهیکارهایعملیاتیبامنوکارهایستادی
همبااسدیبود.اوکهآمد،تقسیمکارکرديمواوکمکخوبیبهارتباطاتماباعقبه،برگزاری
جلساتوپشتیبانیازنیروهاکرد.هماهنگیبانیروهایديگردرخطوطمقدمباخودمنبود
وکارهایعقبهراهماسدیدنبالمیکرد.تازمانعملیات،وضعیتبههمینصورتبود.

ُدرچه از که نیروهايی میشد. زياد ما گرفتاری میشدند، شهید يا خسته نیروها وقتی
میآمدند،هريکماهبانیروهایماياشیرازیهاجابهجامیشدند.يکبخشهمنیروهای
خودمانبودند؛مثاًلعبداهللبختیارازرهنان1اصفهانوافرادمحلکارخودمانازدادگاهويژه
بودند. داوطلب تأمینمیکردندوهمه را منطقه نیاز نیروهایمورد اصفهانکهدرمجموع
عدهایهمازنجفآبادبودند؛مثاًلدرجبههفیاضیه،همهنیروهایاحمدکاظمینجفآبادی
بودند.جهادنجفآبادهمماوهمنیروهایاحمدکاظمیراتدارکمیکرد.جهادشیرازهم

۱. رهنان یکی از شهرهای استان اصفهان است که در شمال غربی شهر اصفهان قرار دارد. 
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ما،بچههایاحمدکاظمی،نیروهایشیرازونیروهایجبههذوالفقاريهراتدارکمیکرد.ماتا
شبعیدسال۶۰،ازنظرسازماندهی،ساماندهیادوات،آموزشنیروهایکادروکادرسازمانی
رشدکرديم.ضمناينکهسازماندهیگروهانیوگردانیراکامليادگرفتیم.ازآنبهبعد،
فرماندهیاينمحوربامنبودوبرایافرادکادريانیروهایرزمندهایکهمیآمدند،بهصورت
گردانیچارتدرستکردم.برایفرماندهمحور،فرماندهگردان،فرماندهگروهانوواحدهای

خدماتوپشتیبانیرزم،يکچارتمنظمطراحیکردم.
این تجارب را از کجا به دست آورده بودید؟

اينتجاربراازسپاهآبادانکهبهآنرفتوآمدداشتیموهمچنینارتشکهدستورکارعملیاتی
ومخابراتیداشت،بهدستآوردهبوديم.گاهیازفرماندهانارتشدربارهسازمانوگردانو
گروهانسؤالمیکرديموازآنهاالگومیگرفتیم.برایخودمانهمیشهرمزوشبکهمخابراتی
خاصورمزشبداشتیم.بعدازظهريکپیکرمزشبرامیبردوبهفرماندهانمیداد.ماهم
آنرابهکسانیکهمیخواستندجلوياعقببروند،میداديم.دراينبرنامهوسازماندهی،دستور
کارمخابراتی،دفترآمارودفترحضوروغیابومرخصیداشتیم.درواقعسازمانوتشکیالت
مادراينجادرستوحسابیشکلگرفت.قبلازآن،هرکسیمیآمدومیرفت،ولیآنزمان،
ازنظرسازمانیشکلوقوارهپیداکرديم.بااجازهآيتاهللجمی،پنج،ششتاازخانههایخالی
اهالیآباداندرايستگاه۳راانبارمهمات،سالحهاوآذوقههايمانکرديم.داشتیمشالودهاولیه

تیپرامیريختیم.ازعراقیهاهمغنايمزيادیمثلسالحوبیسیمومهماتگرفتهبوديم.

ایستاده از راست: وحدت، دقاغیان، بطحایی، ناشناس، ناشناس، پناهی و شاهرخانی
نشسته از راست: دهقان، تاج، رسول امامی و رضا رحیمی- آبادان
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در این زمان که نیروهایتان در قالب گردان بودند، با ارتشی ها و نیروهای محورهای دیگر مثل 

دارخوین و ماهشهر هم ارتباط داشتید؟

فرماندهیمحوربامنبود.دراينمحور،نیروهایمتفرقه،بچههایخودمان،شیراز،ُدرچه،
کمیتهوژاندارمریونیروهایزرهیوجهاددرقالبگردانبودندوازنظرسازمانیباهم
ارتباطداشتندوباهمکارمیکردند.مااستعداديکتیپراداشتیم.يکتیپازنظراستعداد

سازمانی،سه،چهارگردانپیاده،زرهیوادواتداردکهمادراينجااينهاراداشتیم.
بامحوردارخويناصاًلارتباطبیسیمنداشتیم.باکهتریارتباطمانغیرمستقیمبودوستاد
آبادانبینماارتباطبرقرارمیکرد.برایارتباطبامحورهایديگربهطورمستقیمومستقلهم
احساسنیازنمیکرديم؛يعنیآنهانمیتوانستندکاریبرایمابکنند.درجبههروبهرویما،
اسحاقعساکرهوسرهنگصارمی،فرماندهتیپ۳7زرهیشیراز،بودندکهچونارتباطمانبا
آنهاقطعبود،نمیتوانستندکاریبرايمانبکنند.عساکرهازبچههایماهشهروصارمیافسری
شیرازیبود.فاصلهماباآنهابیستکیلومتربود.مابااينکهازشهرهایمختلفنیروداشتیم،
تهديدمان اگرکوچکترينخطری بوديمکه برنامهريزیوسازماندهیکرده آنقدرخوب
بايگانهایارتشیمحورهایکناریمانهم میکرد،همهنیروهايمانآمادهعملیاتبودند.

ارتباطمستقیمداشتیم.
با ارتشی ها هم جلسه ای داشتید؟

نه،جلسهایبهطوررسمینداشتیم،ولیباهمارتباطکاریومخابراتیداشتیموازآنهادستور
کارمخابراتیوفرکانسمیگرفتیم.دلگرمیارتشیهابهحضورمادرخطمقدمبودوبههمین

دلیل،مهماتوسالحماراتأمینمیکردند.
با ستاد ارتش یا ستاد آبادان ارتباط داشتید؟

ستادارتشباستادسپاهآبادانارتباطداشت،ولیدستورکاربهطوررسمیتبادلنمیشدو
ارتباطهاالزامینبود.شبکهمخابراتیماباستادآبادانوسپاهبود.شبکهارتشیهايیکهاينجا
بودندهمباستادارتشدرآبادانبود.اگربخواهیمحسابکنیم،آنهاهمدراينجاحداکثر
يکتیپسازماندهیشدهداشتند؛يکگردان۱۵۳ودوگردانديگرکهدرمجموع،سهگردان

میشدند.
این سه گردان از کدام تیپ و لشکر بودند؟

درزمانمحاصرهآبادان،تیپ۱لشکر77خراسانازباالآمدودردارخوينباحسینخرازیو
حسنباقریبود.تیپ2لشکر77پیشماآمدوتیپ۳اينلشکرهمپیشاحمدکاظمیرفت.
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جریان داشتن زندگی در محاصره
ارتباط شما با مردم بومی، محلی و ساکنان چطور بود؟

اآلن میداديم. آذوقه آنها به توانمان حد در ما و بودند شهر توی هنوز مردم از عدهای 
عکسهايیداريمازبچههايیمثلاسداهللباباصفریکهيکتويوتادستشبودودائمدرشب
براینیروهایمحورمان،آبوآذوقهمیآورد.غذاوآبومهماتراپیادهونقطهبهنقطهتا
تویخطمیآوردند.روزهاخیلینمیتوانستندخطوطمحورمانراتدارککنند،چونزيرديد

وتیرمستقیمتانکهایعراقیبود.
تویآبادانهمماشینديگریداشتیمکهباآنبهدرخانهپیرزنهاوپیرمردهامیرفتیمو
غذایگرمونانبهآنهامیداديم.بههرحالافراددرماندهوبیچارهایهمبودندکهبايدآنها
نمیخواستند اصاًل بعضیهايشان اما آبادان، بیرون میرفتند میفرستاديم جنگزدگان با را
بروند.گمانمیکنمثوابخدمتبهايندرماندگاندرمحاصرهآبادانبیشترازجنگبودو

پیروزیهایماهمبهدلیلکمکبهاينقشربود.
نیروهای  یا  شما  بود؟  صورت  چه   به  شهر  در  آبادان،  امام جمعه  جمی،  آقای  با  شما  ارتباط 

محورتان در نماز جمعه های آبادان هم شرکت می کردید؟

قبضه بود.حتیچند آقایجمی نزديکخانه ايستگاه۳، تویکوچه ما مقرخمپارههای 
ازخمپارههايمانراتویآنکوچه،سرراهپشتینخلستانگذاشتهبوديمورویمواضع
دشمنآتشاجرامیکرديم.خمپارههايیکهعراقدرپاسخبهخمپارههایمامیزد،دقیقًا
نزديکخانهآقایجمیاصابتمیکرد.ماباايشاندائمًاارتباطداشتیم.خودمنبعدازظهر
منزل در جمعه شبهای هم گاهی بروم. جمی آقای خدمت میکردم سعی پنجشنبهها
میکردم. شرکت هم آبادان جمعه نماز در من میخوانديم. جماعت نماز جمی آيتاهلل
کنند، تخلیه را خط نیروها همه اينکه نه البته میرفتند. جمعه نماز به هم نیروهايمان
بلکههماهنگمیکردندونوبتیهمبهحماموهمبهنمازجمعهمیرفتند.بعدهمبرای
غذاخوردنبهکبابیمیرفتند.دو،سهکبابیدرشهربودندکهبرایاهالیاصفهانبودندو
برایمردمورزمندگانغذاآمادهمیکردند.سرخیابانمسجدآيتاهللبهبهانیيکحمام
بودکهآنهمصاحبشاصفهانیبود.نمیدانماسمش"مشرحیم"بوديا"مشکريم".
حلیمپزهماصفهانیبود.بچههایماهفتهایيکروزبینرزمندههایديگرسهمیهداشتند
کههمانجمعههابود.میآمدندهمخريدمیکردندواگرکاریداشتند،انجاممیدادند،هم
نمازجمعهمیخواندندوهمکبابمیخوردند.شبهميابهخطمیآمدندياتویشهردر
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مقرماندرايستگاه۳میخوابیدندوصبحفردايشبهخطمیآمدند.ماآنجابرایترددآنها
ماشیننداشتیم.يکموتورداشتیم،ولیبنزينزيادنداشتیم.رزمندگانبهصورتگروههای

دو،سهنفرهبینخطوآبادانترددمیکردند.
یعنی شما و نیروهایتان همگی این مسیر را پیاده می رفتید؟

بله،بیشتراوقاتپیادهمیرفتیم.بچههاازتوینخلستانپیادهبهپايینجادهمیآمدندواز
زيرلولههاینفتیکهبهماهشهرمیرفت،عبورمیکردند.مااززيرلولههاتاپشتخطمحور
خودمانمیرفتیموپشتخطهمخاکريزداشتیم.دربعضیجاهاحتیرویلولههاینفت
همخاکريززدهبوديم.زيرلولههاینفتخالیبودوبچههاراحتمیآمدندتویسنگرهای
عراقیهارامیديدندوحتیديدبانهایآنهاراباتیرتانکياخمپارهمیزدند.تلفاتعراقیها
دراينجازيادبود،اماماتلفاتمانرادراينخطبهصفررساندهبوديم.اصاًلنمیگذاشتیم
نیروهادورهمجمعشوند.فقطدرسنگريامقرآباداندورهمجمعمیشدند.دشمندائم
خمپاره۶۰میزد.ماهمبرایمقابلهبهمثلازنارنجکتفنگیوتیربارکالیبر۵۰کهيکسالح
جديدبود،استفادهمیکرديم.بهنیروهایبقیهجبهههاهمآموزشداديمتاازآناستفادهکنند.
باکمک آنهارابرعکسکردهبودندو اينمحورآوردهو به اتاقککامیونهارا بچهها
جرثقیلچالکردهبودند.رویسقفايناتاقکهاالوارگذاشتهبودندوزيرشهمسنگر
اتاقفرماندهیوبیسیمهایماهمدرهمینسنگرهایمحکمبود.همه اجتماعیمابود.
طولخطراسنگرزدهبوديم.بچههایُدرچهبرایساختنسنگرهاخیلیزحمتمیکشیدند.
آنهازمینراحسابیمیکندندوآنراتايکمترگودمیکردندوبعد،دورآنرامیچیدندو
سنگرمیساختند.ورودیهایآنراهممنحنیمیکردندکهوقتیتوپمیخورد،ترکشها
مستقیمتویسنگرنرود.میتوانمبگويمشهدایمادرپشتخطانگشتشماربودند.نیروها
درصورتیشهیدمیشدندکهخمپارهدقیقاًرویسرشانياتویماشینشانمیخورد.دراينجا
نیروهایماآنقدرآموزشديدهوهشیارشدهبودندکهوقتیعراقیهاخمپاره۶۰میزدند،با
صدایاولیهآن،متوجهشلیکخمپارهمیشدندوسريعتویسنگرمیرفتند.بعدکهخمپاره
بهزمینمیخورد،دوبارهبیرونمیآمدندتاوقتیکهصدایبعدیرابشنوند.بیشترآنهادر

آموزشخودکفاشدهبودند.
يکشبمحمودزادهوسنجقیکهعضوشورایعالیسپاهبودند،ازطرففرماندهیکل
سپاهآمدهبودندبهخطسرکشیکنند.آنهارابهاينجاآوردموتاصبحزيرلولههاینفت،کانال
کنديمتانیروهاراحتتررفتوآمدکنند.لباسفرمخودشانراهمدرآوردندوتاصبح،با
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زيرپیراهنیدراينجاکارگریکردند.حتینگذاشتیمنیمساعتهمبخوابند.صبحموقعرفتن،
تلوتلومیخوردندوباچشمهایخوابآلودراهمیرفتند.اينکاناليکیازمعابرعملیات

ثامناالئمهشد.
فاصله شهر تا خط مقدم شما چقدر بود؟

هم آبادان ستاد تا جبهه اين فاصله بود. دشمن چهارصدمتری فاصله در ايرانگاز جبهه
پنجکیلومترونیمبود.ستادآباداندرهتلآباداندرکناربلوارآبادان-خرمشهربود.فاصله
ستادتاخطعراقیهادرکناررودخانهاروندهمحدوددوکیلومتربود.ستادیکهمازديم،
پشتنخلستانبودومعلومنبود.بچههاتاايستگاه۱2وجادهقصبهباماشینمیآمدند.تردد
ماشینهابیشترازداخلشهرتاستادمادرضلعشمالیپلبهمنشیردرايستگاه7بود.ترددهای
ديگریهمازاينجابهشهرآبادانبود.ماسعیمیکرديمبههیچوجهماشینیدرروزتردد
نکند.اگرکسیهممیخواستبرود،بايدباجیپشهبازياموتور،باسرعتصدکیلومتر
ازجلویدشمنعبورمیکرد.محدودهایکهماونیروهايمانباماشینمیرفتیموزيرديد
عراقیهاقرارداشت،چهارکیلومتربود.مجروحهايمانرابااستفادهازابتدايیترينامکانات
تخلیهمیکرديم؛مثاًليادمهستکهيکشبباباصفریزخمیشدواکبرزادهمجبورشد
اوراکولکندواززيرديدوتیردشمنبیرونببرد.بعدباجیپیکهتوپ۱۰۶داشت،اورا
بهعقببرديم.منراهمکهساعت۱۱شبمجروحشدم،بهعقببردندوازايستگاه7
باآمبوالنسبهبیمارستانشرکتنفتمنتقلکردند.سلجوقیانکهاهلچهارمحالوبختیاری
ويکیازنیروهایجهادنجفآبادبود،درخطمقدممجروحشد.اويکشبقبلازعید
سال۶۰رویلودرداشتخاکريزمیزدکهيکتیرتویسینهاشخوردوازلودرپايین
افتاد.منهمکنارشبودم.دائمدادمیزدکهياامامزمان،منشهیدشدم.گفتمتواگرشهید
شدی،چطوریمیتوانیبگويیياامامزمان،منشهیدشدم؟توکههنوزجانداری!تیرتوی

ريههايشخوردهوازپشتشدرآمدهبود.
دراينجا،اولسال۶۰بهماآمبوالنسدادند.شبهاماشینهابايدچراغخاموشحرکت
میکردند.بههمیندلیلبعضیاوقاتباماشینیکهازمقابلمیآمد،تصادفمیکردند.در
4۰۰مترپشتخطما،زيرجادهماهشهر،يکپلمحکمبادهانه۶متروطول۱2مترروی
آبهایفصلیبود.درضلعشمالیپليکخاکريزبلندزديمويکبیمارستانواورژانس
مجهززيراينپلاحداثکرديم.مداوایهمهمجروحانرادرهمینبیمارستانانجاممیداديم،
مگرآنهايیکهمجروحیتهایشديدداشتندوبايدآنهارابهبیمارستانطالقانیيابیمارستان
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شرکتنفتمیبرديم.
پزشک  و امکانات درمانی و دارویی را از کجا می آوردید؟ 

پزشککهنداشتیم.انترنداشتیم.
امکانات بیمارستانی را از کجا می آوردید؟

ازآبادانمیگرفتیم.تویسنگرهايمانهمداشتیم.درخطمقدم،اگرترکشبهقلبياسر
کسیمیخورد،خطرناکبود،ولیبقیهمجروحیتهاراباهمانامکاناتمحدودیکهدر
اورژانسداشتیم،خیلیسريعمداوامیکرديم.ماروزهايیکهدرخرمشهروآبادانبوديم،
حتیتویکولهپشتیهايمانياجیبلباسهايمانهموسايلاولیهداشتیم؛مثاًليکجیبمان
جاینارنجکوخشاببودودرجیبديگرمان،باندوچیزهایديگربرایزمانزخمیشدن

داشتیم.همهبچههااينهاراداشتند.
بیسیمی، ارتباط فرماندهی، پدافندی،سنگرسازی، ازنظرخط اينجا در ما درسال۵۹،
ارتباطباادواتوتانکهاواستفادهازآنهاواستفادهازديدبانیتقريباًقدرتمندشديم.تاشب
عیدسال۶۰،اينجابراینیروهایيگانمانمثلدانشکدهآموزشنظامیبود؛يعنیوضعمان
طوریبودکههرکاریراخودمانبهطورعملیيادمیگرفتیم.منبهدلیلشغلپدرم،تجربه
کارهایساختمانیراداشتمواينکارهاراباعالقهدرخطمقدمانجاممیدادم.دو،سهبار

سنگرهايیراکهدراينجاساختیم،آبگرفت.
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در دوران بارندگی پاییز و زمستان منظورتان است؟

بله.يکشب،تمامسنگرمانراآبگرفت.همهوسايلوحتیلباسهايمانخیسشدهبود
وبهسختیآنهارابیرونآورديم.بیرونهمبارانمیباريد.پتو،وسايلوامکاناتاضافههم
نداشتیم.بههرحالبهسختیآبهاراتخلیهکرديمودوبارهبهايرانگازبرگشتیم.آنجازمین،
شنیبود.وسايلمانراپهنکرديمتاخشکشود.بعدازآنکهخشکشد،دوبارهآنهارابه
سنگرهايمانبرديم.مااينخطحساسراکهدوجادهاستراتژيکداشت،باچهارتاگونیو

سنگروباچنگودندانالحمدهللحفظکرديم.
پنجگرداندرخط تانکو پنجاه به پنجکیلومترخطمقابللشکر۳زرهیعراق، برای
واحتیاطنیازداشتیم،ولی۵درصداينتجهیزاتراهمنداشتیم.درمدتمحاصرهآبادان،
بهدلیلمحدوديتهايیکهبرایتخلیهمردمورزمندههایمجروحواعزامنیروهایجديد
ماهشهر از بیشتروقتها کنند. تردد راهآب از بودند داشت،همهمجبور آبادانوجود به
ازطريقخورموسی،شبانهبالنجمیرفتندومیآمدند،چونشناورهاوهلیکوپترهادرروز
لنجهارامیزدند.بعضیاوقاتهمهلیکوپترهاازرویآبمیآمدند.دوهلیکوپترشنوک
يا نشستند.حاال تویخاکعراق و رفتند اروندرود بهغرب هلیکوپتر2۱4خودی ويک
خلبانهايشاناشتباهکردهيابهعمداينکارراکردهبودند.خلبانهایاينسههلیکوپترکه
قطعاًمهمات،وسايلونیروهمداشتند،تسلیمعراقیهاشدند.ايناتفاقتقريباًدردیوبهمن
سال۵۹افتاد.بعدازآن،ديگراعتمادمانبهحملونقلهوايیيکمقدارکمشد.خلبانهای
هلیکوپترهاهمبهخصوصدرزمانبنیصدر،خیلیمیترسیدندکهازماهشهربهطرفآبادان
بیايند،چوندشمنآنهاراتهديدهوايیمیکرد.باوجوداينکهمنافقیندرهمهجاحتیدر
هوانیروزفعالبودند،خلبانانهایشجاعومؤمنهوانیروزدرطولجنگ،رویآنها،صدامو

امريکاراسیاهکردند.

بازدید مقامات کشوری و لشکری از خطوط مقدم آبادان 
سردار، آیا از مقامات و مسئوالن کشور کسی برای سرکشی به جبهه شما آمد؟

يکیازشخصیتهايیکهبهآبادانآمد،آقایرجايیبود.ايشاندو،سهروزتویاينمنطقه
بودوبهمحورها،مناطقوجاهايیکهامکانداشت،سرزد.امامدستوردادهبودنددرمخالفت
بابنیصدرصحبتنکنیدوايشانهمکهواقعاًيکپارچهاخالقبود،تاوقتیکهبنیصدرروی

کاربود،صحبتیعلیهاونکرد.
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بازدید آقای رجایی کی بود؟

اودیماهيابهمنماه۵۹آمد.بايدزماندقیقشرادربیاورم.گمانمیکنمآيتاهللخامنهای
همباآقایهاشمیرفسنجانیدراوايلسال۶۰آمدند.آنهاچندروزدرمحاصرهحضور
پیداکردندوبهمحورهایمختلفسرکشیکردندوحرفهایدلگرمکنندهایزدند.آيتاهلل
خامنهایدرمحلنمازجمعهآبادانبرایرزمندگانتویمحاصرهسخنرانیکردندوسالمامام
رابهآنهارساندندواينموجبوحدتوثباتقدمهمهنیروهاشد.بنیصدرهمدردهمآذر
سال۵۹،يکماهبعدازعملیاتکویذوالفقاری،بهآبادانآمد.اوتفکروايدئولوژیخاصی
داشتويکخائنتمامعیاربود.دلیلشهمايناستکهدرعملیاتکویذوالفقارینامیاز
سپاهبردهنشد.بااينکهارتش،سپاهوفدائیاناسالمهرکداميکگروهانداشتندودرمجموع
سهگروهانمیشدند،نامیازمردموسپاهبردهنشدواصاًلآنهاراعددیحسابنکردند.
درحالیکهکاراصلیراسپاهیها،بسیجیها،گروهفدائیاناسالموسپاهآبادانانجامدادند.
وقتیبنیصدرآمد،مندرجبههبودموتازهاينجبههوخطراتشکیلدادهبودم.اونامیاز
سپاهنمیبردومیخواستتمامکارهاوعملیاترابهنامارتشتمامکند.اينظلمیدرحق
بقیهنیروهابودوبهوحدتوانسجامبیننیروهایمسلحضربهمیزدوهمهراَسرخورده
میکرد.ظلمدرحقآنهايیبودکهاينجاشهیدشدهوفداکاریکردهبودندودستوپاهايشان
قطعشدهبود.سرهنگکهتریمیگفتخودبنیصدرصريحوروشنبهمنگفتهاستکه
حقنداریمهمات،آذوقه،سوخت،امکاناتوسالحبهسپاهبدهیواگراينکارهارابکنی،

محاکمهاتمیکنم.
ابوطالبیيک آمد.منوخسرو ايرانگاز، مقابل ماهشهر، بهجاده بنیصدر بعدش روز
صندوقمهماتدستمانبودوداشتیمپیادهازپشتخطخودمانبهآبادانمیرفتیمتابرای
بچههایمحورمانغذابیاوريم.نزديکظهربودکهديديمسرهنگشکرريزويکسرهنگ
آنها که گفتم خودم با و خوردم جا نشستهاند. لولهها زير آفتاب، شديد گرمای در ديگر
اينجاچهکارمیکنند؟!بعدديدمبنیصدرآنجاستويککالهگذاشتهاستويکی،دو
لولهنشستهاند.منهمرفتمآنجاکنارشاننشستم.آقایشکرريزمنرا محافظشهمزير
بهبنیصدرمعرفیکردوگفتايشانمرتضیاصفهانیاستکهفرماندهمحورايستگاه7و
ايستگاه۱2است.بنیصدرهمبامناحوالپرسیکرد.میخواستبهخطمانبیايد،ولیچون
درچهارصدمتریدشمنبوديم،نیامد.بهمنگفتشمااينجاچهکارمیکنید؟گفتماينجاخط
پدافندیداريم.بعدنگذاشتمحرفشرابزندوگفتمچرامهماتوتسلیحاتبهمانمیدهی؟
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امکانات کمترين با داريم اينجا ما نمیدهی؟ ما به نمیدهی؟چراچیزی توپ قبضه چرا
میجنگیم.خالصهزيرهمینلولههاینفتيکخردهبااوجّروبحثکردمکهيکمقدارجا
خوردوترسید.منمسلحبودمويکژ۳قنداقکوتاهداشتم.گفتآقایاصفهانی-تودماغی
حرفمیزد-مادرتدارکعملیاتگستردهایمثلعملیاتهایساسانیانيااشکانیانهستیم.
میدانیچطوریمیجنگیدند؟آنهادشمنراداخلمیکشیدندووقتیدشمنداخلمیآمد،
بهصفوفاوحملهمیکردندوهمهنیروهايشراازبینمیبردند.ماهممیخواهیمدشمن
رابهداخلبکشیمووقتیآمد،محاصرهاشکنیم.گفتممیخواهیکدامدشمنرامحاصره
کنی؟!دشمنرادرکجامیخواهیمحاصرهکنی؟!مااينجاخانهبهخانهبهعراقیهاتیراندازی
کرديموشبانهروزیباآنهاجنگیديمتامتوقفشانکرديم.اگراينجاشهیدنمیداديمکهدشمن
اآلناهوازراهمگرفتهبود.اگرعراقاهوازرابگیرد،ديگرباباجانتهمنمیتواندبیايدآنرا
پسبگیرد.خالصهيکخردهجّروبحثکرديموبعدهمبهمنگفتتويکمقدارکلهاتبوی
قورمهسبزیمیدهد.منهمبهاوگفتمامامخمینیمارااينطورتربیتکردهوبارآوردهاست.
حواسخودتراجمعکن.آنهازيرلولههابودندونمیتوانستندرویجادهبیايند.میخواستند

بهخطژاندارمریبروند.پیشمانیامدند،چونازکمیتهایهامیترسیدند.
روزبعدسرهنگاقاربپرستراديدموبهاوگفتمبنیصدرکجارفت؟گفتديشب
حالشبههمخورد.بهاوِسُرمزديموداروداديموبعد،درگاوصندوقبانکملیآباداناو

راخوابانديم.
بنیصدرجزاينکهفتنهبهپاکندووحدترابههمبزندوبگويدبهرزمندههاونیروهای
کارديگری ندهیدوسپاهیهاوبسیجیهاراتضعیفکند،واقعاً پاسداردرخطسوخت
نمیکرد.بعدازبازديدبنیصدرازآبادان،مادوعملیاتانجامداديم؛يکیعملیات۱۹آذرکه
مندراينعملیات،ازيکمحوربهمواضعدشمنحملهکردم.چندروزقبلازعملیات،دو
نفرازنیروهاینفوذیمنافقینبهعراقیهاپناهندهشدهبودندواطالعاتعملیاترابهآنها
دادهبودند.آنهاهمازحملهماکاماًلمطلعبودند.عملیاتديگرمانهم2۰دیبودکهدرآن،
نیروهایخودیازجادهماهشهربهدشمنحملهکردند.هردوعملیاتباشکستروبهروشد.
تاشبعیدسال۶۰ماباکمترينامکاناتوبهترينارتباطات،همهکارهایخودمانرا
الحمدهللانجامداديموهرلحظهدراينجاآمادهعملیاتبوديم.منظورمازارتباطات،ارتباطات

حضوریوهماهنگیاست.
دردورانمحاصره،باهلیکوپتريالنجبهآبادانمیآمدند.درآنزمان،نمیشدارتباطخوبی
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برقرارکردومايحتاجمردمورزمندگانرابهخوبیتأمینکرد.ازتویآب24ساعتدرراه
بوديمتابهمقصدبرسیم؛آنهمشبانه.کسیکهاولینبارازقرارگاهپیشماآمد،احمدزارع
بودکهازطرفآقارحیمآمدهبود.اوپاسداراصفهانیوفارغالتحصیلدکتریازآلمانبود.
بعدازآنهمصبوری،بنیلوحیوعدهایازنیروهایحسینخرازیدردارخوينآمدندوتا
دوازدهشبپیشماماندند.بعدبرادرمانسیدرحیمصفویآمد.اينهايیکهمیگويممربوط
بهسال۵۹است.درسال۶۰،محسنرضايی1آمدويکبازديدکلیازآبادانکردوجلسات

هماهنگیبااوداشتیم.مابافرماندهانارتشجلسهاینداشتیم.
رشید و حسن باقری چطور؟ آنها هم می آمدند؟ 

غالمعلیرشیدهمبرایعملیاتثامناالئمهپیشمانآمد.باحسنباقریجلسهداشتیم،اما
اصاًلبهمحورمانیامد.بهجبهههایديگرتویآبادانرفتهبود.بعدازمحسنرضايی،حدود
يکماهقبلازعملیاتثامناالئمه،يوسفکالهدوز2برایطراحیعملیاتآمد.ايشانکه
آبادانگذاشتوهمهمافرماندهانمحورهارفتیمو فرماندهسپاهبود،جلساتیتویهتل
گزارشداديم.دربارهمحوربندیدرعملیاتوهماهنگیبابرادرانارتشبحثشدوقرار
شدکهدوتیپازلشکر77ودوتیپازسپاهواردعملشوند.بعدازآنجلسات،بهماخیلی
امکاناتووسايلدادندوبخشیازمشکالتمانحلشد.وسايلماجیپشهبازواُوازعراقی
بود.البتهدوماهقبلازعملیاتثامناالئمهيکموتورياماها۱2۵بهجبههماکمککردند.
متأسفانهپیشازآن،اصاًلامکاناتبهجبههمانمیدادند.ماازجهاداصفهان،نجفآبادوشیراز

خودرو،ماشین،الوار،گونیوموادغذايیمیگرفتیم.انصافاًجهادخیلیخدمتمیکرد.

کمبود تجهیزات 
در آن زمان مشکالت شما چه بود؟

مشکلمانکمبوداسلحهومهماتبود.مادرايندوره،سالحازجملهآر.پی.جی.وماشین
براینیروهايماننداشتیم.البتهموتوروتعدادیجیپ۱۰۶بود.جیپ۱۰۶منولولهتوپ۱۰۶
آنترکشخوردهبود.ماسهقبضهتوپ۱۰۶داشتیم.اينکهآنهاراچطورگرفتیم،داستانش
توی لشکر77کهپشتسرماندرخطدوم ازيکگردان را آنها يکخردهمحرمانهاست.

۱. محسن رضایی در آن زمان، مسئول اطالعات سپاه بود.
2. یوسف کالهدوز )1360 - 1325( در سال 1359 و 1360 مسئول ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود 
که بعد از عملیات ثامن االئمه)ع(، همراه سایر فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه در سانحه سقوط هواپیمای سی130 در 

کهریزک تهران به شهادت رسید.
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جلسه ششم*
عملیات تپه های مدن

چکیده
طراحی و اجرای عملیات تپه های مدن موضوع اصلی جلسه ششم تاریخ شفاهی سردار مرتضی 
ابتدای این جلسه به ترکیب و محل استقرار نیروهای تحت امر خود در  قربانی است. او در 
و  کمیته  ژاندارمری،  نیروهای  موقعیت  همچنین  وی  پرداخت.  آبادان  شهر  پدافندی  خطوط 
وجود  مانند  جبهه  این  در  دشمن  مشکالت  به  سپس  قربانی  کرد.  تشریح  را  اسالم  فدائیان 
رفع  و  این مشکالت  برای حل  ارتش عراق  که  داد  توضیح  و  اشاره کرد  باتالقی  زمین های 
این محدودیت ها، اقداماتی انجام داد و برای جلوگیری از پیشروی نیروهای ایرانی، به ساختن 
موانع و خاکریزهای ممتد پرداخت. راوی در خالل اظهارات خود درباره عملیات تپه های مدن، 
در خصوص برخی وقایع و اقدامات ازجمله استفاده از خطوط لوله کشی نفت برای رسیدن به 
خطوط دشمن، استفاده از الستیک های بزرگ کامیون برای ساختن جان پناه و نحوه آشنایی با 
مهدی باکری هم توضیحاتی داد. قربانی سپس استراتژی حمله نیروهای تحت امر خود و نحوه 
نفوذ به پشت خط مقدم عراقی ها در تپه های مدن را تشریح کرد. پاتک های نیروهای عراقی و 
میزان تلفات و خسارات واردشده به دشمن در عملیات تپه های مدن، تأثیر این عملیات بر اجرای 
عملیات های بعدی ازجمله عملیات فرمانده کل قوا و تأثیرات مسائل و حوادث سیاسی داخلی 

کشور بر روند جنگ در جبهه ها از موضوعات پایانی این جلسه است.

* جلسه ششم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 1 آذر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در 
پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز حضور 

داشتند.

اگر "گربههایسیاه"میگفتند. ما بهتفنگهای۱۰۶ نیروهایعراقی بود،گرفتیم. نخلستان
دقیق را آنهاهدف با و میرفتیم رویسکو میکرد، درخط کوچکترينحرکتی دشمن
میزديم.خودمنآموزشکارباتفنگ۱۰۶رادرآبادانوخرمشهرديدهبودموباآن،اهداف
رابهخوبیمیزدم.چونفاصلهماباعراقیهاتویاينخطپانصد،ششصدياهشتصدمتر

بیشترنبود،باتفنگ۱۰۶میتوانستیممواضعشانرابزنیم.
کنیم. ايجاد ارتشی برادران و بینخودمان برادریخاصی و انسجام توانستیم بحمداهلل
ارتشیهابرایتأمینمهماتسپاه،بارهاازبنیصدربهعنوانفرماندهکلقواکسبتکلیف
کردهبودندوبااينکهاوبهآنهاگفتهبودمهماتندهید،ولیسرهنگکهتری،حسنیسعدی
وشکرريزانصافاًباماهماهنگبودند.سرهنگحسنیسعدیوکهتریفرماندهانیمقتدر،
ايراندوست،اسالمدوستوانقالبیبودند.مادرمیدانجنگودرگیریوزدوخوردباآنها
درجنگ را اقاربپرست آشناشدم. درجنگخرمشهر باحسنیسعدی من آشناشديم.
پارتیزانیدرکوچههاوخیابانهایخرمشهرشناختم.باکهتریهمدرمحورذوالفقاریآشنا
شدموباهممثلدوبرادرهمرزمحملهکرديمتابهبهمنشیررسیديموازآنعبورکرديم
وجادهُقفاصراگرفتیم.پانزدهروزدرآنجاباعراقیهاجنگیديم.باآنهاکهآشناشديم،آنها
مهماتوبعضینیازهایتسلیحاتیمانراتأمینکردند.آقایرزاقزاده،فکرمیکنمبرایاين

جلسهکافیباشد.
بسیار خب، خسته نباشید. 
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جلسه ششم*
عملیات تپه های مدن

چکیده
طراحی و اجرای عملیات تپه های مدن موضوع اصلی جلسه ششم تاریخ شفاهی سردار مرتضی 
ابتدای این جلسه به ترکیب و محل استقرار نیروهای تحت امر خود در  قربانی است. او در 
و  کمیته  ژاندارمری،  نیروهای  موقعیت  همچنین  وی  پرداخت.  آبادان  شهر  پدافندی  خطوط 
وجود  مانند  جبهه  این  در  دشمن  مشکالت  به  سپس  قربانی  کرد.  تشریح  را  اسالم  فدائیان 
رفع  و  این مشکالت  برای حل  ارتش عراق  که  داد  توضیح  و  اشاره کرد  باتالقی  زمین های 
این محدودیت ها، اقداماتی انجام داد و برای جلوگیری از پیشروی نیروهای ایرانی، به ساختن 
موانع و خاکریزهای ممتد پرداخت. راوی در خالل اظهارات خود درباره عملیات تپه های مدن، 
در خصوص برخی وقایع و اقدامات ازجمله استفاده از خطوط لوله کشی نفت برای رسیدن به 
خطوط دشمن، استفاده از الستیک های بزرگ کامیون برای ساختن جان پناه و نحوه آشنایی با 
مهدی باکری هم توضیحاتی داد. قربانی سپس استراتژی حمله نیروهای تحت امر خود و نحوه 
نفوذ به پشت خط مقدم عراقی ها در تپه های مدن را تشریح کرد. پاتک های نیروهای عراقی و 
میزان تلفات و خسارات واردشده به دشمن در عملیات تپه های مدن، تأثیر این عملیات بر اجرای 
عملیات های بعدی ازجمله عملیات فرمانده کل قوا و تأثیرات مسائل و حوادث سیاسی داخلی 

کشور بر روند جنگ در جبهه ها از موضوعات پایانی این جلسه است.

* جلسه ششم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 1 آذر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در 
پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز حضور 

داشتند.
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ساماندهی خطوط پدافندی شهر آبادان
بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما مباحث سال 59 را تمام کردیم و اآلن در ابتدای مباحث سال 60 هستیم 

و می خواهیم درباره سازماندهی خطوط پدافندی شهر آبادان، ترکیب نیروها و فرماندهان و 

همچنین عملیات تپه های مدن و شهید چمران صحبت کنیم. اولین سؤال این جلسه اینکه چه 

شد که شما تصمیم گرفتید عملیات تپه های مدن را انجام بدهید و هدف و ضرورت اجرای این 

عملیات چه بود و زمینه سازی آن از ابتدای سال 60 بر چه اساس انجام شد؟ 

بسماهللالرحمنالرحیم.ماازاولسال۶۰آمادهعملیاتبوديم.وقتیجادهاهواز-آبادانو
آبادان-ماهشهربستهشد،ماتقريبًااز2۰آبان۵۹درجبههايرانگازمستقرشديموآنجا
خطپدافندیمانشد.چونزمینهاومناطقاطرافآبادانبیشترباتالقیبودوبرایاستفاده
ازادواتوماشین،مناسبنبود،برایعملیاتبیشتريناتکارویمناطقیبودکهمادرآنها
مستقربوديم.دراينمحدودهجادههايیبودندکهازپیشساختهشدهبودندوازحساسیت
نظامیزيادیبرخورداربودند.ماهمبراساسحساسیتهايیکهبود،کمکممواضعیبهوجود
آورديم.احمدکاظمیازدیماهسال۵۹کهبهمحورفیاضیهرفت،اينمحوررافعالکرد.
ازجبههذوالفقاریتانزديکجادهماهشهرنیروهایمردمیحضورداشتند.درسمتجاده
ماهشهربهآبادانهمتیپ۳7زرهیشیرازازارتشونیروهایسپاهماهشهربهفرماندهی
دارخوينهم نزديکی بودند.درجبههسلمانیهومحمديهدر اسحاقعساکرهمستقرشده
بودند. بنیلوحیوصبوری ابوشهاب،عرب،قوچانی، رّدانیپور، حسینخرازی،مصطفی
ازفرماندهانردهقرارگاهيامثاًلستادخوزستان،رحیمصفویبیشتردراينجافعالبودو
عملیاتفرماندهکلقواراخودشباحسینخرازیفرماندهیکرد.برایاينعملیاتمايک
عقبهويکستادداشتیم.محمدجعفراسدیازفروردينسال۶۰پیشماآمد.اودوبرادر
داشتکهآنهاهمهمراهشبودند.اسميکیازآنهاصالحبود.حاجموسیرضازادهکهسنش
ازهمهمابیشتربود،حاجآقاموسوی،يکبرادرديگرويکطلبهبهناميوسفعاقلنهند
همدرستادعقبهجبههايستگاه7حضورداشتند.البتهاينطلبه،ُمّکالبود.وقتیکهآنهابه
منطقهآمدند،اينجايکتشکیالتدرستکرديم.درايستگاه7هميکبهداریبرایدرمانو
يکعقبهبرایپشتیبانینیروهادرستکرديم.کارهماهنگیستادیوعقبهرااسدیبهعهده
داشتکهاينجامستقربود.ارتباطاتبیسیممانباستادآبادانمستقیمبود،ولیارتباطبیسیم

بامرکزديگرینداشتیم.
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قبلازعملیات،يکگروهانازبرادرهایشیرازیسمتجادهبودندکهسیدحسامالدين
موسویمسئولآنهابود.بنائیان،عبداللهیوکدخداهمجزءمسئوالناينمحوربودند.اينها
کسانیبودندکهزودترازآقایاسدی،يعنیدربهمنسال۵۹آمدهبودندوخودشانراهم
مستقلمیدانستند.ازوقتیکهآقایاسدیبهمنطقهآمد،ديگرخودشرامتولیومسئولاين
بچههامیدانست،اماآنهاکهازهماناوايلجنگآمدهبودندوهماهنگیهايیباهمداشتند،
کمترزيربارفرماندهیودستورکسیمیرفتند.خودشانتویايستگاه۳خانهایدراختیارشان
بودوبینعقبهوخطمقدمرفتوآمدداشتند.درحديکگروهانهمدرسمتچپجاده
آبادان-اهواز،تویساختمانهايیکهروبهرویساختمانهای۱2۰۰بودند،استقرارداشتند.
نیروهایمنهمدوگروهانازبچههایاصفهانويکگروهانازبچههایُدرچهبودندکه
درمجموعيکگردانمیشدند.خطماازسمتراستجادهآبادان-اهوازشروعمیشدو
حدودچهارکیلومتروخردهایبود.برایاينکهازجناحراستخودمانهممراقبتبکنیم،حدود
دويستمترآمدهبوديمسمتراستجادهآبادان-ماهشهر.يکگردانازبچههایاصفهانرا
دراينجاگذاشتهبوديم.نیروهايیهمکهازشمالکشورياتهرانياجاهایديگربهمحورمان

میآمدند،درخطمقدممستقرمیکرديم.
سمتراستجادهآبادان-ماهشهريکگروهانازژاندارمریبودکهحدوديکدستهاز
آنراکمیعقبترازخطمستقرکردهبوديم.جادهشنیوبلندآبادان-ماهشهربهتپههای
مدنمیخوردکهنیروهایژاندارمریراپشتآنمستقرکردهبوديم.بچههایژاندارمریيک
گردانتویآبادانبودندکهيکگروهانشانجداشدهوبهايستگاه7آمدهبود.يکدستهآنها
پشتخطلبرودخانهبهمنشیربودويکگروهانهمدرعقبهداشتند.دودستهشانهمتوی
خطوتحتامرمابودند.ماهمارتباطباسیموبیسیمباآنهاداشتیم.چونبهآنهامهمات
خوبیمیرسید،ازآنهابرایتأمینمهماتخودمانکمکمیگرفتیم.گاهیهممهماتشانرا
کِشمیرفتیم!شبیيکتکبهآنهامیزديمتامهماتیکهالزمداشتیم،برداريم.يکشب
کهجیپاُوازمانراپرازمهماتژاندارمریکردهبوديم،درراهبرگشتجیپمانتویباتالق
گیرکرد.رانندهمانهمرحیمانصاریبود.خودنیروهایژاندارمریراصداکرديموگفتیم
ماشینمانتویِگلگیرکردهاست،بیايیدکمک.کمککردندوماشینرادرآورديم.چندروز
را ما پنجموعراقیهاشبهامیآيندمهمات برادرمرتضی،ستون آنهاگفت فرمانده بعد

میبرند.گفتمگماننکنم،ولیاگرآمدند،بهماخبربدهیدپدرشانرادربیاوريم.
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محل استراحت نیروهای مستقر در ایستگاه7 

پشتخطژاندارمری،حدوديکدستهيايکگروهانازبچههایکمیتهبود.آنهاادواتو
خمپارهداشتندوبرايشانيکخطبايکعقبهتشکیلدادهبوديم.قبضههایخمپاره۸۱ماکه
باهمهماهنگبودندوديدبانداشتند،تحتنظرخودمنکارمیکردند.البتهتوپخانهارتش
خودمانهمازسمتماهشهرشلیکمیکرد.بعضیوقتهاتوپ2۰۳هممیزدکهبهاشتباه
تویمواضعخودمانمیخورد.يکبارهمدمدرسنگرخودمتوپ2۰۳خورد.بههرحالچون
ديدبانهايشانازآنطرفاشرافنداشتند،تلفاتیبهماواردشد.چونخطماتویايستگاه7
وايستگاه۱2پیوستهوبهدشمنخیلینزديکبود،نیروهایتوپخانهارتشگمانمیکردند
کهاينهمخطعراقیهاست.وقتیکهخطوطپدافندیمادرغرببهمنشیرباهمالحاق
کردند،خیلیمنسجمشديموآتشهایخطوطعقبمانهممرتبومنظمشد.باديدبانهايی
کهگذاشتیموارتباطیکهبابرادرانارتشبرقرارکرديم،الحمدهللباهمهماهنگشديمواين
مسائلهمحلشد.ازاسفندسال۵۹حسنطهرانیمقدم،حقطلب،سعیدموسوی،عاليی،
ايستگاه7 امیرهمايونواردمحاصرهشدندوبهبخشآتشجبهه اکبرخدايیو کشوری،
آمدند.خمپارههارابرایآماجبندیونظمدادنبهطهرانیمقدموحسنشفیعزادهداديموبه
لطفخدا،آتشمنظمشد.وقتیمحاصرهشکست،منطهرانیمقدمرابهعنوانفرماندهادوات

وشفیعزادهرابهعنوانستادتیپانتخابکردموانصافاًهمخوبکارکردند.
اينجابچههایتویخط،استقاللداشتند.يکديدبانهمداشتندکهمااوراتویخط
آورديموتحتامرخودمانتیراندازیمیکرد.عساکرهوسرخیلیهمباسهقبضهدرعقبه
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بودند.بچههایتبريزهمبودندکهباکریمسئولشانبود.مدتیبعدکهباکریرفت،مهدی
امینیومهدیبخشیدراينجامسئولشدند.حسنشفیعزادههمديدبانشانبود.مدتیهم
بود.خودمان ما اختیار بود.آتشقبضههایخمپارههايشانهمدر دکترجمشیدديدبانشان
آنهارادرخطدومدرپشت ادواتشاملقبضههای۸۱و۱2۰داشتیمکه هميکدسته
بهمنشیرمستقرکردهبوديم.مادراينطرفآب،يکقطاعيعنیيکطرحتیرمؤثروباکیفیت
داشتیمودشمنکهتکانمیخورد،دريکی،دودقیقهآتشسازماندهیشدهرويشمیريختیم.
ديدبانهايیکهشبخوابیدهبودندهممیدانستندوقتیبلندشوند،بايدبهکجاتیراندازی
کنند.حتیيککالکآماجآتشخوبیطراحیکردهبوديمکههمهدربارهآنتوجیهبودند.
وقتینقطهمیداديم،خدمهسريعتیراندازیمیکردند.اينهانیروهایدرخطمابودند؛يک
گروهانازبچههایشیراز،دوگروهانازاصفهان،يکگروهانازژاندارمریويکگروهان
همازکمیتهکهاگرحسابکنیمپنجگروهانمیشود.يکگروهانادواتويکگروهان
زرهیشاملپنجتاتانک،سهنفربروخدمهزرهیهمداشتیم.دو،سهنفربرغنیمتگرفته
بوديم.فرماندهشانهمباقرقادریازنیروهایجهادبودکهمااورابرایخدمتدريگانمان
درخواستکردهوپیشخودمانآوردهبوديم.چوناوبهکارهایفنیومکانیکیواردبود،
مسئولیتهمهتانکهایيگانمانرابهاوداديم.استوارجعفرزادههمبودکهدرکارزرهی
وتیراندازیباتانکواردبود.اوهمهردفعهبهاينجامیآمد،بهنیروهايمانکمکمیکرد.
نیروهایمهندسیمانهمبادستگاهووسايلجهادنجفآباددراينجاکارمیکردند.تقريبًا
بهاستعداديکگردانهمدرواحدمهندسینیروداشتیم.واحدهایمهندسیجهادشیرازو
نجفآبادهمدراينجافعالبودند.آنهاشبانهروزمشغولتونلکنی،کانالکنی،خاکريززنیو
ساختنسنگرباگونیوبتُنهایپیشساختهبودند.باوجودهمهخستگیهاوکمبودامکانات
ونیرو،بايدکارهایمهندسیدرخطانجاممیشد.باهمهاينکارها،ماآمادگیدفاعیو

نگهبانیهمداشتیم.

مجموعه ای به استعداد یک تیپ
شما با آماد و پشتیبانی و ارتباطات و... ازنظر سازمانی، در حد یک تیپ بودید؟

تدارکمان آبادان ستاد عقبه در که نیروهايی آن با ما يعنی بوديم؛ تیپ درحديک بله، 
میکردندوسوختومهماتوسالحوغذامیرساندند،تقريبًادرحديکتیپبوديم.
همه نجفآباد جهاد نداشتیم، چیزی اصاًل ماشینهايمان تعمیر برای سپاه توی بااينکه
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کارهايمانراانجاممیداد.بچههایجهادنجفآبادحدود۵۰۰نفربودندکهدرمحورهای
اين همه و داشتند حضور ديگر خطوط و بهمنشیر کوتشیخ، اروندکنار، مینو، جزيره
جبهههاراتدارکوپشتیبانیمیکردند.نیروهایواحدمهندسیجهادهمدراينمناطق،
دوشیفتوسهشیفتکارمیکردندوموقعاستراحتهمهمانجامیخوابیدند.مثلاين
آبادانداشتیمکه ازجهاداصفهانوشیرازتوی نیروهایمتعددديگریهم بندگانخدا،
خیلیفعالوبزرگواربودند؛مثلحاجآقاجزايری،خلیلپرويزیوحاجآقاشمايلی.اينها
ازبچههایمؤثرجهاددرآبادانبودند.آقایجزايریمردخیلیشريفومحترمیبودکه
باقرآنوادعیهانسداشتوقرآنراهمبهخطخوشنوشتهبود.جهادنیروهایخیلی
منجمی ايمانیان،محمودحجتی،حاجآقا پارساپور،علی مثل مستعدوخوبديگریهم
واحمدرضاکاظمیداشت.حاجآقامنجمیمعمارساختمانبودوبیشترکارهایمهندسی
احمدرضا با ابتدا در جهاد نیروهای مسئولیت میداد. انجام را ما خطوط و يگان رزمی

کاظمیوبعدازآن،باآقایپارساپوربود.
يادآوریکنمکهارتشدراينجايکبارعملیاتیدربیستمدیانجامدادهبود1کهموفقیتآمیز
نبود.دشمنتمامتوجهشبهجادهآبادان-اهوازبود،چونبرایاوعقبهمطمئنیبراینبردبا
نیروهایايرانیبهشمارمیآمد.عراقروینیروهایايرانیهممثلنیروهاینظامیکالسیک
حسابمیکردواحتمالمیدادکهماهمازاينجادهوپلجلوبرويم.نیروهایدشمنگمان
میکردندکهمابهسمتپلحفاروماردمیرويم.عراقرویاينمناطقبیشترورویعقبه
نیروهايشکمترحسابمیکرد،چونيکی،دوباردرمحورهایديگرآبادانتحرکاتیشده
بودودرمانوریجبههایازرزمندگانايرانیشکستخوردهبود.ازطرفینیروهایدوجناح
حساسفیاضیهودارخوينمیتوانستنددردوفلشبهصورتگازانبریبهسمتپلهایروی
کارونبروندوبعدزمینهایشرقکارونراازعراقیهابگیرند.بههمیندلیل،دشمنبیشترين
توجهشبهمحدودهسهراهیآباداندرجنوبجادهآبادان-ماهشهروبعدهمدوجناحش
بودورویدوجادهاصلیآبادان-ماهشهروآبادان-اهوازنیروهايشراخیلیتقويتکرده
بود.مادو،سهباردراينجابهارتشعراقهجومبردهبوديموعراقیهاهمدرمقابل،دو،
سهتاخاکريززدهبودندومیدانمینیباعمقپنجاهتاصدمتردرستکردهبودندکهپراز
تلههایانفجاری،سیمهایخاردارومینهایوالمری،ضدنفر،ضدخودرووضدتانکبود.
بهدلیلحملهايرانیهابهعراقیهادرعملیات2۰دی۵۹وبقیهحمالتیکهبهعراقیهاشده

۱. منظور عملیات توکل است. 
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بود،ارتشعراقپیشبینیمیکردکهماازرویدوجادهحملهديگریبکنیموبههمیندلیل،
يکخطپدافندیمنسجمباخاکريزیممتدپشتاينموانعايجادکرد.چندروزبعدهمسه
خطديگربهصورتخاکريزاحداثکرد.وقتیبهعکسهایهوايینگاهمیکرديم،میديديم
عراقیهاموانعزيادیمثلبازیماروپلهدرستکردهاند.رزمندگانمادرحمالتخودشان
ازخاکريزهایدشمنخیلیاستفادهکردندوبهوسیلهآنهاتعدادتلفاتخودیراکاهشدادند.

در سال 60 مسئول ستاد عملیاتی آبادان چه کسی بود؟

گمانمیکنمازسال۶۰سرهنگکهتریبود.ببینید،مادراينجابهطورکلی،نیرووامکاناتو
تجهیزاتمانبهصورتتیپیولشکرینبود.نیروهایارتشدرقالبگردانبودند.گردان۱۶۸
ارتشدرمحورمامسئولیتگرفتهبود،منتهادرخطعقبمستقربودوبهخطمقدمنیامد.
ماديدبانهایخودمانرادراختیارگردانهاگذاشتیم.يکگردانارتشدرفیاضیهبود؛يک
گردانشدرايستگاه7و۱2بود؛يکگردانشهمدرذوالفقاریبود.اينهاکاًلدرخطوطعقب
و آبادان سپاه نیروهای بچههایخودمان، اسالم، فدائیان بچههای دست مقدم بودند.خط
نیروهایاحمدکاظمیبود.نیروهایفدائیاناسالمبینذوالفقاریوايستگاه7مستقربودندو
ارتباطشانبیشترباارتشبودوارتشبیشترتدارکشانمیکرد.باماهمارتباطبیسیمداشتند

وبهخطمانرفتوآمدمیکردند.

یکی از سنگرهای ایستگاه7 آبادان
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کسب آمادگی برای عملیات
اولسال۶۰آمادهبوديمکهازرویجادهآبادان-اهوازوجادهماهشهر-آبادانعلیهدشمن

واردعملشويم.شناسايیهاراهمکاماًلانجامدادهبوديم.
ابتدای سال 60 استعداد شما چقدر بود؟

استعدادنیروهایمامتغیربود؛يعنیيکزمانمادرسرتاسرخط۱۰،۱۵نفرنیروداشتیمو
يکوقتهايیهمنیروهايیمثاًلازتهرانبهمحورمانمیآمدند.يکبارعباسورامینی1۳۳
نفرراباخودشازتهرانآورد.آنهاخودرووامکاناتمحدودیداشتندودروسطخطما
مستقرشدند.منهمتحتامرخودم،بهآنهامسئولیتدادم.ورامینیونیروهایتهراندردو
ماهیکهبامابودند،انصافاًخوبکارکردندوفرمانپذيربودندوتجربهخوبیبرایسپاه
تهرانکسبکردند.بقیهنیروهاازاصفهان،آبادانوخرمشهربودند.حضورايننیروهادر
آبادانتقريباًمربوطبهقبلازعیدسال۶۰است.گاهیهمعدهایازبرادرهایشیرازیبهاينجا
میآمدند.بههرحالماهمیشهکمبودنیروراحسمیکرديم،ولیبااينحالچونمیخواستیم

دراينجاعملیاتبکنیم،اقداماتیانجامداديم.
و کردند درست کمین سنگر دشت، در خاکريزهايشان جلوی آمدند عراقیها بار يک
تیربارهايشانرادرآنسنگرهاگذاشتندوهمهدشتراتیرتراشزدند.آنهاشبهامیآمدنددر
سنگرهایزيرزمینیکمینمستقرمیشدندواصاًلتویديدمانبودند.ماروزهامیديديمکهآنها
سنگرهایکمینراکندهاندوخاکهارابیرونريختهاند.شبهاکهبادوربینديددرشببرای
شناسايیمیرفتیم،میديديمکهازپشتخاکريزبهاينطرفمیآيند.اينسنگرهاراساخته
بودندکهبتوانندحمالتماراقبلازاينکهبتوانیمبهخاکريزشانبزنیم،دفعکنند.برایاينکه
بهاينجادسترسیپیداکنیم،تدبیرهايیکرديم؛يکیاينکهشروعبهکندنتونلوکانالکرديم.

از سال 60؟

بله.البتهقبلازسال۶۰اينکارهاراشروعکردهبوديم،چونتقريباًخطمانتثبیتشدهبود.از
آبادانتاماهشهرشبکهلولهنفتوجودداشت.ماامکاناتمانراجمعکرديموبچههارابسیج
کرديمودرزيراينششلولهکانالکنديموتانزديکخطعراقیهاجلورفتیم.نگهبانیهم
تویکانالداشتیمکهاگرعراقیهابرایگشتشناسايیآمدند،بچههابهطرفشانتیراندازی
کنندتاازاينکانالاطالعپیدانکنند.اينکانالماراتقريباًبهصدمتریعراقیهارساند.بیشتر
ازآنهمنمیشدجلورفت،چونزمینیکهدرآنکارمیکرديمشورهزاربودوزمانیکهبیل

۱. عباس ورامینی از فرماندهان تیپ10 سیدالشهدا)ع( بود. 
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وکلنگمیزديم،صدامیدادوموجبمیشدلوبرويم.ماحتیصدایحرفزدنعراقیهارا
میشنیديم.دراينجاگروههايیراازبیننیروهاانتخابوتقسیمکارکرديم؛مثاًليکشبتا
صبحبچههابايدنگهبانیمیدادندوشبديگرهممیرفتندکانالمیکندند.چونوضعزمین
برایتونلزدننامناسببود،وقتیتونلرامیکنديمومثاًلپنجمترجلومیرفتیم،يکدفعه
همهخاکهاپايینمیريخت.بههمیندلیلآمديمزيرشراباالوارقالببندیکرديموتونل
راتکهتکهکنديموبااينکار،آنراتاوسطمنطقهيعنیتاصديادويستمتریعراقیها

جلوبرديم.
کانالیهمازپشتجادهآبادان-اهوازکنديموآنراهمتقريباًحدودصدتاصدوپنجاهمتر
جلوبرديم.يکتونلياکانالديگرراهمتاوسطاينمنطقهجلوبرديم.ماطوریاينکانالها
راکنديمکهوقتیخواستیمحملهکنیم،نیروهاازتویاينکانالهاباالبیايند.حسابکرديم،
ديديموقتیبخواهیمحملهکنیم،بايکربعپیادهرویمیتوانیمبهخطاولدشمنبرسیم،
چونازخطماتاخطعراقیهاحدود۵۰۰مترفاصلهبود.قرارشداگروقتحمله،عملیات
لورفت،آتشاجراکنیمکهتیرباردشمننتواندکارکندوبچههابتواننداينمسیررااززير
آتشدشمندر۱۰دقیقهعبورکنندوخودشانرابهخطاولعراقیهابرسانند.کانالها،هم
جانپناهوهميکشاخصخوببرایپیشرویبچههابودند؛مثاًلرحیمانصاریيانیروهايی
کهتویمحورجادهماهشهر،فرماندهومسئولبودند،ازتویاينکانالهامیآمدندوبهخوبی

راهکارهايشانرامیديدندوتوجیهمیشدند.
توی را و... کامیون لودر،کمپرسی، کانالها،حدود۱۵۰۰حلقهالستیک کندن عالوهبر
دشتروبهرويمانرهاکرديمکهجانپناهیبرایرزمندههاباشد.همانطورکهمیدانید،وقتی
تیربهالستیکبخورد،تویاليهاولياحداکثراليهدومآنگیرمیکند.شبکهمیشدبچهها
اينالستیکهاراقِلمیدادندومیرفتندودرنزديکترينمحلبهعراقیهامیريختند.بین
نزديکجادهحدود۱۵۰۰ اينقسمتهای تا ما بود. کیلومتر اهوازچهار و ماهشهر جاده
حلقهالستیکريختیم.عراقیهاهمبعضیوقتهابهطرفماياالستیکهاتیرمیزدند.البته
اينتعدادالستیکبرایاينمنطقهچیزینبود،ولیبههرحالپوششخیلیخوبیبود.در
شبعملیات،بچههامیتوانستندالستیکهارابردارندوُهلبدهندوجلوبروند.الستیکها

عالوهبراينکهمینضدنفرراخنثیمیکردند،جانپناهخوبیهمبرايشانبودند.
نزديکبودننیروهایمابهخطاولعراقیهاباتوجهبهصافبودندشتونداشتنعارضه،
خیلیبهآنهااطمینانخاطردادهبود.ماخودمانراصددرصدبرایعملیاتدراينجاآماده
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کردهبوديم.حتیبنههایعقبهراکهمهماتووسايلدرآندپومیشد،همهراآمادهکرده
بوديم.منتهامنتظرطراحیوبرنامهاصلیبوديمومحورهایايستگاه7،ايستگاه۱2،فیاضیهو
ماهشهربايدباهمآمادهمیشدند.حسینخرازیونیروهایجبههدارخوينهمبايدهمزمان

بامحورهایداخلمحاصره،آمادهحملهمیشدند.

آشنایی با مهدی باکری 
يادمهستيکروز-گمانمیکنمبهمن۵۹بود-کهداشتمتنهاتویمنطقهنخلستانکنار
باموتورمیرفتمويکژ۳همرویدوشمبود،يکدفعهديدميکنفرازپشت بهمنشیر
خاکريزهایجادهُقفاصولولههاینفتبلندشدوبهمنطقهدشمننگاهکردودوبارهنشست.
البتهدونفربودندکهيکیشاننشستهبودوديگریهممدامبلندمیشدبادوربیننگاهمیکرد
ودوبارهمینشست.منبرایهماهنگی،مدامدراينمسیردررفتوآمدبودمومنطقهراخوب
میشناختم.اينمسیررابا۱۳۰تاسرعتباماشینسیمرغمیرفتیمکهتیروترکشنخوريم.
آنروزبهايناتفاقمشکوکشدم،چونمادراينجااصاًلنیرونداشتیم.چهکارکردم؟موتور
راپشتاينجادهگذاشتموژ۳خودمرامسلحکردموازپشتاينخاکريزرفتم.تنهابودم
وبیسیمهمنداشتمکهببینمکیهست.بههرحالرفتمتابهآنهارسیدم.آنهامنرانديدند.
بهآنهاکهرسیدمگفتمايست!دستهاباال!تکاننخوريد!يکیازآنهابرگشت.تابرگشت،
ديدمآرمآبیسپاهرویسینهاشهست.گفتمتکاننخور!گفتتوتکاننخور!گفتمشماکی
هستی؟گفتشماکیهستی؟گفتمقربانیهستمازجبهههایفالن!برایاينمحورهستم.او
همگفتمنمهدیباکریهستموازتبريزآمدهام.مهدیامینیهمبااوبود.نحوهآشنايیمن
باآنهاتقريباًمثلآشنايیامباشفیعزادهدرمحورماهشهر-آبادانبود.بامهدیباکریپشت
اينخاکريزوجلویتپههایمدندرآذرسال۵۹آشناشدم.باشفیعزادههمهمینطوریدر
يکدرگیریواسلحهکشیآشناشدم.خالصه،بعدکهآشناشديموهردوديديمکهطرف

مقابلمانهمپاسداراست،همديگررابغلکرديم.
درآنجابامهدیبخشیهمآشناشدم.گفتمچرابدونهماهنگیبهاينجاآمدی؟يابايدبا
محورماهماهنگمیکردیيابامحورفدائیاناسالم.گفتبههرحالآمدهام.آنهاخمپارههايشان
رااينجاگذاشتهبودند.سپاهآبادانبهآقامهدیگفتهبودبرواينجاراشناسايیکنويکخط
تشکیلبده.باکریبهمنگفتماآمدهايمدراينجاخطتشکیلبدهیم.منهمگفتماينجا
نیازینیست.شمابیايیدپشتخطماخطجديدیتشکیلبدهیدتادرحساسترينجبهه
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يعنیايستگاه7باکمکهمجلویتحرکاتوفعالیتهایدشمنبايستیموعملیاتانجام
بدهیم.میخواهیمخطوطدشمنرادرتپههایمدنبگیريم.ماچهار،پنجکیلومترجلورفته
بوديموعراقیهاپشتسرمانرویاينتپههابودند.باآقامهدیدراينجاصحبتیکرديمو
ديدارمانبههمینجاختمشد.اويکآدرسگرفتوچندروزبعد،پشتخطماآمدوداخل
نخلستانخمپارههارامستقرويکآتشخمپارهاجراکرد.بعدازآن،ديگرباکریراتامدتی

نديدم.فقطاورااينجايکی،دوبارباخمپارهوادواتشديدم.
يکباربامهدیامینیبهجلسهایدرماهشهررفتیمکهبنیصدرگذاشتهبود.درآنجلسه،
هماهنگیهايیبرایاينمحورهاکرديم،ولیبنیصدربابیمهریبرخوردکرد.بعدازآن،
ارتشدوعملیاتانجامدادکهباشکستمواجهشدواينحاصلبیتدبیریبنیصدربودکه
نمیخواستازنیروهایمردمیوسپاهیاستفادهکند.الحمدهللدراينجارفاقتخیلیخوبی
بینبچههایتبريز،اصفهان،شیراز،آبادان،خرمشهرونجفآبادبهوجودآمدهبود.اينوحدت
وبرادریونیتهایخالصوطینتهایپاکنیروها،درموفقیتومقاومتماخیلیتاثیر

گذاشت.درمحاصرهآبادانوضعبههمینروالگذشت.

جغرافیای منطقه عملیات تپه های مدن
يادمهستکهماحدود۱2فروردينسال۶۰داشتیمبرایعملیاتتپههایمدنآمادهمیشديم.
دوتاتپهبودندکهمعروفبهتپههایمدنبودندوعراقیهادورتادورآنهاراحدودسه،چهار

مترخاکريززدهبودند.نامديگرتپههایمدن،میدانتیربود.
تپه های مدن با جاده ُقفاص چقدر فاصله داشت؟

يککیلومترفاصلهداشت؛يعنیوقتیعراقیهاازاينجايعنیفاصلهحدود۱۳۰۰متریشلیک
با بهراحتی عراقیها را ُقفاص جاده میرسید. جاده به آنها کالشینکف تیرهای میکردند،
آر.پی.جی۱۱میتوانستندبزنند.باتیربارودوشکاهمبهراحتیمیتوانستنداينجاراببندند.
پايینجادهُقفاصهمراهدسترسیروستايیبودکهمیشدازآنترددکرد.جادهدومکنار
جادهُقفاص،جانپناهبود.بلندیجادهُقفاصديدعراقیهاراکورکردهبود.يکنخلستان
همبینجادهورودخانةبهمنشیربود.دراينجافاصلهماباخطاولعراقیهاحدود۱۵۰۰
نبود.يکنخلستانپنجاههکتاریدرضلعشرقی نیرويی تابهمنشیر متربود.اطرافجاده
جادهبودکهدرختهایمختلفیداشت.عراقیهايکی،دوبارهمازآنجاکمینزدندوجاده

ُقفاصراتهديدکردند.يکروستاهمآنجابودکهخانههایپراکندهداشت.
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عملیات تپه های مدن 

ازتپههایمدنتاساحلبهمنشیرخیلیراهنبود؛تقريباًدوکیلومترمیشد.ازجادهماهشهر
اينقدر اصاًل بگذريم. نیرو را اينجا همه نمیشد بود. راه کیلومتر هفت هم ذوالفقاری تا
ماهشهر - آبادان نگهداریجاده و اصل،حفظ نداشت،چون هم نداشتیم.ضرورتی نیرو
وآبادان-اهوازبود.عراقیهايکباربهمحورکویذوالفقاریآمدهبودندوحدود4۰۰
اسیرو۶۰۰کشتهدادهوتودهنیخوردهبودند.بنابراينديگردراينمحورجلونمیآمدند
وفقطمیخواستندازاينتپههابرجادهُقفاصونخلستانکناربهمنشیرتاايستگاه7وجبهه
ذوالفقاریديدواشرافداشتهباشند.آنهاازتپههایمدن،سهراهیتاساحلاروندرازير
ديدداشتندودائمرویتپههامیآمدندواينموجبمیشدکهاينمنطقهتهديدشود.ماهم
میترسیديمازاينجابیايندبهنخلستانبچسبندوازچپوراستجادهُقفاصوبهمنشیر،
عقبهماراببندند.اينجايکنیرویمحدودگشتیوشناسايیبود.همانطورکهقباًلعرض
کردم،بدونهماهنگیومشورتباما،مهدیباکریرابهاينجافرستادهبودندکهشناسايیها
راانجاموخطتشکیلبدهدکهمنرسیدمومنصرفشکردم.گفتمصبرکنتاهماهنگیای

بیننیروهایمستقردرمحورهابشود.
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عملیات ناهماهنگ نیروهای خمینی شهر 
سپاهآباداندوبارهدردوازدهمفروردينسال۶۰آمدهبودبهوسیلهنیروهایاعزامیجديد
عملیاتیانجامبدهد.فرماندهايننیروهارضاابراهیمیبودکهاهلخمینیشهراصفهانبود
وعدهایراباخودشآوردهبود.جانشیناوهمرضامؤذنیبود.ايننیروهاحدود۳۰نفر
بودندوبهآنهامأموريتدادهشدهبودکهبیاينددرجبههمیانايستگاه7وذوالفقاریمستقر
شوندوعملیاتانجامبدهند.آنهاهمفقطبابرادرهایارتشهماهنگکردهبودند.نگذاشته
بودندبابرادرهایسپاههماهنگکنند.نهباماکهدرايستگاه7و۱2بوديم،هماهنگکردند
بابچههایجبههذوالفقاریهماهنگ بود.فقط فیاضیه بااحمدکاظمیکهدرجبهه نه و

کردهبودند.
نیروهایسپاهخمینیشهرکهدريکمقطعکوتاهدربهمنماهآمدهبودندپشتجادهُقفاص
مستقرشدهبودند،رفتهبودندبرایعملیاتدرفروردينپیشنهاددادهبودند.آنهادرحالیکه
بدون نداشتند، را دشمن به تجربهحمله و نبودند ذوالفقاری وجنگ درجنگخرمشهر
از اينجاتقريباً بامامشورتکنند،پیشنهاددادهبودندکهبروندتپهرابگیرند.مادر اينکه
مهرماهتااسفندماهسال۵۹بهقولمعروف،دودچراغخوردهوتجربهبهدستآوردهبوديم.
میدانستیمعراقیهانقطهضعفشانکجاست.چندبارعملیاتکردهبوديموحتیازعراقیها
اسیرگرفتهبوديم.چندعملیاتمانهمموفقیتآمیزنبود.حتیدو،سهنفرازنیروهایخودمان
همبهاسارتدشمندرآمدهبودند.بنابراينمیدانستیمچطوریبايدباآنهابرخوردکنیم.اين
بندگانخداکهتازهواردبودند،رفتهبودنددرشبدوازدهمفروردينعملیاتکردهبودندو
درنهايتعدهایازآنهاشهیدشدهبودند.۱2نفرازاين۳۰نفرشهیدشدهبودندوجنازههای
آنهازيرپایعراقیهاواطرافتپههایمدنماندهوتخلیهنشدهبود.اينشکستموجب
تقويتروحیهعراقیهاوتضعیفروحیهماونیروهايمانشد.همانطورکهوقتیعراقیها
پیروزمندانهازخرمشهربهاينجاآمدندودرمحورذوالفقاريهوبقیهمحورهایاطرافآبادان
شکستخوردندوتلفاتواسیردادند،ضربهخوردند.اينپیروزیخیلیبرایآنهامهمبود.
مارفتیمعدهایازشهداراديديم.رضامؤذنی،جانشینرضاابراهیمی،خیلیناراحتبودو
گريهمیکرد.بهآنهاگفتیمشماچرااينکارراکرديد؟!برایچهاينعملیاترابدوناطالع
ماانجامداديد؟!بايدباماهماهنگمیکرديد.مادرآنزمان،درمحورايستگاه7،نُهقبضه
خمپاره۱2۰دراختیارداشتیمواگرباماهماهنگمیکردند،میتوانستیمآتشسنگینومؤثری

برایآنهااجراکنیم.
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هماهنگی با ارتش 
آن موقع چه تصمیمی گرفتید؟

نشستیمصحبتوتبادلنظرکرديموگفتیمماآمادهايمرویتپههایمدنعملکنیموخودمان
آنرامیگیريم.گفتندنه،خودتاننمیتوانیدبهتنهايیآنجارابگیريد؛بايدمثاًلدودستهشويد.
گفتیماستعدادنیروهایحاضرچیست؟گفتنديکگروهانازارتشويکگروهانهماز
سپاهبهاينجامیآيد.گروهانارتشازلشکر77خراسانبود.بحثهایزيادیشدوهرکسی
نظریداشت.منگفتمچوندراينجاخطدارم،نمیتوانمنیروهايمراآزادکنم.چونبايد
همیننیروهارابرمیداشتندومیرفتندعملیاتمیکردند.گفتميکدستهازارتشبهمابدهید
وعملیاتاينتپههارابهعهدهخودمابگذاريد.بعدازحدودده،پانزدهروزبحث،موافقت
شدکهاينتپههارامابگیريم؛يعنیتپهشمارهدورامابگیريموتپهشمارهيکرارضامؤذنی
ازبچههایخمینیشهروجاهایديگرسازماندهی نیرو نفر بگیرد.رضامؤذنیحدود2۳
کرد.منهمرفتمنیروهایتویخطخودمرابرداشتموگفتمداوطلبهايیکهبرایعملیات
آمادهاند،بیايند.البتههمهبرایعملیاتآمادهبودند.خالصهآنهاراسازماندهیکردمواصغر
باباصفریرابهعنوانفرماندهدرخطمقدمگذاشتمو4،۵نفردراينخطچهار،پنجکیلومتری
بهاودادموبقیهنیروهاراآزادکردم.کلنیرويیکهتوانستمآزادبکنميکگروهانسینفره
بود.يکگروهپشتیبانیهمبودکهشاملحاجآقاصدر،دقاغیان،علیباباصفریوچهار،پنج
نفرديگرمیشد؛يعنیيکگروهرابرایتدارکاتگذاشتمکهبهمامهماتوآذوقهبرسانند

ومجروحهاراحملکنند.
جاده بین مقدم خط سرتاسر در موتور با میشود که شب گفتم باباصفری اصغر به
آبادان-ماهشهروآبادان-اهوازشروعبهشلیکباآر.پی.جی.کنیدوسريعمحلراتخلیه
کنیدودراينحالت،مدامطولخطرابرويدوبرگرديد.نگذاريدعراقیهاتاصبحبخوابند
وخوابراازچشمآنهابگیريد.بااينکار،دشمنگمانکردکهمامیخواهیمازاينمحور
حملهکنیموبههمیندلیل،درآنجاآتشانبوهريخت.چوننیروهایماانگشتشماربودند،
بهلطفخدايکنفرهمزخمینشد.سهشبانهروزاصغرباباصفریباپنجنفرنیرو،اينخط

حساسرادرمقابليکتیپزرهیدشمنحفظکرد.
یعنی خط را با آتش تیر پوشش دادید؟

وقتینیرونداشتیم،بايدتظاهربهداشتننیرومیکرديم.عراقیهابااينکارماآتشمیريختند.
ماتویسنگرمیمانديموآنهاهمهمینطورآتشمیريختند.تاصبحنمیگذاشتیمآنهابخوابند.
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حتینیروهایخودمانرابهجلومیفرستاديمکهدرگیریبهوجودبیاورندوسروصدابکنندتا
عراقیهاتاصبحنخوابندومهماتشانراهدربدهند.

وقتیبهاينجاآمديم،آمبوالنسووسايلوتدارکاتآنچنانیکهنداشتیم.چهار،پنجتا
فرغونپیداکرديموتعدادیبرانکاردهمبرايمانجورشد.فاصلهبینجادهآبادان-ماهشهر
مترفاصله ُقفاصهمحدود۱۳۰۰ تاجاده تپهها اين بود. متر تپههایمدنحدود7۰۰ و
داشتند.يکخاکريزدرنقطهرهايینیروهایمابود.ماتدارکاتومهماترابافرغونتاپشت
خطمیبرديموقرارشدبچههاباهمانفرغونهامجروحهارابهعقبببرند.انصافاًبرای
يکساعتهممهماتوامکاناتپشتیبانینداشتیم،ولیبدونتوقعوبرایرضایخدااين

مأموريتراپذيرفتیم.
سردار، شما فرمودید درباره عملیات تپه های مدن حدود ده، بیست روز قبل از اجرای آن با همدیگر 

بحث و تبادل نظر داشتید. بفرمایید دیدگاه ها چه بود و چه مسائل و راه حل هایی مطرح شد؟

بحثاينبودکهماچگونهواردعملشويم،چوناينتپههايو)U(شکلبودند؛يوهايیکه
لبههايشانکمیپَخبودندوعراقیهارویسهمتربلندیاينپَخیهامستقربودندوبهچپ
وراستکاماًلتسلطداشتندوتماممنطقهراتانخلستانمیديدندومواضعمارامیزدند.
نیروهایدشمنوديدبانتوپخانهآنهارویتپههابودند.عراقیهاآمدنداينجامستقرشدندتا
اينمحورهاراکاماًلزيرديدوتیرخودشانداشتهباشند.آنهابرایاينکهآتششانمؤثرباشد،
اينجاراباقدرتحفظکردهبودند.برایحملهبهآنها،مانقاطضعفعملیاتقبلیراکه
ابراهیمیدراينجاانجامدادهبود،بررسیکرديم.ازرضامؤذنیهمکهازآنعملیاتجانسالم
بهدربردهبود،دربارهعملیاتسؤاالتیکرديم.بعدديديمعراقیهاباتیرتراشوضدهوايیو
دوشکاتماممنطقهرازيرآتشگرفتهاند.بنابراينبهايننتیجهرسیديمکهاينجااصاًلبهصورت

جبههاینمیشودواردعملشد.
۵۰۰مترپشتخطاولدشمن،خطاصلیعراقیهابودکهتانکهاونفربرهايشانرادر
آنمستقرکردهبودند.عراقیهابادوگردانتقريباًبهصورتنیرویپوششیجلوآمدهبودند،
منتهااستعدادشانتقريباًدوگروهانبود؛يعنیرویهرتپه،حدود۱۰۰نفرنیرومستقربودند.
مادرحالبررسیبوديمکهچطورازايندشتصافبهاينتپههاحملهکنیم.درجلسات،
تبادلنظروصحبتشدکهاصاًلرویاينتپههاعملبکنیميانکنیم.بااينکهنیروهايمانکم

بودند،درنهايتتصمیمگرفتهشدکهعملکنیمومأموريتبهماواگذارشد.
حضوردشمنرویتپههایمدن،اوالًخطراجرایآتشدقیقوثانیاًخطرحملهبهجاده
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ُقفاصوبستنعقبهايستگاه7وذوالفقاریرادرپیداشت.تاوقتیکهتپههایمدنآزادشوند،
ماهرروزباستادآبادانوبرادرانارتشیبرایگرفتنآنهابحثداشتیم.نظرمااينبودکهيک

نیرویمخصوصبرایاينمحورمشخصکنندکهحداقلبتواندماراباخبرکند.
چه کسانی با این موضوع مخالف بودند؟ آیا همه موافق ترکیب گروه و طرح عملیات بودند؟

ارتش بکند،ولی بهتنهايیعمل ارتش مامیگفتیم بودند. نبود.همهموافق کسیمخالف
میگفتمنتنهايینمیتوانم.بهسپاهآبادانهمگفتیمبیايیدبهتنهايیعملکنیم.سپاههميک

بارعملکردهوموفقنشدهبود.
چه یگان و سازمانی از ارتش آنجا بود و طراحی عملیات چگونه انجام شد؟

يکگروهانازلشکر77خراسانازارتشبود.آنهايکدستهرادراختیارمنويکدستهرا
همدراختیاررضامؤذنیگذاشتند.يکدستههمدراحتیاطبود.فرماندهگروهانهمبااين
سهتادستهتماسداشت.ماطراحیهایخودمانراانجامداديموطرحمانرالونداديمو
نگفتیممیخواهیمچهکارکنیم.منحدودسه،چهارروزرفتمپشتخاکريزروبهرویتپهها
نشستموچپوراستتپههارانگاهکردم.دقیقبررسیکردموکالککشیدمکهببینمکجا
قابلنفوذاستوازکجامیتوانمتپههارادوربزنم.نمیخواستمبهپیشانیجنگیومواضع
دشمنبزنم.جلویتپههاکاماًلصافبودودشمنباآتشیکهمیريخت،همهراشهیدمیکرد

ونمیگذاشتماموفقشويم.
بررسی می کردید ببینید نقاط ضعف خط دشمن کجاست؟

بادوربینديددرشب بله،نقطهضعفدشمنرادرآوردم.يکی،دوشبديگرهمرفتم
شناسايیکردموبهبچههایپدافندیروبهرویتپهمدنگفتمتیراندازیکنیدتاعراقیهاهم
تیراندازیکنندوببینیمبهکدامطرفآرايشدارند.میخواستمببینمبهسمتپشتآرايش
دارنديانه.اينتقريباًاولینعملیاتمنظمیبودکهمیخواستیمانجامبدهیم.داشتیمطراحی

میکرديمومیخواستیمخودمانعملکنیم.
قبلازآن،مابادادبیندرمحلیکهپیشانیجنگیخطدشمنبود،مستقیمبهخطعراقیها
ايستگاه7و۱2که بارهمدر بوديمويک باردرنخلستانجنگیده يعنیيک بوديم؛ زده
عراقیهادرخطخودشانمستقربودند،رفتهبوديمازنوکخطشانبهآنهاحملهکردهوموفق
نشدهبوديم.درواقعنرفتهبوديمنقاطضعفآنهارابررسیکنیم.بعدنشستیمنقاطضعف
خطايستگاه7وايستگاه۱2خودمانرادرآورديمکهببینیمچرانتوانستیمموفقبشويم.البتهيک
دلیلعمدهضعفمااينبودکهپنجساعتقبلازعملیات،دونفرجاسوسبهعراقپناهنده

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهششم:عملیاتتپههایمدن  167

شدهبودندوبهعراقیهااطالعاتدادهبودند.درضمنماتجربهخاصیبراینفوذبهخطوط
پدافندیدشمننداشتیم.دشمنهمکهادواتشسنگینبود،برتریپیداکرد.پسمابهاينجا
آمديمونقاطضعفدشمنراپیداکرديمونقاطضعفخودمانرابهنقاطقّوتتبديلکرديم
تاعملیاتیموفقانجامبدهیم.تقريباًپانزدهروزطولکشیدتامحلموردنظرراشناسايیکنیم.

بعدآمديمديديممأموريتبهماواگذارشدهاست.

اجرای عملیات تپه های مدن
یعنی تا 25 اردیبهشت سال 60 شما این کارها را انجام دادید؟

بله،تاشببیستوپنجمکهوضعیتبرایاجرایعملیاتآمادهشد.مننیروهایخودمرااز
ايستگاه7بهپشتجادهُقفاصبردم.ماطراحیهاوکارهايمانرابرایانتقالنیروهاوتأمین
مهماتآنهاکردهبوديمويکعقبهدراينمحلجديددرستکردهبوديموبعضیازوسايلو
امکاناتوادواتمانراهممستقرکردهبوديم.درايستگاه۳خمپاره۱2۰داشتیمکهآنهاراباآتش
مهدیباکریوعساکرههماهنگکرديم.آتشرابرایخطعقبدشمندرنظرگرفتهبوديمکه
اگرعراقیهاتحرکیکردند،آنهارابزنیم.اصاًلنمیخواستیمباآتشوتیراندازیپیشرویکنیم
وجلوبرويم.بايددرسکوتمطلقعملمیکرديم.برایاينکهطرحلونرود،منبهبرادران
ارتشیهمچیزینگفتم.تجربهپناهندگیجاسوسهابهعراقدر2۰آذرموجبشدهبودکه
حتیبهبرادرانخودیونزديکمهماطالعاتیندهم.طراحیایکردمکهدرآنخودمفرمانده
گروهانباشم.فرماندهیسمتچپرابهرحیمانصاریدادموسمتراستهمخودمبودم.
بهرحیمانصاریگفتمبانیروهايشبیايدوخودمهمبانیروهايمبهصورتستونیرفتم.بهرضا
مؤذنیهمگفتمکهباعراقیهاازروبهرودرگیرنشود.مؤذنیهمدوبارهدرطرحشتغییراتی
دادوآمدازيکگوشهبهتپههایمدنزد.بهاوگفتمازپشتسرعراقیهابهمواضعآنها
برودودورشانبزند.ماحدودساعت۸شبازپشتخاکريزحرکتکرديم.منبچههاراتا
پانصدمتریعراقیهاکهآنهاديدبصرینداشتندياديددوربینشانعملنمیکرد،حرکتدادم.

از کانال رفتید؟

نه،ازرویزمینرفتیموتپهرادورزديم.يکدستهازبرادرانارتشهمقراربودبیايند.
ارتباط "ژاله"شدو آنها "ژيان"واسم آنهاهمهماهنگکرديمواسمماتویبیسیم با
مخابراتیباهمداشتیم.بهنیروهایآندستهگفتممابهپشتتپهمیرويم.وقتیگفتمماتپه
راتصرفکردهايم،شماازجناحچپبرایپاکسازیبیايید.بیسیمهايمانهمشبکهاشيکی
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بودوارتشیهابافرماندهگروهانشانوباماارتباطداشتند.ماهمباسپاهآبادانارتباطداشتیم.
سپاهآبادانبابیسیمرضامؤذنیهمدرتماسبود.قراربودبرایاينکهعملیاتلونرود،
زيادتماسنگیريم.درنهايتتپهرادورزديمومنطبقطراحی،نیروهايمرادرپشتسر
نیروهایدشمندشتبانکردم.عراقیهاکاماًلدورخوردند.مواضعآنهابهسمتآبادانبود.
منبهپشتسرعراقیهارفتموبايکفاصلهدويستمتریبچههارادرطولخط،رویزمین
خواباندم.مادقیقاًبیندوخطعراقیهابوديم.آنهااصاًلگماننمیکردندکهمابهآنجابرويم.
اگرسروصدايیهممیشنیدند،گمانمیکردندمربوطبهخطاوليادومخودشاناست.ما
ازقبلمنطقهراشناسايیکردهومطمئنبوديمکهپشتسرعراقیهامیدانمینیوجودندارد.

بههرحالريسکبزرگیکرديم.

مرتضی قربانی درحال گلوله گذاری در خمپاره120 - ایستگاه3 آبادان 

آن زمان چه احساسی داشتید؟ آیا نگرانی و دلهره ای نداشتید؟

احساس،احساسشهادتبود،چوناگردشمنمیفهمیدمابینخطاولودومشهستیم،
کارمانتمامبود.خداگواهاستکهاصاًلترسیدردلمانبود.مننگرانیامفقطاينبود
کهسروصدايیبشودوعملیاتلوبرود،چونزمینخوزستانبهخصوصدربهاروتابستان
خشکاستورویآن،پوستههایگچیونمکیداردووقتیپارویآنمیگذاری،قِرچقِرچ
صدامیدهد.بههمیندلیلبهبچههاگفتهبودمکفشکتانیبپوشندوپوتینپايشاننکنند.ما
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اينتجربهراازقبلداشتیمودرجبههايستگاه7بهخصوصبرایشناسايیوکانالکنیکفش
کتانیبهنیروهامیداديم،امانیروهايیکهازجبهههایغربآمدهبودند،همهباپوتینبودند.
بعدازاينکهبهپشتسرعراقیهارفتیم،برایحملهآمادهشديم.بابچههاهماهنگیهارا
انجامدادهبودمونیروهاراپشتسردشمندر۳۰۰،4۰۰متربهصورتدشتبانبازکردم.
نیروهاهمهمهچريکوکارآزمودهبودندوتسلطشاندرجنگیدنبادشمندرسطحخودمن
بود.رمزعملیاتتپههایمدن"اهللاکبر"بود.وقتیکهمیخواستمنیروهاراراهبیندازميکیاز

ارتشیهاآمدبهمنگفتشمانبايداهللاکبربگويید.
این را قبل از عملیات به شما گفت؟

بله،قبلازعملیاتبود.گفتشعار"اهللاکبر"دادنباکنوانسیونژنومغايرتدارد!مزخرفات
ديگریهمگفت.زمانبنیصدربودديگر.گفتمآقابروپیکارت،خوشتمیآيد!بهشدت
بااوبرخوردکردموگفتمعزتوسربلندیامام،مردموانقالبازاهللاکبراستومامرد
اهللاکبريم.بچههارابرایگفتناهللاکبرتوجیهکردموگفتموقتیمنگفتماهللاکبر،شمابايدبا
يکخیزپنجثانیهایرویسرعراقیهاباشیدوبانارنجکياتیرآنهارابزنیدومهلتندهید.
قراربودتاماپشتعراقیهارفتیم،آندستهارتشیبیايدوخطرابرایپدافندازمابگیرد.
وقتیمازيرپایعراقیهامستقرشديم،رضامؤذنیونیروهايشکهداشتندازسمتچپما
میآمدند،بهخطمقدمعراقیهايعنیتپهشمارهيکتیراندازیکردندکهعملیاتلورفتو
تیراندازیعراقیهاازباالیتپهبهسمتآنهاشروعشد.اولینتیرهمبهخودمؤذنیخورد
وهمانجاشهیدشد.آنهازودترازمادرگیریراشروعکردند؛يعنیوقتیآنهادرگیرشدند،

ماپشتسرعراقیهاخوابیدهبوديموآمادهحملهبوديم.

تصرف اهداف
قرار گذاشته بودید چه ساعتی عملیات را شروع کنید؟

قراربودساعتيازدهونیمشببارمزاهللاکبربهطرفدوتپهحملهکنیموسنگرهایعراقیها
بهدشمن رو و واردعملشدند زودتر دقیقه آنهاحدود۱۰،۱۵ کنم اماگمان بزنیم، را
تیراندازیکردندوعملیاتلورفت.عراقیهاهمکهروبهرويمانبودند،بهسمتخطماو
جادهُقفاصتیرزدند.بعديکیازآنهابهعربیگفتنگاهکنید،ازپشتسرمانداردصدا
میآيد.حمودربیعیکهعربیبلدبودونزديکمنبودگفتمرتضی،عراقیهامطلعشدند.

شما با عراقی ها چقدر فاصله داشتید؟
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فاصلهماباعراقیها۱۵۰متربودومنبهخوبیعراقیهايیراکهترددمیکردند،میديدم،
چونمشعلهافضاراروشنکردهبودند.1چونمهتابنبود،آنهامارانمیديدند،ولیما
آنهارارویخطشانمیديديم.يکدفعهتیربارچیعراقیبرگشتورگبارتیرباررارویما

گرفتورفت.
به کسی تیر خورد؟

بله،يکتیربهاسداهللباباصفری،بیسیمچیمن،خورد.تیربارچیعراقیدوبارهرگباربعدی
رازد.منهميکاهللاکبرگفتموبانارنجک4۰میلیمتریامکهقباًلباآنکارکردهبودم،
وسطسینهاشزدموچونتیربارجلويشبود،خودشهمبانوارتیربارآتشگرفت.دفعه
باسرعت بچههاعینعقاب بیايند، بهخودشان تاعراقیهاخواستند اهللاکبرگفتم، بعدکه
همهشانراگرفتند.عدهایازعراقیهاتویسنگرهايشانرفتندوبچههاداخلآنهانارنجک
انداختند.دراينعملیاتمحورماکاًل2مجروحداد؛يکیباباصفریبودکهتیرخوردو
پشتتپهمدنخوابید،ولیالحمدهللزودسرپاشدوهمراهمنآمدوديگریهمخسروبود
کهاززاهدانآمدهبودوازاصفهانیهایسپاهزاهدانبودوفردیبزرگواروشجاعبود.او
رفتهبودنارنجکبیندازدکههمانموقععراقیهاهمنارنجکانداختهبودند.نارنجکنزديک
صناعیزمینخوردهومنفجرشدهواوزخمیشدهبود.نیروهايمانچندنفرازعراقیهارا
کشتندوبقیهشانراکه"دخیلالخمینی"میگفتند،اسیرکردند.مادراينجا۱۰۰اسیرگرفتیم.
حتیخودمانهمباورماننمیشدکهرویاينتپه۱۰۰عراقیباشند.تعدادزيادیهمتیربار،

آر.پی.جی،دوشکاومهماتغنیمتگرفتیم.
پس تپه جلویی چه شد؟

گمانمیکنمازتپهشمارهيکهمعدهایازعراقیهادويدهبودندوبهخطعقبخودشان
فرارکردهبودند.عراقیهابرایارتباطبیندوتپهوبرایرفتنبهعقب،يککانالکندهبودند
وقبلازعملیات،رفتوآمدنیروهایدشمنازعقببهجلوديدهنمیشد.چندنفرازعراقیها

ازهمینکانالفرارکردند.بعدديگرپشتخطعراقیهاهمسقوطکرد.
آنهاراغافلگیرکرديمورویسرشانريختیم.بعدمندمِسنگر وقتیدرگیریشد،ما
عراقیهارفتموبهبچههایخودمانگفتماينهارالختکنیدوفقطشلوارپايشانباشد.پشت
خط،سريعاسیرهارابهخطکردند.ازخطعقبمیترسیديم؛میترسیديمنیروهایعراقی
پیادهازخطعقببیايندوپیشرویکنند.نیروهایخطدومدشمنتیراندازینمیکردندو

۱. منظور مشعل های پاالیشگاه آبادان است.
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درگیریهمبهوجودنیاوردند.آتشهايشانرویاينمنطقهخیلیزيادشد،ولیبهخطما
اينجا2۰۰نفر نیروهایخودشانبودند.گمانمیکنمدر تیراندازینمیکردند،چونهمه،
ببینیمآنهاچهنیروهايیاند، افتادند.بعدکهبازجويیکرديم، بودندکه۱۰۰نفرشانگیرما
فهمیديمنیروهایمتمردلشکر۳وواحدهایاطرافآباداناندکههمهشانرابرایتبعید،روی
اينتپههافرستادهاند.درواقعاينجاتبعیدگاهنیروهایمتمردبودکهبیانگیزههمبودند.منتهاما
اينرانمیدانستیم.درضمنبعداًفهمیديمتماماطرافودامنهاينتپههاپرازمینبودهاست

وماهمهآنهارادورزدهايم.

از راست: مهدی ربانی، مرتضی قربانی و محمدجعفر اسدی - جبهه آبادان

زمانیکهمیخواستیماسراواسلحهومهماتراببريم،اسرارابهخطکرديم.بهحمودگفتم
ببیناسرایعراقیتخريبچیدارند.حمودهمروبهنیروهایدشمنکردوگفتتخريبچی
داريد؟فرماندهگروهانعراقیهاگفت.عباسالعامتخريبچیاست.گفتماورابفرستیدجلوی
ستون.میخواستیمبرایترددنیروهايمان،ازاينجايککاناليامعبربهعقبهبازکنیمکهعباس
رافرستاديم.بهعراقیهاگفتمبهخطشويدودرقالبيکستونبهخطعقببرويد.اولآنها
راعقبفرستادمتااگرمینوموانعیبود،خودشانمعبربازکنند.صناعیبهشدتمجروح
شدهبودکهبهآنهاگفتماوراهمبهعقبببرند.اورارویکولشانانداختندوبردند.اسلحهها
وتیربارهاوخشابهاراهمجمعوجورکرديمورویکولشانريختیمويککاروانصدنفری
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اسیررابهعقبفرستاديم.يکیازبچههایتهرانبهنامحاجیانرامسئولعقببردناسرا
کردموگفتمآنهاراببردواطالعاتشانرابگیرد.يکنیرویمسلحراهمهمراهشفرستادمو

بهلطفخدا،بهسرعتاسراوغنائمراتخلیهکرديم.

ناپدیدشدن فرمانده ارتشی
از تپۀ دیگر خبر داشتید؟ الحاق کرده بودید؟

تقريباًنیمساعتبعدشگفتندتپهديگرهمتصرفشدهاست.درتپهایکهمسئولیتشبا
مؤذنیبود،چندنفراسیروچندنفرهمزخمیشدهبودندومدتیطولکشیدتاتپهراکامل

پاکسازیکنند.بهلطفخدا،مافقطدونفرمجروحداشتیم.
چه ساعتی؟ احتمااًل باید ساعت دوازده ونیم شب بوده باشد.

بله،ساعتدوازدهونیمشببود.دستهایازارتشهمبهيگانمامأمورشدهبود.اززمانی
کهبهفرماندهايندستهگفتیمدرسمتچپستوندرحالحرکتمامستقرشوتاشاخص
بدهیموبیايی،همینکهمابهپشتخطعراقیهارسیديم،تماسفرماندهدستهباماقطعشد.
پشتبیسیمهرچهگفتیمژيان-ژاله،ژيان-ژاله،ديديمژالهازژيانبدشآمدهاست.ژاله
فرارکردهبود!هرچهتماسگرفتیم،جوابندادند.البتهبیسیمماراگوشمیدادند.بههرحال
خودمانرفتیمتپهراپاکسازیکرديمواسراراعقبفرستاديم.بهسپاهآباداناعالمکرديمکه
تپههاتصرفشدورویآنهامستقرشدهايم.حدودساعت2نصفهشببودکهفرماندهارتشی
گفتژالهبهگوشم.گفتمبهگوشموزهرمار!مگرمنيکساعتنیستدارمصدامیزنمو
میگويمژالهحرکتکنوجلوبیا؟میخواستمبگويمبیايدبهکمکهمديگرپاکسازیاين
منطقهرابهسرعتانجامبدهیم،امااينفرماندهارتشیپیدايشنشدوماهمرهايشکرديمو

برایپاکسازی،خودمانبهتنهايیاقدامکرديمواسیرگرفتیم.
دقیقاًيکساعتبعدکهفهمیدنداسراتخلیهشدهاندويگانماخطراگرفتهاست،فرمانده
ارتشیتماسگرفتوگفتژالهبهگوشم.اوکهرویخطبیسیمآمد،راهنمايیاشکردمتا
بهرویتپهرسید.بعدازاينکهبرخوردشديدیبااوکردموتوجیهشکردم،نیروهایدستهاش
رارویتپهمستقرکردموگفتمزودسنگربکنند.مامسئولجانبچههایمردمبوديموبايدبا
آدمهایترسووسهلانگاربرخوردانقالبیمیکرديم،وگرنهدشمنهمهراقلعوقمعمیکرد.
ازقبل،طبقطرح،قراربودمااينجاراتصرفوتأمینکنیموآنهابیايندپدافندشرابهعهده
بگیرند.ديگرنمیدانمتدبیرشانچهبود.منچونخطپدافندیديگریدرمنطقهايرانگاز
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داشتم،نیروهايمرابهعقببردم.مأموريتماينبودکهاينتپهرابگیرموبهآنهاتحويلبدهم.
انجامشدوآمديمعقب،پشتخاکريزخودمان.زمانیکهعقبآمديم، اينکار الحمدهلل
ساعت4صبحشدهبود.وقتیمستقرشديم،اذانصبحراگفتندوبچههاايستادندبهنماز.نماز

صبحراهمانجاخوانديم.

پاتک عراق به تپه های مدن
نمازمکهتمامشد،داشتمذکرمیگفتمکهيکدفعهديدماولینپاتکدشمنشروعشد.
عراقیهاهمهجاراباتانک،توپ،تیربار،دوشکا،نفربروهرچهکهداشتند،زيرآتشگرفتند
وبهتپههاحملهکردند.گمانمیکنماستعدادشانتقريباًيکتیپبودويکگردانشانبرای
پسگرفتنتپههاآمدهبود.گردانمکانیزهوزرهیآنهاهممختلطبود.آنهاباقدرتآمدهبودند
تپههارابگیرندوباآتشیکهريختند،آسماناينجاراسرخکردند.طوریآتشمیريختندکه
نمیتوانستیمسرمانراازخاکريزهاباالبیاوريم.وقتیهواکمیروشنشد،نیروهایدشمن
بهسمتتپههاپیشرویکردند.بافشاریکهعراقیهاآوردند،دستهنیروهایارتشکهباالی
تپههامستقربود،بدونمقاومتعقبنشینیکردوازباالیتپههاپايینآمد.عراقیهاهمدرآنجا
مستقرشدند.دونفربرشانسمتراستتپههاودونفربرشانهمسمتچپآنهارفت.بعد
تانکهايشانهمآمدندودردوطرفمستقرشدند.تقريباًسی،چهلتانکآنجارديفشدند.
وقتیتانکهاآمدند،بچههايیکهپشتخطجادهُقفاصبودند،روحیهشانتضعیفشد.
آتشتوپتانکوشلیکگلولههایدوشکادلنیروهارامیلرزاند.بنابراين،نیروهايیکهشب
خطراشکستهبودند،تصمیمگرفتندبهعقببیايند.منآر.پی.جی.رابرداشتمودرحالیکه
همهبهفکرعقبنشینیبودند،پابرهنهباالیخاکريزرفتم.يکتکبیرگفتموبهبچههاگفتم
حملهکنید.ازهمانباالیخاکريزيکآر.پی.جی.بهتانکاولزدمکهبهآننخورد.بهحاجآقا
صدروبچههاگفتمگونیهاراپرازگلولهآر.پیجی.کنیدودنبالمنبیايید.سعیدموسوی،
پاسدارسپاهتهران،کهيکدستشهمقطعشدهبود،مربیآموزشیبود.اوکهپیشمابه
برادرانآموزشمیدادودرزدنآر.پی.جی.خیلیماهربود،همراهمآمد.بهاوگفتمتوبرو
سمتچپتپههاومنهمازوسطتپههابهسمتراست،تانکهاراهدفمیگیرم.بايدبا
همهماهنگباشیمودونفریبرويموگرنههمهبچههاعقبنشینیمیکنند.سعیدرفتسمت
چپومنهمسمتراسترفتم.آر.پی.جی.دومرابهتانکبعدیزدموتانکمنفجرشد.

سعیدهمتانکسمتچپرازدوآنهممنفجرشد.اوبعداًبهشهادترسید.
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تانک منهدم شده دشمن به دست مرتضی قربانی

بعدازآن،يکنفربررازدمکهگلولهآر.پی.جی.بهآنخورد،ولیعملنکرد.يکدفعه
درنفربربازشدونیروهاوخدمهاشبیرونريختند.نفربربعدیراکهزدم،آتشگرفت.
سعیدهميکیديگرازنفربرهارازد.نفربریکهآر.پی.جی.درآنعملنکرد،نفربرقرارگاه
بودکهگلوله بود.کارخدا تپههاحملهکرده بازپسگیری برای بودکه وفرماندهگردانی
عملنکرد.بعد،ماخیلیسريعبهطرفعراقیهاحملهکرديموبچههایرویتپههمستون
شدندويک"ياعلی"گفتندوهمراهمنازپشتسرآمدند.آنهاتیراندازیراشروعکردند
وبهحدودصدمتریعراقیهارسیدند.ناگهانديدمفرماندهگردانزرهیعراقکهنفربرش
آتشنگرفتهبود،يکگونیسفیدرابلندکردهاستوتکانمیدهدومیگويد:»تعال،تعال«
يعنیبیايید.»دخیلالخمینی،دخیلالخمینی«و»الموتلِصدام«میگفت.گوياشیعهبود.
بهحمودربیعیگفتمبرواورابیاور.وقتیآمد،ديدميکلباسضدآتشزرهیتنشهستو
يکتسبیحقشنگمشکیرنگهمدردستش.گفتمبیاببینم.اولزيپپیراهنشراپايینکشیدم
ولباسشرادرآوردم،چونوحشتزيادیايجادکردهبود.بعدهمبرخوردتندیبااوکردم
وبهحمودگفتماورابهعقبببرد.چونفرماندهبود،اطالعاتخوبیداشت.بهنیروهاگفتم
اطالعاتشراسريعبگیرندتاببینیمچقدراستعدادوامکاناتدارند.بعدازبازجويی،حمود

اطالعاترابهمادادوماازوضعدشمنکاماًلآگاهشديم.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهششم:عملیاتتپههایمدن  175

دوبارهنیروهايمانرابهسرعترویتپههافرستاديم.عدهایاسیرازدشمنگرفتیموبقیه
تانکهایعراقیفرارکردندوبهعقبرفتند.تافرماندهدستهارتشراکهفرارکردهبود،ديدم،
گفتمچرافرارکردی؟!توبايداينجامیايستادیومیجنگیدیتامنهمبهکمکتبیايم.چرا
اينتپههاراازدستدادی؟!خالصهدراينجاهمحدود۳۰،4۰نفراسیروتعدادیتانکو
نفربرگرفتیم.اولینتانکونفربریکهبعدبهمحورتیپولشکرکربالبرديم،ازاينجاغنیمت
گرفتیم.بهبچههایسپاههمگفتماينستوانارتشیراببريد،ببینیدقضیهاشچیستکهبعد
معلومشدازمنافقینبود.مامنتظرنیروهایارتشینمانديموخیلیسريعشروعبهساختن

سنگروکندنکانالکرديم.
همان فرمانده دسته ارتش که قرار بود با شما وارد عمل شود؟ 

بله،فرماندهدستهبود.اوارتباطشراباشبکهقطعکردهوازصحنهجنگفرارکردهبود.در
مرحلهپدافندهمدرمقابلدشمنهیچمقاومتینکردومتواریشد.ماهماوراگرفتیموبه
مراکزارتشتحويلداديم.بعدفهمیديمکهحفاظتارتشدربارهاوتحقیقکردهوپروندهاش
رابهدادگاهفرستادهاست.خالصهخیانتاووارتباطشباافرادضدانقالبثابتشدهبود.

درگیری ای که به آن اشاره کردید، در بیست وششم اردیبهشت سال 60 بود؟

ارديبهشتبود.ساعت۱2شبعملیاتشروعشدوماساعت۳خط نه،بیستوپنجم 
راتحويلداديم.ساعت4نمازراخوانديموساعت۵همدشمنبهماپاتککرد.حدود
ساعتپنجونیمهواروشنشد.ماساعت۸صبحبايکعملیاتديگردوبارهخطقبلیروی
تپههاراپسگرفتیموتثبیتکرديموباچپوراستخودمانالحاقبرقرارکرديم.تانکها
ونفربرهاراهمگرفتیم.تعدادیازآنهاهمهنوزتویبیابانداشتمیسوخت.عدهایاز
عراقیهاکشتهشدندوبقیههمفرارکردند.عراقیهادوبارهدراينجاتلفاتسنگیندادند.
آنهاقباًليکباردرذوالفقاريه،يکباردرغرببهمنشیرويکبارهمدرشرقآنتلفات
سنگینواسرایزيادیدادهبودند.اينبارهمدرتپهمدن،يکگردانشانکاماًلمنهدمشد.
فرارکردند. نیروهايش منهدمشدو بهطورکلی بودهم آمده پاتک برای زرهیدشمنکه
سنگینیتلفاتدشمنبهحدیبودکهسازمانشازهمپاشیدوماتوانستیمتپههاراتصرف
کنیم.بعدازآن،ديگرخودمانآنجاايستاديموپدافندکرديم.دشمنبهدلیلتلفاتزيادمثل

قبلجرئتپاتکنداشت.
نیروهای عراق دیگر آنجا پاتک نکردند؟

سه، تاحدود ما دادند. را بچههایخودمانجوابشان که کردند پاتک هم ديگر بار چند 
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چهارروزدراينمحور،دستمانبندبود.بعدبالفاصلهلودروبولدوزرجهادراآورديمو
خاکريزهایخطوطرابههموصلکرديم.بههرحالخطتازهتصرفشدهراکاماًلتثبیتوخط
پدافندیاشراهمآمادهکرديموتحويلبچههاینجفآبادداديم.بعدنیروهايمانرابرداشتیم
وسريعبهمحورخودماندرايستگاه7و۱2رفتیم.دراينجاازطرفبنیصدرمیخواستند
تبلیغاتسوئیبکنند.بادوربینفیلمبرداریصداوسیماآمدهبودندومیخواستنداينعملیات
رابهنفعخودشانتمامکنند،اماتاآمدندفیلمبگیرند،يکنفربراسکورپینارتشباتوپ
بهاشتباهتویخاکريزخودمانزد.کارخداراببینید!تاتویخاکريزخودمانزد،آنهاتمام
دوربینوبندوبساطشانرابرداشتندورفتند.دراينجا،ابراهیمی،رضامؤذنیوحدود۱2نفراز
نیروهايمانشهیدشدند.2نفرازفرماندهانگردانياجانشینهایمحورهمشهیدشدند.سپاه
اينجاتلفاتزيادیداد.بااينعملیات،خطوطمادرمنطقهنبردبهيککیلومتریدشمنرسید،
ديدوتیرمانبردشمنمسلطشدويکتهديدبزرگهمازشهرآبادانبرداشتهشد.عملیات
تپههایمدنموجبشدتجربههایخوبیبهدستبیاوريموزمینهمناسببرایعملیاتهای

بعدیبهويژهثامناالئمه)ع(فراهمشود.

دستاوردهای عملیات تپه های مدن
سردار، لطفًا عملیات تپه های مدن را جمع بندی کنید و درباره نتایج و دستاوردهای آن توضیح بدهید.

مابهلطفخداوکمکامامزمان)عج(دراينعملیاتصددرصدبهاهدافخودمانرسیديم.با
اِشرافیکهعراقیهارویکلمنطقهداشتند،اگرارادهمیکردند،همهجزيرهآبادانرامیگرفتند.اگر
ازايندوجاده،دوتاتانکمیآمد،همهاينمحورهاسقوطمیکردند.گرفتنتپههایمدنموجب
شدحدوديکگردانازنیروهایدشمندرآنجااسیرومنهدمشود.يکخاکريزهمآنجازديمکه
عدهاینیروپشتآنمستقرشدندوآنجبهه،بهجبههواليتفقیهموسومشد.بچههایشیرازيک
عملیاتدرجبههواليتفقیهانجامدادندکهناموفقبودوجايیتصرفنشد.ماوقتیتپههایمدن
راگرفتیم،بهجبههايرانگازرفتیم.دراينزمان،يکعملیاتدرجبههواليتفقیهبهنامعملیات
چمرانانجامشد.مدتیدرآنجاخطیتشکیلشدکهمتصلنبود،ولیبعدازآن،اينخطبهخطی
کهروبهرویذوالفقاری،جادهُقفاصوايستگاه7و۱2بود،وصلويکخطممتدتشکیلشد.

اينخطموجبشدماانسجامخیلیخوبیبرایعملیاتثامناالئمه)ع(پیداکنیم.
بعدازعملیاتتپههایمدن،عملیاتفرماندهکلقوادرمحوردارخوينشروعشد.در
جبههسلمانیه،دارخوينومحمديه،حسینخرازیونیروهايشدر2۱خردادسال۶۰وارد
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عملشدند.اجرایموفقیتآمیزعملیاتتپههایمدنخبرخیلیخوبوروحیهبخشیبرای
محورهایديگربود.الگویخیلیخوبیبودبرایکسانیکهمیخواستندعملیاتهایبعدی
راانجامبدهند.نیروهایحسینخرازیوصفویوکسانیمثلابوشهاب،قوچانی،موحدی،
جعفری،عسگری،رفیعیوعربدرمحوردارخوين،محمديهوسلمانیه،بهلطفخداعملیات
موفقیتآمیزیانجامدادندوتلفاتزيادیبهدشمنواردکردند.آنهاحدودسهکیلومترازمنطقه
دشمنراگرفتند.البتهعراقیهاهمخیلیمقاومتکردندوپاتکهایسنگینیزدند.نیروهای
خودیدراينعملیاتعدهایاسیروتانکونفربرازدشمنگرفتند.آنهادرپاتکهاهمانهدام
سنگینیبهدشمنواردکردند.دشمندراطرافآبادان،بادولشکربهاستعدادحدود4۵۰۰نفر
و۳۰۰تانکونفربرحضورداشت.اگرمادردوجادهآبادان-ماهشهروآبادان-اهوازحدود
دو،سهگرداننیروداشتیم،برایشکستنحصرآبادانکافیبودومیشدبا۱۰۰۰يا۱۵۰۰نفر

واردعملشد.
سردار، مسائل سیاسی داخل کشور چه تأثیراتی بر جبهه ها داشت؟

مسائلسیاسیوجناحبندیهادرکشوربهطورکلیبرجبهههاتأثیرمیگذاشت،منتهاالحمدهلل
ديگردرعملیاتومنطقهوخطمقدمتأثیرگذارنبود.بچههابیرون،بحثهايیمیکردندو
نظرهايیمیدادند،ولیاينجاکهمیآمدند،منوحسینخرازیواحمدکاظمیمانعموضعگیریها
ودستهبندیهایسیاسیدرجبههمیشديم.مسائلسیاسیبیشترتویاصفهانمطرحبود.فرمانده
فیاضیهيعنیاحمدکاظمیازنجفآباداصفهانبود.فرماندهايستگاه7و۱2منبودم.فرماندهمحور
محمديهوسلمانیهيعنیحسینخرازیهماصفهانیبود.بههرحالمانمیگذاشتیمبحثهای
سیاسیدرمیانبچههامطرحشود.اگرکسیهمدراينجامیخواستکارسیاسیکند،منازجبهه
اخراجشمیکردم؛حاالوابستهبههرجناحیکهمیخواستباشد.نیروهاراکنترلمیکرديمو
اصاًلنمیگذاشتیمجناحبندیودستهبندیشود،چوندراينصورتديگرکارتعطیلمیشد.

بنیصدرباعملیاتهایمامثلعملیاتتپهمدنودو،سهعملیاتديگریکهاينجاانجام
شد،مخالفتمیکرد،ولیماقدمبهقدمپیشرویکرديم.مهمترينتأثیراينعملیاتهااينبود
کهحضرتامامومسئوالننظامفهمیدندکهپاسدارهاواقعاًمیتوانندعملیاتانجامبدهند.
بنیصدردر2۰دیماهسال۵۹تیپ۳7زرهیشیرازراواردعملکردکهجادهآبادان-ماهشهر
رابازکند،امااينيگاننتوانستودشمنخیلیازتانکهایتیپ۳7رامنهدمکرد.اينتیپ
نتوانستحتیيکمترازمواضعدشمنرابگیرد.جنگبانیرویزرهیوپیادهعراقنیازمند

تاکتیکخاصیبودکهسپاهیهابهلطفخدا،بهآندستپیداکردند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



178  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

عملیات توکل را می فرمایید؟

بله،عملیاتتوکل.قبلازاينعملیاتهمارتشدرغربدزفولنتوانستموفقبشود.درزمان
بنیصدر،ارتشهرجارفتکهبهتنهايیعملیاتکوچکيابزرگیانجامبدهد،شکستخورد.
وقتیديدندادغامنیروهایارتشوسپاهبرایاجرایعملیاتهایکوچکوبزرگنتیجهمثبت
داد،همهنیروهادستبهدستهمدادندوارتشعراقازترکیبمقدسسپاهوارتششکست
خورد.بنیصدرصددرصدمخالفترکیبارتشوسپاهونیروهایمردمیبود.اومیخواست
ارتشقدرتمندیدرستکندوبهوسیلهنیروهایارتشیجنگراادامهبدهد.همینرفتارها
موجبشدکهامامعزلشکند.شبیکهامامحکمعزلبنیصدرراصادرکرد،دستوردادهشد
کهنیروهاساعت۳بعدازنیمهشبعملیاتیانجامبدهند.نامعملیاترا"فرماندهکلقوا،خمینی
روحخدا"گذاشتند.ازآنشبديگرامامفرماندهشد.اينعملیاتموجبشدکههمهرزمندگان
الحمدهللروحیهخوبیپیداکنند.عملیاتتپههایمدنوفرماندهکلقوا،سرپلپیروزیعملیات
ثامناالئمهشد؛يعنیبعدازاينعملیاتها،ماديگربهخودماناعتمادپیداکرديموبهاينباور
رسیديمکهمیتوانیمعملیاتهایبزرگیانجامبدهیمورویپایخودمانبايستیم.ارتشیهاهم

فهمیدندکهاگرديربجنبند،نیروهایسپاهخودشانعملیاتهاراشروعمیکنند.

جلسه هفتم*
عملیات ثامن االئمه)ع( و شکست حصر آبادان

چکیده
موضوع اصلی جلسه هفتم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی عملیات ثامن االئمه و شکست 
حصر آبادان است که درپی آن اتفاق افتاد. قربانی در ابتدای این جلسه به چگونگی ورود نیروهای 
خودی به منطقه عملیات از سه جبهه شمالی، میانی و جنوبی پرداخت و تصمیمات فرماندهان 
به  سپس  وی  کرد.  تشریح  ثامن االئمه  عملیات  اجرایی کردن  برای  را  ارتش  و  سپاه  رده باالی 
پذیرش پیشنهاد فرماندهی ایستگاه7 و 12 اشاره کرد و درباره نحوه پیوستن نیروهای جدید نظیر 
گردان163 ارتش و گردان هایی از کرمان و نوشهر و همچنین نحوه آموزش آنها و توجیهشان 
درباره منطقه توضیحاتی داد. طرح مانور، محدوده و اهداف عملیات ثامن االئمه در محور ایستگاه7 
و 12 بخش دیگری از اظهارات راوی است. قربانی هدف این عملیات را شکستن محاصره آبادان، 
این تصرف  از  بهره برداری سیاسی دشمن  از  این شهر و جلوگیری  برطرف کردن خطر تصرف 
و همچنین ممانعت از دسترسی ارتش عراق به جاده آبادان - اهواز و آبادان - ماهشهر عنوان 
کرد. استعداد نیروهای دشمن در محور میانی عملیات ثامن االئمه، چگونگی توجیه فرماندهان و 
نیروهای خودی و تشریح طرح مانور برای آنها، نحوه پاک سازی میادین مین و معابر وصولی، 
آغاز زودهنگام عملیات و لو رفتن آن، مجروح شدن فرمانده گردان163 زرهی ارتش در مرحله 
اول عملیات و کند شدن روند پیشروی نیروها، اجرای مرحله دوم عملیات ثامن االئمه، پاتک 
ناموفق عراقی ها و نحوه الحاق با یگان های هم جوار، موضوعاتی است که راوی در شرح عملیات 
به آنها پرداخت. وی سپس توضیح داد که چگونه گردان کربال و گردان های دیگر سپاه با تجاربی 
که کسب کرده بودند، به تیپ تبدیل شدند. قربانی در پایان جلسه، آثار معنوی و سیاسی عملیات 

ثامن االئمه، بزرگ ترین عملیات مشترک سپاه و ارتش، را تبیین کرد.

* جلسه هفتم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 8 آذر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در پادگان 
شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز حضور داشتند.
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تالش برای شکستن حصر آبادان
به  قبل،  جلسات  در  هستیم.  قربانی  سردار  خدمت  در  را  هفتم  جلسه  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

وارد  می خواهیم  جلسه،  این  در  پرداختیم.  ثامن االئمه  عملیات  از  قبل  تا  آبادان  جبهه  مباحث 

بحث درباره عملیات ثامن االئمه)ع( شویم. برای شروع گفت وگو بفرمایید شما در مرحله مقدماتی 

عملیات چه تدابیری اندیشیدید؟ 

ماحدوديکماهقبلازعملیات،درجبههايستگاه7و۱2بحثهایزيادیدربارهطرحمانور
عملیاتداشتیمکهباالخرهطرحنهايیتصويبشد.طبقاينطرح،قرارشدششگرداناز
سپاهزيرنظرحسینخرازیباتیپ۳لشکر77ارتشادغامشوندوازشمالشرقیيعنیمحور
دارخوينعملکنند.همچنینقرارشدششگردانازسپاهزيرنظراحمدکاظمیباتیپ2
لشکر77بهفرماندهیسرهنگکهتریادغامشوندوازجنوبغربیيعنیمحورفیاضیهوارد

عملشوند.
درمحورمیانیهمقرارشدنیروهایتحتامرخودمبهاستعدادپنجگردانباتیپ۱
قرارگاهرده فرمانده کنند. اقدام ادغامی بهصورت امینیان فرماندهیسرهنگ به لشکر77
جاده يعنی میانی محور در باقری، حسن دارخوين، يعنی شمالی محور در سپاه باالی
آبادان-اهوازوآبادان-ماهشهر،غالمعلیرشیدودرمحورجنوبیيعنیجبههفیاضیه،
با نداشتیم.غالمعلیرشیدوجعفراسدی ارتباطمستقیم ارتش با ما بود. رحیمصفوی
ارتشارتباطداشتندوهماهنگیهایالزمراانجاممیدادند.يکگردانازسپاهآبادانو
يکگردانازسپاهفارستحتامرصفویدرمحورفیاضیهبودند.تویمحورماهشهر
ازنیروهایجبههواليتفقیهيگانخاصیبرایحضوردر هميکگردانازسپاهبود.
عملیاتدرنظرگرفتهنشد.قرارشدنیروهایاينجبههکهازخمینیشهراصفهانبودند،
در میخواستیم ما بکنند،چون تحرکاتی محورخودشان در عملیات، شروع با همزمان

محورآبادان-ماهشهرواردعملبشويم.
يکماهقبلازعملیات،درخطايستگاه7و۱2کهتحتمسئولیتخودمبود،وقتیباموتور
داشتمبرایپیگیریکارهاوسرکشیبهسنگرهاونیروهابیندوجادهمیرفتم،تیربهکاله
آهنیامخوردوازآنردشدوتویسرمخورد.بههمیندلیلچندروزتویبیمارستانشرکت
نفتآبادانبیهوشوبستریبودموبعد،بههوشآمدم.بنابهتوصیهپزشکان،میخواستند
منرابهماهشهرببرند،امامنازهلیکوپترپیادهشدمودوبارهبهخطبرگشتم.وقتیبهخط
آمدم،نیروهاداشتندبرایعملیاتآمادهمیشدند.شروعبهسازماندهیومسلحکردنگردانها
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وهماهنگیبینارتشوگردانهایخودمانکردم.مادرخرمشهروآبادانواينمحورها
زحماتزيادیکشیدهبوديم.قدمبهقدمبادشمنجنگیدهبوديموتجربیاتیبهدستآورده
وباامورآشناشدهبوديم.عشقماناينبودکهاگرخداتوفیقبدهد،شهیدياپیروزشويمکه
بهتکلیفشرعیخودماندراجرایفرمانامامدرخصوصشکستنحصرآبادانعملکرده
باشیم.میخواستیمنیروهایجبههاسالمباعزتوسربلندیوبادستپرازاينامتحانالهی

بیرونبیايند.
سردار، با توجه  به مجروحیتتان، آیا در بحث های مربوط به طراحی عملیات مشارکت داشتید یا 

این مباحث بیشتر در سطوح عالی نیروهای مسلح و کشور بود؟ 

سطح در بحثهايی نمیرفتیم. فراتر آبادان محاصره مسائل از خودمان، بحثهای در ما
سپاه،ارتشوکشور،تنهادرردهافرادیمثلکالهدوز،ظهیرنژاد،فالحیوفروزانمطرح
میشدکهبعضیازآنهاتویستادماهشهربودند.طرحهاوحرفهایمابیشتردرجمع
خودمانبود؛يعنیمن،غالمعلیرشید،جعفراسدی،بنادری،کیانی،احمدکاظمیورحیم
صفوی.درواقعما،فرماندهانمحورها،کهتویمحاصرهبوديم،بیشتربحثهایتاکتیکیو
عملیاتیبینخودمانداشتیمکهچطورتویاينمحورهاواردعملشويموچهکاربکنیم.
البتهمسئوالنردهباالبرایطراحی،ازمايعنیفرماندهانمحورهاهممشورتمیگرفتند،
چونمابرمحورهایخودمانمسلطبوديموبردشمنهماحاطهاطالعاتیخوبیداشتیم.
بههرحالطرحیکهمادادهبوديم،تصويبوابالغشدوبراساسآن،عملیاتثامناالئمهدر

سهمحورانجامشد.
پیشنهاد شما در محوری که مستقر بودید یعنی ایستگاه7 و 12 برای حمله به دشمن چه بود؟

پیشنهادمابرایعملدرمحورماناينبودکهبانیروهايمانبهمواضعدشمندردوجاده
آبادان-اهوازوآبادان-ماهشهربزنیموايندوجادهراآزادکنیم.مهمترينعاملموفقیتما
واردشدنازهمینمحوربود.منظورمدرآغازعملیاتاست.بعدبحثطرحمانوررامطرح
میکنم.يکگردانازنیروهایزبدهپدافندیازاصفهانازقبلدرخطمابود.سهگرداننیروی
جديدازکرمان،فارسونوشهرهمبهمادادندکهآنهارابهنخلستانهایشرقبهمنشیر،کنار

جادهُقفاص،برديم.

