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سه

ــه  ــگ و هم ــوادث جن ــدگان ح ــه نگارن          »از هم
ــم  ــن مه ــه در ای ــام وظیف ــوان انج ــه ت ــانی ك كس
را دارنــد، درخواســت می كنــم از ثبــت و ضبــط 
جزئیــات ایــن دوران غفلــت نکننــد و ایــن گنجینــه 
تمــام نشــدنی را بــرای آینــدگان بــه ودیعــه بگذارند.«

ــان و  ــت ایم ــکوه و عظم ــی ش ــگ تحمیل          »جن
ــود.«  ــر نم ــان منتش ــاور جه ــام را در پهن اس

امام خمینی )ره(

***

ــگ  ــن جن ــه ای ــم ك ــم بگوی          »می خواه
یــک گنــج اســت. آیــا مــا خواهیــم توانســت 
از ایــن گنــج اســتفاده كنیم؟ آن هشــت ســال 
جنــگ، بایســتی تاریــخ مــا را تغذیــه كنــد.«

ــاع مقــدس مظهــر حماســه اســت، مظهــر           »دف
معنویــت و دینــداری اســت، مظهــر آرمــان خواهــی، 
مظهــر ایثــار و از خودگذشــتگی اســت، مظهــر 
ایســتادگی، پایــداری و مقاومــت اســت، مظهــر تدبیــر 
ــدس و  ــز مق ــاد نی ــت آن جه ــت، روای ــت اس و حکم

ــت.« ــاد اس جه
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(



فرازهایــی از پیــام حضــرت امــام)ره( در اســفندماه 1367  خطــاب بــه روحانیــت 
سراســر کشــور )در رابطــه بــا پذیــرش قطعنامــه598(

صحیفه امام خمینی)ره(، جلد۲1، صفحه۲83

 مــا هــر روز در جنــگ برکتــی داشــتیم کــه در همــه  صحنه هــا بهــره 
یم. جســته ا

 ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم.
 ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم.

 ما در جنگ پرده از چهره  تزویر جهان خواران کنار زدیم.
 ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته ایم.

ــان  ــای خودم ــد روی پ ــه بای ــیده ایم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگ ب ــا در جن  م
ــتیم. بایس

 ما در جنگ اُبهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
 ما در جنگ ریشه های پربار انقالب اسالمی مان را محکم کردیم.

ــان  ــک مردم ــاد یکای ــتی را در نه ــرادری و وطن دوس ــس ب ــگ ح ــا در جن  م
ــم. ــارور کردی ب

 مــا در جنــگ بــه مــردم جهــان و خصوصــاً مــردم منطقــه نشــان دادیــم کــه 
ــرد. ــارزه ک ــوان مب ــال می ت ــالیان س ــا س ــا و ابرقدرت ه ــی قدرت ه ــه تمام علی

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.
 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.

 جنــگ مــا جنــگ ایمــان و رذالــت بــود و ایــن جنــگ از آدم تــا ختــم زندگــی 
وجــود دارد.

 جنــگ مــا موجــب شــد کــه تمامــی ســردمداران نظام هــای فاســد در مقابــل 
اســالم احســاس ذلــت کننــد.

ــود  ــرد خ ــیمان از عملک ــادم و پش ــم ن ــه ه ــک لحظ ــرای ی ــگ ب ــا در جن  م
نیســتیم. راســتی مگــر فرامــوش کرده ایــم کــه مــا بــرای ادای تکلیــف 

جنگیده ایــم و نتیجــه، فــرع آن بــوده اســت.
 از همــه  این هــا مهم تــر، اســتمرار روح اســالم انقالبــی در پرتــو جنــگ اســت، 
همــه اینهــا از برکــت خون هــای پــاک شــهدای عزیــز هشــت ســال نبــرد بــود، 
از تــالش مــادران، پــدران و مــردم عزیــز در ده ســال مبــارزه بــا آمریــکا، غــرب و 

شــوروی نشــئت گرفتــه اســت.
چهار



ــه  ــگ دارد، ب ــف جن ــوان و تکلی ــرد ت ــاس ک ــه احس ــا آن روز ک ــا ت ــت م  مل
وظیفــه  خــود عمــل نمــود... آن ســاعتی هــم کــه مصلحــت بقــای انقــالب را در 

ــه وظیفــه  خــود عمــل کــرد. ــاز ب قبــول قطعنامــه دیــد و گــردن نهــاد، ب

پنج

ربای مقابله با دشمنان بایستی ما  هچ ارتشی، هچ سپاهی و هچ بسیجی

ید واحده و قدرت واحده باشیم.

»شهید سپهبد علی صیادشیرازی – 1364/11/26«



معارف جنگ
      »معــارف جنــگ« مجموعــه ای از یافته هــا، ذخایــر و دســتاوردهای جبهه هــای 
نبــرد حـــق علیـــه بـــاطل اســـت کــه خداونــد متعــال بــه پــاس فداکاری هــا، 
ایثارگری هــا و برکــت خــون شــهدای واالمقــام، نصیــب رزمندگان اســالم نمـــوده 
و از سینـــه های جوشــان آنهــا بــه ســینه های پــاک و تشــنه  نســل جــوان انقــالب 

اســالمی منتقــل می گــردد.
ــر  ــت واالی امی ــا هم ــال 1373 ب ــز س ــگ« از پاییـ ــارف جنـ ــت معـ       »هیئ
ســرافراز ارتــش اســالم »شــهید ســپهبد علــی صیــاد  شــیرازی« شــکل گرفــت و 
ــا تصویــب کریمانــه و حمایت هــای مــادی و معنــوی حضــرت  در ســال 1374 ب
ــه  ــوا، ب ــی کل ق ــری و فرمانده ــم رهب ــام معظ ــه(،  مق ــه ای )مدظل ــام خامن ام
صــورت رســمی ایــن رســالت مهــم را بــا روحیه متعالــی بســیجی بر عهــده گرفتــه 
و مفتخــر اســت کــه بــا الهـــام از کالم نورانــی خداونــد متعــال مبنی بــر »َوالـــّذیَن 
جـــاَه دوا فِینــا لََنهِدینَُّهــم ُســُبلَنا َو اِنَّ اهللَ لََمــَع الُمْحِســنین«، بــا صداقــت و تالش 
دســته جمعی در ایــن وادی مقــدس گام نهــاده و این رســـالت افتخـار آمیـــز را که 
بــا گـــرایش »پژوهشــیـ  فرهنگــیـ  عملیاتــی و آموزشــی« شــکل گرفتــه اســت 

ادامــه دهــد و در ایــن راه امیــد بــه لطــف و یــاری خداونــد متعــال دارد.  
      * شــیوه کار هیئــت معــارف جنــگ در گــردآوری تجــارب جبهه هــای نبــرد 
از ســال 1373 تــا ســال 1378 بدیــن ترتیــب بـــوده اســـت کــه براســاس زمــان 
و مــکان هــر عملیــات، جمعــی از رزمنــدگان اســالم کــه در آن عملیــات نقــش 
مهمــی را بر عهــده داشتـــه اند بـــه منـطقـــه عملیات عزیمت نمــوده و با یــادآوری 
خاطـرات خـود در صحنـه ی نبـرد و بـرداشـت های تحـریـری، صوتی و تصویری، 
مجموعــه ای از حقایــق و واقعیت هـــای تلـــخ و شــیرین را گــردآوری نموده اســت. 
هیئــت معــارف جنــگ از ســال 1378 تــا پایــان ســال 1397 تعــداد 160 عنــوان 
 کتــاب مســتند دربــاره  وقایــع هشــت ســال دفــاع مقــدس منتشــر نمــوده اســت.

شش



هفت

      * آمــوزش معــارف جنــگ نیــز از ســال 1374 به صــورت نظــری و میدانــی 
ــرای هــر دوره از دانشــجویان ســال3 دانشــگاه افســری امــام علــی)ع( نیــروی  ب
ــی،  ــی، هوای ــری زمین ــگاه های افس ــه دانش ــرای کلی ــال 138۲ ب ــی و از س زمین
دریایــی و فارابــی ارتــش ج.ا.ا بــه اجــرا در آمــده و تــا پایــان ســال 1397 ، تعــداد 
ــه نظــری و  ــور را در دو مرحل ــالن دانشــگاه های مزب ــر از فارغ التحصی 30759 نف
میدانــی مــورد آمــوزش داده اســت. از ســال 1394، آمــوزش معــارف جنــگ بــرای 
دانشــجویان ســال ســوم دانشــگاه قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــاء)ص( نیــز  

بــه اجــرا درآمــد. 
      * هیئــت معــارف جنــگ همچنیــن از ســال 1387 آمــوزش کارکنــان وظیفــه 
ــم، لیســانس، فــوق لیســانس و دکتــرا در مراکــز  در مقاطــع تحصیلــی فوق دیپل
آمــوزش وظیفــه را پی ریــزی نمــود و ایــن عزیــزان در زمــان آمــوزش مقدماتــی 
ــاعت  ــانزده س ــدت ش ــه م ــود ب ــازمانی خ ــای س ــه یگان ه ــت ب ــل از عزیم و قب
آمــوزش معــارف جنــگ را برابــر برنامــه آموزشــی طــی نمــوده کــه تــا پایان ســال  
ــل  ــه فارغ التحصی ــه ک ــان وظیف ــر از کارکن ــزار نف ــش از 4۲5433 ه 1397، بی
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور می باشــند، آمــوزش نظــری معــارف 

ــد. ــرا گرفته ان ــگ را ف جن
ــدت  ــه م ــر دوره ب ــی رســته ای، در ه       * از ســال 1390 افســران دوره ی عال
ــارف  ــوزش مع ــر آم ــداد 880۲ نف ــال 1397 تع ــان س ــا پای ــاعت و ت ــت س هش

ــد. ــی نموده ان ــگ را ط جن
      * از بهمــن ســال 1393 تــا پایــان ســال 1397، تعــداد 449300 ســربازان 
دیپلــم و زیــر دیپلــم نیــز در هــر دوره بــه مــدت هشــت ســاعت تحــت آمــوزش 

ــد. ــرار گرفته ان معــارف جنــگ ق
    هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علی صیاد  شیرازی«



معرفی نویسنده

ســرتیپ ۲ زرهی مجیــد صارمی در ســال 1319 در شهرســتان 
ــد شــد. تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه حــود را  بیجــار متول
ــه اســتخدام  در آن شهرســتان طــی نمــود. در ســال 1339 ب
ارتــش درآمــد و پــس از طــی دوره  مقدماتــی رســته زرهــی در 
ســال 1340 بــه لشــکر 9۲ زرهــی منتقــل گردید و در مشــاغل 

فرمانــده دســته، معــاون گروهــان و فرمانــده  گروهــان ســوار زرهــی انجــام وظیفــه 
نمــود و ســپس بــه تیــپ 37 زرهــی منتقــل گردیــد.

نامبــرده در طــول دفــاع مقــدس بــه عنــوان فرمانــده  گــروه رزمــی 38 و فرمانــده  
تیــپ 37 زرهــی در عملیات هــای تــوکل، ثامن االئمــه)ع(، طریق القــدس، 
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ــه  ــربازی ب ــدس س ــت مق ــال خدم ــی س ــس از س ــال 1369 پ ــد. در س می باش

ــد. ــل گردی افتخــار بازنشســتگی نائ
ــال 1389( +  ــه)ع( )س ــن االئم ــات ثام ــی در عملی ــپ 37 زره ــای: تی کتاب ه
ــی  ــپ 37 زره ــال 1387( + تی ــح المبین)س ــات فت ــی در عملی ــپ 37 زره تی
ــران  ــم ایشــان توســط انتشــارات ای ــه قل ــات بیــت المقــدس)1387(، ب در عملی
ســبز بــا ســرمایه گــذاری هیئــت معــارف جنــگ »شــهید ســپهبد علــی صیــاد 

ــه اســت. شــیرازی«، انتشــار یافت
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 سخنی درباره  این كتاب
      ســرتیپ۲ بازنشســته مجیــد صارمــي بهتریــن ســال هاي خدمتــي خــود را 
کــه پرافتخارتریــن کارنامــه  عملکــرد رزمــي ایشــان اســت، در تیــپ 37 زرهــي 

شــیراز ســپري نمــوده اســت.
ــي خــود  ــه  حماســي نظام ــان روحی       وي در ســال هاي بازنشســتگي، همچن
ــگ  ــال هاي جن ــان س ــه همرزم ــد ب ــه  تعه ــا احســاس ادام ــوده و ب ــظ نم را حف
ــاهد  ــت  داده و ش ــرد از دس ــدان نب ــان را در می ــیاري از آن ــه بس ــي ک تحمیل
ــوان  ــه عن ــود را ب ــرات خ ــرده و خاط ــم ب ــه  قل ــت  ب ــوده، دس ــان ب ــداکاري آن ف
و  ثامن االئمــه )ع(، فتح المبیــن  تیــپ 37 زرهــی در عملیات هــای  فرمانــده  
بیت المقــدس در ســه کتــاب، بــه  طــور مختصــر تدویــن و توســط هیئــت معــارف 

جنــگ منتشــر نمــوده اســت.
ــاز  ــاي آغ ــان در روزه ــاهدات ایش ــرات و مش ــان خاط ــز بی ــاب نی ــن کت       ای
جنــگ در منطقــه  عمومــي اهــواز در یگانــي بــه نــام گــروه رزمــي  38 شــیراز از 
تیــپ 37 زرهــي شــیراز اســت، کــه عملکــرد ایــن یــگان را در آن روزهــاي ســخت 

و سرنوشت ســاز ارائــه می دهــد. 
ــام و هفته هــای        بخــش دیگــري از تیــپ 37 زرهــي در شــیراز در همیــن ای
قبــل از آغــاز جنــگ تحمیلــي بــه نــام گــروه رزمــي 37 شــیراز در منطقــه عمومي 
ــات و  ــوده و تلف ــاوز ب ــمن متج ــا دش ــرد ب ــر نب ــه درگی ــرب کرخ ــول در غ دزف

خســارات زیــادي هــم متحمــل شــد.
بــراي اهــل  فــن، تمــام الیه هــای محتوایــي کتــاب داراي نــکات آموزنــده و   
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قابل اســتفاده بــراي حــال و آینــده  مدیــران لشــکري، بلکــه کشــوري اســت، کــه 
ــر از دیگــر خواننــدگان عــادي، محاســن، معایــب و نواقــص  ــا نگرشــی عمیق ت ب
ــای  ــا مدیریت ه ــا ت ــطح یگان ه ــتی در س ــتی و باالدس ــاي پایین دس عملکرده
کالن کشــوري را از ایــن کتــاب و دیگــر کتاب هــای مســتند مشــابه شــناخته و بــا 
اســتخراج آنهــا درصــدد حــذف معایــب و نواقــص مشــابه آنهــا در وضــع موجــود 
نیروهــاي مســلح برآینــد و ســبب عــدم تکــرار آن در جنگ هــاي احتمالــي آینــده 
گردنــد. ضمــن اینکــه بــا شــناخت محاســن عملکردهــاي آن روزگار، نســبت بــه 

تقویــت آن در وضــع موجــود اقــدام نماینــد.
از آنجــا کــه هیئــت معــارف جنــگ درصــدد مســتند نــگاري وقایــع جنــگ   
تحمیلــي بــراي بهره بــرداری نســل های مدیریتــي و اجرایــي حــال و آینــده بــوده 
و می باشــد و تاکنــون نیــز آثــار منتشرشــده را بــا همیــن جنــس نــگارش ارائــه 
داده اســت، عملیــات ارائه شــده توســط نویســنده   محتــرم را از دو منبــع دیگــر، 
ــرداری  ــراي بهره ب ــاب ب ــان کت ــوده و در پای ــتخراج نم ــده اس ــر گردی ــه منتش ک

ــرم ارائه شــده اســت.  ــدگان محت بیشــتر خوانن
امیــد اســت کــه ایــن کتــاب تا حــدی حــق مطلــب را در رابطــه با فــداکاري و   
وظیفه شناســی رزمنــدگان صحنــه  نبــرد در محــدوده آن منطقــه و آن تاریــخ ارائه 
داده باشــد. هر چنــد کــه هرچــه گفتــه و یــا نوشــته شــود، نمي توانــد جوابگــوي 

ارائــه  مطلــب بــه  طــور کامــل باشــد.
آرزو داریــم خداونــد متعال روح شــهداي جنگ تحمیلي را شــاد و به همرزمان    

آنــان ســعادت دنیــوي و اخــروي نصیــب فرماید.

هیئت معارف جنگ »شهید سپهبد علي صیاد شیرازي«
 



سازمان تیپ 37 زرهي شیراز قبل از آغاز جنگ تحمیلي
      الف ـ یگان هاي تیپ 37 زرهي قبل از آغاز جنگ تحمیلي به شرح زیر بودند:

      1 ـ گردان ۲37 تانک چیفتن به فرماندهي سروان ناصر محب اصفهاني داراي 
سه گروهان و 53 دستگاه تانک.

      ۲ ـ گــردان ۲38 تانــک ام 60 بــه فرماندهــي ســرگرد غفــار رامیــن داراي دو 
گروهــان و تعــداد 34 دســتگاه تانــک.

      3 ـ گــردان ۲39 تانــک ام 47 بــه فرماندهــي ســروان علــي عباســي داراي دو 
گروهــان و 34 دســتگاه تانــک. 

       4 ـ گروهان سوار زرهي سروان علي فرسیو داراي هفت دستگاه اسکورپیون.
ــه  ــت فالحت پیش ــروان کرام ــي س ــه فرمانده ــربازبر ب ــان 177 س       5 ـ گروه

ــر. ــي 1 و ۲ و 40 دســتگاه نفرب ــي ام پ مرکــب از نفرهــاي پ
      6 ـ گروهان قرارگاه تیپ به فرماندهي سروان عباس گرگین.

      ب ـ تیــپ 37 زرهــي بــه فرماندهــي ســرهنگ دوم زمانفــر، بنــا بــه دســتور 
بــر اســاس مأموریــت دریافتــي از نزاجــا در تاریــخ 1359/۲/3 از شــیراز بــه ســمت 
دزفــول عزیمــت نمــوده و در تاریــخ 1359/۲/6 در پیرامــون فــرودگاه اضطــراری 
در غــرب دزفــول اســتقرار یافــت. بعــد از مدتــي بــراي تــداوم عملیــات، تیــپ 37 
زرهــي بخشــي از یگان هــا را بــه نــام گــروه رزمــي 37 و بخــش دیگــری را بــراي 

تعویــض نوبــت بعــدي بــه شــیراز اعــزام کــرد.
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گروه رزمي 37 از تیپ 37 زرهي

1ـ  گــروه رزمــي 37 از یگان هــاي تیــپ 37 زرهــي بــه فرماندهي ســرگرد غفار   
رامیــن تشــکیل و در تاریــخ 1359/4/18 در ارتفاعــات دوســلک مســتقر شــد.

۲ـ  فرمانــده  گــروه رزمــي 37 بــه  اتفاق ســروان حســین حاتمي طــي بازدید از   
پایگاه هــای مــرزي ســمیده، فکــه، دویــرج، رشــیده، طاوســیه، ســویله، صفریــه، 

ــد.  ــاهده مي نماین ــامان مش ــیار نا به س ــاع را بس اوض
ــاي  ــي تقاض ــکر 9۲ زره ــرر از لش ــای مک ــي پیام ه ــي 37 ط ــروه رزم 3 ـ گ  
ــه  ــه منطق ــي ب ــروي زره ــه و نی ــد توپخان ــاده، واح ــگان پی ــزام ی ــذاري و اع واگ

تحــت مســئولیت خــود مي نمایــد.
ــز  ــاده از مرک ــان پی ــک گروه ــرر، ی ــت های مک ــن درخواس ــي ای 4 ـ در پ  
آمــوزش پیــاده  شــیراز، یــک آتشــبار توپخانــه از مرکــز آمــوزش توپخانــه و یــک 
گروهــان تانــک چیفتــن هــم از لشــکر ۲1 پیــاده حمــزه تهــران بــه منطقــه اعــزام 

مي شــوند.
5ـ  درگــروه رزمــي 37 بنــا بــه تدبیــر و به دلیل پوشــش نوار مرزي از ســمیده   
تــا صفریــه، دو تیــم رزمــي ویــژه ســازمان داده می شــود. هــر تیــم رزمــي شــامل 
یــک گروهــان تانــک، یــک دســته ســربازبر، یــک دســته  پیــاده و چنــد قبضــه 

خمپــاره و توپخانــه بــوده اســت.
ــه  ــراق ب ــده ع ــای پراکن ــهریور 1359 تیراندازی ه ــاي ۲5 و۲6 ش 6 ـ روزه  
ــي  ــروي احتمال ــردن پیش ــد ک ــراي س ــد و ب ــاز گردی ــودي آغ ــگاه های خ پاس
دشــمن بــه نــوار مــرزي، یــک گــروه رزمــي را در پشــت رودخانــه  دویــرج و گــروه 
رزمــي دیگــر را در پاســگاه های فکــه، دویــرج، ســوبله و صفریــه مســتقر نمودنــد.



حمله  نیروهای عراقي در روز ۲6 شهریور 1359

     نیروهــاي عراقــي حملــه  خــود را بــا یــک لشــکر موتوریــزه در روز 1359/6/۲6 
از محــور فکــه بــه خــاک کشــور عزیــز ایــران آغــاز کردنــد؛ امــا رزمنــدگان دالور و 
ــا  ــن توپخانه ه ــا و همچنی ــر مســتقیم تانک ه ــتفاده از تی ــا اس ــا ب ــف م جان بر ک
ــد  ــادي از تانک هــا و نفربرهــای دشــمن را منهــدم کردن و خمپاره هــا، تعــداد زی

و تعــداد زیــادي از نفــرات دشــمن را کشــته و عــده ای را بــه اســارت گرفتنــد.
ــاي  ــع نیروه ــمن مواض ــای دش ــا و توپخانه ه       در روز 1359/6/۲8، هواپیماه
ــکر  ــان لش ــا هم ــاره ب ــد و دوب ــش گرفتن ــر آت ــرده و زی ــاران ک ــودي را بمب خ
موتوریــزه بــه مواضــع مــا یــورش آوردنــد، بــاز هــم نیروهــای دشــمن متحمــل 
تلفــات و ضایعــات زیــادي شــدند. در همیــن روز، گروهــان تانــک چیفتــن اعزامي 
از لشــکر ۲1 پیــاده حمــزه بــه جلــو در نــوار مــرزي فراخوانــده شــدند و نیروهــاي 
ــاي  ــب نیروه ــا تعاق ــد. ب ــینی کردن ــه عقب نش ــور ب ــرکوب و مجب ــمن را س دش
دشــمن، تعــداد دیگــري را اســیر و تجهیــزات زیــادی را نیــز بــه غنیمــت گرفتنــد 

کــه بــه شــیراز تخلیــه گردیــد. 
     در اینجــا الزم می دانــم ایــن مســئله را بیــان کنــم کــه دالور مــردان سلحشــور ما 
بــا وجــود کثــرت نیروهــاي دشــمن، نه  فقــط هیچگونــه واهمــه ای از آنان نداشــتند، 

بلکــه بــا جــان  و دل، گــوش  بــه  فرمــان بــراي ســرکوب دشــمن بودند.
ــه  ــمن ب ــم دش ــمار و عظی ــاي بی ش ــاره نیروه ــهریور، دوب ــخ ۲9 ش       در تاری
پاســگاه دویــرج حملــه کردنــد و ارتبــاط بیــن پاســگاه دویــرج بــه فکــه و فکــه بــه 
ســمیده قطــع گردیــد. در آن شــب، آقاي ســیدمحمد غرضي اســتاندار خوزســتان 
ــد،  ــي را مشــاهده کردن ــپ 37 زره ــدگان دالور تی ــه جانفشــانی های رزمن در فک

کــه چگونــه ادوات زرهــي نیروهــاي دشــمن را منهــدم و بــه آتــش کشــیدند.
 جنــاب ســرگرد غفــار رامیــن از آن زمــان مي گویــد: »روز ســی شــهریور 1359، 
ــک  ــن در ســمیده و ی ــک چیفت ــان تان ــا اســتقرار گروه ــه ب ــود ک ــن ب هــدف ای

حمله  نیروهای عراقي در روز 26 شهريور 1359   5 
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ــم  ــرج، بتوانی ــه  دوی ــرقي رودخان ــاحل ش ــن در س ــک چیفت ــر تان ــان دیگ گروه
ــا  ــا دشــمن ب ــم؛ ام ــه اســارت بگیری ــا ب ــم و ی دشــمن را دور زده و منهــدم کنی
ســماجت درصــدد پیشــروي نیروهایــش از محــور فکــه بــود. مــن ضمــن مأیــوس 
ــه لشــکر 9۲ زرهــی  ــي را ب ــاال شــخصاً وضعیــت بحران ــودن از پشــتیباني رده  ب ب
ــاس و  ــزاده عب ــه امام ــوش ب ــول از عین خ ــی دزف ــپ ۲ زره ــردم. تی ــزارش ک گ

ــود.  ــرده ب ــینی ک ــاس عقب نش ــت عب دش
ــز صارمــي را       مــن، ســروان حســین حاتمــي افســر عملیــات و ســروان پروی
بــراي بازدیــد از چگونگــي وضعیــت بــه محــل اعــزام نمــودم، تــا شــاید بتــوان از 
ــن روز،  ــرد. در همی ــري ک ــه توســط دشــمن جلوگی ــه راهی قهوه خان تصــرف س
جــان  بــر کفانــی بــه نــام ســتوان وحدانــي، ســرباز نبــي و... بــه شــهادت رســیدند.

ــر آتــش شــدید نیروهــاي  ــاح راســت زی      در روز 31 شــهریورماه 1359، از جن
ــا شــدت  ــوان و ب ــا ســر حــد ت ــرار گرفتیــم و نیروهــاي خــودي هــم ت دشــمن ق
ــاي  ــده ای از نیروه ــد. ع ــرکوب مي کردن ــمن را س ــاي دش ــتر نیروه ــه بیش هرچ
دشــمن مســتقیماً از روبــه روي فکــه یــورش آوردنــد و عــده  بي شــمار دیگــری بــه 
هنــگام غــروب از محــور ســمیده وارد فکــه شــدند و پرچــم عــراق را بــر بام پاســگاه 
فکــه بــاال بردنــد. نیروهــاي مــا در پیرامــون پاســگاه فکــه درگیــر جنــگ تن به تــن 
ــه  ــي ب ــر دیگــر از نیروهــای عراق ــد نف ــده گــردان و چن ــک فرمان ــد؛ ی شــده بودن
دســت رزمنــدگان غیــور مــا کشــته شــدند. بــا کشــته  شــدن نیروهــاي دشــمن، 
دوبــاره نیروهــاي خــودي وارد پاســگاه فکــه شــده و پرچــم عــراق و عکــس منحوس 

صــدام را پاییــن کشــیده و آن شــب تــا صبــح در پاســگاه فکــه بودیــم.«



گروه رزمي 37 در اجراي عملیات تأخیري

ــده  گــروه درصــدد اجــراي عملیــات تأخیــري و        در تاریــخ 1359/7/1، فرمان
جلوگیــري از پیشــروي ســریع نیروهــاي دشــمن در تپــه  ماهورهــای مابیــن فکــه 
و دوســلک بــود، تــا شــاید فرصــت کافــي بــراي رســیدن نیروهــاي خــودي بــه 
منطقــه حاصــل گــردد؛ امــا هیچ گونــه نیرویــي بــه کمــک گــروه رزمــي 37 نیامــد. 
گــروه رزمــي 37 بــا اجــراي عملیــات پدافنــدی، آفنــدي و تأخیــري تــا هشــت روز 
تمــام در حــال درگیــري، بــه ســاحل شــرقي رودخانــه  کرخــه عقب نشــینی نمود، 
ــر 1359،  ــود. روز دوم مه ــمن ب ــرف دش ــه در تص ــه راه قهوه خان ــه س در حالی ک
ســرگرد رامیــن بــه علــت مجروحیــت بــه بیمارســتان اعــزام شــد. بــه طــوري کــه 
ــا اجــراي عملیــات تأخیــري حســاب  شــده  شــرح داده شــد، گــروه رزمــي 37 ب
ــه  کرخــه  ــا رودخان ــوار مــرزي فکــه ت ــي 1359/7/10 از ن ــورخ1359/7/1 ال از م
ــه،  ــه  کرخ ــرق رودخان ــتقرار در ش ــس از اس ــینی و پ ــول عقب نش ــرب دزف در غ
دشــمن را مجبــور بــه اســتقرار در مواضــع نامناســب مي نماینــد. در ایــن زمــان، 

ســرگرد اســدزاده بــه فرماندهــي گــروه رزمــي 37 زرهــی انتخــاب می شــود.

ــري  ــوص درگی ــي در خص ــین حاتم ــر حس ــرتیپ۲ دكت ــرحي از س ش
ــگ  ــن جن ــای آغازی روزه

     در ســال 1384، جلســه ای بــا شــرکت رزمنــدگان تیــپ 37 زرهــي در 
آمفی تئاتــر پــادگان تیــپ 37 در دارنگــون برگــزار گردیــد.

     در ایــن مراســم، امیــر ســرتیپ ۲ حســین حاتمــي کــه در روزهــاي آغازیــن 
تهاجــم ناجوانمردانــه دشــمن بــه خــاک کشــور عزیزمــان، رئیــس رکــن ســوم و 
افســر عملیــات گــروه رزمــي 37 بــود، بیــان داشــت: نیروهــاي دشــمن هــرگاه بــه 
ســوی نــوار مــرزي بــه منظــور ورود بــه خــاک کشــورمان یــورش می آوردنــد، بــا 
آتــش رزمنــدگان مــا مواجــه و مجبــور بــه عقب نشــینی می شــدند. خــود دیــدم 

شرحي از سرتیپ2 دکتر حسین حاتمي در خصوص...   7 
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کــه ســتوانیار یــداهلل پیرپــور بــا اســتفاده از گلوله هــای مســتقیم تانــک، چندیــن 
دســتگاه از تانک هــای دشــمن کــه بــه صــورت تــوده بــه طــرف مــا می آمدنــد را 
منهــدم و آنهــا را مجبــور بــه عقب نشــینی و فــرار کــرد. همچنیــن، اســتوار رضــا 
بنــاکار، گروهبان یکــم اســداهلل علي بیگــي، اســتوار دوم هراتــي، ســتوانیار ســلیمان 
ویســي هر یــک بــه تنهایــی برابــر تعــداد زیــادي تانــک دشــمن مقاومــت کــرده 
و دشــمن را بــه مــدت ده روز ســرکوب کردنــد؛ البتــه همــه  رزمنــدگان فــداکار 
گــروه رزمــي 37، کــه جانانــه دشــمن را بــه زانــو درآورده بودنــد، قابل ســتایش و 

تقدیرنــد؛ لیکــن اســامي همــه را بــه یــاد نــدارم کــه عنــوان کنــم.

شرحي از وضعیت سرتیپ۲ صارمي تا قبل از جنگ تحمیلي 

      اینجانــب ســرتیپ ۲ زرهــي بازنشســته مجیــد صارمــي، پــس از طي دوره  ســه 
ســاله  دبیرســتان نظــام تهــران و اخــذ دیپلــم ریاضــي در تاریــخ 1339/06/۲9، 
ــت در دانشــکده  ــس از طــي 45 روز خدم ــا پ وارد دانشــکده افســري شــدم؛ ام
افســري، در تاریــخ 1339/08/15 تعــداد 350 نفــر از دانشــجویان فارغ التحصیــل 
ــري  ــي افس ــي دوره مقدمات ــت ط ــب را جه ــه اینجان ــام، ازجمل ــتان نظ دبیرس
ــن انتقــال دانشــجویان،  ــت ای ــد. عل ــه دانشــگاه نظامــي انتقــال دادن یک ســاله ب
ــازماندهی  ــکیل و س ــده و تش ــای خریداری ش ــي و جنگ افزاره ورود ادوات زره
یگان هــاي تازه تأســیس و نیــاز بــه افســران جــوان بــود. دانشــجویان دبیرســتان 
ــه خدمــت در  ــراي ورود هرچــه ســریع تر ب ــد را ب نظــام کــه واجــد شــرایط بودن

نیروهــا انتخــاب کردنــد.
بنــا بــر آنچــه کــه گذشــت، اینجانــب بــا توجــه بــه عالقــه ای کــه بــه رســته    
ــي یک ســاله در  ــا انتخــاب رســته  زرهــي و طــي دوره  مقدمات زرهــي داشــتم، ب
ــواز  ــي اه ــکر 9۲ زره ــه لش ــومي ب ــتوان س ــه  س ــا درج ــخ 1340/07/01، ب تاری
ــه مــدت 13 ســال در گــردان ۲83  ــخ 1353/07/01، ب ــا تاری انتقــال یافتــم و ت
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ــان ســوار زرهي،  ــده  گروه ــده  دســته و فرمان ســوار زرهــي، در ســمت های فرمان
در تمامــي نــوار مــرزي خوزســتان از غــرب مهــران تــا فکــه، بســتان تــا شــلمچه 
 خدماتــي عاشــقانه داشــتم و آشــنایي کامــل به ایــن مناطق مــرزي داشــته و دارم. 
ــه مرکــز زرهــي  ــي زرهــي ب       در تاریــخ 1353/07/01، جهــت طــی دوره  عال
ــي  ــام دوره  عال ــس از اتم ــخ 1354/07/01، پ ــدم و در تاری ــل ش ــیراز منتق ش
زرهــي تمایــل داشــتم دوبــاره بــه لشــکر 9۲ زرهــي اهــواز برگــردم، کــه برخــالف 
خواســته ام مــرا در مرکــز زرهــي ابقا کردنــد و در گردان دانشــجویان و در قســمت 
فرمانــده  گروهــان کادر ثابــت و معــاون گــردان انجــام  وظیفــه نمــودم و در تاریــخ 

1357/07/01، بــه درجــه  ســرگردي ارتقــا یافتــم.
      از تاریــخ 1350/07/01 الــي 1351/01/01 بــه مــدت شــش مــاه، دوره  زبــان 
ــروزي  ــس از پی ــان دانشــکده  افســري طــي نمــودم. پ ــز زب انگلیســی را در مرک
ــده دار  ــي را عه ــز زره ــرارگاه مرک ــگان ق ــي ی ــران، فرمانده ــالمي ای ــالب اس انق

بــودم.

دریافت پیام امام )ره( و آگاه شدن از تهاجم دشمن به كشورمان

      در پایــان روز 1359/06/31، شــب  هنــگام در حــال صــرف شــام بــودم کــه 
ناگهــان ســیماي جمهــوري اســالمي ایــران، امــام )ره( را نشــان داد کــه بــه نقــل 
مضمــون فرمودنــد: »ملــت ایــران! از اینکــه صــدام خائــن چنــد ســنگ در بعضــي 

نقــاط انداختــه ناراحــت نباشــید، مــن ســیلي محکمــي بــه صــدام خواهــم زد.«
بــا شــنیدن ایــن مطلــب و کنجــکاوي در شــنیدن اخبــار بعدي، متوجه شــدم   
کــه نیروهــاي ارتــش بعــث عــراق در حملــه  ای سراســري مرزهــاي کشــورمان را 
ــس از  ــدس کشــورمان شــده اند. پ ــرار داده و وارد خــاک مق ــاز ق ــورد تاخت وت م
شــنیدن اخبــار، بــه ســوی کمــد لبــاس رفتــم و دو دســت لبــاس کار نظامــي، 
ــاز می پنداشــتم، جمــع آوری  ــورد نی ــه وســایل شــخصي م ــن و آنچــه را ک پوتی
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ــم:  ــي؟ گفت ــرده و در ســاک گذاشــتم. همســرم پرســید چــه کار داري مي کن ک
ــم  ــا اشــتیاق پذیرفت ــد و آن را ب ــه  نظامیگــری را کــه در ذات مــن نهاده ان »حرف
و بــراي چنیــن روزهایــي انتخــاب کــرده ام. بــه همیــن دلیــل، فــردا صبــح بــراي 
ــه اهــواز عزیمــت مي کنــم.« همســرم در جــواب  ــا دشــمنان مهاجــم ب ســتیز ب
گفــت: »می دانــم کــه روحیــه  شــما مقتضــي حضــورت در میــدان جنــگ اســت، 

ــه خــدا می ســپارم.« ــرو کــه شــما را ب ب

گزارش كتبي شخصی ام مبني بر اعزام به لشکر 9۲ زرهي

ــاب  ــه جن ــه ای ب ــم و نام ــور یافت ــرم حض ــح روز 1359/07/01 در دفت       صب
ســرهنگ ایــرج همتــي فرمانــده  وقــت مرکــز زرهــي نوشــتم. در آن قیــد کــردم 
چنانچــه ظــرف روز جــاري بــه لشــکر 9۲ زرهــي بــراي مقابلــه بــا دشــمن اعــزام 
نشــوم، بــه اســتناد همیــن گــزارش شــخصاً بــه اهــواز عزیمــت و خــود را بــراي 
مقابلــه بــا دشــمن بــه لشــکر 9۲ زرهــی معرفــي خواهــم کــرد. ســرهنگ همتــي 
پــس از مطالعــه  نامــه بــا خوشــحالي گفــت: »هم اکنــون پیامــي از نزاجــا رســیده 
ــزام  ــواز اع ــه اه ــم و ب ــي تشــکیل دهی ــروه رزم ــک گ ــد ی ــه بای ــر اینک ــي ب مبن

ــه« ــد؟« گفتــم: »بل ــه عهــده مي گیری ــا فرماندهــي آن را ب نماییــم، آی

حضور در دفتر فرمانده  تیپ 37 زرهي و تشکیل گروه رزمي 38 شیراز

ــي، در  ــرهنگ همت ــاب س ــت جن ــي در معی ــده  دانشــکده زره ــن و فرمان م  
ــم؛  ــور یافتی ــپ 37 حض ــده  تی ــر فرمان ــاعت 8:00، روز 1359/07/01 در دفت س
بــا کمــک ســروان خســرو مانــي، سرپرســت باقیمانــده تیــپ 37 و هماهنگــي بــا 
ــا بعدازظهــر  َــر آمــاده شــد و ت ســازمان های مربوطــه، 5۲ دســتگاه تریلــر تانک ب
همــان روز 4۲ دســتگاه تانــک از نــوع چیفتــن، ام60 و ام47 و 1۲ دســتگاه نفربــر 
بــا خدمــه  مربوطــه، بــه ســوی اهــواز حرکت داده شــد. فهرســت اســامي افســران، 
درجــه داران و ســربازان تهیــه و پــس از جمــع شــدن نفــرات بــه آنــان ابــالغ شــد. 
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ــا وســایل شــخصي مــورد  ــان گفتــه شــد کــه صبــح روز 1359/07/03، ب ــه آن ب
نیــاز در پــادگان حضــور یافتــه و همگــي در بعدازظهــر روز 1359/07/03، بــراي 

ســرکوب دشــمن متجــاوز بــه اهــواز عزیمــت خواهیــم کــرد. 
     عــالوه بــر ایــن، یــک گروهــان پیــاده رزمــي از گــردان 191 مرکــز پیــاده نیــز 
در اختیــار گــروه رزمــي 38 شــیراز قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب، گــروه رزمــي 38 
ــده  تیــپ 37 زرهــي و تعــدادي افســر و درجــه دار از دانشــکده  شــیراز از باقیمان

زرهــي و یــک گروهــان پیــاده رزمــي بــه فرماندهــي مــن تشــکیل شــد. 
ــادآوری می شــود کــه گــروه رزمــي 37 از تیــپ 37 زرهــي، در اردیبهشــت        ی
1359، بــه نــوار مــرزي خوزســتان؛ منطقــه  عمومــي فکــه اعــزام و اســتقرار یافتــه 
ــران،  ــهدایي از افس ــا دادن ش ــانی و ب ــداکاري و جان فش ــا ف ــون، ب ــود و هم اکن ب
ــذ  ــمن و اخ ــه دش ــی ب ــات قابل توجه ــردن تلف ــربازان و وارد ک ــه دارن و س درج
ــال  ــمن، در ح ــاي دش ــده ای از نیروه ــارت درآوردن ع ــه اس ــي و ب ــم جنگ غنائ

ــود. ــي ب ــاي بعث ــا نیروه ــن ب ــگ تن به ت جن

حركت افراد گروه رزمي 38 شیراز به سوی اهواز

     در ســاعت 17:00 روز 1359/07/03، افــراد گــروه رزمــي 38 شــیراز بــا 
ــواز  ــوی اه ــه س ــیراز ب ــرخ دار، از ش ــودرو  چ ــواع خ ــتگاه ان ــتفاده از 96 دس اس
حرکــت کــرد. در بعدازظهــر روز 1359/07/05، در حالی کــه ســتون گــروه رزمــي 
بــا راهپیمایــي تاکتیکــي بــه شــرق اهــواز، ارتفاعــات زیتــون کارگــري می رســید، 
ــن  ــدن ای ــا دی ــد. ب ــاران مي کردن ــده بمب افکن هــای دشــمن اهــواز را بمب جنگن
وضعیــت، نیروهــا را در شــرق ارتفاعــات و در دشــت وســیعي بــه صــورت پراکنــده 
مســتقر کــرده و خــود بــه لشــکر 9۲ زرهــي مراجعــه نمــودم، تــا ضمــن معرفــي 
ــراي  ــه لشــکر 9۲ زرهــی ، آمادگــي گــروه رزمــي را ب گــروه رزمــي 38 شــیراز ب

دریافــت مأموریــت جنگــي گــزارش دهــم.
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حضــور فرمانــده گــروه رزمــي 38 شــیراز در اهــواز و معرفــی بــه فرمانده  
ــکر 9۲ زرهي لش

ــکر 9۲  ــگ لش ــاق جن ــر روز 1359/07/05، در ات ــج بعدازظه ــاعت پن       در س
ــده  وقــت لشــکر جنــاب ســرهنگ قاســمي نو معرفــي  ــه فرمان زرهــي خــود را ب
کــردم. ایشــان بــا شــناختي کــه نســبت بــه بنده داشــت، بســیار خوشــحال شــد و 
گفــت: صارمــي آن تیم هــای تیرانــدازی را کــه آمــوزش مــی دادی و در مســابقات 
شــرکت مي کردنــد، امــروز زمــان اســتفاده از آنهــا در ســرکوبي نیروهــاي متجــاوز 

دشــمن اســت. 
ــد  ــه امی ــید، ب ــران نباش ــمي نگ ــرهنگ قاس ــاب س ــم: »جن ــواب گفت       در ج
ــه  ــان را ب ــوزه  آن ــم و پ ــار نیروهــاي دشــمن را در هــم می پیچی ــروردگار، طوم پ
ــا ســرافکندگي و پشــیماني و اضمحــالل، از خــاک  ــان را ب خــاک می مالیــم و آن
ــرف  ــس از ص ــگاه پ ــم.« آن ــرون می رانی ــران بی ــالمي ای ــوري اس ــدس جمه مق
یــک لیــوان چایــی، مأموریتــي بــه مــن داد. یــادم آمــد در ســال 1351، تعــدادي 
از تانک هــای قدیمــي را در دشــت میشــان اســتقرار داده بودنــد. سرلشــکر 
جعفریــان، فرمانــده لشــکر بــه مــن مأموریــت داد تــا نیروهــاي ژاندارمــري را در 
تیرانــدازی بــا ایــن تانک هــا آمــوزش دهــم و ســپس تانک هــا را در نــوار مــرزي 
مســتقر نماینــد، جنــاب ســرگرد قاســمي در آن زمــان بــراي بازدیــد پیشــرفت 
آمــوزش آمــد و گفت:»جایــي کــه صارمــي هســت، تانــک مــرده تبدیــل بــه ام60 

