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 محفوظ است. «صیادشیرازی سپهبد علیشهید »حق چاپ برای هیئت معارف جنگ 
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 ۱۳۳۳5۲۳  : ملی شماره کتابشناسی



 

 

 

 

" از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که 

کنم توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این 

 " بگذارند.نشدنی را برای آیندگان به ودیعه گنجینه تمام

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود. "
 امام خمینی)ره(

 

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما " می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت 

 سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند."

است، مظهر معنویت و " دفاع مقدس مظهر حماسه 

خواهی، مظهر ایثار و دینداری است، مظهر آرمان

است، مظهر ایستادگی، پایداری و  ازخودگذشتگی

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن 

 "جهاد نیز مقدس و جهاد است. 

یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز "

 "نش بدهکار است.چیزهایی به تاریخ و آینده و آرما

 العالی(ای )مدظلهالله خامنهعظم رهبری حضرت آیتم ممقا
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  0631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه
 156، صفحه10، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 

  ایم.ها بهره جستهکه در همه صحنهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.رسیده ما در جنگ به این نتیجه 

 .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حّس برادری و وطن 

  مردم 
ً
ها و منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

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

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

  های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت نظامجنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران

 کنند.

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  همه اینها از برکت  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است،از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشئت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن

بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه  ساعتی هم که مصلحت

 خود عمل کرد.

 چهار



 

 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه بـاطل ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای واالمقام، نصیب ها، ایثارگریاسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

های پاک و تشنه نسل جوان انقالب های جوشان آنها به سینهندگان اسالم نمـوده و از سینـهرزم

 گردد.اسالمی منتقل می

شهید سپهبد »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  9969از پاییـز سال « هیئت معـارف جنگ»

های مادی و معنوی حضرت حمایتبا تصویب کریمانه و  9964شکل گرفت و در سال « شیرازیعلی صیاد

معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با مقام  العالی()مدظله ایامام خامنه

بر عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی روحیه متعالی بسیجی بر 

َنهدِ »
َ
یَن جـاهَـدوا ِفینا ل

ّ
َمَع الُمْحِسنینَوالـذ

َ
نا َو ِانَّ اللَه ل

َ
ُهم ُسُبل در معی ج، با صداقت و تالش دسته«ینَّ

پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و »آمیـز را کـه با گـرایش این وادی مقدس گام نهاده و این رسالت افتخـار

 دارد. شکل گرفته است، ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال« آموزشی

بدین  9969تا سال  9969های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات  ترتیب بـوده اسـت که بر

خاطـرات خـود در  عملیات عزیمت نموده و با یادآوری اند بـه منـطقـهعهده داشتـه نقش مهمی را بر

هـای تلـخ و ای از حقایق و واقعیتهای تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهصحنـه نبـرد و بـرداشـت

های میدانی، ، همچنان با اجرای آموزش9969این هیئت بعد از سال  شیرین را گردآوری نموده است.

یش از چاپ ب .ها اقدام نمودر عملیاتو سای )ع(االئمهعملیات ثامنهای میدانی تکمیل برداشت نسبت به

از اقدامات  9919تا پایان سال 9961عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  996

 باشد.هیئت معارف جنگ می

 9به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان سال 9964آموزش معارف جنگ، از سال 

های افسری دانشگاه 9نیز برای دانشجویان سال 9992نزاجا و از سال  )ع(دانشگاه افسری امام علی

دانشگاه قرارگاه پدافند هوایی  9برای دانشجویان سال 9914هوایی، دریایی و فارابی و از سال 

التحصیالن نفر از فارغ 99916تعداد  9919به اجرا درآمده و تا پایان سال  )ص(االنبیاءخاتم

  اند. در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتههای مزبور را دانشگاه

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق 9996هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این عزیزان در زمان دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف به یگان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت

هزار نفر از کارکنان  476، بیش از 9919جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان سال 

 پنج



 

 

باشند، آموزش نظری معارف ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهوظیفه که فارغ

 اند.جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  9996آموزان پایور اجا از سال معارف جنگ برای کلیه دانش آموزش

)ع( )جواداالئمهمرکز آموزش اجا   9ها در این آموزش 9919سال  ازگردید و جواداالئمه نزاجا برگزار می

نپاجا(  )ع(اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم

 97آموز پایور به مدت نفر دانش 99969تعداد ، 9919ریزی شد که بر این اساس تا پایان سال برنامه

 اند.آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته ،ساعت در هر دوره

ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

مرکز  99ها در ، آموزش9919تا پایان سال  9916عت برگزار شد که از سال سا 9دفاع مقدس به مدت 

 نفر دانشجو برگزار گردیده است. 1461برای تعداد 

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در 991، بیش از 9919تا پایان سال  9919از بهمن سال 

 اند.تههر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرف

برای  9919جلسه در سال  4ساعت در  9آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد. 274تعداد 

نفر دانشجو در  226ساعت برای تعداد  9آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد. 9919سال 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د واحده و قدرت واحده باشیم.ی  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  ربای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»

 شش



 

 :تقدیم به

ن، مادران، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران جنگ تحمیلی که در دوران اپدر 

هشت سال دفاع مقدس با استقامت، صبر و شکیبایـی، رزمندگان اسالم را حمایت کردند تا 

 در سنگرها با خیالی آسوده در مقابل متجاوزان به رزم خود ادامه دهند.

رزمان از م خودکششی و دیگر همم۵۷۱توپخانه ۳۳۳رزمان شجاعم در گردانتمامی هم

کاتیوشا،  ۳۷۲م کششی، گردانم۵۳۱وپخانهت ۳5۳و  ۳5۲های ام در گردانخود گذشته

م، پشتیبانی، خدمات، عقیدتی سیاسی و حفاظت م۲۳پدافند هوایی  ۳۳۱و  ۳۲۱های گردان

 توپخانه که در مناطق عملیاتی صمیمانه و با جان و دل ما را یاری کردند. ۳۳و اطالعات گروه

اری و دیگر رزمندگان های پیاده، زرهی، توپخانه، مهندسی، بهدکلیه رزمندگان یگان

 رزمندگان تیپ۳۲های لشکریگان
ً
های زرهی، گردان ۳۲زرهی قهرمان لشکر ۳، زرهی خصوصا

 گردان ۳۲توپخانه لشکر
ً
م خودکششی کمک مستقیم م۵۱۱توپخانه ۳۵۳زرهی، خصوصا

 ۵۳های لشکرتوپخانه و همچنین رزمندگان یگان ۲۲های توپخانه گروهزرهی و یگان ۳تیپ

االئمه، خلبانان شجاع پیروز ثامن ۷۷های لشکرپیاده هوابرد شیراز و یگان ۱۱، تیپزرهی قزوین

برکف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در هوانیروز نیروی زمینی و خلبانان جان

زیز رزمان بسیار عدشت آزادگان مردانه به قلب حوادث تاختند و مرگ را به بازی گرفتند که از هم

 اند.های پر مخاطره بودهدم در آن سالو ارجمن

، برادران سپاه پاسداران، ژاندارمری، گروه مسلحرزمانم در سایر نیروهای دیگر هم

های نامنظم شهید دکتر چمران و نیروهای بسیج و مردمی که آنان نیز تا پای جان و تا جنگ

 هایایستادند و حماسهآخرین لحظه دوشادوش برادران ارتشی خود در برابر دشمن متجاوز 

بسیاری را آفریدند که رد پای آنان نیز در حوادث مختلف این اثر با درخشندگی بسیار زیادی 

 باشد.مشهود می
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 تشکر و قدردانی

 999نخستین کسانی که باید از آنان تقدیر و تشکر به عمل آورم، رزمندگان گردان -9

روزی خود در کاری و تالش شبانههستند که با ایثار، فداخانه توپ 99گروه مم969توپخانه

، مردانه در برابر هجوم دشمن 91های مختلف جنگ در دشت آزادگان در سال صحنه

فراوان،  هایایستادگی کردند و افتخارات بزرگی را در تاریخ میهن اسالمی آفریدند و با همکاری

 ن این اثر یاری نمودند.با ارائه خاطرات خود از آن دوران من را در تدوی

زرهی  12زرهی و لشکر 97در لشکر رزمانمهمروزی دیگر تقدیر و تشکر از زحمات شبانه -2

 
ً
م، م969توپخانه 999م گردانم996آتشبارتوپخانه،  999زرهی، گردان 9تیپ خصوصا

توپخانه، خلبانان شجاع نیروی هوایی و هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی  22گروه 996گردان

در نیروهای مسلح و مدافعان و نیروهای مردمی جان بر کف در دشت  رزمانمهمایران و تمامی 

های بسیاری آفریدند و یهن اسالمی شجاعانه جنگیدند و حماسهممآزادگان که در دفاع از حری

 شود.پای آنان در حوادث مختلف این اثر مشاهده میرد

شهید امیر سپهبد علی صیادشیرازی، بنیانگذار هیئت معارف جنگ که شرایط  -9

هشت سال دفاع مقدس را  رزمانهممناسبی برای انتشار خاطرات فرماندهان و رزمندگان و 

 فراهم آورده است.

معارف جنگ به واسطه  هیئتامیر سرتیپ سید حسام هاشمی، جانشین محترم  -4

 آمیز و صمیمانه در تهیه این اثر.های تشویقصحبت

 ها و همکاری در تنظیم و چاپ کتاب.به واسطه راهنمایی اگویصادقی 2امیر سرتیپ -9

 شکیبا به واسطه همکاری صمیمانه در مراحل تنظیم کتاب. 2امیر سرتیپ -7

های ها و همکاریانه به واسطه راهنماییتوپخ 999آجوری فرمانده گردان 2امیر سرتیپ -6

 ن خاطرات.یآمیز و صمیمانه در مراحل مختلف تدوتشویق

مهدی دامغانیان به واسطه همکاری صمیمانه و ارائه خاطرات روزانه خود  2امیر سرتیپ -9

 تر شدن این اثر.برای کیفی

های زندگی ا و رنجههای دفاع مقدس، تمام نگرانیهمسر و فرزندانم، که در طول سال -9

ها و دوری اینجانب از آنان، متحمل شدند. همچنین در طی مراحل را به واسطه مسئولیت

تدوین این اثر، زحمات را با شکیبایی تحمل نموده و مشوق اینجانب شدند، صمیمانه تشکر 

 نمایم.و قدردانی می
 

 هشت



 

 سخنی درباره این کتاب

گاه آگاهانه توسط گویندگان و نویسندگان، درباره هشت  هایی که ناخودآگاه ویکی از غفلت
سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس معمول گردیده و ادامه هم دارد، آن است که در مدت سال 

تا کنون، آنچه گفته و یا نوشته شده درباره کلیات بوده و از جزئیات غفلت شده است. در  ۱۳
اًل ات را شناخت تا بتوان نتیجه کلی گرفت. اصگیری و بررسی، باید جزئیحالی که در هر نتیجه

وانند تدهند. کلیات بدون اجزاء، اصاًل وجود خارجی نمیاجزاء هستند که کلیات را تشکیل می
داشته باشند. و باز یکی دیگر از مشکالت عمده ما آن است که اکثر قریب به اتفاق جامعه، کمتر 

 کنند.سب صرف مطالعه نمیپردازند و حوصله و یا وقت منابه مطالعه می

هایی است که بر خالف بیش از کتاب «1831در سال توپخانه دوربرد»توان گفت کتاب می
های جنگ، وارد جزئیات شده، از قبضه توپ و سرباز خدمه آن تا رده لشکر درصد کتاب ۳۱از 

د اجرا فراها و ادستها باالتر حرف زده، اما بیشترین سنگینی کتاب در پایینو بعضی وقت
 کند.کننده و یا رزمنده میدان اصلی نبرد بوده و درباره آن بحث می

 شود که قبالً های میدان نبرد میکاریبا خواندن این کتاب، خواننده متوجه خیلی از ریزه

نگ یابد که صحنه جدانسته و یا چنین واضح به آن آگاهی نداشته. بعد از مطالعه درمییا نمی
 ت.ها بوده اسشود نبوده و چیزی فراتر از این حرفها ارائه میها و رسانهفیلم به آن شکل که در

نگاری کرده، تا امروز آید، نویسنده محترم هوشمندانه در روزهای حادثه وقایعبه نظر می
توانسته حتی اسم سربازها را هم در کتاب بیاورد و میزان اثرگذاری هر کدام از اسامی را که در 

 ان نام برده، بیان کند. کتاب از آن

افسوس خواهیم خورد اگر این کتاب در جامعه نظامیان خوانده نشود. در حالی که نظامیان 
ر هایی را برای کسب دانش و تجربه بیشتبه واسطه شغل و وظایفی که دارند، باید چنین کتاب

« واو»به « اوو »ای که باشند، های آن، در مدیریت شغلی خود در هر ردهو به کارگیری درس
برداری کنند، زیر جمالت انتخابی خط بکشند، بعضی صفحات را برای بخوانند، خالصه

ای در مجموعه نیروهای رسد باید ارادهنویسی کنند. به نظر میهای بعدی حاشیهبرداریبهره

 دقت ها توسط نظامیان بهمسلح برای ایجاد و توسعه چنین کاری ایجاد شود تا این قبیل کتاب
مطالعه شود و سپس دیگر افراد جامعه جهت شناخت نیروهای مسلح و چگونگی دفاع از کشور، 

 ها مراجعه نمایند.به این کتاب
 «.جنگیدیمچگونه می»خدا کند تعداد زیادی بخوانند تا بدانند 

 گویاستاد صادقی ۲سرتیپ

 ُنه
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 ای گرانبها از حوادث، واقیع و خاطرات دوران هشت سال دافع مقدس است،قلب هر سرباز اریانی گنجینه
 اهی زیادی از رشادت، جوانمردی، ایثار و فداکاری هب همراه دارد اهی آینده کشور، رازاه و ردسکه ربای نسل 

 توان رد آن گنجینه کشف نمود.اه را میو فرهنگ زیبای جبهه

 مقدمه
و  د کردخاطرات رزمندگان در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تاریخ کشورمان را تغذیه خواه

ای تمام نشدنی است که برای آیندگان به ودیعه خواهد ، گنجینه)ره(ش امام خمینیبرابر فرمای
ها و ها، پیروزیها، ناکامیها، کامیابیها، زیباییای است که زشتیتاریخ جنگ آینه .ماند

، که در دوران رزمانمهمکند. من و ها و عوامل آنها را برای جامعه در خود منعکس میشکست
گاه با ایم، هیچآور بودههای وحشتناک و ماللجوانی در بطن جنگ بوده و شاهد و ناظر صحنه

و عزیزترین دوستانمان را در  رزمانهمبریم، زیرا بسیاری از بیان خاطرات جنگی خود لذت نمی
ها و خرابیکنیم و از ایم و با یاد آنان در وجودمان احساس دلتنگی میجنگ از دست داده

ها هایی که جنگ برای میلیونهای روستاها و شهرهای کشورمان و همچنین آوارگی و رنجویرانی

کنیم. اما ممکن است در این دنیای پرآشوب یم مبه بار آورد نیز احساس تأل وطنانمانهمنفر از 
ن حسن ریتتر گردد. بزرگبار دیگر نیز کشورمان دچار این مصیبت، حتی به صورت وحشتناک

 .های آینده استها از نسلی به نسلنوشتن خاطرات، انتقال تجربیات و راهنمایی
داران و سربازان جوان در ارتش جمهوری های آینده و افسران، درجهاگر فرزندان ما در نسل

 بار بااسالمی ایران آگاهی یابند و بدانند که ما در جنگ چگونه در شرایط سخت و مشقت

و جانفشانی برای دفع تجاوز از کشور عزیزمان تا سرحد مرگ  ودگذشتگیازخهمبستگی، 
ها را الگوی خوبی برای خود قرار ها و ایثارگریتوانند آن عملکردها، رشادتایم، میایستاده

هایمان را به زمین های زیادی است که جنگ به پایان رسیده و سالحدهند. اکنون سال
ها، خبری نیست. اما هنوز خاطرات جنگ در افکارمان موج گلولهها و ایم، دیگر از بمبگذاشته

های بسیاری ها و گلولهگذارد و بمبها خواب جبهه من و امثال من را آرام نمیزند. شبمی

کند، اما کشنده نیستند، ولی روح و همانند دوران جنگ در اطرافمان به زمین اصابت می
دهند. جنگ برای ما هنوز تمام نشده است. برای کسانی روانمان را نشانه گرفته و آزارمان می
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اند نیز جنگ تمام نشده و یاد و خاطره آنان در وجودشان موج که عزیزانشان را از دست داده
، مادران، همسران و فرزندان شهدا و مفقودین، حتی به دنبال ناپدر زند. هنوز خیلی از می

های ناشی از آن جنگ دانم دردها و زخمبگیرند. نمیهای عزیزانشان هستند تا آرام استخوان
شود. شاید وجود چنین حسی برای بسیاری از رزمندگان که به یممسوز چه وقت تماخانمان

اند و تبعات آن را کاماًل از نزدیک مشاهده های نبرد بودهطور مستقیم درگیر جنگ در میدان
حساسیت آنها را نسبت به آمادگی رزمی اند، برایشان همانند مرگ تدریجی است و نموده

نماید، زیرا آنها بیشتر از دیگران با تمامی وجودشان جنگ نیروهای مسلح کشورمان بیشتر می
 نمایند.و آثار آن را حس نموده و درک می

جنگی رخ دهد،  آنکهیبور است و در وجود من و امثال من هنوز آتش بزرگی از جنگ شعله

یم و یا نشینی کنیم و باید با آن بجنگتوانیم عقبفته است و به هیچ عنوان نمیروان ما را نشانه گر 
شناسد، اما همه هرکسی از زاویه دید خود رزمندگان را می اینکه به خاک افتاده و تسلیم شویم.

اند. دانند رزمندگان واقعی چه کسانی هستند و در آن دوران سخت چه کردهمردم خوب می
گاه چیزی نخواسته و آن اند، هیچادعا و گمنامند و برای کاری که انجام دادهیرزمندگان واقعی ب

کنند، زیرا آنان خالصانه برای رضای ها را با پاداش دنیوی معاوضه نکرده و نمیزحمات و فداکاری

دانستند و به راحتی در برابر اراده ها را مشیت الهی میجنگیدند و حضور خود در جبههخدا می
 گفتند.شدند و دعوت حق را لبیک مییممگارشان تسلیپرورد 

خواهم با توجه به بضاعتم از آن قهرمانان واقعی و گمنامی بنویسم، که خود شاهد من می
بار جنگ که هر روز از طلوع تا و ناظر اعمال، رفتار و کردارشان در آن دوران سخت و مشقت

فرا برسد،  مرگشانشدند، تا لحظه مردند و زنده میغروب آفتاب و در طول شب هر لحظه می

جنگیدند و با ادامه زندگی در شرایط سخت، ارزش و قیمت ترین شرایط میر سختبودم. آنها د
داشتند، هرچند به دست گرفتن یک قلم، روزی دست برنمیکردند و از تالش شبانهپیدا می

سیار آن لحظات ب توانمییک برگ کاغذ و نوشتن جمالتی روی آن شاید کار آسانی باشد، اما آیا 
 ندگان اسالم را در آن شرایط تشریح نمود؟دشوار و احساسات رزم

های توپخانه، تانک و دیگر ترین انواع آتشآیا انتقال تصورات آنان در زیر سهمگین

های بالانقطاع هوایی دشمن میسر است؟ آیا نوشتن در مورد عبور از ها و بمبارانسالح
گر ها و دیار، باتالقهای مین، سیم خاردترین استحکامات دشمن که مملو از میدانمستحکم

موانع مصنوعی و طبیعی بود، کار آسانی است؟ گستردگی عظمت رزمندگان اسالم در آن 
شرایط و در آن زمان به حدی است که اگر تمامی دانش و مهارت و تجربه خودم را به منظور 
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 ترین شرایط کههای نبرد و در سختنگارش شجاعت، فداکاری و ایثار آن عزیزان در میدان
ام، به کار گیرم، از ذکر مطلبی در خور نام و عظمت آن مردان بزرگ تاریخ شاهد و ناظر بوده

های روزانه خود و دیگر کشورمان عاجز خواهم بود. لیکن، امیدوارم به استناد یادداشت
به همراه خاطراتشان از آن دوران، تصاویر منظم و واقعی را از شرایط بسیار بحرانی  رزمانمهم

هایی واال و برجسته و نادر و حماسه آفرینی انسان ازخودگذشتگیادث تلخ و شیرین، و حو
ای ترسیم نمایم، تا اصول اخالقی اندیشه و طرز تلقی آنان و قلب آوری و به گونهجمع

میهنان عزیزم برسانم. آنان دارای رازهایی بودند و هستند که با مهربانشان را به آگاهی هم
ن رازها، عشق و محبت سرشار آنها نسبت به دین و مردم کشورشان پدیدار برداری از آپرده

گاه صورت، شایسته است برای همیشه مورد تحسین واقع شده و هیچ گشته و در این

 هایاند، فراموش نشوند و سرمشق نسلشان که حامی و مشوق آنان بودهخودشان و خانواده
ن پسند مردم قرار خواهد گرفت یا نه، لیک هایم موردتهنوشدانم که آینده قرار گیرند. البته نمی

چیزی که مرا به سوی انجام آن سوق داده اشتیاق درونی من نسبت به عظمت و بزرگی آن 
آنان موجب  هایرشادتها و دالورمردان تاریخ کشورمان است که نوشتن در مورد ایثارگری

ها و ها و تحمل رنجها، دالوریرشادتخواهم از با چنین قصدی میشود. خشنودی من می

های آن های آن ایثارگران و قهرمانان جنگ که همه چیز خود را فدای کشور و آرمانسختی
 سربازانی بگویم و بنویسم که هرگز به هایرشادتند، بگویم و به رشته تحریر درآورم. از دنمو

کران برابر دریای بیای در های من قطرههای خود بازنگشتند. هرچند نوشتهخانه
 ساز کشور است.های آن سلحشوران و مردان تاریخجانبازی

ای هم برای افکارم پر از خاطراتی است که مجال نوشتن آنها نیست و شاید حوصله 

نوشت، اما سعی  توانمیهای زیادی را خواندن نباشد، زیرا برای هر لحظه از جنگ کتاب
دوارم امیها اکتفا کنم. حوصله خوانندگان عزیز و محترم به حداقل گرفتنام با در نظر کرده

ساز و باعظمت ای از زحمات آن مردان حماسهذره های واقعی و منصفانه من جبراننوشته
 .تاریخ کشورمان باشد

در این کتاب، حوادث و اتفاقات در فاصله روزها بسیار زیاد و متنوع بوده است و تمام این 

گذاری برای هر کدام از حوادث به عنوان فاصله روزها ذکر شده و از عنوان حوادث در ذیل
واسطه اجتناب از وجود عناوین فرعی زیاد خودداری شده است. خوانندگان محترم کتاب در 

 طول مطالعه کتاب متوجه این حوادث زیاد و متنوع خواهند شد.

 اکبر اصالنیسرهنگ توپخانه علی
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 م خودکششی بعد از پیروزی انقالب اسالمیم018توپخانه 655وضعیت گردان

 های ارتش، برای اینکه شرایط اول جنگ و وضعیت یگان
ً
های توپخانه گردان خصوصا

م خودکششی قبل از جنگ و هنگام وارد م969توپخانه 999توپخانه و همچنین گردان 99گروه

ها دانستم به مختصری از وضعیت نابسامان یگانهای نبرد مشخص شود، الزم شدن به میدان

ها در آن شرایط بحرانی بیشتر مشخص و بر در آن زمان اشاره نمایم، تا عملکرد خوب یگان

ا ها، بهای ارتش با توجه به تمامی کاستیهمگان آشکار شود که تا چه اندازه نفرات یگان

یی هاآماده و مسلح ایستادند و حماسهجسارت و شجاعت و فداکاری تمام در برابر دشمن کاماًل 

 نظیر است.را آفریدند که در تاریخ کشورمان کم

بیش نبود. ای بهتوپخانه )پادگان جی( مخرو 99بعد از پیروزی انقالب اسالمی، پادگان گروه

ها در حین انقالب به آتش کشیده شده بودند و تعدادی نیز تخریب شده و تعدادی از ساختمان

طلب غارت شده و ای فرصتها توسط عدهتعدادی دیگر در حال فرو ریختن بودند. انبار یگان

شده  فقودها و خودروها آسیب کلی دیده و وسایل آنها از بین رفته و یا مخالی از وسایل بود، توپ

ای برای آنها باقی نمانده بود و شیشه تعدادی از خودروها نیز شکسته و بودند و ابزار و وسیله

خودروها حتی فاقد باطری جهت روشن شدن و حرکت بودند. تعداد بسیاری از خودروهای 

از ها ها تخریب و کلیه سالحخانه یگانها نیز به آتش کشیده و منهدم شده بودند. اسلحهیگان

 تیرانجام مأموای که هیچ یگانی قادر به پادگان خارج شده و کاًل خالی از اسلحه بودند، به گونه

داران و نبود. از طرفی سربازان از خدمت ترخیص شده و بقیه نفرات هم بالتکلیف بودند و درجه

و  کردند؛ ضمن اینکه تعدادی از افسرانسربازان هم از فرماندهان خود چندان اطاعت نمی

ای هم پاکسازی شده و بقیه هم در انتظار آینده داران در زندان و تعدادی هم فراری و عدهدرجه

شهید سپهبد علی  .من در دوران انقالب در مرکز توپخانه اصفهان بودم نامشخص خود بودند.

های جنگ، مسائلی را که خودش در دوران انقالب در مرکز توپخانه در کتاب ناگفته صیادشیرازی

دومی اصفهان شاهد و ناظر بوده به خوبی عنوان نموده است. من و دیگر دوستانم با درجه ستوان

اری دیدیم و ککه مشغول گذراندن دوره مقدماتی توپخانه بودیم نیز آن مسائل و مشکالت را می

 نستیم انجام دهیم.تواهم نمی

توپخانه انتقال  99، به گروه9999بعد از طی دوره مقدماتی رسته توپخانه، من در اوایل سال

یافتم. با گذشت چند ماه از پیروزی انقالب اسالمی اوضاع کمی بهتر شده بود، اما وضعیت 

توپخانه را بسیار اسفناک دیدم و کمتر کسی رغبت به قبول سمت و مسئولیت  99گروه
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 سخت و دشوار بود و یگان
ً
ها محل فرماندهی را داشت. فرماندهی کردن در آن شرایط واقعا

آزمایش عملی برای فرماندهان بود تا بتوانند یگان از هم پاشیده و متالشی شده خود را 

آن شرایط نیاز به افسران و فرماندهان الیقی داشت تا بتوانند  بازسازی و سر و سامانی دهند.

توپخانه که سرمایه ملی و متعلق به مردم بودند را از آن وضعیت اسفناک  99های گروهیگان

ای بود که مسائلی دست و پاگیر نجات دهند، هرچند اختیار تام نداشتند و شرایط هم به گونه

شد و مقرراتی هم نبود تا بر اساس آن مقررات بتوانند اعمال فرماندهی فرماندهان میمانع از 

امور جاری را هدایت، کنترل و اداره نمایند. مقررات عبارت بود از لیاقت، صداقت، کاردانی و 

پاکی فرماندهان و مورد قبول واقع شدن از طرف زیردستان تا بتوانند به مرور به یگان خود سر 

بایست از لیاقت، درایت و صبور بودن خود نی داده و آن را عملیاتی نمایند. آنان میو ساما

ر و بدت روزبهرساندند، وگرنه وضع موجود هم روز استفاده کرده و کاردانی خود را به اثبات می

 یکم آتشباردار وظیفه در یگانم )نفر سرباز و درجه 26شد. من در آن زمان بیش از تر میوخیم

 آتشباردرصد آمار سازمانی  26م خودکششی( نداشتم، که در حدود م969توپخانه 999انگرد

و گردان داشتیم که برای همیشه آنان را تحسین  آتشبارداران بسیار الیقی در بود، اما درجه

ته که از قبل در وجودشان شکل گرف باانضباطیخواهم کرد. آنان با دلسوزی و تعهد بسیار باال و 

 از خیابانبود، توپ
ً
آوری شده بودند جمع های شهر تهرانها و خودروهای آتشبارها، که بعضا

 داران باعث شدکردند. تالش آن درجهو وضع بسیار بدی داشتند را تعمیر و حاضر بکار می

م خودکششی همراه با نفرات منتخب م969توپخانه 999یکم تقویت شده گردان آتشبارتا 

دیگر آتشبارهای گردان در همان ابتدای جنگ با افسران با دانش و متعهد و شایسته ستاد 

گردان و همچنین فرمانده گردان بسیار پرتالش، متعهد، باایمان، باتجربه و دانشگاه جنگ 

های آفندی در دشت ر و فعالی را در پدافند از منطقه و عملیاتدیده، نقش بسیار چشمگی

 .ایفا نمایند آزادگان
ها در آن زمان که نابود شده بودند، طور که اشاره نمودم، برای بازسازی و حفظ یگانهمان 

آن شرایط برای فرماندهان بهترین زمان آزمایش بود تا بتوانند آن سازمان را از ورطه سقوط 
 نجات دهند. البته کار بسیار پرمشقتی بود و نیاز به افسرانی الیق، زبده، پرتوان و دلسوز داشت

 گونه سابقه فرماندهی بهکه قباًل آزمایش خود را پس داده بودند و این طور نبود که بدون هیچ
اند، هایی هم که در حین جنگ شکست خوردهشدند. این موضوع برای یگانکار گمارده می

ما در آن زمان، در پادگان با مشاهده  .باشد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار استصادق می
ها، خودروها و دیگر تجهیزات سبک و سنگین یگان و وضعیت آموزش اسفناک توپ وضعیت
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شدیم و مرتب از فرماندهان رده نفرات و کسری بیش از اندازه تعداد سربازان بسیار نگران می
در  **گفتیم:کردیم تا یگانمان را بازسازی نماییم و به آنان میباالی خود درخواست کمک می

های آمیزی کالسداران و سربازان آتشبارها را برای بازسازی و یا رنگدرجهآن زمان افسران، 
و یا کمک به کشاورزان به نوبت به مناطق مختلف شهر  های تهرانها و دبیرستاندرس دبستان

کردند. من بارها و بارها به فرمانده گردان وقت و فرمانده وقت یماعزام تهران و اطراف آن 
بازنشسته(، با دلسوزی زیاد  2)مرحوم سرتیپ توپخانه، سرهنگ مهدی صدری 99گروه

ش ، آموزآتشبارکار کردن تجهیزات و وسایل به گفتم بازسازی و آماده کردم و میاعتراض می
 آماده شدن برای هرگونه تجاوزی نفرات، بازسازی ساختمان

ً
ز کشور ابه های پادگان و نهایتا

اهمیت بیشتری برخوردار است. هرچند قانع کردن فرماندهان رده باال، که اختیار آنچنانی 
 نداشتند و دیگر نفرات که شور و شوق انقالبی داشتند، 

ً
 شده، های تازه تأسیسسازمان خصوصا

دند، سعی دااو نسبت میبه شد، با القاب بدی که کار بسیار سختی بود و اگر کسی معترض می
اجرای تصمیمات خودشان نمایند، اما بسیاری از افسران و به کردند او را تسلیم و وادار می

 اهمیتبه کردند توجه همه را داران دلسوز روی عقیده خودشان پافشاری کرده و سعی میدرجه
ای ونهگبه یعنی بازسازی یگان و آماده کردن تجهیزات معطوف نمایند. البته شرایط  موضع،

انی ای نداشت. کستوانستیم بر عقیده خود پافشاری کنیم و مقاومت هم فایدهبود که ما نمی
 شدند، بعضشدند، کسانی هم که معترض میکردند، مقبول واقع مینوعی سازش میبه که 

ً
ا

نه کشیدند و وارد اینگوگرفتند، برخی هم خود را کنار میظن قرار میرد سوءتنبیه شده و یا مو
کردند که ناشی از شرایط خاص آن زمان بود. شدند و بسیار محتاطانه برخورد میها نمیبحث

شدیم و با مسائل جانبی بسیاری هم درگیر بودیم، در چنین شرایطی که اصاًل حمایت نمی
 کار دشواری بود. در چنین وضعیتی، تعدادی کردیم یگان خود ر سعی می

ً
ا آماده کنیم که واقعا

آمده در کردستان و دیگر مناطق،  وجودبه شرایط به توپخانه نیز با توجه  99های گروهاز یگان
ها ها با تمامی کاستیداران و سربازان آن یگانشدند. افسران و درجهیم مآن مناطق اعزابه 

های اتمام برسانند، البته همان مأموریتبه نحو مطلوبی به های محوله را توانستند مأموریت
گذاشت. های اعزامی تأثیرات سوء خود را باقی میمقطعی نیز در کاهش آمادگی رزمی یگان

داران و کارمندان ذخیره ارزشمندی بودند، زیرا افسران، درجه ها شاملنفرات متخصص یگان
در های مختلف زحمت کشیده و سالیان زیادی را برای کسب علم و دانش نظامی و تخصص

های مختلف تجربیات بسیاری را کسب کرده بودند. آنان در کنار آموزش و رزمایش هایمیدان
دری قبه و نواقص را برطرف نمایند، اما مشکالت  هامرور نارسائیبه فرماندهان خود توانستند 
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ل سال کم در اواینقطه مطلوب، کارهای باقیمانده زیادی داشتیم. کمبه زیاد بود که برای رسیدن 
شنیدیم که های پراکنده میناگواری را از مرزهای کشورمان در خصوص درگیریاخبار ، 9991

جود ها وبر ارتقاء توان رزمی یگان هم مبنیمعی کننده بود، همچنین یک اراده جبرایمان نگران
نداشت تا آنان را برای نبرد از هر حیث آماده نماید، زیرا مسئوالن سیاسی کشور تصور یک جنگ 

کردند و در مورد وفاداری نیروهای ارتش هم شک و تردید وجود داشت. اما تمام عیار را نمی
تا پیروزی انقالب اسالمی و حضور  قبل از انقالبهای تجربیات خود از سالبه نظامیان، با توجه 

کردند که کشور آبستن حوادث بینی میدانستند و پیشدر مرزهای ایران و عراق، کاماًل می
جدیدی است که از چشم سیاسیون دور مانده است. در حالی که ارتش عراق خود را برای حمله 

که هر تالشی  ای مشغول نابودی ارتش بودند. در صورتیر ایران عدهنمود، دایران آماده میبه 
 شد، زیراها و کشورهای حامی آن میبرای نابودی ارتش در ایران باعث خوشحالی و شادی عراقی

 داران زبده ارتش، دانستند که با رها شدن متخصصان و افسران و درجهمی
ً
که  خلبانانی خصوصا

ند تواندیده و کاماًل توانمند بودند، آنها بهتر میداخل کشور آموزش سالیان زیادی را در خارج و
 ها برای آمادگیاهدافشان دست یابند. اما باقیمانده همان ارتش در یگانبه هنرنمایی نموده و 

 شدند.ها آماده میکشور با تمامی نارساییبه الزم و رویارویی با هرگونه تجاوز 

سابقه  که داران قدیمی گردانم و دیگر افسران و درجهم969توپخانه 999فرمانده گردان

در حمایت از  9999حضور در نوار مرزی کشور در منطقه سردشت آذربایجان غربی را در سال 

تهدیدات به ، با توجه 9داشتند و با ارتش عراق جنگیده بودندکردهای معارض  با دولت عراق 

موجود، نگران آینده بودند و تمامی تالش خود را برای حاضر بکار کردن تجهیزات و وسایل 

انجام دادند و حتی فرمانده گردان با اعزام آتشبارهای  999جهت ارتقاء آمادگی رزمی گردان

های گردان، سعی کرد؛ های آموزشی توپو اجرای تیراندازی آباد قممیدان تیر علیبه گردان 

سطح آموزش نفرات گردان را ارتقاء دهد تا در صورت نیاز بتوانند مأموریت خود را انجام دهند. 

توپخانه بود که توانست با  99توپخانه، بعد از انقالب، شاید اولین یگانی در گروه 999گردان

 تمامی مشکالت آن زمان، 
ً
سادگی میسر نبود و به م که م969دریافت مهمات توپخانه خصوصا

                                                           
پک )کشورهای صادر کننده نفت( که در الجزایر تشکیل  م( ۵۳۷۱) ۵۳۱۳ سال . در اسفند 9

ُ
در حاشیه کنفرانس سران ا

 ۲که آن زمان مرد شماره حسین از عراق ومدین، شاه از ایران و صدامبوساطت رئیس جمهور الجزایر، آقای شده بود، با 

عراق شرکت کرده بود، با هم مذاکره و توافق در رفع اختالفات نمودند که  عراق و به نمایندگی از حسن البکر رئیس جمهور

الجزایر گردید. در اثر این قرارداد، ایران حمایت خود را از کردهای معارض عراق قطع نموده و  ۵۳۷۱ منجر به قرارداد

 ی و همراهان نیز به ایران آمدند و در گوهردشت کرج مقیم شدند. مالمصطفی بارزان
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ارتش اعتمادی نداشت، تمرینات به بایست برای دریافت مهمات در آن شرایط که کسی می

بایست مورد از کشور میآموزشی خود را انجام دهد. ما برای مهیا نمودن یگانمان برای دفاع 

خوردیم، زیرا مشکالت و معضالت بسیاری ما را احاطه گرفتیم و خون دل میبازخواست قرار می

 شد، کاربرخوردهایی که با ما میبه کرده بودند و برطرف نمودن آنها در آن شرایط، با توجه 

ر اوایل جنگ هم ایراد ای نبود. شاید کسی این حقایق را نداند و از ارتش و عملکرد آن دساده

که ایراد و اشکال را باید در جای دیگری جستجو نمایند. ایراد را کسانی  بگیرد، در صورتی

ازهای ها و نیگرفتند که با احساسات، خویشاوندی نزدیکی داشتند، اما با ارتش و مأموریتمی

صد ق روزبهد و روز آن و شرایطی که برای سازمان و نیروهایش ایجاد کرده بودند، بیگانه بودن

 نابودی بیشتر آن را داشتند.

 میدان تیر توپخانهبه توپخانه با دریافت مهمات، آتشبارهای گردان را  999فرمانده گردان 
اعزام و با شناسایی و اشغال مواضع در مراحل مختلف عملیات و با اجرای  آباد قمعلی

ای هروی، پدافند و آفند، مانند ثبت تیر و اجرای انواع آتشهای الزم در مراحل عقبتیراندازی
پدافندی و آفندی، سطح آموزش نفرات گردان را ارتقاء داد که ناشی از دوراندیشی او و افسران 

که در همان اوایل جنگ تحمیلی در نحوه عملکرد نفرات گردان بسیار مؤثر ستاد گردان بود 
های بسیاری را ها و اشغال مواضع و کارهایی که انجام دادم، آموزشبود. من در آن تیراندازی

های نبرد برایم بسیار مفید بود داران قدیمی گردان کسب نمودم که در میداناز افسران و درجه
نکه ایبه کردم، با توجه کسب نمی آباد قمها را در میدان تیر علیگر آن آموزشکنم؛ او اقرار می

های دشمن که بسیار مجهز بودم، در اوایل جنگ در رویارویی با یگان یاتجربهیبافسر جوان و 
ت اخوبی عمل نمایم، که در آن صورت اثر به وظایف خطیر خود به توانستم و آماده بودند، نمی

و  مردم منطقهزرهی در خط، رزمندگان دیگر نیروها و  9های تیپسوء آن ابتدا نصیب یگان
 999داران قدیمی گردانافسران و درجهبه ها و تجرشد. همان آموزشیم منفرات تحت امر 

روی نیروهای ارتش کاماًل مجهز و های مرگبار بر م بود که با اجرای انواع آتشم969توپخانه
گیر و دشمن را زمین آماده و متجاوز عراق جهت حمایت از نیروهای خودی، در دشت آزادگان

های رزمندگان نظیر مبنای پیروزیپدافند در منطقه نمودیم و آن عملکرد خوب و کمبه وادار 
دیده، قدرتمندتر و مرگبارتر است. های بعدی گردید. یک جنگجوی آموزشاسالم در عملیات

ترین ضربات را در همان آغاز هایی که طی سالیان متمادی دیده بودیم، مهلکما با آموزش
یم. در صورتی که اگر آموزش کافی نداشتیم، خیلی زود با عملکرد دشمن وارد کردبه جنگ 

این بود که زمانی دشمن را  رزمانمانهمدادیم. هنر ما و دیگر بدمان، جانمان را از دست می
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پدافند در منطقه نمودیم که کاماًل تنها بودیم و با مشکالت بسیاری به گیر کردیم و وادار زمین
د ما در ارتش رش م. ولی ارتش زندگی ما بود و ما با ارتش یکی بودیم،کردییم مدست و پنجه نر 

شدیم. جنگ هم بخشی از زندگی ما بود، ما در شرایطی می تربزرگکرده بودیم، بزرگ شده و 
گ کردیم. لذا با جنبایست در آن شرایط بسیار سخت زندگی میوارد جنگ شده بودیم که می

توانست دایی ما از آن شرایط بسیار دشوار بود. فقط مرگ میو آن شرایط بحرانی یکی شدیم و ج
ما را از آن شرایط جدا کند. بنابراین، مردانه ایستادیم و برای عظمت کشور و مردم کشورمان و 
ارتش جنگیدیم و افتخار کسب کردیم. هیچ هنری باالتر از ایثار، شجاعت، مقاومت، صبر و 

اوج  دان نبرد کهشهادت رسیدن در میبه و در نهایت، استقامت در برابر دشمنان کشور نیست 
 قله افتخار است.

***** 

 در دشت آزادگان 1875مروری بر جریان جنگ در نیمه دوم سال 

دستور صدام از هوا و زمین مرزهای کشورمان را مورد به ، ارتش عراق ۳۵/۳/۵۳۱۳در روز 
شهرهای مرزی یورش آوردند. زنان و کودکان به هجوم قرار داد. آنها در استمرار حمالت خود 

رای نجات شهرها کاری انجام کردند و مردان در تالش بودند بگناه بسیاری شیون و زاری میبی
ما و دیگر مدافعان باید از حیثیت  جان باختند، زنان و کودکان زیادی از وحشت و حیرت دهند،

. کردیم که ایستادگی هم کردیمزده کشورمان دفاع و تا پای مرگ ایستادگی میصیبتم مو مرد
قیر بود. ح در آن شرایط بحرانی و در میدان جنگی نابرابر، فقط مرگ بود که نزد مدافعان بسیار

اه آن گرسیدند که هیچشهادت میبه  جنگیدند ومیکردند و یستادگی میا مدافعان باغیرت
از من و امثال من که در آن مهلکه قرار داشتیم،  ،لحظات فراموش نخواهند شد. اما گذشته

ه از آن ام ککردهبه ام و تجرگاه جداشدنی نیست. گذشته با من است، ولی این را دریافتههیچ
دوران جنگ  یهاتجربهز آن حوادث و های بسیاری را بیاموزیم. من احوادث باید درس

دنبال بهانه است و جنگ به ام که باید برای همیشه هوشیار بود، زیرا دشمن همیشه آموخته
برای روشن شدن بهتر شرایط و وضعیت شوند. بازی خطرناکی است که مردم در آن قربانی می

ضروری است مروری بر حوادث و شرایط نیروها در شش ماه  ها در منطقه دشت آزادگانیگان
 تاریخ حقیقی جنگ در ناگفته9991اول جنگ )نیمه دوم سال 

ً
های آن ( داشته باشم. واقعا

آن اشاره کرد تا اوضاع آن زمان بیشتر قابل درک و به بایست از زوایای مختلف است که می
های و سپاه برای تشریح و تمجید عملکرد یگان استفاده نیروهای جوان قرار بگیرد. البته ارتش

اند، اما رازهای بسیاری در دوران جنگ هنوز نهفته های زیادی را منتشر کردهکتاب ،خود
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از  هتوانند بگویند و پردهای بسیاری وجود دارد که رزمندگان میباقیمانده است و هنوز گفتنی
 .اسرار و واقعیات جنگ بردارند

در منطقه  9991ای از اتفاقات سال گوشه رزمانهمدر این کتاب تالش شده؛ با کمک 

، از مردانی که جانانه از ادعابی، که شاهد ناظر آن بودیم. از قهرمانان گمنام و دشت آزادگان

رزمندگانی که گذران ایام  هایرشادتهای آن دفاع و جان خود را نثار کردند. از میهن و ارزش

سخت و دفاع از کشورشان بر اکثر مردم پوشیده مانده، از نحوه پیشروی دشمن در دشت 

های آزادگان و چگونگی سد پیشروی دشمن و نیز از مردم وحشت زده منطقه، از دهکده

به ن خکه در سکوتی مرگبار فرو رفتند و مردمانشان در آستانه نابودی قرار گرفتند س شماریبی

 تواند بازگوکننده حقایق و شرایط ناگوار و بحرانی آن زمان باشد.میان آید؛ گرچه قلم نمی

ها، خود را در تمامی کاستیبه م در اوایل جنگ با توجه م969توپخانه 999نفرات گردان

مستقیم  های پدافندی و حتی تیرانواع آتششمار دشمن قرار دادند و با های بیتیررس تانک

دیده مردم ستمبه ها، همچون سدی نفوذناپذیر عمل نمودند و در بدترین شرایط ایستادند و توپ

یادگار به های ماندگاری را خلق کرده و از خود امید دادند و حماسه منطقه دشت آزادگان

 999ربازان توانمند و غیرتمند توپخانه در گردانداران و سگذاشتند. افسران، درجه

و  زرهی 12زرهی لشکر 9م کمک مستقیم تیپم999توپخانه 999م و گردانم969توپخانه

همچنین نیروهای پیاده و زرهی آن تیپ که شرایط همانند و مشابهی را با یگان ما در دشت 

لق واسطه خبه ای هستند، اما برای همیشه در تاریخ آزادگان داشتند، دارای افتخارات نانوشته

های پدافندی توپخانه قدرتمند خود در کنار هایشان جاودان خواهند ماند. ما با آتشحماسه

 زرهی و دیگر مدافعان، مانند نیروهای ژاندارمری 12زرهی لشکر 9انی ازخودگذشته در تیپمرد

انقالب اسالمی شهرهای مذکور  و سپاه پاسداران و اهواز ، حمیدیه، سوسنگردشهرهای بستان

 خصدلیل نداشتن اسلحه کافی به های الزم بودند و که هنوز شکل نگرفته و فاقد آموزش
ً
 وصا

همراه نیروهای به های سنگین و سازمان رزمی مناسب، قدرت رزمی آنچنانی نداشتند، سالح

جنگیدند، یافته نبودند، ولی مردانه میو نیروهای مردمی که آنها نیز سازمان گروه چمران

، ترین شرایط. آنان در سختاندگمنامجنگیدیم. عده بسیاری از آن مدافعان قهرمان همچنان می

زمانی که دولتمردان و مردم کشور آمادگی دفاع را نداشتند، در برابر دشمن کاماًل آماده و مسلح 

در روزهای  حیرت واداشتند.به کردند و دنیا را  بگویم معجزهو حماسه که چه یا بهتر  ایستادند

رعت خود سبه توانست های ارتش داشتند، ارتش نمیشرایطی که یگانبه آغازین جنگ، با توجه 

شکل کنونی وجود به طور که اشاره گردید همان را بازسازی کند. همچنین، سپاه پاسداران
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های رزمی همچون گروهان، گردان، نداشت و برای دفاع و انجام وظیفه، سازمان نیافته بود. یگان

تیپ یا لشکر نداشت، تجهیزاتی مناسب هم جهت مقابله مؤثر با دشمن در اختیارش نبود. اعالم 

ایران در اوایل جنگ مسئولیت مستقیم  بسیج عمومی هم نشده بود. ارتش جمهوری اسالمی

گفت  توانمیدار بود. های نبرد را عهدهفرماندهی و اداره امور جنگ و هدایت عملیات در صحنه

 ارتشبه این دوره زمانی است. ما در جّو حاکم آن زمان متعلق به ترین زمان جنگ مربوط حساس

ا برای آماده شدن جهت نبردی در خور و کشوری بودیم که اصاًل برای جنگ آمادگی نداشتیم، م

 به جانزمان و پشتیبانی همهبه نام کشورمان و ارتش، نیاز 
ً
مسئوالن سیاسی و مردم  خصوصا

د توانستنهای ارتش بدون حمایت سیاسیون و مردم نمیکشورمان داشتیم. در آن زمان، یگان

 خود را برای دفاع از کشور آماده کنند.

 هایآن اشاره نمود، عدم آمادگی رزمی یگانبه در ابتدای جنگ  توانمیترین عاملی که مهم 

های ارتش بود که اصاًل در سطح مناسبی قرار نداشتند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، درگیری

 وقوع پیوست که خود باعث کاهش کارایی ارتشبه نیز  ضد انقالبیونارتش در کردستان با اشرار و 

 گفت: توانمیمقابل حمله منظم احتمالی آتی گردید که  و توان رزمی آن در

 «ارتش در آن دوران انقالب وارد جنگی نابرابر گردید.»

کس جنگ را خارج است. جنگ بازی خطرناکی است، هیچ هاشروع جنگ از اراده ارتش

سپارند. خاک میبه ، مادران، همسران و فرزندان رزمندگان عزیزانشان را ناپدر دوست ندارد. 

ه بجنگ را دارند، دوران سخت جنگ و شرایط ناگوار آن را  میادینکه سابقه مبارزه در کسانی 

، دوستان و حتی رزمانهمیاد مرگ به آورند. سربازان خیلی زود خاطر میبه خوبی و برای همیشه 

ر چه بر س برند که چه بر سر آنها گذشته وافتند و بعد از پایان جنگ پی میبرادران خود می

ناپذیر است و گریزی از آن نیست. اند. البته جنگ در بعضی مواقع اجتنابدشمنان خود آورده

سربازان  بهها و با امکانات بسیار کم با سرعت فرزندان شجاع ایران اسالمی علیرغم تمام کاستی

رد راسخ و با عملک باایمانیهای نبرد، های کسب کرده در میدانای تبدیل شدند و با مهارتحرفه

نظیر خود، عرصه را بر دشمنان تنگ بسیار عالی، با ایثار و ازخودگذشتگی و روحیه جنگی کم

ری های بیشتکرده، سپس ستون فقرات ارتش را تشکیل دادند، که در نبردهای بعدی حماسه

طالب های رزم حضور داشتند، که جا دارد مطور مستمر در میدانبه خلق کردند و مدت زیادی 

 ازخودگذشتگیزیادی از آنان آموخته شود. آنان برای شهامت، شجاعت، جسارت و سماجت و 

 ل احترام و ستایش و تحسین هستند.های جنگ برای همیشه قابدر میدان
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و تحمل نمودند و در به های جنگ تجرترین نبردها را در صحنهنیروهای ارتش وحشتناک
ری و مقاومت کردند، چه در متوقف کردن پیشروی دشمن مقابل دشمن بسیار آماده خود، پایدا

های آفندی جهت بیرون راندن دشمن از خاک های پدافندی و چه در عملیاتو چه در عملیات
( و حتی قبل ۳۵/۳/۵۳۱۳های نیروی زمینی ارتش از همان نخستین روز نبرد )کشور. یگان

رب، غرب و جنوب کشور درگیر شدند. غاز آن، با ارتش عراق در مناطق مختلف مرزی، در شمال
 ۳۲ها قبل از جنگ در منطقه جنوب کشور با دشمن درگیر شد، لشکرهایی که ماهیکی از یگان

ها و مشکالت بسیار زیادی بود که در صورت خوزستان بود. این لشکر دارای نارسائی زرهی
ناآگاه ایجاد شده بود، غم وجود هر ایرانی دلسوز  دست افرادیبه هر کدام از آنها، که به آگاهی 

ته بود و ش یافگستر ای بسیار وسیع از چنگوله تا آبادانگیرد، ضمن اینکه در منطقهرا فرا می
ر های مختلف درگیکم پنج لشکر زرهی، مکانیزه و پیاده دشمن در قسمتدر مقابل آن، دست 

به وجه شدند. با تدرپی حمایت مینه و پشتیبانی هوایی پیبودند که با آتش سنگین توپخا
 ۳۲های سپاه سوم ارتش عراق در منطقه سرزمینی لشکرهای دشمن و گسترش یگانتوانایی

 لشکر
ً
زرهی و دیگر  ۳۲زرهی و تحلیلی از وضعیت آن زمان متوجه خواهیم شد که واقعا

ود خ موجودهای فته بودند و با تواناییهای موجود در منطقه در یک جنگ نابرابر قرار گر یگان
گرفت، هایی که از طرف تعدادی ناآگاه و غیرمتخصص در امور جنگ صورت میو دخالت

 قادر 
ً
تهاجمات ارتش تا دندان مسلح عراق نبود. هرچند افسران به پاسخگویی به حقیقتا
 ، باتجربه

ً
بینی این تهاجمات را چند ماه قبل از زرهی پیش ۳۲افسران اطالعاتی لشکر خصوصا

های آنان جهت کمک درخواستبه جنگ نموده بودند، که در سوابق کاماًل موجود است، ولی 
های خودی در آن زمان های یگانضعف بخشی از لشکر پاسخ مناسبی داده نشده بود،آن به 

 عبارت اند از:

 بودن آمادگی رزمی و نبودن وحدت فرماندهی پائیننظامی و کمبود نیروهای  -

 در مناطق عملیاتی هایگانگسترش بیش از حد  -

 علت کمبود نیروی پدافندیبه  نیروهاباز بودن جناحین  -

 و تقویت در دسترس احتیاطهای نبودن یگان -

 در پشتیبانی از عملیات پدافندی مهندسیکمبود وسایل  -

گفت؛ ارتش عراق هیچ نقصی از نظر تجهیزات و نیروی انسانی نداشت و  توانمیجرئت به 

ه بطوری که وضعیت آن ارتش در مقابله با ارتش ایران، نسبت برتری هشت به بسیار آماده بود. 

های قبل از که ماه داد. در صورتییک را نشان میبه  پانزدهیک و حتی طبق برخی برآوردها 
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های نیروی زمینی ارتش بعد طور مستمر ادامه داشت و یگان بهشروع جنگ، تهدیدات عراق 

لت عبه شدند و یماعزام منطقه به صورت گردان یا گروه رزمی به از حمله سراسری ارتش عراق 

های بسیار مناسبی برای دشمن بسیار آماده هدفبه وسعت مسئولیت واگذاری مناطق تبدیل 

 مجموعه یگا
ً
علت عدم توان برابری با دشمن با تلفات سنگین به ن و مجهز شده بودند، که نهایتا

 شدند.نشینی میعقببه صورت جنگ و گریز مجبور به و انهدام بخش عمده 

درک و به بررسی شرایط روزهای آغازین جنگ در همان هفته اول تجاوز ارتش عراق، ما را 

ها بسیار سخن گفته لرساند. از آن دوران در خاطرات و تحلیها میتری از واقعیتفهم عمیق

شده است که در سرنوشت جنگ تأثیرگذار بود. اما برخالف تمامی محاسبات و انتظارات ستاد 

 های ارتش جمهوری اسالمی ایران کل فرماندهی ارتش عراق، یگان
ً
های یگان خصوصا

بود، با استعداد رزمی ناکافی خود  ۳۲لشکربه توپخانه مأمور  ۳۳۳، که گردانزرهی ۳۲لشکر

شجاعانه در مقابل نیروهای عراقی ایستادگی نمودند؛ لذا ارتش عراق مجبور شد نیروهای 

 زرهی وارد خوزستان کند. ۳۲های لشکربیشتری را جهت از میان برداشتن یگان

 گوید:می ج.ا.انیروی زمینی ارتش  اسبقفرمانده  فرامیر سرتیپ ناصر محمدی

های عراق در جنوب شد بود که باعث کند شدن حرکت یگان زرهی 29" این لشکر

هایش از همراه تانکبه داران و سربازان خود را و در این راه بسیاری از افسران، درجه

ترین نیروهای ایران در قبل از انقالب جزو برگزیده زرهی اهواز 29دست داد. لشکر

ه بتنهایی از پس سه لشکر مشابه اذعان کارشناسان اگر در آمادگی کامل بود، به بود و 

 همان افرادی بودند که دو ماه قبل از آغاز خود برمی
ً
آمد. کارکنان این لشکر بعضا

 رده بودند و اینک با فراموشکودتا کمک کبه جنگ در لیست سیاه کسانی بودند که 

ه بهای عراقی گذاشتند و مانع دستیابی دشمن سپر تانکبه کردن آن حوادث سینه 

 "9شدند.اهدافش می

***** 

 0689، سالم در دشت آزادگانم018توپخانه 655نحوه عملکرد گردان

تقویت شده )شش عراده  آتشباربا یک  ۳۱/۳/۵۳۱۳توپخانه، در تاریخ  ۳۳۳گردان

گردید. صبح همان روز، حمله زرهی ارتش  م خودکششی( وارد منطقه دشت آزادگانم۵۷۱توپ

اقی اشغال نیروهای عر به های مرزی فکه تا سوبله آغاز شد و پنج پاسگاه ایران پاسگاهبه عراق 
                                                           

 .۵۳۳۲مهر  ۳، روزنامه ایران ،، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایرانفرمصاحبه امیر سرتیپ ناصر محمدی .9
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با دشمن  ۳۵/۳/۵۳۱۳منطقه در نیمه شب به محض ورود به توپخانه،  ۳۳۳درآمده بود. گردان

ن در شرایطی بسیار دشوار و شدت نیروهای دشمن را زیر آتش گرفت. این گردابه درگیر شد و 

به نیروهای دشمن به جاننابرابر از نظر استعداد نیروهای خودی با دشمن و هجوم همه

های مرزی و نبودن یک سازمان رزمی منسجم و هماهنگ بین نیروهای مدافع وارد پاسگاه

به ، عملیات خود را آغاز نمود و زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳شد و در منطقه عمل تیپ منطقه بستان

 ۵۳۱۳های شمال و جنوب کرخه تا پایان سال زرهی در تمامی عملیات ۳های تیپهمراه یگان

، سپاه توپخانه، پشتیبانی آتش نیروهای ژاندارمری ۳۳۳شرکت داشت. عالوه بر این گردان

های مرزی و در و نیروهای مردمی را در پاسگاه های نامنظم دکتر چمران، گروه جنگپاسداران

با تمام توانش انجام داد و در منطقه دشت آزادگان در مراحل  شمال و جنوب رودخانه کرخه

، و پدافندی تا بیرون راندن دشمن از شهرهای حمیدیه تأخیریمختلف جنگ، از عملیات 

های آفندی در های پدافندی از شهرها و همچنین، شرکت در عملیاتو عملیات سوسنگرد

 تالش در مواضع پدافندی و پدافند در شرق ارتفاعات الله
ً
به  اکبرمنطقه دشت آزادگان و نهایتا

نقش بسیار ، با شرکت بسیار فعال، توانست ۵۳۱۳زرهی تا پایان سال ۳های تیپهمراه یگان

ها در دشت آزادگان ایفا نماید. در مجموع، اهم اقدامات مهم و کلیدی را در کلیه عملیات

 شرح زیر بود:به اختصار به در دشت آزادگان  ۵۳۱۳توپخانه در سال  ۳۳۳گردان

به شرایط موجود به زرهی با توجه  ۳های تیپعلت اینکه در اوایل جنگ، یگانبه  -۵

عنوان نیروی پوشش وارد عمل شده بودند، با هجوم به های مرزی صورت پراکنده در پاسگاه

های زرهی دشمن در سی و یکم شهریور در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و از طرفی، یگان

به محض ورود به م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان شبارآتتلفات نیز متحمل شده بودند. 

های سرگرد ها و گزارشهای خود را بر اساس درخواست، بالدرنگ تیراندازیمنطقه بستان

م خودکششی کمک م۵۱۱توپخانه ۳۵۳زرهی و دیدبانان گردان ۳، سرپرست تیپصفوی

زرهی، روی نیروهای در حال پیشروی متجاوز آغاز کرده و کلیه نقاطی که  ۳مستقیم تیپ

 های پیاپی آتشباری،دشمن در آن منطقه مستقر بود را زیر آتش شدید قرار داد و با شلیک

های نامنظم ، گروه جنگیروهای ژاندارمریزرهی و ن ۳نیروهای مدافع تیپبه ای روح تازه

دمید، تا در ادامه نبرد  منطقه و نیروهای مردمی منطقه دشت آزادگان ، سپاه پاسدارانچمران

 با روحیه بهتری با دشمن مقابله نمایند.

های زرهی و دیگر مدافعان در پاسگاه ۳عدم توازن و تعادل بین نیروهای تیپبه با توجه  -۲
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ه بلحظه نیروهای زرهی و پیاده دشمن، به مرزی با نیروهای دشمن و همچنین، افزایش لحظه 

و  و سپاه پاسداران زرهی و مدافعان نیروهای ژاندارمری ۳تیپعلت ناتوانی رویارویی نیروهای 

هرماه، نیروهای دشمن بعد از تصرف م مدیگر مدافعان با نیروهای دشمن، صبح روز یک

 هایزرهی و توپخانههای مرزی، ادوات های مرزی با استفاده از جاده ارتباطی پاسگاهپاسگاه

 متمرکز نموده و از همان محل شهر بستان خود را در شمال روستای ابوچالچ در شمال بستان

پذیرد که از پاسگاه ای صورت میروستای ابوچالچ از جادهبه را هدف قرار دادند. رسیدن 

مفهوم تهدید جدی شهر به گذرد. تصرف روستای ابوچالچ می بهصفریه، سوبله و تنگ چزا

واسطه کم بودن تعداد مدافعان با مقاومت به به است. دشمن چون از طریق تنگ چزا بستان

 کمبوده باقدام نمود. بدین ترتیب بود که با توجه  رو نشد، برای اشغال شهر بستانبه جدی رو

صورت یک عنصر بسیار مهم به های توپخانه در آن منطقه و ضعف نیروهای مانوری، نبرد یگان

وجود آمده بود. طبیعی بود که به ها گر شد. البته این شرایط در تمامی جبههو حیاتی جلوه

 هر وسیله ممکن، بتواندبه های توپخانه بود تا اهداف ارتش عراق در آن زمان، ابتدا انهدام یگان

ان ارتش عراق بمبار  همین منظور، نیروی هواییبه خاک ایران سرعت بخشد. به پیشروی خود را 

های ارتش ایران را در اولویت خود قرار داده بود. در همین راستا، آتشبارهای و نابودی توپخانه

 ۳۳۳یکم گردان آتشبارزرهی و  ۳م، کمک مستقیم تیپم۵۱۱توپخانه ۳۵۳گردان

شدت توسط توپخانه و به  م در همان روزهای آغازین جنگ در منطقه بستانم۵۷۱توپخانه

 شدند.باران و بمباران هوایی میهای دشمن گلولهجنگنده

، در حاشیه آن جاده، سنگرهای ـ بستان بهتصرف جاده تنگ چزادشمن بعد از  -۳

 نیروهای خود را تجهیزات زرهی، توپخانه و نفرات خود را مستحکم و برای اشغال شهر بستان

و  سنگین در هم شکستدو بخش تقسیم کرد و مقاومت نیروهای مدافع را با ضربات بسیار به 

 شهر را از سه ناحیه زیر مورد هجوم قرار داد:

 .ناحیه رمیم، غرب و جنوب شهر بستان -الف 

 .ناحیه ابوچالچ، شمال شهر بستان -ب 

 (.ناحیه مالعب، روستای عبیات و شماریه )شمال رودخانه کرخه -ج 

 ۲۱طول به ، تنگ چزابهبه های زرهی دشمن، یعنی جاده صفریه تنها مسیر عبور یگان

نمود تأمین جاده را حفظ و نگهداری کند، زیرا تنها راه کیلومتر بود و دشمن تالش بسیاری می

های الی که آتشبارهای گردانبود. در ح دشت آزادگانبه عبور و مرور دشمن از العماره عراق 
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ای آتش خود را روی در منطقه، لحظه م مستقرم۵۷۱توپخانه ۳۳۳م و م۵۱۱توپخانه ۳۵۳

های های پیاپی و دقیق و آتشکردند و با شلیکهای دشمن در این محور قطع نمییگان

های سنگین و شدند. در صورتی که اگر آن آتشپرحجم، مانع پیشروی نیروهای دشمن می

 سرعت پیشروی دشمن بیشتر میپرحجم اجرا نمی
ً
م و مرد شد و تلفات مدافعینشد، قطعا

 یافت.بومی و ساکن منطقه افزایش می

های ای از هوا و زمین و بمبارانهرماه، نیروهای دشمن با فشار فزایندهم مدر روز سو -5

 دو قسمتبه ، و محاصره شهر بستان بهباران منطقه، بعد از عبور از تنگ چزاشدید و گلوله

 تقسیم شدند.

، عملیات خود را ادامه دادند، یک قسمت از نیروهای دشمن در جنوب رودخانه کرخه 

 زرهی بودند، در شمال رودخانه کرخه با نیروهای قسمت دیگر از یگان
ً
های دشمن که عمدتا

 درگیر و در زمینی مسطح وارد نبردی سنگین شدند. در منطقه شمال  ۳تیپ
ً
زرهی شدیدا

عنوان توپخانه کمک به م م۵۱۱توپخانه ۳۵۳زرهی با آتش گردان ۳انه کرخه، تیپرودخ

 ۳۵۳عنوان تقویت آتش گردانبه م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبارمستقیم تیپ و 

را ادامه داد، هرچند این تیپ در جنوب رودخانه  تأخیریم خودکششی عملیات م۵۱۱توپخانه

کرخه نیز یگانی را در حد یک گروهان اعزام نموده بود، اما آن یگان در حدی نبود که بتواند با 

وهای با نیر تعداد زیاد نیروهای دشمن مقابله نماید و متأسفانه تمامی آن گروهان در رویارویی 

ترین تالش برای جلوگیری از نفوذ دشمن منهدم گردید. لذا در جنوب رودخانه کرخه، بیش

استان خوزستان،  ، عناصری از سپاه پاسداراننیروهای ژاندارمریبه عمق منطقه، به دشمن 

 مو نیروهای مردمی محول گردیده بود و متأسفانه آن نیروها ه های نامنظم چمرانگروه جنگ

زرهی  ۳های تیپتحمل تلفات سنگینی شدند. اما در شمال رودخانه کرخه، فقط یگانم

م م۵۱۱توپخانه ۳۵۳های نمودند و فاقد هرگونه نیروی کمکی بودند. گردانعمل می ۳۲لشکر

های توپخانه دشمن، بارانها و گلولهدر شمال رودخانه زیر انواع بمباران مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳و 

شدت نیروهای دشمن را در شمال و جنوب رودخانه کرخه زیر آتش خود داشتند و برای به 

طور مداوم تغییر به های خود و پشتیبانی مؤثر از نیروهای مدافع، جلوگیری از انهدام توپ

ترین بار مسئولیت حفاظت از منطقه و نیروهای مدافع و پشتیبانی آتش دادند و بیشموضع می

 ها بود، از آن نیروها بر عهده این یگان
ً
م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبار خصوصا

برد بیشتری داشت و قادر بودند نیروهای دشمن را در  آتشبارهای آن خودکششی، زیرا توپ
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 کیلومتر هدف قرار دهند. 5۳های دور برد تا عمق منطقه، با اجرای آتش

های پوالدین ماشین جنگی ارتش کاماًل ها و شنیچرخبه ترین نیروی دفاعی ما نزدیک

ها عت خود، آن چرخبایست با استقامت و ایثار، فداکاری و شجامسلح ارتش عراق بودیم و می

لحق ما مبه مرور به داشتیم، تا دیگر نیروهای مدافع کشور و ماشین جنگی را از حرکت بازمی

جهنم و گورستان نماییم. در این روز، نیروهای به های نبرد را برای دشمن تبدیل شده و میدان

دن تلفات سنگین زرهی، با وارد نمو ۳های تیپزرهی دشمن با فشار بسیار شدیدی بر روی یگان

های موجود در منطقه را نیز نشینی نمودند و حتی سعی داشتند توپخانهعقببه آنها را وادار 

ده و اسارت درآور به غنیمت گرفته و نفرات آنها را نیز به منهدم کرده و یا تجهیزات آنها را سالم 

های زرهی از یگانعملیات تهاجمی خود را در آن محور تمام و تکمیل نمایند، زیرا عناصری 

ن های دشممرحله تیر مستقیم با تانکبه ها رساندند و ما در آن روز توپخانهبه دشمن خود را 

 در برابر حمالت آنها با شجاعت و فداکاری تمام ایستادیم و ضربات سنگینی 
ً
رسیدیم و شدیدا

زرهی و  ۳پهای تیآنان وارد کردیم و تسلیم نشدیم. باألخره عصر همان روز یگانبه را 

خودکششی با تحمل تلفات زیاد برای حفظ موجودیت خود و  ۳۵۳و  ۳۳۳های گردانتوپخانه

تر در منطقه و ادامه نبرد و جلوگیری از پیشروی قرار گرفتن در موقعیت بهتر و مواضعی مناسب

 نشینی نمودند.عقب اکبردشمن در آن منطقه، تا ارتفاعات الله

هرماه، دشمن با نیروهای زرهی، مکانیزه و کماندویی با پشتیبانی م مدر روز چهار  -۱

وارد و شهر را اشغال نمود.  ها و بالگردهای رزمی خود، فشار زیادی را در منطقه بستانجنگنده

ی هادرگرفت و اجرای آتش شدید و بالانقطاع توپ در آن روز، جنگ سختی در منطقه بستان

، تلفات زیادی را اکبرم خودکششی در شرق ارتفاعات اللهم۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبار

روی ارتفاعات به روی روز گذشته زرهی با عقب ۳نیروهای دشمن وارد کردند. در این روز، تیپبه 

اکبر تا جنوب ارتفاعات و تا حاشیه جنوب، یعنی از ارتفاعات اللهبه اکبر از سمت شمال الله

، یک خط پدافندی را برای سد پیشروی نیروهای دشمن ایجاد و شمالی رودخانه کرخه

سازماندهی کرده و مواضع خوبی را نیز اشغال نموده بودند، اما نیروهای دشمن عصر همان 

اجرا درآوردند، تا با به اکبر ترین حمله و یورش خود را جهت اشغال ارتفاعات اللهروز سنگین

ه باکبر را اشغال نمودند تا یروهای مدافع، ارتفاعات اللهنبه وارد نمودن ضربات مهلک و پیاپی 

منطقه شمال رودخانه کرخه اشراف کامل یابند. در آن روز فراموش نشدنی و حیاتی برای کشور 

زرهی مردانه جنگیدند و نمایشی  ۳داران و سربازان شجاع تیپ، افسران، درجهمردم منطقهو 
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ش گاه فراموای ثبت کردند که هیچگونهبه ریخ کشور از استقامت، ایثار و فداکاری را در تا

نظیرترین، م خودکششی نیز اگر نگویم بیم۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبارنخواهد شد. 

ان توپخانه بار های هوایی و گلولهترین بمبارانترین عملیات خود را در زیر سنگیننظیرشاید کم

ای ای جنگیدند که شاید کمتر یگان توپخانهگونهبه اجرا درآورد و نفرات به های دشمن و تانک

ه ب ت آزادگاننظیر در دشانجام آنچنان عملیاتی باشد. تمامی شاهدان آن نبرد کمبه قادر 

اند. در آن نبرد، رشادت و پایمردی آن قهرمانان واقعی کشور در خاطرات خود اذعان نموده

اکبر عنوان دیدبان توپخانه روی ارتفاعات اللهبه فرمانده گردان در شرایطی سخت و بحرانی 

دند و از کشورشان دفاع جنگیهای گریان میو تمامی نفرات با چشم کردمیانجام وظیفه 

م خودکششی کمک مستقیم م۵۱۱توپخانه ۳۵۳های گردانکردند. شدت تیراندازی توپمی

قدری زیاد بود که مهماتشان تمام شده بود و موجی از نگرانی را بین نیروها به زرهی نیز  ۳تیپ

موقع توسط به توپخانه پس از دریافت مهمات، که بسیار هم  ۳۵۳ایجاد کرده بود. نفرات گردان

  زرهی ۳۲رکن چهارم لشکر
ً
شدت اجرای آتش نمودند و با به ارسال شده بود، مجددا

توپخانه شتافته و هر دو یگان توپخانه با  ۳۳۳یکم گردان آتشبارکمک به های پیاپی تیراندازی

داران بسیار توانمند و متخصص و با های دیدبانی شده توسط افسران و درجهاجرای آتش

دشمن  بهاکبر شدند و تلفات سنگینی را ارتفاعات اللهبه مهارت، مانع نفوذ نیروهای دشمن 

روز با تاریک شدن هوا و با مقاومت و پایداری و وارد کردند. نیروهای دشمن در غروب آن 

های سنگین توپخانه، بدون کسب موفقیتی با تحمل زرهی و آتش ۳شجاعت دلیرمردان تیپ

ات های شنود مکالمتلفات بسیار زیاد، که فرماندهان دشمن نیز اعالم کردند و از طریق پست

 .نشینی کردندشد، ناگهان هفت کیلومتر عقبآنان شنیده می

 آغاز شد و نیروهای متجاوز درگیری ۱۱۳۱هرماه، از ساعت م مدر روز پنج -۳
ً
ها مجددا

 با واکنش آتش  اکبریورش جدیدی را برای تصرف ارتفاعات الله
ً
تدارک دیده بودند، که مجددا

وز واسطه تلفات ر به اکبر زرهی مواجه شدند، اما متأسفانه روی ارتفاعات الله ۳های تیپتوپخانه

زرهی باقی نمانده  ۳گذشته و کمبود تجهیزات و نیروی انسانی، دیگر نیروی زیادی برای تیپ

و پیشروی دشمن را سد نماید. از طرفی، نکته  بود تا بتواند در منطقه نبرد اعمال نفوذ کرده

غرب در جنوب بسیار مهم و حیاتی در آن شرایط این بود که نیروهای دشمن از منطقه طراح

کردند که شرایط خیز نزدیک میبه حمیدیه و اهواز خیز به ، خود را و جنوب شهر حمیدیه اهواز

نمود. لذا طی پیامی برای جلوگیری از محاصره تر میاکبر سخترا برای ما در ارتفاعات الله
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های مستقر در شمال رودخانه یگانبه زرهی، از طریق فرمانده لشکر  ۳شدن نیروهای تیپ

نشینی و از آن در آن سوی رودخانه کرخه عقب ابالغ گردید؛ تا پادگان دشت آزادگان کرخه

منطقه، در برابر هجوم و حمالت نیروهای دشمن، از شهر حمیدیه و جاده حمیدیه ـ اهواز 

ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز دستور داده شده بود  نیروی هواییبه محافظت نمایند. 

 را بمباران نمایند. نیروهای دشمن واقع در غرب رودخانه کرخه

های مرزی از پاسگاه ۲۱/۳/۵۳۱۳زرهی که از تاریخ  ۳تیپ تأخیریبدین ترتیب، عملیات 

 ۳۱/۳/۵۳۱۳م در تاریخ م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبارسوبله و صفریه با ملحق شدن 

دشمن کاماًل مسلح و آماده وارد کرد و تمامی به آن تیپ آغاز شده بود، تلفات بسیاری را به 

توپخانه خودکششی با کلیه امکانات و توان موجود  ۳۳۳و  ۳۵۳های و گردان ۳نیروهای تیپ

تأخیر اندازند به  اکبرتا ارتفاعات الله ۳/۷/۵۳۱۳ خود، توانسته بودند حرکات دشمن را تا تاریخ

اهداف تجاوزکارانه خود در خاک ایران دست به تواند راحتی نمیبه نمودند که  دشمن ثابتبه و 

های آن تلفات قابل توجهی را نیز متحمل شده زرهی و توپخانه ۳های تیپیابد. البته یگان

 بودند که در کاهش آمادگی رزمی و توان مقابله با نیروهای دشمن تأثیر زیادی گذاشته بود.

در منطقه، مجبور بود ضمن اینکه تالش  وجود رودخانه کرخهبه ه زرهی با توج ۳تیپ -۷

رد، معطوف و بکار ب و شمال شهر بستان بهترین معبر، یعنی تنگ چزااصلی خود را در خطرناک

 ،، سوسنگردکور، یعنی شهرهای بستانبایست از منطقه جنوب رودخانه کرخه و کرخهمی

، تا نیروهای دشمن از آن منطقه وارد کردمیو روستاهای آن منطقه نیز مراقبت  ، هویزهحمیدیه

نشوند، که این مأموریت بسیار سخت و مشکلی برای  ، حمیدیه و سوسنگردشهرهای هویزه

بود، که پشتیبانی  های آناستعداد و آمادگی رزمی آن تیپ و توپخانهبه زرهی با توجه  ۳تیپ

یعنی از جنوب حمیدیه تا تنگ نمودند. پوشش و دفاع در آن منطقه، یم مآتش آنها را فراه

 که به چزا
ً
سادگی برایش ممکن نبود، اما از تاریخ به کیلومتر عرض دارد،  ۳۱ حدودا

های خود در جنوب رودخانه کرخه در همراه توپخانهبه ، با باقیمانده نیروهایش ۳/۷/۵۳۱۳

های موجود در شمال رودخانه نهنیز وارد عمل شد. البته توپخا شهرهای حمیدیه و سوسنگرد

درخواست به بسیار زیاد و مؤثری را در جنوب رودخانه کرخه با توجه  کرخه تا آن تاریخ آتش

ای در جنوب رودخانه کرخه در کردند و در آن زمان، هیچ یگان توپخانهدیدبانان خود اجرا می

مستقر نبود و پشتیبانی آتش نیروهای مدافع در جنوب کرخه با  منطقه دشت آزادگان

م خودکششی م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبارم خودکششی و م۵۱۱توپخانه ۳۵۳گردان
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واسطه به توپخانه  ۳۳۳یکم گردان آتشبارترین آتش را در جنوب رودخانه کرخه بود، که بیش

و اگر این حمایت و پشتیبانی آتش از نیروهای مدافع خودی در جنوب  کردمیبرد زیادش اجرا 

 شرایط آن نیروها بسیار ناگوارتر می
ً
ش شد و تلفات آنان نیز افزایرودخانه کرخه نبود، مطمئنا

 شد.یافت و سرعت پیشروی دشمن هم بیشتر میمی

م خودکششی، با استقرار در حوالی پادگان دشت م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم گردان آتشبار -۳

شد و عمل ای در مواضع متوالی مستقر میگونهبه های خود علت برد زیاد توپبه ، آزادگان

، ارتفاعات بستان، شمال شهر یعنی تنگ چزابه که هم در شمال رودخانه کرخه نمودمی

و جنوب شهر حمیدیه،  تا حمیدیه و همچنین در جنوب رودخانه کرخه از شهر بستان اکبرالله

 نیروهای مدافع را حمایت و پشتیبانی میروز با اجرای آتششبانه
ً
، در نمودهای ممانعتی، اوال

های گردید و با اجرای انواع آتشهای پرحجم، مانع پیشروی دشمن میثانی با اجرای آتش

های نامنظم دکتر ، گروه جنگپدافندی، عملیات نیروهای مانوری ارتش، سپاه، ژاندارمری

آن نیروها وارد و با اجرای به نمود، تا تلفات کمتری و نیروهای مردمی را پشتیبانی می چمران

دشمن وارد نماید. باالخره شجاعت، ایثار و به های دیدبانی شده تلفات زیادی را آتش

وپخانه های سنگین تازخودگذشتگی رزمندگان اسالم در آن منطقه با حمایت و پشتیبانی آتش

در شهر حمیدیه و اطراف آن شکست  ۳/۷/۵۳۱۳در منطقه نبرد، باعث شد تا دشمن در تاریخ 

زرهی، کشته، مجروح و اسیر، گذاشتن تعداد زیادی ادوات  جابه سنگینی را متحمل شود و با 

 ۳نشینی نماید. متأسفانه در آن نبرد از نقش توپخانه ارتش و نیروهای تیپاز آن منطقه عقب

 ۳۵۳های های سنگین گردانکه آتش زرهی در کتب مختلف کمتر یاد شده است، در صورتی

تند ه توانسنابودی نزدیک نمود، آنگاه نیروهای پیادبه توپخانه خودکششی دشمن را  ۳۳۳و 

 های دشمن را شکار کنند.تانک

توپخانه خودکششی بعد از شرکت فعال و مؤثر در عملیات  ۳۳۳یکم گردان آتشبار -۳

و شکست سنگین نیروهای متجاوز در آن منطقه، با تالش و پیگیری  افتخارآفرین شهر حمیدیه

یکم وانست آتشبارفرمانده گردان، افسران ستاد گردان، و فرمانده  العابدین آجوریسرگرد زین

ها بازسازی خود نمود و خیلی سریع نواقص، نارساییبه ، اقدام آتشبارو نفرات  عباس صالحی

زرهی را برطرف نمو  ۳تیپ تأخیریو کمبودهای ناشی از تلفات وارده در پشتیبانی از عملیات 

و پدافند از آن شهر در  د و با ارتقاء آمادگی رزمی خود در بیرون راندن دشمن از شهر سوسنگرد

دار و سرباز، توانست برگ زرین دیگری و آبان، با تقدیم تعدادی شهید افسر، درجه دوم مهرنیمه 
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 افتخارات قبلی خود و ارتش جمهوری اسالمی ایران اضافه نماید.به 

توپخانه خودکششی، عالوه بر انجام وظایف سازمانی خود،  ۳۳۳ذکر است که گردانبه الزم 

های ویژه در خصوص های شکار تانک از نفرات داوطلب گردان و آموزشبا تشکیل گروه

، تیربار و دیگر ۷جیانداز ضد تانک آرپیموشکبه های پیاده نظام و مسلح نمودن آنان جنگ

، نیروهای سپاه ی نامنظم دکتر چمرانهاگروه جنگبه ها و در اختیار گذاشتن آنان سالح

به های شبانه و جهت اجرای عملیات در جنوب رودخانه کرخه های ژاندارمریخوزستان و یگان

ه بستوه آوردن دشمن نیز شرکت فعال داشت و رزمندگان اسالم را در جنوب رودخانه کرخه، هم 

رد نمود که متأسفانه این عملکهای توپخانه، پشتیبانی میصورت پیاده و هم با اجرای انواع آتش

 های جنگ باقیمانده است.توپخانه خودکششی نیز تا کنون جزء ناگفته ۳۳۳یکم گردان آتشبار

زرهی و  ۳توپخانه خودکششی پس از استقرار در خطوط دفاعی تیپ ۳۳۳گردان -۵۱

 ۵۱با حضور فعال و مؤثر خود در عملیات نصر در  اکبرتثبیت آن خطوط در شرق ارتفاعات الله

روزی خود تا مرز شهادت، ایستادگی وقفه شبانهشرکت و نفرات گردان با تالش بی ۵۳۱۳دی 

ای نهگوبه های تمامی نفرات گردان در منطقه ها و ایثارگریو پایداری نمودند. قدرت آتش توپ

نیروهای مستقر در منطقه شده بود که همانند زبانزد فرماندهان و تمامی رزمندگان اسالم در 

ی ناپذیر در حمایت از تمامدرخشید و نفرات گردان با تالشی وصفمی نگینی در دشت آزادگان

و رزمندگان اسالم  مردم منطقهسوختند، تا رزمندگان اسالم در آن منطقه همچون شمعی می

 د شوند.مندر خطوط مقدم از نور آنان بهره

ظور منبه توپخانه خودکششی با کلیه آتشبارهای خود  ۳۳۳بعد از عملیات نصر، گردان -۵۵

 ، مواضعی را درو جنوب و غرب شهر سوسنگرد اکبرحفظ خطوط پدافندی شرق ارتفاعات الله

 ۳های تیپهای پدافندی و آفندی یگاناکبر اشغال و با اجرای انواع آتشارتفاعات الله شرق

 و سپاه پاسداران های نامنظم گروه چمرانو نیروهای جنگ زرهی ۵۳و لشکر ۳۲زرهی لشکر

 ، پشتیبانی نمود.۵۳۱۳را تا پایان سال  انقالب اسالمی مستقر در جنوب رودخانه کرخه

غیر از جنگیدن در برابر دشمنی کاماًل آماده و مسلح این بود که زیر به هنر ما در آن زمان 

 دادیم و همچنین،خوبی آموزش به ها، یگان را بازسازی نموده و نفرات خود را مرگبارترین آتش

و نیروهای بسیج و مردمی که از  نفرات زیادی را در دیگر نیروها همانند سپاه پاسداران

ه بمند نبودند، آموزش دادیم. ما در زیر ضربات سنگین دشمن تبدیل های خوبی بهرهآموزش

های ممتازی قرار گرفتیم و توانستیم با ارهیگانی شدیم که از نظر آمادگی رزمی در حد و قو
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دستگاه وسیله نقلیه از قبیل  ۵۱۱دشمن کاماًل مسلح رویارویی نماییم. ما در آن زمان حدود 

و فرسوده  دارچرخدار و انواع خودروهای دار، نفربر پست فرماندهی شنیبر شنیتوپ، مهمات

ها کار بسیار سخت و دشواری بود و لیاتدر اختیار داشتیم، که حاضر بکار نمودن آنها در عم

 مشکل داشتیم، که از تحرک و سرعت عمل ییجاجابهافکار ما را درگیر نموده بود و در 
ً
ها واقعا

خاک جمهوری به هر جهت، در اوایل جنگ با آغاز تهاجم سراسری ارتش عراق به کاست. ما می

ی توپخانه ارتش در نیروی زمینی در هاداران و سربازان یگاناسالمی ایران، افسران، درجه

اران کردن بروز با گلولههای خود شبانهسرتاسر مناطق درگیری توانستند با دالوری و ایثارگری

های در حال پیشروی دشمن متجاوز، عرصه را بر آنان تنگ نموده و ضایعات و تلفات یگان

 سنگینی را بر آنها وارد نمایند.

هایی که با ها نامید )توپباید ماه خون و آتش و غرش توپرا  ۵۳۱۳در واقع مهر سال 

است و نشانه عزم  شماریبیغریدند( که دارای حوادث شده همچنان میهای سرخلوله

 پوالدین رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
ً
های توپخانه یگان خصوصا

خوزستان پیشروی کرده بود، تا  جبهه درباشد. آیا دشمن ارتش در دفاع از مرزهای کشور می

 گیر گردد؟!در زمینی نامناسب متوقف و زمین در شمال این استان در غرب رودخانه کرخه

جاده  و یا بین اکبرآیا دشمن در مرکز استان خوزستان اهدافش این بود که در ارتفاعات الله

 وضعیت پدافندی اتخاذ نماید؟! و در منطقه طراح حمیدیه-سوسنگرد

و  حداقل اهداف خود یعنی تصرف خرمشهر و آبادانبه آیا دشمن پیشروی کرده بود که 

 تأمین اروندرود نائل گردد؟!

اموال عمومی به دشمن در خاک ایران پیشروی نکرده بود تا با دادن تلفات و خسارات 

نشینی کند، بلکه دشمن وارد خاک ایران کشور خود عقب رانده یا عقببه کشورش دست خالی 

 رتفاعات آنبرسد و با اشغال ا و دزفول شهرهای اندیمشکبه شده بود تا در شمال خوزستان 

منطقه، خوزستان را از شمال محاصره کند و همچنین، در مرکز خوزستان، قصد تصرف شهر 

برساند تا  بندر ماهشهربه را داشت. دشمن در جنوب خوزستان قصد داشت خود را  اهواز

فارس  سواحل خلیج بیشتری ازمنطقه  محاصره کامل خوزستان، بتواند برعالوه  وسیلهبدین

 در آن دوران آتش و به  استان خوزستان را و بگیرد اختیار در را
ً
کشور خود ملحق نماید. واقعا

 خون چه کسانی مانع دستیابی عراق از این اهداف شدند؟

میهنان خود موجب وارد آوردن تلفات پاسخ بسیار ساده است، نیروهای نظامی با کمک هم
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 قدرنآبرایشان ترسناک نبود و زندگی هم  قدرآنبر دشمن شدند، زیرا مرگ  و خسارات بسیاری

کرد تا پای بر شرافت سربازی خود بگذارند. آنان، ایثارگران و از خود برایشان شیرین جلوه نمی

ها و اهداف خود بازداشتند و اگر آن رشادتبه گذشتگانی بودند که دشمن را از رسیدن 

 شد؟ز چه جوابی در برابر تاریخ بایستی داده میها نبود، امروفداکاری

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳گردان ازخودگذشتهداران و سربازان شجاع و افسران و درجهکلیه 

 آتشبارو فرمانده  العابدین آجوریفرماندهی سرگرد زینبه توپخانه  ۳۳خودکششی گروه

، زرهی ۳۲لشکر هایهمراه با رزمندگان یگان یکم عباس صالحیهمچون ستوانی توانمند

 و ندمستقر شد در شمال رودخانه کرخه زرهی ۵۳لشکر هایو یگان نزرهی قهرما ۳پبویژه تی

 اکبرارتفاعات الله ـ بستان ـ بهتنگ چزا محوردر جنوب کرخه در جبهه میانی استان خوزستان، 

حمیدیه و اهواز که  ـ سوسنگرد ـ دهالویه ـ پل سابله ـ بستان محور و اهواز ـ حمیدیه ـ

 .ندو از حریم کشورمان دفاع کرد نددترین معبر بودند، شجاعانه جنگیخطرناک

 بایست در دشتها در آن منطقه همانند آتش مذابی بودند که میهای بیابان و سنگریگ

خوابیدیم و زندگی کردیم، میگونه امکاناتی استراحت میباز و سوزان روی آنها بدون هیچ

 ۱۱و در گرمای سوزان  یزرعلماوقات بدون آب و غذا، در آن بیابان  گاهیکردیم. ما حتی می

کردیم که حتی موجب حیرت دشمنانمان هم رحم چنان مقابله میشمن بیدرجه حرارت، با د

های های مختلف در دوران خدمتمان در اردوگاهشده بود. هرچند ما نظامیان در آموزش

را  تهای گوناگون زندگی کردن و جنگیدن در شرایط سختابستانی و زمستانی و رزمایش

روحیه ما داشت، که یکی از آنها عدم آشنایی  تأثیر زیادی در آموخته بودیم، ولی آن شرایط

تجربگی و نداشتن مسائل جنگ بود که ناشی از بیبه مسئوالن و نیروهای رزمنده جوان 

های نظامی و شرایط دوران انقالب مسائل و مشکالت ما و تاکتیکبه اطالع بودن آموزش و بی

دند اعتماد بوما بیبه شد که دیگر نیروها و مسئوالن نسبت بود. از طرفی، گاهی مشاهده می

نفرات ارتش آلوده بود. در چنین شرایطی، جنگیدن و ازخودگذشتگی هنر به و ذهنشان نسبت 

های شن سرخ شده در کوره آتشین آثار سوختگی دانه روزها مردان بزرگ است. از طرفی، آن

ان و نش ما پاشیده بود، کاماًل مشهود بودصورت به را های سهمگین آن آفتاب که وزش طوفان

 ها و تحمل آن شرایط سخت داشت.نجها، ر از سختی
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 های ارتش قبل از جنگ و اوایل جنگ تحمیلیمشکالت یگان

ای لهحوصبه وها در اوایل جنگ بسیار دشوار بود و یک فرمانده اعمال فرماندهی و کنترل نیر  

زده عمل نماید و سپس از اعمالش پشیمان شود و تسلط توانست شتابپایان نیاز داشت و نمیبی

بایست ابتدا خود را بشناسد، سپس امیدوار باشد تا بر خویش برای او ضرورتی اساسی بود. او می

ت بایست با دقهمین جهت، فرماندهان میبه خواهد تبدیل شوند. یآنچه که او مبه دیگران نیز 

شدند، در غیر این صورت، باعث کاهش روحیه دیگران شده و از آمادگی رزمی یگان انتخاب می

 هر یگانی در ارتش، بویژه یگاننیز کاسته می
ً
های شد و ممکن بود کل یگان نابود گردد. اصوال

ابد پیروزی دست یبه تواند ک فرمانده خوب در میدان نبرد، نمیرزمی بدون کنترل و فرماندهی ی

 ها وشکست است. برای یک فرمانده خوب هم در میدان جنگ، ایدهبه و در صحنه نبرد محکوم 

رساند، بلکه نیروهایش با داشتن ابزار، سالح و دانش پیروزی میبه شعارها نیست که او را 

 پیروزی برساند. به او را  تواندتخصصی و ایمان آنان است که می

سابقه خدمتشان و به های مختلف با توجه در همان ابتدای جنگ، نفرات ارتش در رسته

ه بمیهن و ایمان و اعتقاد قلبی به دانش و تخصصی که داشتند، توانستند جنگ را با عشق 

پیش ببرند و دیگر نیروهای غیرنظامی و فاقد آموزش به برقراری امنیت مردم و حفاظت از کشور 

ست پیروزی ممکن نیبه را پشتیبانی و حمایت نمایند. کارایی مطلوب در جنگ و دست یافتن 

ود. کننده سرنوشت جنگ توجه خاصی شعنوان یک حقیقت تعیینبه عامل انسانی به مگر اینکه 

ها بود، تعدد مراجع اجرای عملیاتنکته مهم دیگر در آن شرایط، که تأثیرگذار در نحوه 

 زیانتصمیم
ً
آور بود و متأسفانه وحدت فرماندهی و وحدت تالش گیری در امور جنگ بود، که واقعا

در  شهر اندیمشکبه ها هم هماهنگ نبودند. ما در ابتدای ورودمان وجود نداشت و تالش

ای تهدید رمانده نیروی زمینی داشتیم، توسط عدهمأموریتی که از طریق فبه شهریورماه با توجه 

حرکت  سمت اهوازبه ، کردمیها و تجهیزاتمان را حمل گذاشتند قطار ما که توپشدیم و نمی

 مستقر و فعال گردیم.  خواستند ما در همان جبهه غرب دزفولکند، آنان می

و  زرهی ۳۲و هماهنگی با فرمانده لشکر و فرمانده توپخانه لشکر دخره با دردسرهای زیاباأل 

طرف ه باستاندار خوزستان آقای غرضی توسط فرمانده گردان، توانستیم با تأخیر از شهر اندیمشک 

اهواز حرکت کنیم، ولی متأسفانه ما زمان بسیار مفیدی را از لحاظ عملیاتی از دست دادیم. چنانچه 

زرهی و دیگر نیروهای  ۳های تیپشدیم، شاید تلفات یگانوارد می منطقه بستانبه ما یک روز زودتر 

رگذار های مرزی بیشتر تأثیو پاسگاه بهتوانستیم در تنگ چزازیاد نبود و ما می مردم منطقهمدافع و 
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نیروهای متجاوز را سد نماییم. برای باقیمانده ستون گردان پیشروی به باشیم و در همان تنگ چزا

 دشت آزادگانبه هر که م مآهن شهر اندیمشک در تاریخ ششنیز در ایستگاه راه
ً
 سمت اهواز و نهایتا

 تجهیزات و نفرات یگان را از قطار پیاده کردند و در 
ً
در حرکت بود، چنین اتفاقی رخ داد و نهایتا

ه، در اینگونه مسائل جنگ نپرداختبه کار گرفتند. متأسفانه کسی تاکنون به منطقه اندیمشک 

اثرات سوء آن متأسفانه  .که اینگونه رفتارها غیرقانونی بود و اصاًل برای ما قابل توجیه نبود صورتی

 جنگیدند.شد که با جان و دل می متوجه نیروهای مدافع در منطقه بستان

 در خاطرات خود گفته است: سردار سرلشکر شهید دکتر حاج احمد سوداگر

های نظامی آموزش ندیده بودیم. قبل ما در جنگ متخصص نبودیم و در دانشکده

دانستم خمپاره چیست. حتی دوره نظام وظیفه هم ندیده بودم. در سال از جنگ نمی

سن خدمت به آغاز شد، من تازه  9332دنیا آمدم و وقتی جنگ در سال به  9332

ای بودم که از دوستانمان فقط آقای بادروج خدمت سربازی رفته و دوره رسیدهسربازی 

ه بشتر گذرانده بود. تصور من این بود که خمپاره چیزی انام مالکبه  را هم در تهران

 زند!شود و توپ میاندازه هیوالست که بلند می

 آیند، جلوسمت شهرها میبه ما پیغام دادند برادران نظامی دارند از مرزها به یک روز 

ها که مسلح بودند، رفتیم. وقتی آنها را بگیرید. )زمان دریادار مدنی( با چند تا از بچه

اند و ( آمدهو اندیمشک )پادگانی است بین دهلران خوشرسیدیم، دیدم آنها از عین

های ورودی سمت غربی فرودگاه هستند. چهل پنجاه متر از آنها فاصله گرفتیم نزدیکی

ها گفتم: آماده تیراندازی باشید، جلو رفتیم، در فکر بودم که دو تا از بچهبه و ایستادیم. 

آنها چه بگویم، چون تقصیری نداشتند. فرماندهانشان ابالغ کرده بودند برگردند. به 

فت: گ شانیکیمن دستور داده شده جلو شما را بگیرم. به دند: چه شده؟ گفتم پرسی

است نتوانم جلو شما را بگیرم،  گفتم ممکنخواهی جلو ما را بگیری؟ با این دو نفر می

آنها  بهشوید.  اما اگر بخواهید بروید، باید از جنازه ما بگذرید و وارد اندیمشک و دزفول

کنم. هم آماده شلیک است و اگر تکان بخورید، شلیک می 901یک قبضه  القا کردم

غام اینجا هستیم تا پی گفتم ماای در کار نیست! دانستیم که گلولهالبته خودمان می

ما ه ببعدی برسد. بعد از اینکه با آنها رفیق شدیم، پرسیدند: قضیه چیست؟ گفتم: 

م بهتر است همینجا باشید و فقط بگویید اند جلو شما را بگیریم و شما هدستور داده

شد  من ابالغبه جلو ما را گرفتند. البته فرمانده آنها توجیه بود و جریان را متوجه شد. 
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ه ، مرا توجیدانستم در اهواز چه خبر است. رفتم پیش آقای شمخانیبروم. نمی اهوازبه 

بود( و آموزش تانک  زرهی 29ش یکی از واحدهای لشکرکرد و گفت برو فالن جا )منظور

چیست؟ گفت: در آنجا حواس شما جمع باشد و ببینید  پرسیدم موضوعو نفربر ببین. 

 گذرد )یعنی مراقبت کردن از حرکات نظامیان(.چه می

فقط دو نفر با هم صمیمی بودیم.  اهواز زرهی 29یادم است در تیپ یکم لشکر 

حضور ما برای بعضی خوشایند نبود ولی با دیگران خوب بودیم و با بعضی دیگر 

تفاوت. در آنجا برای اولین بار آموزش خمپاره را دیدیم. البته کار ما این نبود که بی

 9کردیم.آموزش ببینیم، بلکه باید اوضاع را کنترل و اخبار را گزارش می

***** 

های های فرماندهان ارتش که همانند نواختن آهنگ و مارشدر چنین شرایطی، سخنرانی

گرداند یگان و نفرات خود باز میبه های آنان را آرام و آرامش را حماسی در روح سربازان بود، دل

 هنر بزرگی است. شجاعت فقط تاختن در میدان جنگ نیست، بلکه کنترل بر خشم 
ً
که واقعا

 2در برابر اینگونه حرکات نیز شجاعت است.درون 

خواهم کسی را متهم نمایم، زیرا نمی ناکردهخدایمن با ذکر و طرح چنین موضوعاتی 

آن دوران شرایط خاصی بود که گذشت، ولی قصد من فقط ترسیم آن شرایط است که 

و  اییتمامی ما لطمه وارد نماید. گویی که بدبینی از ارتش همچون بویبه توانست می

یز یک چبه ای شده بود و این بدبینی برای آنها تبدیل شنوایی جزء منش و سرشت عده

م که کردیای شده بود. ما این بدبینی را در عمق قلب آنان حس میبسیار پیش پا افتاده

 خصتوانست بر انگیزه نفرات، ریشه در گذشته و شرایط خاص آن دوران داشت که می
ً
 وصا

 9فرماندهان، تأثیرگذار باشد.

                                                           
 ۲۳و  ۲۳ صسوره مهر، ص ،، تهران۵۳۳۵، های سربیجاده ،محمد مهدی ،بهداروند - 9
ای قوی دالیل زیادی از قدرت ای ضعیف است. در سخنان فرماندهتر از فرماندهسخن فرمانده قوی به مراتب شنیدنی - 2

هده توان مشاکنند. در سخنان فرمانده ضعف را مینهفته است که دشمنان نیز کاماًل این موارد را تجزیه و تحلیل می
ای دارای قدرت نباشد و یا تحقیر شده باشد زیردستان ها در رفتار و سخنانش نهفته است. اگر فرماندهزیرا ضعف ،نمود

 را نمی
ً
 طور کهگیرد و هماناز موضع قدرت صورت می تواند وادار به توجه دستوراتش کند. زیرا ابالغ دستورات معموال

شمنان لذا د ؛شودتوسط مجریان آنچنان که شایسته است اجرا نمی ای که قدرت ندارد دستوراتشاشاره گردید، فرمانده
 «نگارنده»نگرند. نیز روی جدیت و عملکرد چنین فرماندهانی با دیده شک و تردید می

تعدادی از نیروهای  ،شودتوسط هواپیماهای ارتش عراق بمباران می هنگامی که فرودگاه اهواز ،۳۵/۳/۱۳در روز  - 9
 و (دوم مجتبی هاشمیم خودکششی )ستوانم۱۷های شوند و فرمانده پدافند هوایی توپانقالبی وارد فرودگاه می

زنند. میزرهی بودند دستگیر و به آنها اتهام کودتا  ۳۲داران آن یگان را که جزء توپخانه لشکری لشکر تعدادی از درجه
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داشتند و از نگاه دوست و دشمن مورد توجه بود، اما آنچه بر آنان پوشیده نبود و اذعان می 

ها و از خود ها و تخصصدانش و مهارت و وطن پرستی کارکنان ارتش بود. همین مهارت

وهای کشور و نیر ها در خدمت جنگ قرار گرفت و نفرات ارتش توانستند کشور و مردم گذشتگی

ها نجات دهند. قهرمان شدن دشوار نیست، قهرمان مهریرغم تمامی بیبه غیرمتخصص را 

 چه دشوار است قهرمان ماندن، که ما نظامیان حتی بعد از جنگ نیز 
ً
ماندن دشوار است. واقعا

یم. نتالش بسیاری کردیم که با حرکات و رفتار خوب و با صداقت زیستن قهرمان واقعی باقی بما

 ناگفته نماند رزمندگان واقعی اینچنین هستند و خواهند بود.

ها در این یکی دیگر از مشکالت اساسی ما مسئله ارتباط با دیگر نیروها بود، که در عملیات

رابطه مشکل جدی داشتیم. فقدان افراد متخصص و نداشتن وسایل ارتباطی مانند انواع 

ر شد دای و نداشتن آموزش باعث میهای غیرحرفهسیم و دیگر وسایل ارتباطی در نیروبی

عنوان مثال، برای تربیت به ترین عامل در جنگ است، خلل وارد شود. سامانه ارتباط که مهم

که برای برقراری ارتباط  ۵۱۳هایسیمام یا بی-های آسیمدار متخصص برای بییک نفر درجه

ه بحداقل پنج سال زمان نیاز دارد تا یک نفر گیرند، های زیاد مورد استفاده قرار میدر مسافت

هیچ عنوان دیگر نیروهای به ها )مرس( آشنایی پیدا کند. لذا سیمالفبای ارتباط آن بی

توانستند اینگونه افراد را در مدت زمان کوتاه آموزش داده و ای مستقر در منطقه نمیغیرحرفه

داران کمبود شدید اینگونه نفرات، از درجهبه شدیم با توجه تربیت کنند. بنابراین، مجبور می

ای اعزام و یا مأمور نماییم. در حین نیروهای غیرحرفهبه متخصص گردان برای ارتباط مطمئن 

 ،، استوار سلیمانی، استوار ابدی، استوار نوریتوپخانه استوار زمانی ۳۳۳جنگ، ما در گردان

شهادت رسید( که از به در مدخل ورودی شهر  )در دفاع از شهر سوسنگرد استوار نوروزی

خطوط مقدم جهت ارتباط به  ۵۱۳های سیممتخصصین زبده ما و تلگرافچی بودند را با بی

 دانند کهکردیم. هرچند کارشناسان نظامی مییم منیروهای در خط اعزابه دیدبانان و کمک 

اینگونه مقررات آشنایی به ای این نوع عملکرد خالف مقررات بود، ولی نیروهای غیرحرفه
                                                           

ها و نقاط حساس کشور هم توسط هواپیماهای دشمن بمباران شده است، مدتی شوند دیگر فرودگاهوقتی متوجه می
آنها گریزنده از  که نشان از عدم اعتماد به نظامیان در آن زمان بود و یا ،کنندخواهی رها میربعد آنها را حتی بدون عذ

کردند. ولی فرمانده و نفرات آن آتشبار پدافند هوایی با صبوری تمام نه عمل میهرگونه امریه و دستورات بودند و خودسرا
 
ً
هند. دبه یگان خود بازگشته و بسیار متعهدانه به کار خود ادامه می بعد از رفع اتهام و مشخص شدن موضوع آنان مجددا

  ،شدیهای ارتش ماینگونه برخوردها نیز باعث بروز مشکالتی برای یگان ،هر ترتیب هب
ً
در  که اثر عملی آنها مستقیما

افسران باتجربه و قدیمی در ارتش زیر بار مسئولیت  ،ثیرگذار بود. به همین جهتأهای ارتش تآمادگی رزمی یگان
رات سوء که اث ،و یا بازنشسته شدندداده رفتند و بسیاری از آنها بعد از انقالب از خدمت در ارتش استعفا فرماندهی نمی

 «نگارنده»آن در اوایل جنگ و حتی در دوران جنگ تحمیلی بروز نمود. 
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ف شسیم خیلی سریع برای دشمن ککردند، زیرا این شبکه بینداشتند و توجهی هم نمی

تخصصی که آنها به انداخت، ولی با توجه مخاطره میبه شد، که امنیت آنان و دیگران را می

به ا شدند و یکردند. اگر این افراد زخمی میای این مشکل را نیز مرتفع میگونهبه داشتند، 

های ارتش نیز جایگزین نمودن آنان در زمان کوتاه غیرممکن رسیدند، برای یگانشهادت می

ترین مسائل و الزامات در جنگ است، با مشکل . در این صورت، ارتباط که یکی از حیاتیبود

که از  کمبودهاییبه آفرین بود. در چنین شرایطی، با توجه شد که نتیجه آن فاجعهرو میبه رو

تری ما بر به نظر انواع تجهیزات رزمی بویژه تانک و نفربرهای زرهی داشتیم و دشمن نسبت 

ادوات زرهی و نیروهای دشمن، درست انجام به ، وارد کردن ضربات مخرب کاملی داشت

برتری در میدان نبرد برساند. از طرفی، توجیه به توانست ما را گرفت و این شرایط نمینمی

واسطه ه باینگونه مسائل و مشکالت کار بسیار سختی بود و آنها به ای کردن نیروهای غیرحرفه

گونه دیگری به کردند و در افکارشان ی ما را درک نمیمسائل نظامبه عدم آگاهی 

د ما را توانستنراحتی میبه اصول و قواعد جنگ آشنایی داشتند، به اندیشیدند. اگر آنان می

درک کنند که متأسفانه از این جهت نیز با مشکالت بسیاری مواجه بودیم. آنان درک مناسبی 

های ما نیز آشنا نبودند و مقدورات و محدودیت بههای ما نداشتند و از مشکالت و نارسائی

اند و ترین مسائل نظامی بیگانهداد آنان با ابتداییتوقعاتشان از ما در حدی بود که نشان می

ها وجود نداشت، بعضی مواقع توسط واقعیت هم اینگونه بود. در سطوح باال نیز هماهنگی

تراکم زیاد نیروها و تجهیزات، شدیم، که ناشی از های خودی بمباران میجنگنده

انضباطی، وارد عمل نمودن نیروهای ها، بیهای ضعیف، عدم ارتباط صحیح یگانهماهنگی

کننده در صحنه و از همه جدید و عدم کنترل و هماهنگی کافی، سردرگمی نیروهای عمل

ی، عدم تر، عدم انجام تمرینات رزمی قبل از عملیات اصلی و تداخل آتش نیروهای خودمهم

امی، های نظکه در عملیات شناسایی و نداشتن اطالعات کافی از منطقه نبرد بود. در صورتی

آمادگی تجهیزات، وضعیت آموزش نیروها، استفاده صحیح از مهمات، هماهنگی دقیق نیروها 

وقفه ای بیهبا یکدیگر، فرماندهی و کنترل و پشتیبانی از عملیات مستمر نیروها و شناسایی

های مهمی را در پیروزی دارد، که متأسفانه ما در اوایل جنگ در بسیاری از امور، ضعف نقش

های از نیروهای دشمن از خطوط مقدم و عمق یگان آشکاری را داشتیم. مثاًل در شناسایی

موقع نبودند و اطالعات کاملی را از آرایش به های هوایی دشمن، دچار مشکل بودیم. عکس

های علت عدم آموزش و آگاهیبه شتیم و نیروهای تازه شکل گرفته هم نیروهای دشمن ندا



 ۳۵/   ۵۳۱۳توپخانه در دشت آزادگان، سال ۳۳۳فصل یکم: مروری بر عملکرد گردان

 

های های سالحها و محدودیتها، مقدورات و توانائیکامل از اصول و قواعد جنگ، مأموریت

های گوناگون خودشان نمودند که در صورت انجام نشدن با روشهایی میارتش درخواست

ه بشدند. اما خوشبختانه ند و باعث تخریب آنها میکردتوصیف خوبی از عملکرد ارتش نمی

های پیاپی و مستمر و ایثار و فداکاری مرور، وضع خیلی فرق کرد و ارتش با اجرای عملیات

تری در دفاع از این مرز و های جنگ، نقش مطمئننفراتش و اثبات وجود مؤثر خود در میدان

برد نظامیان و نقش آنان در پیشبه روز یروها روزبهبوم پیدا کرد و اعتقاد مردم و مسئوالن و دیگر ن

ای در جنگ و نیروهای غیرحرفهبه اهداف دفاع مقدس بیشتر گردید. از طرفی، کسب تجر

های مختلف ارتش، باعث کمک بسیاری های یگانمسائل جنگ و مأموریتبه آشنایی آنان 

 های ارتش گردید.برای تعامل هرچه بیشتر آنان با یگان

راه به پوش را ای عظیم از تانک و سایر وسایط موتوری زرهدر اوایل جنگ، ارتش عراق توده

ر های عراق ناگهان بر سشدند. جنگندهمتجاوز پشتیبانی می انداخت که توسط نیروی هوایی

ای هوایی از قوای هآمدند و با بمباراننیروهای مدافع ایرانی و مردم ساکن مناطق مرزی فرود می

می ککردند. بدین ترتیب، در صفوف نیروهای مدافع که استعداد و امکانات زمینی پشتیبانی می

، شدندهای آنها وارد شکاف ایجاد شده میپوشها و زرهکردند و تانک، شکاف ایجاد میداشتند

ره، پس از محاصتاختند و پشت و پهلوهای مدافعین میبه سپس پیاده نظام و نیروهای موتوری 

ای ههای دشمن شهرها، فرودگاهافکنبمب زمانهمکردند. شهادت رسانده و یا اسیر میبه آنها را 

ها و دیگر تأسیسات مهم کشور را بمباران کشور، خطوط ارتباطی و مناطق تجمع نیروها، کارخانه

ها کشور، بیمارستانهای اجرایی عدم آمادگی تمامی نهادها و دستگاهبه کردند که با توجه می

 وجود آمده بود، که مرتفع نمودنبه ای برای مقابله با آنهمه تلفات و خسارات و... مشکالت عدیده

 های درگیر جنگ کار بسیار دشواری بود.تلفات روزافزون در سراسر استانبه آنها با توجه 

های غلط در خصوص نقل و انتقاالت نفرات ارتش بعد واسطه اتخاذ سیاستبه ما در جنگ  

های زرهی ارتش، فاقد نیروی زرهی مناسب بودیم. از طرفی، از از انقالب، بویژه یگان

ا و هتوانستیم استفاده نماییم، زیرا تانکواسطه مشکالت آن زمان نمیبه موجودیمان هم 

ودند. گیر شده بو نگهداری و نداشتن قطعات یدکی زمین علت عدم تعمیربه نفربرهای زرهی ما 

 یگان
ً
های پیاده بودند که در چنین شرایطی مقابله با دشمن کاماًل لذا نیروهای مدافع عمدتا

های درگیر شد، که برای یگانبیشتر می روزبهمتحرک مشکل بود و تلفات نیروی انسانی ما روز 

به ک تبه آفرین بود. در چنین وضعیتی، ما در جنگ قادر ساز و مشکلرزم و فرماندهان مسئله
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 عمق دشمن نبودیم. 

 تاکتیک نیروی زرهی بر پایه سرعت متکی است تا قدرت آتش، زیرا با تشدید هر 
ً
معموال

مواضع آن، از نقاط مقاومت دشمن، به چه بیشتر اختالل و آشفتگی در آرایش دشمن و رخنه 

ها در جستجوی مناطق مستحکم، مواضع ضدتانک و موانع دوری کرده و فرماندهان یگان

د و دشمن منتهی گردبه عقبه هایی هستند که از کمترین مقاومت برخوردار بوده و یافتن راه

یدات ی از تهدسرعت صورت گیرد و برای جلوگیربه با استفاده از موفقیت، پیشروی در عمق 

هی های زر با ضربات کوبنده دشمن را از کار انداخته تا پیشروی یگان دشمن نیروی هوایی

را  دشمن جاماندهبه های یابند مقاومترا تسهیل نماید، سپس نیروهای پیاده مأموریت می

از بین ببرند و شکاف حاصل از پیشروی سریع نیروهای زرهی را بپوشانند. در چنین حالتی، 

های بایست در حد بسیار خوبی باشد و توپخانههمکاری بین نیروی هوایی و زرهی می

نمایند. با داشتن چنین ای را در میدان نبرد ایفا میخودکششی و یا کششی نقش عمده

ار های پیاده را در مقابل تانک قر عمق دشمن دست یافت، نه اینکه یگانبه  انتومیامکاناتی 

واسطه ه بپیشروی سریع نخواهند بود. اگر هم چنانچه از نیروی پیاده به گاه قادر داد زیرا هیچ

ها استفاده شود، الزم است آن نیروی پیاده، مکانیزه گردد، چون بحث سرعت و محدودیت

های باز همانند دشت خوزستان. مطرح است، بویژه در زمین عمق دشمنبه دستیابی 

های زرهی در ور، یعنی یگانهای تکدهنده یگانمتأسفانه ما از هسته اصلی تشکیل

در اوایل جنگ و عدم وجود  مهم مامند نبودیم. از طرفی، ضعف ها، آنچنان بهرهعملیات

واسطه غافلگیری نظام سیاسی به خطوط پدافندی مناسب در طول مرزهای کشور بود، که 

شرایط دوران انقالب اصاًل برای جنگ به کشور رخ داده بود، ضمن اینکه ارتش ایران با توجه 

 ۵۱۱۱آمادگی رزمیش از مرزهای کشور که بیش از به توانست با توجه آمادگی نداشت و نمی

ش ایران های ارتانکیلومتر با کشور متجاوز بود، پدافند مؤثری نماید. در چنین شرایطی، یگ

 مستقر در مرزها دو راه برای پدافند از مرزها را داشتند:

 دفاع در مرز -۵

 نشینی و پدافند در مناطق مناسبعقب -۲ 

عدم وجود هرگونه خطوط پدافندی مناسب در مرزها باعث بروز مشکالت بسیاری گردید و با 

الوصف نیروهای ارتش تا آخرین نفس های ارتش برای دفاع، مععدم آمادگی رزمی یگانبه توجه 

در طول مرزهای کشور با نیروهای متجاوز در شرایطی بسیار نابرابر جنگیدند. اما در 

های اجباری زیر فشار سنگین حمالت دشمن مواضع پدافندی مناسبی را اشغال و نشینیعقب
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های رزمندگان اسالم گردید. های بعدی و پیروزیه مبنای عملیاتاز آنها پدافند نمودند، ک

های مکانیزه دشمن کارایی ندارد و مواضع پدافندی خواه هرچند پدافند خطی در مقابل تک

متکی بر مواضع مستحکم یا تعجیلی باشد، قابل نگهداری نیست، زیرا همین که توسط نیروهای 

امکان تمرکز نیرو برای اجرای پاتک مقدور  کنندگان پدافندمکانیزه دشمن شکافته شد، برای 

اصولی که بیان گردید، نیروهای ارتش زیر ضربات سنگین دشمن مواضع به نیست. با توجه 

وبی خبه پدافندی تعجیلی را سازماندهی نمودند، ولی از همان مواضع که مستحکم هم نبودند 

ان یاریشبه مت نمودند، تا قوای کمکی و با فداکاری تمام در برابر حمالت پیاپی دشمن مقاو

ها، ارتش جمهوری اسالمی ایران در نیمه دوم ها و نارساییشتافت. در نهایت، با تمامی کاستی

گیر کردن و عقب راندن ارتش عراق در بعضی از مناطق و ناکام گذاشتن در زمین ۵۳۱۳سال 

ار رتش تحمیل شده بود، بسیاهداف شومش، با تمامی مشکالتی که بر ابه دشمن در دستیابی 

های مدرن دیده، زبده و متخصص، توانمند و باایمان، همچنین سالحسریع با نیروهای آموزش

مرور با ارتقاء آمادگی رزمی به ها عرصه را بر متجاوزین تنگ کرد و موجود در ارتش، در جبهه

 ندگار خواهند ماند.ها، نبردهایی را انجام دادند که در تاریخ کشور برای همیشه مایگان

 





99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 1831حوادث و اتفاقات سه ماهه اول سال

 در دشت آزادگان

 در دشت آزادگان 9976فصل دوم: حوادث و اتفاقات سه ماهه اول سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 97

 

 در دشت آزادگان0631وضعیت نیروهای خودی و دشمن در اوایل سال 

بعد از تهاجم اولیه ارتش عراق و متوقف شدن در مواضعی در مقابل مقاومت نیروهای ما،  

سقوط  استثنایبه اکبر اولین موفقیت ارتش عراق در جبهه خوزستان بود که تصرف تپه الله

 هایرده، آخرین موفقیت ارتش عراق نیز بود. خرمشهر و عبور از رودخانه کارون در شمال آبادان

مختلف فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در خوزستان عالقمند بودند 

های مستقر در ابتدا اثرات این سه عملیات دشمن را خنثی نمایند. در همین راستا، یگان

کردند. منطقه دشت منطقه تالش اولیه خود را برای عقب راندن دشمن از این مناطق صرف می

هم سرزمینی و  تیهم مسئولزرهی  ۳بود و تیپ زرهی ۳۲، منطقه عملیاتی لشکرآزادگان

م خودکششی نیز با م۵۷۱توپخانه ۳۳۳دار بود و گردانعملیاتی این منطقه را عهده تیمسئول

 .کردمیزرهی در منطقه را پشتیبانی  ۳یکم تقویت شده خود عملیات تیپ آتشبار

 و بهاکبر عقب براند و تنگ چزاهای اللهدشمن را از تپه کردمیتالش  زرهی ۳۲لشکر ۳تیپ

 ۳غربی برطرف نماید. برای این منظور تیپرا از شمال را تأمین و نگرانی تهدید شهر اهواز بستان

های مستقر در منطقه بارها تالش کرد عناصر دشمن را از تپه همراه دیگر یگانبه  زرهی ۳۲لشکر

 علت ضعف قدرت رزمی موفقبه اکبر عقب براند و این تپه را از اشغال دشمن خارج سازد، ولی الله

ت علبه های اول جنگ نگردید، زیرا توان رزمی این تیپ که من خود شاهد و ناظر بودم، در هفته

دستگاه تانک دو گردان سازمانی تیپ  ۵۱۳ای پیدا کرده بود و از العادهتلفات زیاد کاهش فوق

 ۳۱کمتر از  و سرگرد صفوی فرماندهی سرگرد منتصربه تانک  ۲۳۳و ۲۳۵های یعنی گردان

درصد رسیده بود. البته  ۱۱کمتر از به دستگاه تانک حاضر بکار باقی مانده بود و توان رزمی تیپ 

ت عدم علبه موجود بود که  تعدادی تانک تعمیری چیفتن و نفربر زرهی در پادگان دشت آزادگان

علت عدم تأمین به آن وضع درآمده بودند. از طرفی، به نگهداری و شرایط خاص دوران انقالب 

سرعت حاضر بکار نمایند. کاهش زیاد توان به توانستند آنها را قطعات یدکی، تعمیرکاران نمی

ناچار از قبول تلفات دیگر و حمالت به زرهی  ۳۲زرهی و لشکر ۳رزمی سبب شده بود که تیپ

 ها وجود داشت ووسیع خودداری و حالت پدافندی اتخاذ نماید. البته این شرایط در اکثر یگان

 یکی از عوامل مهم و بازدارنده جهت حمالت وسیع بود که جنگ را فرسایشی نموده بود.

ه های مستقر در منطقو دیگر یگان زرهی ۵۳توسط لشکر ۵۳۱۳ماهکور در دینبرد کرخه

نیز در شرایطی انجام گرفت که وضعیت نیروهای ما را در منطقه در شرایط بدتری قرار داد و 

واضع خود م متجدید سازمان و تحکیبه بایستی کننده در جنگ میهای عملیگان
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دشمن وارد نموده بودند، اما تلفات نیروهای خودی به پرداختند، هرچند تلفات سنگینی می

نیز از نظر نیروی انسانی و تجهیزات چشمگیر بود، که همین مسئله باعث توقف و رکود کلی در 

نبرد توپخانه به جبهه شد و نیروهای هر دو طرف، خودی و دشمن، در مواضع دفاعی ثابت 

شد. زیرا ای توپخانه خودی بیشتر وارد میهیگانبه اکتفا کردند، که در این شرایط، آسیب کلی 

 خودکششی بودند و های مهمات و قطعات یدکی توپمحدودیتبه با توجه 
ً
ها که عمدتا

دند، دایم مروز جهت پشتیبانی از نیروهای در خط انجاهای زیادی که در طول شبانهتیراندازی

های در خط متحمل طمه آن را یگانکه ل کردمیتر های توپخانه تنگعرصه را هر روز برای یگان

شدند. البته آن وضعیت برای دشمن زیانی نداشت، زیرا دشمن خاک ما را اشغال کرده بود می

. اما برای کشور ما و ملت ایران قابل تحمل نبود کردمیو با گذشت زمان وضعیت خود را تثبیت 

یرون حمالت خود را برای ب بایستشدند و میو نیروهای مسلح نباید تسلیم چنین وضعیتی می

دادند. برای این منظور، دو یم مراندن دشمن از خاک کشورمان در زمان و مکان مناسب انجا

ل سرپبه  منطقه عملیاتی در تقدم یکم انتخاب شده بود: اول حمله در شمال جزیره آبادان

غرب رودخانه و دفع تهدید به دشمن در شرق رودخانه کارون و عقب راندن نیروهای دشمن 

و تصرف  شرق و دوم حمله در منطقه غرب سوسنگردجزیره آبادان از محاصره از سمت شمال

یه و تجز اهواز-و جبهه سوسنگرد دزفول-و قطع خط ارتباطی دشمن بین جبهه شوش بستان

 دو منطقه شمال و جنوب.به نیروهای دشمن 

 نیروی بیشتری جهت عملیات داشت وبه مسطح بوده و نیاز  اینکه منطقه آبادانبه با توجه 

رو به ها با تلفات زیادی روناموفق مانده و یگان ۵۳۱۳دو بار هم تالش نیروهای خودی در سال 

ای بیشتری هبررسیبه این نتیجه رسیده بودند که منطقه آبادان نیاز به ند، فرماندهان شده بود

داده  اکبر در دشت آزادگانمنطقه اللهبه  ۵۳۳۱دشمن در سال به دارد و تقدم عملیات و حمله 

نیروی کمی احتیاج داشت و از طرفی زمین منطقه برای عملیات به شود، زیرا اجرای عملیات 

زرهی عراق بود که یک بار در مقابل  ۳لشکرمناسب بود. نیروهای دشمن در این منطقه عناصر 

مبارزه سرسختانه نیروهای ما قرار گرفته بود و از حمالت نیروهای ما وحشت داشت. دو 

سطح باالیی نبودند، اما فرماندهان تصمیم  زرهی گرچه از نظر توان رزمی در ۳۲و  ۵۳لشکر

آنها ه بها، عملیات را ییجاجابهاستقرار این دو لشکر در منطقه و کاهش به گرفتند با توجه 

ایل اکبر انتخاب گردید و از او و الله واگذار نمایند. منطقه نبرد با دشمن، منطقه غرب سوسنگرد

 ها برای طرح حمله آغاز شده بود.برآوردها و بررسی ۵۳۳۱فروردین
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، سپاه ، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با همکاری ژاندارمری9991در سال

توانسته بود وظیفه  و نیروهای مردمی نامنظم دکتر چمران های، نیروهای گروه جنگپاسداران

خطیر خود، یعنی دفاع از سرزمین ایران اسالمی، را در مقابل تهاجم ارتش متجاوز در دشت 

و دارای مشکالت  %96های درگیر کمتر از که استعداد رزمی یگان انجام دهد، در حالی آزادگان

 هایی در خطوط پدافندی و تشکیلجوئی در قوا و آزاد کردن یگانمنظور صرفهبه بسیاری بودند. 

ه بهای آفندی های احتیاط و غیر درگیر و تمرکز آنها در سایر مناطق جهت اجرای عملیاتیگان

موانع طبیعی و یا به اک کشور، الزم بود تا مواضع پدافندی منظور بیرون راندن دشمن از خ

 و های مستقر در غرب دزفولهمین منظور، خطوط پدافندی یگانبه مصنوعی متکی شوند. 

ها برای حفظ منطقه پدافندی و ارتفاعات آن منطقه تعیین و یگان ، حاشیه رودخانه کرخهشوش

 ، در منطقه غرب اهواز .موانع طبیعی آن منطقه متکی شدندبه خود 
ً
که زمین  سوسنگرد خصوصا

مسطح و هموار بود، تصمیم گرفته شد تا با استفاده از آب رودخانه کرخه و کارون، آبگرفتگی 

 ، این، سوسنگردمصنوعی ایجاد شود و با زیر آب بردن قسمتی از دشت جنوب اهواز، حمیدیه

 ،آب در منطقه عملیاتی اهواز و سوسنگردجاری کردن به باتالق شود. با توجه به منطقه تبدیل 

ه بزمین منطقه عملیات برای عملیات آفندی نیروهای خودی و دشمن نامناسب گردید و نیروها 

، یعنی چند روز بعد از 9991حالت پدافندی در آمدند. اجرای این طرح از اوایل بهمن سال 

طور جدی مورد توجه قرار به  زرهی 12و  97های لشکریگانشرایط بد به عملیات نصر، با توجه 

برداری از اجرای این طرح منتشر نمود. اما با دستورالعملی برای بهره زرهی 97گرفت و لشکر

تمامی تالشی که انجام گرفت، در این منطقه نیز دشمن مانند منطقه جنوب اهواز اقداماتی را 

های مناسب و خاکریزهای بلند در جلو و اطراف مواضع پدافندی خود همچون احداث جاده

تالشی  ها وخوبی دفاع نماید. در نتیجه، با تمامی فعالیتبه ایجاد کرد، تا بتواند از مواضع خود 

زرهی نتوانستند نیروهای دشمن را در آن منطقه، از مواضع  12و  97که انجام گرفت، لشکرهای 

های مستقر در منطقه، در حالی بود برانند. شرایط ایجادشده برای یگان خود بیرون کرده و عقب

علت آبگرفتگی منطقه، قسمتی از نیروهای خودی مجبور شدند مواضع پدافندی خود را به که 

نیز تخلیه نمایند. با اجرای این طرح، تعدادی از روستاهای اطراف حمیدیه هم در معرض 

بت وارد گردید، اما یکی از نکات مث روستائیانمزارع به ی نیز هایآبگرفتگی قرار گرفتند و زیان

اجرای طرح آبگرفتگی این بود که تغییری در گسترش نیروهای جمهوری اسالمی ایران در 

از منطقه پدافندی  زرهی 12زرهی لشکر 2وجود آمد و آن این بود که تیپبه منطقه دشت آزادگان 
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آباد در های فولیتپهبه زرهی خارج گردید و  97از زیر امر لشکر سوسنگرد-جنوب جاده حمیدیه

عنوان احتیاط قرار گرفت به زرهی  12غربی شهر اهواز تغییر مکان دارد و در اختیار لشکرشمال

زرهی واگذار  97لشکربه در جنوب رودخانه کرخه  و مسئولیت کلی منطقه عملیاتی سوسنگرد

گردید. نتیجه دیگر طرح آبگرفتگی این بود که وجود آب بین نیروهای خودی و دشمن قدرت 

 مانور دشمن را محدود کرد و امکان اجرای عملیات آفندی در منطقه اهواز، حمیدیه و سوسنگرد

مرور قسمتی از مناطق آبگرفتگی به  9976را از نیروهای دشمن سلب نمود. اما از اوایل سال 

خشک شد. در چنین شرایطی یک تیپ زرهی و یک گردان سوار زرهی  منطقه سوسنگرد

ایستادگی در برابر تهدیدات و یا حمالت به زرهی که در منطقه گسترش داشتند، قادر  97لشکر

به دستور به پیاده هوابرد، بنا  99نبودند. لذا تیپ زه، هویاحتمالی دشمن در منطقه سوسنگرد

زرهی قرار گرفت تا نگرانی فرماندهان و  97تغییر مکان داده شد و زیر امر لشکر سوسنگرد

نیروهای درگیر در منطقه برطرف شود و نیروها با اقتدار بیشتری در منطقه از مواضع پدافندی 

حالت به منطقه دشت آزادگان، نیروهای دشمن در ، 9991خود محافظت نمایند. از بهمن 

 آرام بود و پدافندی درآمده بودند 
ً
و فعالیت محسوسی از آنها مشاهده نشد و منطقه تقریبا

تبادل آتش توپخانه و اعزام گشتی و گاهی برخوردهای کوچک بین به های طرفین فعالیت

توپخانه در  ۳۳۳در آن ایام، مواضع آتشبارهای گردان .حدود بودم مهای نیروهای متخاصگشتی

 قرار داشت. اکبرشمال روستای سگور و در شرق ارتفاعات الله

 بیستم فروردین ماهبه یکم الی پنجشنبه حوادث روز شن

، زمانی آغاز شد که منطقه آرام و فقط تبادل آتش توپخانه بین ۵۳۳۱اولین روز فروردین 

را مورد حمله  شهر اهواز ۵۲:۳۱ناجوانمردانه در ساعت طرفین در جریان بود. اما دشمن 

به عزیزمان در آغاز سال جدید شهید و زخمی شدند.  وطنانهمای از موشکی قرار داد و عده

دیدار یکدیگر به های مختلف و فرماندهان رده رزمانهمخاطر آغاز سال جدید دوستان و 

، و معاون فرمانده گردان، سروان غالمرضا علمی آجوریرفتند. فرمانده گردان؛ سرگرد می

های منطقه و سرگرد امیر آفتابی؛ رئیس رکن دوم ؛ افسر تطبیق آتش توپخانهسرگرد قاسمی

و  داران دیدار کردندیکم( آمدند و با همه سربازان و درجه آتشبارما ) آتشباربه توپخانه  ۳۳گروه

از  ترین شرایط و دوررغم اینکه در سختبه سال جدید را تبریک گفتند. روحیه همه خوب بود. 

بردیم، ولی همگی هم قسم شده بودیم تا انتقام خون شهیدانمان را از دشمن سر میبه خانواده 

الت ناشی و مشک شدایدتا در برابر  کردمیتر یریم. این روحیه ما را با استقامتمتجاوز بعثی بگ
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از جنگ پایداری داشته باشیم. عید ما روزی بود که دشمن را از خاک کشورمان بیرون رانده و 

ست راه بایکردیم. زیرا کسانی که شهید شده بودند و دیگر در کنار ما نبودند، ما مینابود می

دادیم. وظیفه ما که زنده مانده بویم بسیار سخت بود، لذا ما بار سنگین این امه میآنان را اد

 کردیم.رسالت را بر دوش خود و در وجودمان حس می

توپخانه  ۲۲گروه مم۵۳۱فرمانده آتشبار پوردیدار جناب سروان اسدیبه روز دوم فروردین، 

که در نزدیکی ما موضع گرفته بود، رفتیم. ایشان افسر بسیار خوب و تالش  آتشبارو نفرات آن 

وری های مانوی قوت قلبی برای یگان آتشبارها چشمگیر بود. حضور وی و نفراتش در عملیات

نزدیک،  هایهای توپخانه در منطقه بود، ضمن اینکه در اجرای آتش روی هدفدر خط و یگان

. در این روز نیز تبادل آتش کردمیتوپخانه  ۳۳۳آتشبارهای گردانبه کمک بسیار زیادی را 

 کردند.باران میتوپخانه در منطقه در جریان بود و طرفین مواضع یکدیگر را گلوله

 و دوم و استوار سعید بدرقه آتشبارفرمانده  یکم جمال کریمروز سوم فروردین، من و ستوان

نده فرما همراه سرگرد آجوریبه یکم و دوم برای شناسایی منطقه  آتشبارتعدادی از سربازان 

که آن زمان کالس اول نظری بود، )او در تعطیالت نوروزی  گردان و پسرش محمدرضا آجوری

منطقه آمده بود( از مواضع به یکی از افسران ستاد گردان  با جناب سروان حسن طالبی

مواضع به زرهی شدیم. بعد از طی حدود سه کیلومتر  ۳های تیپواضع یگانم مخودمان عاز 

زرهی در شرق  ۳نزدیکی مواضع تیپبه محض رسیدن به زرهی رسیدیم.  ۳های تیپیگان

، دشمن طبق معمول با مشاهده گرد و غبار خودروهای ما توپخانه خود را بکار اکبرارتفاعات الله

انداخت و با خمپاره و توپخانه ما را زیر آتش گرفتند که بالفاصله سنگر گرفتیم. فرمانده گردان 

گفت: محمدرضا، محمدرضا بخواب زمین! فرمانده گردان برای پسرش فریاد زنان میبه 

د فرزندان وی بودند، نگران بود که مبادا کسی ترکش بخورد، پسرش و دیگران که همانن

کردم، در طول این شناسایی در کنار من بود و من از او مراقبت شدیدی می محمدرضا آجوری

گیر شده بودیم، خودم را نزد فرمانده گردان که هنگامی که بر اثر شلیک توپخانه دشمن زمین

محلی سنگر گرفته بود، رساندم و گفتم، جناب سرگرد اصاًل صحیح نیست پسر شما در این  در

واضع مبه او آسیب برسد. لذا از او تقاضا کردم وی را به شرایط کنار ما باشد، زیرا احتمال دارد 

 و توجهی نکرد و گفت: او در تهرانپیشنهاد من به  اصلی گردان بفرستد. جناب سرگرد آجوری

 هایی راکند، او باید بداند ما در منطقه چه سختیکند، مادرش را اذیت میدر خانه شلوغ می

 نگران او بودم ولی کنیم و رفتارش را تغییر دهد. با تمامی این حرفتحمل می
ً
ها، من واقعا
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د از ترسید. بعرسید و اصاًل نمینظر میبه ها برای محمدرضا تماشایی و جالب دیدن آن صحنه

های مستقر در خط مقدم برای یک قبضه توپ که شناسایی چندین موضع در نزدیکی یگان

مواضع خودمان بازگشتیم. اکیپ دیدبانان ما در آن زمان به طول انجامید، به ساعاتی 

دی بود مر  بودند. استوار حقیقی و سرباز بهشتی و استوار حقیقی ریدوم وظیفه عسگستوان

خطوط مقدم به چی دیدبانان سیمعنوان بیبه سال خدمت با جوانان ورزیده  ۲۱که با بیش از 

شد. شاید در سن و سال او هم اکنون افرادی باشند که یم مخطرناک اعزاهایی بسیار و محل

حتی قادر نباشند کارهای شخصی خودشان را انجام دهند، ولی او باایمان قلبی که داشت 

دفاع از کشورش مشغول بود. فرمانده گردان در این به ای گرفته و با تالش بسیار زیاد جان تازه

به  ۵۳:۳۱و پسرش محمدرضا، ساعت  دوسترضوانی، بسیجی یهمراه سرباز فوالدبه روز 

توپخانه در  ۳۳۳رفتند، دیدبانان گردان حوالی سوسنگرد دیدار آنها در روستای سیدخلف

مستقر بودند. دیدبانان با دیدار  فرماندهی سرگرد حسیبیبه زرهی  ۳پیاده تیپ ۵5۱گردان

ر وظیفه افس گرفتند. ستوان عسگریای میفرمانده گردان، و دیگر بازدیدکنندگان روحیه تازه

 یکم بود. آتشبارو دیدبان  و اهل شهر قم

 م)مرحوم سرتیپ دو توپخانه سرهنگ مهدی صدری ۳۳روز پنجم فروردین، فرمانده گروه

احمدی  توپخانه، سرگرد راسخ ۳۳رئیس ستاد گروه همراه سرهنگ سمائیبه ( هدی صدریم

نماینده دارایی گروه جهت بازدید از  مهریار قاسم شهریاریی گروه و ستوانفرمانده پشتیبان

ع همراه دیگر نفرات بازدید کننده از مواضبه اکبر شدند. ایشان مواضع ما وارد منطقه عملیاتی الله

بازدید و مالقات نمودند، وضع خیلی خوب بود،  آتشبارهای ما و از تمامی نفرات و خدمه توپ

 سربازان و درجهبه  کردمیتوپخانه سعی  ۳۳فرمانده گروه
ً
داران همه نفرات روحیه بدهد. مرتبا

واسطه حضور به داد و از آنان تومان پول مورد تشویق قرار می ۵۱۱را با اعطای مبلغ  آتشبار

نظیرشان دلجویی و های زیاد و عملکرد کممستمرشان در منطقه عملیاتی و تحمل سختی

سؤال کرد، چه مشکلی دارید؟  آتشبارن بازدید فرمانده گروه از سربازان نمود. در حیقدردانی می

در خصوص مشکالت نفرات  آتشبارو تمامی رسدهای  موضع تمامای دارد؟ در آیا کسی خواسته

من گفت: به توپخانه،  ۳۳ای نداشت. فرمانده گروه، اما کسی اعتراض و یا خواستهکردمی سؤال

اید که آنان سفارش کردهبه ای ندارند؟! آیا قباًل اید که هیچ خواستهبا این نفرات چه رفتاری کرده

را ایشان عرض کردم اصاًل اینچنین نیست، زیبه ای نداشته باشند؟ کسی چیزی نگوید و خواسته

، من و ستوان هر کمکی شما بخواهید برای این نفرات انجام دهید، قباًل جناب سروان صالحی
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م، ما ای، برای آنان انجام دادهیار الماس بازیارانستوان آتشبارکمک معاون و سرگروهبان  تهرانی

با هم برادریم و در کنار یکدیگر های مختلف، همه ما در کنار یکدیگر یک روح هستیم، در بدن

جنگیم و آن هم نابودی و بیرون راندن دشمن از خاک کشورمان است. ما همه برای یک هدف می

 9های مختلف و درجات متفاوت.سرباز هستیم، با مسئولیت

کرد و گفت:  مهریار سوم قاسم شهریاریستوانبه توپخانه رو  ۳۳سپس فرمانده گروه

 نگاهی به تومان  ۵۱۱مبلغ  مهرشهریاری
ً
من کرد و به جناب سروان اصالنی بده. بعد مجددا

، محمدرضا پسر فرمانده گردان آتشبارتومان دیگر دادند. فرمانده گروه در حین بازدید از  ۵۱۱

ایشان گفتم، او پسر فرمانده به های ما بود. تعجب کرد، من را نیز دید که خدمه یکی از توپ

کند! فرمانده گروه او را نیز مورد تشویق کار می آتشبارگردان است و همانند دیگر سربازان در 

ما را با رضایت کامل از نحوه  آتشبارعمل آورد. سپس موضع به قرار داد و از وی تقدیر و قدردانی 

و مرتب بودن یگان ترک نمود. آن شب همه افسران در پاسگاه فرماندهی  آتشبارعملکرد نفرات 

توپخانه پس از صرف شام، با ما  ۳۳بودند. فرمانده گروه همانیشام مگردان جهت صرف 

داری در جنگ سفارش و رضایت خود را از شتنتالش و خویبه صحبت نمود و همه افسران را 

همه اعالم کرد. ایشان پس از شش ماه جنگ در آن منطقه، اولین بار بود که از مواضع ما دیدن 

های گروه در منطقه خوزستان درگیر بودند که وی فرصت بازدید قدری یگانبه زیرا  کردمی

صبح منطقه را روشن کرده بود و در کننده خودی و دشمن تا های روشننداشت. آن شب گلوله

مواضع گردان  ۷/۵/۳۱گرفت. فرمانده گروه در روز یم مها در خط انجاپناه آنها عملیات یگان

 های گروه ترک کرد.را جهت بازدید از دیگر گردان

مده رخ آبه و روستای دهالویه  هایی در اطراف شهر هویزههشتم فروردین، درگیریبه روز شن

 هایفعالیت دشمن، تیراندازی روی مواضع و توپخانهبه جهت پاسخ  ۱۳:۳۱بود که از ساعت 

                                                           
 که در سکوت افراد خصبشنوند. درصورتیرا ها ها و یا خواستهاند که اعتراضالبته فرماندهان و بیشتر مردم عادت کرده - 9

ً
 وصا

ا را شنید. من بعد از سالیان متمادی و با کسب تجربه های بسیاری نهفته است که باید آنههای جنگ حرفسربازان در میدان
شد و در عین حال سکوت کرده های سربازانم را که از اعماق وجودشان برخاسته میهای رزمی، صدای خواستهدر یگان

م در تشنیدم، تا جایی که توان داششدم. لذا با توجه به صداهایی که میهایشان میشنیدم و متوجه خواستهبودند را می
ردم. قرار گرفتن در این وضعیت فقط و فقط نیاز به تجربه دارد و فرماندهانی به این حالت ارتقاء کرفع مشکالتشان تالش می

ترین شرایط خدمت کرده باشند. البته فرمانده های رزمی در کنار نفراتشان در سختهای مختلف یگانیابند که در الیهمی
  ۳۳گروه

ً
نی پی به عمق سکوت نفرات برده بود. البته او افسر مهربا توپخانه سرباز پیری بود که تجربه کافی را داشت و مطمئنا

ای آمد، همه نفرات روحیه تازهتوپخانه او را دوست داشتند. هر وقت جهت بازدید به یگان ما می ۳۳بود، همه کارکنان گروه
شد، شوخ طبع هم بود. صحبت میداد و با آنها همها و خواسته نفرات و درد دل آنها کاماًل گوش میبه صحبت گرفتند.می

 داشتن چنین خصوصیاتی نفرات با او خیلی راحت بودند. روحش شاد و یادش گرامی باد. لیبه دل
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کور و کرخه هویزه-آنها را شروع کردیم و کلیه مواضع فعال دشمن را در منطقه سابله، دهالویه

مناسب  دلیل پاسخبه های ما راضی بودند. زیر آتش گرفتیم که دیدبانان از وضعیت تیراندازی

ن رفته آرام شد. در ایفعالیت و حرکات دشمن، بعد از گذشت ساعاتی وضعیت منطقه رفتهبه 

همراه افسر موتوری گردان ستوان داود به روز فرمانده گردان از سد روستای متعات 

افسر مهمات گردان و پسرش محمدرضا بازدید کرده بود  پور، ستوان علی نفیسیکوشایصادق

رب غبه گفت، عملیات سد آب بر گردان پیشرفت خوبی داشته و جریان آب که از شرق و می

سمت جنوب تغییر مسیر داده شده است. این آبگرفتگی آرایش مواضع به جاری بوده، 

نمود. در حال بازدید فرمانده گردان نشینی میعقببه زد و آنها را مجبور یم مهبه ها را عراقی

های توپخانه عراق، آن محل را زیر آتش شدید توپخانه قرار داده بودند که از آن منطقه، یگان

رده در ببه حجم آتش توپخانه دشمن، جان سالم به در آن روز با توجه  کوشاصادقیستوان داود 

ابت نزدیکی وی اصبه های توپخانه دشمن بود و برابر گفته فرمانده گردان، تعدادی از گلوله

ین تبادل آتش توپخانه بطور معجزه آسایی نجات یافته بود. در این روز نیز به نموده بودند که 

 ها زیر آتش توپخانه بود.طرفین جنگ در جریان بود و مواضع یگان

 روی یگانتوپخانه
ً
 هایهای دشمن در روزهای نهم و دهم فروردین، نیز فعال بودند و مرتبا

های خود را پوشش یی و حرکات یگانجاجابهگشودند. دشمن قصد داشت خودی آتش می

روی دشمن گشوده شده بود، برای دشمن همه روزه به در منطقه  دهد. آب سد جدید که

 ردکمیو نیروهای دشمن را که در منطقه مستقر بودند، وادار  کردمیوضعیت جدیدی را ایجاد 

نمایند. نیروهای  جاجابهنشینی نموده و واحدهای خود را کور عقبتا آن سوی رودخانه کرخه

تلفات  ارتش ا برده و با توپخانه و بالگردهای رزمی هوانیروزخودی نیز از این فرصت بهره کافی ر 

زرهی در آن ایام با  ۳؛ فرمانده تیپکردند. جناب سرهنگ الماسیدشمن وارد میبه زیادی را 

داشتند،  تأکیدزرهی  ۳های مختلف تیپتشکیل جلسات مختلف با حضور فرماندهان رده

پشتی هر چه بیشتر از دشمن صورت حرکات الکبه دشمن به های تیپ با نزدیک شدن یگان

های آینده در عملیاتی که صورت خواهد گرفت، مورد اطالعات کسب نمایند تا در ماه

وط خطبه جلو کشیده و به ها مواضع خود را بایست در شبها میبرداری قرار گیرد. یگانبهره

کردند و مواضع مستحکمی را شدند و فاصله خط تماس با دشمن را کمتر میمی تماس نزدیک

 های توپخانه در منطقههای تانک و پیاده و دیدباندادند. در اجرای این دستور، یگانآرایش می

 درگیر بودند و سعی داشتند مواضع جدیدی را رو اکبرشرق ارتفاعات الله
ً
شغال، جلو ابه  مرتبا
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زرهی با دشمن،  ۳مستحکم و از آن پدافند نمایند، من یکی از همان روزها در خط تماس تیپ

تانک که در سنگر مستقر بود، رفته  ۲۳۵گردانبه در کنار یک دستگاه تانک چیفتن متعلق 

ه بکردیم، او بودم. با فرمانده آن تانک در مورد وضعیت دشمن و سنگرهای دشمن صحبت می

من اطالعات بسیار خوبی را داد. در حین صحبت کردن بودیم که ناگهان دشمن آتش سنگینی 

اره و توپخانه دشمن، را روی مواضع ما در خط مقدم اجرا نمود، در همین حین در زیر آتش خمپ

سرعت تانک را از سنگر بیرون به داری بسیار زبده و توانمند بود، فرمانده آن تانک که درجه

 
ً
سمت جلو در سنگری که در شب گذشته احداث شده بود، حرکت به متر  ۱۱کشید و تقریبا

گیری نه در داد و آن سنگر را اشغال نمود، من که در سنگر قبلی، در گودالی نشسته بودم و صح

کردم، با دیدن آن صحنه متعجب مانده بودم، بعد از مدتی که از حجم آتش را مشاهده می

من های پراکنده دشدشمن کاسته شد، فرصتی یافتم و با سرعت و احتیاط کامل و در زیر آتش

یی تانک را با آن سرعت از فرمانده تانک پرسیدم، جاجابهطرف آن تانک رفتم، چگونگی به 

نیم دشمن نزدیک کبه گفت: در آینده عملیات بزرگی در پیش داریم، ما باید خودمان را  ایشان

به تر باشد. بعد از مدتی که اوضاع آرام شده بود، من نگاهی تا اطالعاتمان از دشمن جامع

مواضع دشمن انداختم، یکی از سنگرهای تانک دشمن را مشاهده کردم که نفرات دشمن در 

یم کاماًل توانستما نزدیک بودند که با چشم غیرمسلح میبه قدری آنها به د، کنار آن تانک بودن

وط خطبه های مقطعی سعی داشتند خودشان را افراد دشمن را شناسایی کنیم. آنها هم با رزم

 اکبر من آن سنگر تانک ودفاعی ما نزدیک کنند تا مانع حرکات ما شوند )بعد از عملیات الله

نه هر جهت اینگوبه یدم که توسط رزمندگان اسالم کاماًل منهدم شده بود(. تانک مورد نظر را د

خوبی و با شجاعت تمام به ها حرکات در خطوط مقدم الزاماتی بود که نفرات یگان

دست آورند. آن روز من یک جنگ بسیار نزدیک و محدود را به دادند تا برتری الزم را یم مانجا

کردم و از نزدیک شاهد به توپخانه دشمن در خط مقدم تجرزیر آتش سنگین خمپاره و 

تانک را بار دیگر  ۲۳۵داران و سربازان گردانها بودم و شجاعت افسران، درجهیی تانکجاجابه

ام وجد آمده و روحیهبه از نزدیک مشاهده کردم که برایم بسیار جالب بود و در آن شرایط کاماًل 

 ابر شده بود.چندین بر 

تبادل آتش در روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین همچنان ادامه داشت. نیروهای خودی 

دست آورند تا در عملیات آینده بکار به کردند مزیتی را تالش می اکبردر شرق ارتفاعات الله

 تصرف یک تپه و یا یک سنگر مناسب در آن شرایط برای نیروهای در خط حیاتی بود 
ً
برند. واقعا
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ه بسختی و با تالش بسیار زیاد و با متحمل شدن تلفات خود را به زرهی  ۳و رزمندگان تیپ

فروردین، هوا بسیار توفانی  کردند. روز دوازدهمدشمن نزدیک و مواضع مناسبی را اشغال می

فع نبه وزید، شرایط شرق میبه واسطه وزش باد شدید که از سمت غرب به و وضعیت منطقه 

در ساعت  دشمن بود. بدترین شرایط هوایی را در آن روز شاهد بودیم. در آن روز نیز شهر اهواز

ران شد. در این روز دشمن در ساعت بامورد حمالت توپخانه دشمن قرار گرفت و گلوله ۵۳:۱۱

 حملهاز سمت غرب سوسنگرد ۵5۱۱
ً
ای را آغاز نمود که با مدافعان غیور ایرانی برخورد ، مجددا

 نشینی شد.عقببه کرد و با تلفاتی مجبور 

 های تابعه در سنگرهای خودزرهی و یگان ۳در روز سیزدهم فروردین، تمامی رزمندگان تیپ

ی ما در بود. شاد به زدهیسکردند، تنها چیزی که فکر نمیبه واضع بودند و م ممشغول تحکی

توانستیم انتقام خون عزیزانمان را در این منطقه از دشمن گرفته و شادمانه در زمانی بود که می

 های آزاد شده کشورمان قدم بزنیم.زمین

های عراقی با استفاده از شب یگاننیمه  ۱۲:۱۱پانزدهم فروردین، از ساعت به روز شن 

نمودند که با می جاجابه و هویزه تاریکی شب نیروهای خود را در قسمت غرب سوسنگرد

یی با فرصت آنان جاجابههای گردان روی آنها آتش گشوده شد و مانع درخواست آتش دیدبان

های خود تحرکاتی داشت که نگران کننده بود اما این ییجاجابهشدیم. دشمن در آن منطقه با 

 زیر نظر دیدبانان گردان قرار داشت و آخرین وضعیت آنها گزارش می
ً
شد. تحرکات دقیقا

ع که در مواض اکبرها در شرق ارتفاعات اللهطور که قباًل اشاره نمودم، تمامی تالش یگانهمان

تر شده و سطح آموزش نفرات ارتقاء یابد تا با افزایش آماده روزبهندی بودند، این بود که روز پداف

اتمام برسانند. در این راستا فرماندهان رده به نحو مطلوبی به آمادگی رزمی، عملیات بعدی را 

 از نحوه آمادگی رزمی یگان
ً
 کردند.ها بازدید میباال مرتبا

وم طور مدابه های مجری را نیز افزایش داده بود و ماندهان یگاناین بازدیدها، حساسیت فر

تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات و آموزش به نفرات را تحت فشار قرار داده بودند تا نسبت 

ه بو... تالش بیشتری نمایند. اما واقعیت این بود که یک سری از نواقص و مشکالت مربوط 

 د تا در آن سطح مشکالت حل شود.بوفرماندهان و نفرات آتشبارها ن

به  شانزدهم فروردین، فرمانده گردان جناب سرگرد آجوریبه روز یکشن ۱۷:۱۱ساعت 

ای روستدیدبانان گردان واقع در به جهت سرکشی  کاربیلو سرباز  همراه گروهبان جمشیدی

زرهی در خصوص  ۳فرمانده تیپ و سرهنگ الماسی رفته بودند که در آنجا با سرگرد راعی هوفل
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گردان ه بصحبت نموده بودند که در بازگشت  اکبرارتفاعات اللهبه آخرین وضعیت دشمن و تک 

وی اطالع دادند. به توپخانه را  ۳۳۳در مواضع گردان صبح، حضور دکتر چمران ۵۱۱۱ساعت 

هدف خود را در  از مواضع ما بازدید نمودند. دکتر چمران همراه دکتر چمرانبه فرمانده گردان 

هیچ وجه با دشمن سازش نخواهیم کرد و به جبهه، پیروزی بر دشمن برشمرد و اعالم کرد 

بس در این زمان از نظر ما معنا و مفهومی ندارد. در آن روز فرمانده گردان و تعداد دیگری آتش

در حین بازدید، درباره مقاله نوشته شده ایشان در مورد حماسه  نفرات گردان از دکتر چمراناز 

 های ارتش، سؤاالتی کردند و علت نوشتن آن مطالب در خصوص توپخانهو هویزه سوسنگرد

کردند ها در آن زمان خاموش بودند و یا کند عمل می، که نوشته بود، توپخانهتوسط دکتر چمران

ر از هر بهت که دکتر چمران و کم تحرک بودند و یا تیراندازی نکردند!! را جویا شدند. در صورتی

های توپخانه مستقر در منطقه م و دیگر یگانم۵۷۱توپخانه ۳۳۳دانست که گردانکسی می

 
ً
بدون وقفه تیراندازی  زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳م کمک مستقیم تیپم۵۱۱توپخانه خصوصا

کردند که در کردند و نیروهای پیاده و زرهی و نیروهای مردمی را با آتش خود حمایت میمی

این راه تلفات انسانی و لجستیکی بسیاری را نیز متحمل شده بودند. ما در آن روز آمار 

ر ارائه نمودیم که فقط د دکتر چمرانبه  و هویزه را در عملیات سوسنگرد آتشبارهای تیراندازی

قدرت به م تیراندازی کرده بودیم که با توجه م۵۷۱گلوله  ۵۱۱۱بیش از  عملیات سوسنگرد

شان در نبردها، کارگیریبه ها و م و نوع مأموریت اینگونه توپم۵۷۱های تخریب و انفجار گلوله

 پشتیبانی آتش یگان ما در سوسنگرد
ً
های ولهبا مشاهده آمار گل نظیر بود. دکتر چمرانبی واقعا

شهید ه بهر جهت ما به فکر فرو رفتند و صحبتی نکردند. به شلیک شده سکوت کردند و کمی 

 اظهارنظرهایی که در  میگذاشتیاحترام م دکتر چمران
ً
و موضوع را بیشتر ادامه ندادیم. واقعا

های کشور های جنگ و شهرها و حتی رسانهشد، در پشت میدانآن زمان در مورد ارتش می

شد. من خودم شاهد و ناظر بودم که آن اظهار نظرها در دل سربازان همانند رادیو هم شنیده می

 سستی، تمام  کردمیهایی را ایجاد د چه غمجوان ما که فرزندان مردم کشورم بودن
ً
و بعضا

های سلسله مراتب فرماندهی نبود چه بسا اینکه گرفت که اگر راهنماییوجودشان را فرا می

رفت. من و دیگر فرماندهان که درگیر مستقیم جنگ ها میسختی روی ماشهبه انگشتانشان 

 آنها با دل سربابودیم، پیش خود می
ً
سؤاالت  بهبایست کنند؟ ما میزان ما چه میگفتیم، واقعا

سربازان جوانمان که از همه چیز خود برای کشورشان گذشته بودند، و در برابر دشمن مردانه 

ه بای قوی خورده آنان را ترمیم کرده تا با روحیههای زخمگفتیم؟ تا دلجنگیدند، چه میمی
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های ناشی از جنگ را دو ها و رنجتیروحی، سخ هایبهسمت دشمن یورش ببرند. زیرا آن ضر

ها، هنر فرماندهان ارتش و رفتار پدرانه آنان مهریالوصف با تمامی آن بی. معکردمیچندان 

کردند. این هنر نظامیان بود که سربازان را با تمامی وجود برای نبردهای آتی آماده می

شد که نتیجه آن، نتقل میداران جوان در مسیر خدمت مافسران و درجهبه  نهیسبهنهیس

عنوان تنها توپخانه دوربرد منطقه با اضافه به ما در آن زمان . های نبرد بودپیروزی در میدان

در خطوط مقدم برای  های نامنظم دکتر چمرانشدن نیروهای بسیج، سپاه و گروه جنگ

م تا مبادا کردیوقفه بیشتر میهای مداوم و بیپشتیبانی از آنها، قدرت آتش خود را با تیراندازی

کمبود آتش توپخانه احساس شود، همچنین با نحوه عملکرد و حرکات ابداعی آنان مشکالتی 

ی های زیادماهنگیهبه آمد که نیاز وجود میبه های مانوری و پشتیبانی در روابط بین یگان

های الزم و بازدید از آمادگی رزمی در آن روز جهت هماهنگی هر جهت دکتر چمرانبه داشت. 