آموزش نیروها و شناسایی منطقه 
شما برای آموزش و سازماندهی نیروهای خودتان چه اقداماتی انجام دادید؟
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و بودند ُدرچه و اصفهان شیراز، بچههای شامل که را گردانهایخودمان گرفتیم تصمیم
رویمنطقهمسلطبودند،باايننیروهایجديدتقويتکنیم؛يعنینیروهایجديدرابهاين
گردانهایپدافندیداديموسازماندهیشانکرديم.کاریغیرازايننمیشدانجامداد.نیروها
جديدبودندوآموزشکمیديدهبودندوفرماندهیمنسجمیهمنداشتند.اگربهفرماندهی
کهمثاًلحدودبیستروزبودبهاينمنطقهآمدهبود،میگفتیمبیايداينمحورهاراشناسايی

بکند،تااومیخواستبامنطقهآشنابشود،طولمیکشیدوضررشبیشترازنفعشبود.
برای نیروهای تازه وارد دوره های آموزشی می گذاشتید؟

بله،نیروهایخودمانيعنیکسانیکهتویخطبودند،بهنیروهایتازهواردآموزشمیدادند؛
مثاًلوسايلالزمبرایآموزششناسايی،ديدبانیوتیراندازیفراهمبود.آموزشتیراندازیبا
کالشینکف،ژ۳وآر.پی.جی.داشتیم.هرکدامازنیروهاروزیپنجخشابدرخطتیراندازی
میکردندياآر.پی.جی.میزدند.بعضیهاباتفنگ۱۰۶وبعضیهاهمباخمپارهکارمیکردند.
نیروهایخودمانتقريباًهمهفنحريفبودند.تازهواردهارابینافرادقديمیوباتجربهتوزيع
وسازماندهیکردمومسئولیترابهقديمیهادادم.بعدبراساسمحورهایتعیینشدهدر
خطحدخودمان،فرماندهیراهکاراولرابهرحیمانصاریوفرماندهیراهکاردومراهم
بهمهدیربانیدادم.اصغرباباصفریهمفرماندهراهکارسومدرسمتچپجادهاهوازشد.
فرماندهیراهکاراصلیکهنیروهایآنبايددروسطنفوذمیکردندهمباخودمبود.همزمان
فرماندهیوکنترلکلمحورهاوارتباطباارتش،جهاد،توپخانهوپشتیبانیراهمبرعهده

داشتم.خسروصناعیهمدرکنارمنبود.
برایعملیاتچهارگردانتشکیلدادم.البتهاينچهارگردانازقبلدرخطبودند،ولی
منباآمدننیروهایجديدتقويتشانکردم.ازايننیروهاحدوديکگرداندويستنفرهرا
همبهعنواناحتیاطنگهداشتم.پسيکگردانبرایاحتیاطنگهداشتموبقیهراتوزيعکردم؛
يعنیدراينچهارراهکار،بااحتسابنیروهایخودمان،حدود۸۰۰نفرنیروداشتیم؛درهر
راهکار2۰۰نفر.دوگردانخدماترزمداشتیمکهشاملنیروهایواحدهایزرهی،توپخانه،
پشتیبانیوادواتمیشدند.ارتشهميکتیپبهاينجامأمورکرد.ماگردان۱۶۳ازتیپ۱
لشکر77رادروسطخطحدخودمانبايکگردانازنیروهایسپاهتحتامرمانادغامکرديم،
ولینیروهایديگرخودمانقراربودبهطورمستقلعملکنند.واحدیازارتشکهفرماندهش
سرگردکاجآبادیبودوششتاتانکهمداشت،بهيگانمامأمورشد.گردانزرهی،هفدهتا
آنهارابرای از تانکداشت،ولیاينواحدارتشفقطششتانکداشتکهحدودسهتا
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خطشکنی،درشببهمحوروسطمانآورديموپشتخطقرارشانداديمتابتوانیمازمحور
وسطبهعمقمواضعدشمنرخنهکنیم.قراربودهمهلودرهاوبولدوزرهاوچندتاازتانکها
بههمراهنفراتپیادهدرخطدشمننفوذبکنندوبهپشتدشمنبروند.باتجربهایکهپیدا
کردهبوديم،بايددريکجابهعراقیهافشارواردمیکرديموآنجارابازيابهاصطالحسوراخ
میکرديمتاتلفاتکمتربشود.درواقعمامیخواستیمضعیفترينموضعدشمنرابراینفوذ

نیروهایخودمانپیداکنیم.

مرتضی قربانی به همراه چند نفر از رزمندگان ایستگاه7 - دوران محاصره آبادان 

شما قبل از اجرای عملیات، همه  خطوط دشمن را شناسایی کرده بودید؟

بله.منمثلکفدستماينجارامیشناختم.قبلاز۱۹مهرکهعراقازکارونعبورکند،ما
کنارجادهآبادان-اهوازتانزديکیپلهایمارد،قصبهوحفاررابهطورکلیشناسايیکرديم.
برایسهولتدرشناسايیخطمقدمدشمن،حدود۱۰۰۰تا۱۵۰۰حلقهالستیکبینخط
خودمانودشمنريختهبوديمودائمبیناينالستیکهاتامواضعدشمنبهصورتخمیدهيا

سینهخیزرفتوآمدمیکرديم.
گفتید کانال هم کنده بودید؟

بله،يککانالروبهرویمواضعدشمنويککانالهمزيرلولههاکندهبوديمکهنزديک
مواضعدشمنودرفاصلهصدوپنجاهمتریاوقرارداشت.نیروهایمحورمانهرشببرای
شناسايیتاخطمقدمدشمنوباالیسرکمیندشمنمیرفتند.همینشناسايیها،کانالها
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وتونلیکهکندهبوديموالستیکهايیکهچیدهبوديم،عواملبرتریمابردشمنبود.رحیم
انصاریرویجادهماهشهروبعداصغرباباصفریرویجادهآبادان-اهوازعملکردند.رحیم
انصاریدرحینعملیات،نزديکپلحفارزخمیوپاشنهپايشقطعشد.همهنیروهاکسانی
بودندکهدراينده،يازدهماهمحاصرهبهطورمتوالی،کموزياد،درمنطقهحضورداشتندو
منطقهودشمنرابهخوبیمیشناختند.يکیازنقاطقوتسپاهاينبودکهفرماندهانقديمی
وباسابقهاشدراينجاتوجیهومسلطبودندوآنهانیروهايیراکهازکرمانومازندرانآمده

بودند،بهخطاولآوردندوتوجیهشانکردند.

روستای محل استقرار نیروهای اصفهان در آبادان در زمان محاصره شهر

طرح مانور عملیات ثامن االئمه)ع(
طرح مانور شما برای تصرف مواضع دشمن در عملیات ثامن االئمه چه بود و محدوده  منطقه  

عملیاتی شما چقدر بود؟

درمحوریکهنیروهایايستگاه7و۱2مستقربودند،طرحمانورمانبهاينصورتبودکه
بعدازتمامشدنشناسايیها،نیروهادرچهارمحورواردعملشوندکهدومحوردرچپ
وراستودومحورهمدروسطبودند.همانطورکهگفتم،فرماندهانچهارمحور،مهدی
ربانی،باباصفری،رحیمانصاریوخسروصناعیبودندکهزيرنظرخودمعملمیکردند.
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خودمهمضمنفرماندهیهمهمحورها،درمحوروسطفعالبودم.رحیمانصاریراگذاشتم
رویجادهآبادان-ماهشهرعملکند.بهاوگفتمشماباحدود۳۰نفردشمنرادراينجا
درگیرنگهدارونفوذکن.بعدهماگرتوانستیبانیروهایديگرخودتدرخطدشمنجلو
برووخطشراتصرفکن.بعدبهسمتخطدومدشمنبرووجادهماهشهررابازکنو
بانیروهایجبههواليتفقیهوسپاهماهشهرالحاقکن.خیلیمراقبباشیدکهبههمشلیک
نکنید.من،مهدیربانی،باباصفریوخسروصناعیهمطبقطرحمانور،دروسطوسمت

چپجادهآبادان-اهوازعملکرديم.
زمینمنطقهصافوهمواربودواصاًليکبوتههمنداشت.بههمیندلیلوقتیمیخواستیم
ازخطخودمانبهطرفخاکريزدشمنبرويم،برايمانسختبود.درواقعموقعیتزمینبا
سنگین، ماشینهای الستیک ريختن و کانال و تونل حفر اما نبود، سازگار ما مانور طرح
دسترسیماراآسانکردوبهلطفخدا،تاخطدشمنشهیدنداديم.فقطدرمیدانمین
چندشهیدومجروحداديم.اگرخطاولعراقیهارامیشکستیموبهداخلمواضعشاننفوذ
میکرديم،حرکتمانبهعمقمواضعآنهاراحتترمیشد،چوندشمنخاکريزهایمتعددی
داشتکهجانپناههایخیلیخوبیبودندوفقطخودفرماندهانمحورهاياگردانهايشهم
دربارهآنهاتوجیهبودند.وقتیازروبهرونگاهمیکرديم،خاکريزهایمتعددعراقیهاراتاعمق
مواضعشانمیديديم.تپههایديدبانیوساختمانهایبلندیکهديدبانهایدشمنرويشان

میرفتندوديدبانیمیکردندهمديدهمیشد.يکمانععمدهمانهممیدانمینبود.

اهداف عملیات
محدوده عملیاتتان چقدر بود؟

کلاينمنطقهچیزیحدود2۵کیلومتردر۱۵کیلومتربود؛يعنیتاجبههواليتفقیه۱۵
بهصورتهوايیعرضمیکنم-حدود۳۵۰ بود.گسترشکلمنطقهعملیاتی- کیلومتر
با بايد ازيکطرف ما کنید. پدافند ُقفاص بودندرویجاده گفته ما به بود. کیلومترمربع
جناحچپمانيعنیاحمدکاظمیوتیپ۳لشکر77ارتشالحاقمیکرديموازطرفديگر،در
جناحراستمانبايدبانیروهایحسینخرازیکهازمحوردارخوينازاهوازبهطرفآبادان
میآمدند،الحاقمیکرديم.ازطرفیهمبايدبانیروهايیکهازطرفجادهماهشهرمیآمدند،
الحاقمیکرديمتامطمئنشويمجادهماهشهرپاکسازیوبازشدهاست.بعدازآنهمبايد

درجادهماهشهرخطپدافندیبههمپیوستهتشکیلمیداديم.
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الحمدهللربالعالمینمادرحدخودمانطرحريزیهايمانراکرديموباارتشودوجناحمان
جلساتهماهنگیراتشکیلداديموشبپنجممهرسال۶۰عملیاتشروعشد.يکیاز
اهدافماندراينعملیات،شکستنمحاصرهآبادانوبرطرفکردنخطرتصرفشهربود.خطی
کهدشمندرحولوحوشآبادانزدهبود،چهارکیلومترونیمتارودخانهبهمنشیروسهکیلومترونیم
همتااروندرودفاصلهداشت؛يعنیاگردشمنبانیروهایزرهیوپیادهاشيکحملهسنگین
میکرد،تقريباًمحاصرهصددرصدمیشدوشهرآبادانازنظرنظامیسقوطمیکرد.باتوجهبه
نیرویزرهیقویلشکر۳عراقوکمبودشديدنیرویمادرشهروخطمقدم،دشمنهروقت
کهتصمیممیگرفتمیتوانستازجادهاهواز-آبادانوماهشهر-آبادانفشاربیاوردوآبادان
راتصرفبکند.بنابراينيکیازهدفهایعملیاتثامناالئمهنجاتشهرآبادانازخطرسقوط

واشغالدشمنبود.
سقوط از عراق حکومت بود. دشمن سیاسی بهرهبرداری از جلوگیری بعدی، هدف 
خرمشهربهرهبرداریزيادیکردهبودوبهمردمعراقودنیاقولتصرفوتجزيهخوزستان
رادادهبود.هدفسوم،آزادسازی۱۵۰کیلومترمربعازخاککشورمانازدستدشمنو
بخش آزادسازی چهارم، هدف بود. ماهشهر - آبادان و اهواز - آبادان جاده به دسترسی
عمدهایازنیروهايمانازخطوطمحاصرهشدهوپدافندیبود.مابرایدفاعازآبادان،يکخط
پدافندیسیوپنجکیلومتریداشتیمکهمثلدايرهدراطرافمواضعدشمنتشکیلدادهبوديم.
درواقعمیخواستیمدرمقابلصفوفمجهزارتشعراق،دراطرافشهرخطوطدفاعیداشته
باشیم.البتهدشمنهرلحظهمیتوانستبهيکجافشاربیاوردوبخشهايیازاينخطوط
راتصرفکند.پدافندمادرمقابلدشمنبرایجلوگیریازحرکتاوبهسمتآبادان،اهواز
وماهشهربود.جنگسیوچهارروزهدرخرمشهروتوقفدورحملةدشمنبهاينسهشهر
بزرگاستانخوزستان،اوراناامیدومجبوربهپدافنددورتادورکرد.آرايشنظامیارتشعراق
درشرقکارونغیراصولیوخیلیآسیبپذيربود.اگرماکمبودنیرووامکاناتنداشتیمو
سازماننظامیوتجربهجنگداشتیم،درهمانچهارماهاولشکستسنگینیبهارتشعراق

واردمیکرديم.
پس سوق دادن دشمن به یک خط طبیعی یکی از اهداف مهم عملیات شما در 5 مهر سال60 بود؟

آنهارا اينجامنهدمکنیمو نیروهایدشمنرادر اينبودکه ما اهدافمهم از بله،يکی 
وادارکنیمکهبهکناررودخانهکارونبیايندتاماهمبتوانیميکپدافنداصولیواساسیبا
نیرويیکمدراينمنطقهانجامبدهیم.مادرمحورهایايستگاه7و۱2يکتیپداشتیمو
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دائمپدافندمیکرديم.نیروهایاحمدکاظمیهمبانیروهایعقبهاشحدوديکتیپبودند.
بهجزنیروهایمنواحمد،حدوددوتیپديگرهمدورتادورشهروخطوطدشمنبهصورت
پراکندهمستقربودند.درواقعهمهنیروهايیکهبرایمقابلهباهجومدشمنبهآبادانمشغول
نیروهای بهعالوه پدافندی نیروهای بودند. تیپ لشکرويک بودند،درحدوديک پدافند
توپخانه،ادوات،تخريبومهندسیباوسايلوامکاناتمحدودوتعدادانگشتشماریتانک
ونفربردراينخطوطپدافندیحضورداشتند.1زرهی،مکانیزهوپیادههمبودند.اينهاباهم
ادغامشدهبودند؛مثاًلبهزرهی،نیروهایپیادهمأمورشدهبودندوبهنیروهایپیاده،تجهیزات

زرهیمأمورشدهبود.

انبار مهمات ایستگاه7 آبادان

یگان های ارتش عراق در عملیات ثامن االئمه)ع(
استعداد نیروهای دشمن در خط حد خودتان چقدر بود؟

دشمنروبهرویخطحدمادرحدوديکتیپويکگرداننیروداشت.استعداداودر
کلمنطقهعملیاتثامناالئمهشاملتیپ۶زرهی،گردانهایتانکمقداد،خالدويرموک،
گردان۱مکانیزه،تیپ۸مکانیزهشاملسهگردان،تیپ44پیادهشاملسهگردان،گردان۳۰۳

۱. وقتی عملیات ثامن االئمه با موفقیت انجام شد و خطر محاصره  شهر آبادان از بین رفت و نیروهای عراقی از شرق 
کارون به غرب یا به اصطالح پشت کارون رفتند، خط پدافندی ما در مقابل دشمن با نیروی بسیار کمی شکل گرفت و 

عده زیادی از قوای ما آزاد شدند. 
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پیاده،گردان۳ازتیپ۳۳نیرویمخصوص،پنجگردانتوپخانهويکآتشبارتوپخانهدرشرق
کارونبود.گردانقاطعباحدود۵۵۰نفرنیروهایجیشالشعبیهمدرقرارگاهکارونبود؛
يعنیاستعدادنیروهایدشمندراينمنطقهبانیروهاوتجهیزاتواحدتوپخانهای،حدوددو
لشکر،۱7۰تانک،2۳۰نفربروپنجگردانتوپخانهبود.ضمنًاازنظرآماری،نیروهایدشمن
دراينجادرحدودپانزدهگردانپیادهوزرهیوپنجگردانتوپخانهبودندکهيکگردانشان
رابهغربرودکارونآوردهبودندوبقیههمدرشرقکارونمستقربودند.۱7۰دستگاه
تانکعراقهمبهطورپراکندهدرمنطقهبودندکهبا2۳۰تانفربرحدودسهتیپمیشدند.
عراقباآنهادرشرقکارونتاجادهماهشهر-آبادانونزديکجادهُقفاصپدافندمیکرد.
توانزرهیوتوپخانهایماخیلیکمترازعراقیهابود.سهمیهمابرایهرخمپارهاندازروزی
يکگلولهبود.قبضههایخمپارهراهمدرطوليکسالعوضنکردندوتازمانیکهقبضه

منفجرنمیشد،ازآناستفادهمیکرديم.
تراکم نیروهای دشمن در کدام محور بیشتر بود؟ 

تراکمآنهادرهمهاينمناطقيکسانبود.
مثل اینکه بیشتر سمت ماهشهر بودند، چون آنها احتمال می دادند نیروهای ما مانند عملیات 

قبلی از این منطقه بیایند.

نه،ازنظراستعدادنیرو،حساسیتشانبیشتردرداخلمحاصرهآبادانبود،چونماقباًلازاينجا
بهآنهاحملهکردهبوديمودربعضیمناطق،خطراازآنهاگرفتهبوديم.دشمنهمنتوانسته
بودکاریکند.بااينحساسیتها-ازنظرنظامیعرضمیکنم-تقريبًامحورايستگاه7و
۱2بیشترتهديدمیشد.دشمنبرایچینشنیروهادرمقابلهباما،يکپیشبینیدرخطکرده
بود.نیروهایاحتیاطراهمبرایخطدومدرنظرگرفتهبود.برایحملهچهارفلشپیشبینی
کردهبوديم.عملیاتفلشجادهآبادان-ماهشهر،عملیاتفرعیبود.قراربوددرآنالحاق
بکنیمودشمنراکهدرآنجاخیلیاستحکاماتوموانعداشت،سرگرمبکنیمتانیروهايش

نتوانندبهکمکنیروهایديگربروند.
قباًل در منطقه شما و در سمت ماهشهر عملیات انجام شده بود و به همین دلیل دشمن روی 

اینجاها حساس تر و در آنها تراکمش بیشتر شده بود.

بله،درمحوردارخوينعملیاتفرماندهکلقواانجامشدهبود،امادرخطفیاضیهروی
يک داشت. کمتری حساسیت اينجا روی عراق و بود نشده انجام عملیاتی هیچ دشمن
روزظهر،پیشاحمدکاظمیدرجبههفیاضیهرفتیموديديمدشمنداردتکمیکندوبا
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تانکونفربرجلومیآيد.احمدکاظمی،قاسممحمدی،سیفاهللرهنماومجیدکبیرزاده
بهسرعتباالیخاکريزرفتندوعراقیهارامنهدمومتوقفکردند.منهمکمککردم.

خداقبولکند.
تجارب شما در عملیات های ذوالفقاریه و مدن، اینجا چقدر به دردتان خورد؟

و سپاه موفقیتهای داليل از يکی خورد. دردمان به خیلی تجارب اين خدا لطف به 
خطشکنیهایسريعرزمندهها،تجربهنیروهايیبودکهمدتهادرخطمقدمبودند.

شما چطور فرماندهان خودتان را توجیه می کردید و آنها چقدر زمان برای توجیه نیروهایشان 

گذاشتند؟

داشتیم،طرح بودند.چندروزیکهوقت نخلستان پنج،ششروزدر تازهوارد نیروهای 
مانوررابراینیروهابهخوبیتشريحکردم؛مثاًلتویهمیننخلستانآبادانخاکريزوجعبه
شنیدرستکردموجادههاراکشیدم.خیلیهممسلطنبودم،ولیتجربهامرارویزمین
پیادهکردم.گروهانهارادربارهفلشهایحملهشانتوجیهکردموتاجايیکهمیتوانستم
بهخوبیدرخطمقدمتوجیهشان آوردموسه،چهارروزی را يگانها افراد فرماندهانو
نیروهایخطشکنرابهسنگرهایخطمقدمبردموتوجیهکردم. کردم.دوشبزودتر،
برایجلوگیریازانفجار،سقفاينسنگرهاراباالواروخاکزيادساختهبوديم.دشمن
همبهآنهاحساسنبود.درواقعتکتکبچههايیکهمیخواستندبهخطدشمنبزنند،همه
راهکارهارابهخوبیديدند.بههرحالنیروهایتویخط،دوروزههمتوجیهوهممسلطبه
همهاوضاعمنطقهشدندوگوششانباصدایگلولهتوپوخمپارهوآر.پی.جی.آشناشد.
راشناسايی منطقه فرماندهانگردان،گروهانودسته،تکتکدرسنگرهایلبخاکريز،

کردند.
از اينها بود. مهم ما برای ديدبانها و ادوات و توپخانه آتش موضوع مانور، طرح در
مثل ديدبانها کرديم. آتش درخواست و آماجبندی است. عملیات حیاتی موضوعات
شفیعزادهوجمشیدازآبانسال۵۹تامهرسال۶۰بامابودند.دهماهتویهمینخطباهم
نشستیم،خوابیديم،غذاخورديم،نمازجماعتخوانديم،کالسهایقرآنونهجالبالغهرفتیم
وخالصهزندگیکرديم.منفرماندهخطمحورمانبودم.درمواقعنیازهمديدبانبودمو
باقبضههاارتباطداشتم.ايننوعديدبانیهایمادرخطخیلیمؤثربود.يکی،دوديدباناز
برادرهایارتشهمدرخطوطعقبمستقربودندکهجلونمیآمدندوبدوناجازهماآتش
نمیکردند.ازآنهاهماستفادهکرديمتادرحینعملیات،آتشمؤثریرویمواضعدشمن
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بريزيم.حسنطهرانیمقدمهمازاولسال۶۰بهماپیوست.باکمکاو،ادواتوتوپخانه
راهماهنگوآتشراطرحريزیکرديم.باهماهنگیلشکر77توانستیمازآتشخمپارهها

استفادهبهینهبکنیم.
تغییراتیکهباالستیکوکانالهایمتعدددرزمینبهوجودآوردهبوديم،جزءاقدامات
پنج چهار، ما بود. بعدیمان اقدام مین میادين بازکردن بود. عملیات طرح در ما برتر
بود. حقطلب آنها فرمانده میرفتند. مینگذاری برای کهشبها داشتیم ماهر تخريبکار
عاليی،لشکری،طفالن،هنردوست،ضرابیوموسویدرکنارکارتخريب،بهنیروهايمانهم
آموزشمیدادند.لشکریوعاليیهنگامپاکسازیمیادينمینمتأسفانهبهشهادترسیدند.
طفالنهمدرعملیاتطريقالقدسشهیدشد،ولیهنردوستالحمدهللزندهاست.منخودم
برنامهريزیکردمکهمیادينمینمحوراصلیحملهرابابولدوزربازکنم.حاالمیگويمبه
چهصورت.بهطورکلیهرکدامازنیروهایتخريبچیمادرراهکارهايیکهازقبلشناسايی
وانتخابکردهبوديم،مثليکفرماندهلشکرعملکردند،چونتویمحاصرهآبادانتربیت
باشبکههای راداشتیم؛جنگ میادينمین باسیمخاردارهاو ماجنگ بودند.درواقع شده
انفجاریوتلههایانفجاریراداشتیم؛جنگباسنگرهایکمینوخاکريزهایمتعدددشمن
راداشتیم.باتوجهبهحمالتیکهقباًلبهعراقیهاشدهبود،آنهاجلویخودشاناينموانع
راگذاشتهبودند.منچندنفرازنیروهایتخريبچیرابهمحورهایچپوراستفرستادم
تامیادينمینرابازکنند.درمحوروسطعرضمیدانمینصدوپنجاهمتربودکهخودم
پشتبولدوزرنشستموتیغهبولدوزرراپايینانداختمومیدانمینراتاسینهخاکريز،کامل
جمعکردم.بعدکهبهخاکريزرسیدم،چونمینهاتویبیلبولدوزربودند،ضربهياتقهای
کهبهآنهامیخورد،منفجرمیشدند.هرکدامشانهمکهتویپاشنهبولدوزرقرارمیگرفت،

منفجرمیشد.

تالش برای شکستن خط دشمن
خط  شکستن  نحوه   و  داشتید  تشریف  آنجا  در  جناب عالی  که  وسط  محور  و  عملیات  شب  به 

رسیدیم. اصاًل شما چرا این تاکتیک را برای شکستن خط انتخاب کردید؟

ببینید،دشمنتمامتوانشرویتیرباروتمامتوجهشبهاينجادههابود.مادرعملیاتهای
قبل،اينجادههارابرایخودمانمأواوپناهگاهمیدانستیم.حتیاززيرجادهآسفالتتونل
کندهبوديمکهدرنزديکیدشمن،ازجادهآسفالتباالبیايیم؛درحالیکهفلشاصلیحمله
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رانبايدبهعارضهحساسزد.مادر۱۹آذرو2۰دی۵۹اينهاراتجربهکردهبوديم،امامن
درعملیاتتپههایمدن،دشمنراپانصدمتردورزدموبهپشتسرشرفتم.دراينجاهم
بهنیروهايیکهدرخطگذاشتهبودم،گفتهبودموقتیاينجادرگیرشديد،اگرخطدشمن
شکستهنشد،سريعبیايیدوازپشتسرماحرکتبکنید.حتیوقتیخطرابازکردم،عدهای
ازنیروهاراازپشتسرخودمحرکتدادموبهپشتخطدشمنبردم.برایطراحیورفتن
بايدروی بادشمنشجاعتالزماست.درستاستکهمیگويند بهخطومواجهشدن
دشمنحسابکنی،ولینبايدازاوبترسی.وقتیفرماندهشجاعباشد،دهنفرهمکهشهید
بشوند،میگويددرعوضبههدفمانمیرسیمويکپیروزیبزرگبهدستمیآوريمو

تلفاتیکهبهدشمنواردمیکنیم،مثاًلچندبرابراست.
سردار، عملیات ساعت چند شروع شد؟

قراربودساعت۱بامدادشروعبشود.
ولی گویا زودتر شروع شد.

مادرفاصلهساعت۱2تا۱حملهکرديم.يکیازمحورهامتأسفانهزودترواردعملشد
وعملیاتلورفت.دشمنکههشیارشد،کاربرایمامشکلشد.درضمنچونايندشت

همواربود،دشمنديدوتیرمؤثریداشت.
شما چه ساعتی باید به خط اول می زدید؟

گمانمیکنمکهبايدساعت۱بامدادبهخطمیزديمکهازنورمهتابهماستفادهمیکرديم.
انگاربعضیمحورهاساعت۱2بهخطزدندوهمینموجبشدکهدشمنهشیارشود.وقتی
ماواحمدکاظمیونیروهايشمیخواستیمازتونلهاوکانالهايیکهکندهبوديم،باالبیايیم،
عملیاتلورفت.عراقیهاباالیخاکريزآمدهبودندومنتظربودندکهبامادرگیربشوند.
مابااستفادهازکانالها،تونلهاوالستیکها،خاکريزاولدشمنرادرساعت۱تصرفو
پاکسازیکرديم.تیربارهاودوشکاهایعراقیراخفهمیکرديموآتشهایخودمانرابا
ديدبانیآنقدردقیقاجرامیکرديمکهدشمننیروهایزرهیاشرابردهبوددرخطدومو
سومشمخفیکردهبودکهماآنهارانبینیم.هروقتآنتنبیسیميالولهتانکیرامیديديم،
با میديديم، سنگری يا تجهیزات که هم هرجا بود. هوا روی تانک آن بعد، يکساعت
تانکهایچیفتنخودمانکهگلولهرابهصورتمنحنیشلیکمیکردند،آنهارامیزديم.
نیروهایمادرمحورايرانگازدشمنراذلیلکردند.اينجاقبرستانیازتانک،نفربر،ماشین،

توپخانهوادواتدشمنبهوجودآمدهبود.
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شبعملیات،کاجآبادی،فرماندهگروهانزرهیگردان۱۶۳،کنارمنبود.بندهخداپايش
رویمینضدنفررفتوپاشنهاشقطعشد.خیلیناراحتشديم.آنشبمیخواستیمبا
تانکهابهصورتسوارزرهیبهطرفپلحفارکهحدعملیاتاحمدکاظمیبود،برويم.اگر
کاجآبادیآنشبزخمینمیشد،سرعتمادررسیدنبهپلحفاروهدفهايمانشايد
دوبرابرمیشد.بههرحالماباجانشینفرماندهتانکهاکارهاراهماهنگکرديموکاجآبادی
رابهعقبفرستاديم.بعدازانتقالکاجآبادی،بهسرعتبهپشتخاکريزرفتموبهشمايلی
کهرانندهبولدوزربود،گفتمحرکتکنوخاکريزخودمانرابرایحرکتتانکونفربر
بشکاف.خودمهمسواربولدوزرشدم.تیغبولدوزررارویزمینگذاشتیموحدودبیست
سانتیمترازاليهاولزمینراکهخشکبود،برداشتیموبهجلوحرکتکرديمتااينکهبه
میدانمینرسیديم.يکتیربارچیعراقیبهشدتشروعبهتیراندازیبهسمترانندهبولدوزر
کرد.شايدپنجتیرمستقیمبهسینهشمايلیخورد،اماچونجلیقهضدگلولهتنشبود،به
لطفخداآسیبینديد.منکهکنارشمايلیبودم،درخواستآتشرویتیرباردشمنکردم.
بهاوهمگفتمباسرعتحرکتکن.مینهایضدنفروضدتانکيکیپسازديگریمنفجر
میشدند.خالصهيکجادهامنازخطاولخودمانبهخطاولدشمنشکافتیمونیروهای
رزمندهوتانکهاراپشتبولدوزرحرکتداديم.درخطاولتوقفنکرديموخیلیسريع
راهراتاخطدومدشمنبازکرديم.عراقیهاهمتسلیمشدندوشعاردخیلالخمینیسر
دادند.بانیروهایخودمانالحاقکرديموبهلطفخدا،خطدومراهمشبانهپاکسازی

کرديم.
اولصبحتاکنارساختمان۱2۰۰رفتیمورویجادهآبادان-اهوازبانیروهایحسین
خرازیالحاقکرديم.حدودساعت7صبحنیروهايمانهماهنگشدندوعدهایاسیرگرفتند.
عدهایاسیردرجناحهاوعدهایهمدرمحورخودمانگرفتیم.حدود۸۰۰نفرازاسرارا
بهبچههاداديموگفتیمآنهارابهماهشهربفرستند،چونتخلیهآنهاازسمتماهشهرراحت
بود.درآبادانکمبودامکانات،ماشینووسايلداشتیم.حدودساعت۹صبحجادهآسفالت
آبادان-ماهشهروآبادان-اهوازهمبازشدوبیننیروهایمحورهاالحاقحاصلشد.البته
نیروهایپراکندهعراقیهادراينجاکمیمقاومتوتیراندازیکردند،ولیديگرکسیخیلی
بهآنهاتوجهنمیکردودرستهمهمینبود.مانبايدمعطلچندنیرویبهجاماندهدشمن
میشديم.بههرحالبرایپاکسازینیروفرستاديم.همهفکرمنرفتنبهسمتهدفاصلی

يعنیپلحفاربود.
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عملیات ثامن االئمه)ع(

پاتک نیروهای عراقی
حدودساعت۸يا۹بودکهديدميکستوننظامیتانکونفربردشمنازمحورروبهرودارد
میآيد.آنهاازغربرودخانهکارونوازرویپلحفارعبورکردهبودندوازطريقجادهای
کهداشتند،خودشانرابهپشتخاکريزمقابلفیاضیهوايستگاه۱2رساندندودرآنجامستقر
شدند.آنهانیروهایگردانتانکومکانیزهتیپ۱۰زرهیعراقبودندکهبرایبازپسگیری
با بهشدت تانکهایدشمن بودند. آمده ما به پاتک و بوديم کرده تصرف ما که محوری
نیروهایجبههفیاضیهدرکناررودخانهدرگیرشدند.بهجزقسمتیازجادهآبادان-اهواز،ما
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همهمحدودهعملیاتیخودمانراگرفتهوکاملپاکسازیکردهبوديم.ساعت۹صبحديگر
همهمنطقهبهجزجبههفیاضیهراتصرفکردهبوديموالحاقبینجبههدارخوينوجبهه

ماهشهرکاماًلبرقرارشدهبود.
در این مرحله از عملیات، نیروهای احمد کاظمی توانستند خاکریز را بگیرند و الحاق بکنند؟

نه،آنهايکبارآمدهبودندخطاولراگرفتهبودند،ولیعراقیهادوبارهآنراپسگرفتهبودند.
یعنی تا پل قصبه آمده بودند؟

بله،البتهتاحدوديککیلومتریپلقصبهآمدهبودندوهنوزبهخودپلنرسیدهبودندوکسی
آنجاترددنمیکرد.حتیجادهآبادان-اهوازهمبازشدهبودونیروهایعراقیديگرترددی
نداشتند.بینساعت۸و۹بودکهديدمعراقیهادارندبهسرعتمیآيندوجبههخودشان
راتقويتمیکنند.مندوتاتوپ۱۰۶میلیمتریداشتمکهدرهممحورکردنآنهاخیلیماهر
شدهبودم.بايکشلیکبههدفمیزدمواينطورنبودکهگلولههدربرود.اينهمبهدلیل
تجربهایبودکهدريکسالمحاصرهآبادانبهدستآوردهبودم.توپهای۱۰۶راپشت
محورهای از را نیروهایخودمان بعد و گذاشتیم اهواز - آبادان جاده جنوبی خطضلع
ديگریبهکنارجادهآبادان-اهوازآورديمومستقرشانکرديم.بهبرادرانارتشیگفتیمشما
همبیايیدپشتاينخط.آنهاگفتندخطماهمینخاکريزیاستکهپشتآنمستقرشدهايم
وديگرحقپیشروینداريم.گفتندماخطحدمانهمیناست.ارتشیهادرستمیگفتند،اما
مابهخطحدقائلنبوديم.وقتیديديمدشمنداردباسرعتنیرویتقويتیمیآورد،ماهم
بدوناينکهفرماندهانردهباالبگويند،تصمیمبهپیشرویبهسمتپلحفاروانهدامدشمن

گرفتیمومحکممقابلتهاجموپاتکعراقیهاايستاديم.
مابايدجادهآبادان-اهوازوآبادان-ماهشهررابازمیکرديمکهتاساعت۶صبحاينکار
راانجامداديم.پلحفاردرمحدودهطرحمانبود،ولیبراساستکلیفشرعیوبرایانهدام
قوایپاتککنندهدشمنورسیدنبهعقبهاصلیاو،بهسمتاينپلرفتیم.پلحفاربرعهده

تیپ2لشکر77،رحیمصفویواحمدکاظمیبود،امااينکارانجامنشدهبود.
فیاضیهآرايش بودند،بهسمتجبهه اينمنطقهآمده به نفربرهایدشمنکه تانکهاو
گرفتهبودند.منهمازکنارساختمان۱2۰۰پشتتوپ۱۰۶نشستموازرویجادهآسفالت،
اولیننفربرعراقیهارازدم.گلولهدقیقًابهوسطنفربرخوردومنهدمشدوکسیزندهاز
تویآنبیروننیامد.دومیننفربردريککیلومتریمنايستادهبود.آنراهمباگلوله۱۰۶
زدمومنهدمکردم.باتوجهبهاينکهنیروهادرمحورمهدیربانیدرتصرفمواضعدشمن
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صددرصدموفقشدهبودند،الحمدهللربانیهمخیلیسريعپیشماآمد.يکتانکعراقی
برگشتکهمنرابزند،اماچونمنپايینجادهبودموفاصلهآنبامنزيادبود،میدانستم
باال اگر بهآنطرفجادهمیخوردو پايینمیگرفت، لولهاشرا اگر بزند. کهنمیتواند
میگرفت،چونماپشتجادهبوديم،گلولهتانکردمیشدوبهضلعجنوبجادهآسفالت
برجکشزدم زير به باگلوله۱۰۶ برگشت، که تانک آن آبادانمیرفت.خالصه اهواز-
وبرجکشبلندشد.يکتانکديگرهمبرگشتکهمنرابزند.تابرگشت،آنرازدمو
گلوله۱۰۶توینورافکنشخوردوفرماندهتانککهباالیآنايستادهبود،بدنشمتالشی
پايینپريدندوفرارکردند.يک شد.يکی،دونفرازخدمههایتانکهمازپشتتانک
نفربرديگرراهمزدم.درمجموعسهنفربرودوتانکرازدم.بعدقبضههای۱۰۶راروی
ايستگاه7 ازجبهه فرماندهی تانکچیفتنويکجیپ بردم.يکدفعهديدمچهارتا جاده
دارندباهمآيند.تویجیپ،سرگردکمانگری،مسئولعملیاتتیپ2لشکر77،بودکهزير
نظرسرهنگمنوچهرکهتریکارمیکردوازقبلدرمحاصرهآبادانباهمآشناشدهورفیق
صمیمیبوديم.افسرخیلیشجاعیبود.همینکهبههمرسیديم،دستداديمورویهم
رابوسیديموپیروزیراتبريکگفتیم.گفتمرتضی،الحمدهللبعثیهامنهدمشدند.گفتم
خداراشکر،مأموريتشماتاکجاست؟گفتماخطحدخودمانراتأمینکرديم.گفتم
اسمپلرویکارونکهدستدشمناست،چیست؟گفتپلحفاراست.گفتمخیلیخب،

تانکهاراراهبیندازودنبالمنبیا.

مرتضی قربانی سوار بر جیپ حامل تفنگ106
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چنددرختبلنددرآنطرفکارونديدهمیشد.کمانگریگفتبهاحتمالزياد،پلحفار
آنجاست.مننیروهایخودمراباجیپ۱۰۶رویجادهشنیبلندیکهاززمینيکمترونیم
ارتفاعداشت،بردم.برایشکارتانکهاونفربرهایدشمنگلولهگذاریکردم.چندتانکو
نفربردرحالفراربودندکهرویاينجادهچپکردندوسرنگونشدند.بانیروهایخودم
دشمنراتعقیبکردموبهکمانگریگفتممنمیروماينمحورراتأمینومسیررابازکنمو
توبهفالنجابیا.گفتمنقطهنشانمانکجا؟گفتنخلها.کارخدابودکهسه،چهارتانخلآن
طرفرودخانهباقیماندهبود.عراقیهایبیانصافهمهنخلهایاينطرفرودخانهراقطع
کردهبودند،اماچندتانخلآنطرفآببودکهشاخصخیلیخوبیبرایرسیدنبهپلحفار
بود.خالصهراهافتاديموازرویاينجادهرفتیم.همینطورکهداشتیممیرفتیم،دوتانفربر
کاسکاورداشتندبهطرفمامیآمدند.منبهطرفشانشلیککردمکهگلولهبهآنهانخورد،امابه
بیرونجادهرفتندوچپکردند.وقتیبهنفربرهارسیديم،ديديمنیروهایداخلآنهاحسابی
ترسیدهاند.دستهايشانراباالبردندوتسلیمشدند.بعدمنباگلوله۱۰۶شروعکردمبهزدن

پشتجبههدشمن؛يعنیتاآنجاکهتویديدمبود،پاکسازیکردم.
ماازساعت۹دراطرافپلحفاردرگیربوديموساعت۱۱بهيکجادهخاکیکهجاده
عملیاتیدرپشترودخانهکارونبود،رسیديم.بچههایمحورديگريعنیحسینخرازی،
رّدانیپور،ابوشهابوجعفریبايکجیپوموتوربهمارسیدند.آنهاوقتیديدندمابهپل
حفاررسیدهايموآنراتصرفکردهايم،خیلیخوشحالشدند.باهمروبوسیوحدودساعت
۱۱،درخطباهمديگرالحاقکرديمومطمئنشديمکهاينجاامنشدهاست.ازآنبهبعد،

رفتوآمدهاعادیشد.
هم عدهای و بیايند اينطرف به رودخانه آنطرف از میخواستند عراقیها از عدهای
میخواستندازاينجافرارکنندوبهآنطرفپلبروند.يکگلولهتوپبهگوشهسمتراست
قطعهسومپلخوردهبودوقطعاتواتصاالتآنراازهمجداکردهبود.پلکجشدهبودو
تانک،نفربر،لودروبولدوزرنمیتوانستازرویآنترددکند.سمتمايکستونازتانکها
ونفربرهاماندهبودوهمهنیروهايشانفرارکردهبودند.عدهایازنیروهایدشمنهمآن
طرفرودخانهکارونماندهبودند.ديدبانهايمانبامابودند.چونبردآتشمانديگرنمیرسید،
ساعت۱۱بهسرعتبافرماندهانتوپخانه،ادواتوديدبانهاکهدرکنارپلبودند،هماهنگ
کرديموگفتیمقبضهها،خمپارههاوتوپهاراجلوبکشیدوديگرکنارپلآتشنريزيد.من
حدودساعتيازدهونیمبهکنارپلرسیدم.کنارپلحفاريکسنگرفرماندهیمجللعراقیها
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بود.فرِشنائینانداختهبودندووسايلواثاثیهخانههایخرمشهررابهآنجاآوردهبودند.
مبلمانچیدهبودندوهمهچیزهمداشتند؛موتوربرق،تانکرآبوامکاناتديگر.گوياسنگر
متعلقبهفرماندهلشکر۳زرهیعراقبود.نمازجماعتظهرراهمانجاخوانديموبعدبههمه
فرماندهانمحورمانپیامدادمکهبهاينسنگربیايند.آنهاهمهرچهنیروداشتند،برداشتندو
بهکنارکارونآمدند؛يعنیهمهنیروهایکرمانی،مازندرانیواصفهانیکهدرعملیاتشرکت
کردهبودندوبقیهنیروهایزيردستشانراکنارپلحفارآوردند.وقتیديدمنیروهاهمهدور

همجمعشدهاندوالحمدهللسالماند،خداراشکرکردموپیروزیراتبريکگفتم.
چونارتباطبیسیمداشتیم،درشرقکارونسريعيکجبههتشکیلدادموبهنیروهای
تخريبمانيعنیبهنامسرخپر1،هنردوست،خوشبخت،ضرابی،موسوی،عاليیوحقطلبگفتم
اولبرويدپلرامنهدمبکنید.ماازجبههدارخوينخبرداشتیمورویجادهآبادان-اهوازوپشت
کارونالحاقکردهبوديم،ولیارتباطمخابرتیمانبااينجبههقطعبود.البتهباجناحراستمان
بهطورکاملالحاقکردهبوديم.پلحفاروقصبهسقوطکردهبودندوديگرخاطرمانجمع
بودکهعملیاتراتمامکردهايم.نیروهایخودمراکهپشتضلعشرقیکارونمستقرکردمو
اينجاتأمینشد،بهنیروهایتخريبگفتمبرويدپلرامنهدمبکنید.رویپلهمعراقیهاديد
وتیرداشتندوهمما،اماتویايناوضاعتیرهاپراکندهمیآمد.دشمنهمهمواضعخودش
راازدستدادهبودودرساحلغربکارونهمسنگرنداشت.مابايدتوپخانهوخمپارهها
راهدايتمیکرديم.ديدبانهاکهجلوآمدند،بهآنهاگفتیمديگرنبايددرمناطقتصرفشده
شرقکارونآتشبريزيد.تویاينمناطقآزادشدهعراقیهاتکتکوبهطورپراکندهداشتند
مقاومتمیکردندوهنوزباورشاننمیشدکهعقبهشانرابستهايموپلهایرویکارونرا

زدهايم؛آنهمباآنسرعت.
ازکنارپلبهسمتجبههفیاضیهرفتم.صناعیواحمد افتادمو نمازراکهخواندمراه
حمزه،جانشینمسئولمحور،شهیدشدند.يکیازبرادرانشمالیبهناماسدیکههشتماه
درمحاصرهبامابودهمشهیدشد.رحیمانصاریهمکهفرماندهيکیازراهکارهابود،گلوله
توپکنارشخوردوکاسهزانويشرابهشدتمجروحکرد.بالفاصلهبااحمدکاظمیدر
جبههفیاضیههماهنگکردموبادودستگاهجیپ۱۰۶وعدهایازنیروهایخودمانحرکت
کرديموازداخلنخلستانهایشرقکارونبهپشتسرعراقیهارفتیم.آنهاهموقتیديدند
ازپشتسرشانداردتیراندازیمیشود،تسلیمشدند.خالصه22۰نفراسیرومقدارزيادی

۱. بهنام سرخ پر جانشین فرمانده سپاه آبادان بود. 
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همغنائمگرفتیمکهآنهارابهاحمدکاظمیداديم.دراينجاتقريباًساعت2بعدازظهرروزاول
الحاقکرديموجبههفیاضیهبازشد.بعدازالحاقيگانهاباهمديگرالحمدهللديگرخاطرمان

جمعشد.

احمد کاظمی در حال تشریح عملیات ثامن االئمه)ع( - آبادان - 7 مهر 1360

دراينعملیات،بچههایجهادهمدرتخلیهمجروحان،شهداواسراوهمدرتدارکات
بهماخیلیکمککردند.بهعالوهاينکهدرآنشبیکهعملیاتکرديم،داخلمیدانمین
و کردم ستون را نجفآباد و فارس جهاد نیروهای زدند. متر هشت عرض به جادهای
حرکتدادموبرایشببهکنارکارونبردم.بچههایاصفهانهمازجبههدارخوينآمده
ماو بین درگیریسختی بودند. درمحاصره نیروهایشجاعجهادهم از بودند.عدهای
عراقیهارخداد،چونآنهامیترسیدندماازپلحفارعبورکنیم.مابرنامهایبرایعبور
باورشاننمیشد نداشتیموگرنههمانساعت۱۱میتوانستیمعبورکنیم.عراقیها ازپل
کهمابااينسرعتبیايیموتااينجاموفقبشويم.جهادراآورديموازشباولشروع
کرديکخاکريزخیلیخوبازکنارپلحفارزد.مندوشبکنارماشینآالتمهندسی
درشرقکارونماندم.بهعدهایازنیروهاگفتماولبرويدمیدانهایمینخودمانراپاک
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کنیدتابعدمیادينمینعراقیهاراخنثیکنیم.عدهایازبرادرانراهمفرستادموسايلو
تجهیزاتوادواتخطپدافندیايستگاه7راجمعوجورکنندوبهشرقکارونبیاورند.
ماچونتجربهداشتیم،بچههايمانراازخطوطديگروسريعبهپشتکارونآورديم.يک
تثبیتشکرديم؛ و تاصبحيکخاکريززديم ازشب داديمو پدافندیقویتشکیل خط
منفجره مواد بستههای تی.ان.تی. با بچهها کند. ماحمله به نتواند ديگر طوریکهدشمن
پنجکیلويیدرستکردندوبهنامسرخپر،هنردوستوحقطلبشبانهرفتندويکقسمت
ديگرپلحفاررامنفجرکردند.مدتیبعدهميکقسمتديگرپلرازدند.پلکهکاماًل
آمادگی ماهم البته بهآنطرفنمیروند. ما نیروهای منهدمشد،دشمنمطمئنشدکه
اولینعملیاتمشترکسپاهوارتشبودو ثامناالئمه ادامهعملیاترانداشتیم.عملیات
بچههابعدازيکسالحضوردرمحاصره،بايدبرایبازسازی،ديدارباخانوادهوتشییع

شهدابهاصفهانمیرفتند.
بچههادردورۀمحاصرهآبادانزحمتوسختیزيادیکشیدندوباوجودسرما،گرما،
بیلباسیونداشتنوسايل،مهماتوآذوقهطاقتآوردند.آنهادردورهمحاصرهفقطچند
بارغذایگرمخوردند.بقیهمواقعنانهایخشکوگاهیکپکزدهباپنیرياخرمامیخوردند.
سختیها، همه با آبادان و خرمشهر جبهههای در ساختند. کمبودها همه با آنها خالصه
روحانیتومعنويتخاصیحاکمبودوهمینمعنويتوصبربودکهموجبشدنیروها
ثامناالئمهخوش عملیات و محاصره دوران در فرماندهان پیروزشوند. سال يک از بعد
درخشیدند.حدود2۰نفرازنیروهايیکهروزاولجنگبهخرمشهروآبادانآوردهبوديم،
درزدوخوردهاشهیدوعدهایازآنهامثلرحیمانصاریهمزخمیشدندورفتند.احمد
وبرادرشمحمودحمزه1وصناعیبچههایتوانمندیبودندوسپاهآبادانهمکهنیروهای
کیفینداشت،ازاينهااستفادهمیکرد.محمودهمدرستادآبادانکارهایلجستیکیرامیکرد
ومهماتوسالحجبههآبادانراتأمینمیکردوهمکارهایستادیمحورايرانگازراانجام
میداد.خودمانبعضیازاعضایکادرسپاهآبادانرابهستادآبادانمعرفیکرديمکهبروند
بهستادکمککنند.همهنیروهايیکهدرآبادانبودند،افرادبیادعاومخلصیبودندکههمه
اينسختیهارابرایادایتکلیفوشکستنمحاصرهآبادانکهامامبرآنتأکیدکردهبودند،

بهجانخريدند.

۱ . محمود حمزه مسئول تدارکات تیپ کربال بود.
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از راست: مرتضی قربانی، علی ایمانیان )مسئول جهاد نجف آباد(، احمد حمزه )جانشین دوم محور(، باقر قادری )از اعضای جهاد 
نجف آباد(، محمود حمزه )مسئول تدارکات( و سعید کریمی )جانشین واحد آموزش محور( - دوره محاصره آبادان - فروردین1360

استعداد دشمن در شرق کارون
با عراق ارتش درواقع داشت. نفربر و2۳۰ تانک گردان،۱7۰ کارون۱۵ درشرق دشمن
استعدادوتوانیکهدراينجاداشتوآرايشیکهگرفتهبود،نمیخواستفقطپدافندکندو
منطقهرانگهداردودرآنمتوقفبشود،بلکهمیخواستبهسمتماهشهريااهوازبروديا
محاصرهآبادانراکاملبکند.قصدنداشتعقببرود.بااينکهعقبهاشدراينجاعقبهمطمئنی
نبود،ولیازنظرزرهی،مکانیزه،پیادهوپدافندهوايیخودشراتقويتکردهبود.عراقیهادر
اينجاپايگاهموشکیدرستکردهبودندکهازپلهايشانحفاظتبکنندوهواپیماهایمارادر
ارتفاعباالبزنند.حتیضدهوايیهایاورلیکنوضدهوايیهايیکهروینفربرمستقربودندو
تحرکزيادیداشتند،دراينجاگذاشتهبودند.ضمناينکهلودر،بولدوزر،گريدر،جرثقیلو
همهامکاناتیکهبرایپیشرویيکارتشالزماست،داشتند،ولیبحمداهللبهدلیلرشادتهای
رزمندگانعزيزمانکاریازپیشنبردند.مادراينجاباکمترينتلفاتبهاهدافمانرسیديم؛
يعنیتاوقتیکهبهپلحفاررسیديم،شايدکمتراز۱۰نفرازنیروهایکادریکهدراينمحور
داشتیم،شهیدشدند.ازجملهکسانیکهدراينمنطقهشهیدشدند،رضايیانويکطلبهسیدبه

نامطباطبايیبودند.
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نقش جهاد سازندگی در عملیات ثامن االئمه)ع(
نیروهایجهادنجفآبادوجهادشیرازباساختنخاکريزهاوپناهگاههایمتعددبرایحفظ
آبادانخیلیزحمتکشیدند.میتوانمبگويماگربچههایجهادشیرازواصفهانجادهوحدت
رانمیساختند،دشمنطمعمیکردوبهراحتیمیآمدآبادانرامیگرفت.دردورانمحاصره
جهاد مسئوالن با را آن اول میريختیم، که طرحی هر و میکرديم که تدبیری هر آبادان،
نجفآبادياشیرازدرمیانمیگذاشتیموآنهاهمبدوناستثناتاآخرکار،پایطرحمیايستادند
واقداماتالزمراانجاممیدادند.ازآبانسال۵۹تامهرسال۶۰،حدوددهماه،هرشبلودر
وبولدوزردائمتویخطمانکارمیکرد.بااينکهزمینهایاطرافآبادانباتالقیبود،ماسه
خطپدافندیاليهاليهتشکیلداديم.بهدلیلباتالقیبودزمین،يکبولدوزردريکشبانهروز
میتوانستحدودسیمترخاکريزبزند.بعديکدفعهتویِگلفرومیرفتوهمانشبيا
فردایآن،همهبايدکمکمیکردندوبولدوزررادرمیآوردندوازجلویديددشمنبهعقب

میبردندکهخیلیکارسختوسنگینیبود.

ارتقای گردان کربال به تیپ کربال
دورهيکسالهمحاصرهواقعاًجزءافتخاراتسپاهاست؛دورهایکهمبنایشکلگیریقوای
رزمیوعملیاتیسپاهشد.دراينجاهمهبچههادرحدتوانشانوبااخالصکارمیکردند.
احمدکاظمیچهارچوباولیهيگاننجفرادرجبههفیاضیهتشکیلداد.منهمساختاراولیه
تیپ2۵کربالرادرايستگاه7و۱2دريکسالمحاصرهآبادانشکلدادم.حسینخرازی
اساسيگان۱4امامحسینرادردارخوينوجعفراسدیهمساختاراولیهتیپ۳۳المهدیو

بچههایشیرازرادرايندورانتشکیلداد.
حکم شما چه روزی صادر شد؟

ششم،هفتممهربود.
یعنی بالفاصله بعد از عملیات ثامن االئمه؟

بله.بعدازمحاصرهنیروهایدشمنوانهدامآنهاوپاکسازیمنطقه،فرماندهقرارگاهجنوب
سپاهبندهرابهفرماندهیجبههشرقکارونمنصوبکرد.دهروزازپذيرشاينمسئولیت
گذشتهبودکهحکمفرماندهیتیپکربالبرایمنصادرشد.دراينزمان،عزيزجعفریهم
درمحورسوسنگردبودوساختاريگانعاشوراازآنجاشکلگرفت.چندماهبعد،رئوفیبرای
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202  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

عملیاتفتحالمبینتیپ7ولیّعصررادرکنارپلکرخهتشکیلداد.لشکر27حضرترسول
همباتالشاحمدمتوسلیان،همتوشهبازیشکلگرفت.

نیروهايیکهدرمحاصرهآبادانبودند،همهسختیهاراتحملکردندواولینعملیاتها
و ذوالفقاريه مدن، تپههای قوا، کل فرمانده مثل عملیاتهايی دادند؛ انجام دشمن علیه را

ثامناالئمهکهبزرگترينعملیاتمشترکسپاهوارتشدرسال۶۰بود.

شکست حصر آبادان به مثابه تکلیفی شرعی 
احساس شما بعد از اینکه به یک تکلیف الهی عمل کردید و فرمان امام را اجرا کردید، چه بود؟ 

سؤالم را این طور بپرسم که شما بعد از این پیروزی چه احساسی داشتید؟

امامفرمودشکستنمحاصرهآبادانيکتکلیفشرعیوالهیاست.مااگرنمازبخوانیم،روزه
بگیريم،خمسبدهیموبهحجبرويم،ولیبهجهادنرويم،يکريالهمنمیارزد.درواقعنماز
وروزهوخمسوحجمانصادقانهنیست،چونجهادراکهبرایحفظاصولدينواحکام
الهیاستوخدادستوردادهاست،انجامندادهايم.وقتیخودمانارادهاینکنیم،خداهمبهما
کمکینمیکند.آنوقتماديگريکمسلمانکاملوقابلنخواهیمبود.وقتیاماممیفرمايد
شکستنمحاصرهآبادانيکتکلیفشرعیوالهیاست،مناگرمقلدهستم،تازمانیکهخون
دررگهايمهست،بايدبروموبهتکلیفالهیعملبکنم.چونمابهدنبالاجرایيکتکلیف

شرعیبوديم،خداهمماراپیروزکرد.
وقتیامامفرمانشکستنمحاصرهآبادانراصادرکرد،احساسکردمکهماخیلیقوی
هستیم.ايناعتمادبهنفسدرهمهنیروهابهوجودآمد.برادرانارتشیمامثلسرهنگکهتری
ونیروهايشهمبهوجدآمدندووضعیتشانتغییرکرد.میگويندخشتاولچوننهدمعمار
کج،تاثريامیرودديوارکج،اماامامخشتاولرابهخوبیگذاشتوبههمیندلیلديگر
نیروهادرهمهعملیاتهابهدنبالعملکردنبهتکلیفشرعیبودند.خدامیخواستافراد
بهاينوسیلهآزمايشوشناختهشوندوعدهایروشنفکرکهخیلیادعامیکردند،ماهیتشان
برایمردممشخصشود.درواقعافرادغربالشدند.بههرحالآنچهکهموجبپیروزیدراين
عملیاتشد،تجهیزاتوامکاناتنبود،بلکهعشقبهعملکردنبهتکلیفشرعیبود.بچهها

مقاومتکردندوخونشانريختهشدواينعملیاتپیروزشد.
بعد از عملیات ثامن االئمه هواپیمای حامل فرماندهان سقوط کرد و چند نفر از فرماندهان ارتش 

و سپاه شهید  شدند. شما چه زمانی از این اتفاق مطلع شدید و چه تأثیری بر روحیه تان گذاشت؟
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جلسههفتم:عملیاتثامناالئمه)ع(وشکستحصرآبادان   203

راستشرابخواهید،ماآنقدربرایتحکیممواضع،احداثخاکريزوسنگرجديدواستقرار
سالحهادرخطدرگیربوديمکهآنروزاصاًلاخباررانشنیديموروزبعدمطلعشديم.بعد
ازسقوطبنیصدر،عملیاتثامناالئمهاولینعملیاتبزرگمشترکسپاهوارتشوبسیج
بود.بهنظرمشهادتفرماندهانعالیرتبهایمثلکالهدوز،فالحی،نامجو،فکوریوجهانآرا
درسانحهسقوطهواپیمافونداسیونوحدتوبرادریرابینارتشوسپاهريخت.بعداز
عملیاتثامناالئمه،فالحیوکالهدوز-خدارحمتشانکند-دربارهمتنپیامیکهقرار
بودازتلويزيونوراديوپخششودوخدمتامامدادهشود،باهمبحثداشتند.بهگمانمبا
تواليی،معاونسیاسیغرضی)استاندار(،مصاحبهایشدهوآنجابحثشدهبودکهعملیات
ثامناالئمه)ع(راارتشباکمکبرادرانسپاهانجامدادهاست.کالهدوزگفتهبودماسپاهیها
ماعمل بهدشمن نقاط نزديکترين اولو داشتیم.درخطوط نیرو ارتشیها دوبرابرشما
کرديمودررویپلهااولپاسدارهاشهیدشدندواينعملیاتمشترکبود.تصمیمگرفته
شدکهپیاماينگونهتنظیمشودکهباکمکخداوهمکاریتنگاتنگرزمندگانارتشوسپاه،
رالصابرين" بَِشّ رالمؤمنینو بَِشّ َفتٌحَقريبو و عملیاتثامناالئمه)ع(بارمز"نَصُرمَِناهللِ

بهخوبیانجامشد.بههرحالدربارهنحوهانعکاسپیامازتلويزيونوراديوبحثبود.
اگرواقعبینانهنگاهکنیم،خطشکنهادرچهارمحور،برادرانپاسداروبسیجیبودندودر
بعضیمحورهاسپاهیهابابرادرانارتشیادغامشدند.نبايدواقعیاتهاراتحريفکرد.اولین
نیروهايیکهبهپلماردوقصبهرسیدند،نیروهایحسینخرازیبودند.منونیروهايمهم
بهپلحفاررسیديم.حتیبااينکهعملیاتمشترکبود،پدافندپشتکارونراماانجامداديم.

شما در عملیات ثامن االئمه)ع( تسلیحات و مهماتتان را از کجا تأمین می کردید؟

جابهجا و میرفتیم کِش هم يکخرده میگرفتیم. بود، آمده آبادان به که مهماتی میرفتیم
میکرديم.اينديگرجزءاسرارماناست.خاطراتشیرينیدراينبارهازآبادانوخرمشهردارم.
ازارتشوژاندارمریهمهرچقدرمیشد،مهماتمیگرفتیم.گاهیهمبهزاغههاتکمیزديم

وازمهماتغنیمتیاستفادهمیکرديم.
می گویند شما در برگه هایی که از ارتش می گرفتید، اگر مثالً نوشته شده بود 50تا، آن را 5000تا می کردید.

اضافه بیشتر يکصفر خداوکیلی ۵۰۰۰تا. میکرديم را ۵۰۰تا و ۵۰۰تا میکرديم را ۵۰تا
نمیکرديم.برایمهماتمانالحمدهللتدابیریانديشیدهشدهبود.بههرحالتویمحاصرهبوديم
وپیشبینیکردهبوديمکهچطوریبجنگیموچهکاربکنیم.ازيکفشنگويکگلولهخمپاره
همنمیگذشتیموبادقتکاملوديدبانیشدهشلیکمیکرديم.عراقیهاصدبرابرمامهمات
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شلیکمیکردند،ولیچونمادقتعملداشتیمواسرافنمیکرديم،خداکمکمانکرد.وقتی
ازمحاصرهبیرونآمديم،سهيگانسپاهشکلگرفتندکهغنائمزيادیازجملهنفربر،تانک،
لودر،بولدوزر،بیلمکانیکی،جرثقیل،تفنگهایکالش،قبضههایآر.پی.جی،تیربار،دوشکا،
پدافندهوايیودوربینديددرشبازعراقیهاگرفتهبودند.درماههایاولجنگدرسال۵۹
ارتشیهاپنجتانکچیفتنرارهاکردهبودندکهماآنهارابهجهادنجفآبادبرديموبازسازی
وعملیاتیکرديم.بعداًاينتانکهاجزءتانکهایلشکرکربال1شدند.۹۰درصدامکاناتو
تجهیزاتتیپهایکربال،امامحسینونجفازعراقیهاغنیمتگرفتهشدهبودکهبیشترآنها

روسیبودند.کسیبهماسالحومهماتوتجهیزاتنمیداد.
آذوقه و غذایتان را چه کسی تأمین می کرد؟

ازهمانستادآبادانبرایمحورهاغذامیآوردند.درمحورهاآشپزخانهنبود.غذاهاتویآبادان
درستمیشدونیروهایخودمانپیگیریمیکردندومیآوردند.دقاغیان،اکبرزاده،علیو
اسدهللباباصفری،حاجاسماعیلموجودیوحاجموسیرضازادهتدارکاتراتأمینمیکردند.
مابهآنهابرنامهدادهبوديموگفتهبوديمچهکاربکنند.يکتويوتاوانتداشتیمکهباآنبرای
خطاولغذامیآوردند.غذاهاراتویصندوقهایمهماتمیگذاشتندوچهارکیلومترراطی
میکردندتابهمحورهابرسند.درسهماهتابستانوضعغذابهترشدوگاهیهندوانهوخربزه
هممیآوردند.يادمهستدوروزقبلازعملیاتثامناالئمه،دو،سهوانتبهمااناردادند.صبح
عملیاتدستوردادمکهبهاسرایعراقیهماناربدهند.نیروهايمانانارهاراآبلمبومیکردند
۱.ارتقایتیپکربالبهلشکردردورهآمادهسازیعملیاتمحرمانجامشدهاست،ولیدرروايتسردارقربانی،دوواژه

تیپولشکرتسامحًابهجایهمديگربهکاررفتهاست.
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ومیخوردند.نیروهایتدارکاتمانبهخصوصعلیباباصفریواقعاًبینظیربودند،چونازتیر
وگلولهتانکدشمننمیترسیدندوهمهچیزبهبچههامیرساندند.مااينجا،نهتنهااينجابلکه
هیچجایديگریازجنگ،برایمهماتوآذوقهمعطلنمانديموهمیشهخداکمکمانمیکرد.
درطوليکسالمحاصره،باوجوداينکهغذاکمبودوتغذيهگاهیمناسبنبود،حتیيک
نفرهمبراثرمسمومیت،سوءتغذيهومسائلبهداشتیبهبیمارستاننرفت.گرسنگیوضعف

جسمانیبود،ولینیرویبچههاطوریبودکهدرشبانهروزبیستساعتکارمیکردند.

انعکاس پیروزی در عملیات
انعکاس پیروزی در عملیات ثامن االئمه)ع( در میان مردم و به خصوص کسانی که در آبادان باقی 

مانده بودند، چطور بود؟

آمد،ولی بهوجود آزادسازیخرمشهر،شادیوشوروشوقیسراسریدرکشور برای 
شوروشعفمردمبرایشکستنمحاصرهآبادانمتأسفانهکمبود.البتهاهالیاهواز،شادگان،
دارخوين،آبادانوخرمشهرخیلیشادیمیکردند.ماهمینطورکهمیآمديم،جشنگرفتهو
چراغانیکردهبودندوکسانیکهتویمحاصرهبودند،حلواوشیرونانوخرمابینمردمو
رزمندگانپخشمیکردند.مردمیکهتویمحاصرهبودند،افرادامینیبودندودرمحاصرهبه
رزمندگانخیلیکمکمیکردند.ماهمبهآنهاکمکمیکرديم.بعدازاينعملیات،همهمردم
آبادانبرگشتند؛مردانوزنانجوانوپیرمردهاوپیرزنهاهمهآمدند.ماهمافرادیرامأمور
کرديمبرایاينکهکسیرویمیننروديامهماترانبرند.بااينکهدورتادورمنطقهمیدانمین
بود،تویاينمحورهاحتیيکنفرهمرویمیننرفت.البتهدونفرازفرماندهانم،عاليی
ولشکری،درجادهآبادان-ماهشهردرحالپاکسازیمیدانمینشهیدشدند.مانبايداين
زحماتوفداکاریهایرزمندههارافراموشکنیم.دراينمحاصره،زنومردوارتشیو
سپاهیوروحانیخونشانرانثارکردندتامابهاينپیروزیبرسیمومحاصرهرابشکنیمو
آبادانراآزادکنیم.حضورعلماوروحانیونچهآنهايیکهازبقیهشهرهاآمدهبودندوچه
روحانیونعزيزآبادانوخرمشهربهخصوصآيتاهللجمی،امامجمعهآبادان،کهزيربمبارانو
گلولههایخمپارهوتوپ،نمازجمعهآبادانراتعطیلنکرد،موجبتقويتروحیهرزمندگان
ماوتضعیفروحیهدشمنشد؛بهخصوصکهمراسمنمازجمعهآبادانهرهفتهازتلويزيون
برشهداوجانبازانورزمندگانیکهيکسالمقاومتکردندو پخشمیشد.درودخدا

خداوندپاداشاينمقاومتراباپیروزیبزرگعنايتکرد.
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جلسه هشتم*
 تدارک عملیات طریق القدس

چکیده
گفت وگوی  اصلی  موضوع  طریق القدس،  عملیات  اجرای  برای  کربال  تیپ25  آماده سازی 
غنیمتی،  تسلیحات  ساماندهی  مین،  میادین  پاک سازی  می دهد.  تشکیل  را  هشتم  جلسه 
این  آغازین  مباحث  ثامن االئمه،  عملیات  تحویل خط  و  پدافندی  به خطوط  سروسامان دادن 
جلسه اند. در ادامه، قربانی به تشکیل تیپ25 کربال و انتصابش به  فرماندهی این تیپ اشاره 
کرد و به مباحث مربوط به عملیات طریق القدس پرداخت. او افزود که در آن زمان، به دستور 
فرماندهی کل سپاه، به منطقه سوسنگرد و دهالویه اعزام شد و از یکم تا دهم آبان ماه سال 
1360 خط و ادوات را از مسئوالن قبلی آنجا تحویل گرفت و یک واحد ادوات قوی در 
پادگان  انتخاب  و  دانشسرای کشاورزی  تیپ کربال در  استقرار  داد.  خط سوسنگرد تشکیل 
اهداف  همچنین  قربانی  جلسه اند.  این  بعدی  مباحث  تیپ،  این  عقبه  به عنوان  بهشتی  شهید 
عملیات طریق القدس را تشریح کرد و سه هدف اصلی برای این عملیات برشمرد که عبارت 
بودند از ایجاد شکاف بین قوای دشمن که از دهلران تا خرمشهر حضور داشتند، نزدیک شدن 
به خط مرزی و رفع تهدید محاصره و اشغال از شهرهای سوسنگرد و اهواز. شناسایی های 
انجام شده در مناطق واگذارشده به تیپ25 کربال در عملیات طریق القدس، طرح مانور تیپ 
کربال و فلش های عملیات طریق القدس در منطقه عملیاتی این تیپ، مباحث پایانی این جلسه 

را تشکیل می دهند.

* جلسه هشتم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 16 آذر 1388 در دفتر موزه دفاع مقدس واقع 
در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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غنیمتی،  تسلیحات  ساماندهی  مین،  میادین  پاک سازی  می دهد.  تشکیل  را  هشتم  جلسه 
این  آغازین  مباحث  ثامن االئمه،  عملیات  تحویل خط  و  پدافندی  به خطوط  سروسامان دادن 
جلسه اند. در ادامه، قربانی به تشکیل تیپ25 کربال و انتصابش به  فرماندهی این تیپ اشاره 
کرد و به مباحث مربوط به عملیات طریق القدس پرداخت. او افزود که در آن زمان، به دستور 
فرماندهی کل سپاه، به منطقه سوسنگرد و دهالویه اعزام شد و از یکم تا دهم آبان ماه سال 
1360 خط و ادوات را از مسئوالن قبلی آنجا تحویل گرفت و یک واحد ادوات قوی در 
پادگان  انتخاب  و  دانشسرای کشاورزی  تیپ کربال در  استقرار  داد.  خط سوسنگرد تشکیل 
اهداف  همچنین  قربانی  جلسه اند.  این  بعدی  مباحث  تیپ،  این  عقبه  به عنوان  بهشتی  شهید 
عملیات طریق القدس را تشریح کرد و سه هدف اصلی برای این عملیات برشمرد که عبارت 
بودند از ایجاد شکاف بین قوای دشمن که از دهلران تا خرمشهر حضور داشتند، نزدیک شدن 
به خط مرزی و رفع تهدید محاصره و اشغال از شهرهای سوسنگرد و اهواز. شناسایی های 
انجام شده در مناطق واگذارشده به تیپ25 کربال در عملیات طریق القدس، طرح مانور تیپ 
کربال و فلش های عملیات طریق القدس در منطقه عملیاتی این تیپ، مباحث پایانی این جلسه 

را تشکیل می دهند.

* جلسه هشتم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 16 آذر 1388 در دفتر موزه دفاع مقدس واقع 
در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی نیز 

حضور داشتند.
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فرماندهی محور کارون 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما در جلسه قبل، بحث درباره عملیات ثامن االئمه را تمام کردیم و در این 

جلسه، طبق روال تاریخی حوادث، می خواهیم به عملیات طریق القدس بپردازیم. اولین سؤالی 

که می خواهم از خدمتتان بکنم این است که شما بعد از عملیات ثامن االئمه چه اقداماتی برای 

آماده سازی یگانتان برای اجرای عملیات بعدی انجام دادید؟

بسماهللالرحمنالرحیم.همانطورکهمیدانیدمادر۵مهرسال۶۰عملیاتثامناالئمهراانجام
داديم.بعدازآن،حدوددهروزهمعملیاتاحداثخاکريزهایجنوبرودخانهکارونطول
کشید.منبعدازعملیاتثامناالئمه،فرماندهمحورکارونشدمودرکنارهرودخانهکارون،
کرديم. تقويت را آنجاها و زديم خاکريز داشت، حضور ما روبهروی دشمن که جاهايی
توپخانههاوادواتهميکگامجلوآمدند.حدود7۰تا7۵درصدنیروهایسپاهوارتش
ازمنطقهعملیاتثامناالئمهآزادشدند.چوناينعملیات،بهلطفخدا،برقآساانجامشد،
شهداومجروحانماخیلیکمبودند،ولیهرکسیکهشهیديامجروحشد،نیرویکادربود
وبههمیندلیل،يکوضعیتبحرانیبرایمابهوجودآمد.دهماهتویمحاصرهبودن،نیروها
راکارآزمودهکردهبودوديگررویافرادیکهدرآنجاجلویترکشبودندوزخمیشده
بودند،میتوانستیمبهاندازهيکفرماندهلشکريافرماندهتیپياحداقلفرماندهگردانحساب
کنیم.الحمدهللربالعالمیناسراوغنائمزيادیازدشمنگرفتیموتلفاتارتشعراقخیلی
زيادبود.عملیاتثامناالئمهمنجربهاينشدکهمادر
اينجايکخطپدافندیباحدود2۰درصدتوانیکه
برایمحاصرهآبادانگذاشتهبوديم،تشکیلبدهیم.بعداً
حتیتوانکمتریگذاشتیم،چونرودخانهایباعرض
پانصدمترجلويمانبودودلواپسینداشتیم.منحدود
دهروزفرماندهاينخطبودموبعد،آنرابهنوروزیو
الردوازسپاهآبادانتحويلدادم.نوروزیازفرماندهان

خیلیخوبوشجاعسپاهآبادانبود.
دستوروابالغآمدکهخطرابهآنهاتحويلبدهم.از
۱۵مهربهبعد،مابهخطخودمانرفتیمومیادينمینی
کهتویخطقديممانبود،پاکسازیکرديم.همینجا
وخوبمان، زبده نیروهای وکشوری، کهعاليی بود

غالم نوروزی )جانشین مسئول عملیات سپاه آبادان( 
جاده آبادان به اهواز در محدوده حفارشرقی

 عملیات ثامن االئمه)ع(
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هنگامپاکسازیمیدانمینشهیدشدندوکارمدتیمتوقفشد.عاليیفرزنديکمعلم
اصفهانیوتنهافرزندپسرخانوادهبود.کشوریهمازنیروهایتهرانبود.دراينمنطقه،
همخطوطعراقیهاوهمخطوطخودمانمینداشتکهروزهابايدآنهاراخنثیمیکرديم.
پاکسازی به داديموشروع راخیلیخوبمیشناختیم،گروهیتشکیل منطقه اين چون
کرديم.اسرایعراقیاطالعاتخوبیازاينمیادينمینبهمادادهبودند.اگرمناطقآلودهبه
مینراهمینطوررهامیکرديم،خطربزرگیساکنانورزمندگانراتهديدمیکرد.بنابراين
نیروهايمانپاکسازیراشروعومهماتخودمانراجمعکردند.بعدهمتویخطقبلی
دشمنرفتیمومهماتوسالحهایعراقیهاراجمعوهمهآنهاراساماندهیکرديموبهچند

خانهدرايستگاه۳آبادانبرديمتابتوانیمدراسرعوقتازآنهااستفادهکنیم.

حکم مسئولیت عملیات حاشیه کارون
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فرماندهی تیپ کربال
بعدازفراغتازپاکسازیمنطقهعملیاتیثامناالئمهوسروساماندهیبهخطوطپدافندی،
درفاصلهپانزدهمتابیستممهرماه،منچندباربهاهوازرفتموچندجلسهدربارهطرحمانور
عملیاتجديدبحثکرديم.بهگمانماوايلآبانماهسال۶۰حکمفرماندهیتیپکربالرابه
ناممنزدند.تاآنزمان،برایتیپامامحسین)ع(بهفرماندهیحسینخرازی،تیپکربالبه
فرماندهیبندهوتیپعاشورابهفرماندهیعزيزجعفریحکمزدهبودند.جعفریجانشین

حاجآقابشردوستدرسپاهسوسنگردبود.
چه کسی حکم شما را صادر کرد؟

حکمراآقامحسنصادرکرد.غالمعلیرشیدهمکهمعاونعملیاتسپاهدرجنوب)منطقه۸(
بود،آنراامضاکرد.ُمهرسپاهمنطقه۸همدرآنخورد.

حکم فرماندهی تیپ2 کربال - قبل از عملیات طریق القدس
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رفتن به سوسنگرد
ابتداخطحدماراتعیینکردندوگفتنددرسوسنگردوغربآنوخطمقدمدهالويهوبرديه
بايدعملیاتبکنید.مأموريتمانراهممشخصکردندوگفتندبهسوسنگردبرويدوباحاجآقا
بشردوستوجعفریهماهنگکنید.منهمباغالمعلیرشیدرفتمواولینجلسهمانرابا

حضوررشیدبرگزارکرديم.
حدوداً ِکی بود؟

تقريباًاوايلآبانسال۶۰بودکهبهسوسنگردرفتیموباحاجآقابشردوست،عزيزجعفریو
امینشريعتیکهمسئولعملیاتشانبود،جلسهایگذاشتیم.جلسهدرمقرسپاهسوسنگردکهدر
يکمدرسهبود،برگزارشد.هماهنگیهایالزمانجامگرفتومانیروهایخودمانراتوجیه
کرديموبرایشناسايیآمدند.بهگمانم،منآنشبدرسوسنگردماندموغالمعلیرشید
برگشت.درهمانسپاهسوسنگرد،دوتااتاقبهمادادند.چونارتباطفقطازطريقبیسیمبود،
ارتباطبیسیممانرابرقرارکرديم.بههرحالبعدازپاکسازیآبادان،تجهیزاتووسايلمان
راجمعکرديموبهمحلجديدانتقالداديمودرآنجامستقرشديم.فرماندهسپاهسوسنگرد
میخواستماراتحتکنترلوفرماندهیخودشبگیردومانمیتوانستیماينوضعیترا
بپذيريموبههمیندلیل،چندمدرسهدرشهرسوسنگردگرفتیموهمهبرادرانرابهآنمدارس
برديموبرایتأمیننیروولجستیکباقرارگاهجنوبارتباطمخابراتیمستقیمبرقرارکرديم.

تشکیل خط پدافندی در دهالویه
دردهالويهبهماخطپدافندیدادند؛يعنیمايگانینبوديمکهبرويمآنجاراشناسايیکنیم
وشبعملیاتنیروببريموبهخطبزنیم،بلکهازحدوددوماهقبلبهماخطپدافندیداده
بودند.همهکادرتیپتازهتأسیسمابرایمرخصیوتجديدقوابهاصفهانرفتهبودند.بعداز
اينکهدرمنطقهخودمانمستقروتوجیهشديمونیروهايمانهمآمدند،شروعبهشناسايیکامل
منطقهخودیودشمنکرديم.اول،خطمقدمجبههراديديمودربارهچپوراستمنطقه
توجیهشديم،چونبیرونسوسنگرد،منطقهناامنیبودوعراقیهادرجناحچپدربرديهو
دهالويهحضورداشتند.نیروهایخودیقباًليکعملیاترویمواضعدشمنتویبرديهو
دهالويهانجامدادهبودند.عراقیهاچونازپايینرودخانهمیآمدند،نیروهایمادائمبهآنها
ضربهمیزدند.بنابراينآنهامجبورشدندآنمنطقهراتخلیهبکنندودرفاصلهدوکیلومتری
جاده،جبههایتشکیلبدهند.تقريباًتارودخانهمالکیهدردستعراقیهابود.ماتايکجا
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ازرویجادهمیرفتیموبعدمیافتاديمتویرودخانهسابلهخشکه1وازآنجاراهراادامه
میداديم.سابلهخشکههمانجايیاستکهدکترچمراندرآنشهیدشدهاست.وقتیمابه
منطقهرفتیموآنجاراشناسايیکرديم،مسئولیتخطبهعهدهسپاهسوسنگردونیروهایشهید
چمرانبود.گمانمیکنمآنموقعدکترچمرانشهیدشدهبودوبعدازشهادتاو،نیروهايش
يکی بوديم؛ مواجه نیرو دو با ما درمجموع بودند. مانده کرخهنور منطقه و منطقه اين در
نیروهایسپاهسوسنگردويکیهمنیروهایمتعلقبهدهالويهبهعالوهنیروهایدکترچمران.
وقتیازآبادانبهاينمحورآمديم،ضمناينکهمنبهفرماندهیتیپکربالمنصوبشدهبودم،
چوندکترچمرانشهیدشدهبود،نیروهایاوراهمکهحدودسهگردانبودند،بهمندادند.

فرماندهان این سه گردان چه کسانی بودند؟

فرماندهاناينگردانهاماهینی،مصلحوجشنمريم2بودند.ماهینیبوشهری،مصلحاهل
تهرانوجشنمريمازمعاودينعراقیبودکهپدرومادرشرابهدستورصدامشهیدکرده

بودند.
محدوده  خط یگانتان کجا بود؟

اگراشتباهنکنم،برديهودهالويهراکهردمیکرديم،يکخاکريزتاوسطمنطقهدحیمی۱،
2و۳کشیدهشدبودکهمابايداينخطراتأمینمیکرديم.ماازکناررودخانهکرخهتاسابله

خشکهوجبههمگاصیصراکهدستسپاهسوسنگردبود،تحويلگرفتیم.
مسئول سپاه سوسنگرد چه کسی بود؟

حاجآقابشردوستفرماندهسپاهسوسنگردوعزيزجعفریهمجانشینشبود.آنهادوگردان
نیرودراينخطداشتند.نیروهایاصفهانشبانهروزیبرایحدودهزارنفرسنگرساختندکه
بتوانیمشبعملیاتنیروهارابهخطمقدمببريم.خطيکگردانازنیروهایشهیدچمران
سمتروستایبرديهبود،يکگردانازايننیروها،سمتکرخهنوربودويکگردانديگراز
آنهاهمدرحاشیهشهرسوسنگردبود.اينگردانهافرماندهیوانسجامخوبینداشتندوسپاه
آنهارادرمحورهابهکارگرفتهبود.وقتیخطراگرفتیم،مسئولیتخطرابهرضامرادی،
پاسدارسپاهاصفهانداديم.اودرآبادانهمپیشمابودوخیلیشجاعوزرنگبود.منهمان
فرماندهانیکهدرمحاصرهآبادانبودنديعنیمحسننیلی،احمدزارع،عبداهللبختیارواصغر

۱. هنگامی که باران شدید می بارید، سابله طغیان می کرد و به روستاهای اطراف خسارت وارد می کرد. بنابراین مأموران 
به رودخانه می پیوست )نزدیک پل  نهر عبید  تا محلی که  جهاد، رودخانه را در محدوده روستاهای در معرض خطر 
سابله(، خشک کردند. بعد از آن، رود سابله فقط پس از نهر عبید جریان داشت و به مسیر پیشین، سابله خشکه می گفتند.

2. جشن مریم و ماهینی در عملیات های بعدی به فیض شهادت نائل آمدند. 
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باباصفریرابهجانشینیوقائممقامیمنصوبکردمومسئولیتخطرابهعباسجعفری
دادم.رحیمانصاریپشتپلحفاربهشدتزخمیشدودوماهدربیمارستانسجادتهران

بستریبود.

استقرار قبضه های ادوات در خط دفاعی
ما میکرد. تأمین را اينجا پشتیبانی آتش که بود ادوات گردان مقدمدهالويهيک درخط
همهادواتمانراازآباداننیاوردهبوديم،چوننیروهايمانداشتندپشتکاروناجرایآتش

میکردند.درمرحلهاولباعزيزجعفریصحبتکرديموازآنهاادواتگرفتیم.
تجهیزاتشان را هم گرفتید؟

آر.پی.جی،کالشینکفوتیربارهمازآنهاگرفتیم.ماگفتیمبهشرطیبهاينخطپدافندی
میآيیمکهادواتتانرابهمابدهید.ادواتشانراکهگرفتیم،چندروزبعدمتوجهشدندکهنبايد
آنهاراتحويلمیدادند.گمانمیکنمازيکمتادهمآبانماخطوادواتراازمسئوالنقبلی
گرفتیم.حاجحسنصافیکهاهلنجفآباداصفهانبودواصغرکاظمیوچندنفرديگراز
برادرهامسئولادواتسپاهسوسنگردبودند.بهآنهاگفتیمماتازهآمدهايمودراينجااصاًل
ادواتنداريمونمیدانیمنقطهآماج1کجاست.بچههاايستادهاندکاربکنندومامیخواهیم
تقويتشانبکنیم.خالصهبهمسئوالنقبلیگفتیمکهتحويلخطيعنیتحويلهمهچیز.اين
برایاولینباربودکهآنهاخطپدافندیخودشانراواگذارمیکردند.عراقیهاآتشسنگینی
به برایعملیات آنهامیخواستندهرچهزودتر دلیل بههمین آنهامیريختندو رویخط
محورخودشانبروندودرآنجامستقربشوند.حتیحاضربودنديکامتیازهمبهمابدهند.
بهآنهاگفتیمماکهنیامدهايمخاکريزبگیريم؛آمدهايممسئولیتخطشمارابگیريم.بههرحال
يکفرماندهمیرودويکفرماندهمیآيد،ولیهمهچیزبايدبماند.البتهآنهايکگردانشان
رابردند،ولیادواتشانراباقیگذاشتند.ماسريعحسنطهرانیمقدمراکهدرآبادانمسئول
تطبیقآتشبود،بهسوسنگردآورديموباحسنصافیهماهنگکرديم.ادواتخودمانراهم
ازآبادانآورديمويکواحدادواتخیلیقدرتمنددرخطدومکنارجادهسوسنگرد-بستان

تشکیلداديم.
با این ادواتی که گرفتید، استعدادتان چقدر شد؟

2قبضه۱2۰و۳قبضه۸۱گرفتیم.خودمانهمحدود۱۵قبضه۱2۰و۸۱داشتیم.تعدادیهم

۱. منظور اهدافی است که می بایست با استفاده از قبضه های ادوات، روی آنها آتش اجرا می کردند.
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ازعراقیهاگرفتیمکهآنها۸2بودند.ماادواترابهپايینبرديهبرديمويکخطتشکیلداديم
وعدهاینیروآمدند.حسنطهرانیمقدمهمکهنیرویورزيده،کارآمدوتوانمندیبود،آنهارا
سازماندهیکردوبهصورتگروهانادواتدرآمدند.نیروهایادواتبیشتراصفهانیبودند،
امامسئولآنها،حسنطهرانیمقدم،ازبچههایتهرانبود.جانشینطهرانیمقدم،حاجحسن

صافیبودوعلیيعقوبیورجبکريمیهمديدبانبودند.

ایجاد استحکامات و تقویت خط پدافندی
زمانیکهخطرابهماتحويلدادند،خاکريزهاراتازهزدهبودندوسنگردرستوحسابیای
وجودنداشت.اولینکاریکهبهنیروهایجديدداديماينبودکهباکمکجهادنجفآباد،
بیاورندوسنگرهایاجتماعیمحکمیپشتخطبسازند.آنهابرای الواروتعدادیگونی
اينکاربسیجشدند.بهگمانمبختیار۱۶آبانسال۶۰باحاجآقاصدروعدهایازبرادرهابه
اينجاآمد.بختیارراکهقباًلدرمحورايستگاه7و۱2ومحاصرهآبادان،معاونمحوربود،برای
فرماندهیمحورگذاشتم.نیروهايیکهازاصفهانآمدهبودند،درقدماولدراينجامستقرکردم.

بعدهمنیروهایچمرانراآوردم.
نیروهای اصفهان بیشتر از کدام شهرهای استان بودند؟

بیشترازخوداصفهانبودند.ازُدرچه،خمینیشهرورهناناصفهانهمبودند.يکگرداناز
نیروهایورزيدهاصفهانیمانوقتیفهمیدندمیخواهیمبستانراآزادکنیم،درخطپدافندی
جمعشدندواينخطراابتداباآنهاشکلداديم.بعديکگردانازنیروهایچمرانراسمت
راستجادهسوسنگرد-بستانمستقرکرديم.درسمتچپهماستحکاماتخطمانراگسترش
تقويتکرديم،چونمیخواستیمزمانعملیات، بايکگردانديگرهم را اينخط داديم.
گردانهایجديدباگردانهایدرخطقاطینشوندوبتوانیمسازمانشانرابهطورمنسجمحفظ
کنیم.خالصه،نیروهارادرخطودرسمتچپوراستجادهمستقرکرديموبرایحفظجان

نیروهايیکهبايددرعملیاتشباولشرکتمیکردند،سنگرساختیم.

تحویل گرفتن تیپ
لطفًا درباره روند شکل گیری یگان25 کربال از هنگام صدور حکم فرماندهی تیپ تا انتخاب کادر 

و نیروی مورد نیاز توضیح بدهید. درضمن بفرمایید که سازمان تحت امر شما چطور کارش را 

شروع کرد؟
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منزمانیکهحکمفرماندهیراگرفتم،فقطخودمبودموکاغذیکهبهدستمدادهبودند.
حسینخرازیباچندنفرازجملهابوشهابباهمبودند،ولیمنخودمبودموخودم.فقط
يکماشیناُوازغنیمتیداشتمکهازمحاصرهآبادانآوردهبودم.بعدازآنکهازجلسهگلف
بیرونآمدم،تویحیاطگلفوپایپلهها،حکمراچندبارزيرلبخواندموباخودمگفتم
منفرماندهتیپشدهام!حاالنیروهاووسايلشکو؟خجالتکشیدمدرجلسهقرارگاهجنوب،
اينمسئلهرابگويم.اصاًلايناخالقرانداشتمکهبگويمحاالکهفرماندهتیپشدهام،نیروهاو
ادواتمکو؟اگردرقرارگاهاينمطلبرامیگفتم،فرماندهانبههممیريختندوبرتصمیمشاناثر
میگذاشت.چونمنبانیروهايمدرمحاصرهآبادان،درخطايستگاه7و۱2عملیاتانجامداده
بودم،بهمناعتمادکردند.آقامحسنبامشورتحسنباقری،غالمعلیرشیدورحیمصفوی،
تیپکربالرابهعنواناولینتیپرسمیسپاهتشکیلدادومنرابهفرماندهیآنمنصوبکرد.
بههرحالآنهاانتظارزيادیازمنداشتندورویمنحساببازکردهبودند.البدباخودشان
میگفتندمرتضیخودشيکتیپاست.چنینچیزهايیمیگفتند.وقتیحکمفرماندهیتیپ

رابهمندادند،باخودمگفتمخدايااينچهوضعوحکمتیاست؟!فرماندهتیپ!

امید و ایمان دو عامل غلبه بر مشکالت
با صدور این حکم، احساس سنگینی نمی کردید و به خودتان نمی گفتید این مسئولیت سنگین 

است و باید پاسخگوی خون شهدا باشم و من قادر به چنین کاری نیستم؟

صدوراينحکم،مسئولیتمنرابیشترکرد.زمانیمنداوطلبانهتویشهرآبادانومحاصره
ماندهبودموعشقم،خداوپیغمبرودينوتکلیفشرعیامبودوبههمیندلیلهممحکم
ايستادهبودموباعالقهکارمیکردم.بعدازدوازده،سیزدهماهفعالیتوتالشوشهیددادن،
بايد باتجربههايیکهبهدستآوردهبودم،ازمحاصرهبیرونآمدم.آنموقعبهطورطبیعی
برایاستراحتبهعقبمیرفتم.همانطورکهارتشیهابهستادهامیرفتندودرچهارمرحله
تعويضمیشدند.فرماندهانارتشیمثلحسنیسعدی،شکرريز،کهتریوامینیانکهتوی
منطقهدرمحاصرهبودند،بعدازمدتیبهترتیبدورهایعوضمیشدند،ولیماپیوستهکارمان
ادامهداشت.ماهمهزندگیمانمقابلهبادشمنوحضوردرخطمقدمجبههبودواگردر
حینعملیاتيکباربهاهوازواصفهانمیرفتیموبرمیگشتیم،آنهممأموريتکاریبرای
فراهمکردنامکانات،تجهیزاتونیروبود؛مثاًليادمهستدرزمانمحاصرهآبادان،چندنامه
ازسپاهآبادانگرفتموبهسپاهاصفهانبردمکهازآنجانیروبیاورم،امانیرويیندادند.بهدلیل
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مظلومیتبچههادرمحاصرهآبادانووضعیکهکسیدرکنمیکرد،بهگريهافتادموبرگشتم.
درمجموعنیروهارابهمحورهایداخلیمثلکردستاندادهبودندومیگفتندماديگرنیرو

نداريمکهمحورهایشماراتأمینبکنیم.

حکم جمع آوری نیرو

نیروهايیکهتویمحاصرهآبادانبودند،انصافاًهمهباعشقآمدهبودندواصاًلاينعشق
بودکههمهکارهارابرایماآسانکرد.مثاًلاگربهکسیکهگفتهبودمموتوریباش،مأموريت
ديگریمیدادمکهالزمبود،آنراباعالقهانجاممیداد.حاالتویاينپُست،نهماشینی،نه
میزی،نهامکاناتی،نهحقوحقوقیونهدرجهایبود؛هیچچیزنبود؛فقطعشقبود؛عشقی
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کهازتقوا،ايمانواعتقادنشئتمیگرفت.خداوندمیفرمايد:»َکممِنفِئٍۀقلیلٍۀَغَلبتفِئًۀ 
کثیًرًۀ بِإذناهلل«1درجایديگرهممیفرمايدمايکنفرشمارابردهنفردشمنفائقمیکنیم.

ايندربارهکسانیاستکهعاشقاند.آنهابیشترازدهنفردشمنراحريفاند.
خدامیداندوقتیحکمرابهمندادند،فقطچندنفرازبچههایآبادانواصفهانمانده
بودندوازوسايلماننگهداریمیکردند.بقیهنیروهاشهیديازخمیشدهبودند.عدهایهم
بهاصفهانرفتهومنتظربودندمثاًلسروصدايیوعملیاتیبشودتامابگويیمبیايند.ازاتاق
فرماندهیگلفتادمدرکهشايدبیشترازسی،چهلمترنبود،منچندبارحکمرانگاهکردم
وگفتمخدايا،ماکهکسیرانداريم.بچههابهاصفهانرفتهاندوکسیاينجانیستکهبتوانیم
کاررادنبالکنیم.خدايا،خودتکمککنتاهمهکارهایماراهبیفتد.خیلیامیدواربودم.
امیدواریامبهايندلیلبودکهباوجودهمهمشکالتیکهتویآبادانداشتیم-بعضیوقتها
جنگمابادشمنواقعاًبهصورتانفرادیمیشد-خداآنطوربهماپیروزیوعزتداد.آن
زمانکهديگرمحاصرهشکستهشدهوتکلیفشرعیانجامشدهبودومیخواستیمدشمنرا

ازکشورمانبیرونکنیم.

 شایعة شهادت 
حکمفرماندهیراکهگرفتم،بیرونآمدم.همینکهبهدرورودیگلفرسیدم،ديدمعدهای
میآيند. بهگلف ماهشهر - اهواز ازجاده دارند است، پشتشان کولهپشتیهايشان که نیرو
جلوکهآمدند،ديدمنیروهایسپاهاصفهانوعدهایازآنهاهمبچههایمحلهخودماناند.تا
منراديدندگفتندآقامرتضی،اينجاچهکارمیکنی؟!میگفتندشهیدشدهای!يکبارتوی
سپاهاصفهانومحلهوخانوادهامشايعهشدهبودکهمنشهیدشدهام.چونبعدازعملیات
ثامناالئمه،بیشترازيکسالنتوانستهبودمبهمرخصیبروموبهخانوادهامسرکشیکنم،
گمانکردهبودندکهشهیدشدهام.بعدازشکستحصرآبادان،مستقیمبهجبههکارونوبعد
همبهقرارگاهگلفاهوازوازقرارگاههمبهسوسنگردرفتهبودم.اگرمیخواستیمبهخودمان
مرخصیبدهیم،وسايل،امکانات،تجهیزاتوسالحهايمانرامیبردند.بههرحالخودمرا
تویاصفهانوسپاهاصفهانوجاهایديگرنشانندادهبودموآنهااينطورگمانکردهبودند.
تویمحاصرهآبادانهمکهبودم،خانوادهامگمانکردهبودندشهیدشدهاموحتیيکمجلس
عزاداریکوچکهمبرايمگرفتهبودند.چونبامرتضیتاجبودم،مادرمچندباربهدرخانهآنها

۱. سوره بقره، 249: بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند. )ترجمه فوالدوند(
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رفتهوپرسیدهبودکهخبریازپسرمننداريد؟يکماشینهمداشتمکهدرحیاطخانهبود.
خواهرمبغضوگريهکردهوگفتهبودکهبمیرم،اينماشینصاحبششهیدشدهاست.باالخره
پدرم،برادرمعباسودامادمانرضادهکايیزادهبهآبادانآمدندکهخبریازمنبگیرند.چند
روزیدرخطمقدمماندندوبعدکهفهمیدندمنزندهام،برگشتنداصفهانتاخبرسالمتیام

رابهخانوادهبدهند.

اولین نیروهای تیپ کربال
بهبرادرهایاصفهانیایکهداشتندبهگلفمیرفتند،گفتمچنینحکمیبرایمنزدهاند.
بهگمانمحدوددوازدهنفربودند.يکیازآنهااحمدرضاتواناازرفقایقديمیامدراصفهان
بود.پدرشازپیشکسوتهایزورخانهبودوباپدرمنرفاقتودوستیورفتوآمدداشت.
آنهاگفتندماآمادگیداريمباشمابیايیمورفتندکارهايشانراکردند.منهمباحجازیکه
مسئولتوزيعنیروهادرگلفبود،هماهنگیهایالزمراکردموآنهارابهتیپکربالبردم.
خودخدانیرویاولیهرارساند.بههرحالبسماهللکارراگفتیموبهمنطقهجديدرفتیم.درواقع
اولیننیروهايیکهمستقرکردم،همینده،دوازدهنفربودند.آنهانیروهایسپاهبودندکهتوی
سیستانوبلوچستانوکردستانمأموريتخودشانراانجامدادهوتازهبهخوزستانآمدهبودند.

تجربیاتوتوانمديريتیخوبیهمداشتند.
کجا مستقرشان کردید؟

غروبهمانروزيافردايشباآنهاوبقیهنیروهابهسوسنگردرفتیموآنجاتویمدرسه
مستقرشانکردم.درسوسنگرد،ازپلرودخانهکرخهبهپايینمسئولیتشبامابود.چندنفراز
بچههاراتویدهالويهوچندنفرشانراهمنزديکهمیندژبانیورودیمستقرکردم.بعداز

اينحکم،شروعبهجذبنیروکردم.
ماآنزمانباسازماندهیتیپآشنانبوديم،چونتیپینداشتیموآموزشیهمنديدهبوديم.
هیچکدامازبچههاآموزشنديدهبودند؛مثاًليادمهستبانبیرودکیکهدربارهتیپولشکر
صحبتمیکرديم،سازماندهیاشرااصاًلبلدنبوديم.تویمحاصرهآبادانبحثگردانو

گروهانودستهراخوبيادگرفتهبوديم.
محسننیلیواکبرزادهاولیننیروهايیبودندکهازمحاصرهآبادانبهتیپکربالآمدند.من
نیلیراکهازبچههایاصفهانبود،بهعنوانمعاونخودمانتخابکردم.محسنخیلیباهوش
وشجاعبود،منتهاچونقدشکوتاهبود،نیروهاکمترازاوحسابمیبردند.بااينحالمناو

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسههشتم:تدارکعملیاتطريقالقدس  219

رابهعنوانمعاوناول،همراهخودمبهجلساتمیبردم.
مگر شما جعفر اسدی را برای عملیات ثامن االئمه)ع( با خودتان نبردید؟

نه،اسدیتویگلفماند.اصاًلاودرسازمانمانبود.تویآبادانهمبچههایشیرازيک
مقرجداگانهبرایخودشانداشتند.نیروهاینورآبادممسنیهميکگروهمستقلبودندو
اصاًلبانیروهایماقاطینمیشدند.نیروهایماتویخطوايستگاه7بودندوعقبهشاندر
ايستگاه۳بود.اسدیبرایيکسریمسائلسیاسیبهآنجاآمدهبودکهنمیخواهمآنمسائل
رادراينجابازکنم.چونگزارشهايیدادهبودند،آقایاسدیوگروههمراهشآمدهبودند
باانصافوفهمیدهبود.وقتیآمدوديدفقط ببیننداوضاعچطوراست.اوفردیمتدين،
بحثکاروجنگاست،بحثهایسیاسیخودبهخودتمامشد.اسدیدرآبادانخیلیبهما
کمککردوستادايستگاه7راتشکیلداد.اودرعملیاتطريقالقدس،پیشغالمعلیرشید

تویگلفماند.

سازماندهی تیپ کربال
مسئوالن واحدهای تیپ چه کسانی بودند؟

نگینیرامسئولواحدموتوریکردم.بعدچندنفرديگرازنیروهاهمدوراوجمعشدند.
دوره از که هم را موجودی حاجآقا دادم. بهداد هوشنگ به را تدارکات واحد مسئولیت
محاصرهآبادانبامابود،درواحدتدارکاتگذاشتم.درواحدادواتوستادتیپکربال،حسن
صافی،حسنطهرانیمقدم،اکبرضرغامی،رجبعلیسلیمانی،سعیدهنردوست،سعیدطفالن،
حقطلب،محمودبنائیان،حسنشفیعزاده،اصغروکیلی،مرتضیتاجواصغرزمانیبودند.
اينهاکسانیبودندکهخودشانتیپکربالراسازماندهیکردند.احمدزارعراکهدرآبادانهم
پیشمانبود،جانشینخودمکردم.بهنیلیهمهمانطورکهگفتم،کارمعاونتوعملیاتیدادم.
زمانیکهنیروهاآمدند،بهنیلیگفتمبروکارهایستادیوهماهنگیراانجامبده.مسئولیت
يامرخصیمیآمدند، بیمارستان از برادران که بهترتیب دادم. بختیار عبداهلل به راهم خط
بالفاصلهبهآنهامأموريتومسئولیتمیدادم.هرکداممسئولیتیداشتندوکسیدنبالپستو

مقامنبود.همهبهدنبالانجامدادنتکلیفواجرایدقیقمأموريتبودند.
این اقدامات قبل از عملیات طریق القدس انجام شد؟

بله،قبلازطريقالقدسبود.اصغرباباصفریورضامرادیهمجانشینهایعبداهللبختیار
شدند.البتهاسمبختیار،فريدونبودوماعبداهللصدايشمیکرديم.مسئولیتواحدمهندسیمان
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راهمبهاکبرمعصومی،دلفروزیوداوودآگونکهازبچههایتهرانبود،دادم.داوودمدتی
بعدبهشهادترسید.حسینهمتيار،اکبرزادهوحسینمنجمیهمداوطلبانهآمدهبودندو
درواحدمهندسیکارمیکردند.منجمیازرانندگانبولدوزرهايمانبودکهدرمحاصرهآبادان
همبامابود.اوخیلیشجاع،مؤمنومتعهدبودودرعملیاتفتحالمبینشهیدشد.بیشتر

اعضایکادرماناصفهانیبودند.
نیروهایجهادنجفآبادکهمادوازدهماهباهمتویمحاصرهآبادانوخرمشهربوديم،بهکمک
مادرتیپکربالآمدندودرعملیاتطريقالقدسکارهایمهندسیسنگینیانجامدادند.ما
امکاناتوماشینآالتمهندسینداشتیم.واحدمهندسیارتشهممختصگردانهایزرهی
بودکهفقطبرایاحداثپلواردعملمیشد.تیپماواحدتخريبداشت.کارتخريبچیها
بازکردنمیادينمینیبودکهدرواحداطالعاتعملیاتشناسايیشدهبود.واحداطالعات
طبق و میکرديم مأمور گردانها به شناسايی برای را آنها که داشت نیرو نفر حدود۱۰۰

اطالعاتیکهبهمامیدادند،تخريبچیبهگردانهایپیادهمیفرستاديم.
بعدازمحاصرهآبادان،برایاولینباربودکهداشتیميکتیپپیادهراسازماندهیمیکرديم.
فرق کاماًل آبادانوضعیت در داشتیم. تدارکات و ادوات زرهی، گردان و پیاده گردان ۱2
کارهای انجامدادن در بودند. توجیهشده و مستقر قبل ازمدتها نیروها آنجا در میکرد.
مهندسیهیچمجموعهایباتجربهترازنیروهایجهادفارسونجفآبادنداشتیم.آنهادردوران
محاصرهآبادان،درجادهآبادان-اهوازوآبادان-ماهشهر،زيرآتشسنگین،خاکريززدند.
پارساپور،ايمانیانوحجتیکههرسهبعداًشهیدشدند،ازمسئوالنجهادنجفآبادبودندکه
بهمنطقهطريقالقدسآمدندوبهتیپمامأمورشدند.مسئولواحدتسلیحاتومهماتسبک
وسنگینمانرجبعلیسلیمانیبودوتمامنیروهايشازُدرچهاصفهانبودند.يکمشاورو
دستیارباجربزههمبهاسمصمدشفیعیداشتمکهاززمانمقاومتدرخرمشهردرمحاصره
آبادانباهمبوديم.هرجاگرفتاریایبرايمانپیشمیآمد،صمدرامیفرستاديم،چونجسور

بودومشکالتراحلمیکرد.
بیشترکارواحداطالعاتراخودمبااصغرباباصفریوعبداهللبختیارانجاممیدادم.درکار
اطالعاتبهدلیلتجربهوتخصصیکهبهصورتعملیپیداکردهبوديم،خودماننیروهارا
سازماندهیکرديم.نیروهایاطالعاتیشجاعوخوبیداشتیموخودمانراهکارهاراشناسايی
وپیداکرديم.مسئولواحدآموزشمانهنردوستومسئوالنواحدتخريبمانحقطلبوسعید
طفالنبودند.دريکمقطع،محسننیلیگفتازکاراداریخستهشدهام.آنزمان،کارستادی
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برايشمناسبنبودوروحیاتشباجنگسازگاربود.دوستداشتبهخطبزندوبهدنبال
عراقیهابرود.بههمیندلیلاورافرستادمکهکارگردانهاراپیگیریبکندوزارعرابهجای

اوگذاشتیموگفتمهماهنگیهاراانجامبدهد.
کجا؟

تویهمینمحورسوسنگرد-بستان.بعدازآن،محسننیلیرابیشتربرایشناسايیوتوجیه
نیروهاوکارهایعملیاتیبهکارگرفتم.ماگفتیمکسانیبهاينتیپبیايندکهعشقوعالقه
دارندومتوجهندکهکارومأموريتيعنیچه؛کسانیکهبرایشهادتآمادهاند.بايدبررسی
میکرديمتاببینیمنیرويیکهمیخواهیمکاریرابهاوواگذارکنیم،واقعاًمیتواندآنکار
انجامبدهديانه.نیروهایخودمانتافهمیدندمادرسوسنگردهستیموتیپتشکیلدادهايم،
درطولبیستروزآمدند.حتیبچههایآبادان،خرمشهر،شیرازوشمالهمآمدند.بعدهم
عدهاینیرویمتفرقهآمدندکهآنهاراهمسازماندهیکرديم.البتهدراينسازماندهی،گردانها
ثابتبودند.فرماندهگردانبرایخودشسازمانیداشت.مابايددرخط،يکسازماندهی

میکرديمودرعقبه،سازماندهیديگریمیکرديم.
کارهایپشتیبانی،اطالعاتوطراحیرابیشترخودممديريتمیکردم.اصغرباباصفری
وعبداهللبختیارهمايدهوطرحعملیاتیداشتندوکمکمیکردند.قبلازعملیات،درزمان
تقسیمکار،خطرابهعبداهللبختیاردادهبودموزارعهمباهماهنگیمن،کاررادرعقبهدنبال
میکرد.بهمحسننیلیهمگفتمکارهایعملیاتوشناسايیهاراباکمکباباصفریوبختیار
انجامبدهد.منهمبايدهماهنگیجلساتقرارگاهويگانهایهمجوارامامحسین)ع(،عاشورا
ولشکر۱۶زرهیقزوينراانجاممیدادم،نیازمندیهایلجستیکراازسپاهتأمینمیکردمو
گاهیبرایسرکشیوکنترلبهخطمقدممیرفتم.درشناسايیهاهمحضورداشتم،چونبه

آنخیلیحساسبودم.بايدخودمهمهکارهایعملیاتراشبانهچکمیکردم.
الحمدهللنیروهاراساماندهیکرديموبچههاکهفهمیدندتیپتشکیلشدهاست،خودبهخود
نیرویزيادیبرايمانآمد.نیروهایباقرقادریهمکهدرآبادانپیشمانبودند،بهتیپمانآمدند.
قادریمسئولتعمیرونگهداریتانکهاوتجهیزاتزرهیدرتیپبودوتانکهایچیفتنو
تی۵۵عراقیونفربرهاراآمادهمیکرد.مسئولپرسنلیُهدايانبود.بعدازاوهمجعفرمرادی
آمدکهاصفهانیبود.کاردژبانیراهمبهمهردادتوانايیاندادم.بهاحمدزارعهممسئولیت
کارهایپشتیبانیوکنترلنیروهایتدارکاتراواگذارکردم.بهاوگفتمجلساتراهماهنگ
کنوباارتشارتباطبرقرارکنوبرایتأمینمهماتوتجهیزاتبهقرارگاهبرو.زارعرارحیم

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



222  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

صفویازگلفبرایمافرستادهبود.اودرآلماندرسخواندهوبعدبهسپاهاصفهانآمدهو
پاسدارشدهبود.بعدازمدتیهمبهشهادترسید.

تیپراکهتشکیلداديم،فقطيکماشینپیکانبهمادادند.يکاُواز،چندتويوتایقديمی،
چندجیپشهبازويکآيفایغنیمتیهمازآبادانآوردهبوديم.حدودبیستروزماندهبه
عملیاتهميکجیپکرهایبهمادادندکهبیسیمداشت.وسايلوامکاناتديگرینداشتیم

وايندرحالیبودکهبايددوازدهتاگردانرادرعقبهوخطتدارکمیکرديم.
ماشینهايیکهبهصورتمأموريتیازپشتیبانیقرارگاهمیآمدند،آذوقهنیروهاراتانزديکی
خطمقدموروستاهايیکهنیروهادرآنهابودند،میبردند.اينکاربهعهدهيکبازاریبهنام
حاجآقاصدربودکهدرزمانمحاصرهآبادانهمبامابود.اوتاعملیاتفتحالمبینپیشماماند
وبعدازآن،بهتیپ۱4امامحسینرفتودرعملیاتبیتالمقدسشهیدشد.حاجآقاصدر
اعتقادداشتکهدريگانماشهیدنمیشودومیگفتمنبايدازاينتیپبرومتاشهیدبشوم.
کلکارتسلیحاتتیپدردستحاجآقاصدر،رجبعلیسلیمانی،علیباباصفریواکبرزاده
بود.علیباباصفریدرواحدلجستیکتیپکربالبود.درواقعمسئولیتسالحهاوتعمیرو
نگهداریوجابهجايیآنهاکهيککارسختامنیتیبود،باآنهابود.آنهاافرادامینیبودندکه

درطوليکسالمحاصرهآبادان،درنگهداریسالحتخصصکاملپیداکردهبودند.

استقرار تیپ کربال
سردار، پادگان شهید بهشتی چه زمانی تأسیس شد و شما کی در آنجا مستقر شدید؟

بعدازموفقیتدرعملیاتثامناالئمهوزمانیکهازمحاصرهآبادانبیرونآمديموحکم
فرماندهیتیپکربالرابهمندادند،دنبالمکانمناسبیبرایاستقرارتیپبودمکهدرنهايت
جايیدردانشسرایفنیکشاورزیبهمندادند.آنجايکمنطقهکشاورزیبودودريکبخش
ازآن،خانههایسازمانیدانشسرابود.بخشیازساختمانهاهمنیمهکارهرهاشدهبود.آنجارا
بههمانشکلدرآبانسال۶۰بهماتحويلدادند.پادگانشهیدبهشتیبهاندازهسهگرداننیرو
جاداشتوتاپايانجنگ1،عقبهومقرتیپکربالبود.اينپادگاندرجنوبغربیشهراهوازو
درنزديکیجادهاهواز-سوسنگردبود.برایعملیاتطريقالقدسوفتحالمبین،گردانهايمان

۱. تیپ کربال از آبان سال 1360 به مدت یک  سال و اندی به شکل تیپ باقی ماند و از اواخر سال 1361 و اوایل سال 
1362 به لشکر ارتقا یافت. هرچند مرتضی قربانی مدتی در مسند فرماندهی این یگان نبود و در مسئولیت های دیگری 
نظیر جانشینی فرماندهی سپاه7 حدید و فرماندهی لشکر5 نصر تا مدت ها ایفای نقش می کرد، اما پس از گذشت حدود 

دو سال، دوباره به فرماندهی لشکر25 کربال منصوب شد و تا پایان دوره جنگ هشت ساله در همین ِسمت باقی  ماند. 
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بهاينجامیآمدندوتجهیزمیشدندوسالحمیگرفتند.گاهیوقتهاهمبهنیروهايماندر
همینجاآموزشمیداديم.مردمدرنزديکیماساکننبودندوبعضیشبها،هنردوستو

مربیهایتخريب،رزمايشخشمشبباانفجارهایمهیبدرآنجااجرامیکردند.
تیپ شما در محل دیگری هم پادگان آموزشی داشت؟

بله،منبرایعملیاتطريقالقدس،بخشیازنیروهارابهپادگانپروکانديلمياشهیدغیور
اصلیبردموتحويلمسئولآموزشآنجادادم.درآنجاکريمفضیلتکهازبچههایدزفول
بود،بهنیروهاآموزشمیداد.البتهماخودمانهمکادرآموزشیقویایداشتیم.نیروهايیمثل
هنردوستوحقطلبکهازمحاصرهآبادانبامابودند،مسئوالنآموزشمانبودند.مابهآموزش
خیلیاهمیتمیداديم؛يعنیبهمحضاينکهنیرويیمیرسید،تجهیزشمیکرديم؛البتهبدون
فشنگ.فشنگرافقطموقعآموزشبهنیروهامیداديموسهمیهایبود.هرنیرويیمیبايست
حتماًسهمیهگلولهوتیرخودشرامیزد.سهمیهگلولهآر.پی.جی.برایهرقبضه،يکيادو
گلولهبود.سهمیهتیرفشنگهميکخشاببود.آر.پی.جیزنوقتیدوتاآر.پی.جی.میزد،
ترسشمیريخت.اگرقبلازعملیاتنیروهارابهخطمقدموزيرآتشدشمنوخودی
میبرديم،ترسازدلشانبیرونمیرفتوآموزشبهتریمیديدندوبرایشبعملیاتآماده
میشدند.برعکساگرنیروهابهاسلحهتسلطپیدانمیکردند،تیرشانبهخطامیرفتواين

خطرناکبود.
بهگمانموقتیپادگانشهیدبهشتیراتحويلگرفتیم،عدهایازبچههایاهوازدرآنمستقر
بودند.يکمجموعهساختمانخیلیخوببرایمديريتداشت.برایخانوادههاهمبهصورت
جداگانهجاداشت.برایکارتدارکاتهمجایديگریداشت.يکزمینخیلیوسیعیدر
آنبودکهبرایمهماتوتسلیحاتمناسببود.آنجاراکهگرفتیم،چندنفرازبچههارا
فرستاديمکهوسايلمانراازآبادانبیاورند.وسايل،امکانات،تجهیزاتوسالحهایديگری
همکهمیآوردند،بهاينپادگانمیبرديم.وقتیمیخواستیمگردانهايمانرامسلحبکنیم،آنها
رابهپادگانشهیدبهشتیمیبرديموتجهیزاتالزمراتحويلشانمیداديم.همهوسايلیکه
تحويلنیروهادادهمیشد،دردفترثبتمیشد.بعدازتجهیزوآموزشگردانهابرایعملیات
طريقالقدس،نیروهارابهروستاهایاطرافسوسنگردبرديمکهدرمعرضبمبارانوشلیک
توپخانهدشمننباشند.مردمدرخانههايشاننبودندودربعضیازخانههاوسايلشانمانده
بود.بااذنشرعیامام،رزمندگانازمنازلمردماستفادهمیکردند.دربعضیخانههاهمخود

صاحبخانههابودندواستقبالوهمکاریخوبیمیکردند.
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محل آموزش نیروهای تیپ کجا بود؟

پادگانشهیدبهشتی،پادگانغیوراصلیوروستاهايیکهنیروهادرآنهابودند.ماهرچه
روستادراطرافسوسنگردبود،گرفتهبوديموده،دوازدهگردانمانرادريکی،دوتاروستا
آموزشمیداديمودرپادگانهممسلحشانمیکرديم.نیروهارابرایشناسايیبهخطمقدم
میبرديمووقتیتوجیهمیشدند،يادرخطمقدممستقرمیشدنديابهمحلاستقرارشاندر
روستاهابرمیگشتند.احمدپور،شوشتریوسراجاندراهوازمستقربودند.خودشانامکانات
زيادینداشتند،ولیاگرازشهرستانهامثاًلاصفهان،شیراز،مشهدوهرجایديگری،مثاًلنان
خشک،ماستومیوهمیآمد،آنهارابهدستمامیرساندند.وقتیگلفمقرقرارگاهکربال
شد،اينقرارگاهغیرازخطوطپدافندی،بايدسهتیپامامحسین)ع(،کربالوعاشوراراکه
هرکدامحدوددوازدهگردانداشتند،همتدارکمیکرد.البتهمابااحتسابواحدهایپشتیبانی
اين ازپنجاهگردانبرایعملیاتطريقالقدسآمادهکردهبوديم.کارهای بیشتر وستادی،
پنجاهگردانازجملهتدارکاتخطوطپدافندیورساندنغذابهتیپهابهعهدهگلفبود،
ولیمسئولیتآموزشنظامیبهنیروهادرعقبهوخطمقدمبرعهدهخودتیپهابود؛مثاًلمن
خودمنیروهایآر.پی.جیزنرابردموهرکدامبدوناستثنادو،سهتاگلولهآر.پی.جی.زدند.
آنهاباتیرباروسالحهایديگرهمتیراندازیکردند.ماگردانبهگردانبهنیروهاآموزش
نظامیوتیراندازیداديم.بسیجیهاوقتیتیراندازیمیکردند،روحیهمیگرفتندوترسشان

ازبینمیرفت.
روحانی تیپتان چه کسی بود؟

برای بودند. عاقلنهند يوسف حاجآقا و میردامادی حاجآقا تیپمان شاخص روحانیهای 
گردانهاهمازهمهاستانهاروحانیمیآمد.حضورروحانیهاوطلبههادرجبهه،درمواقع

پدافندوآفند،واقعاًبهبقیهرزمندگانروحیهمیداد.
شما بهداری مستقل هم داشتید؟

نه،بهداریمستقلنداشتیم.خودمانامدادگرداشتیموکاربهداریرزمیمانتویگردانها
انجاممیشد.درعملیاتطريقالقدس،ماخودماناورژانسنداشتیم.اورژانسمتمرکزعملیات
پشتخطبود.يکاورژانسهمدرشهرسوسنگردبود.مجروحهاراياخودمانپشتخط
وپشتخاکريزباندپیچیمیکرديميابهسوسنگردمیبرديم.يادمهستدرسوسنگرديک
اتاقعملويکبیمارستانکوچکاورژانسیبرایمداوایمجروحانوافرادیکهوضعیتشان
خیلیحادبود،ساختهبودند.بقیهمجروحانرابهاهوازمیبردند.علیاکبرزادهدرپشتیبانی،
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هر برای بوديم گفته نیروها و فرماندهان به بود. گردانها امدادگری وسايل تأمین مسئول
گردانیامکاناتامدادگریفراهمکنند.سهنفروسايلامدادگریگردانراباکولهپشتیحمل

میکردندودرحینعملیات،مجروحانرامداواوپانسمانمیکردند.
اصغروکیلیوشهپریاولینمسئوالنمخابراتتیپدرعملیاتطريقالقدسبودند.بهدلیل
شناختیکهازايندونفرداشتم،اينمسئولیترابهآنهادادم.بهشهپریگفتمبهبیسیمچیهای
گردانهاآموزشکاربابیسیمرابدهد.يداهللترنجیپیکتیپبودومرتضیتاجهمکارهای
ستادیمانراانجاممیدادوبینپادگانشهیدبهشتیومنطقهعملیاتدررفتوآمدبود.آنها
بیشتراوقاتباهمبودندوپیگیریکارهایفوریوضروریعملیاتیازقرارگاهواهوازرابه
آنهامیسپردم.تاجواحمدزارعکارهایهماهنگیستادیراانجاممیدادندودرزمانعملیات
پیکمنبودند،چونمسائلسّریوامنیتیهمدرکاربود.يکیازعواملموفقیتيگانهای
مااينبودکهيگانهایکالسیکنبودندکهشخصبادرجهایخاصبیايدومثاًلبگويدمن
نیرویمهندسیاموکارغیرمهندسیانجامنمیدهم.منبهمرتضیتاجدائمفرمانمیدادم؛
مثاًلمیگفتمبروآببیار؛ماشینهاراسازماندهیکن؛ستونراببین؛بهگردانهاسرکشیکن؛
مهماترابرسانياپایخاکريزبرو.اينهااينطوربودندکهدستیارمنشدند.دستیارتقريباًکار
دوفرماندهگردانرامیکرد.وقتیفرماندهگردانیمیترسیديامشکلیپیدامیکرد،دستیارهايم
مثلعبداهللبختیار،عباسجعفریواصغرباباصفریمیرفتندوبیسیمرابرمیداشتندوبدون
هیچاعتراضی،گردانراجلومیبردند.استوارجعفرزادههمازارتشیهايیبودکهداوطلبانه
بهاينجاآمدهبود.اونیرویشجاع،مخلصوتوانمندیبودکهدرآبادانهمبامابود.پیگیری

کارهایزرهیرابهجعفرزادهسپردمواوبهقادری،فرماندهزرهی،کمکمیکرد.
مسئولیت او چه بود؟

گردان خودمان، بچههای از عدهای و نجفآباد جهاد بچههای از قادری باقر جعفرزاده، 
زرهیمانرادراينجاتشکیلدادند.آنهاهمهتانکهايیکهازقبلدرآبادانداشتیموتانکهايی
راکهغنیمتگرفتهبوديم،سازماندهیکردندوگردانزرهیومکانیزهتیپراتشکیلدادند.
قادریبیشتربهنیروهاآموزشمیداد.اززمانیکهخطمقدمجبههسوسنگردراگرفتیمتا
شبعملیات،دقیقاًيکماه،داشتیمگردانهاراتدارکومسلحمیکرديموآموزشهاینظامی
ازجملهآموزشتیراندازیبهنیروهامیداديموازنظرمعنویتقويتشانمیکرديم.نیروهابرای
فتحبستانشبانهروزخوابنداشتندوگاهیبراثرخستگیازحالمیرفتندودريکگوشه

میخوابیدند.هواهمسردوبارانیبود.
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در تکاپوی آزاد سازی بستان 
پس از عملیات ثامن االئمه و تشکیل و تثبیت تیپ25 کربال، چه اقداماتی برای اجرای عملیات 

جدید انجام دادید؟

منبینپانزدهمتابیستممهربهاهوازرفتمودرپايگاهمنتظرانشهادت1،هماهنگیهایالزم
رابافرماندهانانجامدادم.جلساتمتعددیباحسنباقری،غالمعلیرشید،احمدغالمپور،
که داشتیم بشردوست وحاجآقا عزيزجعفری کاظمی، احمد علیهاشمی، اسدی، جعفر
بهطورمنظمتشکیلمیشد.درواقعماهماهنگیهایالزمرابرایعملیاتبعدی،تویقرارگاه
انجامداديم.برادرمانمحسنرضايیکهدربیستمشهريورسال۶۰بهفرماندهیکلسپاه
منصوبشد،خطفکریاشدربارهدفاعوآفند،ايدهآلوخوببود.ديدماکهتویآبادانو
خطوطمحدودیبوديمياعزيزجعفریکهدرمنطقهسوسنگردبوديابرادرهایديگرکهدر
کرخهنوريارویتپههایاهللاکبربودند،ديدیمحدوددرحدعملیاتهایمنطقهایوکوچک
بود.محسنرضايیکهآمد،ترکیبفرماندهاناولیهسپاهدرجنگجنوب،الحمدهللکاملشد.
طرحهايیدرازمدتواساسیمطرحشدکهبتوانیمضربههایسنگینیبهارتشعراقوارد
کنیم.بحثدربارهطرحعملیاتآزادسازیمناطقاشغالیبینرودخانهنیسانورودخانهکرخه
وازطرفیتپههایاهللاکبروبستانبود.طرحپیشنهادیواولیهاينبودکهجناحمانرابهدو
رودخانهبدهیمتابهراحتیبتوانیماهدافبزرگیراتأمینکنیم؛ازجملهاينکهبهمرزبینالمللی
ورسمیکشورمانوهورالهويزهدسترسیپیداکنیم.ديگراينکهمیخواستیمبااينعملیات،
بینقوایدشمنکهازدهلرانتاخرمشهرگستردهشدهبودند،شکافبزرگیبهوجودبیاوريم
ونیروهایعراقیرادراينجاتجزيهکنیم.قبلازعملیات،نیروهایعراقیفاصلهبستانتا
هويزهرادرطول۶۰دقیقهطیمیکردند.پسازعملیاتطريقالقدس،آنهابرایرسیدنبه
هويزهبايدازجادهالعماره-بصرهاستفادهمیکردند.بهاينترتیبمسیرشاندورترمیشد
وپنجساعتطولمیکشیدکهبههويزهبرسند.بههرحالماقوایدشمنراتجزيهوعمده
قوایخودمانراآزادکرديموبعدازعملیات،کمتريننیرورادرپشترودخانهنیسانوتنگه

چزابهبهکارگرفتیم.
قبلازعملیاتطريقالقدس،دشمنبالشکرهایزرهیاشتانزديکیسوسنگردآمدهبود
ودنبالفرصتمیگشتکهبهسمتاهوازبیايد.مامیخواستیمبااجرایاينعملیات،خطری

۱. پایگاه منتظران شهادت که درواقع مقر فرماندهی سپاه در جبهه های جنوب )خوزستان( بود، به دلیل استقرار در محل 
باشگاه گلف که غربی ها قبل از انقالب آن را احداث کرده بودند و از آن بهره برداری می کردند، به قرارگاه گلف معروف 

شد. 
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کهاهوازراتهديدمیکرد،دفعکنیمومردممحاصرهشدهدرروستاهایسوسنگردراآزاد
کنیم.بهدنبالاينبوديمکهمردمسوسنگردوحمیديهوحدودصدروستابهمحلزندگیشان

برگردند.