مي شــود.«

واگذاري مأموریت شفاهي فرمانده  لشکر 9۲
جنــاب ســرهنگ قاســمي نو، پس از صــرف چایی به مــن گفت: صارمي، الســاعه   
حرکــت کــن بــه ســه راه خرمشــهر از محــور حمیدیــه، بــه ســوی حمیدیــه حرکــت 
کــن و پــس از رســیدن بــه امامــزاده در دســت چــپ، بــه دســت راســت بپیــچ بــه 
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ــاد نیروهــاي زرهــي اعزامــي شــما مســتقرند. مــن هــم  طــرف زاغه هــا. در فولي آب
پــس از انجــام کارم تــا چنــد دقیقــه  دیگــر بــه فولي آبــاد آمــده و بــه شــما ملحــق 
می شــوم و بــا اســتفاده از نیروهــاي گــروه رزمــي 38 شــیراز بــه نیروهــاي دشــمن که 
در داخــل جنــگل گمبوعــه اســتقرار یافته انــد، حملــه مي کنیــم، البتــه بایــد اذعــان 
کنــم کــه جنــاب ســرهنگ قاســمي نو، واقعــاً از حضــور گــروه رزمــي  38 شــیراز بــه 
ــرد نیروهــاي زرهــي  ــا اینکــه خــودش در کارب ــود. ب وجــد آمــده و ذوق زده شــده ب
اســتاد بــود، فکــر کــردم چگونــه می خواهــد در تاریکــي شــب، آن هــم بــه داخــل 
جنــگل حملــه شــود. فرصتــي هــم نبــود بــا اســتدالل دربــاره  اجــراي ایــن مأموریت 
بــا ایشــان صحبــت کنــم. باألخــره بــه ســمت حمیدیــه حرکــت کــردم و بــه نقطــه 
نشــانه ای کــه ایشــان داده بــود، رســیدم. تاریکــي شــب فــرا رســید و فهمیــدم کــه 
ایشــان بــه علــت درگیــري و مشــغله  زیــاد در آن لحظــات آدرس اشــتباهي داده، چرا 
ــفالته  ــاده  آس ــروج از ج ــس از خ ــود. پ ــاد ب ــای فولي آب ــرب تپه ه ــل غ ــه آن مح ک
ــل  ــپ داخ ــین جی ــت، ماش ــه راس ــر ب ــد مت ــدود چهارص ــافتي در ح ــي مس و ط
زمین هــای رملــي گیــر کــرد و از حرکــت بازمانــد. در ایــن زمــان، یــک فرونــد بالگــرد 
خــودي بــاالي ســر مــا ظاهــر شــد و مــا را بــه رگبــار مسلســل بســت و رفــت. مــن 
همیشــه دو قبضــه تفنــگ ژ3 و هــزار تیــر فشــنگ جنگــي، قطب نما و بیــل و کلنگ 
بــه همــراه داشــتم. بــا اســتفاده از بیــل و کلنــگ و بــا کمک راننــده و یــک نفر ســرباز 
همــراه، تعــدادي از درختــان گــز و بوته هــای خــار را بریدیــم و زیــر الســتیک های 
خــودرو انداختیــم، تــا از ایــن زمین هــای رملــي عبــور کنیــم. چــون بــه خاطــِر رملي 
بــودن زمیــن، قــادر بــه دور زدن نبودیــم کــه از جــاده  آســفالت برگردیــم، ناچــار از 
ــاد بــه طــرف جــاده  اهــواز - اندیمشــک رفتیــم و در محــل قدیمــي  غــرب فولي آب

پلیــس راه بــه جــاده  اصلــي رســیدیم
ــه لشــکر رســیدیم. جنــاب ســرهنگ         ســاعت 01:00، روز 1359/07/06، ب
قاســمي نو مــرا در آغــوش کشــید و گفــت: »خلبــان بالگــرد گفتــه یــک خــودرو 
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دشــمن را زدیــم.« البتــه در همــان نقطــه ای کــه مــا از حرکــت بازمانــده بودیــم. 
ــاد پیشــروي کــرده و بــه  رد نیروهــاي زرهــي دشــمن کــه تــا ارتفاعــات فولي آب
جنــوب حمیدیــه برگشــته بــود، کامــاًل مشــخص بــود. جنــاب ســرهنگ قاســمي 

ــه علــت گرفتــاري و حواس پرتــی، آدرس را اشــتباه داده ام.« گفــت: »ب

حركت گروه رزمي 38 از شرق اهواز به تپه های فولي آباد  

زمانــی کــه می خواســتم بــه طــرف حمیدیــه حرکت کنــم، با جناب ســرهنگ   
قاســمي نو دربــاره حرکــت گــروه رزمــي از شــرق اهــواز بــه تپه هــای فولي آبــاد، 
ــز بنــی  ــه ســرگرد پروی ــا  بی ســیم ب ــد. طــي پیامــي ب ــه عمــل آم هماهنگــي ب
ــروه  ــب، گ ــر مح ــروان ناص ــا س ــي ب ــا هماهنگ ــه ب ــودم ک ــالغ نم ــان اب عامری
رزمــي 38 را بــا اســتفاده از تاریکــي شــب و تــا ســاعت ۲3:00 روز 1359/07/05، 
ــه صــورت پراکنــده تغییــر  ــادور و ب ــا اتخــاذ دفــاع دورت ــاد ب در تپه هــای فولي آب

مــکان دهنــد. 
ــي 38 در روز  ــروه رزم ــده  گ ــاون فرمان ــان، مع ــي عامری ــز بن ــرگرد پروی       س
1359/07/01 ســتون ادوات زرهــي را از شــیراز بــه اهــواز حرکــت داده و پیرامــون 

ــود. *1 ــده ب ــواز مســتقر گردی ــرب اه ــات در غ ــای مهم زاغه ه

سخنراني فرمانده  گروه رزمي براي تعدادي از رزمندگان

      در ســاعت 7:00 روز 1359/07/06، در پــاي تپــه منفــرد در پنــج کیلومتري غرب 
ــن  ــه ای اهــواز در جمــع عــده ای از افســران و درجــه داران و ســربازان، مطالبــي را ب
شــرح بیــان کــردم: »بســم اهلل الرحمن الرحیــم. همرزمــان عزیــز و فــداکار، از مهــران، 

* بــه نقــل از ســرتیپ ۲ فریــدون پاکچهــر: در روز 1359/7/4، بنــده هــم بــا درجــه  ســروانی همــراه جنــاب ســرگرد 
بنــی عامریــان بــودم. بــا اتوبــوس شــبانه بــه اهــواز رســیدیم. در باشــگاه افســران بــه اتفــاق ســرگرد بنی عامریــان و 
بقیــه  همراهــان مســتقر شــدیم. تــا آمــدن گــروه رزمــی 38 در پــادگان اهــواز مشــغول آماده ســازی تانک هــای 
چیفتــن باقیمانــده در لشــکر بودیــم و 1۲ دســتگاه تانــک را آمــاده کردیم که شــش دســتگاه به  طرف سوســنگرد و 

شــش دســتگاه بــه  طــرف آبــادان فرســتاده شــد. ســپس در حوالــی پلیــس راه بــه گــروه رزمــی 38 پیوســتم.
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مــرز بین المللــی تــا شــلمچه و تــا اینجــا کــه مــا هســتیم توســط نیروهــاي ســفاک 
صدامــي اشــغال گردیــده، امــوال و احشــام ســاکنین نــوار مرزي بســتان و سوســنگرد 
را بــه غــارت برده انــد، بــا مــردم مــا رفتــار وحشــیانه کرده انــد. مــا ســربازان، لبــاس 
ــروز مضاعــف  ــا ام ــه  م ــن روزي پوشــیده ایم،  وظیف ــراي چنی مقــدس ســربازي را ب
شــده اســت. از طرفــي، بایــد از جــان و مــال و نامــوس مــردم کشــورمان دفــاع کنیــم 
ــاع  ــد دف ــه رهبــري امــام خمینــي )ره( بای و از طرفــي، از انقــالب اســالمي مــردم ب
کنیــم و ایــن وظیفــه  دینــي و شــرعي ماســت؛ امــا هرچنــد بــه ســبب عــدم تأمیــن 
کامــل مرزهــاي کشــورمان، نیروهــاي جنایــت کار دشــمن تــا ده کیلومتــري غــرب 
ــه  کرخــه در غــرب دزفــول نفــوذ کــرده و  ــر روی رودخان ــادري ب ــا پــل ن اهــواز و ت
پیــش  آمده انــد، بــه یــاري پــروردگار و بــا همــت شــما افســران شــجاع و بــا ایمــان، 
درجــه داران دالور و بــا ایمــان، ســربازان بی بــاک و بــا ایمــان کــه مردانگــي و غیــرت 
ــای  ــکار را در چهره ه ــاي ناب ــدام نیروه ــرکوبي و انه ــري و س ــه درگی ــق ب و عش
ــي و  ــا ورود نیروهــاي نظام ــه ب ــي نخواهــد کشــید ک ــم، طول ــه شــما مي بین مردان
مردمــي بــه منطقــه  جنگــي و شناســایي مواضــع دشــمن، بــا طرح ریــزي و اجــراي 
 عملیات هــای پی درپــی، تمــام نیروهــاي صدامــي را راهــي جهنــم خواهیــم کــرد.«

شعار رزمندگان غیرتمند این بود:
دشمنان را از خون کفن سازیم                           دوستان را قباي فتح دهیم
جان چه خواهي کرد بر جانان فشان                 مرد نبود آنکه نبود جان فشان

 گر تو جاني برفشانی مرد وار                        بس که جانان جان کند بر تو نثار

سازماندهي رزمي به گروه رزمي 38 شیراز

ــي  ــردن تمام ــع ک ــا جم ــح روز 1359/07/06، ب ــاب صب ــوع آفت ــل از طل       قب
افســران موجــود در گــروه رزمــي نســبت بــه ســازماندهي رزمــي بــه شــرح زیــر 

بــا عجلــه زیــاد اقــدام گردیــد.
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     1ـ سرگرد زرهي پرویز بني عامریان به ِسمت معاون فرمانده  گروه رزمي.
     ۲ـ سروان ناصر محب اصفهاني رئیس ستاد گروه رزمي 38.

      3ـ ســروان رضا نیکخواه )شــهید سرتیپ نیکخواه( رئیس رکن سوم گروه رزمي.
     4ـ سروان فریدون پاکچهر رئیس رکن دوم گروه رزمي. 

     5ـ سروان حسین کاملي رئیس رکن یکم گروه رزمي.
     6ـ سروان قاسم معدلي رئیس رکن چهارم گروه رزمي.

     7ـ ســروان توپخانــه ابراهیــم هوشــمند مأموریــت یافــت تــا عالوه بــر هماهنگ 
کــردن خمپاره اندازهــای موجــود در گــروه رزمــي، توپخانه هــا و خمپاره اندازهــای 
پراکنــده در غــرب اهــواز را هماهنــگ نمایــد، تــا بتــوان بــا آتش هــای دیدبانــی 

شــده متمرکــز، مواضــع و نیروهــاي دشــمن را هدف قــرارداد.
بیــان پراکندگــی در مــورد خمپــاره انداز هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه هنگام   
ــواز،  ــه اه ــدن ب ــورمان و نزدیک ش ــاک کش ــه خ ــمن ب ــای دش ــورش برق آس ی
انــدک نیروهــاي موجــود در تیــپ 1 لشــکر9۲ زرهــی، بــدون ســازماندهي و فقــط 
بــا ایثــار و غیــرت و مردانگــي بــا انــدک تجهیزاتــي کــه در اختیارشــان بــود، جلــو 

پیشــروي دشــمن را در 15 کیلومتــري غــرب اهــواز ســد کــرده بودنــد.
ــده  گروهــان  ــز صارمــي )مرحــوم ســرتیپ۲ صارمــي( فرمان      8ـ ســروان پروی
ــول  ــه در غــرب دزف ــروه رزمــي 37 ک ــه گ ــن روز ب ــک ام60، بعدازظهــر همی تان
ــم  ــروان کری ــا س ــش ب ــل و تحــول گروهان ــس از تحوی ــرد و پ ــت ک ــود، عزیم ب

ــت. ــي 38 بازگش ــروه رزم ــه گ ــخ 1359/07/11، ب ــروزان در تاری پی
     9ـ سروان دستوري )شهید سرهنگ دستوري( فرمانده  گروهان تانک ام47.

     10ـ سروان احمد جنگاني فرمانده  گروهان تانک چیفتن.
     11ـ ستوان یکم سجادیان فرمانده   گروهان ارکان و ارکان گروه  رزمي 38.

     1۲ـ ســتوان یکم پیــاده یــار محمــودي فرمانــده  گروهــان پیــاده از گــردان 191 
ــز پیاده. مرک
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بــه محــض ســازماندهي مشــاغل پرســنل گــروه رزمــي، بالفاصلــه فرماندهان   
ــي، از  ــي و ادوات زره ــع آوری ادوات جمع ــه جداســازي و جم ــا نســبت ب یگان ه
قبیــل خودروهــای چــرخ دار و شــني دار، بــا روحیــه ای  پرنشــاط  اقــدام نمودنــد. 
دشــمن هــم از محــل و موقعیــت گــروه رزمــي آگاه شــده بــود و بــه شــدت محــل 
ــرار داد.  ــر آتــش خمپاره هــا و توپخانه هــا ق تجمــع نیروهــاي گــروه رزمــي را زی
ــرار  ــر آتــش دشــمن  ق ــر زی ــار در عمرمــان در جنگــي نابراب ــراي اولیــن ب ب  
گرفتــه بودیــم. بــا  وجــود ایــن، دالور مــردان گــروه رزمــي تــا ســاعت 10:00 روز 
1359/07/06، یگان هــاي خــود را ســازماندهی و بــراي اجــراي ماموریــت اعــالم 
ــاد،  ــای فولي آب ــرب تپه ه ــک ام 60 در غ ــان تان ــپس گروه ــد. س ــي کردن آمادگ
گروهــان تانــک ام 47 در شــمال و گروهــان تانــک چیفتــن در غــرب و جنــوب 

ــد. ــتقر گردیدن ــاد مس ــرب فولي آب غ
ــه  ــي 38 شــیراز ب ــروه رزم ــت گ       در ســاعت 1۲:00 روز 1359/07/06، وضعی
ــي و  ــات جنگ ــراي عملی ــگان را ب ــي ی ــد و آمادگ ــزارش ش ــی گ ــکر 9۲ زره لش
ــاره  ــه درب ــم اینک ــه رغ ــردم. ب ــزارش ک ــمن گ ــي دش ــاي بعث ــرکوب نیروه س
تشــکیل و حرکــت گــروه رزمــي 38 شــیراز بــه منطقــه  جنگــي مطالبــي را شــرح 
ــز زرهــي  ــف مرک ــای مختل ــرات از یگان ه ــاد نف ــه زی ــا عجل ــا چــون ب داده ام، ام
ــادي  ــد، کمبودهــاي زی ــه تیــپ 37 ملحــق شــده بودن ــاده  شــیراز ب و مرکــز پی
ــره احســاس  ــات و غی ــاز و مهم ــورد نی ــات م ــرادي، امکان ــزات انف از نظــر تجهی
ــگان  ــر ی ــا، ه ــده  یگان ه ــي فرمان ــازماندهي و معرف ــس از س ــا پ ــم؛ ام مي نمودی
لیســت کمبودهــای آمــادي خــود را گــزارش کــرد و از طریــق تیــپ 37 زرهــي و 
مرکــز زرهــي و مرکــز پیــاده نســبت بــه تأمیــن و فراهــم کــردن ملزومــات مــورد  
ــران  ــوص افس ــم در خص ــه الزم می دان ــد. البت ــام ش ــته انج ــات بایس ــاز اقدام نی
ــن  ــي از نخبه تری ــه همگ ــم ک ــان کن ــپ 37 بی ــي و تی ــروه رزم ــه داران گ و درج
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افســران و درجــه داران رســته  زرهــي ارتــش جمهــوري اســالمي ایــران بودنــد، بــه 
ــد شــد. ــت خواه ــن ثاب ــاي م ــن ادع ــه، ای ــه در ادام طوری ک

تشکیل دسته خمپاره اندازها

      روز 1359/7/7، پــس از اســتقرار یگان هــا در مواضــع پدافنــدي و درگیــري بــا 
نیروهــاي دشــمن، ســتاد گــروه رزمــي درصــدد برآمــد تــا قبضه هــای خمپاره انــداز 
یگان هــا را بــه صــورت یــک دســته  ســازمان داده تــا بتــوان از ایــن جنگ افزارهــای 
مخــرب، آتــش متمرکــز و دیدبانــی شــده بــر روي اهــداف و مواضــع دشــمن اجــرا 
کــرد، بــراي اجــراي ایــن مأموریــت، بــه ســروان ابراهیــم هوشــمند کــه از افســران 
رســته توپخانــه و از دالور مــردان بــا ایمــان گــروه رزمــي بــود، مأموریــت داده شــد 
کــه دســته  خمپاره انــداز را تشــکیل و راه انــدازی نمایــد. نامبــرده بــا مراجعــه بــه 
لشــکر 9۲ زرهــي و دریافــت صفحــه  پالتیــن بُــرد و ســایر ملزومــات مــورد نیــاز، 
بــا انتخــاب ســتوان دوم قبــاد همتیــان )شــهید ســرهنگ همتیــان( و اســتوار دوم 
ــداز  ــد، دســته  خمپاره ان ــا بودن ــن جنگ افزاره ــه ای ــدان ب ــه از عالقمن ســبز علي ک
ــی  ــا آتش هــای متمرکــز دیدبان ــد و از آن  پــس ب ــدازی کردن گــروه رزمــي را راه ان

شــده و مســتمر، نیروهــاي دشــمن را زیــر آتــش مي گرفتنــد.

استقرار یک سوم نیروها در داخل زاغه های فولي آباد

ــه  ــه ب ــب هنگام ک ــدم. ش ــار ش ــی احض ــکر 9۲ زره ــه لش      روز 1359/7/9، ب
قــرارگاه گــروه رزمــي 38 بازگشــتم، دیــدم اثــري از نیروهــاي مشــرف  بــه قــرارگاه 
گــروه رزمــي وجــود نــدارد. از ســرگرد بنــي عامریــان پرســیدم نیروهــای مجــاور 
پاســگاه کجــا مســتقرند؟ در جــواب گفــت: »طــي پیامــي ابــالغ  شــده بخشــي از 
نیروهــا را داخــل زاغه هــا مســتقر کنیــم.« در جــواب گفتــم: »15-10 ســال قبــل 
هنــگام آمــوزش بــا عملیــات در فولي آبــاد، ابتــدا دفــاع دورتــادور برقــرار کــرده و 
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ســپس آمــوزش را آغــاز مي کردیــم، حــاال کــه زیــر آتشــبار دشــمن قــرار داریــم، 
فــوراً نیروهــا را از زاغه هــا خــارج و در مواضــع مربــوط مســتقر کنیــد.« ســپس 
پیــام را دریافــت و بــه فرمانــده  لشــکر جنــاب ســرهنگ قاســمي نو مراجعــه و پیام 
را بــه ایشــان تســلیم کــردم. جناب ســرهنگ ناراحت شــد و دســتور داد مســئوالن 
مخابراتــي را حاضــر کردنــد و داد و فریــاد زیــادي راه انداخــت. ســرانجام، کســي 
کــه پیــام را مخابــره کــرده بــود،  گفــت: »مــن در ارســال پیــام اشــتباه کــرده ام و 

بدیــن ترتیــب، مــا هــم پذیرفتیــم کــه احتمــاالً اشــتباهی در کار بــوده اســت.«

اعزام یک دسته  تانک چیفتن به خرمشهر

     در ســاعت 15:00 روز 1359/7/1۲، بــه قــرارگاه لشــکر 9۲ زرهی احضار شــدم. 
در جلســه ای کــه بــا حضــور فرمانــده  لشــکر و جمعــي از فرماندهــان تیپ هــا و 
ــود، حضــور یافتــم.  ــاق جنــگ تشــکیل  شــده ب عناصــري از ســتاد لشــکر در ات
موضــوع مــورد بحــث در جلســه، مســئله  خرمشــهر بــود. وضعیــت، بســیار بحراني 
ــزه کــه  ــا پنــج لشــکر زرهــي و مکانی ــود. نیروهــاي دشــمن کــه ب ــز ب و غم انگی
بــه قصــد تصــرف خوزســتان مرزهــاي خوزســتان را درنَوردیــده بودنــد، از محــور 
عین خــوش بــه غــرب دزفــول و از فکــه، چنانــه، دوســلک بــه ســوي غــرب دزفول 
ــا دادن شــهداي  ــداکار خــودي ب ــاي ف ــد. نیروه ــرده بودن و شــوش پیشــروي ک
گــران قــدري پیشــروي دشــمن را در غــرب رودخانــه  کرخــه ســد کــرده بودنــد. 
همچنیــن، گــروه رزمــي 38 شــیراز و یگان هایــی از تیــپ 1 زرهي لشــکر 9۲ زرهی 
بــا اســتقرار در منطقــه  فولي آبــاد و حومــه  کارخانــه  نــورد و دانشــجویان دانشــکده 
افســري در منطقــه  فارســیات، ســاحل غربــي رودخانــه  کارون نیروهاي دشــمن را 
زمین گیــر و بــه شــدت تحــت  فشــار قــرار می دادنــد. بــا وجــود ایــن، خرمشــهر 
در معــرض خطــر جــدي قرارگرفتــه و از وجــود نیروهــاي زرهــي و توپخانه هــای 
 مناســب جهــت دفــاع در مقابــل نیروهــاي لجــام گســیخته دشــمن محــروم بــود. 
از طرفــي، حفــظ جبهــه  دزفــول بــه عنــوان  گلــوگاه خوزســتان و اهــواز مرکز   
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اســتان خوزســتان، اجــازه نمــی داد و غیرممکــن مي نمــود کــه بتــوان بــا تضعیــف 
مواضــع یــاد شــده، نیروهایــي را برداشــت و بــه خرمشــهر اعــزام کــرد. بــه  ناچــار، 
مقــرر شــد کــه گــروه رزمــي 38 شــیراز، یــک دســته تانــک چیفتــن در پایــان 

همــان روز از محــور اهــواز بــه آبــادان اعــزام نمایــد.
      در پایــان جلســه، در ســاعت ۲:00، بــا پنــج دســتگاه تریلر تانک  بر و اســتفاده از یک 
دســتگاه جیــپ از اهــواز بــه ســوی تپه هــای فولي آبــاد برگشــتم. از آغــاز تاریکــي شــب 
تــا آغــاز روشــنایي روز، در مناطــق جنگــي مي بایســت حــرکات و هرگونــه جابه جایــی 
در تاریکــي مطلــق صــورت مي گرفــت، چــرا کــه اگــر در یــک  لحظــه نــوري دیــده 
می شــد، همــان نقطــه  روشــنایي بالفاصلــه توســط دشــمن گلوله بــاران مي گردیــد. به 
همیــن دلیــل، در تاریکــي محــض حرکــت کــردم و در حــدود یــک کیلومتــر قبــل از 
رســیدن بــه قــرارگاه گــروه رزمــي 38 خودروهــاي تریلــر را مســتقر نمــوده و خــود بــا 
یــک دســتگاه جیــپ مربــوط کــه راننــده آن ســربازی شــجاع و باایمــان بــه نــام احمد 
ناصــري بــود، حرکــت را بــه ســوی محــل قــرارگاه ادامــه دادیــم، کــه نــاگاه بــه علــت 
اصابــت چنــد گلولــه خمپــاره بــه اطــراف ماشــین و ذو عارضــه بــودن زمیــن و تاریکي 
شــب، خــودرو جیــپ بــه طــرف راننــده واژگــون گردیــد. من برق آســا از ســمت راســت 
خــودرو خــارج شــدم و دســت راســت ســرباز ناصــري را گرفتــم و بــا کمــک خــودش و 
بــدون هیچ گونــه آســیبي او هــم خــارج شــد. بــا کمــک چنــد نفر، ماشــین جیــپ را بر 
روي چــرخ برگرداندیــم. ســپس بــا تشــکیل جلســه ای با حضور ســرگرد بنــي عامریان، 
ســروان ناصــر محــب رئیــس ســتاد گــروه رزمــي، ســروان فریــدون پاکچهــر رئیــس 
رکــن دوم، ســروان رضــا نیکخــواه )ســرتیپ شــهید( رئیــس رکــن ســوم و ســتوان یکم 
فتوحي)شــهید ســرهنگ فتوحــي( و همــکاري آنــان به مدت ســی دقیقه، یک دســته 
ــه فرماندهــي ســتوان یکم فتوحــي و خدمه هــای  ــج دســتگاه( ب ــن )پن ــک چیفت تان
ورزیــده و فنــي حرفــه ای در کاربــرد تانک هــا، دو دســتگاه خــودرو حامل مهمــات مورد 
نیــاز، یــک گــروه مخابراتــي بــا تجهیــزات مــورد نیاز جهــت برقــراري ارتبــاط مــداوم با 
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گــروه رزمــي 38 و یــک گــروه مکانیســین بــا ابــزار و آالت الزم تعیین گردیــد و تانک ها 
را بــه محــل اســتقرار خودروهــای تانک بــر حرکــت دادیــم و بــر خودروهــا ســوار کردیم 
و بــه شــهید عزیــز ســتوان یکم فتوحــي کــه یــادش گرامي بــاد، ابــالغ گردیــد، از محور 
اهــواز بــه آبــادان و ســپس بــه خرمشــهر عزیمــت و بــا معرفي خــود بــه فرمانده  ارشــد 
نظامــي خرمشــهر چگونگــي وضعیــت و مأموریــت دریافتي خــود را گزارش نمایــد. این 
 دســته  تانــک در ســاعت 3:00 روز 1359/7/1۲، از اهــواز بــه ســوی آبــادان عزیمت کرد. 
      اولیــن گــزارش ارســالي از شــهید فتوحــي حاکــي از ایــن بــود کــه بــه محــض 
ورود بــه صحنــه  درگیــري، ایــن دســته  تانــک ضربــات مهلکــي بــه نیروهــاي دشــمن 
وارد و تعــداد زیــادي از ادوات زرهــي دشــمن را منهــدم کــرده اســت. ایــن رزمنــدگان 
شــجاع و بــا ایمــان در جنگــي نابرابــر؛ امــا فداکارانــه، پیشــروي نیروهــاي دشــمن را در 
محــل اســتقرار خــود ســرکوب مي نماینــد؛ امــا دشــمن بــا اســتفاده از فضاهــاي خالي 
چنــد کیلومتــري جناحیــن، ایــن رزمنــدگان جان بــر کــف را دور می زنــد. ایــن عزیزان 
ســرفراز تــا آخریــن گلولــه می جنگنــد و هشــتاد درصــد آنــان بــه شــهادت مي رســند. 

یادشــان گرامــي، نامشــان جاویــد باد. 

دریافت مأموریت عملیات آفندي قائم )عج(
ــی  ــکر 9۲ زره ــه لش ــي ب ــي پیام ــه 1359/7/15، ط ــاعت 11:00 مورخ       در س
ــتورالعملی( را  ــن ســوم لشــکر، نامه ای )دس ــس از حضــور در رک احضــار شــدم، پ
بــه مــن ابــالغ کردنــد، مبنــي بــر اینکــه گــروه رزمــي 38 زرهــي در ســاعت پنــج 
صبــح روز 1359/7/16، قبــل از رســیدن بــه کارخانــه  نــورد اهــواز، در شــمال محور 
ــه نیروهــاي دشــمن مســتقر در ُدب حــردان و حومــه  آن تــک  اهواز- خرمشــهر، ب
 نمایــد. پــس از تصــرف ُدب حــردان و تأمیــن آن، آمــاده  اجراي دســتور بعدي باشــد.

      همچنیــن در ایــن نامــه قیــد شــده بــود کــه تیــپ 1 زرهــي کــه در مجــاورت 
کارخانــه  نــورد و فارســیات در ســاحل غربــي کارون درگیــر بــا نیروهــاي دشــمن 
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مي باشــد، مأموریــت دارد کــه در ســاعت پنــج صبــح روز 1359/7/16، بــه نیروهاي 
دشــمن در ایســتگاه آب تیمــور تــک کنــد و پــس از تصــرف ایســتگاه آب تیمــور و 
تأمیــن آن و الحــاق بــا گــروه رزمــي 38 شــیراز، آمــاده  اجــراي دســتور بعدي باشــد. 

ســپس زیــر نامــه  ابالغــي، از مــن تعهــد اجــراي مأموریــت و امضــا گرفتنــد.
      مــن خیلــي اصــرار داشــتم کــه بــا وجــود لشــکر 9 زرهــي و لشــکر 5 مکانیــزه 
ــروي  ــتیبانی کننده و نی ــای پش ــوه توپخانه ه ــا انب ــمن ب ــاي دش ــایر یگان ه و س
ــواز و  ــرب اه ــمن در غ ــي دش ــاي زمین ــن نیروه ــتقرار ای ــمن و اس ــي دش هوای
جنــوب حمیدیــه، چنانچــه گــروه رزمــي 38 و تیــپ 1 زرهي کــه روی  هــم  رفته از 
اســتعداد یــک تیــپ ســازماني زرهــي هــم برخــوردار نبودنــد بــر روي زمین هــای 
همــوار غــرب اهــواز بــه ســوی نیروهــاي دشــمن کــه در زمیــن فــرو رفتــه و در 
ــد، پیشــروي نماییــم،  ــه خــود گرفته ان ــت دفاعــي ب مواضــع بســیار محکــم حال
نیروهــاي مــا را منهــدم مي نماینــد و آنــگاه شــهر اهــواز در خطــر جــدي ســقوط 
قــرار خواهــد گرفــت. مــن گفتــم: قبــل از اســتقرار گــروه رزمــي 38 در مناطــق 
ــن  ــاد و در ای ــن فضــاي بســیار زی ــروي در ای ــچ نی ــواز هی ــرب اه ــاد و غ فولي آب
نواحــي وجــود نداشــته، بــا وجــود ایــن، دشــمن بــه ســبب جنگل هــای نواحــي 
کارخانــه  نــورد و غــرب محــور اهواز-حمیدیه و فــداکاري نیروهاي موجــود خودي 
ــاي خــودي،  ــون نیروه ــده و هم اکن ــواز بازمان ــه ســوی اه از پیشــروی بیشــتر ب
پیشــروي دشــمن را ســد و تثبیــت کــرده و نیروهــاي مردمــي در حــال ورود بــه 
مناطــق عملیاتــي هســتند. مــا همگــي بــا اشــتیاق بــراي ســرکوب دشــمن آمــده 
و هــر نــوع مأموریــت را بــا جــان و دل اجــرا مي کنیــم؛ امــا می خواهــم فرصتــي 
ــق  ــک وارد مناط ــکرهاي دور و نزدی ــا از لش ــي م ــاي رزم ــا نیروه ــود ت داده ش
ــزی  ــایي و طرح ری ــام شناس ــا انج ــگاه ب ــوند، آن ــز ش ــوند، متمرک ــي ش عملیات
اصولــي و منطقــي در کاربــرد نیروهــاي خــودي، عملیــات آفنــدي را یکــي پــس 
از دیگــري علیــه دشــمن تــا نابــودي نیروهایــش بــه اجــرا درآوریــم؛ امــا گــوش 
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ــه  ــواز در خطــر اســت، در صورتی ک ــد: »اه ــود و در جــواب مي گفتن شــنوایي نب
ــه ســوی اهــواز را  ــر هــم ب ــت پیشــروي حتــي صــد مت نیروهــاي دشــمن جرئ

نداشــتند.«
مــن کــه دیــدم خیلي اصرار بــه انجام عملیات دارند، درخواســت کــردم یک روز   
عملیــات را بــه تأخیــر بیندازنــد، یعنــي عملیــات در روز 1359/7/17 اجــرا گــردد تا 
اینکــه مــا فرصــت داشــته باشــیم در روز 1359/7/16 بــا بــردن فرماندهان مســئول 
و خدمــه  حســاس تانک هــا، محــور پیشــروي و مواضــع و محــل اســتقرار نیروهــاي 
ــا  دشــمن را شناســایي کنیــم و چشــم و گــوش بســته در دام دشــمن نیفتیــم. ب
ــه مــدت یــک ســاعت  ــه تأخیــر انداختــن عملیــات ب وجــود ایــن مي گفتنــد: »ب
هــم جایــز نیســت.« پــس بــه ناچــار مي بایســت عملیــات در روز 1359/7/16 اجــرا 

گــردد و مــن بالفاصلــه بــه پایــگاه گــروه رزمــي در فولي آبــاد بازگشــتم.

آماده شدن گروه شناسایي  

ــه پاســگاه فرماندهــي گــروه رزمــي 38 در        در ســاعت 1۲:00 روز 1359/7/15، ب
فولي آبــاد برگشــتم. بــا ســرگرد پرویــز بنــي عامریــان معــاون فرمانــده  گــروه رزمــي، 
ــردم.  ــت ک ــراي آن در روز 1359/7/16، صحب ــت و اج ــالغ مأموری ــوص اب در خص
ســپس بــا احضــار افســران ارکان ۲ و 3 و ابــالغ اجــراي مأموریــت بــه آنــان و تأکیــد 
بــر ســري بــودن عملیــات، دســتور دادم، فرماندهــان گروهــان، فرماندهــان دســته، 
فرماندهــان تانک هــا و توپچــي تانک هــا، رأس ســاعت 13:00، همچنیــن دو دســتگاه 
ــه منظــور شناســایي از محــور  ــري نفــرات ب کامیــون و چهــار دســتگاه جیــپ تراب
پیشــروي و مواضــع و اســتحکامات دشــمن در پاســگاه فرماندهــي جهــت حرکــت به 
محــور مذکــور آمــاده شــوند. همــه  اقدامــات انجــام  شــده بــود و نفــرات مــورد نظــر 
ــد، کــه ناگهــان صــداي بي ســیم درآمــد:  ــر خودروهــا آمــاده حرکــت بودن ســوار ب
صارمــي صارمــي، جــواب دادم. گفــت: »ایــن مأموریــت را کــه ابــالغ مي کنــم فــوراً 
اجــرا کنیــد.« گفتــم: »شناســایي بــده، بــا دادن شناســایي معلــوم شــد کــه جنــاب 
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ســرهنگ قاســمي نو فرمانــده لشــکر 9۲ زرهــی هســتند.« گفتــم: »بفرماییــد« گفت: 
»به ســرعت بــا یــک گروهــان تانــک و یــک گروهــان پیــاده بــه جنــگل غــرب محــور 
اهــواز بــه حمیدیــه جنــگل گمبوعــه حملــه کنیــد و نیروهاي دشــمن را که ســاعاتي 
پیــش وارد جنــگل شــده اند، منهــدم و بــه عقــب برانیــد.« در جــواب گفتــم: »مگــر 
قــرار نیســت کــه فــردا مهماني برویــم؟ چــون از مــا دعــوت  شــده در روز 1359/7/16 
بــه مهمانــي برویــم، آیــا مهمانــي کنســل شــده اســت؟« جنــاب ســرهنگ قاســمي 

گفــت: »فعــالً بــدون معطلــي بــه داخــل جنــگل حملــه کنیــد.«

حمله  رزمي به جنگل گمبوعه

 پــس از دریافــت پیــام فرمانــده لشــکر، ناچــار ماموریــت قبلــی مــا لغــو شــد. ســپس 
بــه ســروان دســتوري )شــهید ســرهنگ دســتوري( فرمانــده  گروهــان تانــک ام47 
دســتور داده شــد کــه یــک دســته تانــک را از تپه هــای فولي آبــاد بــه طــرف جــاده  
اهواز- حمیدیــه و بــه ســوی جنــگل غــرب جــاده  مذکــور اعــزام و در ضلــع شــرقي 
جــاده موضــع بگیرنــد و خــود نیــز تــا پایــان مأموریــت همــراه دســته تانــک مذکــور 
باشــد. مــن هــم بــا ســروان پاکچهــر بــه همــراه ســتوان یکم یارمحمــودي فرمانــده   
گروهــان پیــاده، گروهــان را از جــاده بــه ســوی جنــگل عبــور داده و با اتخــاذ تاکتیک 
مناســب پیشــروي یــگان پیــاده، بــه ســوی جنــگل، یــک دســته  پیــاده در جنــاح 
راســت و یــک دســته  دیگــر بــه فاصلــه  400 متــر در جنــاح چــپ محــور پیشــروي 
و یــک دســته پیــاده هــم در مرکــز محــور پیشــروي بــه عنــوان پشــتیبان، پیشــروي 
کردنــد. در ضمــن، دســته های پیــاده جنــاح راســت و چــپ هــم هرکــدام دو گــروه 
پیــاده بــه صــورت دشــت بان بــا فاصلــه  مناســب از یکدیگــر و یــک گــروه هــم بــه 
 عنــوان ِ پشــتیبان و بــا حــرکات متنــاوب به ســوی جنگل پیشــروي و نزدیک شــدند. 
     ارتبــاط همگــي توســط بي ســیم بــا یکدیگــر و فرماندهــان در حــد 
عالــي برقــرار بــود. گروه هــاي پیشــروي، هنــگام غــروب آفتــاب در فواصــل 
ــزارش  ــر گ ــورد نظ ــل م ــه مح ــود را ب ــیدن خ ــدند و رس ــگل ش ــف وارد جن مختل
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ــل  ــاط کام ــا احتی ــاوب، ب ــورت متن ــه ص ــد ب ــتور داده ش ــان دس ــه آن ــد. ب دادن
 و اســتراق ســمع بــه عمــق جنــگل پیشــروي و نتیجــه را گــزارش نماینــد. 
     پــس از شناســایي و کنجــکاوي بســیار، نیروهــاي جنــاح راســت از ســر و صــدا و 
صحبــت کــردن افــرادي در جنــاح راســت جنــگل خبــر دادنــد. بــه نیروهــا ابالغ شــد 
کــه خــود را بــا احتیــاط نزدیــک نماینــد و صــداي آنــان را بــه  دقــت گــوش دهنــد و 
ببیننــد بــا چــه زبانــي صحبــت مي کننــد. بعــد از لحظاتــي، نیروهــا گــزارش کردنــد 
کــه بــه زبــان فارســي صحبــت مي کننــد. بــه نیروهــاي خــودي ابــالغ شــد بــا صداي 
بلنــد بــه آنــان بگوینــد، شــما همگــي در محاصــره مــا هســتید، فــوراً خود را تســلیم 
کنیــد، در غیــر ایــن صــورت، همگــي کشــته خواهیــد شــد. آنهــا فــوراً مي گوینــد ما 
نفــرات چریک هــای دکتــر چمــران هســتیم. در نتیجــه بــا هــم دســت می دهنــد و 

موضــوع را گــزارش کردنــد و برخــوردي پیــش نیامــد. *1
ــه ســوی جــاده   ــاد ب ــای فولي آب ــا از تپه ه ــک دســته از تانک ه ــه ی ــي ک هنگام  
ــه   ــتقر در حوم ــمن مس ــاي دش ــط نیروه ــد، توس ــت مي کردن ــه حرک اهواز -حمیدی
ــاد  ــای فولي آب ــه و تپه ه ــور اهواز-حمیدی ــه، مح ــدند. در نتیج ــده ش ــردان دی ُدب ح
مواضــع نیروهــاي گــروه رزمــي 38 از ســاعت 17:00 روز 1359/7/15، زیــر آتش شــدید 
ــه شــدت ادامــه داشــت.  ــن اجــراي آتــش ب ــت. ای ــرار گرف ــه دشــمن ق و بی رحمان

     در ســاعت ۲0:00 روز 1359/7/15، ســرگرد بنــی عامریــان طــي پیامــي بــه مــن 
گفــت: »ســرهنگ بدرخواهــان، رئیــس رکن ســوم لشــکر 9۲ زرهی و ســرهنگ ســید 
رحیــم فهنــدژ رئیــس ســتاد لشــکر 9۲ زرهــی در قــرارگاه گــروه رزمــي در فولي آبــاد 

حضــور یافته انــد، شــما هرچــه زودتــر بــه پاســگاه برگردیــد.«
ــا مــن صحبــت کننــد.« ســپس       مــن گفتــم: »جنــاب ســرهنگ بدرخواهــان ب
بــه جنــاب ســرهنگ بدرخواهــان گفتــم کــه آیــا فــردا مهمانــي خواهیــم رفــت یــا 
نــه؟ آیــا واحــد را همیــن شــبانه برگردانــم بــه فولي آبــاد یــا خیــر؟ ایشــان گفتنــد: 
*     ســرتیپ۲ پاکچهــر: مــن بــا نفــرات دکتــر چمــران کــه حــدود 10 نفــر و زیــر آتــش بودنــد 

صحبــت کــردم. از اول هــم قــرار بــود بــا ایــن گــروه تمــاس برقــرار نماییــم.
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»خودتــان برگردیــد بــه پاســگاه فرماندهــي؛ امــا واحدهــا همچنــان در جنــگل و در 
مواضــع اشــغالي باشــند.« مــن بــا یــک دســتگاه خــودرو جیــپ در زیــر آن آتــش 
وحشــتناک دشــمن بــه فولي آبــاد برگشــتم. هنــگام ورود بــه ارتفاعــات، بــا اســتوار 
رضــا بنــاکار یکــي از فرماندهــان تانــک کــه در کاربــرد تانــک کم نظیــر بــود، برخــورد 
کــردم. ایشــان بــا اصــرار زیــادي بــه مــن گفــت: »می دانــم از ظهــر تاکنــون هیــچ 
نخــورده ای، چنــد دقیقــه پیــش بچه هــای مــا توقــف کنیــد، یــک اســتکان چایــي 
صــرف کنیــد.« مــن بــه خاطــر محبــت بچه هــا توقــف کــردم. قــرار شــد تــا یــک 

اســتکان چایــی بخــورم. 
     اســتوار بنــاکار خواســت بــا ماشــین به دســته  دوم تانک سرکشــي کــرده و برگردد. 
پــس از گذشــت لحظاتــي، اســتوار بنــاکار برگشــت و ماشــین جیــپ بــه علــت نقص 
فنــي از حرکــت بازمانــد. مــن ناچــار پیــاده بــه ســوی پاســگاه فرماندهــي کــه حدود 
1500متــر فاصلــه بــا عــوارض پی درپــی آن و زیــر آتــش ســنگین دشــمن بــود، راه 
افتــادم. تــا طــي کــردن حــدود 800 متــر از ایــن فاصلــه را شــاید دویســت بــار بــا 
شــنیدن صــداي صفیــر گلولــه  دشــمن خــود را بــه زمیــن زده و دوبــاره بــه حرکــت 
ادامــه مــی دادم، تــا رســیدم بــه جایی کــه به مــن ایســت دادند. خــودم را کــه معرفي 
کــردم اســتوار یــداهلل پیر پــور مــن را شــناخت، جلــو آمــد و گفــت: »چرا تنهــا؟ یعني 
شــما نبایــد یکــي دو نفــر همــراه خــود داشــته باشــي؟ اگــر در ایــن شــب ظلماتــي 
کشــته می شــدی چــه کســي باخبــر می شــد؟« ســپس اســتوار پیرپــور تــا پاســگاه 
 فرماندهــي همراهــم آمــد و بعــد از رســیدنم بــه پاســگاه بــه موضع خودش برگشــت.
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پــس از رســیدن بــه پاســگاه فرماندهــي، دوســتان از دیــدن مــن تعجــب کردنــد    
کــه بــا ایــن حجــم آتشــباري دشــمن چگونــه خــود را بــه محــل رســاندم. ســاعت 
حــدود ۲۲:00 مورخــه 1359/7/15، بــود. بــه آقایــان گفتــم: »امــروز ظهــر بــه مــن 
ابــالغ شــده کــه روز 1359/7/16، بایســتي عملیاتــي را که درگذشــته عنــوان گردید، 
انجــام دهیــم. در بعدازظهــر روز جــاري، افــراد حســاس گــروه رزمــي آمــاده عزیمــت 
بــراي شناســایي از محــور پیشــروي و مواضــع دشــمن بوده انــد کــه مأموریــت جدید 
بــه گــروه رزمــي داده شــد. هم اکنــون عــده ای از نیروهــا در داخــل جنــگل و حاشــیه  
جــاده  اهــوازـ  حمیدیــه مســتقر هســتند و شــما بایــد حتی االمــکان عملیات فــردا را 
یــک روز بــه تأخیــر بیاندازیــد، تــا ایــن نیــرو فــردا خــود را بــه جــاد ه  اهواز-خرمشــهر 
حدفاصــل مابیــن ســه راهــي خرمشــهر و کارخانــه  نــورد تغییــر مــکان دهــد و بــراي 
عملیــات آمــاده شــوند.« دوســتان گفتنــد: »مأموریــت بایســتي فــردا اجرا شــود. پس 
از بحــث و گفــت و گــوي زیــاد، قانــع شــدند کــه پــس از مراجعــه بــه لشــکر نتیجــه 
را بــا بي ســیم ابــالغ نماینــد. رأس ســاعت ۲4:00 شــب 1359/7/15 از فولي آبــاد بــه 

ســمت اهــواز حرکــت کردنــد. 
     ســروان پاکچهــر نیــز همــراه آنــان بــراي دریافــت جــواب رفــت. بــر اثر آتشــباري 
ــج  ــه لشــکر می رســیدند. ســروان پاکچهــر ســاعت پن ــد ب ــر از موع دشــمن، دیرت
ــد،  ــتور داده ان ــت: »دس ــت و گف ــي برگش ــروه رزم ــه گ ــداد روز 1359/7/16 ب بام
مأموریــت اجــرا گــردد.« همزمــان، لشــکر نیــز طــي پیامــي ابــالغ کــرد کــه گــروه 
رزمــي 38 بایســتي تــا ســاعت 08:00 روز 1359/9/16 از ســه راهی خرمشــهر 
 گذشــته و حرکــت آفنــدي خــود را بــه ســوي هدف آغــاز و نتیجــه را گــزارش نماید.