به مواضع ما آمده بود، که بحث کلی و موضوعات مطرح شده مربوط به توپخانه  ۳۳۳گردان

 .اکبر ادامه یافتاللهعملیات 

و  کاربیلو سرباز  روز هفدهم فروردین، اکیپ دیدبانی گردان شامل گروهبان حسن رضایی

ت برای عملیا ارتفاعات میشداغبه دستور فرمانده گردان به ، از گروه دکتر چمران آقای راشد

های موجود در منطقه روز بعد اعزام گردیدند، قرار بود آنها تا جایی که امکان داشت از رمل

های رده عقب دشمن ثبت تیر نمایند. در این روز هواپیماهای دشمن برای گذشته و روی یگان

ت یراحتی قابل رؤبه برداری در چندین نوبت وارد آسمان منطقه شدند که شناسایی و عکس

های پدافند ضدهوایی مستقر در منطقه، از آسمان منطقه متواری بودند. اما با شلیک توپ

ای بود که مسیر حرکت آنها کاماًل برای ما گونهبه های عراقی شدند. وضعیت هجوم جنگنده

تماس برقرار شد. آنها مصمم  کاربیلو سرباز  مشخص بود. روز بعد با گروهبان حسن رضایی

شده پیش بروند و مأموریت پر مخاطره خود را انجام دهند. سمت اهداف از پیش تعیینبه بودند 

های مناسب با گردان تماس حاصل نمایند تا در جریان آخرین وضعیت و قرار شد در موقعیت

تورات دسبه خوبی انجام دادند و به را مأموریتشان قرار بگیریم که خوشبختانه مأموریتشان 

صادره توجه خاصی نمودند. آن روز با تالش دیدبانان توانستیم ثبت تیرهای بسیار خوبی را در 

 منطقه دشمن انجام دهیم.

 زیاد جاجابهسوم با یک  آتشبارروز نوزدهم فروردین، یک توپ از 
ً
ی رانندگبه یی نسبتا

های مستقر در خط زرهی در کنار تانک ۳خطوط مقدم تیپبه  فرمانده گردان سرگرد آجوری
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و اطراف آن مورد حمله  مقدم رفتند و با اجرای یک مأموریت ناگهانی مواضع دشمن را در بستان

باران کردند. اهداف تعیین شده؛ بیشتر قرار داده و نیروهای دشمن را در آن منطقه گلوله

های ارتش عراق بود. این تصمیم فرمانده گردان برای ایجاد روحیه های فرماندهی یگانپاسگاه

به قداشت، زیرا عدنبال به آفندی در بین نفرات بود، ضمن اینکه تخریب روحیه دشمن را نیز 

شد. برابر اطالعات تأیید شده در آن زمان باران میهای دشمن و مراکز حساس آنها گلولهیگان

نفر از نفرات دشمن توسط نیروهای خودی  ۵۳۱که یک هفته بعد دریافت کرده بودیم، حدود 

ز ان اهالکت رسیده بودند و دشمن مواضع خود را در خیلی از نقاط ترک کرده بود که نشبه 

توپخانه نیز  ۳۳۳عزم راسخ رزمندگان اسالم در آن منطقه داشت ضمن اینکه عملیات گردان

اقدامات انجام به شد تا دشمن توان روحی خود را از دست بدهد. با توجه مزیدی بر علت می

در سر داشتند و برای آن تالش  رهیز  ۳۲لشکر ۳شده در آن روزها و افکاری که نیروهای تیپ

 شدند تا عملیات خود را هرچه بهتر انجام دهند.تر میها آمادهیگان روزبهنمودند، روز می
 

در مواضع  و دکتر چمران زرهی 56، فرمانده لشکرجمهور، تیمسار فالحیحضور رئیس

 توپخانه 833گردان

ستاد  رئیس همراه تیمسار فالحیبه  صدرجمهور؛ دکتر بنیماه، رئیسروز بیستم فروردین 

زرهی  ۳از مواضع تیپ زرهی ۳۲و سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر مشترک ارتش و دکتر چمران

حضور به فرمانده گردان  ۵۲:۳۱های مستقر در خط بازدید نمودند. در ساعت و یگان

از  ۵۳:۱۱جمهور و همراهان ساعت جمهور و همراهان رسیدند و پس از معرفی، رئیسرئیس

یک  نیز بازدید کردند. بازدید ایشان یکم عباس صالحیفرماندهی ستوانبه یکم گردان  آتشبار

ها بازدید کردند و از وضع روحی سربازان بسیار طول انجامید و از نفرات تمامی توپبه ساعت 

علت کمی وقت از بقیه گردان بازدید نکردند و منطقه یگان ما را ترک کردند. به راضی بودند و 

اران دای نداشتند، فقط تعدادی از سربازان و درجهدر حین بازدید روحیه همه خوب بود و گالیه

زرهی، از اظهار نظر دکتر  ۳۲جمهور و رئیس ستاد ارتش و فرمانده لشکردر حضور رئیس آتشبار

های توپخانه و های مطرح شده در رادیو در مورد قصور و کوتاهی یگانو صحبت چمران

 ضمن جمهور و تیمسار فالحیگله کردند که رئیس تیراندازی نکردن آنها، از دکتر چمران

متعجب شدن در خصوص موضوع، سعی کردند روحیه سربازان را بازسازی نمایند. ساعاتی بعد 

 باران شد که با اجرای آتششدت توسط توپخانه دشمن گلولهبه ما  آتشباراز بازدید، مواضع 

 خاموش شد.متقابل، آتش دشمن 
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از  نسبفرماندهی ستوان احمدیبه م م۵۳۱توپخانه آتشبارروز جمعه، بیست و یکم، یک  

جمع ما در منطقه اضافه شد و در سمت راست مواضع ما موضع گرفتند که توسط به مناطق دیگر 

توپخانه  ۳۳۳فرمانده گردان و سرگرد آجوری زرهی ۵۳فرمانده توپخانه لشکر سرهنگ هوشیار

 ها و مشکالت آنها را مرتفع و خیلی سریع عملیاتی شوند.مورد بازدید قرار گرفتند تا نیازمندی

مرخصی ه بالوقوع بودن عملیات جدید، فرصتی پیدا کردم تا شرایط منطقه و قریببه با توجه 

شدم. مدت هفت روز با رفت یم ممرخصی اعزابه بروم. این دومین بار بود که در هفت ماه گذشته 

بعد از یک هفته  ام از دیدار مجدد من خوشحال بودند.مرخصی اعزام شدم. خانوادهبه و برگشت 

 
ً
شاهد چندین بمباران هوایی  اهوازبه  . در مسیر بین جاده اندیمشکبرگشتممنطقه به مجددا

ها کاماًل مشخص بود. توسط هواپیماهای دشمن بودم از دور دود و گرد و غبار ناشی از بمباران

 دشوار بود، من با یک کامیون از اهواز تا 
ً
ناگفته نماند رفت و آمد برای مرخصی در آن زمان واقعا

سیدم. ر  تهرانبه شهر به بین شهری، شهر  هایبوسبعد هم با مینیبه آباد آباد رفتم و از خرمخرم

رفت زیرا مسیر اندیمشک تا اهواز امنیت نداشت و در برگشت، قطار هم تا اندیمشک بیشتر نمی

های دشمن قرار بگیرد. لذا مجبور بودیم در هر لحظه ممکن بود قطار مورد حمله جنگنده

 اهواز شویم.اهی بوس ر ایستگاه اندیمشک پیاده شده و با مینی

توپخانه از  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

در دفتر ثبت  ۵۳۳۱بیست و ششم فروردین به یازدهم الی چهارشنبه شنحوادث روزهای سه

 روزانه خود نوشته است:

ه بافسر تطبیق آتش توپخانه منطقه  همراه سرگرد قاسمیبه  99/9/10در تاریخ 

طرف سد آبی ایجاد شده رفتیم و از نزدیک آن را مشاهده نمودیم. مسیر خیلی بد بود 

ه بعلت شدت آتش توپخانه دشمن به و مرتب توسط توپخانه دشمن زیر آتش بودیم. 

 9تیپه ببر که متعلق ازگشتیم. در بین راه یک دستگاه ماز تانکطرف مواضع خودمان ب

شدت مجروح شده بود. تانک به بود را دیدیم که واژگون و یک نفر هم  زرهی 91لشکر

وجه شد. با تمی جاجابهمنطقه جاللیه به مستقر بود که  واژگون شده در روستای هوفل

ه ها خوب نبود از طرفی صحنکمبود تانکی که داشتیم اینگونه خسارات برای یگانبه 

 کننده بود.سانحه هم برایم نگران

افسر عملیات  خبر ناگواری را از سروان حسین خواجوی 99/9/10به روز چهارشن 

 حمله کرده و مناطقی را  غرب سوسنگرد گردان دریافت کردم، او گفت عراق در
ً
مجددا
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ه بنیز  تصرف و مواضع جدیدی را گرفته است و اگر دشمن از طرف ارتفاعات میشداغ

محاصره خواهد افتاد و وضعیت بسیار بد خواهد به ما حمله کند حدود دو لشکر ایران 

کردیم و هوشیار دار خواهد شد. لذا باید دقت میشد و آبروی نیروهای مسلح خدشه

خوبی آرایش و به ها بودیم تا غافلگیر نشویم. هرچند مواضع پدافندی یگانمی

وم سهای رئیس رکن شدیم و صحبتباید از دشمن غافل میمستحکم شده بود اما نمی

 حرکات دشمن را زیر نظر داشت. 
ً
گردان هم نشان از دقت و هوشیاری او بود که مرتبا

بر اینکه  بودم مبنیخبری هم از کنفرانس سران کشورهای اسالمی دریافت نموده 

 نتوانسته بودند در مورد جنگ ایران و عراق کار مثبتی انجام دهند.

توسط توپخانه دشمن مورد هدف قرار گرفته  روز چهاردهم فروردین ماه شهر اهواز
نقاط مختلف شهر اصابت کرده به گلوله توپ  10های دریافتی تعداد بود و برابر گزارش

بار آورده بود. ستوان عیسی به هایی را نیز شهادت رسانده و خرابیبه و تعدادی را 

شهر رفته و به أموریت م مو تعداد دیگری از نفرات گردان هم برای انجا نسبمختاری
 عواقب جنگ وخیم است و به شب 

ً
موضع برنگشته بودند که نگران آنان بودیم. واقعا

کشاند. در این اندیشه بودم که جوانانی که باید برای رگ میممکابه گناه را مردم بی
ه بپرستی و دینی خاطر حس وطنبه ها پیشرفت کشور مفید باشند، باید در جبهه

طور به ای هم جز این نداریم. حدود هفت ماه نفرات گردان شهادت برسند که چاره

اطالع بودند، های خود دور و بیبردند و از خانوادهمی سربه مستمر در منطقه 
ها هم از عزیزانشان اطالعی نداشتند. همین مسائل و دیگر موضوعات و خانواده

ل که باعث تقلی کردمیتر الت جانبی، هر روز عرصه را از نظر روحی برای همه تنگمشک
ال یکم جمگردید. در همین افکار بودم که با ناراحتی نزد ستوانتوان روحی نفرات می

دوم رفتم و از اوضاع نفرات و روحیه آنان بازدید نمودم. سپس نزد  آتشبارفرمانده  کریم

یکم رفتم.  آتشباراکبر اصالنی در یکم علیو ستوان یکم عباس صالحیستوان
دیدم وضوح میبه های ناشی از فشارهای روحی و روانی جنگ را در بین پرسنل چالش

 .کردندنگونه مسائل را با درایت خود حل و فصل میای ربهتجکه باید فرماندهان با

درگیری شدیدی صورت گرفته بود و تعداد  در منطقه دزفول 9/10/ 93به روز شن

های اسارت رزمندگان اسالم در آمده بودند و جنگندهبه نیروهای دشمن  نفر از 16

عدم فعالیت به های عراق را بمباران کرده بودند که با توجه خودی تعدادی از فرودگاه

 هواپیماهای خودی این مسئله باعث افزایش روحیه رزمندگان اسالم شده بود.
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یگان ما به راه تعدادی از نفراتش جهت بازدید همبه  دکتر چمران 9/10/ 91روز 

دستور دادند در قرارگاه گردان  من و سروان حسن طالبیبه آمدند، فرمانده گردان 

در جمع ما حضور یافتند و بعد از  باشیم و مقدمات بازدید را فراهم نماییم. دکتر چمران

مرکز هدایت آتش گردان رفتیم و بعد از دقایقی در حین بازدید از به انجام نماز جماعت 

در مورد حماسه  نحوه کار نفرات هدایت آتش، نفرات هدایت آتش گردان از دکتر چمران

ه بهای ایشان سؤاالتی کردند و با دستور فرمانده گردان، ظر و نوشتهو اظهارن سوسنگرد

ها اثبات کردند که موضوع آنچنان که ایشان اظهار کرده ایشان با ارائه مدارک تیراندازی

 هر جهت ایشانبه ایشان اطالعات نادرستی داده بودند. به بود نبوده است، شاید هم 

ما به اندازه کافی به م م930های مهمات توپ ما اطالع دادند کهبه در حین بازدید 

 در مضیقه هستیم. م973رسیده و مشکلی نخواهیم داشت. اما از نظر مهمات 
ً
م شدیدا

گفت، حس کردم که ها و مشکالت میکه از نارسایی های دکتر چمراندر ادامه صحبت

 خواستیم مأیوسنمیکننده بود اما ها ناراحتدر وضعیت بدی قرار داریم، صحبت

و ترک مواضع ما توسط ایشان سروان انوشیروان  شویم. بعد از بازدید دکتر چمران

به بودند  گردان و دیگر همکاران که از روز گذشته در اهواز 6رئیس رکن  خدادوست

نفر اسرای عراقی صحبت  16موضع گردان بازگشتند و از عملیات روز گذشته و تعداد 

 کننده و تأییدکننده اخبار روز گذشته بود.نمودند که خوشحال

در  با افسر عملیات گردان سروان حسین خواجوی فرمانده گردان سرگرد آجوری

خاطر حس به ها جوئی مهمات کلی بحث نمود، البته تمامی بحثمورد صرفه

ه بباران کند، اما دیگری خواهد دشمن را بکوبد و گلولهپرستی بود زیرا یکی میوطن

 است که پیش روی خواهیم داشت.های آینده فکر عملیات

سوم رفتیم. معاون  آتشبارموضع به همراه فرمانده گردان به من  97/9/10روز 

در زمینه اظهارنظرهای ایشان در مورد  با دکتر چمران ستوان حسین صبا آتشبار

 1آزرده شده بود. هایی را نموده بود که خاطر دکتر چمرانهای توپخانه صحبتیگان

                                                           
غریدند. آنگونه اظهارنظرها از بمب اتم هم مداوم میطور ه روز بهای سرخ شده شبانههای ارتش با لولهدر آن زمان توپخانه .9

 در روحیه نفرات مخرب
ً
رده ک ثرأدر منطقه را مت های توپخانه مستقرنفرات یگان ،اظهارنظر ایشان و دیگر نیروهاتر بود. واقعا

پی به عواقب  چمرانبود و نفرات به واسطه اظهار نظرهای ناصحیح و ناروا از نظر روحی آزرده شده بودند که شهید دکتر 
نست کاری توادر آن شرایط دیگر نمی اظهارنظرها برده بود ولی صحبتی شده بود که شاید ریشه در مسائل سیاسی داشت و

 .های توپخانه بیشتر حساس شده بودندنفرات یگان ،از طرفی چون موضوع از طریق رادیو هم پخش شده بود .انجام دهد
ند دانستداند که قصوری هم نداشتند، لذا خود را محق میجنگیدند و خدا میکه در آن شرایط که با جان و دل میدرصورتی
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را جمع کردند و در جمع آنان سخنانی را ایراد  آتشبارفرمانده گردان دستور داد نفرات 

همه روحیه بدهند، اکثر نفرات از نظر روحی احساس خوبی به نمودند و سعی کردند 

 در آن شرایط سخت به نداشتند، ولی فرمانده گردان 
ً
درد دل آنها کامالً گوش داد. واقعا

روزی نفرات و دوری از خانواده و فشارهای ناشی از جنگ و عدم تالش شبانهبه با توجه 

 ممشابه مهری و اتهام از آنها استراحت کافی و مرخصی، اظهار نظرهایی که بوی بی

رسید برای نفرات قابل تصور و هضم نبود. باألخره فرمانده گردان با سعی و تالش یم

 های آنان رسیدگی نماید.گرفتاریبه خود همه را قانع نمود و قول مساعد داد تا 

زرهی رفت  3طرف قرارگاه تیپبه با اسکورت  صدرآقای بنی 90/9/10به روز پنجشن

بعد  صدرو ما خود را جهت بازدید احتمالی ایشان و همراهانش آماده نمودیم. آقای بنی

یکم گردان که در عقب  آتشبارموضع به ها از بازدید از قرارگاه تیپ و تعدادی از یگان

جمهور و همراهانش یکم رئیس آتشبارید زرهی قرار داشت رفت. بعد از بازد 3قرارگاه تیپ

های توپخانه دشمن شدید بود. شب، مواضع ما را ترک نمودند. در این روز تیراندازی

هنگام شام همه افسران گردان نزد فرمانده گردان جمع شده بودند. حدود هفت ماه بود 

رماندهان که همه در منطقه بودند و فشار روحی و جسمی روی نفرات زیاد بود و همه ف

مرخصی  بهتوقع داشتند که نفرات مدت کمتری را در منطقه اقامت داشته و سپس  آتشبار

های شخصی خود برسند. باألخره مدت اقامت نفرات با موافقت گرفتاریبه اعزام شوند تا 

نشد و نفرات گاهی  اینچنینگاه روز رسید )البته هیچ 30به فرمانده گردان تقلیل یافت و 

 شدند(.یماعزام مرخصی به ماه در منطقه حضور داشته، سپس  بیش از دو

های با فرمانده گردان در خصوص آخرین آتش آتشباردر آن شب، فرماندهان 

صحبت کردند که جای خوشحالی و  اکبرارتفاعات اللهبه حفاظتی و حمله احتمالی 

باالی فرمانده گردان، ایشان نتوانستند به شادی داشت زیرا علیرغم دانش و تجر

و افسران ستاد گردان باشند، زیرا آنها  آتشبارهای منطقی فرماندهان پاسخگوی صحبت

 اکبر با انبوه آتش توپخانه تک کنیم و دشمن را نابود کنیم،ارتفاعات اللهبه گفتند اگر می

شمن نداریم و ممکن های دکیلومتری پشت جبهه دشمن اصالً اطالعاتی از یگان 90در

است نیروهای احتیاط دشمن، عبور از خط نموده و توپخانه ما روی مواضع آنها اصالً 

                                                           
کردند سعی می دانستند. ولی فرماندهانها نمیمهریآنهمه تالش و ایثار شایسته آن بی کردند زیرا خود را با و اعتراض می

 «نگارنده»روحیه تخریب شده نفرات خود را با صحبت کردن حفظ کنند که کار مشکلی بود. 
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شناختی ندارد و یگان احتیاط آنچنانی هم در اختیار نداریم و دیدبانان نیز مختصات 

ها ادامه یافت دقیقی از محل و مواضع دشمن در آن سوی ارتفاعات ندارند. باألخره بحث

خاطر آبگرفتگی در مقابلشان به که  زرهی 91لشکرهای کلی این بود که از یگانو نظر 

دلیل به زرهی  3اکبر استفاده شود. زیرا تیپاند، در عملیات ارتفاعات اللهکمی آزاد شده

 باشد.شکستن این خطوط نمیبه تنهایی قادر به نداشتن ادوات کامل زرهی 

ز که ا پورو راننده آقای باقری یکم جمال کریماتفاق ستوانبه  99/9/10در تاریخ 

نزد یکی از بستگان ستوان عیسی  راه اهوازپلیسبه کارمندان صنایع نظامی بود 

مان رفتیم. تلفن خراب بود، آقای برای تلفن زدن و تماس با خانواده نسبمختاری

شهر ه بتوانیم در آن جا تلفن بزنیم، لذا گفت: مخابرات شهر خلوت است و می پورباقری

رفتیم و با  زرهی 29توپخانه لشکربه هایمان اهواز رفتیم. بعد از تماس تلفنی با خانواده

های دیدار کردیم. در شهر محل اصابت گلوله و سرهنگ قدوسی سرگرد شیرآبادی

خورد و نشان دهنده یم مچشبه توپخانه دشمن را مشاهده کردیم که در هر خیابانی 

، گفتمی سرگرد شیرآبادیها و رعایت نکردن اصول انسانی دشمن بود. گریوحشی

ند و کباران میام زیرا دشمن مرتب شهر را گلولهشهر نرفتهبه روز است که  90من مدت 

کنند که اند در وحشت زندگی میشهر اصالً امنیت ندارد و مردمی که در شهر مانده

 ناراحتشنیدن این صحبت
ً
 کننده بود.ها واقعا

داران از سوم رفتم و با تعدادی از درجه آتشباربه برای بازدید  99/9/10به روز شن

مند بودند و دیداری داشتم که گله و استوار قاسم زنجانی جمله استوار علی اوتادی

دمه کند و هرکس بیشتر کار کند، بیشتر صمشکالت ما رسیدگی نمیبه گفتند، کسی می

 از بیمی
ً
بردند که با آنان پایه هم رنج میها و اظهارنظرهای بیعدالتیبیند و ضمنا

صحبت کردم و سعی نمودم ذهنشان را از این موضوع پاک کنم. متأسفانه این ذهنیت در 

الح نبود. صبه مند بودند که اصالً ز یکدیگر گلهکم رواج پیدا کرده بود و اتمامی نیروها کم

 
ً
های باال از آنها توقع جنگیدن شد و فقط فرماندهان ردهنفرات رسیدگی نمیبه زیرا واقعا

گذشت. در این روز گرد آنها سخت میبه داشتند، ولی از بسیاری جهات محروم بودند و 

 انسان را از پای درمیطوری که وابه و غبار زیادی منطقه را فرا گرفته بود 
ً
یط آورد، شراقعا

 دیوانه کننده و کشنده بود، آلودگی
ً
توانست سمی و های منطقه میو آلودگی هوا واقعا
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انستیم دای نداشتیم و نمیبرای سالمتی نیروهای مستقر در منطقه مضر باشد، ولی چاره

 آوردیم.یم مبایست در آن شرایط دواباید بکنیم، فقط می کارچه

به  سوم غالمرضا مجیری تهرانیافسر عامل جدید ستوان 91/9/10به روز چهارشن

صبح  9900کار گردید. در ساعت به تعیین و مشغول  یکم حسن طالبیجای ستوان

با تمامی آنها، حدود دو به نفر سرباز جدید وارد منطقه شدند و بعد از مصاح 900تعداد 

سیم هایشان تقتواناییبه ساعت طول کشید تا آنان را بین آتشبارهای گردان با توجه 

آن عزیزان تازه وارد نمودم زیرا به های الزم و ضروری بسیار زیادی را نمایم. توصیه

های بسیار سختی را پیش روی خواهند داشت و ممکن است دانستم روزها و ماهمی

ادی از آنان شهید و یا مجروح شده و از جمع ما جدا شوند که برای همه آنان آرزوی تعد

 های جدیدشان راهنمایی نمودم.یگانبه سالمتی نموده و 

***** 

 مها مشغول بازسازی و تحکیتمامی یگان اکبردر دهه سوم فروردین در شرق ارتفاعات الله

واضع خود بودند و جنگ هم با اجرای تبادل آتش توپخانه بین طرفین تا دهه اول م

 ماه ادامه داشت. فرماندهان رده باال و اردیبهشت
ً
زرهی سرهنگ  ۳فرمانده تیپ خصوصا

طوط ها و خطور مستمر از یگانبه همراه افسران ستاد تیپ برای اهداف بعدی تیپ به  الماسی

ها داشتند تا عملیات بعدی کردند و سعی در بر طرف نمودن مشکالت یگانم بازدید میمقد

 آنها با موفقیت صورت پذیرد.

 1831ماه یکم الی دوازدهم اردیبهشت اتفاقاتحوادث و 

 توپخانه 833از گردان زرهی 56بازدید جناب سرهنگ نیاکی فرمانده لشکر

ما اطالع دادند؛ فرمانده جدید لشکر جناب سرهنگ زرهی به صبح روز نهم اردیبهشت 

های منطقه را دارند. فرمانده لشکر حوالی ، قصد بازدید از یگانستاد مسعود منفردنیاکی

 ۳۳۳افسران ستاد لشکر و فرمانده گردانوارد موضع ما شدند، تعدادی از  ۱۳:۱۱ساعت 

رود حاضرین دبه کردند. پس از ادای احترامات نظامی، ایشان توپخانه نیز ایشان را همراهی می

 ،آتشبارفرمانده  یکم عباس صالحی؛ من و ستوانآتشبارفرستادند. در مرکز فرماندهی 

روهبان سرگ یار الماس بازیاران، ستوانآتشبارکمک معاون  سوم غالمرضا مجیری تهرانیستوان

 ،آتشباررئیس ارتباطات  انباردار، استوار داود محمودزاده ، استوار رفیع صالحیآتشبار

 دار هدایت آتش و جمعی از سربازان حضور داشتند.درجه الله قوییکم نبیگروهبان
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سخنرانی نمودند و سعی کردند با سخنانی سنجیده و به پرسی شروع ایشان بعد از احوال

 زرهی در سرپل ذهاب ۳۵لشکر ۳روحیه بدهند، ایشان قبل از انقالب فرمانده تیپما به حماسی 

ور را که در جمع ما حض سوم غالمرضا مجیری تهرانیبودند. فرمانده لشکر در حین بازدید، ستوان

: گفت ستوان تهرانیبه . خطاب کردمیداشت، شناخت، چون او هم قباًل در سرپل ذهاب خدمت 

 که در سرپل ذهاب و در زمان انقالب چه بر سرم آوردند؟ آید جناب تهرانییادت می

گفت: جناب سرهنگ من که در آن جمع نبودم. وی گفت: درست است، اما  تهرانیستوان 

ا این منطقه گذاشته تا ببه عنوان سربازی پیر پای به ام، اکنون من گذشته را فراموش کرده

ریا، حمایت شما، دشمن را از خاک کشورمان بیرون کنیم )او یک سرباز کهنه کار، باایمان، بی

ک من کمبه دهید که همه ما کرد و گفت: آیا قول مردانه میبه نجیب و شجاع بود(. او سپس رو 

ه ما گفتیم بله، بعد هم کنید تا دشمن را در این منطقه نابود و از خاک کشورمان بیرون کنیم؟

ما دست داد و دستمان را فشرد و گفت: من  تکتکاو قول مردانه دادیم، سپس ایشان با به 

 باشید. امیدوارم موفقکنم، روی قول مردانه شماها حساب می

داران و سربازان، صحبت کرد و از رفت و با یکایک درجه آتشبارهای سپس نزد خدمه توپ

آنها نیز قول گرفت تا در عملیات آتی همه در کنار یکدیگر مردانه بجنگیم و دشمن را در دشت 

ایف ای در انجام وظبا ایشان هم قسم شدند تا لحظه آتشبارنابود کنیم. تمامی نفرات  آزادگان

نکنند و تا آخرین قطره خون خود برای نابودی دشمن بجنگند. در این هنگام خطیرشان قصور 

 سربازان کرد و گفت:به ایشان رو 

ین ها اینچنام در این بیابان" چهره سوخته مرا ببینید، من سیاه نیستم، اما چهره 

های صف و شده است، من سرباز پیری هستم که تمام عمر خدمت خودم را در یگان

کنم با شما جوانان و در کنار شما برای نابودی ام و اکنون افتخار میندهرزمی گذرا

کنم، من با قولی که امروز از شما گرفتم قوت قلب پیدا کردم و مطمئن دشمن تالش می

 خواهیم شد." هستم موفق

هدایت  مرکزبه کجاست؟ ایشان را  آتشبارسپس فرمانده لشکر پرسید، مرکز هدایت آتش 

 9هدایت کردیم. آتشبارآتش 

                                                           
های مرکز آتشبار را ربود. او قصد داشت به قلب آن روز به عنوان فرمانده لشکر، قلب حاضرین در جناب سرهنگ نیاکی در .9

 .و آنها را تسخیر کندهای دیگر آتشبار یورش ببرد قسمت دیگر سربازان جوان در
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بود. گروهبان وظیفه مصطفی  الله قوییکم نبی، گروهبانآتشباردار هدایت آتش درجه 

و قباًل نیز در همین یگان خدمت نموده بود و سرباز  ۱۳که منقضی خدمت سال  هوشنگی

با آغاز جنگ  کردند. گروهبان هوشنگیخدمت می آتشبارهم در هدایت آتش  محمد خلقی

منطقه اعزام شده بود. فرمانده لشکر به توپخانه معرفی و  ۳۳گروهبه تحمیلی داوطلبانه خود را 

پخانه های توهای یگانمأموریتبه خواست تا او را نسبت  هوشنگیاز گروهبان وظیفه مصطفی 

گفت: من هیچ چیز از توپخانه  گروهبان هوشنگیبه توجیه کند. فرمانده لشکر خطاب 

 ؟های توپخانه چیستدانم، بگو ببینیم شما در اینجا چه وظایفی دارید و مأموریت یگاننمی

که شخصیت بسیار خوبی هم داشت و خیلی هم در هدایت آتش وارد و  گروهبان هوشنگی

، های آفندیهای توپخانه را در عملیاتصحبت کرد. وی انواع مأموریتبه متخصص بود، شروع 

های توپخانه قبل از تک، در حین تک و نشینی، کاماًل برشمرد و از انواع آتشپدافندی و عقب

های پدافندی در حین تک دشمن، مواردی بعد از تک در عملیات آفندی و همچنین انواع آتش

، سپس در مورد هدایت آتش نیز موضوعاتی را عنوان کرده و عرض فرمانده لشکر رساندبه را 

 شبارآتمدت نیم ساعت در مرکز هدایت به فرمانده لشکر را کاماًل توجیه نمود. فرمانده لشکر 

کم شیفته بیان آن او را متعجب کرده بود. کم های گروهبان هوشنگیتوقف کرد، صحبت

کر پایان رسید، فرمانده لشبه  ار وظیفه گردید، بعد از اینکه سخنان گروهبان هوشنگیددرجه

 نمیبه رو 
ً
خانه های توپدانستم چنین سربازان توانمند و الیقی در یگانما کرد و گفت: واقعا

 ارتش وجود دارند.

 را فشرد و گفت: فرمانده لشکر دست گروهبان هوشنگی 

 از شما سپاسگزارم. 
ً
" شما در حد یک افسر توانمند توپخانه مرا توجیه نمودید، واقعا

 کنم. "شما افتخار میبه من 

 کردید؟ گروهبان هوشنگیسپس از او پرسید، قبل از انقالب شما در کدام یگان خدمت می 

 پرسید، فرمانده گردان شما چه کسی بود؟ 
ً
پاسخ داد، در همین گردان، فرمانده لشکر مجددا

. فرمانده لشکر، مکثی کرد و بعد از لحظاتی گفت، من افتخار گفت: جناب سرهنگ آزادپیما

هستم که یک چنین سربازانی را توانسته تربیت کند که  دوره سرهنگ آزادپیماکنم که هممی

واقع  های جنگ مؤثراکنون اینچنین توانمند و با دانش بسیار باال در رسته توپخانه و در جبهه

ر و حاضرین د آتشبارفرمانده گردان و فرمانده به شده است. جناب سرهنگ نیاکی در خاتمه 

 آن جمع گفت:
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توانمند در یگان شما روحیه گرفتم و دیگر شکی ندارم که "من با دیدن این سربازان 

 بر دشمن پیروز خواهیم شد."

سمت به سپس فرمانده لشکر با رضایت کامل و روحیه عالی مواضع ما را ترک کرد و 

فرماندهی سروان به  ۲۲م گروهم۵۳۱توپخانه آتشبارآتشبارهای دیگر گردان و همچنین 

 رفت. پوراسدی

ا های مستقر در منطقه بازدید و باکبر از تمامی مواضع یگانشهید نیاکی قبل از عملیات الله

داران و سربازان و دیگر رزمندگان حاضر در منطقه دیدار و صحبت کرده و تک افسران، درجهتک

 اد(.ی ببرای نابودی دشمن در منطقه با رزمندگان عهد و پیمان بستند )روحش شاد و یادش گرام

وقت از خاطرم نخواهد رفت. با دیدن او انرژی عجیبی در انسان چهره مصّمم ایشان هیچ

های حاضر در و دیگر یگان زرهی ۳۲شد، او حامل روحیه برای تمامی نیروهای لشکرایجاد می

العاده صمیمانه داشت. او تجسم منطقه بود. او مردی روحانی بود، لبخندی جذاب و فوق

یلی داد، دلدل راه نمیبه شفقت و مهربانی و خوبی برای زیردستان خود بود. کسی از او هراسی 

دیم. صورت شقدری مهربان و رفتاری پدرانه داشت که مجذوب او میبه هم نداشت، زیرا 

داد که تجاربی عمیق و طوالنی پشت سر دارد. در چهره او صبر و حوصله سوخته او نشان می

زد. چهره وی بیانگر این بود که زندگی کردن در شرایط سخت را آموخته و از فراوان موج می

سن و سالی که داشت هنوز هم از نیروی بدنی خوبی برخوردار به هراسید و با توجه مرگ نمی

ذ قلب زمان نفوبه شد. نگاهش گویی اش آثار نهایت تمرکز حواس دیده میبود. در حالت چهره

تماشای اسرار آن مشغول بود. حضور این مرد و فرمانده بزرگ با آن چهره جدی و آن به کرده و 

ای غیرمتعارف بود. با این وجود در حالت جذاب در میان سربازان جوان و پرشور پدیده

خاطر کردار و رفتار به شد که بیش از هر چیز او دیده میبه بازان نوعی احترام های سرچشم

 هایشان بود.ماهرانه و تأثیر عمیق او در دل

 هاییروز بهداران و سربازان و اطرافش توجه خاصی داشت و با همه وجود افسران، درجهبه او 

سال  ۱۳که حدود به ند و باتجراندیشید که پیش روی داشت. حضور این فرمانده پیر و توانممی

ای ه، باعث شد ساقههای مستقر در منطقه دشت آزادگانسن داشت در یگان ما و دیگر یگان

 یندیشندباهدافی به تر از گذشته شاداب روزبهها تقویت شده و بارور گردند و روز شکسته یگان

 ۳۲شکرعنوان فرمانده لبه های شهید نیاکی اندیشید. یکی از نگرانیکه فرمانده بزرگشان می

این بود که مجبور بود با وضعیت موجود و با امکانات کمی که در اختیار داشت عملیات  زرهی



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 99

 

 هان رده باالی ارتش وآفندی را علیه نیروهای متجاوز آغاز نماید. البته این اجبار برای فرماند

درپی آفندی دشمن را از خاک های پیمسئوالن کشور نیز وجود داشت تا با اجرای عملیات

جنگ خاتمه دهند. زیرا به کشور بیرون رانده تا با قبول شرایط ایران از طرف حکومت عراق 

ت اس دست آوردن پیروزی، اجرای عملیات آفندیبه یکی از اصول مسلم نظامی در جنگ برای 

و قبول  تسلیمبه گونه پیروزی قاطعی که بتواند دشمن را وادار چرا که در عملیات تدافعی هیچ

 تواندگردد. فقط از پیشروی و پیروزی دشمن در جنگ میشرایط صلح نماید، حاصل نمی

جلوگیری نماید. تدبیر حکومت جمهوری اسالمی ایران و فرماندهان اداره کننده جنگ این 

جه هیچ وبه هر نحوی که شده بیرون راند. دشمن در آن زمان به اوز را باید از کشور بود که متج

س شروط بنشینی و قبول آتشالمللی نبود و برای عقبمرزهای بینبه نشینی عقببه حاضر 

 که پذیرفتنی نبود. کردمیایران ارائه به بسیار سختی را 

فرماندهان نیروهای مسلح ایران بر اساس تدبیر کلی حکومت جمهوری اسالمی ایران، 

ای ریزی و اجرای نبردهای متوالی آفندی ضربات پیاپی و خرد کنندهکردند با طرحتالش می

های نبرد جلوگیری نمایند و با برتری نیروی را بر پیکر ارتش متجاوز وارد تا از آرام شدن میدان

دامه جنگجویی و ابه مت و میل ارتش متجاوز، قدرت مقاوبه انسانی اعم از کمی و کیفی نسبت 

های چشمگیری دست یابند. زیرا هر پیروزیبه جنگ را در نیروهای ارتش عراق تضعیف تا 

 شد. زیرا با ایجادشد، قدرت تدافعی ارتش متجاوز نیز بیشتر میتر میچقدر جنگ طوالنی

ور طبه و  دکر میمواضع و استحکامات میزان موفقیت نیروهای ایرانی را در حمالت تضعیف 

این ه بنفع نیروهای ایران نبود. در این راستا، فرماندهان نیروهای مسلح به کلی گذشت زمان 

ط موجود در شرایبه نتیجه رسیده بودند که بهترین منطقه برای شروع عملیات تعرضی با توجه 

یاکی است. لذا شهید ن اکبرو ارتفاعات الله های نبرد، منطقه عملیاتی سوسنگرددیگر صحنه

های تحت امر با حضور خود در تمامی یگان کردمیسعی  زرهی ۳۲عنوان فرمانده لشکربه 

ها و برطرف نمودن ها و دیدار با نفرات یگانزرهی ضمن ارزیابی توان رزمی یگان ۳۲لشکر

ها نیروبه تر با روحیه دادن ها در حد مقدورات و امکانات لشکر و از همه مهممشکالت و نارسایی

هدفی مقدس و واال، اطمینان حاصل  بهو همسو نمودن آنان با تفکرات خود برای دستیابی 

ها را اعم از افسر، نماید که قادر است با همکاری و صمیمیت و همدلی تمامی نفرات یگان

های مختلف و پیاپی از منطقه دار و سرباز و دیگر رزمندگان اسالم، دشمن را با عملیاتدرجه

 سرزمینی لشکر بیرون براند.
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در مورد  آتشبار)سرهنگ بازنشسته( کمک معاون  سوم غالمرضا مجیری تهرانیستوان

 گوید:خصوصیات شهید نیاکی می

تانک  999با درجه سروانی فرمانده گردان او قبل از انقالب در پادگان سرپل ذهاب

دار تلگرافچی در رسد مخابرات انجام وظیفه عنوان درجهبه بود و من در گردان ایشان 

گفتند: " آرزو دارم، های آن زمان با کشور عراق ایشان میدرگیریبه کردم. با توجه می

زرهی بشوم و یکی از آرزوهای بزرگم این است که  89لشکرزرهی  3روزی فرمانده تیپ

 ها برسم. "حساب عراقیبه با این تیپ 

زرهی مستقر در  3انده همان تیپ شد، زمانی ایشان فرمانده تیپباألخره او فرم

ثمر رسید. اما پس از به روز دیگر انقالب اسالمی  93یا  90شد که  منطقه سرپل ذهاب

وی توسط تعدادی از نفرات به هایی هم مهریوجود آمده بیبه شرایط به انقالب با توجه 

عنوان  بهگونه تقصیری در آن زمان نداشتند. او فقط و فقط صورت گرفت. اما ایشان هیچ

که باألخره در همین راه، راهی  کردمیکشورش خدمت به سربازی فداکار و عاشق میهن 

 درجه رفیع شهادت نائل گردید.به پروراند که آرزویش را در سر می

***** 

های این سرباز جان بر کف هیچ وقت فداکاری رزمانشهمارتش جمهوری اسالمی ایران و  

دارند. سرلشکر شهید مسعود میهن را فراموش نخواهند کرد و یادش را برای همیشه گرامی می

یکی از افسران دالور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که پس از  منفردنیاکی

عنوان فرمانده به ۵۳۳۱در اوایل سال نوستاد غالمرضا قاسمی بازنشستگی سرهنگ زرهی

برگزیده و معرفی شد. شهید سرلشکر نیاکی از افسران باسابقه، بسیار متشخص  زرهی ۳۲لشکر

المبین و القدس، فتحهای طریقشد و در عملیاتو باتدبیر نیروی زمینی محسوب می

تاد ریاست اداره سوم سبه المقدس فرمانده قرارگاه فتح بود. پس از مدتی شهید نیاکی بیت

و در جریان  ۵۳۳5ن برگزیده شد و در نهایت ناباورانه در سال مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایرا

سید. شهادت ر به گردید در اثر کمانه ترکش خمپاره یک مانور نظامی که در شرایط جنگی اجرا می

عنوان پزشکیار در حال خدمت سربازی به حمدعلی اصالنی در آن زمان م مدوبرادر من گروهبان

های پزشکی را در کنار پزشکان تلخ در همان محل حادثه مراقبتبود که در آن حادثه ناگوار و 

 هایعلت عمق جراحات وارده، کمکبه دهند که متأسفانه یم مارتش، برای شهید نیاکی انجا

 گردد.درجه رفیع شهادت نائل میبه گردد و در نهایت ایشان نتیجه نمیبه اولیه منتج 
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دخترش سرطان داشت، در جواب  شهید سرلشکر نیاکی که در عملیات خرمشهر 

گذراند ام آخرین لحظات عمرش را میگفت: "دختر شانزده سالهاصرارهای همسرش که می

 هرچه زودتر خودت را باالی سرش برسان، تا آخرین لحظات عمرش کنار تو باشد " گفته بود:

شان فرزندان من ها هستند، همه" این سربازان که اآلن در حال جنگ با بعثی 

 هستند اآلن وظیفه دارم کنار آنها باشم و همراهشان بجنگم "

خانه خود رفت. آری، مردان بزرگ و به روز بعد از فوت دخترش  5۷شهید نیاکی 

حیات و سعادت به ساز، موج آفرینانی هستند که جوامع بشری را های تاریخشخصیت

 کنند.همیشگی رهبری می

به توپخانه از اتفاقات روز پنجشن ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان ۲تیپ)سر  سرگرد آجوری

 ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:دوازدهم اردیبهشتبه دهم الی روز شن

؛ افسر همراه سرگرد قاسمیبه جهت شناسایی  90/09/10صبح روز  02:00ساعت 

یکم احمدی و سرباز رادی، گروهبانم میکتطبیق آتش توپخانه در منطقه و گروهبان

اکبر که در رویارویی زرهی در خطوط مقدم جبهه الله 3های تیپمواضع تانکبه  کاربیل

ظر ماه گذشته تغییراتی را از نبه با دشمن قرار داشتند، رفتیم. وضع خطوط مقدم نسبت 

داد و وضعیت ما نسبت دشمن خوب بود. افزایش تانک و برتری یگان مانوری نشان می

شان ها شبهی را نخوبی استتار کرده بود و فقط خاکریز جلوی تانکبه دشمن در سنگرها 

 های ایذایی در کنارم جهت اجرای آتشم973ای را برای یک قبضه توپداد. منطقهمی

ها در خط انتخاب کردم و پس از آماده شدن موضع و کندن سنگرهای قرارگاه یکی از یگان

این محل آورده و به تک های آتشبارها را تکخدمه توپ، تصمیم گرفتم توپ

 کیلومتری روی مواضع دشمن انجام دهیم. 60هایی را تا عمق تیراندازی

بردم )پشت مواضع یکی از آنجا به دوم را  آتشباریک توپ از  99/9/10روز  

( و پس مهرابییکم تاجفرماندهی ستوانبه زرهی  3پیاده تیپ 900گردانهای گروهان

از تکمیل سنگرها، روی مواضع دشمن تیراندازی نمودیم. نفرات با سرعت و دقت و 

 رساندند.اتمام به خود را  تیتمام مأمورشجاعت 

یکم ستوان آتشباردوم را با شرکت فرمانده  آتشباریک توپ دیگر از  99/9/10روز 

ها موضع ، گروهبان فعال و گروهبان احمدی در خط مقدم در کنار تانکجمال کریم
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ار انبهای فرماندهی و گرفتند و تعداد پنجاه آماج دشمن در عمق که بیشتر پاسگاه

 باران کردند.های مهمی بودند را گلولهمهمات و آماج

***** 

اکبر مستقر شدند، یک توپخانه کاماًل در شرق الله ۳۳۳بعد از اینکه آتشبارهای گردان

هی ستوان فرماندبه یکم  آتشباروجود آمد؛ بدین نحو که به تغییر سازمان توسط فرمانده گردان 

ال یکم جمدوم ستوان آتشباراکبر اصالنی، یکم علیستوان آتشبار، معاون عباس صالحی

 و یکم حسین اعتمادیسوم ستوان آتشبار، نسبدوم عیسی مختاری، معاون ستوانکریم

ای ایجاد های گردان وقفهتعیین گردیدند تا در روند عملیات یگان معاون وی ستوان حسین صبا

های نشود. فرمانده گردان با این عمل و تجدید سازمان، آتشبارهای گردان را جهت عملیات

 آتشبارهای به داران گردان آینده تقویت کرد، تعدیلی هم در سطح درجه
ً
وجود آورد که تقریبا

 همین نحوبه در یک سطح قرار گرفتند و سازمان سربازان را هم  دارگردان از نظر افسر و درجه

سروان داود صالح واگذار کرد معاون وی هم ستوان به ارکان را هم  آتشباراصالح کرد. فرماندهی 

وجود آورد ه باکبر غیاثی تعیین و معرفی شد. تغییراتی هم در ستاد گردان و همچنین دیدبانان 

فع گردان بود و آمادگی رزمی گردان را افزایش داد. این تجدید نبه که تمامی این تغییرات 

ای عملیات خود را سازمان برای گردان الزامی بود و ما قادر بودیم بدون هیچ مشکل و وقفه

 های بعدی گردان دیدیم.نحوی که ما نتیجه آن را در عملیاتبه ادامه دهیم 

حیح فرماندهان تا حدودی برطرف بایست با مدیریت صداران میکمبود افسران و درجه

تأثیر بوده است. این را هم باید قبول کرد که توان قبول کرد که کمبودها بیشد، گرچه نمیمی

 در شرایط جنگ به در جنگ احتمال 
ً
وجود آمدن کمبودها در اثر تلفات نفرات وجود دارد و مسلما

ایگزین نماید. لذا فرماندهان در سرعت جبه برای هیچ ارتشی مقدور نیست کمبود نفرات خود را 

محض مجروح شدن یا به بایست طرح جایگزینی داخلی یگان خود را داشته باشند و هر رده می

ای دهافتاد فرمانشهید شدن تعدادی از نفرات، بقیه نفرات نبرد را ادامه دهند. چه بسا اتفاق می

 معاون یا ارشدترین اشهید یا مجروح می
ً
فسر موجود در آن یگان فرماندهی را شد که باید سریعا

کردند. ممکن است عهده گرفته و همه نفرات یگان نیز باید دستورات او را اطاعت و اجرا میبه 

هایی از نظر تخصص و دانش نظامی داشته باشد ولی شرایط رزم ایجاب نفر جایگزین ضعف

وز گان پیش نیاید. در همین ر ای در روند عملیات یسرعت انجام تا لطمهبه کند که جایگزینی می

در خط مقدم و در کنار  یکم حسین اعتمادیفرماندهی ستوانبه سوم  آتشبارتوپ دیگری از 
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کیلومتری  5۱الی  ۳۱های موجود در عمق گیری مناسب، آماجزرهی با موضع ۳های تیپتانک

 محل اولیه بازگشت.به باران کرده، سپس گلوله ۵۲:۳۱الی  ۵۵:۱۱را از ساعت 

 ماهپانزدهم اردیبهشتبه شنسیزدهم الی سهبه حوادث روز یکشن

در سنگر نشسته بودیم. انفجار شدیدی در اطراف  رزمانمهم، من با دیگر ۵۷:۳۱ساعت 

موضع ما رخ داد و صدای ناهنجار عجیبی شنیده شد. زود از سنگر بیرون آمدیم، آثار انفجار را 

بود. گرد و غبار و دود  غیرعادیدر پشت موضع مشاهده نمودیم. شدت انفجار خیلی زیاد و 

طرف آسمان به متر  ۵۱۱۱و ابر ناشی از آن تا  قدری زیاد بود که ساقه انفجاربه ناشی از انفجار 

نفجار بود محل ابه ارکان که نزدیک  آتشبارمحل انفجار رفتیم، از موضع به باال رفت. بالفاصله 

های خنثی شده دشمن دو دستگاه آمبوالنس اعزام شده بود. متأسفانه بر اثر عمل کردن مین

آوری ها را از خط جمعن مهندسی که مینداری از یگازرهی، درجه ۳توسط یگان مهندسی تیپ

شهادت رسیده بود، پیکر شهید کاماًل به  یکم رخشندهنام گروهبانبه داد، و در آن محل قرار می

ی آورخون او را در داخل یک کیسه جمعبه های آغشته ای که تکهگونهبه تکه شده بود تکه

نمود می جاجابهها را کردیم و اقدامات الزم را انجام دادیم. نفربر زرهی وی هم که با آن مین

 کوچک
ً
ترین اشتباه در هنگام خنثی نمودن کاماًل منهدم شده بود. حادثه دردناکی بود. واقعا

ب را استاد ما با درجه سروانی در یکی مین، آخرین اشتباه یک عنصر رزمنده است که این مطل

 تأکیدما به در حین آموزش مین  ۵۳۱5های دانشکده افسری در پرندک، در سال از اردوگاه

 .)یاد این شهید بزرگوار گرامی باد( د که عماًل این موضوع را من دیدمکرده بو

همراه یک عراده توپ که رئیس آن به شب برابر دستور فرمانده گردان، من  ۲۲:۱۱ساعت 

پیاده که  ۵۱۱گردانطرف خطوط مقدم رفتیم و در حوالی مواضع به توپ استوار جندقی بود 

 یکمفرماندهی ستوانبه های گردان دارای تپه ماهورهای خوبی بود، در کنار یکی از گروهان

هایی را در عمق منطقه دشمن در موضع گرفتیم. پس از روانه کردن توپ، هدف، مهرابیتاج

موضع ه ب تیانجام مأمورآمیزی بود که پس از زیر آتش گرفتیم. مأموریت موفقیت غرب بستان

منظور کشف نشدن به های مختلف و در مواضع مختلف خود بازگشتیم. این عمل را در زمان

  ۳توسط دشمن، در خط مقدم تیپموضع توپ 
ً
زرهی  ۳نفرات تیپبه زرهی انجام دادیم تا اوال

 ای داده باشیم، در ثانی توان عملیاتی نفرات خود، روحیه
ً
سربازان جدیدالورود را باال  خصوصا

از  بارآتشهای گرفت که توسط بقیه توپشدت مواضع ما را زیر آتش میبه ببریم. دشمن نیز 

 شد.آنها داده میموضع اصلی پاسخ 
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و تعدادی از خدمه توپ جهت  یکم بهروز رستمیها من با توپ گروهبانیکی از همان شب 

حرکت کردیم. بعد از اجرای  اکبرسمت ارتفاعات اللهبه اجرای مأموریت و تیراندازی 

 ۳، در نزدیکی خط مقدم تیپآتشبارموضع اصلی به آمیز مأموریت، در حین بازگشت موفقیت

زرهی با دشمن بودیم که موتور توپ ناگهان خراب و خاموش شد و توپ از حرکت باز ایستاد. ما 

ید روشنایی هوا در د محضبه کردیم، چون اندازی میهر ترتیبی که شده بود توپ را راهبه باید 

 گرفتیم. آن شب با سختی و تالشها و دیدبانان توپخانه دشمن قرار میو تیر مستقیم تانک

و دیگر  و کارمند سلیمانی پناهیکم احمد حقبسیار توانستیم با کمک تعمیرکار گردان گروهبان

 تعمیر و 
ً
یم. تمامی عقب بکشبه اکیپ تعمیراتی که بسیار زبده و متخصص بودند، توپ را موقتا

بعد زیر آتش خمپاره و توپخانه دشمن انجام گرفت و تا به شب  ۵۲:۱۱این اقدامات از ساعت 

 عجیب و متهورانبه روشنایی هوا خوشبختانه کارها 
ً
بود.  هپایان رسیدند. این تالش نفرات واقعا

در آن زمان هیچ چیز غیرممکن نبود، تعمیر موتور توپ در تاریکی شب و در خطوط مقدم جبهه 

 کار خارق
ً
ای بود که نفرات گردان انجام دادند. در حال حاضر کارکنان جوان باید العادهواقعا

ر م با آن جثه بزرگ دم۵۷۱تواند غیرممکن باشد، حتی تعمیر توپبدانند که هیچ کاری نمی

 خط مقدم و در دید و تیر مستقیم دشمن.

 زرهی ۳۲روز پانزدهم اردیبهشت، فرمانده توپخانه لشکر ۵۳:۱۱الی  ۱۳:۳۱از ساعت 

از مواضع ما بازدید و از وضع موجود آتشبارهای  همراه سرگرد کوچکیبه سرهنگ آخوندزاده 

 از گردان و آمادگی نفرات اظهار رضایت کردند. بازدید از یگان
ً
های مستقر در منطقه مرتبا

ها را ارزیابی گرفت تا توان رزمی یگانیم مزرهی انجا ۳۲طریق فرماندهان رده باالی لشکر

ها را برای عملیات آتی مرتفع نموده و با خیالی آسوده نمایند و کمبودها و نارسائی

گهی ریزیطرح های عملیاتی را انجام دهند. در این روز، فرمانده توپخانه لشکری دستور آ

و  ارون بین شهر اهوازمنطقه فارسیات واقع در شرق رودخانه کبه  آتشبارجهت اعزام یک 

به دوم  آتشبارفرمانده گردان صادر کرد که در راستای اجرای دستور، به دارخوین را 

 تعیین شد. یکم جمال کریمفرماندهی ستوان

توپخانه از  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

ماه در دفتر ثبت روزانه یکم الی جمعه هجدهم اردیبهشتبه حوادث و اتفاقات روز سه شن

 خود نوشته است:

عنوان رئیس رکن یکم گردان، مسئول روحیه نفرات گردان بودم، نزد فرمانده به من 
عرض به گردان رفتم و وضعیت روحی نفرات گردان را برایش کامالً تشریح کردم و 
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رساندم که نفرات مدت هشت ماه است که در منطقه حضوری فعال دارند و از 
روز  30ازای به دم تا نفرات ترین مسائل روحی محروم هستند. لذا تقاضا نموابتدایی

مرخصی اعزام شوند که موافقت ننمودند. اما متقاعد شده بودند که به توقف در منطقه 
د. های محوله را انجام دهننفرات باید تعویض شوند تا با روحیه بهتری بتوانند مأموریت

ماه باألخره قرار شد در ارتباط با موضوع پیشنهادی فکر کنند. در اوایل اردیبهشت
نوان عبه  نوجای سرهنگ قاسمیبه  فرمانده جدید لشکر سرهنگ مسعود منفردنیاکی

تعیین و معرفی شدند و از طریق ستاد لشکر اعالم کردند،  زرهی 29فرمانده لشکر
ها جهت بازدید ایشان آمادگی داشته باشند. سرهنگ آخوندزاده فرمانده توپخانه یگان
ها بود و در بازدیدها فکر نفرات یگانبه زرهی مردی خوب بود و در همه حال  29لشکر
ت داد و برای بهبود وضعیت گوش میدرد دل نفرابه و  کردمیتوپ با نفرات دیدار به توپ 

ولی در مورد مدت توقف نفرات در منطقه و مرخصی آنان تا آن زمان  کردمیآنان تالش 
یکم ماه شام را نزد ستواننتوانسته بود کار مثبتی انجام دهد. شب پانزدهم اردیبهشت

رد و ااکبر اصالنی بودم، افسر خوب و وطن پرستی است و ارتش را خیلی دوست دعلی
شود. اخبار آن شب اش برطرف میای که دارد انسان با دیدنش خستگیبا روحیه

حاکی از آن بود که منطقه عملیاتی غرب تثبیت شده که این موضوع نفرات را خوشحال 
ب وجد آمده بود. در آن شبه های منطقه افسر تطبیق آتش توپخانه کرد و سرگرد قاسمی

ا جمع مبه نیز  و سروان انوشیروان خدادوست یکم جمال کریمو ستوان سمیسرگرد قا
یکم راننده ستوان زادهسرباز ولیبه مربوط  صورتجلسهملحق شدند که بعد از صرف شام 

روی مین رفته و 9332زرهی در سال  3اکبر اصالنی را که در نزدیکی پادگان تیپعلی
اء امضبه هایش از بین رفته بود و دچار موج گرفتگی شدیدی شده بود را تمام دندان

رسانده و تکمیل نمودیم تا سرباز مذکور در ادامه مداوایش و سیر مراحل قانونی مشکلی 
نزد وی  9600اشد. آن شب ستوان اصالنی بسیار خسته بود لذا تا ساعت نداشته ب

 قرارگاه گردان بازگشتیم.به ماندیم سپس 

دادم، همه اخبار رادیو گوش میبه  9700حدود ساعت 91/9/10به روز چهارشن

که  کشند. با تحلیلیکردند و برای ایران نقشه میرادیوهای بیگانه علیه ما صحبت می

ک یبه زودی جنگ تمام شدنی نیست و جنگ هشت ماهه تبدیل به شدم  هداشتم متوج

روح و روان نفرات آسیب دیده و مردم  روزبهجنگ فرسایشی خواهد شد که در نتیجه روز 

به تری خواهند بود زیرا حامیان صدام اصالً میلی های سختدو کشور شاهد درگیری
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نظامی خود هستند و ادامه جنگ جیب  فکر اقتصاد و صنایعبه خاتمه جنگ ندارند. آنها 

شوند و شود، جوانانمان کشته میآنها را بیشتر پر خواهد نمود. شهرهای ما ویران می

که  براکگیرد. در روستای سگور در شرق ارتفاعات اللهدفاع را میآوارگی گریبان مردم بی

بردند و می سربه دیدم که در فالکت را می در نزدیکی و جنوب مواضع ما بود مردمی

ترین باران توپخانه دشمن قرار داشتند و از ابتداییهای هوایی و گلولههمیشه زیر بمباران

ما بودند و همیشه نگرانشان بودیم و تا جایی  وطنانهمنیازهای بشری محروم بودند. آنها 

ه قدری اسفناک بود کبه رایط آنها کردیم اما شآنان کمک میبه که برایمان امکان داشت 

و  انموطنهمتوانم توصیف کنم. با دیدن این مناظر و زندگی اسفناک نمی عنوانهیچبه

شد، آرزو ها بیشتر میدلیل افزایش درگیریبه مجروحان و شهدای جنگ که هر روز 

ست بایمیپایان برسد، ولی ما به کردم جنگ هرچه زودتر با پیروزی رزمندگان اسالم می

 کردیم تا پیروز شویم.بردیم و استقامت میآستانه تحمل و صبرمان را باالتر می

به ای هم اند، عدهخاطر آنکه شاهد آن بودهبه هرکس تصوری از جنگ دارد بعضی 
شنوند. اند و درباره جنگ فقط مسائلی را میهایی که با جنگ داشتهخاطر ارتباط

اید تصور کس شاند، اما هیچطور مستقیم جنگیدهبه دلیل آنکه خودشان به بسیاری نیز 
ری باایم و چه زندگی و دوران سخت و مشقتهایی را متحمل شدهنکند که ما چه سختی

ایم که روح و روان هر انسانی را ایم و چه مصائبی را شاهد و ناظر بودهرا سپری کرده
تواند وضعیت ما را در جنگ درک کند؟ ریب میتقبه کند. آیا کسی متالطم و آزرده می
ها ای که پشت میدان مین دشمن متوقف شده و زیر مرگبارترین آتشوضعیت آن رزمنده

هر نحوی شده به قرار گرفته است و از هر سویی مورد تهاجم دشمن قرار گرفته و باید 
نان ان شده و کودکان و ز دشمن برساند و او را نابود نماید و یا روستایی که بمبار به خود را 

آنان کمک کرد و به بایست اند و میخاک و خون کشیده شدهبه گناهی و مردان بی
 صحنه

ً
قدری خرد کننده و به ها و حوادث جنگ بازماندگانشان را دلداری داد. واقعا

شکننده روح و روان ما بودند که حتی یاد آن خاطرات زجرآور است. اما تنها سرمایه ما 
گان در جنگ یک دل عاشق بود و بس که توانستیم در برابر تمامی نامالیمات و رزمند 

 ها ایستادگی نماییم.سختی

نشسته و فکر  اکبرشب باالی ارتفاعی در شرق ارتفاعات الله 98/9/10در تاریخ 

م. اطراف شهر کردمنطقه عملیات نگاه میبه کردم و درون خودم غرق شده بودم و می

کامالً مشخص بود، خودروهای عراقی با چراغ روشن در حرکت بودند و من از  سوسنگرد
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های زیادی در اطرافم پرسه کشورم تجاوز شده بود، خیلی ناراحت بودم. پشهبه اینکه 

 گویا هرکردند. در نزدیکی سنگر هدایت آتش گردان بودم، زدند و مزاحمت ایجاد میمی

 شب بدی بود. درگیری
ً
های عجیبی در منطقه لحظه منتظر اتفاق ناگواری بودم، واقعا

به ها شکل گرفته بود و صدای انواع سالح روستای دهالویه در جنوب رودخانه کرخه

 های نامنظم چمرانیکم گردان توسط نیروهای گروه جنگ آتشباررسید. از گوش می

کردم که درخواست تیر شد. نیروهای دشمن در آن شب بسیار فعال بودند و تصور می

 از گروه چمران های آتش از جانب سروان ایرج رستمیها اوج بگیرد. درخواستدرگیری

ها های توپهای ما از نظر گلوله و لولهمحدودیتبه اصالً  تقاضا شده بود. گروه چمران

های ما واقف بود، اما آنها محدودیتبه کامالً  توجهی نداشتند، هرچند خود دکتر چمران

هایمان و همچنین دقت در تیراندازی های توپدلیل قدرت انفجار گلولهبه از یگان ما 

 درخواست تیر می
ً
م پاسخ توانستیدالیلی نمیبه کردند. و اگر هم آتشبارهای گردان، مرتبا

رساندند که از گفتنش معذورم. جایی میبه زدند کار را ما میبه دهیم، با اتهاماتی که 

داد، های جنگ اهمیت میاصول و مبانی و قوارهبه که  29زرهی لشکر 3هماهنگی با تیپ

 و نیروهای مردمی، سپاه پاسداران راحت بود اما هماهنگی با نیروهای گروه دکتر چمران

های سازمانی همچون خمپاره و که فاقد سالح شهر سوسنگرد و نیروهای ژاندارمری

 برای فرماندهان یگان
ً
های توپخانه کار بسیار سختی بود. زیرا اصالً توپخانه بودند، واقعا

به اینکه ه بتوانستیم آنها را در مورد چگونگی عملکرد توپخانه توجیه کنیم. با توجه نمی

های آن  اطالعاتی در مورد توپخانه و مأموریتزرهی دیگر نیروها اصالً  3غیر از تیپ

دیده هم نداشتند که های آموزشنداشتند و دانش هماهنگی و درخواست تیر و یا دیدبان

 الوصف مبا یکدیگر در جهت پیشبرد اهداف جنگ تعاملی مثبت داشته باشیم. مع
ً
رتبا

ثی و فعالیتشان را خنانتظار داشتند در منطقه آنها آتش توپخانه پیشروی دشمن را سد 

کرد کردند. برایشان هم فرقی نمیترین حرکت دشمن، تقاضای آتش مینماید و با کوچک

ای درخواست کنند، توپخانه کمک مستقیم باشد، تقویت باشد و یا عمل که از چه توپخانه

 های خاصیها، آتشکلی تقویت و یا عمل کلی، زیرا در توپخانه هر کدام از این مأموریت

اینگونه امور آشنایی نداشتند و باعث سردرگمی خود و به کنند که آن عزیزان را اجرا می

 سوء تفاهماتی مییگان
ً
و  اطالعی آنان داشتشدند که ریشه در بیهای توپخانه و نهایتا

باعث  کردند کهها نیز منتقل میجراید و رسانهبه بار اینکه اعتراضات و افکارشان را تأسف
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اطر خبه شد. فرمانده گردان نیز در این شرایط و روحی سربازان توپخانه می کاهش توان

 مکرد، روزی تصمیاینکه مشکالتی در روند جنگ ایجاد نشود، روی یک اصول فکر نمی

 مخاطر محدودیت گلوله و لوله توپ تیراندازی نکند و روز دیگر تصمیبه گرفت که اصالً یم

برخالف تمام اصول توپخانه و آن هم با مأموریت عمل کلی گرفت در تاریکی مطلق و یم

های ها بدون استفاده از گلولهو دیگر گروه برای عملیات چریکی گروه چمران

های گردان مأموریت اجرا و عملیات آنها را پشتیبانی نماید. شاید هم کننده با توپروشن

 شد واین کار میبه ن و فشارهای متعدد از جوانب مختلف مجبور خاطر شرایط آن زمابه 

گوش به نیمه شب صدای عجیبی  0900حوالی ساعت هر جهتبه ما اطالعی نداشتیم. 

یکم گردان بود که همه نفرات گردان را  آتشبارهای رسید که ناشی از انفجار یکی از توپ

 ناراحت و درگیر نمود.

***** 

 ماهبیستم اردیبهشتبه هفدهم الی یکشنبه حوادث روز پنجشن

ماه روز بسیاری سختی برایم رقم خورد. در این روز فعالیت توپخانه روز هفدهم اردیبهشت

انجام گرفته بود، تبادل آتش بین طرفین  هایی در غرب سوسنگرددشمن بسیار بود و درگیری

 اجرا می
ً
ها همچنان ادامه داشت و تمامی یگان غرب سوسنگرد شد، و نبرد در منطقهنیز شدیدا

 شدت درگیر بودند.به 

ها که از صبح شروع شده بود، نبرد در خطوط روز هفدهم در ادامه درگیری ۲۳:۳۱ساعت  

درخواست آتش آنها به کردند و ما هم تماس شدیدتر شد. دیدبانان مرتب درخواست تیر می

 م.دادیپاسخ می

های موجود در دهالویه و سابله که گروه دکتر روز هجدهم روی هدف ۱۵:۱۱از ساعت 

وی های ما ر دوم تیراندازی شد، آتش آتشباردر آنجا مستقر بودند، چندین گلوله توسط  چمران

راه همبه مواضع دشمن ادامه داشت. من در سنگر هدایت آتش، که در کنار سنگر فرماندهی بود 

ها روی طرح تیر بودم، و سرباز خلفی مشغول بردن آماج یکم قوی، سرباز هوشنگیگروهبان

در آن زمان افسر عامل و مسئول پرداخت حقوق سربازان  سوم غالمرضا مجیری تهرانیستوان

هم در مرخصی بود. من و سرگروهبان  یکم عباس صالحیستوان آتشبارگردان بود، فرمانده 

هده عبه را  آتشباراداره و هدایت  تیهم مسئولدر کنار  یار سوم الماس بازیاران؛ ستوانآتشبار

دقیقه بود که درخواستی از دیدبانان در حوالی دهالویه گردید. جهت  ۱۵:5۱داشتیم. ساعت 
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ن ( مأموریت دادم )این اولییکم بهروز رستمیتوپ سوم )گروهبانبه درخواست آتش آنها به پاسخ 

خواستیم انجام دهیم و آن هم برای تنظیم تیر بود( بعد از اینکه سمت و زاویه شلیکی بود که می

گذاری تلفنچی توپ بود، سرباز پریشانی بعد از گلوله تیر توپ را اعالم نمودم، سرباز علی پریشانی

م: اگر گفت سرباز پریشانیبه من گفت: توپ سوم آماده. به و آماده شدن توپ برای تیراندازی، 

اید، همه داخل سنگر انفرادی بروید. او گفت: جناب سروان همه داخل سنگر هستند. آماده شده

 من تکرار کردم: داخل سنگر بروید، سپس فرمان آتش را دادم.
ً
 مجددا

 متوجه شدم 
ً
با فرمان توپ سوم آتش، صدای انفجار مهیبی سرتاسر موضع را فرا گرفت، فورا

ه بست، با صدای بلند گفتم، خدایا کمکمان کن، توپ منفجر شد! که توپ منفجر شده ا

 دویدم. طرف توپبه فرمانده گردان اطالع بده و سریع به گفتم، سرگروهبان  سرگروهبان بازیاران

یج را در کنار توپ دیدم، گ یکم بهروز رستمیوقتی کنار سنگر توپ رسیدم، ابتدا گروهبان

کمکشان  بهکه در نزدیکی توپ آنها بود،  کالنتری محسن کمیگروهبانزده و آشفته بود، و بهت

وقت تالش این های آتش بود، هیچشتافته بود و باالی توپ مشغول خاموش کردن شعله

کمک دوستانش به زد تا آتش میبه دار جسور را فراموش نخواهم کرد که چنان خود را درجه

ی های آتش که خیلسمت شعلهبه بشتابد که مرا متحیر کرده بود. او با شجاعت کامل خود را 

ه بسوزی جلوگیری نماید. تا از گسترش آتش کردمیزد و از بین آتش عبور ، میهم زیاد بود

های آتش از توپ نگاهی کردم، توپ را کاماًل منهدم شده دیدم، در حال سوختن بود و شعله

ای لکهرسید. مهگوش میبه کشید، سر و صدا و فریاد دیگر سربازان در کنار توپ توپ زبانه می

 مشکل است. اعتراف میبود که توصیف آن و 
ً
 لرزید.یم مکنم که تمام بدناقعا

یه پشت افتاده و از ناحبه جستجوی سربازان پرداختم، سرباز ناصر مرسوقی را دیدم که به 

ران پا ترکش بدی خورده بود، استخوان پای او کاماًل مشخص بود و گوشت قسمت ران پایش از 

همین دلیل از آن قسمت خون ریزی به دو طرف باز شده بود ولی گوشت پایش سوخته بود 

 عنداشت. در آن حال سرباز مرسوقی دستم را گرفت و گفت: جناب سروان نگذارید پایم قط

قدری زیاد بود که به ای زخم را بپوشانم ولی عمق زخم شود، خواستم با یک چفیه و یا پارچه

شد کاری انجام داد. سعی کردم از باالی زخم پایش را ببندم که در این زمان صدای نمی

گفت کنار بروید! جمعی از سربازان میبه را شنیدم که  فرمانده گردان جناب سرگرد آجوری

ب هر ترتیبه ، کردمیخود کمک به نوبه افسران گردان را نیز در محل و کنار خود دیدم. هرکس 

 ارآتشبآتش توپ را مهار و خاموش کردند، فرمانده گردان وقتی وضع روحی من و دیگر نفرات 
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ای دارد. ولی من با چراغ قوهرا دید سعی کرد همگی ما را از نزدیک توپ و صحنه انفجار دور نگه 

ی خواستم از سالمتکه در دست داشتم، در تاریکی در جستجوی دیگر سربازان توپ بودم و می

همه آنان مطمئن شدم. ناگهان در یک سنگر انفرادی واقع در سمت چپ توپ، سرباز علی 

طرف او رفتم، در همان نگاه اول به دست، ولی در خوابی عمیق، به را دیدم، تلفن  پریشانی

ترکشی را در سرش مشاهده کردم، او را از سنگر انفرادی بیرون آوردم و کمی تنفس مصنوعی 

ن خواست در ایاو دادم. محل ترکش را با چراغ قوه نگاهی انداختم، اما مثل اینکه دیگر نمیبه 

دنی ای فراموش نششهادت رسیده بود و ساکت و آرام با چهره بهدنیای فانی باشد، متأسفانه او 

آرمیده بود. رویش را بوسیدم، اشک از چشمانم غلتید، صورتم پر از خون شده بود، ناگهان غم 

نام سرباز به ها، تمام وجودم را گرفت. غم از دست دادن ستاره درخشان دیگری در آن تاریکی

ه ب. سرباز پریشانی آن شب همه ما را پریشان کرد و از جمع ما برای همیشه رفت، او پریشانی

 ملکوت اعلی و خیل عظیم شهدا پیوست.

نظرم افسر عملیات گردان، سروان حسین به در این زمان، یکی از افسران گردان که  

 من دلداری داد.به بود، وقتی حال آشفته مرا دید، مرا از صحنه دور کرد و  خواجوی

های ارتش در خطوط پدافندی در دوران جنگ محدودیت مهمات و یکی از مشکالت یگان

توانستند با اجرای شدید و پر حجم های توپخانه و تانک بود که نمیقطعات یدکی یگان

ستوه آورند و از فرسایشی شدن جنگ به مقدم  های خود نیروهای دشمن را در خطوطآتش

درپی های پیعملیاتبه های زیادی که داشتند، قادر دلیل محدودیتبه جلوگیری نمایند. زیرا 

یافتند تا خود را بازسازی نمایند و از نظر مهمات آفندی نبودند. لذا نیروهای دشمن فرصت می

ایطی قرار گرفتن نیروهای ارتش در چندانی نداشتند. در چنین شر  هم مشکلو تجهیزات 

 کردیم.بایست کار دشمن را یکسره میصالح نبود و میبه خطوط پدافندی اصاًل 

 گوید:می اینچنین ۵۳/۲/۳۱سرباز ناصر مرسوقی از حادثه انفجار توپ در 

نگهبان پاس دو بودیم و در آن شب  من و سرباز علی پریشانی 10/ 98/9در تاریخ 

هر شب یک توپ آماده داشتیم. ساعت  آتشباربود. ما در  آتشبارتوپ ما نیز توپ آماده 

سِر ُپست بودیم که تلفن توپ زنگ خورد.  دقیقه بامداد من و سرباز علی پریشانی93

اش ب، دستور آمادهآتشبارندهی گوشی تلفن را علی پریشانی برداشت از مرکز فرما

هم رفت تا سربازان خدمه  سرعت موتور توپ را روشن کردم و علی پریشانیبه دادند. من 

توپ را در سنگر باخبر کند. ما منتظر دستور بودیم، بعد از ده دقیقه مأموریت لغو شد. 
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مان، و صحبت کردن در مورد جنگ و خانوادهبه شروع  من و سرباز علی پریشانی

که  ایگفت، از بچهبردیم کردیم. علی از زندگی خودش میمی سربه شرایطی که در آن 

خواست که فرزندش پسر باشد. ، خیلی دلش میکردمیمنتظر آمدنش بود صحبت 

 تلفن زنگ خورد، افس 0930حدود ساعت 
ً
اب جن آتشبارر تیر نیمه شب بود که مجددا

باش داد، توپ را روشن کردم. من بودم و علی پریشانی و سروان اصالنی دستور آماده

ه دریافت کردیم. گلول اینچنینو حسین صادقی، آخرین دستور را  سرباز داود کندیری

 ه ما خیلی سریع برابر، پرکنید، سمت ...، و سپس زاویه تیر ...ک3...خرج به سوختار، نو

ذاری گدستور عمل کردیم. در همین اثنا بقیه نفرات توپ هم نزد توپ آمدند. من گلوله

روی توپ سمت و زاویه تیر را اعمال  کرده بودم. علی تلفنچی بود و سرباز داود کندیری

با  ادگی نمود که بعد از لحظاتیفرماندهی اعالم آمبه کرد. سرباز علی پریشانی با تلفن 

 صدای بلند گفت: آتش

ی توپ رو کش توپ آماده آتش کردن بودم، ولی سرباز کندیریمن با طناب بلند ترقه

بار دوم  برای او گفتم، بیا پایین، ولی گوش نداد، سرباز پریشانیبه ایستاده بود من 

ن را صدا زدم، ولی ای دستور آتش داد. من با صدای بلند و فریادزنان سرباز داود کندیری

 برای بار سوم با صدای بلند گفت: آتش. بار هم از توپ پایین نیامد. علی پریشانی

همراه صدای مهیبی محوطه را به نور عجیبی من با گردش پا شلیک کردم. ناگهان 
لرزاند. من زمین خوردم پس از لحظاتی متوجه شدم که توپ منفجر شده و من بر اثر 

ی ام. دستم را روحالت درازکش افتادهبه پایم روی زمین به موج انفجار و اصابت ترکش 
زدم و پای چپم اصابت کرده است. من فریاد میبه توجه شدم که ترکش م مپایم گذاشت

جناب سروان اصالنی و دیگر دوستانم خیلی سریع  آتشبارخواستم. فرمانده کمک می
پای توپ رساندند. جناب سروان اصالنی اولین کسی بود که نزدیکم آمد، با به خود را 

وی ر  کندیریگفتم، داود پای من را ببندد. در این حالت مرتب می کردمیچفیه سعی 
 وی رفتند، ولی کسی از علی پریشانی کمکبه توپ بود بروید کمک داود. چند نفر 

بهداری بردند در آنجا پایم را پانسمان کردند سپس با آمبوالنس به خبری نداشت. مرا 
افتاد من از درد انداز میاعزام نمودند. در بین راه زمانی که آمبوالنس در دست اهوازبه 

به انداز بود. من را ای بود که بدبختانه پر از دستگونهبه زدم جاده هم فریاد می
شاپور اهواز بردند و پای من را جراحی کردند. فردای آن روز بیمارستان جندی

 کردما باز کردم اول پاهایم را نگاه کردم، فکر میهوش آمدم، تا چشمم ر به  9600ساعت



 ۷۵/ در دشت آزادگان  ۵۳۳۱فصل دوم: حوادث و اتفاقات سه ماهه اول سال

 

من خبر دادند سرباز به پایم قطع شده ولی وقتی دیدم سالم است خدا را شکر کردم. 
ر اثر د زمان شلیک توپ از باالی توپ پایین پریده است، اما علی پریشانی داود کندیری

سرش شهید شده که خیلی ناراحت شدم. بعد از بستری شدن در به اصابت ترکش 
اعزام نمودند. یکی از  تهرانبه شاپور اهواز من را برای ادامه مداوا بیمارستان جندی

حمدی مأموریت داشت که من را همراهی کند. وقتی که م منام سرباز قاسبه  رزمانمهم
را آوردند و  کردند، دیدم که جنازه شهید علی پریشانی 930سی من را سوار هواپیمای

کردم. نگاه و گریه می تابوت علی پریشانیبه سیر من م مسوار هواپیما کردند. در تما
اد و برای همیشه دوست بسیار عزیز و صمیمی خودم را از دست داده بودم. روحش ش

 یادش گرامی باد.

***** 

)ستوان بازنشسته( در آن زمان رئیس توپ سوم آتشبار به شماره  گروهبان بهروز رستمی

ترین رؤسای توپ در نیروی زمینی ارتش بود. اگر اغراق نکرده باشم وی یکی از زبده ۷۳۳۵۳

های زیادی را ارتش متحمل شود تا بتواند بود که شاید سالیان زیادی طول بکشد و هزینه

های توپخانه ارتش تربیت نماید. ایشان ضمن در یگاندار با مهارت و توانایی را چنین درجه

نظیر و مورد احترام تمامی مهارت و تخصص بسیار باال در توپخانه، از نظر اخالقی نیز کم

نفرات آتشبار و گردان بود. وقتی او در آتشبار حضور داشت من به عنوان فرمانده آتشبار 

 با توجه به مهارتی که داشت، آرامش داشتم، زیرا در صورت مشکل یافتن هر توپ، 
ً
او سریعا

 وزنه مهمی در مشکل را برطرف و توپ را عملیاتی می
ً
کرد. غیر از این در دیگر موارد نیز واقعا

شد. البته تمامی رؤسای توپ آتشبار در سطح ممتازی قرار داشتند، ولی یگان محسوب می

 ایشان از تمامی جهات نمونه بود.

 :کندنقل می ۵۳/۲/۳۱از حوادث روز  ایشان

بایست تا صبح آماده بودند ما هر شب یک توپ آماده داشتیم که نفرات آن توپ می 

 وارد ع آتشبارهای تا در صورت درگیری اولین شلیک را انجام دهند و مابقی توپ
ً
مل بعدا

اشته باشیم داد که در هر زمان روی دشمن آتش دما این مزیت را میبه شوند. این امر 

 آتشبارشب هفدهم اردیبهشت توسط سرگروهبان  9000و غافلگیر نشویم. ساعت

 (، توپنژادبود که توپ یکم )استوار محمد تقییار الماس بازیارن اعالم شده ستوان

 است. آتشبارآماده 
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ن عنوان توپ آماده تعییبه بعد از نیم ساعت تغییری در دستور ایجاد شد و توپ سوم 

ن اعزام شده بود، میهما اهوازبه عنوان بسیجی به گردید. آن شب یکی از بستگانم که 

شب، من  9300من بود و خیلی از یگان ما خوشش آمده بود و نزد ما مانده بود. ساعت

دو عدد چراغ قوه و وسایل مورد نیاز را برای آمادگی بیشتر، آماده کرده و در سنگر باالی 

د. لذا هستن آتشبارکلیه سربازان نیز ابالغ کرده بودم که توپ آماده به سرم قرار دادم. 

همه بایستی با تجهیزات و لباس کامل آماده باشند. اسامی کامل خدمه توپ در آن 

 شرح زیر بود.به زمان 

میرکبیری معاون  محمود کمیگروهبانرئیس توپ،  یکم بهروز رستمیگروهبان 

بر )ضمن حفظ شغل سازمانی راننده مهمات یکم حسن رضاییرئیس توپ گروهبان

 دار )مأمور ازبر شنیراننده مهمات رضاپور دوم غالمنیز بود(، گروهبان آتشباردیدبان 

)مهمات بر(،  دارچرخراننده خودرو  پورجید غنیم مدوکرمان(، گروهبان03

 )مهمات بر(. دارچرخراننده خودرو  یکم حسن حاجویگروهبان

 سربازان خدمه توپ هم عبارت بودند از:

، سرباز سرباز جمشید موسوی، سرباز ناصر مرسوقی، سرباز داود کندیری

، سرباز حسین صادقی، سرباز محمود اصلی حمدی، سرباز علی پریشانیممقاس

 محمدی، سرباز علی دولتمندان و سرباز علی دلفانی.شریف، سرباز حسین گل

صورت پراکنده وجود داشت و تبادل آتش بین به آن شب درگیری در منطقه 

آتش  توپ از طرف مرکز هدایتبه بار یک 9330طرفین با شدت ادامه داشت. ساعت 

اعالم شد تا تیراندازی نماییم، ولی موضوع منتفی گردید. همه خدمه توپ در  آتشبار

توپ مأموریت به دقیقه بامداد  0930بردند که حدود ساعت می سربه آمادگی کامل 

 پای توپ رفتم. توپ را سرباز مرسوقی روشن کرده بود و در حال 
ً
دادند که من سریعا

و زاویه  سمت یه خدمه توپ رسیدیم. سرباز علی پریشانیگذاری بود که من و بقگلوله

به م و توپ بستیبه توپ را جهت بستن روی توپ اعالم کرد، خیلی سریع عناصر تیر را 

مرکز هدایت آتش اعالم آمادگی کردیم. در همین اثنا من از همه خدمه توپ خواستم 

دستور نداشت که با صدای به توجهی  داود کندیریداخل سنگر بروند، سرباز به که 

وی گفتم برو داخل سنگر! من هم پشت توپ حدود چهار متری به کنان بلند و پرخاش

آن دستم را روی سرم گذاشته و فرمان شلیک توپ را دادم. ناگهان نور شدیدی همراه 
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که متوجه شدم توپ منفجر شده است. گوشم رسید به با صدای انفجار ناهنجاری 

 توصیف آن لحظه سخت است. صدای انفجار بسیار شدید بود، معرکه
ً
ای شد که واقعا

های آتش از توپ بلند های توپ همراه با انفجار همه جا را فرا گرفت و شعلهتکه

 منگ شده بودم، احساس کردم سرم گرم شده است، می
ً
سرم دست به شد. واقعا

. بعد لحظاتی ام. خون سر و صورتم را فرا گرفتوجه شدم ترکش خوردهکشیدم و مت

متوجه حضور دیگر  اثنادر همین  .سربازانم دویدم کمکبه که خودم را پیدا کردم، 

ا شور و ب حسن کالنتریم میکاند. گروهبانکمکمان شتافتهبه شدم که  آتشبارنفرات 

علت نداشتن به را ابتدا  مجروحین .هیجان خاصی مشغول خاموش کردن توپ بود

های بهداری ببرند که آمبوالنسبه بر سوار کردند تا در خودرو اورال مهمات ،آمبوالنس

اری بهدبه ما را  . سپسهمراه فرمانده گردان و دیگر نفرات رسیدندبه ارکان  آتشبار

به . بعد از دقایقی ما را وای اولیه را روی ما انجام دادندمدا و زرهی بردند 3تیپ

 .انتقال دادند بیمارستان اهواز

صورت سرپایی مداوا به  و سرباز کندیری من ،رسیدیم بیمارستان اهوازبه وقتی 
ه باز بیمارستان ترخیص شدیم. اما سرباز مرسوقی  پزشکی روز استراحت93شدیم و با 

 3بهداری تیپبه . روز بعد اتاق عمل بردندبه برای عمل جراحی  علت شدت مجروحیت
 .آمدیم زرهی در پادگان دشت آزادگان

راه به  388طرف قرارگاه گردانبه  زرهی در پادگان دشت آزادگان 3از بهداری تیپ
افتادیم و نزد فرمانده گردان رفته و خود را معرفی کردیم. ایشان از دیدن ما خیلی 
خوشحال شد و هر دوی ما را در آغوش گرفت و رویمان را بوسید و گفت: ما باید قهرمان 

ها و بایست در سختیمی باشیم، قهرمان بودن فقط پیروزی بر دشمن نیست، بلکه ما
روزهای سخت صبور باشیم و رفتار معقول و انسانی داشته باشیم. اصالً جنگ ما برای 

 همین است که ما انسانیت را متبلور کنیم.
برویم و از استراحت پزشکی  تهرانبه فرمانده گردان بعد از دیدار با ما، دستور داد 

 خواست ما آنهم نرویم زیرا می آتشباربه استفاده نماییم. ایشان حتی دستور داد ما 

صحنه انفجار وحشتناک توپ و بقایای آن را نبینیم تا تأثیر سوئی در آینده در میدان 
 نبرد برایمان در بر نداشته باشد.

***** 
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توپخانه از حوادث و اتفاقات روز  ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان۲)سرتیپ سرگرد آجوری

 بیست و دوم اردیبهشت در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است.به جمعه هجدهم الی چهارشن

فعالیت  93:30برد دشمن ساعت آن شب من خیلی نگران بودم و خوابم نمی

درگیری شروع شده بود و ما چندین  09:00توپخانه خود را شروع نموده بود. از ساعت 

یکم با  آتشباردقیقه توپ سوم  09:63گلوله روی دشمن شلیک کرده بودیم. در ساعت 

وسیله جیپ با به مهیب آن  کش منفجر شد که بر اثر صدایکشیدن طناب طرقه

موضع توپ رساندم. آتش شدیدی از به سرعت به سوم اکبر قیاسی خودم را ستوان

مراه هبه که  کردند. با دو دستگاه آمبوالنسمیموضع توپ بلند شده بود و همه کمک 

 3یپبهداری تبه روی برانکارد گذاشتیم و  مجروحین را با کمک دیگر نفرات م،برده بود

همه مشغول پاشیدن خاک روی آتش  ،توپ نزدیک شدمبه م. سپس یاعزام کردزرهی 

شدت منفجر شده بود و چیزی از آن باقی نمانده بود. البته در مورد به بودند، توپ 

شدم. رو میبه انفجار آن وحشت زیادی نداشتم چون اولین بار نبود که با این مسئله رو

خاطر دارم در به دیدم. این نوع توپ را می من برای چندمین بار بود که صحنه انفجار

 شبارآتهای بودم که یک قبضه از توپ آتشباردر عملیات سردشت فرمانده  39-33سال 

در  مینام غالبه بود، منفجر و یک نفر از سربازان  که رئیس توپ آن استوار میرحسینی

 در سال  دم شهید شد و گروهبان نجفی
ً
در  9332از ناحیه دست آسیب دید. مجددا

 99توپخانه گروه 387های گردانماه دو قبضه از توپدر آذر منطقه دشت آزادگان

 در دی 
ً
های این گردان در یکی دیگر از توپ 9332ماه شهرضا منفجر شد. مجددا

ه در این گردان بود که این حادثبه منفجر شد. این بار گویا نوبت  منطقه عملیاتی دزفول

. باز باید منتظر انفجارهای بعد از این بود، تکرار شد 98/9/10تاریخ  09:63عت سا

 شود. آید مو در بدنم راست مییم میادبه هر لحظه که صحنه 

 تیراندازی 93:30از ساعت 
ً
بین  های شدیدی در منطقه طراحهمین روز مجددا

قزوین  زرهی 91طول انجامید. توپخانه لشکربه طرفین شروع شد و در حدود یک ساعت 

قدرت خودتان استفاده کنید. اما اگر  دالیلی، گفتم ازبه از ما درخواست آتش کرد ولی 

 درخواست کنید. سرهنگ ایمانی
ً
 نتوانستید دشمن را خاموش کنید، مجددا

ً
ز ا واقعا

توپخانه  92/9/10صبح روز  09:00توپخانه لشکری با من موافق بود و در ساعت 

امی را آوردند که پی 09:30خوابم نبرد در ساعت  09:00دشمن خاموش شد. تا ساعت 
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 از صبح روز 
ً
حمالت گسترده هوایی و زمینی و دریایی خود  92/9/10دشمن احتماال

کار خواهد برد. ما آمادگی خود را در هر لحظه داشتیم و احتیاج به را علیه ارتش ایران 

له شد، بالفاصاین خبرها نبود. همیشه نفرات آماده بودند و هر لحظه ابالغ آتش میبه 

بودند. آن شب من خیلی ناراحت بودم و از نظر روحی وضع خوبی نداشتم.  جوابگو

و  ارآتشبکلیه آتشبارها رفتم و در جمع فرماندهان به  فردای آن روز همراه سروان طالبی

آورد را عمل میبه رؤسای توپ نکاتی را که الزم بود و از غافلگیر شدن یگان جلوگیری 

 های الزم را انجام دادم.داده و راهنماییتذکر 

به  ناگهان حمله زمینی عراق در منطقه سوسنگرد 93/9/10وز ر  03:00ساعت  

منظور اشغال شهر با نیروهای پیاده، کماندویی، زرهی و با پشتیبانی آتش توپخانه 

اع انفجارها منطقه را غرش درآمدند و صدای انوبه های دشمن شروع شد و کلیه سالح

حالت ه بای که انگار حمله سراسری آغاز شده بود. بالفاصله آتشبارها گونهبه فرا گرفت 

باش درآمدند و آتش ضدآتشبار روی کلیه مواضع دشمن اجرا گردید. پاسخ آتش آماده

العمل را از دشمن سلب های دشمن خیلی سریع داده شد و فرصت هرگونه عکسیگان

به کاسته شد. گزارش دشمن  06:30ها در ساعت دت عملیات و تیراندازینمود از ش

های آنان روی سیم بیانگر عدم رضایت آنها از تیراندازیهای مختلف از طریق بیرده

ها و مواضع ایران بود و ناراضی بودند. برابر گزارشات دریافتی دشمن در این یگان

 متحمل شده بود. دعملیات تلفات قابل توجهی را در غرب سوسنگر 

***** 

 ماهاردیبهشت 61به الی چهارشن 12به حوادث روز پنجشن

ها در منطقه دهالویه همچنان ادامه داشت در ماه درگیریاردیبهشت ۲۱و  ۲5در تاریخ 

گروه به ماه دشمن در منطقه سیداحمد نیمه شب بیست و پنجم اردیبهشت۱۵:۳۱ساعت 

ش ، تک نمود که با آتکردمیرا تهدید  بستانبه  که از رودخانه گذشته و جاده سوسنگرد چمران

 های توپخانه سریع و شدید یگان
ً
کشته و تعدادی  ۵۳۱گردید و با  مواجه مم۵۳۱آتشبار خصوصا

نشینی شد. تلفات نیروهای خودی در این عملیات سه شهید و دو عقببه مجروح مجبور 

 مجروح بود.

قرارگاه توپخانه لشکری در محلی که سه ماه پیش ما در آن جا موضع  ۲۳/۲/۳۱در تاریخ  

های ارتفاع و بریدگی داشتیم، مستقر شده بودند. منطقه بسیار خوب و مناسبی بود و دارای
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توپخانه برای پدافند از تأسیسات توپخانه  ۳۳۳گردانبسیار مناسبی بود. یک توپ پدافند از 

 در کردستان در گردان قدس  یکم انوریو ستوان لشکری توسط سرگرد قاسمی
ً
)ایشان بعدا

آنجا فرستاده شد و ساعت به  ۵۳:۱۱درجه شهادت نائل شدند( ساعت به  ۳۳پیاده گروه

 م پدافند در قرارگاه توپخانه لشکری پایان یافت.م۲۳استقرار توپ  ۲۵:۱۱

در منطقه، مواضع دشمن در های توپخانه موجود کلیه یگان ۲۷/۲/۳۱روز  ۱۳:۳۱ساعت 

ند و تلفات شدت زیر آتش گرفتبه اکبر را و الله ، فنیخی، سابله، دهالویه، شحیطیهمنطقه بستان

های وارد عمل شد و هدف دشمن وارد آمد و سپس هوانیروزبه و خسارات جانی و مالی بسیاری 

مورد نظر در منطقه دشمن را زیر آتش گرفت. چندین انبار مهمات دشمن بر اثر آتش توپخانه 

شد. در ساعت وضوح دیده میبه در آتش سوخت که انفجار و دود آنها در منطقه دشمن 

کیلومتری  ۲۷و در  برابر درخواست دیدبانان گردان روی منطقه فنیخی حوالی بستان ۵۵:۱۱

 در ساعت به ما آتش گشوده شد و تلفاتی 
ً
های روی هدف ۲۵:۳۱دشمن وارد آمد. مجددا

العمل دشمن در شد تا عکسهای مختلفی روی دشمن اجرا میفنیخی اجرای آتش شد. آتش

شد و ها مشخص میاین مناطق مشخص شود. آخرین محل مواضع دشمن در این تیراندازی

شدیم تا کم آماده عملیاتی بزرگ میگردید. ما کمهای آتش منظور میریزیدر طرح محل آنها

های قبل دشمن داده و انتقام خون شهدای عزیزمان را که در ماهبه در این منطقه درس خوبی 

 شهادت رسیده بودند را از دشمن بگیریم.به در این منطقه 

الوقوع بودن واسطه قریببه شد اما یم مهایی در منطقه انجاتک تیراندازی ۲۳/۲/۳۱روز 

کردند. فرمانده خاطر فریب دشمن فعالیت چندانی نمیبه های خودی عملیات، توپخانه

احضار و دستوراتی جهت عملیاتی که قرار بود  ۱۳:۱۱را در ساعت  آتشبارگردان، فرماندهان 

و  ۵۳:۱۱و  ۵۷:۳۱ زودی شروع شود، صادر کرد. برای اطمینان، فرمانده گردان ساعتبه 

عمل آورد. همه در جریان عملیات قرار گرفته بودند و به از آتشبارهای گردان بازدید  ۵۳:۱۱

بودند زیرا حدود دو ماه بود که  مرددهم روحیه همه نفرات عالی بود. اما نفرات کمی 

یروها ام نافتاد. تمتعویق میبه شد و مرتب عملیات اکبر میهایی در مورد عملیات اللهصحبت

، کبرادر این منطقه بسیج شده بودند، منطقه عملیات، منطقه حساسی بود. ارتفاعات الله

اندازه کافی نیرو به شاهرگ حیاتی منطقه بود. دشمن در این مناطق  و طراح ، هویزهبستان

بایست منطقی و با دقت کامل ها میریزی. بنابراین، طرحکردمیداشت و از منطقه محافظت 

بود  تحرکات ما شده هم متوجهگرفت. تمام تمرینات الزم نیز انجام گرفته بود. دشمن یم مانجا
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ها را زمی یگانگرفت تا سازمان ر های ما را در مناطق مختلف منطقه، زیر آتش میو مرتب یگان

 هم بزنند.به 

را زیر آتش  های مستقر در منطقه طراحدشمن یگان ۲۳/۲/۳۱دقیقه روز  ۱۵۳۱از ساعت  

به های پیاده دشمن اقدام دقیقه نیمه شب یگان ۱۵۱۱شدید توپخانه قرار داد و در ساعت 

پیشروی کردند که با وارد عمل شدن احتیاط یگان مستقر در مواضع پدافندی و با اجرای آتش 

های عمل کلی آتش دشمن پس از نیم ساعت توپخانه کمک مستقیم و توپخانه آتشبارضد 

دقیقه ادامه داشت و تک دشمن دفع گردید.  ۱۳۲۱خاموش شد. اما عملیات تا ساعت 

ا آنهبه های دوربرد ما نیز تقاضای آتش کرد که از توپ قزوین مستقر در طراح زرهی ۵۳لشکر

کیلومتر با ما  ۵۱در ضلع جنوب شرقی مواضع ما بود و حدود  پاسخ مثبت داده شد. طراح

تا سه کیلومتر و در شرق ارتفاعات  ۱/۵ اکبر و سوسنگردفاصله داشت. فاصله مواضع ما تا الله

منطقه دیدبانی در به  فردوم روئینستوان ۲۳/۲/۳۱روز  ۱۱:۱۱مستقر بودیم. ساعت  اکبرالله

 جهت عملیات آتی اعزام گردید. غربی سوسنگرددر شمال ده سیدخلف

، بر ۵۳۱۳بدین صورت بود که از اواخر اسفند  اکبراندیشه و تفکر تصرف ارتفاعات الله

جانشین ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران و  اساس تدبیر شهید سرلشکر فالحی

به  اکبر برای دستیابیهای اللهفرمانده نیروهای نامنظم تصرف تپه اصرار شهید دکتر چمران

امل عبه های آتی را در این منطقه با توجه موقعیت و مواضع پدافندی بهتر و تسهیل عملیات

 تنگ چزابهو حتی  که این ارتفاعات روی منطقه اطراف خود و شهر سوسنگرددید و تیری 

طرحی  زرهی ۳۲داشت، در دستور کار قرارگاه نیروی زمینی ارتش در جنوب قرار گرفت و لشکر

ختلف علل مبه اکبر تهیه نمود و با هدف تصرف ارتفاعات الله« )عج(طرح عملیاتی مهدی»نام به 

زمینی  فرمانده وقت نیروی نژادتیکی و نظریه تاکتیکی سرتیپ ظهیر از جمله کمبودهای لجس

تک نموده و به اقدام  که معتقد بود با اجرای چنین عملی، احتمال دارد عراق در منطقه طراح

ور خودی را بسته و در واقع آنها را محاصره نیروهای تکبه ، عقحمیدیه – با قطع جاده اهواز

ر ه نماید. البته این نظریه در آن زمان دیدگاه خوبی بود و حمله ارتش عراق در منطقه طراح

های مستقر در منطقه حمیدیه کلیه یگان -زمان متصور بود و در صورت قطع جاده اهواز

 بررسی و مطالعهبه افتادند. لذا اجرای طرح عملیاتی مذکور موکول محاصره میبه اکبر الله

به واز تک در منطقه جنوب اهبه فرمانده نیروی زمینی،  تر و بیشتر شد. سرتیپ ظهیرنژاددقیق

هر حال اجرای طرح یاد به منظور دور کردن نیروها و تهدید دشمن از اهواز اولویت قائل بود. 
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به  ۵۳۳۱آفند از اوایل سالبه معوق ماند. اما روح تهاجمی و میل  ۵۳۳۱ شده تا اردیبهشت

ود و همه طور بارزی تقویت شده بود. حالت نه جنگ و نه صلح همه را خسته کرده ب

ها ایجاد شود و دشمن را از حالت استراحت و تثبیت وضعیت خواستند تحرکی در جبههمی

یده این نتیجه رسبه های صورت گرفته، فرماندهان رده باالی ارتش خارج سازند. لذا با بررسی

زرهی دو عنصر عمده توان رزمی نیروی  ۳۲و  ۵۳گسترش لشکرهای به بودند که با توجه 

برای  ترین منطقهاکبر و تصرف آن مناسبارتفاعات اللهبه ، حمله منطقه سوسنگرد زمینی در

 باشد.دشمن میبه تعرض 

کننده بود، تأمین بود. ما از اکبر حائز اهمیت و حتی نگرانای که در عملیات اللهمسئله

ه گوننگران همین موضوع بودیم، زیرا هیچ اکبرابتدای استقرارمان در شرق ارتفاعات الله

تأمینی نداشتیم. کم بودن نیروهای مدافع و پوشش منطقه توسط تعداد کمی نیرو این نگرانی 

خطوط دفاعی ما رخنه به وجود آورده بود که چنانچه دشمن موفق شود در یک منطقه به را 

را سد کنیم. چون خطوط دفاعی ما کاماًل سختی قادر خواهیم بود رخنه دشمن به کند، ما 

فاقد عمق بود و در اغلب مناطق دفاعی فقط یک خط پوشش بود. گسترش دفاع در عمق برابر 

های کالسیک که باید حداقل در سه رده، شامل: دفاع مقدم، تثبیت کننده و احتیاط روش

 در هیچ منطقه رده تأمینی نداشتیم و احت
ً
حدود در طور مبه یاط نیز باشد وجود نداشت. تقریبا

 فاقد احتیاط بودند، در بعضی مواقع فرماندهان ها و گردانلشکر وجود داشت. تیپ
ً
ها غالبا

صورت احتیاط نگه به بردند و عقب میبه کردند و عناصری را از خط مقدم دفاع قبول خطر می

نیروهای  و پاسدارانداشتند تا امکان تعویض واحدها را داشته باشند. البته عناصری از سپاه می

های ارتش مستقر بودند ولی استعداد آنها بسیج مردمی و نیروهای نامنظم هم در مناطق یگان

ن سازمان رزمی مناسبی نداشتند. از طرفی فاقد ای نبود و همچنیدر حد قابل مالحظه

های الزم برای مقابله با دشمن نیز بودند و از نظر آموزش هم در سطح مناسبی قرار سالح

ه بود جنگ نکردبه نداشتند. اما روحیه جنگی و ایمان باالیی داشتند و کسی هم آنان را مجبور 

ی خود آنها برای دفاع از حیثیت و شرف و تنها عامل حضور آنها در میادین جنگ، ایمان قلب

د تا شهای رزمی آمیخته میآموزشبه بایست این پتانسیل جمهوری اسالمی ایران بود که می

 پذیرفت.مرور این مهم صورت میبه شدیم که اثرات مطلوبی را در جنگ شاهد می

به بود، در جنوب رودخانه کرخه  اکبر که در طرفین رودخانه کرخهمنطقه عملیات الله

گردید که جناح چپ )جنوبی( این رخنه صورت یک رخنه عمیق وارد منطقه اشغالی دشمن می
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توانست در این کور و نیسان مورد تهدید جدی دشمن بود و دشمن میدر امتداد رودخانه کرخه

آن هم بااستعداد ضعیف پوشش  زرهی ۵۳لشکر ۳کیلومتری که فقط با تیپ 5۱جناح، حدود 

به زرهی را قطع کند و موجودیت این لشکر را  ۵۳های لشکرشد، خطوط مواصالتی یگانمی

خطر به طور جدی به  خطر اندازد و در صورت بروز چنین اتفاقی، دفاع از کل جبهه اهواز

های عملیاتی توجه افتاد. این موضوع حساس از دید فرماندهان پوشیده نبود و در طرحمی

 زرهی ۳۲لشکر ۲تیپحفظ مواضع پدافندی موجود شده بود و هدف اصلی از اعزام به خاصی 

دد و دشمن مواضع نگر  توأمزرهی با موفقیت  ۳اکبر این بود که چنانچه حمله تیپمنطقه اللهبه 

خطر اندازد، این تیپ که تنها نیروی احتیاط در منطقه به زرهی را  ۵۳یا  ۳۲دفاعی موجود لشکر

 
ً
و  زرهی ۳۲لشکر ۵تیپبه اهواز بود، برای مقابله با تهدیدهای جدی وارد عمل گردد. ضمنا

زرهی مأموریت داده شده بود با مراقبت شدید در مناطق مربوطه که  ۵۳زرهی لشکر ۳تیپ

عالوه، برای اینکه بیش از حد معقول به پوشاندند، دفاع نمایند. جناح چپ محور پیشروی را می

قبول خطر نشده باشد، عمق هدف کمتر انتخاب شد و در حقیقت هدف اصلی انهدام نیروهای 

دست آمده تثبیت شود و به های تر موفقیتانتخاب گردید تا هرچه سریع خط مقدم دشمن

کننده آمادگی کامل را داشته باشند. برای مقابله با وارد عمل شدن احتیاط دشمن نیروهای تک

های دشمن هم از نظر نیروی انسانی مناسب نبود و تا آن زمان نتوانسته بود البته وضعیت یگان

های خود را جبران کند و در صورت جبران نیروهای از دست داده، نیروهای یگانبه تلفات وارده 

نفع نیروهای ما بود اما دشمن در به جایگزین از آموزش خوبی برخوردار نبودند که این مسئله 

تجاوز اولیه خود موفق شده بود قسمت زیادی از خاک کشورمان را اشغال و وضعیت خود را 

هر طریقی که شده دشمن را از خاک کشور به ای ما این بود که تثبیت کند، ولی وظیفه نیروه

 برای اکبر و سوسنگردهای مستقر در منطقه اللههر جهت تمامی یگانبه بیرون برانند. 

 پیروزی در تالش بودند.به دستیابی 

و بیرون راندن  اکبرارتفاعات اللهبه منطقه آرام بود، برای حمله  ۲۳/۲/۳۱به شنروز سه

ر ها دکردیم. آخرین هماهنگیشدیم و لحظه شماری میلحظات پایانی نزدیک میبه دشمن 

در پاسگاه رده  ۵5:۳۱الی  ۵۳۱۱حضور فرمانده گردان و فرمانده توپخانه لشکری از ساعت 

های کمک مستقیم و تقویتی ها نیز قبل از حمله جهت گردانعقب انجام شد. آخرین شناسایی

تر های نامنظم دکاکبر آماده شده بود. گروهارتفاعات اللهبه حمله انجام گرفت. همه چیز برای 

رو آمادگی کامل برای یک به های پیاده منظم از قسمت رواز سمت چپ و راست و یگان چمران



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 96

 

درصد تلفات مورد قبول قرار گرفته  ۷۱تا  ۱۱ساز را تدارک دیده بودند. احتمال حمله سرنوشت

وارد  های پیادههای نامنظم و یگانگروهبه بینی شده بود که در مرحله اول، این تلفات و پیش

 پذیرفت، تعدادبا غافلگیری صورت می توأمشد و که عملیات کشف نمی شود و در صورتی

آوردیم. البته این مسائل اسارت در میبه های دشمن را زنده ز نفرات یگانزیادی ا

هایی بود که بر اساس معادالت و محاسباتی توسط فرماندهان و طراحان انجام گرفته بینیپیش

ور در حین عملیات بتوانند های تکشد تا یگانآنها توجه خاصی میبه بایست بود که می

های مناسبی را انجام وجود آمده ساماندهی و جایگزینیبه ایط وضعیت خود را بر اساس شر 

ه بدهند. زیرا دشمن ارتفاعات و مناطق بسیار خوبی را در اختیار داشت و تک نیروهای خودی 

 مشکلبه دشمن قرار بود 
ً
د آفرین بود. قرار بومواضع مستحکم دشمن صورت بگیرد که قطعا

را اجبه به شنپنج روزبهبه ین لحظات شب چهارشنآخر ۲5:۱۱عملیات در تاریکی شب و ساعت 

صبح  ۱۳:۱۱اکبر تا ساعت بینی شده بود عملیات و تسخیر کامل ارتفاعات اللهدر آید که پیش

 یابد.خاتمه میبه شنروز پنج

تصرف نیروهای دشمن به  ۱/۷/۵۳۱۳، همان ارتفاعی است که در تاریخ اکبرارتفاعات الله

 ۳درآمد و دشمن ناجوانمردانه در این ارتفاعات جنایاتی را مرتکب و جمع کثیری از نفرات تیپ

توپخانه(  ۳۳۳زرهی و یگان ما )گردان ۳شهادت رساند و نفرات تیپبه زرهی را در این منطقه 

با تشکیل  ۲5/۷/۵۳۱۳روز در تاریخ  ۲۱فشانی کردند و پس از گذشت تا آخرین نفس جان

به  نیز پیشروی کردیم، ولی اکبر حمله کردیم و تا شهر بستانهای اللهتپهبه یک گروه رزمی 

محاصره به زده و  های ما را دورشد که احتمال دارد دشمن یگانعلت کمبود نیرو، احساس می

 قیچی کند، لذا دستور داده شد 
ً
بر اکهای اللهعقب برگردیم و در تپهبه درآورد و یا اصطالحا

که  ۳۲زرهی لشکر ۳پدافند کنیم. مدتی از این ارتفاعات توسط یک گروه بسیار ضعیفی از تیپ

م م۵۱۱عهده داشت، با یک گردان توپخانه کمک مستقیم به مسئولیت نگهداری آن را 

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳از گردان آتشبارفرماندهی سرگرد ابراهیمی و یک به خودکششی 

دلیل به این ارتفاعات  ۲۱/۷/۵۳۱۳شد که باألخره در حمله مورخه خودکششی پدافند می

نداشتن نیروی مناسب و کافی، توسط ارتش عراق تصرف شد. در حقیقت با تصرف ارتفاعات 

ها افتاد. بعد از مدت هشت ماه با تالش زیاد و تجدید دست عراقیبه اکبر، کلیه منطقه الله

برابر استعداد مورخه  ۲۱گفت  توانمیهای مستقر در منطقه و با تک نیرویی که سازمان یگان
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 ۳۱/۲/۳۱مورخه ۲5:۱۱آسا در ساعت بود، آماده شده بودیم که با یک حمله برق ۱/۷/۵۳۱۳

 دشمن را تار و مار و منهدم کنیم. آرزو داشتیم که با یاری خداوند پیروزی با ما خواهد بود.

توپخانه از حوادث  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:ام اردیبهشتسیبه روز جمعه هیجدهم الی چهارشن

فاق طرز وحشتناکی اتبه یکم که در نیمه شب هیجدهم  آتشباربا حادثه انفجار توپ 
 فرمانده گردان و سروان خدادوستهمراه ستوان داود صادقی و پشت سر به افتاد 

یکم همه هراسان و ناراحت بودند و صدای  آتشباریکم رساندیم. در  آتشباربه خودمان را 

 0300رسید. تا ساعت گوش میبه های دشمن در اطراف موضع و منطقه انفجار گلوله
متری  300یکم در جستجو بودیم، یک قطعه از لوله توپ بیش از  آتشبارنیمه شب در 

ه بود. کسی آسیبی نرساندبه زمین افتاده بود که خوشبختانه به  آتشبارتوپ در پشت 
شدت آسیب دیده بود و سربازان موسوی، به سرباز ناصر مرسوقی از ناحیه ران پا 

یج که گ راحات سطحی دیده بودند و گروهبان بهروز رستمینیز ج دولتمردان و کندیری

گلوله  بسک زده بود نیز از ناحیه سر مجروح شده بود و متأسفانه سرباز پریشانیو بهت
ه بشهادت رسیده بود. بعد از اعزام نفرات مجروح به سرش اصابت کرده بود و در دم به 

طرف قرارگاه رفتیم. وقتی به با دلی غمگین  اتفاق سروان خدادوستبه بهداری تیپ 
ا فکر کردم. ت رزمانمهمسرنوشت خودم و دیگر به روی تخت دراز کشیدم با دنیایی غم 

صبح مقدمات کارهای اداری سرباز شهید  0300ساعتصبح بیدار بودم تا اینکه در 
معاون  کمک جیری تهرانیم مسوهمراه ستوانبه را آماده کردم تا پیکر شهید را  پریشانی

العاده نفرات را شب گذشته یکم که افسر عامل جدید بود و کارهای حقوق و فوق آتشبار
اش اعزام نماییم. صبح برای پیگیری خانوادهبه جهت تحویل  تهرانبه آماده کرده بودیم 

ما خبر دادند پیکر به رفتم که  زرهی در دشت آزادگان 3پادگان تیپبه کارهای شهید 
تخلیه شده است. از شانس بد دو حلقه الستیک  شاهپور اهوازسردخانه جندیبه شهید 

خودرو پنچر شده بود و مدتی را در پادگان دشت آزادگان جهت پنچرگیری معطل شدیم. 

 حرو به شاهپور حرکت کردیم. در بین راه سوی سردخانه جندیبه بعد از اتمام کارها 
ام این بود که سرباز شهید کردم، بیشتر ناراحتیشهید و آمرزش آن بزرگوار دعا می

دنیا آمدن فرزندش بود. بیشتر شهیدان متأهل بودند و ما از به متأهل بود و در انتظار 
دان همسران و فرزنبه گفتیم، خدایا شدیم و در افکارمان میاین بابت خیلی ناراحت می

نواده خابه ید خبر دهیم و چه بگوییم؟ خدایا خودت ما را یاری کن و این عزیزان چگونه با
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گفتم، ای جنگ و ای زندگی نفرین بر آنان صبر عطا فرما. بعضی اوقات پیش خود می
 رسانی. هرچندصفر میبه بازی گرفته و به ها را تو! که این قدر ارزش و زندگی انسان

، مادران، همسران و فرزندان آنان ناپدر ی شهدا برای همیشه تاریخ زنده هستند اما برا
سپارند بسیار سخت است و برای همیشه تا زنده هستند خاک میبه که عزیزشان را 

پرستی شهدای عزیزمان خورند. اما ما برای عظمت شخصیت و ایمان و وطنحسرت می
ها و کوچه ینامگذارچه کردیم؟ در مقابل آنهمه ایثار و فداکاری چه کردیم؟ جز 

کنیم ولی عکس جا مشاهده میها! عکس آنها را همهها و اتوبانخیابان
 انسان از نحوه زندگی و هایشان عمل میخواسته

ً
شهادت رسیدن آن به کنیم! واقعا

شود، از ایمان و بزرگی و عظمت آن شیرمردان ایران زمین. بزرگواران متعجب می

یاد عزیزانشان بوده به همواره های محترمشان که همچنین صبر و استقامت خانواده
 این ولی صبر را برای سربلندی کشورشان پیشه کرده

ً
جنگ،  یهاجنبهاند. واقعا

شاهپور و دیگر ها است. من از اوایل جنگ در سردخانه جندیکننده روان انسانویران
ها مراجعه و در مورد امور شهدا فعالیت داشتم که با دیدن اجساد شهدا سردخانه

توپخانه به ریختم. شد و گاهی برای آنان در خلوت خود اشک میام دگرگون میروحیه

توپخانه شهادت آن سرباز را اطالع دادم،  33افسر نگهبان گروهبه لشکر در اهواز رفتم و 
ولی روز جمعه بود و قرار شد روز بعد اقدامات بایسته انجام پذیرد. آن روز در شهر اهواز 

نام شمس علی زارع را که قبل از انقالب در یگانم بود را به ام یکی از سربازان قدیمی
عنوان داوطلب فعالیت داشته به  مالقات نمودم. او اظهار داشت در گروه دکتر چمران

نام شهید طالقانی اسکان دارد که از دیدن همدیگر خیلی به ای و در اهواز در مدرسه

گرایید تاریکی میبه خوشحال شدیم. بعد از اتمام کارهایم در توپخانه لشکر دیگر هوا رو 
رسیدیم و اطالع یافتیم که یک  میدیهشهر حبه راه افتادیم. به طرف مواضعمان به که 

شی یک بستنی فروبه شهر شلیک شده و به توسط دشمن  زمینبهزمینفروند موشک 
 96نفر کشته و  99منشانه تعداد و چند مغازه اصابت نموده بود که بر اثر این حمله دد

شده بودند، این حادثه من را خیلی دگرگون نمود. باألخره در ساعت  هم مجروحنفر 

فرمانده گردان مشغول به مواضع خودمان رسیدیم و بعد از گزارش کار به  9900
 کارهای جاری خودم شدم.

از صبح طوفان شدیدی وزیدن گرفته بود که گرد و غبار عجیبی  92/9/10به روز شن

ه اصالً دید کافی نداشتیم و همه نفرات احساس طوری کبه وجود آورده بود به را 
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نفع ما بود ولی آزاردهنده بود. ظهر به کردند. البته از نظر نظامی طوفان ناراحتی می

که قبل از جنگ فرماندار بندر  نام آقای راشدبه  آن روز یکی از نفرات گروه دکتر چمران

 سؤال هایشانیگانلنگه بود میهمان ما بود. چهره او کامالً چریکی بود، از وضعیت 

 رسید. اما اظهار داشت تجهیزات کافی نظر میبه کردیم که راضی 
ً
ه توپخان خصوصا

 خودمان باشیم.به ها متکی نداریم تا در عملیات

پراکنده توپخانه ادامه داشت و در  هایدرگیری 99/9/10به تا روز سه شن

تهیه صورت آتشبه نیمه شب آن تاریخ ناگهان تیراندازی توپخانه دشمن  0300ساعت

شدت به اوج خود رسید و به ها باش داده شد و درگیریها آمادهیگانبه شروع شد. 

عت ها تا ساهای طرفین مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفته بودند، درگیریتوپخانه

ه ها کاستمرور از آتشبه صبح ادامه داشت اما از تلفات اطالعی نیافتیم که  0100

استراحت به منطقه آرام شد و همه نفرات خسته و کوفته کمی  730شد و در ساعت

های ضدهوایی گردان رفت و بازدید توپبه پرداختند. در همین اثنا فرمانده گردان 

حضور نداشت را مشاهده نمود که سر یک قبضه توپ ضدهوایی را که کسی روی توپ 

منتظر خدمت نمود و فرمانده پدافند  یک ماهو صدایش بلند شد و رئیس توپ آن را 

 این تنبیهات الزم و واجب بود، زیرا 
ً
جان ه بهوایی را در دستور لشکر توبیخ کرد. واقعا

 نفرات گردان بستگی داشت.

 و کارهای سرباز شهید پریشانیبرای دیدار با مجروحین گردان  91/9/10به روز شن

سردخانه رفتیم و گواهی فوت شهید به رفتیم. ابتدا  اهوازبه  همراه با سروان خدادوست

های رفتم و در مورد لوله رهیز  29لشکرپشتیبانی به را دریافت کردم، سپس  پریشانی

ل هتبه م و کمبود آنها صحبت کردیم که از آنها نیز کاری ساخته نبود. م973های توپ

ه بنادری که بیمارستان مجروحین شده بود مراجعه کردم و مطلع شدم سرباز مرسوقی 

ی مجروح و کشته شده عراقی را دیدم که انتقال یافته است. در بیمارستان تعداد تهران

ها و نفربرهایشان مجروح و با از بین رفتن تانک در عملیات شب گذشته در جبهه آبادان

به اسارت درآمده بودند. البته تعدادی اسیر هم که سالم بودند را دیدم. از آنجا به 

احتیاطی یکم را که در اثر بی آتشبارجمعی  رفتم و سرباز خضرودی بیمارستان شرکت نفت

شدت از به دچار سوختگی شدیدی شده بود را مالقات کردم که تمام وجودش درد بود و 

یار عراقی که تیر خورده بود و با نگاهی غمگین من نالید. در اتاق دیگر یک ستواندرد می
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 دلم برای انسان، کردمیرا نگاه 
ً
گناه سوخت و برای آنان گریه های بیمشاهده کردم. واقعا

، استوار همراه سروان خدادوستبه کردم. بعد از اتمام کارها عصر همان روز، از اهواز 

مواضع خودمان بازگشتیم. نفرات گردان از خبر به و دو نفر دیگر  محمد طوسی

پیروزی رزمندگان اسالم ختم شده بود، شاد به بخش عملیات منطقه آبادان که مسرت

 آبادان آزاد شده است. – بودند. حتی اخبار رادیو اعالم کرده بود جاده ماهشهر

 9تیپ)سر  قانگردان سرهنگ ده 97/9/10به صبح روز یکشن 0100ساعت 

به م شروع م933قبضه توپ  98مستقر بود، با  اکبربازنشسته( که در شرق ارتفاعات الله

 0130توپخانه نیز در ساعت 388تهیه کردند. آتشبارهای گردانصورت آتشبه تیراندازی 

طور ه بآتش کشیدند و یک عملیات توپخانه به تهیه انبار مهمات دشمن را با یک آتش

عدادی ت دقیق انجام شد که نتیجه بسیار خوبی داشت. خبر رسید که در منطقه شحیطیه

ز در صبح این روز نی اند.از نفرات دشمن با بلند کردن پرچم سفید خود را تسلیم کرده

کیلومتر برد دارند  90گفتند تا های دوربرد که میموشکبه مجهز  بالگردهای هوانیروز

 عملیات ادامه یافت که نتایج خوبی داشت. 0730وارد عمل شدند و تا ساعت 

باشد ها لغو میصیاعالم شد که کلیه مرخ زرهی 29از طریق لشکر 9/10/ 98روز 

ماه  2زودی انجام خواهد شد. بعد از گذشت به  و متوجه شدیم که عملیات خیبر

جلو حرکت به خواستیم حمله کرده و نیروهای دشمن را منهدم و عقب برانیم و رو می

ا ب عنوان افسر رابط توپخانه جلو رفته وبه من دستور دادند به  9700نماییم. ساعت 

عمل به های الزم را زرهی هماهنگی 3م تیپم933توپخانه کمک مستقیم  398گردان

افسر عملیات گردان،  و سروان ریاحی آن گردان رفتم و با سرگرد مختاریبه آورم. 

آتش توپخانه و لیست آماج انجام دادم و پس از اتمام  صدر خصوهای الزم را هماهنگی

ق افسر تطبی گردان بازگشتم. در قرارگاه گردان سرگرد قاسمیبه های الزم هماهنگی

اکبر، با عملیات الله زمانهمما داد و گفت، به آتش توپخانه منطقه خبر خوبی را 

 0900قزوین نیز در منطقه خود عملیاتی دارد. در آن شب حدود ساعت زرهی 91لشکر

درگیری شدیدی بین نیروهای  زرهی واقع در منطقه طراح 91نیمه شب در منطقه لشکر

وجود آمد و از گردان ما آتش خواستند که تعداد به زرهی و نیروهای دشمن  91لشکر

تیراندازی کردیم.  دوات زرهی دشمن در منطقه طراحم روی نفرات و ام973گلوله  36

تک نموده  اخبار رسیده حاکی از آن بود که یک لشکر زرهی دشمن برای تصرف اهواز
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رو شده و نتوانستند پیشروی به زرهی و دیگر مدافعان رو 91که با مقاومت نیروهای لشکر

 داشته باشند.

؛ افسر تطبیق آتش برای همراه سرگرد قاسمیبه صبح فرمانده گردان  9000ساعت 

رفتند و در بازگشت  زرهی 29توپخانه لشکربه های الزم در خصوص عملیات هماهنگی

 اعالم کردند تا یک هفته دیگر عملیات نخواهیم داشت.

عنوان به برای من بود. فرمانده گردان مرا  روز پرحادثهیک  30/9/10به روز چهارشن

معرفی کرد.  قزوین جناب سرهنگ هوشیار زرهی 91فرمانده توپخانه لشکربه دیدبان 

توپخانه نزد من آمد و کمی در کارهای  99گروه مم930، فرمانده آتشبارپورستوان اسدی

محل به بدون اطالع و همراهی من  من کمک کرد اما سرگرد قاسمیبه مقدماتی 

 از محل مورد نظر برگشت و از وضع روستای سیدخلف 9600مأموریت رفت. ساعت 

تعاریف زیادی کرد. برخالف تمام اصول تاکتیکی، نیروها در قلب دشمن در دو جناح 

نفوذ کرده بودند تا از پل زدن دشمن جلوگیری کنند. در آن منطقه روزی نبود که حداقل 

تعداد پنج نفر تلفات نداشته باشیم. من از این موضوع که تعداد شش نفر مجروح شده 

با خودرو برود و مجبور شده بود با قایق  نتوانسته بود تا سیدخلف و سرگرد قاسمی

اصرار  شوخی داشت و حتی سرگرد قاسمیبه حرکت و مسیر را طی نماید، برایم جن

 مخابرات افسر نژاددستور با ستوان رحیم حسینبه دیدگاه نروم ولی بنا به داشت که من 

دیدبان گردان با دو دستگاه جیپ میول رأس ساعت  ریگدوم وظیفه عسو ستوان

 9و هوفل 9روستای هوفلبه بعدازظهر حرکت کردیم. از سمت روستای سبحانی  9330

داحمد روستای سیبه روستای شموس رسیدیم و بعد به و جنیات رفتیم که خبری نبود. 

ام، هدبه رفتیم که از آنجا احساس خطر کردیم و دلهره وجودمان را فرا گرفت. تا اینکه 

کارها را  رزمانمهمرسیدیم. با  سرپرستی سروان ایرج رستمیبه  مقر گروه چمران

منطقه به واسطه شرایط منطقه با قایق به هماهنگ کردیم و در مرحله اول قرار شد 

علت صدور دستور مجدد و به برویم تا از تیررس دشمن در امان باشیم، ولی  سیدخلف

حرکت خودمان ادامه دهیم. در کنار جاده به سیمی مجبور شدیم با خودرو تماس بی

 هم مرتبشد و جاده های گلوله خمپاره، توپخانه و تانک دیده میع و اقسام ترکشانوا
ً
 ا

زیر آتش دشمن بود که ناگاه پشیمان شدم و تصمیم گرفتم برگردیم و با قایق مسیر را 

طی کنیم. من در آن لحظات در حضور دیگر نفرات خونسردی خود را حفظ کردم و با 

طرف روستای به محض اینکه اولین خودرو ه بدعا و صلوات ادامه مسیر دادیم. 
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پیچید ما هم سریع پیچیدیم و در کنار خودروی جلویی در کنار دیواری  سیدخلف

خودروی خودمان را پارک کردیم. مشغول دیدبانی شدیم، دشمن حدود سه کیلومتر با 

قر بودند. جایی که ما مستخوبی قابل رؤیت به ما فاصله داشت که نفرات و تجهیزات آن 

و روستای دهالویه قرار داشت. یعنی در سمت راست  اکبرشده بودیم بین ارتفاعات الله

اکبر و در سمت چپ ما روستای دهالویه بود که توپخانه دشمن در آن ما ارتفاعات الله

 90فاصله به هم  دحوالی مستقر و روی ما آتش خوبی داشت. در غرب سوسنگر 

و  مستقر سوسنگرد – کیلومتری نیروهای زرهی و پیاده دشمن در امتداد جاده بستان

د. بعد از رسیگوش میبه ها و نفربرهای آنها کامالً گسترش یافته بودند که صدای تانک

گردان قرار گرفتیم که حدود یک ربع ساعت منطقه مدتی در سنگر دیدبانان قدیم 

باران شد. شدت انفجار و نزدیکی دیدگاه با خمپاره و توپ و تانک توسط دشمن گلوله

 وحشتناک بودبه حدی بود که سنگر دیدگاه به ها اصابت گلوله
ً
 لرزش افتاده بود. واقعا

طوفانی از آتش ایجاد  کردم. دشمن،و در چهره همه نفرات ترس و دلهره را مشاهده می

 مها مأموریتشان را انجاآن آتشبه دیدم که بدون توجه کرده بود اما رزمندگانی را می

 قیامت پیش رویمان و مرگ در پشت سرمان قرار گرفته بود. بعد از یک یم
ً
دادند. واقعا

های خودروبه بیرون سنگر رفت و به یکم  آتشباردیدبان  ربع ساعت ستوان عسگری

ه جناب من خبر داد کبه  اند یا نه. ستوان عسگریجیپ نزدیک شد تا ببیند آسیبی دیده

علت اصابت گلوله خمپاره و یا توپخانه به دار سیمسروان یک دستگاه جیپ میول بی

غیر از موتور جیپ و به ده نمودم خودرو رفتم و مشاه یککامالً منهدم شده است. نزد

باک بنزین چیزی از جیپ باقی نمانده است. خوشبختانه با آن شدت انفجار باک بنزین 

ها هم تا نابود کردن ما، دیگر دست بردار نبودند. چون جیپ آسیبی ندیده بود و عراقی

و  کنار آن خودرو یک خودروی دیگر پارک شده بود که در داخل آن تجهیزات، مهمات

توانست نقطه نشانی بسیار خوبی برای نارنجک زیادی وجود داشت که با انفجار آنها می

ه بدیدبانان دشمن باشد و دیدگاه را کامالً نابود کرد. تعدادی از نفرات خودی شب 

ری تبود، رفته بودند که محل امن که کمی جلوتر از ده سیدخلف حسنروستای صالح

کرد که نیروهای ما در آنجا مستقر شده باشند. ولی دشمن روی بود و دشمن فکر نمی

ی توانست با دقت تمام روثبت تیر کرده بود که هر لحظه می نقاط مختلف ده سیدخلف

لحظات خیلی نگران بودم و هر چه با گردان  اجرای آتش نماید. در آن ده سیدخلف

توانستم ارتباط برقرار کنم، گویا صدای ما را نداشتند و جوابی گرفتم، نمیتماس می
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های خمپاره و توپخانه دشمن، خواستم با دادن مختصات یگانشنیدم. من میهم نمی

درخواست  تماسمان برقرار شد و با 9230روی آنها اجرای آتش کنم. باألخره ساعت 

تیر، اولین گلوله شلیک شده را در منطقه دشمن مشاهده کردیم. روی دو هدف مهم 

طور ه بثبت تیر کردیم تا برای روز بعد آمادگی کامل داشته باشیم و بتوانیم دشمن را 

 که دشمن مؤثر مورد هدف قرار دهیم. در همین اثنا متوجه شدم از روبروی ده سیدخلف

ما را هدف گرفته و مرتب روی  30حدود سه کیلومتری ما قرار داشت، دشمن با کالیبر 

کردند. تعداد هشت دستگاه تانک را در مقابل خود شناسایی و شمارش ما تیراندازی می

ان آن زم هم تا نژادکردند. ستوان حسینباران میشدت دیدگاه را گلولهبه کردیم که 

ها مشکل سیمداشت؛ بینتوانسته بود ارتباط دیدگاه با گردان را برقرار کند و اظهار می

جام های الزم را انآمد و هماهنگی فردوم وظیفه روئیندارند تا اینکه دیدبان قدیم ستوان

عنوان دیدبان به برود و با گروه سروان رستمی  مقر گروه چمرانبه دادیم و قرار شد وی 

ی و امیر را با سرباز حیدری ریگوظیفه عسدوم همین دلیل ستوانبه همکاری نماید. 

و  نژادستوان رحیم حسیناتفاق به عنوان دیدبان گذاشتیم و من به  شاد، در سیدخلف

حرکت کردیم. من در آن روز با تعدادی از  سوی مقر گروه چمرانبه  فرستوان روئین

آشنا شدم و عمالً و از نزدیک مشاهده کردم که در چه شرایط سختی  نفرات گروه چمران

جنگند و در آن شرایط گونه توقعی مردانه و بسیار شجاعانه با دشمن میبدون هیچ

دادند. آنها رزم خود ادامه میبه سخت، بدون غذای کافی و بدون آب آشامیدنی مناسب 

کردند و شاهد بودم که تا صالً مناسب شرب نبود، استفاده میکه ا از آب رودخانه کرخه

ها بود که اکنون ها و فداکاریهنوز ناهار نخورده بودند. بله آن رشادت 9800ساعت

یاد آن به دهند و زندگی خود ادامه میبه مردم بعد از جنگ در کمال آسایش و امنیت 

ها باارزش است برای برای خیلیبزرگواران و قهرمانان گمنام هم نیستند. زندگی که 

ان نهپارزش شده بود و اسراری را کشف کرده بودند که شاید برای خردمندان آنان بی

خواست خدا آشکار گردیده به باشد، ولی برای آن رزمندگان شجاع و از خود گذشته 

فکر اسم و رسم نبودند و فقط و فقط به غریدند. آنها اصالً بود. آنان همچون شیر می

کسی هم توقعی نداشتند، آنان رزمندگان واقعی جنگیدند و از هیچبرای رضای خدا می

هستند که همیشه در ذهنم وجود دارند و برایم قابل احترامند. آن مردان نه برای درجه 

چ ای نداشتند و هیجنگیدند، هیچ توقع و انتظار و خواستهو مقام و نه برای مال دنیا می

جبهه نکرده بود. آنها داوطلبانه فقط و فقط برای به آمدن به وادار  مقام انسانی آنها را
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در خطوط مقدم جبهه حضور یافته  وطنانشانهمرضای خدا و حفظ کشور و امنیت 

شهادت رسیدن در این راه مقدس، راه را برای دیگر به بودند و با دفاع از کیان اسالمی و 

پیوستند، هموار نمودند تا بتوانند صفوف رزمندگان اسالم به رزمندگان که بعدها 

 دشمن را از خاک کشورمان بیرون برانند )یادشان گرامی و روحشان شاد(.

مردم و دیگر روستاهای منطقه آثاری از حضور مردم نبود.  در روستای سیدخلف 

شان بود را جا دارایی خود که شامل مرغ و خروس و احشام و دیگر وسایل زندگی منطقه

ن ایبه جا مانده آنها هراسان بودند و به های گذاشته و متواری و آواره شده بودند و سگ

 مناظر دردآور، دیدند پارس میدویدند و هر کس را میطرف و آن طرف می
ً
کردند. واقعا

دانم از آن همه فاجعه چه بگویم تا بتوانم آن وضعیت را د، نمیانگیزی بوآور و غمگریه

توصیف نمایم. در سراسر جاده کانالی احداث کرده بودند تا خودرویی که در حال عبور 

 ایالعادهبود، توسط دشمن دیده نشود و مورد هدف قرار نگیرد. التهاب و وحشت فوق

هدام، مقر گروه به  9030ساعت در آن منطقه حاکم بود که از گفتنش عاجزم. حدود

کننده خودی و دشمن کامالً مشخص بودند. های روشنرسیدیم. گلوله دکتر چمران

تر مان منطقه آنان را هرچه سریعاصرار داشتند که ما با خودروی نفرات گروه چمران

وی سبه را نزد آنان گذاشتیم و منطقه را ترک و  فره ستوان روئینترک کنیم. باألخر 

، کردندای که نیروها در آن تردد میمواضع خودمان حرکت کردیم. مسیر برگشت و جاده

 9930رسید. باألخره ساعت یم ممشابه بسیار بد و وحشتناک بود و بوی مرگ هر لحظه 

را دیدیم که روی نفربر  رسیدیم و فرمانده گردان و سروان خدادوستمواضع خودمان به 

 اندازی نمایند.کردند تا آن را راهپست فرماندهی که خراب بود، کار می

***** 

از حوادث و  مم۵۷۱توپخانه  ۳۳۳فرمانده گردانبازنشسته(  ۲)سرتیپ سرگرد آجوری
 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است: اکبراتفاقات قبل از عملیات ارتفاعات الله

نام امین شریعت که دانشجو و داوطلب بود به فردی  9/10/ 30روز 9900ساعت 
شغال برود که در ا منطقه فنیخی و بستانبه با عشق و عالقه قصد داشت جهت دیدبانی 

توپخانه آمده بود و همه  388گردانبه های دشمن بود. او برای هماهنگی و تصرف یگان
 مقدم منطقهخطوط به های الزم انجام شده بود. سه نفر دیدبان کارها و هماهنگی

سرپرستی سروان به  با گروه چمران فرعملیات در این روز اعزام کردیم. ستوان روئین



 ۳۳/ در دشت آزادگان  ۵۳۳۱فصل دوم: حوادث و اتفاقات سه ماهه اول سال

 

تای روسمنطقه به منطقه سیداحمد و امین شریعت به  و ستوان عسگری ایرج رستمی
پاسگاه فرمانده به  همراه سروان خواجویبه  96:30. در ساعت فنیخی، سابله و بستان

اطمینان دادیم که  زرهی جناب سرهنگ الماسی 3فرمانده تیپبه زرهی رفتیم و  3تیپ
ای ههای دوربرد دشمن، پاسگاهدر حین پیشروی با حداکثر قدرت آتش توپخانه هدف

های دشمن را در مرحله اول نابود کنیم. پس از خداحافظی با فرماندهی و احتیاط
افسر تطبیق آتش منطقه و ستوان  همراه سرگرد قاسمی 93:00ایشان در ساعت 

پاسگاه فرمانده توپخانه لشکر برای به توپخانه  99گروه مم930آتشبارفرمانده  پوراسدی
ها رفتیم. طرح همانی بود که قبالً مشخص شده بود، فقط ساعت آخرین هماهنگی

بود و موکول شده به روز پنجشن 03:30ساعت به  96:00تهیه از ساعت اجرای آتش

وان و ست پاسگاه خودمان بازگشتیم. سروان مهدی دامغانیانبه پس از آخرین هماهنگی 
محل به  93:00را برای آخرین هماهنگی با دیدبانان در ساعت  نژادرحیم حسین

های گردان در خطوط مقدم فرستادم و قرار بود یک ساعت بعد مراجعت کند دیدگاه
سیم دیدبانان از طریق بی 92:30موقع نیامد. خیلی نگران بودم، در ساعت به ولی 

اند. بالفاصله خمپاره بستهبه ها آنها را محاصره کرده و گردان اطالع دادند، عراقی

م دشمن را خاموش کردیم و آ م973توپخانهو با آتش مختصات محل درگیری را دادند 
پاسگاه فرماندهی گردان بازگشتند و اطالع دادند که جیپ به  99:30نان در ساعت 

، مورد اصابت ترکش گلوله دشمن قرار گرفته و از بین رفته است. با 901ام –آ  سیمبی
 زیرا عملیات گردان راها داشتیم ناراحت شدم سیمکمبودی که در این نوع بیبه توجه 

بالفاصله یک دستگاه جیپ که  93:00انداخت. اما گردان در ساعت مخاطره میبه 

 منطقه اعزام کرد.به سیم و تجهیزات کامل بود را دارای بی

***** 
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 وضعیت کلی منطقه عملیاتی خیبر

ر در اکبهای اللهشامل تپه تا بستان غرب سوسنگردشمالمنطقه عمومی عملیات، غرب و 

ه در جنوب رودخان تا شهر بستان و منطقه اشغالی دشمن بین سوسنگرد شمال رودخانه کرخه

 کرخه تعیین و قرارگاه کنترل کننده عملیات قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب بود.

 کننده در عملیات های عمده شرکتیگان
 نیروهای خودی

 ۳۲زرهی، لشکر ۵۳هوابرد زیر امر لشکر ۱۱زرهی، تیپ ۳و  ۲منهای تیپ زرهی ۵۳لشکر

 ۳۲و  ۵۳زیر امر لشکرهای  و سوسنگرد منطقه اهواز زرهی، سپاه پاسداران ۵منهای تیپ زرهی

مأمور  زرهی و گروه هوانیروز ۳۲و ۵۳زیر امر لشکرهای  زرهی، گروه نامنظم شهید دکتر چمران

 جبهه اهواز.به 
 نیروهای دشمن

کور در جنوب تا که از کرخه و بستان های عمده متجاوز در منطقه عملیات سوسنگردیگان

زرهی شامل  ۳لشکراکبر در شمال رودخانه وسعت داشتند، عناصری از های رملی اللهتپه

 شرح زیر بود:به زرهی بودند که سازمان و گسترش آنان  5۳و  ۳۱مکانیزه، ۵5های تیپ
 زرهی شامل: 87تیپ

. گردان تانک الکندی اکبردر ارتفاعات اللهمکانیزه  ۵۳گردان. قرارگاه تیپ در بستان 

اکبر. تعدادی یگان حدود اکبر. یک گروهان کماندو در ارتفاعات اللهدر ارتفاعات الله

 .اکبر تا بستانگروهان در منطقه بین ارتفاعات الله
 مکانیزه شامل: 15تیپ

مکانیزه در غرب  ۲. گردانمکانیزه در جنوب پل سابله ۵، گردانقرارگاه تیپ در هویزه 

استعداد حدود به و تعدادی یگان تانک و کماندو  مکانیزه در شرق هویزه ۳، گردانهویزه

 تا پل سابله در عمق آرایش داشتند. گروهان در منطقه بین سوسنگرد
 زرهی شامل: 58تیپ

مکانیزه در  ۵۱، گردانکور مقابل منطقه طراحقرارگاه تیپ در جنوب کرخه

کور، حمودی شمال کرخهکور. گردان تانک عکه در سعدونحمودی شمال کرخهسعدون

 کور.گردان تانک علی در جنوب کرخه

 

 



 ۳۳/  فصل سوم: عملیات خیبر، امام علی )ع( 

 

 :زرهی دشمن 5لشکرتوپخانه 

ه ، دو گردان توپخان، یک گردان توپخانه در هویزهیک گردان توپخانه در منطقه بستان

 .کور در منطقه طراحدر جنوب کرخه

شور کبه باشد، این است که ارتش متجاوز عراق از آغاز تجاوز یادآوری میبه ای که الزم نکته

برده بود که با تغییرات جزئی تا زمان بیرون رانده شدن از خاک  کاربه ایران یک طرح گسترش 

 ۳از ابتدا لشکر ، هویزه، بستان، سوسنگردایران آن را حفظ کرد و در منطقه عمومی حمیدیه

توسط  ۵۳۱۳ماه کور( در دیزرهی گسترش یافت و با وجود اینکه در عملیات نصر )کرخه

زرهی این لشکر تلفات زیادی را متحمل شده بودند، با این  5۳و  ۳۱های ، تیپزرهی ۵۳لشکر

علت محدود بودن مقدورات ارتش متجاوز، این لشکر تعویض نگردید بلکه همان به وجود 

ها تجدید سازمان کردند و در همان منطقه باقیمانده بودند و تغییرات سازمانی در رده یگان

داد ها خیلی کمتر از استعگردان و حداکثر تیپ انجام گرفته بود. لذا استعداد موجود این یگان

توانست طور کامل جایگزین نشده بود که میبه آنها به ات و ضایعات وارد شده سازمانی بود و تلف

 مزیتی برای نیروهای خودی محسوب شود.
 سازمان و گسترش نیروهای خودی

عنوان قرارگاه هماهنگ کننده در نزدیکی قرارگاه به  قرارگاه متحرک نیروی زمینی -الف

 .غربی حمیدیهشمالهای در تپه زرهی ۳۲لشکر

 :زرهی ۵۳لشکر -ب

 ، قرارگاه تاکتیکی در حوالیحمیدیه -( قرارگاه لشکر: در بیشه کمبویه بین اهواز۵)

 .آبادی ابوحمیظه در شرق سوسنگرد

تانک،  ۲۲۱مکانیزه، گردان ۵۳۱، گردانسوسنگرد زرهی: قرارگاه تیپ شرق ۵( تیپ۲)

 های پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی.یگان

 .کردمیپدافند  واقع در منطقه غرب شوش زرهی در تنگه رقابیه ۲( تیپ۳)

پدافند  سوسنگرد – واقع در جنوب جاده حمیدیه زرهی: در منطقه طراح ۳تیپ( 5)

تانک،  ۲۲5مکانیزه، گردان ۵۲5. قرارگاه تیپ حوالی آبادی جاللیه، گردانکردمی

های پشتیبانی رزمی و م خودکششی، یگانم۵۱۱توپخانه ۳۳۲تانک، گردان ۲۲۷گردان

 پشتیبانی خدمات رزمی.
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پیاده  ۵۱۵(: قرارگاه تیپ، گردانزرهی ۵۳پیاده هوابرد )زیر امر لشکر ۱۱( تیپ۱)
 ۳۳5سوار زرهی )زیر امر(، گردان ۲۱۲پیاده هوابرد، گردان ۵۲۳هوابرد، گردان

 های پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی.م خودکششی، یگانم۵۱۱توپخانه
م خودکششی، م۵۱۱توپخانه ۳۲۵ارکان، گردان آتشبار( توپخانه لشکر: قرارگاه و ۳)

 مم۵۳۱آتشبارتوپخانه،  ۳۳م خودکششی گروهم۵۷۱توپخانه ۳۳۳سوم گردان آتشبار
کاتیوشا  ۳۳۳گردانکاتیوشا از  آتشبار. یک ۲۲توپخانه گروه ۳۳۳کششی از گردان

 .۲۲گروه
زرهی بود، احتیاط لشکر  ۳( که احتیاط تیپ-تانک ) ۲۲۷( احتیاط لشکر: گردان۷)

 شد.میحسوب م مه

 های لشکر: شامل گردان مهندسی و گردان مخابرات.( عده۳)
 ( فرماندهی پشتیبانی لشکر.۳)

 .زرهی ۳۲لشکر -پ
 .غربی حمیدیهشمال ۷۱( قرارگاه لشکر در شرق تپه ۵)
مکانیزه،  ۵۲۵گردان(، غربی اهواززرهی )در حین پدافند در جنوب ۵( تیپ۲)

تانک  ۲۳۲، گردان۳۱-تانک ام ۲۳۵سوار زرهی، گردان ۲۲۵مکانیزه، گردان ۵۳۱گردان
 های پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی.تانک چیفتن، یگان ۲۳5چیفتن، گردان

زرهی،  ۳عقب مواضع تیپ ۷۱زرهی احتیاط لشکر مستقر در تپه  ۲( تیپ۳)
های پشتیبانی رزمی و تانک، یگان ۲۱۳تانک، گردان ۲۱۷مکانیزه، گردان ۵۱۱گردان

 خدمات رزمی.

تانک.  ۲۳۵مکانیزه، گردان ۵5۱گردانمکانیزه،  ۵۱۱زرهی: گردان ۳( تیپ5)
 های پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی.تانک، یگان ۲۳۳گردان

 توپخانه لشکری. (۱)
م خودکششی، م۵۱۱توپخانه ۳۵۳م خودکششی، گردانم۵۱۱توپخانه ۳۵۲گردان 
خودکششی، م م۵۱۱توپخانه ۳۳۱م خودکششی، گردانم۵۱۱توپخانه ۳۲۱گردان

شلیکا پدافند هوایی،  ۳۳۷م خودکششی، گردانم۵۷۱( -توپخانه ) ۳۳۳گردان
 توپخانه. ۳۳و  ۲۲های هایی از گروهتوپخانه پدافند هوایی، یگان ۳۳۳گردان

 ( فرماندهی پشتیبانی لشکر.۳)
 سوار زرهی، گردان مهندسی و گردان مخابرات. ۲۳۳های لشکری: گردان( عده۷)



 ۳۱/  فصل سوم: عملیات خیبر، امام علی )ع( 

 

 هامأموریت یگان

کار بردن به قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب: قرارگاه مقدم نیروی زمینی با  -الف

و نیروهای نامنظم  اهواز هوابرد و سپاه پاسداران ۱۱زرهی و تیپ ۳۲و  ۵۳عناصری از لشکرهای 

اکبر های اللهو تپه در غرب سوسنگرد ۵۳۳۱اردیبهشت  ۳۵در ساعت )س( روز  دکتر چمران

 ماید.ناکبر را تصرف و تأمین میهای اللهکند، نیروهای دشمن را در منطقه نابود و تپهحمله می

کور با اجرای یک پدافندی خود و در کنار کرخه: ضمن حفظ مواضع زرهی ۵۳لشکر -ب

تصرف  اردیبهشت خاکریزهای دشمن را در غرب سوسنگرد ۳۵تک محدود در ساعت )س( روز 

 نماید.( را تأمین میکیلومتری غرب سوسنگرد ۳و خط خیز کرکس )حدود 

با اجرای یک  غربی اهوازضمن حفظ مواضع پدافندی فعلی در جنوب :زرهی ۳۲لشکر -پ

 نماید.را تصرف و تأمین می اکبرتک محدود ارتفاعات الله

ر اکبمقدورات خود عملیات اللهبه ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه  نیروی هوایی -ت

 کند.پشتیبانی می را

اکبر را پشتیبانی در حدود مقدورات خود عملیات الله مستقر در اهواز گروه هوانیروز -ث

 کند.می

زرهی در عملیات  ۳۲و  ۵۳زیر امر لشکرهای  سوسنگرد – منطقه اهواز سپاه پاسداران -ج

 کند.هماهنگ شده برابر طرح آن لشکرها عمل می

زرهی در عملیات هماهنگ شده  ۳۲و ۵۳های زیر امر لشکر دکتر چمرانگروه نامنظم  -چ

 کند.برابر طرح آن لشکرها عمل می

را در دست داشت و با از دست  در شمال شهر بستانشرقی  –دشمن، آخرین ارتفاعات غربی 

نشینی کند و با احداث خاکریز در زمین عقب بهشد تا تنگ چزادادن این ارتفاعات مجبور می

ترل بود، برای کن های شحیطیهکه تپه باز دفاع نماید. دامنه جنوب شرقی ارتفاعات میشداغ

ه بشد غربی بسیار مناسب بود که با از دست دادن آن دشمن مجبور میمعبر وصولی شمال

را از دست بدهد و در منطقه جنوب کرخه نیز حفظ خاکریزها برای  کلی ارتفاعات میشداغ

داد، مسافتی از شهر حائز اهمیت بود و دشمن هر خاکریزی را که از دست می تهدید سوسنگرد

 و گردید و پیوستگی جبهه سوسنگردتر میضعیف شد و تهدید سوسنگرددور می سوسنگرد

 شد.تر میبرای دشمن مشکل هویزه

ه بشد که تهدید خوزستان سبب می غربی میشداغاکبر و دامنه جنوبهای اللهتصرف تپه

 کلی از بین برود و تأمین منطقه دشت آزادگانبه  از محور شمال رودخانه کرخه ویژه شهر اهواز
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 در کنترل نیروهای خودی قرار گیرد. در شمال بستان بهبرقرار گردد و تنگ چزا نحو مطلوبیبه 

جنوب رودخانه کرخه داشت و جنوب رودخانه نیز در کنترل به ها دید کامل ضمن اینکه این تپه

د و شبرقرار می سوسنگردگرفت. در جنوب رودخانه نیز تأمین کامل شهر نیروهای ما قرار می

. گردیداز برد توپخانه دشمن خارج می شد، شهر سوسنگردعقب رانده میبه هر چقدر دشمن 

با جبهه  خوشو جنوب دشمن یعنی جبهه فکه، عین همچنین محور ارتباطی جبهه شمال

 گرفت.مورد تهدید نیروهای خودی قرار می و هویزه سوسنگرد

م از حوادث م۵۷۱توپخانه ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان ۲تیپ)سر  سرگرد آجوری

 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است: عملیات خیبر

 آتشبارساعاتی قبل از عملیات، فرماندهان  30/9/10شب  93:30در ساعت  

ها را پاسگاه فرماندهی گردان احضار کردم و آخرین دستورات و هماهنگیبه گردان را 

همگی  96:00آنان ابالغ نمودم. قرار شد از ساعت به انجام دادیم و ساعت حمله را نیز 

ادامه عملیات و بیداری باشیم ولی از به یک ساعت بخوابیم تا در روزهای بعد قادر 

ساعت حمله و پیروزی به هیجان خوابمان نبرد. در افکار خود فرو رفته بودم و 

های عراق شروع شد و نیمه شب صدای غرش توپ 09:00اندیشیدم که در ساعت می

خودمان را  09:30ناهگاه رفتیم. در ساعت پبه ما بالفاصله وسایل خواب را برداشته و 

و یک دستگاه  کاربیلنزدیک شدیم. با سرباز  03:00ساعت به کم کردیم تا کمآماده می

مواضع آتشبارها رفتم و در حال حرکت در خودروی جیپ از خدمه به بلندگوی دستی 

ادم دآنها اطمینان میبه داران و سربازان شجاعم بازدید نمودم و با بلندگو ها درجهتوپ

 ، سربازانرزممهمگفتم، برادران شجاع آنها میبه شود، و که لحظه پیروزی نزدیک می

دشمن امان ندهید، مطمئن باشید به نگید و عزیز و فداکار، خونسرد باشید و مردانه بج

که پیروز میدان نبرد هستیم. امشب همان زمان موعودی است که فرا رسیده تا دشمن 

دفن کنیم و انتقام خون شهیدانمان را از آن َددمنشان  اکبرناجوانمرد را در ارتفاعات الله

شهیدمان را که روی  رزمانهمهای یم و دل خانوادهبگیریم و افتخاری تاریخی بیافرین

ه باند، شاد و ملت ایران را سرافراز کنیم. ملت ایران شهادت رسیدهبه همین ارتفاعات 

شما سربازان شجاع و ایثارگران برای همیشه تاریخ افتخار خواهند کرد. پیروزی در 

 انتظار شماست.