فرمانده تیپ در کمین دشمن
تحت  نیروهای  به  را  این عشق  می کردید، چگونه  کار  عاشقانه  فرماندهی  منصب  در  که  شما 

امرتان منتقل می کردید؟ 

اگرصداقتدرکارباشديعنیزبانوقلبوعملمديريکیباشدوفقطحرفنزند،اين
عشقوعالقهمنتقلمیشود،امااگرفقطشعاربدهد،بايدکناربرودوافرادديگریبیايندعمل
بکنند.منحکمراکهگرفتم،گفتمخداياخودتکمککن.خداهماولکار،دوازدهنفرنیروی
تازهنفسازسپاهاصفهانراطوریسرراهمگذاشتکهخودمهممتوجهنشدم.آنهارابردمو
بعدهمنیروهایخودمانفهمیدندوآمدند.آنهاوقتیمیديدندمنخودمبهشناسايیمیروم،
جلسهتشکیلمیدهم،کارتدارکاتیمیکنموبهخطپدافندیمیروم،همهخودکارخودشان
میآمدند.برایاينکهبگويمچطوردرجنگفرماندهیمیکردم،يکمثالمیزنم.بهنظرماين
مثال،قضیهراخوبروشنمیکند.منبرایشناسايیمحوربینرودخانهکرخهوسابلهخشکه
رفتهبودم.فرماندهانگردانهايیکهمیخواستندعملبکنندهمبهشناسايیآمدهبودند.با
اسحاقعساکرهوعلیخانبهشناسايیرفتم.حدودساعت۸صبحبودکهمنبهخطرفتم.
گفتندفرماندهونیروهايیکهمواضعدشمنراشناسايیکردهاند،آمدهاندگزارشبدهندکهچه
کارکردهاند.آنهاآمدندوگفتندحاجآقاماتازيرپایعراقیهاراشناسايیکردهايم.میشودشما
همبیايید؟اسحاقعساکرهفرماندهگردانماهشهر،علیخانجانشیناووعبداهللبختیاربهمن
میگفتندبیاباهمبرويم.کناررودخانهکرخهيکسیلبندبود.رفتیمتابهآنجايیکهبینکرخه
وسابلهبودوبهآنسابلهخشکهمیگفتند،رسیديم.نیروهارابايدازآنجاعبورمیداديم.من
ديدمهمهسنگرهایعراقیرویمامسلطاندوديگرنمیشودجلورفت.بهآنهاگفتمازکجابه
شناسايیآمديد؟گفتندازپشتاينخاکريزهاتااينجابهشناسايیآمديم.گفتمکسانیکهتوی
اينسنگرهاهستند،شماراديدند؟گفتندنه.راهراادامهدادندوماهمپشتسرآنهارفتیم،منتها
بهيکجايیکهرسیديم،گفتمديگرشمانیايید.منخودممیرومتالبنهرعبیدراشناسايی
میکنموبرمیگردم.همینکهحدوددهمترجلورفتم،ديدمتیربارعراقیهاشروعبهشلیککرد.
منفقطتوانستمتویيکچالهخمپارهبروموپناهبگیرم.عراقیهادههاگلولهآر.پی.جی.شلیک
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کردندکهاسحاقعساکرهبراثراصابتترکش،شکمشپارهشد.عبداهللبختیارهمکتفشتیر
خوردوشکست.علیخانهمهمانجاپشتسرخودمنشهیدشد.مندو،سهساعتدرچاله
خمپاره،زيرتیربارعراقیهاخوابیدموتکاننخوردم.بهتمامعلفهاوچوالنهاتیرخوردهبود
وهمهشاندروشدهبودند.منسرمراکجکردهوخوابیدهبودموذکرمیگفتم.عراقیهاهم
باالیسرمبودند،ولیمنرانمیديدندودائمآر.پی.جی.وتیرمیزدند.آنهادرپانزدهمتریمن
بودندومیترسیدمکهبیاينداسیرمکند.يککاِلشدردستمويکُکلتهمبهکمرمبود.چاله
پرازگلوالیبودوحدودسهساعتبدنمتویِگلمیلرزيد.ديگرداشتمازسرمايخمیزدم،
ولیاگرتصمیماشتباهیمیگرفتم،درواقعخودکشیبود.گذاشتمعراقیهاتیرهايشانرابزنند.
بعدازچالهباالآمدموسینهخیزپیشعلیخانرفتموديدمشهیدشدهاست.خونشهمکامل
رفتهبود.يکخیزپنجثانیهایبرداشتموپريدمآنطرفدژکهعراقیهامنراديدندوشروعبه
تیراندازیکردند.ازالیعلفهارفتم.دوبارهتیراندازیکردند.ديدمعدهایازبچههابااصغر
باباصفریدارندمیآيندکهجنازههارابابرانکاردببرند.گمانمیکردندمنهمشهیديازخمی
شدهام.بههرحالباآنهابهخطعقببرگشتموديگراجازهندادمکسیبهجلوبرود.میخواهم
بگويمدراينکار،رياوناخالصیوتکبرنبود.ماهمهباهمرفتیمومصلحتخدااينبودکه
دونفرتیربخورندويکنفرشهیدبشودومنهمآنجازيرآنتیربارمقاومتبکنم.بههرحال
خداوندمصلحتهايیبرایانسانهاودينشداردکهواقعاًبايدببینیمچیست.مندرسازمان
تیپ،بههرکسیمیگفتمبروازسرکوهبپرپايین،میپريد.هرکاریکهبهنیروهامیگفتم،انجام
میدادند.بهندرتپیشمیآمدکهبهکسیدستوریبدهموانجامندهد.اگرهمانجامنمیداد،
ازهمانجاکهتخلفکردهبود،فرارمیکردوديگرنمیماندکهباديگرانروَدررووشرمنده
شود.منهمديگرازآنبهبعداورانمیپذيرفتم،مگراينکهمیآمدوآنکاریکهبهاوگفته
بودم،انجاممیداد.تعارفبردارنبود.وقتیخودمراهمیافتادممیرفتمپشتسردشمنياتوی

خطودشمنراشناسايیمیکردم،بههرکسیهمدستوریمیدادم،میپذيرفت.

معیارهای انتخاب فرمانده
وقتی می خواستید کسی را به فرماندهی انتخاب کنید، چه معیارهایی را در نظر می گرفتید؟

آنزمان،مالکمنبرایانتخابکسیبهفرماندهی،شجاعت،ايمان،اعتقادبهواليتفقیه
واصلواساسنظامبود.اينکهنظام،واليتفقیهوامامراقبولداشتهباشدواگرالزمشد،
جانشرابرایآنهابدهد،مهمبود.شجاعتهميعنیاينکهکاریکهبهاوگفتهمیشدحتمًا
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انجاممیداد.بههرحالمنباتوجهبهتوانمديريتیوشجاعتفردبهاوکارمیدادم.مادرصحنه
نبرد،افرادیمثلنورعلیشوشتریراانتخابمیکرديم.اصاًلفرماندهانمانرادرصحنهجنگ
انتخابمیکرديم.اينطورنبودکهقدوقوارهشانراببینیميامثاًلبگويیمشمالیسانسداریيا
فوقديپلم؟دکتراهمکهداشتند،میرفتندداوطلبانهمیجنگیدندوشهیدمیشدند.میخواهم
ايشانگفتندکسیکهمیخواهد اماممیفرمودند. بودکهحضرت بگويممالکمنهمانی
مسئولیتیبپذيردبايداصلواليتفقیهواصلانقالبراقبولداشتهباشد.ممکناستدريک
درگیری،ترسووحشتبرکسیفائقشودومشکلبرايشپیشبیايدکهدستاورابايد
گرفتوکمکشکردتاترسشازبینبرود.يکوقتکسیدلشمیخواهدکاریانجامبدهد،
ولیُعرضهآنراندارد.وقتیکسیشجاعتشرادارد،ولیُعرضهندارد،بايدکمکشکردتاکار
راجلوببرد،ولیکسیراکهبهعمدکارنمیکند،بايدردکرد.فردیکهتوانايیداردهمخودش
کارشراانجاممیدهد.البتهدستاوراهمبايدگرفت.مادرجبههخطاهممیديديميابهما
گزارشمیدادند،ولینظرخودمواقعاًايناستکهبايدهمیشهدستافرادضعیفراگرفت.
اگرفیلهمجلويتباشد،پايشراکهبکشی،میخوابد.مردانگیوشهامتمیخواهدکهآدم
دستيکافتادهرابگیردوبلندشبکند.کسیکهمیآيددرجبههاسالمکارمیکند،خودش
آمدهاستکهجانوزندگیاشرابدهد.بنابرايناگريکجاخطايیهمکرد،بايدکمکشکرد
يکبچهوقتیزمینمیخورد،میبوسیمشوبلندشمیکنیم.کسیکهخطايیکردههمگاهی

بچگیکردهاست.بايددستشراگرفتوبلندشکردوراهشانداخت.
درمديريتجنگواقعاًبايدخلوص،شجاعت،ايمانوتقوامالکباشد.وقتیکهزارع،
جانشینمن،شهیدوعبداهللبختیارمجروحشد،اصغرباباصفریجانشینمشد.علیهاشمیبا
يکگردانازاهوازيکروزبهکمکمنآمدوبرگشت.احمدکاظمیهمبهدلیلرفاقتیکه
باهمداشتیم،دوروزآخرپیشمنآمد.هنوزتیپ۸نجفتشکیلنشدهبود.رودکیراهم
قبلازعملیات،ازقرارگاهپیشمافرستادهبودند.وقتیعبداهللبختیارزخمیشد،مناصغر
باباصفریرامسئولخطسمتچپورودکیرامسئولخطسمتراستجادهکردم.سابقه
عملیاتیاحمدکاظمی،علیهاشمیورودکیدرمحاصرهزيادبود.بهگمانمقاسمسلیمانی
همقبلازششمآذردرعملیاتیبهنامشهیدباهنردرکرخهنورشرکتکردهبود.بعدازآن،
سلیمانیبهعنوانفرماندهگردانپیشماآمد.عدهایازنیروهاکارآمدوتوانمندوباتجربه
بودندودرعملیاتهایقبلشرکتکردهبودند.دراينعملیات،گردانقاسمسلیمانیجزء

گردانهایتیپکربالسازماندهیشد.
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را ما آبان،خطحد اول تا درجلساتشد، کار تقسیم درباره که ازصحبتهايی بعد
تا بستان، بهسمت کرخه رودخانه ازجنوب عملیاتی، منطقه دروسط که کردند مشخص
روستایدفاروحاشیههورالهويزهبود.درشمالکرخههمتاتنگهچزابه،خطحدتیپامام
حسینبود.مابايدباتیپامامحسیندرپلابوچالچالحاقمیکرديم.ازخطدحیمی۳به
پايینتارودخانهنیسانهممحدودهتیپعاشورابود.ارتشهملشکر۱۶رادراينجاداشت
کهسرهنگسیروسلطفیفرماندهشبود.تیپهایاينلشکردراينجاتقسیمشدند.تیپ2
زرهیکهفرماندهشسرهنگزمانفربود،بامنهماهنگشد.سرهنگیبهنامسلیمانیهم
رئیسعملیاتتیپبود.گردانهایتیپ2گردانهایمنهابودندوهمهآنهاحدودسیتانک
بیشترنداشتند.يادمهستيکگردانرویجادهبهماملحقشدکهاسممسئولآنسرگرد
مخبریبودوباماهماهنگشد.نیروهایارتشخطپدافندیدستشاننبود.تیپهایکربال،
امامحسینوعاشورادرخطبودند.ماهماهنگیهایخودمانراباتیپ2ارتشدرقرارگاه
کربالدرسوسنگردانجاممیداديم.بعدازاينکهکارهاهماهنگشد،ارتشیهابهترتیبآمدندو
مادرمنطقه،محلهايیدرخطدومبرايشانمشخصکرديموآنهاهممستقرشدند.آنهايک

گردانتانکراکهتقريباً۱۵دستگاهتانکچیفتنداشت،بهخطدومماآوردند.

نقش صیاد شیرازی در متقاعدکردن ارتش 
جلساتهماهنگیپیدرپیدرسوسنگردوگلفاهوازانجاممیشد.درجلساتگلف،
بحثهایکالنمیشدودرآنهادربارهطرحمانوربحثمیکرديم.غالمعلیرشید،رحیم
صفوی،حسینخرازیوبعضیوقتهاهممحسنرضايیبهسوسنگردمیآمدندوماطرح
مانورمانرابرايشانتوضیحمیداديمومحورهاوخطحدگردانهايمانرامشخصمیکرديم.
دراينجلساتخیلیبحثمیشددربارهاينکهماموفقمیشويميانه.باتوجهبهاينکهدشمن
درمنطقهدشتآزادگانجاسوسزيادداشتواطالعاتخیلیسريعوبهموقعبهدستش
میرسید،فهمیدکهمامیخواهیمعملیاتیبرایفتحبستانانجامبدهیم.شبکهاستخبارات
باوجود عراقوجاسوسیعراقیهايکیازمشکالتاساسیمادرطولجنگبود،ولی

خیانتجاسوسها،مابهلطفخداپیروزشديم.
در جلساتی که برای اجرای این عملیات گذاشتید، خاطرتان هست که موافقان اجرای عملیات در 

ارتش چه کسانی بودند؟ در خود سپاه، نظرها مختلف و متفاوت نبود؟

انجامبدهند،چونبخش باموفقیت بتوانند اينعملیاترا ارتشیهاگماننمیکردندکه
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وسیعیازاينمنطقه،ازتپههایاهللاکبربهسمتمرزوشمالبستان،منطقهرملیبود.سپاهیها
اعتقادداشتندکهمامیتوانیمنیروهاراازاينرملهاعبوربدهیمودشمنرادوربزنیم،ولی
ارتشیهامیگفتنداينطرحتلفاتزيادیداردوبهشدتمخالفتمیکردند.مااعتقادداشتیم
کهخداکمکمیکند،ولیارتشیهانگاهشانکالسیکبود.آنهادرابتدابهدلیلوجودتپههای
رملیمخالفبودند،ولیخودصیادشیرازیبهتدريجمتقاعدشانکرد.اونهممهرسال۶۰به
فرماندهینیرویزمینیارتشمنصوبشدوبهمنطقهآمدودرجلساتشرکتکرد.بعداز
بحثهايیکهبینارتشیهاوسپاهیهاشد،اوهمهارتشیهاراملزمکردکهعملیاتانجام
بگیرد.منتهازمانعملیاترامابايدتعیینمیکرديم.حضورصیادشیرازیوسیروسلطفی،
فرماندهلشکر۱۶زرهی،همهبرادرانارتشیراپایکارآوردوبهترينهماهنگیبینارتش،

سپاهوجهادانجامشد.

مشکالت شناسایی منطقه جنوب کرخه
در خط حد تیپ کربال، تا چه اندازه ای شناسایی ها انجام شد و شناخت شما از زمین دشمن در 

خط حد خودتان چقدر بود؟ آیا این شناخت، نیازهای اطالعاتی شما را برطرف می کرد؟

مادرمحورهاهرچهبیشترشناسايیمیکرديموبهخطدشمننزديکمیشديم،بیشتربهاين
نتیجهمیرسیديمکهمیتوانیمدراينجاعملیاتانجامبدهیم.گزارشهاینیروهایاطالعات
وعملیاتبهفرماندهیسیدعلیحسینی1هممارامصممترکرد.اوازبچههایمشهدبود
وازطرفحسنباقریآمدهبود.نیروهایاطالعاتبهمحورمامیآمدندوتبادلاطالعات
میکرديموبرمیگشتند.البتهمنخودمبههمراهنیروهایاطالعاتوتخريب،شناسايیهارا
انجاممیدادم،اماچوننیروهایاطالعاتوعملیاتشمالکرخه،رویتپههایرملیمیرفتند،
ازباالیتپههاتنگهچزابهوتوپخانههاوعقبهدشمنرامیديدند.ماباخطدشمنحدودپانصد
تاهزارمترفاصلهداشتیمودشمندرروبهرویمنطقهماخطممتدداشت؛خطیکهقبلاز
آن،سه،چهارعملیاتدرآنانجامشدهودشمنخودشراجمعکردهبود.بعدازآن،ارتش

۱. سیدعلیحسینیدرسال۱۳۳4درمشهدمتولدشد. ویپسازانقالببهسپاهپاسدارانپیوستوباشروعغائلۀکردستان، 
همراهگروهچمراندرمناطقمختلفایناستانحضوریافت. اودرنخستینروزهایهجومارتشعراقبهمرزهایایران، 
بهخوزستانرفتودرحوزۀاطالعاتفعالیتشراآغازکردودرارتقایقابلیت هایواحداطالعاتنقشمؤثریایفاکرد.

حسینییکیازچندفرماندهمهمواحداطالعاتدرطولهشتسالدفاعمقدسبودکهمسئولیت های مهمیهمچون 
مسئولیتواحداطالعاتعملیاتتیپ2۱امامرضا)ع(،مسئولیتواحداطالعاتقرارگاهقدس،جانشینیمعاونتاطالعات 
عملیات اطالعات واحد جانشینی و اطالعات( نیروهای تخصصی حّر )تیپ تیپ۳۱۳ فرماندهی سپاه، زمینی نیروی
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( رابرعهدهداشت. سرانجامویدر24بهمن ماه۱۳۶۶درعملیاتبیت المقدس2بهشهادترسید.
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عراقدرآنجامیادينمین،موانعواستحکاماتیايجادکرد.بعدازعملیاتثامناالئمهعراقیها
میترسیدندوبهدنبالاينبودندکهدسترسیمارابهمواضعشانکمکنند.بههمیندلیل،من
بايدخودممیرفتموبخشیازوقتمراصرفشناسايیمیکردم؛يعنیيکیازکارهایاساسیام
نگهداشتنخطوشناسايیبود.کسانیراتویخطگذاشتمکهحدودده،يازدهماهخطنگهدار
وتوجیهبودندودشمنرابهخوبیمیشناختند.محورهایشناسايیرابهترتیبمشخصکردم
وکارراشروعکرديم.سهتامحورداشتیم؛يکیدرخودنهرسابله،يکیبینکرخهوسابله
خشکهوديگریهمسمتچپجاده.نظرمنايننبودکهتعدادمحورهارابرایزدنبهخط
دشمنزيادکنم.دشمنانسجامخیلیخوبیداشتوآتشسنگینزيادیسازماندهیکردهبود.
بنابراينشناسايیونفوذمادراينخطخیلیسختبود.منشناسايیهارابادوربینانجام
میدادموروزهامیرفتممینشستمتانقطهضعفوقوتعراقیهاراپیداکنم.بادوربینمیادين
میندشمنرانگاهمیکردموبعدنیروهارامیفرستادمکهتاخاکريزدشمنبروندومیدانهای
مینراشناسايیکنند.خودمهمبهعنوانفرماندهتیپبرایشناسايیتاخاکريزدشمنبانیروها
میرفتموعبداهللبختیار،محسننیلیوفرماندهانگردانهاراهمبدوناستثناباخودممیبردم.
تازماناجرایعملیات، بنابراين برایشناسايیمیرفتند. نیروهایتخريبواطالعاتهم
شناسايیهايمانرابهطورکاملانجامداديم،بدوناينکهيکموردازآنهالوبرود،اماعراقیها
درپشتسرشان،داخلسابلهخشکه،میدانمینوسیعیايجادکردهبودندکهنتوانستیمآنرا

شناسايیکنیموبعدازعملیاتبهوجودشپیبرديم.
ارتشی ها هم شناسایی نکرده بودند؟

اصاًلنمیشدعمقوپشتمواضعدشمنراشناسايیکرد.اينمیدانمیندقیقاًپشتسر
بود. پدافندیخودمانودشمن بهحِدفاصلخطوط ماشناسايیمانمحدود بود. عراقیها
همیشهتانزديکخطدشمنمیرفتیم،اماداخلخطوعقبهدشمنرانمیتوانستیمشناسايی
کنیم؛يعنیبههیچوجهعمقمواضععراقیهارانمیتوانستیمببینیم.منمیخواستمازکنار
رودخانهکرخهبروموازنهرعبیدعبوربکنم،امانهرعبیدکمیپايینتربودوچوندشمندر
آنمحدوده،استحکاماتوسنگرهایبلندیساختهبودوتپهديدبانیوسکویتانکاحداث

کردهبود،برمواضعمادرمنطقهکاماًلتسلطداشت.1

۱.امیرسرتیپسیروسلطفی،فرماندهوقتلشکر۱۶زرهیقزوين،کهيکیازتیپهایلشکرشباتیپکربالادغامشده
بود،درگفتوگویديگریبامصاحبهکنندهدربارهمشکالتشناسايیمناطقدشمندرجنوبرودخانهکرخهمطالبی

عنوانکردهاندکهبهشرحزيراست:
لطفی:اززمانیکهچمرانشهیدشد،ماشناسايیمیکرديم.بعدازاينکهرفتیمجلوراديديم،معلومشدکهآنهاتپهها
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عراقکناراينتپه،جادهایبهصورتدورانیداشتوطوریمستقرشدهبودکهامکان
نفوذوجودنداشتهباشد؛يعنیدشمندرشمالنهرسابلهمستقربودووسطوپشتنهررا
مینگذاریکردهبودکهاگرنیروهایماازسمتراستجادهورودخانهکرخهنفوذکردند،
نتواننددورشبزنندوغافلگیرشبکنند.عراقیها،درداخلسابلهخشکهدرمساحتیبهطول
دويستمتروعرضدهمتر،مینوموانعکارگذاشتهبودندوباکانالهايیکهحفرکردهبودند،
نیروهایخطمقدمراتأمینمیکردند.موانعومینهایپشتخاکريزوکفسابلهاصاًلديده

نمیشدومانتوانستیمآنهاراشناسايیکنیم.

طرح مانور عملیات طریق القدس
مافلشهایخودمانرابرایشناسايیاطرافنهرسابلهگذاشتیم.يکراهکارشناسايیرا
بینجادهورودخانهکرخهقراردادم.تویهمینمحورهممیخواستميکمحوراصلیتری
درنظربگیرمکهموفقترازهمهباشد.دورزدنجادهبااينمیادينمین،سختبود.بايد
ازرودخانهعبورمیکرديموروبهرویخطدشمنقرارمیگرفتیمواينهاهرکدامشبرتری
ويژهایبرایدشمنبهوجودمیآورد.بههمیندلیلفشاراصلیرارویهمینجادهآسفالت
سوسنگردبهبستانگذاشتیم،چونجهتفلشعبورازآبرامیدانستیمواستحکاماتش
راشناسايیکردهبوديم.مااينجايکگروهانغواصداشتیم؛غواصهايیکهاصاًلمجهز
لباسها اين با بندگانخدا بودند. پوشیده زيرپیرهنیوشلوارالستیکیغواصی و نبودند
میخواستندازرودخانهعبورکنند.آذرماهبودوهواهمسردبود.باالیسرشانهمعراقیها

وارتفاعاتیمصنوعیبهصورتخاکريزبلنددرستکردهاندوباالیآنهاديدباندارندومنطقهکاماًلزيرنظرشاناست.
چمرانراهمازهمینجاباشلیکخمپارهشهیدکردند.

رزاق زاده:شمادرجلسههماهنگیسومآذرماهسال۶۰کهدرسطحلشکرداشتیدودرآن،تیپهاراباهمهماهنگ
میکرديد،آياگزارشیازشناسايیهایانجامشدهداديد؟

لطفی:اطالعاتمافقطدربارهزمیندشمنبود.حتینمیدانستیمکهجلويمانچهواحدهايیهستند.
رزاق زاده: پسصحبتهایآقایقربانیراتأيیدمیفرمايید؟

لطفی: بله.فقطاگراجازهبدهید،میخواهممطلبمهمیدرتأيیدفرمايشهایايشانعرضبکنموبگويمکهچراما
نتوانستیماينجاراشناسايیبکنیم.دشمندراينجاباايجادسنگرهاوديدگاههایمصنوعیمثلتپه،بهخطوطومنطقه
ماازلحاظديدبانیکاماًلمسلطشدهبودوکوچکترينحرکتیرازيرنظرداشت.حتیمنورانندهوآجودانمکه
برایشناسايیخطازهمینمسیرسابلهخشکهتانزديکیهایخطدشمنداشتیممیرفتیم،نتوانستیمادامهبدهیم،چون
عراقیهايکتانکپشتنهرعبیدگذاشتهبودندوازارتفاع،رودخانهعبیدرازيرديدوتیرداشتند.نمیگذاشتندهیچ
جنبدهایحرکتبکند.درضمندرقسمتسابلهخشکههمزمینباالوپايینبودوبههمیندلیلنمیشدشناسايی
دقیقیانجامداد.پسصحبتسردارقربانیدربارهشناسايیصحیحاست.نمیتوانستیمدقیقًابگويیماينجاچهچیزی

هستوآنجاچهچیزینیست.
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اينجاجوابدادوجشنمريم،فرماندهگروهانغواصها،توی بودند.شناسايیهايماندر
اينرودخانهرفتوبرگشتوبهمااعتماددادکهعملیاتراانجاممیدهند.يکروزصبح
زودباعبداهللبختیاردرسمتراستجادهونهرسابلهخشکه،تازيرسنگردشمنرفتمو
ازجايیکهديدهنمیشد،مواضعدشمنراشناسايیکردم.نیروهادربارهاينمحورتوجیه
شدندوآنرابهعنوانراهکاراصلیثبتکرديم.اينيکشناسايیبودوشناسايیديگری

همدرشبانجامشد.

مرتضی قربانی در حال تشریح طرح مانور تیپ کربال در عملیات طریق القدس

پس شما عمق مواضع دشمن را شناسایی نکردید؟

همیشهبهجزمواقعیکهنیروهایتخريبواطالعاتیمیرفتندومیدانهایمینرابازمیکردند
وشاخصگذاریمیکردند،خودمبرایشناسايیخطمقدمدشمنمیرفتمکهمطمئنشوم؛
مثاًلآنجايیکهگردانکرمانبهفرماندهیقاسمسلیمانیعملکرد،خودمنتاخطدشمن،
تویمیدانمینرفتم.درکنارجادهآسفالتکهبچههایاصفهانبودندهمخودمتازيرسنگر
شناسايیهای اينها رفتم. شناسايی برای عبید نهر باالی تا رفتم. مین میدان توی عراقیها،
ماودر روبهروی دقیقاً موانعیکهعرضکردم مینو میادين بودند. راهکارهایعملیاتی
زمینهایکنارجادهوحاشیهنهرعبیدبود.منطقهوسیعیدرشرقنهرعبیدخالیبود.دشمن
ازايننهرتالبسابلهخشکهيککیلومترکانالزدهبود.دراصليکخطمسلطبرایاجرای
تیرتراشبهسمتچپوراستجادهدرستکردهبود.عراقیهاهمهاينجاراموانعگذاشته
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بودند.درنزديکیدهالويه،نهرعبیدرویزمینمیپیچدکهماهمهاينمنطقهراالبتهفقطتا
خطاولدشمنشناسايیکرديم.

براساسطرحمانور،قراربودمادرگاماول،تهديدوفشارراازاهوازبرداريم.اگرما
بعدازثامناالئمه،عملیاتطريقالقدسراتویاينمنطقهانجامنمیداديم،دشمنمستقردر
سوسنگردمیتوانستبیايدعقبهماراببندد.اگرمثاًلاولمیرفتیمعملیاتآزادسازیغرب
کرخه،دزفول،انديمشکوشوشراانجاممیداديموبعدمیآمديمدراينجااقداممیکرديم،
ارتشعراقمیتوانستبرایمقابلهبااقداماتمابیايدسوسنگردرابگیردوبهعقبههاواهواز
دسترسیپیداکند.اگرهممیخواستیممثاًلعملیاتآزادسازیخرمشهرراانجامبدهیم،بازهم
فشاررویسوسنگردبودودشمنبهراحتیبهعقبهمادسترسیپیدامیکرد.بنابرايناجرای
عملیاتطريقالقدسدراينمنطقه،درفاصلهبینعملیاتثامناالئمهوفتحالمبین،بهترين

تصمیمیبودکهگرفتهشد.
که هلیکوپتر با کردند. پیشبینی را عملیاتی تیپ چهار مانور طرح يگانها فرماندهان
میآمديم،ديديمعراقیهادراينجاچندردهموانعدرستکردهاند.منتهادرخطحدتیپکربال
درجنوبکرخهونزديکجادهونهرعبیديکتاکتیکاجراکردهوبعضیجاهاراخالی
گذاشتهبودند.ماتانزديکايننهرراشناسايیکردهبوديم.دوفلشدراينجاپیشبینیکرده
بوديمکهيکیازآنهادقیقاًجايیبودکهبچههایاصفهانیقراربودازآنجاواردعملشوند.
يکفلشديگرهمروینهرعبیدداشتیمومیخواستیمازآنعبورکنیم.دشمنروبهروی

همهمعابروراهکارهایمامیدانموانعايجادکردهبود.
میخواهمطرحمانوريگانخودمانيعنیيکتیپبادوازدهگردانرابرایاينعملیات
بگويمودربارهآرايشگردانهادرپشتاينخطومواضعواستحکاماتتوضیحبدهم.
گردانماهشهردرشمالجاده،گردانکرماندرجنوبجادهوگرداناصفهانکنارجاده
با بايد را نهايیمان میکرد.طرح عبور عبید نهر از بايد هم ماهینی گردان بود. آسفالت
بامابهشناسايینمیآمدندوفقطبهخطمیآمدند. ارتشهماهنگمیکرديم.ارتشیها
خطشکنیبانیروهایتیپکربالبودوازارتشهمفقطنیرویزرهیاشبايدپشتسر

مامیآمد.
اسامی فرماندهان گردان های عمل کننده تان را هم بفرمایید.

فرماندهگردانهایعملکنندهماجشنمريم،ماهینی،اسحاقعساکرهوقاسمسلیمانیبودند.در
راهکاراصلیجادههمنیروهایاصفهانعملکردندکهفرماندهانشاندرزمانعملیات،عباس
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جعفریورضامرادیبودند.گردانهایديگریهمبودندکهبیشتردربارهآنهاتوضیحمیدهم.1
لطفًا درباره مأموریت گردان ها و مانور آنها توضیح بدهید.

يکگردانازنیروهایچمرانويکگردانازبچههایماهشهرداشتیم.مسئولیتنیروهای
بااسحاقعساکرهبودوعلیخانهم چمرانباعلیماهینیومسئولیتنیروهایماهشهر
گردان بکند. عبور عبید نهر از بود قرار و بود خطشکن ماهینی گردان بود. جانشینش
نجفآبادوماهشهرهمقراربودپسازشکستنخط،باسرعتتاپلسابلهنفوذکنند.ضمنًا
قرارشدماروینهريکپلبزنیموعساکرهپشتگرداناولبیايد.مابرایرسیدنبهپل
سابله،يکمشکلداشتیموآنهماينبودکهدشمنسرراهاصلیمانیروهایزيادوموانع
قویایگذاشتهبودونمیشدکاریکرد.مادرمحوردهالويه،سهگرداندرسهراهکار
پیشبینیکردهبوديم.راهکاراولماجنوبکرخهبود.راهکاردومدرکنارسابلهوجاده
بودکهبعدازموفقیتنیروهادرساعاتاولیهوعبورازخاکريزاول،گرداننجفآبادبه
فرماندهیکامرانیبايدازآنعبورمیکرد.درمحوروسطهمگرداننیروهایاصفهانبود.

۱. استعداد تیپ کربال به فرماندهی مرتضی قربانی، 9 گردان پیاده عملیاتی به این ترتیب بود:
• گردان اصفهان به فرماندهی عبداهلل بختیار ]وی با حفظ سمت، مسئول محور عملیاتی سمت راست تیپ کربال هم بود.[

• گردان پیاده نامنظم شهید چمران به فرماندهی جشن مریم و علی ماهینی
• گردان پیاده ماهشهر به فرماندهی اسحاق عساکره

• گردان پیاده فارس به فرماندهی نبی رودکی
• گردان پیاده نجف آباد به فرماندهی اکبر کامرانی

• گردان پیاده باللی اهواز به فرماندهی حسین کاله کج
• گردان پیاده کرمان به فرماندهی محمد حسنی

• گردان پیاده قم و خمین به عنوان احتیاط به فرماندهی کاظم نجفی رستگار مقدم
• گردان آبادان به فرماندهی حمید قبادی نیا

• گروهان تانک به فرماندهی باقر قادری
• گردان ادوات به فرماندهی حسن طهرانی مقدم

• گردان مهندسی به فرماندهی اکبر معصومی
• گردان تخریب به فرماندهی سعید طفالن و احد حق طلب
• گردان لجستیک به فرماندهی رجبعلی سلیمانی و اکبرزاده

• واحد اطالعات عملیات به مسئولیت بختیاری و جانشینی اصغر باباصفری و شاه حسینی
• واحد مخابرات به مسئولیت محسن شهپری فر

• واحد تدارکات به مسئولیت حسین دقاییان
در مراحل بعدی عملیات، 2 گردان دیگر به استعداد تیپ کربال افزوده شد که مشخصات آنها از این قرار بود:

• گردان پیاده کرمان به عنوان احتیاط به فرماندهی رحیمی
• گردان مشهد و نیشابور به عنوان احتیاط به فرماندهی نورعلی شوشتری )امیر رزاق زاده، نبرد طریق القدس، تهران: مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1391، صص 373 و 374(
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بچههایاصفهاننیروهایقویوازکادرهایتویآبادانبودند.بههمیندلیلآنهاراآورديم
کهبتوانندخطرویجادهاصلیرابشکنندوعبورکنند.همهنیروهایتخريبچیواطالعاتی
اينگرداناهلاصفهانبودند.قرارشداينگردانخطرابشکندويکگردانديگرازما
دنبالپشتیبانآنتاپلسابلهبرودويکگردانارتشهمباچندتانک،پشتسرشبرود.
يکگردانازنیروهایآبادانبهفرماندهیقبادینیاهمرویجادهواردعملشدوچپ
وراستجادهراتاپلسابلهپاکسازیکرد.دوگردانازکرمانهمبودندکهيکیازآنها
خطشکنبودوديگریبايدتاخطسومدشمنمیرفتوجادهتعاونرامیگرفت.جاده
داشت. ادامه نیسان تارودخانه و پلسابلهمیگذشت ازروی و بستانمیآمد از تعاون
در او جانشینهای محمدحسنی و رحیمی و بود سلیمانی قاسم گردان دو اين فرمانده
گردانهای شد. عمل وارد گردانخطشکن با سلیمانی قاسم بودند.خود گردان دو اين
عملکنندهرویجادهآسفالتاصلیترکیبیازنیروهایآبادانواصفهانبودند.اصفهانیها
تخريبچیوخطشکنبودندوپشتسرشانهمگردانآبادانبود.آنهابايدباهممیرفتند
وباگرداننجفآبادهمهماهنگمیکردند.شناسايیماتاخط،خوببود،ولیباتوجه
بهاينکهدشمندرعملیاتهشیاربود،وضعیتماعوضشد؛يعنیکلمانورماندرعمل
تغییرکرد.درعملیاتخطشکنیسمتچپجاده،قاسمسلیمانیتیردوشکاخوردوسريع

اورابهعقبمنتقلکرديم.
آموزش نیروهایتان برعهده چه کسانی بود؟

برایکسانیکهمیخواستندازنهرعبیدعبورکنند،يکدورهآموزشیتخصصیگذاشتیم.
نیروها اين به باجديت معینی،جشنمريم،محمدجعفرنیاوقمشهای طفالن،هنردوست،
آموزشمیدادند.طفالنبعداًشهیدشد.برایهماهنگیبینارتشوسپاههمجلساتیداشتیم
کهبخشیازآنهاتویگلفانجاممیشد.همهمسائلجزئیوکلیدربارهطرحدرجلسه
مطرحمیشد.بعدازآن،درردهرحیمصفوی،حسنباقری،محسنرضايیوصیادشیرازی،
دربارهطرحبحثونتیجهگیریمیشد.يکجلسهدردزفولبودويکجلسههمدرمقر
لشکر۱۶زرهیارتشبرگزارشد،چونفرماندهنیرویزمینیارتشهمدرآنجلسهحضور
داشت.قرارگاهلشکر۱۶درجادهاهواز-انديمشکبود.اينلشکريکمقرفرماندهیهم
تویيکمدرسهدرسوسنگردداشتکهچونبهآنجارفتوآمدمیشد،جاسوسهاآنجارا
شناسايیکردندولودادند.بعدازآن،عراقیهاجلسهمانرازيرآتشگلولههایکاتیوشاگرفتند
فرارکرديم.درآنجلسه،صیادشیرازی،محسنرضايی،رحیمصفوی،شمخانی، وهمه

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



238  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

رودکی،احمدکاظمی،علیهاشمی،نیاکی،رّدانیپور،جعفری،خرازی،ابوشهاب،بشردوست
اما بودند، آنها ارتشوجانشینهای تیپهای و لشکرها فرماندهان وشريعتیوهمچنین
الحمدهللنهيکنفرزخمیونهيکنفرشهیدشدونهحتیيکماشینهدفقرارگرفت.
همگیماشینهايمانرابرداشتیموفرارکرديم.آناتفاقمنجربهاينشدکهماجلساترادر
اهوازبرگزارکنیموعملیاترابهدلیلرعايتمسائلامنیتیوغافلگیرکردندشمن،چندروز

بهتأخیربیندازيم.
این اتفاق ِکی افتاد؟

هشتروزماندهبهعملیاتکهجلسهایبرایهماهنگیبینسپاهوارتشوجهادتشکیل
دادهبوديم،ايناتفاقافتاد.چهارروزماندهبهعملیاتدوبارهبهاهوازرفتیموجلسهایبرای
هماهنگیبینسهمحورتپههایاهللاکبر،سوسنگردومگاصیصباهمانترکیبفرماندهان
تشکیلداديم،ولیجلساتتیپهادرمحورهایعملیاتیخودشانبرگزارمیشد.درابتدای

جلسات،قرآنودعایفرجودرآخرجلساتهمدعایوحدتخواندهمیشد.

جلسه نهم*
عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان

1

چکیده
سردار قربانی در جلسه نهم به تشریح عملیات طریق القدس و نتایج آن پرداخت. او در ابتدای 
جلسه بیان کرد که در این عملیات، تیپ2 لشکر16 زرهی قزوین به تیپ کربال مأمور شد. به 
گفته وی، مأموریت تیپ کربال در محور جنوب رودخانه کرخه، عبور از پل رودخانه سابله، 
آزادسازی بستان و منطقه میانی عملیات طریق القدس، پدافند در حاشیه هورالهویزه و الحاق با 
یگان های شمال و جنوب کرخه بود. قربانی سپس طرح مانور هریک از گردان های عمل کننده 
را شرح داد و افزود در مرحله اول، یک گردان در تله میدان مین عراقی ها افتاد و یک شوک 
عملیاتی به نیروهای خودی وارد شد. وی معتقد است که نیروهای اطالعات این میدان را قبل 
چگونگی  درباره  عملیات،  ادامه  تشریح  در  سپس  قربانی  بودند.  نکرده  شناسایی  عملیات  از 
تصرف پل سابله در ساعت 7:30 صبح در مرحله اول حمله توضیحاتی داد. او گفت مرحله 
دوم عملیات نیز موفقیت آمیز بود، اما چون دشمن به رودخانه چسبیده بود و یگان هایی مثل 
تیپ عاشورا عملیات موفقیت آمیزی نداشتند، ادامه عملیات طریق القدس با مشکل مواجه شد. 
درنتیجه در روزهای نهم و دهم آذر پاتک های دشمن آغاز شد و مهم ترین پاتک های ارتش 
عراق در روزهای دوازدهم و سیزدهم آذر یعنی روزهای پنجم و ششم عملیات اجرا شد. پس 
از آن، قربانی به تشریح تبادل سنگین آتش میان نیروهای خودی و عراقی و تالش عراقی ها 

* جلسه نهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 30 آذر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در 
پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی و امیر 

سیروس لطفی نیز حضور داشتند.
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عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان

1

چکیده
سردار قربانی در جلسه نهم به تشریح عملیات طریق القدس و نتایج آن پرداخت. او در ابتدای 
جلسه بیان کرد که در این عملیات، تیپ2 لشکر16 زرهی قزوین به تیپ کربال مأمور شد. به 
گفته وی، مأموریت تیپ کربال در محور جنوب رودخانه کرخه، عبور از پل رودخانه سابله، 
آزادسازی بستان و منطقه میانی عملیات طریق القدس، پدافند در حاشیه هورالهویزه و الحاق با 
یگان های شمال و جنوب کرخه بود. قربانی سپس طرح مانور هریک از گردان های عمل کننده 
را شرح داد و افزود در مرحله اول، یک گردان در تله میدان مین عراقی ها افتاد و یک شوک 
عملیاتی به نیروهای خودی وارد شد. وی معتقد است که نیروهای اطالعات این میدان را قبل 
چگونگی  درباره  عملیات،  ادامه  تشریح  در  سپس  قربانی  بودند.  نکرده  شناسایی  عملیات  از 
تصرف پل سابله در ساعت 7:30 صبح در مرحله اول حمله توضیحاتی داد. او گفت مرحله 
دوم عملیات نیز موفقیت آمیز بود، اما چون دشمن به رودخانه چسبیده بود و یگان هایی مثل 
تیپ عاشورا عملیات موفقیت آمیزی نداشتند، ادامه عملیات طریق القدس با مشکل مواجه شد. 
درنتیجه در روزهای نهم و دهم آذر پاتک های دشمن آغاز شد و مهم ترین پاتک های ارتش 
عراق در روزهای دوازدهم و سیزدهم آذر یعنی روزهای پنجم و ششم عملیات اجرا شد. پس 
از آن، قربانی به تشریح تبادل سنگین آتش میان نیروهای خودی و عراقی و تالش عراقی ها 

* جلسه نهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز یکشنبه، 30 آذر 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در 
پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی و امیر 

سیروس لطفی نیز حضور داشتند.
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بیان کرد که چگونه تیپ کربال حمله  پرداخت و  باز پس گرفتن مواضع تصرف شده شان  برای 
گردان تانک عراقی به فرماندهی سرهنگ موفق به پل سابله را دفع کرد. وی سپس به وقایع 
بعد از سیزدهم آذر و الحاق نیروهای احمد کاظمی با یگان کربال اشاره کرد و درباره انهدام 
تانک های عراقی به  دست خودش و احمد کاظمی توضیحاتی داد و گفت حدود 22 تانک را 
در اینجا منهدم کرده اند. راوی در ادامه به تشریح عملیات مشترک تیپ های کربال و 14 امام 
حسین)ع(، گرفتن پل الوان و حرکت به سوی روستای دفار در روز 24 آذر پرداخت. نتایج و 
دستاوردهای عملیات، میزان تلفات نیروهای خودی و دشمن، مناطق آزادشده درپی اجرای این 
عملیات، نیروهای کادر تیپ کربال و جبهه میانی عملیات طریق القدس از موضوعات پایانی 
جلسه نهم است. در این جلسه سرتیپ سیروس لطفی، فرمانده وقت لشکر16 زرهی ارتش، نیز 

حضور داشت که در تکمیل اظهارات سردار قربانی مطالبی را بیان کرد.

استعداد تیپ کربال و ترکیب نیروهای آن 
امیررزاقزاده: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما در این جلسه بحث های عملیات طریق القدس را دنبال 
مطالب  لطفًا  پرداختیم.  طریق القدس  عملیات  مقدماتی  بحث های  به  قبل،  جلسه  در  می کنیم. 

و  آنها  فرماندهان  انتخاب  و  گردان ها  تشکیل  ازجمله  کربال  تیپ  آماده سازی  درباره  باقیمانده 

در  این جلسه،  در  ما  بشویم. درضمن  عملیات  وارد شرح  تا  بفرمایید  تکمیل  را  نیروها  ترکیب 

خدمت امیر سرتیپ سیروس لطفی، فرمانده وقت لشکر16 زرهی قزوین، هستیم که در عملیات 

طریق القدس، تیپ تحت امر ایشان با تیپ کربال ادغام شد. بنابراین در این جلسه، از اطالعات 

ایشان هم استفاده خواهیم کرد. سردار قربانی، بفرمایید. 

سردارمرتضیقربانی:بسماهللالرحمنالرحیم.مندرجلسهقبل،دربارهسازمانتوضیحاتی
دادم.آنزمان،سپاهبرایاولینباريگانهایخودشرابهصورتتیپتشکیلداد.فرماندهی
تیپامامحسین)ع(باحسینخرازی،تیپکربالبابندهوتیپعاشوراباعزيزجعفریبود.در
اينعملیاتبايدنیروهايیراکهازسراسرکشورآمدهبودند،بهکارمیگرفتیم.بههمیندلیل،
نیروهایاستانهایمختلفرادرمیاناينيگانهاتقسیمکرديم؛مثاًلتیپعاشوراازتبريز
وجاهایمختلفايراننیروداشت.خودماازقم،خمین،کرمان،تهران،اصفهان،ماهشهر،
اهوازوشیرازنیروداشتیم.نیروهایشهیدچمرانهمبامابودند.نیروهایکادراصلیتیپمان

ازاصفهانبودند.نیروهایتیپامامحسین)ع(همازاصفهانبودند.
رزاقزاده: استعداد تیپتان دوازده گردان بود؟
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 اتاق نقشه جنگ در سوسنگرد - قبل از شروع عملیات طریق القدس

قربانی:تاآنجاکهيادمهست،دوازدهگردانداشتیم1ويکتیپمستقلبوديم.باتشکیل
قرارگاهمرکزیکربال،محسنرضايیفرماندهسپاهیآنوسرهنگصیادشیرازیفرمانده
مامعرفیشد. به ارتش ازعملیات،تیپ2لشکر۱۶زرهی قبل پانزدهروز ارتشیآنشد.
فرماندهاينتیپسرهنگزمانفروجانشینشسلیمانزادهبود.فرماندهرکنسومشسرگرد
همرنگازبچههایتبريزوفرماندهتوپخانهاشسرگرديوسفزمانیبود.سرگردمخبری
فرماندهگردان۱2۵وسرگردهاشملوفرماندهمخابراتاينتیپبود.سرگردپورجمفرمانده
يکیديگرازواحدها،سرگردسلیمانزادهفرماندهگردان2۵۱تانکوسرگرداحمدیسرپرست
اينگردانبود.همچنینسرگرداسماعیلیمعاونگردان۱۱4پیاده،سرهنگکیانپورفرمانده

اينگردانوسرگردنوايیفرماندهگردان2۵4بود.
نکته ای  به  نمی خواهید  قربانی  آقای  اظهارات  تکمیل  برای  شما  لطفی،  امیر  جناب  رزاقزاده: 

اشاره کنید؟

امیرسرتیپسیروسلطفی:بسماهللالرحمنالرحیم.باسالموتشکرازدعوتشما.درتوضیح
صحبتهایسردارقربانیبايدعرضکنمکهقبلازشروععملیات،تیپ۱و۳دراختیار
مابودند.تیپ2بهفرماندهیزمانفردرمنطقهعملیاتیچهیالبود.تیپ۵۵هوابرددرکنترل
عملیاتیمابودکههمپایزرهیيگانماننبود.بنابراينمنفشارآوردمکهتیپ2بهلشکر۱۶

۱. طبق اسناد موجود در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تیپ کربال با11 گردان پیاده و چند گردان پشتیبانی و 
خدمات رزم از نیروهای سپاه پاسداران وارد عملیات طریق القدس شد. 
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واگذاربشودتالشکر۱۶بتواندعملیاتشرادراينمنطقهکهمنطقهایوسیعودارایمسافت
طوالنیتاهوربود،بهسرعتانجامبدهد.بادرخواستمنموافقتشدوتیپ2بهموضع
تیپ۵۵هوابردسوسنگردآمدوتحتامرلشکرقرارگرفت.درواقعاينتیپجايگزينتیپ۵۵
هوابردشدوتیپهوابردهمبهجایتیپ2مسئولیتخطپدافندیجديدیرادرغربشوش
ودزفولدرمحدودهمنطقهچهیالبهعهدهگرفت.نیروهایتیپ2دربخشمیانیدرحِدفاصل
کرخهتادحیمیمستقرشدندوهمانجاباقیماندند.دوگردانتانکوسهگردانمکانیزههم

باآنهاهمکاریمیکردند.
قربانی:گردانهايیکهواردعملیاتشدند،يکیگردان۱2۵بهفرماندهیمخبریبودکهقرار
بودطبقدستور،وقتیخطشکستهشد،پشتسرنیروهایخطشکنحرکتکند.براساسطرح
مانور،نیروهایپیادهبايدخطراشبانهمیشکستندوبعدازعبورآنها،مخبریبايدازپشتسرشان
يعنیازرویجادهمیآمدوپلسابلهراتصرفمیکردومستقرمیشد.درواقعتیپ2ارتشبا

استعدادگردان۱2۵،گردان2۵۱تانکوگردان۱۱4بهفرماندهیکیانپورباماادغامشد.
لطفی:گردانهای۱۱4،2۵۱،2۵4و۱2۵،گردانپیاده-مکانیزهويکگردانديگربودند.

امیر سیروس لطفی و سردار مرتضی قربانی

قربانی:شاکلهکادرتیپکربالواسامیمسئوالنواحدهایيگانبهاينترتیببود:موتور،
تلگینی؛لجستیک،دقاغیان؛ستاد،مرتضیتاجواصغرباباصفری.جانشیناولمنمحسننیلی
وجانشیندوممهمعبداهللبختیاربود.کادریکهتویخطمديريتمیکردند،رضامرادیو

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهنهم:عملیاتطريقالقدسوآزادسازیبستان  243

دوستانشازرهناناصفهانبودند.درواحدآموزش،طفالنوهنردوستودرواحدتخريب،
حاجحسنصافی،اصغرکاظمیوسلطانیبودند.فرماندهیادواتهمباحسنطهرانیمقدم
بود.فرماندهانگردانهاهماينافرادبودند:کالهکجفرماندهگرداناهواز،قبادینیافرمانده
گردانآبادان،عساکرهفرماندهگردانماهشهرکهجانشینشعلیخانبود،اکبرکامرانیفرمانده
گرداننجفآباد،جشنمريموماهینیفرماندهانگردانهایمتشکلازنیروهایشهیدچمران،
نجفیفرماندهگردانقم،بختیارفرماندهگرداناولاصفهانورضامرادیفرماندهگرداندوم

اصفهان.کادراصلیوگردانندگانتیپکربالازنیروهایاصفهانبودند.
گردانهایتحتامريگانماهشت،نهتابودند.دوگردانهمازتیپاحتیاطجعفراسدی
پیشماآمدندکهبعدرفتند،امانبیرودکیماندکهمدتیبعداورامسئولمحورسمتراست
جادهکردموبعدکهعبداهللبختیارزخمیشد،اورامسئولخطکردم.گالبدارورودکی
مسئولخطسمتراستجادهوعباسجعفریواصغرباباصفریهمفرماندهمحورسمت

چپجادهبودند.درزمانعملیات،برایهمهاينعزيزانمأموريتتعريفکردم.

طرح مانور تیپ کربال در عملیات طریق القدس
عملیات  در  یگانتان  مانور  درباره طرح  لطفًا  رسیدیم.  عملیات طریق القدس  بحث  به  رزاقزاده: 

طریق القدس توضیح بدهید.

قربانی:ابتداعرضکنمکهچوندشمنجاسوسانزيادیدرمنطقهداشتکهمسلحبودندو
بیسیمهمداشتند،صددرصدآمادهبود.ماباتوکلبهخداعملیاتراشروعکرديموبهمحض
شروععملیات،لشکرخداونديعنیبارانرحمتهمبهکمکمانآمد.نیروها،دشمنکاماًلآمادهرا
منهدمکردندوزيربارانبهيکپیروزیبزرگرسیدند.مأموريتتیپماوارتشدرمحورجنوب
رودخانهکرخه،عبورازپلرودخانهسابله،پاکسازیوتصرفجادهاصلیسوسنگرد-بستان،
آزادسازیبستانومنطقهمیانیعملیاتطريقالقدس،پدافنددرحاشیههورالهويزهوالحاقبا
يگانهایشمالوجنوبمنطقهعملیاتبود.سمتراستتیپمادرشمالرودخانهکرخه،
تیپامامحسین)ع(وسمتچپما،تیپعاشورابود.میخواهمبهوضعیتعملکردگردانها
براساسطرحمانوروتالشهایآنهااشارهکنم.ازگردانهایعملکنندهما،يکگرداناز
نهرسابلهخشکهوجادهعملکرد.يک بین بهعنوانخطشکن،سمتچپجاده، اصفهان
گردانکرماندريککیلومتریسمتچپجادهآسفالتعملکردوگردانديگرکرماندر
شبعملیاتبهعنواناحتیاطبود.گردانماهشهرهمازسمتراستجادهبهخطزد.نیروهای
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شهیدچمرانکهجشنمريموماهینیفرماندهانآنهابودندهممیبايستازنهرعبیدعبور
میکردند.آنهاوقتیواردعملشدند،مابامشکلمواجهشديم.اولینگردانیکهمنکنارنهر
عبید،پشتسرگردانماهشهر،واردعملکردم،گردانکامرانیبودکهازکنارنهربهسمتپل

سابلهرفت.آنهابهلطفخدا،بهپلسابلهرسیدندوآنجاراکاماًلپاکسازیکردند.
رزاقزاده: گردان  کامرانی پشت گردان عساکره عمل کرد؟ 

قربانی:اينگردانپشتگردانعساکرهوگردانماهینیکهبايدازنهرعبیدعبورمیکرد،وارد
عملشد.البتهگردانماهینینتوانستازنهرعبورکند،چونمشکالتیداشتوگرفتارشده
بودودشمنهمبراومسلطبود.گردانکامرانیهمبینجادهونهرعبیدعملیاتکرد.گردان
بااستفادهازموفقیتگردانکامرانی،برایپاکسازیبهغرب ماهینیوگردانعساکرهرا
رودخانهعبیدفرستادمکهتابعدازظهرروزاولکاماًلموفقشدندوشکستدرعبورازنهر
عبیدرابادورزدندشمنازرویپلسابلهباموفقیتجبرانکردندواسرایزيادیگرفتند.
آنهاهمهنیروهایدشمنراکهپشتنهرعبیدمقاومتمیکردندونمیگذاشتندماپلبزنیم،

بههالکترساندنديااسیرکردند.
رزاقزاده: گردان اصفهان از کجا عمل کرد؟

راستجاده، و درسمتچپ و کهمیرفتی،رویجاده بستان و بهسمتسابله قربانی:
چسبیدهبهآن،نیروهایاصفهانعملکردند.سمتراستجادهيعنیسمتراستگردان
بهکرخهمیرسیدهم بودندوسمتراستگردانماهشهرکه نیروهایماهشهر اصفهان،
گردانماهینیعملکرد.اينطوربگويمکهگردانماهینیکنارکرخه،گردانعساکرهبینکرخه
وجاده،نیروهایاصفهانرویجادهوگردانکرمانهمدرمنتهاالیهسمتچپجادهعملیات
کردند.اينهاگردانهایخطشکنمابودندوبادشمندرگیرشدندوتلفاتدادند.گرداناکبر
کامرانیراازبیننهرعبیدوجادهعبوردادم.دشمندراينجا،مجموعهایازسیمخاردارها
وموانعراپشتخطشايجادکردهبودوسابلهخشکهبهخطعراقیهامیخورد.خطدوم
عراقیهاتانهرعبیدحدود۵۰۰مترفاصلهداشت.بخشیازسابلهخشکههمدستخود
عراقیهابودوداخلآنرامینگذاریکردهبودند.ماشبعملیاتکهدرخطبادشمندرگیر
شديموخطراشکستیم،فهمیديمکهعراقیهاپشتخطاولشانراکاماًلمینگذاریکردهاند.
نیروهايیکهمیخواستندبارسیدنبهنهرعبید،ازسابلهخشکهعبورکنند،دقیقاًشبعملیات
تویتلهمیدانمیندشمنافتادندومتأسفانه۹۰نفرشانشهیديامجروحشدند.وقتیکهدر
خطمشکلپیداکرديم،بالفاصلهگرداناکبرکامرانیرابااستفادهازموفقیتیکهگرداناول
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اصفهانیمانبهدستآوردهبود،عبوردادم.اينگردانازجنوبرودخانهسابلهبااستفادهاز
خاکريزلبرودخانهبهسرعتدشمنرامنهدمکردوحدودساعت7صبحخودشرابهپل
سابلهرساند.هدفاولیهومهممادرموجاول،تصرفپلسابلهبودکهبهآنرسیديم.قرار
بودوقتیخطشکستهشد،گردانهایديگرواردعملشوند.باتوجهبهتلفاتگردانکامرانی،

گرداندوماصفهانادامهپاکسازیراانجامداد.خودکامرانیهمکنارپلشهیدشد.
گردان2۵۱تانککهدراختیارسرگردسلیمانزادهبود،قراربوددرسمتچپخطحدما
پشتسرگردانقاسمسلیمانیعملکندکهنشد.بامجروحشدنقاسمسلیمانی،گردان2۵۱
سهلانگاریکرد.ماگردان۱2۵مکانیزهمخبریراپشتسرخودمانرویجادهگذاشتهبوديم.
بعدازاينکهعملیاتشروعشد،بالفاصلهاينگردانمکانیزهراواردعملکرديم.گردان۱2۵
تانکدرشب آمد،چون ازشکستنخط،جلو بعد آذر، نهم ساعتچهارونیمصبحروز
نمیتوانستحرکتکند.بهمخبریگفتمبرایادامهکارنیروهایگردانکامرانیکهبهروی
پلرسیدهبودندوحمايتازآنها،پیشرویکند.گردان۱2۵همازرویجادهحرکتکردو
جلوآمد.جادههمتاپلسابلهبازشدهبود.متأسفانهديگرگردان2۵۱تانککهدرسمتچپ
جادهوبینمگاصیصوجادهآسفالتبودوگردان۱۱4پیادهبهفرماندهیسرهنگکیانپور
تیپ منطقه يعنی جاده منطقهسمتچپ آزادنشدن آن، داليل از يکی نشدند. واردعمل

عاشوراوتیپ۳زرهیلشکر۱۶قزوينبود.

مرتضی قربانی در حال تشریح عملکرد تیپ کربال در عملیات طریق القدس
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لطفی:نه،سمتچپشمابودند.شمادرمنطقهتیپ2لشکر۱۶عملمیکرديدواينتیپ،دو
گردانتانکوسهگردانپیادهداشت.

قربانی:تیپ2ارتشبهفرماندهیزمانفربايگانماادغامشدهبود.گردان۱2۵مکانیزهراهمان
شبکهتاپلسابلهرفتیم،بهکارگرفتیم.صبحدرتاريکی،خودمزيربارانجلویتانکهای
چیفتنحرکتکردمودوتانکراتانزديکپلجلوبردمکهتویيکیازآنهاسرگردمخبری

بود.بقیهگردانهایتیپ2شمااصاًلاينجاواردنشدند.
لطفی:درستاست.واردعملنشدند،چونقرارماناينبود.

قربانی:نه،تیپکربالخطاولدشمنراتاپلسابلهگرفتوخطدشمندرآنجاسقوط
کرد،امادرسمتچپخطحدتیپمايعنیازمگاصیصتارودخانهنیسانکهبايدتیپ۳
ارتشوتیپعاشورادرآنعملمیکردند،خطوطومواضعدشمنسقوطنکردوماديگر
نیروهایموجدومپیادهتیپکربالراواردنکرديم.برایهمینبهترکیبواحدهایارتش
دراينجادستنزديموفقطگردانمخبریراواردعملکرديم،چوناگرگردانهایديگر
میآمدند،ديگرامکانتحرکومانورنداشتند.وقتیتانکهایمخبریرویجادهآسفالت
آمدند،ازضلعغربیعبیدوجنوبمحورماتیرتانکهایعراقیبرایشکارآنهامیآمد.
اگرماتانکهایچیفتنراباسرعتپایجادهنبردهبوديم،عراقیهاهمهشانرازدهبودند.
بههرحالتانکهایگردان۱2۵رابرديمويکجانپناهدرسمتراستجادهبرايشاندرست
کرديم.نیروهایپیادهازسمتراستجادهواردشدندوازرویپلبهپشتسرعراقیهايی
کهآنطرفنهربودند،بهصورتگازانبریحملهکردند.نیروهایعراقیآنطرفنهرباتیر
قناسهتویپیشانیکامرانیزدند.منخودمکنارشايستادهبودموداشتمتوجیهشمیکردم.
تیربارچیعراقیهاداشتتیرمیزدوبچههاتیربارچیرازدندکهيکدفعهتکتیراندازدشمن
باتیرتویپیشانیکامرانیزدواوهمانجاشهیدشد.فلشهایديگرمانکهگردانهایديگر
درآنهاعملمیکردند،صددرصدبهاهدافیکهدرطرحمانوربرایآنهامشخصشدهبود،
نرسیدند.گردانقاسمسلیمانیدرمحوریکهعملکرد،خطدشمنراشکست،ولیخودش

همانجازخمیشد.
رزاقزاده: بعضی ها می گویند قاسم سلیمانی با نفربرش روی مین رفت. درست است؟

قربانی:نه،نفربرنداشت.پیادهبود.بعدازشکستنخطاولدشمندرمنتهاالیهخطحدتیپ
کربالدرسمتچپجاده،تیرتویدستشخوردودوساعتبعدازشروععملیات،اورا
بهعقبمنتقلکرديم.ماخطاولودومدشمنراهمگرفتیم؛يعنیخطومواضععراقیها
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دراطرافجادهوپلسقوطکرد.محدودهخطوطاولودومبهتیپکربالوتیپ2لشکر۱۶
از نیرويی هیچ ديگر و کرد سقوط بهطورکامل دشمن اول خاکريزهای بود. شده واگذار
عراقیهادراينجانبود.حتیمانهرعبیدراازرویپلسابلهُدورزديمودشمنرادرشمال
نهرمنهدمکرديم.مادرخطحدخودمان،تانزديکهورجلورفتیمودرسمتراست،از
رویپلسابلهپنجکیلومترپیشرفتیموبهروستايیرسیديم.منتهاخطوطديگردشمناز
دحیمیتامنطقهمگاصیصاصاًلسقوطنکرد.دشمنخطاولراکهنیروهایتیپعاشوراو
تیپ۳ارتشگرفتهبودند،تاساعت۱۰صبحدوبارهپسگرفت.يکیازاشکاالتتیپعاشورا
اينبودکهگروهانیواردعملشدهبود.مندرمرحلهطراحیمانوربهفرماندهاينتیپايراد
گرفتهوگفتهبودمکهگروهانیبهدشمننزنید.آنهاباهشت،نهتاگروهانبهخطزدند.ما
براساستجربههايیکهدرآبادانوجاهایديگربهدستآوردهبوديم،بهايننتیجهرسیده
بوديمکهبايدباتمامتوانبهيکجافشاربیاوريموخطوخاکريزاولدشمنراسوراخکنیم

وشکافراباسرعتتوسعهبدهیمودشمنرامحاصرهومنهدمکنیم.
لطفی:يعنیايجادشکافوتوسعهشکاف.

محور تیپ25 کربال و تیپ2 لشکر16 در عملیات طریق القدس 

رزاقزاده: طول نهر عبید در حدود دو کیلومتر بود و عرض آن بین 20 تا 25 متر یا کمتر، متغیر 
بود. چون دشمن در آنجا دید و تیر داشت و مواضعی محکم و دیدگاه هایی مسلط به شرق منطقه 

داشت، در قدم اول، کار شما این بود که با دویست نفر از غواصان از جایی که ممکن بود، عبور 

کنید و پشت دشمن بروید و عمل کنید که به دلیل انجام نشدن این کار، عملیات محور ما هم انجام 

نگرفت.
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و گرفتیم سرپل يک جشنمريم گردان همان با عبید نهر محدوده در اينجا ما قربانی:
زرهی لشکر۱۶ تیپ2 بود قرار کردند. منهدم را سنگر سهتا دو، گردان اين نیروهای
ارتشپلیرویرودخانهبزند.وقتیپلبازشد،چونطولآنکمترازعرضرودخانه
از بعد رفت. فرو آب توی پل و نشد رودخانهوصل مقابل بهسمت پل آنطرف بود،
مدتیارتشیهايکپلبلندترآوردند،اماآنزمانعراقیهاديگرهشیارشدهبودندوبا
آر.پی.جی7پلرازدندومنهدمکردند.بههرحالماتاساعت۵صبحهرکاریکرديم
ولی زديم، را عراقیها سنگر چند البته کنیم. عبور سابله پل و نهر اين از نتوانستیم

نفوذکنند. نتوانستند ما گردانهایويژه
حدود  تا  بی سیم،  موجود  مکالمات  طبق  رسیدید؟  سابله  پل  به  ساعتی  چه  شما  رزاقزاده: 
به  بی سیم  در  او  بود. ساعت 12 ظهر،  با شما  باقری  آذر حسن  نهم  روز  بعد ازظهر   1 ساعت 

غالمعلی رشید می گوید که ما اآلن در پانصدمتری پل هستیم.

قربانی:نه،مارویپلبوديم.اصاًلنیروهایگرداناکبرکامرانی،ماهینی،جشنمريمونیروهای
چمرانبرایرسیدنبهپشتمواضععراقیها،ازرویپلآمدند،چونازتویآبنمیشد
بیايند.ازرویپلبهپشتنیروهایعراقیمستقردرپشتنهرعبیدآمدندوعدهایازآنها
راهماسیرکردند.منساعت۶و7کهبهپشتاينرودخانهرسیدم،نیروهادرگیربودند.
همانطورکهگفتم،اکبرکامرانیدرآنجاشهیدشدومنخودمنیروهايشراهدايتکردم.
نیروهاآنجاراپاکسازیکردند.البتهنیروهایدشمندرحوالینهرعبیدبهساحلچسبیده
بودند.آنهابرایاينکهخودشانرادوبارهبهرویپلبرسانند،اينجارازيرآتشسنگینگرفتند.
دائمتیرتانکوگلولهتوپشلیکمیکردند،ولیماديگرپلرابههیچوجهرهانکرديم.حتی
درآنطرفپلهمسنگرساختیم.منتهاچوندرجنوبمنطقهما،تیپعاشوراوتیپ۳ارتش
عملیاتموفقیتآمیزینداشتند،دشمنباتیرتانکهمهماراهدفقرارمیداد،امادرخطوط

اولواطرافپلسابلهديگرنیرويیازعراقیهانبود.
رزاقزاده: گویا غواص های شما موفق نشدند.

آنها نداشتیم. برايشان لباسوتجهیزاتکامل نبودندو قربانی:غواصهايمانخیلیمجهز
آموزشغواصیزيادینديدهبودند.فقطيکدورهآموزشیتویرودخانهکرخهدرمحدوده
غواصی لباس دست هفت درمجموعحدودشش، ما گمانم به بودند. گذرانده سوسنگرد
داشتیم.بقیهقراربودباطناببهآنطرفنهربروند.چهار،پنجغواصبهآنطرفرفتندو
سه،چهارسنگراولراگرفتند.قراربودپشتسرآنهاپلیروینهرقراربگیردونیروهای
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گردانماهشهرهمازرویپلبهآنطرفبروندکههمانطورکهگفتم،پلکوتاهترازعرض
رودخانهبودونشد.گردانمهندسیارتشدرنصبپلدومهمناموفقبودوماديگرازاين
محوربرایعبورازنهرعبیدناامیدشديموباعبورازپلسابله،پشتپلراپاکسازیکرديم.
حدودساعت۱2ظهر،اطرافپلديگرکاماًلپاکسازیشدهبودونیروهایمابهفرماندهی
طفالنحتیاسرایعراقیراکهازشمالنهرعبیدونهرسابلهوازطرفبستانفرارکرده

بودند،دستگیرکردندوبهعقبوشهرسوسنگردمنتقلکردند.
رزاقزاده: این وقایع، مربوط به روز هشتم آذر است؟

شرح را آن بعد بکنم، عرض خدمتتان را عملیات از منخالصهای بدهید اجازه قربانی:
اما کرديم، آغاز نیروها باحرکت را عملیات يا۱۰شب ۹ آذر،ساعت ماهشتم میدهم.

درگیریمانازساعت۳۰دقیقهروزنهمشروعشد.
لطفی:۳۰دقیقهنیمهشبهشتمآذرسال۶۰.

تحرکات دشمن 
قربانی:روزنهمودهمآذردشمنپاتککردودرروزهایيازدهمودوازدهمآذريعنی
روزهایچهارموپنجمعملیات،تحرکاتوتبادلآتشبینتوپخانهوخمپارههایدوجبهه
وجودداشت.ازغروبروزدوازدهمآذرپاتکاصلیعراقشروعشد؛يعنیدوازدهمشب
وروزسیزدهمآذر.روزاولعملیاتدراينمنطقه،مابرایتصرفپلسابلهوتثبیتمناطق
آزادشدهمیجنگیديم.روزنهمودهمآذرماهکهروزدوموسومعملیاتبود،باتیپامام
پاتک بوديم، زده که خاکريزی پشت و کرديم الحاق فرماندهیحسینخرازی به حسین
دشمنرادفعکرديم.درروزيازدهمودوازدهم،دوطرفآتشسنگینیتبادلکردند.من
ابتداوضعیتخودمانودشمنراازروزاولتاروزپنجمبهطورکلیمیگويموبعدوارد
پاتکسنگیندشمندرشبوروزششمعملیاتمیشوم.چونسمتچپخط بحث
حدتیپکربالآزادنشدهبود،عقبهماجادهفرعیلبرودخانهسابلهبود.ازجادهاصلی
سوسنگرد-بستانهمفقطنفرپیادهمیتوانستترددکند.مجروحهايمانرابابرانکاردکف
زمینمیکشیديموبهعقبمنتقلمیکرديم،چوندشمنازفاصلهدوکیلومتریباشلیکتیر

تراش،تیرمستقیمتانکوضدهوايینمیگذاشتکسیتکانبخورد.
لطفی:مسئلهاصلیمااينبودکهتانکیکهدرجنوبنهرعبیدبود،ديدوتیرخوبیرویما

داشتومنطقهراغیرقابلعبوروعملیاترامتوقفکردهبود.
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عملیات طریق القدس

قربانی:سهتاتانکبودندکهبعداًآنهارازديم.مابعدازتصرفپلسابله،باسماجتآنرانگه
داشتیم،چوناگردرحفاظتازپلجديتبهخرجنمیداديمياآنرارهامیکرديم،بستاندر
محورشمالیسقوطمیکردوبعدبامشکالتزيادیمواجهمیشديم.بههرحالاينجاديگر
گلوگاهعملیاتشدهبود.نیروهایتیپامامحسین)ع(همرفتهبودندتنگهچزابهرابستهبودند
وعدهایازعراقیهادراينمنطقه،تویکیسهافتادهبودندودستوپامیزدند.عدهایاز
آنهاهمکشتهشدهبودند.دشمنفشارمیآوردکهبانیروهايشکهدرتپهنبعهومقابلتنگه
چزابهمستقربودند،دوبارهآنجاراتصرفکند.منتهامادراينجاکهپلشناورهمداشت،در
مقابلقوایعراقیايستادهبوديم.گرداناهواز،خمینومشهددرضلعجنوبیجاده،درپشت
يکخاکريزکوتاه،مردانهبادشمنجنگیدند.گرداندومکرمانراهمبنیاسدیآوردواين

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهنهم:عملیاتطريقالقدسوآزادسازیبستان  251

چندگردانبادادنشهداومجروحانزياددرطولچهارروز،خطراحفظکردند.گردانهای
خطشکنازردهخارجشدهبودندونیروهايشانتقريباًروبهاتمامبودند.يادمهستحدود
ده،پانزدهروزقبلازعملیات،سرهنگسیروسلطفیآمدوگفتعراقیهادوپلرویاينجا

زدهاند.اينخبردرستبود.يکپلبرایترددنفراتپیادهوديگریهمماشینروبود.

پل سابله

لطفی:دشمنپلهایمتحرکرویرودخانهسابلهداشت.اآلنهميکیازآنهاباقیماندهاست
وگمانمیکنمهنوزازآناستفادهمیشود.

قربانی:پلنفرروآلومینیومیبودکهنیروهاپیادهرویآنترددمیکردند.ماشبعملیاتتا
عصرروزاولعملیاتتقريباًمنطقهخودمانراتصرف،پاکسازیوتثبیتکرديموارتباطمانبا
برادرهایديگربرقرارشد.گردانهایموجاولاهدافپیشبینیشدهخودشانراتصرفکردند،
اماگرداندومکرمانديگربراساسطرحمانورقبلیعملنکرد،چونمشکلیبرایتیپعاشورا
بهفرماندهیعزيزجعفریپیشآمدهبودوبهطورکلیعملیاتماندراينمنطقهناقصماند.يعنی
درسمتچپخطحدماکهگردان۱۱4وگردانقاسمسلیمانیازکرمانواردعملشدهبودند،
گردانقاسمسلیمانیخطاولراشکستوتاخطدومرفت،ولیگردان۱۱4کهقراربوددر
سمتچپگردانسلیمانیواردعملبشود،موفقنشدعملبکند.هدفايندوگردانرسیدن

بهجادهشنیتعاونوالحاقباتیپعاشوراوتیپ۳زرهیلشکر۱۶بود.
لطفی:گردان۱۱4خطراشکستهبود،ولیبهجادهاصلیوسراسرینرسیدکهآنراقطعبکند.
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قربانی:منبهسرهنگسلیمانزادهکهفرماندهگردانوجانشینفرماندهتیپبود،مأموريت
دادمکهخطسمتچپمانراکهتهديدمیشد،نگهدارد.بهتیپ2بهفرماندهیسرهنگزمانفر
همفشارآوردموگفتمخطسمتچپرانگهداريد.نیروهایاينتیپهمهمهتوانشانرا

گذاشتندکهاينخطرانگهدارندتاعراقیهامارادورنزنند.
رزاقزاده: شما سلیمان زاده را در کنار چه کسی و چه گردانی از خودتان گذاشتید؟ 

قربانی:ازماگردانهایتحتامرسلیمانیبهفرماندهیرحیمیوحسنیبودندکهيکیازآنها
همشهیدشد.بنیاسدیهمبود.قاسمسلیمانیکهمجروحشد،بنیاسدیبهعنوانجانشین
اوبهمنمراجعهکردومنسمتچپرابهنیروهایکرمانوگردان۱۱4سپردم.بااينکه
نامگردانهای2۵4و2۵۱همدرطرحآمدهبود،ولیهیچکدامواردعملیاتنشدندوفقط
گردانهای۱2۵و۱۱4مکانیزهتیپ2عملکردند،چوندرمنطقهمانوراصاًلديگرجايینبود
کهتانکبتواندمانوربدهد.اگرتانکهاجلومیآمدند،عراقیهاهمهآنهارامیزدند.بههمین
دلیل،ماباتدبیرواحدهایزرهیرابهکارگرفتیم.تیپکربالدوازدهگردانبرایتصرف،

تثبیتوالحاقبادوجناحبهکارگرفتوشهداومجروحانزيادیداد.
رزاقزاده: سردار، شما بعد از روز اول عملیات چه  کار کردید؟

اول پل از نیروهايمان دوم روز کرديم. پاکسازی را خودمان منطقه اول روز ما قربانی:
تیربار آر.پی.جی7و با آنجا از تاآنطرفپلدومرفتندو رودخانهسابلهعبورکردندو
عراقیهاراتارومارکردند.خالصه،درروزاولودومديگرنتوانستندرویآندوپلترددکنند
وهمگیفرارکردند.تاروزچهارمکهارتشعراقتصمیمگرفتازطريقپلسابلهبهطرف
بستانحملهکند،نیروهایتیپکربالدراطرافدوپلرودخانهسابلهمستقربودندوکاماًل

مراقبتمیکردند.
رزاقزاده: در این مدت، نیروهای دشمن پاتک نکردند؟

قربانی:پاتککردندوفشارزيادیهمآوردند،ولیبههرحالبچههامقابلشانايستادند.
رزاقزاده: این تحرکات در چه روزی بود؟ البته منظورم آن پاتک اصلی نیست.

قربانی:ازروزدوم،سومعراقیهاپاتکشديدمیکردندومیخواستندبیايندمواضعیکهما
گرفتهبوديم،پسبگیرند.دشمنبااينپاتکهامیخواستخطرابگیردوقصدشعبورنبود.

رزاقزاده: شما در این مدت کجا مستقر بودید؟
قربانی:منخودمپشتخاکريزخطاوليعنیکنارجادهآسفالت،نزديکپلسابله،کنار
ماشینفرماندهی،عملیاتراهدايتمیکردم.آنزمانبرایسرکشیبهکنارپلرفتهبودم
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کهوقتیداشتمباموتوربرمیگشتم،ديدمگلولهتوپوخمپارهبهجیپمخوردهوبیسیمو
همهچیزمنهدمشدهاست.زارع،جانشینم،شهیدشدهبودورویاوپتوانداختهبودند.اصغر
زمانی،مسئولمخابراتتیپ،هردوپايشواصغروکیلیهمنخاعشقطعشدهبود.بههرحال
قرارگاهفرماندهیمامنهدمشدهبودومنماندمويکبیسیمچیويکبیسیمپی.آر.سی77.
خیلیصحنههولناکیبود.ازخداخواستمکمکمانکندوخداوندهمانصافاًکمککردو

نگذاشتپیششهداوامامومردمشرمندهبشويم.
رزاقزاده: این اتفاق چه روزی افتاد؟

قربانی:روزسومعملیاتبود.اآلنهمدرفیلمهايیکهدرحینعملیاتازآنجاگرفتهاند،
مشخصاست.تیرهایتلفنکناراينخاکريزهست.نیروهایجهادنجفآباددرهمانشب
اول،اينخاکريزرادرسمتچپجادهتانزديکیسهراهیدوموپلسابلهبرايماناحداث
کردند.اينخاکريزازخطاولدشمنکهآنراگرفتهبوديمتانزديکیپلامتدادداشت.در
طولايندو،سهروزماگردانهایباللی،بنیاسدیوکالهکجرابهکارگرفتیم،امادرروز

چهارم،گرداننجفیودرروزپنجمهمگرداننورعلیشوشتریبهخطآمد.
رزاقزاده: نیروهای گردان نجفی از نجف آباد بودند؟ 

قربانی:نه،ازخمینبودند.مااينگردانرادرروزچهارموهمزمانباپاتکدشمنبهکار
گرفتیم.آقایرزاقزاده،عراقیهاچهروزیبهماپاتککردند؟

دوازدهم  اواخر شب  است،  کرده   و ضبط  ثبت  سپاه  واحد شنود  که  اطالعاتی  طبق  رزاقزاده: 
نیروهای دشمن از سی متری مواضع تیپ شما پاتک را شروع کردند. 

قربانی:عراقیهااولشبيعنیحدودساعت۹،۱۰شناسايیبرایعملیاتبازپسگیریپل
سابلهراشروعکردند.جلودارشانهمنیروهایتکاورشانبودند.مانزديکپلدومسنگر
داشتیم.منخودمبهعنوانفرماندهتیپکنارجادهبودم.نیروهایشهیدچمرانبینپلسابلهو
پلدوممستقربودند.نیروهایعراقیکهآمدهبودند،وارديکیازسنگرهايمانشدهوعدهای
ازنیروهاراباکاردونارنجکشهیدکردهوخودشانراتاپايینپلرساندهبودند.ارتباطما
باآنسنگر،بیسیمیبودوبعدازاينکهنیروهایدشمنبهآنجارفتندونارنجکانداختند
ونیروهاراشهیدکردند،ارتباطمانقطعشدوديگرهیچاطالعدقیقیازوضعیتافرادی
کهتویسنگربودند،نداشتیم.خودمانهمحدودهفتصدمتریشرقپلبوديم.عراقیهابه
زرهپوشهايشاندستوردادهبودندکهبهسرعتازرویپلعبورکنندوتانکهايشانهمراه

افتادهبودند.
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رزاقزاده: به گمانم در آن اوضاع، از قرارگاه کربال هم با شما تماس می گرفتند و می گفتند نیروهای 
پاتک کننده دشمن دارند به طرف شما می آیند، اما ظاهراً شما هیچ خبری از این اتفاقات نداشتید. 

قربانی:بله،آنهاتماسمیگرفتندوبچههابهآنهامیگفتندهیچخبرینیست.وقتیبانیروهای
آنطرفپلتماسمیگرفتیم،آنهاهممیگفتندهیچخبرینیست.البتهنیروهایگردانهای
يعقوبیوماهینیکهزيرپلوبینپلاولودومبودند،ديدهبودندکهدو،سهتاتانکعراقی
دارندازرویپلعبورمیکنند.علیماهینیبهنیروهايشگفتهبودبهآنهاکارینداشتهباشید؛
بگذاريدبروندتابعدچندتاازآنهاراباهمبزنیم.ازقرارگاهازمامیپرسیدندکهتانکهای
دشمندارندازرویپلعبورمیکنند؟ماهممیگفتیمنه،خبرینیست.ارتباطبیسیممابا
آنهاقطعشدهبود.باالخرهاصغرباباصفریراازطرفخودمانفرستاديموبهاوگفتیمپیادهبه
آنجابرودوببیندچهخبراست.اوهمبايکبیسیمچیوسه،چهارنفرآر.پی.جیزنرفت.
بعدباماتماسگرفتوگفتنیروهایعراقیدارندازجنوبپلبهشمالآنمیآيند.حدود
پنج،ششتاتانکونفربرازرویپلعبورکردهبودند.بچههايکیازتانکهارازدهبودندو

تانکرویپلآتشگرفتهبود.1
لطفی:ببینید،ايندوتاخطیکهسردارقربانیگفتندسقوطکرد،بهاصطالححفاظتجادهبود.
رزاقزاده: درواقع این دو دژ برای این جاده احداث شده بود و نیروهای ارتش عراق در شمال و 

جنوب منطقه ازطریق این جاده با هم ارتباط داشتند.

لطفی:بله،چوناينجادهازبستانشروعمیشدوتانزديکیخرمشهرمیآمد.مااسمشرا
جادهپیمانگذاشتهبوديم،ولیسپاهیهابهآنجادهتعاونمیگفتند.دشمنازطريقاينجاده

تمامکارهایمهمشراانجاممیداد.

درگیری با تانک های عراقی روی پل سابله
قربانی:بله.ساعت۱۰،۱۱شب،ارتباطبچههادرچپوراستباهمقطعشد.صدامهمدائم
ازپشتبیسیمبهنیروهاوفرماندهش،سرهنگموفق،میگفتجلوبرويد.حدودساعت۱۱،
ماهینی،يعقوبیونیروهايشانشروعبهزدنتانکهاکردند.اصغرباباصفریونیروهايشهم
ازپايینسابلهوقبلازضلعشرقیپلباالآمدندوکنارجادهمستقرشدندوشروعبهزدن
تانکهايیکردندکهداشتندازرویپلعبورمیکردند.تانکاولراکهزدند،يکتانکديگر

۱. درباره چگونگی دسترسی عراق به پل سابله و عبور از آن، روایت های دیگری نیز وجود دارد و گفته می شود عراق 
با استفاده از غفلت نیروهای محافظ پل و با گرفتن 2 اسیر، موفق به عبوردادن یک گروهان تانک از روی پل سابله شد. 
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آمد.فرماندهگردانتانکعراقیهامیخواستازرویپلبگذرد.صدامدائمبااودرارتباط
بودوسرهنگموفقهمبهاومیگفتازرویپلعبورکردهايم.اطالعاتیکهاوبهقرارگاه
میداد،موجبشدصدامتشويقشکندودرارتباطیکهباسرهنگداشت،حتیبهاودرجه
سرتیپیبدهد.وقتیکهنیروهایمايکتانکرازدند،سرهنگموفقخیلیتالشمیکردکه
تانکهایبعدیازتانکیکهآر.پی.جی.خوردهورویپلمنهدمشدهبود،عبوربکنند.تانک
ديگریجلوآمدتاازرویپلبگذردکهبچههاآنراهمزدند.خودمهمواردعملشدموبا
سرعتکنارپلرفتمودوتانکديگررازدمکهآتشگرفتند.جناحچپجادهداشتسقوط
میکرد.بیسیممخبریراگرفتمويکتانکازگرداناورارویجادهفرستادموگفتمجلو
برود.مخبریگفتدشمنتانکمانرامیزند.گفتمنه،بايدهمینطورتیراندازیبکندوبرود
جلو.گفتماگردراينجاهمهتانکهایارتشمنهدمشودوهمهنیروهایماهمشهیدشوند،

مهمنیست.بايداينخطحفظشود.

تانک های منهدم شده دشمن در کنار پل سابله

رزاقزاده: چه ساعتی؟
قربانی:ساعت۱2.

رزاقزاده: فقط تانک را فرستادید؟
قربانی:بله،يکتانکچیفتنرافرستادم.وقتیکهرویجادهرفت،گفتمبايستوفقطشلیک
کنوتیرباربزنتانفسدشمنرابگیری.خاکريزهایماپايینجادهبودووقتیاينتانک
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رویجادهرفتوشلیککرد،خیلیمؤثربود.بچههاکهتانکهارازدند،شش،هفتتانکی
کهازپلعبورکردهورفتهبودند،آمدندبهعقببرگردندکهچونسرعتشانزيادبود،دو،
سهتاازآنهارویپلبهتانکهايیکهداشتندمیسوختند،برخوردکردندوبهشکلوارونه
تویرودخانهافتادندوهمهخدمهشانکشتهشدند.اينتانکهاتامدتهادرساحلرودخانه

وداخلآنبودند.
لطفی:يکیازتانکهايکتانکرویپلراهلدادوپايینانداختوتانکهابههمخوردند

وراهرویپلبستهشد.
قربانی:بله،همهتانکهابههمخوردندويکیافتاداينطرفويکیافتادآنطرف.چند
تانکهمآنطرفرودخانهباقیماندندکهبعداًآنهارابهغنیمتگرفتیم.مابهخدمهتانک
چیفتنخودمانگفتیممعطلنکنیدوهرچهگلولهتانکداريدبهسمتعراقیهاشلیککنید.
نمیدانستیم و نمیديديم اصاًل را آنطرفتر سیصدمتر دويست، حدود بود، تاريک چون
چهخبراست.سرهنگعراقیکهفرماندهنیروهایحملهکنندهبود،داشتمستقیمباصدام
بهوسیلهبیسیمصحبتمیکردومیگفتهمهتانکهاونفربرهايمرازدندومنهدمکردند.
میخواستشکستشراماستمالیکند.کاردرجبههایکهمادرآنبوديمخیلیسختبود،
چونجادهاصلیزيرديدوتیرتانکهایدشمنبود.مهماتوآذوقهبهبچههایپیادهکهبین
پلاولودومبودند،نرسیدهبودوخیلیدرتنگناوفشاربودند.آتشدشمنهمشديدبود.
عراقیهادراينجاهمتیرمستقیم،همتیرتانک،همخمپاره۶۰وهمخمپاره۱2۰میزدندوهم
آتشتوپخانهاجرامیکردند.آنهادراينجاجمعشدهبودندکهاينخطرادوبارهازتیپکربال
پسبگیرند،ولیالحمدهللنیروهایماباتماموجودايستادندوسهتانکرادرضلعغربینهر
عبیدباآر.پی.جی7زدند.ببینیدآقایلطفی،گردان۱2۵ارتشکهواردمحورماشد،اينجاديگر
جايینبودکهبشودايستاد.اگربهاينطرفجادهمیآمديم،چونخاکريزنداشتیمونزديک

دشمنبوديم،آنهاباتیرتانکمارامیزدند.
لطفی:اجازهبدهیدبحثرابهاينصورتتکمیلکنمکههدفماسالمگرفتنپلسابله
بود.مابرآوردکردهبوديمکهباتوجهبهعرضرودخانهعبید،میتوانیمازآنعبورکنیم.سه
دستگاهنفربرگردان۱2۵همرفتندکهازرودخانهبگذرند،ولیعراقیهاهرسهتارارویپل
زدندودرنتیجهپل،ديگرقابلاستفادهنبود.قراربودگردان۱۱4کهسمتچپگردان۱2۵بود،
بهجادهاصلیوسراسریکههدفاصلیاشبود،برسد.مخبری،فرماندهگردان۱2۵،تصمیم
گرفتازرویجادهآسفالتجلوبرود.اينکارراکردوحتیسريعتربهنزديکیپلسابله
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رسید،ولیمتوقفشد.علتآنهماينبودکهگردان۱۱4گزارشدادکهيکستونزرهی
ازنیروهایعراقیکهدرحديکتیپاند،بعدازآزادسازیقسمتشمالیمنطقهعملیاتی،
رویجادهاصلیکهشمالمنطقهعملیاتیرابهجنوبمنطقهمتصلمیکند،درحرکتاندو
بهکمکواحدهايیکهدرمنطقهشمالیاند،آمدهاند.حتیسهتانکاينتیپزرهیازرویپل
سابلههمگذشتندکهشماتوضیحداديدچطوررویپلباهمبرخوردکردندومنهدمشدند.
بنابراينوقتیمادرآنمنطقهنفوذکرديم،تانکهابهعقبرفتند،چونمیخواستندخودشان

رابهجادهاصلیبرسانندوبهطرفبستانعقبنشینیکنند.

شکست پاتک دشمن روی پل سابله
قربانی:بههرحالبعدازمقاومتدرمقابلپاتکعراقیها،روزششميکگردانازمشهدآمد
کهفرماندهشنورعلیشوشتریبودولباسپلنگیزردرنگیپوشیدهبود.اينگردانبهموقع
آمدوباگرداننجفی،جناحچپماراکههشتکیلومترخالیبودودردوکیلومتریآندشمن

قرارداشت،پوششداد.
رزاقزاده: آنها را در کجا به کار گرفتید؟

قربانی:درهمینمحوریکهبوديم.مادوبارهپیشرویکرديم.روزسیزدهمآذرکهروزپنجم،
بود، منهدمشده تانکهايشان و پلشکستخورده کهروی بود،عراقیها ششمعملیات
يکمقدارعقبنشستند.بیشترنیروهایماهمشهیديازخمیشدهبودند،ولیکسانیکهمانده

بودند،بادلوجانخطراحفظکردند.
رزاقزاده: شما بعد از دفع پاتک چه کار کردید؟

قربانی:بعدازپاتک،احمدزارع،جانشینم،شهیدشدوعبداهللبختیار،جانشینديگرم،هم
مجروحشد.عدهایازفرماندهانگردانمثلقبادینیا،کامرانی،طفالن،حسنیوعلیخانشهید
شدندوعدهایمثلقاسمسلیمانی،اسحاقعساکره،جشنمريم،شوشتری،اصغرزمانی،اصغر
وکیلیورضامرادیهمبهشدتمجروحشدند.تقريباً۶۰درصدتیپمانازردهخارجشد.
بهدلیلاجرایناقصعملیات،درمحورتیپکربالهشتکیلومترجناحبهدشمندادهشد.
مرکزآتشانبوهدشمنرویخطماوپلسابلهبودودشمنبرایعبورازپلهمبهخط
ماحملهکرد.بههمیندلیلفشارزيادیرویتیپبود.بهگمانمسیزدهمآذربودکهاحمد
کاظمیبهکمکمنآمدوگفتچهکارداری؟گفتمنیروبرداروبروتویعمق.ماعدهایاز
نیروهایخمینونیروهایاستانخراسانبهفرماندهیشوشتریرادرجنوبرودخانهسابله
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مستقرکردهبوديم.تویخطکهرفتیم،ديديمروحیهنیروهاخیلیضعیفشدهاست.چند
نفرازنیروهایخمینیشهرآمدندبهماگفتندداريدخیانتمیکنید!چراهواپیماهانمیآيند؟!
چراتوپهاشلیکنمیکنند؟!چراتانکهانمیآيند؟!خالصهشروعبهاعتراضکردند.ديديم
روحیهآنهاخیلیخراباست.منواحمدکاظمیويکرفیقديگر-يادمنیستکهاصغر
باباصفریبوديامحسننیلی-تصمیمگرفتیمتعدادیآر.پی.جی.ونارنجکبرداريموبرويم
تانکهایعراقیرابزنیم.کولهپشتیهايمانراازجلو،رویسینههايمانانداختیموتعدادی
نارنجکداخلشانريختیموساعتحدود۹شبسراغتانکهارفتیم.گفتیممیپريمباالی
برجکتانکوتويشکسیبوديانبود،نارنجکراداخلشمیاندازيموبرمیگرديم.هرچه
تانکدرضلعجنوبیپلاولودومسابلهبودبهآتشکشیديموهمهرامنهدمکرديم.وقتی
نارنجکهاراازلولهتانکيابرجکآن،تویتانکمیانداختیم،تانکمنفجرمیشد.بیابانپر
ازصدایانفجارتانکشدهبودواينصدا،دردلدشمنرعبووحشتايجادکردهبود.
حدود2۰تانکرادرآنجازديموبعددوبارهبهسرپلخودمانبرگشتیم.يکدفعهديديمبیابان
پرازتانکهايیاستکهدارندمنفجرمیشوند.همهبچههادرخطاهللاکبرمیگفتندوصدای
اهللاکبردرمنطقهمیپیچید.بهنظرمآنقدرتوشجاعتیکهبرایانهدامتانکهاالزمبود،خدا
بهمادادهبودويکامدادغیبیبود.بهلطفخدا،اينجاراپاکسازیکرديمورزمندگان

روحیهگرفتند.
لطفی:4۳دستگاهتانکازتیپهایزرهیعراقاينجابودند.

قربانی:سهتایآنهاآنطرفرودخانهودوتاهمرویپلزدهشدند.سهتاهمتویرودخانه
افتادند.بعدازآن،باحاجاحمدهماهنگکرديمونیروهارابرديمودرخطمانچیديموخط

رامحکمکرديم.

شناسایی از عمق منطقه دشمن 
رزاقزاده: بعد از شکست پاتک عراق، چه کار کردید؟

قربانی:مادرسمتچپجاده،خطمانراگسترشداديم،خاکريززديموسرپلسابلهراکاماًل
تأمینکرديم.درواقعبرایپدافندمناسبوجلوگیریازحملهدشمن،بازشديم.بعدازظهربا
حاجاحمدبهسراغيکگردانويکتیپمکانیزهعراقرفتیم.ازپشتخاکريزهارفتیمببینیم
درمنطقهدشمنچهخبراستومنطقهراشناسايیکنیم.منيککلتداشتموحاجاحمد
کاظمیاصاًلاسلحهنداشت.باپنجنفرازبچههاباآر.پی.جی.وکالشینکفرفتیمدرمقری
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کهيکگرداننفربرپی.ام.پی.درآنبودوهمهآنهاآمادهبودند.میخواستیمآنجاراشناسايی
بکنیموخاکريزهایدشمنرابگیريم.

رزاقزاده: دقیقًا کجا را می خواستید شناسایی کنید؟
قربانی:درمحورمیانیبهجنوبسابلهرفتیمتاغربوشرقجادهتعاونراشناسايیکنیم.
عراقیهاقرارگاهفرماندهیتیپشاندرآنجابودومااينرانمیدانستیم.بهحاجاحمدگفتم
و میکرديم را دشمن دوباره پاتک پیشبینی است. خبر چه ببینیم بکنیم شناسايی برويم
میخواستیمجلويشرابگیريم.وقتیتویقرارگاهرفتیم،هیچسروصدايینبود.ديديميک
که عراقیها دارندچایمیخورند. عراقی نیروهای و است پارک مقر آن در نفربر گردان
يکدفعهماراديدند،وحشتکردندوشروعکردندبهسروصداکردن.ماچهار،پنجتاتیر
زديموپريديماينطرفخاکريزوفرارکرديم.آنهاهمنفربرهاراروشنکردندوازپشت
خاکريزهايشانبیرونآمدندوماراتعقیبکردند.حدوددويست،سیصدمتربانفربرهايشان
جلوآمدند.ماهمدوبارهبهپشتاينجادهرفتیموگمانمیکنميکی،دوتاازنفربرهايشان
رازديم؛طوریکهدوبارهمجبورشدندبهسرجايشانبرگردند.بهگمانم،دشمناينگردان
مکانیزهراآمادهکردهبودکهشبدوبارهازرویپلسابلهعملیاتانجامبدهد.آنروز،روز
سیزدهمبودوآنهامیخواستندشبچهاردهمدوبارهعملیاتیانجامبدهندکهالحمدهللبااين

شناسايیمختصریکهکرديم،عملیاتشانلورفت.
بعدازآنتصمیمگرفتیماينخطراتقويتکنیم،چونخطخیلیخطرناکیبودودائم
زيرآتشبود.اگرعراقیهاواقعاًتدبیرنظامیداشتند،جادهآسفالتراازمامیگرفتند.هشت
کیلومترازجاده،جناحمابادشمنبودوباوجوداينکهمانیرویکمیداشتیم،عراقیهابا
يکحملهبهراحتیمیتوانستندخطمارابگیرند.اصاًلالزمنبودآنهاازشرقجادهتعاونبه
ماحملهکنندکهپلرابگیرند.اگرفشارمیآوردندوجادهآسفالترامیگرفتند،اينپلهم
آزادمیشد.ماتدبیریکرديموبااحمدکاظمیودونفرديگرازبچههاباماشینبهسرعتاز
رویاينپلبهپلابوچالچرفتیموحسینخرازیراکهيکمقردرهماننزديکیهاداشت،
پیداکرديم.بهاوگفتیمبايديکخطدرهمینمحدودهتشکیلبدهیم.بعدنیروهایتیپامام

حسین)ع(راتابعدازظهردرآنجامستقرکرديم.
رزاقزاده: در همان روز سیزدهم آذر؟

قربانی:بله.دراينجارودخانهکرخهوسابلهموانعطبیعیبودندونیروهایتیپامامحسین)ع(
همازباالآمدهبودندواينعقبهتأمینشدهبود.بههمیندلیلبهخرازیگفتمسريعبیايید
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اينخطرابپوشانید.درضلعشمالیرودخانهسابله،جبههراباهمتقسیمکرديم.ازرویاين
پلیکهزدهبوديمتاپلدومرویسابلهدرنزديکیهورالعظیمراماپوشانديم.بههرحالدر
اينجادرروزسیزدهم،چهاردهمآذرکهروزششم،هفتمعملیاتمیشد،صددرصدباتیپامام
حسین)ع(الحاقکرديم.تاروزششمعملیاتباحسینخرازی،علیاسحاقیوغالمعلیرشید
هماهنگیهاراانجامداديم.حسنباقریيکشببعدازپاتکعراقبهسابلهمجروحشدهبود.

پیشنهاد عملیات در شمال رودخانه نیسان
منوحسینخرازیرفتیمباغالمعلیرشیدصحبتکرديموگفتیممابايدبرويمپلالوان
رویرودخانهنیسانرابگیريم.1اگراينپلدستعراقیهاباشد،نمیتوانیماينجاراحفظکنیم.
بههرحالاگراينجاراترکمیکرديموبهخطقبلمانبرمیگشتیم،خودکشیبود.مارفتهبوديم
بههورالهويزهچسبیدهبوديموپلسابلهراهمگرفتهبوديم.حدود2۵۰نفرشهیدداديم،ولی
پلرارهانکرديم.بهغالمعلیرشیدگفتیماگربخواهیماينجابمانیم،بايددرجنوبکرخه،تا
رودخانهنیسانودرغرب،تاهورالهويزهبرويمومستقربشويم.اوگفتچهکاربايدبکنیم؟
گفتیممايعنیتیپکربالوتیپامامحسین)ع(آمادگیداريمکهبرويمروستایدفاروهورالعظیم
وعقبهدشمنراازسمتراستهورشناسايیکنیم.ازانتهایخطتیپکربال،بعدازپلدوم،
بايدپیادهمیرفتیمتابهروستایدفارمیرسیديمکهمردمدرآنسکونتداشتند.وقتیراهکار

وطرحمانرابهغالمعلیرشیدتوضیحداديم،اوبارفتنماچندنفرفرماندهموافقتکرد.
من،علیاسحاقی2مسئولشنودواطالعاتقرارگاه،حسینخرازیواحمدکاظمیکه
اين بايکراهنمایعربزبانعازمروستایدفارشديم. بوديم نفرمانهماصفهانی چهار
بلدچیاهلدفاروازخانوادههايیبودکهآنجاماندگارشدهبودند.لباسهایعربیودشداشه
پوشیديموسرمانراهمباچفیههایمحلیوبومیبستیم.درحالیکهاسلحههايمانرازير
لباسهايمانپنهانکردهوحمايلبستهبوديم،پیادهرفتیمکهازآنجاتاروستایدفاروکنار
هورالعظیمراشناسايیکنیم.کمیازراهراهمباموتوررفتیموموتورمانرادردفارگذاشتیم.
بخشیازروستایدفارتویخشکیوبخشیازآنهمدرهوربود.خانههایروستاکپری
۱. پل الوان در محدوده عملیات تیپ عاشورا و در محور مواصالتی شمال و جنوب خوزستان قرار داشت و در مرحله 
اول عملیات طریق القدس تصرف نشد. از این رو، ارتش عراق قادر بود از مناطق جنوبی عملیات طریق القدس و ازطریق 

پل الوان، برای بازپس گیری بستان اقدام کند.
2. علی اسحاقی از مسئوالن اطالعات محور دارخوین و از نیروهای اصفهان بود که در حین نبرد طریق القدس عالوه بر 
برعهده داشتن مسئولیت اطالعات منطقه عمومی عملیات طریق القدس، با راه اندازی شنود بی سیم از دشمن، کمک شایانی 

به پیروزی این عملیات کرد. 
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وزنهاومردهایروستاهممشغولچرایگاوهاوگوسفندهاوکارهایروزمرهشانبودند.
چهارتاصندوقچوبیپیداکرديمودوربینوسالحوتجهیزاتانفرادیمانراداخلآنها

گذاشتیمورويشانپوشالريختیمورویسرمانگذاشتیم.
رزاقزاده: این شناسایی را چه روزی انجام دادید؟

قربانی:بهنظرمروزهفتمجنگيعنیچهاردهمآذربود.ازدفارپیادهبهمزارعگندمیرفتیمکه
گندمهايشانراچیدهبودند.ازآنجابهطرفسفالهارفتیمکهکوههايیازعلوفهبودند.همه
علوفههايیکهبرایدامهايشانجمعکردهبود،رویهمريختهوتپههايیبزرگیازعلوفه
درستکردهبودند.طوریکهدشمنمارانبیند،ازعلوفههاباالرفتیموبادوربیناطرافرانگاه
کرديم.ديديمزيرپايمانقرارگاهموتوریعراقیهاست.اگرآر.پی.جی.داشتیم،میتوانستیم
همهرابزنیم؛يعنیاگرقصددرگیریداشتیميانیروبردهبوديم،حملهمیکرديموآنجارا
میگرفتیم.بههرحالمااينمنطقهتاپلشیخخزعلرابادوربینبهطورکاملشناسايیکرديم.
يکمقرتیپآنجابودکهدههانفربروتانکدرآنبود.يکقرارگاهلجستیکوپشتیبانیرا

همشناسايیکرديم.وقتیبرگشتیمديگرعصرشدهبود.

عقب نشینی عراقی ها از شمال رودخانه نیسان
بعدازشناسايیها،دوگردانازتیپماودوگردانازتیپامامحسین)ع(کهآنهارابرایعملیات
آمادهکردهبوديم،بهسرعتازحاشیةهوربهسمتدشمنراهافتادند.دراينزمان،نیروهای
اطالعاتمستقردرخطکهدشمنرادائمزيرنظرداشتندوديدبانیوشنودمیکردند،گفتند
عراقیهادارندعقبنشینیمیکنند؛يعنیدقیقاًوقتیکهداشتیممیرفتیمعراقیهارامنهدم

کنیم،آنهافرارکردند.
رزاقزاده: البته عراقی ها آخر آذر عقب نشینی کردند.

قربانی:نه،روزهشتم،نهمعملیاتبودکهعقبنشینیکردند.1باالخرهآنهافهمیدندکهما
میرويمپلالوانرامیبنديموهمهنیروهایمستقردرحِدفاصلرودخانهسابلهونیساناسیر
میشوند.بههمیندلیلبهنیروهايشاندستورعقبنشینیدادندوخودشانراازمهلکهخارج
کردند.ماهمرفتیماينمنطقهراتاخطحدابالغیبهتیپکربالکاماًلپاکسازیکرديموبا

تیپعاشوراالحاقکرديم.بعدازآنديگرکارهادرسراشیبیافتاد.
بهدست ازعراقیها پیاده تیپ تیپزرهیويک درعملیاتطريقالقدسحدوديک

۱. طبق اسناد موجود، نیروهای عراقی 1360/9/30 عقب نشینی کردند.
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تیپ2۵کربالوتیپ2لشکر۱۶ارتشبهطورکاملمنهدمشدوعدهزيادیازآنهااسیرشدند.
ديگری و مخبری فرماندهی به گردان۱2۵ يکی ارتش، از گردان دو گفتم، که همانطور
گردان۱۱4بهفرماندهیسرهنگکیانپور،درخطحدتیپکربالبودند.کیانپوردرسمت
چپخیلیموفقنبود.پسدوگردانازارتشودوازدهگردانهمازتیپ2۵کربالحضور
داشتند.درتیپکربال،يکگردانادوات،يکگردانتانک،يکگردانمهندسی،يکواحد
تدارکاتويکگردانقاطريزههمداشتیمکهاستعدادماندرمجموعتقريباًهفدهگردانمیشد.1

مابهتريننیروهایکادررادراينجاداشتیمکهعدهایازآنهاشهیديامجروحشدند.
رزاقزاده: طفالن هم در اینجا شهید شد؟

قربانی:بله.مادراينجاتقريباًبهاندازهکادريکتیپشهیدداديم،ولیدرعوضعملیات
سرنوشتسازیانجامداديم.استعدادماندراينجاترکیبیازنیروهایاصفهان،تهران،مشهد،
قم،خمین،کرمانوخوزستانبود.خوزستانیهايکگردانشانخطشکنبودوواقعاًدراينجا
کمککردند.ستادچمرانوامکاناتواسلحهونیروهایآنهاراتویسوسنگردتحويلگرفتم
ونیروهايشانراسازماندهیکردم.آنهاخیلیمؤمنوشجاعبودندوهرکاریداشتیم،انجام
میدادند.يگانزرهیسپاهبهفرماندهیفتحاهللجعفریهمباماآمدودرعملیاتشرکت
کرد.ازروزاولتاپنجمبهدلیلفشاردشمن،يگانزرهیسپاهپیشمانیامد.يادمهستکه
نیروهایيگانزرهیتیپکربالرفتندتویروستایجابرحمدانبانیروهایيگانزرهیسپاه
بهفرماندهیفتحاهللجعفریونیروهایزرهیارتشارتباطبرقراروالحاقکردند.عراقیها
يکخاکريزدراينجازدهبودند.بهنظرمداشتنديکجادهجديداحداثمیکردند.مادراينجا
حدود۵،۶تااسکورپینوکامیونازدشمنغنیمتگرفتیم.دراينعملیاتچندتانکچیفتن
کهآنهاراتویآبادانگرفتهبوديموچندتانکونفربرعراقیهمداشتیم.فرماندهگروهان
بود.جعفرزاده ما يگان در زرهی رسته با هم استوارجعفرزاده بود. قادری باقر زرهیمان
اودرعملیات بود. ما تاعملیاتفتحالمبینپیش آبادان اززمانمحاصره آذریزبانبودو
بیتالمقدسهمخیلیبهماکمککرد.جعفرزادهيکیازاستوارهایارتشبودکهبااجازه
سرهنگصیادشیرازی،فرماندهنیرویزمینیارتش،پیشماآمدهبودوبهقادریآموزش

زرهیمیدادوبااوهمکاریمیکرد.2
مادرمحوروسطبوديمووقتیکهعملیاتتمامشد،چونديگرخطپدافندیدرآنمنطقه

۱.درکتابنبردطريقالقدسبهقلمامیررزاقزاده،به۹گردانپیاده،2گرداناحتیاطو۸گردان،گروهانوواحد
تخصصیاشارهشدهاست.تفاوتدرآمارهابهدلیلشناوربودنسازمانرزميگانهادرايندورهاست.

2. جعفرزاده در فروردین ماه سال 1394 بر اثر جراحات جانبازی به درجه رفیع شهادت نائل شد.
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نداشتیم،قرارشدازآنجابرويم.خطرابهسپاهسوسنگردتحويلداديموبعدهملشکر۱۶
زرهیارتشدرآنجامستقرشد.سرهنگلطفیهمدرهمهمراحلنبردحضورداشت؛همدر
شناسايیوهمدراجرایعملیات.حضوراووشجاعتشموجبشدهبودکهسرگردمخبری
وسرهنگسلیمانزادههمجلوبیايند.اگرسرهنگلطفیجلونمیآمد،آنهاهمبهراحتیجلو
نمیآمدند.اينارتباطواقعاًمارابههمنزديککردوروابطمابااووارتشتنگاتنگشد.
فرماندهلشکرحلقهاتصالمابازيرمجموعهاشبودوفرماندهانتحتامراويعنیزمانفر،

سلیمانزاده،مخبریوکیانپوربانیروهایماهماهنگشدهبودند.
باتوجهبهاينکهعراقیهاموانعومیادينمینواستحکاماتیايجادکردهبودند،نیروهای
پیادهسپاهبايدخطرامیشکستند.البتهدرجايیکهمازمینرابرایعبورزرهیبازمیکرديم،
برادرهایارتشیباتماموجودکارشانراانجاممیدادند؛مثاًلپلراکهگرفتیم،مخبریرا
کنند،چونبچهها بیايندجلووشلیک بگو تانکهايت به اوگفتم به رویجادهآوردمو
صدایتانکهاراکهبشنوند،دلگرممیشوندوروحیهمیگیرند.بارانمیآمدوعراقیهاهم
تیرمیزدند.اومیگفتتانکهايمرامیزنند.گفتممابايدتانکهایدشمنرابزنیم.درواقع

بهکارگیریخوبسالح،تانکونفربر،هنرفرماندهرانشانمیداد.
لطفی:صدایتانکهابرایدشمنهموحشتايجادمیکرد.

قربانی:بله،واقعاًهمینطوربود.منخودمبامخبریرفتمتویتانکنشستموگفتمبرو.
تانکهاراتانزديکپلسابلهوپايینجادهبرديموآنجاچیديم.همینکهصدایتانکهابلند

میشد،همنیروهایايرانیروحیهمیگرفتندوهمدشمنوحشتمیکردومیترسید.
لطفی:اصاًلظاهرتانکهایچیفتنوحشتآوربود.

اودائم اما بینداز، تانکهاراراه بیا بهمخبریگفتم پاتکشد، ما به بله.شبکه قربانی:
میگفتزرهپوشهایمنرامیزنند.گفتمنمیزنند.خالصهيکیازاينتانکهاراتویجاده
راهانداختیم.مننظرماينبودکهاينتانکوسطتانکهایدشمنبرود.اگراينتانکبه
میانتانکهایدشمنمیرفت،حتیاگرزدههممیشد،قطعاًکلعملیاتارتشعراقمختل
میشد.دراينصورت،فرماندهانتیپ،لشکروگردانهایعراقیباخودشانمیگفتندکه
يکتانکايرانیمیانتانکهایماآمد.منباايننگاه،تانکهایخودمانراتانزديکپل

سابله،زيرآتشسنگینتوپخانهوتانکعراقیهاجلوبردم.
رزاقزاده: یعنی نظر شما این بود که تانک ها با قوای زرهی عراقی سینه به سینه بشوند و رعب 

و وحشت نیروهای خودی از بین برود؟
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قربانی:نه،نظرماينبودکهتانکمانبینتانکهایعراقیبرودوآنهابهخودشانبگوينديک
تانکايرانیتویمواضعمانآمد.بهاينترتیبسیستمآنهاکهخودصدامهدايتشمیکرد،
بهطورکاملبههممیريخت.باوجودفشاریکهآنهامیآوردند،تانکمانراتانزديکپلجلو
برديم؛تاحدیکهبتواندآنهارابزند.اينتانکويکتانکديگرارتششروعبهشلیکاز
رویجادهوکنارجادهکردندوبهگمانم،آنشب2،۳تاتانکعراقیراکهآرايشستونی
داشتند،زدند.الحمدهلليگانهایزمینیونیرویهوايیهمباهمارتباطداشتندوهماهنگ

بودند.البتهدرعملیاتطريقالقدس،نیرویهوايیوهوانیروزکمترواردعملشدند.
فتحبستان،فتحدلهابودکهحاصلفرماندهیحضرتاماموتألیفقلوبارتشیهاو
سپاهیهابود.دراينعملیات،درآمبوالنسهایسپاهوارتشکهجنازهشهیديامجروححمل
میکردند،خونجهادی،سپاهی،بسیجیوارتشیباهممخلوطمیشد.اينوحدتواين
خونهامايهپیروزیمابود.ارتشعراقفقطدرنزديکیوجنوبپلسابله،يکلشکرزرهی
وچندتیپپیادهوتکاورواردعملکرد.چهکسیجزخداواهلبیت)ع(نیروهایمجهز
ارتشعراقراشکستداد؟ازتیپ2لشکر۱۶کهفقطدوگردان۱۱4و۱2۵توانستندبهما
کمککنند.اگربقیهگردانهامیآمدند،تویمیدانمینمیافتادند.بههرحالبهدلیلمقاومت
وپايداریجانانهنیروهادراينده،دوازدهروز،دشمنتلفاتشدوبرابرماشد.شجاعتو
رشادترزمندگانوياریخداوندموجبشکستدشمنتابندندانمسلحشد.درضمن

نیروهايمانغنائمواسرایزيادیگرفتند.
رزاقزاده: امیر لطفی، لطفًا پاتک ارتش عراق در روز دوازدهم و سیزدهم آذرماه یا روز ششم و 

هفتم عملیات را شرح بدهید. 

لطفی:تیپ4۳يا4۶ارتشعراقمیخواستپاتککندوبستانرادوبارهپسبگیرد.تانکهای
عراقیهدفشاناينبودکهازاينجادهوپلسابلهعبوربکنندوتاچزابهبروندتابتوانند
سقوطشمالکرخهراجبرانبکنند.اينتیپرویجادهحرکتکردوچهار،پنجتانکروی
پلباهمتصادفکردندوپلبستهشد.تانکهامتوقفشدندواينبهترينفرصتبرایتیپ2
لشکر۱۶زرهیارتشوتیپکربالبودکهآنهارامنهدمکنند.همهتانکهاقبلازاينکهبهپل
برسندبهصورتستونیمتوقفشدهبودند.نیروهایخودیهمازفرصتاستفادهکردندو

همهآنهارامنهدمکردند.اگرآنهابهبستانمیرسیدند،اينشهردوبارهسقوطمیکرد.
رزاقزاده: پس شما فرمایش سردار قربانی را درباره انهدام تانک ها تأیید می فرمایید.

لطفی:بله،اينبهترينانهدامیبودکهمادرمنطقهانجامداديم.تیپکربالباتیپ2لشکر۱۶در

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهنهم:عملیاتطريقالقدسوآزادسازیبستان  265

منطقهمیانیوتیپ۱لشکر۱۶باتیپ۳۱عاشورادرمحورجنوبیعملکردند.چونپلعامل
اصلیمواصالتدرمنطقهبود،وقتیبستهشد،ستونتانکهاهمبهطورطبیعیرویجادهمتوقف
شد.خطهایپدافندیایکهزدهشدهبود،فقطبرایحفاظتجادهتعاونبودوعراقیهاازآنجا
میتوانستندمنطقهراکاماًلزيرديدداشتهباشند.آنهامیخواستندکههرطورشدهاينجادهرا
حفظکنندوهرحملهایرادفعکنند،ولیآزادسازیقسمتشمالیورسیدننیروهایايرانیبه
پشتآنهاموجبناکامیشانشد.درواقعرسیدننیروهابهچزابهموجبآزادسازیبستانشد.

روایت امیر سیروس لطفی از عملیات فریب 
رزاقزاده: تیپ3 شما در کدام محور عملیات وارد عمل شد؟

لطفی:تیپ۳درمنطقةطراحبود.بهترينعملیاتغافلگیریایکهانجامداديم،اجرایطرح
فريبیبودکهمنخودمآنراتهیهکردهبودم.ماساعت۳۰دقیقهبامدادهشتمآذرسال۶۰
بدوناينکهتیپ۳رابهسمتجنوبحرکتبدهیم،آتشفريبندهاجراکرديم.مدرکشهم
ايناستکهسرهنگجوادی،فرماندهتیپ۳،تویبیسیمفريادمیزدکهچراشماآنجاحمله
آنهاديگرگماننکنندچنین نیروهایمنرامیزنند؟آنعملیاتموجبشدکه میکنید،
عملیاتیدرقسمتبستانانجامخواهدشد.اينبهترينتاکتیکیبودکهتوانستیمبهکارببريم.
بنابراينتیپ۳درجبهةطراحکارخودشراانجامداد.تیپ2وتیپکربالهمدرقسمت
جنوبکرخهوقسمتمیانیازمواضعپدافندیخودشانحرکتکردند.تیپ۱همباتیپ

عاشورادرمحورجنوبیواردعملشد.
قربانی:منتهاتیپ۱وتیپعاشورانتوانستندبهاهدافشانبرسندوعملیاترادراينمحور،

ناقصانجامدادندوحدوددهروزطولکشیدتادشمنرامنهدمکنیم.
رزاقزاده: از تیپ1 لشکر16 چند گردان وارد عمل شد؟

شوند. عمل وارد مکانیزه گردان دو و تانک گردان دو تیپ۱، سازمان از بود قرار لطفی:
چوندشمنديدوتیرمستقیمرویمنطقهداشت،نیروهایخطشکنهمهازسپاهبودند.
صیادشیرازیازآنروزیکهفرماندهنیرویزمینیشد،ازادغامنیروهایارتشوسپاهبا
عنوان"ترکیبمقدس"يادکرد.همانطورکهسردارقربانیگفتندبیننیروهایمسلحواقعًا
همبستگیايجادشد.چیزیکهمنمیگفتمنیروهایسپاهقبولمیکردندوچیزیکهآنها
میگفتند،ماقبولمیکرديم.اگراشکاالتیهمبود،باهمرفعمیکرديم.اگرمنبخواهمکل

عملیاتراازاولتشريحکنم،چندروزطولمیکشد.
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رزاقزاده: لطفًا خالصه  بگویید که وقت شما را هم زیاد نگیریم. نزدیک اذان هم هست. در حد 
جزئیات مِدنظر ما نیست.

لطفی:ساعت۳۰دقیقهبامداد،مادراينجادوتیپواردعملکرديم.سپاههمتیپهايشرا
واردکرد.درواقع،ماسردشمنراباآنعملیاتفريبیکهتیپ۳انجامداد،کالهگذاشتیم.در
محورجنوبی،تیپ۱ماوتیپعاشورادرزمانمقررخیلیسريعپیشرویکردندتابهدغاغله
برسند.تالشاصلیمادرمحورمیانیبودکهمیخواستیمازپلسابلهعبورکنیم.دراينجادو
خطاصلیوپدافندیهمبرایحفاظتجادهتعاونبود.مادراينمنطقهديدوتیرمستقیم
همداشتیم.همانطورکهسردارقربانیتشريحکردندمقاومتدرمحورمیانیخیلیشديدبود،
چونمیخواستنداينجادهرابازنگهدارند.حتیقراربودکهباعبورغواصانتیپکربالاز
نهرعبیدورودخانهسابله،تانکهايیراکهرویخاکريزاولودوممستقربودند،ازپشت
بزنیمکهچوناشکاالتیپیشآمدوپلاولبرپانشد،اينعملیاتُکندشد.سرگردمخبری،
فرماندهگردان۱2۵مکانیزه،همنتوانستبهعملیاتخودشدرسمتیکهبايدبهپلمیرسید،
ادامهبدهد.بنابراينازجادهسابلهخشکهاستفادهکردوخودشرابهخطاولرساندوآن
خطراشکستوباالخرهدرحوالیپلوخطدومدشمنمتوقفشد.بعدازاينتوقف،
دشمنباگزارشهايیکهگرفتهبود،تیپ4۶يا۱2زرهیاشراکهتیپاحتیاطبودوصدام
کنترلکاملرویآنداشت،واردعملکرد.مناينجايکسؤالدارم.دقیقاًنمیدانمواحد
زرهیپاتککنندهعراقکهبهصورتستونیحرکتکردکهخودشراازجنوببهشمالو
بستانبرساند،ازکداميگانبود.البتهاحتمالدارديکواحدترکیبیبودهباشد.ماارتشیها
چونخیلیازتانکهایلشکر۱۶زرهیماندرعملیاتنصرمنهدمشدند،درمضیقهبوديم.
استعدادتیپ۱ماوتیپ۳۱عاشوراکهدرمحورجنوبیباهمادغامشدند،دوگردانزرهیو

دوگردانپیادهبود.دوگردانمکانیزهويکگردانپیادههمدراحتیاطبودند.
قربانی:بااينکهنیروهایمايکسومنیروهایعراقیبودند،بهدلیلوحدتنیروهایارتش،سپاه
وجهادومردمعزيز،خداقدرتوتوانماراچندبرابرکرد.پیروزیدرعملیاتطريقالقدس
فقطلطفخدابود،وگرنهماتوانجنگیدنبازرهیدشمنرانداشتیم.خداراهزارانمرتبه
شکر.مگرسهتیپتازهتأسیسکربال،امامحسین)ع(وعاشوراچهداشتند؟مگرلشکر۱۶قزوين
آخر روزهای در داشتیم؟ عملیات برای مهمات ماچقدر مگر داشت؟ تانک دستگاه چند
عملیات،منبهزاغههایسپاهسوسنگردرفتموخمپارهومهماتآوردم.قرارگاهتازهتأسیس

بودوسپاههممهماتچندانینداشت،ولیلطفخدابارزمندگانبود.