     بــه محــض دریافــت پیام از لشــکر در رابطه اجــراي عملیــات در روز 1359/7/16، 
بــه یگان هــا ابــالغ گردیــد برابر دســتور ابالغــي شــماره  1، بــه ترتیب گروهــان تانک 
ام60، گروهــان تانــک چیفتــن، گروهــان تانــک ام47 و گروهــان پیــاده بــا رعایــت 
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اصــول ایمنــي و حرکــت در تاریکــي و روشــنایي، بــا اســتفاده از افراد پیــاده و حرکت 
بــه نوبــت آنــان در جلــو خودروهــاي چــرخ دار و شــني دار، بــه منظــور جلوگیــري از 
ــه جــاده   ــي آنهــا هرچــه ســریع تر ب ــه داخــل دره هــا و شــیارها و واژگون ســقوط ب
 اهواز-اندیمشــک در محــل پلیــس راه اهــواز بــه اندیمشــک تغییــر مــکان  نماینــد. 
ــه پاســگاه فرماندهــي،  ــگام مراجعــت خــودم ب ــه هن ــه ســروان دســتوري ک      ب
مســئولیت اداره  گروهــان پیــاده در داخــل جنــگل و دســته  تانــک مســتقر در جــاده  
ــا  ــودم، ابــالغ گردیــد کــه در اســرع وقــت و ب اهــواز ـ حمیدیــه را واگــذار کــرده ب
ــه پلیــس راه اهــواز ـ  ــد و ب ــاد برگردان ــه فولي آب ــکات ایمنــي، نیروهــا را ب رعایــت ن

اندیمشــک تغییــر مــکان نمایــد. 
ــور  ــداي موت ــداز ص ــرش طنین ان ــي و غ ــاي زره ــت نیروه ــض حرک ــه مح      ب
تانک هــا در تاریکــي شــب کــه فضــا را در هــم مي نوردیــد، دشــمن از جابه جایــي 
ــا  ــا ب ــراي مختل کــردن حرکــت نیروه ــت و ب ــا آگاهــي یاف و حرکــت نیروهــاي م
ــه   ــره، منطق ــا و غی ــا و خمپاره ه ــم از توپخانه ه ــش اع ــي امکانات ــتفاده از تمام اس
ــباران  ــه آتش ــا را بی وقف ــاي م ــي نیروه ــت و جابه جای ــیر حرک ــاد و مس فولي آب
ــالش  ــا ت ــوم، ب ــان و مظل ــداکار، قهرم ــن، نیروهــاي باایمــان، ف ــا وجــود ای ــرد. ب  ک
 جانانــه خــود از فولي آبــاد بــه ســوی پلیــس راه اهــواز ـ اندیمشــک حرکــت کردنــد.

ــب  ــه ترتی ــک ام60 و ب ــان تان ــتون گروه ــاعت 05:30 روز 1359/7/16، س  در س
ــا هوشــیاري  ــاده، ب ــان پی ــک ام47 و گروه ــان تان ــن، گروه ــک چیفت ــان تان گروه
کامــل و بــه صــورت راهپیمایــي تاکتیکــي و پدافنــد غیرعامــل هوایــي بــه ترتیــب از 
پلیــس راه اهــواز بــه اندیمشــک، روي جــاده  آســفالت و بــه طــرف ســه راهی اهــوازـ  

ــد.  خرمشــهر عزیمــت مي نمودن
در ســاعت 06:30 روز 1359/7/16، ســتون گــروه رزمــي 38 از ســه راهی خرمشــهر 
عبــور کــرده و بــه ســوی کارخانــه  نــورد اهــواز بــه حرکــت خــود ادامــه داد. ایــن در 
حالــی بــود کــه تیــپ 1 زرهــي لشــکر 9۲ زرهــی اهــواز طبــق برنامــه  ابالغــي قبلــي، 
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ــورد اهــواز  ــه  ن عملیــات قائم)عــج( را از ســاعت  روز 1359/7/16، در غــرب کارخان
آغــاز کــرده بــود. نیروهــاي تیــپ 1 زرهــي از حــد فاصــل جــاده  اهواز-خرمشــهر و 
فارســیات ســاحل غربــي رودخانــه کارون، بــه ســوی ایســتگاه آب تیمور، و به ســمت 
مواضــع نیروهــاي زرهــي و مکانیــزه دشــمن کــه از جنــوب جــاده  اهواز- خرمشــهر 
ــع و  ــه در مواض ــگل گمبوع ــا جن ــردان ت ــور و ُدب ح ــتگاه آب تیم ــرف ایس ــه ط ب
ــل نفــوذ اســتقرار یافتــه و در کمیــن پیشــروي نیروهــاي مــا  اســتحکامات غیرقاب

بودنــد تــا آســیب جــدي بــه نیروهــاي مــا وارد کننــد، پیشــروي می نمودنــد. 
     دشــمن بــا اســتفاده از پشــتیباني آتــش توپخانه هــای لشــکر زرهــي و مکانیــزه  
ــاز روشــنایي صبــح روز جــاري، غــرب اهــواز را  خــود در غــرب اهــواز، قبــل از آغ
ــا  ــورد و ت ــه  ن ــرِف کارخان ــه ط ــه ب ــاده   حمیدی ــهر و ج ــه راهی اهواز- خرمش از س
ســاحل غربــي رودخانــه  کارون بــه جهنمــي از آتــش تبدیــل کــرده بــود. با گذشــت 
زمــان، عــالوه بــر شــدت آتش هــای پشــتیباني، جنگنده هــا و بالگرد هــای دشــمن 
نیــز تــالش مي کردنــد هرگونــه فرصــت و مجالــي را از نیروهــاي مــا ســلب کننــد و 
ــدار الزم محــروم  ــه مق ــای پشــتیبانی کننده ب ــم از توپخانه ه ــاي خــودي ه نیروه
ــه   ــاي توپخان ــایر یگان ه ــي و س ــکر 9۲ زره ــای لش ــه توپخانه ه ــرا ک ــد، چ بودن
تقویتــي همگــي از غــرب دزفــول تــا غــرب اهــواز گســترش داشــتند و فداکارانــه 

پیشــروي نیروهــاي دشــمن را در ایــن مــدت ســد کــرده بودنــد.                
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ــه  ــت داشــت نرســیده ب ــي 38 مأموری ــروه رزم ــاًل اشــاره شــد، گ       چنانچــه قب
ــن  ــتفاده از زمی ــا اس ــاعت 05:30 روز 1359/7/16 ب ــواز، در س ــورد اه ــه  ن کارخان
بــاز ســمت راســت جــاده  اهواز-خرمشــهر بــه روســتاي ُدب حــردان تــک کنــد و بــا 
انهــدام نیروهــاي دشــمن، ُدب حــردان را تصــرف و تأمیــن نمــوده و آمــاده اجــراي 
دســتورات بعــدي باشــد. ایــن در حالــی بــود کــه گــروه رزمــي ســاعت 07:30 روز 
1395/7/16، بــه محــل مــورد نظــر رســیده و بالفاصلــه بــا اتخــاذ آرایــش رزمــي و 
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تاکتیکــي کــه قبــاًل بــا هماهنگــي فرماندهــان گروهان هــا و دســته ها و فرماندهــان 
تانک هــا بــه  عمــل  آمــده بــود، قــرار شــد گروهــان تانــک چیفتــن ســمت راســت و 
گروهــان ام60 ســمت چــپ و بــه صــورت خــط زنجیــر در محــوري بــه عــرض 1/5 
کیلومتــر و بــا شــماره گذاری 1-۲-3-4 الی آخــر از اولیــن تانــک ســمت راســت تــا 
آخریــن تانــک ســمت چــپ بــه ســوی غــرب ُدب حــردان پیشــروي نماینــد و بــه 
محــض درگیــري بــا نیروهــاي دشــمن، بــا اســتفاده از آتــش و حرکت، شــدیدترین 
ــرد  ــماره های ف ــای ش ــه تانک ه ــوري ک ــه ط ــد، ب ــمن وارد کنن ــه دش ــه را ب ضرب
ــماره  ــای ش ــمن، تانک ه ــع دش ــدن مواض ــم کوبی ــدازی و در ه ــف و تیران ــا توق ب
زوج ۲00 متــر پیشــروي کــرده آنــگاه متوقــف شــوند و نیروهــاي دشــمن را زیــر 
ضربــات ویرانگــر خــود قــرار دهنــد و تانک هــای شــماره فــرد بــه طــور متنــاوب بــا 
آتــش و حرکــت، فرصت هــا را از دشــمن ســلب کــرده و زمینــه را بــراي پیشــروي 
ــرار نیروهــاي دشــمن فراهــم کننــد. گروهــان تانــک ام47  نیروهــاي خــودي و ف
ــه  ــاده ب ــان پی ــته از گروه ــود. دو دس ــده ب ــور ش ــاط منظ ــوان احتی ــه عن ــز ب نی
نیروهــاي پیشــرو و یــک دســته بــه واحــد احتیــاط مأمــور شــده بــود. نیروهــاي 
رزمــي برابــر آرایشــاتي کــه ذکــر گردیــد، مســافتي در حــدود 800 متــر از محــور 
آســفالت بــه ســوی ُدب حــردان را طــي کــرده بودند،کــه ناگهــان از لشــکر دســتور 
ــا  ــي اهواز-خرمشــهر و ب ــاده  اصل ــر روي ج ــردد ب ــي 38 برگ ــروه رزم ــد گ داده ش
عبــور از کارخانــه  نــورد بــه ســوی ایســتگاه آب تیمــور تــک کنــد. گــروه رزمــي 38 
عــزم خــود را جــزم کــرده بــود کــه بــا واردکــردن ضربــات کوبنــده ای بــه نیروهــاي 
دشــمن کــه تــا 1/5 کیلومتــري شــرق ُدب حــردان پیش آمــده بودنــد، آنهــا را در 
هــم کوبیــده و تــار و مــار نماینــد؛ امــا وضعیــت پیش آمــده، فرماندهــان را ناچــار به 
تغییــر در اجــراي دســتور عملیاتي خــود نمــود. آري؛ چنانچه همگي در ســر کالس 
نشســته و مطالبــي را کــه اســتادان در رابطــه بــا عملیات هــای آفنــدي، تأخیــري، 
ــرد نیروهــا و نوشــتن و صــدور  ــه تدبیــر در کارب پیشــروي و غیــره همچنیــن ارائ
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ــه مي دهنــد، دیــده و شــنیده ایم،  ــه صــورت ســخنراني ارائ دســتورات عملیاتــي ب
لیکــن در عمــل و در برخــورد بــه نیروهــاي دشــمن کــه گاهــي آســیب هاي جــدي 
بــه نیروهــاي مــا وارد می شــود و ابتــکار عمــل در دســت دشــمن قــرار مي گیــرد، 
آنجــا اســت کــه فرماندهــان الیــق، شــجاع، کارکشــته و آگاه در چگونگــي کاربــرد 
نیروهــاي خــودي بــا اتخــاذ تدابیــر منطقــي، روحیــه  سلحشــوري نیروهــاي خودي 
ــیب های وارد  ــب آس ــای مناس ــا و تاکتیک ه ــاذ روش ه ــا اتخ ــوده و ب ــظ نم را حف
ــاده  ــن هــدف و آم ــا تصــرف و تأمی ــذاري را ت ــت واگ را برطــرف نمــوده و مأموری
ــد گفــت کــه تفــاوت  ــراي اجــراي دســتورات ادامــه می دهنــد. پــس بای شــدن ب
انکار ناپذیــري اســت از گفتــار و کــردار از ســخن گفتــن تــا عمــل کــردن، میــان 

مــاه مــن تــا مــاه گــردون، تفــاوت از زمیــن تــا آســمان اســت.
ــه در  ــي 38 ک ــروه رزم ــاي گ ــه نیروه ــی، ب ــکر 9۲ زره ــتور لش ــراي دس       در اج
ــاده   ــر روي ج ــتور بازگشــت ب ــد، دس ــردان بودن ــه ســوي ُدب ح ــال پیشــروي ب ح
اهواز- خرمشــهر داده شــد. بــه طوری کــه گروهــان ام60، در جلــو، بــه طــرف 
ــان ام47 و  ــان ام60 ســپس گروه ــن پشــت ســر گروه ــان چیفت خرمشــهر، گروه
ــد. نیروهــاي دشــمن در شــرق ُدب حــردان  گروهــان پیاده نظــام بعــد از همــه بودن
کامــالً پیشــروي نیروهــاي مــا را رصــد کــرده بودنــد؛ امــا به صــورت کمیــن منتظــر 
نزدیــک شــدن مــا بودنــد. تــا اینکه بــا غافلگیري اولیــه شــدیدترین تلفــات و ضایعات 
را بــر مــا وارد کننــد؛ ولــي بــا دور زدن نیروهــا و حرکــت بــه ســمت جــاده  اصلــي، 
نیروهــاي دشــمن در حومــه  ُدب حــردان دیوانــه وار آتش هــای خــود را بــر نیروهــاي 
مــا گشــودند. زمانــي کــه نیروهــاي خــودي، بــه همــان ترتیبــي کــه گفتــه  شــده 
بــود، نرســیده بــه کارخانــه  نــورد بــه جــاده  اصلــي رســیدند، کل منطقــه  نبــرد بــر 
اثــر آتشــباري توپخانه هــا، خمپاره هــا، گلولــه مســتقیم تانک هــا، موشــک مالیوتــکا، 
بمبــاران جنگنده هــا و فعالیــت بالگردهــای دشــمن بــه صــورت ابري خاکســتري که 

ناشــي از ایــن انفجــارات بــود، درآمــده بــود.
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    در همــان لحظــات کــه بــه فرماندهــان گروهان ها دســتوراتي شــفاهي در چگونگي 
پیشــروي بــه ســوي ایســتگاه آب تیمــور داده شــد، پنج نفــر از درجــه داران و ســربازان 
ــه شــهادت رســیدند و هفــت نفــر مجــروح شــدند و ســتوان یکم  جان برکــف مــا ب
احمدي خــواه، فرمانــده  گروهــان پیــاده مفقوداالثــر شــد و تــا پایــان جنــگ اثــري از 

ایشــان معلــوم نگردید. 
     چــون تلفــات و ضایعــات شــدیدي بــه تیــپ 1 زرهــي وارد شــده بــود، بنــا بــه 
دســتور، گــروه رزمــي 38 می بایســت روي جــاده  اصلــي یــا عبــور از کارخانــه  نــورد 
بــه ســوی ایســتگاه آب تیمــور پیشــروي کنــد. هیــچ راهــي جــز اینکــه خودم در ســر 
ســتون حرکــت کنــم، نیافتــم و بــا تــوکل بــه پــروردگار بــا نفربــر راننــده  فرماندهــي 
کــه راننــده  آن اســتوار دوم کمالــي بود، ســتوانیار منصوري مســئول ارتبــاط مخابرات 
و خــودم جلــو ســتون قــرار گرفتیم. ســروان دســتوري )شــهید ســرهنگ دســتوري( 
فرمانــده  گروهــان تانــک ام60 پشــت ســر مــن، ســپس گروهــان ســروان دســتوری 
ــر و ســپس  ــه  50 مت ــه فاصل ــک را ب ــن و ام47. هــر تان ــد از آن گروهــان، چیفت بع
گروهــان پیــاده کــه فرماندهــي آن را بعــد از ســتوان یکم یارمحمــودي، ســتوان ســوم 
احمــدي خــواه عهــده دار بــود، در میــان جهنمــي از آتشــباري دشــمن بــا عبــور از 
کارخانــه  نــورد بــه حرکــت خــود ادامــه مــی دادم. مــن، ســر پــا روي صندلــي فرمانده  
نفربــر ایســتاده بــودم، دوربیــن بــه دســت مرتــب مســیر پیشــروي را از راســت بــه 
ــا  ــم: »ب ــر گفت ــده نفرب ــي رانن ــه اســتوار کمال ــردم. ب چــپ و برعکــس کاوش مي ک
ســرعت یکنواخــت پانــزده مایــل در ســاعت بــرو جلــو، نــه تندتــر و نــه کندتــر،« 
چــرا کــه گلولــه  دشــمن اگــر جلــو نفربــر اصابــت مي کــرد ســرعت را ُکنــد و گاهــي 
ــت  ــر می رف ــرد، تندت ــت مي ک ــر اصاب ــه ای پشــت نفرب ــر گلول ــرد. اگ ــف مي ک متوق
ــه  ــی ام ب ــور کاله آهن ــا ت ــه چــپ و برعکــس. ب ــت مي کــرد ب ــه راســت اصاب ــر ب اگ
شــانه هایش مــی زدم و بــا فریــاد بلنــد مي گفتــم: »نتــرس بــا همــان پانــزده مایــل 
بــرو.« چــون بــر اثــر درگیــري شــدید و انفجــارات گلوله هــا و بمباران هــا صدایــم را 
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نمی شــنیدند، در لحظــه  عبــور از نــورد، یــک ترکــش گلولــه  توپخانه  دشــمن بــه وزن 
تقریبــي دو کیلوگــرم بــه درب فرمانــده  نفربــر اصابــت و گیــر کــرد. کمالــي گفــت: 
»چــه شــد جنــاب ســرگرد؟« گفتــم: »هیچــي بــرو جلــو.« بــا دســت راســتم ترکش 
را خواســتم پاییــن بیانــدازم، امــا خیلــي داغ بــود. بــا کاله آهنــی ام پایین بیانــدازم. اما 
مــن بــا تــوکل بــه خــداي ســبحان و بــا اعتمــاد بــه  نفــس کامــل جلــو می رفتــم. 

ــا در  ــای تانک ه ــان و خدمه ه ــاالي فرمانده ــای ب ــا و تخصص ه ــه مهارت ه      ب
کاربــرد نیروهــاي زرهــي علیــه دشــمن آگاه بــودم و تمامي ســعي و تالشــم ایــن بود.

ــای  ــا و آتش باری ه ــن بمباران ه ــا ای ــي ب ــن و در رویاروی ــق ممک ــر طری ــه ه ــه ب ک
بی وقفــه  دشــمن تــا جایــي پیشــروي کنــم کــه مواضــع و نیروهــاي دشــمن را در 

تیــررس نیروهــاي خــودي دربیــاورم. 
     پــس از یــک کیلومتــر کــه از کارخانــه  نــورد گذشــته بــودم، دیــدم در ســمت 
چــپ جــاده  اهــواز ـ خرمشــهر تعــدادي از تانک هــا و نفربرهــای تیــپ 1 زرهــي 
توســط نیروهــاي دشــمن مــورد اصابــت قرارگرفتــه و در حال ســوختن هســتند و 
 بقیــه  نیروهــا زمین گیــر شــده و در حــال تیرانــدازی به نیروهاي دشــمن هســتند. 
ــه شــدت مجــروح  ــک از تیــپ 1 زرهــي ب ــده  گــردان تان ســرگرد قاســمي فرمان
ــود، کــه  ــه پــرواز درآمــده ب ــرای تخلیــه  وی ب ــد بالگــرد ب ــود. یــک فرون شــده ب
توســط دشــمن منهــدم شــده و همگــي بــه شــهادت رســیدند. از کارخانــه  نــورد 
کــه مي گذشــتیم، در آن زمــان جنگلــي بــه طــول تقریبــي ســه کیلومتــر و بــه 
ــت  ــمت راس ــت. س ــه داش ــاده ادام ــداد ج ــر در امت ــاد مت ــط هفت ــرض متوس ع
جنــگل، ریــل راه آهــن از اهــواز بــه خرمشــهر بــود. مــن کــه حــدود یــک کیلومتــر 
ــا دوربیــن  ــود، ب ــودم و گــروه رزمــي پشــت ســرم ب ــورد گذشــته ب ــه ن از کارخان
ــاي  ــردم، مواضــع نیروه ــور را مشــاهده مي ک ــي ایســتگاه آب تیم ــه  عموم منطق
ــدازی  ــردم، تیران ــروي ک ــه پیش ــر ک ــي جلوت ــخیص داده و اندک ــمن را تش دش
ــاي  ــوي نیروه ــه س ــمن را ب ــکاي دش ــک های مالیوت ــلیک موش ــا و ش تانک ه
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خــودي شــاهد بــودم. در نتیجــه، مــن نفربــر پاســگاه فرماندهــي را از جــاده بــه 
ــي  ــروه رزم ــتون گ ــردم. س ــت ک ــت هدای ــمت راس ــاده در س ــن ج ــمت پایی س
پشــت ســرم، بــراي اینکــه ارتفــاع جــاده بلندتــر از ســطح زمیــن اطــراف بــود و 
ســمت راســت ســتون در حــال پیشــروي در جنــگل بــود، پوشــش ســمت راســت 
را تأمیــن کــرده بــود. نیروهــاي دشــمن پیشــروي گــروه رزمــي را کــه می دیدنــد، 
عــالوه بــر اینکــه از روبــه رو و بــا تیــر مســتقیم تانک هــا و موشــک های مالیوتــکا 
مســیر پیشــروي مــا را آمــاج آتش هــای بی امــان خــود قــرار می دادنــد، 
ــد. نیروهــاي  ــاران مي کردن توپخانه هــا و خمپاره هــا نیــز مســیر را شــدیداً آتش ب
مســتقر در شــرق ُدب حــردان هــم از ســمت راســت جنــگل و در سراســر طــول 
ــتون  ــدام س ــدد انه ــود درص ــتقیم خ ــتقیم و غیرمس ــای مس ــا آتش ه ــگل ب جن
ــن اوصــاف، گوشــه ای از  ــا ای ــد. ب در حــال پیشــروي گــروه رزمــي بر آمــده بودن
جهنــم آتشــباري دشــمن را بیــان مي کنــم. گــروه رزمــي اگــر تــا انتهــاي جنــگل 
پیشــروي مي کــرد، هــم نیروهــاي دشــمن را بــه تیــررس خــود درمــی آورد و هــم 
از پوشــش درختــان بــراي حفــظ نیروهــا اســتفاده مي کــرد. بــا ایــن نیــت و بــا 
ازخودگذشــتگی بــه نقطــه  مــورد نظــر کــه انتهــاي غربــي جنــگل بــود، رســیدم. 
نفربــر فرماندهــي را بــا یــک بــه راست راســت، داخــل درختــان مســتقر نمــوده و 
پیــاده شــدم. ســروان دســتوري را کــه روي تانــک و پشــت ســرم بــود، صــدا زدم. 
وقتی کــه آمــد بــه او گفتــم: »دســتوري، نیروهــاي دشــمن را در جلــو ایســتگاه 
ــا را  ــم: »تانک ه ــم« گفت ــاًل مي بین ــي، کام ــت: »بل ــي؟« گف ــور مي بین آب تیم
داخــل درختــان مســتقر و بــا اســتفاده از پوشــش درختــان مواضــع دشــمن را در 
هــم بکوبیــد.« در همیــن لحظــه، چنــد گلولــه  توپخانــه و خمپــاره  دشــمن دور 
و بــر مــا اصابــت کــرد و بــر اثــر انفجــار آنهــا، راننــده  تانــک دســتوري بــه جــای 
حرکــت بــه داخــل درختــان، روي جــاده  آســفالته رفــت. ســروان دســتوري فــوراً 
ــان!«  ــه راســت داخــل درخت ــده گفــت: »بپیــچ ب ــه رانن ــد و ب ــک پری ــاالي تان ب
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ــا  ــردن ب ــگاه ک ــد، دســتوري ضمــن ن ــه راســت می چرخی ــه در جــا ب در حالی ک
ــا صــداي بلنــد گفــت: »اهلل اکبــر.« مــن هــم در هفــت قدمــي تانــک  دوربیــن ب
بــودم کــه از چرخــش تانــک لــذت مي بــردم. ناگهــان در جلــو تانــک بــا صــداي 
خفیفــي بــرق عجیبــي زد و قســمتي از جلــو تانــک ذوب شــد. ســروان دســتوري، 
توپچــي تانــک، فشــنگ گــذار و راننــده تانــک در جا به شــهادت رســیدند. اســتوار 
کارگــر فرمانــده  تانــک کــه ســمت راســت برجــک ایســتاده بود، دســت چپــش از 
کتــف قطــع شــد و از تانــک پاییــن افتــاد. اســتوار کارگــر از تانــک پاییــن پریــد، 
ــچ دســت  ــا دســت راســتش م ــی زد. ب ــواره م ــه خــون از کتفــش ف ــی  ک در حال
چــپ بریــده را گرفــت و بــه مــن گفــت: »می خواهــی بــا همیــن دســت داخــل 
نیروهــاي دشــمن بــروم؟« آري! چنیــن شــیرمرداني ازجان گذشــته در آن روزهاي 
وانفســاي آغازیــن جنــگ بــا خــون پاکشــان نیروهــاي دشــمن را ســرکوب کردنــد 
و اجــازه ندادنــد آن نیروهــای اهریمنــي بــه اهــداف شیطانیشــان دســت یابنــد. در 
همــان لحظــه، عــده ای از درجــه داران کــه رســیده بودنــد، بــا دســتمال هایی کــه 
 داشــتند، کتــف او را بــا اســتفاده از کمک هــای اولیــه بســته و او را تخلیــه کردنــد.

استواریکم روشن دل 

در  حالــي  کــه تعــدادي از خدمه  تانک هــا پیکر پاک شــهدا را تخلیه مي کردند،   
تانــک اســتوار روشــن دل بــه مــن رســید. گفتــم: »روشــن دل! تانک هــای دشــمن 
را کــه میبینــي؟« گفــت: »کامــاًل مي بینــم« گفتــم: »همیــن جــا کــه هســتي 
شــلیک کــن و مواضــع دشــمن را هــم بکــوب تــا رســیدن بقیــه  نیروهــا.« گفــت: 
»چــرا همینجــا؟ مــن مــي روم داخــل نیروهاي دشــمن و انتقام ســروان دســتوري 

ــرم.« ــم را مي گی و همرزمان
     هرچــه اصــرار کــردم گــوش نکــرد و حــدود 300 متــر بــه ســوی نیروهــاي 
دشــمن پیشــروي کــرد و بــا توقــف روي زمیــن بــاز، حــدود 15 دقیقــه با شــلیک 
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پي درپــي، پنــج دســتگاه از تانک هــای دشــمن را منهــدم کــرد، کــه دود ناشــي 
از ســوختن تانک هــای دشــمن کل فضــاي آب تیمــور تــا نزدیــک ُدب حــردان را 
دربــر گرفتــه بــود. بــا اینکــه از جناحیــن و روبــه رو بــه تانــک اســتوار روشــن دل 
ــود.  ــدان ب ــاز می ــد، اســتوار روشــن دل گویي خــودش یکه ت شــلیک مي کردن
پــس از لحظاتــي تانــک ایــن شــیردل و خدمــه  شــجاع و باایمانــش مــورد اصابــت 
گلولــه  دشــمن قــرار گرفــت. در نتیجــه اســتوار روشــن دل کــه مــن بــه او لقــب 
 شــیردل داده ام و توپچــي و فشــنگ گذار و راننــده  تانــک بــه شــهادت رســیدند.

قطع ارتباط بی سیم با سرگرد پرویز بني عامریان  

ــان قطــع  شــده  ــي عامری ــز بن ــا پروی ــم ســاعت ب ــاط مــن، حــدود نی       ارتب
ــا حــدود  ــه اش، تانک هــای م ــس از شــهادت ســروان دســتوري و خدم ــود. پ ب
ــي  ــن و ســتوانیار منصــوري و اســتوار کمال ــد. م ــر عقب نشــینی کردن 300 مت
در داخــل نفربــر پاســگاه فرماندهــي بودیــم. مــن هر چنــد دقیقــه یــک  بــار بــا 
ــه منظــور  ــاح راســت ب ــه ســمت ُدب حــردان و جن ــری ب ــار 1۲/7میلی مت تیرب
جلوگیــري از پیشــروي دشــمن بــراي دور زدن مــا در عــرض و در عمــق 
ــر  ــک نف ــدم ی ــدم، دی ــاده ش ــر پی ــه از نفرب ــک  لحظ ــردم. ی ــدازی مي ک تیران
ــفید،  ــوش س ــک زیرپ ــن داشــت و ی ــه ت ــربازي ب ــلوار س ــه ش ــه البت ــرباز ک س
ــاب ســرگرد، نیروهــاي  ــد. گفــت: »جن ــن آم ــه طــرف م ــدن ب ــت دوی ــه حال ب
ــما  ــوند، ش ــک مي ش ــن نزدی ــل راه آه ــه ری ــد ب ــت دارن ــاح راس ــمن از جن دش

ــوید.«  ــیر می ش ــا اس ــته ی ــورت کش ــن ص ــر ای ــد، در غی ــب بروی عق
     مــن وارد نفربــر شــدم، تــا شــاید بتوانــم بــا ســرگرد بنــي عامریــان صحبــت 
کنــم. گوشــي را گرفتــم، در حالی کــه صــدا مــی زدم، پرویــز پرویــز، ایــن ســرباز 
را نــگاه مي کــردم کــه در چهــار قدمــي درب عقــب نفربــر ایســتاده بــود، یــک 

لحظــه از کمــر بــه پاییــن روي زمیــن افتــاد و باالتنــه  او ناپدیــد شــد. 
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ــد و  ــنج ش ــه متش ــن صحن ــدن ای ــا دی ــر ب ــده  نفرب ــي رانن ــتوار کمال      اس
شــروع بــه زدن ســرخود کــرد و بــه مــن پرخــاش مي کــرد و مي گفــت: 
ــدش  ــر از واح ــر جلوت ــه دو کیلومت ــده ک ــتي! فرمان ــد نیس ــي بل ــو فرمانده »ت
ــي  ــه مي گوی ــي هرچ ــم: »کمال ــود!« گفت ــتقر نمی ش ــمن مس ــل دش در مقاب
ــدام  ــرود ص ــه ب ــازم ک ــي بس ــتوار کمال ــک اس ــد ی ــا بای ــت؛ ام ــت اس درس
ــد  ــرد و آم ــدن ک ــه خندی ــروع ب ــنید، ش ــه ش ــد. همین ک ــیر کن ــن را اس خائ
بــه طــرِف مــن و همدیگــر را بوســیدیم.« در ایــن گیــر و دار ســتوانیار 
ــرگرد  ــاب س ــت: »جن ــاکش درآورد و گف ــیب از س ــدد س ــک ع ــوري، ی منص
ــم:  ــور.« گفت ــیب را بخ ــن س ــا ای ــورده ای، بفرم ــزي نخ ــروز چی ــم از دی می دان
»ســیب را تقســیم کــن و هــر ســه نفــر خوردیــم.« در ایــن زمــان شــاخه های 
ــر  ــا ب ــت م ــاح راس ــمن در جن ــاي دش ــاي نیروه ــر رگباره ــر اث ــان ب درخت
ــد. ــان آی ــر زب ــه ب ــود ک ــر از آن ب ــت بحرانی ت ــت. وضعی ــرو مي ریخ ــن ف  زمی

   عشق من با من چنین گفت آن زمان       کانکه عاشق شد نیاندیشد ز جان 

گزارش سرهنگ جالي فرمانده  تیپ 1 به فرمانده  لشکر 9۲ زرهی
      جنــاب ســرهنگ جاللــي؛ فرمانــده  تیــپ 1 زرهــي طــي پیامــي بــه جنــاب 
ســرهنگ قاســمي نو فرمانــده  لشــکر 9۲ زرهــی گفــت: »حجــت حجــت از 
حجــت۲، آســیب شــدیدي بــه نیروهــاي تیــپ 1 زرهــي وارد شــده و هم اکنــون 
ــغال  ــه را اش ــاد، آن منطق ــه فولي آب ــروي و ورود ب ــا پیش ــمن ب ــاي دش نیروه
ــاد  ــران فولي آب ــما نگ ــت ۲، ش ــت: حج ــت گف ــواب، حج ــه در ج ــد ک مي کنن

ــد.« ــور دارن ــاد حض ــي در فولي آب ــاي مردم ــید، نیروه نباش

تماس گروه رزمي 38 زرهي شیراز با فرمانده  لشکر 9۲ زرهی
      مــن در ســاعت 11:00 روز 1359/7/16، گفتــم: »حجــت حجــت، از حجت 8، 
جــواب داد بــه گوشــم.« گفتــم: »حجــت 8 هــدف خــود را تصــرف و تأمیــن کــرده 
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اســت و نیروهــاي دشــمن در حــال عقب نشــینی بــه طــرف خرمشــهر هســتند. 
بفرماییــد همــه  نیروهــاي مــا بــه ســوِی ایســتگاه آب تیمــور پیشــروي نماینــد. 

     در جــواب گفتنــد: »هــر کاري را کــه می توانــی بــراي نابــودي دشــمن انجــام 
بــده.« در همیــن موقــع ارتباطــم بــا بنــي عامریــان برقــرار شــد. گفتــم: »پرویــز! 
به ســرعت بــه طــرِف مــن حرکــت کنیــد.« موقعیــت مناســب اســت و بــاز هــم 
بــا اســتفاده از تیربــار 1۲/7 میلی متــری جنــاح راســت جنــگل را در عــرض و در 
ــه رگبــار مي بســتم و گفتــم: »جنــاب منصــوري اگــر دو لشــکر زرهــي  عمــق ب
دشــمن بخواهنــد بــه طــرف مــا بیاینــد مــن و کمالــی بــا همیــن تیربــار همــه را 

ــم.«  ــا درمی آوری از پ
      انصافــاً اســتوار کمالــي در تمامــي دوران جنــگ بــا فــداکاري، حضــور مؤثــر 
داشــت؛ البتــه ایــن حرف هــا بــراي روحیــه بخشــیدن بــه همرزمانــم بــود، مگــر 

می شــود بــا یــک تیربــار کالیبــر50 همــه  دشــمن را نابــود کــرد!

حركت مجدد نیروهاي گروه رزمي به جلو و به طرِف پاسگاه فرماندهي

هنــگام حرکــت مجــدد تانک هــا به جلــو و طرف من، ســتوانیار ســلیمان ویســي    
کــه در کاربــرد تانــک بــه طریــق فنــي حرفــه ای زبــان زد و بــه خداونــدگار تانــک 
ــت  ــي حرک ــگاه فرمانده ــوِی پاس ــه س ــک ب ــن تان ــوان اولی ــه عن ــود، ب ــهور ب مش
مي کنــد کــه در مســافت یک کیلومتــري، نفربــر مــا را مشــاهده مي کنــد و 
ــه در  ــري ک ــد نفرب ــتور می ده ــک دس ــي تان ــه توپچ ــر ب ــدن نفرب ــِض دی ــه مح ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــي ک ــن! توپچ ــدم ک ــزن و منه ــتقرار دارد ب ــري اس یک کیلومت
ــه  ــد و ب ــر خــوداري مي کن ــه نفرب ــد، از شــلیک ب ــر را می بینی ــک نفرب ــن تان دوربی
ســتوانیار ویســي مي گویــد: نفربــري کــه در جلــو ایســتاده نفربــر آمریکایــي اســت 
و نفربــر خــود ماســت. بــاز هــم ســتوانیار ویســي مي گویــد: هیچ کــس از نیروهــاي 
ــه  ــدازی ب ــاز هــم توپچــي در تیران ــزن، ب ــر را ب ــر نیســت، نفرب ــا جلوت خــودي از م
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ســوِي نفربــر خــوداري مي کنــد. ســپس ســتوانیار ویســي بــا عصبانیــت و تشــر زدن 
بــه توپچــي مي گویــد: ایــن نفربــر مــال کشــور اردن اســت کــه بــه کمــک صــدام 
خائــن آمــده، بــزن، در ایــن لحظــه ســرگرد پرویــز بنــي عامریــان در مجــاورت تانــک 
صــداي تشــر زدن ســلیمان ویســي را می شــنود و مي گویــد: چــرا عصبانــي هســتي 
 ســلیمان در جــواب مي گویــد، توپچــي، نفربــري را کــه در جلــو ایســتاده نمي زنــد. 
      بنــي عامریــان بــا صــداي بلنــد مي گویــد: نفربــري کــه در جلــو ایســتاده پاســگاه 

فرماندهــي خــود ماســت، نفربــر صارمي اســت. 
      متعاقــب آن، ســتون زرهــي کــه اولیــن تانــک در ســر آن ســتون، تانک ســتوانیار 
ویســي بــود و بعــد ســروان پاکچهــر بــه پاســگاه فرماندهــي رســیدند. بــه محــِض 
رســیدن، ســتوانیار ویســي از تانــک پاییــن پریــد و بــدو بــه ســمت مــن آمد. پــس از 
ســالم مــن را بغــل کــرد و بوســید و گفــت: »جنــاب ســرگرد صارمــي، اگــر آســمان 
و زمیــن آتــش شــود، خداونــد شــما را حفــظ مي کنــد.« ســپس جریــان را برایــم 
تعریــف کــرد. گفتــم: »توپچــي را صــدا بــزن، توپچــي آمــد او را بوســیدم.« و خواندم:

   دوست گو یار شود، هر دو جهان دشمن باش
              بخت گو روي کن و روي زمین لشکر گیر

درگیري كوبنده  گروه رزمي 38 در شرق ایستگاه آب تیمور با نیروهاي دشمن 
      گروهــان تانــک ام60، چیفتــن و ام47 بــه ترتیــب بــه محــل موردنظــر کــه تــا 
خــط مقــدم نیروهــاي دشــمن کمتــر از یک هــزار متر بــود،  رســیدند. ارتباط شــبکه  
ــود، خــود مــن  ــده ب ــرار گردی ــام شــبکه  بابــک برق ارتباطــي گــروه رزمــي کــه به ن
بابــک بــودم. ســرگرد بنــي عامریــان بابــک 1ـ فرمانــده گروهــان تانــک ام60 بابک ۲ـ 
چیفتــن بابــک 3ـ فرمانــده گروهــان ام47 بابــک 4ـ فرمانــده گروهــان پیــاده بابک 5 

ـ فرمانــده گروهــان ارکان گــروه رزمــي بابــک6 بودنــد. 
     در ســاعت 9:30 روز 1359/7/16 کــه گــروه رزمــي 38 هــدف خــود را تصــرف و 



40  گروه رزمی 38 در عملیات غرب اهواز

تأمیــن مي کــرد، زاغه هــای مهمــات لشــکر در شــرق فولي آبــاد بمبــاران شــده بــود 
و انفجارهــای شــدیدي پی درپــی رزمنــدگان را متحیــر و شــایعاتي مبنــي بر ســقوط 
اهــواز بــراي تضعیــف روحیــه  رزمنــدگان مــا انتشــار یافتــه بــود. انفجارهــا تا ســاعت 

دوازده شــب ادامــه یافــت. 
      در همین ســاعت، دو نفر از نیروهاي مردمي به شــهادت رســیده بودند و چند نفر 
دیگــر پیکــر شــهدا را بــه جلــو و بــه طــرِف مــن می آوردنــد و همگي مســلح به تفنگ 
 بودنــد و مي گفتنــد: »مــا نمی دانیم گلولــه از کجا می آیــد، این جنگ نامردي اســت.«

ــش  ــتفاده از پوش ــا اس ــک ام 60 ب ــان تان ــه گروه ــد ک ــالغ ش ــک ۲ اب ــه باب       ب
درختــان و عــوارض موجــود زمیــن، نیروهــاي دشــمن مســتقر در ســمت راســت 
ــای  ــاج گلوله ه ــان آم ــدت و بی ام ــه ش ــردان را ب ــا ُدب ح ــور ت ــتگاه آب تیم ایس
ــي ســروان  ــه فرمانده ــن ب ــک چیفت ــان تان ــه گروه ــد. ب ــرار دهن آتشــین خــود ق
احمــد جنگانــي ابــالغ گردیــد، بــا اســتقرار تانک هــا در موضــع مناســب، نیروهــاي 
ــتگاه  ــا ایس ــور ت ــتگاه آب تیم ــپ ایس ــاح چ ــع جن ــن موض ــمن را از دورتری دش
ــه  ــود بی وقف ــر خ ــای ویران گ ــا گلوله ه ــن ب ــل راه آه ــت ری ــاح راس ــور، جن آب تیم
ــاب  ــي جن ــه فرمانده ــک ام 47 ب ــان تان ــه گروه ــد. ب ــرار دهن ــه ق ــورد حمل م
ــت  ــپ و راس ــن چ ــن جناحی ــش و تأمی ــت پوش ــي، مأموری ــز صارم ــروان پروی س
ــاد گــروه  ــه دلیــل پیشــروي زی ــود، چــرا کــه ب گــروه رزمــي 38 واگــذار گردیــده ب
رزمــي 38 و اخــذ تمــاس و درگیــري بــا دشــمن در فاصلــه  هشــتصد متــري، هیــچ 
ــت.  ــود نداش ــي وج ــروه رزم ــپ گ ــاح چ ــت و جن ــاح راس ــودي در جن ــروي خ  نی
     فرمانــده  لشــکر؛ جنــاب ســرهنگ قاســمي نو از ســاعت 1۲:00 روز 1359/7/16، 
تــا ســاعت ۲4:00 همــان روز چندیــن مرتبــه بــه وســیله بی ســیم و بــه نــام، مــرا 
ــاش دشــمن  صــدا مــی زد و مي گفــت: »صارمــي نگــران شــما هســتم، مواظــب ب
ــه مســتقیم  ــا گلول ــر را ب ــي 3 کیلومت ــا ۲/5 ال ــم: »م ــد.« در جــواب گفت دورت نزن

ــد.«  ــا را دور بزن ــد م ــط مي کن ــمن غل ــم. دش می زنی
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      بــه گروهــان پیــاده هــم تــا فــرا رســیدن تاریکــي شــب، تأمیــن منطقــه  عقــب 
گــروه رزمــي واگــذار گردیــد. در گروهــان پیــاده بــه هنــگام اشــغال موضــع، یــک 
گلولــه  خمپــاره دشــمن از دریچــه  فرمانــده نفربــر بــه داخــل نفربــر وارد شــد و کــف 
نفربــر را ســوراخ کــرد در زمیــن فــرو رفــت و عمــل نکــرد، در حالي کــه پانــزده نفــر 
بــا راننــده  داخــل نفربــر بودنــد. ســپس همــه نفــرات از نفربــر پیــاده شــده بودنــد بــا 

صــداي اهلل اکبــر مي گفتنــد: خــدا بــا ماســت. 
      بــه محــض اســتقرار تانک هــا و اجــراي تیرانــدازی شــدید بــه تانک هــای دشــمن، 
دوبــاره ســه دســتگاه از تانک هــای دشــمن را منهــدم کردنــد. ایــن درگیــري از ســاعت 
1۲:30 روز 1359/7/16، بــا برتــري نیروهــاي گــروه رزمــي 38 بــدون وقفه آغــاز گردید. 
ــد  ــه وج ــمن ب ــای دش ــوختن تانک ه ــدام و س ــدن انه ــودي از دی ــاي خ      نیروه
آمــده بودنــد و شــاداب و ســرخوش بــه همدیگــر تبریــک مي گفتنــد. یــک وحــدت و 

همدلــي روحیــه  نیروهــا را بــه اوج شــادابي رســانده بــود. 
     شــهید روشــن دل، بــه تنهایــی بــه نیروهــاي دشــمن نزدیــک شــده بــود و چنــد 
دســتگاه از تانک هــای دشــمن را منهــدم کــرده بــود. نیروهــاي زرهــي کوبنــده مــا، 
خــط مقــدم دشــمن را در مواضعــي بــه طــول تقریبــي چهــار کیلومتــر مــورد هــدف 
گلوله هــای مســتقیم تانک هــا قــرار می دادنــد. نیروهــاي زرهــي دشــمن بــه خاطــر 
ــتفاده  ــان اس ــر از تانک هایش ــودي، کمت ــای خ ــتقیم تانک ه ــه  مس ــرس از گلول ت
ــا،  ــا اســتفاده از آتــش غیرمســتقیم توپخانه هــا و خمپاره ه ــد، در عــوض ب مي کردن

ــد. ــش می دادن ــود را افزای ــباري خ ــه آتش لحظه به لحظ

استقرار دسته  خمپاره اندازها
ــي نیروهــا، ســروان ابراهیــم هوشــمند،  ــه محــض رســیدن و اســتقرار تعجیل      ب
ــي  ــد تعجیل ــب هر چن ــي مناس ــي را در موضع ــروه رزم ــای گ ــته  خمپاره اندازه دس
ــتوار  ــان( و اس ــهید همتی ــرهنگ ش ــاد همتیان)س ــتوان دوم قب ــتي س ــه سرپرس ب
ســبز علي مســتقر و خــود بــا همــراه داشــتن دو نفــر از درجــه داران ورزیــده 
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ــاي  ــع نیروه ــرِف مواض ــه ط ــر ب ــد مت ــدود چهارص ــروي در ح ــا پیش ــوان ب و ج
ــراي  ــا اج ــه ای ب ــق و حرف ــی دقی ــا دیدبان ــب ب ــي مناس ــاب محل ــمن و انتخ دش
تیرانــدازی دســته  خمپاره اندازهــا، عمــق مواضــع نیروهــاي دشــمن را آمــاج 
آتشــباري گــروه رزمــي 38 قــرار مــی داد و حــرکات آزادانــه نیروهــاي دشــمن را کــه 
 گســتاخانه تــا هفــت کیلومتــري غــرب اهــواز پیش آمــده بودنــد، ســلب مي نمــود.