***** 
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اندیشیدند. گویی در آن لحظات قلب پیروزی میبه  در آن شب همه در انتظار بودند و فقط

واسطه تالش به اینکه همه نفرات به تپید. با توجه همه نفرات با یک هارمونی خاصی می

الوصف موقعیت را کاماًل درک روزهای گذشته و مهیا شدن برای نبردی بزرگ خسته بودند، مع

کردند و آنچه در توان داشتند را در طبق اخالص گذاشته و با عشق و شوری عجیب تالش می

ید اتوان روحی نفرات افزوده بود. ما ببه نیز  آتشبارکردند. حضور فرمانده گردان در موضع می

هتر از مان بشدیم و امیدوار بودیم آیندهرو میبه رو اکبربا دشمن کاماًل مسلح در ارتفاعات الله

سراغ چه کسانی خواهد رفت. رزمندگان برای به وضع موجودمان باشد و معلوم نبود مرگ 

پا  میدان نبردبه ا عاشقانه دانستند مرگشان نزدیک است، امهمیشه قابل احترامند زیرا می

شهادت برسند ولی به بردند و انتظار داشتند هر لحظه حوادث یورش میبه گذاشتند و می

گرفت. ترک زندگی، خانواده و تمامی تعلقات و بریدن از خللی در انجام وظایفشان صورت نمی

 برایشان قابل تصورکنند و ای آن را درک نمیهمه چیز و تالش برای نجات کشور، آنچه که عده

جام انبه هم نیست، واالترین تجلی شرافت سربازی است. شناخت مرگ باعزت رزمندگان را 

به ن دشمن، رفتبه انگیخت. نزدیک شدن در تاریکی شب بهترین اعمال در زندگیشان بر می

 یسوی مواضع ناشناخته و مستحکم دشمن در عمق میدان نبرد و انهدام آنها با آگاهی از تمام

یش شدند و پتر میحوادث و اتفاقاتی که هر آینه برایشان متصور بود و با آگاهی از مرگ، شجاع

لکه دادند، بشهادت رسیدن چیزی را از دست نمیبه رفتند زیرا مرگ را پذیرفته و در صورت می

ها در حسرت آنند. البته مرگ همراه همیشگی و دائمی گرفتند که خیلیبرای همیشه اوج می

بخشید، اما برای دیدن زندگی ما در جبهه معنای حقیقی میبه ا در جبهه بود، مرگ بود که م

 شناختیم.ها را میها، وحشتباید تمامی اضطرابچهره راستین مرگمان نخست می

ود. ب و غرب سوسنگرد اکبرارتفاعات الله طور که قباًل اشاره شد، محور عملیات خیبرهمان

در  و دو گردان از نیروهای چمران ۳۲زرهی لشکر ۳کننده در عملیات، تیپنیروهای عمل

و  هوابرد، نیروهای گروه نامنظم چمران ۱۱قزوین، تیپ زرهی ۵۳اکبر و لشکرارتفاعات الله

 ۳زرهی برابر دستور عملیاتی در بند ۳بودند که مانور تیپ در محور سوسنگرد سپاه پاسداران

 شرح زیر بود:به اجرا 

 مانور: (۵) 

گروه رزمی در خط، گروه رزمی  ۲زرهی مأموریت دارد در ساعت )س( روز )ر( با  ۳تیپ

مکانیزه تالش  ۵۱۱مکانیزه تالش اصلی سمت راست در محور )الف( و گروه رزمی  ۵5۱
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د. نمایرا تصرف می اکبرپشتیبانی در سمت چپ در محور )ب( تک نموده ارتفاعات الله

تانک با استفاده از کلیه  ۲۳۳دنبال تالش اصلی و گروه رزمیبه تانک  ۲۳۵گروه رزمی

 نماید.دنبال تالش پشتیبانی حرکت میبه های پشتیبانی آتش

 های پشتیبانی با تالش اصلی.طرح پشتیبانی آتش. تقدم آتش آتش: پیوست (۲)

 مکانیزه ۵5۱گروه رزمی  -ب
عهده گرفته و در محور الف به زرهی را  ۳)س( روز )ر( تالش اصلی تیپ( در ساعت ۵)

 ۲۳۵عبور از خط گروه رزمیبه پشت دشمن تک نموده هدف شیر را تصرف و آماده باشید به 
 تانک کمک نمایید.

ی شناسایبه هندسی را زیر امر بگیرید و نسبت م میاب از گروهان سو( دو گروه مین۲)

 اقدام الزم را انجام دهید.گذاری شده منطقه مین
 از وارد عمل شدن احتیاط دشمن جلوگیری نمایید. ( با استفاده از گروه چمران۳)
 تانک را زیر امر بگیرید. ۲۳۵( گروهان یکم گردان5)
 مواضع دشمن را پاکسازی نمایید. ( با استفاده از گروه چمران۱)
 شرق سد نمایید.به نشینی و تقویت متجاوز را از غرب های عقب( راه۳)

 مکانیزه ۵۱۱گروه رزمی -پ
طرف جلو به ( در محور )ب( تک نموده هدف ببر را تصرف نمایید و آماده ادامه تک ۵)

 باشید.
 هایهندس را زیر امر بگیرید و با انجام شناساییم میاب از گروهان سو( گروه مین۲)

 شناسایی میدان مین و خنثی نمودن آن اقدام نمایید.به الزم نسبت 

نفر از پرسنل پاسدار و نیروهای نامنظم تشکیل و تک را  ۵۱۱استعداد به ( یک گروه ۳)
 وسیله عناصر پیاده انجام دهید.به ابتدا 

 گروه نامنظم، سروان ایرج رستمی -ت
 دشمن تک نموده و هدف ببر را پاک نمایید.به  ۳۵ -۱۳( در حوالی مختصات ۵)
 جاده را تخریب نمایید. ۲۲ -۱۳( در حوالی مختصات ۲)

 ( از وارد عمل شدن احتیاط دشمن جلوگیری نمایید.۳)
 مکانیزه ۵۲۵گروهان پیاده گردان -ث

عهده بگیرید و از به را  تأمین شمال رودخانه کرخه منطقه هوفلبه محض رسیدن به 
 منطقه پدافند نمایید.
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 ۳۵۳م خودکششی تقویت آتش گردانم۵۱۱توپخانه ۳۳۱و ۳۲۱های گردان -ج

 طرح آتش پشتیبانی. -تقدم در منطقه تالش اصلی. پیوست پم خودکششی م۵۱۱توپخانه

 هندسممگروهان سو-چ

به مکانیزه قرار دهید و نسبت  ۵5۱یاب را زیر امر گروه رزمیهای مین( گروه۵)

 سازی میدان مین اقدام نمایید و ایجاد معبر نمایید.خنثی

نموده و معابر الزم را ( میادین مین احتمالی دشمن را در جریان حمله کشف و پاک ۲)

 گذاری نمایید.باز و عالمت

 را در اختیار بگیرید. ۲مهندس تیپ ۲( کلیه امکانات گروهان۳)

 اکبر پس از تصرف هدف اقدام نمایید.( در تحکیم هدف در جلو مواضع الله5)

 احتیاط -ح

 تانک ۲۳۵(گروه رزمی۵) 

دستور از گروه به دنبال تالش اصلی حرکت نموده و آماده باشید بنا به )الف( 

 را تصرف نمایید. مکانیزه عبور کرده شحیطیه ۵5۱رزمی

 مکانیزه بگذارید. ۵5۱)ب( گروهان یکم را زیر امر گروه رزمی

 تانک ۲۳۳( گروه رزمی۲)

 زه حرکت نمایید.مکانی ۵۱۱دنبال تالش پشتیبان گروه رزمیبه )الف( 

طرف به مکانیزه عبور از خط نمایید و تک را  ۵۱۱)ب( آماده باشید از گروه رزمی

 9ادامه دهید. بستان

***** 

 ۳۵۳م خودکششی، عمل کلی تقویت آتش گردانم۵۷۱توپخانه ۳۳۳مأموریت گردان

های زرهی و همچنین مسئول انهدام توپخانه ۳م خودکششی کمک مستقیم تیپم۵۱۱توپخانه

ها تالش و آموزش نفرات شده و ماههای انجامدشمن در عمق منطقه نبرد بود. بعد از هماهنگی

های باالی ارتش از هو نگهداری وسایل و تجهیزات و ارتقاء روحیه نفرات و بازدید فرماندهان رد

یگان ما باألخره لحظه موعود فرا رسید. ما با تمام توان خود را برای عملیات آماده کرده بودیم. 

ها را برابر لیست آماج، در مرکز هدایت آتش روی طرح تیر برده بودیم و عناصر تیر نیز کلیه آماج

آماده نموده و رؤسای توپ را کاماًل ها ها را برای توپآماده شده بود. لیست آماج و تعداد شلیک

                                                           
 (.۵۷۳الی  ۵۷۵ )ص، تهران ایران سبز، ، اکبرالله اتیعمل ،۵۳۳۲حسینی، سید یعقوب،  - 9
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ان و سرگروهب آتشبارفرمانده  وظایفشان آشنا نموده بودم. جناب سروان صالحیبه توجیه و 

عملکرد  دادند وروحیه می آتشبارنفرات به ها بودند و نیز در پای توپ یار بازیارانستوان آتشبار

 کردند.آنان را کنترل می

شویم و زدم، همه امیدوار بودیم که پیروز مییم ممرتب در موضع قد ۱۳:۱۱رأس ساعت 

کردیم، هم دعا می کننده در جنوب رودخانه کرخهو دیگر نیروهای عمل زرهی ۵۳برای لشکر

شده  ها بستهها نیز روی گلولهها آماده و ماسورهها، پای توپکردم، گلولهها سرکشی میتوپبه 

( ساعت )سبه رفته بایست انجام دهیم، انجام داده بودیم. رفتهبودند. تمامی مواردی که می

 شدیم که باألخره لحظه انتقام فرا رسید.یعنی ساعت حمله نزدیک می

ه بقرار گرفتم و  آتشبارهای ه در جایگاه خودم، در پشت توپدقیقه بود ک ۱۳:۲۱ساعت  

ار باال، تک ای بسیبا روحیه آتشبارهای پرکنید، نفرات توپ آتشبارفرمان دادم،  آتشبارهای توپ

 آنها از قبل داده بودم.به تک اعالم آمادگی نمودند، سمت و زاویه تیر را به 

 آتشباردقیقه اشک از چشمانم جاری شد و با صدای بلند فریاد زدم:  ۱۳:۳۱رأس ساعت  

ود، اختیار ببه ، آتش آتشبارهای نفرات توپبه تهیه شروع شد و فرمان بعدی من آتش. آتش

 شد،توانستم کنترل کنم و همچنان قطرات اشک از چشمانم جاری میاشک چشمانم را نمی

زد زیرا برای کشورم، برای وج میم مق در شادی، شادی در اعماق وجودبسیار مصّمم بودم، غر

کردم. برای عزیزترین دوستانی که از دست داده بودم، مردمی که ستم دیده بودند، تالش می

ها منطقه آنها تعلق داشتم. باألخره صدای غرش کلیه توپبه برای تمامی چیزهایی که 

نوب اکبر و جهای موجود در شرق ارتفاعات اللهرا فرا گرفت. تمامی توپخانه اکبرارتفاعات الله

قبضه توپ  ۵۱۱کردند، هشت گردان توپخانه یا بیش از شدت تیراندازی میبه  رودخانه کرخه

دشمن را با شدت تمام زیر آتش گرفتند. در آن لحظات  م مواضعم۲۱۳و  ۵۷۱، ۵۱۱، ۵۳۱

های ما قرار العملی از دشمن مشاهده نکردیم، آنها زیر مرگبارترین آتش گلولههیچ عکس

 ناقوس مرگ داشتند که بهای سنگین تجاوز را پس می
ً
انی آمد. طوفصدا در میبه دادند، مرتبا

ها و آتش دهانه آنها تمام صحنه غرش توپاز آتش همانند آتشفشان ایجاد شده بود. صدای 

درگیری را پوشش داده بود و چنان رعب و دلهره وحشتناکی ایجاد کرده بودند که نابود کننده 

رها های سبک و تیربارسید. صدای رگبار انواع سالحگوش میبه ها نیز دشمن بود. غرش تانک

ا پر های شدید منطقه ر انه و درگیریهای توپخنیز منطقه فرا گرفته بود، صدای انفجار گلوله
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های های تانک و توپخانه و تیرتراش سالحجا را گرفته بود. آتشکرده و هوا غبار آلود و دود همه

 داد.الشعاع خود قرار میای را در خطوط مقدم دشمن تحتسبک هر جنبده

د. قرارگاه بو دستوربه بینی شده بود ولی اجرای آن بنا دقیقه پیش ۳۱مدت به تهیه آتش

این دستور روز قبل از اجرا صادر شده بود، ولی با این شرط که این آتش در زمان هجوم نیروهای 

مواضع عقب به مواضع مقدم دشمن و به  های نامنظم دکتر چمرانپیاده و پاسدار و گروه جنگ

واضع مقدم دشمن و تسهیل م ماز نظر انهداتهیه دشمن اجرا گردد. بنابراین تصمیم، آتش

با  یناکردنوصفپیشروی نیروهای خودی در خط تأثیر زیادی داشت. کلیه نیروها با تالش 

دادند، خاطره تلخ روزهای ابتدای رزم خود ادامه میبه ای بسیار باال ای شدید، با روحیهعالقه

آرام و قرار نداشتند سرتاسر ارتفاعات ای نمود. رزمندگان لحظهتر میجنگ آنها را مصّمم

ها ، آتش و دود بود، شلیک توپخانهتا شهر بستان و غرب سوسنگرد تا شهر بستان اکبرالله

من های دشاندامشان افتاده و یگانبه گیر کرده بودند که لرزه کنان دشمن را چنان زمینغرش

ای هتهیه، یگانتلفات سنگینی را در همان لحظات اولیه متحمل شدند. بعد از اجرای آتش

 وقوعه بخوبی و با موفقیت پشت سر گذاشتند، نبرد سنگینی به پیاده و زرهی مراحل اولیه را 

قدری زیاد بود که دشمن مجال فکر کردن و به های خودی پیوسته بود. قدرت آتش یگان

های ، تپه۱۳:۱۱ها باعث شد تا ساعت گیری نداشت. عملکرد بسیار عالی توپخانهتصمیم

و دیگر نیروها درآید  و نیروهای گروه چمران زرهی ۳۲لشکر ۳تسخیر نیروهای تیپبه اکبر الله

موفقیت اولیه به ها کمک بسیار زیادی تهیه توپخانهو عملیات همچنان ادامه داشت. آتش

 زمانمهنمودند. افراد دشمن که ناگهان زیر آتش سنگین توپخانه قرار گرفتند،  ورتکنیروهای 

قابل یک مواضع مقدم دشمن هجوم بردند. دشمن در مبه شکن ور و خطبا آن نیروهای تک

وضع مبهم و غیرعادی قرار گرفت و در همان دقایق ابتدایی حمله، فرماندهی و کنترل دشمن 

ی بینریزی و پیشدشمن اینچنین طرحبه اکبر روش حمله دچار اختالل شد. در جبهه الله

از شمال و جنوب  شده بود که در تاریکی شب دو گروه پیاده از عناصر نیروهای نامنظم چمران

ه بطوری که حرکات این نیروها هنگام نزدیک شدن به مواضع دشمن نزدیک شوند؛ به منطقه 

گرفت تا دشمن متوجه حضور آنها در نزدیکی خود یم مدشمن باید در اختفای کامل انجا

ای که گونهبه رساندند نزدیک سنگرهای دشمن میبه خود را  ۱5۱۱نشود. آنها باید تا ساعت 

ها کاماًل با دقت بردند. این هماهنگییم مداخل سنگرهای دشمن هجوبه  ۱5۱۱رأس ساعت 

 سنگرهایبه با آتش توپخانه، رزمندگان اسالم  زمانهمتمام اجرا شده بود. رأس ساعت مقرر، 
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 ها و نفربرهای دشمن را هدف قرار داده و زیر آتش، تانک۷جیدشمن یورش بردند و با آرپی

ها و نفربرهای مورد اصابت قرار گرفته پیاپی خود گرفتند. صدای انفجار و دود و آتش تانک

دود محبه دشمن و انفجار و انهدام آنها وحشت عجیبی در نفرات دشمن ایجاد کرده بود و با توجه 

 
ً
دگان های رزمنعملیات زیر آتش توپخانه و دیگر آتش تمام منطقهبودن منطقه عملیات، تقریبا

کرده  شدند، مضاعفتلفاتی که متحمل میبه اسالم قرار گرفته بود که وحشت دشمن را با توجه 

های عقب خطوط مقدم جبهه نیز تصورشان این بود که بود. نیروهای دشمن مستقر در رده

العمل چندان ین نتوانستند عکسمواضع خطوط مقدمشان کاماًل سقوط کرده است. بنابرا

های مستقر در منطقه نیز در عدم امان توپخانهمناسبی از خود نشان دهند. البته آتش بی

های شدید خود قرار داده بودند و آنها العمل دشمن بسیار مؤثر بود زیرا آنها را نیز زیر آتشعکس

 مقدم جنگ را حمایت کنند. توانستند رده مقدم خود را یعنی نیروهای مستقر در خطوطنمی

های تعیین شده سمت هدفبه حرکت درآمدند و به زرهی  ۳با آغاز روشنایی، نیروهای تیپ

هایی اولیه حاکی از ضعف مقاومت دشمن بود و نفرات دشمن در همان پیشروی کردند. گزارش

 ۳اصر تیپنای که در ابتدای عملیات پیشروی عگونهبه شدند، یم مساعات اولیه عملیات تسلی

زرهی در دو محور تعیین شده یعنی محور شمالی و محور جنوبی خیلی خوب و سریع بود اما 

میدان مین دشمن برخورد کرده بودند. میدان به در هنگام پیشروی نیروهای محور شمالی 

های دشمن ایجاد شده بود. لذا و در نزدیکی مواضع یگان مین در شمال شرقی تپه شحیطیه

تانک در مقابل این میدان مین  ۲۳۵مکانیزه و  ۵5۱های تالش اصلی یعنی گروه رزمییگان

دستگاه نفربر  ۵۳شده بود شش دستگاه تانک و  هم موفقتوقف شده بودند و دشمن به مجبور 

 9ید.این دو گروه رزمی را با موشک ضد تانک منهدم نما

علت  بهنیز با این میدان مین برخورد کرده بودند و آنها نیز  نفرات نیروهای نامنظم چمران

ها را خنثی نمایند و تعدادی از آنان با شوق و موقع مینبه وسعت میدان مین نتوانسته بودند 

میدان مین زده بودند تا میدان را پاک کنند که متأسفانه به ایمانی که داشتند، خود را داوطلبانه 

                                                           
گوید، زمینی مناسب جنگ تانک است که در آن موشک ضدتانک وجود المثل روسی در ارتش روسیه مییک ضرب -9

در منطقه کرخه کور نیز برای  ۵۳۱۳های تانک خودی در عملیات پانزدهم دی سال نداشته باشد. این مشکل یگان
وجود آمد که باعث تلفات سنگینی برای آن لشکر شد. نیروهای دشمن در خطوط ه قزوین ب زرهی ۵۳های لشکریگان

ای هخت کشور روسیه بودند که در میدانهای ضدتانک مالیوتکا ساهای مکانیزه خود مجهز به موشکمقدم و در یگان
ها گرفتند چون خیلی سریع توسط آن موشکبایست در تیررس آنها قرار میهای ما نمیثر بودند و تانکؤنبرد بسیار م

 در پیروزیهدف قرار گرفته و منهدم می
ً
ها شدند. در اختیار داشتن سالح خوب و متناسب با شرایط و موقعیت جنگ واقعا

 نماید.مهمی را ایفا مینقش 
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ور های محشهادت رسیده بودند و میدان مین هم باز نشده بود. یگانبه تعدادی از این عزیزان 

 تصرف خود در آورند.به را  زرهی نتوانستند میدان مین را دور زده و تپه شحیطیه ۳شمالی تیپ

تانک  ۲۳۳مکانیزه و گروه رزمی ۵۱۱جناح جنوبی )چپ( یعنی گروه رزمی  هایولی یگان

توانسته بودند با تلفات بسیار کم و با از دست دادن فقط دو دستگاه تانک چیفتن تا ساعت 

با  ۱۱:۳۱اکبر را تصرف و از وجود دشمن پاک سازند. برتری هوایی از ساعت تپه الله ۱۳۱۱

اعالم شد. عملیات پاکسازی  اکبرتصرف ارتفاعات الله ۱۳:۱۱ایران بود، ساعت  نیروی هوایی

همچنان آتش شدید توپخانه روی نیروهای عراقی ادامه داشت.  ۱۳:۳۱ادامه یافت و تا ساعت 

 گزارش شد. نفر اسیر و تعداد هشتاد نفر کشته ۵۱۱اکبر حدود در ارتفاعات الله ۵۱:۳۱ساعت 

فرمانده کل قوا و تعدادی از فرماندهان و مسئوالن با حضور خود در ارتفاعات  ۵۵۱۱در ساعت 

ها و فتح رزمندگان اسالم شدند. نکته مهم در حین عملیات اکبر از نزدیک شاهد پیروزیالله

بود،  دست آوردهبه زرهی در محور جنوبی که موفقیت خوبی را  ۳این بود که اگر فرمانده تیپ

د شاید پیشروی ادامه دهبه تالش اصلی تبدیل نماید و به گرفت تالش فرعی خود را یم متصمی

یز متحمل ای را نتوانست موفقیت بیشتری را کسب نماید اما ممکن بود تلفات قابل مالحظهمی

ت غرب سمبه اکبر های اللهرسید. زیرا از تپهنظر نمیبه شد که در آن شرایط اصاًل منطقی می

 مسطح می
ً
مت سبه گردد و این دامنه متصل می دامنه شرقی میشداغبه شود که زمین نسبتا

 سادگیبه شرق میدان دید و تیر خوبی دارد که در اشغال دشمن بود و نیروهای پیاده خودی 

تفاع دامنه ار به ه و خود را توانستند از این زمین باز که زیر دید و تیر دشمن بود عبور کردنمی

شرایط موجود و حرکاتی که دشمن از منطقه به زرهی با توجه  ۳برسانند. فرمانده تیپ میشداغ

کم دست آمده در روز یبه های پیروزیبه رسید پاتک نماید، نظر میبه نشان داده بود و  بستان

العمل دشمن در منطقه ماند. لذا تصمیم گرفته منتظر روزهای بعد و عکسنبرد اکتفا نمود و 

رای های دشمن را خنثی و باکبر تحکیم هدف نمایند تا بتوان پاتکهای اللهها در تپهشد یگان

ریزی مناسب و منطقی و عمل آید تا با طرحبه ای برآوردهای تازه تصرف تپه شحیطیه

 و در جنوب رودخانه ها تپه مزبور را تصرف نمایند. در منطقه غرب سوسنگردهی یگانسازماند

هوابرد و  ۱۱با حمله در شمال کرخه با همکاری نیروهای تیپ زمانهم زرهی ۵۳، لشکرکرخه

خاکریزهای عقب دشمن حمله کردند و در همان مراحل اولیه عناصر دشمن به  سپاه پاسداران

دست نیروهای خوی افتاد که به بدون مقاومت چشمگیری تسلیم شدند و خاکریز سوم دشمن 

های اول و دوم دشمن که از عقب مورد با اشغال این خاکریز توسط رزمندگان اسالم، خاکریز
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همراه دیگر به زرهی  ۵۳تهدید قرار گرفته بودند، بدون مقاومت چندانی تسلیم شدند و لشکر

 ۱۳۱۱ل از ساعت شده خود را قبهای خود که زیر امر گرفته بود، توانست اهداف تعیینیگان

 ۲۱۱نفر از نیروهای دشمن را اسیر و حدود  5۱۱حدود  ۱۳۳۱تصرف و تأمین نماید و تا ساعت 

هالکت رسانده بودند که در مجموع موفقیت خوبی را در جنوب رودخانه کرخه به نفر از آنان را 

 کسب کرده بودند.

و غرب  اکبرات اللههای مورد نظر؛ شامل ارتفاعهدف ۳۵/۲/۳۱مورخه  ۵۲:۱۱در ساعت  

تصرف نیروهای ایرانی در آمد و دشمن همچنان در حال فرار بود. سازمان رزمی به  سوسنگرد

های دشمن هم ریخته بود و فرماندهان سطوح باالی یگانبه دشمن توسط رزمندگان اسالم 

ها مشغول اندیشی بودند تا از آن شرایط بحرانی نجات یابند. اتوبوسفکر چارهبه سردرگم شده و 

بودند. ما زمانی وارد جنگ شدیم  پادگان دشت آزادگانبه سوار کردن اسرای دشمن و تخلیه آنها 

نفرات  بهشکالت واقف بودیم. ما فرماندهان سطوح پایین باید سر حال و شادمان م متمابه که 

رفتیم، آنها را منهدم و مواضع آنها را تسخیر سراغ دشمن میبه دادیم و زیر دست خود روحیه می

کردیم. در اصل خاک کشور خودمان را از دست و چنگال بیگانه بیرون بیاوریم، اگر ما در می

ب شده کمرت تربزرگساختیم، گناهی کردیم، گناه بود و اگر با مشکالت نمیجنگ کوتاهی می

اری استقامت و پایدبه کردیم و آنان را نفرات گوشزد میبه های جنگ را بودیم. ما مرتب سختی

 نمودیم تا پیروزی نهایی نصیبمان گردد.دعوت می

زرهی  ۳های تیپهایی واصله از دیدبانان حاکی از پیروزی کامل بود. تانکگزارش

)غرب ارتفاعات( اشغال کرده بودند. همه  اکبرهای خود را در آن سوی ارتفاعات اللههدف

داران، سربازان و دیگر رزمندگان خوشحال بودند. واحدهای توپخانه موجود در افسران، درجه

کردند تا های پیاپی و دقیق پشتیبانی میمنطقه با تمام قدرت از منطقه عملیات با اجرای آتش

هایی را فتح وده مواضع جدید خود را تحکیم نمایند. ما زمیننیروهای در خط با خاطری آس

ه بفکرش بودیم و برای فتح آن مناطق تالش زیادی کرده بودیم. ما به ها کرده بودیم که ماه

، در اوایل جنگ در همین منطقه جزء لشکری زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳همراه نیروهای تیپ

 ترین حمالت دشمن و زیر مرگبارترینشکست خورده بودیم اما تا آخرین لحظه در برابر وحشیانه

داران و سربازان زیادی در این منطقه ها مقاومت و ایستادگی کرده بودیم. افسران، درجهگلوله

رها ها و نفربهایشان در تانکتند و استخوانهایشان بازنگشخانهبه جان خود را نثار کردند و 

جای ماند تا از به ای از خاکستر آنان اکبر پودر شد و فقط تودهسوختند و روی ارتفاعات الله
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های اجدادیشان دفاع کرده و دشمن فتحی راحت نداشته باشد. ما آن لحظات را سرزمین

ز انتقال مان نیهای بعدینسلبه سینه به گاه فراموش نکرده بودیم و نخواهیم کرد و سینه هیچ

های اشغال ناپذیر زمینخواهیم داد. بعد از گذشت هشت ماه، ما با امیدواری و تالشی وصف

شده کشورمان را توسط دشمن فتح کرده بودیم و تا پای جان و با فداکاری و ایثار و 

 جنگیدیم.یکردیم و با تمامی وجودمان ماز آن مراقبت و حفاظت می ازخودگذشتگی
 خبر پیروزی

ای از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی اطالعیه ۳۵/۲/۳۱روز  ۲۱:۱۱در ساعت 

در جبهه ارتفاعات  زرهی ۵۳و لشکر زرهی ۳۲ایران توسط رادیو پخش و خبر پیروزی لشکر

اطالع مردم رسانده شد که باعث خوشحالی مردم کشور و به  و غرب سوسنگرد اکبرالله

نفر اسیر و  ۱۱۱اکبر نیز گردید. در آن عملیات بیش از رزمندگان اسالم در منطقه عملیاتی الله

دند. بو جاماندهبه نفر کشته نیز از نیروهای دشمن شمارش گردید که در منطقه  ۳۱۱بیش از 

 این آمار نشان از عملیات بسیار خوب و پیروزمندانه ما بود.

انتظار یک پاتک از نیروهای دشمن را داشتیم. وسایل و مهمات برای  ۲۵:۱۱از ساعت 

لدوزرها شد. بسرعت در تاریکی شب فرستاده میبه مواضع جلو رفته بودند، به هایی که یگان

های بلند جهت جان پناه و تکمیل آنها بودند. یوارهمشغول کندن سنگر و احداث خاکریز و د

زرهی، در این امر سهم بسزایی در پاکسازی میادین مین دشمن  ۳نفرات بسیج و مهندسی تیپ

ای هو احداث سنگرها و خاکریزها برای رزمندگان اسالم داشتند. تعداد چهار دستگاه از تانک

و  منهدم اکبر، در سمت راست ارتفاعات اللهخودی بر اثر برخورد با مین در منطقه شحیطیه

 تعدادی از بلدوزرها نیز در اثر برخورد با مین منهدم شده بودند.

طرف ه ب اکبرها که در هفت کیلومتری جلوتر از ارتفاعات اللهقرار بود تنها گذرگاه عراقی

ذاری گردد، گعرض تقریبی سه کیلومتر بود، توسط یگان مهندسی مینبه قرار داشت و  بستان

بینی شده بود، اجرا نشد، زیرا قسمت باالی آن را ولی این امر آن طور که در طرح پیش

ای دشمن هتانکآن را توپخانه و به های خودی زیر آتش گرفته بودند و قسمت پایین و لتوپخانه

کردند. بنابراین کار کردن بلدوزرها در آن قسمت بسیار سخت و با آتش خود از آن محافظت می

در ساعاتی نیز غیرممکن بود. لذا در چنین شرایطی آن طرح با شکست مواجه شد. در صورتی 

ه ک گردیدهای خودی تسهیل میشد، خیلی از کارها برای یگانکه اگر آن سد خاکی ایجاد می

 متأسفانه انجام نشد.



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 967

 

ها جهت منطقه ما وارد شد، این تانکبه های دیگر تعدادی تانک از جبهه ۲۲:۱۱در ساعت 

بینی اعزام شده بودند و تا صبح در مواضعی که برای آنها پیش اکبرجبهه ارتفاعات اللهبه کمک 

ها ییجاجابهها را در ر شدند که ما صدای غرش تانکشده بود، با استفاده از تاریکی شب مستق

 شنیدیم.می

در دفتر ثبت روزانه  بازنشسته( از حوادث عملیات خیبر ۲تیپ)سر  سروان مهدی دامغانیان

 خود نوشته است:

آمادگی کامل پیدا کرده و آماده آغاز عملیات بودیم. قبل  برای اجرای عملیات خیبر

که ناشی  کردمیطور مداوم در اطرافمان اصابت به های دشمن از شروع عملیات گلوله

از ترس و وحشت دشمن بود. در مجموع همه چیز از پیش برای نبردی سنگین آماده 

جهت تخلیه اسرا در شده بود. تعداد هشت دستگاه خودروی اورال و تعدادی اتوبوس 

مستقر شده بودند و محل تخلیه اسرا در  روستای سبحانیه در شمال رودخانه کرخه

نیروهای خودی  تر اینکه در غرب سوسنگردزرهی تعیین شده بود. از همه مهم 3تیپ

 کانالی را حفر کرده بودند که 
ً
دشمن با عملیات رزمندگان در آن منطقه در  حدودا

دقیقه نیمه شب بود که با اصابت  0930گرفت. ساعت حدودمحاصره قرار می

 0900مان خودمان را جمع و جور کردیم. ساعتمواضعبه های توپخانه دشمن گلوله

دشمن دارای هشت دستگاه  اکبرنیمه شب پیامی دریافت کردیم که در ارتفاعات الله

باشد که بسیار فعالند. البته این پیام با برآورد وضعیت دشمن قبل از عملیات تانک می

که  کردمیمان نغمه سرایی های دشمن در مواضعهمگونی نداشت. صدای گلوله

 تهیه نزدیک شدیم.ساعت اجرای آتشبه کم کم

 ها در منطقه شروعلیه توپساعت حمله رسید و ناگهان شلیک کبه ساعت، به عقر

سپیدی تبدیل نمودند و منطقه همانند روز به ها سیاهی شب را شد. برق دهانه توپ

ها و انواع ها، تانکروشن شد. جنگ با شدت هرچه تمام شروع شد. صدای غرش توپ

ها منطقه را فرا گرفته بود. در همان لحظات اولیه نبرد، افسران ستاد گردان منتظر سالح

بارها آتشبه با بلندگو  مسرت بخشی بودند. فرمانده گردان جناب سرهنگ آجوری خبر

یم کرد، را فتح خواه اکبرگفت: ما ارتفاعات اللهسربازان میبه رفته بود و با صدای بلند 

شویم و دشمن را نابود و از خاک کشورمان بیرون خواهیم کرد. فرمانده گردان پیروز می
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ها هم داد و شلیک توپها و دیگر سربازان روحیه مینفرات توپبه با شعارهای خود 

 شد.ای قطع نمیلحظه

زرهی در  3مانده تیپفر ، صدای جناب سرهنگ الماسی0300حدود ساعت

گوش رسید و با صدایی بلند که گویای شوق و شادمانی تمامی رزمندگان به سیم بی

سیده ر  اکبربلندای ارتفاعات اللهبه زرهی بود، اعالم کرد که با یک گردان تانک  3تیپ

 زرهی 91ز حمله لشکرباشد. نیم ساعت بعد او ارتفاع را تسخیر و مشغول سنگرکنی می

، مطلع شدیم تعداد زیادی از نفرات دشمن اسیر و تعداد قزوین در غرب سوسنگرد

زرهی مشغول پاکسازی منطقه عملیات  91اند و لشکرزیادی نیز زخمی و کشته شده

ه بنیز  های شحیطیهتپهاست. بعد از مدت زمان کوتاهی متوجه شدیم که قسمتی از 

تصرف نیروهای خودی درآمده است و نیروهای خودی با پشتیبانی آتش شدید توپخانه 

اسارت در آمدن تعداد زیادی از نیروهای دشمن در به در حال پیشروی هستند و از 

 م. در آن لحظات سرگرد قاسمینیز مطلع شدی اکبر و اطراف شحیطیهارتفاعات الله

ما ملحق شد و گفت: من در منطقه جلوی به های منطقه نیز افسر تطبیق آتش توپخانه

زرهی منهدم شده است، اما تعداد  3میدان نبرد بودم، حدود چهار دستگاه تانک تیپ

داد زیادی کشته ها و نفربرهای دشمن منهدم و از نفرات دشمن هم تعزیادی از تانک

اند که اجساد آنها روی زمین پراکنده و نیروهای دشمن اجساد کشته شدگان و شده

جای گذاشته و در حال فرار هستند و تعداد بسیار زیادی اسیر را نیز به تجهیزات خود را 

دست نیروهای خودی افتاده بودند. با شنیدن این خبر به کردم که  خودم مشاهده

 3منطقه عمل تیپبه  یکم حسن طالبیهمراه ستوانبه معاون گردان  سروان علمی

زرهی رفتند تا از نزدیک صحنه جنگ را مشاهده کنند. من نیز نزد سرباز با وی که 

سیم وضعیت نیروهای دشمن را از طریق شنود زبان بود، رفتم تا از طریق بیعرب

های دشمن بشنوم. از مکالمات نیروهای دشمن معلوم بود که همه نیروهای سیمبی

ای قرار دارند و در حال فرار بودند و بسیار ناگوار و آشفتهدشمن در منطقه در شرایط 

کشته شدگان و نفرات باقیمانده خود نداشتند و هرکس و هر یگانی فقط به توجهی هم 

 فکر خودش بود.به 

ود دشمن زیاد نب، استعداد و روبروی روستای سیدخلف اکبردر جنوب ارتفاعات الله

ه ها دریافت کرده بودیم، تیپ قادسیسیم عراقیو از اخبار دریافتی که از طریق شنود بی
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آنان وعده داده بود که مقاومت کنند تا مناطق از دست داده را با پاتک به ارتش عراق 

ساعت از  99کردیم. بعد از گذشت بینی این وضعیت را میپس بگیرند که ما پیش

وت عجیبی بر منطقه حاکم شده بود که ناشی از تجدید سازمان دو طرف عملیات، سک

 شد.های پراکنده از طرفین مشاهده میدرگیر بود. فقط آتش

یکم ارکان و ستوان آتشباراتفاق سروان داود صالح فرمانده به من  9/3/10صبح روز 

زرهی رفتیم، تعدادی از اسرای عراقی را دیدم، بعضی از  3قرارگاه تیپبه  حسن طالبی

با  زبان فارسیبه آلود و تعدادی نیز زخمی بودند. یکی از اسرا آنها دست و پایشان خون

نظر من او عراقی نبود زیرا اصالً به گفت، من اهل کرکوک هستم، ما صحبت کرد و می

 کردمیت و رفتارش هم با دیگران کامالً فرق خورد و شخصیها نمیعراقیبه اش چهره

های دیگری را ما دیده بودیم که برای و متفاوت بود. البته در بین اسرای عراقی از ملیت

هر صورت حالت ترس و خستگی عجیبی در وجود آنها بود به جنگیدند. ارتش عراق می

فتیم بهداری تیپ ر به  که دلم برایشان سوخت زیرا مقصر اصلی جنگ آنها نبودند. از آنجا

که تعدادی مجروح و شهید از نیروهای خودی را مشاهده کردیم. البته ما برای بیرون 

 های بسیاریجنگیدیم ولی دشمن ما برای نابودی کشورمان، که فرقراندن دشمن می

ای دشمنانمان بود. برای همین نیروهای ایرانی با روحیه هایباانگیزههای ما بین انگیزه

 جنگیدند و از کشته شدن هم هراسی نداشتند.ب و باور نکردنی میعجی

***** 

 توپخانه از حوادث عملیات خیبر ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان۲)سرتیپ سرهنگ آجوری 

 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

 08:00اجرای آتش روی مواضع طرفین شروع شد. در ساعت  07:30از ساعت 

عرض سه کیلومتر و همانند سدی بود، اجرای آتش نمودیم به روی خاکریز دشمن که 

 های رملی تقریبتپهبه آن منطقه برای طرفین بسیار حائز اهمیت بود، از یک طرف 
ً
ا

اد ایج باتالق مصنوعی که توسط آب رودخانه کرخهبه ور و از طرف دیگر غیرقابل عب

کننده فقط از آن قسمت های عملشده و قابل عبور نبود محدود گردیده بود و یگان

 جلو استفاده نمایند.به توانستند برای حرکت می

روهای ارتش و جهت مشاهده عملیات قهرمانانه نی 9/3/10روز  02:00ساعت 

 ری، ستوان وظیفه شلویو سرباز کاظمی کاربیلهمراه سرباز به بسیج و دیگر نیروها، 
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زرهی رفتیم.  3منطقه عمل تیپبه یگان ما واگذار شده بود، به ساعت گذشته  96که در 

دست آورده به زرهی که موفقیت بزرگی  3پاسگاه فرمانده تیپبه پس از طی مسافتی 

 فرمانده تیپ تبریک گفتم. جناب سرهنگ الماسیبه بود، رسیدیم و پیروزی تیپ را 

او اطمینان داده بودم که کلیه نفرات توپچی به ساعت پیش  68زرهی که  3فرمانده تیپ

به فرماندهی او را پشتیبانی خواهند نمود، به زرهی  3های تیپبا تمام قدرت یگان

آغوش کشید و سپاس خود را از پشتیبانی بسیار خوب نفرات به محض دیدن من، من را 

من گفت: از همه نفرات گردان، به کششی اعالم نمود و م خود م973توپخانه 388گردان

 داران و سربازان سپاسگزاری کنید.افسران، درجه

، را مالقات نمودم و در مورد هماهنگی پس از آن افسر رابط توپخانه، سروان ریاحی 

عاتی طالکننده در خط مقدم، اپشتیبانی آتش توپخانه و آخرین وضعیت نیروهای عمل

سرپرست نیروهای  را که الزم بود رد و بدل کردیم. پس از آن سروان ایرج رستمی

ارتفاعات به  99:00را مالقات نمودم، سپس در ساعت  های نامنظم دکتر چمرانجنگ

که در حدود چهار کیلومتر با پاسگاه فرمانده تیپ فاصله داشت، رفتم. حدود  اکبرالله

ی فردبه جا مانده بود. از جاده منحصر به دستگاه تانک عراقی را مشاهده کردم که  93

ها ایجاد شده بود، حرکت کردیم. طرفین جاده توسط که شب قبل توسط بولدوزر

های سیمانی مشخص شده بود که و بلوکوسیله دستک به گذاری شده و ها مینعراقی

ها و خودروهای وسیله یگان مهندسی از مین پاکسازی و برای عبور تانکبه این جاده 

العاده اندازهای فوقزرهی پاکسازی و باز شده بود. یک جاده بسیار بد و دارای دست

ودند، سیر شده بها کلیه وسایل خود را در سنگرها جا گذاشته بودند، آنها یا ازیاد، عراقی

زرهی در محل، در حال دفن  3یا کشته یا زخمی، تعدادی از آنها توسط رزمندگان تیپ

شدن بودند. من خودم در آن مسیر در داخل یک سنگر تعداد هفت جسد عراقی را دیدم 

ساعت اجساد آنها باد کرده بود و در اثر ترکش گلوله بدن آنها متالشی  96که پس از 

طرف جلو حرکت کردیم، چهار خودرو عراقی و دو قبضه توپ ضدهوایی  بهشده بود. باز 

در محل جا مانده بود، تعداد زیادی مهمات دشمن در محل منهدم و انواع زیادی از 

 بهاکبر طور دست نخورده و سالم در محل باقیمانده بود. از ارتفاعات اللهبه مهمات 

آرایش  طرف بستانبه شت باز زرهی در د 3های تیپسمت جلو سرازیر شدیم، تانک

کم مهای توپخانه کهای عراقی آنها را زیر آتش گرفته بودند و گلولهگرفته بودند و یگان



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 996

 

 های موجود روی زمینشد که بالفاصله از خودرو پیاده شده و از بریدگیما نزدیک میبه 

فعالیتشان مشهود بود، سیم روی منطقه دشمن که وسیله بیبه استفاده کردیم. 

علت اینکه در گودی قرار داشتیم پارازیت به سیم تقاضای آتش کردم که صدای ما از بی

 حرکت خوبی طرف مقابل آن را دریافت نمیبه داشت و 
ً
کرد. پس از پنج دقیقه مجددا

های های در خط را زیر آتش داشتند و یگانهای عراقی با تانک، یگانکردیم یگان

های عراق را زیر های در خط متقابالً یگانم کمک مستقیم تیپ و تانکم933توپخانه

آتش گرفته بودند. شدت آتش در منطقه زیاد شده بود. روحیه نیروهای رزمنده با 

 گرمیبه ساعت یک لحظه چشم روی هم نگذاشته بودند و با توجه  31وجودی که مدت 

کردند. پس دشمن را تار و مار می هوا و مشکالت منطقه، در سطح عالی بود و همچنان

سمت به طرف مواضع خودمان به از ده دقیقه که قدری وضعیت خط مقدم آرام گرفت 

عقب حرکت کردیم در مراجعت پس از طی سه کیلومتر بر اثر برخورد چرخ سمت چپ 

جیپ میول ما با مین ضدنفر در جاده، چرخ جلو جیپ منهدم شد، که بالفاصله 

هایی را راه خودمان ادامه دادیم. در مسیر برگشت کلیه یگانبه ویض و الستیک آن را تع

که در مواضع جدید خود مستقر شده بودند، مشاهده کردم که همه نیروها با روحیه 

خوب، از موفقیتی که کسب کرده بودند، خوشحال و شادمان بودند. در بین راه فرمانده 

گ مسعود نیاکی را دیدم پس از پیاده شدن از خودرو جناب سرهن زرهی 29لشکر

موفقیت لشکر را تبریک گفتم و خیلی از زحمات نفرات توپخانه تشکر کرد و پس از 

پاسگاه فرمانده گردان رسیدیم. وضعیت تا ساعت به  93:30خداحافظی در ساعت 

 همان روز با اجرای آتش توپخانه بین طرفین ادامه داشت. 96:00

علت عملیاتی که قرار بود انجام شود، تا به  9/3/10نیمه شب  09:00ساعت 

منطقه رسیده بود و از روی مازها به های جدیدی که سپیده دم بیدار بودم صدای تانک

 گوش میبه شدند، پیاده می
ً
ع تعیین مواضبه رسید. بالفاصله پس از پیاده شدن، سریعا

صبح اجرای  03:00از ساعت صبح مستقر شدند.  06:00شده پدافندی تا ساعت 

در  های سنگین اجرا شد.های ایذایی روی مواضع در عمق دشمن توسط توپخانهآتش

من را احضار کرد که بالفاصله حرکت و  فرمانده تیپ، سرهنگ الماسی 01:30ساعت 

 راکبعملیات صحبت کردیم. ستوان علیبه پاسگاه فرماندهی او رسیدم و راجع به 

ر برود اکبمواضع شکست خورده دشمن در اللهبه اصالنی که اشتیاق فراوانی داشت که 
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و همچنین از نزدیک صحنه جنگ را مشاهده کند نیز همراه من بود، آتش دشمن روی 

 3های تیپطوری که خطوط مقدم یگانبه اوج خود رسید به  07:30مواضع از ساعت 

نموده بودند را زیر آتش داشتند. تعداد پنج ساعت تحکیم هدف  68زرهی که پس از 

زرهی را جهت  3مواضع تیپبه های عراق که قصد نزدیک شدن دستگاه از تانک

روی  های در خطوسیله آتش پرحجمی که توسط توپخانه و تانکبه شناسایی داشتند 

 ها و خدمه آنها سوختند.آنها گشوده شد، بالفاصله آتش گرفته و تانک

***** 

حرکت کردیم، در مسیر از  اکبرسمت ارتفاعات اللهبه همراه فرمانده گردان به وقتی من 
مهمات  هایبهقدری پوکه مهمات تانک و توپخانه و جعبه زرهی گذشتیم  ۳مواضع قبلی تیپ

به کم ها روی زمین ریخته و در منطقه نبرد پخش شده بود که قابل تصور نبود. کمانواع سالح
های مواضع قبلی دشمن رسیدیم. من قباًل آن مواضع را از دیدگاه دیدبانان و از سنگرهای تانک

ها ک. تانآنها دسترسی یابمبه زرهی دیده و کاماًل بررسی نموده بودم و آرزو داشتم روزی  ۳تیپ

را مشاهده نمودم که نشان از جنگی سخت بین نیروهای  جاماندهبه و نفربرهای سوخته و 
خودی با دشمن بود، از میدان مین که رد شدیم، جاده باریکی وجود داشت که توسط یگان 

 طرفین جاده توسط توپخانه
ً
 های دشمن زیر آتش بود کهمهندسی از مین پاک شده بود. مرتبا

زرهی رسیدیم، جناب سرهنگ  ۳قرارگاه تیپبه آفرین بود. ات نیروهای خودی مشکلبرای حرک
را مالقات نمودیم که بسیار بانشاط و همچون شیری در کنار پست فرماندهی قرار  الماسی

داشت و مراقب وضعیت تیپ بود. وقتی فرمانده گردان نزد ایشان رفت تا درباره عملیات 
ها و نفربرهای سوخته و مواضع های الزم را انجام دهند، فرصتی یافتم تا از تانکهماهنگی

 اماندهجبه های سالم زیادی از دشمن در منطقه عکس بگیریم. تانکقبلی دشمن دیدن کرده و 
ربرها ها و نفعلت نگرانی از پاتک دشمن و تصرف مجدد منطقه توسط دشمن، تانکبه بود که 

 سالم دشمن توسط رزمندگان منهدم شده بودند که می جاماندهبه و خودروهای 
ً
توانستند بعدا

ای است که هر لحظه ممکن است اوضاع دگرگون گونهبه جنگ آنها را تخلیه نمایند. اما شرایط 
شود و شاید تصمیم رزمندگان برای انهدام تجهیزات دشمن در آن شرایط منطقی بود. ما بیش 

دستگاه تانک و نفربر و خودرو را منهدم شده مشاهده نمودیم که تعدادی از آنها هنوز در  ۳۱از 
مواضع تار و مار شده و کاماًل در هم ریخته به  رکابیلسوختند. با سرباز مصطفی آتش می

بود. در شیب ارتفاعات  جاماندهبه دشمن رفتیم، اجساد سربازان عراقی هنوز روی زمین 

ای برخوردم که افسری بود با درجه سرتیپی، درجه آن را کنده و با خود آوردم جنازهبه اکبر الله
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های نشان دهم. تمامی منطقه و مواضع دشمن محل اصابت گلوله آتشبارنفرات به تا 
 جهنمی در آنجا از آتش توپخانه ایجاد شده بود، آن محل همان توپخانه

ً
های خودی بود. واقعا

وجود آورده بودند. دشمنان ما در ارتفاعات به ها برای خودشان جهنمی بود که خود عراقی
هایشان باز نگشتند. آنان را در گورهای خانهبه کشورشان و به اکبر گم و گور شدند و هرگز الله

ت کشورشان انتقال یابند. این درس عبرتی اسبه خاک سپردیم تا شاید در آینده به جمعی دسته
 طلبان زیرا الجرم دچار چنین سرنوشتی خواهند شد.برای جنگ

در  ام با دیدن شکست قطعی دشمن در این منطقه دو چندان شد، اماروحیه 

گفتم، مسبب این جنگ و این همه بدبختی و این همه کشتار و آوارگی کیست؟ صدام یم مافکار 

تحریک دیگران جنگ به که یک مهره و فردی جانی و بدبخت است که خدا هم او را رها کرده که 

جان هم اندازد، اما برای چه؟ آیا قدرت و چند به را آغاز و دو ملت مسلمان ایران و عراق را 

 شرم دارم 
ً
صباحی در قدرت باقی ماندن ارزش این را دارد که این همه جوان کشته شوند؟ واقعا

نام اینگونه افراد را انسان بگذارم. البته فرماندهان نیروهای ارتش عراق هم دست کمی از 

رهبرشان نداشتند و زمانی که قدرت داشتند، با دستورات نابخردانه و ناجوانمردانه خود 

 ثبت رساندند.به ولناکی را مرتکب شدند که ننگی ابدی را برای خود در تاریخ جنایات ه

یاد آن روزهایی افتادم که دشمن در همین منطقه چه بر سِر ما آورد و چه جنایاتی را مرتکب  

و  ، هویزه، حمیدیه، سوسنگرددر شهرهای بستان شد و ما رزمندگان و مردم دشت آزادگان

هایی را متحمل شدیم، که ناشی از ها و رنجروستاهایی که با خاک یکسان شدند، چه سختی

جنایات آنان بود. اما ما تا آخرین نفس و آخرین فشنگ جنگیدیم. شجاعت، صبر و استقامت و 

 آن اشارهبه دانم ثمر رسیده بود، خدا ما را یاری کرده بود. آنچه را که ضروری میبه پایداری ما 

ام که عامل اصلی در یک نبرد نمایم این است که با دیدن مناظر مناطق جنگی دریافته

گند. جندیده است که برای هدفی واال میهایی باانگیزه قوی و آموزشآمیز، وجود انسانموفقیت

 باید برای افرادی که در جبههجنگ چیز خوبی نی
ً
های جنگ قرار دارند، و از جان ست اما واقعا

جنگند، بهای بیشتری قائل شد هایشان برای امنیت مردم و کشورشان میخود و تمامی خواسته

ها تر و با تمام توان خود با دشمن مقابله کنند. بسیاری از مردم آن فداکاریتا آنها با روحیه قوی

بیند، هم اوست که هم هست. اما خدا که ما را می اینچنینای هم نشنیدند، که و عدهرا ندیدند 

دهد، بهترین افراد کسانی هستند که در چنین شرایط دشواری، رنج و سختی ما را یاری می

آورند. راه ما راه خستگی و افسردگی نبود زیرا برای ابرو نمیبه کنند و خم کشند و تحمل میمی

ها ها، رنجسمت راحتی نرفته بودیم، ما باید در آن جهنم سختیبه جنگیدیم، ما یرضای خدا م
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 توانیمقهرمانان واقعی کشورمان تبدیل شویم. آن زمان را به تر شده و سوختیم تا آبدیدهو... می

 روزگار مصائب کشور 
ً
 واسطه شرایط انقالب و تهدیداتبه ارتش خواند. کشور عظیمی که  خصوصا

و درایت مسئوالن و تضعیف ارتش توسط نیروهای ضدانقالب و به دشمنان و عدم تجربه جانهمه

 انقالبی 
ً
ی الوصولای که دشمن آن را شکار سهلگونهبه ضعف گراییده بود به حتی بعضا

 کشور را پیدا کرده بود.به همین دلیل جرئت تجاوز به دانست و می

های خودی را دیدم کردیم، یکی از تانکیسمت غرب حرکت مبه در حین عبور از جاده که  

ا مهاب. راننده آن خیلی بیکردمیآید و گرد و غبار عجیبی ایجاد طرف ما میبه که شتابان 

کنار جاده رفتیم تا او عبور کند و بگذرد، گرد و به . ما از ترس اینکه ما را نبیند کردمیرانندگی 

نگاهی  تانکبه غبار، جیپ و تمامی اطراف آن را گرفت برای دقایقی چیزی معلوم نبود، از پشت 

لیتری آب بکسل شده، متوجه شدم که این تانک  ۲۱۱۱انداختم، دیدم پشت تانک یک تانکر 

تمامی خدمه تانک که اصاًل به بود.  خط مقدم با این شتاب در حال حرکتبه برای بردن آب 

شید، در تال اینچنینشرف و غیرت و مردانگی شما که به مشخص نبودند، درود فرستادم، درود 

های الزم برای خداوند یارو یاورتان باشد. بعد از ساعاتی گشتن در منطقه و شناسایی

به لم عراقی بود که سا مواضع خود بازگشتیم. البته ناگفته نماند آن تانکبه های آتی حرکت

د دانستنزرهی افتاده بود زیرا نیروهای ما در جنگ قدر تجهیزاتشان را می ۳دست نیروهای تیپ

 کردند.خوبی از آنها مراقبت میبه و 

تیراندازی روی مواضع دشمن در فنیخی و  ۲۳:۱۱الی  ۱۳:۱۱در این روز از ساعت 

 اکبرتا ارتفاعات الله کردمیهر نحوی که شده بود، تالش به دشمن اجرا شد.  دهالویه و بستان

ه برا پس بگیرد. دو بار ضدحمله دشمن دفع شد و دشمن با متحمل شدن تلفاتی دیگر مجبور 

 نشینی شده بود.عقب

 زرهی ۵۳نیز ادامه داشت و فرماندهی لشکر در این روز، عملیات در جنوب رودخانه کرخه

کردند. از نیروهای سپاه همراه افسران ستادش در ابوحمیظه عملیات لشکر را کنترل میبه 

در عملیات شرکت  نفر از سپاه حمیدیه ۳۳و تعداد  نفر از سپاه سوسنگرد ۵۳۱تعداد  پاسداران

غیر از این نیروها نیروی دیگری برای به زرهی با دشمن درگیر بودند و  ۵۳و در کنار نفرات لشکر

فرمانده به زرهی  ۵۳احتیاط یا تعویض نفرات در اختیار نداشتند. آمار اعالم شده توسط لشکر

اعالم شده بود که نشان از حضور  ۲/۳/۳۱در تاریخ  ۲۱۵-۱۳-۵-۵۳۳نزاجا طی نامه شماره 

 آن عزیزان در عملیات داشت.
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توپخانه از  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است: اکبرعملیات فتح ارتفاعات الله

 دو قسمت تقسیم شدندبه روز دوم عملیات، برای ادامه عملیات افسران ستاد گردان 

های محوله را انجام دهند. یک گروه شامل تا با کمی استراحت قادر باشند مأموریت

و گروه دوم فرمانده  پورو ستوان علی نفیسی من، سروان داود صالح، سروان خواجوی

 و طالبی نیکم حس، ستوانروان غالمرضا علمی، معاون گردان سگردان سرگرد آجوری

 .سروان انوشیروان خدادوست

من به  0300من با گروه خودم تا صبح بیدار بودیم تا اینکه فرمانده گردان در ساعت

بروم و از وضعیت کلی نبرد و  زرهی 29پاسگاه فرماندهی توپخانه لشکربه دستور داد 

منطقه در مورد نیروهای خودی و دشمن اطالعات کسب نمایم. برابر دستور حرکت 

های تیپ را در حال حرکت و زرهی رفتم، کلیه یگان 3قرارگاه تیپبه کردم. ابتدا 

یی دیدم. گرد و غبار و دود غلیظی منطقه را فرا گرفته بود. خوشبختانه عملیات جاجابه

های و نیروهای بسیج و سپاه کمبود یگان آمیز بود، زیرا نیروهای دکتر چمرانیتموفق

پیاده ارتش را جبران کرده بودند و از طرفی دشمن نیروهای عمده خود را در خط مستقر 

 نکرده بود، 
ً
دلیل وجود و حضور فعال نیروهای به نیروهای زرهی خود را که  خصوصا

 بسیجی بودند و دارای ویژگی
ً
های خاصی بودند، ترس و وحشت پیاده ایران که عمدتا

ای نیروهای دشمن را راحت زیادی را در بین نیروهای دشمن ایجاد کرده بود و لحظه

های متعدد و محدود خواب را بر دشمن حرام کرده بودند. گذاشتند و با عملیاتنمی

د و این دایم مهای زرهی خود انجاهایی بود که با یگانپاتکبه ذا دشمن بیشتر متکی ل

ویژگی نیروهای دشمن برای رزمندگان اسالم کامالً مشخص شده و در نبردها منتظر 

 390گردانبه کردند. ریزی میهای دشمن بودند و برای مقابله با آن از قبل طرحپاتک

بازنشسته(  9رفتم )سرتیپ فرماندهی سرهنگ دهقانبه م خودکششی م933توپخانه

، افسر تطبیق آتش جای سرگرد صفری مستقر شده بود. سرگرد قاسمیبه که 

زرهی را که  29، معاون فرمانده توپخانه لشکرهای منطقه و سرهنگ پورمهرانتوپخانه

آنان پیروزی رزمندگان اسالم را تبریک به در آن گردان حضور داشتند، مالقات نمودم و 

 های دشمن شروع: جناب سروان چه تبریکی! تازه پاتکگفت قاسمیگفتم. سرگرد 

 همه خس
ً
ته و کوفته بودند و نگران آینده، شده است، که با این حرف دلم گرفت. واقعا
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قدری منطقه را خاک و گردوغبار و دود فرا گرفته بود که نشان از به ای نامعلوم. آینده

الوقوعی که در پیش داشتیم. زیرا دشمن داد و بیانگر جنگ قریبجنگ واقعی می

 ارتفاعات الله
ً
را تصرف نماید. خالصه  اکبردست بردار نبود و قصد داشت مجددا

کار باید کرد، زیرا ارتش عراق شکست سختی خورده بود و با دادن تعداد دانستم چهنمی

بسیاری اسیر، کشته و زخمی و از دست دادن تعداد زیادی وسایل و تجهیزات برایش 

هم خبر پیروزی  صدرجمهور بنیگران تمام شده بود و در صدد تالفی بود. رئیس

امام خمینی)ره( مخابره کرده بود. پیش خودم گفتم، خدایا به رزمندگان اسالم را 

نشود که در آن صورت غرورمان خرد 1 9332ماه دی 97عملیات فعلی همانند عملیات 

 و از بین خواهد رفت.

های علت عدم تثبیت مواضع گردانبه خستگی نیروها، گرمی هوا و به با توجه 

 3و تیپ زرهی 29م خودکششی و قرارگاه توپخانه لشکرم933توپخانه 330و 390، 398

 
ً
زرهی ارتباطمان ناقص بود که افسر مخابرات گردان از طرف فرمانده گردان شدیدا

بازخواست شد. اما افسر مخابرات گردان هم حق داشت، زیرا تجهیزات مخابراتی گردان 

ی زند و یگانو کمبودهای زیادی داشتیم، ولی در جنگ حرف اول را ارتباط میناقص بود 

ها پذیر است. در افکارمان نگران آینده بودیم و تمامی تالشکه فاقد ارتباط باشد آسیب

برای حفظ و نگهداری منطقه تصرف شده معطوف شده بود. تا کسی در منطقه حضور 

ه وارد منطقبه کم ود. نیروهای تازه نفس کمتوانست درک کند که چه خبر بنداشت نمی

های نفوذ دشمن مسدود شود. گرفت تا راههای زیادی صورت میییجاجابهشدند و می

خاطر عدم استراحت کافی و مسئولیت و به  فرمانده تیپ، جناب سرهنگ الماسی

و دهالویه دشمن فعال بود و قصد  فعالیتی که داشت خیلی الغر شده بود. در شحیطیه

 93های ما تعداد ها شدت یافته بود و یگانجلو بکشاند. تیراندازیبه داشت خود را 

ر دو نف دستگاه تانک از دست داده بودند که خبر خوبی نبود. در روستای سیدخلف

توپخانه از  388کمک دیدبان گردان دیشهادت رسیده بودند و سرباز فوال به پاسدار 

 فرماندهی سرهنگ صفویبه شدت مجروح شده بود. گردان تانک به ناحیه دست و پا 

ها از گردان ما کمک خواست که با علت عدم حرکت خودروهای مهماتش در رملبه 

آنان کمک به رسانی دار و خودروی اورال در مهماتبر شنیاعزام تعدادی مهمات
                                                           

های تازه نفس ماه بر اثر پاتک نیروهدی 11ماه آغاز گردیده بود، در روز دی 11. عملیات نصر که روز  1
 زرهی مجبور شد واحد های خود را به شمال کرخه کور تغیر مکان دهد.  11دشمن، لشگر
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من های دشبودم که زیر رگبار گلوله رزمانمهمفکر به نمودیم. آن شب خوابم نبرد، زیرا 

به  0300نم اشک سرازیر شد. ساعتقرار داشتند، دلم گرفت و از گوشه چشما

ته و رف روستای سیدخلفبه وسی اسالمی دستور داده شد تا با جرثقیل م ماستواردو

بود  رفته گردان بیاورد. او تا منطقه هوفلبه خودروی منهدم شده جیپ را بکسل کرده و 

علت شدت آتش خمپاره و توپخانه دشمن نتوانسته بود مأموریت را انجام دهد و به اما 

 شب موکول شده بود که شب هم حرکت در آن منطقه خطرناک بود.به مأموریت 

***** 

 1831پنجم خرداد ماه به شنسوم الی سهبه حوادث روز یکشن

ن پاتک دشمن در منظور بر هم زدبه تهیه سنگین یک آتش ۳/۳/۳۱روز  ۱5:۱۱از ساعت  

های توپخانه منطقه اجرا شد و دشمن با با کلیه یگان کیلومتری بستان ۵۱و  منطقه شحیطیه

، ادامه داشت و ۵۱:۱۱نشینی شد. البته فعالیت دشمن تا ساعت عقببه دادن تلفاتی مجبور 

ای هبا موشک اکبرما را در جلوی ارتفاعات الله توانسته بود در این روز چهار دستگاه تانک

طه آتش واسبه ها در آن منطقه ضدتانک مالیوتکا با پایه پرتاب زمینی منهدم نماید، زیرا یگان

مواضع خود به زرهی نتوانسته بودند  ۳های یگان مهندسی تیپشدید دشمن و کاستی

ر نظبه های مانوری خیلی سنگین استحکام الزم را بدهند. تحمل این تلفات برای یگان

دستگاه تانک داشت. با از دست دادن  ۳۱تانک در آغاز حمله حدود  ۲۳۳رسید زیرا گردانمی

ه امکان رسید، ضمن اینکدرصد می ۱۱کمتر از به حتی یک دستگاه تانک استعداد آن 

، طور که قباًل اشاره شداین گردان وجود نداشت. همانبه جایگزینی حتی یک دستگاه تانک 

 علت نداشتنبه پارک شده و موجود بود که  تعدادی تانک تعمیری در پادگان دشت آزادگان

چیفتن از کار دستگاه تانک  ۱۱ها وجود نداشت. تعداد قطعات یدکی امکان تعمیر آن تانک

یری های تعمموجود بود که آنها نیز وضعیت مشابهی با تانک افتاده نیز در پارک زرهی دزفول

یمت غنبه اکبر منهدم کردن و پادگان دشت آزادگان داشتند. در چنین شرایطی در نبرد الله

رد که از دست دادن کخوشحال نمی قدرآندستگاه تانک از دشمن، فرماندهان را  ۵۱۱گرفتن 

دستگاه نفربر آنها را ناراحت کرد. لذا برای مقابله با دشمن و از زیر فشار  ۵۳دستگاه تانک و  ۵۱

های در خط با اجرای یگانبه های در خط و جلوگیری از وارد شدن تلفات در آوردن یگان

انه خودی های توپخها و مواضع احتیاط دشمن توسط یگانهای دوربرد روی توپخانهآتش

های تازه نفس خود تجدید سازمان با یگان صد درصددشمن که به اکبر، مستقر در منطقه الله
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مل الععمل آید. دشمن با عکسبه های دشمن جلوگیری شده بود، تلفاتی را وارد تا از پاتک

اکبر تلفات زیادی را متحمل شد. بر اساس گزارش پست های مستقر در منطقه اللهشدید یگان

 وارد شده بود. در این روز با پاتک کنندههای تازه نفس یگانبه استراق سمع، تلفات زیادی 

ترین حرکات دشمن زیر نظر بود و حرکت دشمن با هوشیاری نیروهای خودی در خط، کوچک

 شد.های خودی پاسخ داده میالعمل سریع یگانعکس

 و ک دشمن در منطقه بستانتیراندازی روی عملیات مشکو  5/۳/۳۱روز  ۱۳:۱۱از ساعت 

ن موقع، توپخانه فعال دشمبه جابرهمدان، فنیخی و دهالویه اجرا شد و بالفاصله با اجرای آتش 

های طرفین اجرا های موجود توسط توپخانههای پراکنده روی هدفخاموش شد. تیراندازی

نگران کننده مانده بود، تصرف تپه  شد. مسئله حساس و مهمی که در عملیات خیبرمی

ه بشد زیرا شرایط تپه یاد شده بایست از وجود نیروهای دشمن پاک میبود که می شحیطیه

شرق دید خوبی داشت و مزاحم حرکات نیروهای خودی بود. از طرفی به ای بود که از غرب گونه

ای بود که قبول تلفات برایشان بسیار دشوار بود. گونهبه زرهی هم  ۳های تیپشرایط یگان

 و تشکل از نیروهای نامنظم چمرانم منظا باألخره تصمیم گرفته شد این تپه توسط پیاده

روی نی زرهی با پشتیبانی آتش توپخانه و بالگردهای رزمی هوانیروز ۳مکانیزه تیپ ۵5۱گردان

، زرهی ۳۲فرمانده لشکربه ریزی و اجرای این مأموریت زمینی ارتش تصرف شود. طرح

ر ساعت د واگذار شده بود. طرح تصرف و پاکسازی تپه شحیطیه سرهنگ مسعود منفردنیاکی

از وجود دشمن پاک شد.  تهیه اجرا شد و تپه شحیطیهبر اثر اجرای یک آتش ۱۳:۳۱

و عملکرد مناسب  واسطه قدرت آتش توپخانهبه این تپه به العمل دشمن در حمله عکس

بینی شده بود، نیروهای خودی گونه که پیشکننده قابل مالحظه نبود و هماننیروهای تک

 ، تپه را تصرف کردند و عملیات خیبر پایان پذیرفت. تپه شحیطیه۱/۳/۳۱روز  ۱۳۱۱ساعت 

از دست دادن مواضع اکبر قرار دارد که دشمن پس از، های اللهدر قسمت سمت راست تپه

نموده  اعزام شحیطیهبه های خود را با استفاده از احتیاط ها و زره پوشاکبر تعدادی از تانکالله

زرهی را مورد تهدید قرار داده بود که  ۳تانک تیپ ۲۳۵بود و بدین وسیله جاده تدارکاتی گردان

رف تصبه ساعت بر اثر فشار نیروهای خودی و اجرای آتش توپخانه این منطقه نیز  5۳پس از 

 نیروهای خودی درآمد.

های خودی ، با اجرای آتش سنگین و پرحجم توسط توپخانه۱/۳/۳۱روز  ۱5:۱۱از ساعت 

، فخینی، جابرهمدان و حمود عاصی ه در بستاندر منطقه روی مواضع دشمن شکست خورد
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ه بو دهالویه سازمان رزمی دشمن در منطقه که قصد بازسازی و آ ماده شدن برای پاتک بود، 

ه بهم خورد تا نتواند عملیات خود را آغاز نماید. البته عملیات نیروهای خودی در چند روز قبل 

گیری مواضع از ؤثری در بازپسم مگونه اقدادشمن هیچ قدری حساب شده و دقیق بود که

های توپخانه و آتش دست داده خود نتوانست انجام دهد. در این راستا نقش دیدبانان یگان

 بههای خودی بسیار حائز اهمیت بود که دشمن نیز توجه خود را موقع توپخانهبه ُپرحجم و 

 دیدبانان توپخانه معطوف نموده بود.

حوالی شهر  ، دیدبانان گردان مستقر در روستای سیدخلف۳/۳۱/ ۱روز  ۱۳:۱۱در ساعت

مورد اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار  دوستگزارش دادند؛ بسیجی احمد رضوانی سوسنگرد

 بودند: بدین شرح دیدبانان در آن زمان در روستای سیدخلفشهادت رسیده است. اکیپ به گرفته و 

 ، سرباز وظیفه زمانی، بسیجینمیندوم وظیفه جوادی، ستوانفردوم وظیفه روئینستوان

 .دوستاحمد رضوانی

آمد. یادم هست روزی که  نائلدرجه شهادت به در این روز  رزمانمانهمیکی از بهترین 

عنوان خدمه توپ استوار به أمور نمودند، وی م میک آتشباربه عنوان بسیجی به ایشان را 

گیری با فعالیت چشم آتشباربه در نظر گرفته شده. او از همان بدو ورودش  اصغر انصاریعلی

دیدم. او خیلی مؤمن، معتقد رفتم وی را بسیار فعال میپای توپ میبه . هر وقت کردمیتالش 

من گفت: به کنم. یک روز وقت فراموش نمیاش را هیچو اهل ورامین بود. چهره معصومانه

توانی مؤثر واقع یم مه همینجااو گفتم: شما به «. خط مقدم برومبه خواهم جناب سروان می»

 به او اجازه ندادم به شوی و 
ً
من گفت: جناب به خط مقدم جبهه اعزام شود. ایشان مجددا

 خواهم شهید بشوم.سروان، من می

چهره و کردم. جوان خوشدالیل مختلف ممانعت میبه دیدگاه، به من از فرستادن او 

هایش بگریزم، حس کردم از نگاهیکرد. سعی مای رهایم نمیهایش لحظهمصممی بود، نگاه

ادم، داش نمیخواستهبه همین دلیل پاسخ مثبت به گفت، او شهید خواهد شد، ن میم مشش

دنبال این بود که پرواز کند، پروازی که در آن روز برای ما قابل تصور نبود. باألخره به اما او مصرانه 

اش را عملی کرد. فقدان فرمانده گردان و دیگر مسئوالن گردان رساند و خواستهبه خودش را 

 با دیگر دوستانم وقتی  آتشبارای برای این شهید از نظر روحی ضایعه
ً
ما بود. من خودم شخصا

ورامین رفته و در مراسم ختم این شهید بزرگوار شرکت کردیم. در پادگان به در مرخصی بودیم 

ارهای کبه آنها در تهران مأموریت داده بود به کردند که فرمانده گردان نفراتی خدمت می تهران
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باقیمانده گردان برسند، که الحق کار بسیار سختی هم بود. کلیه تدارکات گردان توسط این 

ی گرفت. نفراتیم مانجا سوم عباس خالقی یارسرپرستی مرحوم ستوانبه نفرات زحمتکش 

کردند. باألخره هم با وی همکاری می فرو استوار جمال وثوقی همچون مرحوم استوار طالبی

که  پدرشبه من با کلیه نفرات باقیمانده تهران در مراسم این شهید بزرگوار شرکت نمودم و 

انسان بسیار مؤمنی بود و دیگران گفتم که این شهید چه خصوصیات واالیی داشت. در 

شهید بودیم خیلی احترام کردند.  رزمهمرا که  مردم مامسجدی که در ورامین حضور داشتیم، 

 آمدند و در جبههیگان ما میبه عنوان بسیجی مرتب به از آن پس چندین نفر از اهالی آن شهر 

صورت به صورت هدایا بود، هم به های مردمی که ما نمودند. هم کمکبه های بسیاری کمک

 یافتند و یار و یاور ما در روزهای سخت بودند.ها حضور میفیزیکی که در جبهه

در دفتر ثبت روزانه خود توپخانه  ۳۳۳گردانفرمانده  بازنشسته( ۲)سرتیپ سرگرد آجوری

 نوشته است. دوسترضوانیاز شهید 

گردان به عنوان بسیجی به  9332بهمن ماه  دوستشهید احمدعلی رضوانی

عنوان دیدبان در منطقه دشمن به گفت: من معرفی شده بود از همان روزهای اول می

به اش موافقت کردم چون هر کسی حاضر نیست خواهم عمل کنم. با خواستهمی

عنوان دیدبان در خط مقدم انجام وظیفه نماید. اینگونه نفرات اشخاصی خالص و 

معنای واقعی خود درک نموده بودند. هر کسی به اند و شهادت را باایمان و پاک باخته

به  یچسیمبیعنوان دیدبان یا کمک دیدبان یا به که قادر است  کردمیکه درخواست 

ترین وظایف جنگی را شود چون مشکلشد و میجلو اعزام شود از کارش قدردانی می

... اندهشدند. روح این اشخاص همیشه زنده است، و برای همیشه تاریخ زندمتقبل می

که هم سنگر شهید رضوانی بود، در منطقه عمومی  یا د دارم وقتی که سرباز بهشتیبه 

شهادت رسید. شهید علی به  90/99/9332در تاریخ  و هوفل روستای سیدخلف

به ماه، گفت: چرا این شهادت نصیب من نشد؟ در اردیبهشتمی دوسترضوانی

علت اینکه نامبرده به ارکان، سروان داود صالح گفتم: اول خرداد ماه  آتشبارفرمانده 

نماید، تعویض شود ولی شهید رضوانی با مدت زیادی است در دیدگاه خدمت می

خواهش و اصرار گفت: اجازه دهید تا آخر جنگ نزد شما بمانم. با نظرش موافق شدم، 

خواهم در جبهه شهید شوم. پسر بسیار خوبی بود، مؤمن، معتقد و گفت: میچون می

هر روز در گردان تشکیل  98:00و کالس قرآن که در ساعت متعهد و در نماز جماعت 
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، دعوت حق را لبیک 3/3/10روز  08:00. باألخره در ساعت کردمیشد، شرکت می

 «روحش شاد و یادش گرامی باد.»درجه شهادت نائل شد. به گفت و 

دوم وظیفه مقدم، با حالتی مضطرب و ، ستوان3/3/10روز  02:00در ساعت 

راجعه کرد و گفت: شهید را چکار کنم؟ گفتم شهید کیست؟ گفت من مبه شوکه 

، بالفاصله از تپه پایین رفتم و مشاهده کردم او را روی برانکارد در داخل بسیجی رضوانی

 پوستبه اند. پتو را کنار زدم و دیدم دست راستش از بازو قطع شده و جیپ گذاشته

کلی متالشی شده و بدنش هم پر به یه زانو هم یکی از پاهایش نیز آویزان است و از ناح

 با آمبوالنس 
ً
زرهی تخلیه نمودم،  3تیپبه از ترکش خمپاره است. پیکر شهید را فورا

بالگردی در محل حاضر بود، پس از نصب پالک هویت روی سینه و سمت چپ لباسش، 

رانکارد را در داخل بالگرد گذاشتیم. ب رزمانهمپیشانی او را بوسیدم و با کمک دو نفر از 

 معراجبه ، رئیس رکن یکم گردان را برای سیر مراحل قانونی سروان مهدی دامغانیان

 به فرستادم تا خللی در کارهای این شهید بزرگوار  اهواز
ً
پرست سربه وجود نیاید. ضمنا

نیز سفارش نمودم با نفرات باقیمانده تا آخرین مراحل تشییع  تهرانباقیمانده گردان در 

 پیکر شهید و مراسم سوگواری در کنار خانواده محترمشان حضور داشته باشند.

***** 

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن سوم گردان۲تیپ)سر  سروان حسین خواجوی

 گوید:می از عملیات خیبر

به ن های دشممسئولیت انهدام توپخانه اکبرو فتح ارتفاعات الله در عملیات خیبر

توپخانه که آن هم  99کششی از گروه مم930م و یک آتشبارم973توپخانه 388گردان

توپخانه با اعزام سه  388تحت کنترل عملیاتی گردان بود، واگذار گردیده بود. گردان

ه د در شروع حمله کلیهای دشمن موفق شتیم دیدبان نفوذی و ثبت تیر روی توپخانه

های آنها را منهدم و تلفات زیادی های دشمن را از کار انداخته و تعدادی از توپتوپخانه

ای هنفرات آنها وارد نماید. بنا بر گزارش دیدبانان گردان، خدمه باقیمانده توپبه را 

من ل دشفرار نمودند. بدین ترتیب در روز اول عملیات، توپخانه غیرفعابه عراقی اقدام 

العمل در مقابل رزمندگان اسالم نشد تا اینکه فرماندهان ارتش گونه عکسهیچبه قادر 

ردند های سنگین کپاتکبه عراق از مناطق دیگر توپخانه جایگزین نمودند و آنگاه اقدام 
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های خودی در هم شکست و حتی ها زیر آتش کوبنده توپخانهکه همگی آن تالش

 گردید. تفاعات شحیطیهتخلیه ار به دشمن مجبور 

***** 

ششم الی جمعه هشتم خردادماه در به توپخانه از حوادث روز چهارشن ۳۳۳فرمانده گردان

 دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

با فشار شدید رزمندگان اسالم نیروهای سقوط کرد.  ، شحیطیه3/10/ 1در روز 

د. رفتنیم مخطوط مقدبه  دستهدستهها، نفرات مشغول تخلیه غنائم جنگی عراقی

شدت ادامه داشت. در این روز، هواپیماهای به های توپخانه روی منطقه تیراندازی

شد و وارد نمی کردند، اما در اراده رزمندگان خللیدشمن منطقه را مرتب بمباران می

 دادند.امان خود با دشمن ادامه مینبرد بیبه همچنان 

یکم جمال و ستوان همراه سروان حسین خواجویبه ، 7/3/10روز  0830ساعت 

خل مواضع دااکبر رفتیم. در منطقه اللهبه  آتشباریی یک جاجابهجهت شناسایی و  کریم

های زیادی منهدم شده بودند، وسایل سالم را که از چهار روز تانک اکبرارتفاعات الله

نمودند. منطقه عقب تخلیه میبه غنیمت گرفته شده بود، به ها پیش از عراقی

لوله، های چهار چرخ یک های مالیوتکا با خودرو و سکوهای پرتاب، ضد هواییموشک

عقب به ها زرهی از مواضع عراقی 3های سالم و انواع مهمات توسط نفرات تیپتانک

 ماکبر که ارتفاعات تماقسمت جلوی ارتفاعات اللهبه شد. پس از رسیدن تخلیه می

تانک پنج کیلومتر جلوتر  923های گردانشد، تانکدشت صافی تبدیل میبه شد و یم

آرایش گرفته بودند. آن روز مالحظه کردم که سنگرهای  طرف بستانبه از ارتفاعات و 

ها ها آماده کنیم، آماده شده بود و تانکجدیدی را که روز اول نتوانسته بودیم برای تانک

ان فظ کرده بودند. سرباز در پناه سنگرها آرایش جنگی خود را با فاصله مسافت دقیق ح

سرعت مشغول تکمیل سنگرهای جدید در مواضع جدید بودند. همه به داران و درجه

ه بحرکت کردیم. در سمت راست  طرف جاده شحیطیهبه غرق در شوق و شعف بودند. 

اصله فبه موازات رودخانه و به اکبر و اللهبه  ها از بستانای برخورد کردیم که عراقیجاده

ته یی نیروهای خود ساخجاجابهتقریبی هفت کیلومتر در شمال برای ایجاد تسهیالت و 

 جاده خیلی خوبی بود. گویا در نظر داشتند سال
ً
های سال در این منطقه بودند. واقعا

وی نند. یک کیلومتر از ر عنوان مرز برای خود انتخاب کبه اکبر را بمانند و ارتفاعات الله



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 922

 

 علت اینکه احتمالبه پیش رفتیم، ولی  طرف بستانبه اکبر جاده از ارتفاعات الله

 دور زدیم و گذاری میمین
ً
سمت شمال و داخل به عقب آمدیم و سپس به رفت، مجددا

ل اکبر را بازدید کردیم. وسایت اللهشدیم و از آنجا قسمت شمالی ارتفاعا جاده شحیطیه

اکبر بسیار زیادی از دشمن در آنجا باقیمانده بود آن روز منطقه عملیاتی ارتفاعات الله

بعد از اتمام  99:30های توپخانه دشمن خبری نبود. در ساعتکامالً ساکت و از گلوله

 جهت شناسا 93:30مواضع خودمان برگشتیم. ساعت به کارهایمان 
ً
یی دقیق مجددا

و فرمانده  3دوم و رؤسای توپ و رئیس رکن آتشباراکبر با فرمانده از مواضع ارتفاعات الله

یی جاجابهمنطقه رفتیم و پس از شناسایی منطقه عمومی گردان جهت به ارکان  آتشبار

پاسگاه فرماندهی مراجعت کردیم. مواضع جدید گردان در آن به  98:00در ساعت 

ای گونه بهاکبر شناسایی شده بود؛ یعنی در شرق ارتفاعات، ت اللهزمان نزدیک ارتفاعا

 ایجاده آتشباردوم سمت راست، از وسط دو  آتشباریکم سمت چپ،  آتشباربود که 

ارکان  آتشبارزرهی امتداد یافته بود و  3های تیپسمت یگانبه احداث شده بود که 

 فاصله یک کیلومتر که به دوم  آتشبارپشت 
ً
تقر بایست مسمحل بازی بود، می حدودا

 میمی
ً
کردیم تا از حمله هواپیماهای ها را بیشتر میبایست فاصله توپشدند. ما اجبارا

دشمن در امان باشیم، اما زمین منطقه هم رملی بود و خاکریزهایی که احداث 

 میمی
ً
 شدند.یم مبایست ترمیکردیم دوام چندانی نداشتند و مرتبا

جهت مقابله با تک  ، تیراندازی روی منطقه طراح8/3/10ز رو 09:00ساعت 

مواضع نیروهای خودی شروع شد، که با مقاومت شدید نیروهای به محدود دشمن 

های منور دشمن نشینی کرد. در تمامی ساعات شب گلولهخودی دشمن شبانه عقب

. یکدیگر را زیر آتش گرفته بودند های طرفین مواضعمنطقه را روشن کرده بود و توپخانه

 هر روز، 
ً
 ردکمیهای توپخانه دشمن در نزدیکی مواضع ما اصابت ها، گلولهشب خصوصا

 شد. دشمنهای خودی توپخانه دشمن خاموش میکه بالفاصله با اجرای آتش توپخانه

ظر نبه در چند روز گذشته مواضع توپخانه خود را تغییر داده بود، ولی کامالً ضعیف 

دوم در منطقه شناسایی شده، توسط  آتشبار، مواضع 8/3/10رسید. از صبح روز می

شغول اشغال مواضع جدید خود در جلو م مدو آتشباررفته شد. رفتهبلدوزرها تکمیل می

دوم در مواضع جدید عملیاتی شد. بدین ترتیب و در روزهای بعد  آتشباربود. روز بعد 
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های ید خود استقرار یافت و نفرات گردان برای عملیاتیکم نیز در مواضع جد آتشبار

 شدند.تر آماده میبعدی با عزمی راسخ

***** 

از  بازنشسته غالمحسین دربندی ۲زرهی، سرتیپ ۳پیاده تیپ ۵5۱افسر بهداری گردان

 گوید:می عملیات خیبر

شد، دشمن حدود با نزدیک شدن ساعت حمله، دلهره و اضطراب افراد بیشتر می

اکبر مواضعش را محکم و مواضع پدافندی خود را هشت ماه بود که در منطقه الله

های مالیوتکا، های ضدتانک، موشکانواع سالحبه مستحکم نموده بود. دشمن 

در عمق نگاه افراد گردان شادی و امید توپخانه، حتی موشک میالن مجهز شده بود. 

زد و روحیه هم بسیار خوب بود. همه از اعماق وجودشان خوشحال پیروزی موج میبه 

سازی حمله سرنوشتبه دانستم نیروهای خودی بودند، من هم خوشحال بودم زیرا می

ختی دست خواهند زد و ارتفاعاتی از میهن عزیزمان را که روزی با آن همه مقاومت و س

گیریم. از این گذشته وضعیت جبهه از حالت رکود و از دست داده بودیم، باز پس می

تهیه، شد. لحظه شروع آتشها بر آن سایه افکنده بود، خارج میسکونی که مدت

د، تهیه توپخانه شروع شباره سکوت شب شکسته شد، انگار زلزله شده بود، آتشیک

های منور آسمان را نور باران شد. گلولهنمیها یک لحظه متوقف غرش رعدآسای توپ

 یگانسیمکرده و هوای تاریک مثل روز روشن شده بود. بی
ً
ها ها بکار افتاده بود و مرتبا

ش تهیه تالهای مانوری زیر آتشها زیاد شده بود. یگانزدند و تماسیکدیگر را صدا می

دند. یگان مهندسی شاهداف خود نزدیک میبه کردند و در مسیرهای مختلف می

ای پیاده هها بود تا میدان مین را بیشتر باز کند تا عملیات یگانمشغول برداشتن مین

د. شهادت رسیدنبه را تسهیل نماید. تعدادی از افراد یگان مهندسی روی مین رفتند و 

دیدند ولی خیلی جدی و را می خراشدلهای با وجودی که جنگجویان این صحنه

ده ها کمتر شتر و آتشهای سنگین، حمله سبکرفتند. پس از درگیریمصّمم پیش می

باالی ه برسید. گوش میبه ای بود، گاهی گوشه کنار محور عملیات صدای شلیک گلوله

اد ی ما حمله کردند،به ها وحشیانه جایی که یک روز عراقیاکبر رفتم، همانهای اللهتپه

 ام گرفته بود:ای افتادم که هیچ چیز نداشتیم و گریهلحظه
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انگیز شد: یکی هنگام از دست دادن ارتفاعات "دو گریه در زندگی برای من خاطره

 گیری آن."و دیگری هنگام باز پس اکبرالله

  چه شیرین بود گریه دوم، خاک وطن و میهن عزیز را آزاد کرده
ً
بودیم. آنجا دقیقا

 االیمان " یعنی چه!الوطن منفهمیدم که " حب

 خوب نفرات گردان را رهبری  جناب سرهنگ حسیبی
ً
فرمانده گردان را دیدم، انصافا

. کردمی، من شاهد بودم که چقدر با مهارت و تاکتیک صحیح عمل کردمیو هدایت 

آلود هم آلود بود و من عالوه بر خاک، خونتم. او خاکوقتی دیدمش او را در آغوش گرف

 عنوانبه او گفتم به دادم که لباسم خونی است. بودم، اما در آن موقعیت اهمیت نمی

گویم و از فرماندهی خوب شما برای پس گرفتن شما تبریک میبه وطن ایرانی یک هم

دی و نقش داشتی من هم خاک میهن متشکرم. او گفت " البته تو هم در این پیروزی بو

های حال جنازهبه عنوان افسر بهداری گردان فکری به از تو سپاسگزارم " سپس گفت: 

خطر نیافتد. لذا قرار شد تا غروب به اند بکن تا بهداشت منطقه جا افتادهعراقی که همه

 1پاکسازی منطقه اقدام کنیم.به نسبت 

***** 

اکبر و محورهای در محور ارتفاعات الله های شحیطیهو تپه اکبرآزادسازی ارتفاعات الله

دشمن وارد کرد که در سرنوشت جنگ در آن منطقه به تا دهالویه تلفات زیادی را  سوسنگرد

نفر  ۳55دشمن بیش از هزار نفر کشته و به ها، تلفات وارده بسیار مؤثر بود. برابر آخرین گزارش

ه از دست آمدبه اسیر اعالم و تعداد هفتاد دستگاه تانک و نفربر نیز منهدم شده بود. غنائم 

دشمن هم تعداد بیست دستگاه تانک، چهار دستگاه توپ ضدهوایی شیلیکا، موشک مالیوتکا 

وضوح مشخص بود، نقش مؤثر به  مقدار زیاد بود. آنچه که در عملیات خیبربه و سالح انفرادی 

ریزی مناسب توسط رکن اکبر با یک طرحهای موجود در منطقه بود که در منطقه اللهتوپخانه

انجام گرفته بود و  زرهی، سروان ریاحی ۳م کمک مستقیم تیپم۵۱۱توپخانه ۳۵۳سوم گردان

ملی العریزی آتش منطقی و مؤثر بود که نفرات دشمن نتوانسته بودند عکسنحوی طرحبه 

 در هر به های خودی ترین تلفات را توپخانهانجام دهند و بیش
ً
دشمن وارد نموده بود. اصوال

 رزمی نبرد نظامی دو عامل بسیار مهم آتش و حرکت که الزم و ملزوم یکدیگر هستند، توان

                                                           
د سپهب هیئت معارف جنگ شهید ، به سفارشانتشارات عرشان، تهران ،بوی گل مریم(؛ ۵۳۳۳، غالمحسین )دربندی .9

 .صیادشیرازی علی
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ؤثر طور مبه های نبرد هر کجا ما برتری آتش دهند. در جبههکننده را تشکیل مینیروهای عمل

ها با دشمن ترین عامل ضعف در رویاروییایم و مهمایم، عملیات موفقی هم اجرا کردهداشته

مرور و با طوالنی شدن جنگ عالوه بر کمبود به ضعف قدرت آتش است که متأسفانه ما 

 ها، ارتش متجاوز، از نظر مهمات و قطعات یدکی توپبه ای توپخانه نسبت هیگان
ً
 خصوصا

شدیم که از قدرت آتش نیروهای خودی ها و هویتزرهای خودکششی نیز دچار مشکل میتوپ

های ارتش با مشکالت زیادی مواجه بود در شد. فراهم کردن مهمات برای توپخانهکاسته می

 مخازن مه صورتی
ً
ور ها کشروی ارتش عراق باز بود و دهبه مات کشورهای شرق و غرب که تقریبا

عناوین مختلف برای ارتش عراق مهمات و به غربی و شرقی و کشورهای منطقه خاورمیانه نیز 

شد که ها مشاهده میهمین دلیل، گاهی در عملیاتبه کردند. یم مسالح و تجهیزات فراه

ی دشمن است، زیرا با امکاناتی که برایشان فراهم شده هابرتری مطلق آتش توپخانه با توپخانه

کردند که عامل مهمی در بود، آتش بسیار سنگینی را روی رزمندگان اسالم اجرا می

گردید. مسئله دیگری که وفقیت رزمندگان اسالم بود و عاملی بازدارنده محسوب میم معد

 هایبرای اجرای مأموریت یگانغیرقابل انکار است، برتری هوایی دشمن در منطقه بود که 

های ما را از کار بیاندازد. توپخانه کردمیتوپخانه خودی، آزار دهنده بود و دشمن سعی 

خوبی واقف بودند که برای به های توپخانه داران و سربازان یگانخوشبختانه افسران، درجه

ن همیبه داشتند.  بایست ارزش زیادی قائل شوند، زیرا در محدودیت قرارمهمات مصرفی می

 
ً
 تشبارآدلیل تمامی تالش ما این بود که سطح آموزش نفرات دیدبان، مرکز هدایت آتش و نهایتا

ار باشند ها اصابت کرده و تأثیرگذهدفبه خوبی به مان های شلیک شدهتیر را باال ببریم تا گلوله

جم حبه فقط  هامحدودیت عدمواسطه به های دشمن که در این امر موفق هم بودیم. اما توپخانه

جا مؤثر باشد، فقط در ایجاد سد آتش برای توانست در همهدادند که نمیآتش اهمیت می

توانست مؤثر و مفید باشد. یکی از موضوعاتی که ما یم مجلوگیری از پیشروی رزمندگان اسال

مت کشیده ها برای آنان زح، از دست دادن نیروهای متخصصی بود که مدتکردمیرا نگران 

همین لحاظ ما در یگان خود چندین به بودیم تا از نظر آموزشی در سطح مناسبی قرار بگیرند. 

دادیم تا با شهادت و یا نفرات آن مرتب آموزش میبه رسد دیدبان و هدایت آتش تشکیل و 

این امر جایگزینی همیشه توجه خاصی به مجروح شدن نفراتمان دچار مشکل نشویم و 

وزی و روحیه پیر به اکبر قابل توجه بود، اعتقاد نفرات ته دیگری که در عملیات اللهداشتیم. نک

تابی اندیشیدند. زیرا اکثر نفرات برای شروع حمله بیپیروزی میبه آنان در سطحی بود که فقط 
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خوبی حس به توانستیم در وجودشان و در اعمالشان کردند و شوق حمله در آنان را میمی

 ردند.کتابی مینیز نیروهای خودی برای عملیات و پیروزی بی ب رودخانه کرخهکنیم. در جنو

تاریخ  ۲۱۵ -۱۳-۲- ۵۷۳، طی نامه شماره زرهی ۵۳در همین راستا فرمانده لشکر

 کند:یم مرا در جنوب کرخه اینگونه اعال ۳۵/۲/۳۱در تاریخ  نتیجه عملیات خیبر ۳/۳/۳۱

های متعدد مشخص شد که دشمن تعداد سه خاکریز در عمق در شناساییبه با توجه 

هوابرد با استفاده از نفرات پیاده  33و مقابل لشکر ایجاد کرده است. تیپ غرب سوسنگرد

طور غافلگیرانه توانست به در مدت حدود یک ماه با تأمین کافی و  خود و سپاه پاسداران

سمت خاکریز سوم دشمن ایجاد نماید به هایی از دو جهت )از سمت راست و چپ( کانال

 شد.خاکریز اول و دوم دشمن منشعب میبه هم هایی ها، کانالکه از این کانال

***** 

اصل غافلگیری بدون اجرای به و با توجه  ، برابر طرح شهید عباسی۳۵/۲/۳۱در تاریخ 

هوابرد با دو گردان در خط و با استفاده از کانال احداث شده توانست با یک  ۱۱تهیه، تیپآتش

« س» در ساعت ریزی دقیق و حساب شده و سازماندهی عالی از نفرات تیپ و سپاه پاسدارانبرنامه

دشمن نزدیک نموده و وارد به )یعنی ساعت آغاز حمله(، نیروهای خط مقدم خود را یکباره 

العمل شدیدی نشان دهد. خاکریزهای دشمن نماید، بدون اینکه دشمن بتواند از خود عکس

زرهی که پشتیبان  ۵تیپمحض سقوط خاکریز سوم دشمن و منطقه آلبوعفری شمالی، به 

 ۵تیپ ۵۳۱گردانتانک خود را از جناح راست و  ۲۲۱سرعت گردانبه هوابرد بود،  ۱۱تیپ

هوابرد رسانیده و با کمک  ۱۱تیپبه سوار زرهی از جناح چپ خود را  ۲۱۲زرهی و گردان

سرعت به های خودی برند. پس از موفقیت یگانهوابرد بقایای دشمن را از بین می ۱۱تیپ

و  ۲و  ۵هوابرد شکارچیان تانک را در حوالی بردیه  ۱۱تحکیم هدف نموده، تیپبه شروع 

 طمحض کشف تک و سقوبه گردند. دهالویه مستقر و آماده برای جلوگیری از پاتک دشمن می

منظور جلوگیری از پاتک دشمن از دهالویه به های توپخانه خودی نیروی مقدم دشمن، یگان

 نمایند.تیراندازی میبه اقدام  طرف بستانبه 

سه نفر افسر شهید و دو نفر زخمی،  زرهی ۵۳نیروهای خودی، از لشکربه تلفات وارده 

هوابرد  ۱۱نفر زخمی و از تیپ ۵5دار سه شهید و شش نفر زخمی، سرباز هفت شهید و درجه

نفر سرباز شهید و تعداد  ۵۳دار شهید و هشت نفر زخمی و پنج نفر افسر زخمی، یک نفر درجه

 پنجاه نفر دیگر مجروح شده بودند.
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اسارت به نفر  ۳۷۱نفر کشته و بیش از هزار نفر مجروح و  ۲۳۱دشمن، به اما تلفات وارده 

رزمندگان اسالم درآمده بودند که در بین اسرا تعداد دو نفر افسر ارشد، هفت نفر افسر جزء، 

نفر سرباز  ۲۵۳دار احتیاط، دار کادر، پنج نفر درجهنفر درجه ۲۳چهار نفر افسر احتیاط، 

 شد.نفر سرباز وظیفه دیده می ۵۱۱و تعداد احتیاط 

 توسط رزمندگان اسالم اکبروضعیت نیروهای دشمن بعد از فتح ارتفاعات الله

 کننده در عملیات و مسلطتوسط نیروهای توانمند شرکت اکبربعد از فتح ارتفاعات الله

مبادرت  اکبر، دشمن در شمال و جنوب رودخانه کرخهشدن نیروهای خودی بر ارتفاعات الله

احداث یک خط پدافندی طوالنی و پیوسته در سراسر جبهه نمود که در واقع خطوط به 

در شمال کرخه تا حاشیه جنوبی  دامنه ارتفاعات میشداغ پدافندی آنها در منطقه بود که از

ای مواضع پدافندی خود را آرایش داده ها با شیوه بسیار ماهرانهکور ادامه داشت. عراقیکرخه

های مهندسی رزمی دشمن بود. تلفیق بودند که نشان از توانمندی و کار بسیار خوب یگان

داد که جز با این مواضع میبه انگیزی صنوعی، عظمت و استحکام رعبمعوارض طبیعی و 

نی چنین استحکامات سنگیبه مشاهده آن استحکامات قابل تصور نبود. نیروهای دشمن با اتکا 

 قصد داشتند برای مدت بسیار طوالنی و یا همیشه در این 
ً
با آسودگی سنگر گرفته و احتماال

را در اشغال خود نگه دارند. زیرا احداث آن استحکامات قوی  قسمت از کشور ایران مانده و آن

ای باشد. قسمتی از مواضع و استحکامات دشمن در منطقه بدین توانست موید چنین نظریهمی

 شرح آرایش یافته بود:

و عرض بیش از سه متر که خاک آن کاماًل کوبیده  ۱/۲ارتفاع به شکل دیوار به یک خاکریز 

خط مستقیم رو به در حوالی روستای جابرهمدان  ز شمال رودخانه کرخهو محکم شده بود، ا

احداث نموده بود و در  شمال تا تپه ماهورهای رملی و غیرقابل عبور دامنه ارتفاعات میشداغبه 

صورت چسبیده و به افزار انفرادی و اجتماعی و پناهگاه نفرات را داخل آن سنگرهای جنگ

 های شن، الوار، تیرآهن وهم را برای نیروهای خود تهیه نموده بود. سنگرها با کیسهبه مرتبط 

ر یک کصد متفاصله هر یبه های فلزی مسقف و محکم شده بودند و های ضخیم و سطحهنبشی

های مالیوتکا در پشت این خاکریز تعبیه ها یا نفربرهای حامل موشکسکوی آتش برای تانک

 های رملیزمینبه مانع رودخانه کرخه و از شمال به گردیده بود. طول این خاکریز که از جنوب 

ویه اهای رملی با یک ز گردید، در حدود شش کیلومتر بود و در انتها یعنی در زمینمتکی می

 هفتاد درجه 
ً
الی سه کیلومتر در امتداد و چسبیده  ۱/۲سمت غرب پیچیده و حدود به تقریبا
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 این قسمت برای برقراری تأمین در پهلوی تپه ماهورهای رملی ادامه میبه 
ً
یافت که طبعا

خاکریز عصا موسوم شده بود، به خاطر شکل آن به شمالی ساخته شده بود. این خاکریز که 

ه بهای انفرادی ضدزره افزارهای پیاده و مکانیزه دشمن و با تانک و انواع جنگتوسط یگان

 گردید.صورت متراکم اشغال و پدافند می

دشمن در این منطقه بیش از یک تیپ تقویت شده بود که  پدافند کنندهاستعداد نیروهای 

ردند. ککه مسافتی حدود بیست کیلومتر بود، محافظت می از خاکریز عصا تا شهر بستان

ه بدشمن برای سازمان دادن پدافند در عمق خاکریزهای عرضی و طولی متعدد دیگری نیز که 

این ه بصورت مواضع پدافندی آرایش یافته بودند، ایجاد نموده بود تا هرگونه رخنه و نفوذ را 

 کنترل و خنثی نماید.جنوب به غرب یا از شمال به منطقه از شرق 

عرض دویست متر از انواع به عصا، میدان مینی به وسوم م مها در جلوی خاکریز مقدعراقی

رت صوبه کننده که در سراسر طول خاکریز های ضدتانک جهنده و روشنهای ضدنفر، مینمین

ای ادامه داشت، ایجاد کرده و جلوی میدان مین و خاکریز مزبور را با کشیدن رشته پیوسته

های خاردار حلقوی و عمودی مانع دیگری نیز ایجاد کرده بودند. این میدان مین با آتش سیم

افزارهای سبک ضدزره که در سنگرهای مسقف داخل خاکریز قرار تیربارهای سنگین و جنگ

ظم صورت منبه عالوه در جلوی میدان مین یاد شده که به شد. وشیده و محافظت میداشتند، پ

ور طبه عرض یکصد متر ایجاد گردیده بود. به احداث شده بود، یک میدان مین نامنظم نیز 

مختصر نیروهای عراقی یک موضع و دژ پدافندی بسیار مستحکم، پیوسته و مداومی را که از 

متکی گردیده بود را با  های رملی دامنه میشداغتپهبه و از شمال  رودخانه نیسانبه جنوب 

افزار، موانع طبیعی و مصنوعی سازمان داده و بدین ترتیب امکان هرگونه گیری از انبوه جنگبهره

ن غیرممکن نموده بودند و در پناه ایقولی به نهایت دشوار و بنا پیشروی در این منطقه را عماًل بی

 نمودند.استحکامات، نیروهای متجاوز با آسودگی و اطمینان خاطر از منطقه پدافند می

ششم الی به بازنشسته( از حوادث و اتفاقات روز چهارشن ۲تیپ)سر  سروان مهدی دامغانیان

 روزانه خود نوشته است:هفتم خردادماه در دفتر ثبت به پنجشن

تا پنج کیلومتری مرز  ، مطلع شدیم که دشمن بین شهر بستان1/3/10در روز 

باشد و در روستای واضع خود میم مخود گرفته و مشغول تحکیبه حالت پدافندی 

خلف نیز نیروهای کمی را مستقر کرده است. در  دهالویه و در نزدیکی روستای سید

 سربازان منقضی خدمت سال 
ً
و متأهل هم  9331این روز تعدادی از سربازان که عمدتا



 ۵۲۳/  فصل سوم: عملیات خیبر، امام علی )ع( 

 

خواستند با فرمانده گردان در بودند در مورد نحوه مرخصی اعتراض داشتند و می

فرمانده گردان گفتم که مراقب به خصوص مرخصی خودشان صحبت کنند. من 

وجود نیاید که برای یگانمان در آن شرایط بد به ای مسئله ناکردهخدایرش باشد تا رفتا

باشد و متذکر شدم تا با نفرات رئوف باشد، زیرا آنها هم حق دارند. باألخره موضوع با 

 بههای فرمانده گردان با نفرات حل و فصل شد و فرمانده گردان قول مساعد صحبت

 و طراح نان پیگیر باشد. در شب تاریخ فوق، از طرف هویزههمه داد تا در مورد مرخصی آ

های توپخانه اصابت باران شد و در مواضع ما نیز گلولهمنطقه توسط دشمن گلوله

 که باعث پریشانی افکارم شده بود. کردمی

م که در آن مرقوم شده ای را از رده باال دریافت کردی، نامه7/3/10به روز پنجشن

ان میز به بود، نفرات تا دو ماه حق استفاده از مرخصی را ندارند و مرخصی نفرات فقط 

باشد. برای مسافت دور ده روز و مسافت نزدیک پنج روز پنج درصد قابل قبول می

رفت تا در  زرهی 29توپخانه لشکربه گردد. فرمانده گردان با رؤیت نامه سریع به محاس

فرمانده  ؛ ولیمانده توپخانه لشکر مذاکره نمایدمورد مرخصی نفرات و نامه دریافتی با فر

اد رسید و گویا قرار شده بود با ستنظر نمیبه گردان در برگشت از توپخانه لشکر راضی 

 آینده شده بود.به نمایند که موضوع موکول به نیرو مکات

 

***** 

 دهم خرداد ماهبه روز یکشن نهم الیبه حوادث روز شن

های نیروهای خودی در منطقه، درگیری موفقیتبه ، با توجه ۳/۳/۳۱از نخستین ساعات روز 

عملیات کرده بود، ادامه داشت و توپخانه به که دشمن شروع  در منطقه دهالویه و سوسنگرد

طور متناوب زیر آتش داشتند، اما در طول روز وضع آرام بود. در این به طرفین مواضع یکدیگر را 

 ۱5:۱۱یکم در مواضع جدید تکمیل و قرار شد ساعت  آتشبارروز، سنگرهای تجهیزات و نفرات 

مواضع جدید تغییر مکان داده و آنها را جهت عملیاتی شدن اشغال نماییم. بعد به  ۵۱/۳/۳۱روز 

اکبر های عملیات اللهلرزهدر آن محل عملیاتی شد و پس آتشبارع، واضم ماز تغییر موضع و تحکی

های هوایی در ارتفاع علت گرمی هوا روزها منطقه آرام بود، فقط بمبارانبه همچنان ادامه داشت. 

 بین طرفین باال صورت می
ً
گرفت ولی از شروع تاریکی در منطقه تبادل آتش مرتبا

 امان ما را ها پشهگرفت. شبیم مانجا
ً
ها و دیگر موجودات خزنده مانند عقرب و مار و... واقعا
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توانست تا صبح حتی برای یک ساعت بخوابد. زندگی ما در آن بیابان با بریده بودند. کسی نمی

و یا عقرب  کردمیموجودات موذی پیوند خورده بود. در سنگر، وجود عنکبوتی توجهم را جلب 

هایشان را در پشتشان حمل زردی که خیلی بزرگ و چندش آور بودند، در دل شب بچه سیاه یا

دیدم و لحظاتی زدند و روزها هم انواع مارهای سمی و کشنده را میکردند، در اطرافم پرسه میمی

هم  شد. روزگذراندم. روزها، بالفاصله بعد از نماز صبح گرما شروع میرا نیز با آنها سرکرده و می

شد استراحت کرد در هر صورت شب و روزهای سختی را در آن منطقه گرم و خشک مین

وضع تغییر م« متعات»نزدیک روستای  جنوب رودخانه کرخهبه سوم گردان  آتشبارگذراندیم. می

 عهده داشت.به را  زرهی ۵۳داده بود و تقویت آتش توپخانه لشکر

کننده دشمن منطقه را برای های روشنمحض شروع تاریکی گلولهبه ، ۳/۳/۳۱در تاریخ 

های توپخانه آماده نمود. عملیات در آن شب با شلیک کاتیوشاهای دشمن روی اجرای آتش

های خودی در منطقه داده شد. آغاز که پاسخ الزم توسط توپخانه ها در سوسنگردمواضع یگان

گرفت که آن بعضی اوقات در منطقه درگیری وجود نداشت و سکوت عجیبی جبهه را فرا می

کردم آنها را اندیشیدم و سعی میآور بود. در آن سکوت درباره تولد و مرگ و... میسکوت رنج

 پشتبه بود که وقتی  رزمانمهمازم. آنجا، دنیای من و در وجودم ذوب کنم و سکه وجودم را بس

خوبی را  رزمانهمدیدم چه دوستان و کردم، میانداختم و گذشته را مرور میسرم نگاهی می

ت نگریستم، غم از دسیزرع میآن دشت لمبه شهادت رسیده بودند. وقتی به ام که از دست داده

هراسیدم، ولی در افکار خودم غرق رچند از مرگ نمیداد، هدادن آن جوانان غیور مرا رنج می

لیف های ما نتواند تکگفتم، شاید تالشاندیشیدم و پیش خود میپایان جنگ میبه شدم و می

یروز میدان جنگ را مشخص ها پهای آتشین و بمبجنگ را مشخص کند و اصاًل گلوله

 کند.نمی

 وششم خرداد ماهبیستبه شنوچهارم الی سهبیستبه حوادث روزهای یکشن

گذشت و جنگ توپخانه همچنان ادامه داشت و روزها طبق روال همیشگی جبهه می

واضع خود بودند تا با آرایش م مدنبال تجدید سازمان و تحکیبه های طرفین جنگ هم یگان

 ۲5/۳/۳۱روز  ۱۲:۱۱مواضع جدید برای نبردهای آتی آماده باشند. تا اینکه در ساعت 

شدند که با گشودن آتش توپخانه  یک حمله در محور دهالویه و طراحبه ها مصّمم عراقی

، دشمن از زرهی ۵۳های لشکرتوپخانه و دیگر توپخانه ۳۳۳سوم گردان آتشبارسنگین، توسط 

زرهی که با دشمن در آن منطقه درگیر  ۵۳های در خط لشکرتصمیم خود منصرف شد. یگان
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های موجود خود جلوی هرگونه پیشروی دشمن را در منطقه دهالویه سد بودند، با کلیه سالح

زرهی در روستای  ۵۳زرهی و لشکر ۳های صبح، بدون اطالع تیپروز، نزدیکینمودند. در این 

سرپرستی سروان رستمی، به  های نامنظم دکتر چمران( گروه۲۱-۱۱خلف مختصات ) سید

خط مستقیم به تصرف نیروهای خود درآوردند و خط مقدم از پیچ و خم به روستای دهالویه را 

دست ه بهای آتی شد. این عملیات پیش درآمدی بود برای کننده عملیاتتبدیل شد که تسهیل

 ۵۳آوردن مواضع دشمن در دهالویه که امید داشتیم در ساعات آینده با رشادت نیروهای لشکر

 هایی شویم.زرهی قزوین شاهد پیروزی

دهالویه با موفقیت انجام به قزوین  زرهی ۵۳حمله لشکر ۲۳/۳/۳۱روز  ۱۳:۱۱در ساعت 

خط مستقیم تبدیل و خیلی به  9شد که با شکستن خط پدافندی دشمن در دهالویه خط لجمن

توانستند رفت و آمد ها میاز کارها را هموار کرد. با مسلط شدن بر روستای دهالویه یگان

وری طبه دست آوردند به را کنترل نموده و یک موقعیت برتر را  سمت هویزهبه های عراق یگان

توانستند سر پل زرهی در یک یورش در آینده نزدیک می ۵۳و لشکر ۳۲های لشکرکه یگان

ادامه داشت. ستوان  ۱۳:۱۱اشغال نمایند. عملیات روی دهالویه تا ساعت  اصلی را در بستان

ه بدست آوردن آخرین اطالعات در منطقه، به دستور فرمانده گردان برای به زاده غفور عظیم

امه شدت ادبه زرهی اعزام گردید. آتش توپخانه و کاتیوشا روی منطقه دهالویه  ۵۳توپخانه لشکر

به های دشمن شکست خورده داشت. بالگردهای خودی برای در هم کوبیدن آخرین مقاومت

ی در حال فرار دشمن را مورد هجوم قرار دادند. عملیات تا این هاو ستونبه پرواز درآمدند و عق

های نامنظم را محاصره ها نیروهای گروه جنگساعت موفق بود ولی در همین اثنا، عراقی

نمودند که از توپخانه ما کمک خواستند. پاسخ آنها داده شد تا از محاصره دشمن در آمده و در 

 وضعیت مناسبی قرار گیرند.

ودوم بیست بازنشسته( از حوادث و اتفاقات روزهای جمعه ۲)سرتیپ دی دامغانیانسروان مه

 وهفتم خردادماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:بیستبه الی چهارشن

 فرودگاه اهوازبه  9900، بعد از اتمام َده روز مرخصی، ساعت99/3/10صبح روز 

محض پیاده شدن از هواپیما احساس کردم هوا خیلی گرم است. گرما سر و به رسیدم 

ه بهمراه دوستانم سوار تاکسی شدیم تا به شدم. سوزاند که کالفه میصورتم را چنان می

های توپ داخل شهر اهواز برویم. بعد از دقایقی که در راه بودیم، صدای انفجار گلوله

                                                           
 شود.. به لبه جلویی خط نبرد گفته می 1
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ه گفت: بعد از سگوش رسید. راننده تاکسی میبه نمود، شهر اصابت میبه دشمن که 

خاطر ه بکنم شود و فکر میباران میهفته این دومین روز متوالی است که شهر اهواز گلوله

ه بباران شهر گلولهبه هر جهت با توجه به است.  صدرجمهور آقای بنیبرکناری رئیس

مان برطرف ها دراز کشیدیم تا کمی خستگیاهواز رفتیم و روی چمنآهن شهر میدان راه

شهر به  9700راه افتادیم و در ساعت به شدیم و  عازم منطقهشود. بعد از مدتی استراحت 

 گرم بود، غروب آن روز و قبل از تاریکی هوا  حمیدیه
ً
ع موضبه رسیدیم. آنجا هم هوا شدیدا

 باش درجه یک اعالم کرده بودند و تا صبح بیدار بودیم.آمادهرسیدیم، که 

به زرهی رفته بود،  3قرارگاه تیپبه فرمانده گردان که  93/3/10روز  0730ساعت 
موضع یکی از آتشبارهای به من دستور داد به پاسگاه فرماندهی گردان آمد و 

ارد اکبر و منطقه اللهبه تازگی به توپخانه که  33ی گروهم کششم930توپخانه 363گردان
فع آنها ر به شده بود بروم و از نزدیک کمبودها و مشکالت آنها را بررسی نمایم تا نسبت 

توپخانه موضع را ترک نموده و  363ندا، فرمانده گر اقدام نماییم. سرگرد داود مشیری

 د قاسمینیز با سرگر  آتشباریکم حسین تعجب با هر فرمانده رفته بود و ستوان آبادانبه 
توان س آتشبارشناسایی رفته بودند که من با معاون به افسر تطبیق آتش منطقه 

ها را بررسی و یادداشت نمودم تا با فرمانده )شهید( مشکالت و نارسایی لوخدابنده
ای هیی یگانجاجابهدر  توپخانه در میان بگذارم. ما در منطقه دشت آزادگان 388گردان

 توپخانه، 
ً
ها نیز هنگام کردیم. دیگر یگانتوپخانه کمک می 33های گروهیگان خصوصا

ها شد تا یگانها باعث میکردند. این نحوه عملکرد یگانها ما را یاری میتغییر مکان
ه آمد که از اهواز نژادسرعت عملیاتی شوند. در این روز، استوار نجفبه در مواضع جدید 

اند و مسافتی گفت: در دارخوین نیروهای ما تلفات زیادی را متحمل شدهبود، می
خاطر مجروحین و شهدا به اند و نشینی کردهحدود چهار کیلومتر زیر فشار دشمن عقب

 هازخمیبه کردند و هواپیماها را کسی را سوار نمی هواپیماهای ترابری نیروی هوایی

یکم  بارآتشبه منتقل نمایند. من  تهرانبه تر اختصاص داده بودند تا آنان را هر چه سریع
اکبر رفتم. بعد از اینکه سر و صورتم را که خیلی خاکی بود، شستم و نزد ستوان علی

 ،یار الماس بازیاران، ستوان، استوار داود محمودزادهآتشبارداران اصالنی رفتم. با درجه
فیع ، استوار ر نژاد، استوار محمد تقیالله قویاستوار محمدحسن توفیق، گروهبان نبی

و استوار محمد جندقی دیدار کردم و در خصوص مشکالت و نحوه رفع آنها با  صالحی
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ا در ر  آتشبارپیشنهاداتشان گوش کردم. روحیه نفرات خوب بود و همه به آنان صحبت و 
 تالش و پیگیری کارها دیدم.

ن فرمانده عنوابه را  نام ستوان شعبانیبه افسر جدیدی  93/3/10شب مورخه 

های زیاد که همانند فانتوم خاطر پشهبه گردان اختصاص دادند. شب به پدافند هوایی 

رفتند، نتوانستیم استراحت کنیم و طبق معمول تبادل آتش روی ما شیرجه می

 د.کردنباران میهای طرفین تا صبح ادامه داشت و مواضع یکدیگر را گلولهتوپخانه

( و استوار )مرحوم سروان محمد طوسی محمد طوسی، استوار 96/3/10در روز 

جهت مأموریت اعزام شده بودند، اظهار داشتند: یک دستگاه  اهوازبه که  نژادنجف

 وطنانهمبوس بر اثر اصابت گلوله توپخانه دشمن آسیب جدی دیده بود و تعدادی از مینی

 صدرگفت: با برکناری بنیگناه زخمی و کشته شده بودند. آن روز گوینده رادیو عراق میبی

 یبیو ل ویژه وزرای خارجه کشورهای سوریهبه بست خواهد رسید، بنبه شور جنگ بین دو ک

 ظاهر طرفدار ایران هستند، خواستار اتمام جنگ شده بودند.به که 

، چنان گرمایی در منطقه حاکم بود که 9700آن روز تا ساعت 9000از ساعت 

توانستند حرکتی انجام دهند و طبق معمول جنگ نمی عنوانهیچبهنیروهای طرفین 

شد گرما در بینی میگردید. پیششد، موکول میها که کمی هوا خنک میشببه 

بایست ای نداشتیم و میهای آینده از شدت بیشتری برخوردار باشد که ما چارهماه

بر ما مستولی بود و کردیم. روزها گرما خودمان را برای مقابله با گرمای سوزان آماده می

ها هم بودیم و شب هم محرومکننده ترین وسیله خنکاستراحت نداشتیم و از ابتدایی

های دشمن که ها و دیگر حشرات موذی منطقه و توپخانهاز دست حمالت لشکر پشه

 ها را برایمان بسیار سخت کرده بود.گذران روزها و شب

ی دهالویه در کنترل نیروهای گروه ، باخبر شدیم که روستا93/3/10به روز دوشن

قرار گرفته و دشمن  سرپرستی سروان ایرج رستمیبه  های نامنظم دکتر چمرانجنگ

چهارمین روزی بود که  نشینی نموده است. در این روز شهر اهوازبدون مقاومت عقب

 صدرطلع شدیم طرفداران بنیم مشد. از طریق رادیو هباران میتوسط دشمن گلوله

 اند که رزمندگان را در جبهه نگران کرد.انجام داده ای را در تهرانتظاهرات گسترده

های عجیبی در روستای ، تیراندازی91/3/10به شنروز سه 9130در ساعت

دهالویه انجام گرفت، بعد از دو ساعت خبر رسید دهالویه که یکی از نقاط حساس 

ز ا دست نیروهای خودی افتاده است. عملیات بالگردهای رزمی هوانیروزبه منطقه بود 
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زیاد ادامه داشت. البته  ها در گرمای بسیارصبح آغاز شده بود و درگیری 0800ساعت

اطالعات ضد و نقیضی را در خصوص تصرف و اشغال روستای دهالویه دریافت 

به  پورو ستوان علی نفیسی اتفاق سروان حسن طالبیبه کردیم که فرمانده گردان می

زرهی و دهالویه رفتند تا از نزدیک اوضاع را مورد بررسی قرار دهند.  3قرارگاه تیپ

ه حمله دهالویبه فرمانده گردان در برگشت از منطقه اعالم کرد، اکثر کسانی که از صبح 

آن طرف به آنها متأسفانه به اند و برای کمک کرده بودند، مجروح و یا شهید شده

هم راهی نیست و در روستای دهالویه دشمن مستقر شده است و هرگونه  رودخانه کرخه

 با هرگونه تحرک و اقدامی از طرف نیروهای 
ً
حرکتی را با دقت زیر نظر دارد و شدیدا

درخواست نیروهای گروه به کند. آتشبارهای گردان با توجه خودی مقابله و برخورد می

 درگیر بودند، با شلیک دکتر چمران
ً
های پیاپی مهمات زیادی را برای که شدیدا

 در دهالویه مصرف کرده بودند پشتیبانی و تسهیل عملیات نیروهای گروه دکتر چمران

 ثمر بوده است.دلیل تسلط دشمن بیبه که گویا 

روستای دهالویه یورش بردند، اما به  زرهی 91، نیروهای لشکر97/3/10در تاریخ  

 کننده بود. در این روز برای انجامدهالویه تا آن زمان تثبیت نشده بود که بسیار نگران

دارخوین رفتم و از وضعیت نیروهای خودی در  ستاد لشکر در اهوازبه کارهای گردان 

نفر از نیروهای سپاه  330گفت: جویا شدم که مسئول امور شهدا و مجروحین می

این  اند. ازاند و نیروهای ارتش نیز تلفاتی را متحمل شدهشهید و مجروح شده پاسداران

زرهی، جناب  3خبر متأثر شده و دلم گرفت و بسیار غمگین شدم. از طرفی فرمانده تیپ

هم در هنگام بازدید از نیروهای در خط مجروح شده بود که تأسف  سرهنگ الماسی

م م973توپخانهگفت: دادم که میاخبار رادیو عراق گوش میبه ب بسیاری خوردم. ش

توپخانه بود(  99م خودکششی گروهم973توپخانه 387گردانبه ایران )این یگان متعلق 

د. با انشده باران کرده که تعدادی کشته، شهر بندری بصره را گلولهاز منطقه آبادان

من روزه آتش دشو آبادان همه شنیدن این خبر کمی تسکین یافتم، زیرا در اهواز، دزفول

شد و شاید دشمن با شان ویران میهای مسکونیگناه سرازیر بود و خانهروی مردم بی

 مشاهده تلفات خودشان کمی در رفتارشان تغییر حاصل نمایند.

***** 
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توپخانه از حوادث روزهای  ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان۲)سرتیپ سرگرد آجوری

 ویکم خردادماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:سیبه وششم الی یکشنبیستبه شنسه

، شدندبعد، چون دیدبانان جلو، آتش بیشتری را خواستار میبه  90:00از ساعت 

 دشمن با تقویت یگانبه 
ً
های شک افتادم که مبادا دهالویه سقوط کرده باشد و احتماال

 های ما را دفع کرده باشند.در خط خود حمله یگان

و  پورلی نفیسیو ستوان ع همراه سروان حسن طالبیبه  91:00لذا در ساعت 

کی نزدیبه منطقه نبرد رفتیم. قبل از رسیدن به  کاربیلراننده جیپ میول سرباز 

 )دسترسی و راه ما فقط علت عبور از رودخانه، از شمال سوسنگردبه و البته  سوسنگرد

پذیر بود( مشاهده کردیم که یگان توپخانه امکان از سمت شمال رودخانه کرخه

کند. شدت روی مواضع دشمن در دهالویه اجرای آتش میبه کاتیوشای خودی 

زرهی نیز روی  3کمک مستقیم تیپم خودکششی م933توپخانه 398های گردانتوپ

 390گردانداد، مشغول تیراندازی بودند و تا جایی که برد آنها اجازه می منطقه بستان

نیز از عملیات نیروهای  فرماندهی سرهنگ دهقانبه م خودکششی م933توپخانه

های محل استقرار دیدبانبه  91:60. در ساعت کردمیمستقر در دهالویه پشتیبانی 

 یو سرباز احمد ، سرباز توانادوم کریمی، ستوانیکم وظیفه سلیمانیخودمان ستوان

های نامنظم تقاضای آتش بیشتری داشتند که با های گروه جنگچیسیمرسیدیم، بی

 388م خودکششی گردانم973ستوان غیاثی در گردان، آتشبارهای به ارسال پیامی 

 وارد صحنه و مشغول تیراندازی شدند. چون وضعیت منط
ً
 قه را از نزدیکتوپخانه مجددا

مشاهده نمودم، الزم دانستم که آتش بیشتری را روی منطقه درگیری اجرا کنیم. دشمن 

طور مؤثری شروع کرده بود و متأسفانه تعدادی از رزمندگان هم به ضدحمله خود را 

من به  97:30فرمانده گروهان پیاده در ساعت  شهید شده بودند. ستوان شقاقی

های نامنظم در خط اجعه و درخواست آمبوالنس کرد، عالوه بر آن واحدهای جنگمر 

نیز برای تخلیه مجروحان خود تقاضای آمبوالنس داشتند. دو نفر افسر دیدبان 

 م خودکششی و یک نفر سرباز برابر اظهارات ستوان شقاقیم933توپخانه 390گردان

شدند. چون اصابت ترکش گلوله توپخانه مرز شهادت نزدیک میبه شدت مجروح و به 

 با ستوان به آنها را 
ً
شدت مجروح کرده بود و تقاضای دیدبان جدید داشتند که مجددا

گرفته شد و تقاضای آتش  توپخانه تماس 388اکبر غیاثی در پاسگاه فرماندهی گردان
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پ و راست چبه بیشتری روی منطقه دهالویه، یعنی چهار کیلومتر باالتر و یک کیلومتر 

 آتش انبوه گردان
ً
م خودکششی تا قبل از تاریکی هوا م973توپخانه 388گردید و مجددا

خود بدهد و از پیشروی آنها به روی دشمن اجرا شد تا دشمن نتواند تحرک زیادی را 

و  برایم معلومجلوگیری شود. البته با مشاهده صحنه جنگ از نزدیک، همه چیز 

محل درگیری رسیدم یک بررسی دقیق نمودم و با توجه به مشخص شد. زیرا وقتی که 

 این نتیجه رسیدم که:به طالعاتی که از قبل داشتم، ابه 

انجام و  زرهی 91های لشکرقرار بود عملیاتی در منطقه دهالویه با شرکت یگان

زرهی را پشتیبانی  91، عملیات لشکرنیز از جناح شمالی رودخانه کرخه زرهی 29لشکر

ها یگانبه ، 93/3/10، در تاریخ تهرانبه علت احضار فرماندهان دو لشکر به ماید. ن

تأخیر افتاده است. به زرهی  29و  91ابالغ شده بود، این طرح تا آمدن فرماندهان لشکر

ه باین دستور که به های نامنظم بدون توجه سرپرست گروه جنگ سروان ایرج رستمی

بدون اطالع فرمانده  91/3/10روز  03:00هیچ وجه قابل توجیه نبود، در ساعت 

 ، نفرات خود را آماده و از رودخانه کرخه در منطقه شوشزرهی سرهنگ الماسی 3تیپ

های دشمن در عقب و یگاندهد و در منطقه دهالویه در حالی که آن طرف عبور میبه 

 کند کهیم مسیم اعالشود و با بیهای سبک وارد عمل میجلو قرار داشتند، با سالح

ها تقاضای یک گروهان پیاده را ایم. بعد از شدت یافتن درگیریدهالویه را گرفته

یک شناسایی دقیق به کند شروع می 08:30که دشمن در ساعت  نماید. در صورتیمی

علت عدم هماهنگی و عدم به شود که طعمه خوبی را گیر آورده است. لذا یو متوجه م

عالوه بر اینکه کلیه  های باالی ارتش، توسط سروان ایرج رستمیاجرای دستورات رده

مورخه  92:00تا  03:00نیروهای او از ساعت به واسطه کمک به های منطقه توپخانه

زرهی نیز از محور خود وارد  91های توپخانه لشکرشوند، یگانمل میوارد ع 91/3/10

بینی و خاطر عدم پیشبه الوصف شتابند. معکمک آنها میبه عمل شده و 

های الزم جهت مقابله با های الزم و کمبود نیروهای در خط و کمبود سالحهماهنگی

داشتند، متأسفانه دشمن های زرهی و پیاده دشمن که در شرایط مناسبی هم قرار یگان

آورد و تعدادی از آن وارد می نفرات سروان ایرج رستمیبه ای را تلفات قابل مالحظه

یاری آنها شتافته بودند، به زرهی که  91و لشکر 29زرهی لشکر 3نیروها و نیروهای تیپ

 رسند.شهادت میبه مجروح و یا 
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زرهی رفتم و با جناب  3محل پاسگاه فرماندهی تیپبه از منطقه  92:30در ساعت 
 شاهد بودم، صحبت کردم.  سرهنگ الماسی

ً
در مورد عملیات و وضع منطقه که شخصا

 آنها ازبه خاطر کمک به بسیار ناراضی بود و  ایشان از عملیات نیروهای گروه چمران
ها شاهد ای تغییر دهد. اکثر شبگونهبه سیم بود تا شرایط میدان نبرد را صبح پای بی

سیم دم طور مداوم تلفن و بیبه ساعته  96خوابید و ام که تا صبح این مرد نمیبوده
 سروان رستمی دست به گوشش بود. ایشان اظهار داشت: 

ً
علت عدم هماهنگی، مجددا

او پیشنهاد کردم و گفتم: چاره کار به اند. شهادت رسیدهبه دادی این کار زده و تعبه 
ات عقب بکشیم تا از تلفبه این است که در تاریکی شب، سروان رستمی و نیروهایش را 

 91بیشتر و در محاصره قرار گرفتن آنها جلوگیری نماییم. متأسفانه در آن زمان لشکر

طرف ه بنبود، زیرا هفت کیلومتر  پشتیبانی از سمت جاده سوسنگردبه نیز قادر  زرهی
زرهی با نیروهای عراقی در مقابل یکدیگر درگیر بودند.  91لشکر غرب سوسنگرد

شده نجات هر ترتیبی که به زرهی گفت: "امشب آنها را  3فرمانده تیپ سرهنگ الماسی
خواهم داد ولی همیشه اعتقاد و نصیحت من این است که باید عملیات منظم و نامنظم 

کسی هم اجازه ندهیم تا بدون هماهنگی به نیروها در اختیار فرماندهان ارتش باشد و 

ت. انگیز اسآور و غمو خودسرانه عملیاتی را شروع نماید که جبران خسارات مشکل و رنج
به خواهند از تجارب گذشته خودشان که بیهوده ها نمیمگر این کنم،من تعجب می

ها درآمدند پند و درس بگیرند. تا کی باید شاهد محاصره نیروهای عراقی در جبهه
 ها باشیم؟"نظمیاینگونه بی

های طرفین ، هنوز اطالعات از منطقه دهالویه مبهم بود. تیراندازی97/3/10روز 

ستوان غفور  99:30ساعات قطع شده بود. در ساعت کاهش یافته و در بعضی از 

منطقه دهالویه اعزام به جهت دریافت آخرین اطالعات  همراه استوار نوریبه زاده عظیم

در منطقه سیداحمد و  زرهی 29فرمانده لشکر شدند. سرهنگ مسعود منفردنیاکی

از نزدیک از یگان درگیر در دهالویه بازدید و  واقع در شمال رودخانه کرخه سیدخلف

منطقه درگیری اعزام شدند. از به زرهی  29و لشکر 91نیروهای کمکی از طریق لشکر

 وضعیت در منطقه دهالویه  96:00ساعت 
ً
 وضع تثبیت مبهم درآ مد.به  حدودا

در این روز در پاسگاه فرمانده  زرهی 29، فرمانده لشکرسرهنگ مسعود منفردنیاکی

ت پاس زحمابه م خودکششی، م973توپخانه 388زرهی از من، فرمانده گردان 3تیپ

ر و ها تشکنفرات گردان و رضایت از اجرای انواع آتش توپخانه در پشتیبانی از یگان
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ه بدستور جهت یاری رساندن به قدردانی کردن. نیروهای کمکی در منطقه دهالویه بنا 

 صورت نیمه تثبیتبه نیروهای درگیر وارد عمل شده بودند، ولی اوضاع تا آن زمان هنوز 

 باقیمانده بود.

 
ً
ها در منطقه دهالویه شروع شد. حداکثر درگیری 99:30در ساعت مجددا

عملیات ادامه  93:30های توپخانه موجود انجام شد و تا ساعت پشتیبانی توسط یگان

 آرام بود.به داشت و از این ساعت 
ً
 بعد وضعیت نسبتا

ظهر آرام بود، ولی در  99از طلوع صبح تا ساعت  98/3/10وضعیت منطقه در روز 

و  در حین بازدید از منطقه سیدخلف زرهی سرهنگ الماسی 3زظهر، فرمانده تیپبعدا

های درگیر مورد اصابت ترکش سیداحمد در قسمت شمال کرخه و دهالویه از یگان

خلیه ت اهوازبه سختی مجروح شد که بالفاصله جهت عمل جراحی به گلوله قرار گرفت و 

زرهی بود، چون ایشان در مدت پنج ماه  3ترین ضایعه برای تیپگردید. این بزرگ

به زرهی منهدم شده را  3زحمات بسیار زیادی را کشید و توانست تیپ 3خدمت در تیپ

ه بهای آن بودیم، نماید. ایشان صورت یک تیپ رزمی بسیار فعال که شاهد عملیات

ن مانع تریبزرگ شحیطیه – اکبررد. در آزادسازی ارتفاعات اللهروز تالش کصورت شبانه

نیز زحمات بسیاری  پیروزی در منطقه را از پیش روی برداشت. در آزادسازی سوسنگرد

های وی برای همیشه در خاطره را متحمل شد. شجاعت، مردانگی، جسارت و دالوری

های ماندگار دفاع خواهد ماند، زیرا یکی از چهره رزمانشهمزرهی و دیگر  3نفرات تیپ

 مقدس بوده و خواهد بود.

مجروح  که در شحیطیه سرهنگ الماسی 3، از حال فرمانده تیپ3/10/ 92روز 

مورد جراحی قرار گرفته  گردیده بود، جویا شدم، ایشان در بیمارستان هتل نادری اهواز

، سرگرد 3همراه رئیس رکن سوم تیپبه  01:00و حالش خوب و بستری بود. ساعت 

از  و سرباز غرائیان پس کاربیلدیدبان گردان و سرباز  و ستوان وظیفه سلیمانی اخوان

علت به رسیدیم.  زرهی سرگرد صفوی 923پاسگاه فرماندهی گردانبه طی َده کیلومتر 

جلو  خطبه پرسی ها بیدار بود، خوابیده بود. بیدارش کردیم و پس از احوالاینکه شب

ودند، ها ساخته بای که عراقیکه شش کیلومتر فاصله داشت رفتیم. البته از روی جاده

اکبر اللهبه  اکبر مستقر بودند، این جاده را از بستانها در مواضع اللهوقتی که عراقی
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یی نیروها بود و تسهیالت خوبی را برای عملیات جاجابهساخته بودند. جاده خوبی برای 

 نمود.یم منظامی فراه

طول تقریبی به ( منطقه، یک خاکریز بلند 92 -02( و )93 - 07در مختصات ) 

ای هوسیله لودر احداث شده بود که نیروهای جنگبه چهار کیلومتر )جنوبی شمالی( 

آنجا رسیدیم همه در خواب به  08:00آن قسمت موضع گرفته بودند. ساعت  نامنظم در

ها را بیدار بودند. با یکی دو نفری که بیدار بودند، صبحت کردیم و از بودند، چون شب

وسایل  ها واوضاع منطقه باخبر شدیم. در فاصله بین دو خاکریز، سنگرهای قبلی عراقی

خواست آتش از گردان انجام شد و با شلیک یک شد، یک درمیآنها دیده  جاماندهبه 

ها در سنگرهای خود پناه گرفتند. آن روز بررسی ( عراقی98 -96گلوله در مختصات )

جلویی منطقه نبرد( انجام دادیم. تمامی نقاط خط را به لجمن )ل جامعی را روی منطقه

با یک تجزیه زرهی مورد بررسی و توجه قرار داده و  3دقت با رئیس رکن سوم تیپبه 

زرهی برگشتیم. از این بررسی، اطالعات کافی از مواضع  3قرارگاه تیپبه تحلیل جامع 

های آتی و آرایش حفظ خطوط مقدم بسیار دست آوردیم که برای عملیاتبه دشمن 

مندی نیروها در مورد بیرون راندن دشمن از خاک عالقهبه حیاتی بود، زیرا با توجه 

شدند، بسیار مؤثر بود. در این روز، چندین نفر شهید و یا مجروح میکشورمان که روزانه 

وقوع پیوسته که باعث کشته به  هایی در تهرانرادیو اعالم کرد ناآرامی 90:00ساعت 

آتش کشیده به نفر نیز زخمی و تعدادی خودرو  900شدن بیش از ده نفر و در حدود 

 در روحیه نف
ً
روز در ستیز و از همه چیز خود رات که با دشمن شبانهشده است که واقعا

آرامش داخلی بود، ولی گویا این به گذاشت. چون امید ما گذشته بودند، تأثیر می

. ادامه عملیات از کردمیجنگیدند، ناراحت وضعیت سربازان را در جبهه که مردانه می

الویه شروع شد و های دشمن در منطقه دهبا اجرای آتش کلیه سالح 93:00ساعت 

 09:00های نامنظم و منظم در این عملیات بالفاصله وارد عمل شدند و تا ساعت یگان

های موجود در منطقه بکار گرفته عملیات ادامه داشت. کلیه توپ 39/3/10نیمه شب 

 عملیات از ساعت 
ً
های نامنظم صبح شروع و سرپرست جنگ 03:00شد. مجددا

 39/3/10صبح  06:00علت جراحات زیاد در ساعت به سروان رستمی زخمی شد و 

 رزمانشهمشهادت رسیده است. شهادت این جنگجوی مبارز، همه به متوجه شدیم که 

تجربگی و عدم هماهنگی از تاریخ و ما را متأثر نمود. البته عملیات دهالویه که در اثر بی
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ه انجام شده بود و های نامنظم از طریق عبور از رودخاناز طریق گروه جنگ 93/3/10

 هایی که برای موفقیتهای عمده ارتش صورت گرفت، با تمامی تالشبدون اطالع یگان

تن و سه دیدبان توپخانه و مجروح  30شهادت رسیدن به جز به این عملیات انجام شد، 

زرهی و دیگر نظامیان و مصرف مقدار زیادی مهمات و آسیب دیدن  3شدن فرمانده تیپ

ای تصرف نشد و اهدافی نیز تأمین نگردید و متأسفانه سروان یل، منطقهتجهیزات و وسا

 شهادت رسید.به نیز  ایرج رستمی

***** 

توپخانه از شهید سروان رستمی در دفتر ثبت روزانه خود  ۳۳۳فرمانده گردان سرگرد آجوری

 نوشته است:

 9338باک و ورزیده بود. وی در سال افسری الیق، بی شهید سروان ایرج رستمی

در منطقه سردشت )کردستان( در حین مبارزه با ضدانقالب از ناحیه پا بر اثر اصابت 

عملیات گروهای  ، در منطقه دشت آزادگان9310وردین گلوله مجروح گردید. فر 

پاسگاه به دیدنم به دار شد چندین بار با او مالقات کردم، دو بار نامنظم را عهده

امالً آمد، کعمل میبه فرماندهی گردان آمد و از پشتیبانی آتش توپخانه که از یگان وی 

 کار بردن توپخانه در منطقه به راضی بود و در مورد 
ً
م م973های توپ خصوصا

علت عدم اطالع کافی گله داشت، ولی پس از توجیه وی نسبت به خودکششی برد بلند 

توپخانه سپاسگزار هم شد. در  388ها، از نحوه عملکرد گردانمأموریت این توپبه 

دستورات به بایست عمل آمد. او میبه ویه شرح کاملی خصوص عملیات وی در دهال

توجه داشت، بدون دستور و هماهنگی  فرماندهان رده باالی ارتش و حتی سپاه پاسداران

عمل کردن در منطقه جنگی با لطمات و صدمات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد، 

دست آمده است استفاده کنیم، در هر صورت به باید از تجربیات گذشته که خیلی گران 

های این مرد بزرگ بر کسی پوشیده نیست، او خودش در راهی که زحمات و دالوری

 .گرامی باد(ش شهادت رسید )یادبه ش را داشت و انتخاب نموده بود آرزوی

***** 

عنوان دیدبان در حوالی روستای مالشیخ با به ، ۵۳۱۳من در منطقه سردشت در سال 

ای که من دیدبان در منطقه ۵۳۱۳بودم. در آذر  رزمهمدر یک عملیات  شهید ایرج رستمی

بودم، درگیری بسیار سنگینی توسط ضدانقالبیون و نیروهای جوان انقالبی که  آتشبار
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وقوع  بهعهده داشت، به های نامنظم دکتر از گروه جنگ سرپرستی آنها را ستوان ایرج رستمی

با یک فروند  شدت ادامه یافت، ستوان ایرج رستمیبه پیوست. درگیری از اوایل صبح 

نیروهای درگیر در آن منطقه فرود آمد. من جسارت و به برای یاری رساندن  ۲۵5بالگرد

نفس بسیار باالیی داشت و اصاًل به جنگجویی ایشان را در منطقه سردشت دیدم. او اعتماد 

یر اصابت تهر ترتیب ایشان در آن نبرد مورد به باک و شجاع بود. هراسی نداشت. افسری بی

 مجروح شد. مستقیم سالح
ً
ه بهای سبک عناصر ضدانقالب قرار گرفت و از قسمت پا شدیدا

ای در زندگیش رقم خورد، چرا که در کردستان مسیر تازه هر جهت شهید ایرج رستمی

مخفی نماند و این امر سبب  ها و ازخودگذشتگی و درایتش از دید شهید دکتر چمرانرشادت

 9آغاز یک دوستی صمیمی بین آنها شد.

درگیری  رزمانشهمو  در حالی که شهید ایرج رستمی ۵۳۳۱خرداد  ۳۱سرانجام بامداد 

درجه ه بسختی با دشمن بعثی داشتند، بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن در منطقه دهالویه، 

ه منطقبه پس از اطالع از این موضوع بالفاصله خود را  رفیع شهادت نائل شد. دکتر چمران

گفت: "خدا رستمی را دوست داشت و برد، اگر ما را هم  رساند و در مورد شهید ایرج رستمی

نیز در محل  برد." که این دوری زیاد طول نکشید و شهید چمراندوست داشته باشد می

م دشمن م۳۱انداز روز با اصابت گلوله خمپارهو در فردای همان  شهادت شهید ایرج رستمی

 شهادت رسید.به شدت مجروح و به 

***** 

کنیم و در برابر عظمت آنها سر تعظیم فرود های آن عزیزان افتخار میدالوریبه البته ما 

خطاهایشان کور به را نسبت  چشم ماشجاع و دلیرمان نباید  رزمانهمبه آوریم. اما افتخار می

بایست در قرارگاه فرماندهی خود، می سازد. مثاًل فرماندهان بزرگی چون شهید دکتر چمران

. وجود وی برای ساماندهی رزمندگان جوان کردمیهای تحت امرش را هدایت و کنترل یگان

ظم و های نامنستاد جنگبه سنگینی به در آن برهه از زمان بسیار حیاتی بود و فقدان وی ضر

سوخت و هرکس در ها وارد کرد. البته کشور در آتش جنگ میدیگر رزمندگان داوطلب جبهه

نمود. هر نیرویی هم روش جنگیدن خود را اش عمل میوظیفهبه بایست مناطق جنگ می

                                                           
النی، اکبر اصکردستان، خاطرات سرهنگ ستاد علی تیجهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب افسر توپخانه در مأمور - 9

 مراجعه شود. هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیادشیرازی ۳۳سال  تهران –چاپ انتشارات ایران سبز 
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 رتش هم پیرویا کالسیکهای دانست و از روشداشت که آن را بهترین روش برای پیروزی می

 نفع نیروهای مسلح در جنگ باشد.به توانست کردند، که در مجموع نمینمی

 صورت انقالبیبه یادآوری است که ِصرف داشتن نیروی پیاده و عمل کردن آنها به الزم  

ها های ابداعی در هر مرحله از جنگ مشخص نشده بود که آیا آن روشو چریکی و یا روش

نماید، یم متسلیبه را خواهد داشت یا نه؟ و یا اینکه آیا دشمن را وادار دشمن به برتری مطلق 

های دیگری را آن هم دشمنی که کاماًل مسلح است؟ و یا جنگیدن و رویارویی با دشمن روش

 نماید؟طلب می

 های پارتیزانی و در جنگ
ً
های نامنظم، نیروهای چریک با اجرای عملیات نامنظم معموال

به دهند تا ضربات مهلکی را نیروهای دشمن و نقاط ضعیف آن را مورد حمله قرار میبه عق

نقاط قوت دشمن یورش ببرند و متحمل تلفات سنگینی شوند. به دشمن وارد کنند نه اینکه 

ای صورت بگیرد که سامانه ارتباطات و خطوط مواصالتی و گونهبه حمالت چریکی بایستی 

ها، آهن، پاالیشگاههای راهها و ریلهای مهم، جاده، مانند پلنقاط حیاتی و تأسیسات مهم

سازی و غیره را هدف قرار دهند تا تدارکات، ارتباطات دشمن را مختل و های مهماتکارخانه

این ترتیب در روند جنگ تأثیر بسزایی داشته باشد، به منابع حیاتی دشمن را منهدم نمایند و 

 در تیررس دشمن و در زیر نام جنگبه گیرند و نه اینکه در خطوط مقدم قرار 
ً
های نامنظم، مرتبا

 ند، زیرا در خطوطدها نامنظم نبوهای سنگین دشمن در سنگرها تلفات بدهند. آن جنگآتش

های ارتش با پشتیبانی هوایی و بالگردهای رزمی پدافندی قرار گرفته بودند و توپخانه و تانک

عنوان گروه نامنظم در عمق مناطق به گاه نتوانست گروه هیچکردند. این آنها را حمایت می

شنایی عدم آبه پدافندی دشمن عملیاتی را انجام دهد تا در جنگ تأثیرگذار باشد. آنها با توجه 

و آموزش و تجهیزات الزم و مناسب با به های منظم و نامنظم، نداشتن تجرجنگبه 

هایی در خطوط مقدم جبهه بارها و بارها باعث شدند که نیروهای ارتش خسارات نظمیبی

های خاص خود را های نامنظم تعریف و روشناپذیری را متحمل شوند. بنابراین جنگجبران

افرادی بسیار به هان آن نماید که فرماندای را طلب میهای ویژه و افراد ویژهدارد و تاکتیک

ه بواسطه عدم آموزش و نداشتن تجربه ای نیاز دارند نه اینکه های ویژهتوانمند و زبده، با آموزش

های دشمن شوند. البته آن عزیزان مردان کافی در موقعیتی قرار بگیرند که خوراک دهانه توپ

شد. از آنها استفاده خوبی نمی هاواسطه کمبودها و نارساییبه نظیری بودند، ولی متأسفانه کم

های جنگ تحمیلی آزمایش شده بود که در های چریکی بارها و بارها در جبههاندیشه جنگ
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انده بود. از طرفی، جنگ تنها در م ممسائل و مشکالت اساسی جنگ ناکابه حقیقت از پاسخ 

ط بلکه شرایشود، کیفیت تجهیزات سربازان و یا برتری تعداد نفرات پیاده خالصه نمی

باشد. اجتماعی، سیاسی، تکنیکی و تاکتیکی، اقتصادی و... در انتخاب راهبرد جنگ مؤثر می

سالح و ابزار مدرن جنگ و یا نیروی انسانی به سایر عوامل، برتری یک جانبه لذا با توجه 

و  ای در آن زمان مخفیای داشته باشد که متأسفانه از دید عدهتواند نقش تعیین کنندهنمی

های نگجبه یابیم که تجرموضوع توجه نماییم، درمیبه پنهان مانده بود. از ُبعد نظامی هم اگر 

گذشته در دیگر جوامع بشری، برتری تکنیکی و تاکتیکی متخاصم را با استفاده بهتر از سایر 

های منطقی، همچون عوامل روانی، سیاسی، نظامی و همچنین تغییر میدان عوامل و روش

ه باند که برای دستیابی های زرهی و... دشمن جبران نمودهرای از کار انداختن توانایینبرد ب

ای هباشد. بررسی شرایط و جنگو متفکر در امور جنگ میبه باتجر افرادبه این هدف نیاز 

آموزد که در هر ما میبه اند از نظر حمله و دفاع و جنگ و گریز گذشته که استمرار هم داشته

ر اختیار داشتن سالح خاصی برای جنگیدن الزم است. برای همین است که در وضعیتی د

 تغییر کرده و روشها و نحوه استفاده آنها در میدانطول تاریخ سالح
ً
های های نبرد مرتبا

شده است. مثاًل تاکتیک کاربرد نیروی پیاده های قدیمی های جنگجدیدی جایگزین روش

های پیاده در مقابل های زرهی کاماًل متفاوت است. یگانتغییر کرده و با تاکتیک یگان

های تانک شانس کمتری دارند، مگر اینکه مکانیزه شوند و با تانک ادغام گردند تا از قدرت یگان

 نیروی پیاده مطلق نیز در برابر آتش توپخانه دشمن 
ً
آتش و حرکت برابری برخوردار باشند. ضمنا

را توپخانه با فاصله بسیار دوری نیروی پیاده را مورد هجوم قرار باشد، زیپذیر میکاماًل آسیب

تواند انجام دهد، مگر اینکه دارای سامانه پشتیبانی العملی نمیدهد و نیروی پیاده عکسمی

ها، آتش باشد تا آتش توپخانه دشمن را برای حرکات خودش خنثی نماید. در مورد دیگر سالح

 خواهد بود.  طورهمین. ها و..همچون هواپیماها، موشک

های چریکی که در دیگر نقاط جهان روی داده نکته دیگر اینکه شاید نتوان تجربیات جنگ

 های زیادی داشتهجنگ عراق علیه ایران تسری داد. زیرا شرایط و زمین هر منطقه تفاوتبه را 

ران آغاز نموده نماید. ارتش عراق، جنگی کالسیک را علیه ایو نحوه عمل خاص خود را طلب می

ک و آهنین و با تکنی هایبههای پشتیبانی بسیار زیاد و همچنین ارابود و از هوا و زمین با آتش

به توانست های چریکی نمیداد. لذا جنگهای خاص خود عملیات خود را ادامه میتاکتیک

ی های چریکهم آنگونه جنگ اتمام برساند، آنبه تنهایی جنگ را خاتمه داده و آن را با پیروزی 
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های چریکی شناخته که اصاًل سنخیتی با جنگ های نامنظم دکتر چمرانتوسط گروه جنگ

های های جهان نداشت. هرچند عوامل اجتماعی و اعتقادی باعث شده بود ایدهشده ارتش

ور ادامه جنگ محسوب شوند، ولی های اصلی و موتها محرکهای چریکی و دیگر روشجنگ

ها و ها، تانکوجود نیاورده بود. غرش توپبه ها ای جهت وحدت تالشاین مسئله، سامانه

های ارتش بود که در قالب جنگ کالسیک عمل یگانبه ها در سراسر جبهه متعلق جنگنده

، دانستند. ارتشها را ضعیف مینمودند که متأسفانه تعدادی آن را قبول نداشته و آن روشمی

های دیده و هزینهها سالیان متمادی آموزشروش جنگیدن خود را داشت و برای آن روش

 کردمیهای مدرن دنیا برابری ز ارتشهای روالمال صرف شده بود که با آموزشهنگفتی از بیت

به دیده و متخصص بودند و عماًل در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیروهای آن کاماًل آموزش

ها تلف نگردید، بلکه در خدمت جنگ و مردم ایران قرار گرفت همگان اثبات گردید که آن هزینه

ل و برای وصو گذاشتیاحترام مهم روش جنگیدن دیگر نیروها به بودند. اما  هم مؤثرو بسیار 

ال کسب دنببه نمود. نظامیان در جنگ پیروزی تا پایان جنگ از عملیات آنها پشتیبانی میبه 

دست آوردن اعتبار نبودند تا بخواهند از آن برای خود استفاده به نوعی احترام و افتخار و 

دن و بیرون راندن دشمن اندیشیدند، آن هم جنگیهدف مقدس خود میبه نمایند، بلکه فقط 

از خاک کشور بود و تذکراتشان هم در مورد نحوه مقابله با دشمن و جنگیدن با آن از روی 

میهن و نیروهای جوان و آموزش ندیده بود تا تلفات کمتری را متحمل به دلسوزی و عشق 

زء توانست اهمیت و اعتبار نظامیان را افزایش دهد، ولی جشوند. هرچند مسائل جنگ می

بود  ایواسطه عشق و عالقهبه ارتش به اهداف اصلی ارتش نبود و گرایش استخدام نفرات آن 

بایست تحت یم مدیده و آموخته بودند که در زمان جنگ هارتش داشتند و آموزشبه که نسبت 

 هر شرایطی مأموریت خود را انجام دهند.