جلسه دهم*
نبرد چزابه و آمادگی برای عملیات فتح المبین

چکیده
جلسه دهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی درخصوص حمله عراق به تنگه چزابه و کسب 
دستاوردهای  به  جلسه  ابتدای  در  قربانی  است.  فتح المبین  عملیات  برای  الزم  آمادگی های 
عملیات طریق القدس و موقعیت نیروهای خودی و دشمن پس از عملیات در این منطقه اشاره 
خط  تثبیت  مشغول   1360 سال  بهمن ماه   10 تا  آذرماه   30 از  کربال  تیپ  که  افزود  و  کرد 
پدافندی و تحویل آن به ارتش و اقدامات آماده سازی برای عملیات فتح المبین بود. در این 
مدت، جلسات مشترک میان فرماندهان لشکرهای سپاه و ارتش و چندین جلسه جمع بندی در 
جبهه،  دو  در  عراقی  و  ایرانی  مسلمان  نیروهای  به دلیل کشته شدن  برگزار شد.  پادگان گلف 
برخی از فرماندهان برای ادامه نبرد مردد بودند و به گفته قربانی، این تردید و دلسردی، سرعت 
بازپس گیری مناطق اشغال شده را ُکند کرده بود. وی بیان کرد که طبق نظر محسن رضایی، 
فرماندهان خدمت امام رسیدند تا پاسخ سؤاالتشان را دریافت کنند و سخنان امام اثر مثبتی بر 
فرماندهان گذاشت. وی دربارۀ جلسه فرماندهان سپاه در تهران بعد از جلسه با امام، گفت که 
در این جلسه، درباره شکل و قالب سازمان رزم و یگان های سپاه صحبت شد و درنهایت تصمیم 
گرفته شد که سازمان رزم سپاه تقویت شود و تعدادی سازمان جدید در قالب تیپ از استان های 
مختلف شکل بگیرد. در این جلسه درباره تشکیل یگان هایی مانند تیپ27 محمد رسول اهلل)ص(، 

* جلسه دهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز دوشنبه، 8 دی 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در پادگان 
شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی و صفر حسین پور، 

راوی تیپ25 کربال در دوران دفاع مقدس، نیز حضور داشتند.
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جلسه دهم*
نبرد چزابه و آمادگی برای عملیات فتح المبین

چکیده
جلسه دهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی درخصوص حمله عراق به تنگه چزابه و کسب 
دستاوردهای  به  جلسه  ابتدای  در  قربانی  است.  فتح المبین  عملیات  برای  الزم  آمادگی های 
عملیات طریق القدس و موقعیت نیروهای خودی و دشمن پس از عملیات در این منطقه اشاره 
خط  تثبیت  مشغول   1360 سال  بهمن ماه   10 تا  آذرماه   30 از  کربال  تیپ  که  افزود  و  کرد 
پدافندی و تحویل آن به ارتش و اقدامات آماده سازی برای عملیات فتح المبین بود. در این 
مدت، جلسات مشترک میان فرماندهان لشکرهای سپاه و ارتش و چندین جلسه جمع بندی در 
جبهه،  دو  در  عراقی  و  ایرانی  مسلمان  نیروهای  به دلیل کشته شدن  برگزار شد.  پادگان گلف 
برخی از فرماندهان برای ادامه نبرد مردد بودند و به گفته قربانی، این تردید و دلسردی، سرعت 
بازپس گیری مناطق اشغال شده را ُکند کرده بود. وی بیان کرد که طبق نظر محسن رضایی، 
فرماندهان خدمت امام رسیدند تا پاسخ سؤاالتشان را دریافت کنند و سخنان امام اثر مثبتی بر 
فرماندهان گذاشت. وی دربارۀ جلسه فرماندهان سپاه در تهران بعد از جلسه با امام، گفت که 
در این جلسه، درباره شکل و قالب سازمان رزم و یگان های سپاه صحبت شد و درنهایت تصمیم 
گرفته شد که سازمان رزم سپاه تقویت شود و تعدادی سازمان جدید در قالب تیپ از استان های 
مختلف شکل بگیرد. در این جلسه درباره تشکیل یگان هایی مانند تیپ27 محمد رسول اهلل)ص(، 

* جلسه دهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در روز دوشنبه، 8 دی 1388، در دفتر موزه دفاع مقدس واقع در پادگان 
شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار قربانی و صفر حسین پور، 

راوی تیپ25 کربال در دوران دفاع مقدس، نیز حضور داشتند.
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7 ولّی عصر)عج(، 41 ثاراهلل)ع(، 19 فجر، 17 قم و 33 المهدی)عج( و فرماندهان آنها بحث و تبادل 
نظر شد. قربانی سپس به ابالغ مأموریت جدید به تیپ25 کربال و اعزام آن به منطقه عمومی 
شوش اشاره کرد و در خالل این مباحث، به حملۀ ارتش عراق به تنگه چزابه و دالیل سیاسی 
و نظامی این هجوم پرداخت. او دربارۀ آماده سازی عملیات فتح المبین گفت تیپ کربال از 10 
اسفند سال 1360 در محدوده تپه120 و شرق رودخانه کرخه مستقر شد و نخستین اقدامش 
در آنجا، شناسایی منطقه و مواضع دشمن بود. وی سپس به تغییر مأموریت تیپ25 کربال و 
انتقال این تیپ به منطقه شیخ شجاع و نزدیکی سه راه عبدالخان اشاره کرد و افزود فلش عملیات 
از رقابیه تا تنگه دوَسَلک را به یگان تحت امرش واگذار کردند. او در تبیین تغییر مأموریت 
تیپ25 کربال گفت که فرماندهان به این نتیجه رسیدند که اگر ما در این منطقه عملیاتی، عقبه 
دشمن را ببندیم و وارد عمق مواضع او بشویم، خیلی سودمندتر از آن است که با قوای آماده و 
مجهز عراق به صورت جبهه ای درگیر شویم. قربانی ادامه داد که عملیات در این منطقه با کمک 
تیپ8 نجف و 55 هوابرد ارتش انجام شد و درمجموع در این عملیات، 19 گردان به تیپ25 
کربال واگذار شد. شناسایی منطقه عملیاتی فتح المبین، تصرف و انهدام توپخانه دشمن، ذکر 
اسامی فرماندهان گردان ها، وضعیت و ترکیب واحدها و گردان های تیپ25 کربال و استعداد این 

تیپ، جزء مباحث پایانی جلسه دهم است.

گام بلندتر در غرب کرخه
امیررزاقزاده:بسم اهلل الرحمن الرحیم. در این جلسه می خواهیم به عملیات فتح المبین بپردازیم. 
لطفًا بفرمایید پس از آنکه عملیات طریق القدس را انجام دادید، برای تثبیت موقعیت یگانتان چه 

اقداماتی کردید و چگونه برای عملیات بعدی آماده شدید؟

کنار به ما طريقالقدس، عملیات اجرای با بسماهللالرحمنالرحیم. قربانی: مرتضی سردار
رودخانهنیسانرسیديموپدافندکرديم.بعدازآن،قرارشدبرایعملیاتفتحالمبینبهمنطقه
عملیاتیشوشبرويم.تقريباًبیستيابیستودوروزبعدازعملیاتطريقالقدسيعنیروز
سیامآذرماه،برایحضوردرعملیاتبعدیبهيگانمامأموريتدادند.دراينزمان،جبههما
درمنطقهدشتآزادگانوبستانتثبیتشدهبودوبرایعملیاتبعدیآمادهبوديم.باتوجه
بهاينکهبخشیازارتشعراقدرعملیاتطريقالقدسعقبنشینیکردوبهجنوبرودخانه
نیسانرفت،ماهمجبههخودمانرادرشمالاينرودخانهتثبیتکرديم؛يعنیازيکجناح
درساحلشمالیرودخانهنیسانوازجناحديگردرکنارۀشرقیهورالهويزهخطپدافندی
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تشکیلداديم.جبهةغربیما،دفاروهورالهويزهبودکهدراختیارنیروهایبومیقرارداشت.
هورالهويزهبهتنگهچزابهمیرسیدکهدرآنجاتیپامامحسین)ع(مستقربود.يکتیپزرهی
ارتشهمدرتنگهچزابهماندهبودتامناطقوارتفاعاترملیراحفظکند.درمناطقرملیهم
نهعراقیهانیروداشتند،نهما.عراقیهاکهفرارکردند،ماشینآالت،تجهیزاتووسايلنظامی
وتانکهایازکارافتادهشانرادراينمنطقهرهاکردندوماآنهارابهغنیمتگرفتیم.چوبو
الواروهرچیزیکهبهدردمانمیخوردهمبرداشتیم.نیروهایخودیهمهراجمعکردندو
بهخطپدافندیرقابیهآوردند.باتوجهبهاينکهدرعملیاتطريقالقدسعدهایازنیروهاشهید
يامجروحشدهبودند،آنهارادوبارهسازماندهیکرديم.درجلسهایکهتشکیلشدهبودبرای
اينکههمهفرماندهانقبل،حینوبعدازعملیاتطريقالقدسگزارشبدهند،منوحسین
خرازیهمگزارشمشروحداديم.بهنظرمآنگزارشهاراخودمرکزمطالعاتسپاهدارد.در
اينجلسه،ابتداحاجحسینخرازیچندآيهازسورهصفراخواندوبعد،هرفرماندهی
دربارهعملیاتونقاطقوتوضعفآنبهصورتجداگانهتوضیحاتیداد.1مااز۳۰آذرسال
۶۰تا۱۰دی،خطپدافندیمانراتثبیتوبعدهمارتشراجايگزينخودمانکرديم.برای

اينکهپدافندبهتریبکنیم،پلهایدشمنراهمکهرویرودخانهنیسانبود،منهدمکرديم.
ماتقريباًاز۱۰دیتا۱۰بهمندرمنطقهدشتآزادگانوسوسنگردبوديموواحدهای
گلف پادگان جلسات در حضور برای را ما هم آن از بعد میکرديم. آماده را رزمیمان

فراخواندند.جلساتتقريباًهرهفتهدرگلفاهوازودزفولبرگزارمیشد.
رزاقزاده:در این جلسات چه کسانی حضور داشتند؟

قربانی:حسینخرازی،عزيزجعفری،رشید،محسنرضايی،صیادشیرازی،آقارحیم،امیر
سیروسلطفی،احمدکاظمی،متوسلیان،سرهنگپناهی،علیرضايیان،بشردوستوعدهایاز
فرماندهانسپاهوارتشبودند.فرماندهانلشکرهایارتشزيرنظرصیادشیرازیوفرماندهان

يگانهایسپاههمزيرنظرفرماندهکلسپاهبودند.

دیدار با امام 
مادرعملیاتطريقالقدسالحمدهللخوبجنگیديموعملیاتمانموفقیتآمیزبود.دراين
عملیات،نیروهایدشمنراعقبزديموعدهزيادیهماسیرگرفتیم،اماچونتعدادیاز

۱. جلسه ای که راوی به آن اشاره می کند در 17 آذر سال 1360 برای جمع بندی و ارزیابی عملیات طریق القدس در پایگاه 
منتظران شهادت یا گلف منعقد شد که مستندات آن و همچنین نوار جلسه و پیاده شده آن، در مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس موجود است.
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يگانهايماندرمحورجنوبکرخهزيرآتشدشمنقرارگرفتند،مسائلیمطرحشد.بیشتر
بحثهادربارهجناحچپمنطقهنبردبودکهتیپعاشوراوتیپ۱لشکر۱۶درآنجامستقر
بودندوعملیاتواقداماتشانموفقیتآمیزنبود.درآنجاعدهزيادیازنیروهایخودیشهید
يامجروحشدهبودند.البتهتلفاتسنگینیهمبهعراقیهاواردشدهوعدهزيادیازآنهاکشته
شدهبودند.همانزمان،سؤاالتیذهنبعضیازدوستانرامشغولکرد؛ازجملهاينکهدراين
جنگ-جنگیکهمادرآنحقیموآنهاباطلاند-يکعدهمسلماندارندباهممیجنگند
وازهردوطرفهمکشتهمیشوند.عدهایازبرادرهاکهاينسؤالبرايشانپیشآمدهبود،
تویجلساتخودمانآنرامطرحمیکردندوجوابهايیهمبهآنهادادهمیشد،ولیقانع
نمیشدند.درواقعافرادیکهمخالفخطاماموجهادبودند،شکوترديددررزمندگانو
فرماندهانايجادمیکردندوداليلشرعیهممیآوردند.بهترينتصمیمرامحسنرضايی

گرفتوقرارشدکهخدمتحضرتامامبرويم.
يادمنیستدقیقاًچهروزیبودکهخدمتايشانرفتیم،ولیزمانیکهمیخواستیمبهتهران
برويم،منافقین،مردمومسئوالنراترورمیکردند.صدامدرعملیاتطريقالقدسشکست
خوردهبودوبرایتقويتضدانقالبومنافقینبرنامهريختهبودومنافقینبهشدتفعالشده
بودند.دشمنمیخواستباترورمسئوالنومردمکوچهوخیابان،رعبووحشتايجاد
کندتاپشتنظامخالیشود،ولیالحمدهللهرچهمردمومسئوالنراشهیدمیکردند،مردم

محکمترمیشدند.
وقتیکهمیخواستیمبهتهرانبرويم،خیلیبهماسفارشمیکردندکهدستهجمعیوبا
لباسفرمسپاهنرويم،چونمنافقینفعالبودند.مامسلحبهژ۳وکالشینکفونارنجکبوديم
والحمدهللترسیازمنافقیننداشتیم،ولیبههرحالبرمسائلحفاظتیوامنیتیتأکیدمیشد.
منوزينالدينواحمدپوربايکماشینتويوتاازدزفولراهافتاديم.رانندهمانهمزينالدين
بودکهباسرعترانندگیمیکردوخیابانهایتهرانرامیشناخت.سرساعت۹صبحخدمت

حضرتامامرسیديم.1
درابتدایجلسه،صیادشیرازیومحسنرضايیگزارشیازعملیاتطريقالقدسوفتح
بستانکهسپاهوارتشانجامدادهبودند،ارائهکردند.آقامحسننقشهایپهنکردوگزارش

۱. در این جلسه عالوه بر خودم، محسن رضایی، خرازی، سرهنگ صیاد شیرازی، غالمعلی رشید، شمخانی، عزیز جعفری، 
احمدپور، رفیق دوست، رحیم صفوی، مهدی زین الدین، غمخوار، علیرضا عندلیب، داوود کریمی، حسن درویش، مجید 
بقایی، حسن باقری، احمد کاظمی و چند فرمانده دیگر از ارتش، مثل فرماندهان لشکرهای 77، 16 و 92 یعنی سرهنگ 

عظیم  ازگمی، سرهنگ سیروس لطفی و سرهنگ نیاکی هم بودند. )قربانی(
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عملیات میخواهیم انشاءاهلل گفت بعد و کرد امام تقديم طريقالقدس عملیات از کاملی
فتحالمبینراهمبا۸تیپازسپاهو4تیپازارتشبهسرعتشروعکنیم.بعدازآنهم
فتحالمبین، ازعملیات بعد بیتالمقدستوضیحاتیدادوگفتمیخواهیم دربارهعملیات
برایآزادسازیخرمشهراينعملیاتراانجامبدهیم.بیشترفرماندهانکهمیخواستندجواب
سؤالشانراازحضرتامامبگیرند،بهآقامحسنگفتهبودندازامامسؤالکندکهباتوجهبه
کشتهشدننیروهایدشمنوشهادتنیروهایخودمانکههمهمسلمانهستند،تکلیفما

چیست؟
رزاقزاده:این مسائل را چه کسی به شما گفته بود؟

بااينهمهشهید،تکلیفشرعیما قربانی:تویجلساتبچههایسپاهاينبحثبودکه
چیست؟

رزاقزاده:شما با اجرای عملیات موافق بودید یا تردید داشتید؟ 
قربانی:نه،منوفرماندهانتحتامرماصاًلترديدنداشتیم،چوندرعملیاتهایثامناالئمه
و ناموفق عملیاتشان که عاشورا تیپ نیروهای بود. موفقیتآمیز اقداماتمان وطريقالقدس
تلفاتشانزيادبود،اينترديدبرايشانبهوجودآمدهبود.دشمنبهکشورماحملهکردهبودو
درنگجايزنبود.بههرحالبعدازاينکهخدمتامامرسیديموآقامحسنرضايیاينمسئلهرا
مطرحکردند،حضرتامامفرمودند:ایکاشمنهميکپاسداربودم!شماباتدبیر،تفکرو
تعقلکارهاراانجامبدهید.چهکشتهشويدوچهبکشید،پیروزيدواسمتکتکاينشهداو
رزمندگاندرطومارزرينامامحسین)ع(ثبتوضبطشدهاست.پسبهجبههبرويدومقابل
دشمنمحکمبايستید.بهگمانمايشانحدود2۰دقیقهصحبتکردند.بعدازجلسه،بچهها
دورامامجمعشدندوسروصورتايشانراغرقبوسهکردند.آنجابهبرادرانارتشوسپاه
واقعاًروحانیتخاصیدستداد.همگیيکیيکیدستامامرابوسیديموالحمدهللبشاش
وسرحالوباروحیهخوبازاتاقامامبیرونآمديم.حسندرويشازعشايرشوشدانیال
بودکهبامحبتزيادگردنامامرابوسید.آقامحسندستاوراکنارزدوگفتپاسداربازی
درنیاور.امامفرمودندبگذاريدپاسداربازیدربیاورد.اوبعداًشهیدشد.بیرونکهآمديم،از
پشتشیشةاتاقديدمامامچفیهایکهرویپايشانبود،کنارگذاشتندوازرویصندلیبلند
شدند.يکپردهبیناتاقجلسهوداخلمنزلشانبودکهآنراکنارزدندوبهداخلرفتند.در
حیاطمنزلامام،دستانهمديگرراگرفتیمودعایوحدتخوانديموبااماموشهدامیثاق
بستیم.بیشترفرماندهانیکهآنروزخدمتامامرسیدند،شهیدشدند.امامعاقبتهمهمارا
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میديدندوفرمايشايشانبیدلیلنبود.بعدازديدارباامام،بینفرماندهانوحدتیبهوجود
آمد.همهمیگفتندتکلیفشرعیمانمشخصشدوبايدبرويم.

افزایش تیپ های سپاه در آستانه عملیات فتح المبین
بعدازظهرآنروزبهستادمرکزیسپاهدرنگارستانهشتمخیابانپاسدارانرفتیم.فعالیت
منافقینرعبووحشتعجیبیدرتهرانبهوجودآوردهبود.آنهامردموپاسدارهاراترور
میکردند.گشتثاراهللسپاههمباقدرتدرسراسرتهرانفعالبودومرکزهدايتوعملیاتش
درهمانستادمرکزیسپاهبود.ازنزديککهتالشهایسپاهیهارابرایمقابلهباعوامل
ناامنکنندهشهرديديم،واقعاًدلگرمشديم.آنهاهممثلماکهدرجبههمیجنگیديم،درحال
مبارزهبودند.درواقعهمهنیروهایانقالبیمسلح،برایبرخوردباضدانقالبومنافقینخائن،

آمادهوقبراقبودند.
يادمهستدوروزدرهمانستادمرکزیجلسهگذاشتیموتصمیمگرفتیمبرایاجرای
عملیاتفتحالمبین،بافرماندهانسپاهیایکهآنجابودند،محکمپایکاربرويم.فرماندهان
ترازاولجنگمحورهایکلیعملیاتفتحالمبینراشناسايیومشخصکردهبودند.خود
محسنرضايیباغالمعلیرشیدورحیمصفویرویاينمنطقهکارکردهبود،اماماهنوز
اطالعاتدقیقوزيادیازمنطقهنداشتیمونمیدانستیماوضاعآنجاچطوراست.همانجا
نقشهراپهنکردندوتوضیحاتیدادند.يکیازمشکالتمااينبودکهفقطسهتیپدرسپاه
داشتیم؛يکیتیپعاشورابهفرماندهیعزيزجعفری،يکیتیپکربالبهفرماندهیمنويکی
همتیپامامحسینبهفرماندهیحسینخرازی.درجلسهبحثشدکهماکمبودنیروی
کادرمانراچطورجبرانواينمشکلراچگونهحلکنیم.درآنجلسهفرماندهانسپاهمناطق
دهگانهکشوری1همبودند.برآوردیهمازشکلوقالبسازمانرزمويگانهایخودیشد.
درنهايتدرجلسهتصويبشدکهسازمانرزمسپاهتقويتشودوتعدادیسازمانجديددر
قالبتیپتشکیلشود.بههرحالسپاههمدرگیرجنگشهریوگرفتاریهایداخلیوهم

درگیرجنگباعراقبودوبايدسازمانرزمیقویتریپایکارمیآورد.

خراسان،  استان  سپاه  فرمانده  غزالی  حجت االسالم  اصفهان،  استان  سپاه  فرمانده  سالک  حاج آقا  جلسه  این  در   .۱
حاج عبدالوهاب فرمانده سپاه شمال کشور شامل استان های گیالن و مازندران، حاج اشجع فرمانده سپاه جنوب شامل 
کرمان، سیستان وبلوچستان و هرمزگان، محصولی فرمانده سپاه استان آذربایجان غربی و شرقی، شمخانی فرمانده سپاه 
خوزستان و بوشهر یا منطقه8 سپاه، داوود کریمی فرمانده منطقه10 سپاه شامل استان تهران و استان ها و مناطق هم جوار 

آن و دیگر فرماندهان مناطق ده گانه سپاه کشوری حضور داشتند. 
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پیشنهادشدکهمثاًلبرایتهرانيکلشکروبرایخراسانهميکلشکرتشکیلشود.
درنهايتتصمیمگرفتهشدکهآقامحسنخودشاينموضوعرادنبالکندوبهنتیجهبرساند.
4۱ عصر، ولیّ 7 رسول، 27حضرت اشرف، نجف تیپ۸ مثل يگانهايی ايشان هم بعد
ثاراهلل،۱۹فجر،۱7قمو۳۳المهدیراتشکیلداد.اسامیفرماندهانپیشنهادیيگانهارا
هميادمهست.قراربودداوودکريمیواويسیفرماندهیتیپ27تهرانرابهعهدهبگیرند،
ولیبعدشچونقرارشدفرماندهانيگانهابیشترازمناطقعملیاتیانتخابشوند،احمد
متوسلیانرابرایاينيگانانتخابکردند.تیپ۱7قمرابهمرتضیصفاریوتیپ۱۹فجر
راکهنیروهايشبیشترشیرازیبودند،بهنبیرودکیدادندکهتویمحاصرهآبادانهمبودو
بعد،درعملیاتطريقالقدسهمپیشماآمد.رئوفیراهمکهازاولتویمنطقهودرمحور
دزفولوکرخهبود،فرماندهتیپ7ولّیعصرکردند.قراربوددوگردانقاسمسلیمانیکهدر
عملیاتطريقالقدسبهمامأمورشدهبودند،درعملیاتفتحالمبینهمبهيگانمامأمورشوند،
اماحدودپانزدهروزماندهبهعملیات،قاسمسلیمانیفرماندهتیپ4۱ثاراهللشد.فرماندهی
تیپ۸نجفهمبهعهدهاحمدکاظمیقرارگرفت.کاظمیونیروهايشحدودهشتتادهماه
درفیاضیهبودندودرمحاصرهدورهديدهبودندوتجربهوشّمنظامیقویایداشتند.يگاناو
ازنظرعملیاتیهماستخوانبندیوکادرخوبیداشت.بههرحالتیپ2۵کربال،۱4امامحسین

و۸نجفازاستاناصفهانبرایعملیاتفتحالمبینسازماندهیشدند.
پانزدهمدی بايدبهشوشبرويد.حدوددهم، مابهمنطقهبرگشتیموبهماگفتندشما
جلسهایدرگلفگذاشتهشدودرهمانجلسه،مسئوالنسپاهبحثهایزيادیکردندو
محورهاتقسیمشد.درابتداتیپ۸نجفرابهمنطقهرقابیهفرستادند.مسئولیتخطپدافندی
آنجابرعهدهتیپ۵۵هوابردبود.تیپماراهمبهخلفمسلموتپه۱2۰درمحورشوشاعزام
کردند.مسئولیتاينجبههتاآنزمانبرعهدهمرتضیصفاریبود.محورشمالیيعنیمنطقه
دالپریومورموریتادهلرانوعینخوشراهمبهحاجحسینخرازی،فرماندهتیپ۱4امام
حسین،دادند.اينطرحپختهنبود،چونبهصورتجامعوکاملدربارهآنبحثنشدهبود.
برآوردهاهنوزدقیقنبودوطرحمانورنقصهایزيادیداشت؛مثاًلمادقیقاًنمیدانستیمکهاز
کجاوچطوربايدواردشويموکجاخطوطدشمنراقطعکنیم.بههرحالبرایاينکهنیروها
راجابهجاوامکاناترابهمنطقهجديدمنتقلکنیم،کارراشروعکرديم.دوتامدرسهويک
گاراژرابرایاستقراردرشوشدرنظرگرفتیموهماهنگیهاراانجامداديموکمکموسايلمان

رابهآنجامنتقلکرديم.
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از چپ: مجید قربانی )برادرزاده(، مرتضی قربانی، طهماسبی و برادران اعزامی از اصفهان - مدرسه ای در شوش - 1361

حمله پیش دستانه ارتش عراق به تنگه چزابه 
می خواهم پیش از واردشدن به بحث عملیات، این سؤال را از خدمتتان بکنم که آیا عراقی ها برای 

جلوگیری از عملیات بعدی شما، تالشی کردند و برنامه ای داشتند؟

قربانی:دشمنبیکارننشست.زمانیکهمادرحالانتقالنیروهایيگانبوديموداشتیمبرای
اينکارسازماندهیوبرنامهريزیالزمرامیکرديم،عراقیهاحملهشديدیبهتنگهچزابه
کردند.ارتشعراققصدداشتباتمامتوان،جلویعملیاتجديدمادرمنطقهفتحالمبینرا
بگیرد.درضمنمیخواستبستانراازماپسبگیرد.حمالتآنهاازهفدهمبهمنتااوايل
اسفندسال۶۰ادامهداشت.دشمندرعملیاتثامناالئمه)ع(شکستخوردهواسیروکشته
دادهبودوحدوددولشکرشهممنهدمشدهبود.درعملیاتطريقالقدسهمسه،چهار
لشکرشآسیبديدهبودند.چونمادرطريقالقدسجبههوسیعیايجادکردهودرشمال
کرخه،مواضععراقرادورزدهوبستانراآزادکردهبوديم،وضعیتروحیخوبیداشتیم،

ولیاوضاععراقیهاازنظرسیاسیونظامینامساعدبود.
بعدازعملیاتطريقالقدس،ابرقدرتهاوسی،چهلدولتحامیصداموقتیديدندعراق
داردروزبهروزضعیفترمیشودوازاينطرف،ماازنظرنظامیبهمرورقویترمیشويمو
روحیهمانباپیروزیهایبهدستآمدهبهترمیشود،عراقراتقويتکردند.خودصدامهم
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بعدازعملیاتثامناالئمه)ع(وطريقالقدساقداماتیانجامداد.استراتژیعراقوابرقدرتها
اينبودکهايرانراهمازنظرسیاسی،همازنظرنظامیوهمازنظراقتصادیمستأصلبکنند.
مارادرمناطقجنگیدرگیرکردندوبايکبرنامهريزیحسابشده،عقبهوشهرهابهويژه
تهرانراهممتشنجکردندتاروحیهدولتمردانوتصمیمگیراننظاموهمینطوررزمندگانو
فرماندهاندرجبههتضعیفشود.يادمهستکهدراينبارهصدام،طهياسینرمضانوطارق
عزيزچندمصاحبهکردند.طارقعزيزقائممقامصداموطهيسرمضانفرماندهجیشالشعبی
بود.طارقعزيزيکمصاحبهخیلیتندعلیهايرانبارسانههایداخلیوخارجیکردکه
رسانههایجهانآنراپخشکردند.يادمهستکهآنرادراهوازازتلويزيونعراقديدم،
چونبهفارسیهمترجمهمیشد.میگفتمشکلماباايرانفقطدرمسئلهاروندومرزها
خالصهنمیشود.اصاًلماکهبرسرمرزوآبوشطالعرب]اروندرود[باايرانبحثنداريم.
مابايدحکومتجمهوریاسالمیايرانرانابودکنیم.باوجوداينکهمسئوالنترازاولعراقی
میگفتندکهبايدحکومتايرانرانابودکنیم،مشخصبودکهاينخط،خطابرقدرتهاست.
طارقعزيزکهباحکومتهایغربیبهويژهانگلیسهماهنگبود،گفتماباتمامتوانبا
ايرانبرخوردخواهیمکرد.سرانکشورعراق،هممنافقینرافعالکردندوهممصاحبههای

زيادیبارسانههاکردند.
ماتقريباًاز۳۰آذرتا۱۰دیسال۶۰منطقهعملیاتیخودماندرعملیاتطريقالقدسرا
بهارتشتحويلداديموبهمنطقهعملیاتیجديدرفتیم.نیروهايمانرابرایآموزشبهشوش
دانیالوپادگانغیوراصلیبردهبوديموداشتیمکارآموزشیمیکرديمکهعراقیهادر۱7
بهمنسال۶۰دوبارهبهخاکايرانحملهکردند.آنهااينحملهراشروعکردندتامارادرگیر
ونیروهايمانرامعطلومنهدمکنندونگذارنددرعملیاتبزرگبعدیپیروزشويم.عراقیها
بررسیکردهوبهايننتیجهرسیدهبودندکهتنگهچزابهبهترينجايیاستکهمیتوانندازآن
حملهکنند.موضوعمشترکیکههمهاسرایعراقیبهآناشارهمیکردنداينبودکهعراقیها
میخواستندبیايندبستانراپسبگیرندتاهمجّوسیاسیایکهعلیهصدامايجادشدهبود،
بشکنندوهمعملیاتآيندهمارامنتفیکننديابهتأخیربیندازند.آنهامیخواستندازتنگه
چزابهياراهارتباطیبینتپههایرملیوهورالهويزهکهعرضآنيکی،دوکیلومتربود،عبور
کنندوشهربستانرادوبارهاشغالکنند.تالشدشمندرعملیاتچزابهبرایپسگرفتنچزابه
وبستانکهعمقآنحدودهشت،نهکیلومتروعرضآنحدوددوکیلومتربود،ازروز۱7
بهمنسال۶۰شروعشدوتا7اسفندادامهداشت.يعنیمادراينمحدوده،بیستشبانهروز

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



276  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

مدامدرگیربوديم.عراقیهاهرروزحملهمیکردندومیخواستندخطاولجبههبستانرا
بگیرند.آنهاازتپههایاهللاکبرتاخطمقدموازشهربستانتاپلسابلهرازيرآتشگرفته
بودند؛طوریکهخودصدامدرمکالماتیکهبافرماندهانشداشتونیروهایاطالعاتیماآن
مکالماتراشنودمیکردند،دائمبهنیروهایحملهکنندهاشمیگفتماهمهايرانیهاراتوی
منطقهچزابهسوزانديم.اودستورحرکتوحملهمیدادوحتیدستوردادهبودکهجوخه

اعدامپشتسرنیروهايشبرپاکنند.
و روز،يکمیلیون بیست درطول اينجا در نشانمیدهد که داريم اطالعاتی و آمار ما
۵۰۰هزارگلولهازتوپهاوادواتعراقیهاشلیکشدهاست.اگرتعدادگلولههارادرکنار
مساحتزمینقراربدهیم،میفهمیمکهدريکمتريايککیلومترمربعچندگلولهبهزمین
اينمنطقهخوردهاست.دشمنبااجرایآتشتوپخانه،مواضعمارادرخطاولمنهدمکرد.
آتشدشمنمثلباراندرهمهمنطقهمیريخت،ولیيکبخشازگلولههاتویآبوباتالق
وهورمیخوردوالحمدهللربالعالمینمؤثرنبود.بخشیازگلولههاهمتویزمینهایرملی
میخوردکهگلولهمیرفتزيرزمینوعملمیکردوهیچترکشواثرتخريبیاینداشت.به
همیندلیلالحمدهللتلفاتنسبتبهآتشسنگیندشمنکمبود.دراينجاسپاهحدود۳۰تا۳۵
گرداننیروبهکارگرفتوبیشترپاتکهارايگانهایسپاهجوابدادند.درآنزمان،پدافند
بخشیازخطاولمنطقهبرعهدهتیپامامحسین)ع(بودويکتیپزرهیازارتشهمباتعداد
کمیتانکدرخطدومچزابهمستقربود؛همانتیپلشکر۹2کهدرعملیاتطريقالقدسبا

تیپامامحسین)ع(بهطورمشترکعملکردند.
رزاقزاده:منظورتان تیپ3 لشکر92 زرهی اهواز است؟

قربانی:بله.

انگیزه ارتش عراق از حمله به چزابه 
عراقیهابیشتربهخطپدافندیسپاهفشارمیآوردند،چونمیخواستندنیرووسازمانرزمی
کهسپاهبرایعملیاتفتحالمبینآمادهکردهبود،درمحورتنگهچزابهوبستاندرگیرکنند.
دشمنبهدنبالاينبودکهمارادرچزابهمستأصلوزمینگیروخستهکند،سازماندهیمانرا
باانهدامنیروهاوتجهیزاتمانازبینببردوعملیاتبعدیمانرابهتأخیربیندازدودرضمن
روحیهمانراتضعیفبکند.اگرعراقیهابستانرامیگرفتند،حتیاگرمادرعملیاتفتحالمبین
همموفقمیشديم،میگفتندايرانیهادروغمیگويندوعلیهمادررسانههابهشدتتبلیغات
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از راهمیانداختندودروغپردازیمیکردند.درچزابهمقاومتمردانهایشد.خدامیداند
سنگرکهبیرونمیآمديموتویمنطقهمیرفتیموبرمیگشتیم،گلولهبودکهجایگلوله

میخورد؛طوریکهمنخودموحشتمیکردم.
منبهعنوانفرماندهتیپکربالگردانهايمرادرتنگهچزابهواردعملکردم.مسئولیتمنطقه
بهعهدهتیپامامحسینبود،اماباتوجهبهتعدادزيادشهداومجروحان،اينتیپضعیفشده
بودوفقطسايهایازآندرمنطقهوجودداشت.بااينحالآنهادرخطمقدممردانهمقاومت
کردندوجلویدشمنراگرفتند.تیپ۳لشکر۹2زرهیهمخیلیآسیبديد.منبرایکاهش
تلفات،فرماندهانمحورهاوفرماندهانگردانهايمرايکیيکیبهخطمیفرستادم.خودمهم

میرفتموبهآنهاسرمیزدمتامشکالتنیروهايیراکهفرستادهبودم،حلکنم.
مسئولیتخطباتیپامامحسینبود.منهمنیروهايمراکهسالحوتجهیزاتولباس
وهمهچیزداشتند،بهتیپامامحسینتحويلمیدادمتابراساسنیازخطونقاطدرگیری،
گردانهارابهکاربگیرد.مسئوالنپرسنلی،تعاونوتدارکاتتیپکربالرامأموررساندن
غذاوحملشهداومجروحانوگرفتنآمارکردهبوديم.گردانهارادرپادگانشهیدبهشتی
آمادهمیکرديم.وضعمانطوریشدکهسالحوتجهیزاتانفرادیکمآورديم،ولیخداوکیلی
و باحسینخرازی لحظهبهلحظه برایکمک، بیايد. فشار امامحسین)ع( تیپ به نگذاشتیم
ابوشهابوعربوقوچانیدرتماسبوديمودرکنارآنهابوديم.منتقريباًده،دوازدهروز
بهطورمتوالیدرگیربودموروزیيکگرداننیروبهچزابهمیبردم.آموزش،لباس،تجهیزات
وهمهچیزآنهاباخودمانبود.تابهمنطقهنبردبرسند،بهآنهاآموزشهایالزمرامیداديم.
بعدازپلسابله،میدانتیردرستکردهبوديمونیروهاباآر.پی.جی7وسالحهایديگردر
آنجاشلیکمیکردند.درواقعمانیرویآمادهرابراینبردبادشمنبهمنطقهچزابهمیبرديم.
البتهآنهاخیلیورزيدهوکارآزمودهنبودند،ولیمیتوانستندجلویپیشرویارتشعراقرا
بگیرندونگذارندآنهاپیروزشوند.ازايننظر،الحمدهللنیرویمؤثریبودند.ماازروز۱7
بهمنسال۶۰،حدودبیستروزدرگیرمقابلهباتکهایدشمنبوديمونیروهایالزمرا

تأمینوپشتیبانیمیکرديم.
رزاقزاده:خودتان هم در چزابه حضور داشتید؟

قربانی:مندائمدرقرارگاهفرماندهیبودم،ولیدوباربهخطسرکشیکردم.نیروهايمدر
قالبگرداندرآنجابودند؛يعنینیروهايیکهمیخواستمبهمنطقهبیاورمتادرعملیات
و چزابه پدافندی درخط مسئولیتی من چزابهفرستادم. به شوند، عمل وارد فتحالمبین
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مصطفی خرازی، حسین با پدافندی خط در محور آن مسئولیت بلکه نداشتم، بستان
و کنارحسینخرازی در بود قرارگاه فرمانده که باقری بود.1 باقری رّدانیپوروحسن
نیروهایاصفهانمستقربودودرهمهحمالتنیروهایايرانیبهعراقیهاهمراهشانبود.
مانیروهايمانرابهتیپامامحسین)ع(تحويلمیداديمواينتیپ،گردانهایمارادرتپه
عربونبعهوتپهرملیواردعملمیکرد.نیروهایخودیسعیمیکردندعراقیهارا
دوربزنندوانهدامسنگینیبهآنهاواردکنند.باحضوراينفرماندهانوهدايتمؤثرآنها،
منهدم را زرهیشان قوای و عراقیها تجهیزات توانستند سپاه گردانهای پیاده نیروهای
کنند.چوندرآنجاتوپخانهماضعیفبود،نیروهايمانبرایمقابلهباتحرکاتعراقیها،
يکشببینتانکهایدشمنرفتندوآنهارازدند.عرضمنطقهچزابهکمودرحدود
بود.فقط آنجاواردمیکرديم،خودکشیمحض بیشتریدر نیروی اگر بود. کیلومتر دو
همانيگانهاوفرماندهانمستقر،مسئولیتمقابلهباپاتکهایسنگیندشمنرابهعهده
داشتند.مابايدشهدارابرمیگردانديموگردانهایآسیبديدهوازردهخارجرادوباره
بهمقرخودماندرعقبهمیبرديموبهآنهاتجهیزاتوآموزشمیداديم.اينکارهاراکه
انجاممیداديم،دوبارهآنهاراسازماندهیواعزاممیکرديم.دراينمأموريت،همکادر
ما برای ازردهخارج،ديگر نیروهاوگردانهای اين ماآسیبديدندو نیروهای وهم
نیروهایعملیاتیمناسبینبودند.مابايدبهجذبنیروهایتازهنفس،آمادهوقبراقفکر

میکرديم.
رزاقزاده:نیروهای اعزامی شما در عملیات چزابه بیشتر از کجا آمده بودند؟

نیروهای بقیه بودند. اصفهان اهل بیشتر پشتیبانیمان و تدارکات و کادر نیروهای قربانی:
گردانهاهمازشیراز،فارس،اصفهان،تهران،کرمانوخوزستانبودند.دربیستروزیکه
نیروهایمادرمنطقهچزابهمیجنگیدند،منروزیيکگردانبهآنجامیفرستادم.سالحهای
نووغنیمتیایکهبهنیروهایگردانهادادهبوديم،همهازدسترفت،چونعدهایازآنها
مجروحياشهیدشدند.سالحهایبقیهنیروهاراهموقتیکهداشتندازمنطقهبرمیگشتند،گرفته
بودند.البتهکاردرستیکردهبودند،چوننیروهانبايدباسالحبهشهروپادگانبرمیگشتند.
ماتقريبًاهرچهکهدرانبارداشتیموهمهامکاناتمانرابرایتجهیزانفرادینیروهایپیادهمان

مصرفکردهبوديم.

۱. مسئولیت خط پدافندی چزابه به عهده محمدمهدی خادم الشریعه بود و نیروهای استان خراسان نیز در خط دفاعی 
چزابه حضور داشتند.
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رزاقزاده:قرارگاه مرکزی فرماندهی و هدایت عملیات کجای منطقه چزابه بود؟
قربانی:قرارگاهاصلیپشتشهربستان،کنارپیچقبلازشهروسمتچپجادهآسفالت
قرارداشت.فاصلهآنتامواضعدشمنبهاندازهایبودکهتوپ۱۳۰وکاتیوشایعراقبهآن
میرسید.ارتشعراقرویاينمنطقهکهبهوسعتهشتکیلومتردردوکیلومتربود،دو،سه
بارآتشسنگینريخت.نیروهایسپاهوارتشمهماتیراکهقراربوددرعملیاتبعدیاستفاده
کنند،درچزابهمصرفکردندوخودشانهمآسیبديدند.عراقیهاهمباگرفتنتلفاتوزمان
ازما،گمانمیکردندبهاهدافخودشانرسیدهاند.آنهادوهدفداشتند؛اولاينکهدرعقبه،
شهرهاومرزها،منافقینوگروههایضدانقالبمثلکومهله،خلقعربوخلقبلوچرافعال
کنندودوماينکهباانهدامنیروهاوتجهیزاتسپاهوارتش،جلویعملیاتبعدیمارابگیرند.
ماهمتمامنیروهاوتجهیزاتمانرابرایتقويتوحفظخطپدافندیچزابهبهآنجافرستاديم.
لشکرهای۱و۱۰عراقتالشمیکردندکهعملیاتبعدیمامنتفیشود.خداانشاءاهللروح
آنشهدایمظلومراباامامحسین)ع(وحضرتابوالفضل)ع(محشوربکندوبهآنکسانیهمکه
زحمتکشیدند،اجروپاداشبدهد.بهماهمتوفیقبدهدکهانشاءاهللازشهداغافلنشويم
وعقبنمانیم.چونماازرویتپههایرملی،ديدخوبیداشتیم،بیشترتانکهاونفربرهای
عراقیرامنهدمکرديموتلفاتزيادیازعراقیهاگرفتیم.دائمآمبوالنسهاازچزابهبهطرف

شهرالعمارهمیرفتند.

تانک های منهدم شده ارتش عراق
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مستقیمدرصحنهعملیات بودندوحضور قرارگاه در محسنرضايیوصیادشیرازی
داشتند.ارتشعراققرارگاهفرماندهیراچندباربااجرایآتشتوپخانه،کاتیوشاوادوات
زيروروکرد،ولیفرماندهانازآنجاتکاننخوردندودرنزديکیمنطقهدرگیریحضوردائمی
داشتند.گمانمیکردمهرلحظهممکناستعراقیهابیايندودوبارهمنطقهرااشغالکنند.چند
بارفرماندهانيگانهاگفتندبلندشويدازاينجابرويم،عراقیهادهدقیقهديگرباتانکمیآيند

وبهاينمقرمیرسند،امابچههاماندند.

مرتضی قربانی در جلسه قرارگاه - قبل از عملیات فتح المبین

مأموریت تیپ کربال در عملیات فتح المبین 
رزاقزاده:به عملیات فتح المبین بپردازیم. چه زمانی مأموریت تیپ کربال برای عملیات فتح المبین 

ابالغ شد؟

قربانی:يادمهستدراوجدرگیریهایچزابه،آقامحسندرقرارگاهفرماندهیکهزيرآتش
جلسه، آن در کرد. برگزار فتحالمبین عملیات برای جلسهای داشت، قرار دشمن مستقیم
ديدگاههادربارهعملیاتمطرحشدوبقیهمباحثهمدرتهرانادامهيافتوبهنتیجهرسید.
بعدهمبهماگفتندبرويددرمنطقهعملیاتیجديدمستقرشويد.براساستدبیرآقامحسن،ما
از۱۰اسفندسال۶۰درمنطقهجديدمستقرشديم.درمنطقهعملیاتیفتحالمبین،ابتداتپه۱2۰
درمنطقهعمومیشوشرابهماتحويلدادند.بايدازپايینعنکوشويکپلماشینروکه
نیروهایجهادرویرودخانهزدهبودند،عبورمیکرديمتابهمحدودهتپه۱2۰میرسیديم.
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رفتیمدرشرقرودخانهکرخهمستقرشديم.
ستادمانرادرروستایخلفمسلمقرارداديمونیروهاوامکاناتوواحدهایپدافند،
تخريب، و اطالعات نیروهای استقرار با کرديم. مستقر آنجا در را توپخانهمان و ادوات
شناسايیهایخودمانراهمازتپه۱2۰بهطرفدشمنشروعکرديم.درهمانابتدا،نیروهايمان
رفتنديکاسیرازعراقیهاگرفتند.بهشرقرودخانهکهرفتیم،نیروهایيکگردانازلشکر2۱
حمزهارتشراهمبرديمودرخطمستقرکرديم.چوننیروهایاطالعاتیمانمحدودبودند
وزمانشانهمکمبود،بعضیازکارهاراخودمانجاممیدادم؛مثاًلرفتمبافرماندهگردان
لشکر۹2ارتشکهدرقرارگاهیدرشرقرودخانهکرخهوروبهرویعبدالخانمستقربود،
هماهنگیهایالزمراانجامدادم.اينگردانارتشدرواقعدراحتیاطلشکر۹2بودکهباابالغ
رسمیوامضایخودسرهنگصیادشیرازی،آنرادراختیارماگذاشتند.داشتیممیرفتیم
کهاينگردانراعبوربدهیموفرماندهشراتوجیهکنیمکهگلولهخمپارهکنارمانخوردو
عدهایشهیدشدند.خالصهآنهارابهسختیبرديمومستقرکرديم.مندرطولدوماهیکهدر
جبههشوشوتپه۱2۰بودم،شناسايیهايمراکاملوواحدهایتیپرامستقرکردم.بچههارا
درخانههاومدرسههایشوشجادادموهمهچیزرامرتبوآمادهعملیاتکردم.برایتردد
رویرودخانه،پلیاحداثشدوشناسايیهایتیپمادرآنجاکاملشد.يکپلهمروی

يکنهرفرعیدرسمتچپمانبرایترددراحتترنیروهااحداثکرديم.

نیروها در حال احداث پل روی نهر ملحه
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تغییر مأموریت تیپ کربال
عملیات  برای  مأموریت شما  بفرمایید چرا  عملیات جابه جا شد.  از شروع  قبل  یگان شما  گویا 

تغییر کرد؟

قربانی:در۱۵اسفندبهمادستوردادندکهازاينجبههآزادشويد.منهمهکارهایالزم
و ايرادگرفتم دلیل بههمین و بودم رادرمحورشوشوعنکوشکرده برایعملیات
عراقیهاهم تویسنگر نیروهایشناسايیمن میکنید؟ راجابهجا من داريد گفتمچرا
کرده راهمشناسايی عراقیها باالیسر تا بعضیجاها در و بودند آورده اسیر و رفته
نام به منطقهای در تپه۱2۰، حوالی در و کرخه رودخانه و منطقهشوش در من بودند.
داده ازرودخانهکرخهعبور را امکاناتودستگاههایزرهیتیپکربال بودمو سندال
برای همهچیز بود. شده تمام هم فرماندهانمان شناسايی و مستقر ادواتمان واحد بودم.
دادند دستور بهمن عملیات، از قبل روز پانزده که بود آماده عملیاتصددرصد شروع
کهحرکتکنوبهمنطقهديگریبرایاجرایمأموريتجديدبرو.زمانیکهدرمنطقه
شوشوحوالیتپه۱2۰بوديم،هنوزقرارگاههایتاکتیکیردهباالترمابهصورترسمی
پانزده،بیستروزقبلازعملیاتشکلگرفت. شکلنگرفتهبودند.قرارگاهفتححدود
و مشکالت همه و شصتکیلومتری فاصله وجود با را جديد منطقه به رفتن باالخره
تبعاتشپذيرفتیموبهمنطقهشیخشجاعرفتیم.بههرحالاينتصمیمراگرفتهبودندوما
همبهدنبالاينبوديمکهطرحمانور،طرحجامعوکاملیشود.تیپ۱7قممحلاستقرار
قبلیماندرشوشراازماتحويلگرفتوماازخلفمسلموسايلمانراجمعکرديم
تازه بودند، مرکزی استان و قم ازشهر نیروهايش بیشتر که تیپ اين رفتیم. بهعقب و
تشکیلشدهبودوفرماندهشکريمی،بچهسبزهمیداناصفهانبود.بهگمانماودرهمین
عملیاتشهیدشد.خدارحمتشکند.کريمیاولینفرماندهتیپ۱7ودرمحورقرارگاه

فجربامرتضیصفاریومجیدبقايیبود.
وقتیبهمنطقهجديدرفتیم،ديگريکنخودهمدرجایقبلینگذاشتیم.ماازآنجاآزاد
شديموبهنزديکیسهراهعبدالخانرفتیم.ازآنجاازرویپلنظامیارتشکهبهخطرقابیه
بهروستایشیخشجاعرسیديم. تا رفتیم بهغربرودخانهکرخه و کرديم عبور میرفت،

مسئولیتپدافندمنطقههمباتیپ۵۵هوابردارتشبود.
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از راست: مرتضی قربانی، حسن شفیع زاده، محمود بنائیان، محسن نیلی، علی باباصفری و مرتضی تاج - روستای خلف مسلم 
شوش - قبل از عملیات فتح المبین

مأموریت قرارگاه فتح در عملیات فتح المبین
مادرقرارگاه،دربارهطرحخیلیبحثکرديم.نظرفرماندهاناينبودکهماخودمانرابیهودهبا
خطوطاولدشمندرگیرنکنیموبیشتررویتنگههادرعقبهمواضعدشمنمتمرکزبشويم.منطقهای
کهبهماتحويلدادهشدهبود،تنگهمیشداغوبرقازهبودکهبهدلیلرملیبودن،تردددرآنخیلی

مشکلبود.درضمندشمنازارتفاعاتکاماًلبرمنطقهمسلطبودوتاعمقمنطقهديدداشت.
دشمندرآنمحدوده،عدهاینیرویگشتیشناسايیداشت.گلوگاههایمهماينمنطقه،
تنگههایرقابیه،برقازه،دوَسَلک،ابوغريبوعینخوشبودندواينمنطقهيکسلسلهارتفاعات
تیغهایمانندداشت.ماديديماگردراينمنطقهعملیاتی،عقبهدشمنراببنديموواردعمق
بهصورت عراقی مجهز و آماده قوای با اينکه تا است بهنفعمان بیشتر بشويم، او مواضع
جبههایدرگیربشويم.درخطوطاولودومدشمندراينمنطقه،لشکرهای۱و۱۰عراقو
۱۵تیپپیادهوتکاوربودند.مواضعواستحکاماتومیادينمینوسیمخاردارهمدراين
خطوطبود.اگرمیخواستیمباآنهادرگیربشويم،تلفاتوخساراتزيادیبهماواردمیشد.
قرارمابافرماندهانقرارگاهکربالوفتحدرمحورجنوبیاينبودکهيکجناحازدشمن

بگیريم.حسینخرازیهمدرجبههشمالیبايدجناحديگریازدشمنرامیگرفت.
طبقطرحمانور،تیپامامحسین)ع(بايدازارتفاعاتمورموریودالپریمیآمدوبرای
دراختیارگرفتنجناحمهمیازدشمن،رویتنگهعینخوشعملمیکرد.قراربودنیروهای
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قرارگاهقدس،ازمنطقهشمالیعملیاتبیايند؛يعنیآنهامیبايستازعینخوشمیآمدندتابه
تنگههادرپايینارتفاعاتدسترسیپیداکنند.يکجناحهممابوديم.مامیخواستیمازتپه۱2۰
بهسندالوازآنجابهبرقازهبرويمواينخیلیسختبود.بههرحالدونقطهمهمدرجناح
شمالوجنوببهيگانهایقویامامحسین)ع(،کربالونجفاشرفواگذارشد.آزادسازیتنگه
عینخوشرابهعهدهقرارگاهقدسبهفرماندهیعزيزجعفریگذاشتندکهيگانمهمآن،تیپ
امامحسین)ع(بهفرماندهیحسینخرازیبود.مأموريتآزادسازیمیشداغ،رقابیهوبرقازهتا
دوَسَلکراهمبهقرارگاهفتحبهفرماندهیرحیمصفویدادند.دلیلديگرانتقالتیپکربالاين
بودکهيگانمايگانباتجربهایبود.ازبینيگانهایموجود،قرارشدتیپامامحسین)ع(،کربال
ونجفاشرفدرسومینعملیاتبزرگومهمجنگواردعملشوندوآنراباموفقیتانجام
بدهند،چوناينيگانهاتجربهخوبیداشتند.براساساستعداد،توان،تدبیر،علموتخصص

نیروهادرجنگ،يگانهاسازماندهیشدند.

طرح مانور قرارگاه فتح در عملیات فتح المبین
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درابتداقراربودتیپ۸نجفوتیپ۵۵درتنگهرقابیهومیشداغعملکنند.تیپ۱۹فجر
سپاهبهفرماندهینبیرودکیهمقراربودبیايدباماعملکند.دوگردانهمازنیروهایشیراز
بهمادادندکهفرماندهيکیازآنهابنايیبود.بعدتوانيگانهارابررسیکردندوگفتنددر
اينعملیات،کداميکازيگانهابهشکلدورانیحرکتکنندوکداميکتکجبههایبکنند.
حرکتدورانیوقیچیکردندشمنراطبقطرح،بهتیپهای۸نجف،۱4امامحسین،۵۵
هوابردو2۵کربالواگذارکردند.نیروهایشیرازرابهنبیرودکیتحويلداديموبراساس
طرح،درخطوطآرايشگرفتیم.قبلازاينطرح،اينمحدودهدرواقعخطپدافندیراکدی

بودکهيگانیازارتشدرآنمستقربودوفقطتبادلآتشمیکرد.

استقرار در منطقه جدید 
رزاقزاده:بعد از اینکه شما در محل مأموریت اصلی تان مستقر شدید، روند اقدامات و فعالیت های 
یگانتان در مراحل گوناگون مثل شناسایی و تعیین سازمان رزم، طرح مانور، فرماندهان گردان ها و 

مسئوالن واحدهای ستادی و عملیاتی به چه شکل بود؟

قربانی:درمهلتباقیمانده،مابايدشناسايیهایالزمرامیکرديموبراساسطرحمانورمان،
يگانهارادرمنطقهجديدمیچیديموآنهاراتوجیهمیکرديم.اينکارهاخیلیسختبود،
ولیالحمدهللانجامداديم.خداهمماراباجابهجايیآزمايشکرد.خداراشکر،مسئوالن
واحدهاوفرماندهانمحورهاوگردانهایزيرنظرتیپ2۵کربالبهانهنگرفتندومأموريت
جديدراخیلیراحتپذيرفتند.حتیگردانهايیکهدوروزقبلازعملیاتآمدندوبهما
مأمورشدندوفرماندهانآنها،مأموريتابالغیراکاماًلپذيرفتند.اصالًنگفتندکهچرامارابه
اينجاآوردهاندتافرداشببهخطبزنیم؛آنهمخطعملیاتیبهآنگستردگی.همه،مأموريت
جديدرابادلوجانپذيرفتند.بااينکهتیپ۸نجفازدوماهقبلدرآنجامستقرشدهبود،
کاربرایمادشواربودوهمهسختیهارابهجانخريديم.بهروستايیبهنامشیخشجاع1
رفتیموخطپدافندیایکهبرادرهایارتشیازقبلدرآنمستقربودند،تحويلگرفتیم.بايد
بهروستایشیخشجاع ازسهراهیعبدالخانوپلرویرودخانهکرخهعبورمیکرديمو
میرسیديم.مسیرخاکیبودوماهمعقبهديگرینداشتیم.عقبهماکناررودخانهدرداخل
شیارهابود.بهمحلجديددرغربجادهورودخانةکرخهکهرفتیم،نیروهایاطالعاتیمان

۱. ما برای شناخت منطقه، روستای شیخ شجاع را شناسایی کردیم. بومی های منطقه می گفتند که هنگام هجوم سراسری 
عراق به این منطقه، بیشتر مردم شیعه ساکن روستای شیخ شجاع فرار کردند، ولی طرفداران خلق عرب تسلیم عراقی ها شدند 

و بعضی دیگر هم به آنها پناهنده شدند و  با آنها همکاری کردند. خود شیخ شجاع هم به عراقی ها پناهنده شد. )قربانی(
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رامستقرکرديم.بعدتوانستیمعقبهيگانمانرادرروستایشیخشجاعتشکیلبدهیم.يک
گردانمانرابهفرماندهیرضاگودرزیدرخطاولمنطقه،رویارتفاعاترملیگذاشتیمو

بهآن،خطپدافندیداديم.گودرزیاهلالیگودرزوفرماندهیشجاعوکاردانبود.
بهگمانموسیعترينمنطقهرابهمادادند.برایعملیاتدرتنگهرقابیه،بحثبودکهنصف
تنگهرابهمابدهند،امامنگفتممسئولیتتنگهيابايدبامنباشديابااحمدکاظمی.گفتم
مسئولیتحفظونگهداریبايدبهعهدهيکفرماندهباشدوشمابايددقیقًامشخصکنیدکه
مسئولیتکاردرتنگهباچهکسیاست.ازروستایسنهبهپايین،يعنیارتفاعاتمیشداغ
وداخلتنگهرقابیهوارتفاعاتسمتچپآنرابهاحمدکاظمیدادندکهتیپ۵۵هوابرد
ارتشهمبايگاناوادغامشدهبود.مسئولیتارتفاعاتسمتراستتنگهرقابیهتادشت
سندالوزيرارتفاع۱2۰،زدنتوپخانهدشمندراينمنطقه،تصرفتنگهبرقازهودوَسَلک
درعمقسیکیلومتریوالحاقبانیروهايیکهازشمالمیآمدندهمبهتیپ2۵کربالداده
شد.درضمنيکگردانزرهیارتشبابیستتانکونفربردرخطسمتراسترقابیه
مستقربود.مابیشترينخطحدراداشتیمودرعمقهمبايدسیکیلومترپیشرویمیکرديم
او نبودند. عراقیها میشداغ در کاظمی احمد تیپ دوَسَلکمیرسیديم.جلوی تنگه به تا
میخواستازمیشداغدشمنرادوربزندوبهرقابیهبرودودرآنجاباعراقیهادرگیرشود.
منهمبايدازضلعراستتنگهرقابیهتاسندالمیرفتم.دشمندقیقًادرمقابلمامستقربود
وتانزديکمحدودهشوشهمنیروداشت.درمحلیکهمستقربوديم،خطرهايینیروهای
يگانمانراتهديدمیکرد.اگردشمندردشتسندالسرازيرمیشد،پلارتشراکهروی
رودخانهکرخهبود،کاماًلمیبستوچونمنوتمامنیروهايمبايدازشرقکرخهبهغرب
البتهدشمن لومیرفتوشکستمیخورديم. آنمیرفتیم،محاصرهمیشديموعملیات

تحرکاتیداشت،ولیبهلطفخداباهشیاریرزمندگاندفعشد.

ویژگی های عملیات قرارگاه فتح 
رزاقزاده:از خط حد تیپ شما تا سندال چقدر فاصله بود؟

قربانی:فاصلههامتفاوتبود،چونخطوتحرکاتدشمنثابتنبودومتغیربود.دربعضی
نقاط،فاصلهدهکیلومتربود،اماازنقطهرهايینیروهایماتاخطاولدشمندرزيرارتفاعات
شمالیتنگهرقابیهوتنگهبرقازههفتکیلومترفاصلهبود.محلاستقرارنیروهایماتاتنگه
دوسلکدرعمقمنطقههمحدودسیکیلومترفاصلهداشت.فاصلهماازنقطهرهايیتاهدف
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اصلیونهايی،بهصورتخطمستقیمهوايی،حدودسیکیلومترمیشد.نیروهایدشمن
ازمنطقهرقابیهتادشتسندالوزيرارتفاعاترقابیهوجلویتنگهبرقازهحضورداشتند.
نیروهایپدافندیماهمروبهرویسندالمستقربودند.جناحراستماتپه۱2۰بودکهتحويل
تیپقمداديم.جناحچپمانهمتیپ۵۵هوابردارتشبودکهدقیقًاجلویرقابیهقرارداشت.
روستایسنهبینتیپ2۵کربالوتیپ۸نجفبود.اينروستاشاخصالحاقوهماهنگیو
نقطهرهايینیروهایدويگانبرایعملیاتبود.فاصلهسمتچپجبههمابادشمنحدود
سهکیلومتربود.اينفاصلهدروسطکهروبهرویتنگهبرقازهبود،حدودهفتکیلومتربود
از پدافندیدشمن يعنیخط کیلومترمیشد؛ فاصلهشش بهسمتسندالکهمیرفتیم، و
جلویلَخیَضرتاتنگةرقابیهکهروبهرویخطوطپدافندیمابود،منحنیودالشکلبود.
خطپدافندیماهمشکلنعلاسبيانیمدايرهداشت.درخطسندالولَخیَضرچوندشت،
بلکه نزديکنشد، ما بهمواضع پدافند، برای بود،دشمن باتالقی رملیودربعضیجاها
عقبتررفتوبافاصلهبیشتریپدافندکرد؛يعنیارتشعراقخطپدافندیاشتقريبًا"يو"
]u[شکلبودوازرویتپههایسندالبهزيرارتفاعاتبرقازهورقابیهرفتهبودوتویتنگه

رقابیهيکتیپزرهیوپیادهمستقرکردهبود.
خطالرأس روی از درواقع بود. ابالغی مانور طرح در هم هوابرد تیپ۵۵ حد خط 
ارتفاعاتمیشداغوارتفاعرقابیهتاتنگهبرقازهوتنگهدوسلکخطحدمشترکمابودو
قرارگاهفتحرااينجاتشکیلداديم.مأموريتمرحلهاولمارسیدنبهارتفاعاتباالیرقابیه،
ارتفاعاتبرقازهودشتسندالبود.دوسلکهميکیازهدفهایاصلیمابود،چونمحور
اصلیایکهدشمنازآنتدارکمیشد،همینمحوربود.ازدوَسَلکجادهاصلیدزفولبه
مرزوشهرالعمارهمیرفت.عقبهاصلیارتشعراقدرمنطقهدشتعباسوسايت4و۵و
منطقهشوشبود.عقبهدشمنمتکیبهجادهفکه-چنانه-دوسلکبود.اگربخواهممحور
شمالیرابامحورجنوبیمقايسهبکنم،بايدبگويمکهازارتفاعاتضلعشمالیدشتعباس
حدوددوکیلومترکهپايینمیآمديم،بهجادهدزفول-دهلرانمیرسیديمومیتوانستیمآن
راتصرفوعقبهدشمنراتهديدکنیم.همچنیننیروهایيگانهایمحورقرارگاهقدسکه
بايدخودشانراازداخلبستررودخانهبهجادهاصلیمیرساندند،میتوانستندپلرویجاده
اصلیرامنهدمبکنند.فاصلهمنطقهعینخوشتاجادههمخیلیکمبود.قراربودتیپ۱4امام
حسینازعینخوشبهپايینبیايد.دراينمحور،دشمنفقطيکجادهبینلشکروتیپهای
خطکناررودخانهکرخهوعقبهاشداشتکهنیروهایمامیتوانستنداينراهرامسدودکنند.
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ماکهدرجبههجنوبعملیاتمیکرديم،برایتدارکاتوپشتیبانی،بهعقبهدسترسیداشتیم،
امابهدلیلرملیبودنمنطقه،ترددماشینآالتقرارگاهفتحوتیپهایکربال،نجفاشرفو۵۵
هوابردخیلیسختبود.بااينکههدفاصلیمابستنتنگهرقابیه،برقازهودوَسَلکبود،میبايست
بايگانهایديگریکهازمنطقهشمالیمیآمدندهماهنگمیکرديم،چوناهدافمانخیلیتوی
عمقمواضعدشمنبود.اينمنطقههمهاشرملبودوعشايریکهقبلازجنگازتنگهرقابیه
میآمدند،ازجادهشوسهایکهبهروستایشیخشجاعمنتهیمیشد،خودشانرابهسهراهعبدالخان
میرساندند.يگانماوقتیمیخواستازمحلاستقرارشدراهوازبهشیخشجاعبیايد،بايدبه
سهراهعبدالخانمیآمدوازپلرویرودخانهکرخهعبورمیکردوبعدبهسمتغربمیپیچید؛

يعنیبرایرسیدنبهخطدشمن،بايدمسافتیدرحدودصدکیلومتررادورمیزد.

مشکالت پشتیبانی از نیروها
وقتیمادرخطمقدممقابلمنطقهدشمنمستقرشديم،تانکهاونفربرهاراشبانهبهمنطقهمنتقل
کرديم.بايدتانکهارابهپشتخطخودیمیبرديموبعدادواترامیچیديموساماندهی
میکرديم.عرضخطدشمنزيادومهماتماکمبود.بايدواحدهايیراکهبهمنطقهمیآمدند،
درمکانمناسبدرخطاولودوممانمستقرمیکرديم.منبهشوشمیرفتموبرایانتقال
وسايلوامکاناتبهشیخشجاع،هماهنگیهایالزمرامیکردم.بارگیریوسايلباکامیونکار
سختیبودکهبرادرانباعشقانجاممیدادند.بايدحدودپانصدکامیونامکانات،ادواتومهمات
ازشوشبهغربرودخانهکرخهوشیخشجاعمیبرديم.مادرشیخشجاع،امکانات،ساختمان،
وسايلوتدارکاتنداشتیم.هیچچیزنداشتیم.ازقبلهمدرآنجاسنگرنساختهبودند.بیابان
برهوتبود.نیروهایپیاده،بايددرهوایسردوبارانی۱۵اسفند،دراينارتفاعاتوتنگهها،
رویزمینوزيرآسمانوگاهیدرچادرهایدوازدهنفرهوتویتانکهاونفربرهامیخوابیدند.
دراينجابايدباهمهمشکالت،پانزدهروزهآمادهمیشديم.ارتشرویرودخانهپلپی.ام.پی.
زدهبودومانیروهاوامکاناتوهمهچیزخودمانراازرویپلبهغربرودخانهآوردهبوديم.
يکآشپزخانههمبرپاکرديم.اآلنيادمنیستکهقرارگاهبرپاکردياما.دراينعملیات،حدود
۱۹گردانپیاده،زرهی،ادوات،مهندسی،اطالعات،تخريبوتدارکاتتیپکربالحضور
داشتند.1اآلنکهفکرمیکنم،میگويمخدايا۱۹گردانچطورتویبیابانتدارکمیشدند؟!

۱. آماری که مرتضی قربانی از استعداد تیپ25 کربال می دهد، با احتساب یازده گردان اعزامی به چزابه است. با کسر این 
یازده گردان، گردان های یگان تحت  امر ایشان بین هشت تا دوازده گردان متغیر بود که در مراحل گوناگون نبرد، بنا به 

دالیلی کاهش یا افزایش می یافت.
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آب،نان،حمام،بهداشتودرماننیروهاراچهکسیپشتیبانیمیکرد؟!آذوقهباچهامکاناتی
بهشیخشجاعمیرسید؟!ماچهداشتیم؟!واهللخودمماندهام.شوخینیست.نمیخواهمشوخی
يااغراقبکنم.وقتیپنجنفرمهمانمیخواهدبرایکسیبیايد،اگرخواهروبرادرورفیقهم
باشند،صاحبخانههمهزنوبچهرابسیجمیکند.هرگردانمامنهایبخشهایپشتیبانی،۳۰۰
نفرنیروداشتوهمهنیروهايماندرمجموع۶۰۰۰نفرمیشدند.1اينعزيزانبرایوضويشان،
نمازشان،مسائلبهداشتیشانوآبوغذايشاننیازهایمختلفیداشتند.همهنیازهايشانبايد
تأمینمیشد.حتیاگرفقطمیخواستیمآبخوردنهمبههمهبرسانیم،کارسختیبود.
تانکرهانمیتوانستندبروندوباتراکتورهمنمیشدآببرد،چونترددخیلیسختبود،ولی
الحمدهللخداوندعنايتکرد.درهمانابتدایکار،آيتهللاحسانبخش2بههمراهعدهایاز
مردمرشت،وسايلوآذوقهزيادیبرايمانآوردوبهماکمککرد.آيتاهللطاهریاصفهانی
نمايندهحضرتامام،آقایعلوی،آقایحسینیرامشهایوعدهایديگرازعلمایاصفهان
همبخشیازنیازهايمانراتأمینکردند.مجموعهایازدادگاهويژهودادگاهانقالباصفهان
همکمکمیکردند.آيتاهللاحسانبخشاولینامامجمعهایبودکهدراينعملیاتخودش
برایماحدودسی،چهلکامیونبرنج،نان،حبوبات،آرد،الواروچیزهایديگرآورد.بااين
کار،امکاناتیکهمیخواستیمفراهمومشکالتمانحلشد.خدامیداندکهخودمونیروهای
تیپ2۵کربالبهمأموريتوعملیاتاصاًلنگاهمادینداشتیم.ازجايیکهگماننمیکرديم
همخداهمهچیزرابرايمانتأمینکرد.مردمايرانواقعاًمحبتوپشتیبانیکردندوالحمدهلل

توانستیمعملیاتراباموفقیتانجامبدهیم.

شناسایی مواضع دشمن
بعد از اینکه خط را به شما تحویل دادند و مأموریتتان مشخص شد، چه اقداماتی  رزاقزاده:

کردید؟

قربانی:حدودپانزده،بیستروزماندهبهعملیات،درمنطقهعملیاتیخودمانمستقرشديم.
مادرجبههقبلیيعنیتپه۱2۰سنگرساختهوپلهایکوچکیروینهرلخضیرزدهبوديمو
کارهایزيادیکردهبوديم.بعدازاستقراردرخطجديد،بهعلیدلفروزی،مسئولمهندسی،

۱. تعداد نفرات گردان های ارتش به دلیل وجود واحدهای ستاد و پشتیبانی گوناگون در درون خود گردان ها، معموالً بیشتر 
از سپاه بود. درحالی که نفرات گردان های سپاه صرفًا رزمی بودند و همیشه واحدهای ستاد و پشتیبانی، مجزا از گردان ها 

بودند. چنانچه گردان های ارتش هم مثل سپاه عمل می کردند، نفراتشان ازنظر کّمی برابر بودند.
2. آیت اهلل حاج شیخ صادق احسان بخش )1380 - 1309( نماینده امام و ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه رشت بود.
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واکبرمعصومی،جانشیناو،گفتمخیلیسريعلودروبولدوزربهخطجديدبیاوريدوشروع
بهساختنخاکريزوسنگرکنید.عراقیهاقبلازعملیاتحملهکردندودلفروزیحینزدن
خاکريزتیرخوردوشهیدشد.بعدازآن،حسینمنجمیواکبرمعصومیمسئولمهندسی

شدند.
از نفر اينبودکهچند بهشناسايیکرديم.ُحسنکار بهمنطقهجديدکهرفتیم،شروع
نیروهایقديمیوراهبلدسپاهدزفولراکهقباًلتویمنطقهبودندوچنانه،سیبور،تنگهبرقازه
واينمنطقهراکاماًلمیشناختند،بهمامأمورکردند.يکیازآنهاشاهحسینیبودکهاصاًل
خودشدزفولیبود.فرماندهیواحداطالعاتتیپمانرابهاوداديمومستقرشکرديموهمه
نیروهایاطالعاتیمانرادراختیارشگذاشتیم.يکی،دونیروهمخودشداشت.درضمن
افرادیمثلکمیلکهنسال،محمودبنائیان،عباسعلیخیری،نیلی،کمیلی،اکبرکشانیوعدهای
ازنیروهايیکهازمسئولیتهایستادیيگانانصرافدادهبودندومیخواستندنیرویرزمیو
تکور1باشند،بهواحداطالعاتمأمورکرديم.وقتیشاهحسینیبهطوررسمیمسئولیتواحد
اطالعاتتیپمانرابهعهدهگرفت،شناسايیراشروعکرديمتابراساسمأموريتواگذارشده
بايدتاتنگه بتوانیمراهکارنفوذبهعمقمواضعدشمنراپیداکنیم.برایشناسايیهايمان
رقابیه،برقازهوسندالمیرفتیم.اگرنیروهامیخواستندازخطخودمانبهخطاولدشمن
بروند،يکشبهنمیتوانستنداينکارراانجامبدهند،بلکهبايدشبپشتخطدشمنمیماندند
وفردايشکارشانراانجاممیدادندوشببعدبرمیگشتند.مابايدبهنیروهایاطالعاتیمان
آموزشمیداديموازبهترينوباتجربهتريننیروهابهخصوصبرایشناسايیخط،مواضع،

توپخانهوادواتدشمناستفادهمیکرديم.
رحیمصفویفردیبهاسممحمدسلمانیراپیشمافرستاد.اوازدانشجوياندانشگاهتبريز
بودکهدردوراندانشجويیهمکالسیرحیمصفویومهدیباکریبود.درمدتکوتاهی
کهکنارمبود،فهمیدمکهنیرويیباهوش،زرنگوشجاعاست.بههمیندلیلاورابهمدت
4۸ساعتباشاهحسینیوکمیلیبرایشناسايیبهپشتخطوطدشمنفرستادم.باردومهم
اوراباکمیلیبهشناسايیفرستادم.سلمانیدرهمینمنطقهغربدزفول،شوشوکرخهبه
شهادترسید.اوهمانرزمندهایاستکهدرهنگامشهادت،خونازسروبدنشجاریشد.
درهمینحالتهمازاوعکسیگرفتهودررسانههامنتشرشد.اوخیلیمظلوموغريببود

وبیشترازبیستروزدرتیپ2۵کربالنبودکهآسمانیشد.

۱. تک ور به نیروی پیاده شرکت کننده در عملیات اطالق می شود.
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شناسايیهايیکهمادراينجاکرديم،شايدهیچکسدراينمنطقهنکردهبود.نیروهايماناز
خطاولخودمانسرازيرشدندوازتپههایپشتضلعشمالیشیخشجاعرفتند،تابهتپههای
سندالولَخیَضررسیدند.درمرحلهاولتاسندالرفتیم.آنهابهپشتتپههایرملیوخط
عراقیهارفتندوازآنجاعبورکردندوبهتنگهبرقازهوپشتتپه۱2۰رسیدند.بههرحال،همه
اينمناطقراشناسايیکرديم.نیروهایمابرایهربارشناسايی،4۸ساعتتویمنطقهبودند.
منبهدلیلوقتکمیکهداشتم-نظامیهادرکمیکنندکهچهمیگويم-عقبماندگیکارم
رابافرستادننیروهایخوبکادرمبهمنطقهوعقبهدشمنجبرانکردم،چونهمینافراد
شجاعومؤمنبايدبانیروهایديگردرشبعملیاتحملهمیکردند.ديدبانهايمانشروعبه
شناسايیوثبتتیرکردندوآمادگیهایالزمبرایاجرایعملیاتبهدستآمد.شناسايیها
کهانجامشد،برایاجرایکارهابايدنتیجهدراختیارواحدعملکنندهقرارمیگرفت.بايد
خیلیدقتمیکرديمکهشناسايیاينجالونرود.مااطالعاتدقیقوجديدازدشمنرابرای
شبعملیاتمیخواستیمواطالعاتچندروزقبلبهدردماننمیخورد.اطالعاتیدرباره
آخرينوضعیتتانکها،توپهاوتوپخانههایدشمندرمنطقهمیخواستیم.بههمیندلیل
درروزهایآخرقبلازعملیات،سلمانی،شاهحسینیوکمیلیراچندمرحلهتاپشتسر
عراقیهافرستاديم.دشمنباتوجهبهضربهایکهدرعملیاتهایثامناالئمهوطريقالقدس
وهمچنیننبردچزابهخوردهبود،ترسووحشتزيادیداشت.بعثیهابهنیروهایمستقر
درمناطقعملیاتیفتحالمبینوبیتالمقدسخبرشکستدرجبهههایديگرراندادهبودند،
ولیافسرانودرجهدارانازشکستهااطالعداشتند.بعضیازآنهامیگفتندمامنتظربوديم
کهشماحملهکنیدوماتسلیمشويم.آنهاازترس،روزیحدود۳۰۰گلولهمنوررویمواضع

ماشلیکمیکردند.
رزاقزاده:شناسایی های شما برای نیروهای دشمن حساسیت ایجاد نکرد؟

قربانی:مابهآرامیهمهکارهارادرشبانجاممیداديم؛يعنیرفتنمانبهعبدالخانواستقرار
نیروهايمانشبانهبود.بااينکهعراقجاسوسوستونپنجمدراينمنطقهزيادداشتکهبعضی
ازآنهابیسیمهمداشتند،ولیبهلطفخداحساسیتیبرایعراقیهاايجادنشد.واحدهای
توی تانکی يا لودر اگر فعالیتمیکردند. مهندسیهمشبانهجابهجامیشدندو زرهیو
منطقهمیآمد،ماهمانشبباعلفوبوتههایتیغبیابانیآنراکاماًلمیپوشانديم.درواقع،
همهتجهیزاتوتسلیحاتمانراباپوششهایطبیعیموجوددرمنطقهاستتارمیکرديمتادر

عکسهایهوايیدشمنمعلومنباشند.
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ازتویشیارهایپايینتپههابهشناسايیمیرفتیم.نیروهایاطالعاتعملیاتهمبرای
شناسايیدقیقمواضعدشمنچندتاديدگاهدرخطمقدمساختهبودند.نیروهایپیادهگردانها
وفرماندهانآنهاپنجنفرپنجنفرازداخلکانالهایاحداثشدهمیرفتندتاديدگاهراشناسايی
کنندوبهعقببرگردند.ازروزبیستماسفندهرروزيکگردانپیادهرادراختیارصمد
شفیعیقرارمیداديمواوموظفبودنیروهاراسیکیلومترازعقبتاخطمقدمحرکتبدهد
تاهمهآنهاديدگاهمنطقهراببینندوبرگردند.آموزشتیراندازیهمبرقراربود،منتهاتوی
منطقهاصاًلتیراندازینمیکرديم.نیروهارابرایتیراندازیبهپشتتپههايیکهبیستکیلومتر
پشتخطمانبود،میبرديمکهعراقیهاصدایتیراندازیباآر.پی.جی.وکالشرانشنوند.
نیروهایپیادهمیرفتندهدفگذاریوتیراندازیمیکردندوبرمیگشتند.درطولدهروزقبل
ازعملیات،هرروزبراینیروهایگردانهابرنامهپیادهروی،شناسايی،تیراندازیوبرنامههای

مفصلديگرداشتیموآنهاراازنظرجسمیکاماًلتقويتکرديم.

عدو شود سبب خیر
سهروزقبلازعملیاتفتحالمبیندشمنبهماحملهکرد.حملهارتشعراقبهخطیبود
کهمادرآننیرومستقرکردهبوديم.اينحملهبرایانهدامنیروهایماوگرفتناسیربود.
عراقیهاکهحملهکردند،منازهمهنیروهاوعوامليگانمبرایمقابلهباآنهااستفادهکردم.
ماباديدبانیوبااستفادهازترددماشینهایعراقیکهآنهارامیديديم،نقاطراثبتکرديمو
بهنیروهایاطالعاتمانگزارشداديمودشمنوجادههایمواصالتیآنراردگیریکرديم.
عراقیهاکهبهماحملهکردند،عدهایازآنهاازجملهدوافسررابهاسارتگرفتیم.بقیهآنهاهم
کشتهشدند.اسرایعراقیاطالعاتخوبیبهمادادندوگفتندنیروهايشاندرچهوضعیتیاند.
دربخشیازمعابریکهمابرایعملیاتدرنظرگرفتهبوديم،میدانهایمینوسیعیبودکه
عراقیهابرایحملهخودشان،آنمعابررابازکردند.بااطالعاتیکهاسرایعراقیبهمادادند،
ازاستعداددشمنباخبرشديموگرایکاردستمانآمدوباچشمیبازبهسمتدشمنرفتیم.
نیروهایدشمنبهلطفخدابهنفعماعملکردند؛همراهماراپاکسازیکردندوهمتلفات

واسیردادند!
باشلیکهايیکهعراقیهامیکردند،توپخانهشانرابهخوبیشناسايیکرديم.ثبتتیرهایما
دقیقبودومنازراهکارتکعراقیهابرایخطشکنیاستفادهکردم.کارخدابودکهعراقیها
سهروزقبلازعملیات،معابررابازکردندوگرنهمعبرزدندرمیادينمینمنطقهعملیاتیجديد
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دراينزمانکم،ناممکنبود.اگردشمنمعابررابازنمیکرد،تلفاتزيادیمیداديم.
نیروهایمحورهاو با اينبودکه ازاهدافیکهدرطرحمانپیشبینیکردهبوديم، يکی
قرارگاههایديگربهطورهمزمانتوپخانهدشمنراتصرفومنهدمکنیم.ارتشعراقدرمنطقه
روبهرویمايکگردانتوپدوربرد۱۳۰میلیمتریداشت.دشمنباهمینقبضهها،محلاستقرار
نیروهایمارابهطورکاملزيرآتشمیگرفت.البتهازتوپخانهشوشهماينجارامیزد.تعدادی
ازقبضههایتوپخانهدشمن،همپشتارتفاعاتبرقازهورقابیهبودندکهازتویتنگهبرقازه
تدارکمیشدند.دشمن،شوش،جادهاصلیاهواز-شوشوخطحدماراباگلولهتوپمیزد.
ماتویشناسايیهايمانچندهدفداشتیم؛يکیتنگهبرقازهبودکهاصاًلنمیشدبرای
شناسايیآنجاباالیارتفاعرفت؛ديگریهمسندالبودکهنیروهایواحداطالعاتعملیات
راپشتتپهسندالفرستاديموبهآنهاگفتیمشببهآنجابرويدوروزهمهمانجابمانیدو
روزبعدبرگرديد.آنهاکهخودشانراباگونی،چمنوعلوفهاستتارمیکردندوبرایشناسايی
جلومیرفتند،توانستنداطالعاتدقیقیازمنطقهبهدستبیاورندچوناينارتفاعاتبلندبود،
عراقیهادرآنجاحضورفعالوترددداشتند.بههمیندلیلنیروهایمابايدمخفیمیشدند
کهالحمدهللتوانستنداينکاررابکنندوشناسايیهاخیلیخوبانجامشد.خالصه،توپخانه
انهدامآنمنظورکردم. برای نیرو دشمنراشناسايیکرديمومندرطراحی،يکگردان
ارتشعراقجلویارتفاعاترقابیهوتنگهبرقازه،غیرازنیروهايیکهدرخطاولداشت،
دستههايیهمبرایکمینتشکیلدادهبودوجلویآنهاچندرشتهسیمخاردارکارگذاشتهو
چندرديفمیدانمینايجادهکردهبود.زمینپايینتنگه،رملبود،امابهسمتارتفاعاتکه
میرفتی،صخرهایمیشد.عراقیهاحتیتویتنگهبرقازههماستحکاماتومیدانمینايجاد
کردهبودند.سیمخاردارهمکشیدهبودند.قبلازآن،بومیهایاينمنطقههمدو،سهباربرای

شناسايیبهاينمناطقآمدهبودند،اماشناسايیهايشانخیلیدقیقنبود.

ورود دفتر سیاسی به حوزه روایت گری جنگ
هم  فتح المبین،  عملیات  در  کربال  تیپ25  راوی  حسین پور،  صفر  آقای  خدمت  در  رزاقزاده:
از  که  بودند  عملیات  این  در  جناب عالی  راویان  معین  محمدی  محسن  آقای  و  ایشان  هستیم. 

مطالب آقای حسین پور استفاده می کنیم.

قربانی:]خطاببهآقایحسینپور[بامعینازکیآمديد؟کارهايیکهانجامداديدهمبفرمايید
تامااستفادهکنیم.
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صفرحسینپور:بسماهللالرحمنالرحیم.محمدزاده،محسنرشید،صفارهرندی،حاجحسین
شريعتمداری،شیخاالسالم،عباسسلیمیوديگراندفترسیاسیراتأسیسکردند.يادمهست
بولتنهای تهیه با و بود درگیر باحدودشصتگروهکسیاسی درکشور زمان،سپاه آن
محرمانه،يکتنهجوابهمهشانرامیداد.اينبولتنهاخیلیپرمحتوابودند.ماآنهارابرای
بعدتصمیمگرفتهشدکهچه کاردارهایخودمانمیفرستاديم. استاندارهاوحتیسفراو
بچهها شد، عراقشروع باحمله وقتیجنگ کنند. استفاده بولتنها اين از بتوانند افرادی
گفتندکهبیايیمجنگراضبطکنیم.حیفاستکهخاطراتازبینبرود.آنزمان،مابیشتر
اينهاخیلیکاربردنداشت.يادمهستکهقرارشدضبطهای ضبطوواکمنداشتیم،ولی
ديسکیبرايمانبیاورندکههممحکمبودندوهمصدارابهخوبیضبطمیکردند.بعدازآن،
حاجحسینشريعتمداریازآلمانضبطصوتآوردکهبهراویهادادند.راویهاهمآنهارا
بینلشکرهايیکهخطشکنبودند،تقسیمکردند.يکیازآنهاهمنصیبتیپ2۵کربالشد.
بههرحالماانتخابشديمکهخدمتآقایقربانیبرسیم.مدتیدرحصرآباداندرخدمتشان

بوديم.بعدهمدرفتحالمبین،بیتالمقدسورمضانباايشانبوديم.
رزاقزاده:شما برای عملیات فتح المبین از دوازده اسفند 60 آمدید؟

قربانی:تویشوشکهنیامديد؟
حسینپور:چرا،اولبهشوشآمديم.اصاًلمنازابتداباشمابودم.آقامحسنوآقایرشید
گفتندکهشماهراتفاقیکهمیافتد،ضبطصوتیوتصويریبکنید.دوربینعکاسیهمبهما
دادهبودند.منيکدوربینهشتمیلیمتریکاننهمداشتمکهازسردارخیلیفیلممیگرفتم.

بهگمانمآنفیلمهاباشد.اگرپیدابشود،خیلیارزشمنداست.زيرخاکیاست.
قربانی:پیگیریکنید،پیداشود.

حسینپور:چشم.بايددرآرشیومرکزتحقیقاتباشد.

دستگیری چوپان جاسوس 
با دارند را عقبهمان ديديم يکدفعه بکنیم، عملیات به اينکهشروع از قبل عملیات، شب
خمپارهمیزنند.اگريادتانباشد،آنزمانرسمبودکهتمامبومیهایمنطقه،چهعربو
چهفارسرادرعقبمنطقه،تخلیهکنندتاجاسوسینکنند.ستونپنجمعراقتویمنطقه

خیلیقویبود.
قربانی:يادمهستيکروزکهازاهوازبهمنطقهبرمیگشتیم،ازپلکهگذشتیموبهعقبه
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يگانمانبینشیخشجاعورودخانهرفتیم،ديديمحدودپانصد،ششصدتاگوسفنددرمنطقه
پراکندهاندويکچوپانهمباآنهاست.اوگوسفندهاراازسمترقابیهبهپايینآوردهبود.
بهاومشکوکشدم.منخودمرانندهومسلحبودموحسینپورهمدرماشینبامنبود.به
بچههاگفتممنبهاينچوپانمشکوکم.برويدهمگوسفندهايشراچککنیدوهمببینید
ازکجاآمدهوکارشتویمنطقهچیست.نیروهایاطالعاتمانسراغچوپانرفتندواورا
دائمزيرنظرگرفتند.مدتیبعدفهمیدندکهاوجاسوسعراقاستوبهبیسیمووسايل

جاسوسیهممجهزاست.
حسینپور:دستوردادندبرويدکندوکاوبکنید،ببینیدکارکیست.بچههارفتندتحقیقکردند
وبهنتیجهاینرسیدند.نمیدانمبهذهنمايامحسنمعینرسیدکهاينچوپانممکناست
جاسوسباشد.اويکبیسیمبُردبلندکهبُردشپنجاه،شصتکیلومتربود،بهزيرشکميکی

ازگوسفندهايشبستهبود.

از راست: مرتضی قربانی، صفر حسین پور و غالمحسین بشردوست

قربانی:ريشهمگذاشتهبودتاهمهگمانکنندحزبالّلهیاستوکسیبهاوشکنکند.او
رادستگیرکرديموبهواحدحفاظتاطالعاتتحويلداديم.بعدفهمیديماطالعاتارسالی
همینچوپانبرایتوپخانهعراقموجبشدهبودمواضعنیروهاوعقبهيگانمازيرآتش
دشمنقراربگیردوتلفاتیبهتیپمانواردشود.دستگیریاينچوپانجاسوسموجبشد
عدهایديگرازجاسوساندشمندرمنطقه،شناسايیودستگیرشوندواطالعاتخوبیاز
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وضععراقیهابهمابدهند.بیسیمچوپانراگرفتیموازطريقآن،اطالعاتغلطبهدشمن
داديمکهاينخودطرحفريبخوبیبود.1

مسئولاطالعاتعملیاتيگانبانیروهايشدراينجاحدودهفت،هشتباربهشناسايی
رفتندکهدردو،سهموردفرماندهانگردانهاهمهمراهشانبودند.حتیبعدازحملهایکه
دشمنسهشبقبلازعملیاتکرد،منعسگریوصادقلیرابرایشناسايیتوپخانهدشمن
بهپشتسرعراقیهافرستادم.آنهافرماندهانگردانهايیبودندکهقراربودشبعملیاتبا
همالحاقبکنندوتوپخانهدشمنرابزنندکهبحمداهللشبعملیاتبهراحتیخطراشکستند

وبهتوپخانهعراقیهارسیدند.

ترکیب و استعداد تیپ25 کربال در عملیات فتح المبین
رزاقزاده:سردار، درباره گردان هایتان و ترکیب و استعداد آنها هم توضیح بدهید. فرماندهان 

واحدها و گردان های شما چه کسانی بودند؟

قربانی:مايکگردانلودروبولدوزرازجهادداشتیمکهمسئوالنآنساجدیوورشابیاز
نیروهایمشهدبودند.ازجهادنجفآبادهمعدهایبودند.منجمیکهقباًلرانندهبولدوزرواز
نیروهایجهادنجفآباددرمحاصرهآبادانبود،پیشخودمآمدوجانشیندلفروزی،مسئول

صفر  یعنی  فتح المبین  عملیات  در  کربال  تیپ25  راویان  دفترچه های  در  چوپان  این  دستگیری  و  لورفتن  ماجرای   .۱
حسین پور و محسن محمدی معین ثبت شده است. همچنین حسین پور خاطره ای از یکی از شهدای عملیات فتح المبین 
برای من تعریف کرد که ذکر آن خالی از لطف نیست. او گفت ما یک رزمنده  نخبه ای داشتیم که دکترای برق داشت. من 
آن موقع که راوی بودم، خاطراتش را ضبط کردم. وقتی از او پرسیدم از کجا آمده ای، گفت من تحصیالتم را در یکی از 
ایالت های امریکا تمام کرده ام. بعد خدمت آیت اهلل بهشتی رسیدم و گفتم می خواهم به عنوان یک بسیجی به منطقه بروم 
و به بسیجی ها خدمت بکنم. ایشان هم یک نامه به من داد و به لشکر25 کربال منتقل شدم. ما بعد از شکستن حصر 
آبادان، تانک های غنیمتی و تانک هایی که ارتشی ها پس از نبردهای ماه های اول جنگ در سال 1359 در غرب کرخه جا 
گذاشته بودند، برداشتیم و آوردیم. به دستور بنی صدر، پدال و بی سیم بعضی از تانک ها قطع شده بود که آنها را تعمیر 
کردیم و با آنها و تانک های غنیمتی، گردان های زرهی سپاه را تشکیل دادیم. این رزمنده نخبه خیلی سریع قابلیت های 
خودش را نشان داد و مسئول گردان زرهی یگان کربال شد. وی در عملیات طریق القدس و فتح المبین وارد عمل شد و 
اقدامات خوبی انجام داد. در عملیات فتح المبین، عراقی ها در پای کوه رقابیه سنگر کنده بودند و از داخل این سنگرهای 
حفره روباهی، با دوشکا منطقه جلوی خودشان را زیر نظر داشتند. آنها پای کوه را هم مین گذاری کرده بودند. بچه ها هم 
یک معبر باز کرده و آنجا جمع شده بودند. او کالک را باز کرده بود که توضیح بدهد چطور تانک ها را آرایش بدهند که 
بتوانند حمله شان را شروع کنند که خمپاره آمد و دقیقًا وسط کالک خورد و این بنده  خدا و چند نفر دیگر شهید شدند. او 
یک روز قبل از شهادتش مصاحبه ای با من داشت که در آن، مطالبی از قرآن و احادیث گفت و احتمال شهادت خودش را 
مطرح کرد. فیلم مصاحبه اش در مرکز اسناد دفاع مقدس هست. او درباره تانک های چیفتن هم می گفت این تانک ها یک 
جعبه فیوز دارند که اگر برداشته شود، تانک به یک حلب پاره تبدیل می شود و دیگر به درد نمی خورد. می گفت برای اینکه 

ایرانی ها از این قطعه مهم سردرنیاورند، امریکایی ها در زمان شاه، می گفتند حق ندارید به این جعبه فیوز دست بزنید.
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مهندسیتیپ،شد.اکبرمعصومیهمجانشینديگراوبود.تعدادینفربرام۱۱۳خمپارهاندازو
نفربرفرماندهیداشتیمکهبخشیازآنهاغنیمتیبودند.گردانمکانیزهماننفربرخشايارداشت
کهصبحزودگردانکاظمرستگارويزدانمؤيدنیارابهخطدرگیریرساندوبعدازآن،گردان
علیموحدرابهتنگهبرقازهبرد.يکگردانتانکهمازتانکهایغنیمتیچیفتنوتی۵۵داشتیم
کهصبحعملیات،آنرابهخطاولدشمنرسانديم.تانکهايمانازپايینارتفاعاتبهتانکهای
دشمنشلیکوچندتاازآنهارامنهدمکردند.اينشددوگردان.يکگردانمستقلتانکهماز
لشکر۹2بهمامأمورشدهبودکهحدوددهتانکبیشترنداشت.درواقعگردانمنهایزرهیبود،
چونقباًلعملیاتکردهبودوتعدادیازتانکهايشمنهدمشدهبودند.البتهدرشبنمیشدگردان
زرهیوواحدهایمهندسیراواردعملکنیم.بنابراينبعدازشروعدرگیری،آنهارابهکارگرفتیم.
دراينوضعیت،اتکایاصلیمابهنیروهاوگردانهایپیادهبود.مندرمرحلهاولچهارده
کاظم گودرزی، عسگری، اسودی، از: بودند عبارت آنها فرماندهان که داشتم پیاده گردان
رستگار،علیموحددانش،فرجاهللمرادی،توانا،صادقلی،شاهوردی،محمدجعفرنیا،زهرايی،
افضلی،جشنمريموباقرقادریکهاستوارجعفرزادههمبااوهمکاریمیکرد.داوودکريمی
رابااينکهفرماندهسپاهمنطقه۱۰ 1بود،باالیسرنیروهایپیادهگذاشتمتاباسخنرانیآنهارا
بهخوبیتوجیهکندوبهامورمعنویوروحینیروهاومسائلفرماندهانگردانهارسیدگی

کند.اوبايدگردانهاراتجهیزوبهخطاعزاممیکرد.
صمدشفیعیرابرایتوجیهگردانهاگذاشتهبودم.منهرروزنیروهاراازشیخشجاع
وداخلشیارهابهخطمقدممیبردم.بهچهمنظوری؟برایبدنسازی،آموزش،تمرينو
بههدف کهمیخواهند کهدرشبعملیات بدهم راعادت نیروها راهپیمايی.میخواستم
برسند،خستهنشوند،چونفاصلهماتاتنگهبرقازهودوَسَلکزيادبود.نیروهاازساعتسه
شبکهراهمیافتادند،ساعتنهصبحبهخاکريزاولمیرسیدند.بعدفرماندهانشانمیآمدند
درديدگاهخطاولتوجیهشانمیکردند.صمدشفیعینیروهاراتکتکداخلديدگاهمیبرد
ومأموريتآنهارابرايشانتوضیحمیداد.گردانهاراتقسیمکردهبوديمواوهمبهترتیب
اولويتومأموريت،آنهارابهمنطقهمیبرد.حتیگاهینیروهایگردانکهبهخطمیرسیدند،
آنهاراپنجنفرپنجنفرمیبردوتوجیهمیکردتانیروهادرشبعملیاتوروزبعدازآن،توی
رملهایاينمنطقهگیجوگمنشوند.تقريباًدهروزايننیروهامیرفتندوبرمیگشتند.يک

۱. سپاه از سال 1360 به مدت چند سال، تشکیالت خود را در کشور به 10 منطقه تقسیم کرد. منطقه 10 سپاه شامل استان 
تهران و بخش های تابع و برخی استان های هم جوار کنونی می شد. این منطقه یکی از مهم ترین مناطق سپاه پاسداران 

ازنظر تأمین امنیت مراکز مهم کشور و پایتخت و تأمین نیروهای الزم برای جبهه های جنگ و عقبه ها به شمار می رفت.
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گردانکهراهمیافتادومیرفت،روزبعد،يکگردانديگرمیرفت.آنهابهترتیبشناسايی
میکردندوبرمیگشتند.

خط شناسايی برای هم را نیروها خود بلکه نمیبرديم، را گردانها فرماندهان فقط ما
دشمنومسیرحرکتدرشببههمراهفرماندهانديدگاهمیبرديم.يکیازاصولپیروزی،
توجیهشدننیروهایعملکنندهاست.دغدغهمندقتدرشناسايیوتوجیهشدنفرماندهانو
نیروهاوديدبانانبود.اينمسئلهخیلیمهمبودواگرنیروهاوفرماندهانتوجیهنمیشدند،
درشبعملیاتراهراگممیکردند.اصاًلموفقیتمابهايندلیلبودکهپیشازعملیات،
نیروهايمان،مدتیدرمنطقهبودندوتوجیهشدهبودند.داوودکريمیآنهاراباآر.پی.جی.و
کولهپشتیووسايلوامکاناتکاملتجهیزمیکردوباخودشمیبرد.فرماندهاندستههاو
گروهانهابهصورتويژهوجداگانهتویمنطقهتوجیهمیشدند.نیروهاازنصفهشبتاظهر
کیلومترهاراهپیمايیمیکردندکهبهمنطقهبرسند.حتینمازرادرراهمیخواندندوگاهی
ناهاروصبحانهراهمدرراهمیخوردندوبعددوبارهدرشب،راهپیمايیشبانهمیکردند.اين
راهپیمايیبراینیروهاهمآموزش،هممانوروهمتوجیهبود.ماروزهابیستتابیستوپنج
کیلومتروشبهاهمدهتاپانزدهکیلومتربرایآنهابرنامهپیادهرویگذاشتهبوديم.دشمناز
تنگهرقابیهوتنگهبرقازهوارتفاعاتتارودخانهکرخهديدداشت،ولیحساسنشد.صمد
شفیعیفرماندهانگردانهاونیروهاراازتویشیارهايیکهدشمنرویآنهاديدنداشت،به
خطجلومیبردومیآورد.گاهیآنهاحتیماشینهمبرایحملغذاوتدارکاتباخودشان
نبود.حتیتوپ، ديد در ماشین اماخود بلندمیکرد، آن،گردوخاک میبردندکهحرکت
تانک،نفربروتجهیزاتراتویشیارهاودرههایمنطقهمیبرديموباساختنسنگرواحداث
بوديم،چون استتارکرده را استتارمیکرديم.همهتجهیزاتمان رادرهمانجا آنها خاکريز،
دشمنخوابنبودومابايددرمکالماتبیسیموترددماشینهاونفراتحفاظترارعايت
میکرديم.ماحتیيکبارهمدرمنطقهجديدبمباراننشديم،چونحفاظتراصددرصد

رعايتودرشبحرکتمیکرديم.
رزاقزاده:از نیروهای اصلی کادر تیپ25 کربال چه کسانی در این عملیات حضور داشتند؟

اهوازوشیخشجاع بینمنطقه بودودائم اهوازمستقر تیمستادیتیپکهدر قربانی:در
مثل داشتند؛ ارتباطخوبی قرارگاه با که بودند وخبرهای باتجربه افراد داشت، رفتوآمد
محمودحمزه،ماهرانی،ربانی،دقاغیان،حسنمنتظریوحسنشفیعزاده.حسنشفیعزاده
رئیسستادمابود.آنهاخیلیتوانمندومسلطبراموربودندوامکانات،نیرو،پول،وسايل
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وتجهیزاتموردنیازتیپراازقرارگاهواحمدپوروشوشتریکهمسئوالنپشتیبانیبودند،
پیگیریمیکردند.گاهیعلمابرایسخنرانیتشريفمیآوردند،چوننیروهادو،سهماه
ازخانوادههاوشهرهايشاندوربودندوبايدازنظرروحیبهآنهارسیدگیمیشد.عالوهبر
کارهايیکهگفتم،وقتیکمکهایمردمیازاستانهامیآمد،برادرانکنترلمیکردندکهبه
اهوازنرودوکامیونهاراازشوشبهمنطقهعبدالخانوشیخشجاعهدايتمیکردند.وقتی
کمکهاازاصفهانمیرسید،نیروهابالهجهاصفهانیبارانندهصحبتمیکردندوامکانات
رابهعقبهایکهداوودکريمیدرآنحضورداشت،هدايتمیکردندواوباکمکدقاغیان

وباباصفری،آنهارابینواحدهاوگردانهاتقسیممیکرد.
و هدايان که بودند مرادی جعفر و ماهرانی هدايان، نام به افرادی پرسنلی واحد در
مرادیدراينعملیاتترکشخوردندوزخمیشدند.رسولحمزه،اکبرزاده،حاجآقاصدر،
رجبعلیسلیمانیومصطفیبانکیهمدرواحدتدارکاتماندرعقبهتیپبودند.درواحد
تخريبتیپهمحقطلب،رحمتی،رسولفراحی،اکبرضرابیوهمايونمشغولکاربودند.
نیروهایتخريبرابهواحداطالعاتعملیاتمأمورکردم.حقطلبمسئولبازکردنمعابر
وتقسیمنیروهایتخريببینگردانهایپیادهبود.درواحدادواتهمحسنطهرانیمقدم،
حسنشفیعزاده،اصغرکاظمی،محمدآقايی،رضازنگنه،محمدرضاعرب،رجبکريمی،
قادری، باقر زرهیمان، واحد در میکردند. خدمت صافی وحسن تبريزی يعقوبی، علی
استوارجعفرزادهوموحدیازنیروهاینجفآبادبودندکهپادگانعقبهرابرایجذبو
اعزامنیروودريافتوسايلوامکاناتازشهرستانها،آمادهکردند.مسئولیتکارهایعقبه
وپادگانبهعهدهمرتضیتاج،پروازيان،سعادتاهللبدری،خسروابوطالبیومحمدآقايی
بودوآنهانیروهاراآمادهمیکردند.درواحدآموزشهمهنردوست،مصطفیمؤذنی،رسول
شهپری،مرتضیوسعیدطغیانی،زرگرباشیومحمودآقايیمشغولخدمتصادقانهبودند.
پادگانها در را باسالحهایسبک تیراندازی و آر.پی.جی. و آموزششلیکخمپاره آنها
بهعهدهداشتند.درضمنمسئولاعزامنیروهایگردانهایحاضردرعقبهمنطقهعملیاتیبه
میدانتیربودند.آنهارابرایتیراندازیبهمیدانتیرمیبردندوبرمیگرداندند.فرماندهانی
مثلرسولياحی،داوودکريمیوروحاالمینکهازچندشبانهروزقبلازعملیاتتابعدآن،
باتیپهمکاریداشتند،ازپیشماتکاننخوردندوهرمأموريتیکهبهآنهامیداديم،انجام
میدادند.اينخدماتصادقانهوخالصانهبودکهمارادربرابرارتشتابندندانمسلحبعثی

پیروزکرد.
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جلسه یازدهم*
عملیات فتح المبین و آزادسازی مناطق غرب کرخه

چکیده
و  فتح المبین  عملیات  قربانی،  مرتضی  سردار  شفاهی  تاریخ  یازدهم  جلسه  اصلی  موضوع 
دستاوردهای آن است. حمله پیش دستانه تکاورها و زره پوش های عراقی به رقابیه در روز 29 
اسفند سال 1360 که با مرحله اول عملیات هم زمان شد، مقدمه گفت وگو را تشکیل می دهد. 
قربانی در شرح مرحله اول عملیات که در 30 دقیقه بامداد دوم فروردین سال 1361 شروع 
شد، گفت تیپ25 کربال دیرتر از سایر یگان ها عملیات را آغاز کرد. او همچنین به واردکردن 
پنج گردان برای این مرحله، تصرف خط اول دشمن، استقرار در زیر تنگه برقازه و الحاق با 
دفع  برقازه،  تنگه  بر  تسلط  به  مرحله دوم عملیات،  در تشریح  قربانی  پرداخت.  تیپ8 نجف 
پاتک دشمن به این منطقه، تثبیت مواضع خودی در این تنگه و حرکت در عمق منطقه عملیاتی 
به سمت دوَسَلک اشاره کرد. به گفتۀ او، بارش باران و باتالقی شدن زمین، نصرت الهی بود که 
در پی آن، نیروهای خودی تعداد زیادی تانک به غنمیت گرفتند و حدود 2000 نفر از نیروهای 
عراقی را به اسارت درآوردند. در ادامه، قربانی در توضیح مرحله سوم عملیات فتح المبین، به 
حرکت به سمت دشت سندال و بستن جاده سندال به دوَسَلک، حضور صدام در منطقه عملیات 
فتح المبین، پاک سازی مناطق هدف با تالش نیروهای خودی و استقرار چهل وپنج روزه در منطقه 
پرداخت. نقاط ضعف و قوت این عملیات، میزان خسارات و تلفات نیروهای خودی و دشمن و 

نیز نتایج حاصل از این نبرد، مباحث پایانی این جلسه را تشکیل می دهند.

* جلسه یازدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11:15 روز شنبه، 27 دی 1388، در دفتر موزه دفاع 
مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار 

قربانی و صفر حسین پور، راوی تیپ25 کربال در دوران دفاع مقدس، نیز حضور داشتند.

طرح مانور تیپ25 کربال در عملیات فتح المبین
رزاقزاده:استعداد یگان شما چقدر بود؟ آیا طرح مانورتان مشخص بود؟ جای دیگر هم خط 

حد داشتید؟

قربانی:منازروزهایاول،طرحمانورنیروهاومأموريتگردانهاراتعیینکردهبودم.دو
گردانازاستانفارسداشتیمکهچندروزقبلازعملیات،آنهاراازماگرفتند.دوگردانقاسم
سلیمانیراهمکهجزءسازمانتیپ2۵کربالبودند،قبلازشروععملیاتازماگرفتند.ماسه
گردانازقم،سهگردانازمازندران،سهگردانازاصفهانوسهگردانهمازتهرانداشتیم.
فرماندهانگردانهایتهرانيزدانمؤيدنیا،علیموحدوکاظمرستگاربودند.فرماندهیيکیاز
گردانهایاصفهانرابهزهرايیدادم.نیروهايیکهباماازآبادانوبستانآمدهبودند،سازماندهی
کردموبرایآنهافرماندهیتعیینکردموبرایشرکتدرعملیات،مانورآنهارامشخصکردم.
فرماندهگردانامامرضایآبادانجمالگودرزیبود.اودرهمینعملیاتبهشهادترسیدو
بعدازشهادتش،نوروزیفرماندهیاينگردانرابهعهدهگرفت.گردانديگریهمازآبادان

داشتیمکهفرماندهشعطايیبود.منازاولتاآخرعملیاتحدود۱۹گردانداشتم.
طرحمانوراينعملیاتبهاينشکلبودکهيکگردانازنیروهایزرينشهراصفهانو
گردانامامرضابايدبهسمتراستارتفاعاترقابیهمیرفتند.گردانزرينشهرسمتراست
گردانامامرضا)ع(بود.گردانديگریهمازنیروهایمازندرانوگرگانداشتیمکهفرماندهش
اسودیازنیروهایگنبدبود.اينگردانبايدتویتنگهبرقازهعملمیکرد.يکگردانديگر
بهفرماندهیمحمدرضاعسگریهمداشتیمکهنیروهايشازگرگان،گنبدوگلوگاهمازندران
بودند.يکگرداناحتیاطهمبهفرماندهیصادقلیداشتیمکهمأمورشکستنخطدرسندال
وتصرفتوپخانهدشمنبود.گردانیازمازندرانبهفرماندهیابوعمارافتخاريانهمبود.
افتخارياندرگردانجانشینیداشتکهکارهاراانجاممیدادوخودشدرکنارمنبود.درواقع
فرماندهسهگردانشمالابوعماربودکهآنهارابهتیپ2۵کربالآوردهبودودرهمهمراحل
بهکارگیریاينيگانها،خودشهمحضورداشت.اودريکماهیکهدرکنارمنبود،نماز
شبهايشحتیدرشبعملیاتهمترکنمیشدومدتیبعددرمريوانبهشهادترسید.
قرارشدمادرگاماولباگردانهایشمالبهفرماندهیعسگریواسودیويکگرداناز
نیروهایچمرانتویتنگهبرقازهعملکنیموگردانديگرشرادراحتیاطنگهداريم.آنهاقباًل
شناسايیهایخودشانرابرایعملیاتوعبورازخطدشمنانجامدادهبودند.مابرایگام

دوم،دوگردانتهرانرادرنظرگرفتیم.
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چکیده
و  فتح المبین  عملیات  قربانی،  مرتضی  سردار  شفاهی  تاریخ  یازدهم  جلسه  اصلی  موضوع 
دستاوردهای آن است. حمله پیش دستانه تکاورها و زره پوش های عراقی به رقابیه در روز 29 
اسفند سال 1360 که با مرحله اول عملیات هم زمان شد، مقدمه گفت وگو را تشکیل می دهد. 
قربانی در شرح مرحله اول عملیات که در 30 دقیقه بامداد دوم فروردین سال 1361 شروع 
شد، گفت تیپ25 کربال دیرتر از سایر یگان ها عملیات را آغاز کرد. او همچنین به واردکردن 
پنج گردان برای این مرحله، تصرف خط اول دشمن، استقرار در زیر تنگه برقازه و الحاق با 
دفع  برقازه،  تنگه  بر  تسلط  به  مرحله دوم عملیات،  در تشریح  قربانی  پرداخت.  تیپ8 نجف 
پاتک دشمن به این منطقه، تثبیت مواضع خودی در این تنگه و حرکت در عمق منطقه عملیاتی 
به سمت دوَسَلک اشاره کرد. به گفتۀ او، بارش باران و باتالقی شدن زمین، نصرت الهی بود که 
در پی آن، نیروهای خودی تعداد زیادی تانک به غنمیت گرفتند و حدود 2000 نفر از نیروهای 
عراقی را به اسارت درآوردند. در ادامه، قربانی در توضیح مرحله سوم عملیات فتح المبین، به 
حرکت به سمت دشت سندال و بستن جاده سندال به دوَسَلک، حضور صدام در منطقه عملیات 
فتح المبین، پاک سازی مناطق هدف با تالش نیروهای خودی و استقرار چهل وپنج روزه در منطقه 
پرداخت. نقاط ضعف و قوت این عملیات، میزان خسارات و تلفات نیروهای خودی و دشمن و 

نیز نتایج حاصل از این نبرد، مباحث پایانی این جلسه را تشکیل می دهند.

* جلسه یازدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11:15 روز شنبه، 27 دی 1388، در دفتر موزه دفاع 
مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقایان مرتضی تاج از همرزمان سردار 

قربانی و صفر حسین پور، راوی تیپ25 کربال در دوران دفاع مقدس، نیز حضور داشتند.
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تک محدود عراق به تنگه رقابیه 
جزئیات  به   آنکه  از  پیش  و  قبل  جلسه  بحث  ادامه  در  بسم اهلل الرحمن الرحیم.  رزاقزاده: امیر
منطقه  در  شما  تحرکات  به  عراقی ها  واکنش  دربارۀ  می خواهم  بپردازیم،  فتح المبین  عملیات 

عملیاتی فتح المبین سؤال کنم. شما در یادداشت هایتان نوشته اید ارتش عراق در 29 اسفند سال 

 55 تیپ های  که  رقابیه  تنگه  محدوده  به  حمله  این  دلیل  به نظرتان  کرد.  حمله  رقابیه  به   60

هوابرد ارتش، 8 نجف و 25 کربال در آن حضور داشتند، چه بود؟

در ما کردم، عرض هم قباًل که همانطور بسماهللالرحمنالرحیم. قربانی: مرتضی سردار
منطقهایبهوسعت2۵۰۰کیلومتردرحالآمادهسازینیروهايمانبراینبردبادشمنبوديم
نیروهایجديد آنهاازحضور باعراقیهاشروعشد؛يعنی ما و2۹اسفندديگردرگیری
سپاهمطلعشدندوبهخطوطومواضعآنهاحملهکردند.چیزیکهدارممیگويمدرباره
خطحدخودماناست،ولیدشمنبهخطحدتیپ۸نجفوتیپ۵۵هوابردهمحملهکرد.
عراقیهاازتنگهرقابیهتاسندالبااستعدادسهگردانتکاورودوتیپزرهیبهنیروهایما
حملهکردند.آنهاچونتکاوربودند،مأمورنبودندکهبیايندمنطقهایراتصرفکنند،بلکه
صرفاًبرایگرفتناسیروبهدستآوردناطالعاتآمدهبودند.درجناحچپماتیپ۸نجف
وتیپ۵۵هوابردارتشبود.يکرودخانهفصلیهمازداخلشیارمیآمدتویلَخیَضرزير
دشتسندالوپايینمیرفتوفاصلهایبینماايجادکردهبود.ازطرفتپه۱2۰ورقابیههم
آبمیآمدويکباتالقپشتارتفاعات۱2۰ايجادکردهبودکهدرزمانعملیات،تانکهای

عراقیدرآنگیرکردند.
رزاقزاده:به نظر شما چرا دشمن به این محدوده حمله کرد؟

قربانی:شب2۹اسفند،عراقیهابهخطمازدندوبهماحملهکردند.مرحلهاولعملیاتما
اينبودکهجوابدوتکعراقرابايکپاتکداديم.منخودمتویسنگرمبودمکهعراقیها
بهمواضعمانحملهکردند.زدوخوردشديدیدراينجااتفاقافتاد.بیشترتکاورهایمهاجم
عراقیکشتهوسه،چهارنفرازآنهاهماسیرشدند.دشمندراينجادروضعیتخیلیبدی
قرارگرفت.ماتوانستیمازاطالعاتاسرااستفادهکنیموهماهنگیهايیشدتامشکالتیکه
نیروهایاطالعاتعملیاتدرتپهعلیگرهزد،منطقهمورموری،دالپریوجسرنادریبرای
شناسايیداشتند،حلکنند.عراقیهاروز2۹اسفندحملهديگریکردندکهمااصاًلپیشبینی
نمیکرديم.درخطهمفقطدرحدتخريبوشناسايی،نیرومستقرکردهبوديمونیروی
زيادینداشتیم.چونفاصلهمانبادشمنزيادبود،اصاًلگماننمیکرديمکهدشمنبهما
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حملهبکند.شببعدشهمماباچهاردستهازتیپ2۵کربالوچهاردستهازتیپ۸نجفبه
فرماندهیاحمدکاظمیبهطورمحدودبهمواضعآنهاحملهکرديم.نیروهایهردستهحدود
پنجاه،شصتنفربودند.آنهادرحملهشبوروزاول،عدهزيادیکشتهوزخمیوچند
نفرهماسیردادند.تانکهاونفربرهايشانهميامنهدمشدندياآسیبديدند،چوندردشت
بازآمدهبودندوزيرديدماقرارداشتند.آنهادرواقعازخطمقدمخودشانهمجلوترآمده

ودرفاصلهدوکیلومتریمامستقرشدهبودند.
شببعدماتصمیمگرفتیمکهبهدشمنحملهکنیم.گودرزیوپاشازادهرابرایفرماندهی
اينعملیاتگذاشتموآنهارفتندوتعدادیازتانکهاونفربرهایدشمنرامنهدمکردند
ودو،سهنفرهماسیرگرفتند.ايندوبزرگوارمدتیبعدشهیدشدند.اسراراکهگرفتند،ما
بهسمتجلوپیشرویکرديم.استعداددشمندرحملهروز2۹اسفندحدودسهتیپبود؛
يکتیپپیادهتکاورازنیروهایورزيدهوکارآزمودهبالباسهایپلنگیکهآستینهايشان
راباالزدهبودند.تکاورهانیروهایقبراقیبودندکهدرمیانکشتههاواسرایعراقیکاماًل
مشخصبودند.دوتیپشانهمزرهیبود.ازنقطهرهايیعراقیهاتانقطهدرگیری،حدودده
کیلومتربودکهآنهانفراتپیادهشانراباتانکونفربرتازيرپایماآوردهبودند.نیروهای
پیادهدشمنقصدداشتندکهازمااسیرواطالعاتبگیرندوامکاناتوتجهیزاتيگانهای
آمادهعملیاتمانرامنهدمکنندوبهطوکلیبرنامهمارابههمبريزند.جاسوسهابهعراقیها
روی آنها و شده بیشتر ايرانی يگانهای و نیروها تردد و کهحضور بودند داده گزارش
رودخانهکرخهپلزدهاندوترددماشینهايشانجلویعبدالخانهمزيادشدهاست.عراقیها
دلواپسبودندکهماحملهوسیعیبکنیم،ولینمیدانستندکهحملهماازکجا،چطوروباچه
استعدادیخواهدبود.دشمنموفقنشدازمااسیربگیردودرکلاينمنطقه،حدود4۰۰
نفرکشتهو2۰،۳۰نفرهماسیردادوالحمدهللربالعالمینشکستخورد.فرداشبشهمکه
ماتککرديم،عراقیهاهمهتانکهاوامکاناتشانرابرداشتندوبهعقببردندکهماآنهارا

منهدمنکنیميابهغنیمتنگیريم.
نکردند فرصت آنها بود، عملیات زمان نزديک ما مواضع به عراقیها حمله چون
راهکارهايیکهايجادکردهبودند،دوبارهمینگذاریکنند.دشمنبراساستجربهایکهاز
عملیاتطريقالقدسبهدستآوردهبود،دررملهاوعقبهاشموانعیايجادکردهبودتاما
بهسادگینتوانیماورادوربزنیموبهعقبهاشبرسیمومحاصرهاشکنیم.وقتیکهآمدهبود
بهماحملهکند،موانعرابرداشتهبودوتجهیزاتزرهیومکانیزهونفراتشراعبوردادهو
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درحدوديکلشکريعنیدويگانزرهیويکتیپپیادهراواردعملکردهبود.يکلشکر
همبرایاحتیاطتانزديکیمنطقهماآوردهبود.درواقعبیشترموانعیکهمامیخواستیمدر
عملیاتازآنهاعبورکنیم،خودشانبرداشتهبودند.اينهميکیازعنايتهایخدابود.ما
همتالشخودمانراکرديموباعبورازهمینمعبرهایدشمنبودکهالحمدهللبدونتلفات،

خطاولعراقیهاراشکستیموتصرفکرديم.

تخریب سنگر فرماندهی تیپ25 کربال
رزاقزاده:یکی از حوادث قبل از عملیات، انهدام سنگر فرماندهی تیپ25 کربال بود. آیا این حادثه 

در اجرا و هدایت عملیات وقفه ای ایجاد نکرد؟

قربانی:بله،اتفاقمهمیکه۶ساعتقبلازعملیاتافتاداينبودکهيکگلولهتوپبه
سقفسنگرفرماندهیتیپ2۵خورد.ارتفاعاينسنگرحدودسهمتربود.آنزمان،برای
آخرينباربافرماندهانارتش،جهادوگردانهایخودماندرسنگرجلسهتشکیلدادهبوديم
کهگلولهبهسقفخوردومنفجرشدويکیازالوارهایسقفشکستومثلسرنیزهدر
وسطنقشهوعکسهوايیفرودآمد.دريکدقیقهتمامرملیکهرویسقفسنگربود،
تویسنگرريختوهمگیتاگردنزيررملرفتیم.اگرمقدارخاکبیشتربود،همهشهید
میشديم.همهوسايلمانمثلبیسیمهاوامکاناتارتباطی،ضبطصوتهایراويان،نقشهها،
عکسهایهوايیوسالحهایانفرادیزيرخاکدفنشدند.منهمکهديدماوضاعمساعد
نیست،درتماسباقرارگاهفتحاعالمکردمکهآمادگیمابرایاجرایعملیات،پنجاه،پنجاه
است.بههرحال،عملیاتسراسریبودونمیشدبگويیممااصاًلعملنمیکنیم.يکتکلیف
شرعیواخالقیودرضمنپیمانیباشهدابود.احمدکاظمیداشتازمیشداغبهپشت
دشمنمیرفتکهدرگیربشود.مهدیباکری،علیتجاليی،قاسممحمدیوکردانیهمبه
دستوراحمدکاظمی،بانیروهايشانبهپشتدشمنرفتهبودند.هدفآنهامیشداغوتنگه
رقابیهبود.ازاينطرف،همهيگانهایقرارگاهفتحبرایعملیاتآمادهشدهبودندوازآن
طرفهميگانهایقرارگاههاینصروقدسمثلتیپحسینخرازی،شبقبل،عملیات
راشروعکردهبودند.دشمنبهآنهافشارآوردهبودواگرماهمانشبعملنمیکرديم،
تانکهايیکهجلويمانبودند،بهمحورهایشمالیياشرقیمنطقهعملیاتیمیرفتندوکار
آنهارابامشکلمواجهومنطقهشانراتصرفمیکردند.اگرمابهيگانهایزرهیوپیاده
دشمندرجلویقرارگاهفتححملهنمیکرديم،اهدافعملیاتفتحالمبینحاصلنمیشدو
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شکستمیخورديم.بههرحال،مامجبوربوديمبالفاصلهدرهمانشبواردعملشويمو
بهدشمنحملهکنیم.