حملــه  موفــق گــروه رزمــي و درگیــري و ســرکوب نیروهــاي دشــمن در ایســتگاه 
آب تیمــور و حومــه  آن، حاصــل خــون پــاک شــهیداني اســت کــه بــا نثــار جان عزیــز 
خــود ایــن افتخــار را بــه ارمغــان آوردنــد. بــه طــوري کــه برتــري نیروهاي خــودي بر 

نیروهــاي دشــمن را تثبیــت کــرد. 
      در ســاعت 16:00 روز 1359/7/16، کــه دیــد خوبی به نیروهاي دشــمن داشــتیم 
ســه دســتگاه لــودر و شــش دســتگاه تانــک دشــمن از مواضع شــان در آب تیمــور بــه 
ــا  ــه نیروهــاي م ــا ایجــاد ســنگر، خــود را ب ــا ب ــد ت طــرِف شــرق حرکــت مي کردن
نزدیک تــر کننــد. ســروان احمــد جنگانــي، ســتوان یکم جــواد گنــدم کار، ســتوانیار 
پاک سرشــت، ســتوانیار یــداهلل پیرپــور، اســتوار هراتــي، ســتوانیار ســلیمان ویســي، 
اســتوار اســداهلل علــي بیگــي، ســتوانیار رضــا بنــا کار، گروهبــان دوم چرگــي، اســتوار 
صولتــي، ســتوان دوم درویــش شــکوهي، ســتوان دوم محمــد ناصــر، شــهید اســتوار 
ــم  ــهید گروهبان یک ــدي، ش ــین اح ــتواریکم حس ــهید اس ــفیعي، ش ــا ش غالمرض
قاســم هارونــي، اســتوار مســعود موســوي، اســتوار مرتضــي پدیــدار، اســتوار غــالم 
هاشــم زاده، گروهبان یکــم فــروز چگینــي، اســتوار محمــد بیگــي، اســتوار محمدرضــا 
کمالــي، گروهبان یکــم احمــد غالمپــور، اســتوار محمــد بردبــار، گروهبــان دوم محمد 
ــتوار  ــروي، اس ــا پی ــم رض ــا، گروهبان یک ــد جهان پیم ــم محم ــاماني، گروهبان یک س
رضــا آزادي، اســتوار محمدحســن ســعیدي، اســتوار غالمرضــا مطلــق، گروهبان یکــم 
ــا  ــا ب ــده م ــر رزمن ــزان دیگ ــات و عزی ــادي بی ــان دوم ه ــولي، گروهب ــاه مراد رس ش
اســتفاده از تانک هــای چیفتــن و ام 60 در کمتــر از ده دقیقــه به جــز یــک دســتگاه 
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از تانک هــای دشــمن کــه فــرار کــرد، پنــج دســتگاه تانــک دیگــر و ســه دســتگاه 
لــودر در هــم کوبیــده و منهــدم کردنــد. رزمنــدگان گــروه رزمــي 38 از تماشــاي ایــن 
صحنه هــا لــذت مي بردنــد و انــرژي مي گرفتنــد. در چنیــن وضعیــت و شــرایطی از 

جنــگ بــود کــه عملیــات قائم)عــج( بــه موفقیــت گــروه رزمــي 38 انجامیــد.

تقاضاي تجهیزات مهندسي از لشکر 9۲ زرهي   

 در ســاعت 13:00 روز 1359/7/16، یادداشــتي خیلــي مختصــر بــه جنــاب ســرهنگ 
قاســمي نو فرمانــده  لشــکر 9۲ زرهــی نوشــتم: »گــروه رزمــي 38 شــیراز، بــراي بقــای 
خــود و ســرکوب دشــمن نیــاز بــه تجهیزات متعــددي حداقــل دو دســتگاه لــودر، دو 
دســتگاه بولــدوزر و یــک دســتگاه بیــل مکانیکــي دارد. واگــذاری ایــن تجهیــزات بــه 

گــروه رزمــي امــري حیاتــي اســت. 
بدین وســیله ســروان قاســم معدلــي بــراي تحویل گرفتــن تجهیــزات مذکــور اعــزام 
گردیــده اســت.« فرمانــده لشــکر بــا مطالعــه درخواســت گــروه رزمــي بــه  ســرعت از 
طریــق بی ســیم بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت: »باوجــود اینکــه از نظــر تجهیــزات 
مهندســي ســخت در مضیقــه هســتیم و موفقیــت گــروه رزمي 38 بســیار حســاس و 
مــورد توجــه اســت، یــک دســتگاه بولــدوزر و یــک دســتگاه لــودر بــه ســروان معدلي 
تحویــل می شــود. به این ترتیــب 4 گــروه رزمــي 38 کــه درصــدد گســترش و اســتقرار 
نیروهــا در مواضــع پدافنــدي بــود، بــا رســیدن تجهیــزات مهندســي درخواســتي از 
ســاعت ۲0:00 روز 1359/7/16، خــط ریــل راه آهــن اهواز-خرمشــهر را قطــع کردیــم 
و بــا ایجــاد دیــواره خاکریــزي بــا ارتفــاع تقریبــي چهــار متــر در فاصله  بیــن درختان 
ســمت چــپ و راســت راه آهــن کــه در معــرض دیــد مســتقیم دشــمن بود و دشــمن 
بــا اجــراي تیــر مســتقیم تــردد و عبــور و مــرور نیروهــاي مــا را غیرممکــن مي کــرد، 
دیــد آنهــا را کــور کــرده و آزادانــه گــروه رزمــي بــه ســمت راســت مواضــع تســخیري 

ــترش یافت. گس
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      بــه محــض قطــع ریــل راه آهــن، رزمنــدگان قهرمــان گــروه رزمــي بــا اشــتیاق 
فــراوان و اســتفاده از تاریکــي شــب و بــا ایجــاد ســنگرهاي نعلــي شــکل تعجیلــي، 
بدنــه  محفــوظ تانک هــا و بــه فاصلــه  هــر یــک پنجــاه تــا هفتــاد متــر از دیگــري، 
خــط پدافنــدي نیروهــاي گــروه رزمــي را بــه طــول 1700 متــر بــه طــرف راســت 
امتــداد داده و شــبانه گروهان هــاي تانــک چیفتــن و ام 60 بــه ترتیــب از چــپ بــه 

راســت در مواضــع پدافنــدي اســتقرار یافتنــد. 
     گروهــان تانــک ام47، کمــاکان عهــده دار تأمیــن جناحیــن چــپ و راســت گــروه 
رزمي گردیــد. هــر یــک از گروهان هــاي تانــک در خــط بــا یــک دســته پیــاده نظــام 
مأمــور و یــک دســته پیــاده بــا ارکان گــروه پیــاده تأمیــن منطقــه  عقــب گــروه رزمي 
ــت.  ــتقرار یاف ــا اس ــگان تانک ه ــِط ی ــي در خ ــروه رزم ــتاد گ ــد. س ــده دار بودن را عه

گروهــان ارکان گــروه رزمــي نرســیده بــه کارخانــه  نــورد اســتقرار یافتــه بــود.

روز 1359/7/17 و درگیري گروه رزمي 38 با دشمن 

ــي  ــک و یک ــده  تان ــاهي ثمن، فرمان ــتوار ش ــي روز 1359/7/16، اس ــاز تاریک ــا آغ  ب
از رزمنــدگان بــا ایمــان و دالور بــه خاطــِر وجــود نقــص فنــي در تانــک مربوطــه 
ــد،  ــرر گردی ــد. مق ــب هنگام بازماندن ــع در ش ــغال موض ــو و اش ــه جل ــت ب از حرک
صبــح روز 1359/7/17، مکانیک هــای گــروه رزمــي، تانــک مذکــور را رفــع عیــب 
ــا وي  ــوع آفتــاب، در حالی کــه یکــي از افســران لشــکر کــه ب نماینــد. قبــل از طل
نســبت داشــت و بــراي دیــدارش در محــل تانک حضــور یافتــه بود، مشــغول صرف 
صبحانــه مي شــوند. بــا اصابــت یــک گلولــه خمپــاره دشــمن بــه مجاورشــان، چهار 
نفــر از جملــه اســتوار شــاهي ثمن، آن افســر و دو نفــر دیگــر بــه شــهادت رســیدند. 

یادشــان گرامــي، روحشــان شــاد.
     مکانیک هــای گــروه رزمــي تــا ســاعت 9:00 روز 1359/7/17، تانــک مذکــور را 

رفــع عیــب و در خــط مقــدم بــراي مصــاف بــا دشــمن مســتقر کردنــد.
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     بــه محــِض طلــوع آفتــاب کــه دیــد بــا نیروهــاي ما بــود، راد مــردان گــروه رزمي 
کــه همگــي متخصــص فنــي و حرفــه اي در کاربــرد تانــک بودنــد، آن چنــان طومــار 
دشــمن را درهــم  پیچیــده بودنــد، کــه آن نیروهایــی کــه بــدون هیــچ مقاومتــی 
گســتاخانه تــا ده کیلومتــري غــرب اهــواز پیش آمــده بودنــد. جــرأت اینکــه بــا تیــر 
مســتقیم تانــک نیروهــاي مــا را هــدف قــرار دهنــد، نداشــتند. چــرا کــه در همــان 
آغــاز صبــح روز 1359/7/17 رزمنــدگان مــا چهــار دســتگاه تانــک و دو دســتگاه 
کامیــون دشــمن را در هــم کوبیــده و منهــدم کردنــد و بــا ایــن اقــدام جانانــه برتري 
خــود را بــر دشــمن تحمیــل و اراده  درگیــري بــا دشــمن را در کــف مردانــه  خــود 

فتند. گر
     در ســاعت 8:00، روز 1359/7/17 در انتهــاي ســمت راســت خــط مقــدم حضور 
یافتــم و دیــدم یــک دســته از تانک هــای گروهــان پرویــز صارمــي در خــط مقــدم 
بــه شــدت درگیــر و یکــي از رزمنــدگان مي گفــت: »آقــا یــداهلل ایــن قبــول نیســت، 
ــي  ــه یعن ــان ضرب ــیدم، جری ــده پرس ــن رزمن ــن از ای ــد.« م ــه اش کنی ــد ضرب بای
ــان خــود را  ــور کشــتی گیر اســت و بیشــتر حریف ــداهلل پیر پ ــا ی چــه؟ گفــت: »آق
ضربه فنــي مي کــرده و حــاال بــه ایشــان مي گویــم بــه نحــوي بایــد تانــک دشــمن 
را مــورد اصابــت قــرار دهیــد کــه برجــک تانــک از بدنــه جــدا و بــه کنــاري پــرت 
شــود.« آنــگاه اســتوار هراتــي و ســتوانیار پیر پــور را بوســیدم، همچنیــن از اســتوار 
ــاح راســت را  ــن جن ــي بیگــي پرســیدم کــه شــماها حفاظــت و تأمی اســداهلل عل
عهــده دار بودیــد، چــرا جلــو آمده ایــد؟ گفتنــد: »اجــازه دهیــد مــا نیروهاي دشــمن 
را درهــم بکوبیــم، مراقــب جنــاح راســت گــروه رزمــي هــم هســتیم.« آنــگاه هــر 
 ســه نفــر را بوســیدم و گفتــم: »درود بــر شــما دلیرمــردان سلحشــور و بــا ایمــان.«

      نیروهــاي زرهــي دشــمن از صبــح روز 1359/7/17 بــا اینکــه تانک هــای خــود 
ــه  ــد ک ــرأت نمي کردن ــد، ج ــرده بودن ــتقر ک ــکل مس ــي ش ــنگرهای نعل را در س
پیوســته در ایــن حالــت باشــند، چــرا کــه مي بایســتي لولــه  تــوپ تانک هایشــان 
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در حالــت اجــراي شــلیک مســتقیم بــه طــرِف نیروهــاي مــا قــرار گیــرد کــه در 
ــد نیروهــاي ورزیــده و چابک دســت  نتیجــه برجــک تانک هایشــان در معــرض دی
ــرار  ــا ق ــای م ــراي توپچی ه ــون و چ ــت بی چ ــورد اصاب ــت و م ــرار مي گرف ــا ق م

مي گرفتنــد. 
     بــراي نجــات از ضربــات دشــمن، رزمنــدگان از ســنگرهای خــود مســافتي را در 
حــدود ســی متــر عقــب می رفتنــد تانــک هــای دشــمن هــر از گاهــي دزدانــه بــه 
جلــو مي آمدنــد و بــا توقــف در داخــل ســنگر مربــوط، یکــي دو گلولــه بــه طــرف 
 نیروهــاي مــا شــلیک و دوبــاره عقــب می رفتنــد تــا از دیــد نیروهــاي ما پنهان شــوند.

     نیروهــاي دشــمن کــه عرصــه  جنــگ را در کاربــرد نیروهــاي زرهی شــان در مقابل 
رزم آوران غیــور مــا مناســب نمی دیدنــد، بــا افزایــش توپخانه هــا و خمپاره هــا بــا خــط 
ســیر منحنــي، محل اســتقرار گــروه رزمــي 38 و کارخانه  نورد تا ســه راهی خرمشــهر-

اهــواز و غــرب محــور اهــواز حمیدیــه را بــه حــدي آتش بــاران مي کردنــد کــه حتــي 
رفت وآمــد و تــردد نفــرات پیــاده از ســنگر یــک تانــک تــا ســنگر دیگــر تانــک جهت 
 تحویــل مهمــات مــورد نیــاز بــا مشــکل و فــداکاري بیــش  از حــد انجــام مي گرفــت. 
ــي و  ــال یگانگ ــي در کم ــان همگ ــربازان و فرمانده ــه داران، س ــران، درج      افس
یکرنگــی در تــالش بودنــد. کــه بــا شــلیک تانک هــا و ضربــه زدن بــه دشــمن، او را 

ــد.  ــاري بازدارن از آتش ب
ــوزش  ــان آم ــه آن ــه ب ــود ک ــراه خ ــر هم ــا دو نف ــمند ب ــم هوش ــروان ابراهی      س
دیدبانــی مــي داد، قبــل از طلــوع آفتــاب بــه محــل دیدبانــی روز گذشــته اش رفــت. 
ــا ســروان  ــه جنــگ شــده ب ــي مســتقر و حاضــر ب ــروه رزم ــداز گ دســته  خمپاره ان
ــد:  ــان مي گوی ــاد همتی ــه قب ــرار نمــود. ســروان هوشــمند ب ــاط برق هوشــمند ارتب
ــاً  ــن، دقیق ــد آفری ــپس مي گوی ــد. س ــش کنی ــراي آت ــرا اج ــافت و گ ــن مس ــا ای ب
ــیر مردان  ــد. ش ــش کنی ــراي آت ــرد اج ــن ب ــا همی ــد. ب ــم مي کوبی ــدف را در ه ه
ــي الزم را در اجــراي  ــدم و ورزیدگ ــا را منه ــه هدف ه ــا از اینک دســته  خمپاره اندازه
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ــراي  ــه اج ــتیاق ب ــا اش ــده و ب ــد آم ــه وج ــد، ب ــب کرده ان ــق کس ــای دقی آتش ه
ــات و  ــلب و تلف ــان را س ــل آن ــمن آزادي عم ــاي دش ــر نیروه ــه ب ــش بی وقف آت
ــای  ــا، هدف ه ــي دیده بان ه ــا راهنمای ــه ب ــان وارد و لحظه به لحظ ــر آن ــات را ب ضایع
 مختلــف را در عمــق مواضــع دشــمن مــورد هــدف قــرار داده و منهــدم مي کردنــد.

ــتیباني  ــش پش ــا آت ــته خمپاره اندازه ــه از دس ــتفاده  بهین ــا اس ــي ب ــروه رزم      گ
نیروهــاي خــط مقــدم خــود را تأمیــن مي کــرد؛ امــا از آتــش پشــتیباني 
ــه  ــود. ب ــروم ب ــد، مح ــاز مي باش ــورد نی ــدت م ــه ش ــه ب ــودي ک ــای خ توپخانه ه
رغــم تمامــي نیازمندی هــا و مشــکالت موجــود، گــروه رزمــي 38 بــه یــاري 
ــل  ــکار عم ــام ابت ــت تم ــا صالب ــم و ب ــش مصم ــداکاري رزمندگان ــروردگار و ف پ
صحنــه  جنــگ را در دســت گرفتــه و لحظه به لحظــه اراده و توانمندی هــای 
مي کشــید. دشــمن  رخ  بــه  مســتمر  تیراندازی هــای  اجــراي  بــا  را   خــود 

     آتــش دشــمن بــر روي مواضــع مــا بســیار شــدید بــود، تــردد نفــرات بــراي انجــام 
کارهــا دشــوار شــده بــود. ســتوان دوم اســحاق پنــاه و ســتواندوم مباشــري افســران 
ارتبــاط مخابــرات درصــدد برقــراري ارتبــاط تلفــن از پایــگاه فرماندهي بــه گروهان ها 
بودنــد. کــه یکــي از ســربازان همــراه بــر اثــر ترکــش آتــش دشــمن شــهید و دیگري 

ــردد. مجــروح مي گ
ــائی  ــل را شناس ــتفاده از رادار مح ــا اس ــمن ب ــیم دش ــتفاده از بی س ــر اس ــر اث      ب
ــک  ــت ی ــای ثاب ــل آب، تانکره ــر حم ــی داد، تانک ــرار م ــه ق ــت گلول ــورد اصاب و  م
ــراي اســتفاده رزمنــدگان  هــزار لیتــري را کــه در نقــاط مختلــف داخــل مواضــع ب
مستقرشــده بودنــد بــر اثــر ترکــش آتــش توپخانــه و خمپاره هــای دشــمن ســوراخ 
ــاي  ــر روي نیروه ــود ب ــاري خ ــدت آتش ب ــر ش ــودي ب ــاي خ ــدند. نیروه می ش
دشــمن مي افزودنــد. شــدت درگیــري و تبــادل آتــش طرفیــن بــا گذشــت 
ــد و فرصــت را  ــه جنگی ــد مردان ــدن بای ــراي زنده مان ــا ب ــد؛ ام ــان بیشــتر می ش زم
 از دشــمن گرفــت. کمتریــن ســهل انگاری، فاجعــه ای مي شــد جبران ناپذیــر. 
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     در گذشــته های دور، قبــل از پیــروزي انقــالب اســالمي ایــران، گاهــي اوقــات که با 
هم قطــاران خــود در مــورد جنــگ و صحنه هــای جنگــي نظراتــي عنــوان مي کردیــم 
و یــا در کالس هــای آمــوزش تاکتیک هــای نظامــي، مطالبــي بــه میــان می آمــد، من 
همیشــه مي گفتــم: »بایــد جنگــي صــورت گیــرد تــا مــا در میــدان جنــگ شــناخته 
شــویم. عجیــب اســت در چنیــن روز و چنیــن وضعــي بــه یــاد آن گفته هــا افتــاده 
 بــودم و گاهــي قلبــاً بــه خــودم میگفتــم، صارمــي ایــن گــوي و ایــن هــم میــدان«

     جناحیــن گــروه رزمــي 38 از خــط مقدم درگیري به مســافت 4/5 تــا 5 کیلومتر تا 
کارخانــه  نــورد کامــالً خالــي و هیــچ نیرویــي وجــود نداشــت و دشــمن هم بــا آگاهي 
از ایــن وضعیــت هرگــز جــرأت نداشــت کــه از طــرف ُدب حــردان حرکتــي علیــه 
نیروهــاي قهرمــان مــا انجــام دهــد؛ زیــرا حملــه  جانانــه  روز 1359/7/16 و درگیــري 
 و تلفاتــي کــه بــه نیروهــاي دشــمن وارد آمــده بــود، درس عبرتــي شــد بــرای آنــان. 
     باورشــان آمــده بــود کــه بــا نیــروي سرســختی بــه نــام گــروه رزمــي 38 شــیراز 
ــاز  ــاي آغ ــه در روزه ــپ 37 زرهــي شــیراز ک ــاي تی ــه از یگان ه مواجــه هســتند ک
تهاجــم نیروهــاي دشــمن در مــرز فکــه و غــرب دزفول تلفات ســنگینی بــه نیروهاي 

متجــاوز وارد کــرده بودنــد. 
     جنــاب ســرگرد پرویــز بنــي عامریان)ســرتیپ۲ بازنشســته مرحوم بنــي عامریان( 
شــب و روز یــک قبضــه تفنــگ ژ3 را بــه صــورِت حمایــل و یــک چــوب بــه دســت 
ــود.  ــا رزمنــدگان ب مي گرفــت و روز و شــب در خــط مقــدم در ارتبــاط حضــوري ب
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــي رزمنــدگان، اســم و فامیــل خــود را بــر روي چهــار 
 نقطــه متقــارن لباسشــان نوشــته بودنــد تا در صورت شــهید شــدن شــناخته شــوند. 
ــه  ــاً ب ــي موقت ــلمان ویس ــتوانیار س ــتوري، س ــروان دس ــهادت س ــد از ش      بع
ســمت فرمانــده گروهــان تانــک ام 60 و ســپس ســتوانیکم شــهید جــواد 
ــو  ــال گفت وگ ــدم و در ح ــط مق ــداوم در خ ــور م ــد و به ط ــارده ش ــکار گم گندم
 بــا خدمه هــای تانــک و نحــوه  هــدف قــرار دادن نیروهــاي دشــمن بودنــد.

     خــودم بــه محــِض اینکــه فرصتــي دســت مــی داد بــا حضــور در خــط مقــدم و 
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داخل شــدن در برجــک تانــک به جــای توپچــي نشســته و یکــي دو گلولــه تانــک بــه 
مواضــع دشــمن شــلیک مي کــردم. همــه روزه بــه ترتیــب نوبــت در همــه  تانک هــای 
ــر موجــب دلگرمــي و  ــن ام ــا را انجــام مــی دادم. ای ــا تانک ه ــدازی ب در خــط، تیران

خوشــحالي رزمنــدگان باوفــا قــرار مي گرفــت. 
ــدون پاکچهــر، ضمــن ارســال و دریافــت       ســروان رضــا نیکخــواه و ســروان فری
پیام هــا بــه صــورت رمــز بــه لشــکر، همــواره فعالیت هــای دشــمن را کنتــرل کــرده 

ــد.  ــه جایــی دشــمن را گــزارش می دادن ــه جاب و هرگون
     جنــاب ســروان ناصــر محــب )رئیــس ســتاد گــروه رزمــي( اقدامــات عملیاتــي را 

ــی انجــام مــی داد. به خوب
     درگیــري نیروهــاي خــودي و دشــمن شــبانه روز و بی وقفــه بــود. گــروه رزمــي 38 
ــي  ــر زخم ــد نف ــهید و چن ــر ش ــج نف ــا پن ــه دو ت ــمن، روزان ــاري دش ــر آتش ب بر اث

مــی داد، امکاناتــي بــراي ایجــاد ســنگر نبــود.
     رکــن یکــم گــروه رزمــي روزانــه آمــار شــهدا و مجروحانــی را کــه تخلیه می شــدند 

گــزارش مــی داد و تقاضــاي واگذاري نفــرات جایگزیــن مي کرد. 
     جنگنده هــای دشــمن روزانــه منطقــه  گــروه رزمــي، غــرب اهــواز و شــهر اهــواز 

ــد.  ــاران مي کردن را بمب
     شــایعات مأیوس کننــده در منطقــه پخــش می شــد. مخالفیــن داخلــي، متأســفانه 
روزانــه چنــد گلولــه خمپــاره بــه مواضــع گــروه رزمــي شــلیک مي کردنــد. افــرادي 
کــه در اجــراي مأموریــت بــه لشــکر رفت وآمــد مي کردنــد، گاهــي بســیار محــزون 

بودنــد و از بخــش اخبــار باورنکردنــی قصــه مي گفتنــد. 
     قــرارگاه لشــکر 9۲ زرهــي بــه جــاده  مالثانــي در شــرق اهــواز تغییــر مــکان کــرده 

بــود. دشــمن روزانــه یکــي دو مرحلــه پــادگان لشــکر 9۲ را بمبــاران مي کــرد. 
     نیروهــاي خــودي بــه نســبت یــک در مقابــل 35 تــا 40 نفــر از دشــمن بــود و بــا 

فداکاري، پیشــروي دشــمن را ســدکردند. 
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نیروهــاي خــودي در آغــاز جنــگ از نیــروي زمینــي ارتش جمهــوري اســالمي ایران، 
نیــروي هوایــي و نیــروي دریایــي بودنــد؛ البتــه در ایــن مقولــه خیلــي مطالب هســت 
کــه مــن همینجــا بســنده مي کنــم. ایــن درگیری هــا شــبانه روز ادامــه داشــت. فقــط 
قضیــه ای کــه مایــه  نگرانــي شــدید مــا بــود، شــلیک خمپــاره بــه تعــداد ســه تــا 
چهــار گلولــه  در بعضــي روزهــا از پشــت ســر بــه مواضــع گــروه رزمــي بــود کــه البته 
ــه کارهــاي ایذائــي را برنامه ریــزی  زیرکــي و هوشــمندي نیروهــاي خــودي این گون
توســط نیروهــاي داخلــي دشــمن می پنداشــتند و این گونــه خیانت هــا را به حســاب 

ــد. ــوان مي کردن ــدن دشــمن عن جان کن
بیگانه دزد را به کمین می توان گرفت        نتوان رهید ز آفت دزدي که آشناست

شهداي دسته  خمپاره اندازها

دســته خمپاره اندازها در مســافت دویســت متري جناح راســت پاسگاه فرماندهي   
مســتقر شــده بــود و پی درپــی عمــق مواضــع دشــمن را  گلولــه بــاران مي کــرد. عصــر 
روز 1359/7/۲1 در حالی کــه مــن و جنــاب ســروان محــب داخــل نفربــر دســتوراتي 
ــر و  ــروان پاکچه ــاب س ــم، جن ــت مي کردی ــکر دریاف ــیم از لش ــیله بی س ــه وس را ب
جنــاب ســرگرد بنــي عامریــان در خــط مقــدم بودنــد، ناگهــان دیــدم ســرگرد بنــي 
عامریــان خــودش پشــت فرمــان نفربــر نشســته و بــا ســرعت بــه طــرِف کارخانــه  
ــد  ــد چن ــا صــداي بلن ــي ب ــل پاســگاه فرمانده ــور از بغ ــگام عب ــي رود. هن ــورد م ن
ــا ســرعت  مرتبــه گفــت: »خمپاره هــا؛ خمپاره هــا و رفــت. مــن و ســروان محــب ب
ــه  ــي رســیدیم اســتوار ســبزعلي ک ــا، وقت ــه طــرِف دســته  خمپاره اندازه ــم ب رفتی
رزمنــده فــداکار و عاشــق خمپاره اندازهــا بــود و دو نفــر از ســربازان خدمــه بــه علــت 
موج گرفتگــي قــادر بــه تکلــم نبودنــد و خــون زیــادي پیرامــون خمپاره هــا بــر روي 
زمیــن ریختــه بــود. پــس از لحظاتــي اســتوار ســبزعلي گفــت: »نــگاه کنیــد دو عــدد 
گلولــه خمپــاره  دشــمن همزمــان بــه ایــن دو نقطــه اصابت کــرده، پنــج نفــر از نفرات 
 در جــا شــهید شــده اند چهــار نفــر مجــروح شــدند و مــا دو نفــر ســالم مانده ایــم. 
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     ســرگرد بنــي عامریــان مجروحــان و شــهدا را بــا اســتفاده از نفربــر تخلیــه کــرد، 
چــرا کــه خــودرو در دســترس نبــود. گفتــم: »ســبز علــي، خمپاره هــا روي مواضــع 
دشــمن روانــه هســتند یــا خیــر« گفــت: »دقیقــاً روانــه هســتند.« ســپس مــن و 
ســروان محــب هرکــدام چنــد گلولــه خمپــاره شــلیک کردیــم. ســپس بــه خدمه هــا 
گفتیــم: »خداونــد متعــال روزي مــا را بــه دنیــا آورده و روزي هــم خواهــد بــرد و ایــن 

رزمنــدگان مــا عمرشــان امــروز پایان یافتــه و شــهید شــدند و بــا افتخــار رفتنــد.«
 از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست      روزي که قضا باشد و روزي که قضا نیست
روزي که قضا باشد کوشش نکند سود    روزي که قضا نیست در آن مرگ روا نیست

پــس از مراجعــت بــه پاســگاه فرماندهــي، تاریکــي شــب فــرا رســیده بــود گفتم:   
»ســروان ابراهیــم هوشــمند را احضــار کنیــد.« پــس از چنــد دقیقــه خبــر دادنــد از 

بعدازظهــر کــه بــراي دیدبانــی رفتــه هنــوز برنگشــته اســت.
      گفتــم: »نفراتــي را کــه بــراي دیدبانــی بــه همــراه خــود بــرده احضــار کنیــد.« 
ــاب  ــروز بعدازظهــر جن ــان جمشــیدي آمــد و گفــت: »ام ــي گروهب پــس از لحظات
ســروان هوشــمند مــا را احضــار نکــرده و احتمــاالً تنهایــي رفتــه اســت گفتــم: »فــوراً 
همــراه هــم رزمــت کــه هــر روزه بــراي دیدبانــی می رفتیــد به همــان محــل دیدبانی 
برویــد و پــس از بررســي دقیــق برگردیــد. ایــن دو نفــر وقتــي بــه محــل مــورد نظــر 
ــر از نقطــه ای  می رســند، مي بیننــد ســروان هوشــمند در حــدود پنــج متــر عقب ت
ــاز افتــاده و تمــام  هیــکل و ســروصورتش پــر از  کــه مي نشســته بــه صــورِت طاق ب
خــاک شــده و حــواس خــود را از دســت  داده و فقــط مي گویــد شــما کــه هســتید. 
ــاعت  ــه س ــد و خالص ــاک مي کنن ــش را پ ــر و صوت ــرده و س ــد ک ــرات او را بلن نف
۲1:00 روز 1359/7/۲1 ســروان هوشــمند را بــه پاســگاه آوردنــد. قضیــه ایــن بود که 
گلولــه  تانــک دشــمن بــه عارضــه  خــاک جلــو ایشــان اصابــت مي کنــد، مــوج خــاک 
برخواســته بــر اثــر اصابــت گلولــه، ایشــان را بــه عقــب پــرت مي کنــد. نجــات ایشــان 

از اصابــت ایــن گلولــه را می تــوان بــه معجــزه تشــبیه کــرد. 
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      صبــح روز 1359/7/۲۲ ســتوانیار ویســي و ســتوانیار دهقــان کــه در حــال فعالیت 
در خــط مقــدم بودنــد، یــک نفــر را بــاالي درخــت بــا لباس شــخصي کــه با اســتفاده 
از دوربیــن در حــال دیدبانــی بــود، مي بینیــد. ســتوانیار ســلیمان ویســي او را پاییــن 
ــد  ــد و مي گوی ــرار می ده ــور ق ــینه شــخص مذک ــت را روي س ــه  کل کشــیده و لول
تــو جاســوس هســتي؟ بــا هماهنگــي چــه کســي اینجــا آمــده ای و بــاالي درخــت 
رفتــه ای؟ شــخص مذکــور ســوگند می خــورد کــه مهنــدس نــور محمــدي هســتم. 
اهــل اهــواز هســتم و کارت شناســایي و مشــخصاتش را نشــان می دهــد، بــه پاســگاه 
فرماندهــي آوردنــد. پــس از بررســي افســران و درجــه داران اطالعــات گــروه رزمــي 
نامبــرده شــناخته شــد و خیلــي هــم مــورد توجه رزمنــدگان قــرار گرفت و بــه کارش 
کــه دیدبانــی بــود گمــارده شــد. پــس از چنــد روزي کــه گذشــت مجــروح شــد و بــه 
بیمارســتان رفــت. پــس از مــداوا بــه مــدت ســه روز دوبــاره عصــا به دســت برگشــت 

و بــه کارش ادامــه داد و ســپس در بــاالي همــان درخــت بــه شــهادت رســید. 
     شــنیده ام هم اکنــون در اهــواز یــک خیابــان بــه نــام مهنــدس نــور محمــدي نــام 

گــذاري شــده اســت. روحــش شــاد، یــادش گرامــي بــاد.
     و ای کاش! مهنــدس نــور محمــدي زنــده می مانــد و در قبــال کســاني که بــا ســیاه 
نمایــي و هــم گام بــا دشــمنان و در لبــاس دشــمنان دوســت نما همــواره در تالشــند 
تــا اینکــه فداکاری هــای گــروه رزمــي 38 شــیراز را در عملیــات قائم)عج(کــه در روز 
1359/7/16 بــا حملــه بــه نیروهــاي دشــمن در ایســتگاه آب تیمــور آنــان را در هــم 
کوبید و در تاریخ 1359/9/۲ ُدب حردان و روســتاي پیرامون آن را که توســط دشــمن 
اشــغال گردیــده بــود آزاد کــرد و بــا عقــب رانــدن نیروهــاي دشــمن بــه عقــب، شــهر 
اهــواز را از بــرد توپخانه هــای دشــمن نجــات داد و به ویــژه عملیــات تیــپ مســتقل 
37 زرهــي کــه در روز1359/9/۲۲ آبــادان را از ســقوط حتمــي نجــات داد در تمــام 
جنگ هــای بــزرگ پیــروزي میــدان را رقــم زد، ایــن فداکاری هــا را بــه مــردم معرفــي 
مي کــرد. آري! مهنــدس نــور محمــدي حقیقــت تیــپ 37 را بــه مــردم بــزرگ ایــران 
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ــد. ــي کنن ــر ســیاه نمای ــده ای از خــدا بی خب ــرد و اجــازه نمــی داد ع ــي مي ک  معرف

حضور مقام معظم رهبري در گروه رزمي 38 
      قبــل از ظهــر 1359/7/۲4 بــه لشــکر9۲ زرهــی جهــت شــرکت در جلســه احضار 
شــدم. پــس از ســرگرد زرهــي پرویــز بنــي عامریــان معاونــت گــروه رزمــي گفــت: 
»حاج آقــا خامنــه ای ســاعت 13:00 بــه گــروه رزمــی تشــریف آورده انــد.« پرســیدم: 
بــا لبــاس روحانــي بودنــد یــا نظامــي؟ گفــت: »لبــاس کار نظامــي پوشــیده بودنــد و 
فرمودنــد: اگــر چــه دشــمن بــه خیــال خــود، مــا را غافلگیــر کــرده؛ امــا بــه یــاري 
خداونــد دمــار از روزگار دشــمن درخواهیــم آورد و روزبــه روز نیروهــاي رزمنــده مــا در 

وضعیــت بهتــري قــرار خواهنــد گرفــت.
ــد.« درجــه داران  ــا چنــد نفــر از درجــه داران نیــز صحبــت کردن ــا ب      حضــرت آق
مي گفتنــد: »حاج آقــا خامنــه ای قبــل از روحانــي بــودن یــک نظامــي اســت.« مقــام 
معظــم رهبــري در آن موقــع نماینــده  امــام  خمینــی)ره( در شــوراي انقــالب بودنــد و 
همــواره بــه جبهه هــا سر کشــي مي کردنــد، همچنیــن بــه ســتاد و قــرارگاه فرماندهي 
ارونــد در ماهشــهر رفت وآمــد داشــتند. گاهــي هــم شــهید هاشــمي نژاد را بــه همــراه 

ــد.  ــا یــک خــودروی آهــوي آبی رنــگ رفت وآمــد مي کردن داشــتند ایشــان ب
      مــن در اوایــل آبــان ســال 1359 بــه مــدت پنــج روز بــه مرخصــي شــیراز رفتــم. 
جنــاب ســرهنگ همتــي فرمانــده  مرکــز آمــوزش زرهــي، تلفنــي بــه مــن گفــت: 
»فــردا ســاعت 11:00، در دفتــر مــن حضــور یابیــد.« بنــده به موقــع در دفتــر ایشــان 
حاضــر شــدم بعــد از احوال پرســی و صــرف یــک اســتکان چــاي گفــت: »صارمــي، 
حاج آقــا خامنــه ای ظهــر امــروز در منــزل فرمانــده  ســپاه شــیراز از مــن و شــما دعوت 
کــرده خدمــت حاج آقــا مشــرف شــویم و ناهــار را در خدمتشــان باشــیم. ســپس بــه 
اتفــاق بــه حضــور حضــرت آقــا رســیدیم بــه امامــت آقــا نمــاز ظهــر و عصــر را اقامــه 
کردیــم، پــس از صــرف ناهــار آقــا مطالــب امیــد بخشــي را بیــان فرمودنــد و ســاعت 

ســه بعدازظهــر از محضرشــان مرخــص شــدیم. 



54  گروه رزمی 38 در عملیات غرب اهواز

      در اواخــر فروردین مــاه ســال 1360 در مرخصــي بــودم، تلفنــي بــه مــن گفتنــد: 
ــت  ــد الزم اس ــریف می آورن ــي تش ــز زره ــه مرک ــه ای ب ــا خامن ــون حاج آق »هم اکن

حضورداشــته باشــي.«
شــهید ســرهنگ همتــي بنــده را به عنــوان  فرمانــده  تیــپ 37 زرهي معرفــي کردند. 
حضــرت آقــا فرمودنــد، »مــن آقــاي صارمــي را در جبهــه شــناخته ام.« در دی مــاه 
ــد، حضــور حضــرت  ســال 1360 کــه ســمینار فرماندهــان در نزاجــا برگــزار گردی
امــام خمینــی )ره( شــرفیاب شــدیم. ســپس در کاخ ریاســت جمهــوري از صبــح تــا 
بعدازظهــر خدمــت آقا)حفــظ اهلل( بودیــم پــس از اقامــه  نمــاز ظهــر و عصــر، ناهــار در 

محضــر حضــرت آقــا صــرف شــد. 
ــح  ــان فت ــت نش ــه دریاف ــر ب ــري مفتخ ــت رهب ــخ 1368/7/5 در بی       در تاری

ــد. ــب فرمودن ــینه ام نص ــه س ــان ب ــت مبارکش ــا دس ــه ب ــدم ک ــهر ش خرمش

شناسایي و كنترل جناحین و عقبه ی گروه رزمي

ــود. از  ــي ب ــي 38 خال ــروه رزم ــن گ ــود، جناحی ــه اشــاره شــده ب ــه طــوري ک      ب
طرفــي عناصــر ضدانقــالب از پشــت ســر در ســاعت های مختلــف روز تعــداد ســه تــا 
چهــار گلولــه  خمپــاره بــه مواضــع گــروه رزمــي شــلیک مي کردنــد. گــروه رزمــي بــه 
منظــور جلوگیــري از تبانــي احتمالــي ضدانقــالب با دشــمن جهــت دورزدن نیروهاي 
خــودي، هــر شــب از آغــاز تاریکــي شــب تــا آغــاز روشــنایي روز بعــد، از دو گــروه 
شناســایي کــه عبــارت بودنــد از: ســروان رضا نیکخــواه، اســتوار عبــاس چهارمحالی و 
گروهبان یکــم حســین زاده، عقبــه  گــروه رزمــي را تــا شــرق کارخانــه  نــورد و نزدیــک 
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــد؛ البت ــرار می دادن ــورد شناســایي ق ــای تخریب شــده، م کوره ه
گــروه از چنــد نفــر ســربازان زبــده آموزش دیــده مجهــز بــه وســایل ارتباطي اســتفاده 

ــد.  مي کردن
ــت  ــي مأموری ــروه رزم ــان ارکان گ ــده گروه ــجادي فرمان ــم س ــتوان یک ــه س      ب
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ــا اســتفاده از افــراد مجــرب و به طــور غیــر محســوس  ــه ب ــود کــه روزان داده شــده ب
حــوزه  شــرق کارخانــه  نــورد و نواحــي شــرق شــهرک گلســتان اهــواز را تــا ســه راهی 
اهــواز خرمشــهر تحــت کنتــرل داشــته باشــند، تــا بدین وســیله بتــوان ایــن عناصــر 
مخــرب را شناســایي و دســتگیر کنــد، اجــراي ایــن برنامــه  شناســایي کمک شــایاني 
در تأمیــن جناحیــن و عقبــه گــروه رزمــي ایفــا میکــرد و باعــث شــده بــود کــه گروه 

رزمــي تمامــي قــدرت و تــوان خــود را علیــه دشــمن بــه کار گیــرد.
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      بعدازظهــر روز 1359/7/۲7 یکــي از بــرادران روحانــي بــا دو نفــر همــراه وارد 
مواضــع گــروه رزمــي شــدند. بــه مــن خبــر دادنــد، گفتــم: »هدایــت کنیــد بــه 
ــاي  ــرم، وارد شــدند و نیروه ــا اســتقبال گ ــي.« ب ــروه رزم پاســگاه فرماندهــي گ
ــا  ــاي م ــه مواضــع نیروه ــر ب ــه بعدازظه ــه دیدخوب ک ــا توجــه ب ــم ب دشــمن ه
ــد. نیروهــاي  ــاران مي کردن ــا را گلوله ب داشــتند، به طــور سرســام آوری مواضــع م
خــودي نیــز درحــال آتشــباري و مقابلــه  به مثــل بودنــد. چنــد دقیقــه کــه داخــل 
ــای  ــه و خمپاره اندازه ــای توپخان ــت گلوله ه ــت اصاب ــه عل ــر ب ــم نفرب ــر بودی نفرب
ــا از  ــود. حاج آق ــوردن ب ــکان خ ــال ت ــدت در ح ــه ش ــش ب ــه پیرامون ــمن ب دش
ــا  ــت کنــد، چطــور می شــود؟ گفتــم ب ــر اصاب ــه نفرب ــه ب مــن پرســید اگــر گلول
ــدون احســاس درد از ایــن دنیــا خــالص می شــویم.  ــر ب ــه نفرب ــه ب ــت گلول  اصاب
ــي  ــم خصوص ــه می خواه ــي دارم ک ــن مطلب ــا م ــم: »حاج آق ــد از آن گفت      بع
مطــرح کنــم.« آنــگاه در کنــار نفربــر چالــه ای مربــوط بــه دو نفــر از ســربازان بــود 
کــه ســربازان در حــال اجــراي مأموریــت بودنــد. بنــده و حاج آقــا رفتیــم داخــل 
ــم چســبیده  ــه ه ــان ب ــه زانوهام ــه طــوري ک ــم ب ــه روي ه ــه نشســتیم روب چال
ــي  ــن کروب ــد: م ــان« فرمودن ــل مبارکت ــا فامی ــم: »حاج آق ــد از آن گفت ــود. بع ب
ــل از  ــد صارمــي هســتم و قب ــده هــم ســرگرد زرهــي مجی ــم: »بن هســتم. گفت
ــد.  ــت را مشــاهده مي فرمائی ــا وضعی ــم حاج آق ــان کن ــب را بی ــه اصــل مطل اینک
فرمودنــد: کامــاًل. گفتــم: »حتمــاً مســتحضرید کــه صــدام حســین گفتــه کــه روز 
ــي  ــاي عراق ــه تصــرف نیروه ــل ب ــور کام ــه  ط ــتان ب 1359/7/3 بایســتي خوزس
دربیایــد و مــن بایــد در روز 1359/7/3 در میــدان اصلــي اهــواز ســخنراني کنــم.« 
بــراي وصــول بــه ایــن هــدف با شــش، هفت لشــکر زرهــي و مکانیــزه، خوزســتان 
ــه  ــداکاري ک ــانی و ف ــا جان فش ــودي ب ــاي خ ــرار داده و نیروه ــم ق را موردتهاج
ــر چهــل  هم اکنــون مشــاهده مي کنیــد نیروهــاي دشــمن را در مقیــاس یــک ب
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در هــم کوبیــده و بــه یــاري پــروردگار دمــار از روزگار دشــمن در خواهیــم آورد؛ 
ــید؟  ــام می رس ــور ام ــما حض ــا ش ــا: آی ــت، حاج آق ــن اس ــب ای ــل مطل ــا اص ام
ــم، از پشــت  ــا دشــمن غــدار درگیری ــه رو ب ــا روب ــه. گفتــم: »حاج آق ــد: بل فرمودن
ســر ضدانقــالب مــا را هــدف قــرار می دهــد؛ امــا درد مــا رســانه ها، رادیــو و صــدا 
ســیما هســتند کــه شــب و روز مــا ارتشــیان را بــه عنــوان  مــزدوران شــاه عنــوان 
مي کننــد. آیــا ایــن ارتشــیان و دالوران کــه بــا لشــکریان صــدام در حــال جنگنــد 
ــه عــرض امــام  مــزدور شــاه هســتند؟ مــن از شــما می خواهــم ایــن قضیــه را ب
برســانید.« حاج آقــا کروبــی گفتنــد: »کامــاًل درســت اســت. بــه محــِض رســیدن 
ــک  ــت ی ــس از گذش ــانم و پ ــام)ره( می رس ــرض ام ــه ع ــان را ب ــران جری ــه ته ب

هفتــه کلمــه  مــزدور رخــت بربســت و عنــوان نشــد.«
سپس برای حاج آقا خواندم : 

         ترسم از ترکان تیر انداز نیست               طعنه  پیالورانم مي کشد
 حــاج آقــا کروبــی گفتند: ایــن بیت از کیســت؟ جــواب دادم: حافظ شیرین ســخن.