جنگیدیم یم بایست برای پیروزیبلکه میشدیم. مردیم، ولی پیروز نمیما نباید قهرمانانه می

شد. این اندرزها برای فرماندهان مردیم. آن وقت ارزش ما دو چندان مییم مو قهرمانانه ه

 فرماندهان بزرگیبه های آتی بسیار مفید خواهد بود. آنها برای اینکه تبدیل جوان در جنگ

های اسالمی در طول جهان و ارتشهای شوند ابتدا باید سرگذشت فرماندهان بزرگ را در ارتش

دانش نظامی خود بیفزایند و باید بدانند که این دانش به  روزبهتاریخ مطالعه کنند، سپس روز 

 یک فرمانده بزرگ، پایانی ندارد.به گاه برای تبدیل شدن هیچ
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در دفتر ثبت روزانه خود از حوادث  ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان ۲)سرتیپ سرگرد آجوری

 و اتفاقات روز سی و یکم خرداد ماه نوشته است:

تر در ده کیلومتر عقب زرهی 29پاسگاه فرمانده توپخانه لشکربه  0800در ساعت 

 9900از محل موضع خودمان رفتم و پس از اخذ دستوارت در مورد مأموریت در ساعت 

مراجعت و در  3-فرمانده دسته موشک ضد هوایی سهند  یکم شعبانیهمراه ستوانبه 

 هایجنگنده های سهند ضد هوایی که در آتشبارها جهت مقابله بابازگشت از موشک

 دشمن مستقر شده بودند، 
ً
سوم بازدید نمودم. در بین راه متوجه شدیم  آتشبار خصوصا

جای شهید سروان به ، فرمانده جدید عرفی سروان مقدمم مهنگابه  دکتر چمران

 9000رسیده است. ساعت شهادت به رستمی، بر اثر ترکش گلوله خمپاره دشمن 

ن شهادت رسیده که با شنیدبه  ها اطالع دادند که ایشان در منطقه سوسنگردخبرگزاری

 متأثر شدیم. دکتر 
ً
های نامنظم در منطقه فرمانده گروه جنگ چمراناین خبر واقعا

های نامنظم در سازماندهی نیروهایی در قالب جنگ آوری وخدمات شایانی را با جمع

کلیه خطوط جبهه اقدام نموده بود که فقدان این بزرگوار ضایعه سنگینی برای 

مواضع ما آمده بود و در اوقات مختلف به به ها بود. ایشان چندین مرترزمندگان در جبهه

ز مصاحبت با وی همه میهمان ما بودند. مردی بسیار آرام و متین و خوش برخورد بود، ا

وضوح مشخص بود. و همه ما به بردند. در چهره مردانه او، سرزندگی و اشتیاق لذت می

های پاکی و گوید از سر صدق و صفاست. همه نشانهمتقاعد شده بودیم هر چه می

گفت. در روز زد و چشمانش سخنان بسیاری را میاش موج میاحترام در وجود و چهره

ه ب رزمانهماکبر اصالنی و دیگر یکم علیاوضاع منطقه با ستوانبعد جهت بررسی 

مواضع به پس از اتمام کارها  9300اکبر و دیگر مناطق رفتیم و ساعت خطوط مقدم الله

 نمی
ً
شد خود بازگشتیم. هوا خیلی گرم بود و بادهای گرم و سوزان شروع شده بود. واقعا

های موجود سر و بایست از شالگزیر میسوخت. ناده قدم راه رفت چون صورتمان می

علت گرمای شدید روزها منطقه آرام به پوشاندیم تا جلوی گرما را بگیرد. صورت را می

شد. وقتی که از گرمای روز های توپخانه در شب بین طرفین اجرا میبود و فقط آتش

ه انجام داد آمدند که کارهای جاری راشد، نفرات از سنگرها بیرون میاندکی کاسته می

ه بشدند. رو میبه و یا در هوای خنک غروب قدمی بزنند که با آتش توپخانه دشمن رو
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های تابستان با دشمن درگیر بودند و مواضع آنان را همین دلیل نفرات در طول شب

 کردند.باران میگلوله

 درگیری9/6/9310روز  0300در ساعت 
ً
ها در منطقه دهالویه شروع شد ، مجددا

های در خط پاسخ مثبت داده شد و بعد از مدتی درگیری درخواست آتش یگانبه که 

دیدبانان برابر دستور قبلی احضار  0100آرامش نسبی در خط ایجاد گردید. در ساعت 

 اعزام شدند. های شحیطیهتپهبه مأموریتشان به و پس از توجیه نسبت 

لحاظ به پاسگاه فرماندهی لشکر احضار شدم. در بین راه به  9330در ساعت 

ضدهوایی بازدید کردم.  3های سهنداهمیت سامانه پدافند هوایی گردان، از موشک

ترین باد وزیدن گرفته بود. بادهای وزید و در این روز گرمشدت میبه باد بسیار گرمی 

به داد و ای سر و صورت را هدف قرار میانه، همچون تازیدشت آزادگان گرم منطقه

 سوزاند.شدت می

 و و جناب سرهنگ مسعود منفردنیاکی حضور تیمسار شرفخواهبه  9130ساعت 

 اکبرکننده در عملیات اللههای شرکتسرهنگ آخوندزاده رسیدم و فرماندهان گردان

ها تشکر کردند. در این حضور داشتند. فرمانده لشکر از عملیات پیروزمندانه یگان

عملیات حدود شش هزار گلوله توپخانه در نیم ساعت اول روی مواضع دشمن تیراندازی 

های دشمن در شروع قدری مؤثر بود که یگانبه ت شد. نقش توپخانه در این عملیا

توانستند نشان دهند و چنان العملی نمیگونه عکسعملیات و مراحل بعدی هیچ

ه کننده و پیشروی آنها بسیار تسهیل شدهای تکگیر شده بودند که عملیات یگانزمین

یده و دشمن رسبه ، نیروهای پیاده 39/3/10روز  0600نحوی که در ساعت به بود 

مواضع  0130مقصد هدف شروع و در ساعت به ها و نفرات پیاده پیشروی خود را تانک

پایان  0230سرعت تحکیم هدف نمودند. در ساعت به دشمن را اشغال و تصرف کرده و 

علت برخورد با میادین مین به زرهی  3تانک تیپ 913گردانعملیات اعالم شد، ولی 

 متوقف
ً
ه بشد. دشمن از موقعیت استفاده نموده و خود را  دشمن حرکتش کند و نهایتا

ساعت تأخیر و  68مقاومت نمود که پس از به رساند و در آنجا شروع  های شحیطیهتپه

تصرف نیروهای به نیز  های شحیطیهآوری قسمتی از مواضع و میدان مین تپهجمع

بر اساس اظهار مسئولین  اکبرارتفاعات اللهبه ت در حمله خودی در آمد. جمع تلفا

نفر زخمی بود. شهدای بعدی در ادامه عملیات  37شهید و در حدود  97زرهی؛  3تیپ
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ً
های دشمن بود، که تعداد کمی شهید علت برخورد با مین یا تیراندازی تانکبه عمدتا

مواضع مستحکم دشمن نیروهای خودی با کمترین تلفات به داشتیم. با توجه  و زخمی

دست آوردند و افتخار بزرگی نصیب نیروهای مستقر در جبهه به ترین پیروزی را بزرگ

 اکبر الله
ً
 های پشتیبانی رزمی گردید.( و یگانرهیز  29لشکر 9تیپو  3)تیپ خصوصا

نزدیکی خطوط مقدم به  آتشبارراه فرماندهان همبه ، 3/6/10روز  9100در ساعت 

بررسی کرده و یک شناسایی  آتشباراحتمالی در آینده را با فرماندهان  رفتیم مواضع

عمل آوردیم. نقطه نظرات همه مورد بررسی قرار گرفت و با یک تفکر جمعی به کامل 

واضع های ورود و خروج ماجماع نظر رسیدیم. راهبه های آتی عملیاتبه نسبت 

انتخابی، نقاط قوت و ضعف آنها کامالً مد نظر قرار گرفت و پس از اشراف کافی و کامل 

 مواضع خودمان مراجعت کردیم.به  9200منطقه عملیات در ساعت به 

***** 

د. خود بودن مواضعتحکیم ها مشغول شد کلیه یگانروزها یکی پس از دیگری سپری می

م ها هکردیم. بعدازظهرها بیشتر مشغول کار بودیم، شبروزهای بسیار گرمی را سپری می

 ادامه مرتب و طراح سوسنگرد -دهالویه -اکبرتبادل آتش توپخانه بین طرفین در جبهه الله
ً
ا

 وزر بهعمل آمده بود. وضعیت روز به داشت. در خطوط مقدم، تغییراتی از نظر تانک و پیاده 

صورت خط راست درآمده بود به شد، مواضع در خط مقدم از شکل نعل اسبی قدری بهتر می

خورد. تردد و یم مچشبه و پیشرفت چشمگیری در جناح سمت راست در حدود یک کیلومتر 

 شد،آمد خودروهای عراقی در پشت دیواره خاکریزها کاماًل با چشم غیرمسلح دیده می رفت و

خوبی مشهود بود. این خودروها بین روستاهای فینخی به زیرا گرد و خاک ناشی از حرکت آنها 

سوم گردان نیز خود را برای پشتیبانی از  آتشباردر حرکت بودند.  و جابرهمدان و شهر بستان

. آنها در روستای متعات در حاشیه کردمیآماده  زرهی ۵۳کور در منطقه لشکرعملیات کرخه

 اجرا تر میآماده روزبهکرخه مستقر بودند و روز 
ً
شدند. آتش توپخانه دشمن در آن منطقه مرتبا

شد. من در این روزها فرصتی یافتم تا پاسخ آنها داده می های خودیشد که توسط یگانمی

 م.تر باشام تجدید روحیه کنم و برای ادامه جنگ آمادهمرخصی بروم با دیدار خانوادهبه چند روز 

بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان در دفتر ثبت روزانه خود  ۲تیپ)سر  سروان مهدی دامغانیان

 بیست و سوم تیرماه نوشته است:به شنام خرداد الی سهسیبه از حوادث و اتفاقات روزهای شن
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به های منطقه افسر تطبیق آتش توپخانه ، سرگرد قاسمی30/3/10به روز شن

به توپخانه  33م گروهم930توپخانه 363فرمانده گردان همراه سرگرد داود مشیری

گفت: منطقه دهالویه دیروز تثبیت شده و می موضع ما آمدند، سرگرد قاسمی

 حسندر آن منطقه جایگزین گردیده و دشمن تا صالح زرهی 91هایی از لشکریگان

نشینی کرده است. روی نقشه وضعیت نگاهی انداختیم، مشاهده شد در سراسر عقب

گوش به آن منطقه دشمن آنچنان قوی نیست. اما هنوز از دهالویه اخبار واقعی 

شته باشم. مسئله دارخوین و تلفات آن اطالعات اعتماد دابه توانستم رسید و نمینمی

در میان گذاشتم که عنوان نمود؛  نیروهای خودی را در آن منطقه با سرگرد قاسمی

هایش را قبول نکردم. ما روحیه بدهد که حرفبه خواست شایعه است. البته او می

بانان گردان کم دیددر منطقه دهالویه درگیری شدیدی رخ داد که کم 9330ساعت

وضعیت را وخیم گزارش نمودند. در روزهای بعد، خبر شهادت سروان رستمی و دکتر 

هم ریخته بود. از طرفی هم به را  رزمانمهموضعیت روحی من و دیگر  چمران

های روحی ما که با دشمن درگیر بودیم و برای سرافرازی ناراحتیبه  های تهراندرگیری

 .کردمیکردیم، اضافه کشورمان تالش می

معاون گردان و سروان حسین  ، سروان غالمرضا علمی6/6/10به روز پنجشن

به سوم برای عملیات آینده  آتشباریی جاجابهافسر عملیات گردان جهت  خواجوی

 91توپخانه لشکربه روستای متعات رفته و یک شناسایی دقیق انجام دادند. سپس 

 ها را انجام دهند.رفته بودند تا آخرین هماهنگی زرهی

نیمه شب، یک  0900الی  9300، اواخر شب بین ساعت 3/6/10روز جمعه 

 زرهی 91های لشکربین یگان در جنوب رودخانه کرخه طراح درگیری در اطراف منطقه

موقع و تالش نیروهای خودی به وقوع پیوست که با هوشیاری به و نیروهای دشمن 

 حرکت دشمن خنثی گردید. آن شب در منطقه دهالویه نیز درگیری بود و صدای انفجار

 ،های دشمن منطقه را فرا گرفته بود. در این روز هوا خیلی گرم بود. استوار طالبیگلوله

منطقه آورده بود که کارهای ابتدایی و به را  31نفر از سربازان منقضی خدمت سال 92

 محل خدمتشان را با هماهنگی فرمانده گردان تعیین نمودم.

ر بر اینکه در دفت شنیدم مبنیدلخراشی را از طریق رادیو  ، خبر7/6/10به روز یکشن

شهادت رسیده و به حزب جمهوری اسالمی بمبی منفجر و تعدادی از مسئوالن کشور 
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سوم گردان درخواست کرده بود تا از  آتشباراز  زرهی 91یا مجروح شده بودند. لشکر

الی  0100صبح، ثبت تیرهایی را در منطقه انجام و از ساعت  0100الی  0330ساعت

کیلومتری اجرا نمایند.  99دقیقه آتش انبوهی را روی مواضع دشمن در برد  0193

یکم گردان برای منطقه دهالویه  آتشبارهایی را نیز از البته در همین ساعات آتش

 واست نموده بودند که برای آتشبارها آمبوالنس فرستادیم و صبح زود سروان علمیدرخ

 شبارآتبه و کنترل بیشتر  آتشبارنفرات به برای روحیه دادن  همراه سروان خواجویبه 

 یکم رفتند تا مشکلی نداشته باشند.

همین منظور به ، انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی تأیید و 8/6/10به روز دوشن

متوجه شدیم که آیت الله  0700دو روز عزای عمومی در سطح کشور اعالم شد و ساعت

اند که بعدازظهر اعالم شد؛ شهادت رسیدهبه دکتر بهشتی و تعدادی از همکارانش 

دی وزیر و نماینده مجلس هم باشند. در بین اسامی آنان تعدانفر می 12تعداد شهدا 

 تخریب شد، ولی آنان دیده می
ً
شد. با شنیدن این خبر، روحیه رزمندگان واقعا

به ز اندیشیدند. در این رووظیفه خطیرشان که دفاع از حریم کشور بود میبه بایست می

نام  بهعلت کمبود راننده تانکر آب که برایمان در آن گرمای سوزان حیاتی بود، فردی 

فت گردان اختصاص یابه عنوان بسیجی به حسین که کارمند دولتی بود،  ای مشهدیآق

تواند آبرسانی را و از همان ابتدا برایمان شرط و شروط گذاشت که یک روز در میان می

اش خواستهبه ای نداشتیم جز اینکه با او هماهنگ باشیم و انجام دهد که ما چاره

 نیاز احتر 
ً
چنین ه بام بگذاریم و برخورد خوبی با او داشته باشیم زیرا در آن شرایط واقعا

زرهی درگیری بود و از دو نفر دیدبان  3افرادی داشتیم. در این روز، در منطقه تیپ

اسارت دشمن در آمده بود و دیدبان دیگر به پیاده یکی زخمی شده بود که  963گردان

عقب تخلیه نماید و خودش هم به را  رزمشهمهم هر چه تالش کرده بود، نتوانسته بود 

 گریزد.افتد که میمحاصره نفرات دشمن میبه 

سوم بدون هماهنگی گردان بر اساس درخواست  آتشبار، 90/6/10به روز چهارشن

 آتشبارتیراندازی نمود که فرمانده گردان از فرمانده به شروع  زرهی 91توپخانه لشکر

 نفرات مسئول  یکم اعتمادیستوان
ً
و افسران ستاد گردان توضیح خواست. اما واقعا

زرهی مانده بودند  29و 91های آتش مداوم دو لشکرگردان و آتشبارها بین درخواست

های گردان و محدودیتبه ز طریق دو لشکر بدون توجه کنند. زیرا مرتب ا کارچهکه 
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 شدها، از آتشبارهای گردان درخواست تیر میهای آن و کمبود لوله و قطعات توپتوپ

 دادیم.که پاسخ می

شدم و در  وارد اهواز 93/6/10من، بعد از استفاده از ده روز مرخصی در تاریخ 

یک خودرو به چهارراه نادری اهواز با صحنه دلخراشی مواجه شدم. گلوله توپخانه دشمن 

شهادت رسیدند. ماه به اصابت و آن را متالشی نمود و تعداد چهار نفر سرنشین خودرو 

 م ورفت حمیدیهبه های شهر هم تعطیل بودند که سریع مبارک رمضان بود و اکثر مغازه

 موضع رفتیم.به خودروی اورال منتظر من و دیگر نفرات بود که سوار شدیم و 

***** 

 31ونهم تیرماه بیستبه وپنجم الی دوشنبیستبه حوادث روزهای پنجشن

 نفرات بعد از استفاده از مرخصی به چند روزی بود که از مرخصی 
ً
منطقه آمده بودم. معموال

منطقه خیلی خسته بودند زیرا راه زیادی را با قطار طی کرده و از نظر به شب اول ورودشان 

به روحی هم شرایط خوبی نداشتند. من هم از این مسئله مستثنی نبودم و در زمان ورودم 

داد تا استراحت کنم و من فرصت میبه  آتشبارفرمانده  منطقه، جناب سروان عباس صالحی

ند ماندمنطقه باید یکی دو روزی میبه قول دوستان تازه واردها به  دادانجام میکارها را  خودش

داران همین منظور افسران و درجهبه توانستند عملیاتی شوند. شدند، سپس میتا بومی می

 می
ً
 د.شدنیماعزام مرخصی به ماندند، سپس تعویض و یم مبایست دو سه روز در کنار هحتما

گراد در درجه سانتی ۱۳به ، هوا خیلی گرم بود و دمای هوا ۲۱/5/۳۱به پنجشنروز 

 ۳۲معاون فرمانده توپخانه لشکر سنگرها رسیده بود. در این روز، جناب سرهنگ پورمهران

مواضع ما آمدند. من با دیدن به که انسان بسیار خوبی بود برای هماهنگی عملیات آتی  زرهی

گاه رفتارش را با نفرات حتی در گرفتم و هیچواسطه رفتار و کردار خوبش روحیه میبه ایشان 

قائل  او احترام خاصیبه شناختند و او را می آتشباربدترین شرایط، بد و تند ندیدم، همه نفرات 

باران شدت گلولهبه آتش شدید دشمن قرار گرفت و  زیر بودند. در همین اثنا شهر سوسنگرد

 باران شهرطول انجامید. با مشاهده گلولهبه باران دشمن شد که مدت نیم ساعت گلولهمی

 توسط دشمن، فکر کردم انسانیت در حال انقراض است. ستوان وظیفه سلیمانیان سوسنگرد

مناسبت ورود به آن شب  ۲۲۳۱عنوان دیدبان اعزام نمودم. ساعت به  شحیطیهبه را در آن روز 

اجرا  داکبر و سوسنگر این دیدبان جدید آتش توپخانه سنگینی توسط دشمن روی مواضع الله
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خودی، آتش دشمن کمتر شد ولی شد، شدت آتش بسیار زیاد بود که توسط آتش توپخانه 

 تبادل آتش تا صبح ادامه داشت.

های منطقه و بیابانبه که جمعه بود، دلم گرفته بود،  ۲۳/5/۳۱با روشنایی هوا در روز 

ماند. البته پاسخ هم نمیجا را زیر آتش خود داشت که بیکردم، دشمن همهاطرافم نگاه می

هی طوفان آنچنانی هم الزم بود تا کینه دشمنانمان کننده بود و گاآرامش مداوم در جنگ کسل

دند اندازی کرده بوکشورمان دستبه از دلمان زدوده نشود تا بتوانیم چشمه حیات کسانی که 

 توسط یکی از 
ً
ب گفت: گویا دیشب جشن انقالشدم که می دوستانم مطلعرا بخشکانیم. بعدا

کرده است. آرزو کردم روزی بتوانیم با باران میو دیگر مناطق را گلوله عراق بوده که سوسنگرد

اقتدار تمام دشمن را از خاک کشورمان بیرون برانیم و ما هم جشن پیروزی را در آن سوی 

 مرزهای کشورمان بگیریم.

همراه به منطقه و مواضع جدید به ، برای شناسایی مجدد و آشنایی ۲۷/5/۳۱به روز شن

، استوار امین ، استوار محسن کالنتری، استوار داود محمودزادهروز رستمیاستوار به

 اکبرسمت ارتفاعات اللهبه  آتشبارو تعدادی از سربازان  پورو گروهبان مجید غنی گل سبزعلی

ت گذاری کردیم. نزدیکی ارتفاعارفتیم. مسیر را کاماًل شناسایی و بعضی از جاها را نیز عالمت

 جای تعجب  رزمانمهمبه اکبر در محلی بعد از میدان مین دشمن ایستادیم و الله
ً
گفتم: واقعا

 منطقه دارد دفاع کند؟به است که دشمن چگونه نتوانسته از این ارتفاعات که اشراف کامل 

گفتم: حجم آتش توپخانه شاید اولین عامل شکست  آتشبارنفرات به هرکس دلیلی آورد ولی 

به . های درست طراحان جنگریزیدشمن باشد. سپس اراده و توان و شجاعت نیروها و طرح

های توپخانه خودی اصابت گلوله بودیم محلدیدیم و شاهد هر صورت آنچه که مسلم بود و می

ها، باعث نابودی و در مواضع دشمن بود که ایجاد رعب و وحشت و همچنین دقت تیراندازی

 موضعبه های منطقه انهدام دشمن شده بود. بعد از شناسایی دقیق منطقه و مواضع یگان

 مواضع جدید را اشغال نماییم.به دستور به خودمان بازگشتیم تا بنا 

 هوا گرم شده بود. از ساعت 5/۳۱/ ۲۳به روز یکشن
ً
بعدازظهر شدت  ۵۳۱۱تا  ۱۳۱۱، واقعا

ها و توپه بتوانستیم نمی عنوانهیچبهگونه حرکتی در جبهه نبود و قدری بود که هیچبه گرما 

. وضعیت کردیمها از دستکش استفاده مییی گلولهجاجابهم. باید برای ها دست بزنییا گلوله

علت شدت گرما در سکوت بود و طرفین به  و طراح ، دهالویه، سوسنگردجبهه در مناطق بستان
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ساختند. جنگ طوالنی شده بود و یک میخود را برای یک حمله احتمالی یا دفع آن آماده 

 ها ایجاد شده بود.حالت رکود در بین نیروها و همچنین جبهه

ان سمت جلو تغییر مکبه یکم، چند کیلومتر  آتشبار، مقرر گردید ۲۳/5/۳۱به در روز دوشن

ها و دهد. این تصمیم در پی شناسایی چند روز گذشته گرفته شد. برای احداث سنگر توپ

و نفراتی  را مشخص آتشبارها و بقیه رسدهای توپ رفتیم مواضعجلو به نفرات با گروه شناسایی 

یار ود، بسرا جهت کندن سنگر در آنجا مستقر نمودم. تغییر موضع در آن شرایط که هوا گرم ب

های آینده آماده بایست خود را برای عملیاتای نبود، میفرسا و مشکل بود. اما چارهطاقت

به تیراندازی به علت ترس از شب قدر، شروع به ها آن شب عراقی ۲۳۱۱کردیم. در ساعت می

اکبر نمودند و تا صبح تیراندازی آنها ادامه داشت. و الله ، ابوحمیظه، سوسنگردمنطقه طراح

آنها حمله خواهد شد و با شدت هر چه بیشتر مواضع ما را به که آن شب  کردمیدشمن تصور 

زیر آتش گرفته بودند. خوشبختانه تالش آنها بیهوده بود و مقدار زیادی مهمات از دست دادند 

علت جوانی از قدرت به  آتشبارت. در آن زمان نفرات و این تالش بیهوده تا صبح ادامه داش

مند بودند، از نظر روحی هم در وضعیت مناسبی قرار داشتند که امکان جسمی خوبی بهره

ه بداد. ولی همه روزه نیمی شاد و نیمی لرزان بودیم. نیمی شاد آنان میبه مقاومت و حیات را 

خاطر خراب شدن اوضاع، ولی به رزان شد، و نیمی لهایی که نصیبمان میخاطر پیروزی

 کردیم.تکلیفمان عمل میبه بهبودی اوضاع داشتیم و به همیشه امید 

بازنشسته( در دفتر ثبت روزانه خود از  ۲)سرتیپ فرمانده گردان جناب سرهنگ آجوری

 ام تیر ماه نوشته است:سیبه شنحوادث روز سه

 و سرباز احمدی ، سروان حسن طالبیهمراه سروان مهدی دامغانیانبه در این روز 

نطقه شدیم. در ممو غرب آن )دهالویه( عاز  برای شناسایی اطراف شهر سوسنگرد

یک تانک عراقی که خود را برای مسدود کردن شهر  سوسنگردقسمت ضلع شمال شهر 

گناه هر چه آنجا رسانده بود توسط نیروهای خودی کامالً منهدم شده بود. مردم بیبه 

داشتند همه در زیر خاک مدفون شده بود. از وجود اهالی شهر حتی یک نفر نیز در 

و تانک و موشک شهر را کامالً ویران کرده بودند. های توپخانه شهر خبری نبود، گلوله

نهدم شده کلی مبه بود  با شهر بستان پل فلزی شهر که تنها راه ارتباطی شهر سوسنگرد

ه ببود که تعدادی مشغول بازسازی و زدن پل جدید بودند. از روی پل مهندسی خود را 

ها را رساندیم. پس از طی مسافتی حدود دو کیلومتر مواضع عراقی غرب سوسنگرد
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شهر در آنجا مستقر شده بودند. مواضع قبلی به مشاهده کردیم که قبالً برای هجوم 

های سوخته آنان در پی و خودروامها و نفربرهای پیآنها کامالً مشخص بود. تانک

شهر را با آنچه که در اختیار به های مشرف ساختمان ها تماممنطقه پراکنده بود. عراقی

داشتند، برای دید و تیر خوب خراب کرده بودند. تمام تیرهای چوبی را بریده و برای 

 صورت یکبه اسبی و شکل نعلبه سنگرهای خود استفاده کرده بودند. مواضع آنها 

اکبر، دهالویه، مالکیه و حاجیه بود، آرایش له، السوسنگردبه دفاع دور تا دور که مشرف 

وم خط دفاعی دبه ، طرف غرب سوسنگردبه یافته بود. پس از طی سه کیلومتر دیگر 

اسبی آرایش یافته بود، رسیدیم تعداد زیادی تانک و نفربر شکل نعلبه ها که باز عراقی

آتش به م و تعدادی خودرو که توسط رزمندگان اسالم م930زرهی و یک قبضه توپ 

ها هر چه آبادی و ساختمان در سر راهشان بود را کشیده بود، مشاهده کردیم. عراقی

کامالً در منطقه مشهود بود. خط آتش کشیده بودند. چهره ظلم، ستم و ناجوانمردی به 

صورت مصنوعی باال آمده به شکل دیواری از خاک به سوم آنها در روستای بردیه بود که 

در داخل آنها سوخته و از  جاماندهبه خوبی سنگرسازی شده و کامالً وسایل به بود و 

 دستبه  39/9/10اکبر در مورخه بین رفته بود. این مواضع در فتح عملیات الله

نیروهای خودی سقوط کرده بود و دشمن در این منطقه کامالً تار و مار شده بود و اکنون 

تا دهالویه آرایش  قزوین کامالً در غرب سوسنگرد زرهی 91نیروهای خودی از لشکر

 ر در غرب سوسنگردکیلومت 99طوری که حدود به یافته و این منطقه را در اختیار دارد. 

های زرهی و توپخانه در این منطقه با روحیه بسیار عالی در مقابل پیشرفت داشته و یگان

دشمن شکست خورده در سنگرهای خود باایمان راسخ آماده اجرای مأموریت 

باشند. از کلیه مناطق شناسایی کردیم و عکس گرفتیم. در بازگشت در شهر می

و سروان  33م گروهم930توپخانه 363گردانفرمانده  سرگرد داود مشیری ردسوسنگ

 بهمعاون ایشان را که جهت شناسایی آمده بودند را مالقات کردیم و سپس  کشاورز

 مواضع خود بازگشتیم.

***** 

 31رداد ممیکبه ویکم تیر الی پنجشنسیبه حوادث روزهای چهارشن

ی یجاجابهشغول م میک آتشبارو دیگر نفرات  ، من و جناب سروان صالحی۳۵/5/۳۱در روز 

ایل ها و وسیی توپجاجابهبودیم. همه تالش ما در این روز استقرار در موضع جدید بود ) آتشبار
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که  ارآتشبواسطه شرایطمان تصمیم گرفتم با تعدادی از نفرات به و مهمات و...( آن شب را من 

 ثآنجا اعزام شده بودند، بمانم. شب در سنگری که احدابه احداث سنگر برای  از روز گذشته

کرده بودیم، مشغول صرف شام بودم که ناگهان یک عقرب سیاه را باالی سرم در کنار سنگر 

تم توانسمشاهده کردم. خواستم آن را بکشم که ناگهان دستم را گزید. چنان سوختم که نمی

آن سوزش را تحمل کنم. عرق سردی بدنم را فرا گرفت سپس دردی که توصیف ناکردنی است 

ای کمکم رسید، ولی فایدهبه همراه درد، پزشکیاری که در موضع ما بود  بهشروع شد. سوزش 

 نمیبه نداشت، او یک آمپول ضدحساسیت 
ً
توانم آن وضعیت را من تزریق کرد، ولی واقعا

 جاهجابخواستم یخدانی را که در کنار سنگرم بود، تمیز و توصیف کنم. دو روز بعد از آن، می

نمودم زیر یخدان مار بزرگی خوابیده است. آنجا خنک بود  مشاهدهبرداشتم کنم. وقتی آن را 

و مار در آن محل خنک آرام گرفته بود. بعد از اینکه مار حرکتی کرد او را نکشتم و گذاشتم برود 

که نزدیک من و شاهد  سرباز یوسفی زیرا ما جای او را گرفته بودیم. دنبال سرنوشت خودش

اطر خبه برای کشتن مار اقدام نمود که مانع شدم و گفتم، یوسفی شاید خداوند  صحنه بود

بعد از گزش عقرب و گرفتاری ایجاد شده،  ا را ببخشد.م مکنیاین مار سمی میبه لطفی که 

شدت سراسر منطقه را زیر آتش گرفتند. این به ها بود که ناگهان عراقی ۲5۱۱حدود ساعت

الوقوع رزمندگان اسالم بود. روز سختی ها از حمله قریبها در شب نشانه ترس عراقیتیراندازی

یی یگان و تالش در گرمای جاجابهرا گذرانده بودیم، از یک طرف گرمای شدید از طرف دیگر 

را نیش بزند. در داخل  هم منکه عقرب  سوزان. دیگر رمقی برایم نمانده بود، فقط مانده بود

های سنگرها را نایلونی انداختیم تا از حشرات موذی در امان باشیم، اما سنگرها از سقف تا دیواره

 رفت و آمد آنها را می
ً
ما  کردند.دیدیم، همانند آکواریومی شده بودیم که آنها از ما دیدن میمرتبا

 کنند.را درک می هم محبتکردیم، زیرا آنها جاد میبایست برای زندگی آنها مزاحمت اینمی

موضع جدید آمدند. همه نفرات در گرمای به  آتشباررفته کلیه نفرات رفته ۵/۱/۳۱صبح روز 

درجه و زیر آفتاب سوزان مشغول پیاده کردن وسایل و احداث سنگر و تکمیل موضع  ۱۱باالی 

دیم کر گرمازدگی از قرص نمک استفاده میفرسا برای جلوگیری از بودند. در آن گرمای طاقت

های آهنی، گلوله هایبهتا مقاومتمان را باال ببرد. وسایل ما شامل تخته تراورس، آهن، جع

 کردیم.از آنها استفاده می که در حداث سنگرهایت، گونی و دیگر وسایل مرتبط بود تانک، پل

دشمن در آن روز ضلع جنوبی مواضع ما را هدف قرار داد که خوشبختانه آسیبی ندیدم.  

دلیل خنک بودن هوا انجام به  ۱5۱۱کردیم از ساعت سازی سنگرها را سعی میعملیات آماده
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ها دهیم. باألخره با کلی تالش، در مواضع جدید مستقر و خیلی زود عملیاتی شدیم. سنگر توپ

بایست ای بود که میگونهبه ت بازی قرار گرفته بود و جنس خاک و زمین منطقه ناچار در دشبه 

 ترمی
ً
 شدند.یممسنگرها مرتبا

 روستای متعات در حاشیه رودخانهبه  یکم حسین اعتمادیفرماندهی ستوانبه سوم  آتشبار

وانی سوم را نی و بوته زارهای فرا آتشبارتغییر مکان داده بود و منطقه  نزدیک شهر حمیدیه کرخه

 زرهی ۵۳لشکرقرار بود  نمود. در منطقه طراحپوشانده بود که از گرد و غبار جلوگیری می

گرفت. همه در تکاپو بودند هایی صورت میییجاجابهعملیاتی را انجام دهد که در همین راستا 

س دست آورد. پبه تا بتوانند با عقب راندن دشمن در این منطقه مزیتی برای نیروهای خودی 

علت دارا بودن به در جنوب حمیدیه را  کور، روستای طراحاز جاری ساختن آب در نواحی کرخه

کور ، لذا متجاوز این نقطه را مانند سرپلی در شمال کرخهاندکی ارتفاع، آب فرا نگرفته بود

حمیدیه -را برای قطع جاده سوسنگرد این ترتیب امکان یک تهدید بالقوهبه . کردمینگهداری 

آورد که از دید وجود میبه اکبر و الله نیروهای خودی در غرب سوسنگردبه و بستن عق

 ۳فرماندهان ارتش پنهان نمانده بود. لذا برای از بین بردن این تهدید احتمالی قرار بود تیپ

پشت رودخانه به  زرهی قزوین عملیاتی را انجام دهد تا نیروهای متجاوز را از طراح ۵۳لشکر

 کور عقب براند و این سرپل دشمن را منهدم نماید.کرخه

از حوادث و  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان ۲)سرتیپ دامغانیانسروان مهدی 

 :ردادماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته استممپنجبه یکم الی دوشنبه اتفاقات روزهای پنجشن

ا ر  قبلی، دیدبان جدید ستوان کریمیقرار بود با هماهنگی  9/3/10به روز پنجشن

همراه ستوان به های الزم در گردان ببرم که بعد از هماهنگی دیدگاه شحیطیهبه 

 دیدگاه رسیدیم وبه راه افتادیم. به طرف دیدگاه به  و سرباز توانا جاجرمی و کریمی

دیدبان قدیم را مالقات نمودیم که در حال انجام وظیفه بود. بعد از  ستوان سلیمانیان

طرف نیروهای پیاده دشمن که حدود به مدتی اقامت در دیدگاه و بررسی کامل منطقه، 

کیلومتر با ما فاصله داشتند حرکت کردیم. با نزدیک کردن فاصله خودمان با  3/3

خوبی به های دشمن را دشمن، حرکات دشمن برایمان کامالً محسوس بود و تانک

و ما شاهد انفجار  کردمیزمین اصابت به های مختلفی کردیم. گلولهمشاهده می

به یروهای خودی در مواضع دشمن بودیم. بعد از بررسی خطوط دشمن، های نگلوله

ه بعلت گرمای شدید هوا و در تیررس قرار گرفتن دشمن و خطرناک بودن شرایطمان 
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را در دیدگاه مستقر کردیم تا با ستوان  دیدگاه عقب بازگشتیم و ستوان کریمی

 شحیطیه هایمنطقه توجیه شود و انجام وظیفه نماید. از تپهبه دیدبان قدیم  سلیمانیان

 هایهای خودروهای منهدم شده و انسانهای سوخته و الشهتانک اکبرارتفاعات اللهتا 

های ای را ترسیم نموده بود که آزاردهنده بود. با مشاهده آن صحنهشده منظرهدفن

موضع گردان برگشتیم. در گردان به و دردناک باألخره با هزار فکر و خیال  خراشدل

ترکیده و آن روز در گرمای شدید تا  متوجه شدم که الستیک خودروی یخ در اهواز

 در شرایط بدی نفرات بد 9200ساعت
ً
 بردند.می سربه ون یخ مانده واقعا

و ستوان  سوم گردان در متعات رفتم و با ستوان اعتمادی آتشباربه  9700ساعت

سازی موضع برای عملیات بودند. مشغول آماده آتشبارمالقات نمودم، همه نفرات  صبا

که او هم در توپخانه لشکر  رفتم و از طریق سروان فرزین زرهی 91توپخانه لشکربه سپس 

بود، مطلع شدم تا دو سه روز آینده عملیاتی جهت بیرون راندن دشمن از منطقه شمال 

زرهی در  91های الزم با توپخانه لشکرکور انجام خواهد گرفت. بعد از هماهنگیکرخه

 موضع گردان رسیدم.به  9030ساعت 

گردان به  گیری اهوازرأی تعدادی از حوزه 0730حدود ساعت  3/10/ 9روز جمعه 

سوم رفتم، هوا خیلی گرم بود و در بین راه از گرما  آتشباربه گیری آمده بودند. بعد از رأی

، در داخل یک خانه روستایی گلی که آتشباربه محض رسیدن به حال شده بودم، لذا بی

ا سوم هم از شدت گرم بارآتشسوم بود، کمی استراحت کردم. نفرات  آتشبارمقر فرمانده 

 زرهی 91توپخانه لشکربه در حال شنا کردن بودند. برای هماهنگی  در رودخانه کرخه

صحبت کردم. معلوم شد که دو روز بعد ممکن است عملیات انجام  رفتم و با سروان سامیر

جام سوم ان آتشبارهای الزم و ضروری را با توپخانه لشکر و همین دلیل هماهنگیبه شود 

 قرارگاه گردان رسیدم.به  9900دادم و پس از پایان کارها در ساعت

های الزم در رفتم و بعد از هماهنگی زرهی 91توپخانه لشکربه  3/3/10به روز شن

سوم بازگشتم و  آتشباربه سوم گردان  آتشبارت های توپخانه و مأموریخصوص آتش

توپخانه اعزامی از  320گردان شدم موضعها را انجام دادم. مطلع آخرین هماهنگی

آن به در همان نزدیکی است که  فرماندهی سروان فرزینبه توپخانه مراغه  99گروه

توپخانه در مراغه بود را مالقات  99که قبالً معاون من در گروه گردان رفتم. ستوان رفیع

یار نعمتی را هم که از نمودم که خیلی خوشحال شدیم. استوار ساجدی و ستوان
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 آتشبارموضع به در آن گردان بودم، سپس  9600دوستانم بود، مالقات کردم. تا ساعت 

 زیر آتش دشمن  سوم با خط آتشبارسوم آمدم. موضع 
ً
مقدم فاصله زیادی نداشت و مرتبا

فرماندهی ستوان به یکم  آتشبارقرار داشت. از طرفی، قبالً در همین حوالی موضع 

زرهی بود  91لشکر 9332دی  93اکبراصالنی در عملیات و ستوان علی عباس صالحی

به های زیادی کرده بودند که دشمن مختصات آن را داشت. لذا دشمن و تیراندازی

گشت تا آنها را منهدم نماید. در عملیات آتی م خودکششی میم973های دنبال توپ

 اشغال شده بتوانیم منطقه شود، چنانچهطرف دشمن روانه میبه لوله توپ  80حدود 

دشمن به اهمیت منطقه، شکست سنگینی را به را از چنگ دشمن درآوریم با توجه 

سوم از شدت گرما خودمان را باد  آتشباردقیقه در  9893ایم. تا ساعت تحمیل نموده

 ستوان حسین صبا 9200زدیم تا الاقل از دست هوای شرجی راحت باشیم. ساعت می

زرهی  91توپخانه لشکربه  901سیم متصدی بی و استوار نوری آتشبارمعاون فرمانده 

د. در بازگشتن آتشباربه رفتند و در تاریکی شب پس از دریافت دستور کار مخابرات 

کند و خیلی گرم است و تحمل گرمای همراه با رطوبت یم ممنطقه متعات روزها هوا د

بسیار سخت است. انواع و اقسام جانور هم در آن منطقه وجود دارد؛ مانند خرگوش، 

کنند، دیده آنجا مهاجرت میبه انواع مار و عقرب، رتیل و همچنین انواع پرندگانی که 

ها، ها، رتیلربمحض اینکه خواستیم شام بخوریم، حرکت عقبه شود. آن شب می

ها و دیگر موجودات موذی را مشاهده کردم که شرایط را سخت کرده بود و پشه

بیرون از سنگر آمدم و دیدم به بایست مراقب بودیم تا از گزش آنها در امان باشیم. می

شود آن فضای ُپر از پشه را تحمل کرد، خالصه کالفه شده بودم که تصمیم اصالً نمی

وم. قرارگاه گردان بر به دادم، یممبایست انجاکارهایی که داشتم و میواسطه به گرفتم 

 388طرف پاسگاه فرماندهی گردانبه از همگی خداحافظی کردم و  9900ساعت 

 راه افتادم.به توپخانه 

پخانه ها در توای با حضور رؤسای رکن دوم یگانجلسه 6/3/10به روز یکشن

در جلسه حضور یافتم. در  0730تشکیل شده بود که من هم ساعت  زرهی 91لشکر

جلسه اعالم شد؛ برابر آخرین اطالعات و اخبار واصله، وضعیت دشمن در منطقه قوی 

باشد و در این اجرای پاتک میبه دشمن، دشمن قادر به ارزیابی شده و در صورت تک 

تهیه فردا صبح اجرا و عملیات آغاز خود را بکار خواهد گرفت. آتش هواییرابطه نیروی 
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سوم حرکت کردم.  آتشبارسوی به های الزم خواهد شد. بعد از پایان جلسه و هماهنگی

ستوان  و آتشبارمعاون  سوم رسیدم، مشاهده نمودم؛ ستوان حسین صبا آتشباربه وقتی 

که افسران وظیفه بودند، از فرط ناراحتی شب گذشته از  و ستوان بهروز مقدم حیدرزاده

موضع به  دست حشرات مزاحم، مشغول درست کردن تخت بودند. ستوان اعتمادی

قبلی رفته بود تا اقدامات بایسته را در آن موضع انجام دهد. هوا همانند روزهای قبل 

قرارگاه گردان رفتم به خیلی گرم بود و همه در حال عرق ریختن بودند. بعدازظهر آن روز 

ساعت دیگر زنده نباشند و  96کردم که احتمال دارد تا هایی فکر میانسانبه و در راه 

های خودشان باز خانهبه زمانی کار کنند و چهریزند که چهنقشه می برای خودشان

به خواهند گشت. ولی سرنوشت جنگ شوم است و معلوم نیست که چه کسانی را 

 رگ خواهد کشاند.ممکا

 رفته منطقه طراحبه  گویا عملیات اجرا نشد و سروان حسین خواجوی 3/3/10روز 

بعد موکول شده بود.  روزبهو در آن منطقه درگیر کارها بود. طبق اطالع واصله عملیات 

 رؤسایبه هر صورت لیست آماج را دریافت نموده بودیم و تمامی عناصر تیر آماده و به 

آمد که سراپای  قرارگاه گردانبه  9030ساعت توپ داده شده بود. سروان خواجوی

 عملیات اجرا می
ً
شود. گویا وجودش را گرد و غبار گرفته بود و اظهار داشت فردا حتما

آنان ابالغ شده بود ولی با رمزی که قبالً هماهنگی کرده به  زرهی 29از طریق لشکر

 با به تهیه را هر جهت رمز آتشبه ما اطالع نداده بودند. به بودیم، 
ً
ما دادند و من فورا

در  زرهی 91محلی که برای توپخانه لشکربه دوستانم در گردان خداحافظی کرده و 

آنجا رسیدم، سروان به  9930حوالی روستای کوت تعیین شده بود، رفتم. ساعت 

افسر مخابرات و  و سروان باقر سامیر 9افسر رکن و سرگرد فریدونیان 3افسر رکن ایمانی

حضور داشتند و مشغول انجام کارهای خود در رابطه با عملیات  سرهنگ محبوبی

چشمانم راه نداشت و از طرفی جایی به از فرط خستگی خواب  9600بودند. از ساعت

دقیقه  0693را هم نداشتم که کمی بخوابم. زمان کافی هم نبود زیرا باید ساعت 

کور روانه شده بود و کرخه طرف منطقه طراحبه های زیادی شد. توپتهیه اجرا میآتش

به دیم و مرتب عقریکشمی ما هم در توپخانه لشکر انتظارکه منتظر موعد مقرر بودند و 

 کردیم.ساعت را نگاه می
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 کننده در عملیات آفندی طراحهای شرکتیگان

های و نیروهای گروه جنگ زرهی ۵۳کننده نیروهای لشکرهای عملدر آن عملیات، یگان
کور اجرا گردید. مسئولیت تطبیق بودند که عملیات هم در منطقه شمال کرخه نامنظم چمران
 ۳۳۳سوم گردان آتشبارعهده داشت. به زرهی  ۵۳ها را توپخانه لشکرآتش توپخانه

 عهده داشت.به زرهی را در عملیات  ۵۳م، تقویت آتش توپخانه لشکرم۵۷۱توپخانه
روز  ۱5۵۱ای ابالغ شد که عملیات در ساعت توپخانه طی نامه ۳۳۳گردانبه  5/۱/۳۱روز 

ل عمبه  آتشبارهان ی توسط فرمانده گردان با فرماندانجام خواهد شد. آخرین هماهنگ ۱/۱/۳۱
پس از  ۵۳۳۱، در ساعتیکم سلیمانیو ستوان دوم وظیفه کریمیآمد. دیدبانان جدید؛ ستوان

و  ارکبیل، رئیس رکن سوم گردان با سرباز راننده توجیه کامل توسط سروان حسین خواجوی
بق نیز ط اعزام شدند. سروان خواجویهای از قبل تعیین شده دیدگاهبه های ورزیده چیسیمبی

زم های ال و انجام هماهنگی آتشبارفرمانده به سوم جهت کمک  آتشباربه دستور فرمانده گردان 
نگرانی وجود همه را گرفته بود  ۱/۱/۳۱اعزام شد. از ابتدای شروع روز  زرهی ۵۳لشکربا توپخانه 

قزوین  زرهی ۵۳لشکرو همه در فکر این بودند که وضعیت عملیات چه خواهد شد. آیا عملیات 
کردند. در صورت کننده دعا میهای عملپیروزمندانه خواهد بود یا نه؟ همه برای پیروزی یگان

 آوردیم و اگردست میبه وضعیت نسبی و برتری خوبی را در منطقه ، یک زرهی ۵۳لشکرپیروزی 
هر ترتیب این سؤاالت در به ماند. همان وضع قبلی باقی میبه ، وضعیت کردمیدشمن مقاومت 

های توپخانه دشمن در . نیمه شب، صدای انفجار گلولهکردمیاذهان ایجاد تشویق و نگرانی 
اًل های توپخانه کامواسطه انفجار گلولهبه ای لرزش زمین رسید و صدگوش میبه منطقه کاماًل 
او حمله خواهد شد و آتش سنگین به شد. مثل اینکه دشمن متوجه شده بود که احساس می

 ۵۳شد. البته شدت آتش در منطقه لشکرزرهی قطع نمی ۳۲و  ۵۳اش در منطقه لشکرتوپخانه
های آخر تا دهالویه بیشتر بود. ماه در آسمان شب از حمیدیه زرهی و در سراسر رودخانه کرخه

های توپخانه نیمه شب، شدت تیراندازی ۱۲۳۱گذراند و آسمان تاریک بود. ساعت خود را می
 ۱5۵۱های خودی حالت خاموش را برای حمله ساعت اوج خود رسیده بود، توپخانهبه دشمن 

 
ً
نزدیک و باألخره  ۱۳۳۱ساعت به کردیم که ساعت نگاه میبه صبح اتخاذ نموده بودند. مرتبا

 ۱5۵۱ساعت به ها قرار گرفته و آماده شلیک بودند، صبح همه نفرات، پشت توپ ۱5۱۱ساعت 
شد.  الله( شروعروی دشمن با رمز )سبحانبه های خودی در منطقه انهرسیدیم یکباره آتش توپخ

شدت  های خودی و بادشمن نیز بیدار بود و این دفعه غافلگیر نشد. عملیات با شلیک توپخانه
از آتشبارهای یکم و دوم  فرمانده گردان سرگرد آجوری ۱۱۱۱بسیار آغاز و ادامه پیدا کرد. ساعت 

ر د سوم گردان در منطقه عملیاتی طراح آتشباربازدید کرد که روحیه همه نفرات را عالی دید. 
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افسر عملیات گردان، از  نحوی که سروان خواجویبه شدت درگیر بود به جنوب رودخانه کرخه 
گردان درخواست مهمات کرد که بالفاصله شش دستگاه خودرو ُپر از مهمات توسط معاون 

سوم فرستاده شد. وضعیت نیروهای خودی تا آن  آتشباربه  فرمانده گردان سروان غالمرضا علمی
قزوین در عملیات منطقه  زرهی ۵۳لشکرزرهی  ۳شد. تیپلحظه خوب توصیف و ارزیابی می

کننده در عملیات شامل: سه گردان های توپخانه شرکتشرکت داشت و تعداد گردان طراح
کاتیوشا، یک  آتشبارم خودکششی و یک م۲۱۳ آتشبارم خودکششی، یک م۵۱۱توپخانه
سوم  آتشبارم خودکششی تقویت شده بود. م۵۷۱ آتشبارکششی و یک  مم۵۳۱آتشبار
عهده داشت، به را در عملیات  زرهی ۵۳لشکرم که تقویت آتش توپخانه م۵۷۱توپخانه ۳۳۳گردان

دشمن وارد آورد. بعد از شروع عملیات وضعیت به گلوله تلفات زیادی را  ۳۱۱با شلیک بیش از 
 های مانوری بدین شرح گزارش گردید:یگان
 گردان مکانیزه سمت راست هفت کیلومتر در منطقه خود پیشروی کرد. -
 گردان پیاده مکانیزه سمت چپ سه کیلومتر پیشروی داشت. -

علت پهلو دادن گردان به هدف، به علت عدم هماهنگی و نرسیدن هر دو گردان به 
 چهار عمل

ً
دستور عقب نشست. مقاومت دشمن در به کیلومتر بنا کننده سمت راست، مجددا

نفر اسیر و تعدادی نیز کشته داده بود و تلفات  ۵۳۷منطقه بسیار شدید بود. ضمن اینکه تعداد 
های تأیید شده . در گزارشکردمیلجستیکی او هم بسیار زیاد بود، با وجود مقاومت زیادی 

دیده بود که آمار باالیی بود. از نکات بارز این دستگاه تانک و نفربر دشمن منهدم گر  ۱۱تعداد 
کور بود که هدایت عملیات حضور شخص صدام در منطقه جفیر در جنوب رودخانه کرخه

اظهارات اسرای عراقی از همان عملیات، صدام گفته بود؛ به عهده گرفته بود. بنا به عملیات را 
دانیم و هم ایرانیان، از این گفته یم هم ماروم چون اهمیت این منطقه را من از اینجا نمی

گردید. یکی از دالیل مقاومت که در دست دشمن بود، مشخص می صدام، اهمیت منطقه طراح
نشینی و مجازاتی نیروهای دشمن نیز حضور صدام در منطقه و ترس نیروهای عراقی از عقب

های دشمن، با تالش رزمندگان اسالم بایست متحمل شوند، بود. البته با تمامی مقاومتکه می
 کور از وجود دشمن بود.و پاکسازی بخشی از شمال کرخه نتیجه آن عملیات آزادسازی طراح

توپخانه در دفتر ثبت روزانه خود از روند عملیات در روز  ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری
 نوشته است: ۳/۱/۳۱

افسر عملیات گردان پس از حضور در  همراه سروان خواجویبه  1/3/10صبح روز 
های آنان و تبریک پیروزی سوم در روستای متعات و تقدیر و تشکر از فداکاری آتشبار

کننده رفتیم و افسران اداره زرهی 91لشکرپاسگاه فرماندهی توپخانه به  9000ساعت 
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، سروان احمدی و سرگرد الهی را مالقات عملیات، جناب سرهنگ مهبد، سروان ایمانی
علت نرسیدن به  دشمن در جبهه طراحبه کردیم. وضعیت نیروهای خودی در حمله 

داد. بعدازظهر اطالع دادند که گردان هدفشان پیروزی آنچنانی را ارائه نمیبه ها یگان
کور اعزام گردیده منطقه کرخهبه برای کمک و اجرای پاتک  63المنصور دشمن از تیپ

گذشت که طی  از شهر بستان 9900است. برابر گزارش دیدبان، این گردان در ساعت 
شروع  9900اکبر روی آنها آتش گشوده شد. دشمن در ساعت للهدرخواست دیدبانان از ا

 پاتک نمود که عملیاتبه دنبال آن شروع به و  اجرای آتش در سراسر منطقه جبهه طراحبه 
ادامه داشت، ولی پاتک دشمن با رشادت نیروهای  7/3/10روز  0200تا ساعت 

 ت زرهی 91لشکر
ً
نفر اسیر، و تعدادی کشته در  10عداد سرکوب شد. دشمن مجددا

شدت و اوج به های موجود در منطقه دشمن جای گذاشت. صدای آتش سالحبه منطقه 
 از شدت آن کاسته شد. 9000ساعت ادامه داشت که تا ساعت  99خود در منطقه برای 

***** 

در دفتر  بازنشسته( از حوادث و اتفاقات عملیات طراح ۲تیپ)سر  سروان مهدی دامغانیان
 ثبت روزانه خود نوشته است:

همراه افسران ستاد توپخانه لشکر به عنوان افسر رابط به  زرهی 91در توپخانه لشکر
کردیم تا اینکه موعد مقرر فرا رسید و منتظر شروع عملیات بودیم و لحظه شماری می

دقیقه با کلمه بسم الله الرحمن الرحیم و رمز سبحان الله، و با  0693رأس ساعت 
تهیه اجرا شد مدت نیم ساعت آتشبه ها، عملیات شروع شد. شلیک تمامی توپخانه

ها تا یک ساعت ادامه داشت و دلیل آن این بود که دشمن مداومت آتش توپخانه ولی
ها و شهدا تخلیه و بعد زخمیبه  0200و هوشیار بود. از ساعت  کردمیهم دقیق عمل 

زرهی در کوت مستقر  91در پست امدادی مجروحین سپاه که در مجاورت توپخانه لشکر
به روحین و اطالع از وضعیت نیروهای خودی شدند. من برای دیدن مجبودند مداوا می

پست امداد رفتم. اکثر مجروحین از ناحیه پا و باسن ترکش خورده و مجروح شده بودند. 
نفر را دیدم که یک پا و یا دو پای خود را بر اثر برخورد با مین از دست داده  96حدود 

خوب بود و تعداد  های دیگر وضعشانبودند و در شرایط بسیار بدی بودند. اما زخمی
شش نفر هم شهید شده بودند که یکی از آنان راننده تانک بود و مغزش بر اثر اصابت 

های وحشتناکی را مشاهده نمودم که تیر مستقیم دشمن متالشی شده بود. صحنه
 91توپخانه لشکربه ناخودآگاه اشک از چشمانم برای شهدا و مجروحان جاری شد. 
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عملیات همچنان ادامه داشت. در قرارگاه توپخانه  9900زرهی بازگشتم و تا ساعت
سیم در جریان میدان نبرد بودیم و دستورات لشکر و در سنگر هدایت عملیات کنار بی

شرایط میدان نبرد در انتظار پاتک دشمن به شد ولی با توجه ها صادر مییگانبه الزم 
 های توپخانه رویو دیگر آتشتهیه همه ثابت شده بود که تا چه اندازه آتشبه بودیم. 

 9030های مانوری است. حدود ساعتکننده عملیات یگاندشمن اثربخش و تسهیل
فرمانده توپخانه لشکر  و سرهنگ هوشیار زرهی 91لشکرفرمانده  جناب سرهنگ لطفی

قرارگاه آمده بودند و از وضعیت سنگرهای دشمن و استحکامات آنها به از خطوط مقدم 
در میان گرد و غبار و دود و آتش غلیظ که در  9930کردند. ساعت خیلی تعریف می

های خطوط مقدم که در چهار کیلومتری نزدیکیبه خورد خودم را یممچشبه روبروی ما 
 باید ما قرار داشت رساندم. بعد از مشاهده خطوط دشمن، 

ً
 و حقا

ً
به گفتم واقعا

داد زیرا در جوار خاکریزهایشان چنان کانالی  900های مهندسی دشمن نمره یگان
توانستند در آن راه بروند و از دید راحتی میبه کنده و حفر کرده بودند که سربازانشان 

 هر جهت من از کار بسیار خوب دشمنبه و تیر نیروهای ما پنهان و در امان بمانند. 
خوبی برای ما باشد. وسایل و غنائم زیادی نیز از به توانست تجرخوشم آمد، زیرا می

در آن شرایط منطقه زیر آتش شدیدی  .آمده بود که در حال تخلیه بودند دستبه دشمن 
شمن د جاماندهبه دنبال وسایل به هم  پناه بودم و سرباز احمدونددنبال جانبه بود و من 

ام در سال گذشته در همین منطقه از نحوه عملکرد خودمان، قبلیبه تجربه که با توجه 
دهیم. البته یممخبطی انجا کارچهمتذکر شدم که  سرباز احمدوندبه خوشم نیامد و 

 کنوجد آمده و ممبه دست آمده گاهی اوقات نیروها به واسطه پیروزی به در آن شرایط 
است حرکاتی را دور از حزم انجام دهند. ما بعد از مدتی که کامالً منطقه را مورد بررسی 

طرف قرارگاه توپخانه لشکر حرکت کردیم و من به قرار دادیم، سپس سوار جیپ شده و 
زرهی  91مسئوالن گزارش کردم. در توپخانه لشکربه در قرارگاه توپخانه مشاهداتم را 

سوم حرکت نمودم که در بین راه سروان  آتشبارسوی به ها یبعد از آخرین هماهنگ
را دیدم، آنها از دیدنم خیلی خوشحال شدند.  یکم حسین اعتمادیو ستوان خواجوی

من وضعیت منطقه را کامالً برایشان تشریح کردم و از مشاهداتی که در منطقه دشمن 
گفت: فرمانده گردان و دیگر  داشتم نیز آنان را در جریان گذاشتم که سروان خواجوی

دانست اخباری که من ل خواهند شد. او مینفرات گردان با شنیدن این اخبار خوشحا
دهم از روی احساسات نیست بلکه منطقی و درست است و همه جوانب را در نظر می

ر د فرمانده گردان سروان غالمرضا علمی دیدم معاونسوم رفتم و  آتشباربه ام. گرفته
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حضور دارد و وضعیت را برای آنان نیز تشریح نمودم و گفتم  آتشبارآنجا در جمع نفرات 
تهیه شدید مواضع مستحکم خود را ترک و متواری شده است. واسطه آتشبه که دشمن 

ساعت در  30علت نخوابیدن بیش از به همه را شاد دیدم. باألخره بعد از صرف ناهار 
وابیدم. بعد از بیدار عصر خ 9830گرمای شدید و هوای شرجی خوابم برد و تا ساعت

کردم چرا  سؤالدر فکر فرو رفته است،  شدن از خواب دیدم ستوان حسین صبا
از  هاناراحتی؟ گفت ناراحتم از اینکه جوانان کشور دست و پای خود را در این بیابان

ه ببت کردیم و برم. با هم صحشوند و با دیدن آنان رنج میدهند و یا کشته میدست می
هر طریق باید دشمن را از خاک کشورمان بیرون برانیم و این به این نتیجه رسیدیم که 

های تنها راه باقیمانده است که من هم آن را قبول داشتم، ولی گفتم ای کاش با عملیات
مکرر تعداد اسرای دشمن افزایش پیدا کند تا دشمن با کاهش نیروی انسانی خود، 

توپخانه به  9230یم شود. برای کسب آخرین اخبار و اطالعات ساعت تسلبه وادار 
زرهی واقع در کوت رفتم. مطلع شدم تعداد یکصد دستگاه تانک دشمن  91لشکر
نیروهای درگیر ما را  شد، در سمت راست یعنی در هویزهبینی میطور که پیشهمان

د پاتک خو کنند و تصور این بود که صبح روز بعد دشمن با کمک نیروی هواییتهدید می
 نماید.

همراه فرمانده گردان و معاون گردان، به با دو دستگاه خودرو  1/3/10به شنروز سه
توپخانه به  9000زم شدیم. حدود ساعت عا زرهی 91برای بازدید از منطقه لشکر

 ،زرهی رسیدیم، فرمانده توپخانه لشکر حضور نداشت اما سرهنگ محبوبی 91لشکر
طور که حدس زده و سایرین را مالقات نمودیم. همان ، سرگرد فریدونیانسروان ایمانی

خصوص اینکه دشمن از حاشیه به دست نیامده بود، به شد، پیروزی چشمگیری می
اومت دلیل مقبه های پیاده کیلومتر عقب نشسته بود و گویا یگان 3/9کور حدود کرخه

الهی را که دو سرسختانه دشمن نتوانسته بودند مأموریت خود را انجام دهند. سرگرد 
سال از من ارشدتر و همشهری من بود، مالقات نمودم. از ایشان در خصوص وضعیت 

نفر زخمی  36نفر شهید و تعداد  99منطقه پرسیدم که گفت: همه ناراحتند ما حدود 
یجه از نت ایم و متأسفانه شرایط خوبی نداریم. فرمانده گردان جناب سرگرد آجوریداده

ایم هنتوانستگفت، با این همه تالش، قول خودش که میبه عملیات خیلی ناراحت بود و 
 رنجبه  موفقیتی

ً
 و آور است. ایشان با معاون گردان سروان علمیدست آوریم که واقعا

ماندم که بعد  زرهی 91لشکرخداحافظی کرد و رفت. من در توپخانه  سروان خواجوی
نفرات مسئول اعالم به فرمانده توپخانه لشکر آمد و  از مدتی جناب سرهنگ هوشیار
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توپخانه لشکر بیایند. به قرار است  ، آقای مهندس چمرانکرد؛ برادِر دکتر چمران
در  رسید ونظر نمیبه فرمانده توپخانه لشکر نیز از وضعیت و شرایط نیروها راضی 

قرارگاه گردان به از توپخانه لشکر حرکت و  9300دیدیم. ساعت اش ناراحتی را میچهره
و هدایت آتش گردان رفتم به های دشمن شروع شد، تیراندازی 9900رفتم. ساعت 

متر فاصله دارند.  96300کنیم که با ما روی نقاطی تیراندازی می نمودم مامشاهده 
کور عبور و وضعیت پس از بررسی مشخص شد که دشمن قصد دارد از روی پل کرخه

 بارآتشهای ما را در خط بحرانی نماید. با مسئوالن توپخانه لشکر توسط معاون یگان
های تماس حاصل و وضعیت کمبود مهمات و وضعیت لوله سوم ستوان حسین صبا

بایست پاسخ ای بود که میگونهبه اطالع آنان رسید. اما شرایط به ها توپ
های اکبر را نیز زیر آتش گلولهدادیم، زیرا دشمن منطقه اللههای آتش را میدرخواست

افزود و تمام آسمان منطقه شدت آن اضافه میبه توپخانه خود قرار داده بود و هر لحظه 
نظرش به های منور روشن شده بود. آن شب دشمن کلیه مناطقی را که با گلوله

 باران دشمن ادامه داشت.باران کرد و تا صبح گلولهشدت گلولهبه رسید، یمممه
باران دشمن که از شب گذشته شروع گلوله 0200تا ساعت  7/3/10به روز چهارشن

به سوم  آتشبارمعاون  ه بود، ادامه داشت. در این ساعت با ستوان حسین صباشد
را دیدیم که بسیار خسته بود و توان  رفتیم. سروان ایمانی زرهی 91توپخانه لشکر

تلف های مخسیم درگیر عملیات بود و از یگانقدری با بیبه صحبت کردن نداشت زیرا 
 توپخانه برای یگان

ً
های در خط و حفظ موجودیت آنها تقاضای آتش نموده بود که واقعا

او دادم، متوجه شدم فشار به پرسی یک لیوان آب از پا در آمده بود. بعد از احوال
ب گذشته بیشتر هم شده شبه نیروهای دشمن روی نیروهای خودی زیاد است و نسبت 

زرهی تثبیت نشده بود و دیدبانی منطقه را خود فرمانده  91است. هنوز منطقه لشکر
انجام های آتش را او عهده داشت و درخواستبه  توپخانه لشکر جناب سرهنگ هوشیار

ر خط لشکر نیروهای دبه عنوان دیدبان توپخانه، به و با حضورش در خط مقدم  دادمی
 آتشبارع موضبه داد که بسیار هم تأثیرگذار بود. بعد از مدتی از توپخانه لشکر روحیه می

و رجوی با  صدرگفت، بنیکردیم که میسوم آمدیم و اخبار ظهر رادیو را گوش می
منطقه  بخش تثبیتاند. در آن شب خبر مسرتپاریس رفتهبه هواپیما از کشور گریخته و 

ها مخابره کرد. آن شب سکوت عجیبی تمامی یگانبه زرهی  91را فرمانده توپخانه لشکر
کننده، منطقه را تا صبح روشن نگه داشته های روشندر منطقه حاکم بود، اما گلوله

سرپرست اداره برق که فردی بانفوذ، و پسرش هم جزء  پوربود. در آن روز نیز آقای معزی
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ظر نبه بود، وارد منطقه شد. گرچه روزه بود ولی خیلی سرحال  نیروهای سپاه پاسداران
 نفر نیروهای سپاه پاسداران 9300گفت، در حمله اخیر از تعداد رسید. ایشان میمی

اند. با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شدیم و من سعی کردم نفر برگشته 9900فقط 
اظهارات ایشان را در دفتر حوادث ثبت نمایم. در پایان این روز برابر درخواست توپخانه 

 388سوم گردان آتشبارآنان ارسال کردیم که به زرهی آمار مصرفی مهمات را  91لشکر
گلوله تیراندازی نموده بود که برای چنین توپخانه  330م بیش از م973توپخانه

 هایش زیاد بود.محدودیتبه دوربردی با توجه 
***** 

قه و زمین منط کردمیخوبی مراقبت و محافظت به واقعیت این است که دشمن از آن منطقه 
 سمتبه شان و حرکت ای بود که با خارج شدن نیروهای ما از مواضع دفاعیگونهبه عملیات 

العمل آن چیزی جز فاجعه نبود و این شانس کردند که عکسای را بیدار میدشمن، غول خفته
برتری زرهی که داشت از زمین و هوا مورد تهاجم قرار به دادیم تا ما را با توجه دشمن میبه را 

بل که از سال ق ایتجربهبه های ما وارد نماید. با توجه یگانبه ای را ابل مالحظهداده و تلفات ق
های داشتیم، جنگیدن در آن زمین، زمینی که کاماًل مسطح و آرایش یافته و با انواع موشک

صالح نبود. زیرا ما در مکانی اشتباه و در یک جنگی اشتباه به شد، شاید ضدتانک محافظت می
ن پاتک آخری . باألخره در ادامه عملیات منطقه طراحکردمیکه تلفاتمان را بیشتر  شدیموارد می

کور با شکست مواجه شد و دشمن مجبور شد با از دست دادن تعداد دشمن در منطقه کرخه
حلی کور منشینی کند. کرخهکور عقبزیادی وسایل و تجهیزات زرهی و کشته و اسیر از کرخه

ساعت اولیه تار  ۲5با یک تک سریع دشمن را در  ۵۳۱۳در پانزدهم دی  زرهی ۵۳د که لشکربو
نفر اسیر داده بود ولی در روز دوم عملیات دشمن با یک پاتک  ۵۱۱۱و مار کرده و دشمن تعداد 

مواضع  زرهی ۵۳لشکرهای طوری که یگانبه را عقب زده بود  زرهی ۵۳لشکرسریع واحدهای 
زرهی  ۵۳مستقر شدند. در ا ین روز لشکر خود را از دست داده و در روی خط جاده سوسنگرد

هایی که در چند روز اخیر پشت سر گذاشته بود این پیروزی را در ها و سختیبا تمامی مشقت
کور با تثبیت مواضع خود جشن گرفته و سر پل دشمن در این منطقه را و کرخه منطقه طراح

نام به کور منهدم نمود. گرچه باز هم عناصر کمی از دشمن در قسمت کوچکی از شمال کرخه
 ها کماکان باقی ماندند.گرفتگیفرسیه در پناه آب
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 31ردادماه ممویکبیستبه پانزدهم الی شنبه حوادث روزهای یکشن

های طرفین مواضع ادامه داشت و توپخانه ۵۱/۱/۵۳۳۱های این عملیات تا لرزهپس
رفت. گعلت گرمای شدید عملیات انجام نمیبه یکدیگر را زیر آتش داشتند، ولی در طول روز 

ای از درون مشکل داشتند گونهبه مسئله مهم آن زمان در جنگ این بود که هر دو نیروی مسلح 
های مؤثری را انجام و جنگ را خاتمه دهند. مشکل دیگر وانستند عملیاتتتنهایی نمیبه و 

ها دهنده آنطور هماهنگ عمل کنند و واحدهای تشکیلبه این بود که این دو نیرو قادر نبودند 
جربگی، عدم تبرقراری ارتباط با یکدیگر نبودند. فقدان انضباط، بیبه دالیل مختلف قادر به 

ن تجربگی و نداشتعلت جوانی و بیبه فرماندهان آنها در اداره جنگ  تخصص و مهارت، ناتوانی
داران و کارمندان افسران و درجهبه دانش نظامی آن نیرو را با مشکل مواجه کرده بود و نیاز 

روهای نیبه دلیل کمبود نیروی کادر و وظیفه به متخصص ارتش داشتند. از طرفی هم ارتش 
بت هایش یک برتری نسبی و عددی را نستا با ادغام آنها با یگانپیاده سپاه و بسیج نیاز داشت 

تر این بود که این دست آورد ولی موضوع بسیار مهمبه دشمن به نیروهای زرهی و پیاده به 
های رزمی مکانیزه در صورت گروهبه شدند و در آن دشت باز بایست سازماندهی مینیروها می

 هایکردند که متأسفانه ما از نظر یگاناهداف خود دست پیدا میبه سرعت به آمدند تا می
م سرعت مواضع دشمن را اشغال نماییبه توانستیم زرهی و مکانیزه نیز دچار مشکل بودیم و نمی

شدیم و نیروهای پیاده ما که آموزش کافی هم همین دلیل دچار مشکل جدی میبه که 
دادند. در دشت باز نکته بسیار مهم برای نیروهای شدند و تلفات میپذیر مینداشتند، آسیب

کننده سرعت است که نیروهای پیاده چنین خصوصیتی را ندارند و بدون حمایت عمل
 آسیبیگان

ً
پذیر خواهند بود و ما چنین وضعیتی را بارها در صحنه عملیات های مکانیزه قطعا

نیروهای پیاده بدون نیروهای  جنوب مشاهده نمودیم. لذا ما در جنگ عماًل شاهد بودیم که
تنهایی به ارتش  و نیروی هوایی زرهی و مکانیزه و پشتیبانی آتش توپخانه و هوانیروز

اجرای عملیات نبودند. این حالت برای نیروهای ارتش نیز وجود داشت و به قادر  عنوانهیچبه
این دو  دست آوردند.به توانستند یاده موفقیت آنچنانی را نمیهای ارتش بدون نیروهای پیگان

 جلو حرکت کنند. البتهبه توانستند رو شدند و میعنادار میممنیرو با مقدورات خود در کنار ه
 عملیاتبه 

ً
 د.ها را اجرا نماینمرور نیروهای سپاه و بسیج و ارتش آموختند که چگونه مشترکا

قدری شدت داشت که انگار در کنار تنور آتش ایستاده بودیم. به گرمای هوا  ۵۱/۱/۳۱روز 
شدت  .کردیممسنگر خود پناه برده و با گرمای هوا دست و پنجه نر به در سرتاسر جبهه هرکس 

توانستیم آن را تحمل نماییم. در طول این روزها همین قدری بود که در سایه هم نمیبه گرما 
به های طرفین شروع شد، توپخانههوا کاسته میکه در عصرها کمی از شدت گرمای 
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من یافت. دشها ادامه میکردند و تا شروع گرمای روز بعد تیراندازیهای پراکنده میتیراندازی
گرفت که با پاسخ آتش نیروهای ها منطقه را زیر آتش مینیز از ترس رزمندگان اسالم، شب

اشت. در هوای طوفانی و با روان شدن شدند و این روند همچنان ادامه دخودی مواجه می
روز و نشستن واسطه گرما در طول شبانهبه این طرف و آن طرف، عرق ریختن مداوم به ها شن

 گذراندیم. معمو محیط زندگیمان، شرایط بسیار سختی را میبه مان و روی چهرهبه گرد و غبار 
ً
ال

ودند، انداخته بودیم. وقتی پتوهای سربازی معروف ببه در کف سنگرها پتوهای مشکی که 
 غیر از محلی که دراز کشیده بودیم.به جا را خاک گرفته بود، شدیم همهخوابیدیم یا بیدار میمی

 
ً
 جای ما روی پتو نقش بسته و کاماًل مشخص بود. واقعا

ً
بعد از برخاستن از جای خودمان، دقیقا

صورت سیبل هدف به ی دشمن شرایط برایمان سخت بود از طرفی هم در مواضع پدافندی برا
ریخت. ما هدفی مشخص برای ، روی ما آتش میکردمیدر آمده بودیم. زیرا دشمن هر زمان اراده 

کانیکی و بیل م بولدوزرهای تجهیزات مهندسی از قبیل لودر، کاستیبه دشمن بودیم که با توجه 
و غیره در شرایط مناسبی قرار نداشتیم و انرژی نفرات صرف آرایش موضع و استحکامات ضروری 

 افرادیبه داد. جنگیدن در آن شرایط سخت نیاز شد که توان و کارایی نفرات را کاهش میمی
بر  جنگازخودگذشته داشت که نفرات ما و دیگر رزمندگان اینچنین بودند. اهمیت پدافند در 

کسی پوشیده نیست و مورد تأیید کارشناسان نظامی است. در هیچ مدرک نظامی هم دیده نشده 
 که آفند بر پدافند برتری دارد هر کدام شرایط و مشکالت خاص خود را دارند.

نیروی زمینی ارتش از ابتدای جنگ مسئولیت کامل پدافند مرز طوالنی با عراق را داشت و 
ور ها مجبوحی و روانی زیادی را متحمل گردیدند و در بیشتر موارد یگاننیروهایش فشارهای ر 

یهن ممتر، برای مدت طوالنی زیر فشار دشمن قرار بگیرند و از حریبودند با قبول جبهه طوالنی
تند و گرفهای توپخانه تحت فشار شدیدی قرار میهمین دلیل یگانبه اسالمی دفاع کنند. 

های خطوط مقدم را با انبوه آتش خود بپوشانند که تأمین ضعفبایست با تالش مضاعف می
ها و خودروها، سوخت و... برای ادامه جنگ کار بسیار مشکلی برای مهمات، قطعات توپ

بایست در آن شرایط سخت انجام دهند. از طرفی حفظ روحیه نفرات فرماندهان بود که می
 سخت .شاهکار بود

ً
فتن در خطوط و مواضع پدافندی است که ترین شرایط جنگ قرار گر واقعا

بایست هر لحظه و هر زمان انتظار هجوم دشمن را داشت و یا حداقل پناه گرفتن در سنگرها می
های دشمن و یا هواپیماهای آنان و یا زندگی برای فرار از اصابت ترکش گلوله توپخانه، خمپاره

که تحمل در آن شرایط خود یک  بار جوی و در گرمای سوزاندر شرایط بسیار سخت و مشقت
رود. در اینگونه شرایط وضعیت آبرسانی برای عناصر رزمنده از شمار میبه نوع جنگیدن 

 نماید.العاده خاصی برخوردار است که فرماندهان را درگیر میاهمیت فوق
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شماره به یک دستگاه تانکر آب لیالند را  تهران ۵۵، شهرداری منطقه ۲۵/۱/۳۱در تاریخ 
معرفی نمود. آن  اکبر محمدپورجای آقای علی زادهرانندگی آقای قهرمان قاسمبه  ۳۱۳۱۲

ها و مشکالت فراوان داد، در زیر بمبارانآب و علف که گرما همه را آزار میعزیزان در آن دشت بی
ای در جهت تدارکات آب گونه چشم داشتی و گالیهابرو نیاورده و بدون هیچبه جبهه اصاًل خم 

ای عالی در کار خود کوشا بودند. یادی از کردند و با روحیهیم مسنگر اقدابه رزمندگان، سنگر 
شاءالله خواهد این عزیزان کردم. خداوند نگهدار و پشتیبان آنان باشد و خداوند اجرشان را ان

 معلوم نبود اگر چنین ایثارگرانی نبودند با توجه 
ً
به ان و نیاز های گردپراکندگی یگانبه داد. واقعا

ها و تانکرهای ثابت هزار شوییا، حمام کردن نفرات، آب مورد نیاز دستهشست و شوی لباس
وزانه ها واگذار گردیده بود، ر جبههبه لیتری که برای هر رسد در نظر گرفته شده و توسط افراد خّیر 

 جای تقدیر و تشکر را دارد. توسط تانکرهای سیار شهرداری پر میبه چندین مرت
ً
شدند که واقعا

 جا دا
ً
جبهه آمده بود و با تانکر به  ای که از شهر قمراننده رد نامی هم از آقای محمد ذاکریضمنا

های یگانبه خود حدود دو سال در جبهه ما را یاری نمود، کرده باشم. وی هم در امر آبرسانی 
گفتیم اگر شما بروید چه کسی او به گردان زحمات زیادی کشید و هنگام رفتنش از منطقه، 

ما گفت تانکر بنزی که دارم برای شما، یک نفر راننده را مشخص به دهد؟ او یممآبرسانی را انجا
در منطقه عملیاتی  ۵۳۲۵ماشین بنز  او گفتم آقای ذاکریبه کنید تا آبرسانی را انجام دهد. من 

همانند آتشی است که برای ما مسئولیت بسیار دارد. او گفت اگر گلوله توپخانه دشمن و یا هواپیما 
ما داد و از منطقه عملیات خارج به آن را منهدم کردند فدای سر همه شما رزمندگان!!! او تانکر را 

ز یکم باقی ماند. نامبرده بعد ا آتشبارا، یعنی شد و تانکر بنز ده تنی برای همیشه در یگان م
ه بمستقر بودیم، نزد من آمد و گفت: برادرم  وقتی که ما در کنار پل بستان بهچزاعملیات تنگ 

اش بین نیروهای خودی و دشمن جا مانده منطقه آمده و شهید شده و جنازهبه عنوان بسیجی 
است و قصد دارم بروم و پیکر برادر شهیدم را بیاورم. من او را سه شب در سنگر خودم نگه داشتم 

های الزم باألخره یک شب توانستیم پیکر برادر شهیدش را توسط رزمندگان و با هماهنگی
 نتقل کنیم. روحش شاد و یادش گرامی باد.عقب مبه های در خط یگان
سال سن  5۱که حدود  حیطم منام آقای کریبه ، فردی بسیجی جای آقای محمد ذاکریبه  

ما واگذار شد. او مردی استثنایی بود و قدرت بدنی  آتشباربه عنوان راننده تانکر آب به داشت، 
و گردان تالش بسیار چشمگیری داشت. او در  آتشباربه ای داشت و در امر آبرسانی العادهفوق

وجه اش شکست اما با تزمین پرتاب شد و استخوان ترقوهبه حین انجام وظیفه از روی تانکر آب 
 کردیمدنده ماشین بنز تانکر ده تنی را عوض شکستگی استخوانی که داشت، با یک دست به 

. دداانجام مینحو بسیار مطلوبی به اش را . او وظیفهدادانجام میو در آن شرایط آبرسانی را 
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ه بکردم که استراحت کند و یا او اصرار میبه واسطه مجروحیتی که داشت، خیلی به من، 
داد که برخورد او در آن د ادامه میگاه نپذیرفت و همچنان بکار خومرخصی برود ولی هیچ

 من و دیگر 
ً
را متعجب کرده  رزمانمهمشرایط گرما و مشکلی که برایش ایجاد شده بود، واقعا

صورت معمول ادامه داشت و به های توپخانه در منطقه درگیری بود. بعد از عملیات طراح
ای ازهاندبه گرفتند، زیرا شدت گرما در طول روز ها زیر آتش میطرفین مواضع یکدیگر را شب

یی و یا انجام عملیات نبودند در این مدت ما سعی کردیم جاجابهبه بود که نیروها قادر 
کنار  پ را ایستاده درهای توعلت گرمای شدید گلولهبه را مرتفع نماییم.  آتشبارهای نارسایی

گیری دلیل گرمای زیاد جلو به ها قرار داده بودیم تا آسیبی نبینند و از انفجار احتمالی آنها توپ
 کرده باشیم، 

ً
های توپ که در داخل محفظه فلزی قرار داشتند، دقت در نگهداری خرج خصوصا

کردیم با ود، لذا سعی میکردیم زیرا احتمال آتش گرفتن آنها در گرما بسیار زیاد ببیشتری می
ها محافظت و نگهداری نماییم. بان و یا قرار دادن آنها در سنگرهای مسقف از خرجاحداث سایه

داران در گرمای سوزان توسط درجه آتشبارها و خودروهای کاری توپبه در آن ایام حاضر 
، پناهبان حقدارانی همچون گروهگرفت. درجهو گردان صورت می آتشبارتعمیرکار متعهد 

و دیگر تعمیرکاران آتشبارها و گردان در  فر(، گروهبان اسدالله برمر )ایمانیگروهبان زودخیزی
های بعدی برها نقش بسزایی داشتند تا در عملیاتها و مهماتکاری خودروها و توپبه حاضر 

أموریتمان باشیم. اقدامات بعدی ما آموزش سربازان جدیدالورود بود که ممانجابه قادر 
دادیم تا در هر نحوی که شده آنان را از نظر آموزشی در سطح مناسبی قرار میبه بایست می

طول انجامید به ، ۵۳۳۱ی نداشته باشیم. ادامه این روند تا شهریور ها مشکلحین عملیات
های در خط بود را نیز های محوله را که پشتیبانی آتش یگانضمن اینکه مأموریت

شهریور ماه به دادیم که جز مسائل تکراری، مورد خاصی نداشتیم. ادامه جنگ یممانجا
 کردیم.کردند، آماده میش را میکشانده شد و خود را برای عملیات بعدی که صحبت

 31دهم شهریورماه به شنهشتم الی سهبه حوادث روزهای یکشن

و سروان حسین  ، معاون فرمانده گردان سروان غالمرضا علمی۳/۳/۳۱به روز یکشن
گفتند عملیاتی در آینده پیش روی داریم میزرهی رفته بودند،  ۳قرارگاه تیپبه که  خواجوی

زرهی را هدایت خواهد  ۳عملیات تیپ که فرمانده لشکر؛ جناب سرهنگ مسعود منفردنیاکی
سمت فرمانده تیپ به تازگی به  زرهی؛ سرهنگ هوشنگ بهرامی ۳نمود. زیرا فرمانده تیپ

های دشمن روز گذشته توسط انتصاب یافته است. در آن روز اطالع یافتیم که توپخانه
اند که باعث ارتش بمباران شده و خسارات زیادی را متحمل شده هواپیماهای نیروی هوایی
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قه طهای نیروی زمینی ارتش نیز برای عملیات آینده وارد منخوشحالی ما شد. تعدادی از یگان
م خودکششی و کاتیوشا م۲۱۳توپخانهم کششی و م۵۱۱توپخانهشده بودند. از جمله دو گردان 

 توانستند در پیشبرد عملیات مؤثر باشند.که می
در تلویزیون اعالم کرده بود؛ حمله سراسری نزدیک  ، تیمسار فالحی۷/۳/۳۱شب مورخ  

مردم اطالع داده خواهد شد. سروان غالمرضا به است و خبرهای پیروزی رزمندگان اسالم 
زودی انجام خواهد شد و به اظهار داشتند که عملیات  و سروان حسین خواجوی علمی

صبح  ۱۱۱۱شود و ساعت شروع عملیات ساعت دقیقه صبح اجرا می ۱5۳۱تهیه ساعت آتش
ی در یعن اکبردشمن در غرب ارتفاعات اللهبه داد که تک ما باشد. قرائن و شواهد نشان میمی

ای انجام خواهد گرفت که این روش جنگیدن بسیار ت تک جبههصوربه و  شمال رودخانه کرخه
دست آمده از نبردهای گذشته با دشمن، اجرای این به تجربیات به باشد. با توجه سخت می

های فراوان و تحمل تلفات سنگین همراه شده و ای همواره با مشکالت و دشواریمانور جبهه
 مواضع پدافندیبه وفقیت مواجه گردیده بودند، زیرا دشمن با اتکا مماغلب هم نیروها با عد

ش خاردار( و پشتیبانی آتهای مین و سیممستحکم و آرایش یافته )زمین آرایش یافته و میدان
سنگین توپخانه موفق شده بود تالش آفندی ما را خنثی نموده و مانع از سقوط خطوط 

دشمن وجود نداشت به کان احاطه و تهدید جناح و عقپدافندی خود شود. البته در آن زمان ام
اضع موبه ای را برای عملیات انتخاب کرده بودند تا با رخنه ناچار فرماندهان تک جبههبه که 

اخبار سراسر رادیوی ایران  ۲۱۱۱ساعت  اهدافشان دست یابند.به دشمن، آنها را منهدم و 
و  جمهور، آقای رجاییرئیس است. انفجار عظیمی در نخست وزیری رخ دادهاعالم کرد؛

باخبر شدیم برنامه حمله،  ۲۱۳۱اند. ساعتبیمارستان انتقال یافتهبه  وزیر، آقای باهنرنخست
 تعویق افتاده است.به هم خورده و به با حادثه رخ داده 

 باران شد. آنهای دشمن گلولهو شرق آن توسط توپخانه اکبر، ارتفاعات الله۳/۳/۳۱روز 
 فکربه کننده آنچنان خبری نبود. ما هر روز های روشنهای قبل از گلولهها همانند شبشب

 ۱۷۱۱کردیم. باألخره ساعت عملیات بعدی بودیم و خودمان را برای نبردی دیگر آماده می
و تعدادی دیگر را از طریق رادیو شنیدیم که بسیار  و باهنر صبح خبر ناگوار شهادت آقای رجایی

 تخلیه نمودیم تا پادگان دشت آزادگانبه متأثر شدیم. در آن روز خودروهای خراب و تعمیری را 
 کرخه، عملیات جنوب رودخانه کرخهتعویق افتادن عملیات در شمال به تعمیر شوند. البته با 

تعویق افتاده بود. به با عملیات شمال کرخه انجام دهد نیز  زمانهمقرار بود  زرهی ۵۳که لشکر
 هایکور، منطقه ناگهان ناآرام شد و توپخانهکرخه-در منطقه طراح ۵۱/۳/۳۱روز ۱۳5۱ساعت 

ین های طرفتیراندازی کردند. درگیری بین طرفین شدت گرفت و توپخانهبه دشمن شروع 
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نطقه را های توپخانه ممواضع یکدیگر را زیر آتش گرفته بودند که صدای شلیک و انفجار گلوله
ته شدت زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرف بهسوم گردان  آتشبارفرا گرفته بود. مطلع شدیم که 

 اند.و چهار نفر از سربازانش مجروح شده
بازنشسته( در دفتر ثبت روزانه خود از حوادث روز  ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 نوشته است: ۳۱دهم شهریورماه به شنسه
سوم رحیم همراه ستوانبه سوم گردان، من  آتشبارمحض اطالع از وضعیت به 
 و یکم حسین اعتمادیسوم رفتیم که مشاهده نمودیم ستوان آتشباربه  نژادحسین

نفراتش در حال تیراندازی هستند و درگیری شدیدی در جریان است که بالفاصله 
تخلیه کردیم و ستوان داود  در اهواز بیمارستان شرکت نفتبه را  آتشبارمجروحین 

بیمارستان شرکت نفت برود و از وضعیت سربازان آگاهی به صادقی را مأمور کردیم تا 
را دیدم که  رفتم، سروان سامی و ایمانی زرهی 91توپخانه لشکربه  9900یابد. ساعت 

نفر از نیروهای دشمن  30خبر دادند حدود  9900کردند. ساعت عملیات را هدایت می
نیروهای ما نیز تلفاتی به اند. البته اسارت در آمدهبه نفر از آنها نیز  10کشته و حدود

 کننده بود.وارد شده بود که ناراحت
***** 
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 ادامه عملیات خیبر

گذشته بود. پس از آن عملیات  اکبرچند ماهی از عملیات پیروزمندانه فتح ارتفاعات الله

ها جهت و برطرف نمودن نارسائی مواضعتحکیم کننده مشغول بازسازی، نیروهای شرکت

 ۵۵اکبر، طرح عملیاتی خیبر در عملیات آتی بودند. در ادامه عملیات فتح ارتفاعات الله

اکبر در کننده در عملیات فتح ارتفاعات اللههای عمده شرکتبا همان یگان ۵۳۳۱شهریور

، دو گردان ۳۲زرهی لشکر ۳مرحله اجرا در آمد. تیپبه  شمال و جنوب کرخه در غرب سوسنگرد

و حدود یک  زرهی ۵۳لشکر ۵هوابرد، تیپ ۱۱، تیپهای نامنظم شهید چمراناز گروه جنگ

در  ۳۲زرهی لشکر ۳، در عملیات شرکت داشتند و فرماندهی تیپگردان از سپاه پاسداران

 دار بود. جناب سرهنگ هوشنگ بهرامیعهده شمال کرخه را جناب سرهنگ هوشنگ بهرامی

زرهی انتصاب  ۳سمت فرماندهی تیپبه که مجروح شده بود،  جای جناب سرهنگ الماسیبه 

در سه مرحله خاکریزهای دشمن را تصرف و خود  زرهی ۳۲های لشکریافته بود. قرار بود یگان

نیمه شب با  ۱۳۱۱نزدیک نمایند که همه در تب و تاب عملیات بودیم. ساعت  شهر بستانبه را 

 منتظر آغاز عملیات آتشبارو رؤسای توپ در  ، سرگروهبان بازیارانجناب سروان عباس صالحی

د با کردنکردیم. فرمانده گردان و افسران ستاد گردان نیز سعی میبودیم و لحظه شماری می

 ۳۲اکبر و منطقه عمل لشکریکم و دوم در منطقه الله آتشبارهای تلفنی خود از آمادگی تماس

ایند و در زرهی در روستای متعات اطمینان حاصل نم ۵۳سوم در منطقه لشکر آتشبارزرهی و 

 های دشمن در آننمودند. توپخانهگوشزد می آتشبارفرماندهان به این راستا تذکرات الزم را 

کردیم دشمن از حمله کردند که تصور میلحظات فعال بودند و آتش پرحجمی را نیز اجرا می

ها رأس ساعت تهیه فرا رسید و کلیه یگانما با خبر شده است. باألخره ساعت اجرای آتش

های کلیه توپخانه ۱۱۱۱تهیه را آغاز کردند. تا ساعت هایشان آتشبا شلیک کلیه سالح ۱5۳۱

کننده نیز منطقه را کاماًل روشن کرده بودند و های روشنکردند. گلولهخودی پیاپی شلیک می

روشنایی پایداری را در خطوط درگیری شاهد بودیم. طبق گزارشات دریافتی، نفرات یگان 

علت اجرای آتش به ها در میدان مین دشمن را داشتند، آوری مینمأموریت جمع مهندسی که

خوبی انجام و معبری مناسب و مطمئن را برای به شدید دشمن نتوانسته بودند مأموریتشان را 

ان ها از میدور باز نمایند. زیرا دشمن با هوشیاری کامل و با اجرای انواع آتشعبور نیروهای تک

اتمام رسید، مشاهده نمودم به تهیه خودی . من زمانی که آتشکردمیبت مین خود مراق

یت تهیه نتوانسته دشمن را تثبیت و وضعهای دشمن فعال هستند. لذا پی بردم که آتشتوپخانه
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تدافعی آنها را برهم بزند و احساس خطر کردم و نگرانی وجودم را فرا گرفت، نگرانی من بیشتر 

شد. ور بود چون با بدتر شدن اوضاع، تلفات آنها هر لحظه بیشتر میکهای تبرای نفرات یگان

کم احساس شدت در جریان بود و متأسفانه برتری دشمن کمبه  ۱۳۳۱عملیات تا ساعت 

شد. اگر نیروهای دشمن بیشتر بودند، شاید خط مقدم نیروهای خودی در ارتفاعات می

ل مجدد آن نیز توسط دشمن متصور بود که افتاد و احتمال اشغاخطر میبه اکبر نیز الله

تا  یطیههای شحهای خودی این مشکل رفع شد. بین تپهخوشبختانه با آتش سنگین توپخانه

 ترنزدیکمرز به ، دشمن سه خاکریز مستحکم احداث و نیروهای دشمن هرچه شهر بستان

ادامه داشت و در طول روز تردد  ۲۵۱۱جنگیدند. آن روز، نبرد تا ساعت شدند، بهتر میمی

دیدیم که نگرانمان کرده بود. استوار باقرزاده راننده خودروی های خودی را میآمبوالنس

حین مجروگفت: یک دستگاه اتوبوس پر از آمده بود، می ارکان گردان که از اهواز آتشبارمهمات 

 و شهدا را دیده است.

علت به تانک که افسر بسیار خوب و شجاعی بود،  ۲۳۵فرمانده گردان سرگرد منتصر
زرهی،  ۳تیپ ۳رئیس رکن جای او سرگرد اخوانبه مجروح شدن در بیمارستان بستری بود و 

علت فشار به عهده داشت و به تانک را در آن عملیات  ۲۳۵مسئولیت اداره و هدایت گردان
 نشینی را داشت که فرمانده لشکر سرهنگ مسعود منفردنیاکیبسیار زیاد دشمن قصد عقب

ت علبه او دستور داد، مقاومت کند تا چهار گردان کمکی برسد. او پاسخ داد: به طی پیامی 
 از طرف فرمانده لشکر، دستور داده شد اگر  توانیم مقاومتنمیفشار دشمن 

ً
کنیم. مجددا

هر جهت عملیات ادامه داشت و به نشینی کنید، تسلیم دادگاه صحرایی خواهید شد. عقب
کردند و در بعضی نقاط نیروهای دشمن مقاومت زیادی میشد و تر میشرایط هر لحظه سخت

ای نفع نیروهبه دست آورده بودند، زیرا شرایط منطقه نبرد کاماًل به هم برتری محسوسی را 

کردند. در اطالعیه ارتش که شب دشمن بود و آنها در مواضع بسیار مستحکم دفاع می
ذکر  بهها نشد و فقط منطقه و یگانوضعیت به ای از طریق رادیو پخش شد اشاره ۲۵۱۱ساعت

وز رفت که صبح ر نفر اسیر و انهدام تعداد زیادی تانک دشمن اکتفا شد. البته احتمال می ۳
ه داشتیم، نگرانی کبه پاتک نماید. آن شب با توجه  اکبربعد دشمن در منطقه غرب ارتفاعات الله

نفرات با وضعیت پیش آمده از روحیه خوبی برخوردار نبودند. تا  خستگی در تنمان ماند و همه
بیشتر ناراحت شدیم، چون از منطقه سرپل  ۲۵۳۱اینکه با شنیدن اطالعیه عراق در ساعت 

اکبر خبری را اعالم کرد که با اسارت نیروهای خودی همراه بود، چون و ارتفاعات الله ذهاب
 اعراقی

ً
زدند. البته با زدند و یا اصاًل حرفی نمیز اسارت نیروهای ما کمتر حرف میها عمدتا
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های خودی اجرا کردند، تک نیروهای خودی در مراحل تهیه سنگینی که توپخانهشروع آتش
انهدام نیرو و به رفت و تک دور گرفته بود و نیروهای خودی موفق خوبی پیش میبه اولیه 

تا سه کیلومتر  ۱/۲ی از دشمن شده بودند، اما بعد از حدود اتجهیزات زرهی قابل مالحظه
ه بمواضع اصلی پدافندی دشمن که به های تأمینی و برخورد پیشروی و عبور از مواضع یگان

نحو بسیار عالی آرایش یافته بود، دور تک کند و سپس متوقف شد و ادامه عملیات مقدور 
ن کافی برای بازسازی خود داشتند و تالش بسیار اینکه نیروهای خودی زمابه نگردید. با توجه 

سازی خود جهت عملیات بعدی نموده بودند، اما دشمن در آن منطقه اقدام زیادی برای آماده
 غیرممکن بود. ای کرده بود و در قسمتایجاد میادین مین گستردهبه 

ً
هایی عبور از آن واقعا

کردند. واقعیت این خوبی مراقبت میبه  چون نیروهای تأمینی دشمن از موانع و میادین مین

بود که نیروهای خودی اطالعات دقیقی از قدرت و استحکامات دشمن در آن زمان نداشتند و 
کننده خودی از سنگرها و مواضع دشمن همان چیزهایی بود که تصور و تجسم نیروهای تک

نیز در اثر مقاومت  قباًل با آن مواجه شده بودند. نیروهای خودی در جنوب رودخانه کرخه
حالت پدافندی درآمده بودند. در حین به گیر و گاسیس زمینم منابه ویژه در محلی به دشمن 

که  فرماندهی سرگرد منتصربه  زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳تانک تیپ ۲۳۵اجرای عملیات گردان

ایجاد رخنه در مواضع مستحکم به ، موفق کردمیآن را هدایت و فرماندهی  عماًل سرگرد اخوان
ه بای در شمال این مواضع که بعدها اصطالح شکستن خط مقدم دشمن در نقطهبه دشمن یا 

علت کمبود نیرو و مقاومت شدید دشمن به نام خاکریز عصا شکل معروف شد، گردید ولی 
بود که وجود نممنتوانستند رخنه ایجاد شده را توسعه دهند و نیروی تازه نفس و کمکی دیگری ه

 رخنه ایجاد شده در مواضع دشمن، توسط نیروهای دشمن 
ً
این یگان را تقویت نماید و نهایتا

ولی  ،عقب رانده شدبه این یگان های زرهی دشمن، هر حال با پاتک سنگین یگانبه ترمیم شد. 
نیروهای خودی عالوه بر اینکه حدود دو کیلومتر پیشروی کردند، در همین وضعیت توانستند 

متری خاکریز اصلی پدافندی دشمن در  ۳۱۱سبز را در فاصله نام تپهبه یک تپه رملی کوچک 
مواضع دشمن داشت و شمال رودخانه کرخه نگه دارند که این تپه رملی دید بسیار عالی روی 

 .کردیم مامکان دیدبانی از نزدیک روی مواضع پدافندی عراق را برای نیروهای خودی فراه

سبز تالش بسیاری نمود که هر دفعه با مقاومت شدید نیروهای دشمن برای پس گرفتن تپه

 در طولهای توپخانه و خمپاره و تانک مرتبشد. انواع آتشرو و عقب رانده میبه زرهی رو ۳تیپ
ً
 ا

شد و متأسفانه نیروهای خودی مستقر های دشمن اجرا میروز روی این تپه توسط یگانشبانه

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳های شدند. گردانسبز تلفات قابل توجهی را متحمل میدر تپه
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هایی را توپخانه روی این تپه دیدگاه ۳۳م کششی گروهم۵۳۱توپخانه ۳5۳خودکششی و 

احداث و دیدبانان خود را روی آن مستقر نموده بودند تا کلیه حرکات دشمن را از خط مقدم تا 

زیر نظر داشته باشند که در این راستا بسیار  و آن سوی رودخانه کرخهبه و چزا منطقه بستان

هر جهت حفظ آن به شهادت رسیدند. به موفق بودند اما چندین نفر از دیدبانان در آن محل 

توانست مبنای خوبی برای عملیات آتی عناصر تپه برای نیروهای خودی بسیار حیاتی بود و می

 خانه های توپهای خودی باشد. البته دیگر یگانور یگانتک
ً
 ۳۵۳گردان خصوصا

های تقویتی نیز در آن منطقه زرهی و توپخانه ۳م خودکششی کمک مستقیم تیپم۵۱۱توپخانه

 تحمل تلفاتی شدند.ممها هدیدبان داشتند که آن یگان

ت بعد از عملیا سبز بودم.من خودم از نزدیک چند بار شاهد تالش دیدبانان خودی روی تپه

دیدبانی  مشغول آتشباردیدبان  یکم وظیفه سلیمانیانسبز با ستوان، یک روز روی تپهخیبر

های دیدم که با اصابت گلولهوضوح میبه بودیم، من نفرات دشمن را در آن سوی خاکریز عصا 

دویدند، بعد از دقت زیاد و متمرکز کردن دوربین دیدبانی هر سو میبه توپخانه ما، دوان دوان 

اند. ما آتش توپخانه روی مواضع دشمن متوجه شدیم که چند نفر از نفرات دشمن مجروح شده

های خود را تخلیه کند بعد از اینکه مجروحین را تخلیه کردند. را قطع کردیم تا دشمن زخمی

 آتش پرحجمی روی آنها
ً
هر ه بگرفت. اجرا کردیم. اما متقاباًل دیدگاه ما نیز زیر آتش قرار  مجددا

 جهت دشمن از آن ناحیه همیشه دچار مشکل بود.

ه بو اشغال کامل خطوط دفاعی دشمن توسط رزمندگان اسالم، من  بعد از عملیات بستان

در حال بازدید از خاکریزهای دشمن  آتشباریکی از رؤسای توپ  همراه استوار محسن کالنتری

های خاکریز عصا بودیم که یکی از اجساد عراقی را که افسری با درجه بودیم. در نزدیکی

سروانی بود، مشاهده کردیم که در کنار سنگری بر اثر ترکش گلوله توپخانه کشته شده بود. 

کردم، متوجه شدم این افسر عراقی دیدبان توپخانه  ای پیداسنگر او را بازرسی کردیم، نقشه

ی وی بود، کاماًل بررسبه بوده است. وقتی طرح منظری و نقشه منطقه عملیاتی را که متعلق 

ه از ای کسبز چندین نقطه را ثبت تیر نموده بود. همچنین جادهکردم، مشاهده نمودم روی تپه

 محل تقریبی به  اکبرارتفاعات الله
ً
آن سمت ادامه داشت نیز نقاطی را ثبت کرده بود. ضمنا

قت آن دبه های ما را نیز در طرح خود گنجانده بود. با دقت و بررسی بیشتر پی مواضع توپخانه

گذاری گذاری نموده بود و با شمارهخوبی عالمتبه افسر دیدبان عراقی بردم. کلیه مواضع ما را 

. من آن نقشه را برداشتم کردمیو نیاز بود روی آنها اجرای آتش  کردمین که اراده آنها، هر زما
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ً
دیدبانان خودمان نشان دادم و گفتم: دشمن خودتان را خوب بشناسید و ببینید چقدر به و بعدا

کند و چقدر در کارش دقیق است. البته این دقت و نحوه عملکرد آن افسر با دقت عمل می

های وب بود اما در برابر نیروهای رزمنده خودی و دیدبانان ورزیده توپخانهدیدبان خیلی خ

ترین شرایط منطقه عملیات را با دقت تمام تحت نظر داشتند، کم روز در سختخودی که شبانه

ن گفتم، همیشه باید سعی کنید با دقت کارهایتادیدبانان میبه آورده بود و کشته شده بود. من 

ر عملیات د آتشبار، دیدبان یکم وظیفه سلیمانیانها را با ستوانن این صحبترا انجام دهید. م

ها گالیه داشت، چون ما هر لحظه از گیریدر میان گذاشتم، زیرا او همیشه از سخت بستان

های فرماندهی دشمن، خواستیم. اطالعات در مورد پاسگاهدیدبانان اطالعات دقیقی می

آخرین به نحوه استقرار آنها در خطوط مقدم و تعداد نفرات دشمن، اطالعات مربوط 

 کوتاهی و قصورش اصاًل برای ما ییجاجابه
ً
 ها و دیگر موارد. خطای دیدبان و احتماال

ً
 خصوصا

گیر بود، قابل قبول نبود، چرا که چشم یگان فرمانده گردان که در این زمینه بسیار سخت

دبان دیبه ها و موفقیت و پیروزی در آنها بستگی توپخانه دیدبان است. امید همه در عملیات

ند و از کنزیرا دیدبانان با دقت و بادانش هستند که عرصه را برای دشمن تنگ می ورزیده دارد،

و مؤثر در انهدام نیروهای  موقعبه های دقیق و جوئی مهمات و اجرای آتشتر در صرفههمه مهم

، ثبت رسیده استبه دشمن نقش بسیار مهمی دارند. خاطرات اکثر افسران اسرای عراقی که 

های گانیبه ها تلفات سنگینی را ه توپخانه ارتش ایران در تمامی عملیاتبیانگر این است ک

 ارتش عراق وارد نموده است.

ای هدقت و اجرای آتشبه « های شرقیویرانی دروازه»السامرایی در کتاب سرلشکر وفیق

های ارتش در دوران جنگ همچنین مهارت و دانش افسران توپخانه ارتش مؤثر توسط توپخانه

دریافت که افسران و  توانمیری اسالمی ایران اقرار نموده است. از این خاطرات جمهو

های مختلف ارتش در مناطق عملیاتی های ارتش ایران در یگانداران و دیدبانان توپخانهدرجه

برد های ناند و نقش بسیار مهمی را در صحنهاز توانمندی و دانش نظامی باالیی برخوردار بوده

تگی های توپخانه بساند. دقت تیر در یگانو پیروزی رزمندگان اسالم ایفا نموده جنگ تحمیلی

 تیر دارد. آتشبارسه عنصر دیدبان، مرکز هدایت آتش و به 

اده با تیر با دقت و منظم و آم آتشباربنابراین دیدبان ورزیده، مرکز هدایت آتش پویا و فعال و 

سرعت در منطقه عملیات با هدایت و اجرای آتش به تواند کارکنانی با مهارت و متخصص، می

 هایهای دشمن در میدان نبرد اعمال نفوذ کند و کار را برای یگانهای مؤثر روی یگانگلوله
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کننده خودی جهت تصرف اهدافشان آسان نماید. این همان مطلبی بود که من در طول تک

تحمیلی و بعد از آن حساسیت های توپخانه در جنگ های فرماندهی یگان خود در یگانسال

کردم تا روز های سه عنصر مذکور وادار میزیادی داشتم و نفرات خودم را در خصوص آموزش

 توان و دانش خود اضافه نمایند.به  روزبه

دوازدهم الی به بازنشسته( از حوادث روزهای پنجشن ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 در دفتر ثبت خاطرات خود نوشته است: ۳۱شانزدهم به دوشن

های شدیدی روی مواضع ، تیراندازی99/1/10به روز پنجشن 0900از ساعت 

ها هم تیراندازی خودی توسط دشمن تا صبح ادامه داشت و حتی در منطقه طراح

، معاون فرمانده توپخانه جناب سرهنگ پورمهران 9000شدید بود. حدود ساعت

قرارگاه گردان ما آمد که بسیار خسته بود و از وضعیت موجود بسیار به  زرهی 29لشکر

نفر  971زرهی تعداد  3. وی اظهار داشت، از نیروهای تیپکردمیاحساس ناراحتی 

های نامنظم وهای پیاده سپاه و جنگاند و از نیر شهادت رسیدهبه نفر هم  31مجروح و 

اند از منطقه اند و تعدادی از مجروحین و شهدا را نتوانستهدرصد از بین رفته 20نیز 

زرهی هم گفت،  29های فرمانده لشکردرگیری تخلیه نمایند. ایشان از فداکاری

فرمانده لشکر جناب سرهنگ نیاکی گفته که از عمر من گذشته است. لذا برای نجات 

جلو رفته و تعداد پنج نفر مجروح به دار جان مجروحان و تخلیه شهدا، با یک نفر درجه

نفر و  31هر جهت تعداد اسرای عراقی به و شهید را از منطقه نبرد تخلیه کرده است. 

های دشمن ها و نفربرهای منهدم شده چهل دستگاه اعالم شده و کشتهتعداد تانک

هدف خود برسیم. آنهمه تلفات و گمشده برای ما به یم نیز زیاد است، ولی ما نتوانست

د ها مصرف کرده بودنناگوار بود و مهمات در نظر گرفته شده برای مرحله دوم را نیز یگان

ها داشت و از نظر مهمات نیز در وضع بدی قرار داشتیم. آن که نشان از شدت درگیری

گذشته بود که توانسته بودند در برابر  یک سالها در عملیات، اولین عملیات عراقی

حمالت نیروهای رزمندگان اسالم ده ساعت مقاومت کنند و با تمامی وجودشان 

های اطالعاتی ما از دشمن در خصوص استحکامات و میادین مین بجنگند. البته ضعف

که  اخبار دریافتیبه و همچنین وضعیت نیروهای دشمن را نباید فراموش نمود. با توجه 

سیم خبر دادند دو فروند از بالگردهای دشمن خیلی ناراحت شده بودیم، از طریق بی

هایمان را جبران نمود، ضمن اینکه شاهد بمباران سرنگون شده که کمی از ناراحتی
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های خودی بودیم که در روحیه توسط جنگنده نیروهای دشمن در منطقه بستان

شرایط منطقه کنجکاو بودم تا اخبار به یرگذار بود. با توجه نیروهای خودی بسیار تأث

 9930رادیو را گوش دهم. اطالعیه خودمان مانند همیشه معمولی بود، اما ساعت 

نام سربازان صدام شروع شد و به دقیقه اطالعیه عراق پخش شد که با دو دقیقه شعار 

اکبر تعداد دو د سه هزار نفر و در منطقه اللهتعدا اعالم گردید در منطقه سرپل ذهاب

ای اسارت نیروهبه هزار نفر از نیروهای ایرانی کشته و تعداد زیادی مجروح و تعدادی نیز 

اند. قدر اند و تعداد زیادی تانک و نفربر نیروهای ایرانی را منهدم کردهعراقی درآمده

دانستم که وغ محض بود، اما میدانستم آمار اعالم شده توسط رادیو عراق در یمممسل

گروه  نیروهایبه اند که بیشتر آنان مربوط شهادت رسیدهبه تعدادی از رزمندگان اسالم 

اکبر، ، اللهبود که در مناطق طراح و سپاه پاسداران های نامنظم شهید چمرانجنگ

طلع بودیم. بعد از اطالعیه عراق در ممشهادت رسیده که ما هبه و دهالویه  حسنصالح

 اطالعیه
ً
ای را اعالم کرد که از صلیب سرخ درخواست نموده بودند رادیو، عراق مجددا

به نمایند که بیشتر جنآوری منطقه بیایند و کشته شدگان ایرانی را مشاهده و جمعبه 

 تبلیغاتی داشت.

درخواست تیری برای منطقه  0390، حدود ساعت 93/1/10روز جمعه 

ما واگذار به  برد کم آن هدف دیگری در منطقه بستانبه جابرهمدان شد که با توجه 

در  یگردید. در حین اجرای مأموریت با شلیک اولین گلوله، توپ استوار بهروز رستم

و ستوان داود  همراه معاون گردان سروان علمیبه سرعت به نفجر شد. ممدو آتشبار

وپ کسی آسیبی نرسیده بود، زیرا تبه محل انفجار توپ رفتیم. خوشبختانه به صادقی 

داشت  بهاندازه کافی تجربه نفجر شده و ممیک آتشباراستوار رستمی چند ماه قبل در 

که نفراتش را در حین تیراندازی هدایت و کنترل نماید و در ضمن سربازان گردان هم با 

کردند. رئیس توپ منفجر شده، های قبلی موارد ایمنی را بسیار رعایت میانفجار توپ

بود که رئیس توپ در  نش گروهبان عقیل قاسمیو معاو استوار فریبرز شیخانی

 شبارآتبه یکم  آتشباراز  جای ایشان استوار بهروز رستمیبه بیمارستان بستری و 

ر د أمور شده بود تا نفرات آن توپ را سرپرستی و کنترل نماید. شانس خدمه توپممدو

آن روز این بود که رئیس توپ زبده و متخصصی را داشتند، وگرنه معلوم نبود برایشان 

آوری قطعات منفجر شده توپ و صحبت با خورد. بعد از جمعیممچه اتفاق ناگواری رق
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دوم داود وسیله ستوانبه سانحه توپ  صورتجلسهآنان، به خدمه توپ و روحیه دادن 

مراحل قانونی را طی نماید. حدود ظهر بود که جناب صادقی تنظیم گردید تا سیر 

جهت بازدید از توپ انهدامی  زرهی 29، معاون فرمانده توپخانه لشکرسرهنگ پورمهران

 از شدت مقاومت دشمن به های گردان و یگان
ً
قرارگاه گردان آمد و اظهار نمود، واقعا

های شدیدی در جریان درگیری و طراح هستم چون در اطراف بستانسخت در تعجب 

ها همچنان لغو بود کند. در آن روز مرخصیاست و دشمن هم خیلی خوب مقاومت می

داد در مورد مرخصی خودش اجازه نمیبه شدت ادامه داشت و کسی به و عملیات 

ای تانک و پیاده زیر آتش سنگین دشمن قرار داشتند و تلفاتی هصحبت کند، زیرا یگان

ن آبه را هم داده و هر لحظه امکان داشت تلفاتشان هم بیشتر شود. لذا یاری رساندن 

های ما اندیشیدند، هرچند خانوادهآن میبه عزیزان در اولویت قرار داشت که همه 

همان روز دو فروند هواپیمای دشمن،  خدا سپرده بودیم. عصربه نگران بودند، اما آنان را 

و ابوحمیظه را در شش نقطه  یکم و مناطقی در سوسنگرد آتشبارحدود یک کیلومتری 

یکم نزد ستوان  آتشباربه آنها آتش گشودند. من به بمباران نمودند که پدافند ما 

اکبر اصالنی رفتم و از وضعیت بمباران هوایی جویا شدم که خوشبختانه کسی علی

زرهی رفته بود و  3قرارگاه تیپبه  آسیبی ندیده بود. عصر آن روز سروان غالمرضا علمی

مواضع  زرهی جناب سرهنگ بهرامی 3در بازگشت گفت، طبق اظهارات فرمانده تیپ

 باشند.زرهی هنوز تثبیت نشده و با دشمن درگیر می 3های تیپیگان

های درخواست دیدبانان، چندین گلوله روی یگانبه ، بنا 91/1/10به روز دوشن

، های در خطتیراندازی کردیم. در حین درگیری یگان دشمن مستقر در منطقه بستان

دو فروند بالگرد رزمی دشمن در منطقه سقوط کرد که رادیوی عراق نیز آن را تأیید کرد. 

زیاد بود اما خبر درستی از آن منطقه نداشتیم که سروان  شدت درگیری در منطقه طراح

توپخانه به های خودی و دشمن برای کسب خبر و وضعیت یگان غالمرضا علمی

رفت. از طریق اخبار رادیو مطلع شدیم که رئیس شهربانی، سرهنگ  زرهی 91لشکر

شهادت رسیده به وزیری مجروح شده بود، گذاری دفتر نخستدستجردی که در بمب

نیز انفجاری رخ داده است و ایشان  آقای قدوسیاست و از طرفی مطلع شدیم در دفتر 

 شد وگذاری میاند که خیلی نگران شدیم، زیرا در دفاتر مسئوالن بمبمجروح شده

سر اف شد. ستوان بهروز رزاقیامنیتی برای آنان نبود که باعث شادی دشمنانمان می

، عهده داشتبه دیدبانی گردان را  ؤمن بود و در شحیطیهممدیدبان گردان که خیلی ه
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 از وضعیت عملیات مطلع بود، زیرا خودش از نزدیک شاهد و به 
ً
گردان آمده بود و دقیقا

 کردمیزرهی بوده و مشاهداتش را برایمان تعریف  3های تیپناظر وضع اسفناک یگان

و جابرهمدان در اشغال  حسنگفت: روستاهای صالحیکه خیلی نگران کننده بود. او م

نیروهای دشمن بود که با یورش نیروهای خودی حدود چهل نفر پشت میدان مین 

گیر شدند و نتوانستند پیشروی نمایند که همه آنها دشمن با آتش شدید دشمن زمین

به های نیروهای دشمن علت شدت آتش دشمن و در تیررس قرار گرفتن سالحبه 

را  اند آنانباشد و نتوانستهشهادت رسیدند که هنوز اجسادشان پشت میدان مین می

های خودی نتوانستند درست عمل کنند و فقط نیروهای های یگانتخلیه کنند. تانک

جنگیدند که پنجاه درصد خیلی خوب می جنگیدند. نفرات واحد سرگرد راعیپیاده می

دادند. آمار بهداری تیپ از آن گردان نبردشان ادامه میبه هم تلفات دادند ولی باز هم 

  960ده نفر شهید و
ً
علت شدت جراحات تخلیه شدگان، به نفر زخمی بود که احتماال

ادی از نیروهای خودی شهادت خواهند رسید. اجساد زیبه پنجاه درصد مجروحین نیز 

است که تخلیه آنان بسیار دشوار  جاماندهبه در نزدیکی میدان مین و روی مین دشمن 

ای که من در آن دیدبان بودم، تعداد هشت نفر دیگر شهید است. امروز نیز از واحد پیاده

 اوضاع در منطقه از نظر توپخانه، زرهی و پیاده برتری با نیروهای دشمن 
ً
شدند. واقعا

های تیپ نرسد، وضع بدتر هم خواهد شد. شب را با یگانبه است و اگر نیروی کمکی 

اینکه خیلی گرم بود، در افکار خودم بین خواب و بیداری تا صبح گذراندم. در به توجه 

 های توپخانه و تانکدرگیری شدیدی بود که صدای انفجارات گلوله اطراف شحیطیه

رسید و شب ناآرامی را داشتیم. صبح روز بعد، جناب سرهنگ گوش میبه  طرفین کامالً 

گردان ما آمد که من در مورد مرخصی به  زرهی 29توپخانه لشکر 3رئیس رکن شهنام

 نفرات از همه چیز محروم هستند و تعدادی از نفرات 
ً
نفرات صحبت کردم و گفتم، واقعا

هایشان ندارند. چندین ماه است که در منطقه حضور دارند و هیچ اطالعی از خانواده

وجه با تمرخصی فکری بکنند که وی گفت: به لذا درخواست کردم در مورد اعزام نیروها 

 ها را آزاد کند، زیرا هنوز تکلیفوضع موجود منطقه فکر نکنم فرمانده لشکر مرخصیبه 

 بههر ترتیبی شده اجساد به زرهی مشخص نیست، ضمن اینکه قصد دارند  3تیپ

 ایشان از  جامانده
ً
در منطقه درگیری را تخلیه نمایند که کار بسیار مشکلی است. ظاهرا

مشکالت نیروها بود، ناراحت شدند و مواضع ما را ترک  های من که در خصوصصحبت

حرکت  سوی پادگان دشت آزادگانبه جهت انجام کارهای اداری  9000نمودند. ساعت 
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که یکی از آنها  های نامنظم شهید چمرانکردم، در بین راه دو نفر از نفرات گروه جنگ

از طریق  زرهی بود را سوار کردم. تا سه راهی حمیدیه 3پیاده تیپ 900افسری از گردان

نفر از نیروهای  9700رفتیم. آنان اظهار نمودند در عملیات اخیر تعداد  جاده سوسنگرد

 شهید، مجروح و اسیر شده گروه چمران
ً
ای اند و اجساد عدهشرکت داشتند که اکثرا

اند آنها را تخلیه کنند. در ادامه هنوز روی زمین در میدان نبرد قرار دارد که نتوانسته

زرهی تعداد پنج  3پیاده تیپ 900هایشان گفتند، از گروهان یکم گردانصحبت

شهادت به نفر اسیر و تعدادی نیز مجروح و  96پی منهدم و امتگاه نفربر پیدس

ایم پنج کیلومتر وضع خیلی خوب است و ما توانسته اند. ولی در منطقه طراحرسیده

های آنان ها هستند. هرچند صحبتها درست جلوی پلپیش برویم و تانک

باری هایشان اخبار تأسفالی صحبتبه یرد اما در ال توانست مالک قضاوت قرار بگنمی

توپخانه که از نزدیک  388وجود داشت. با شنیدن اظهارات آن عزیزان و دیدبان گردان

زرهی بود، متأثر  3رزمندگان تیپ هایرشادتها و شاهد میدان نبرد و آن همه سختی

شدم، ولی خصلت جنگ این است. روزی پیروز میدان هستی و روزی شکست خورده 

بایست غرامت وقفه ما برای نجات کشورمان بود که میولی آنچه مهم بود تالش بی

 شهادت رسیدن در راه وطن بود.به دادیم و بهای آن هم می

دشمن نداشتیم و باید تکلیف خودمان را به دن ای جز حمله کر ما در آن زمان چاره

تزو چند هزار سال کردیم. ولی سانبا نیروهای متجاوز در خاک کشورمان مشخص می

 پیش گفته است:

جنگد. اما ارتش کند، سپس می"ارتش برنده، اول شرایط را برای پیروزی آماده می

 ه کند."کند تا شرایط را آمادجنگد، سپس تالش میبازنده، اول می

***** 

سمت دشمن حرکت به نیروهای ما در آن عملیات وقتی از سنگرهای دفاعی خودشان 

داد تا نیروهای ما را یکی بعد از دشمن میبه کردند در زمینی قرار گرفتند که شانس زیادی 

کردند هایشان که در مواضع بسیار مستحکمی دفاع میدیگری با تیربارهای سنگین و با تانک

 یبانی آتش توپخانه درو کنند.با پشت

ایست بواقعیت این است که در آن زمین که زیر دید و تیر مستقیم دشمن قرار داشت، نمی

 دشمن موانع و استحکامات بسیار قوی را سوی دشمن گسیل میبه نیروها را 
ً
کردند. زیرا اوال
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در آن منطقه مستقر های خوبی را در جلوی خطوط دفاعی خود ایجاد نموده بود، در ثانی یگان

تر این بود که اطالعات ما آمدند. از همه مهمبر می کم ماخوبی از پس نیروهای به کرده بود که 

 اگر ارتشی دشمنش را خوب بشناسد، هیچ
ً
ه در گااز دشمن در آن منطقه بسیار کم بود. واقعا

خوبی نشناخته و به خطر نخواهد افتاد. متأسفانه فرماندهان ما در آن عملیات دشمن را 

های خوبی از شرایط زمین منطقه نبرد و استحکامات دشمن نداشتند و برخالف اصول ارزیابی

ها ملیاتع بایست از اینگونهای حمله کردند که میترین مواضع دشمن با تک جبههقویبه جنگ 

درمان  کردند. البته قرار گرفتن نیروها در خطوط پدافندی هم برای ما دردی رااجتناب می

آید و دست میبه به بردیم، اما قضاوت صحیح از تجردشمن یورش میبه بایست کرد و مینمی

وقفه رغم شرایط حاکم بر منطقه، همه نفرات گردان بیبه کند. هم در اثر اشتباه رشد میبه تجر

ا نیز ر  جنگیدند. اما اخبار ناگواریای عالی در آتشبارها میکردند و نفرات با روحیهتالش می

کننده بود. ولی در آن شنیدیم که نگراندر خصوص عملیات و وضعیت نیروهای خودی می

بزرگ شده بودیم که فرو نریزیم. رزمندگان اسالم  قدرآنتجربیاتمان به شرایط سخت با توجه 

زحمت افتاده بود، ولی به های نبرد هایشان در میداندارای شخصیت بزرگی بودند که جسم

ایستادند. قدری بود که در برابر حوادث روزگار مردانه میبه عظمت روح آنان شخصیت و 

رزمندگان اسالم بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود داشتند، آنها از جنس زندگی بودند و 

دانستند رویدادهای زندگی گذرا و ناپایدار هستند پذیرفتند. آنها میرویدادها و حوادث را می

به ت بایسیم ما چسبید. ما با حضورمان در جنگ هدف و مأموریتی که داشتیآنهبه که نباید 

دادیم. ما رساندیم، حتی اگر جانمان را نیز از دست میپایان میبه هر نحوی که شده آن را 

هر طرفی که به رزمندگان کشوری نبودیم که اجازه دهیم هر کسی اجزای کشورمان را 

کند بلکه ما باز یا شاهین خداوندی بودیم که روی دست خدا خواهد بکشد و ما را تکه پاره می

داد که شکار را بگیریم. ما ما اجازه میبه کردیم و خداوند نشسته و برای خدا شکار می

اه هستی نگبه کردیم. ما از چشم جاودانگی دست آمده دشمنی میبه بایست با شرایط نمی

دیده ه باند. لذا م مبلکه با مرگمان جاودانه خواهیدانستیم که مردنی نیستیم، کردیم و میمی

ر دانستیم. اتفاقی گذرا که اگنگریستیم و همه را اتفاق میجهان و رویدادهای آن میبه دیگری 

همه چیز نگاه به کرد، زیرا ما خدایی شده بودیم و الهی افتاد فرقی برای ما نمیهم نمی

 هایمانجا ماندن کشتهبه ود با کشته شدن و کردیم. هرچند در منطقه هر شب مصادف بمی

 رنج های داغ و سوزان دشت آزادگاندر بیابان
ً
آور بود. ما در مکانی پای نهاده و در زیر که واقعا
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آنها آگاهی داشتیم، ولی به هایی قرار گرفته و با خطراتی مواجه شده بودیم که از قبل آتش

هایمان دروغ خانوادهبه بود. ما مرتب  دینمانوطنمان و برای احیای تحمل همه آنها برای 

گفتیم که حالمان خوب است، جایمان خوب است و نگران نباشید. ولی واقعیت چیز می

ها، ترین آتشها در بدترین شرایط و در زیر سهمگیندیگری بود، زیرا گذراندن روزها و شب

 باشد، های مستمر ترسناک میانیهای ناامن و خطرناک و بیمناک، نگر محل
ً
برای  خصوصا

هایشان جدا شده بودند. من همیشه در وصف عنوان سرباز تازه از خانوادهبه جوانانی که 

یدند و جنگها میسربازانم و در وصف دیگر رزمندگان از سایر نیروها که در زیر مرگبارترین آتش

ای برای تحسین آنهمه شجاعت و نتوانستم کلمهگاه ام و هیچای نداشتند، عاجز بودهگالیه

فداکاری بگویم و یا بنویسم. شاید فرماندهان دیگری هم در ارتش و دیگر نیروهای مسلح باشند 

 که با نظر من موافقند.

به ت بایسکردیم و در موقعیتی قرار داشتیم که میعنوان فرمانده شرایط را درک میبه ما  

قرار  ای آرام وروز در تالش بودند و لحظهسربازان جوانی که شبانهبه  دادیم.نفراتمان روحیه می

غریدند تا دشمن را از خاک کشورشان بیرون برانند. ولی نداشتند و همچون شیری می

هم  یناینچنهای ما باشد که گرفتیم که مبنای پیروزیهایی از آن عملیات میبایست درسمی

 شد.

 31یورماههفدهم شهربه شنحوادث روز سه

توپخانه کمک مستقیم  ۳۵۳افسر تطبیق آتش گردان ، سروان ریاحی۵۷/۳/۳۱در روز  

 ۵۱مدت به گردان ما آمدند و خبر دادند که قرار است به  همراه سروان کشاورزبه زرهی  ۳تیپ

 اجساد دقیقه آتش
ً
از دید ناظران صلیب سرخ مخفی بماند، در  جاماندهبه تهیه اجرا شود تا اوال

ثانی کمکی هم برای تخلیه اجساد شهدا در منطقه باشد. هنگام ظهر باخبر شدیم تیمسار 

رمانده همراه فبه فرمانده نیروی زمینی  جانشین رئیس ستاد ارتش، تیمسار ظهیرنژاد فالحی

زرهی هستند.  ۳در خطوط مقدم تیپ جناب سرهنگ مسعود منفردنیاکی زرهی ۳۲لشکر

 دستور داده شد آتش
ً
تهیه اجرا شود دقیقه دیگر آتش ۵۱مدت به تهیه اجرا شده بود، اما مجددا

 عقب تخلیه نمایند.به آوری و تا نفرات اعزامی بتوانند اجساد شهدای عملیات اخیر را جمع

بر اینکه آمادگی جهت تشکیل یک  بودیم مبنیتوپخانه دریافت کرده  ۳۳ای از گروهنامه

م خودکششی داشته باشیم تا بتوانیم در م۲۱۳و  ۵۳۱های گردان مختلط توپخانه از توپ

م م۵۷۱های شد که با تمام شدن عمر لوله توپبینی میمیدان جنگ مؤثرتر باشیم. پیش
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 های بسیار در یکسال گذشته، واسطه تیراندازیبه خودکششی 
ً
یشروی پ در سد کردن خصوصا

های الزم و ضروری و عدم پشتیبانی و اندیمشک دشمن در اوایل جنگ در منطقه دشت آزادگان

های مرور توپبه م خودکششی دچار مشکل شده و م۵۷۱توپخانه ۳۳۳ها، گردانقطعات توپ

گردان منفجر شده و یا از رده خارج شوند. تالش اصلی فرماندهان برای بهبود وضعیت 

 لجستیکی صرف تعمیر و نگهداری وسایل از کار افتاده 
ً
خودروهای رزمی شده بود،  خصوصا

 ها در سطح مناسبی قرار گیرد، زیرا قسمتای نبود تا بهبود وضعیت یگانگونهبه ها ولی تالش

خصوص وسایل و تجهیزات همچنان به م کمبودها جبران نشده و کمبودهای شدید اعظ

ها و عملکرد آنها تأثیر زیادی داشت. قطعات یدکی باقیمانده بود که در توان رزمی یگان

شد و بایست از کشورهای فروشنده خریداری میتجهیزات و وسایل و تجهیزات جدید می

هایی برای خرید وسایل و تجهیزات و ن منظور هیئتهمیبه گردید. جایگزین کمبودها می

 مهمات و 
ً
کشورهای بلوک غرب و شرق اعزام شدند. به قطعات یدکی تجهیزات رزمی  خصوصا

 از به با توجه 
ً
اینکه سامانه تجهیزات ارتش از دو سامانه غربی و شرقی تشکیل شده بود، الزاما

همان کشورهای سازنده و به بایست لحاظ تدارک قطعات و مهمات و جایگزینی وسایل می

محاصره اقتصادی و تحریم نظامی کشور ما از طرف به شد. با توجه فروشنده مراجعه می

کشورهای بلوک غرب و اکراه فروش تجهیزات نظامی از طرف کشور شوروی سابق که فروشنده 

های و توپ ۷جیافزار ضدتانک آرپیم، کاتیوشا، جنگم۵۳۱هایاصلی نفربرهای زرهی، توپ

ضدهوایی بود، خرید وسایل و تجهیزات و مهمات با مشکالت شدیدی مواجه گردید. با 

شد و تر شدن جنگ هم وسایل و تجهیزات فرسوده و مهمات موجود نیز مصرف میطوالنی

گردید. از اوایل جنگ تا حدودی تهیه بعضی از شدیدتر می روزبههای رزمی روز مشکالت یگان

شد، تأمین ساخته می آنها در کره شمالیبه ارهای ساخت شوروی که مشاافز مهمات جنگ

ود ولی نمگردید که از کیفیت آنچنانی برخوردار نبودند، اما تا حدودی مشکل را برطرف میمی

نکه کلیه ایبه پذیر نبود. با توجه سادگی امکانبه مشکل تهیه وسایل مورد نیاز از بلوک غرب 

و وسایل مخابراتی  اندازها، هواپیماها و بالگردهاها و موشکها و قسمت عمده توپتانک

و انگلستان بودند، عدم جایگزینی اینگونه وسایل و عدم تهیه مهمات  مریکاآساخت کشورهای 

 تر شدنشد که با گذشت زمان و طوالنیها میو قطعات یدکی باعث کاهش توان رزمی یگان

ه بهای نبرد، مربوط شد. مسئله بسیار حساس و تأثیرگذار در صحنهیممجنگ بیشتر ه

ها و موشک تاو بود که وسیله اصلی رزمی نیروی م خودکششی و تانکم۵۱۱و ۵۷۱های توپخانه



 ۵۳۷/  اکبر ارتفاعات الله فصل پنجم: عملیات خیبر در غرب

 

، محدودیت پیدا کرد ۵۳۱۳افزارها از ماه سوم جنگ یعنی سال زمینی بود. مهمات این جنگ

ن جنگ و مصرف مهمات موجود، محدودیت مهمات شدیدتر و حادتر شد و تر شدو با طوالنی

. عمل آورندبه جوئی را شد که در مصرف مهمات نهایت صرفهها ابالغ مییگانبه طور مداوم به 

ای و داوطلب قبول چنین ای که حائز اهمیت است این بود که برای نیروهای غیرحرفهنکته

 خصوصکردند، کاری میکمبه های نظامی را نیز متهم وضعیتی بسیار دشوار بود و یگان
ً
 ا

ما  خواستند شرایطاطالعی آنان بود و شاید هم نمیهای توپخانه ارتش را که ناشی از بییگان

جنگجویی آنها، با مشاهده آتش توپخانه خودی بود. به را درک کنند، زیرا عامل روحیه و میل 

ط دشمن توسبه خنثی کردن اثرات روانی آتش دشمن و تا حدودی وارد کردن تلفات و خسارات 

آتش توپخانه با برد زیاد است و اگر نیروهای خودی که امکان تحرک را از دست داده، امکانات 

 دادند.گجویی خود را از دست میآتش را نیز از دست بدهند، قدرت مقاومت و میل جن

 ۲۳/۱۲/۵۲۱۲، فرماندهی مهمات نیروی زمینی طی نامه شماره ۵۳/۲/۳۱در تاریخ 

قرارگاه مقدم جنوب اعالم کرده است که بیانگر شرایط و وضعیت مهمات به وضعیت مهمات را 

 های رزمی نیروی زمینی در آن زمان بحرانی و حساس است:و یگان

های باشد و بعضی از آنها در آمادگاهر کامالً در محدودیت می" مهمات مشروحه زی

های نیروی زمینی موجود نیست. خواهشمند است دستور فرمایید تابعه و سایر یگان

های مستقر در منطقه ابالغ فرمایند تا در مصرف مهمات مورد بحث یگانبه مراتب را 

 جوئی را بنمایند."نهایت صرفه

م خودکششی، کاتیوشا، موشک تاو، م۵۷۱جمله شامل، مهمات توپقلم از  ۵۳این مهمات 

م م۵۳۱، گلوله توپ۷جیم تانک، موشک آرپیم۳۱م، موشک دراگون، گلوله توپم۵۲۱خمپاره

 م بود.م۵۱۱و توپ

اساس اعالم فرماندهی مهمات نیروی زمینی، افسر مهمات قرارگاه مقدم جنوب بر 

عنوان ه بعمل آورد. نتیجه بسیار نگران کننده بود. ه بهایی برای تعیین وضعیت مهمات بررسی

افزار در ذخیره عملیاتی، موجودی مهمات نمونه بر اساس مهمات منظور شده برای هر جنگ

 افزارهای مهم و حساس بدین شرح بود:بعضی از جنگ

روز، تانک  ۵۳م م۵۱۱روز، توپ )هویتزر(  ۵۱م م۳۵روز، خمپاره  ۵۳برای  5۷توپ تانک ام

روز،  ۱۳م تانک چیفتن م۵۲۱م ضد تانک دو روز، توپم۵۱۳برای پنج روز، تفنگ ۳۱ام

م کمتر از یک روز و سایر م۵۷۱م کمتر از یک روز، توپم۵۱۱م روسی دو روز، توپم۵۳۱توپ
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 کار بودن کلیهبه افزارهای سنگین کمتر از دو روز. البته این برآورد بر مبنای حاضر جنگ

هیه افزارها تای آتش با نواخت تیر تعیین شده عملیات فعال با کلیه جنگافزارها و اجر جنگ

 در عمل با مهمات موجود خیلی بیشتر از مدت زمان برآورد شده امکان 
ً
شده بود که مسلما

یادآوری است، این است که درباره میزان مهمات خریداری به ای که الزم اجرای آتش بود. نکته

آمیز مطرح شده بود و ملت ایران و رهبران غیرنظامی طور اغراقبه له شده در قبل از انقالب مسئ

چنین استنباط کرده بودند که ارتش ایران زمان شاه مهمات بیش از بیست سال را ذخیره کرده 

های نظامی ذخیره مهمات برای شصت روز در فرماندهی که برابر دستورالعمل است در صورتی

ها و برای ده روز در دسترس لشکرها و بارمبنا و استقرار یگانمهمات و برای سی روز در منطقه 

مهمات آموزشی نیز در اختیار لشکرها بود. یعنی بر مبنای محاسبات لجستیکی، مهمات 

شد، باید مدت موجود در کشور برای حدود چهار ماه کافی بود و هنگامی که جنگ آغاز می

شد، مهمات ی که مهمات موجود مصرف میترتیببه گردید و زمان احتمالی جنگ برآورد می

گردید و جایگزین مهمات مصرف شد یا از خارج خریداری میجدید یا در کشور ساخته می

همین علت بود که از ماه سوم جنگ محدودیت مهمات احساس شد و به شد و شده می

در  آمیز بود وطور نسبی موفقیتبه عمل آمد که البته به های زیادی برای تهیه مهمات تالش

 9صفر نرسید.به افزاری ها مهمات هیچ جنگطول عملیات

د، های رزمی نیروی زمینی بوموارد عنوان شده که بیانگر مشکالت اساسی یگانبه با توجه 

های توپخانه که عماًل توانایی عنوان افسر متخصصبه توپخانه در آن ایام  ۳۳۳فرمانده گردان

 لیکشور کره شمابه اثبات رسانده بود، برای اعزام به  خود و یگانش را در منطقه دشت آزادگان

برد و در انتظار اعزام می سربه  و یا کشور دیگر مانند چین جهت خرید توپ و مهمات در تهران

 یکی از کشورها بود.به 

آورده بود تا  اهوازبه  سربازان جدیدالتحویل را از تهران ، استوار طالبی۵۷/۳/۳۱در روز 

تور و دسبه احتیاطی و عدم توجه دلیل بیبه گردان در منطقه تحویل دهد که یکی از آنان به 

 رودخانه کارون غرق و که موجب نگرانی همه شده بود. این خبر را استوار بدرقهشنا کردن در 

ای از های توپخانه عراق در منطقهکه از شهر اهواز آمده بود، داد. همچنین اظهار نمود: گلوله

شهادت به یهنانمان ممنفر از ه ۲۱گناه اصابت نموده و منازل مسکونی مردم بیبه شهر اهواز 

 اند.رسیده و تعدادی نیز مجروح شده

                                                           
 انتشارات ایران سبز.، ، تهرانعملیات الله اکبر(، ۵۳۳۲. حسینی، سید یعقوب، سرهنگ )9
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بازنشسته( در دفتر ثبت روزانه خود از حوادث و  ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 شهریورماه نوشته است: ۵۳به اتفاقات روز چهارشن

 رفتم تا در مورد جسد سرباز علی نجفی اهوازبه  1 1/0/ 98به صبح روز چهارشن

کالنتری رفتم و به اقدامات الزم را انجام دهم. متأسفانه جسد را پیدا نکرده بودند. 

 و گفتند باید قایق بگیرید و بگردید تا جسد را پیدا کنید. گروهبان سعید بدرقهمی

دنبال جسد بگردند. تا به تعدادی سرباز را مأمور کردم تا در کنار رودخانه کارون 

قضایی جهت به رفتم و از شع زرهی 29لشکربه خبری نشد تا اینکه  9300ساعت

آنجا مراجعه کردم، به ای دریافت کردم که وقتی دریافت غواص از نیروی دریایی نامه

صه ما مجوز بدهد. خالبه  داشتند که باید تیمسار فالحیزیرا اظهار مینتیجه نگرفتم 

ی و دیگر نفرات که در جستجو کنار رودخانه کارون نزد گروهبان بدرقهبه با ناراحتی زیاد 

 هشدارهای پاسبانبه جسد بودند، رفتم و مشاهده نمودم که تعدادی سرباز بدون توجه 

ه بآنان متذکر شدم که چرا به نگهبان کنار رودخانه مشغول شنا کردن هستند. من 

د؟ شونروزه تعدادی در رودخانه غرق میبینید همهکنید؟ مگر نمیدستورات توجه نمی

ور شما دستبه کنند و رودخانه جلوگیری میبه فتم اگر این نگهبانان از ورود شما و گ

های من گوش نصیحتبه خاطر سالمتی خودتان است. آنان اصالً به دهند، می

تیجه نبه هایم گفتند: جناب سروان این دستورات طاغوتی است! تالشدادند و مینمی

وی مواضع گردان در منطقه حرکت کنم که سبه خواستم نرسیده بود و عصر بود که می

ه بسمت من آمدند و به با یک خودروی شخصی  و گروهبان بدرقه دیدم سرباز محمودی

طرف من آمدند و بلند فریاد زدند جناب به سرعت از خودرو پیاده شده و دوان دوان 

 لغحاضرم مبام؛ راننده خودرو گفتهبه گفت: می گروهبان بدرقهسروان جسد پیدا شد. 

عت سر به برساند که خوشبختانه شما را دیدیم.  حمیدیهبه تومان بدهم تا ما را  900

نه هایش پیبرگشتیم و رفتیم جسد را دیدیم، موهای جلوی سرش ریخته بود و دست

ارهای کالنتری رفتیم تا کبه شد. بسته و مشت شده بودند ولی جسد کامالً شناخته می

سوی  بهضروری را انجام دهیم که گفتند فردا بیایید و کلیه اقدامات را انجام دهید که 

 موضع گردان حرکت نمودیم.

***** 
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مرخصی تعدادی از نفرات صادر شد، جناب به ، وقتی که مجوز اعزام ۵۳/۳/۳۱در روز 

 لغو نشده برو برگه مرخصی من را امضا کرد و گفت: تا مرخصی سروان عباس صالحی
ً
ها مجددا

ات سری بزن و استراحتی کن که بعدها خیلی کار داریم. من بیش از دو ماه بود خانوادهبه و 

 5۷گردانکه در منطقه حضور داشتم و همانند من هم در یگان زیاد بود. وقتی معاون فرمانده 

چه صورتی به داران و سربازان یگان روز در منطقه حضور داشت، معلوم بود که وضعیت درجه

اعزام مرخصی به روز، طی یک سال گذشته جنگ چهارمین باری بود که  بود. من در آن

یزرع دشت های لمشدم و آن هم در هر نوبت کمتر از ده روز، بیشتر عمرمان را در بیابانیم

گذراندیم تا کشورمان را از های دشمن میو زیر گرمای داغ و سوزان و مرگبارترین گلوله آزادگان

ور هم ها قابل تصی خیلیعیتی که ناخواسته گرفتارش شده بود، نجات دهیم که شاید براوض

 نباشد.

همراه تعدادی از دوستانم در به پایان رسید و بعدازظهر به ام مرخصی ۲۳/۳/۳۱روز 

یستگاه ابه ام برای بدرقه من منطقه عازم شویم. خانوادهبه جمع شدیم تا  آهن تهرانایستگاه راه

آهن آمده بودند و بعد از خداحافظی با آنان، با چشمانی اشک آلود از هم جدا شدیم و قطار راه

دیدم و خودم هم دست راه افتاد. در قطار اکثر دوستان را ناراحت و غمگین میبه  سوی اهوازبه 

 بوسرسیدیم و از آنجا با مینی اندیمشکبه ، ۲۷/۳/۳۱روز  ۱۳۱۱کمی از آنان نداشتم. ساعت 

بیمارستان جمع شده و گویا خبری بود.  کردم مردم مقابلاهواز رفتیم. در اهواز مشاهده به 

پرسیدند در کدام طرف بیمارستان تخلیه کرده بودند. مردم از ما میبه های زیادی را زخمی

ان رفتیم. با خبر شدیم که رزمندگ سوسنگردشهر به اطالع بودیم. حمله شده است که ما هم بی

اند و همه شاد و سرحال بودند. نیروهای دشمن وارد نمودهبه ای را اسالم تلفات قابل مالحظه

طی  و سپاه پاسداران هوابرد و نیروهای گروه چمران ۱۱و تیپ زرهی ۵۳های لشکریگان

نفر از  ۵۳۳های سویدانی و زمانیه را آزاد و عملیاتی موفق، سه خاکریز دشمن را تصرف و آبادی

 سه فروند از میگبه های دشمن را نیرو
ً
های عراقی نیز توسط اسارت درآورده بودند. ضمنا

منطقه رفته بودیم و به های خودی ساقط شده بودند. آن روز سالگرد روزی بود که ما جنگنده

قول معروف سرد به افراد مقاومی شده بودیم و  شد.از حضورمان در منطقه سپری مییکسال 

ه و کوفته خست آتشبارخیلی برایمان مفید بود. بعد از حضور در و گرم روزگار را چشیده بودیم که 

 در شرایط بدی دیدم که از فرط خستگی و تالش مداوم  بودم، اما جناب سروان صالحی
ً
را واقعا

ه شوم تا توجی آتشبارمسائل به دیگر نیرویی برایش باقی نمانده بود. سعی کردم خیلی زود 
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که او هم بیش از دو  مرخصی اعزام شود. صبح روز بعد جناب سروان صالحیبه ایشان بتواند 

بایست با مسائل جاری عملیات مرخصی اعزام شد. من میبه ماه در منطقه حضور داشت، 

 کردم.که در جریان بود، خودم را آماده می شهید مدنی

همراه به قزوین و دیگر نیروها  زرهی ۵۳لشکرو  رهیز  ۳۲لشکرهای پیاپی توسط عملیات

 یطیهو شح اکبرتا ارتفاعات الله و شمال رودخانه کرخه ارتش در منطقه جنوب و غرب سوسنگرد

 در هراس و ترس . یگانکردمیتر تنگ روزبهعرصه را بر دشمن روز 
ً
 سربه های دشمن واقعا

های بردند و عملیات نیروهای خودی خواب را بر چشمانشان حرام کرده بود. عملیاتمی

های مناسب و همچنین بر هم زدن سازمان رزمی منظور تصرف زمین و سرپلبه صورت گرفته 

گرفت، هرچند در آن شرایط نابرابر جنگ تلفاتی را اشین جنگی دشمن صورت میممو انهدا

 تحمل شده بودیم، اما خوشبختانه در بسیاری از موارد موفقیت از آن نیروهای خودی بود.ممه
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 راکبکه سومین عملیات در منطقه ارتفاعات الله ، بعد از عملیات خیبر۵۳۳۱در شهریور 

علت کشف تک نیروهای خودی توسط دشمن و استحکامات بسیار خوب دشمن، به بود، 

نیروهای خودی وارد آمد و موفقیت و پیشروی به عملیات ما ناموفق بود و تلفات قابل توجهی 

های پیاپی نیروهای خودی، چهارمین عملیات نیز با شرکت کمی حاصل گردید. در پی عملیات

به  ۲۷/۳/۳۱طراحی و در تاریخ  و نیروهای سپاه در غرب سوسنگرد زرهی ۵۳لشکرنیروهای 

زرهی در  ۵۳اکبر، آغاز شد. پیشروی عناصر لشکرالله -اکبرالله –اکبر اللهمدت سه روز با رمز 

 رهیز  ۳۲لشکرناقص ماند و این نقصان باعث شد که قسمتی از جناح جنوبی  عملیات طراح

ه وسیله دشمن کشف و با آتش توپخانبه زیر آتش دیدبانی دشمن قرار گرفته و حرکات لشکر 

 ۳۲همین علت، لشکربه زرهی این لشکر وارد آید.  ۳های تیپیگانبه تلفات قابل مالحظه 

تا پل  در کرانه جنوبی رودخانه کرخه زرهی ۵۳لشکرزرهی از نیروی زمینی درخواست کرد تا 

را از میدان دید و تیر مستقیم دشمن خارج و تهدید  ۳۲پیشروی کند و جناح جنوبی لشکر سابله

مأموریت داشت در غرب  زرهی ۵۳لشکراین جناح را برطرف سازد. لذا در این عملیات، 

را تا  نموده نیروهایش دشمن را در این منطقه منهدم و رودخانه نیسانتک  سوسنگرد

ه بسمت جنوب پدافند کند و از رخنه دشمن به هورالعظیم تأمین و در شمال رودخانه نیسان 

 سمت شمال جلوگیری نماید.

 کنندههای شرکتیگان

هوابرد و عناصری از  ۱۱، تیپزرهی ۵۳لشکرکننده در این عملیات؛ نیروهای شرکت

بودند. در  و عناصری از سپاه سوسنگرد های نامنظم دکتر چمران، گروه جنگرهیز  ۳۲لشکر

 ۳۳م گروهم۵۳۱توپخانه ۳5۳م خودکششی و م۵۷۱توپخانه ۳۳۳های این عملیات، گردان

 عهده داشتند.به را  زرهی ۵۳لشکرتوپخانه تقویت آتش توپخانه 

 نتیجه عملیات

کور آزاد شد و دشمن در این عملیات، هشتاد کیلومتر مربع از خاک کشور در شمال کرخه 

نفر اسیر شکست جدیدی را متحمل شد. ضمن اینکه تعداد زیادی  ۳۳۱نفر کشته و  ۱۱۱با 

دست نیروهای خودی افتاد. هرچند به تانک و نفربر آنان منهدم شد و تعداد زیادی نیز سالم 

شد، اما مبنایی بود برای نیروهای خودی وارد میبه ها تلفاتی اتدر تمامی این عملی

 های بزرگ آینده که تسهیل کننده پیشروی نیروهای خودی بودند.عملیات
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 1831هر ممیکبه وهشتم شهریور الی چهارشنبیستبه حوادث روزهای شن

ای هانهای توپخانه دشمن فعالیت زیادی داشتند و یگ، یگان۲۳/۳/۳۱روز  ۱5۱۱ساعت 

 کم از شدت آتشهای خودی مواجه و کمالعمل توپخانهما را زیر آتش گرفته بودند که با عکس

دیک تا از نز  کردمیاطراف ما پرتاب به ای را آنها کاسته شد. اما دشمن از ترس، هر دقیقه گلوله

، من در داخل سنگر خودم بودم که ۱۷۱۱خود جلوگیری نماید. ساعت به های ما شدن یگان

رسید و هوا نیز خیلی طوفانی شده و گرد و گوش میبه های توپخانه مرتب صدای انفجار گلوله

ش ارت های نیروی هواییجا را فرا گرفته بود. در همین لحظات شش فروند از جنگندهغبار همه

سرعت از سنگر برای به المی ایران، قدرتمندانه در آسمان منطقه ظاهر شدند. جمهوری اس

ها چندین موشک های خودی بیرون آمدم. مشاهده کردم عراقینمایی جنگندهمشاهده قدرت

 هواپیماهای خودی اصابتبه ها از موشک کدامهیچطرف آنان شلیک کردند که خوشبختانه به 

نیمه شب توپخانه دشمن که در  ۱۵۳۱ادامه دادند. در ساعت مأموریت خود به نکرد و آنها 

وش های خودی خامفعالیت مجدد کرد که با آتش توپخانهبه مستقر بود، شروع  منطقه بستان

تیپ همدان و به های دریافتی، در پاتک نیروهای دشمن در جنوب کرخه شد. برابر گزارش

 نفر اسیر و پنج دستگاه تانک و یک نفربر زرهی دشمن منهدم گردید. ۵۷هوابرد شیراز،  ۱۱تیپ

 نیز هوا گردوغبار و طوفانی بود که همه را آزار می ۲۳/۳/۳۱روز 
ً
داد، هرچند شب نسبتا

کننده زیادی از دشمن را شاهد بودیم که منطقه را های روشنخوبی را گذرانده بودیم اما گلوله

 . نزدیک ظهر بود کهدادانجام میهایی را تیراندازیروشن کرده بودند و در پناه روشنایی، تک

های دشمن را در آن منطقه یورش برده و یگان طرف بستانبه های خودی سه فروند از جنگنده

وضوح مشاهده به بمباران کردند که دود ناشی از بمباران و انهدام وسایل و تجهیزات دشمن 

صابت پدافندهای خودی های دشمن مورد اشد. در همین زمان، دو فروند از جنگندهمی

مستقر در منطقه قرار گرفته و ساقط شدند. عصر همان روز با خبر شدیم که دیدبانان گردان در 

ه باند که خوشبختانه جراحات وارده توسط گلوله خمپاره دشمن مجروح شده منطقه شحیطیه

 آنان شدت نداشت و معالجه شدند.