رزاقزاده:عکس العمل قرارگاه در قبال این اتفاق چه بود؟
الوارهابخورد،اماتوی قربانی:خداگفتمناينگلولهراطوریهدايتکردمکهروی
سنگرنیايد.رملهاراهمفقطتادمدهانشماآوردم.بسماهلل،حاالشماآزمايشخودتانرا
پسبدهیدببینمعرضهاشراداريد.ماآنجابهچهاردهمعصوممتوسلشديموبهخداتوکل
کرديم.بهبچههاگفتمدعایفرجرابخوانید.آنجادعای»الهیعظمالبالء«وسورهعصر
ودعایفرجراخوانديموبعدازآنبهقرارگاهپیامدادموگفتممادرشباولنمیتوانیم
عملیاتبکنیم،امابرایعملیاتدرشببعد،۵۰درصدآمادگیداريم.تیپدروضعیتبدی
قرارگرفتهبودوقرارگاهبايدازايناوضاعمطلعمیشدوکمکمیکردتابامشکلمواجه
نشويم.نیمساعتبعدازآن،غالمعلیرشیدکهآنزمانيکیازمسئوالنقرارگاهکربالبود،
پیشماآمدوسنگرفرماندهیراکهديد،تعجبکرد.وبهمنگفتمرتضی،امشبشب
افراددوروبَرمحتی آمادهکن.منهمهمه را بايدعملکنیم.همهچیز سرنوشتاستو
تاهرطورشده، راويانتیپيعنیمحسنمحمدیمعینوصفرحسینپوررابسیجکردم
بچهها درآورند.همه زيرخروارهاخاک از را بیسیمها و ووسايل کنند تخلیه را سنگر
بسیجشدندومردانهخاکسنگررابیرونريختند.يکساعتماندهبهزمانشروععملیات،
سنگرراآمادهوبیسیمهارانصبکرديموارتباطمانباگردانهابرقرارشد.باالخرهقرارگاه

تاکتیکیوهدايتعملیاتراآمادهکرديم،اماديگرسقفنداشت.
صفرحسینپور:خوبيادمهستکهچونهمهبچههاازدوسلکتامیشداغوتنگهرقابیه
تویخطبودند،ماهمهبیسیمهارادرسنگرفرماندهیجمعکردهبوديم.باخودمانمیگفتیم
اگرهمهاينهاازکاربیفتد،ديگردستمانبههیچجابندنیست.عراقیهاچونگرایسنگررا
داشتند،توانستندآنرابزنند.ماحدودپانزدهبیستتابیسیممادردرسنگرداشتیمکههم
برایارتشوهمبرایسپاهبود.اصاًلسنگر،سنگرفرماندهیادغامیسپاهوارتشبود.اين
اتفاقکهافتاد،آقامرتضیيکبیلدستمادادوخیلیبیرودربايستیگفتشماآمدهايد
برایکشتهشدن.اگرمردجنگید،بسماهلل.اگرمردکاريد،بسماهلل.ايشانگفتشماسنگررا
تخلیهکنید،اگرجلسهایپیشآمد،منخودمنوارمیگذارموبرايتانضبطمیکنم.آنقدربیل
زديمکهدستانمانتاولزد.همبیلسنگینبودوهمخاکرمل.هرچقدرخاکهارابیرون
میريختیم،جايشپرمیشد.بههرحالباتالشزياد،رملهاراازسنگربیرونريختیموديديم
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يکدانهماسههمتویهیچکدامازبیسیمهايماننرفتهاستکهارتباطنیروهایگردانهارابا
تیپمختلکند.اينهميکمعجزهالهیبود.وقتیبچههابابیلهمهخاکهایداخلسنگر
فرماندهیراتویکیسههاريختندوبیرونبردند،ضبطصوتهاوبیسیمهایارتشوسپاهرا

اززيرخاکدرآورديمکهخوشبختانههمهسالمبودند.
قربانی:کارخدابودکهبههیچکدامازبیسیمها،ضبطصوتهایراويانوتجهیزاتیکه
زيرخاکرفتهبود،صدمهایواردنشدهبودوماتوانستیمازهمهآنهادوبارهاستفادهکنیم.
جلوی را شهادت و مرگ میخواست خدا بهنظرم کشید. طول کمی بیسیمها درآوردن
با نبود. اماديگرفرصتخاکريختن الوارگذاشتیم، بیاورد.رویسنگرچند چشمانمان
بیتوشهداکارمانراشروع اهل به بهخداوتوسل باتوکل منهدمشدهو همانسنگر
کرديم.همزمانباايناتفاق،يکگلولهتوپهمبهيکیاززاغههایمهماتتیپمانخورد
ومهماتمانآتشگرفت.گلولهدرمسیرترددگردانهاوماشینهايماناصابتکردهواين
داشتند، ديدخوبی ارتفاعات باالی از که عراقیهاهم بود. بسته ترددهمهرا راه اتفاق،
مواضعمارازيرآتشتوپ،کاتیوشاوهرچیزیکهداشتند،گرفتندکهالحمدهللآنهمبه

خیرگذشت.
داشتند اينگردان نیروهای وقتی کند. برقازهعمل تنگه مقابل بود قرار اسودی گردان
شدند. شهید آنها از نفر 22 و آمد توپ گلوله چند میکردند، حرکت دشمن بهسمت
درحالیکهدوساعتبهزمانعملیاتماندهبود،اسودیگفتديگرنمیتوانیمعملیاتمانرا
انجامبدهیم.بهاوگفتماينهاآزمايشخداست.بعدازظهرنزديکبودهمهمازيرخاکبرويم
وشهیدبشويم،اماخدانجاتمانداد.شهدارارهاکنوبهسمتهدفحرکتکن.امشب

بايدخطرابشکنی.
نیروهایگرداناسودی از نفر وقتیسنگرمانتخريبشد،مهماتمانمنفجرشدو22
شهیدشدند،معنويتنیروهابرایادامهکاربیشترشد.آنهاقدرتوروحیهفوقالعادهایپیدا
کردندوباسرعتحرکتکردند.دشمنبافرستادنپارازيتارتباطبیسیمهایمارامختل
میکردواينبرایمامشکلايجادکردهبود.تویايناوضاع،بعدازهفتکیلومترپیادهروی،
واقعًاباچهقدرتیمیخواستیمخطدشمنرابشکنیموتصرفکنیم؟!اگرعنايتخدانبود،
موفقنمیشديم.وقتیدشمنمنورمیزد،نیروهایگرداناسودیرویزمینمیخوابیدند.
يکبارخوابشانبردوبعدازنیمساعتکهبیدارشدند،خداآنهارادرتاريکیشببهسمت

هدفاصلیهدايتکرد.
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مرحله اول عملیات فتح المبین
بعدازايناتفاقات،گردانهارابهجلوفرستاديم.شبجمعهبودويکشبقبلشزمان
تحويلسال۶۱بودونیروهایقرارگاههاومحورهایديگرواردعملشدهبودند.قراربود
ماباتأخیردو،سهروزهواردعملشويم.آنشببهروحاالمینگفتمدعایکمیلبخواند.او
ازاهالیاصفهانوازفرماندهانجنگدرغربکشوربودکهبرایکمکپیشماآمدهبود.
روحاالمینخیلیخوبدعایکمیلمیخواندوبعداًدرمريوانرویمینرفتوبهشهادت
کريمی داريم. راهم فیلمش بخواند. را گفتمسورهمحمد)ص( کريمیهم داوود به رسید.
شروعکردباگريهقرآنراخواند.نیروهادرسنگرهایديگرهمداشتنددعایکمیلوقرآن
میخواندند.گاهیهمازسنگربیرونمیرفتندوباخدایخودشانخلوتمیکردند.منهم
خستهوکوفتهپایبیسیمبهگوشبودم.باوجودآنهمهخستگی،لطفخدابودکهمشکالت

رفعشد.منايناتفاقاتراواقعًامعجزاتوامداهایغیبیخدامیدانم.
نیروهاقبلازعملیات،حالتروحیومعنویخاصیپیداکردهبودند.درتاريکیشب،
وقتیمیخواستمرویارتفاعاتمنطقهبرومتامحلدرگیریراببینم،ديدمابوعمارافتخاريان
تویکانالیکهمخصوصديدبانیفرماندهانتیپاست،نشستهاستوداردهمینطوراشک
میريزدونمازشبمیخواند.يکسجادهسفیدهمجلويشانداختهبود.نزديکبودپايمرا
رویسرشبگذارم،چوندرتاريکیشب،تویکانالبهسجدهرفتهبودوحرکتینداشت.
فرماندهانونیروها افتاد،ديدمصورتشازاشکخیسشدهاست.واقعاً چشممکهبهاو
معنويتخاصیداشتند.خداوندهمفرشتههايشرابهکمکرزمندههافرستادکهباوجودهمه

مشکالت،جنگبادشمنشروعشود.
رمزاينعملیات"يازهرا)س("وهدفآنتصرفارتفاعاتوآزادکردنبخشوسیعیاز
زمینهایغربرودخانهکرخهمثلمیشداغ،رقابیه،برقازه،دوسلک،ارتفاعاتتینه،ابوغريب،
عینخوش،دشتعباسوسايت4و۵بود.عملیاتتقريباًساعت۳۰دقیقهبامدادروزدوم
فروردينسال۶۱شروعشد.البتههمانطورکهعرضکردم،دوشبقبلازآندشمنبهماحمله
کردهبود.يگانهایتحتامرقرارگاهفتحآنشبنتوانستندهمزمانبايگانهایجبههشمالیبه
دشمنحملهکنندوبادوشبتأخیر،برایاجرایمأموريتواردعملشدند.1بنابراينشباول
عملیاتماسومفروردينبودکهدرآنشب،گردانهایپیادهراواردعملکرديم.گردانامام

۱. یکی از دالیل اصلی تأخیر در عملیات محور قرارگاه فتح، آماده نبودن نیروهای ارتش و نرسیدن به موقع نیروها برای 
اجرای عملیات در دوم فروردین بود. 
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محمدباقر)ع(بهفرماندهیاسودیبايددرتنگهبرقازهعملمیکرد.گردانمتشکلازنیروهای
شهیدچمرانوگردانمحمدرضاعسگریبايدبهتوپخانهدشمنمیرسیدندوگرداناحمدرضا

تواناکهبینتنگهبرقازهوتپهسندالبودهمبايددروسطخطدشمنعملمیکرد.
رزاقزاده:نیروهای احمدرضا توانا از اصفهان بودند؟

قربانی:بله.يکگردانزرهیهمبهفرماندهیباقرقادریداشتیم.چهارگردانراهمبرای
صبحعملیاتدرنظرگرفتیم.

رزاقزاده:به عنوان نیروهای پشتیبان که دنبال نیروهای موج اول وارد بشوند؟
قربانی:نه،اينگردانهاضمناينکهدنبالپشتیبانبودند،نیرویاحتیاطهمبودند.چندگردانهم
تویپادگانشهیدبهشتیداشتیمکهسازماندهیشانکردهبوديم.پسشباول،پنجگردانوارد
کرديم.صبحعملیاتهمدوگردانحاجعلیموحددانشوکاظمرستگارراواردعملکرديم.
ايندوگردانازبچههایتهرانبودند.نیروهایموجاولحملهبهمحضاينکهبهخطرسیدند،
توپخانهدشمنرامنهدمکردند.اينکارراگردانعسگریانجامداد،چونمناورازودترفرستاده

بودم.اوهمخیلیخوبخطراشکستوتاعمقمواضعدشمنوتوپخانهاوپیشرفت.
رزاقزاده:همان فرماندهی که شب با بچه ها رفته بود؟

قربانی:بله.وقتیدشمنمنورمیزد،فضاکاماًلروشنمیشدورزمندگانرویزمینمیخوابیدند
وبعدراهراگممیکردند.درتاريکیشب،ازمیاندرختهایفراوانگزودررملهابهراحتی
بهمنورزدن،عسگری نیمهشبکهتوپخانهدشمنشروعکرد از بعد نمیشدحرکتکرد.
نیروهايشراپیداکرد.بهآنهاگفتمتاتوپخانهراتصرفومنهدمنکردهايد،هیچکدامتاننبايدبه
عقببرگرديد.بايدآتشاينتوپخانهراخفهکنید.محمدرضاعسگریباصادقلیوچندنفراز
رزمندگانگرگانکهخیلیهمشجاعبودند،رفتند.فرماندهگردانبعدیيعنیتواناهمبهکمک
عسگریرفتوتاساعت۳بامداد،خطدشتسندالراکاماًلپاکسازیوتوپخانهدشمنرا
منهدموتصرفکردند.تواناورزشکارزورخانهایدراصفهانبودکهدرهمینمنطقهبهشهادت

رسید.
ماگردانزرهیبهفرماندهیباقرقادریراهمباگردان222ارتشتاخطدشمنحرکت
داديموواردعملکرديم.ماازشبعملیاتتاصبحروزاول،خطوطاولدشمنرابهطورکامل
گرفتیم،اماوقتیکهدرروزرفتیمبههدفبرسیم،بامشکالتیمواجهشديم؛يکعارضهتوی
تنگهبرقازهبودکهدشمنازآنجابهشدتماراباتانکمیزد.گرداناصفهانبهفرماندهی
زهرايیبايکگردانازگلپايگانوخوانساربهفرماندهیصادقیازسمتچپتنگهبرقازه
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واردعملشدهبود.صبحرفتموضعیتآنمحوررابررسیکردم.يکگردانآمادهکردم
کهازباالیارتفاعاتبهسمتبرقازهبرود.گرداناسودیهمانشباولبهتنگهبرقازهرفته
بود،منتهاپشتسیمخاردارهاوموانعیکهعراقیهاتویعمقگذاشتهبودند،گیرکردهبود.
صبحزوديکهلیکوپترشناسايیعراقیباالیتنگهبرقازهرفتهبودکهنیروهايمانآنرازدند.
صبحروزاول،گرداناحمدرضاتوانابرایشکستنخطبرقازهبهکمکگرداناسودیرفت
وخطتاعصرشکستهشد.تاروزچهارمفروردين،گودرزیوتوانا،دونفرازفرماندهان
به را نیروهایزرينشهر فرماندهیگردان آن، از بعد اينجاشهیدشدند. در گردانهايمان،
صادقیدادمکهازهمانشهربودودستشهمقطعشدهبود.اينگردانراسمتچپتنگه
برقازه،پشتسرگرداناسودیگذاشتم.وقتیکهنیروهایماتوپخانهرازدندوزيرتنگهبرقازه
ودشتسندالمستقرشدند،عراقیهاپاتکهايشانراشروعکردند.آنهابادههاتانکونفربر

ازشمالبهسمتتنگهبرقازهسرازيرشدند.

حضور در ارتفاعات رقابیه
ماکهبهمحدودهتنگهرسیديموبرآنجامسلطشديم،رویپشتمنطقهديدکاملداشتیم.
صبحبرایتقويتگردانهايیکهعملکردهبودندواستحکامخطخودیکهزيرپایدشمن
بود،اقداماتیانجامداديم،چونهنوزدشمنرویتنگهمسلطبودوتعدادیازيگانهاو
عدهایازنیروهایعراقیهمرویارتفاعاتبرقازهماندهبودندودرگیریبیننیروهایماو
آنهاادامهداشت.منبرایتقويتنیروهایگردانهایعملکنندهدرشباولوتثبیتمناطق
آزادشده،صبحروزاولعملیاِتتیپ2۵کربالکههنوزهواتاريکوروشنبود،گردانهای
کاظمرستگاروعلیموحدراسوارنفربرخشايارکردمتاآنهاراباخودمبهمنطقهببرم.
میخواستمآنهاراواردقسمتیازمواضعدشمنکنمکههنوزآزادنشدهبود.چونراهدور
پیادهراتبديلبه انجامدادم.درواقعاينگردانهای آنهارابهصورتمکانیزه بود،ترابری
گردانهایسوارزرهیکردم.طراحیکردهبودمکهصبحبهمحضروشنايیهوا،باتانکهای
ارتشوسپاهويکگردانمکانیزهحرکتکنیموتویتنگهبرقازهبرويمومشکلراسريع
حلکنیم.هنوزدقیقًانمیدانستیمکهکجاسقوطکرده،کجاسقوطنکرده،کجامشکلداريم
وکجانداريم.دوگردانازنیروهایتهرانراسوارنفربرکردموخودمهمصبحزودبانفربر
بهسرعتبهخطمقابلبرقازهرفتم.عراقیهاصدهاموشکوتیرتانکبهسمتگردانهاو
ستونزرهیوپیادهماکهواردعملشدهبودند،شلیککردند،اماالحمدهللهیچآسیبیبه
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تانکهاونیروهایمانرسید.مننیروهارابهسرعتجلوبردموپشتخطاولدشمن،زير
ارتفاعاتبرقازه،پیادهکردم.بعدمواضعواهدافرامشخصکردمولودروبولدوزرآوردم
کهيکلودرمانراعراقیهازدند.يکبولدوزرهمبرایجهادبودکهحاجحسینمنجمی،
يکیازمعمارانسرشناساصفهان،کهازمحاصرهآبادانبامابود،رانندهاشبود.منکنار
اوبودموبرایزدنخاکريزراهنمايیاشمیکردم.اوهمباسرعتيکخاکريزخوبزد.
ساعت۹صبح،دشمنباتیرتانکتویسینهمنجمیزدوبدنشتکهتکهشدوبهشهادت

رسید.

 حجت االسالم والمسلمین حسینی رامشه ای و حجت االسالم والمسلمین علوی از روحانیون مبارز اصفهان 
در حال شناسایی منطقه رقابیه - عملیات فتح المبین

بعدازآن،بانیروهایمهندسیوجهاد،باکمکنیرووتجهیزاتجديد،کارشهیدمنجمی
راادامهداديم.صبحروزاولعملیات،بیننیروهايیکهرویتپهسندالعملکردند،نیروهايی
کهتوپخانهدشمنرامنهدموتصرفکردندونیروهايیکهجلویتنگهبرقازهتارقابیهعمل
کردند،الحاقانجامشدوماساعت۸صبحديگرخطاولراتثبیتکرديم.وقتیخطوطاول
دشمنراگرفتیم،بخشیازارتفاعاترقابیهآزادشد،اماهنوزقسمتیازتنگهبرقازهدردست
نیروهایدشمنباقیماندهبود.ماباآنهادرگیرومشغولزدوخوردشديدشديم،طوریکه
عراقیهاباهلیکوپترازنیروهايشانحمايتوپشتیبانیکردند.نیروهایدشمنمیخواستند
ازطريقتنگهبرقازهفرارکنند.ماتاغروبدراينجادرگیربوديمتااينکهبافشارگردانهای

کاظمرستگاروعلیموحد،باالخرهاينبخشباقیماندههمآزادشد.
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جنگ روَدررو در تنگه رقابیه 
مادرصبحروزدومعملیاِتتیپخودمانشروعبهاحداثخاکريزکرديم.عراقیهاکهاز
اولصبحتاساعتهفتونیمديدخوبیرویمنطقهداشتند،خیلیتیراندازیمیکردند.نیم
ساعتبعدغباریبلندشدکهمااصاًلديگرخودمانهمارتفاعاترانمیديديم.ماتاساعت2
بعدازظهر،همهمواضعمانراتثبیتکرديموازسندالتازيرارتفاعبرقازهخاکريززديموخط
راتأمینکرديم.دراينروز،گردانهایزرهیارتشوسپاهازدشتتمامارتفاعاتبرقازهو
رقابیهوتانکهایدشمندرباالیارتفاعاترابهخوبیهدفقراردادند.گردانزرهی2۰۳
ارتشبهفرماندهیسرهنگمسعودیکهدهتانکداشت،درطولعملیاتباماهماهنگودر

اختیارمابود؛يعنیدرخواستهایمارابرایپوششآتشانجاممیداد.
بهرانندهلودرمانگفتميکسنگرتانکدروسطدشتاحداثکند.سنگرکهساختهشد،
يکتانکتویآنمستقرشد.بهرانندهاشگفتمتانکهایدشمنرادرباالیارتفاعات،هدف
قراربدهوشلیککن.اوهمدرروزروشنباشجاعتآمدوشروعبهتیراندازیکرد.هرکدام
ازتانکهایدشمنکهصدمهمیديديامنهدممیشد،خدمهاشدرمیرفتند.تانکهایعراقی
راکهزد،آتشتیرمستقیمآنهاکمشد.ازاولصبحتاحدودساعت۸کههواصافبود،
تانکهایدشمنازرویارتفاعاتباتانکهایخودماندرگیربودند.هردوطرفباتانک
شلیکمیکردند؛يعنیيکجنگروَدرروبینتانکهایسپاهوارتشباتانکهایدشمن
تانکهاو به تیرهايشان بیشتر و داشتند ديد ارتفاعاتخطای باالی از عراقیها درگرفت.
نفربرهایمانمیخورد،ولیتانکهایسپاهوارتشتعدادزيادیازتانکهایدشمنراکه
رویارتفاعاتبودند،زدند.اينمرحلهاولطرحمانبودودرمرحلهدوممیخواستیمبهسمت

برقازهبرويم.

آزادسازی برقازه
نجف و کربال تیپ بین که بود اين اولويت و داشت زيادی استحکامات و موانع دشمن
الحاقشود.زمانیکهگردوغبارشدوخاکريززدهشد،بااحمدکاظمیهماهنگکردموبا
همنیروهايمانرابهباالیارتفاعاترقابیهبرديم.بعدازآن،منيکگردانبهسمتتنگه
برقازهفرستادم.بهنیروهایعملکنندهدرموجدومفشارآوردموشبدوم،دهانهوتنگه
برقازهرابهطورکاملآزادکرديموبرآنمسلطشديم.رزمندگانيکهلیکوپتردشمنرا
باالیدهانه تیراندازیوشناسايی، برای منهدمکردند.هلیکوپتر آر.پی.جی.زدندو با هم
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تنگهرقابیهوارتفاعاتمیشداغآمدهبود.داشتشلیکمیکردکهبچههاآنرازدند.حدود
۳۸تانکونفربردشمندراينجامنهدمشد.تعدادیازآنهاراهمسالمگرفتیم.اينمنطقه
روزهایبعدتأمینشد.مننفربرفرماندهیتیپکربالرانزديکتنگهبرقازهبردموازآن
بهعنوانقرارگاهتاکتیکیاستفادهکردموخودموبعضیازفرماندهانمثلاصغرباباصفریو

ربانیدرآنمستقرشديم.
رزاقزاده:شما در روز سوم عملیات، برای اینکه برای مراحل بعدی آماده بشوید، چه کار کردید؟
قربانی:روزسومعملیات)پنجمفروردين(مادوبارهنقايصخطوطخودیرابرطرفکرديم
والحاقمانبايگانهایچپوراستکاملشد.درضمنمنطقهراازآخرينعناصرباقیمانده
برای دشمن عملیات، سوم تا اول روز از کرديم. تأمین را آن و پاک بهطورکامل دشمن
برگرداندنتنگهبرقازهپاتکهایشديدیمیکردکهبهلطفخدا،همهرادفعکرديم.درضمن
مواضعدشمنرامنهدمکرديمودربعضیازسنگرهایعراقیهامستقرشديموتنگهبرقازهرا
کاماًلتصرفوتأمینکرديم.نیروهايیهمکهازمناطقديگرمیآمدندکهازتنگهبرقازهفرار
کنند،میگرفتیمواسیرمیکرديم.حتیمابرایتأمینتنگهرقابیهبهحاجاحمدکاظمیکمک
کرديموازضلعراستارتفاعاتباخودحاجاحمدباالرفتیموازباالیارتفاعاترقابیه،

نیروهایعملکنندهراهدايتکرديم.

تانک های دشمن در باتالق سندال
در  کربال  تیپ25  مأموریت  است.  فتح المبین  دوم  درواقع مرحله  روز چهارم عملیات  رزاقزاده:

مرحله دوم چه بود؟

قربانی:درمرحلهدوم،مأموريتتیپمااينبودکهتأمینبیشتریبرقرارکند.مااينمرحله
رادرعصرروزسوموشبچهارمعملیاتانجامداديم.مأموريتماندرمرحلهسومهمبعد
ازتثبیتمواضعماندرتنگهبرقازه،حرکتدرعمقمنطقهعملیاتیبهسمتدوَسَلکبودکه
بعداًبهآنمیپردازم.درمرحلهدومعملیات،عراقیهاازسمتشوشباتعدادزيادیتانکو

نفربربهسمتسندالآمدندکهبارانگرفت.
رزاقزاده:عراقی ها در اینجا جاده داشتند؟

ازمنطقهسندالوازسمت اينجاماعملکردهبوديم.عراقیهامیخواستند نه،در قربانی:
تپه۱2۰بیايندوبهمواضعمادرتنگهرقابیهحملهکنندکههمانروزبعدازظهربارانگرفت.
آنهامیخواستنديکعملیاتهماهنگرویتنگهبرقازهانجامبدهندوراهارتباطیبیننیروها
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وعقبهشاندرفکهرابازکنند.بارانکهمیباريد،آبیکهتوینهرلَخیَضرمیآمد،دردشت
جمعمیشدويکباتالقبزرگدرحدودچهارکیلومتردرچهارکیلومتردرستمیشد،
امااينمنطقهباتالقیرانهعراقیهاونهمامیشناختیم.باآمدنباران،يکباتالقبزرگسر
راهدشمنبهوجودآمد.تانکهایزيادیازسمتدشتسندالوشوشبهصورتدشتبان
درحالحرکتبودند.تیراندازینمیکردند،ولیصحنهوحشتناکیبود.اولگمانکردمکه
نیروهایيگانهایسپاهوارتشاندکهدارندبهسمتمانمیآيند،ولیوقتیازرویارتفاعات
برقازهبادوربیننگاهکردم،ديدميگانهایخودینیستندوحدوديکلشکرپیادهزرهی

دشمناست.
چونسنگرتاکتیکیماقبلازمرحلهاولمنهدمشدهبود،باقرارگاهمرکزیکربالارتباط
درستوحسابینداشتیم.ارتباطبیسیمیمانباگردانهایعملکنندهتیپکربالهمبهسختی
برقرارمیشد،اماارتباطمانباقرارگاهفتحبرقراربود،چوننزديکبود.ديديمبیابانپراز
و برقازه و رقابیه ارتفاعات در ما میآيند. ما نیروهای بهطرف دارند که است تانکهايی
تنگهبرقازهمستقربوديموعراقیهادرحالحرکتبهسمتپشتسرمابودندتامارادور
بزنندوعملیاتمانراباشکستمواجهکنند.اگرعنايتخدانبود،ماقطعاًدراينجاشکست
میخورديم.عراقیهابیشترازصدهاتانکونفربرآوردهبودند.بیابانازتجمعوتراکمتانکها
مثلزمانهجوممورچههاياملخهاسیاهشدهبود.تانکهایعراقیباسرعتداشتندمیآمدند.
بهمنطقهآبگرفتگیکهرسیدند،تویباتالقرفتندوگیرافتادند.روزسومبودوآبونان
وغذاهمبهنیروهایدشمننرسیدهبودوآنهابرایحلاينمشکالتمیخواستندخطمارا

بشکنندوازتنگهبرقازهفرارکنند.
ده،پانزدهنفرازبچههاراباموتورفرستادموگفتمبرويدببینیدوضعیتچطوراست.آنها
کهبهسمتعراقیهارفتند،عراقیهارویتانکهارفتندودستهايشانراباالبردند.بچهها
بابیسیمتماسبرقرارکردندوگفتندحاجآقااينهاازتپههایابوصلیبیخاتومنطقهرادار
آمدهاندتاازاينجافرارکنندکهتانکهايشانتویاينگلوالیگیرافتادهوتسلیمشدهاند.
آنهاازيگانهایلشکر۱بودندکههنوزنمیدانستندماتنگهرقابیهوبرقازهراگرفتهايموعقبه
نیروهای بهگمانمهمه آنجاآبگرفتگیهست. نمیدانستیم ماهم بستهايم. را منطقه اين
بدهیم، زخمی يک حتی اينکه بدون ما شدند، تسلیم وقتی بودند. لشکر۱ از حملهکننده
بهراحتیآنهارامحاصرهوازتانکهاونفربرهاتخلیهکرديم.همهعراقیهارابهخطکرديم
وبیابانازاسرایعراقیپرشد.آنهاقدرتوفرصتزدنيکتیرراهمپیدانکردند.انگار
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خداقدرتشانراگرفتهبود.مننیروهایگردانهایعسگریوعلیموحدويکگرداناز
گردانهایاحتیاطراکهدرعقبهداشتم،بیناينتانکهاپخشکردم.عراقیهاکهنیروهای
ماراديدند،همگیتسلیمشدندوماحدود2۰۰۰نفراسیرگرفتیم.آنهاباآر.پی.جی.وکلت
وهمهوسايلیکهتویتانکهايشانبود،تسلیمشدندوتانکهارارهاکردند.ماهماختیار

تانکهارابهدستگرفتیموتنگهرقابیهوبرقازهراهمتثبیتکرديم.
برایيگانهایقرارگاههایقدسونصردرمرحلهاولودومدرمحورشمالیعملیات،
سمتعلیگرهزد،منطقهشاوريه،بِلِتاودشتعباسمشکالتیپیشآمدهبود.بیشتريگانهای
زرهیارتشآنجاگیرکردهبودندودرکنارتیپ۱4امامحسین)ع(درمحاصرهبودند.بنابه
دستورمحسنرضايی،مادوگردانبرایکمکبهآنهاآزادکرديموبهعینخوشفرستاديم.

ديگرازروزشبچهارمآمادهبوديمکهدستورحرکتبهمابدهند.

مرحله دوم عملیات فتح المبین
شبچهارمهمهگردانهاراآمادهکرديمکهبهسمتتنگهدوسلکحرکتکنیم،ولیبهما
اجازهحرکتدادهنشد.آنشبمابايگانهایمجاورمانالحاقکرديم؛يعنیمشکلیکهدر
محدودهقرارگاهنصروقدس،سمتعلیگرهزد،دشتعباس،امامزادهعباسوسمتخودمان
بهدلیلعدمالحاقپیشآمدهبود،حلشد.روزچهارمديگرکاماًلآمادهبوديم.شبپنجمبا
نیروهایجهادسازندگیخراسانکهمسئوالنشانساجدیوورشابیبودند،زيرتنگهبرقازه
رفتیم.منبانیروهایجهاد،لودروبولدوزرراجلویخطخودمانبردم.نیروهایجهادمدام
میگفتندمیخواهیمارابکشی؟!میخواهیمااسیرشويم؟!مااصاًلنیرویتأمیننداشتیم.
بهساجدیگفتمدستهمهندسیخودترابرداروبروجلو،منهمنیرویتأمینمیگذارم.با
ورشابیوساجدیوبالودروبولدوزرودوتااسلحهجلورفتیم.شبوروزچهارمداشتیم

خاکريزمیزديموبعدازظهرروزچهارمهمتصمیمگرفتهشدبهسمتدوَسَلکبرويم.
رزاقزاده:کجا خاکریز می زدید؟

خاکريز يک مقدم ازخط جلوتر رفتیم و بود چپمان برقازهسمت و رقابیه تنگه قربانی:
اگر میکردند. تیراندازی و داشتند دوَسَلکحضور بهطرف جاده در هنوز عراقیها زديم.
ماروزهمحرکتمیکرديموازاينارتفاعبهعمقمیرفتیم،مشکلیپیشنمیآمد،منتها
طبقتدبیرقرارگاهعملکرديم.عراقیهاکهدرروزسوم،ازجناحراستماازباالآمدند،در
باتالقاسیرشدند.ماازاينجناحخیلیمیترسیديم،چوندرآنجالشکرهایزرهیدشمن
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درمقابلمانمستقربودند،اماالحمدهللبیشترنیروهایعراقیاسیرشدند.ازشبپنجمديگر
بهماگفتندپیشرویکنید.ارتفاعاتدرطولمسیررابازدوخوردودرگیریگرفتیم.دشمن
خودشراتقويتکردهوباعجلهآمدهبود.مااشتباهکرديمکهزودترجلونرفتیم.اگرزودتر
عملمیکرديم،حتیاگرشهیدهممیداديم،میارزيد،چونمیتوانستیمحدود4،۵هزار
نفرازنیروهایدشمناسیربگیريم.دراينصورت،میتوانستیمماشینجنگیعراقراکهدر
اينمنطقهفعالشدهبود،بهطورکاملساقطکنیم.فرماندهانقرارگاهکربالواقعاًازاينجناح
میترسیدندوبههمیندلیلبهمااجازهحرکتندادند.چونديرعملکرديم،همهعراقیها
فرارکردند.همدرسمتچپوهمدرسمتراستمنطقهعملیاتی،دشمنمستقربودواينکه
ازرویارتفاعاتبخواهیمبرويمدوسلکرابگیريم،ريسکبود.سايتهاهمروزچهارم
وپنجمآزادشدند.پسدرمرحلهدوم،عملیاتتکمیلودرسندالالحاقشدوهمانطور
کهگفتمدههاتانک،نفربروماشینو2۰۰۰اسیرگرفتهشدومنطقهپاکسازیشد.دراينجا
نیروهایيگانکربالخیلیصدمهديدندومشکالتیبرايشانپیشآمد.بادوبارانآمدوآب
وِگل،اوضاعواحوالوزندگیشانرابههمريخت.همهامکاناتيگانراآببردوهمه
راههایارتباطیوتدارکاتیبستهشد.بااينحالخداوندعنايتشراشاملحالماکردوقطرات
بارانرابهکمکمانفرستادکهدرنتیجهتانکهایعراقیدرِگلگیرکردندونیروهایماآنها
رامحاصرهوزمینگیرکردند.همینکهلشکر۱زرهیعراقدرباتالقگیرکندوتسلیمشود،

برایاينعملیاتکافیبود.1

مرحله سوم عملیات فتح المبین 
رزاقزاده:به مرحله سوم عملیات رسیدیم. در این مرحله از عملیات یا به عبارتی روز پنجم و شب 
ششم، مأموریت شما این بود که به سمت سندال حرکت بکنید و بعد جاده سندال به دوسلک را 

ببندید و به سمت دوسلک بروید. گویا پیشنهاد حسن  باقری این بوده که شما تپه120 یا سندال 

را به انتهای ابوصلیبی خات متصل کنید که دشمن نتواند نیروهایش را ازطریق جاده سندال به 

دوَسَلک فراری بدهد. بعد هم باید پیشروی تان را به سمت جلو ادامه می دادید. 

قربانی:دشمنبرنامهريزیکردهبودکهروزششممنطقهراکاماًلتخلیهبکند.مامیخواستیم
يکشبقبل،بهآنجابرويموایکاشرفتهبوديم،چوناگرمیرفتیمصدامرادرآنجااسیر

۱. سردار علی اسحاقی در جلسه چهارم تاریخ شفاهی خود بیان می کند که فرورفتن تانک های عراقی در باتالق، نتیجه 
علی  روایت  مقدس  دفاع  تاریخ شفاهی  به  کنید  بود. رجوع  عراقی ها  فریب دادن  در  پاسداران  سپاه  واحد شنود  اقدام 

اسحاقی به کوشش یداهلل ایزدی، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1397، ص 139.
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بوديموصدام منطقه در باصدام ما که درخاطراتشمیگويد السامرايی وفیق میکرديم.
گفتمناگراسیربشوم،خودکشیمیکنموشماهمخودتانرابکشید.مادرروزپنجم،
بعدازنمازمغربوعشاحرکتکرديموجلورفتیم.منونیروهایتیپمساعت۱۱شببه
دوسلکرسیديم.چونازردهباالتربهماخطحددادهبودند،اولبايدمناطقمجاورمانرا
تصرفوپاکسازیمیکرديموبعدجلومیرفتیم.مننیروهاراسازماندهیکردموحدود
سهگردانبرایجناحچپگذاشتم.ازابتداتاانتهایهدفیکهبرایتیپماندرنظرگرفته
بودند،حدوددوازدهکیلومتربود.درسمتچپوراستنیروهايیکهبهشکلستونیازتنگه
برقازهجلومیآمدند،نیرویتأمینچیدم؛يعنیازرویارتفاعاتبرقازهتادوسلک،نیروهايی
راکهدرشباولعملیاتکردهبودند،برایتأمینگذاشتم.نیروهایدو،سهگردانديگررا
همسوارنفربرکردموبهصورتمکانیزهبهجلوفرستادموباتانکهاستونکردم.آنهاسه
گردانتازهنفسوجديدیبودندکهآمدهبودندبهماکمککنند.همینطورکهجلومیرفتیم،
آنهاراآزادوبعدهمپاکسازیکنندو ارتفاعاتمیچیدمکه گردانهارايکیيکیروی

همانجامستقرشوندتانیروهایدشمندورماننزنند.
ساعت۹شبنیروهاراسريعستونکردم.يکستونتانکبرایتأمینتشکیلدادمکه
تانکهاباچراغروشنوباسرعتحرکتکنندوخودرابهدوَسَلکبرسانند.تویاينتنگه
اصاًلنیرویعراقیجلويماننبودوبادشمندرگیریاینداشتیم.نظامیانعراقیایکهآنجا
ماشینهاوتانکهاراباچراغ بودند،همهازترسياتسلیمشدنديافرارکردند.ماعمداً
روشنحرکتداديمتاوحشتیدردلنیروهایدشمنبیندازيم.بههرحال،بهسرعترفتیمتا
جادهاصلیدزفولبهفکهرادرتنگهدوَسَلکتصرفوتأمینکنیمتانیروهایشمالمنطقه
توانستیمقرارگاهعراقیهارابگیريم.درسمت بیايند.درضمن بهجنوب ازطريقآن، نبرد
راستما،نیروهایتیپ7ولّیعصربايدازسمتجسرنادری1ورویتپههایعلیگرهزد
بهپايینمیآمدند.چندساعتبعديعنیساعت2نیمهشب،رزمندگانتیپ7ولیّعصربه
فرماندهیرئوفیدرتنگهدوَسَلکباماالحاقکردند.چونمااولشبحرکتکردهبوديم،
منخیلیسريعنیروهایتأمینراجلویخطخودم،رویجادهآسفالتوتپههایاطراف
چیدم.ماونیروهایتیپ7برایاينکههمديگرراپیداکنیم،ازساعت۱۱تا۱نیمهشبدنبال
هممیگشتیم.يکدفعهديديميکموتوریوجیپآمدند.آنهااصاًلنمیدانستندکهمابه
تنگهدوَسَلکرسیدهايم،چونارتباطبیسیمینداشتیم.بهآنهاکهايستداديم،تعجبکردند.

۱. منظور پل نادری روی رودخانه کرخه است.
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ديديمنیروهایدزفولاند.خودمجلویستونبودموباآنهااحوالپرسیکردم.ديگرخیالمان
ازجناحراستراحتشد.ازجناحچپهمخاطرجمعبوديم.خالصه،نزديکساعت2،۳
نصفهشبدوسلکتأمینشدودرمرحلهسومعملیات،اينجاراکاماًلپاکسازیکرديم.سه
تنگهمهمرقابیه،برقازهودوسلک،يکگرهمواصالتیرادرعملیاتتشکیلمیدادندکهبايد
بههرصورتبازمیشد.بازکردناينگرهدرمقابلدشمنخیلیمشکلبود،چوندرعمق
صدکیلومتریخطدشمنازطرفجسرنادریبود.بااينکار،تمامعقبهدشمنبهطورکامل

بستهشدوهمهنیروهایعراقیدرمحاصرهنیروهایماقرارگرفتند.
نیروهارابهترتیبدرتنگهدوسلکمستقرکردمودرآنجاپدافندکرديم.چندروزمشغول
پاکسازیمنطقهبوديم.مادرتنگهدوَسَلکوبرقازهتاچندروزبعدهماسیرمیگرفتیم.
پاکسازیخیلیخوبیانجامداديموشروعبهاحداثخاکريزوسنگررویارتفاعاتکرديم
وخطپدافندیمحکمیتشکیلداديم.ادواتوتانکهاونفربرهایزيادیهمنصیبمانشد
کهآنهارابرایتقويتتیپکربالبهعقبانتقالداديم.چندروزبعد،رحیمصفویبرای
ازاينقراراست،چهکار بازديدبهخطمانآمد.بهاوگزارشداديموگفتیموضعیتما
کنیم؟گفتخطپدافندیراتحويلبدهیدوجابهجاشويد.ازهمانساعتشروعکرديمبه
آزادکردننیروهايیکهعملکردهبودند،چونعدهایازنیروهایگردانهایعملکنندهزخمی
ياشهیدشدهبودندوعدهایهمکهماندهبودند،خیلیخستهبودند.مسئولیتخطرابهاحمد
کريمی،فرماندهتیپ۱7،داديمکهاصفهانیبودونیروهایقمرافرماندهیمیکرد.کريمیسه
گردانپیادهاشرايکروزهبهخطمقدمآوردورویارتفاعاتمستقرکرد.بعدازعملیات
فتحالمبین،علیفضلیتیپالمهدیراتشکیلدادوبعدازکريمی،مسئولیتخطرابهاو
دادند.قرارشدفضلیعملیاتیبینارتفاعاتتصرفشدهوفکه،رویتپه۱۸،انجامبدهد.پس
ازواگذاریخط،وسايلمانراجمعکرديمتابهمنطقهعملیاتبیتالمقدسبرويم.همهنیروها
رابرایاينکاربسیجکردمو۱۵فروردينسال۶۱ديگرازاينجاآزادشديم.ماتقريباً4۵روز

تادوماهتویاينمنطقهبوديم.

نقاط ضعف و قوت عملیات
رزاقزاده:به نظرتان نقاط قوت و ضعف عملیات فتح المبین چه بود و این عملیات چه دستاوردهایی 

برای ما داشت؟

قربانی:يکیازنقاطضعفمااينبودکهوقتیبهسمتدشمندردشتسندالآمديم،ديگر
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بهسرعتجلو را ادواتمان دلیل بههمین اولدشمننمیرسید. بهخط ادواتمان بُردآتش
آورديمتابتوانیمرویتنگهبرقازهومنطقهجلویآن،آتشمؤثریاجراکنیم.قرارگاههابرای

اجرایمؤثرآتشدرنبرد،پیشبینیخوبینکردهبودند.
نقاطضعفديگرمادراينعملیاتعبارتبودندازفاصلهزيادخطاولماتادشمن،
قطعارتباطاتيااختاللمخابراتی،عدمتعقیببهموقعدشمن،جابهجايیبیموقعتیپ2۵
کربالازمنطقهتپه۱2۰شوشبهمنطقهشیخشجاعکهمارابامشکلاساسیمواجهکرد،تقارن
درگیریهاباروشنايیهوا،محدوديتزمانبرایجابهجايیوشناسايیهایمراحلمختلف
هلیکوپترهای اصاًل عملیاتیمان منطقه در ما مناسب،طوریکه آتش اجرانشدن و عملیات
هوانیروزوهواپیماهاینیرویهوايیرانديديم.دراينجابیشترباتانکونفربروامکاناتی
کهدراختیارداشتیم،آتشمیريختیمومواضعدشمنرامنهدممیکرديم.جاداشتنیروی
هوايیپشتتنگهبرقازهتاتنگههایرقابیهودوسلکرادرعمقبمبارانکند.بااينکهسايت
موشکیسام۶عراقیهادرهمانروزاولودومسقوطکرد،هواپیماهایمانیامدند.مادر
برقازهدرفشاربوديم.عراقیهاازغربوشرقتنگهپاتکمیکردندوما4۸ساعتمدام
بادشمنمیجنگیديموخیلیمجروحوشهیدداديم.دشمنبرخطوطمامسلطبودودائم
فشارمیآورد.بايدهمانزماناينجادو،سهباربمبارانهوايیمیشد.موانع،استحکاماتو
میادينمیندشمنهمبرایماخیلیمشکلآفرينبود.رملیبودنزمینهمحرکتماراکمی
ُکندکرد.جابهجايی،نبودامکانات،توجیهفرماندهانارتشوجهادوفرماندهانگردانهاو
واحدهایتیپباتوجهبهنبودماشینآالت،انتقالتیپازعمقصدکیلومتریشوشتامنطقه
شیخشجاعواطالعنداشتنازوضعیتزمینوآبوهواوفاصلهدشمن،برایمامشکالت

زيادیبهوجودآورد.
اصل رعايت يگانها، مأموريت دقیق تعیین آزادشده، مناطق نیرو،گستردگی زياد تعداد
آنها از زياد اسرای تجهیزاتعراقیهاوگرفتن انهدام اولیهعملیات، مراحل در غافلگیری
همجزءنقاطقوتعملیاتبود.بعدازعملیاتفتحالمبینهمهفرماندهانفهمیدندکهمنو
نیروهایتحتامرمهراسیازدشمننداريم.بستنتنگههایعینخوش،ابوغريب،دوَسَلک،
برقازهورقابیهدرعمقصدکیلومتریدشمنبهدستتیپ2۵کربال،۱4امامحسین)ع(و۸نجف
اشرفهمازموفقیتهایمادراينعملیاتبود.بعدازعملیاتطريقالقدسوفتحبستان
کهخدمتامامرفتیموامامفرمودندبرويدبرایعزتمردمواسالم،باتفکر،تعقلوتدبیر
بهعملیاتهاادامهبدهید،ماازنظرروحیقویترشديموآمديمپایکارعملیاتفتحالمبین.
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فعالیتهایمؤثرجهادسازندگیهمازنقاطقوتمابود.جهاددراينجانقشتعیینکنندهای
داشت.همدرآمادهکردنعقبهدرشیخشجاعبامابودوهمبرایخاکريززدنوآبرسانیبا
مابهخطوطمقدممیآمد.بیشترکارهایمهندسیباکمکنیروهایجهادخراسانانجامشد.
چوندراينمحورنیروهایجهادسمناندستشانخالیبود،بچههایمامداممیرفتندازهرجا

کهمیشد،نان،برنج،آردوامکاناتمیگرفتند.

دستاوردها و نتایج عملیات فتح المبین 
رزاقزاده:دراین عملیات، خسارات و تلفات خودی و دشمن و غنائمی که از عراقی ها گرفتید، 

چقدر بود؟

قربانی:چوندشمنبراينجامسلطبود،تعدادیازماشینآالتوتجهیزاتمانمثلآمبوالنس،
تانک،لودروبولدوزرهايمانرامنهدمکرد.چندمسئولمهندسیمانمثلمنجمیودلفروزی
و۵فرماندهگردانماندرحینعملیاتشهیدشدند.فرماندهانخوبیمثلمحمدسلمانی،
محمد صافی، حاجحسن رسیدند. شهادت به عملیات اين در هم شاهوردی و گودرزی
آقايیوحسنطهرانیمقدمدرواحدادواتوتوپخانهمانبودند.حدود۹نفرازفرماندهان
گروهانهايمانهمشهیدشدند.مادراينجادرمجموع2۰۰نفرشهیدو۱۵۰۰نفرمجروح
داديم.افرادیمثلکريم،جعفرعطايیوپاشازادههمازنیروهایکادرمانبودندکهدراينجا
شهیدشدند.عدهایازنیروهایواحدهاهمشهیدشدند.چونبهداریرزمیيگانمانمنهدم
اول، بهشهادترسیدند.درروزهای بعد ازمجروحانمانهمچندروز بود،بخشی شده
عراقیهابهداریرزمیمانراکهنزديکخطمقدمساختهبوديم،باشلیکگلولهمنهدمکردند
بهمنگفتندحاالچهکارکنیم؟ بهداریآمدند وچندآمبوالنسمانراهمزدند.بچههای
گفتماورژانسودکترهاراجلوبیاوريد.گفتندنمیشود.گفتمبايدبیاوريدتویخط.من
خودمازقبلباموتوررفتهبودمومنطقهایرابرایاحداثاورژانسدرخطشناسايیکرده
بودم.بهآنهاگفتمبیايیددرهمینجاسنگراورژانسرااحداثکنید.آنهاهمدرهمانجا،
رویعلفهایبیابانکهسبزشدهبود،برزنتپهنکردندويکاورژانسصحرايیبدون
سقفدرزيرآفتابدرستکردند.مجروحهاکهمیآمدند،درهمانجاآنهارامداوایاولیه
میکردندوبعدبانفربرياآمبوالنسآنهارابهپشتخطاولخودمانمیبردندوازآنجاهم
بهشیخشجاعمیرساندند.همهبچههاکمککردندوباجلوآمدناورژانسصحرايی،جلوی
خونريزیخیلیازمجروحانگرفتهشدوجانسالمبهدربردند.مسئولبهداریمانهمدر
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اينعملیاتشهیدشد.اسمشيادمنیست.
مادراينجا2۰۰۰نفراسیرازعراقیهاگرفتیم.تعدادیازهلیکوپترهایآنهاراسرنگون
و۳۸تانکشانراهممنهدمکرديم.۶۰تانک،نفربروماشینهمازآنهاغنیمتگرفتیم.ما
باعنايتخدابههمهاينموفقیتهارسیديم.ترسهمهوجوداسرایعراقیراگرفتهبود
واگرماعملیاتراادامهمیداديموجلومیرفتیم،شیخقندی،فکهومرزبینالمللیراهم
آزادمیکرديم.آنهامیگفتنداگرشماحرکتکنید،تاشهرالعمارههمهیچنیرويیبرایدفاع
جلويتاننیست.اسرايیکهمادراينمنطقهگرفتیم،ازمناطقديگربهکمکآمدهبودندو
ازوضعاينجابهخوبیخبرداشتند،امانیروهایعراقیایکهازقبلدرمنطقهدرگیریيعنی
از نداشتند. زيادی اطالعات بودند، کرخه رودخانه کنار و نادری جسر عنکوش، شوش،
عراقیهاکهاسیرگرفتیم،همهيگانهاوخطوطآنهاازهمگسیختونیروهايشانمتواری

شدند.
لشکر۱۰عراقدراينعملیاتمنهدمشدوحتینتوانستيکتانکهمبهعقبببرد.کل
توپخانهایکهدرمنطقهداشتهمبهتصرفايرانیهادرآمد.دشمنکهعقبرفت،حدود
7تانکونفربرشکهسالموروشنبود،درمنطقهماند.نوعتانکهایعراقیتی۶2بود.
تعدادیتفنگ۱۰۶وسالحانفرادیومقداریهممهماتبهدستآورديم.تانکهایزيادی
همتویباتالقورملهایمنطقهماندهبودندکهچونمیخواستیمبرایعملیاتبیتالمقدس
وفتحخرمشهرآمادهشويم،ديگربهآنهاتوجهنکرديم.قرارشدتدارکاتوزرهیسپاهآنهارا
دراهوازتخلیهکنند.بهنیروهاگفتمهرچیزیکهبهدردمیخورد،جمعکنید.حتینیروهای
تیپ۳زرهیرفتندتانکهايیکهتویباتالقتپیدهبودند،درآوردند.ماهمتمامامکاناتو
وسايلمانراجمعکرديموبهسمتاهوازرفتیم.ابتدابرایبازسازی،سازماندهیوآموزش
تعمیرتجهیزاتزرهیوماشینهابهپادگانشهیدبهشتیدراهوازرفتیم.منتظربوديمقرارگاه

خطحدومنطقهعملیاتیتیپ2۵کربالرابرایعملیاتبیتالمقدسمشخصکند.
رزاقزاده:در عملیات فتح المبین، شما چه تجربه های نظامی ای به دست آوردید؟

قربانی:دراينعملیاتمنمسئولیتيکتیپرابرعهدهداشتم.سپاهنُهتیپجديدتشکیل
دادهبود.قاعدتاًتیپمنبايدازسهياپنجگردانتشکیلمیشد،امادراينعملیاتمسئولیت
نوزدهگردانبهمنواگذارشدهبود.منطقهایهمکهبهمنتحويلدادهبودند،خیلیوسیعبود؛
ازرقابیهتادوسلک.هرچهتویاينبیابانبازمیشديم،بازهمنیروکمداشتیم.عمقمنطقهای
کهبهتیپکربالدادهبودند،حدود2۰تا22کیلومتربود؛درحالیکهاينخطحديکسپاه
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است.مادراينجامعطلنشديم.اگرمیخواستیمبهدلیلاينمسائلومشکالتمعطلبشويم
کهدشمنسريعريشهمارامیَکند.باشجاعتنیروهاوتقوايیکهداشتند،همهمشکالترا
الحمدهللباسرعتعملحلکرديمودرطولعملیات،اينگردانهارابهکارگرفتیم؛ازجمله
سهگردانازنیروهایشهیدچمرانکهباتیپکربالادغامشدهبودندويکگردانزرهی
ازارتشکهتحتامرتیپمانبود.همانطورکهگفتم،منطقهایبااينوسعتدرواقعدرحد
عملیاتيکسپاهاست.هرسپاهسهلشکرداردوهرلشکربینهفتتانُهگرداننیرودارد.ما
درمنطقهوسیعیواردعملشديمودرحديکسپاهعملیاتکرديموخداراشکر،باتقديم
کمترينشهید،موفقشديم.اينهاازنظرنظامیبرایمادرسبود.هنوزآبخوشازگلويمان

پايیننرفتهبودکهمارابهسمتخرمشهرفرستادند.
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جلسه دوازدهم*
طراحی عملیات بیت المقدس

چکیده
مرتضی قربانی در جلسه دوازدهم پس از اشاره به دیدار فرماندهان با امام قبل از عملیات 
به  این عملیات،  تنومه در  منطقۀ بصره و  بر آسیب ندیدن مردم  ایشان  تأکید  بیت المقدس و 
دهم  تا  فروردین  دهم  از  امرش  یگان تحت  او گفت  پرداخت.  بیت المقدس  عملیات  جزئیات 
اردیبهشت سال 1361 از منطقه عملیاتی فتح المبین جدا و به منطقه جدید منتقل شد. قربانی 
افزود  فتح و قدس سخن گفت و  قرارگاه های نصر،  یگانی  تغییرات  ترکیب و  سپس درباره 
نداشتند و  هم  با  مبنایی  و  اساسی  اختالف  هیچ گونه  احمد کاظمی و حسین خرازی  او،  که 
همه تحت امر امام و فرماندهان ارشد سپاه کارها را انجام می دادند. او ضمن اشاره به برخی 
اختالفات جزئی میان مسئوالن استان اصفهان و یگان25 کربال، توضیح داد که این اختالفات 
بیت المقدس،  عملیات  زمان  درباره  ادامه،  در  قربانی  نداشت.  جنگ  روند  در  چندانی  تأثیر 
او  استعداد  و  این عملیات، شناسایی مواضع دشمن  در  تیپ25 کربال  به  منطقه واگذارشده 
مطالبی بیان کرد. سازمان رزم تیپ25 کربال، هویت نیروهای تحت امر این یگان و ادغام 
گردان های تیپ کربال با یگان های ارتش برای شکستن خط دشمن، مباحث پایانی این جلسه 

را تشکیل می دهند.

* جلسه دوازدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 11 روز شنبه، 23 خرداد 1389، در دفتر موزه دفاع 
مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه، آقای مرتضی تاج از همرزمان سردار 

قربانی نیز حضور داشتند.
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قربانی نیز حضور داشتند.
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تأکید امام بر حفظ جان و مال مردم عراق 
امیررزاقزاده: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل، مباحث را تا پایان عملیات فتح المبین 
پیش بردیم. اگر موافق باشید در این جلسه به عملیات بیت المقدس بپردازیم. اولین سؤال این است 

که آیا فرماندهان پس از فراغت از عملیات فتح المبین، برای عملیات بعدی برنامه ریزی کردند؟

سردارمرتضیقربانی:همانطورکهقباًلهماشارهکردم،قبلازعملیاتفتحالمبین،فرماندهان
برایارائهگزارشعملیاتطريقالقدسخدمتامامرسیدندکهمنهمباآنهابودم.درآن
جلسه،صیادشیرازیومحسنرضايیگزارشیازعملیاتطريقالقدستقديمامامکردندو
بعد،طرحعملیاتفتحالمبینوبیتالمقدسرابهامامارائهدادندوگفتندکهازکجاوچطور
میخواهیمبهدشمنبزنیم.يادمهستطرحمانوروهدفهاکهبرایامامتوضیحدادهو
اشارهشدکهمیخواهیمبهبصرهبرويم،ايشانخوبگوشدادندوبعدازاتمامصحبتهای
فرماندهانفرمودندمردمعراقرامیخواهیدچهکاربکنید؟يکفکراساسیبرایمردمبصره

واينمنطقهعملیاتیبکنید.برایآنهانبايدمشکلیپیشبیايد.
رزاقزاده: پس یکی از دغدغه های اصلی امام برای ادامه عملیات، تعیین تکلیف مردم ساکن منطقه بود؟
قربانی:اصاًلطرحاينسؤال،بهاينمعنیبودکهاينمسئله،مسئلهخیلیمهمیاست.ايشان
فرماندهکلقواومرجعدينیبودندوهردستوریکهمیدادند،مابايداطاعتمیکرديمو
انجاممیداديم.وقتیفرماندهانمیگفتندمیخواهیمبرويمپل عملیاتراطبقنظرايشان
بصرهراببنديموادامهعملیاترادرخاکعراقانجامبدهیم،امامفرمودندبامردمبصره،
نشوهوتنومهمیخواهیدچهکاربکنید؟درواقعدغدغهاصلیاماماينبودکهوقتیمادراينجا
عملیاتمیکنیموگلولهتانکوتوپشلیکمیشود،تکلیفجانمردموخانهوزندگی،
امالک،زمینهاوباغهایآنهاچهمیشود؟ايشانتأکیدکردندکهبرایمردمفکریبکنیدو
اعالمبکنیدکهبیايندسمتايرانيااينمناطقراترککنند.بههرحالطوریعملکنیدکه
مردمعراقصدمهنبینند.اينحرفامامبايددرتاريخثبتبشود.ايشانفرمودندعبورازمرز،
بازتابهایسیاسیگستردهایدارد.اماممیدانستندکهارتشعراقروستاهایايرانراتصرف
وتخريبوچندمیلیوننفرراآوارهکردهاست.عراقیهادرابتدایجنگ،چندهزارنفراز
مردمعادیمارابهاسارتدرآوردندوجنازههایزنانومردانراتویخرمشهر،سوسنگرد
وهويزهتکهتکهکردندوباتانکازرویآنهاعبورکردند.ايشانهمهاينهارامیدانستند،اما
بهماگفتندکهمراعاتمردمعراقرابکنید.امامنگفتندعملیاتنکنید،بلکهاجازهعملیاترا
بهمادادندوگفتندتکلیفتانايناستکهمردمآنجارامطلعوازخطردورکنید.ايشانبهما
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قوتقلبدادندومارامتزلزلنکردند.
رزاقزاده: یعنی امام پذیرفتند که ما از مرز عبور کنیم، اما شروطی گذاشتند.

قربانی:امامطرحعملیاتراگوشدادندوپذيرفتند.پیروزیدرعملیاتبیتالمقدسمثل
روزبرایايشانروشنبود.بعدازآن،وقتیکهماگفتیممیخواهیمواردخاکعراقبشويم،
اماممارابهاخالقدرجنگوعملبهشیوهاسالمیتوصیهکردند.1حضرتمحمد)ص(وقتی
کهمکهرافتحکردند،بهاُسامۀبنزيدگفتندامروزروزرحمتخداست؛امروزروزنعمت
خداست.برويدبهمردممکهبگويید»الیوميوم المرحمۀ«.امامهمدراينجاگفتندمراقبمردم
باشید.درواقعايشانمیخواستندبگويندمننمیپذيرمکهشمايکنفرازمردمرابهکشتن

بدهیدوبعدبگويیدمسئولیتزنوبچههایمردمبامانیست.
منديدمکهدرآبادانوخرمشهرعراقیهاچهفاجعههايیآفريدند.همهگزارشهايشبهامام
رسیدهبود،ولیايشانخودشانهیچوقتمثلصدامعملنکردندوروشومنشاورادنبال
نکردند.امامدرمقاميکرهبردينی،مجریدستورهایخدا،پیامبر)ص(وامیرالمؤمنین)ع(بودند.
میتوانمبگويمبیشترپیروزیهايمانبههمینمسائلمعنویپیوندخوردهبود.چونفرماندهان
گوشبهفرمانامامبودند،قرارشداگربهسمتعراقرفتیم،موضوعرابهمردمعراقاعالمکنیم

کهآنهايابهسمتمابیايندومهمانمادرايرانشونديابهعمقخاکعراقبروند.

ابالغ مأموریت جدید به تیپ25 کربال
عملیات  برای  گفتند  و  کردند  ابالغ  را  بعدی  عملیات  مأموریت  شما  به  زمانی  چه  رزاقزاده: 

بیت المقدس، یگان و کادرتان خودتان را بازسازی کنید؟

قربانی:مابیندهمتاپانزدهمفروردينازمنطقهعملیاتیفتحالمبینبهطرفمنطقهعملیاتی
جديدحرکتکرديم.همهوسايلمانراجمعکرديموبهپادگانخودمانيعنیپادگانشهید
بهشتیدراهوازرفتیم.ازوقتیکهحکمفرماندهیتیپکربالرابرایمنزدندتاپايانجنگ،
عقبهومقراينيگان،پادگانشهیدبهشتیبود.2درعملیاتهایطريقالقدسوفتحالمبین

بهدلیل عمل، در که بود شده پیشبینی بیتالمقدس عملیات طرح در تنومه، محدوده در شطّالعرب به رسیدن ۱.
محدوديتنیرومنتفیشد.گفتنیاستتوضیحاتسردارقربانیدربارهموضعگیریامامدرخصوصمسئلهعبورازمرز،

بهمباحثدورهعملیاترمضانمربوطمیشود.
2. تیپ25 کربال از آبان سال 1360 به مدت بیش از یک  سال در قالب تیپ باقی ماند و از اواخر سال 1361 و اوایل سال 
1362 به لشکر ارتقا پیدا کرد. مرتضی قربانی مدتی در مسند فرماندهی این یگان نبود و در سپاه7 حدید حضور داشت 
و فرماندهی لشکر5 نصر را به عهده داشت، اما پس از گذشت حدود دو سال، دوباره به  ِسمت فرماندهی لشکر25 کربال 

منصوب شد و تا پایان جنگ در همین مسئولیت باقی  ماند. 
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گاهی میگرفتند. سالح و میشدند تجهیز و میآمدند پادگان همین به گردانهايمان هم
اوقاتهمدرهمانجاآموزشمیديدند.خالصهبهپادگانکهرسیديم،وسايلیکهبههر
دلیلیغیرقابلاستفادهشدهبود،کنارگذاشتیموبقیهراباخودمانبرداشتیم.چادرووسايل
نیروهایاطالعاتمانراهمجمعوجورکرديموبهمحلقرارگاهتاکتیکیماندرمنطقهعملیاتی

بیتالمقدسرفتیم.

سخنرانی مرتضی قربانی در جمع رزمندگان - پادگان شهید بهشتی

پانزدهم اهوازرفتیم،روز پادگانشهیدبهشتیدر به ازمنطقهعملیاتیفتحالمبین وقتی
فروردين،قرارگاهکربالمأموريتجديدرابهماابالغکرد.ازاهوازبهسمتدارخوينکهرفتیم،
پسازپانزده،بیستکیلومتربهمنطقهخضريه،محلاستقرارقرارگاهکربال،رسیديم.دراين
قرارگاهمارابرایعملیاتجديدتوجیهکردند.برنامهريزیقرارگاهکربالبرایبهدستآوردن
اطالعاتوتعیینمحورها،مدتیقبلازعملیاتفتحالمبینشروعشدهوحتیدربارهتقسیم
منطقهعملیاتیوفرماندهیدرقرارگاههمبحثشدهبود.ماکهرسیديم،يکجلسهباحضور
محسنرضايیوصیادشیرازیدرقرارگاهکربالبرگزارشد.درآنجلسه،فرماندهیقرارگاه
قدسبهعهدهاحمدغالمپورازسپاهوسرهنگسیروسلطفیازارتشوفرماندهیقرارگاه
فتحبهعهدهغالمعلیرشیدوسرهنگمسعودمنفردنیاکیگذاشتهشد.البتهرحیمصفویهم
درقرارگاهفتحفعالیتهايیمیکرد،امافرماندهیباغالمعلیرشیدبود.فرماندهیقرارگاهنصر

همبهحسنباقریازسپاهوسرهنگحسینحسنیسعدیازارتشواگذارشد.
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رزاقزاده: فرمانده قرارگاه فجر چه کسی بود؟
لشکر77 از ازگمی سرهنگ گمانم، به هم آن ارتشی فرمانده بود. بقايی مجید قربانی:

خراسانبود.
مرتضیتاج:مرتضیصفاریباازگمیبود.

قربانی:گماننمیکنم.مجیدبود.
تاج:ازآقاینبیرودکیهمکهخودشتویتدارکاتبود،پرسیدم،تأکیدکردکهصفاریبود.1
قربانی:بههرحالقرارگاهفجردرمنطقهعملیاتیبیتالمقدسنبودودرمنطقهفکهمستقربود.
مرتضیصفاریفرماندهسپاهشوشبودومسئولیتمحورعملیاتیتپه۱2۰وعنکوشبهعهده
المهدی،همتحتامرقرارگاهفجربود.قراربوداين اوبود.علیفضلی،فرماندهتیپ۳۳
قرارگاهبرایفريبدشمن،درمنطقهفتحالمبینعملیاتانجامبدهد.فرماندهانعالیجنگ
باتبادلنظرهايیکهدرقرارگاهمرکزیکربالکردند،قرارگاههارابراساسوضعیتدشمن
چیدند.درجاهايیکهيگانهایزرهیدشمنحضورداشتند،لشکر۱۶زرهیقزوينوتیپ
مستقل۵۸ذوالفقارازارتشراگذاشتند.تیپهای2۵کربال،۱4امامحسین)ع(و۸نجفاز

سپاههمتحتامرقرارگاهفتحبودند.

از راست: مرتضی تاج، مرتضی قربانی و امیر رزاق زاده

۱. براساس اسناد موجود در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، فرماندهی نیروهای سپاهی قرارگاه فجر در عملیات 
بیت المقدس برعهده مجید بقایی بود و مرتضی صفاری جانشین او بود.
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تعامل تیپ25 کربال با تیپ های دیگر اصفهان
رزاقزاده: چرا سه فرمانده اصفهانی را در قرارگاه فتح گذاشتند؟

قربانی:ماآنزمانهنوزنمیدانستیمکهمأموريتيگانهایعملکنندهوتالشاصلیعملیات
فرماندهانی با باسابقهتر يگانهای گذاشتند، فتح قرارگاه در که يگانهايی ولی چیست،

باتجربهتربودند.
رزاقزاده: شما، سه فرمانده تیپ، با هم رقابت داشتید یا اینکه با هم بهتر کنار می آمدید که در 

یک جا قرارتان دادند؟

رقابت هم با بايد چه برای داشتیم. هماهنگی و سنخیت و رفاقت هم با ما نه، قربانی:
میکرديم؟تویقرارگاهرقابتمیکرديم؟!مابرایحملهبهدشمنوانهداماودرکنارهمو

هماهنگباهمبوديم.
و مدارکی که موجود  اسناد  در  بکنید.  بیشتر پیشروی  کدامتان  اینکه  بر سر  رقابت  رزاقزاده: 

است، شما گفته اید افراد تبعیدی سپاه اصفهان را به تیپ25 کربال می فرستادند.

قربانی:آنبحث،سیاسیاست.آنراقاطیاينبحثهانکنید.
رزاقزاده: در جای دیگر هم مطرح کرده اید که بازاری های اصفهان حامی تیپتان بودند و سپاه 
اصفهان پشتیبان شما نبود و در آن مقطع، بهترین امکانات را به تیپ14 امام  حسین)ع( می دادند. 

 5626 شماره  نوار  در  گمانم  به  شماست.  خود  صحبت های  است.  موجود  مطالب  این  مدارک 

آرشیو مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ هست.

قربانی:صحبتهایمنهست،صحبتهایمحمودحمزههمهست؟
رزاقزاده: صحبت های محمود حمزه و دقاغیان هم هست.

قربانی:مااينجابااحمدوحسینوبچههایجنگوجبههمشکلینداشتیموباهمرفیق
بوديم.مايکجاندرسهبدنبوديمواينرادرتمامعملیاتهانشانداديم.

بعضی  و  بود  انسانی  جامعه  نبود.  که  برین  بهشت  ما  جامعه  به هرحال  می دانم.  رزاقزاده: 
محمد  تیپ27  در  بیت المقدس  عملیات  با  هم زمان  خودم  من  بود.  طبیعی  اختالف نظرها 

رسول اهلل)ص( بودم. در آنجا درگیری هایی بین شهبازی و حاج احمد متوسلیان بود یا مسائلی بین 

حاج همت و حاج احمد بود. خب اینها را ما می دیدیم. شما هم نمی توانید بگویید ما با این دوستان 

هیچ مشکل و رقابتی نداشتیم. این غیرممکن است. به هرحال شما به فکر پیشبرد کار و امور یگان 

خودتان بودید و آنها هم همین طور. همین موضوع موجب به وجودآمدن تنش ها و مسائل دیگر 

در اجرای عملیات می شد.
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قربانی:همانطورکهگفتم،ماباهماصاًلمشکلینداشتیمکههیچ،حتیرفیقهمبوديم.
منواحمدکاظمیوحسینخرازیدردورانمحاصرهآبادانباهممراودهوارتباطداشتیم.
احمدکاظمیحدودهشتماهتویجبههفیاضیهبودومندوازدهماهتویجبههايستگاه7
و۱2بودم.مادراينمدتباهمرفتوآمدونشستوبرخاستورفاقتداشتیموهماهنگ
وجناحدارجبهههمديگربوديم.درمنطقهدارخوينهمحسینخرازیبودوبااينکهمادر
محاصرهدشمنبوديم،يکبارآمدبهماسرزدوکارهاراباماهماهنگکردورفت.يکبار
هممن،باهمهمشقاتیکهوجودداشت،رفتموبهاودرجبههدارخوينسرزدم.الحمدهلل
ماهیچاختالفاساسیومبنايیایباهمنداشتیموهمهمانتحتامرحضرتاماموسپاه
کارهارابهطورهماهنگانجاممیداديم.البتهخیلیهابهدنبالاختالفانداختنبودند،ولیموفق

نشدند.

احمد کاظمی، مرتضی قربانی و حسین خرازی

قناعت در مطالبات و پرهیز از حاشیه ها
رزاقزاده: فرمودید سپاه اصفهان از یگانتان حمایت و پشتیبانی نمی کرد. چطور رده های باالتر 
را متقاعد می کردید که از تیپتان حمایت کنند؟ آیا مقامات و مسئوالن استان هم از شما حمایت 

نمی کردند؟

قربانی:ديگرباخدابود.نیروبهمامیدادندواينطورهمنبودکههیچچیزندهند.هرچیزی
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میدادند،بههمانقناعتمیکرديم.يگانماازداخلمحاصرهآبادانمستقلبارآمدومااز
دکتر شهادت از بعد داشتیم. زياد شهادتطلب و داوطلب نیروهای نبوديم. طلبکار کسی
چمران،سهگردانباتجهیزاتکاملبهتیپکربالدادند.هريکازنیروهایاينگردانهااز
يکشهريااستانبودند.برایماازبقیهاستانهانیرووامکاناتمیآمدووابستهبهسپاهو

استاناصفهاننبوديم.
سپاهشهراصفهانبعدازعملیاتبیتالمقدسشروعبهحمايتازيگانهاکرد.البتهاين
حمايتهاهمحمايتهایمردمیبودکهازهمهيگانهامیشد.استانداریوشهرداریو
ديگرانازماپشتیبانیمستقیمنمیکردند.آنهافقطتیپ۱4امامحسین)ع(وتیپ۸نجفرا

میشناختندوازآنهاپشتیبانیمیکردند.
رزاقزاده: شاید به این دلیل از شما حمایت نمی کردند که با نیروهای مختلف کار می کردید. چون 

با نیروهای غیربومی کار می کردید، شاید شما را کمتر اصفهانی می دانستند.

قربانی:مارامیشناختند،ولیجريانهايیدرسپاهوشهراصفهانبودکهبهدلیلاينجريانها،
بهتیپ۱4امامحسین)ع(بیشترتوجهمیشد.کادرهایپاسدارهمبیشتربهاينتیپمیرفتند.
پشتسرتیپ۸نجفهممردمنجفآبادوسپاهآنبودند.منازشهرهاومناطقمختلف
مثلمشهد،تهران،کرمان،خوزستان،شمالولبناندرتیپخودمنیروداشتم.چندنفرازيک
جريانسیاسیدرسپاهاصفهانعلیهنیروهایجبههکارشکنیمیکردندکهحاالواردبحثش

نمیشوم.میخواهیدمعنويتمنراازبینببريد؟]باخنده[
رزاقزاده: می گویند تیپ14 امام حسین)ع( حدود 70 نفر نیروی کادر به شما داده بود. درضمن 

ازنظر سیاسی که موضع شما با حسین خرازی یکی بود. 

اماعدهایمیخواستندمنرامحدودکنند قربانی:حسینخرازیهمراهوحامیمنبود،
کهنتوانستند.آنهاآمدهوگفتهبودندکهمرتضیقربانیراسرنگونکنید.]باخندهوهیجان[
بههمیندلیلبهمننیرونمیدادند.گمانمیکردندکهوابستگیجناحیدارم.مناصاًلدر
مسائلسیاسینبودم،اماآنهاکهبیروننشستهبودند،چرتکهانداختهوگفتهبودندکهاورا
بايدبرکنارکنیم.مندرجناحواليتفقیهوامامخمینیبودموامروزهمدرجناححضرت

آيتاهللخامنهایهستم.
باهماننیروهايیکهداشتم،بهخداتوکلکردموازاهلبیتوروحمقدسشهداکمک
گرفتموکارراشروعکردم.مادرپشتنثارهکوچکونثارهبزرگفقطسهگردانداشتیمو
مننیروهاراازپادگانشهیدبهشتیبهآنجابردم.ديگرهیچنیرويیتویپادگاننماند.فقط
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سهدژبانماندندکهازآنجامحافظتکنند.سه،چهارنفرهمتویتدارکاتبودند.نیروهايی
پالک و کارت و میشدند مسلح پادگان در میآمدند، مختلف استانهای و شهرها از که
میگرفتندومستقیمبهخطمقدممیآمدند.آشپزخانههمبهصورتمتمرکزدرجنوببودو
مسئولشاحمدپوربود.درحینعملیاتبیتالمقدسوقبلوبعدازآن،بیننیروهاغذای
گرمتقسیممیشد.آشپزخانهنزديکقرارگاهپشتیبانیبود.مسعودشوشتری،مسئولتدارکات
قرارگاه،غذاراباکامیونتحويلتیپ2۵کربالمیداد.نیروهايیکهدرجنوببودند،واقعًا
مديربودند.تیپهایامامحسین،کربالونجفتیپهایچابکیبودندونبايدبرایآشپزخانه،
بنه،عقبهونخودولوبیامشکلپیدامیکردند.آنهابايددائمنیروهاراجاکنمیکردندوجلو
میرفتند.تیپهایسپاهفارغبالوآزادبودندودرگیرنبودند؛يعنیمناصاًلدغدغهغذاو
آذوقهنیروهایتیپرانداشتم،ولیبرایمهماتخیلیدغدغهداشتم.حتیمسئولیتزاغههای
تیپوحملونقلمهماترابهقویترينافراديعنیرجبعلیسلیمانیوصادقیمقدمدادم.
سلیمانیاهلاصفهانوصادقیمقدماهلگرگانبود.عدهایازنیروهایشجاعُدرچهاصفهان
وگرگانرابرایتسلیحنیروهاورساندنمهماتگذاشتهبودم،ولیبهبچههامیگفتمنانرااز
عراقیهامیگیريم.تویسنگرهایعراقیهاشیرخشکونانگیرمیآمدکهآنهارامیآورديم
ومصرفمیکرديم.صبحعملیاتبچههاقند،چایوشکرراازسنگرهایعراقیهاتهیهو
تأمینمیکردند.حتیگاهیازفالکسچایآنهاهماستفادهمیکرديموديگردربندپیگیری
تدارکاتنبوديم.البتهواحدتدارکاتکارهایستادیمانراانجاممیداد.بهآنهاگفتمشمابايد
غذارابرسانید.بعضیوقتهانیروهایماآنقدرکمبودندکهمسئولتدارکاتتیپ،خودش
پشتماشینمینشستوغذاهارابهمحلاستقرارگردانهامیبرد.گردانهاهمبنهایداشتند
کهنزديکمحلدرگیریشانبودوغذا،آبوکمپوترابرایرزمندگاننگهمیداشتو
بهآنهامیرساند.بعدکهجادهاهواز-خرمشهرآزادشد،تدارکاتراازطريقجادهآسفالت
بهخطمیآوردند.راهکهبازشد،مردمآمدندوآنقدرخوردنیهایمختلفبرايمانآوردند
کهديگربعدازآن،همهچیزفراوانبود.اگراينکمکهانبودومامیخواستیمازطريقپل
ورودخانهکاروننیروهاراتدارکبکنیم،آنهاازتشنگیوگرسنگیمیمردند.تأمینآذوقه،

سالحومهماتورساندنآنهابهخطدرزيرآتشدشمنسختترينکاربود.
رزاقزاده: پس شما معتقدید که بین یگان های اصفهانی اختالف اساسی وجود نداشت؟

قربانی:بله،بینماسهنفراختالفینبود.البتهتویتیپخودمانمسائلیبودوافرادیآمدند
ومغلطههايیکردند،ولیبینماسهفرماندهيگاناختالفیوجودنداشت.درجلساتیکهدر
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قرارگاهبرایطراحیعملیاتبرگزارمیشد،من،حسینواحمداصرارداشتیمکهدريک
قرارگاهباشیموجناحهایهمديگررادرزمانعملیاتبپوشانیم.

رزاقزاده: شما خودتان مصاحبه کرده و گفته اید که به حسین خرازی و احمد کاظمی بیشتر 
عنایت می کردند!

قربانی:مناصاًلبهآنهاکاریندارموواردبحثهایحاشیهاینمیشوم.

نامالیمات پس از عملیات فتح المبین 
شناخت  و  تاریخ  در  ثبت شدن  برای  را  خودتان  دل های  درد  و  ناگفته ها  شما  چرا  رزاقزاده: 

نسل های آینده مطرح نمی کنید؟

قربانی:چونآندوفرماندهشهیدشدهاند،ولیمنهنوززندههستم.برایثبتدرتاريخ،
مسائلرادرجایديگریمیگويم.خودمدراينبارهدارميککتابمینويسموحرفهايم
رادرآنجامیزنم.اينهابحثهايیبودکهازعملیاتفتحالمبینشروعشدوازنظرسیاسیبه
بچههاحملهشد.دراينجامطالبمختصریرامطرحمیکنم.نیروهایيگانهایديگرگمان
میکردندکهبچههایماازمقلدانآقایمنتظریاند.درحالیکهنیروهایمابدوناستثناهمه
مقلدامامبودندواصاًلرفتوآمدیباآقایمنتظریوبهبیتايشاننداشتند.بهمامیگفتند
شماطرفدارسیدمهدیهاشمیهستید.ايندرحالیبودکهاصاًلنهمنونهحتیيکنفراز
نیروهایتیپ،سیدمهدیهاشمیرانديدهبوديمونمیشناختیم.همانهايیکهدراصفهان
منتسب او به را من و کاظمی،حسینخرازی احمد داشتند، مراوده هاشمی باسیدمهدی

میکردند.
رزاقزاده: اینها نکات خیلی مهمی است که باید در تاریخ ثبت بشود. آیا این مطالب را فقط درباره 

شما می گفتند یا درباره خرازی و کاظمی و جمع فرماندهان و مسئوالن آنها هم می گفتند؟

قربانی:چونتیپهایمازودتشکیلشدندوازمحاصرهدشمنباموفقیتبیرونآمدندو
قدرتمند،تعیینکنندهومؤثربودند،مخالفاناينتهمتهارامیزدندکهماناامیدبشويميا
سازمانتیپهايمانازهمبپاشد.وقتیتویمحاصرهبوديم،باآقایجمی،نمايندهامام،ارتباط
مستقیمداشتیم.بعدکهبهاينمنطقهعملیاتیآمديم،باآيتاهللصدوقی،آيتهللمشکینیو
حضرتآيتهللخامنهایدرارتباطبوديموباآقایهاشمیرفسنجانیارتباطکمتریداشتیم.
اودرزمانسقوطخرمشهرومحاصرهآبادانوبعدازآن،درعملیاتطريقالقدسبهمنطقه
بااينکه اصفهانی طاهری آيتاهلل با البته داشتیم. ارتباط کشور علمای با ما بههرحال آمد.
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در ايشان نداشتیم. زيادی رفتوآمد و تنگاتنگ و نزديک ارتباط بود، شهرمان امامجمعه
روزهایاولجنگبهعنواننمايندهاماموامامجمعهاصفهان،برایسرکشیوکسباطالعات
دقیقازوضعجنگبامابهاهوازآمدند.ماآيتاهللطاهریراباجمعیازعلماکهبهمناطق

جنگزدهآمدهبودند،دوبارهدرگمرکخرمشهروزيرآتشدشمنمالقاتکرديم.
رزاقزاده: جریان هایی که این شایعات را علیه شما درست می کردند، خودشان جزء کدام یک از 

جناح های آن دوران بودند؟ 

قربانی:منوارداينبحثهانمیشوموراستوچپآنهارانمیدانم،ولیيکگروهبودند.
خیلی ما برضد داشتند. ما درباره غلطی تصور اصفهان سپاه در دوستان و افراد از بعضی
جّوسازیکردندوتهمتوافترازدند،درصورتیکهاصالًمارانمیشناختند.نیروهایماوقتی
کهازمنطقهبهمرخصیمیرفتند،بهمراسمنمازجمعهمیرفتندوبافاصلهزيادیازصف
اولمینشستندوخطبههاراگوشمیدادندونمازراپشتسرآيتاهللطاهریمیخواندند.

نیروهایسپاهدرجنگ،ازخودآقامحسن،آقارحیموآقایرشیدگرفتهتامنوبقیه
عزيزان،تمامفکرماناينبودکهدرجبههها،بهنظامواسالمخدمتکنیم.تمامهّموغم
ثانیًا و تهمتزدند بچهها اين به اوالً کردند؛ بیانصافی بعضیها ولی بود، جنگ واقعاً ما
کارشکنیکردند.نیروهایمندرعملیاتهایفتحالمبین،بیتالمقدسوطريقالقدسهمه
رفاقتیآمدهبودند.وقتیکهمادرآباداندرمحاصرهبوديم،۵۰نفرازپاسدارهایاصفهانی
کهدرسیستانوبلوچستانبودند،بهکمکمانآمدندوتاآخرجنگبامابودند.عدهایازآنها
همشهیدشدند.بعضیازنیروهايمهمازمحلهخودمانوازرفقایدورانمدرسهامبودند.
مثاًلمرتضی باخودشمیآورد؛ را او ازمحلهخودشکسیرامیشناخت، هرکسیهم
تاجچهار،پنجنفرازدوستانوهمکارانشدرسپاهراباخودشآورد.انشاءاهللآنهاپاداش

خودشانرادرقیامتخواهندگرفت.
درنامهایبهسپاهآبادان،اهوازومنطقه۸نوشتمکهبهمانیروبدهید،ولیآنهانیرویزيادی
بهماندادند.منکاریبهاينکارهانداشتموبرایعملیاتاصاًلرویعدهوُعدهحساب
نمیکردم.توقعیهمنداشتمکهمثاًلفالنتعدادنیروبرايمبیايدوحتینمیپرسیدمکهچرا
نیروهاکماند؟باهرتعدادنیرويیکهبود،طرحمانورمرامیچیدموباهمانتوانواردعملیات
میشدم.برایاجرایمأموريتوتهیهتجهیزاتوتأمیننیرو،اولبهخداتوکلمیکردموبعد

بهاهلبیتمتوسلمیشدم.
همانطورکهگفتم،وقتیبهمنطقهعملیاتیبیتالمقدسرفتم،خداوکیلیيکی،دوگردان
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نیروداشتموبهجزآنهاهیچنیرویديگری
در وقتی که بودند کسانی از آنها نداشتم.
و آمدند ما پیش بوديم، آبادان محاصره
معجزههای آبادان محاصره در من ماندند.
نیروی کهچهل ديدم آنجا در ديدم. زيادی
مؤمنوپایکارمیتوانندهزارنفرازدشمن
که میداند خدا کنند. متوقف و تارومار را
واقعًا داوطلبمان نیروهای دارد. اينحقیقت
مثلشیرجلوینیروهایدشمنمیايستادند؛
بهخصوصفريدونبختیارواصغرباباصفری
کسانیبودندکهمنبهاندازهيکلشکرروی
هرکدامشانحسابمیکردم،چونديدهبودم

کهدرنبردچهشجاعتوتدبیریدارند.

حضور در منطقه عملیات
رزاقزاده: اگر موافق باشید به ادامه بحث عملیات بیت المقدس بپردازیم. بعد از آنکه برای اجرای 
منطقه  و  شد  ابالغ  کربال  تیپ25  به  عملیات  طرح  زمانی  چه  شد،  گرفته  تصمیم  عملیات  این 

واگذارشده به تیپ شما کجا بود؟ 

قربانی:پانزدهمفروردينسال۶۱خطحدمارامشخصکردندوتحويلماندادندومادر
منطقهعملیاتیماندرشرقرودخانهکارونمستقرشديم.ازنثارهکوچکتانثارهبزرگتا
دِريسهخطحدمابود.درآنطرفرودخانه،درجناحراست)شمال(محدودهعملیاتیما،
آبگرفتگیبود.تیپکربالبايدبعدازعبورازرودخانهکارون،ازکنارآبگرفتگیياداخلآن
عبورمیکردوواردعملمیشد.قبلازمانیروهایژاندارمریتویاينمنطقهمستقربودند.

رزاقزاده: فرماندهشان چه کسی بود؟ یادتان هست؟
قربانی:يکاستواربودکهريشهمداشت.نمیدانماستوارافشاریبوديافشارکی.بهگمانم

اهلمحلهفارسانشهرکردبود.فقطاينفرماندهويگانژاندارمریدراينجاماندهبودند.
رزاقزاده: او در شناسایی منطقه به شما کمکی کرد و اطالعاتی داد؟

قربانی:بله.اوآنزمانچهلياچهلوپنجسالشبود،ولیاطالعاتزيادیازاينمنطقهداشت

فریدون )عبداهلل( بختیار
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وتوجیهبود.ماازاوودونفرازنیروهايشاطالعاتگرفتیم.بعدهمخطراازآنهاتحويل
گرفتیموآزادشانکرديمودردِريسهمستقرشانکرديم.البتهديگراجازهترددبهآنهانداديم
وارتباطاتشانراهمقطعکرديم.نیروهایاينيگانتاآخرعملیاتدراختیارمابودندوقرار
بوددرمواقعضروریوگرفتاریهابهماکمککنند.ماآنهارادرعملیاتشرکتنداديمو

گفتیمبرایاستقراردرمرزبینالمللیآمادهشوند.

نفوذ در منطقه دشمن برای شناسایی 
رزاقزاده: شما برای شناسایی منطقه ای که به تیپتان واگذار شده بود، چه اقداماتی انجام دادید 

و برای این کار چند تیم شناسایی و تخریب داشتید؟ 

قربانی:مادرمجموع۶۰،7۰نفرنیرویاطالعاتوتخريبداشتیم.منبايدنیروهایشناسايی
راازتویآبگرفتگیخطحدمانبهمنطقههدفمیفرستادمتاموانع،زمین،استحکاماتو
مواضعدشمنراشناسايیکنند.آنزمانماامکاناتپیشرفتهاینداشتیم.بنابراينبرایشناخت
وضعیتاينمنطقه،يابايدازدشمناسیرمیگرفتیميابهشناسايیمیرفتیم.يکماهقبلاز
عملیات،شناسايیراشروعکرديم؛يعنیازپانزدهمفرورديننیروهایاطالعاتیمانرادر
دِريسهونثارهکوچکمستقرکرديم.همهنیروهایاطالعاتوتخريبمانداوطلبانهآمدهبودند
وهیچکدامشانازسراجباربهمأموريتنیامدهبودند.بیشترشانازسپاهتهرانواصفهانبودند.

روزهاآموزشمیديدندوشبهاهمبهشناسايیمیرفتند.وقفهایدرکارشاننبود.
تاج:ده،پانزدهنفرشانهمدانشجوبودند.

قربانی:نیروهایاطالعات،نیروهایعاشقوداوطلبیبودند.اينطورنبودکهبهيکیازآنها
گفتهباشیمکهبهاينجابیايدوبهشناسايیبرود.اصاًلاينطورنبود.هرکسیهرکاریکه
دوستداشت،همانکاربهاوواگذارمیشد؛مثلاينکهکسیدوستداردرياضیبخواند،فرد
ديگریدوستداردحسابداریياشیمیبخواندويکیديگرهمدوستداردادبیاتبخواند.
نیرويیکهبهواحدهایاطالعاتوتخريبمیآمد،درواقعدوستداشتکهبهاينواحدها
بیايد.اگرکسیشهیدمیشدومثاًلبرادرشمیفهمیدکهاودرواحداطالعاتياتخريب
بوده،میگفتمنهممیخواهمبهقسمتاطالعاتبرومياحتماًمیخواهمبهواحدتخريب
بروم.مثاًلبعضیوقتهاکهپسرخواهرياپسرعمویيکیازرزمندههاشهیدمیشد،او
میگفتمیخواهمبرومآنجاکهپسرعمويمياپسرخواهرمشهیدشدهاست.میگفتیمکجا؟
مثاًلمیگفتواحدتخريبيااطالعات.عدهایازنیروهایاينواحدهااينطورجذبشدند.
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چوننیروهایايندوواحددرچندقدمیشهادتبودند،واقعاًنیروهایمخلص،شجاعو
مؤمنبرایورودبهآنهاداوطلبمیشدند.

رزاقزاده: این نیروها را در چند گروه سازماندهی کردید؟
قربانی:ماگروههایسهياششنفرهداشتیمکهازگروههایششنفرهدونفرآنهاتخريبچیو
چهارنفرديگرشانهماطالعاتیبودند.البتهبعضیوقتهاکهافرادزخمیمیشدند،تعداد
افرادگروههاکموزيادمیشدند،ولیبیشترگروههاششنفرهبودندوترکیبشانهمینطور
بود.درهرگروههميکنفرمسئولبود.دربعضیجاها،بنابهضرورت،بهتیمهامیگفتیم
کهيکتخريبچیودواطالعاتیداشتهباشندکهدراينمواقع،يکنفرازنیروهایاطالعات
مسئولگروهمیشد،چونآنهااطالعاتبیشتریازدشمنداشتند.نیروهایاطالعاتمسلطتر
بودند. برایشبعملیاتمتخصص پیداکردنراهکار وورزيدهتربودندودرشناسايیو

حساسترينکارهاانتخابمعبربرایعملیاتبودکهخودمنآنرامديريتمیکردم.
رزاقزاده: اخبار و اطالعات نیروهای شناسایی چقدر در این عملیات به دردتان خورد؟ نیروهای 
یا اطالعات الزم و ضروری و عکس  واحد اطالعات و عملیات بیشتر به شما اطالعات می دادند 

هوایی را از رده های باال مثل قرارگاه  کربال و فتح می گرفتید؟ اصاًل از قرارگاه و رده های باالتر 

اطالعاتی راجع به وضعیت منطقه و دشمن به شما می دادند؟ انگار قرارگاه در خط حد شما، یک 

دکل اختصاصی داشت که برای شناسایی ها به نوبت در اختیارتان می گذاشت. شما از آن استفاده 

می کردید؟ 

قربانی:هیچاطالعاتیبهماندادند.فقطگفتندخاکريزهایدشمنتویمنطقهسیدعبوداست.
کالکمنطقهراکهکشیدهبودند،بهماتحويلدادندوگفتنداينجاخاکريزدشمناست.ما
خودمانتاخاکريزهاوسیمخاردارهایدشمنراشناسايیکرديم.نیروهایژاندارمریيک
دکلتویدِريسهداشتند.بچههارافرستاديمبروندمنطقهراازباالیدکلشناسايیکنند.از
آنجارویمنطقهآبگرفتگیديدداشتند.شبحیهمازسیدعبودازرویدکلديدهمیشد.
آبگرفتگیازجلویايستگاهحسینیهتانزديکاهوازبود.نیروهایخودیدرروزهایاول
برایجلوگیریازتهاجمتانکهایعراقیبهشهراهواز،درآنجاآبانداختهبودند.دشمن
تویدشتخاکريزدومتریزدهبود،ولیوقتیبهسهکیلومتریاينخاکريزمیرسیديم،ديگر
نمیتوانستیمبهخوبیآنراتشخیصبدهیم؛يعنیباوجودسرابهايیکهتویمنطقهجنوب
ديدهمیشود،مااينخاکريزراباکفدشتيکیمیديديم.بههمیندلیلبايدصبحزود
بهشناسايیمیرفتیمکهوقتیخورشیدازسمتشرقباالمیآمد،بهمنطقهنگاهمیکرديمو
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مواضعوخاکريزهایدشمنراخوبمیديديموشناسايیمیکرديم.اگربعدازظهرهابرای
شناسايیمنطقهمیرفتیم،اصاًلنمیتوانستیممنطقهراببینیم،چونخورشیدازغرببهشرق
بهمنطقهمیتابید.ازرویدکلهمفقطمیشدکلیاتمنطقهوخطحدراديد.برایديدن
جزئیات،بايداقداماتديگریانجاممیداديم.چندبارکهخودمازدکلديدبانیمنطقهرانگاه

کردم،فقطترددعراقیهارادرجادهاهواز-خرمشهرخوبمیديدم.
رزاقزاده: اخبار و اطالعاتی که گروه شناسایی به شما دادند، چقدر در حین عملیات راهگشا 

بود؟

میشديم. مطلع معابر و منطقه موقعیت از شناسايی، هنگام در کروکی تهیه با ما قربانی:
نیروهایاطالعاتمان،همبادوربینمنطقهرامیديدندوهمشبانهتاخاکريزدشمنمیرفتند
وشناسايیمیکردندوبرمیگشتند.واحداطالعاتعملیاتردهباالترهماطالعاتیدرباره
استعداددشمنبهمامیداد؛مثاًلمیگفتتیپ۳۳عراقدرخطجلویشماستيااينکهدشمن
يکتیپاحتیاطدرخطدومشدارد.ماهمبرایعملیات،رویتوانايندوتیپحساب
میکرديم.درخبرهایبعدیبهمامیگفتندکهنیروهایدرخطدشمنچهآرايشیدارند.
ارتشعراقدراينخطحدقرارگاهما،يکلشکرزرهیوچندتیپپیادهگذاشتهبود.ما
درمنطقهخودمانبرآوردیازوضعیتنیروهایدشمنکرديم.اينبرآوردبراساساطالعات
ديدبانهاازرویدکليازمینوشناسايیشبانهنیروهایاطالعاتیبود.ازاسرایعراقیو
آنهايیکهپناهندهمیشدندهماطالعاتیبهدستمیآورديم.میخواستیمازهمهايناطالعات
برایحملهاستفادهکنیم.مابايدبرایبعدازخطشکنی،ازتوانونیرویاحتیاطدشمنآگاه

میشديم،وگرنهدرروزعملیاتبامشکلمواجهمیشديم.
و مواضع و کردند عبور آبگرفتگی از شبانه بار سه تیپمان اطالعات واحد نیروهای
قرارگاههایدشمنرادرخطحدخودمانشناسايیکردند.عراقیهاموانعسدکنندهزيادیبا
آبايجادکردهبودند.مامیخواستیمازاينموانعبهنفعخودماناستفادهکنیم،منتهابهنیروها
آموزشتخصصیآبی-خاکیندادهبوديم.چونهنوزتجربهعملیاتآبینداشتیم،ازعبور
نیروهابهوسیلهقايقياعبورغواصهاازداخلآبپرهیزکرديم.اينموانعکارمارادرحین

عملیاتُکندکرد.
نیروهايمانازاولشبراهمیافتادندوتقريباًدهکیلومترازداخلآبگرفتگیمیرفتندو
حدودساعت2بعدازنصفهشببهجادهآسفالتاهواز-خرمشهرمیرسیدند.آبتاگردن
آنهامیرسید.آنهادرهمانحوالیبرایخودشانپناهگاهدرستکردهبودندکهروزهابتوانند
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همانجابمانند.نیروهایاطالعاتبرایشناسايی،دوربینديددرشبهمراهشانبودکهاز
عراقیهاغنیمتگرفتهبودندوسالحونارنجکهمداشتند.بهآنهاگفتهبوديماگرهنگام
درگیر اگرشب که کرديم تأکید بزنید. را آنها شديد، درگیر دشمن نیروهای با شناسايی،
شديد،آنهارابزنیدوازتویآببرگرديدواگرهمروزدرگیرشديد،خودتانتدبیریکنید
کهاسیرنشويد.درضمنبهآنهاگفتیماگرتویپاسگاههاياسنگرهایکمیندشمن،کسیرا
زديد،تویهمانسنگرهاجانپناهبگیريدتاشببتوانیدبهراحتیبرگرديد.الحمدهللنیروهابه
موانعیبرخوردنکردندودائمشبانهبهشناسايیمیرفتندوبرمیگشتند.دريکیازشبهاکه
برادرانبرایشناسايیرفتهبودند،درروستايیبینآبگرفتگیوسیدعبود،باگشتیدشمن
مواجهشدهبودند.بهمحضاينکهسروصدایعراقیهاراشنیدهبودند،بانردبانبهآرامیباالی
پشتباميکیازخانههارفتهبودندونارنجکدردست،آمادهجنگشدهبودند.عراقیهاهم
واردمنزلشدهوکمیتیراندازیکردهوبعدازنیمساعتآنجاراترککردهبودند.بهلطف

خداهیچيکازشناسايیهاهملونرفت.

استعداد ارتش عراق در خط حد یگان کربال
رزاقزاده: استعداد دشمن در محدوده عملیاتی شما چقدر بود؟ آیا عراقی ها با این همه تحرک 

و فعالیت شما هشیار نشدند؟

کنار سیدعبود، توی تیپ يک دشمن استعداد بهدستآمده، اطالعات براساس قربانی:
بود.يکگردانهمدر اهواز-خرمشهر آبگرفتگیويکتیپهمپشتجادهآسفالت
پیادهويکگروهانزرهیو ماسهگردان مقابلمانداشت.عراقیهادرخطحد قرارگاه
مکانیزهوهمچنینپاسگاههایگردانیداشتند.درپاسگاههایاطرافجادهاهواز-خرمشهر،
بهاستعداديکتیپنیرومستقربود.بهاينتیپيکدستهتانکمأمورشدهبودکهنفربرو
گروهشناسايیهمداشت.نیروهایدشمنبهصورتممتدتاجلویدوقرارگاهوبعدازآن

همتاخرمشهرحضورداشتند.
ماازروزپانزدهمفروردينتااولارديبهشتدرحالجابهجايیيگانمانازمنطقهعملیات
فتحالمبینبهمحلمأموريتجديدمانبوديم.بهنظرمنعراقیهابهدلیلجابهجايیهایمادر
خط،صددرصدهشیارشدهبودند،ولیباتوجهبهگستردگیکلمنطقهعملیات،توانشاندر
حدینبودکهبخواهنديابتوانندفعالیتمارامهارواوضاعراکنترلکنند.ازهويزهتااهواز

وخرمشهر2۰۰کیلومتربودودشمننمیدانستکهمانورماازکجاوچطورخواهدبود.
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رزاقزاده: دلیل هشیاری عراقی ها چه بود؟
قربانی:دلیلشجابهجايیهابود.وقتیکهمامیخواستیمامکانات،تجهیزاتونیروهایخودمان
راازمنطقهعبدالخانوشیخشجاعدرمنطقهعملیاتیفتحالمبینبهسمتجادهاهوازبیاوريم،
کاماًلزيرديددشمنبوديم.ماهمهترددمانبهاجبارازاهوازبود؛يعنیوقتیازمنطقهفتحالمبین
میآمديم،بهسهراهیانديمشکوبعدازآنبهسهراهیاهواز-خرمشهر-سوسنگردمیرسیديم
وازآنجابايدبهآنطرفکارونمیرفتیم.برایعبورازکاروندراهوازهمبايدازروی
پلهایقديمیومعلقاهوازعبورمیکرديم.دراهوازدوپلوجودداشت؛يکیپلکیانپارس
بودويکیهمپلمعلق.همهيگانهايیکهمیخواستندبهقرارگاهفتحونصربروند،بايداز
رویايندوپلعبورمیکردند.نیروهاکهازسمتانديمشکمیآمدند،دراينجاده،شهر
اهوازواطرافاينپلهاتجمعمیکردندومدامتویديدجاسوسهاوهواپیماهایدشمن
بودندوازآنهاعکسهوايیگرفتهمیشد.پستحرکاتماعراقیهاراصددرصدهشیار

کردهبود.
يکشبحدودساعت2بعدازنصفهشبکهباچندنفرمشغولشناسايیبودم-برای
شناسايیمعابر،خودممیرفتم-پشتدرختچههاوبوتههایبلندیکهپشتخاکريزعراقیها
بود،مخفیشدهبودمکهعراقیهاآمدند.نیروهاراکنترلکردمکهعراقیهامتوجهحضورمان
نشوند.آنهاآمدنديکخردهسروصداکردندوتیرهوايیزدندورفتند.نفهمیدندکهماآنجايیم.
دراينشناسايی،من،محمودواکبرکشانیباهمبوديم.قرارشدبااکبرکشانیکهجوان
خیلیزرنگوزحمتکشیبودومحمودبنائیان،ازنیروهايیکهدرمحاصرهآبادانبامابود،
برایپیداکردنمعبرهاشناسايیبکنیموبعدازشناسايیبابلمبهضلعشرقیرودخانهکارون
برگرديم.ازروزيکمتاششم،هفتمارديبهشت،نیروهايمانسهبارازرودخانهکارونعبور
کردندوبهغربآن،درکنارآبگرفتگیرفتند.آبگرفتگیهاتویخطحدمابودوده
کیلومترجناحراستتیپکربالراپوشاندهبود.عراقیهامتناسبباوضعیتآبورودخانه،
بهسنگرهای کامل استتار با ما نیروهایشناسايی بودند. داده آرايش را نیروهایخودشان
خالیدشمندرعقبهاورفتندودرآنهامستقرشدندوامکانات،تجهیزاتووضعیتزمینو
جادههایدشمنراشناسايیکردند.عراقیهادرآنجاحضورمستمروپیوستهنداشتند،چون
رودخانهکارونوآبگرفتگیبرايشانيکمانعطبیعیبود.بههمیندلیلبهصورتپاسگاهی
حاشیهآنراتأمینکردهبودند.خاکريزوخطمقدمدشمندرروبهرویما،ازسیدعبودتا

آبگرفتگیبود.
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رزاقزاده: این آب گرفتگی طبیعی بود یا آب را با دستگاه از رود پمپاژ کرده بودند؟
قربانی:طبیعینبود.نیروهایخودماندراهواز،آبرودخانههایمنطقهشمالیرابازکرده
بودندواينآبگرفتگیايجادشدهبود؛يعنیآبراازهمانسوسنگردوغرباهوازسرازير
وهدايتکردهبودندتابهايستگاهحسینیهبرسد.چوناهوازدرمعرضتهديدبود،اينکاررا
کردهبودند.حتیدرزماندکترچمران،استاندارخوزستانآقایغرضیوسرداریازمسئوالن
وزارتنیرودرخوزستانباهمکاریجهادسازندگیمراقببودندکهجرياناينآبقطع
نشود.ارتشوسپاههمموافقبودندکهآبدراينجاجاریباشد،چونلشکرهای۵،۶و۳
زرهیعراقدرنزديکیاهوازبودندو۱۵تیپپیادههمدرخطوطپدافندیآنهامستقربودند
کهاگربهسمتاهوازمیآمدندومانعیمثلهمینآبسرراهشاننبود،يکساعتبعدش
تویاهوازبودند.اينآبگرفتگی،همبرایپدافندوحفظاهوازوهمبرایعملیاتآفندی
خیلیبهماکمککرد.دردوطرفآبگرفتگیفقطپاسگاههایدشمنبودند.باچندبار
شناسايی،اطالعاتتوپخانهوعقبهدشمنرابهدستآورديم.ازبخشخاکیکهنمیشدتردد
کنیم،چونسیمخاردارهاومیدانهایمینوحضورعراقیهاتقريباًپیوستهبود.دشمنتوی
ساحلرودخانهکارونهمگشتوجوله1داشتونیروهایعراقیدائمدرآنجادررفتوآمد
بودند.آنهاتویخانههایخرمشهروروستاهایغربرودخانهکارونهمحضورداشتند.از
پانزدهکیلومتریاهوازتاخرمشهر،بهطول۱۰۵کیلومتردرعرض۳۰کیلومترمنطقهعملیاتی
بودکهزيرنظرعراقیهاقرارداشت.بعدازکاملشدنشناسايیهاوآمادهسازیيگان،مابا

قدرتبرایعملیاتالیبیتالمقدسآمادهشديم.

سازمان رزم تیپ25 کربال در عملیات بیت المقدس
رزاقزاده: درباره سازمان رزم تیپ کربال توضیح بدهید و اینکه نیروهای شما از کدام خطه و 

منطقه بودند؟

قربانی:نیروهايیکهسازمانداديم،ترکیبیازرزمندگاناصفهان،تهرانوقمبودند.بعداز
عملیاتفتحالمبین،نیروهایخوزستان،کرمان،شیرازوآبادانازتیپ2۵کربالجداشدندو
بهيگانهایهماناستانهارفتند.مادوگردانازُدرچهاصفهانداشتیم.فرماندهگردانمسلم،
سلطانیبودوفرماندهگردانعلیابنابیطالباماناهللجزينی.يکگردانديگرهمبهنامشهید

۱. گشت وجوله به گروه رزمی سبکی گفته می شد که با نیرو و تجهیزات محدود، عملیات گشتی انجام می داد تا هم 
اطالعاتی از دشمن کسب کند و هم منطقه را برای نیروهای او ناامن گرداند.
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مطهریداشتیمکهفرماندهشجواداسالمیبود.دوگردانهمازنیروهایشهیدچمرانوستاد
جنگهاینامنظمداشتیم.نیروهایشهیدچمرانبیشترازتهرانوقمبودند.فرماندهگردان
امامحسین)ع(جشنمريموفرماندهديگرشمحمدجعفرنیاازقمبود.نیروهایاينگردانهارا
ازپايانسال۶۰بهيگانماتحويلدادندومنآنهاراسازماندهیکردم.بیشترنیروهایکادر
ماازاصفهانبودند.البتهاگرازاستانهایديگرنیرومیآمد،مايکنفرازهماناستانرابه
فرماندهیشانمیگذاشتیم،ولیبیشترگردانهایعملیاتبیتالمقدساصفهانیبودند.نیروهای
گردانمطهریازشهرهایمختلفبودندوکمبودنیروهایاينگردانرابانیروهایاصفهانو
جاهایديگرجبرانمیکردم.گردانعلیاکبربهفرماندهیمحمدعلیخراسانیازاصفهانبود
ونیروهایکادرشهمازبچههایزوارهواردستاناصفهانبودند.فرماندهگردانصاحبالزمان
همکههمهکادرونیروهايشازتهرانبودند،فرجاهللمرادیبود.آنهاکهدرعملیاتفتحالمبین
همبامابودند،دوبارهدرعملیاتبیتالمقدسداوطلبانهپیشمانآمدند.مرادیفرماندهشجاعی
بودکهجانبازشدواآلنهمزندهاست.گردانحضرتابوالفضلهمازرزمندگاناصفهان
تشکیلشدهبودکهفرماندهشانشفیعیبودوبعداًشهیدشد.فرماندهگردانامامرضاعبداهلل
جاللیوفرماندهگردانامامموسیکاظمهمفردیبهنامموسیبودکهنیروهايشاصفهانی
بودند.دوگردانديگرازاصفهانبهفرماندهیاکبرصاحبانوقمشهایهمبهمقرتیپ2۵
کربالدرپادگانشهیدبهشتیآمدندکهآنهارادرمرحلهچهارمعملیاتبهکارگرفتیم.عدهای
داوطلبهمازنیرویهوايیارتشدرقالبنیروهایبسیجیآمدهبودندکهفرماندهشانامینی

بود.اوهمازافرادداوطلبپايگاههشتمنیرویهوايیارتشدراصفهانبود.
رزاقزاده: از نیروی هوایی ارتش بود؟

قربانی:بله.
رزاقزاده: نیروهای او هم ارتشی بودند؟

قربانی:نه،ارتشینبودند.آنهابسیجیهايیبودندکهازارتشآمدهبودند؛يعنیازکارمندانو
کارکنانپايگاههشتمشکاریبودند.بايونیفرمارتشنیامدهبودند.

رزاقزاده: فرماندهشان سپاهی بود؟
قربانی:نه،فرماندهشانيکیازسرگردهایارتشبود،منتهابالباسبسیجیآمدهبود.سپاه
اصفهانآنهاراتجهیزکردوبهآنهاسالحدادوآنهاهمبهمنطقهآمدند.يکگردانديگرهم

داشتیمکهنیروهايشاهلقمشهاصفهانبودند.
يکگردانمکانیزهداشتیمکهحدود2۳تانفربرپی.ام،پی،ام۱۱۳وخشايارداشت.اين
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بودند. کرده سازماندهی هم کمک با نجفآباد از داوری و قادری رضايی، اکبر را گردان
نیروهایماچیفتنهایازکارافتادهوازردهخارجارتشراکهتویآبادانباقیماندهبودند،
جمعوجوروبازسازیوتعمیرکردندويکگردانتانکتشکیلدادند.تانکهایآنهاازنوع
تی۵۵وتی۶2بودوفرماندهشانهممنوچهرداوودیازنیروهایبسیجاصفهانومتخصص
زرهیوتانکبود.اوازکارمندانبانکبودکهداوطلبانهبهجبههآمدهبودوتویمنطقه
لشکر۳۰زرهیآموزشديدهبود.ارتشهمتعدادیتانکونفربردرقالبتیپ۳7زرهی
شیرازداشت.مابیشترادواتزرهیمانراواردعملیاتکرديموتعدادیازآنهاراهمبرای
احتیاطنگهداشتیم.گردانهایتانکونفربرماناسمنداشتندوعنوانشانهمینگرداننفربر
وگردانتانکبود.جهادسازندگیاصفهانهمبرایانجامدادنکارهایمهندسیبامابودو

فردیبهنامدادخواه،ازمسئوالنآن،بهمامعرفیشدهبود.
رزاقزاده: واحد مهندسی خودتان هم مجهز بود؟

اکبرمعصومی، فتحالمبین، ازشهادتدلفروزیوحسینمنجمیدرعملیات بعد قربانی:
داوودیواکبرزادهمسئوالنواحدمهندسیتیپکربالشدند.داوودیتنهاپسرخانوادهوبچه
دروازهدوالبتهرانبودکهشهیدشد.ازعملیاتبستان،اوواکبرزادهدرواحدمهندسیما
بودند.يگانخودماندو،سهدستگاهبولدوزرداشت،ولیکارعمدهمهندسیمانباجهادبود.
جهادهمدراينعملیاتانصافاًخیلیخوبعملکرد.استعدادواحدمهندسیجهاددريگان
ما،2۰دستگاهلودروبولدوزروامکاناتوتجهیزاتديگربود.مهندسیارتشهمدراحداث
پلرویرودخانهکارونکمکمانکرد.درمجموعدرخطحدقرارگاههایفتحونصر،پنج
پلرویکاروننصبشد.1يکیازآنهادرهماننثارهبود.پلیکهروبهرویجبههنثارهبرپا
کرديم،چندروزقبلآوردهبودندومااستتارشکردهبوديموبعد،شبانهآنرانصبکرديم.
اينکهاآلندربعضیازفیلمهانشانمیدهندکهپلوسطآباستتارشدهاست،غلطاست.
اينپلهادرساحلرودخانهاستتارمیشدکهدشمنآنهاراشناسايینکند،چوناگرآنهارا
میديد،بمبارانمیکرد.البتهارتشعراقتاعملیاتبیتالمقدسبرتریهوايیبرمانداشت.

کسب آمادگی برای عملیات
رزاقزاده: سردار، بعد از آنکه شناسایی ها را انجام دادید، چه اقدامات دیگری برای آماده کردن 

یگانتان برای اجرای عملیات کردید؟

۱. سه پل در منطقۀ قرارگاه فتح و دو پل در محدودۀ عملیات قرارگاه نصر نصب شد.
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قربانی:بعدازشناسايیهاشروعکرديمبهتوجیهفرماندهان،واحدهایرزمیونیروها.از
رویکالک،نقشهوعکسهایهوايی،همهآنهايیراکهمیخواستندواردمرحلهاولعملیات
بشوند،توجیهکرديم.میخواستیمنیروهايمانرادرمنطقهمستقرکنیموجایمناسبیبرای
آنهاتأمینکنیم.ازعقبهنیروهايماندراهوازتاخطرهايیمانيعنیپشترودخانهکارون،
حدودسیکیلومتربود.نیروهابايدچندشبقبلازعملیات،اينمسافتراطیمیکردندو
مستقرمیشدند.مااينجاتدبیریکرديمبرایاينکهنیروهايمانمنطقهرابشناسندورودخانه
راببینندودرضمننیروهایکادرماندردسترسباشندوبهرزمشبانهبروند.چونماشینو
امکاناتکمداشتیم،حتماًبايدفاصلهعقبههايمانرابامنطقهعملیاتکممیکرديمونیروهارا
بهنزديکترينجانسبتبهمنطقهعملیاتمیبرديم.ازبیستمتاسیامفروردينهمهواحدهای
خدماترزموپشتیبانیرزمرادرمنطقهعملیاتیخودمانمستقرکرديم.اطرافرودخانه
کارونيکمنطقهنخلستانیبودکهماازيکمتاهشتمارديبهشتسال۶۱چهارگردانرا
برایعملیاتبهآنجابرديم.بههرگردانتعدادیچادردوازدهنفرهداديم.گفتیمچادرهارادر
شببرپاکنندوباشاخهنخلهااستتارشانکنندتاهمهچیزازچشمدشمنوجاسوسهايش

پنهانبماند.
اینکه وارد بحث بعدی بشویم، بگویید  از  رزاقزاده: درباره واحد ادواتتان توضیح ندادید. قبل 

وضعیت آن چطور بود؟

رجب و يعقوبی صافی، حاجحسن محمدزاده، طهرانیمقدم، حسن آقايی، محمد قربانی:
کريمیازفرماندهانوافرادشاخصگردانادواتمانبودند.بیشترنیروهایادواتازنجفآباد
باحسن ادواتمان بیتالمقدس،مسئولیتواحد ازعملیات قبل تا بودند. ُدرچهاصفهان و
طهرانیمقدمبود.بعدازاو،محمدآقايیوحسنصافیباجمعیازنیروهاپیشماآمدندومن
واحدادواترابهآنهاسپردم.رضايیدستوردادهبودکهحسنشفیعزادهوحسنطهرانیمقدم

بهقرارگاهبروندوماهماطاعتکرديم.
تاعمق عملیات در تا کنیم سیار را میخواستیمخمپارههايمان و داشتیم نفربر ماچند
بیستکیلومتریراباسرعتتصرفوآتشآنراتأمینکنیم.درعملیاتفتحالمبینتعدادی
قبضهتوپبهغنیمتگرفتهبوديمکهتازهمیخواستیمآنهاراراهبیندازيم.توپخانهمستقل
نداشتیم.وقتینیروهايمانازرودخانهعبورکردند،ديگربُردقبضههایادواتماننمیرسید.با
نیروهایزرهیهماهنگکرديموچندنفربرام۱۱۳وخمپارهاندازجورکرديم.بهفرماندهان
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ادواتوزرهیگفتیمباشروععملیات،بعدازعبورنیروهاازرودخانه،بالفاصلهادواتو
بعدزرهیراواردعملکنند.ماپشترودخانهکارونبرایخودمانيکبنهبزرگتدارکاتی

احداثکردهبوديم.
برایمداوایمجروحانيگانمانيکبهداریدرعقبهساختیموبهتمامگردانهابدون
استثناامدادگرداديم.بهگمانمهرگردانياگروهانیپنجتاهفتامدادگرداشت.امدادگرها
همهمهامکاناتکمکهایاولیهراداشتند.سعیمیکرديمدرقدماول،جلویخونريزی
شديدمجروحانرابگیريم.همةنیروهایگردانهاراتجهیزکرديموآموزشداديم.بههريک

ازرزمندههاهميککیسهداديمکهتویآن،باند،چسبوبتادينبود.

ادغام با گردان های ارتش 
برایخطشکنیخطحديگانخودمان،چندگرداندرطرحمانورپیشبینیکرديمکهنام
گرداناولمسلمابنعقیلازسپاهبود.گرداندومسپاهراهمبرایپاکسازیسیدعبوددرنظر
گرفتیم.گردانهایعملکنندهششگردانبودندکهچهارگردانآنهاازسپاهودوتایآنهااز

ارتشبودند.
باتیپ۳7زرهیکهحدوددهتانکبیشترنداشت،يعنیدراصلبايکگروهانزرهی
ادغامشديم.فرماندهاينتیپسرهنگصارمیبود.نیروهایپیادهمانهمباتیپ۵۵هوابردبه
فرماندهیسرهنگعبادتوجانشینیسرهنگدومآرينادغامشدند.تیپ۵۵هوابردچهار
کیانیان، بهفرماندهی بهفرماندهیسرهنگمهرپويان،گردان۱۰۶ گردانداشت؛گردان۱۵۸
گردان۱4۶بهفرماندهیمافیوگردان۱۵۱بهفرماندهیقوام.رابطهوانیروزآرينبود.مادر
يگانخودماندوازدهگردانداشتیمکهبااحتسابدوگردانزرهیونفربر،چهاردهگردان
میشدند.درطولمراحلعملیات،اينگردانهاراتقويتکرديم.دردرگیریها،بعضیازآنها
ازردهخارجمیشدندوبنابهضرورتبايدگردانهایجديدجايگزينآنهامیکرديم.پس
ازآن،نیروهایسپاهوارتشراباهمادغاموترکیبکرديم.ارتشیهااصالًقبولنمیکردند
کهدوسازمانرابهصورتنفربهنفرباهمادغامبکنیم.ماراضیبوديم،چوندراينصورت
فرماندهیعملیاتدستمامیافتاد،ولیآنهامیگفتندادغامسازمانیباشد،چونمیخواستند
ارتباطاتمخابراتیوبیسیمیوفرماندهیسازمانشانراحفظکنند.ماهمدرطرحمانور
بههمینصورتعملکرديمودوگردانازسپاهودوگردانازارتشرابرایپاکسازیو

خطشکنیباهمادغامکرديم.
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از راست: سرهنگ صارمی، سرهنگ عبادت، محسن نیلی، مرتضی قربانی، امان اهلل جزینی، حاج فرج و فرمانده یکی از گردان های 
تیپ55 هوابرد - روز قبل از عملیات بیت المقدس

مأموریت تیپ25 کربال در مرحله اول عملیات
رزاقزاده: بعد از توضیحات شما درباره گردان ها و واحدهای تیپ25 کربال و آماده سازی یگان 
برای ورود به عملیات بیت المقدس، به طرح مانور این عملیات می رسیم. طرح مانور تیپ شما و 

گردان هایتان در مرحله اول عملیات چه بود؟

قربانی:درمرحلهاول،هدفمانحضوربررویجادهاهواز-خرمشهروتأمینجناحراست
خطحدقرارگاهفتحبود.حدوددهکیلومترازاينجناِحچهاردهکیلومتریآببودکهمااول
اينآبگرفتگیراشناسايیکرديموازتویآنتاجادهآسفالتاهواز-خرمشهررفتیم.
توپخانهدشمنراهمکهپشتجادهآسفالتبود،شناسايیکرديم.عراقیهاازآنجاباتوپ

عقبهمارامیزدند.
طبقطرحمانورمرحلهاول،قرارشدنیروهایيکمحورازرودخانهکاروندرمحدوده
روستاینثارهعبورکنند.مادرسمتراستمانجناحیحدودچهاردهکیلومترداشتیم.تامرز
اندازهبود.هدفماندرمرحلهاول،رسیدنبهجادهودرمرحلهدوم، همفاصلهمانهمین
رسیدنبهمرزبود.درسمتراست]شمال[مادشمنحضورداشتکهپیشبینیمیکرديم
جنگسنگینیدرآنجاداشتهباشیم،اماازجادهتامرزتقريباًخالیبود.هیچعارضهایدرآن
نبودکهدشمنپشتآنپدافندکند.مادرمرحلهدوم،بايدازکنارجادهحسینیهباپیشرویدر

عمق،بهسمتمرزمیرفتیمتابتوانیمازجناحمانبهخوبیپدافندکنیم.
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مرحله اول عملیات بیت المقدس 

رزاقزاده: کدام گردان های شما در اینجا بودند؟
قربانی:اآلنيادمنمیآيد،منتهايادمهستکهبرایحملهبهخطاولدشمن،يکگرداناز
تیپکربالويکگردانازتیپ۵۵هوابردباهمادغاموواردعملشدند.برایزدنبهدو
قرارگاهدشمندرکنارآبگرفتگیجناحراستخطحدتیپماندرمرحلهاول،گردانمسلم
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راگذاشتیمکهبايدآنجاراپاکسازیمیکرد.مادرجناحراستخطحدماندرمرحلهاول،
هیچ دشمن و بود آبگرفتگی آنجا چون نمیشديم، تهديد دشمن زرهی نیروی ازطرف
نیرویزرهیایدرآنجانداشت،ولیازطرفنیرویپیادهاوتهديدمیشديم.خطاولکه
شکستهمیشد،نیروهایپیادهمانبايددستِکمچهاردهکیلومتردرتاريکیشبجلومیرفتند
وپیشرویمیکردندکهخوداينکاردو،سهساعتطولمیکشید.پیشانیجنگیماحدود

پنجکیلومتربودو۱4کیلومترراهمبايدپاکسازیمیکرديم.
رزاقزاده: سردار، شما مانور گردان های شمالی خط حد یگانتان را نفرمودید. درضمن درباره 
طرح مانور گردان های میانی و جنوبی هم توضیح بدهید تا بحثمان درباره طرح مانور عملیات 

تکمیل شود. 

قربانی:درمانور،چهارگردانخطشکنبهصورتترکیبیازارتشوسپاهداشتیم.يکگردان
اينگردان گرفتیم. نظر در اولشبنخستعملیات درموج برایحضور کربال تیپ از
ازگردانهایخاصسپاهبهناممسلموفرماندهشهمسلطانیبود.يکگردانهمبرای
پاکسازیمنطقهسیدعبودپیشبینیکردم.درطرحمانوريگانمانمقررشدهبودکهازدوجايی
کهپیشبینیشدهبود،خطدشمنرابشکنیمونفوذکنیمودرعمقمواضعاوبرويم.يکیاز
ايننقاطدرسیدعبودويکیديگرهمکنارخطحدماندرحدوديککیلومتریآبگرفتگی
بود.گرداناولبايدخطرامیشکست،ولیاينگردانديگرمسئولادامهعملیاتدرعمق
نبود.قراربوديکگروهانازگرداناول،خطشکنباشد،يکگروهانشبهسمتراستويک
گروهانشهمبهسمتچپبرود.محدودهایرابهاودادهبوديمکهبتواندخوبپاکسازی
کند.گردانبعدیديگرمأموريتخطشکنینداشت،بلکهبايدازخطاولعبورمیکردو
تویعمقمیرفتوبانیروهایخطدومدرگیرمیشد.اصاًلاجازهدرگیریدرخطاولرا
نداشت؛يعنیاگرتیرهمبهسمتفرماندهگردانمیآمد،نبايدتوقفمیکرد،بلکهبايدمیرفت
تاخودشرابهخطدومبرساندکهدشمندرآنجامواضعیداشت.مابرآوردکردهبوديم
کهچقدرطولمیکشددشمننیروهایخودشرابهسنگرهاومواضعازپیشتعیینشدهاش
بیاورد.براساساينبرآورد،وقتیمابهخطاولدشمنمیزديم،عراقیهامیتوانستندسه،
چهارساعتبعدبانیروهایاحتیاطشانبیايندودوبارهمناطقآزادشدهرااشغالکنند.اگر
نیروهایماباسرعتوقدرتزيادبهسمتجادهآسفالتحرکتمیکردند،سهساعتهبهجاده
میرسیدندوديگربهمشکلیبرنمیخورديم.درطرحمانورکلیهمالحاقيگانهابهصورت
قرارگاهیوازطريقبیسیموکالکونقشهبود.اينطورنبودکهدرهمانساعاتاول،يگانها
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دستبهدستهمبدهنديانیازیبههمداشتهباشند.درضمنقرارگاهبهمانیازداشت،ولیما
بهآننیازنداشتیم،چوناگراينجادهرامیبستیم،قسمتوسیعیازعقبهدشمنبستهمیشد
وبهمرزمیرسیديم.دراينصورت،عقبهعراقیهابهصورتکاملتهديدمیشد،چونآنها
ازطريقاينجادهآسفالت،ازخرمشهربهپادگانحمید،ُدّبحردان،طالئیهوجفیرمیرفتند.
مابرایاينکهعملیاتراراحتترانجامبدهیم،تدبیریبهکارگرفتیموآناينبودکهيکروز
قبلازعملیات،گردانجشنمريمراازکارونعبورداديمواينگرداندرآنطرفرودخانه،
بیندرختچههایگزدريکروستایخرابهدرنزديکیخطدشمنماند.قرارشدبااعالمرمز

عملیات،اينگرداننفوذکندوراهرابرایگردانهایخطشکنهموارکند.

جلسه سیزدهم*
مرحله اول و دوم عملیات بیت المقدس

چکیده
جلسه سیزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی به موضوع اجرای مراحل اول و دوم عملیات 
بیت المقدس اختصاص یافت. دراین جلسه، قربانی با تشریح طرح مانور تیپ25 کربال و یگان های 
تحت امر آن، به بیان رویدادهای این دوره، از ابتدای اردیبهشت تا نوزدهم این ماه پرداخت و گفت 
هدف این تیپ در مرحله اول، رسیدن به جاده اهواز - خرمشهر و تأمین جناح راست خط حدش 
بود. به این منظور، تیپ کربال در این مرحله با تیپ37 زرهی و 55 هوابرد ارتش و گردان151 
دژ ادغام شد و درمجموع در طول عملیات، 14 تا 20 گردان تحت امر وی وارد عمل شدند. به 
روایت قربانی هدف از تصرف جاده اهواز - خرمشهر، بستن راه تدارکاتی دشمن ازسمت جفیر و 
طالئیه بود. وی معتقد است با تصرف جاده و استقرار روی آن، دشمن نگران عقبه خود شد. قربانی 
توضیح داد که در اجرای مرحله اول عملیات، چهار گردان از سپاه و دو گردان از ارتش وارد 
عمل شدند و تا ساعت 3:30 دهم اردیبهشت سال 1361 به جاده رسیدند. تیپ25 کربال قبل از 
روشن شدن هوا، جناح راست و چپ خود را تأمین کرد و ساعت 7 صبح هم با تیپ های 14 امام 
حسین)ع( و 8 نجف الحاق کرد. در روز بعد، با یگان های قرارگاه نصر نیز الحاق حاصل شد که پس 
از موفقیت در این مرحله، توپخانه عراقی ها در مجاورت آب گرفتگی هم تصرف شد. وی بیان کرد 
که چگونه بعد از مرحله اول، به سرعت گردان ها و واحدهای زرهی و ادوات را به غرب رودخانه 
کارون انتقال داد تا زمینه حرکت به سمت مرز فراهم شود. البته پاتک های دشمن موجب شد که 

حرکت نیروهای خودی به سمت مرز، هفت روز به تعویق بیفتد.

* جلسه سیزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 15:30 روز یکشنبه، 30 خرداد 1389، در دفتر موزه 
دفاع مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان 

سردار قربانی نیز حضور داشتند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسه سیزدهم*
مرحله اول و دوم عملیات بیت المقدس

چکیده
جلسه سیزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی به موضوع اجرای مراحل اول و دوم عملیات 
بیت المقدس اختصاص یافت. دراین جلسه، قربانی با تشریح طرح مانور تیپ25 کربال و یگان های 
تحت امر آن، به بیان رویدادهای این دوره، از ابتدای اردیبهشت تا نوزدهم این ماه پرداخت و گفت 
هدف این تیپ در مرحله اول، رسیدن به جاده اهواز - خرمشهر و تأمین جناح راست خط حدش 
بود. به این منظور، تیپ کربال در این مرحله با تیپ37 زرهی و 55 هوابرد ارتش و گردان151 
دژ ادغام شد و درمجموع در طول عملیات، 14 تا 20 گردان تحت امر وی وارد عمل شدند. به 
روایت قربانی هدف از تصرف جاده اهواز - خرمشهر، بستن راه تدارکاتی دشمن ازسمت جفیر و 
طالئیه بود. وی معتقد است با تصرف جاده و استقرار روی آن، دشمن نگران عقبه خود شد. قربانی 
توضیح داد که در اجرای مرحله اول عملیات، چهار گردان از سپاه و دو گردان از ارتش وارد 
عمل شدند و تا ساعت 3:30 دهم اردیبهشت سال 1361 به جاده رسیدند. تیپ25 کربال قبل از 
روشن شدن هوا، جناح راست و چپ خود را تأمین کرد و ساعت 7 صبح هم با تیپ های 14 امام 
حسین)ع( و 8 نجف الحاق کرد. در روز بعد، با یگان های قرارگاه نصر نیز الحاق حاصل شد که پس 
از موفقیت در این مرحله، توپخانه عراقی ها در مجاورت آب گرفتگی هم تصرف شد. وی بیان کرد 
که چگونه بعد از مرحله اول، به سرعت گردان ها و واحدهای زرهی و ادوات را به غرب رودخانه 
کارون انتقال داد تا زمینه حرکت به سمت مرز فراهم شود. البته پاتک های دشمن موجب شد که 

حرکت نیروهای خودی به سمت مرز، هفت روز به تعویق بیفتد.