ــزد  ــه ن ــان را ب ــه داد. ایش ــن هدی ــه م ــان ب ــزار توم ــغ ده ه ــی مبل        حاج
خمپاره اندازهــا کــه نزدیــک بــود بردیــم، مبلــغ دوازده هــزار تومــان بــه اســتوار 
ســبز علــي سرپرســت دســته  خمپاره اندازهــا هدیــه داده بــود و ســپس بــه اهــواز 
برگشــتند. عصــر همــان روز گفتــم: »ســروان قاســم معدلــي رئیــس رکــن چهــارم 
ــغ ده  ــن مبل ــد.« م ــد و آمدن ــار کنی ــي را احض ــبز عل ــتوار س ــي، اس ــروه رزم گ
ــم ده  ــي شــما ه ــبز عل ــم: »س ــي دادم و گفت ــروان معدل ــه س ــان را ب ــزار توم ه
هــزار تومــان بــه معدلــي بدهیــد تــا طبــق فاکتــور بــراي گــروه رزمــي هزینــه 
کنــد.« گفــت: »مــن پــول را بیــن بچه هــا تقســیم کــردم.« گفتــم: »خــوب کاري 

کرده ایــد.«
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سفره ی خون آلود صبحانه
      در صبــح روز 1359/7/۲8 مــن، ســرگرد بنــي عامریــان، ســروان ناصــر محــب 
ــود،  ــده ب ــت پهن ش ــایه  درخ ــه در س ــفره ای ک ــر  س ــر س ــر ب ــروان پاکچه و س
مشــغول صــرف صبحانــه بودیــم. ســروان رضــا نیکخواه)شــهید ســرتیپ نیکخواه( 
ــه همــراه  ــد ب ــا بودن ــه  همــه م ــورد عالق ــه م ــر از ســربازان ســیم بان را ک دو نف
ــن  ــتیم. م ــدم هس ــط مق ــه خ ــن ب ــال رفت ــا در ح ــت م ــود و گف ــود آورده ب خ
ــراي  ــان و پنیــر و گوجــه ســه عــدد ســاندویچ ب ــا اســتفاده از ن گفتــم: »رضــا ب
خــودت و بچه هــا بگیــر، ســپس برویــد.« تبــادل آتــش میــان نیروهــاي خــودي 
ــت. همین کــه رضــا نیکخــواه ســاندویچ ها را  ــه می یاف ــه شــدت ادام و دشــمن ب
بــه بچه هــا داد و در حــال خدافظــي بــود، نــاگاه بــر اثــر اصابــت موشــک دشــمن 
ــر  ــد. ســرباز جعفــري ب ــاالي درخــت همه چیــز دگرگــون گردی ــه ســاقه های ب ب
اثــر اصابــت ترکــش بــه ســرش جابه جــا بــه شــهادت رســید؛ ســرباز محمــدي 
بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه کتــف راســتش بــا ســر داخــل ســفره افتــاد. خــون 
ــتکان و  ــید. اس ــفره می پاش ــل س ــه داخ ــار ب ــا فش ــدي ب ــرباز محم ــف س از کت
بشــقاب و نــان و ســفره همــه در هــم  پیچیــده و داغــان شــد. ســرباز محمــدي 
ــاب ســرگرد  ــاد مي کشــید، جن ــی فری ــد پی درپ ــه اش مي کردن در حالي کــه  تخلی
صارمــي نگذاریــد مــن بمیــرم. بــه لطــف پــروردگار پــس از عمــل جراحــي معالجه 
و بهبــود یافــت. بدیــن ترتیــب ســفره صبحانــه ی مــا بــا خــون شــهید و مجــروح 
ــای  ــیرین و منظره ه ــخ و ش ــرات تل ــگ خاط ــه  جن ــد. آري! عرص ــن گردی رنگی

زشــت و زیبایــي دارد. 

ستاد گروه رزمي و استوار مقدسي 

ــب،  ــروان مح ــن و س ــه م ــداد 1359/7/۲9 در حالی ک ــاعت 0۲:00 بام       در س
ــگاه  ــر پاس ــل نفرب ــر داخ ــدون پاکچه ــروان فری ــواه و س ــا نیکخ ــروان رض س
فرماندهــي مشــغول ارســال پیــام بــه صــورت رمــز بــه لشــکر 9۲ زرهــی بودیــم، 
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ــه  ــره ای ب ــر در دای ــر نفرب افســران و درجــه داران ســتاد گــروه رزمــي کــه دوروب
شــعاع پنجــاه متــر در کنــار درختــان و بــدون هیچ گونــه ســنگر و جــان پناهــي 
کارشــان را انجــام می دادنــد، در حــال اســتراحت بودنــد. ناگهــان بــر اثــر اصابــت 
همزمــان هفــت الــي هشــت گلولــه  توپخانــه و خمپاره انــداز دشــمن در اطــراف ما 
گردوخــاک و دود ناشــي از انفجــار ایــن گلوله هــا در آن تاریکــي شــب و همچنیــن 
شکســتن و ریختــن شــاخ و بــرگ درختــان بــر اثــر اصابــت ترکــش بــر زمیــن، 

وضعــي باورنکردنــی ایجــاد شــد.
     افســران و درجــه داران همدیگــر را بــا صــدا کــردن حاضــر و غایــب مي کردنــد، 
مــا از نفربــر خــارج شــدیم و بــا صــداي بلنــد رزمنــدگان را بــه آرامــش دعــوت 
مي کردیــم کــه اســتوار چهارمحالــی بــا صــداي بلنــد مي گفــت: »بچه هــا هیــوال 
هیــوال« یکــي دو نفــر از بچه هــا مي گفتنــد: »بــا گلولــه بــزن« مــن با صــداي بلند 
 گفتــم: »کســي حق شــلیک ندارد. نترســید هیــوال را محاصــره و دســتگیر کنید.«

ــک انســان  ــد ی ــدازه  ق ــوال به ان ــن هی ــد: »ای ــا گفتن ــي بچه ه ــس از لحظات      پ
معمولــي و بــدون حرکــت و خبــردار ایســتاده.« به آنهــا گفتــم: »نزدیــک شــوید، 
ــتوار دوم  ــه اس ــد ک ــر دادن ــایي خب ــس از شناس ــد.« پ ــگاه کنی ــوه ن ــا چراغ ق ب
مقدســي اســت بــا کیســه خواب کــه زیــپ آن را تــا گــردن کشــیده ســر تــا پــا 
ــد. ســپس  ایســتاده بر اثــر مــوج انفجــار، ســکوت اختیــار کــرده و حــرف نمی زن
کیســه خواب را از تنــش خــارج کردنــد و مقــداري آب و شــربت بــه ایشــان دادنــد 

و بــه پاســگاه نــزد مــا آوردنــد. حــاال دیگــر خــوب شــده بــود حــرف مــي ز  د. 
ــي  ــا ایمــان و انقالب ــوار، ب ــاي مقدســي شــما انســاني بزرگ ــم: »آق ــن گفت      م
هســتید و صــدام ایــن چنــد تــا گلولــه را فقــط بــراي بــه شــهادت رســاندن شــما 
بــه ایــن قــرارگاه گــروه رزمــي شــلیک کــرده؛ امــا ایمــان و قداســت و معنویــت 
ــر حفــظ خــودت، رزمنــدگان گــروه رزمــي را معجزه آســا از ایــن  شــما عــالوه ب

خطــر حتمــي نجــات داد.«
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پیام لشکر 9۲ زرهي در مورد پرواز بالگردها  

      در پایــان روز 1359/7/۲9 شــب هنگام، پیامــي از لشــکر دریافــت شــد، 
ــه منظــور  ــد بالگــرد خــودي ب ــر اینکــه صبــح روز 1359/7/30 دو فرون مبنــي ب
شناســایي، بر فــراز مناطــق درگیــري پــرواز خواهنــد کــرد. نیروهــاي خــودي در 
 کمــال دقــت مراقــب باشــند کــه بالگردهــای خــودي را مــورد هــدف قــرار ندهند. 
     گــروه رزمــي ضمــن ابــالغ بــه نیروهــاي درگیر در خــط مقدم، ســروان فریدون 
پاکچهــر را در صبــح روز 1359/7/30 بــه خــط درگیــري نیروهــا اعــزام نمــود تــا 
ضمــن در جریــان قــرار دادن حضــوري فرماندهــان و رزمنــدگان در مــورد پیــام 
لشــکر و پــرواز بالگردهــا، خــود نیــز تــا پایــان حضــور بالگردهــا در خــط مقــدم 
 حضورداشــته باشــد کــه مبــادا نیروهــا اشــتباهاً بالگردهــا را هــدف قــرار دهنــد.

ــت:  ــن گف ــه م ــي ب ــر تلفن ــروان پاکچه ــاعت 10:00 روز 1359/7/30 س      س
»دو فرونــد بالگــرد بر فــراز نیروهــا در پروازنــد.« گفتــم: »آیــا بالگردهــا را 
ــم:  ــند« گفت ــر می رس ــه نظ ــودي ب ــه خ ــال ک ــت: »تابه ح ــید؟« گف می شناس
»خیلــي دقــت کنیــد.« چنــد لحظــه بعــد ســروان پاکچهــر گفــت: »بالگردهــا دو 
فرونــد راکــت بــه طــرِف مواضــع دشــمن شــلیک کردنــد و بــه ســوِی نیروهــاي 

ــوند.  ــک می ش ــمن نزدی دش
     پــس از چنــد لحظــه دیگــر گفــت: »بالگردهــا بــه ســوی نیروهــاي ما برگشــته 
و چنــد راکــت بــه نیروهــاي خط ما شــلیک کــرده و بــا اســتفاده از تیربارهایشــان 
در حــال تیرانــدازی بــه نیروهــاي مــا هســتند.« گفتــم: »بــا اســتفاده از تمامــي 
 جنگ افزارهــای موجــود در خــط مقــدم بالگردهــا را هــدف قــرار دهیــد«. 
     متأســفانه تــا نیروهــاي خــودي فهمیــده بودنــد کــه بالگردهــا از دشــمن بــوده 
 و درصــدد هــدف قــرار دادن آنهــا برآمدنــد، بالگردهــای عراقــی فــرار کــرده بودند.

ــرِف  ــه ط ــا ب ــه بالگرده ــالع داد ک ــن اط ــه م ــر ب ــروان پاکچه ــه س      وقتی ک
ــي  ــدون معطل ــي ب ــا شــلیک مي کننــد. مــن و ســروان قاســم معدل نیروهــاي م
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در خــط مقــدم حضــور یافتیــم و مشــاهده کــردم کــه یــک دســتگاه خــودرو زده 
ــه  ــان ب ــدگان عزیزم ــر از رزمن شــده و در حــال ســوختن اســت. به عــالوه دو نف
شــهادت رســیدند و ســه نفــر مجــروح شــدند، چهــار نفــر از ســربازان بــه شــدت 
دچــار مــوج گرفتگــی شــده بودنــد و قصــد کشــتن مــن و ســروان معدلــي را کــه 

ــوان  دشــمن می پنداشــتند، داشــتند.  ــه عن ب
ــا رســیدن، درجــه داران و ضمانــت آنهــا، جــان ســالم بــه در بردیــم. پــس       ب
از شــناختن مــا، بچه هــا شــروع بــه گریــه کردنــد. ســپس آنهــا را مــورد محبــت 
قراردادیــم و گفتیــم: »بچه هــا نــگاه کنیــد کــه چگونــه انتقــام شــهیدانمان را از 

دشــمن خواهیــم گرفــت.« 
ــاز تاریکــي  ــا آغ ــا ت ــا و خمپاره اندازه ــام تانک ه ــری تم ــن انتقام گی ــراي ای      ب
ــد؛  ــود قراردادن ــای آتشــین خ ــاج گلوله ه ــزدور دشــمن را آم ــاي م شــب نیروه
ــه  ــد ک ــوم گردی ــت آمده معل ــار به دس ــداوم و اخب ــی های م ــس از بررس ــا پ ام
ــد بالگــرد دشــمن حامــل دو نفــر ســپهبد و ســه نفــر سرلشــکر ارتــش  دو فرون
عــراق بــوده و بــراي شناســایي محــور پیشــروي حملــه  احتمالــي بــه اهــواز آمــده 
ــاالي مواضــع گــروه رزمــي 38 شــیراز و  ــر فضــاي ب ــرواز ب ــگام پ ــه هن ــد. ب بودن
مشــاهده نیروهــاي قهرمــان مــا بــا انتخــاب بهتریــن شــیوه در شــلیک راکــت بــه 
طــرِف نیروهــاي عراقــي بــه منظــور فریــب نیروهــاي مــا کــه گمــان کننــد کــه 
بالگــرد خــودي اســت بــه طــرِف دشــمن شــلیک مي کننــد و ســپس خــود را بــه 
ــرار  ــا را هــدف ق ــا دور زدن، نیروهــاي م ــک و ب ــي نزدی مواضــع  نیروهــاي عراق
می دهند.اگــر نیروهــاي مــا در همــان ابتــدا تشــخیص می دادنــد، بالگردهــا از آن 
دشــمن هســتند، صد در صــد آنهــا را هــدف قــرار داده و ســاقط مي کردنــد؛ ولــي 

افســوس! صــد افســوس!
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رگبارهاي تیربارهاي شبانه  دشمن با آغاز تاریکي شب
نیروهــاي دشــمن، بــا اســتفاده از صدهــا تیربــار، از منطقــه  فارســیات ســاحل   
غربــي کارون تــا ایســتگاه آب تیمــور و روســتاي ُدب حــردان، با فرارســیدن تاریکي 
ــه در طــول  ــای رســام ک ــا اســتفاده از گلوله ه ــي و ب ــاي متوال ــا رگباره شــب ب
خــط ســیر گلولــه، قرمــز دیــده می شــود، بــه ســوِی اهــواز و شــهرک گلســتان و 
ســه راهی خرمشــهر-اهواز شــلیک مي کردنــد. ایــن رگبارهــا مــوج مــوج از ارتفــاع 
ــد. ــور مي کردن ــودي عب ــاي خ ــایر نیروه ــي 38 و س ــروه رزم ــع گ ــاالي مواض  ب

      در تاریــخ 1359/8/۲ بنــده بــراي شــرکت در جلســه ای بــه لشــکر 9۲ زرهــی 
احضــار شــدم. جلســه راجــع بــه تغییــر مــکان گــروه رزمــي 38 بــه منطقــه  شــرق 
ُدب حــردان و اســتقرار یــک گــردان ســوار زرهــي از لشــکر 9۲ زرهــی در مواضــع 

گــروه رزمــي بــود. 
ــد روزي  ــي کــه چن      شــب هنگام کــه جلســه تمــام شــد، ستوان ســوم فراهان
بــود بــا همــراه داشــتن بیســت نفــر از جوانــان بســیجي بــه گــروه رزمــي پیوســته 
بــود، گفــت: »مــن هــم می آیــم.« گفتــم: »بســیار خــوب، مــن خــودم رانندگــي 
ــده و  ــو خوابی ــه جل ــاز، شیش ــپ روب ــین جی ــتگاه ماش ــک دس ــا ی ــردم. ب مي ک
ــود از ســه راهی  اســتتار شــده.« ســتوان فراهانــي دســت راســت مــن نشســته ب
اهــواز - خرمشــهر کــه گذشــتیم، رگبارهــاي هوایــي گلوله هــای رســام تیربارهــاي 

دشــمن، هماننــد قبــل، مــوج مــوج می آمــد. 
ــودي  ــاي خ ــه نیروه ــرگرد مثل اینک ــاب س ــت: »جن ــي گف ــتوان فراهان      س
عقب نشــینی کــرده و نیروهــاي دشــمن بــه کارخانــه  نــورد رســیده اند.« گفتــم: 
»فراهانــي، یــک روز پــاي تلویزیــون نشســته بــودم و فرمایشــات امــام خمینــي 
ــک  ــود: ی ــام فرم ــردم. ام ــوش مي ک ــرد، گ ــت مي ک ــده ای صحب ــراي ع ــه ب را ک
ــداي  ــا ص ــي ب ــید گاه ــون می ترس ــا چ ــرد؛ ام ــگل کار مي ک ــل جن ــي داخ کس
خیلــي بلنــد فریــاد مي کــرد و غــرش مي کشــید و چنیــن وانمــود مي کــرد کــه 
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مــن شــجاعم، نترســم و بی باکــم و ایــن در صورتــي بــود کــه از تــرس خــودش 
فریــاد مي کشــید و اینــک نیروهــاي دشــمن از تــرس نیروهــاي غیرتمنــد 
ــا ایــن تیراندازی هــای هوایــي، می خواهنــد  ــران، ب ارتــش جمهــوري اســالمي ای
ــت  ــب و وحش ــاد رع ــه ایج ــم اینک ــند و ه ــه رخ بکش ــان را ب ــم شجاعتش ه
از ترسشــان بی هــدف و هوایــي شــلیک مي کننــد.  کننــد. درصورتی کــه 

     نرســیده بــه کارخانــه  نورد، ســتوان فراهاني دو دســتي دســت راســتم را گرفت 
و گفــت: »جنــاب ســرگرد تیراندازی هــای امشــب دشــمن بــا شــب های گذشــته 
ــي  ــم: »فراهان ــا اســیر. گفت ــا کشــته می شــویم و ی ــرو ی ــو ن ــاوت اســت. جل متف
مگــر داســتاني را کــه گفتــم گــوش نکــردي.« گفــت: »چــرا گــوش کــردم؛ ولــي 
خطــر امشــب خیلــي جــدي اســت.« مــن فقــط متوجــه جــاده  آســفالته بــودم 
ــي  ــم. فراهان ــت مي کردی ــض حرک ــي مح ــون در تاریک ــوم، چ ــرف نش ــه منح ک
دیگــر حــرف نــزد وقتی کــه رســیدیم قــرارگاه فرماندهــي گــروه رزمــي، صــدا زدم 
ــم.« ــز، جــواب داد بلــي، گفتــم: »آقــاي فراهانــي چطــوري؟« گفــت: »خوب  پروی

ــرز  ــه در م ــدان ک ــکر زاه ــپ 1 لش ــد تی ــراي بازدی ــال 1363 ب ــل س       در اوای
مریــوان درگیــر ســتیز بــا نیروهــاي دشــمن بــود، همــراه جنــاب ســرهنگ همتي 
فرمانــده لشــکر 88 زرهــي زاهــدان، در معّیــت اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
بــه ســنندج عزیمــت کردیــم. جنــاب فراهانــي بــه درجــه  ســرهنگي ارتقــا یافتــه 
و در ِســمت معــاون رئیــس شــهرباني اســتان کردســتان مشــغول خدمــت بــود. 
ــن  ــود. ای ــده ب ــا آم ــدن م ــه دی ــه پاســگاه افســران ژاندارمــري ب ــگام شــب ب هن
جریــان را عینــاً بــراي اســتاندار و جنــاب ســرهنگ همتــي تعریــف کــرد و گفــت: 
»زمانــي کــه از کارخانــه  نــورد گذشــتم، مــن دســت از جــان شســتم.« همیــن 
جنــاب فراهانــي قبــاًل در مرکــز زرهــي شــیراز خدمــت مي کــرد. متخصــص تانک 
چیفتــن بــود. زمانــی کــه بعــد از پیــروزي انقــالب اســالمي خدمــت ســربازي را 
یــک ســال تقلیــل دادنــد و اعــالم کردنــد کــه نیروهــای پایــور بــه هــر ســازماني 
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ــه  ــي ب کــه می خواهنــد منتقــل شــوند، تقاضــاي انتقــال بدهنــد. جنــاب فراهان
ــان  ــدادي از جوان ــا تع ــگ ب ــل جن ــد. در اوای ــل ش ــور منتق ــهرباني کل کش ش
بســیجي بــه اهــواز آمــده بــود و حــدود یــک مــاه همــراه گــروه رزمــي 38 بــود.

تغییر مکان گروه رزمي 38 شیراز به منطقه  شرق ُدب حردان

قرائــن و شــواهد حاکــي از ایــن بــود که دشــمن درصــدد تقویــت نیروهایش در   
ــا  جنــوب حمیدیــه و حــوزه  ُدب حــردان و غــرب محــور اهــواز حمیدیــه اســت ت
 در فرصــت مناســب بــا انجــام یــک عملیــات، اهــواز را مــورد تهاجــم قــرار دهــد. 
ــی در روز 1359/7/30  ــه  عراق ــان عالی رتب ــل فرمانده ــاي حام ــرواز بالگرده      پ
ــت  ــد، در جه ــان ش ــاًل بی ــه قب ــي 38 ک ــروه رزم ــردان و مواضــع گ ــراز ُدب ح بر ف
شناســایي محــور پیشــروي احتمالــي نیروهــاي دشــمن به ســوِی اهــواز و همچنین 
آگاهــي از اســتعداد رزمــي نیروهــاي رزمــي ارتــش جمهــوري اســالمي ایــران، در 
ایــن محــور بــود. بــه همیــن دلیــل گــروه رزمــي 38 شــیراز را کــه یکــي از نیروهاي 
قدرتمنــد نواحــي غــرب اهــواز بــود، بــه منطقــه  شــرق ُدب حــردان و غــرب جــاده  
اهــواز حمیدیــه کــه دشــتي بــاز و بــدون هیچ گونــه موانــع و بســیار مســاعد بــراي 
پیشــروي نیروهــاي زرهــي دشــمن بــه ســوِی اهــواز بــود، تغییــر مــکان دادنــد تــا 
در صــورت اقــدام دیوانــه وار دشــمن در حملــه بــه اهــواز، بتــوان او را ســرکوب کــرد 

ــود کــرد.  ــکان ناب و حتي االم
      در روز 1359/8/4 افســران ســتاد گروه رزمي و فرماندهان گروهان ها در نشســتي 
ــد و نحــوه   ــگان جدی ــي ی ــض و جایگزین ــي تعوی ــا چگونگ ــاعته در رابطــه ب یک س
عقــب روی از مواضــع و تغییــر مــکان بــه محــل جدیــد بحــث شــد. در بررســی که به 
عمــل آمد مقرر شــد کــه صبــح 1359/8/5 فرمانــده  گردان ســوار زرهي از لشــکر 9۲، 
همــراه فرمانــده  گروهان هــا در ســتاد گــروه رزمــي حاضــر شــوند، تــا در خصــوص 
نحــوه  جابــه جایــی هماهنگی هــای الزم بــه عمــل آیــد. بــه همیــن ترتیب اقدام شــد 
و طبــق هماهنگــي کــه به عمل آمــده، قبــل از آغــاز روشــنایي صبــح روز 1359/8/6 
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ــک گروهــان در خــط مقــدم  ــک گروهــان از تانک هــای ســوار زرهــي به جــای ی ی
گــروه رزمــي مســتقر گردیــد. روز 1359/8/7 دو گروهــان دیگــر ســوار زرهــي در خط 
مقــدم اســتقرار یافــت. گــروه رزمــي بایســتي در تاریکــي شــب مســافتي را در حــدود 
 ۲/5 الــي 3 کیلومتــر بــه طــرِف راســت و شــرق ُدب حــردان تغییــر مــکان مي نمــود. 
     قبــل از آغــاز تاریکــي خودروهــاي چــرخ دار گــروه رزمــي بــه سرپرســتي ســروان 
محــب و ســروان پاکچهــر بــه صــورِت نفــوذي مواضــع خــود را تــرک کــرده و بــه 
ــه آن  ــس از رســیدن ب ــد. پ ــا حرکــت کردن ــورد و حــوزه  کوره ه ــه  ن طــرف کارخان
محــل، مي بایســتي دوبــاره دور زده و از دشــت بــاز بــه طــرِف ُدب حــردان پشــروي 
ــد از  ــي بع ــاي زره ــد. نیروه ــي بپیوندن ــاي زره ــه نیروه ــه ب ــا اینک ــد، ت مي کردن
ــور  ــا عب ــه و ب ــر عقب رفت ــه، مســافتي را حــدود 1/5 کیلومت ــرک مواضــع مربوط ت
ــه  ــت و ب ــمت راس ــه س ــر ب ــدود ۲/5 کیلومت ــهر ح ــواز خرمش ــن اه ــل راه آه از ری
ــرد. ــکان ک ــر م ــود، تغیی ــده ب ــالً شناسایی ش ــه قب ــردان ک ــرق ُدب ح ــرف ش  ط

ــر شــدند، در  ــا خب ــا ب ــر مــکان نیروهــاي رزمنــده م      نیروهــاي دشــمن از تغیی
ــي از  ــن تعویــض و جابه جای ــه منظــور فلج کــردن و ایجــاد اختــالل در ای نتیجــه ب
صبــح روز 1359/8/7 بــا اســتفاده از تمامــي توپخانه هــا، خمپاره اندازهــا و نیروهــاي 
زرهــي موجــود مواضــع و محــل تغییــر مــکان نیروهاي مــا را بــه صورِت وحشــتناکي 
گلوله بــاران کردنــد. بــا فرارســیدن تاریکــي شــب، بــه شــدت آتشــباري افزودنــد، چرا 
کــه می دانســتند در زمــان تاریکــي جابه جایــي و حــرکات نیروهــا انجــام می شــود؛ 
به قــدري آتــش دشــمن شــدید بود کــه نیروهــاي زرهــي ما بیشــتر اوقــات زمین گیر 
و قــدري پراکنــده می شــدند. ســه ســاعتی طــول کشــید تــا توانســتیم ۲/5 کیلومتــر 
ســمت راســت و بــه مواضعــي که قبــالً شناسایی شــده بــود برســیم. باوجــودی که به 
محــل رســیده بودیــم، قــادر بــه تشــخیص مواضعي که قبــالً شناســایي کــرده بودیم، 
 نبودیــم. چــرا کــه بر اثــر گلوله بــاران دشــمن، هرگونــه سمت وســو را گم کــرده بودیم. 
ــن پیشــنهاد  ــه م ــتوار حســیني ب ــام اس ــه ن ــات، ب ــه داران اطالع ــي از درج      یک
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ــه منظــور کمــک  ــا اعــزام افــرادي ب ــا ب داد کــه طــي پیامــي از لشــکر بخواهیــم ت
بــه مــا اقــدام نماینــد. بــا شــنیدن ایــن پیشــنهاد خنــده ام گرفــت و گفتــم: »اســتوار 
ــن منطقــه هســتیم و آشــنایي کامــل  ــاه اســت در ای ــک م ــا مــدت ی حســیني م
ــع  ــت مواض ــمت راس ــه س ــر ب ــکان ۲/5 کیلومت ــر م ــا تغیی ــم، ب ــط داری ــه محی ب
ــي  ــده قبل ــنگرهاي شناسایی ش ــردن س ــدا ک ــرده و در پی ــم ک ــود را گ ــي خ قبل
ناتوانیــم، حــاال چگونــه انتظــار داریــم کــه از لشــکر بیاینــد و مــا را داخــل مواضــع 
مســتقر نماینــد.« گفــت: پــس حــاال چــه کار کنیــم؟ گفتــم: »بــه صــورِت پراکنــده 
ــا آغــاز روشــنایي صبــح همــه مشــکل ها حــل خواهــد شــد.«   ســازمان بدهیــم، ب
ــه  ــات ب ــات و ضایع ــردن تلف ــالل و واردک ــاد اخت ــراي ایج ــاکان ب ــمن کم      دش
ــي دیگــر از ســتون  ــاران خــود ادامــه مــی داد. از طرف ــه گلوله ب نیروهــاي خــودي ب
ــمت  ــه س ــي ب ــای قدیم ــرف کوره ه ــتي از ط ــه مي بایس ــي ک ــروه رزم ــرخ دار گ چ
غــرب حرکــت مي کــرد و بــه نیروهــاي گــروه رزمــي ملحــق مي شــد، خبــري نبــود. 
همــه دلواپــس و نگــران بودیــم کــه مبــادا از مســیري کــه بایســتي پیشــروي کنــد و 

بــه مــا ملحــق شــود منحــرف گــردد و بــه دام دشــمن افتــد.
     ناچــار بــراي جلوگیــري از انحــراف احتمالــي حرکــت ســتون چــرخ دار گــروه 
ــربازان  ــه داران و س ــران، درج ــر از افس ــصت نف ــي ش ــاه ال ــدود پنج ــي، در ح رزم
ــري  ــر از دیگ ــت مت ــه بیس ــه فاصل ــک ب ــر ی ــت بان و ه ــط دش ــورت خ ــه ص را ب
ــاعت ۲4:00، روز  ــر س ــت  آخ ــم و دس ــر گماردی ــدود 1/5 کیلومت ــافت ح در مس
1359/8/7 ســتون چــرخ دار بــه گــروه رزمــي ملحــق شــد. چنانچــه به این ترتیــب 
ــت. ــار مي گش ــدي دچ ــت ب ــه سرنوش ــرخ دار ب ــتون چ ــم، س ــل نمي کردی  عم

ــاً  ــه دقیق ــم ک ــح روز 1359/8/8 مالحظــه کردی ــاز روشــنایي، صب ــس از آغ      پ
ــه خاطــِر تاریکــي  ــي خــود هســتیم؛ لیکــن ب داخــل مواضــع شناسایی شــده قبل

ــم. ــج شــده بودی ــاران دشــمن گی محــض شــب و گلوله ب
بــه محــِض روشــن شــدن هــوا، دســتور داده شــد کــه تــا قبــل از طلــوع آفتاب،   
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ــان  ــن و گروه ــک چیفت ــان تان ــت گروه ــاح راس ــک ام47 در جن ــان تان گروه
ــا را  ــن، تانک ه ــبي زمی ــوارض نس ــتفاده از ع ــا اس ــپ ب ــاح چ ــک ام60 در جن تان
ــه حــرکات دشــمن را ســرکوب و از  ــي، هرگون ــا اتخــاذ موضــع دفاع مســتقر و ب
ــد.  ــري نماین ــردان جلوگی ــرق ُدب ح ــمن در ش ــاي دش ــه نیروه ــرکات آزادان  ح
     اســتعداد نیروهــاي دشــمن کــه در شــرق ُدب حــردان و حوضــه  آن اســتقرار 
یافتــه بودنــد، شــامل دو گــردان تانــک و یــک گــردان پیــاده مکانیــزه بــود. فعــاًل 
گروهــان پیــاده خــودي، در همــان مواضــع انتقالــي در پشــت مواضــع تانــک بــود.

به خاطــِر همــوار بــودن زمیــن نمي شــد از ایــن گروهــان به عنــوان ِ نیروي پوششــي 
اســتفاده نمــود، تــا اینکــه امکانــات کاربــرد آن فراهــم گــردد، دســته  خمپاره انــداز 

گــروه رزمــي در محــل موردنظــر مســتقر شــد. 
ــه  شــاخ تانک هــای گــروه  ــوع آفتــاب روز 1359/8/8 درگیــري شــاخ  ب ــا طل      ب
رزمــي 38 قهرمــان، بــا نیروهــاي دشــمن در روســتاهاي مالشــیه و ُدب حــردان آغاز 
گردیــد، دســته خمپاره اندازهــا گلوله بــاران خــود را بــر روي مواضــع دشــمن آغــاز 
ــن مواضــع  ــاه در ای ــک م ــب ی ــد. نیروهــاي دشــمن کــه قری ــه دادن کــرده و ادام
ــه در انتظــار دریافــت  ــت بخــور و بخــواب داشــته و مغروران مســتحکم خــود حال
ــاج  ــح روز 1359/8/8 آم ــاز صب ــد، ناگهــان از آغ ــه اهــواز بودن ــه ب ــت حمل مأموری
ــان  ــده، قهرم ــه شــدید نیروهــاي زرهــي زب ــب و محترق گلوله هــای مســتقیم ثاق
ــرار  ــداز ق ــته  خمپاره ان ــن دس ــیراز و همچنی ــي 38 ش ــروه رزم ــکن گ و دشمن ش
گرفتنــد. به ناچــار بــا فراموشــي حالــت تهاجــم، حالــت دفاعــي بــه خــود گرفتنــد.

مین گذار و شهادت چند نفر از گردان مهندس لشکر 9۲ زرهي
ــد، در فرصــت       چنانچــه قبــاًل اشــاره گردیــد، نیروهــاي دشــمن درصــدد بودن
مناســب بــا اســتفاده از زمیــن صــاف و بــدون مانــع غــرب جــاده  اهــواز حمیدیــه 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه کنن ــواز حمل ــه اه ــهر ب ــن اهواز-خرمش ــل راه آه ــا ری ت
لشــکر 9۲ زرهــی بــه خاطــر کمبــود نیــرو، در پوشــش ایــن محــور، تصمیــم بــه 
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مین گــذاری ایــن محــور مي گیــرد. در شــب 1359/8/8 یــک ســروان مهنــدس و 
چنــد درجــه دار و ســرباز بــا دو دســتگاه خــودروی جیــپ و ســواري استیشــن  بــه 
ــا،  ــري م ــده و مشــغول مین گــذاری مي شــوند. در مســافت ســیصد مت محــل آم
خــودرو  جیــپ کــه حامــل ســروان مهنــدس و چهــار نفــر دیگــر بــود بــه علــت 
رفتــن روي میــن کاشــته شــده خودشــان، منهــدم و همگــي به شــهادت رســیدند؛ 
امــا راننــده استیشــن کــه یــک اســتوار دوم بــود، خــودرو را کــه بــه شــدت آمــاج 
تانک هــای دشــمن قرارگرفتــه بــود، رهــا کــرده بــود و خــود بــه حالــت دو مي آمــد. 
ــم: »چــرا خــودرو را کــه بیت المــال  ــه ایشــان گفت ــي کــرد. مــن ب خــود را معرف
ــا خــودرو مي آمــدي بهتــر بــود.« راننــده گفــت:  اســت رهــا کــردي؟ تــازه اگــر ب
»ســوخت خــودرو تمام شــده بــود، بــه همیــن علــت خامــوش شــد.« گفتــم: »مــن 
افســر زرهــي هســتم و بــا طایفــه بني ِهنــدل کارکــرده ام. اصــوالً خــودرو نظامــي 
ــدود ده  ــکر در ح ــما از لش ــود. ش ــارک می ش ــر پ ــي باک پ ــر مأموریت ــان ه در پای
ــن  ــت: »م ــه ســوخت تمام شــده اســت.« گف ــده ای، چگون ــا اینجــا آم ــر ت کیلومت
دروغ نمي گویــم« گفتــم: »یــک گالــن بیســت لیتــري بنزیــن بیاوریــد.« ســپس 
ــتي  ــودرو و بایس ــاک خ ــل ب ــزی داخ ــري و می ری ــوخت را مي ب ــن س ــم: »ای گفت
ــتوان یکم  ــگاه س ــرزد. آن ــیده و می ل ــدا ترس ــده خ ــدم بن ــاوري« دی ــودرو را بی خ
ــت  ــه ایشــان ثاب ــم ب ــواد می خواه ــم: ج ــردم و گفت ــدم کار را احضــار ک ــواد گن ج
ــدارد. ــد: ســوخت ن ــه می گوی ــرده، درصورتی ک ــا ک ــر ره ــاک پ ــودرو را ب ــم خ  کن

     حاضــري خــودرو را بیــاوري؟ گفــت: »باکمــال میــل.« گفتــم: »بــرو تــوکل بــه 
ــه  ــد ک ــه طــرِف خــودرو می دوی ــي ب ــدم کار در حال خــدا.« ســتوان یکم جــواد گن
نیروهــاي دشــمن  بــه شــدت خــودرو را مــورد هــدف قــرار داده بودنــد و خــودرو 
ــده  ــمن دی ــای دش ــار آتش ه ــت و انفج ــي از اصاب ــاک ناش ــر دود و گردوخ ــر اث ب
نمی شــد. مــن هــم بــه لطــف پــروردگار امیــدوار بــودم. زمانــي کــه جــواد گنــدم کار 
بــه علــت گردوخــاک و دود از چشــم ناپدیــد شــد، ناگهــان مثــل بــرق و بــاد و بــا 
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ســرعت زیــاد از میــان دود و گردوخــاک خــارج شــد و توقــف کــرد. من گفتــم: »دِر 
بــاک بنزیــن را بازکنیــد.« وقتــي در بــاک را بــاز کردنــد دیــدم بــاک بنزیــن لبالــب 
پــر اســت، گفتــم: »آقــاي راننــده  عزیــز مــن ایــن کار را کــردم کــه شــما در آینــده 
هرگــز دروغ نگویــي، چــون دروغ اســاس همــه بدبختي هاســت. چنانچــه صادقانــه 

بازگــو کنــي خداونــد شــما را یــاري می دهــد و هیــچ مشــکلي پیــش نمی آیــد.