جای ستوان خطایی که زخمی شده به را  ستوان وظیفه سلیمانیان، ۳۱/۳/۳۱به روز دوشن

، هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند ۵۵۱۱دیدگاه اعزام کردیم. ساعت به بود 

که بالفاصله با آتش پرحجم پدافندهای منطقه مواجه و متواری شدند. بعد از صرف ناهار 

های دشمن با زد. توپخانهبه یک حمله همه جانبه طقه ناآرام شد و دشمن دست ناگهان من
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های دشمن منطقه را فرا گرفته بود. تمام آتشبارهای کردند و گلولهشدت تمام تیراندازی می

های خودی در منطقه زیر آتش دشمن بودند. در موضع ما و اطراف گردان ما و دیگر توپخانه

شد. بعد از دقایقی، واکنش زمین منفجر میبه من بعد از اصابت های دشآن، مرتب گلوله

های خودی شروع شد و با شدت تمام با دشمن درگیر شدند. درگیری تا یک ساعت با توپخانه

شدت ادامه داشت و نیروهای در خط نیز در برابر گستاخی دشمن مقاومت و حمالت آنان را 

ه بشمن تحلیل رفت تا اینکه قطع شد و دشمن با مرور شدت آتش توپخانه دبه کردند. دفع می

های خودی مواضع جا گذاشتن تلفات قابل توجهی عقب نشست. عصر همان روز جنگنده

آتش کشیدند که تلفات و ضایعاتی را برای دشمن به بمباران کرده و  دشمن را در منطقه هویزه

 همراه داشت.به 

های پراکنده توپخانه آغاز شد و طرفین مواضع یکدیگر را زیر نیز با درگیری ۳/۳۱/ ۳۵روز 

دشمن داشتند و خیلی زود مانع به آتش داشتند. اما نیروهای خودی برتری کامل را نسبت 

ا در ارتش مواضع دشمن ر  های نیروی هواییشدند. در آن روز نیز جنگندهحرکات دشمن می

ها را که برخاستن دود نقاط مختلف منطقه بمباران کردند که عصر همان روز اثرات بمباران

تا  ای که از غرب سوسنگردگونهبه دیدیم. سوزی و انفجار مهمات بود را میناشی از آتش

 هایشد. در حمالت جنگندهکور پر از دود غلیظی بود که از کیلومترها دورتر دیده میکرخه

 های درکلی نابود شده بود که انفجار مهمات برای یگانبه خودی، پنج انبار مهمات دشمن 

 خط 
ً
ا ها ر های خود نتیجه بمباراندیدبانان کاماًل مشهود بود و آنان مرتب در گزارش خصوصا

روی  من و سرگروهبان الماس بازیاران ۲5۱۱کردند و خیلی خوشحال بودند. ساعت یمماعال

های کردیم. منطقه پر از گلولهدار نشسته بودیم و صحبت مینفربر پست فرماندهی شنی

ات تا ارتفاع شد. از منطقه سوسنگردکننده بود که پیاپی توسط دشمن شلیک میروشن

کننده دشمن منطقه را روشن کرده بود که نشان از ترس و وحشت او های روشنگلوله اکبرالله

از من پرسید: جناب سروان، نوری که در  از حمله رزمندگان اسالم داشت. سرگروهبان بازیاران

ه آن منطقبه شود، چیست؟ از روی پست فرماندهی با دقت دیده می قسمت جنوب سوسنگرد

انفجار ه ب دریافتم مربوطگرفت، انفجاراتی بود که پیاپی صورت میبه خیره شدم، نور مربوط 

به های خودی مورد هدف قرار گرفته و مهمات است. انبار مهمات دشمن که توسط جنگنده

به ها آتش کشیده شده بود، تا آن زمان در حال انفجار و سوختن بود. دشمن در آن بمباران

ن شد و ایعرض پنج کیلومتر آتش ناشی از انفجارات دیده میبه قدری صدمه دیده بود که 
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 زرهی ۵۳صبح ادامه داشت. البته روز بعد دیدبانان گردان، مستقر در منطقه لشکر انفجارها تا

 نیز انفجار انبار مهمات دشمن را تأیید کرده بودند.

 دشمن در جبهه غرب سوسنگرد۵/۷/۳۱روز 
ً
تصرف به های سویدانی که و آبادی ، مجددا

ر های مستقحمله زد که عملیات دشمن با هوشیاری یگانبه نیروهای خودی درآمده بود، دست 

در منطقه دفع گردید و چهار دستگاه تانک دشمن منهدم و بیش از پنجاه نفر از نیروهای دشمن 

 نیروهای لشکربه نفر نیز  ۵۲کشته و 
ً
 ۱۱و تیپ زرهی ۵۳اسارت رزمندگان اسالم درآمدند. واقعا

در برابر حمالت  و در منطقه عمومی سوسنگرد هوابرد و دیگر مدافعان در جنوب رودخانه کرخه

ه بکردند. در آن روز هواپیماهای دشمن در چندین نوبت پیاپی دشمن مردانه ایستادگی می

های مستقر در منطقه حمله کردند که تلفاتی در بر نداشت و با آتش پرحجم یگان مواضع

 شدند.پدافندهای منطقه متواری می
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 جنوبمنطقه عملیاتی به توپخانه  88ورود قرارگاه گروه

عنوان مرکز پشتیبانی آتش به توپخانه  ۳۳، قرارگاه گروه۵/۷/۳۱تاریخ به در روز چهارشن

کار شد و با دایر کردن تطبیق به مشغول  قرارگاه مقدم نزاجا، در جنوب مستقر و در اندیمشک

همچنین با توپخانه لشکرهای مستقر در های توپخانه سازمانی و زیر امر خود، آتش با یگان

خراسان و  پیاده ۷۷پیاده حمزه، لشکر ۲۵آباد، لشکرپیاده خرم ۳5منطقه از جمله لشکر

هوابرد شیراز ارتباط برقرار کرد و طرح آتش توپخانه منطقه را تهیه و با اجرای آتش  ۱۱تیپ

 های موشکی و رادارها وپایگاهبه مداوم و مؤثر در عمق دشمن باعث تلفات و ضایعات سنگینی 

های های فرماندهی و منابع آمادی سوخت و مهمات دشمن شد. در آن سال، گردانپاسگاه

عرض هزار کیلومتر به فعال در مناطقی  آتشبارصورت سه و حتی چهار به توپخانه  ۳۳گروه

درصد، ۵۱۱پدافند هوایی با استعداد  ۳۳۱و  ۳۲۱مشغول نبرد با دشمن بودند. دو گردان

سترش گ های توپخانه صحرایی گروه از جزیره الوان تا شهر بستانعالوه بر پدافند هوایی یگان

های پدافند از نقاط ثابت مشغول بودند. حضور قرارگاه گروه برای یگانبه پیدا کرده بودند و 

توپخانه صحرایی گروه در منطقه جنوب که از ابتدای جنگ تحمیلی تا آن تاریخ یعنی یک سال 

ستاد  گروه و از یگان مادر و پشتیبان خود دور بودند، از نظر روحی بسیار مؤثر بود زیرا فرمانده

های گروه مشکالت آنان را مرتفع نمایند و در مواقع توانستند با حضور خود در گردانگروه می

قرارگاه گروه مشکالتشان را مطرح و تدابیر فرمانده به توانستند با مراجعه یممها هلزوم یگان

 گروه را دریافت نمایند.

یکم الی جمعه به بازنشسته( از حوادث روزهای چهارشن ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 هرماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:ممسو
تا منطقه با سختی  منطقه عازم شدم. از اهوازبه پس از پایان مرخصی  9/7/10روز 

بسیاری مواجه شدم، زیرا ماشین گیرم نیامده بود و حدود سه ساعت معطل شده بودم. 
م، وارد شدی سوسنگردبه مالقات کرده بودم  وقتی با سرگرد الهی که او را در حمیدیه

طرز وحشتناکی بمباران کردند. در بین راه در به را  هواپیماهای دشمن، سوسنگرد
 گفت، دشمن در منطقه دغاغلهکردم که ایشان می سؤالخصوص وضعیت منطقه 

دستگاه تانک توسط  63درصد انجام داده، ولی در سویدانی با انهدام 900پدافند 
نفر از  960عدادنیروهای خودی، دشمن تلفات سنگینی را متحمل شده و از طرفی ت

نفر از نیروهای  900نفر از نیروهای سپاه و حدود 10و تعداد  نیروهای گروه چمران
ر ایم چهار کیلومتاند و تا کنون توانستهنفر دیگر مجروح شده 300ارتش شهید و بیش از 
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فروند میگ و با تلفات و  2پیشروی داشته باشیم. عملیات آنچنان نبود که با سرنگونی 
ه بحساب آید و دشمن را وادار به ضایعات متحمل شده دشمن پیشرفتی در روند جنگ 

 تسلیم نماید.

، هواپیماهای دشمن بدون اینکه اعالم خطر شود در منطقه 9/7/10به روز پنجشن

ضعمان پیکه )شیرجه( کردند و با رگبار و بمباران از ما پذیرایی ما ظاهر شدند و روی موا

های پدافندهوایی یکباره با تمام قدرت شلیک کردند. ناگهان همه شوکه نمودند. توپ

گفتند در چند روز اخیر نیز شدند و هرکسی در سنگری جای گرفت. دوستان می

اند که در اغ مواضع ما آمدهسر به اند و بیشتر هواپیماهای دشمن در منطقه فعال بوده

سه روز گذشته بر اثر بمباران هوایی دشمن یک نفر از نفرات پدافندهوایی از ناحیه سر 

مصدوم شده بود که هم اکنون در بیمارستان در حال اغما و مرگ است. بوی باروت و 

 ا نیزجا را فرا گرفت و حتی دود و گرد و غبار سنگرهای اجتماعی ر دود و گرد و غبار همه

دند. شدر برگرفت. شانس آوردیم که صبح زود نبود وگرنه تعدادی از نفرات کشته می

مواضع گردان ما برای هواپیماهای دشمن شناخته شده بود و هر لحظه امکان بمباران 

، تذکرات 3های سهند های پدافند هوایی و موشکنفرات توپبه مجدد متصور بود که 

خاطر عدم به ده شد. آن روز هوا خیلی گرم بود و مگس هم الزم در مورد هوشیاریشان دا

 دادند.رعایت بهداشت در منطقه فراوان شده بود که همه را آزار می

 390عنوان فرمانده گردانبه افسر تطبیق آتش منطقه،  سرگرد قاسمی

توپخانه  330گردانبه  شده بود که برای دیدن او و سرگرد دلسوز م معرفیم933توپخانه

عازم شدیم. شب از دیدگاه جابرهمدان دیدبانان تقاضای آتش کردند و اعالم داشتند 

 29پیامی از لشکر 9900باشد و ساعتدشمن در حال نقل و انتقال نیروهایش می

درصد برای مقابله با حمله 900ها آمادگی بر اینکه همه یگان کردیم مبنییافت در زرهی

کردند، مراقب باشید دشمن حرکات می تأکیددشمن را داشته باشند و تا صبح 

 ها آمادگی کامل را داشتند.مشکوکی دارد، که خبری هم نشد اما همه یگان

که نگهبان بود، من را از  حقی، استوار محمد ده3/7/10روز جمعه  0600ساعت  

خواب بیدار کرد و گفت: پیامی دریافت کرده که اعالم شده احتمال حمله دشمن 

 0730کردیم. حدود ساعت باشد. آن شب پشت سر هم از لشکر پیام دریافت میمی

م با وسایل یک آتشبار؛ دیدبانان و سرباز نظرالله کاظمی یکم وظیفه سلیمانیانستوان

سیم، دوربین و... نزد من آمدند و درخواست وسایل جدید برای انهدامی شامل بی
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سنگرشان اصابت کرده و به دیدگاه داشتند. آنان اظهار داشتند: گلوله دشمن 

 363اند، اما دیدبان گرداندر بردهبه وسایلشان منهدم شده، ولی خودشان جان سالم 

باز دار و سرشهادت رسیده است و درجهبه تکه پاره شده و  نژادتوپخانه؛ ستوان محمودی

به های روز گذشته شش نفر زخمی اند. بمبارانشدت مجروح شدهبه ش نیز همراه

انتقال یافتند و پنج نفر آنان سر پایی مداوا شدند که این  سوسنگردبه همراه داشت که 

 های اداری را از تهراننیز نامه مسئله من را خیلی نگران کرده بود. گروهبان زودخیزی

مأموریت خارج به  96/7/10ای گفته بود که تا تاریخ آورده بود. فرمانده گردان طی نامه

 قول سرگرد قاسمیبه منطقه نخواهد آمد و به روم. لذا معلوم شد تا آخر ماه از کشور نمی

کشور دیگری اعزام شوند. به کنم او لغو شده و فکر می کره شمالیبه مأموریت اعزام 

های توپخانه ادامه داشت، و تصور من این بود که دشمن قصد شب تا صبح درگیری

که نیروهای ایرانی با ایمانی که دارند  خسته کردن نیروهای ما را داشت در صورتی

 گاه تسلیم نخواهند شد.هیچ

***** 

 نژاددوم وظیفه محمودیهرماه و شهادت ستوانممدوبه پنجشنحوادث روز 

کردیم که دشمن قصد حمله دارد و آمادگی از ابتدای شب مرتب از گردان پیام دریافت می
ها سرکشی و دیگر قسمت آتشبارهای توپبه درصد داشته باشید. من در طول شب ۵۱۱

جهت مقابله با دشمن آماده بودند که خوشبختانه خبری نشد. ساعت  آتشبارکردم و همه می
در سنگر نشسته بودم و مشغول کارهای اداری یگان بودم که ناگهان مورد هجوم  ۵۵۱۱

 نرگبار و بمب بستند. مبه هواپیماهای دشمن قرار گرفتیم. هواپیماهای دشمن موضع ما را 
فرصت بیرون آمدن از سنگر را پیدا نکردم. حمله خیلی ناگهانی و با سرعت انجام گرفت. وقتی 

واضع آتشبارهای گردان بمباران، شده است. در اثر مماز سنگر بیرون آمدم، مشاهده کردم تما
ه در ک یکم جمال کریمفرماندهی ستوانبه دوم  آتشبارداران بمباران تعدادی از سربازان و درجه

دود  ما آسیبی نرسید. آتشبارنفرات به سمت راست ما موضع گرفته بودند، مجروح شدند ولی 
و گرد و غبار ناشی از بمباران هوایی دشمن آسمان منطقه مواضع گردان را فرا گرفت که تمام 

 ۳های تیپزرهی آن را مشاهده و برایمان نگران شدند و فرماندهان یگان ۳های تیپنفرات یگان
 خواستند از وضعیت ما با خبر شوند.زدند و میما تلفن میبه زرهی مرتب 
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در سنگر بودم  ۱۳۳۱دادند که انجام نشد. ساعت ، احتمال حمله عراق را می۳/۷/۳۱روز 

های گلوله سبز آمد و گفت: دیشباز دیدگاه تپه آتشباردیدبان  یکم وظیفه سلیمانیانکه ستوان

 زیر آتش خمپاره و توپخانه دشمن دمار ما را در آوردند. او می
ً
گفت: دشمن دیدگاه را شدیدا

نام به م، دیدبان آن م۵۳۱توپخانه ۳5۳سنگر دیدبان گردانبه گرفته و بر اثر اصابت گلوله 

 شهادت رسیده است.به  نژادستوان محمودی

خیلی پریشان و آشفته بود و از نظر روحی اصاًل شرایط مناسبی نداشت. سنگر دیدبان ما 

نیز منهدم شده بود که تجهیزاتش کاماًل از بین رفته بود. با شنیدن آن خبر ناگوار من هم بسیار 

وان ست آتشباردر  نژاددوم وظیفه محمودیروز قبل، من با شهید ستوان متأثر شدم، زیرا ظهر

 رو و شجاعی بود، روحش شاد.حسین باهر آشنا شده بودم. خیلی افسر خوب، خوش

ر مستق اکبرتوپخانه در شرق ارتفاعات الله ۳5۳موضوع از این قرار بود که مدتی بود گردان

 مالقات دوستانم که مدتبه شده بود. در آن زمان دلم خیلی گرفته بود، لذا تصمیم گرفتم 

 آتشباربه  ۲/۷/۳۱روز  ۵۳۱۱همین منظور حدود ساعت به زیادی آنها را ندیده بودم، بروم. 

یکم حسین باهر که از دوستان بسیار صمیمی من بود و توپخانه نزد ستوان ۳5۳دوم گردان

 یک کیلومتر جلوتر از  آتشبارموضع 
ً
اکبر ما و در شیارهای شرق ارتفاعات الله آتشباراو تقریبا

موضع رسیدم، از دیدن یکدیگر بسیار خوشحال شدیم. سربازان به قرار داشت، رفتم، وقتی 

 دوم، ستواندوم تقی اسدیرا مالقات کردم. از جمله ستوان آتشبارداران و افسران آن درجه

که با هم چندین عکس یادگاری هم گرفتیم و ناهار  آتشبارو دیگر نفرات  نژادوظیفه محمودی

در جمعی بسیار دوستانه و صمیمی صرف کردیم. در جمع ما نیز ستوان  آتشباررا در 

بود، حضور داشت. بسیار انسان واال، مؤمن و باسوادی بود.  آتشبارکه دیدبان  نژادمحمودی

التحصیل رشته الکترونیک از دانشگاه شریف بود و سیمای بسیار زیبا و قد و قامت او فارغ

رعنایی داشت. بعد از صرف ناهار با عجله مشغول جمع کردن وسایلش بود. پرسیدم کجا 

یدبان قدیم را تعویض کنم. اوضاع منطقه را دیدگاه و دبه خواهی بروی؟ گفت: باید بروم می

من داد که دقیق و مفید بود. بعد از خداحافظی، او با به از او جویا شدم، اطالعات جامعی 

سبز ترک کرد. آن روز آخرین طرف استقرار در دیدگاه تپهبه همه روبوسی کرد و جمع ما را 

 انیکم وظیفه سلیمانیایشان را ستوانمالقات من با او بود. زیرا روز بعد خبر ناگوار شهادت 

 نشین شده بود ومن داد. ستوان حسین باهر در اثر آن حادثه تلخ مدتی کم حرف و گوشهبه 

، اخالق قابل نژادیک نوع افسردگی روحی گردید. ستوان محمودیبه تدریج مبتال به 
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بود. شهادت وی  رزمانشهمهای او همیشه مورد صحبت تحسینی داشت و جذابیت چشم

ه بتوانیم دوباره سختی باور کردنی بود، اما جسم و روحش را در راه خدا اهدا نمود. آیا میبه 

اج خلوص نیت آنها محتبه شماها )شهدا( دسترسی پیدا کنیم؟ داشتن قلب مهربان و رسیدن 

آنها رسید؟ به  توانمیشق و ایمانی است که برای همگان میسر نیست. اما چه زمان عبه 

عشق ه بتزویر و احتیاج نامحدود ترین محسنات یعنی خوشحالی ساده و بیهنگامی که عالی

نیای دبه و ایمان تنها انگیزه زندگی باشد. عبور یک جریان عشق ابدی از میان قلوب مردم 

دانستم و تمام حوادث را در جبهه مشیت الهی می رزمانمهمحضور خودم و  منشأدیگر. من 

و روح  آموزش ذهنبه شدم را مبتنی بر قانون آفرینش و نسبت و اتفاقاتی که با آنها مواجه می

کردم. اما از دانستم و همیشه خودم را تسلیم خواست و مقدرات الهی میمی روانم مفیدو 

ها و شرایط و مردم کشورم را از آن مصیبت رزمانهمچه زودتر من، خواستم که هرخداوند می

را مالقات کردم و با او  نژادسخت و ناگوار نجات دهد. من وقتی اولین بار ستوان محمودی

او ستوان  آتشبارفرمانده به آشنا شدم، چهره نورانی و با محبت او مرا مجذوب خودش کرد و 

درخشد. یممحسین باهر گفتم، چهره این افسر خیلی روحانی است و همانند یک معصو

 نوری در چهره او دیدم که در کمتر کسی دیده
ً
 شهادتبه دانستم که همان شب ام. نمیواقعا

 در چهره
ً
شهادت به کردم که او دیدم و احساس میاش شهادت را میخواهد رسید، ولی واقعا

شود. گاهی اوقات گفت، که فالن کس شهید میمن میبه خواهد رسید. در جبهه حسی 

 ای را که مالقات میرزمنده
ً
 وقتشود، ولی هیچبود که او شهید می برایم مسلمکردم، واقعا

گاهی را من از چهره شهدا و نمی توانستم از شهادت آن جلوگیری نمایم. این حس و آ

شدم. زیرا رفتار، کردار، ایمان و منش آنان با بقیه کاماًل متفاوت بود، رفتارشان متوجه می

 کردند.بسیار صمیمانه و با محبت با دیگران برخورد می

م حسین باهر )سرهنگ بازنشسته( در خصوص نحوه شهادت آن افسر شجاع یکستوان

 گوید:می

ه بمورد هدف گلوله دشمن قرار گرفته،  آتشبارمن اطالع دادند که دیدگاه به وقتی 

سبز رفتم. محل اصابت گلوله را بررسی تپهبه سرعت با یک دستگاه خودروی لندرور 

شدت مجروح، اما سرباز به  وار نوروزینمودم، دیدگاه کالً منهدم شده بود، است

ر را دیدم، بسیار متأث نژادزده بود. وقتی پیکر شهید محمودیهمراهشان سالم ولی بهت

لرزید. باغم و اندوه بسیار شدم و غم تمامی وجودم را گرفت، زانوانم سست شده بود و می
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معراج شهدا تخلیه نمودیم. به آوری و با آمبوالنس تکه شده شهید را جمعپیکر تکه

 ندستور دادم دیدگاه را ترمیم کنند و نفرات جدیدی را جایگزین کردم تا در مأموریتما

 خللی وارد نگردد. من در یگانم قبل از شهادت او متحمل تلفات رزمی در منطقه آبادان

گاه در شده بودم، ولی دیدن صحنه شهادت آن افسر خوب و دوست داشتنی را هیچ

  خراشدلقدری به ام فراموش نخواهم کرد. زیرا صحنه زندگی
ً
بود که توصیف آن واقعا

و  زدهتوانم بگویم که تا چندین روز بهتدناک است. فقط این را میبرایم سخت و در 

توانستم چیزی بگویم. اولین شهید در یگانم غمگین بودم و از فرط ناراحتی نمی

در کنار  ماهشهر -جاده آبادان97نام قائدی که بسیجی بود و در کیلومتر به شهیدی بود 

م شهادت رسید. او برایبه اثر اصابت گلوله توپخانه دشمن  توپ در حین تیراندازی بر

 نژادبسیار عزیز بود و شهادتش مرا خیلی غمگین نمود، اما شهادت ستوان محمودی

 هم ریخت و زندگی را در جبهه برایمبه نوعی دیگر بود زیرا تار و پود روحی مرا به تأثیرش 

 صحنه شهادت آن شهید بزرگوار سخت و تلخ
ً
قدری برایم زجرآور بود که به تر کرد. واقعا

، لوهای ستوان خدابندهنامبه دهد. نفرات دیگری هم یم متوصیف آن نیز آزار 

اکبر ، سرباز علی، سرباز فروزان هویدایی، سرباز مظفر عیوضییکم علی همتیگروهبان

 363جمعی گردان نوروزی، سرباز جلیل ، سرباز عباسعلی فراحیروحی

شهادت رسیدند که روح تمامی آنان و دیگر به  القدسم در عملیات طریقم930توپخانه

 قدر آن عملیات شاد و یادشان گرامی باد.شهدای گران

***** 

 هر ماهممچهارم الی جمعه دهبه حوادث روز شن

های دشمن سرتاسر منطقه را زیر آتش گرفتند که هرماه، توپخانهممعصر روز سو

شدت مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفته بودند به های خودی نیز درگیر شدند و طرفین توپخانه

 ،رودخانه کرخهها ادامه داشت. در غرب روستای دهالویه در جنوب و تا غروب آفتاب تیراندازی

خودی است یا دشمن، ولی به ربوط م مکردیم که متوجه نشدیآتش و دود زیادی را مشاهده می

با تماس با دیدبانان، آنها محل آتش سوزی و دود ناشی از آن را در منطقه دشمن گزارش نمودند 

 .های توپخانه خودی ایجاد شده بودواسطه اصابت گلولهبه که 

 تمامی مناطق و خطوط درگیری را زیر آتش 5/۷/۳۱روز  ۱5۳۱ساعت 
ً
، دشمن مجددا

های خودی، آتش توپخانه دشمن قطع گردید. با واکنش توپخانه ۱۳۱۱گرفت تا اینکه ساعت 
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 آرام بود، فقط گهگاهی بعد از خاموش شدن توپخانه
ً
های دشمن، آن روز تا عصر منطقه نسبتا

ها دادند که تبادل اینگونه شلیکپخانه مواضع یکدیگر را هدف قرار میهای توطرفین با گلوله

 در سنگر نشسته بودم که سرگروهبان بازیاران ۲۳۳۱ها در جبهه عادی بود. ساعت بارانو گلوله

 کننده دشمنروشنهای نطقه با گلولهم مبیرون از سنگر رفتم و مشاهده کردبه مرا صدا زد، 

رفته را زیر آتش شدید قرار داد. رفته کاماًل روشن است و لحظاتی بعد دشمن منطقه سوسنگرد

های اوج خود رسید و ما فقط صدای انفجارات شدید گلولهبه  ها در منطقه سوسنگرددرگیری

 شنیدیم.توپخانه را می

( نیز کشیده شد و دشمن اکبرطرف منطقه ما )ارتفاعات اللهبه کم ها کمآن شب، درگیری

 یکی از شب
ً
 ای بود کههای پرحادثهدر تمام طول شب مواضع ما را زیر آتش گرفته بود. واقعا

 با ممخودی ههای سپری کردیم، زیرا تا صبح تیراندازی دشمن قطع نشد و توپخانه
ً
رتبا

دادند، ولی دشمن دست بردار نبود. صدای های دشمن پاسخ میآتشبه های پیاپی شلیک

 ۱۳۱۱شد تا اینکه باألخره در ساعت ای قطع نمیهای طرفین لحظهغرش شلیک توپخانه

رادیو را روشن کردم، شنیدم که با شعارهای حماسی  ۱۳۱۱ها قطع شد. ساعت تیراندازی

دادند. گوینده رادیو با صدایی بسیار زیبا و شورانگیز سالم را مورد تقدیر قرار میسربازان ا

پیش بروید، رزمندگان در راه الله و اسالم جهاد کنید، متوجه شدم در جبهه به گفت، می

های شب گذشته برایمان مشخص گردید. دارخوین عملیاتی انجام شده است که علت درگیری

حمله شدیدی از طرف نیروهای خودی علیه  شدیم که در منطقه آبادانبعدازظهر آن روز مطلع 

اند. ای از نیروهای دشمن را تارومار کردهدشمن صورت گرفته و رزمندگان اسالم بخش عمده

گفتند: اولین سری آمده بودند، می وقتی تعدادی از نفرات گردان عصر همان روز از اهواز

ان بار اند که با این خبر خوشحال شدیم و متوجه شدیم که علت گلولهی عراقی را دیدهاسرا

های رزمندگان دشمن ترس او بوده است. روز بعد با اخبار دریافتی از منطقه آبادان و پیروزی

همه نفرات در جبهه  ۲۵۱۱ای که ساعت گونهبه اسالم در آن جبهه همه خوشحال بودند 

های کردند و کلیه توپمیتکبیرگویان خوشحالی خود را ابراز  ر و سوسنگرداکبارتفاعات الله

و  کردندتیراندازی هوایی می های رسامهای منطقه با گلولهپدافندهوایی و تیربارهای یگان

های منور روشن کرده بود. منظره دشمن هم از ترس هجوم نیروهای ایرانی منطقه را با گلوله

ها یک ساعت تیراندازیوجود آمده بود که بسیار زیبا و تماشایی بود. حدود به خاصی در منطقه 

 قادر 
ً
ود نبودند. آن شب فراموش کنترل شادی نفرات خبه ادامه داشت و فرماندهان هم واقعا
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 واکنشی از خود نشان نداد و ترس و گونه فعالیت وای سپری شد که دشمن هیچگونهبه نشدنی 

 حالت احتضار درآورده بود.به غم ناشی از شکست، آنها را 

هایی هرماه، هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند و هدفممروز هفتم و هشت

 خصرا بمباران کردند. 
ً
هر، ناگهان مواضع ما توسط هواپیماهای دشمن ممصبح روز هشت وصا

شدت بمباران شد. وقتی از سنگر بیرون آمدم، مشاهده کردم که سرتاسر منطقه پر از به 

تا  شدند. هواپیماها از سوسنگردای است که در برخورد با زمین منفجر میهای خوشهبمب

ه برا که مواضع ما قرار داشت، بمباران شدیدی کردند که خوشبختانه  شمال رودخانه کرخه

م. روز های دیگر اطالعی نیافتینفرات و تجهیزات ما آسیبی نرسید ولی از تلفات احتمالی یگان

ها شدت یافت و ای در منطقه وجود داشت اما شب درگیریهای پراکندههر، درگیریممنه

های دشمن بسیار فعال بودند. ما مواضع دشمن را زیر آتش گرفته بودیم و دشمن هم توپخانه

ها ادامه داشت تا باألخره با اضافه داد. آن قدر تیراندازیهای ما میتوپخانهبه پاسخ خوبی 

دشمن، آتش توپخانه دشمن قطع شد. به های خودی و برتری آتش نسبت انهنمودن آتش توپخ

منطقه وارد شد که از دیدنش به بعد از پایان مرخصی  ظهر آن روز جناب سروان عباس صالحی

داران و سربازان او را دوست داشتند و من با خوشحال شدند. همه درجه آتشبارهمه نفرات 

 بارآتشضور ایشان در منطقه آرامش خاصی داشتم، زیرا پشتوانه و حامی خوبی برای نفرات ح

شد. عصر همان روز یکی از دوستان و من بود که عدم حضورش در منطقه کاماًل احساس می

زرهی انتقال  ۳پیاده تیپ ۵5۱گردانبه تازگی به که  نام جناب سروان رضا جهانگیریبه ایشان 

 و یافته بود، نزد ما آمد و ساعاتی را با هم بودیم و جبهه هم آرام بود. در جمع ما ستوان تهرانی

کردیم، با هم صحبت می ۱۵۱۱نیز حضور داشتند که تا ساعت  سرگروهبان الماس بازیاران

مرد بسیار خوب و مهربانی بود که از مصاحبت ایشان لذت  جهانگیری رضا جناب سروان

گاه فراموش نخواهم کرد، این است که جناب سروان رضا بردیم. چیزی که من هیچمی

گفت: من یتیم بزرگ ما گفت: مطمئن هستم که من شهید خواهم شد. او میبه  جهانگیری

وان جناب سر به هایی را نیز من یتیم بزرگ خواهد شد. وصیت هم ماننددانم فرزندم ام و میشده

اش بود، کرد و در آن زمان ایشان بیشتر روی سخنش با جناب که دوست قدیمی عباس صالحی
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یشان های اکردیم صحبتای داشتند. ما سعی میبود که دوستی دیرینه سروان عباس صالحی

 9شوخی تلقی کنیم، اما او از شهادتش اطمینان داشت.

 بهحمام رفته و کمی به رفتیم تا  اهوازبه همراه استوار محمد شهبازی به هرماه، ممروز ده

اوضاع ظاهری خودمان رسیدگی کنیم. روز انتخابات ریاست جمهوری بود و مردم را در حال 

 آمدیم و شهر را کامالً  سوسنگردبه رأی دادن مشاهده کردیم. بعد از خاتمه کارهایمان 

مواضع خودمان بازگشتیم که به آوری بود. شده دیدیم که منظره بسیار ماللتخریب

هواپیماهای دشمن در آسمان ظاهر شدند. هواپیماهای دشمن مواضع ما و اطراف آن را 

حداث در خصوص ا آتشبارکسی آسیبی نرسید. ما در موضع به بمباران کردند که خوشبختانه 

ر بایست چندین سنگدار میکردیم و هر سرباز و درجهگیری میسنگرهای انفرادی خیلی سخت

ن های توپخانه از آکردند تا در برابر حمالت هوایی دشمن و گلولهانفرادی برای خودشان حفر می

 سنگرها استفاده نمایند.

دیدیم که البته لطف ی میگونه بود که ما در حمالت هوایی دشمن آسیب کمتربدین

پروردگار هم همیشه شامل حال ما بود و نگهدارنده واقعی ما خداوند بود، ولی ما هم وظیفه 

 دادیم.یممنحو خوبی انجابه خود را 

بازنشسته( در دفتر ثبت روزانه خود از حوادث و اتفاقات  ۲تیپ)سر  سروان مهدی دامغانیان

 هرماه نوشته است:ممیازدهبه پنجم الی شنبه روزهای یکشن

توپخانه کمک  398، افسر رابط گردان، سرگرد بختیاری3/7/10روز  0600ساعت 

را از گردان نمود که پاسخ آن  زرهی درخواست آتش روی دهانه بستان 3مستقیم تیپ

دوم گردان داده شد. اما بعد از تیراندازی، دشمن چنان آتشی روی  آتشبارتوسط 

 مدت یک ساعت ادامه داشت. تیراندازی مابه تهیه بود و ها اجرا کرد که انگار آتشیگان

تأثیر زیادی روی دشمن گذاشته بود، زیرا واکنش شدیدی نشان داد و معلوم بود که 

ه ب نقاط حساسی از دشمن هدف قرار گرفته بود. معاون گردان، سروان غالمرضا علمی

ظر نبه گردان داده بود، خیلی خسته به هایی که از طریق لشکر تا صبح خاطر پیام

شده  ترید. از طرفی هم با نبودن فرمانده گردان در منطقه مسئولیت او سنگینرسمی

همراه اکیپی متخصص به  زرهی 29، معاون توپخانه لشکربود. جناب سرهنگ پورمهران

                                                           
فته گ در عملیات رمضان مفقوداالثر گردید که سرگروهبان وی به جناب سروان عباس صالحی سروان رضا جهانگیری .9

منهدم نمودند و او به شهادت رسید و  بود، نفربر زرهی ایشان را در نزدیکی نهر کتیبان در خاک عراق هدف قرار دادند
 .)روحش شاد و یادش گرامی باد(
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 و سرگرد دلسوز گردان آمدند که سرگرد قاسمیبه دوم  آتشبارجهت توپ منفجر شده 

 پیاده 77گفت: لشکرمی نیز در گردان ما حضور داشتند. جناب سرهنگ پورمهران

از دارخوین و منطقه مارد )بین  زرهی 91زرهی و لشکر 29خراسان با کمک لشکر

دشمن حمله کرده است تا شرق رودخانه کارون را پاکسازی نمایند به ( دارخوین و آبادان

از طریق رادیو شنیدیم که نیروهای خودی در شرق  9200اند. ساعت که موفق هم بوده

شب رادیو  9000بار ساعت اند. اخاسارت گرفتهبه کارون، هزار نفر از نیروهای دشمن را 

نفر کشته  100نفر از نیروهای دشمن اسیر و  9300با شعارهایی آغاز شد و اعالم کرد، 

در  9900ساعت .غنیمت گرفته شده استبه و یکصد دستگاه تانک و وسایل دیگر 

رزمندگان اسالم  و طراح ، هویزه، سوسنگرداکبر، بستان، اللههای میشداغجبهه

های پدافند و تیربارها جشن گرفته بودند و اکبرگویان و با تیراندازی مداوم توپالله

طول انجامید. آن شب برای نیروهای ما جشن ولی برای نیروهای به حدود نیم ساعت 

یرا از وحشت چنان ترسیده بودند که خواب بر چشمانشان حرام شده دشمن ماتم بود. ز

کردند حمله رزمندگان اسالم سراسری خواهد بود. با اطالعیه رادیو، آن بود و فکر می

پخانه های توهم صدای انفجار گلوله اکبرشب آرام گرفته بودم و در منطقه ارتفاعات الله

 رسید.گوش میبه طرفین 

همراه به  ، معاون گردان سروان غالمرضا علمی1/7/10روز  0830حدود ساعت 

به ستوان جاجرمی عازم دیدگاه شدند و من هم قرار بود جهت انجام کارهای اداری 

أیید کلیه باران اهواز منصرف شدم. با تخاطر احتمال موشکبه بروم که  اهواز

 خوشحال بودیم زیرا نیروهای  ها در خصوص شکستن حصر آبادانخبرنگاری
ً
واقعا

ارتش بار دیگر با عملیاتی غرورآفرین و حساب شده توانسته بودند مردم کشور را شاد 

 افتخارات خود بیفزایند.به نموده و برگ زرین دیگری 

همراه سروان به رفت و من هم  اهوازبه  ، سروان حسن طالبی7/7/10به شنروز سه

زرهی خیلی  3رفتیم. جو پادگان تیپ پادگان دشت آزادگانبه  انوشیروان خدادوست

م ردم متلفن کردم، متوجه شد ام در تهرانخانوادهبه خوب بود و همه شاد بودند. وقتی 

چند ماهی بود  خاطر پیروزی اخیر شاد هستند. برای عملیات آبادانبه هم در تهران 

ه بکه فکر شده بود و طراحان جنگ تمامی جوانب را در نظر گرفته بودند و در آن زمان 

دم که گفته بود، جواب غیر متعهدها را در منطقه افتا های شهید رجاییفکر صحبت
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های دریافتی حدود دو هزار نفر جنگ خواهیم داد. در آن عملیات، برابر آخرین گزارش

اسارت درآمده بودند و عملیات رزمندگان اسالم در منطقه آبادان به از نیروهای دشمن 

برای رزمندگان و مردم متالشی شدن چهار تیپ ارتش متجاوز عراق شده بود که به منجر 

رزمندگان  کردکشور و مسئوالن سیاسی ایران کسب آبرو شده بود و شاید کسی فکر نمی

کردم با چندین عملیات موفق ما اسالم اینچنین بدرخشند. در آن زمان من فکر می

رده با دست آوبه های مرزهای کشورمان برسیم و آن وقت بتوانیم با پیروزیبه توانیم می

از نفرات  0800پر و از موضع قدرت وارد مذاکرات صلح بشویم. حدود ساعتدستی 

ارتش  نیروی هوایی 930گفتند: یک فروند هواپیمای سیگردان شنیدم که می

اند، نزدیک جمهوری اسالمی ایران که جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه نیز در آن بوده

رادیو این خبر  9600شهر تهران سقوط کرده است که بسیار متأثر شدم. اخبار ساعت 

 ،فکوری ، سرهنگبا شهادت تیمسار فالحی توأمناگوار را داد، خبر سقوط هواپیما 

را بود. در هواپیما نیز تعداد دیگری از رزمندگان  قام سپاه پاسدارانممو قائ سرهنگ نامجو

تظاهراتی که در تهران به شهادت رسیده بودند که همه ما را متأثر کرد. با توجه به 

هایی که رخ داده بود، خیلی از نفرات تصورشان این بود که سانحه شد و درگیرییممانجا

ها در مورد موضوع، بین رزمندگان ادامه داشت و تواند اتفاقی باشد و صحبتهوایی نمی

. اما مسئولیت ما در کردمینوعی اظهارنظر به ناراحتی که داشت، به هرکس با توجه 

اندیشیدیم. از فرط ناراحتی انجام وظیفه خود میبه بایست جنگ چیز دیگری بود و می

وم د آتشبارسرگروهبان  شهادت آن عزیزان سردرد گرفته بودم و از طرفی استوار کرمانی

خانواده او خبر به چگونه  نیز در آن هواپیما بود که نگران او هم بودیم و مانده بودیم که

 دوستان گفتم فردا همه چیز معلوم خواهد شد.به هر جهت به دهیم. 

***** 

 گفت:توپخانه از آن حادثه می ۳۳۳دوم گردان آتشبارسرگروهبان  مرحوم استوار کرمانی

خاطر فرصت به مرخصی اعزام شدم، به دلیل مشکل خانوادگی چند روز به من 

تا  بروم. در فرودگاه منتظر ماندم تهرانبه فرودگاه رفتم تا با هواپیما به کمی که داشتم 

باألخره اسمم را در لیست مسافران گنجاندند. سوار هواپیما شدم و کروچیف هواپیما 

کرد و باألخره در انتهای هواپیما در جایی که پیکر  جاجابهار من را در هواپیما چند ب

چند شهید در تابوت قرار داشت، من را جا داد. من ناراحت شدم و گفتم، اینجا که شهدا 
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نشینم. باألخره بحث و بگو مگوی من با کروچیف هواپیما هستند، من در این محل نمی

 تصمیمبه من هم از ناراحتی یک مرت دار مسئول و متخصص پرواز( باال گرفت و)درجه

تهران بروم که همین کار را هم انجام دادم. به گرفتم از هواپیما پیاده شوم و با اتوبوس 

 
ً
روز بعد که در خانه خودم بودم، خبر سقوط هواپیما را شنیدم و پیش خودم گفتم، واقعا

از هواپیما پیاده  دار )کروچیف هواپیما( فرشته نجات من بود که باعث شد منآن درجه

شوم، هرچند تا تهران از برخورد او ناراحت بودم، ولی خیر من در آن بود که از هواپیما 

 پیاده شوم و این خواست خداوند بود.

***** 

در ادامه  توپخانه  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 از حوادث آن روزها در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

چند فروند هواپیمای دشمن در آسمان  9000حدود ساعت  2/7/10به روز پنجشن

 وحشتناک بود، زیرا هواپیماها بمب
ً
های بزرگی را از ارتفاع باال منطقه ظاهر شدند. واقعا

 گردطرف سوسنبه کردند که قدرت تخریب باالیی داشتند. هواپیماها شش بمب رها می

العاده زیاد بود و لحظاتی بعد ها فوقآتش ناشی از انفجار بمب و اطراف آن رها کردند که

 وحشتبه گوش رسید. ما که شاهد صحنه بمباران بودیم به صدای مهیب انفجارات 

ها قرار گرفته بودند. در آن روز رادیو اعالم کسانی که در زیر بمببه افتاده بودیم چه رسد 

 منطقه ام
ً
اند که خسارات را بمباران کرده یش کویتالجکرد، هواپیماهای ما اشتباها

وسیله هواپیماهای آواکس عربستان آن به نیز  بار آورده است. کشور آمریکابه زیادی را 

از ستوانست مشکلیممهای اشتباهی هرا تأیید نمود که در آن جو نامطمئن بمباران

وجود آورده به ها در منطقه وضعیت بدی را های هوایی و بمبارانباشد. خالصه جنگ

های ناگهان ناآرام شد و درگیری بودند که وحشتناک بود. عصر آن روز منطقه سوسنگرد

خوبی ه بشدت آن اضافه گردید، ولی رزمندگان اسالم به مرور به شدیدی رخ داد و 

 حرکات دشمن را کنترل کردند.

گیرندگان با صندوق مخصوص ساعت گیری بود که رأی، روز رأی90/7/10جمعه 

معاون  سروان غالمرضا علمی 9930در مواضع ما حضور یافتند. ساعت  0730

ارهای آتشببه ت گیرندگان و نظارت و کنترل نفرافرمانده گردان برای همکاری با رأی

ها ایجاد رعب و وحشت کرده گردان رفت. هواپیماهای دشمن نیز با بمباران یگان
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ها رفتند و بعد از خاتمه بمبارانداخل سنگرهای انفرادی میبه بودند و مرتب نفرات 

 دادند.بکار خود ادامه می

 91 ایاالسالم خامنهها این گونه بود که حجتبینی، پیش99/7/10به روز شن

آورد و او برنده خواهد شد. در اخبار رادیو شنیدیم میلیون رأی برای ریاست جمهوری می

ی کویت پشتیبانبه و مصر نیز  جنجالی بر پا کرده و کشورهای سوریه که بمباران کویت

دوم  آتشباراطالع داد که در  ان خدادوستسرو  9330اند. ساعت هایی کردهصحبت

های عمل نکرده مجروح کاری و انفجار مهماتعلت دستبه گردان سه نفر سرباز 

 مجروح شدهشده
ً
د. اناند که یکی از سربازان دو انگشتش قطع و دو نفر دیگر شدیدا

آوری و جهت وسایل تخریب شده را جمع آتشبار، معاون فرمانده نسبستوان مختاری

 اقدامات الزم تحویل ما داد.

***** 
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 در کادر فرماندهی ارتش تغییر

طول انجامید، گروهی به االئمه )ع( که فقط دو روز آمیز عملیات ثامنپس از اجرای موفقیت

، جانشین ستاد مشترک ارتش الله فالحینظامی از جمله سرتیپ ولیبه از فرماندهان عالی رت

وزیر دفاع، سروان  ، سرهنگ سید موسی نامجوفرمانده نیروی هوایی سرهنگ جواد فکوری

فرمانده سپاه  و برادر محمد جهان آرا قام عملیاتی سپاه پاسدارانممقائ زرهی محمد کالهدوز

گشتند، بر اثر سانحه بازمی تهرانبه از خوزستان  ۵۳۱خرمشهر که با یک فروند هواپیمای سی

نظامی، تغییراتی در به رتشهادت رسیدند. با شهادت فرماندهان عالیبه سقوط هواپیما 

وجود آمد و سرهنگ علی به کادرهای باالی فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

نفس، به که از حمایت و اعتماد کامل نظام برخوردار بود، با قدرت و اتکاء  صیادشیرازی

سرعت تغییراتی در کادرهای باالی نیروی زمینی به دست گرفت و به فرماندهی نیروی زمینی را 

 ،تری را جایگزین نیروهای قبلی کرد. تیمسار ظهیرنژادهای جدید و جوانعمل آورد و چهرهبه 

ر جای شهید سرلشکبه سمت ریاست ستاد مشترک ارتش به فرمانده سابق نیروی زمینی 

 منصوب شد. بحث بین افسران،  فالحی
ً
شد و هر شنیده میبه افسران قدیمی و باتجر خصوصا

عنوان فرمانده نیروی زمینی نظری به  کس در مورد انتصاب سرهنگ علی صیادشیرازی

کافی را برای اداره به تجرگفتند: درجه اصلی او سرگردی و جوان است و ای میداد. عدهمی

جنگ ندارد، ضمن اینکه دوره دانشگاه جنگ یا دافوس، )دانشگاه فرماندهی و ستاد( را طی 

ای هم عقیده داشتند فرد باایمان و انقالبی است و قادر است با نفوذی که در نکرده است. عده

روهای نیبه نسبت بین مسئوالن و سیاسیون دارد، اعتقاد و اعتماد مسئوالن و سیاسیون را 

هر ه بها را از بین برده و همچنین سرنوشت جنگ را تغییر دهد. اعتمادیارتش ارتقاء دهد و بی

وضعیتمان در جنگ بهتر شود و  روزبهروز جهت ما که مجریان جنگ بودیم، امید داشتیم 

فرماندهی کردن در آن شرایط سخت و  های چشمگیری را داشته باشیم. البتهپیروزی

گذراند، های ارتش، بویژه نیروی زمینی ارتش که شرایط بسیار دشواری را در جنگ میستیکا

ای وانهای دشوار بود. زیرا دیکار هر کسی نبود و پذیرفتن مسئولیت سنگین آن برای هر فرمانده

ها نفر را آواره و تعداد کشورمان حمله کرده بود و میلیونبه نام صدام با حمایت حامیانش به 

اشغال ارتش عراق به های زیادی از خاک کشورمان را شهادت رسانده و قسمتبه یادی را ز

خاک به گناه را کردند و مردم بیشهرهای کشورمان از هوا و زمین تجاوز میبه درآورده و مرتب 

کشاندند. از طرفی اوضاع داخل کشور هم وضعیت خوبی نداشت، لذا در چنین و خون می
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به های موجود در ارتش و توقع مردم نسبت نواقص و نارساییبه شرایط بحرانی با توجه 

 فرماندهی را برای فرماندهان جنگ دشوار به امنیتشان که 
ً
، ضمن کردمیجا هم بود، قطعا

 اینکه وحدت فرماندهی و وحدت تالش بین نیروهای مسلح کشور وجود نداشت.

 دوازدهم آبان ماهه بدهم الی سه شنبه حوادث روز یکشن

به م خودکششی م۵۱۱، دیدبان یکی از آتشبارهای گردان توپخانه۵۱/۳/۳۱روز 

که ما با آنها ارتباط تنگاتنگی در خصوص عملیات منطقه  فرماندهی سروان عباس دلسوز

بدنش ه بشهادت رسیده بود. او بر اثر اصابت گلوله توپخانه به نام صدری به داشتیم، ستوانی 

کاماًل تکه پاره شده بود و متأسفانه چیزی از آن شهید باقی نمانده بود که ما از شنیدن این 

 مرتب زیر آتش توپخانه دشمن اکبرخبر خیلی متأثر شدیم. در آن روزها منطقه ارتفاعات الله

شدند که با شنیدن آن های مستقر در آن منطقه تلفاتی را متحمل میو هر روز یگانبود 

 شدند.آور همه ناراحت میخبرهای تأسف

به  بعد از مدتی اقامت در تهران ، فرمانده گردان جناب سرهنگ آجوری۵۵/۳/۳۱روز  

همراه ستوان غالمرضا مجیری به خارج از کشور به منظور انجام کارهای اداری جهت اعزام 

منطقه آمدند و همه از حضورشان در به کمک معاون آتشباریکم و افسر عامل گردان  تهرانی

به خارج از کشور برای خرید سالح منتفی شده بود و به منطقه خوشحال شدند. اعزام او 

 منطقه بازگشته بود.

اه اکبر و در قرارگدر منطقه عملیاتی الله ، جناب سرهنگ علی صیادشیرازی۳۱/ ۳/ ۵۲روز 

های سمت فرماندهی نیروی زمینی، از یگانبه زرهی حضور یافت. ایشان پس از انتصاب  ۳تیپ

هایی تا برای اجرای عملیات کردمیدقت بازدید به نیروی زمینی در مناطق مختلف عملیاتی 

 ها راها مطلع و آنها را ارزیابی و کمبودها و نارساییکه در نظر داشتند از آمادگی رزمی یگان

 زرهی و آمادگی آنها  ۳های تیپ. ایشان در آن روز از یگانکردمیمرتفع 
ً
 خصوصا

 تانک بازدید کرد. ۲۳۳و  ۲۳۵هایگردان

 بیست و سوم آبان ماهبه چهاردهم الی شنبه حوادث روز پنجشن

یکم آمدند و از  آتشباربه  همراه سروان مهدی دامغانیانبه ، فرمانده گردان ۵5/۳/۳۱روز 

امل متذکر شدند که آمادگی ک آتشبارهمه نفرات به دیدار کردند و  آتشبارنزدیک با همه نفرات 

برای عملیات بعدی داشته باشید که هر لحظه ممکن است اجرا شود و سعی کردند با 
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های مستقر در زرهی و دیگر یگان ۳قرار گاه تیپبه همه روحیه بدهند. سپس به هایش صحبت

 های الزم را انجام دهند.ها هماهنگییگانمنطقه رفتند تا ضمن دیدار با فرماندهان آن 

را بمباران  ، هواپیماهای عراق از ارتفاع باال شهر سوسنگرد۳۱/ ۵5/۳روز  ۵۵:۱۱ساعت 

ا را هتوانستیم کاماًل بمبارانبود و ما می غرب سوسنگردشدیدی کردند. مواضع ما در شمال

آن روز در جبهه چنین بمباران به مشاهده کنیم. آتش و دود بسیار وحشتناکی را دیدم. من تا 

 توسط  ۵۲:۱۱دوم در ساعت  آتشبارما و  آتشبارشدیدی را ندیده بودم. در همان روز، 
ً
شدیدا

ی ندیدیم. ماه محرم بود و روزها و هواپیماهای دشمن بمباران شدند که خوشبختانه آسیب

در محوطه و سنگرها مشغول عزاداری ساالر شهیدان امام حسین )ع(  آتشبارها نفرات شب

م. کردیشدیم و مراسم عزاداری بسیار خوبی برگزار میجمع می آتشباربودند و گاهی در یک 

 هواپیماهایش الوقوع نیروهای ایرانی شده بود یی و حمله قریبجاجابهدشمن متوجه 
ً
و مرتبا

ده ها را برهم ز های سنگینی بودند تا سازمان رزمی یگانزنی در منطقه و بمباراندر حال گشت

 آورند.عمل میبه های الزم را و شناسایی

 اعتمادییکم حسین فرماندهی ستوانبه سوم گردان  آتشبار، ۱۳/۵۳۳۱/ ۵۱روز جمعه 

شدت بمباران به مستقر بود، مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار گرفت و  منطقه طراح که در

  ۵۲:۳۱بمباران شد، ساعت  جاده سبحانی حوالی سوسنگرد ۵۱:۳۱شد. ساعت 
ً
مجددا

کم و ی آتشبارارکان که در پشت  آتشباریکم، دوم و حوالی  آتشبارهواپیماهای دشمن مواضع 

همراه فرمانده گردان به  ۲۵:۱۱بود را بمباران کردند. در ساعت  اکبردوم در شرق ارتفاعات الله

ه رأس زنی بودیم کشغول عزاداری و سینهممیک آتشبارارکان و دوم در  آتشبارو تعدادی از نفرات 

وقوع پیوست. دشمن، آتش به  دهالویه و سوسنگرددرگیری شدیدی در منطقه  ۲۵:۳۱ساعت 

عت ها یک ساریخت. درگیریهای مستقر در این مناطق میبسیار سنگینی روی مواضع یگان

های خودی، آتش توپخانه دشمن قطع شد. با این طول انجامید که با پاسخ شدید یگانبه 

ادامه دادیم. فکر می ۲۳:۱۱مراسم عزاداری را تا ساعت اوصاف ما بعد از اجرای تیراندازی، 

 کنم آن شب، شب عاشورا بود و حال و هوای دیگری داشتیم.

، فرماندهان آتشبارهای دوم و ارکان گردان با ما هماهنگ ۱۳/۳۱/ ۵۳به صبح روز شن

 لحیکردند که مراسم عزاداری روز عاشورا را در آتشباریکم برگزار نمایند. جناب سروان صا

ان های الزم را جهت پذیرایی میهمانبینیپیش آتشبارعنوان معاون به یکم و من  آتشبارفرمانده 

 شهر سوسنگرد ۳:۱۱و عزاداران حسینی کرده بودیم. روز عاشورا، دشمن ناجوانمردانه ساعت 
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ادت شهبه شدت بمباران و تعدادی از رزمندگان اسالم و مردم را که مشغول عزاداری بودند، به را 

یکم همگی  آتشبارهمان روز در موضع  ۵۲:۲۱رساند و تعدادی نیز مجروح شدند. ساعت 

 یکصد نفر می
ً
شد. ظهر عاشورا بود که ناگهان صدای مشغول عزاداری بودیم و جمع ما تقریبا

د که شدت بمباران شبه های دشمن یکم توسط جنگنده آتشبارگوش رسید. موضع به مهیبی 

ین، اکبر، یاحساکبر، اللهزدند اللهها همه نفرات پراکنده شدند. همه فریاد میبا انفجار بمب

 ۳های سهندم و موشکم۲۳های پدافند یاحسین، جنگ جنگ تا پیروزی. در این لحظات توپ

دلیل آتش زیاد به عت و شدت نشان دادند که هواپیماهای عراقی سر به آتشبارهای گردان 

علت شرایط حاکم بر منطقه، معاون فرمانده گردان به های پدافندهوایی متواری شدند. توپ

های نیگابه دستور داد صالح نیست تجمع کنید، لذا همه نفرات  جناب سروان غالمرضا علمی

 در ساعت هیچبه و خوشبختانه  خود رفتند
ً
 پل شهر حمیدیه ۵۳:۱۱کس آسیبی نرسید. مجددا

هدف اصابت نکرد و تیراندازی توسط به ها توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد که بمب

ا آنهبه علت سقف پرواز بلند هواپیماها به شد، ولی یممو ضدهوایی انجا ۳های سهندموشک

های عراق بسیار فعال بودند که خوشبختانه خلبانان شجاع در آن روز جنگنده اصابت نکرد.

و  ۵۳:۱۱، ۵۲:۳۱، ۵۱:۱۱های ارتش جمهوری اسالمی ایران در ساعت نیروی هوایی

هدف  های مهاجم عراقی را در منطقه اهوازدر جنگ هوایی چهار فروند از جنگنده ۵5:۱۱

ها نیز فعالیت مضاعفی داشت قرار داده و آنها را ساقط کردند. دشمن در آن روز، در دیگر جبهه

علت فعالیت شدید نیروی هوایی عراق، ما از صبح زود و با به که پاسخ شدید دریافت کرد. 

ت در مورد حمال آتشبارنفرات به روشنایی هوا بسیار آماده بودیم تا مورد هجوم قرار نگیریم. 

 بازدید را نیز مرت آتشبارهای پدافند هوایی شدید دشمن تذکرات الزم را داده بودیم. نفرات توپ
ً
با

دادیم کسی پشت توپ ضدهوایی نباشد. با آمادگی ای اجازه نمیکردیم، و لحظهمی

 پرداختیم.مقابله با حمالت هوایی دشمن میبه بایست درصد می۵۱۱

منطقه هجوم آوردند، به معمول هواپیماهای عراقی ، طبق ۵۷/۳/۳۱به صبح روز یکشن
 مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار داشتیم. 

ً
 شرایط بسیار بدی را شاهد بودیم، زیرا مرتبا

ً
واقعا

های مواضع ما توسط جنگنده ۵۳:5۱و  ۵۳:۵۱، ۵۲:۵۱، ۵۱:۱۱، ۳:۱۱در آن روز ساعت 
زا و بسیار های عراق آتشی جنگندههاعراق در چندین نوبت بمباران شد. در آن روز بمب

یکم شاهد  آتشبارترین حمالت هوایی را در موضع سخت ۵۱:۱۱کننده بودند. ساعت تخریب
کننده و با رگبارهای شدید تیربار های آتش زا و تخریببودیم. هواپیماهای عراقی با بمب

 د. همه در سنگر انفرادیهای خود گرفتنها و راکترا زیر آتش سهمگین بمب آتشبارهواپیماها، 



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 299

 

های آتش زا شاهد بودیم. من و جناب پناه گرفته بودیم و آتش وحشتناکی را ناشی از بمب
کنار یکدیگر در سنگر انفرادی بودیم که ناگهان متوجه شدیم رگبار تیربارهای  سروان صالحی

آید. صحنه بسیار فرود می آتشبارهای عراقی از چپ و راست روی سرمان و موضع جنگنده
ریع زدیم، سنگر بگیرید. بعد از خاتمه بمباران سفریاد می آتشبارنفرات به وحشتناکی بود، فقط 

 جا را فرا گرفته بود. متوجه سرباز صنوبریم، دود و خاک و گرد و غبار همهها دویدطرف توپبه 
جروح شده بود و شکمش خونریزی مماز ناحیه شک شدم، سرباز صنوبری جوو سرباز صلح

 دادم، صنوبریاو تذکر میبه ای بود. هر وقت شدیدی داشت، ولی او خیلی سرباز با روحیه
 جوان شجاعی بود. وقتی من میبه داخل سنگر برو! 

ً
گفت: جناب سروان ماللی نیست. واقعا
های رگبار هواپیماها او را باالی سر او رسیدم، درازکش روی زمین افتاده بود و یکی از ترکش

وقتی  کشید.گرفته بود. او در آن حالت چنان دست من را گرفت و فشرد که گویی انتظار مرا می
رام گرفت. ولی من با دیدن آن وضعیت، اشک در چشمانم حلقه زد و مرا دید برای چند لحظه آ

چقدر گفتم از کاله آهنی استفاده کن و سنگر بگیر؟ با آن حال و شکم  او گفتم: صنوبریبه 
اللی نیست. اگر شهید هم شدم که سعادت آن را ندارم، مممن گفت: جناب سروان باز هبه پاره 
تقال بیمارستان انبه را با آمبوالنس  جو، حاللم کن! سریع او و سرباز صلحلی نیستالممباز ه

عد از یک ب یگان بازگشت، اما سرباز صنوبریبه خوشبختانه بعد از مداوا  جودادیم. سرباز صلح
من خبر دادند، سرباز به اش را برداشته بودند. یک روز سال مداوا، طحال و قسمتی از روده

دلیل شدت جراحات وارده معاف شده به دیدن او رفتم، از خدمت سربازی به برگشته  صنوبری
این  بهچطوری قهرمان؟ چرا  بود. او بسیار الغر شده بود. وقتی او را در آغوش گرفتم و پرسیدم

ای؟ پاسخ داد: جناب سروان ماللی نیست! گاهی اوقات بعد از شکل و قیافه در آمده

رساندم، سربازان صحنه سانحه میبه نفرات به های هوایی وقتی خودم را جهت کمک بمباران
 جوان، 

ً
تن خن گفسبه لرزید شروع شکست و میتازه واردها با صدایی که از هیجان می خصوصا

آرامش برسند. و گاهی به کردم در آن لحظات با آنها صحبت نکنم تا کردند و من سعی میمی
کنند. گاهی اوقات به گرداندم تا شرمنده و خجول نشوند تا بر ترس خود غلهم رویم را بر می

د. کردنآمدند و مشاهداتشان را برایم تشریح میسوی من میبه های لرزان هم سربازان با گام

باران، گفتم: مراقب خودتان باشید و سنگر بگیرید، زیرا هنگام بمباران و گلولهآنها میبه من 
یه کردم و روحقرار گرفتن در زمین باز دور از حزم و احتیاط است. بعد از آنکه با آنها صحبت می

شان را رفتند تا مأموریتهای خود میطرف توپبه های محکم و مصمم، سریع دادم، با قدممی
عظیمی از شجاعت در وجودشان هست که برای بروز  ذخایردانستم آنها انجام دهند. من می
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م بگویم، دانیممزا الز های آتشای که در مورد بمبآن ابتدا باید بر خویشتن تسلط یابند. نکته
شد، مانند قیر بیرون پرتاب میبه ها ها، موادی از داخل بمباین است که بعد از انفجار بمب

. بسیار خطرناک بودند، زیرا اگر روی افراد کردمینمود، ایجاد حریق هر کجا اصابت میبه که 
آید مدتی بعد از بمباران در اطراف موضع یم مریخت تا مغز استخوان سوزاننده بود. یادمی

آن ه بکرد، با پا لگدی شیئی مشکی رنگ و مشکوک برخورد نمودم که نظرم را جلب به یگان 
ها بعد هم قابل زا بود که مدتهای آتشمانده بمبزدم، ناگهان آتش گرفت، آن شیئی ته

را نیز مورد  طوری که دزفولبه بردار نبود های خود دستاشتعال بود. در آن روز عراق از جنایت
را  شهید شدند. همچنین اهواز نانمانوطهمهجوم قرار داد، که برابر اخبار واصله چهل نفر از 

د. میهنانمان وارد گردیهمبه باران و بمباران کرد که خسارات زیادی با توپخانه و هواپیما گلوله

 مواضع ما توسط جنگنده ۵۳/۳/۳۱و  ۵۳/۳/۳۱در روزهای 
ً
های عراقی بمباران شد. مجددا

، ۱۱رحداقل برسد. تیربارهای کالیببه پذیری ما تدابیر جدیدی را بکار گرفته بودیم تا آسیب
با  نحوی مستقر کرده بودیم تابه را  ۳های سهندم ضدهوایی و موشکم۲۳هایتوپ

مواضعمان درگیر شویم از طرفی سنگرهای انفرادی را به هواپیماهای دشمن قبل از رسیدن 
 ها، سنگر انفرادی حفر کرده بودندها و سایر قسمتهای توپنیز عمیق کرده بودیم. کلیه خدمه

 تا در مواقع بمباران از آنها استفاده نمایند.

و  ۵۲:۳۱، ۵۱:۱۱در ساعات  ۵۳/۳/۳۱، در سه نوبت بمباران شدیم. روز ۵۳/۳/۳۱روز 

مواضع ما همانند روزهای قبل بمباران شد. تبادل آتش توپخانه هم در این روز با شدت  ۵۱:۱۱

زرهی، حوادثی در شرف انجام بود، همه و همه در پی  ۳ادامه داشت. در منطقه عمل تیپ

به قیت ساز بود، با موفآمادگی یگان خود بودند تا بتوانند عملیات آینده را که بسیار سرنوشت

 انجام برسانند.

مواضع ما توسط هواپیماهای  ۵۱:۱۱و  ۵۲:۳۱و ۵۱:۳۱، در ساعات ۳/۳۱/ ۲۱روز

 بمباران شد. در آن روزها عراق از هواپیماهای بمب افکن توپولف 
ً
دشمن در چندین نوبت مجددا

سیار های آنان ببمبتر استفاده که قدرت انفجار و تخریب های سنگینخود نیز برای بمباران

رات الزم را و دستو کردمیسرکشی  آتشبارهابه زیاد بود. فرمانده گردان بسیار نگران بود، مرتب 

 آسیبی ببیند. افسران ستاد گردان خواست گردان قبل از عملیات بستان. او نمیکردمیصادر 

کردند و دیدبانان گردان نیز در طول روز تنها نبودند، زیرا هرروز از آتشبارهای گردان بازدید می

دادند و آنان قوت قلب و روحیه میبه در هر دیدگاه عناصری از ستاد گردان حضور داشتند و 

ریزی عملیات لحاظ شود. در ر طرحنمودند تا دآخرین تحرکات دشمن را در منطقه گزارش می
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های سنگین در منطقه جابرهمدان، درگیری شدیدی با سالح ۲۵:۱۱آن روز از ساعت 

تا صبح ادامه داشت. دشمن  سبز و شمال رودخانه کرخهو تپه اکبردهالویه، غرب ارتفاعات الله

 وحشتدیوانه
ً
های دشمن هر شب زده بود. توپخانهوار تمامی مناطق را زیر آتش گرفته و واقعا

های گرفتند که با پاسخ شدید توپخانه یگاندر سرتاسر جبهه زیر آتش میرزمندگان اسالم را 

  ۲۳و  ۲۲شدند. روزهای منطقه مواجه می خودی مستقر در
ً
مورد هجوم  آبان مجددا

هواپیماهای دشمن قرار گرفتیم. سنگرهای خود را عمیق کنده بودیم، ولی هواپیماها دست 

بردار نبودند. آنها تصمیم گرفته بودند یگان ما را منهدم نمایند. توپخانه قدرتمندی که تأثیر 

به ما  عستوه آورده بود و مواضبه بسیاری در منطقه داشت، آتش این توپخانه نیروهای عراق را 

صورت سیبل درآمده بود، از آسمان و زمین بارش بمب و گلوله بر سرمان هر روز ادامه داشت. 

صبح آرامش نداشتیم. البته خداوند، قدرت و تحمل و صبر عجیبی به از صبح تا شب و از شب تا 

یرگویان بگرفتند و تکهای خود هواپیماها را نشانه میما داده بود. سربازان شجاعانه با سالحبه 

به داد و بعد از هر بمباران را دلداری می هم مادادند. فرمانده گردان یمموظیفه خود را انجا

ته  دادیم که تلفاتی نداشتیم، ازاو اطالع میبه گرفت. وقتی دلیل نگرانی زیاد با ما تماس می

، مراقب خودتان و سربازانتان کردمیما گوشزد به گفت: و مرتب دل خداوند را سپاس می

شما نیاز دارند. همیشه به هایتان شماها نیاز دارم، ارتش، مردم و خانوادهبه باشید، من 

شماها افتخار خواهد به گفت شماها چشم و چراغ این ملت هستید، مطمئن باشید تاریخ می

 زیباترین چیز برای ما در زندگیمان وجدانی آسوده بود که ت
ً
مامی تالش ما هم این کرد. واقعا

قه های مستقر در منطدر دیگر یگان رزمانمانهمبود که وجدانی آسوده داشته باشیم. ما و دیگر 

کردیم، زیرا فکر زنده ماندن در قلب اکبر با تمامی توان خود تا آخرین لحظه تالش میالله

ان داشت و تالشممیخواستند در امنیت زندگی کنند، ما را زنده نگه کسانی که پس از ما می

رسیدیم. من برای شهدا و شهادت میبه گردید. چه در جمع آنها باشیم چه مضاعف می

آنها برای همیشه فوران خواهد به ای خواهم بود که از تحسین و احترام همانند چشمه رزمانمهم

شاهده داران و سربازان جوان با مگاه این چشمه خشک نخواهد شد. افسران، درجهکرد و هیچ

فوف صبه و مادران از پیوستن فرزندانشان  ناپدر خود ببالند و آیندگان، به شرایط ما باید 

ترین نگرانی من و امثال من برای نیروهای ها بیشمهریرزمندگان احساس غرور نمایند. لذا بی

باشد که ممکن است هر آینه در جنگ بعدی که شاید شدتش هم بیشتر از دفاعی کشور می

 آفرین است.بدنه رزمندگان بزند که فاجعهبه بلی باشد، لطمه بزرگی را جنگ ق
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توپخانه از حوادث و اتفاقات آن  ۳۳۳فرمانده گردان بازنشسته( ۲)سرتیپ سرهنگ آجوری

 روزها در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

یافت و مرا نگران کرده بود که مبادا آتشبارها حمالت هوایی عراق هر روز شدت می

همه روحیه بدهم اما به کردم ای آرام و قرار نداشتم، سعی میآسیب ببینند. لحظه

بایست همه گردان را سالم زد. نگران عملیات آینده بودم، میمی وجودم موجنگرانی در 

داران و افسران، درجهبه کردم. نیاز هدایت می و با آمادگی کامل در عملیات بستان

انجام ه ببایست رزم نهایی را سربازان شجاع و متخصص گردان داشتم، آنها بودند که می

های بسیاری را طول مدتی که از جنگ گذشته بود، آمادگیبرسانند. همه نفرات در 

 شجاعانه می
ً
جنگیدند. عملکرد آنها در مواقع بحرانی مرا متحیر کسب کرده و واقعا

ها هراسی نداشت. همه شاد و خندان بودند، فقدان هر کس از بمباران. هیچکردمی

شدم آنها متذکر میبه مرتب کدام از آن دالورمردان ضایعه سنگینی برای گردان بود. لذا 

 که از خود و مجموعه یگانشان مراقبت نمایند.

رئیس رکن سوم گردان را جهت  ، سروان خواجوی08/10/ 96در روز 

قزوین اعزام کردم و خودم زاغه  زرهی 91توپخانه لشکربه های الزم هماهنگی

ها توسط را بازدید نمودم. دستور ترمیم آنها را دادم تا مهمات آتشبارهای مهمات

سنگر خودم به برای استراحت  93:00هواپیماهای دشمن منهدم نگردند. ساعت 

ترین دقیق زمانهمطور به هواپیماهای عراق  93:90آمدم. دقایقی بعد یعنی ساعت 

ادند. معجزه الهی را در این زمان یکم و دوم انجام د آتشبارحمالت هوایی را روی مواضع 

هایی پرتاب شد، فاصله ها و سنگر سربازان راکتچشم خود دیدم. در یک متری توپبه 

ها و سنگر سربازان و دیگر نفرات آتشبارها بسیار کم بود. اما خوشبختانه ها با توپراکت

نکرده  ها هم عملکس آسیبی وارد نگردید. بعضی از راکتهیچبه با لطف خداوند 

کشیدیم، هرکدام حدود یک تن وزن بودند. وقتی آنها را با جرثقیل از زمین بیرون می

 عراقی
ً
توانستند، انجام دادند. می را که؟ آنچه تصمیمی داشتندها چه داشتند. واقعا

 اراده سربازان یگانم را تحسین می
ً
کنم که هیچ وقت تسلیم نشدند و خللی در اراده واقعا

 وجود نیامد. درود بر همگی آنها.به ن پوالدین آنا

***** 
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 31ماه وششم آبانبیستبه شنوچهارم الی سهبیستبه حوادث روزهای یکشن

 هواپیماهای دشمن  ۵۳:5۱، در ساعت ۳/۳۱/ ۲5به روز یکشن
ً
مواضع ما یورش به مجددا

ای که ورد تهاجم قرار گرفت. نکتهممه سوسنگرد ۵۱:۳۱آوردند و بمباران کردند. در ساعت 

تر آن اشاره کنم این است که خلبانان عراقی در نبردهای هوایی بسیار پایینبه دانم ضروری می

کردند. در واقع یکی از مشکالت عراق در طول جنگ نداشتن از استانداردهای الزم رفتار می

آورد. عراق دست میبه ود که های مدرنی بنیروی انسانی کارآزموده برای استفاده از سالح

ها استفاده کند. برای نمونه چهار سال پس از وقت نتوانست از حداکثر ظرفیت آن سالحهیچ

برداری نشده بودند. حتی از هواپیماها بهره کدامهیچعراق، به  ۲5تحویل هواپیماهای سوخو

طول جنگ، مستقیم و  های کشته شده درتوان تخمین زد که چه تعداد از عراقیامروز نیز نمی

اند و چه تعداد از آنان در اثر ضعف فرماندهی و یا اشتباه در در اثر رویارویی با ایران کشته شده

ه برداری صحیح از آن تسلیحات پیشرفته بوده، ککاربرد تسلیحات پیشرفته و مشکل عدم بهره

داشت، بلکه در نیروی زمینی این کشور هم این کشور وجود ن این مشکل فقط در نیروی هوایی

های ساخت ای از تانکهای عراقی، گونهشد. برای نمونه خدمه تانکوضوح دیده میبه 

فاده ها استشوروی که مدرن بودند را در طول جنگ هرگز نتوانستند از سامانه دید در شب تانک

ای مجهز است. تا سال سامانه چنینبه های آنان کردند که تانککنند. چرا که آنها درک نمی

هواپیمای خود را از دست داده بود و بخشی این خسارات نه در جنگ  ۲۱۱عراق حدود  ۵۳۳۳

مده بود. وجود آبه و مشکالت تعمیر و نگهداری  غیرجنگیبا ایران، بلکه در اثر تصادف و سوانح 

های خلبانان و قواره از نظر آموزشی و جسارت و شجاعت در حد عنوانهیچبهخلبانان عراقی 

، بلکه جنگیدندها میایرانی نبودند. خلبانان ایرانی در طول جنگ ایران و عراق نه تنها با عراقی

 ۲۵هایجنگیدند. خلبانان برخی از میگهای مختلف از سراسر دنیا نیز میبا خلبانانی با ملیت

تا  ۵۳۳۱های بین سال ۵عراق مصری بودند و خلبانان برخی از میراژهای اف ۲۳هایو میگ

عالوه، ه بمریکایی نیز بودند. آی، استرالیایی و در یک مورد حتی بلژیکی، افریقای جنوب ۵۳۳۳

ها یها و آلمان شرقکردند. شورویعنوان معلم خلبانان کار میبه خلبانان فرانسوی و اردنی نیز 

هایی که درباره استقرار گزارشها شرکت داشتند. بیشتر در عملیات ۲۱عنوان خلبان میگبه 

 با اف
ً
ها برخورد ۵5خلبانان شوروی در عراق است، حکایت از آن دارد که این خلبانان دائما

 روس ۲۱داشته و چندین میگ
ً
ها چندین خلبان با خلبان روسی سرنگون شده است. معموال

ه در جنگ عراق علیفرستادند. در اینکه خلبانان روسی خود را برای این عملیات میبه باتجر
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ایران شرکت داشتند، هیچ شکی وجود ندارد. پسرعموی من که دندانپزشک است روزی در 

 گفت:من میبه خصوص جنگ و شجاعت خلبانان ایرانی و رزمندگان اسالم 

مشغول تحصیل بودم، یک روز یک شخص روسی  بعد از جنگ، من در کشور اوکراین

در حین مداوای دندان او پرسیدم شغلت چیست؟ او گفت من  من مراجعه کرد.به 

هایش گفت، در جنگ عراق علیه ایران خلبان جنگنده هستم. سپس در بین صحبت

ست دانام. البته آن خلبان روسی نمیام و خاک ایران را زیاد بمباران کردهشرکت داشته

ک ایران زیاد صحبت خابه که من یک پزشک ایرانی هستم. او در مورد حمالت هوایی 

که در آن لحظات  کردمیکرد و از شجاعت خلبانان و رزمندگان ایرانی هم تعریف زیادی 

بالیدم که یک ایرانی هستم. یک پزشک روسی هم که استاد من بود، در خود میبه 

دانست های ما بود. او میهمان لحظات در مطب حضور داشت که شاهد و ناظر صحبت

هستم، بعد از اینکه آن خلبان مطب را ترک نمود، آن پزشک روسی که من یک ایرانی 

نوعی شرمنده شده به های خلبان روسی بسیار اظهار تأسف کرد و صحبتبه نسبت 

جنگیدیم، بلکه با تمام دنیا در جنگ فقط با عراق نمی گفتم مااو به بود. ولی من 

 اند.م مافراز باقی خواهیجنگیدیم که خوشبختانه در تاریخ برای همیشه مردمی سر می

***** 

 متعجب و بسیار ناراحت شدم و پیش خودم گفتم، وقتی من این صحبت 
ً
ها را شنیدم، واقعا

کردند ولی از عراق کمک میبه جنگیدیم. همه و همه خدایا ما در آن زمان با چه کسانی می
 عظمت و بزرگی رزمندگان دلیر کشور عزیزمان به طرفی هم پی 

ً
ی خلبانان شجاع نیرو خصوصا

 ارتش بردم. هوایی
اکبر و ، درگیری شدیدی با توپخانه و تانک در جبهه الله۲5/۳/۳۱شب  ۲۳۱۱از ساعت 

دهالویه شروع شد که بالفاصله همه در مواضع خود قرار گرفته و آماده اجرای مأموریت شدند. 
با روحیه عالی آمادگی کامل داشتند. تبادل آتش عمل آمد. همه به ها بازدید از یکایک توپ

کم از شدت آن در ساعت ، ادامه داشت و کم۲۱/۳/۳۱روز  ۱5۱۱توپخانه بین طرفین تا ساعت
 همه ۱۱۱۱کاسته شد و در ساعت  ۱5۳۱

ً
 جا را فرا گرفت.سکوت مجددا

 دتمبه را  اکبر، توپخانه دشمن ضلع شمالی ارتفاعات الله۲۱/۳/۳۱روز  ۵۵:۳۱از ساعت  
هواپیماهای دشمن روستای سبحانیه را  ۵۳:5۱نیم ساعت مورد هدف قرار داد و در ساعت 

در خط مقدم درگیری  ۲۲:۱۱بمباران کردند که دود ناشی از آن منطقه را پوشاند. از ساعت 
 ها تا صبح روز بعد ادامه داشت.یگان
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های توپخانه، تانک، منطقه کاماًل مشهود بود. یگان های مختلف دراضافه شدن یگان

هد منطقه شابه ها از منطقه و ورود افراد جدیدی را و همچنین شناسایی پیاده، سپاه پاسداران

 مواضع اطراف خود رفته و از آخرین اوضاعبه بودیم. برای کسب اطالعات بیشتر، الزم دانستم تا 

منظور  همینبه رسید. نظر میبه منطقه مطلع شوم، ضمن اینکه ارتباط و تماس با آنها ضروری 

ها بود آنها را ندیده توپخانه و مالقات دوستانم که مدت ۳۳های گروهیگانبه سعی کردم ابتدا 

 ۳۲های لشکریگانبه توپخانه تصمیم گرفتم  ۳۳بودم، بروم. بعد از دیدن دوستانم در گروه

 ۳۳۱و  ۳۲۱های توپخانه گردانبه نیز بروم. ابتدا  زرهی ۵۳هوابرد و لشکر ۱۱، تیپزرهی

ستقر م اکبر و شحیطیه، بین ارتفاعات اللهاکبرم خودکششی که در ارتفاعات اللهم۵۱۱توپخانه

هایم در دانشکده افسری را مالقات کردم، ایاز همدوره بودند، رفتم. ستوان غالمرضا شیری

هایمان، از دوستانمان در دیگر کردیم، از جنگ، از خانوادهشب در سنگر او بودیم و صحبت می

نقاط جبهه، اوضاع منطقه را از او جویا شدم. اخباری که دیدبانان آن گردان داده بودند، برایم 

جمع ما اضافه شد، افسری خوب و از نظر به هم  ود کاوهبسیار جالب بود. آن شب ستوان مسع

ان خودم که در نزدیکی آن آتشباربه های شب با آنها بودم سپس روحی بسیار شاد بود. تا نیمه

دوره من بود، در شرق که او هم هم نیابود، بازگشتم. از آنها شنیدم که ستوان علی بختیاری

قات کنم. الممباشد. تصمیم گرفتم او را هاکبر در یگان مهندسی رزمی مستقر میارتفاعات الله

ه بمن گفت که هر شب به دیدار او رفتم. از دیدنش خیلی خوشحال شدم، او به صبح روز بعد 

مقدم است. از استحکامات های عراقی در خطوط آوری مینرود و مشغول جمعشناسایی می

گفت: کار بسیار سختی در پیش دارد. مأموریتش بسیار سخت ها صحبت کرد و میقوی عراقی

رای حرکت را ب بستان–اکبرهای جاده اللهبایست مینو مسئولیت بسیار سنگینی دارد. زیرا می

 ۳۳اید. ایشان هم از نفرات گروهآوری و جاده را پاکسازی نمهای زرهی و پیاده جمعیگان

ن مبه در آن منطقه مأموریت دشواری داشتند. او  همراه سرهنگ تبریزیبه توپخانه بود که 

هایی من بگو تا برایت تأمین کنم. نیازمندیبه وسایل مهندسی داشتی به گفت: هر موقع نیاز 

ار کمک بسی آتشباردر احداث سنگرهای  بولدوزر و... الحق در عملیات بستاناز قبیل لودر، 

 بههای هوایی دشمن من را در بمباران آتشبارپذیری های او آسیبمن کرد و کمکبه زیادی 

 کردم، مرا در آغوش گرفت و گفت:حداقل رساند. هنگامی که از او خداحافظی می

همدیگر را نبینیم، مأموریتی را که من دارم، احتمال زنده  "ممکن است ما دیگر

 ماندنم بسیار کم است."
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 من داد و گفت:به خودکاری از جیبش بیرون درآورد و 

ام، آن را یادگاری نگه نامه خودم را نوشتهفرزندم بگو، من با این خودکار وصیتبه "

ایی را برای این کارهچه او بگو من در چه موقعیتی بودم وبه دار، اگر شهید شدم، 

 ."امدادهمملکت در جنگ انجام 

دهیم را خواهیم گرفت. ایم و میاو گفتم: ما باألخره پاداش کارهایی که انجام دادهبه من 

شکی ندارم، زیرا خداوند درباره ما قضاوت خواهد کرد، نه فقط بعد از مرگ، بلکه او در هر لحظه 

که پاداش ما را خواهد داد. چه شهید بشویم و یا زنده بمانیم،  کند و اوستاعمال ما را قضاوت می

 بعد از عملیات به 
ً
او توکل کن. اشک در چشمانم حلقه زد و دوباره روی او را بوسیدم و گفتم: حتما

را  تانبس–اکبرهمدیگر را خواهیم دید. سپس از او جدا شدم )وضعیت پاکسازی جاده الله بستان

 در زندگی لحظاتی است که اگر اشکی ب
ً
های ریزیم، انساندر جای خود توضیح خواهم داد(. واقعا

 شویم.بهتری می

که در حال تعمیر بودند، بازدید  از خودروهایمانرفتم تا  پادگان دشت آزادگانبه روز بعد 

رفتم. ایشان از دوستان سرگروهبان  ۳۲زرهی لشکر ۳جمعی تیپ یار اژدریکنم. سراغ ستوان

بودند. او کمک بسیاری در تعمیر و نگهداری خودروهای ما  یار الماس بازیارانستوان آتشبار

، ارآتشباش با سرگروهبان دلیل دوستی چندین سالهبه های سازمانی، . خارج از قوارهکردمی

 
ً
. چندین خودروی خراب و تعمیری داشتیم که همه آنها را تعمیر و کردمیما کمک به واقعا

ر که د ادعای جهاد اصفهانکار کرده بود. بهتر است یادی هم از افراد زحمتکش و بیبه حاضر 

، عنوان مکانیکبه پادگان دشت آزادگان مستقر شده بودند، کرده باشم. افرادی در پادگان 

ساز و... بسیار متخصص حضور یافته بودند و بدون وقفه تعمیرات خودرویی را باطری

کردند، ادعایی هم نداشتند ها کمک زیادی مییگانبه اندازی خودروها دادند و در راهیممانجا

العاده متعالی داشتند. من هر وقت در خصوص کردند و روحیه فوقودل کار میجانو با 

آنها مراجعه کردم، تمامی تالش آنها کمک کردن بود. حال به  آتشبارتعمیرات خودروهای 

ر دیگ توانمیخیر، آیا به ادعا، کجا هستند؟ یادشان دانم آن مردان خدایی، آن مردان بینمی

آن روحیه جهادی آموزش داد؟ آن روحیه برای زمانی است که همه پاک و چنین افرادی را با 

د کنادعایی و بزرگواری را طلب میروحیه بیمردم و مملکت همان به زالل هستند. خدمت کردن 

چشمداشتی از همه چیز خود گذشته بودند تا خود را  گونهکه آن جهادگران داشتند. بدون هیچ

 دستنفدای مردم و کشورشان و آرما
ً
ر تکنند، مقدسهایی که خدمت میهایشان کنند. واقعا
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خوانند. درود بر شرف و غیرت آن بزرگواران عرصه جنگ! بعد از هایی هستند که دعا میاز لب

رفتم تا اوضاع را از نزدیک مشاهده نمایم. در  و سپس سوسنگرد طرف حمیدیهبه دیدار ایشان 

راه چندین مرتبه، جاده و اطراف جاده توسط هواپیماها بمباران شد که مجبور شدم از خودرو 

ه ب پیاده شده و در کنار جاده با سرباز راننده سنگر بگیریم. سعی داشتم از طرف سوسنگرد

آوری اطالعات باشم. و عملیات آنها و جمع هاحضور یگانک شاهد طرف دهالویه بروم تا از نزدی

نام ستوان به هوابرد بود  ۱۱خودرویی برخوردم، یکی از دوستانم که جمعی تیپبه در همین اثنا 

به خواهرا دیدم. از اوضاع و احوال منطقه جویا شدم، اخبار و اطالعات خوبی را جهانگیر خوش

بود. با او قرار گذاشتم تا یک  ها در غرب سوسنگردمن داد که حاکی از مواضع محکم عراقی

ه بما بیاید و ساعاتی را با هم باشیم، ولی متأسفانه روزهای بعد خبر شهادت وی را  آتشباربه روز 

قرار  هاهای تیربار عراقیمن دادند. ایشان همان شب در یک شناسایی شب مورد اصابت گلوله

من بنام ستوان محمد  ایدورههمشهادت رسیده بود. قباًل هم در آن منطقه دیگر به گرفته و 

 با من در یکشهادت رسیده بود. هر دوی آنها در دانشکده افسری به  وزیری در نزدیکی هویزه

 گروهان بودند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

ترین عملیات را انجام شدیم تا بزرگشد و آماده میروزها یکی پس از دیگری سپری می 

 یگان
ً
کردند تا افتخار گرفتند. نفرات هم خود را آماده میها مورد بازدید قرار میدهیم، مرتبا

 ند.بزرگ دیگری برای کشورشان کسب کن

بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان از حوادث روزهای  ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:نوزدهم آبانبه شنشانزدهم الی سهبه شن

توپخانه و  388بود، آتشبارهای گردان القدسدر آن ایام که قبل از عملیات طریق

 بمباران میدیگر یگان
ً
شدند. مکاتبات زیادی را در این های مستقر در منطقه شدیدا

صورت مستمر بمباران به  یک ماهدادیم. بیش از یممهای باال انجازمینه با رده

شدت برتری پیدا کرده بود و همه روزه منطقه عملیاتی به عراق  شدیم. نیروی هواییمی

. و از این جهت کردمیو... را در چندین نوبت بمباران  ، حمیدیهاکبر، سوسنگردالله

 آزرده شده بودیم. اصالً گویی ما هواپیما یا رادار و یا ضدهوایی 
ً
نداشتیم. واقعا

کردند، خوشبختانه خدا با ما نطقه را بمباران میممهواپیماهای عراقی با گستاخی تما

، وسیله هواپیماهای توپولوفبه شدیم، آن هم بمباران انگار که بمباران میبود و انگارنه

ها تا عمق پنج متر و قطر زیادی قدری بود که بمببه ها هم میگ و میراژ. شدت بمباران
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به کردند و اگر ای هم همانند زرنیخ عمل میهای خوشهکردند. بمبایجاد می گودال

 به کردند چه رسد کردند آتش ایجاد میآهن هم برخورد می
ً
جان رزمندگان، واقعا

 وحشتناک بودند!
همراه ستوان داود صادقی جهت تعیین به  91/8/10فرمانده گردان در تاریخ 

هواپیماهای  0200رفتند. حدود ساعت  طقه طراحسوم در من آتشباربه موضع جدیدی 
را بمباران کردند و از  و پل حمیدیه دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند که سوسنگرد

 منطقه ما  9930طرفی حدود ساعت 
ً
یکم را که بیش از یکصد نفر در  آتشبار خصوصا

ای که از های خوشهای بمباران نمودند. بمبهای خوشهحال عزاداری بودند، با بمب
 وحشتناک بود. خوشبختانه زمین در حال فرود بودند را میبه آسمان 

ً
دیدیم که واقعا

 مفاصله صد متری نفرات اصابت کرده و منفجر شدند و همه نفرات جان سالبه ها بمب
بردند. از طرفی دیدبانان خبر دادند که هواپیماهای دشمن منطقه آنان را نیز  دربه 

نده کنآتش کشیده شده است. خوشحالبه بمباران کرده و مهمات گروهان پیاده و آنان 
ها ترس و وحشت خاصی ایجاد کرده کسی آسیبی نرسیده بود، اما بمبارانبه بود که 

ر اصالنی اکبیکم علیآتشباریکم حرکت کردم و نزد ستوان سویبه بود. بعد از بمباران، 
رفتم. او در کنار یکی از سربازانش که جدیدالورود و بر اثر بمباران هوایی موج انفجار 

او بود.  بهگرفته بود و از ترس غش کرده و لکنت زبان گرفته بود، مشغول مداوا و دلداری 
شت داشت و دل خوشی نداشت. هرچند خودش هم همیشه از حمله هواپیماها وح

زیرا صحنه وحشتناک و بدی در اوایل جنگ درست در همان منطقه برایش رقم خورده 
بود. چون در یک بمباران شدید هوایی که خیلی ناگهانی صورت گرفت، او بر اثر موج 

د و هوا پرتاب شبه اش اصابت کرده بود، چند متری نزدیکیبه انفجار راکت و بمب که 
یکم بودم  آتشباردیده بود و همانند انسان مار گزیده از مار هراس داشت. در  آسیب هم

 بعد از نیم ساعت مورد هجوم قرار گرفتیم و تعدادی هواپیما را هم دیدیم که 
ً
که مجددا

 رفتند.می طرف اهوازبه 
 که نیز در چندین نوبت مورد حمله هواپیماهای دشمن قرار گرفتیم 97/8/10روز 

یم که یکم را داشت آتشباریکم بود. قصد تغییر موضع  آتشبارترین حمالت روی بیش
صالح نیست و ممکن است روحیه نفرات تخریب شود و فرمانده گردان با تغییر به دیدیم 

 موضع مخالفت کرد.
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مجروح به بمباران شد که منجر  9900یکم در ساعت  آتشبارنیز  98/8/10روز 

علت ه ببیمارستان انتقال یافت و به گردید که یکی سطحی و دیگری  شدن دو نفر سرباز

متزلزل شده بود و  یکم کمی آتشبارشدت جراحات وارده بستری شد. روحیه نفرات 

های پیاپی، انتظار واسطه بمبارانبه هواپیماها امان آنها را بریده بودند و همه 

، ستوان ی ستوان صالحیکشیدند. وقتوحشت میهای بعدی را با ترس و بمباران

دیدیم که مرتب در تکاپو بودند و سروصورتشان را می را اصالنی و سرگروهبان بازیاران

 دلم برایشان می
ً
دیدم یم مرا ه آتشبارسوخت. نفرات دود و گردوغبار گرفته بود، واقعا

ند. کردسختی و مشقت سپری میبه های شدید روزها را زیر گردوغبار ناشی از بمباران

ده در ش نحوی کههر به یکم را  آتشبارگویا هواپیماهای دشمن تصمیم گرفته بودند، 

کردم، ولی روزگار ما هم بهتر از آنها نبود. منطقه منهدم نمایند. مرتب برایشان دعا می

کردند، خود صدام اذعان صدام کمک میبه های هوایی خیلی از کشورها در آن برتری

ای نداشتیم، کنند. ما چارهعراق در جنگ کمک میبه کشور  99کرده بود که 

کردیم تا در زمان مناسب حسابشان و مشقات را تحمل می هابایست تمامی آن رنجمی

 گذاشتیم.را کف دستشان می

زرهی رفتیم  3قرارگاه تیپبه همراه فرمانده گردان به ، من 92/8/10به شنروز سه

های مواضع گردان و خطرات بمبارانبه فرمانده تیپ راجع  و با جناب سرهنگ بهرامی

عرض ایشان رساندیم، به مهندسی گفتگو کردیم. ما  هاینیازمندییی دشمن و هوا

طور که شاهد و ناظر هستید، روزانه در چندین نوبت آتشبارهای گردان بمباران همان

برند. ما هم نگران هستیم که می سربه شوند و نفرات در تشویش و نگرانی می

ترتیب، با مهندسی جهاد  هربه هواپیماهای دشمن گردان را نابود کنند. 

های گردان اقدام نمایند. البته عمل آمد تا در مورد نیازمندیبه هایی هماهنگی

 مشغول احداث جاده رملی بودند و لودر و بولدوزرهایشان درگیر 
ً
مهندسی جهاد شدیدا

های هوایی روی آتشبارهای گردان بود، اما چون همه در منطقه شاهد و ناظر بمباران

سرعت اقدام کرد. در برگشت از به د، مهندسی جهاد هم دلش برای ما سوخت و ما بودن

وحیه بدهیم که ر  آتشبارنفرات به یکم رفتیم تا در کنار آنها باشیم و کمی  آتشباربه تیپ 

ا ر  آتشبارهنگام صرف ناهار هواپیماها حمله شدیدی را انجام دادند و با رگبار و بمب 

 به آتشبارهمراه نداشت. نفرات به شبختانه تلفاتی مورد هجوم قرار دادند که خو
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ها عادت کرده بودند و خیلی سریع با شنیدن صدای هواپیماها سنگر بمباران

پرداختند که روحیه آنان برایمان کارهای خودشان میبه گرفتند و بعد از حمله هم می

 ستودنی بود. عصر همان روز فرماندهان آتشبارها در گردان جمع
ً
شدند و نسبت  واقعا

داران آتشبارها جهت عملیات آینده تصمیماتی گرفته شد. روزها بر تعدیل درجهبه 

، ما برای میکردینرم موپنجه های بسیاری دستگذشت و با سختیهمین منوال می

ها رفتند و تمامی تالششناسایی میبه شدیم. روزها فرماندهان عملیات بزرگی مهیا می

 بود. و فتح بستان القدسطریقدر راستای عملیات 

***** 

وهشتم بیستبه توپخانه از حوادث روزهای پنجشن ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:سوم آذرماه در به شنآبان الی سه

به رئیس رکن سوم گردان  همراه سروان حسین خواجویبه آن روز  8:00ساعت 

و افسرانش مالقات کردیم  تانک سرگرد اخوان 919خط مقدم رفتیم. با فرمانده گردان

جا با همه با روحیه عالی رویاروی دشمن در سنگرهای خود قرار داشتند. در همان

ار نیز دید و شهرکی و سربازان همراهش سرباز فوالدی دیدبان خودمان ستوان عسگری

آنها گوشزد شد، وضعیت دشمن و منطقه را از به مسائل دیدبانی نکاتی به کردیم. راجع 

منطقه و وظایف خودشان آگاهی داشتند و از روحیه به دیدبانان جویا شدم که کامالً 

های الزم را با آنها کردم سپس آنها روحیه دادم، صحبتبه خوبی هم برخوردار بودند. 

زرهی دیداری داشتیم و در  3فرمانده تیپآنجا را ترک کردیم. در برگشت از آنجا با 

شد. ایشان بسیار امیدوار خصوص مسائل جاری صحبت کردیم که روند خوبی طی می

م خودکششی سرهنگ م933توپخانه 330بود که پیروز خواهیم شد. با فرمانده گردان

به م خودکششی م933توپخانه 398گردانبه مالقات کردیم و از آنجا  سرپاسی

و افسران همراهش در مورد  فرماندهی سرهنگ دوم ابراهیمی رفتیم و با سروان ریاحی

های الزم را انجام دادیم. همه ها صحبت و هماهنگیعملیات و مأموریت آینده یگان

مواضع به  99:00ها در جهت اجرای بهتر مأموریت آتی بود. در ساعت تالش

 رسیدیم و با سرگرد داود مشیری اکبرم در شرق ارتفاعات اللهم930توپخانه 363گردان

های الزم را در خصوص عملیات صحبت و سروان عریان فرمانده گردان و سروان کشاورز

هماهنگی کامل به کردیم. همه امیدها دال بر پیروزی بود، ولی باید نکات مهم راجع 
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 مکننده در عملیات انجاهای شرکتو سایر یگان زرهی 29و لشکر زرهی 91لشکربین 

یم که داشتگرفت. تمرینات الزم روی زمین انجام و کلیه ابهامات را باید از میان برمییم

مواجه شدن جهت اتفاقات بزرگ و  پیروزی دست یافت. ما خود را هر روز برایبه بتوان 

کردیم. ما انتظار وقوع حوادث مهمی را داشتیم و با اشتیاق فراوان عالی آماده می

بایست انتظار کردیم. آن اتفاق بزرگ در شرف رخ دادن بود و میروزشماری می

 سنجیدیم.یم مکشیدیم و خود را در برابر آن اتفاقات عظیمی

سازی تجهیزات و تمامی تالش گردان در جهت آمادهآبان،  30و  92روزهای 

زرهی  91و  29ها و آموزش نفرات بود. عناصر مختلفی هم از لشکرهایشمارش سالح

 در رفت و آمد و هماهنگی بودند. سروان ریاحی
ً
توپخانه  398افسر رابط گردان مرتبا

 در حال هماهنگی و رفت 3مستقیم تیپکمک 
ً
یگان ما و دیگر به وآمد زرهی مرتبا

اطالع رسانده و به ریزی آتش را های توپخانه بود تا آخرین تغییرات در طرحیگان

ف وظایبه های تیرانداز از آخرین وضعیت مطلع بوده و اطمینان حاصل نماید که یگان

 یگانخودشان آگاهند. در این ایام، هواپیماها
ً
ند کنها را بمباران میی دشمن نیز مرتبا

 دادند.یم مهای هوایی را انجاو شناسایی

 های، تیم دیدبانی قدیم گردان را در خط تعویض کردیم. دیدبان3/2/9310روز 

، 3های بسیار )تیراندازی تفنگ ژهای کافی و تیراندازیجدید را بعد از آموزش

همراه ه ب یکم وظیفه سلیمانیسرپرستی ستوانبه را و نارنجک دستی(، آنها  7جیآرپی

اکبر اعزام کردیم و در مورد خط مقدم در منطقه اللهبه  و جودکی ، نجفیسربازان کریمی

آنان افرادی بودند که جهت عملیات  آنها تذکرات الزم داده شد.به وظایف خطیرشان 

 های کافی را دیده و از ورزیدگی باالیی برخوردار بودند.تربیت شده و آموزش بستان

***** 
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 القدسریزی عملیات طریقطرح

، در همان ابتدای شروع فرماندهی خود در نیروی زمینی صیادشیرازیجناب سرهنگ علی 

ها و نظرات خود را در زمینه اجرای عملیات آفندی از افسران قرارگاه مقدم خواسته بود که طرح

 کار کلی،راهعنوان یک به وی ارائه نمایند. قرارگاه جنوب هم به وسیع در منطقه خوزستان 

را پیشنهاد کرده بود که در حقیقت از نظرات  و یا غرب سوسنگرد عملیات در مناطق غرب دزفول

گرفت فقط این بار استفاده از نیروهای بسیج شده قبلی آن قرارگاه نشئت میهای تهیهو طرح

، قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب در ۵۳۳۱را در بر داشت. در اواخر مهر و سپاه پاسداران

 تمام افسران از استادان دانشکده فرماندهی و 
ً
محل جدید با نفرات جدید آغاز بکار کرد. تقریبا

ه بستاد ارتش جمهوری اسالمی انتخاب شده و رسته اکثر آنان نیز توپخانه بود. جنگ نیاز 

ت دسبه توان موفقیت اصول جنگ، نمیبه دارد، بدون علم و آگاهی نداشتن به تجردانش و 

 هایدر طراحیخود را  آورد. افسران ارتش توانستند در آن شرایط عظمت علم و برتری علمی

این ه ب اثبات برسانند. شهید سپهبد صیادشیرازیبه رخ دیگران کشیده و خود را به جنگ 

به رو باتج باسوادعناصر ستاد خود را از افسران  همین دلیلبه مسئله کاماًل پی برده بود و 

 استادان دانشکده فرماندهی و ستاد تعیین خدمتی در یگان
ً
های مختلف صف و ستاد و عمدتا

ه باندازه کافی خدمت کرده و باتجربه ها موفق شود. آنان و انتخاب کرده بود تا بتواند در عملیات

دادند. طراحی همین افسران یم مهای جنگ را انجاریزیبودند و با دید بسیار وسیعی طرح

ت. آنها توجه شده اسبه های بزرگ شد که متأسفانه کمتر در تاریخ جنگ پیروزیبه زبده منجر 

 پیروزی در جنگ
ً
های صحیح و منطقی است. بر مبنای تدبیر کلی ریزیها نتیجه طرحمطمئنا

های مقدماتی آغاز شد. بررسی و طرح ابالغی مبنی بر اجرای عملیات در منطقه عمومی بستان

عمل آمد و سرانجام تقدم عمل در جبهه میانی )غرب به های فراوانی در این زمینه بحث

صورت تک در شمال رودخانه به ( مورد توافق قرار گرفت و فرم کلی مانور و بستان سوسنگرد

اره تا کن و تک در جنوب کرخه برای تأمین مناطق غرب سوسنگرد برای تأمین بستان کرخه

عبارت  سایر مناطق عملیاتیبه شرقی هورالعظیم تعیین شد. دالیل انتخاب این منطقه نسبت 

 بودند از:

ی با منطقه اشغال جنوب دزفولقطع ارتباط منطقه اشغالی شمالی دشمن یعنی منطقه  -۵

 او در غرب رودخانه کارون و یا شکافتن جبهه دشمن در منطقه خوزستان.
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ترین عامل انتخاب این منطقه ریزی این عملیات اساسیجوئی در قوا که در طرحصرفه -۲

 نبرد بود.

تجاوز عراق که با آزادسازی م مبرداری سیاسی، تبلیغاتی، روانی و نظامی علیه رژیبهره -۳

توانمندی نیروهای مسلح را در  گشت )در شرایط موجود آزادسازی بستانامکان پذیر می بستان

ه بکه ضمن تهییج افکار عمومی و جلب اعتماد آنان  کردمیگیری شهرها از دشمن مطرح بازپس

 داد(.جهانیان نشان میبه قدرت نیروهای مسلح در دفاع از تجاوز، ضعف و زوال دشمن را نیز 

 .تربزرگسازی نیروهای خودی برای عملیات کسب تجارب عملیاتی و آماده -5

 با احتمال  تریکوچکستاد جدید، مصمم بود ابتدا در میدان نبرد 
ً
خود را آزموده و ضمنا

ه، اولین عملیات فرمانده و ستاد جدید در خوزستان را با پیروزی موفقیت بیشتر در این جبه

نماید تا از اعتبار الزم و بیشتری برخوردار شوند. فرمانده ما، شهید سپهبد علی  توأم

های بسیار زیاد، آنچنان رفتار مهربانی داشت که افسر جوانی بود با شایستگی صیادشیرازی

گری انضباط خوبی را بین افرادش برقرار کرده محبوب اکثریت واقع شده بود و در امور نظامی

ترین فرمانده و انسانی بود که تا آن زمان من در زندگی دیده بودم. او شور و شوق بود. او متین

مود نکرامت انسانی آنها توجه خاصی میبه و در برخورد با افراد زیردست خود  بسیاری داشت

 .کردمیبهتر بودن تشویق به و همیشه افراد را 

 ایتالش برای یک مانور احاطه

واره ای همدست آمده از نبردهای گذشته با دشمن، اجرای مانور جبههبه تجربیات به با توجه 

ت وفقیم مفراوان و تحمل تلفات سنگین همراه شده و اغلب هم با عدهای با مشکالت و دشواری

او به جناح و عقبه ای علیه دشمن و تک مواجه گردیده بود. ولی در عوض، اجرای مانور احاطه

پاشیدگی سریع نیروها و سامانه فرماندهی و سقوط مواضع دشمن شده و نتایج سبب ازهم

ای و ارجح بودن آن آورده بود. محاسن مانور احاطه باربه آمیزی را و موفقیت چشمگیردرخشان و 

در موقع  عملیاتی ای یک وضعیت تاکتیکی بسیار روشنی است و هر فرمانده و طراحبر مانور رخنه

دشمن و کسب به ریزی عملیات، همواره در صدد پیدا کردن راهی برای تهدید جناح و عقطرح

ر همواره طرفین درگی همین دلیلبه پیروزی سریع و قابل اطمینان با استفاده از این طریق است. 

ا و دارند تا پهلوهخود داشته و اقداماتی را مبذول میبه برقراری تأمین جناح و عقبه توجه خاصی 

این تجارب و خود را از گزند دسترسی دشمن مصون و محفوظ دارند. با در نظر گرفتن به عق

به ای برای فرماندهان و طراحان مورد تردید واقع شد. ها بود که پذیرش مانور رخنهآزموده
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ویژه در شمال کرخه، آن به ها آمده از مواضع پدافندی عراقیعملبه های خصوص که شناسایی

آنها  هبداد که احتمال موفقیت در حمله ناپذیر نشان میقدری مستحکم و شکستبه مواضع را 

بسیار ضعیف و رخنه در آن و شکستن و ساقط کردن آن مواضع را بسیار دشوار و حتی بعید و 

نام خیبر انجام شده بود که به ، در آن منطقه، عملیاتی ۵۵/۳/۳۱نمود. در تاریخ غیرممکن می

جناحین دشمن به علت عدم دسترسی به آن اشاره شد. در آن عملیات نیروهای خودی به قباًل 

های ناچیز و هدف آمدهدستبهای بودند و در نتیجه موفقیت زیر از اجرای مانور رخنهناگ

و  افتهی شیآرامواضع پدافندی مستحکم و به بینی شده تأمین نگردید. زیرا دشمن با اتکا پیش

پشتیبانی آتش سنگین توپخانه موفق شد تالش آفندی ما را خنثی کرده و مانع از سقوط خطوط 

د شود. لذا فرماندهان این مسئله را مورد مطالعه قرار دادند که آیا امکان احاطه و پدافندی خو

 دشمن وجود دارد یا نه و اگر دارد کجا و چطور؟به تهدید جناح و عق

احاطه دشمن امکان ندارد،  ها این بود که در منطقه جنوبی رودخانه کرخهنتیجه بررسی

های کرخه و نیسان متکی رودخانهبه های شمالی و جنوبی دشمن در آن منطقه زیرا پهلوی

نحوی است که هیچ جناح باز یا ضعیفی که امکان به های متجاوز گردیده و گسترش یگان

ذا در منطقه فراهم آورد، وجود ندارد و ل مانور کنندهای را برای نیروهای اجرای مانور احاطه

ای وجود نداشت. در منطقه ای جز پذیرش مانور رخنهعملیاتی جنوب رودخانه کرخه چاره

 وضعیت مشابهی وجود داشت؛ 
ً
ه این ترتیب کبه عملیاتی شمال رودخانه کرخه نیز تقریبا

تپه ماهورهای رملی به رودخانه کرخه و پهلوی شمالی به پهلوی جنوبی دشمن در آن منطقه 

دشمن به قعبه متکی گردیده بود. بنابراین، تهدید جناح جنوبی و دسترسی  ه میشداغدامنه کو

های رملی شمال نیز غیرقابل عبور بوده و خاطر وجود رودخانه کرخه ممکن نبود. زمینبه 

خصوص نیروهای زرهی و موتوری در آن غیرممکن بود. گرچه معبر باز به حرکت و مانور نیروها 

علت رملی بودن زمین از دیدگاه تحرک و مانور به در جناح شمالی دشمن وجود داشت، ولی 

علت  همینبه نیرو و انجام امور لجستیکی و تدارکاتی، غیرقابل عبور و در واقع یک مانع بود. 

پهلوی چپ خود را جهت برقراری تأمین و جلوگیری از هم نیروهای متجاوز در شمال کرخه 

ها پیش در منطقه رملی مزبور آن منطقه رملی متکی کرده بودند. اما از مدتبه پذیری، آسیب

های کامل و دقیقی توسط نیروهای خودی )ارتش و سپاه( انجام گرفته و اطالعات شناسایی

ناح جبه در دست بود. برای دسترسی  دقیق و کاملی از وضعیت زمین و دشمن در این منطقه

ها ای در رملها تالش، جادهدشمن و احاطه نیروهای دشمن در شمال کرخه، بعد از ماه
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احداث شد که جاده پیروزی نام گرفت. با پایان یافتن جاده مورد بحث، معابر وصولی جدیدی 

گانه که قباًل های سهنیز احداث شد. بدین ترتیب که از قسمت جنوب هر یک از دیدگاه

منطقه عملیاتی، یک معبر گردانی پیاده به ( مشرف ۳و  ۲، ۵هایبینی شده بود )دیدگاهپیش

 سه مسیر جدید جهت وصول 
ً
جناح شمالی و عمق دشمن ایجاد گردید. سپس به نظام، جمعا

 بهت تنگ چزاو در نهای سمت شمال بستانبه  ۳یک معبر مهم نیز از انتهای مسیر شماره

های کیلومتر از محل استقرار یگان ۲۲بینی، شناسایی و آماده شد که مسافت آن حدود پیش

کیلومتر از آن مسیر رملی بود. در اثر  ۵۳بود و به دشمن( واقع در چزابه احتیاط تا هدف )عق

شد. لذا جهت احتراز های روان پنهان میشده و بستر جاده زیر شن جاجابهها وزش باد، ماسه

صورت به های تراورس های پر از شن و تختهگونی ناچار اطراف جاده را بابه از چنین وضعی، 

دیوارهای مناسب تا ارتفاع دو متر دیوارچینی نمودند و قسمتی از بستر جاده پوشیده از 

 هشت کیلومتر( که توسط کامیونهای روان و متحرک بود )تقریماسه
ً
ده و ها خاکریزی و کوبیبا

 .ها در بستر آن جلوگیری شودگذاری شد تا از فرو رفتن چرخ خودروها و شنی تانکسپس پلیت

 های اولیه تفکر و نیاز برای احداث جاده در منطقه رملیزمینه

 ۵۵/۳/۳۱، در تاریخ کبراقباًل اشاره شد، بعد از عملیات فتح ارتفاعات الله طور کههمان

علت استحکامات نیروهای عراقی در منطقه عملیات با به انجام گرفت که  عملیات خیبر

ن سبز که گنجایش یک گروهانام تپهبه انجام نرسید. اما تپه کوچک رملی به موفقیت کامل 

پیاده را داشت، در دست نیروهای خودی باقی ماند که روی خاکریز عصا، دارای دید و تیر عالی 

د، آن انبود. نیروهای عراقی که متوجه شده بودند از روی آن تپه در معرض دیدبانی قرار گرفته

 روزهبروهای خودی روی این تپه روز طور مداوم زیر آتش خود داشتند و تلفات تدریجی نیبه را 

شد. ولی دید و تیر عالی آنکه زیر آتش گرفتن دقیق مواضع دشمن را نیز برای تر میسنگین

های توپخانه های گردان، ارزش فراوان داشت. اکثر دیدبانکردمینیروهای خودی مقدور 

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳گردانهای روی آن تپه مستقر بودند، دیدبان در منطقهموجود 

م خودکششی، م۵۱۱توپخانه ۳۵۳م کششی، گردانم۵۳۱توپخانه ۳5۳خودکششی، گردان

های توپخانه روی همان م خودکششی و... که بیشتر دیدبانم۵۱۱توپخانه ۳۲۱و ۳۳۱گردان

شد و پدافند می ۳۲زرهی لشکر ۳سبز، توسط یک گروهان از تیپشهادت رسیدند. تپهبه تپه 

علت غیرقابل عبور به چون تپه مزبور و مناطق اطراف آن رملی بود، آماد و تدارک آن گروهان 

مقدور نبود، لذا برای تسهیل در تدارکات آن یگان، از  دارچرخنقلیه  وسایلها با بودن زمین
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 سبز توسط جهادگران، جاده نسبتا پای دامنه تپه های شحیطیهاکبر و تپههای اللهدامنه کوه
ً
تا

ها و کوبیدن آن احداث شد، ولی مناسبی برای حرکت وسایل موتوری با ریختن خاک روی رمل

ع پدافندی مقدور نگردید. لذا از انتهای آن جاده، آمادها و تدارکات با ادامه آن تا مواض

 رسید.دست رزمندگان مدافع تپه میبه دار و با زحمت و دشواری فراوان نفربرهای شنی

ا ای یواضع پدافندی دشمن، مانور رخنهم مو بعد از مالحظه استحکا پس از عملیات خیبر

ای برای در هم شکستن آن مواضع توسط فرماندهان و افسران ستاد بسیار سنگین برآورد جبهه

یری شهر گمنظور بازپسبه سوی غرب، به علت کمبود نیرو و امکانات الزم، پیشروی به گردید و 

و یا در جنوب کرخه آزادسازی مناطق غرب  ۳۲زرهی لشکر ۳کار گرفتن تیپبه ، تنها با بستان

به منطقی و عملی  زرهی ۵۳هوابرد و یک تیپ زرهی از لشکر ۱۱آن هم با تیپ پیاده سوسنگرد

صرفه نبود. لذا تعدادی از به رسید و ادامه دادن عملیات با وضعیت موجود مقرون نمی نظر

فرض شکستن و ساقط کردن خطوط مقدم پدافندی به طراحان عملیاتی معتقد بودند که 

هایی در نفس برای استفاده از موفقیت، تأمین هدفعلت عدم وجود نیروی تازهبه دشمن، 

ای نیروهبه علت خستگی و تلفات وارده به عمق و کسب یک برتری محسوس مقدور نبوده و 

ور ادامه عملیات و پیشروی بیشتر ممکن نیست و نتیجه عملیات حداکثر چیزی بیش از تک

یک پیشروی چند کیلومتری و تصرف یکی دو خاکریز از دشمن بیشتر نخواهد شد. از سوی 

 اجرای تک
ً
صرف نیروهای خودی نبود و به های محدود نیز دیگر بیش از آن دیگر، اساسا

ین برای ها نداشت. بنابراکننده در سرنوشت کلی جنگ و جبههنساز و تعییتأثیراتی سرنوشت

های تشکیل و تجهیز یگانبه  هر نحوبه تعیین تکلیف جنگ و آزادسازی مناطق اشغالی باید 

رزمی جدیدی که امکان استفاده از موفقیت را در عملیات برای نیروهای خودی فراهم آورند، 

برای پدافند از مواضع یا یک تک محدود کفایت  اقدام شود، زیرا نیروهای موجود حداکثر

کشید تا نیروهای خودی ها طول میگام سالبه های محدود و گامکردند و با اجرای تکمی

 ۵۵/۳/۳۱بتوانند مناطق اشغالی را از دشمن پس بگیرند. با وجود این، پس از عملیات

بحث و بررسی مجدد قرار گرفت  برای ادامه عملیات در منطقه مزبور مورد های کارراهچگونگی 

 ها حالت رکود و سکون طوالنی پیش نیاید.تا در جبهه

ه بارزش عملیات در آن منطقه به جانشین وقت ستاد مشترک ارتش  شهید سرلشکر فالحی

 گفت:معتقد بود و می منظور آزادسازی بستان
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وضعیت موجود که  و درآزادسازی یک شهر مرزی باعث تقویت روحیه خودی شده  

هر گیری شکلی و اساسی بر دشمن ضعیف است، بازپسبه امکان وارد کردن یک ضر

دارای نتایج و دستاوردهای نظامی، روانی و  تحت عنوان آزادسازی یک شهر بستان

 تبلیغاتی بسیاری است.

سمت تنگ به  شناخت که از شمال شهر بستانای را میجاده شکر فالحیشهید سرل

ای هگردید. این جاده که در زمان( می)صعده( رفته و از آنجا وارد دشت چهیال )رقابیه میشداغ

مرور ایام زیر به گرفت، مورد استفاده قرار می مانورهای نظامی در منطقه بستانپیش در 

هایی از آن بیرون مانده بود. ایشان های شن روان مدفون شده و فقط اینجا و آنجا قسمتتوده

ای، حاطهصورت ابه  بستانبه تواند برای حمله و دستیابی معتقد بود استفاده از جاده مزبور می

 مورد بررسی قرار گیرد. منظور از ذکر این مطالب این است که یادآوری شود فکر احاطه بستان

 علت وجود مشکالتبه دارای سابقه بوده است. منتها  های رملی دامنه میشداغبا عبور از زمین

اجرا در آوردن به های فراوان از جمله کمبود نیرو و امکانات مهندسی موجود اریو موانع و دشو

 9.نظرمی رسیدبه آن غیرمقدور 

با استفاده از مسیر تنگ  فکر احاطه نیروهای دشمن در شمال کرخه و آزادسازی بستان

علت ارتفاع آن، از مواضع دشمن قابل دیدبانی بود و حرکت به اینکه به ، نظر بستانـ  میشداغ

خود نپوشید، ولی شهید به  جامه عملداد، نیروهای خودی را تحت دید و تیر دشمن قرار می

قه اکبر افتاد تا منطهای اللهتپهبه  ای از تنگ میشداغاحداث جاده فکربه  سرلشکر فالحی

به دشت چهیال مرتبط ساخته و خط احتمالی بستن عقبه را  شمالی رودخانه کرخه

دانست، احتمال آن را بعید نمی زرهی را که مرحوم سرلشکر ظهیرنژاد ۳۲و  ۵۳لشکرهای

منتفی سازد. لذا برای تعیین مسیر این جاده شناسایی شروع شد و با امکانات ناچیز مهندسی 

 احداث آن را آغاز کردند. موجود که در اختیار بود، از سمت تنگ میشداغ

دارکاتی از ارتفاعات سبز و کشیدن یک جاده تو تصرف تپه ۵۵/۳/۳۱بعد از عملیات

 یشداغ)تنگ م دامنه تپه مزبور، قرار شد که جاده مورد نظر شهید سرلشکر فالحیبه  اکبرالله

تری وتاهمتصل شده تا مسیر کاکبر سبز، ارتفاعات اللهامتداد جاده تپهبه اکبر( ارتفاعات اللهبه 

های موجود، تنها قسمت کوتاهی از آن ساخته شد و ساخته و پیموده شود، لیکن با محدودیت

بر اکگردید. بعد از عملیات الله م توقفهکار ساخت جاده مزبور  با شهادت سرلشکر فالحی
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که متجاوز، پهلوی شمالی خود را  ماهورهای دامنه میشداغتالش شده بود که از منطقه تپه 

ب و کس وآمد عناصر پیاده تا حوالی بستانآن متکی کرده بود، برای رفتبه برای تأمین، 

استفاده شود. لذا تعدادی از  های دشمن در منطقه شمال رودخانه کرخهاطالعات از فعالیت

نام علی به سرپرستی یکی از اعضای سپاه خوزستان به  رهیز  ۳۲لشکر ۳نفرات سپاه و تیپ

اصر نظیری آغاز کردند. این عنحسینی، شناسایی دقیق مناطق رملی را با جدیت و پشتکار کم

کار بستن به سازی هوشیاری دشمن از حضور خود در مناطق رملی، ضمن معدود برای خنثی

ها، اقدامات و حرکات خود را مخفی کرده و برای اقدامات حفاظتی و اطالعاتی شدید، فعالیت

 شرقیاین مقصود مخفیانه پایگاهی برای اقامت خود در حدود چهار کیلومتری شمالانجام 

ند، برپا کردای که در زمان گذشته شتربانان از آن استفاده میمتروکه چاه آبسبز و نزدیک تپه

حداقل رسانیده و به واحدهای خودی به وآمد خودشان را و کاماًل استتار نمودند تا هم رفت

ها آن هم با پای پیاده، بتوانند با های حرکت در رملدشواریبه ند و هم با توجه جلب توجه نکن

 های متوالی درهای خود را انجام دهند. هفتهفراغ بال و سهولت و فرصت بیشتری شناسایی

های شن و گرمای شدید، آنها با پای پیاده های خوزستان و طوفانفرسای بیابانشرایط طاقت

 شدند سه سرانجام موفقشناسایی پرداخته و به های داغ و سوزان دل رمل و گاهی با شتر در

های بلند رملی و مشرف بر مواضع دشمن انتخاب نمایند شرح زیر روی تپهبه دیدگاه مناسب 

های از وضعیت نیروها و مواضع پدافندی و فعالیت باارزشیها اطالعات دقیق و و از این دیدگاه

 آنها کسب نمایند.به و عق بستان دشمن از خط مقدم تا شهر

ارای سبز روی تپه رملی بلندی که دغربی تپهفاصله هفت کیلومتری شمالبه دیدگاه اول  -۵

خوبی خطوط پدافندی مقدم به های مخصوص این قبیل نواحی بود، قرار داشت و درختتک

 .کردمیدشمن را از فاصله پنج الی شش کیلومتری دیدبانی 

فاصله چهار الی پنج کیلومتری از دیدگاه اول بود و بر منطقه میانی به دیدگاه دوم  -۲

 تسلط کافی داشت. دشمن در شمال رودخانه کرخه

به عقه بفاصله شش الی هفت کیلومتر از دیدگاه دوم انتخاب شده بود و به دیدگاه سوم  -۳

 دارای دید کافی بود. بهو حتی تنگ چزا دشمن، شهر بستان

نام ه بیافت و ادامه می پس از دیدگاه سوم دشت باز و وسیعی قرار داشت که تا شهر بستان

 دشت نبعه معروف است.
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 نمی
ً
ها های زرهی قرار بگیرد، زیرا این یگانتوانست مورد استفاده یگانمنطقه رملی طبعا

جی های پیاده بسی، یگانزمین متکی هستند. سپاه پاسدارانبه از لحاظ حرکت و مانور کاماًل 

دانست و برای دشمن مناسب میهای رملی و احاطه کردن را برای وارد عمل شدن در زمین

 گردان پیاده از نیروهای بسیجی را جهت عملیات پیشنهاد نمود. ۳این کار یک تیپ متشکل از 

 ایدشمن الزم است. یکی نیروی احاطهبه ای، دو نیرو برای تک در اجرای یک مانور احاطه

ای اط ضعف در پهلوهکه با اجتناب از مواضع پدافندی مستحکم دشمن و با استفاده از وجود نق

هد ددشمن رسانده و آن را مورد تهدید قرار میبه عقبه دشمن استفاده کرده و با سرعت خود را 

م ای را انجام داده و با تک مستقیو دیگری نیروی فشار مستقیم است که در حقیقت مانور رخنه

 نماید.رو، مواضع مقدم پدافندی دشمن را درگیر میبه و سنگینی از رو

 میمستقطرح مانور این عملیات قرار شد که در جبهه شمالی کرخه یک نیروی فشار در 

ور خط مقدم پدافندی دشمن حملهبه از یک تیپ زرهی ارتش و یک تیپ پیاده سپاه  مرکب

مجرد ایجاد اولین شکاف در این خاکریز، تیپ دیگر پیاده سپاه به شده و در آن رخنه کنند و 

در  زمانهم( مستقر و پنهان شده بودند، ۳و  ۲، ۵هایکه قباًل در سه نقطه )در حوالی دیدگاه

جناح دشمن در جلو، وسط و عقب حمله نمایند )نیروهای احاطه( که با این مانور به سه ستون 

 نیروهای دشمن در شمال کرخه از خ
ً
رو و پهلو مورد به از رو زمانهمط مقدم تا عقبه، تقریبا

های خط مقدم توسط نیروهای فشار مستقیم خودی، هجوم واقع شده و با درگیر شدن یگان

دشمن نیز توسط نیروی به ها و عقهای مختلف و توپخانههای احتیاط دشمن در ردهیگان

و ایجاد وحشت و تزلزل روحیه، قدرت  غافلگیری عالوه برشد که این کار احاطه درگیر می

 در صورت موفقیت در عملیات در همان ساعات هرگونه عکس
ً
العمل را از متجاوز سلب و قاعدتا

بود. در جنوب رودخانه  پذیرش شکست قطعی در شمال رودخانه کرخهبه اولیه نبرد، مجبور 

ود که پیروزی در جبهه شمال کرخه اثر مستقیم کرخه امکان احاطه وجود نداشت، ولی مسلم ب

آنها را تسهیل خواهد نمود.  تیانجام مأموردر کار و عملکرد نیروهای جبهه جنوبی داشته و 

در شمال  بهشد. همچنین تنگ چزاتک در شمال کرخه، تالش اصلی نیروها محسوب می

دشمن تصرف شود، در نظر گرفته شده که با به هدفی که باید در عقعنوان به  شرقی بستان

نشینی ارزش تاکتیکی آن در بستن راه ورودی نیروهای تقویتی دشمن و یا سد راه عقببه توجه 

ه در کبه شد انتخاب کرد. تنگ چزانیروهای متجاوز در شمال کرخه بهترین هدفی بود که می

( از انشرقی بستتا خط مرزی ایران و عراق قرار گرفته )هشت کیلومتری شمال نیمه راه بستان
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تکی م مهای مردابی هورالعظیزمینبه های رملی غیرقابل عبور و از جنوب زمینبه شمال 

لفائیه ح گردد و با عرضی متغیر از دو تا سه کیلومتر نقطه پدافندی بسیار پرارزشی در معبرمی

ده کننده معبر یاد ششمار آمده و در حقیقت یکی از نقاط کنترلبه  اهواز - حمیدیه- بستان -

عنوان هدف، یک عامل بسیار مهم و ارزنده و اساسی در انهدام به باشد. انتخاب این نقطه می

غم ر به نیروهای عراقی محسوب گردیده و بدون تردید با در دست داشتن این تنگه بود که 

 بر شهر بستانتالش
ً
 وجههیچبهدست یابد و ارزش نظامی آن  های بسیار، عراق نتوانست مجددا

به ه قباًل ک های رملی میشداغتا تپه یعنی منطقه شمالی بستان قابل مقایسه با دهانه بستان

 شده بود، نبود. عنوان هدف منظور

عهده آن قسمت از نیروهای پیاده واگذار گردیده بود به  بهدر طرح اولیه عملیاتی، تنگ چزا

ه بیافتند و نیروی مزبور مأموریت داشت که از شمال دیدگاه سوم استقرار می در حوالیکه 

 جناحبه جنوب سرازیر شده و پس از پیمودن یک مسافت هشت کیلومتری در مناطق رملی 

خانه های توپیگانبه نزدیک شده و پس از عبور از میادین مین  دشمن در منطقه شمال بستان

رب سمت غبه ور گردیده و پس از انهدام آنها دشمن که در این ناحیه موضع گرفته بودند حمله

رسانده به تنگ چزابه کیلومتری خود را  ۵۵الی  ۵۱تغییر جهت دهد و پس از طی یک مسافت 

 و آن را تصرف نماید.

ه بهای بیشتر مالحظه شد که در عمل، یزی و انجام شناسایی و بررسیردر تکمیل طرح

علت ه ب( را دارد، و گلوگاه دشمن )تنگ چزابهبه عقبه احتمال بسیار این نیرو که مأموریت تک 

های دشمن و دشواری راهپیمایی طوالنی در زمینبه خستگی ناشی از درگیری با نیروهای عق

وفق موقع مبه نخواهد توانست اصاًل و یا به ش توان رزمی و ُبعد مسافت تا تنگ چزارملی و کاه

شود و در نتیجه دشمن فرصت دارد و قادر خواهد بود که با وارد کردن به تصرف تنگ چزابه 

ه بهای پاتک کننده و تقویتی، نیروهای پیاده و خسته و فرسوده ما را در تنگ چزاسریع یگان

 هایوضعیت نامناسب نماید و آنها را در معرض انهدام و از دست دادن موفقیت رزم دربه مجبور 

شد که در ساعات اولیه نبرد، تنگ این ترتیب حل میبه کسب شده قرار دهد. مشکل ذکر شده 

با سرعت و توسط یک نیروی متحرک، ضربتی و قابل اطمینان مورد هجوم قرار گرفته و به چزا

برای واکنش و درک وضعیت داشته باشد، آن را تأمین نموده و پدافند قبل از آنکه دشمن مجالی 

 آن تحکیم شود.

 ترین محل برای شروع حرکتبهترین نیرو برای انجام این منظور، یک گردان تانک و مناسب
بود. لذا پیشنهاد گردید  الی ده کیلومتری شمال بستان ۳این گردان حوالی دیدگاه سوم در 
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که یک گردان تانک از ارتش مأمور اجرای این مأموریت شود. اما مشکالت این عمل بسیار زیاد 
 الینحل 

ً
 رسید.می نظربه و تقریبا

 نزدیک اول، خطر ناشی از استقرار یک گردان تانک قبل از عملیات در فاصله
ً
ه بای تقریبا

طبیعی بود در صورت  کیلومتری از خط تماس که ۵۳الی  ۵۱جناح نیروهای دشمن در عمق 

اینکه عملیات فاش گردیده و بازوی احاطه مانور خنثی  عالوه برکشف آن توسط دشمن 
ه های پیادگونه کمکی هم برای جلوگیری از انهدام این گردان تانک و یگانگردید، هیچمی

رملی  سبب زمینبه نشینی سریع عقببه مستقر در منطقه رملی مقدور نبود و حتی آنها قادر 
ن آبه توانست با استفاده از مقدورات هوایی و بمباران سنگین نبودند و حداقل دشمن می

ها، صدمات و خسارات شدیدی وارد آورد. عالوه بر همه اینها و پذیرش خطرات احتمالی یگان

 چگونه این گردان 
ً
مکان نقل  ۳حوالی دیدگاه شمارهبه یاد شده، مشکل عمده این بود که اصوال

در تپه ماهورهای  وجههیچبهها و خودروها و حتی خودروهای سبک نماید، زیرا حرکت تانک
های رملی، یک دشت رملی مقدور نبود. البته پس از هفت الی هشت کیلومتر اولیه در زمین

های زرهی و موتوریزه را تا باز با زمینی محکم و مناسب وجود داشت که حرکت و مانور یگان
ساخت. اما مسئله اصلی در چگونگی عبور دادن این گردان تانک امکان پذیر می تانشمال بس

 سپاه پاسداراناز تپه
ً
رای کم باین نتیجه رسیده بود که دستبه نیز  های رملی بود. ضمنا

سهولت استقرار، تجمع، تدارک و تخلیه مجروحین نیروهای پیاده بسیجی خود در این منطقه 
استفاده از خودرو دارد. لذا وجود یک جاده که حداقل به در آغاز یا حین عملیات نیاز اساسی 

ود. بدین ترتیب فکر ایجاد ظرفیت رفت و آمد خودروهای سبک را داشته باشد، امری ضروری ب
های دقیق در یک جاده که جوابگوی حداقل نیازها باشد، قوت گرفت. باألخره با بررسی

گیری از راستای حل مشکل، پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی داوطلبانه اعالم نمود که با بهره
خودروها و  امکانات خود و با حداکثر سرعت جاده مورد نظر را احداث خواهد کرد تا در حرکت

 ها مشکلی نباشد.تانک
در آن زمان بوده است در  زرهی ۳۲که از افسران مهندس لشکر طیب شعبانی ۲سرتیپ

 گوید:ای روی زمینی رملی میزمینه تفکر اولیه در مورد ساخت جاده

ترین زرهی، اساسی 3پیاده مکانیزه تیپ963گردانسبز توسط پس از تصرف تپه

خودرویی  نوع چیهمشکل این یگان تخلیه مجروحین و تدارک یگان بود، زیرا 

، سرگرد شالچی؛ فرمانده زرهی 29توانست از آنجا عبور کند. فرمانده لشکرنمی

ای را صادر کرد. عصر روز پنجم مهندس را احضار و دستور ساخت جاده 692گردان
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رئیس رکن سوم گردان مهندسی در کنار جاده نشسته  اتفاق سروان خبیربه عملیات، 

فکر  (چگونگی اجرای دستور فرمانده لشکر )سرهنگ مسعود منفردنیاکیبه بودیم و 

جا تصمیم تپه خاک رس در کنارمان جلب شد. همانبه کردیم. ناگهان توجه ما می

ها عرض چهار متر روی رملبه های گردان، خاک رس را گرفتیم از صبح فردا با کمپرسی

این ترتیب مسیر حرکت را مقاوم کنیم. این به پخش کنیم و با بلدوزر تسطیح کرده و 

ده دستگاه کمپرسی انجام گرفت لیکن حجم کار با امکانات مدت پنج روز با به فعالیت 

گونه تناسبی نداشت. لذا جهاد خراسان و سپس جهاد سمنان وارد عمل موجود هیچ

 سازی پایان گرفت.شدند و کار جاده

و فرماندهان نیروی زمینی ارتش  محرم مقارن دوم ماه، با نیمه 9310دهه دوم آبان

 در ماه محرم باشد. لذا کار با  و سپاه پاسداران
ً
بر آن بودند که اجرای عملیات حتما

ان پایبه نظیری در دست اجرا قرار گرفت تا پیش از خاتمه ماه محرم سرعت و تالش کم

 و سرپرستی آقای حسن بیگیبه رسد. احداث جاده را جهاد سازندگی استان سمنان 

کامیون  80قبول کردند، حدود و میری آبادیبا مسئولیت اجرایی آقایان مهندس علی

رده ( حمل کاکبر)حوالی ارتفاعات الله کمپرسی بدون وقفه خاک را از منطقه شحیطیه

ازی سهای مختلف جادهریختند که توسط ماشینها میشده روی رملو در مسیر تعیین

های بلند رملی بریده شده و شد. برای سهولت حرکت، تپهپخش و در رمل کوبیده می

ر ناپذیر دشیب مناسبی برای جاده ایجاد شد. باألخره پس از دو هفته کار خستگی

ز آخر محرم( آخرین کارهای ساخت یک جاده خاکی روی )رو 1/2/10بعدازظهر روز 

از  پایان رسید وبه سبز تا دیدگاه یکم ها در حدود هفت کیلومتر اولیه از جاده تپهرمل

شی کجادهبه های رملی نیازی های محکم بین تپهعلت وجود زمینبه بعد نیز به آنجا 

ه ها را نیز قابل استفادزمینتا دیدگاه سوم نبود و فقط قطعات کوتاه رملی بین این 

های شنی روی جاده و حرکت های این راه برای جلوگیری از ریزش تپهکردند. در کناره

برای مشخص بودن  3تا  9سازی شده بود. از دیدگاه رمل، با هزاران کیسه شن دیواره

امتداد مسیر و جلوگیری از گم شدن و انحراف خودروها و رزمندگان از مسیر در شب، 

های های کوتاه چوبی یا آهنی نصب گردیده و فانوسفاصله هر صد متر دستکبه 

 ماین ترتیب مسیر مناسبی در دل رملبه آن آویخته بودند. به کوچکی 
ً
وازی ها و تقریبا

ای متغیر از پنج فاصلهبه کیلومتر و  91طول به با امتداد جناح شمالی نیروهای دشمن 
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آمده و امکان عبور نیروها و احاطه متجاوز و دستیابی  ودوجبه الی هشت کیلومتر از آن 

او فراهم آمد. این کاری بود بس عظیم و پرتالش که جهادگران به پهلو و عقبه سریع 

عنوان یک اقدام برجسته مهندسی و به انجام دادند و این محل  جهاد سازندگی

جمهوری اسالمی  تاکتیکی که ناشی از اراده استوار و خواست آهنین نیروهای مسلح

ایران در جهت پیروزی بر متجاوز و آزادسازی مناطق اشغال شده بود که در تاریخ نظامی 

 میهن اسالمی ما ثبت شده است.

***** 

همت به این مسیر که در طول هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن متروکه گردیده بود، 

عنوان یکی از یادگارهای به خوزستان آماده شد و  زرهی ۳۲توسط لشکر شهید صیادشیرازی

 9نام جاده پیروزی را بر آن نهاد. گردد، بعدها شهید صیادشیرازیجنگی حفظ می

 القدستوپخانه قبل از عملیات طریق 833های گردانعملکرد و فعالیت

و شرکت فعال  و شهید مدنی در منطقه دشت آزادگان اکبر، طراحهای اللهبعد از عملیات

طور که قباًل اشاره شد، همه توجهات برای فتح ها، همانتوپخانه در آن عملیات ۳۳۳گردان

بود و تحرکات در منطقه کاماًل مشهود بود. آموزش نفرات، نگهداری وسایل و تجهیزات  بستان

و... در اولویت قرار گرفته بود تا در عملیات آتی مشکل نداشته باشیم. آنچه که در پیش مطرح 

فرماندهان و طراحان جنگ بود که برای توجیه بیشتر خوانندگان عنوان به گردید مربوط 

 مطرح نگردیده یم مهایی را انجاهای رزمی اعمال و فعالیتنگردید، اما یگا
ً
دادند که بعضا

ام از شرکت داشته های مجری عملیات فتح بستاناست. من چون خودم در یکی از یگان

نویسم شاهد و ناظر شرح زیر پرداخته و آنچه را که میبه جنگ به  رزمانمهمدیدگاه خودم و 

 های مختلف ، یگان. قبل از عملیات بستانامبوده
ً
 در منطقهیگان خصوصا

ً
 های توپخانه مرتبا

رفته بود. رفته ۵۳۳۱شدند. آبانها در منطقه جهت عملیات تقویت مییافتند و یگانحضور می

آسا منطقه را فرا های سیلداد ولی بارانرفت. گرما دیگر ما را آزار نمیخنکی میبه هوا رو 

 شبمی
ً
گرفت و سنگرهایمان پر از آب جا را فرا میها رگبارهای شدید باران همهگرفت و بعضا

شد. روزها هم حضور فعال هواپیماهای دشمن طور متناوب تکرار میبه ها شد و این بارشمی

 ما و دیگر یگاندر منطقه وا
ً
 راکبداد. در آن زمان مواضع ما در شرق ارتفاعات اللهها را آزار میقعا

                                                           
 .۳۵سبز، ص  ایرانانتشارات  ،تهران ،القدسطریق عملیات (؛۵۳۳۷) ۲سرتیپ ،مسعود ،بختیاری .9
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 ای هم نداشتیم و ازعلت شرایط زمین، در یک منطقه باز موضع گرفته بودیم و چارهبه بود و 

هم انهدام سامانه پذیر بودیم. تمام تالش دشمن های هوایی بسیار آسیبنظر بمباران

 های توپخانه( بود.های مانوری )یگانپشتیبانی آتش یگان

 سوم الی جمعه ششم آذرماهبه شنروز سه حوادث

تشبارهای ، آبار دیگر تصمیم گرفت؛ برای اجرای هر چه بهتر عملیات بستانفرمانده گردان، یک

همین منظور در ساعت به گردان را سازماندهی مجدد نماید تا توانایی آتشبارها یکسان باشد. 

، افسران گردان در پاسگاه فرماندهی گردان حضور یافتند و فرمانده ۳/۳/۵۳۳۱روز  ۵۳:۳۱

انده نصوب کرد و فرمم مدو آتشبارسمت فرمانده به را  یکم ستوان صالحی آتشبارگردان، فرمانده 

د، یکم، بعد از معرفی فرماندهان جدی آتشبارسمت فرمانده به را  یکم جمال کریمدوم؛ ستوان آتشبار

 تعدادی از درجهبه فرمانده گردان آنان را در آن روز 
ً
داران نیز در سطح آتشبارها معرفی کرد ضمنا

ین که یکی از بهتر یکم عباس صالحیآتشبارهای گردان تعدیل شدند. من از آن تاریخ از ستوان

مطالب بسیاری را آموختم که در زندگی  آتشبارعنوان فرمانده به بود، جدا شدم. من از او  رزمانمهم

تر بود و من بود ولی مسائل جنگ مهم برایم مشکلبود. جدا شدن از او  برایم مفیدام نظامی

رفته کردم زیرا در سطحی قرار گهایم برای یگانم و ارتش مفیدتر از قبل عمل میبایست با آموختهمی

 خوبی هدایت و کنترل نمایم.به توپخانه را  آتشباربودم که بتوانم یک 

ک در خط مقدم سب های، تیراندازی تانک و توپخانه و سالح۳/۳/۵۳۳۱روز  ۲۳۱۱در ساعت

ت مدبه  و سوسنگرد کور و جبهه طراحو دهالویه و رودخانه کرخه حسنهای صالحدر امتداد روستا

صورت به مرور از شدت آن کاسته شد و تا صبح به شدت ادامه داشت، ولی به یک ساعت 

اه انفجار در ایستگبه های پراکنده در منطقه ادامه یافت. خبر ناگوار در آن روز، مربوط تیراندازی

زم عابود که همه ما را نگران کرد. زیرا رزمندگانی که مرخصی آنان پایان یافته و  آهن تهرانراه

یر گذشته خبه آنان آسیب برساند که خوشبختانه به عملیاتی بودند، ممکن بود آن حادثه  منطقه

 آتشباربه  جدا شدم، جناب سروان صالحی بود. من در آن زمان از جناب سروان عباس صالحی

. در شروع کردمیوی را همراهی  نسبدوم عیسی مختاریشد و معاون ایشان ستوان دوم منتقل

 کردم.را هدایت می آتشباریکم بودم و عملیات  آتشبار، من عماًل فرمانده عملیات بستان

 و کارهای خود مشغول بودیم. سرگرد داود مشیریبه ، طبق برنامه روزانه 5/۱۳/۵۳۳۱روز 

آن  ۵۱:۳۱ساعت مواضع ما آمدند. در به م م۵۳۱توپخانه ۳5۳از گردان سروان ابوالقاسم کیا

پدافندهوایی  ۵۵:۳۱ شدت بمباران کردند. در ساعتبه را  روز هواپیماهای مهاجم سوسنگرد
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طرف هواپیماهای ما شلیک نمودند که خوشبختانه به ها در منطقه چندین موشک عراقی

های آنها از باالی سرمان گذشت و در فاصله چند کیلومتری آنها وارد نشد و موشکبه آسیبی 

و مسائل جاری عملیات  آتشبارروز، در خصوص تغییر مکان دورتر از دید ما محو شدند. در این 

درگیری  ۲۱:۱۱هایی گرفتیم. در ساعت هایی داشتیم و تصمیمنده گردان صحبتآینده با فرما

مدت یک ساعت ادامه داشت. عراق با به و دهالویه  و طراح اکبر و سوسنگرددر جبهه الله

موقع ه بهای مستقر در این مناطق را زیر آتش گرفت که پاسخ مناسب و توپخانه، مواضع یگان

 های خودی داده شد.آتش آنها توسط توپخانهبه 

رئیس رکن  همراه فرمانده گردان و سروان حسین خواجویبه ، من ۱/۱۳/۵۳۳۱صبح روز 

 هفت کیلومتر جلوتر رفتیم. شناسای آتشبارسوم گردان جهت انتخاب موضع جدید 
ً
ی یکم تقریبا

، از یهاکبر و شحیط، بین ارتفاعات اللهاکبردقیق و کاملی انجام دادیم در شمال ارتفاعات الله

شمال در یک دره عمیق مواضعی را انتخاب کردیم. از تمام جهات موضع جدید مورد به جنوب 

 بررسی قرار گرفت، 
ً
های پذیر نبودن در بمبارانهای ورود و خروج، آسیبدر مورد راه خصوصا

تیر اندازی در شب، امکان مأموریت و  در حینها ها، اختفاء برق دهانه توپهوایی، فاصله توپ

زمانی که  ۳:۱۱ در ساعتو... هواپیماهای دشمن  کنندههای تک داوم یگانپشتیبانی آتش م

هوایی  های پدافندرا بمباران کردند که با دفاع توپ آتشبارما مشغول شناسایی بودیم، مواضع 

 دو فروند هواپیمای دشمن در باالی  ۵۱:۳۱، از منطقه متواری شدند. در ساعت آتشبار
ً
مجددا

ای که شناسایی های ضدهوایی مستقر در منطقهغرش صدای آنها توپسرمان ظاهر شدند و با 

 با هواپیماهای دشمن مقابله نمودند، ولی می
ً
علت ارتفاع باالی هواپیماهای به کردیم، شدیدا

بر منطقه اکهای پراکنده روی مناطقی از ارتفاعات اللهآنها نرسید و با بمبارانبه دشمن آسیبی 

کننده در عملیات از طریق های عملات آینده و پوشش هوایی یگانرا ترک کردند. جهت عملی

کیلومتر در منطقه  ۲۱درخواست شده بود تا از سامانه موشکی ضدهوایی با برد  زرهی ۳۲لشکر

را در اختیار داشتند و علیه  ۲ها در آن زمان، سامانه موشکی ساماستفاده شود. عراقی

بردند، متأسفانه ما از نظر دفاع ضدهوایی در منطقه کاماًل ضعیف بودیم هواپیماهای ما بکار می

 کردند. بعدبایست برای آن فکری میختیار هواپیماهای دشمن بود و میو آسمان منطقه در ا

بازگشتم و قرار شد بعدازظهر، سنگرهای جدید را  آتشباربه از شناسایی و انتخاب موضع جدید 

شهر  ۵۲:۳۱توپ موضع جدید را اشغال نماییم. در ساعت بهدر موضع جدید احداث و توپ

ها کاماًل مشخص بود. هرچند از از موضع ما دود ناشی از انفجار بمب د کهشبمباران  حمیدیه
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های منطقه را ها و شهروزید، ولی هواپیماهای دشمن مرتب یگانصبح، باد در منطقه می

وپ یکی از روسای ت همراه استوار فریبرز شیخانیبه کردند. بعد از ظهر این روز، من بمباران می

با لودری که در  آتشبارهای در موضع جدید حضور یافتیم و مشغول آماده کردن سنگر توپ

 در موضعفعال را  اصغر اکبریتوپ استوار  ۵۳:۳۱اختیارمان قرار داده بودند، شدیم. ساعت 

را تا قبل از تاریکی شب در موضع  آتشبارجدید مستقر و روانه نمودم. آن روز تعدادی از نفرات 

 جدید مستقر کردم.

که در  آتشباربا راهنمایی نفرات راهنمای  آتشبارهای ، توپ۳/۱۳/۵۳۳۱صبح زود روز  

توپ مواضع جدید اعزام و مستقر شدند. من خودم در موضع به مسیر قرار داده بودیم، توپ 

 توپنفراتی که وارد می و دیگر تجهیزات و آتشبارهای جدید بودم و توپ
ً
ا را جهت هشدند، سریعا

 ارآتشبکردم. سرگروهبان شده مستقر میهای تعییناجرای مأموریت روانه و نفرات را در محل

ه ب، در موضع قبلی نفرات را سوم غالمرضا مجیری تهرانیو ستوان یار الماس بازیارانستوان

 کردند. دریم مهای قبلی اعزاشده و هماهنگیسمت موضع جلو هدایت و برابر برنامه تعیین

ار و دیگر دیدبانان تماس برقر  با دیدبان منطقه مستقر در حوالی ارتفاع میشداغ ۵۱:۳۱ساعت 

شد و از آخرین وضعیت آنها مطلع شدیم و از موضع جدید و با اعالم آمادگی یکی از دیدبانان، 

و  هبروی منطقه تنگ چزا های قبلی، توسط توپ سوم استوار بهروز رستمیبرابر هماهنگی

، در جاده احداث شده )جاده پیروزی( ثبت ۳از دیدگاه شماره در محدوده شهر بستان مناطقی

تیر کردیم. همچنین مشغول تکمیل سنگرها و موضع جدید بودیم، ولی کمبود لودر در منطقه 

 ۵۵:۳۱ که ساعت کردمیرا تکمیل  آتشبارآفرین شده بود. یک دستگاه لودر سنگرهای مشکل

رد وی که قباًل در مو نیایگان مهندسی مراجعه کردم. ستوان بختیاریبه ر شد، بالفاصله پنچ

را مطرح کردم او هم سربازی را که راننده  آتشبارصحبت کرده بودم را مالقات نمودم. مشکل 

روی، هر وقت ایشان ایشان میمواضع به او دستور داد: با جناب سروان به لودر بود، صدا زد و 

 نیاتوانی برگردی. ستوان بختیاریمی دستور دادند و اعالم کردند کار سنگرسازی تمام شده

 من را در آغوش خود گرفت و همدیگر را بوسیدیم. او وصیت خود را 
ً
من کرد و گفت: به مجددا

اکبر اصاًل امید ندارم زنده بمانم اگر شهید شدم... آخرین باری بود که ایشان را در منطقه الله

ه براهنمایی کردم و او را  آتشبارطرف موضع به مالقات کردم و دیگر او را ندیدم. راننده لودر را 

اًل گفتم، طور که قباتمام برساند. همانبه سپردم تا کارهای باقیمانده را  استوار فریبرز شیخانی

را در بلندترین نقطه انتخاب  آتشباردر یک دره و محل گودی قرار داشت. مرکز  آتشبارموضع 
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راحتی عملیات آنها را به اشراف داشته باشم و بتوانم  آتشبارهای همه توپبه کرده بودم تا 

ها، سنگر نفرات و... دیدم که مشغول احداث سنگر توپبلندی لودر را میکنترل کنم. از آن 

ر، ( و قرار گرفتن توپ در سنگبود. بعد از اتمام خاکریز سنگر توپ چهارم )توپ استوار شیخانی

اور! محل تر بیگفتم: توپ را ده الی بیست متر عقب استوار شیخانیبه سمت توپ دویدم و به 

او نشان دادم و گفتم: سنگر جدید توپ را در این محل احداث کن! سنگر نفرات به دیگری را 

ای توپ را هم در یک مکان جدید انتخاب کردم. او با عصبانیت و خستگی که داشت با چهره

؟ کنین گفت: جناب سروان چرا ما را اذیت میمبه کاماًل غبار آلود و خسته و کاماًل عرق کرده 

او گفتم: با من بحث نکن، سریع به گفتی! ما میبه از همان اول محل دقیق احداث سنگرها را 

اند! پاسخ داد: جناب سنگرهای جدید را احداث کن تا هواپیماهای دشمن شما را نابود نکرده

خواست ن دشمن چقدر تأثیر دارد؟ شاید نمیباراسروان ده الی بیست متر در بمباران و یا گلوله

 خسته بود، باألخره با اصرار من 
ً
 زحمتی را متحمل شود، البته حق هم داشت، زیرا واقعا

ً
مجددا

با حالتی عصبی مشغول احداث سنگرهای جدید شد. بعد از احداث سنگرها توپ را در سنگر 

منتقل کرد. در این رابطه واقعیتی  سنگر جدیدبه جدید مستقر و سربازان و وسایل آنها را هم 

 برایم در آن زمان اتفاق افتاده است که شنیدن آن شاید جالب باشد.