* جلسه سیزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 15:30 روز یکشنبه، 30 خرداد 1389، در دفتر موزه 
دفاع مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان 

سردار قربانی نیز حضور داشتند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



350  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

وی با اشاره به شناسایی های صورت گرفته از جاده تا مرز و ایستگاه آهو و پاک سازی میادین مین 
در این مسیر، برای اجرای مرحله دوم عملیات، بیان کرد که طرح مانور در این مرحله این بود که 
از جاده آسفالت خرمشهر - اهواز عبور و  سمت غرب جاده تا مرز را تأمین کنیم. قربانی سپس 
با نام بردن از گردان های شرکت کننده در این مرحله، به تشریح چگونگی ادغام آنها با گردان های 
ارتش پرداخت و توضیح داد که مرحله دوم در ساعت 23 شانزدهم اردیبهشت شروع شد و دشمن 
در صدد برآمد که مانع رسیدن نیروهای ایرانی به مرز شود. باوجوداینکه آتش سنگین دشمن 
سبب شد که تلفات زیادی به نیروهای خودی وارد شود، در پایان مرحله دوم عالوه براینکه نیروها 
به مرز بین المللی رسیدند و خط حدی که به آنها داده شده بود، صددرصد تصرف کردند، حدود 
900 نفر از نیروهای عراقی را به اسارت درآوردند و حدود 1200 نفر از آنها را نیز به هالکت 
رساندند. قربانی در خالل مباحث، درباره نقش شنود و جنگ الکترونیک در مقابله با تحرکات 

دشمن نیز مطالبی شنیدنی بیان کرد.

طراحی و اجرای مرحله اول عملیات بیت المقدس
امیررزاقزاده: بسم اهلل الرحمن الرحیم. به دنبال طرح مباحث مربوط به عملیات بیت المقدس، در این 
جلسه قصد داریم به مرحله اجرای این عملیات بپردازیم. اولین سؤال من این است که با توجه  به 

تجاربی که داشتید، تدبیر شما برای اجرای موفقیت آمیز مرحله  اول عملیات چه بود؟ برای آرایش 

نیروها چه تصمیمی گرفتید و مانور عملیات را چگونه طراحی کردید؟

سردارمرتضیقربانی:بسماهللالرحمنالرحیم.همانطورکهدرجلسهقبلگفتم،شیوهمانفوذبه
داخلمواضعدشمنبود.حاالچگونهبايدنفوذمیکرديم؟بايدازپشتسرعراقیهايکراهپیدا
میکرديموبعدتویمواضعشانمیرفتیم.نیروهایجلوداررافرستاديمکههمهجارابازکنند.
بههرحالمنمعتقدبهنفوذبودموبرایاجرایعملیات،همهجابهنیروهاشیوهنفوذراتوصیه
میکردم.دراينروش،نفوذوگسترشدرعمق،توأمانانجاممیشد.گردانهایمنهنگام
حملهبهخطدشمناصاًلبهصورتجبههایپیشروینمیکردند،بلکهباپیداکردنمعبری،توی
مواضععراقیهامیرفتندودرعمقشاننفوذمیکردند.بعددشمنرادورمیزدندومحاصرهاش
میکردند.توصیهبعدیمنبهنیروهااينبودکهباقوایزرهی،مکانیزهوسوارزرهیبهدشمن
حملهکنند.ماقبلازحرکت،رانندههایماشینهایادوات،نفربرها،پی.ام.پیهاوتانکهارا
توجیهکرديموبهآنهاگفتیمکهچراغروشنبهسمتدشمنحرکتکنند.میخواستیمدردل
نیروهایعراقیرعبووحشتايجادکنیم.البتهبهفرماندهانيگانهایادغامیونیروهای
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گردانهایارتشنگفتیمکهمیخواهیمچراغروشنجلوبرويموپیشرویکنیم.نگرانبوديم
کهفرماندهانيگانهااينمطلبرابهقرارگاههاانتقالبدهندوبعد،ازقرارگاههابگويندکهحق

نداريدتانکهارابهصورتچراغروشنراهبیندازيد.
مابعدازاستقرارنیروهایگردانها،پشتیبانیوشناسايی،هماهنگیهایالزمراانجامداديم.
تعدادیازقبضههایادواتتوپخانهمانراکهدرعملیاتهایقبلازعراقیهاغنیمتگرفته
بوديم،درمنطقهمستقرکرديم.حسنطهرانیمقدموشفیعزادهراهمبرایاينعملیاتبهمنطقه
برديم.حدوددهروزقبلازعملیاتازقرارگاهبهمانامهدادندکهايندونفررابهآنهابدهیم.
بااينکهماخیلیمقاومتکرديم،هردونیروراازماگرفتندومسئولیتواحدتوپخانهدرقرارگاه

کربالرابهآنهادادند.بعدازآن،يکآتشبارتوپ۱۳۰همبهمادادند.
درآستانهعملیات،کارمهمبازکردنخطهاوسیمخاردارهاومیادينمینباسپاهبود؛يعنی
درشبعملیات،نیروهایشناسايیبايدمنطقهعملیاتیومیدانهایمینراشناسايیمیکردند
اگرمثاًلجايیمیخواستیم بازمیکردند.حتی تیمهایتخريبهممعابررا ودرکنارشان
اژدربنگال1بزنیم،اژدرراازبرادرهایارتشیمیگرفتیم،ولیخودمانمعبررابازمیکرديم؛
يعنیتاوقتیکهباارتشیهاعملیاتمشترکانجاممیداديم،بازکردنمعبربامابود.رفتنزير
پایعراقیهاتخصصخاصینیازداشت.تخريبچیهایماسرخودشانراسمتعراقیها
میگذاشتندوهمهسیمخاردارهارابازمیکردندوموانعرابرمیداشتند.دراينصورت،تیر
دشمن،اولبهکجامیخورد؟بهکاسهسرشان.پستخريبچیبايدنیرویعاشق،داوطلب،
آتش زير و جلویصف در دلش و دست عملیات، شروع با که میبود نترسی و شجاع
دشمننلرزدوبتواندگردان،تیپولشکرراپشتسردشمنببرد.دلشیرمیخواست.بعضی
وقتهاکهنیروهایتخريبچیدرگیروشهیدمیشدنديامعبرهالومیرفت،ماواقعاًبامشکل
مواجهمیشديم.درعملیاتبیتالمقدسباوجودهشیاریدشمن،الحمدهللنهمعبریدرحین

عملیاتلورفتونهنیروهایاطالعاتماندرجايیماندند.
درقرارگاهمشترکفتحتیپهای2۵کربال،۱4امامحسین)ع(و۸نجفازسپاهوتیپ
۵۵هوابردو۳7زرهیشیرازوتیپهایلشکر۹2زرهیازارتشبودند.استعدادزرهیارتش
يکسومبود.من،حسینخرازیواحمدکاظمیقبلعملیاتبهشکلمحرمانهقرارگذاشتیم
کهبعدازشکستنخطاولدشمن،دستوربدهیمکهتمامتانکها،نفربرها،خودروها،لودرهاو
بولدوزرهاچراغهایخودشانراروشنکنندوباسرعتبهسمتجادهحرکتکنند.خطکه

۱. اژدربنگال نوعی وسیله نظامی است که برای برداشتن موانع و بازکردن میادین مین در نبردها به  کار برده می شود.
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شکستهشد،منبالفاصلهبهسیدعبودرفتموباستونهاوادواتتیپ2۵کربالحرکتکردم.
اولینيگانتیپ2۵کربالکهراهافتاد،منبابیسیمبههمهشبکههایبیسیمیقرارگاهوارتش

اعالمکردموآنهاهمحرکتکردند.
استعدادمادراينجايکگردانبیشترازدشمنبود.تعدادیازگردانهایمادربیستوچهار
ساعتآخرآمدند.وقتینیروهايمانازشناسايیبرگشتند،برآوردمااينبودکهعراقیهادر
خطحدمابهصورتپاسگاهی،درفاصلهسیصد،چهارصدمتریکنارآبگرفتگیسنگردارند.
نیروهارابراساسطرحمانورعملیاتتقسیمکرديم.درهمانشباول،ماچهارگردانازسپاه
واردعملکرديم.ابتداازپلیکهرویکارونبراینیروهایخودماناحداثکردهبوديم،عبور
کرديموبعدبهسرعترویجادهاهواز-خرمشهررفتیم.البتهاينچهارگردانمابادوگردان
ازارتشادغامشدهبودند؛يعنیدرواقعنسبتنیروهایسپاهبهارتشدرشباول،دوبهيک
بود.دوگردانازارتشودوگردانازسپاهبهصورتادغامیداشتیمکهمیشدچهارگردان.
دوگردانهمخودمنبرایاينجناحواردکردم.بههرحالدرشباول،نیروهاتاکنارجاده
آسفالتاهواز-خرمشهررفتند.شهداوزخمیهاراهمتخلیهکرديم.نیروهايمانساعتسهونیم
بهجادهرسیدندونمازنافلهونمازشکررارویجادهاهواز-خرمشهرخواندند.تاروشنايی
هوا،جناحچپوراستخودمانراتأمینکرديم.ساعت7صبحهمبانیروهایتیپ۱4امام
حسینو۸نجفالحاقکرديم.ماحدودچهاردهکیلومترازجناحراستپیشرویکرديم،اما
خطدشمندرمحدودهسمتچپسقوطنکرد.بااينکهتوپخانهعراقیهاپشتجادهآسفالت
بودوازپشتسرمانهمتیرمیآمد،ازرویجادهآسفالترفتیموراهنیروهايیکهتویقرارگاه
دشمنماندهبودندومقاومتمیکردند،بستیم.مادشمنراکاماًلمحاصرهکرديموتاساعت
۳بعدازظهربانیروهایعراقیدرمحاصرهمیجنگیديم.درضمنتمامپاسگاههاوقرارگاههای
فرماندهانگردانهایعراقیراگرفتیمودرآنهامستقرشديموبهآبگرفتگیچسبیديم.توپخانه
دشمنکهپشتجادهاصلیبود،نیروهايشيافرارکردنديااسیروتسلیمشدند.ايناولینگردان

توپخانهایبودکهتیپکربالآنراباتمامامکاناتومهماتغنیمتگرفت.

بی خبری نیروهای پشتیبانی دشمن از عملیات 
اسیردرحولوحوشجادهگرفتیم. نفر -خرمشهرکهرسیديم،حدود۱۰۰ اهواز بهجاده
رانندههایعراقیباخیالراحتداشتندمیرفتند.عراقیهايکتانکرآببزرگهمبهيک
جیپبستهبودند.آنهاخیلیعادیازماشینهايشانپیادهمیشدندوسوتمیزدندوآوازعربی
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میخواندندوراهمیرفتند.اصاًلفکرشراهمنمیکردندکهنیروهایمابهجادهرسیدهباشند.
سرعتمادرمرحلهاولزيادبودوبههمیندلیل،دشمنغافلگیرشد.ازرویجاده،پشتآن

ومقرعراقیهاتعدادیماشینسالمبهغنیمتگرفتیم.
رزاقزاده: نمی دانستند عملیات شده است؟

ماشین، با را آب که بودند مأمورشده آنها نداشتند. بیسیم نمیدانستند،چون نه، قربانی:
شبانهازمقرشاندرخرمشهربهمنطقهبیاورند.صدایدرگیریوزدوخوردوشلیکتوپرا
شنیدهبودند،ولیدقیقاًتشخیصندادهبودندکهدرکجا،چهاتفاقیافتادهاست.آنهاجبهههاو
نیروهایکنارجادهراتدارکمیکردند.لشکرهای۵و۶عراقکهدراينمحدودهمستقربودند،
تأمینکنندهنیازهایخطاينمنطقهبودند.ماعدهایازنیروهایاينلشکرهارااسیرکرديمو

اطالعاتخوبیهمتوانستیمازآنهابگیريم.

رسیدن به جاده اهواز - خرمشهر
درجناحراستماآببودودشمنهمدرنزديکیجادهوکنارآبگرفتگیمقریداشت.
بعدازحملهما،يکیازگردانهايمانبهناممسلمبهفرماندهیسلطانیباعراقیهادرگیرشد.
درحاشیهاينآبگرفتگیتاجادهآسفالتدوعارضهبودوکاًليکگرداننیرودرآنجاوجود
داشت.آنهاتاساعت۳بعدازظهرروزعملیاتمارامعطلکردند.البتهمادرکنارجادهباقدرت
پدافندکرديموجادهراکاماًلبستیم.حدود2۵نفرازنیروهايماندراينجاشهیدشدند،اماديگر
دورعراقیهاازسمتخودمانوسمتجادهبستهشدوازسمتآبهمنمیتوانستندفرارکنند.

بنابراينهمهشاندرآنجااسیر،کشتهياسرگردانشدند.
بعدازشکستنخطدرسیدعبود،وقتیمیخواستیمبهسمتجادهاهواز-خرمشهرحرکت
کنیم،حمودربیعیازنیروهایواحداطالعاتمانکهبهزبانعربیمسلطبود،ازاسرایعراقی
پرسیدکهآيادرمسیرحرکتمامیدانمینوموانعهست؟آنهاگفتندتویمسیرتانهیچمیدان
مینینیست؛يعنیمنطقهازنظرمیادينمینپاکپاکبود!فقطتعدادیسنگرومانعوجودداشت.
حمودبعداًدرجنگبانیروهایرژيماشغالگرقدسدرلبنانشهیدشد.ماازساعت۱2شب
تاساعت۱باعراقیهادرگیربوديم.دشمندقیقاًنمیدانستکهفلشاصلیماکجاست.ماهم
ازاينموقعیتاستفادهکرديمونیروهاراسوارماشینهاوزرهپوشهاکرديموبهسمتجاده
پیشرویکرديم.اگرنیروهایقرارگاهنصرهمچنینکاریکردهبودند،احتمالموفقیتشانبیشتر
بود.مهمترينويژگیمأموريتيگانهایقرارگاهفتحاينبودکهاصاًلتوجهیبهدرگیریهای
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بینکارونوخطدومدشمننکردندوباخودروهاوزرهپوشهایچراغروشن،خودشانرا
بهسرعتبهجادهاهواز-خرمشهررساندند.اولینگردانماساعتسهونیمنصفهشببهجاده
رسید.بهفرماندهآنگردانگفتمشمارویجادههستید؟گفتبله،امافرماندهقرارگاهوخود
منهنوزاطمیناننداشتیموبهاينخبرشکداشتیم.بهاومیگفتمرویجادهنیستی!اوگفت

بهخداقسمرویجادهايم.منهمگازشراگرفتمورفتمتابهجادهرسیدم.
رزاقزاده: شما صبح به آنجا رسیدید؟

قربانی:منهمنیمهشببههدفرسیدم.صبحزودنیروهارابهمقرتوپخانهدشمنفرستادموآنها
۸نفرازعراقیرااسیرکردندوچندقبضهازتوپهایدشمنراهمکهدرحديکگردانبود،به
غنیمتگرفتند.تاعصرقبضههاراعقبآورديم.چندنفرازنیروهاراجلوفرستادموخودمهمبا
جیپتانزديکیمرزايرانوعراقرفتموبرگشتم.ترسیدمکهاگرجلوتربروم،دشمنيکدفعهبا
هلیکوپترمنونیروهايمرااسیرکند.احمدحجتیوچندنفرديگر،بندگانخدا،بهاشتباهداخل
مواضعدشمنرفتهواسیرشدهبودند.اگريگانمانهمانروزپیشرویمیکرد،مشکلتأمینجناح
چپمانحلمیشد،چونيگانهایقرارگاهفتحبهصورتهماهنگجلوآمدهبودند.من،مرتضی
تاجوچندنفرديگررابرایپاکسازیخطاولفرستادمکهعراقیهاتاساعت۳و4صبح

مقاومتکردند.اگرماتویسیدعبودمعطلپاکسازیمیشديم،اصاًلعملیاتموفقنمیشد.

به کارگیری یگان های زرهی - مکانیزه در نفوذ به عمق دشمن
رزاقزاده: اگر می ایستادید، عملیات در محور قرارگاه فتح گره می خورد. 

قربانی:بله،گردانهایعراقیدرسیدعبودوکنارآبگرفتگیبودند،منتهامااصاًلمحلشان
نگذاشتیموبهپیشرویخودمانادامهداديم.يکگروهديگرازنیروهايمانبابچههایاطالعات،
بهمقابلهبادشمنرفتندوبانیروهایباقیماندهعراقیدرخطاولودومزدوخوردشديدی
کردند.حملهماازساعتدوازدهونیمشروعشدوتاچندساعتبعدادامهپیداکردتامرحله
اولبهاتمامرسید.عراقیهادرمرحلهدومعملیاتيکخردهخودشانراپیداکردند.تدبیرما
اينبودکهچهارگردانخطشکنبعدازپاکسازیخطاولودوم،بالفاصلهبیايندکنارجاده

آسفالت.البتهشهداوزخمیهارابهعقبمنتقلکردند.
رزاقزاده: این شیوه  را کجا یاد گرفته بودید؟

قربانی:ماهمدردورهمحاصرهآبادانوعملیاتثامناالئمه،همدرعملیاتطريقالقدسوهم
درعملیاتفتحالمبیناينکارراتجربهکردهبوديم؛مثاًلدرعملیاتثامناالئمه)ع(خطراشکستیم
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وپشتجادهاهواز-آبادانوساختمانهای۱2۰۰مستقرشديمومنطقهراارزيابیکرديم.من
خودمازکنارجادهبايکتفنگ۱۰۶،تانکهاونفراتدشمنرازدم.همیشهباخودمتفنگ۱۰۶
داشتم.بهنیروهاگفتمشماازپشتبرويدسرپلراازدشمنبگیريد؛يعنیدرهمانزماندرگیری،
عملیاتنفوذراانجاممیداديم.بايديادآوریکنمکهبعدازاينکهپلهابرایعبورازکارونبه
شکلامتحانینصبشد،ماوارتشیهاآنهارابازکرديموکناررودکارونبهطورکاملاستتار
کرديم.بعددوبارهدرتاريکیشب،آنهارابررویرودخانهنصبکرديمتانیروهایموتوریمان
ازرویآنعبورکنندوبهداخلمنطقهعملیاتیبروند.بانیروهایزرهیچندتانفربرام۱۱۳جور
کرديموخمپارهاندازهايمانرارویآنهاسوارکرديم.بهواحدهایموتوریهمدستوردادمکه
همهنیروهایپیادهراسوارکنندوحرکتکنند.درضمنبهنیروهاگفتمکهبهمحضشکستن

خطاولدشمن،بروندمهماتوقبضههایادواتوتوپخانهدشمنراجمعکنندوبیاورند.
سرشبوقتیپلنصبشد،اولینگردانیکهبهآنطرفرودخانهکارونفرستادم،گردان
ادواتوبعدهمگردانزرهیوگروهانمکانیزهبود.گردانهایپیادههمباسرعتازکنارتانکها
وخودروهاازرویپلعبورکردند.وقتیسرساعت،خطدشمنبارمز"ياعلیابنابیطالب"
شکستهشد،بهسرعتبهسمتهدفاولحرکتکرديم.مااصاًلفرصتیبهعراقیهانداديمکه
ازنفربرهاوتانکهاوتوپخانهوبقیهتجهیزاتشاناستفادهکنند.چوندشمندرشبنمیتوانست
ازتانکهايشاستفادهکند،مابااستفادهازتاريکیهوا،خودمانراسريعبههدفرسانديموآنها

راغافلگیرکرديم.

پل پی.ام.پی. نصب شده به دست نیروهای ارتش روی رودخانه کارون
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رزاقزاده: یعنی شما تمام مهمات دشمن را سالم گرفتید؟
قربانی:بله،تجهیزاتيکگردانتوپخانهراسالمگرفتیم.عراقیهاچندقرارگاهدرحِدفاصل
کارونوجادهاهواز-خرمشهرداشتندومیخواستندباهمديگرقطاعتیرداشتهباشند.همانطور
کهگفتمماهمدرقرارگاهفتحتصمیمگرفتهبوديمکهباسرعتوچراغروشنبهسمتجاده
برويمکهاينکارراکرديم.البتهيککوتاهیکرديموآنهماينبودکهدربارهاينتصمیمبا
حاجاحمدمتوسلیانورئوفیصحبتنکرديم؛درصورتیکهبايدباآنهاهماهنگمیکرديم.ما،
فرماندهانسهيگان،بدوناينکهبهقرارگاههایکربالوفتحبگويیم،تصمیمگرفتیماينکاررا
بکنیم؛يعنیبانفربرهاوتانکهایسپاه،لودرهاوبولدوزرهایجهاد،واحدپدافندوادوات،
تیپ۵۵هوابردارتشوتیپ۳7زرهیارتشکهنُهتانکداشت،بهسمتجادهآسفالترفتیمو
منطقهبینرودخانهوجادهراپاکسازیکرديم.جناحراستمانهمآبگرفتگیوبهطورطبیعی
تأمینبود.ماهمهنیروهایگردانهایدشمندراينمنطقهراکهتحتامردوقرارگاهيگانیاش
درخطحدمابودند،اسیرکرديم.وقتیجادهآسفالترابستیم،همهنیروهایدشمنمحاصره
واسیرياکشتهشدندوکسیازآنهانتوانستفراربکند.البتهنیروهايیکهدرغربجادهبودند
مثلنیروهایتوپخانه،درتاريکیشبفرارکردندوبهسمتمرزوازآنجابهداخلخاک
عراقرفتند.الزماستيادآوریکنمکههمراهنیروهایپیاده،واحدنفربرهایام۱۱۳ادواتبه

فرماندهیمحمدآقايیوصادقیاولینواحدیبودکهبهجادهآسفالترسید.

تأخیر در الحاق
اولینيگانیکهبهجادهرسید،يگانمابود.احمدکاظمیوحسینخرازینمیدانمچهشدکه
ازسمتچپما،کمیديرتربهجادهرسیدند.بااينکهابتداخوبجلوآمدند،ولیدرادامه،الحاقبین
ماوآنهاسريعوبهسادگیانجامنشد.آنهامیخواستندبايگانهایقرارگاهنصريعنیتیپ27وتیپ7
الحاقکنندکهنیروهایتیپ7وسطخطحدشانباقوایدشمندرگیرشدهوايستادهبودندتامحل
درگیریهاراپاکسازیکنند.آنهامیترسیدندکهرویجادهآسفالتبیايندوازپشتدوربخورندو
صدمهببینند.نیروهایتیپ7کهمشغولپاکسازیشدند،دشمنچهکارکرد؟رفتمواضعقبلیاش

رادوبارهاشغالکرد.تاظهرروزاول،تیپ7ولّیعصرهنوزرویجادهآسفالتنیامدهبود.
نیروهایتیپکربالگفتندکهمارفتیمتابهيکپاسگاهوايستگاهراهآهنرسیديم.آنجا
ايستگاهحسینیهبودکهدرخطحدمانبود،اماچونعراقیهادرآنجاحضورداشتندوبه

بچههایماشلیککردهبودند،نیروهایماهمباآنهادرگیرشدهبودند.

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهسیزدهم:مرحلهاولودومعملیاتبیتالمقدس  357

انتقال ادوات و توپخانه به غرب کارون
نیروهایماوقتیبهجادهخرمشهر-اهوازرسیدند،جادهرادرخطحدخودشانآزادکردند
وبعدهمنقاطدرگیریراپاکسازیکردند.فرماندهانصحنهنبرد،فرماندهانگردانهایما
بودندکهمنباآنهاارتباطداشتمودائمهدايتوتأمینشانمیکردم.ادواتیکهدراختیارمانبود،
بهپشتجادهآسفالتبرديموآتشپشتیبانیراتأمینکرديم.ديدبانهايمانراکههمهبهکار
مسلطبودندهمرویجادهتقسیمکرديم.قبضههایخمپاره۸۱و۱2۰درکنارنیرویپیاده،در
پشتجادهآسفالتمستقروطرحاجرایآتشفوریآمادهشد.دستوردادمکهقبضههایتوپ
رابهجلومنتقلبکنند.بهگمانم،حدودنصفتوپخانهایکهدراختیارمانبود،بهغربکارون
برديم.میترسیديمدشمنپاتککندوبیايدعقبهمانراببنددومانتوانیمتجهیزاتخودمانرا
زودجمعوجوربکنیمودرنتیجه،ارتشعراقتوپهايمانرابهغنیمتبگیرد.بههمیندلیل
کمکمکهجلوآمديموتثبیتشديم،قبضههایتوپراهمبهاينطرفکارونآورديم.وقتی
کهگامدومرابهسمتمرزبرداشتیم،چونآخرينبُردتوپخانهمانتامرزبودونمیتوانستآن
طرفمرزرابزند،توپهارابینرودخانهوجادهآسفالتمستقرکرديمکهبتوانندتاحدودده
کیلومترپشتمرزراهمبزنند.همانروزاول،هرچهامکاناتوتجهیزاتدرضلعشرقیکارون
داشتیم،همهرابهغربکارونبرديم.توپهاراهممرحلهای،بهآنطرفبرديم.عزمخودمان
راجزمکردهبوديمکههرطورشده،اينسرپلبهدستآمدهتاجادهآسفالتراحفظکنیم.در
جناحراستمانهمآبوهمخاکريزبود.خودعراقیهاداشتندازآنخاکريزاستفادهمیکردند،
اماوقتیآنهاکشتهيااسیرشدند،ماازآناستفادهکرديم.درجناحچپمانهمجادهآسفالتبود
کهتثبیتشدهبود.مانگراناينجناحبوديم،چونعراقیهاچندبارازآنجافشارآوردهبودند.
آنهابهتیپ۱4امامحسین)ع(همفشارآوردند.سهروزاول،ازجناحچپبهتیپ7،27و۱4

خیلیفشارآوردندوتیپ2۵کربالبرایتثبیتبهآنهاکمککرد.

تأمین اهداف مرحله اول عملیات
آنهاموفقمیشدند، اگر قرارگاهقدسهمموفقمیشوند. نیروهای ماگمانمیکرديمکه
تقريباًتاهويزهوخاکريزدومدشمنپیشرویمیکردند.اگرنیروهایاينقرارگاه،قرارگاههای
تیپهایعراقيابخشیازخطدشمنرامیگرفتند،فشاردراينجااينقدرزيادنبود.چون
آنهاموفقنشدند،فشاررویقرارگاهفتحونصرزيادشد.بااينحال،الحمدهللماخطرابه
نحواحسنتثبیتکرديم،ولیصبحروزاولبانیروهایعراقیدرگیرشديم.هلیکوپترهاو
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هواپیماهایدشمندائماًمیآمدندومنطقهمارابمبارانمیکردند.توپخانهعراقیهاهماز
پشتمرزبهمواضعماشلیکمیکردودائمپشتجادهآسفالترامیزدونیروهایمارا
زيرآتشمیگرفت.درواقعنیروهایدشمنمیخواستندخطجادهآسفالتراازمابگیرند.
عراقیهاازسمتجنوبفشارمیآوردند،ولینیروهایمارویجادهاهواز-خرمشهر،در
قسمتايستگاهحسینیهوآبگرفتگی،مسلطبودندوعمقاينمنطقهراتامرزبینالمللیدر

کنترلخودشانداشتند.
ماخطحدخودمانراتصرفکردهبوديمونیروهايمانراهمفرستاديماطرافراپاکسازی
کردندواسیرگرفتندوآوردند.ديگرتحرکاتدشمندراينجاکنترلشدوروزسومعملیات،

باقیماندهتانکهایماازپلهاینصبشدهرویکارونعبورکردندوبهماپیوستند.
جناحراستمانازکارونتاجادهآسفالتپانزدهکیلومتربودکهآنراپاکسازیوازآنجا
پیشانی ايستگاهحسینیهحدودهفتکیلومتررویجاده، تا ازجناحراست پدافندکرديم.
جنگیمانبودکهدرآنخطداشتیم.برایتأمینخطمقدموجناحراست،پنجکیلومترخط
تأمینبهصورتنیمدايره،رویجادهايجادکرديم.قمشهایواکبرکشانیراکهازنیروهای
اطالعاتمانبودند،برایشناسايیباموتورتامرزفرستادم.کشانیاهلاصفهانبودوقبلاز
جنگبهشغلسماورسازیمشغولبود.آنهادرمرزباعراقیهادرگیرشدندوبرگشتند.وقتی
آمدند،صورتاکبرازگرمابرافروختهشدهبود.گفتندحاجآقا،تامرزهیچکسسرراهمان
نیست.راهبیفتید،برويم.اگرماآنموقعتامرزمیرفتیم،موقعیتيگانمانبهخطرمیافتادو
ازدوطرفتهديدمیشديم.بههمیندلیلدراينمرحله،خطومواضعمانراتثبیتکرديم
وگردانهايمانرادرسنگرهایمطمئنپشتخطمستقرکرديموبرایرفتنبهطرفمرزدر

مرحلهدومعملیاتآمادهشديم.

استیصال دشمن در جبهه وسیع نبرد 
رزاقزاده: وقتی به مواضع دشمن نفوذ کردید، نیروهای او هشیار بودند یا غافلگیر شدند؟

قربانی:بهنظرمن،عراقیهاهشیاربودند،منتهاتوانشانبیشترازآننبود.وقتیماحملهکرديم،
آنهادرخطاولودومشاندرحديکتیپويکگرداننیروداشتند.عراقیهانیرویاحتیاط
همداشتند،ولیچونجبههوسیعبود،نمیتوانستندکاریازپیشببرند.قرارگاهقدساز
ازجناحجنوبیبهسمت آنهازدهبودوقرارگاههاینصروفتحهم منطقهشمالیبهخط
آنهاحملهورشدهبودند؛يعنیازمحدودهاهوازتاخرمشهربانیروهایايرانیدرگیربودند.
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درضمنقرارشدعلیفضلیباتیپ۳۳المهدیيکتکپشتیبانیدرمنطقهعملیاتفتحالمبین
انجامبدهدوارتفاعاتجلویتنگهبرقازهراتصرفوتأمینکند.اجرایاينعملیاتموجب

شدنیروهایدشمندردومنطقهدرگیرشوند.
رزاقزاده: در همان عملیات ایذایی؟

قربانی:بله.بعدازآن،تصمیمگیریبرایعراقیهاسختشدوآنهانمیدانستندکهپاتک
اصلیشانرابهکداممنطقهبزنند.

بسته شدن عقبه اصلی دشمن
باحضورتیپهایقرارگاهفتحرویجادهآسفالت،عقبهوراهاصلیتأمینجبههايستگاه
حمید،پادگانحمیدوُدّبحردانکهلشکرهای۵و۶عراقدرآنمستقربودند،بستهشد.آنها
فقطازطريقجادهایکهازطالئیهبهنشوهوبصرهمیرفت،باعقبهشاندرارتباطبودند.اين
جادههمکهزيرآتشتوپخانهمابود،چونمابالفاصلههمانشباولمرحلهاولعملیات،
قبضههایتوپهايمانراازشرقکارونبهغربآنآوردهبوديم.ماعراقیهارادرهمهجا

درگیرکردهومناطقکلیدیراازآنهاگرفتهبوديم.
رزاقزاده: شما در این اوضاع از جناح چپ تهدید نمی شدید؟

قربانی:چرا،تهديدمیشديم،ولیهمانشبتاصبحبههدفمانرسیديموتأمینکرديم.
منخودمسريعرفتمرویجادهآسفالتمستقرشدموبههمیندلیلالحاقبینسهيگان
سريعترانجامشد.درمرحلهاولعملیات،توپخانهدشمناصاًلنتوانستشلیککند.من
باشد.حتیيکگلوله نیروهایماخورده به ازتوپخانهدشمن يادمنمیآيدکهگلولهای
تیپهای خودروهای و نفربرها تانکها، حرکت نخورد. ما خطشکن گردانهای به هم
قرارگاهفتحباچراغروشندرنیمهشبموجبشدکهنیروهایدشمنبهوحشتبیفتند

وفرارکنند.

دالیل تأخیر در الحاق یگان های قرارگاه های فتح و نصر
رزاقزاده: صبح عملیات، من خودم با حاج احمد متوسلیان در خط مقدم بودم.1 تا حدود ساعت 

8 صبح، به جز تیپ محمد رسول اهلل)ص(، تیپ های دیگر قرارگاه نصر نیامده بودند.

قربانی:شمادرجناحچپحضورداشتید؟

۱. امیر رزاق زاده در عملیات بیت المقدس راوی تیپ محمد رسول اهلل)ص( بود و در کنار فرمانده این تیپ حضور داشت.
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رزاقزاده: نه، تیپ22 بدر سمت چپ بود و باالترین خط حد قرارگاه نصر برای تیپ ولّی  عصر 
بود. تیپ27 هم وسط این دو بود. نه تیپ ولی ّ عصر آمده بود و نه تیپ بدر. به گمانم، آنها حدود 

ظهر آمدند و الحاق حاصل شد.

قربانی:خوداحمدمتوسلیانچهساعتیرویجادهآمد؟
رزاقزاده: نیروها در ساعات اول روز دهم، یعنی حدود ساعت 3 شب به جاده رسیدند. احمد 
متوسلیان هم حدود ساعت 7 صبح به جاده رسید. بعد رفتیم پایین، پیش ُقجه ای و وزوایی که 

داشتند گردان های خودشان را به سمت خرمشهر می بردند. وزوایی همان جا شهید شد. ُقجه ای 

هم سنگری زد و همان جا مستقر شد که یک تک تیرانداز عراقی توی پیشانی یا زیر چشمش زد 

و او هم به شهادت رسید. 

قربانی:موانعواستحکاماتعراقیهارامیديديد؟
رزاقزاده: نه، آنها در غرب جاده بودند و با ما فاصله داشتند. عراقی ها در یکی از مقرهایشان 
مقاومت می کردند، ولی در مرحله  دوم، نیروهایشان را عقب کشیدند و به پشت مرز رفتند و در 

آنجا مستقر شدند.

قربانی:چراتیپهای27محمدرسولاهلل)ص(و7ولّیعصرديرآمدند؟
برای  نیرو  و عده کمی  بزنند  را دور  آن  اینکه  به جای  و  بودند  کرده  گیر  در مقری  رزاقزاده: 

درگیری  با عراقی ها در آنجا بگذارند، خودشان درگیر شده بودند.

قربانی:گويابیشترنیروهایاينتیپها،درآنجادرگیرشدهبودند.
رزاقزاده: همه آنها درگیر شده بودند. آنها بخشی از نیروهایشان را آنجا نگذاشته بودند که 

خودشان دور بزنند و رو به باال بیایند و در چپ و راست گسترش پیدا کنند و الحاق کنند.

قربانی:مااينکارراکرديم.درخطحدمادومقرعراقیبودکهبرایآندو،يکگردان
مخصوصگذاشتیم.

رزاقزاده: احسنت! شما یکی، دو گردان  را آنجا گذاشتید، اما بقیه را هدایت کردید و جلو بردید 
و تا جاده پیشروی کردید. به هرحال، حدود ساعت 7 صبح با احمد متوسلیان به آنجا رفتیم و 

مجروح ها را جمع  کردیم و با هم آنها را توی جیپ فرماندهی که دست حاج احمد بود،  گذاشتیم. 

عراقی ها در آنجا از هر سه طرف تیراندازی می کردند، و نیروهای ما نمی دانستند در زیر آتش 

حجیم دشمن چه کار کنند. 

قربانی:اگرمابتوانیمکسیراپیداکنیمکهدلیلاينتأخیررابداندواينبحثمانراتکمیل
کند،خوباست.
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مرتضیتاج:يکدلیلشاينبودکهپلیکهقراربود
براینیروهایقرارگاهنصررویرودخانهکارونزده

شود،دوساعتديرترزدهشد.
رزاقزاده: احتمااًل یکی از دالیل هم این بود.

نیروهای که موجبشد دوساعته تأخیر همین تاج:
تیپولیّعصرنتوانندهمزمانبابقیهبهجادهبرسند
ودشمنبتواندازاينرخنهايجادشدهاستفادهکندو
يکروزونصفیهمهرابرایالحاقمعطلکند.من
اآلنغصهمیخورم.اگرمادرشناسايیمانازعکس
هوايیياامکاناتبیشتریاستفادهکردهبوديم،پشت
جادهآسفالتمعطلنمیشديم،بلکهباسرعتجلو

میرفتیموپشتمرزمستقرمیشديم.بايدازجادهحسینیهبهسمتمرزوازمرزهمتاتنومه
میرفتیم.البتهجناحراستمانخالیمیشد.بههرحالجناحداریازمأموريتهایمهمیاست
کههريگانرزمیبايدبهآنتوجهکند.اگردرحالیکهجناحراستمانتهديدمیشد،میرفتیم
بصرهراهممیگرفتیم،مثلاينبودکهيکیازپشت،دستماراگرفتهباشدواجازهفعالیت
بهماندهد.دراينصورتديگرکارماتمامبودونیروهایمانمیتوانستندعکسالعملنشان

بدهند.

پاتک دشمن در مرحله اول عملیات 
رزاقزاده: شما در روز دهم اردیبهشت سال 61 به پشت جاده اهواز - خرمشهر رفتید و شش 
روی  چقدر  کرد؟  پاتک  شما  به  بار  چند  دشمن  مدت  این  در  بودید.  مستقر  آنجا  در  هم  روز 

مواضعتان آتش ریخت و در آنجا چند نفر شهید شدند؟ 

قربانی:روزاولحدود۵۰نفرشهیدداديمکهباشهدایخطشکنشباول،حدود۶۰نفر
میشدند.تواندشمندراينخطوطاززيرسیمخاردارخرمشهرتاُدّبحردانتقريباًيکی
بود.برتریمادراينجابهايندلیلبودکهزودرویجادهرفتیم.تلفاتتیپهای27حضرت
و بودند نزديکتر بهخرمشهر آنها بود،چون بیشتر ،7ولیّعصرو2۱حمزه رسول)ص(
دشمنحساسیتبیشتریبهآنهاداشتودرنتیجهآتشبیشتریرویمواضعشانمیريخت.
عراقیهاازپشتمرزمواضعمارادرطولجادهبهشدتمیکوبیدند.آنهادراينجاازهمه

احمد متوسلیان - عملیات بیت المقدس
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توانتوپخانههايشاناستفادهکردندوازساحلرودخانهتاجادهآسفالتوبعدازجادهرازير
آتشگرفتند.منتهاآتشآنهاديدبانیشدهنبود.گلولههایخمپارهوتوپمابهايندلیلمؤثر
بودکهديدبانیشدهبهطرفاهدافشلیکمیشد.تانکهایعراقیراکههدفقرارمیداديم،
باخدمهشانوتجهیزاتوافرادیکهاطرافشانبودند،منهدممیشدند.تلفاتدشمندراينجا
خیلیبیشترازمابود.ازهمانشباولکهمابهاينمنطقهآمديمتازمانیکهرویجاده
آسفالتبرويم،عراقیهاحدود2۰۰تا2۵۰نفرکشتهوحدود22۰تا۳۵۰نفرهماسیردادند.
عدهایازآنهاهمکهفرارکردند.نمیدانمازفرماندهانمهموردهبااليشانکهسنگرهايشان
پشتجادهآسفالتاهواز-خرمشهربودهمکسیفرارکرديانه.ماازآنهااطالعاتینداشتیم.
بازجويیها در بودند، ياگردان فرماندهگروهان درحد که عراقی اسرای از نفر دو يکی،
اطالعاتخوبیازخرمشهر،جادههاوتعدادتوپخانههاوتانکهایعراقیازبصرهتاخرمشهر

واهوازبهمادادند.

جادۀ اهواز - خرمشهر

کامل شدن الحاق در محدوده جاده اهواز - خرمشهر
رزاقزاده: در ادامه مرحله  اول عملیات، عکس العمل دشمن در محدوده تیپ کربال چه بود؟ شما 

چه زمانی با یگان های هم جوارتان الحاق کردید؟

قربانی:درادامهمرحلهاول،ماسعیمانرسیدنبههدفبودوبهنیروهاسفارشکرديمکه
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ازدرگیریهایپراکندهدرطولمسیرومنطقهعملیاتیوهمینطورازمصرفکردنبیمورد
مهماتپرهیزکنند.درضمنبهفرماندهانگردانهايمانتأکیدکرديمکهبهجاهايیکهنیروهای
عراقیازمقابلبهآنهاتیراندازیمیکنندياجاهايیکهتیربارهایعراقیهادائمرویآنها
شلیکمیکنند،نزديکنشوندوآنهارادوربزنند.بهاينشکل،احتمالشهادتنیروهاراکم
کرديم.بههرحالدراينشش،هفتروزماپشتجادهآسفالت،زيرآتشدشمنبوديم.يکی،
دوروزباعراقیهايیکههنوزدرخطحدماباقیماندهبودندومقاومتمیکردند،درگیر
بوديموتلفاتمیداديم؛يعنیدراينجابرایپاکسازیمنطقهازدشمن،4۸ساعتبهطور

پراکندهدرگیربوديم.
رزاقزاده: دشمن چند بار به شما پاتک کرد؟

قربانی:دشمنهمدوبارهبهماپاتککرد،امانهدرروزاول.مادرروزاولباجناحچپمان
يعنیتیپهای۱4امامحسینو۸نجفالحاقکرديم،ولیالحاقمانبايگانهایقرارگاهنصر
بامشکلمواجهشد.بینيگانهایدوقرارگاهنصروفتحفاصلهوشکافیبودکهدشمنبه
داخلآننفوذکردهبود.عراقیهادرآنجامقاومتمیکردندکهنیروهایماباالخرهمقاومت
آنهارادرشبشکستندوالحاقسهيگانقرارگاهفتحبايگانهایقرارگاهنصردرشبدوم
اينقرارگاههم الحاقکردند،خطحد انجامشد.وقتیيگانهایقرارگاهفتحبهطورکامل
کاماًلپاکسازیشدونیروهادريکخطممتدمستقرشدند.بعدازاينکهنیروهایمرحلهاول
الحاقکردند،قراربودگردانهايیکهآمادهبودند،درشبدومبهسمتمرزبروند.ماازجناح
راستخودمانمطمئنبوديمودرهمانشباولهممیتوانستیمتامرزبرويم،اماپاتکهای
دشمنازروزدومشروعشدوتاروزچهارمادامهپیداکرد.بیشترپاتکهایعراقیهاازسمت

خرمشهربهجناحچپقرارگاهنصروفتحبود.

شناسایی برای اجرای مرحله دوم عملیات بیت المقدس 
رزاقزاده: یگان شما برای مرحله  دوم عملیات چه اقداماتی انجام داد؟ برای شناسایی منطقه 
عملیاتی چه کردید؟ لطفًا دربارۀ طرح مانور تیپ25 کربال، مأموریت گردان ها و آماده سازی و 

سازماندهی و ادغام نیروها برای این مرحله هم توضیح بدهید.

قربانی:مابرایمرحلهدومعملیاتبیتالمقدس،ازجادهاهواز-خرمشهرتامرزرابهطورکامل
شناسايیکرديموبهسمتايستگاهآهوهمرفتیم.حتینیروهارادرشبفرستاديمکهاگرمیدان
مینياموانعیدراينمحدودهبود،آنهاراشناسايیوپاکسازیکنند.درمرحلهاولکهمابه
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جادهرسیديم،مشکلیدرمحورقرارگاهقدسپیشآمدوعملیاتدرآنجامتوقفشد،ولی
بااينحالماازهمانشباولکهتویمنطقهمستقرشديم،غربجادهاهواز-خرمشهرتامرز
رابرایمرحلهدومشناسايیکرديم.يکی،دوشبماندهبهمرحلهدومهمدوبارهنیروهارابرای
شناسايیفرستادم.خودمباجیپچندبارتادو،سهکیلومتریمرزرفتموبرگشتمتامطمئنشوم
کهدراينمناطقموانعینیست.دائمازجادهحسینیهکهتامرزامتدادداشتوشاخصخیلی
خوبیهمبودوبايدپشتآنپدافندمیکرديم،ترددمیکردموچپوراستآنراشناسايی
میکردم.يکپاسگاههمدريککیلومتریمرزبود.چوننیروهایعراقیدراينمحدودهزرهی
بودند،بهاينپاسگاهنچسبیدهبودند،بلکهدرفاصلهيکی،دوکیلومتریمرزايستادهبودندوبا
تیرتانکوضدهوايیبهسمتماشلیکمیکردند.ماهمازچپوراستجادهمراقبنفوذآنها
بوديم.درمرحلهدوم،نیروهایاطالعاتهماهنگیهایالزمراباقرارگاهفتحوتیپهایامام

حسین)ع(ونجفبهسرعتانجامدادندورفتندکهدشمنرادرعمقشناسايیکنند.
رزاقزاده: آنجا جاده داشت؟

قربانی:نه،جادهنداشت.بیابانصافبود،منتهامنازرویرّدچرخماشینهاکهرویزمین
افتادهبود،میرفتموبرمیگشتم.آنقدرزمینصافبودکهچهار،پنجکیلومترکهجلومیرفتی،
اگرقطبنمانداشتی،جهتراگممیکردی.گردانهایمادرمنطقهایبهشعاعپنجکیلومترنیرو
گذاشتهوآنجاراتأمینکردهبودند.بهآنهاگفتیماگرتویاينمحدودهبادشمندرگیرشديد،
بابیسیمبهمااطالعبدهیدکهمازودبرایمقابلهآمادهشويم.نیروهایمستقردرکمینکاماًل
خودشانرااستتارکردهبودندتابهموقعتحرکاتدشمنرابهقرارگاهتیپکربالاطالعبدهند.

سازماندهی نیروها برای مرحله دوم عملیات
بعدازاينکهگردانهايمانراسازماندهیکرديم،بافرماندهانآنهاجلسهگذاشتیمونیروهايی
راکهدرمرحلهاولعملنکردهبودند،درخطپدافندیگذاشتیم.نیروهایچهارگردانیرا
همکهدرمرحلهاولعملکردهوآسیبديدهبودند،عقببرديموبازسازیشانکرديم.اين
نیروهابیشترازشهرهایقم،تهران،کرجواصفهانبودندکهدرنخلستانیدرساحلکارون
مستقرشانکرديمتااستراحتکنندوخودشانرابازسازیکنندوتافتحخرمشهربمانند.يکی
ازگردانهايیکهترمیمکرديم،گردانمسلمابنعقیلبودکهدردرگیریبادشمن،2۵نفرشهید
وعدهایزخمیدادهبود.بقیهنیروهايمانبرایمرحلهدومازگردانهایمتشکلازنیروهای
شهیدچمرانونیروهایعبداهللجاللیورزمندگانتهران،مبارکهوُدرچهاصفهانبودند.عدهای
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نیرویبسیجیداوطلبازنیرویهوايیارتشهمآمدهبودندکهقباًلبهآنهااشارهکردم.
مابرایمرحلهدوم،نیروهاراادغامکرديم.دوگردانازارتشودوگردانازنیروهای
تیپ2۵کربالراسازماندهیکرديمکهازنقطهصفرجادهآسفالتدرايستگاهحسینیهبهطرف
مرزبروند.نیروهارابهصورتيکگردانازارتشويکگردانازسپاهادغامکرديموبهآنها
خطحدداديم.فرماندهگردانارتشآمدوگفتخطحدماکجاست؟منهمگفتمخطحدما
ازجادهآسفالتتامرزاست.ازايستگاهحسینیهجادهاهواز-خرمشهرتامرزچهاردهکیلومتر
بودکهدراينفاصلهمابادوگردانازتیپ۵۵هوابردارتشودوگردانازسپاهعملکرديم.

اينچهارگردانبايدازکنارجادهحسینیهتامرزمیرفتندوآنجاراپاکسازیمیکردند.

تجمع رزمندگان تیپ25 کربال و 55 هوابرد در پشت جاده اهواز- خرمشهر - قبل از حرکت به سمت مرز ایران و عراق

ماگردانزرهی-مکانیزههمداشتیم.فاصلهجادهتامرزخیلیزيادبودوبعضیازگردانها
کهمیخواستنددرعمقعملکنند،بايدبانفربروتانکوماشینمیرفتند.بهلطفخدا،بین
گردانهایزرهیوپیادهبرایاستفادهازتوانگردانزرهی-مکانیزههماهنگیخوبیشد.
درمرحلهاولعملیات،چهارنفرازفرماندهانگردانهايمانشهیدشدند؛محمدرضاسلطانی1
فرماندهگردانمسلمابنعقیل،محمدعلیجمالیفرماندهگردانقدس،خراسانیفرماندهگردان
علیاکبروشفیعیفرماندهگردانابوالفضل.وقتیفرماندهانگردانهاشهیدشدند،مامجبور

۱. بعد از شهادت محمدرضا سلطانی، فرماندهی گردان مسلم بن عقیل به عهده جزینی گذاشته شد که او هم مدتی بعد 
به شهادت رسید. 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



366  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

از اگر تلفیقکنیم. باهم اينگردانهایآسیبديدهرا يا ياگردانجديدواردکنیم بوديم
نیروهایدوگردانحدود۱۵۰نفرباقیماندهبودند،آنهارايکیمیکرديم؛مثاًلدرمرحله
دوم،گردانابوالفضل)ع(رابادوگردانامامرضا)ع(وامیرالمؤمنین)ع(1بهفرماندهیقمشهایکه

درمرحلهاولتلفاتدادهبودند،ترکیبويکگردانسازماندهیکرديم.
هروقتفرماندهگردانياتیپیشهیدمیشد،يکمعنويتخاصنیروهایتحتامراو
رافرامیگرفتوآنهاباانگیزهقویتریمیجنگیدند.درواقعانسجامنیروهابهتروروحیه
سلحشوریآنهاتقويتمیشد.درعملیاتطريقالقدسوفتحالمبینومرحلهاولعملیات
بیتالمقدس،۱2فرماندهگردانوحدود۳۰فرماندهگروهانتیپ2۵کربالشهیدشدند.بعضی
ازآنهانیروهایدورۀمحاصرهآبادانبودندوتجربههایگرانبهايیداشتند.جايگزينیفرمانده

گردانجديدآنهمدراينمدتکوتاه،خیلیسختبود.

شروع مرحله دوم عملیات و یورش به سمت مرز
رزاقزاده: مرحله دوم عملیات بیت المقدس در منطقه عملیاتی یگان شما چه روزی و چه ساعتی 

شروع شد؟ 

قربانی:شانزدهمارديبهشت،ساعت۱۱شب،مرحلهدومعملیاتراشروعکرديم.دراين
مرحله،قراربودماازجادهآسفالتخرمشهر-اهوازتامرزراتأمینکنیم.سمتراستماجاده
حسینیهبودوپیشانیجنگیمانهمحدودسهکیلومتربود.درواقعيکجناحسنگینعملیات
کهحدودپانزدهکیلومتربود،بهمادادهشدهبود.قرارگاهماشاملتیپ2۵کربال،تیپ۳7زرهی
شیرازوتیپ۵۵هوابردبود.2درمرحلهدومعملیاتتقريباًازساعت۱2شببادشمندرگیر
شديموتاساعتسهونیمکههنوزهواتاريکبود،باعراقیهازدوخوردداشتیم.دشمنباآتش
سنگینوتیرمستقیمتانکونیرویپیادهاش،فشارزيادیبهنیروهایماواردکردکهبراثر
آن،عدهزيادیشهیدوزخمیداديموپشتیبانیورساندنمهماتوآذوقهبهنیروهايمانُکند
شد.باوجوداين،نیروهایماالحمدهللتاساعتسهونیمتماممواضعواستحکاماتوخطوط
عراقیهاازجادهآسفالتتامرزرامنهدمکردندوخساراتسنگینیبهآنهاواردکردندودر

مرزمستقرشدند.بیشتردرگیریهاوزدوخوردهادرپیشانیجنگیمانبود.
رزاقزاده: استعداد دشمن در مرحله دوم، در خط حد یگان شما یعنی بین جاده اهواز - خرمشهر 

۱. نیروهای این گردان اهل قمشه اصفهان بودند. 
2 . قرارگاه فتح4 عالوه بر این سه تیپ، گردان151 دژ را هم تحت امر داشت. 

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهسیزدهم:مرحلهاولودومعملیاتبیتالمقدس  367

زمین  فقط  و  نداشتید  با دشمن  رو َدر رو  درگیری  دوم، شما  در مرحله   انگار  بود؟  مرز چقدر  و 

می گرفتید. در این مرحله هم عراقی ها آتش شدیدی اجرا کردند؟

قربانی:عراقیهادرمرحلهدوماطرافمرزشانراتأمینکردندويگانهایمستقرآنهادر
اينمحدودهبانیروهایمادرگیرشدند.ازنیروهایماچهارگردانازسپاهودوگرداناز
تیپ۵۵هوابردوتیپ۳7زرهیارتشبودند.حدوددهتانکارتشبازرهپوشهاوتانکهای
سپاهادغامشدهبودند.قرارشدبرایتصرفوتأمین،تانکهاونفربرهایخودماندرپیشانی
جنگیبهکارگرفتهشوند.باتوجهبهفاصلهایکهبادشمنداشتیم،آتشقبضههایادواتمان
نگران عراقیها بوديم، عراقچسبیده با مشترکمان مرز به ما نمیرسید.چون عراقیها به
بودندکهازمرزبینالمللیعبورکنیموبههمیندلیلآتشسنگینیاجراکردند.جنگدرمرز
نفربهنفربودوبهدلیلآتشسنگینعراقیهادرمرحلهدوم،تلفاتزيادیداديم.دوگردانیکه
درپیشانیجنگیبودند،تقريباًبیشترنیروهايشانشهیديامجروحشدند،امابرایدوگردان
جناحدارمشکلیبهوجودنیامد.بهمحضاينکههواروشنشد،دشمنپاتکخودشراشروع
کردوبرایبازپسگیریمواضعیکهدرپیشانیجنگیمناطقمرزیبود،آتشسنگینیاجرا

کرد،اماالحمدهللربالعالمینموفقنشد.
دراينجاتیپ۱2زرهیعراقهمدرکنارنیروهایپیادهاشحضورداشت.اينتیپحدود۹۰
دستگاهتانکداشتکهآنهارادرجناحراستمامستقرکردهبود.آنهاآمدهبودندکهبهجاده
حسینیهبچسبندومارادوربزنند،منتهاالحمدهللمانیرویخوبیبرایاينجناحدرنظرگرفته
بوديم.اگردشمنموفقمیشدپنجتانکبهجادهحسینیهبرساند،عقبهقرارگاهفتحبستهمیشد.
شجاعتومقاومتتکتکرزمندگانتیپ2۵کربالوتیپ۵۵هوابردموجبشدکهعراقیها
حتیبهدوکیلومتریجادهحسینیههمنرسندوامیدآنهاناامیدشود.تیپ۳7زرهیشیرازهشت
تانکداشتکهآنهارادرجناحراستچیدموبهپیشانیجنگینبردم.اينتیپتانکهايش
رادرفاصلهبینايستگاهحسینیهتاپاسگاهمرزیزيد،رویجادهحسینیه،تقسیمکرد.ارتفاع
جادهزيادبودوتانکهایتیپ۳7همرویعراقیهايیکهعقبايستادهبودندوازفاصله
دوکیلومتریبهسمتماتیراندازیمیکردند،خیلیاشرافنداشتند.روزاولبرایتانکهاسکو
زديمکهکاماًلرویمنطقهمسلطباشند.تانکهابرایشلیکبايدرویسکومیرفتندوبعداز
هدفقراردادندشمن،خیلیسريعازسکوپايینمیآمدندوگرنهتانکهایعراقیآنهارامنهدم
میکردند.مادوگردانازنیروهایپاسداروبسیجیونیروهایشهیدچمرانتویپیشانیجنگی
داشتیم.بیشتريندرگیریماندرجناحراستبود.تیپ۵۵هوابردو2۵کربالبیستکیلومتر
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خطدرگیریبادشمنداشتند.ازخطپدافندمرحلهاولعملیاتهمبهعنوانخطدوممنطقه
نبردبراینیروهایگردانهایاحتیاطاستفادهکرديم.نیروهایاحتیاطمادرخطپشتجاده
وآبگرفتگیسهگردانبودندوبهآنهاگفتیمآنجاراحفظکنند.آبگرفتگیهممحلیبرای
استحماموشنایرزمندههاشد.نیروهایهمهتیپهادرآنجاشنامیکردند.شناکردنزيرآتش

دشمنخیلیجرئتمیخواست،ولیصفايیداشتکهماهمازآنبیبهرهنبوديم.

مرحله دوم عملیات بیت المقدس
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پاتک ارتش عراق در مرحله دوم عملیات
پسازاجرایمرحلهدومعملیاتيعنیصبحروزهفدهمارديبهشت،تیپ۱2زرهیعراق
بهمنطقهآمدوپاتکشراشروعکرد.تانکهایعراقیدربُردمؤثرموشکهایآر.پی.جی.
مانبودند.بههمیندلیل،همهامکاناتزرهیدشمنراباتفنگ۱۰۶ياتیرمستقیمتانکهای
سپاهوارتشمنهدمکرديم.اجازهبدهیددراينجاخاطرهایازصبحهفدهمبرايتانبگويم.
صبحعملیاتکههواداشتروشنمیشد،بادادخواهکهمسئولجهاداصفهانبود،بهمنطقه
رفتیم.منشبقبلبرایتثبیتمواضعبهخطرفتهوبرگشتهبودم.صبحهممیخواستم
نیروهایجهادرابرایزدنخاکريزومواضعپدافندیکهقراربودخطدوممانبشود،جلو
ببرموتوجیهشانکنم.دادخواهباماشینتويوتایخودشبههمراهبیسیمچیاشرویجاده
حسینیهبهسمتمرزحرکتکرد.منهمباموتور2۵۰پشتسرشداشتممیرفتم.يکدفعه
عراقیهاباتیرتانکوضدهوايیبهسمتماشلیککردند.مندادزدموگفتمآقایدادخواه،
ازماشینبیاپايین!جادهشنیحسینیهخیلیبلندبود.همینکهدادخواهخواستپايینبیايد،
درحالیکهيکپايشتویماشینوپایديگرشبیرونبود،ماشینشهدفاصابتگلوله
مستقیمتانکدشمنقرارگرفتودرجابابیسیمچیاششهیدشد.ماشینمنهدمشدهبود،
اماعراقیهاهنوزباتانکشلیکمیکردند.زيرآتش،جنازههایآنهاراازماشینپايینآورديم

وبهعقبانتقالداديم.
مادرروزهفدهممواضعخودمانراتثبیتکرديمودشمنهمازصبحپاتکشراشروع
کرد.بعدازظهرهمفشارزيادیآوردوآتشسنگینیدراينمنطقهريخت،چونتنهانقطه
امیدشبود.همیشهوقتیماپیشرویمیکرديم،عراقیهامیآمدنديکجناحرامیگرفتند،
تاازآنجناحبهنیروهایمافشاربیاورندوآنهارادوربزنند.آنهاداشتندجلومیآمدندتا
ازيکجانفوذکنند.جناحداریسختترينکارعملیاتبود.مااينجاازنیروهایهوانیروز،
بیشتردرجناحداریاستفادهکرديم.خدابهخلبانانهوانیروزونیرویهوايیعزتبدهد.
آنهابهموقعبهکمکرزمندگانآمدندودراينعملیاتدرخشیدند.ماتیپ۵۵هوابردرادر
جناحراستقرارداديموتلفاتآننسبتبهماکمتربود.درپیشانیجنگی،نیروهایمابرای
زدنبهخطدشمنبیشترداوطلبشدند.آنهاشبهابهعراقیهاحملهمیکردند.يکی،دو
بارخودمن،حسینخرازیواحمدکاظمیتصمیمگرفتیمازخطماندرمرزبهصفوف
دشمنبزنیم.درواقعمیخواستیمآرايشعراقیهارابههمبزنیمويگانهايشانرامتزلزل
کنیم.مانمیخواستیمبهعمقخاکعراقبرويم،چونمرزراتأمینکردهبوديم.بههرحال
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درشبهایدوم،سوموچهارمچندعملیاتايذايیدرمرزانجامداديموبرگشتیم.گردانی
نمیرفتیمکهتلفاتبدهیم.بانفراتکممثاًلحدودسینفرمیرفتیمتادرعینحالکهدشمن

راوحشتزدهومنهدممیکنیم،تلفاتمانهمزيادنباشد.
دقیقًايادمهستکهوقتینیروهايمانجلورفتند،لشکر۶عراقآمدجلویآنهاآرايش
آنها براثرآنروشنشد. بیابان راروشنکردکههمه تانکهايش نورافکنهای گرفتو
را آنها کنندو راشناسايی ما نیروهای استقرار يگانهاومحل میخواستندمسیرحرکت
بزنند.درمرحلهدومکهبهسمتمرزرفتیم،يگانهایعراقیکهدردوکیلومتریمرزدر
آمده نیروهایدشمن درگیرشدند. ما با داشتند، مقر،سنگروخاکريز ايران داخلخاک
بودنديکسرپلبرایمرزخودشانايجادکنندکهدرمرحلهدومابتداباآنهادرگیرشديمو
پسازانهدامآنها،بهسمتمرزرفتیموجنگاصلیدرمرزشروعشد.عراقیهاکانالهايی
يا حمله موقع خودشان نفربرهای و تانکها از تعدادی که بودند کنده مرز نزديک هم
معلوم زمان آن فیلمهای و هوايی درعکسهای موانع اين افتادند. آنها توی عقبنشینی
است.ارتشعراقاينموانعرابرایتأمینمرزشايجادکردهبودکهماازآنهاعبورکرديم.
درضمنکانالهايیعمودبرخطمرزهمايجادکردهبودکهجلویحرکتواحدهایزرهی

ايرانراسدکند.

نمونه ای از موانع عراقی ها در عملیات بیت المقدس - مرز شلمچه
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خسارات و تلفات عراقی ها در مرحله دوم
وقتیبهمرزرسیديمودشمنمطمئنشدکهداريمپیشرویمیکنیم،جبههآنطرفمرزشهم
سقوطکردوباسرعتنیروهايشرابهشرقبصرهمنتقلکرد.ارتشعراقدرواقعمیخواستاز
پیشرویبیشترمابهسمتبصرهجلوگیریکندکهدراينجاهمنیروهایزيادیازاوکشتهشدند.
درمحورما،دشمنحدود2۰۰تا2۵۰نفرکشتهداد.نیروهایماتعدادیازتانکهايیراکهنزديک
جادهحسینیهآمدند،باموشکهایضدتانکمالیوتکا،آر.پی.جی،تیرتانکوموشکتاوزدند.
وقتیبهمرزرسیديم،تعدادیازسنگرهایفرماندهانعراقیبهدستمانافتاد؛سنگرهایمجهزی
کهبرق،وسايلبرقیمثلراديووتلويزيون،مبلمانوفرشداشت.سنگرهاراکهگرفتیم،همان
روزهفدهميکیازآنهاراقرارگاهکرديمووسايلمخابراتیمانرابهآنجابرديم.برایهدايتو
کنترلتیپ2۵کربالتعدادیپیکموتورسوار،يکنفربرمجهزبهبیسیمراکالوبیسیمبزرگو

يکدستگاهجیپفرماندهیداشتیمکهخودموجانشینهايمازآنهااستفادهمیکرديم.
برداشته  منازلشان  از  که  خرمشهر  مردم  وسایل  با  را  سنگرهایشان  عراقی ها  گویا  رزاقزاده: 

بودند، تجهیز کرده بودند.

حتی بودند. برداشته خرمشهر مردم خانههای از را سنگرهايشان وسايل آنها بله، قربانی:
و بود خرمشهر مردم خانههای فلزی در سنگرهايشان، سقفهای روی فلزی صفحههای
درواقعباآنهااستحکاماتومواضعشانراتقويتکردهبودند.عراقیهاسنگرهایضدبمبو
ضدتوپساختهبودندودربعضیازآنهانوشتهبودند:»ِجئنالنبقی«؛يعنیآمدهايمکهبمانیم.

رزاقزاده: شما در این حمالت، اسیر هم گرفتید؟
قربانی:بله،حدود2۰۰نفررااسیرکرديم.نیروهایماموانعوخاکريزهایعراقیهاوحدود
۸۰سنگرکمینشانرامنهدمکردند،اماوقتیعراقیهابهآنطرفمرزرفتند،ديگرتعقیبشان

نکردند.
رزاقزاده: یعنی دشمن فکر می کرد ما به سمت خرمشهر می رویم و اصاًل گمان نمی کرد که به سمت 

مرز برویم و به همین دلیل غافلگیر شد. 

قربانی:دشمنبهلشکرهای۵و۶زرهیونیروهایپیادهاشدستورعقبنشینیدادوبهسرعت
يکجبههپیوستهازگوشهطالئیهتامناطقجفیر،کوشکوشلمچهتشکیلداد.ارتشعراق
تیپ۱۰زرهیخودشراهمکهتیپمستقلیبودومشتمحکمصدامبهشمارمیرفت،از

قسمتشمالیبهشرقبصرهفرستاد.درشرقبصرههمتیپهایپیادهبودند.
وقتیيگانزرهیازباالبهپايینآمد،لشکرهای۵و۶درشرقبصرهخطحدسازمانی
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داشتندوبرایدفاعازبصرهآموزشديدهوسازماندهیشدهبودند.عراقیهامیخواستند
يکروزهبهاهوازبرسندکهمقاومتمردمايرانموجبشدکهبههدفشاننرسند.

شنود مکالمات دشمن 
رزاقزاده: یگان شما مکالمات دشمن را هم شنود می کرد یا مسئولیت این کار با قرارگاه بود؟

قربانی:ماهمشنودمیکرديم.بچههایخرمشهرواهوازيابعضیازنیروهایشهیدچمران
کهبهزبانعربیمسلطبودند،مکالماتدشمنراشنودمیکردند.درتیپ۱4امامحسین)ع(
روحانیایبهاسمرجبحسینیبودکهبهزبانعربیتسلطداشتوکارشنودمیکرد.در
يگانماهميکیازرزمندگانخرمشهربهنامحمودويکیازبچههایيزدبهناممفیدیبه
فرکانسشبکههای نیروهایمخابراتیمانروی بودندوشنودمیکردند. زبانعربیمسلط
مخابراتیدشمنمیرفتندوهمهآنهارامختليامکالماتشانراشنودمیکردند.بعضیوقتها
بهعراقیهادستورهايیمنحرفکنندهمیداديم.گاهیهمبهعنوانفرماندهمافوقعراقیبه
فرماندهگردانآنهادستورمیداديمواوهمنمیتوانستتمردکند.تامیآمدندبفهمندکه
قضیهازچهقراراست،مابهاهدافمانرسیدهبوديميابینتیپهاوگردانهايمانالحاقبرقرار

کردهبوديم.
رزاقزاده: یعنی شما جنگ الکترونیک می کردید؟

قربانی:بله،اينکاررامیکرديموارتباطاتآنهارامختلمیکرديم.البتهفعالیتهایماجزئی
بود،ولیقرارگاهمثاًلمیگفتتیپ۱۰يا۳بهفالنجاآمدهاست.درواقعاطالعمیدادکهکدام
يگانازکجاحرکتکردهوبهکجارسیدهاست.مسئولشنودقرارگاهعلیاسحاقیبودکهبه

زبانعربیعراقیمسلطبودوخبرهارابهموقعبهمامیداد.

 موفقیت صددرصد در مرحله دوم عملیات
رزاقزاده: سردار، اگر درباره اقدامات یگانتان در مرحله دوم عملیات مطلبی باقی نمانده است، 

بفرمایید نتیجه کار شما در این مرحله چه بود؟

قربانی:ماحدودساعت۳نصفهشببهمرزبینالمللیرسیديموخطحدیراکهبهماداده
تاآخرمرحلهدومعملیات اول ازمرحله ما بود،صددرصدتصرفکرديم.درضمن شده
بیتالمقدسحدود۹۰۰نفراسیرگرفتیم.تقريباً۱2۰۰نفرازعراقیهاکشتهوعدهزيادیاز
آنهاهممتواریشدند؛يعنیاگربخواهیممیانگینبگیريم،حدود2۰۰۰تا2۱۰۰نفرازآنها
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اسیرياکشتهشدند.همینتعدادياحتیبیشترهمفرارکردند.عراقیهابرسرراهقرارگاه
يادمنیستکدام فتححدود2لشکرادواتزرهیونیروهایپیادهداشتند.حاالمندقیقاً
يگانهايشانبودند.يگانهایزرهی،مکانیزهوپیادهدشمنسازماندهیشدهوآموزشديده
بودند.عدهایازنیروهایعراقیهمازنیروهایجیشالشعبیبودند.مادرواقعخرمشهرو
اهوازرارهاکرديموکمردشمنراگرفتیم.وقتیکمرشراگرفتیم،باالتنهوپايشتکان
میخورد،اماديگرهیچکارینمیتوانستبکند.اگرمادرهمانگاماول،کمردشمنراتا
مرزگرفتهبوديم،درهمانهفتهاولستونفقراتشخردمیشد،ولیبهدلیلمشکالتیکه
برایقرارگاهقدسبهوجودآمد،حرکتمانبهسمتمرزکمیبهتأخیرافتاد.ماروزنوزدهم
ارديبهشتخطمانرامحکموتعدادیخاکريزاحداثکرديموادوات،وسايلوتانکهايمان
رابهخوبیسازماندهیکرديم.البتهزيرآتشدشمنشهیدوزخمیهممیداديم،ولیالحمدهلل
باقدرتوخوبعملکردند.روحیه مواضعمانراتثبیتکرديم،چوننیروهایيگانمان
سلحشوریدريگانمانموجمیزد.اسرايمانفقطسربازنبودند،بلکهافسرودرجهدارهمدر
میانشانبودواينخودشموجبتقويتروحیهرزمندگانمانشد.روزبیستم،عملیاتمرحله
دومراتمامکرديموششروزدرمرزجناحداروخطنگهداربوديم.دشمنهمدراينمدت،

روزیدوبارپاتکمیکردوتلفاتمیداد.
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جلسه چهاردهم*
مرحله سوم و چهارم عملیات بیت المقدس

چکیده
پرداخت.  بیت المقدس  به تشریح مرحله سوم و چهارم عملیات  قربانی  این جلسه، سردار  در 
او توضیح داد که در روز بیست ویکم اردیبهشت جلسه ای با حضور فرماندهان سپاه و ارتش 
ایستگاه  از  نصر  قرارگاه  نیروهای  که  شد  قرار  و  گرفت  شکل  عملیات  سوم  مرحله  درباره 
البته این عملیات موفقیت آمیز نبود. قربانی گفت  حسینیه به سمت خرمشهر سرازیر شوند که 
حاصل تصمیم گیری فرماندهان برای ادامه عملیات این شد که یگان های قرارگاه فتح خرمشهر 
را دور بزنند و یگان های قرارگاه نصر هم سمت راست جاده و حِدفاصل رودخانه عرایض تا 
مرز را تأمین کنند. وی با اشاره به رفتن تیپ25 کربال از قرارگاه فتح در مرحله چهارم، گفت 
در این مرحله، تیپ کربال باید در شلمچه به موازات خط مرزی عمل می کرد. قربانی افزود 
که در همان شب اول عملیات، در یک درگیری سخت با دشمن، بخشی از شلمچه تصرف شد. 
همچنین با تشکیل خط پدافندی نعل  اسبی، بخشی از جاده خرمشهر - بصره با کمک نیروهای 
جهاد اصفهان قطع و پشت آن پدافند شد. وی سپس به ایثارگری و جان فشانی نیروهای مستقر 
در مرز برای آزادسازی خرمشهر اشاره و صحنه هایی از فداکاری های آنان را توصیف کرد. 
به گفته او، در مرحله چهارم عملیات، یگان25 کربال حدود 70 درصد تجهیزات و نیروهایش 
منهدم و اوضاع به گونه ای شد که تصمیم به تعویض این یگان گرفته شد. تیپ کربال و تیپ55 
هوابرد برای حفظ گلوگاه مرزی و جاده آسفالت بصره - خرمشهر که راه فرار نیروهای دشمن 

بود، درطول 48 ساعت حدود 400 شهید تقدیم کردند. 

* جلسه چهاردهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 15:30 روز یکشنبه، 24 مرداد 1389، در دفتر موزه 
دفاع مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان 

سردار قربانی نیز حضور داشتند.
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هوابرد برای حفظ گلوگاه مرزی و جاده آسفالت بصره - خرمشهر که راه فرار نیروهای دشمن 

بود، درطول 48 ساعت حدود 400 شهید تقدیم کردند. 

* جلسه چهاردهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در ساعت 15:30 روز یکشنبه، 24 مرداد 1389، در دفتر موزه 
دفاع مقدس واقع در پادگان شهید نظران در حشمتیه تهران برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از همرزمان 

سردار قربانی نیز حضور داشتند.
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هماهنگی فرماندهان برای اجرای مرحله سوم عملیات
بسم اهلل الرحمن الرحیم. در جلسه قبل درباره مرحله اول و دوم عملیات بیت المقدس بحث کردیم و 

اآلن می خواهیم به مراحل بعدی آن بپردازیم. شما بعد از مرحله دوم عملیات، چه اقداماتی برای 

تثبیت موقعیت تیپ کربال و اجرای مراحل بعدی انجام دادید؟

بیستم روز صبح را عملیات دوم مرحله ما گفتم قباًل که همانطور بسماهللالرحمنالرحیم.
ارديبهشتبهپايانرسانديم.روزبیستويکمارديبهشتفرماندهکلسپاهوفرماندهقرارگاهفتح
برایبحثدربارهمرحلهسومعملیاتازمادعوتکردندکهعصربهمقرنزديکجادهآسفالت
برويم.دقیقاًکنارجادهآسفالتاهواز-خرمشهريکمقرمحقروکوچکبود.فرماندهانی
مثلاحمدمتوسلیان،همت،شهبازی1،رئوفی،رودکی،خرازی،احمدکاظمیونورانیفرمانده
تیپ22همدراينجلسهحضورداشتند.همهفرماندهانيگانهایسپاهوارتشدرآنجاجمع
شدهبودند.حسنباقری،حسنیسعدی،غالمعلیرشیدومسعودمنفردنیاکیهمبودند.اين
جلسهدرواقعنشستمشترکفرماندهاندوقرارگاهنصروفتحبافرماندهانيگانهایتحت
امرشانبود.باهمديگربحثکرديمودرنهايتقرارشددرمأموريتتعدادیازيگانهابهدلیل
توانشانوابتکاراتوموفقیتهايیکهدرمرحلهاولودومداشتند،تغییراتیدادهشودوآنها
بهقرارگاهديگرمأمورشوند.عملیاتقرارگاهفتح،همدرمرحلهاولوهمدرمرحلهدوم
موفقیتآمیزبود.درآنجلسهگفتهشدکهدرمرحلهسوم،نیروهایتیپ27،7ولّیعصر،22

بدرو2۱حمزهارتشازقرارگاهنصربهسمتخرمشهرحرکتکنند.
یعنی از مرز سرازیر شوند و پایین بیایند؟

ازمرزنه،ازکنارجادهخرمشهر-اهوازبهسمتخرمشهرسرازيربشوند.بهنیروهایقرارگاه
فتحگفتندشهررادوربزنندوبهنیروهایقرارگاهنصرهمگفتندازجادهاهواز-خرمشهرتا
نهرعرايضومرزپیشبروندوبعدازگرفتنيکسرپل،بهسمتخرمشهرسرازيربشوند.آنها
درشبمرحلهسومعملیاتموفقنشدند،چوندشمنمقاومتزيادیکرد.بهتیپ27وتیپ7
ولّیعصرهمفشارآمدهبودومانورايندويگانکاملاجرانشد.آنهانتوانستندمواضعیکهآزاد
کردهبودند،حفظکنند.بنابراينبهمواضعقبلیشانبرگشتند.بايدبايکحملهاساسیدرمرحله
سوم،خرمشهرآزادمیشد،چونحداقلحدود2۰هزارنفرنیرویعراقیباتجهیزاتووسايل
درپشتاستحکامات،کانالهایمتعددوموانعازپیشتعیینشدهبودند.درمرحلهسوم،تیپهای

27محمدرسولاهلل)ص(،7ولّیعصرو22بدردراينمحورموفقیتیکسبنکردند.

۱. محمود شهبازی در مراحل بعدی عملیات بیت المقدس به شهادت رسید. 
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مثل اینکه صدمه ای که در مرحله سوم عملیات به شما وارد شد، بیشتر بود.

نه،مايعنیتیپ2۵کربال،تیپ۸نجفوتیپ۱4امامحسینتابیستوسوموبیستوچهارم
تویمرزبوديم.عراقیهاازاينسهتیپمیترسیدند،چوندرمرحلهاولودومتلفاتزيادی

بهآنهاواردکردهواسرایزيادیازآنهاگرفتهبودند.
شما اصاًل هیچ مخالفتی با طرح مصّوب مرحله سوم عملیات نکردید؟ 

اصاًلبهمانگفتند.

مرحله سوم عملیات بیت المقدس

یعنی فقط طرح را ابالغ  کردند؟

بله.يکفلشازايستگاهحسینیهگذاشتهبودندکهازشمالبهسمتخرمشهرفشاربیاورد.
دربارهاينفلشاصاًلچیزیبهمانگفتند.خودقرارگاهنصرطراحیکردهبودوقرارشدتوی
اينجناحعملبکند.يکاشکالقرارگاهاينبودکهعراقیهایتویخرمشهررادستِکم
بود. نکرده توجه دوم و اول مرحله در فتح قرارگاه وسرعتعمل توان به و بود گرفته
يگانهایقرارگاهنصرکهعملیاتکردندوموفقنشدند،مامرزراآزادکردهبوديم.قرارگاه

گمانمیکردبااجرایاينمرحلهديگرکارتماممیشودکهمتأسفانهنشد.
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طراحی مرحله چهارم عملیات بیت المقدس
برایاجرایمرحلهچهارمدوبارههمهفرماندهانقرارگاههایفتحونصردرمقرکنارجاده
آسفالتجلسهتشکیلدادندوباهمصحبتکردند.آنجامطرحشدکهدوتیِپتحتامر
قرارگاهفتحواردخرمشهرشوندويکتیپآنهمبهشلمچهمأمورشود؛يعنیتیپ۱4امام
حسینوتیپ۸نجفواردشهرشوندوماهمتحتامرقرارگاهنصردرگوشهشلمچهعمل
کنیم.من،حسینخرازیواحمدکاظمیچونفرماندهسهيگاناصفهانبوديموکادرهاو
نیروهايمانبیشتراصفهانیبودند،همانجاباهممشورتکرديم،چونداشتنديگانهایما
راکهدرمراحلقبلیباقدرتعملکردهبوديمودرتأمیناهدافمانموفقبوديم،ازهم
جدامیکردند.دلیلشهماينبودکهگوشهشلمچهخیلیبرايشانمهمبود.ازطرفديگر
آزادیخودشهرهممهمبود.بههرحالماسهنفرنشستیموباهممشورتکرديموگفتیم
بايديکيگانبهقرارگاهنصربدهیمتابتوانیمگوشهشلمچهرامردومردانهبگیريم.بینمان
خیلیبحثشدويکقرعهکشیهمکرديم.حاجاحمدکاظمی،فرماندهتیپ۸نجف،بیشتر
دوستداشتکنارتیپ۱4امامحسینعملکند.درعملیاتهایديگرهمهمینطوربود.

شما چی؟

با تاتیپ2۵کربال.منهمدوستداشتمهمه بیشتربود امامحسین بهتیپ۱4 اعتمادش
همدريکجابجنگیموجناحدارباشیموحواسمانجمعباشدکهنیروهایدشمنمارا
دلیل بههمین بود. يگانهايمانحاکم نیروهای بر هم ناسیونالیستی نزنند.يکحس دور
اول،مأموريتجديدرانپذيرفتیم.راستشاولنهمنپذيرفتم،نهحسینخرازیونهاحمد
فرمانده به حتی کرديم. صحبت هم با رفتیم پذيرفتیم، را مأموريت که هم بعد کاظمی.
کنیم.توی اعالم را نتیجه بعد بکنیمو باهممشورت برويم مامیخواهیم قرارگاهگفتیم
همینوضعیت،حسنباقریچندبارماراصدازدوگفتاصفهانیهایناسیونالیست،بیايید
میخواهیمجلسهراادامهبدهیم.بعداينکهچندبارصدايمانزد،باالخرهرفتیمتویجلسه
بودوصیادشیرازیو بگیريم.جلسهدرسطحقرارگاه اينکهتصمیممهمی برای نشستیم
محسنرضايیهمدرآنحضورداشتند.فرماندهانقرارگاههایفتحونصرقباًلتصمیمهای
راهمتصويبکرده يگانی راکردهوجابهجايی راگرفتهوهماهنگیهایضروری الزم
بودند.فقطمیخواستنددستوررابهماابالغکنند.مادستوریعملنمیکرديموباتوجهبه
تواندشمنوتوانخودمانمأموريترامیپذيرفتیمومحکمپایآنمیايستاديموازکار

کمنمیگذاشتیم.
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اینجا می خواهم یک سؤال از روابط شما با فرمانده باال دستی تان بپرسم. روابط شما با غالمعلی 

رشید در این مرحله چطور بود؟ بیشتر او شما را متقاعد می کرد یا شما او را متقاعد می کردید؟

خباوروحیاتیداشتومنهمروحیاتیداشتم.مااصفهانیهاتویبحثجنگوجبهه،
بهسادگیزيربارهرحرفودستورینمیرفتیم.افرادیمثلغالمعلیرشیدفرماندهقرارگاه
فتحوعزيزجعفریورحیمصفویدرمسائلعملیاتیواقعًاتجربهشانزيادبودوبهاصطالح
سرشانمیشد.آنهافرماندهانقرارگاههایعملیاتیبودندکهبینقرارگاهکربالويگانهايی
مثلماجلساتهماهنگیمیگذاشتند.کسیمثلمحسنرضايینمیآمدباماواردمسائل
جزئیبشود،ولیمابااينهادرعملیاتثامناالئمه)ع(وطريقالقدسدربارهمسائلمختلف
بحثکرديم.درعملیاتثامناالئمه)ع(غالمعلیرشیدفرماندهردهباالیماودرردهتیپبود.
منهممسئولمحوروگردانبودم.درعملیاتطريقالقدساودرقرارگاهمرکزیکربالو
قرارگاهتاکتیکیجنوبکرخهبودومنفرماندهتیپبودم.درعملیاتفتحالمبینهمبعد
ازاينکهسنگرفرماندهیوهدايتعملیاتهدفتوپخانهدشمنقرارگرفتومنهدمشد،
رشیدهمپیشماآمدويکروزبامابودکهمنخاطراتشرايادداشتکردهام.درضمنما
برایمتقاعدکردناوياهرکسديگریتالشنمیکرديم.همیشهسعیمیکرديممأموريتمان
راخوبانجامبدهیم؛مثاًلوقتیدشمنيکپاتکمیکردوفشارمیآورد،واردمعرکهجنگ
میشديمودرايناوضاع،ديگرکسینمیتوانستديگریرامتقاعدکند.مابايدمأموريتمان
راخوبانجاممیداديم،چونبچههایمردمزيردستمانبودندودرمنطقهجنگینمیشد
بحثوجدلکردوکسیرامتقاعدکرد.فرماندهبايدتدبیرمیکردوکارهاراباجناحهای
منطقهعملیاتیهماهنگمیکردوامکانات،ديدبانیوآتشتوپخانهوادواتشراخوببه
کارمیگرفتتابتوانددشمنراشکستبدهد.آنهاانتظارداشتندهروقتمنرابابیسیم
صدامیکنند،جوابشانرابدهم،ولیمندرحیندرگیریمیگفتمدستمبنداستوبعداً
فرق موضوع آتش زير و نبرد درصحنه ولی میشدند، ناراحت هم آنها میگیرم. تماس

میکرد.
اگر موافق هستید، به موضوع جلسه ای بپردازیم که شما را برای آن خواستند. این جلسه برای 

چه تشکیل شد؟

آنهامیخواستندمارابهآنطرفکاروناحضارکنند،چونقرارگاهاصلیآنطرفرودخانه
بود،امابعدآمدنداينطرفرودخانه،سمتسیدعبود.برایاينکهوقتمانگرفتهنشود،دمِعصر

مارابرایاينجلسهصدازدند.مکانجلسههمپشتجادهاهواز-خرمشهربود.
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چه روزی بود؟

که دادند مأموريت ما به بود. ارديبهشت بیستوهشتم عصر بهگمانم نیست. يادم دقیق
نیروهايمانراازمرزوحاشیهجادهحسینیهآزادبکنیموبرایفتحخرمشهرآمادهشويم.ما

سهنفرباهممشورتکرديمکهبرایجناحمانکاریبکنیمکهدورنخوريم.
فرق شما با تیپ های دیگر اصفهانی یعنی 14 امام حسین و 8 نجف این بود که شما با نیروهای 

غیربومی هم کار می کردید.

از گردان بیتالمقدسيک عملیات همین توی مثاًل میکرديم؛ کار نیروهایهمهجا با ما
رزمندگانداوطلبنیرویهوايیرابهمادادند.

قرعه کشی برای تعیین مأموریت 
شما فرماندهان اصفهانی چطور بین خودتان قرعه کشی کردید؟

آنزمان،شیوههایمرسومیبرایقرعهکشیوجودداشت.دستهایخودمانرامیگذاشتیم
وبعد،يک،دو،سهمیگفتیموهرکسدستشرازودتررویسینهاشمیگذاشت،نفراول
همین با میرفت. نصر قرارگاه به هم يکی و میرفتند بهخرمشهر بايد يگان دو میشد.
دستبرسینهگذاشتنقرعهکشیراانجامداديم.دستهايمانهمخاکیبود.کمیآنطرفتر
درکنارجادههمبیسیمچیهاايستادهبودندومارانگاهمیکردند.صحنهخیلیقشنگیبود.
چونچیزینبودکهباآنقرعهکشیکنیم،مثاًلکاغذسفیدیکهرویآناسمبنويسیموآن
راتویگردونهبیندازيم،اينکارراکرديم.اولهمدستمردانهباهمداديمکهيکنفرمان
باتیپخودشرویجادهبصره-خرمشهردرمرزعملیاتکندوگلوگاهراببندد.اينجاده

راهاصلیتردددشمنبود.
سر هم کاله نگذاشتید؟

رارویهمگذاشتیموقرعهکشیکرديم. نبود.هرسهدستمان میان نه،اصاًلکلکیدر
نفر قرارشدآندو آنهادستهايشانرازودتررویسینههايشانگذاشتندومنديرتر.
دورشهربروندومنهمبهشلمچهبروم.چونمندرقرعهکشیتکآوردم،تحتامر
قرارگاهنصرقرارگرفتم.حسینخرازیواحمدکاظمیهمقرارشدباقرارگاهفتحعمل
کنند.همهپذيرفتیموقرارشدباقدرتواردعملیاتبشويموجلوبرويمتاخداینکرده
خدشهایبهعملیاتواردنشود.فرماندهانردهباالترهمازروزاولکهموضوعرابهما
گفتند،نظرشاناينبودکهقرارگاهفتحبااينيگانهادورشهرعملکندوقرارگاهنصر
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همبااستعدادجديدشيعنیتیپهای27حضرترسول)ص(،7ولیّعصر،22بدر،4۶
فجرو2۵کربالازسپاهبهعالوهتیپ۵۵هوابردو2۳نوهدازارتشوهمچنینتیپ۳
از شود. عمل وارد نداشت، بیشتر تانک دهتا که لهراسبی فرماندهی به لشکر۱۶ زرهی
بايدجادهاصلیرامیگرفتیمو تاخرمشهرحدود۱۵کیلومتربودکه نقطهصفرمرزی
جلومیرفتیم.درادامههمبايدبهشرقرودخانهاروندمیرفتیمکهدرآنمحدوده،مرز

داخلرودخانهبود.

شناخت منطقه شلمچه تا خرمشهر
با توجه به تجاربی که از مقاومت در مقابل هجوم ارتش عراق به خرمشهر به  دست آورده بودید 

و سابقه ای که داشتید، ترجیح نمی دادید یگانتان توی شهر برود؟ آن دو یگان که مثل شما سابقه 

را  استدالل  این  آن وضعیت،  در  نداشتند. چرا شما  را  اشغال دشمن  هنگام  به  در شهر  حضور 

نیاوردید و آنها را متقاعد نکردید؟

منبهمنطقهاِشرافداشتموحِدفاصلشلمچهتاخرمشهرراخوبمیشناختموتوجیه
ارتشدشمن منطقه،جلوی اين اولجنگحدوددهروزدر بههرحالدرروزهای بودم.
جنگیدهبودم.رویپلعرايضرفتهبودمومیدانستممسجدولیّعصربینپلعرايضو
شهرقراردارد.روزاولجنگ،آنجاقرارگاهومحلاستقرارمانبود.بههرحالطرحمانوراين
مرحلهراقرارگاهکربالچیدهبودوماهمآنراپذيرفتیم.البتهباتوجهبهسابقهاموشناختی
کهازخرمشهرداشتم،دوستداشتمکهدرآنجاعملکنم.همهيگاندنبالاينبودندکه
واردشهربشوندوآنرادوربزنند،ولیمسّلمبودکهنبايدموفقیتدرکاروتکنیکهاو
اهدافمان بايدطوریعملمیکرديمکه بکنیم. رافدایچیزديگری تاکتیکهایعملیات
محققشود.بههمیندلیلهمهبابرنامهقرارگاهکنارآمديم.ايننبودکهخداینکردهدنبال

مسائلنفسانیباشیميابخواهیمازتدابیرودستورهاسرپیچیکنیم.
مايگانهاراخوبمیشناختیمومیدانستیمتیپ۱4امامحسینو۸نجفوهمچنین
در و ذوالفقاريه منطقه و مدن تپههای در چون چرا؟ هستند. کارآزموده خودمان، تیپ
و طريقالقدس ثامناالئمه، عملیات در بودند. داده انجام عملیات چند آبادان محاصره
دلیلش بودند. موفق عملکننده يگانهای از سه هر و بودند کرده شرکت هم فتحالمبین
ازاولاينسهيگانراکهتوانخوبیداشتند،درکنارهمگذاشتند، رانمیدانمکهچرا
اينطور عملیات مرحله اين برای درنهايت همه، اين با کرد. کمک خدا بههرحال ولی
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سازماندهیکردند.ماهمديگرباهمپیمانبستیمورفتیمکهتویفرصتخیلیکمیکه
داشتیم،امکاناتوادواترامنتقلکنیم.بايدازحوالیجادهحسینیهدرمرزبهسمتجاده
بصره-خرمشهرمیرفتیم؛يعنینوددرجهگردشبهچپمیکرديم.درواقعبايدازروی
مرزکهداشتیمپدافندمیکرديم،بهخطجديدمیرفتیم؛يعنیازسیکیلومتریشمالجاده
شلمچه-خرمشهرپايینمیآمديمودرنزديکیعراقیهاخاکريزمیزديمتاخطتماسمان
راباآنهابرقرارکنیموضمنتصرفجادهاصلی،ازشمالجادهبهسمتجنوبآنتاکنار
اروندبرويم.تیپهای۸نجفو۱4امامحسینهمازسمتچپقرارگاهنصربايدطوری
عملمیکردندکهباچندفلشبهنهرعرايضمیرسیدندودشمنرادورمیزدند.ايننهر
خطحدقرارگاهفتحونصربودوچپوراستآنرابهتیپهایامامحسین،نجفو22

بدرکهمتشکلازبچههایخرمشهربود،دادند.

تأمین مرز شلمچه
بهماگفتنديگانهایقرارگاهفتحبرایدورزدنشهربروندوقرارگاهنصرهمهدفشاين
باشدکهجادهحِدفاصلرودخانهعرايضومرزراتأمینکند.درمحلتالقینهرعرايض
باجاده،پلیبودکههدفنیروهایقرارگاههاینصروفتحبود.باسقوطاينپل،خرمشهر
شلمچه، - خرمشهر جاده و شلمچه میشد. آزاد شهر آن، تصرف با و میشد محاصره
بود. بهشمارمیرفتند،چونهمهعقبهدشمنهمینجا اينعملیات استراتژيکدر مناطق
حتیدوسالقبلازآنهمدشمنهنگامحملهبهخرمشهرازاينمحوراستفادهکردوتمام
تجهیزاتشراازاينجاآورد.مادرجنگسیوچهارروزهحدودبیستروزشرادرهمینجا
جنگیديم.بیشترينزدوخوردودرگیریبیندوطرفدرروزهایاولجنگ،دراطرافپل
عرايضبود.تیپ22بدرازنیروهاینورانیوبچههایخرمشهرتشکیلشدهبود.تیپ4۶
فجرسمتراستآنهابودکهباگردان247ارتشادغامشدهبود.آنهابايدازداخلشهرک
هم رسولاهلل)ص( محمد 27 و ولّیعصر 7 تیپهای میرفتند. اروند بهسمت ولّیعصر
يگانهایديگریبودندکهبايدرویجادهشلمچهتااروندعملیاتمیکردند.مادرگوشه
شلمچهباعراقمرزمشترکداشتیم.اينگوشهيعنیسه،چهارکیلومتررویمرزوحدود
يکی،دوکیلومتررویجادهآسفالت،دقیقًامنطقهعملیاتیتیپ2۵کربال،تیپ۵۵هوابردو

تیپ۳زرهیلشکر2۱حمزهبود.
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سازمان تیپ25 کربال در آستانه فتح خرمشهر 
شما در این مرحله چند گردان داشتید؟

بیشترنیروهایماازاصفهانبودند؛همنیروهایکادروهمنیروهایعملکننده.ششگردان
ازاصفهانبودندکهوقتینیروهايشانشهیدوزخمیشدند،آنهارابهعقببرديموبرایادامه
مرحلهچهارمعملیات،دوبارهسازماندهیشانکرديم.فرماندهان،نیروهاوحتیمجروحان

منطقهراترکنکردندوهمگیبهعشقفتحخرمشهرماندند.
برآوردی از تلفات نیروهایتان تا قبل از مرحله چهارم عملیات دارید؟

تلفاتمادرمراحلاولودوم،موجبآسیبگردانهاشد.ماهماقدامبهبازسازیوادغام
گردانهاکرديم.باوجودشدتعملیات،قرارگاهبرایتأمیننیرویموردنیازکمکیبهما
نکردتاوقتیکهخبرآزادیخرمشهربهگوشمردمرسید.بعدازانتشاراينخبر،نیروهای
بسیجیکمکمازشهرهابهجبهههاآمدند.درابتدایشش،هفتروزیکهدرمنطقهشلمچه
میجنگیديم،جناحراستمانراهمتأمینکرديم.هشتگرداننیروداشتیمکهپسازدرگیری
درشلمچه،بیشترنیروهايمانشهیديازخمیشدند.درکلعملیاتمادوازدهگردانپیاده
داشتیمکهچهارتایآنهادرمرحلهاولودومازردهخارجشدند؛مثالًگردانصاحبالزماناز
تهرانکهفرماندهشفرجاهللمرادیبود،کامالًازردهخارجشدوفرجاهللهمزخمیشد.ما
درپاتکهایدشمندرمراحلقبلی،ازاينگردانهااستفادهکردهبوديم.درنقطهمرزیهم
گردانمسلمبهفرماندهیسلطانیوجزينی،گردانابوالفضلبهفرماندهیشفیعیوگردان
امیرالمؤمنینآسیبديدند.نیروهایهرسهگردانازبچههایاصفهانبودند.سلطانی،جزينیو
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شفیعیشهیدشدند.منگردانهایآسیبديدهرابرایمرحلهسوموچهارموپوشششلمچه
ادغامکردمويکگردانکاملسیصدوسیزدهنفریتشکیلدادم.تامرحلهچهارم،برایهريک
ازگردانهايم۳۱۳نفر،بهتعداديارانحضرتبقیۀ اهللاالعظم،نیرودرنظرگرفتهبودم.بعداز
اينکهچهارگردانمانازردهخارجشدند،حدودهشتگردانباقیماندندکهآنهاهمچهارده

شبانهروزبودکهداشتندمیجنگیدندوآسیبديدهبودندوکاملنبودند.
گردان های ارتش چه وضعیتی پیدا کردند؟

گردانهایارتشهمتلفاتدادندامانیرويیبرایآنهانمیآمد.ماقدرتمانورماندرتأمین
نیرووبازسازیخیلیبیشترازارتشبود.گردانهایارتشوقتیخیلیتلفاتمیدادندواز

ردهخارجمیشدند،ازمنطقهبیرونمیرفتندوديگرمأموريتنمیپذيرفتند.
یعنی گردان هایشان که از رده خارج می شدند، نیرویی جایگزین نمی کردند؟

آنهاتايکحدینیرووتوانداشتند.اگرتلفاتگردانشانزيادمیشد،آنراعوضمیکردند.
وضعیتمافرقمیکرد.شهادتسلطانی،جزينی،شفیعیوخراسانیکهفرماندهانگردانهايمان
بودندومدتهاباهمبوديموجلسهمیگذاشتیموسريکسفرهمینشستیم،تأثیرخیلیبدی
برماگذاشت.دربحبوحهعملیاتوهنگاموقوعحوادث،جانشیناولودوم،هدايتعملیات
رابرعهدهمیگرفتند.گاهیاوقاتکهجانشیناولودومشهیدمیشدند،بهبیسیمچیفرمانده
دستورمیداديمفرماندهیگردانرابهعهدهبگیرد.بهلطفخدا،انگارروحیهفرماندهقبلیدر
رزمندهبیسیمچیبهوجودمیآمدواوهممثلمردمیايستادوفرماندهیگردانرابهعهده
میگرفت.البتهوقتیفرماندهگردانشهیدمیشد،بیسیمچیاوخبرشهادتشراباکدورمز
نیروهای اينکه اعالممیکردوگرنهدشمنمتوجهمیشدوهمین،موجبشکستمیشد.
سپاهیوبسیجیدرچنینمواقعیقافیهرانباختندونترسیدندوکاررامديريتکردندوادامه
دادند،خیلیهنربزرگیبود.درواقعباشهادتچندنفرعملیاتمتوقفنمیشد.اگرشجاعت
نیروهاوياریخدانبود،درتاريکیشب،زيرآتششديددشمن،عملیاتشکستمیخورد.
گاهیاوقاتدرکنارفرماندهی،برادرششهیدمیشدوآنفرماندهاورادرصحنهرهامیکرد

وعملیاتراادامهمیداد.اينفقطياریخدابود.

روش اداره گردان ها 
شما قباًل ضرورت فرماندهی و هدایت نیروها را به خصوص هنگامی که فرمانده بنا به دالیلی 

باالی سر نیروهایش نیست، به آنها گفته بودید یا این موارد را به آنها آموزش داده بودید؟
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اصاًلمندرسازماندهیگردانهايم،اولفرماندهگردان،بعدجانشیناووبعدمعاوناولو
دومشرامیگذاشتم؛يعنیسه،چهارنفرراپشتسرهمبهعنوانمسئوالنگردانمشخص
میکردم.برایبیسیمچیهاهمبهطورجداگانهکالسگذاشتیم؛يعنیبعدازمحاصرهآبادان،
وقتیکهعملیاتمیشد،برایآنهاکالستوجیهیمیگذاشتیمومتوجهشانمیکرديمکهبايد
همیشهدرکنارفرماندهگردانباشندتااگرشهیدشد،آنهابمانندوکاررابامديريتمناسبی
ادامهبدهند.بیسیمچیهابايدطوریصحبتمیکردندکهدشمنازمکالماتبیسیمیمتوجه
تزلزلیدريگانرزمیشاننشود.گاهیهمخودبیسیمچیشهیدمیشد.وقتیکهبیسیمچی
گردانشهیدمیشد،فردديگریمیآمدکنارفرماندهقرارمیگرفتيافرماندهگردانيکیاز
نیروهاراصدامیزدوکولهپشتیبیسیمرارویدوششمیانداختومسئولیتبیسیمرا
ديگربهاومیسپرد.بهفرماندهانونیروهایکادرتاردهدستهونیروهایبیسیمچیآموزش
بینگردانهاو الحاق و پاکسازی بوديمدرزمانعملیاتوشکستنخطدشمنو داده
يگانهایهمجوار،لحظهایدرنگنکنند.آموزشهمینريزهکاریهاکهدرواقعتجربههای

گرانبهايیبودندکهدرعملیاتهابهدستآوردهبوديم،موجبپیروزیمانمیشد.
مادرمرحلهچهارمعملیاتبیتالمقدس،هشتگردانداشتیمکهسهگردانراشباول
واردعملیاتکرديموپنجتایديگردراحتیاطبودند.بااينکهتوانمانخوببودونیرویزيادی
داشتیم،شباولنمیتوانستیمنیرویبیشتریواردکنیم،چونجاکمبود.تیپ۵۵ارتشکهبا
ماادغامشدهبود،چهارگردانداشتکهدوگردانآندرمرحلهاولودومآسیبديدهوازرده
خارجشدهبودند.بنابرايناينتیپدراينمرحله،دوگردانبیشترنداشت.درمرحلهچهارم
يکگردانازتیپ۵۵هوابردواردعملشد.يگانهایتحتامرقرارگاهنصر۳،تیپ2۵کربالاز
سپاه،تیپ۵۵هوابردويکتیپزرهیازلشکر2۱حمزهارتشبودند.اينتیپزرهیهشت

تانکداشتوبقیهتانکهايشازاولجنگيامنهدمشدهياازکارافتادهبودند.

اجرای مرحله چهارم عملیات
مأموريتمااينبودکهدرشلمچهبهموازاتخطمرزیورویجادهبصره-خرمشهرعمل
کنیم.درواقعماازجادهبهسمتمرزرفتیمواينخطراتصرفکرديمومستقرشديم.تامااز
ايستگاهحسینیهوخطمرزیبهشمالشلمچهونهرعرايضبرويم،بیستونهمارديبهشتشد.
دراينجا،سهگردانمابايکگردانازتیپ۵۵هوابردادغامشدويکگردانهمبرایاحتیاط
درخطخودمانمستقرکرديم.يادمهستعبداهللبختیار،ربانیوبچههایديگرراباموتور
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فرستادمتاازاهوازطنابسفیدباخودشانبیاورند.يکطنابسفیدپنجکیلومتریآوردندبرای
راهنمايیرانندههایماشینآالتسنگیندرشب.اينطنابشاخصخیلیخوبیشدوسرعت
عملمانرازيادکرد.4۸ساعتقبلازعملیات،برایانتقالنیروهايمان،يکخاکريزتعجیلی
دردوکیلومتریعراقیهااحداثکرديم.درواقعنقطهتماسمانبادشمنرانزديککرديم.قبل
ازآن،نیروهايمانتویايندشتاصاًلجانپناهنداشتند.يگانهایدشمنخیلیزيادبودند.
بهمحضاحداثخاکريز،درپشتخاکريزاول،دوگردانبرایپدافندومراقبتازخاکريز
مستقرکرديم.درشبوروزبعد،ادواتونیروهایزرهیمانراجلوبرديم.قرارشددرشب
عملیاتيکدستهازتانکهابانیروهایتیپ2۵کربالدرگوشهشلمچهجلوبروند.بعدازآنکه
درمواضعخودمانمستقرشديم،درشبدومخرداد،مرحلهآخرعملیاتراانجامداديم.در
اينمرحلهکهدوگردانتیپ2۵کربالبهخطدشمنزدندودوگردانجناحدارسمتراست
عملیاتبودند،عراقیهادرگوشهشلمچهرویخطمرزیوجادهبصرهبهخرمشهر،تعداد
زيادیتانک،نفربرونیرویپیادهمستقرکردهبودند.اينجاگلوگاهارتشعراقدرمسیررسیدن

بهخرمشهربود.

مرحله چهارم عملیات بیت المقدس

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهچهاردهم:مرحلهسوموچهارمعملیاتبیتالمقدس  387

وقتیعملیاتشروعشد،نیروهایعراقیبهشدتنیروهایتیپ2۵کربالوتیپ۵۵هوابرد
ارتشرازيرآتشگرفتند؛طوریکهسهتاازتانکهایارتشکهبهسمتمادرخطمقدم
میآمدند،هدفگلولههاوموشکهایدشمنقرارگرفتند.آتشدشمنآنقدرسنگینبودکه
آنهااصاًلنتوانستندبههدفبرسند.يکیازتانکهاآتشگرفتوبهشنیهایدوتایديگر

همگلولهخوردوازکارافتادند.

جنگ سخت روی جاده شلمچه
نوع تانک های ما و عراقی ها چه بود؟

تانکهایماام47بودوتانکهایدشمنتی۶2.همانطورکهعرضکردم،اينمرحلهاز
عملیاتبیتالمقدسازشبدومخردادشروعشدومادريکدرگیریسختبادشمن،
بخشیازشلمچهراتصرفوآنجاراباچنگودندانحفظکرديم.درهمانشب،۶۰نفر
ازنیروهایزوارهاصفهاندرگوشهشلمچهواردعملشدندکه4۵نفرشانشهیدشدند.ما
ازشبدومخردادتافردایآنيعنیروزدومخرداد،حدود2۰۰نفرشهیددرگوشهشلمچه
داديم.1يکقسمتشلمچهرابهدلیلشدتآتشضدهوايیعراقیهانتوانستیمبگیريم.آنها
درآنطرفرودخانهاروندودرداخلپتروشیمیضدهوايیهایمتعددیکارگذاشتهبودند
وباآنهااينقسمتراهدفقرارمیدادند.عراقیهاازپشتنهرخیّنوازسمتبصرههم
اينجارابهطورکاملزيرآتشتیرمستقیمتانکهاوضدهوايیهایدوشکایخودشانداشتند.
آنهاهمدراينجاحدود۱۰۰۰نفرتلفاتدادند،چونتمامآتشادواتوتوپخانهتیپ2۵
کربال،۵۵هوابردوکلقرارگاهنصررویپشتخطمرزیوجادهآسفالتبهسمتبصره
امامحسینوتیپ۸ امرقرارگاهفتحيعنیتیپ۱4 نیروهایتحت متمرکزشدهبود.وقتی
نجفاشرفتوانستندخرمشهررادوربزنندوبهاهدافشاندرکناررودخانهبرسند،ديگر
جنگاصلیدرشلمچهبود.دشمنباگلولهضدهوايیوتیرمستقیمتانکبهجنگبانفرات
ماآمدهبودوهرتعدادازتانکهاوضدهوايیهايشکهمنهدممیشد،بالفاصلهتانکهاو

ضدهوايیهایديگریجايگزينمیکرد.
یعنی کانون درگیری اینجا بود و جنگ در داخل خرمشهر جدی نبود؟

۱.اينمنطقهگلوگاهفراردشمنبهشمارمیرفتکهتصرفآنبهمحاصرهخرمشهرواسارتبیشاز۱۰هزارنظامی
عراقیمنجرمیشد.بههمیندلیلبههمانمیزانکهنیروهایخودیتالشمیکردندگوشهشلمچهراتصرفوحفظ
کنند،عراقیهانیزاصراربربازنگهداشتنآنداشتند.شمارزيادشهدایايرانیدرگوشهشلمچه،گويایاهمیتاين

منطقهبرایدشمنبعثیبود.
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بله.تیپ۳7زرهیوچندگردانپیادهازارتشراجايگزينيگانمادرخطپدافندیقبلیمان
کردند.ماهمازکنارخطمرزیبهروبهرویمنطقهشلمچهونهرخیّنرفتیموخطتماسمانرا
برقرارکرديم.صبحروزعملیاتتیپهای۸نجفو۱4امامحسین)ع(خاکريزعراقیهارادر
دورشهرگرفتندوبهپلروینهرعرايضرسیدند.چونازطرفشلمچهمطمئنبودم،صبح
زودباموتورازرویجادهتاپلعرايضرفتمومطمئنشدمکهيگانهایديگربهاهداف

رسیدهاندوجادهراکاملبهروینیروهایدشمنبستهاند.

تالش دشمن برای حفظ خط مرزی شلمچه و تنومه
جاده از 27 و 7 تیپهای همهنیروهای بکند. پاتک چپ ازسمت دشمن میترسیدم
خرمشهر-شلمچهعبورکردهبودند1وعراقیهادربعضینقاطمشغولمقاومتبودند.مادر
قسمتشمالیمنطقهعملیاتبهجادهخرمشهر-شلمچهچسبیدهبوديموچونعراقیهاازغرب
جادهخرمشهر-بصرهفشارزيادیمیآوردند،يکخطپدافندیوجبههایيو)U(شکلدر
آنجاتشکیلداديم.عراقیهانگذاشتهبودندکهماگوشهشلمچهدرمحدودهغربجادهرابگیريم.
بنابراينيکخطپدافندینعلاسبیدرآنجاتشکیلداديم.جادهخرمشهر-بصرهراهمباکمک
نیروهایجهاداصفهانبالودروبولدوزرقطعکرديم.درپناهخاکريزجديدیکهزديم،نیروهايمان
ترددوپدافندمیکردند.همانشبپشتخطمرزینهرخیّن،بالشکر27الحاقکرديمودرآنجابا
ادواتمانوتیرمنحنیومستقیمتانک،آتشخوبیسازماندهیکرديم.همهباهمهماهنگبوديموبه
محضاينکهدشمنپاتکمیکرد،آتشسنگینیرویسرشمیريختیم.دشمنتمامتوانخودشرا
برایحفظخطپدافندیاشدرشلمچهگذاشتتامابهطرفبصرهحرکتنکنیم.قسمتکوچکی
ازگوشهشلمچهسقوطنکردوتاآخرهماينمنطقهراهیچکدامازدوطرفنتوانستندبگیرند.حتمًا
عراقیهاباخودشانمیگفتنداگراينجاراازدستبدهیم،نشوهوتنومهراهمازدستمیدهیم.
تنومههمکهدردوقدمیبصرهاست.هدفمااينبودکهبرويممنطقهتنومهونشوهرابگیريمکه
دراينصورتديگرکاربصرههمتمامبود.وقتینیروهایقرارگاهفتحبهپلعرايضونیروهای

۱. در خیز اول مرحله  چهارم عملیات بیت المقدس یگان های تحت امر قرارگاه نصر مثل تیپ27 حضرت رسول)ص( 
وارد عمل شدند، اما کار گره خورده بود. شما ]سردار قربانی[ را در خیز دوم وارد عمل کردند و قرار شد این گره با 
قدرت بیشتری باز شود و شکافی که عراقی ها بین نیروهای ایرانی به  وجود آورده بود، بسته شود. علی موحد دانش در 
مصاحبه ای بعد از عملیات، به خود من  گفت که ما در شلمچه هرچه گلوله آر.پی.جی. به طرف تانک های عراقی شلیک 
می کردیم، اثر نمی کرد. من تفنگم را زیر این دستم که قطع بود، می انداختم و بعد ضامن نارنجک را با دندان خارج 
می کردم و آن را توی تانک می انداختم و بالفاصله خودم پایین می پریدم. او می گفت در شب دوم، آن قدر تانک های 

دشمن مقاوم بودند که کار دیگری نمی توانستیم انجام بدهیم. )رزاق زاده(
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قرارگاهنصرهمبهجادهخرمشهر-شلمچهرسیدند،ديگرکارتمامشدوعراقیهابهمقاومتشاندر
خرمشهرپاياندادندوباگفتن"دخیلالخمینی"تسلیمشدند.آنهاگزارشدادهبودندکهايرانیها
درحالنفوذبهداخلخاکعراقاند.بههمیندلیلصدامبااعزامتمامقوايشجلویپیشرویما
بهسمتبصرهراگرفت.هرچندمادراينمرحلهتصمیمیبرایتصرفبصرهنداشتیم،اماعراقیها

باتحلیلخودشانازنفوذماجلوگیریکردند.

تصرف پل نو، عامل تسلیم دشمن در خرمشهر 
میتوانمبگويمدلیلاصلیتسلیمشدننیروهایعراقیدرخرمشهراينبودکهتیپ2۵کربال
وتیپ۵۵هوابردشباولبهشلمچهرسیدند.صبحروزاولعملیاتوقتیکهباموتوربه
کنارپلعرايضرفتم،نتوانستمتویشهربروم،چوندراينمحدودهدرگیریوزدوخورد
شديدیبود.وقتیکهمیخواستمبرگردم،دراينجاگیرافتادم.باخودمگفتماينجاراچطور
میتوانمبازکنم؟بادونفرازنیروهایکادربهخطمقدمدرگیریرفتیمتامنطقهراشناسايی
کنیموببینیموضعیتچطوراست.نیروهایآنجامداممیگفتندکهعدهایازبچههایماشهید
وعدهایهممجروحشدهاند،نیروومهماتنداريموآتشسنگینتوپخانهوگلولهمستقیم
تانکدشمنرويماناست.جلورفتم،ولیديگرنتوانستمبهتانکهايیکهنیروهايمانزده
بودند،نزديکبشوم.بههمیندلیلمسافتچهارصد،پانصدمترتاگوشهشلمچهرابهصورت
سینهخیزازبینشهداومجروحانجلورفتم.دشمنمدامتیرمیزدومثلبارانتیرمیباريد.
عراقیهالحظهایدستشانراازرویماشههایسالحهايشانبرنمیداشتندوازآتشهمديگر
پشتیبانیمیکردند.نزديککهشدم،ديدمعراقیهاباهدفقراردادننیروهایمادرنزديکی

شلمچهکهکنارجادهمقاومتمیکردند،بیشترآنهاراشهیديازخمیکردهاند.
خود شما این صحنه را دیدید؟

بله،منخودمسینهخیزبهخطمقدمرفتم.اگرنمیرفتمدلمآرامنمیگرفت.قصهوداستان
نیست.صحنههایتکاندهندهایبود.نیروهادرشلمچهوجادهبصره-خرمشهربهدلیلآتش
شديددشمنزمینگیرشدهبودندوچونزمینمنطقهصافوبدونعارضهبود،بهاجبارپشت
شهدادرازکشیدهبودند.هرکدامشانهميکخشابوچندتاگلولهآر.پی.جی.بیشترنداشتند.
دشمنمدامداشتبهبچههافشارمیآورد،اماباوجوداينوضعیتخطرناک،آنهايکقدم
همعقبنیامدند.بهنظرمن،نیروهايیکهآنجاآمدند،ماندند،مقاومتکردندوشهیديازخمی
شدند،بیشترازنیروهایديگربهگردنملتايرانحقدارند،چونهمهآنهامیدانستندکه
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شهیدمیشوند.آنهاپشتپیکرشهداپناهگرفتندوخودشانهميکیيکیشهیدشدند.مناز
میانخونهايیکهتویمسیرجاریشدهبود،رفتموخودمباچشمخودموضعیترزمندهها
راديدم.بعضیهاپايشانوبعضیهاهمدستشانقطعشدهبودونالهمیکردند.عدهایهم
بیحالرویزمینافتادهبودند،ولیچشمانشانبازبودونفسمیکشیدند.گردوغبارشديد
گلولههایخمپارهوتوپهمفضاراپرکردهبود.تنهاکاریکهتوانستیمبکنیماينبودکه
آتشخودمانرارویدشمنزيادکرديم.فشاردشمنکهکمشد،تصمیمگرفتیمتاشبآنجا
راباآتشحفظکنیم،چونازنظرنیرواصاًلتقويتنمیشديم.تیرهایمستقیمدشمناجازه

نمیدادکهشهداومجروحانراتخلیهکنیم.هرکسمیرفتشهیدمیشد.

تشکیل خط مقدم در مرز
احداث حین در کرديم. احداث آنجا در پدافند برای خاکريزی درشب، مداوم کار با
خاکريز،سه،چهارتاازلودرهاوبولدوزرهایمارازدندومنهدمکردند،ولیمابههرشکلی
نیروهایخط از محافظت برای جانپناه يک و کرديم احداث را مقدم خاکريزخط بود،
خودماندرستکرديم.ازاولشب،بهسرعتمجروحانوشهداراتخلیهوخطراتقويت
کرديم.يادمهستروزچهارمخرداد،يعنیيکروزبعدازفتحخرمشهر،دشمنآنقدردر

اينجاآتشريختکهماديگربريديم.
برایتشکیلجلسه،نیروهایجهاداستاناصفهانراصدازديم.سرهنگعبادتفرمانده
تیپ۵۵هوابردوسرهنگلهراسبیهمآمدند.تویسنگریازسنگرهایتانکعراقیهاجمع
شديمونمازظهرراهمانجاخوانديموبعدهمغذاخورديم.البتهنمازمانراباتیمم،با
بدنهاولباسهایپرخون،بهصورتنشستهوُفراداخوانديم،چونمدامتیرتراشمیآمد.
بعدازناهار،صحبتهایمقدماتیراکرديموهمانجايکجلسهتشکیلداديم.يادمهست۵
دقیقهکهصحبتکردم،همهاعضایجلسهخوابشانبرد،چونبعداز4۸ساعتجنگمداوم
خیلیخستهشدهبودند.منهمخوابمبرد.بعد،ازصدایتوپ۱۳۰دشمنوموجانفجارآن
کهدرنزديکیمحلجلسهمانخورد،همهمانازخوابپريديم.ساعتمراکهنگاهکردم،ديدم
۳بعدازظهراست.بعدازاينکهازخواببلندشديم،دربارهتقويتخاکريز،استقرارقبضههای
ادواتوجابهجايینیروهاباهمصحبتکرديم.بعدازجنگشبانهروزیتیپ2۵کربالو۵۵
هوابردبادشمنوتبادلآتشیکهلحظهایقطعنمیشد،درمجموعحدود۵۰۰نفرمجروح
و4۰۰شهیدداديم.مابرایفتحخرمشهر،درحساسترينمنطقهنبردبوديم.گلوگاهاصلی
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دشمنراگرفتیمتااينکهدشمندرخرمشهرخفهشد.ازقرارگاهدرخواستکرديمکهبرای
بازسازی،يگانهایديگریراکهآسیبنديدهبودند،جايگزينکند.قرارگاههمدرروزششم

خردادنیروفرستادومابهعقببرگشتیم.
موفقیتدرفتحخرمشهربهايندلیلبودکهدشمندرتقاطعمرزوجادهخرمشهر-بصره
شکستخورد.ازصبحدومخردادشلمچهکانوندرگیریوجنگتمامعیاربود.تاشبسوم
خرداد،جنگتویشهرهمتمامشدودشمنکاماًلتسلیمشد.7۰درصدوسايل،نیروهاو
تجهیزاتيگانماندرايندرگیریهامنهدمشد.چونتعدادشهدایيگانماوتیپ۵۵هوابرد
زيادبود،مجبورشدندتعويضمانکنند.ماازمنطقهشلمچهآزادشديموشبهفتمخردادبه
پادگانشهیدبهشتیرفتیم.ساعت7صبحروزهفتم،براینیروهايیکهشبقبلازخطاول
بهپادگانشهیدبهشتیآمدهبودند،سخنرانیکردم.صحبتهايمباآنهادربارهوسعتمنطقه
عملیات،مانورعملیات،ضرورتاجرایمراحلمختلفعملیات،کمبودزمان،تلفاتدشمن
وآمارغنائمیکهازاوگرفتیم،آمارشهیدان،بازتابعملیاتدرمنطقهوکشور،سختیهای
عملیات،شايعاتوفعالیتهایستونپنجم،آزادسازیخرمشهروپايانمأموريتسیروزه
نیروهایتیپکربالبود.همهفريادمیزدند:»ماهمهسربازتوايمخمینی،گوشبهفرمان

توايمخمینی.«

حماسه فتح خرمشهر
بعد از آزادسازی خرمشهر چه احساسی داشتید؟

احساسغرور،عزتوسربلندی؛عزتاسالم.مردمورزمندگانفداکارباوجودرجزخوانی
دشمن،اينحماسهراآفريدندوذلتشکسترابهاوچشاندند.صدامزمانهجومارتش
عراق،بهمنطقهآمدهبودوبرایايرانیهارجزخوانیکردهبود.اودائممیگفتمنخرمشهر
را"ُمحّمره"واهوازرا"االحواز"نامیدم.بهفرمانداربصرهگفتهبودتوفرماندارخرمشهریو
بهاستانداربصرههمگفتهبودتواستانداراالحوازی.لشکر۳عراقوپنجتیپدقیقاًازهمین

مسیربهسمتخرمشهرآمدندومیخواستندناهاررادرخرمشهربخورند.
سردار، در این ایام، خاطرات مهرماه سال 59 که خرمشهر اشغال شد و خاطرات دوره مقاومت 

برای شما تداعی نمی شد؟

آنروزکهسوارموتورشدموبابیسیمچیخودمازاينجادهبهسمتپلنورفتم،ديدم
اينجادقیقاًهمانجايیاستکهباعراقیهادرروزهایاولتجاوزشانمیجنگیديم.بعدازفتح
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خرمشهر،همینطورباموتورازاينطرفبهآنطرفمیرفتمونیروهاراجابهجامیکردم
وازاينپیروزیلذتمیبردم.واقعاًعشقمیکردموبهحدیتحتتأثیرخبرآزادسازی
خرمشهرقرارگرفتمکهبهگريهافتادم.يادگريههایخودمدردوراناشغالخرمشهرافتادم.
بعدباخوشحالیبینظیریتویشهرکولیّعصرجايیپیداکردمودرخلوتخودمنماز
شکرخواندم.مادرهنگامعملیاتهرجاگیرمیکرديم،بهنیروهامیگفتیمصلواتبفرستید.
بعدازپیروزیهايمانهمبهآنهامیگفتیمنمازشکربخوانید.اينجاهماينکارراکرديم،چون

پیروزیبزرگیبهدستآمدهبود.
منروزدوموسوممرحلهآخرعملیات،پشتخاکريزخطحديگانخودمانبودمکهامام
پیامدادندوفرمودندکهخرمشهرراخداآزادکرد.بااينکهمادرخرمشهرپیروزشديم،ولی
چوندچارغرورشديم،درعملیاترمضانشکستخورديم؛يعنیبااينکهراحتمیتوانستیم
بهتنومهونشوهبرويموچندلشکرازدشمنرامنهدمکنیمونیروهایعراقیرابهاسارت
بگیريم،سهبارتادوکیلومتریبصرهرفتیم،ولیموفقنشديمونتوانستیمبمانیم.خداطوری
گوشمانراگرفتکهاولموضوعرانفهمیديم.درواقعشکستدرعملیاترمضان،برای
ماوديگراندرسعبرتشد.نیروهایمادرشلمچهحماسهآفريدند.منکهفرماندهتیپشان
بودم،جلوبودمومثلآنهابادشمنمیجنگیدم.ماتقريباًيکماهقبلازعملیاتبهمنطقه
رفتیمو۱۰ارديبهشتعملیاتراشروعکرديمو۶خردادسال۶۱همازآنجاآزادشديم.
براساسيادداشتهایدفترچهشخصیام،بعضیازکارهاواقدماتمنبعدازعملیات،ازاين
قراربود:۱۰خردادطبقنامهشماره۱۵۸/۱۱۰کهبهقرارگاهفتحنوشتم،پنجنفربهنامهای
احمدچمنیمقدم،عزيزاهللعموپوراهلمازندران،دلفروزیازاصفهانودونفرديگراز
نیروهایاصفهانرابرایآموزشرانندگیلودرفرستادم.۱۱خرداد،آموزشضدهوايی،تعیین
فرماندهانگردانهاوگروهانها،تقسیمکاربینمسئوالنوبازديداززرهیدربرنامهامبودو
وطندوستآموزشنقشهوقطبنماداد.درروز۱2خردادسال۶۱،برنامهسخنرانیبرادر
محسنرضايیبراینیروهایيگانراداشتیم.رضايیدرسخنرانیاشگفتماتجربهجنگ
نداشتیموبهدلیلسادهانديشیوبرآوردغلطازدشمن،پیروزیمانباتأخیرانجامشد،اما
درحال،حاضردرتمامدنیااعتبارپیداکردهايموبايدتیپهایخودمانراتقويتکنیم.دنیا
میخواهدجلویمارابگیرد.مادراينجنگدرواقعباامريکاوروسیهروبهرويیموتابه
حال،امکاناتوتجهیزاتزيادیازآنهارامنهدمکردهايم.هدفدشمنانتقويتورشدحزب
تودهدرايراناستومیخواهندبعدازواردعملکردناينحزب،ازآناستفادهکنند.ماملتی
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هستیمکهبهجايیوابستهنیستیموبايدباتقويتتیپهايمانبرایرسیدنبهپیروزی،قدرتی
برایاسالمايجادکنیمکهدنیارویآنحسابکند.درجمهوریاسالمیچیزیبهنامبنبست
وجودندارد.پیامبرانهمدردورانپیامبریشانهزارانمشکلداشتند،اماهمیشهعناياتالهی
متوجهآنهابود.مسئلهمهمبرایماسرعتعملاست.مشکالتراخداحلمیکند.مافردای
قیامتبايدجوابگوباشیم.يکروزتوقفهمبهضرراسالماست.روز2۳خردادهمبا

مسئوالنوپرسنلیتیپوآقارحیمجلسهداشتم.