کس ندیدم که گم شد از راه راست               راستي موجب رضاي خداست
  آري! ســتوان یکم جــواد گندم کار)شــهید ســرهنگ گنــدم کار( درس شــجاعت، 

ــاد مــي داد. ــش ی ــه همرزمان ــار، جان فشــاني و دالوري ب ایمــان، ایث

ایجاد اولین خاكریز دوران دفاع مقدس 
     از آغــاز صبــح روز 1359/8/8 بــا اســتفاده از تجهیــزات مهندســي موجــود که در 
اختیــار داشــتیم، شــروع بــه ایجــاد خاکریــزي بــه طول ســه کیلومتــر نمودیــم، که 
اولیــن خاکریــز دوران دفــاع مقــدس نامیــده می شــود. باوجــود درگیــري شــدید 
ــي  ــد، طــي پیام ــز شــروع گردی ــاي زرهــي خــودي و دشــمن، زدن خاکری نیروه
توســط ســروان قاســم معدلــي از جانــب ســرهنگ قاســمي نو فرمانــده  لشــکر 9۲ 
زرهــی تقاضــاي ســه دســتگاه بلــدوزر و ســه دســتگاه لــودر گردیــده، تأکیــد شــده 
بــود، چنانچــه تجهیــزات موردتقاضــا واگــذار نشــود، بــه گــروه رزمــي 38 تلفــات و 

ضایعــات جبران ناپذیــری وارد خواهــد شــد. 
     بــه محــِض ارائــه  پیــام بــه جنــاب ســرهنگ قاســمي نو، از آنجایی کــه عالقــه  
ــد: »صارمــي  ــه مــن گفتن ــق بي ســیم ب ــه گــروه 38 داشــتند، از طری شــدیدي ب
دو دســتگاه بلــدوزر و دو دســتگاه لــودر الســاعه بــه ســروان معدلــي تحویــل و بــه 
ســوِی شــما حرکــت مي نماینــد. شــما هــر کاري خــودت میدانــي انجــام بــده و این 

تجهیــزات تــا ســاعت چهــار بعدازظهــر بــه گــروه رزمــي ملحــق شــدند. 
     روز 1359/8/8 بــراي گــروه رزمــي 38 روزي بســیار ســخت و طاقت فرســا بــود. 
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ــه مواضــع گــروه  ــان ب همــه  آتش هــای پشــتیباني دشــمن و نیروهــاي زرهــي آن
ــانی  ــا جان فش ــي ب ــروه رزم ــان گ ــا ایم ــاي ب ــا نیروه ــد؛ ام ــلیک مي ش ــي ش رزم
بی بدیــل خــود و شــلیک مســتقیم تانــک، درصــدد نشــان دادن برتــري خــود بــر 
نیروهــاي دشــمن برآمــده بودنــد. هرچنــد مــا در ایــن زمیــن بــاز قرارگرفتــه بودیم؛ 
ــي،  ــه ای ادوات زره ــي حرف ــرد فن ــا در کارب ــدگان م ــش و تخصــص رزمن ــا دان ام

ــود.  ــران مي نم ــود را جب ــایی های موج نارس
      در ســاعت 09:00 روز 1359/8/8 در حالی کــه از تانک هــا بازدیــد و بــا خدمه های 
ــز  ــدن دالوري رزمنــدگان عزی ــداکار آنهــا صحبــت مي کــردم و از دی گرانقــدر و ف
لــّذت مي بــردم، بــه یــک دســتگاه نفربــر پــي . ام . پــي رســیدم. از فرمانــده نفربــر که 
گروهبان یکــم بــود، پرســیدم: اســم شــریفتان؟ گفــت: »فرامــرزي هســتم.« گفتــم: 
»اهــل کجــا هســتي« گفــت: »بیجــار« گفتــم: آقــای فرامــرزي مــن هم اهــل بیجار 
هســتم پــس چــرا تا بــه حــال خــود را معرفــي نکــرده ای؟ گفــت: »منتظــر فرصتي 
بــوده ام« رفتــم بــاالي نفربــر نشســتم بــا زبــان کــردي صحبــت کــردم. بــا اینکــه از 
ــه در هســتیم.  ــا در حــال ســیزده ب ــد، گویي کــه م  زمیــن و زمــان آتــش مي باری
     ســپس گفتــم: »فرامــرزي مــن هــم دوره  ایــن نفربرهــا را ندیــده و از موشــک 
مالیوتــکا هیــچ اطالعــي نــدارم؛ امــا می خواهــم همیــن االن نحــوه  شــلیک موشــک 
مالیوتــکا را یــادم دهــي تــا شــاید بتوانــم بــا موشــک یــک دســتگاه تانــک دشــمن 
را منهــدم کنــم.« گفــت: »جنــاب ســرگرد صارمــي، بایــد حداقــل مــدت ســه مــاه 
دوره ایــن موشــک را طــي کنیــد و حداقــل بــا اســتفاده از ســیمیالتور چهارصد الي 
پانصــد موشــک شــلیک کنیــد« گفتــم: »شــما فقــط بــه مــن بگــو چــه کار کنــم و 
دیگــر کارت نباشــه،« آنــگاه داخــل برجــک نشســتیم و ایشــان مــواردي را به ترتیب 
جهــت شــلیک موشــک مالیوتــکا بــه من گفــت و در برجــک را بســت. من بــا انجام 
ترتیــب مــواردي را کــه گفتــه بــود، موشــک را بــه ســوِي تانــک دشــمن شــلیک 
ــا موشــک  کــردم؛ البتــه موشــک زمانی کــه شــلیک می شــود، ســیم هــادي آن ب
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ــه  ــد. همین ک ــوت می ده ــداي ص ــبیه ص ــف ش ــداي خفی ــود و ص ــاب می ش پرت
ــمان  ــرِف آس ــه به ط ــدم ک ــي مي دی ــن فرمانده ــد، از دوربی ــلیک ش ــک ش موش
ســیر مي کنــد. بــا دنــده  هدایت کننــده، موشــک را به طــرِف پاییــن آوردم کــه در 
پنجــاه متــري تانک هــای دشــمن بــه زمیــن خــورد و ســپس بــه صــورِت مارپیــچ از 
 البــه الی بوته هــا و علف هــا از بیــن دو دســتگاه از تانک هــای دشــمن عبــور کــرد. 
     نفــرات دشــمن بــا دیــدن ایــن وضعیــت فــرار مي کردنــد. صــداي ســیم هــادي 
موشــک داخــل برجــک می آمد. از شــنیدن این صــدا و فــرار نفرات دشــمن خنده ام 
گرفتــه بــود. در ایــن لحظــه فرامــرزي در برجک را باز کــرد و گفت: »جناب ســرگرد 
ــا حرکــت موشــک  ــم؛ ام ــک را بزن ــم: »نتوانســتم تان ــدی؟« گفت ــه چــه می خن ب
 به صــورت مارپیــچ در البــه الی علف هــا و بوته هــا موجــب فرار نفرات دشــمن شــد.« 
     ســپس فرامــرزي گفــت: »اتفاقــاً من هــم بــا دوربیــن دوچشــمی می دیــدم. اگــر 
موشــک بــه تانــک اصابــت مي کــرد این قــدر اثــر هولنــاک و تخریبــي بــر نیروهــاي 
ــپس  ــد.« س ــرار مي کردن ــتند ف ــي داش ــه همگ ــت ک ــاي نمي گذاش ــمن برج دش
خــود فرامــرزي بــا شــلیک موشــک یــک دســتگاه تانــک دشــمن را منهــدم کــرد. 
چنــد دســتگاه از تانک هــای مجــاور آن نیــز تغییــر موضــع دادنــد. در بعدازظهــر 
همــان روز کــه دیــد خــوب بــا دشــمن بــود بــه  طــور غیــر قابــل  توصیفــی مواضــع 

ــد.  ــاران مي کردن ــا را  گلوله ب م
مــا در انتظــار فرارســیدن تاریکــي شــب بودیــم تــا بــا اســتفاده از ســه دســتگاه   
بلــدوزر و ســه دســتگاه لــودر، ایجــاد خاکریــز را شــروع کنیــم. فرماندهــان گروهــان 
هــا ازجملــه ســروان احمــد جنگانــي فرمانــده  گروهــان تانــک چیفتن، ســتوان یکم 
جــواد گنــدم کار و ســتوانیار ویســي و ســایر دالور مــردان بــا آغــاز تاریکــي شــب 
ــه طــول ســه کیلومتــر در  ــاع مقــدس را در مســافتي ب ــز دوران دف اولیــن خاکری

ابتــداي خاکریــز در وســط و در انتهــاي آن آغــاز کردنــد. 
     از گروهــان پیــاده، بــه هــر یــک از ایــن ســه گــروه، یــک دســته پیــاده جهــت 
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ایجــاد تأمیــن آنهــا واگــذار گردیــد. ایــن تجهیــزات مهندســي از آغــاز تاریکي شــب 
تــا آغــاز روشــنایي صبــح کار کردنــد. 

ــه آتشــباري شــدید  ــا توجــه ب ــروه ب      در همــان شــب اول، هرکــدام از ســه گ
ــد. نیروهــاي  ــز ایجــاد کردن ــه طــول دویســت متــر خاکری دشــمن، مســافتي را ب
رزمنــده بــا شــور و اشــتیاق زایدالوصفــي بــر ایجــاد خاکریــز تــالش مي کردنــد. در 
مــدت زمــان پنــج شــب، خاکریــز ســه کیلومتــري ایجــاد گردیــد. ســپس دســتور 
داده شــد، در طــول هــر صــد متــر از خاکریــز، یــک دســتگاه تانــک مســتقر گــردد. 
پشــت ســر تانــک ســکوي آتــش ســاخته شــود، تــا اینکــه تانــک در زمــان درگیري 
عقــب عقــب بــه روي ســکوي آتــش رفتــه و قادر بــه شــلیک تیــر تراش )تیرانــدازي 
ــي 5  ــاع 4 ال ــا ارتف ــز ب ــن صــورت در پشــت خاکری ــر ای ــردد(. در غی مســتقیم گ
متــري بایســتي بــه  صــورت منحنــی تیرانــدازي نمایــد؛ البتــه ممکــن اســت کــه 
گاهــي وضعیتــي پیــش آیــد کــه از تانک هــا بــه صــورت منحنــی اســتفاده گــردد. 
مثــاًل مــا بیــن نیروهاي دشــمن و نیروهــاي خــودي ارتفاعــات و موانعي وجــود دارد 
و نیروهــاي دشــمن کــه از اســتعداد رزمــي بســیار باالیــي برخوردارنــد، اگــر از ایــن 
موانــع عبــور کننــد، موجودیــت نیروهــاي خــودي کــه از اســتعداد رزمــي کمتــري 
نســبت بــه دشــمن برخوردارنــد، در خطــر جــدي مي اندازنــد. در چنیــن مواقعــي از 
نیروهــاي زرهــي هماننــد توپخانــه و بــا اســتفاده از گلوله هــای محترقــه  شــدید بــه 
منظــور واردکــردن تلفــات و ضایعــات و همچنیــن ُکند کــردن پیشــروي نیروهــاي 
ــد. ــش می آی ــدرت پی ــي به ن ــن وضعیت ــه چنی ــردد؛ البت ــتفاده مي گ ــمن اس  دش

ــه  ــش ادوات زرهــي به نحوي ک ــز و ســکوي آت ــام و ایجــاد خاکری ــس از اتم پ  
ــه  ــود ادام ــان خ ــارزه بی ام ــه مب ــتقر و ب ــز مس ــت خاکری ــد، در پش ــه ش گفت
ــب  ــي ش ــاز تاریک ــي در آغ ــز اصل ــر از خاکری ــر جلوت ــد مت ــدود پانص ــد، ح دادن
ــاب دو  ــوع آفت ــل از طل ــا قب ــد. ت ــروع گردی ــز دوم ش ــاد خاکری 1359/8/1۲، ایج
 دســتگاه تانــک و یــک دســته  پیاده نظــام در پشــت ایــن خاکریــز مســتقر گردیدند. 
     صبــح روز 1359/8/16 خاکریــز جدیــد اول هشــتصد متــر تکمیــل و ســکوهاي 
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آتــش نیــز ســاخته شــده بــود. یــک دســته تانــک ام60 بــه فرماندهــي ســتوان یکم 
صبــوري و گروهــان پیاده نظــام در آن اســتقرار یافتنــد. ســروان احمــد جنگانــي، 
ســتوان یکم گنــدم کار، ســتوان یکم حســین کریمــي، ســتوان دوم درویــش 
شــکوهي، اســتوار یکــم دهقــان، از اول تاریکــي شــب تــا آغــاز روشــنایي صبــح بــا 
ــه  ــه الی ــه ب ــا را الی ــد. خاک ریزه ــز می زدن ــد، و خاکری ــایل کار مي کردن ــن وس ای
ــدم کار  ــتوان یکم گن ــم. س ــش مي بردی ــه داده و پی ــمن ادام ــع دش ــرِف مواض به ط
مأموریــت داشــت کــه تجهیــزات مهندســي را در آغــاز تاریکــي شــب بــه محــل کار 

هدایــت و قبــل از روشــنایي بــه محــل اســتراحت بازگردانــد.

گزارش وضعیت و تبادل نظر با فرمانده  لشکر9۲ زرهی
     صبــح روز 1359/8/11 در دفتــر جنــاب ســرهنگ قاســمي نو فرمانــده  لشــکر 9۲ 
ــان روز  ــیراز در پای ــي 38 ش ــروه رزم ــه ایشــان گفتم:»گ ــم، ب ــی حضــور یافت زره
ــن  ــرده اســت و ضم ــکان ک ــر م ــردان تغیی ــرق ُدب ح ــه  ش ــه منطق 1359/8/7 ب
پاســخ های دندان شــکن بــه نیروهــاي متجــاوز بعثــي، در تــالش و ایجــاد خاکریــز 

ــد.« ــه مواضع ان و تهی
     جناب عالــي کــه بهتــر در جریــان هســتید، لشــکر 9 زرهــي و لشــکر 5 مکانیــزه، 
واحدهــاي دیگــري از نیروهــاي دشــمن در جنــوب حمیدیــه و غرب اهــواز و پادگان 
حمیدیــه تــا ایســتگاه آب تیمــور و دُب حــردان اســتقرار یافته انــد. شــب و روز بــدون 
ــروه  ــوص گ ــواز، به خص ــرب اه ــودي در غ ــاي خ ــواز، نیروه ــتان اه ــه شهرس وقف
رزمــي 38 را کــه در روز 1359/7/16 بــا حملــه بــه آب تیمــور و زدن ضربــه  مهلــک 
ــه  ــه نیروهــاي دشــمن کــه هم اکنــون در شــرق َدُب حــردان درگیــر نبــرد جانان ب
ــه  ــای توپخان ــي آتش ه ــرارداده و تمام ــدید ق ــاران ش ــورد گلوله ب ــت، م ــا آنهاس ب
 و خمپاره هــای دشــمن متمرکــز بــر روي مواضــع گــروه رزمــي قرارگرفتــه اســت.

     گــروه رزمــي 38 از پشــتیباني توپخانه هــای خودي محروم اســت و تنهــا با اتکاي 
بــه خــود و اســتفاده از تیــر مســتقیم تانک هــا و دســته  خمپاره انــداز خود بــه مبارزه  
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سرســختانه خــود ادامــه می دهــد. اینــک از جناب عالــي تقاضــا دارم بــه هــر نحــو 
 ممکــن دســتور فرماییــد توپخانــه  کمــک مســتقیم بــه گــروه رزمــي واگذار گــردد.

ــي 38 در روز  ــروه رزم ــه  گ ــد: »حمل ــاب ســرهنگ قاســمي نو گفتن ــگاه جن      آن
1359/7/16 یــک شــاهکار و یــک هنرنمایــي نظامــي بــود. ادامــه  نبــرد گــروه رزمي 
در یــک مــاه گذشــته بــا نیروهــاي دشــمن در ایســتگاه آب تیمــور و حومــه  آن و 
ــیده  ــی پوش ــر هیچ کس ــردان آن ب ــدگان و دالور م ــاني رزمن ــداکاري و جان فش ف
ــه شــرق ُدب حــردان  ــه همیــن خاطــر اســت کــه گــروه رزمــي 38 را ب نیســت. ب
ــن قســمت وجــود دارد.  ــه احســاس خطــر در ای ــم، چــرا ک ــکان داده ای ــر م تغیی
ــم راحــت اســت و  ــن منطقــه خیال ــا اســتقرار گــروه رزمــي 38 در ای ــون ب هم اکن
ظــرف امــروز تــا فــردا یــک آتشــبار 155 میلی متــری خــود کششــي و ســه قبضــه 
ــک  ــه  کم ــوان ِ توپخان ــه عن ــد. ب ــد ش ــکر خواه ــری وارد لش ــوپ ۲03 میلی مت ت
ــروه  ــي از گ ــپس خیل ــد.« س ــاص می یاب ــي 38 اختص ــروه رزم ــه گ ــتقیم ب مس
رزمــي 38 قدردانــي کردنــد و گفتنــد: »دلــم می خواهــد، هــرروز مــدت دو ســاعت 
در گــروه رزمــي 38 حضــور یابــم و فداکاری هــای ســربازان رشــید آن را مالحظــه 

ــم.« ــه خاطــِر درگیــري کاري نمی توان کنــم؛ امــا حیــف کــه ب

واگذاري توپخانه  كمک مستقیم به گروه رزمي 38  
     صبــح روز 1359/8/13 ســتوان دوم توپخانــه محمدخانــی خــود را بــه گــروه 
رزمــي 38 معرفــي و گفــت: »سرپرســت یــک آتشــبار توپخانــه 155 میلی متــری 
ــروه  ــت گ ــروز در خدم ــکر از ام ــه  لش ــن امری ــق ای ــتم. طب ــي هس خودکشش

ــت.« ــاده اجــراي مأموری رزمــي 38 هســتم و آم
     بالفاصلــه بــه ســروان ابراهیــم هوشــمند، مأموریــت داده شــد کــه بــا همراهــی 
ســتوان دوم محمدخانــی محــل اســتقرار آتشــبار توپخانــه را در حوالــي کوره هــای 
قدیمــي مشــخص نمایــد و ســپس بــه لشــکر 9۲ زرهــی مراجعــه و در خصــوص 
ســه قبضــه تــوپ ۲03 میلی متــری کــه واگــذار کرده انــد پیگیــری و درخواســت 
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نمایــد به موقــع بــه مواضــع تعیین شــده اعــزام نماینــد. 
     در ســاعت ۲1:00، روز 1359/8/13 یــگان توپخانــه در مواضــع مربوطــه 
ــح روز 1359/8/14  ــمند از صب ــروان هوش ــی و س ــتوان محمدخان ــتقر و س مس
ــر روي  ــه را ب ــای توپخان ــق آتش ه ــی دقی ــو و دیدبان ــز جل ــا حضــور در خاکری ب

ــد. ــت کردن ــمن هدای ــای دش ــع توپخانه ه مواض
     گــروه رزمــي 38 بــا اســتفاده  بهینــه و به موقــع از آتش هــای پشــتیباني خــود 
کــه از روز 1359/8/14 آغــاز گردیــد، آن دســته از توپخانه هــای دشــمن کــه در 
بــرد مواضــع مــا بودنــد و شــب و روز آزادانــه نیروهاي مــا را گلوله بــاران مي کردند، 
ــتاخي  ــا و گس ــد و آن آزادی ه ــرار می دادن ــود ق ــز خ ــای قهرآمی ــاج آتش ه آم
مغرورانــه را از دشــمن ســلب مي نمودنــد. گلوله هــای بشــکه ای توپ هــای هشــت 
اینــچ بــا فــرود آمــدن بــر روي مواضــع دشــمن بعثــی طومــار نیروهــاي دشــمن را 
در هــم می پیچیــد، هرچنــد مــا در روزهــاي نخســتین جنــگ به خصــوص در روز 
1359/7/16 در عملیــات غرورآفریــن قائم)عــج( بــه خاطــِر برخــورد ناگهانــي بــا 
نیروهــاي تــا بُن دنــدان  مســلح عراقــی تلفــات و ضایعاتــي را متحمــل شــدیم، بــا 
 ایــن وصــف گــروه رزمــي 38 ضربــات مهلــک و کوبنــده ای بــر دشــمن وارد کــرد.

ــه  ــه و علی ــاد گرفت ــادی ی ــی زی ــوزش عمل ــته آم ــاه گذش ــک م ــن ی      در ای
دشــمن بــه کار بردیــم. هم اکنــون گــروه رزمــي 38 بــا آرایــش نظامــي تاکتیکــي 
ــادمانه  ــي و ش ــه ای بســیار عال ــه و روحی ــل را در دســت گرفت ــکار عم ــود ابت خ
ــن را در  ــش و غرورآفری ــاي حیات بخ ــد پیروزي ه ــي، نوی ــروه رزم ــدگان گ رزمن

ــد. ــک می ده ــده نزدی آین
ــی  ــي را در دیدبان ــارب کاف ــا، تج ــا و توپخانه ه ــاي خمپاره اندازه      دیده بان ه
ــر روي مواضــع دشــمن، برتــري  ــا اســتفاده از گلوله هــای زمانــي ب فراگرفتــه و ب
صــد در صــد را نســبت بــه دشــمن بــه نمایــش مي گذاردنــد، گلوله هــای زمانــي 
توپخانــه در ارتفــاع پنجــاه تــا صــد متــري بــاالي ســر نیروهــاي دشــمن منفجــر 
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می شــد و تمامــي ترکش هــای آن بــا ســرعت بــر زمیــن فــرود می آمــد و 
ــای آن در  ــه و ترکش ه ــر را در برگرفت ــا 150 مت ــد ت ــر ص ــه قط ــره ای را ب دای

ــه هالکــت می رســاند. ــان را ب ــا نفــرات دشــمن آن صــورت برخــورد ب
     گلوله هــای بشــکه ای توپ هــای ۲03 میلی متــری در لحظــه اي کــه بــر 
ــار،  ــل انفج ــري مح ــد مت ــافت یکص ــا مس ــد، ت ــورد مي کن ــدف( برخ ــن )ه زمی
قــدرت شــنوایي انســاني مختــل و چشــم انســان در لحظــه دیــدن شــعله انفجــار 

ــه گاهــي ممکــن اســت، بینایــي خــود را از دســت بدهــد. گلول
      از روز 1359/8/14 در منطقــه  نبــرد گــروه رزمــي 38 بــا دشــمن، برتري کامل 
بــا نیروهــاي گــروه رزمي بــود؛ امــا نیروهــاي ایرانــي در ایــام شــب از تیرانــدازي 
خــودداري مي کردنــد، بــه دلیــل اینکــه دشــمن بــا بــرق دهانــه لولــه تــوپ محــل 
را تشــخیص و مــورد هــدف قــرار مــی داد، به خصــوص اســتفاده از بي ســیم ممنوع 
 بــود، مگــر در حالــت اضطــراري، چــرا که محــل را تشــخیص می دادنــد و می زدند.

     نیروهــاي دشــمن در ایــام شــب بــا فعالیــت بیشــتري بــه آتشــباري 
یــک  مــدت  بــه  تاریکــي،  فرارســیدن  بــا  به خصــوص  ادامــه می دادنــد. 
الــي دو ســاعت رگبارهــاي تیربارهــاي آنــان بــا اســتفاده از گلوله هــای 
 رســام از بــاالي ســر نیروهــاي ایرانــي به طــرِف اهــواز شــلیک مي شــد.

ــر آن در برخــي روزهــا، گروه هــای ضدانقــالب از پشــت ســر چنــد       عــالوه ب
ــار مواضــع گــروه رزمــي را هــدف  ــا تیرب ــاره و اکثــر شــب ها هــم ب ــه خمپ گلول
ــر  ــداز را ب ــد، ایــن دشــمنان داخلــي و مــزدوران صدامــي خمپاره ان قــرار می دادن
ــار قــرار می دادنــد و هــر جــا یــک الــي دو گلولــه شــلیک  روي ماشــین و وانت ب
مي کردنــد و فــوراً فــرار و تغییــر مــکان مي دادنــد کــه شناســایي نشــوند. در هــر 
ــای  ــن تهاجــم دشــمن، جریان ه ــای آغازی ــا و ماه ه ــا و هفته ه صــورت در روزه
ــت  ــا عنای ــد؛ ام ــت مي کردن ــمن فعالی ــاي دش ــروزي نیروه ــراي پی ــي ب گوناگون
ــود. ان شــاء اهلل همیشــه مــورد رحمــت  ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــا ملّ ــم ب ــد عال خداون
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پــروردگار خواهیــم بــود. تــا زمانــي کــه در راه حــق حرکــت کنیــم، خــدا بــا مــا 
خواهــد بــود. بــا وجــود تمامــي آتشــباري هاي شــبانه  دشــمن، همیشــه منتظــر 
فرصتــي بــودم تــا آتشــباري شــبانه  گــروه رزمــي 38 قهرمــان را بــه روي مواضــع 

دشــمن آغــاز کنــم و آنــان را از ایــن تــک و تــاب بینــدازم.

استقرار پاسگاه فرماندهي گروه رزمي 

     پاســگاه فرماندهي در مســافت دویســت متري پشــت ســر خاکریز و چســبیده 
بــه خــط مقــدم نیروهــاي درگیــر دایــر گردیــد. تمامــي افســران و درجــه داران و 
کارکنــان ســتاد گــروه رزمــي در پیرامــون پاســگاه فرماندهــي اســتقرار یافتنــد. 
در آن روزهــا از ســنگر خبــري نبــود چــرا کــه هیچ گونــه امکاناتــي در دســترس 
نبــود، وضعیــت آب وهــوا مناســب بــود. در صــورت امــکان بــا ایجــاد تپــه از خــاک 
ــه  ــود. چون ک ــه ســنگر نب ــازي هــم ب ــد، نی ــا را انجــام می دادن ــاه آن کاره در پن
رزمنــدگان ســرافراز گــروه رزمــي تــالش مي کردنــد کــه بــا ایجــاد خاکریــز الیــه 
ــات کاري،  ــردن ضرب ــا واردک ــک و ب ــمن نزدی ــع دش ــوِی مواض ــه س ــه ب ــه الی ب

دشــمن را مجبــور بــه عقب نشــینی نماینــد. 
     روحیــه  رزمنــدگان روزبــه روز افزایــش می یافــت، میــل جنگجویــی و حملــه 
ــرد رزمنــدگان  ــار فردبه ف ــه نیروهــاي متجــاوز بعثــي، آشــکارا در عمــل و گفت ب

ــد. ــاهده می گردی ــو مش خداج
ــا  ــروان رض ــم، س ــن یک ــي رک ــروان کامل ــم از س ــروه اع ــتاد گ ــران س      افس
نیکخــواه رکــن ســوم، ســروان ناصــر محــب رئیــس ســتاد گــروه رزمــي، ســروان 
ــرگرد  ــارم، س ــن چه ــي رک ــم معدل ــروان قاس ــن دوم، س ــس رک ــر رئی پاکچه
پرویــز بنــي عامریــان معــاون فرمانــده  گــروه رزمــي، ســروان ابراهیــم هوشــمند 
هماهنگ کننــده آتش هــای پشتیباني)افســر رابــط توپخانــه(، ســتوان دوم  عزیــز 
مباشــري افســر مخابــرات، ســتوانیار منصوري و اســتوار افــروز ناظمي درجــه داران 
ــده گروهــان ارکان گــروه رزمــي،  ــرات، ســتوان یکم ســجادي فرمان ارتبــاط مخاب
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اســتوار پــازواري و گروهبان یکــم حســین زاده رکــن یکــم، اســتوار قدرت و اســتوار 
حســیني رکــن دوم، اســتوار چهارمحالــی و اســتوار عبــاس جمالــي رکــن ســوم، 
ــا  اســتوار مقدســي و اســتوار ایزدپنــاه رکــن چهــارم، تمامــي ایــن رزمنــدگان ب
ایمــان و دلســوز کــه ســتاد گــروه رزمــي را تشــکیل داده بودنــد، در کنــار پاســگاه 
ــرپناهي  ــه س ــدون هیچ گون ــود، ب ــر ب ــتگاه نفرب ــامل دو دس ــه ش ــي ک فرمانده

مشــغول فــداکاري بودنــد. 
ــای  ــان گروهان ه ــي، فرمانده ــروه رزم ــتاد گ ــران س ــول روز، افس ــام ط      در تم
در خــط مقــدم، بــه هــر نحــوي کــه ممکــن بــود، خدمه هــای تانــک و نیروهــاي 
رزمنــده را یــاري می دادنــد، چــه در جابه جایــي مهمــات و بــاال بــردن بــه داخــل 
برجــک و نهــادن در مقرهــاي مهمــات، چــه در تیراندازی هــا، یــک دل و یک جــان 
بــه همدیگــر کمــک مي کردنــد. مــن در ایــن دوران دفــاع مقــدس تجربــه کــرده ام 
کــه درگیــري بــا دشــمن، عامــل همبســتگي همدلــي و همیــاري نیروهــاي رزمنده 

مي گــردد. ای کاش! آن یگانگــي نیروهــاي رزمنــده همیشــه ادامــه یابــد.

یک خاطره هنگام صرف ناهار 
     درگیری هــا و تبــادل آتــش شــدید بیــن نیروهــاي خــودي و دشــمن 
بی وقفــه ادامــه داشــت. توپخانــه  کمــک مســتقیم 155 میلی متــری بــا شــلیک 
گلوله هــای زمانــي، توپ هــای ۲03 میلی متــری، دســته های خمپاره انــداز و 
ــاوز  ــاي متج ــا در زدن نیروه ــه  تانک ه ــرط بندی خدم ــا ش ــي ب ــاي زره نیروه
ــل  ــراي دشــمن تبدی ــه جهنمــي ب ــگ را ب ــدان جن ــاً عرصــه  می دشــمن، انصاف
ــي  ــروه رزم ــر روي مواضــع گ ــه وار ب ــز دیوان ــاي دشــمن نی ــد. نیروه ــرده بودن ک
ــده، در  ــورِت پراکن ــه ص ــاع، ب ــم ارتف ــت ک ــدادي درخ ــد. تع ــش مي ریختن آت
ــر پاســگاه فرماندهــي داخــل  ــود. نفرب ــي موجــود ب ــروه رزم مواضــع اشــغالي گ
ــه  ــک اصل ــار آن ی ــود. در کن ــتقر ب ــر مس ــي 1/5 مت ــق تقریب ــه عم ــي ب گودال
درخــت وجــود داشــت. روزهــا هــوا خیلــي گــرم بــود و مــا در مواقــع اســتراحت، 
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از ســایه درخــت اســتفاده می کردیــم. مواضــع گــروه رزمــي همیشــه گلوله بــاران 
ــد. ــه مبــارزه  خــود ادامــه می دادن مي شــد. ولــی همــه  رزمنــدگان، بی ســرپناه ب

ــان برگشــتیم و در  ــا ســرگرد بنــي عامری ــع ظهــر ب      روز 1359/8/19 در موق
پــاي درخــت منتظــر ناهــار بودیــم. بچه هــا، غــذاي آبگوشــت کــه خیلــي هــم 
مــورد عالقــه  بنــده مي باشــد، آوردنــد. ســفره را روي خــاک پهــن کردیــم و کاســه  
آبگوشــت در وســط ســفره، در حالــی کــه تکه هــای نــان را داخل کاســه  آبگوشــت 
می ریختیــم، ناگهــان مــن کاســه  آبگوشــت را برداشــتم و گفتــم: »پرویــز ســفره 
نــان را بــردار.« پرویــز در حــال جمــع کــردن ســفره، گفــت: »خــودت مي گویــي 

اینجــا بنشــینم« گفتــم: »بــدو بیــا«
ــي هــم  ــده و خیل ــري کــه روي زمینــي خوابی ــم روي درب عقــب نفرب      رفتی
داغ بــود نشســتیم. بــه محــِض پهــن کــردن ســفره و گذاشــتن کاســه  آبگوشــت 
در وســط ســفره، یــک گلولــه  توپخانــه دشــمن بــه محــل پهــن کــردن ســفره در 
پــاي درخــت نونهــال اصابــت کــرد، بــه طوری کــه درخــت بــا شــاخه و بــرگ از 
جــا کنــده شــد و بــر ســر مــا فــرود آمــد و گردوخــاک زیــادي بــر ســر و ســفره ما 
پاشــیده شــد. در همیــن حــال ســرگرد پرویز بنــي عامریــان دســتش را از البه الی 
ــه  ــود و مي کشــید ک ــه ب ــود و دســتم را گرفت ــرده ب ــاخه های درخــت دراز ک ش
 ببوســد. گفتــم: »پرویــز لطف خــدا ما را از جــا کند و بــه اینجا آورد و نجــات داد.« 
ــه  ــد ک ــد، مي گفتن ــیمه آمدن ــه سراس ــي هم ــروه رزم ــتاد گ ــدگان س      رزمن
شــما در ســایه درخــت نشســته بودیــد و مــا خیــال مي کردیــم کــه شــما از بیــن 
رفته ایــد. همگــي خــدا را شــکر کردیــم کــه ســالم هســتیم و دوبــاره غــذا آوردنــد.
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 گزارش ستوان یکم صبوري 

     یــک دســته تانــک ام60 بــه فرماندهــي ســتوان صبــوري و گروهــان پیــاده بــه 
فرماندهــي ستوان ســوم احمدي خــواه در خاکریــز جلــو بــه عنــوان  نیــروي پوششــي 

در حــال درگیــري بــا دشــمن بودنــد.
ــد از شــهادت ســروان دســتوري، فرماندهــي گروهــان       ســتوان دوم موســوي بع
تانــک ام60 را عهــده دار بــود. ســتوان یکم گنــدم کار کــه معــاون ســروان جنگانــي، 
بــود داوطلبانــه از آغــاز تاریکــي هر شــب تــا آغــاز روشــنایي روز تجهیزات مهندســي 
ــا  ــرد. ب ــت مي ک ــد هدای ــه بدهن ــا را ادام ــت خاک ریزه ــه مي بایس ــي ک ــه محل را ب

آغــاز روشــنایي تجهیــزات را بــه محــل اســتراحت در روز بازمی گردانیــد.
      در پایان روز 1359/8/۲6 و در ســاعت 01:00، بامداد 1359/8/۲7 خیلي خســته 
شــده بــودم. در حالی کــه نیروهاي دشــمن بــا اســتفاده از توپخانــه و خمپاره اندازشــان 
بــه شــدت موضــع گــروه رزمــي را آمــاج حمالت آتشــین خــود قــرار داده بودنــد، وارد 
نفربــر شــدم. بــه گروهبــان چوبینــه کــه متصــدي بی ســیم بــود، گفتــم: »چوبینــه 
مــن چنــد دقیقــه اســتراحت مي کنــم، مراقــب بــاش خوابــم نبــرد، چنانچــه دیدیــد 
کــه خوابــم بــرد، فــوراً بیــدارم کــن.« دراز کشــیدم و کاله آهني را زیر ســرم گذاشــتم. 
در حــال خواب وبیــداری بــودم کــه شــنیدم تلفــن خطــي زنــگ خــورد، گوشــي را 

برداشــتم و گفتــم: »بله« 
ــدادي از  ــي تع ــرگرد صارم ــاب س ــت: »جن ــواب داد، گف ــوري ج ــتوان صب      س
ــواز در  ــه ســوِی اه ــروه گذشــته و ب ــاح چــپ مواضــع گ ــای دشــمن از جن تانک ه
حرکتنــد.« گفتــم: »صبــوري گوشــي را داشــته باش فقــط بــه افســران و درجه دارانی 
کــه نزدیکــت هســتند بگــو فــوراً نیروهــاي پوششــي را بازدیــد و از ســالمتي آنــان 
خبــرم کــن و آماده بــاش بــده و مرتــب بــا مــن صحبــت کــن.« در ایــن میــان کــه 
چوبینــه از نفربــر خــارج  شــده بــود وارد نفربــر شــد. گفتــم: »چوبینــه فــوراً ســروان 
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محــب و ســروان پاکچهــر را احضــار کنیــد.« ایــن آقایــان فــوراً آمدنــد. ســپس گفتم: 
»ســروان محــب ایــن صداهــا، صــداي چیســت، گفت: »صــداي موتــور و شــني تانک 
هســت!« گفتــم: »فــوراً همــه  درجــه داران ســتاد چنــد قبضــه آر. پــي . جــي و پانــزده 
موشــک آر. پــي . جــي، به عــالوه  یــک جعبــه  نارنجــک ضــد نفــر و همــه بــا تفنــگ 
ــد:  ــم،« گفتن ــدم مي کنی ــا را منه ــم، تانک ه ــوید بروی ــاده ش ــریع آم ــنگ س  و فش
»آر. پــي . جــي موجــود نیســت، همــه در خــط هســتند.« گفتــم: »جعبــه نارنجــک و 
تفنگ هــا را برداریــد. نگران نباشــید این نیروهاي دشــمن از راهي کــه باید می رفته اند 
ــد.  ــد می رون ــا دارن ــه کج ــد ک ــده اند و نمی دانن ــج ش ــگ و گی ــده و گن  منحرف ش
     اســتوار عبــاس جمالــي و گروهبان یکــم حســین زاده یــک جعبه  نارنجــک را حمل 
مي کردنــد. مــن و محــب و پاکچهــر، اســتوار خلیلي، اســتوار پازواري،اســتوار قــدرت و 
ســروان کاملــي مســلح بــه تفنــگ بــه دو می رفتیــم کــه بــه تانک هــا برســیم. پــس از 
طــي مســافتي در حــدود هشــتصد متــر کــه افتان وخیــزان رفتیــم، بــه دلیــل اینکــه 
قــدم  بــه  قــدم زمیــن، دارای پســتی و بلنــدی بــود. نزدیــک کــه شــدیم، صــدا غیــر از 
صــداي تانــک تشــخیص دادیــم و نزدیک تــر کــه شــدیم، دیــدم تجهیزات مهندســي 

گــروه رزمي هســتند. 
ــرا  ــن راه چ ــم: »از ای ــرد گفتی ــدوزر کار مي ک ــا بل ــه ب ــمي ک ــتوار قاس ــه اس      ب
آمده ایــد و ســتوان یکم گنــدم کار کجاســت.« گفــت: »آتــش دشــمن امشــب خیلــي 
شــدید بــود و فرصــت کار کــردن را از مــا ســلب کــرده بــود. جنــاب ســروان گنــدم کار 

جلــو مــا بــود؛ امــا حــاال نمی دانیــم کجاســت.« 
     بــا وضعیتــي کــه پیش آمــده و بــا آن ناراحتــي روحــي و دویــدن توأم بــا افت وخیز، 
لحظــه ای کــه فهمیدیــم، نیروهــاي مهندســي خــود مــا اســت، شــروع کردیــم بــه 
خندیــدن. در حقیقــت آن لحظــات بســیار تلــخ ناگــوار، مبــدل شــده بود بــه لحظات 
بســیار شــیرین و امیدبخش. ســپس اســتوار قدرت و اســتوار خلیلي، وسایل مهندسي 
 را بــه مواضعشــان هدایت کردنــد و به محل پاســگاه فرماندهي گروه رزمي برگشــتیم. 
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      پــس از برگشــتن، احــوال ســتوان یکم گنــدم کار را کــه از گروهــان تانــک چیفتن 
بــود، جویــا شــدیم. گفتنــد: »از آغــاز شــب کــه بلدوزرهــا را به محــل خاکریزهــا برده 
هنــوز برنگشــته و هر چــه تمــاس مي گیریــم جــواب نمی دهــد.« قضیــه  گنــدم کار 
موجــب ناراحتــي دوبــاره رزمنــدگان ســتاد گــروه رزمــي شــده بــود. شــب بســیار 
تاریــک و تلخــي بــر مــا گذشــت. در انتظــار ســپیده دم صبــح بودیــم. از  قضــا آســمان 
آن شــب هــم ابــري بــود. بــا آغــاز روشــنایي صبــح، همــه  رزمنــدگان بــا اســتفاده از 
دوربیــن فواصــل مابیــن خاکریزهــا را پایــش و رصــد مي کردنــد کــه شــاید بتواننــد 
ــواي  ــا روشن شــدن ه ــد. کما في الســابق ب ــل ایشــان را مشــاهده کنن خــودرو  حام
 صبحگاهــي کــه دیــد خــوب بــا نیروهاي خــودي بــود تیرانــدازی  بچه ها شــروع شــد.

      در ایــن هنــگام، از گروهــان تانــک چیفتــن، برگشــت گنــدم کار را گــزارش دادنــد. 
ــه ســتاد  ــد. گنــدم کار ب ــن خبــر موجــب خوشــحالي رزمنــدگان گردی ــاز هــم ای ب
گــروه رزمــي احضــار شــد. زمانــي کــه حضــور یافــت، دیدیــم ســرش را بســته اســت، 
پرســیدیم جــواد چــه شــده، چــرا این جــوري؟ گفــت: »چــون خاکریــز جدیــد خیلي 
ــد و امــکان  ــا تیــر مســتقیم شــلیک مي کردن ــود، دیشــب ب ــه دشــمن نزدیــک ب ب
نداشــت کــه کار را ادامــه دهیــم، ناچــار کار را تعطیــل و بچه هــا را هدایــت مي کــردم 
بــه محــل و مواضعشــان، ناگهــان خــودرو داخــل چالــه افتــاد و دیگــر نفهمیــدم چــه 
شــد. بعــد از مدتــي بــه خــود آمــدم، فهمیــدم ســرم بر اثــر اصابــت بــه ســتون درب 
خــودرو شکســت و خــون از ســر و گردنــم جــاري اســت. از خــودرو پیــاده شــدم تــا 
موقعیــت خــود را بیابــم. دیــدم نمی توانــم سمت وســو را بشناســم، هــوا نیــز ابــري 
بــود کــه الاقــل از دیــدن ســتاره ها ســمت را پیــدا کنــم. ایــن در حالــي بــود کــه 
قطب نمــا داخــل خــودرو بــود و فرامــوش کــرده بــودم. ناچــار صبــر کــردم تــا هــوا 

روشــن شــود و پــس از روشن شــدن هــوا، آمــدم.
     آري! همــه  رزمنــدگان مــا چنیــن ایثارگــران بی چــون و چرایــي بودنــد. یادشــان 

گرامــي، نامشــان جاوید.
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گزارش كتبي ركن دوم گروه رزمي در خصوص نیروهاي دشمن 
     رکــن دوم گــروه رزمــي در روز 1359/8/۲9 طــي گزارشــي از وجــود نیروهــاي 
ــردان  ــرق ُدب ح ــمال ش ــي در ش ــپ زره ــک تی ــتعداد ی ــه اس ــي دشــمن ب رزم
خبــر داد. بــا احضــار ســروان نیکخــواه و ســروان پاکچهــر و پرســش در خصــوص 
ــور از  ــا عب ــد: »در ســاعت 09:00، روز جــاري ب ــردگان گفتن ــزارش، نامب ــن گ ای
مال شــیه بــه جــاده  اهواز-حمیدیــه رفتــه، ازآنجــا داخــل جنــگل گمبوعــه شــدیم. 
پــس از طــي ششــصد متــر عــرض جنــگل بــه یــک دیــدگاه مرتفــع دو طبقــه 
ــگاه مي کردیــم، ســمت های غــرب، شــمال  ــاالي دیــدگاه ن رســیدیم. وقتــي از ب
ــده می شــد و آنچــه را کــه در فعالیــت امــروز حاصــل  و مشــرف ُدب حــردان دی
کرده ایــم، یــک نیــروي زرهــي بودنــد. بــه  اســتعداد نــود دســتگاه تانــک شــمارش 
نمودیــم، در یــک دایــره  بــزرگ بــه صــورِت پدافنــد دورتــادور پــارک شــده بودند. 
 تعــداد معــدودي از نفــرات دشــمن در دوروبــر تانک هــا تــردد مي کردنــد. 
     ایــن در حالــي اســت کــه یــک گــردان تانــک، یــک گــردان پیــاده مکانیــزه 
و یــک گروهــان کمانــدوي نیروهــاي دشــمن در شــرق ُدب حــردان و در نبــرد بــا 

گــروه رزمــي 38 در حــال فعالیــت و درگیــري خونیــن بودنــد. 
     پــس از شــنیدن اخبــار و مطالبــي را کــه همرزمــان بــا ایمــان و غیرتمنــد بیــان 
کردنــد، گفتــم: »فــردا 1359/8/30، ســاعت نُــه صبــح همــراه مــن و ســه نفــری 
بــا یــک دســتگاه خــودروی جیــپ بــه محــل مــورد نظــر عزیمــت خواهیــم کــرد 
تــا وضعیــت را بررســي کنیــم. در وقــت مقــرر در روز 1359/9/1 بــه ســوِي محــل 
مــورد نظــر همــراه ســروان نیکخــواه و ســروان پاکچهــر بــه راه افتادیم. پــس از ورود 
بــه جنــگل مالحظــه کــردم کــه راهــي بــراي عبــور ماشــین وجــود نــدارد و داخــل 
ــان  ــه الي درخت ــر نمــی زد و خــودرو مشــکل می توانســت از ال ب ــده پ ــگل پرن جن
عبــور کنــد، بــه ایــن همرزمــان عزیــز گفتــم: »نیکخواه شــما رکــن ســوم و پاکچهر 
ــر چنانچــه  ــي هســتم، اگ ــروه  رزم ــده  گ ــم نا ســالمتی فرمان ــن ه ــن دوم و م رک
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ــا شــلیک  یــک نفــر از دشــمن در پــاي یکــي از درختــان کمیــن کــرده باشــد، ب
یــک رگبــار هرســه نفــر مــا از بیــن خواهیــم رفــت و آنــگاه مایــه  تمســخر دوســت 
و دشــمن قــرار خواهیــم گرفــت.« آنــگاه خواهنــد گفــت: »وقتی کــه ســه نفــر در 
ــه خواهنــد توانســت  ایــن ِســمت ها نتواننــد خــود را تأمیــن و اداره کننــد، چگون
نیرویــي را در مقابــل دشــمن اداره کننــد.« چنانچــه شــب گذشــته چگونگي مســیر 
ــراري  ــگل و برق ــل جن ــه داخ ــام ب ــته  پیاده نظ ــک دس ــزام ی ــا اع ــد، ب را مي گفتن
تأمیــن مســیر می آمدیــم . ســپس همرزمــان گفتنــد: »برگردیــم« گفتــم: »نــه باید 
بــه محــل مــورد نظــر برســیم؛« البتــه مــن همیشــه دو قبضــه تفنــگ ژ 3 بیســت 
ــن دوچشــمی،  ــري، اســلحه کمــري، قطب نمــا و دوربی ــدد خشــاب بیســت تی ع
ــادي  ــا زحمــت زی ــراه خــود داشــتم. ب ــگ و آب داخــل ماشــین، هم ــل و کلن بی
رســیدیم بــه صــد متــري محــل مــورد نظــر، از دور دیدیــم عجــب دیدگاهي اســت، 
بلنــد و دو طبقــه. دو نفــر بــا بســتن شــاخه و بــرگ درختــان بــه خــود در بــاالي 
ــاد کشــیدم و  ــان از دور فری ــدن آن ــا دی ــی هســتند. ب ــه دوم مشــغول دیدبان طبق
گفتــم: »آخــر در کجــاي کــره  زمیــن درخــت در آســمان ســبز شــده کــه شــما 
ایــن درختــان را بردیــد بــه آســمان. آیــا ایــن کار شــما پوشــش و اســتتار اســت یــا 
خودنمایــي بــه دشــمن« بــا رســیدن مــا به پــای دیــدگاه، دو نفــر مذکــور پاییــن 
آمدنــد. افســران وظیفــه و دیده بــان ســه قبضــه تــوپ 175 میلی متــری بودنــد کــه 
در شــرق تپه هــای فولي آبــاد فعالیــت داشــتند. مــن فــوراً رفتــم بــه طبقــه  دوم و 
بــا اســتفاده از دوربیــن، وقتــي نــگاه کــردم مشــاهده کــردم نیروهاي زرهي دشــمن 
ــه  ــردم ب ــروع ک ــده و ش ــارک ش ــد، پ ــان گفته ان ــه همرزم ــي ک ــان ترتیب ــه هم ب
شــمارش آنهــا پنــج دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه پنــج گلولــه  خمپاره انــداز دشــمن 
زیــر پــاي مــن و پیرامــون دیــدگاه بــر زمیــن اصابــت و منفجــر شــد و بر اثــر دود 
ــان  ــردن، آن ــا صدا ک ــدم. ب ــا را نمی دی ــار، بچه ه ــن انفج ــي از ای ــاک ناش و گردوخ
ــان ســالمند؟ گفتنــد: »بلــي«  را حاضــر غایــب کــردم و پرســیدم افســران دیده ب
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همــه ســالم هســتیم، ســپس پاییــن آمــدم و آنــان را همــراه خــودم در حــدود 150 
متــر بــه ســمت راســت دیــدگاه بــردم. ســپس به آنــان گفتــم: »دشــمن دیــدگاه را 
تشــخیص داده و همه وقــت آن را مــورد آتشــباري قــرار می دهــد. شــما تــا چنــد 
ــی کنیــد و یــک روز در  روز آینــده، یــک روز در همیــن جــا کــه هســتیم دیدبان
ســمت چــپ دیــدگاه. بــه خاطــِر بــاز بــودن زمیــن تــا عمــق مواضــع دشــمن را 
ــگاه  ــاالي دیــدگاه می رویــد چنــد دقیقــه ن شــما داریــد مي بینیــد. هــرگاه کــه ب
کنیــد و به طــور متوالــي ایــن کار را انجــام دهیــد.« قــدري بــا آنــان بــه گفت و گــو 
ــه  ــاعت دوازده ب ــدود س ــم، در  ح ــؤال کردی ــان را س ــم و نیازمندی هایش پرداختی

پاســگاه گــروه رزمــي بازگشــتیم.