، روز پرکاری را سپری کرده بودم. شب تصمیم گرفتم زود بخوابم و کمی ۱/۱۳/۳۱روز  

استراحت کنم تا برای روز بعد که کارهای بیشتری پیش روی داشتم، آمادگی کافی داشته 

 برای  یار الماس بازیارانستوان آتشبارسرگروهبان به ذا باشم. ل
ً
بود،  یالماس آتشبارکه واقعا

مراقب اوضاع باشید.  خوابم، شما و جناب سروان تهرانیگفتم سرگروهبان من امشب زود می

توسط هواپیماهای دشمن، بمباران سنگینی  آتشبار دیدم موضعهای شب بود، در خواب نیمه

قدری بود که تلفات سنگینی را متحمل شدیم و در آن میان استوار فریبرز به شد. شدت بمباران 

 ای را دیدم که ما بین دوترین آسیب را دیدند. من در خواب منطقهو سربازانش بیش شیخانی

ما حمله کرده و آسیب رساندند. از خواب پریدم. به ها از مابین دو ارتفاع ارتفاع بود و جنگنده

ضربان قلبم شدت گرفته بود، سر و صورتم نیز عرق کرده و کاماًل خیس بود. از جا بلند شدم و 

آمدم. سرباز نگهبان را در کنار سنگر در حال قدم زدن دیدم و صدایش کردم،  از سنگررون بیبه 

ه ب؟ گفت جناب سروان خبر مهمی نیست. شب آرامی بود، البته نسبت چه خبرگفتم نگهبان 

 شب
ً
 خوابم برد.به های قبل. مجددا

ً
 سنگر برگشتم بعد از مدتی در فکر بودم که مجددا
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موضع یگان نگاه و کار نفرات به زمانی که از روی ارتفاع و از باالی بلندی  ۳/۱۳/۳۱در روز 

ه بتوپ را  کردم، در یک لحظه ناخودآگاه زمانی که دیدم استوار شیخانیرا نظاره می آتشبار

اطراف انداختم، خدا به افتادم. نگاهی  برد، یاد خواب شب گذشتهسمت سنگر جدید می

جایی است که شب گذشته در خواب ، همانارتفاعاتشاهد است دیدم این موضع، این 

و  او گفتم توپبه دویدم و  طرف توپ استوار شیخانیبه همین دلیل به ام. نگران شدم، دیده

ن موضع را بمباران کنند و م مل از اقداکن. بیم آن را داشتم که هواپیماها قب جاجابهنفرات را 

شهادت برسند. باألخره با سماجت تمام او را به این عزیزان که صمیمانه دوستشان داشتم، 

توانستم بگویم. بعد از آنکه در همان روز وادار کردم تا اجرای دستور کند، ولی دلیل آن را نمی

 تکمیل شد، ساعت  آتشبارموضع 
ً
عصر بود که مشغول صرف ناهار بودیم. ناگهان ۵۳۱۱ حدودا

های دشمن موضع مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار گرفتیم. هشت فروند از انواع جنگنده

واسطه دود و گرد و غبار ناشی از انفجار به شد، دیده نمی هیچ جاما را بمباران شدیدی کردند. 

خدایا خواب بدی که دیدم تعبیر شد. دید. پیش خودم گفتم: ها کسی، کسی را نمیبمب

کسی آسیبی نرسد، صدای غرش به ملتمسانه و با تمامی وجودم از خداوند درخواست کردم که 

را فرا گرفت. ابری از دود، گرد و غبار، آتش  آتشباروحشتناک هواپیماهای دشمن برای لحظاتی 

ها دویدم که اگر کسی بت بمبطرف محل اصابه جا را فرا گرفته بود. بعد از لحظاتی و... همه

زن اصابت کرده بود که و آتشباراو کمک کنم. چهار بمب بسیار بزرگ در وسط به آسیبی دیده 

 شد. نزدیک توپ استواربیش از یک تن تخمین زده میبه قدرت تخریبشان به آنها با توجه 

 در سنگر توپ و دیگری بغل سنگر رفتم و مشاهده کردم یکی از بمب فریبرز شیخانی
ً
ها دقیقا

محل جدید سنگرها که دستور احداث آنها را داده به سربازان که خالی بودند، اصابت کرده ولی 

که در محل انفجار آنها از  ها بزرگ بودندقدری بمببه گونه آسیبی نرسیده است. بودم، هیچ

های ها آب جمع شده و کاماًل مشخص بود. عمق گودالود و در گودال بمبزمین آب در آمده ب

ایجاد شده حدود پنج متر و قطر آنها حدود هفت الی هشت متر بود. دو بمب هم در نزدیکی 

 و اصابت کرده بود. وقتی استوار شیخانی فعال و استوار بهروز رستمی توپ استوار اکبری

سربازانش را سالم دیدم، همه آنها را در آغوش گرفتم و اشک ریختم، اشک شادی. استوار 

من گفت: جناب سروان جان من و سربازانم را به زده شده بود، روی مرا بوسید و بهت شیخانی

من بگو چه دلیلی باعث شد تا آن دستور طالیی را به نجات دادی و ما مدیون تو هستیم. فقط 

عی کن او گفتم سبه بدهی؟ و گفتی جای سنگر توپ و سنگر سربازان خدمه توپ را تغییر بده؟ 
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: جناب سروان مطمئن باش همیشه حرف فرمانده خودت را در هر شرایطی گوش کنی. گفت

شما ایمان آوردم!! ولی به دستورات شما نخواهم کرد. من به دیگر هیچ وقت اعتراضی نسبت 

او گفتم شب گذشته همین صحنه را در خواب دیده به من بگویی. به دلیل این کارت را باید 

  دانم، شاید این یکی از امدادهای غیبی و الهی بود که سالم بمانیدبودم، نمی
ً
 که مطمئنا

حال در حیرتم که این واقعه چگونه رقم خورد؟ هر آنچه را به هم است. از آن روز تا  طورهمین

واقعیت پیوست! گاهی یک بار خواب به که شب در خواب دیده بودم، در روز در میدان رزم 

های رزم یک حس و یا یک الهامی در ارزد. گاهی اوقات در میدانتمام عمر میبه دیدن 

 من میبه  رزمانمهمشهادت رسیدن به خصوص وضعیت و شرایط جنگ و یا 
ً
قوع وبه شد که بعدا

توانستم با کسی در میان بگذارم، چون ورای بسیاری از مسائل روزمره در پیوست، ولی نمیمی

 کردم.ان باور کردنی هم نبود، اما واقعیتی بود که حس میجنگ بود که برای دیگر 
توپخانه از  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 روزانه خود نوشته است:هشتم آذر در دفتر ثبت به چهارم الی یکشنبه حوادث روزهای چهارشن
م م930که احتیاط نزاجا بود با یک گردان توپخانه زرهی دزفول 9، تیپ6/2/10روز 

 الوقوعاز حمله قریب مردم منطقهوارد و مستقر شده بودند، لذا  منطقه سوسنگردبه 
 نیروها آگاهی یافته بودند.

افسر عملیات گردان و  همراه سروان خواجویبه ، فرمانده گردان 3/2/10در روز 
رفته  راکبارتفاعات اللهبه اکبراصالنی جهت شناسایی موضع جدید یکم علیستوان

اسایی و مشاهده بودند. در این روز هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه مشغول شن
 یگان

ً
ه بکردند، های مستقر در منطقه را هم بمباران میتحرکات نیروها بودند و بعضا

خورد که انگار زلزله های هوایی چنان تکان میواسطه بمبارانبه طوری که سنگرهای ما 
 وقوع پیوسته بود.به 

لو مواضع جبه یکم اصالنی فرماندهی ستوانبه یکم  آتشبار، 1/2/10سحرگاه روز  
 و یکم در دو نقطه در منطقه بستان آتشباردوم در سه نقطه و  آتشبارانتقال داده شد. 

جاده رملی )جاده پیروزی(  3ثبت تیر کردند. ثبت تیرها از دیدگاه شماره بهتنگ چزا
انجام  تانک سرهنگ صفوی 923ها با کمک فرمانده گردانصورت گرفت. تیراندازی

یش برا کدام منطقهدانست که خوبی میبه دشمن را دور بزند. او به شد که قرار بود عق
 در عملیات حیاتی است، لذا روی همان مناطق ثبت تیر کردیم که بسیار عالی بود.
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برای شرکت در  1/2/10توپخانه در شب  388گردان 3فرمانده گردان و رئیس رکن
 3و فرمانده تیپ زرهی 29کمیسیونی که با حضور فرمانده نیروی زمینی، فرمانده لشکر

زرهی و دیگر افسران و فرماندهان تشکیل شده بود، رفته بودند و برابر هماهنگی دو 
تانک اعزام نمودیم.  923گردانبه و حمل مهمات  بر جهت کمکدستگاه مهمات

فرماندهان گوشزد شد و به طول انجامید و موارد مهمی به  0930کمیسیون تا ساعت 
 بایست انجام دهند توجیه شده بودند.طرح عملیات و اقداماتی که میبه همگی نسبت 

گردان از آتشباریکم که در مواضعی همراه فرمانده به ، 8/2/10روز  0830ساعت
 اکبرزرهی و در سمت راست و شمال ارتفاعات الله 3متری قرارگاه تیپ 300در حدود

توپ همه نفرات را مالقات و از نحوه استقرارشان بازدید به مستقر شده بود، رفتیم و توپ 
شدت بمباران کردند و به را  آتشبارع کردیم. در حین بازدید، هواپیماهای دشمن موض

 3اه تیپقرارگبه یکم،  آتشبارنیز بمباران شد. بعد از بازدید از  لحظاتی بعد سوسنگرد
و جزء عقیدتی سیاسی بود را در مسجد به که طل زرهی رفتیم. ستوان وظیفه باقری

زرهی و  3اکبر مالقات کردیم. در آنجا توجیه دیگری توسط رکن سوم تیپهای اللهتپه
 در ساعتبه راد( لون )امیریسرگرد سبزه

ً
 3قرارگاه تیپبه  9130عمل آمد و مجددا

توپخانه  3رکنبه مالقات و سپس  زرهی رفته و با فرمانده تیپ جناب سرهنگ بهرامی
رفته و در جریان آخرین وضعیت در خصوص عملیات قرار  لشکر نزد سروان ریاحی

ه بگرفتیم. حدود بیست دستگاه اتوبوس برای تخلیه اسرا در نظر گرفته شده بود که 
گردان تحویل داد که به توپخانه را  طرح آتش جلو اعزام شده بودند. سرهنگ کوچکی

یکم اصالنی رفته و پس از تحویل یکم نزد ستوان آتشباربه  من و سروان خواجوی
ها و طرح آتش و بردن آنها روی طرح تیر و اطمینان از صحت آنها و بازدید مختصات آماج

یز ها را با آنها ندوم رفتیم و آخرین هماهنگی آتشباربه  آتشبارکامل از آخرین وضعیت 
م نشستیم سیقرارگاه گردان بازگشتیم و با هیجان بسیار کنار بیبه انجام دادیم. سپس 

 و منتظر آغاز عملیات شدیم تا در حین عملیات اقدامات بایسته را انجام دهیم.

***** 

توپخانه از حوادث روز ششم آذر ماه در دفتر ثبت روزانه  ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 خود نوشته است:

، از صبح زود پس از ادای نماز دنباله برنامه روز قبل ادامه 1/02/9310در تاریخ 

موضع جدید در حال تغییر مکان بود. در ساعت به توپ به یکم توپ  آتشباریافت. 
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توسط به و چزا فاصله ده کیلومتری از مواضع خودمان در منطقه بستانبه  90:30

از وضع استقرار و آماده سازی سنگرها  99:30یکم ثبت تیر انجام شد. ساعت  آتشبار

قه های منطسی مشکل یگانیکم بازدید کردم کمبود لودر و تجهیزات مهند آتشباردر 

رفتند. راهنمایی توسط رؤسای رسد مواضع جلو میبه بود. همه نفرات با شوق و شعف 

شد. بقیه نفرات نیز در ساعت یم مو رکن سوم گردان در منطقه در مسیر انجا آتشبار

 تردد در جاده منتهی یماعزام جلو به فاصله زمانی به  96:00
ً
ر اکباللهبه شدند، تا اوال

حداقل برسد. ساعت به های هوایی پذیری بر اثر بمبارانکمتر باشد، در ثانی آسیب

مواضع جدید رفتم. تالش فرمانده به یکم  آتشبارپس از بازدید از باقیمانده  93:00

 برای آماده کردن موضع جدید بسیار آتشباریکم اصالنی و دیگر نفرات ، ستوانآتشبار

مالقات کردم و از آخرین اوضاع  چشمگیر بود. با افسر رابط توپخانه، سروان ریاحی

همراه سروان حسین  92:30منطقه و کارهای جاری عملیات مطلع شدم. ساعت 

و قرارگاه لشکر احضار شدیم که  یزره 29قرارگاه توپخانه لشکربه  خواجوی

را انجام دهیم. فرمانده عملیات جنوب، جناب  9های عملیات کربالیهماهنگی

بت صح سرهنگ نیاکی وضعیت را مشخص و تشریح کرد. سپس برادر محسن رضایی

 فرمانده نیرو جناب سرهنگ صیادشیرازی
ً
مطالب الزم را یادآوری کردند. در  کرد و بعدا

طرف موضع خودمان حرکت کردیم و در به کمیسیون تمام شد.  93:00ساعت 

، قرارگاه خودمان رسیدیم. افسران گردان سروان علمیبه شب نیمه 0300ساعت

و... منتظرمان  ، سروان طالبی، سروان انوشیروان خدادوستسروان مهدی دامغانیان

آنان گفته و دستوراتی به عملیات را به بودند. آخرین وضعیت منطقه و مواردی مربوط 

مواضع جدید داده شد. در ساعت به یی آتشبارها و حمل مهمات جاجابهبه راجع 

مواضع جلو حمل شد. سپس به یکم در تاریکی شب  آتشبارمهمات مورد نیاز  09:00

 ها و نحوه عمل آنها را برای افسران گردان بدین شرح تشریح کردم:آخرین وضعیت یگان

توپخانه در شعاع عملیاتی چهل کیلومتری مأموریت را با پشتیبانی از دو  388گردان

های توپخانه زرهی در جنوب و شمال کرخه باید انجام دهد. تعداد گردان 91و  29لشکر

 آتشبارم، دو م933توپخانهکننده در عملیات شمال کرخه، دو گردان شرکت

م و یک گردان م903توپخانهکاتیوشا، یک گردان  آتشباریک  م،م930توپخانه

های های موجود یعنی یگانزرهی و دیگر یگان 3( که عملیات تیپ-م )م973توپخانه



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 292

 

یپ ت را پشتیبانی خواهند کرد. یکبه چزا -در محور بستان پیاده بسیج و سپاه پاسداران

 3های زرهی و تانک و پیاده تیپ؛ شامل چهار گردان پیاده با گردانسپاه پاسداران

ادغام گردیده است. عملیات جنوب کرخه، شامل دو تیپ در خط  زرهی 29زرهی لشکر

و  بستان -سابله  -نوب غرب در محور دهالویه در قسمت ج زرهی 91لشکر 9که تیپ

که با دو تیپ از سپاه  طرف رودخانه نیسانبه زرهی در محور جنوب  91لشکر 9تیپ

های توپخانه شامل چهار گردان ترکیب شده با پشتیبانی یگان پاسداران

 آتشبارم، یک م930توپخانهم، یک گردان م903توپخانهم، یک گردان م933توپخانه

کاتیوشا اجرا خواهد  آتشبارسوم( و یک  آتشبارتوپخانه ) 388م از گردانم973توپخانه

ارتش، برتری خود را از شروع عملیات نشان خواهند داد  و نیروی هوایی شد. هوانیروز

درصد با ما خواهد بود. پشتیبانی هوایی نزدیک نداریم و عملیات 900و پوشش هوایی 

 با موفقیت کامل همراه خواهد بود و انشاالله منطقه خرمشهر و آبادان انشاالله 9کربالی

در احتیاط نزاجا و در اختیار  زرهی دزفول 9تیپخود قرار خواهد داد.  الشعاعتحترا 

فرمانده عملیات جنوب خواهد بود. بعد از توجیه افسران ستاد گردان چند ساعتی را 

 استراحت کردیم تا برای آینده آمادگی داشته باشیم.

***** 

 (1)کربالی  القدسها در عملیات طریقسازمان برای رزم یگان

 فرماندهی سرگرد زرهی ستاد سید علی صفویبه  ۳۲زرهی لشکر ۳تانک تیپ ۲۳۳گردان

پس از احداث جاده پیروزی و قابلیت حرکت بر روی آن، مأموریت یافت که از این جاده عملیاتی 

تدریج ه برا تصرف و تحکیم کند. مقرر گردید که گردان مذکور  بهدشمن تک و تنگ چزابه عقبه 

 ۳حوالی دیدگاه شمارهبه خود را  ۷/۳/۳۱از محل استقرار فعلی با استفاده از تاریکی شب 

هنگام تهاجم علیه دشمن ضمن کوتاه شدن مسیر، مشکل تردد و جابجایی به برساند که 

 در همین زماعمده
ً
های عملیاتی تیپ امام تدریج گردانبه ن ای وجود نداشته باشد. ضمنا

ای که برش گونهبه استقرار یابند،  ۳و  ۲و  ۵هایدر حوالی دیدگاه سجاد)ع( سپاه پاسداران

مالی جناح شبه باشد. بدین ترتیب حمله تاکتیکی هر دیدگاه دو گردان تهاجمی سپاهی می

نفوذپذیر شود.  زرهی ۳۲لشکر ۲۳۳نفوذ بوده با تیپی از سپاه و گردان تانک دشمن که غیرقابل 

های احتیاط یگانبه دلیل دسترسی به  ۳محور دیدگاه شماره به البته تخصیص نیروی رزمنده 

دو محور دیگر بیشتر در نظر گرفته شد. در بررسی وضعیت موجود، زمین به دشمن نسبت 
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ای الذکر اشارهگانه فوقچگونگی معابر سهبه روان  شنزارهایعلت وجود به منطقه عملیات 

د عصا، مور به شمال و شرق خط پدافندی دشمن معروف به نشده بود. اما مسیرهای دسترسی 

د بینی شده بود که دو معبر آن محدوبررسی قرار گرفته و چهار معبر عملیاتی در آن منطقه پیش

 براکو دو معبر دیگر در شرق ارتفاعات الله ی موجود در حاشیه شمالی رودخانه کرخههاجادهبه 

یزه های زرهی و مکانسمت خاکریز عصایی بود که در ابتدای آن معابر گردانبه سبز و شمال تپه

گسترش یافته بودند.  )ع(های مانوری تیپ امام حسینگردان صورت ادغامی بابه زرهی  ۳تیپ

 ها عبارت بودند از:ترتیب استقرار یگان

در محور  )ع(نبا یک گردان از تیپ امام حسی زرهی ۳۲سوار زرهی لشکر ۲۲۵گردان -

 شمالی ساحل کرخه )حد جنوبی تیپ(.

در محور جنوبی  )ع(همراه یک گردان از تیپ امام حسینبه تانک  ۲۳۵گروه رزمی -

 .اکبرارتفاعات الله

 اکبر.اللههمراه یک گردان پاسدار در مسیر محور به مکانیزه سنگین  ۵۱۱گروه رزمی -

یپ از ت سپاه پاسداران همراه یک گردان تقویت شدهبه مکانیزه سنگین  ۵۱۱گروه رزمی -

ها سمت خاکریزهای عصایی گسترش و یگانبه سبز در جنوب ارتفاعات تپه )ع(امام حسین

 مناطق یادشده بودند.به یی و حمل آمادها جاجابهمشغول 

زرهی  ۳منهای تیپ زرهی ۵۳نیز لشکر در غرب سوسنگرد در قسمت جنوب رودخانه کرخه

کور در خط پدافندی گسترش داشت( با کلیه و شمال کرخه زرهی در جنوب حمیدیه ۳)تیپ

های رزمی و خدمات رزمی در خط پدافندی منطقه جنوبی رودخانه کرخه در برابر پشتیبانی

گسترش یافته بود که جهت اجرای  هویزه-دغاغله-گسترش دشمن در امتداد جاده دهالویه

 ۵۳کرهای لشنام عاشورا و کربال نیز در یگانبه  های پیاده سپاه پاسدارانتیپ ۵عملیات کربال 

، تیپ کربال در ۵۳زرهی لشکر ۵ای که تیپ عاشورا در تیپگونهبه زرهی ادغام شده بودند. 

عباس تا رودخانه در منطقه زرهی از شط آل ۵ادغام و همچنین تیپ ۵۳زرهی لشکر ۲تیپ

زرهی در ساحل جنوبی رودخانه کرخه تا رودخانه خشک  ۲یزدنو و تیپ -و جاده هویزه نیسان

 توأمعباس و در برابر مواضع و خاکریزهای دو ردیفه دشمن که با سامانه موانع مصنوعی آل

ر شدت مشغول شناسایی و بررسی معاببه های عملیاتی گردیده، گسترش یافته بودند. یگان

شد، زیرا برابر برنامه قبلی پایان روز بودند و هر لحظه بر عزم آنها برای اجرای عملیات افزوده می

 گردید.روع میش القدسبایستی عملیات طریق ۷/۱۳/۵۳۳۱و آغاز  ۳/۱۳/۵۳۳۱
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 روزی فراموشهای حاضر در منطقه الله، برای یگان۳/۱۳/۵۳۳۱روز 
ً
نشدنی اکبر واقعا

ها و... ها، تغییر مکانوجوش بودند، تحرکات، شناساییها در تالطم و جنببود. همه یگان

پرداختم و روز یم متغییر موضع یگانبه ها را شاهد و ناظر بودم. من ضمن اینکه همه تالش

دم. دیهای جدیدی را در منطقه میبسیار پرکاری داشتم، شاهد اتفاقات بسیاری بودم. چهره

در  اکبرارتفاعات اللهبه فرماندهان بلندپایه ارتش، سپاه و دیگر مسئوالن که در جاده منتهی 

زنی و بمباران بودند. نطقه در حال گشتدر م هم مرتبحال تردد بودند. هواپیماهای دشمن 

ه بمباران افتاد کنام کدام یگان میبه دیدیم که قرعه کردیم و میبایست صبر میدر این میان می

بهره نمانده بود. جهت مقابله با حمالت هوایی وقت بیها هیچشود. یگان من از بمباران

را در نقاطی مستقر کردم تا کارایی باالیی داشته باشند و تذکرات بسیاری  آتشباردشمن، پدافند 

خدمه آنها دادم، زیرا فرماندهان و طراحان جنگ و نیروهای زیادی در منطقه حضور داشتند به 

 موشکبایست آنها برای عملیات حفظ میو می
ً
ضدهوایی را هم  ۳های سهندشدند. ضمنا

 فعال کرده بودیم.

، یک قرارگاه تاکتیکی جنب قرارگاه عملیاتی القدسبرای اجرای عملیات طریقدر آن روز 

عهده جناب سرهنگ به ایجاد شد و فرماندهی این قرارگاه  اکبردر ارتفاعات الله زرهی ۳۲لشکر

جانشین فرمانده نیرو در منطقه خوزستان بود. جناب سرهنگ زرهی و  ۳۲نیاکی فرمانده لشکر

از اساتید مجرب دافوس  محمدزاده، جناب سرهنگ نوابی و جناب سرهنگ بختیاری

عنوان تیم عملیات و جناب سرگرد ذاکری فرمانده به )دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش( 

در قرارگاه  ۳/۱۳/۵۳۳۱عنوان رئیس رکن دوم قرارگاه بعدازظهر روز به گردان اطالعات منطقه 

روز جاری در قرارگاه تاکتیکی نزاجا واقع در  ۲۱:۱۱جدید مستقر شدند. قرار بود ساعت 

های عمده تا رده تیپ با حضور فرماندهان یگان ۵اکبر، توجیه عملیات کربالیارتفاعات الله

اکبر احداث شده بود که محل مناسبی بود. ارتفاعات اللهداخل اجرا شود. قرارگاه در ضدشیب 

، زرهی ۵۳فرمانده لشکر بعد قرارگاه فعال گردید. جناب سرهنگ لطفیبه  ۵۳:۱۱ساعت 

زرهی  ۳و  ۲و  ۵های، فرماندهان تیپ۵۳سرهنگ دوم سیاوش مدیر رئیس رکن سوم لشکر

 ، سرهنگ بهرامیهای عاشورا و کربال از سپاه پاسدارانهمراه فرماندهان تیپبه  ۵۳لشکر

های امام حسین)ع( و امام سجاد)ع( وارد اتاق با فرماندهان تیپ ۳۲زرهی لشکر ۳فرمانده تیپ

فرمانده نیروی زمینی ارتش، شهید سپهبد  ۵۳:۳۱عملیات شدند. حوالی ساعت 

اتفاق افسر به توپخانه نیز بود،  ۲۲همراه ریاست ستاد قرارگاه که فرمانده گروهبه  صیادشیرازی
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های توپخانه و افسر نیروی انسانی در قرارگاه حضور یافتند و بدین آماد و افسر تطبیق آتش

یادآوری است که در یک عملیات، افراد زبده و کارآمدی به ترتیب قرارگاه رسمیت پیدا کرد. الزم 

م پیروزی ختبه ها چه زحماتی را متحمل شوند تا آن عملیات ریزی و هدایت یگانحباید با طر 

جمع افسران ارتش در قرارگاه تاکتیکی نزاجا در آن زمان نظری بیندازیم، متوجه به شود. اگر 

 طراحی
ً
 های دقیقخواهیم شد که ستاد برای یک فرمانده برای پیروزی چقدر مهم است. قطعا

پیروزی ختم شد. هرچند تخصص و زبدگی و روحیه باالی به که عملیات  و مناسب آنها بود

آن افزود، ولی در هر صورت ستاد قوی، عملیات موفق را هدایت به بایست یم مرزمندگان را ه

 وجود ستاد را برای فرمانده به نماید. این پاسخی است و کنترل می
ً
 یا سهوا

ً
عزیزانی که عمدا

گردند. البته زمانی این های قاطعانه میستادها در پیروزی مناسب ندانسته و منکر نقش

کنند که طراحان آن کسانی باشند که در مسیر خدمت خوبی ایفا میبه ستادها نقش خود را 

سته های رزمی؛ از فرمانده دسطح یگان ترینپایینبسیار منطقی حرکت کرده باشند. یعنی از 

 ها خدمت کرده باشند.هایی داشته و در آن یگانو گروهان تا فرمانده تیپ و لشکر مسئولیت

به رخاطر علم و تجبه عنوان یک افسر ستاد و یا یک عنصر فعال ستادی به توانند آن وقت می

تاد شده ساکن وارد سبه ابتدا  ایتجربهگونه فرمانده کمک کنند. نه اینکه بدون هیچبه کافی 

 اینگونه انتصابات از نظر آگاهان و متخصصان نظامی مقبول نبوده و 
ً
و شروع بکار نمایند. قطعا

 دیده شک و تردید نگریست.به های انجام شده توسط آنان باید ماحصل طراحیبه 

وجوش زیادی ( جنبزرهی ۳۲نزاجا و لشکر مقدمها )قرارگاه هر جهت در اطراف قرارگاهبه 

 اکبر مشغولوجود داشت تعدادی از فرماندهان و مسئوالن و دیگر افراد حاضر بر بلندای الله

کردند. بودند. فرماندهان ارتش و سپاه با امیدواری با یکدیگر صحبت می نظاره بر دشت آزادگان

جهادگرانی که در احداث جاده پیروزی نقش داشتند با خوشحالی از چگونگی احداث جاده و 

ن اظهارات شاهدی بنا برکردند. همه گفتگوها پیشرفت کار در ایامی که گذشت صحبت می

 الم بود.جلسه در جهت پیروزی عنقریب ارتش اس

 القدسهای دشمن قبل از عملیات طریقآخرین وضعیت یگان

دو گردان تانک، یک گردان مکانیزه،  تا بستان نیروهای درگیر در شمال رودخانه کرخه –الف

 شش گردان بودند.
ً
 سه گردان پیاده جمعا

هم دو گردان تانک، یک گردان مکانیزه، دو  درگیر در جنوب رودخانه کرخهنیروهای  -ب

 پنج گردان بودند.
ً
 گردان پیاده، جمعا
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نیروهای تقویتی شناخته شده در منطقه هم یک گروه رزمی تیپی تانک سنگین از لشکر  -ج

روه مستقر و گ والی جنوب هویزهاستعداد دو گردان تانک و یک گردان مکانیزه حبه مکانیزه  ۱

مکانیزه شامل دو گردان تانک، دو گردان مکانیزه، یک گردان پیاده حوالی جنوب ۵5رزمی تیپ

و یک گروه رزمی گردانی متعادل )تانک و  زرهی در جنوب هویزه ۳زرهی لشکر ۵۲سابله و تیپ

های پشتیبانی انضمام کلیه آتشبه پیاده  ۳۳و قرارگاه تیپ مکانیزه( در حوالی شهر بستان

زرهی  ۵۲های موجود در منطقه قرار داشت. ضمن اینکه دشمن توانایی وارد عمل کردن تیپ

 یکی از تیپ
ً
های نیروی مخصوص را از جبهه و مکانیزه گارد جمهوری از منطقه جفیر و احتماال

 جنوبی داشت.

 القدسمی نیروهای خودی در عملیات طریقتوان رز

گردان  ۳گردان بود.  ۲۲های مانوری نیروی زمینی ارتش در عملیات شامل جمع گردان -۵

 تانک، هفت گردان مکانیزه، یک گردان سوار زرهی و پنج گردان پیاده.

به گردان پیاده مجهز  ۳۱در عملیات حدود  های مانوری سپاه پاسدارانجمع گردان -۲

نفر رزمنده از نیروهای  ۲۱۱افزارهای انفرادی و اجتماعی سبک بود. استعداد هر گردان، جنگ

 شد.بسیج مردمی برآورد می

 .های نامنظم شهید دکتر چمراندو گردان پیاده از گروه جنگ -۳

های توپخانه صحرایی نیروی زمینی ارتش که در پشتیبانی آتش عملیات قرار یگان -5

 
ً
م و کاتیوشا م۲۱۳و  ۵۷۱، ۵۱۱، ۵۳۱، ۵۱۱از انواع کالیبر یعنی  آتشبار ۳۲گرفتند، جمعا

نیروهای جنوب به  آتشبار ۵۳پشتیبانی از نیروهای شمال کرخه و به  آتشبار ۵۱شد که بالغ می

)ع( که در مرحله دوم عملیات  االئمهثامن ۷۷لشکر ۵پشتیبانی از تیپبه  آتشبارکرخه و سه 

 وارد منطقه گردید، اختصاص یافته بودند.

 های مورد نیاز برای فرماندهی قرارگاه کربالهای مهندسی و سایر پشتیبانیپشتیبانی -۱

 لحاظ شده بود. در تقدم یکم برای سپاه پاسداران

نیروی زمینی ارتش پشتیبانی آتش، حمل آماد، نیرو و تخلیه مجروح و دیدبانی  هوانیروز -۳

 هوایی را بر عهده داشت.

 داد.یم مارتش جمهوری اسالمی ایران )پشتیبانی هوایی( را انجا نیروی هوایی -۷

ها و در فاصله پنج الی شش کیلومتری جناح ای در دل رملقبل از عملیات، تالش گسترده

الوقوع شمالی نیروهای عراقی در جریان بود. نیروهای متجاوز کاماًل آگاه از حمله قریب
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ا از نحوه هخبر از چگونگی آن در انتظار بودند. خوشبختانه عراقینیروهای ایرانی بودند، اما بی

های رملی آگاه نبودند. هرچند که جناح خود را با استفاده یروهای خودی از سمت زمینعمل ن

از خاکریز و ایجاد موانع و میادین مین برای جلوگیری از حمله یا نفوذهای احتمالی کاماًل 

 مستحکم کرده بودند.

 های ارتش و سپاه و نحوه فرماندهی آنها در حین عملیاتروابط فرماندهی یگان

های سپاه و ، روابط فرماندهی یگانالقدساز مشکالت اساسی در عملیات طریقیکی 

 که یکی از اصول ارتش بود که نه حالت تحت امر و نه در کنترل عملیاتی داشت. در صورتی

های مهم جنگ، اصل وحدت فرماندهی است که در صورت نادیده گرفتن، آسیب

اه های سپکه یگان کردیم ماین اصل حکبه گردد. رعایت و توجه سبب می ناپذیری راجبران

ن و رسید و فرماندهامی نظربه های ارتش باشند که در ابتدا چنین در کنترل عملیاتی یگان

ای سپاه هنشد و عماًل یگان اینچنینمسئوالن عملیاتی سپاه هم ادعای دیگری نداشتند، ولی 

های قرار شده بود که اگر فرماندهی نظامی برای یگان .در کنترل عملیاتی ارتش قرار نگرفتند

 آنها ابالغ شود.به کند، آن دستور از طریق فرمانده سپاه دستوری صادر می سپاه پاسداران

کننده، اعتقاد بر ضرورت های عملتعدادی از نظامیان چه در سطح قرارگاه و چه در سطح یگان

اتی بایست در کنترل عملیهای سپاه میاصل وحدت فرماندهی داشتند و معتقد بودند که یگان

هر به د. باش فرماندهان ارتشی قرار گرفته تا هدایت نبرد تسهیل و عملیات قابل کنترل و اداره

خود باقی ماند. تا اینکه در روز  قوتبه صورت مبهم تا روز قبل از عملیات به آن مشکل  حال

به  ۵ای که فرمانده نیروی زمینی ارتش از طریق قرارگاه عملیاتی کربالیطی امریه ۷/۳/۳۱

 عهایی از آن امریه ها ابالغ نمود، تکلیف این مسئله را مشخص کرد. قسمتکلیه یگان
ً
به ینا

 شرح زیر بود:

ای مرکب از فرماندهان نظامی و سپاه های جلسهگیریمبنای تصمیم نکاتی که بر

 انقالب اسالمی برادر محسن رضایی در حضور من و فرمانده سپاه پاسداران پاسداران

 گردد:این شرح ابالغ میبه عمل آمد به 

 ها:نحوه فرماندهی یگان

 برادران سپاه پاسداران هجوم کنندهفرماندهی نیروهای  -الف
ً
بوده و یا  که اکثرا

 باشد.عهده برادران سپاه میبه ترکیبی از پیاده ارتش و سپاه بوده، 
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عهده فرماندهی نظامی خود بوده، ولی به فرماندهی نیروهای زرهی و مکانیزه  -ب

موازات پیشروی نیروهای هجومی در نگهداری به بایستی طبق تدبیر عملیاتی 

 های در خط کوشش نماید.های پاکسازی شده و پشتیبانی یگانزمین

زرهی  9 و 9های کننده در محدوده تیپهای عملفرماندهی عمومی یگان -ج

 1باشد.های مربوطه میعهده فرمانده تیپبه  29زرهی لشکر 3و تیپ 91لشکر
 

بدین ترتیب ترکیب مقدس سپاه و ارتش شکل گرفت تا دو نیروی مسلح با خصوصیاتی 

در پی داشته  بهپایان برسانند که سربلندی کشورمان را به متفاوت بتوانند جنگ را با شرایطی 

رغم اینکه فرماندهان سپاه در آن زمان کاماًل واقف بودند که از به  تانباشد. اما در عملیات بس

ها در سطح فرماندهان مورد قبول نظام جمهوری فرماندهی و اداره قرارگاهبه نظر دانش و تجر

الوصف برخالف اصول وحدت فرماندهی، فرماندهی را بین اسالمی در ارتش نیستند، مع

فرماندهان ارتش و سپاه تقسیم کردند. شاید در آن زمان پاسخگو بود، اما بسیاری از فرماندهان 

از دو  دامکهیچنفع به آفرین بوده و عملکرد در درازمدت مشکل ارتش مطمئن بودند که اینگونه

کار بردن حداکثر تالش تمام نیروها برای رسیدن به باشد. زیرا داشتن اختیارات الزم و نیرو نمی

ها را متوجه گویند، ولی اصل هدف، کلیه تالشهدف نهایی را اصل وحدت فرماندهی میبه 

تکمیل این اصل باید وحدت فرماندهی برای تمرکز کلیه نماید و برای یک هدف عمومی می

ها وجود داشته باشد که مؤثرترین اقدام جهت وحدت تالش، وحدت فرماندهی است، تالش

 گوید:فرماندهی تفویض گردد. ناپلئون میبه یعنی باید اختیارات الزم 

ی دو لیاقت بهتر از فرمانده" هدایت و اداره کردن جنگ توسط یک فرمانده بی 

 فرمانده الیق در جنگ است."

ترین و و بادانش ارتش بویژه افسران ستاد و طراحان عملیات که از زبدهبه فرماندهان باتجر

ه باینکه فرصتی نبود تا مشکالت هدایت جنگ را به  با توجهترین افسران ارتش بودند، با دانش

ا بطور مشترک با دو فرماندهی که در هیچ جنگی دیده نشده بود، مورد بررسی قرار دهند. اما 

های تمامی جوامع بشری و اصول جنگ، برای نظامیان بادانش کاماًل تجربیات جنگبه  توجه

مشهود بود که فقدان وحدت فرماندهی مشکالت بسیاری را همراه با حرکات موازی باعث 

رغم ه بشرایط کشور و مالحظات سیاسی، به  با توجهسران و فرماندهان ارتش خواهد شد. اما اف

تراشی نکردند و اشکاالت موجود در خصوص عدم وحدت فرماندهی در هدایت عملیات، بهانه

                                                           
 .۷۳سبز، ص  ایران، انتشارات تهران، القدسعملیات طریق (؛9996) 2، مسعود، سرتیپ. بختیاری9



 ۲۱۳/ ( ۵القدس )کربالیفصل نهم: عملیات طریق

 

ورد که مهای بیجای بحثبه سعی کردند با تفاهم، رسالتشان را انجام دهند و تالش کردند تا 

سطح دانش نظامی آن عزیزان را در سطوح مختلف ارتقا داده که شد، نتیجه هم نمیبه منتج 

رار اصول جنگ در شرایطی قبه های بعدی با درک مسائل نظامی و پایبندی بتوانند در عملیات

های نظامی، با فرماندهان و بگیرند تا بتوانند با زبان مشترک نظامی در خصوص تاکتیک

های گیرینظر کرده تا با نتیجهو تبادلطراحان نظامی در موضوعات مختلف جنگ بحث 

گانه جنگ، پیشرفت قابل توجهی را نصیب کشورمان منطقی و اصولی بر اساس اصول ُنه

این مطلب مهم توسط نظامیان و احساس مسئولیتی که در دفاع از حریم به نمایند. با نگرش 

 های باالی ارتش،هپرستی آنان باعث شد تا فرماندهان ردکشور داشتند و همچنین حس وطن

داران و کارمندان در سایه هدایت و رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( با افسران، درجه

ترین زمان ممکن تجربه، دانش نظامی و گذشت، صداقت، تالش و دلسوزی در کوتاه

ای انتقال دهند که حتی در گونه به نیروهای عالقمند سپاه پاسدارانبه های فنی را مهارت

یات ها را برطرف و عملهدایت عملیاتبه تنهایی مشکالت و مسائل مربوط به مناطقی بتوانند 

 را اداره و هدایت نمایند.

در توجیه این توانمندی در ُبعد تربیت نیروی انسانی کارآمد و انتقال دانش نظامی، همین 

عنوان فرمانده گروهان عمل کرده بود، در عملیات بعدی به َبس که اگر نیرویی در یک عملیات 

گردید و یا در نمونه دار میفرمانده گردان و در عملیات سوم فرماندهی تیپ یا لشکر را عهده

ها، مراکز آموزشی فقط با هدف انتقال گرفته شدن مدارج تحصیلی و اساسنامه با نادیدهدیگر 

ای، اجازه ورود های مقدماتی رستهراندن آموزشدانش نظامی چه بسیار کسانی که بدون گذ

یافتند و از این طریق مجوز های آموزش عالی و دانشکده فرماندهی و ستاد را میکالسبه 

 9ویژه فرماندهی را دریافت کردند.به احراز مشاغل عمده و 

یافته نیروی های رزمی سپاه با گذشت زمان و جنگیدن در کنار نیروهای سازمانیگان

اب ابتکار فرماندهی وقت نزاجا جنبه های مشترک که ویژه با تشکیل قرارگاهبه مینی ارتش و ز

ی را خوب هایتجربهو ارتقای توانمندی آنان تشکیل گردیده بودند،  سرهنگ صیادشیرازی

 کسب نمودند.
 های امروزی، اکثرتکنیکی جنگگستردگی و پیچیدگی امور تاکتیکی و به  با توجه

سال  ۲۱الی  ۵۱کارشناسان امور امنیتی و دفاعی در سطح جهان معتقد هستند که حداقل 
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بتواند مجوز کسب به وقت الزم است تا یک جوان مستعد با طی مراحل مختلف و کسب تجر
ندار این پبه  با توجههای دفاعی گذاریفرماندهی گردان و تیپ را دریافت نماید و تمام سرمایه

گردد. در آن زمان، اکثر فرماندهان گردان در ارتش دوره دانشکده فرماندهی و تشکیل می
 ۳۳۳. مثاًل فرمانده گردانبرخوردار بودندکافی به ستاد را طی کرده بودند و از دانش و تجر

 زرهی  ۳های تیپتوپخانه و اکثر فرماندهان گردان ۳۳م خودکششی گروهم۵۷۱توپخانه
ً
 حدودا
با بیست سال خدمت در ارتش و طی دوره دافوس مسئولیت هدایت و اداره یک گردان را 

ه و آنها توجه کرد تا یک عنصر رزمندبه بایست داشتند. اینگونه مسائل اصولی هستند که می
ایی انجام وظایف خود را داشته باشد، وگرنه نتیجه توان هر جهتنیروی دفاعی کشور از 

ها برای کشور بسیار گران تمام خواهد شد و در بسیاری از مواقع نیز خسارات وارده توجهیبی
و ه بباشد. بسیاری از افسران باتجرکافی فرماندهان جبران ناپذیر می عدم مهارتدلیل به 

نیروهای خودی، روی اصول به خاطر دلسوزی و وارد شدن تلفات کمتر به بادانش در آن زمان 
هی ترین اصول توجپیشنهادات آنان و حتی ابتداییبه داشتند که متأسفانه گاهی  تأکید
 آورد.وجود میبه شد و این امر نگرانی زیادی را در افکار آگاهان دلسوز و متعهد نظامی نمی

 القدسآغاز عملیات طریق

، بر اساس پیامی از سوی قرارگاه فرماندهی عملیات ۱۷/۱۳/۵۳۳۱به عصر روز شن
 دوم ماه( برابر با ۱۳/۱۳/۵۳۳۱روز  ۱۱:۳۱( ساعت )س( روز )ر( )ساعت ۵)قرارگاه کربالی

ها ابالغ گردیده بود. در امریه یادشده عالوه بر تعیین زمان تک، ابالغ یگانبه صفر تعیین و 
و فرمانده نیروی زمینی ارتش، هدف واگذاری  شده بود که برابر توافق فرمانده سپاه پاسداران

)منطقه بین تپه رملی دارالشیاع  بهتنگ چزابه  جای دهانه بستانبه  ۳۲زرهی لشکر ۳تیپبه 
( تغییر یافته و همچنین تأمین ساحل شرقی هورالعظیم در شمال شهر بستانبه تا روستای خرا

  زرهی ۵۳لشکربه در منطقه ابوچالچ 
ً
 شد. تأکیدمجددا

های اولیه بود. اما این تغییر هدف حاصل بررسی، شناسایی و تجدیدنظر و تکمیل طرح
طور شفاهی آگاه بودند و با این تغییر هدف غافلگیر نشدند. به ها از قبل ها از تغییر هدفیگان

را از  ۵دستور عملیات کربالی جناب سرهنگ کوچکی ۱۷/۱۳/۵۳۳۱مورخه  ۲۳:۱۱در ساعت 
 ابالغ کرد. البته طرح آتش توپخانه توسط گردانم۳۳۳گردانبه  ۳۲توپخانه لشکر

ً
 ۳۵۳م کتبا

توپخانه ابالغ شده  ۳۳۳گردانبه  ۲۱:۱۱زرهی در ساعت  ۳تیپ میکمک مستقم م۵۱۱توپخانه
و  آتشبارها ابالغ گردیدهبه  بود که توسط رئیس رکن سوم گردان، جناب سروان حسین خواجوی

 کلیه اقدامات بر اساس طرح آتش ابالغی انجام و کلیه آتشبارها آماده اجرای عملیات بودند.
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کردند. هر کس بر اساس لحظه خود را برای عملیاتی بزرگ آماده میبه همه نفرات لحظه 

داد. من در آن زمان پیوسته یم مانجا رزمانشهمها را با دیگر وظایف خود، آخرین هماهنگی

ها بر اساس لیست آماج ، با نفرات هدایت آتش مشغول بردن آماجآتشباردر هدایت آتش 

ه ببودم. ضمن اینکه  آتشبارهای ناصر تیر برای توپدریافتی روی طرح تیر و آماده کردن ع

همه نفرات روحیه به کردم. سرکشی و از نحوه آمادگی آنان بازدید می آتشبارهای خدمه توپ

گفتم پیروز خواهیم شد. فقط دقت کنید و مراقب خودتان در هر لحظه بوده و دادم و میمی

کردم. دادم و از نزدیک بازدید و کنترل مییغفلت نکنید. دستور تکمیل سنگرهای انفرادی را م

 مورد هجوم هواپیماهای دشمن و گلولهزیرا می
ً
 های توپخانهدانستم بعد از شروع عملیات حتما

 بایست در تقدم یکمقرار خواهیم گرفت. لذا داشتن سنگرهای محکم امری ضروری بود که می

داشتند  ما نیاز آتشباروقفه آتش بیبه ننده کهای مانوری و تکدادیم. یگانیم مکارهایمان انجا

های صورت مشکالت بسیاری برای یگان این پیشروی خود ادامه دهند. در غیربه تا بتوانند 

 اجرای موارد ایمنی وبه این مطلب مسئولیت ما نسبت به آمد. با علم وجود میبه کننده تک

فرمانده گردان  ۲۳۳۱. حدود ساعتکردمیموقع و مداوم و مؤثر را روی دشمن بیشتر به آتش 

های ها و دیگر قسمتدر موضع ما حضور یافت و از کلیه خدمه توپ جناب سرهنگ آجوری

فرات نبه ای روحیه تازه آتشباربازدید کرد. آخرین دستورات را صادر و با حضور خود در  آتشبار

 پیروز خواهیم شد.کاماًل آماده نبرد را د
ً
 اد و اظهار امیدواری کرد که حتما

 لیاقت پیروزی را داشتیم. گرچه یکی از آرزوهایمان پیروزی بود. ما زحمات زیادی 
ً
ما واقعا

جای روزهای به زد. شاید سرنوشت پیروزی در ما موج میبه را متحمل شده بودیم و امید 

بود. دانم شاید عمر ما ناگزیر کوتاه میطوالنی، تنها زندگی کوتاهی نصیبمان کرده بود. نمی

بایست عمر کوتاه خود را بگذرانیم. دریغا که چه سرنوشتی ها میها و رنجآن هم در میان سختی

ه خود را در دل نهان دادیم و اندوآنچه پیش آمده، بود تن میبه برایمان رقم خورده بود. اما باید 

توانستیم کارایی الزم را داشته باشیم. فرمانده داشتیم، زیرا با آنهمه اندوه و دلتنگی نمیمی

داران و سربازان با من جداگانه تک درجهتکبه و روحیه دادن  آتشبارگردان بعد از بازدید کامل 

م قیمت جانتان تمابه انگاری نکنید که کرد مراقب خودتان باشید و سهل تأکیدصحبت و 

نصیحت کرد؛ در  تربزرگعنوان به من دستورات الزم را داد و از طرفی هم به خواهد شد. ایشان 

با آرامی برخورد کنی و در شرایطی که  آتشبارلحظات بحرانی صبور باش، سعی کن با نفرات 

شته باشند هایی داوجود خواهد آمد، ممکن است نفرات در شرایط سخت، واکنشبه برایمان 
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که غیرعادی باشد. بنابراین آنان را تحمل کن و سعی داشته باش روحیه جمعی و کلی یگان را 

 مالقات کنیم. اگر به حفظ کنی. سپس 
ً
من گفت: امیدوارم بعد از عملیات همدیگر را مجددا

ب م: جناایشان گفتبه برای من اتفاقی افتاد که نتوانستم دیگر تو را ببینم، حاللم کن. من 

 وظایفبه دهم ایم و قول میبرای عملیات کاماًل آماده آتشبارسرهنگ من و کلیه نفراتم در 

ایم. ما ای که شایسته نام گردان است، عمل کنیم و برای شهادت هم آمادهگونهبه خودمان 

 رایم. امیدوارم باز هم یکدیگایم، از هر نظر خود را آماده کردهاین میدان گذاشتهبه وقتی قدم 

 کرد. را ترک آتشبارمان را جشن بگیریم. ایشان روی من را بوسید و را مالقات کنیم و پیروزی

را در یک منطقه امن جمع کردم. آخرین  آتشباربعد از آن، من رؤسای توپ و دیگر رسدهای 

 را در روزهای آینده برای آنان آتشبارها را با آنان انجام داده و مسیر احتمالی حرکت هماهنگی

از روی نقشه منطقه عملیات مشخص و نحوه حرکت و اشغال مواضع آتی را با آنان در میان 

ها را انجام دادیم. همگی با آرزوی گذاشتم، تمامی ابهامات را برطرف کردم و کلیه هماهنگی

حاللیت طلبیده و برای آغاز عملیات از یکدیگر  یکدیگرپیروزی و دعا برای تمامی رزمندگان، از 

، آتشبارو سرگروهبان  سوم، مجیری تهرانیستوان آتشبارجدا شدیم. من با معاون 

ده و آنان کر به جداگانه صحبت کرده و بار دیگر وصیت خودم را  یارسوم الماس بازیارانستوان

 دعا کردم بار دیگر بعد از عملیات همدیگر را با سربلندی و پیروزی مالقات کنیم.

کم بارش باران شروع شده و مرور ابری شده بود و کمبه ، ۷/۳/۳۱آسمان از غروب روز 

 حرکت شدت می
ً
گرفت. ریزش باران در آن زمان برای رزمندگان اسالم بسیار مفید بود. زیرا اوال

 توان نگهبانی و دید دشمن را کاهش میکردمیها را تسهیل روها در رملنی
ً
های داد و نیرو، ثانیا

 هایتوانستند عمل کنند. همچنین گلولهخودی در نزدیکی میادین مین دشمن بهتر می

شدند، اثر خطوط دشمن نزدیک میبه کننده دشمن در شب روی نیروهای خودی که روشن

د. در زد و گرفته بوجا را فراگرفته بود و از نگرانی دلم شور میلق همهکمتری داشت. سکوت مط

شهامت دارند که هر وقت دلشان  قدرآنآن لحظات، دوست داشتم همانند ابرها باشم، زیرا آنها 

ندی کبه بودند. لحظات  گوشبه ها روشن و همه سیمکنند! بیگیرد، جلوی همه گریه میمی

به  ۲۲۱۱شکن از ساعتفرما بود. نیروهای خطشد. سکوت رادیویی در شبکه حکمسپری می

های مین دشمن بودند تا با شروع زمان جلو حرکت کرده و مشغول باز کردن معبر در میدان

کلی محو شده بود و آسمان ابری که خبر از طوفان به دشمن یورش ببرند. روشنایی روز به حمله 

شده بود و هوا کاماًل تاریک بود. باران فرود آمد و در  ترنزدیکما به ون خیلی داشت، اکن
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رسید که آن مردان بزرگ ای فرا میها صدای صاعقه نقطه پایانی بود. سرانجام لحظهدوردست

ها دانم در اینجا سکوت کنم، یا تمامی آن اضطرابنشدنی در انتظارش بودند. نمیو فراموش

شما  ها و...ها، استرسها، نگرانییاد بیاورم، یا از آنها بگذرم که با نقل آن اندوهبه را در آن شب 

تصورش را بکنید که در آن لحظات چه احساسی داشتیم. آن  توانیددانم مینمیرا نیازارم. 

ترین لحظه حیات ما بود که هرگز فراموش نخواهیم کرد. اما برای آنکه تصویر لحظه انتظار، بزرگ

لحظات عملیات به خواهم توصیف کنم، ایجاد نمایم، مجبورم هایی که میاز صحنه درستی

اند، اشاره کنم تا بهتر قابل درک باشد. در نفربر پست عنوان کرده رزمانمهمها که دیگر یگان

ها روشن و در جریان عملیات و حرکت نیروها قرار داشتیم و سیمفرماندهی بودیم و تمامی بی

ا های پیاده مکانیزه ارتش بکردیم. نیروهای بسیجی ادغام شده با یگانغفلت نمیای را لحظه

ای زرهی هرفتند و یگانسوی مواضع دشمن جلو میبه استفاده از تاریکی شب، زیر بارش باران 

و مکانیزه ارتش در مواضع خود در انتظار باز شدن معابر بودند. نیروهای عراقی، قبل از حمله 

کننده، های روشنوسیله گلولهبه کار انداختند و به های خود را ، توپخانهنیروهای خودی

ر های سوختااکبر و دهالویه را در شمال و جنوب کرخه روشن کرده سپس با گلولهمنطقه الله

 باران کردند.شدت مورد اصابت قرار داده و گلولهبه شده قبلی خود را  ثبت تیرنقاط 

ها مخابره نشود تا دشمن در یگانبه گرفته شده بود پیامی تصمیم  ۵در قرارگاه کربالی

ها تا قبل از شروع عملیات، واکنشی از خود نشان جریان عملیات قرار نگیرد. همچنین، یگان

دیم، شساعت حمله نزدیک میبه کم ها قبل از عملیات چشمگیر بود. کمندهند. سکوت یگان

جا را فرا گرفت و بارش آوری همهزد و صدای رعبتندر بر باالی سرمان غرید و آسمان برقی 

، ناگهان صدای ۳/۳۱/ ۳شب نیمه ۱۱۳۱ساعت روی به باران شروع شد. با قرار گرفتن عقر

های سوی محل استقرار یگانبه  زرهی از منطقه حمیدیه۵۳و  ۳۲های لشکرشلیک توپخانه

درآمده بود،  صدابه ها پیچید. غرش توپ کور در فضای دشت آزادگاندشمن در جنوب کرخه

های آنها موجی از ترس و گردان توپخانه و صدای انفجار حاصل از گلوله ۵۱صدای بیش از 

 وجود آورده بود.به وحشت در منطقه دشمن 

 رَهمها با امدادهای پنهان خداوند یعنی رعد و برق، دصداهای مرگبار و برق دهانه لوله توپ

 کور و منطقه جنوبیسمت کرخهبه  ای وسیع از جنوب حمیدیهآمیخته شده بود که نوید حمله

. دالورمردان کردمیای جلب چنین حمله غافلگیرانهبه داد و تمام توجه دشمن را آن را می

 ترسوی دشمن اثر آن را چندین برابر جدیبه تک و حرکت به با تظاهر  ۵۳زرهی لشکر ۳تیپ
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طور مداوم فضا را روشن کرده و غرش به  هاانفجار گلولهها و کرده بودند. برق دهانه توپ

ای قطع لحظه غرب اهوازو نورد واقع در جنوب رعدآسای شلیک توپخانه در منطقه طراح

رد طرح ترتیب، نبشد. البته حجم آتش توپخانه عراق نیز در آن منطقه چشمگیر بود. بدیننمی

 های گذشته، آغاز شد.روزی نیروها جهت آمادگی در ماهپس از تالش شبانه ۵عملیاتی کربالی

 مواضع دشمنبه حوادث و اتفاقات ساعات اولیه حمله رزمندگان اسالم 

، در تاریکی مطلق و در حین های سپاه پاسدارانو یگان ۳۲زرهی لشکر ۳های تیپیگان

زرهی از آنها عبور کند، حرکت نمودند و پس  ۳بایست تیپطرف معابری که میبه بارش باران 

عنوان ه بهای کمک مستقیم دشمن یورش بردند و توپخانهبه از برداشتن موانع با پیشروی خود 

های زرهی، منطقه دشمن را و یگان ور پیاده ارتش و سپاه پاسدارانهای تکپشتیبانی یگان

شده  بینیتهیه پیشمدت نیم ساعت آتشبه های منور نورانی کردند. هرچند کاماًل با گلوله

دشمن  م منطقهم۵۱۱هایفاده شد. توپخانهبود، اما در عمل اجرا نشد و از اصل غافلگیری است

 را روشن نگه داشتند.

 حسنصالح-اعالم کرد، اولین خاکریز دشمن در خط شحیطیه ۱۵۳۱ساعت  زرهی ۳۲لشکر

از قسمت شمال شکسته شده و دقایقی بعد اعالم کرد که یک  عصا شکلسقوط کرد و خاکریز 

 اند.داخل آن نفوذ کردهبه  عصا شکلگردان بسیجی از سر خاکریز 

 از خاکریز اول عبور نکرده بودند که سرهنگ بهرامی ۱۲۱۱زرهی تا ساعت ۳های تیپتانک 

زرهی دستور سریع عبور آنها را صادر کرد. در این ساعت، بارش باران نیز قطع  ۳فرمانده تیپ

به شد. خوشبختانه در مدت کمتر از دو ساعت خطوط مقدم دشمن با آن همه استحکامات 

ارم های تیپ چهدست توانای رزمندگان اسالم سقوط کرد و با اعالم این خبر، بالفاصله یگان

میادین مین جناح شمالی دشمن به های رملی خود را که از سمت جاده و زمیننیروهای بسیج 

های مین از موانع عبور و از جناح در سه نقطه با گشودن میدان زمانهمنزدیک کرده بودند، 

 با باز شدن معابر و سقوط خط زرهی ۳۲لشکر ۳ور شدند. فرمانده تیپدشمن حملهبه شمالی 

فرماندهی به تانک چیفتن  ۲۳۳های زرهی و مکانیزه خود از جمله گردانیگانبه مقدم دشمن 

سرعت از مناطق باز به موضع گرفته بود، دستور داد  ۳که در حوالی دیدگاه صفوی ۲سرهنگ

های واگذاری شده وارد منطقه پدافندی متجاوز شده و با انهدام دشمن برای تأمین هدف

مواضع و استحکامات دشمن در آن به های مین و نفوذ پیشروی کنند. عبور از معابر و میدان

 کار دشواری بود که فقط از عهده مردانی برمی
ً
انه در اشقآید که عشرایط و در تاریکی شب واقعا
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ای آهنین و بدون هراس از مرگ، خود را فدای میهن و مردم راه گام برداشته بودند و با ارادهاین

 کنند. این مردان قهرمانان واقعی ایران هستند حتی اگر گمنام و ناشناخته باشند.

علت به های زرهی و مکانیزه زرهی دستور داد که یگان ۳فرمانده تیپ ۱۲۱۱در ساعت 

 های واگذاری پیشروی کنند.سوی هدفبه ها را روشن و با سرعت تمام تاریکی چراغ

های وسیله یگانبه مواضع نیروهای احتیاط دشمن به تعلق م مدو خاکریز ۱۲۳۱در ساعت 

پیاده خودی سقوط کرد و نیروهای خودی درخواست روشنایی در عمق منطقه را کردند. در 

م و م۵۱۱های توپخانهمحل استقرار دو گردان از یگانبه خودی  همین ساعت، نیروهای پیاده

، تپه دارالشیاع رسیدند و ضمن اشغال و تصرف آنها با نیروهای م دشمن در شمال بستانم۵۳۱

ا اشغال ها ر تن بسیار سختی را شروع و در نهایت کلیه سنگرها و مواضع توپبه دشمن جنگ تن

ه های مستقر در آن منطقهالکت رساندند و توپخانهبه کرده و تعداد بسیاری از نفرات دشمن را 

 مواضع آن یگان
ً
های توپخانه را از نزدیک و نفراتش برای همیشه خاموش شدند. من، شخصا

ها وپهای آنها در کنار تها یا کشته شده بودند و یا اسیر که کشتهیگاندیدم. تمامی نفرات آن 

 و مواضعشان بیانگر همه چیز بود.

تانک که مأموریت  ۲۳۳های دشمن، گردانپس از تصرف مواضع توپخانه۱۲5۱در ساعت  

گردید و  گذشته و وارد شمال شهر بستانرا داشت، از جاده احداث شده  بهبستن تنگ چزا

 زرهی اعالم کرد. ۳فرمانده تیپبه آمادگی خود را 

 دو ساعت و پانزده دقیقه بعد از آغاز عملیات، تیپ ۱۲5۱در ساعت  
ً
زرهی با  ۳تقریبا

ورد نظر توسط و تصرف اهداف م مشاهده شرایط موجود و وضعیت دشمن در شمال بستان

 سقوط کرده و در 
ً
رزمندگان اسالم، اعالم کرد که منطقه اشغالی متجاوز در شمال کرخه تقریبا

 دست نیروهای خودی است.

جهت روشنایی  رهیز  ۳۲لشکرهای کننده توسط توپخانهگلوله روشن ۷۱۱طی آن شب،

سوار زرهی و  ۲۲۵گردان تانک و ۲۳۵گردانهای حرکت تانک منطقه تیراندازی شده بود و

مکانیزه با چراغ روشن در منطقه دشمن چنان شور و نشاط و شادمانی در  ۵۱۱های گرداننفربر

یاد نداشته بود. این تهور و به آورده بود که هیچکس تا آن لحظه  وجودبه بین رزمندگان خودی 

شمالی و جنوبی  در جبههچاالکی باعث تشدید روحیه جنگی چندین برابری نیروهای خودی 

 رابردر بای بود که مقاومت گونهبه  گردید. روحیه جنگی رزمندگان اسالم در شمال رودخانه کرخه

 .و روحیه آفندی آنان نداشت بر ارادهفایده بود و تأثیری نیروهای عراقی بی از طرفآن جنگجویان 
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منطقه دشمن با آرایش کامل نظامی در سمت شمال و به های خودی پس از ورود یگان

ای با قدرت و شکوه کوبنده و خیره کننده سوی شهر بستانبه  اکبر، بستانجنوب جاده الله

 های موجود در منطقه را از بین برده و منطقه را پاکسازی کردند.حرکت و کلیه مقاومت

به موانع و مقاومت دشمن برخورد و اعالم کرد؛ نیاز به تانک،  ۲۳۳گردان ۱۳۵۱ساعت  

زمین دارد. عبور از مواضع دشمن در آن  و تسطیحوسایل مهندسی جهت برداشتن موانع 

 ناظر استحکامات  بسیار مشکل هر یگانیشرایط برای 
ً
ه ایجاد شد و موانعبود. من شخصا

ایجاد  در مسیربودم. ارتفاع خاکریزهای ایجاد شده، بسیار بلند و موانع زیادی  در منطقهدشمن 

آنها شاهکاری توسط نیروهای و عبور از  کردمیشده بود که حرکات نیروهای خودی را کند 

 خودی بود.

ای عالی با دشمن درگیر بودند و کننده با شدت و روحیههای عملیگان ۱۳۲۱ساعت 

دلیل قدرت به م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳از گردان تانک توسط افسر رابط، سروان ریاحی ۲۳۳گردان

باالی آتش این گردان، درخواست آتش کرد که خیلی سریع پاسخ داده شد. البته دیدبان 

تانک مستقر بود  ۲۳۳در گردان یکم وظیفه سلیمانیانتوپخانه، ستوان ۳۳۳یکم گردان آتشبار

سرعت ه بمحض درخواست آتش به و دیگر دیدبانان گردان نیز در دیگر نقاط مستقر بودند که 

 ای در پیشروی و روند عملیات پیش نیاید.شد تا وقفهآنها داده میبه پاسخ الزم 

تانک که از پشت نیروهای احتیاط دشمن را محاصره کرده بود، اعالم کرد؛  ۲۳۳گردان

زرهی دستور جلوگیری از فرار آنها را صادر کرد.  ۳دشمن در حال فرار است که فرمانده تیپ

مقاومت به  جنوب رودخانه کرخه در منطقههای دریافتی حاکی از آن بود که دشمن گزارش

طور رودخانه کرخه آن  در جنوبای مبادرت ورزیده است. نیروهای دشمن مستقر سرسختانه

ر آن خودی را د ورتکهای مقاومت شدیدی دست زده بودند و یگانبه باید، غافلگیر نشده و  که

سیم اطالع داده از طریق بی ۱5۱۱منطقه با دشواری زیادی مواجه ساخته بودند. در ساعت 

 های تانک دشمن کشته شدهگردان از فرماندهاند که یکی با استراق سمع متوجه شدهشد که 

های دشمن در شمال رودخانه کرخه اعالم داشت؛ یگان است. در همین ساعت سپاه پاسداران

دلیل احاطه نیروهایش از به . دشمن، در شمال رودخانه کرخه اندگذاشتهفرار به با سرعت پا 

هایش و یورش سریع نیروهای خودی نتوانست طرف شمال استحکامات و غافلگیر شدن یگان

آنها از هم پاشیده  و کنترلمقاومت آن چنانی انجام دهد و در همان لحظات اولیه، فرماندهی 

ر ، دعراقی خبر از پشت سرخود نداشتند در خطهای ای بود که یگانگونهبه شد. وضعیت 
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 ای جز قبول شکستآنها را بسته و نیروهای در خط عراقی چارهبه حالی که رزمندگان اسالم عق

خود آمد و متوجه شد که از جلو و سمت چپ خود تهدید شده و در به نداشتند. دشمن، وقتی 

مواضع وی رخنه شده، با آن همه استحکامات ایجاد شده از نظر روحی در شرایطی قرار گرفت 

شدند، لذا باران میهم گلوله هر طرفن تدافعی خود را از دست داد. ضمن اینکه از که توا

 نیز شکست سنگینی را برایشان رقم زد. فرار آنهاای جز فرار نداشتند که چاره

اندکی پس از شروع حمله، تراکم بسیار عظیمی از نفرات،  گفته اهالی شهر بستانبه بنا 

و وسایل دشمن که در حال فرار بودند، روی پل شناور روی  سایر تجهیزاتر تانک و خودرو، نفرب

وجود آمده بود و هرکس سعی به ها نصب شده بود، کرخه، پل حاج مسلم که توسط عراقی

بور عزدند و  آب رودخانه کرخهبه از آن مهلکه بگریزد. بسیاری از نظامیان دشمن  زودتر کردمی

به و بسیاری نیز در این رودخانه غرق شدند و امواج گل آلود کرخه اجسادشان را  کردند

 هورالعظیم انداخت.

علت عدم تشخیص دقیق به هدف نزدیک شده ولی به تانک، اعالم داشت،  ۲۳۳گردان 

محل هدف متوقف شده است. واقعیت این بود که گردان مزبور پس از حرکت از حدود دیدگاه 

بود.  کند، وارد شدهمی ترتنگکه تپه رملی دارالشیاع آن را  دشت باز شمال بستانبه  ۳شماره 

علت اینکه برای کوتاه کردن مسیر هدف، میان بر زده بود از لحاظ سمت قدری منحرف و به 

 ۳یپفرمانده ت تأکیدهای رملی تپه دارالشیاع متوقف شده بود. مسیر را از دست داده و در زمین

یر قابل عنوان یک مسبه بود که  به، تنگ چزااین یگان مبنی بر استفاده از جاده بستانبه زرهی 

شده  . اما یگان یادکردمیرا تسهیل به تنگ چزابه سوی باختر و وصول به تشخیص پیشروی 

 رملی منحرف شده بود، نمیبه که 
ً
توانست جاده مزبور را پیدا کند. لذا در یک منطقه نسبتا

نتظار ابه و به ، تنگ چزاپشت تپه دارالشیاع و در فاصله یک تا دو کیلومتری جاده بستان

 حرکت در تاریکی شب و پیدا کردن 
ً
روشنایی روز و روشن شدن وضعیت متوقف شده بود. واقعا

 مسیر در آن شرایط هم سخت بود.

تا تپه  هدف واگذاری، حد فاصل شمال بستانبه تانک  ۲۳۵گردان ۱۱۵۵در ساعت  

سوار زرهی  ۲۲۵گردان ۱۱۳۱معروف است، رسید و در ساعت  نام دهانه بستانبه دارالشیاع که 

 های بستانپلبه ، کردمیعبور  زرهی در امتداد رودخانه کرخه ۳که در پهلوی جنوبی تیپ

در  ۳نزدیک شد و گزارش داد که با آتش آنها را تأمین کرده است. عبور از جناح جنوبی تیپ
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ه ببسیار دشواری بود که این گردان  نیز کارعلت نامساعد بودن زمین به حاشیه رودخانه کرخه 

 نحو مطلوبی انجام داد.

سمت جنوب به و فرار  های زرهی دشمن که از عبور از پل بستانها و خودروتعدادی از تانک

به ت و دس فرار کنند بههای رملی و تنگ چزاشده بودند، تالش کردند که از طریق زمین ناامید

 تانک منهدم شدند. ۲۳۵مقاومت زدند که توسط گردان

در حال پیشروی  بهسمت تنگ چزابه تانک اعالم کرد که  ۲۳۳گردان ۱۳۳۱در ساعت 

زرهی  ۳است. سپس گزارش داد که این تنگه را تأمین کرده است ولی عماًل اولین گردان از تیپ

 9زرهی بود. ۳مکانیزه تیپ۵۱۱رسید، گردانبه تنگ چزابه که 

چرخید و هرگز تصور دور خود میبه در حالی که دشمن در حیرت و سردرگمی بسیار زیاد  

 زرهی ۵۳لشکرتوسط رزمندگان  جنوبی رودخانه کرخه در منطقهچنین تهاجمی را نکرده بود، 

های فرار و امید آنها بسته شده بود. دشمن، در تحت فشار شدید بود و راه و سپاه پاسداران

ها را از دست داده بود تمامی منطقه شمال و جنوب رودخانه کرخه محل استقرار خود، همه راه

ت ابرایش باقی نمانده بود. بعد از چهار ساعت از شروع عملی ای جز تکیه بر هورالهویزهو چاره

ها با ازدحام نفرات و ممانعت عوامل استخبارات در نزدیکی پل شد. عراقی چیز دگرگونهمه 

وج خروشان رودخانه کرخه م مخود را تسلی هااز عراقیو روی آن موجب شد تعداد زیادی  بستان

 در باتالق پشت سر آنها کناره آب های آنان درکنند و جنازه
ً
 شناور شود.ها و نهایتا

ه بو سابله چنان قتلگاهی در این عملیات  های بستانخودی روی پل هایتیر توپخانهثبت 

دشمن  ۳۱۱تعداد اسرای۱۷۳۱یاد دارد. حدود ساعتبه کمتر وجود آورده بود که تاریخ جنگ 

با  آتش کشیده شده بود.به و  نیز منهدمنفر اعالم شد. تعداد زیادی تانک و نفربر و تجهیزات 

یزات تجه و دیگرادوات زرهی  بیانگر سوختنکه  در منطقه بسیار غلیظیروشن شدن هوا، دود 

ه بدشمن بود، کاماًل مشخص بود، ضمن اینکه صدای شلیک رگبار تیربارها و توپخانه و تانک 

 رسید.گوش می

                                                           
زرهی، آرشیو هیئت معارف جنگ شهید  ۳۲زرهی لشکر  ۳فرمانده تیپ بازنشسته هوشنگ بهرامی ۲به نقل از سرتیپ  .9

 سپهبد علی صیادشیرازی
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 در هشتم آذر ماه آخرین وضعیت شمال و جنوب رودخانه کرخه

 ۳و تیپ های سپاه پاسداران، یگان۳/۳۱/ ۳روز۵۷۱۱تا ساعت در شمال رودخانه کرخه

مفهوم واقعی شکست به تمامی منطقه محوله را تأمین کردند و دشمن را  رهیز  ۳۲لشکرزرهی 

 حال پدافندی درآمدند.به داده و در منطقه متصرفی 

رغم از دست دادن چندین به ، مقاومت دشمن کماکان شدید بود و در جنوب رودخانه کرخه

کناره جنوبی سابله و کناره شمال نیسان، موفق شد فشار حمله  مواضع پدافندی بویژه در

 منطقه )مگاسیس( را کنترل کرده و تک را متوقف سازد. در مرکزویژه به  رزمندگان اسالم

هشتم آذرماه به و اتفاقات روز یکشن از حوادثتوپخانه  ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

اکبر و اولین خاکریز ، عازم بازدید از منطقه غرب الله2/10/ 8روز 9330ساعت

 معاون شدم. قبالً با سروان غالمرضا علمی اکبرغرب ارتفاعات الله 7در کیلومتردشمن 

ت هش از طیگردان تماس گرفتم تا در محلی که قرار گذاشته بودیم، بایستد. پس 

دوم اندوم، ستو آتشبارراه ادامه دادیم. البته معاون به او ملحق شدم و سپس به کیلومتر 

ه ب رسیدناز هم جهت شناسایی مواضع جدید همراه ما بود. پس  نسبعیسی مختاری

 398اکبر با افسر رابط گردانکیلومتری غرب ارتفاعات الله 99زرهی در 3قرارگاه تیپ

مالقات کردیم. اخبار و اطالعات مورد نیاز مبادله  توپخانه کمک مستقیم، سروان ریاحی

نیمه شب توسط رزمندگان  0930در ساعتاولین خاکریز دشمن که به شد. سپس 

، مشاهده عبور کردیماسالم سقوط کرده بود، رسیدیم. از اولین خاکریز دشمن که 

اند که مشخص بود همه آنان در از نیروهای دشمن کشته شده شماریبینمودیم تعداد 

دی اهالکت رسیده بودند. تعداد زیبه حین فرار توسط رزمندگان اسالم از پای درآمده و 

  تانک که
ً
دستگاه خودرو و تعدادی بلدوزر و  60دستگاه بود و حدود 30حدودا

سمت به ای که های انفرادی و اجتماعی از دشمن در قسمت شمال و جنوب جادهسالح

 800، حدود9100جا مانده بود. از آنها عکس گرفتم، تا ساعتبه ادامه داشت،  بستان

علت ه بجا مانده بود، به  در منطقهاز منطقه تخلیه شده بود و تجهیزاتی که  اسیر نفر

ها انجام نشده بود و آوری مینبارندگی شب گل آلود و منطقه هم گل آلود بود. جمع

و  و تجهیزاتهای منفجرنشده، مین زمین منطقه اصالً قابل اعتماد نبود. گلوله

بسیاری پراکنده بودند و بوی تعفن ناشی از همراه اجساد به های زیادی در زمین سالح
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هایی که در حال فرار بودند، مورد اجساد کشته شدگان همه جا را فرا گرفته بود. تانک

های ضد تانک نیروهای خودی قرارگرفته و منهدم شده بودند. اجساد اصابت سالح

ر بودند، هایی که در حال فراو در اطراف تانک البه ال سوخته شده نفرات دشمن در 

را ترسیم کرده بود. در منطقه سابله و جنوب کرخه،  خراشدلای بسیار ناگوار و منظره

های خود در سطح سه تا پنج متری از زمین مشغول انهدام هدف های هوانیروزبالگرد

 در پنج کیلومتر در چندین خط از 90طول و عرض تقریبی به بودند. دور تا دور منطقه 

ها، مهمات و... در حال سوختن بودند. ها، خودروها، نفربرنیمه شب تا کنون تانک

 ازخودگذشتگیهای مهمات هدف قرارگرفته که در حال انفجار بودند. شهامت و انبار

ه بخط اول پدافندی دشمن که منجر به برادران بسیجی و سپاهی و ارتشی در یورش 

جروح شده بودند. ما شاهد ممهید و تعدادی هبود. تعدادی ش نظیربیسقوط آن شد، 

تخلیه سریع شهدای عزیز در این خطوط بودیم که از ساعات اولیه روشنایی از منطقه 

کیلومتری از ارتفاعات  39شدند. روحشان شاد باد. در فاصله باعزت بسیار تخلیه می

اد های زیادی آز دهکده رب بستانغشمالبه و هفت کیلومتر  شهر بستان اکبر تاالله

 شده بودند.

 وسیله میادینبه ها که بعد از مشاهده آن مناظر و خطوط پدافندی مستحکم عراقی

یده کش تا ارتفاعات شحیطیه های سیمانی از رودخانه کرخهمین و سیم خاردار و بلوک

شده بود و سنگرهایی که نفرات آن کشته شده و اجسادی که در زمین پراکنده بودند، 

کردم که بتوان این خطوط مستحکم پدافندی را در هم کوبید. اما گاه فکر نمیهیچ

با  و اتحاد و همدلی ازخودگذشتگیبا  پاسداران و سپاهسربازان اسالم، نیروهای بسیج 

دشمن از همه طرف وارد کردند به ای بهاست، چنان ضر نظیربی در تاریخ یکدیگر که

سقوط خط مقدم دشمن و در هم ریختگی شدیدی در وحدت فرماندهی به که منجر 

 گیج و مبهوت از این همه رشادت 
ً
آنها شد که تمامی آنان با سردرگمی کامل، واقعا

جز بابودی برایشان متصور نبود. در زیر باران و تاریکی مطلق شب، ای جز فرار و نچاره

شدن سربازان عراقی چیز دیگری نبود. در خط  و کشته و تانک و توپگلوله  صدای

های دشمن منهدم شده بودند و تمام سربازان ها، ادوات زرهی و خودرومقدم، تانک

بود  در شرایطیدرآمده بودند. این  ایرانی اسارت نیروهای رزمندهبه عراقی یا کشته و یا 

فاعات ارت در غربهفت کیلومتر فاصله داشت.) اکبرکه خط اول دشمن با ارتفاعات الله
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دارای چهار خط  فاصله هر سه کیلومتر از خط مقدم تا شهر بستانبه اکبر( و الله

دست ه بهای ضد تانک و توپخانه آرایش شده بود که پدافندی بودند که با تانک و سالح

روشنایی سقوط کردند.  در آغازپرتوان رزمندگان اسالم، سربازان دالور این مرز و بوم 

و جنوبی  دشمن را از جناح شمالی زرهی 29زرهی لشکر 3های قهرمان تانک تیپیگان

 در حوالی مواضع خود را در پنج کیلومتری غرب بستان دور زده و ضمن تأمین بستان

های مهندسی ارتش و سپاه در این ها و یگانپاسگاه سوبله اشغال کردند. البته بلدوزر

 روز گرامی باد. عملیات نقش بسیار مهمی را ایفا کردند. یاد و خاطره شهدای این

***** 

ها قبل در انتظار این روز سرنوشت توپخانه از ماه ۳۳۳یکم گردان آتشبارهمراه نفرات به من 

کردیم تا ساز بودیم. با تمامی وجودمان برای سرافرازی و عظمت میهن عزیزمان تالش می

ته هایمان شکسافتخاری جاودان برای مردم کشورمان کسب کنیم. دریادالنی بودیم که قایق

ه بزحمت افتاده بود ولی فقط به مان هایشده بود، اما شخصیت بزرگی پیدا کرده بودیم. جسم

اندیشیدیم. افتخار واقعی این است که انسان کارهایی کرده باشد که قابل گفتن و پیروزی می

 سخت است انسان بمیرد 
ً
 گونههیچ و کشورشکه برای مردم  در حالینوشتن باشد. واقعا

 تند فرد مفیدی برایخواسروزی میبا تالش شبانه آتشبارخدمتی نکرده باشد. همه نفرات 

ند. ای آرام و قرار نداشتکردند و لحظهکشورشان باشند. با شور و اشتیاق فراوان تیراندازی می

دنبال خواب و آسایش نبودند، هدف به اندیشیدند. هیچ چیز جز هدفشان نمیبه آن رزمندگان 

یز سیده و از همه چشناخت ر به چشم و اندیشه آنان را پرکرده بود. آنان سلحشورانی بودند که 

و چه در بیداری،  در خوابرفتند، چه سوی هدف پیش میبه خود گذشته بودند و در همه حال 

 فکر بیرون راندن دشمن از خاک کشورشان بودند.

ته تا گرف پیروزی اعتقاد داشتند؛ از فرمانده لشکر سرهنگ مسعود منفردنیاکیبه همه 

بود. زیرا همه مصمم و یک دل و زالل بودند.  ترمهمترین رده که این باور از خود پیروزی پایین

 دنیا با تمامی زرق و برق
ً
تر از آن است که بخواهد پاداش مراتب کوچکبه ، و اعتباراتشها واقعا

های رد و زیر بمبارانهای نبالله را بدهد. مردانی که در میدانو ترفیع این مجاهدان فی سبیل

های مرگبار از شبانگاهان تا سپیده ها و انفجار انواع گلولهها، توپسهمگین هوایی، غرش تانک

دمان بر دشمن متجاوز تاختند تا صبح ظفر دمید. هراندازه که فداکاری ما در جنگ دشوارتر 

شهدای عزیزمان هم  ها وتر بود. ما شاهد زخمیباشکوه آمد،دست میبه شد، افتخاری که می
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دیدیم که شاید هیچکس در زندگی خود هایی را میشدیم. زخمیدر آن روز بودیم و متأثر می

باشد. اما ما که زنده مانده بودیم وارثان آن  خراشدلهای ای شاهد آن صحنهنتواند لحظه

سوختند تا ها بودیم. بازماندگان جوانان رشید، مردانی بزرگ که همچون شهابی میخون

ثمر ه بنشستیم، تا اینکه فداکاری آنان را بایست از پای میجهانی را نورانی کنند. بنابراین نمی

روهای گیرد که الیق هستند. نیکسانی تعلق میبه الهی است و  ایهدیهبرسانیم. البته شهادت 

نیروهای مردمی بودند که همه  متشکل از ارتش، سپاه، بسیج و دیگر رزمنده در آن روز

توانست بر دشمنی بزرگ پیروز شود. تحد بودیم. یک جمعی با سازماندهی خوب که میممباه

ردیم که ک. ما کاماًل درک میجنگیدیمیکدیگر نیاز داشتیم و برای هدفی مشترک میبه ما همه 

و یا آر  گرفتن یک تفنگ دستبه رغم اینکه دوره چندانی ندیده بودند، با به آن جوانان بسیجی 

مخاطره میبه ترین شرایط جانشان را جبهه رسانده و آشکارا در سختبه خودشان را  ۷پی جی 

 آنان 
ً
م با توان توانستیو ما می اندتهشتافکمک ما به انداختند تا از کشورشان دفاع کنند. ضمنا

 حضور آنها در جبهه
ً
ان هایی مهربها که روح بلند و دلرزمی بیشتر با دشمن بجنگیم. مطمئنا

بایست مراقب آنها در هر شرایطی بودیم و با کاست. ما میداشتند، از غم و اندوه ما می

 رای حمایت آنان را ب تالشمانکردیم، لذا تمامی از جانشان محافظت می حمایتمان
ً
 خصوصا

های گریان آنان در شب عملیات که برق شرافت و دادیم. من چشمیممپشتیبانی آتش انجا

 کردند را هرگز فراموشدرخشید و از یکدیگر برای آخرین بار خداحافظی میمردانگی در آنها می

نها عاشقانی بودند گاه از بیان سپاسگزاری از آنان خود داری نخواهم کرد. آنخواهم کرد و هیچ

 و حالت روحیشان آگاه نخواهد شد. از عشقکه هرگز کسی 

ها بود. عراقی ثمر نشستهبه رزمندگان  تکتکآن شب و آن روز خوشحال بودیم زیرا مبارزه 

برای  سودی یافتند که جنگ هیچتوانستند جزئیات حوادث را شناسایی کنند، درمیاگر می

تعداد به ارزش بوده و این جنگ خونین فقط خساراتشان بی قبالدر آنان نداشته و فتوحاتشان 

کردند. گاه جرئت تجاوز را نمیمنطقه و دیگر مناطق افزوده است، هیچ در اینگورهایشان 

ن نموده گورستان آنابه را فرش کرده بود، منطقه را تبدیل  اجسادی که منطقه عملیاتی بستان

ما در  بینی راهالکت رسیدن آن فریب خوردگان خوشحال نبودیم. این پیشبه بود. ما هم برای 

 انو دشت آزادگ دانستیم عاقبت منطقه بستاناوایل جنگ در همین منطقه کرده بودیم و می

 د.نین هم شو این چ خواهد شدگورستان متجاوزین تبدیل به دست ابر مردان تاریخ جنگ، به 
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 نهم آذرماهبه وضعیت منطقه عملیات در روز دوشن

دلیل شکست سنگین به  زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳، منطقه تیپمنطقه شمال رودخانه کرخه 

 نیروهای دشمن آرام بود ولی در طول شب، نبرد شدید توپخانه در جنوب رودخانه کرخه در

بسیار شدید توپخانه  آتش زرهی زیر ۵۳لشکر ادامه داشت و زرهی ۵۳جبهه لشکر سرسرتا

 د.شهای دشمن اجرا میبسیار پرحجمی توسط توپخانه و آتشدشمن بود که با نواخت تیر 

آوری و سازماندهی نیروهای شکست خورده خود و بهره ، دشمن با جمع۱۳۳۱در ساعت 

، حوالی مگاسیس و امتداد شمالی و های تازه نفس در جنوب رودخانه کرخهبرداری از یگان

زرهی  ۵یپتپاتک کرد که با مقاومت شدید به تهیه سنگین اقدام جنوبی آن با اجرای یک آتش

اندن پاتک دشمن مممواجه و دفع شد. در پی ناکا و نیروهای سپاه پاسداران زرهی ۵۳لشکر

اسارت به نیز که درهم شکسته شده بود، تعدادی از نیروهای دشمن کشته و تعدادی 

هوایی  هایرزمندگان اسالم درآمدند. پاتک نیروهای دشمن با آتش سنگین توپخانه و بمباران

 شد.پشتیبانی می

 آتشبارشدت ادامه داشت و به  ۲۵۱۱تا حدود ساعت زرهی ۵۳لشکر در منطقهآن روز، نبرد 

ر مستق یکم حسین اعتمادیفرماندهی ستوانبه خودکششی  مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳سوم گردان

های دشمن و دیدبانی شده در دفع پاتک موقعبه های با اجرای آتش در جنوب رودخانه کرخه

 نقش بسزایی ایفا کرد.

، تسلط خود را بر منطقه های سپاه پاسدارانزرهی و یگان ۳نیز تیپ در شمال رودخانه کرخه 

دشمن را از بین برده و منطقه را پاکسازی نمودند و یک پاتک های پراکنده تکمیل کردند و مقاومت

 نیروهای دشمن وارد آوردند.به دفع و تلفات سنگینی را  بهسنگین دشمن را در تنگ چزا

مستقر  هایتوپخانهدیگر خودکششی و  مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳گردان و دومآتشبارهای یکم 

لفات ، تنگ و تدر منطقه، با آتش سنگین خود عرصه را بر نیروهای دشمن در منطقه تنگ چزابه

سمت نیروهای خودی به و حرکت به چزا از تنگ عبور آنهازیادی را بر آنان وارد کردند و مانع 

زیر فشار و  که از شمال رودخانه کرخه شدند. نیروهای عراقی مستقر در حوالی شهر بستان

سمت جنوب به های نیروهای خودی قرارگرفته بودند، وحشت زده آتش سنگین توپخانه

 کامل طوربه  سمت جنوب رودخانه سابله عقب نشستند. حوالی ظهر، شهر بستانبه متواری و 

با توپخانه و  ایسابقهبیطرز به دست نیروهای خودی افتاد و آزاد شد. دشمن متجاوز به 

 رد.ها را نیز ویران کرا زیر آتش گرفت و باقیمانده ساختمان های وحشیانه شهر بستانبمباران
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ه بهای منطقه از مردم کرد و آنان را تخلیه شهر و روستابه سرعت شروع به  سپاه پاسداران

 و اداره شهر غیرنظامیانانتقال داد. کنترل و تخلیه امور  هایی در نزدیکی شهر اهوازاردوگاه

ان شدت بمبار به واگذار شد. هواپیماهای دشمن  سپاه پاسدارانبه های اطراف و روستا بستان

های پدافند ضد هوایی رغم پوشش آسمان منطقه توسط توپبه دادند. منطقه را ادامه می

ارتش جمهوری اسالمی، با این وجود،  های نیروی هواییهای مستقر در منطقه و جنگندهیگان

های مانوری تأثیر کردند که روی یگانهای خود را رها میخلبانان عراقی از ارتفاع باال بمب

های بسیار بود. یگان های شهر بستانتأسیسات و ساختمانبه اندکی داشت اما خسارات وارده 

 نصیب نبودند.بی هاها نیز از این بمبارانهای تدارکاتی یگانتوپخانه و جاده

 مواضعتحکیم مشغول  آتشباردر این روز ما عالوه بر کارهای عملیاتی، از شروع روشنایی در 

 و مجروحیناسرا  و تخلیهزرهی مشغول پاکسازی منطقه بودند  ۳های تیپخود بودیم. یگان

رانندگی به ادامه داشت. در آن روز، برابر دستور فرمانده گردان دو دستگاه خودروی اورال را 

زرهی  ۳پقرارگاه تیبه یکم اکبر باقری برای تخلیه اسرا گروهبان و پورجید غنیممیکگروهبان

رانندگی استوار محمد شهبازی و استوار به دوم نیز دو دستگاه خودرو  آتشباراعزام کردم. 

این به که  پورجید غنیممیکزرهی اعزام کرده بود. گروهبان ۳قرارگاه تیپبه محسن یحیایی 

 گفت:مأموریت اعزام شده بود، بعد از بازگشت از مأموریت از مشاهدات خود اینچنین می

قدری تعداد اسرا در منطقه درگیری زیاد بود که ما به وقتی من وارد منطقه نبرد شدم، 

رده عقب تخلیه کردیم ولی به های هوایی دشمن اسرای عراقی را در زیر بمبارانبه چندین مرت

ها من و استوار محمد شد. در یکی از این رفت و برگشتتعداد آنها اضافه میبه همچنان 

الی رفتیم. در بین راه براثر کنجکاوی و خوشح نزدیکی شهر بستانبه شهبازی برای تخلیه اسرا 

ها رفتیم تا نگاهی انداخته و از نزدیک وضعیت اشی از پیروزی نزدیک یکی از سنگرهای عراقین

داخل یکی از سنگرهایی که تعدادی از نفرات عراقی در به را مشاهده نماییم. استوار شهبازی 

آن کشته شده بودند، رفت و من هم در بیرون سنگر منتظر او بودم که ناگهان صدای استوار 

؟ دیدم یک خبر شدهدر درون سنگر بلند شد، موضوع را جویا شدم، و پرسیدم چه شهبازی 

خاطر اینکه زنده بماند، خود را بین اجساد دوستان به سرباز عراقی زنده داخل سنگر است و 

د ش تسلیم ماراحتی به ای جز تسلیم شدن نداشت و اش مخفی کرده بود. او چارهکشته شده

یم، کردبایست دیگر اسرا را تخلیه میطرف محلی که میبه سوار کردم و و من هم او را در خودرو 
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حرکت کردم. در مجموع منطقه کاماًل آلوده بود و تعداد زیادی از نفرات دشمن داخل سنگرها 

 شد.بایست منطقه پاکسازی میمخفی شده بودند که می

جاده بود، شاهد اسرایی بودیم که در منطقه  در کنارمان دلیل اینکه مواضعبه  آتشبارما در 

اعزام شوند. از طرفی  شهر اهوازبه شدند تا از آنجا آوری میطور مستمر جمعبه اکبر الله

ردند. کرا پیوسته بمباران می و سوسنگرد اکبرتا ارتفاعات اللهبه هواپیماهای دشمن از چزا

و اطراف آن در آن روز پنج بار توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد. در آن  آتشبارمواضع 

منطقه، دشمن تمامی هستی خود را از دست داده بود. توپخانه و یگان احتیاط دشمن مستقر 

شد. من، در وقع داده میمبه کردند که پاسخ آنان ای را اجرا میهای پراکندهدر مرز تیراندازی

طور مداوم تماس گرفته و از آخرین به تانک  ۲۳۳مستقر در گردان آتشبارآن روز با دیدبان 

ظر مهارت بود که از ن یکم وظیفه سلیمانیستوان آتشبارشدم. دیدبان وضعیت منطقه مطلع می

های خودی در منطقه مرتب در حال پرواز بودند و زره و سواد در سطح باالیی قرار داشت. بالگرد

های دادند. تخلیه مجروحین در منطقه نیز توسط بالگردمی های دشمن را مورد هجوم قرارپوش

اهواز مورد هدف  در آسمانگرفت. در آن روز، یک فروند هواپیمای دشمن یم مانجا هوانیروز

آوری و سرنگون شد. دشمن، در آن منطقه سعی داشت با جمع قرار گرفتهای خودی جنگنده

ه بپاتک بزند که البته این کار را هم انجام داد ولی به نیرو و برداشت نیرو از نقاط دیگر دست 

به عراق ۵۵بود سازماندهی مجدد کند. سازمان رزمی لشکر علت شکست سنگین نتوانسته

های عراقی در منطقه با آتش شدید طور کامل منهدم و متالشی شده بود. هرگونه حرکت یگان

 شد.نشینی میعقببه رو و دشمن با تلفات زیاد مجبور به آتشبارهای توپخانه رو

های پیاده و زرهی در میدان نبرد توپخانه ابهت میدان نبرد است که این ابهت را فقط نیرو

ه موجب شرمندگی و لک بستان در عملیاتشاهد و ناظرش هستند. شکست سنگین ارتش عراق 

ننگی برای فرماندهان ارتش عراق بود که شاید تا پایان جنگ صدمات آن را نتوانستند جبران 

ملیات البته این ع از نیروهای عراقی شد. شماریبیکشته شدن تعداد به کنند. آن عملیات منجر 

 رزمندگان اسالم را داشت. و عظمتریزی بسیار دقیق نشان از طرح

نهم آذر ماه در به روز دوشنم از حوادث م۵۷۱توپخانه ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 ثبت روزانه خود نوشته است:دفتر 

توپخانه لشکر واقع در جاللیه رفتم. با به  زرهی 91لشکربرابر اوامر فرمانده توپخانه 

و سایر افسران ستاد توپخانه  9رئیس رکن و سرگرد فریدونیان 3سرگرد ایمانی رئیس رکن 
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 مالقاتبه لشکر مالقات کردم و از اوضاع لشکر در عملیات کامالً مطلع شدم. سپس 

ار رسید و اظهنظر میبه فرمانده توپخانه لشکر رفتم، ناراحت  جناب سرهنگ هوشیار

 30، پیروزی را زرهی 29زرهی لشکر 3فرمانده تیپ داشت: جناب سرهنگ بهرامیمی

درصد کرده  900بینیاما صد درصد پیروز شد. ما که پیش کردمیبینی در صد پیش

. تیپ قزوین از سویدانی حرکت و ایمنیاوردهدست به در صد پیروزی هم  30بودیم،

لفاتش تجلوی الوان نتوانسته پیشروی نماید و  اکبر بوده که تاهماهنگ با عملیات الله

نفر مجروح  990دار و سرباز شهید و بیش ازنفر درجه 30در ظرف دو روز، هفت افسر،

ر و مگاسیس را نیز گرفته و د داشتند. پل الوان را منفجر کرده بودند، در نتیجه دغاغله

پدافند کرده و حفاظت چند  3و9و9آن جبهه، دشمن در منطقه شیخ خزعل و مشرفه 

را با  9عملیات کربال  زنجان 9شط نیسان را در اختیار داشت. تیپبه از آن نقاط  پل

هماهنگی از دهالویه شروع و ضمن درو کردن دشمن تا خط سابله پیش رفته و در آن 

زیاد دشمن، از  و ضایعاتساعت ضمن تلفات  68جا نبرد شدید ادامه دارد که ظرف 

نفر  960و سرباز شهید و بیش از دارنفر درجه 33افسر،  زنجان نیز هشت نفر 9تیپ

 اند. و نبرد همچنان ادامه داشت.شده مجروح

***** 

 دهم آذر ماهبه شنحوادث و اتفاقات روز سه

های هوایی شدت ادامه داشت. بمبارانبه  و بستان بهتبادل آتش توپخانه در تنگ چزا

 ادامه داشت و ما هرلحظه شاهد بمباراندشمن 
ً
های هوایی سنگین دشمن بودیم. هم شدیدا

طوط تاکتیکی پشتیبانی شود و خ تواند در جنگ پیروز شود که توسط نیروی هواییارتشی می

های نیروی هوایی ارتش پشتیبانی تدارکاتش حفظ گردد. ما در آن زمان، توسط جنگنده

های گرفت. توپیم مطور مکرر انجابه شدیم، ولی کافی نبود و حمالت هوایی دشمن می

 یده بود.اوج خود رسبه طور دائم در حال تیراندازی بودند و جنگ به  آتشبارپدافند هوایی 

را از دست نیروهای خودی خارج نماید اما به خواست تنگ چزاممکن می هر نحوبه دشمن 

نبودند.  شکستن اراده راد مردان رزمنده ایرانی مستقر در شمال رودخانه کرخهبه قادر 

جا مانده از دشمن و تخلیه آنها در آن روز هم ادامه داشت. به  و تجهیزاتآوری غنائم رزمی جمع

، ترافیک سنگینی از نفرات پیاده، تانک، نفربر، شهر بستانبه روی جاده مرکزی منتهی 

وجود آمده بود و عده کثیری از خبرنگاران، به های بزرگ و کوچک، وانت، موتور سیکلت کامیون
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های آنان وارد سی جهت دیدار با رزمندگان و همچنین مشاهده پیروزیروحانیون و رجال سیا

های مردمی وارد منطقه های مختلف شامل کمکمنطقه شده بودند. انواع کامیون از شهر

 شد. می
ً
 مورد نیاز بود و مردم کمک بسیاری در این  خصوصا

ً
آبلیمو که برای تهیه شربت واقعا

 یگان ما و دیگر یگانزمینه کردند بویژه مردم عزیز کازر 
ً
. اگر کردندها را تدارک میون که دائما

ود و مردم ببه شدند. جنگ متعلق گاه رزمندگان اسالم پیروز نمیکردند، هیچمردم کمک نمی

آوری آمدند. در جنوب رود کرخه، فرماندهان عراقی با جمعخوشان هم از عهده آن بر می

زرهی ۵پاتک علیه تیپبه تهیه سنگین اقدام یک آتش با ۱۷۳۱نیروهای پراکنده خود در ساعت 

مکانیزه و همکاری مؤثر  ۵۵5و۵۲۱های کردند که با رشادت مردان گردان زرهی ۵۳لشکر

های دشمن دفع و مقداری تجهیزات و وسایل ، پاتکهای تانک و نیروهای سپاه پاسدارانگردان

اسارت رزمندگان مستقر در جنوب به غنیمت گرفته شد. همچنین تعدادی از نفرات دشمن به 

که در احتیاط نزاجا بود، با اختصاص  زرهی ۳۲زرهی لشکر ۲تیپکرخه در آمدند. 

زرهی شتافت و دشمن را  ۵۳زرهی لشکر ۲کمک تیپبه مکانیزه ۵۱۱تانک و  ۲۱۳هایگردان

 ۵۳لشکر ۲از منطقه عمومی شرق سابله بیرون راند. سپس مسئولیت قسمتی از منطقه تیپ

زرهی واگذار شد و بدین ترتیب خط حد دو تیپ از رودخانه  ۳۲زرهی لشکر ۳تیپبه زرهی 

طقه نند رودخانه کرخه در من. البته وجود یک مانع بزرگ هماتغییر یافترودخانه سابله به کرخه 

این نتیجه رسیده بودند که به عمل یک تیپ از نظر نظامی کار درستی نیست. فرماندهان 

 و تأمینپیشروی به علت مقاومت شدید دشمن قادر به های جنوب رودخانه کرخه یگان

قه علت ویژگی نیروهای بسیج مردمی و عدم عالبه های واگذاری نیستند و عالوه بر آن، هدف

توقف در مواضع پدافندی و عدم کنترل آنها، پدافند از منطقه شمال سابله از سپاه به آنها 

تانک از  ۲۳۳زرهی داده شد. برای این منظور گردان ۳۲زرهی لشکر ۳تیپبه سلب و  پاسداران

زرهی اختصاص داده شد. با وضعیت جدید، خط حد  ۳تیپ احتیاط برای تقویت بیشتر تیپ

خط رودخانه به کرخه از امتداد رودخانه کرخه  و جنوببین مناطق مسئولیت نیروهای شمال 

اعالم و  ۵ود که ختم عملیات کربالپیشنهاد کرده ب سابله تغییر یافت. در آن روز سپاه پاسداران

 در شمال خوزستان پرداخته شود. ۲عملیات کربالبه 

فرمانده نیروی زمینی ارتش  آن پیشنهاد مورد موافقت سرهنگ علی صیادشیرازی

دست قوای ایرانی به و منطقه شمال سابله  جمهوری اسالمی قرار نگرفت. زیرا شهر بستان

دست آمده بود اما نقطه ضعفی هم وجود داشت، زیرا با به های چشمگیری افتاده و پیروزی
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 رتوسیعریزی شده، منطقه پدافندی نیروهای خودی تمامی اهداف طرحبه عدم دسترسی 

بود.  یاتاز عملقبل نسبت به این منطقه به اختصاص نیروی بیشتری به از قبل شده و نیاز 

ی و نطقمموافقت فرمانده نیروی زمینی ارتش با پیشنهاد ارائه شده یک تصمیمملذا عد

ات داد که پنجاه درصد از عملیزیرا صحنه عملیات اینگونه نشان می د؛گردیاصولی تلقی می

برای ما خیلی مهم  بهو تنگ چزا انجام شده، هرچند کار اصلی انجام شده بود، چون بستان

خص مش بود که تصرف شده بود. ولی اگر تکلیف محور پایین یعنی جنوب رودخانه کرخه

شد، این خطر وجود داشت که مناطق شمال رودخانه کرخه نیز از دست برود. چون نمی

آن دسترسی نداشتیم. ولی به های کرخه است و رودخانه سابله در کار بود، که یکی از شاخه

، انطرف رودخانه نیسبه  پل سابله – دشمن روی آن پل دسترسی داشت و ارتباط جاده بستان

 یک ارتباط قوی بود.

 ستاد خوب برای یک فرمانده، عناصری هستند که تا آخرین لحظه، دقت، نظارت، 
ً
معموال

های عملیاتی ادامه دارد. در این صورت است که فرمانده شان روی برنامهپیگیری، تعمق و مطالعه

براین یک فرمانده باید عناصر ستاد خود را از بناچنین ستادی اعتماد داشته باشد. به تواند می

باشند تا در مواقع بحرانی با  برخوردارکافی به بین کسانی انتخاب نماید که از دانش و تجر

 کسب پیروزی موقع فرمانده را در تصمیم گیریبه پیشنهادات منطقی و 
ً
های مناسب و نهایتا

گیرد. یممتادی که فعال باشد، فرمانده در صحنه است و متناسب با لحظه تصمییاری نمایند. س

 حق انتخاب و
ً
روزی حق تصمیم با فرمانده است. باألخره چندین ماه تالش شبانه هرچند نهایتا

 را ارتقا داده بود ولی واق آتشبارهای چند روز گذشته روحیه نفرات ثمر رسیده بود و پیروزیبه 
ً
عا

ر بها تا صبح خواب کردند و در تالش بودند. شبسختی کار میبه کشیدند و می همه زحمت

 حرام شده بود زیرا مرتب در حال آماده باش و تیراندازی بودیم. آتشبارنفرات  چشمان

منطقه دشمن زیر آتش  در عمقشب گذشته نبرد شدید توپخانه ادامه داشت و اهدافی را 

ای هشدت درگیر بودند و خستگی را در چهرهبه داران و سربازان یگانم بودیم. درجه قرار داده

 ما را دیدم. مشکل عمده ما بمبارانشان میمردانه
ً
های هوایی دشمن در منطقه بود که واقعا

 داد.آزار می

معاون فرمانده  همراه سروان غالمرضا علمیبه ، من ۳۱/ ۵۱/۳روز ۱۳۱۱در این روز ساعت

طرف به گردان با دو دستگاه خودروی جیپ میول  ۵رئیس رکن گردان و سروان مهدی دامغانیان

وخته های سها و خودروها و نفربربرای شناسایی حرکت کردیم. در طول مسیر تانک شهر بستان
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ها را که در کنار جاده و اطراف سنگرهایشان برای همیشه آرام گرفته بودند، را عراقی و اجساد

منطقه آزاد شده، در حین عبور از میدان مین به کردیم. در همان ابتدای ورودمان مشاهده می

را  ادامه داشت، هواپیماهای عراقی منطقه شهر بستانبه در حوالی جاده شنی مرکزی که 

عراق با هواپیماهای بمب افکن توپولوف منطقه را با  بمباران شدیدی کردند. نیروی هوایی

داد، گویا قصد شخم زدن زمین منطقه عملیات را های سنگین مورد تهاجم قرار میبمب

عملیات نیروهای خودی تلفاتی را وارد و مانع ادامه به قصد داشتند  هر نحوبه داشتند و 

پیروزمندانه رزمندگان اسالم شوند. در کنار میدان مین، اجسادی روی زمین افتاده بود که 

. هرچند من روز قبل منطقه را دیده بودم، زیرا برای مالقات با کردیممصحنه دردناکی را ترسی

رفتم و  هبتنگ چزابه  نتریهمراه استوار محسن کالبه  ستوان وظیفه سلیمانی آتشباردیدبان 

با جستجو و مشکالت بسیار و در بدترین شرایط باألخره وی را مالقات کردم. ضمن دیدار با 

تانک را نیز مالقات کردم. ایشان از وضعیت دیدبان  ۲۳۳فرمانده گردان ایشان سرهنگ صفوی

 ها نیز راضی بود و تشکر کرد. آتشو عملکرد وی رضایت داشت. همچنین از عملکرد توپخانه

 شد. من با ستوان سلیمانیمی تانک از طرف دشمن اجرا ۲۳۳بسیار سنگینی در منطقه گردان

شرایط جنگ در منطقه کاماًل به صحبت کردم و از اوضاع منطقه مطلع شدم. او من را نسبت 

دلیل شرایط بد منطقه و وظایفی که داشتیم با به  کالنتریمحسن توجیه کرد. من و استوار 

وشانده را گرد و غبار پشان قدری چهرهبه دیدبانان خداحافظی کرده و برگشتیم. اکیپ دیدبانان 

های بود که من ابتدا آنان را نشناختم. این افسر جوان دیگر رمقی برایش نمانده بود و صحنه

من گفت: از شروع عملیات تاکنون فقط آتش به کرده بود. او به فراموش نشدنی را دیده و تجر

و ناظر بوده که تا  را شاهد خراشدلهای های مداوم و خون و مرگ و صحنهو دود و تیراندازی

او روحیه بدهم ولی او با به نکرده بود. هرچند من سعی کردم به آن زمان در زندگی خود تجر

ه بکلیه مسائل پیش آمده کنار آمده و خود را توجیه کرده بود. او و دیگر نفرات دیدبان تبدیل 

کر جنگ ف بهجنگجویانی شجاع شده بودند که دیگر هیچ چیزی برایشان مهم نبود و فقط 

کردم، مواضع خودمان از مسیری که حرکت میبه کردند. من در آن روز، هنگام برگشت می

را شدند. اسای از برادران سپاهی کنترل و محافظت میتعداد زیادی اسیر دیدم که توسط عده

کردند، من با دیدن صحنه نزدیک آنان شدم و با یکی از برادران سپاهی که مرتب التماس می

 مسئول آنان بود، صحبت کردم. وی اظهار داشت، نگهداری اسرا در شرایط حاضر کار ظاهر 
ً
ا

دیم رفتند، تخلیه کر سمت عقب میبه هایی که سختی است. باألخره تعدادی از آنان را با خودرو
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ن جا مانده دشمبه دادیم زیرا افراد بایست نفرات دشمن را در پشت خود قرار میالبته ما نمی

شدند. نکته جالب این ر زخمی خطرناک بودند و در پشت سر تهدید محسوب میهمچون ما

ه بکردیم، ناگهان همگی خواستیم آنان را سوار خودرو کنیم، صدایشان میبود که وقتی می

از  خواستندقدری وحشت زده بودند که فقط میبه دویدند تا زنده بمانند زیرا طرف خودرو می

با عبور از  حرکتماندر ادامه  ه من و جناب سروان غالمرضا علمیآن مهلکه بگریزند. باألخر 

های زیادی در طول مسیر حرکت کردیم. تانک طرف بستانبه میدان مین، روی جاده شنی 

خورد که هنوز یممچشبه ها های بسیاری هم سالم در کنار خاکریزمنهدم شده بودند و تانک

جا ه بها، خودروها و نفربرهای زرهی و کلیه تجهیزات مهندسی تخلیه نشده بودند. روی تانک

وسیله شابلون آرم سپاه، پاسداران به مانده دشمن در منطقه توسط تعدادی از برادران سپاهی 

تخلیه  وشد تا کلیه وسایل و تجهیزات غنیمت گرفته شده را آنها تصاحب با رنگ آبی حک می

 بود، دانستند. چون روی وسایل و تجهیزات آرم سپاه پاسداراننمایند و جزو وسایل خود می

سعی کردم با دوربینی که داشتم، از تمامی  .کردندنیروهای سپاه از آنها کاماًل مراقبت می

اسناد تاریخی محسوب خواهد شد. زمان  دانستم در آینده جزوها عکس بگیرم، زیرا میصحنه

ین کردیم. در حبایست برای شناسایی موضع جدید همه جا را بررسی میکافی نداشتیم و می

در  آتشباریی جاجابهضعی را برای کردیم و مواحرکت، وضعیت خودمان را با نقشه توجیه می

 تیراندازی میبه های توپخانه گرفتیم. تعدادی از یگاننظر می
ً
کردند. جلو آمده بودند و شدیدا

 شمال ادامه داشت، تعدادبه رسیدیم. روی یک خاکریزی که از جنوب  نزدیکی شهر بستانبه 

. کردندهای بعدی آماده میزیادی از نیروهای بسیج روی خاکریز بودند و خود را برای عملیات

دیدم، همگی آنان بسیار مصمم و شاد بودند. جوانانی نان میشور و هیجان خاصی را در چهره آ

ب ها مرتکردند. آمبوالنسهای آن تالش میکشورشان و آرمانبه که داوطلبانه و با عشق تمام 

کردند در جاده در حال تردد بودند. هواپیماهای دشمن هم جاده و اطراف جاده را بمباران می

 و اده سنگر بگیریم. بعد از مدتی، در حوالی شهر بستانج در اطراف بودیم مرتبو ما مجبور 

ها سالم در موضع جا مانده عراق رسیدیم. توپ مم۵۱۲توپخانهبه  در شمال رودخانه کرخه

بودند و افراد زیادی از این یگان توپخانه کشته شده و برای همیشه خاموش شده بودند؛ هم 

 صحنه
ً
محل  جناب سروان علمیبه های دلخراشی بود، من خودشان و هم تجهیزاتشان. واقعا

خودکششی خودمان که در موضع توپخانه عراق اصابت  مم۵۷۱های های توپاصابت گلوله

دری نزدیک قبه های ما کرده بود را نشان دادم و گفتم: دقت تیر توپخانه خودی را ببینید! گلوله
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ها اصابت کرده بود و همین دقت تیر عرصه را برای آنها تنگ عراقی آتشبارتوپ و سنگرهای 

 بهنفراتم و به های توپخانه در مواضع دشمن بود. من با مشاهده محل اصابت گلوله کرده

ها توپخانه عراقی آتشباروجد آمدم. در قسمت شمال آن به افتخار کرده و  آتشباردیدبانان 

طرف آن سنگر رفتم و دیدم کلیه افراد آن توسط رزمندگان اسالم به سنگری نظرم را جلب کرد، 

جا مانده نیز عکس گرفتم. کمی آن طرف تر و در به و از آن سنگر و اجساد اند کشته شده

احتمال زیاد در حین به شرق این سنگر، اجساد شش نفر عراقی را مشاهده کردیم که شمال

 هایی بودند که در شمالهالکت رسیده بودند. آنجا تپه ماهوربه دست رزمندگان خودی به فرار 

نستیم تواای دور میاشراف داشتیم و در فاصله بستانبه قرار داشتند و از آن محل  شهر بستان

 دید مناسبی  اکبرارتفاعات الله
ً
قسمت ه برا پشت سرمان ببینیم. نفرات آن سنگر نیز دقیقا

ند حرکات نیروهای ما را زیر نظر داشته توانستشمال خود داشتند و چنانچه هوشیار بودند، می

 
ً
باشند که گویی خداوند این دید را از آنها گرفته بود. از فتحی که نصیبمان شده بود، واقعا

هایی های قرآن کریم تحقق یافته بود. من سعی داشتم تمامی صحنهشادمان بودیم زیرا وعده

کردم و هم یادداشت بر کس تهیه میکردیم در دفتر خاطراتم ثبت کنم. هم عرا که مشاهده می

ت دسبه هایم شدم نوشتهداشتم تا بتوانم روزی مورد استفاده قرار دهم. اگر هم شهید میمی

ها بودیم که جناب سروان مهدی کششی عراقی مم۵۱۲افتاد. در موضع توپخانهیم رزمانمهم

، جناب رهیز  ۳۲لشکرما ملحق شد. سپس تعدادی افسران ستاد و معاون توپخانه به  دامغانیان

ی هایعکس آتشبارهای آن جمع ما اضافه شدند که در کنار یکی از توپبه  سرهنگ پورمهران

های و همراهانش نیز محل اصابت گلوله جناب سرهنگ پورمهرانبه یادگار گرفتیم. من به را 

تواند ای میهای خودی را که خیلی زیاد و دقیق بودند، نشان دادم و گفتم: آیا توپخانهتوپخانه

زیر چنین حجم آتشی که بسیار دقیق هم هست مأموریت خود را انجام دهد؟ آنها از نزدیک 

گو و تبادل نظر در خصوص واز مدتی گفتعملکرد ما را دیدند و ضمن تعجب، ستودند. بعد 

کننده در این منطقه از و هماهنگی نیروهای شرکت ورتکعملیات و نقش توپخانه و نیروهای 

راه افتادیم. از منطقه به به طرف تنگ چزابه  جدا شدیم. من و جناب سروان علمی یکدیگر

فرات انده بودند و نممهای متجاوزین که در کنار جاده سالعبور کردیم. در بین راه نفربر بستان

های فرماندهان عراقی و... همه و همه آن از صحنه گریخته بودند را مشاهده کردیم. قرارگاه

زرهی و مجموعه نفرات  ۳۲زرهی لشکر ۳گویای عمق فاجعه برای ارتش عراق بود. تیپ
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حضور داشتند، شاید بهترین جنگجویانی بودند که تاریخ  عملیات بستان هایی که دریگان

 خود دیده بود. به کشورمان 

ها ظرف یکسال گذشته قرارگرفته بود، اگر هر ارتشی در مقابل این همه مشکالت و سختی

 صبر و تحمل خود را از دست داده و تسلی
ً
آن شرایط بسیار شد. اما آن مردان، در یمممطمئنا

نمایش به ایستادگی کردند و شجاعتی از خود  و بستان سخت در منطقه دشت آزادگان

ام در چندین سالهبه تجربه گذاشتند که برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود. من با توجه 

دانم و بعد از آن عنصر رزمنده می های رزم، مهارت و شجاعت را جزء خصوصیات یکمیدان

دانم های بزرگ یک رزمنده میویژگی، استقامت و صبر که ناشی از ایمان اوست را نیز از ویژگی

 در میدان نبرد با مشکل مواجه خواهد شد. عملیات بستان
ً
در  که و اگر فاقد آن باشد، مسلما

هایی بودند، بهترین عملیاتی بود که من در آن شرکت آن رزمندگان اسالم دارای چنین ویژگی

های بزرگی ام که در هر لحظه آنها درسحوادث و اتفاقاتی بوده ناظر تمامیداشته و شاهد و 

 . اولین عملیات منظمی بود که ارتش و سپاه پاسدارانکردمیوجود داشت که مرا یک عمر بیمه 

جنگیدند. دشمن در آن زمان، گونه هوی نفسی علیه دشمن میبدون هیچ یکدیگردر کنار 

نی های طوالها آموزشها بود. با انضباطی بسیار قوی و نفرات آن یگانترین یگاندارای منظم

شدند، ضمن اینکه دارای انواع تجهیزات را طی کرده بودند و در سطح بسیار خوبی ارزیابی می

اره هایی که قباًل اشو استحکامات بسیار قوی بودند. ولی ما آنها را با همان ویژگیپیشرفته 

کردم، شکست دادیم. آنها از شکست و سقوط حقارت آمیز سنگرهایشان یکی پس از دیگری 

های قبلی، در عراق متعجب و حیرت زده شده بودند. ارتش عراق پس از این شکست و شکست

کردند. این موضوع ان تحقیر شد و سربازانش احساس حقارت میو منطقه و در بین حامیانش

وضوح مشخص گردید. آنها توسط افسران دوره دیده خارجی مورد به بعدی  هایدر عملیات

 گرفتند. بعضی از فرماندهان ارتش عراق که حمایت و رهبری قرار می
ً
 اسارت نیروهایبه  بعدا

یرانی در میدان رزم اعتراف و با احترام از آنان شهامت و سماجت سربازان ابه خودی درآمدند، 

اند. متأسفانه در آن زمان، رعایت بیش از حد مسائل امنیتی از طرف مسئوالن حفاظت یادکرده

های عملیاتی در ها و شجاعت رزمندگان ارتش و یگاناطالعات ارتش باعث شد که از دالوری

های د که اکنون تصاویر چندانی از عملیاتتوجهی موجب شها فیلم برداری نشود. این بیبردن

ن این گونه نبود و تا جایی که امکا نیروهای ارتش وجود نداشته باشد. البته در سپاه پاسداران

شده است. ناگفته نماند که صدا و سیمای جمهوری  تصویر کشیدهبه ها داشته، عملیات
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نقش بسزایی داشته است. بعد از مشاهده آن مناطق و تنگ  مهریبیاسالمی هم در این 

حرکت کردیم. وارد شهر شدیم، ناگهان  طرف شهر بستانبه  چزابه، من و جناب سروان علمی

من دست داد. اشک در چشمانم حلقه به های شهر دیدم و هیجان شدیدی خودم را در ویرانه

ها قلبم برای تمامی مردمی که آواره شده بودند، رنج کشیده بودند، زد. آنجا، و در آن ویرانه

شهادت رسیده بودند، گرفت و پاهایم سست شد ولی احساسی در وجودم شکل به زخمی و یا 

 فتحی خاطربه بودم ساخت و شاد  تردانم چه حسی بود. آن احساس مرا مصممنمیگرفت که 

و  باران شهرهای دشمن و گلولهدر افکار خودم غرق بودم ولی بمباران دست آورده بودیم.به که 

دادیم. داخل شهر، مردمی که شد و ما با دلهره ادامه مسیر میای قطع نمیاطراف شهر لحظه

یل و احشام خود دیدیم که همه شاد بودند، مردم با وساها در اسارت دشمن بودند را میماه

 سالخورده اکبر ترک میطرف ارتفاعات اللهبه منطقه را 
ً
کردند. تعدادی زن و بچه که عمدتا

زرهی مشاهده نمودیم که سربازان آنان را دلداری  ۳های تیپیکی از نفربر در کناربودند را 

 روزهای فراموشتخلیه آنان از منطقه کمک میبه دادند و نسبت می
ً
 نشدنی در کردند. واقعا

 ام بود.زندگی

 سختی را در آن روز شاهد بودم. از بستان
ً
 به روز قبل، من وارد شهر شده بودم. جنگ واقعا

های بارید. بارش گلولهو زمین مرگ می از آسمانحرکت کردم، در آن حوالی  طرف پل سابله

 ادهقرار دهای زمانی توپخانه آن منطقه را هدف شد. دشمن با گلولهای قطع نمیطرفین لحظه

چه قدرتی بود که رزمندگان را تا پای  دانمنمیبود تا نیروهای پیاده خودی را از پای درآورد. 

. مردانی را من در آن کردمیشمن وادار ایستادگی در برابر دبه مرگ و شهادت در این منطقه 

 باغیرتگونه چشم داشتی مردانه، شجاعانه و دیدم که بدون هیچهای وحشتناک میصحنه

کردند تا دیگران زندگی کنند. جنگیدند و خاک آن منطقه را با خون خود سیراب مییممتما

قیه ببه های آخر عمرشان بود ولی در آن لحظات دیدم که ثانیهخون غلتیده را میبه های زخمی

مردانی را دید که ادامه دهنده راه آن قهرمانان  توانمیشاید دیگر نبینم ولی  دادند.روحیه می

توانند مردان بزرگی برای کشورشان محسوب شوند نه کسانی باشند. رهروان حقیقی آنان می

 جنگند کهها را در این سمت کشیده و در جناحی میشده و خاکریز و آسایشفاه که پیام آور ر 

یرفته هیچ وجه پذبه ها برای شهدا و رزمندگان منافع شخصی هدفشان شده است. اینگونه رفتار

شدند و از این جنگیدند، برای رضای خدا هم کشته مینبود. آنان فقط برای رضای خدا می

گاه زرق و برق دنیا آنان را گمراه نساخت. این را پذیرفته بودند و هیچ مردمبه دنیا فقط خدمت 
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کشوراست. ما باید کاری کنیم که به بهترین شاخص برای شناخت افراد خادم در تمامی دوران 

پرچم داران جنگ که شاهد و ناظر اعمال ما هستند، از اعمال و رفتار ما خشنود شوند زیرا برای 

 لمیبا جناب سروان ع شهر بستانگر ما هستند. بعد از دیدن مصائب نظارههمیشه تاریخ زنده و 

زرهی رفتیم. ابتدا با جناب  ۳قرارگاه تیپبه طرف مواضع خودمان حرکت کردیم. در بین راه، به 

انه های توپخحضور داشت و با جدیت مشغول هدایت عملیات یگان در قرارگاهکه  سروان ریاحی

زرهی و دیگر افسران ستاد  ۳، فرمانده تیپبود، مالقات کردیم. سپس با جناب سرهنگ بهرامی

 . در حین صحبت بودیم کهدیدار کردیمشغول کاری بودند، ممو هر کدا حضور داشتندتیپ که 

زرهی شد. فرمانده نیرو،  ۳وارد قرارگاه تیپ نیروی زمینی، سرهنگ علی صیادشیرازیفرمانده 

در خصوص عملیات روزهای آینده  بعد از احوال پرسی با حاضرین با جناب سرهنگ بهرامی

؛ فرمانده نیروی زمینی را متقاعد سازد تا کردمیزرهی تالش  ۳صحبت کرد. فرمانده تیپ

گفت: مانع عظیمی اعزام نشوند و مرتب می جنوب رودخانه کرخهبه زرهی  ۳های تیپیگان

 زرهی که  ۳های تیپکه رودخانه غیرقابل عبوری است، برای یگان مانند کرخه
ً
تانک  عمدتا

 ، ققرار گیردانعی در منطقه عمل یک تیپ م اگر چنینهستند، مشکل آفرین است زیرا 
ً
طعا

های تیپ فضای کافی مشکالتی را فراهم خواهد کرد که جبران ناپذیر خواهد بود. زیرا یگان

 این صورتیابند که در برای مانور ندارند و بین شمال و جنوب رودخانه کرخه گسترش می

نیرو هم سعی داشت ایشان را  پشتیبانی آنها از هر حیث مشکل آفرین خواهد بود. فرمانده

 زرهی تا پل سابله کشیده شود و در نهایت گفت: ۳متقاعد کند که حد تیپ

 "حال آن جا خواهم کرد.به آن طرف اعزام کنید من تا شب فکری به ها را "شما یگان

ر دیگان هستی؟ پاسخ دادم  در کدامایشان بعد از خداحافظی با جمع حاضر از من پرسید 

توپخانه. وی با گشاده رویی بسیار زیاد با من  ۳۳خودکششی گروه مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳گردان

 من روحیه بدهد.به بیند، عنوان استادی که شاگردش را میبه احوال پرسی کرد و سعی کرد 

توپخانه اصفهان بود، ضمن اینکه در در مرکز در دوران انقالب، استاد من ۵۳۱۷ایشان در سال

اماًل روحیه من نیز کبه واسطه جریانات انقالب ارتباط زیادی با یکدیگر داشتیم و به آن دوران 

ت که در آن آشنا بود. ایشان برای همه آرزوی موفقیت و پیروزی و خداحافظی کرد. یادم هس

در . من با ایشان حضور داشتفرمانده نیرو  در کنارهم  مظفر کشاورزجمع، جناب سرهنگ 

بودم که از دیدن وی خیلی خوشحال شدم. بعد از کمی صحبت با جناب  رزمهم کردستان

نیروهای دشمن در منطقه شبیخون به ، متوجه شدم ایشان شب گذشته مظفر کشاورزسرهنگ 
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خواست نتیجه عملیات خود و هالکت رسانده بود و میبه از نفرات دشمن را  زده و چندین نفر

عرض فرمانده نیرو برساند. او گوش چند نفر از نیروهای عراقی را در شبیخونی که به نفراتش را 

 زده بود، بریده بود و در یک گونی که من خودم 
ً
 خواستدم، گذاشته بود و میآن را دی شخصا

گفتم، آیا این نفرات را  کشاورز جناب سرهنگ مظفربه فرمانده نیرو نشان دهد. من به 

 ؟ وی جواب داد: خیر! دلیلش را پرسیدم که گفت:ایدکشته

هالکت رساندیم و گوش تعدادی از آنان را به ای را دشمن با نفراتم کمین زدیم و عدهبه من 

این ه ببریدم ولی آنان را نکشتیم تا برای همیشه بدانند و در خاطرشان باشد که نتیجه تجاوز 

 دنبال خواهد داشت و هرکس گوش آنان را ببیند، عبرت بگیرد.به کشور چه عاقبتی 

د. آور بو و تعجبرد وی برایم خیلی جالب و عملک مظفر کشاورزهای جناب سرهنگ صحبت

دانستم تا این حد روحیه و شجاعتش آشنایی داشتم. اما نمیبه شناختم و او را کاماًل می

های الزم با قرارگاه شجاعت دارد که در قلب دشمن چنین کاری را انجام دهد. بعد از هماهنگی

راه همبه زرهی و دریافت تجهیزات مهندسی جهت کندن سنگر برای آتشبارهای گردان،  ۳تیپ

مواضع جدید شناسایی  برابر دستورا طرف مواضع خودمان عازم شدیم تبه  جناب سروان علمی

 شده را اشغال نماییم.

به م خودکششی از حوادث روز سه شنم۵۷۱توپخانه ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 دهم آذر ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:
 روزهای سختی را سپری می

ً
شناسایی و انتخاب  روز جهت در اینکردیم. واقعا

به جلو رفتیم و به کیلومتر  39های رملیو تپه شحیطیه -اکبرمواضع جدید از جاده الله
ساخته  که توسط جهاد دامغان 91رسیدیم. جاده تا کیلومتربه پنج کیلومتری شمال چزا

های شده بود، خیلی خوب بود اما بعد از آن امکان ساختن جاده میسر نبود چون شن
هایی از جاده با انداختن صفحات آهنی داد و در قسمتروان اجازه ساختن جاده را نمی

یاورند. وجود ببه زرهی  کالً های شنی دار و توانسته بودند یک تسهیل حرکت برای یگان
برای حفاظت از منطقه  عدادی از نفرات بسیج و جهاد و سپاه پاسداراندر مسیر جاده ت

ای بود که بین ارتفاعات غیرقابل عبور گمارده شده بودند. این جاده کمربندی، جاده
و مدت چهار ماه روی های جنوبی برای دور زدن دشمن انتخاب شده بود و رمل میشداغ

خام که امکان حرکت روی  با خیال و دشمنعمل آمده بود به های الزم این جاده بررسی
و  تانشکست او در منطقه بسبه این منطقه نیست، تدبیری نیاندیشیده بود و باألخره 

نفر، تانک  398نفر، اسیر  9300های شمارش شدهانجامید. تعداد کشتهبه چزا
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 30های جاده سازی بیش ازدستگاه، بلدوزر و لودر 930دستگاه، خودرو بیش از909
قبضه، توپ  99م م930قبضه، توپ 8 مم939و توپقبضه  90دستگاه، توپ ضد هوایی

لیوتکا خیلی زیاد و قبضه، موشک ما 96شلیکای ضد هوایی یک قبضه، موشک میالن
و پنج تنی  3/9های جیپ و سواری و های بسیاری با سکوی پرتاب ثابت، خودروموشک
های مدرنی پلبه دستگاه بود که من خودم آنها را در منطقه مشاهده کردم.  900بیش از

دست به نمود که اشاره  توانمیبودند نیز  ایجاد کرده ها روی رودخانه کرخهکه عراقی
 اتحاد نیروهای ارتش و سپاه و 

ً
نیروهای خودی افتاده بود. رمز پیروزی عملیات اوال

ها توسط جهاد دامغان و اراده رزمندگان جاده احداثی در رمل در ثانیهمدلی آنان بود، 
 مود.نیروهای متجاوز تحمیل نبه آنان بود که شکست سنگینی را  نظیربیو روحیه عالی و 

***** 

 یازدهم آذر ماهبه حوادث روز چهارشن

، سوبله وارد عمل شده بودند -استعداد دو گردان مکانیزه که از محور فکهبه نیرویی از دشمن 

و  داراناز سپاه پاس )ع(ینی کردند که توسط تیپ امام حسینپاتک سنگبه اقدام  بهدر تنگ چزا

آنان وارد شد. در دفع پاتک دشمن، نقش به دفع و تلفات سنگینی  رهیز  ۳۲لشکرزرهی  ۳تیپ

و شرق میش داغ بسیار مؤثر بود. دیدبانی  اکبرهای خودی مستقر در ارتفاعات اللهتوپخانه

به تنگ چزابه های توپخانه در شرق میش داغ از داخل جنگل عمقر و ارتفاعات مشرف یگان

توپخانه در  ۳۳از گروههایی شد که یگانگرفت و آتش آنها از آن قسمت نیز هدایت میصورت می

این عملیات شرکت فعال داشتند. عناصری از تیپ امام حسین)ع( در خاکریز تهیه شده و آرایش 

عنوان نیروی پوشش مواضعی را اشغال کرده به به چزا در تنگداده شده و مین گذاری شده 

 های ارتش بودند و مواضع اصلی پدافندی توسط یگان
ً
زرهی  ۳تانک تیپ ۲۳۳گردان خصوصا

ننده، و نگران ک بسیار حیاتیکردند. موضوع شدت پدافند میبه اشغال شده بود و از این منطقه 

و در شمال آن دشت بازی بود با  قرار داشتهای رملی نبعه بود که تپهبه منطقه شمال تنگ چزا

و امکان دور زدن تنگ  کردمیامکان پذیر  های محکم که نفوذ دشمن را در شمال بستانزمین

های نبعه هر لحظه متصور بود. نگرانی فرماندهان این بود که توسط دشمن از شمال تپهبه چزا

را تهدید و نیروهای پدافند کننده را دور زده به تنگ چزابه و عقدشمن از این دشت استفاده کرده 

 ۳علت کمبود نیرو، پوشش این منطقه میسر نبود، اما تیپبه اند. برس شمال بستانبه و خود را 
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زرهی این بود  ۳کردند. نگرانی دیگر تیپزرهی با اعزام گشتی از آن منطقه پیوسته مراقبت می

 که از منطقه شمال رودخانه سابله نیز باید پدافند نماید.

بار  ۱۱طوری که به شدت ادامه یافت به های هوایی دشمن در منطقه در این روز، بمباران

 هواپیماهای دشمن 
ً
، و فرودگاه اهواز ، حمیدیه، سوسنگردشهر بستانشمارش شد. ضمنا

شان نهای دشمن شدت بمباران کردند. شدت بمبارانبه تأسیسات نظامی، تجاری و اداری را نیز 

ل دلیل عجوالنه عمبه ها داشت. گرچه بمباران القدساز شکست سنگین آنها در عملیات طریق

علت عدم به اما  ساختنمیهای رزمی وارد یگانبه های کلی های دشمن، آسیبکردن خلبان

 اشت.گذجای میبه پاسخگویی مناسب هوایی، در روحیه رزمندگان اثرات منفی 

های در این روز، برتری هوایی کاماًل با هواپیماهای دشمن بود و متأسفانه دو فروند جنگنده

و سقوط کردند که خوشبختانه خلبانان آنها  قرار گرفتندمورد اصابت  آزادگان در دشتخودی 

کیلومتری ارتفاعات  ۳ -۷زمین نشستند. آن روز، قرار بود مواضعی که دربه با چتر سالم 

قه دلیل اینکه دشمن در منطبه سمت غرب انتخاب کرده بودیم را اشغال نماییم اما به  اکبرالله

علت برد زیادی که داشتیم از همان مواضع قبلی دشمن به پاتک کرده بود، به اقدام  بهتنگ چزا

زرهی  ۳های تیپهای آتش دیدبانان و یگاندرخواستبه طور مداوم به گرفتیم و  زیر آتشرا 

های موجود در منطقه روی تنگ دادیم. حجم آتش توپخانهتانک پاسخ می ۲۳۳بویژه گردان

 ما را آزار میبه چزا
ً
داد، حمالت هوایی دشمن بود. بسیار زیاد بود اما چیزی که واقعا

 دوم آتشبارما و  آتشبارکردند. موضع نطقه را بمباران میممطور مداوبه هواپیماهای دشمن 

های پدافند شد. توپهای عظیمی روی آتشبارها ریخته میدرپی بمباران و بمبگردان پی

های پیاپی درگیر طور مداوم و با شلیکبه ها در منطقه، هواییضد یگرهوایی آتشبارها و د

های های عراقی، یگانبودند. هواپیماهای بمب افکن توپولوف دشمن و دیگر جنگنده

 تلفاتی هم های را بمباران میپشتیبانی آتش و دیگر یگان
ً
شد. ا وارد میهیگانبه کردند و طبعا

یر دیدند. ما در زها بود که هرلحظه آسیب بیشتری میآتشبار اما مسئله روحی و روانی نفرات

های پر التهابی را نیز داشتیم، هر دادیم. شبیممهای شدید، مأموریت خود را انجاآن بمباران

 آوریم. در مواضع، دستبه کردیم آرامش خود را ای پیش روی داشتیم و سعی میروز برنامه تازه

ما به  های هواییهای توپخانه و بمبارانداشته باشیم زیرا گلولهتوانستیم تردد چندانی نمی

گرها سن و کندنزد. برای شناسایی بیشتر موضع آتی یمم هبه رساند و آرامش ما را آسیب می

جلو رفتیم. در حین حرکت و نزدیک میدان مین روی جاده شنی به  آتشباربا تعدادی از نفرات 
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شد، هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر منتهی می نبستابه اکبر که ارتفاعات الله

شدت به را  هایی از جنوب و شمال رودخانه کرخهشدند و حوالی روستای جابرهمدان قسمت

ای ههای خوشجاده پناه گرفتیم، بمب در کنارسرعت از خودرو پیاده شدیم و به بمباران کردند. 

بسیاری روی جاده و اطراف جاده توسط هواپیماهای توپولوف دشمن ریخته شد. صحنه بسیار 

 خداوند یاری
ً
هایی که در نزدیکی ما ریخته مان کرد زیرا تعدادی از بمبوحشتناکی بود، واقعا

زمین چسبانده بودیم تا مورد به  ها بودیم و خود راشدند، عمل نکردند. ما منتظر انفجار بمب

جاده،  سوی در آننشدند.  نفجرمکدام هیچ، اما خوشبختانه قرار نگیریمها اصابت ترکش بمب

توپخانه را دیدم که با نفرات خود با تالشی زیاد  ۳۳افسر مهندسی گروه جناب سرهنگ تبریزی

ترکش  و در آن شرایط سخت مشغول پاکسازی میدان مین بودند. آسمان و زمین را دود و

در  که مسئول پاکسازی آن جاده نیادوم بختیاریتم و از وضعیت ستوانفراگرفته بود، نزد او رف

 ۳همراه  به نیامن گفت: ستوان بختیاریبه  ود، پرسیدم، سرهنگ تبریزیشب اول عملیات ب

 شهادت رسیدند که بسیار متأثر شدم. اما به نفر از سربازانش در همین محل 
ً
شدم  متوجه بعدا

 مجروح شده و شهید نشده ا
ً
 و را در تهران نیاستوان بختیاریها بعد من ست. ماهکه او شدیدا

در پادگان مالقات کردم و خیلی خوشحال شدم ولی بسیار الغر و نحیف شده بود. از آن شب 

 گفت:که می او کردماز  سؤاالتیعملیات 

رای ب بستانبه اکبر ها و دیگر موانع جاده اللهمأموریت من و دیگر نفراتم پاکسازی مین

داخل مواضع دشمن بود. قبل از تاریکی، ما در آن محل به حرکت و نفوذ نیروهای خودی 

 . من وکردمیمستقر شده بودیم و دشمن با دقت زیاد از میدان مین خود مراقبت و محافظت 

 رفتیم تا معبری را باز کنیم ولی استحکامات دشمنآن محل میبه های قبل نیز دیگر نفراتم شب

ها غیرممکن بود. در شب عملیات وقتی ما مشغول پاکسازی آوری مینبسیار زیاد و گاهی جمع

های ضد هوایی که در خط های سنگین خود و توپبودیم، دشمن متوجه شد و با تیربار

 شدیم ومی ترنزدیکساعت حمله به ستقر کرده بود ما را زیر آتش شدید قرار داد. ما مممقد

کردیم. با شروع عملیات، بایست جاده را باز میای نداشتیم و بهر شکل ممکن میچاره

های ما روی مین راه افتادند و نزدیکی میدان مین دشمن یکی از تانکبه های خودی تانک

نی را های بسیار سنگیاین نقطه متمرکز شد و آتشبه افتاد. توجه دشمن رفت و شنی آن از کار 

 های در حال پیشروی اجرا روی یگان
ً
ها است. یگان برایم مشکلکردند که توصیف آن واقعا

سدود بود. من ممدادند ولی در هر شرایطی قصد عبور از جاده را داشتند که جاده هتلفات می
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ولیتی مسئ واسطهبه شدند و تحمل میم رزمانمهمرد و تلفاتی که شرایط میدان نببه با توجه 

پاک کردن جاده به آن محل رسانده بود، شدم و شروع به که داشتم، سوار بولدوزری که خود را 

کردم. جاده پاکسازی شد ولی من دیگر چیزی متوجه نشدم زیرا مورد هدف دشمن قرار گرفتم 

 شهادتبه ر بیمارستان دیدم. همه نفراتم در کنار آن جاده تا اینکه خودم را در روزهای بعد د

گفتند، روی اجساد همه شما پرچم ایران را ام و میکردند من هم شهید شدهرسیدند و فکر می

 متوجه شده بودند که من زنده هستم. آن شب را هیچ
ً
گاه انداخته بودند تا تخلیه کنند ولی بعدا

تر از آن، این بود که توانستیم جاده را پاک کنیم تا ولی مهمام فراموش نخواهم کرد در زندگی

 رزمندگان اسالم از آن عبور کنند و پیروزی نصیبمان شود.

من در کنار آن جاده و روی میدان مین دشمن، شهدای زیادی را دیدم که توسط نیروهای 

 پاکسازی آن جاده و دیگر محلبه در خط دشمن 
ً
ا برای عبور هشهادت رسیده بودند. واقعا

ای بود که عجزهممها و شاید هداخل مواضع دشمن یکی از شاهکاربه رزمندگان اسالم 

 ،هر جهتبه های مهندسی ارتش و سپاه انجام دادند. رزمندگان شجاع و دلیر اسالم در یگان

وضعی را انتخاب م راه خود ادامه دادیم. حدود هفت کیلومتری شهر بستانبه بعد از دقایقی 

ا نشان ها ر محل توپ آتشبارنفرات پیشرو و گروه شناسایی به کرده بودیم، منطقه بازی بود. 

بل دنبال لودری رفتم که روز قبه باز گرداندم.  آتشبارموضع قبلی به دادم. بعد از توجیه آنان را 

د با کار نمودم تا در روز بعبه موضع جدید برده و مشغول به بینی شده بود، لودر را برایمان پیش

تکمیل شدن سنگرها موضع را اشغال کنیم. عملیات کندن سنگرها و آرایش موضع جدید با 

طول انجامید. موضع جدید را به ها تا شب حضور روسای توپ و جمعی از سربازان خدمه توپ

در مواضع  رآتشباپاکسازی کردیم. وسایل  هااجساد عراقیهای عمل نکرده و از انواع گلوله

آوری کرده بودیم تا در فرصت مناسب موضع جدید را اشغال کنیم. فرمانده قبلی را هم جمع

مشاهده کرد. ایشان با  ها رابمبموضع ما آمد و محل اصابت به ۵۳۱۱گردان، حوالی ساعت

ها تعجب کرد و گفت: در موضوع جدید اصل پراکندگی را کاماًل دیدن قطر محل انفجار بمب

ا دارند. ر  آتشبارهایی که من دیدم، قصد نابودی کنید زیرا هواپیماهای دشمن با بمباران رعایت

ما موضع گرفته بود  در حوالیهم  یکم عباس صالحیفرماندهی ستوانبه دوم گردان  آتشبار

نگاه  که هر طرفبه ای نداشتیم های شدیدی قرارگرفته بودند. چارهکه آنها نیز مورد بمباران

توپخانه دشمن ما را احاطه کرده بودند.  هایو گلولهها کردیم، یا حرکتی داشتیم، بمبارانمی

ب دادیم تا آسییممبایست دقت بسیاری در پراکندگی و موارد ایمنی انجاهمین دلیل میبه 
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گر های من و یا دیگفتهبه رساندیم. شاید هیچکس نتواند پی حداقل میبه پذیری خودمان را 

 چه روزهای سختی را سپری کردیم. بدون آرامش و  کند کهببرد و ما را درک  رزمانمهم
ً
واقعا

 جنگ یعنی نفربه زندگی در شرایط سخت برایمان 
ً
ت، ت، خشونصورت عادی درآمده بود. واقعا

م که هرچه بگویم ک گیرد. جنگ نتایج منفی بسیاری داردها سرچشمه میانتقام که از فتنه

شد باران و یا بمباران میقدری شدت داشت که تمامی نقاط گلولهبه . در آن زمان، جنگ امگفته

کردیم جنگ فکر میبه که فقط مردگان درامان بودند. سکوت عجیبی ما را فرا گرفته بود. فقط 

دیدیم و راه بسیار دشواری پیش و همه چیز را پذیرفته بودیم. جسارت عجیبی در وجودمان می

 کردیم.آینده جنگ فکر میبه روی خود داشتیم و مرتب 

یازدهم و به از حوادث و اتفاقات روز چهارشن توپخانه سرهنگ آجوری ۳۳۳فرمانده گردان

 دوازدهم آذر ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:به پنجشن

به  نفر کماندو 100با تعدادی تانک و 0200آذرماه، دشمن در ساعت روز یازدهمدر 

و سوبله حمله کرد که نتیجه آن کشته شدن  بهخطوط مقدم جبهه واقع در تنگ چزا

های در خط و از دست دادن تعدادی تانک بود. با تالش یگان نفر کماندو 900بیش از

های خودی، باألخره عملیات دشمن خنثی و باعث متالشی توپخانه امانبیو شلیک 

را  دیروز و امروز مواضع خود مم973و 930-933-903های شدن آنها گردید. توپخانه

و  بین بستان مم903که آتشبارهای طوریبه ، جلو کشیدندبه کیلومتر  97تا  99بین 

ک در سه  مم930و توپخانه خودکششی در حوالی بستان مم933توپخانهو به چزا تنگ

 آتشبارخودکششی هم اکنون یک  مم973توپخانه 388و گردان کیلومتری شهر بستان

روز آتش توپخانه بین طرفین  در اینمستقرشده است.  آن در هفت کیلومتری بستان

شدت آتش توپخانه بیشتر بود. در منطقه جنوب  مبادله ولی در منطقه سوبله و بستان

 روزبهدرگیری شدیدی با دشمن داشت که نسبت  زرهی 91لشکر، رودخانه کرخه

 شبارآتکمتر بود. هواپیماهای دشمن در هفت نوبت مواضع ما را بمباران کردند.  گذشته

ها قرارگرفته بود که گودال ایجاد شده اکبر مورد شدیدترین بمبارانیکم در منطقه الله

خواست خداوند تلفاتی به متر بود.  90محیط به عمق چهار الی پنج متر و به ها بمب

( اعالم و از 99-02دوم در مختصات ) آتشبارخاتمه استقرار  9700نداشتیم. در ساعت

قسمت شمالی رودخانه کرخه مورد  9700د. حدود ساعت مواضع جدید عملیاتی گردی

 گرفت. قرار طول یک کیلومتربه  هابمبارانشدیدترین 
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 ،، هویزهفروند هواپیمای دشمن از نوع میگ و میراژ در منطقه حمیدیه 2در این روز، 

خودی  و هواپیماهایهوا به های زمین دافندمورد اصابت پ کوت عبدالله و غرب اهواز

یکم، یک قبضه  آتشبارراجعت از م مهنگا 9800سرنگون شدند. در ساعت و قرار گرفتند

دوم گردان را  آتشبارم ضدهوایی از م93خودکششی و یک قبضه توپ  مم973توپ

علت نقص فنی و دیگری با تریلی به مشاهده کردم که در جاده مانده بودند. یکی 

م شدیم. موتور م93تغییر توپبه تصادف کرده بود. پس از دو ساعت کار، موفق 

لت عبه م خودکششی که رئیس توپ آن استوار خلوصی بود، سوخته بود که م973توپ

دان و استوار احمد ، معاون گر تاریکی هوا در محل باقی ماند و صبح زود سروان علمی

به م برای تعویض موتور م973عقب تخلیه کردند. توپبه ، تعمیرکار توپ آن را پناهحق

، یک قبضه توپ ضد هوایی تخلیه گردید. سروان غالمرضا علمی پادگان دشت آزادگان

اندازی عملیاتی و علیه گردان آورده بود که پس از راهبه غنیمت گرفته شده دشمن را 

معاون گردان  کار گرفته شد. روز دوازدهم آذر ماه، سروان علمیبه هواپیماهای دشمن 

و  همراه سروان حسن طالبی بهمواضع آتشبارهای یکم و دوم اعزام کردم و من به را 

ستقر در جنوب کرخه و منطقه عملیات ممسو آتشباربه  سروان مهدی دامغانیان

م ضد م37های داخلی گردان و آماده سازی یک قبضه توپ رفتیم. کار زرهی 91لشکر

سروان حسین به نفرات را به غنیمت گرفته شده از دشمن و آموزش آن به هوایی 

گردان و سروان صدارتی فرمانده دسته پدافند هوایی گردان  3رئیس رکن خواجوی

واضع م متما حمالت هوایی دشمن با شدت زیاد شروع شد و 0800سپردم. از ساعت 

 دیگری بمباران شدند.موجود در منطقه یکی پس از 

 در ساعات
ً
مواضع آتشبارهای گردان بمباران  0200،9030،9300،9360مجددا

ها ادامه داشت. پس از صرف ناهار در ساعت سوم بودیم که بمباران آتشبارشدند. در 

ا ر  یکم حسین اعتمادیفرماندهی ستوانبه سوم  آتشبارهواپیماهای دشمن،  9660

به های یک تنی شرایطی را مورد هجوم قراردادند. هواپیماهای دشمن با ریختن بمب

 مشکل است. بر اثر این بمباران وحشیانه دشمن، 
ً
وجود آوردند که توصیف کردنش واقعا

  سرباز مظفری بالفاصله شهید و سرباز دیلمی
ً
 از ناحیه کتف و بازو مجروح شد که سریعا

ر دانتقال یافت. بعد از مدتی اقامت  بیمارستان اهوازبه سرباز مجروح با آمبوالنس 
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طرف قرارگاه گردان به سوم  آتشباراز  9100آنان، ساعتبه سوم و روحیه دادن  آتشبار

 ( مراجعت کردیم.39-03مختصات ) اکبرواقع در شرق ارتفاعات الله

 را بمباران ، هواپیماهای دشمن سوسنگرددر بین راه و حین عبور از شهر سوسنگرد

های باقیمانده شهر ویران کردند که در این حمله وحشیانه تعداد زیادی از ساختمان

شدند. خوشبختانه دو فروند از هواپیماهای مهاجم دشمن در منطقه سقوط کردند که 

زنده دستگیر شد. در این روز، وضعیت یکمی یکی از خلبانان عراقی با درجه ستوان

ی حالت پدافند و گرفتنبا تثبیت مواضع  غرب بستانالکیلومتری شم90جبهه در

زیر شدت مواضع دشمن را به های موجود در منطقه شمال کرخه ادامه داشت و توپخانه

در منطقه  گرفته بودند. در جبهه شیخ خزعل و پل الوان و مشرفه و پل سابله آتش

 ها همچنان ادامه داشت.نیز درگیری زرهی 91لشکر

***** 

بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان در دفتر ثبت روزانه  ۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 نوشته است: القدسخود از عملیات طریق

به خیلی سریع و قهرمانانه  زرهی 29لشکرزرهی  3های تیپ، یگانآغاز عملیاتبا 

از نفرات دشمن  شماریبیاهداف خود رسیدند و روستاهای زیادی آزاد شدند. تعداد 

رسیده  هالکتبه کشته شده بودند که بیشتر آنان در حین فرار توسط رزمندگان اسالم 

سنگین، لودر، بولدوزر و دیگر بودند. تعداد زیادی نیز تانک، نفربر، خودروی سبک و 

انده جا مبه  بستانبه اکبر تجهیزات و وسایل در قسمت شمال و جنوب جاده خاکی الله

اسارت نیروهای خودی در آمده بودند. به بود و تعداد بسیاری از نفرات دشمن هم 

علت درگیری به اجساد زیادی از نفرات دشمن در منطقه عملیات پراکنده بودند که 

و  خراشدلهای آوری نشده بودند و صحنهها و شرایط خاص میدان نبرد، جمعیگان

وحشتناکی را ترسیم کرده بودند، زیرا زمین منطقه از اجساد نفرات دشمن فرش شده 

فجیعی کشته شده بودند. البته  طرزبه ای که های بدبخت و فریب خوردهبود. انسان

نیز با زور و فشار رژیم سفاک صدام در این دام افتاده و تکه پاره شده تعداد زیادی از آنها 

همین خاطر دلم برای به هم بودند. لذا  گناهبیبودند که شاید جمعی از آنها 

 چه کسی غم وجودم را گرفت و پیش خود می هایشان سوخت وخانواده
ً
گفتم، واقعا

، خواهد بود. اما از طرفی هستندآنها که مسلمان هم  گناهبیهای گوی خانوادهجواب
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ای نداریم. از طرف مسئوالن کشور و ما هم چاره اندکردهخاک ما تجاوز به گفتم آنها می

 
ً
رزمندگان اسالم تذکر داده شده بود؛ تا جایی که به هم  ایآیت الله خامنه خصوصا

باز  هایشانخانوادهاسارت در آورند تا بعد از جنگ نزد به امکان دارد، نفرات دشمن را 

گردند که نشانه جوانمردی و رفتار اسالمی اداره کنندگان و مسئوالن ایران اسالمی بود، 

 رزمندگان چاره
ً
ها و نداشتند. من خودم خاکریز جز آنای ولی در آن شرایط واقعا

 ه
ً
نر جنگیدن رزمندگان اسالم را سنگرهای دشمن را از نزدیک مشاهده کردم که واقعا

هر سنگری چندین نفر از نیروهای دشمن کشته  در کنارگذاشت. زیرا نمایش میبه 

های دقیق و شجاعت رزمندگان ریزیطرح واسطهبه نتوانسته بود  و کسیشده بود 

هایی را مشاهده کردم که اجساد اسالم در میدان جنگ از آن مهلکه بگریزد. تانک

ها افتاده بود. ها و نفربرها و در اطراف تانکمه آنها در روی تانکسوخته شده خد

عاع شبه همچنین مهمات بسیار زیادی در روی زمین پراکنده و منطقه کامالً آلوده بود. 

کیلومتر از مرکز منطقه، تانک، نفربر، خودرو و وسایل منهدم شده و سالم پراکنده  96

ات دشمن را دیدم که هنگام فرار بر اثر اصابت نفری از نفر  60تا  90های بود. گروه

کشته شده بودند و اجسادشان در  و تیربارهای سبک و سالح و تانکهای توپ گلوله

صدام لعنت فرستادم که یک انسان چقدر باید به جا مانده بود. در آن زمان به منطقه 

یز گ و نفرت انگباشد تا اینگونه زندگی را برای مردم کشورش تن وجدانبیخونخوار و 

گورستان خوزستان ببرند. با دیدن به کند و مردم کشورش اینگونه آمال و آرزوهایشان را 

آن مناظر و اجساد بسیاری که همانند برگ پاییزی روی زمین ریخته شده بود، طاقت 

مستقر شده بود  بهر تنگ چزاتانک د 923، فرمانده گردانآوردم. سرهنگ صفوینمی

مقاومت به رملی چزا هایدر تپهو تعدادی از نیروهای دشمن در مقابل آن گردان 

شد. در کردند که هر لحظه با فشار نیروهای خودی امکان اسارت آنها بیشتر میمی

 رودخانه کرخههای درگیر در شمال شمال کرخه، عملیات خیلی خوب انجام شد و یگان

 مقر فرمانده تیپ دشمن را در نزدیکی بستانبه 
ً
 اهداف خود رسیده بودند. من شخصا

آن نیز اجساد زیادی از نفرات دشمن روی زمین  در کناراز نزدیک مشاهده کردم که 

 شده دشمن بوی تعفنریخته بودند و فرمانده تیپ متواری شده بود. اجساد متالشی 

مخاطره انداخته و به دادند. اجساد باد کرده نفرات دشمن بهداشت منطقه را نیز می

رفت با ادامه این وضع و با شیوع آوری اجساد نبود و بیم آن میفرصتی هم برای جمع
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خطر افتاده و برای سالمتی همه به های خطرناک، سالمتی رزمندگان اسالم بیماری

رفت. مکاتباتی را با فرمانده شمار میبه وجود آورد که تهدیدی جدی ه بمشکالتی را 

آوری اجساد دشمن و بهداشت منطقه از طریق فرمانده زرهی در خصوص جمع 3تیپ

 گردان انجام دادیم.