اطالع کم  عراقی ها از سازمان رزم سپاه
دشمن چقدر از اسامی فرماندهان  یگان های سپاه پاسداران یا نحوه  جنگیدن یگان ها و مشارکتشان 

اطالع داشت؟ نیروهای عراقی از چه زمانی با فرماندهی به نام مرتضی قربانی آشنا شدند و 

فهمیدند این کسی که دارد روبه رویشان می جنگد، چه ویژگی هایی دارد؟ 

دشمندرمحاصرهخرمشهروسوسنگردومناطقديگر،عناصریازسپاهپاسدارانراشناخت،
امادرستنمیدانستکهسازمانشانچیست،فرماندهشانکیست،ياوضعیتشانبهچهصورت
است؟درعملیاتثامناالئمهعراقیهاازمااسیرینگرفتندوماازآنهااسیروتلفاتگرفتیم،
تیپهای۳۱عاشورا،2۵کربالو۱4 نیروهای از ولیدرعملیاتطريقالقدسعدهکمی
امامحسینرادرچزابه،سابلهوشمالرودخانهنیساناسیرکردند.عراقیهادرطريقالقدس
اطالعاتجديدیازيگانهایماپیداکردندوفهمیدندکهسپاههمدرقالبتیپداردعمل
میکند.بهگمانمآنهاديگرازعملیاتطريقالقدس،فرماندهانيگانهایسپاهراشناختند؛مثاًل
فرماندهانتیپهای2۵کربالو۱4امامحسینرابهخوبیشناختند،چونمادهروزدرگیری
کمرشکنباآنهاداشتیمومکالماتبیسیممانهمعلنیوفاشبود.اسامیایمثلرحیم،
مرتضی،احمد،محسن،حسنوحسیندائمتکرارمیشدوکاریهمنمیشدکرد.آنهاهم
سیستموشبکهداشتند.فرماندهانگردانهایتیپکربالوقتیبامنتماسمیگرفتند،همگی
خطاببهمنمیگفتندمرتضی.منهمکهباآنهاتماسمیگرفتم،اسممرتضیتکرارمیشد.
تویآنشلوغیشبديگرکدرمزینبود.ماسنگريانفربرفرماندهینداشتیموکنارخاکريز
نشستهبوديم.چراغقوههمنداشتیم.نمیشدمکالماتراکدرمزبکنیم.اسمهایفرماندهانمان
همهمانجالورفت.درعملیاتفتحالمبینهماطالعاتدشمنازمابیشترشدويگانهای

سپاهسهبرابرشدند.
عراقی ها روی کدام یک از فرماندهان حساب خاص باز  کردند؟

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



394  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

آنهافرماندهانيگانهایشاخصمثلتیپهای27حضرترسول،7ولّیعصر،4۱ثاراهلل،
۱4امامحسین،۸نجف،2۵کربالو۱۹فجرراشناختند،چونازهريکازاينيگانهاتقريباً

يکی،دواسیردرهرعملیاتگرفتهبودند.
آیا فرمانده  عراقی ای روی خط شما آمد که مثاًل بگوید آقا مرتضی زیاد تالش نکن، ما تو را می شناسیم؟

نه،فرماندهانعراقیچنیناجازهاینداشتند.آنهااستخباراتشانخیلیبهکارمسلطبودوکنار
هرفرماندهشانيکنفرازحزببعثبود.مادسته،گروهان،گردان،تیپولشکرداشتیموهر
کاریصالحمیدانستیم،میکرديم.نظاموامامواقعاًبهسپاهاعتمادداشتندوسپاهآزادیعمل
داشت.بهجزمواردیکهامامخمینیدستورمیدادند،همهتصمیماتراخودمانمیگرفتیم.
رویفرکانسعراقیهاهممیرفتیموبهآنهادستورمیداديموسرغنائمدعوامیکرديم.اسرا

رابازجويیوبهآنهامحبتمیکرديموکسیهمماراسؤالوجوابنمیکرد.

مسائل شرعی و معنوی در بحبوحه عملیات
سردار، گویا در بحبوحه عملیات، مشکالت خاصی برای شما یا رزمندگان به وجود آمده بود. این 

مشکالت را چگونه حل کردید؟

دوموضوعبودکهمنهردورامیگويم.موضوعاولاينبودکهرزمندههابرایرفعتشنگی
رامشغول آنهاذهنشان کارهايیمیکردندکهدرستی زيادشاندرحینعملیات، وعطش
کردهبود.آنهاسؤاالتیدراينبارهداشتندکهبرایرسیدنبهجواب،درعملیاتبیتالمقدس
ازآيتاهللمشکینیاستفتاکردند.تویفیلمهايیکهازعملیاتبیتالمقدسدرسال۶۱نشان
میدهد،آيتاهللمشکینیوآيتاهللصدوقیهردودرقرارگاهحضوردارند.موضوعازاين
قراربودکهنیروهابهدلیلگرمایهواوتشنگیدروضعیتیغیرعادیبودند؛طوریکهبرای
رفععطشفقطآبکمپوتهايیراکهبهجبههآوردهبودند،میخوردندومیوههایآنهارا
دورمیريختند.آنهابااينکار،دچارعذابوجدانواحساسگناهشدهبودند.منيادمهست
درقرارگاهکهخدمتآيتاهللمشکینیبوديم،بهايشانگفتندرزمندههایمااينکمپوتها
رااينطوریدارندمیخورند.وقتیمردماينقدرزحمتمیکشندواينهارامیفرستند،ولی
رزمندههافقطآبکمپوتهارامیخورندوبقیهاشرادورمیريزند،اشکالیندارد؟ايشان
همدرپاسخبهرزمندههاگفتالهیقربانشمابشوم!شماآبکمپوتهارابخوريد،گوارای
وجودتانباشد.اينملتشمارادوستدارند.خداشمارادوستدارد.اينآبکمپوتو
آبگیالسراشهیدمیخورد.اينهاراباهمانلطافتخاصخودشکهسرشارازمعنويت
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بود،میگفت.يادمهستچشمانايشانپرازاشکشد.مناينکالمرااززبانخوداين
بزرگوارشنیدم.علمایماچقدرخوبمسائلشرعیراحلمیکردند.وجودآنهادرجنگ،
فضایمعنویایرابینرزمندگانبهوجودمیآوردوموجبپیروزیمیشد.خداوندآنهارا

باپیامبراسالممحشورکند.
موضوعدوماينکهخداوندتویقرآنمیفرمايد:»َکممِنفئٍۀ قلیلٍۀغلبتفئًۀ کثیرًۀبِإذناهلل«؛1
يعنیبهاذنخداگروهکمیبرگروهزيادیپیروزمیشوند.درآياتديگرمیگويدبهاذنو
قدرتمن،يکیازمؤمنانبردهنفرازدشمنانياکافرانپیروزمیشود.میگويد»بإذناهلل«يعنی
بهاذنخدا.وقتیخدااذنمیدهد،توديگرنبايدازاينرودخانهکهمیخواهیعبوربکنی،به
مسائلجزئیفکرکنیوبهدنبالاينباشیکهچهکسیآمد،چهکسینیامد،سپاهاصفهاننیرو
دادياندادياشهردار،استانداروامامجمعهآمدنديانه.اصاًلنبايددربنداينهاباشی.خدامیگويد
منيکنفررادهنفرقرارمیدهم.ماهماينجابهاذنخداواردشديم.]باشجاعتوصالبت[
حسینخرازیواحمدکاظمیوهمهرزمندگانهمدقیقاًهمیننظرراداشتند.احمدکاظمیکه
قباًليکرزمندهبود،فرماندهتیپشدهبود.حسینخرازیازبینبیستنفر،فرماندهتیپشده
بود.منهمازبینعدهایکهباخودمبهخرمشهروآبادانبردموباهمجلویدشمنجنگیديم،

فرماندهتیپشدم.بااينحالخداوکیلیهیچوقتدنبالجايگاهوحکمودرجهنبوديم.

حجت االسالم مصطفی رّدانی پور 
در حال سخنرانی در مراسم صبحگاه تیپ25 کربال در پادگان شهید بهشتی - قبل از عملیات بیت المقدس 

۱.سورهبقره،آيه24۹
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شما به اینکه فرمانده تیپ شده بودید، مباهات نمی کردید؟ 

نه،کهچی؟بهقولحاجحسینخرازی،کهچی؟]بابیتفاوتی[خبرینبود.يکحکممسئولیت
برایخدمتبود.افرادیمثلحسینخرازی،احمدمتوسلیان،رئوفی،احمدکاظمی،رودکی،
زينالدين،باقری،بقايیوکسانیکهتویاينمحورهاباهمعملیاتبیتالمقدسراانجام
داديموخیلیهايشانشهیدشدند،اصاًلنگاهنمیکردندبهاينکهحاالفرماندهشدهاند،بلکهتدبیر
میکردند.آب،نانوهرکمکديگریکهازطرفمردمودولتمیآمد،شکرمیکرديمويا

علیمیگفتیموبهرزمندههامأموريتمیداديم.
اعضای میگیرند. تحويل بیشتر معموالً مظلومترند، که را بچههايی خانواده، يک توی
خانوادهبیشتِرتوجهشاندرمهمانیهابهآنهاست.درجنگتحمیلیهمخداوندماراتحويل
گرفت.شماببینید،دنیاباهمهامکاناتمادیوبهترينسالحهابهکمکصدامآمد،درحالیکه
مايککشورتنهاومظلومبوديمکهتحريممانکردهبودند،اماامروزنظامجمهوریاسالمیو
مردمعزيزايرانسربلندوماندگارشدند،ولیدشمنانملتايرانبهذلتافتادندونابودشدند.
مادرجنگشلمچه4۰۰شهیدودرمراحلاولودومعملیات2۰۰شهیدداديم.حدود۱۵۰۰
نفرازنیروهايمانهممجروحشدند.خالصهاينپیروزیبافداکارینیروهایسپاه،جهاد،

ارتشوبسیجبهدستآمد.روحشانشاد.

جلسه پانزدهم*
عملیات رمضان

چکیده
موضوع گفت وگوی جلسه پانزدهم تاریخ شفاهی سردار قربانی عملیات رمضان است. در ابتدای 
تالش  به  بیت المقدس،  عملیات  از  بعد  کربال  تیپ2۵  اقدامات  توضیح  با  قربانی  جلسه،  این 
عده ای برای برکناری او از ِسمت فرماندهی این تیپ اشاره و عنوان کرد که مسائل سیاسی 
مبنای این تصمیم گیری ها بود. او همچنین درباره سفرش به اصفهان بعد از عملیات بیت المقدس 
و فراهم کردن مقدمات ازدواج در آن دوران، توضیحاتی داد و به تشریح اقدامات بانوان اصفهان 
در جبهه های جنگ و خدمات آنها در پشت جبهه ها پرداخت. قربانی در ادامه، درباره تحوالت 
صحنه نبرد و مقدمات عملیات رمضان سخن گفت و بیان کرد که استراتژی نیروهای ایران در 
این عملیات، صرفًا تنبیه متجاوز بود و آنها طبق توصیه امام خمینی، خود را ملزم به رعایت 
حقوق غیرنظامیان عراقی در زمان ورود به خاک این کشور می دانستند. عراقی ها در رسانه های 
خودشان ورود نیروهای ایرانی به خاک کشورشان را به تجاوز تعبیر کردند و به این صورت، 
نظر کشورهای مختلف را برای همراهی با خودشان جلب کردند. وی در تشریح طرح مانور 
عملیات رمضان، به نقش و جایگاه قرارگاه فتح، به ویژه نیروهای اصفهانی این قرارگاه پرداخت و 
بیان کرد که با طرح فرماندهان قرارگاه مرکزی برای این عملیات، به دلیل ضعیف بودن یگان های 
جناح راست نیروهای قرارگاه فتح، به صراحت مخالفت کرده است. در ادامه، درباره سازمان رزم 

* جلسه پانزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در 18 مهر 1390 برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از 
همرزمان سردار قربانی نیز حضور داشتند.
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حقوق غیرنظامیان عراقی در زمان ورود به خاک این کشور می دانستند. عراقی ها در رسانه های 
خودشان ورود نیروهای ایرانی به خاک کشورشان را به تجاوز تعبیر کردند و به این صورت، 
نظر کشورهای مختلف را برای همراهی با خودشان جلب کردند. وی در تشریح طرح مانور 
عملیات رمضان، به نقش و جایگاه قرارگاه فتح، به ویژه نیروهای اصفهانی این قرارگاه پرداخت و 
بیان کرد که با طرح فرماندهان قرارگاه مرکزی برای این عملیات، به دلیل ضعیف بودن یگان های 
جناح راست نیروهای قرارگاه فتح، به صراحت مخالفت کرده است. در ادامه، درباره سازمان رزم 

* جلسه پانزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در 18 مهر 1390 برگزار شد. در این جلسه آقای مرتضی تاج از 
همرزمان سردار قربانی نیز حضور داشتند.
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398  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

عملیات رمضان، ترکیب گردان های تیپ25 کربال در این عملیات، طرح مانور یگان های تحت 
امر قرارگاه ها به ویژه قرارگاه فتح و همچنین شناسایی مواضع دشمن و خنثی کردن میادین مین 
توضیحاتی داده شد. قربانی با تشریح مراحل عملیات رمضان، به دالیل ناکامی در این عملیات 
اشاره کرد و افزود که باوجوداینکه در این عملیات به اهدافمان دست نیافتیم، بخش وسیعی 
از توان ارتش عراق را منهدم کردیم که رژیم بعث عراق به سرعت آن را بازسازی و ترمیم 
کرد. به اعتقاد او، با توجه  به خسارات واردشده به نیروی انسانی و تجهیزات ارتش عراق، اگر 
حمایت کشورهای منطقه  و سایر کشورها از عراق نبود، دولت بعث ساقط می شد. قربانی ورود 
قوای ایران به خاک عراق را اقدامی صحیح تلقی کرد و افزود که تنها راه فشار بر صدام و 

متقاعدکردن او و هم پیمانانش برای ترک مخاصمه، همین بود.

جمع آوری غنائم و مهمات بعد از عملیات بیت المقدس
درباره  اگر  کنیم.  بررسی  را  رمضان  عملیات  می خواهیم  جلسه  این  در  بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

برای  یگانتان  آمادگی  و  رمضان  عملیات  مقدمات  به  لطفًا  ندارید،  مطلبی  بیت المقدس  عملیات 

اجرای این عملیات بپردازید.

مادر اينکهخرمشهرفتحشد، از بعد بايدخدمتتانعرضکنمکه بسماهللالرحمنالرحیم.
آيندهآماده ازگوشهشلمچهآزادشديمورفتیمکهخودمانرابرایعملیات هفتمخرداد
بکنیم.يگانهايیازتیپ2۱امامرضاولشکر2۱حمزههمآمدندتاخطمارادرشلمچه
داديم، باوجودآنکهدرشلمچهشهدایزيادیدرچندروز بکنند. پدافند بگیرندو تحويل
الحمدهللربالعالمینروحیهنیروهایيگانمانخوببودوازادامهجنگمأيوسنبودند.وقتی
کهتیپمانآزادشد،بهپادگانشهیدبهشتیاهوازبرگشتیموهمهنیروها،وسايلوتجهیزاتمان
راهمعقببرديم.مادرهرمنطقهعملیاتی،عقبهاینزديکبهخطداشتیم؛مثاًلوقتیدر
دريسهونثارهکوچکدرمحدودۀشرقیرودخانهکارونبوديم،عقبهماندرهمانحوالیبود.
بعدازتأمینجادهخرمشهر-اهواز،عقبهرابهپشتاينجادهدرنزديکیآبگرفتگیمنتقل
پادگانشهیدبهشتیدرسهراهیخرمشهربهسوسنگردبود. کرديموديگرمسیرترددمان
عراقیهابرایاستفادهازنخلستانهایحاشیةغربرودخانهکارون،ازوسطآبگرفتگیتردد
میکردند.حضوردشمندرآنجابهصورتقرارگاهیبود.عراقیهاهرروزباخودروونفربر

برایگشتوشناسايیبهمنطقهمیآمدند.
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1. مرتضی قربانی 2. جان نثاری 3. راشد یزدی 4. مهدی ربانی 5. ناصر ابراهیم پور
پادگان شهید بهشتی - بعد از عملیات بیت المقدس

بعدازعملیاتبیتالمقدس،درششمخرداد،منگروههايیرابهمسئولیترجبعلیسلیمانیو
صادقلیبههمراهنیروهایديگربرایجمعکردنغنائمومهماتبهجاماندهدرمنطقهآزادشده،
اين بود.در تأمینمهماتوتجهیزات مادرآندوران، آنجافرستادم.مهمترينمشکل به
مأموريتعلیرضابابايی،مرتضیتاجوحاجآقاصدرخیلیفعالبودند.حاجآقاصدرپیرمردی
باشخصیتبودکهدرحسابوکتابواردبود.اووبابايیمدتیبعدبهشهادترسیدند.در
جمعآوری با بودند. کرده ذخیره مهمات جنگ، سال يک برای عراقیها خرمشهر، محور
مهماتوتجهیزاتغنیمتیشايدنیازهایيکی،دوسالمادراينزمینهتأمینمیشد.همه
مهماترادرمحوطهایدرپشتخرمشهردپوکرديم.چونعقبهماندرتیررسآتشتوپخانه
دشمنبودوخطرازبینرفتنمهماتوجودداشت،آنهارابهاهوازانتقالداديم.درضلعغربی
پادگانشهیدبهشتی،زمینوسیعیبودکهدرآنيکساختمانخیلیبزرگبتنیوجودداشت.
اولاينساختمانراشناسايیوبعدبیشترمهماترادرآنذخیرهومخفیکرديم.البتهفقط
مهماتآکبندرابهپادگانمنتقلکرديم،چونبردنمهماتبازخطرناکبود.قباًليکانبار
مهماتدراطرافاهوازمنفجرشدهومشکالتیبهوجودآوردهبود.مهماتغنیمتیعملیات
ثامناالئمهرادرسیلویبزرگشهراهوازکهدرحالساختبود،جمعکردهبودندکهبهدلیل
بیاطالعیکارکنانازشیوهنگهداریمهمات،انفجارمهیبیدرضلعجنوبیشهراهوازرخداد.
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رفتن از تیپ25 کربال
من اینجا یک سؤال مهم دارم. وقتی به دفترچه راوی و پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات 

جنگ در قرارگاه فتح مراجعه کردم، دیدم یک بحث جدی درباره شما در اسناد آن زمان وجود 

دارد. شاید بعضی از مسئوالن و فرماندهان قرارگاه فتح هم این بحث ها را مطرح کرده باشند و به 

گوش شما رسیده باشد. آنها گفته بودند ما می خواهیم مرتضی قربانی را از فرماندهی تیپ25 

کربال برداریم و فرد دیگری را به جای او انتخاب و معرفی کنیم. آیا شما اصاًل خبر داشتید؟ چرا 

آنها این تصمیم را گرفتند؟ اگر از جزئیات ماجرا چیزی یادتان هست، بفرمایید.

اولینبارنبودکهايناتفاقمیافتاد.چندبارديگرهمبرایجابهجايیمناقدامشدهبود؛مثاًل
وقتیدرمحاصرهآبادانبودم،عدهایدنبالاينبودندکهمنراازفرماندهیمحوروگردان
کربالبردارند،چونگمانمیکردندکهمندارمکارسیاسیمیکنموبرایاينکاربهمنطقه
آمدهام.درحالیکهمنوتمامنیروهايیکهازاصفهانآمدهبودند،بااينکهخطوطسیاسیرا
میشناختیم،فقطازخطاماموواليتتبعیتمیکرديموبرایحفظاعتقاداتوارزشهابه

جبههرفتهبوديم.
يکباردردورهمحاصرهآبادانکهدشمنبخشیازمنطقهاروندرامحاصرهکردهبودودو
جادهاهواز-آبادانوآبادان-ماهشهردردستمابود،میخواستنداينکاررابکنند،ولی
موفقنشدند.آنهابهتالشخودشاندرعملیاتطريقالقدسوفتحالمبینهمادامهدادند.بعد
ازعملیاتبیتالمقدس،يکیازاقداماتآنهااينبودکهبهرزمندههايیکهاصاًلدرجنگ
هیچکاریبهمسائلسیاسیوداخلیکشورنداشتندوفقطگوشبهفرمانامامبودند،حمالت
سیاسیکردندوبهآندامنزدند؛طوریکهحتیآقایمحسنرضايی،منراخواستوگفت
میخواهیدرسپاهبمانیيانه؟گفتمآقامحسناينچهحرفیاستکهداريدبهمنمیزنید؟!
يعنیچهکهمیخواهمبروميابمانم؟مننهبرایسپاهونهبرایمسائلمادیآمدهام.منبه
فرمانحضرتامامبهاينجاآمدهاموازروزیکهجنگشد،جزءاولینکسانیبودمکهوارد
جنگشدم.تاوقتیهمکهامامتکلیفکند،وظیفهشرعیاماستکهبهعنوانيکنیرویعادی
اينجابمانم.منمقلدامامهستم.بههرحالدراينماجرابهآقامحسنخیلیفشارمیآوردند
اينها باآيتاهللطاهریاصفهانیهماهنگاستو ودائمبهايشانمیگفتندکهمثاًلفالنی
جزءيکباندويکگروهاندوبههمیندلیلبايداوراازمسئولیتفرماندهیبرکناربکنیمو

عذرشرابخواهیم.
این افراد چه  کسانی بودند؟ 
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و بودند بیکار بودند. راست جناح از آنها بودند. فعال راست و جناحچپ اصفهان در 
مینشستنداينحرفهارامیزدند.بعدبانظرحضرتامام،رضاسیفالّلهیرابهاصفهان
فرستادند.ايشانکهآمد،اوضاعکمیمتعادلترشدوفشارسیاسیازرویمابرداشتهشد.
بههرحالدرگیریهایجناحهایچپوراستبعضیوقتهادرجبهههمتأثیرمیگذاشت.
باالخرهبهآقامحسنفشارآوردندکهمنراعوضکند.منهمباصراحتحرفهايمرابه
ايشانگفتم.آقامحسنبهمنگفتشمامیخواهیدازسپاهبرويد؟منهمباقاطعیتگفتم

منبافرمانامامآمدهاموبافرمانامامهممیروم.
خب اگر شما می رفتید چه نفعی برای آنها داشت؟

جزءمعادالتسیاسیشانبود.بعضیهاگفتهبودنداگرمرتضیقربانی،حسینخرازیو
احمدکاظمیزندهبرگردند،مادرشهراصفهانديگرجايگاهینخواهیمداشت.البدفکر
میکردندبرایحفظنظاموارزشهابايدپستومسئولیتداشتهباشند،درصورتیکهاين
مسائلاصاًلبرایمامطرحنبود.آنهادراصلدنبالجايگاهخودشانبودندوبههمیندلیل
تصمیمگرفتندکهمنوديگرانراجابهجاکنند.اينکهمااينجايگاهرابرایخدمتبهدست
آورديم،ازعناياتخدابود.پذيرشفرماندهیتیپولشکردرجنگهمصرفاًبرایانجامدادن
وظیفهبود.مخالفاندريکسالیکهآبادانمحاصرهبود،نیامدند؛برایفتحبستان،زيرتیرهای
به فتوحات،حمله از بعد اما نیامدند، بود، بارانگلوله که نیامدند؛درچزابه تانکدشمن

فرماندهانمظلومجنگراشروعکردند.
اینکه  آزادسازی خرمشهر دچار غرور نشدید؟  و  بیت المقدس  پیروزی در عملیات  از  بعد  شما 

مثاًل با خودتان بگویید ما رفتیم جنگیدیم و این شهر را آزاد کردیم و حاال مردم و مسئوالن نظام 

جمهوری اسالمی به ما بدهکارند.

حضرتعباسینه.بهقرآننه،چونمامستقیمباجنگوخونوشهادتروبهروبوديم.اصاًل
اگرفکرماناينبود،خداماراموفقنمیکرد.اينطورنبودکهفرماندهانبرایمردمقیافهبگیرند
وفخربفروشندودائماينمسائلرابیانکنند.دراينصورت،اينديگرپیروزینبود،بلکه
شکستبود.مادرعملیاتبیتالمقدسواقعاًخالصانهجلورفتیموباتوجهبهمعنويتیکه
درتیپوگردانهايمانبود،فضاسالمبود.متأسفانهاينحرفهاازتهران،اصفهانوشهرهای
ديگربهداخلجبههرسوخکرد.بعضیهاهممسائلسیاسیراواردصحنهنبردکردند.آنها
میخواستنددستبچههاراازپیروزیدرجنگوحضوردرسپاهکوتاهکنندکهنتوانستند.
البتهدربارهنیتآنهابايدازخودشانبپرسید.بگذريم.بهتراستواردمباحثعملیاتبشويم.
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ازدواج و تشکیل خانواده
اگر اجازه بدهید، من از زندگی شخصی شما در این دوره یک سؤال کنم. پس از ساماندهی اوضاع 

تیپ25 کربال و تعویض فرماندهی آن، در فاصله دو نبرد بیت المقدس و رمضان، با توجه به اوقات 

فراغتی که داشتید، آیا به اصفهان هم رفتید؟

از ازدواجمهمفراهمشدکهيکی ايندوعملیات،زمینه بین درفاصله اتفاقاً بله،رفتم. 
اتفاقاتمهمزندگیمناست.اولتیربرایسه،چهارروزبهاصفهانرفتمودرهمینزمان
همباهمسرمازدواجکردم.خانماشکیانکهنوهعموعلیامبودوجمعیازخواهرهاازماهها
پیشازآن،برایخدمتبهرزمندگان،درعقبهمنطقهجنگیحضورداشتند.ماباايشانو
خانوادهاشازقبلصحبتهایخودمانراکردهبوديموالحمدهللربالعالمیندرفاصلهبین

عملیاترمضانوبیتالمقدساسبابازدواجمانفراهمشد.
آیا پدر و مادرتان شما را ترغیب کردند یا خودتان به این نتیجه رسیدید که ازدواج کنید؟

دستگاههای و شاه رژيم با درگیری فضای فضا، ۵۶ سال از است. پیغمبر ازدواجسنت 
منصوبشمثلساواکبود.بعدشهمدرگیریهایانقالبوجنگتحمیلیپیشآمد.من
همازسال۵7تا۶۱درهمهعرصههاحضورداشتم.کارآنقدرسنگینبودکهاصاًلبهفکر
ازدواجنبودمتااينکهخرمشهرفتحشدومناحساسکردمکهايندوره،زمانمناسبیبرای
ازدواجاست.بارهاپدرومادرمبهمنگفتهبودندکهبیاازدواجکن،ولیمنکمتربهاين
مسئلهتوجهمیکردم،چوناحساسمیکردموظیفهاصلیامحضوردرجنگوجبههاست.
به بهعقبمیرفتم،هردويشان بداست.هروقت تنهايی،خیلی اينکهشما آنهامیگفتند
منمیگفتندازدواجکن،امامننمیپذيرفتم.خالصهبعدازاينکهبهاصفهانرفتم،خريدی
کرديموجشنمختصریگرفتیموبعدباهمسرمبهاهوازرفتیمودريکخانهيکاتاقه

ساکنشديم.
آن زمان شما چندساله بودید؟ 

2۵سالمبود.قبلازجنگ،منوخانوادهامدربارهانتخابخانماشکیانصحبتهايیکرده
بوديم.درطولجنگهمايشاندائمدرمنطقهحضورداشت.خانماشکیانسابقهحضور
سیماههدرمناطقجنگیوکمکبهرزمندگانرادارد.بههرحالخانوادهمنبرایاينوصلت

deآمادهبودندوخانوادهايشانهمبايدآمادهمیشدند.
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نقش زنان اصفهان در جنگ 
با ایشان از قبل آشنا بودید؟ 

مناطق در ايشان حضور اما بوديم، فامیل ما خب 
و کار هدف، شد. ما بیشتر آشنايی موجب جنگی،
شد. وصلتمان به منجر سرانجام مشترک خدمت
ايشانقبلازجنگ،دردرگیریهایدورانانقالبو
مبارزهباضدانقالبحضورداشت؛مثاًلبرایکمک
درمانیبهرزمندگاناسالمبهمريوانرفتهودورههايی
اول خانمها بود. کرده تجربههايیکسب و گذرانده
بهسمتمريوانرفتند،چونبهکارآنهادرآنجابیشتر
جبهههای به را آنها ما شد، جنگ که بعد بود. نیاز

جنوببرديم.درواقعباتیپکربالبهمناطقجنوبآمدند.عملیاتطريقالقدسکهانجامشد،
برایعملیاتفتحالمبینآنهارابهبیمارستانهافرستاديم،چونوضعکادرپزشکیوپرستاری
بیمارستانهاخیلیبدبود.درواقعرسیدگیبهمجروحانجنگصرفاًبادلسوزیخانمهای
و بهصورتخودجوش آنها بود. میسر متدين و انقالبی خانوادههای از فداکاری و متعهد
داوطلبانهمیرفتنددربیمارستانهاکارمیکردند.ازعملیاتفتحالمبینبهبعد،گروهخانمهای

اصفهانرابهطوررسمیدربیمارستانامامخمینیشوشمستقرکرديم.
خانم اشکیان چه ویژگی هایی داشت که شما تمایل پیدا کردید با ایشان ازدواج کنید؟

دلیلاولاينبودکهماباهمآشنايابهاصطالحقوموخويشبوديم.دلیلدومهماينبودکه
وقتیازايشانخواستگاریکردم،ايشانباجبههرفتنمنمخالفتینداشت،بااينکهمیدانست
از بودند. برادرهاوپدرشهمدرجبهه ايشانو جبههمحلجنگوشهادتاست.خود
خانوادهايشانفقطمادرشدراصفهانبودوبقیهدرمنطقهجنگیبودند.ديگراينکهخود
ايشانهمموافقازدواجبامنبود.خانماشکیانازنظرتدين،تعهد،انقالبیبودنوحضوردر

جبههبامنکاماًلسنخیتداشتوالحمدهللماهمديگرراخیلیخوبدرکمیکرديم.
قبل از اینکه ازدواج کنید، با همسرتان شرط و شروطی نگذاشتید؟ مثاًل اینکه بگویید من بالفاصله 

بعد از مراسم ازدواج به مناطق جنگی می روم. آیا شما راضی هستید یا نه؟ از آنجا که ابعاد زندگی 

این حرف ها را می خوانند و می شنوند،  شما مهم است و ممکن است نسل جوان و آیندگان که 

سؤالی برایشان ایجاد شود، باید این گونه مسائل شفاف و روشن شود. 

مرتضی قربانی به همراه همسر
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نه،ماهیچشرطوشروطیباهمنگذاشتیم،چونبهزندگیدردورهانقالب،ارزشینگاه
میکرديموهردويمانپذيرفتهبوديمکهتاسرحدشهادتوجاندادن،خودمانراوقف
هرشرطی از باالتر را ارزشها اين بنابراين کنیم. مذهبیمان و دينی اعتقادات و آرمانها
میدانستیموبهآنعملمیکرديم.خانمهايیکهمابرایرسیدگیبهوضعمجروحان،به
خوزستانفرستادهبوديمودرعملیاتفتحالمبینوبیتالمقدسوعملیاتهایديگرحضور
داشتند،درانقالبوراهپیمايیهاهمفعالیتبسزايیداشتند.آنهاباانگیزههایاعتقادیمثل
حفظاسالمونظاموخدمتبهرزمندگانکهازحضرتامامدردورانمبارزهوانقالبگرفته

بودند،داوطلبانهبهمناطقجنگیآمدهبودند.

آغاز زندگی مشترک در منطقه جنگی
یعنی افراد هم عصر و هم نسل شما به نوعی این مسائل را به لحاظ فکری پذیرفته بودند؟

منوقتیبرایخواستگاریازخانماشکیانرفتم،ايشاناينمسائلرابهخوبیدرکمیکرد
وحتیپذيرفتهبودکهممکناستمنشهیدياجانبازبشوم.بنابراينمشکلخاصیازاين
لحاظنداشتیم.بعدازآنکهمراسمازدواجمانالحمدهللخیلیخوببرگزارشد،منوخانمم
ازاصفهانبهمنطقهجنگیرفتیم.وقتیبهمنطقهرسیديم،خانمهایديگریکهباايشانکار
میکردند،آمدندومنهمبهآنهاگفتمشماحاالديگربايدازمناجازهبگیريد.بعدهمگفتم
طبقهمانروالقبل،برويدپایکارپرستاریازرزمندگانبايستیدوبرایعملیاتبعدیآماده
بشويد.همهافرادگروهخواهران،بسیجشدند.اينچندزنبايدبهاندازهيکگروهانمرد
برایکمکرسانیبهبیمارهاومجروحهاتالشمیکردند.رسیدگیبهمصدومانومجروحان
ومداوایآنهاخیلیسختبودواهمیتزيادیداشت،چوناگرکمکاریمیشد،زخمیها

براثرجراحتوخونريزیشهیدمیشدند.
تا یک زندگی  به ماه عسل می روند  ازدواج می کنند، طبق آداب و رسوم،  با هم  زن و مردی که 

بانشاط را شروع کنند. شما تمام آمال و آرزوهایتان را کنار گذاشتید و عازم جبهه شدید و برای 

ناگواری  اتفاق  هرکدامتان  برای  داشت  امکان  درحالی که  بودید،  جدا  همدیگر  از  مدیدی  مدت 

بیفتد. این موضوع را چطور برای خودتان حل کردید؟ آیا بحثی با هم کردید و استداللی آوردید 

یا خیر؟ ما می خواهیم اینها را یک مقدار بیشتر تشریح کنید.

مهريهخانممنصدتوماناست؛صدتاتکتومانی.اينقدرصافوسادهباهموصلتکرديم.
ازطرفیمادربارهشهادتباهمصحبتکردهبوديم؛طوریکهمنمیگفتممنشهیدمیشوم
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وايشانهممیگفتمنشهیدمیشوم.همسرمهمبهدلیلحضوردرمنطقه،احتمالداشت
شهیدشود،اماباوجوداينمنبهاينوصلتراضیبودم.اصاًلمابافکرانقالبیوجهادیوارد
زندگیمشترکشديموهدفاصلیماندرزندگی،خدمتبهاسالموانقالببود.درواقع
ارزشهايمانارزشهایالهیومعنویبودکهبردستورهایاسالمواماممنطبقبود.بههرحال
مامقلدايشانبوديموبههمیندلیلديگرالزمنبودباهمبنشینیمدائمبحثبکنیمياشرط

بگذاريموکارهاراهماهنگکنیم.
محل سکونتتان کجا و چطور بود؟

وقتیباهمسرمازاصفهانبهاهوازبرگشتم،همانابتدادرپادگانشهیدبهشتیمستقرشديم.
قسمتیازاينپادگانمتعلقبهوزارتکشاورزیبودکهشاملمجموعهانبارهایتدارکاتی
جداازهمبود.اينانبارهادربمبارانهایهواپیماهایدشمنکمترآسیبمیديدند.ماهم
وسايلوتجهیزاتتیپ2۵کربالرادرآنهادپوکردهبوديم.آنجادوتاسوئیتداشتکهيکی
ازآنهارابهخواهرهايیکهدربیمارستانوعملیاتهاباخانممنکارمیکردند،داديمودرآن
يکی،زندگیمشترکمانراشروعکرديم.آنسوئیتهیچچیزنداشتوماهمفقطکمیلباس
ازاصفهانبردهبوديم.همانروزیکهازاصفهانبهاهوازرفتیم،منبرایعملیاترمضان
بهمنطقهشلمچهوپاسگاهزيدرفتموخانممهمبههمراهخواهرهایديگرکهازاصفهان
آمدهبودند،بهبیمارستاننادریاهوازرفت.ازمنطقهعملیاتیرمضانتامنزلمانبیشترازيک
ساعتراهنبود،اماچونداشتیمبرایاجرایعملیاتبرنامهريزیمیکرديم،حدودهفدهتا

بیستروزبهعقبهمنطقهعملیاتیوخانهبرنگشتم.
خب همسرتان نگران شما نمی شد؟

نه،باوجوداينکهماتلفننداشتیموموبايلیهمدرکارنبود،نگراننمیشد.ارتباطبیسیم
همبینمانبرقرارنبود.گاهیمنبهايشانپیغاممیدادمکهصحیحوسالمهستموگاهیهم
خودشدربیمارستانازمجروحهامیپرسیدکهشماازکدامتیپهستیدوفالنیراديدهايد

يانه؟اطالعاتخانماشکیانازمنبیشترازاطالعاتمنازايشانبود.
محلاسکانمادريکمنطقهبیابانیبود.دوپیرمردبهنامهایحاجابراهیموحاجاسماعیل
موجودیهمدرکنارمادرانبارتیپ2۵کربالکاروزندگیمیکردند.مابهنیروهایواحد
خدماتيگان2۵کربالگفتیمکهباحلبیدوسوئیتمحلسکونتمانرامحصورکنندتاروباهو
سگوجانورهایديگرداخلآنهانیايند.خالصهباصفحهفلزیوسیمخاردارونبشیحفاظی
درستکرديم.درشهميکصفحهفلزیبودکهوقتیآنرامیبستیم،خیلیصدامیداد.
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اگردزدیبهخانهمامیآمد،وقتیکهدررابازمیکرد،خودشازسروصدایآنمیترسید.
]باخنده[حدوددهروزبهزمانعملیاترمضانيعنیبیستودومتیرماندهبودکهبهمحل

سکونتجديددراهوازرفتیم.
پس با امکاناتی که از اصفهان آورده بودید، ایشان در آن سوئیت مشغول خانه داری شدند. امکانات 

دیگری فراهم شد؟

نه.مابادوتابقچهرفتیمودرآنجامستقرشديم.کفاتاقهاموکتبودوچندتاپتویسربازی
همداشتیم.دو،سهتاچفیههمبودکهشبهازيرمانمیانداختیم.وقتیبهخوزستانرفتیم،
خانمهابايدبهبیمارستانمیرفتندوامکاناتوتجهیزاتووسايلبیمارستانرابرایعملیات
رمضانآمادهمیکردند.اينکارخودشبیستروزتايکماهزمانالزمداشت.دراينمدت
بايدفضا،نیرو،امکانات،تجهیزاتواتاقعملبیمارستانبهطورکاملآمادهمیشد.بنابراين

خواهرهابالفاصلهبهبیمارستاننادریاهوازوبیمارستانهایصحرايیرفتند.

عبور از مرز 
از پیروزی ارزشمند عملیات  بعد  ادامه بحث عملیات ها، به عملیات رمضان می رسیم. بفرمایید  در 

بیت المقدس، دوره جدید جنگ بر چه مبنایی شکل گرفت و چه مقدمات، شاخص ها و ویژگی هایی داشت؟

مابعدازعملیاتبیتالمقدس،واردمرحلهطراحیعملیاترمضانشديم.البتهازقبلهم
بینفرماندهانجنگبحثهايیمقدماتیدربارهچگونگیعملیاتدراينمنطقهشدهبود،
ولیبحثهایرسمیازاولتاچهارم،پنجمتیرشد.درآستانهعملیاتفتحالمبینکهخدمت
حضرتامامرفتیم،آقامحسنوصیادشیرازیباکالکونقشه،توضیحاتیدربارهطرحمانور
عملیاتفتحالمبینوبیتالمقدسخدمتحضرتامامدادند.دراينجلسه،بیشترفرماندهان
تیپهامثلاحمدکاظمی،حسینخرازی،رئوفی،رودکی،حسندرويش،مجیدبقايی،حسن
باقری،رشید،علیفضلیواحمدپوربودند.رحیمصفویهمحضورداشت.درآنروزبا
توجهبهوضعیتجنگ،دربارهعملیاترمضانوحرکتبهسمتنشوه،تنومهوبصرههم
صحبتشدکهامامتأکیدکردندخیلیمواظبمردمعراقباشید.ايشاندرواقعمجوزورودبه
داخلخاکعراقرابهمادادند،ولیفرمودندکهمواظبمردمباشید.اينهاراقباًلهمگفتهام.
برعکس تأکیدايشانبررعايتحالمردمعراق،ماراخیلیمحدودمیکرد.مابايددقیقاً
حکومتعراقعملمیکرديم.نظامیانعراقبابمباران،خرابکاری،بمبگذاری،وحشیگری،
غارتوتجاوزبهجان،مالونوامیسمردموبهطورکلیايجادرعبووحشتدرمرزها،
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تحرکاتخودشانراشروعکردند.درحالیکهبااينشرطوفرمانحضرتامام،توپخانهها،
نیرویهوايی،هوانیروز،نیروهایستادیورزمندگانماخیلیمحدودمیشدند؛يعنیمابايد
دراينعملیاتفقطنیروهاینظامیدشمنراهدفقرارمیداديمياازآنهااسیرمیگرفتیم.
دستوراماماينبودکهفقطارتشبعثوتجهیزاتشرامنهدموبعثیهاراتنبیهکنید؛يعنی

استراتژیايننبودکهخاکعراقرابگیريم.

حضور در خاک عراق با هدف تنبیه متجاوز
درواقعدلیلحضورمادرخاکعراق،باعنايتبهمالحظاتحضرتامامومسئوالننظام،
صرفًاتنبیهمتجاوزبود.بهدلیلاوضاعسیاسی،فشارهايیکهابرقدرتهابهمامیآوردندو
از بعد تأکیدداشتند. تنبیه اين بر امام بهصداممیکردند، کمکهايیکهکشورهایمنطقه
عملیاتبیتالمقدس،بهگمانمشاهزادهعبداهللبرادرفهد،پادشاهعربستانسعودی،بهعراق
بغداد در غیرمتعهدها کنفرانس برگزاری برای و نوشت عراق با توافقنامهای و کرد سفر
ازعملیاتبیتالمقدسوبهخصوصدرعملیاترمضانکه برنامهريزیکاملیکرد.بعد
مافشارزيادیبهدشمنآورديم،دوتیپازسودان،يکلشکرازمصر،عدهزيادینیروی
نظامیازاردن،فلسطین،يمنشمالیوحتیعربستانبهعراقاعزامشدند.حدوددوازده
کشوربهعراقنیروینظامیدادندکهايناتفاقموجبشدارتشعراقوروحیهبعثیها

تقويتشود.
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گویا بقیه کشورهای منطقه مثل تونس هم بخش دیگری از نیروهای نظامی عراق را تأمین کردند؟

بله،تونسوچندکشورديگرهمنیروفرستادند.ازطرقگوناگونبهمااطالعمیدادندکهپروازهای
عادیباهواپیماهایمسافربریبهفرودگاهبغدادقطعشدهاستوفقطهواپیماهاینظامیدراين
فرودگاهبهزمینمینشینندونیروپیادهمیکنندومیروند.مابايددشمنراتنبیهمیکرديمکهديگر
کسیجرئتتعرضبهايرانراپیدانکند.بههمیندلیلبرنامهريزیکرديم.نیروهايمانهمبهدلیل

پیروزیدرعملیاتبیتالمقدس،شوروشوقزيادیداشتندوصددرصدآمادهحملهبودند.

طراحی عملیات رمضان
درطرحعملیاترمضان،قرارگاهنصردرمنتهاالیهسمتچپوقرارگاهقدسدرمنتهاالیه
سمتراستجناحداشتوقرارگاههایفجروفتحهمدروسطبودند.فرماندهانقرارگاهها
امر نیروهایتحت کارمیکردند.1 بود، واگذارشده آنها به که دقیقرویخطحدی بايد
قرارگاهفتحوفرماندهانآنهاازجملهخودم،رّدانیپور،حسینخرازی،حبیبالّلهیواحمد
کاظمی،همهاصفهانیبودند.البتهفرماندهقرارگاهفتح،غالمعلیرشید،دزفولیبود.مصطفی
رّدانیپورهممدتیفرماندهقرارگاهفتحشد.اصفهانیهادرعملیاتثامناالئمه،طريقالقدس،
فتحالمبینوبیتالمقدستوانوکارايیخودشانرانشاندادهبودند.امیدوارماينحرفها
حملبرخودستايینشود.يکواقعیتاستکهيگانهایاصفهانیشرکتکنندهدرعملیات
ثامناالئمهوطريقالقدسباهمهسختیها،بازهمموفقشدند؛بهويژهنیروهایعملکنندهدر
جادهپیروزی]فانوس[ونیروهایپیادهيگان۱4امامحسین)ع(،۸نجفو2۵کربال.درعملیات
فتحالمبینبیشترتنگههادرعقبهمنطقهنبرددراختیاررزمندگاناصفهانیبودکهموفقشدند
آنهاراببندند.دربیتالمقدسهمقرارگاهفتحرامأموربستنعقبههایدشمنکردند.يگانهای
اصفهاندرمرحلهاولعملیاتبیتالمقدس،درهمانساعتهایاولبهجادهآسفالترسیدند
ودرمرحلهدومهمبهسرعتبهدژمرزیرسیدند.باتدارکاينيگانهاوعنايتیکهخداکرد،
الحمدهللآنهادرمرحلهچهارمهمبهموفقیترسیدند.اينيگانهادرمحاصرهآبادانوضعیت

۱. سازمان رزم عملیات رمضان به این ترتیب بود:
قرارگاه قدس: تیپ های 41 ثاراهلل و بعثت از سپاه و لشکر16 زرهی و تیپ مستقل40 پیاده از ارتش

قرارگاه فتح: تیپ های 14 امام حسین)ع(، 25 کربال و 17 علی ابن ابی طالب)ع( از سپاه و لشکر92 زرهی از ارتش
قرارگاه نصر: تیپ های 7 ولّی  عصر)عج(، 8 نجف اشرف، 21 امام رضا)ع( و 31 عاشورا از سپاه و لشکر21 پیاده و تیپ 

مستقل23 نوهد از ارتش
قرارگاه فجر: تیپ های 33 المهدی)عج(، 35 امام سجاد)ع( و 18 جواداالئمه)ع( از سپاه و لشکر77 پیاده از ارتش

لشکر30 زرهی سپاه پاسداران
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تبعیدشدههاراداشتندوباکمبودامکاناتمواجهبودند،ولیباهمهاينمشقات،بالشکرسوم
عراقجنگیدند.باتوجهبهويژگیهایمذکور،اينسهيگاندرعملیاترمضانهمدرکنار
همديگرقرارگرفتند.دراينعملیات،تیپکربالدرجناحچپقرارگاهفتح،بايدمیرفتدژ

شرقیوپلکانالماهیرامیگرفتوازآنعبورمیکردوبهغربپلمیرفت.
در طرح مانوری که قرارگاه کربال برای عملیات آماده  کرد، سه تیپ14، 25 و 8 سپاه را کنار هم 

گذاشته بود. آیا شما و فرماندهان یگان های دیگر هم با این تصمیم گیری موافق بودید یا چون 

قرارگاه مشترک کربال تصمیم گرفته و ابالغ کرده بود،  پذیرفتید؟
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مانظرهایخودمانرادربحثهایاولیهبهفرماندهانردهباالترمیداديم؛مثاًلمیگفتیماگر
مارادرکنارهمبگذاريد،بهتراست.آنهاهمقبولمیکردندونظرهارالحاظمیکردند.
درواقعشمشیرحملهراقرارگاهبايدتیزمیکردوشمشیربايددرجايیفرودمیآمدکهاز
همهکارسازتربود.نوکتیزشمشیرحملهعملیاترمضان،قرارگاهفتحبود.مشخصبودکه
کداميکازيگانهایخودیدرخطشکنی،عبورازمیادينمین،درگیریبادشمن،جواب
پاتکدادنوخاکريززدن،قویترعملمیکندوکداميکازآنهابیشترمیتواندمقاومتبکند

وبجنگد.
کدام یک از این سه یگان از همه شاخص تر بود؟

بهنظرمن،تیپ۱4امامحسین)ع(،2۵کربالو۸نجففرقیباهمنداشتند.همهشانخوب
بودندوتوانشاندريکحدبود،منتهاازتیپهایامامحسین)ع(ونجفبیشترحمايتو
پشتیبانیمیشد.منبارابطه،نیروبهمنطقهمیآوردموازاستانهایديگرهمنیرومیگرفتم.
واحدهايی و آماده عقبه در را نیروهايمان عملیات، از قبل ما عملیاتطراحیشد، وقتی
عملیات منطقه چون کرديم. سازماندهی را هوايی پدافند و زرهی توپخانه، ادوات، مثل
رمضانبیشتردرشرقبصرهبود،مامانندعملیاتبیتالمقدسازخیلیازسنگرها،مواضع
واستحکاماتدشمناستفادهکرديم.خودمانهمسنگرهایزيادیساختهبوديم.درعقبه
يگانمانازمرزتالبرودخانهکارونکهحدود2۸کیلومتراستهمنیروهايمانراآماده
کردهبوديم.درضمنپشتجادهخرمشهر،درنزديکیمنطقهنبرد،يکمقروبنهتدارکات
بهنامجمشیدرضايیيکیازشهدایمحاصرهآبادان داشتیم.حمزه،آذرباد،جاسمباغکیو
عزتاهللشمگانیافرادیبودندکهدردورانمحاصرهآبادانبامادرمقابلدشمنايستادند
وبهشهادترسیدندکهبرایزندهنگهداشتننامويادشان،مقرهایخودمانرابااسامیآنها
نامگذاریکرديم.نامشهیدانخیرالّلهیوصادقیانراهمبرایمقرهایديگرماندرمنطقه

عملیاتیدرنظرگرفتیم.
همانطورکهگفتم،درطرحعملیات،قرارگاهفتحدروسطمنطقهبودکهمابااينچینش
مخالفبوديم.البتهبااصلکاريعنیحملهبهدشمندرعملیاترمضانکاماًلموافقبوديم،
چونبحثانهدامدشمنوتنبیهمتجاوزمطرحبودواينکاربايدانجاممیشد،ولیمخالف
امر يگانهایتحت قرارگاهخیلیصريحگفتمکه به بوديم. قرارگاهمرکزی فرمانده طرح

قرارگاهفجرکهدرجناحراستماقرارگرفتهاند،ضعیفاند.
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پیشنهاد تغییر مانور 
شما این موضوع را به طوررسمی اعالم کردید؟

بله،درجلسهرسمیکهدرقرارگاهبرگزارشد،1گفتميگانهایدوجناحضعیفاند.دراين
صورت،مامیرويمبهپل،کانالماهیگیریونزديکیبصرهمیرسیموارتشدشمنمارا
دورمیزند.پیشنهادمناينبودکهدرمرحلهاولفقطپنجکیلومتربهسمتکانالماهیگیری
پیشرویکنیموجلوبرويمتابتوانیمازپلکانالماهیگیریتاپاسگاهزيديکسرپلخوباز
دشمنبگیريم.اگردرجلویمنطقهنبرديکسرپلمیگرفتیم،میتوانستیمبهخطدومدشمن
برسیم.آنجاراکهکاملتثبیتمیکرديم،درمرحلهدومدوبارهمیتوانستیميکسرپلديگر

بگیريم.دراينصورت،میتوانستیمحدودچهار،پنجکیلومترجلوترخاکريزبزنیم.
ماخیلیتانکونفربرنداشتیموهرچهغنیمتگرفتهبوديم،آمادهکردهودريگانهابهکار
گرفتهبوديم.درجبههخودمانهمزرهیسازماندهیشدهاینداشتیمکهبازرهیارتشکه
تعدادکمیتانکداشت،جلویعراقیهابايستد.درمقابل،استعدادزرهیارتشعراقخیلی
خوببود.بههمیندلیلمانمیتوانستیمدردشتخوزستانومنطقهمرزیکههمهاشمسطح
است،بازرهیدشمنبجنگیم.نیرویپیادههمکهباتانکونفربروتیرمستقیمتانکسنخیتی
وهمچنین توپخانه و زرهی مدرن تجهیزات و امکانات از عراقیها درضمنچون ندارد.
مهماتوموشکهایشرقیوغربیاستفادهمیکردند،خیلیازتجهیزاتووسايلسپاهو
ارتشدرطولچندسالجنگمنهدمشدهبودند.بههرحالماطرحخودمانراپیشنهادداديم
ودربارهآنهمبحثشد،ولیدرعملتوجهیبهآننشدودرچندروز،مراحلاولتاپنجم
عملیاتبهکندیانجامشد.بهدلیلپاتکهایسنگینعراقیهاوحضور2۰۰۰تانکونفربر
دشمندرشرقبصره،مانتوانستیماهدافیراکهتصرفکرديم،تأمینکنیم.بههمیندلیلبه

مواضعقبلیبرگشتیم،ولیتلفاتوخساراتزيادیبهدشمنواردکرديم.
نظرتان را در همان قرارگاه فتح مطرح کردید؟

درقرارگاهفتحکهنه،درقرارگاهمرکزیکربال کهفرماندهانجنگيعنیمحسنرضايی،صیاد
شیرازی،رحیمصفوی،رشید،حسنباقری،بقايیوفرماندهانلشکرهایارتشوسپاهدر
آنحضورداشتند،مطرحکردم.گفتمگامبهگامجلوبرويمودرهرگام،جناحچپوراست
عملیاتراتأمینکنیموادواتونیروهایشجاعوخطنگهداررابگذاريمکهدشمننتواند

۱. راویان و محققان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس صوت جلسه مذکور را ضبط کرده اند که نوار آن جزء اسناد 
عملیات رمضان در این مرکز نگهداری می شود. 
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خطمارابشکندوعقبهماراببندد.مننگراناينبودمکهدريکشب،22تا2۵کیلومتر
درمنطقهعملیاتیرمضانجلوبرويم،درحالیکهمأموريتتأمینيکجناحبهعهدهيگانهای
ضعیفیبود.بههرحالدشمنهشیاروبیداربودولشکرهای۵،۶،۹و۱۰زرهیاشرادر
طولمرز،جلویماآرايشدادهبود.ماباجنگمشکلینداشتیم،ولیاولبايدجایپای
خودمانرامحکممیکرديم.بايددرپشتخاکريزهاوسنگرهایمطمئنپناهمیگرفتیموبا
اتکایبهدستگاههایزرهی،آتشدقیقومؤثرادواتتوپخانهوديدبانانباتجربهونیروهای
خودمان،بهقوایزرهیدشمنحملهمیکرديم.ارتشعراقتانکهایزيادیبهمنطقهآورده
بودومابايدباتکیهبرعنايتخداوبااستفادهازتجربهعملیاتهایگذشتهبادشمنمقابله

میکرديم.

سازمان رزم و مانور تیپ25 کربال 
و  شد  وارد  یگانتان  به  بیت المقدس  عملیات  در  که  زیادی  صدمات  به  توجه  با  بفرمایید  لطفًا 

و  شهدا  جایگزین  را  افرادی  چه  و  کردید  سازماندهی  را  آن  چطور  دادید،  که  زیادی  شهدای 

مجروحانتان کردید؟ جانشین شما چه کسی بود و درمجموع چندتا گردان داشتید؟

درمجموعدوازدهگردانازعملیاتبیتالمقدسبرایماماندهبود،منتهاچوننیروهایکادر
آنهاشهیديامجروحشدهبودند،افرادیازتهرانجايگزينآنهاکرديم.نزديکعملیاترمضان،
دوگرداننیروازشمالکشور،دوگردانازيزدوتعدادینیروهمازاصفهانبهمادادندو
يگانمانراتقويتکردند.ترکیبگردانهايمانهماينطوربود:يکگردانازتهران،يکگردان
ازبسیجیهایداوطلبپايگاههشتمنیرویهوايیاصفهانودوگردانبالل.بقیهگردانهايمان
همازاطرافاصفهانآمدهبودند.مادرواقعدوازدهگردانپیاده،يکگردانمکانیزهدارایتانک
ونفربرويکگردانادواتداشتیمکهخیلیقویبود.درايندورهچندقبضهتوپداشتیم،اما
سازمانتوپخانهنداشتیم.ازعملیاترمضانبهتیپمايکگردانتوپخانهدادندکهدرعملیات
محرمآنرابهکارگرفتیم.يعقوبزهدینسبفرماندهاولینگردانتوپخانهتیپکربالبود.
مهدیربانیجانشینتیپبودواصغرباباصفریوعبداهللبختیارهمجانشیندوموسومو
مسئوالنمحورهابودند.درضمنعالوهبرواحدتخريب،واحدمهندسیماهمدرقالبيک
گردانسازماندهیوآمادهشد.درواحدمهندسی،چنددستگاهلودروبولدوزرداشتیم.چند
دستگاهديگرهمجهاداصفهاندراينعملیاتبهيگانمامأمورکرد.درعملیاترمضان،دو
سازمانجهادبهقرارگاهفتحمأمورشدهبودندکهجهاداصفهانبايگانماهمکاریمیکرد.
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بعدازسازماندهی،دوگردانبرایپدافنددرمرز
را مرزی پاسگاه هم تخريبمان نیروهای گذاشتیم.
گرفتهودرآنمستقرشدهبودند،چونبايدنزديک
خطمیبودند.گردانهايمانرادرسنگرهايیکهقبل
ازانقالببهعنواندژمرزیساختهشدهبود،مستقر
کرديم.اينسنگرهابعدازتنشهایمرزیبینايران
وعراقدرسال۱۳۵۳،برایمواقعبحرانودرگیری،
بهصورتعمیقاحداثشدهوکنارپاسگاههایمرزی
بودند.مااولنیروهایواحدهایاطالعاتوتخريبمان
رادرمنطقهمستقرکرديم.خودمانهمرفتیمتویيکی
ازاينسنگرهامستقرشديموقرارگاهتاکتیکیمانبه

منطقهعملیاترمضانچسبیدوارتباطمستقیممانباخطحدیکهبهمادادهبودند،برقرار
شد.مابايدتاکانالماهیگیریوسنگرهاینونیشکلمیرفتیم.مسیرنیروهایقرارگاههای
فجروقدسدرشمالخطحدمابود.خطحدقرارگاهنصرهمدرجنوبمنطقهعملیاتی
مابودکهالبتهطبقطرح،اينقرارگاهمیبايستدرمراحلبعدیواردعملمیشد.فاصله
مبدأتامقصدمسیرعملیاتیما22کیلومتربودومابايددقیقاًدرشمالیترينقسمتخطحد
عملیاتیقرارگاهفتحعملمیکرديم.درجناحراستمانهمخطحدقرارگاهفجرقرارداشت.
تیپهای۱4امامحسین،2۵کربالو۸نجفقراربوددرمرحلهاولعملیاتباهمروبهجلو
پیشرویکنند.تیپ۱7علیابنابیطالبقراربودپاسگاهزيدرابگیردودراينجاجناحدارشود،

امابعدقرارشدتیپهایالمهدیوامامسجادبیاينداينجناحراپوششبدهند.
يکفلشحرکتيگانمادرشمالوفلشديگرماندرجنوبخطحدمانبود.تیپ۱4
امامحسین،۸نجفو2۵کربالخطشکنبودند.قراربودبعدازاينکهازمعابرگذشتیم،بقیه
مسیرراباشلیکگلولهتوپواجرایآتشتهیهرویدشمنبازکنیمتابتوانیمسريعبههدف
برسیم.حجمآتشدوطرفزيادبود،ولیچونعراقیهاتویتانکونفربربودند،آسیب

کمتریبهآنهارسید.
شما چه محدوده ای را شناسایی کردید؟

مافقطازمرزتاخطدشمنراشناسايیکرديم؛يعنیازدژخودمانتاخاکريزوخطاول
دشمن.ماسهمعبررابرایعملیات،شناسايیوعالمتگذاریکرديم.بااينکهعراقیهادر
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نیروهای میآمدند، میادين وسط تا کانال ازطريق و داشتند کمین سنگرهای مین، میادين
اطالعاتوتخريبتیپمیدانهایمینرابازکردند.

تا کانال ماهی نرفتید؟

نه،اينمنطقهپرازنیرو،تانکوادواتدشمنبود.هرسهيگانتحتامرقرارگاهفتحدر
بايد مینیکه الحمدهللشناسايیهايشانجوابداد.همهمیدانهای بودندو شناسايیموفق
کرديم.حتی وعالمتگذاری باز عملیات از قبل میرفتیم، وجلو میکرديم عبور آنها از
چاشنیهایمینهارادرآورديموبعدازخطشکنیبالفاصلهباطنابکشیتماممسیرمانرا

مثلاتوبانمشخصکرديم.

مرحله اول عملیات رمضان
مباحث مقدماتی عملیات رمضان را بیان کردید. لطفًا بفرمایید یگان شما مرحله اول این عملیات 

را چطور شروع کرد؟

درهمانشباولمرحلهاولعملیاتيعنی22تیرسال۶۱،يگانهایقرارگاهفتحبااينکه
جناحشانبازبود،توانستندازموانعواستحکاماتپیچیدهعبورکنند.نیروهاازمرزتانهر
کتیبانراکه22کیلومتربود،يکشبهرفتند.آنهاتاصبحدرگیربودندوباالخرهبههدف
همان در الحمدهلل و کرديم ۹شبشروع ساعت در را عملیات اول مرحله ما رسیدند.
پایپلرسیديم.عراقمیدانمینوسیعیپشتخط به اولیهخطراشکستیمو ساعات
عقبههمخاکريز در داشت، مین میدان اينکهجلویخط از غیر يعنی بود؛ کرده درست
زدهبودومیدانمینايجادکردهبود.مابرایخطشکنیيکدرگیریسختبانیروهای
دشمنداشتیم،ولیبااينحالالحمدهللخداکمکمانکردواينخطهمشکستهشدودر
تاريکیشببهکانالماهیگیریرسیديم.درواقعنزديکطلوعفجربودکهمادرپایپل
و اول درخط دشمن نفربرهای و تانکها باوجود يعنی مستقرشديم. ماهیگیری کانال
دوم،توانستیمتاصبحازمیانهمهآنهاعبورکنیمويکیازراههایعقبهدشمنراکهروی
کانالبود،ببنديم.عراقیهاازترساسارت،تانکهاونفربرهايشانرارهاوفرارکردند.ما
همهآنهاراآتشزديمتاهمعراقیهادچاررعبووحشتشوندوهمنیروهایخودمان

deروحیهبگیرند.
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416  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

در این مرحله چند گردانتان عمل کرد؟

سهگردانعملکردند.يکگردانجناحداربود.درمرحلهاولعملیات،مادوتاکارداشتیم؛
مأموريتاولتأمینجناحعملیاتدرخطحدمانبودکهاينکاررابهاصغرباباصفریکه
مسئولمحوربود،سپردم.مأموريتدومهمعبورازپلبودکهآنرابهعهدهعبداهللبختیار،
مسئولمحورديگرمان،گذاشتموبهاوگفتمبعدازرسیدنبهکانالماهیگیری،بانیروهايتاز
پلعبورکن.مهدیربانی،جانشینتیپ،همدرمرحلهاولودومبهماکمککردودائمدر
اتاقومقرفرماندهیحضورداشت.وقتیخطدراينمرحلهشکستهشدونیروهابههدف
رسیدند،مسئولیتاتاقفرماندهیرابهربانیسپردموخودمرابهنیروهايیکهبههدفرسیده

بودند،رساندم.
شما قرار بود در مرحله اول به کجا برسید؟

قراربودبهکانالماهیگیریبرسیم.ماحدودساعت۳بعدازنصفهشببهکانالماهیگیری
رسیديموحدودساعت۵صبحبانیروهایتیپ۸نجفو۱4امامحسیندرضلعشرقی
کانال،درسهنقطهکهحدودبیستکیلومترمیشد،الحاقکرديم.حتینیروهايمانباموتور
رویضلعکانالماهیگیریترددمیکردند.تاقبلازطلوعفجرازپلرویکانالعبورکرديم
ويکسرپلهمدرغربکانالگرفتیم.درمرحلهاولکهنیروهابهمواضعدشمنزدند،همه
عراقیهافرارکردند.يکعدهازنیروهایدشمنکهبهکانالماهیگیریرسیدند،همهخودروها
وتانکهاونفربرهايشانراباموتورهایروشندرضلعشرقیکانالوقبلازپلرهاکردند
ورفتند.حدود2۰۰دستگاهتانکونفربروخودروآنجاماندهبود.وقتیبههدفرسیديم،
هواهنوزگرگومیشبود.اگرخاطرمانازدوجناحمانجمعبود،تمامنیروهايمانراجمع
نگرانیمندرزمان تمام پیشرویمیکرديم. تنومه يعنیمنطقه پايین بهسمت میکرديمو
طراحیواجرایعملیات،جناحراستبودکهنیروهایضعیفیتأمینآنرابرعهدهداشتند.

درنهايتهمدشمنازهمینجامارادورزد.
یعنی اگر خاطرتان جمع بود، سرپل را توسعه می دادید؟

نه،بهتنومهمیرفتیم.مادرصورتادامهپیشروی،يکساعتبعدبهراحتیداخلتنومه
ونشوهبوديم،ولیهرچهباقرارگاهفتحوکربالتماسمیگرفتیم،آنهامیگفتندنیروهای
قرارگاههایديگرنیامدهاند.همانجاکههستید،بمانیدوجلونرويدتانیرویيگانهایديگر

همبرسند.
یعنی همان پیش بینی ای که شما می کردید، محقق شد؟
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بله.آنقدریکهماازدوجناحخودمانمیترسیديم،ازنیروهایدشمنحاضردرمنطقهخط
حدماننمیترسیديم.آخرشهمهمانطورشدکهحدسمیزدم.تانکهاازجناحراست
آمدندوماراقیچیکردند.ماازکانالماهیگیریعبورکرديموکاماًلآمادهبوديمکهبرای
گرفتنمنطقهتنومهبهآنجابرويم.اگربهسمتپايینمیرفتیم،بهسادگیتنومهراآزادمیکرديم
ودرنتیجه،راهقرارگاهنصرهمبازمیشد.بارفتنمابهتنومه،همهنیروهايیکهدرمنطقه
مقاومتمیکردند،مقاومتشانشکستهمیشد.بههرحالدرشباول،مابهموفقیتصددرصد
رسیديم.يگانهای۸نجفو۱4امامحسین)ع(مسیربیشتریراطیکردند،ولیالحمدهللبا

همديگربههدفرسیديموالحاقکرديم.

توقف نیروهای قرارگاه فجر و قدس و محاصره شدن تیپ14 امام حسین)ع( 
ساعت۱۰صبحبودکهيکدفعهبهماگفتندتانکهایعراقینیروهايمانرادرمنطقهمیانیدور
زدهاندوعدهایازنیروهایتیپ۱4امامحسین)ع(درمحاصرهافتادهاند.تمامامکاناتمهندسی
بايدبرایاحداثخاکريزدرمنطقهخطحدقرارگاهفتحبسیجمیشدکهاينکاردرشبانجام
نشدودرروزهممتأسفانهنیروهایجهادومهندسینتوانستندخاکريزهایموردنیازرااحداث
کنند.دستورحملهراکهبهمادادهبودند،بالفاصلهپیشرویکردهبوديم.قرارگاهکهدستور
عقبنشینیداد،بااينکهعدهایازنیروهازخمیشدهبودند،آنهايیکهتوانداشتندباسرعت
ازسمتکانالپرورشماهیعقبآمدند.درخطحدمابهاندازهيکتیپزرهی،تانکسالماز
دشمنبهجاماندهبودکهمجبورشديمتمامآنهاراآتشبزنیم.تنهاکاریکهمیتوانستیمبکنیم
همینبود،چونامکانغنیمتگرفتنوانتقالآنهابهمواضعخودمانرانداشتیم.نیروهایتیپ
کربالراعقبآورديموبهتیپ۸نجفو۱4امامحسینهمکمککرديمکهنیروهايشانرا
عقببیاورند.نیروهايیراهمباموتوروآر.پی.جی.وتیرباربرایتأمینبهاطرافخطحدمان
فرستاديمکهحواسشانباشددشمنيکدفعهباسرعتنیايدهمهرامحاصرهکند.پسماابتدا
حرکتماشیننظامیدشمنراُکندکرديم.حاجحسینخرازی،رّدانیپوروحبیبالّلهیبسیج
شدندکهدرگاماولجلویسرعتحرکتماشیننظامیدشمنرابگیرندتابتوانیمبچههارا
قدمبهقدمبهعقببیاوريم.دراينوضعیتعدهایازبچههایتیپ۸و۱4اسیرشدند،اماما

دراينمرحلهازعملیاتاسیرنداديموحدود۳۰۰نفرهماسیرگرفتیم.
شما در این مرحله چند نفر مجروح و شهید دادید؟

درمیدانمینوحیندرگیریبادشمن،عدهایشهیديازخمیشدند،ولیدرخطحد
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خودمانچونوضعیتعراقیهاخیلیبههمريختوفرارکردند،تلفاتکمیداديم.يکی
ازموفقیتهایمرحلهاولاينبودکهزمامفرماندهیتیپ۹عراقبهدستنیروهایايرانی
افتاد؛طوریکهفرماندهاينتیپاگرچندلحظهزودترفرارنکردهبود،ياتیرمیخورديااسیر
میشد.نیروهایتیپکربالبنزمخصوصفرماندهتیپ۹رابهغنیمتگرفتند.دراينعملیات
حدود۱۰۰دستگاهتانک،نفربروخودرودشمنمنهدموحدود7۱دستگاهازآنهاهمغنیمت
گرفتهشد.درضمن27۰۰نفرازنیروهایعراقیکشتهو۸۵۰نظامیآنهاهماسیرشدند.1اين
مرحلهحدودساعت۳بعدازظهرروزاولتمامشدومادوبارهرویخطمرزیبرگشتیم.يادم
هستدرمرحلهاولعملیات،دستوردادمواحدادواتتیپ2۵بهنزديکیکانالماهیگیری
برودکهبتواندمحلتجمعدشمنرادرعمق،زيرآتشبگیرد،امابعدازمرحلهاولدوبارهآن
رابهعقببرگرداندم.مادرمرحلهاولباسوارهوپیادهمانبهصورتمکانیزهبهدشمنحمله
کرديمکهعملیاتمانموفقبود،امابهدلیلتأمیننشدنجناحهايمانعقبکشیديم.قرارشددر
مراحلبعدی،همدشمنرامحکبزنیموهمماشیننظامیاشرامنهدمکنیم.تیپنجفو
تیپامامحسین)ع(صدماتزيادیديدندوبیشتراز2۰۰۰نفراسیردادند.آنهاداخلخاک
عراق،دربیابانیکهموانعواستحکاماتینداشت،22کیلومترپیشرویکردند؛جايیکهقدرت

مانورنیرویپیادهدرآنخیلیکمبودوزرهیدشمنکاماًلبرآنمسلطبود.

مرحله دوم عملیات رمضان 
مرحله دوم عملیات را چه زمانی و چگونه شروع کردید؟

ماازروزبعد،برایمرحلهدومعملیاتآمادهشديم.اينمرحلهتقريباًبعدازگذشتسهروز
ازشروععملیاتانجامشد.دراينمرحلهدرخطحدقرارگاهفتح،تیپ۱4امامحسین)ع(از
فلششمالی،تیپ۸نجفازفلشجنوبیوتیپ2۵کربالهمازفلشجنوبیبايدعملمیکرد.
مانورمرحلهدومعملیاتدرشرقبصرهبود.بهگمانمبعدازمرحلهاولعملیات،حدود۹
يا۱۰کیلومتراينجادردستمابود.تیپ۸نجفو۱4امامحسینبهپشتنهرکتیبانآمدند
ودرهمینگوشهمنطقهبودند.اينجانیازبهنیرونداشت،چونهمهاشآببود.عدهایاز
نیروهاقراربودازمرزدرحوالیشلمچهبهسمتشطالعرببروندوازآنجاپیشرویکنندتا

بهروداروندبرسند.تااروندحدودنیمساعتبايدپیادهرویمیکردند.

۱. شایان ذکر است که آمار ارائه شده در هر مرحله، مربوط به انهدامی است که همه یگان های شرکت کننده در عملیات 
رمضان به عراقی ها وارد کردند. 
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ماروزجمعه2۵تیرسال۶۱برایمرحلهدومواردعملشديم.شايدحدود2۰۰۰دستگاه
تانکونفربروخودرویدشمنبهسمتشرقکانالماهیونزديکیمرزآمدهبودند.اينمنطقه
بهترينجايیبودکهمامیتوانستیمارتشعراقراباتوپخانه،نیرویهوايی،هوانیروزوحمله
شبانهمنهدمکنیم.دوبارهگردانهايمانتانزديکیپلرویکانالپرورشماهیرفتند.درمرحله
دوم،احمدکاظمیوحسینخرازیهمآمدند.منتهاديگرروبهباالنرفتند.قراربودبهطرفکانال
پرورشماهیبرويمکهاگرتوانستیمخاکريزاحداثکنیموبمانیمواگرنتوانستیم،برگرديم.در
اينمرحله،ماتاحدودساعت۸صبحبادشمندرگیربوديموحدود7۰۰دستگاهتانکونفربر
رامنهدمکرديم.واقعاًرزمندگاندرمرحلهدومعملیاترمضانشجاعانهجنگیدند.شماحساب
کنیدکه7۰۰دستگاهتانکونفربرچندلشکرزرهیمیشود؟میتوانفهمیدکهچهتوانیاز
عراقدراينعملیاتمنهدمشد.مادرمرحلهدوم،۱4خودروهمغنیمتگرفتیم.22۰۰نفر
ازنظامیانعراقیکشتهو2۶۰نفرهماسیرشدند.درضمنعدهزيادیازنظامیانارتشعراق
همدراينمرحلهفرارکردند.جنازههایعراقیهادرمنطقه،رویزمینريختهبود.مافقطبرای
انهدامرفتهبوديموتصمیمبهماندندرمنطقهخطحدماننداشتیم.همانطورکهعرضکردم،در
مرحلهاول،گردانهایاصفهانعملکردند.درمرحلهدومکهخطبامشکلمواجهشد،گردان
عاصیزادهويکگردانديگرمانهمواردعملشدند.دراينمرحله،زرهیماهمواردعملشد
وحتیبازرهیعراقیهاقاطیشد،چونتانکهاونفربرهایآنهاخیلیزيادبودند.اينمسئله
ماراسردرگمکرد،ولیبااينحالنیروهایپیادهمابینتانکهایدشمنرفتندتاآنهارامنهدم
کنند.خدمهتانکهایعراقیهمآنقدرغافلگیرشدهبودندکهنورافکنهايشانراروشنکردند.
درشبقدرتمانورتانکهایعراقیکمبود.بااينکهنورافکنتانکهاروشنبود،رزمندگان
تیپهای۸،۱4و2۵باهجوممردانه،تانکهاوادواتزيادیازدشمنرامنهدمکردند.گاهی
اوقاتنیروهايمانازتانکهایعراقیباالمیرفتندياازدهلیزفرماندهیتانکنارنجکبهداخل

آنپرتابمیکردندوتانککاماًلمنهدممیشدونفراتشکشتهمیشدند.
یادتان هست فرماندهان گردان ها در مرحله دوم عملیات چه کسانی بودند؟

]بعدازکمیتأملوصحبتباآقایمرتضیتاج[بله،درمرحلهدوم،اسالمی،جشنمريم،
بود. ادوات گردان فرمانده آقايی محمد بودند. گردانهايمان فرماندهان زارعان و جعفرنیا

آقايی1درعملیاتبیتالمقدسورمضانخیلیشجاعتبهخرجداد.

۱. محمد آقایی یکی از فرماندهان پاسدار شجاع این نبرد و اهل اصفهان بود. او برای انتقال قبضه های ادوات، شلیک 
دقیق با آنها و سازماندهی دید بان ها خیلی تالش کرد.
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مرحله سوم عملیات رمضان
مرحلهسومهمباهدفانهدامتجهیزاتدشمنانجامشدتااونتواندازآنهااستفادهکند.
مااينمرحلهرادرروزسهشنبه2۹تیرشروعکرديم.انهدامزرهیدشمندرمرحلهسوم،
و نکرديم وارد زرهی نیروی اصاًل ما يعنی بود؛ زرهیخودمان نیروهای بدونحمايت
بادوگردانپیادهواردعملشديم.نیروهایاينگردانهاازيزد،اصفهانوگیالناعزام
شدهبودند.نامفرماندهنیروهایگردانيزدعاصیزادهونامکوچکفرماندهگردانگیالن،
اصغربود.مادرهرمرحلهتاکنارپلرویکانالپرورشماهیمیرفتیموبرمیگشتیم.
کاربهاينترتیببودکهازيکجايیدرمواضعدشمننفوذمیکرديموبعد،آنراتوسعه
ماهیگیریمیرفتیمومیجنگیديم. کانال بهطرف بعدهم پشتیبانیمیکرديم. میداديمو
نظرمناينبودکهجناحراست]شمال[رادرحینعملیاتببنديمومحکمکنیموبعد
پیشرویکنیم.سندهمهاينحرفهاوجوددارد.يگانیکهتوانپیاده،زرهیومهندسی
خوبیداشت،بايدمیآمدوجناحشمالیراتکهتکهتأمینمیکرد.]اشارهبهنقشه[عراق
ازشمالتاجنوبيابهتعبیریدرسرتاسرمنطقهعملیاتیلشکرهایپیادهوزرهیوادوات
چیدهبود.مابايدبرایاينهابرنامهمیريختیموسرشانراگرممیکرديم.درجناحراست
از بعد میکردند. عمل قدرتمندی و قوی يگانهای بايد فجر قرارگاه حد يعنیخط ما
آن،مابهايننتیجهرسیديمکهاگرازپلکانالپرورشماهیدرشرقبصرهرفتهويک
خاکريزدرآنجازدهبوديموهمهتواندويگانقرارگاهفتحازکانالعبورکردهبودند،

موفقیتمانبیشتربود.
دائمدر بودودشمن نداشتیم.عکسهایهوايیمانمحدود امکاناتی نبرد مادرصحنه
عملیات از بعد عراق نداشتیم. دشمن از کاملی شناخت بنابراين بود. تغییرات ايجاد حال
بیتالمقدسحدوديکمیلیارددالربرایاحداثخاکريزهایمثلثیدراينجاهزينهکردهبود
وباانواعواقساممینهایگوجهای،ضدتانک،ضدخودرو،ضدنفرو...تماماينمنطقهرا
پرکردهبود.هرجادرشبدرگیرمیشديم،آنهافردايشمیرفتندزمینمنطقهراپرازمین
بااينحالدرمرحلهسوم، اينمینهارابگذارند. میکردند.نمیدانمکِیفرصتمیکردند
الحمدهللانهدامسنگینیبهقوایعراقیواردشد.دراينمرحله،برنامهريزیکردهبوديمکه
برایانهدامماشیننظامیعراق،درمحدوده۱۸۰کیلومترمربععملیاتبکنیم.دراينعملیات
۱۳۰تانکونفربررامنهدمکرديمو۱4دستگاههمغنیمتگرفتیم.همچنین7۰۰نفراز

دشمنکشتهوعدهکمیازعراقیهاهماسیرشدند.
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مرحله چهارم و پنجم عملیات رمضان
به ما گردانهای و شد شروع عملیات چهارم مرحله ۶۱ سال مرداد اول جمعه، روز در
فرماندهیاصغریخواه،جشنمريم،مصلحوعاصیزادهدوبارهنیروهاوتجهیزاتدشمنرا
بهشدتمنهدمکردندوبرگشتند.دراينمرحله،جشنمريمبهشهادترسید.قبلازآن،پدر
ومادراوراصدامدرعراقاعدامکردهبود.شهادتاومنراخیلیناراحتکرد،چونتمام

وجودشحماسهوشجاعتبود.
اهداف یگان شما در این مرحله از عملیات چه بود؟

هدفمادرمرحلهچهارموپنجمهماينبودکهبرويمويکسرپلدرمنطقهعملیاتیاز
دشمنبگیريم،ولیچوننیروهايمانبهخاکريزهایمثلثینرسیدند،دشمننیروهایمارادور
زدوازپشتخاکريزتهديدمانکرد.بههمیندلیلمادرمرحلهچهاروپنجهمنتوانستیمدر
مناطقیکهمستقرشديم،بمانیم.درايندومرحله،مافقطحدود4۸ساعتتوانستیمپشت
خاکريزهابمانیم،چوندشمنازسمتشمالوغربآبرابهطرفمحلاستقرارنیروهایما
يعنیبینکانالپرورشماهیومرزرهاکرد.ازسمتغربهمکهبهنیروهایمادرمنطقه
فشارمیآورد.بنابراينمابهاجباربهعقببرگشتیم.دراينمرحلههمحدود۱۳۰تانکونفربر
رامنهدمکرديمو۱۱تانکرابهغنیمتگرفتیم.درضمنحدود۸۰۰نفرازنیروهایعراقی
کشتهوعدهایهماسیرشدند.مرحلهپنجمعملیاتکه۶مردادشروعشد،7مردادبهپايان

رسید.تیپکربالدرمجموعحدود۱۶۰شهیدوحدودسهبرابرتعدادشهداهمزخمیداد.
مادرعملیاترمضانپنجمرحلهواردعملشديمکهمشکلاساسیمانيگانهایضعیف
وکمتجربهایبودندکهدرجناحهایخطحدعملمیکردند.اينموضوعموجبشدکه
عراقیهانیروهایمارادوربزنند.درمرحلهاولبیشترنیروهايماندرمیدانمینشهیديا
زخمیشدند،ولیدرمراحلبعدیعملیات،تلفاتيگانمانکمتربود.دراينعملیاتچند
نفرازفرماندهانمانزخمیياشهیدشدند.قهرمانتیپکربال،اصغرباباصفری،درپشتکانال
ماهیگیریازناحیهکمروستونفقراتمجروحوقطعنخاعشد،درحالیکهمارویاوبهعنوان
جانشینفرماندهتیپحسابمیکرديم.عدهایهممثلجشنمريمدراينجاشهیدشدند.او
هميکیازفرماندهگردانهایخوبتیپمابود.بعضیازنیروهایکادرمانهمشهیدشدند،
چونمادرهريکازمراحلسوم،چهارموپنجم،دو،سهگردانواردعملکرديم.منطقه
نفوذماکاماًلشناسايیشدهبودوبههمیندلیلتوپخانهدشمنآتشسنگینیرویآناجرا
در نبود. بهمصلحت اصاًل بیشتر نیروی واردکردن بنابراين داديم. زيادی تلفات ما و کرد
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422  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

عمقهمنمیخواستیمبرويم،چوندراينصورتتلفاتمانبیشترمیشد.همیشهوضعیت
نیروهایعملکنندهمالکاست.حتیاگر۵تا۱۰درصدنیروهاهمتواننداشتهباشندوبه
اتفاقديگرینمیافتد.دراينمراحلکهصرفاًمیخواستیم انهدامنیرو، هدفنرسند،جز
تجهیزاتوامکاناتدشمنرامنهدمکنیم،بیشتر،نیروهایداوطلبرابهعملیاتمیبرديم؛
آنهمداوطلبهايیکهاهلزدنتانکونفربربانارنجک،تانکوآر.پی.جی.بودند.آنهارا

باخودمانمیبرديموواردعملمیشدندوبعدبرمیگردانديمشان.

نتایج و آموزه های عملیات رمضان
جمع بندی یا به تعبیری تجزیه و تحلیل شما از نتایج، بازتاب ها و دستاوردهای عملیات رمضان 

در ابعاد گوناگون چیست؟

بهنظرمنعملیاترمضانيکمرحلهسختازجنگبینماوارتشعراقبودکهدرسهای
زيادیمیشودازآنگرفت.ماتنبیهدشمنیراکههنوزبخشهايیازکشورماندراشغال
نیروهاینظامیاشبودوداشترجزخوانیمیکرد،حقخودمانمیدانستیم.درهمیندوره،
قدرتهایبزرگدنیاوکشورهایمنطقهحمايتهایسیاسیونظامیشانراازعراقشروع
کردندوبرایاينکشور،نیرو،ادواتوتجهیزاتفرستادندوتبلیغاتدروغیبهنفععراق
میکرد؛ حمله ما شهرهای به هم صدام میکرديم، حمله عراقیها به ما که هربار کردند.
يعنینهتنهاعذرخواهینکرد،بلکهجنگشهرهاراهمشروعکرد.قدرتهایبزرگدنیاو
کشورهایعربیهمبهدنبالاينبودندکهصدامراپیروزکنند.هرروزمیشنیديمکهستون
مهمات،تانک،ادوات،تسلیحاتوتجهیزاتازاردنوکويتبهسمتعراقسرازيرشده
است.حسابکنیدببینیدبیشتراز۱۰۰۰دستگاهتانکونفربرعراقیکهدرعملیاترمضان
درشرقبصرهمنهدمشد،چندلشکرمیشود.بااحتساباينکهيکلشکر۳۰۰تانکداشته
باشد،۱۰۰۰تا۱2۰۰تانکونفربردشمنکهدرمرزهایکشورمانمنهدمشدند،حدود۳،4
لشکرزرهیمیشود.اينهاازتیپهاولشکرهایمختلفبودند.تانکهایعراقیراکههدف
قرارمیداديم،خدمهشانکشتهيازخمیمیشدنديابیرونپريدندوفرارکردند.عراقیها
۱2۰۰دستگاهتانکونفربروادواتیراکهدرعملیاترمضانمنهدمشد،جايگزينکردند.
درواقعدراينعملیات،بزرگترينضربهبهاقتصادوارتشاينکشورواردشد،ولیحامیان
صدامتالشزيادیکردندکهارتشعراقدوبارهروحیهاشرابهدستبیاوردوحمالتشبه

ايرانراازسربگیرد.
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مادراينعملیاتنبايدبهداخلشهرهایتنومه،نشوهوبصره،توپوگلولهشلیکمیکرديم.
ايندستورصريحامامبود.پسبايدچهکارمیکرديم؟مابايدبهمیدانمیرفتیمودشمن
همبهمیدانمیآمد.جنگمردانهایبرپاشد،ولیبعدچهشد؟دشمنطبقطرحهايیکه
اسرائیلیهاومصریهادادهبودند،دراينجاخاکريزهایمثلثیاحداثوبعدهمتجهیزکرد.
چونخاکريزها،مثلثیشکلبودند،ازهرنقطهایکهبهآنهامیزديم،نمیتوانستیمتویآنها
نفوذکنیم.مگراينکهگوشهمثلثیرامیگرفتیموبهداخلآنمیرفتیم.بههرحالتاآخرکار

همدسترسیيگانهایمابهداخلاينمواضع،صددرصدمیسرنشد.
وقتی ما به داخل خاک عراق رفتیم، حامیان عراق تحریک شدند که از صدام و رژیم بعث برای 

مقابله با ایران، بیشتر حمایت کنند تا ارتش عراق با امکانات و توان بیشتری جلوی ما بایستد.

اگرماتویخاکعراقنمیرفتیم،چهمیشد؟وقتیدشمنداشترجزمیخواندوهنوز
۸۰۰کیلومترمربعازخاکايرانرادراشغالداشت،مابرایبازپسگیریخاکمانبايدچه
میکرديم؟بايدبااينوضع،پایمیزمذاکرهمیرفتیم؟!شمامصاحبههایطارقعزيزدرآن
کنید. اوضاعمالحظه آن در را امورخارجهعراق متنمصاحبههایوزير ببینید. را دوران
همهشانمدعیبودندکهمیخواهندايرانراتنبیهکنند.توجهکنید.درعملیاترمضانداشتند
اينحرفهارامیزدند.درعملیاتبیتالمقدسکهخرمشهرراازعراقیهاگرفتیم،آنهاروی
مرزهارفتندودرنقاطمسلطومرتفعمستقرشدند.همهچیززيرديدوتیرشانبودوداشتند
دررسانههايشانرجزمیخواندند.صدامبهفرماندهانشمدالرافديندادوگفتخرمشهر
دردستارتشعراقاست.بعدعبداهلل1برادرفهد2وشاهاردنبهعراقرفتند.ريگان3هم
بهکويترفت.آنهاباايناقداماتشانمیخواستندايرانرامرعوبومقهورقدرتخودشان
کنند.آمدندبرنامهريزیکردندکهدوبارهبهايرانحملهکنند.اطالعاتیهمکهماازافسرانو
فرماندهانعراقیمیگرفتیم،حاکیازهمینبود.آنهادرهمینعملیاتتوانستندسالحهای
شیمیايیراواردصحنهجنگکنند.اينسالحهاراچهکسیبهعراقداد؟برایچهداد؟اگر
آنهابهدنبالصلحبودند،پسچرارفتندتسلیحاتشیمیايیتولیدکردند؟مابااينعملیاتها،
قدرتمانرابهدنیایکفرنشانداديم.آنهاحتیگمانهمنمیکردندکهماباچنینوسعتی
بتوانیمعلیهعراقعملیاتبکنیم.عملیاترمضانعملیاتگستردهایبودکهارتشعراقرا
مچالهکرد.اگراينعملیاتراادامهمیداديم،عراقیهاازپادرمیآمدند،اماخودمانهمزيان

۱. ولیعهد وقت عربستان سعودی 
2. پادشاه وقت عربستان سعودی

۳. رئیس جمهور وقت امریکا 
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میديديم،چونآنوقتحکومتبعث،مردمعراقرابهزوروباترساندنازاعداموزندانبه
ارتشمیآوردوسازماندهیبزرگتریمیکرد.

به اعتقاد شما بزرگ ترین درسی که ما از عملیات رمضان گرفتیم، چه بود؟

بهنظرمندرايندوره،ارزيابیماازارتشعراقتغییرکردوواردمرحلهجديدیشديم؛
يعنیماتوانايیهاوتجهیزاتدشمنرادراينعملیاتخیلیخوبشناختیموباتجربهای
کهازعملیاترمضانبهدستآورديم،توانستیمبهخوبیارزيابیکنیمکهکجاباارتشعراق

بجنگیموکجانجنگیم.

شروط ایران برای پایان دادن به جنگ
شما گمان می کردید که بعد از عملیات رمضان، جنگ چند سال دیگر طول بکشد؟

ببینید،اگرمامیخواستیمخودمانرابادغلبازیدنیاهماهنگکنیمکهعراقیهاازروزدهم
میگفتندآتشبس.ماازروزاولجنگحرفماناينبودکهدرقدماول،متجاوزبايدبیرون
برودومشخصبشودکهتجاوزگرکیستومعرفیبشودوغرامتهممحاسبهوپرداخت
بشود.درصورتمحققشدناينشروط،ماآتشبسمیکرديم.کشورهایمهموتأثیرگذار
ومجامعوسازمانهایبینالمللیهیچيکبرایصلحوآتشبسمیانجیگرینکردندکههیچ،
برایحملهدوبارهبهخاکايرانسماجتهمکردند.بعد،ماشروعکرديمبهمقاومتوپدافند
وبعدازمدتیآفندتاعملیاتبیتالمقدسوفتحخرمشهر.بعدازايناتفاقاتهیچمقامی
ازکشورهایغربیياعربینیامدبگويدمقاماتايرانوعراقوبقیهکشورهاسرمیزمذاکره
بنشینندوچهارچوبآنراتعیینکنند.آنهامیخواستندصدامپیروزجنگباشد؛صدامیکه

واقعاًشکستسنگینیخوردهبود.
فتح  از  بعد  ما  بکنیم.  بهره برداری  قضیه  این  از  نرفتیم  ما  و  بود  ضعیف  ما  دیپلماسی  شاید 

خرمشهر، در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی خیلی کار نکردیم.

آنزمانحضرتآيتاهللخامنهای،رئیسجمهور،باتکیهبهرهنمودهایامام،مواضعنظامرا
درمقابلدشمن،محکمبیانکردند.ايشاندرصحبتهايشانفرمودندکهمانمیخواهیمبه
کشوریتجاوزبکنیمومتجاوزنیستیم،ولیاهلاينهمنیستیمکهبنشینموشماهرچیزی
رابهماتحمیلبکنیدوماهمکناربیايیم.قوانینمارارعايتکنید.آقایهاشمیرفسنجانی
همهمینمطلبرادرخطبههاینمازجمعهگفتند.يادمهستدرهمیندوران،ايشانوقتی
ازجلسهشورایعالیدفاعبیرونآمدند،خدمتحضرتامامرفتند.بعدازماهمبارکرمضان
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بود.بعدآقایهاشمیدريکمصاحبه،گفتندکههمهکشورهایدنیابدانندکهمايکفرصت
بهصداممیدهیم.اماممیگفتندشمافرصتیبدهیدوببینیدآنهاچهکارمیکنند.میآيندپای
بااينکهديپلماسیمادر نیامدواصاًلحرفینزد. میزمذاکرهيانمیآيند؟اماهیچکسجلو
کنارجنگخوبعملکرد،اماهیچکشوریبعدازعملیاتبیتالمقدسوآزادیخرمشهر،
عکسالعملرسمیمثبتینشاننداد.ماچطورباحمايتدو،سهتاکشورسوريه،کرهشمالی،
يمنجنوبیولیبیکهحامیمانبودند،روابطديپلماسیمانراتقويتمیکرديم؟همهرسانهها
وبلندگوهاازعراقجانبداریمیکردند،اماهرحرفیکهمامیزديمياهربیانیهواطالعیهای
کهدرسطحبینالمللیمیداديم،درنطفهخفهاشمیکردند.فقطسخنرانیهایامام،جهان
راتکانیمیداد.امامبرایپاياندادنبهجنگبیندوکشور،استراتژیایمشخصکردندکه
جزئیاتآنازاينقراربود:تنبیهمتجاوز،خروجنیروهاینظامیعراقازايرانومرزهایآن،

تعیینعراقبهعنوانمتجاوزودادنغرامتازسویعراقبهايران.
مابايدچهپیشنهادديگریمیداديم؟مگرطرحمشخصترديگریغیرازاينهموجودداشت؟
ماغیرازاين،واقعاًبايدديگرچهمیگفتیم؟میرفتیموازدنیاوعراقخواهشمیکرديمکه
ماراببخشند؟اگراينکاررامیکرديمکهاينهاشیرترمیشدند.اصاًلدشمنانمادنبالاين
بودندونظرشاناينبودکهمابرويمدستشانراببوسیم.مايکانقالبارزشی،معنویودينی
کردهبوديم.مقاماتکشورهایاروپايیوامريکايیهمدرمصاحبههاوبیانیههايشانمیگفتند
مردمايرانهزارانشهیدهمکهبدهند،پایامامودينشانايستادهاند.آنهااينتفکرراداشتند
وباتمامقدرتهمبامامیجنگیدند.طارقعزيز،طهياسینرمضانوبقیهمقاماتعراقیهم
همینمطالبرامیگفتند.منافقینوخبرگزاریهایفرانسه،انگلیس،امريکا،آلمانواسرائیل
غاصبهمهمینمطالبرامیگفتند.اصاًلهمهدشمنانايرانمیگفتندکهمابايدفکردينیو
انقالبیمردمايرانراازبینببريم.آيااينفکرراازبینبردند؟وزارتخارجهماغیرازاين
چیزینمیتوانستبگويد.اگرمانمیجنگیديموسماجتنمیکرديمکهمتجاوزتنبیهبشود
وغرامتجنگیبدهدوازمرزمابیرونبرود،نتیجهکاراينمیشدکهبرایسالیانمتمادی،
مارادروضعیتآتشبسنگهمیداشتند.بااينسیاست،عراقهمتقويتمیشد.ارتشبعث
نقاطضعفماراخیلیخوبفهمیدهبودومشکالتمانراهمدقیقاًمیدانست.درصورت
آتشبس،باگذشتمدتزمانی،دوبارهتجديدقوامیکردوفلشهایحملهاشرابهطرف

بقیهمناطقمهمايرانمیگذاشتوهمهچیزراتماممیکردومیرفت.
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عبرت های عملیات رمضان 
شما گفتید که ما بعد از آزادی خرمشهر مغرور شدیم. می شود گفت که در عملیات رمضان این 

غرور شکست؟

بله،مادرعملیاترمضانباوجودرشادتوشهادتطلبینیروها،حتیيکوجبراهم
نتوانستیمازدشمنبگیريموحفظبکنیم.عملیاترمضاندرسعبرتیبرایماشد.اولکار،
پیشرویکرديموجلورفتیم،امااصاًلنتوانستیممنطقهآزادشدهراتثبیتکنیمومجبورشديم
کهدوبارهبهعقببرگرديم.وقتیمرحلهدومعملیاترمضانراانجامداديم،خاکوبادما
راشکستدادونتیجهنبرد،بهنفعدشمنوبهضررماشد.خداطعمشکسترادرعملیات
بهمانشانبدهد.درعملیاتبیتالمقدسهمطعم نتیجهتکبررا تا بهماچشاند رمضان
پیروزیرابهماچشاندهبود.درعملیاتبیتالمقدس،وحدتوبرادریوواليتمداریدر
سايهلطفوعنايتخداماراپیروزکرد.نبايدکمکهایخداوندرادردورانانقالبودفاع

مقدسفراموشکنیم.فراموشیيعنیکفراننعمت.
بعد از این عملیات، نیروها برای ادامه  جنگ دچار یأس و ناامیدی نشدند؟

نه،اصاًل.ماوقتینقاطضعفمانرافهمیديم،قرارشدبرويممناطقديگرراشناسايیبکنیم
تامهیایعملیاتبعدیبشويم.شايدشکستدرعملیاترمضانمصلحتخدابود،برای
اينکهمانرويمبادشمنیکهاينهمهامکاناتوتجهیزاتووسايلدارد،بهسادگیبجنگیم.اگر
مابدونشناختکافیازدشمنجلومیرفتیم،جایديگریگیرمیافتاديموشايد۱۰،2۰
هزارنفراسیرمیداديموضربهسنگینیمیخورديم.دراينصورت،آبرووحیثیتجمهوری
و کنترل بهنوعی، و کرد غرورمان متوجه را ما همینجا میرفت.خدا بین از هم اسالمی
هدايتمانکرد.مسئوالنردهباالهمقدرزحماتفرماندهانلشکر،تیپوگردانوتکتک

رزمندگانرادانستندوحمايتهاشروعشد.

عملکرد دستگاه دیپلماسی ایران 
مناطق بعضی از باعقبنشستن آزادسازیخرمشهر،صدام از بعد ازهرکسیکهمیگويد
سرزمینمانورفتنبهرویمرز،بهدنبالآتشبسبودياقدرتهایبزرگوکشورهایعربی
بهدنبالآتشبسبودند،بپرسیدآيادراينخصوصسندموثقومعتبریهمدارند؟کسانی
کهآنزمانمخالفادامهجنگبودند،متنبازجويیفرماندهانارتشعراقراکهبهاسارت
از دنیا هدف بیتالمقدس، عملیات از بعد که ببینند و بخوانند بودند درآمده ما نیروهای

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



جلسهپانزدهم:عملیاترمضان  427

حمايتازرژيمبعثوسرازيرکردنسالحهایشیمیايیبهعراقچهبود؟همهآنهااظهار
میکردندکهاقداماتشانبرایبراندازیحکومتاسالمیايرانونابودیملتايراناست.اينها

شعارهاودروغهایسیاسینیست،بلکهدرسندهایمعتبرآمدهاست.
به هرحال وقتی ما یک اقدام گسترده نظامی مثل فتح خرمشهر کردیم،  می توانستیم در مجامع 

بین المللی، یک ایده مشخص را به صورت کامل و دقیق مطرح کنیم. من در این خصوص با بعضی 

کارشناسان و پژوهشگران و خیلی از کسانی که چهره موجه حقوقی و بین المللی اند و در وزارت 

 خارجه هم بوده اند، صحبت کرده ام. آنها هم می گفتند که هیچ طرح و برنامه  مشخصی بعد از 

عملیات بیت المقدس نداشتیم. به هرحال ما می توانستیم در آن وضعیت، طرحی را تدوین کنیم و 

به طور مکتوب و رسمی به مجامع بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل یا خود سازمان ملل 

و جنبش غیرمتعهدها ارائه بدهیم؛ مثاًل می توانستیم بگوییم اگر عراق و حامیان آن، در این مقطع 

حساس و اساسی، جنگ را متوقف نکنند، ما تا احقاق حقوق خودمان به پیشروی در خاک عراق 

ادامه می دهیم. ما چنین طرح و ایده ای اصاًل نداشتیم و ارائه ندادیم. 

داديم.صحبتهایآقا]آيتاهللخامنهای[درعیدفطرسال۶۱رامطالعهوبررسیکنید.ايشان
تماماهدافرابهصورتعلنیدرتريبوننظامباحضورسفرایکشورهایمختلفمطرح

کردندکهبههمهجهانمخابرهشد.
درست  و  دارم  خبر  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  مسئوالن  بقیه  و  ایشان  صحبت های  از  بله، 

می فرمایید، اما نیاز بود وزارت  خارجه کشور مان یک بیانیه رسمی صادر بکند و آن را به سازمان 

ملل یا شورای امنیت این سازمان بدهد و طرحش را با ارسال نامه رسمی به وسیله نماینده ایران 

در سازمان ملل پیگیری کند.

بعدازعملیاترمضان،درعیدفطرهمانسالکهبهگمانمدرمردادماهبود،1خطبههاینماز
عیدراحضرتآيتاهللخامنهای،رئیسجمهورکشور،خواندند.ماخطبهايشانرادرمناطق
جنگیاهوازگوشمیداديم.شماخطبهدومايشانرامطالعهومالحظهبکنیدوببینیدواقعًا
رئیسجمهورمملکتچهپیشنهادهایاساسیواصولیایبرایپاياندادنبهجنگايرانو

عراقبهدنیامیدهد.
چرا اینها در قالب یک موضع گیری رسمی، به مجامع بین المللی اعالم و ارسال نشد؟

اينهابهبیانیهتبديلشدوارسالهمشد،ولیتمامدنیایکفرباصدامبودونمیخواست
بپذيردکهايرانپیروزجنگاستوصدامنابودشدنیاست.

۱. در سال 1361 عید سعید فطر مصادف با اول مرداد بود. 
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نه، ما چیزی ارائه ندادیم. مسئوالن کشور مطالبی بیان کردند، اما هیچ اقدام عملی ای از مبادی 

رسمی نکردند.

آنزمانمسئوالنکشوريکنامهرسمیبرایصدامفرستادندکهدرآنآمدهبودمسئولیت
آيتاهلل و دادند هم ملل سازمان به را نامه اين بپذيرد. را غرامت دادن و ايران به تجاوز

هاشمیرفسنجانیدريکیازخطبههاینمازجمعهتهرانبهآناشارهکردند.
این را باید در مدارک و اسناد بررسی و مشاهده کنیم. در قطعنامه 598 که شرایط ضمنی ایران 

مثل تعیین متجاوز و گرفتن غرامت از عراق گنجانده  شد، مگر مجامع بین المللی صدام را تنبیه 

کردند؟ نکردند. زمانی که ضمانتی نباشد، این قطعنامه ها الزام آور نیست.

آقا،اينکارزورمیخواست.مابايدجنگراادامهمیداديمتابازوربهيکجايیمیرسیديم.
پای وجای میرسیديم اهدافخودمان به رمضان عملیات در ما بود، مساعد اوضاع اگر
محکمیپیدامیکرديم.دراينصورتصددرصددرجنگپیروزمیشديم.شايدهمبرخالف
فکرما،وقتیعراقدرمعرضفروپاشیقرارمیگرفت،امريکابهايرانحملهمیکرد.بههرحال
آنهابهحرفماگوشنکردند.مادرطولجنگبرایرسیدنبهاهدافوحقوقمانگامبهگام
جلورفتیموپیشرویکرديمودشمنراازمرزهايمانبیرونکرديم.بعد،فاووجزايررا
گرفتیم.باصدورقطعنامه۵۹۸،دنیافهمیدکهصدامازپسمابرنمیآيد.وقتینیروهایما
بهپشتکانالزوجیوهفتکیلومتریبصرهرسیدند،متنقطعنامه۵۹۸نوشتهشد.دقیقاًما
درنزديکیبصرهبوديم.اگربهاينجانمیآمديمکهاصاًلقطعنامهنوشتهنمیشد.اگرمادست
رویدستمیگذاشتیموسرجایخودمانمینشستیم،بايددستهايمانرادراهوازباال
میبرديم.مابايدکاردرامیگذاشتیمبیخگلویصدامتااوشروطمانرابپذيردکهعماًلهم

اينکارانجامشد.

جلسه شانزدهم*
عملیات محرم

چکیده
موضوع گفت وگوی جلسه شانزدهم، عملیات محرم است. قربانی درباره چگونگی تعیین منطقه 
جدید برای عملیات، توضیح داد که پس از عملیات رمضان، با حسین خرازی و احمد کاظمی به 
فرماندهی کل سپاه پیشنهاد دادند که مکان و نحوه اجرای عملیات بعدی را خودشان مشخص کنند. 
رضایی نیز با توجه  به سابقه درخشان این فرماندهان، اجازه این کار را به آنها داد. آنها در طول 
هفت روز، از جبهه های شمال غرب تا جنوب را بازدید کردند و درنهایت تصمیم گرفتند عملیات 
بعدی را در منطقه دهلران انجام بدهند. چگونگی شناسایی  منطقه عملیاتی، حادثه انفجار مین و 
مجروح شدن قربانی در یکی از شناسایی ها و بستری شدنش در منزل و کنترل امور لشکر از خانه، 
از موضوعات جالب و جذاب روایت اوست. در ادامه، قربانی درباره جذب نیروهای مردمی و 
اعزام آنها به جبهه، طرح مانور عملیات محرم، گردان های عمل کننده در این عملیات، استعداد و 
بافت قومی یگان25 کربال و آموزش نیروهای تازه وارد توضیحاتی داد. وی در تشریح عملیات 
محرم، درخصوص زمان و مراحل این عملیات، نحوه الحاق لشکر کربال با یگان های هم جوار، 
غرق شدن عده ای از نیروهای لشکر امام حسین)ع( براثر وقوع سیل، نتایج و دستاوردهای عملیات 

محرم و میزان تلفات دشمن و غنائم به دست آمده از او در این عملیات، سخن گفت.

* جلسه شانزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در 19 مهر 1391 برگزار شد.
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بافت قومی یگان25 کربال و آموزش نیروهای تازه وارد توضیحاتی داد. وی در تشریح عملیات 
محرم، درخصوص زمان و مراحل این عملیات، نحوه الحاق لشکر کربال با یگان های هم جوار، 
غرق شدن عده ای از نیروهای لشکر امام حسین)ع( براثر وقوع سیل، نتایج و دستاوردهای عملیات 

محرم و میزان تلفات دشمن و غنائم به دست آمده از او در این عملیات، سخن گفت.

* جلسه شانزدهم تاریخ شفاهی سردار مرتضی قربانی در 19 مهر 1391 برگزار شد.
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پیشنهاد عملیات در منطقه ای دیگر
بسم اهلل الرحمن الرحیم. ما در این جلسه قصد داریم به فضای جبهه ها به ویژه جبهه جنوب، بعد 

از عملیات رمضان، یعنی از اوایل مرداد تا ابتدای مهرماه سال 61 و همچنین وضعیت یگان و 

نیروهایتان بپردازیم. آیا شما و یگان تحت امرتان پیشنهادهایی برای ادامه جنگ به فرماندهان 

رده های باالتر دادید؟

بسماهللالرحمنالرحیم.بعدازعملیاترمضان،فرماندهاننشستندوراجعبهاينعملیات
بهصحبتهای پیشنهادهايیمطرحکردند.محسنرضايیهم و انتقادها و صحبتکردند
آنهاگوشداد.همگیمیگفتیمکهتکلیفمانازاينبهبعدچیست؟نتیجهمباحثاينشدکه
خودمانبهشکلصحیحی،جنگراادامهبدهیموتمامکنیم.امامهمازقبلفرمودهبودندکه
جنگبادشمنوانجامدادنپیدرپیعملیاتهانبايدازُدوربیفتد.مابااجرایعملیاتهادر
يکسالپیشازآن،تویگیجگاهدشمنزدهبوديمواودائمتلوتلومیخوردوگاهیهم
رویزمینمیافتاد.درهمیناوضاعواحوال،امامفرمودندبرويدباقدرتکارجنگراادامه

بدهید.ماهمبرایاجرایفرمانامام،رفتیمکهاقداماتیانجامبدهیم.
من،حسینخرازیواحمدکاظمیبعدازعملیاترمضانباهمصحبتکرديموبعد
بهاهوازرفتیمويکجلسهبانیروهایکادرمانگذاشتیم.قرارشدبافرماندهانمحورهاو
گردانهاهمصحبتکنیم.آنهاراجمعکرديموبهحرفهاونظرهايشانگوشکرديم.اگر
توهینهممیکردند،تحملمیکرديم،چوندرعملیاترمضانواقعاًآسیبديدهبودند.اين
فرماندهانهمگیافرادکارکشتهوَقَدریبودندکهازدورانمحاصرهخرمشهروآبادانباهم
بوديم.آنهاتجربهزيادیدربارهمسائلنظامیداشتندوديگرصاحبنظرشدهبودند.ازهمه
پرسیديمکهبرایآيندهجنگچهکارکنیم؟همگینظرشاناينبودکهمابايدخودمانبه
قرارگاهکربالطرحمانورعملیاتیبدهیموبااينهمهتجربه،نبايدهمیشهمقدراتمانرابه

دستقرارگاهبسپاريم.
نیروهايمانمیگفتندشمابرويدجايیراپیداوشناسايیبکنیدکهباتوانايیهايمانهمخوانی
داشتهباشد؛مثاًلجايیکهديگرنیروهایزرهیدشمننتواننددرمقابلماپاتکبکنندوما
همانشبوروزاولبتوانیمکارراتمامبکنیموبردشمنمسلطبشويم.همهبحثهایالزم
راباهمکرديم.هدفمانهماينبودکهدشمنزخمخوردهرارهانکنیم.بههرحالقرارشدما
سهنفرتویجلسهانتقادبکنیمکهچرادرعملیاترمضاناينوضعپیشآمد؟حرفهايمانرا
همهماهنگويکیکردهبوديم.قرارشدحاجحسینقبلازهمه،صحبتوانتقادکند،احمد
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کاظمیحرفايشانراادامهبدهدومنهمبعدازآن،پیشنهادمشخصیبدهم.آنهادرعملیات
رمضانشهدایزيادیدادهبودند.بههرحالبهجلسهقرارگاهکربالکهمحسنرضايی،رشید
وصفویدرآنحضورداشتند،رفتیموانتقاداتونظرهایخودمانراخیلیمنطقیمطرح
کرديم.گفتیماجازهبدهیدماخودمانبرويممناطقمختلفراببینیموبعددربارهزمینعملیات
بعدیپیشنهادبدهیم.آنهاازاينپیشنهاداستقبالکردندوبعدهممحسنرضايیموافقتکرد
واجازهاينکاررابهماداد.فرماندهانبهماگفتندشماازمرزاشنويهتاخوزستان،هرجايی
راکهبرایعملیاتخودتانعلیهدشمنمناسبديديد،بهمابگويیدتارویآنمنطقهوطرح

پیشنهادیتانبحثکنیم.
قرارشدماسهنفرباچندنفرنیرویصاحبنظرديگرازيگانهادرجلسهایبحثوتبادل
نظربکنیمتابهيکنظرمنطقیبرسیم.بههرحالمادشمنرامیشناختیم،بانیروهايشجنگیده
بوديم،ازتعدادتانکهاونیروهایاووازتوانايیهاووضعیتروحیعراقیهاخبرداشتیم.

مجید بقایی، حسین خرازی و مرتضی قربانی - قبل از عملیات محرم

جستجو برای یافتن منطقه جدید عملیاتی 
مابادوتاتويوتاوانترفتیمتاکارراشروعکنیم.اولبهسمتبانهومريوانوازآنجابهسورن
وملخوررفتیم.بعدهمبهسمتدشتذهاب،ارتفاعاتبمو،سورکوهوبیزلرفتیم.مريوان
جایخطرناکیبود.حدود۵۰نفرازعراقیهايیکهتویخاکعراقعملیاتمیکردندوشايد
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بینآنهاجاسوسهمبود،درآنجاحضورداشتند.ماحدوديکی،دوشبباآنهابوديموآنها
نمیدانستندکهمافرماندهلشکريم.1

بعدازآن،حرکتمانرابهسمتجنوبادامهداديم.درسومار،دشمنرویشیارهاومنطقه
مسلطبودومیتوانستازخطمقدمتاعمقمواضعپدافندیمارابانیروهایکمیزيرآتش
بگیرد.دراينمنطقهازعقبهتاخطمقدم،حدوددويستپیچوپلوجودداشتکهيگانها
نمیتوانستندبهراحتیازآنهاعبورکنند.آنجاراهمديديموبعدباترسولرزرفتیمتویخط.
ازبندپیرعلیپايینآمديموارتفاعاتوتپههایمشرفديگر،تنگهمیانتنگوبعدشهرمندلی
عراقراشناسايیکرديم.فاصلهسومارتابغداديکصدکیلومتربود.دشمنهمخیلیهشیار
بودورویآنآتشمیريخت.وقتیخوبمنطقهرابررسیکرديم،بهايننتیجهرسیديم
کهاينجاهمبرایعملیاتبعدیمامناسبنیست،چونمامیخواستیمنیروهایخودمانرا
طوریتویمنطقهببريمکهدشمناصاًلمتوجهنشودتانیروهاسالمبمانندوروحیهشانهم
ضعیفنشود.اگربهسومارمیرفتیم،دشمنباهواپیماوتوپخانههمهرابمبارانمیکرد.از
ارتفاعاتگیالنغرببهارتفاعاتمیمکوبعدمنطقهصالحآبادوارتفاعاتکانیسخترفتیم.
بعدهمبهکنجانچموخطوطپدافندیمهرانرسیديم.دشمنازرویارتفاعاتکلهقندیو
قالويزانکاماًلدشتملکشاهیوشهرمهرانرازيرديدوتیرداشتواينشهرراباخاک
يکسانکردهبود.عراقیهاازرویاينارتفاعاتبهطرفماشلیکمیکردند.بعدازديدن
منطقهمهران،قالويزانوکلهقندی،بهايننتیجهرسیديمکهمهرانمنطقهخوبیبرایاجرای
عملیاتاست،ولیباتوجهبهديدوتیردشمنرویجادهها،نمیتوانستیمنیرو،امکانات،
ادواتوماشینهايمانرابهمنطقهوخطوطاولببريم.ضمناينکهجايیهمبرایاستقرار

نیروهاواستراحتآنهادرآنمنطقهوجودنداشت.
روزبعديعنیروزهفتمشناسايیبهدهلرانرفتیم.حسنباقریوحاجآقامصطفیرّدانیپور
وجلسه رسیديم هم به دهلران توی آمدند.حدودساعت۱۰صبح آنجا به اهواز از هم
گذاشتیم.محلتجمعمانهمتویمدرسهایبودکهدراختیارسپاهدهلرانبود.آنهاکالکو
نقشهمنطقهراآوردندونیروهایقديمیایکهرویمنطقهمسلطبودندهمآمدندتامنطقهرا
بررسیکنیم.حجتاالسالمرّدانیپوردوتاسطلراپرازآبکردهوبردهبودباالیپشتبام

۱.بهدلیلاعزامعدهزيادیازنیروهایمردمیبهجبهههایجنگ،فرماندهکلسپاهپسازعملیاترمضانبهايننتیجه
باحرکتیجهشی برهمیناساس،سپاه ندارد. نیروهایمردمی،ظرفیتسازمانیالزمرا برایجذب رسیدکهسپاه
تیپهایمستقلخودرابهلشکرتبديلکردودرعملیاتمحرمدرقالبسازمانجديدواردعملشد.)اطلسجنگ

ايرانوعراق،مرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس،تهران:مرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس،۱۳۸7،ص۶۹(
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مدرسه.جلسهدرحالاتمامبودکهازباال،باآبهمهفرماندهانراخیسکردودادزدکه
جلسهتمامشد.بقیههمهرکداميکظرفآببرداشتندوبهدنبالاودويدندوخیسشکردند.
دقیقاًيادمهستکهصبحجلسهشروعشدوناهارراهمهمانجاخورديم.چونراهزيادی

طیکردهوخستهبوديم،کمیهماستراحتکرديم.

شناسایی ارتفاعات حمرین 
قرارشدبعدازظهرآمادهشويموبهضلعغربیدهلران،رویارتفاعاتحمرينوچاههای
نفتبیاتبرويم.بايدبرایشناسايی،ازآنجابهباالیشهرکطیبعراقمیرفتیم.دشمن
تا عینخوش ازجاده و بود دهلران برشهر مسلط کاماًل و داشت ارتفاعاتحضور در
ارتفاعات تا دويرج رودخانه از که چیخواب شیار بر ولی میديد، دقیقًا هم را چیالت
برای میخواستیم ما دلیل همین به نداشت. ديدی داشت، ادامه مورموری و دالپری
اگر کنیم. مخفیشان همینجا در و منتقل شیارها اين به را نیروها شبانه آينده، عملیات
ماشبانهستونراتویشیارهامیبرديم،دشمنديگرهیچديدیروینیروهایدرحال
حرکتماننداشت.اگرهمهواپیماهایعراقیمیآمدندوازمنطقهعکسمیگرفتند،اصاًل
چیزینمیفهمیدند،چوندرآنجاآنقدرشیاروپستیوبلندیودرختزاربودکهمیشد

چندلشکررامخفیکرد.

محمد مطلبی و مرتضی قربانی در حال بازدید از مانور نیروهای لشکر25 کربال در شیار رودخانه چیخواب - قبل از عملیات محرم
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می گویند،  ارتشی ها  که  آن طور  داشتند؟  نقشی  چه  شما  ایده   این  در  ارتشی   طراحان  سردار، 

سرهنگ ذاکری، رئیس رکن2، در جلسات قرارگاه کربال ایده ای مطرح کرده  و گفته  است که اینجا 

برای عملیات آینده منطقه مناسبی است. گویا عملیات والفجر مقدماتی هم در همین منطقه 

انجام شد. می گویند سرهنگ ذاکری گفته است برویم توی این منطقه  که بر آن مسلطیم و در 

است. شما چه  انجام شده  ایده، شناسایی ها  این  براساس  بعد هم  کنیم.  کرده ایم، عمل  کار  آن 

توضیحی درباره این موضوع دارید؟

درپیشنهادیکهماداديموکاریکهکرديم،ارتشیهااصاًلدخیلنبودند.قراربودمانظربدهیم؛
يعنیفرماندهانیکهمیخواستندعملبکنندودارایعملکردمشخصبودند.حسینخرازی،
احمدکاظمی،مهدیزينالدين،ابوشهاب،امینشريعتی،قوچانیومنبرایشناسايیمنطقه
عملیاتیجديدرفتیم.دوتاوانتتويوتاداشتیمکهوقتیمیخواستیمتویمحورهابرويم،يکی
ازآنهارامیگذاشتیموهمهمانبايکماشینمیرفتیم.هفت،هشتروزطولکشیدتابرويم
وبرگرديم؛يعنیحدود2۰مردادبرگشتیم.قراربودهمینفرماندهانازمناطقیازغربکشور
شروعکنندتاجايیرابرایعملیاتآيندهپیداکنند.اصاًلاينطورنبودکهکسیديگربیايدو
طرحیبدهد.برادرانارتشیاصاًلاطالعیازرفتنمانداشتندودراينمأموريتبامانبودند.

سرهنگ صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمین، هم هیچ نقشی در ارائه این پیشنهاد نداشت؟

نه،اصاًل.هیچکسینقشنداشت.قراربودصرفاًخودمانباشیم.چراسرهنگذاکریدرمهران
نیامدبگويدچهکارکنیم؟مهراندستعراقیهابودوبرآنتسلطداشتند.البتهدرعملیات،تیپ۸4
خرمآبادارتشبهفرماندهیسرهنگبیرانوندوسرهنگدژکامازقرارگاهارتشحضورپیداکردند.
مابعدازظهرازسپاهدهلرانراهافتاديموموقعنمازمغربوعشابهپايینضلعشرقی
ارتفاعاتحمرينرسیديم؛جايیکهمیخواستیمازآنباالبرويم.درآنجاآبوغذاهمآماده
کردهبوديم.وقتینمازمانرابهجماعتخوانديم-امامجماعتمانهمحاجحسینخرازی
بود-کمیباحاجحسینشوخیکرديموسربهسرشگذاشتیم.بعدبادونفربلدچیاز
نیروهایسپاهموسیانودهلرانراهافتاديم.يکیازآنهافامیلیاشبازداروازنیروهایواحد
اطالعاتبود.هردویآنهاهممحلیبودندودرهمینمنطقه،کشاورزیوچوپانیمیکردند
وخوبراهرابلدبودند.دوتاقاطرهمآوردهبودند.دونفرسوارقاطرهاشدندوبقیهپشتسر
آنهاپیادهراهافتادند.سه،چهارساعتبايدراهمیرفتیمتابهپشتدشمنمیرسیديم.چون
اينمناطقمرتفعترينمناطقمرزیدراينمحدودهبود،آنجاراکاملارزيابیکرديم.عمق
اينمنطقهحدودپانزدهکیلومتراستوبعدازارتفاعاتحمرينوجادهمرزیعراقتاکنار
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رودخانةدجله،شهرهایطیب،علیغربی،علیشرقیوزبیداتقراردارد.ازاينجاتاغرب
وجنوبغربیکشورديگرارتفاعاتتماممیشودوجادهتویکفیاستوتمامنقاطديگر
اينمنطقهدشتاست.ازبلدچیهاپرسیديمازکجابرایشناسايیعملیاتبرويموآنهاگفتند
ازشیارهایغربیوشرقیارتفاعاتحمرينکهازطرفايرانمسلطبهدهلرانودشتعباس
وموسیانبودوازطرفعراقتاجادهالعمارهبهبغدادديدداشت.برادرانبومیواطالعاتی
گفتندماتازيرپایدشمنرامیتوانیمشناسايیکنیم.مادرحیناجرایعملیاتهمبیشتراز

محدودهایکهدرشناسايیهارفتهبوديم،نتوانستیمبرويم.
بیات. ارتفاعاتديدخوبیبرمنطقهوجوددارد؟گفتندازچاه پرسیديمازکجایبدنه
تویاينمنطقه،چاههايیرویارتفاعاتهستکهديدخوبیهمبرمنطقهدارد.بههمین
دلیلمارویايننقطهمرزیرفتیمکهازدهلرانتاآنجاسیکیلومتروازآنجاتاهدفهم
سیوپنجکیلومترفاصلهبود.منتهااينمناطقپرازتپهماهوربودواين،راهماراچندبرابر
میکرد.بههرحالگروهپسازبررسیهایاولیهودقیق،منطقهجنوبشهردهلرانوارتفاعات
حمرينراکهمشرفبرچندشهرعراقاست،برایاجرایعملیاتتأيیدکرد.اينتصمیمدر
قالبطرحپیشنهادی،بهصورترسمیبهفرماندهانسپاهوارتشوقرارگاهکربالارائهشد

تادربارهآنفکرکنند.

1. مرتضی قربانی 2. حسن درویش 3. حسین خرازی 
در حال بررسی عکس هوایی در قرارگاه سپاه سوم صاحب الزمان)عج( - قبل از عملیات محرم
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436  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

و  استعداد، ترکیب  امکانات دشمن کردید، درباره  و  از مواضع  با توجه  به شناسایی ای که شما 

گسترش نیروهای دشمن چه اطالعاتی به دست آوردید؟

دشمنحدود2۰تا2۵گرداننیرویپیادهتویاينمنطقهداشت.عراقیهالشکر۱۰راکه
قباًلدرعملیاتفتحالمبینيکبارشکستخوردهبود،دوبارهبازسازیوتویاينمنطقه

مستقرکردند.

ماجرای مجروح شدن در شناسایی
رفتن شما از جنوب خوزستان به شمال خوزستان و جنوب استان ایالم چند روز طول کشید؟

بعدازاينکهفرماندهانردهباالترمتقاعدشدندوپیشنهادمذکورراتصويبوبهماابالغکردند،
کارجدیماشروعشد.ابتدابايدواحدهایستادیوپشتیبانیوبعدرزمیوپشتیبانیرزمیرا
ازمنطقهجنوبیبهمحدودهشمالیخوزستانمنتقلمیکرديم.جابهجايینیروهاپانزدهروزطول
کشید.براساسطرحمانورکلی،مندائمبهشناسايیمیرفتمتاپسازشناختدشمن،بتوانم
طرحمانورجزئیگردانهایلشکر2۵کربالرامشخصکنم.روزپانزدهمياهفدهممهروسايل
خودمرابرداشتموباموتوربهشناسايیرفتم.همهمسیرهاوراهکارهاراخودمرفتموديدمو
انتخابکردم.منبرایيگانخودمچهارمحوردرنظرگرفتم؛سهمحورعملکلیبرایاينکه
نیروهاازآنهاتویعمقبروندويکمحوراحتیاط.مادربخشیازاينمسیرهامیتوانستیمتازير
تپههابرويم.دريکیازشناسايیها،منوناصررزاقیانويیالقیباهمبوديم.يیالقیراکنارموتور
گذاشتموبارزاقیانبهشناسايیرفتیم.همینکهرفتیم،بهمیدانمینعراقیهارسیديم.يکمیدان
مینراکهردکرديم،باالرفتیموبهزيرپایعراقیهارسیديم.مینهامنظمچیدهشدهبودند.يکی
ازمینهارابهطورموّربرویيکبوتهگزتلهکردهبودند.ماتلهرانديديموپایيکیمانبهآن
خورد.همینکهچاشنیمینعملکرد،بهرزاقیانگفتمناصربخواب!دوتايیرویزمینخوابیده
بوديمکهمینمنفجرشد.هفدهتاترکشبهمنوبیستودوترکشهمبهناصرخورد.ازسرتا
پاپرازترکششديم.ناصربهمیننزديکتربود،امافاصلهمنبامیننیممتربیشتربود.بههمین
دلیلاوبیشترصدمهديدوخونريزیاششديدتربود.ردخونحدوددومتررویزمینريخت.
باچفیهقرمزعراقیایکهداشتم،پايشرامحکمبستم،اماهنوزخونفورانمیکرد.پایاوراکه
بستم،ديدمازپایخودمهمهمینطورداردخونمیرود.سريعيکبندپوتینخودمويکبند
پوتینناصررادرآوردم.بندپوتینخودمرابهپایخودموبندپوتینناصرراهمبهپایاوبستم.