طرح ریزی حمله  شبانه به نیروهاي دشمن 

     در راه برگشــت در ایــن اندیشــه بودیــم کــه بــا ایــن نیروهــاي زرهــي دشــمن که 
خیلــي راحــت و در آرامــش کامــل در شــمال شــرق ُدب حــردان پــارک کرده انــد 
چــه کار بایــد کــرد. ضمــن اینکــه از ســر شــب تــا روشــنایي صبــح، کاًل، منطقــه  
ــر  ــه س ــق ب ــي مطل ــي و خاموش ــواز در تاریک ــتان اه ــودي و شهرس ــاي خ نیروه
ــوراً  ــد، ف ــلیک مي ش ــب ش ــول ش ــا در ط ــاي م ــه ای از نیروه ــر گلول ــرد، اگ مي ب
ــرار مي گرفــت و در عــوض توپخانه هــا و خمپاره اندازهــا  ــي و مــورد هــدف ق ردیاب
ــا اندیشــیدن اینکــه چــه کار  و رگبــار تیربارهــاي دشــمن بی وقفــه کار مي کــرد. ب
کنــم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه محــل اســتقرار نیروهــاي زرهــي پــارک شــده 

ــم ــانه گذاری کن ــمن را نش دش
      1- فرماندهان گروهان تانک ها را احضار کردم. 

۲- جلســه بــا حضــور پرویــز بني عامریان روســاي رکــن دوم و رکن ســوم گروه   
رزمــي و ســروان ناصــر محــب رئیــس ســتاد گــروه رزمــي تشــکیل گردیــد. 

3- پــس از بحــث و مذاکــره، قــرار بــر ایــن شــد کــه در یــک منطقــه  مرتفــع   
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بــاالي خاکریــز، نقطــه  مشــخص مــورد نظــر؛ یعني محــل تقریبــي پــارک نیروهاي 
زرهــي دشــمن نشــان داده شــود و ایــن کار انجــام شــد.

4- فرماندهــان گروهــان تانــک در بازگشــت بــه یــگان مربوطه، در زمان بســیار   
کمــي، فرماندهــان و توپچــي تانک هــای مربوطــه را در حــد وســط خاکریــز مربــوط 
بــه گروهــان خــود جمــع و نقطــه نشــاني مــورد نظــر محل پــارک نیروهاي دشــمن 
ــده و توپچــي از روي ســکوي آتــش  ــان نشــان دهنــد. ســپس هــر فرمان ــه آن را ب
تانــک خــود گــراي نقطــه  نشــاني)محل پــارک نیروهــاي دشــمن( را بــا قطب نمــا 
ــد. ــه گــروه رزمــي گــزارش کنن ــد و نتیجــه اتمــام کارشــان را ب  یادداشــت نماین

     عــالوه بــر آن گفتــه بودیــم بــه خدمــه  تانک هــا، کامــاًل شــرح دهنــد کــه اگــر 
فاصلــه  اولیــن تانــک مــا در ســمت راســت خاک  ریــز تــا نقطــه  مــورد نظــر 1600 
ــدارد.  ــا حــد وســط طــول خاکریــز تفــاوت چندانــي ن ــارد باشــد ایــن فاصلــه ت ی
ــورد نظــر  ــا نقطــه  م ــز فاصله شــان ت تانک هــای مســتقر در انتهــاي چــپ خاکری
1800 تــا 1900 یــارد خواهــد بــود. خوشــبختانه فرماندهــان و توپچــي تانک هــا از 
دانــش و تخصــص باالیــي برخــوردار بودنــد و مهارتشــان بیشــتر از مــا بــود و ســریع 

ــد. ــب را مي گرفتن مطل
5- در ساعت ۲4:00 روز 1359/9/1 فرماندهان گروهان ، پایان انجام مأموریت و   
توجیــه دقیــق خدمــه  تانک هــا را طبــق آنچــه کــه بایــد انجــام می دادنــد، گــزارش 
 کردنــد؛ لیکن کســي نمی دانســت کــه منظور ما از این طرح ریزی شــفاهي چیســت.

6- بــه افســر مخابــرات گــروه رزمــي ســتوان یکم عزیــز مباشــري ابــالغ  شــده   
ــد. ــته باش ــل داش ــي کام ــیم آمادگ ــي و بی س ــای خط ــوص تلفن ه ــود در خص ب

ســرگرد پرویــز بنــي عامریــان کــه از فرماندهان بــا ایمان، دلســوز و فــداکار بود،   
در موقــع صــرف شــام بــه مــن گفــت: »منظــور از ایــن جمــع کــردن بچه هــا و ایــن 
نشــان دادن نقطــه نشــاني، مشــخص کــردن گــراي ســکوهاي آتــش نســبت بــه آن 
نقطــه نشــاني چــه می باشــد، بگــو چــه کار می خواهــی انجــام دهــي؟ بــا شــوخي 
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بــه ایشــان گفتم:»آقــا پرویز:
حدیث زلف جانان بس دراز است        چه شاید گفت از آن کان جاي راز است«

ســپس گفتــم: »پرویز فعــاًل نمی خواهم کســي بدانــد و فقط به شــما مي گویم،   
امشــب به یــاري پــروردگار بایــد کاري کنیــم کــه پــوزه  ایــن نیروهــاي صدامــي از 
خــدا بی خبــر را بــر خــاک بمالیــم. همچنان کــه بــه لطــف پــروردگار در عملیــات 
بــزرگ قائم)عــج( و در ایســتگاه آب تیمــور بــر آنهــا غلبــه کردیــم، هــدف را تصــرف 
و تأمیــن و تثبیــت کردیــم؛ باوجــودی کــه جناحیــن گــروه رزمــي خالــي از هرگونه 
نیــروي خــودي بــود. اگــر مــا یــک ضربــه  کاري دیگــري بــه دشــمن وارد کنیــم، 
نیروهایشــان را از شــرق ُدب حــردان عقــب خواهنــد بــرد. اگــر مــا بــر روي نیروهاي 
زرهــي دشــمن کــه بی مهابــا در مجــاورت ُدب حــردان پــارک کــرده و هــدف خوبــي 
بــراي نیروهــاي مــا هســتند، یــک ضربــه  کاري وارد کنیــم، همــه  نیروهــاي مقابــل 

مــا، عقب نشــینی خواهنــد کــرد، بــه امیــد پــروردگار. 

 حمله  شبانه  گروه رزمي 38 شیراز به نیروهاي دشمن در ُدب حردان
      در ســاعت 00:30 بامــداد 1359/9/۲ دســتور داده شــد، کلیــه  تانک هــای گــروه 
رزمــي بــر روي ســکوي آتــش مربــوط بــه خــود قــرار گیرند و با بســتن گــراي نقطه 
نشــاني ابالغــي آمــاده اجــراي گشــودن آتش بــر روي هــدف شــوند. مقــرر گردیــد 
کــه ابتــدا فقــط تانک هــای چیفتــن هرکــدام ده گلولــه محترقــه شــدید تیرانــدازي 
ــور  ــه گاز موت ــد و تخت ــن کنن ــن را روش ــای چیفت ــور تانک ه ــپس موت ــد. س کنن
تانک هــا را بــراي ایجــاد ســر و صــدا گاز دهنــد. همزمــان کلیــه  تانک هــای ام60 و 
ام47 هــر دســتگاه پانــزده گلولــه  محترقــه شــدید بــه هــدف شــلیک کنند. قــرار بر 
ایــن بــود کــه بــه محــِض شــلیک اولیــن گلولــه، بي ســیم فرماندهــان روشــن و بــه 
گــوش باشــند. بــا نزدیک شــدن به زمــان اجــراي تیرانــدازي، تعــدادي از افراد ســتاد 
گــروه رزمــي پیشــنهاد می دادنــد کــه بایســتي بــا احتیــاط عمــل کنیــم. چنانچــه 
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نیروهــاي دشــمن کــه بــا اســتعداد رزمــي بیشــتر از پنــج تیپ زرهــي و مکانیــزه در 
رویارویــي مــا هســتند در صــورت پاتــک و حملــه بــه گــروه رزمــي چــه وضعیتــي 
ــج(  ــات قائم)ع ــکل تر از عملی ــم: »مش ــواب مي گفت ــد؟ در ج ــد آم ــش خواه پی
 نخواهــد بــود کــه بــه لطــف پــروردگار و همــت رزمنــدگان بــر آنــان پیــروز شــدیم.

     در ساعت یک بامداد 1359/9/۲ دستور آتش به این شرح ابالغ گردید: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 آتش کنیــد، نیروهــاي دشــمن را در هــم بکوبیــد. آري! نخســتین شــبي بــود کــه 
نیروهــاي گــروه رزمــي 38 بــراي اولیــن بــار، آن هــم بــا گلولــه  مســتقیم تانک هــا، 
ــرار  ــود ق ــز خ ــای قهرآمی ــاج آتش ه ــمن را آم ــای دش ــارک تانک ه ــع و پ مواض
می دادنــد. نــور گلوله هــای منــور تانک هــا، فضــاي ظلمانــي غــرب اهــواز را 
نورافشــانی کــرده بــود. رزمنــدگان گــروه رزمــي بانشــاط و روحیــه فوق العــاده بــاال 

ــم.«  ــلیک مي کنی ــم ش ــگ ه ــا تفن ــد: »ب مي گفتن
     در همیــن اثنــا کــه بیــش از چنــد گلولــه شــلیک نشــده بــود، جنــاب ســرهنگ 
ــه صــورِت  ــده  لشــکر 9۲ زرهــی از طریــق بي ســیم و ب غالم رضــا قاســمي نو فرمان
کشــف صــدا مــی زد، صارمــيـ  صارمــيـ  جــواب دادم صارمــي به گوشــم. آنجــا چه 
خبــره، گفتم:»نشــاني بــده.« پــس از دریافت نشــاني، گفتــم: »نگران نباشــید، گروه 
رزمــي 38 دارد پاشــنه  صــدام را مي کشــد.« امیــر ســرتیپ ولــی اهلل فالحــي رئیــس 
ســتاد مشــترک در آنجــا حضــور داشــتند، صــداي مــن را مي شــنود و از فرمانــده  
ــاب ســرهنگ قاســمی نو  ــود، جن ــن افســر کــي ب لشــکر 9۲ زرهــی می پرســد: ای
 جــواب می دهــد، ســرگرد مجیــد صارمــي، فرمانــده  گــروه رزمــي 38 از شــیراز آمده، 
     آنــگاه تیمســار فالحــي مي گویــد: نمردیــم و صــداي بــا روحیــه  ایــن مــرد را 

شــنیدیم. ایــن قضیــه را جنــاب ســرهنگ قاســمي نو برایــم تعریــف کردنــد.. 
      توپخانه  155م.م کمک مســتقیم و توپ های ۲03م.م و دســته های خمپاره انداز، 
بــراي اولیــن بــار آتش هــای ویران گــر شــبانه  خــود را بــا اشــتیاق غیرقابــل وصفــي 
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بــر مواضــع دشــمن می ریختنــد. تانک هــای چیفتــن در اتمــام تیرانــدازي، 
موتورهــا را روشــن کــرده بودنــد. طنیــن صــداي موتــور تانک هــا، گویــي بصــره و 
 بغــداد را در مي نوردیدنــد. تیرانــدازي تانک هــای ام60 و ام47 آغــاز گردیــده بــود.

      افــراد ســتاد گــروه رزمــي کــه گرفتــن جانــب احتیــاط را پیشــنهاد می دادنــد به 
ــم.«  ــر چنیــن عملــي را انجــام می دادی  وجــد آمــده و مي گفتنــد: »ای کاش! جلوت
ــود و  ــزام شــده ب ــاي پوششــي اع ــه خــط نیروه ــر ب ــدون پاکچه      ســروان فری
ــان  ــز بنــي عامری عکس العمــل نیروهــاي دشــمن را مراقبــت مي کــرد. مــن، پروی
ــاده   ــک در ج ــردان تان ــده  گ ــک 1 و فرمان ــوان ِ باب ــه عن ــوري ب ــور ص ــه ط را ب
اهواز- حمیدیــه مشــرف بــه امامــزاده فــرض کــرده و مرتب ســؤال مي کــردم بابک 1 
از بابــک، جــواب مــی داد بــه گوشــم، مي گفتــم: »شــما بــا اســتفاده از تاریکــي شــب 
بــه ســوِی غــرب جنــگل و غــرب ُدب حــردان پیشــروي کنیــد. اصــل غافلگیــري را 
توجــه کنیــد کــه دشــمن از پیشــروي شــما بــا خبر نشــود؛ چــرا کــه بایــد نیروهاي 
ــراي فریــب  ــود کــه ب ــه اســارت درآوریــم. ایــن در حالــي ب دشــمن را دور زده و ب
ــم. ــار هــم صحبــت مي کردی ــا هــم توســط بي ســیم و در کن ــرار او ب  دشــمن و ف

      ســروان ناصــر محــب رئیــس ســتاد گــروه رزمــي از قــول ســروان پاکچهــر از 
ــي داد. ــر م ــورد نظــر خب ــدف م ــعله هاي آتش ســوزی در ه ش

ــو ملحــق شــد.  ــه نیروهــاي پوششــي در جل ــز ب       ســروان رضــا نیک خــواه نی
ــاده از ســروصدا و حــرکات نیروهــاي  ــده  گروهــان پی ســتوان احمدي خــواه فرمان

زرهــي دشــمن گــزارش مــي داد. 
     نیروهــاي زرهــي قهرمــان گــروه رزمــي بــا شــجاعت و صالبــت قابــل تحســیني 
ــودي،  ــای خ ــا و خمپاره اندازه ــد. توپخانه ه ــه مي دادن ــا ادام ــلیک تانک ه ــه ش ب
طوفانــي بــه پــا کــرده و غوغــا مي کردنــد. و از تیربارهــا و رگبارهــاي رعــب  انگیــز 
دشــمن خبــري نبــود. گویــي خفقــان گرفتــه بودنــد. توپخانه هــا و خمپاره اندازهای 
ــروه  ــردان گ ــر م ــدگان و دلی ــد. رزمن ــش مي کردن ــدرت اجــراي آت ــه ن دشــمن ب
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ــه  ــود گرفت ــل خ ــار کام ــگ را در تســلط و اختی ــدان جن ــه و می ــي 38 صحن رزم
بودنــد. در ســاعت 0۲:30 روز 1359/9/۲ ســروان پاکچهــر، رضــا نیکخــواه کــه در 
محــل نیــروي پوششــي حضــور یافتــه بودنــد، به اتفــاق از شــعله های زیــاد آتــش و 

ــد. ــر می دادن ــه طــرِف غــرب خب حرکــت تانک هــای دشــمن ب

فرار نیروهاي دشمن و پیشروي نیروهاي خودي 
      در ســاعت 03:30 روز 1359/9/۲ از عقب نشــینی نیروهــاي خــط مقــدم 
دشــمن در شــرق ُدب حــردان خبــر دادنــد. خــودم بــا همــراه داشــتن اســتوار عباس 
جمالــي، اســتوار چهارمحالــی و ســتوانیار یــداهلل پریــور، بــا یــک دســتگاه خــودرو، 
جیــپ جلــو رفتــه و بــه دســته  تانــک و گروهــان پیــاده ملحــق شــدیم. بــا احضــار 
ســتوان صبــوري فرمانــده  دســته تانــک و ســتوان احمدي خــواه، فرمانــده  گروهــان 

پیــاده، آنــان را بــه ایــن شــرح توجیــه کــردم. 
     یــک دســته از گروهــان پیــاده بــه عنــوان ِ نیروهــاي جلــودار و شناســایي بــا 
اســتفاده از ســه گــروه دیــده ور و در ســه محــور جنــاح راســت، وســط و جنــاح چپ 
محــور پیشــروي بــه عــرض یــک کیلومتــر و بــا داشــتن ارتبــاط کامــل بــه ســوِی 
ــا مراقبــت کامــل، دو دســته از گروهــان پیــاده در  ُدب حــردان پیشــروي کننــد. ب
مســافتي در حــدود ششــصد متــر، در پــي گروه هــاي شناســایي و فاصلــه  پانصــد 

متــر از یکدیگــر بــه ســوِی غــرب پیشــروي کننــد.
دســته  تانــک در مســافت یک هــزار متري پشــت ســر دســته های پیاده نظام به   

ســوِی ُدب حــردان حرکــت کنند. 
     در ســاعت 04:00 روز 1359/9/۲ دســتور پیشــروي بــه گروهــان پیــاده و دســته  
تانــک داده شــد. نیروهــاي پیشــرو، از عقب نشــینی نیروهــاي دشــمن بــه حــدي 
ــد.  ــه مي دادن ــه پیشــروي خودشــان ادام ــا ب ــه بی مهاب ــد ک خوشــحال شــده بودن
ــه شــدت ادامــه مي یافــت. دســته تانــک  ــه  کمــک مســتقیم، ب آتش هــای توپخان
ــه نیروهــاي دشــمن  جلــو کــه یــگان پیــاده را تعقیــب مي کــرد سروصدایشــان ب
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ــم:  ــیم، مي گفت ــق بي س ــوري از طری ــور ص ــه ط ــب ب ــم مرت ــن ه ــید. م مي رس
»بابــک 1 از بابــک، موقعیــت خــود را گــزارش کنیــد.« بابــک 1 جــواب مــی داد: »مــا 
در محــل مــورد نظــر هســتیم و منتظــر دریافــت دســتوریم. مــن هــم گفتــم عجله 
ــداد روز 1359/9/۲  ــع وارد عمــل شــوید. در ســاعت 04:30، بام ــا به موق ــد ت نکنی
نیروهــاي شناســایي بــا عبــور از روســتاي مالشــیه، بــه روســتاي بــزرگ ُدب حردان 
رســیدند. بــه آنــان دســتور داده شــد، از شــمال شــرق تــا جنــوب شــرق، ُدب حردان 
 را بــه صــورِت نیم دایــره محاصــره کننــد و از ورود بــه داخل روســتا خــودداري کنند. 
     نیروهــاي دســته های پیاده نظــام در ســاعت 05:30 بامــداد بــه روســتاي 
ُدب حــردان رســیدند و گــزارش دادنــد کــه نیروهــاي دشــمن بــه غــرب ُدب حــردان 
ــمن  ــاي دش ــرادي از نیروه ــه اف ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــد. ب ــینی کرده ان عقب نش
داخــل روســتاي دب حــردان باشــند. آن وقــت دســتور داده شــد کــه بــا احتیــاط 
ــوند و  ــتا ش ــده داخــل روس ــوش و ورزی ــرادي باه ــره و اف ــتا را محاص ــل روس کام
بررســي و کاوش الزم را بــراي دســتگیري نیروهــاي باقیمانــده احتمالــي دشــمن 

انجــام و نتیجــه را گــزارش نماینــد. 
ــب  ــه قری ــردان ک ــزرگ ُدب ح ــتاي ب ــاعت 06:00 روز 1359/9/۲ روس       در س
دو مــاه در اشــغال صدامیــان خائــن بــود، آزاد گردیــد و رزمنــدگان قهرمــان گــروه 
رزمــي 38 شــیراز پرچــم ســه رنــگ غرورآفریــن جمهــوري اســالمي ایــران را برفــراز 
بــام ُدب حــردان بــه اهتــزاز درآوردنــد و بــه فرماندهــی لشــکر 9۲ زرهــی، جنــاب 

ــد.  ــزارش گردی ســرهنگ قاســمي نو گ
صــدا و ســیمای جمهــوري اســالمي ایــران، در اخبــار صبحگاهــي ســاعت 07:00 و 
08:00 روز 1359/9/۲ پیــروزي رزمنــدگان گــروه رزمــي 38 شــیراز و لشــکر 9۲ زرهي 
را مــورد قدردانــي و تمجیــد قــرار داد؛ لیکــن رزمنــدگان گــروه رزمــي کــه ســرخوش 
ــب  ــي تعقی ــن تشــویقات، در پ ــر از ای ــد، بی خب ــروزي بودن ــاده پی و سرمســت از ب
ــام  ــاي پیاده نظ ــاعت 07:00 روز 1359/9/۲ نیروه ــد. در س ــمن بودن ــاي دش نیروه
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در یــک کیلومتــري غــرب  ُدب حــردان مســتقر شــدند. ســپس دو دســتگاه تانــک 
ســمت راســت و ســه دســتگاه تانــک در ســمت چــپ ُدب حــردان مســتقر شــدند. 
جهــت پشــتیباني از روحیــه  یــگان پیاده، ســروان نیکخــواه و اســتوار قــدرت از انهدام 
دوازده دســتگاه تانــک و ســه دســتگاه نفربــر در محــل پــارک نیروهاي زرهي دشــمن 
خبــر دادنــد. آري! بــه لطــف پــروردگار و همــت و فــداکاري رزمنــدگان، بــا واردکردن 

چنیــن ضربــه  هولناکــي، نیروهــاي دشــمن مجبــور بــه عقب نشــینی شــدند.
      حملــه  شــبانه    گــروه رزمــي 38 در ســاعت 00:30 بامــداد 1359/9/۲ بــه نیروهاي 
دشــمن؛ یعنــي نمایــش قــدرت و کاربــرد نقــش تانــک در حملــه  شــبانه بــا آتــش 
ــزده  ــا پان ــرار و عقب نشــینی نیروهــاي دشــمن ت ــت و انهــدام و ف و حرکــت و ضرب
کیلومتــري غــرب ُدب حــردان و تعاقــب دشــمن، نتیجــه آن شــد که شهرســتان اهواز 

تــا حــدودي از آتــش توپخانه هــای بــرد بلنــد دشــمن، تأمیــن گردیــد.

اعطاي درجه  استوار یکمي به استوار ۲ دالوند از گروهان پیاده 
      در ســاعت 07:15 روز 1359/9/۲ شــخصاً بــه همــراه ســروان پاکچهــرـ  ســتوانیار 
یــداهلل پریــور و اســتوار چهــار محالــي در مرکــز خــط پیشــروي گروهــان پیــاده در 
یــک کیلومتــري غــرب ُدب حــردان حضــور یافتــم. در همیــن لحظــات طــي پیامــي 
بــه ســرگرد بنــي عامریــان ابــالغ گردیــد کــه پنــج دســتگاه تانــک ام60 را در خاکریز 
جلــو به جــاي نیــروي پوششــي کــه تــا یــک کیلومتــري غــرب ُدب حــردان پیشــروي 
کرده انــد، مســتقر نماینــد. ایــن جایگزینــي بــه ایــن دلیــل بــود کــه مبــادا نیروهــاي 
زرهــي عمــده  دشــمن باوجــود ضربــه  مهلکــي که بــه آنــان وارد آمــده، پاتــک نمایند. 
چنانچــه تحــت فشــار پاتــک نیروهــای دشــمن قــرار گیریــم، خاکریزهــاي خــود را 
ــن لحظــات دود ناشــي از انهــدام  ــم در همی داشــته باشــیم و آن را از دســت ندهی
ــود.  ــه ب ــون ُدب حــردان را در برگرفت ــای دشــمن، فضــاي پیرام  و ســوختن تانک ه
ــاده  ــان پی ــط گروه ــد وس ــه در ح ــاعت 08:00 روز 1359/9/۲ در حالي ک       در س
مشــغول تشــویق و ترغیــب رزمنــدگان بودیــم، یــک دســتگاه بلدوزر و ســه دســتگاه 
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تانــک دشــمن، بــه صــورِت خــط زنجیر )تانــک در خــط( در فاصلــه یــک کیلومتــري 
و بــه صــورِت خیلــي آهســته بــه طــرِف مــا پیــش می آمدنــد. داشــتم فکــر مي کردم 
خدایــا چــه کار کنــم ؟ آیــا تانک هــا را جلــو بیــاورم، کــه دیــدم یــک دســتگاه جیــپ 
حامــل موشــک انداز تــاو از گروهــان پیــاده از ســمت راســت دارد بــه مــن نزدیــک 
می شــود. بــه اشــاره گفتــم: »بیــا اینجــا.« وقتــی  رســید، دیــدم اســتوار دومــي کــه 
سرنشــین جیــپ بــود، پیــاده شــد و ســالم نظامــي داد. گفتــم: »اســم شــریفتان« 
ــن  ــید، ای ــته نباش ــد، اوالً خس ــاي دالون ــم: »آق ــد.« گفت ــتوار دوم دالون ــت: »اس گف
پیــروزي را بــه همــه  شــما تبریــک مي گویــم، بهتریــن شــلیک کننــده موشــک تــاو 
در ایــن گروهــان کیســت« گفــت: »جنــاب ســرگرد با اجــازه خــودم هســتم.« گفتم: 
»آن بلــدوزر و تانک هــای دشــمن را مي بینــي« گفت:»کامــالً مي بینــم« گفتــم: »بــا 

اولیــن موشــک، بلــدوزر را بزنــي بــه درجــه  اســتوار یکمــي مفتخــر می شــوی« 
     اســتوار دالونــد بــا دقــت تمــام براي شــلیک آماده شــد. من بغــل دســتش، آرام آرام 
ــا  ــروردگار ب ــف پ ــه لط ــن. ب ــن، دقت ک ــه نک ــن، عجل ــن، دقت ک ــم دقت ک مي گفت
شــلیک موشــک، بلــدوزر منهــدم و تانک هــا فــرار کردنــد. اســتوار دالوند را بــه آغوش 
کشــیدم و بوســیدم. در همین اوقات اســتوار یکم جعفــري در حال عبور بــود، صدایش 
کــردم، گفتــم: »دالونــد اســتوار یکــم شــد، درجــه نــدارم چــه کار کنــم.« فــوراً بلوزش 
را درآورد و جیب هــا را خالــي کــرد و گفــت: »در اختیــار شــما.« گفتــم: آقــاي دالونــد، 
 بلــوزت را در بیــار. بلــوز اســتوار یکمي را پوشــید و به درجه  اســتواریکمي مفتخر شــد. 
     ایــن اقــدام تاًثیــر بســیار مثبتــي در روحیــه  رزمنــدگان ایجــاد کــرده بــود، بــه 
طوری کــه تصــور می شــد کــه همــه  رزمنــدگان بــه درجــه  باالتــري ارتقاءیافته انــد.

حضور تیمسار فاحي در پاسگاه فرماندهي گروه رزمي 38 
      در پایــان روز 1359/9/۲ کــه همچنــان بــا همراهانــم در گروهــان پیــاده و در کنار 
رزمنــدگان بودیــم، ســاعت ۲0:00 روز 1359/9/۲ ســرگرد بنــي عامریــان، طي پیامي 
گفــت: »پــدر منتظر شــما هســتند، ســریع برگرد بــه پاســگاه فرماندهــي.« در نتیجه 
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برگشــتم، وقتــي رســیدم بــه پاســگاه از گروهبــان چوبینه پرســیدم کي آمــده، گفت: 
»تیمســار فالحــي داخــل نفربر نشســته اند.«

     مــن لباس هایــم را کــه خیلــي خاکــي شــده بــود، قــدري تمیــز کــردم. تــا آن 
ــود. رســیدم  ــک ب ــي تاری ــوا خیل ــودم و نمی شــناختم. ه ــده ب ــان ایشــان را ندی زم
بــه در عقــب نفربــر و ســالم نظامــي دادم. تیمســار نگاهــي کــرد. گفتــم: »ســرگرد 
زرهــي مجیــد صارمــي هســتم، فرمانــده  گــروه رزمــي 38 شــیراز.« به محــِض معرفي 
خــودم، فرمودنــد: یــا اهلل و از نفربــر پاییــن آمدنــد. بنــده را در آغــوش کشــیدند، مــورد 
محبــت قراردادنــد. ســپس داخــل نفربــر نشســتیم و تیمســار خیلــي گــروه رزمــي را 

موردتمجیــد و تعریــف و قدردانــي قراردادنــد. 
ــد.  ــؤال کردن ــي س ــروه رزم ــته گ ــب گذش ــه  ش ــي حمل ــت و چگونگ       از وضعی
هنگامــي کــه چگونگــي و شــیوه  تاکتیــک عملیــات گــروه رزمــي را شــرح مــی دادم، 
تیمســار لــذت مي بــرد. آنــگاه فرمودنــد، رزمنــدگان ارتــش جمهــوري اســالمي ایران، 
بــه امیــد پــروردگار و رهنمودهــاي امــام امــت از نقــاط مختلــف کشــور بــه مناطــق 
ــاي  ــده، نیروه ــي و حساب ش ــای منطق ــا طرح ریزی ه ــد. ب ــت کردن ــي حرک جنگ
متجــاوز دشــمن را در هــم مي کوبیــم و از کشــور جمهــوري اســالمي ایــران، بیــرون 
می رانیــم. پــس از دو ســاعت گفت وشــنود، گفتــم: »تیمســار بیســت نفــر از جوانــان 
عزیــز به تازگــی بــه گــروه رزمــي ملحــق شــده اند. در صــورت امــکان ســري هــم بــه 
آنــان بزنیــد. گفــت: »بســیار خــوب، ســپس مــن و ســرگرد بنــي عامریــان و ســروان 
ــه ســنگر بچه هــا کــه در حــدود 150 متــر فاصلــه  پاکچهــر در معیــت تیمســار، ب
داشــت، رفتیــم. پــس از نشســتن و احوال پرســی کــه تیمســار آنــان را بــه عنــوان ِ 
فرزنــدان عزیــز و رشــید مــورد خطــاب قــرار مــي داد. یکــي از ایــن جوانــان بلند شــد 
و گفــت: »تیمســار ســؤالی دارم.« تیمســار گفــت: »بفرمــا« آن جوان گفت: »تیمســار 
مــن فکــر مي کنــم کــه شــما خائــن هســتي، بــه دلیــل اینکــه شــما کــه رئیــس 
ســتاد ارتــش هســتي، چگونــه از حملــه  عــراق بی خبــر بــوده اي؟« آنــگاه تیمســار 
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فالحــي در کمــال خون ســردي و آرامــش گفــت: »پســرم ایــن ســؤال شــما بســیار 
منطقــي اســت؛ ولــي بدانیــد کــه قضایــا چنیــن نبــوده کــه شــما تصــور مي کنیــد. 
مــا از آغــاز پیــروزي انقــالب اســالمي ایــران، می دانســتیم کــه ارتــش بعــث عــراق به 

تحریــک اســتکبار جهانــي بــه ایــران حملــه خواهــد کــرد.
شــش مــاه قبــل، حضــور امــام خمینــي فرماندهــی کل قــوا شــرفیاب شــدم بــه   
امــام عــرض کــردم، قرائــن و شــواهد حاکــي از ایــن اســت کــه ارتــش بعــث عــراق 
در حــال تغییــر مــکان نیروهایــش از ســربازخانه ها بــه مناطــق بســیار نزدیــک بــه 
ــا در داخــل خــاک  ــد: آنه ــام فرمودن ــراق اســت. ام ــران و ع ــرز مشــترک ای ــوار م ن
ــه   ــل از حمل ــاه قب ــاره دو م ــد. دوب ــام دهن ــد انج ــر کاري می خواهن ــان ه خودش
ــه   ــردم قضی ــام رســیدم و عــرض ک ــران، حضــور ام ــه خــاک ای ــراق ب سراســري ع
نزدیــک شــدن نیروهــاي ارتــش عــراق بــه مــرز خیلــي جــدي اســت، اجــازه فرمایید 
بــراي انجــام یــک حرکــت پیش دســتانه، یــک لشــکر در جنــوب و یــک لشــکر در 
ــي ســه کیلومتــر وارد خــاک عــراق کنیــم. امــام  ــه مســافتي دو ال غــرب کشــور ب
ــه عنــوان  ــا را ب ــادا چنیــن کاري را انجــام دهیــد و م ــداً، مب ــداً اب ــد: اب ــوراً فرمودن ف
ــد. ــمن ندهی ــت دش ــه دس ــه بهان ــد ک ــتان باش ــد، حواس ــداد کنن ــاوز قلم  ِ متج

ــاال  ــد: ح ــام فرمودن ــورمان ام ــه کش ــراق ب ــي ع ــاي بعث ــم نیروه ــس از تهاج      پ
ــع.  ــا وق ــي م ــر ف ــم. الخی می جنگی

     حــاال می فهمیــم کــه امــام، آن عــارف فرزانــه چگونــه عاقبــت کار را اندیشــیده 
بودنــد کــه مــا اندرخــم یــک کوچــه بودیــم. ســپس آن جــوان گفــت: »تیمســار از 
جوابتــان قانــع شــدم، امیــدوارم مــرا ببخشــید. جلســه تمــام شــد و دوباره برگشــتیم 
بــه پاســگاه فرماندهــي. بچه هــا چائــي آوردنــد. ضمــن صرف چائــي، گفتم: »تیمســار 
یــک مــوردي را فرامــوش کــرده بــودم کــه خدمــت شــما عــرض کنــم.« گفتنــد: 
ــت:  ــردم، گف ــد را مطــرح ک ــه  اعطــاي درجــه  اســتوار یکمــي دالون ــا.« قضی »بفرم
»آفریــن. آفریــن ایــن نشــانه  رضایــت شــما از عمل کــرد گــروه رزمــي اســت. ایــن، 
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ــردا ســاعت 08:00 روز  ــد: ف یعنــي فرماندهــي در عرصــه  جنــگ.« ســپس فرمودن
1359/9/3 در قــرارگاه جنــوب در دفتــر مــن حضــور یابید. مشــخصات اســتوار دالوند 

را هــم داشــته باشــید تــا در مــورد تصویــب درجه شــان اقــدام شــود.

حضور در دفتر شهید سرلشکر فاحي
به موقــع در دفتــر تیمســار حضــور یافتــم، شــخصاً یــک عــدد صندلي را کشــید   
نزدیــک صندلــي خــودش و فرمــود: صارمــي بنشــین. نشســتم. جنــاب ســرهنگ 
قاســمي نو هــم روبــه روي مــا نشســته بودنــد. تیمســار ولــی اهلل فالحــي یک داســتان 
ــان  ــت، بی ــور داش ــوان در آن حض ــتم پهل ــه رس ــم ک ــای قدی ــي از جنگ ه کوتاه
کردنــد. ســپس فرمودنــد: ســرگرد صارمــي، شــما از امــروز بــه ســمت فرمانــد ه  تیــپ 
مســتقل 37 زرهــي شــیراز منصــوب شــده اي. االن دســتور مي دهــم کــه نیروهــاي 
ــا دشــمن  ــار جبهــه در مصــاف ب ــي چه ــه در ســه ال تیــپ 37 زرهــي شــیراز را ک
ــه   ــي کارخان ــه حوال ــان ب ــد و آن ــض گردن ــر تعوی ــاي دیگ هســتند، توســط یگان ه
قنــد و شــکر اهــواز تغییــر مــکان کننــد. بعدازظهــر روز 11 آذرمــاه 1359، در بــاغ 
آذري شــما را بــه عنــوان  فرمانــده تیــپ 37 زرهــي معرفــي مي کنــم. شــما بایســتي 
ــهر و از  ــه ماهش ــواز ب ــر از اه ــه زودت ــد. هر چ ــازماندهي کنی ــي را س ــپ 37 زره تی
ماهشــهر بــه ســوِی آبــادان پیشــروي کنیــد، چــرا کــه آبــادان در محاصــره  کامــل و 
در خطــر ســقوط قــرار دارد. حضــرت امــام)ره( نگــران آبــادان هســتند و نماینــدگان 
ــت  ــه بس ــادان ب ــقوط آب ــري از س ــراي جلوگی ــران ب ــالمي ای ــوراي اس ــس ش مجل
ــر  ــت ام ــتم اطاع ــرباز هس ــن س ــار م ــم: »تیمس ــواب گفت ــن در ج ــته اند. م نشس
ــده   ــه ســمت فرمان ــر ســرهنگ را ب ــک نف ــد، ی ــت فرمایی ــر عنای ــا اگ ــم؛ ام مي کن
تیــپ معرفــي کنیــد تــا مــن بــا واحــدم ســینه بــه گلولــه در قبــال دشــمن انجــام  
وظیفــه نمایــم.« امیــر ولــی اهلل فالحــی فرمودنــد: »خیــر، هــم دســتور اســت و هــم 
تکلیــف. شــما از ایــن لحظــه فرمانــده  تیــپ 37 زرهي هســتید.« من در جــواب گفتم: 
»تیمســار، مــن بــا گــزارش کتبــي خــودم و عاشــقانه بــه میــدان جنــگ آمــده ام. بــه 
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ــاري خــداي متعــال تــالش مي کنیــم کــه طومــار دشــمن را در هــم بپیچیــم.«  ی
     ســپس مشــخصات اســتوار دالونــد را خدمتشــان دادم. درجــه  ایشــان بــه مــدت 

چهــار روز طــول نکشــید کــه تصویــب و ابــالغ شــد.
     بعــد از ایــن مذاکــرات، جنــاب ســرهنگ قاســمي نو شــدیداً ناراحــت شــده بــود و 
 مي گفــت: »تیمســار من نمی خواهــم گروه رزمــي 38 از غرب اهواز تغییــر مکان کند.«

     تیمســار ولــی اهلل فالحــی فرمودنــد: »جنــاب ســرهنگ قاســمي نو، در اجــراي امــر 
امــام)ره( بعــد از آزادســازي آبــادان، ان شــاء اهلل تیــپ 37 زرهــي بــه غــرب اهــواز تغییر 

مــکان خواهد کــرد.«
ــه  ــب را ب ــی اهلل فالحــی اینجان ــر روز 1359/9/11 تیمســار ول      باالخــره بعدازظه
ــد کــه اقدامــات بعــدي هــر یــک  ــده  تیــپ 37 زرهــي معرفــي کردن عنــوان ِ فرمان
داســتاني اســت در کتاب هــای ثامن االئمــه)ع(، فتح المبیــن، بیت المقــدس توســط 
هیئــت معــارف جنــگ »ســپهبد شــهید علــی صیــاد شــیرازي« بــه چــاپ رســیده و 

ــد. ــود مي باش موج
ــک  ــاه ســال 1359 ی ــل آبان م ــادان در اوای ــه آب ــک ب ــان تان ــک گروه ــزام ی       اع
گروهــان تانــک بــه  اســتعداد هفــد ه دســتگاه از نــوع تانک هــای ام47 بــه فرماندهــي 
ســروان مظفریــان از مرکــز زرهــي به ماهشــهر اعــزام گردیــد، تا بــا اســتفاده از آنها از 
ســقوط آبــادان جلوگیــري گــردد. متأســفانه مجال شناســایي محــور ماهشــهر آبادان 
ــه راهی  ــودار از س ــدون جل ــان را ب ــن گروه ــک داده نشــد. ای ــان تان ــن گروه ــه ای ب
شــادگان بــه روي شــني، آن هــم در بعدازظهــر کــه دیــد خــوب بــا دشــمن بــوده 
بــه حرکــت درمی آورنــد. بــه محــِض رســیدن اولیــن تانــک ســر ســتون بــه میــدان 
تیــر آبــادان، نیروهــاي دشــمن کــه جــاده را در میــدان تیــر آبــادان قطــع کــرده و 
ــود،  ــه طــرف ماهشــهر ب ــه آن ب ــه شــکل عــدد هفــت کــه دهان مواضــع خــود را ب
آرایــش داده بودنــد، تانک هــای مــا را از آخــر ســتون مــورد هــدف قــرار داده و همــه  
ــدم  ــِر ع ــه خاط ــودي، ب ــاي خ ــادي از نیروه ــده  زی ــد. ع ــدم نمودن ــا را منه تانک ه
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 اعــزام جلــودار، جهــت شناســایي دشــمن و محــل اســتقرار بــه شــهادت می رســند.
ــور  ــروان منص ــي س ــه فرمانده ــک ب ــان تان ــک گروه ــخ 1359/8/16 ی       در تاری
یزدان پرســت و معاونــت ســتوان فرهاد جنــاب به محور ماهشــهر آبادان اعــزام گردید. 
ایــن گروهــان در کمــال قــدرت در نزدیکــي میــدان تیر آبــادان با دشــمن اخذ تماس 
نمــود و تــا حضــور تیــپ مســتقل 37 زرهــي در 1359/9/۲ و حملــه  برق آســاي آنان 
 بــه نیروهــاي دشــمن و نجــات یافتن آبــادان از ســقوط حتمي با دشــمن درگیــر بود. 
      در اوایــل آذرمــاه ســال 1359 صــدام حســین مفلــوک، در یــک جلســه شــوراي 
فرماندهــان عالی رتبــه  ارتــش بعــث عــراق، بــا عصبانیــت ســؤال مي کنــد کــه مگــر 
تیــپ 37 زرهــي شــیراز از چــه اســتعدادي برخــوردار اســت کــه در غــرب دزفــول، 
ــان و  ــا ایم ــدگان ب ــور دارد؟ آري! رزمن ــادان حض ــهر آب ــواز و در ماهش ــرب اه غ
جان بر کــف تیــپ 37 زرهــي، سلحشــوري، بي باکــي و توانمنــدي رزمــي خــود را بــه 

ــد. ــت مي کردن ــیدند و ثاب ــمن مي کش رخ دش
     بگذاریــد کــه بگویــم و قــدري فکــر کنیــم بــه اینکــه مي گوینــد: دنیــا دار مکافات 
اســت. می تــوان ثابــت کــرد کــه ایــن یــک حقیقــت اســت. آري عاقبــت کار صــدام 
حســین، ســندي اســت قطعــي بــر دار مکافات بــودن دنیــا. دیدیــم که دســت روزگار 

و چشــم زمانــه چــه بالیــي بــر ســرش آورد. 
     صــدام حســین بــه هنــگام راه رفتــن به قــدري مغرورانــه، متکبرانــه و خودخواهانه 
راه مــي رفــت کــه گویــي بــه زمیــن و زمــان فخــر مي کــرد. باعــث ایــن همــه کشــت 
و کشــتار در عــراق و ایــران شــد. دیدیــد کــه بــا آن همــه جــاه طلبــي، چــرخ روزگار 

چگونــه گلویش را فشــرد.
دیدي آن قهقه کبک خرامان حافظ           که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود 

اگــر بــه خــداي متعــال و بــه عالــم غیــب و شــهود و عدالــت و رســتگاري ایمــان و 
ــه : ــرد ک ــول می ک ــت، قب ــاد می داش اعتق

دور فلکي یک سره بر منبع عدلست            خوش باش که ظالم بزد راه به منزل 
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حماسه  تیپ 37 زرهي در عملیات فتح المبین 
1-تیــپ 37 زرهــي بنــا به دســتور در تاریــخ 1361/1/3 با راهپیمایــي تاکتیکي و   
پدافنــد عامــل هوایــي بــه صــورت ســریال گردانــي از منطقــه  عمومــي ســلمانیه و 
دارخویــن بــه ســوِی اهــواز و فــرودگاه اضطــراري غــرب دزفــول تغییــر مــکان نمــود.