پیاده سپاه  هایو یگان زرهی 91های لشکریگان اما در جنوب رودخانه کرخه 

دست نیاورده بودند. فرماندهان به و نیروهای بسیج آن چنان موفقیتی  پاسداران

عمل آورده بودند تا آن به نیروهای مسلح و مسئوالن کشور از خبرنگاران خارجی دعوت 

برای  ایگ برندهتوانست بر وضعیت اسفناک دشمن را از نزدیک مشاهده نمایند که می

بیند که نیروهایش یارای مقاومت شده و وقتی می مستأصلایران باشد. زیرا صدام که 

غیر متعهد و یا حبیب شطی عاجزانه  از کشورهایدر برابر رزمندگان اسالم را ندارند، 

ایران آمده و درخواست صلح نمایند تا ارتش خود را از خاک به درخواست کرده بود؛ 

ام خود انتق هایرشادترزمندگان اسالم با  کشاند زیرا در منطقه بستان ایران بیرون

 خون شهدا را از متجاوزین گرفته و دشمن را خوار و زبون کرده بودند.

طور مداوم به در حین عملیات و در روزهای بعد از عملیات، هواپیماهای دشمن 

ه بکردند. من برای شناسایی را بمباران می های منطقه بستانها و حتی بیابانیگان

همراه وسایل به موشک را  900منطقه نبرد رفته بودم که جایگاه موشک انداز دشمن با 

مات های مهو خودرو فرماندهشانهای تلویزیون الکترونیکی از نزدیک دیدم، حتی آنتن

نفراتش متواری و یا کشته شده بودند. دشمن باقیمانده و به در عقبرشان دست نخورده 

حرکت کرده بودم و تا نزدیکی  بستان –اکبر من از سمت چپ منطقه یعنی از جاده الله

ف طربه رفته و در بازگشت از جاده شمالی  و پل سابله ، سپس بستانتنگ چزابه

بازگشتم که در آن منطقه نیز اجساد بسیاری روی زمین پراکنده بودند و  طیهشحی

ی طرف خروجبه های کالیبر سبک از پای درآمده بودند، تا اینکه همگی بر اثر گلوله

خاکریز دشمن رسیدم که در عملیات قبلی )خیبر( باعث شکست نیروهای ما شده بود. 

آوری نشده بود و آنها نیز روی زمین در آنجا هنوز اجساد شهدای نیروهای خودی جمع

روح همگی آنان درود فرستادم و سر تعظیم در به افتاده بودند که بسیار متأثر شدم و 

های آنان صبر و شکیبایی مسئلت نمودم. و از خداوند برای خانواده برابرشان فرود آوردم

جا مانده آنها بیانگر اصل غافلگیری به  و اجسادهای سوخته و منهدم شده دشمن تانک
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ریزی بسیار مناسب و همچنین شجاعت و ازخودگذشتگی نیروهای خودی بود و طرح

 احاطه آنها از طرفبه مربوط  ترین غافلگیری دشمنشده بود. بیش که صد در صد اجرا

کردند. نیروهای ها یعنی جاده پیروزی بود که نیروهای دشمن اصالً فکر آن را نمیرمل

اینکه کامالً غافلگیر و توسط رزمندگان اسالم دور زده شده بودند، به دشمن، با توجه 

و  لشده و سامانه کنتر مستأصلتوانایی مقابله با رزمندگان اسالم را نداشتند و 

فرماندهی آنها و همچنین سازمان رزمیشان از هم پاشیده و فرو ریخته بود. عملیات 

ای بود که تاریخ هم روی آن قضاوت خوبی خواهد داشت و گونهبه رزمندگان اسالم 

از  شماریبیصفحات تاریخ. کشور را مزین خواهد کرد، زیرا رزمندگان اسالم تعداد 

ری کشته شده بودند، در خاک خوزستان دفن و نفرات دشمن را که با خفت و خوا

شمن گورستان دبه تعدادی زیادی نیز متواری و بیرون رانده شده بودند و منطقه تبدیل 

های خانوادهبه کردم؛ فرماندهان و مسئوالن کشور عراق شده بود. در آن زمان فکر می

د واهنکشته شدگان چه خواهند گفت؟ و چه توجیهی برای چنین شکست عظیمی خ

همراه برادران سپاهی و بسیجی به  زرهی 91نیز لشکر داشت؟ در جنوب رودخانه کرخه

سرپرستی برادر جمشیدی با به نیز حماسه آفریده بودند،  لشکر کربال که در آبادان

دشمن درگیری شدیدی داشتند که برابر گزارشات دریافتی تلفات آن منطقه زیاد بود و 

 مقاومت 
ً
تر باشد، اجرمان گفتند هر چقدر موانع سخت. آنها میکردمیدشمن شدیدا

بیشتراست. تعدادی از نیروهای بسیج داوطلب شده بودند تا روی مین رفته و حرکت را 

گفتند؛ کار را برای حرکت شما آسان نیروهای پیاده و تانک تسهیل نمایند و میبرای 

 همه را حیرت زده کرده بودند. 
ً
با سه تیپ، تیپ امام  لشکر کربالخواهیم کرد و واقعا

زرهی در جنوب  91در شمال رودخانه کرخه و تیپ کربال در اختیار لشکر )ع(حسین

زرهی عملیات خود را انجام داده بودند که  91زرهی لشکر 9تیپعاشورا با  پو تیکرخه 

کربال  آمار تلفات لشکربه دلیل عدم دسترسی به متأسفانه تلفات زیادی داشتند ولی 

توانستیم از وضعیت دقیق آنها مطلع شویم. من در روزهای بعد، از روستای دهالویه نمی

که روی زمین ریخته بودند، مشاهده کردم. در بنه  تا پل سابله نیز اجسادی را از دشمن

اکبر با بیل مکانیکی های اللهدر حوالی تپه رهیز  29لشکرزرهی  3بهداری تیپ

زرهی و  91جسد با مشخصات آنان دفن گردید. لشکر 608گورستانی تأسیس و تعداد 
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دشمن وارد کرده بودند ولی به نیروهای سپاه و بسیج در جنوب کرخه تلفات زیادی را 

 پیشروی چندانی نداشتند.

 بودند و قرار بود برخورد کردهمشکل به نیز در منطقه سابله  زنجان 9تیپهای یگان

، نیروی کمکی برای آنها ارسال گردد و وارد عمل شوند تا زرهی 29زرهی لشکر 3از تیپ

 9زنجان را از زیر فشار دشمن برهانند. در مجموع برابر اطالعی که یافتم تیپ 9تیپ

، تلفات زیادی را متحمل شده بودند. برابر اظهارات زرهی 91زرهی لشکر 9تیپزرهی و 

 30افسر و  8، 90/2/10روز  9330 تا ساعتزنجان  9تیپزرهی، از  91افسران لشکر

 9تیپنفر مجروح شده بودند. از  990زیادی سرباز شهید و تعداد دار و تعداددرجه

نفر نیز  990زیادی سرباز شهید و بیش از  و تعداددار نفر درجه 33افسر و  93قزوین 

هایی مطرح بود و مجروح شده بودند. در آن زمان و در شرایط سخت و بحرانی صحبت

ش از های ارتقصد دارد منطقه را ترک و یگان گفتند؛ لشکر کربال از سپاه پاسدارانمی

ه بشوند که با توجه  وارد عمل منطقه پدافند نمایند و آنها در آینده در منطقه شوش

زرهی در عملیات متحمل  91های لشکرشرایط موجود، نگران کننده بود زیرا یگان

تنهایی برایشان بسیار دشوار بود. ما در به و پدافند از منطقه تلفات زیادی شده بودند 

دیدیم که آژیر کشان در حال تردد ها را میهمه روزه آمبوالنس اهوازبه  مسیر بستان

زرهی بود،  91لشکربه کردند. و اکثر مجروحان مربوط بودند و مجروحین را تخلیه می

 برایشان مشکل  گرفتنقرار لذا 
ً
ه من را ای کرسید. مسئلهنظر میبه در آن شرایط واقعا

این بود  ،کردمیهنگام برخورد و تماس با برادران لشکر کربال که بسیجی بودند، نگران 

 عنوان نصیحتبه آنها برادرانه و به کردند و وقتی که آنها از کاله آهنی استفاده نمی

به  و کشورتان تانخانوادهی استفاده کنید زیرا یگانتان و شدم از کاله آهنمتذکر می

من به توجهی از میدان نبرد خارج شوید، در پاسخ ها نیاز دارند و نباید با بیشما

 ورزیم.یم بیشتر عشقشود و با نوار سبز و سفید گفتند: کاله آهنی مانع شهادت میمی

 رماهپاتک دشمن در منطقه سابله در نیمه شب سیزدهم آذ

تمام بر مناطق آزاد شده در شمال و جنوب کرخه تسلط داشتند  نیروهای خودی، با اقتدار

نقاط  در تمامیبسیار چشمگیر بود و  ۵و از روحیه خوبی برخوردار بودند. نتیجه عملیات کربال

شد. چند روز عملیات سنگین و کشور از رزمندگان و فرماندهان جنگ تعریف و تمجید می

 اتفاقات  سر گذاشتهلحظات پر التهابی را پشت 
ً
روهای قدری سریع و با قدرت نیبه بودیم. واقعا
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 دسترسی خودی رخ داده بود که نمی
ً
آن ه بتوانم آن لحظات را توصیف نمایم، ضمن اینکه اوال

 تعدادی از فرماندهان تأثیرگذار در آن عملیات حم
ً
دت شهابه اسه سازان میسر نیست، ثانیا

آن روزها برگردند به  خواهندنمیاند و تعدادی هم از گفتن خاطرات خود طفره رفته و رسیده

ها برایشان ناراحت کننده است، های جنگ و تعریف آن حوادث و اتفاقات و صحنهزیرا صحنه

وده آنان ب بر دوشهای ارتش بوده و بار اصلی جنگ های پایین یگانکه در رده بویژه کسانی

 است و 
ً
 و از اندبودههای زجرآوری را شاهد و ناظر با دشمن بوده و صحنه رویاروییدر  مستقیما

ه باند و از زحمات آنها آنچنان که شایسته آنان است قدردانی تر اینکه فراموش شدههمه مهم

عنوان پیشکسوتان و قهرمانان جنگ را به و کسی هم حتی در ارتش سراغ آنها نیامده  عمل

. آنان امگرفتهتماس  رزمانمهم نگرفته است. من برای ثبت خاطرات آن دوران با تعدادی از

دوران  از آن خواهندنمیو  اندداده متأسفانه جزء اسرار درونیشان قرار دارند کهخاطرات زیادی 

ان را کنار بزند. آن اسرار آنانن بیاورند. هنوز هم کسی نتوانسته پرده میابه سخت صحبتی 

 گویند: ما از فراموش شدگان جنگ هستیم!! ساکت و آرامند فقط می گور قدیمیهمچون 

و مرگ هستند. آنان کسانی بودند  و آتشهای بارز همه دردمندان آن دوران خون آنان نمونه

و در بعضی موارد هم  گشودندنمیِشکوه به رسید، لب هایشان نمیاستخوانبه که تا کارد 

 زندگی گور میبه هایشان را ها و آرزوِشکوه
ً
ما بدهکار بود، شاید هم همه مردم، به بردند. واقعا

جای  امتوانم آن مردان بزرگ که در حافظه تاریخی زندگیهیچ وجه نمیبه ! البته من دانمنمی

 رزمانمهرا فراموش کنم. آن بزرگواران در تمامی نیروهای مسلح برادران و  اندبسته گرفته و نقش

 .دارندمیواتب و تاب به من بودند که دل همیشه عاشقم را 

 کمتر یگانی را خوانند، میبرای کسانی که این خاطرات را می
ً
نچنین ای توانمیگویم؛ واقعا

زرهی در دشت آزادگان  ۳ل حاضر و در آینده در تیپو فداکار دید. افرادی که در حا باصالبت

خدمت خواهند کرد، باید بدانند وارث افتخارات مردان بزرگی هستند که در تاریخ این سرزمین 

ه های پر افتخار ارتش بویژ تمامی یگانبه همچون نگینی درخشیده و خواهند درخشید. البته 

، نیروهای بسیج، در نیروهای مسلح، سپاه پاسداران رزمانمهمو دیگر  زرهی ۵۳لشکررزمندگان 

آورده  تعظیم فرود ، سراندداشتهشرکت  و نیروهای مردمی که در عملیات فتح بستان ژاندارمری

 مأموریت یگانم، از نزدیک واسطهبه کنم، اما من و سر بلندی از آنان یاد می باافتخارو همیشه 

ام و خودم را جزئی از آن یگان در آن دوران بحرانی زرهی بوده ۳های نیروهای تیپشاهد دالوری
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 دانم و برایها در آن منطقه رخ داده، میدر منطقه میانی جبهه خوزستان که شدیدترین نبرد

 های نیروهای مسلح را خواهانم.سر بلندی این یگان و دیگر یگانهمیشه تاریخ 

در  گراد در منطقه دشت آزادگاندرجه سانتی ۱۱در گرمایشاید کمتر کسی درک کند که 

 هایدر شن زار هاارابهآهنین، جنگیدن با دشمن یعنی چه؟ و یا حرکت با این  یهاارابهداخل 

پوشاند ها میو زره پوشبه اه با گرد و غباری که تمامی وجود انسان را در آن اراداغ و سوزان همر 

سوزان  در آفتابهای سوخته شده صورتبه ها های داغ و اصابت شنیعنی چه؟ حرکت شن زار

، انشانیگپیروزی به های جوانانی که از تمامی امیال خود گذشته و فقط و آبله گون کردن چهره

تواند درک نماید. همین عاشقان بودند که در دل می کمتر کسیاندیشیدند را کشورشان می

ها در که مظلومانه ماه خصم تاختند و شهر بستانبه تاریکی شب با جسارت و شجاعت تمام 

ه دند کمتجاوزین دابه چنگال متجاوزین بود را آزاد کردند و درس بزرگی برای همیشه تاریخ 

خود به سرشار از شور و هیجان بودیم و  . ما در جبهه بستاننخواهند کردگاه فراموش هیچ

بالیدیم و از خدای خود سپاسگزار بودیم که چنین پیروزی بزرگی را برایمان رقم زد. ما می

قام دیم ولی انتروزی دست برنداشتیم و گله هم نکر صبوری کرده بودیم، اما از تالش شبانه

های با چنگ و دندان از پیروزی بهلحظات سخت اول جنگ را گرفته و در منطقه تنگ چزا

دادیم. در چنین گونه تحرکی را نمیدشمن اجازه هیچبه کردیم و خودمان جانانه دفاع می

پروراند و قصد باز پس گیری مناطق از دست داده که شرایطی، دشمن نیات پلیدی در سر می

ته های آنان شدت یافسیممردم ایران بود را داشت. تحرکاتش افزایش و مکالمات بیبه متعلق 

های دشمن دریافت کرده بود که حاکی هایی را از یگان، پیامزرهی ۳۲بود. پست شنود لشکر

زرهی ۵۲، فرمانده تیپ۳/۳۱/ ۵۲روز ۵۳۱۱آنان بود. در ساعت  الوقوعقریباز عملیات 

بود که مراقب نیروهای  و گفتههای زیر دست خود آماده باش کامل داده بود یگانبه دشمن 

 هبه ایرانی باشند. از این ساعت 
ً
های یی یگانجاجابهبنی بر ممدقیقه، یک پیا۵۱ربعد تقریبا

هایی که در جدول سازمان برای رزم با این یگان زرهی ابن ولید و سایر یگان۵۲عراقی بویژه تیپ

ینی تک برسید. در پی تحرکات و پیشمی اکبرقرارگاه تاکتیکی در ارتفاعات اللهبه بودند 

از طریق قرارگاه  شمال و جنوب رودخانه کرخه مستقر درهای خودی تمامی یگانبه دشمن، 

های گذشته آماده با دریافت پیام آماده باش، همچون شب آتشبارآماده باش داده شد. ما در 

چهار نفر سرباز با رئیس توپ و یا معاون  هر توپ، پای دستور دادمشدیم اما با دقت بیشتر و من 

های آماده شده برای تیراندازی حضورداشته باشند تا هنگام تک دشمن رئیس توپ با گلوله
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باران دشمن نداشته باشیم. خواب بر چشم همه حرام شده بود گلولهبه در پاسخگویی  تأخیری

شب  ۱۵۵۱از دست بدهیم. تا ساعت ایمآورده دستبه و همه نگران بودند که مبادا آن چه را که 

رغم دستورات مراقبتی و آماده باش کامل، هیچ یگان خودی گزارشی مبنی بر به  ۳۱/ ۳/ ۵۳

 مشخص شد که نیروهای 
ً
رؤیت و حرکت و یا شنیدن صدایی از دشمن را نکرده بود. اما بعدا

 هم عبور کرده بودند زیرا در منطقه سابله نزدیک و از پل پل سابلهبه خود را  کمکمپیاده دشمن 

 و غرب آن، نیروی زیادی وجود نداشت.

در  همراه نیروهای سپاه پاسدارانبه که  رهیز  ۳۲لشکردیدبانان توپخانه  ۱5۱۱در ساعت 

وسیله صدای حرکات به های دشمن را شمال رودخانه سابله مستقر شده بودند، حضور یگان

 ۲یپتیک گردان تانک از به های دریافتی، کردند. بر اساس گزارش و گزارشآنها تشخیص داده 

به  زرهی ۵۳لشکرو یک گردان مکانیزه از  فرماندهی سرگرد لهراسبیبه رهی ز  ۳۲لشکررهی ز 

 و سعیدیه پل سابله در حوالیکه  فرماندهی سرگرد مخبری و یک گردان از سپاه پاسداران

از سمت  سمت دشمن داده شد. نیروهای سپاه پاسدارانبه مستقر بودند، دستور حرکت 

 ۵۲۱ردانگو یافتند  و گسترشغرب منطقه سابله رسانده به خود را  روستای سعیدیه بستان

تانک  ۲۱۳زرهی در جنوب پل سابله استقرار یافتند و گردان ۵۳زرهی لشکر ۲کانیزه تیپم

نطقه شمال پل سابله را اشغال و دشمن را احاطه کردند. با ممرهی هز  ۳۲لشکررهی ز  ۲تیپ

ها چنان آتشی روی مختصات پلبه های خودی با توجه آشکار شدن عملیات دشمن، توپخانه

 شود. تا این ناامنها و دشمن اجرا کردند که باعث شد منطقه برای حرکت نیروهای دشمن پل

غرب پل تانک و یک گردان مکانیزه دشمن در منطقه شمال دو گرداندو گردان پیاده، زمان، 

. های توپخانه خودی قرارگرفته بودندسابله گسترش یافته بودند که کاماًل در تیررس یگان

خودکششی، در شمال کرخه مستقر بودند و  مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳آتشبارهای یکم و دوم گردان

زرهی و دیدبانان  ۳های شب، تیپکردند. نیمهزرهی را پشتیبانی می ۳های تیپیگان

، خبر از درگیری شدیدی با نیروهای دشمن دادند. توپخانه مستقر در تنگ چزابه ۳۳۳گردان

 نگدر تو عقب راندن نیروهای مدافع به قصد داشت با شکستن خط دفاعی منطقه چزادشمن 

رسانده و از عملیات نیروهایش در پل سابله و از  بستانبه  خود را از شمال رودخانه کرخهبه چزا

ها مواضع یعنی غرب پل سابله حمایت و پشتیبانی نماید. از همان شروع درگیری جناح بستان

ه بگرفته بودیم و اجازه تحرک  زیر آتششدت به را به چزا و تنگ دشمن در آن سوی بستان

رودخانه کرخه الحاق خود را با نیروهای جنوب  در شمالدادیم تا نیروهای دشمن دشمن را نمی
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و سروان  های شب، فرمانده گردان جناب سرهنگ آجوریخانه کرخه انجام ندهند. از نیمهرود

 آتشبارما آمدند و عملیات  آتشبارموضع به توپخانه  ۳۳۳گردان ۳رئیس رکن حسین خواجوی

ند. دادنفرات در حال تیراندازی روحیه میبه ها کردند و با رفتن پای توپرا از نزدیک نظارت می

قر و شمال کرخه مست که در شرق بستان یکم عباس صالحیفرماندهی ستوانبه دوم،  آتشبار

دوم  بارآتشبه توپخانه دشمن قرار داشت که فرمانده گردان سریع خود را  زیر آتشو درگیر بود، 

ها در جنوب و شمال درگیری کمکماند. م میکدر آتشبارتا صبح  رساند اما سروان خواجوی

ریختند که های خودی چنان آتشی روی دشمن میرودخانه کرخه شدت گرفت و توپخانه

ه بتا شرق پل سابله آغاز و به توصیف کردنش مشکل است. جنگ سختی از منطقه تنگ چزا

و قدرت  تمامی توانبا  زرهی و سپاه پاسداران۵۳و۳۲های لشکرهایشدت ادامه داشت و یگان

 خود با دشمن درگیر بودند.

و  کربال سپاه پاسداران۲، درگیری شدید نیروهای خودی شامل؛ تیپ۱5۱۱در ساعت 

با  رهیز  ۳۲لشکررهی ز  ۲تیپتانک ۲۱۳گردانو  زرهی ۵۳لشکر ۲تیپمکانیزه  ۵۲۱گردان

ی را سنگین آتش بسیارکردند. های خودی با تمام قدرت شلیک میدشمن آغاز شد و توپخانه

کردند. نیروهای می ترتنگکه عرصه را برای دشمن هرلحظه  ریختندپل می و اطرافروی پل 

توپخانه با  هایو یگانزرهی با تانک  هایو یگان ۷ جیآرپیهای پیاده ارتش و سپاه با موشک

ز اهای زرهی دشمن را یکی پس ها و نفربرشدت با دشمن درگیر بودند و تانکبه آتش سنگین 

شغال و ا های خود از پل سابلهکردند. دشمن امیدوار بود؛ با عبور یگانیممشکار و منهد دیگری

یک سرپل مناسب که دارای فضای مانوری الزم و کافی باشد، آماده شود تا از طریق جاده پل 

های ، از طریق پلحرکت و ضمن اشغال مجدد حاشیه شرقی شهر بستان طرف بستانبه سابله 

که دارای زمین مناسب عملیات  شمال بستانبه سرعت خود را به  موجود بر روی رودخانه کرخه

ودی های خاز روز قبل با یگانبه چزا-سوبله-زرهی است، برساند تا با یگانی که در محور فکه

ک ، تهر دو یگان و تقویتدرگیر بودند، الحاق حاصل کند و پس از شکست نیروهای ایرانی 

 و عملیات باز پس گیری بستان اجرا گذاردهمرحله به های ایرانی ای را علیه یگانهماهنگ شده

محض شروع روشنایی، نیروهای عراقی متوجه شدند از سه طرف در محاصره به را آغاز نماید. 

ود ره را شکسته و خنیروهای ایرانی قرار دارند و تقاضای نیروهای کمکی کردند تا حلقه محاص

 های خودی برای دشمنرا نجات دهند که در همین لحظات پل سابله در اثر تیر مستقیم تانک

هم خوردن چند وسیله نقلیه دیگر روی پل به دو دستگاه تانک و نفربر و  اثر انفجارو در  ناامن
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ی ندهان عراقها مسدود شد. با بسته شدن پل سابله، قلب فرماسابله، تنها راه نجات عراقی

ی شد و راه دسترس بر آبهایشان نقش باره در هم شکست و از تپش ایستاد زیرا همه تالشیک

محاصره رزمندگان اسالم افتادند به منطقه مسدود و نیروهای دشمن در یک منطقه کشتار به 

چ یکباره فرو ریخت و هیبه هایشان هایشان سازمان رزمی یگانو با کشته شدن نفرات و تانک

را  فشار خود بهای جز تسلیم و یا کشته شدن نداشتند. در این زمان، دشمن در تنگ چزاچاره

به و تیپ امام سجاد)ع(  فرماندهی سرهنگ هوشنگ بهرامیبه زرهی  ۳روی نیروهای تیپ

تا راه نجاتی برای نیروهایش در جنوب  کردمیبیشتر و بیشتر  فرماندهی برادر رحیم صفوی

و هم در جنوب کرخه در پنجه قوی به چزا در تنگرودخانه کرخه ایجاد کند، اما دشمن هم 

دن ش و تسلیمشیر مردان تاریخ ایران گرفتار شده بود و هیچ راه نجاتی جز قبول شکست 

کننده دشمن مقاومت و ان نیروهای عملهای پست شنود، فرماندهنداشت. بر اساس گزارش

 های باالی خود مکردند و از ردهقدرت تیراندازی نیروهای ایرانی را بسیار شدید توصیف می
ً
رتبا

 ۱۱۳۱داشتند. در ساعتکردند و پاسخ منفی دریافت میدرخواست نیروی کمکی می

دور افتاده بود. در  دشمن از و تککردند نیروهای عراقی فقط برای نجات جان خود تالش می

های توپ در آن های خودی روی نیروهای دشمن و انفجار گلولهکه شلیک توپخانه صورتی

آورده بود که فرار از آن مهلکه امکان  وجودبه منطقه چنان جهنمی را برای متجاوزین عراقی 

 کاهش بود.به پذیر نبود و استعداد نیروهای دشمن هر لحظه رو 

های زرهی دشمن گزارش نمود: ما زودتر از همه یگان۵۲تیپ 5گردان۱۳۱۱در ساعت

نمود،  نیز گزارشعراقی فدا شدیم و تلفات جانی زیادی دادیم. در همین حال گردان یکم 

 گردان محافظ پل دشمن اعالم کرد:۱۳۳۱تلفات ما هم زیاد است. در ساعت

دیگر، یکبه نوب و برخورد پنج دستگاه ج سویبه ها از روی پل نشینی تانکعلت عقببه 

 پل بسته شده است. تالش برای 
ً
 هامؤثر ایرانیآن ادامه دارد ولی آتش دقیق و  باز کردنمجددا

 را از ما گرفته است. هر اقدامیتوان 

بور ع و غیرقابل با دریافت این پیام، یعنی مسدود شدن پل سابله۵پست شنود قرارگاه کربال

ها توسط رزمندگان اسالم آن را نشانه شکست دشمن در این منطقه بودن پل و تصرف دیگر پل

یگر درسید که منطقه سابله نظر میبه  و تالشها اضطراب و نگرانی قلمداد کرد و بعد از ساعت

ب نیست. در کسدیگر ممکن  بستانبه از نیرو و بدون مقاومت بوده و دسترسی دشمن  خالی

فرماندهی به کربال  ۲در تیپ این پیروزی ارزنده، نقش دالور مردان بسیجی سپاه پاسداران
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فرماندهی سرگرد به  زرهی ۵۳لشکرزرهی  ۲تیپکانیزه م ۵۲۱گردانعناصر مرتضی قربانی و 

های مخبری در تحت فشار قرار دادن دشمن در شمال و جنوب پل سابله و توپخانه

موقع در نبردگاه سابله و ورود سریع به های انبوه و دقیق و زرهی در اجرای آتش ۳۲و۵۳لشکر

با حرکت در  دهی سرگرد لهراسبیفرمانبه  زرهی ۳۲زرهی لشکر ۲تانک تیپ ۲۱۳گردان

ابله شایان پل س -نقشه در امتداد جاده بستانبه و تنها با اتکا  ناآشناای تاریکی شب و در منطقه

تحسین است. آن چه نباید فراموش کرد، ارزش کار نفرات شنود ارتش و سپاه بود که باعث 

غافلگیرانه عراق شد و بدون تردید سهم عظیمی از این پیروزی در جلوگیری از سقوط کشف تک 

آنان است. آنان با به  متعلقو شهید شدن صدها نفر از نیروهای ارتش و سپاه  مجدد بستان

د نوهای عراقی شده و با شسیمدریافت امواج بیبه پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر خود موفق 

و ستاد عملیاتی دشمن، نیروهای خودی را  ورتکهای مبادله شده بین نیروهای و کشف پیام

 یاری کردند. موقعبه در واکنش 

نیرو  ۳۵پیاده و تیپ۵۵پیاده لشکر5۳زرهی، تیپ  ۳زرهی لشکر۵۲در این عملیات، تیپ

ی وان رزمدشمن، تلفات و ضایعات فراوانی را متحمل شدند تا آن جا که ت ستاد کلمخصوص 

در صد جدول سازمانی تنزل یافت.  ۳۱کمتر ازبه ها برحسب اطالعات واصله از شنود این یگان

و مساحتی  اسیر دادههزار تن کشته، زخمی و ۵۱دشمن  شد کهاعالم  ۵در پایان عملیات کربال

 کیلومتر مربع خاک کشور از دست متجاوزین آزاد شده است. ۳۱۱معادل

 مواضع جدید تغییر مکان داده و در حوالی بستانبه یکم  آتشبار، قرار بود ۵۳/۳/۳۱در روز 

 این تغییر مکان که بهدلیل تک عراق در جنوب کرخه و تنگ چزابه مواضعی را اشغال نماید اما 

نفع نیروهای خودی تمام شد، انجام نگرفت. با روشنایی هوا، هواپیماهای دشمن به خوشبختانه 

، تا ظهر شش بار منطقه بستانبه تالفی شکست نیروهایشان در منطقه سابله و تنگ چزابه 

ها شدت بمباران ۵۱۱۱اکبر و روستای جابرهمدان را بمباران کردند. ساعت ، اللهسوسنگرد

اصله بسیار فبه ها های یک تنی بمباران شد. بمبوسیله بمببه یکم در این ساعت  آتشبارگرفت و 

. دود و شدندزمین اصابت کرده و یکی پس از دیگری منفجر میبه  آتشبارهای نزدیکی با توپ

های را فرا گرفته بود که در منطقه عملیات کاماًل مشخص و از مسافت آتشبار آسمانغبار گرد و 

صد از کردند. دشمن قشدت تیراندازی میبه  آتشبارهای منطقه و دور نیز قابل رؤیت بود. پدافند

دم با بتواند در خطوط مق ترراحتهای مانوری را داشت تا بین بردن سامانه پشتیبانی آتش یگان

 توپخانهآنها 
ً
وجود آورده بودند به های خودی برای نیروهای دشمن جهنمی را درگیر شود. واقعا
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 که هرگونه حرکت را برای آنها ناممکن کرده بودند. شلیک گلوله
ً
ه بهای توپخانه خودی اوال

 چون یگانهای پیاده دشمن آسیب بسیار مییگان
ً
 های دشمن رساند، ثانیا

ً
دند، تانک بو عمدتا

از  شدند تاهایشان محبوس میناچار درون تانکبه شدند، لذا وقتی با آتش توپخانه مواجه می

ه بهای توپخانه در امان باشند و همین مسئله برایشان محدودیت دید های گلولهاصابت ترکش

. دکر میدشمن شلیک به آورد. البته نیرومندترین سالح ما ابتدا روحیه ما بود که وجود می

و نیروهای پیاده  های سپاه پاسدارانزن جیآرپیشد های دشمن باعث میمحدودیت دید تانک

دهند، ضمن  های ضد زره خود قرارمورد اصابت موشک خوبیبه های دشمن را ارتش، تانک

که  کردیمهایشان را کور های دود انگیز توپخانه نیز دید نفرات دشمن و تانکاینکه شلیک گلوله

به شد. تمامی این اعمال ناشی از اقدامات مزیتی برای نیروهای در خط خودی محسوب می

 نیروهای دشمن را آزار می
ً
 همین دلیلبه داد. موقع و دقیق توپخانه نیروهای خودی بود که واقعا

ارتش عراق قرارگرفته بود. خوشبختانه  های توپخانه در اولویت نیروی هواییاز بین بردن یگان

ما از آن بمباران وحشتناک تلفاتی را متحمل نشد که ناشی از سنگرهای انفرادی بسیار  آتشبار

در  . البته نباید فراموش کنیم کهبودیم حفر کردهخوبی بود که در روزهای گذشته با تالش زیاد 

 امداد کردمیهر حال خداوند ما را یاری 
ً
ها شاهد و ناظر های غیبی را در اینگونه بمبارانو واقعا

 بودیم و همواره شکرگزار الطاف الهی بودیم.

های موجود توپخانه و دیگر توپخانه ۳۳۳، مجموعه آتشبارهای گردان۵۳/۳/۳۱تا پایان روز

زرهی ۵۳و۳۲های های لشکرکردند تا یگانباران میشدت گلولهبه در منطقه، مواضع دشمن را 

تحکیم و تثبیت مواضع خود در جنوب و شمال کرخه با آسودگی خیال  ، درو سپاه پاسداران

 اقدام نمایند.

 در آسمان، از شروع روشنایی، هواپیماهای دشمن همانند روزهای قبل ۵5/۳/۳۱در تاریخ

های خود را از سقف ظاهر شدند و هدف و اهواز ، حمیدیهاکبر، سوسنگرد، اللهمنطقه بستان

ها رغم شدت و تعداد دفعات بمبارانبه های این روز، پرواز باال بمباران کردند. در بمباران

کی از ی یکم و دوم توسط سرهنگ پرشاد آتشبارخوشبختانه تلفاتی نداشتیم. در این روز، از 

عمل آمد و مراتب رضایت فرمانده گروه و دیگر مسئوالن به توپخانه بازدید  ۳۳افسران ستاد گروه

 نفرات ابالغ کردند.به رده باال را 

های توپخانه در منطقه سابله اجرا شد. درگیری در در این روز نیز تبادل آتش بین یگان

، مگاسیس، الوان و شیخ ، ده مشرفه، دغاغلهدر امتداد رودخانه نیسان زرهی ۵۳لشکرمنطقه 
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 شد کهدرگیری شدیدی در جبهه سابله شروع ۲۲۱۱خزعل همچنان ادامه داشت. در ساعت

آتشباردوم حضور  ها درعلت شدت درگیریبه  رئیس رکن سوم گردان، سروان حسین خواجوی

در صورت لزوم کمک نماید. در این روز، شاهد انتقال زنان، کودکان  آتشبارعملیات به یافت تا 

پس از بازرسی با کلیه  دستهدستهو اطراف آن بودیم که  و مردانی از اهالی شهر بستان

ه توپخان هایو گلولههای هوایی شدند تا از بمبارانانتقال داده می شهر اهوازبه وسایلشان 

طرز به و اطراف آن را  دشمن درامان باشند زیرا دشمن از داخل خاک خود، شهر بستان

 .کردمیباران ای با توپخانه گلولهوحشیانه

به روز یکشن از حوادثتوپخانه  ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان ۲تیپ)سر  سرهنگ آجوری

 پانزدهم آذر ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

واقع در  یکم عباس صالحیفرماندهی ستوانبه دوم  آتشبارموضوع  0800ساعت

ای شد. هواپیماهای دشمن با ، توسط هواپیماهای دشمن بمباران خوشهشرق بستان

راثر بکه  دادندرا مورد هجوم قرار می آتشبارشدت بسیاری ضمن بمباران با تیربار از هوا 

های خلیل نامبه بالفاصله شهید و چهار نفر سرباز  بمباران وحشیانه سرباز شرف پور این

مجروح شدند. سرباز  و مسعود مرادمند ، محمدعلی جهانگیری، مسعود امینیبیات

جروح شده بودند، سرپایی مداوا شدند اما بقیه ممکه آنها ه و عبدالرضا پاپی غالمی

سوم  بارآتشبه معاون گردان  بیمارستان تخلیه شدند. سروان غالمرضا علمیبه سربازان 

اعزام شده بود که وضعیت آنان را خوب گزارش  زرهی 91لشکردر جنوب کرخه منطقه 

های ، تبادل آتش ادامه داشت که یگانمرز عراقبه و سوبله مشرف به داد. در منطقه چزا

کردند و یممتوپخانه دشمن مواضع پدافندی خود را تحکی هایزیر آتشزرهی  3تیپ

 -سانرودخانه نیبه مشرف  زرهی 91لشکرتعدادی مجروح هم داشتند. در جبهه 

های خودی و دشمن تبادل آتش بین یگان مگاسیس و دغاغله -شیخ خزعل -الوان

 هایافکنبمبهای خودی در این روز توسط ادامه داشت. بمباران مواضع یگان

 های دشمن در چندین نوبت انجام گرفت که تلفاتی هم داشتیم.توپولوف و جنگنده

های روز بهدشمن در این روز نسبت  کاتیوشای اندازهایموشکفعالیت توپخانه و 

ستقر در م یکم سلیمانییکم، ستوان آتشباردیدبان  برابر گزارشگذشته بیشتر بود. 

دم و منه گرفتقرار های دشمن مورد اصابت موشک تاو تانک، یکی از بالگرد 923گردان
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 جلوتر درهشت کیلومتر به  9900یکم از ساعت آتشبارشد. در این روز تغییر، مکان 

 ( انجام شد.93-02مختصات )

***** 

 شانزدهم آذرماهبه حوادث روز دوشن

 ۳بود. شرح مانور تیپ تنگ چزابهزرهی در منطقه پدافند از  ۳در آن زمان، مأموریت تیپ

 اعالم شده بود:بدین شرح 

رزمی  و گروهتانک در چپ  ۲۳۳زرهی با دو گروه رزمی در دهانه چزابه، گروه رزمی  ۳تیپ

تانک در ساحل جنوبی سابله پدافند  ۲۱۳سوار زرهی و ۲۲۵و گردانپیاده در راست  ۵5۱

پیاده در احتیاط ۵۱۱تانک و گردان منهای  ۲۳۵و گردانبه منطقه چزابه نمایند. تقدم آتش می

 زرهی قرارگرفته بودند. ۳تیپ

در راستای حفظ تنگ  تالشمانزرهی قرار گرفته بود، تمامی  ۳یگان ما چون در منطقه تیپ

همراه نفرات به پانزدهم آذر،  ۲۲۱۱های مؤثر در این منطقه بود. از ساعت و اجرای آتش بهچزا

یکم با رعایت اصول ایمنی و با دقت و هوشیاری بسیار مواضع انتخاب شده روزهای قبل  آتشبار

ت روانه کرده و نسب ها راتوپرا با نظم خاصی اشغال کردیم. بعد از اشغال موضع، خیلی سریع 

وضع آرایش موضع تا قبل از شروع روشنایی و تهدید هواپیماهای دشمن اقدام کردیم. مبه 

دلیل حمالت هوایی شدید دشمن به و در زمینی باز و مسطح بود که  جدید در شرق بستان

م ه سنگر نفراتها را زیاد گرفتیم تا از آسیب پذیری جلوگیری شود. در مورد فاصله توپ

دلیل کمبود تجهیزات مهندسی و سست بودن زمین به پراکندگی را رعایت کرده بودیم اما 

ستقر م جدید عملیاتیتر در مواضع بایست هرچه سریعای نبود و میمشکل داشتیم، ولی چاره

ید که آماده و عملیاتی گرد آتشبارتا قبل از روشنایی صبح،  آتشبارشدیم. با تالش نفرات می

 ردم.فرمانده گردان اعالم کبه را  آتشبارمراتب آمادگی 

کردم، آثار سوختگی و یگانم نگاه می و سربازانداران چهره درجهبه در آن زمان، وقتی 

کردم با شدم و سعی میکردم و ناراحت میشان مشاهده میخستگی را در چهره مردانه

آنان روحیه بدهم تا مقداری از خستگی آنان برطرف شود و آرامش به استفاده از کلمات زیبایی 

ز دود و ا غیربه بودند. در منطقه  در تالشهای زیادی بود که ، روزها و شبآتشباریابند. نفرات 

چیز دیگری  خراشدلهای های توپخانه، تانک و... مرگ و صحنهآتش و انفجار بمب و گلوله

اند و داد که آنان چه زحماتی را متحمل شدهرات گواهی میهای سوخته نفدیدیم. صورتنمی
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دیدارمان به ها . خیلیخواهد داشتها تا چه موقع و چه زمانی ادامه علوم نبود تالشممهنوز ه

 هایماناز خانوادهگرفتیم، ولی آمدند، مسئوالن حکومتی، علما، روحانیون و... روحیه میمی

، امردهکطور که قباًل نیز اشاره م حتی تلفن بزنیم، همانهیچ خبری نداشتیم، فرصتی نداشتی

ی که مسئولیت سنگینبه شهر با توجه  بهامکانات تلفن در منطقه وجود نداشت، امکان رفتن 

یار هایی که در اختهم فاصله زیادی داشتیم و خودرو داشتیم، برایمان میسر نبود. با شهر اهواز

ها مشکل آفرین بود. در دشتی باز قرارگرفته بودیم داشتیم، مناسب نبودند و تردد با آن خودرو

ی هاو سوزان و  صحنه یزرعلمهای ها و بیابانرملبه غیر از که از همه طرف محصور شده بودیم. 

 من گفت:به  آتشبارداران کردیم. روزی یکی از درجهچیز دیگری را مشاهده نمی خراشدل

توانی ما را درک کنی چون مجرد هستی! من بیش از دو "جناب سروان شما هیچ وقت نمی

در چه شرایطی  دانمنمیو فرزندانم هیچ اطالعی ندارم و در حال حاضر  از همسرماه است که 

 دهد."عیت آنان مرا رنج میهستند. چه از نظر روحی و چه از نظر معیشتی، فکر وض

دار گفتم، همسر و فرزندانت یا دوست خدا هستند و یا خدای ناکرده دشمن آن درجهبه من 

 آنها کمکبه اینچنین است، مطمئن باش خداوند  هستند کهات دوست خدا خدا. اگر خانواده

او ه بخدای بزرگ بسپار و فکر هم نکن. در ادامه به را  و آنانخدا کن به کند و تو هم توکل می

کنم، و حق هم داری که نگران باشی، اما زنان مسلمان ما در کشور، گفتم، من تو را درک می

ها آسایش مردان جنگاور را در جبهه باایمانشانچه در جایگاه مادری و چه در جایگاه همسری، 

شمنان دین و کشور بجنگند و تا اآلن هم این وظیفه ها با دآورند تا عزیزانشان در جبههیممفراه

 ناردر ککردم من سعی می هر جهتبه اند. بسیار مهم را که ناشی از ایمان آنهاست، اثبات کرده

دیک شرایط روحیشان واقف باشم تا با نز به نفراتم باشم و نبض آنان را در هرلحظه کنترل نمایم و 

وظیفه خطیرمان که دفاع از میهن بود، ادامه دهیم. با ه بیکدیگر بتوانیم به هایمان شدن دل

خودشان برخورد و صحبت به ، هر سن و سالی که داشتند، با روحیه مختص آتشبارنفرات 

، شما چشم و چراغ نیاز داریمها شمابه گفتم، من و ارتش و مردم سربازان جوان میبه کردم. می

شما افتخار  بهشما نیاز دارند، تاریخ به هم  تانخانواده گذاریم.یممشما احترابه براین بنا ملتید،

 خواهد کرد.

جنگ افتخاری است که نصیب ما شده است، ما همگی انتخاب شده پروردگارمان هستیم، 

دستورات و پندها و به و قدر خودتان را بدانید و  افتخار کنیدخودتان به پس شما هم 

 سالم و سالمت و  خود گوشهای فرمانده نصیحت
ً
ی ابدی نزد باافتخارکنید، مطمئنا
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این  و برتارک ایدزندهکه تا ابد  . اگر هم شهید شدید، بدانیدخواهید گشتهایتان باز خانواده

باید گفتم، اعتقاد کامل داشتم و میآنچه که میبه مرز و بوم چون نگینی خواهید درخشید. من 

حی و های روکردم. نفرات بیش از دو ماه بود که با تمامی فشاررا حفظ می آتشبارروحیه نفرات 

  کمتر کسیروانی موجود در منطقه حضور داشتند. شاید 
ً
این مسائل را مطرح کرده است، واقعا

درکل یک روح بودیم در یک واحد، ولی در  ما .روزگار سخت و توصیف ناکردنی را داشتیم

شد بود که برای همه نفرات مهم تلقی می آتشبارو نام  آتشبار، های مختلف، و آن روح کلجسم

از اهم اقدامات بود که  آتشباراز آن بسیار ناراحت کننده بود. تالش برای موجودیت  و جدایی

. مابودهها در طول عملیات ناظر آنانداشتند. من شاهد و نفرات عاشقانه در این راه گام برمی

های ناشی از دوری توانست جایگزین خوبی برای ناراحتییم آتشبارروحیه دسته جمعی 

 ها برای نفرات باشد.خانواده

شانزدهم و سه به بازنشسته( از حوادث روز دوشن ۲تیپ)سر  فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 هفدهم آذرماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:به شن

 اقدام از نیمه
ً
حمله کرد تا شاید با تصرف به های شب دشمن در منطقه سابله مجددا

بتواند  یلهوسبدیندو قسمت تقسیم کند تا به آن نیروهای ایرانی را  و گرفتن پل سابله

مدافعان هوشیار ایرانی پاسخ  دهد کهرا از قسمت جنوب مورد تهدید قرار  شهر بستان

جای گذاشتن تلفاتی، عقب نشست. منطقه به آنها داده و دشمن با به دندان شکنی 

شد میکیلومتر خطری جدی برای ما محسوب  90عرض سه کیلومتر و عمقبه سابله 

شد، یممساعت آینده انجا 68امید داشتیم با طرح و اجرای عملیات آینده که در  که

ا کنون ت القدسبرای همیشه حل شود. تلفات تقریبی در عملیات طریقمشکل سابله 

اعم از نظامی،  زرهی 29و لشکر91شهید و دو هزار مجروح در منطقه لشکر 700حدود

سپاهی و بسیج برآورد شده است. در این روز، فرماندهان توپخانه منطقه در مختصات 

گرفتیم. قرارگاه  ( جمع شدیم و جهت هماهنگی عملیات تصمیمات مهمی02-99)

شرق  ( در39-00خودکششی از مختصات ) مم973توپخانه 388تاکتیکی گردان

( در حوالی روستای جابرهمدان منتقل و 39-01مختصات )به  اکبرارتفاعات الله

 عملیاتی گردید. یکم هم در موضع جدید در شرق بستان آتشبارعملیاتی شد و 

های توپخانه دشمن در این روز در منطقه سابله فعال بود که با آتش سنگین توپخانه

خود  مواضعتحکیم به های در خط نیز کماکان خودی مواجه و خاموش شدند. یگان
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 اکبر و سوسنگرد، اللهدادند. امروز هواپیماهای دشمن با عبور از آسمان بستانادامه می

فعالیت چشمگیری داشتند و مرتب در حال پرواز بودند ولی بمباران چندانی صورت 

ها در منطقه دقت داشتند. یی یگانجاجابهشناسایی و به نگرفت که بیشتر 

منطقه سابله اعزام شد تا مواضع به این منطقه وارد و به پیاده، شب گذشته 967گردان

های مجاور یک تک محدود را در های الزم با یگانیجدیدی را اشغال و پس از هماهنگ

جلوآمده است، با در هم  منطقه سابله انجام دهد تا دشمن را که از رودخانه نیسان

 عقب براند. اشرزمیریختن سازمان 

ن حوالی رودخانه الوا ، سوبله، پل سابله، تبادل آتش در جبهه بستان97/2/10روز  

های و پل الوان ادامه داشت. روی پل سابله تبادل آتش بیشتر از دیگر مناطق بود، یگان

هم  هاییجاجابهمواضع تعیین شده خود در حرکت بودند و به تقویتی نیروهای خودی 

توپخانه در این روز، نقاطی را در  388چنان ادامه داشت. آتشبارهای یکم و دوم گردان

نزدیکی مرز عراق ثبت تیر کردند و ثبت تیرها در چند نقطه با موفقیت انجام شد تا در 

علت ه بیکم  آتشبار و تجهیزاتمواقع لزوم آتش مؤثری داشته باشیم. تعدادی از وسایل 

 ه خطرناک بود ولییافته بودند ک سنگر گسترشنبودن وسایل مهندسی بیرون از 

و ای نداشتیم. هواپیماهای دشمن در این روز پنج بار حوالی مواضع گردان چاره

 را بمباران کردند. آتشبارها

***** 

 توپخانه در مواضع شرق بستان 833نحوه تالش و عملکرد نفرات گردان

تالش و فعالیت کلیه نفرات گردان با جدیت تمام در ادامه عملیات همچنان ادامه داشت. 

ل دلیبه کردند زیرا احداث سنگر خود تالش زیادی می مواضعتحکیم آتشبارهای گردان در 

فعالیت هوایی دشمن در منطقه، جهت آسیب پذیری کمتر، از اقداماتی بود که اولویت داشت. 

نه شمال رودخابه که ارتش عراق تالش کرد  حوادث جنگ در منطقه پل سابله بعد از اتفاقات و

 شهر بستان
ً
را تصرف و ارتباط جبهه شمالی و جنوبی  سابله دستیابی و از آن منطقه مجددا

میانی  بعد، با شکست نیروهای عراقی در این منطقه جبههبه خود را برقرار سازد، از آن 

ها خوزستان وضعیت فعالی نداشت و هردو طرف حالت پدافندی اتخاذ کرده بودند و درگیری

های کمی در خطوط تماس ادامه هم با درگیری و گاهیتوپخانه  شدید آتشصورت تبادل به 

صورت کامل انجام نشده بود چون بخش به هنوز طرح ۵اهداف طرح کربالبه داشت. با توجه 
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شکل یک چهار ضلعی در تصرف به کیلومتر مربع  ۵۱۱وسعت به عملیات  کوچکی از منطقه

 ۵۳لشکرخط تماس به خط تماس جنوب سابله، از شرق به دشمن قرار داشت که از شمال 

حصور بود. در این م محوالی حاشیه هورالعظیبه و از غرب  رودخانه نیسانبه ، از جنوب زرهی

 های توپخانه بیشتر شده و حالت، مأموریت یگان
ً
توسط هواپیماهای دشمن مواضعشان  عمدتا

 گرفت.مورد هجوم قرار می

حوالی روستای جابرهمدان در  آتشباریکم در شمال رودخانه کرخه نیمه دوم آذر ماه، در

یاد ها زحال تیراندازی بودیم که هواپیماهای دشمن مواضع ما را بمباران کردند. شدت بمباران

فاصله دو کیلومتر یک گله به  آتشباربود و تا مسافت زیادی ادامه داشت. در کنار مواضع 

بمباران هواپیماهای  های اطراف در حال چرا بودند که مورداهالی روستابه گوسفند متعلق 

و غبار ناشی از بمباران،  و گرددشمن قرار گرفتند. صحنه بسیار دلخراشی بود. در میان دود 

همراه  بهدر حال دویدن است. سریع با خودرویی  آتشبارطرف مواضع به ای را دیدم که پسر بچه

ی طرف آنها رفتیم. صحنه بسیار دلخراشبه  و استوار امین سبزعلی گل استوار محسن کالنتری

شهادت رسیده بود و گوسفندانشان کاماًل تار و مار شده بودند و به پسر بچه  پدر آنرا دیدم، 

سال ۵۲تکه پاره شده و از بین رفته بودند. پسر بچه که حدود  کالً رأس گوسفند  ۳۱حدود

، دهدیداغآن پسر به . من و همراهانم سعی کردیم کردمیگریست و ناله داشت، برای پدرش می

، تعدادی که در جور کردیممصیبت زده و وحشت زده آرامش دهیم. گوسفندانشان را جمع و 

 طرف تر در چادری کیلومتر آن در چندشان که و خانواده سر بریدیمحال از بین رفتن بودند را 

 کردند را از این حادثه مطلع کردیم.زندگی می

 نمیبه همسر مرد چوپان را که 
ً
ار توانم شرایط ناگوشهادت رسیده بود، مالقات کردیم. واقعا

 گرفته نحویبه را از دست داده بود، غم وجودش را  اشزندگیآن زن را توصیف کنم. همه چیز 

آنان که به  آتشبارداران همراه تعدادی از درجهبه توانست صحبت کند. من بود که نمی

مان بودند، کمک کرده و سعی کردیم شرایط مناسبی را برایشان در عزیز و داغدار وطنانهم

فراهم نماییم. وقتی نفرات گردان از این بمباران وحشیانه دشمن و  اکبرشرق ارتفاعات الله

ه بخواست کمکی خود میبه نوبه وضعیت آن عزیزان مطلع شدند، همه متأثر شده و هرکس 

ردند آوری کآنان بنماید. برای جبران خسارت آن مصیبت دیدگان، کارکنان گردان پولی را جمع

ای بود که بعد از آوری شده مبلغ قابل مالحظهول جمعبازماندگان آن چوپان بدهند. پبه تا 

 ستمی، استوار بهروز ر آتشبارکوچ کردند، توسط نماینده  اندیمشکبه اینکه خانواده آن چوپان 
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 آنان تحویل داده شد. به 
ً
یم آن خانواده سرکشی کردبه های مناسب در فرصتبه چندین مرت بعدا

و تا آن جایی که امکان داشت، آن پسر بچه را که صحنه وحشتناک و فراموش نشدنی را از 

عنوان یک هموطن با آن عزیزان به دادیم. شاید توانسته باشیم نزدیک دیده بود، دلداری می

پسر محو نخواهد  خاطر آنهمدردی کرده باشیم، هر چند آن واقعه دردناک هیچ وقت از یاد و 

 محبت ،شد
ً
به های رزمندگان را هم فراموش نخواهد کرد. وضعیت در آن زمان ولی مطمئنا

یک به با شرایط موجود در منطقه نیاز  ۵ای بود که برای تأمین منطقه و اتمام طرح کربال گونه

کند هم بشنیروی تازه نفس بود تا استحکامات دشمن را در مناطقی که در تصرف آنان بود، در 

 آنان در شرایطیبه وارده  و تلفاتعلت حمالت پیاپی به  و سپاه پاسداران زرهی ۵۳لشکرولی 

پل ه بنبودند که بتوانند دشمن را کاماًل در این منطقه بیرون برانند، ضمن اینکه احتمال تک 

 که نیروهای عراقی  سابله
ً
در یک کیلومتری جنوب آن موضع داشتند، هر زمان متصور  حدودا

 انتغییر مکشمال سابله به  برابر دستور، از منطقه شوش االئمهثامن ۷۷لشکر ۵تیپبود. لذا 

 داد تا بتواند از این منطقه حیاتی پدافند کند.

 ، یک خطر جدی برای تأمین مجدد بستاننیسان حضور نیروهای عراقی در شمال رودخانه

شد. لذا تأمین کامل شمال تلقی می سوسنگردبه و حتی دستیابی  زرهی ۵۳لشکرو دور زدن 

 های بسیار توسطهای هورالعظیم از اهم اقدامات بود که پس از پیگیریشط نیسان تا کناره

تدوین  ۵، طرح عملیاتی جدیدی برای پاکسازی منطقه کربالفرماندهان ارتش و سپاه پاسداران

ها تالش قرار شد، اجرا گردد. بعد از ماه نیروهای ارتش و سپاه پاسدارانطور مشترک با به و 

و عدم تأمین کلیه اهداف طرح، ۵منطقه عملیاتی کربال حاضر درهای روزی، یگانشبانه

ه رزمی روحیو... بودند. تجدید  مواضعتحکیم های مستقر در منطقه در تکاپوی باز سازی، یگان

بایست صورت پذیرد، لذا با تالش فرماندهان و با وضعیت نفرات هم یکی از نکاتی بود که می

ایند مرخصی اعزام نمبه نحوی نفرات خود را به ها منطقه عملیاتی تصمیم گرفته شد که یگان

 تعدادی وارد نشود. در همین راستا در دهه سوم آذر ماه، بر آنتا آمادگی رزمیشان حفظ و خللی 

مرخصی چند روزه اعزام شدند تا روحیه خود را برای به توپخانه  ۳۳۳از نفرات آتشبارهای گردان

 شرایط. حضور داشتمروز بود که در منطقه  ۷۱های آینده ارتقا دهند. من بیش ازعملیات
ً
 اوال

در منطقه بسیار مهم بود، از  آتشبارداران کلیدی نحوی بود که وجود افسران و درجهبه منطقه 

متأهلم از  رزمانهمکردم بیشتر دوستان و طرفی، من در آن زمان مجرد بودم و سعی می

 دل
ً
های گرفت و فشاریم ممرخصی استفاده نمایند، هرچند گاهی در منطقه عملیات واقعا
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داد، اما امید داشتم بتوانم را آزار میمممداو و تالش و کارهای عملیات روحی و روانی و استرس

 مرخصیبه دشمن را از خاک کشورمان بیرون کنیم. در همین ایام، من هم فرصتی یافتم تا 

ام را باز سازی ام روحیهمرخصی اعزام شدم، سعی کردم در کنار خانوادهبه بروم. مدت هفت روز 

م، رسیدخانه میبه شدند. وقتی دیدند بسیار خوشحال میام، هر بار که مرا میکنم. خانواده

خواستم دانستم آن همه قلب مهربان برای دوست داشتن من وجود دارد. اما وقتی که مینمی

کردم که بتوانم بار دیگر آنها را ببینم و فکر منطقه بروم، دیگر فکر نمیبه از آنها جدا شوم و 

مرحوم پدرم گفتم: نگران من به ام خواهد بود. روزی کردم این آخرین دیدارم با خانوادهمی

روحیه  منبه شود پدر باشی و نگران نباشی. با تمامی این اوصاف من گفت: نمیبه نباش، او 

کردم تا چشمانش نگاه نمیبه داد، ولی مادرم اصاًل طاقت نداشت و هنگام جدا شدن از او می

ان ها ممکن بود در میدشد را نبینم. زیرا این وابستگیاشکی که از چشمانش جاری می قطرات

من تأثیرگذار باشد. با خداحافظی از آنها دیگر آنان را از زندگی خودم حذف  در کاراییرزم 

داران و سربازانی که من را فرمانده و امید خود درجهبه یگانم، به کردم، فقط و فقط می

رایط اندیشیدم. فقط در این شجنگی که پیش روی داشتیم، میبه کردم و فکر میدانستند، می

به در جبهه  رزمانمهمتوانستم خودم را از نظر روحی حفظ کنم. روزی یکی از بود که می

کنیم، که می هاییفداکاریگفت: دوست دارم زنده بمانم تا ببینم بعد از جنگ، با این همه من 

هر  کنیم، هرکستکلیف و وظیفه خود عمل میبه : ما او گفتمبه ؟ خواهند کردبا ما چه رفتاری 

 رزممهجنگیم و بس. متأسفانه یا خوشبختانه آن رضای خدا می ما برایخواهد بکند. می فکری

 شهادت رسید و پایان جنگ را ندید.به عزیز در جبهه 

توپخانه در  ۳۳۳دوم گردان آتشبار)سرهنگ بازنشسته( فرمانده  یکم عباس صالحیستوان

 گوید:می القدسخاطراتش از عملیات طریق

، من در مرخصی بودم. با شروع عملیات، روز دوم عملیات قبل از عملیات بستان

 براک، بویژه ارتفاعات اللهطرف دشت آزادگانبه که  منطقه رساندم. از اهوازبه خودم را 

قه منط سرتاسر واردیوانهدیدم که های هواپیماهای عراقی را میدر حرکت بودم، بمباران

های مستقر در منطقه کردند. شهرها، خطوط مواصالتی و مواضع یگانرا بمباران می

شد. من از شروع عملیاتی بزرگ در منطقه طور مداوم بمباران میبه اهدافی بود که 

ا با مشاهده آماده عملیات کرده بودم، ام هر حیثآگاهی داشتم و یگانم را از  بستان

ها وارد عراقیبه مهلکی به های بمباران متوجه شدم که رزمندگان اسالم ضرصحنه
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اکبر رساندم. از یگانم واقع در شرق ارتفاعات اللهبه . خیلی سریع خودم را اندکرده

 بنس، ستوان عیسی مختاریآتشباراوضاع و احوال و شرایط منطقه جویا شدم. معاون 

 3( من را توجیه کرد و خبر پیروزی رزمندگان اسالم بویژه تیپنسب)شهید مختاری

من داد. خیلی خوشحال شدم، بعد از دیدار با کلیه نفرات به را  زرهی 29زرهی لشکر

ده گردان و افسران ستاد گردان را پاسگاه فرماندهی گردان رفتم و فرمانبه  آتشبار

مالقات و از اوضاع منطقه اخبار خوبی را دریافت کردم. فرمانده گردان، مختصاتی را در 

من داد و گفت: حوالی این مختصات مواضعی را شناسایی و به  منطقه عملیاتی بستان

کن و از مواضع جدید، عملیات  جاجابهرا برای ادامه عملیات  آتشبارانتخاب کن و سریع 

های درگیر را پشتیبانی کنید. ایشان کامالً من را با طرح کلی زرهی و سایر یگان 3تیپ

بسیاری روی آلودگی زمین منطقه  تأکیدتوجیه و  بستانبه مانور و مسیرهای ورودی 

 عملیات کرد.

شهر به جاده خاکی منتهی از مسیر  آتشبار، من با معاون 2/10/ 90صبح روز

مختصات ابالغی فرمانده گردان  در حوالیوارد منطقه شدیم. مواضعی را  بستان

سب نظرمان منابه ای را که شناسایی و انتخاب کردیم. بعد از شناسایی دقیق، منطقه

گر یها و دانتخاب کردیم. پس تعیین محل توپ آتشباررسید، برای اشغال موضع می

، ساعاتی بعد احداث سنگرها را شروع کردیم. لودر مشغول کندن سنگر آتشبارهای رسد

جنازه از افراد عراقی در زیر خاک  30متوجه شدم حدود آتشباربود که من در مرکز 

صورت تعجیلی روی آنها خاک ریخته شده بود تا از بوی تعفن آنها به هستند که 

دیم شمتوقف کردیم و مجبور  سنگرها را، کندن جلوگیری شود. با مشاهده این صحنه

طرف شمال انتقال دهیم که همین کار را به سمت راست و به را  آتشبارمحل  مقداری

های عمل نکرده و... ها و گلولههم انجام دادیم ولی در آن محل هم وجود اجساد عراقی

 زمین را آلوده کرده بود.

و تمامی سنگرها را تکمیل نمودیم اما  آرایش موضع شدیم نداشتیم مشغولای چاره

 شدت ادامه داشت.به های هوایی دشمن در طول روز بمباران

ا ر  آتشبار، با رعایت کلیه اصول ایمنی و اقدامات حفاظتی، 2/10/ 99 در تاریخ

استقرارمان پایان یافت  9700حرکت داده و مواضع جدید را اشغال کردیم. ساعت

را برای عملیات اعالم کردم.  آتشباردر موضع جدید عملیاتی شد. آمادگی  آتشبارو 
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 بود. البته اهداف بهتنگ چزا در غربهای عراقی های ما بیشتر روی یگانتیراندازی

توانست روحیه سربازان داشتیم که می زیر آتشخوبی را هم در عمق خاک عراق 

 عراقی را متزلزل کند.

 و آتشبارقدری زیاد بود که در عملکرد نفرات به های هوایی دشمن شدت بمباران

 ما را آزار می
ً
داد. دستور دادم روی سنگرها را روحیه آنان تأثیر سویی گذاشته بود و واقعا

های رها شده توسط حداقل برسد اما بمببه خاک بریزند تا آسیب پذیری نفرات 

متر گ و قدرت انفجارشان زیاد بود که تا عمق پنج قدری بزر به هواپیماهای عراقی 

 .امگفتهمترکم 90را هم اگر بگویم باالی  قطر گودالو  کردمیایجاد  گودال

یار ، ستوانآتشبارموضع، من در سنگر سرگروهبان  در همیندر یکی از روزها 

هم آن جا حضور  و استوار رفیع صالحی فتوحی استوار علیبودم.  سوم کرمانی

داشتند، مشغول صرف ناهار بودیم که هواپیماهای عراقی حمالت شدیدی را علیه 

اصابت کرد. یکی از  آتشبارموضع به ما انجام دادند. چندین بمب و راکت  آتشبار

بود، اصابت کرد. تعدادی از  سرگروهبانسنگر سنگر من که درست پشت به آنها 

من داخل سنگر هستم و  فکر کردنددوند. سمت من میبه را دیدم که  آتشبارنفرات 

یاری من بشتابند. خوشبختانه من در آن جا حضور نداشتم. وقتی به خواستند می

ً منهدم شده  نزدیک سنگر خودم رفتم، مشاهده کردم سنگر بر اثر بمباران کامال

در گذاشتیم تا  برو داخل مهمات آوری کردیمجای مانده را جمعبه وسایل است. 

 از بمباران آتشباراحداث کنم. نفرات  سنگر دیگریمناسب  فرصتی
ً
اراحت ها نواقعا

گذاشت. صبح زود که نفرات از در وضع روحی آنان تأثیر منفی می کمکمبودند و 

زدند. برتری هوایی با ما فریاد می ابری بود، بلند اگر هواشدند، خواب بیدار می

شدند و نفرات است! زیرا در روزهای ابری هواپیماهای دشمن وارد منطقه نمی

ند. گرفتای میدانستند و آن روز جان تازهاین شرایط را برای خود برتری می آتشبار

های بدی را برای ما ایجاد کرد، زیرا در های هوایی دشمن صحنهباألخره بمباران

هادت شبه  ، سرباز متین دفتریآتشبارهای ها در نزدیکی توپکی از این بمبارانی

محل سانحه رساند، من و تعداد دیگری به سرعت خود را به  آتشباررسید. پزشکیار 

شهادت ه ب کمک آنها شتافتیم ولی متأسفانه سرباز متین دفتریبه  آتشباراز نفرات 

کردیم،  سوار آمبوالنساز ما ساخته نبود. نفرات مجروح را  و کاریرسیده بود 
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همراه مجروحین با آمبوالنس رفت. به هم  آتشبار، پزشکیار جوادی علیرضا گروهبان

قرار ورد هجوم هواپیماهای دشمن مم، آمبوالنس هدر بین راه نزدیکی پل بستان

صالنی ا اکبریکم علیفرماندهی ستوانبه یکم  آتشبارو بمباران شد، نفرات  گرفت

 روز بدی برای من و مجموعه به 
ً
 388و گردان آتشبارکمک آنها شتافتند، واقعا

 توپخانه بود.

***** 

ی مشغول تیرانداز آتشبارهمراه نفرات به یکم  آتشباردر  شهر بستان در حوالیدر آن روز، 

به هم  شاکاتیو آتشبارما یک  آتشباربودیم. درگیری شدید بود و جلوتر از  بهطرف تنگ چزابه 

توپخانه، در حال  ۳۳توپخانه گروه ۳۷۲از گردان یکم عیسی چهارگامهفرماندهی ستوان

ستوه به  هایمانهای کاتیوشا بودند که دشمن را با تیراندازیتیراندازی و شلیک پیاپی موشک

ت شدبه زمینی خود، منطقه را  هایبد یگانواسطه اوضاع به آورده بودیم. هواپیماهای دشمن 

همین منظور مواضع به کردند تا از فشار روی نیروهای زمینی خود بکاهند. بمباران می

های خودی در خط بودند را نشانه گرفته بودند زیرا های توپخانه که حمایت کننده یگانیگان

، عناصری آزار دهنده و سدی محکم در برابر های توپخانه موجود در منطقه بستانیگان

 عراقی بودند. ورتکهای یگان

به توپخانه  ۳۳۳دوم گردان آتشباردر حین عملیات بودیم که در یک لحظه متوجه شدم، 

های ها همه جا را فرا گرفته بود و شلیک توپشود. گرد و غبار ناشی از بمبارانشدت بمباران می

ها هم بال انقطاع در حال شلیک بودند. شد. توپخانهای قطع نمیها لحظهپدافند هوایی یگان

گرفتم  اسدوم تلفنی تم آتشبارها، با در همین اثنا با مشاهده گرد و غبار و دود ناشی از بمباران

ه بدوم را دیدم که روی جاده شنی منتهی  آتشبارمطلع شدم. آمبوالنس  آتشبارو از اوضاع 

آژیرکشان در حرکت است. خیلی نگران شدم و نگاهم روی آمبوالنس بود که نزدیک  بستان

کمک ه بهمراه پزشکیار به را  آتشبارسرعت آمبوالنس به ما آمبوالنس بمباران شد. من  آتشبار

 زشکیارآنان فرستادم. مجروحین آتشباردوم را از آمبوالنس واژگون شده تخلیه کردیم. پ

دار خیلی شجاع و فعالی بود، بر اثر که درجه جوادیعلیرضا  آتشباردوم، گروهبان وظیفه

یکم قرار دادند و از محل  آتشباررا داخل آمبوالنس بمباران مجروح شده بود. تمامی مجروحان 

 برایم عجیب بود زیرا هواپیماهای دشمن تصمیم داشتند 
ً
ر نحوی هبه تخلیه کردند. ولی واقعا

تا پل  هایکم، بمباران آتشبارکه شده مجروحین را از بین ببرند. لذا بعد از حرکت آمبوالنس 
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 ر کناردیکم نیز از جاده منحرف و  آتشبارروی آمبوالنس ادامه یافت تا باألخره آمبوالنس  بستان

آنان از مهمات بر به ها بودم، لذا برای کمک جاده متوقف شد. من شاهد تمامی این صحنه

آنان اعزام  کمکبه را با یک دستگاه مهمات بر  شنی دار استفاده کردم و استوار فریبرز شیخانی

به نمودم. بعد از بکسل کردن آمبوالنس و در مسیر قرار دادن آن روی جاده، مجروحان را 

اصرار ه بیکم بود که روز قبل  آتشباراز سربازان  بیمارستان تخلیه کردند. سرباز متین دفتری

 رآتشباعلت نیاز به بودم. و موضوع از این قرار بود که  مأمور کرده مدو آتشباربه خودش من او را 

دوم، من سه نفر سرباز را برابر دستور فرمانده گردان در اختیار آنها گذاشته بودم که یکی از آنان 

شهادت رسید. )روحش شاد و به بود و متأسفانه در بمباران هوایی دشمن  سرباز متین دفتری

 یادش گرامی باد(

 

 گوید:می القدسدر ادامه خاطراتش از عملیات طریق یکم عباس صالحیستوان

همراه فرمانده گردان جهت یک به من  در ادامه عملیات آزادسازی شهر بستان

. هورالعظیم رفتیم و کنار اطراف روستای سعیدیه در جنوب بستانبه شناسایی مهم 

 باران کنیم زیرا ازالمللی گلولهناطق نفتی عراق را آن سوی مرزهای بینم مداشتی قصد

م دادیاجم قرار مینظر سیاسی بسیار مهم بود ضمن اینکه عمق خاک دشمن را مورد ته

عراق تأثیر سویی بگذارد. در مسیر  بر نظامیانتوانست از نظر روحی و روانی که می

 تخریب شده و دیدم، روستاهای تخلیه شده را میحرکت خودمان، روستا
ً
هایی که اکثرا

 دیدم که واقعهای بسیار دردناکی را میهمه چیز مردم نابود و از بین رفته بود. صحنه
ً
ا

 تأ
ً
سف بار بود. همدردی با هموطنانی که همه هستی خود را از دست داده بودند، واقعا

مرتکب شده بودند، که  ها جنایاتی را در منطقه دشت آزادگانمشکل بود. عراقی

کاران در چگونه پاسخگوی خداوند خواهند بود ولی مطمئن هستم جنایت دانمنمی

 وان سنگینی بابت جنایات خود خواهند داد.هرکجا که باشند، تا

***** 

 تاریخ جنگ 
ً
و یا  اندکردهمعنی شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که چه به ها واقعا

گوید بو... تاریخ باید درباره مردم یک کشور برای ما سخن  اندبودهفرماندهان و سرداران بزرگی 

دادند و چگونه یممایی انجاکارهچه، اندکردهمردم چگونه در آن شرایط سخت زندگی می که

ها و مشکالتشان برای ما های آنان و از دشواریها و شادیاندیشیدند. تاریخ باید از رنجمی
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همین منظور، من در آن زمان به اند. چیره شده هابر دشواریچگونه  بگوید کهسخن بگوید و 

های مناسب ام در فرصت، سعی کردهامبودهعزیزم  وطنانهمبحرانی که شاهد و ناظر مشقات 

های آنان سخن بگویم تا و رنج دشت آزادگان مردم منطقهخاطراتم از مشکالت  الیبه ال و در 

 از آن وضعیت و مصائب ارائه دهم. تصویر کلییک 

 ۳5۳گرداندوم  آتشبار)سرهنگ بازنشسته( معاون فرمانده  دوم تقی اسدیستوان

 گوید:می م کششی، در خاطراتش از منطقه عملیاتی دشت آزادگانم۵۳۱توپخانه

توپخانه، برابر دستور  33گروهبه من بعد از طی دوره مقدماتی فشرده و انتقال 

 اکبردر منطقه ارتفاعات الله 1/10/ 97 در تاریخ فرمانده گروه سرهنگ مهدی صدری

یکم حسین باهر ، ستوانمم930توپخانه 363دوم گردان آتشبارفرمانده به خودم را 

و توجیه در یگان  آتشباردر معرفی و مشغول انجام وظیفه شدم. پس از چند روز حضور 

منطقه  لو ک آتشبارمأموریت به من را کامالً  آتشبارو آشنایی با نفرات و منطقه، فرمانده 

معرفی شدم و با  آتشباربه عنوان افسر شناسایی )دیدبان( به توجیه کردند و 

 بارآتشکه دیدبانان  نژاددوم وظیفه علیرضا محمودیحمود صحت و ستوانم مدوستوان

شهادت رسیدند، آشنا شدم و ارتباط خوبی پیدا کردم. من با حضور به سبز بودند و در تپه

اوضاع منطقه به کامالً  درک نارشانآنان و  همراهبه در منطقه،  آتشبارهای در دیدگاه

توپخانه،  363از گردان آتشباراکبر دو آشنایی پیدا کردم. در منطقه ارتفاعات الله

های غیر و یگان رهیز  29لشکرهای آتشبارهای دوم و سوم همراه با دیگر یگان

نمودن شهر و آزاد می القدس( خود را برای عملیات طریقزرهی 91لشکرسرزمینی )

 های مضاعفی را درهای دیدبانی فعالیتکردند. در همین راستا اکیپآماده می بستان

ترین اصلی دادند.یممنقاط مختلف و حساس انجا تیر درمنطقه دشمن جهت ثبت 

ای در نزدیکی روستای جابرهمدان های دیدبانی، منطقهها و استقرار اکیپفعالیت

میدان  بهسبز، که نام تپهبه بود  های شحیطیه( و ارتفاعی در تپه)شمال رودخانه کرخه

 مستقر درهای عراقی انبین نیروهای خودی و دشمن و یگ مستحکم مامین وسیع و 

های دیدبانان را کامالً زیر آن منطقه دید بسیار خوبی داشت. نیروهای دشمن دیدگاه

که نتیجه این  کردندمی ها را اجراطور مداوم روی آنها انواع آتشبه و  نظر داشتند

ضا دوم علیر شهادت رسیدن ستوانبه القدس های دشمن قبل از عملیات طریقفعالیت

یدگاه د قرار گرفتنسبز بود. همچنین مورد اصابت و دیدبانان دیگر در تپه نژادمحمودی
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حمود صحت بود که م مدودر جابرهمدان در هنگام دیدبانی توسط ستوان آتشبار

لت اصابت عبه وی آسیبی نرسید اما کلیه تجهیزات دیدبانان در دیدگاه به خوشبختانه 

گلوله توپ منهدم شد. ما پیوسته در حال ترمیم سنگرهایمان در دیدگاه بودیم، دشمن 

م کردیها را حفظ میبایست دیدگاهگذاشت. اما ما میای ما را در دیدگاه آرام نمیلحظه

 و عملیاتهای بعدی رزمندگان اسالم بسیار مؤثر و حیاتی بودند زیرا برای عملیات

های دشمن در کردند، ضمن اینکه ما از فعالیترا در آینده تسهیل مینیروهای خودی 

یافتیم و با اشرافی که روی منطقه دشمن داشتیم، اطالعات آن منطقه آگاهی کامل می

 شد.دقیقی در هر لحظه برایمان آشکار می

بود تا در  در تالشما نیز  آتشبار( 9)کربال القدسبا نزدیک شدن عملیات طریق

 ،شرکت نماید. در عملیات بستان در عملیاترزمی کامل  و آمادگیبهترین وضعیت 

محور در  رهیز  29لشکرتقویت آتش توپخانه  مم930توپخانه 363مأموریت گردان

 29ضمن تقویت آتش توپخانه لشکر مم930هایبایست با توپبود که می بستان

اینکه به  با توجهداد. زرهی اهدافی را در عمق منطقه دشمن زیر آتش قرار می

عنوان مأمور انجام به توپخانه که  363دوم گردان آتشباراز  حمود صحتم مدوستوان

پدافندهوایی انتقال  333گردانیگان اصلی خود یعنی به ، منفک و کردمیوظیفه 

ه ترتیب ک وجود آمد. بدینبه  آتشباریافت، تغییراتی نیز در سامانه فرماندهی 

عنوان معاون به توپخانه  363سوم گردان آتشباراز  لودوم بیت ا...خدابندهستوان

 عنوان معاون وی دربه دوم انتقال یافت و قرار شد من هم  آتشباربه  آتشبارفرمانده 

دیگر القدس هرچند در مقایسه با شرکت کنم. عملیات طریق عملیات بستان

 که  هاعملیات
ً
انجام شد، از وسعت کمتری برخوردار بود ولی از حیث نتیجه،  بعدا

نتایج را در پی داشت. با شروع عملیات در شب اول که باران  ترینباشکوهیکی از 

بارید، دشمن غافلگیر شد و در همان لحظات اولیه عملیات، برتری نیروهای یممه

بود،  تهران در اهریکم حسین بخودی کامالً محسوس بود. در آن عملیات، ستوان

کردیم. شور و شوق را اداره و هدایت می آتشبارعملیات  لوخدابندهدوم من و ستوان

ت کردیم. نتایج عملیابسیاری داشتیم و با تمامی وجودمان برای پیروزی تالش می

. مکردیبیشتر میهمین دلیل تالشمان را به وجد آورده بود، به در همان ابتدا ما را 

رسید و آتش و دود منطقه گوش میبه در آن شب، همه جا صدای شلیک و انفجار 
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را فرا گرفته بود که گویای صدای ناقوس مرگ برای متجاوزین بود. باید آنها را در 

اه ر  مرزهای کشورمان برسیم زیرا تنهابه کردیم تا بتوانیم خاک کشورمان نابود می

به  برای بیرون راندن دشمن اهرم زور بود. جنگ در شمال و جنوب رودخانه کرخه

شدت در جریان بود، بعد از پایان روز اول عملیات و انهدام نیروهای دشمن در 

 رمنطقه از لوث وجود متجاوزین و متواری شدن آنان، د سازیو پاک منطقه بستان

راف و اط جاجابهرا  آتشبارابالغ شد که  لوخدابندهستوان  آتشبارمعاون به روز بعد 

زم های ال موضع جدیدی را برای ادامه نبرد اشغال کند. پس از شناسایی شهر بستان

ستور د در اجرای، تیر آتشبارشناسایی  و گروهتوسط فرمانده و افسر عملیات گردان 

دوم ، ستوانآتشباریی جاجابهکردیم. در  آتشباریی جاجابهبه صادره شروع 

و در انتهای ستون من حرکت و  کردمیحرکت  آتشباردر جلوی ستون  لوخدابنده

 بایست ازموضع جدید در مسیر حرکت میبه کردم. برای رسیدن انجام وظیفه می

کردیم. در میدان مین ها روی آن دیدبانی کرده بودیم، عبور میمیدان مینی که ماه

ذکر شده که استحکامات بسیار محکمی بود، معبری توسط نفرات مهندسی 

زرهی و دیگر رزمندگان باز شده بود که در اطراف آن نوارکشی شده و کامالً  29لشکر

، هنگام عبور از معبر متوجه یک تانک عراقی لوخدابندهدوم د. ستوانمشخص بو

کنند سیم سعی می شود. با راننده خودرو سرباز حیدریدر حوالی میدان مین می

نگام بود. ه آتشبارتانک آویخته شده بود، بردارند چون مورد نیاز به بکسلی را که 

که با آن در حرکت  یی سیم بکسل و قرار دادن آن پشت خودروی لندرورجاجابه

های شود و ترکشروی مین رفته و پای او قطع می بودند، ناگهان سرباز حیدری

ب شده و تعدادی از پرتا لوخدابندهدوم سمت ستوانبه ناشی از انفجار مین 

قایقی قلبش، دبه ها نماید که بر اثر اصابت یکی از ترکشوی اصابت میبه ها ترکش

رسد. من با شنیدن این حادثه بسیار متأثر شهادت میبه بعد بر اثر جراحات وارده 

ی باید انجام دهم، دیگر کاری هم از من ساخته نبود، کارچهدانستم شدم و نمی

هم با وقوع این حادثه متزلزل و همه با شنیدن خبر شهادت او  آتشبارروحیه نفرات 

وظیفه خطیرمان که جنگیدن با متجاوز و به بایست بهت زده شده بودند. اما می

کم خود به دادیم. من باتجرپشتیبانی آتش نیروهای در خط بود، ادامه می

بسیار خوبم در  مرز همکردم. شهادت را هدایت و فرماندهی می آتشباربایست می
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به اه قادر گتلخی برایم بود که هیچبه بسیار سنگین و تجربه آن شرایط بحرانی ضر

سوم،  آتشبار. بعد از آن حادثه تلخ، فرمانده امنشدهفراموش کردن آن 

 ییجاجابهکمک من شتافت و من را در ادامه مأموریت و به  هدی شاعریممیکستوان

برای ادامه عملیات  آتشبار در آمادگیکرد که  جدید کمکو اشغال موضع  آتشبار

در آن زمان باعث ایجاد دوستی خوبی  رزممهمهای آن بسیار مؤثر بود. راهنمایی

 روحیه جوانمردی را در انسان
ً
 توانمیشرایط سخت  واال درهای بین ما شد. واقعا

های بود و درگیری آتشباریاد شده فرمانده اینکه افسر به مشاهده کرد، با توجه 

تالش مضاعفی کرد  رزمانشهمدیگر به برای کمک  الوصفمعخاص خود را داشت، 

 ستودنی است. ما در نزدیکی شهر بستان
ً
و در شمال رودخانه  و این روحیه واقعا

و آن  هبتنگ چزا های پیاپی روی مواضع دشمن درکرخه استقرار یافتیم و با شلیک

ا ر  مؤثر عرصههای دیدبانی شده و سوی تنگه حرکات دشمن را سد و با اجرای آتش

زرهی و سپاه  29زرهی لشکر 3های مانوری تیپکردیم و یگانمی ترتنگدشمن به 

را در این منطقه حیاتی یاری و عملیات آنها را پشتیبانی و تسهیل  پاسداران

 نمودیم.می

آن به گاه در جنگ برایم هایی بودم که هیچ، شاهد صحنهبستان در عملیاتمن 

ها در منطقه و انواع تانک، نفربر، خودرو و صورت تکرار نشد. مشاهده اجساد عراقی

جا مانده بود، گواه بر شکست سنگین آنان در منطقه به که از دشمن  دیگر تجهیزاتی

ماه تحت نظر نیروهای 93بود. شاهد تخلیه مردم بومی منطقه بودیم که حدود  بستان

ترین شرایط زندگی کرده بودند و اموالشان توسط دشمن چپاول، و دشمن در سخت

 آتش کشیده شده بود. دشمن در منطقه بستانه بها و مزارعشان نیز ویران و خانه

رتکب شده بود که از باز گو نمودن آنها شرم دارم. ممرحمی تمابیجنایاتی را با 

های آن همچنان ادامه داشت و اراده پوالدین و روستا باران و بمباران شهر بستانگلوله

ود که دست دشمن را برای همیشه از منطقه قطع نمایند. رزمندگان اسالم بر این ب

جنگیدند و هرگونه اقدام دشمن را با واکنش شدید پاسخ نیروهای ایرانی مردانه می

 که از اهمیت زیادی برخوردار بود. بهدادند، بویژه در تنگ چزامی

صحرایی و  توپخانه 379و388،369،363هایهای رزمندگان گرداندالوری

های نیروی توپخانه و دیگر توپخانه 33گروه 333و  393های پدافند هوایی گردان
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کردند را موقع خود در منطقه اعمال نفوذ میبه های دقیق و زمینی ارتش که با آتش

ندگان رزمهای پیاده و زرهی و دیگر شاهد و ناظر بودم که با پشتیبانی آتش خود از یگان

کردند و مصمم بودند دشمن را در خاک کشورمان یاس و ناامیدی را در دشمن بیشتر می

توپخانه در عملیات  363منهدم و برای همیشه بیرون برانند. در خاتمه باید بگویم گردان

روهای خودی تیراندازی کرد. یاد شش هزار گلوله تا تثبیت اهداف توسط نی بستان

 تمامی شهدا و رزمندگان آن عملیات بزرگ گرامی باد.

***** 

ایستگاه به ام دوم آذر ماه و دیدار با خانواده در نیمهمن بعد از خاتمه مرخصی چند روزه 

ه منطقبه مرخصی و برگشتن به نطقه شوم. در آن زمان رفتن م مرفتم تا عاز  راه آهن تهران

 از عملیات رزمی در منطقه 
ً
ف که توصی ،بود ترهم مشکلمشکالت خاص خود را داشت و بعضا

دیم، کر دریافت می در منطقهکردن آن نیز مشکل است. زمانی که برگه مرخصی را بعدازظهر 

ادیم ایستبایست کنار جاده میآنچنان امکاناتی وجود نداشت. می اهوازبه برای رساندن خود 

تیم. رفبود، می حمیدیه شهر کهترین نزدیکبه هایی که در مسیر در تردد بودند، و با خودرو

ها نفرات واسطه سرعت باالی خودروبه کردند و هایی که با سرعت مسیر را طی میخودرو

دند شهای مستقر در منطقه از این بابت تلفاتی را نیز متحمل مییگان .امنیتی هم نداشتند

 تأسف آور بود. البته از شهر بستان
ً
هم  و گاهیهای هوایی تا اهواز، جاده زیر بمباران که واقعا

ه ببین شهری  هایبوسمینیبا  شهر حمیدیه. از قرار داشتتوپخانه دشمن  هایزیر گلوله

ه بتهران برویم. بعضی اوقات به ماندیم، تا با قطار می منتظر قطاررفتیم و در اهواز اهواز می

شدیم با آمد و ما مجبور میمی های شدید هوایی اهواز، قطار تا شهر اندیمشکعلت بمباران

. سوار قطار شویمشهر اندیمشک برسانیم تا به ای که شده از شهر اهواز خودمان را هر وسیله

ه تهران برویم کبه شهر به مقصد تهران نبود، مجبور بودیم شهر به هم در آن زمان  اگر قطاری

 مشکل بود. 
ً
سن با استوار ح شهر اندیمشکبه یاد دارم زمانی را که برای رساندن خود به واقعا

، از شهر اهواز در هوای بارانی پشت کامیونی سوار شدیم آتشبارداران یکی از درجه حاجوی

 اهواز آمدمه بدر بازگشت از مرخصی با قطار  و با قطار به تهران رفتیم.م اندیمشک رسیدیبه تا 

حمیدیه رساندم. غروب بود. از شهر حمیدیه بعد از مدتی ایستادن با به و از اهواز خودم را 

با یک جیپ اواز  رفتم، سپس از سوسنگرد تا سوسنگرد زرهی ۵۳لشکرهای یکی از خودرو

دهالویه رساندم و از خودرو پیاده شدم. هوا به روسی مستهلک و ترکش خورده و... خودم را 
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شهادت شهید دکتر رفت تنها راه من این بود که از دهالویه )محل تاریکی میبه رو  کمکم

ی آشنایبه طرف شمال حرکت کنم. با توجه به بود،  ( که واقع در جنوب رودخانه کرخهچمران

ی که خاکریز از کنارراه افتادم. به سمت شمال رودخانه و پای پیاده به منطقه داشتم، به که 

رودخانه کرخه رسیدم. از رودخانه از روی یک به و  عبور کردمشهید شده بود،  دکتر چمران

عبور کردند، پل چوبی که مخصوص نیروهای رزمنده در آن منطقه بود و از روی آن تردد می

ها و کردم از محلمنطقه آشنا بودم، سعی میبه شمال رودخانه رسیدم. کاماًل به و  کردم

غرب روستای شمال در حوالیما  آتشبارهایی عبور کنم که فاقد مین بود. در آن زمان، زمین

حرکت خود ادامه دادم، بیش از دو ساعت راهپیمایی به جابرهمدان مستقر بود. هم چنان 

دیدم ها را از دور میه شلیک توپگرایید. برق دهانسردی میبه تاریک شده و  کردم، هوا دیگر

رسید. اآلن که در حال نوشتن این مطالب هستم، خودم هم گوش میبه و صدای انفجارات 

 چه روحیهتعجب می
ً
توانستم با این همه مشکالت دست و ام که میای داشتهکنم که واقعا

دواری بسیار در پنجه نرم کنم ولی هم چنان ایستادگی کرده و با مقاومت و پایداری و امی

 منطقه حضوری فعال داشته باشم.

رسیدم، جناب  سنگر خودبه بعد از ساعاتی راهپیمایی به موضع آتشبار و  ۲۲:۱۱ساعت 

 او گفتمبه ؟ اآلن چرا؟ چطور آمدیرا دیدم. بعد از احوال پرسی از من پرسید  سروان جمال کریم

رفت، نگاهی عمیق از  فکر فرو، خیلی ناراحت شد، کمی در امآمدهاین جا پیاده به از دهالویه تا 

من انداخت، کاری از او ساخته نبود فقط تعجب کرد. شربتی خنک نوشیدم و به روی دلسوزی 

 ای گرفتم، از اوضاع منطقه جویا شدم که وی کاماًل من را توجیهبعد از آن همه راهپیمایی جان تازه

 یک مرخصی میبه . در آن زمان، وقتی یک افسر کرد. از همان لحظه عملیاتی شدم
ً
رفت حتما

و  ای ایجاد نشود. منشد تا در اداره و هدایت عملیات یگان وقفهبایست جایگزین او میافسر می

 در کنیکدیگر را تعویض می یکم جمال کریمستوان
ً
ان در ار هم بودیم تا اینکه ایشکردیم و بعضا

 توپخانه منتقل و از ما جدا شد. ۳۳۳از گردان پایان عملیات بستان

مرخصی اعزام شد و فرمانده گردان به  یکم جمال کریم، ستوانآتشباردر بعد از حضور من 

 عمدترا صادر کرد. از نظر روحی کمی بازسازی شده بودم،  آتشباریی جاجابهمن دستور به 
ً
 ا

های نیز از مرخصی استفاده کرده بودند و همگی کمی آرامش داشتیم. مأموریت آتشبارنفرات 

تا  کارگریدبه هر چه توان دارد،  کردمیشد، فرمانده گردان سعی گردان ابالغ میبه مختلفی 

شناسایی به خودکششی مورد هدف قرار دهد و همواره  مم۵۷۱هایعمق خاک عراق را با توپ
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و مأموریت جدیدی را اجرا کند و باعث تقویت روحی  را شناساییرفت تا محل امن و مناسبی می

 رزمندگان اسالم شود.

 آذرماه در اواخر 1آخرین وضعیت منطقه عملیاتی کربال

 پیاده ۷۷لشکر ۵تیپبر اساس تصمیم فرماندهان و وضعیت جنوب کرخه، 

زرهی  ۳عناصر تیپاالئمه)ع( در مواضع پدافندی شمال رودخانه سابله با تعویض ثامن

ویژه جنوب رودخانه سابله پرداخت. به شناسایی منطقه به مستقر شد و  رهیز  ۳۲لشکر

ظت های نیسان بدون حفاهای این تیپ نشان داد که حاشیه هورالعظیم تا نزدیکیشناسایی

های مردابی و و خالی از نیروهای دشمن است و پشت دشمن خالی از نیرو است ولی زمین

آذر  ۲۳و ۲۷ی کنند. در روزهامی بسیار کندها تحرک نیروهای خودی را انشعابات رودخانه

 زرهی ۵۳لشکراطالعاتی  هایو گزارشماه، حجم آتش دشمن در منطقه بسیار شدید شد 

شمال است. از به داد که دشمن در حال انجام نقل و انتقاالتی از جنوب نشان می

، آتش دشمن از شدت بیشتری ۳/۳۱/ ۲۳روز  ۱۷5۱تا  ۳/۳۱/ ۲۳روز ۲۳۳۱ساعت

حاکی از این بود که چند دستگاه تانک دشمن از  زرهی ۵۳لشکر هایو گزارشبرخوردار بود 

  ۳۱/ ۳/ ۲۳روز ۵۳۱۱اند. از ساعتجنوب در حال حرکت مشاهده شدهبه شمال 
ً
مجددا

زیر  ایسابقهبیطرز به )ع(  االئمهثامن ۷۷لشکر ۵و تیپ هیزر  ۵۳لشکرهای مواضع یگان

هه جببه جنوبی سابله  در مناطق. آتش شدید دشمن قرار گرفتندتوپخانه دشمن  آتش

 ادامه داشت. ۳۱/۳/۳۱روز ۱5۱۱تا ساعت وقفهبی زرهی ۵۳لشکر

  زرهی ۵۳لشکر، ۳۱/ ۳/ ۳۱روز۵۵5۱ در ساعت
ً
طی گزارشی اعالم کرد که احتماال

داده است.  تغییر مکانسمت جنوب به تخلیه و  زرهی ۵۳لشکر ۲دشمن منطقه را در جبهه تیپ

شدید قرار گرفت که تا ساعت  زیر آتش زرهی ۵۳لشکر ۵، تیپ۳۱/۳/۳۱روز۵۷۱۱در ساعت

 ، ادامه داشت.۳۱/ ۵۱/ ۵بامداد روز  ۱۵۱۱

)ع( اعالم داشت؛ دشمن تا حدود  االئمهثامن ۷۷رلشک ۵تیپ، ۳/۳۱/ ۳۱روز در اواخر

 نشینی کرده است.عقب رودخانه نیسان

برای اخذ تماس و  دستور داد زرهی ۵۳لشکربه ۵، قرارگاه کربال۵/۵۱/۳۱در تاریخ 

های دشمن حرکت نماید. نیروهای عراقی در منطقه نشینی منظم یگانجلوگیری از عقب

شت پبه نشینی عقببه جنوب سابله در پناه آتش شدید توپخانه با یک طرح دقیق اقدام 

در شمال رودخانه  و مواضع از قبل آماده شده کردند و عناصر پوششی کمی را رودخانه نیسان



 ۳۲۳/ ( ۵القدس )کربالیفصل نهم: عملیات طریق

 

د در مواضع پدافندی جدی هااستقرار آنهای رودخانه و نیسان باقی گذاشته تا عبور نیروها از پل

رودخانه نیسان نزدیک و در ساحل شمالی آن به زرهی، پیشروی کرد و  ۵۳پایان پذیرد. لشکر

اد و تدست نیروهای خودی افبه ساحل شمال شط نیسان  سرتاسرمستقر شد. بدین ترتیب 

خود اقدامی  نشینیدر عقبتأمین گردید. دشمن  طور کاملبه  ۵های طرح کربالیهدف

 نیروهای دشمن در صورت عملیات  زیراای را انجام داد حساب شده، منطقی و ماهرانه
ً
قطعا

ریزی هم شده بود، در این منطقه کاماًل منهدم و تلفات زیادی را آتی رزمندگان اسالم که طرح

با  ۳/۳۱/ ۳۱)فتح الفتوح( در تاریخ القدسشدند. بدین ترتیب عملیات طریقمتحمل می

 جنوب شط نیسان پایان گرفت.به نشینی نیروهای دشمن عقب
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به توپخانه از حوادث روز چهارشن ۳۳۳بازنشسته( فرمانده گردان ۲)سرتیپ سرهنگ آجوری

 دوم دی ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

یکم گردان و ستوان 3رئیس رکن همراه سروان حسین خواجویبه در این روز، 

ان، محسن آقا شریفی ، استوارنژاددوم، استوار محمد تقی آتشبارانده فرم عباس صالحی

دو دستگاه جیپ جهت شناسایی از دو موضع جدید در  دوم، با آتشبارروسای توپ 

 ( واقع در روستای سعیدیه در جنوب بستان71-99ختصات )م معاز  0800ساعت

مشغول شناسایی بودیم. پس از شناسایی و انتخاب مواضع،  9930شدیم و تا ساعت

کردیم که توسط خودروهای ارتش در نطقه و روستاهای اطراف را مشاهده میم ممرد

بودند. سعیدیه در هفت کیلومتری مرز  سمت اهوازبه کوچ دادن آنان  یی وجاجابهحال 

محض بارش باران، به اصله را باتالق خشک تشکیل داده که دارد، این ف عراق قرار

ای از رودخانه سختی قابل عبور است. شاخهبه دار های شنیمنطقه برای عبور خودرو

این  شده در آبیاری شاخهشاخه، رمیم و سعیدیه ، سابله، بستانکه در سوسنگرد کرخه

اند و جز در این قسمت متمرکز شده مرزنشینانهمین دلیل به مناطق مفید است. 

منظور جلوگیری از تلفات احتمالی به پرورش دام حرفه دیگری ندارند. این منطقه 

بایست پاکسازی های هوایی دشمن میجنگ و همچنین جلوگیری از تلفات بمباران

شد. مردم آن منطقه بجز وسایل ل روستائیان تخلیه میسرعت منازبه شد. لذا می

هواز طرف ابه ابتدایی و احشام خود چیز دیگری نداشتند و خیلی سریع با احشامشان 

شدند. وضع مردم آنجا فالکت بار بود که در جنگ نقشی نقاط کوچ داده می و دیگر

. با تعدادی از آنها هایشان تشخیص دادشد از چهرهنداشتند و وضع اسفناک آنان را می

ر دالعابدین واقع آیید؟ گفتند: از روستای امام زینصحبت کردم و پرسیدم از کجا می

های شیخ خزعل و مشرفه نیز و همچنین تعدادی از اهالی روستا رودخانه نیسان حوالی

لدوزر با خاک یکسان های ما را با لودر و بها تمام روستاگفتند روز گذشته عراقیمی

کوچ دادند که آن جا هم اکنون محل  کورسمت جنوب رودخانه کرخهبه کردند و همه را 

. ایماین طرف آمدهبه کرده و  استقرار نیروهای دشمن است و ما با طراده از رودخانه فرار

دم پیروزی در و ع علت شکست در بستانبه این بود که دشمن  مشاهدات ما در منطقه

به منظم  طوربه نشینی تاکتیکی زده بود و نیروهای خود را یک عقببه دست  پل سابله

ن محاصره رزمندگابه علت اینکه به بردند و قصد داشتند کور میپشت رودخانه کرخه
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پدافند کنند. بعد از شناسایی و  طراح کور و، کرخهامتداد هویزه اسالم در نیایند در

رفتیم.  زرهی 91لشکرتوپخانه به  همراه سروان خواجویبه آگاهی از وضعیت منطقه 

های الزم را در مورد و سرهنگ نوابی، هماهنگی پس از مالقات با سرهنگ دهقان

پاسگاه فرماندهی گردان باز به  9800مأموریت استان العماره انجام دادیم و در ساعت

 برای ارشاد نفرات گردان که از حوزه علمیه قم با حاج آقا یوسف علوی در گردانگشتیم. 

در مورد عملیات  اعزام شده بود، مالقات کردیم بعد از نماز مغرب و عشا با حاج آقا علوی

ه بهای زیادی کردیم که وی بسیار خوشحال شد و در مورد مأموریتشان صحبت بستان

نفرات گردان کمک نماید. در این روز به وحی و روانی های الزم رسیدیم تا از نظر ر توافق

 بیمارستان اعزام شد.به علت انفجار نارنجک از ناحیه پا مجروح و به  سرباز نقدی

***** 

 هفتم دی ماهبه سوم الی دوشنبه حوادث روز پنجشن

افسر عملیات، سروان انوشیروان  در این روز، من با فرمانده گردان، سروان حسین خواجوی

از  و تعدادیدوم  آتشبار، فرمانده یکم عباس صالحیگردان، ستوان 5رئیس رکن خدادوست

ایی رفتیم که بعد از شناس منطقه بستانبه یکم و دوم جهت شناسایی  آتشبارهای روسای توپ

و انتخاب مواضع مناسب تصمیم گرفته شد خیلی سریع مواضع مورد نظر را اشغال کنیم. 

ها بودیم که اجساد و دیگر رسد هاسنگر توپانتخابی مشغول کندن  در موضع ۵۷۱۱ساعت

به هنوز  نفرات عراقی از اجساد. تعدادی کردمیها در منطقه برایمان مزاحمت ایجاد عراقی

ه بآوری آنها نمودیم ولی بوی تعفن وجود داشتند که سعی در جمع در مواضعصورت پراکنده 

 قابل تحمل نبود. حدود
ً
بایست تخلیه یا جنازه در موضع بود که می ۳۱قدری زیاد بود که واقعا

فته ر شدند. موضوع را با فرمانده گردان مطرح کردم، وی دستور داد دو کیلومتر جلوتر دفن می

 اقدام 
ً
احداث سنگرها کردیم. من به و تغییر مکان دهیم. صبح روز بعد در مواضع جدید مجددا

آنها را دفن کردیم. ما با مشاهده  در محلیآوری و دستور دادم، اجساد کشته شدگان را جمع

کردیم آنان مقصر شدیم چون فکر میاجساد کشته شدگان که دشمنان ما بودند، متأثر می

بلکه حاکمانشان و حامیانشان مقصران اصلی هستند. در مورد استقرار یک قبضه  نیستند

خودکششی در حوالی روستای سعیدیه هم اقداماتی را انجام داده بودیم. استوار  مم۵۷۱توپ

 برابر اطالعأموریت انتخاب شده بود. در این روز، ممیکم جهت انجا آتشباراز  بهروز رستمی

از وجود دشمن پاکسازی شده و دشمن  واصله، منطقه واقع بین سابله و رودخانه نیسان
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 امتداد هویزه کیلومتر مربع را تخلیه و در قسمت جنوب رودخانه نیسان در ۵۲۱مسافتی حدود

قر مستهای ی خود را برای پدافند انتخاب کرده بود. یگانسرتاسرمواضع  کور و طراحکرخه -

بودند، مشغول آماده سازی مواضع  االئمهثامن ۷۷لشکر ۵تیپهای منطقه سابله که یگان در

 ظرن منطقه زیر ایندر خود در مقابل رودخانه نیسان بودند و با دشمن در تماس و حرکات آنها را 

، هر نوع زرهی ۳۲زرهی لشکر ۳تا پاسگاه سوبله واقع در نوار مرز تیپ داشتند. از شهر بستان

های توپخانه تحرکات دشمن را کاماًل زیر نظر داشتند و در حرکت دشمن را سد کرده و دیدبان

 سرباز کرامتیکردند. در این روز، های دشمن تقاضای آتش میساعات مختلف روز روی یگان

 های عمل نکرده از ناحیه سینه مجروح شد.علت دستکاری با مهماتبه 

غول رفتیم و مش حوالی شمال شهر بستانبه  آتشباربا تعدادی از نفرات  5/۵۱/۳۱صبح روز

 آوری وها را که پراکنده بودند، جمعشدیم. تعدادی از اجساد عراقی آتشباراحداث سنگرهای 

اجساد از  شماریبیای نداشتیم همه جای منطقه آلوده بود هرچند تعداد دفن کردیم. چاره

ه بانتقال یافته بودند تا در گورستان احداث شده دفن شوند ولی  اکبرغرب ارتفاعات اللهبه 

 دادندصورت پراکنده اجساد زیاد دیگری در منطقه بود که متالشی شده و بوی تعفن می
ً
. واقعا

شدیم، اما آنها در خاک کشورمان کشته شده بودند با مشاهده اجساد کشته شدگان ناراحت می

هالکت رسانده بودیم. جنگ تهاجمی، جنگ به و ما برای دفاع از حریم خودمان آنها را 

کنند، سزاوار آن جنگ هستند. با اما آنان که از کشور و نوامیس خود دفاع می ها است،وحشی

کردیم، برایمان خوشایند نبود. هرچند آنها هایی را که مشاهده میاین وجود صحنه

بردگی بگیرند اما به ای بسازند و مردم کشورمان را آواره کنند و خواستند از ایران ویرانهمی

ال حفظ کشور و امنیت آن و مردم بودند و با رشادت خود تاریخ کشور را دنببه رزمندگان اسالم 

ایست بدینی و انسانی خودمان می برابر فرهنگمزین کردند. ما برای مغلوب شدگان در جنگ، 

کردیم، چه برای کشته شدگان در جنگ و چه برای اسرایی که گرفته جوانمردی را فراموش نمی

رملی  های، در نیزارها و تپهشهر بستانهای اطراف باتالقبه اقی بودیم. بسیاری از نیروهای عر 

ای ها بود متواری و پناه بردند. بسیاری از آنها نیز در گوشهکه محل اختفای روباه بهتنگ چزا

خاک سپرده شدند. در این روز آسمان به  های اطراف بستاندورافتاده از کشورشان در بیابان

باریدن کرد. اجسادی که فقط روی آنها کمی خاک ریخته شده بود، یکی بعد از دیگری به شروع 

 جمعنمایان می
ً
ها که باران کردیم. در یکی از شبآوری و دفن میشدند که آنها را مجددا

هده کردم که نظرم را حرکات مشکوکی را مشا آتشباربارید، من در پشت موضع شدیدی می



 ۳۲۳/  ۵۳۳۱ماهفصل دهم: حوادث و اتفاقات منطقه عملیاتی بستان در دی

 

ه بآن محل رساندم. سرباز نگهبان را که نزدیکم بود، صدا کردم. به جلب کرد سریع خودم را 

فتار برد. کمی کشانکشانجستجو پرداختیم. مشاهده کردم یک کفتار جسدی را به همراه هم 

دم که مراقب کر  تأکید آتشبارنگهبانان به . آن جسد را در تاریکی دفن کرده و فرار کردبا دیدن ما 

های اطراف نیز های اهلی روستاقدری آلوده بود که سگبه حیوانات وحشی باشند. منطقه 

کردند. در روزهای قبل، اخباری او حمله میبه یافتند، کسی را تنها می وحشی شده بودند و اگر

 ۵۳لشکر هاییک سرباز از یگانبه  های اطراف بستانبر اینکه سگ بودیم مبنیرا دریافت کرده 

سرباز را کشته و  و آنگشته و مسلح نبوده حمله کرده که صبح زود از مرخصی بر می زرهی

هایمان صورت ( 9)های دیگری نیز داشت.جسدش را تکه پاره کرده بودند. منطقه آلودگی

 زجرآور بود. هر برایمانهای شدید چرکی زخمی شده بود، زخم
ً
شب  در آن شرایط رزمی واقعا

یاری که درد بس کردمیآمپول تزریق  هایمانزخمبه  استوار ابراهیم ضحاکی آتشبارپزشکیار 

بیماری رسیدگی نشود تا یک سال بیماری به از نامش پیداست، چنانچه  طور کهداشت. همان 

ها احتمال زخم واقع در غرب شوش در چنانه منطقه دوسلکطول خواهد کشید. البته در 

دگان سالک یا جونبه افراد مبتال  از گزشهای خاکی پس داشت تا دو سال بهبود نیابند. پشه

 پس از یم مافراد سالبه های بعدی موجب انتقال انگل مبتال، آلوده و در گزش
ً
شوند. معموال

حالت جوش مانندی تبدیل به چند روز تا چند ماه، محل گزش مختصر قرمز سپس متورم و 

شود. ممکن است این ایجاد و اطراف آن قرمز میتدریج از وسط آن ناحیه زخمی به شود و می

ممکن است چندین زخم در فرد  بار گزشدنبال چند به ضایعه خشک دارای ترشح هم باشد و 

شود. بعضی عوارض شدید میبه ها گاهی منجر ایجاد شود. عفونت محل زخم با سایر میکروب

حساس مثل بینی، پلک، گوش موجب سوراخ شدگی و تغییر شکل  در اعضایاوقات نیز سالک 

ابتالی  منطقه موجب در هرعالوه، ورود و شیوع بیماری سالک به شود. قابل توجه آنها می

بایست از اعمال حفاظتی مانند گردد. برای جلوگیری از شیوع بیماری میبسیاری از افراد می

ها و... استفاده شود که متأسفانه اینگونه اعمال نصب پشه بند و توری در جلوی درب و پنجره

ن علت یعملیاتی که در زمین باز مستقر بودند، میسر نبود و هم در مناطقبرای رزمندگان اسالم 

 شد.باعث شیوع بیشتر بیماری می

                                                           
و ایجاد ضایعه  شودمنتقل میبیماری سالک یک عفونت انگلی پوستی است که توسط نوعی پشه خاکی به نام فلیوتوم . 1

 .کندپوستی می
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و د بر ها از بوی تعفن خوابم نمیکردیم، شببایست در آن شرایط سخت زندگی میما می

سختی و آور بود. البته در دل هر موفقیتی، تحمل سخت و چندش برایمانخوردن هم  غذا

 نامالیمات نیز وجود دارد.

همراه افسران مهندسی به  یکم صالحیدوم ستوان آتشبار، فرمانده 5/۵۱/۳۱در روز

اجرای مأموریت ویژه توسط  منظوربه سعیدیه  در منطقه، برای احداث پل رهیز  ۳۲لشکر

حوالی روستای سعیدیه اعزام شدند. در این روز، همه تالش به خودکششی  مم۵۷۱های توپ

موضع جلو انتقال دهیم و با استقرار در مواضع جدید عمق به را  آتشبارهای کردند تا توپمی

به توپخانه نیز در این روز  ۳۳۳ارکان گردان آتشباربیشتری از منطقه دشمن را زیر آتش بگیریم. 

ن در ارکا آتشبار، مکان داد. بعد از استقرار گردان در شمال کرخه و حوالی بستان تغییر جلو

 توپخانه در ۳۳۳و آتشباردوم گردان حوالی بستان ( در شمال رودخانه کرخه۲۲-۵۱مختصات )

یکم دو کیلومتر جلوتر از  آتشبارو  ( در شمال رودخانه کرخه حوالی بستان۵۳-۵۲مختصات )

در توپخانه  ۳۳۳سوم گردان آتشباررودخانه کرخه و  در شمالو  دوم نزدیک پل بستان آتشبار

 رودخانه کرخه حوالی روستای متعات استقرار یافته بودند. جنوب

ها در قسمت دست راست و شمال مواضع ما و در آن سوی جاده احداثی توسط عراقی

و بازنشسته(  ۲تیپ)سر  فرماندهی سرگرد داود مشیریبه م م۵۳۱توپخانه ۳5۳گردان

 باهر یکم حسین)سرتیپ بازنشسته( و ستوان رضاییصفت الله سروان  آتشبار فرماندهان

توپخانه، یک  ۳۳۳آتشباریکم گردان از )سرهنگ بازنشسته( استقرار داشتند و کمی جلوتر

 یکم عیسی چهارگامهفرماندهی ستوانبه توپخانه  ۳۳گروه ۳۷۲گردانکاتیوشا از  آتشبار

 مم۵۱۱توپخانههم یک گردان  غرب بستان)سرهنگ بازنشسته( مستقر بودند. در قسمت شمال

لت عبه و  کردیم مرا فراه تنگ چزابههای مستقر در مستقر بود که پشتیبانی آتش یگان

. عالوه کردمیخوبی را روی نیروهای دشمن اجرا  آتش بسیارمحدودیت نداشتن مهمات، حجم 

های زرهی نیز در خودکششی کمک مستقیم تیپ مم۵۱۱های های توپخانه، توپخانهاین یگان بر

قدری بود که نیروهای دشمن به به منطقه آرایش گرفته بودند. حجم آتش در منطقه تنگ چزا

 هربه خطر بیاندازند. خط دفاعی تنگ چزابه توانستند خطوط مقدم نیروهای خودی را نمی

ت اندازه شکسبه فقیت حساس بود. مو شد چون منطقه بسیار حیاتی ومی ترمستحکملحظه 

 کردیم.محافظت می هایمانموفقیتبایست از خطرناک است لذا ما می
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 همچون نگینی میمنطقه بستان در های توپخانه مستقریگان
ً
ه درخشیدند و هرگون، واقعا

های مانوری، بدون توپخانه اصاًل قادر نخواهند بود که کردند. یگاندشمن سلب می تحرک را از

فرات شود که نپدافند نمایند. سد آتش توپخانه است که مانع پیشروی دشمن می ایاز منطقه

 فراموش شدگانی پر افتخار هستند.آن یگان
ً
 ها واقعا

 آرام و تبادل آتش بودیم. م آتشبارمشغول استقرار  ۳/۵۱/۳۱و ۱در روزهای 
ً
نطقه نسبتا

کردند. برای یم مبودند و سنگرهای خود را مستحک در تالشجریان بود. همه  توپخانه در

کردیم. بایست کاماًل آمادگی رزمی خود را حفظ میای نامعلوم، ولی میروزهای آینده، آینده

شد. تجربیات جنگ بسیار با دقت و با استحکام بیشتری ساخته میبه سنگرهای جدید با توجه 

کردند احداث سنگر پیدا کرده بودند و با جان و دل تالش میبه آشنایی کامل  آتشبارنفرات 

توانستم راه بروم و سعی زخم ایجاد شده روی پایم که سالک بود، نمی واسطهبه ولی من 

 چندش آور بود، کردم کمتر راه بروم تا زخم پایم کمی
ً
اندازه کافی بهبود یابد. اما در به ه واقعا

پایم  هایهر شب زخم آن شرایط برایم دشوار بود چون پزشکیار یگان، استوار ابراهیم ضحاکی

. من را مداوا نماید کردمیدرون زخم سعی به مان تین داد و با تزریق آمپول گلیرا شستشو می

در  زد. استوار ضحاکییم مهبه ها حالم را ها خیلی دردناک بود و مشاهده زخمتزریق آمپول

 زحمات زیادی را متحمل میبه آن شرایط 
ً
بایست شد زیرا هر شب میعنوان پزشکیار واقعا

ی . بیش از نیمکردمیک داشتند، مداوا داران و افسرانی زیادی را که همگی سالسربازان، درجه

نفر بودند، سالک داشتند و او با تعیین وقت قبلی برای نفرات  ۱۱که باالی  آتشباراز نفرات 

 داد.یم مسنگر نفرات مراجعه و اقدامات الزم را با حوصله و با دقت تمام انجابه آلوده 

کیلومتر مواضع دشمن را  ۳۱از مواضع جدید با برد بیش از ۷/۵۱/۳۱روز ۵۵۱۱در ساعت

سرهنگ  زرهی ۳۲فرمانده توپخانه لشکر ۵۳۱۱در آن سوی مرز مورد حمله قرار دادیم. ساعت

توپخانه بازدید  ۳۳۳از مواضع جدید گردان و سرگرد نوری همراه سرهنگ کوچکیبه آخوندزاده 

 کردند و از عملکرد نفرات خشنود بودند.

 اوج خود رسیدبه  کمکموجود آمد که به های طرفین درگیری بین توپخانه ۲۵۳۱در ساعت

هایی تا صبح ادامه داشت. شب از شدت آن کاسته شد اما تک تیراندازی ۲۲۱۱و در ساعت

شد که نشان از پاسخ داده می در منطقههای موجود ترین حرکت دشمن با انواع آتشکوچک

 داشت. در منطقهقدرت رزمی رزمندگان 
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تأمین اهداف از پیش تعیین به با توجه  ۵، قرارگاه موقت عملیاتی کربالی۷/۵۱/۳۱در روز 

 های تحت کنترل عملیاتی را رها کرد.ها انحالل خود را اعالم و یگانیگانبه شده طی پیامی 

 و دستاوردهای آن القدسپایان عملیات طریق

 های طراحان بزرگ و افسران توانمند وریزیهای سخت، تفکر، اندیشه و طرحدر کارزار

 برند.های بزرگ را پیش میاساتید بزرگ و با دانش جنگ، کار

فرمانده نیروی زمینی ارتش سعی  شهید سپهبد علی صیادشیرازی ۵کربالی در عملیات

افسران دانشگاه جنگ ارتش استفاده نماید که  نیترباتجربهترین و کرد در ستاد خود از با علم

ها تالش و ارتقای رزمی آمیز بود. نیروهای ارتش در این عملیات با ماهوفقیتم منتیجه ه

کشورشان با همکاری سایر نیروهای مسلح در به وافر  و عشقیهای خود و با دلبستگی یگان

 کنار یکدیگر شجاعانه جنگیدند.

 و نهایت و آموزشتجهیزات و استعداد نیروی انسانی به صاحب نظران بسیاری با توجه 
ً
ا

های ارتش که از توانمندی بسیاری برخوردار بودند، نقش ارتش را در آمادگی رزمی یگان

، ضمن اینکه ترکیب نیروهای ارتش، سپاه و بسیج در این عملیات انددانستهپیروزی بسیار زیاد 

 که هریک از مسلح کشور بسیار تأثیرگذار و اساسی بوده است. در صورتیبرای نیروهای 

اجرای چنین عملیاتی نبودند. بنا بر این، ترکیب بسیار خوب به تنهایی قادر به نیروهای مسلح 

درآورد. در این عملیات، قرارگاه  زانوبه نیروها و همدلی آنان بود که توانست ارتش عراق را 

های توپخانه در ارتفاعات میش داغ مستقر بود و هماهنگی پشتیبانی آتش بین یگان ۳۳گروه

های خودی در توپخانه را که مأموریت تقویت آتش یگان ۱۱و گروه  ۳۳توپخانه اعزامی از گروه

 .دادانجام میعهده داشتند، به را  تنگ چزابه

خودکششی با مأموریت عمل کلی  مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳عملیات بزرگ، گردان ایندر 

های مانوری ارتش و سپاه پشتیبانی از یگان گلوله در ۳۳۱۱زرهی ۳۲و۵۳های توپخانه لشکر

 ۳۱۱۱ترتیببه توپخانه  ۳۳گروه مم۵۳۱توپخانه ۳5۲و  ۳5۳های تیراندازی کرد. گردان

 ۳5۲گلوله تا تثبیت هدف توسط نیروهای خودی، تیراندازی کردند. گردان ۳۳۱۱و

م با مأموریت عمل کلی قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب تنگ زلیخان مستقر بود و از م۵۳۱توپخانه

. در پایان این عملیات، جای کردمیرا پشتیبانی ۵آن منطقه، عملیات نیروهای منطقه کربال

شهادت رسیده بودند، خالی بود. بهترین مردان ما در این به بسیار خوبمان که  رزمانهم

رسیدند که صفا، صمیمیت، صداقت، درستکاری، شجاعت، ایمان و... در شهادت به عملیات 
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ها را نکشیدند؟ که ها و رنج. چه سختیاندخفته در خاکزد و اینک وجودشان موج می

 ناردر کزبان آورد و بازگو نمود. ما یک دل و یک اندیشه با هم و به توان آنها را برای همگان نمی

 ها در جنگ نصیبمان شود.کردیم تا بهترین پیشرفتهم همکاری نزدیکی می

 
 القدسوردهای عملیات طریقادست

 الف: اهداف عملیات

 روستای مرزی ۷۱و آزادسازی شهر بستان-۵

 قطع ارتباط بین نیروهای شمال و جنوب دشمن -۲

 المللی در منطقه شیب و هورالعظیمبینمرز به رسیدن  -۳

 تنگ چزابه -تصرف و تأمین منطقه سوسنگرد -5

 کیلومتر مربع ۳۱۱: بیش ازدر عملیاتب: وسعت مناطق آزادشده 

 ج: خسارات و ضایعات دشمن

 دستگاه ۵۳۱ و نفربرتانک -۵

 دستگاه ۲۱۱ خودروهای مختلف-۲

 فروند ۵۳ هواپیما-۳

 فروند ۱ بالگرد-5

 دستگاه۳۱ ماشین آالت راه سازی-۱

 د: تلفات انسانی دشمن

 نفر ۳۱۱۱ کشته-۵

 نفر ۲۱۱۱ زخمی-۲

 نفر ۱5۳ اسیر-۳

، فرماندهان ارتش عراق نیز بودند که اسامی تعدادی زخمی شدگاندر بین افسران کشته و 

 عبارت بود از: از آنان

مجروح گردید و  طاهر احمدعلینیروی مخصوص، سرهنگ ستاد  ۳۵فرمانده تیپ-۵

 درجه سرتیپی گرفت.

 گارد ریاست جمهوری عراق کشته شد. ۵۱سرتیپ ستاد عبدالهادی فرمانده تیپ-۲

 توپخانه کشته شد. اثر آتشسرهنگ دوم ستاد ذیب بر  5۲5رئیس ستاد تیپ-۳

 هواع کشته شد. زرهی سرهنگ طارق فیزی ۲۳فرمانده تیپ-5
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 نیروی مخصوص سرگرد هشام کشته شد. ۳۵تیپ ۳معاون گردان-۱

 پیاده نیروی مخصوص سرتیپ علی خمیس الحواسس کشته شد. 5۳فرمانده تیپ -۳

فرمانده نیروهای ارتش خلقی در منطقه شیب از اعضای مهم حزب بعث عراق بود -۷

 دستور صدام اعدام شد.به نشینی علت ترس و عقببه که 

 غنائم جنگی -هـ

 دستگاه۵۱۱ تانک-۵

 دستگاه ۷۱ نفربر-۲

 دستگاه ۲۱۱ خودرو-۳

 دستگاه۵۲۳ ماشین آالت راهسازی-5

 قبضه ۷۱ افزار ضدهواییجنگ-۱

 قبضه ۵۳ مم۵۳۱و۵۱۲توپ-۳

 قبضه ۵ کاتیوشا اندازموشک-۷

 هزاران قبضه انواع مختلف تفنگ-۳

   قبضه ۳۱ مم۵۲۱و ۳۵خمپاره انداز-۵۱

***** 

و اعالم خاتمه نبرد  جنوب رودخانه نیسانبه نشینی نیروهای دشمن بعد از عقب 

بایست از های پدافند کننده از منطقه بود که میعهده یگانبه القدس، وظیفه سنگینی طریق

های پهو ت بهو تنگ چزا کناره شمالی رود نیسان تا هورالعظیم در جنوب کرخه و منطقه بستان

داغ در شمال کرخه برای پدافند گسترش یابند. ما در جنگ رملی نبعه تا دامنه ارتفاعات میش

برای ما در آن  دقتیبیشد و اتالف وقت و هدف، هدف دیگری برایمان آغاز میبه با رسیدن 

به های توپخانه با توجه زمان حکم خودکشی واقعی را داشت. در این راستا مأموریت یگان

های توپخانه در منطقه اجرای نیز شده بود. تمامی تالش یگان ترحساسشرایط موجود 

هرگونه تعرض احتمالی دشمن پاسخ دندان شکنی به منطقه بود تا  مؤثر درموقع و به های آتش

های قهرمان در خط را یاری نمایند. خواب خوش و راحت و استراحت در آن منطقه ده و یگاندا

آسمان بود و برای دشمن دوزخی بود که به سرابی برایمان بود. آن جا راهی برای عروج 

 آورد.ارمغان میبه سرگردانی روح را برایشان 
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، مردم و ارتش آن را تسلی کشوربه میراث روزگار برای ما محنت و رنجی بود که با عشق 

 ایم که مجال برشماری آنها نیست و ازمتحمل شده های بسیاری راها و رنجدادیم. سختیمی

مان و مردم کشورمان شرمسار نیستیم از خود بگویم ماتوانم حوصله هم خارج است. فقط می

ظیفه خود انجام و فراتر ازتوانستیم، حتی و وجدانی آسوده داریم زیرا هرآن چه را که می

توانستند کاری انجام دهند و ، اما کسانی که برای رزمندگان از خود گذشته میایمداده

 خوف و پریشانی وجودشان را انددادهن
ً
، چگونه با شرمساری خود کنار خواهند آمد؟ مطمئنا

 خواهد گرفت.

به شنو اتفاقات روز سه از حوادثبازنشسته(  ۲)سرتیپ فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 هشتم دی ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

مأموریت برون  در خصوصگردان به در این روز، هوا ابری بود و پیرو مأموریت ابالغی 

( 31-33مختصات )به خودکششی را  مم973مرزی تصمیم گرفته شد یک قبضه توپ

هایی را بر اساس اهداف مورد نظر انجام دهیم. و از آن محل تیراندازیتغییر موضع داده 

آتشباردوم رفتیم و دستورات الزم را دادم. به  همراه سروان حسین خواجویبه من 

 ندنسنگر کلودر جهت  یک دستگاهدوم با  آتشبار، فرمانده یکم عباس صالحیستوان

 مم973حوالی روستای سعیدیه بود، حرکت کرد و قرار شد توپ نظر کهمنطقه مورد به 

 سمت آن موضع حرکت نمایند.به  9000همراه خدمه در ساعتبه خودکششی 

زرهی رفتیم. در آنجا با جناب  3قرارگاه تیپبه  همراه سروان خواجویبه من 

 3جنگ و فرمانده تیپ از طراحان سرهنگ مسعود بختیاری و جنابسرهنگ نوابی 

های الزم با مالقات کردیم. پس از هماهنگی زرهی جناب سرهنگ هوشنگ بهرامی

اجرای مأموریت حرکت کردیم. در بین  نظر جهتنقطه مورد به زرهی  3تیپ افسر رابط

به و نفرات آن  مم973با توپ راه من وسیله نقلیه خود را عوض کردم و روی پل بستان

محل اجرای مأموریت رسیدیم، پس از روانه به  9900طرف جلو حرکت کردیم. در ساعت

اپی روی اهداف مهمی که در نظر گرفته های پیبا شلیک 9900شدن توپ در ساعت

طرف قرارگاه به 9930پایان رساندم و در ساعتبه شده بود، مأموریت را با موفقیت 

ل، پ در کنارآمدیم.  پل سابله – از طریق جاده بستان در بازگشتخودمان حرکت کردیم. 

خواستند تک کنند می 2/10/ 2های منهدم شده عراقی که در ضد حمله مورخه تانک

را با شکست مواجه نمایند را مشاهده نمودیم که با وضع بسیار  القدسو عملیات طریق
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آتش کشیده و منهدم شده به فالکت باری توسط رزمندگان پرتوان و شجاع اسالم 

خورد و تعدادی نیز سالم در آن یممچشبه  شماریبیهای منهدم شده تانک بودند.

کردند و های سالم را رزمندگان اسالم تخلیه میجای مانده بودند. تانکبه منطقه 

های سوخته شده دشمن همانند قبرستانی از تانک و نفربر در دو طرف پل سابله تانک

بل رؤیت بودند و نفرات زیادی از دشمن صورت ستونی قابه در سمت راست و چپ جاده 

 هالکت رسیده بودند.به نیز در آن مهلکه 

ها فرصتی طالیی را برای نابودی دشمن بر مشکالت اولیه و انسجام یگانبه غل

 یرنظبیفراهم ساخته بود و مجموع رزمندگان نیروهای مسلح با همکاری و صمیمیتی 

انهدام و بیرون به نیروهای پیاده دشمن موفق  ادوات زرهی وبه و با یورش متهورانه خود 

راندن آنان از سرزمین کشورمان شده بودند که شجاعت، فداکاری و ایثارگری آن مردان 

و باایمان در آن عملیات بسیار دشوار برای همیشه تاریخ ماندگار و قابل  باکبیشجاع و 

 تحسین خواهد بود.

ه القدس بودند کعملیاتی طریق در منطقهتوپخانه، اولین یگان  388سربازان گردان

نیروهای عراق را تا آن سوی مرزها زیر آتش شدید خود قرار دادند. آنها با مشاهده 

وجد آمده و به در منطقه  شانیاپیپهای های منهدم شده دشمن و اثرات شلیکتانک

روحیه جنگی آنان بسیار مؤثر بود. در آن روز و روزهای بعد ای تازه گرفتند که در روحیه

های برون مرزی بسیار خوبی را انجام خودکششی، مأموریت مم973از آن، موضع توپ

خدمه ورزیده و شجاع خود چندین  همراهبه  یکم استوار بهروز رستمی آتشباردادیم. از 

های مؤثری را روی تأسیسات نفتی و منابع حیاتی دشمن در محل تیراندازیبار از آن 

محل  9930هواپیماهای خودی در ساعت روز در اینمنطقه استان عماره انجام دادند. 

کور بمباران کردند که تجمع نیروهای دشمن را در منطقه جفیر واقع در جنوب کرخه

 باعث ارتقای روحیه رزمندگان اسالم شد.

***** 

 نهم الی جمعه یازدهم دی ماهبه حوادث و اتفاقات روز چهارشن

جهت  محمدی و سرگرد علی ، فرمانده توپخانه لشکر و سرهنگ دوم زمان۱۳۱۱ساعت

توپخانه آمدند و بازدیدی نیز از آتشبارهای گردان کردند. نفرات  ۳۳۳گردانبه هماهنگی 

ادامه تکمیل موضع و سنگرهای انفرادی و اجتماعی مشغول بودند. در به آتشبارها 



 ۳۳۷/  ۵۳۳۱ماهفصل دهم: حوادث و اتفاقات منطقه عملیاتی بستان در دی

 

ورد ممیگان ما آمدند و وسایل و لواز به های جنگ، جبههبه رسانی کاروان کمک ۵۷۱۱ساعت

 .همراه خود آورده بودندبه نیاز رزمندگان را 

و د آمدنها میجبههبه گونه چشم داشتی عاشقانه بودند که بدون هیچ خیر کسانیافراد 

. امبودهآوردند. من بارها شاهد کمک رسانی این عزیزان خود و مردم را برایمان می هایکمک

ها دادند و نیازمندیرزمندگان روحیه میبه هایشان ماندند و با صحبتما میدر کنار چند روزی 

ن گونه انتظاری از ایآوردند. البته ما هیچهای بعد برایمان میو یا هفته در روزهابرآورد کرده و  را

ان رزمندگبه گفتند: مردم با تمامی وجودشان دوست دارند عزیزان خّیر نداشتیم ولی آنها می

 سربازانبه توانی یک فرد مؤمن و خّیر روزی گفتم: چه کمکی میبه کمک کنند. یاد دارم، 

ز ادارای مشکالت مالی هستند، بکنی؟ ایشان بعد  هایشاناز خانوادهعلت دوری به متأهل که 

من بگو. ایشان بعد از اینکه آمار سربازان به من گفت: فقط تعداد آنها را به  فکر کردن کمی

ط داد و من هم توسمن میبه عنوان کمک مالی به متأهل را از من گرفت، ماهیانه مبلغی را 

کردم. یممکه او نیز فرد مؤمنی بود، بین آنان تقسی یار الماس بازیارانستوان آتشبارسرگروهبان 

. همین افراد وقتی دادانجام میموضوع مهم این است که آن فرد خّیر مخفیانه این عمل را 

مشاهده کردند که یگان ما آمبوالنس ندارد، دو دستگاه آمبوالنس نیسان  در جبههخودشان 

 هایجبهه درخریداری و تحویل یگان دادند. بله این اشخاص بودند که پشتیبان سربازان اسالم 

ر را که در کردند. اسامی تعدادی از افراد خیّ های بسیاری میجنگ بودند و کمک

های خود و مردم رزمندگان آمدند و با کمکها میدیگر یگانیگان ما و به اند و اندهم مخاطر 

 کردند عبارت بودند از:ها یاری میاسالم را در جبهه

 فشارقوی برق از خیابان فدائیان اسالم تهران سازتابلو حاج آقا حسین یزدانی

 خیابان هالل احمر تعمیرگاه فیات حاج رضا توانایی

 خیابان هالل احمر بازنشسته شرکت واحد خانلو حاج آقا اکبر

 خیابان هالل احمر تعمیرگاه برادران اتحاد حاج حسن نیکنام

به های مردمی را در جبهه های ذیل اشخاص متدین و خیر نامبرده کمکدر تاریخ

 توپخانه اهدا کردند. ۳۳۳گردان

 حاج شیخ انصاری ۳/۲/۳۱

 انصاری و حاجسرپرستی آقای دانشجو به  از کازرونگروه اعزامی  ۲۷/۲/۳۱

 سرپرست جهاد آقای حدادی ۳/5/۳۱
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 حاج حسن نیکنام -خانلو اکبرعلی -حاج رضا توانا -حاج آقا یزدانی ۳/۵۱/۳۱

 کاروان اهدایی کازرون ۳/۵۵/۳۱

 صادق اسحاقیان -حسین ضرغامیان -آقایان احمد اسکویی نژاد ۲۱/۵۲/۳۱

 و همراهان حاج رضا توانا ۵۳/۳/۳۵

 و همراهان حاج آقا اسحاقیان ۳۵/۳/۳۵

 و همراهان حاج آقا اسحاقیان ۲۱/5/۳۵

 حاج آقا حسینی و همراهان ۳/۷/۳۵

 قدیر دوغی -علی نجارحاج  -آقای لطفی، مرادی -حاج رضا توانا ۲5/۳/۳۵

 آقای جهانگیر احمدی -حاج مشکینی -قدیردوغی -حاج رضا توانا -حاج اسحاقیان ۳/۳/۳۵

ماندند و هر گونه کمکی یافتند، چند روزی را در کنار ما میآنها وقتی در یگان ما حضور می

 هنیز همرادادند. گاهی اوقات نفراتی را یم مرزمندگان اسالم انجاآمد، برای از دستشان برمی

آوردند تا ما را یاری نمایند. افرادی مانند آرایشگر، راننده پایه یک، پزشکیار، جبهه میبه خود 

 جنگ ما یک جنگ مردمی بود و مکانیک و غیره که با جان و دل در جبهه کار می
ً
کردند. واقعا

راسخ از جان و مال خود برای دفاع از کشور گذشتند  یمانیبااند. مردم کشور را یاری کرد مردم ما

 حیرت واداشتند.به و دنیا را 

و ۵۱۱۱نوبت در ساعات در سه، هوا نیمه ابری بود. هواپیماهای دشمن ۵۱/۵۱/۳۱روز

و  توپخانه را بمباران کردند. شهرهای بستان ۳۳۳مواضع آتشباریکم و دوم گردان۵۵۱۱

رار قورد اصابت م مهای جیپ آتشباردونیز در این روز بمباران شدند. یکی از خودرو سوسنگرد

 ارآتشباز مواضع  همراه سروان حسن طالبیبه و آسیب دید. در این روز، فرمانده گردان  گرفت

ودند و را ست آتشبارهای مردمی بازدید کردند و روحیه باالی سربازان یکم و نحوه تقسیم کمک

 های همجوار نیز هدایای اهدایی مردم تقسیم شود.یگان مهندسی و یگانبه  دستور دادند

های تکمیل مواضع همچنان ادامه داشت. نیز هوا نیمه ابری بود، کار ۵۵/۵۱/۳۱روز

 تجاوز کردند که با آتش حریم هوایی شهر بستانبه ، چهار فروند هواپیمای دشمن ۵۵۱۱اعتس

 های سبک وها متواری شدند. تبادل آتش با سالحهای پدافند ضد هوایی یگانپرحجم توپ

 های دشمن در پاسگاه مرزی سوبلهروی یگان ۲5۱۱سنگین در این روز ادامه داشت. در ساعت

در این روز، در حال تخلیه از  جا مانده دشمن در عملیات بستانبه های آتش گشودیم. تانک

های منطقه در این ایام در حال پدافند بودند، منطقه بودند که ما شاهد و ناظر آنها بودیم. یگان
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ها ها جریان داشت. یگانآتش توپخانه بویژه در شب های هوایی دشمن و تبادلروزها با بمباران

تجدید سازمان رزمی خود به های مانوری هم دادند و یگانخود ادامه می مواضعتحکیم به هم 

های آتی آماده باشند زیرا معلوم نبود شرایط جنگ چگونه رقم خواهد مشغول بودند تا عملیات

 خورد و از پایان جنگ هم خبری نبود.

هفدهم الی جمعه بیست و به از حوادث روزهای پنجشن فرمانده گردان، سرهنگ آجوری

 پنجم دی ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

برای  و سروان مهدی دامغانیان همراه سروان حسین خواجویبه ، 0200ساعت

( 73-92منطقه دبیه در مختصات )به تعویض دیدبانان و اطالع از وضعیت منطقه 

خمپاره و توپ  هایانفجار گلولهشدیم، صدای می ترنزدیکدیدگاه به رفتیم. هر چه 

گذشتیم، پس از طی مسافت پنج کیلومتر  شد. از روستای شماریه بستانمی ترنزدیک

ها . تمام ساختمانقرار داشت روستای ابوچالچ رسیدیم که در حاشیه رودخانه کرخهبه 

ود. ها بخرابی الیبه ال  با خاک یکسان شده بودند و وسایل زندگی مردم همه روستا در

 آذوقه زمستانی حیوانات 
ً
جا در آن مردم منطقهه بود و اثری از آتش کشیده شدبه  تماما

عقب تخلیه شده بودند به نبود. چون تمامی اهالی آنجا توسط دولت جمهوری اسالمی 

وستای ر به و آسیب درامان باشند. از روستای ابوجالچ پس از طی سه کیلومتر  از گزندتا 

طی چهار  پس ازبه رسیدیم، آنجا نیز ویران و با خاک یکسان شده بود. از چزابه چزا

شمال دبیه محل استقرار دیدبانان به جاده باتالقی با مشکالت فراوانی  کیلومتر در

و سربازان  دوم وظیفه رزاقیم خودکششی رسیدیم. ستوانم973توپخانه 388گردان

در دیدگاه مستقر بودند. نیروهای اعزامی بسیج از شمال کشور در این  کاربیلو  توانا

های مختصری شامل یک قبضه سالحبه داشتند که  نفر حضور 930تعداد به منطقه 

های غنیمت گرفته شده از عراق و سالحبه م م37و یک توپ ضد هوایی مم990خمپاره 

علت بارندگی دو به مجهز بودند.  7 جیآرپیسبک سازمانی شامل تفنگ کالشینکف و 

بود و جاده اصالً قابل  در آبروز اخیر و باتالقی بودن منطقه، تمامی وسایل زیست آنان 

حداقل  ای را باز کنند تاگریدر سعی داشتند جاده تردد نبود. سه دستگاه لودر و

های سبک بتوانند جهت رساندن آذوقه تردد کنند. در منطقه اصالً شن و ماسه خودرو

ای از وضع بد منطقه شد. این خالصهمحض باران همه جا باتالق میبه شد، و یافت نمی

 آمد.مانند باران در منطقه فرود می هم مرتبهای خمپاره و توپخانه دشمن بود، گلوله
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 شزیر آتمدت نیم ساعت به سنگر دیدبانان گردان رفتیم و به اندن ما برای در امان م

 دادند. واقها پاسخ میاین آتشبه های خودی توپخانه دشمن بودیم، البته توپخانه
ً
عا

اوضاع اسفناکی بود، گذراندن روز و شب در آن شرایط بسیار سخت و در بعضی مواقع 

بد آن جا را کامالً توصیف کنم،  توانم وضعیتغیرقابل تحمل و تصور بود. من نمی

درک کند زندگی در آن شرایط یعنی  خوبیبه تواند طمئن هستم کسی هم نمیممه

 توانمیکنند را چگونه اجر رزمندگانی که اینچنین مقاومت و پایداری می دانمنمیچه؟ 

خدا از آنها تشکر و قدردانی نمود؟ البته آنها برای رضای  توانمیداد؟ با چه زبانی 

و  مهریبیآنان  هایرشادتها و جنگیدند اما فراموش کردن زحمات و تالشمی

 است. انصافیبی

را  آنان وپس از شرایط بدی که داشتیم، دیدبانان جدید را با دیدبانان قدیم تعویض 

سمت مواضع گردان حرکت کردیم. به  9930کامالً توجیه نمودم و در ساعت

فید های فسفر سداشتند. گلوله زیر آتششدت به دیگر را م طرفین یکم930هایتوپخانه

خوبی به عالمت نقطه نشانی برای دیدبانی آسان به دود انگیز، منطقه هر یک را 

و سوبله واقع در مرز دو کشور به چزابه  وجوش از منطقه بستان. جنبکردمیمشخص 

آذر ماه کمتر شده بود و طرفین فقط مواضع پدافندی خود را آرایش داده  از عملیاتبعد 

 .یکدیگر داشتندکردند ولی با آتش توپخانه سعی بر مزاحمت برای یممو مستحک

کور کرخه و هوا ابری بود و تبادل آتش همچنان در جبهه بستان 98/90/10روز 

، رئیس ، معاون گردان و سروان حسین خواجویادامه داشت. سروان غالمرضا علمی

ر کوسمت کرخهبه دوم فرستادم تا از آن جا  آتشباراز رکن سوم گردان را جهت بازدید 

ه تا متأسفان دهند کههایی را انجام هماهنگی افسر تطبیقرفته و با سرهنگ قاسمی، 

سیم هم مراجعت نکردند و خبری هم از آنها نداشتیم. از طریق بی 9900ساعت 

همین دلیل شب را با نگرانی تمام به دست آورم، به نتوانستم خبر صحیحی از آنها 

ه بکور تا شب ادامه داشت. صبح زود خوابیدم. در این روز، تبادل آتش در جبهه کرخه

ا را همه ج بسیار غلیظی، مه سنگر آمدمبیرون از به ر شدم و علت نگرانی از خواب بیدا

شد. در آن متری چیزی دیده نمی 90نحوی که تا فاصله به فرا گرفته و پوشانده بود، 

به هایی را از نظر دید گرفت و محدودیته صبحگاهی همه جای منطقه را فرا میممایا

سروان غالمرضا  92/90/10صبح روز 9000آورد که خطرناک بود. ساعتوجود می
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موضع گردان رسیدند و از نگرانی رهایی یافتم. آنان اظهار به  و سروان خواجوی علمی

شان در بیابان فرمان بریده و بدون کمک در بیابان مانده رویدداشتند: شب گذشته خو

موضع رسانده بودند. در این روز، درگیری شدیدی در منطقه به و با پای پیاده خود را 

ادامه داشت. توپخانه طرفین  9900تا 0200نیسان در جنوب مواضع ما از ساعت

ها یکدیگر را زیر داشتند و نیروهای در خط با انواع سالح زیر آتشمواضع یکدیگر را 

ند را در اختیار داشتها یک سرپل مهم در قسمت شمال نیسان آتش گرفته بودند. عراقی

راحتی مواضع پدافندی خود را مهیا به های مستقر در جنوب نیسان بتوانند تا یگان

های موجود روی مشرفه نیز در دست باشد. پل ترآسانکنند و تدارک نیروهایشان 

( )تیپ زنجان زرهی 91لشکر 9تیپعنوان سرپل نگهداری شده بود. تالش به دشمن 

ه و جایی نرسیدبه ها در آن بود که بتواند این سر پل را تصاحب نماید ولی ادامه تالش

صورت ساکن و اجرای آتش توپخانه به ها در این منطقه ترین درگیریدر این روز، بزرگ

 و کاتیوشا از شروع روشنایی تا شب ادامه داشت.

، یک اکیپ تعمیراتی از دپو )پادگان دپوی شهریار( در 90/90/10در تاریخ 

آتشبار یکم و  در 9600گردان آمدند و از ساعتبه  هاتعمیر توپجهت 9300ساعت

ها شدند. یک اکیپ از آنها هم همراه سروان مشغول تعمیر توپ ستقر در بستانم مدو

های تعمیراتی سوم گردان واقع در کوت رفتند تا کار آتشباربه  حسین خواجوی

 زحمت کش و متخصص بودند و توپ
ً
قدری به های آنان را انجام دهند. این افراد واقعا

های شنی دار را ها و مهمات برسرعت اشکال توپبه در کار خود مسلط بودند که 

 کردند.یممتشخیص و در رفع آنها اقدا

، فرمانده توپخانه رفتم و با سرهنگ پورمهران زرهی 29توپخانه لشکربه در این روز، 

 های اداریآتش مالقات کرده و در خصوص کار افسر تطبیقلشکر و سرهنگ قاسمی، 

در تاریخ  هایی را انجام دادم. در مورد تعویض دیدگاه گردانهماهنگی و عملیاتی

 علت مشخص بودنبه اقدام کردم. وضعیت منطقه آرام بود، پاسگاه سوبله  99/90/10

روز، هواپیماهای  در اینای در وسط نیروهای طرفین با خاک یکسان شده بود. نقطه

مواضع آتشبارها و منطقه شرق به 9630و9000،9300نوبت در ساعات در سهدشمن 

حمله کرده و آنها را بمباران نمودند که در همین  غمواضع آتشبارها و ارتفاعات میشدا

شدت ادامه داشت. قرار بود عملیات دیگری در سطح به اثنا تبادل آتش توپخانه نیز 
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هایی که برای عملیات همین منظور یگانبه انجام شود  ی در منطقه دزفولتروسیع

طرف دزفول از به شده بودند، از یک هفته قبل حرکات خود را  نظر گرفتهجدید در 

یی آنها برای ما کامالً جاجابهشروع کرده بودند که حرکات و  منطقه دشت آزادگان

های روزانه خود از این حرکات مشهود بود. هرچند هواپیماهای دشمن هم با شناسایی

 در منطقه 
ً
 زدند.گشت میغافل نبودند و مرتبا

معاون گردان،  همراه سروان غالمرضا علمیبه ، 90/10/ 99روز  0200در ساعت 

ع طرف دیدگاه جدید واقبه  ، بسیجی موسوی و سرباز توانانژادسوم رحیم حسینستوان

دیم. منطقه دبیه رسیبه در پنج کیلو متری مرز ایران و عراق رفتیم. پس از طی مسافتی 

دیدبانان گردان منتظر ما بودند. پس از تماس با  کاربیلو سرباز  در آنجا ستوان رزاقی

تازگی اشغال کرده بود به زرهی که منطقه را  3سوار زرهی تیپ 999گردانفرمانده 

 پنج کیلومتر با مرز به های الزم را انجام دادیم. از دبیه هماهنگی
ً
سمت غرب که تقریبا

فرات های زرهی بود و نعلت باتالق بودن غیرقابل عبور برای یگانبه فاصله داشت زمین 

نستند جلو بروند. در قسمت سمت چپ، کانالی بود که تواپیاده تا سه کیلومتر می

احد و به های عراقی آن را برای نفوذ انتخاب کرده بودند و شب قبل، از این کانال یگان

که با هوشیاری آنان نیروهای عراقی پس از باقی گذاشتن  سوار زرهی حمله کرده بودند

عراق گریخته بودند. داخل خاک به از منطقه متواری و  در کانالوسایل خودشان 

وضعیت نیروهای خودی در امتداد چزابه، دبیه، سعیدیه در آن روز بسیار خوب بود و 

مرز ادامه داشت. به به امتداد چزا های طرفین روی مواضع یکدیگر درتبادل توپخانه

برای بمباران  طرف میشداغبه ، از باالی دبیه 9000هواپیماهای دشمن در ساعت

تیراندازی کردند. از دیدگاه دبیه به ها شروع اهداف خود در آسمان ظاهر شدند و پدافند

 ( درخواست کردیم و در منطقه مورد نظر93- 13( و )99-11دو گلوله روی مختصات )

 کیلومتری مرز اصابت نمودند. 90ها درگلوله

های داشت، همچنین جنگندهنیز تبادل آتش توپخانه ادامه  90/10/ 93در تاریخ 

یی یک جاجابه دستور آگهیشدند. در این روز  دشمن در آسمان منطقه ظاهر

 صادر شد. منطقه دزفولبه خودکششی، جهت عملیات آتی  مم973آتشبار

 زرهی 29زرهی لشکر 3، مواضع خط مقدم تیپ96/90/10روز  0900در ساعت 

ه با شدت بالفاصل شد کهباران های دشمن گلولهشدت توسط توپخانهبه تا دبیه  بهاز چزا
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داده شد. جنگ توپخانه  در منطقههای موجود هر چه بیشتر پاسخ آنان توسط توپخانه

کاسته شد. دشمن قصد  رفتهرفتهتا ساعاتی از شب ادامه داشت تا اینکه از شدت آن 

 ر حیاتیبسیابرایش به این منطقه را داشت و منطقه چزا مستقر درنیروهای به زدن به ضر

 های توپخانه در منطقه بستانممکن قصد تصرف آن را داشت و یگان هر ترتیببه بود و 

 بودند. همه شب درگیر

اده و ز عظیم دوم غفور، ستوان، سروان مهدی دامغانیان93/90/10در روز 

ه بمنطقه جدید دیدبانی به جهت هماهنگی و آشنایی  نژادسوم رحیم حسینستوان

 توپخانهبه های الزم جهت هماهنگی غالمرضا علمی و سروانمنطقه مکریه اعزام شدند 

قرارگاه گردان آمدند به عزیمت کرد. در این روز، فرمانده توپخانه لشکر  زرهی 91لشکر

های الزم در خصوص امور جاری و های گردان و هماهنگیو پس از بازدید از یگان

 روز مرخصی عملیاتی من موافقت کردند. 90عملیاتی با

***** 

توپخانه از  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن یکم گردان۲)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

بیست و نهم دی ماه در دفتر ثبت روزانه به حوادث روزهای جمعه بیست و پنجم الی سه شن

 خود نوشته است:

، ستوان رحیم 9زاده رکنعظیم اتفاق ستوان غفوربه  93/90/10روز جمعه 

ارکان، استوار محمد  آتشبارافسر مخابرات، سروان داود صالح فرمانده  نژادحسین

دار مخابرات و سرباز یزدانیان راننده خودرو جهت بازدید از دیدبانان درجه طوسی

طرف خطوط مقدم اعزام شدیم. دیدگاه و موضع به گردان و رفع مشکالتشان 

فته نیروهای بسیج مستقر بودند، تغییر یا در کناربه قبل که در چزابه دیدبانان نسبت 

بود و علت آن عدم اطالع نیروهای بسیج از مأموریت دیدبانان بود. مأموریت گردان 

ان منطقه دیدبانمأموریتشان با دیگر به عمل کلی بود و وظیفه دیدبانان گردان نسبت 

این امر آگاهی نداشتند و مرتب تقاضای آتش به تفاوت داشت ولی نیروهای بسیج 

کردند. یممهای آنان دیدبانان را متهتقاضابه کردند و در صورت جواب ندادن می

همین دلیل محل دیدگاه تعویض شده به آنان قابل تحمل نبود و  خالصه وضعیت برای

سوار  999گردانسوار زرهی مستقر شده بودند.  999گردانر بود و در روستای دبیه د

شناخته  96با کد جابر  بود و در عملیات بستان زرهی 29های لشکرزرهی جزء یگان
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بود و نفرات آن  زخمی دادهنفر  90شد که در آن عملیات سه نفر شهید و حدود می

آوری کرده بودند. دیدگاه غنیمت گرفته و جمعبه گردان وسایل زیادی از دشمن را 

بود و در یک کیلومتری دیدگاه  ترآرامدیدگاه قدیم کمی به جدید دیدبانان نسبت 

وسیله ارتش عراق احداث شده بود تا منطقه به های مهمی باتالق قرار داشت که کانال

های اضافی در باتالق ریخته شود. در آن منطقه، یک شب باتالقی نشده و آب

ه بنیروهای گشتی دشمن از کانال عبور کرده بودند و تا نزدیک دیدبان آمده بودند تا 

شتن جا گذابه درگیر شده و با  وارد کنند که با نیروهای سپاه پاسدارانبه نیروها ضر

ها پیوسته تعدادی خمپاره انداز و تعدادی تجهیزات دیگر متواری شده بودند. شب

شدند های طرفین با یکدیگر درگیر میدر آن منطقه تبادل آتش وجود داشت و گشتی

ده ن و فرمانتا سوبله گسترش داشتند. با دیدبانابه اما عمده نیروهای دشمن از چزا

ماه  96های الزم را انجام دادیم. آن منطقه حدود سوار زرهی هماهنگی 999گردان

استقرار نیروهای خودی به در اشغال دشمن بود و نیروهای دشمن در آن زمان با توجه 

ردم در منطقه پراکنده و سرگردان م مآنجا قدم بگذارند. احشابه نداشتند  جرئتدیگر 

من های توپخانه دشگفتند: حیوانات مورد اصابت ترکش گلولهبودند و دیدبانان می

روند که گاهی اوقات رزمندگان اسالم برای جلوگیری از گیرند و از بین میقرار می

کنند ولی از طریق جهاد اعالم شده بود که خوردن اسراف از گوشت آنان استفاده می

ها پخت شوند. گوشت این احشام بدون مجوز حرام است و باید با مجوز در آشپزخانه

ی دار که آذربایجانطرف سعیدیه حرکت کردیم اما یک درجهبه بعد از بازدید از دیدگاه 

ت توان با خودرو رفموانع موجود، نمیبه روستای سعیدیه با توجه به ما گفت: به بود، 

ای روستبه گفت: بعضی اوقات دشمن طی نماییم. می بایست پیاده مسیر راو می

شوند. با توضیحاتی که آن سعیدیه وارد شده و با واکنش نیروهای خودی متواری می

مشکالت موجود از به ما داد، اطالعات خوبی را دریافت کردیم و با توجه به دار درجه

ه بود، تقر شدروستای سعیدیه منصرف شدیم. در اکثر نقاطی که دشمن مسبه رفتن 

ها را تخریب کرده بودند تا امکان عکس برداری هوایی نیروهای دشمن که ساختمان

دشمن  رفتیم. یک نقطه آماد در نزدیکی بستانبه در آن نقاط تجمع داشتند، نباشد. 