بههرحالمیدانمینراآرامآرامردکرديموتویشیاررفتیموبهموتورسیکلترسیديم.
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جايیکهمینمنفجرشد،دودیبلندشدوباالرفت.بههمیندلیلعراقیهاشروعکردند
بهريختنآتشوشلیکموشکآر.پی.جی.وتیرباردرمنطقه.بااينحالچوندرآنجادائم
حیواناتیمثلروباهوشغالمیرفتندومیآمدند،آنهاخیلیهمحساسنشدندواجرای
پشت را ناصر رسانديم. موتور به را خودمان بههرحال شد. قطع مدتی از پس آتششان
بهيیالقیگفتم اونشستم.موتورمان2۵۰سیسیبود. يیالقینشاندموخودمهمپشت
خودترابهاورژانسبرسان.سپاهآنجايکپستامدادداشت.همینطورکهمیرفتیم،به
پلموسیانکهرسیديم،هردويمانبیهوششديموازآنبهبعدچیزینفهمیديم.بچههاما
راحدودساعت2باآمبوالنسازپلموسیانبهپستامدادنزديکدهلرانبردهوزخمهای
بیمارستانمیبردندو به باهلیکوپتر را ما داشتند بودند. باندپیچیکرده و پانسمان را ما
بلندشدموگفتمما بلندشودکهازسروصدایآنبههوشآمدم. هلیکوپترمیخواست
کجايیم؟گفتندداريمشمارابهبیمارستانمیبريم.ناصربیهوشبود.خودمهمچونخیلی
خونازبدنمرفتهبود،دوبارهبیهوششدم.خالصهمارابهبیمارستاندزفولبردندوبهدلیل

ضعفبدنیوخونیکهازمارفتهبود،تاشببههوشنیامديم.
شبچندنفرازبچههاومسئوالنسپاهدهلرانباالیسرمانآمدند.چوندوتاپایمن
وناصرشکستهبود،گفتندبايدبهعقبهاعزامشويد.ناصررابهتهراناعزامکردند،اماوقتی
میخواستندمنراببرند،نگذاشتم.چونخانمخودمامدادگربودوبابیمارستاننادریاهواز
همکاریمیکرد،بهآنهاگفتممنرابهخانهخودمدراهوازببريد.آنهاديگرداشتندخودشان
رابرایعملیاتبعدآمادهمیکردند.بههرحالنیروهایلشکرمنرابهخانهاممنتقلکردند
وتختووسايلهمبرايمآوردند.خانهکناریمانبرایوزارتکشاورزیبودکهدوتااتاق
شدند. مستقر آنجا در آمدند هم لشکر نیروهای از عدهای بود. انبار هم پشتش و داشت
میخواستمبرایعملیاتآينده،ارتباطمبانیروهایيگانقطعنشودواوضاعراپیگیریکنم.

بنابرايندرمنزلخودمانبیسیممستقرکرديموارتباطمبالشکر2۵کربالبرقرارشد.

تشکیل جلسات در دوران نقاهت
بچههادائمبهاهوازمیآمدندومیرفتندوجلساتراتویخانهمابرگزارمیکردند.شش،
هفتجلسهبانیروهایلشکردرمنزلمانبرگزارکرديم.يکی،دوجلسهقرارگاههمباحضور
حسنباقری،مجیدبقايی،مصطفیرّدانیپور،احمدکاظمی،مهدیزينالدينوحسینخرازی
درخانهمانبرگزارشد.فرماندهانکهبهمنزلمانمیآمدند،همازمنعیادتمیکردندوهم
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جلسههماهنگیبرایعملیاتبعدراتشکیلمیداديم.منديگرواقعاًشرمندهشدم.نیروهای
لشکرکربالهممیآمدندومنازآنهاگزارشمیگرفتمومیگفتمچهکاربايدبکنید.درضمن
دربارهطرحوراهکارهاهمباهمبحثمیکرديم،چوننیروهایَقَدریبودند.ربانیوعبداهلل
عمرانیخودشانيکفرماندهتیپبودند.آنهانیروهایمبتدیاینبودند،بلکهافرادکارکشتهو
متعهدیبودند.فرماندهانگردانهایماهرکدامهفت،هشتعملیاتانجامدادهبودند.عبداهلل
بختیاروربانیدرسطحجانشینلشکرکربالکارمیکردند.عباسجعفریوعبداهللبختیار
کهاهلکباببودند،بهاهوازآمدندويکبّرهخريدندوتویحیاطخانهکناریمانکشتند
آنهابهاصفهانهمکهمیآمدند،بساطکبابراه باربرایماکبابدرستکردند. وچند
میانداختند.بعضیوقتهاهمکسیازيگانمیآمدوپیشممیماندوغذایگرمهمبرای
ناهارياشاممیآورد.چندروزیدرمنزلاستراحتکردموباغذایمناسبتقويتشدم.
حدودپنج،ششروزبعدشديگربلندشدموبااينکههنوزپاهايمتویآتلوگچبود،به
منطقهرفتم.دراينمدتهمهمسرمدرمنزلبودوکسديگریبرایپرستاریامنمیآمد.
خوداوزخمهايمراضدعفونیوپانسمانمیکردوهمهکارهايمراانجاممیداد.دوبارهبه
منطقهموسیانکهدرآنزخمیشدهبودم،رفتمودرسنگرزاغهمهماتداخلمنطقهمستقر
به باخودم بود، آمده ازمن عیادت برای که راهم پدرهمسرم، اشکیان، شدم.غالمعلی

موسیانبردموتاآخرعملیاتمحرمهمراهمبود.

مرتضی قربانی در میان نیروهای لشکر25 کربال 
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جذب و توجیه نیروهای جدید 
منروزبیستوپنجممهريعنیدهروزبعداززخمیشدنمکهحدودده،پانزدهروزبهعملیات
ماندهبود،درمنطقهمستقرشدموبهلطفخدا،خودمکارهدايتوکنترلنیروهارابهعهده
گرفتمونیروهایگروهانهاوگردانهاراتوجیهکردم.الزماستبگويمکهمابراینیروهای
جديدکهواردلشکرکربالشدند،دونقشبازیمیکرديم؛يکیاينکهفرماندهیوهدايت
عملیاترابرعهدهداشتیمودوماينکهبهآنهايعنینیروهایمازندران،گیالنوگرگانکهاز
منطقه۳بهيگانمانآمدهبودند،آموزشمیداديم.میخواستیمفنونوتجربهنیروهایباتجربه
رابهنیروهایکادرجديدیکهقراربودلشکر2۵کربالبهآنهاتحويلدادهشود،منتقلکنیم.
نیروهايمانانصافاًدريغنکردندوهمهتجربههاواطالعاتیکهازسال۵۹تا۶۱بهدستآورده
بودند،دراختیارنیروهایجديدگذاشتند.میتوانمبگويمدرپنجماهیکهماباآنهابوديم،
کمکمبرهمهامورمسلطشدند؛مثاًلمنبهفرماندهانگردانهامیگفتمنیروهايتانراتوجیه
کنید.بهآنهامیگفتمبايدبرایآينده،بهدنبالجانشینازمیاننیروهایخودتانباشید.وقتیيک
فرماندهگردانجديدمیخواستپیشمنبیايد،بهاومیگفتمبافرماندهانگروهانهايتبیا
يادوجانشینآيندهاتراهمباخودتبیاور.چوناينجانشینهاخودشانفردامیخواستند

گردانهاراتحويلبگیرند،بايدکاماًلبرمديريتوفرماندهیگردانمسلطمیشدند.
بعدازاينکهعملیاتمانتمامشد،مثلاينکهشیفتعوضشدهباشد،کادريگانعوضشد
ولهجهنیروهاهمازاصفهانیبهمازنیوگیلکیتغییرکرد.بههرحالمادرتحويللشکرخیلی
عاقالنهعملکرديم.ازآنطرف،عدهایبودندکهاتفاقاًبدشاننمیآمدشمالیهاواصفهانیها
باهمدرگیربشوند.ماتویجلسهخودمانبانیروهایاصفهان،بهآنهاگفتیمبايدبااحترامو
عزتيگانمانراتحويلبدهیم.میخواستیماينلشکربماند.يگانکربالتاوقتیکهمسئولیتش
بهعهدهمنبود،درهفتعملیاتبزرگوکوچکیکهشرکتکرد،بحمداهللصددرصدموفق
شد.البته2۰۰۰شهیدهمداد.لشکرکهمالمننبود؛مالجمهوریاسالمیوولّیفقیهبود.ما
امیدواربوديمکهانشاءاهللبااينلشکربتوانندبقیهکارهاراهمبهخوبیانجامبدهندوهمچون
گذشتهعملیاتکنند.بههرحالماامانتداربوديم.بايديگانراهمخوبادارهمیکرديموهم
خوبتحويلمیداديم.مندستاينبچههارامیبوسیدموواقعاًهمافتخارمیکردمکهخادم
آنهاهستم.عدهایازهمیننیروهاوبعضیازفرماندهانگردانهاومسئوالنواحدهایلشکر
کربالدرعملیاتمحرمشهیدشدند.بهجرئتمیتوانمبگويمکهبرخوردخوبفرماندهو
کادرقديمیيگانکربالبانیروهایجديدمازندران،گیالنوگرگانموجبپیروزیصددرصد
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درعملیاتمحرم،گرفتنشهرکزبیداتوتصرف۱۵کیلومترمربعازخاکعراقشد.اين
عملیاتبارمز"يازينب)س("بهپیروزیرسید.

به چه شیوه ای عمل  کربال،  لشکر25  امور  اداره   و  به جبهه ها  نیروی مردمی  برای جذب  شما 

می کردید؟ آیا بعد از عملیات رمضان، شیوه های جذب نیرو هم تغییری کرد؟

روشمابرایجذبنیرووادارهاموراجرايیيگاناينبودکهلشکررابهفرماندهانوکادر
جديدتحويلبدهیم.

درعملیاتمحرم،منرویمینرفتموزخمیشدم.درمرحلهدوم،در۱۱آبان۶۱،ربانی،
جانشیناولم،وخسروابوطالبی،مسئولستادم،کهرفتهبودندراهکارمرحلهدومعملیات
راشناسايیکنند،هدفتیرتانکقرارگرفتندوبهشدتزخمیشدند.مسئولپرسنلیلشکر
همترکشخورد.درمرحلهسومکهشهرزبیداتراگرفتیم،ماشینآمبوالنسدرشب،روی
پایعبداهللبختیار،جانشیندوملشکر،رفتوپايششکستومجروحشد.بختیاربعداز
درماناولیهدربیمارستان،باوجودنیازمبرمبهاستراحت،خودشراازبیمارستانعقبهبه
منطقهعملیاتیرساندودرادامهعملیاتحضورپیداکرد.اينوضعیتکادراصلیلشکربود
کههمگیخیلیموفقبودند.بههرحالخدااسبابیفراهمکردتامايگانراتحويلبدهیم.

در زمینه آموزش نیرو ها چه کردید؟

مابراساسدستورالعملموجود،آموزشهايیمیداديم.هنردوستمسئولواحدآموزش
شبانه رزم ما میداد. آموزش میآمدند، که بسیجیجديدی و پاسدار نیروهای به و بود
در نیروها آموزش داشتیم. نیروها آمادهسازی برای زيادی و گوناگون برنامههای و
گردانها میشد. انجام بود، يگانمان عقبه و مقر که دويرج رودخانه کنار اردوگاههای
بهطورمجزاآموزشداشتند.خودفرماندهانگردانهانیروهارابهمیدانتیرمیبردندوبه
همهآنهاتیرمیدادندوآنهاهمبهاهدافمقابلشلیکمیکردند.بههمهآر.پی.جیزنها
همگلولهآر.پی.جی.میدادندوآنهادرتمرينها،گلولههارابهماکتهايیکهشبیهتانک
بودند،شلیکمیکردند.نیروهایگردانهایرزمیماندرحدوديکماه،بهترتیببهشیار
بزرگکناررودخانهدويرجآمدندودرآنمستقرشدند.مادرهمانشیار،آشپزخانههم
برپاکرديموروزانهدووعدهغذایگرمبهنیروهامیداديم.آموزشهمبرقراربود.در
نمیگذاشتیم و داشتیم هم شبانه مانور و کوهپیمايی راهپیمايی، آموزشیمان، برنامههای
نیروهايمانآمادگیجسمانیشانراازدستبدهند.خوابواستراحتمحدودیمیکردند

وبقیهاوقاتشانبهعبادتوآموزشمیگذشت.
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ترکیب نیروهای اصلی لشکر25 کربال
ترکیب نیروهای پشتیبانی و عمل کننده گردان ها به چه صورت بود؟ 

درعملیاتهایطريقالقدس،فتحالمبین،بیتالمقدسورمضانتیپکربالدوازدهتاهفده
گردانپیادهداشت.دراصللشکربود،ولیعنوانشتیپبود.اينتیپقبلازعملیاتمحرم
بهلشکرتبديلشد.کادريگانازجملهفرمانده،جانشین،مسئوالنتدارکاتوستادهمگی
اصفهانیبودند،اماچونقراربودبعدازعملیاتمحرممسئولیتيگانبهنیروهایخطه
شمالسپردهشود،جانشیندوملشکر،عبدالعلیعمرانیوعلیيیالقی،ازمازندرانبودند.
منتمامفرماندهانشمالیرابهعنوانجانشینمنصوبکردم؛يعنیبهجزيکی،دوجانشینی
کهخودمداشتم،بهآنهاهمعنوانجانشینیدادم.مسئوالنتسلیحاتازگرگانبودند.در
عملیات،دقاغیانمسئولتدارکاتبودکهحاجبابايیراکهاهلشمالبودوبهتازگیپیشمان
فرداخواستی يا اگرشهیدشدی گفتیم دقاغیان به گذاشتیم. او برایجانشینی بود، آمده
تدارکاتلشکرراتحويلبدهی،اومسئولیترابهعهدهمیگیردوکارهاراانجاممیدهد.
و بودند اصفهانی نیروهای لشکر دررأس که بود پنجاه پنجاه، تقريبًا نیروهايمان ترکیب
برادرهایمازندرانی،گیالنیوگرگانیجانشینبودند.مسئولادواتيگانمانصافیبود.
نیروهایجديدراتامدتیکنارمسئوالنواحدهاقرارمیداديمتاقديمیهابهآنهاآموزش
بدهند؛مثاًلمسئولواحدزرهیراسريععوضنکرديموبهاوگفتیمشمابمانیدتاافراد
و بمانید میگفتیم نیروهایجديدهم به بگذرانند. را آموزشتخصصی دورههای جديد
بیفتید.ديدبانهاونیروهايیکهتویلشکرکارايیداشتندهم ببینیدتاخوبجا آموزش

نگهداشتیم.

موقعیت منطقه 
موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی چطور بود؟ آیا نقاط مهمی داشت؟

وسعتاينمنطقهحدود۵۰۰تا۶۰۰کیلومترمربعبود.تقريباً۵۰۰کیلومترمربعازخاکمان
دردستدشمنوزيرديدوتیراوبودکهبايدآزادمیشد.ديددشمنازشهردهلرانو
پاسگاههایاينمنطقهبايدبرداشتهمیشد.دراينمنطقهحدودسی،چهلچاهنفتوجود
بايد بودکهدرعملیاتمحرم بیاتدردستعراقیها منطقه نفت بیشترچاههای داشت.
تصرفمیشد.باگرفتناينمنطقه،مابرجادهمرزیکهبینمناطقبِِزرگان،زبیداتومندلی

عراققرارداشتهممسلطمیشديم.
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442  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

مانور لشکر25 کربال در عملیات محرم
به بحث درباره خود عملیات رسیدیم. لطفًا درباره طرح مانور و محورهای نیروهای لشکر25 

کربال در این عملیات توضیح بدهید.

بعدازاينکهشناسايیهاتویمحورهابهنحواحسنانجامشد،سهمحوربرایعملیاتدر
نظرگرفتهشد؛درمحورراستکهجواداسالمیفرماندهشبود،علیاکبرزارعفرماندهگردان
علیابنابیطالب،صحرايیفرماندهگرداناماممحمدباقرومحمدجعفرنیافرماندهگردانامام
حسنعسکریبود.درمحورسمتچپعباسجعفریفرماندهبودوسیدمحمدکسائیان
همبهاوکمکمیکرد.دراينمحور،گردانصاحبالزمانبهفرماندهیمزددستان،گردان
حضور خداداد سبزعلی فرماندهی به ُحر گردان و فردوس علی فرماندهی به سیدالشهدا
داشتند.سرعتعملدراينمحورحرفاولرامیزد.فرماندهمحوروسطهمقاسمیبود
کهجانشینسوملشکرهمبودوبايدلشکرراازمنتحويلمیگرفت.گردانيازهرا)س(به
فرماندهیقنبرعلیدهقان،گردانابوالفضلبهفرماندهیمصلحوگردانروحاهللبهفرماندهی
رضاعلیاکبریزيرنظرقاسمیبودند.گروهانهایژاندارمریهمزيرنظرعباسجعفری
بودند.گردانژاندارمریدراحتیاطلشکربود،ولیماآنرادرحینعملیاتبهکارگرفتیم.
نیروهایژاندارمریخیلیخوبوبانشاطعملکردند.سرهنگهژيریکهفرماندههنگ
ژاندارمریخوزستانبود،دوروزقبلازعملیاتبهموسیانآمد.بااووفرماندهانژاندارمری
درسنگرفرماندهیخودمدرخطجلسهگذاشتم.هژيریکهبعدازظهربرایبازديدخطمقدم
رفت،براثراصابتخمپارهبهشهادترسید.روحششاد.فرماندهخیلیخوبوشجاعیبود

ومزارشدراولبهشتآباداهوازاست.
خط حدهایی که شما برای محورها و گردان ها تعیین کرده بودید، چگونه بود؟

خطحدهرتیپ،دهکیلومترعرضوبیستکیلومترعمقداشت.درهرمحور،سهگردان
بامحورهای الحاق و پاکسازی مأموريتخطشکنی، که بود احتیاط بهعالوهيکگردان
لشکرهای۱7و۸رادرشبعملیاتبهعهدهداشتند.چوندرمرحلهاوليگانهایزرهی
رانمیشدواردکرد،گردانمکانیزهوزرهیراکهتحتامرخودمبود،برایاحتیاطگذاشته
بودم.گردانهایمادراينعملیاتدوازدهتابودندکهآنهارادرسهمحورتقسیمکردهبوديم.
درواقعدرهرمحوريکتیپبود.بقیهنیروهاهمبهاستعداديکتیپدراختیارخودمبودند
کهبايدبنابهدستورودرمرحلهدومعملیات،واردعملمیشدند.گردانهايمانبراساس

پیچیدگیوکوهستانیبودنمنطقهتقسیمشدهبودند.
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عملیات محرم

يکگردانمأموريتداشتخطرابشکندوبعدازاينکهواردعملشد،بهدوجناحباز
شود.يکگردانبايدبهسمتراستمیرفتوباتیپ۸نجفالحاقمیکرد.يکگردانهم
بايدبهسمتچپمیرفتوبانیروهایمحوردومخودمانالحاقمیکرد.همهاينگردانها،

مسئولیتشکستنخطمقدموالحاقوپاکسازیراداشتند.
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444  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

تراکم نیروهای گردان های لشکر25 کربال در نزدیکی منطقه عملیاتی و ترابری آنها دشمن را 

حساس نکرد؟

اصاًلنگذاشتیمدشمنمتوجهشودکهکجاهستیم.ماشبانهبهمنطقهرفتوآمدمیکرديم.
دشمنهمآنزماندستگاهراداررازيتنداشت.فرانسهايندستگاهرابعدازعملیاتمحرمبه
عراقداد.فرانسوایهاهمموذيانهوزيرکانهعملکردندوخیلیبهملتايرانخیانتکردند.
اينکشوربیشترازانگلیسوامريکابهعراقکمککردوتجهیزاتمدرنیمثلموشکهای
پالنیومومیالن،دستگاهرازيت1،هواپیمایمیراژ،موشکاگزوستودوربینديددرشبدر

اختیارعراقیهاگذاشت.

مرتضی قربانی - ارتفاعات 400 - عملیات محرم

اينعملیاتهمزمانبادههاولودوممحرماجراشد.بچههاسنگهاراازبستررودخانه
بههمراه گردان پانزده تا دوازده بودند.حدود کرده راصاف قسمتوسیعی و کرده جمع
جماعت نماز و میايستادند ديوار و در بدون بزرگ مصالی يک در پشتیبانی واحدهای
میخواندندوبعدسینهزنیوعزاداریمیکردند.مثلشهرهادستهوَعَلموکتلراهمیانداختند

۱. پالنیوم سالح فرانسوی بود که موشک ها را به صورت رگباری شلیک می کرد. موشک میالن هم خیلی دقیق بود و 
ردخور نداشت. این موشک ضدزره مثل تاو امریکایی عمل می کرد. دستگاه رازیت هم همه ترددهای وسایل موتوری 
را رصد و دریافت می کرد و دشمن براساس حجم رفت وآمدهای ما متوجه می شد که منطقه عملیاتی آینده مان کجاست. 
ما هرچه موشک داشتیم از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم و آنها را در جنگ علیه خودشان به کار گرفتیم. ارتش عراق 

نتوانست از بیشتر موشک هایش استفاده کند.)قربانی(
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ودرتاريکیشبدرکناررودخانهدويرجدرشیارهاعزاداریمیکردندوتاساعت۱۰و
۱۱شبشامنمیخوردند.تدارکاتچیها،آبدارچیها،آشپزها،خمپارهاندازها،توپچیهاوبقیه
بچههاهمهدرمراسمعزاداریشرکتمیکردند.البتهدشمنرویبچههايیکهداخلشیارها
بودند،اصاًلديدنداشتوبنابراينحساسهمنمیشد.مانیروهارادراينشیارهازيرپوشش
گیاهان،درچادرجادادهبوديم.هواپیماهایعراقیحتیيکبارهمدرمنطقهظاهرنشدندو
يکگلولهتوپهمبهاينمحلاصابتنکرد.بههمیندلیل،نیروهایيگانکربالآموزش،

راهپیمايی،مانوروعزاداریرادرآسايشکاملانجامدادند.

مرحله اول عملیات محرم
بعد از ابالغ مأموریت و سپری شدن دوره آماده سازی، چه زمانی عملیات را شروع کردید؟

پشت را رمز ما شد. شروع سالماهللعلیها" زينب "يا رمز با محرم، دهم روز عملیات
بیسیمبرایفرماندهانگردانهاوواحدهااينطورگفتیم:"الحولوالقوۀااّلباهللالعلی
شد. انجام مرحله سه در عملیات سالماهللعلیها". زينب يا زينب، يا زينب، يا العظیم،
پاسگاه تا ارتفاعات پايین از بايد نیروهايش و امامحسین)ع(، لشکر۱4 فرمانده خرازی،
ابتدایارتفاعاتحمرين،بادشمندرگیر شرهانیمیآمدندکهقبلپاسگاهشرهانی،در
درگیر عراقیها با داشت، عمق کیلومتر پانزده که خودمان خطحد در هم ما شدند.
شديموبخشیازقسمتمیانیاينارتفاعاترادرمرحلهاولگرفتیمکهجزءمأموريت
لشکرمانبود.درمرحلهدوم،بخشديگریازارتفاعاتدرجبههمیانیوشمالیمنطقه
عملیاتیراگرفتیمودرمرحلهسومهمحدودبیستکیلومترتویخاکعراقرفتیمو
جادهآسفالتمرزیعراقوشهرکزبیداتراتصرفوتأمینوبالشکر۱7و۸الحاق

کرديم.
مرحله اول عملیات چقدر طول کشید؟

مرحلهاول24ساعتطولکشید؛يعنیروزوشباولکهعملکرديم،روزوشببعد
و پاکسازی را جادهها و راهها و خنثی را مین میدانهای و کرديم تثبیت را مواضعمان
نیروهایمحورسمتراست داديم. انجام را میادينمین پاکسازی يازدهم تا امنکرديم.
در و کنند پاکسازی را ارتفاعات و منهدم را توانستنددشمن اسالمی فرماندهیجواد به
مواضعتصرفشدهمستقرشوند.چونلشکر۸نجفدرجناحشمالینتوانستهبوداهدافش
رابهطورکاملتصرفوتأمینکند،نیروهایماازجناحراستتهديدمیشدند.بنابراينادامه
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446  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

عملیاتدرعمقمنوطبهپیشرویوالحاقگردانهایلشکر۸نجفبود.چوننیروهایمحور
سمتچپبهفرماندهیعباسجعفریخیلیخوبتوجیهشدهومنطقهراشناسايیکرده
بودند،درمدتکوتاهیبهاهدافشانرسیدندودشمنرامنهدمکردندوعدهایازعراقیها
رابهاسارتدرآوردندودرخطآنهامستقرشدند.درواقعآنهابهقولیکهدادهبودند،عمل
کردند.تامارمزراگفتیموپنجتاصلواتفرستاديم،مزددستان،فرماندهگردانصاحبالزمان،
ازپشتبیسیماعالمکردکهمااهدافخودمانراگرفتیموعدهایازعراقیهارابههالکت
رسانديموعدهایراهماسیرکرديم.مزددستان-خدارحمتشکند-ازبچههایقائمشهرو
يکجوانخیلینورانی،متديّنوشجاعبود.قبلازعملیاتبااووعباسجعفریبهشناسايی
میرفتیم.میگفتحاجآقارمزراکهگفتی،سهتاصلواتبفرستی،منخطرامیشکنمو
دشمنرامنهدممیکنم.منگفتمپنجتاوهمینهمشدخداوکیلی.1نیروهایمحوروسط
الحاق ارتفاعاتحمرين روی وجعفری اسالمی با بود قرار که هم قاسمی فرماندهی به
کنند،الحمدهللزودخطراشکستندودرهمانشباولبهطورکاملالحاقکردند.نیروهاو
فرماندهانزحماتزيادیکشیدندوشناسايیکاملیازمواضعدشمنکردند.آنهادرعملیات

محرمکهدرماهمحرمانجامشد،حسینوارجنگیدندوپیروزشدند.

مرتضی قربانی و مهدی ربانی )معاون لشکر25 کربال( در کنار سنگر مخابرات در ارتفاعات حمرین
بعد از مرحله اول عملیات محرم

۱. منظور او این بوده است که در زمان کمی خط را می شکند.
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تویخطحددهکیلومتریمادشمنيکتیرهمنتوانستبهرزمندگانمادرخطالرأس
بزند.نیروهایمادرخطمقدم،عراقیهارابرقآساوبافريادياحسینويازينبمنهدمکردند
وجلورفتند،امادشمندرعقبه،خطدومايجادکردهبودکهاگرنیروهایخطاولشمتواری
شدند،نیروهایبازدارندهدرعقبعملکنند.آنهافقطمقاومتمیکردندکهرزمندگانما
بهسمتشانرفتندومنهدمشانکردندوهمانشباولعدهایاسیرگرفتند.منتهاالحاقمابا
لشکر۸نجفطولکشید.مابرایالحاقبااينلشکردرمرحلهاول،نیروهايمانرايککیلومتر

درخطحدلشکرنجفبرديم.

مرحله دوم عملیات محرم 
بهجادهمرزی امامحسین،کربالونجفرسیدن يگانعلیابنابیطالب، اهدافهرچهار
عراق،شهرکزبیداتونفتبزرگاندرغربارتفاعاتحمريندرخاکعراقبود.درمرحله
اول،لشکرهای۸،2۵و۱7توانستندتاظهرروزاولعملیات،ارتفاعات،مواضعدشمنو
قرارگاههایفرماندهانگردانها،تیپهاولشکرهایعراقرابهتصرفدرآورند،ولیبهدلیل
مشکلیکهبرایلشکر۱4امامحسین)ع(براثرجاریشدنسیلپیشآمد،لشکرهای2۵کربال
و۸نجفدوروزصبرکردندتااينلشکرارتفاعاتشرهانیراتصرفکند.بعدازآن،اهداف
مرحلهاولراتثبیتکردند.مرحلهدومراباچهارلشکرباهمانرمز"يازينب)س("شروعکرديم.
چونعراقیهامیتوانستنددرغربجادهمرزیتعدادزيادیتانکمستقرکنند،لشکرهایما
بايدباسرعتزيادپیشرویمیکردند.عمقاهدافلشکرکربالازلشکرهایديگربیشتربود،
ولیباآمادگینیروهایيگانوشناسايیهایخوبیکهشدهبودوتسلطديدبانهابرمواضع
دشمن،بهلطفخداشبانهبهسرعتخودمانرابهجادهمرزیوشهرکزبیداتعراقرسانديم.

عراقیهامقاومتزيادیکردند،ولیماآنهارامنهدمکرديموبهاهدافمانرسیديم.
پیچیدگیزمینخیلیطولکشید. بهعلت بالشکرنجف ما الحاق درمرحلهدومهم
میکرديم گمان میکرديم، راتصرف تپهها از داشت.هرکدام زيادی تپهماهورهای زمین
چند بايد و نیست نظر مورد تپه تپه، آن که میفهمیديم بعد اما رسیدهايم، مقصد به
و نجف لشکر۸ با الحاق برای گفتیم نیروها به برسیم. اصلی تپه به تا برويم ديگر تپه
شلیک رسام تیر و ُمنور آر.پی.جی، چند دشمن بهسمت هوا توی علیابنابیطالب ۱7
باهم باالخره تیرهارفتندو بهسمت نیروها بقیه تیرشلیککردند، آنهاکهمنورو کنند.
الحاقکردند.الحاقنیروهایگردانهایعملکنندهبهخصوصازلشکرهایمختلفخیلی
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سختبود.درسمتلشکر۱7علیابنابیطالبکهزمینکمیعارضهداشت،الحاقبهتر
ازمنطقهعملیاتیلشکر2۵کربالبود،ولیتپههاو انجامشد.عمقمنطقهلشکر۱7کمتر
عوارضشبیشتربود.چونمنطقهعملیاتلشکر۸نجفزيرخطالرأسقلههایارتفاعات
حمرينودارایشکستگیهایزيادوپرتگاهبود،نیروهایعملکنندهآنحتمًابايدروی
جادهخاکیجبههدشمنمیرفتندکهدرعقبهخطاولاويادرنزديکیخطدومشقرار
بگیرند؛يعنیبايدبهعمقخطعراقیهاکهدشمنبیشترمقاومتمیکرد،میزدندواين،
2۵ ۸نجفو لشکرهای بین ابوالفضل، منطقهعملیاتیگردان در راسختمیکرد. کار
باتیرباردوشکاوشلیکامقاومتمیکردوالحاقرا کرباليکسنگرباقیماندهبودکه
مختلکردهبود.خودمصلح،فرماندهاينگردان،بادونفرازنیروهايشرفتندوآنسنگر
رامنهدمکردندوبعدازآن،الحاقبینيگانهاحاصلشد.آنهاسنگردشمنراخاموش

کردند،ولیهرسهزخمیشدند.
بود. کربال لشکر2۵ نیروهای با هم ژاندامریخوزستان از هنگ عملیاتيک اين در
انصافًاهمخوبعملکردند.باوجوداينکههرسهمحوريگان آنهابهماکمککردندو
جعفری عباس فرماندهش که سوم محور برسند، خودشان هدفهای به توانستند کربال
بود،عملکردبهتریداشت.دلیلشهماينبودکهفرماندهانگردانهایاينمحوريعنی
منطقه در آنها با من بودند. قدرتمند خیلی سیدالشهدا و ُحر صاحبالزمان، گردانهای
سريع را اهدافشان اول مرحله در نفرشان سه هر خدا، لطف به بودم. کرده کار خیلی
تصرفکردندوبعدمناطقآزادشدهراپاکسازیوبايکديگرالحاقکردند.بعدازآنهم
تاجايیکهتوانداشتنددر الحاقکردندو بالشکرهای۸نجفو۱7علیابنابیطالب

مرحلهاولپیشرویکردند.
و بارانشديد از عملیات،پس اول مرحله درشب که بود اين مهم اتفاقات از يکی
سیلیکهآمد،عدهایازنیروهایلشکرامامحسین)ع(مظلومانهشهیدشدند.دراينشب،
نیروهای البته تثبیتکند. را بگیردومنطقه را ارتفاعاتحمرين توانست لشکر2۵کربال
زرهیدشمندرزيرارتفاعاتحمريندردشتمانورمیدادندوبهطرفمواضعوخط
مقدمماشلیکمیکردند،ولیچونمارویمنطقهعملیاتیمسلطشدهبوديم،توانستیمبا
توپخانهوادوات،مانورتانکهایعراقیراکنترلوتعدادیازآنهارامنهدمکنیم.وقتی
اينمناطقراگرفتیم،پاسگاهشرهانیونیروهایدشمنازسمتچپ،يگانکربالراتهديد
میکردندوفشارمیآوردند.درمجموعتوانستیمبهتصرفارتفاعاتشرهانیکمککنیم.
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درشهر داديم. را مجروح و شهید کمترين و داشتیم را بیشترينسرعت عملیات در ما
برایمداوایمجروحان،آن بعد، اورژانسمجهزصحرايیدرستکرديمو موسیانيک
رابهقرارگاهتیپدشمندرپشتارتفاعاتحمرينمنتقلکرديم.دکترتدينازپزشکان
اصفهانوچندپزشکديگربهلشکر2۵کربالآمدندوازاولتاآخرعملیاتمجروحانرا
مداواکردندوجلویشهادتخیلیازنیروهاوفرماندهانازجملهمهدیربانیراگرفتند.
دراينعملیاتنیروهابهخوبیتدارکشدندوبچههایاصفهان،مازندران،گیالنوگرگان

نشاطمعنویخیلیخوبیداشتند.

تأثیر باران بر غافلگیرشدن دشمن
و کرديم عمل دوباره دوم، مرحله در ۶۱، سال آبان ۱2 يعنی عملیات سوم درشب ما
سوم مرحله کشید. طول ساعت 4۸ حدود مرحله اين گرفتیم. را عملیات منطقه وسط
همبینروزهای۱4تا۱۶آبانانجامشدکهمادراينمرحله،رویجادهآسفالتمرزی
ايرانوعراقرفتیم.میخواهمنکاتیازنحوهعملکرداينگردانهابگويم.قراربودگردان
صاحبالزمانبايکيگانعراقیدرجايیکهدشمنصددرصدآمادهبود،درگیرشود.بهنظر
باران بارش بود. مؤثر آنها در خیلی رزمندگان، عزاداریهای و مناجاتها عبادتها، من
همکهدرواقعرحمتالهیبود،بهکمکماآمد.درستاستکهما۳۳۰نفرازنیروهای
اگر اما داديم، ازدست براثرجاریشدنسیل را امامحسین)ع( بینظیراصفهانوتیپ۱4
آنشبیکهسیلآمد،دشمنمثلهمیشهرویاينارتفاعاتديدوتسلطکاملداشت،ما
موفقبهآزادسازیارتفاعاتواهدافازپیشتعیینشدهنمیشديم.اگرباراننمیآمدوخدا
نیروهایدشمنرافريبنمیداد،قطعًاتلفاتماخیلیبیشترازاينبودواحتمالداشت
باسرعت نیروهايمان که موجبشد شد، عملیاتشروع از قبل که باران نشويم. موفق
بیشتریواردعملشوندوتازيرپایدشمنجلوبروندکهدراينمحدوده،يکتیرهم
بهسمتآنهانیامد.نیروهايمانتوانستندبهپیشرویخودشانتارویارتفاعاتادامهبدهند.
وقتیکهآنهابهمواضعدشمننفوذکردند،هواکاماًلروشنشدوتوانستندخطعراقیها
راخوبپاکسازیبکنند.بااينکهدشمندرآنمنطقهخیلیمسلطبود،بهنظرمنبهدلیل
لشکرهای فرماندهان ما موفقشدند. ما ريختهشد،نیروهای ماهمحرم در که اشکهايی
قديمی،نیروهایخودمانرادرمواضعوسنگرهاوکانالهایعراقیهامستقرکرديمکه
وقتیباالیارتفاعاترفتیم،آنهاديگرنتواننددوبارهبیايندومناطقآزادشدهراپسبگیرند.
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ایستاده از راست: محمد مطلبی، سیدمحمد کسائیان، مرتضی قربانی، فردوس، شمس، موسی پسندی و ناشناس
 نشسته از راست: عبدالرضا آرزومند و ناشناس - میدان صبحگاه عراقی ها در پشت ارتفاعات حمرین - 1362 )بعد از عملیات محرم(

حادثه سیل رودخانه دویرج 
شما به غرق شدن عده ای از نیروهای لشکر14 امام حسین اشاره کردید. این واقعه چه تأثیری 

بر روحیه شما و نیروهای یگانتان گذاشت؟

نیروهای شهادت نگفتیم. خودمان بهنیروهای را آن میدانستیم، را قضیه اين ما بااينکه 
لشکر۱4امامحسین)ع(تأثیریدرروحیهمابرایهدايتعملیاتوفرماندهیآننگذاشت.
ادواتهمهست. و امکانات انهدامسنگر، و درجنگ،شهیددادن،زخمیشدن بههرحال
را گردانهايم سیل، جاریشدن از قبل شب من است. میدانسته مصلحت اينطور خدا
پایکاربردهبودم،اماشبیکهبارانگرفت،آنهاراازتویبستررودخانهبیرونآوردمو
بهزيرارتفاعاتدرنزديکیدشمنمنتقلکردم.عرضرودخانههفتصدمتربود.دوگردان
عملکنندهلشکرامامحسینداشتندازدومحوررودخانهبهسمتعراقیهامیرفتندتابه
خطآنهاوهدفشانبزنند.عدهایازآنهاازرودخانهعبورکردندوبهآنطرفرودخانه
رسیدندوبهخطزدند.داشتندروبهباالمیرفتندودرحالخطشکنیبودندکهيکدفعه
سیلراهافتادوآبیکهازدالپریوارتفاعاتسرازيرشدهبود،عدهزيادیازنیروهاراکه
دروسطرودخانهبودند،باخودشبرد.وقتینیروهامیخواستندعبورکنند،آبیبهعمقسی
سانتیمتردررودخانهجريانداشتوفقطپایبچههاخیسمیشد.آبچیخوابورودخانه
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دويرجکهدريکنقطهباهمتالقیمیکنند،باشدتوسرعتزيادبهنیروهایلشکر۱4امام
حسین)ع(رسیدوآنهارادرتاريکیشبغافلگیرکرد.اگرآنسیلخروشاننبود،لشکر۱4
امامحسین)ع(هممثللشکر2۵کربالصددرصدموفقمیشد.بستررودخانهپرازدرخت
گزبودواينبندگانخداباگلولهآر.پی.جی.وکولهپشتیووسايلشانبهايندرختهای
گزگیرکردهبودند.اگرشنابلدبودندياتجهیزاتنداشتند،گیرنمیکردند.آبکهبهسرعت
آمدهبود،سنگهایبزرگودرختانشکستهراهمباخودشآوردهبودوبهشدتگلآلود
شدهبود؛طوریکهحلقوحنجرههمهنیروهاپرازگلوالیشدهبودومقدارزيادیسنگ
وچوبوآشغالرویآنهاريختهبود.وقتیپیکرهایشهداراازآببیرونکشیدند،ديديم

تماملباسهايشانپرازگلوشناست.

دستاوردها و پیامدهای عملیات محرم
عملیات محرم چه نتایج، دستاوردها و پیامدهایی به دنبال داشت؟

ما منطقه به مربوط فقط آمار اين و میگويم را دشمن خسارات و تلفات مجموع من
همین به گرفتیم. غنیمت خودرو و نفربر تانک، دستگاه ۱۵۰ تا ۱۰۰ حدود ما نیست.
اندازهياکمیبیشترهمتجهیزاتدشمنرامنهدمکرديم.تلفاتدشمنحدود۱۱هزار
نفربود.عراقیهادرخطحدماتلفاتزيادیدادند،چونمنطقهعملیاتیمانهاللمانند
بودندوشلیکگلولههايمان ما نیروهای ازدوجناحدرمحاصره نیروهایعراقی بودو
رویآنهاخیلیمؤثربود.ارتشعراقدرآنجاپاتککرد،ولینتوانستمناطقآزادشدهرا
پسبگیرد.عدهایازفرماندهانتیپهایعراقیهمدراينمنطقهکشتهشدند.مادراين
عملیاتحدود2۵۰۰اسیرگرفتیم.دربیناسرا،فرماندهگردانوجانشینفرماندهگردان
همبود.عدهایازنیروهایدشمنهمفرارکردند.باتوجهبهاينکهزمیناينمنطقهخیلی
به بهراحتی و ببنديم را دشمن ارتباطی جادههای و عقبهها توانستیم ما داشت، عارضه
اهدافتعیینشدهبرسیم.بهدلیلهمینويژگیزمین،عراقیهامتواریشدندونیروهايمان
تأسفمیخوردندکهچرانتوانستهاندتلفاتبیشتریبهدشمنواردکنندوآسیببیشتری
نیروهای بگذاريد اگر گفتم خودمان گردانهای فرماندهان به بزنند. او نظامی ماشین به
آنهارادرعقبهوپشتجبههسازماندهی ارتشعراقدوباره کنند، فرار اينجا از دشمن
میکندوآنهامدتیبعددوبارهجلويتانمیايستند.هدفمااينبودکههمهارتفاعاتیکه
دشمنرویآنمستقربود،آزادکنیمودهلرانودشتعباسراکهزيرديدوتیرعراقیها
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مرزی نقاط ارتباط توانستیم عملیات موفقیتآمیز اجرای با بگیريم. خودمان دست بود،
عراقراباهمبهطورکاملقطعکنیم.درضمنتوانستیمجادهدهلران-مهرانراکهارتباط
مناطقغربراباجنوبکشوربرقرارمیکرد،اززيرديدوتیردشمنکاماًلخارجکنیم.
برایدسترسی اينعملیات، از قبل نیروهایمسلحتسهیلشد. ازآن،ترددمردمو بعد
بهخطمقدموجبهههایجنوباستانايالموشمالاستانخوزستانبايدمسافتزيادی
میپیموديم؛يعنیازشمالاستانخوزستاناولبايدبهدزفولمیرفتیموبعد،ازدزفول
بهخرمآبادمیرفتیموازسهراهیپلدخترخودمانرابهشهراسالمآبادمیرسانديم.بعد
اين محرم عملیات موفقیتآمیز اجرای با میرفتیم. کرمانشاه و ايالم به اسالمآباد از هم
مسافتطوالنیبهيکسوميانصفتقلیلپیداکرد؛يعنیتمامجادههایمرزیمااززير

ديدوتیردشمنخارجشد.
دراينعملیاتماضمناينکهحدود۵۰۰کیلومترمربعازخاکخودمانراازاشغالدشمن
درآورديم،حدود۳۰۰کیلومترمربعازخاکدشمنراهمگرفتیمويکانهدامسنگینهم
بهاوواردکرديم.امامخمینیتقريبًاسهروزبعدازشروععملیات،درحالیکهمادراين
محدودههنوزبانیروهایدشمندرگیربوديم،ازرزمندگانتجلیلکردندوبهمعنويتاين

عملیاتاشارهکردند.

در حال نمازخواندن - منطقه زبیدات عراق - عملیات محرم
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صدامبعدازعملیاترمضانرجزخواندهبودکهايرانیهاديگرنمیتوانندحملهکنند
مقابلهمیکنیم.عراق آنها اقدامات با ماجلويشانرامحکمبستهايمو بگیرند. وجايیرا
درعملیاتمحرم،2۰۰۰نفراسیرو۱2هزارنفرکشتهيازخمیداد.بااينحالدوبارهدر
رسانههايش،شکسترابهجمهوریاسالمینسبتمیداد.امامخمینیازرزمندگاناسالم
ايرانیهاموفقنشدند بهارتشورژيمبعثکهمیگفتند تقديروتشکرکردندوخطاب
جايیرابگیرندومامانعپیشرویشانشدهايم،مطالبیبیانکردند.سیزدهمآبانسال۶۱
حضرتامامبهکشورهایمنطقهوعربیفرمودندازفاسدیکهفردامیآيدبهخودشما
حملهمیکندوحجازوکويترامیگیرد،حمايتنکنید.بدانیداگرصدامقدرتیپیداکند،
بعدما،نوبتخودشماست.اينصدامانسانخبیثیاستوتاهنگامیکهخفهنشود،منطقه

شماآرامنخواهدشد.
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نمـایـه

آبادان: اکثر صفحات
آتشبس: 424، 425، 426

آذرباد:44، 119، 124، 410
آرزومند،عبدالرضا: 450

آرین)سرهنگدوم(: 344
 ،264  ،243  ،239  ،230  ،225 بستان:  آزادسازی

401 ،318 ،270 ،265
آزادسازیخرمشهر: 205، 235، 271، 320، 364، 
 ،424 ،401 ،392 ،391 ،390 ،383 ،380 ،375

427 ،426
آقایی،محمد: 299، 319، 343، 356، 419

آقایی،محمود: 299
آگون،داوود: 220

آلمان: 149، 222، 294، 425
ابراهیمپور،ناصر: 44، 47

ابراهیمی، رضا: 163، 165، 176
 ،215  ،196  ،177  ،152  ،79 محمدرضا:  ابوشهاب،

434 ،277 ،238
ابوطالبی،خسرو: 44، 119، 147، 299، 440

ابوعمار)حبیباهللافتخاریان(: 300، 307
احدی: 47

احسانبخش،صادق)آیتاهلل(: 289
احمدآباد)اصفهان(: 20

احمدپور،محمود: 224، 270، 299، 331، 406
احمدی)سرگرد(: 241

احمدیخمینیشهری،سیدمحمد)آیتاهلل(: 36، 37
ادارهبرقآبادان: 100

ارتشجمهوریاسالمی: اکثر صفحات
ارتششاه: 33، 35

ارتشعراق،ارتشبعث: 44، 54، 60، 61، 65، 68، 
 ،109  ،108  ،103  ،82  ،81  ،77  ،75  ،74  ،70
 ،187 ،186 ،179 ،178 ،157 ،156 ،151 ،133
 ،239 ،235 ،232 ،231 ،226 ،208 ،200 ،195
 ،276 ،274 ،268 ،264 ،263 ،260 ،254 ،252
 ،299 ،293 ،292 ،291 ،287 ،280 ،279 ،277
 ،370 ،369 ،357 ،342 ،338 ،337 ،324 ،302
 ،412 ،411 ،407 ،398 ،391 ،386 ،381 ،371
 ،451 ،444 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،419

453
ارتفاعاتبمو: 431

ارتفاعاتتینه: 307
 ،446  ،445  ،435  ،434  ،433 حمرین:  ارتفاعات

450 ،449 ،448 ،447
ارتفاعاتشرهانی: 447، 448

ارتفاعاتقالویزان: 432
ارتفاعاتکانیسخت: 432
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456  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

ارتفاعاتکلهقندی: 432
ارتفاعاتملخور: 431
ارتفاعاتمیمک: 432

اردستان: 341
اردن: 407، 422، 423

اروپا: 425
ارومیه: 118

 ،132  ،117  ،108  ،102  ،80  ،71  ،53 اروندرود: 
 ،387 ،382 ،381 ،275 ،186 ،162 ،146 ،144

418 ،400
اروندکنار: 100، 102، 104، 108، 156

ازگمی،عظیم: 270، 327
اژدربنگال: 351

اژهای،اکبر)حجتاالسالم(: 37
اژهای،محمدعلی)آیتاهلل(: 37

استانچهارمحالوبختیاری: 40، 42، 100، 144
استانخراسان: 102، 257، 273، 278

استانخوزستان: 45، 48، 49، 50، 76، 79، 132، 
 ،262 ،260 ،231 ،226 ،218 ،186 ،168 ،152
 ،436 ،431 ،411 ،406 ،404 ،340 ،330 ،278

452 ،442
 ،102  ،101  ،42  ،17 سیستانوبلوچستان:  استان

333 ،272 ،218 ،119 ،111
استانفارس: 118، 137، 181، 236، 278، 300

استانکردستان: 71، 79، 216، 218، 231
استانگیالن: 272، 289، 420، 439، 441، 449

استانمازندران: 98، 184، 197، 272، 300، 392، 
449 ،441 ،439
استانمرکزی: 282

استانهرمزگان: 272
اسحاقی،علی: 260، 315، 372

اسدی،صالح: 152
اسدی،محمدجعفر: 137، 138، 139، 152، 153، 

243 ،226 ،219 ،201 ،181 ،180 ،171
اسرائیل)رژیماشغالگرقدس(: 353، 423، 425

اسالمآبادغرب: 452
اسالمی،جواد: 341، 419، 442، 445، 446

اسماعیلی)سرگرد(: 241
اسودی: 297، 300، 306، 308، 309

اشجع،محمود: 272
اشکیان،شهناز: 19، 402، 403، 404، 405

اشکیان،غالمعلی: 438
اشنویه: 431

اصغریخواه: 421
اصفهان،استاناصفهان: اکثر صفحات

اطالعاتسپاه: 40، 51، 149
افضلی: 297

 ،100  ،94  ،92  ،90  ،87  ،65 حسن:  اقاربپرست،
150 ،148 ،136

اکبرزاده)واحدمهندسی(: 218، 220، 342
اکبرزاده،علی: 137، 144، 204، 222، 224، 236، 

299
امامخمینی)ره(: 21، 30، 31، 32، 35، 36، 37، 38، 
 ،97 ،82 ،77 ،65 ،59 ،54 ،50 ،49 ،44 ،43 ،41
 ،170 ،169 ،148 ،147 ،146 ،129 ،103 ،102
 ،203 ،202 ،199 ،192 ،181 ،178 ،177 ،174
 ،270 ،269 ،267 ،264 ،253 ،229 ،228 ،223
 ،329 ،325 ،324 ،323 ،318 ،289 ،272 ،271
 ،397 ،394 ،392 ،391 ،389 ،333 ،332 ،330
 ،424 ،423 ،407 ،406 ،405 ،404 ،401 ،400

453 ،452 ،430 ،425
امام،حسن)حجتاالسالم(: 37

امامزادهعباس: 314
امامی،رسول: 119، 120، 121، 140

امریکا: 146، 296، 392، 423، 425، 428، 444
امینی)ازپایگاههشتمشکاریاصفهان(: 341
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امینی،مهدی:120،119، 125، 155، 160، 161
امینیان)سرهنگ(: 180، 215

اندیمشک: 48، 235، 339
انرژیاتمی: 79

انصاری،رحیم: 153، 159، 167، 182، 184، 185، 
213 ،199 ،197

انصاری،محمد: 38، 44
انگلیس: 24، 28، 100، 275، 425، 444

اویسی: 273
اهواز: اکثر صفحات
ایران: اکثر صفحات

ایرانایر: 100
ایرانگاز: 97، 118، 119، 121، 122، 123، 128، 
 ،147 ،146 ،144 ،138 ،133 ،132 ،131 ،129

199 ،191 ،176 ،172 ،152
ایستگاه12: 52، 99، 119، 130، 132، 133، 144، 
 ،177 ،176 ،166 ،163 ،160 ،157 ،154 ،147
 ،201 ،193 ،188 ،186 ،184 ،181 ،180 ،179

329 ،215 ،214
 ،140  ،139  ،136  ،120  ،119  ،110  :3 ایستگاه

219 ،209 ،168 ،167 ،153 ،143 ،142
ایستگاه7: 52، 74، 99، 118، 119، 120، 129، 
 ،152 ،147 ،144 ،139 ،137 ،133 ،132 ،130
 ،166 ،163 ،162 ،161 ،160 ،157 ،154 ،153
 ،183 ،181 ،180 ،179 ،177 ،176 ،169 ،167
 ،214 ،201 ،199 ،195 ،188 ،187 ،186 ،184

329 ،219 ،215
ایستگاهآهو: 350، 363

 ،365  ،358  ،356  ،340  ،336 حسینیه:  ایستگاه
385 ،377 ،375 ،367

ایستگاهحمید: 359
ایالم،استانایالم: 79، 436، 452

ایمانیان،علی: 156، 200، 220

باباصفری،اسداهلل: 142، 170، 204
باباصفری،اصغر: 134، 164، 182، 184، 185، 213، 
 ،242 ،236 ،229 ،228 ،225 ،221 ،220 ،219

421 ،416 ،412 ،334 ،312 ،258 ،254 ،243
باباصفری،علی: 137، 164، 204 205، 222، 283، 

334
بابایی،علیرضا: 399

بازدار: 434
بازرگان،مهدی: 33

باشگاهتختی: 24
باغکی،جاسم: 44، 119، 124، 410

باقری،حسن: 141، 149، 180، 215، 226، 231، 
 ،376 ،326 ،315 ،278 ،270 ،260 ،248 ،237

437 ،432 ،411 ،406 ،396 ،378
باقری،علی: 79

 ،155  ،151  ،125  ،122  ،120  ،97 مهدی:  باکری،
304 ،290 ،167 ،162 ،161 ،160

بانکی،مصطفی: 299
بانه: 431

بختیار،شاپور: 40
بختیار،فریدون)عبداهلل(: 134، 139، 212، 214، 
 ،232 ،229 ،228 ،227 ،225 ،221 ،220 ،219
 ،412 ،385 ،334 ،257 ،243 ،242 ،236 ،234

440 ،438 ،416
بختیاری: 236

بخشی،مهدی: 119، 125، 155، 160
بدری،سعادتاهلل: 44، 299

براتی: 139
بردیه: 211، 212، 214

بروجردی،سیدحسین)آیتاهلل(: 21، 31
بِِزرگان)عراق(: 441، 447

 ،230  ،226  ،225  ،221  ،214  ،213  ،61 بستان: 
 ،250 ،249 ،244 ،243 ،239 ،237 ،233 ،231
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458  تاريخشفاهیمرتضیقربانی

 ،268 ،266 ،265 ،264 ،260 ،257 ،254 ،252
 ،318 ،300 ،279 ،278 ،276 ،275 ،274 ،270

401 ،342
بسیج: 68، 93، 97، 102، 131، 147، 148، 203، 

440 ،396 ،384 ،367 ،342 ،341 ،264
 ،226  ،212  ،211  ،210 غالمحسین:  بشردوست،

295 ،269 ،238
 ،361  ،359  ،324  ،323  ،226  ،63 )عراق(:  بصره
 ،386 ،385 ،382 ،380 ،375 ،372 ،371 ،362
 ،411 ،410 ،406 ،392 ،391 ،389 ،388 ،387

428 ،423 ،422 ،420 ،418
بطحایی: 140

بغداد)عراق(: 407، 408، 432، 435
بقایی،مجید: 270، 282، 327، 396، 406، 411، 

437 ،431
بِِلتا: 314

بلوارآبادان-خرمشهر: 144
بم: 41

بنادری،عبدالحسن: 128، 137، 181
بنایی: 285

 ،153  ،87  ،79  ،76  ،73  ،72  ،71 محمود:  بنائیان،
339 ،290 ،283 ،219

بندپیرعلی: 432
بنیاسدی: 250، 252، 253

ابوالحسن: 127، 146، 147، 148، 150،  بنیصدر،
296 ،203 ،178 ،177 ،176 ،169 ،161

بنیلوحی،سیدعلی: 149، 152
بوارده: 102

بوشهر: 54، 212
بهادرانی: 115

بهداد،هوشنگ: 219
بهشتآباداهواز: 442

بیرانوند)سرهنگ(: 434

بیمارستانامامخمینیشوش: 403
بیمارستانسجادتهران: 213

بیمارستانشرکتنفتآبادان: 76، 107، 144، 145، 
180

بیمارستانطالقانیآبادان: 70، 94، 98، 144
بیمارستاننادریاهواز: 405، 406، 437

پادگانحمید: 61، 348، 359
پادگاندژ: 54، 61، 65، 67، 68، 70، 73، 74، 82

پادگانشهیدبهشتی: 207، 222، 223، 224، 225، 
 ،391 ،341 ،330 ،326 ،325 ،320 ،308 ،277

405 ،399 ،398 ،395
پادگانشهیدغیوراصلی)پروکاندیلم(: 223، 224، 

275
پادگانشهیدنظران: 17، 43، 67، 97، 127، 151، 

375 ،349 ،323 ،301 ،267 ،239 ،207 ،179
پارساپور: 156، 220

پاسگاهخسروآباد: 100، 102، 104، 108
پاسگاهزید: 367، 405، 411، 413

پاسگاهشرهانی: 445، 448
پاشازاده: 303، 319

پاالیشگاهآبادان: 128، 130، 170
پایاندادنبهجنگ: 425، 427

پایگاهمنتظرانشهادت:226، 269
پایگاههشتمنیرویهوایی: 35، 341، 412

پایگاههوایینوژه: 39
پرشینهتل: 98، 107

پروازیان: 299
پرورش،علیاکبر: 36، 37

پرویزی،خلیل: 156
پسندی،موسی: 450

پلابوچالچ: 230، 259
پلالوان: 240، 260، 261

پلحفار: 156، 183، 184، 192، 193، 194، 195، 
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213 ،203 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196
پلخرمشهر: 53، 60، 74، 82، 83، 95، 98، 100، 

129 ،109
پلسابله: 212، 236، 237، 239، 240، 242، 243، 
 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244
 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252

277 ،276 ،266 ،264 ،263 ،260
پلشیخخزعل: 261

پلعرایض: 74، 381، 382، 388، 389
پلقصبه: 183، 194، 197، 203
پلکرخه: 202، 218، 285، 288

پلکیانپارس: 339
پلمارد: 76، 156، 183، 203

پلمعلق: 339
پلموسیان: 437

پلنادری)جسرنادری(: 61، 302، 316، 317، 320
پلنو: 62، 68، 69، 70، 74، 81، 389، 391

پلیسراه: 48، 54، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 64، 
93 ،82 ،81 ،79 ،75 ،74 ،73 ،70 ،68 ،67

پناهی)سرهنگ(: 269
پناهی: 44، 119، 140
پورجم)سرگرد(: 241

پهلوانزاده: 33
پهلوی،رضا)رضاخان(: 32، 36

پهلوی،محمدرضا)شاه(: 31، 32، 34، 36، 37، 38، 
402 ،296 ،88

تاج،مرتضی: 17، 38، 43، 44، 56، 67، 97، 118، 
 ،217 ،207 ،179 ،151 ،140 ،127 ،123 ،119
 ،301 ،299 ،283 ،267 ،242 ،239 ،225 ،219
 ،375 ،361 ،354 ،349 ،335 ،333 ،327 ،323

419 ،399
تانکام47: 387

تانکتی55: 221، 297، 342

تانکتی62: 320، 342، 387
تانکچیفتن: 126، 135، 136، 191، 195، 204، 
 ،296 ،263 ،262 ،256 ،255 ،246 ،230 ،221

297
تبریز: 77، 78، 120، 155، 160، 161، 240، 241

تبریزی: 299
 ،282  ،281  ،280  ،273  ،268  :120 )ارتفاع( تپه
 ،315 ،312 ،302 ،291 ،289 ،287 ،286 ،284

327 ،318
تپه18: 317

تپهعرب: 278
تپهعلیگرهزد: 302، 314، 316

تپهنبعه: 250، 278
تپههای)ارتفاعات(ابوصلیبیخات: 313، 315

تپههای)ارتفاعات(اهللاکبر: 226، 231، 238، 276
تپههایمدن: 120، 136، 151، 152، 153، 160، 
 ،169 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161
 ،202 ،191 ،178 ،177 ،176 ،175 ،173 ،170

381
تجالیی،علی: 304

تدین)پزشک(: 449
تکاورهاینیرویدریایی: 65، 68، 93

تکیهشهدایآبادان: 71
تنبیهمتجاوز: 397، 407، 410، 422، 425

تنگهابوغریب: 283، 318
 ،286  ،284  ،283 برقازه:  ارتفاعات برقازه، تنگه
 ،300 ،298 ،297 ،293 ،291 ،290 ،288 ،287
 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،301

359 ،318 ،317 ،316 ،314 ،313
تنگهمیانتنگ: 432

تنومه)عراق(: 323، 324، 361، 388، 392، 406، 
423 ،417 ،416

توانا،احمدرضا:218، 297، 308، 309
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تواناییان،مهرداد: 221
 ،150  ،149  ،144  ،107  ،104  :106 )تفنگ( توپ

369 ،355 ،320 ،197 ،196 ،195 ،194 ،182
توپ130: 279، 293، 351، 390

توپ203: 138، 154
توپاورلیکن: 200

توپضدهوایی23میلیمتری: 119
توالیی: 203
تونس: 408

تهران،استانتهران: 17، 38، 39، 40، 43، 44، 65، 
 ،151 ،149 ،127 ،118 ،111 ،98 ،97 ،88 ،67
 ،213 ،212 ،209 ،207 ،179 ،172 ،158 ،153
 ،270 ،267 ،262 ،240 ،239 ،236 ،220 ،214
 ،301 ،300 ،297 ،280 ،278 ،275 ،273 ،272
 ،342 ،341 ،340 ،330 ،323 ،315 ،309 ،308
 ،432 ،428 ،412 ،401 ،383 ،375 ،364 ،349

437
تیپبعثت: 408

تیپمستقل23نوهد: 381، 408
تیپمستقل40پیاده: 408

تیپمستقل58ذوالفقار: 327
تیپ1لشکر16قزوین: 241، 265، 266، 270

تیپ1لشکر77خراسان: 141، 180، 182
تیپ10زرهیعراق: 193، 371

تیپ10سیدالشهدا)ع(: 158
تیپ12زرهیعراق: 367، 369

تیپ14امامحسین)ع(: 201، 204، 210، 222، 224، 
 ،261 ،260 ،259 ،250 ،249 ،243 ،240 ،230
 ،283 ،278 ،277 ،276 ،273 ،272 ،269 ،266
 ،330 ،328 ،327 ،318 ،314 ،287 ،285 ،284
 ،372 ،364 ،363 ،357 ،352 ،351 ،349 ،331
 ،393 ،388 ،387 ،382 ،381 ،380 ،378 ،377
 ،418 ،417 ،416 ،413 ،410 ،409 ،408 ،394

449
 ،273  ،268 قم(:  )تیپ علیابنابیطالب)ع( تیپ17
 ،447 ،413 ،408 ،388 ،357 ،317 ،287 ،282

448
تیپ18جواداالئمه)ع(: 408

تیپ19فجر: 268، 273، 285، 394
تیپ2لشکر16قزوین: 75، 230، 239، 241، 242، 

265 ،264 ،262 ،252 ،248 ،247 ،246
تیپ2لشکر77خراسان: 141، 180، 194، 195

تیپ21امامرضا)ع(: 231، 398، 408
تیپ22بدر: 360، 376، 381، 382

تیپ25کربال: 199، 201، 204، 207، 210، 212، 
 ،224 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،215 ،214
 ،236 ،235 ،234 ،232 ،231 ،230 ،229 ،226
 ،247 ،246 ،245 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239
 ،264 ،262 ،261 ،260 ،257 ،256 ،252 ،249
 ،280 ،277 ،273 ،272 ،268 ،267 ،266 ،265
 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،282
 ،303 ،302 ،301 ،300 ،298 ،296 ،294 ،293
 ،318 ،317 ،315 ،313 ،312 ،311 ،309 ،304
 ،331 ،330 ،328 ،327 ،325 ،323 ،321 ،320
 ،346 ،345 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،334
 ،363 ،362 ،357 ،356 ،352 ،351 ،349 ،347
 ،377 ،376 ،375 ،371 ،367 ،366 ،365 ،364
 ،389 ،387 ،386 ،385 ،383 ،382 ،381 ،378
 ،400 ،398 ،397 ،395 ،394 ،393 ،391 ،390
 ،413 ،412 ،410 ،409 ،408 ،405 ،403 ،402

441 ،429 ،421 ،418 ،417
تیپ27محمدرسولاهلل)ص(: 267، 273، 328، 356، 
 ،388 ،382 ،381 ،376 ،361 ،360 ،359 ،357

394
تیپ3زرهیلشکر16قزوین: 241، 245، 246، 248، 

381 ،266 ،265 ،251
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تیپ3زرهیلشکر21حمزه:382
تیپ3لشکر77خراسان: 141، 180، 185

تیپ3لشکر92اهواز: 276، 277، 320
تیپ31عاشورا: 201، 210، 221، 224، 230، 239، 
 ،260 ،251 ،248 ،247 ،246 ،245 ،243 ،240

408 ،393 ،272 ،271 ،270 ،266 ،265 ،261
تیپ313حّر: 231

المهدی)عج(: 201، 268، 273، 317، 327،  تیپ33
413 ،408 ،359

تیپ33نیرویمخصوصعراق: 188، 337
تیپ35امامسجاد)ع(: 408، 413

تیپ37زرهیشیراز: 138، 141، 152، 177، 342، 
388 ،367 ،366 ،356 ،351 ،349 ،344

تیپ41ثاراهلل)ع(: 268، 273، 394، 408
تیپ44پیادهعراق: 187
تیپ46فجر: 381، 382

تیپ55هوابرد: 241، 242، 268، 273، 282، 285، 
 ،349 ،346 ،345 ،344 ،302 ،288 ،287 ،286
 ،381 ،375 ،369 ،367 ،366 ،365 ،356 ،351

391 ،390 ،389 ،387 ،385 ،382
تیپ6زرهیعراق: 187

ولّیعصر)عج(: 202، 268، 273، 316، 356،  تیپ7
408 ،394 ،382 ،381 ،376 ،361 ،360 ،357

تیپ8مکانیزهعراق: 187
 ،284  ،273  ،268  ،229  ،204  ،201 نجف:  تیپ8
 ،318 ،311 ،303 ،302 ،301 ،288 ،287 ،285
 ،364 ،363 ،352 ،351 ،349 ،331 ،330 ،327
 ،394 ،388 ،387 ،382 ،381 ،380 ،378 ،377
 ،443 ،418 ،417 ،416 ،413 ،410 ،409 ،408

448 ،447
تیپ84خرمآباد: 434

تیپ9عراق: 418
تیربارکالیبر50: 95، 134، 143

جادهاروندکنار: 108
جادهاصلیاهواز-شوش: 293
جادهاصلیدزفول-فکه: 316

جادهالعماره-بصره: 226
جادهالعماره-بغداد: 435

جادهاهواز-اندیمشک: 237
جادهاهواز-آبادان)جادهآبادان-اهواز(: 67، 75، 76، 
 ،138 ،137 ،133 ،130 ،124 ،118 ،99 ،79 ،77
 ،177 ،164 ،162 ،159 ،158 ،156 ،153 ،152
 ،186،192 ،185 ،184 ،183 ،181 ،180 ،179

400 ،355 ،220 ،208 ،197 ،195 ،194 ،193
جادهاهواز-خرمشهر)جادهخرمشهر-اهواز(: 51، 
 ،353 ،352 ،350 ،349 ،345 ،338 ،337 ،331
 ،364 ،363 ،362 ،361 ،358 ،357 ،356 ،354

410 ،398 ،379 ،376 ،366 ،365
جادهاهواز-سوسنگرد: 222

جادهاهواز-ماهشهر: 217
جادهآبادان-اروندکنار: 102، 104

جادهآبادان-ماهشهر)جادهماهشهر-آبادان(:67، 
 ،125  ،124  ،123  ،122  ،119  ،118  ،99  ،78
 ،148 ،147 ،144 ،138 ،137 ،136 ،134 ،130
 ،165 ،164 ،162 ،156 ،159 ،158 ،153 ،152
 ،188 ،186 ،185 ،184 ،181 ،180 ،179 ،177

400 ،220 ،205 ،194 ،192
جادهبصره-خرمشهر)خرمشهر-بصره(:63، 375، 

 391 ،389 ،388 ،386 ،385 ،382 ،380
جادهبم-زاهدان: 41

جادهپیروزی)فانوس(: 408
جادهپیمان)تعاون(: 237، 251، 254، 259، 265، 

266
جادهچهارمحال-یزدانشهر: 41

جادهحسینیه: 345، 361، 364، 365، 366، 367، 
382 ،380 ،371 ،369
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جادهدزفول-دهلران: 287
جادهدهلران-مهران: 452

جادهسابلهخشکه: 266
جادهساحلی: 83، 88

جادهسندال-دوسلک: 301، 315
جادهسوسنگرد-بستان: 213، 214، 233، 243، 

249
جادهشلمچه-خرمشهر)جادهخرمشهر-شلمچه(: 
 ،79  ،74  ،71  ،70  ،69  ،64  ،63  ،62  ،59  ،58

389 ،388 ،387 ،382
جادهشهرضایاصفهان: 21

جادهعینخوش: 433
جادهفکه-چنانه-دوسلک: 287

جادهقدیماصفهانبهیزد: 20
جادهقصبه: 144

جادهُقفاص: 97، 106، 109، 110، 111، 112، 113، 
 ،131 ،130 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 ،169 ،167 ،165 ،163 ،162 ،161 ،160 ،150

188 ،185 ،181 ،176 ،173
جادهکرمان-زاهدان: 41

جادهکمربندی: 54، 60، 73، 74، 82، 83، 87
جادهکوتعبداهلل: 76

جادهوحدت: 130، 201
جاننثاری: 399

جدیدی: 29، 30، 33
جزایرمجنون: 428

جزایری: 156
جزیرهمینو: 99، 100، 129، 132، 156

جزینی،اماناهلل: 340، 345، 365، 383، 384
جشنمریم،محمود: 212، 234، 235، 236، 237، 
 ،419 ،348 ،341 ،297 ،257 ،248 ،244 ،243

421
 ،297  ،262  ،225  ،155  ،125 )استوار(:  جعفرزاده

299
جعفرنیا،محمد: 237، 297، 341، 419، 442

جعفری: 44، 45، 76
جعفری،عباس: 213، 225، 236، 243، 438، 442، 

448 ،446
جعفری،فتحاهلل: 262

جعفری،محمدعلی)عزیز(: 196، 201، 210، 211، 
 ،270 ،269 ،251 ،240 ،238 ،226 ،213 ،212

379 ،284 ،272
جفیر: 61، 348، 349، 371
جاللی،عبداهلل: 341، 364

جمالی،محمدعلی: 365
 ،102  ،90  ،54  ،51 )آیتاهلل(:  غالمحسین جمی،

332 ،205 ،142 ،140 ،129 ،127 ،119
جنبشغیرمتعهدها: 407، 427

جوادی)سرهنگ(: 265
جورابچی: 56

جهادسازندگیاستاناصفهان: 390
 ،201  ،156  ،149  ،131 اصفهان:  سازندگی جهاد

412 ،388 ،375 ،369 ،342
جهادسازندگیخراسان: 314، 319

جهادسازندگیسمنان: 319
جهادسازندگیشیراز: 131، 139، 149، 155، 156، 

201
جهادسازندگیفارس: 198، 220

 ،132  ،125  ،122  ،100 نجفآباد:  سازندگی جهاد
 ،200 ،198 ،156 ،155 ،149 ،144 ،139 ،133

296 ،253 ،225 ،220 ،214 ،204 ،201
جهادسازندگی: 93، 100، 122، 123، 130، 132، 
 ،198 ،182 ،176 ،156 ،155 ،149 ،141 ،135
 ،296 ،280 ،266 ،264 ،238 ،231  ،212 ،201
 ،356 ،342 ،340 ،319 ،318 ،314 ،310 ،304

417 ،412 ،396 ،369
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جهانآرا،سیدمحمدعلی: 51، 54، 55، 92، 93، 95، 
203 ،128

جیشالشعبی: 188، 373
چاههاینفتبیات)عراق(: 433، 435، 441

 ،250  ،231  ،230  ،226  ،61 چزابه:  تنگه چزابه،
 ،276 ،275 ،274 ،269 ،268 ،267 ،265 ،264

401 ،393 ،291 ،288 ،280 ،279 ،278 ،277
چکسلواکی: 60

چمران،مصطفی: 48، 49، 50، 75، 76، 212، 232، 
340 ،330 ،233

چمنیمقدم،احمد: 392
چنانه: 287، 290

چویبده: 99
چیالت: 433

حاجبابایی: 441
حاجعبدالوهاب،حمید: 272

حاجفرج: 345
حاجیان: 172

حاجیپور: 132، 137
حبیبالّلهی: 408، 417
حجاز)عربستان(: 453

حجازی: 218
حجتی،احمد: 354

حجتی،محمود: 156، 220
حزبتوده: 392

حزبجمهوریاسالمی: 37
 ،150  ،136  ،128  ،100 حسین:  سعدی، حسنی

376 ،326 ،215
حسنی،محمد: 236، 237، 252، 257

حسینپور،صفر: 267، 293، 294، 295، 296، 301، 
305

حسینیبهشتی،سیدمحمد)آیتهلل(: 63، 296
حسینیرامشهای)آیتاهلل(: 36، 37، 40، 44، 45، 

310 ،289 ،47
حسینی،رجب)حجتاالسالم(: 372

حسینی،سیدعلی: 231
حقطلب،احد: 154، 190، 197، 199، 219، 220، 

299 ،236 ،223
حمزه،احمد: 197، 199، 200

حمزه،رسول: 299
حمزه،محمود: 137، 199، 200، 298، 328

حمیدیه: 49، 50، 51، 61، 227
حوزهعلمیهاصفهان: 35، 36

حوزهعلمیهقم: 35
خادمالشریعه،محمدمهدی: 278

خادمی،سیدحسین)آیتاهلل(: 36، 37
خاکی)گروهبان(: 35

خامنهای،سیدعلی)آیتاهلل(: 49، 50، 63، 75، 76، 
427 ،424 ،332 ،330 ،147 ،127

خاور،حسین: 44
خداداد،سبزعلی: 442

خدایی،اکبر: 154
خرازی،حسین: 45، 46، 79، 80، 139، 141، 149، 
 ،196 ،192 ،185 ،180 ،177 ،176 ،160 ،152
 ،249 ،240 ،238 ،230 ،215 ،210 ،203 ،201
 ،278 ،277 ،273 ،272 ،270 ،269 ،260 ،259
 ،351 ،332 ،330 ،329 ،323 ،304 ،284 ،283
 ،401 ،396 ،395 ،380 ،378 ،376 ،369 ،356
 ،434 ،431 ،430 ،429 ،419 ،417 ،408 ،406

445 ،437 ،435
خراسانی،محمدعلی: 341، 365، 384

خرمآباد: 452
خرمشهر: اکثر صفحات

خسروخان: 40
خطشیر: 79

خلخالی،محمدصادق)آیتاهلل(←صادقیگیوی
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خلیجفارس: 99
خمپاره120: 66، 69، 73، 79، 95، 101، 109، 125، 
 ،213 ،168 ،167 ،163 ،155 ،136 ،135 ،134

357 ،256
خمپاره60: 95، 132، 143، 256

خمپاره81: 95، 134، 135، 154، 155، 213، 357
خمپاره82: 214

خمسهخمسه: 53، 54، 55، 66، 90
خمین: 236، 240، 250، 253، 257، 262

خمینیشهر: 128، 163، 164، 180، 214، 258
خوانسار: 308

خوراسگان)اصفهان(: 35
خورموسی: 99، 146

خوشبخت: 197
خویی،سیدابوالقاسم)آیتاهلل(: 37

خیابان)حجتاالسالم(: 76
خیاباناحمدآباد)اصفهان(: 21
خیابانپاسداران)تهران(: 272

خیابانپیروزی)تهران(: 111
خیابانجی)اصفهان(: 20، 21، 25، 26

خیابانچاسبی)خرمشهر(: 85، 87
خیابانچهلمتری)خرمشهر(: 53، 58، 84، 85، 87، 

94 ،93 ،89 ،88
خیابانسیمتری)اهواز(: 49

خیابانطالقانی)خرمشهر(: 57، 62
خیابانکاخ)اصفهان(: 20، 22، 26

خیاباننادری)اهواز(: 49
خیاباننگارستانهشتم)تهران(: 272

خیرالّلهی: 410
خیری: 101، 134
خّیری،اکبر: 112

خیری،عباسعلی: 290
دادبین: 123، 166

دادخواه: 342، 369
دادگاهانقالب: 33، 38، 39، 44، 45، 47، 54، 289

دادگاهویژهموادمخدر: 38، 41، 43، 44، 45، 47، 
289 ،139

دارخوین: 52، 76، 78، 79، 139، 141، 149، 152، 
 ،194 ،188 ،185 ،180 ،177 ،176 ،160 ،156

329 ،326 ،260 ،205 ،201 ،198 ،197
دالپری: 273، 283، 302، 433، 450

دانشجویانپیروخطامام: 77
دانشجویاندانشکدهافسری: 65، 80

دانشسرایفنیکشاورزی: 222
دانشسرایکشاورزی: 207
دانشکدهافسری: 65، 80
دانشگاهاصفهان: 19، 37

دانشگاهتبریز: 290
دانشگاهجندیشاپور)چمران(: 43، 48، 49

داوری: 342
داوودی،منوچهر: 342

ُدّبحردان: 61، 348، 359، 361
دبیرستانادب: 28، 29، 30، 33

دبیرستانهاتفاصفهانی: 28
درچه)اصفهان(: 131، 134، 137، 139، 141، 143، 

364 ،343 ،340 ،331 ،220 ،214 ،182 ،153
درویش،حسن: 270، 271، 406، 435

ِدریسه: 334، 335، 336، 398
دزفول: 178، 223، 235، 237، 242، 269، 270، 

452 ،437 ،408 ،316 ،290 ،287 ،273
دژکام)سرهنگ(: 434

دستگاهرازیت: 444
دستهکربال: 67، 87، 89، 94، 97، 100

دشتآزادگان: 49، 50، 230، 268، 269
دشتذهاب: 431

دشتعباس: 61، 287، 307، 314، 435، 451
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دشتملکشاهی: 432
دغاغله: 266

 ،138  ،137  ،110  ،47  ،45  ،44 دقاغیان،حسین: 
441 ،328 ،299 ،298 ،242 ،204 ،164 ،140

دقیقی،حسین: 132
دلفروزی،علی: 220، 289، 290، 296، 319، 342، 

392
 ،286  ،284  ،283  ،268 دوَسَلک:  تنگه دوَسَلک،
 ،314 ،312 ،307 ،305 ،301 ،297 ،288 ،287

320 ،318 ،317 ،316 ،315
دولتموقت: 33
دهقان: 44، 140

دهقان،قنبرعلی: 442
دهکاییزاده،رضا: 218

دهالویه: 207، 211، 212، 213، 218، 235، 236
دهلران: 207، 226، 273، 287، 429، 432، 433، 

452 ،451 ،441 ،437 ،435 ،434
ذاکری)سرهنگ(: 434

راشدیزدی: 399
ربانی: 38، 44، 104، 119

ربانی،مهدی: 123، 171، 182، 184، 185، 194، 
 ،438 ،416 ،412 ،399 ،385 ،312 ،298 ،195

449 ،446 ،440
ربیعی،حمود: 55، 87، 91، 94، 114، 169، 171، 

372 ،353 ،174
رجایی،محمدعلی: 127، 146، 147

رحمتی: 299
رحیمی: 236، 237، 252
رحیمی،رضا: 119، 140

 ،196  ،152 )حجتاالسالم(:  مصطفی رّدانیپور،
437 ،432 ،417 ،408 ،395 ،278 ،238

رزاقیان،ناصر: 436
بعث: 74، 398، 423، 424، 427،  رژیم)حکومت(

453
رژیمشاه،رژیمپهلوی: 30، 31، 32، 33، 34، 35، 

402 ،111 ،46 ،38 ،37 ،36
رشید،غالمعلی: 149، 180، 181، 210، 211، 215، 
 ،272 ،270 ،269 ،260 ،248 ،230 ،226 ،219
 ،408 ،406 ،379 ،376 ،333 ،326 ،305 ،294

431 ،411
رشید،محسن: 294

رضازاده،موسی: 152، 204
رضایی)حجتاالسالم(: 44

رضایی)طلبه(: 37
رضایی،اکبر: 342

رضایی،جمشید: 119، 122، 126، 134، 136، 155، 
410 ،189

 ،226  ،215  ،210  ،149  ،55  ،51 محسن:  رضایی،
 ،272 ،271 ،270 ،269 ،267 ،241 ،237 ،230
 ،343 ،333 ،326 ،324 ،314 ،294 ،280 ،273
 ،429 ،411 ،406 ،401 ،400 ،392 ،379 ،378

431 ،430
رضاییان)قاضی(: 45

رضاییان: 76، 200
رضاییان،علی: 269

رفیعی: 177
رفیقدوست،محسن: 270

رقابیه: 268، 269، 273، 282، 283،  تنگه رقابیه،
 ،295 ،293 ،290 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284
 ،307 ،305 ،304 ،302 ،301 ،300 ،298 ،296
 ،318 ،317 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309

320
رمضانی: 114

رمضانی،اصغر: 71
رمضانی،اکبر: 136

روحاالمین: 299، 307
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رودخانهبهمنشیر: 97، 99، 101، 102، 103، 104، 
 ،119 ،116 ،114 ،110 ،109 ،108 ،106 ،105
 ،156 ،155 ،154 ،153 ،150 ،144 ،132 ،126

186 ،181 ،175 ،162 ،161 ،160
رودخانهچیخواب: 433، 450

رودخانهدجله: 435
رودخانهدویرج: 433، 440، 445، 450، 451

رودخانهزایندهرود: 25، 36
رودخانهسابلهخشکه: 212، 227، 232، 233، 234، 

244 ،243
رودخانهسابله: 212، 227، 232، 233، 236، 239، 
 ،257 ،254 ،252 ،251 ،249 ،245 ،244 ،243

393 ،266 ،261 ،260 ،259 ،258
رودخانهفرات: 20

رودخانهکارون: 49، 52، 53، 67، 76، 77، 90، 122، 
 ،195 ،193 ،188 ،187 ،186 ،183 ،156 ،132
 ،208 ،203 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196
 ،342 ،340 ،339 ،334 ،331 ،217 ،213 ،209
 ،355 ،354 ،352 ،349 ،348 ،345 ،344 ،343
 ،398 ،379 ،364 ،361 ،359 ،358 ،357 ،356

410
رودخانهکرخه: 212، 218، 226، 227، 230، 231، 
 ،244 ،243 ،242 ،239 ،236 ،235 ،233 ،232
 ،273 ،270 ،268 ،265 ،264 ،260 ،259 ،248
 ،290 ،288 ،287 ،286 ،285 ،282 ،281 ،274

379 ،320 ،316 ،307 ،303 ،301 ،298 ،296
رودخانهکرخهنور: 212، 226، 229

رودخانهمالکیه: 211
رودخانهنیسان: 226، 230، 237، 246، 260، 261، 

393 ،269 ،268
 ،243  ،238  ،236  ،229  ،218 محمدنبی:  رودکی،

406 ،396 ،376 ،327 ،285 ،273
روستایجابرحمدان: 262

روستایخلفمسلم: 273، 281، 282، 283
روستایدفار: 230، 240، 260، 261، 269

روستایسادات: 102، 110، 111، 112، 113، 114، 
117 ،116

روستایسنه: 286، 287
روستاینثارهبزرگ: 330، 334

روستاینثارهکوچک: 330، 334، 335، 398
روسیه: 392

رهنان)اصفهان(: 139، 214، 243
رهنما،سیفاهلل: 189

ریگان: 423
 ،376  ،356  ،316  ،273  ،201 عبدالمحمد:  رئوفی،

406 ،396
 ،225  ،222  ،221  ،219  ،212  ،149 احمد:  زارع،

257 ،253 ،229
زارع،علیاکبر: 442

زارعان: 419
زاهدان: 32، 41، 170

زبیدات)عراق(: 435، 440، 441، 445، 447، 452
زرگرباشی: 299

زرینشهر)اصفهان(: 300، 309
زمانفر)سرهنگ(: 230، 241، 246، 252، 263

زمانی،اصغر: 219، 253، 257
زمانی،یوسف)سرگرد(: 241
زواره)اصفهان(: 341، 387

زهدینسب،یعقوب:120، 412
زهرایی: 297، 300، 308

زیرکباش: 31
زینالدین،مهدی: 270، 396، 434، 437

ژاندارمریاحمدآباد)اصفهان(: 32
ژاندارمری: 32، 35، 49، 65، 71، 72، 73، 80، 97، 
 ،154 ،153 ،151 ،148 ،141 ،137 ،129 ،123

442 ،336 ،334 ،203 ،155
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ژاندامریخوزستان: 448
ساجدی: 296، 314

سادات،اکبر: 20
سارنگ)سرگرد(: 66، 69، 79

سازمانچریکهایفداییخلق: 53
سازمانمللمتحد: 427، 428

ساطع: 40
سالک،احمد)حجتاالسالم(: 40، 272

سامرا)عراق(: 19
سامعی: 87

ساواکاصفهان: 30
ساواک: 30، 31، 32، 35، 37، 54، 402
سایت4پایگاههواییدزفول:307،287
سایت5پایگاههواییدزفول:307،287

سایتموشکیسام6: 318
ُسبلی)سرهنگ(: 69

سپاه7حدید: 325
سپاهاستاناصفهان: 272

سپاهاستانآذربایجانغربیوشرقی: 272
سپاهاستانخراسان: 272

 ،212  ،138  ،104  ،101  ،43  ،40 اصفهان:  سپاه
 ،333 ،330 ،329 ،328 ،227 ،222 ،217 ،215

395 ،341 ،335
سپاهاهواز: 45، 50، 333

 ،140  ،138  ،137  ،112  ،108  ،95 آبادان:  سپاه
 ،172 ،168 ،166 ،163 ،160 ،157 ،147 ،141

333 ،215 ،208 ،199 ،197 ،180
سپاهپاسدارانانقالباسالمی: اکثر صفحات

سپاهتبریز: 77
سپاهتهران: 158، 173، 335

سپاهجنوب)کرمان،سیستانوهرمزگان(: 272
سپاهخرمشهر: 54، 55، 59، 83، 93، 94

سپاهخمینیشهر: 163

سپاهُدرچه: 139
سپاهدزفول: 290

سپاهدهلران: 432، 434، 437
سپاهزاهدان: 170

سپاهسوسنگرد: 210، 211، 212، 213، 263، 266
سپاهسومعراق: 61

سپاهسیستانوبلوچستان: 101
سپاهشمال)گیالنومازندران(: 272

سپاهشوش: 327
سپاهفارس: 180
سپاهکرمان: 41

سپاهماهشهر: 152، 185
سپاهمنطقه10: 272، 297

 ،272  ،210 بوشهر(:  و )خوزستان 8 منطقه سپاه
333

سپاهموسیان: 434
سپاهیزد: 41

ستاد)عملیاتی(آبادان: 65، 100، 107، 120، 127، 
 ،155 ،152 ،144 ،141 ،137 ،136 ،132 ،129

204 ،199 ،166 ،157
ستادارتشدرآبادان: 138، 141

ستادجنگ: 49، 50، 63
 ،262  ،43 چمران(:  )ستاد نامنظم جنگهای ستاد

341
ستادماهشهر: 181

ستادمرکزیسپاه: 149، 272
سحری)حجتاالسالم(: 32
سرخپر،بهنام: 197، 199

سرخیلی،عباس: 125، 154
سرداری،جمشید: 340

سردخانهکارخانهبستنیمهرآبادان: 70
سری: 38، 44، 45، 49

سقوطخرمشهر: 125، 129، 186، 332
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سلجوقیان: 144
سلطانجاللالدینخوارزمشاه: 18

سلطانی)معلمکاراته(: 24 
سلطانی،علی: 73، 76، 77

سلطانی،محمدرضا: 340، 347، 353، 365، 383، 384
سلمانی،صغری: 18

سلمانی،محمد: 290، 291، 319
سلمانیه: 76، 77، 152، 176، 177

سلیمانزاده:241، 245، 252، 263
سلیمانی)سرهنگ(: 230

 ،222  ،220  ،219  ،134  ،124 رجبعلی:  سلیمانی،
399 ،331 ،299 ،236

سلیمانی،قاسم: 229، 234، 235، 237، 245، 246، 
300 ،273 ،257 ،252 ،251

سلیمی،عباس: 294
سنجقی،ابراهیم: 143

سندال: 282، 284، 286، 287، 290، 291، 293، 
 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،302 ،301 ،300

317 ،315 ،313
سودان: 407

سورانی،دریاقلی: 101، 102، 104
سورکوه: 431

سورن: 431
سوریه: 425

سوسنگرد: 43، 49، 50، 51، 61، 75، 201، 207، 
 ،223 ،222 ،221 ،218 ،217 ،213 ،212 ،211
 ،238 ،237 ،235 ،230 ،227 ،226 ،225 ،224
 ،340 ،324 ،269 ،262 ،249 ،248 ،242 ،241

398 ،393
سومار: 432

سهراهعبدالخان: 268، 282، 285، 288
سهراهیاندیمشک: 339

سهراهیاهواز-خرمشهر-سوسنگرد: 339، 398

سهراهیآبادان: 124، 125، 156
سهراهیپلدختر: 452
سهراهیدارخوین: 78

سیبور: 290
سیداسداهلل: 19، 20

سیفالّلهی،رضا: 401
سین)اصفهان(: 18

سینی،حسن)پدرمرتضیقربانی(: 18، 19، 20، 21، 
402 ،218 ،145 ،32 ،31 ،30 ،28 ،27 ،26 ،23

سیوسهپل: 46
شادگان: 78، 79، 95، 205

شاوریه: 132، 314
شاهاردن: 423

شاهحسینی: 236، 290، 291
شاهرخانی: 140

شاهوردی: 297، 319
شرکتنفت: 102، 128، 130

شریعتمداری،حسین: 294
شریعتی،امین: 211، 238، 434

 ،90  ،65 )سرهنگ(:  سیدمحمدعلی شریفالنسب،
128 ،100

شطّالعرب)اروندرود(: 275، 418
 ،154  ،134  ،121  ،120  ،119 حسن:  شفیعزاده،
 ،343 ،299 ،298 ،283 ،219 ،189 ،160 ،155

351
شفیعی: 341، 365، 383، 384

شفیعی،صمد: 89، 94، 220، 292، 297، 298
شکرریز)سرهنگ(: 128، 136، 147، 150، 215

آبادان: 71، 76، 97، 102، 177،  شکستنمحاصره
 ،217 ،205 ،202 ،199 ،186 ،181 ،180 ،179

296
شلمچه: 56، 62، 63، 68، 69، 370، 371، 375، 378، 
 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380
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418 ،405 ،398 ،396 ،392 ،391 ،389 ،388
شمایلی: 156، 192

شمخانی،علی: 237، 270، 272
شمگانی،عزتاهلل: 101، 119، 410

شورایامنیتسازمانملل: 427
شورایعالیدفاع: 49، 424

شورایعالیسپاه: 143
شوش: 61، 235، 242، 268، 271، 273، 274، 275، 
 ،290 ،288 ،287 ،286 ،283 ،282 ،281 ،280

403 ،320 ،318 ،313 ،312 ،299 ،294 ،293
شوشتری،مسعود: 331

شوشتری،نورعلی: 224، 229، 236، 253، 257
شهبازی،محمود: 202، 328، 376

شهپری،رسول: 299
شهپریفر،محسن: 225، 236

شهربانیاصفهان: 30، 38
شهرکطیب)عراق(: 433، 435

شهرکولّیعصر)خرمشهر(: 382، 392
شهرکرد: 40، 334

شیارچیخواب: 433
شیخاالسالم،بهاءالدین: 294

شیخمحمدی: 78
شیراز: 26، 36، 40، 81، 133، 137، 138، 139، 140، 
 ،201 ،182 ،176 ،161 ،158 ،155 ،153 ،141

340 ،285 ،278 ،273 ،240 ،224 ،221 ،219
شیرازی،علیجان: 32

شیرازی،علیمحمد: 31، 32
شیرازی،مرتضی: 32
شیرازی،مصطفی: 32

شیرزاد: 132
شیروانی)گروهبان(: 35

صاحبان،اکبر: 341
صادقلی: 296، 297، 300، 308، 399

صادقیگیوی)خلخالی(،محمدصادق)آیتاهلل(: 38، 
98

صادقی: 119
صادقی)فرماندهگرداننیروهایگلپایگانوخوانسار(: 

308
صادقی)فرماندهگرداننیروهایزرینشهر(: 309

صادقی: 356
صادقی: 44

صادقیان: 112
صادقیان: 117، 410

صادقیمقدم: 331
صارمی)سرهنگ(: 141، 344، 345

صافی،حسن: 213، 214، 219، 243، 299، 319، 
441 ،343
صالحآباد: 432

صبوری: 149، 152
صدامحسین: 74، 75، 146، 174، 212، 254، 255، 
 ،301 ،276 ،275 ،274 ،270 ،266 ،264 ،256
 ،398 ،396 ،391 ،389 ،371 ،325 ،316 ،315
 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،422 ،421 ،407

453 ،428
صداوسیما: 44، 176

صداوسیمایآبادان: 102
صدرارحامی: 106، 120

صدر: 131، 164، 173، 214، 222، 299، 399
صدوقی،محمد)آیتاهلل(: 332، 394

صفا،حسن: 71، 72، 73، 76، 79، 87
صفارهرندی،حسین: 294

صفاری،مرتضی: 273، 282، 327
 ،177  ،152  ،149  ،46 )رحیم(:  سیدیحیی صفوی،
 ،238 ،237 ،230 ،222 ،215 ،194 ،181 ،180
 ،333 ،326 ،317 ،290 ،284 ،272 ،270 ،269

431 ،411 ،406 ،393 ،379
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صلح: 423، 424
صمدی)سرهنگ(: 65، 66، 80

صناعی،خسرو: 170، 171، 182، 184، 185، 197، 
199

صیادشیرازی،علی: 230، 231، 237، 238، 241، 
 ،326 ،324 ،281 ،280 ،270 ،269 ،265 ،262

434 ،411 ،406 ،378
ضرابی،اکبر: 190، 197، 299

ضرغام،شاهرخ: 111
ضرغامی،اکبر: 219

ضیایی،علی: 47
طارقعزیز: 275، 423، 425

طاهریاصفهانی،سیدجاللالدین)آیتاهلل(: 35، 36، 
 ،333 ،332 ،289 ،59 ،58 ،51 ،50 ،48 ،47 ،37

400
طاهریاصفهانی،سیدمحمد: 58، 59

طباطبایی)طلبه(: 200
طغیانی،سعید: 299

طغیانی،مرتضی: 299
طفالن،سعید: 190، 219، 220، 236، 237، 243، 

262 ،257 ،249
طالئیه: 61، 348، 349، 359، 371

طهیاسینرمضان: 275، 425
طهرانیمقدم،حسن: 154، 190، 213، 214، 219، 

351 ،343 ،319 ،299 ،243 ،236
طهماسبی: 274

ظهیرنژاد،قاسمعلی: 131، 181
عاصمی،محمدرضا: 137

عاصیزاده: 419، 420، 421
عاقلنهند،یوسف)حجتاالسالم(:152، 224

عبادت،کریم)سرهنگ(: 344، 345، 390
عباسالعام)اسیرعراقی(: 171

عبداهلل)ولیعهدعربستان(: 407، 423

عبدالّلهی،سیدمجتبی: 123
عبودزاده،صاحب: 73

عبیدی،خلیل: 87
ُعبیدی،علی: 92

عتباتعالیات: 17، 19
عراق: اکثر صفحات

عرب: 79، 152، 177، 277
عرب،محمدرضا: 299
عربستان: 407، 423

 ،235  ،228  ،227  ،152  ،141 اسحاق:  عساکره،
257 ،244 ،243 ،236

عساکره،علی: 122، 125، 154، 167
عسگری،قاسم: 128، 137

عسگری،محمدرضا: 296، 297، 300، 308، 314
عشوری: 103، 112، 115

عطایی: 300
عطایی،جعفر: 319

عالیی: 154، 190، 197، 205، 208، 209
علیشرقی)عراق(: 435
علیغربی)عراق(: 435

علیاکبری،رضا: 442
علیخان: 227، 228، 236، 243، 257

العماره)عراق(: 279، 287، 320
عمرانی،عبدالعلی: 441

عمرانی،عبداهلل: 438
عملیات19آذر: 148، 191

عملیاتبیتالمقدس: 55، 222، 262، 271، 291، 
 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،320 ،317 ،294
 ،342 ،341 ،340 ،334 ،333 ،331 ،330 ،328
 ،361 ،359 ،351 ،350 ،349 ،346 ،345 ،343
 ،377 ،376 ،375 ،372 ،370 ،368 ،366 ،363
 ،395 ،394 ،388 ،387 ،386 ،385 ،380 ،378
 ،404 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



نمايه  471

 ،423 ،420 ،419 ،412 ،410 ،408 ،407 ،406
441 ،427 ،426 ،425 ،424

عملیاتبیتالمقدس2: 231
عملیاتتپههایمدن: 151، 152، 161، 162، 165، 

202 ،191 ،189 ،178 ،177 ،176 ،169 ،167
عملیاتتوکل: 138، 148، 156، 178، 191

ثامناالئمه)ع(: 76، 135، 144، 149، 176،  عملیات
 ،193 ،187 ،186 ،184 ،181 ،180 ،179 ،178
 ،207 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،199 ،198
 ،235 ،232 ،226 ،222 ،219 ،217 ،210 ،208
 ،393 ،381 ،379 ،354 ،291 ،275 ،274 ،271

408 ،399
عملیاترمضان: 294، 392، 397، 398، 402، 405، 
 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406
 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،415 ،414
 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،424

453 ،441 ،440
عملیاتشهیدباهنر: 229

عملیاتشهیدچمران: 152، 176
 ،208  ،207  ،190 )بستان(:  طریقالقدس عملیات
 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،220 ،219 ،210
 ،243 ،241 ،240 ،239 ،236 ،235 ،234 ،233
 ،266 ،264 ،262 ،261 ،260 ،250 ،247 ،245
 ،275 ،274 ،273 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267
 ،332 ،325 ،324 ،318 ،303 ،296 ،291 ،276
 ،400 ،393 ،381 ،379 ،366 ،354 ،342 ،333

441 ،408 ،403
عملیاتفتحالمبین: 202، 220، 222، 235، 262، 
 ،277 ،276 ،274 ،273 ،272 ،271 ،268 ،267
 ،296 ،294 ،293 ،292 ،291 ،284 ،283 ،280
 ،314 ،312 ،310 ،307 ،304 ،302 ،301 ،300
 ،325 ،324 ،323 ،320 ،319 ،318 ،317 ،315
 ،341 ،340 ،339 ،338 ،333 ،332 ،327 ،326

 ،393 ،381 ،379 ،366 ،359 ،354 ،343 ،342
441 ،436 ،408 ،406 ،404 ،403 ،400

 ،178  ،176  ،152  ،151 قوا:  کل فرمانده عملیات
202 ،188

 ،147  ،109  ،106  ،105 ذوالفقاری:  کوی عملیات
202 ،189

عملیاتمحرم: 135، 201، 412، 429، 431، 432، 
 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،435 ،433

453 ،452 ،451 ،450 ،447 ،446 ،445 ،444
عملیاتنصر: 266

عملیاتوالفجرمقدماتی: 434
عموپور،عزیزاهلل: 392
عندلیب،علیرضا: 270

عنکوش: 280، 282، 320، 327
عینخوش،تنگهعینخوش: 273، 283، 284، 287، 

318 ،314 ،307
غرضی،سیدمحمد: 48، 76، 203، 340

غزالی)حجتاالسالم(: 272
غضبان: 87

غالمپور،احمد: 226، 326
غالمی: 44

غالمی،غالم: 87، 91
غمخوار: 270

فاطمهبیُگم)مادرمرتضیقربانی(: 18، 19، 20، 26، 
402 ،217 ،27

فاو: 428
فدائیاناسالم: 95، 97، 98، 100، 108، 111، 112، 

160 ،157 ،151 ،147 ،137 ،129 ،118 ،116
فدراسیونکاراته: 25
فراحی،رسول: 299
فرانسه: 425، 444

فرخی،قاسم: 87، 94
فرخی،محمود: 87، 94
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فردوس،علی: 442، 450
فرودگاهبغداد: 408

فروزان،حسنعلی)سرهنگ(: 131، 181
فضلی،علی: 132، 137، 317، 327، 359، 406

فضیلت،کریم: 223
فقهی: 33

فقیهایمانی،کمال)حجتاالسالم(: 37
فقیهامامی،سیداحمد)آیتاهلل(: 35، 37

فکوری،محمدجواد: 203
فالحی،ولیاهلل: 181، 203

فلسطین: 46، 407
فلکهفرودگاه)آبادان(: 71

فهد)پادشاهعربستان(: 407، 423
فیاضیه: 129، 130، 132، 133، 139، 152، 156، 
 ،194 ،193 ،188 ،180 ،177 ،163 ،160 ،157

329 ،273 ،201 ،198 ،197
 ،236  ،225  ،221  ،200  ،155  ،125 باقر:  قادری،

342 ،308 ،299 ،297 ،262
قاسمی: 442، 446

قبادینیا،حمید: 236، 237، 243، 257
ُقجهای،حسین: 360

قرارگاهجنوبسپاه: 201، 211، 215
قرارگاهخاتماالنبیا)ص(: 231

قرارگاهسپاهسومصاحبالزمان)عج(: 435
قرارگاهفتح4: 366

 ،288  ،287  ،286  ،284  ،283  ،282 فتح:  قرارگاه
 ،336 ،328 ،327 ،326 ،323 ،313 ،307 ،304
 ،357 ،356 ،354 ،353 ،351 ،345 ،342 ،339
 ،376 ،375 ،373 ،367 ،364 ،363 ،359 ،358
 ،392 ،388 ،387 ،382 ،380 ،379 ،378 ،377
 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،400 ،398 ،397

420 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
 ،417  ،413  ،410  ،408  ،327  ،282 فجر:  قرارگاه

420
قرارگاهقدس: 231، 284، 287، 304، 314، 323، 

417 ،413 ،408 ،373 ،364 ،358 ،357 ،326
قرارگاهکربال: 224، 230، 254، 283، 305، 315، 
 ،416 ،409 ،381 ،379 ،356 ،351 ،336 ،326

435 ،434 ،431 ،430
قرارگاهمرکزیکربال: 241، 313، 327، 379، 397، 

411 ،410 ،409
 ،342  ،339  ،326  ،323  ،314  ،304 نصر:  قرارگاه
 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،353 ،349
 ،387 ،382 ،380 ،378 ،377 ،376 ،375 ،363

417 ،413 ،408 ،389 ،388
قرارگاهنصر3: 385

قربانی،عباس: 106، 120، 218
قربانی،عباسعلی: 27

قربانی،مجید: 274
قربانی،مصطفی: 21، 24، 32

قریشی)استوار(: 35
قطعنامه598: 428

قلیزاده،اسکندر: 104
قم: 21، 26، 38، 88، 98، 236، 240، 243، 262، 

364 ،341 ،340 ،317 ،300 ،282 ،273
قمشه)اصفهان(: 341، 366

قمشهای: 237، 341، 358، 366
قنوتی،شریف)حجتاالسالم(: 43، 54، 55، 56، 65، 

90 ،67
قوام: 344

قوچانی: 44، 46
قوچانی،علی: 79، 112، 152، 177، 277، 434
کاتیوشا: 52، 55، 137، 237، 279، 280، 306

کاجآبادی)سرگرد(: 182، 192
 ،139  ،137  ،133  ،132  ،46  ،45 احمد:  کاظمی،
 ،181 ،180 ،177 ،163 ،157 ،152 ،141 ،140
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 ،197 ،194 ،192 ،191 ،189 ،188 ،187 ،185
 ،258 ،257 ،240 ،238 ،229 ،226 ،201 ،198
 ،304 ،303 ،286 ،273 ،270 ،269 ،260 ،259
 ،369 ،356 ،351 ،332 ،329 ،323 ،312 ،311
 ،408 ،406 ،401 ،396 ،395 ،380 ،378 ،376

437 ،434 ،431 ،430 ،429 ،419
کاظمی،احمدرضا: 100، 156

کاظمی،اصغر: 213، 243، 299
کاظمین)عراق(: 19

کامرانی،اکبر: 236، 237، 243، 244، 245، 246، 
257 ،248

کانالپرورشماهی)کانالماهی(: 409، 411، 413، 
421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،414

کانالعضدی: 53، 55
کانونتوحیداصفهان: 46

کانونعلمیوتربیتیجهاناسالم: 37
کبیرزاده،مجید: 189

کدخدا: 153
کربال: 19، 20

کرج: 364
کردانی: 304

کرمان،استانکرمان: 17، 41، 42، 98، 179، 181، 
 ،251 ،250 ،243 ،240 ،237 ،236 ،197 ،184

340 ،330 ،278 ،272 ،262 ،252
کرمانشاه،استانکرمانشاه: 79، 452

کرهشمالی: 425
کریمی،احمد: 282، 317

کریمی،داوود: 270، 272، 273، 297، 298، 299، 
307

کریمی،رجب: 214، 299، 343
کریمی،سعید: 200
کریمی،سیاوش: 41

کشانی،اکبر: 290، 339، 358

کشوری: 154، 208، 209
کالنی،اصغر: 44

کالنی،عباس: 44
کالهدوز،یوسف: 149، 181، 203
کالهکج،حسین: 236، 243، 253

کلهر: 132
کمانگری)سرگرد(: 195، 196

 ،137  ،129  ،123  ،38  ،17 اسالمی:  انقالب کمیته
155 ،154 ،151 ،141

کمیتههایچهاردهگانهتهران: 118
کمیل: 44، 45

کمیلی)حجتاالسالم(: 21
کمیلی: 290، 291

کنجانچم: 432
کوتشیخ: 52، 61، 94، 95، 100، 156

کوتعبداهلل: 52
کوچهصابونی)اصفهان(: 20، 22

کوچهطباطبایی)اصفهان(: 30
کوچهگلخانه)خرمشهر(: 53، 82، 84، 86، 87، 89، 

91
کودتاینوژه)نقاب(: 17، 39، 40، 41، 44

کودکستانپروانه)آبادان(: 119
کوشک: 371

کوهبیزل: 431
کوهصفه: 26، 46

کوهکالهقاضی: 26
کویذوالفقاری،منطقهذوالفقاری: 97، 101، 102، 
 ،115 ،112 ،111 ،108 ،107 ،106 ،104 ،103
 ،136 ،130 ،129 ،128 ،122 ،119 ،118 ،117
 ،166 ،163 ،162 ،157 ،152 ،150 ،147 ،140

381 ،189 ،176 ،175
کویطالقانی: 62، 82، 83، 84، 85، 89، 90

کویت: 422، 423، 453
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کهتری،منوچهر: 95، 102، 103، 104، 105، 106، 
 ،129 ،128 ،118 ،116 ،112 ،111 ،110 ،108
 ،202 ،195 ،180 ،157 ،150 ،147 ،141 ،136

215
کهریزک: 149

کهنسال،کمیل: 290
کیانپور)سرهنگ(: 241، 242، 245، 262، 263

کیانی: 44
کیانی،مهدی: 95، 181

کیانیان:344
کیوانداریان،علیرضا: 111

 ،442  ،383  ،366  ،365  ،341 ابوالفضل)ع(:  گردان
448

گرداناسکات)عراق(: 62، 63، 70
گردانامامحسنعسکری)ع(: 442

گردانامامحسین)ع(: 341
گردانامامرضا)ع(: 300، 341، 366
گرداناماممحمدباقر)ع(: 308، 442

گردانامامموسیکاظم)ع(: 341
گردانامیرالمؤمنین)ع(: 366، 383

گرداناهواز: 243، 250
گردانآبادان: 236، 237، 243

گردانبالل: 412
گردانپیادهباللی: 236، 253

گردانپیادهفارس: 236
گردانپیادهقموخمین: 236، 243، 250

گردانتانکالحسن)عراق(: 60، 62، 63، 64، 70
گردانتانکمقداد)عراق(: 187

گردانُحر: 442، 448
گردانخالد)عراق(: 187

گردانروحاهلل: 442
گردانزرینشهر: 300

گردانسیدالشهدا)ع(: 442، 448

گردانشهیدمطهری: 340، 341
 ،446  ،442  ،383  ،341 صاحبالزمان)عج(:  گردان

449 ،448
گردانعلیابنابیطالب)ع(: 340، 422

گردانعلیاکبر: 341، 365
گردانقاطع)عراق(: 188

گردانقدس: 365
گردانکربال: 179، 201، 400

گردانکرمان: 234، 235، 236، 243، 244، 250، 
251

گردانگیالن: 420
گردانماهشهر: 227، 235، 236، 243، 244، 249

گردانمسلمابنعقیل: 340، 344، 346، 347، 353، 
383 ،365 ،364

گردانمشهدونیشابور: 236، 250
گرداننجفآباد: 236، 237، 243

گردانیازهرا)س(: 442
گردانیرموک)عراق(: 187

گردانیزد: 420
گردان1مکانیزه)عراق(: 187

گردان106: 344
گردان114پیاده: 241، 242، 245، 251، 252، 256، 

264 ،262 ،257
 ،252  ،246  ،245  ،242  ،241 مکانیزه:  گردان125

266 ،264 ،262 ،256
گردان146: 344

گردان151دژ: 344 349، 366
گردان153: 94، 95، 108، 117، 141

گردان158: 344
گردان163زرهی: 179، 182، 192

گردان168: 157
گردان203زرهی: 311

گردان222: 308
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گردان247: 382
گردان251تانک: 241، 242، 245، 252

گردان254: 241، 242، 252
گردان3)عراق(: 188

گردان303پیاده)عراق(: 187
گردانشکن: 44

گرگان: 300، 308، 331، 439، 441، 449
گروهتوحید: 17، 38

گروهتوحیدیصف: 37
گروهخلقبلوچ: 279

گروهخلقعرب: 53، 109، 279، 285
گروهکومهله: 279
گروهانکربال: 47
گشتثاراهلل: 272

گالبدار: 243
گلپایگان: 308
گلپرور: 119

 ،224  ،222  ،219  ،218  ،217  ،215  ،128 گلف: 
273 ،269 ،267 ،237 ،230 ،226

گلمحمدی: 87، 91
گمرک)خرمشهر(: 57، 58، 59، 60، 61، 62، 64، 

333 ،83 ،80 ،73 ،72 ،71 ،70 ،68 ،67
گنبد: 300

گودرزی: 297، 303، 309، 319
گودرزی،جمال: 300

گودرزی،رضا: 286
گیالنغرب: 432

الردو،غالم: 95، 133، 208
لبنان: 330، 353

لَخیَضر: 287، 291، 302، 313
لشکر21حمزه: 281، 361، 376، 382، 385، 398، 

408
لشکرگارد: 32

لشکر1زرهی)عراق(: 61، 279، 283، 313، 315
لشکر10زرهی)عراق(: 61، 279، 283، 320، 412، 

436
لشکر14امامحسین)ع(: 59، 79، 429، 445، 447، 

451 ،450 ،448
لشکر16زرهیقزوین: 75، 221، 230، 231، 232، 
 ،247 ،246 ،245 ،242 ،241 ،240 ،239 ،237
 ،270 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،251 ،248

408 ،381 ،327
،242 ،241 ،239 ،230 ،75 قزوین: زرهی لشکر16
،264 ،262 ،252 ،251 ،248 ،247 ،246 ،245

381،270،266،265
لشکر17علیابنابیطالب)ع(: 442، 445، 448

لشکر25کربال: 18، 59، 89، 134، 175، 204، 222، 
 ،439 ،438 ،437 ،436 ،433 ،429 ،325 ،296
 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،442 ،441 ،440

451 ،449
لشکر27محمدرسولاهلل)ص(: 202، 388

لشکر3زرهی)عراق(: 60، 61، 62، 74، 75، 108، 
409 ،391 ،340 ،197 ،186 ،171 ،146 ،130

لشکر30زرهیسپاه: 342، 408
 ،359  ،353  ،340  ،74  ،61 )عراق(:  زرهی لشکر5

412 ،371
لشکر5نصر: 18، 222، 325

لشکر6زرهی)عراق(: 61، 340، 353، 359، 370، 
412 ،371

لشکر7ولّیعصر)عج(: 128
لشکر77پیادهخراسان: 95، 117، 141، 149، 164، 
 ،327 ،270 ،194 ،190 ،185 ،182 ،180 ،166

408
 ،194  ،185  ،182  ،180  ،141 خراسان: لشکر77

195
لشکر8نجف: 59، 442، 445، 446، 447، 448
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لشکر9زرهی)عراق(: 61، 74، 412
لشکر92زرهیاهواز: 75، 270، 276، 281، 297، 

408 ،351
لشکری: 190، 205

لطفی،سیروس: 230، 231، 232، 233، 239، 240، 
 ،256 ،254 ،251 ،249 ،247 ،246 ،242 ،241

326 ،270 ،269 ،266 ،265 ،264 ،263 ،258
لهراسبی)سرهنگ(: 381، 390

لیبی: 425
مافی:344 

مالیوتکا: 371
ماهرانی: 44، 298، 299

ماهشهر: 61، 71، 74، 75، 99، 121، 123، 124، 
 ،158 ،154 ،146 ،143 ،141 ،139 ،138 ،136
 ،194 ،192 ،188 ،186 ،181 ،180 ،161 ،160

249 ،244 ،243 ،240 ،236 ،235 ،227 ،200
ماهینی،علی: 212، 235، 236، 243، 244، 248، 

254
مبارکه)اصفهان(: 101، 364

 ،356  ،328  ،273  ،269  ،202 احمد:  متوسلیان،
396 ،376 ،361 ،360 ،359

مجلسخبرگان: 38
مجلسشورایاسالمی: 38

محاصرهآبادان: 97، 103، 125، 130، 139، 141، 
 ،190 ،188 ،183 ،181 ،179 ،161 ،146 ،142
 ،212 ،208 ،202 ،201 ،200 ،199 ،195 ،194
 ،222 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214
 ،330 ،329 ،310 ،296 ،294 ،273 ،262 ،223
 ،400 ،385 ،381 ،366 ،354 ،339 ،334 ،332

410 ،408
محبوبی)حجتاالسالم(: 44، 55

محرابی: 44
محصولی: 272

محلهجی)اصفهان(: 22، 28، 36
محلهچهارباغ)اصفهان(: 26

محلهدرسنتاپ)خرمشهر(: 54، 58، 59، 60، 83
محلهدروازهدوالب)تهران(: 342

محلهسبزهمیدان)اصفهان(: 19، 282
محلهصددستگاه)آبادان(: 103، 104، 105، 108، 

133 ،119
محلهصددستگاه)خرمشهر(: 54، 57، 58، 67، 68، 

93 ،90 ،85 ،81 ،79 ،75 ،74 ،71 ،70 ،69
محلهطوقچی)اصفهان(: 28، 29

محلهفارسان)شهرکرد(: 334
محلههشتبهشت)اصفهان(: 29

محمدخانی: 123
محمدزاده: 343

محمدزاده،ابراهیم: 294
محمدی)آیتاهلل(: 54، 90

محمدیمعین،محسن: 293، 295، 296، 305
محمدی: 22

محمدی،بهنام: 90
محمدی،حیدر: 125

محمدی،قاسم: 132، 189، 304
محمدیه: 76، 78، 79، 152، 176، 177

محمودزاده: 143
 ،246  ،245  ،242  ،241  ،230 )سرگرد(:  مخبری

266 ،263 ،262 ،256 ،255
مدرسهصیرفیانپور: 17، 22، 28

مدنیزادگان: 128، 130، 137
مرادی،بهروز: 55، 67، 84، 87، 94، 112

مرادی،جعفر: 221، 299
مرادی،رضا: 212، 219، 236، 242، 243، 257

مرادی،فرجاهلل: 297، 341، 383
مرادی،فرزاد: 87، 112، 119

مرادی،فرهاد: 87
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مرکزاسنادوتحقیقاتدفاعمقدس)مرکزمطالعاتو
تحقیقاتجنگ(: 15، 17، 18، 236، 241، 269، 

432 ،411 ،400 ،328 ،327 ،315 ،296 ،294
مریوان: 300، 307، 403، 431

مزددستان: 442، 446
مسجداهلل)اصفهان(: 20

مسجدامامحسن)ع()اصفهان(: 20
مسجدامیرالمؤمنین)ع()اصفهان(: 20، 26، 35

مسجدآیتاهللبهبهانی)آبادان(: 142
مسجدجامعخرمشهر: 43، 53، 54، 55، 56، 57، 
 ،82 ،80 ،79 ،76 ،70 ،69 ،67 ،66 ،65 ،63 ،58

90 ،89 ،88 ،87 ،85 ،84 ،83
مسجدحجتیه)اصفهان(: 20

مسجدحسینآباد)اصفهان(: 35
مسجدولیّعصر)عج()خرمشهر(: 81، 381

مسجدالنبی)ص()اصفهان(: 20، 30
مسعودی)سرهنگ(: 311

مسماریان: 44، 119
مشکینی،علیاکبر)آیتهلل(: 332، 394

مشهد: 26، 27، 98، 224، 231، 236، 250، 257، 
330 ،296 ،262

مصر: 31، 407، 423
مصلح: 212، 421، 442، 448

مطلبی،محمد: 433، 450
معصومی،اکبر: 220، 236، 290، 297، 342

معمار: 132
معینی: 237
مفیدی: 372

مکه: 325
مکی: 44، 45، 119

مکینژاد: 44، 45
مگاصیص: 212، 238، 245، 246، 247

منافقین)سازمانمجاهدینخلق(: 30، 31، 53، 97، 

 ،279 ،275 ،272 ،270 ،175 ،148 ،146 ،123
425

منتظری،حسن: 44، 51، 110، 298
منتظری،حسینعلی)آیتاهلل(: 332

منجمی،حسین: 220، 290، 296، 310، 319، 342
مندلی)عراق(: 432، 441

منطقه)روستا(شیخشجاع: 268، 282، 285، 286، 
 ،318 ،299 ،298 ،297 ،295 ،291 ،289 ،288

339 ،319
منطقهبرخوار)اصفهان(: 18

منطقهچهیال: 241، 242
منطقهخانههایپیشساخته)خرمشهر(: 57، 62، 79

منطقهدحیمی1: 212
منطقهدحیمی2: 212

منطقهدحیمی: 242، 247
منطقهدحیمی3: 212، 230

منطقهرادار: 313
منطقهشیخقندی: 320

منطقهطراح: 265
 ،74  ،70 )خرمشهر(:  صابونسازی کارخانه منطقه

93 ،83
منطقهکورهپزخانهها)آبادان(: 102، 105

منفردنیاکی،مسعود: 238، 270، 326، 376
موجودی،ابراهیم: 405

موجودی،اسماعیل: 44، 204، 219، 405
 ،310  ،309  ،308  ،300  ،297 علی:  دانش، موحد

388 ،314
موحدی: 177، 299

مورموری: 273، 283، 302، 433
موسوی)آیتاهلل(: 54، 84، 90، 139، 152

موسوی،باقر: 84، 87، 112، 119
موسوی،سعید: 154، 173، 190، 197

موسوی،سیدحسامالدین: 139، 153
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موسوی،سیدعبدالرضا: 51، 55، 93، 128
موسیان: 435، 437، 438، 442، 449

موشکاگزوست: 444
موشکپالنیوم: 444

موشکتاو: 117، 371، 444
موشکمیالن: 444

موفق)سرهنگعراقی(: 240، 254، 255
مهران: 432، 434

مهرپویان)سرهنگ(: 344
مهیار)اصفهان(: 21

 ،168  ،167  ،166  ،165  ،164  ،163 رضا:  مؤذنی،
176 ،172 ،169

مؤذنی،مصطفی: 299
مؤیدنیا،یزدان: 297، 300

میدان)چهارراه،منطقه(کشتارگاه)خرمشهر(: 54، 
 ،82  ،81  ،80  ،64  ،62  ،61  ،60  ،58  ،57  ،55

93 ،83
میدان)فلکه(احمدآباد)اصفهان(: 20، 22

میدانجهوده)اصفهان(: 23
میدانراهآهن،راهآهن)خرمشهر(: 48، 54، 55، 57، 
 ،84 ،83 ،82 ،80 ،72 ،71 ،68 ،63 ،62 ،60 ،58

356 ،93
میدانفرمانداری)خرمشهر(: 53، 74، 82، 83، 94، 

109 ،98
میدانکهنه)اصفهان(: 19

میردامادی)حجتاالسالم(: 35، 224
میرزا: 44، 46

میشداغ: 283، 284، 285، 286، 287، 304، 305، 
312 ،307
ناصرخان: 40

ناظریان،حبیباهلل: 25
نامجو،سیدموسی: 203

نجف: 19

نجفآباد: 46، 100، 125، 139، 161، 176، 177، 
343 ،342 ،330 ،299 ،213

نجفیرستگارمقدم،کاظم: 236، 297، 300، 308، 
310 ،309

نشوه: 324، 359، 388، 392، 406، 416، 423
نفربراسکات: 60

نکتهدان: 28
نگینی: 219

نوایی)سرگرد(: 241
نورانی: 376، 382

نورآبادممسنی: 219
نوروزی،غالم: 95، 133، 208، 300

نوری: 103، 112، 115، 128
نوری،سیدابوالحسن)آیتاهلل(: 51، 53، 54، 65، 90

نوشهر: 179، 181
نویدنیا: 56

نهرخّین: 387، 388
نهرعبید: 212، 227، 232، 233، 234، 235، 236، 

266 ،256 ،249 ،248 ،247 ،246 ،244 ،237
نهرعرایض: 58، 62، 64، 68، 69، 70، 74، 376، 

388 ،385 ،382
نهرکتیبان: 414، 418

نهرلخضیر: 289
نهرملحه: 281

 ،236  ،231  ،214  ،212 چمران:  شهید نیروهای
 ،341 ،321 ،308 ،300 ،253 ،248 ،243 ،240

372 ،367 ،364
نیرویدریاییارتش: 65، 66، 69، 80

نیرویزمینیارتشعراق: 60
نیرویزمینیارتش: 131، 231، 237، 262، 265

نیرویزمینیسپاه: 231
نیرویهواییارتش: 33، 35، 39، 77، 104، 264، 

419 ،412 ،407 ،380 ،369 ،365 ،341 ،318
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نیشابور: 236
نیلی،محسن: 124، 212، 218، 219، 220، 221، 

345 ،290 ،283 ،258 ،242 ،232
واحدشنودسپاه: 253، 315

وحدت: 140
ورامینی،عباس: 158

ورشابی: 296، 314
وزارتخارجه: 425، 427

وزارتدفاع: 100
وزارتکشاورزی: 405، 437

وزارتنفت: 128
وزارتنیرو: 340

وزوایی،محسن: 360
وطندوست: 392

وفیقالسامرایی: 316
هاشملو)سرگرد(: 241

هاشمیرفسنجانی،اکبر)آیتاهلل(: 147، 332، 424، 
425

هاشمیفشارکیاصفهانی،سیدمهدی: 123
هاشمی،سیدمجتبی: 98
هاشمی،سیدمهدی: 332

هاشمی،علی: 226، 229، 238
هاورکرافت: 71

هتلآبادان: 98، 107، 128، 132، 144، 149
)آبادان(: 94، 98، 99، 101، 102،  کاروانسرا هتل

117
ُهدایان: 221، 299

هژیری)سرهنگ(: 442
هلیکوپترشنوک: 138، 146

هلیکوپتر214: 146

همایون: 29
همایون،امیر: 154

همت،ابراهیم: 202، 328، 376
همتیار،حسین: 220

همرنگ)سرگرد(: 241
هند: 29

 ،220  ،219  ،199  ،197  ،190 سعید:  هنردوست،
440 ،299 ،243 ،237 ،223

هواپیمایسی130: 149
هواپیمایفانتوم: 77
هواپیمایمیراژ: 444

هوانیروز: 33، 146، 264، 318، 344، 369، 407، 
419

هورالعظیم: 260
 ،268  ،260  ،243  ،239  ،230  ،226 هورالهویزه: 

275 ،269
هویزه: 49، 226، 324، 338، 357

الهی: 44
یاحی،رسول: 299

یاور: 102، 112
یاوری: 44، 45

یزد،استانیزد: 20، 42، 88، 372، 412، 420
یزدانشهر: 41

یزدانی: 30، 31
یعقوبی: 254

یعقوبی،علی: 214، 299، 343
الیگودرز: 286

یمنجنوبی: 425
یمنشمالی: 407
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fam

og
ha

dd
as

.ir


	darmasirpirozi - Copy