۲- شــب  هنــگام مــن فرمانــده  تیــپ 37 بــا رؤســای ارکان دوم و ســوم تیــپ به   
ــاب  ــا جن ــی نزاج ــرارگاه نصــر فرمانده ــه و در ق ــي نصــر مراجع ــرارگاه فرمانده ق
ــه در  ــاب ســرهنگ حســین حســني ســعدي ک ــاد شــیرازي و جن ســرهنگ صی
آن زمــان فرمانــده  لشــکر ۲1 حمــزه و بــرادر محســن رضایــي حضــور داشــتند و 
طــي یــک شــور تعجیلــي ســتادي، تیــپ 37 زرهــي در کنتــرل عملیاتــي قــرارگاه 
ــپ 37  ــذاري شــد. دســتور داده شــد تی ــام نصــر 6 نام گ ــت و به ن ــرار گرف نصــر ق
زرهــي بایســتي بــا عبــور از خــط نیروهــاي خــودي )لجمــن( در تپه هــاي 
ــد  ــم کوب ــمن را در ه ــاي دش ــرب، نیروه ــوِي غ ــه س ــروي ب ــره زد و پیش علي گ
ــاده اجــراي دســتور باشــد. ــب را تصــرف و تأمیــن و آم ــه ابوغری  و جــاده  دچــه ب

ــور  ــا حض ــي ب ــپ 37 زره ــتاد تی ــورخ 1361/1/3 س ــاعت ۲3:00، م      3ـ در س
فرماندهــان یگان هــای تابعــه تصمیــم گرفــت، پــس از عبــور از پــل نــادري تمامــي 
ــط  ــره زد خ ــای علي گ ــه تپه ه ــیدن ب ــا رس ــني دار ت ــرخ دار و ش ــاي چ خودروه
)لجمــن( چــراغ روشــن حرکــت نماینــد. چــرا کــه بر اثــر تبــادل آتــش نیروهــاي 
خــودي و دشــمن صحنــه  جنــگ مثــل روز روشــن مي نمــود؛ ازایــن رو در چنیــن 
صورتــي غافلگیــري بی معنــی اســت؛ بلکــه نمایــش قــدرت ســتون چــراغ روشــن 
 خــودرو تیــپ 37 بایســتي لــرزه به انــدام نیروهاي دشــمن افکنــد و چنین هم شــد.

4ـ تیــپ 37 زرهــي طبــق دســتورالعمل ابالغــي بــا عبــور از خط و پیشــروي به   
ــع دشــمن را در محــور  ــاي مداف ــي نیروه ــیرازه و نظــم تاکتیک ــرب، ش ــوِی غ س
پیشــروي در هــم کوبیــد. از هــدف مــورد نظــر عبــور کــرد و بــه امامــزاده عبــاس 
رســید، جنــگ را بــه دشــت عبــاس و دشــت تینــه کشــاند. در ســاعت 8:00، مــورخ 
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1361/1/4 قــرارگاه نصــر ابــالغ نمــوده از پیشــروي بــه ســوِی غــرب، تــا رســیدن 
نیروهــاي جناحیــن خــودداري کنیــد.

ــه   ــاد وارد منطق ــل پیشــروی های زی ــه دلی ــان روز ب ــح هم ــه صب      از ســاعت نُ
قــرارگاه قــدس شــد و بــه نــام قــدس 5، جنــگ را بــا ســرافرازي تــا پایــان عملیــات 

ــه داد. ــن ادام فتح المبی
5ـ در قبــال ایــن فداکاری هــا در تاریــخ 1369/3/3 در همایشــي بــا حضور مقام   
معظــم رهبــري از فرماندهــان شــرکت کننده در عملیــات فتح المبیــن بــا اعطــاي 
ــي تیــپ 37 زرهــي قهرمــان را  ــه عمــل آمــد؛ ول ــر ب مــدال فتــح تجلیــل و تقدی

حــذف کردنــد و شــرکت ندادنــد، دمشــان گــرم.
6ـ بزرگان شاهد این مدعا در عملیات فتح المبین:  

     1ـ امیر سرلشکر حسین حسني سعدي. 
     ۲ـ سردار سرلشکر محسن رضایيـ  سردار سرلشکر سید یحیي صفوي. 

     3ـ سرتیپ سید حسام هاشمي. 
     4ـ سرتیپ عبدالحسین مفید. 

     5ـ سرتیپ علی اکبر موسوي قویدل. 
     6ـ سرتیپ نصرت اهلل معین وزیري. 

     7ـ کل ستاد فرماندهي قرارگاه نصر و قرارگاه قدس. 
      در صبــح روز 1361/1/4 تیــپ 37 زرهــي هجده نفر افســر، درجه دار و ســرباز در 
پیرامــون امامــزاده عبــاس شــهید داد. پنــج دســتگاه از تانک هــا و نفربرهــای مــا بــا 
بمبــاران هوائي دشــمن منهدم شــد؛ امــا دالور مردان تیپ 37 تا غــروب آن روز تعداد 
ســی دســتگاه تانــک و نفربــر نیروهاي دشــمن را در هــم کوبیدند. تا پایــان عملیات 
ــه نیروهــاي  ــادي ب ــد و تلفــات زی پاتک هــای پی درپــی دشــمن را در هــم کوبیدن
دشــمن وارد کردنــد. من عملیــات قهرمانانه  تیــپ 37 زرهي در عملیــات فتح المبین 
ــه چــاپ رســیده اســت. ــي نوشــته و توســط هیئــت معــارف جنــگ ب  را در کتاب
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تحلیل مختصري بر عملکرد گروه رزمي 38 شیراز در غرب اهواز
1ـ عنایــت و لطــف خــداي متعال در قبــال ایمان صادقانه رزمندگان بــه پروردگار   

ــت خود. و حقانی
۲ـ حضــور فرماندهــان نــه دوشــادوش؛ بلکــه پیشــاپیش رزمنــدگان در عملیات   

ــري. ــي و لحظــات ســخت درگی ــع بحران ــره، در مواق ــدي و غی ــدي، پدافن آفن
3ـ اعتمــاد بــه  نفــس رزمنــدگان نســبت بــه توانایي شــان در کاربــرد تخصصی و   

ــمن. ــاي دش ــرکوبي نیروه ــراي س ــود ب ــاي موج ــه اي جنگ افزار ه ــي حرف فن
4ـ همدلــي، هماهنگــي و یگانگي ایماني و انگیزه  دفــاع از نظام مقدس جمهوري   
ــران. ــان ای ــن اســالمی و کشــور عزیزم ــاک میه ــاي خ ــران، در جاي ج  اســالمي ای

5ـ روحیــه  تهاجمــي و برتري جویــي رزمندگان فداکار به منظــور در هم پیچیدن   
 طومــار دشــمن بعثی و انهدام آنهــا و بیرون راندنش از کشــور عزیزمان ایران اســالمی.

6ـ ایجــاد اولیــن خاکریــز توســط گــروه رزمــي 38 شــیراز در آغاز جنــگ در غرب   
اهــواز و شــرق روســتاي ُدب حــردان. 

7ـ واردکــردن ضربــه  کاري بــه نیروهــاي دشــمن و مأیوس کــردن آنــان از آرزویي   
کــه بــراي حملــه بــه اهــواز در ســر داشــتند و ناامیــد کــردن دشــمنان داخلــي. 

آن روحیه و شــور و نشــاطي که خداي متعال در دل وجان و روح رزمندگان ایجاد   
کــرده بــود، فقــط می تــوان بــه عنــوان ِ معجــزه تعبیر کــرد؛ چرا کــه همــه  رزمندگان 
ــي نداشــتند.  ــد و از کشته شــدن باک ــش می رفتن ــه پی ــه گلول ــقانه و ســینه ب عاش
ــد. ــر می آی ــا ب ــانی ها و فداکاری ه ــن جان فش ــده ای ــه از عه ــت ک ــق اس ــط عش  فق

   مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند             
    ني آنچنان سیل است این کش کس تواند کرد بند

   بیزار گردند از شهي شاهان اگر بویي برند  
    زان باده ها که عاشقان در مجلس دل مي خورند

هم رزمــان گرامــي ایــن ســرباز حقیر رزمنــده  کوچکي بــوده در قبال شــهداي   
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ــاس  ــد احس ــجاع و غیرتمن ــدگان ش ــدس و رزمن ــاع مق ــدر دوران دف ــران ق گ
ــرمندگي دارم. ش

ــي در  ــپ 37 زره ــدي تی ــدي و پدافن ــن آفن ــای غرورآفری عملیات ه
هشــت ســال دفــاع مقــدس 

     1ـ عملیات غرب دزفول، تثبیت دشمن.
     ۲ـ عملیات قائم)عج( در غرب اهواز مورخ 1359/07/16.

     3ـ عملیــات آفنــدي بــه نیروهــاي دشــمن در محــور ماهشــهر آبــادان و نجــات 
آبادان از ســقوط حتمــي در مــورخ 1359/09/۲۲.

     4ـ عملیات توکل در محور ماشهر آبادان مورخ 1359/10/۲0.
     5ـ عملیات ثامن االئمه)ع(، شکست حصر آبادان مورخ 1360/07/05.

     6ـ عملیات پدافند از شرق کارون از مورخ 1360/07/15 تا 1361/01/0۲.
     7ـ عملیات فتح المبین از مورخ 1361/01/01 تا 1361/01/09.

     8ـ عملیات بیت المقدس از مورخ 1361/0۲/10 تا 1361/03/03.
ــاه ســال 1361  ــا موســیان، آبان م ــه ت ــرزي فک ــوار م ــات محــرم، ن      9ـ عملی

قــرارگاه قائم)عــج(.
     10ـ پدافند از ارتفاعات ابوغریب و فکه.

     11ـ ادامه  عملیات کربالي 1.

دیگــر عملیات هــاي تیــپ 37 بــا ســایر فرماندهــان تیــپ بــه شــرح 
زیــر اســت:

     1ـ پدافند از قصر شیرین تنگاب، جاده  نفت شهر. 
     ۲ـ پدافند از ارتفاعات میمک، دشت هالله.

     3ـ پدافند از شهر مهران.



 ديگر عملیات هاي تیپ 37 با ساير فرماندهان تیپ...   103 

     4ـ پدافند از ارتفاعات سومار تا دشت هالله.
     5ـ پدافند از جاده  نفت شهر)داربلوط(. 

     6ـ پدافند از جاده  خسروي، تنگاب، گیالن غرب.
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اشعاري حماسي درباره  دوران دفاع مقدس
    یاد باد آن روزگاران یاد باد  

روز وصل دوست داران یاد باد     
غرب دزفول، مرز خوزستان، در آغاز جنگ

سرفرازان جان فدا کردن ز غیرت یاد باد     
تیپ، رزمي، زرهي، سي و هفت مستقل

در نبردي تن به تن، در مرز کشور یاد باد     

کرد سرکوب حمله دشمن به 9جان و تن به تن
عرصه جنگ دویرج مرز فکه یاد باد     

آن جوانان سلحشور افسران پر خروش 
وان گروهبانان بي باک و دالور یاد باد     

  گر ز سربازان و جانبازان همي یادي شود   
آن هماوردان بي نام و نشان یاد باد     

آن شهیدان کبوتر بال آغشته به خون   
     در نورد و ُدب حردان بعد از آتش یاد باد

مي نمودیم تک به سوِي دشمن زالو صفت 
     در شبانگاه پگاه در، دود و آتش یاد باد

سي و هفت مستقل در هم بکوبید موضع
     دشمنان تیره دل در شرق کارون یاد باد
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جاي دارد شمه گویم ز حصر آبادان
     روز پنج، هفت، شصت آن روز تاریخ یاد باد

لشکر هفتاد و هفت پیروز میدان نبرد
     سي و هفت مستقل، دشمن شکن را یاد باد

در میان آتش و خون آتشین سرعت برفت
                پس گرفت کارون و مارد، پل، ز دشمن یاد باد

شرق کارون در پدافند سي و هفت مستقل
     حصر در سنگر چو میکرد دشمنان را یاد باد

بعد ز آنم قصه دیگر همي آید به یاد
     حمله  فتح المبین فتح الفتوح را یاد باد

تیپ ما در این نبرد، پیکان نیروهاي خود
     چاک زد در دشت عباس قلب دشمن یاد باد

بمب و بمباران و آتش در هوا و زمین
     آن خروش و صولت رزم آوران را یاد باد

الجرم در هم بکوبیدند سربازان ما
     آن جنایت پیشگان در دشت عباس یاد باد

بار دیگر در نبردي برق آسا جان به کف
                مي نمودیم هر زمان صد جان فدا را، یاد باد
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آن دلیر مردان ارتش در پي دشمن، مثال
     شیر غران در پي رو به شکاران یاد باد

آتش و باران بمب، توپخانه و خمپار ها
     هیچ بودي، آن دالور شیرمردان یاد باد

تیپ و لشکر و گرد و گردان در نبردي آتشین
     غیرت و همبستگي بي بدیل را یاد باد

تیز پروازان عقابان، غرش جنگنده ها
     تیز و چنگ و جان به گفت و توسن سواران یاد باد

همچو رعد و صاعقه با شیرجه اندر پي
     انهدام تانک ها و دشمنان را یاد باد

آن هوانیروز آتشبار، که هردم  مي نمود
     عرصه را بر دشمن خائن جهنم یاد باد

همچو شیران شکاري در کمینگه در پي
     انهدام دشمنان و تانک ها را یاد باد

نیروي دریایي ایران زمین نابود کرد
     نیروي دریایي، دشمن به کلي یاد باد

پنجاه و پنج آن تیپ رزمي جان بکف در هر زمان
     همچو شاهین در پي دشمن شکاران یاد باد
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او هوابردش بود نام و لیکن در زمین
     نمه شب بر قلب دشمن حمله مي کرد یاد باد

بیست و سه آن تیپ رزمي در نبرد بي امان
     خوش درخشید همت رزمندگانش یاد باد

مردمي نیرو، سپاهي و بسیج، در نبرد
     آن نشاط و همدلي و شور و صفا را یاد باد

مردي و مردانگي، دلبستگي و همدلي
     وحدت ایران زمین و مردمانش یاد باد

اینکه در بیت المقدس حمله جانانه
     کرد آزاد شهر خونین شهر ما را یاد باد

سر خو ش و سرمست پیروزي بدون واهمه
     تاختند در هر زمان تا قلب دشمن یاد باد

فکه و حمرین و نهرعنبر، سمیده موسیان
     در نوردیدند در جنگ محرم یاد باد

جملگي رزمندگان تیز چنگ در این نبرد
     سربه سر تا مرز کشور پیش رفتند یاد باد

آن مسیحا دم که گفتش روز آغازین جنگ
     مي زنم من آنچنان سیلي به دشمن یاد باد
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آن امام عاشقان و آن یاور مستضعفان 
     در سراي خود که زد سیلي به دشمن یاد باد

همدلي بود و خلوص یک رنگي شور و صفا
     در سي و هفت مستقل آن تیپ رزمي یاد باد

گرچه یاران فارغند از حال من 
     از من ایشان را هزاران یاد باد

صارمي ناگفته ماند آن نکته هاي کار ساز
     راز آن یاري که بود هم راز و مونس یاد باد

  
                                                سرتیپ دوم زرهي بازنشسته مجید صارمي

 1391/01/01                                                                
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عملیــات منطقــه  ُدب حــردان در 1359/07/16 بــه نقــل از كتــاب : تیپ 
1 لشــکر 9۲ زرهــی در آغــاز جنــگ تحمیلی،بــه قلــم: ســرهنگ ســتاد 

ســید یعقوب حســینی، تهــران، انتشــارات ایــران ســبز، 1391
كلیات

مشخصات كلي عملیات:
الف( عنوان: پدافند در جنوب غربي اهواز.

ب( منطقه  عمومي عملیات:
ــر ۲5 در  ــا پاســگاه کیلومت ــه در شــمال ت ــرز)از پاســگاه طالئی از غــرب: خــط م
ــه   ــداد رودخان ــواز و امت ــي اه ــري جنوب غرب ــزده کیلومت ــرق: پان ــوب(، از ش جن
کارون، از شــمال: رودخانــه  کارون از شــمال رودخانــه  کرخه کــور و خــط اتصــال 
ــادي اژدک و ملیحــان و از جنــوب  ــداد آب ــه  کارون در امت ــه رودخان کرخه کــور ب

ــه  کارون. ــر رودخان خــط اتصــال حســینیه ب
ج( تاریــخ اجــرا از شــروع تجــاوزات مــرزي ارتــش متجــاوز عــراق در شــهریورماه 
تــا تثبیــت مواضــع پدافنــدي در جنوب غربــي اهــواز در دهــه  ســوم مهــر 1359.

د( نوع عملیات:
ابتــدا عملیــات تأخیــري از خــط مــرز تــا پانــزده کیلومتــري جنوب غربــي اهــواز و 
پــس از متوقف شــدن پیشــروي دشــمن پدافنــد در پانــزده تــا بیســت کیلومتــري 

جنوب غربــي اهــواز شــامل: پاتــک در ُدب حــردان در شــانزدهم مهرمــاه 1359.
هـ( قرارگاه كنترل كننده: قرارگاه لشکر9۲ زرهي.

و( یگان هاي عمده  شركت كننده خودي:
- تیپ1 لشکر9۲ زرهي؛

- توپخانه لشکر9۲ زرهي )منهاي دو گردان(؛
- سپاه پاسداران اهواز؛
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- گروه نامنظم چمران؛
- دانشجویان دانشکده افسري،
ز( یگان هاي عمده  متجاوز:

- عناصري از لشکر5 مکانیزه شامل: تیپ10 و تیپ۲0 مکانیزه و تیپ۲6 زرهي؛
- عناصري از لشکر9 زرهي شامل: تیپ 35 و تیپ43 زرهي؛

- عناصري از لشکر1 مکانیزه در محور تنومه پاسگاه کیلومتر ۲5.
ح( اسامي فرماندهان:

- فرمانــده  لشــکر9۲ زرهــي: ابتــدا ســرهنگ زرهــي ســتاد ملک نــژاد و از ســوم 
مهــر 1359 بــه بعــد ســرهنگ زرهــي ســتاد غالمرضــا قاســمي نو؛

ــي  ــرگرد زره ــري و س ــرات صف ــرگرد مخاب ــدا س ــي: ابت ــپ1 زره ــده  تی - فرمان
قاســمي، بعــداً ســرهنگ زرهــي ســتاد جاللــي، ســرهنگ زرهــي ســتاد ســرانجام 
ــي فرماندهــي تیــپ را  و ســرهنگ زرهــي ســتاد بدرخواهــان کــه هرکــدام مدت

ــد؛ عهــده دار بودن
- فرمانده  توپخانه لشکر: سرهنگ توپخانه ستاد آخوندزاده

ط( نتیجه نهایي عملیات
در آغــاز تجــاوزات ارتــش عــراق یکــي از هدف هــاي اصلــي ارتــش بعــث، 
ــروي  ــده  نی ــتون عم ــک س ــور ی ــن منظ ــراي ای ــود و ب ــواز ب ــهر اه ــرف ش تص
متجــاوز شــامل عناصــري از لشــکرهاي 5 و 9 زرهــي بــه ســمت اهــواز 
ــق شــدند عناصــر لشــکر9۲ زرهــي را کــه در مقایســه  ــد و موف پیشــروي کردن
ــي  ــري جنوب غرب ــزده کیلومت ــا پان ــود، ت ــف ب ــیار ضعی ــمن بس ــروي دش ــا نی ب
اهــواز عقــب براننــد و در ایــن محــور در حــدود صــد کیلومتــر در خــاک 
ــکر و  ــپ1 آن لش ــه تی ــي ک ــکر9۲ زره ــر لش ــد. عناص ــروي نماین ــران پیش ای
ــوان  ــده  ت ــمت عم ــت دادن قس ــود از دس ــا وج ــد ب ــي بودن ــگان تقویت ــد ی چن
ــا باقیمانــده  تــوان رزمــي پیشــروي دشــمن را در  رزمــي خــود موفــق شــدند، ب
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ــد.  ــد نماین ــه س ــگل گمبوی ــردان و جن ــادي ُدب ح ــورد و آب ــه  ن ــوب کارخان  جن
     پــس از متوقــف شــدن پیشــروي اولیــه  نیروهــاي متجــاوز، تیــپ1 لشــکر9۲ 
ــورد  ــه  ن ــوب کارخان ــي در جن ــز زره ــي از مرک ــي38 اعزام ــروه رزم ــي و گ زره
ُدب حــردان، حملــه  متقابــل کردنــد و بــا وجــود اینکــه تعــدادي تانــک دیگــر در 
ایــن حملــه از دســت دادنــد؛ ولــي ایــن حملــه اثــر روانــي مثبتــي بــراي نیروهــاي 
ــراي نیروهــاي دشــمن داشــت و بعــد از ایــن عملیــات،  ــر منفــي ب خــودي و اث
ــي  ــط دفاع ــتن خ ــراي شکس ــه اي ب ــل مالحظ ــالش قاب ــمن ت ــاي دش نیروه
لشــکر9۲ زرهــي و تهدیــد اهــواز از خــود نشــان دادنــد و تــالش اصلــي خــود را 
متوجــه  تصــرف سوســنگرد و حمیدیــه و تهدیــد اهــواز از ســمت غــرب کردنــد.  
     پــس از ســرازیر کــردن آب کارون از طریــق کانــال ایجاد شــده در شــمال غربي 
اهــواز بــه جنــوب منطقــه  دفاعــي در جنــوب ُدب حــردان، نبــرد در ایــن جبهــه به 
ــا عملیــات بیت المقــدس در خــرداد  ــن وضــع ت ــت رکــود کامــل درآمــد. ای حال
1361 ادامــه یافــت و در ایــن مــدت قریــب بــه بیســت مــاه عملیــات مهمــي در 

منطقــه  عملیاتــي جنوب غربــي اهــواز بــه مرحلــه  اجــرا درنیامــد.
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عملیــات منطقــه  ُدب حــردان در 1359/07/16 بــه نقــل از كتــاب: نبردهای 
منطقــه اهــواز و سوســنگرد در آغــاز جنــگ تحمیلی،بــه قلم: ســرهنگ 

ســتاد ســید یعقوب حســینی، تهــران، انتشــارات ایــران ســبز، 1395
ــک محــدود در  ــک ت ــده  لشــکر، طــرح ی ــاه 1359 فرمان       در پانزدهــم مهرم
 منطقــه  ُدب حــردان را تهیــه کــرد کــه در روز شــانزدهم مهــر بــه اجــرا درآمــد.

ــی و  ــک زره ــپ ی ــا تی ــت ب ــم گرف ــکر تصمی ــزی، لش ــه طرح ری      در مرحل
گــروه رزمــی 38 زرهــی بــه مواضــع دشــمن در حوالــی ُدب حــردان حملــه کنــد؛ 
ــت  ــه دس ــی ب ــدند و موفقیت ــر می ش ــد درگی ــن دو واح ــه ای ــی در صورتی ک ول
ــواز  ــات اه ــه  عملی ــه  منطق ــب دشــمن متوج ــد، خطــر جــدی از جان نمی آوردن
می گردیــد. تنهــا واحــدی را کــه لشــکر می توانســت بــرای مقابلــه بــا ایــن خطــر 
احتمالــی جابه جــا کنــد، همــان گــردان 148 پیــاده بــود کــه قبــاًل در منطقــه  

اهــواز بــود و بعــد بــه منطقــه  دشــت آزادگان اعــزام شــده بــود. 
     بــه همیــن علــت، لشــکر در پانزدهــم مهرمــاه بــه ایــن گــردان دســتور داد 
ــاط مســتقر  ــواِن احتی ــاد به عن ــه اهــواز برگــردد و در تپه هــای فولی آب ــه منطق ب
ــده  دانشــجویان دانشــکده   ــی و فرمان ــای مردم ــا نیروه ــی ب ــا هماهنگ شــود و ب

ــد.  ــر انجــام ده ــاط دیگ ــی در نق ــای فرع افســری، تالش ه
ــاه  ــم مهرم ــواز، در روز پانزده ــی اه ــوب غرب ــدود در جن ــه  مح ــرح حمل       ط
ــر آن در  ــکر و عناص ــالش لش ــد و ت ــاده گردی ــکر آم ــتاد لش ــیله  س 1359 به وس
منطقــه  اهــواز صــرف آماده شــدن بــرای اجــرای حملــه شــد؛ امــا دشــمن در ایــن 
روز حمــالت هوایــی ســختی بــه مناطــق مختلــف خوزســتان کــرد. از جملــه نقاطی 
کــه بمبــاران شــد نیــروگاه بــرق رامیــن اهــواز، کارخانجــات تانک ســازی مســجد 
ســلیمان بــود. توپخانــه  نیروهــای عــراق نیــز مناطــق مســکونی اهــواز و حمیدیه را 
ــاران توپخانــه در روز  ــاران کردنــد. در حمــالت هوایــی و گلوله ب بــه شــدت گلوله ب
پانزدهــم مهــر تلفــات و خســارات نســبتاً زیــاد بــود، در ایــن روز بالگردهای دشــمن 
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نیــز در منطقــه  اهــواز ظاهــر شــدند و بــه نیروهــای مــا حملــه کردنــد؛ ولی آســیب 
مهمــی نرســاندند و متقابــاًل بالگرد هــای مــا نیــز بــه مواضــع دشــمن حملــه کردند. 
و آتــش توپخانــه مــا نیــز شــدیدتر شــد و مواضــع دشــمن در منطقــه  ُدب حــردان 
بــه شــدت کوبیده شــد. طــرح تــک محــدود و محلــی کــه لشــکر 9۲ زرهــی بــرای 
ــام طــرح قائم)عــج( از ســاعت 05:00، روز  ــه ن ــود، ب جنــوب اهــواز تهیــه کــرده ب

شــانزدهم مهرمــاه اجــرا گردیــد. 
     جزییــات چگونگــی طرح ریــزی و اجــرای ایــن عملیــات در مــدارک در دســترس 
ثبــت نگردیــده بــود؛ ولــی در خاطــرات ســرهنگ زرهــی ســتاد ســید علی بدرخواهان 
کــه در زمــان اجــرای ایــن عملیــات، سرپرســت رکــن ســوم لشــکر 9۲ زرهــی بــود، 
چنیــن بیــان شــده اســت کــه در پانزدهــم مهرمــاه، باقی مانــده   گردان هــای تیــپ 
ــک و یــک  ــاً در حــدود یــک گــردان رزمــی و یــک گروهــان تان یــک زرهــی جمع
 گروهــان پیــاده اعزامــی از شــیراز بــه نــام گــروه رزمــی 38 در منطقــه  اهــواز بــود.

     گــروه رزمــی 38 تــازه بــه اهــواز رســیده و در تپه هــای فولی آبــاد شــمال غربــی 
اهــواز مســتقر بــود. مــن در روز پانزدهــم مهــر از ایــن گــروه رزمــی بازدیــد کــردم. 
رزمنــدگان ایــن گــروه رزمــی از عناصــر مختلــف ســازمانی مرکــز زرهــی و مرکــز 

پیــاده شــیراز ترکیــب یافتــه بــود. 
      دســتور عملیاتــی تــک محــدود به ســمت ایســتگاه آب تیمــور در ســاعت 13:30، 
بــه ایــن گــروه رزمــی و تیــپ1 زرهــی ابــالغ شــد. در حــدود ســاعت 16:00، همــان 
روز بــه گــروه رزمــی 38 دســتور داده شــد کــه عناصــری را بــه جنــگل مصنوعــی 
گمبویــه در شــمال ُدب حــردان اعــزام کنــد و جنــگل را از وجــود احتمالــی عوامــل 
نفــوذی دشــمن پاک ســازی نمایــد؛ زیــرا اطــالع رســیده بــود. کــه عوامــل نفــوذی 
دشــمن وارد جنــگل شــده اند. در اجــرای ایــن دســتور گــروه رزمــی یــاد شــده یــک 
گروهــان پیــاده را بــه داخــل جنگل فرســتاد، ایــن واحــد در هنگام شناســایی جنگل 
بــه افــراد گــروه نامنظــم دکتــر چمــران برخــورد کردنــد کــه قبــالً از حضــور آنــان 



عملیات منطقه  ُدب حردان در 1359/07/16 به نقل از کتاب: نبردهای...   115 

آگاهــی نداشــتند. خوشــبختانه حادثــه  ســویی در ایــن برخــورد پیــش نیامــد.
      در ســاعت ۲1:00، لشــکر بــه گــروه رزمــی 38 دســتور داد، عنصــر اعزامــی بــه 
جنــگل بــه حاشــیه  خارجــی و جنوبــی آن حرکــت کنــد و آمــاده شــود در صبــح 
ــد. ــه نمای ــه ســمت مواضــع دشــمن در ُدب حــردان حمل ــاه ب  روز شــانزدهم مهرم

     فرمانــده  گــروه رزمــی درخواســت نمــود حملــه حداقــل ۲4 ســاعت بــه تأخیــر 
بیفتــد تــا، آن واحــد بتوانــد بــرآورد وضعیــت و طرح ریــزی نمایــد. ولی با درخواســت 
ــر  ــاد زی ــای فولی آب ــع تپه ه ــن موق ــت نشــد. در همی ــی موافق ــروه رزم ــده گ فرمان

گلوله بــاران شــدید توپخانــه دشــمن قــرار گرفــت. 
     فرمانــده  گــروه رزمــی 38 از ســاعت 0۲:00، روز شــانزدهم مهرمــاه تــالش نمــود 
واحــد خــود را تــا قبــل از آغــاز روشــنایی از جنــگل خــارج کنــد و بــه منطقــه  تیپ1 
زرهــی کــه از مالشــیه1 در جنوب شــرقی جنگل تــا کارخانه  نــورد و رودخانــه  کارون 
 گســترش داشــت وارد شــود؛ ولــی موفــق بــه اجــرای ایــن قســمت از طــرح نشــد. 
     طــرح تــک محــدود تیــپ1 زرهــی چنیــن بــود کــه گــردان ۲۲1 ســوار زرهــی 
)باقی مانــده( در مواضــع موجــود پدافنــد می کــرد و باقی مانــده  گــردان ۲64 تانــک 
و 1۲1 مکانیــزه بــه منطقــه  ُدب حــردان حملــه می نمودنــد و نیروهــای دشــمن را تــا 
آنجــا کــه می توانســتند عقــب می راندنــد و در صــورت مقــدور ُدب حــردان را اشــغال 

و در آن منطقــه پدافنــد می کردنــد.
ــی 38 در ســاعت  ــروه رزم ــدون وارد عمــل شــدن گ       عناصــر تیــپ1 زرهــی ب
06:00، روز شــانزدهم مهرمــاه حملــه را آغــاز کردنــد و در حــدود هفتصــد تــا 1500 
متــر بــه ســمت ایســتگاه آب تیمــور پیشــروی نمودنــد؛ امــا بــه علــت آتــش شــدید 

دشــمن متوقــف و زمین گیــر شــدند. 
ــگام  ــن هن ــد.)در ای ــرد ش ــدان نب ــاعت 06:30، وارد می ــی 38 در س ــروه رزم       گ
ســرهنگ بدرخواهــان شــخصاً ایــن گــروه رزمــی را هدایــت می کــرده اســت( فرمانده  
تیــپ1 از گــروه رزمــی 38 خواســت از منطقــه  گــردان ۲64 تانــک عبــور از خــط 
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کنــد و گــروه رزمــی 38 بــه همیــن نحــو وارد عمــل شــد؛ امــا در حــدود بیســت 
دقیقــه بعــد از آغــاز پیشــروی گــروه رزمــی 38 مشــاهده شــد، تعــدادی از تانک هــای 
ایــن واحــد بــه ســمت عقــب برگشــته اند و منطقــه  نبــرد را تــرک می کننــد. علــت 
ــرگرد  ــی س ــروه رزم ــن گ ــک ای ــان تان ــده گروه ــه فرمان ــود ک ــینی آن ب عقب نش

دســتوری شــهید شــده بــود.
     بــا تــالش زیــاد افســران واحــد، تانک هــای گــروه رزمــی 38 در مواضــع قبلــی 

تیــپ1 متوقــف گردیدنــد. 
     ایــن عقب نشــینی ســبب بــر هــم ریختــن وضعیــت تیــپ1 نیــز شــد و ادامــه  
عملیــات میســر نگردیــد و گــروه رزمــی 38 در مواضــع گــردان ۲64 تانــک تیپ یک 
مواضــع پدافنــدی را اشــغال کــرد و دشــمن نیــز در مقابــل عقب نشــینی نیروهــای ما 

حــرکات تهدیدآمیــزی از خــود نشــان نداد.
      در حــدود ســاعت 09:00، یــک واحــد مردمــی کــه قریــب 150 نفــر و از اراک 
اعــزام شــده بودنــد و مجهــز بــه ســالح ســبک و آر. پــی. جــی 7 بودنــد وارد منطقــه  
عملیــات شــدند و از طریــق کانــال آب، پیشــروی کردنــد، امــا اقــدام مهمــی انجــام 
ندادنــد. بــه علــت بــاز بــودن زمیــن، رســاندن مهمــات و تخلیــه مجروحــان مشــکل 

بــود و اغلــب آمبوالنس هــا مــورد اصابــت گلولــه  دشــمن قــرار گرفتنــد. 
     باالخــره در حــدود ســاعت 11:00، روز شــانزدهم مهــر از شــدت تیرانــدازی طرفین 
در منطقــه  نبــرد کاســته شــد و تانک هایــی کــه در زمیــن بــاز قــرار گرفته بودنــد، در 
پشــت کانــال آب موجــود کــه مانــع تیــر مســتقیم دشــمن بــود و در محــل اســتقرار 

قبلــی تیــپ1 قرار داشــت، مســتقر شــدند. 
     گــردان 1۲1 مکانیــزه و عناصــری از گــروه رزمی 38 نیز در حاشــیه  جنگل گمبویه 
کــه در حــدود هفتصــد متــر جلوتــر از خــط پدافنــدی تیــپ1 بــود مســتقر گردیدند. 
ایــن عملیــات تــک محــدود بــه ُدب حــردان با عــدم موفقیــت مواجه شــد؛ ولــی اثرات 
 ثانــوی آن در جلوگیــری از ادامــه  حملــه دشــمن به طــرِف اهــواز بســیار مؤثــر بــود. 
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اشکاالت این عملیات ناموفق، عبارت بودند از:
)1( نیروی هوایی پشتیبانی پیش بینی شده را انجام نداد.

)۲( نیروهــای مردمــی هم زمــان بــا عناصــر لشــکر وارد عملیــات نشــدند و ســه 
ســاعت بعــد از آغــاز حملــه وارد نبــرد شــدند.

ــت )غرب(  ــاح راس ــش جن ــت، پوش ــر مأموری ــالوه ب ــی 38 ع ــروه رزم ــه گ )3( ب
ــا اســتعداد کمــی کــه داشــت دو  نیــز داده شــده بــود و ایــن واحــد نتوانســت ب

ــد. ــام ده ــان انج ــت را هم زم مأموری
)4( شناسایی و هماهنگی در مرحله  طرح ریزی ضعیف بود.

)5( ایــن عملیــات نشــان داد کــه تانک هــا در زمیــن بــاز و بــدون عــوارض طبیعی 
و مصنوعــی، در مقابــل آتــش ضدتانــک، فوق العــاده آســیب پذیر هســتند.

ــه  ــاه 1359 ب ــانزدهم مهرم ــخ ش ــی در تاری ــپ1 زره ــدود تی ــک مح ــاره  ت درب
ُدب حــردان، ســروان شــهربانی موســی عزیــز آبــادی مســئول واحد بســیج اعزامی 
از اراک کــه در ایــن عملیــات شــرکت کــرده بــود، نظریاتــی ارایــه داده و اظهــار 
نظــر کــرده اســت کــه تیــپ1 زرهــی نتوانســت مأموریــت خــود را انجــام دهــد؛ 
ــاوت  ــر از قض ــد. صرف نظ ــوب جنگی ــبتاً خ ــیراز نس ــی 38 ش ــروه رزم ــی گ ول
دربــاره  خوبــی و بــدی عملیــات، ایــن افســر نیــز جریــان را بــه همــان نحــوی کــه 

در بــاال بــه آن اشــاره شــد بیــان کــرده اســت.
عملیــات تــک محــدود لشــکر 9۲ زرهــی در جنــوب غربــی اهــواز بــه ُدب حــردان 
بــه هــدف مطلــوب نرســید و تیــپ1 زرهــی و گــروه رزمــی 38 زرهــی بیــش از 
ده دســتگاه از تانک هــای باقی مانــده خــود را از دســت دادنــد؛ امــا ایــن حرکــت 
ــرد داشــت:  ــه نب ــن منطق ــات ای ــی در کل عملی ــج مطلوب لشــکر 9۲ زرهــی نتای
از  جملــه آنهــا ایــن بــود کــه: تمــام جنــگل گمبویــه در شــمال ُدب حــردان بــه 
کنتــرل کامــل نیروهــای مــا در آمــد و ُدب حــردان در زیــر دیــد و تیــر مســتقیم 
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نیروهــای مــا قــرار گرفــت. 
     نتیجــه آن شــد کــه دشــمن مجبــور گردیــد به مــرور از ُدب حردان عقب نشــینی 
کنــد و مواضــع خــود را در حــدود ده کیلومتــر بــه ســمت جنــوب غربی عقــب ببرد 
و در خــط مکســر در کرانــه  غربــی کارون و ُدب ســلیمان بنی تمیــم، کوهــه مســتقر 
گــردد خســارات وارده بــه تیــپ1 نســبت بــه تــوان رزمــی موجــودش زیــاد بــود. 
فرمانــده  تیــپ درخواســت کــرد ایــن تیــپ تعویــض و یــا تقویــت گــردد کــه در آن 

موقــع چنیــن امکانــی در اختیــار لشــکر نبود. 
     لشــکر دســتور داد تیــپ1 و گــروه رزمــی 38 کــه در منطقــه بودنــد، مواضــع 
مناســب تهیــه کننــد و در همــان محــل پدافنــد نماینــد؛ امــا مشــکل اصلــی در 
ــا همــکاری اســتاندار  ــود کــه ب ــودر در منطقــه ب ایــن موقــع نبــودن بلــدوزر و ل

خوزســتان و نیروهــای مردمــی ایــن نیــاز تأمیــن شــد. 
ــت  ــه  دش ــز از منطق ــک نی ــان تان ــک گروه ــا ی ــاده ب ــی 148 پی ــروه رزم      گ
آزادگان بــه تپه هــای فولی آبــاد غــرب اهــواز تغییــر مــکان داد و وضعیــت دفاعــی 

لشــکر در منطقــه  اهــواز تثبیــت گردیــد. 
     ایــن عملیــات در وضــع دشــمن اثــرات نامطلوبــی داشــت. نیروهــای دشــمن به 
وحشــت افتادنــد و گســترش خــود را تغییــر دادنــد به نحوی کــه از کرانــه  رودخانه  
ــادی،  ــد و آب ــه ســمت غــرب جــاده  اهــواز خرمشــهر عقب نشــینی کردن کارون ب
بیــوض کــه در حــدود بیســت کیلومتــری جنــوب غربــی اهــواز و در کرانــه  غربــی 
کارون قــرار دارد، آزاد شــد. ایــن نتیجــه نســبتاً مثبــت عملیــات شــانزدهم مهرماه 
1359، ســبب تقویــت روحیــه  رزمنــدگان مــا شــد، به نحوی کــه فرمانــده  لشــکر 

بــا ارســال پیــام کتبــی از تیــپ1 زرهــی و گــروه رزمــی 38 زرهــی تقدیــر کــرد.
ــزارش داد. در  ــن گ ــی چنی ــکر 9۲ زره ــات را لش ــن عملی ــی ای ــه  کل       نتیج
ســاعت 05:00، روز شــانزدهم مهرمــاه 1359 یــک تــک تطبیــق شــده در محــور 
ــر  ــج کیلومت ــدود پن ــه ور در ح ــای حمل ــد. یگان ه ــرا ش ــهر اج ــواز خرمش اه
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ــپ1  ــود از: تی ــارت ب ــه ور عب ــر حمل ــی عناص ــتعداد رزم ــد. اس ــروی کردن پیش
زرهــی بــا دوازده دســتگاه تانــک و دو گروهــان پیاده )منهــا( و عناصــری از گــروه 
ــا(،  ــان پیاده )منه ــک گروه ــک و ی ــتگاه تان ــیزده دس ــا س ــیراز ب ــی 38 ش رزم
ــا وجــود  ــذا ب ــود؛ ل در حالی کــه نیــروی دشــمن عناصــر یــک لشــکر مکانیــزه ب
تهــور فوق العــاده یگان هــای خــودی، نیــروی کافــی بــرای اجــرای ایــن عملیــات، 
در دســترس لشــکر نبــود. در ایــن عملیــات، عناصــر حملــه ور 35 نفــر شــهید و 
ــا همــکاری نیروهــای ســپاه پاســداران و  1۲6 نفــر مجــروح داشــتند و لشــکر ب
گــروه نامنظــم دکتــر چمــران و نیروهــای مردمــی توانســت وضعیــت جبهــه را در 

جنــوب اهــواز تثبیــت نمایــد.
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حــوادث و رویدادهــای 1359/07/16 بــه نقــل از كتــاب: تقویــم تاریــخ 
دفــاع مقــدس، غــرش توپ هــا، جلــد دوم،بــه قلــم: ســرتیپ۲ ســعید 

پــورداراب، تهــران، مركــز اســناد انقــاب اســامی،1384

      امــروز تیــپ 1 لشــکر 9۲ زرهــی دوبــاره بــه ُدب حــردان، واقــع در پانــزده 
کیلومتــری جنــوب غربــی اهــواز حملــه  کــرد و اگرچــه تیــپ موفقیتی به دســت 
نیــاورد؛ ولــی اثــر روانــی آن در نیروهــای خــودی و دشــمن شــایان توجــه بــود.

در ایــن عملیــات، لشــکر 9۲ زرهــی بــا اســتفاده از عناصــر تیــپ1 زرهــی لشــکر 
و گــروه رزمــی 38 زرهــی شــیراز، تــک محــدودی را در منطقــه ی ُدب حــردان 
بــه ســمت آب تیمــور اجــرا نمــود. ایــن عملیــات، بــه نــام عملیــات قائم)عــج( 
ــان رســید.  ــه پای در ســاعت 05:00 امــروز آغــاز گردیــد و در ســاعت 11:00 ب
ایــن عملیــات محــدود هرچنــد بــرای نیروهــای مــا تلفــات و خســاراتی را در بــر 
داشــت؛ امــا نتایــج مثبــت آن نیــز ارزنــده بــود، ازجملــه اینکــه ایــن عملیــات 
در ادامــه ی عملیات هــای محــدود غــرب دزفــول نشــانه  آغــاز روحیــه ی آفنــدی 

در نیروهــای مدافــع جمهــوری اســالمی بــود. 
ــر  ــی ب ــای ایران ــرل نیروه ــعه ی کنت ــات، توس ــن عملی ــر ای ــج دیگ      از نتای
ــه ی  ــه منطق ــه طوری ک ــود؛ ب ــردان ب ــمال ُدب ح ــه و ش ــی جنگل َکمبوی تمام
ــت و  ــرار گرف ــالمی ق ــوری اس ــای جمه ــر نیروه ــد و تی ــر دی ــردان زی ُدب ح
ــود را در  ــع خ ــد و مواض ــینی کردن ــردان عقب نش ــمن از ُدب ح ــای دش نیروه

ــیدند.  ــب کش ــی عق ــوب غرب ــمت جن ــه س ــر ب ــدود ده کیلومت ح
ــد  ــمن آزاد ش ــغال دش ــوض از اش ــادی بی ــات، آب ــن عملی ــه ی ای      در نتیج
ــلیمان،  ــه ُدب س ــی کارون ب ــه ی غرب ــی کران ــز در خط ــمن نی ــای دش و نیروه

ــدند. ــتقر ش ــه مس ــم و کوه بنی تمی
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ــر  ــهید و 1۲5 نف ــر ش ــات 35 نف ــن عملی ــرای ای ــی در اج ــکر 9۲ زره      لش
مجــروح داشــت، امــا بــا  ایــن وضــع توانســت نیروهــای دشــمن را مجبــور بــه 

ــد. ــرک مواضــع خــود نمای ت
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