 سنگرهای خوبی درست کرده بود و از نظر نظامی در تمامی جهات امنیت را 
ً
واقعا
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های مهم نیز کلیه سنگرها دارای پوشش و اختفا و استتار بودند و در جا مراعات و

برای عبور و مرور وسایل پل نصب کرده بودند. نقطه آماد آب را آسفالت کرده بودند 

فرود بالگرد است و در نقطه دیگر دو اتاق بسیار خوب  کردم محلکه ابتدا فکر 

هان پشتیبانی بوده است. البته آنجا توسط نظر محل فرماندبه احداث شده بود که 

رزمندگان اسالم در حین عملیات منهدم شده بود. بعد از مشاهده این مناظر و 

به  9600عظمت کار رزمندگان اسالم بردیم و در ساعت حدود به استحکامات پی 

 مواضع خود بازگشتیم.

ا داشتیم که از صبح ریزش باران شروع شده بود و هوای سردی ر  90/10/ 91روز 

شدیم. در آن روز، مطلع شدیم ارتش عراق در منطقه شط نیسان یممبخاری گر  در کنار

اطر خبه کشتار زنان زده و از شط نیسان نیز به جنایات بزرگی را مرتکب شده و دست 

 کور عقب نشسته است.سمت رودخانه کرخهبه محاصره نشدن توسط رزمندگان اسالم 

همراه معاون فرمانده گردان سروان غالمرضا به من ، 97/90/10به روز یکشن

یکم  ارآتشبدیدبان  ، گروهبان شهسواری و ستوان سلیمانیاننژاد، ستوان حسینعلمی

امساعد علت بارندگی و نبه دیدگاه دبیه رفتیم. به راننده خودرو  اتفاق سرباز کریمیبه 

 29سوار زرهی لشکر 999دیدگاه رسیدیم. گردانبه  یک ساعتبودن جاده، بعد از 

و سرباز  ان رزاقیتعویض شده بود. ستو زرهی 91با یک گروهان پیاده از لشکر زرهی

که دیدبانان قدیم بودند با چای از ما پذیرایی کردند. بعد از بازدید کلی از شرایط  کاربیل

قرارگاه به و تعویض دیدبان گردان  زرهی 91لشکرمنطقه و دیدار با نفرات گروهان پیاده 

زرهی در حال تخلیه  29زرهی لشکر 3گردان بازگشتیم. از شب گذشته، نیروهای تیپ

گرفتند که برای در خط قرار می زنجان 9تیپهای جای آنها یگانبه منطقه بودند و 

روز،  گرفتند. در آنکردیم زیرا منطقه بسیار خطرناکی را تحویل میدعا می موفقیتشان

را بمباران کردند و  و شهر سوسنگرد ظاهر شدندمنطقه  در آسمانای دشمن هواپیماه

انگر ثبت شد که بیهای فسفر سفید و سوختار توپخانه شلیک میگلولهبه در منطقه چزا

 های خودی بود.تیرهای دشمن روی مواضع یگان

منطقه حاکم بود. جناب ، هوا آفتابی و سکوتی مطلق در 92/90/10به روز سه شن

توپخانه لشکری نزد ما آمد و اظهار داشت: قرار است  3، رئیس رکن سرهنگ شهنام

ای هرفته و مستقر شود. چند روزی بود که یگان منطقه شوشبه  زرهی 29توپخانه لشکر
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آباد در های فولیتخلیه شده و در نزدیکی تپهعقب به زرهی  29زرهی لشکر 3تیپ

 . بعید نبود جایگزینقرار گیرندشدند تا در احتیاط نزاجا مستقر می حوالی شهر اهواز

دوم وظیفه قرار نگیرند. در آن روز ستوان حمزه در منطقه دزفول 99های لشکر تیپ

گردان ما اختصاص یافته بود و با حضورش در منطقه به عنوان دیدبان به  بهزاد شلویری

توانست دیدبان خوبی برای آموزش و دوره طی کرده در مرکز توپخانه میبه با توجه 

 گردان باشد.

***** 
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 فصل یازدهم

 1831حوداث و اتفاقات منطقه عملیاتی بستان در بهمن ماه 
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 حوادث و اتفاقات روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه

قرار داشتیم و با تالش بسیار از منطقه دفاع  در مواضع پدافندی منطقه تنگ چزابه 

 ۵۳لشکر ۲شدند. تیپهای خود مستقر میجا و در محلها هم به مرور جابهکردیم و یگانمی

به تازگی در تنگ چزابه مستقر و مشغول تحکیم سنگرهای خود بود، ولی بارش باران در  زرهی

 کرد.منطقه حرکات آنها را کند و برایشان مزاحمت ایجاد می

توانستیم به راحتی در بارید. در هوای بارانی ما می، باران به شدت می۳/۵۵/۳۱روز  

 ایهای توپخانه هم واهمهری نبود و از گلولههای هوایی خبمواضع قدم بزنیم زیرا از بمباران

نداشتیم. باران منطقه را کاماًل گل آلود و عبور و مرور را سخت کرده بود و اکثر سنگرها آسیب 

 ترین شرایط را در اینگونه اوقات نیروهای پیادهشدند. سختمیبایست ترمیمدیده بودند که می

 زندگی در آن شرایط سخت بود، هبایست در خاکریزدر خط داشتند زیرا می
ً
ا دوام بیاورند. واقعا

تردد خودروها در چنین شرایطی سخت و گاهی اوقات غیرممکن بود بویژه در خطوط مقدم و 

دادیم و با هر سختی و مشقتی بایست جنگ را ادامه میدر مقابل دید دشمن. به هر جهت، می

دان از مرخصی برگشت، البته به همراه اندیشیدیم. در این روز، فرمانده گر به پیروزی می

توپخانه و دیگر رزمندگان  ۳۳۳مادرش. فرمانده گردان مادرش را برای دیدار با رزمندگان گردان

های رزمندگان اسالم به منطقه آورده بود. ایشان به همراه مادرش به و بازدید از پیروزی

آید که فرمانده گردان به مادرش ان آمد و دیداری با همه نفرات داشت. یادم میآتشبارهای گرد

گفت: مادر اگر نظری داری به این رزمندگان بگو و دعایی هم داری به این عزیزان بکن. می

کرد و به همه مادر فرمانده گردان که همانند مادرمان برایمان عزیز بود، مرتب ما را دعا می

 نگران او سربازان آتشبار 
ً
قول داد برای همه یک جفت جوراب به جبهه ارسال کند، ولی ما واقعا

بودیم. من به فرمانده گردان گفتم: جناب سرهنگ، اصاًل صالح نیست ایشان در این شرایط 

بحرانی در جبهه باشند. ولی او در پاسخ گفت: به قدری مادرم اصرار کرد تا من او را به جبهه 

 کرد.اشک آلود برای موفقیت تمامی رزمندگان دعا می آوردم. او با چشمان

فرمانده گردان از حوادث و اتفاقات روز جمعه نهم الی پنجشنبه پانزدهم  سرهنگ آجوری

 بهمن ماه در دفتر روزانه خود نوشته است:

آرام بود، هوا آفتابی توأم با ابر ولی کمی سرد بود. به همراه  در این روز، جبهه بستان

کاروان هدایای  9600از آتشبار ارکان و یکم بازدید کردم. ساعت  سروان غالمرضا علمی

 ل موردها و وسایبه موضع رسید. کسری چکمه اهدایی مردم، توسط حاج آقا اسحاقیان
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همراه مادرم از خط 9300نیاز نفرات را که صورت داده بودم، آورده بودند. ساعت

 بازدید کردیم. به راستی تا ارتفاعات میشداغ ها از کنار رودخانه کرخهمستحکم عراقی

یجاد کرده بودند، سقوط کردند که این خطوط مستحکمی که اها اصالً فکر نمیعراقی

ها کند ولی این خط مستحکم توسط رزمندگان اسالم در هم شکسته شده بود و عراقی

 در سنگرهایشان دفن شدند.

ها قبل و خط پدافندی عراقی اکبر، به همراه مادرم از ارتفاعات الله99/10/ 90روز

های سابله و رمیم و جاده مشرف به ها و پل، روستاو شهر بستان از عملیات بستان

با 9330از آتشبار دوم بازدید و در ساعت 9900دیدگاه خط مقدم بازدید کردیم. ساعت

 فرستادم. مادرم خداحافظی کردم و او را به تهران

های آتشبارهای و سرگروهبانبه همراه فرماندهان  99/10/ 99روز0730در ساعت

 رفتیم. زرهی 91گردان و تعدادی از افسران ستاد گردان به توپخانه لشکر

با سه نفر روحانی  فرمانده نیروی زمینی، سرهنگ علی صیادشیرازی 9030ساعت

 9900نیروها تقدیر و تشکر کردند. در ساعت به آنجا آمدند و مطالبی را بیان و از تمامی

ها و مسائل عملیاتی گردان با فرمانده نیروی زمینی، در مورد کارهای اداری و نیازمندی

صحبت کردم و ایشان را در جریان مشکالت گردان  جناب سرهنگ علی صیادشیرازی

ها، در آتشبار سوم گردان نفرات همراه خود از آتشبار ناهار را با 9600قرار دادم. ساعت

داران آن یگان صرف کردیم و سپس به در کنار فرمانده آتشبار و تعدادی از درجه

 های خودمان برگشتیم.یگان

و استوار  اکبر اصالنی، ستوان تهرانیبه همراه ستوان علی 99/10/ 99در تاریخ 

، برای عملیات برای انجام شناسایی مواضع جدید در منطقه دزفول داود محمودزاده

، سرگرد امیر آفتابی رئیس رکن دوم و آتی به دزفول رفتیم. با جناب سرهنگ پرشاد

م گروه، دیداری داشتیم. همچنین با سرگرد سروان ملک محمدی افسر عملیات رکن سو

 33احمدی فرمانده پشتیبانی گروه و سروان یوسفی جمعی پشتیبانی گروه راسخ

هایی را انجام توپخانه مالقات و در خصوص کارهای اداری و مسائل عملیاتی هماهنگی

از  99/10/ 93روز 0830گروه در دزفول گذراندیم. ساعتدادیم. شب را در قرارگاه 

هوابرد  33رفتیم و از خط مقدم تیپ دزفول جهت شناسایی منطقه جدید به تنگه رقابیه

توسط  در تنگ رقابیه9330و9030،9930داغ بازدید کردیم. در ساعتدر گردنه میش
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هواپیماهای دشمن بمباران شدیم که خوشبختانه آسیبی ندیدیم. در مورد محل جدید 

( شناسایی به عمل آمد. ناهار را در 90 -60آتشبار یکم واقع در نقشه چهیال مختصات )

صرف کردیم. در  توپخانه به فرماندهی جناب سرهنگ سرپاسی 333گردان

و جناب سروان ملک محمدی  پس از خداحافظی با جناب سرهنگ پرشاد9630ساعت

توپخانه در دزفول جهت شناسایی ما را همراهی کرده بودند، به  33که از قرارگاه گروه

رسیدیم. در  به مواضع گردان در بستان 9800حرکت کردیم و در ساعت طرف بستان

باران شد که توسط توپخانه دشمن گلوله ، جاده سوسنگرد9300این روز در ساعت

 شهر اهواز
ً
نیز مورد اصابت چندین گلوله توپ قرار  خوشبختانه خساراتی نداشت. ضمنا

گردان و  3و9به همراه رئیس رکن  99/10/ 96ریخ صبح تا 0200گرفت. ساعت 

توپخانه  333دیدبانان جدید به دیدگاه دبیه عازم شدیم. در مسیر با فرمانده گردان

به دیدگاه رسیدیم. ستوان 9030های الزم را انجام دادم و در ساعتمالقات و هماهنگی

ت را در دیدگاه مالقا و سرباز عظیمی دیدبان آتشبار یکم و سربازان توانا سلیمانیان

که گردان بسیار خوب و دارای  زنجان 9پیاده تیپ993کردیم. سپس از خط مقدم گردان

ها در این خط با عراقی های بسیاری بود، بازدید کردم. منطقه آرام بود وتوانمندی

نیروهای ما قطع تماس کرده بودند ولی به علت باتالقی بودن منطقه رفتن به جلو امکان 

آیند و های دشمن به حریم هوایی منطقه میپذیر نبود. برابر گزارش دیدبانان، بالگرد

یک فروند از بالگردهای مهاجم دشمن در این  99/10/ 93طبق اظهارات آنان در روز

طقه توسط پدافند نیروهای خودی سرنگون شد. کلیه نفرات روستاهای مرزی بعد از من

ا هسرپرست در بیابانشکست دشمن در این منطقه تخلیه شده و احشام آنان بی

ها در منطقه به جا مانده و یا آتش سرگردان بودند. تمام وسایل و آذوقه زمستانی دام

اند، ر جنگ از بین رفته و آن چه را که قادر بودهمرزنشین در اثگرفته بود و وسایل مردم

همراه خود برده بودند. اهالی منطقه، تمامی وسایل خود را نتوانسته بودند به عقب 

ها با احشام خود حمل نمایند. زنان و کودکان و مردان و پیران با پای برهنه در بیابان

کیلومتر تا به  30افتی حداقلبایست مسکردند. آنان میها راه را طی میباید کیلومتر

ای، نه مسکنی دارند، همان طور در عقب جبهه بروند و در آنجا در بیابانی که نه خانه

ها پروری عایدات دیگری نداشتند. زنزیر آسمان در سرما زندگی کنند. آنها جز دام
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انه فهای بیابان برای ایجاد گرما و پختن نان در صحرا بودند و متأسمسئول آوردن خار

 د.رسید ولی کافی نبوهای مردمی گه گاهی به آنها میاکثر آنان فاقد آذوقه بودند. کمک

از آمادگی آتشباردوم بازدید کردم. نفرات آتشبار آمادگی کامل  93/99/10در تاریخ 

برای تغییر مکان به منطقه جدید را داشتند. روحیه همه هم عالی بود. در این روز هوا 

 تبادل آتش در منطقه چزابه و نیسان همچنان ادامه داشت.طوفانی بود و 

***** 

 های توپخانه در عملیات پدافندی تنگ چزابهنقش یگان

 توپخانه واقع در دزفول ۳۳قرارگاه گروهبه ، فرمانده گردان ۵۵/۳۱/ ۵۳ روز۵۵۱۱ساعت

یکم  آتشبارعازم دزفول شدیم. زیرا قرار بود  ۵5۱۱همراه ایشان در ساعتبه احضار و من نیز 

ر، من با همین منظوبه شود.  کار گرفتهبه  المبینمنطقه دزفول یعنی عملیات فتح در عملیات

  آتشبارنفرات گروه شناسایی 
ً
به ۵۳۱۱اعترفتیم. سمی شناسایی در منطقه تنگ رقابیهبه مرتبا

 ۳۳گروه در قرارگاههمراه فرمانده گردان به توپخانه در دزفول رسیدیم. شب را  ۳۳ستاد گروه

هفت به از دزفول  همراه جناب سرهنگ پرشادبه فرمانده گردان  ۱۳۱۱توپخانه بودیم. ساعت

 ۲۵های اداری و عملیاتی رفتند. فرماندهان لشکرهایتپه برای شرکت در جلسه هماهنگی

های رزمی نیز در گردان از فرماندهانهای مربوطه و تعدادی پیاده مکانیزه و روسای رکن ۷۷و

های آن جلسه حضور داشتند. جناب سرهنگ منظوری در مورد وسایل و تجدید سازمان یگان

 عملیات، همگان را در آن جلسه توجیه کرده بود.ارتش برای 

ها و پایان رسیده بود. بعد از ظهر، برای ادامه هماهنگیبه جلسه  ۵۱۱۱ساعت

وضعیت  ۲۵۱۱. ناگهان در ساعتحضور داشتیمتوپخانه  ۳۳های بعدی، گروهشناسایی

طلع ممسیشد. از طریق بی ناآرام بهو تنگ چزا ، طراح، رقابیههای شوشمنطقه در جبهه

 تقاضای آتش می در منطقه دزفول شدیم که دیدبانان توپخانه مستقر
ً
کنند و در دیگر مرتبا

تهیه شدیدی توسط دشمن در حال اجرا است. دشمن قصد فریب نیروهای ها نیز آتشجبهه

بود که  تنگ چزابه اشاصلیرا داشت ولی هدف  و رقابیه های دزفول و طراحما در جبهه

در هم  را در منطقه بستان زرهی ۵۳لشکرزرهی  ۲خواست از آن طریق خط مقدم تیپمی

 شهر بستان
ً
در  ۲۵۳۱ها از ساعترا تصرف کند. شدت عملیات و درگیری بشکند و مجددا

بامداد  ۱۲۱۱در ساعتسیم وسیله بیبه اوج خود رسید. به به منطقه تنگ چزا

 ۳۷۲های فرماندهان گردان ۱5۱۱ها آگاهی یافتیم. ساعتاز وضعیت یگان ۵۳/۵۵/۳۱روز
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آمادگی خود را برای  توپخانه از منطقه رقابیه ۳۳م گروهم۵۳۱توپخانه ۳5۲گردانو کاتیوشا 

اعالم کردند. عملیات همچنان در جریان بود. یک یگان زرهی به ها در تنگ چزایگانبه کمک 

هایشان، با یک تیپ دیگرشان که در خط، مسئولیت پدافند در عراق با کلیه تجهیزات و تانک

نوان عبه کمک یک تیپ دیگر به داشتند،  بر عهدهرا  تنگ چزابه در زرهی زنجان ۲مقابل تیپ

، قصد شکافتن خط مقدم نیروهای خودی را ارتفاعات میشداغبه عبور از خط ارتفاع مشرف 

ی موجود هاوارد شوند که با آتش شدید توپخانه سمت منطقه بستانبه داشتند تا از آن جناح 

شدت درگیر بودند و به زرهی زنجان در خط،  ۲تیپهای در منطقه مواجه شدند. تانک

کردند. نیروهای پیاده خودی نیز تک دشمن را سد و با تمام وجود و با ایثار و تیراندازی می

جهی تلفات قابل تو باتحمل کردند. دشمننشینی میعقببه ازخودگذشتگی دشمن را وادار 

 
ً
بود که ما  هاییشبآن شب، یکی از بدترین  .مواضع پدافندی خود بازگشتبه مجددا

نگران نفرات یگان خودمان نیز  در ضمنگذراندیم. زیرا از یگان اصلی خود دور افتاده بودیم. 

 - از قرارگاه گروه در دزفول حرکت و از طریق جاده شوش بودیم که با جناب سرهنگ آجوری

 در حال در منطقههای مستقر شدیم. همه توپخانه اکبر وارد منطقه بستانالله - رقابیه

های خودی، منطقه را فراگرفته بود و های پیاپی توپخانهتیراندازی بودند و صدای شلیک

مان متوجه شدیم که مواضع خودبه رسید. بعد از رسیدن گوش میبه صدای غرش آنها 

با اجرای  ۳۱/ ۵۵/ ۵۷مورخه  ۲۲۳۱شرایط منطقه بدین گونه بوده است: دشمن از ساعت

یک تک هماهنگ شده را به زرهی زنجان در تنگ چزا ۲وی مواضع تیپآتش انبوه توپخانه ر 

رخنه در مواضع به مقدم، موفق  در خطهای مستقر یگانبه انجام و پس از فشار آوردن 

( شده بود. حمله ۷۳ - ۲۵( و )۷۳ – ۲۱پیاده مکانیزه در حوالی مختصات ) ۵۲۱گردان

سد و  ۵۳/۵۵/۳۱روز  ۱۳5۱دشمن با پایداری و رشادت نیروهای رزمنده ارتش در ساعت 

آرامش گرفته و اقدامات الزم را  آتشبارشود. من با حضور خود در یممرخنه ایجاد شده ترمی

شمن شدت با دبه عملکرد بسیار خوبی را تا آن لحظه داشتند و  آتشبارآوردم. نفرات  عملبه 

 ها کماکان ادامه داشت. درگیر بودند و درگیری

 به ، منطقه تنگ چزا۵۳/۵۵/۳۱مورخه  ۱۳۱۱ از ساعت
ً
های شد. توپخانه ناآراممجددا

شد. ای آتش آنها قطع نمیگرفته بودند و لحظه زیر آتششدت به طرفین مواضع یکدیگر را 

کردند در خطوط یکدیگر شکاف ایجاد کنند. شب عجیبی نیروهای در خط طرفین سعی می

ه بحال وحشتناک  در عینای زیبا ها و مشاهده برق دهانه آنها جلوهبود. صدای شلیک توپ
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طور مداوم به های خودی ه بود که هیچ گاه فراموش نخواهم کرد. آتش توپخانهدمنطقه دا

های ما بسیار زیاد شد. البته حجم آتش دشمن نیز روی یگانمی های دشمن اجراروی یگان

های بود و تأثیر زیادی در عملکرد نیروهای خودی داشت. تمامی سعی و تالش توپخانه

های دشمن، از قدرت های مداوم و زیر آتش قرار دادن توپخانهخودی این بود که با شلیک

دم خطوط مقبه های مانوری دشمن دن یگانآتش توپخانه آنان کاسته و همچنین از نزدیک ش

توپخانه و در  ۳5۳گردان مم۵۳۱ما، دو آتشبار آتشبارراست موضع  در سمتجلوگیری کنند. 

استقرار توپخانه  ۳۳گروه ۳۷۲دو قبضه موشک انداز کاتیوشا از گردان آتشبار ماجلوی 

ریختند. کمی جلوتر از یگان کاتیوشا، یک که آتش پرحجمی را روی دشمن می داشتند

 روی دشمن اجرای آتش می م مستقرم۵۱۱توپخانهگردان 
ً
 مواضعمانکردند. در پشت و مرتبا

کردند. توپخانه استقرار داشت که آنها نیز مداوم اجرای آتش می ۳۳۳دوم گردان آتشبارهم 

ز ها نیو دیگر توپخانه خودکششی در منطقه بستان مم۵۱۱های کمک مستقیم البته توپخانه

آتش به توپخانه، روی تنگ چزا ۳۳م گروهم۵۳۱توپخانه ۳5۲گردانمانند  از ارتفاعات رقابیه

نه . همه آن آتشبارهای توپخاکردمیداشتند که پیشروی را برای نیروهای دشمن بسیار سخت 

کردند و هر گونه سنگینی را روی دشمن اجرا می آتش بسیاربدون وقفه تیراندازی و حجم 

ها، منطقه را فرا گرفته بود دادند. غرش شلیک توپحرکت دشمن را با شدت تمام پاسخ می

و ما شاهد و ناظر شلیک آن همه یگان توپخانه در منطقه بودیم. بوی باروت ناشی از 

به رفین جنگ کاماًل های پیاپی و دود ناشی از انفجارات و انهدام تجهیزات طشلیک

 شرایطی را مییمممشا
ً
گذراندیم و شاهد بودیم که توصیف کردنش مشکل است. رسید. واقعا

کردند تا خطوط مقدم نیروهای ما را تصرف کنند ساعت بود که تالش می 5۳نیروهای دشمن 

ر شده اهای توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گرفتمرگبار یگان زیر آتشاما 

ه بهای خودی شد. شدت آتش توپخانهمی زیادترگذشت تلفاتشان بودند و هرلحظه که می

داد. اما جنگ بود و دشمن هم قصد دشمن نمیبه گونه حرکتی را قدری بود که اجازه هیچ

. کردمیاهدافش تالش بسیاری به عبور از آن سد عظیم آتش را داشت، لذا برای دستیابی 

 اندازه کافیبه آموزش عملی در جنگ  هایدر میدانآبدیده شده بودیم، زیرا  ما دیگر افرادی

بفهمیم علت سقوط چه کردیم تا کسب کرده بودیم، سعی میبه عرق و خون ریخته و تجر

ه بکردیم. ما با شکست در یک منطقه مان درست و منطقی برخورد میهایبوده و با ناکامی

ت، شدیم. شکست یک واقعه اسیممرسیدیم که تسلیا میانتهبه رسیدیم، زمانی انتها نمی
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نیست، موفقیت حقیقی یعنی بعد از هر شکست دوباره  تیهم موفقشکست نخوردن 

برخاستن و اگر بعد ازهر شکست و ناکامی، باز هم احساس شجاعت کردیم، آن گاه باید 

بایست عظمت کشورمان و مطمئن باشیم که پیروزی از آِن ما خواهد بود. ما در آن زمان می

ای انجام نحو شایستهبه ن ارتش اسالم رساندیم که این کار را رزمندگااثبات میبه را  مردممان

کردم و برای همیشه اینچنین خواهم بود. می یگانم مباهاتنفرات به دادند. من در آن زمان 

بایست از آن پیروز و سر بلند هم امتحان دیگری بود که ما میبه عملیات پدافند از تنگ چزا

 آمدیم، که خوشبختانه موفق شدیم.بیرون می

به از حوادث و اتفاقات روز دوشن مم۵۷۱توپخانه ۳۳۳فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 بیستم بهمن ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:به نوزدهم و سه شن

داران اکبر اصالنی و درجهیکم علییکم رفتم، ستوان آتشبارموضع به  0130ساعت 

شان هایعالی بود. تمام گلوله آتشباررا مالقات کردم. روحیه نفرات  آتشبارو سربازان 

های شد و روی هدفهای مانوری با دقت زیاد شلیک میطبق اظهار دیدبانان و یگان

د ای آرام و قرار نداشتنو لحظه کردند، بسیار مؤثر تیراندازی میکردمیمورد نظر اصابت 

کردند که من روحیه جنگی آنان را چشمگیری تالش می نحوبه  آتشبارو همه نفرات 

های اخیر با تمامی وجود مراقبت و محافظت و با در ماه هایشانپیروزیستودم. آنان از 

عنوان اجازه  هیچبه کردند و دیگر چنگ و دندان از خاک کشورشان حراست می

 مم933توپخانه 333گردانبه  0830دادند دشمن وجبی جلوتر بیاید. ساعتنمی

تیراندازی دیدم.  را مشغولرفتم و آنان  زرهی زنجان 9تیپخودکششی کمک مستقیم 

 379گردان آتشبار. کردمیشدت اجرای آتش به نیز  مم930توپخانه 363گردان

ی های پیاپهایش را با شلیکهدف توپخانه نیز در حوالی پل بستان 33کاتیوشای گروه

. گردان کردیممخود زیر آتش شدید قرار داده بود و یکی بعد از دیگری آنها را منهد

در  کششی نیز در ضلع جنوب رودخانه کرخه مم930م خودکششی وم933مختلط 

های تانک و پیاده نیز با داشت. یگان زیر آتشهایش را مجاورت روستای فنیخی هدف

کردند. منطقه را دود و بوی باروت فرا های سبک و سنگین تیراندازی میکلیه سالح

از  رفتهرفتهشدت عملیات  شد.ای در قطع نمیگرفته بود، و صدای انفجار لحظه

، 9700ها کاسته شد. تا ساعتاز شدت درگیری 9600کم و ساعت  9900ساعت

 آرام و توپخانه
ً
در آن  .پرداختندمیاجرای مأموریت به  تکتکصورت به ها منطقه تقریبا
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نگرانی که به با توجه  جناب سرهنگ بهرامی زرهی 29زرهی لشکر 3روز، فرمانده تیپ

توپخانه حضور یافت و در مورد روند کلی عملیات صحبت  388داشت، در قرارگاه گردان

منطقه آرام بود و سکوت همه جا را فراگرفته  9900و اظهار نظرهایی انجام داد. تا ساعت

 درهم شکسته شد و طرفین مواضع یکدیگر را در سکوت م 9300بود. از ساعت
ً
جددا

منطقه به زرهی که  29زرهی لشکر 3های کمکی از تیپعمق زیر آتش گرفتند. یگان

های نیروهای ملحق شدند. یگان بهزنجان در تنگ چزا 9تیپبه آشنایی کامل داشتند، 

های سبک، های موجودشان، سالحخودی و دشمن در خطوط مقدم با تمامی سالح

متوسط و سنگین و کلیه ادوات ضد تانک و خمپاره انداز مواضع یکدیگر را تا 

های خودی جانانه و قهرمانانه و بسیار دقیق داشتند. توپخانه زیر آتش 0800ساعت

در  رزمانشانهمداشتند و پشتیبانان بسیار خوبی برای  آتش زیرهای خود را هدف

 قوت قلب نیروهای  در منطقههای موجود خطوط مقدم بودند. غرش توپ
ً
 در خطواقعا

های توپخانه را شاهد و ناظر بودند و بود و نیروهای در خط ابهت و عظمت و دقت یگان

نگ و نقش توپخانه را از نزدیک بردند و زیبایی جهای خودی لذت میاز عملیات توپخانه

 کردند.مشاهده می خوبیبه 

یکم  آتشباربه  همراه سروان حسین خواجویبه ، 99/10/ 90روز  0200ساعت

آنان ه بو  تذکر دادهیکم اصالنی و بقیه نفرات ستوانبه گردان رفتیم و موارد ایمنی را 

 363گردانبه روحیه دادم، هرچند از نظر روحی در حد ممتاز بودند. از آنجا 

م رفتیم و با فرماندهان آنها مالقات کردیم. وضع روحی آنان نیز عالی بود. م930توپخانه

علت سنگینی آتش توپخانه دشمن، به توپخانه عازم دیدگاه شدیم.  363از گردان

گیر شده و از سنگرهای موجود استفاده کردیم. در حال چندین ساعت در بین راه زمین

ای و همچنین اهدافی های نقشهسیم تقاضای آتش کردیم و هدفوسیله بیبه حرکت 

ر بآنها داشتیم، مورد اصابت قرار دادیم. در خط مقدم، به را در عمق که آشنایی کامل 

جنوب ه بطول تقریبی شش کیلومتر که از شمال به های طرفین خطی اثر اصابت گلوله

نی آتش علت سنگیبه کشیده شده بود را آتش و دود فرا گرفته بود. در نزدیکی دیدگاه، 

 مان مجبور و اجرای آتش روی خودروی
ً
 ، ستوان رزاقیبا سروان خواجوی شدیم مجددا

 گیر شویم.در پشت یک خاکریز حدود یک ساعت زمین و سرباز شیبانی
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ش ، زیر آتکردمیوسیله دو دستگاه نفربر از جلوی ما عبور به ستوان چراغانی که 

به 9900 در ساعتشدید توپخانه دشمن قرار گرفت که خیلی نگرانش شدیم. باألخره 

ستقر م در دیدگاه سرباز عظیمیو  ، سرباز علی تواناسیدیم. ستوان شلویریدیدگاه ر 

دشمن بود،  اندازهایخمپارهشدید توپخانه و  زیر آتشبودند. خط جلویی دیدگاه 

داد. پس از بازدید از منطقه های دیدبانان را نمیصدای انفجارها اجازه شنیدن صحبت

و 97هایهای نبعه در تاریخخط مقدم که شکاف کوچکی توسط دشمن در تپهبه و توجه 

 توسط رزمندگان دلیر تیپ 98
ً
پوشش داده شده  زرهی زنجان 9ایجاد شده بود، مجددا

فرماندهی به توپخانه  33گروه 379گردانمن شاهد بودم که توپخانه کاتیوشای بود. 

 با شلیک حمد رهبریم مدوو ستوان یکم عیسی چهارگامهستوان
ً
 هایالیق مرتبا

تنگ کرده و  تنگ چزابههای خود بر سر دشمن، عرصه را بر آنها در تایی موشک60

زرهی  3شدند. تیپکردند و باعث سد پیشروی دشمن میآنان وارد میبه تلفاتی را 

نیروی زمینی قرارگرفته بود،  در احتیاط بستان از عملیاتنیز که پس  رهیز  29لشکر

 وارد کارزار شده بود. من  9نیروهای تیپبه در این روز برای کمک 
ً
زرهی زنجان مجددا

شدت ادامه داشت و به که در دیدگاه گردان نزد دیدبانان بودم، جنگ  9600تا ساعت

را  و بستانبه ها در منطقه چزابار مواضع یگان 91هواپیماهای دشمن در این روز 

بود و از  سابقهبیماه گذشته  97بمباران کردند که تا آن زمان، چنین جنگی در مدت 

سرعت نفرات و تجهیزات از به شدت آن پس از چهار روز کاسته نشده بود. طرفین، 

آن روز  9000کردند. جنگ تا ساعتیممدست داده را جبران و وارد خطوط مقد

اوج خود رسید. سربازان، به  9360ت و در ساعت شدت ادامه داشبه همچنان 

ارتش جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم و  برکفجانداران و افسران درجه

و بدون استراحت با دشمن  وقفهبیهای موجود در منطقه، مدت پنج شب و روز توپخانه

 شدید بودند. نبردیدر ستیز و 

***** 

م م۵۷۱توپخانه ۳۳۳یکم و دوم گردان آتشبارآید که در آن عملیات بزرگ، نفرات یم میاد

ب های آنها بودیم، خواهای مستقر در منطقه که ما شاهد تیراندازیخودکششی و دیگر توپخانه

 توانست با آرامشبود که کسی نمی ایگونهبه حرام کرده بودند و شرایط  هایشانچشمرا بر 

دیدم که در در خطوط مقدم بودند. سربازانم را می رزمانشانهمفکر به چیزی بخورد، همگی 
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گران ن آتشبارای بگیرند و اکثر نفرات خوردند تا جان دوبارهحین تیراندازی لقمه نانی را می

 سالک زده که نشان لیاقبودند و با صورت
ً
شان بود و ت و مدال جنگیهای سوخته و بعضا

جنگیدند و گاهی هم با حالتی بغض کرده هایشان نقش کرده بود، میطبیعت خداوند بر چهره

 در مواضعیگان هم ماننددادند. ما یممرا انجا مأموریتشان
ً
مان های در خط بودیم و مرتبا

ریزی و طوالنی شدن . ما از جنگ و خونکردمیهای توپخانه و انواع بمب و راکت اصابت گلوله

آن بیزار بودیم ولی چون این جنگ خانمان سوز از سوی صدام و حامیانش بر ما تحمیل شده 

ای برای ما شیرین و عزیز بود و تا بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک گونهبه بود، جنگ 

کشید، ما همچنان جنگیدیم حتی اگر سالیان درازی هم جنگ طول میکشورمان مردانه می

 استوار ایستاده بودیم.

ای قطع گرفت و لحظهصورت می وقفهبیهای دشمن های هوایی جنگندهروزها بمباران

ا، ههای توپخانه و بمبگلوله زیر انواعشد، اما جوانان این مرز و بوم با آن شرایط سخت نمی

 آنها همانند سترا با آتش شدید توپخانه حمایت می رزمانشانهم
ً
که  ارگانی بودندکردند. واقعا

کردند. شاید چنین ستارگانی هرگز درخشیدند و از نور آنها همه استفاده میدر روی زمین می

دید. ولی در آن ظلمات،  توانمیشد! در تاریکی شب ستارگان را یافت نمی هاآسماندر 

عنوان رزمنده که گمنام هم بودند و هستند، به قهرمانان همیشه تاریخ این کشور 

 زدند.یممدرخشیدند و بخشی از تاریخ پرشکوه این کشور را رقمی

 بیست و یکم الی جمعه بیست و سوم بهمن ماهبه حوادث روز چهارشن

ما،  آتشبار، نیروهای کمکی از جاده نزدیک مواضع ۳۱/ ۵۵/ ۲۵نیمه شب  ۱۵۱۱ساعت

ی یجاجابهحال خطوط مقدم در به سرعت در تاریکی شب برای کمک به شامل تانک و نفربر 

وقفه در حال تیراندازی بودند و مانع حرکات دشمن های موجود در منطقه نیز بیبودند. توپخانه

خودی  هایتوپخانه آتشبارهای ضد کردند. آتشآنها وارد میبه شدند و تلفات سنگینی را می

ها، قتلگاه تانکبه تبدیل  بهشد. تنگ چزاشدت اجرا میبه های توپخانه دشمن روی یگان

ترین جنگ منظم تا آن زمان بین دو ارتش بود. از ها و نفرات دشمن شده بود. این شدیدنفربر

نیروهای بسیج و سپاه در آن عملیات استفاده نشده بود و خبری نبود، زیرا آنها را پس از تثبیت 

از خط مقدم تخلیه کرده بودند تا در جای دیگری مورد  القدسمواضع بعد از عملیات طریق

استفاده قرار دهند. عملیات پدافندی تنگ چزابه، عملیات خیلی مهم و سرنوشت سازی بود و 

 ۳۲زرهی لشکر ۳شد. تیپکردند، وضعیت منطقه بسیار بغرنج میها از تنگه عبور میاگر عراقی



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 999

 

فاصله به کیلومتر با تنگ چزا ۳۱در احتیاط قرار داشت و حدود  وازهای اهدر نزدیکی زرهی

حوالی روستای سگور در احتیاط  اکبرنیز در شرق ارتفاعات الله زرهی دزفول ۲داشت. تیپ

قرار گرفته بود تا تجدید سازمان و خود را بازسازی کند. این وضعیت نگران کننده در منطقه 

اوند کردند که فقط خدای تالش میگونهبه رزمندگان را نگران کرده بود و به و تنگ چزا بستان

رای ببه تاریخ سازان تنگ چزابه یقین، آیندگان این مرز و بوم به تواند اجر آنان را بدهد. می

عنوان به های مردان بزرگ و قهرمان و دالوری تنگ چزابهو نام  خواهند کردهمیشه افتخار 

رزمندگان اسالم برای همیشه ایران باقی خواهند ماند. مردان گمنامی که شاید هیچ وقت 

آنان گواهی خواهد  هایرشادتبه برای ابد به مین چزااسمی از آنها در تاریخ برده نشود ولی ز

د مرگ لبخنبه را پذیرا شدند و  باز مرگحوادث آن روزگار تاختند و با آغوش به داد. مردانی که 

به ی که کسان دانمنمیزدند تا فرزندانشان در این مرز و بوم برای همیشه سرافراز باقی بمانند. 

عنوان مسئول در آینده، راه شهدا، جانبازان و ایثارگران را که با آن همه و فداکاری و شجاعت از 

توانند در برابر خداوند و کنند، چگونه میمی مهریبییا  توجهیبیجان خود گذشتند، اگر 

 تاریخ. کشور پاسخگو باشند؟

ها در منطقه ع یگانبار مواض 5۱در ادامه جنگ در این روز، هواپیماهای دشمن حدود 

 وحشتناک بود. مرکز  کوچک بستان
ً
 ۲ه یکم و تعمیرگاه رد آتشباررا بمباران کردند که واقعا

بی نفرات آسیبه ها خوشبختانه شدت بمباران شد که در این بمبارانبه توپخانه  ۳۳۳گردان

دو دستگاه خودروی گردان خسارت جدی وارد شد. ما تمامی اقدامات الزم را به نرسید و فقط 

ها انجام داده بودیم ولی واقعیت این است که خداوند ما را در برای جلوگیری از اثرات بمباران

اف یکم و اطر  مرکز آتشبارمعجزه بود. در به نمود که شبیه برابر آن همه بمباران محافظت می

هالکت رسیده بودند، دفن به  بستان در عملیاتها را که سنگرها اجساد عراقی ها و دیگرتوپ

رسید که بر اثر نفر می ۳۱تا ۱۱به  آتشبارهای مختلف کرده بودیم. تعداد آنان در قسمت

و اجساد کشته  کردمیهای دسته جمعی اصابت گوربه های رها شده های دشمن، بمببمباران

 در آتش بمب
ً
 9شدند.پاره می و تکههای خودشان سوخته شدگان دشمن مجددا

 آنها را 
ً
سپردیم. خاک میبه صورت اضطراری به ما هم برای حفظ سالمت خودمان مجددا

کم ی مرکز آتشبارهای توپخانه دشمن، در ها و گلولهدر آن روز، حوالی ظهر بر اثر شدت بمباران

                                                           
نشان دادم تا  محدوده محل دفن آنان را به مسئوالن در منطقه بستان در سالروز آزادسازی شهر بستان ۷۳من در سال  .9

 به کشور عراق تحویل دهند.
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این ه بها سرگردان و حیران بود، با صدای انفجارات بمب مردم منطقهبه یک گوساله که متعلق 

ای هها قرار گرفت. حیوان بین توپدوید که باألخره مورد اصابت ترکش بمبسو می و آنسو 

 غلتید. گوساله توسطزد و در خون خود میزمین خورد و دست و پا میبه  آتشبارو مرکز  آتشبار

شدت متأثر شدم که به ذبح شد. وقتی وضعیت آن حیوان را دیدم،  وار هدایت ا... خزاییاست

نفرات ه بمن گفت: جناب سروان ناراحت نشو، شاید این قربانی الهی بوده تا به  استوار خزایی

 ای وارد نشود.با این همه بمباران، صدمه آتشبار

 به و چزا ، جبهه بستان۳۱/ ۵۵/  ۲۲نیمه شب  ۱۵۱۱ساعت
ً
های شد. توپخانه ناآراممجددا

بار های مرگسالح هایزیر آتشطرفین سکوت منطقه را در هم شکستند و خطوط مقدم طرفین 

در قسمت جنوب مواضع ما )جنوب  و دغاغله العابدینزینقرار گرفت. وضعیت جبهه نیسان تا 

کشیده شد. عملیات در طول شب و  منطقه طراحبه ها شد و درگیری ناآرام( نیز رودخانه کرخه

 ادامه داشت. ۱۷۱۱تا ساعت

ی تک کرد که پیشروبه نیسان، با وارد عمل کردن یک تیپ زرهی اقدام  در منطقهدشمن 

ارد دشمن و به سد و تلفاتی  و دغاغله العابدینزینآنها توسط رزمندگان اسالم در منطقه 

 اسارت نیروهای خودی درآمدند. دشمن از شمال و جنوب رودخانه کرخهبه نفر هم  ۲شد، و

دست یابد. در این روز منطقه چزابه،  منطقه بستانبه هر نحوی که شده به آورد تا فشار می

به بار توسط هواپیماهای دشمن بمباران و تلفاتی  5۳و جنوب رودخانه کرخه  بستان

که رخ  و مرگبارینیروهای خودی وارد شد. ما در آن زمان با مشاهده حوادث اسفناک 

 روند. ریزند و از بین میهای اطرافمان فرو میدیدیم که همه زیباییداد، میمی
ً
 ملد  حقیقتا

ای از اتفاقات است که جنگ هم یکی از آنهاست که تعداد گرفت ولی زندگی زنجیرهیم

برند. اما مثل روز برای ما ای هم سود میکشاند و عدهگ و نیستی میر ممکابه زیادی را 

 اسطهو به روشن بود که اگر توفان جنگ روزی فروکش کند و جنگ خاتمه یابد، ما نظامیان 

ترین لطمه را از نظر اقتصادی و هایمان بیشها و دوری از جامعه و خانوادهحضور در جبهه

تربیت فرزندان، و روحی و روانی و... خواهیم خورد. میراث ما از آن همه فداکاری و رشادت 

ور آها بعد از جنگ چه خواهد بود؟ گاهی اوقات اینگونه افکار رنجها و محرومیتو ایثارگری

عنایات و لطف پروردگارمان امید داشتیم و قبل از اینکه در آن شرایط به ولی همیشه بود 

از بردیم و از تالش ببایست از زندگی روی زمین لذت می، کنند میمنتقلمانزیر زمین به 

به نفر سرباز جدید  ۱۲تا سرانجام در جنگ موفق شویم. در این روز تعداد  ایستادیمنمی
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های هوایی دشمن همگی آنان هراسان بودند. علت شدت بمبارانبه  گردان واگذار شد که

های بود که شاهد چنین صحنه شاندر زندگیالبته آنها حق داشتند زیرا اولین بار 

وحشتناکی بودند. پس از توجیه توسط فرمانده گردان و رئیس رکن یکم گردان، جناب 

ه بآتشبارهای گردان اختصاص یافتند. وقتی سرباز جدیدی به  سروان مهدی دامغانیان

ذار ها مسئولیتی واگتازه واردبه  آتشبارعنوان فرمانده به یافت، من اختصاص می آتشبار

سطح  آتشبارداران های ضروری توسط درجهکردم با ارائه آموزشم و سعی میدکر نمی

ت بایسهای تخصصی آنان را که در منطقه عملیاتی الزامی بود، ارتقا دهم. آنها میآموزش

با  کردند. آنها چنان بایدشرایط آب و هوایی منطقه و دیگر مسائل نیز آشنایی پیدا میبه 

وجود خود چشمداشتی نداشته و چنان وجودشان به جنگیدند که دیگر نفس خود می

شدند، در آن صورت ادامه زندگی برایشان در آن فرد دیگری میبه تبدیل یافت تا تغییر می

ن ادامه نبرد با دشمبه توانستند پیروزی در این نبرد می در صورتشد. آنها شرایط میسر می

و روزگار سختی را  کردمی، مشکالت هر روز آنها را احاطه این صورتدهند و در غیر 

مرور به ها و... های تکان دهنده و تیراندازیها با مشاهده صحنهگذراندند. تازه واردمی

آنان  بهعنوان فرمانده این فرصت را به بایست شدند. من میمردانی بزرگ میبه تبدیل 

مایند. نلحظه افکارشان را با شرایط جنگ منطبق به دادم تا خودشان را دریابند و لحظه می

کردیم ها باز بود و با آنها بسیار مهربانی میمورد دیگر این بود که آغوش یگان برای تازه وارد

ط واسطه شرایبه تا از خدمت در منطقه دل زده و متنفر نشوند. خوشبختانه آنها خیلی زود 

 روزبهشدند و دوستی آنها روزبا سربازان قدیمی دوست می آتشبارخوب حاکم بر خوب 

کردند. این روحیه رفاقت را شد تا جایی که جان خود را برای یکدیگر فدا میمی ترمیقع

 رهایاز سنگشدن برای یکدیگر.  مرز فداتوان یافت. رفاقت تا سازمانی نمی در هیچشاید 

، ارآتشبرسید. در یمممشابه سربازان و دیگر نفراتم بوی رفاقت، صمیمیت و فداکاری 

 
ً
های عمیق ها، هنگام غذا خوردن و... رفاقتدر حین اجرای مأموریت، در نگهبانی خصوصا

بردم و لذت می آتشبارعنوان فرمانده به دیدم و از حس رفاقت و فداکاری آنها را می

 حاضر نبودم آن جمع را با دنیایی عوض نمایم. عنوانهیچبه

دشمن در منطقه ظاهر نشدند.  علت ابری بودن آسمان، هواپیماهایبه  ۳۱/ ۵۵/ ۲۳ روز

شده بود، کمی از  ناآرامکه از هفدهم بهمن ماه  و بستانبه شب گذشته، وضعیت جبهه چزا

روز ها کاسته شد و منطقه آرام بود. شب گذشته، نفرات بعد از شش شبانهشدت تیراندازی
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ها یریهای صبح بود که درگدرگیری و جنگ شدید فرصتی کردند تا ساعاتی بخوابند. نزدیکی

 شروع شد. با شروع درگیری
ً
مرور به  شد کهمشغول تیراندازی  آتشبارها توپ آماده مجددا

های موجود در منطقه نیز با هوشیاری بسیار زیاد وارد درگیر شدند. توپخانه آتشبارتمامی نفرات 

های دند که نشان از آمادگی رزمی باالی آنها داشت. با وارد عمل شدن یگانعمل ش

عمل آمد. در به جلوگیری  تنگ چزابهیی و حرکات دشمن در جاجابههای خودی، از توپخانه

 ینالعابدزیندشمن هجوم برده شد و در قسمت به نیز  منطقه نیسان؛ در جنوب رودخانه کرخه

هم که دشمن قصد نفوذ در مواضع نیروهای  گیر شد. در منطقه طراحدشمن زمین و دغاغله

ه تهیانده و آتشممهای گشتی نیروهای خودی، حرکاتشان عقیخودی را داشت، توسط گروه

 آنان خنثی شد.

بر اساس  ۲۲/۵۵/۳۱تا تاریخ به ها در منطقه چزادشمن از شروع درگیری تلفات

 و کامیوننفر و خسارت آنها تعداد زیادی تانک و نفربر  ۵۱۱۱های دریافتی، حدودگزارش

پدافندی تنگ  در عملیاتآمده از اسرای عراقی  دستبه  برابر اطالعاتمهمات بوده است. 

اسارت نیروهای خودی درآمده بودند، ساعت به به در تنگ چزا ۵۳/۵۵/۳۱تاریخ که در  بهچزا

 ۵۳تیپبوده است. نیروهای مهاجم شامل  ۵۷/۵۵/۳۱روز ۵۳۲۱آغاز حمله در منطقه شیب

پیاده هر کدام سه گردان و گردان تانک خالد نیز جزء نیروهای احتیاط بوده ۵۱۳تیپکماندو و 

 عبور از خط می
ً
های شرجیل، طارق، زرهی شامل گردان ۳۱ه است. تیپکردکه احتماال

 مکانیزه بوده، نیز  ۳المثنی، گردان 
ً
شرکت داشتند. مأموریت  در عملیاتپیاده که احتماال

های رملی و اشغال سه خاکریز و سنگرهای نیروهای ایرانی در پشت تپه ۵۱۳و ۵۳های تیپ

 پشتبه تهیه آغاز و زمانی که تشبوده است. حمله، بدون آبه تنگ چزابه های مشرف تپه

شود که در این لحظه توپخانه طرفین، رسند، حمله آنها کشف میخاکریز نیروهای ایرانی می

 شود. درکنند. حمله پس از هفت کیلومتر پیشروی کشف و وضعیت مشخص میآتش می

شوند که تعدادی از نفرات نشینی میعقببه با دادن تلفات مجبور  ۵۱۳و ۵۳های نتیجه تیپ

شوند. صورت بندی دشمن در های خودشان کشته و مجروح میارتش عراق توسط توپخانه

 تنگ چزابه:به حمله 

های توپخانه زرهی تقویت شده با گردان خالد، گردان ۳۱، تیپ۵۳تیپپیاده، ۵۱۳تیپ

 نیروی مخصوص. ۳۵توپخانه و تیپ ۵۱۲گردانسنگین، 
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در جبهه شیب حاضر و برای  ۵۵/۳۱/ ۵۷روز ۵۳۳۱متفرقه: صدام در ساعت اطالعات

را اشغال کنید، افسران باید در جلو حرکت  سربازان سخنرانی کرد و گفت: باید شهر بستان

. کرده استنمایند و هرکس فرار کند اعدام خواهد شد. سپهبد شنشل نیز صدام را همراهی می

نیروی  ۳۵تیپ اضافهبه ، یک لشکر زرهی نتیجه رسیدن حمله در تنگ چزابهبه از قرار بود پس 

سمت هورالعظیم حرکت به  ۵۱تیپمخصوص عملیات را تکمیل کنند. یکی از اسرا گفته بود که 

( و این ۳۳ -۲۵حمله کند. منطقه زوره در مختصات ) بستانبه کرده و قرار بود از داخل هور 

 جزیره در غرب هورالعظیم قرار دارد و دارای جاده است.

 بیست و نهم بهمن ماهبه بیست و پنجم الی پنجشنبه حوادث روز یکشن

های شب، توپخانه طرفین مواضع یکدیگر ، هوا نیمه ابری بود. از نیمه۵۵/۳۱/ ۲۱روز 

ر داشتند. د زیر آتش کور و طراح، چزابه، نیسان، کرخهجبهه بستانطور متناوب در به را 

های نبعه، دشمن با استفاده ها همچنان با شروع روشنایی نیز ادامه داشت. در تپهگیری

شدند، قصد نفوذ در مواضع های تکاور همراهی میاز یک گردان زرهی که همراه با یگان

به نیروهای خودی در خطوط مقدم را داشتند که پس از چند ساعت درگیری و جنگ تن 

ها و مجروحین دشمن ما بین خطوط مقدم عقب نشست و کشتهبه فات تن با دادن تل

شدگان  و کشتهبایست با استفاده از تاریکی شب مجروحین جا مانده بود که میبه طرفین 

 نمودند.خود را تخلیه می

نفر از نیروی زمینی گزارش  5۳، ۲۳/۵۵/۳۱های روز واصله، شهدای درگیری برابر اطالع

مواضع جدیدی را اشغال کنیم تا  شهر بستان در منطقهمن ابالغ شد؛ به روز  در اینشده بود. 

باران نماییم. بویژه بتوانیم عمق بیشتری از مواضع دشمن را بویژه در خاک عراق گلوله

های فرماندهی دشمن در خاک عراق و مناطق حساس مرزی و نفت خیز را تا فشار از پاسگاه

برداشته شود، ضمن اینکه دشمن را که از نظر روحی در  بهچزا در تنگی خودی روی نیروها

 باران عمقوضع مناسبی قرار ندارد، بیشتر تحت فشار روحی و روانی قرار دهیم زیرا گلوله

 روحیه دشمن آنان تخریب  مم۵۷۱های دشمن با توپ
ً
. کشیدن کردمیخودکششی مطمئنا

خیز و  تا بتوانیم نقاط نفت کردیممجلو این امکان را برایمان فراهبه توپخانه دور برد ما  آتشبار

به دستور صادره، به های نفت عراق را در آن سوی مرز مورد تهدید قرار دهیم. با توجه چاه

شدیم.  مستقر جلو کشیدیم و در شمال کرخه حوالی بستانبه را یک خیز  آتشبارسرعت موضع 

یی کم بود، خیلی زود مواضع جلو را اشغال کردیم و از موضع جدید اجرای جاجابهچون فاصله 
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ان نیز ارک آتشبارگرفتیم. در این روز،  زیر آتشمأموریت کردیم و اهداف از پیش تعیین شده را 

افتند. ستقرار یدر موضع جدید ا آتشبارجلوتر آمد و تعدادی از نفرات به کمی  تغییر موضع داد و

دلیل دیگر تغییر موضع این بود که دشمن مواضع ما را شناسایی کرده بود و اغلب زیر آتش 

دتی داد که برای مما فرصت میبه های هوایی قرار داشتیم. لذا تغییر موضع توپخانه و بمباران

زود کشف  مان خیلیها رهایی یابیم، هرچند مواضعهای دشمن و بمباراناز زیر فشار گلوله

 شد اما تغییر مواضع الزم بود.می

. ظاهر نشدندمنطقه  در آسمانهوا نیمه ابری بود، لذا هواپیماهای دشمن  ۲۳/۵۵/۳۱روز

یسان، ، نکارهایمان را انجام دهیم. درگیری توپخانه در تنگ چزابه بهتر توانستیمدر نتیجه 

های گذشته کمتر شده بود و طرفین درگیر مشغول آماده سازی مواضع جدید روز بهنسبت  طراح

انجام  و رودخانه نیسانبه شدند تا عملیات جدیدی را در منطقه چزاخود بودند و آماده می

سرعت ادامه به نیز  زرهی ۳۲های لشکربا یگان زرهی ۵۳های لشکریی یگانجاجابهدهند. 

 تلفات وارده در عملیات پدافندی تنگ چزابه، از منطقه خارج و واسطهبه  زنجان ۲داشت. تیپ

رهی ز  ۲تیپدر این روز مسئولیت منطقه را عهده دار شد. نیروهای  زرهی ۳۲لشکر ۳تیپ

 مردانه، جانانه و قهرمانانه چند شبانه  هایعملیاتدر  زرهی ۵۳لشکر
ً
روز گذشته واقعا

های سخت و زنجان زیاد و قابل توجه بود. ولی خداوند در آن شب ۲جنگیدند اما تلفات تیپ

 ۳۲طوالنی همراه آن مردان بزرگ بود و آنها را یاری کرد. در این روز، فرمانده توپخانه لشکر

دشمن ه بی و زیر امر خود مسئولیت منطقه را با یک برتری آتش نسبت های سازمانزرهی با یگان

العمل های خودی اجرا شد تا عکستهیه توسط توپخانهآتشبه آزمود. چند سری آتش ش

ب کننده در این شهای روشنهای دشمن مشخص و بهتر شناسایی شوند. تعداد گلولهتوپخانه

د و صورت ایذایی اجرا شبه ها ها و تیراندازیهای گذشته بیشتر بود و درگیریشببه نسبت 

های دریافتی آمار شهدا در این روز حجم آتش در نزدیکی صبح بیشتر بود. بر اساس گزارش

 هفت نفر بود.

ن علت ابری بودبه وضع و در حال تکمیل سنگرها بودیم. مم، مشغول تحکی۵۵/۳۱/ ۲۷روز

گرفت که فرصت بسیار یم مها با سرعت انجاآسمان از حمالت هوایی دشمن خبری نبود و کار

ه بیی و فعالیت بسیار خسته بودند ولی همچنان جاجابهعلت به خوب و مناسبی بود. نفرات 

دادند. عصر این روز هوا بارانی شد و تاریکی و ظلمات شب بسیار زیاد بود. ادامه می فعالیتشان

نگرها دچار مشکل شدیم. اما ما دیگر علت عدم تکمیل سبه بارش شدید باران ادامه داشت و 
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 متمانمقاوها و مصائب عادت کرده بودیم و تحمل سختیبه افراد یکسال گذشته نبودیم زیرا 

 بیشتر شده بود.

هواپیماهای ۵۲۳۱و۵۱۳۱،۵۵۳۱، آسمان کاماًل صاف بود. در ساعات ۵۵/۳۱/ ۲۳روز 

ن کسی آسیبی نرسید. پس از ایبه شدت مواضع ما را بمباران کردند که خوشبختانه به دشمن 

شدت ه به بنیز دو بار بمباران شد. تبادل آتش توپخانه نیز در منطقه چزا ها، شهر بستانبمباران

وضوح مشخص بود ولی همه با به ادامه داشت. فشار سنگینی روی کلیه نیروها بود که 

چه زودتر با پیروزی رزمندگان اسالم  خواستند جنگ هرجنگیدند. همه میای عالی میروحیه

پایان برسد لذا رزمندگان اسالم فعالیت چشمگیری داشتند. دیدبان مستقر در دبیه در به 

گردان احضار شد و پس از اخذ به های آتی و توجیه أموریتم مبرای انجا ۵۱۱۱ساعت 

و  مهرانسرهنگ پورد. جناب دیدگاه اعزام شوبه روز بعد  ۱۷۱۱دستورات الزم قرار شد ساعت 

گردان آمدند و اظهار داشتند؛  قرارگاه جدیدبه  ۵۳۱۱برای هماهنگی ساعت سرهنگ شهنام

 انجام خواهد رسید.به عملیاتی در پیش است که انشاالله آن هم با پیروزی 

و  ۳۱۱گردانیکم  آتشبار، و ۳۵۳،۳۲۱،۳۳۱،۳5۳،۳۳۳، ۳۵۱، ۳۵۲های توپخانه گردان

در  ۳۱۵گردانیکم  آتشبارکاتیوشا و  ۳۷۳گردانیکم  آتشبارکاتیوشا و  ۳۳۳گردانیکم  آتشبار

 منطقه مستقر بودند تا عملیات آینده را انجام دهند.

در تنگ ۵۳۳دیدگاه تپه به دید گردان، بعد از توجیه کامل دیدبان ج ۵۵/۳۱/ ۲۳صبح روز 

های تأثیرگذار دشمن و نقاط حساس در روی مواضع توپخانه ۱۳۱۱اعزام شد و در ساعت بهچزا

های توپخانه ما مؤثرتر باشد. هایی را انجام داد تا برای عملیات آینده، آتشمنطقه ثبت تیر

ها هواپیماهای دشمن در این روز پنج بار مواضع ما را بمباران کردند. حمل و نقل و تحرک یگان

سرعت ادامه داشت. تبادل آتش در به شدند، وز که برای تدارک یک حمله آماده میدر این ر 

 و نیسان ادامه داشت و هوا سرد و آفتابی بود. این روز در منطقه بستان

ام بهمن ماه در دفتر ثبت روزانه از حوادث روز جمعه سی فرمانده گردان، سرهنگ آجوری

 خود نوشته است:

ارکان گردان را بمباران کردند. از  آتشبارهواپیماهای دشمن مواضع  9030ساعت 

. توانم بگویم و تصور کنممحل بمباران بازدید کردم؛ بجز معجزه، هیچ چیز دیگری را نمی

اطراف پرتاب کرده بود ولی بحمدالله به گردان را تعمیراتی  9ها نفرات رده انفجار بمب

طور ه بدر برده بودند. راننده جرثقیل بسیج، منصور حسنی نیز به همه نفرات جان سالم 
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 شش بار مواضعمممعجزه آسایی سال
ً
مان بمباران شد. در انده بود. در این روز جمعا

به قرارگاه گردان آمد و دستور و زمان حمله را به  جناب سرهنگ پورمهران9300ساعت

نها آبه را احضار کردم و دستورات الزم در مورد عملیات را  آتشبارمن ابالغ کرد. فرماندهان 

دادیم، هماهنگی کردیم. تمامی یممبایست انجاداده و در مورد کارهایی که می

 9730ام شد. در ساعتو افسران ستاد گردان انج آتشبارها با فرماندهان هماهنگی

مستقر بودند، بازدید کردم.  از آمادگی آتشبارهای یکم و دوم که در حوالی بستان 9800و

 تمامی نفرات آمادگی عملیات را داشتند و همه وسایل و تجهیزات مهیا بود.

***** 
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یکم اسفند ماه در دفتر ثبت روزانه خود به از حوادث روز شن فرمانده گردان سرهنگ آجوری

 نوشته است:

، 99/10/ 97در عملیاتاشغال خاکریز اول نیروهای خودی توسط دشمن  دربی

قرار بود عملیاتی برای باز پس گیری آن خاکریز انجام شود که از چند روز قبل تمامی 

یکم اسفندماه  0900 در ساعتها انجام گرفت. عملیات قرار بود ها و هماهنگیکار

اجرای مأموریت توسط فرماندهی توپخانه  99/10/ 30روز9300 در ساعتانجام شود. 

، پیامی 0900من ابالغ شد. در ساعتبه  جناب سرهنگ پورمهران زرهی 29لشکر

 0300تعویق افتاده است و عملیات در ساعتبه کتبی دریافت کردم که ساعت حمله 

 آتشبارها آماده بودند، با فرماندهان های آتشبارتوپ بامداد اجرا خواهد شد. همه خدمه

ه را تهیتلفنی نیم ساعت قبل از شروع عملیات صحبت و ساعت عملیات و اجرای آتش

خوبی خود را برای اجرای به  و گردانها آنان ابالغ کردم. نفرات هدایت آتش آتشباربه 

ها های دشمن را روی طرح تیرهای آتشبارمأموریت آماده کرده بودند. مختصات توپخانه

 بارآتشهای روسای توپبه و به آنها محاس قرار دادن زیر آتش برده و عناصر تیر هم برای

به  صورت سیاربه داده شده بود. تعمیر کاران توپ در نزدیک پاسگاه فرماندهی گردان 

محل اعزام و در حین به ها محض اشکال فنی توپبه حالت آماده باش حضور داشتند تا 

نی شده بیزشکی که از قبل پیشها و پعملیات مشکل فنی را برطرف کنند. آمبوالنس

 شدیم، باألخرهساعت حمله نزدیک میبه  کمکمحالت آماده باش بودند. به بود، نیز 

ها و های کالیبر کوچک و صفیر شلیک تانکسکوت شکسته شد و صدای شلیک سالح

ننده کهای روشنگلولهرا شکافت. به و چزا یکباره فضای آسمان بستانبه ها و... توپ

 کامالً روشنبه شدند. آسمان منطقه چزادر آسمان منطقه یکی بعد از دیگری ظاهر می

پایان عمر و حضورش در آن به کردند. دشمن شدت تیراندازی میبه ها بود و توپخانه

ه بشد. سپاهیان اسالم قلب دشمن را نشانه گرفته بودند تا آنها را منطقه نزدیک می

های و تپهبه های پیاده در منطقه چزاوسیله یگانبه برسانند. حرکت هجومی هالکت 

سمت اهداف تعیین شده آغاز کردند. عملیات به پیشروی خود را  هاو تانکنبعه شروع 

ای هنحو شایستبه وسیله حداقل هشت گردان توپخانه ارتش به های پیاده و زرهی یگان

شدیم، شدت عملیات و می ترنزدیکنایی صبح و روشبه شد. هر چه پشتیبانی می

اوج خود رسید و نیروهای طرفین به جنگ  0200شد. در ساعتها زیادتر میدرگیری
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شدت درگیر بودند. درگیری هم چنان ادامه داشت، تا اینکه در بعد از ظهر از شدت به 

 آرام شد و یگان 9800ها کاسته و در ساعتدرگیری
ً
دید ها در مواضع جمنطقه نسبتا

 
ً
تصرف نیروهای خودی به مشغول تحکیم هدف بودند. خاکریز از دست رفته، مجددا

در آمده بود و یک خاکریز نیروهای دشمن نیز توسط رزمندگان اسالم اشغال شده بود. 

ده شهادت رسیبه دار و افسر و برادران سپاهی و بسیجی تعدادی از برادران سرباز، درجه

بایست آنها را جایگزین و زود می ورتکهای شده که یگانای نیز مجروح بودند و عده

نیروی زمینی  فروند بالگرد هوانیروز 99کردند. مجروحین توسط تجدید سازمان می

 ر عالیبسیاشدند. عملکرد خلبانان هوانیروز تخلیه می اهوازبه  ارتش از منطقه بستان

 صورتبه  عملیات، نیروهای بسیج مردمی همراه سپاه پاسداران در آنبود.  شجاعانهو 

ردان و یک گ ادغامی با نیروهای ارتش شرکت داشتند. دو گردان پیاده از سپاه پاسداران

 و یک در محور چزابه، دو گردان پیاده از سپاه پاسدارانهای نبعه و از ارتش در محور تپه

زرهی همگی در کنار هم شجاعانه جنگیدند  29گردان از ارتش با هدایت قرارگاه لشکر

پاتک  تا یک کردمیو یکدیگر را یاری کردند. تلفات دشمن بسیار زیاد بود و خود را آماده 

یی جاجابههای دیدبانان، دشمن در حال نجام دهد، زیرا برابر گزارشدر منطقه ا

نیروهای تقویتی خود بود که نشان از عملیات او داشت. اما نیروهای در خط، تحرکات 

 صورت پراکنده ادامه داشتبه ها دشمن را کامالً زیر نظر داشتند. با تاریکی هوا درگیری

ان خود اذع در گزارشخود بودند. رادیو عراق  مواضعتحکیم ها بیشتر مشغول ولی یگان

اند. کشته شده بهنفر از نیروهایش در عملیات یکم اسفند ماه در تنگ چزا 902کرد؛ 

گاهی تعدادی گلوله آرام شده بود. گاه کمکمدر روز دوم اسفند ماه، وضعیت جبهه 

ها و یی زخمیجاجابهدید سازمان و صبح مشغول تج درگیر تاشد، طرفین شلیک می

شده  منیز کها علت بارش باران تحرک یگانبه بودند. هوا تا صبح بارانی بود و  هاکشته

شدند. در حمله روز می جاجابهگرفتند و بود. نیروهای تازه نفس در خط قرار می

یش نمابه ای از خود گذشته، دشمن بیش از انتظار ظاهر شد و مقاومت سرسختانه

خراسان تلفات زیادی داشت و  77از لشکر 913همین دلیل، گروه رزمیبه گذاشت که 

علت مقاومت سرسختانه دشمن آن چنان موفق نبود و به همچنین اسیر هم داشت که 

ناگهان وضعیت تنگ  9300جایگزین آن شد. در آن روز، حدود ساعت 978گروه رزمی 

ها در خط گزارش دادند که ته و دیدبانباره درهم شکسدگرگون شد و سکوت یکبه چزا
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( یعنی 73-99( الی )72 -93یک پاتک سنگین از مختصات )به ها دست عراقی

و واحدهای تانک و پیاده دشمن  اندزدهبه سمت تنگ چزابه طرف نبعه به های شنی تپه

هنگام، کلیه  در همینهستند.  تنگ چزابهدر حال پیشروی بویژه از قسمت غرب 

سمت دشمن آتش گشودند. به های موجود در منطقه در خط و توپخانه هاییگان

 جنگ سختی در تنگ چزا
ً
 وقوع پیوست، یگانبه به مجددا

ً
 های توپخانه کاتیوشا مرتبا

ریختند، و دشمن را زیر آتش سنگین خود قرار داده های خود را روی دشمن میموشک

ز را فرا گرفت. دشمن طی بیش ابه و چزا بودند. دود و بوی باروت بار دیگر فضای بستان

کرد.  نشینیهای بسیار دیگر، عقبجا گذاشتن کشته و زخمیبه یک ساعت تالش با 

های سنگین، فقط خاکریز اول از دست رفته در دست نیروهای در نتیجه آن درگیری

 مواضع خود بازگشتند.به خودی باقی ماند و نیروهای دشمن هم 

 در منطقه چزا99/10/ 3روز  0100ساعت
ً
یک پاتک زد به دست به ، دشمن مجددا

 نشینی کرد که دود ناشیو پس از یک ساعت با دادن تلفات انسانی و تجهیزاتی عقب

 شد.خوبی دیده میبه از سوختن وسایل آنان در خط 

و  بهرای جهت بازدید از تنگ چزا، معاون بهمراه سروان علمیبه  0830در ساعت

در پنج کیلو متری تپه نبعه  993( تپه 89 -92) در مختصاتدیدگاه گردان واقع  محل

 931و 939و 978تانک،  923تانک،  919های حرکت کردیم. پس از عبور از گردان

اده رملی و مان حرکت کردیم. جطرف دیدگاه خودبه پیاده، طی مسافتی از خط مقدم 

های سمت شمال تپه نبعه حرکت و یگانبه غیرقابل عبور بود، در حدود پنج کیلومتر 

های مستقر در خط را در مسیر مشاهده کردیم که آماده عملیات بودند. احتیاط گردان

علت غیرقابل عبور بودن مسیر، هیچ واحد به شدیم، دیدگاه نزدیک میبه همان طور که 

به  9000. باألخره در ساعتمستقر نبودج کیلومتری دیدگاه گردان نظامی تا فاصله پن

 ،دیدگاه رسیدیم، تعدادی از نفرات بسیج مشهد در آنجا حضور داشتند. ستوان رزاقی

پرسی، روی در دیدگاه مستقر بودند. پس از احوال و سرباز کریمی کاربیلسرباز 

بلندترین نقطه تپه رفتیم. هوا کامالً ابری و منطقه پوشیده از دود ناشی از انفجارات و 

های دشمن چندان قابل تشخیص و رؤیت نبودند. انهدام وسایل و تجهیزات بود. یگان

 فسفر سفیدهای شد. گلولهتیراندازی توپخانه دشمن روی مواضع ما قطع نمی

های پیاده و زرهی نیروهای خودی در خط زمانی روی یگان هایو گلوله)دودانگیز( 
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خوبی شنیده به های سبک شد. صدای انواع تیربار و سالحتوسط دشمن اجرا می

ه بها . تمام گلولهقرار گرفتدیدگاه مورد حمله توپخانه دشمن 9300شد، از ساعتمی

. دشمن با کردمیمتری صفیرکشان اصابت  900فاصلهبه پشت سر ما و عقب دیدگاه 

ناهار برای  9600باران کرد. در ساعتدیدگاه را گلوله9600شش قبضه توپ تا ساعت

برادران بسیجی آوردند، آنها ما را دعوت کردند. ما ناهار را میهمان آن برادران بسیجی 

بود. روی درب قابلمه، برای هفت نفر ما غذا  ریاییبیبودیم، جمع بسیار خوب و 

ده بودند. آور  برایشان بود، از اهواز پلوباقالیکشیدند که خیلی لذت بخش بود. غذا را که 

 تأمین  کیلومتر که 20مسافتی حدود
ً
نشان از سختی تدارکات در جنگ است. واقعا

ش بایست تالها میاست که خیلیترین نیاز رزمندگان در جنگ کار دشواری ابتدایی

 آشامیدنی واق نظر آبای در جنگ بتواند بجنگد. برادران بسیجی از کنند تا رزمنده
ً
عا

لیتری را پرآب کرده بودند و مورد استفاده  90های در مضیقه بودند، تعدادی از گالن

ط ها مستقر بودند که حرکت بسیار دشوار بود. فقدادند. آنها روی رملقرار می

توانستند حرکت کنند. هایی که باران روی آنها باریده بود، سفت شده و میقسمت

در منطقه تجمع  9630منطقه را کامالً از روی ارتفاع دیدگاه بررسی کردیم، در ساعت

دشمن و روی خط مرزی درخواست آتش کردیم که تیراندازی خوب و رضایت بخشی 

وجد آمدند. در به های شلیک شده گلوله بود. برادران بسیجی هم با مشاهده انفجار

پس از خداحافظی با دیدبانان و برادران بسیجی و آرزوی موفقیت برای  9300ساعت

مان حرکت کردیم. سمت منطقه مواضع خودبه تمامی رزمندگان اسالم در هر لباسی، 

آنها های در خط را که در تالش مداوم بودند، دیدیم و با در بین راه، نیروهای گردان

تانک  919پاسگاه فرماندهی گردانبه 9330داشتیم. در ساعت پرسی گرمیاحوال

رفتیم. معاون فرمانده گردان، جناب سرگرد عبا سی را مالقات کردیم و مدت یک ربع 

ساعت آن جا بودیم و در مورد منطقه عملیات و اتفاقات رخ داده توجیه شدیم و اطالعات 

. در داشت زیر آتشبا یکدیگر مبادله کردیم. توپخانه دشمن مواضع آنان را نیز  خود را

حرکت کردیم.  طرف بستانبه به پس از خداحافظی از جاده چزا9100ساعت

ر داشتند. د زیر آتشآن را به جاده و مواضع متکی  سرتاسرهای توپخانه دشمن گلوله

مان رسیدیم. کاروان وسایل اهدایی خیابان هالل احمر پاسگاه خودبه  9730ساعت

موضع ما آمده بودند و شب را نزد ما ماندند. به سرپرستی حاج رضا به چهار راه عبا سی 
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 آرام بود. شببه منطقه در طول شب نسبت 
ً
ه، قرار واصل برابر اطالعهای گذشته تقریبا

م دهند ولی انجام نشد. در طول شب ای را انجاها در آن شب حملهبود عراقی

 هایو گلولهداشتند  زیر آتشطور متناوب به های طرفین مواضع یکدیگر را توپخانه

 کردند.کننده مواضع یکدیگر را روشن میروشن

***** 

 بهتوپخانه از خاطرات خود در تنگ چزا ۳۳۳جزء اکیپ دیدبانان گردان کاربیلسرباز 

 گوید:می

جریان بود، فرمانده  شدت دربه های نبعه( که جنگ )تپه بهروزی در تنگ چزا

ازدید ( برای بجناب سرهنگ نیاکی )شهید سرلشکر مسعود منفردنیاکی زرهی 29لشکر

آمد. وضعیت نامساعد ما را در آن شرایط از نزدیک دید. ما به دیدگاه ما در تنگ چزابه 

م راحت توانیگاه نمیتا صبح بیدار و هوشیار هستیم و هیچ هاشبایشان گفتیم: ما به 

ه کنیم که خستسنگین دشمن فعالیت می هایزیر آتشروز بخوابیم. در طول شبانه

عادت شده است هرچند  برایمانها ای نداریم. نخوابیدن در شبکننده است، اما گله

سخت است اما این سختی و عذاب مقدس است زیرا ما برای خودمان نیستیم. ما متعلق 

 وابند.ه بختا دیگران آسود خوابیمنمیمردم هستیم تا امنیت آنها را برقرار کنیم. ما به 

ای دلربا و گونهبه وقتی ایشان صحبت کرد، ابتدا زحمات ما را ستود و در ادامه 

که انگار قلب ما را نشانه گرفته بود، همه مجذوب او شدند.  کردمیدلنشین صحبت 

خاست و هارمونی خاصی داشت و مهربانی و صداقت ای کهن بر میگویی صدا از کنده

، انگار قلب، روح و روانمان را تسخیر کردمیتی با ما صحبت زد. وقموج می اشچهرهدر 

در خصوص وضعیت  سؤاالتینمود. بعد از دقایقی صحبت کردن با همه نفرات و می

شد و هواپیماهای شدت اجرا میبه های طرفین منطقه، هنگامی که آتش توپخانه

 ما کرد و گفت:ه بکردند، رو دشمن نیز غرش کنان در منطقه ظاهر شده و بمباران می

 ت! "یاف توانمیهایی را در آن بینید جنگ چه زیباست! و چه زیبایییم م" فرزندان

در کجای روح من جای  دانمنمیوقتی ایشان با ما خداحافظی و دیدگاه را ترک کرد، 

های دلنشین آن گاه چهره مصمم و مهربان، و صحبتگرفت که شیفته او شدم. هیچ

 راموش نخواهم کرد.فرمانده بزرگ را ف

***** 
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 به اشخدمتیواقعیت این است که یک فرمانده الیق، شوکت و عظمت خود را از سوابق 

ند و پسندگونه فرماندهان را میآورد نه از ارتباطی که با مراکز قدرت دارد. نفرات اینمی دست

کنند. شوکت و ابهت ای اطاعت میدوست دارند و تا پای جانشان از دستورات چنین فرمانده

، کالم، کردار و عملکرد اوست که از دانش، سوابق برجسته خدمتی و در پنداریک فرمانده 

 گیرد.سرچشمه میاو به تجر

توپخانه در  ۳۳۳بازنشسته( رئیس رکن سوم گردان ۲تیپ)سر  سروان حسین خواجوی

 گوید:می بهخصوص عملیات تنگ چزا

بهمن  97عملیات نیروهای ایرانی، در صبح روز  خیر انداختنتا به دشمن برای 

 993گردانآغاز کرد که با مقاومت دلیرانه نفرات به چزابه ، تک سنگینی را 9310

فرماندهی شهید مخبری مواجه و پس از دادن تلفات به  زرهی 91لشکر 9تیپکانیزه م

طول به روز 93سنگین، موفق شد خطوط مقدم نیروهای خودی را اشغال کند. عملیات 

گیری خاکریز پایان رسید. برای بازپسبه  3/99/10روز  9600ساعت و درانجامید 

خراسان و  77لشکر 9تیپ تنامر گرفبا زیر  زرهی 29اشغال شده توسط دشمن، لشکر

های غرب و خاکریز ، برای تصرف تپه9310در یکم اسفند  یک تیپ از سپاه پاسداران

ترین موضوع در آن عملیات، خطوط پدافندی تک کرد. مهم و تحکیماول دشمن 

شدت از عملیات به عراق بود که  های نیروی هواییجنگنده سابقهبیهای بمباران

کردند و هرچند دقیقه، یک سورتی پرواز داشتند. های زمینی عراق پشتیبانی مییگان

، 97/99/10همه روزه ادامه داشت. روز  9700الی 0200 از ساعتشدت بمباران 

خداوندی  و الطافنوبت بمباران شدند  93انهتوپخ 388فقط مواضع آتشبارهای گردان

مأموریت خود ادامه دهند. نحوه به همه آتش بتوانند  زیر آنها بود که باعث شد یگان

های فروندی موشک 80هایعملکرد توپخانه عراق نیز با گذشته فرق کرده بود، شلیک

نطقه را توپه زمین م 98صورت گردانی یعنی به  مم930های کاتیوشا و شلیک توپ

 1تبدیل کرده بودند. خاکستربه سوزانده و 

                                                           
ای داشت که یک قبضه از آنها را که توسط رزمندگان اسالم در جنوب کرخه به لوله ۵۲۱کاتیوشای  یهاعراق توپ .9

 برایم حیرت آور بود زیرا یک آتشبار از آن غنیمت گرفته شده بود، در سوسنگرد
ً
 تتوانسیها ممشاهده نمودم. واقعا

آن حجم آتش  ریرا به جهنم تبدیل نماید. البته آن جهنم هم قهرمانان خود را داشت زیرا رزمندگان اسالم در ز یامنطقه
 قهرمانانه ایستادگی کردند و دشمن را وادار به شکست و تسلیم نمودند. نگارنده
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ه بهای خودی حدی بود که تعدادی از توپخانهبه پشتیبانی آتش نیروها به نیاز 

از یک سوم بار مبنای خود استفاده نمودند و دیدبانان  مم930خصوص آتشبارهای

ه بای را ایفا کردند. در آن روز های توپخانه صحرایی نقش بسیار تعیین کنندهگردان

دگاه دیبه های گردان در سه نوبت متوالی نفرات جدید دیدبان شدن دیدبانعلت زخمی

 اعزام شدند.

***** 

 فند ماهسوم اسبه حوادث و اتفاقات روز دوشن

ها درگیر بودند. من در طول شب در منطقهها های شب بود و هوا هم بارانی، توپخانهنیمه

ور که قباًل طو دیگر نفرات سرکشی کنم. همان آتشبارهای تمامی نگهبانان توپبه کردم سعی می

رفتن  کنار علت بارش باران وبه بارید، در مواضع ما اجسادی بودند که اشاره کردم وقتی باران می

توانستیم اجساد کشته شدگان را که وضعیت بسیار ناگواری داشتند، خاک از روی آنان، می

 آن اجساد توسط حیوانات وحشی مانند کفتار
ً
شدند. ها از خاک بیرون کشیده میببینیم. بعضا

 پاتک کرده بود، آنها قصدبه های صبح بود که وضعیت منطقه نزدیکی
ً
 هم ریخت. عراق مجددا

را که شاهراه کلیدی منطقه بود، تصرف کنند. دشمن  بههر ترتیبی که شده تنگ چزابه داشتند 

های توان آنها را برشمرد حتی برابر گزارشقدری در آن منطقه جنایت کرده بود که نمیبه 

دریافتی و اطالعات واصله، در تنگ چزابه، فرماندهان دشمن دستور تیرباران اسرای ایرانی را 

 صادر کرده بودند تا خشم خود را اینگونه فروکش نمایند. صدام 
ً
به زاعملیات منطقه تنگ چ شخصا

حد اعالی خود رسیده بود و کشتار زیادی از طرفین به و قساوت  رحمیبی، لذا کردمییت را هدا

و  های توپخانه طرفینزمین محدودی داشت و بارش گلولهبه درگیر در منطقه شده بود. تنگ چزا

 هر جنبندهدیگر سالح
ً
 برد. زمانی که در حال نوشتن این وقایع بودم، چندای را از بین میها واقعا

به آتش سنگین در تنگ چزا زیر آندر  رزمانمهمیاد به درد آمده بود زیرا به روزی دلم گرفته و قلبم 

یاد ه بآنان کمک کرد، به شد افتادم که چگونه جان باختند. برای مجروحینی که حتی نمیمی

گاه ، هیچاندبردهدر به ها، مطمئن هستم کسانی که از آن مهلکه جان سالم آن همه محرومیت

با قلم آن همه  توانمیها را فراموش نخواهند کرد. مگر های وحشتناک آن روزها و شبصحنه

 ادر آنجتوانم بگویم؛ مردانی که جرئت میبه نوشت؟ من به ها را در تنگ چزامشقات و سختی

و  های شنیشهادت رسیدند و با آرامشی خاص در تپهبه شجاعانه برای کشورشان جنگیدند و 

ه بی، دلیری و تعهد و ایمان باکبیبه آرمیدند، در تمام طول تاریخ ایران به رملی تنگ چزا
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 پیشروی کند که ازبه چزا در تنگتوانست سرزمینشان شهرت خواهند داشت. دشمن زمانی می

های ما درهمان روزهای اول روی اجساد رزمندگان اسالم بگذرد. زمانی که یکی از خاکریز

دست نیروهای دشمن افتاد، همه نفرات تا آخر ایستاده بودند و دیگر به به تنگ چزاها در درگیری

 ۲تیپهای داران واحدکسی باقی نمانده بود که از خاکریز دفاع کند، زیرا همه سربازان، درجه

شهادت رسیده بودند. در آن شرایط بود که به ها مجروح شده و یا ترین آتش، در زیر مرگبارزنجان

در منطقه کشته شده بودند و  از دشمندشمن خاکریز را تصرف کرد. البته نیروهای زیادی هم 

خ روزگار تل ناظر آنبود که ما شاهد و به اجساد آنان زمین را پوشانده بود. این واقعیت تنگ چزا

 گیرد.و با یاد آن ایام، غم وجودمان را فرا می ایمبوده

حرکت  و هرگونهتثبیت شد  بهروز جنگ شدید، وضعیت در تنگ چزا ۵۱باألخره بعد از 

های در خط قرار گرفت. نیروهای دشمن هم که تار و مار شده بودند، دشمن زیر نظر یگان

، هر جهته برا باز سازی کنند.  هایشانیگانطرف پاسگاه سوبله رفتند تا به نشینی کرده و عقب

روزگار بسیار سخت و مشقت باری را سپری کرده بودیم که شاید کمتر کسی بتواند درک کند. 

وانستند تواسطه شرایط بد منطقه حضور نفرات در منطقه بسیار ضروری بود و نمیبه از طرفی 

 یکردند نیروهایشان را در منطقه نگه دارند تا آمادگاز مرخصی استفاده فرماندهان سعی می

مرخصی رفته بودم و بیش از دو ماه بود به حفظ شود. من در نیمه دوم آذر ماه  یگانشانرزمی 

م اجازه خودبه شرایط منطقه و مسئولیتی که داشتم، به و با توجه  حضور داشتمکه در منطقه 

و یگانم  رزمانمهممرخصی بروم زیرا تمامی وجودم، فکرم و... در خدمت جنگ و به دادم که نمی

روزی استراحت دارد. تالش ما هم شبانهبه بود. اما جنگ که تمام شدنی نبود و هر انسانی نیاز 

ماه خدمت و تالش را در شرایط عادی داشت. فرمانده  ۳بود. یک ماه حضور در جنگ، حکم 

، بود المبینمرخصی بروم تا برای عملیات بعدی که فتحبه من گفته بود به گردان در آن روز 

 برگه مرخصی را بعد از ساعت
ً
 ۵۲۱۱آمادگی روحی بهتری داشته باشم. ما در آن زمان، معموال

پاسگاه فرماندهی گردان رفتم، فرمانده گردان در به  ۵۳۱۱کردیم. من ساعتظهر دریافت می

ن چهارم گردان گفت: ، رئیس رکپاسگاه حضور نداشت. سراغش را گرفتم، سروان خدادوست

 ، اگر فرماندهآتشباربه من گفت، برو به جناب سرهنگ در دیدگاه و خط مقدم است. ایشان 

ها بعد خبری نشد. هوا دیگر تاریک یگانم بازگشتم و ساعتبه دهم. من گردان آمد، اطالع می

با فرمانده گردان  5/۵۲/۳۱مرخصی منصرف شدم. صبح روزبه شده بود و من هم از رفتن 

مده ایشان گفتم: روز قبل آبه هایی کردیم و تماس تلفنی گرفتم و درخصوص مرخصی صحبت
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پاسگاه به بعد به  ۵۲۱۱من گفت: ساعتبه دیدار شما نشدم. ایشان به بودم ولی موفق 

و  پاسگاه فرماندهی گردان رفتمبه ر را بگیر. بعد از ظه اتمرخصیفرماندهی گردان بیا و برگه 

م جویا انبود. از افسران ستاد گردان در مورد برگه مرخصی در پاسگاهاین بار هم فرمانده گردان 

وص سیم در خصکردند. یکی از افسران گردان طی تماسی با بی اطالعیبیشدم که آنان اظهار 

 هم با عصبانیت پاسخ داد، اآلن برگه مرخصی من از ایشان کسب تکلیف کرد، فرمانده گردان

ا شدم و ب بسیار عصبی، سیمدر بیها ها نیست. من با شنیدن گفتگووقت این صحبت

کمی  ارانیارسوم الماس بازی، ستوانآتشباربرگشتم. با سرگروهبان  آتشبارموضع به عصبانیت 

ونه گذراندیم، دیگر تحمل اینگشرایطی که میبه درد دل کردیم. خیلی عصبی بودم، ما با توجه 

دانستم که پاسگاه فرمانده گردان رفتم و میبه  ۲۲۱۱ها را نداشتیم. ساعتمسائل و برخورد

 حضور دارد. 
ً
به ایشان عرض کردم، جناب سرهنگ قرار بود که من به فرمانده گردان حتما

بینی چه خبراست؟ گفتم بیش از یک نمی من گفت: مگربه ی بروم. ایشان در پاسخ مرخص

 در اینسال است که در این منطقه هستیم و هر روز هم جنگ است، ما که تمام عمر خودمان را 

های ما نگران هستند و ما هم کسانی را ایم، خانوادهگذرانیم و ترک خانه و کاشانه کردهجا می

خواهم، نه خودم. خاطر آنها مرخصی میبه انتظارمان هستند. من فقط داریم که چشم 

تا برگ مرخصی من را نزدش ببرند و امضا کند. وقتی برگ مرخصی  دستور دادفرمانده گردان 

خواهی بروی یا فردا؟ تعجب کردم، گفتم: خواست امضا کند، از من پرسید، اآلن میرا می

توانی اآلن هم بروی! گفتم است، ولی او گفت: میجناب سرهنگ اآلن ساعت ده و نیم شب 

شت تاریخ رفت و برگبه روم. وقتی برگه مرخصی را گرفتم، نگاهی اشکالی ندارد همین اآلن می

ساعت از آن روز باقیمانده را نیز جزو  ۱/۵انداختم، دیدم فرمانده گردان همان شب را هم که 

ناب سرهنگ اآلن ساعت ده و نیم شب مرخصی من محسوب کرده است. برگشتم و پرسیدم ج

: کنید؟ گفتام آیا این روز را هم جزء مرخصی حساب میاست که برگه مرخصی را دریافت کرده

شدم اما خودم را کنترل کردم و خویشتن داری کردم. بعد از  و عصبیبله! من خیلی ناراحت 

دیگران. به کنند چه رسد قدر شناسی نمی رزمانمهمآن همه تالش و فداکاری و... دیدم، 

چیزی نگفتم و پاسگاه فرمانده گردان را با ناراحتی ترک کردم. در حال رفتن بودم که جناب 

 من را صدا زد و گفت: جناب اصالنی، جناب سرهنگ آجوری سروان انوشیروان خدادوست

طقه خواهم منبه ام ثبت شده گفت یک روز دیرتر بیا. گفتم دیرتر! من همان تاریخی که در برگه

های کنم جزء ناراحتیگذارم. این مسائلی را که بازگو مییمماحترا فرماندهمتصمیم به آمد و 



 ۳۷۷/  )ع(چزابه، طرح پیروزمندانه یاعلیفصل دوازدهم: عملیات آفندی تنگ 

 

ف معطو خواهم بگویم، تمامی توجهات فرماندهان در آن زمان فقط و فقطمن نیست، بلکه می

کردند. شاید در حال حاضر برای کسی قابل تصور نباشد جنگ فکر میبه جنگ بود و فقط به 

ولی واقعیاتی بودند که وجود داشتند، حتی از بهترین فرماندهان گاهی اوقات حرکاتی 

به اید ب شد که باورکردنی نبود. ما آموخته بودیم که اگر بخواهیم خوشبخت باشیم،مشاهده می

 . اینکردمیآسان  برایمانها را مند و عاشق باشیم. همان عالقمندی سختیعالقه شغل خود

ی شوند و عشقعنوان شغل وارد ارتش میبه اصلی است برای یک نظامی، نظامیانی که فقط 

 بایست عاشق بود.ندارند، کاماًل در اشتباه هستند زیرا برای تحمل شداید می

یدیم. رس سوسنگردبه راه افتادیم و با سختی تمام به  حسن حاجوی من همان شب با استوار

در بین راه چه بر ما گذشت که داستانی طوالنی دارد. در بین راه در افکار خودم غرق شده 

اندیشیدم که با تمامی یم مشکست. در افکار یم مبودم، صدای انفجارات سکوت درونم را دره

گورستان خواهیم رفت، زندگی در جبهه برای ما تصادفی بود و مرگ به باألخره  هایمانحماسه

آن به دانستم تا زمانی که زنده هستم، هنوز کردم، اما میهم یک واقعیت. آرزوی مرگم را می

ما پیش خود .در این گفتگوی درونی خود غرق بودم اامنرسیدهجایگاهی که باید باشم 

گفتم، قلب ما جایگاه خداوند، و زمینی که روی آن قدم برمی داریم قلمرو خداوند است و می

 کنیم درسی است از جانب خداوند، با این افکار و اندیشه آرام گرفتم.اندوهی که تحمل می

ه سبه با سوار و پیاده شدن خودروهایی که در مسیر تردد داشتند، باألخره  ۱۷۱۱ساعت

رخصی، هنوز در ممام گذشته بود و روز دورسیدیم، یک روز از مرخصی اهواز -راهی خرمشهر

اهواز بودم. خیلی خسته بودیم، کنار جاده رزمندگانی را دیدیم که آتشی را بر پا کرده بودند تا 

یم. هن اهواز رفتطرف ایستگاه راه آبه جمع آنان اضافه شدیم، بعد از مدتی به گرم شوند. ما هم 

خوابیدم تا رسیدم باید چند روزی را میخانه میبه رسیدیم، وقتی  تهرانبه فردای آن روز 

 فکر جبههآمد و سراغم نمیبه شد ولی برعکس خواب خستگی ناشی از جنگ از من دور می

 کردام میاحاطهآمد و یم مسراغبه خوابیدم، کابوس جبهه یممکرد. اگر های رهایم نمیلحظه

 .گذاشتنمیحال خودم به ای من را و لحظه

 گوید:از حوادث روز جمعه هفتم اسفند ماه می یکم جمال کریمستوان

 و کنترلیکم در حال تیراندازی بودیم، من در حال قدم زدن  آتشباردر  9733ساعت 

 در حین آتشبارم م973های بودم، ناگهان یکی از توپ مرکز آتشبارها در خدمه توپ

توکلی و سه نفر سرباز که مجروح  و گروهبانطرف توپ دویدم به . منفجر شدتیراندازی 
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انفجار از  باالی نفراتبه دلیل تجربه بیمارستان اعزام کردیم. خوشبختانه به شده بودند را 

 و آسیب دیدگی مجروحین زیاد نبود.و رعایت اصول ایمنی تلفات باالیی نداشتیم  توپ

در حین اجرای مأموریت یک قبضه دیگر  9300نیز در ساعت 99/99/10در تاریخ 

علت هوشیاری نفرات در به خودکششی منفجر شد که خوشبختانه  مم973های از توپ

ها تیراندازی پیاپی و کسی آسیبی نرسید. علت انفجار توپبه آن حادثه هم 

بدون وقفه شرکت داشته و با  آتشبارهای ماه گذشته توپ 98که در هایی بود عملیات

ها آنها تیراندازی کرده بودیم ضمن اینکه تأمین قطعات آنها مقدور نبود. زیرا توپ

کل موقع لوله آنها را عوض کنیم که مشبه توانستیم علت تحریم نمیبه بودند و  آمریکایی

 شدند.آفرین می

***** 

 ها دارم این است که یکاز توپخانه بهخاطراتی که من از عملیات تنگ چزاترین یکی از مهم

و در نزدیکی خطوط مقدم تنگ  بستان در حوالیخراسان ۷۷لشکر مم۵۱۱توپخانهگردان 

ود. ب سابقهبی در جنگریخت که تا آن تاریخ مستقر بود و روی دشمن چنان آتشی میبه چزا

 رشادت و فداکاری و ازخودگذشتگی نفرات آن گردان را نباید در نگهداری تنگ چزا
ً
ه بواقعا

ای هم آتش دشمن روی آنها قطع شد، لحظهای آتش آن گردان قطع نمیفراموش کرد. لحظه

ت بایسحدودیتی نداشتند و میممجنگیدند. از نظر مهمات هشد اما با شجاعت کامل مینمی

هایی که محدودیت مهمات داشتند را با تالش مضاعف خود های توپخانهجور یگان

کشیدند. آنها دشمن را با آتش خود کالفه کرده بودند زیرا شب اول عملیات بر اساس می

اظهارات نفرات آن گردان، بیش از چهار هزار گلوله شلیک کرده بودند که آمار بسیار باالیی بود. 

، سدر میها هزار گلوله بیش از دهبه توپخانه در آن عملیات که  هایتعداد مهمات مصرفی یگان

باشد. دریافت مهمات از پادگان دوکوهه بیانگر زحمات و تالش نفرات توپخانه ارتش می

 توانمیه بو تنگ چزا بعد مسافت اندیمشک تا بستانبه گرفت و با توجه صورت می اندیمشک

های های ارتش برای تدارک مهمات یگانها و مهمات بردریافت که چه حجم عظیمی از تریلی

های هوایی و گاه از بمباراناند. در مسیری که هیچخود در آن عملیات در حال تردد بوده

های توپخانه دشمن در امان نبودند، لذا فقط مدیریت حمل مهمات و رساندن آنها در این گلوله

 های توپخانه ارتش کار بسیار عظیمی بود.از حادثه برای فرماندهان یگان مسیر پر
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نوزدهم اسفند ماه به روز چهارشن از حوادث توپخانه سرهنگ آجوری ۳۳۳فرمانده گردان

 در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

قرارگاه به  زرهی 91فرمانده توپخانه لشکر 0200آن روز، هوا ابری بود و در ساعتدر 

( که در پنج کیلومتری 99-73منطقه زوره در مختصات )به همراه وی به گردان آمد. 

در آنجا مستقر  زرهی 91لشکرمرز قرار داشت، رفتیم. یک دسته از واحد سوار زرهی 

ها ، چون منطقه کامالً باتالقی بود. عراقیمیسر نبودجلوتر اصالً به بود. امکان رفتن 

نیز در آن طرف باتالق در محل خشکی موضع گرفته بودند. بالگردهای دشمن برای 

 شناسایی در آن منطقه در سطح پایین پرواز داشتند.

هایی که آب وارد خطوط ما و در جاای که در داخل باتالق نیروهای دشمن از جاده

های سبک نیروهای خودی را شدند و با خمپاره و سالحها نزدیک میشد، در شبمی

نفر از نیروهای دشمن  10دادند. چند شب قبل، حدود مورد هجوم و اصابت قرار می

ک شهادت یبه در آن منطقه شبانه وارد شد ه و پس از یک عملیات گریز و فرار که منجر 

پاسدار و مجروح شدن دو بسیجی گردیده بود، متواری شده بودند. با فرمانده گردان 

در آن منطقه آشنا شدیم و پس از شناسایی از خط در  سوار زرهی، سرهنگ دوم عربی

پاسگاه به خودکششی برای عملیات آینده  مم973و انتخاب موضع توپ9900ساعت

 توپخانه، سرهنگ مهدی صدری 33فرمانده گروه 9300ت خودمان بازگشتیم. ساع

 9تیپ)مرحوم سر  بازنشسته( همراه سروان داریوش کاوه یی 9تیپ)مرحوم سر 

 گردان و شرکتها و عملیات موضع ما آمدند. پس از هماهنگی در مورد کاربه بازنشسته( 

نیمه شب بیدار بودیم و در مورد مسائل جاری  0900در نماز جماعت، شب را تا ساعت

 کردیم.صحبت می

***** 

 بیستم اسفند ماهبه حوادث و اتفاقات روز پنجشن

یکم آمدند.  آتشبارموضع به توپخانه  ۳۳همراه فرمانده گروهبه در آن روز، فرمانده گردان 

 همه روحیه بدهد. نواقص و مشکالت رابه دیدار وسعی کرد  آتشبارفرمانده گروه با کلیه نفرات 

م، داخل سنگر رفتیبه برای ایشان مطرح کردیم که در خصوص رفع آنها قول مساعد داد. سپس 

او  هبای نفیس ای ترتیب داد و گفت: هرکس خوب قرآن بخواند جایزهفرمانده گروه مسابقه

 کریم تالوت کردند و از از قرآنکه قرائت قرآن خوبی داشتند، آیاتی را  اکثر نفراتخواهد داد. 
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توپخانه با هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند. فرمانده گروه مدتی در  ۳۳طرف فرمانده گروه

ده کشته ش القدسماند و از گورهای دسته جمعی نیروهای عراقی که در عملیات طریق آتشبار

ان ایشبه بودند، دیدن کرد و مواردی را در خصوص رعایت بهداشت متذکر شد که من در پاسخ 

ه ای نداریم اما تا کنون تا جایی کچاره فعالً شرایط جنگ و کمبود امکانات به گفتم: ما با توجه 

ولی منطقه آلوده است و از دست ما هم کاری  ایمکردها مکان داشته موارد بهداشتی را رعایت 

ن تالش م و تمامیفرمانده گروه گفتم: اقدامات ما اضطراری بوده به ساخته نیست. در ادامه 

ایم و فرصتی برای سپری کردهو نفراتم در جهت پیشبرد جنگ است و شرایط دشواری را 

به ما بود، سپس  آتشباردر موضع ۵۱۱۱. فرمانده گروه تا ساعتایمنداشتههای جانبی کار

یاد آوری است به م گروه که در حوالی موضع ما بود رفت. الزم م۵۳۱توپخانه ۳5۳موضع گردان

فرماندهان رده باالی ارتش بر اساس  از طریقهای ارتش در منطقه عملیات که شرایط یگان

ها و مقررات اجرایی که دچار وسیله دستورالعملبه شرایط جنگ و مالحظات سیاسی، و آن هم 

ها ردگردید، و چگونگی رفتار و کردار و عملکشد، تعیین میدگرگونی و تغییرات مختلفی نیز می

های مجری ملزم شد و فرماندهان یگاناعمال می از طریق سلسله مراتب فرماندهی مشخص و

چهارچوب تعیین شده عمل نماید.  توانست غیر ازاجرای آن بودند و هیچ فرماندهی نمیبه 

د و کردنلذا فرماندهان، رفتار افراد تحت فرماندهی خود را در رابطه با وظایفشان تعیین می

را مورد اجبه اساس تعیین و  بر همینهای خود را بایست موضع گیریاطر فرمانده میبدین خ

 و یا گروهان و گردان با افراد تحت آتشبارنکته مهم دیگر اینکه نزدیکی فرماندهان  **بگذارد.

در شرایط جنگ، بویژه با ادامه یافتن و طوالنی شدن جنگ، باعث شده بود که  شانفرماندهی

های رزمی و مجری با نفراتشان بسیار صمیمانه شده و همبستگی زیادی رفتار افسران یگان

روز در ارتباط و در تمامی مشکالت وجود آید. زیرا نفرات با فرماندهانشان شبانهبه بین آنان 

کردند. هر های یکدیگر را حس میها و رنجنوعی دردبه شترک بودند و ممناشی از جنگ با ه

شد این روابط بیشتر و و مدت اقامت نفرات در جنگ بیشتر می ترطوالنیاندازه هم جنگ 

  .شدمی ترصمیمی

 ناآراممدت نیم ساعت به  بهدر تنگ چزا ۲۵۱۱منطقه آرام بود ولی در ساعت ۳۱/ ۵۲/ ۲۱روز

های منور دشمن نیز منطقه را ادامه داشت، گلوله کالیبر کوچکهای ها با سالحشد. درگیری

سرپرستی حاج رضا به های مردمی برای چندمین بار روشن کرده بود. در آن روز اکیپ کمک

 **موضع ما آمدند و هدایای مردمی را تحویل نفرات یگان دادند.به  توانایی
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از حوادث و اتفاقات روزهای جمعه بیست و یکم الی  فرمانده گردان، سرهنگ آجوری

 بیست و چهارم اسفند ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:به دوشن

مردمی آقایان حاج های ، معاون گردان همراه اکیپ کمکسروان غالمرضا علمی

برای دیدار از  ، حسین خزعلیان و صادق اسحاقیان، احمد اسکویی نژادرضا توانایی

با هدایایی از  0200توپخانه در ساعت 388خطوط مقدم و رزمندگان و دیدبانان گردان

های مردمی در دیدار با رزمندگان و تقسیم کمک عازم شدند و پس از مردم تهران

تعجب مممنطقه و پایداری رزمندگان اسال از وضعیتمراجعت کردند. آنها 9900ساعت

 چنین سربازانی در هیچ ارتشی یافت نمیاظهار داشتندشده بودند و 
ً
 شود و، واقعا

نخواهد شد. زیرا ما با چشمان خود شاهد استقامت و تالش آنان در شرایط بسیار سخت 

تعجب واداشت این بود که رزمندگان هیچ توقعی هم نداشتند به بودیم، و چیزی که ما را 

من ایستاده بودند. در ها مردانه و شجاعانه در مقابل دشو با تمامی محدودیت

توپخانه برای بازدید از آتشبارسوم عازم شدیم و  33همراه فرمانده گروهبه  9300ساعت

ه مراجعت قرارگابه سوم  آتشبارو دیدار فرمانده گروه با نفرات  آتشبارپس از بازدید کامل 

 دیدار با ن
ً
 میکردیم. قصد فرمانده گروه از بازدید اوال

ً
ت خواسفرات گردان بود و ثانیا

 المبینم خودکششی را برای عملیات فتحم973توپخانه 388آمادگی آتشبارهای گردان

 رسید.می نظربه از نزدیک مشاهده کند. که بعد از بازدید گردان کامالً راضی 

هوا کمی سردتر شده ولی آفتابی بود. هواپیماهای دشمن از  99/99/10روز 

ه برا  بستان در منطقههای توپخانه و مواضع یگان شهر بستان 9630الی0830ساعت 

های نوبت انجام گرفت. در آن روز جنگنده 99ها در شدت بمباران کردند. بمباران

شدند و سقف پرواز آنها نیز باال بود و های پنج فروندی وارد عمل میدشمن در سری

و  هبتنگ چزا در خطرسید. درگیری نیز آنها نمیبه های پدافند هوایی های توپگلوله

 جنگنده 9130های نبعه در جریان بود. در ساعتتپه
ً
های دشمن اطراف مجددا

 را بمباران کردند. و بستان مواضع ما و جاده سوسنگرد

 3رئیس رکن همراه سروان حسین خواجویبه ، من 99/10/ 96روز  0730ساعت

توار اسو  نژاددوم، استوار محمد تقی آتشبارفرمانده  یکم عباس صالحیگردان، ستوان

گاه قرار به نفر سرباز برای هماهنگی و شناسایی موضع  و سهروسای توپ  اوتادی علی

، جناب سرهنگ صالح رفتیم. نزد جناب سرهنگ پرشاد توپخانه واقع در دزفول 33گروه
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توپخانه، برای بازدید  33و سروان ملک محمدی رفتیم. فرمانده گروه امیر آفتابیصابر و 

 حضور نداشت. با در قرارگاهبندر امام خمینی رفته بود و به های پدافند هوایی از توپ

استقرار شخص شد که محل م متوپخانه برای 33گروه 3دریافت مختصات ابتدایی از رکن

است. لذا برای یک شناسایی مقدماتی و توجیه، با گروه شناسایی  در رقابیهگردان 

دادیم  ، یک شناسایی انجاممنطقه رقابیهبه حرکت کردیم. بعد از رفتن  رقابیهبه گردان 

ه بتوپخانه بازگشتیم. فرمانده گروه از بازدید برگشته بود که  33قرارگاه گروهبه و سپس 

 بهحضورشان رسیده و با ایشان مالقات کردیم. ایشان پس از بیان مطالب مربوط 

، سروان وصالی و ، که سروان کشاورزبیهو رقا شوش -عملیات آینده در جبهه دزفول

در جلسه  مستقر در بستان مم930توپخانه 363نیز از گردان حمد اخالقیممدوستوان

 و از نحوه عملیات المبینفتح در عملیاتها حضور داشتند، در خصوص گسترش یگان

توپخانه در منطقه عملیات مطالبی را عنوان کرد. افسران  33های گروهو استقرار یگان

پس از هماهنگی و دریافت دستورات از فرمانده گروه در  توپخانه 363گردان

حرکت کردند. اما ما شب را در دزفول ماندیم. در  سمت بستانبه  9900ساعت

 برنامه عملیات از روی نقشه بررسی شد و صحبت 9930ساعت
ً
های الزم در مجددا

ها و تشریح عملیات نیمه شب صحبت 0900خصوص عملیات انجام گرفت و تا ساعت

وکول د مبع روزبهعلت خستگی، بعد از نیمه شب خوابیدیم و ادامه آن به ادامه داشت که 

 به شد. صبح روز بعد، 
ً
ه منطقبه همراه فرمانده گروه و نفرات شناسایی گردان مجددا

توپخانه یک نفر راهنما گرفتیم و  303گردانمنطقه، از به رفتیم. پس از رسیدن  رقابیه

 که در سه کیلومتری مم903توپخانهگردان به عازم خط تماس شدیم. پس از رسیدن 

دشمن قرار داشت، اطالعات الزم را در خصوص منطقه کسب کردیم. موضع آن یگان 

در زمانی که ما در آن جا حضور داشتیم زیر آتش توپخانه دشمن قرار داشت که بالفاصله 

دیم. ش نطقه جنوبی جبهه رقابیهممگرفتیم و پس از بررسی روی نقشه عاز  همگی سنگر

 برای شناسایی و  303گرداندر پس از صرف ناهار 9300در ساعت
ً
توپخانه، مجددا

عازم خط تماس شدیم. باألخره پس از  9630ساعت انتخاب یک موضع جدید در

شش کیلومتری خط تماس انتخاب شد و  نظر درشناسایی کامل منطقه، موضع مورد 

با فرمانده پس از خداحافظی 9100عمل آمد. در ساعتبه بررسی الزم روی زمین نیز 

حرکت کردیم. در بازگشت از جاده جدیدی که بین  طرف بستانبه توپخانه  33گروه
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بودند، رفتیم. این جاده، راه را در  ایجاد کردههای رملی و ارتفاعات میش داغ تپه

 از مواضع جبهه رقابیهکیلومتر  10کرده بود. پس از طی تر نزدیککیلومتر  900حدود

رسیدیم. در جهت احداث این جاده زحمات زیادی را متحمل شده  جبهه بستانبه 

جبهه دیگر بسیار حائز اهمیت به یی نیروها از یک جبهه جاجابهبودند. جاده مذکور در 

موضع خودمان رسیدیم. پس از جویا شدن به 9830در ساعترسید. می نظربه و حیاتی 

دوم بمباران شده و شش نفر  آتشبارموضع  9030 در ساعتوضعیت اطالع دادند که 

 وخیم گزارش که حال سرباز خیرروز اندگردیدهبیمارستان منتقل به سرباز مجروح و 

 .استشده 

***** 

)سرهنگ بازنشسته( فرمانده آتشباردوم از شناسایی منطقه  یکم عباس صالحیستوان

 گوید.می المبینعملیات فتح

فرمانده گردان،  همراه جناب سرهنگ آجوریبه 93/99/9310روز 07:30ساعت

، نژادد تقیاستوار محم آتشبارو روسای توپ  سروان حسین خواجوی 3رئیس رکن

منظور هماهنگی و شناسایی مواضع جدید برای به و سه نفر سرباز  اوتادی استوار علی

توپخانه رفتیم. بعد از توجیه فرمانده  33قرارگاه گروهبه  المبینفتح در عملیاتشرکت 

ها و یگان و گسترشالمبین منطقه عمومی عملیات فتحبه توپخانه نسبت  33گروه

به توپخانه، با توجه  388های مانوری توسط گردانمنطقه عمل و نحوه پشتیبانی یگان

م دو آتشبارما داد، دریافتیم که محل استقرار به  توپخانه 33گروه 3مختصاتی که رکن

باشد. لذا عصر همان روز جهت شناسایی با می توپخانه در منطقه رقابیه 388گردان

تیم. ابتدا رف و ارتفاعات میشداغ منطقه عملیاتی رقابیهبه فرمانده گردان و دیگر نفرات 

هوابرد، جناب سرهنگ کریم عبادت رفته و با ایشان مالقات کردیم.  33نزد فرمانده تیپ

 هایموقعیت و گسترش تیپ و خطوط تماس یگانبه بعد از توجیه ایشان نسبت 

طقه منبه  و کامالً خطوط مقدم نیروهای درگیر رفتیم به هوابرد با دشمن، با وی  33تیپ

با مختصات آن  سایی مقدماتی، مواضعی را در حوالی شوشتوجیه شدیم. بعد از شنا

قرارگاه گروه رفتیم و شب را در قرارگاه گروه گذراندیم. به روی نقشه انتخاب کرده سپس 

 با فرمانده گروه 10/ 99/  96صبح روز
ً
به  توپخانه، سرهنگ مهدی صدری 33مجددا

رفته و پس از کسب اطالعات  مم903توپخانهمواضع یک گردان به رفتیم.  منطقه رقابیه
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الزم در خصوص منطقه و مختصات مواضع آنها، آنجا را ترک کردیم. البته مواضع آن 

سنگر  ببودیم مرتما مجبور  شد کهمیباران توپخانه دشمن گلوله  توسطشدت به گردان 

 های الزم، منطقهها در امان باشیم. باألخره پس از بررسیبگیریم تا از ترکش گلوله

 33را انتخاب کردیم و پس از خداحافظی با فرمانده گروه آتشبارموضع مورد نظر 

 عازم شدیم. سوی منطقه عملیاتی بستانبه توپخانه 

مواضع خودمان رسیدیم و مطلع شدیم سرباز دفترنیا و به  96/99/10 عصر روز

 ،، سرباز احمد خیرروزهای گروهباندوم وظیفه علیرضا جوادینامبه شش نفر دیگر 

 و سرباز ابراهیم رزمجو ، سرباز کرامتیحسین میرزکی، سرباز احمد آسیابان سرباز

خیم و بیمارستان انتقال یافته و متأسفانه حال سرباز خیرروزبه که  اندمجروح شده

 گزارش شد.

***** 

ه ببیست و پنجم الی پنجشنبه از حوادث روزهای سه شن گردان سرهنگ آجوریفرمانده 

 بیست و هفتم اسفند ماه در دفتر ثبت روزانه خود نوشته است:

ها را برای دوم رفتم. همه خودرو آتشباربه از خواب بیدار شدم و  0330ساعت 

وش وجستون کرده بودند. سربازان در تاریکی جنب رقابیهبه  حرکت از جبهه بستان

ین ، او تنگ چزابه عجیبی داشتند. بعد از آن همه سختی و مشقت در عملیات بستان

 0630ساعتدر کردند. پس از آماده شدن کامل عزیزان همچنان مردانه فعالیت می

گردان ما مأمور شده بود، به  پس از سخنرانی حاج آقا حسینی که از حوزه علمیه قم

، سپس سربازان را از زیر قرآن کریم برگزار کردندنماز جماعت را با تیمم و پوتین در پا 

 چه روز تاریخی بود، پس از انجام نماز صبح با فرمانده 
ً
 رآتشباعبور دادند. واقعا

 حرکت طرف جبهه رقابیهبه داران و سربازان، خداحافظی و و درجه یکم صالحیستوان

 ای که، خاک آلود شدیم،گونهبه رو شدیم، به های بسیاری روکردم. ما با مشکالت و رنج

گاه ارزشمان را از های فراوانی را متحمل شدیم ولی هیچها و رنجمچاله شدیم، سختی

های پر ارزشی بودیم و از دست ندادیم. هنوز برای مردمی که دوستمان داشتند، آدم

 مشقاتها و مان که هدفی واال داشتیم. از یاد نبرده بودیم که رنجتر برای خودهمه مهم

ها را در رفع آن مشکالت از یاد ببریم. پیوسته گذران هستند اما نباید تالش و پایمردی

 بزرگی نیرویی نیست که پشتبه ای که پیش روی داریم هرگز دانستیم وظیفهما می
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رسید  جبهه رقابیهبه  0200دوم در ساعت آتشبار دارچرخهای . ستون خودروسرماست

ه ها بودند کها و مهمات برها که شنی دار بودند، منتظر رسیدن تریلیلی ستون توپو

علت عدم هماهنگی و بعد مسافت، متأسفانه ناهار و به موضع بیایند. به صبح  قرار بود

 آتشباردر نماز جماعت 9200بین نفرات تقسیم شد. در ساعت 9300شام در ساعت

یی جاهجابیکم اصالنی در فرماندهی ستوانه بیکم  آتشباریکم شرکت کردم و نفرات 

داشتند، بسیار  خودشانهایی که ، با وجود درگیریمنطقه رقابیهبه دوم  آتشبار

شتافتند و تا جایی که یم مآتشباردو در رزمانشانهمکمک به صمیمانه و برادرانه 

یی جاجابهدوم  آتشبارکار  کردند. عمدهامکان داشت آنان را یاری می برایشان

ی یجاجابهداران راننده در این یکم و درجه آتشباربود که سربازان  آتشبار هایمهمات

دوم بودند. ناگفته نماند در طول روز، فعالیت نفرات  آتشباربسیار کمک حال نفرات 

گرفت که های دشمن صورت میشدید جنگنده زیر بمبارانتوپخانه  388گردان

 تا مانع تحرکات نیروهای ایرانی باشند. گذاشتندنمیها را آرام ای یگانلحظه

های ، وضعیت جبهه از نیمه شب آرام بود و در مورد نیازمندی10/ 99/ 91در تاریخ 

از منطقه  9100دوم اقدام و ارسال گردید. هواپیماهای دشمن در ساعت آتشبار

ها جهت حمل ستون تریلی 9300عکس برداری کردند. در ساعت  اکبررتفاعات اللها

مشغول بارگیری  9300رسیدند. در ساعت بستانبه دوم  آتشبارهای ها و مهمات برتوپ

 حرکت کنند. طرف رقابیهبه ها تریلی 9600شدیم، قرار شد ساعت

های توپ کش آماده شدند و از ، ستون تریلی99/10/ 97نیمه شب 0930ساعت

 شدند. عازم رقابیه اهواز -سوسنگرد -طریق جاده بستان

در  9030وضعیت منطقه آرام بود. در ساعت 9000تا ساعت 99/10/ 97 در تاریخ

بودیم، ناگهان  سنگر مشغول برگزاری مراسم روز سوم عزای سرباز شهید خیرروز

و نبعه  بههای دشمن در خط تماس بین تنگ چزاوضعیت منطقه دگرگون شد. واحد

ان محل کارشبه انور جهت حمله کردند که تمامی نیروها بالفاصله خود را یک مبه شروع 

هم ریختن به ادامه داشت، توپخانه طرفین سعی در  9900تا ساعترساندند. عملیات 

کننده منطقه را روشن کرده بود. خط های روشنسازمان رزمی یکدیگر داشتند. گلوله

در فضای شب تاریک ترسیم شده بود، ها مانند زنجیری های رسام تیربارسیر گلوله
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لرزه درآورده بود و باألخره پس از به را  های توپخانه بستانصدای مهیب انفجار گلوله

 یک ساعت تبادل شدن آتش از شدت آن کاسته شد.

***** 

 0631حوادث و اتفاقات روزهای پایانی سال 

های دشمن با استفاده از این ، هوا صاف و آفتابی بود و جنگنده92/76/ 29در تاریخ 

را  پرواز درآمدند، مواضع ما و اطراف شهر بستانبه در منطقه  6966وضعیت هوایی از ساعت

زرهی  9نیز بمباران شد و تعدادی از نفرات تیپ بمباران کردند. در آن روز، پادگان دشت آزادگان

بار طور متوالی و هر نیم ساعت یکبه ها شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند. بمبارانبه 

ادامه داشت. وضعیت خط تماس با دشمن در آن روز از تحرک بیشتری  9766تا ساعت

بود در حالی که عملیات  ترسنگینهای گذشته روز بهبرخوردار بود و تبادل آتش نسبت 

شان شد، قرائن نیممانجا و دزفول و شوش تنگ رقابیهبه  ها از منطقه بستانیی یگانجاجابه

ظور منبه  و دزفول و رقابیه منطقه شوشبه برداشت نیرو و اعزام آنها به داد که دشمن نیز می

یاری خداوند عملیات به جلوگیری از حمله رزمندگان اسالم دست زده است. امید داشتیم 

 و تا امامزاده عباس و شیخ قندی، چنانه ورتکهای آینده سرنوشت ساز باشد. قرار بود یگان

پیش رفته و آن منطقه را پاکسازی کنند. در صورت موفقیت، منطقه دشت عباس و  دوسلک

 شد.قتلگاه دشمن تبدیل میبه  9و  4، سایت تنگ رقابیه

دوم سرکشی و کمک کردیم تا  آتشبارنفرات باقیمانده به ، 92/76/ 21از صبح زود روز 

شدت به دوم  آتشباراطالع دادند که  از جبهه رقابیه 9666وسایل خود را جمع کنند. ساعت

دوم  تشبارآعلت زیر آتش قرار گرفتن به توپخانه دشمن قرارگرفته است.  زیر آتشبمباران شده و 

( نقشه چهیال که قباًل 29-46ی در مختصات )داخل ارتفاعات جانببه یی آنان جاجابهدستور 

هنگامی 9296. در ساعتصادر شدشده بود، از طرف فرمانده گردان  نظر گرفتهشناسایی و در 

از  حدی بود که تعدادیبه شدت بمباران شد. شدت بمباران به آتشبار که مشغول کار بودیم، 

متری ما  266ارکان گردان که در آتشبارها، سنگر نفرات سنگرها فرو ریخت. موج انفجار بمب

د که گرفتنشدت لرزاند. همه نگران وضعیت ما بودند و مرتب با ما تماس میبه قرار داشتند را 

فرمانده گردان اطالع دادم سالم هستیم و نگران نباشید. در آن روزها، همه آماده تحویل به 

و های دشمن شدید جنگندههای عنوان رزمنده زیر بمبارانبه شدند. ما هم سال جدید می

توپخانه و خمپاره سال نو را جشن گرفته بودیم و امنیت مردم را برقرار نموده و برای  هایگلوله
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دانستیم در سالی که پیش روی داریم چه کسانی از جمع ما کردیم. نمیراحتی آنان تالش می

به طور کامل تجر بهدانستیم و شهادت رسیده و جدا خواهند شد. خصلت جنگ را ما میبه 

دومین سالی بود که ایام عید را در کنار  رزمانمهمکرده بودیم. من و تعداد زیادی از 

ه بترین شرایط سنگرهای شرف و عزت و در سخت یکدیگر در در کنارهایمان نبودیم و خانواده

یم ر بودکردیم. امیدوااستقبال سال نو رفته و با جنگیدن در راه کشور سال جدید را آغاز می

را جشن بگیریم. با این ذهنیت برای همه  هایمانپیروزیبعدی  هایدر عملیاتهمگی 

را با تمامی  9976رزمندگان دعا کرده و موفقیت آنان را از خداوند خواستار گردیدیم و سال 

ادامه یافته بود و  9976هر حال، جنگ تا پایان سال به  پایان رساندیم.به هایش سختی

داد که تلفات و ضایعاتی زیادی مه داشت و در طول آن حوادث و اتفاقاتی رخ میهمچنان ادا

برای رزمندگان نیروهای مسلح بعد از  9976شد. موضوعی که در سال طرفین وارد میبه 

 عنوان فرمانده نیروی زمینی رخ داد، تدبیر فرماندهبه  انتصاب شهید سپهبد علی صیادشیرازی

مشترک بین نیروهای ارتش و سپاه بود و آن را  بر عملیاتوی  تأکیدنیروی زمینی در ارتش و 

ور های متعدد از خاک کشبایست دشمن را با عملیاتکه می نیرو دانستندترکیب مقدسی از دو 

هم سامانه جدید فرماندهی و کنترل و روش  بیرون برانند. اما اتفاق جدیدی رخ داد که آن

هدایت عملیات درصحنه جنگ بود که در هیچ ارتشی سابقه نداشت و شاید هم کم سابقه بود 

نده هر کنهای عملانصورت جداگانه برای کنترل یگبه های ارتش و سپاه و آن تشکیل قرارگاه

 والسالم .دو نیرو بود
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 ۵۳۳۱، اکبرت اللهارتفاعا – ستوان اصالنی، استوار فریبرز شیخانی
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, 972, 999ن, ; سروا64ایمانی: سرهنگ, 

974 ,979 ,962 

 ب

, 79, 76, 94, 42, الماس، ستوانیار: بازیاران

966 ,992 ,964 ,917 ,267 ,266 ,229 ,

229 ,247 ,246 ,272 ,996 ,967 ,914 

 296باقری: ستوان وظیفه, 

 99پور: غیرنظامی, باقری

 969, شهید: باهنر

, 249, 269, 2بختیاری: مسعود، سرتیپ

294 ,299 ,999 

 299, 247, 224, علی، ستوان: نیابختیاری

 991, 999, 46, سعید، گروهبان: بدرقه

 966, اسدالله: فر(برمر )ایمانی

 اکثر صفحات: بستان

, 992, 999, 92, 49, رئیس جمهور: صدربنی

999 ,979 

, 999, 964, 966, هوشنگ، سرهنگ: بهرامی

229 ,296 ,294 ,274 ,279 ,267 ,294 ,

969 ,999 ,999 

 991, 49, بازرس: بهشتی

 964بیات: خلیل، سرباز, 

, 999, 969, 17, 76, 46, 49, سرباز: کاربیل

999 ,999 ,976 ,991 ,942 ,949 ,966 ,

962 ,917 

 962, 99, بیمارستان شرکت نفت

 پ

 964پاپی: عبدالرضا، سرباز, 

 91پادگان سرپل ذهاب, 

 999, پاسگاه مرزی سوبله

, 999, 996 ,941, 969, سرهنگ: پرشاد

999 

, 62, 69, 66, 71, 79, علی، سرباز: پریشانی

99 ,99 



 5۱۱/ نمایه 

 

, 212, 299, 269, 914, 12, 29, پل سابله

214 ,211 ,966 ,969 ,966 ,969 ,996 ,

927 ,999 

, 999, 961, 996, 994پورمهران: سرهنگ, 

269 ,261 ,299 ,949 ,974 ,979 ,979 ,

919 

 ت

 72, 76مهرابی: ستوانیکم, تاج

 299, 224, سرهنگ: زیتبری

, 927, 992, 69نژاد: محمد، استوار, تقی

999 ,999 

, 97, 27, 29, 22, 29, 99, 96, تنگ چزابه

66 ,19 ,17 ,971 ,299 ,299 ,291 ,

246 ,247 ,241 ,292 ,276 ,279 ,276 ,

279 ,269 ,267 ,269 ,261 ,297 ,296 ,

216 ,219 ,214 ,219 ,211 ,969 ,962 ,

969 ,999 ,994 ,991 ,929 ,996 ,992 ,

999 ,994 ,946 ,949 ,999 ,999 ,997 ,

996 ,979 ,972 ,979,974 ,976 ,971 ,

966 ,962 ,969 ,964 ,969 ,969 ,996 ,

999 ,994 ,999 ,917 

, 99, 69, 69, 41, 46, 29, 26, 9, 6, تهران

99 ,11 ,999 ,926 ,924 ,992 ,999 ,

997 ,991 ,949 ,949 ,971 ,999 ,916 ,

262 ,261 ,296 ,294 ,299 ,296 ,249 ,

244 ,299 ,291 ,299 ,996 ,926 ,996 ,

941 ,966 ,999 ,469 

, 942, 991, 999, 999توانا: علی، سرباز, 

996 ,997 

 999, 996, 999, 996, رضا: توانایی

 219, 297, 299, تیپ امام حسین)ع(

 946, 61, زرهی ۳۲لشکر ۲تیپ

 99, ۳۵لشکر ۳تیپ

, 299, 969, 49, 97, زرهی ۳۲لشکر ۳تیپ

274 ,979 

, 16, 19, 14, 12, 91, پیاده هوابرد ۱۱تیپ

969 ,927 ,964 ,916 ,914 ,919 ,916 ,

266 ,224 ,227 ,941 ,999 

 ج

 49, گروهبان: جمشیدی

 229, جهاد اصفهان

 299جهاد دامغان, 

 294, محمد، پاسدار، شهید: جهان آرا

; 269, 266, رضا، سروان: جهانگیری

 964محمدعلی، سرباز, 

, 994, علیرضا، گروهباندوم وظیفه: جوادی

994 

 999, ستواندوم وظیفه: نمینجوادی

 296جودکی: سرباز, 

 چ

, 99, 97, 92, مصطفی، دکتر، شهید: چمران

22 ,29 ,99 ,47 ,46 ,49 ,99 ,77 ,76 ,

69 ,66 ,61 ,92 ,99 ,99 ,96 ,99 ,12 ,
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19 ,16 ,19 ,969 ,962 ,961 ,994 ,

996 ,999 ,999 ,994 ,996 ,949 ,944 ,

949 ,949 ,976 ,979 ,964 ,996 ,999 ,

916 ,914 ,266 ,297 ,929 

 979مهندس,  چمران:

 997, 921, منطقه: چنانه

, 996, 994, عیسی، ستوانیکم: چهارگامه

997 

 ح

 966, 926, 62حاجوی: حسن، استوار, 

 242حسن بیگی: ابوالفضل, 

 924, 49, سرگرد: حسیبی

, 91, 96, 99نژاد: رحیم، ستوانسوم, حسین

962 ,942 ,949 ,949 

 219, 966, 79, احمد، گروهبانیکم: پناهحق

 49, استوار: حقیقی

, 99, 29, 24, 22, 29, 26, 97, 92, حمیدیه

66 ,92 ,19 ,14 ,992 ,999 ,992 ,996 ,

999 ,976 ,999 ,991 ,266 ,296 ,227 ,

226 ,246 ,249 ,299 ,279 ,296, 219 ,

969 ,926 

 999حیدرزاده: ستوان, 

 999, 96حیدری: سرباز, 

 خ

 991, ۳عباس، ستوانیار: خالقی

 219, 292ای: سید علی، آیت الله, خامنه

 999, 996, اکبر: خانلو

 242خبیر: سروان, 

, 269, 992لو: ستواندوم، شهید, خدابنده

996 ,999 

, 99, 74, 99خدادوست: انوشیروان، سروان, 

99 ,94 ,99 ,994 ,261 ,292 ,299 ,

926 ,969 ,967 

 991, هدایت الله، استوار: خزایی

 99, سرباز: خضرودی

 97, محمد، سرباز: خلقی

, 91, 71, 99, 41خواجوی: حسین، سروان, 

994 ,926 ,929 ,949 ,941 ,999 ,976 ,

979 ,979 ,974 ,966 ,969 ,229 ,221 ,

249 ,241 ,296 ,299 ,276 ,219 ,966 ,

964 ,927 ,926 ,999 ,991 ,946 ,949 ,

999 ,969 ,999 ,999 

 999, 994, 999خیرروز: احمد، سرباز, 

 د

, 91, 99, 79, 41, مهدی، سروان: دامغانیان

967 ,994 ,926 ,929 ,999 ,946 ,992 ,

999 ,972 ,962 ,961 ,991 ,266 ,269 ,

299 ,299 ,227 ,241 ,299 ,269 ,299 ,

219 ,212 ,991 ,949 ,976 

, 924, 929, ۲غالمحسین، سرتیپ: دربندی

469 



 5۱۷/ نمایه 

 

, 997, 64, 96, 99, 96, 26, 27, 24, دزفول

994 ,291 ,292 ,241 ,292 ,942 ,947 ,

941 ,999 ,999 ,999 ,997 

, 97, 99, 92, 99, 96, 6, 9, دشت آزادگان

96 ,26 ,29 ,22 ,29 ,26 ,99 ,97 ,96 ,

99 ,99 ,96 ,69 ,64 ,99 ,19 ,964 ,

992 ,997 ,992 ,946 ,947 ,969 ,992 ,

994 ,997 ,999 ,916 ,261 ,299 ,229 ,

249 ,299 ,279 ,262 ,292 ,296 ,219 ,

219 ,999 ,999 ,997 ,942 ,997 

, 969, 267, 299, 266دغاغله: منطقه, 

964 ,991 ,979 

 299, 261, 269دلسوز: عباس، سروان, 

 269حقی: محمد، استوار, ده

 926, 999, 994, 94, سرهنگ: دهقان

 26دهلران, 

 997, 921, منطقه: دوسلک

 219دیلمی: سرباز, 

 ذ

 971, محمد: ذاکری

 ر

 941, 49, احمدی، سرهنگ راسخ

 99, 46, غیرنظامی: راشد

 992, 49, سرگرد: راعی

 261, 969, شهید: رجایی

 72, گروهبانیکم، شهید: رخشنده

, 999, 949, 942, 991, 999رزاقی: ستوان, 

966 

 994رزمجو: ابراهیم، سرباز, 

, 961, 19, 91, 99, 77, ایرج، سروان: رستمی

999 ,997 ,946 ,949 

, 79, 79, بهروز، گروهبانیکم، استوار رستمی:

69 ,62 ,99 ,999 ,996 ,247 ,249 ,

961 ,926 ,997 

 62, 46, حسن، گروهبان: رضایی

 996, صفت الله، سروان رضایی:

 296 ,299محسن، پاسدار,  رضایی:

 926رضوانی: علی، شهید, 

, احمدعلی، بسیجی شهید: دوسترضوانی

49 ,999 ,991 

 997رفیع: ستوان, 

, 992, 999, 941, 296, 19, منطقه: رقابیه

999 ,992 ,999 ,994 ,999 ,997 

 997, 2رهبری: محمد، ستوان

 269روحی: علی اکبر، سرباز، شهید, 

, 22, 29, 91, 99, 96, 97, رودخانه کرخه

29 ,24 ,29 ,99 ,77 ,69 ,96 ,12 ,19 ,

19 ,966 ,969 ,967 ,969 ,999 ,927 ,

926 ,996 ,994 ,999 ,997 ,996 ,949 ,

999 ,997 ,976 ,969 ,967 ,966 ,919 ,

914 ,916 ,269 ,266 ,226 ,292 ,294 ,

296 ,299 ,291 ,299 ,299 ,279 ,277 ,

276 ,279 ,271 ,266 ,269 ,267 ,269 ,
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296 ,294 ,297 ,299 ,216 ,219 ,214 ,

219 ,219 ,211 ,966 ,961 ,997 ,999 ,

929 ,927 ,996 ,991 ,941 ,994 ,991 ,

979 

, 269, 299, 292, 914, 929, رودخانه نیسان

969 ,964 ,969 ,961 ,996 ,922 ,927 ,

926 ,994 ,979 

 999, 99, 96, 66, ستوان: فرروئین

, 221, 999, 924, 961, 94ان, ریاحی: سرو 

296 ,296 ,299 ,277 ,271 ,294 

 ز

 997, سرهنگ دوم: زمان

 21, استوار: زمانی

, 992, 996, 949, 949, 217, 267زنجان, 

994 ,997 ,979 ,969 

 99, قاسم، استوار: زنجانی

 262, 966, گروهبان: زودخیزی

 ژ

, 99, 29, 22, 99, 96, 97, 92, ژاندارمری

77 ,216 

 س

 999, 997, باقر، سروان: سامیر

 961, 999, امین، استوار: سبزعلی گل

, 96, 97, 92, سپاه پاسداران انقالب اسالمی

99 ,29 ,99 ,77 ,69 ,12 ,19 ,16 ,969 ,

999 ,927 ,994 ,946 ,977 ,964 ,996 ,

916 ,296 ,294 ,224 ,292 ,291 ,249 ,

242 ,292 ,299 ,294 ,297 ,296 ,291 ,

276 ,274, 277 ,279 ,271 ,266 ,269 ,

264 ,266 ,296 ,292 ,299 ,297 ,214 ,

217 ,216 ,211 ,966 ,969 ,969 ,996 ,

991 ,944 ,971 ,969 

 996, 221سرپاسی: سرهنگ, 

 996, 969, 91, 99, سرپل ذهاب

, 976, 999, 999, 21: استوار, سلیمانی

 79, کارمند; 964, 261, 269, 296

, 999, 996, یفهستوانیکم وظ: سلیمانیان

997 ,966 ,969 ,919 ,269 ,269 ,277 ,

949 ,996 ,917 

 49, سرهنگ: سمائی

 26, احمد، شهید: سوداگر

 292, 999, سوریه

, 24, 29, 22, 29, 97, 92, شهر: سوسنگرد

29 ,21 ,96 ,99 ,91 ,49 ,49 ,47 ,41 ,

99 ,99 ,79 ,77 ,76 ,69 ,66 ,69 ,61 ,

97 ,12 ,19 ,19 ,17 ,16 ,969 ,969 ,

964 ,969 ,967 ,966 ,992 ,999 ,999 ,

924 ,927 ,921 ,996 ,999 ,996 ,999 ,

949 ,946 ,996 ,999 ,992 ,999 ,999 ,

977 ,964 ,999 ,999,916 ,919 ,914 ,

917 ,916 ,266 ,262 ,267 ,266 ,269 ,

261 ,299 ,297 ,222 ,227 ,226 ,292 ,

297 ,244 ,249 ,241 ,296 ,299 ,269 ,



 5۱۳/ نمایه 

 

296 ,212 ,962 ,969 ,969 ,996 ,926 ,

927 ,999 ,999 ,949 ,996 ,969 ,966 ,

999 ,999 

, 99, 96, 97, 99, 66, 49, منطقه: سیدخلف

966 ,999 ,997 ,999 ,991 ,996 ,999 

 ش

 991, مهدی، ستوانیکم: شاعری

, 962, 11, 19, 94, 67, منطقه: شحیطیه

969 ,969 ,966 ,999 ,997 ,996 ,929 ,

922 ,924 ,999 ,947 ,996 ,999 ,997 ,

969 ,999 ,992 ,919 ,919 ,224 ,297 ,

242 ,249 ,274 ,266 ,299 ,214 ,997 

 964شرف پور: سرباز، شهید, 

 947سرتیپ, شرفخواه: 

 249, 949, 999, 2شعبانی: طیب، سرتیپ

 999شقاقی: ستوان, 

 997, 947, 969شلویری: ستوان, 

 29شمخانی, 

 221شهرکی: سرباز, 

 42, 49, قاسم، ستوانیار: مهرشهریاری

 974, 949, 992شهنام: سرهنگ, 

, 217, 997, 19, 99, 96, منطقه: شوش

996 ,921 ,949 ,999 ,992 ,992 ,999 ,

997 

 999شیبانی: سرباز, 

, 246, 247, 996شیخانی: فریبرز، استوار, 

249 ,999 ,919 

 99شیرآبادی: سرگرد, 

 224: غالمرضا، سروان, شیری

 ص

 49, داود، ستوان: کوشاصادقی

, 992, 996, 949, 97حسن: روستا, صالح

244 ,274 

, 49, 49, 29, 22, عباس، ستوانیکم: صالحی

96 ,94 ,79 ,76 ,966, 996 ,999 ,996 ,

964 ,916 ,919 ,266 ,269 ,297 ,299 ,

229 ,244 ,291 ,966 ,964 ,999 ,999 ,

927 ,926 ,996 ,999 ,999 ,999 ,994 

, 996, 997, 79, 99صبا: حسین، ستوان, 

999 ,974 ,979 

 996, محمود، ستواندوم: صحت

, 961, 997, 49, 9, مهدی، سرهنگ: صدری

999 

, 241, 999, 999 ,97, 97, سرگرد: صفوی

292 ,274 ,261 ,219 ,969 

 999, 992, 94, رفیع، استوار: صالحی

 299, سرباز: جوصلح

 299, سرباز: صنوبری

, 924, 7, علی، سپهبد شهید: صیادشیرازی

949 ,294 ,299 ,292 ,299 ,249 ,299 ,

294 ,291 ,279 ,266 ,294 ,992 ,941 ,

996 ,469 
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 ض

 999, 921, استوار: ضحاکی

 999, حسین: ضرغامیان

 ط

حسن، ; 999, 949, 991, استوار: طالبی

, 969, 966, 69, 94, 99, 46, سروان

994 ,994 ,999 ,992 ,261 ,299 ,219 ,

999 

, 12, 94, 66, 67, 64, 24, 26: منطقه, طراح

19 ,922 ,921 ,996 ,946 ,949 ,999 ,

992 ,999 ,999 ,991 ,976 ,979 ,972 ,

977 ,966 ,969 ,961 ,996 ,999 ,999 ,

914 ,261 ,297 ,226 ,299 ,249 ,244 ,

249 ,274 ,926 ,929 ,999 ,991 ,979 ,

972 ,979 ,991 

 927, طرح شهید عباسی

 66, )عج(طرح عملیاتی مهدی

 949, 999, 94, محمد، سروان: طوسی

 ظ

, 294, 999, 66, قاسمعلی، سرتیپ: ظهیرنژاد

296 

 ع

 961, 2عربی: سرهنگ

 221سروان, عریان: 

, 96, 97, 99, 49, ستواندوم وظیفه: عسگری

91 ,221 

 997, 996عظیمی: سرباز, 

, 994, 966, 91, غالمرضا، سروان: علمی

949 ,941 ,979 ,979 ,974 ,966 ,969 ,

996 ,999 ,269 ,261 ,299 ,296 ,292 ,

299 ,271 ,269 ,296 ,299 ,299 ,294 ,

299 ,219 ,964 ,946 ,949 ,942 ,949, 

949 ,949 ,966 ,999 ,919 ,917 

 926علوی: یوسف، روحانی, 

 997, سرگرد: علی محمدی

 242آبادی: مهندس, علی

, 969, 967, 16, 17, 19, 94عملیات خیبر, 

996 ,926 ,929 ,924 ,927 ,969 ,964 ,

966 ,914 ,299 ,297 

 914, 919, 919, عملیات شهید مدنی

 ,227, 299, 269القدس, عملیات طریق

221 ,299 ,292 ,296 ,249 ,292 ,299 ,

294 ,299 ,297 ,296 ,299 ,276 ,296 ,

212 ,966 ,999 ,999 ,997 ,996 ,929 ,

992 ,999 ,999 ,996 ,996 ,912 ,919 ,

469 

 999, 992, 999, 999, المبینعملیات فتح

 17, 26خوش: پادگان, عین

 269عیوضی: مظفر، سرباز، شهید, 

 غ

 62گروهباندوم, غالم رضاپور: 

 964, 64غالمی: سرباز، شهید, 

 264, 999, 62پور: مجید، گروهبان, غنی



 5۵۵/ نمایه 

 

 ف

 999, علی، استوار: فتوحی

 269فراحی: عباسعلی، سرباز، شهید, 

 997فرزین: سروان, 

 269, 974, 999فریدونیان: سرگرد, 

 294, 296فکوری: جواد، سرهنگ، شهید, 

, 969 ,66, 49, ، شهیدسرتیپولی، : فالحی

999 ,991 ,296 ,294 ,297 ,296 

 221, 999, 49, سرباز: فوالدی

 ق

 971, قهرمان: زادهقاسم

, 94, 67, 74, 76, 41, 91, سرگرد: قاسمی

99 ,91 ,966 ,994 ,992 ,949 ,269 ,

 996; عقیل، گروهبان, 261, 262

 74, 91: غالمرضا، سرهنگ, نوقاسمی

 999, 99قدوسی: سرهنگ, 

 994, 926, 971, 49, 96, 1, قم

 992, 97, 94: نبی الله، گروهبانیکم, قوی

 ک

 269, 969کاظمی: نظرالله، سرباز, 

 224: مسعود، ستوان, کاوه

 961کاوه یی: داریوش، سروان, 

 994, 929: سرباز, کرامتی

 999, 296, استوار: کرمانی

 262, 999, 997, کره شمالی

, 76, 99, 96, 46, جمال، ستوانیکم: کریم

79 ,79 ,74 ,929 ,262 ,244 ,929 ,966 

, 976, 997, 999, 999کریمی: ستواندوم, 

296 ,949 ,966 

, 294, 221, 999, 999کشاورز: سروان, 

299 ,992 

, 999, 69, 79, محسن، استوار: کالنتری

966 ,261 ,961 

 294: محمد، سروان، شهید, کالهدوز

 99, 69, 62, 69, 66کندیری: داود، سرباز, 

 999, 276, 296, 79, سرگرد: کیکوچ

 292, 299کویت, 

 244: ابوالقاسم، سروان, کیا

 گ

 14, پیاده هوابرد ۵۱۵گردان

 14, مکانیزه ۵۱۱گردان

 19, 14, مکانیزه ۵۲۵گردان

 19, مکانیزه ۵۲5گردان

, 992, 962, 966, 211, مکانیزه ۵۲۱گردان

969 

 14, پیاده هوابرد ۵۲۳گردان

, 929, 996, 14, 49, مکانیزه ۵5۱گردان

941 ,266 

 14, مکانیزه ۵۳۱گردان

 927, 19, پیاده مکانیزه ۵۳۱گردان

 14, تانک ۲۱۷گردان

 91تانک,  299گردان
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 927, 19, تانک ۲۲۱گردان

, 276, 279, 299, 14, سوارزرهی ۲۲۵گردان

969 ,942 ,949 ,944 ,949 

 14, 19, تانک ۲۲۷گردان

 14, ۳۱-تانک ام ۲۳۵گردان

 14, چیفتن تانک ۲۳۲گردان

 927, 14, سوارزرهی ۲۱۲گردان

, 279, 999, 14, 72, 76تانک,  297گردان

211 ,962 

, 969, 996, 19, 14, 44, تانک ۲۳۵گردان

967 ,221 ,279 ,276 ,279 ,969 ,969 

 14, تانک چیفتن ۲۳5گردان

 14, سوارزرهی ۲۳۳گردان

, 999, 929, 997, 14, تانک ۲۳۳گردان

241 ,296 ,292 ,274 ,279 ,277 ,276 ,

279 ,269 ,261 ,297 ,296 ,219 ,964 

 266, تانک ۲۳۳گردان

 14, م خودکششیم۵۱۱توپخانه ۳۵۲گردان

, 92, م خودکششیم۵۱۱توپخانه ۳۵۳گردان

97 ,96 ,99 ,26 ,29 ,94 ,14 ,11 ,924 ,

999 ,966 ,999 ,269 ,221 ,296 ,299 ,

276 ,271 

, 14, م خودکششیم۵۱۱توپخانه ۳۲۱گردان

994 ,999 ,269 

 14, م خودکششیم۵۱۱توپخانه ۳۲۵گردان

 996, 14, مم۵۳۱توپخانه ۳۳۳گردان

 14, شیلیکا پدافند هوایی ۳۳۷گردان

 999, 992, 992م, م996توپخانه 942گردان

, 999, 949, 992م, م996توپخانه 949گردان

262 ,269 ,269 ,221 ,299 ,244 ,997 ,

996 ,926 ,996 ,999 ,994 ,999 ,996 ,

992 

 14, توپخانه پدافند هوایی ۳۳۳گردان

 974, 14, کاتیوشا ۳۳۳گردان

, 999, 996, 994, توپخانه کاتیوشا ۳۷۲گردان

994 ,997 

 19, ۳۳۲گردان

, 64م خودکششی, م969توپخانه  996گردان

994 

, 7, 9, م خودکششیم۵۷۱توپخانه  ۳۳۳گردان

6 ,1 ,96 ,92 ,99 ,97 ,96 ,99 ,91 ,26 ,

29 ,22 ,29 ,29 ,21 ,97 ,91 ,46 ,49 ,

47 ,46 ,49 ,41 ,94 ,76 ,79 ,79 ,69 ,

64 ,67 ,96 ,99 ,94 ,99 ,14 ,17 ,11 ,

969 ,961 ,994 ,999 ,991 ,926 ,929 ,

996 ,992 ,999 ,997 ,996 ,946 ,949 ,

999 ,996 ,976 ,979 ,977 ,999 ,997 ,

999 ,296 ,299 ,229 ,227 ,221 ,299 ,

249 ,241 ,296 ,299 ,292 ,276 ,277 ,

271 ,269 ,269 ,269 ,294 ,299 ,216 ,

211 ,966 ,969 ,964 ,966 ,969 ,996 ,

999 ,994 ,929 ,927 ,996 ,999 ,992 ,

997 ,996 ,999 ,991 ,949 ,949 ,999 ,



 5۵۳/ نمایه 

 

994 ,999 ,997 ,999 ,962 ,969 ,961 ,

999 ,999 ,999 

 997توپخانه,  916گردان

 14, م خودکششیم۵۱۱توپخانه ۳۳5گردان

 249مهندسی,  421گردان

, 42, 49, 91, 29, 1, 9, 6, 7, توپخانه ۳۳گروه

97 ,67 ,92 ,14 ,992 ,949 ,999 ,966 ,

999 ,914 ,911 ,266 ,224 ,276 ,294 ,

297 ,299 ,969 ,994 ,997 ,991 ,996 ,

992 ,941 ,996 ,999 ,992 ,999 ,994 ,

997 ,961 ,996 ,999 ,992 ,999 ,994 

 ل

, 99, 41, 99, 97, 29, 29, زرهی ۵۳لشکر

64 ,66 ,61 ,94 ,99 ,12 ,19 ,14 ,19 ,

16 ,966 ,962 ,969 ,969 ,966 ,999 ,

927 ,996 ,999 ,994 ,997 ,996 ,946 ,

949 ,941 ,999 ,999 ,997 ,996 ,999 ,

976 ,979 ,972 ,974 ,979 ,977 ,969 ,

962 ,964 ,999 ,916 ,919 ,914 ,916 ,

261 ,229 ,224 ,296 ,297 ,292 ,299 ,

294 ,276 ,279 ,269 ,269 ,266 ,216 ,

219 ,212 ,214 ,219 ,217 ,216 ,211 ,

966 ,962 ,969 ,964 ,961 ,996 ,997 ,

926 ,922 ,926 ,921 ,949 ,949 ,949 ,

949 ,941 ,999 ,979 ,969 ,961 

 922, 261, 266, پیاده ۷۷لشکر

, 29, 26, 97, 99, 94, 92, زرهی ۳۲لشکر

27 ,29 ,97 ,99 ,47 ,49 ,99 ,94 ,96 ,

99 ,91 ,79 ,74 ,66 ,61 ,99 ,94 ,99 ,

12 ,19 ,14 ,19 ,964 ,969 ,996 ,994 ,

999 ,996 ,921 ,997 ,996 ,949 ,996 ,

999 ,964 ,967 ,961 ,999 ,992 ,999 ,

991 ,919 ,914 ,269 ,269 ,224 ,296 ,

249 ,249 ,249 ,296 ,299 ,292 ,299 ,

294 ,299 ,274 ,279 ,271 ,269 ,269 ,

267 ,266 ,299 ,297 ,212 ,219 ,217 ,

219 ,211 ,966 ,962 ,966 ,992 ,997 ,

996 ,922 ,929 ,996 ,999 ,949 ,942 ,

949 ,949 ,999 ,997 ,999 ,979 ,979 ,

962 ,969 

 294, 979لطفی: سیروس، سرهنگ, 

 962, 211: جعفر، سرگرد, لهراسبی

 999, لیبی

 م

 269, 94, 24: بندر, ماهشهر

 999, 999, سرباز، شهید: متین دفتری

, 94, 42, غالمرضا، ستوان: مجیری تهرانی

99 ,91 ,76 ,99 ,266 ,299 ,247 ,246 ,

272 ,941 

 974, 999محبوبی: سرهنگ, 

 971, علی اکبر: محمدپور

 469, 99سرتیپ, : ناصر، فرمحمدی



 9976در سال  / توپخانه دوربرد 494

 

, 999, 992, 94, داود، استوار: محمودزاده

941 

 991محمودی: سرباز, 

نژاد: علیرضا، ستواندوم وظیفه, محمودی

262 ,269 ,264 ,269 ,997 

 971, کریم: محیط

 94مختاری: سرگرد, 

, 79, 99, 96نسب: عیسی، ستوان, مختاری

292 ,244 ,271 ,992 

 964مرادمند: مسعود، سرباز, 

 941مشهدی: حسین، کارمند, 

, 999, 949, 992مشیری: داود، سرگرد, 

221 ,244 ,996 

 979پور: کارمند, معزی

 999مقدم: بهروز، ستوان, 

 949سروان,  مقدم:

 967, 969, 97, سرگرد: منتصر

, 94 ,شهید : مسعود، سرهنگ,منفردنیاکی

91 ,74 ,996 ,996 ,947 ,966 ,969 ,

999 ,242 ,269 ,962 

 64میرحسینی: استوار, 

 994میرزکی: حسین، سرباز, 

 242میری: مهندس, 

, 926, 969, 19, 96, 46: ارتقاعات, میشداغ

929 ,261 ,294 ,296 ,299 ,246 ,247 ,

299 ,949 ,942 ,941 ,992 ,999 

 ن

, 296, سید موسی، سرهنگ، شهید: نامجو

294 

 999, 992نژاد: استوار, نجف

 296, 991, 64نجفی: گروهبان, 

, 994, 994, 49, علی، ستوان: پورنفیسی

999 

 926نقدی: سرباز, 

; جلیل، سرباز، 264, 21, استوار: نوروزی

 269شهید, 

 999, سرگرد; 996, 996, 21, استوار: نوری

, 969, 19, 92, 99, 29, 96, نیروی هوایی

992 ,996 ,974 ,976 ,966 ,919 ,917 ,

296 ,294 ,296 ,222 ,229 ,227, 292 ,

297 ,264 ,267 ,261 ,969 ,969 

 999, 996, حسن: نیکنام

 ـه

 29, مجتبی، ستواندوم: هاشمی

 269همتی: علی، گروهبانیکم، شهید, 

, 999, 996, 19, 12, 94, 67, 49, هوانیروز

976 ,292 ,297 ,266 ,269 ,971 

 279, هورالهویزه

 76, 97, مصطفی، گروهبان وظیفه: هوشنگی

, 979, 974, 979, 99, 41 ,سرهنگ: هوشیار

267 

 991, 997, 19, 41, 49, منطقه: هوفل

 269هویدایی: فروزان، سرباز، شهید, 



 5۵۱/ نمایه 

 

, 67, 47, 49, 49, 42, 91, 29, شهر: هویزه

12 ,19 ,19 ,17 ,992 ,921 ,999 ,974 ,

917 ,261 ,227 ,299 ,297 ,219 ,926 ,

929 

 و

 991, جمال، استوار: فروثوقی

 74سرباز, زاده: ولی

 ی

 999, 996, حسین: یزدانی

 994, سرباز: یوسفی
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